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• الكرة األلمانية •

أصداء عالمية

فايدنفلر في تشكيلة أملانيا للمرة األولى أمام إيطاليا وإنكلترا

جراحة جديدة لشفاينشتايغر
في كاحله

ّ
وج ��ه ي��واك�ي��م ل ��وف ،م ��درب منتخب أمل��ان�ي��ا ،ال��دع��وة
للمرة االولى لحارس بوروسيا دورتموند املخضرم،
روم��ان فايدنفلر ،لوديتي ايطاليا وانكلترا الشهر
الجاري.
وهنا التشكيلة:
ح��راس��ة امل��رم��ى :مانويل نوير (بايرن
ميونيخ) ،رومان فايدنفلر (بوروسيا
دورتموند) ،رينيه ادلر (هامبورغ).
ال ��دف ��اع :ج �ي��روم ب��وات �ن��غ وف�ي�ل�ي��ب الم
(بايرن ميونيخ) ،بنديكت هوفيديس
(ش��ال �ك��ه) م��ات��س ه��ام �ل��س وم��ارس �ي��ل
ش�م�ي�ل�ت�س��ر (ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د)،

إن «جماهير األندية األخ��رى تتهافت
أيضًا لشرائه».
أم ��ا ع�ن��د ال �ح��دي��ث ع��ن ال�ع�ش��ق لتشي
غيفارا خ��ارج أميركا الجنوبية ،فإن
ج �م �ه��ور ن� � ��ادي ل �ي �ف��ورن��و االي �ط��ال��ي
ً
يعتبر م �ث��اال ف��ي ه��ذا ال �ج��ان��ب ،حيث
ال ت �غ �ي��ب ال � �ص ��ور ال �ض �خ �م��ة ل�ل�ث��ائ��ر
األرجنتيني عن مدرجاته ،وقد حظي
بلفتة خاصة من نجلة غيفارا ،أليدا،
التي خصت النادي بزيارة عام 2005
لشكر ج�م�ه��وره ع�ل��ى دوره ف��ي حفظ
إرث هذا الرمز واألسطورة.

مارسيل يانسن وهايكو فيسترمان (هامبورغ) ،بير
ميرتيساكر (ارسنال االنكليزي).
الوسط :الرس بندر وسيدني سام (باير ليفركوزن)،
سفن بندر وم��ارك��و روي��س (ب��وروس�ي��ا دورت�م��ون��د)،
جوليان دراك�س�ل��ر (ش��ال�ك��ه) ،م��اري��و غ��وت��زه وطوني
كروس وتوماس مولر(بايرن ميونيخ)،
سامي خضيرة (ريال مدريد االسباني)،
م�س�ع��ود اوزي� ��ل (ارس �ن ��ال االن�ك�ل�ي��زي)،
اندري شورليه (تشلسي االنكليزي).
ال�ه�ج��وم :م�ي��روس�لاف ك �ل��وزه (التسيو
روم � � � ��ا االي � � �ط� � ��ال� � ��ي) ،م� ��اك � ��س ك � � ��روزي
(بوروسيا مونشنغالدباخ).

الدوري األميركي للمحترفين

ثالثية قاتلة من باليك تنقذ اليكرز من الخسارة
ت �غ �ل��ب ل� ��وس أن �ج �ل��س الي� �ك ��رز ع�ل��ى
مضيفه هيوسنت روكتس  98-99في
دوري كرة السلة االميركي الشمالي
للمحترفني.
ويعود فضل الفوز الى ستيف باليك
ال��ذي سجل  14نقطة بينها ثالثية
ق��ات�ل��ة ف��ي ال �ث��وان��ي األخ �ي��رة منحت
اليكرز الفوز.
وك��ان جيمس ه��اردن كعادته افضل
مسجل لروكتس مع  35نقطة ،لكنه
اهدر كرة قبل  12ثانية على النهاية
ال �ت �ق �ط �ه��ا ال �ع �م�ل�اق االس� �ب ��ان ��ي ب��او
غاسول (نقطتان فقط و 12متابعة).
وس � �ج� ��ل ع � �م�ل��اق روك� � �ت � ��س دواي� � ��ت
هاورد ضد فريقه السابق  15نقطة.
ب � � � ��دوره ،ق � ��اد دواي � � ��ن واي� � ��د م �ي��ام��ي
هيت حامل اللقب في اخر موسمني
للتغلب ع�ل��ى ض�ي�ف��ه ل��وس انجلس
كليبرز . 97-102
ً
وضرب وايد بقوة مسجال  29نقطة
 11ن�ق�ط��ة ف��ي ال��رب��ع االخ �ي��ر ،وحمل
ش �ع �ل��ة ال� �ف ��ري ��ق ع� ��ن امل� �ل ��ك ل �ي �ب��رون
ج � �ي � �م ��س ص � ��اح � ��ب  18ن � �ق � �ط ��ة و6
ت �م��ري��رات ح��اس�م��ة وال� ��ذي ق ��ال بعد
املباراة انه شعر بآالم في ظهره.
ول� ��دى ال �خ��اس��ر ،ق ��دم ال �ن �ج��م ب�لاي��ك
غريفني م�ب��اراة ج�ي��دة م��ع  27نقطة،
ل �ك��ن ن �ج��م ال �ف ��ري ��ق ك ��ري ��س ب � ��ول ل��م
ي �س �ج��ل إال  3س �ل��ات ف� �ق ��ط م� ��ن 11

سجل كريس بول 3
سالت فقط من أصل
 11محاولة

م�ح��اول��ة وخ�س��ر ال�ك��رة خمس م��رات
برغم تمريره  12كرة حاسمة.
ك ��ذل ��ك ،ان� �ت ��زع دن �ف ��ر ن��اغ �ت��س ف ��وزه
االول هذا املوسم امام ضيفه اتالنتا
هوكس  .107-109ونجح دنفر ،الذي
مني بثالث خسارات متتالية ،بقلب
ت��أخ��ره ب�ف��ارق  8ن�ق��اط ( )90-98قبل
س �ب��ع دق� ��اق ع �ل��ى ال �ن �ه��اي��ة ال ��ى ف��وز
ب �ف �ض��ل ت � ��اي ل� ��وس� ��ون ص ��اح ��ب 23
نقطة ،واض��اف للفائز البديل نايت
روب�ن�س��ون  15نقطة ،فيما ك��ان بول
ميلساب االف �ض��ل ل��دى ال�خ��اس��ر مع
 29نقطة واض��اف الع��ب االرت �ك��از آل
هارفود  21نقطة.
وه �ن��ا ب��رن��ام��ج امل� �ب ��اري ��ات :إن��دي��ان��ا
بايسرز  -تورنتو رابتورز ،أورالندو
م� ��اج � �ي� ��ك  -ب� ��وس � �ط� ��ن س �ل �ت �ي �ك��س،
ف�ي�لادل �ف �ي��ا  -ك�ل�ي�ف�لان��د ك��اف��ال �ي �ي��رز،
واشنطن وي ��زاردز  -بروكلني نتس،
ش � ��ارل � ��وت ب ��وب �ك ��ات ��س  -ن �ي ��وي ��ورك
ن � �ي � �ك ��س ،دي� � �ت � ��روي � ��ت ب� �ي� �س� �ت ��ون ��ز -
أوك �ل��اه � ��وم � ��ا س �ي �ت ��ي ث � ��ان � ��در ،ن �ي��و
أورليانز بيليكانس  -لوس أنجلس
الي�ك��رز ،شيكاغو ب��ول��ز  -ي��وت��ا ج��از،
م �ي �ن �س��وت��ا ت� �م� �ب ��روول� �ف ��ز  -داالس
م��اف��ري�ك��س ،س��ان أن�ط��ون�ي��و س�ب��رز -
غ��ول��دن س�ت��اي��ت واري � ��ورز ،فينيكس
ص �ن��ز  -دن� �ف ��ر ن ��اغ� �ت ��س ،ب��ورت�ل�ان��د
باليزرز  -ساكرمنتو كنغز.
تألق وايد أمام
كليبرز (أ ف ب)

البطوالت األوروبية الوطنية

ّ
قمتان االحد :أرسنال ضيفًا على مانشستر يونايتد ونابولي على يوفنتوس
ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر
حلول يوم األحد ملتابعة قمة املرحلة
الحادية عشرة من الدوري االنكليزي
امل �م �ت��از ل �ك��رة ال� �ق ��دم ب�ي�ن م��ان�ش�س�ت��ر
ي ��ون ��اي� �ت ��د ح ��ام ��ل ال� �ل� �ق ��ب وأرس � �ن� ��ال
املتصدر.
وي �ع �ي��ش ارس � �ن ��ال اف �ض ��ل اي ��ام ��ه ،اذ
ي�ت�ص��در ال� ��دوري ب �ف��ارق  5ن �ق��اط عن
اق��رب منافسيه ،كما استعاد ص��دارة
مجموعته في دوري ابطال اوروبا.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ي �ق��دم ي��ون��اي�ت��د موسمًا
س �ي �ئ ��ًا ق� � ��ام ب �ت �ح �س �ي �ن��ه ف � ��ي االون� � ��ة
االخيرة بتحقيقه عدة انتصرات في
مختلف املسابقات ،لكنه ال يزال يرزح
في املركز الثامن في الدوري.
في هذا الوقت ،يأمل الثالثي املطارد
تقليص ال �ف��ارق م��ع ارس �ن��ال ،عندما
ي �س �ت �ق �ب ��ل ل � �ي � �ف ��رب ��ول ع � �ل ��ى م �ل �ع �ب��ه
«ان�ف�ي�ل��د رود» ف ��والم ال �س��ادس عشر
وال� �خ ��ارج م��ن خ �س��ارت�ين ،وتشلسي

وس� ��ت ب��روم �ي �ت��ش ال �ب �ي��ون ال �ح��ادي
ع�ش��ر ،وت��وت�ن�ه��ام ن�ي��وك��اس��ل التاسع
واملنتعش من فوزه على تشلسي.
وه �ن��ا ب��رن��ام��ج امل �ب��اري��ات (ب�ت��وق�ي��ت
بيروت):
 السبت:أستون فيال  -كارديف سيت ()17,00
تشلسي  -وس��ت ب��روم�ي�ت��ش ألبيون
()17,00
ليفربول  -فوالم ()17,00
ساوثهامبتون  -هال سيتي ()17,00
كريستال باالس  -إفرتون ()17,00
نوريتش  -وست هام ()19,30
 األحد:توتنهام  -نيوكاسل ()14,00
سندرالند  -مانشستر سيتي ()16,05
مانشستر يونايتد  -ارسنال ()18,10
سوانسي  -ستوك ()18,10

إيطاليا

يتطلع روم��ا املتصدر ال��ى استعادة

ه� ��واي � �ت� ��ه ب �ت �ح �ق �ي��ق االن� � �ت� � �ص � ��ارات
املتتالية عندما يستقبل ساسوولو
االح��د في املرحلة الثانية عشرة من
الدوري االيطالي.
وس� �ت� �ك ��ون ع �ي�ن روم� � ��ا ال ش� ��ك ع�ل��ى

يتطلع روما متصدر
«السيري أ» الى
استعادة هوايته
بتحقيق االنتصارات
المتتالية

م �ب��اراة القمة ب�ين يوفنتوس حامل
ال�ل�ق��ب ف��ي اخ ��ر م��وس�م�ين ووص�ي�ف��ه
ن ��اب ��ول ��ي ع �ل��ى م �ل �ع��ب «ي��وف �ن �ت��وس
ستاديوم» في تورينو.
ويبتعد الفريقان بفارق ثالث نقاط
عن روما ،وخسارة احدهما ستبعده
 6نقاط عن الصدارة.
وهنا البرنامج:
السبت:كاتانيا  -اودينيزي ()19,00
انتر ميالنو  -ليفورنو ()21,45
 االحد:جنوى  -فيرونا ()13,30
اتاالنتا  -بولونيا ()16,00
كييفو  -ميالن ()16,00
بارما  -التسيو ()16,00
روما  -ساسوولو ()16,00
كالياري  -تورينو ()16,00
يوفنتوس  -نابولي ()21,45
فيورنتنيا  -سمبدوريا ()21,45

أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني أن
العبه باستيان شفاينشتايغر سيخضع
لجراحة جديدة في كاحله االيمن.
وشرح الدتكور هانس فيلهلم في بيانه:
«كشفت الفحوص في االسابيع املاضية
تكلسًا زائدًا في منطقة الكاحل االيمن ما
تسبب بالتهاب في االوتار» .اما الالعب
فقال« :كانت االسابيع االخيرة مؤملة
للغاية .جربت كل شيء لكن الجراحة
اصبح ال مفر منها .امل ان العب من
دون الم بعد الجراحة» .وكان «شفايني»
خصع للجراحة عينها في حزيران
املاضي .وسيغيب الالعب عن كاس العالم
لالندية املقررة في املغرب نهاية العام
الحالي.

جيرارد سيعتزل دوليًا
بعد كأس العالم
صرح مدرب ليفربول االنكليزي،
اإليرلندي براندن رودجرز ،لصحيفة «ذا
اديلي مايل» البريطانية ،أن قائد الفريق
ستيفن جيرارد سيعتزل اللعب الدولي
عقب انتهاء مشوار منتخبه في كأس
العالم في البرازيل .2014
وقال رودجرز« :جيرارد سينهي مشواره
الدولي مع «األسود الثالثة» لرغبته
في التركيز على مستقبله مع فريقه»،
وأضاف «جيرارد بعد املونديال سيبلغ
عامه الـ  ،34ال أعتقد انه سيكون هناك
بطوالت أخرى مع املنتخب بالنسبه له،
هناك قلة من الالعبني الذين استمروا بعد
هذا العمر مع املنتخبات».

سيلفا يغيب شهرًا عن املالعب
سيغيب صانع ألعاب مانشستر سيتي،
اإلسباني دافيد سيلفا ،شهرًا عن املالعب
بسبب إصابة في ربلة ساقه ،حسب
ما اعلن مدرب مانشستر التشيلياني
مانويل بيليغريني .وكان سيلفا استبدل
في الشوط الثاني من املباراة التي فاز
فيها مانشستر سيتي على سسكا
موسكو  2-5الثالثاء ضمن مسابقة
دوري ابطال اوروبا .وقال بيليغريني
«لديه مشكلة في ربلة الساق وال
اعرف بالتحديد كم هي املدة لكن االمر
سيستغرق من  3الى  4اسابيع» .وانضم
سيلفا الى قائد الفريق املدافع الدولي
البلجيكي فنسان كومباني الغائب منذ
 5تشرين االول ويتوقع ان يعود ملواجهة
توتنهام في  24تشرين الثاني الحالي.

فينغر :أشعر بالغربة لغياب فيرغيسون
أعرب مدرب أرسنال االنكليزي ،الفرنسي
آرسني فينغر ،عن شعوره بنوع من
الغربة عندما يحل فريقه اللندني ضيفًا
على مانشستر يونايتد بدون مدربه
السابق االسكوتلندي أليكس فيرغيسون
في ملعب «أولد ترافورد» .وقال فينغر
لهيئة االذاعة البريطانية «بي بي سي»
قبل قمة األحد في الجولة الحادية عشرة
للدوري اإلنكليزي« :مواجهة مانشستر
يونايتد بدون فيرغيسون غريبة للغاية
بالنسبة لي».
ويعد فيرغيسون وفينغر أكثر مدربي
الدوري اإلنكليزي بقاء مع أنديتهم ،قبل
أن يقرر «السير» اعتزال التدريب في أيار
املاضي ،ليخلفه مواطنه ديفيد مويس.

