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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

باريس سان جيرمان يرمي بثقله الصطياد دراكسلر
رمى باريس سان جيرمان الفرنسي
بثقله لضم الدولي األملاني جوليان
دراكـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــر مـ ـ ــن فـ ــول ـ ـس ـ ـبـ ــورغ ق ـبــل
يــومــن عـلــى إق ـفــال ب ــاب االنـتـقــاالت
ب ــاس ـت ـع ــداده ل ـت ـقــديــم عـ ــرض ب ـ ـ 75
مليون ي ــورو ،بحسب مــوقــع مجلة
"كيكر" األملانية.
وأكد املوقع" :باريس سان جيرمان
م ـس ـت ـعــد ل ــوض ــع  75م ـل ـي ــون ي ــورو
ع ـل ــى ال ـط ــاول ــة م ــن أجـ ــل ال ـح ـصــول
على خدمات الدولي األملاني".
وي ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــض ف ـ ـ ــولـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورغ ب ـ ـشـ ــدة
االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن ال ــاع ــب ال ـ ــذي بــدأ
ً
مـنــذ مـطـلــع آب مـسـلـســا تــرويـجـيــا
لرحيله في الصحافة املحلية.
وانـتـقــل دراكـسـلــر ( 22عــامــا) الـعــام
املاضي إلــى فولسبورغ من شالكه
م ـقــابــل  35م ـل ـيــون يـ ــورو ويـنـتـهــي
عقده معه في .2020
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع ص ـح ـي ـفــة "ب ـي ـلــد"
مطلع آب ،أعرب دراكلسر عن رغبته
فــي خ ــوض تـجــربــة جــديــدة مــع نــاد
أكـ ـث ــر ط ـم ــوح ــا ،وق ـ ـ ــال" :بـ ـع ــد ك ــأس
أوروب ــا  ،2016أبـلـغــت امل ــدرب ديتر
هيكينغ أنني أريد ترك فولسبورغ".
وب ـح ـســب وك ــال ــة "سـ ـي ــد" االمل ــان ـي ــة،

أح ــد فـ ــروع وك ــال ــة "ف ــران ــس ب ــرس"،
يتضمن عقد دراكسلر بندًا جزائيًا
يجيز فسخه بــدءًا مــن  2017مقابل
دفـ ـ ــع الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ــراغ ـ ــب ب ـض ـم ــه 75
مليون يورو.
من جهة أخرى ،وصل املهاجم باكو
ألكاسير العــب فالنسيا اإلسباني
إل ــى بــرشـلــونــة لـلـخـضــوع للفحص

الـطـبــي تمهيدًا النـضـمــامــه للنادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ،م ـقــابــل م ـب ـلــغ ق ـ ّـدرت ــه
وسـ ــائـ ــل إع ـ ــام ب ـن ـح ــو  30م ـل ـيــون
يورو.
واس ـت ـب ـع ــد أل ـك ــاس ـي ــر م ــن تـشـكـيـلــة
فــالـنـسـيــا ال ـتــي خ ـســرت أم ــام إيـبــار
 1-0في املرحلة الثانية من "الليغا"،
وقـ ــال ع ـنــه امل ـ ــدرب بــاكــو اي ـس ـتــران:

ألكاسير في برشلونة لتوقيع كشوف بطل إسبانيا (أرشيف)

"إن ـ ـ ــه لـ ـي ــس فـ ــي وضـ ـ ــع ي ـم ـك ـن ــه مــن
اللعب بصورة طيبة اليوم".
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة "إل م ـ ــون ـ ــدو
ديبورتيفو" فإن ألكاسير سيرتبط
بـبـطــل إسـبــانـيــا بـعـقــد مل ــدة خمسة
أع ــوام ،وسـ ُـيـقــدم رسـمـيــا للجمهور
ووسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
ص ـحــافــي ع ـقــب ع ــودت ــه لـبــرشـلــونــة
ب ـعــد مـ ـب ــاراة إس ـبــان ـيــا األولـ ـ ــى فــي
تـصـفـيــات م ــون ــدي ــال روس ـي ــا 2018
أمام ليشتنشتاين في الخامس من
أيلول املقبل.
وفـ ــي إن ـك ـل ـت ــرا ،دفـ ــع ســاوث ـم ـب ـتــون
مبلغًا قياسيًا مقابل الحصول على
خ ــدم ــات ال ــدول ــي امل ـغ ــرب ــي سـفـيــان
بوفال من ليل الفرنسي.
ووقـ ـ ــع ب ــوف ــال ( 22عـ ــامـ ــا) ،أف ـضــل
العـ ـب ــي ل ـي ــل فـ ــي املـ ــوسـ ــم امل ــاض ــي،
على عقد لخمس سنوات مقابل 16
مليون جنيه إسترليني ( 20مليون
دوالر أو  18مليون يورو).
وال ـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق
لساوثمبتون هو  15مليون جنيه،
وقــد دفـعــه لضم األرجنتيني دانــي
أوزف ــال ــدو مــن روم ــا اإلي ـطــالــي عــام
.2013

الكرة األلمانية
وكأس العالم .2018
وأضاف" :بالنسبة إلى كأس القارات،
ل ــن ي ـكــون جـمـيــع العـبـيـنــا جــاهــزيــن،
ولـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـسـ ـب ــب أري ـ ـ ـ ــد اس ـت ـغ ــال ـه ــا
ك ـب ـط ــول ــة ه ــدف ـه ــا إعـ ـ ـ ــداد امل ـس ـت ـق ـبــل
م ــن خ ــال إش ـ ــراك ع ــدد م ــن الــاعـبــن
الشبان".
واستدعى لوف  3العبني من املنتخب
األوملـ ـ ـب ـ ــي الـ ـف ــائ ــز ب ـف ـض ـيــة األلـ ـع ــاب
األومل ـب ـي ــة ف ــي ري ــو دي جــان ـيــرو إلــى
املنتخب األول ،الذي سيواجه فنلندا
ودي ــا غـ ـدًا قـبــل اإلن ـت ـقــال إل ــى أوسـلــو
ملـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـ ـن ـ ــروي ـ ــج األحـ ـ ـ ـ ــد ض ـمــن
تصفيات مونديال .2018
وأك ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ــدرب األملـ ـ ــانـ ـ ــي أن الع ـب ــي

الــوســط املهاجمني جــولـيــان بــرانــدت
(بـ ــايـ ــر لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن) ومـ ــاكـ ــس م ــاي ــر
(شالكه) وقلب الدفاع نيكالس شوله
(هوفنهايم) "يملكون فرصة املشاركة
األربعاء ،وهذا أكيد".
وخ ـ ـسـ ــر م ـن ـت ـخ ــب أمل ــانـ ـي ــا األومل ـ ـبـ ــي
ف ــي ن ـهــائــي األوملـ ـبـ ـي ــاد أم ـ ــام نـظـيــره
البرازيلي بركالت الترجيح  5-4بعد
تـعــادلـهـمــا  1-1فــي الــوقـتــن األصـلــي
واإلضافي.
وت ـح ـمــل املـ ـب ــاراة ض ــد فـنـلـنــدا الــرقــم
 121بــالـنـسـبــة إل ــى الـقــائــد باستيان
شفاينشتايغر ،وستكون األخيرة له
بعدما أعلن أخيرًا إعتزاله دوليًا.
من جهة أخرى ،أكد لوف أنه لن يعلن

هــويــة ال ـقــائــد ال ـجــديــد للمنتخب إال
بعد املباراة أمام فنلندا.
وق ـ ـ ــال لـ ـ ــوف فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـح ــاف ــي:
"ب ــاس ـت ـي ــان س ـي ـك ــون ق ــائـ ـدًا لـلـفــريــق
فــي مـبــاراة األرب ـعــاء ،ولـهــذا لــن تكون
الشارة موضوعنا األربعاء".
وح ــرم ــت اإلص ــاب ــة امل ـهــاجــم لــوكــاس
بـ ــودول ـ ـس ـ ـكـ ــي وداعـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـمـ ــاثـ ــا مــع
"املانشافت" عبر مباراة فنلندا.
وأع ـ ـ ـ ــرب لـ ـ ــوف عـ ــن تـ ـق ــدي ــره ال ـك ـب ـيــر
لــاع ـبــن ع ـلــى مـسـيــرتـهـمــا الـطــويـلــة
ً
والحافلة مــع منتخب أملــانـيــا ،قائال:
"قــدمــا الكثير لـلـفــريــق" ،ولـكـنــه أشــار
إل ــى أن ـه ـمــا اخـ ـت ــارا ال ــوق ــت املـنــاســب
العتزال اللعب الدولي.

الرياضة الروسية

ّ
أبطال أولمبيون روس في قاعدة حميميم السورية
في خطوة الفتة لدعم القوات الروسية
فـ ـ ــي قـ ـ ــاعـ ـ ــدة ح ـم ـي ـم ـي ــم ال ـع ـس ـك ــري ــة
الروسية في سوريا ،قامت مجموعة
م ــن ال ــري ــاض ـي ــن ال ـ ـ ــروس ف ــي نـهــايــة
األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي بـ ــزيـ ــارة ال ـق ــاع ــدة
ب ـ ـهـ ــدف "دعـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات" ال ـ ـتـ ــي تـنـفــذ
ض ــرب ــات مل ـســانــدة الـجـيــش ال ـســوري،
بحسب ما أظهر التلفزيون الروسي.
وتـ ــدرب  7ريــاض ـيــن ،بـيـنـهــم البطلة
األومل ـب ـي ــة ف ــي أث ـي ـنــا ( )2004وبـكــن
( )2008ف ــي م ـســاب ـقــة ال ـق ـفــز بــالــزانــة
وحـ ــام ـ ـلـ ــة الـ ـ ــرقـ ـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي ي ـل ـي ـنــا
ايـسـيـنـبــايـيـفــا م ــع الـ ـق ــوات الــروس ـيــة
املوجودة في القاعدة وزرعوا أغراسًا
ف ــي املـ ـك ــان الـ ــواقـ ــع ف ــي شـ ـم ــال غ ــرب
سوريا ،بحسب صور بثها التلفزيون
الرسمي.
وض ـم ــت امل ـج ـم ــوع ــة الع ـب ــي املـ ـب ــارزة
ص ــوف ـيــا ف ـي ـل ـي ـكــايــا وت ـي ـم ــور ســافــن
وأرتـ ـ ـ ـ ـ ــور أح ـ ـمـ ــد حـ ـس ــن وأل ـي ـك ـس ــي
ت ـش ـيــري ـم ـي ـس ـي ـنــوف وج ـم ـي ـع ـهــم مــن
امل ـت ـ ّـوج ــن بــامل ـيــدال ـيــات الــذه ـب ـيــة في
أوملبياد  2016في ريو دي جانيرو.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ايـ ـسـ ـنـ ـب ــايـ ـيـ ـف ــا الـ ـتـ ـم ــاري ــن
الــريــاض ـيــة الـصـبــاحـيــة ف ــي ال ـقــاعــدة،
وبعدها دخلت في مسابقة وديــة مع
الـعـسـكــريــن امل ـش ــارك ــن ف ــي العملية
الروسية ضد اإلره ــاب ،بغية مقارنة

ميسي في تشكيلة األرجنتين
وأغويرو خارجها
شهدت تشكيلة مدرب منتخب األرجنتني لكرة
القدم إدغاردو باوزا ورود اسم نجم برشلونة
اإلسباني ليونيل ميسي فيها ،لكنها خلت من
مهاجم مانشستر سيتي اإلنكليزي سيرجيو
أغويرو بسبب اإلصابة.
ويستعد منتخب األرجنتني الستضافة
األورغواي الجمعة املقبل في مندوزا ،ثم يحل
ضيفًا على فنزويال في ميريدا في السادس من
أيلول املقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية
املؤهلة إلى كأس العالم  2018في روسيا.
وأكد املتحدث باسم االتحاد األرجنتيني
أن أغويرو الذي قدم بداية رائعة في الدوري
اإلنكليزي املمتاز هذا املوسم ،يعاني من
إصابة في عضالت الساق اليسرى ،بحسب
تقرير طبي .من جهته ،فإن ميسي سيكون
ضمن التشكيلة ،بعد شائعات صباح أمس عن
ّ
تعرضه إلصابة في مباراة برشلونة وأتلتيك
بلباو األحد ،في الدوري اإلسباني.
وكان ميسي قد عدل عن قرار االعتزال دوليًا
الذي سبق أن اتخذه أواخر حزيران املاضي ،إثر
خسارة نهائي "كوبا أميركا".
كذلك تفتقد تشكيلة األرجنتني خافيير
باستوري ،العب وسط باريس سان جرمان
الفرنسي ،بسبب ّ
تمزق عضلي في ربلة الساق
اليمنى ،سيبعده أسبوعني.

مودريتش قائدًا جديدًا لكرواتيا

لوف يختبر الشباب في كأس القارات 2017
اسـتـبــق م ــدرب منتخب أملــانـيــا لكرة
القدم ،يواكيم لوف ،انطالق تصفيات
مــونــديــال  2018وك ـشــف ع ــن خططه
االستعدادية للبطولة ،حيث أكد أنه
ي ــري ــد االس ـت ـف ــادة م ــن ك ــأس ال ـق ــارات
 2017مـ ــن أج ـ ــل "إعـ ـ ـ ـ ــداد امل ـس ـت ـق ـبــل"
ب ــإش ــراك ع ــدد مــن الــاعـبــن الـشـبــاب،
ألن ال ـهــدف الـنـهــائــي هــو ال ــدف ــاع عن
اللقب العاملي في روسيا.
وقـ ـ ــال لـ ـ ــوف" :أري ـ ـ ــد اسـ ـتـ ـخ ــدام ك ــأس
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات كـ ـبـ ـط ــول ــة ه ــدفـ ـه ــا إع ـ ـ ــداد
املستقبل" ،ملمحًا إلــى احـتـمــال ترك
بـ ـع ــض ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر ف ـ ــي راحـ ـ ـ ــة لـ ـك ــي ال
يشاركوا في  3بطوالت متتالية :كأس
أوروب ــا  ،2016وكــأس ال ـقــارات ،2017
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اختار االتحاد الكرواتي لكرة القدم النجم لوكا
مودريتش قائدًا جديدًا للمنتخب الوطني ،بعد
إعالن داريو سرنا اعتزاله الدولي.
وقال االتحاد الكرواتي ،عبر حسابه على
"تويتر"" :العب خط الوسط لوكا مودريتش هو
قائدنا الجديد ،بعد إعالن داريو سرنا اعتزاله
الدولي".
وأبدى مودريتش سعادته باختياره قائدًا ،وقال
في تصريحات نشرها املوقع الرسمي لالتحاد
الكرواتي" :فخور بإعطائي شارة قيادة املنتخب،
إنه شعور رائع".

ملكية مرسيليا
لرجل أعمال أميركي
أكد رئيس بلدية مرسيليا الفرنسية ،جان كلود
غودان ،توصل رجل األعمال األميركي فرانك
ماكورت إلى اتفاق مع مالكي مرسيليا لشراء
النادي.
وجاء االتفاق بعد اجتماع بني ماكورت،
املالك السابق لفريق لوس أنجلس دودجرز
للبيسبول ،وغودان ومارغاريتا لويس دريفوس
مالكة النادي الفرنسي.
وأوضح ماكورت أن هناك إجراءات جارية إلنهاء
عملية البيع في األسابيع القليلة املقبلة.
وقال رجل األعمال األميركي في مؤتمر
صحافي" :إنه شرف وامتياز لعائلتي ولي أن
أشارك في تاريخ نادي مرسليا وقيادته إلى
النجاح ،سواء في امللعب أو خارجه".

كرة بسرعة  93كلم /ساعة
تفقد لينو وعيه

تقدمت ايسينباييفا الرياضيين الروس (ألكسندر نيمينوف ــ أ ف ب)

قدراتهم على القيام بتمارين صعبة
للغاية.
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة ب ـعــد
التمارين ،قالت البطلة األوملبية إنها
فـ ـخ ــورة ب ـن ـجــاح ـهــا ف ــي ال ـق ـي ــام بـكــل
التمارين تقريبًا التي عرضها عليها
الـعـسـكــريــون ،وقـ ّـيـمــت عــالـيــا الـلـيــاقــة
البدنية للقوات الروسية.
وصــرحــت ايـسـيـنـبــايـيـفــا" :نـعـلــم أننا

ن ــزور أبـطــالـنــا ،ن ــزور املــداف ـعــن عنا.
كانت لدينا الرغبة في أن نزور قواتنا
وأن نقول للعاملني هناك إننا نحبهم
وإننا فخورون بهم".
ولم تشارك ايسينباييفا في أوملبياد
ريو بسبب استبعاد االتحاد الروسي
أللعاب القوى من قبل االتحاد الدولي
للعبة على خلفية فضيحة املنشطات
في الرياضة الروسية.

ل ـكــن ايـسـيـنـبــايـفــا ( 34ع ــام ــا) ذهـبــت
إلــى ريــو دي جانيرو ،حيث انتخبت
عضوًا فــي لجنة الرياضيني التابعة
للجنة األوملبية الدولية.
وبحسب وكالة "إنتر فاكس" الروسية،
ف ــإن الــريــاضـيــن ال ــروس تـعــرفــوا إلــى
ظـ ـ ــروف حـ ـي ــاة وخ ــدم ــة ال ـع ـس ـكــريــن
فــي قــاعــدة حميميم وتـحــدثــوا إليهم
بالتفصيل عن سير األلعاب األوملبية.

أكد حارس باير ليفركوزن بيرند لينو أنه فقد
الوعي نحو  15دقيقة في املباراة ضد بوروسيا
مونشنغالدباخ ،في املرحلة الثانية من الدوري
األملاني لكرة القدم ،بعد أن تلقى ضربة على
رأسه من كرة تزيد سرعتها على  90كلم/
ساعة.
وذكر الحارس الثالث في منتخب أملانيا ملوقع
"بيلد دي" اإللكتروني" :ال أتذكر شيئًا مما
حصل بني الدقيقة  21والدقيقة  ،"35مشيرًا
إلى أنه رغم ذلك نجح ،خالل هذه الفترة ،في
التصدي لكرة في غاية الخطورة.
وأوضح املوقع أنه في الدقيقة  ،21دخل مهاجم
مونشنغالدباخ أوسكار فيندت منطقة الستة
أمتار ،وأطلق بكل قوة كرة ارتطمت بوجه لينو،
وكانت سرعتها وقت االصطدام  93كلم/ساعة.

