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أصداء عالمية

سوق االنتقاالت

كونتي يستبعد بالوتيللي
من تشكيلة إيطاليا!

أكد مراسل صحيفة «آس» اإلسبانية
ومدير االتصاالت السابق في ريال مدريد،
خواكني مارورتو ،أن النادي امللكي
لن يتعاقد مع الكولومبي راداميل
فالكاو هذا الصيف ،كاشفًا أنه يحاول
الحصول على األملاني ماركو رويس.

صرح مدرب أرسنال االنكليزي،
الفرنسي آرسني فينغر ،بأن مهاجمه
الكوستاريكي الشاب ،جويل كامبل،
سيبقى داخل أسوار ملعب «اإلمارات»
مغلقًا الباب أمام عدة أندية طلبت
التعاقد معه.

دورتموند يستعيد كاغاوا ويونايتد يضم بليند
ع � � ��اد الع � � ��ب م ��ان� �ش� �س� �ت ��ر ي ��ون ��اي �ت ��د
االنكليزي ،الياباني شينجي كاغاوا،
أدراج��ه الى فريقه السابق بوروسيا
دورت �م��ون��د االمل ��ان ��ي ب�ت��وق�ي�ع��ه ع�ق�دًا
معه ملدة أربع سنوات.
وخاض كاغاوا ( 25عامًا)  71مباراة
م��ع ي��ون��اي �ت��د ،م�ن�ه��ا  39ف��ي ال ��دوري
املحلي منذ انتقاله الى صفوفه عام
 ،2012لكنه ل��م يدخل ف��ي مخططات
املدرب الجديد الهولندي لويس فان
غال.
يذكر أن كاغاوا إنضم الى دورتموند
م��ن دوري ال��درج��ة الثانية الياباني
مقابل  300ألف يورو في  ،2010وقد
اكتسب شعبية كبيرة م��ن جماهير
وصيف بطل أملانيا.
في املقابل ،توصل يونايتد إلى اتفاق
مع أياكس أمستردام الهولندي حول
انتقال الع��ب األخير الهولندي دالي
بليند الى صفوفه.
وذكر يونايتد في بيان أن «مانشستر
يونايتد توصل الى اتفاق مع أياكس

ب � �ش ��أن ان� �ت� �ق ��ال دال � � ��ي ب �ل �ي �ن ��د ،ل�ك��ن
ال�ت��وق�ي��ع م �ش��روط ب��اج�ت�ي��از ال�لاع��ب
الفحص الطبي الروتيني واالت�ف��اق
على التفاصيل الشخصية الخاصة
به».
وفي إنكلترا أيضًا ،أعلن ليفربول أن
مدافعه الدنماركي دانيال آغر قد عاد
الى ناديه السابق بروندبي.
وانضم آغ��ر ( 29عامًا) من بروندبي
ال��ى ل�ي�ف��رب��ول ع��ام  2006ول�ع��ب معه
 232م �ب��اراة سجل خاللها  14هدفًا
وأح � � ��رز م �ع��ه ك � ��أس راب � �ط ��ة األن ��دي ��ة
امل �ح �ت��رف��ة ف ��ي  ،2012ل �ك �ن��ه ت�ع��رض
إلصابات عدة ّ خالل مشواره معه.
م��ن ج �ه �ت��ه ،وق� ��ع امل �ه��اج��م ال�ف��رن�س��ي
ل��وي��ك ري �م��ي ع �ق �دًا ان �ت �ق��ل ب�م��وج�ب��ه
م��ن ك��وي�ن��ز ب ��ارك ري�ن�ج��رز ال��ى ج��اره
ال �ل �ن��دن��ي ت�ش�ل�س��ي مل� ��دة  4س �ن ��وات،
بحسب ما اعلن الناديان.
وكان ريمي ( 27عامًا) يرتبط بعقد مع
كوينز بارك رينجرز حتى عام 2017
لكنه يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل

ال��ى ف��ري��ق م �ش��ارك ف��ي دوري اب�ط��ال
اوروب� � � ��ا .وس� �ي� �ع � ّ�وض ري� �م ��ي ،ال ��ذي
ق ��درت ص�ف�ق��ة ان�ت�ق��ال��ه ب �ـ  12مليون
ي� � ��ورو ،رح �ي ��ل االس� �ب ��ان ��ي ف��رن��ان��دو
توريس الى ميالن االيطالي.
كذلك ،أكد مدير هيرتا برلني ميكايل
ب ��ري �ت ��س أن الع � ��ب ل �ي ��ل ال �ف��رن �س��ي،
العاجي سالومون كالو ،أصبح العبًا
في صفوف فريق العاصمة األملانية.
وغرد بريتس في صفحته الشخصية
ً
على موقع «ت��وي�ت��ر» ،ق��ائ�لا« :لقد تم
األم ��ر .س��ال��وم��ون ك��ال��و أص�ب��ح العبًا
في هرتا برلني» ،دون أن يكشف عن
تفاصيل الصفقة.
وفي إيطاليا ،أعلن نابولي أنه تعاقد
مع العب إسبانيول اإلسباني دافيد
ل��وب �ي��ز دون أن ي �ك �ش��ف م� ��دة ال�ع�ق��د
وق �ي �م��ة ال �ص �ف �ق��ة .وس �ي �ل �ع��ب ل��وب�ي��ز
ب � ��إش � ��راف م ��واط� �ن ��ه امل� � � ��درب راف ��اي ��ل
ب �ي �ن �ي �ت �ي��ز ال � � ��ى ج� ��ان� ��ب ال� �ه ��ول� �ن ��دي
ج ��ون ��اث ��ان دي غ� ��وزم� ��ان امل� �ع ��ار م��ن
فياريال.

غوارديوال وريبيري يزوران هونيس
في السجن

بطولة العالم للدراجات النارية
فرنسا (المرحلة الرابعة)
بوردو  -باستيا 1-1
األوروغوياني دييغو روالن ( )78لبوردو،
والعاجي تالو غادجي لباستيا (.)18
باريس سان جيرمان  -سانت
اتيان 0-5
س�ت�ي�ف��ان روف �ي��ر ( ،24ه ��دف ف��ي م��رم��اه)
وال �س��وي��دي زالت� ��ان اب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش (41
و 62و )72واألوروغ� ��وي� ��ان� ��ي إدي �ن �س��ون
كافاني (.)63
مرسيليا  -نيس 0-4
ديميتري باييه ( 19و )48وفلوران توفان
( )45وامل �غ��رب��ي ع�ب��د ال�ع��زي��ز ب� ��رادة ()87
ملرسيليا.
موناكو  -ليل 1-1
البلغاري ديميتار برباتوف ( )61ملوناكو،
ونوالن رو ( )18لليل.
لنس  -ريمس 2-4
نانت  -مونبلييه 0-1
تولوز  -إيفيان 0-1
كاين  -رين 1-0
لوريان  -غانغان 0-4
متز  -ليون 1-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1بوردو  10نقاط من  4مباريات
 -2باريس سان جيرمان  8من 4
 -3ليل  8من 4
 -4مرسيليا  7من 4
 -5رين  7من 4

االنتصار الـ 11من  12لماركيز في «موتو جي بي»
اكتساح تام .هذا هو الوصف الذي
ينطبق ع�ل��ى م��ا يحققه االس�ب��ان��ي
م ��ارك م��ارك�ي��ز (ه��ون��دا) ف��ي بطولة
العالم للدراجات النارية فئة «موتو
ج��ي ب� ��ي» ،إذ ه��ا ه��و ب �ط��ل امل��وس��م
امل��اض��ي يصل ل�ف��وزه ال�ح��ادي عشر
ً
من أص��ل  12سباقًا بتتويجه بطال
لجائزة بريطانيا الكبرى ،املرحلة
ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ل �ه��ذا امل��وس��م ،ال�ت��ي
احتضنتها حلبة سيلفرستون.
وع� � ��اد م ��ارك� �ي ��ز ال� � ��ذي ل ��م ي �ت �ج��اوز
الواحد والعشرين عامًا سريعًا الى
سكة االن �ت �ص��ارات ال�ت��ي ح��اد عنها
في املرحلة السابقة وللمرة االول��ى
ه��ذا املوسم باحتالله املركز الرابع
في جائزة تشيكيا الكبرى التي فاز
بها االسباني داني بدروسا (هوندا
ايضًا).
وه��ذا ال�ف��وز ال�س��ادس عشر ملاركيز
في موسمني فقط في الفئة الكبرى،
وق��د حققه بعدما انطلق من املركز
االول للمرة العاشرة هذا املوسم.
وج� � � ��اء ف � � ��وز م� ��ارك � �ي� ��ز ال� � � ��ذي ق �ط��ع
م� �س ��اف ��ة ال �ح �ل �ب ��ة ف� ��ي 40,51,835
دق �ي �ق��ة ب �ع��د ص � ��راع م �ث �ي��ر ج � �دًا مع
م��واط�ن��ه بطل ال�ع��ال��م م��رت�ين سابقًا
خ ��ورخ ��ي ل ��ورن ��زو (ي ��ام ��اه ��ا) ال ��ذي
ح� ��ل ث ��ان� �ي ��ًا ب � �ف� ��ارق  0,732ث��ان �ي��ة
أم� ��ام زم �ي �ل��ه األس� �ط ��وري االي �ط��ال��ي
فالنتيو روس��ي ال��ذي ك��ان يخوض
سباقه الـ 246في الفئة الكبرى (رقم
قياسي) ،بفارق  8,159ث ،فيما جاء
بدروسا رابعًا.
وع � ��زز م��ارك �ي��ز ص ��دارت ��ه ل�ل�ت��رت�ي��ب

ماركيز على منصة التتويج (أ ف ب)
ال � �ع � ��ام ب ��رص� �ي ��د  288ن �ق �ط ��ة أم � ��ام
ب � ��دروس � ��ا ( )199وروس� � � ��ي ()189
ول� ��ورن� ��زو ( ،)157وذل � ��ك ق �ب��ل ست
مراحل على ختام املوسم.
وفي فئة «موتو  ،»2ابتعد االسباني
اس� �ت� �ي ��ف راب� � � � ��ات (ك� ��ال � �ي � �ك� ��س) ف��ي
ص��دارة الترتيب العام بعدما حقق
فوزه الثاني على التوالي والسادس
ه� ��ذا امل� ��وس� ��م ،وذل � ��ك ب �ت �ف��وق��ه ع�ل��ى
زم �ي �ل��ه وم�ل�اح �ق��ه ال �ف �ن �ل �ن��دي ميكا
كاليو واالسباني مافريك فيناليس
(كاليكس أيضًا).
وس � �ي � �ط� ��ر ك� ��ال � �ي� ��و ع � �ل� ��ى ال� �س� �ب ��اق
وت � �ص� ��دره ف ��ي م �ع �ظ��م ل� �ف ��ات ��ه ،ل�ك��ن

إذا كان أندريا بيرلو قد غاب بسبب االصابة
عن القائمة التي استدعاها أنطونيو كونتي،
املدرب الجديد ملنتخب ايطاليا ،للمباراتني أمام
هولندا وديًا الخميس ،وامام النروج ضمن
تصفيات كأس أوروبا  2016في فرنسا
في التاسع من الشهر الحالي ،فإن استبعاد
ماريو بالوتيللي جاء وقعه مفاجئًا بكافة
املقاييس.
ويبدو كونتي عازمًا على انهاء «حقبة» سلفه
تشيزاري برانديللي واجراء تغييرات في
«اآلتزوري» بضم العبني جدد.
وتبرز من بني املستجدات التي طرأت على
القائمة انضمام مهاجم ساسوولو سيموني
زازا وحارس تورينو دانييلي باديلي.
وفي ما يلي التشكيلة:
 لحراسة املرمى :جيانلويجي بوفون(يوفنتوس) ودانييلي باديلي (تورينو)
وماتيا بيرين (جنوى) وسالفاتوري سيريغو
(باريس سان جيرمان).
 للدفاع :ديفيد أستوري (روما) وليوناريوبونوتشي وجورجو كييلليني (يوفنتوس)
وغابرييل باليتا (بارما) وأندريا رانوكيا
(إنتر ميالنو).
 للوسط :أنطونيو كاندريفا وماركوبارولو (التسيو) وماتيو دارميان (تورينو)
ودانييلي دي روسي وأليساندرو فلورينزي
(روما) وايمانويل جياكيريني (سندرالند)
وكريستيان ماجيو (نابولي) وكالوديو
ماركيزيو (يوفنتوس) ومانويل باسكوالي
(فيورنتينا) وماتيا دي تشيليو وأندريا بولي
(ميالن) وماركو فيراتي (سان جيرمان).
الهجوم :ماتيا ديسترو (روما) وستيفان
الشعراوي (ميالن) وسيباستيان جيوفينكو
(يوفنتوس) وتشيرو ايموبيلي (بروسيا
دورتموند) وبابلو أوسفالدو (إنتر ميالنو)
وسيموني زازا (ساسولو).

راب� � ��ات ت �م �ك��ن م ��ن ت � �ج� ��اوزه ،وس��ط
منافسة مثيره للغاية ب�ين زميلي
ال�ف��ري��ق ال��واح��د ك ��ان م��ن امل�م�ك��ن أن
ت �ت �ح��ول ال ��ى «ك ��ارث ��ة» ب �ع��دم��ا ك��ادا
يصطدمان مرتني في اللفة االخيرة.
وأن�ه��ى ال��دراج االسباني البالغ 25
عامًا السباق متقدمًا بفارق ضئيل
ج � �دًا ب �ل��غ  0,063ث��ان �ي��ة ع ��ن زم�ي�ل��ه
الفنلندي ،فيما جاء فيناليس ثالثًا
ب�ف��ارق  0,203ث والفرنسي يوهان
زارك � � � ��و (ك � ��ات � ��ره � ��ام س � ��وت � ��ر) ال � ��ذي
انطلق من املركز االول ،رابعًا ،أمام
السويسري توماس لوثي (سوتر)
واالي � �ط� ��ال� ��ي م� ��ارك� ��و م��ورب �ي��دي �ل��ي
(كاليكس).
ورف��ع راب��ات رصيده الى  233نقطة
ف��ي ال� �ص ��دارة ب �ف��ارق  17ن�ق�ط��ة عن
كاليو ،الفائز بثالثة سباقات هذا
املوسم ،فيما يحتل فيناليس املركز
الثالث برصيد  166نقطة.
وفي فئة «موتو  ،»3حقق االسباني
اليكس رينس (ه��ون��دا) ف��وزه االول
ب �ع ��دم ��ا أن� �ه ��ى ال� �س� �ب ��اق م� ��ن ح�ي��ث
ب��دأه ،متقدمًا على زميله ومواطنه
ال �ي �ك��س م��ارك �ي��ز واالي �ط ��ال ��ي اي�ن�ي��ا
باستيانيني (كاي تي ام).
أم��ا بالنسبة إل��ى االوس�ت��رال��ي جاك
م �ي�ل��ر (ك � ��اي ت ��ي ام) ال � ��ذي ي�ت�ص��در
ال �ت��رت �ي��ب ال �ع ��ام ،ف �ح��ل س ��ادس ��ًا ،ما
س �م��ح مل�ل�اح �ق��ه م ��ارك �ي ��ز ب�ت�ق�ل�ي��ص
ال� �ف ��ارق ال� ��ذي ي�ف�ص�ل��ه ع �ن��ه ال ��ى 13
نقطة ( 179نقطة ل�لأول مقابل 166
نقطة ل�ل�ث��ان��ي) ،فيما ص�ع��د رينس
الى املركز الثالث برصيد  150نقطة.

قام اإلسباني جوسيب غوارديوال ،مدرب
بايرن ميونيخ االملاني ،بزيارة رئيس النادي
السابق ،أولي هونيس ،الذي يمضي فترة
عقوبة السجن ثالث سنوات ونصف سنة
على خلفية إدانته بالتهرب الضريبي.
وتصدرت صورة غوارديوال أمام بوابة سجن
«الندبرغ» برفقة الالعب الفرنسي فرانك
ريبيري ،الصفحة األولى من عدد صحيفة
«بيلد» األملانية.
وتطرقت الصحيفة إلى العالقة الخاصة التي
تجمع بني غوارديوال وهونيس منذ سفر
األخير إلى نيويورك في الواليات املتحدة
للتفاوض حول تولي اإلسباني تدريب النادي
البافاري.
بينما يدعم ريبيري هونيس بسبب وقوف
األخير الدائم الى جانبه خالل املشاكل التي
واجهته.

رقم قياسي عاملي في رمي املطرقة
نجحت البولونية انيتا فلودارتشيك في
تحطيم الرقم القياسي العاملي في مسابقة
رمي املطرقة بتسجيلها  79,58مترًا في لقاء
برلني.
وكان الرقم القياسي السابق ومقداره 79,42
م في حوزة االملانية بيتي هيدلر وسجلته في
 21ايار عام  2011في لقاء هاله االملاني ،علمًا
بأنها حطمت حينها رقم فلودارتشيك بالذات
ومقداره  78,30م وسجلته في  6حزيران
 2010في بيدغوشتش (بولونيا).

