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سوق االنتقاالت

يوروبا ليغ

خطر بلجيكي وهولندي على إشبيلية في «يوروبا ليغ»
لن يكون مشوار إشبيلية اإلسباني
ً
ح ��ام ��ل ل �ق ��ب «ي � ��وروب � ��ا ل� �ي ��غ» س �ه�لا
ف� ��ي ال �ن �س �خ��ة امل �ق �ب �ل��ة م� ��ن ال �ب �ط��ول��ة
ع�ل��ى اإلط�ل��اق ،إذ وق��ع ف��ي مجموعة
صعبة مع ستاندار لياج البلجيكي
وف � �ي � �ي � �ن � ��ورد ال � �ه � ��ول � �ن � ��دي وري� �ي� �ك ��ا
الكرواتي.
وبعد خروجه أمام أرسنال اإلنكليزي
في تصفيات دوري األبطال ،سيواجه
بشيكطاش ال�ت��رك��ي ف��ري�ق��ًا إنكليزيًا
آخر ،إثر وقوعه في املجموعة الثالثة
م ��ع ت��وت �ن �ه��ام وب ��ارت� �ي ��زان ال �ص��رب��ي
واستيراس اليوناني.
وي� � �ق � ��ام دور امل � �ج � �م� ��وع� ��ات ب �ي��ن 18
أي�ل��ول و 11ك��ان��ون األول  ،2014فيما
تستضيف وارسو البولونية املباراة
النهائية في  24نيسان .2015
وفي ما يأتي املجموعات:
 امل � �ج � �م � ��وع � ��ة األول� � � � � � � ��ى :ف � �ي � ��اري � ��الاإلسباني ،بوروسيا مونشنغالدباخ
األملاني ،زيوريخ السويسري ،أبولون
ليماسول القبرصي.
 امل �ج �م ��وع ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة :ك��وب �ن �ه��اغ��نالدنماركي ،بروج البلجيكي ،تورينو

اإلي� � �ط � ��ال � ��ي ،ه �ل �س �ن �ك��ي ال �ف �ن �ل �ن ��دي.
 امل� �ج� �م ��وع ��ة ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة :ت ��وت� �ن� �ه ��ام،بشيكطاش ،بارتيزان ،استيراس.
 امل� � � � � �ج� � � � � �م � � � � ��وع � � � � ��ة ال � � � � � ��راب� � � � � � �ع � � � � � ��ة:س � ��ال � ��زب � ��ورغ ال � �ن � �م � �س� ��وي ،س �ل �ت �ي��ك
االس � �ك � ��وت � �ل � �ن � ��دي ،دي � �ن � ��ام � ��و زغ� � ��رب

ال � � � �ك � � ��روات � � ��ي ،اس� � � �ت � � ��را ال� � ��روم� � ��ان� � ��ي.
 امل �ج �م��وع��ة ال �خ��ام �س��ة :اي �ن��ده��وف��نالهولندي ،باناثينايكوس اليوناني،
استوريل البرتغالي ،دينامو موسكو
الروسي.
 -امل�ج�م��وع��ة ال �س��ادس��ة :ان�ت��ر ميالنو

يوري دجوركاييف مشاركًا في عملية سحب القرعة (فاليري هاش ــ أ ف ب)

اإلي � � �ط � ��ال � ��ي ،دن � �ي � �ب� ��رو االوك � � ��ران � � ��ي،
س ��ان ��ت إت � �ي� ��ان ال� �ف ��رن� �س ��ي ،ق � ��ره ب ��اغ
األذربيجاني.
 امل �ج �م ��وع ��ة ال� �س ��اب� �ع ��ة :إش �ب �ي �ل �ي��ة،ستاندار لياج ،فيينورد ،رييكا.
 امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ام�ن��ة :ل�ي��ل الفرنسي،ف � ��ول� � �س� � �ب � ��ورغ األمل � � � ��ان � � � ��ي ،إف� � ��رت� � ��ون
اإلنكليزي ،كراسنودار الروسي.
 امل � �ج � �م ��وع ��ة ال � �ت� ��اس � �ع� ��ة :ن ��اب ��ول ��ياإلي �ط��ال��ي ،س �ب��ارت��ا ب ��راغ ال�ت�ش�ي�ك��ي،
ي��ون��غ ب��وي��ز ال �س��وي �س��ري ،س �ل��وف��ان
براتيسالفا السلوفاكي.
 املجموعة العاشرة :دينامو كييفاألوك � � � ��ران � � � ��ي ،ش � �ت � �ي� ��وا ب� ��وخ� ��ارس� ��ت
ال � ��روم � ��ان � ��ي ،ري � ��و آف � ��ي ال �ب��رت �غ��ال��ي،
البورغ الدنماركي.
 امل� � �ج� � �م � ��وع � ��ة ال � � �ح � � ��ادي � � ��ة ع� � �ش � ��رة:فيورنتينا اإليطالي ،باوك اليوناني،
غ��ان�غ��ان ال�ف��رن�س��ي ،دي�ن��ام��و مينسك
البيالروسي.
 املجموعة الثانية عشرة :ميتاليستاألوك��ران��ي ،ط��راب��زون سبور التركي،
ليخيا وارس ��و ال�ب��ول��ون��ي ،لوكيرين
البلجيكي.

تصفيات كأس أوروبا

رويس وغوميز مجددًا بقميص أبطال العالم
هجوم منتخب
ازداد
ً
أملانيا قوة بعودة نجم
بوروسيا دورتموند ماركو
رويس إلى تشكيلة املدرب
يواكيم لوف ،بعد غيابه
عن كأس العالم لإلصابة.
فيسنتي
أما مدرب إسبانيا َّ
دل بوسكي ،فقد تعلم من
درسه في املونديال األخير
ً
«دماء» جديدة
وأستدعى

ع � ��اد ن� �ج ��م ب� ��وروس � �ي� ��ا دورت � �م� ��ون� ��د،
م��ارك��و روي��س ،ال��ى تشكيلة منتخب
بالده بعدما استدعاه املدرب يواكيم
ل��وف ملواجهة األرج�ن�ت�ين ودي��ًا ف��ي 3
أي�ل��ول املقبل وب��داي��ة تصفيات كأس
اوروبا  2016بعدها بأربعة أيام أمام
اسكوتلندا .ومع رويس عاد املهاجم
ال� �ه ��داف م ��اري ��و غ��وم �ي��ز ب �ع��د غ�ي��اب
بقرار فني
طويل ،إما لإلصابة ،وإما
ٍ
من املدرب.
واستدعى لوف  18العبًا اح��رزوا لقب
كأس العالم  2014الصيف الحالي في
البرازيل ،وغاب عن التشكيلة املعتزلون
فيليب الم ،م �ي��روس�لاف ك �ل��وزه وبير
ميرتساكر ،الذين سيحضرون مباراة
األرجنتني في دوس�ل��دورف لالحتفال
ب ��إس �ه��ام �ه ��م م� ��ع امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي
بإحراز اللقب العاملي.
وهنا التشكيلة:
 ل� �ح ��راس ��ة امل� ��رم� ��ى :م ��ان ��وي ��ل ن��وي��ر(ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ) ،روم ��ان فايدنفلر
(دورت �م��ون��د) ،رون  -روب ��رت تسيلر
(هانوفر).
 -ل� �ل ��دف ��اع :ج� �ي ��روم ب��وات �ن��غ (ب ��اي ��رن

م �ي ��ون �ي ��خ) ،إي ��ري ��ك دورم ،م��ات �ي��اس
غينتر ،كيفن غروسكرويتس ،ماتس
ه��ام �ل��س (دورت � �م� ��ون� ��د) ،ب�ي�ن�ي��دي�ك��ت
ه ��وف� �ي ��دي ��س (ش � ��ال� � �ك � ��ه) ،أن �ط��ون �ي��و
روديغر (شتوتغارت).
 للوسط :جوليان دراكسلر (شالكه)،م� � ��اري� � ��و غ� � ��وت� � ��زه وت � � ��وم � � ��اس م ��ول ��ر
(ب��اي��رن ميونيخ) ،كريستوفر كرامر
(ب��وروس �ي��ا م��ون�ش�ن�غ�لاب��اخ) ،طوني
ك � � � ��روس وس � ��ام � ��ي خ� �ض� �ي ��رة (ري � � ��ال
م� ��دري� ��د) ،م �س �ع��ود أوزي� � ��ل ول��وك��اس
بودولسكي (أرسنال) ،اندريه شورله
(تشلسي).
 للهجوم :ماركو رويس (دورتموند)،ماريو غوميز (فيورنتينا).
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ج� � � � ّ�دد م� � � ��درب م �ن �ت �خ��ب
إس � �ب ��ان � �ي ��ا ف �ي �س �ن �ت ��ي دل ب��وس �ك��ي
م� �ن� �ت� �خ� �ب ��ه ب � �ع� ��د خ � �ي � �ب ��ة م� ��ون� ��دي� ��ال
ال�ب��رازي��ل ،وذل��ك باستدعائه وجوهًا
شابة ملواجهة فرنسا وديًا الخميس
امل�ق�ب��ل ،ث��م مقدونيا ضمن تصفيات
ك ��أس اوروب� � ��ا  .2016واس �ت��دع��ى دل
ب��وس�ك��ي امل��داف �ع��ان م ��ارك ب��ارت��را (23
ع��ام��ًا) ودان� ��ي ك��ارف��اخ��ال ( 22ع��ام��ًا)

وميغيل سان خوسيه ( 25عامًا).
وهنا التشكيلة:
 ل �ل �م ��رم ��ى :اي� �ك ��ر ك ��اس� �ي ��اس (ري � ��الم��دري��د) وداف�ي��د دي خيا (مانشستر
يونايتد).
 ل� � � �ل � � ��دف � � ��اع :س � �ي � ��رج � �ي � ��و رام� � � � ��وسوك ��ارف ��اخ ��ال (ري � ��ال م ��دري ��د) وم ��ارك
ب ��ارت ��را وج � � ��وردي أل �ب��ا (ب��رش �ل��ون��ة)
وس � �ي� ��زار ازب �ي �ل �ي �ك��وي �ت��ا (ت �ش �ل �س��ي)
وخوانفران توريس (أتلتيكو مدريد)
وراوول أل�ب�ي��ول (ن��اب��ول��ي) وميغيل
سان خوسيه (اتلتيك بلباو) وكيكو
كاسيا (إسبانيول).
 ل� �ل ��وس ��ط :س �ي��رج �ي��و ب��وس �ك �ي �ت��سوأن � ��دري � ��س إي �ن �ي �ي �س �ت��ا (ب��رش �ل��ون��ة)
وس� �ي� �س ��ك ف ��اب ��ري � �غ ��اس (ت �ش �ل �س��ي)
وداف �ي��د س�ي�ل�ف��ا (م��ان�ش�س�ت��ر سيتي)
وسانتي ك ��ازورال (أرس �ن��ال) وكوكي
وراوول غ��ارس�ي��ا (أتلتيكو م��دري��د)،
وأن ��دي ��ر اي �ت��راس �ب��ي (أت�ل�ت�ي��ك ب�ل�ب��او)
وإيسكو (ريال مدريد).
 للهجوم :دييغو كوستا (تشلسي)وب��درو رودريغيز (برشلونة) وباكو
ألكاسر (فالنسيا).

ق � ّ�دم ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ األمل��ان��ي الع �ب��ه ال�ج��دي��د
اإلس� �ب ��ان ��ي ش ��اب ��ي ال ��ون� �س ��و رس� �م� �ي ��ًا ،ال� ��ذي
سيحمل القميص ال��رق��م  3ع��وض��ًا ع��ن رقمه
امل�ف�ض��ل  14ال ��ذي ارت � ��داه أي ��ام ك ��ان الع �ب��ًا مع
ليفربول اإلنكليزي وريال مدريد اإلسباني.
َّ
ووق � ��ع أل��ون �س��و ع �ق �دًا م��ع ال �ف��ري��ق مل��وس�م�ين،
مقابل  10ماليني يورو سنويًا .ورفض الالعب
االدع � � ��اء أن ت �ع��اق��د ال ��ري ��ال م ��ع الع� ��ب ب��اي��رن
السابق ،طوني كروسَّ ،
سبب رحيله ،وأكد أنه
كان سعيدًا بالعمل مع املدرب اإليطالي كارلو
أن �ش �ي �ل��وت��ي وال �ب��رت �غ��ال��ي ج ��وزي ��ه م��وري�ن�ي��و
واإلس �ب ��ان ��ي راف ��اي ��ل ب�ي�ن�ي�ت�ي��ز ،وأن� ��ه يتطلع
للعمل اآلن مع جوسيب غوارديوال.
في املقابل ،لم ينهِ ريال مدريد حكايته مع نجم
موناكو الفرنسي ،الكولومبي رادميل فالكاو،
إذ ال يزال النادي امللكي مهتمًا بالالعب الذي
ال ي ��زال ب� ��دوره م�ص�م�م��ًا ع�ل��ى م �غ��ادرة ن��ادي
اإلمارة الفرنسية قبل إغالق سوق االنتقاالت
الصيفية ،وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة «إل
كونفيدونسيال» اإلسبانية.
ك� ��ذل� ��ك ،ب� � ��ات ال� �ي ��اب ��ان ��ي ش �ي �ن �ج��ي ك� ��اغ� ��اوا،
الع��ب مانشستر يونايتد االن�ك�ل�ي��زي ،قريبًا
م ��ن ال� �ع ��ودة إل� ��ى ن ��ادي ��ه ال �س��اب��ق ب��وروس �ي��ا
دورت� � �م � ��ون � ��د األمل � � ��ان � � ��ي .وأوردت ص �ح �ي �ف��ة
«إك�س�ب��رس» البريطانية أن مانشستر واف��ق
ع�ل��ى ط�ل��ب دورت �م��ون��د ب��ال�ت�ع��اق��د م��ع ك��اغ��اوا
مقابل  8ماليني جنيه إسترليني.
وف��ي إيطاليا ،أع�ل��ن م��ال��ك فيورنتينا أن��دري��ا
دي�لا فالي ،بقاء الكولومبي خ��وان ك��وادرادو
مع فريقه في املوسم املقبل .وارتبط كوادرادو
باالنتقال إل��ى العديد م��ن األن��دي��ة األوروب�ي��ة
ال �ك �ب��رى ف ��ي ه ��ذا ال �ص �ي��ف ب�ي�ن�ه��ا ب��رش�ل��ون��ة
ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ .وطلب
«الفيوال» أكثر من  40مليون يورو لالستغناء
عنه ،ما أدى إلى فشل جميع املفاوضات.

أصداء عالمية
باتيستوتا طلب بتر ساقيه!
كشف النجم األرجنتيني السابق ،غابريال
باتيستوتا ،ملحطة «تيك سبورتس»
التلفزيونية األرجنتينية ،أنه طلب من طبيبه
َ
ّ
أن يبتر له ساقيه ليخلصه من اآلالم التي
سببتها اإلصابات خالل مسيرته بعد اعتزاله.
وقال «باتيغول»« :كانت اآلالم في الكاحل ال
ُ
ّ
ساقي.
تحتمل ،وقد طلبت من طبيبي أن يبتر
لقد شاهدت (العداء الجنوب أفريقي أوسكار)
بيستوريوس ،ووجدت أن هذا هو الحل».
وأضاف« :لقد نظر (الطبيب) ّ
إلي وقال لي
إنني مجنون».

فان غال :دي ماريا ليس معجزة

الفورموال 1

روزبرغ يعتذر ومرسيدس يعاقبه
يبدو أن فريق «مرسيدس جي بي» بدأ
الضرب بيد من حديد ،مظهرًا «العني
ال �ح �م��راء» ق�ب��ل أن تفلت زم ��ام األم��ور
من بني يديه وتكون النتيجة وخيمة.
ه� � ��ذا األم � � ��ر ب� � ��دا واض � �ح� ��ًا م� ��ن خ�ل�ال
ق��رار ال�ف��ري��ق معاقبة سائقه األمل��ان��ي
نيكو روزب��رغ بعدما ّ
تقبل مسؤولية
اصطدامه بزميله البريطاني لويس
هاميلتون األحد خالل جائزة بلجيكا
ال �ك �ب��رى ،امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة من
ب �ط��ول��ة ال� �ع ��ال ��م ل �س �ب��اق��ات س� �ي ��ارات
ال �ف��ورم��وال  ،1وذل ��ك بحسب م��ا أعلن
الفريق في بيان أمس.
َ
ورغ��م أن اجتماعًا عقد بني السائقني
ل�ت�ص�ف�ي��ة األج � ��واء ب�ي�ن�ه�م��ا ف��ي م��رك��ز
الفريق في باركلي بالقرب من لندن،
إال أن ذل � ��ك ل� ��م ي� �ح ��ل دون م �ع��اق �ب��ة
روزب ��رغ على عكس م��ا ق��رره االتحاد
الدولي للسيارات مطلع األسبوع.
وأض��اف الفريق األملاني في البيان:

يقدم ألونسو
بايرن ّ
رسميًا بالرقم 3

لحظة االصطدام بني روزبرغ وهاميلتون (جون تايس ــ أ ف ب)
«خ � �ل� ��ال ه � � ��ذا االج� � �ت� � �م � ��اع ،اع� �ت ��رف
روزب� � � ��رغ ب �م �س��ؤول �ي �ت��ه ف ��ي ح ��ادث
االص � �ط� ��دام ال � ��ذي ح �ص��ل ف ��ي ال�ل�ف��ة
الثانية م��ن ج��ائ��زة بلجيكا الكبرى
واع� �ت ��ذر ع ��ن خ �ط ��أه ف ��ي ال �ت �ق��دي��ر».
ُّ
وتابع« :اتخذت اإلجراءات التأديبية

املناسبة بسبب ال�ح��ادث» ،م��ن دون
أن يعطي أي تفاصيل ع��ن العقوبة
التي فرضها على سائقه ،لكنه أكد
أنه ملتزم التسابق العادل ،وبالتالي
ل��ن ي�ض��ع أي ع��وائ��ق أم ��ام املنافسة
بني سائقيه ،ألنه «أمر جيد للفريق،

للمشجعني ولفورموال .»1
في موازاة ذلك ،تساءل نجم الفورموال
 1السابق ،األوسترالي مارك ويبر ،في
ما لو أن تدهور العالقة بني روزب��رغ
وه��ام�ي�ل�ت��ون س�ي��دف��ع م��رس�ي��دس إل��ى
إج � ��راء ت�غ�ي�ي��ر ف��ي س��ائ�ق�ي��ه ل�ل�م��وس��م
املقبل.
وق � � ��ال وي � �ب� ��ر« :ت � �ط� ��ور ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ين
روزب��رغ وهاميلتون سيكون ممتعًا،
ل �ي ��س ف �ق ��ط ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ع � ��ام ،ب� ��ل ف��ي
األع � ��وام امل�ق�ب�ل��ة .ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي،
مرسيدس ليس فريقًا .هل بات ممكنًا
أن يكون الثنائي م��وج��ودًا سويًا في
2015؟».
وتابع سائق «ريد ُ
السابق:
رينو»
ل
ب
َ
«ب��ال �ن �س �ب��ة إل � � � ّ�ي ،ي� �ب ��دو أن س��ائ��ق��ي
م��رس�ي��دس ال يفعالن س��وى م��ا ي��دور
ف��ي ذه�ن�ي�ه�م��ا .ال �س ��ؤال امل �ط��روح هو
ما إذا كان مرسيدس يمكنه االعتماد
على الثنائي في املستقبل».

حاول الهولندي لويس فان غال ،مدرب
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،التخفيف من
الضغوطات عن العبه الجديد ،األرجنتيني
أنخل دي ماريا ،قبل انطالق مشواره مع
ّ
الفريق ،حني حذر جماهير النادي من اعتبار
نجم ريال مدريد االسباني السابق بمثابة
«املعجزة» ،بعدما منحه النادي القميص الرقم
 .7وقال فان غال للصحافيني« :أنا سعيد بضم
العب مميز مثله الى تشكيلتنا .لكننا نملك
العديد من الالعبني املميزين ،وبالنسبة إلي فإن
املهم هو قدرته على اللعب الجماعي .هذا هو ما
يعجبني في دي ماريا» .وأضاف« :ليست فقط
مهارته ،بل قدرته على زيادة سرعة اللعب،
وأتمنى أن يقودنا إلى تحقيق نتائج جيدة،
َ
لكن ال يمكن أن نتوقع بعد حصتي تدريب
أنه سيصنع املعجزة .كال ،يجب أن نعمل لكي
نحقق املعجزة ،وهو يعرف ذلك».
املزيد من األخبار الرياضية
على املوقع اإللكتروني:
www.al-akhbar.com/sports

