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أوغسبورغ يستعني 
بخبرة ليشتشتاينر

الكوري لي يدخل 
تاريخ التنس

صربيا تفتقد قائدها 
في مونديال السلة

أعلن نادي أوغســبورغ األملاني لكرة القدم ضم املدافع 
السويسري املخضرم شتيفان ليشتشتاينر ملدة عام.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الوغسبورغ شتيفان 
رويتر: »يسعدنا أننا متكنا من اكتساب محترف خبير لصالح 
النادي بضم ليشتشتاينر الذي أمكنه أن يثبت امتالكه كنزا 
من اخلبرة ال ميكن تصديقه من خالل مسيرته االحترافية 
املبهرة في سويسرا وفرنسا وإيطاليا واجنلترا وكذلك في 
املنتخب السويســري«. جتدر اإلشــارة إلى أن اوغسبورغ 
يبحث منذ انتقال يوناتان شــميد إلى نادي فرايبورغ، عن 
مدافع أمين جديد. وقد اســتهل أوغسبورغ الدوري األملاني 
لهذا املوســم بهزمية قاســية في املبــاراة التي خاضها أمام 
بوروسيا دورمتوند على أرضه السبت املاضي بنتيجة ١-5.
وكان ليشتشــتاينر )35 عاما(، الذي شارك مع منتخب 
بالده فــي ١٠5 مباراة، قد لعب لصالح عدة أندية من بينها 
التسيو، روما ويوڤنتوس، كما لعب مؤخرا في دوري أبطال 

أوروبا بني صفوف أرسنال.

دخــل الكوري اجلنوبــي لي داك - هــي التاريخ بعدما 
أصبح أول العب أصم يفوز مبباراة في إحدى دورات رابطة 
احملترفني للتنس، بتغلبه على السويسري هنري الكسونن 
7-6 )7-4( و6-١ في الدور األول لدورة وينستون-سالم 
األميركية. وكان ابن الـ ٢١ عاما سعيدا جدا مبا حققه، مشيرا، 
بعد املباراة التي توقفت لفترة طويلة بســبب األمطار، إلى 
أن »النــاس قالوا لي يجب علــي أال ألعب، كان األمر صعبا 
بالتأكيد لكن أصدقائي وعائلتي ساعدوني لتجاوز ذلك«. 

وقال املصنف ٢١٢ عامليا »أردت أن أظهر للجميع أن بإمكاني 
فعل ذلك«، مضيفا »رسالتي لألشخاص الذين يعانون من 
ضعف السمع هي أال يشعروا باإلحباط، إذا حاولت جاهدا 

ميكنك فعل أي شيء«. 
وأصبح لي محترفا في اخلامسة عشرة من عمره وحقق 
أفضل ترتيب له في تصنيف رابطة احملترفني عام ٢٠١7 حني 
وصل الى املركز ١3٠ بفضل مشــاركاته بشــكل أساسي في 
دورات التحدي التــي تعتبر الثانية من حيث األهمية بعد 

دورات رابطة احملترفني »أي تي بي«. 
وأقــر الكوري اجلنوبي بأن الصمم جعل األمور صعبة 
عليه في املالعب ألنه ال يستطيع سماع احلكم األساسي أو 
حكام اخلط، ويعتمد على اإلشارات لتوضيح أي التباس.

وفي املؤمتر الصحافي الذي عقده بعد املباراة اســتعان 
لي بخطيبته ملساعدة املترجم الكوري بعد يوم طويل جدا 
توقفت خالله املباراة قرابة 5 ساعات حني كان الالعب الكوري 
اجلنوبي على بعد نقطتني من حسم املواجهة قبل أن تتدخل 
العواصف الرعدية. ويلتقي لي في مواجهته املقبلة الپولندي 
هوبرت هوركاش املصنف ثالثا في الدورة وأربعني عامليا.

أعلن املدير الفني للمنتخب الصربي لكرة السلة ألكسندر 
دوردفيتــش أمس، أنه من املرجح بشــكل كبيــر أن يفتقد 
الفريق جهود قائده وصانع ألعابه ميلوش تيودوســيتش 
في بطولة كأس العالم لكرة الســلة املقررة بالصني، وذلك 

بسبب إصابة في القدم.
وقال دوردفيتش في تصريحات لقناة »بي ٩٢« التلفزيونية 
»ال تبدو األمور جيدة، أشعة الرنني املغناطيسي أظهرت أن 
الالعب اليزال يعاني من التمزق وهذا ســيمنعه من السفر 

معنا. هذا محتمل بنسبة ٩٩%«.
وكان تيودوسيتش، الالعب السابق لفريق لوس أجنليس 
كليبرز األميركي واحلالي لفريق فيرتوس بولونيا اإليطالي 
قد تعرض لتكرر اإلصابة خالل مباراة ودية أمام ليتوانيا.
كذلــك يفتقد املنتخــب الصربي جهــود الالعب دراجان 
ميلوسافليفيتش بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خالل 

بطولة استعراضية في أثينا.
وتضم قائمة املنتخب الصربي لبطولة كأس العالم ستيفان 
يوفيتش وبوجدان بوجدانوفيتــش وماركو جودوريتش 
وفالدميير لوسيتش ونيمانيا بيليكا وستيفان بيرسيفيتش 
وماركو سيمونوفيتش وبوبان ماريانوفيتش وميروسالف 

رادوليكا ونيكوال ميلوتينوف ونيكوال يوكيتش.

قــال الرئيــس التنفيذي لنادي بوروســيا 
دورمتونــد األملانــي لكرة القــدم، هانز يواكيم 
فاتسكه، إنه ال يخاف من بايرن ميونيخ لكنه 
يكن له االحترام. وفي تصريحات حملطة »سكاي 
سبورت نيوز إتش دي«، قال فاتسكه: »بايرن لديه 
فريق قوي وقد ازداد قوة اآلن، واحلقيقة  أن انتقال 
البرازيلي كوتينيو أمر جيد بالنسبة للدوري 
األملاني )بوندسليغا(، فهو العب استثنائي، كما 
أن الكرواتي إيفان بيرسيتش، الذي كان يلعب 

معنا، العب قوي للغاية«. 
وتابع فاتســكه: »ال أخاف من بايرن لكنني 

أكن احتراما ملا أحرزه في العقود األخيرة«.
وأشــاد فاتســكه على نحو خاص بروبرت 
ليڤاندوفســكي ومانويل نوير، وقال إن بايرن 
»لديه أفضل العب وسط في العالم وواحد من 

أفضل حراس املرمى في العالم«. ومع اعتقاده 
بأن بايرن ودورمتوند يحتالن موقعا متقدما في 
املنافســة بالدوري، إال أنه يرى أن هناك أندية 
أخرى طموحة  حيث قال»أعتقد أن اليبزغ على 
رأس هذه األندية«. وأكد فاتسكه طموحات ناديه 
الرامية للفوز بالدوري، وأضاف: »سنحاول ونحن 
مقتنعون بأن لدينا فرصة«. وشدد فاتسكه أيضا 
على أن املدير الفني للفريق لوسيان فافر عازم 
على القتال من أجل اللقب: »نعم بالتأكيد، لوسيان 
طراز حذر وموضوعي وصاحب نظرة حتليلية، 
ويصعب عليه أن يقول ذلك بكل قوة، لكنه يقف 
بالكامــل خلف هذا الهدف«. في الوقت نفســه، 
قال فاتسكه إنه يدرك خطر النبرة الواثقة في 
النفس: »أعرف أنك بذلك ترفع مخاطر التعرض 

لضربة في حال لم تفلح«.

الرئيس التنفيذي لدورمتوند فاتسكه اشاد بانتقال كوتينيو الى البايرن

)ا.ف.پ( فيليب كوتينيو في أول تدريب له مع بايرن امس 

 نوايا »البارسا« حول نيمار تقلق »أثرياء باريس« 
ذكرت عدة تقارير صحافية أن نادي باريس 
سان جرمان يشعر بتشكك كبير بشأن العرض 
احملتمل من برشلونة لضم النجم البرازيلي 
نيمار دا سيلڤا على سبيل اإلعارة مع توافر 
خيار لشرائه، ألنه ال يعتقد أن الظروف املالية 

للصفقة ستفي مبتطلباته.
وقــال مصدر مــن »أثريــاء باريس« انه 
»ينبغــي أن يتم الوفــاء بالشــروط املالية 
املطلوبة«، حسبما أفادت صحيفة »ليكيب« 

الرياضية.
ويرغب النادي الفرنسي، الذي يشك أيضا 
في أن حتركات »البارسا« بشأن نيمار ليست 
أكثــر من مجــرد خدعة، فــي احلصول على 
مبلغ كبيــر من املال للتخلــي عنه من أجل 

ضم العبني آخرين وتعزيز صفوف فريقه.
وتتعــزز هذه االفتراضيــة بعد الصورة 
املؤملة التي قدمها »بي إس جي« األحد املاضي، 
عندما جترع مرارة الهزمية في املباراة الثانية 
بالدوري احمللي أمــام رين بنتيجة ٢-١، ما 
وضــع مدربــه تومــاس توخيل فــي مرمى 

االنتقادات.
ومن شــأن هــذه الهزميــة أن جتعل من 
املعقول أن يقوم نادي العاصمة الفرنســية 
باختيــار اإلبقاء على البرازيلي في صفوفه 
خاصة في ظل وجود عقد ممتد ملدة 3 مواسم 

أخرى.
وترى صحيفة »لو باريزيان« أن فرضية 
إعارة نيمار إلى »البارســا« مع توافر خيار 

لشرائه بحلول نهاية املوسم، بحسبما ذكرت 
تقارير، ليست مقبولة في باريس سان جرمان.

وترى الصحيفة أن هذا صعب ألن مثل هذا 
النوع من الصفقات يتطلب ثقة بني الناديني 
املعنيني، وهو أمر غيــر متوافر بني الفريق 

الكاتالوني ونظيره الباريسي.
باإلضافة إلى ذلك، لن يكون مبلغ اإلعارة 
كافيا لضم العبني آخرين إلى صفوف الفريق 
الباريسي، خاصة إذا اقترح برشلونة سداد 

املبلغ على مراحل.
وذكرت الصحيفة أن رئيس باريس سان 
جرمان، القطري ناصر اخلليفي، أكد أنه لن 
يبيــع نيمار إذا لم يتلق مبلغا ماليا مرضيا 

في املقابل.

ويطلــب النادي حاليا 3٠٠ مليون يورو 
من أجــل التخلي عن خدمــات نيمار بهدف 
احلصــول على األقل على ٢٠٠ مليون، لكنه 
يأمــل في أن يتوصل إلــى اتفاق بقيمة ٢5٠ 
مليونا، بحسب الصحيفة لتعويض ما دفعه 
قبل عامني لضم البرازيلي من برشلونة مببلغ 

قياسي قدر بـ ٢٢٢ مليونا.
وال يزال نيمار يصمم على الرحيل رغم أنه 
يدرك الصعوبات التي تواجه هذه الصفقة.
في هذا الصدد، يواصل مقربون من جنم 
منتخب »راقصي السامبا« بحسب صحيفة 
»ليكيب« احلديث مع ريال مدريد، الذي اقترح 
صيغا تتضمن مبادلته بالعبني آخرين، لكن 

باريس سان جرمان رفضها.

تلقى برشــلونة اإلسباني ضربة 
قاسية بعد ساعات معدودة على إعالنه 
عن اعارة العب الوسط البرازيلي فيليبي 
كوتينيو لبايرن ميونيخ األملاني، بإصابة 
جناحه الفرنسي عثمان دميبيلي الذي 
ســيغيب عن املالعب فترة تصل إلى 
5 أســابيع بحســب ما أعلن النادي 

الكاتالوني.
وقال برشلونة الذي استهل حملة 
الدفاع عن لقبه بطال للدوري اإلسباني 
بخسارته اجلمعة أمام أتلتيك بلباو 1-0، 
أن »الفحوص الطبية التي أجريت لعثمان 
دميبيلي، كشفت عن شد في العضلة 
ذات الرأسني للفخذ األيسر«، مضيفا انه 
»من املتوقع أن يغيب الفرنسي نتيجة 

ذلك قرابة خمسة أسابيع«. 
وأصيب دميبيلي خــالل مباراة 
اجلمعة في الباسك ولن يعود الى فريقه 

قبل نهاية سبتمبر املقبل، ما سيحرمه 
أيضا من املشاركة مع املنتخب الفرنسي 
في مباراتيه املقررتني الشهر املقبل ضد 
ألبانيا وأندورا في التصفيات املؤهلة 

الى كأس أوروبا 2020.
وســبق للفرنســي أن عانى من 
اإلصابة ذاتها في مايو املاضي، والذي 
انضم الى الئحة من املصابني في النادي 
الكاتالوني، بينهم املهاجم األوروغوياني 
لويس سواريز الذي أصيب يوم اجلمعة 
في ربلة ساقه اليسرى وسيبتعد عن 

املالعب خلمسة أسابيع.
كمــا يفتقــد برشــلونة جنمه 
األرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصيب 
في ربلة ساقه خالل حصته التمرينية 
األولى بعد العودة من العطلة الصيفية 
في 5 اجلاري وابتعد عن الفريق منذ 

ذلك الوقت.

املشاكل ال تأتي فرادى في برشلونة

رئيس دورمتوند: ال أخاف من بايرن ميـونيخ


