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كوتينيو يقلل من تأثير
غياب ميسي عن األرجنتين
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كوستا عاد إلى تدريبات اليوفي

بعد تعافيه من اإلصابة
عاد جنم يوفنتو�س الإيطايل� ،إلى تدريبات فريقه من
جديد ،بعدما تعافى من �إ�صابة� ،أبعدته خالل الفرتة
املا�ضية .وبح�سب �صحيفة «توتو �سبورت» ،ف�إن
الربازيلي دوجال�س كو�ستا ،جناح البيانكونريي،
�شفي من �إ�صابتني حلقتا به بالفخذ الأمين والكاحل
الأي�رس .وانتهت عقوبة �إيقاف الالعب لـ 4مباريات
حملية ،بدعوى الب�صق على دي فران�شي�سكو جنم
�سا�سولو ،يف الدوري املحلي.
وعاد كو�ستا للعمل يف امليدان ،مع زمالئه الذين
يغيبون عن منتخباتهم ،و�أب��رزه��م كري�ستيانو
رونالدو ،جنم الفريق .و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن
الغائبني عن منتخباتهم يف فرتة التوقف الدويل،
عادوا للتدريبات يف يوفنتو�س ،بعدما ا�ستفادوا من
قرار املدرب ما�سيميليانو �أليغري ،مبنحهم عطلة
ملدة يومني .ومن جانب اخرك�شفت تقارير �صحافية
�إيطالية عن رف�ض ال�سيدة العجوز التخلي عن خدمات
العبه ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املا�ضية.
وبح�سب �صحيفة «كوريريي ديلو �سبورت» الإيطالية،
ف ��إن �أتلتيكو مدريد تقدم بعر�ض ل�ضم رودريغو
بنتانكور العب البيانكونريي.
و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى �أن الروخيبالنكو�س تقدموا
بعر�ض بقيمة  30مليون ي��ورو ،ورف�ضته �إدارة
ال�سيدة العجوز .و�سجل بنتانكور هدفه الأول
بقمي�ص يوفنتو�س خالل مواجهة �أودينيزي باجلولة
الثامنة من الكالت�شيو ،يف املباراة التي فاز بها
البيانكونريي بهدفني دون رد.

• مي�سي

قلل الربازيلي فيليب كوتينيو
جنم بر�شلونة من ت�أثري غياب
زم��ي��ل��ه الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل
مي�سي عن مواجهة املنتخبني
املرتقبة ،الثالثاء املقبل يف
ج��دة� ،ضمن مناف�سات ال��دورة
الرباعية الودية.
ويلتقي املنتخب الربازيلي
نظريه الأرجنتيني يف قمة التينية
كال�سيكية ،على ملعب اجلوهرة
امل�شعة ب��ج��دة� ،ضمن بطولة
«�سوبر كال�سيكو» الودية.
وقال كوتينيو يف مقابلة ن�رشتها
�صحيفة «ج��ل��وب��و ���س��ب��ورت»
الربازيلية« :ال �أحتدث مع مي�سي
عن املنتخب يف بر�شلونة».

رضا،
و�أ�ضاف «رغم �أنه لي�س حا� ً
���س��ت��ك��ون م��واج��ه��ة كال�سيكية
عظيمة ،و�أري���د �أن �أف���وز على
الأرجنتني يف وج��ود مي�سي �أو
غيابه.
وعن اللعب يف اجلناح الأمين،
ول��ي�����س خ���ط ال��و���س��ط ،علق
كوتينيو :تدربت على اللعب يف
ذلك املركز ،والأم��ور كلها بيد
املدير الفني».
وتابع �أن��ا دائ� ً�م��ا �أجهز نف�سي
مل�ساعدة الفريق وتقدمي �أف�ضل
ما لدي ،مهما كان املركز الذي
�ألعب فيه.
وت�ستهل الربازيل مبارياتها يف
البطولة ،مبواجهة ال�سعودية،

اليوم ،يف الريا�ض ،قبل االنتقال
�إل���ى ج��دة مل�لاق��اة الأرجنتني
بعدها بـ� 4أيام.
وم��ن ج��ان��ب اخ��ر ق��ال االحت��اد
املك�سيكي ل��ك��رة ال��ق��دم� ،إن
املنتخب الوطني �سي�سافر �إلى
الأرجنتني ،خلو�ض مباراتني
وديتني �ضد منتخبها ،يف نوفمرب
املقبل .وتقام املباراة الأولى
ي��وم  17نوفمرب ،فيما تلعب
الثانية بعد ذلك بثالثة �أيام.
ومل ي���ت���ح���دد ب���ع���د م��ك��ان
املباراتني.
وتعادل الفريقان  2-2يف �آخر
مواجهة بينهما ،خالل �سبتمرب
 ،2015يف تك�سا�س الأمريكية.

فالمنغو ينفي االتفاق مع ميالن
بشأن باكيتا

• كو�ستا

«السيدة العجوز» يدخل السباق على رامزي
دخل يوفنتو�س �سباق التعاقد
مع جنم �آر�سنال الذي ينتهي
عقده بنهاية املو�سم احلايل،
وف��� ًق���ا ل��ت��ق��اري��ر �صحافية
�إن��ك��ل��ي��زي��ة .ويتعلق الأم���ر
ب��ال��دويل ال��وي��ل��زي� ،آرون
رامزي ،الذي قالت عنه �صحيفة
«ديلي ميل» الربيطانية� ،إنه
ً
هدفا لليويف ،الذي يريد
بات
�أن ي�سبق اجلميع بخطوة،
ً
مغريا لالعب،
عر�ضا
ويقدم
ً
يف يناير املقبل.
وت�شري تقارير �إلى �أن رامزي
مرتفعا ،قد
�سيطلب رات � ًب��ا
ً
ي�صل �إلى � 250ألف �إ�سرتليني
ً
خا�صة �أن انتقاله
�أ�سبوع ًيا،
لأي فريق �آخر �سيكون جمان ًيا،
ال�صيف املقبل.
ويعد ما�سيمليانو �أليغري،
امل��دي��ر الفني ليوفنتو�س،
من �أ�شد املعجبني برامزي،
علما بوجود اهتمام من جانب
ً
ليفربول وت�شيل�سي � ً
أي�ضا،
ب�ضم الالعب.
لكن فر�صة اللعب �إلى جانب
كري�ستيانو رون���ال���دو ،يف
�صفوف البيانكونريي ،قد
تكون عاملاً
حا�سما يف اختيار
ً
الويلزي.

• رامزي ي�ستمع لتوجيهات �إميري

عقوبات مشددة ضد كيمبيمبي وأندريا راجي

• لوكا�س باكيتا

�أو�ضح فالمنغو الربازيلي حقيقة ان�ضمام لوكا�س
باكيتا العب و�سط الفريق �إلى ميالن.
وقال كارلو�س نوفال املدير الريا�ضي لفالمنغو
خالل ت�رصيحات نقلها موقع «فوتبول �إيطاليا» :مل
يتم التو�صل التفاق مع ميالن بعد نحن نف�ضل �أن
نتحدث فقط عندما تتم الأمور.
و�أ���ض��اف :نحن نتحدث مع ميالن ،املفاو�ضات

ال تزال جارية ،لكن بقدر ما نحن مهتمون ،مل يتم
�إغالقها بعد� ..أعتقد �أنها ميكن �أن تنتهي يف غ�ضون
�أ�سبوعني».
وكانت تقارير �صحافية قد ذك��رت� ،أن الالعب
عاما� ،سينتقل
الربازيلي ،البالغ من العمر 21
ً
للرو�سونريي مقابل  35مليون ي��ورو ،بالإ�ضافة
للمكاف�آت.

البايرن يهدد طموح إيمري
في التعاقد مع بيبي
دخل بايرن ميونيخ على خط
املفاو�ضات مع ه��دف ي�سعى
�آر���س��ن��ال ل�ضمه خ�لال الفرتة
املقبلة.
وبح�سب م��ا ذك��رت��ه �صحيفة

«���س��ب��ورت بيلد» الأملانية،
ف�إن البايرن يجري مفاو�ضات
متقدمة م��ع نيكوال�س بيبي،
جناح ليل الفرن�سي ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية املقبلة.

• بيبي ينطلق بالكرة

وج���ذب ال�لاع��ب الإي���ف���واري،
البالغ من العمر  23عاما،
�أنظار عدة �أندية �أوروبية ،بعد
بدايته املميزة م��ع ليل هذا
املو�سم ،بت�سجيل � 6أه��داف
خ�ل�ال  9ج���والت يف ال���دوري
الفرن�سي.
و�أف��ادت ال�صحيفة ب�أن النادي
الفرن�سي يقدر �سعر بيبي بحوايل
 30مليون جنيه �إ�سرتليني،
حيث يرتبط الالعب بعقد ممتد
حتى عام .2022
وت���أت��ي ه��ذه امل��ح��ادث��ات من
النادي البافاري ،لت�شكل عائقا
�أم��ام طموح الإ�سباين �أون��اي
�إمي��ري ،مدرب �آر�سنال ،الذي
طلب التعاقد مع الالعب خالل
�شهر يناير  ،ل��دع��م �صفوف
املدفعجية يف الن�صف الثاين
من املو�سم.

عاقبت جلنة االن�ضباط برابطة الأندية
الفرن�سية املحرتفة ،كل من بر�سنيل
كيمبيمبي ،مدافع باري�س �سان جريمان
و�أندريا راجي مدافع موناكو ،بقرارات
م�شددة.
وذكرت �صحيفة «لو فيغارو» �أنه تقرر
�إيقاف كيمبيمبي  3مباريات ،لطرده،
�إث���ر تدخله العنيف �ضد تاجنوي
ندومبيلي العب و�سط �أوملبيك ليون،
يف املباراة التي انتهت بفوز باري�س
�سان جريمان  ،0-5يف الدوري ،الأحد
املا�ضي.
و�سيفقد العمالق الباري�سي بذلك،
مدافعه الدويل ،يف مواجهات �أبرزها
الكال�سيكو �أم��ام �أوملبيك مار�سيليا،
يوم � 28أكتوبر  ،وكذلك مباراتي �أميان
وليل ،املقرر لهما � 20أكتوبر والثاين
من نوفمرب على التوايل.
يف املقابل� ،أجلت جلنة االن�ضباط
الف�صل يف عقوبة لوكا�س ت��وزارت،
العب و�سط ليون ،الذي تلقى بطاقة
حمراء �أي�ضا ،يف مباراة باري�س �سان
جريمان� ،إلى يوم الأربعاء املقبل.
كما تقرر �إيقاف �أندريا راجي ،مدافع
موناكو 5 ،مباريات العتدائه على
كليمنت جرينيري ،الع��ب ري��ن ،يف
وجهه� ،إ�ضافة �إلى �إيقاف ماركو�س
تورام مهاجم جاجنون  4مباريات.

• كيمبيمبي يحاول االحتفاظ بالكرة

ديوكوفيتش يثأر من سيكتشيانتو في بطولة شنغهاي لألساتذة

• ديوكوفيت�ش

ث�أر ال�رصبي نوفاك ديوكوفيت�ش ،من
الإيطايل ماركو �سيكت�شيانتو ،وت�أهل
�إل��ى دور الثمانية ببطولة �شنغهاي
ل�ل�أ���س��ات��ذة للتن�س ،ب��ال��ف��وز عليه
 4 / 6و� / 6صفر.
وكانت م�سرية ديوكوفيت�ش ،الفائز
بـ 14لقبا للغراند ���س�لام ،وال��ذي
�أح��رز ببطولتي وميبلدون و�أمريكا
م��ف��ت��وح��ة ه���ذا ال���ع���ام ،ت��وق��ف��ت يف
فرن�سا املفتوحة ،باخل�سارة �أمام
�سيكت�شيانتو يف دور الثمانية� ،إال
�أنه متكن من الفوز بهذه املباراة يف
 69دقيقة ،ليث�أر من هزميته ال�سابقة.
ويف وق���ت ���س��اب��ق ،ت ��أه��ل الأمل���اين
�ألك�سندر زفرييف ،امل�صنف اخلام�س
على العامل� ،إلى دور الثمانية بتغلبه
على الأ���س�ترايل �أليك�س دي ميناو
ر  1 / 6و.4 / 6
ويلتقي زف�يري��ف يف دور الثمانية
مع الربيطاين كيلي �إدم��ون��د ،الذي
تغلب على الت�شيلي نيكوال�س ياري
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