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يبدو أن الالعب البرازيلي فيليب كوتينيو لن 
يتراجع عن حلمه باالنضمام لصفوف برشلونة 
اإلسباني بعد أن ألقى بكل أوراق���ه م��ن أجل 

حتقيق هدفه بارتداء قميص النادي الكتالوني.
وق��ال��ت صحيفة »م���ون���دو دي��ب��ورت��ي��ف��و« 
اإلسبانية األربعاء إن كوتينيو بعد أن تقدم 
بطلب رسمي إلدارة ليفربول لإلنكليزي يوم 
اجلمعة املاضي للسماح له بالرحيل مطالبا إياه 
مبتابعة مفاوضاته مع برشلونة، اتخذ الالعب 

البرازيلي خطوة جديدة لألمام في هذا الصدد.
وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو أبلغ مدربه 
في ليفربول، األملاني يورغن كلوب، بأنه ال يفكر 

في ارتداء قميص النادي اإلنكليزي مرة أخرى.
ورغم املخاطرة التي قد تكلفه عدم املشاركة 
ببطولة كأس العالم، قّرر كوتينيو التضحية 
بكل شيء من أجل عدم تفويت فرصة االنضمام 

لبرشلونة.

وأوضحت »موندو ديبورتيفو« أن كوتينيو، 
ال��ذي وص��ل إل��ى ملعب »أنفيلد آري��ن��ا«، معقل 
ل��ي��ف��رب��ول، ع���ام 2013 وخ���اض م��ع ال��ن��ادي 
اإلنكليزي ط��وال خمسة مواسم 182 مباراة 
وسجل 42 هدفا، يرى أنه خالل تلك الفترة أظهر 
إخالصا واحتراما كبيرين لليفربول وجماهيره.
ولذلك، اتخذ كوتينيو، بعد أن تقدم بطلب 
رسمي إلدارة ليفربول، خطوات تصعيدية، 
وأب����دى اس��ت��ع��داده مبتابعة امل��ب��اري��ات من 
املدرجات خالل املوسم اجلديد إذا لم يسمح له 

ناديه بالرحيل كما يرغب.
يذكر أن الالعب الدولي البرازيلي لم يشارك 
الثالثاء في لقاء فريقه أمام هوفنهامي األملاني 
في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا 
بداعي معاناته من إصابة في الظهر، وهو ما 
اعتبره البعض إن���ذارا أوال من الالعب جتاه 

ناديه.

كوتينيو لكلوب:  لن أرتدي قميص ليفربول مرة أخرى

تعاقد ستوك سيتي م��ع خيسي رودري��ج��ي��ز العب 
باريس سان جيرمان على سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد 
ليصبح سادس العب ينضم لهذا الفريق املنتمي للدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم في الصيف اجلاري.
وانتقل خيسي )24 عاما( إل��ى س��ان جيرمان قادما 
من ريال مدريد مقابل 22 مليون جنيه إسترليني )28.3 
مليون دوالر( في بداية املوسم املاضي لكنه لم يترك 
بصمة مؤثرة وسجل هدفني فقط في تسع مباريات قبل 
انتقاله إلى الس باملاس على سبيل اإلع��ارة في النصف 

الثاني للموسم.

وقبل االنتقال إلى باريس قضى خيسي تسعة مواسم 
في ريال مدريد وسجل 12 هدفا في 62 مباراة بالدوري 
اإلسباني وت��وج بلقب دوري أبطال أوروب��ا في 2014 
و2016 قبل أن يتعرض إلصابة في الركبة ويتراجع 
مستواه. وقال توني سكولز الرئيس التنفيذي لستوك 
ملوقع النادي »ل��م مير بأسعد فتراته في باريس لكنه 
ال ي��زال العبا شابا ويتعطش لترك بصمة في ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز«. وينضم خيسي إلى ستوك بعد دارين 
فليتشر وكورت زوما وإيريك ماكسيم تشوبو-موتينج 

وبرونو مارتينز إندي وجوش تيمون.

أحرز الشاب ترينت الكسندر-
ارنولد هدفا رائعا من ركلة حرة 
ف��ي م��ب��ارات��ه األوروب��ي��ة األول��ى 
ل��ي��ق��ود ل��ي��ف��رب��ول ل��ل��ف��وز 1-2 
على مضيفه هوفنهامي االملاني 
الثالثاء ليقترب من التأهل لدور 
املجموعات بدوري أبطال اوروبا 

لكرة القدم.
وت��ص��دى س��ي��م��ون مينيوليه 
ح���ارس ل��ي��ف��رب��ول ل��رك��ل��ة ج��زاء 
سددها أندريه كراماريتش بطريقة 
سهلة في الدقيقة 12 من عمر لقاء 
ال��ذه��اب ضمن اجل��ول��ة الفاصلة 
وسجل الفريق االجنليزي هدفه 
الثاني بتسديدة من جيمس ميلنر 
اصطدمت بهافارد نوردفيت وهزت 

شباك هوفنهامي.
وسدد الكسندر-ارنولد، البالغ 
ع��م��ره 18 ع��ام��ا ول��ع��ب مباراته 
األولى في ال��دوري االجنليزي في 
ديسمبر كانون األول، ركلة حرة 
عبر فجوة ف��ي حائط هوفنهامي 

ليمنح ليفربول التقدم في الدقيقة 
35. وكان ميكن أن تكون النتيجة 
مختلفة لو جنح كراماريتش في 

تسجيل ركلة اجلزاء.
وأن���ق���ذ احل�����ارس مينيوليه 
تسديدة من كراماريتش قرب نهاية 
الشوط األول لترتد إلى ساندرو 

فاجنر الذي سدد خارج املرمى.
وسيطر هوفنهامي، الذي يسعى 
ل��ب��ل��وغ دور امل��ج��م��وع��ات للمرة 
األولى في تاريخه، على اللعب لكن 
ليفربول كان األخطر وضاعف من 

تقدمه في الدقيقة 74.
وغيرت تسديدة البديل ميلنر 
طريقها بعد اصطدامها بنوردفيت 

لتسكن الشباك.
وق��ل��ص م����ارك اوت ال��ف��ارق 
ل��ه��وف��ن��ه��امي ق��ب��ل ث���الث دق��ائ��ق 
م��ن النهاية وك��ان ميكن للفريق 
االملاني انتزاع التعادل في الوقت 
احملتسب بدل الضائع لكن ضربة 
رأس من بنيامني هوبنر مرت فوق 

ال��ع��ارض��ة. وق��ال ي��ورج��ن كلوب 
م���درب ليفربول »ك��ان��ت األم��ور 
خطيرة قليال ف��ي ال��ش��وط األول 
لكن كما يحدث دائما عندما نلعب 
بطريقتنا نعثر على مساحات 
ونصنع العديد من الفرص الرائعة. 
»النتيجة مرضية. انتهى النصف 
األول ولو كنت أعلم قبل املباراة 
أننا سنفوز لقبلت ب��األم��ر... فقط 
م��ن ال يعرف هوفنهامي سيشعر 

باملفاجأة«.
وت��ع��ادل سبورتنج لشبونة 
سلبيا ع��ل��ى أرض����ه م��ع ستيوا 
بوخارست بطل أوروبا في 1986 
وحقق تشسكا موسكو انتصارا 
-1صفر على مضيفه ياجن بويز 
بفضل هدف قاسم نوهو باخلطأ 

في مرماه في الدقيقة األخيرة.
وف��از ق��رة ب��اغ بطل اذربيجان 
-1صفر على كوبنهاجن الدمنركي 
وتغلب أبويل نيقوسيا 2 -صفر 

على سالفيا براج.

فرحة العبي ليفربول

خيسي رودريجيز

ستوك يضم خيسي من باريس سان 
جيرمان على سبيل اإلعارة

ليفربول يضع قدما في دور املجموعات من دوري األبطال بثنائية في شباك هوفنهامي

زاها يغيب عن كريستال باالس 
أربعة أسابيع بسبب اإلصابة

 سيغيب ويلفريد زاه��ا الع��ب كريستال ب��االس مل��دة أربعة 
أسابيع بسبب إصابة في الركبة خالل خسارة فريقه -3صفر 
أمام هدرسفيلد تاون الوافد اجلديد في الدوري اإلجنليزي املمتاز 

لكرة القدم السبت املاضي.
وترك العب ساحل العاج، الذي كان أفضل العبي باالس في 
املوسمني املاضيني ووقع عقدا جديدا خلمس سنوات في مايو 
أي��ار، امللعب بعدما وضع دعامة حول ركبته وسيكون غيابه 
ضربة قوية للمدرب فرانك دي بور. وسيغيب زاها، الذي لعب 
املباراة بأكملها، عن مواجهة ليفربول يوم السبت املقبل ثم ضد 

سوانزي سيتي يوم 26 أغسطس.

الويلزي لورنس من ليستر سيتي 
إلى ديربي كاونتي

قال ليستر سيتي املنافس في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
القدم إن العبه توم لورنس رحل إلى ديربي كاونتي.

وش��ارك الالعب البالغ عمره 23 عاما، واملنضم إلى ليستر 
قادما من مانشستر يونايتد في 2014، في أربع مباريات مع 
الفريق ومتت إعارته إلى روثرهام يونايتد وبالكبيرن روفرز 
وك��اردي��ف سيتي وإيبسويتش ت���اون. ولعب ل��ورن��س ست 

مباريات مع منتخب ويلز. 
وأشارت وسائل إعالم بريطانية إلى أن ديربي سيدفع مبدئيا 
خمسة ماليني جنيه إسترليني )6.4 مليون دوالر( لضم لورنس 
الذي أحرز 11 هدفا مع إيبسويتش املوسم املاضي وأن املبلغ رمبا 

يرتفع إلى سبعة ماليني.

قال الفرنسي آرسني فينغر املدير الفني 
لفريق أرسنال اإلنكليزي لكرة القدم أمس 
األرب���ع���اء إن الع���ب خ��ط ال��وس��ط أليكس 
أوكساليد تشامبرلني سيبقى ضمن صفوف 
الفريق، وذل��ك رغ��م م��ا ي��ت��ردد ح��ول رغبة 

تشيلسي في التعاقد مع الالعب.
وينتهي عقد الالعب البالغ من العمر 23 
عاما، مع أرسنال بنهاية املوسم اجلديد، لكن 
فينغر أبدى ثقته في التوّصل التفاق حول 

جتديد العقد.
وقال فينغر في مؤمتر صحفي عقد اليوم 

األربعاء: »أقّدر هذا الالعب بشّدة«.
وأضاف: »أود استمراره هنا لفترة طويلة 
وأثق في أنه سيكون خالل العامني أو الثالثة 
أعوام املقبلة، الالعب اإلنكليزي الذي يتابعه 

تشامبرلنياجلميع«.

أعلنت شبكة سكاي سبورتس أن »ن���ادي روم��ا 
اإليطالي تخلى عن فكرة التعاقشد مع جنم ن��ادي  
ليستر سيتي  اإلجنليزي والدولي اجلزائري  رياض 
محرز« ، بعد رفض ليستر العرض األخير البالغ قيمته 

35 مليون يورو، بحسب النشرة الرياضية.
وكان نادي روما اقترب من حسم التعاقد مع محرز، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية.

وذك��رت توتو ميركاتو اإليطالية أن »روم��ا يأمل 
في حسم الصفقة الثالثاء، وفي حال عدم التعاقد مع 
الالعب سيكون جناح يوفنتوس خوان كوادرادو، هو 
الالعب البديل خالل الفترة املقبلة«. وأكدت الصحيفة 
اإليطالية أن »روما يضع عينه أيضا على جناح ريال 
مدريد االسباني لوكاس فاسكويز، وجناح ساسولو 

االيطالي، دومينيكو بيراردي.

رياض محرز

روما يعلن انسحابه من صفقة محرز 
بسبب مكر »الثعالب«

غوندوغان يتعافى من الرباط الصليبي
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أرسنال يغلق الباب أمام مغادرة 
تشامبرلني إلى تشيلسي

ع��اد إيلكاي غ��ون��دوغ��ان للعب مع 
مانشستر سيتي ف��ي لقاء ودي أم��ام 
جيرونا في إسبانيا أمس الثالثاء بعدما 

غاب ثمانية أشهر بسبب اإلصابة.
ورمبا يدخل العب الوسط األملاني، 
الذي تعّرض لقطع في الرباط الصليبي 
للركبة أم���ام وات��ف��ورد ف��ي ديسمبر 
امل��اض��ي، ف��ي منافسة على م��ك��ان في 
تشكيلة سيتي أمام إيفرتون في اجلولة 
الثانية ل��ل��دوري ي��وم االث��ن��ني املقبل.   
وخسر سيتي 1 -صفر أم��ام جيرونا 
وش��ارك غوندوغان )26 عاما( كبديل 

في الدقيقة 71.  
وتفّوق سيتي -2صفر على برايتون 
آند هوف ألبيون في اجلولة االفتتاحية 

غوندوغانللدوري اإلنكليزي يوم السبت املاضي.

كوتينيو


