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فرحة العبي املنتخب األميركي

توتنهام يسحق سان جيرمان برباعية في كأس األبطال الودية

لقطة من مباراة توتنهام وباريس سان جيرمان

أميركا تفوز على كوستاريكا بثنائية نظيفة وتتأهل لنهائي الكأس الذهبية

أعلن مانشستر سيتي ثالث ال���دوري اإلنكليزي 
املمتاز انتقال مدافعه الصربي ألكسندر كوالروف إلى 

صفوف روما وصيف بطل الدوري اإليطالي.
وبحسب الناديني، وقع كوالروف )31 عاما( عقدا 
ملدة ثالثة أع��وام مع روم��ا ال��ذي دفع 5 ماليني يورو 

للحصول على خدماته.
وسيلتحق امل��داف��ع ال��دول��ي الصربي بزمالئه في 
بوسطن حيث يعسكر روما استعدادا للموسم الكروي 
اجلديد من خالل املشاركة في كأس األبطال الدولية 

الودية التي تضم أفضل األندية في القارة العجوز.
وق��ال ك���والروف: »أن��ا سعيد ج��دا بالتواجد هنا، 
سأقوم كما درجت العادة دائما بتقدمي أفضل ما لدي 

بنسبة %100 وأكثر مع روما«. ويعود كوالروف إلى 
الدوري اإليطالي عبر بوابة روما بعدما لفت األنظار 
بألوان غرميه التقليدي التسيو في الفترة بني 2007 
و2010. وبات كوالروف رابع مدافع يترك مانشستر 
سيتي بعد الفرنسيني غايل كليشي وباكاري سانيا 
واألرجنتيني بابلو زاباليتا، وسيفتح رحيله الباب 
أم��ام انضمام الفرنسي بنجامان مندي من موناكو 

والبرازيلي دانيلو من ريال مدريد اإلسباني.
وذك��ر ك���والروف للموقع اإللكتروني ملانشستر 
سيتي: »عندما جئت ع��ام 2010، بصراحة، لم أكن 
أتوقع اللعب لفترة طويلة مثلما حصل اآلن. اليوم، 

حان الوقت ألقول إلى اللقاء«.

كوالروف من مانشستر سيتي إلى روما

ألكسندر كوالروف

كلوب: برشلونة يضيع وقته 
في محاولة ضم كوتينيو

أك��د األمل��ان��ي ي��ورغ��ن كلوب م��درب ليفربول اإلنكليزي أن 
برشلونة اإلسباني يضيع وقته من خالل محاولته التعاقد مع 
العب وسطه الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو بغض النظر عن 

العرض الذي تقدم به.
وسبق لكلوب رفض عرض بقيمة 93 مليون دوالر للتعاقد مع 
كوتينيو الذي سجل هدفاً رائعاً في مرمى ليستر سيتي في نهائي 
كأس الدوري اإلنكليزي )2-1( السبت في هونغ كونغ، علماً بأنه 

صنع الهدف األول للدولي املصري محمد صالح.
وأش��ارت تقارير صحافية إلى أن برشلونة يعتزم اختبار 
نية ليفربول من خالل عرض أفضل، بيد أن كلوب طالبهم بعدم 

احملاولة.
وقال كلوب في تصريحات لوسائل اإلعالم البريطانية: »إذا 
قلت إنه ليس للبيع، فهو ليس للبيع«، مضيفاً: »ال يوجد شيء 

آخر ألقوله، إنه قرار النادي، إنه قراري، هكذا هي املسألة«.
وب��اع ليفربول جنمه األوروغ��وي��ان��ي لويس س��واري��ز إلى 
برشلونة وجناحه رحيم ستيرلينغ إلى مانشستر سيتي فى 
السنوات األخ��ي��رة، بيد أن كلوب أك��د أن األم��ر لن يكون كذلك 
بالنسبة لكوتينيو في معرض رده عن سؤال عما إذا كان تلقى 

ضمانات من إدارة ليفربول بعدم بيع النجم البرازيلي.
وق���ال ك��ل��وب ال���ذي أصيب 
بخيبة أمل في محاولته التعاقد 
مع العب وسط اليبزيغ األملاني 
ال���دول���ي ال��غ��ي��ن��ي ن��اب��ي كيتا 
ومدافع ساوثهامبتون الدولي 
الهولندي فيرجيل ف��ان داي��ك: 
»ميكنني أن أقول 20 مرة، أنه 

ليس للبيع«.
وق�����ال م�����درب ب��وروس��ي��ا 
دورمتوند السابق، الذي توّلى 
ت��دري��ب ليفربول ع��ام 2015: 
»م��ع سواريز لم أك��ن متواجداً 
ف��ي ال��ف��ري��ق«، مضيفاً »عندما 
باع النادي ستيرلينغ كنت رمبا 
آخ��ر م��ن يعرف ذل��ك، وهاتان 
احلالتان ال عالقة لهما بحالة 

كوتينيو«.
وشدد كلوب قائالً: »نحن نقترب من حلظة مهمة جداً ونريد 
أن نتحسن، لذلك علينا أن نحتفظ بالعبينا الرئيسيني«، مؤكداً 

أن قراره نهائي.
وأض��اف »ليست هناك قصة بالنسبة لي. كل ما يحدث من 
جانبهم، أق��ول إن��ه ليس للبيع، ميكنك أن تقول كل ما تريد، 
واجلواب هو أنه ليس للبيع«. وأكد كلوب أنه حتدث إلى كوتينيو 
على انفراد في فندق إقامة الفريق في هونغ كونغ قبل مباراة 

السبت ولكنه رفض الكشف عما قيل.

تأهلت الواليات املتحدة إلى نهائي الكأس الذهبية 
لكرة القدم 2017 بعد أن منحها هدفان في الشوط الثاني 
عن طريق ج��وزي ألتيدور وكلينت دميبسي الفوز 2 

-صفر على كوستاريكا ليل السبت.
وافتتح ألتيدور التسجيل في الدقيقة 72 عندما 
وضع الكرة في شباك احلارس باتريك بيمبرتون املتقدم 

ملالقاته بعد متريرة جميلة من البديل دميبسي.
وأضاف دميبسي نفسه الهدف الثاني بعد عشر دقائق 
أخرى بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الزاوية اليسرى 

ملرمى بيمبرتون.
وبهدفه 57 مع املنتخب األمريكي تساوى دميبسي 
مع الندون دونوفان في صدارة قائمة هدافي الواليات 

املتحدة عبر العصور. لكن الهدفني ج��اءا في حلظات 
ن��ادرة من اإلث��ارة في مباراة سيئة املستوى خاصة من 
جانب كوستاريكا التي نادرا ما هددت مرمى تيم هاوارد 

حارس املنتخب األمريكي.
وسدد جوردان موريس مهاجم الواليات املتحدة في 
القائم بعد مرور 13 ثانية لكن هذه الفرصة كانت كل ما 

في الشوط األول اململ.
وحتسن أداء الفريقني في الشوط الثاني لكن املنتخب 
األمريكي صاحب األرض ك��ان األكثر رغبة في الفوز 
وشكل هاوارد وألتيدور ودميبسي، الذين انضموا جميعا 
للفريق بعد دور املجموعات، إضافات مهمة. ورفع الفوز 
مسيرة املدرب بروس أرينا إلى 13 مباراة بدون هزمية 

منذ توليه املسؤولية خلفا ليورجن كلينسمان في نوفمبر 
تشرين الثاني. وستلتقي الواليات املتحدة اآلن مع الفائز 
م��ن م��ب��اراة ال���دور قبل النهائي األخ���رى ب��ني املكسيك 
وجاميكا في النهائي في سانتا كالرا بكاليفورنيا يوم 
األربعاء القادم. وفازت الواليات املتحدة باللقب خمس 

مرات منذ اقامة البطولة ألول مرة عام 1991.

قال وست هام يونايتد إنه ضم املهاجم النمساوي 
ماركو ارناوتوفيتش من ستوك سيتي منافسه في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم السبت في 

صفقة قياسية للنادي.
وسينضم املهاجم البالغ عمره 28 عاما إلى وست 
هام خلمسة أعوام وهو الصفقة الثالثة بعد احلارس 
جو هارت واملدافع بابلو زاباليتا في محاولة املدرب 

سالفن بيلتيش لتجديد دماء فريقه.
وقال ارناوتوفيتش ملوقع وست هام على االنترنت 
بعد رحيله عن ستوك حيث أحرز 22 هدفا في الدوري 
خالل أربعة مواسم »اجلميع يعلم أن وست هام فريق 

كبير وميلك تاريخيا كبيرا. أنا سعيد النضمامي إليه«.
وأض��اف »ال��ن��ادي ما زال ينضج ويتطور ولهذا 

السبب أنا هنا«. وأشارت وسائل إعالم بريطانية إلى 
أن الصفقة التي أكد وست هام أنها األكبر في تاريخه 
بلغت 25 مليون جنيه استرليني )32.48 مليون 
دوالر( متفوقة على مبلغ 20.5 مليون جنيه استرليني 

عندما ضم اندريه ايو من سوانزي سيتي في 2016.
وقال ديفيد سوليفان الرئيس الشريك للنادي ملوقع 
وست هام على االنترنت »بعد انضمام بابلو زاباليتا 
وج��و ه��ارت اصبح لدينا ثالثة العبني لديهم خبرة 
كبيرة في ال��دوري املمتاز هذا الصيف وكان ذلك أحد 

أهدافنا«.
وش��ارك ارناوتوفيتش ال��ذي لعب لفيردر برمين 
األملاني وتفينتي انشيده الهولندي في 62 مباراة مع 

منتخب النمسا وأحرز 15 هدفا.

وست هام يضم ارناوتوفيتش في صفقة قياسية

25 مليون جنيه استرليني صفقة ارناوتوفيتش بلغت 

حصل فيليب الم على لقب أفضل العب أملاني في 2017 بعد شهرين 
من اعتزال قائد املنتخب األملاني وبايرن ميونخ كرة القدم.

وت��ص��ّدر الم )33 ع��ام��اً( االستفتاء ال��ذي أجرته مجلة »كيكر« 
الرياضية بني الصحفيني الرياضيني بحصوله على 242 صوتاً.

وح��ّل توني ك��روس العب ري��ال مدريد املتوج في املوسم املاضي 
بلقب الدوري اإلسباني في املركز الثاني برصيد 192 صوتاً.

واعتزل الم في  مايو املاضي بعد فوزه بثمانية ألقاب مع بايرن في 
البوندسليغا، كما فاز بلقب كأس أملانيا ست مرات ولقب دوري أبطال 
أوروبا مرة في 2013 بجانب تتويجه مع منتخب أملانيا بلقب مونديال 

البرازيل 2014.

جنل بيليه يعود إلى السجن
سيعود جنل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه 
إل��ى السجن بعد رد االستئناف ال��ذي تقدم به ضد 
حكم بالسجن 13 عاما صادر بحقه إلدانته بتبييض 
األم���وال لصالح جت��ار امل��خ��درات، وذل��ك بحسب ما 

أفادت السبت السلطات احمللية.
وسلم إيدسون »إيدينيو« شولبي دو ناسيمنتو )46 
عاما( نفسه إلى مركز للشرطة في ساو باولو بعد ظهر 
اجلمعة، بحسب ما أكد متحدث باسم شرطة سانتوس 

لوكالة فرانس برس.
أض��اف أن إيدينيو أودع في زنزانة بانتظار نقله 

إلى السجن املركزي. وحكم على إيدينيو، أحد األبناء 
السبعة لبيليه، بالسجن ملدة 33 عاما في 2014 بعد 
إدانته بتهمة تبييض األموال، إال أن العقوبة خفضت 

إلى 13 عاما في  فبراير 2017.
وارتبط اسم ايدينيو ال��ذي داف��ع سابقا عن مرمى 
نادي سانتوس، بعالقات مع مافيا املخدرات بزعامة 
رونالدو »نالدينيو« دواري بارسوتي، وهو اعترف 

بشرائه املخدرات منها، إال أنه نفى العمل معها.
وب��دأت التحقيقات في القضية عام 2005 وأوقف 

إيدينيو في حينه بعد التنصت على اتصاالته.

إيقاف العبني بسبب عض منافسني
ق���ال احت����اد أم��ري��ك��ا ال��ش��م��ال��ي��ة وال��وس��ط��ى 
والكاريبي لكرة القدم )كونكاكاف( يوم السبت 
إن��ه عاقب اثنني م��ن العبي منتخب السلفادور 
باإليقاف لعضهما منافسني من الفريق األمريكي 
خ��الل م��ب��اراة في دور الثمانية لبطولة الكأس 

الذهبية.
وعوقب هنري روميرو باإليقاف ست مباريات 
وداروي��ن سيرين ثالث مباريات بسبب واقعتني 
منفصلتني خ��الل انتصار ال��والي��ات املتحدة -2

صفر على السلفادور يوم األربعاء.

وع���ض روم��ي��رو امل��ه��اج��م األم��ري��ك��ي ج��وزي 
ألتيدور في كتفه من اخللف بينما عض سيرين 
امل��داف��ع األمريكي عمر جونزاليس ف��ي الشوط 

الثاني.
وأعلن الكونكاكاف عن العقوبات بداعي ارتكاب 

الالعبني »تصرفا غير رياضي«.
وودع���ت ال��س��ل��ف��ادور تصفيات ك��أس العالم 
2018 ولذلك سيتم إيقاف الالعبني على األرجح 
خالل كأس أمريكا الوسطى املقبلة أو تصفيات 

كأس العالم 2022 والتي ستنطلق في 2019.

كوتينيو

اكتسح فريق توتنهام اإلجنليزي منافسه الفرنسي باريس سان 
جيرمان 4-2، أمس األحد، ضمن بطولة الكأس الدولية لألبطال الودية 

املقامة في الواليات املتحدة األمريكية.
وانتهى الشوط األول بتعادل الفريقني 2-2، ثم بسط توتنهام 

سيطرته على الشوط الثاني ليحصد الفوز في النهاية.

وتقدم مهاجم منتخب أوروغ��واي إدينسون كافاني بهدف لسان 
جيرمان في الدقيقة 6، ثم تعادل العب الوسط الدمناركي كريستيان 
إيركسن لتوتنهام في الدقيقة 11. وأضاف إيريك داير الهدف الثاني 
لتوتنهام في الدقيقة 18، لكن األرجنتيني الدولي خافيير باستوري 

أدرك التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 36.

وتعرض سان جيرمان لضربة قاسمة مع بداية الشوط الثاني، بعد 
طرد احلارس كيفن تراب ليكمل املباراة ب�10 العبني.

واستغل توتنهام النقص العددي في صفوف سان جيرمان، ورد 
بهدفني حمال توقيع املدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد، ومهاجم 

منتخب إجنلترا هاري كني في الدقيقتني 82 و88. 

فيليب الم

الم أفضل العب في أملانيا 
بحسب استفتاء مجلة كيكر
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