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 يفك��ر اأح��د جنوم نادي ري��ال مدريد االإ�ض��باين يف احتمالية االن�ض��مام 
اإىل الغ��رمي التقليدي بر�ض��لونة، مع اقرتابه من الرحيل عن "�ض��انتياجو 
برنابي��و.  وذكرت �ض��حيفة "ديلي �ض��تار" الربيطاني��ة اأن الكولومبي 
جيم�س رودريجيز، �ض��انع األعاب ريال مدريد ال ميانع االن�ض��مام اإىل 
بر�ض��لونة يف امل�ضتقبل، ولذلك يرف�س اإ�ضافة بند يف عقده 
حينما يرحل ع��ن البالنكو�س، مينعه من اللعب للنادي 
الكتال��وين.  وو�ض��ع فلورنتين��و بريي��ز، رئي�س نادي 
ري��ال مدريد، بنودا يف عق��ود بيع اأنخيل دي ماريا 
وجوانزال��و هيجواين وم�ض��عود اأوزيل متنعهم من 
التوقيع مع بر�ضلونة، وهو ما يرف�ضه رودريجيز.  
واأو�ض��حت ال�ض��حيفة اأن النادي امللكي م�ضتعد 
للتخل��ي عن العب��ه رق��م "10" يف الوقت الذي 
يفاو�ضه مان�ض�ضرت يونايتد االإجنليزي وباري�س 
�ض��ان جريمان الفرن�ض��ي.  ويق��ف رودريجيز، 
�ض��احب ال� 25 عاًما، على حافة الرحيل عن 
قلعة "�ض��انتياجو برنابيو" بعد م�ضاركته يف 
اأ�ضا�ض��ًيا يف الدوري االإ�ضباين  13 مباراة فقط 
املو�ض��م املا�ض��ي، وع��دم اقتن��اع الفرن�ض��ي زين 
الدي��ن زي��دان، املدي��ر الفن��ي للملكي ب��ه، لدرجة 
اإخراج��ه م��ن قائمة نهائ��ي دوري اأبطال اأوروبا 
�ض��د يوفنتو�س االإيطايل. ومل ي�ضارك رودريجيز 
دقيق��ة   1823 يف  �ض��وى  املا�ض��ي،  املو�ض��م 
فق��ط، موزع��ة عل��ى 33 مب��اراة، كم��ا خرج من 
قائمة الفريق بنهائ��ي دوري اأبطال اأوروبا اأمام 
يوفنتو���س االإيط��ايل.  ويق��رتب البالنكو���س م��ن 
ح�ض��م �ض��م �ض��يبايو�س مببل��غ 15 ملي��ون يورو، 
قيمة ف�ض��خ عقد الالعب، ويرغب النادي االأندل�ضي 
يف احل�ض��ول على خدمات ماركو���س ليورنتي اأو 

املهاجم بورخا مايورال كجزء من ال�ضفقة.

 اأك��د يورجن كل��وب، املدير الفن��ي لليفرب��ول االإجنليزي، اأن وجود حممد �ض��الح 
�ض��يزيد من الوترية الهجومية لفريقه يف املو�ض��م املقبل. وكان ليفربول قد تعاقد 
م��ع حممد �ض��الح قادمًا من روما االإيطايل، يف �ض��فقة بلغ اإجم��ايل قيمتها 50 
مليون ي��ورو ليكون الالعب االأغلى يف تاريخ النادي. وقال كلوب يف ت�رصيحات 
�ض��حفية: "اإن��ه العب رائع و�رصيع وذو ج��ودة كبرية، لقد حتدثن��ا عن رغبتنا يف 
اإ�ض��افة عنا���رص قوي��ة يف ق��وام الفري��ق، واحد من ه��ذه العنا�رص ه��ي ال�رصعة، 
له��ذا تعاقدنا مع �ض��الح، مع مميزات��ه الكبرية يف اللعب واإنه��اء الفر�س، هذا هو 
ما نحتاجه". واأ�ض��اف امل��درب االأملاين "اأتطلع للعمل مع حممد �ض��الح، حتدثنا 
لب�ضعة اأ�ضابيع ويبدو اأنه �ضخ�س رائع، يتطلع هو اأي�ضًا للعب معنا يف ليفربول".

�ضي�ض��كل �ضالح رباعي قوي مع �ض��اديو ماين، فليبي كوتينهو، روبريتو فريمينو، 
يف هج��وم ليفرب��ول يف املو�ض��م املقبل. �ض��ارك �ض��الح يف 41 مب��اراة مع روما 
يف املو�ض��م املا�ض��ي، �ض��جل خاللها 19 هدف ومرر 15 متريرة حا�ض��مة. وتاأخر 
ان�ض��مام الالع��ب ال��دويل امل���رصي، حمم��د �ض��الح، لنادي��ه اجلدي��د، ليفرب��ول 
االإجنلي��زي، بع��د اأن تاأخ��رت عطلته ب�ض��بب م�ض��اركته مع املنتخ��ب امل�رصي يف 
ت�ض��فيات كاأ���س اأمم اإفريقي��ا 2019. وقالت �ض��حيفة "اإك�ض��ربي�س" الربيطانية، 
اإن حممد �ض��الح �ضيكون �ض��من ثمانية العبني �ضين�ضمون لتدريبات الفريق، غًدا 
ال�ض��بت، حيث بداأ "الريدز" تدريباته ا�ض��تعداًدا للمو�ض��م اجلديد، االأربعاء املا�ضي. 
وتوقعت ال�ض��حيفة اأن ان�ض��مام �ض��الح لتدريب��ات ليفربول، �ض��وف يثري حما�س 

جماهري الفريق، حيث اأ�ضبح اأغلى العب يف تاريخ النادي. 

اأعلن مان�ض�ض��رت يونايتد االإجنليزي، ر�ض��ميا، موافقت��ه على دفع املبلغ 
املطلوب ل�ضم روميلو لوكاكو، هداف اإيفرتون.

وق��ال الن��ادي يف بي��ان ع��رب �ض��فحته الر�ض��مية عل��ى "في���س بوك": 
"ي�ضعدنا اأن نعلن عن االتفاق مع اإدارة اإيفرتون على ال�رصوط املالية 
ل�ض��م لوكاكو، ويتبقى الك�ض��ف الطبي وح�ضم البنود ال�ضخ�ضية يف عقد 
الالعب". واأ�ض��اف مان�ض�ض��رت يونايتد "و�ض��يتم اإ�ض��دار بي��ان اآخر يف 

الوقت املنا�ضب".
وقال��ت تقارير �ض��حفية يف بريطاني��ا اإن مبل��غ التعاقد مع 

لوكاك��و )24 عام��ا( �ض��يكون نح��و 75 ملي��ون جني��ه 
اإ�ض��رتليني )97.28 ملي��ون دوالر( لي�ض��بح الالع��ب 

البلجيك��ي بذلك �ض��احب ثاين اأغلى �ض��فقة تعاقد 
يربمها يونايتد طوال تاريخه، بعد �ض��فقة �ض��م 

الفرن�ضي بول بوجبا يف العام املا�ضي.
واأ�ض��بح لوكاكو املو�ض��م املا�ض��ي، رابع العب 
ي�ضجل 80 هدفا اأو اأكرث يف الدوري املمتاز، قبل 
اأن يبلغ 24 عاما، واأحرزها مع و�ضت بروميت�س 

واإيفرت��ون، كم��اأ اأنه هز ال�ض��باك 25 مرة يف 37 
مباراة، املو�ض��م املا�ضي، واحتل املركز الثاين يف 

قائمة الهدافني. و�ضي�ض��كل ان�ض��مام لوكاكو ملان�ض�ضرت 
يونايت��د، انقالًبا كبرًيا يف �ض��وق االنتقاالت ال�ض��يفية، 

ال��ذي كان يحل��م ب�ض��م  وخا�ض��ة بالن�ض��بة لت�ضيل�ض��ي 
العبه ال�ض��ابق. واأ�ض��ارت التقارير اإىل اأن اق��رتاب لوكاكو 

م��ن مان�ض�ض��رت يونايتد، قد يدفع اأنطوني��و كونتي مدرب 
ت�ضيل�ضي، التخاذ قرار باالإبقاء على مهاجمه االإ�ضباين 

دييج��و كو�ض��تا. ورغ��م اأن كونت��ي، كان ق��د اأبل��غ 
كو�ضتا باأنه خارج ح�ضاباته للمو�ضم املقبل، اإال 

اأنه قد ي�ضطر لالإبقاء عليه ملدة عام اآخر، بعد 
�ضياع �ضفقة لوكاكو. ورف�س لوكاكو الذي 

اأحرز 20 هدفا مع منتخب بلجيكا، متديد 
عق��ده م��ع اإيفرت��ون يف مار���س 
اآذار املا�ض��ي و�ضين�ض��م يف   /
يونايت��د اإىل امل��درب الربتغايل 
موريني��و،  جوزي��ه  املخ���رصم 

الذي �ض��بق واأن عمل معه يف 
ت�ضيل�ضي.

الكأس الذهبية تمنح الواليات المتحدة األميركية والمكسيك فرصة الختبار إمكانات العبيها

طبقة الليغا المتوسطة تواصل هجرتها إلى دول الجوار!
 على غرار ما ح�ض��ل يف املوا�ضم القليلة 
املا�ضية، وا�ضلت اأندية الدوري االإ�ضباين 
دفع ثم��ن قلة مداخيله��ا املادية مقارنة 
بدوري��ات اأخرى وا�ض��تمرت يف فقدان 
اأ�ض��مائها  اأب��رز 
اأغني��اء  ل�ض��الح 
الدوري االإجنليزي، 
الفرن�ض��ي،  اأو  االأملاين 
جع��ل  و�ض��ع  وه��و 
قيم��ة مبيعات اأندية و�ض��ط 
اإىل جريانه��ا يق��ارب  الليج��ا 

ال�100 مليون يورو قبل �ض��هرين م��ن نهاية املريكاتو. 
حيث ا�ض��طرت اأندية عل��ى غرار اأالفي�س، اإيب��ار، ملقة اأو 
ال���س باملا���س لل�ض��ماح الأمي��ز العبيها بالرحي��ل، فيما 
ر�ض��خ اإ�ض��بيلية وريال مدريد لرغب��ة العبيه الطاحمني 
يف احل�ض��ول على فر�ض��ة اأكرب، فاحت��ني اأمامهم جمال 
هجرة الدوري االإ�ضباين الذي اأ�ضبح يفقد كل �ضيف اأميز 
العبيه، ما �ض��يوؤثر عليه عاجاًل اأو اآجاًل. �ض��حيفة ماركا 
االإ�ض��بانية انتبهت لالأم��ر بدورها، وقامت با�ض��تعرا�س 
قائمة ت�ض��م اأميز االأ�ضماء التي غادرت الدوري االإ�ضباين 
هذا ال�ض��يف اإىل الدوريات االأوروبي��ة الكربى، لتجد يف 
نهاي��ة املطاف اأن قيمة مبيع��ات اأندية الليجا اإىل اأندية 

�ض��ت يف 9 اأ�ضماء  ّ الليجا و�ض��لت ل�84 مليون يورو ولخُ
�ضن�ضتعر�ضها فيما يلي: في�ضنتي اإيبورا | من اإ�ضبيلية اإىل 
لي�ض��رت �ض��يتي | 14 مليون يورو، روكي مي�ضا | من ال�س 
باملا�س ل�ضوانزي | 12.5 مليون يورو، �ضاندرو رامرييز 
| من ملقة الإيفرتون | 6 مليون يورو، فلوريان لوجون | 
من اإيبار اإىل نيوكا�ضل | 10 ماليني يورو، كيكو فيمينيا 
| من اأالفي�س اإىل واتفورد | �ضفقة انتقال حر، ماريانو 

دياز | من ريال مدريد اإىل ليون | 8 ماليني يورو.
بابلو اإن�ض��وا | من ديبورتيفو الكورونيا اإىل �ض��الكة 04 
| 3.5 ملي��ون ي��ورو ي��وروي بريت�ضيت�ض��ي | م��ن ريال 
�ضو�ض��يداد اإىل باري�س �ض��ان جريم��ان | 15 مليون يورو 

اإيجنا�ض��يو كامات�ض��و | م��ن ملقة اإىل فولف�ض��بورج | 15 
مليون ي��ورو ويف املقابل، ف��اأن الالعبني غري املرغوب 
فيه��م يف ريال مدريد وبر�ض��لونة ينتقلون اىل الدوريات 
القريبة االأخرى اي�ضًا. حيث اأعلن نادي بر�ضلونة ر�ضمًيا 
رحي��ل مدافعه الفرن�ض��ي املخ�رصم جريمي��ي ماثيو اإىل 
�ض��بورتينج ل�ض��بونة. واأو�ض��حت ال�ض��حيفة اأّن بر�ضلونة 
مل يو�ض��ح اأي تفا�ض��يل، واكتف��ى ببي��ان مقت�ض��ب قال 
فيه: "مت االتفاق على ف�ض��خ عق��د ماثيو، ونتمنى لالعب 
التوفيق يف الطوة املقبلة يف م�ضريته الكروية". واأعلن 
نادي �ضبورتينج ل�ضبونة، انتقال املدافع فابيو كوينرتاو 

اإليه، معارا لعام واحد من قبل ريال مدريد.

تحديد موعد انضمام صالح 
لتدريبات ليفربول

لوكاكو يوقع "للشياطين الحمر"

فيتل يسجل أسرع زمن على الحلبة النمساوية

شرطة فلوريدا تنصف ويليامز

ف��رياري  �ض��ائق  فيت��ل  �ضيبا�ض��تيان  تف��وَّق   
ومت�ض��در الرتتيب العام، على جميع مناف�ضيه 
واالأخ��رية  الثالث��ة  احل��رة  التج��ارب  بجول��ة 
ل�ضباق جائزة النم�ض��ا الكربى، اجلولة التا�ضعة 
من بطولة العامل ل�ضباقات فورموال 1 لل�ضيارات.
 و�ض��جل فيتل بطل العامل �ض��ابًقا 4 مرات اأ�رصع 
زمن يف هذه اجلولة، عندما قطع م�ض��مار حلبة 

رد بول يف دقيقة واحدة، و05.092 ثانية.
وبع��د اأول ثماني��ة �ض��باقات من املو�ض��م ينفرد 
فيتل ب�ض��دارة قائم��ة ال�ض��ائقني متفوقا بفارق 
14 نقطة على الربيطاين لوي�س هاميلتون �ضائق 
مر�ض��يد�س ال��ذي احت��ل املركز الث��اين يف جولة 
التج��ارب احل��رة االأخرية اليوم بف��ارق 0.269 

ثانية عن املركز االأول بعد تعر�ضه مل�ضكلة فنية 
يف املكابح.

وزمن فيتل اليوم هو اأ�رصع زمن ت�ضهده احللبة 
النم�ض��اوية، بعد اأن تفوق عل��ى زمن هاميلتون 
القيا�ضي الذي �ضجله ال�ضائق الربيطاين اجلمعة.

وهيم��ن هاميلتون على جولت��ي التجارب اأم�س 
لكن��ه ل��ن يتمكن م��ن االنط��الق اإال م��ن املركز 
ال�ض��اد�س اأو م��ا بع��د ذلك ب�ض��بب ح�ض��وله على 
عقوب��ة تاأخ��ري ل�5 مراك��ز بعد اأن ا�ض��تلزم االأمر 
اإج��راء تغي��ري غ��ري خمط��ط �ض��لًفا يف �ض��ندوق 
الرتو���س ب�ض��يارته. واحت��ل الفنلن��دي فالتريي 
بوتا�س �ض��ائق مر�ض��يد�س املركز الثالث متخلًفا 
بف��ارق 0.423 ثانية ع��ن فيتل، يف حني احتل 

بط��ل الع��امل االأ�ض��بق الفنلندي كيم��ي رايكونن 
�ض��ائق فرياري املركز الرابع. واحتل �ض��ائقا رد 

ب��ول الهولن��دي ال�ض��اب ماك�س فر�ض��تابن 
بط��ل  ريت�ض��ياردو،  دانيي��ل  واالأ�ض��رتايل 
�ض��باق اأذربيج��ان املركزي��ن الام���س، 
وال�ض��اد�س على الرتتيب. كان املركزان 
ال�ض��ابع والثام��ن من ن�ض��يب �ض��ائقي 

ها���س الدمنرك��ي كيف��ن ماجنو�ض��ن 
جروج��ان،  روم��ان  والفرن�ض��ي 

يف ح��ني احتل الرو�ض��ي دانييل 
كفيات �ضائق تورو رو�ضو املركز 
التا�ض��ع متقدم��ا مبا���رصة على 
زميله االإ�ضباين كارلو�س �ضاينز.

 اأعلن��ت �رصط��ة ب��امل بيت���س غاردن��ز يف والي��ة 
فلوري��دا اأّن فينو�س ويليامز كانت تقود "ب�ض��كل 
قانوين" خالل حادث ال�ض��ري الذي كانت �ضالعة 
ب��ه يف حزيران/يونيو املا�ض��ي، واأّدى اإىل وفاة 

رجل م�ضن.
وكان تقري��ر �ض��ابق لل�رصط��ة يف 30 حزي��ران/
اأف��اد مب�ض��وؤولية ويليام��ز )37 عام��ًا(  يوني��و، 
امل�ض��نفة اأوىل عاملي��ًا �ض��ابقًا، يف احلادث الذي 
وق��ع يف التا�ض��ع م��ن ال�ض��هر نف�ض��ه، عل��ى اأح��د 
تقاطعات االإ�ضارات ال�ضوئية يف بلدة بامل بيت�س 

غاردنز.
اإاّل اأّن ال�رصط��ة اأعلنت اجلمعة اأّن "ال�ض��يارة التي 
كان��ت تقوده��ا فينو���س ويليام��ز كان��ت ت�ض��ري 

ب�ضكل قانوين على التقاطع عندما كانت االإ�ضارة 
ال�ض��وئية عل��ى الل��ون االأخ�رص"، وذل��ك اعتماداً 

على �رصيط فيديو جديد.
وتابعت اأّن فينو�س "كانت تتجه �ض��مااًل" عندما 
ا�ضطرت للتوقف لل�ضماح مبرور �ضيارة تواجهها. 
وبعد مرور ال�ض��يارة، ا�ضتكملت فينو�س م�ضارها، 
لكن يف الوقت عينه تغرّي لون االإ�ض��ارة ال�ضوئية 
لين��دا  تقوده��ا  �ض��يارة  و�ض��دمت  االأحم��ر،  اإىل 

بار�ضون متجهة نحو الغرب �ضيارة ويليامز.
وتعّر���س زوج ال�ض��ائقة، ج��ريوم بار�ض��ون )78 
الراأ���س ج��ّراء  اإ�ض��ابات خط��رة يف  اإىل  عام��ًا( 
احل��ادث، وت��ويف يف 22 حزيران/يونيو متاأثراً 
اأعق��اب  يف  اأك��دت  ويليام��ز  وكان��ت  بجراح��ه. 

ومك�ض��ورة  "منه��ارة  اأنه��ا  احل��ادث 
القل��ب" لوفاة بار�ض��ون ال��ذي تقدمت 
عائلته بدعوى قتل غري متعمد بحقها. 
واأك��د حمامي ويليام��ز اأّن ما جرى مل 

يكن متعمداً، واأّن التقرير االأول لل�رصطة 
اأ�ضار اإىل اأّن �ض��يارة موكلته كانت تتقدم 

ب�رصعة خم�ضة اأميال يف ال�ضاعة فقط.
وت�ضارك ويليامز للمرة 22 يف بطولة وميبلدون 
االإنكليزية، ثالث البطوالت االأربع الكربى، والتي 
اأحرزت لقبها 5 مرات. وباتت اجلمعة اأكرب العبة 
من��ذ 23 عام��ًا تبل��غ دور ال���16 بفوزه��ا عل��ى 
اليابانية ناومي اأو�ض��اكا مبجموعتني، لت�رصب 

موعداً مع الكرواتية اآنيا كونيوه. 

 ت�ض��عى كل من الواليات املتحدة واملك�ض��يك اإىل 
اختب��ار ع��دد م��ن الالعبني اجل��دد يف �ض��عيهما 
اإىل موا�ض��لة هيمنتهم��ا عل��ى الكاأ���س الذهبي��ة 
ال�ض��مالية  )اأم��ريكا  الكون��كاكاف  ملنطق��ة 
والو�ض��طى والكاريب��ي( يف الوالي��ات املتح��دة. 
وتنطل��ق البطولة اجلمعة فتلع��ب غويانا مع كندا 
وهندورا�س مع كو�ضتاريكا يف نيوجريزي �ضمن 
مناف�ض��ات املجموعة االأوىل. ي�ضارك يف البطولة 
12 منتخب��ًا مت توزيعه��ا على ثالث جمموعات. 
وتلع��ب يف املجموعة الثاني��ة الواليات املتحدة 
والثالث��ة  ونيكاراغ��وا،  واملارتيني��ك  بنم��ا  م��ع 
وجاماي��كا.  وكورا�ض��او  وال�ض��لفادور  املك�ض��يك 
وتق��ام مناف�ض��اتها عل��ى 14 ملعب��ًا يف اأنح��اء 
الواليات املتحدة، على اأن تقام املباراة النهائية 

يف 26 متوز/يوليو يف �ضان فران�ضي�ضكو.
وكانت املك�ض��يك اأحرزت لقب الن�ض��خة املا�ض��ية 
يف 2015 الت��ي ا�ضت�ض��افتها الواليات املتحدة 
وكن��دا وذل��ك بع��د فوزها عل��ى جاماي��كا 3-1 
يف املب��اراة النهائي��ة. وكانت جاماي��كا جردت 

الوالي��ات املتحدة من اللق��ب بالفوز عليها 2-1 
يف ن�ض��ف النهائي. وحتتكر املك�ض��يك والواليات 
املتحدة األقاب البطولة بفوزهما يف 12 لقبًا من 
اأ�ض��ل 13، واللقب الوحي��د الذي اأفلت منهما كان 
مل�ض��لحة كندا يف ن�ض��خة عام 2000. ويت�ضمن 
�ض��جل الوالي��ات املتح��دة خم�ض��ة األق��اب اأع��وام 
1991 و2002 و2005 و2007 و2013، يف 
حني تتقدم املك�ض��يك عليها ب�ض��بعة األقاب اأعوام 
و2009  و2003  و1998  و1996   1993
و2011 و2015. ويلتقي بط��ال الكاأ�س الذهبية 
يف الن�ض��ختني اللت��ني ت�ض��بقان كاأ���س الق��ارات 
لتحديد ممثل الكونكاكاف يف البطولة. و�ضاركت 
املك�ض��يك يف كاأ�س القارات التي اختتمت ال�ض��هر 
املا�ض��ي يف رو�ض��يا قب��ل ع��ام م��ن املوندي��ال 
كبطل��ة الكون��كاكاف بع��د اأن كان��ت ف��ازت على 
الواليات املتح��دة بطلة الكاأ���س الذهبية 2013 
بنتيجة 2-3 بعد التمديد )الوقت االأ�ضلي 1-1(.

مر�ضحتان للقب
هم��ا  واملك�ض��يك  املتح��دة  الوالي��ات  منتخب��ا 

املر�ض��حان للق��ب، لكنهم��ا ال ي���رصكان اأف�ض��ل 
العبيهم��ا، اإذ يعط��ي امل��درب االأمريك��ي برو�س 
اأرينا ت�ض��فيات مونديال رو�ضيا 2018 االأولوية 
ولذل��ك ف�ض��ل اإراح��ة العديد م��ن النج��وم، وحذا 
الكولومب��ي خ��وان كارلو���س  املك�ض��يك  م��درب 

ب��الده  اأّن  اأعل��ن  اأرين��ا  وكان  ح��ذوه.  اأ�ض��وريو 
�ضت�ض��ارك يف الكاأ���س الذهبي��ة بت�ض��كيلة �ض��ابة 
الفر�ض��ة  اإعط��اء  به��دف  النج��وم  عنه��ا  يغي��ب 
لالعب��ني اجل��دد والالعبني الذين مل ي�ض��اركوا اإاّل 
قلي��اًل يف ال�ض��ابق. وف�ض��ل اأرين��ا عدم ا�ض��تدعاء 

ج��وزي األتي��دور وكلينت دميب�ض��ي واحلار�س تيم 
ه��اوارد وماي��كل ب��راديل وكذل��ك النج��م الواعد 
كري�ضتيان بولي�ض��يت�س للبطولة. وا�ضتدعى اأرينا، 
الذي ع��اد لتدريب املنتخب االأمريكي يف ت�رصين 
االأمل��اين  اإقال��ة  بع��د  املا�ض��ي  الثاين/نوفم��رب 
يورغ��ن كلين�ض��مان، اأربع��ة العب��ني الأول م��رة، 
اإ�ضافة اإىل 13 اآخرين لعب كل منهم اأقل من 10 

مباريات دولية.
وتغلبت الواليات املتح��دة على غانا 1-2 وديًا 
ا�ض��تعداداً للبطول��ة. وحتت��ل الوالي��ات املتح��دة 
املرك��ز الثالث حاليًا يف ت�ض��فيات الكونكاكاف 
)3 بطاقات مبا�رصة ويخو���س الرابع ملحقًا مع 
رابع اآ�ض��يا(. م��ن جهت��ه، كان منتخب املك�ض��يك 
و�ض��ل اىل ن�ضف نهائي كاأ�س القارات يف رو�ضيا 
قب��ل اأن يخ�رص اأم��ام نظريه االأمل��اين بطل العامل 
والذي ت��ّوج الحقًا باللقب 4-1، ثم خ�رص مباراة 
املركز الثال��ث اأمام الربتغ��ال 2-1 وحّل رابعًا. 
وتع��د بطول��ة الكاأ���س الذهبي��ة مبثاب��ة ترمومرت 
جيد لقيا�س م�ض��توى الفرق بعيدا عن الت�ض��فيات 

املوؤهل��ة ملوندي��ال رو�ض��يا 2018، ومعرف��ة اإذا 
كان��ت فرق مثل كو�ض��تاريكا التي �ض��تلعب بدون 
كيلور نافا�س والواليات املتحدة �ضاحبة االأر�س 
وبنما التي ال يزال جرحها من الن�ض��خة املا�ضية 
حي��ا، قادرة عل��ى خطف اللقب من املك�ض��يكيني. 
و�ضتقام البطولة يف 14 ملعبا هي: رد بول اأرينا 
)هاري�ض��بون/ نيو جري�ض��ي( ، ني�ض��ان �ضتاديوم 
)نا�ض��فيل/ تيني�ض��ي( ، كوالكوم )�ض��ان دييجو/ 
كاليفورني��ا( ، بي بي يف اإيه كومبا�س �ض��تاديوم 
)هيو�ضنت/ تك�ض��ا�س( ، راميوند جيم�س �ضتاديوم 
)تامبا باي/ فلوريدا( ، �ض��بورت�س اأوثوريتي فيلد 
)دنيفر/ كولورادو( ، تويوتا �ض��تاديوم )داال�س/ 
تك�ضا�س( ، فري�ضت اإنريجي �ضتاديوم )كليفالند/ 
اأوهايو( ، اأالمودوم )�ض��ان اأنطونيو/ تك�ض��ا�س( ، 
ليفاي���س �ض��تايدوم )�ض��انتا كالرا/ كاليفورنيا( 
، اإي��ه تي & ت��ي �ض��تاديوم )داال�س/تك�ض��ا�س( ، 
روز ب��ول )با�ض��ادينا/ كاليفورني��ا( ، لينكول��ن 
فاينان�ضيال فيلد )فيالدلفيا/ بن�ضلفانيا( ، ملعب 

جامعة فينيك�س )اأريزونا(.

رودريغز ال يمانع االنضمام 
إلى برشلونة


