
 يتطل��ع منتخ��ب االرجنت��ن ملح��و الذكري��ات 
ال�ضيئ��ة، حن يواج��ه م�ضيفه منتخ��ب بوليفيا، 
الي��وم، �ضم��ن اجلول��ة ال���14 م��ن الت�ضفي��ات 

املوؤهلة لنهائيات مونديال رو�ضيا 2018.
منتخ��ب التانغ��و ي�ضع��ى لتحقيق ف��وز كبري يف 
املب��اراة و�ض��داد الدين لنظ��ريه البوليف��ي الذي 
 2010 موندي��ال  ت�ضفي��ات  يف  علي��ه  تغل��ب 
ب�ضت��ة اأهداف له��دف، حيث مل يتمك��ن املنتخب 
االرجنتيني من الفوز على نظريه البوليفي خالل 
املواجهات التي عقبت ال�ضدا�ضية التاريخية على 
ار���ض بوليفي��ا. املنتخ��ب االرجنتين��ي ا�ضتعاد 
اآخ��ر مبارات��ن خا�ضه��ا يف  الف��وز يف  نغم��ة 
الت�ضفي��ات، حيث تغلب عل��ى كولومبيا بثالثية 
نظيف��ة، فيما تخطى ت�ضيلي بهدف نظيف احرزه 
ليوني��ل مي�ضي من عالمة اجل��زاء. االجواء كانت 
مثالية يف تدريبات منتخب التاجنو يف اليومن 
املا�ضين، واالخبار ال�ضارة جاءت حن ا�ضتعاد 
يوفنتو���ض  جن��م  ديب��اال،  باول��و  االأرجنتين��ي 
االإيط��ايل، عافيت��ه من االإ�ضاب��ة الع�ضلية، التي 
حلقت به موؤخرا، واأ�ضبح جاهزا ملباراة منتخب 

ب��الده املقبل��ة اأم��ام م�ضيف��ه البوليف��ي اليوم. 
وخا�ض ديباال تدريبات منتخب "التاجنو" اأم�ض، 
االأول، بع��د اأن ا�ضتبعد يوم اخلمي�ض املا�ضي من 
مباراة الفريق، التي فاز فيها على ت�ضيلي بهدف 
نظي��ف.  وكان اإدج��اردو ب��اوزا، املدي��ر الفن��ي 
للمنتخ��ب االأرجنتين��ي، ا�ضتدعى ديب��اال لي�ضكل 
ثنائيا هجوميا مع ليونيل مي�ضي، جنم بر�ضلونة 
االإ�ضب��اين.   وعلى جانب اآخر، �ضم باوزا الالعب 
خافي��ري بين��وال، 34 عام��ا، مداف��ع رو�ضاري��و 
�ضن��رال االأرجنتين��ي، على خلفي��ة تاأخر تعايف 
الالع��ب اإميانويل ما���ض من اإ�ضاب��ة يف الركبة 
اليمن��ى، ح�ضبما اأك��د االحت��اد االأرجنتيني لكرة 
القدم يف بي��ان. وا�ضتدعى امل��درب االأرجنتيني 
يوم اجلمعة املا�ضي العبن اآخرين مثل املدافع 
ماتيا�ض كاروزو )�ضان لورينزو(، والعب الو�ضط 
اإيف��ان مارك��وين )النو���ض(، واملهاج��م لوكا�ض 
اأالريو )ريفر بلي��ت(. مران منتخب التانغو، �ضهد 
اإج��راء ب��اوزا لبع���ض التغي��ريات عل��ى الت�ضكيل 
االأ�ضا�ضي ل�"االألبي�ضيلي�ضتي" الذي خا�ض مباراة 
ت�ضيل��ي م�ض��اء اخلمي���ض املا�ض��ي وانتهت بفوز 

"راق�ض��ي التاجنو" بهدف نظي��ف وذلك ب�ضبب 
الغياب��ات الكث��رية ب�ضب��ب االإيق��اف. ولن يكون 
مبق��دور ب��اوزا التعوي��ل على خدم��ات الرباعي 
اأوتامين��دي  ونيكوال���ض  هيجواي��ن  جونزال��و 

وخافي��ري ما�ضكريانو ولوكا�ض بيلي��ا لالإيقاف، 
وجابريي��ل  ما���ض  اإميانوي��ل  اإىل  باالإ�ضاف��ة 
مريكادو لالإ�ضابة. واإزاء هذه الغيابات العديدة، 
من املحتمل اأن يكون الت�ضكيل الذي �ضيبداأ اللقاء 

عل��ى النحو الت��ايل: �رسخيو روم��ريو وفاكوندو 
رونكالي��ا وماتي��و مو�ضاكي��و ورام��ريو فوني�ض 
م��وري وماركو���ض روخ��و واإنزو بريي��ز وجيدو 
بيزارو واإيرب بانيج��ا واأنخل دي ماريا وليونيل 
مي�ضي ولوكا�ض برات��و. يف اجلانب االخر، التقى 
العب��و املنتخ��ب البوليفي االأول لك��رة القدم مع 
عائالته��م اأم���ض االول، بعد ت�ضع��ة اأيام ق�ضوها 
يف مع�ضكر مغلق، وذل��ك قبل مباراتهم املرتقبة 
الي��وم الثالث��اء اأم��ام املنتخ��ب االأرجنتيني يف 
ت�ضفيات اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة لبطولة كاأ�ض 
الع��امل 2018 برو�ضي��ا. و�ضم��ح املدي��ر الفن��ي 
للمنتخب البوليفي، ماوري�ضي��و �ضوريا، لالعبيه 
باخل��روج من الفن��دق، الذي يقي��م فيه املنتخب 
البوليف��ي، لق�ض��اء بع���ض الوق��ت م��ع اأ�رسه��م 

واأبنائهم.
ويرغ��ب �ضوري��ا يف اإ�ضفاء اله��دوء على االأجواء 
داخل مع�ضكر منتخب بوليفيا، بعد الهزمية، التي 
جترعه��ا الفري��ق به��دف نظيف اأم��ام كولومبيا 
يف االأ�ضب��وع املا�ض��ي. وقال امل��درب البوليفي 
متحدث��ا ع��ن املنتخ��ب االأرجنتين��ي: "منتخ��ب 

م�ضت��وى  عل��ى  العب��ن  ي�ض��م  االأرجنت��ن 
عال، نح��ن م�ضتعدون ملواجه��ة مناف�ض عنيد". 
وا�ضتعاد املنتخب البوليفي العبيه املخ�رسمن 
بابل��و ا�ضكوب��ار واليخان��درو ت�ضوما�ضريو، قبل 
مب��اراة االأرجنت��ن املرتقب��ة. مهاج��م منتخب 
بوليفيا، بابلو اإ�ضكوب��ار، اأ�ضاد مب�ضتوى منتخب 
االأرجنت��ن يف مبارياته بت�ضفي��ات املونديال، 
حي��ث اأع��رب اإ�ضكوب��ار، يف ت�رسيح��ات خ��الل 
املوؤمت��ر ال�ضحف��ي للمب��اراة، عن رغبت��ه يف اأن 
الب��الد االحتف��ال" بالف��وز". واأ�ضار  "ت�ضتطي��ع 
الالع��ب اإىل اأن منتخب االأرجنتن يعد واحدا من 
اأف�ض��ل املنتخبات يف الع��امل، وهذا بدوره مينح 
منتخب بوليفيا دافعا اإ�ضافيا الإظهار اأف�ضل ما 
لدي��ه. وتقام املب��اراة مبدينة الب��از يف بوليفيا 
�ضمن اجلولة 14 من ت�ضفيات اأمريكا اجلنوبية 
للموندي��ال، ال��ذي يق��ام الع��ام املقب��ل. وحتتل 
بوليفي��ا املرك��ز التا�ض��ع يف ترتي��ب الت�ضفيات 
للتاأه��ل  خي��ارات  اأي  دون  نق��اط،   7 بر�ضي��د 
للموندي��ال، يف حن تاأتي االأرجنتن يف املركز 

الثالث ب�22 نقطة.
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 طل��ب �ضريجي��و رامو���ض، مداف��ع ري��ال مدري��د واملنتخ��ب 
االإ�ضب��اين، امل�ضارك��ة يف مب��اراة املنتخ��ب الفرن�ض��ي الودية، 
املق��رر لها، اليوم الثالث��اء، ل�ضببن، ح�ضب م��ا ذكرته و�ضائل 
االإع��الم االإ�ضباني��ة. وذكرت �ضحيف��ة "اآ���ض" املدريدية، اأم�ض 
االإثنن، اأن جول��ن لوبيتيجي، املدير الفني للمنتخب 
االإ�ضباين يري��د اإجراء بع�ض التغي��ريات على ت�ضكيل 
الالروخا االأ�ضا�ضي اأمام فرن�ضا. واأَ�ضافت ال�ضحيفة 
"لك��ن رامو�ض ي�رس عل��ى امل�ضاركة يف املباراة 
ل�ضبب��ن". واأو�ضح��ت اأن ال�ضب��ب االأول يتمث��ل 
يف اإ�ضاف��ة مب��اراة يف ر�ضيده ال��دويل، حيث 
ي�ضع��ى رامو���ض، �ضاح��ب ال���141 مب��اراة 
ال��ذي  كا�ضيا���ض،  باإيك��ر  للح��اق  دولي��ة، 
خا���ض 167 مباراة دولي��ة. واأ�ضارت اإىل 
اأن ال�ضبب الثاين يتمثل يف اأن رامو�ض يريد 
اأن يرى ما اإذا كان كيليان مبابي، مهاجم 
موناكو واملنتخ��ب الفرن�ضي، جيًدا مبا فيه 
الكفاي��ة ليك��ون العب��ا يف ري��ال مدري��د. ولفت 
مباب��ي االأنظ��ار ب�ضدة م��ع موناكو خ��الل املو�ضم 
اجل��اري، ما اأهل��ه لالن�ضم��ام اإىل �ضفوف منتخب 
الديوك. وارتبط �ضاح��ب ال�18 عاما باالنتقال اإىل 
�ضف��وف ريال مدري��د، خ�ضو�ضا اأن �ض��ورا قدمية 
لالع��ب ك�ضف��ت اأن��ه من م�ضجع��ي الفري��ق امللكي، 
وخ�ضو�ض��ا كري�ضتيانو رونال��دو. ويتمتع مبابي، 
باهتم��ام كب��ار االأندي��ة يف اأوروب��ا، بع��د تاألق��ه 
امللف��ت هذا املو�ضم مع موناكو، اإذ �ضجل 19 هدًفا 
خالل 32 مباراة هذا املو�ضم يف خمتلف البطوالت. 
ويتناف�ض كب��ار اأوروبا للتعاقد م��ع مبابي امللقب 
ب��� "هرني اجلديد" وعل��ى راأ�ضهم ريال مدريد 
وباري�ض �ضان جريمان ومان�ض�ضر يونايتد 

وت�ضيل�ضي واأر�ضنال.

 ا�ضتقب��ل جن��م الك��رة االأرجنتيني��ة ليوني��ل مي�ض��ي، اأح��د معجبي��ه م��ن ذوي 
االحتياج��ات اخلا�ض��ة، كان ق��د طلب م��ن عائلت��ه م�ضاعدته ملقابل��ة الالعب 
الكب��ري. و�ضلطت ال�ضوء عل��ى املقابلة، �ضحيف��ة "كالري��ن" االأرجنتينية وهي 
اجلري��دة، الت��ي كانت قد ن���رست ر�ضالة م��ن ماري�ضا ماريانا، وال��دة نيكوال�ض 
مارا�ضك��و، ال�ضاب ال��ذي كان يرغب يف مقابلة مي�ض��ي، واأعربت فيها عن رغبة 
جنله��ا يف مقابل��ة جنم الك��رة االأرجنتيني��ة واالأ�ضباني��ة. "عزيزي لي��و، نرغب 
كث��ريا يف التعرف عليك"، كان هذا هو عن��وان الر�ضالة، التي ن�رستها ال�ضحيفة 

نق��ال عن والدة مارا�ضكو، الذي اأكد يف نف���ض الر�ضالة اأنه ا�ضرى دمية 
م��ن بر�ضلونة ذات مرة واأطل��ق عليها ا�ضم "مي�ض��ي". والتقى مي�ضي 
م��ع نيكوال���ض وعائلت��ه بعد م��ران املنتخ��ب االأرجنتين��ي، حيث 
ق��ال مي�ض��ي مداعبا ال�ض��اب، الذي اأمت عام��ه ال� 20 اأم���ض: "اأهال 
ي��ا �ضيدي، اأمل نتع��رف على بع�ضن��ا البع���ض يف منا�ضبة اأخرى؟ 

كي��ف حال��ك؟". وبع��د ن���رس ال�ضحيف��ة االأرجنتينية طلب 
عائلة مارا�ضكو، ق��ام مي�ضي بالرد عليهم بن�رس مقطع 

م�ضور "فيدي��و" عرب مواقع التوا�ض��ل االجتماعي، 
متعه��دا باإج��راء املقابل��ة يف اأ���رسع وق��ت وه��و 

م��ا ح��دث بالفعل بع��د �ضه��ر واحد م��ن تاريخ 
الر�ضالة داخ��ل مع�ضكر املنتخ��ب االأرجنتيني 
االأول لك��رة الق��دم. واأه��دى مي�ض��ي ملعجب��ه 
قمي�ض املنتخ��ب االأرجنتيني يحمل توقيعه، 

باالإ�ضاف��ة اإىل ك��رة قدم. ويف �ضي��اق اآخر، اأكد 
روب��رت فرينانديز، املدير الريا�ضي لنادي بر�ضلونة 

االإ�ضب��اين اأن مي�ض��ي باٍق م��ع بر�ضلون��ة، حيث قال يف 
ت�رسيح��ات ل�ضحيفة "موندو ديبورتيفو" االإ�ضبانية: 

"كانت هناك �ضكوك حول جتديد عقد مي�ضي، ولكن 
يف النهاي��ة كل �ضيء �ضار على ما يرام، االأمر فقط 

ي�ضتغرق بع�ض الوقت".

األرجنتين تتطلع الى محو كابوس السداسية أمام بوليفيا في تصفيات المونديال اليوم

قطار البرازيل يستعد لدهس البارغواي في تصفيات مونديال روسيا 2018
 يبح��ث املنتخب الربازيلي عن فوزه الثامن على التوايل، 
ح��ن ي�ضت�ضيف منتخ��ب البارغواي، فج��ر االربعاء، يف 
اجلول��ة ال���14 م��ن ت�ضفيات اأم��ريكا اجلنوبي��ة املوؤهلة 

لنهائيات مونديال رو�ضيا 2018.
قط��ار منتخ��ب ال�ضامب��ا يوا�ض��ل ده�ض خ�ضوم��ه واحداً 
تل��و االآخر، وكان اآخر �ضحاياه ه��و منتخب االوروغواي 
حن ُهزم باربعة اأه��داف لهدف يف اجلولة املا�ضية من 

الت�ضفيات.
منتخ��ب الربازي��ل اأج��رى مران��ا مغلق��ًا اأم���ض االإثن��ن، 

ا�ضتعدادا ملواجهة باراجواي فجر الغد.
وعل��ى الرغم من اع��راف الطاق��م الفن��ي ل�"ال�ضيلي�ضاو" 
باأن��ه لي�ض هناك ما يخفي��ه، اإال اأنهم ف�ضلوا اإجراء املران 

خل��ف االأب��واب املغلق��ة، بعدما �ضم��ح اأدين��ور ليوناردو 
بات�ض��ي 'تيت��ي'، املدير الفن��ي، لل�ضحفي��ن بح�ضور 20 

دقيقة فقط.
وعق��ب امل��ران، ���رسح ماركينيو���ض، مداف��ع الربازي��ل 
وباري�ض �ض��ان جريمان الفرن�ضي، ب��اأن املنتخب ال يريد 
اإخف��اء �ض��يء، ولكنه��م يريدوا توف��ري مزيدا م��ن الركيز 

والهدوء لالعبن.
وق��ال "من ال�ضعب اإخف��اء اأي �ضيء يف كرة القدم حاليا، 
ولك��ن االأم��ر ال يتعلق بذل��ك، الأن اأ�ضل��وب لعبنا معروف، 
ولك��ن من املحتمل اأن يكون اله��دف هو توفري مزيدا من 

الركيز لالعبن".
و�ضيك��ون على تيت��ي اإجراء تغيري ا�ضط��راري وحيد على 

ت�ضكي��ل فري��ق ال�ضامب��ا خ��الل مب��اراة الثالث��اء لغياب 
الظهري االأمين داين األفي�ض ب�ضبب االإيقاف.

وعل��ى �ضوء هذا االأمر، فاإن الت�ضكيل االأكرث احتمالية هو: 
األي�ض��ون وفاجرن وجواو مرياندا وماركينيو�ض ومار�ضيلو 
وفيلي��ب  اأوجو�ضت��و  ورينات��و  وباوليني��و  وكا�ضيم��ريو 

كوتينيو ونيمار دا �ضيلفا وروبرتو فريمينيو.
وح���رس نح��و 13 األف م�ضجع، م��ران منتخ��ب الربازيل، 
عقب فوزه الكب��ري على اأوروجواي، يف اجلولة ال� 13 من 

ت�ضفيات اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة ملونديال رو�ضيا.
واأقيم م��ران املنتخب الربازيلي حتت قيادة مديره الفني 
تيت��ي، يف ح�ض��ور امل�ضجعن مبلع��ب مارومبي يف �ضاو 
باول��و، حيث ق��دم كل م�ضجع مقابل دخول��ه املران كيلو 

جرام من مادة غذائية للتربع بها ل�ضالح موؤ�ض�ضة خريية.
م��ن جانب��ه، ا�ضتدع��ى اأدينور لين��اردو بات�ض��ي "تيتي"، 
مدرب منتخب الربازيل، ظه��ري اإ�ضبيلية االإ�ضباين االأمين، 
ماريان��و فريي��را، ملواجه��ة باراج��واي؛ لتعوي�ض غياب 

داين األفي�ض املوقوف.
و�ضه��د اللقاء، ح�ض��ول األفي���ض على بطاقة �ضف��راء، هي 
الثاني��ة ل��ه، �ضتت�ضب��ب يف غيابه ع��ن مواجه��ة الثالثاء 

املقبل اأمام "االألبريوخا" مبدينة �ضاو باولو.
وبعد فوزها ب�7 مباريات متتالية يف الت�ضفيات، تربع 
الربازيل على �ض��دارة الرتيب بر�ضيد 30 نقطة، وتبتعد 
بف��ارق 7 نق��اط ع��ن اأوروج��واي الو�ضيف��ة، فيما حتتل 

باراجواي املركز ال�ضابع بر�ضيد 18 نقطة. 

ميسي يفي بوعده ويلتقي بأحد 
معجبيه

دوري الـNBA: هيوستن روكتس يهزم أوكالهوما ويبلغ فوزه الـ51

نادال يحتفل بألفيته بالتأهل الى الدور الرابع من ميامي

ف��از هيو�ضنت روكت���ض عل��ى اأوكالهوما �ضيتي 
ثان��در 137 – 125 فو�ضل للفوز ال�51 خالل 
م�ضريت��ه يف الن�ضخ��ة احلالي��ة م��ن ال��دوري 

.NBA االأمريكي للمحرفن
ع��زز روكت�ض موقع��ه يف املركز الثالث على 
الئح��ة ترتي��ب ف��رق املجموع��ة الغربي��ة 
حمقق��ًا بذل��ك ف��وزه الرابع عل��ى التوايل 
وكان قد تغلب ال�ضبت على نيو اأورليانز 

بيليكانز 117-107.
و�ضيط��ر روكت���ض على اأح��داث اللقاء 
متام��ًا حيث تغلب يف اأرب��اع الثالثة 
االأوىل )37-31 ( ) 42-28( )-34

29( فيما حاول اأوكالهوما االنتفا�ض يف الربع الرابع 
واالأخ��ري الذي ح�ضمه ل�ضاحل��ه )37-24( اإال اأن ذلك مل 

يكن كافيًا لتعديل اأو�ضاعه يف اللقاء.
ورغم اخل�ضارة برز من ثان��در را�ضل و�ضتربوك بت�ضجيله 
39 نقط��ة واإهدائ��ه 13 متري��رة حا�ضم��ة فيما كان لو 
ويالم���ض اأف�ض��ل امل�ضجل��ن يف روكت���ض بت�ضجيله 31 
نقطة فيما اأهدى جنم الفريق جيم�ض هاردن زمالئه 12 

متريرة حا�ضمة.
 و�ضم��ن املجموع��ة ال�رسقي��ة ف��از �ضيكاغ��و بول��ز على 
ميلووكي باك�ض 94-109 حمققًا الفوز رقم 35 مقابل 
39 خ�ضارة، فيما كانت هذه هي اخل�ضارة االأوىل لباك�ض 
بع��د 3 انت�ضارات متتالية علم��ًا باأنها الهزمية رقم 36 

يف م�ضريته يف البطولة. ويف مواجهة اخرى، تاألق كالي 
طوم�ض��ون، و�ضج��ل 31 نقط��ة ليق��ود جول��دن �ضتيت 
وريورز للفوز 94-106 عل��ى ممفي�ض جريزليز يف 

دوري كرة ال�ضلة االأمريكي للمحرفن.
كم��ا ظهر �ضتيف��ن كوري ب�ض��كل رائ��ع، و�ضجل 21 

نقط��ة ومرر 11 ك��رة حا�ضمة وخط��ف الكرة 4 
مرات م��ن املناف�ض��ن، لي�ضاع��د وريورز 

على الفوز.
وت�ضدر مايك كونلي قائمة م�ضجلي 
النق��اط يف جريزلي��ز بر�ضي��د 29 

نقط��ة، لك��ن ذل��ك مل يك��ن كافيا 
لتجنب اخل�ضارة اأمام وريورز.
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مفكرة
    الجورنال 

بل��غ اال�ضب��اين رافايل ن��ادال امل�ضنف��ان خام�ضا 
ال��دور الراب��ع م��ن دورة ميام��ي االأمريكي��ة يف 
كرة امل�رسب، ثاين بط��والت املا�ضرز األف نقطة 
للرج��ال والربم��ري االلزامي��ة لل�ضي��دات والبالغة 

جوائزها نحو 6.994مليون دوالر.
وخ���رس نادال املجموع��ة االوىل نظيف��ة )�ضفر-
6( ام��ام االمل��اين املخ�رسم فيلي��ب كول�رسايرب 
ال�ضاد���ض والع�رسين قبل ان يهزمه يف االخريتن 
ال�1000 يف م�ضريته. 2-6 و3-6 يف املباراة 

وه��ي امل��رة الرابع��ة ع���رسة الت��ي يخ���رس فيه��ا 
نادال )30 عام��ا( امل�ضنف اول يف العامل �ضابقا 

جمموعة نظيفة قبل ان يعاقب االملاين بق�ضوة.
و�رسح نادال الطامح اىل لقب اول يف هذه الدورة 
بع��د ان حل و�ضيف��ا للبطل 4 مرات اعوام 2005 

املجموع��ة  "يف  و2014،  و2011  و2008 
االأوىل، لع��ب ب�ض��كل ممت��از وكل ما ق��ام به كان 

على اأكمل وجه".
وا�ض��اف "االأم��ر االيجابي ه��و ان رد فعلي كان 
جيدا بع��د جمموعة �ضعب��ة للغاي��ة، واعتقد باأين 
قدمت كرة م�رسب جيدة يف املجموعتن الثانية 

والثالثة".
وب��ات نادال الالعب احلادي ع���رس الذي يخو�ض 
1000 مب��اراة، وق��د ف��از يف 822 منها، لكنه 
ال ي��زال بعيدا ع��ن الرقم القيا�ض��ي امل�ضجل با�ضم 
االمريكي جيمي كونورز )1535 مباراة(، وحتى 
ع��ن �ضاح��ب الرق��م الث��اين غرمي��ه ال�ضوي���رسي 

روجيه فيدرر )1340 مباراة(.
ويلتق��ي ن��ادال يف ال��دور املقب��ل م��ع الفرن�ض��ي 

نيكوال ماهو )35 عاما( الذي بلغ الول 
مرة ثمن نهائي احدى دورات املا�ضرز 
بفوزه عل��ى االرجنتيني غيدو بيا 6-4 

و6-3.                
وبع��د امل�ضنف��ن اول وثاني��ا يف الع��امل 

الربيط��اين ان��دي م��وراي ال�رسب��ي نوفاك 
االع��وام  يف  ال��دورة  بط��ل  ديوكوفيبت���ض، 
الثالث��ة االخرية، خ���رس املنظم��ون الكندي 
ميلو�ض راونيت�ض الثالث بداعي اال�ضابة يف 
احلالب��ن، فان�ضح��ب ام��ام االمريكي جاريد 

دونالد�ض��ون ال��ذي �ضيواجه يف ال��دور املقبل 
مواطن��ه جاك �ض��وك الثالث ع���رس والفائز على 
7-( و7-6   6-3 في�ضيل��ي  ي��ريي  الت�ضيك��ي 

�ضفر(.

راموس يرغب باختبار صاروخ 
موناكو


