
�شيك��ون الإ�شباين رافايل نادال مر�شحًا للفوز 
بلقب بطولة فرن�ش��ا املفتوحة، ثاين البطولت 
الأرب��ع الكربى يف ك��رة امل���رب، فيما يبدو 
ب��اب ال���راع مفتوح��ًا عل��ى م�راعي��ه عند 
ال�شي��دات يف ظ��ل غي��اب الأمريكي��ة �شريين��ا 
وليام���س.  ويب��دو نادال، امل�شن��ف رابعًا على 
العامل، عل��ى اأمت ال�شتعداد ملحاول��ة ا�شتعادة 
اللق��ب الذي توج به للمرة الأخرية عام 2014 
وتعزيز رقم��ه القيا�شي يف البطول��ة الفرن�شية 
م��ن خ��ال رفع ع��دد األقاب��ه فيه��ا اإىل ع�رة 
وتعوي���س خروج��ه م��ن رب��ع نهائ��ي 2015 
عل��ى يد غرميه ال�ربي نوف��اك دجوكوفيت�س 
ال��دور  2016، وانته��اء م�ش��واره عن��د  بط��ل 
الثالث املو�شم املا�شي ب�شبب الإ�شابة. و�شبق 
لاإ�شب��اين البالغ 30 عام��ًا اأن و�شل اإىل الرقم 
10 ه��ذا املو�ش��م يف دورت��ن عل��ى املاعب 
الرتابي��ة اأي�ش��ًا، وذل��ك بتتويج��ه يف مونت��ي 
كارلو للما�ش��رتز ثم بر�شلونة، كم��ا اأحرز لقب 
دورة مدري��د للما�ش��رتز املقام��ة اأي�ش��ًا عل��ى 
املاعب الرتابية للمرة اخلام�شة يف م�شريته. 

وميلك نادال �شج��ًا مذهًا يف رولن غارو�س 
التي حقق فيه��ا 72 انت�شاراً مقابل هزميتن 
فق��ط يف ال��دور الراب��ع لن�شخ��ة 2009 عل��ى 
ي��د ال�شوي��دي روب��ن �شودرلين��غ، وال��دور ربع 
النهائي لن�شخة 2015 على يد دجوكوفيت�س، 
يف ح��ن اأن��ه ودع ن�شخ��ة 2016 م��ن ال��دور 
الثال��ث دون اأن يلع��ب مبارات��ه م��ع مواطن��ه 

مار�شيل غرانويرز.
ومه��دت اخل�شارة اأم��ام �شودرلين��غ يف ن�شخة 
اأمام الأ�شط��ورة ال�شوي�رية  2009، الطري��ق 
روجيه في��درر لإحراز لقب��ه الوحيد يف رولن 
غارو���س. وتخل���س ن��ادال يف ن�شخ��ة 2017 
الت��ي تنطلق الأح��د، من مناف�س ج��دي بعدما 
ق��رر في��درر ع��دم امل�شارك��ة به��دف الرتكي��ز 
عل��ى الدورات املقام��ة على املاع��ب ال�شلبة 

والع�شبية.
-نادال ل يكرتث بالرت�شيحات-

الآخ��ران  الكب��ريان  املناف�ش��ان  يب��دو  كم��ا 
ديوكوفيت�س امل�شن��ف ثانيًا والربيطاين اندي 
م��وراي الأول يف و�ش��ع فن��ي ومعنوي �شعب 

لأنهما يعانيان الأمرين منذ بداية املو�شم، ما 
يجع��ل نادال املر�شح الأوف��ر حظًا يف البطولة 
املف�شلة لديه وذل��ك رغم اخلروج املخيب من 

ال��دور ربع النهائي لدورة روما للما�شرتز على 
يد النم�شوي دومينيك تييم. واأكد نادال، الفائز 
ب�14 لقبًا يف بط��ولت الغراند �شام و72 يف 

م�شريت��ه الرائعة، بينها ثاث��ة يف 2017 من 
اأ�ش��ل 6 مباري��ات نهائية خا�شه��ا منذ بداية 
املو�ش��م، اأن اخل�ش��ارة يف روم��ا مل توؤث��ر على 
معنويات��ه لأن "اأح��داً مل يتمك��ن يف ال�شاب��ق 
م��ن الفوز باأربع دورات ت�شبق رولن غارو�س. 
لكن��ي جنحت يف معادلة اأف�شل نتيجة يل قبل 
الو�شول اىل باري�س". وقدم الإ�شباين اأداًء جيداً 
اأي�شًا على املاعب ال�شلبة هذا املو�شم وو�شل 
اإىل اأول نهائي كب��ري له منذ ثاثة اأعوام حيث 
خ�ر اأمام فيدرر يف بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة، 
وهو خ�ر اأمام الاعب ذاته يف نهائي ميامي، 
يف ح��ن اأن تتويجه يف مدريد للمرة اخلام�شة 
�شمح له مبعادلة الرقم القيا�شي من حيث عدد 
الألق��اب يف دورات املا�ش��رتز وال��ذي ميلك��ه 

دجوكوفيت�س )30(.
حت�ش��ريات  تك��ن  مل  لن��ادال،  وخاف��ًا 
دجوكوفيت�س وو�شيفه موراي لرولن غارو�س 
مثالية، اإذ خرج ال�ربي من ربع نهائي دورة 
مونتي كارل��و، وو�شل اإىل ن�شف نهائي دورة 
مدريد قبل اأن يخ�ر نهائي روما اأمام الأملاين 

ال�شاب األك�شن��در زفرييف )20 عامًا( الذي 
ا�شتخ��ف، رغ��م الإجن��از ال��ذي حقق��ه باإحراز 
لقب��ه الأول يف دورات املا�ش��رتز، برت�شيح��ه 
ليكون اأول اأملاين يت��وج يف البطولة الفرن�شية 
من��ذ 80 عام��ًا. اأم��ا بالن�شب��ة مل��وراي، بط��ل 
وميبلدون لعام��ي 2013 و2016 وفا�شينغ 
مي��دوز لعام 2012 وو�شي��ف رولن غارو�س 
اأ�ش��واأ م��ن  يب��دو  الع��ام املا�ش��ي، فالو�ش��ع 
دجوكوفيت�س الذي يخو���س البطولة باإ�راف 
النج��م الأمريك��ي ال�شاب��ق اأن��دري اأغا�ش��ي، اإذ 
بع��د و�شوله اإىل ن�شف نهائ��ي مونتي كارلو، 
خرج من الدور الثالث يف مدريد ثم ودع دورة 
روم��ا من الدور الأول على ي��د الإيطايل فابيو 
فونييني. وي�شتهل موراي الذي يواجه احتمال 
فافرين��كا  �شتاني�شا���س  ال�شوي���ري  لق��اء 
م�ش��واره  النهائ��ي،  ن�ش��ف  يف   2015 بط��ل 
�ش��د الرو�شي ان��دري كوزنت�ش��وف، فيما يلعب 
دجوكوفيت���س ال��ذي قال خال �شح��ب القرعة 
الكاأ���س يعي��د يل ذكري��ات  اإىل  "النظ��ر  ب��اأن 

كثرية"، مع غرانويرز.
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اأوبامي��اجن مهاج��م  اإميريي��ك   فج��ر اجلاب��وين بي��ري 
بورو�شي��ا دورمتون��د الأمل��اين مفاج��اة م��ن العي��ار 
الثقي��ل الي��وم ب�ش��اأن م�شتقبله م��ع الن��ادي. �شحيفة 
بيل��د الأملاني��ة اأك��دت اأن اأوبامي��اجن �شيغ��ادر 
املو�ش��م  بنهاي��ة  دورمتون��د  بورو�شي��ا 
احل��ايل، بعد توا�شله مع اإدارة النادي 
للح�ش��ول على ت�ري��ح بالرحيل 
ع��ن دورمتون��د.  التقارير اأكدت 
بع��د  يق��رر  مل  اأوبامي��اجن  اأن 
وجهته القادمة، ولكن �شيوافق 
دورمتون��د عل��ى بي��ع املهاجم 
مبقاب��ل م��ادي ل��ن يق��ل ع��ن 80 
اأندي��ة عدي��دة مهتم��ة  ي��ورو.  ملي��ون 
باحل�ش��ول على خدم��ات املهاجم اجلابوين 
مث��ل باري�س �شان جريم��ان الفرن�شي، تياجنن 
ال�شين��ي، ومي��ان الإيط��ايل. دورمتوند و�شع 
بالفع��ل قائمة من املهاجمن ملحاولة التعاقد 
مع اأحده��م خلافة اأوبامي��اجن، وت�شري بيلد اأن 
النادي الأمل��اين م�شتعد لدفع 15 مليون يورو 
للتعاق��د م��ع الت�شيك��ي باتريك �شي��ك مهاجم 

�شامبدوريا الإيطايل.
اأوبامياجن �شارك يف 45 مباراة مع دورمتوند 
املو�ش��م احل��ايل ب��كل البط��ولت، �شج��ل 39 هدفًا، 
و�شن��ع خم�شة اأه��داف. كما ح�ش��م اجلابوين �راع 
املناف�ش��ة عل��ى لق��ب ه��داف ال��دوري الأمل��اين م��ع 
البولندي روبرت ليفاندوف�شكي مهاجم بايرن ميونخ 
بت�شجي��ل اأوبامي��اجن 31 هدف��ًا. دورمتون��د بقي��ادة 
امل��درب توما���س توخي��ل اأنه��ى ال��دوري الأمل��اين يف 
املركز الثال��ث، ويواجه ال�شبت الق��ادم فريق اأينرتاخت 

فرانكفورت يف نهائي كاأ�س اأملانيا.

 ت�ش��ري العديد م��ن التقارير الإيطالي��ة اإىل اقرتاب �شفق��ة تبادليه بن 
اإن��رت الإيط��ايل وباري���س �شان جريم��ان الفرن�ش��ي، ل�ش��م الأرجنتيني 
اأنخيل دي ماريا مع الكرواتي اإيفان بري�شيت�س. وح�شب جريدة جازيتا 
ديلل��و �شبورت ف��اأن اإنرت دخ��ل يف مفاو�شات متقدم��ة، بقيادة املدير 
الريا�ش��ي وال��رت �شباتين��ي ل�ش��م دي ماريا لإن��رت. ويق��رتب اإنرت من 
�ش��م الاع��ب بقيمة 50 مليون ي��ورو، بعقد ميتد لأرب��ع موا�شم مقبلة، 

اإدخال يف ح��ن يح��اول اإن��رت تقلي��ل القيمة عن  طري��ق 
املدي��ر الفني الكرواتي بري�شيت�س يف ال�شفقة. وي�شع 
�شيت���س الإ�شب��اين اأون��اي اإمي��ري، عين��ه على  بري
ت من اأجل تدعيم هجومه املو�شم املقبل.  ك��ر ذ و

تقاري��ر �شحفي��ة اأن بر�شلون��ة، يزاحم 
اإن��رت مي��ان، عل��ى التعاق��د م��ع 

الأرجنتين��ي اأنخي��ل دي ماريا، 
جن��اح باري���س �ش��ان جريمان 

الفرن�شي. وق��ال موقع "كالت�شيو 
مريكات��و" نق��ًا ع��ن �شحيف��ة 

الفرن�شي��ة،  "لوباريزي��ان" 
"اإن��رت  اإّن  ال�شب��ت،  الي��وم 

ميان، ُيخطط لدفع 50 
للتعاقد  يورو  م��ع مليون 
 . " ع��ب لا لك��ن ا
وبح�ش��ب  بر�شلون��ة، 

ال�شحيف��ة، ي��ود قط��ع 
الطري��ق عل��ى اإنرت مي��ان، بدفع نف�س 
املبلغ للح�ش��ول على خدمات الاعب 
م�شتفي��ًدا من ق��درة مواطنيه خافيري 

عل��ى  مي�ش��ي،  وليوني��ل  ما�شكريان��و، 
 29 البال��غ  الاع��ب  وميتل��ك  اقناع��ه. 
2019 م��ع  عاًم��ا، عق��ًدا ممت��ًدا حت��ى 
الفري��ق الباري�ش��ي، حي��ث �شب��ق ل��ع اأن 
لع��ب لكًا م��ن بنفيكا الربتغ��ايل وريال 
مدري��د الإ�شب��اين ومان�ش�ش��رت يونايت��د.  

يذك��ر اأن �شحيف��ة "ليكي��ب" الفرن�شي��ة، 
�شب��ق واأ�شارت اإىل اأن مباراة باري�س، اأمام 

اأجنيه يف نهائي الكاأ�س، اليوم، هي الأخرية 
ل��ه بقمي�س نادي العا�شم��ة، قبل الرحيل 

لإنرت بعقد ينتهي يف 2021.

نادال يواصل استعداده ويراهن على حظوظه للتويج بلقب روالند غاروس للتنس

روما يودع توتي وعينه على الفوز أمام جنوى لضمان وصافة الكالتشيو
  ي�شتعد نادي روم��ا اىل توديع ا�شطورته وقائده فران�شي�شكو 
توت��ي يف مباراته، اليوم، اأم��ام جنوى على ملعب الأوملبيكو 
يف اجلولة ال� 38   والأخرية من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
فري��ق ذئ��اب العا�شم��ة يطم��ح اىل ا�شتغال عامل��ي الأر�س 
واجلمه��ور لتخط��ي جن��وى و�شم��ان املركز الث��اين املطارد 
م��ن قبل مناف�شه املبا�ر ناب��ويل، حيث يحتل روما و�شافة 
الرتتي��ب بر�شي��د 84 نقط��ة، ويقف ناب��ويل خلف��ه مبا�رة 
بر�شيد 83 نقط��ة. و�شيحل نابويل �شيفا على �شمبدوريا يف 
مواجه��ة �شعبة، ياأمل من خاله��ا اأبناء ماوريزيو �شاري ان 

يقدم جن��وى هدية بفوزه على روما خلط��ف التاأهل املبا�ر 
لدوري ابطال اأوروبا. و�شيودع روما قائده فران�شي�شكو توتي 
بعد 25 عامًا من الوفاء لقمي�س الفريق. و فور اعان الفريق 
ع��ن اعت��زال توتي ، �شه��د مقر بيع تذاكر لق��اء روما وجنوى، 
يف اجلول��ة الأخرية م��ن الدوري الإيط��ايل، اإقبال جماهرييا 
�شخما، بالرغم من عدم وجود اأهمية كبرية للمباراة.  ويرجع 
الإقبال اجلماهريي، م��ن اأجل روؤية القائد فران�شي�شكو توتي، 
يف ظه��وره الأخري بقمي���س نادي روما قبل ال��وداع.  وكان 
مون�ش��ي، املدي��ر الريا�شي اجلدي��د لروما، قد اأعل��ن اأن العام 

احل��ايل ه��و الأخري لتوتي م��ع ذئاب روم��ا، و�شيتوىل بعدها 
من�شب��ًا اإداريًا يف النادي، وهو م��ا مل يعلق عليه توتي حتى 
الآن، يف ظ��ل وج��ود تكهنات كب��رية باللعب خ��ارج اإيطاليا 
ورف�ش��ه العتزال.  وتواجد عدد �شخم من جماهري روما منذ 
ال�شباح الباكر، مع بدء عملية بيع التذاكر، و�شط قلق اجلميع 
م��ن انته��اء التذاكر وع��دم وداع توتي، قب��ل الرحيل بعد 25 
عام��ًا ق�شاها يف الفريق الأول لن��ادي روما. وظلت جماهري 
الذئ��اب يف �ش��ك نظ��راً للتزام توت��ي ال�شمت وع��دم التحدث 
ع��ن م�شتقبل��ه مع روما، ولك��ن �رعان ما ن���ر على موقعه 

يف "الفي�شب��وك" قائ��ًا: ان “مب��اراة جن��وى �شتك��ون امل��رة 
الخ��رية التي اأ�شتطي��ع فيها ارتداء قمي�س روم��ا”. واأ�شاف 
“من امل�شتحيل ان اعرب عن الكلمات وما متثله هذه اللوان 
بالن�شبة يل، فقط ا�شعر ان حبي لكرة القدم ل ينتهي”. وتابع 
“من يوم الثنن املقبل انا م�شتعد للذهاب.. انا جاهز لتحٍد 
جدي��د”. وق�شى توت��ي 25 عامًا م��ع نادي روم��ا، وبالرغم 
م��ن تلقي��ه عدة عرو���س م��ن اأندي��ة بر�شلونة وري��ال مدريد 
ومان�ش�ش��رت يونايتد، اإل اأنه ف�شل البقاء مع الذئاب العا�شمة 

اليطالية.

صراع إيطالي إسباني على دي ماريا

ألونسو يغيب عن سباق موناكو ويضفي اإلثارة على إنديانابوليس

ويلز تتخذ قرارًا استثنائيًا بشأن ملعب نهائي دوري األبطال

 كان م��ن املفرت���س اأن ي�ش��ارك فرينان��دو األون�ش��و، 
ب�شكل طبيعي ب�شباق اجلائزة الكربى، املقرر مبوناكو 
الي��وم الأحد، �شمن بطول��ة العامل ل�شباق��ات �شيارات 
فورم��ول1، لكن��ه ف�ش��ل الغي��اب للم�شارك��ة ب�شب��اق 
500"، املق��رر يف الي��وم نف�شه؛  "اإنديانابولي���س 
�شعي��ا لإنعا���س م�شريت��ه الحرتافي��ة، والإ�شافة 
لها. وُيع��دُّ األون�شو لدى الكثريين واحًدا من اأف�شل 
�شائق��ي فورم��ول1، عل��ى الإطاق، وت��وج بطا 
للع��امل عام��ي 2005 و2006، لكن��ه مل ينج��ح 
بعده��ا يف تك��رار الإجن��از يف ظ��ل �شل�شل��ة م��ن 
الأخط��اء، و�شوء احلظ يف بع���س الأحيان. وح�شل 
األون�ش��و، 35 عاًم��ا، عل��ى موافق��ة فريق مكاري��ن املتعرث 

يف بطول��ة العامل لفورم��ول1، بالغياب عن �شب��اق موناكو 
للم�شارك��ة يف �شباق اإنديانابولي���س 500، الذي ي�شكل اأبرز 
ح��دث يف ريا�ش��ات املح��ركات باأمري��كا. ويع��د التناف���س 
ب�شيارة خمتلف��ة متاًما، وعلى م�شم��ار خمتلف ب�شكل كلي، 
اأمًرا يف غاية ال�شعوبة بالن�شبة لأي �شائق، لكن األون�شو تاألق 
ب�شكل مذهل يف التدريب��ات، وكذلك يف التجارب التاأهيلية، 
وبدا وكاأنه كان ي�شارك يف ال�شباق الأمريكي، طوال م�شريته 
الحرتافي��ة. واأح��رز األون�ش��و، املرك��ز اخلام���س بالتج��ارب 
التاأهيلي��ة لإنديانابولي���س 500، لكن الف��وز لي�س حم�شوًما 
بالن�شب��ة ل��ه، نظًرا لطبيع��ة ال�شباق الأمريك��ي، التي لميكن 
التكه��ن به��ا مقارنة ب�شباقات فورم��ول1، والفوز لي�س غري 
وارد. و�شب��اق موناكو، هو ال�شباق الوحيد هذا املو�شم، الذي 

ل تبدو فيه حظوظ فريق مكارين �شيئة؛ حيث اإن امل�شمار 
كث��ري املنعطفات ال��ذي يحت�شنه ه��و الأكرث بطًئ��ا، وتلعب 
في��ه اخل��ربة دوًرا كب��رًيا. وبعد ال�شم��اح لألون�ش��و بالغياب، 
ق��رر فري��ق مكارين الدف��ع بالربيط��اين املعت��زل جن�شون 
باتون، بطل العامل ال�شاب��ق، مكانه. و�شيتناف�س األون�شو، يف 
اإنديانابولي���س 500، ب�شيارة فريق اأندريت��ي اأوتو�شبورت، 

الت��ي حتم��ل العام��ة التجاري��ة ملكاري��ن، وامل��زودة 
مبحرك من �رك��ة هوندا ال�ريكة لفريق مكارين 

يف �شباق��ات فورم��ول1. ويع��ود األون�ش��و، اإىل 
مناف�ش��ات فورمول1، من جديد من خال 

�شباق فورمول1 الكندي املقرر يف 11 
حزيران/يونيو.

 ق��رَّر الحتاد الويل��زي لكرة الق��دم، غلق �شقف 
مب��اراة ملع��ب "الألفية" بالعا�شم��ة كارديف، 
وال��ذي �شيحت�ش��ن نهائ��ي دوري الأبطال بن 
يوفنتو���س، وري��ال مدريد، 3 يوني��و/ حزيران 
يف  الأوىل  للم��رة  اأمني��ة،  لأ�شب��اب  املقب��ل؛ 
تاريخ��ه.  وقالت �شحيفة "م��اركا" الإ�شبانية، 
مان�ش�ش��رت،  مبدين��ة  الإرهابي��ة  الأح��داث  اإّن 
الإثن��ن املا�ش��ي، اأث��ارت القل��ق عن��د الحتاد 
قب��ل  العملي��ات  تك��رار  م��ن  الويل��زي؛ خوًف��ا 
نهائ��ي دوري الأبطال، لذلك طلب��وا غلق �شقف 
امللع��ب. واأ�ش��ارت ال�شحيف��ة، اإىل اأّن "الحتاد 
لأنهم��ا  بالأم��ر؛  النادي��ن  اأبل��غ  الويل��زي، 
�شيجري��ان مرانهما الأخري، قب��ل املباراة على 
امللع��ب و�شقفه مغلق". لك��ن الحتاد الأوروبي 

لكرة الق��دم "يويفا"، مل يوافق عل��ى الأمر بعد. 
و�شيتواج��د 2000 �شاب��ط �رط��ة، يف حميط 
اعت��داءات  اأي  م��ن  لتاأمين��ه  املب��اراة،  ملع��ب 
لك��رة  الأوروب��ي  الحت��اد  ويحتف��ل  حمتمل��ة. 
القدم )يويفا( و�ركة بيب�شي يف هذه املنا�شبة 
ب�شعبي��ة ك��رة الق��دم بعر���س مو�شيق��ي عاملي 
تقدمه فرقة ذا باك اآيد بيز على الهواء مبا�رة 
يف نهائ��ي بطول��ة اأوروبا ل��دوري الأبطال. هذ 
العر���س �شيكون جزءاً من حف��ل افتتاح نهائي 
البطولة الذي �شتق��وم بيب�شي بتقدميه، و�شيقام 
النهائ��ي الذي يع��د اأكرث حدث ريا�ش��ي �شنوي 
م�شاهدة على م�شتوى العامل ويتم بثه لأكرث من 
220 دولة.        ومن املنتظر اأن تقدم بيب�شي 
حفا مبهرا بنهائي البطولة وذلك للعام الثاين، 

وه��و احلفل الذي �شيدمج م��رة اأخرى عوامل 
املو�شيقى والرتفيه والريا�شة يف اأداء ي�شع 
بالطاق��ة واأغاين يف قمة النجاح من فرقة 
ذا باك اآيد بي��ز. من جانبه �رح ويل اآي 
اآم وه��و اأح��د اأع�ش��اء فرق��ة ب��اك اآيد بيز 
قائ��ًا "نحن نخطط لأث��ارة امل�شجعن يف 
امللعب وكل امل�شاهدين الذين �شي�شاهدون 
اأوروب��ا."  ابط��ال  دوري  نهائ��ي  بطول��ة 
واأ�ش��اف "ولأنن��ا م�شجعن لك��رة القدم، 
نح��ن ندرك متامًا كم تعن��ي هذه املباراة 
للذي��ن ي�شاهدونه��ا �ش��واء يف ال�شت��اد اأو 
يف املن��زل م��ع الأ�شدقاء. وه��ذا هو نف�س 
�شعورن��ا جت��اه ه��ذا العر���س املو�شيق��ي، 

فنحن نخطط لتقدمي عر�س ل ين�شى."

أوباميانج لدورتموند:
 أريد الرحيل!
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