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 قدم النجم الفرن�سي كالين مبابي م�ستوى اأكرث من رائع مع ناديه 
موناك��و باملو�س��م املنته��ي مما جعل��ه ه��دف للكثري م��ن الأندية 
الك��رى بالق��ارة العج��وز ه��ذا ال�سي��ف. كان��ت الكثري 
م��ن تقارير ال�سح��ف اأكدت اأن الالع��ب هدف لنادي 
اأر�سنال وكذلك مان�س�سرت �سيتي، ويف اأخر م�ستجدات 
ذل��ك ال�سباق اأك��دت دايلي مي��ل اأن ليفربول �سيدخل 
يف ال���راع. ذك��رت ال�سحيفة الإجنليزي��ة ال�سهرية 
اأن اإدارة الري��دز �ست�سع��ى للتعاق��د م��ع ال��دويل 
الفرن�س��ي برغبة امل��درب يورجن كلوب وقد 
تكل��ف ال�سفقة الن��ادي 100 مليون جنيه 
اإ�ستريلين��ي. يذك��ر اأن ليفرب��ول ق��د يفقد 
خدمات جنمه الرازيل��ي فيليب كوتينيو 
بال�سي��ف احل��ايل وذل��ك بع��د التقاري��ر 
الت��ي تربط��ه بالنتقال لن��ادي بر�سلونة 
الإ�سباين. ي�سع��ى املدرب الأملاين لتعزيز 
معظم �سف��وف الفريق من اأج��ل العودة 
للمناف�س��ة املو�س��م املقب��ل خا�سة بعد 
اإنهاء ال��دوري يف املركز الرابع وحجز 
مقع��د ب��دوري اأبط��ال اأوروب��ا. ويرغب 
ليفرب��ول بابرام املزيد م��ن ال�سفقات، 
حيث ك�سفت تقارير اإعالمية بريطانية، 
اأن ن��ادي ليفرب��ول الإجنلي��زي، يه��دف 
ل�سم لع��ب و�سط �ساوثهامبت��ون، ال�ربي 
دو�سان تاديت�ش. وقالت �سحيفة "ذا �سن" اإن 
يورجن كلوب، املدير الفني لليفربول، يرى اأن 
ال�ربي ذو ال�28 عاًما �سيكون تعزيًزا مثالًيا 
للفريق، ا�ستع��داًدا للم�ساركة يف دوري اأبطال 
اأوروب��ا املو�س��م املقب��ل. واأو�سح��ت الأنب��اء 
ال��واردة م��ن اإجنل��رتا اأن ليفرب��ول ر�س��د 13 
ملي��ون جنيه اإ�سرتليني، للتعاق��د مع تاديت�ش، 
وه��و الثم��ن املوج��ود يف ال���رط اجلزائ��ي 

لالعب.

ق��دم النجم الإ�سباين �سريجيو رامو���ش مو�سم اأكرث من رائع مع ناديه 
ريال مدريد وجنح يف م�ساركة الفريق يف الفوز بدوري اأبطال اأوروبا 
للم��رة الثاني��ة عل��ى الت��وايل واأي�ًش حتقق لق��ب الليجا عل��ى ح�ساب 

الغرمي بر�سلونة.
�س��ارك القي���ر يف مباراة املنتخ��ب الإ�سباين الأخ��رية اأمام منتخب 

مقدونيا والتي انتهت بفوز املتادور بنتيجة 2-1.
ويف ت�ريح��ات م��ا بعد املب��اراة ق��ال رامو�ش: 

"رمب��ا ما قال��ه مورينيو من قب��ل �سحيح، مل 
اأ�س��ل اإىل رب��ع نهائ��ي دوري الأبط��ال قب��ل 
قدوم��ه اإىل ري��ال مدري��د، لق��د تعلم��ت من��ه 

الكثري واأتعلم من كل مدرب األعب معه".
ف��رتة  من��ذ  ���رح  ق��د  وان  �سب�سي��ال  كان 

اأن قائ��د الن��ادي امللك��ي مل يك��ن يعل��م ربع 
نهائ��ي الأبطال قبل تولي��ه تدريب الفريق، 

حي��ث خرج الفري��ق يف اأكرث م��ن مو�سم 
م��ن ال��دور ثم��ن النهائ��ي ولكن مع 

مورينيو مت ك�ر العقدة.
الرتغ��ايل  امل��درب  اأن  يذك��ر 
ق��اد املريجني مدري��د قبل عدة 
موا�س��م وحقق م��ع الفريق لقب 
ال��دوري ع��ام 2012 كما حقق 
لق��ب الكاأ���ش 2011 ولكن��ه مل 

يتمك��ن م��ن عبور ن�س��ف نهائي 
عق��ب  رامو���ش،  وق��ال  الأبط��ال. 

الف��وز ال��ذي حتق��ق خ��ارج الدي��ار 
اأم��ام مقدونيا بهدف��ن مقابل هدف، 

املوؤهل��ة  الأوروبي��ة  الت�سفي��ات  يف 
لنهائيات كاأ�ش العامل 2018 برو�سيا، 
"املب��اراة  اأن  يدرك��ون  كان��وا  اإنه��م 

�ستكون �سعبة".
يف  مدري��د  ري��ال  قائ��د  واأو�س��ح 
اإ�سبانيا عقب  ت�ريحات لتليفزيون 
املباراة "هدفن��ا كان ح�سد النقاط 
املب��اراة  اأن  ن��درك  وكن��ا  الث��الث، 

�ستكون �سعبة".

نادال في روالن غاروس.. لقب عاشر ومسيرة جبلت بالدمع والعرق

المدرب سامباولي يجهز ثوبًا جديدًا للمنتخب األرجنتيني أمام سنغافورة اليوم
 اعتم��د خورخي �سامباويل مدرب املنتخ��ب الأرجنتيني الأول 
لك��رة الق��دم خط��ة فنية جدي��دة خ��الل تدريبات فريق��ه الأحد 

املا�سي ا�ستعداداً ملواجهة �سنغافورة وديًا اليوم الثالثاء.
و�سيعتم��د �سامباويل عل��ى املدافعن اإميانوي��ل مامانا، لعب 
لي��ون الفرن�س��ي وفيديريك��و فازيو، لع��ب روم��ا الإيطايل يف 
قل��ب الدف��اع، فيم��ا �سيدف��ع بالالعب��ن اإدواردو �سيلف��ا، جنم 
بنفي��كا الرتغ��ايل، واأنخي��ل دي ماري��ا، لع��ب و�س��ط باري�ش 
�س��ان جريمان، يف اجلانب��ن الأمين والأي�ر م��ن امللعب على 
الرتتي��ب. وين��وي �سامب��اويل اإدخ��ال بع���ش التغي��ريات على 
املنتخ��ب الأرجنتيني ليخو�ش ودية �سنغافورة بفريق خمتلف 

ع��ن ذلك الفري��ق الذي خا���ش مع��ه اأول مباراة له من��ذ توليه 
امل�سوؤولي��ة الفني��ة للفريق يوم اجلمعة املا�س��ي اأمام الرازيل 
يف مدين��ة ملب��ورن الأ�سرتالي��ة. وكان املنتخ��ب الأرجنتين��ي 
قد ف��از بهدف نظيف عل��ى املنتخب الرازيل��ي يف اأول مباراة 
ودية له حتت قيادة �سامباويل. يذكر اأن املدافع خو�سيه لوي�ش 
جومي��ز تعر���ش لقط��ع يف غ���روف الركب��ة الي���رى خالل 
تدريب��ات املنتخ��ب الأرجنتين��ي اأول اأم�ش ال�سب��ت ومن املقرر 
اأن يع��ود اإىل الأرجنت��ن، ح�سبم��ا ك�س��ف الحت��اد الأرجنتيني 
لك��رة القدم. و�سيفتق��د املنتخ��ب الأرجنتيني اأم��ام �سنغافورة 
اأي�س��ا ملجه��ودات جنم��ه الأول ليونيل مي�سي، ال��ذي �سافر اإىل 

بر�سلون��ة رمبا للتوقيع عل��ى عقد جديد مع الن��ادي الكتالوين، 
قبل اأن يتوج��ه اإىل مدينة رو�ساري��و الأرجنتينية، م�سقط راأ�سه 
لكي يعقد قرانه يف 30 حزيران/يونيو اجلاري. وغادر مع�سكر 
املنتخ��ب الأرجنتيني اأي�س��ا قبل مواجهة �سنغاف��ورة لأ�سباب 
�سخ�سي��ة الالعبان نيكول�ش اأوتامين��دي وجونزالو هيجواين. 
ومن جانب��ه، اأ�ساد كالوديو تابيا، رئي���ش الحتاد الأرجنتيني 
لك��رة القدم ب�سامب��اويل، موؤكداً اأن عمله م��ع املنتخب �سيكون 
ب��ارزاً وموؤث��راً. وقال تابيا يف مقابلة مع قناة "اإي اإ�ش بي اإن" 
التليفزيونية الريا�سية: "الالعبون كانوا يحتاجون اإىل �سخ�ش 
مثل��ه بتمتع بهذه ال�سخ�سية". واأ�س��اف: "لقد جئنا مبدير فني 

�سيخرجن��ا من املوقف الذين نحن في��ه لأننا كنا يف غفوة ومل 
تكن لنا هوية حمددة يف اللعب"، يف اإ�سارة اإىل املدرب ال�سابق 
للمنتخ��ب ادجاردو باوزا، الذي اأقيل من من�سبه موؤخرا متهيدا 
لت��ويل �سامب��اويل، م��درب اإ�سبيلي��ة الأ�سباين ال�ساب��ق، املهمة 
ب��دًل منه. وتاأتي هذه املب��اراة بعد اأيام قليلة من تويل املدرب 
الأرجنتين��ي �سامباويل م�سوؤولية تدري��ب التاجنو الأرجنتيني، 
بعدم��ا جن��ح يف الختب��ار الأول ل��ه م��ع الفري��ق بالف��وز على 
الرازيل، حيث قاد جنوم التاجنو لتقدمي عر�ش جيد يف العديد 
م��ن فرتات املب��اراة واإن عاند احلظ املنتخب الرازيلي يف عدة 

فر�ش كانت كفيلة بتحقيق التعادل على الأقل.

راموس يرد على سخرية 
مورينيو

ميالن يواصل ضرباته في "الميركاتو" ويخطف مهاجم بورتو

فورموال 1: سترول يتألق في سباق جائزة كندا الكبرى

 و�س��ل الرتغايل الدويل، اأندريه �سيلفا، 
ام���ش الثنن، اإىل مرك��ز طبي مبدينة 
ميالنو الإيطالي��ة، للخ�سوع لفح�ش 
متهي��ًدا لنتقال��ه اإىل مي��الن، وه��ي 
ال�سفق��ة الت��ي ُيتنظ��ر الإع��الن عنها 
ر�سمًيا خالل ال�ساع��ات املقبلة. وتوجه 
�سيلف��ا �سباًح��ا اإىل املرك��ز الطب��ي، وب��داأ اخل�سوع 
لالختب��ارات، ح�سبما اأعلن الأطب��اء املحليون الذين 
��ا فيديوه��ات لو�سول مهاج��م بورتو،  ن���روا اأي�سً
على منت �سي��ارة �سوداء. واجتمع الالعب الرتغايل 
ووكيله، مواطنه جورج��ي مينديز، اأم�ش الأحد، مع 
ممثلي ميالن باملركز الريا�سي للنادي، وتو�سلوا 
اإىل اتفاق ين�سم مبوجبه املهاجم للفريق الإيطايل.

وعن��د الإع��الن عن اإمت��ام ال�سفقة ر�سمًي��ا، �سي�سبح 
اأندري��ه راب��ع لع��ب يتعاقد مع��ه الن��ادي الإيطايل، 
لين�س��م لالأرجنتيني ماتي��و مو�ساكي��و، والإيفواري 

فرانك كي�سي، وال�سوي�ري ريكاردو رودريجيز.
وتاأل��ق �سيلفا مع بورتو يف املو�سم الأخري، بت�سجيله 
21 هدًف��ا، وي�ستع��د حالًي��ا لأول جترب��ة له خارج 
الرتغ��ال، لين�سم لفريق ي�سعى ه��ذا العام للمناف�سة 

على لقب الدوري الإيطايل.
وتبل��غ قيم��ة ال���رط اجلزائ��ي يف عق��د الالعب 60 
مليون ي��ورو، لكن ميالن ي�سع��ى للتعاقد معه بقيمة 
اأقل، تقدرها بع�ش و�سائل الإعالم ب�38 مليوًنا فقط. 
وعل��ى �سعي��د مت�سل، ل تزال التكهن��ات حتوم حول 
م�ستقبل املهاجم الإ�سب��اين ال�ساب جريارد دولوفيو، 

الإيط��ايل  مي��الن  ن��ادي  �سف��وف  يف  لع��ب  ال��ذي 
منت�س��ف املو�سم املا�سي قادًم��ا بنظام الإعارة من 

اإيفرتون الإجنليزي.
ووفًقا ملا ذكرته �سحيف��ة "لجازيتا ديلو �سبورت" 
الإيطالي��ة ف��اإن ج��ريارد دولوفي��و ل يري��د الع��ودة 
لر�سلونة ب�سبب املناف�سة الكبرية يف الهجوم بتواجد 
مي�سي ونيمار و�سواريز، م�سرية اإىل اأن الإ�سباين يريد 

البقاء يف ميالن.
ومن��ذ و�س��ول الالع��ب اإىل مي��الن يف يناي��ر / 
كان��ون ثاٍن املا�سي اأ�سب��ح اأ�سا�سيا يف ت�سكيل 
الرو�سون��ريي، حيث لعب 17 مباراة �سجل فيها 
4 اأهداف وكان من اأبرز لعبي الفريق الإيطايل 

يف الن�سف الثاين من املو�سم املا�سي.

 رد لن���ش �سرتول، بقوة على منتقدي اأدائه 
وح�سد اأوىل نقاطه على الإطالق يف بطولة 
الع��امل فورمول 1 لل�سيارات، اأمام جماهري 

بالده يف �سباق جائزة كندا الكرى.
واحت��ل �سرتول )18 عام��ا( �سائق وليامز، 
املركز التا�سع لي�سب��ح اأول كندي ل يحمل 
ا�سم��ه فليني��ف، يف��وز بنق��اط يف �سب��اق 
جائ��زة كرى، كما اأن��ه ثاين اأ�سغ��ر �سائق 
يف فورمول 1 يح�سد النقاط على الإطالق. 
يتذك��ر طوي��ال  ال�س��اب  ال�سائ��ق  و�سيبق��ى 
م��ا ح��دث، اإذ ن�س��اأ يف مونرتي��ال وتاب��ع 
ال�سباق��ات يف حلب��ة جيل فليني��ف، بينما 
كان يحل��م باأن ي�سارك هناك يف �سباق يف 

ي��وم م��ا. وقلت التوقع��ات ب�س��اأن ما ميكن 
ل�س��رتول اأن يفعل��ه يف ب��الده، بعدما حقق 
�سل�سلة من النتائج املتوا�سعة يف اأول �ستة 
�سباقات، ثم تعر�ش لإحباط كبري بالتاأهل 

لالنطالق من املركز 17 يف كندا.
لك��ن مع تعر���ش زميله املخ���رم فيليبي 
ما�س��ا حلادث مبكر، جنح �سرتول يف جتنب 
الأخط��اء وحقق الأم��ر املنتظر م��ن فريقه 
وم�سجعي��ه. واأ�سب��ح �س��رتول، ث��اين اأ�سغر 
�سائ��ق يفوز بنق��اط، بعد ماك���ش فر�ستابن 
�سائ��ق رد بول ال��ذي كان عم��ره 17 عاما 
عندم��ا احتل املرك��ز ال�ساب��ع يف ماليزيا، 
مع ت��ورو رو�س��و يف 2015. وقال �سرتول 

"ينتابن��ي �سع��ور جيد ج��دا لأ�سباب 
عدي��دة. الكلمات ل ت�ستطيع اأن ت�سف 

ذل��ك. كان��ت بداي��ة �سعب��ة للمو�سم". 
واأ�ساف "كما كن��ت اأقول منذ اأيام قليلة، 
دون  الأح��د  �سب��اق  م��ن  اخل��روج  امله��م 

حوادث.. وهذا متاما ما حدث".
وه��ذا ال�سباق رق��م 50 يف فورمول 1 يف 
كن��دا، بينم��ا تغري ا�س��م احللبة عل��ى ا�سم 
الأ�سطورة الكن��دي جيل فلينيف الذي فاز 

ب�سباق جائزة كندا الكرى يف 1978.
ومل يف��ز جاك اب��ن جيل على ه��ذه احللبة، 
لكن��ه ف��از ببطول��ة الع��امل لل�سائق��ن يف 

.1997

نادال يف رولن غارو�ش عودة البطل ! فوزه من جديد 
كان ام��را منتظرا ملتابعينه رغم ال�سعاب التي عا�سها 
الف��ذ الإ�سب��اين والتقهق��ر الكب��ري يف م�ست��واه عام��ي 
2015 و2016، فاأمث��ال الأ�سطورة نادال قالئل يف 

الريا�سة عمومًا.
خا�ش نادال اليوم النهائي العا�ر يف رولن غارو�ش 
وت��وج باللق��ب العا���ر عل��ى ح�س��اب �ستاني�سال���ش 
فافرين��كا، مب��اراة ا�ستثنائي��ة وبطولة ممي��زة جعلت 
للق��ب العا���ر يف رولن غارو���ش نكه��ة فارق��ة م��ع 

تتويجه دون خ�سارة اأي جمموعة طيلة البطولة.
اإذا اأع��وام ط��وال يف بطول��ة فرن�س��ا املفتوح��ة خطها 
اب��ن ماي��وركا الف��ولذي بانت�س��ارات متتالي��ة حتى 
بلغ��ت 79 فوزاُ مقاب��ل هزميتن فق��ط وكلتاهما �سبه 
مررتن، ع��ام 2009 مع �سودرلن��غ حن ع�سفت به 
ازمة خ��الف والديه فكان يت��اأمل نف�سيا، وعام 2015 
ام��ام دجوكوفيت���ش حن طوع��ت الإ�ساب��ات �سالبة 

بدنه.
 نادال واألق ال�١٩ 

حكاي��ة ن��ادال م��ع ال��رتاب الفرن�س��ي بداأت قب��ل اثني 

ع���ر عامًا يف �س��ن ال�١٩حن توج باللق��ب الأول يف 
فيلي��ب �ساترييه ال�ستاد الرئي�س��ي يف رولن غارو�ش 
ع��ام 2005 على الأرجنتيني ماريان��و بويرتا 6-7، 
3-6، 1-6، 5-7 وبات وقتها اول لعب يحرز اللقب 
منذ امل�ساركة الأوىل منذ ال�سويدي مات�ش فيالندر عام 
1982. ك��رت ال�سبح��ة وفاز اع��وام 2006 و2007 
و2008 ويف النهائي��ات الثالث ه��زم مناف�سه اللدود 
ال�سوي�ري روجيه فيدرر ويف الفوز الأخري اأي 2008 
احل��ق باملاي�سرتو فيدرر اأ�س��واأ هزمية له يف البطولت 

الكرى 1-6، 3-6، -6�سفر.
ع��ام 2009 فجر ال�سوي��دي روبن �سودرلن��غ مفاجاأة 
مدوي��ة واأخ��رج نادال لك��ن الأخري ع��اد العام 2010 

وثاأر يف النهائي حمرزاً خام�ش األقابه يف فرن�سا.
جم��دداً ك��رت ال�سبحة بهمين��ة مطلقة فاأح��رز الألقاب 
2011 و2014 تاري��خ ف��وزه باللق��ب  توالي��ا ب��ن 
التا�س��ع وه��ي �سنوات �سه��دت تطويعه لفي��درر جمدداً 

وكذلك نوفاك دجوكوفيت�ش.
نادال الأم�ش واليوم

 �سن��ون م��رت كالومي�ش وك��م هو قري��ب تاريخ اول 

ا�سب��ه  اذه��ان حمب��ي املات��ادور، وم��ا  تتوي��ج يف 
احتفاله الي��وم بالأم�ش رغم ال�سنوات الثنتي ع�رة، 

ف��وز،  2005 و2017 وكم��ا يف كل  املرت��ن  ويف 
ارمتى على الرتاب وكاأنه يتح�س�ش طعم الفوز الأّول.

ن�س��ج العوام مل يغري يف ابن مايوركا كثريا، ما زال 
يبكي ويعي�ش حلظة الفوز وكاأنها الوىل يف م�سريته، 
وما زال يعانق عمه ط��وين براءة وانفعال �سم الولد 

لأبيه.
اأ�سطوري��ة الإجن��از يف فرن�س��ا ل تكمن فق��ط باللقب 
العا���ر او اخلام���ش ع���ر يف البط��ولت الكرى، بل 
بقدرت��ه على الع��ودة جمدداً بعدما ظ��ن الكثريون ان 
�سم�ش ابن مايوركا ق��د اأفلت وجمده بات تاريخًا، ال 
ان��ه اثبت جمدداً بع��د اندثار ان ن��ادال وامثاله ولدوا 
كي يكون للتاريخ جتديد ومعنى، فاأي تاريخ لرولن 

غارو�ش والتن�ش دون نادال !
وقف��ز الإ�سباين رافايي��ل ندال، اإىل املرك��ز الثاين يف 
الن�سخ��ة  التن���ش يف  العامل��ي ملح��رتيف  الت�سني��ف 
اجلدي��دة للت�سني��ف وال�س��ادرة، ام���ش الثن��ن، عن 
الرابط��ة العاملية ملح��رتيف التن���ش.   وا�ستفاد نادال 
من ف��وزه، اأم�ش الأح��د، بلقبه العا���ر )رقم قيا�سي( 
يف بطول��ة فرن�س��ا املفتوح��ة "رولن غارو�ش" ثاين 
بط��ولت "غراند �س��الم" الأربع الكرى ه��ذا املو�سم، 
وتق��دم م��ن املرك��ز الراب��ع اإىل الثاين رافع��ًا ر�سيده 

اإىل 7285 نقط��ة فيما حافظ الريطاين اأندي موراي 
على �س��دارة الت�سنيف بر�سي��د 9890 نقطة. وكان 
م��وراي ودع "رولن غارو�ش" من الدور قبل النهائي 
ليتقل�ش ر�سيده من النقاط يف الت�سنيف لكنه حافظ 

على ال�سدارة.
وتراج��ع ال�رب��ي نوف��اك دجوكوفيت�ش م��ن املركز 
الث��اين اإىل الراب��ع بر�سيد 5805 نقاط ليك��ون اأ�سواأ 
ترتي��ب ل��ه يف الت�سنيف من��ذ ت�ري��ن الأول/اأكتوبر 
2009 . وج��اء ترتي��ب الع���رة الأوائ��ل على النحو 
الت��ايل: -1 الريط��اين اأن��دي م��وراي 9890 نقطة، 
 3- نقط��ة،   7285 ن��ادال  رافايي��ل  الإ�سب��اين   2-
ال�سوي�ري �ستاني�سال�ش فافرينكا 6175 نقطة، -4 
ال�رب��ي نوف��اك دجوكوفيت���ش 5805 نقط��ة، -5 
ال�سوي���ري روجيه فيدرر4945 نقط��ة، -6 الكندي 
ميلو�ش راونيت�ش 4450 نقطة، -7 الكرواتي مارين 
�سيليت�ش 4115 نقط��ة، -8 النم�ساوي دومينيك ثيم 
3985 نقط��ة، -9 الياباين ك��ي ني�سيكوري 3830 
 3070 زفريي��ف  األك�سن��در  الأمل��اين   -  10 نقط��ة، 

نقطة.

ليفربول يقتحم صراع ضم مبابي

تصفيات كأس العالم 2018

مباريات دولية ودية

تايالند

اأ�سرتاليا

�سوريا
العراق

�سنغافورة
فرن�سا

قطر

الإمارات

الربازيل

ال�سني
اليابان

الأرجنتني

اإجنلرتا

كوريا اجلنوبية

15:00

13:05

16:45
15:25

15:00
22:00

22:00

مفكرة
    الجورنال 


