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حافظ��ت اليابانية نعومي اأو�صاكا على �ص��دارة جدول الت�صنيف 
العامل��ي لتن���س ال�صي��دات ال�صادر الي��وم الإثنني، بينم��ا �صعدت 
الأ�صرتالية اآ�صلي بارتي للو�صافة بعد تتويجها للمرة الأوىل بلقب 

بطولة رولن غارو�س الكربى.
وارتق��ت بارتي �صت��ة مراكز دفعة واح��دة لتحل م��كان الت�صيكية 

كارولينا بلي�صكوفا التي تراجعت للمركز الثالث.
فيما كان��ت الرومانية �صيمون��ا هاليب، امل�صنف��ة الأوىل �صابقا، 
�صاحب��ة اأك��رب تراج��ع يف "قائم��ة اأف�ص��ل ع�رش لعب��ات" بعدما 

تاأخرت خم�صة مراكز لتحل ثامنة.
كم��ا ارتق��ت البيالرو�صية اآرين��ا �صابالينكا لتدخ��ل قائمة اأف�صل 
لعبات بحلولها عا�رشة على ح�صاب الأمريكية �صريينا ويليامز.

وفيما يلي قائمة اأف�صل ع�رش لعبات بالت�صنيف:
6486 نقطة. اأو�صاكا  -1 اليابانية نعومي 

.3650 اآ�صلي بارتي  -2 ال�صرتالية 
.5685 -3 الت�صيكية كارولينا بلي�صكوفا 

.5345 -4 الهولندية كيكي بريتن�س 
.4925 -5 الت�صيكية برتا كفيتوفا 
.4675 -6 الأملانية اأجنليه كريبر 

.3967 اإلينا �صفيتولينا  -7 الأوكرانية 
.3963 -8 الرومانية �صيمونا هاليب 
.3682 -9 الأمريكية �صلوان �صتيفنز 

3565 اآرينا �صابالينكا  -10 البيالرو�صية 

اأف��ادت تقاري��ر �صحفي��ة، باق��رتاب مدافع املنتخ��ب الوطني لك��رة القدم 
ون��ادي العربي القطري، اأحمد ابراهيم، م��ن النتقال اىل الدوري الكويتي 

يف النتقالت ال�صيفية اجلارية.
وانتق��ل اإبراهي��م اإىل �صف��وف العربي القطري قادمًا م��ن �صفوف التفاق 
ال�صع��ودي يف النتقالت ال�صيفية املا�صي��ة، حيث انتهى عقد الالعب مع 

فريقه القطري ومل تفتح حتى الآن مفاو�صات جتديد عقده.
وذك��رت م�صادر قطري��ة اأن "املدافع العراق��ي اأحمد اإبراهي��م، بات قريبًا 
م��ن التوقيع مع الن��ادي العربي الكويتي، بعد رحيله عن فريق العربي مع 

انتهاء عقده يف نهاية املو�صم املا�صي".
وتابعت اأنه "مل جتر اأية مفاو�صات مع اإبراهيم لتجديد عقده مع الأحالم، 
بع��د مو�صم جيد قّدمه يف اأول جتربة ل��ه يف دوري النجوم، وكان من بني 

اأف�صل 3 مدافعني ح�صب تر�صيحات الرابطة القطرية لالعبني"

اجري��ت قرع��ة بطولة غ��رب اآ�صيا للنا�صئ��ني، يف العا�صم��ة الردنية عمان 
مب�صاركة 9 منتخبات.

واوقع��ت القرع��ة منتخب العراق يف املجموعة الثالث��ة اىل جانب منتخبي 
ال�صعودي��ة والكوي��ت، يف ح��ني �صمت املجموع��ة الوىل منتخب��ات لبنان 
والبحري��ن و�صوري��ا، فيم��ا �صم��ت املجموع��ة الثاني��ة منتخب��ات الردن 

وفل�صطني وعمان.
ومت توزي��ع املنتخب��ات امل�صارك��ة يف الدور الأول م��ن البطولة على ثالث 
جمموع��ات تلع��ب بنظ��ام ال��دوري من مرحل��ة واح��دة ويف ال��دور الثاين 
يت��م توزي��ع املنتخبات عل��ى ثالث جمموع��ات جديدة تعتم��د على ترتيب 

املنتخبات يف الدور الأول.
واعتم��د احتاد غرب اآ�صي��ا على ا�صتاد الأمري حممد يف مدينة الزرقاء ملعبًا 

ر�صميًا للبطولة التي �صتقام للفرتة من 11-1 متز املقبل.
وق��رر الحت��اد الأردين اعتماد كرة "مول��ن" الكرة الر�صمي��ة لبطولة غرب 

اآ�صيا للنا�صئني.

فيتل: سرقوا مني الفوز بـ"فورموال 1" لصالح هاميلتون

الزوراء يواجه القوة الجوية في دور نصف نهائي كأس العراق اليوم
يواجه فريق الزوراءاليوم الثالثاء فريق القوة اجلوية يف 
دور ن�صف نهائي كاأ�س العراق على ملعب ال�صعب الدويل 

يف متام ال�صاعة ال�صابعة م�صاء. 
وقررت وزارة ال�صباب والريا�صة اقامة مباراة الكال�صيكو 
بني الزوراء والق��وة اجلوية على ملعب ال�صعب الدويل يف 

اطار ن�صف نهائي بطولة كاأ�س العراق.
وق��ال مدي��ر ملعب ال�صع��ب ب�ص��ري جاب��ر ان  ادارة ملعب 
ال�صعب عقدت اجتماعًا م��ع وزارة ال�صباب والريا�صة من 
اجل حتديد ملعب��ي مواجهتي ن�صف نهائي كاأ�س العراق 

اليوم الثالثاء ". 
واو�ص��ح انه تق��رر خالل الجتماع اقام��ة مباراة واحدة 
عل��ى ملع��ب ال�صعب ال��دويل حيث �صيواجه ال��زوراء فريق 

القوة اجلوية يف متام ال�صاعة ال�صابعة م�صاء. 
وا�صاف :" ان مباراة الطلبة والكهرباء، �صمن ذات الدور 
�صتقام على ملعب ملعب ال�صناعة ب�صبب ان ار�صية ملعب 

ال�صعب ل تتحمل اقامة مباراتني يف اليوم ذاته ".
وت�صبب موع��د الكال�صيكو العراق بارباك اعمال ال�صيانة 

اجلارية يف ملعب ال�صعب الدويل.
ارادت  امللع��ب،  "ادارة  اأن  امللع��ب  مديل��ر  واو�ص��ح 
ا�صتغ��الل فرتة توق��ف الدوري من اجل اعم��ال ال�صيانة، 

لكنن��ا فوجئنا مبباري��ات الكاأ�س، فامللع��ب اقيمت عليه 
مبارات��ني اجلمع��ة، ب��ني الطلبة ونف��ط مي�ص��ان والزوراء 

وامانة بغداد".
وا�ص��اف ان "اعم��ال ال�صاينة جارية عل��ى امللعب حتى 
الن، ونحاول ان يكون امللعب جاهزاً ملباراة الكال�صيكو 

بالرغم من �صعوبة هذا المر".
و كان ال��زوراء ق��د تخط��ى امان��ة بغداد يف رب��ع نهائي 
الكاأ�س، فيما متكن القوة اجلوية من عبور النفط يف الدور 

املا�صي.
ومن جانب اخ��ر اأر�صل الحتاد العربي لكرة القدم، كتابًا 
اإىل نظ��ريه العراق��ي، يبلغه ع��ن ممثلي��ه يف كاأ�س حممد 
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واأبلغ الحتاد العربي نظريه العراقي باأن فريقي ال�رشطة 
والق��وة اجلوي��ة، �صيمث��الن الع��راق يف البطول��ة، حي��ث 

�صتجرى قرعة دور ال�32 يومي 23 و24 متوز املقبل.
و�صتنطل��ق مباريات ذه��اب دور ال�32 يوم��ي 20 و21 
اآب املقب��ل، فيما �صتقام مباريات الياب يومي 27 و28 
من ال�صهر ذاته. و�صيح�صل كل ناٍد يف مباراة ذهاب على 
25 األف دولر اأمريكي، واملبلغ ذاته يف مباراة الإياب، 
و�صيح�صل الفري��ق املتاأهل اإىل دور ال�16 على مبلغ 50 

األف دولر.

بعد مزاعم االغتصاب.. ناجيال توجه "تهمة مشينة أخرى" لنيمار

قال بط��ل رولن غارو���س، الإ�صباين رافائي��ل نادال، 
اإن��ه لن يخو�س م�صابقات على الأرا�صي الع�صبية قبل 
بطولة وميبل��دون هذا العام، لكنه يثق يف قدرته على 

املناف�صة على لقبه الثالث يف لندن.
وح�صد الالعب الإ�صباين لقبه 12 يف رولن غارو�س، 
بعدما فاز على دومينيك تيم اأم�س الأحد، لي�صبح على 
ُبعد لقبني من الرقم القيا�صي لروجر فيدرر البالغ 20 

لقبًا يف البطولت الأربع الكربى.
و�صيع��ود الالعب البالغ عم��ره 33 عامًا اإىل مايوركا 
للح�صول على ف��رتة راحة، قبل التوجه اإىل وميبلدون 

يف نهاية ال�صهر اجلاري.
وفاز نادال بلقب وميبلدون يف 2008 و2010، لكنه 
ميلك �صجاًل متباينًا منذ ذلك احلني، رغم الو�صول اإىل 

الدور قبل النهائي العام املا�صي.
وقال ن��ادال، الذي خ�رش اأمام نوفاك ديوكوفيت�س يف 
ال��دور ن�صف النهائي العام املا�صي، لل�صحافيني يف 
باري���س: "اأعرف اأين لعبت ب�صكل رائع العام املا�صي.. 
كان بو�صع��ي اأن اأك��ون قريب��ًا م��ن الف��وز بلق��ب اآخر 

هناك".
واأ�ص��اف لعب التن�س الإ�صب��اين: "كما يعرف اجلميع 
اأنا اأحب اللعب على الع�صب.. وكما يعرف اجلميع لي�س 
بو�صعي اللعب لأ�صابيع عديدة متتالية، كما كنت اأفعل 

من��ذ ع�رش �صن��وات اأو ثماين �صنوات.. ل��ذا لن األعب قبل 
وميبل��دون.. اخلربة تقول اإن ال�صتع��داد اجليد يحتاج 
اإىل تدري��ب جيد، ورمبا خو���س مباراتني اأو �صيء من 

هذا القبيل قبل الذهاب اإىل هناك".
وعان��ى نادال من اإ�صاب��ات يف الركبة خالل م�صريته 
كم��ا  و2016،   2009 يف  وميبل��دون  ع��ن  وغ��اب 
تعر�س مل�صكالت يف الركبة قبل فرن�صا املفتوحة هذا 

العام لكنه لعب وح�صد اللقب.
وقال نادال: "بكل اأمانة يف اآخر عامني يف وميبلدون 
�صع��رت اأين اأ�صبح��ت قريب��ًا م��رة اأخ��رى.. يف الع��ام 
املا�ص��ي كنت على بع��د خطوة واحدة م��ن النهائي.. 
�صع��رت اأن بو�صعي التناف�س يف الفرتة الأخرية فلماذا 

يف ر�صائل على تطبي��ق "وات�صاب" بني ناجيال ترينداد، 
الفت��اة التي تته��م جنم كرة الق��دم نيم��ار باغت�صابها، 
وحماميه��ا ال�صاب��ق، قال��ت عار�صة الأزي��اء اإن الالعب 

الربازيلي "يدمن املخدرات".
وح�صل��ت �صحيفة "م��اركا" الريا�صي��ة الإ�صبانية على 
"مل تتخي��ل  اإنه��ا  الت�صجي��الت، وفيه��ا تق��ول ناجي��ال 
اأنه��ا �صتع��ود اإىل املن��زل على قي��د احلياة"، بع��د واقعة 

الغت�صاب املزعومة.
واأ�ص��اف: ""كن��ت �صاأبل��غ عن��ه يف باري���س لكني كنت 
خائفة م��ن عواقب ذلك. يا اإله��ي ، اإنه جمنون. �رشبني 
واغت�صبن��ي، كان خمم��ورا وخم��درا، وقد ق��ال ذلك يف 

الر�صائل".

وتابعت الربازيلية ناجيال: "اإنه عنيف ومدمن خمدرات، 
ويحتاج اإىل القب�س عليه اأو اإر�صاله لإعادة التاأهيل. يف 
حالت��ه احلالية ه��و ي�صكل خطرا عل��ى املجتمع وتهديدا 

لنف�صه".
ورد حماميه��ا ال�صابق، الذي اق��رتح عليها ف�صح نيمار، 
قائ��ال: "اإذا كان لديك �ص��ور ف�صيكون القانون يف �صفك 

و�صيحميك. عندما تهداأين ار�صلي يل املادة".
وبع��د ذل��ك، ردت ناجي��ال عل��ى املحام��ي، قائل��ة اإنها 
"�صنت���رش فيديو"، حيث "ل اأري��د اأن يعي�س بحرية واأنا 
اأع��اين"، اإل اأن املحام��ي اأخربه��ا حينئ��ذ بالبح��ث عن 

حمام اآخر، فيما مل تك�صف "ماركا" �صبب ذلك.
ويب��دو اأن ناجيال كانت ت�صري اإىل الفيديو الذي ن�رش قبل 
اأي��ام، ويظه��ر ا�صتباكا ج�صدي��ا مع لع��ب باري�س �صان 

جرمان الفرن�صي.

ويواج��ه نيم��ار تهمة اغت�ص��اب ناجيال بغرف��ة فندقية 
يف العا�صم��ة الفرن�صي��ة باري���س يف 15 مايو املا�صي، 
وينف��ي الالع��ب هذه التهم��ة، ويقول اإنه التق��ى ترينداد 

"بالرتا�صي".
وج��رى ت�رشي��ب مقط��ع فيدي��و، مدت��ه 7 دقائ��ق، يظهر 
ال�صابة، التي تعمل عار�صة لالأزياء، وهي ت�رشب نيمار 

بالأيدي، قبل اأن ي�صتبك معها بعنف.
وقال��ت ترين��داد، خالل التحقي��ق معه��ا يف مدينة �صاو 
باولو الربازيلية، اإن هذا الفيديو متت �رشقته بعد اقتحام 
�صقته��ا، اإل اأن هذا الت�رشيح تبني فيم��ا بعد اأنه "ادعاء 

كاذب"، على ما يبدو، ح�صب ال�صحيفة.
فق��د فح���س رج��ال ال�رشط��ة ب��اب �صق��ة ترين��داد، فلم 
يعرثوا على اأي ب�صم��ات "جمهولة"، با�صتثناء ب�صمات 

"ال�صحية" نف�صها، وعاملة نظافة.

حق��ق لوي���س هاميلتون فوزا مثريا للج��دل يف �صباق 
جائ��زة كندا الكربى ببطولة العامل ل�صباقات فورمول 
1 لل�صيارات اليوم الأحد بعدما عرب �صيبا�صتيان فيتل 
�صائ��ق ف��رياري خ��ط النهاي��ة يف املرك��ز الأول لكنه 

عوقب باإ�صافة خم�س ثوان اإىل زمنه.
وع��رب فيت��ل، ال��ذي ب��داأ م��ن مرك��ز اأول املنطلق��ني، 
خ��ط النهاي��ة اأم��ام هاميلتون لكن مل تك��ن هناك اأي 
احتفالت يف مراأب فرياري بعد اإنزال ال�صائق الأملاين 
اإىل املرك��ز الثاين بع��د عقوبة ب�صبب ع��ودة غري اآمنة 

على احللبة بعد اخلروج عن امل�صار.
وم��ع تعر�ص��ه لل�صغط من هاميلتون خ��رج فيتل عن 
امل�صار يف املنعطف الثالث يف اللفة 48 وعندما عاد 
كان اأم��ام ال�صائق الربيطاين مبا�رشة الذي اأجرب على 

اخلروج عن م�صار احللبة.
وا�صتم��ر ال�صباق مع فتح حتقيق ب�ص��اأن الواقعة وبعد 
ذلك بعدة لف��ات مت اإبالغ فيتل بقرار العقوبة لينفجر 
بط��ل العامل اأربع م��رات غا�صبا عرب دائ��رة الت�صال 

م��ع فريقه. وق��ال فيتل الغا�صب "اأي��ن من املفرت�س 
اأن اأذهب حقا. اإنهم ي�رشقون الفوز مني".

واأ�صاف "ل ل ل. حقا يجب اأن تكون اأعمى متاما لكي 
جتعلني اأتركه يتجاوزين ول ا�صيطر على ال�صيارة. اأين 

من املفرت�س اأن اأذهب؟.
"هذا خطاأ فادح. هذا ظلم".

ويف الوق��ت ذات��ه طل��ب مر�صيد���س م��ن هاميلت��ون 
احلفاظ على مكانه "بالق��رب من فيتل" وتقبل الفوز 

بهدوء.
وقال هاميلتون الذي حقق فوزه اخلام�س هذا املو�صم 
وعادل رق��م مايكل �صوماخر بالنت�ص��ار �صبع مرات 
يف كن��دا "لي�صت الطريقة التي اأردت حتقيق الفوز بها 

بالتاأكيد".
وبغ���س النظر ع��ن مر�صيد�س ب��دا الغ�صب على قطاع 
كبري م��ن اجلماه��ري واأطلق��ت �صيح��ات ال�صتهجان 
�ص��د هاميلتون خالل احتفالت التتويج وبدا ال�صائق 

الربيطاين متفاجئا.
وق��ال هاميلتون ال��ذي حاول اأن يجع��ل فيتل ين�صم 
اإلي��ه اأعلى من�ص��ة التتويج "كل م��ا اأ�صتطيع قوله هو 

اإنن��ي مل اأتخ��ذ ه��ذا الق��رار ل��ذا ل اأعلم اإىل م��ن توجه 
اجلماهري �صيحات ال�صتهجان. رمبا �صد القرار".

�صيط��رة  ق��رار معاقب��ة هاميلت��ون بتمدي��د  و�صم��ح 
مر�صيد���س على املو�صم بعدم��ا حقق فوزه ال�صابع يف 
�صبع��ة �صباقات م��ن بينه��ا خم�صة ح�ص��ل فيها على 
املركزي��ن الأول والث��اين. وج��اء الفنلن��دي فالتريي 

بوتا�س زميل هاميلتون يف املركز الرابع.
وح�ص��د فرياري مكانني على من�ص��ة التتويج اإذ جاء 

فيتل ثانيا اأمام زميله �صارل لوكلري.
وبع��د ال�صباق خ��رج فيتل م��ن �صيارت��ه وانطلق نحو 
مكت��ب مراقب��ي ال�صب��اق مبا���رشة وعرب ب��ال �صك عن 

�صعوره مرة اأخرى.
وعندم��ا عاد اإىل م��كان انتظار ال�صي��ارات اأزاح "رقم 
1" الذي تقف اأمامه �صيارة املنت�رش من اأمام �صيارة 

هاميلتون وا�صتبدله بالرقم 2.
واأو�صح فيتل اأنه لي�س غا�صبا من هاميلتون لكن من 
مراقبي ال�صباق. وقال "ل يجب على اجلماهري اإطالق 
�صيح��ات ال�صتهجان �صد هاميلت��ون لأنهم �صاهدوا 
م��اذا حدث. ل اأعتقد اأنه كانت هن��اك اأي نية لالإيذاء. 

واجه��ت م�صكلة للبق��اء على م�ص��ار احللبة 
لك��ن اجلماهري يج��ب األ تطلق �صيح��ات ال�صتهجان 
�ص��د هاميلت��ون. ل��و هن��اك ما يج��ب اأن يع��ربوا عن 

غ�صبهم جتاهه فهو القرارات امل�صحكة".
بدًل م��ن ال�صتمتاع مبذاق الف��وز ب�صباق جائزة كندا 
الك��ربى ببطول��ة الع��امل ل�صباقات فورم��ول1، جترع 
لوي���س هاميلتون م��رارة، بعد هج��وم اجلماهري على 
ال�صائق الربيطاين عقب فوز مثري للجدل، م�صتفيداً من 

عقوبة زمنية �صد �صيبا�صتيان فيتل.
وحق��ق هاميلت��ون ف��وزه ال�صاب��ع يف �صب��اق كن��دا، 
مع��ادًل رقم مايكل �صوماخر، لكن النت�صار جاء بعد 
معاقب��ة فيتل �صائق فرياري، الذي ت�صدر ال�صباق منذ 
البداية وحتى النهاية، باإ�صافة خم�س ثوان اإىل زمنه 

ليرتاجع للمركز الثاين.
وعوقب ال�صائ��ق الأملاين ب�صبب ع��ودة غري اآمنة على 
احللبة بعد اخلروج ع��ن امل�صار، فمع تعر�صه لل�صغط 
م��ن هاميلتون خ��رج فيتل عن امل�ص��ار يف اللفة 48، 
وعندم��ا ع��اد كان اأم��ام ال�صائق الربيط��اين مبا�رشة 

لي�صطر مناف�صه للخروج عن م�صار احللبة.

التصنيف العالمي: بطلة روالن 
غاروس تصعد للوصافة

أحمد إبراهيم على أعتاب 
الدوري الكويتي

العراق يصطدم بالسعودية 
والكويت في غرب آسيا للناشئين

نادال يعلن غيابه عن بطولة ويمبلدون
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