الجمعة  7تموز  2017العدد 3218

رياضة
كرة مضرب

الفورموال 1

طريق سالكة لديكوفيتش نحو الدور الثالث في ويمبلدون
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ط ـ ـ ــري ـ ـ ــق ال ـ ـ ـصـ ـ ــربـ ـ ــي ن ـ ــوف ـ ــاك
ديــوكــوفـيـتــش املـصـنــف ثــانـيــا سالكة
دون أي ع ـق ـبــات ن ـحــو ال ـ ــدور الـثــالــث
م ــن ب ـط ــول ــة وي ـم ـب ـل ــدون اإلن ـك ـل ـيــزيــة
لكرة املضرب ،ثالثة البطوالت األربــع
ال ـك ـب ــرى ،بـ ـف ــوزه ع ـلــى ال ـت ـش ـي ـكــي آدم
بافالسيك  2-6و 2-6و.1-6
ويـلـتـقــي ديــوكــوفـيـتــش ،حــامــل اللقب
 3م ــرات أعـ ــوام  2011و 2014و،2015
الالتفي أرنست غولبيش الفائز على
األرجنتيني خ ــوان مــارتــن دل بوترو
ال ـتــاســع وال ـع ـشــريــن  4-6و 4-6و6-7
( .)3-7واس ـت ـمــر مـسـلـســل اإلص ــاب ــات
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ،فـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي
ستيف دارسيس إلصابته بفخذه في
املجموعة األولى أمام اإلسباني دافيد
فيرير عندما كان متأخرًا  3-0في أول
مجموعة.
ونجح البلغاري غريغور ديميتروف
امل ـ ـص ـ ـنـ ــف  13بـ ـتـ ـخـ ـط ــي الـ ـقـ ـب ــرص ــي
مــاركــوس بغداتيس ال ــذي بلغ نصف
نهائي  2014بسهولة  3-6و 2-6و.1-6
كــذلــك تــأهــل األمل ــان ــي مـيـشــا زفـيــريــف
ال ـ ـسـ ــابـ ــع وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزه ع ـلــى
الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكني
 1-6و 2-6و 6-2و 6-3و ،4-6والفرنسي
غايل مونفيس بتغلبه على البريطاني
كايل إدموند  6-7و 4-6و.4-6
ولـ ــدى ال ـس ـي ــدات ،تــأه ـلــت الـبــولــونـيــة

أنييسكا رادفانسكا املصنفة تاسعة
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،بـ ـف ــوزه ــا عـلــى
األم ـيــرك ـيــة كــريـسـتـيـنــا مــاك ـهــالــي 7-5
و 6-7و.3-6
في املقابلّ ،
ودعت الفرنسية كريستينا
مالدينوفيتش الثانية عشرة من الدور
ال ـث ــان ــي ب ـخ ـســارت ـهــا أم ـ ــام األم ـيــرك ـيــة
أليسون ريسكي  2-6و 6-4و.6-4
وتخطت الروسية املخضرمة سفتالنا

كــوزن ـت ـســوفــا مــواط ـن ـت ـهــا اي ـكــات ـيــرنــا
ماكاروفا  0-6و.5-7

تغريم المشاغبين
خ ـســر األوس ـت ــرال ــي امل ـشــاغــب بــرنــارد
توميتش رعــايــة شــركــة مـضــارب بعد
س ــاع ــات م ــن ت ـغــري ـمــه  15ألـ ــف دوالر
أميركي ،بسبب كالمه املثير للجدل.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت شـ ـ ــركـ ـ ــة «هـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد» تـ ـص ــرف

ً
ديوكوفيتش محتفال بتأهله (غلين كيرك ــ أ ف ب)

األوس ـ ـتـ ــرالـ ــي غ ـي ــر م ـق ـب ــول وق ـط ـعــت
عالقتها به.
وقدم توميتش ً
أداء بليدًا في مباراته
ض ــد زف ـي ــري ــف ال ـت ــي خ ـســرهــا بـثــاث
مجموعات نظيفة الثالثاء فــي الــدور
األول ،وادع ـ ــى أن ــه عــانــى م ــن «امل ـلــل»
خالل املباراة.
وفي مؤتمر صحافي فائق الصراحة،
ّ
أقر توميتش أنه استدعى مدربه برغم
ع ــدم إصــاب ـتــه ،وذل ــك لتشتيت تركيز
خصمه.
ّ
ورد االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـل ـع ـبــة بــأخــذ
ق ـســم كـبـيــر م ــن إي ـ ـ ــرادات امل ـص ـنــف 59
عــامل ـيــا ف ــي ال ـب ـطــولــة ال ـبــال ـغــة  35ألــف
جنيه إسترليني (نحو  45ألف دوالر
أميركي).
وعلى غرار توميتش ،تعرض الروسي
دان ـ ـيـ ــال م ـي ــدف ـي ــديــف ل ـغ ــرام ــة بـقـيـمــة
 12700ي ـ ــورو ب ـس ـبــب ت ـصــرفــه «غـيــر
الــريــاضــي» ،عندما أظهر غضبه على
حـكــم الـكــرســي مــاريــانــا ألـفـيــس خــال
خـ ـس ــارت ــه ب ـخ ـم ــس م ـج ـم ــوع ــات ضــد
البلجيكي روبــن بيملمانس األربعاء
في الدور الثاني.
وخـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة رم ـ ـ ــى م ـي ــدف ـي ــدي ــف
قـطـعــا مـعــدنـيــة ن ـحــو ال ـح ـكــم ،ق ـبــل أن
يقدم اعـتــذاره فــي املؤتمر الصحافي،
م ــوض ـح ــا أنـ ــه ل ــم ي ـك ــن ي ـل ـمــح إلـ ــى إن
الحكم متحيز أو فاسد.

رياضة السيارات

 30سائقًا شابًا تحت مجهر االتحاد الدولي
ن ـظــم الـ ـن ــادي ال ـل ـب ـنــانــي ل ـل ـس ـيــارات
والسياحة دورة تدريبية للسائقني
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،ب ـ ــدع ـ ــم م ـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
الرياضي لالتحاد الدولي للسيارات
«فيا».
ّ
وشارك في البرنامج املكثف  30شابًا
وشــابــة مــن جميع الـفـئــات العمرية،
وخ ـض ـعــوا لـتــدريـبــات عـلــى تقنيات
التسابق وقراءة بياناتها والتعامل
مع وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
االجتماعي وإدارة السيرة الذاتية،
ً
إضــافــة إلــى تمارين اللياقة البدنية
والتوعية حول التغذية.
ّ
م ــث ــل االت ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـس ـي ــارات
رئـيـســة قـســم الـتـعـلـيــم وإدارة املـنــح

ل ــدى االتـ ـح ــاد ،الـبــريـطــانـيــة كــاثــريــن
روبـ ـس ــون ،وأشـ ـ ــرف ع ـلــى بــرنــامـجــه
م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب س ـ ــائـ ـ ـق ـ ــي ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــورمـ ـ ـ ــوال ،1
البريطاني سايمون فيتشت ،وعضو
ّ
ّ
املنسق
مجلس إدارة النادي املنظم،
ال ـع ــام ل ــات ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـل ـس ـيــارات
فــي منطقة الـشــرق األوس ــط وشمال
أف ــريـ ـقـ ـي ــا ع ـ ـمـ ــاد ل ـ ـحـ ــود ،والـ ـس ــائ ــق
اللبناني خليل بشير والزميل شربل
ّ
كريم.
وخـضــع الـســائـقــون الـشـبــاب لتقييم
م ـعـ ّـمــق خـ ــال ال ـي ــوم ــن ،وسـيـحـظــى
فائزان اثنان بفرصة العمر للخضوع
لتقييم من أكاديمية رينو للفورموال
واح ــد ،الـتــي تضم ستة سائقني في

الــوقــت الـحــالــي ،إضــافــة إلــى تجارب
على سيارة فورموال  4في بريطانيا.
وب ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـص ـ ــدد قـ ــالـ ــت روب ـ ـس ـ ــون:
«تفاجأت بما رأيته هنا على صعيد
الـ ـت ــزام ه ـ ــؤالء ال ـش ـب ــان ومـثــابــرتـهــم
وروح امل ـن ــاف ـس ــة ال ــري ــاض ـي ــة فـيـهــم.
سبق أن حضرت دورات عاملية كثيرة
حــول العالم ،ويمكنني أن أؤكــد لكم
أن مستوى التدريب هنا فاق أفضل
ال ــدورات العاملية ،وأنــا متفائلة بأن
هــذا الجهد الكبير سيؤتي بثماره
قريبًا».
من ناحيتهّ ،
وجه لحود كلمة «شكر
ك ـب ـيــر ل ــات ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـل ـس ـيــارات
على دعمه املتواصل لنا .أنا أكيد أن

االتحاد يثق باملواهب لدينا ،ونحن
من جانبنا سنحرص على مواصلة
ال ـع ـمــل دون ك ـلــل مل ـســاعــدة الـشـبــاب
اللبناني لبلوغ العاملية».
خ ـل ـي ــل بـ ـشـ ـي ــر ،الـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــرص ع ـلــى
أن ي ـح ـظ ــى ال ـ ـفـ ــائـ ــزون ب ـت ـق ـي ـيــم مــن
أكاديمية رينو للفورموال  ،1أضاف:
«وعـ ــدنـ ــا ب ــأن ـن ــا س ـن ـس ـعــى لـتـنـظـيــم
دورات تــدري ـب ـيــة أخ ـ ــرى ف ــي جميع
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،ون ـح ــن ال ـي ــوم نفي
بـ ــوعـ ــدنـ ــا .سـ ـن ــواص ــل الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
هــذه البرامج بالتعاون مــع االتحاد
الدولي للسيارات وأكاديميات فرق
الفورموال واحد إليصال املواهب من
منطقة الشرق األوسط إلى العالم».

الكرة اللبنانية

ِّ
يونس يقدم قميصه إلى حيدر في حفل اتحاد الشمال
َّ
قدم النجم اللبناني – األملاني أمني
يـ ــونـ ــس ،ق ـم ـي ــص م ـن ـت ـخــب أمل ــان ـي ــا
الـ ــذي يـحـمــل ال ــرق ــم  15إل ــى رئـيــس
االتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم
حـ ـي ــدر خـ ــال ح ـف ــل ال ـت ـك ــري ــم ال ــذي
أقــامــه اتـحــاد الـشـمــال الـفــرعــي ،كـ ّـرم
خالله بعض الناشطني الرياضيني
واإلعالميني في دارة فواز السيد في
مرياطة.
واف ـت ـت ــح رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ـفــرعــي
أحـمــد ف ــردوس الـلـقــاء بكلمة رحــب
فـيـهــا بـحـيــدر وبــال ـح ـضــور ،مــؤكـدًا
أن م ــا حـقـقــه ات ـح ــاد ك ــرة ال ـق ــدم من
إنـجــازات فــي أربــع سـنــوات يتحدث
عــن نـفـســه ،وأن ه ــذا الـجـمــع الطيب
والوجوه النيرة هو دليل على هذه
اإلنجازات.
وكانت كلمة لحيدر أثنى فيها على
«روح الجماعة الـتــي ّ
تميز األنــديــة
الشمالية ،داعيًا إياها إلى التشبث
ب ـه ــذه ال ــوح ــدة ألن ـه ــا ال ـس ـب ـيــل إلــى
تـقــدمـهــم» .كــذلــك أث ـنــى عـلــى العمل
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الجبار الذي يقوم به اتحاد الشمال
ال ـف ــرع ــي ب ــرئ ــاس ــة أح ـم ــد ف ـ ــردوس،
م ـج ــددًا ت ـقــديــره لـلـفـكــر الـتـطــويــري

الـ ــذي يـتـمـتــع ب ــه ،وال ــروح ـي ــة الـتــي
يقود فيها اتـحــاد الشمال .وتطرق
حيدر إلى انتخابات االتحاد املقبلة،

ف ـت ــوق ــع ان ـت ـخ ــاب ــات هـ ــادئـ ــة .كــذلــك
تطرق إلى املنتخب الوطني ،مثنيًا
عـلــى الـحـضــور الـكـبـيــر ال ــذي واكــب
امل ـن ـت ـخــب ف ــي م ـب ــارات ــه األول ـ ــى فــي
التصفيات أمام هونغ كونغ ومثمنًا
دور ال ـح ـم ـل ــة ال ـش ـب ــاب ـي ــة واتـ ـح ــاد
الـشـمــال فــي هــذا األم ــر .وأثـنــى على
أداء العـبــي املنتخب الــذيــن حققوا
انـتـصــاريــن فــي الـلـقــاء يــن املاضيني
في افتتاح التصفيات.
وارتـ ـج ــل فـ ــواز ال ـس ـيــد كـلـمــة تــوجــه
فيها بالتحية إلى الحضور الكريم،
وحـ ّـيــا ج ـهــود األن ــدي ــة وامل ـســؤولــن
حـيــدر
ع ـن ـهــا ،وط ـلــب م ــن امل ـه ـنــدس ً
«دع ــم مــن يمثل األنــديــة حقيقة في
ان ـت ـخــابــات االت ـح ــاد امل ـقـب ـلــة ،ال من
يمثل عليهم وال يجد الوقت ليعمل
من أجلهم».
بعد ذلــك ،كــرم حيدر باسم األندية
عــددًا من الشخصيات ،على رأسها
ع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ج ــورج
شاهني ،والنجم يونس.

بطولة الفورموال 1
تشتعل في النمسا
من املرتقب أن يرتفع منسوب التحدي
والتشويق في سباق جائزة النمسا
الكبرى ،املرحلة التاسعة من بطولة العالم
لسباقات سيارات الفورموال  ،1ذلك
أنه يأتي بعد حادث اصطدام األملاني
سيباستيان فيتيل ،سائق فيراري،
متصدر الترتيب العام ،بمطارده البريطاني
لويس هاميلتون ،سائق مرسيدس ،في
السباق األخير في أذربيجان والجدل الذي
أثاره.
وأفلت فيتيل من عقوبة اإليقاف ،لكن
عليه الحذر أكثر من أي ّوقت مضى ،إذ
أي مخالفة مماثلة قد تكلفه الكثير ،ألن
القضية ستتحول إلى محكمة االتحاد
الدولي للسيارات «فيا».
ورغم ذلك ،أكد مدير رياضة املحركات في
مرسيدس النمسوي توتو وولف ،أن فريقه
طوى صفحة حادثة باكو.
وأشار وولف إلى أن فريقه مستعد
ّ
للمضي قدمًا وعدم االستمرار بالتفكير
بما حصل في باكو ،مضيفًا« :كل موسم
رائع في فورموال  1يتميز بمعرك ٍة رائعة.
العام املاضي كانت هناك معركة داخلية
في فريقنا بني لويس هاميلتون ونيكو
روزبرغ ،وفي املوسم الحالي يبدو أن
املعركة ستكون بني فيراري ومرسيدس،
بني لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل».
وتقام التجارب الحرة األولى للسباق اليوم
الساعة  11,00ظهرًا بتوقيت بيروت
والثانية الساعة  ،15,00والتجارب الرسمية
غدًا الساعة  15,00أيضًا ،والسباق األحد
في التوقيت عينه.

أصداء عالمية

ألمانيا تستعيد الزعامة

عاد املنتخب األملاني َّ
املتوج بكأس القارات
إلى صدارة تصنيف االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) ،مطيحًا نظيره البرازيلي عن
املركز األول ليتراجع األخير إلى الثاني ،تليه
األرجنتني.
ولفت تقدم البرتغال من املركز الثامن إلى
الرابع.
أما عربيًا ،فتراجعت مصر إلى املركز الرابع
والعشرين ،أمام تونس ( )34والجزائر ()48
واملغرب ( )60والسعودية ( )61وقطر ()79
وموريتانيا ( )81وسوريا ( ،)82فيما قفز
لبنان  11مرتبة إلى املركز .124
وهنا تصنيف املنتخبات العشرة األولى:
 -1أملانيا  1609نقاط
 -2البرازيل  1603نقاط
 -3األرجنتني  1413نقطة
 -4البرتغال  1332نقطة
 -5سويسرا  1329نقطة
 -6بولونيا  1319نقطة
 -7تشيلي  1250نقطة
 -8كولومبيا  1208نقاط
 -9فرنسا  1199نقطة
 -10بلجيكا  1194نقطة.

غوتزه يعود إلى التمارين

بعد غياب  5أشهر عن املالعب ،سيعود العب
بوروسيا دورتموند ماريو غوتزه إلى التمارين
مع فريقه .وذكر غوتزه في صفحته الرسيمة
على موقع «إنستغرام»« :أبدأ املرحلة الثالثة
من برنامج عودتي .هذا يعني أني سأخضع
الختبار اللياقة البدنية مع زمالئي في
بوروسيا ،وسأعاود التمارين في األيام التالية».
ولم يلعب غوتزه منذ  29كانون الثاني املاضي،
كذلك لم يخضع للتمارين منذ  27شباط عندما
ُ ِّ
شخ َصت مشكلته في اضطراب األيض.

