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بطولة الدراجات النارية

ً
لورنزو يعود بطال للعالم في «موتو جي بي»
ان ـت ـص ــار مـ ـ ــزدوج لـ ـ ــدراج «ي ــام ــاه ــا»
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خ ـ ــورخ ـ ــي لـ ـ ــورنـ ـ ــزو فــي
جــائــزة فالنسيا اإلسبانية الكبرى،
وهـ ــي امل ــرح ـل ــة األخـ ـي ــرة م ــن بـطــولــة
العالم للدراجات النارية ،حيث أحرز
املركز األول وتـ ّـوج بلقب فئة «موتو
جــي ب ــي» لـلـمــرة الـثــالـثــة بـعــد عامي
 2010و.2012
ّ
وتقدم لورنزو الذي سجل 45.59.364
دقيقة على مواطنيه دراجي «هوندا»
مــارك ماركيز ودانــي بدروسا بفارق
 0.263ث و 0.654ث تواليًا ،فيما جاء
زميله في الفريق ومنافسه الوحيد
عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي فــال ـن ـت ـي ـنــو
روسي رابعًا بفارق  19.789ث.
وان ـ ـتـ ــزع لـ ــورنـ ــزو املـ ــركـ ــز األول فــي
الترتيب العام من روســي الــذي كان
ي ـت ـصــدره مـنــذ مـطـلــع امل ــوس ــم ،لكنه
ف ـشــل ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـل ـيــه ،وبــالـتــالــي
انتزاع لقبه الثامن في هذه الفئة.
وق ـ ـ ـ ّـدم روسـ ـ ــي س ـب ــاق ــا رائـ ـع ــا كــونــه
ان ـط ـل ــق مـ ــن املـ ــركـ ــز األخ ـ ـيـ ــر بـسـبــب
ع ـق ــوب ــة ف ــرض ــت ع ـل ـيــه فـ ــي املــرح ـلــة
السابقة في ماليزيا بسبب احتكاك
ب ــدراج ــة م ــارك ـي ــز ،ح ـيــث ح ـس ـمــت 3
نـقــاط مــن رص ـيــده أي ـضــا ،وق ــد دخــل
الـسـبــاق األخـيــر وهــو يتفوق بفارق
 4نـ ـق ــاط ،وك ـ ــان م ـطــال ـبــا ع ـلــى االق ــل
باحتالل املركز الثاني ليحرز اللقب
وذل ــك حـتــى لــو ف ــاز ل ــورن ــزو باملركز
األول.

وتصدر لورنزو ترتيب بطولة العالم
بـ  330نقطة ،يليه روســي بـ  ،325ثم
ماركيز بـ .242
وفي فئة «موتو  »2التي ُحسم لقبها

قبل ثالث جوالت على ختام املوسم
ملصلحة دراج «كاليكس» الفرنسي
يوهان زاركــوَّ ،
ودع زميله اإلسباني
تيتو راب ــات لقبه الـعــاملــي بانتصار

احتفل لورنزو باللقب بين مواطنيه في فالنسيا (خافيير سوريانو ـ ا ف ب)

م ـ ـع ـ ـنـ ــوي لـ ـيـ ـحـ ـق ــق ف ـ ـ ـ ـ ــوزه الـ ـث ــال ــث
للموسم .وتقدم رابــات على مواطنه
أل ـي ـك ــس ريـ ـن ــس (ك ــال ـي ـك ــس) ب ـف ــارق
 0.309ث ،والـ ـس ــويـ ـس ــري ت ــوم ــاس
لــوثــي (كــال ـي ـكــس) ب ـف ــارق  3.347ث،
فيما اكتفى زاركو باملركز السابع.
وتصدر زاركو ترتيب البطولة بـ 352
نقطة ،يليه رينس ب ـ  ،234ثــم رابــات
بـ.231
وعن فئة «موتو  ،»3ظفر دراج هوندا
دانـ ـ ــي ك ـن ــت ب ــال ـل ـق ــب ،ل ـي ـص ـبــح أول
ً
بــريـطــانــي ي ـت ـ ّـوج ب ـطــا لـلـعــالــم منذ
َّ
 ،1977رغم أنه حل تاسعًا في السباق
الــذي تصدره منافسه الوحيد دراج
«كـ ـ ــاي تـ ــي ام» ال ـب ــرت ـغ ــال ــي مـيـغـيــل
أوليفيرا.
وحسم كنت اللقب العاملي بـفــارق 6
نقاط فقط عن أوليفيرا ( 260مقابل
 ،)254ف ـي ـمــا ج ـ ــاء اإليـ ـط ــال ــي إيـنـيــا
باستيانيني (هــونــدا) ثالثًا ب ـ 207
نقاط.
وحرم كنت منافسه أوليفيرا من لقبه
األول أيضًا في موسمه الخامس في
البطولة ،رغم خروجه فائزًا للمباراة
الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي والــراب ـعــة في
آخـ ـ ــر  5سـ ـب ــاق ــات وال ـ ـسـ ــادسـ ــة ه ــذا
املوسم بعد تقدمه بفارق ضئيل بلغ
 0.198ثانية على اإلسباني خورخي
نافارو (هوندا) ،و 2.090ثانية على
التشيكي ياكوب كورنفيل (كــاي تي
أم).

رياضة

21

كرة المضرب

لقب عاشر لديوكوفيتش
هذا الموسم
رفع الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف
أول ك ــأس دورة بــاريــس الــدول ـيــة فــي كــرة
املضرب ،آخر دورات األلف نقطة للماسترز
البالغة جوائزها  3.3ماليني ي ــورو ،للمرة
الــرابـعــة والثالثة على الـتــوالــي ،بـفــوزه على
البريطاني أندي موراي  2-6و.4-6
وب ــات ديوكوفيتش أول العــب يـفــوز بهذه
الدورة أربع مرات وأول العب أيضًا يحرز 6
دورات ماسترز لأللف نقطة في العام ذاته.
وه ــذا هــو ال ـفــوز الـ ـ  78لــديــوكــوفـيـتــش هــذا
امل ــوس ــم م ـقــابــل  5ه ــزائ ــم ف ـق ــط ،وال ـثــانــي
وال ـع ـش ــرون عـلــى ال ـت ــوال ــي ،كـمــا أن ــه الـفــوز
ال ـخ ــام ــس ع ـشــر ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ف ــي دورة
باريس بيرسي.
وك ـ ــان ديــوكــوف ـي ـتــش ب ـطــل أع ـ ــوام 2009
و 2013و ،2014أول العـ ــب ي ـن ـجــح فــي
االحتفاظ بلقب دورة باريس عندما تغلب
على الكندي ميلوش راونيتش ،بعدما كان
قد نال لقب  2013على حساب اإلسباني
دافيد فيرير.
واللقب هو العاشر لديوكوفيتش هذا العام،
وال ـســادس فــي دورات األل ــف نقطة التسع
هــذا املــوســم أيـضــا ،بعد تتويجه فــي رومــا
ومــون ـتــي ك ــارل ــو وم ـيــامــي وإن ــدي ــان ويـلــز
وشنغهاي.

أصداء عالمية

لمازيمبي
«تشامبيونز ليغ» أفريقيا
ً

ألعاب القوى

فساد ألعاب القوى أكبر من نظيره الكروي
الفساد الــذي يضرب االتحاد الدولي
ألل ـع ــاب ال ـق ــوى ه ــو أسـ ــوأ م ـمــا عــرفــه
نظيره فــي كـ ُـرة ال ـقــدم .هــذا مــا خلص
إل ـي ــه ت ـقــريــر أعـ ـ ـ ّـد ب ــدع ــم م ــن الــوكــالــة
الــدول ـيــة ملـكــافـحــة املـنـشـطــات (وادا)،
ال ــذي وص ــف الـفـضـيـحــة بــأنـهــا أســوأ
ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن فـ ـص ــائ ــح الـ ـفـ ـس ــاد ال ـت ــي
تضرب «الفيفا».
أصــابــع أش ــارت الــى الــرئـيــس السابق
السنغالي المني دياك املتهم بالفساد
وتـبـيـيــض األمـ ـ ــوال ،وإج ـ ــراء تــأديـبــي
بحق نجله وأمــن الصندوق السابق
ً
في االتحاد الدولي ،فضال عن طبيب
ومـ ـ ــدرب ،ه ــي الـفـضـيـحــة املـسـتـجــدة،

وال ـت ــي اع ـت ـبــرهــا امل ـحــامــي ري ـت ـشــارد
م ــاك ــاري ــن ك ــات ــب ت ـق ــري ــر ال ـ ــ»بـ ــي بــي
ً
سي» بأنها «ستشكل فعال تغييرًا في
الرياضة».
وقــال مــاكــاريــن« :لــديــك مجموعة من
األشخاص كبار السن الذين وضعوا
ك ـث ـي ـرًا م ــن األم ـ ــوال ف ــي جـيــوبـهــم من
خ ـ ــال االبـ ـ ـت ـ ــزاز وال ـ ـ ــرش ـ ـ ــوة ،لـكـنـهــم
أيـضــا تسببوا بـتـغـيـيــرات كـبـيــرة في
النتائج الفعلية والـتــرتـيــب النهائي
للمسابقات الدولية في ألعاب القوى».
وي ــأت ــي تـعـلـيــق م ــاك ــاري ــن ف ــي نـهــايــة
أس ـب ــوع حــافــل واج ـه ــه ات ـح ــاد الـقــوى
الـ ــذي اض ـط ــر ال ــى اإلع ـ ــان ع ــن إل ـغــاء

حفله السنوي لتوزيع الجوائز الذي
كان مقررًا في  28الحالي.
ك ــذل ــك ،أصـ ـ ــدرت ل ـج ـنــة األخـ ـ ــاق فــي
االتـحــاد الــدولــي أللـعــاب الـقــوى بيانًا
أكـ ـ ــدت ف ـي ــه ف ـت ــح إجـ ـ ـ ـ ــراءات تــأدي ـب ـيــة
ض ــد أرب ـع ــة أش ـخ ــاص ،ه ــم :امل ـســؤول
السابق عن مكافحة املنشطات حتى
ك ــان ــون األول  2014غ ــاب ــري ــال دول ــي،
وأحــد أبـنــاء المــن ديــاك بــاب ماساتا
دياك ،ورئيس االتحاد الروسي وأمني
صندوق االتحاد الدولي حتى كانون
األول  2014فالنتني باالخنيتشيف،
واملدرب الروسي في مسابقات املشي
ألكسي ميلنيكوف.

وكـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ــات ـح ــاد
الــدولــي الـبــريـطــانــي سيباستيان كو
قــد ّ
عبر عــن صدمته وغضبه وحزنه
ب ـخ ـصــوص ادعـ ـ ـ ــاءات ال ــرش ــوة بحق
س ـل ـف ــه ال ـس ـن ـغ ــال ــي املـ ـتـ ـه ــم ب ــابـ ـت ــزاز
ال ــري ــاض ـي ــن م ــن أج ـ ــل ال ـت ـس ـتــر عـلــى
ً
ت ـنــاول ـهــم امل ـن ـش ـطــات ،ق ــائ ــا« :أش ـعــر
بالصدمة ،الغضب والـحــزن الكبير»،
ومـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :هـ ـ ـ ــذه االدع ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ال ـت ــي
استفقنا عليها بشأن إمكانية وجود
ع ـم ـل ـيــة اب ـ ـتـ ــزاز ف ــاج ــأت ـن ــا ،ك ـم ــا ح ــال
غــالـبـيــة الـعــامـلــن ف ــي ه ــذه الــريــاضــة
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـش ــارك ــونـ ـن ــا عـ ـل ــى األرج ـ ـ ــح
املشاعر نفسها».

الدوري األميركي للمحترفين

«محاربو» غولدن ستايت ال يهزمون 7 :من 7

سجل كالي طومسون  18نقطة لووريرز
(ستايس ريفير ـ أ ف ب)

ح ـقــق غ ــول ــدن س ـتــايــت ووري ـ ــرز ف ــوزه
السابع تواليًا من أصل  7مباريات ،إثر
تغلبه على مضيفه ساكرامنتو كينغز
 ،94-103في دوري كرة السلة األميركي
الشمالي للمحترفني.
ويدين ووريــرز بفوزه الجديد لنجمه
ستيفن كوري الذي سجل  21من نقاطه
الـ ـ ـ  24ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،وأضـ ــاف
كــاي طومسون  18وأن ــدري إيغوداال
 14وهــاري ـســون بــارنــز  13ليساهموًا
أيضًا في الفوز الـ  74لفريقهم من أصل
مبارياته الـ  89األخيرة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،كـ ــان اإلي ـط ــال ــي مــاركــو
بيلينيلي ورودي غــاي األفـضــل في
ص ـ ـفـ ــوف أص ـ ـحـ ــاب األرض ب ـعــدمــا
سجل كــل منهما  22نقطة ،وأضــاف
راجون روندو  ،14إال أن ذلك لم يكن
كافيًا لتجنيب فريق عاصمة والية
كاليفورنيا هزيمته الخامسة على
التوالي.
بـ ــدوره ،تغلب أتــانـتــا هــوكــس على
ضـيـفــه واش ـن ـطــن ويـ ـ ــزاردز .99-114

ولـعــب كـنــت بــازيـمــور دورًا أساسيًا
في انتفاضة أتالنتا بعدما سجل 16
مــن نقاطه الـ ـ  25فــي الـشــوط الثاني
من اللقاء .وبــرز أيضًا بول ميلساب
ب ـت ـس ـج ـي ـلــه  21ن ـق ـط ــة وأض ـ ـ ـ ــاف آل
هورفورد  14نقطة.
وب ـ ـ ــرز مـ ــن ن ــاح ـي ــة واشـ ـنـ ـط ــن أوتـ ــو
بــورتــر وج ــون وول ،إذ سـجــل األول
 23نقطة والثاني  19مع  12تمريرة
حاسمة ،من دون أن يكون ذلك كافيًا
لتجنيب فريقهما هزيمته الثالثة
في ست مباريات.
ك ــذل ــك ،قـ ــاد ج ـي ـمــس ه ـ ـ ــاردن فــريـقــه
ه ـي ــوس ــن روك ـ ـتـ ــس إلس ـ ـقـ ــاط ل ــوس
أنجلس كليبرز في معقله ،105-109
بتسجيله  46نـقـطــة ،بـيـنـمــا ســاهــم
دوايت هاورد بـ  20نقطة وماركوس
ثورنتون بـ  16نقطة.
أمـ ــا م ــن نــاح ـيــة ك ـل ـي ـبــرز ،ف ـقــد تــألــق
بــايــك غــريـفــن بتسجيله  35نقطة
وج ـ ــاي ج ــاي ري ــدي ــك بـتـسـجـيـلــه 19
نقطة.

كما حقق سان أنطونيو سبيرز فوزه
ال ــراب ــع ف ــي  6م ـب ــاري ــات ،وكـ ــان على
حـســاب ضيفه تـشــارلــوت هورنتس
 ،94-114بـ ـفـ ـض ــل ك ـ ــاوه ـ ــي ل ـي ـن ــرد
ال ــذي سـجــل  23نـقـطــة ،والمــاركــوس
الدريدج الذي سجل  16نقطة.
وفـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ــاقـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــات ،ت ـغ ـل ــب
مينيسوتا تمبروولفز على شيكاغو
بولز  ،93-102وميلووكي باكس على
بــروك ـلــن ن ـتــس  ،86-94وأوالرن ـ ــدو
م ــاجـ ـي ــك عـ ـل ــى ف ـي ــادل ـف ـي ــا سـفـنـتــي
سيكسرز  ،97-105وداالس مافريكس
على نيو أورليانز بيليكانز ،98-107
ويوتا جــاز على ممفيس غريزليس
.79-89
وهـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــالـ ـيـ ـي ــرز  -إن ــدي ــان ــا
ب ــاي ـس ــرز ،ن ـي ــوي ــورك نـيـكــس  -لــوس
أنـ ـجـ ـل ــس الي ـ ـ ـكـ ـ ــرز ،مـ ـي ــام ــي هـ ـي ــت -
تورنتو رابتورز ،أوكالهوما سيتي
ث ــان ــدر  -فينيكس ص ـنــز ،بــورتــانــد
ترايل باليزرز  -ديترويت بيستونز.

أصبح مازيمبي الكونغولي الديموقراطي بطال
لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الخامسة
في تاريخه بعدما جدد فوزه على ضيفه
اتحاد العاصمة الجزائري  1-2( 0-2ذهابًا) في
لوبومباشي في إياب الدور النهائي ،سجلهما
التنزاني مبوانا ساماتا ( 74من ركلة جزاء)
والعاجي روجيه أسالي (ّ .)94
وعوض مازيمبي
بالتالي خسارته في نهائي املوسم املاضي أمام
وفاق سطيف الجزائري ،وتساوى بلقبه الخامس
مع الزمالك املصري في املركز الثاني على الئحة
الفرق األكثر تتويجًا باللقب ،والتي يتصدرها
القطب املصري اآلخر األهلي بثمانية ألقاب.

فلسطين مع السعودية اليوم
في األردن
أخيرًا ،ستقام مباراتا منتخبي فلسطني وضيفه
السعودي ضمن الجولة السادسة من منافسات
املجموعة األولى للتصفيات املزدوجة املؤهلة
إلى كأس العالم  2018في روسيا وكأس آسيا
 2019في اإلمارات ،وذلك عند الساعة 16.00
بتوقيت بيروت ،على استاد امللك عبدالله الثاني
في العاصمة األردنية عمان.
ويدخل املنتخب السعودي املباراة وهو في
صدارة املجموعة األولى بالعالمة الكاملة أي
 12نقطة حصدها من  4مباريات .أما املنتخب
الفلسطيني فيحتل املركز الثالث برصيد  5نقاط
من  4مباريات ،حيث فاز بواحدة وخسر مثلها
وتعادل في مباراتني.

صالح يخرج من «دربي» روما بالتواء
في الكاحل
خرج نجم روما اإليطالي ومنتخب مصر محمد
صالح من «دربي» العاصمة الذي جمع فريقه
بجاره التسيو ( ،)0-2وهو مصاب بالتواء
في كاحل قدمه اليمنى .واضطر صالح الى
لتدخل
ترك امللعب في الدقيقة  58إثر تعرضه
ٍ
خشن من العب الوسط الدولي البوسني سيناد
لوليتش .وأعرب مدرب روما ،الفرنسي رودي
غارسيا ،عن غضبه بسبب التدخل القوي
لالعب التسيو الذي لم يتعرض ألي إنذار من
َ
قبل الحكم .وتعتبر إصابة صالح ضربة قوية
للمنتخب املصري املدعو الى مواجهة تشاد
في  14و 17الحالي ذهابًا وإيابًا في التصفيات
املؤهلة الى نهائيات كأس العالم .2018

