األربعاء  23آب  2017العدد 3257

رياضة
الفورموال 1

أصداء عالمية

عام إضافي لرايكونن خلف مقود فيراري
سـيـسـتـمــر الـفـنـلـنــدي كـيـمــي رايـكــونــن
ف ــي ص ـف ــوف ف ــري ــق ف ـ ـيـ ــراري امل ـش ــارك
فــي بـطــولــة الـعــالــم لـسـبــاقــات سـيــارات
الـفــورمــوال  1فــي املــوســم املقبل بعدما
أعلنت الشركة اإليطالية تمديد عقده
ملوسم .2018
وجـ ــاء ف ــي ال ـب ـي ــان" :ت ـع ـلــن فـ ـي ــراري أن
سـكــوديــريــا ف ـيــراري (فــريــق الـفــورمــوال
 )1جددت اتفاقها مع كيمي رايكونن"،
مضيفة" :سيخوض السائق الفنلندي
بالتالي بطولة العالم للفورموال  1في
 2018مع فيراري".
وسـ ـيـ ـك ــون املـ ــوسـ ــم امل ـق ـب ــل ال ـخ ــام ــس
تواليًا لرايكونن مع الصانع اإليطالي،
علمًا بأنه كان سائقه أيضًا بني 2007
و .2009وأحــرز رايكونن الــذي سيبلغ
الثامنة والثالثني من العمر في تشرين
األول امل ـق ـب ــل وي ـص ـب ــح أكـ ـب ــر ســائــق
حاليًا ،لقبه الوحيد في بطولة العالم
مع فيراري عام .2007
وعـلــى رغــم تحقيقه نتائج جـيــدة هذا
املـ ــوسـ ــم إل ـ ــى ج ــان ــب زم ـي ـل ــه األمل ــان ــي
سيباستيان فيتيل ،لم يتمكن رايكونن
م ـنــذ ع ــودت ــه إل ــى فـ ـي ــراري ع ــام ،2014
مــن اع ـتــاء املــركــز األع ـلــى عـلــى منصة
التتويج في السباقات.

وي ـع ــود آخ ــر ف ــوز ل ــه م ــع فـ ـي ــراري إلــى
جائزة بلجيكا الكبرى .2009
ول ــم يـعـلــن فـ ـي ــراري ب ـعــد اس ــم ســائـقــه
الـثــانــي للموسم املـقـبــل ،إال أن املرجح
هــو أن يـتــم أيـضــا تـمــديــد عـقــد فيتيل،
ب ـط ــل ال ـع ــال ــم أربـ ـ ــع مـ ـ ــرات وامل ـت ـص ــدر

الحالي لترتيب بطولة العالم بفارق
 14نـ ـقـ ـط ــة ع ـ ــن الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ل ــوي ــس
هــام ـي ـل ـتــون ،س ــائ ــق ف ــري ــق مــرسـيــدس
وبطل العالم ثالث مرات.
من جهة أخرى ،يسعى منظمو بطولة
الـعــالــم إل ــى إقــامــة سـبــاقــات أكـثــر على

سيكون الموسم المقبل الخامس لرايكونن مع فيراري (أ ف ب)

ح ـل ـبــات الـ ـط ــرق ف ــي امل ـ ــدن اآلس ـي ــوي ــة،
بحسب ما أفاد أحد مسؤولي البطولة
وكالة "فرانس برس".
ومنذ استحواذها على حقوق البطولة
بالكامل مطلع  ،2017تبحث مجموعة
"ليبرتي مـيــديــا" اإلعــامـيــة األميركية
في سبل تطوير الرياضة واستقطاب
عــدد أكـبــر مــن املشجعني ،بعد تراجع
ف ــي األعـ ـ ـ ــوام األخ ـ ـيـ ــرة إث ـ ــر عـ ـق ــود مــن
ه ـي ـم ـنــة املـ ــالـ ــك الـ ـس ــاب ــق ال ـبــري ـطــانــي
بيرني ايكلستون.
ويـلـقــى س ـبــاق سـنـغــافــورة ال ــذي يقام
منذ عام  2008على حلبة طريق وتحت
ً
ً
األضواء الكاشفة ليال ،إقباال كبيرًا من
املـشـجـعــن .وبـحـســب مــديــر العمليات
التجارية فــي البطولة شــون براتشز،
يـسـعــى امل ـن ـظ ـمــون إل ــى إض ــاف ــة املــزيــد
مــن هــذه السباقات إلــى جــدول بطولة
العالم.
وقال براتشز على هامش زيارة ملدينة
شـنـغـهــاي الـصـيـنـيــة ال ـتــي تستضيف
إحدى مراحل البطولة" :أمضي ّالكثير
م ــن ال ــوق ــت ف ــي ال ـت ــواص ــل ال ـب ــن ــاء مع
املـ ــدن ...وأعـتـقــد أنــه فــي نهاية املطاف
سـيـكــون لــديـنــا س ـبــاقــات عـلــى الـطــرق
أكثر مما شهدنا في تاريخ البطولة".

كأس العالم

ملف مشترك لألرجنتين واألوروغواي لمونديال 2030
ُ
ســتـطـلــق األوروغ ـ ـ ــواي واألرج ـن ـتــن
رس ـم ـي ــا األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل مـلـفـهـمــا
امل ـش ـت ــرك الس ـت ـضــافــة كـ ــأس ال ـعــالــم
 2030في كرة القدم ،بحسب ما أعلن
رئيس األوروغواي تاباريه فاسكيز
وذل ـ ــك ف ــي ح ـف ــل ي ـح ـض ــره ون ـظ ـيــره
األرجنتيني ماوريسيو ماكري.
وسـيـتــم اإلع ــان عــن املـلــف املـشـتــرك
خـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ــارة يـ ـق ــوم بـ ـه ــا ال ــرئ ـي ــس
األرجنتيني ملونتيفيديو في  30آب،
وذلك عشية لقاء مرتقب في عاصمة
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي بـ ــن م ـن ـت ـخ ــب ال ـب ـلــد
املضيف ومنتخب األرجنتني ضمن
تصفيات كأس العالم .2018
وسبق للبلدين أن أعلنا منذ فترة
عزمهما على التقدم بملف مشترك
الستضافة املــونــديــال الـكــروي سنة
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وع ـ ـ ــرض ف ــاس ـك ـي ــز ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر عـلــى
رئ ـيــس االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة الـقــدم
(فيفا) السويسري جياني إنفانتينو
ً
في آذار  ،2016قائال إن األمر "اقتراح
أمل ورغبة وحلم لدينا".
وتأمل األوروغواي التي استضافت
النسخة األولى من البطولة الكروية
األب ـ ــرز عــامل ـيــا ع ــام  ،1930ن ـيــل هــذا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرف م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا إلح ـ ـ ـيـ ـ ــاء م ـئ ــوي ــة
االستضافة ،علمًا بأنها فــازت على
األرج ـن ـت ــن ف ــي ال ـن ـهــائــي وأح ـ ــرزت
اللقب.
وأحــرزت األوروغ ــواي اللقب مجددًا
في  1950بفوزها في النهائي على
املضيفة البرازيل.
أمـ ـ ـ ـ ــا األرجـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــن ،ف ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــت
ال ـب ـط ــول ــة م ـ ــرة واح ـ ـ ــدة ع ـ ــام ،1978
وأحــرزت اللقب في ذاك العام ،ومرة

ثانية عام  1986في املكسيك .وشغل
ك ــل م ــن فــاس ـك ـيــز ومـ ــاكـ ــري رئ ــاس ــة
نــاديــي كــرة قــدم ،األول لبروغريسو
األوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي وال ـ ـثـ ــانـ ــي ل ـب ــوك ــا
جونيورز األرجنتيني.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة ق ــد
اس ـت ـضــافــت آخ ــر ك ــأس لـلـعــالــم عــام
 2014فـ ــي ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ،ويـ ـت ــوق ــع أن
تـ ــواجـ ــه م ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى اس ـت ـضــافــة
مــونــديــال  2030مــن ق ــارة آسـيــا ،وال
س ـي ـم ــا فـ ــي ظـ ــل عـ ـ ــزم ال ـ ـصـ ــن ع ـلــى
استضافة النهائيات.
وتـقــام نهائيات كــأس الـعــالــم 2018
في روسيا ثم في قطر عام  .2022أما
مونديال  ،2026فتقدم املغرب بملف
ت ــرش ــح الس ـت ـض ــاف ـت ــه ،إض ــاف ــة إل ــى
م ـلــف ث ــاث ــي م ـش ـتــرك م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة واملكسيك وكندا.

روخو في تدريبات يونايتد

أفاد مانشستر يونايتد اإلنكليزي بأن مدافعه
األرجنتيني ماركوس روخو عاد إلى املشاركة
في التمارين مع الفريق األول ،بعد غيابه أربعة
أشهر بسبب اإلصابة.
وأصيب روخو بقطع في أربطة الركبة في
نيسان املاضي خالل إياب ربع نهائي "يوروبا
ليغ" ضد اندرلخت البلجيكي.
ونشر يونايتد عبر حسابه على موقع "تويتر"
صورًا لروخو أثناء مشاركته في التمارين ،إال
أن مدربه البرتغالي جوزيه مورينو اعتبر أن
املدافع األرجنتيني لن يستطيع العودة للعب قبل
كانون األول املقبل.

أزارنكا خارج «فالشينغ ميدوز»

انسحبت البيالروسية فيكتوريا أزارنكا
املصنفة أولى عامليًا سابقًا من بطولة الواليات
املتحدة ،آخر البطوالت األربع الكبرى لكرة
املضرب لهذا املوسم ،والتي تنطلق األسبوع
املقبل ،في خضم معركتها لنيل حق حضانة
مولودها األول البالغ من العمر ثمانية أشهر ،إثر
انفصالها عن والده.
وقالت البيالروسية في بيان" :لألسف ،لن يكون
في استطاعتي املشاركة هذه السنة في بطولة
الواليات املتحدة بسبب الكفاح الذي أخوضه في
سبيل حل وضعي العائلي".

ثالثة أرقام قياسية
في سباحة اإلناث
ّ
سيقدم البلدان الملف رسميًا األسبوع
المقبل (أرشيف)

صفقة مزدوجة لألنصار قبل السوبر

عدنان حيدر يدخل الى المالعب المحلية من بوابة األنصار (أرشيف)

قرر برشلونة اإلسباني مقاضاة العبه السابق
ّ
املنضم حديثًا إلى باريس سان
البرازيلي نيمار،
جيرمان الفرنسي ،على خلفية عدم احترامه
عقده ،مطالبًا إياه بإعادة مكافأة وتعويض
بقيمة  8,5ماليني يورو.
وقال النادي الكاتالوني في بيان" :في هذه
الدعوى القضائية ،يطالب النادي باستعادة
املبلغ الذي سبق دفعه كمكافأة (لالعب) لتجديد
عقده بسبب مخالفته بنود العقد ،و 8,5ماليني
يورو كتعويضات ،و 10باملئة إضافية كفوائد".

السباحة

الكرة اللبنانية

أنجز فريق األنصار لكرة القدم صفقة
مــزدوجــة قبل أيــام على نهائي الكأس
السوبر مــع فــريــق العهد يــوم السبت،
على ملعب صيد البلدي عند الساعة
 ،16.30ح ـيــث ت ـعــاقــد أم ــس م ــع العــب
خــط الــوســط الــدولــي اللبناني عدنان
واملدافع الغيني أبو بكر كمارا
حيدرّ ،
اللذين وقعا أمس على كشوف النادي
فـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،وب ــالـ ـت ــال ــي يـمـكـنـهـمــا
املـ ـش ــارك ــة فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـس ــوب ــر ي ــوم
الـسـبــت .لكن ال ـنــادي سيفتقد مدافعه
أنـ ــس أبـ ــو ص ــال ــح ال ـ ــذي ّ
ودع ال ـفــريــق
أمس بانتقاله الى نادي طرابلس ملدة
عــام واحــد على سبيل اإلع ــارة .مباراة
ال ـس ــوب ــر س ـت ـقــام ب ـح ـضــور الـجـمـهــور
بعكس ما أوصت به لجنة االنضباط،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ال ـت ـج ــرب ــة ال ـنــاج ـحــة
ملباراة النجمة والعهد في نهائي كأس
النخبة .وتختلف مباراة السوبر عن
نهائي النخبة من ناحية النظام الفني
حيث ينص على اللجوء الــى شوطني
إضافيني فــي حــال التعادل فــي الوقت
األصلي ،ومــن ثم االحتكام الــى ركالت
الـ ـت ــرجـ ـي ــح ،ب ـع ـك ــس ال ـن ـخ ـب ــة الـ ـت ــي ال

برشلونة ّ
يرد الصفعة لنيمار

يـتـضـمــن نـظــامـهــا شــوطــن إضــافـيــن.
وستكون امل ـبــاراة تحت مجهر القوى
األمـنـيــة واملـســؤولــن عــن بلدية صيدا
خصوصًا بالنسبة لألنصاريني بعد
األحداث التي شهدتها مباراة الفريقني
ف ــي ن ـصــف ن ـهــائــي كـ ــأس ال ـن ـخ ـبــة في
بحمدون .لكن ال شك في أن املسؤولية
ال تقع على عاتق الجمهور فقط ،وإن
كان هو املسؤول األول ،ذلك أن للقوى
األم ـن ـي ــة واالتـ ـ ـح ـ ــاد دورًا ف ــي إخ ـ ــراج
املـبــاراة بطريقة صحيحة .فالحضور
األم ـ ـنـ ــي فـ ــي ن ـه ــائ ــي ال ـن ـخ ـب ــة ك ـ ــان لــه
الــدور الرئيسي في إنجاحها ،إضافة
الــى اإلج ــراءات التنظيمية االتحادية.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن ت ـك ــرار الـتـجــربــة ف ــي لـقــاء
السبت سيعطي جرعة معنوية كبيرة
لبطولة الــدوري التي ستنطلق في 15
أي ـلــول .مــن جهة أخ ــرى ،ق ــررت اللجنة
الـتـنـفـيــذيــة لــات ـحــاد الـلـبـنــانــي للعبة
إي ـقــاف الع ــب شـبــاب الـســاحــل السابق
وط ــرابـ ـل ــس ال ـح ــال ــي ح ـس ــن ك ــوران ــي،
والع ـ ــب ف ــري ــق ال ـع ـهــد خـل ـيــل خـمـيــس،
أربع مبارياتً ،
بناء على توصية لجنة
املنتخبات ،لسوء سلوكهما.

سجلت ثالثة أرقام قياسية لناديي
أكوامارينا وفور بي في املرحلة الثانية لفئة
اإلناث لبطولة لبنان العامة للسباحة للفئات
العمرية لحوض  50مترًا التي نظمها
االتحاد في مجمع الرحاب السياحي في
زحلة .وقد ارتفع عدد األرقام القياسية
الى  14بعد األرقام الـ  11التي سجلت في
املراحل السابقة.
وقد جاءت األرقام كاآلتي:
 الحديثات  9 – 8سنوات :سباق  400مترحرة :هال حمود (فور بي)  5:51:50دقائق
رقم قياسي جديد (الرقم السابق 6:05:50
د .للسباحة رانيا فاخوري) .الفتيات 16
–  17سنة :سباق  50مترًا فراشة :هبة
الدويهي (أكوامارينا)  30:05ثانية رقم
قياسي جديد (الرقم السابق  30:24ث
للسباحة جنيفر رزق الله).
السيدات فوق  18سنة :سباق  200متر
ظهرًا :غبرياال الدويهي (أكوامارينا)
 2:30:75د .رقم قياسي جديد (الرقم
السابق  2:41:56د .للسباحة جنيفر رزق
الله) .حضر السباقات رئيس االتحاد
الدكتور طوني نصار وعدد من األعضاء،
أشرف عليها مدير البطولة أمني السر فريد
أبي رعد ،وتولى مهمات التحكيم طاقم من
الحكام الدوليني واآلسيويني واالتحاديني
برئاسة رئيس لجنة الحكام مروان العميل
والحكام :العام الدولي محمد دعبول،
واالنطالق الدولي محمد منصور والحكمان
الدوليان ساشا عازار ومنى حداد.

