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كرة المضرب
ّ
فالشينغ ميدوز تترقب نصف نهائي طاحن بني ديوكوفيتش وفيديرر
أص �ب �ح��ت ب �ط��ول��ة ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
امل� �ف� �ت ��وح ��ة ،آخ � ��ر ال� �ب� �ط ��والت األرب � ��ع
ال � �ك � �ب� ��رى ف � ��ي ك � � ��رة امل � � �ض� � ��رب ،أك �ث ��ر
ح� � �م � ��اوة ،ب� �ع ��دم ��ا أف� � � ��رزت م� �ب ��اري ��ات
ال��دور رب��ع النهائي مواجهة طاحنة
ف ��ي ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ب �ي�ن ال �ص��رب��ي
ن ��وف ��اك دي��وك��وف �ي �ت��ش امل �ص �ن��ف أول
والسويسري روجيه فيديرر الثالث.
وع � � �ب� � ��ر دي � ��وك � ��وف� � �ي� � �ت � ��ش ال � � � ��ى دور
األرب �ع��ة ب �ف��وزه ع�ل��ى م��واط�ن��ه يانكو
ت�ي�ب�س��اري�ف�ي�ت��ش امل �ص �ن��ف ال�ع�ش��ري��ن
 6-7و 7-6و 0-6و 0-3ثم باالنسحاب.
أما فيديرر فقد تخطى الفرنسي جو
ويلفريد تسونغا ال�ح��ادي عشر 4-6
و 3-6و.3-6
وس� �ت� �ك ��ون امل ��واج� �ه ��ة ال ��راب� �ع ��ة ع�ل��ى
ال � �ت ��وال ��ي ف� ��ي ن� �ص ��ف ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ب�ين
ديوكوفيتش وف�ي��دي��رر ح��ام��ل اللقب
خمس مرات في فالشينغ ميدوز.
وس � �ي � �خ ��وض ال � �ف ��ائ ��ز م � ��ن م ��واج �ه ��ة
دي ��وك ��وف� �ي� �ت ��ش وف � �ي ��دي ��رر ال �ن �ه��ائ��ي

ي��وم االث �ن�ين ب�ع��د ف�ش��ل املنظمني في
ت�ع��وي��ض ال��وق��ت ال�ض��ائ��ع ع��ن يومي
ال� �ث�ل�اث ��اء واألرب� � �ع � ��اء ،ح �ي��ث ت��أج�ل��ت
امل� �ب ��اري ��ات ب �س �ب��ب األم � �ط� ��ار ،ف�ت��أج��ل
ن�ه��ائ��ي ال��رج��ال ال��ى االث �ن�ين ونهائي
السيدات الى األحد ،في ظل اعتراض
ك�ب�ي��ر م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ع �ل��ى ال �ض��واب��ط
التي يفرضها النقل التلفزيوني ،اذ

ق��ال دي��وك��وف�ي�ت��ش« :ب �ص��راح��ة ،لست
سعيدًا .هناك مسابقة ك��أس ديفيس
ف��ي األس �ب��وع ال�ت��ال��ي .ال �ع��ام امل��اض��ي،
خ�ض��ت ال�ن�ه��ائ��ي ي��وم االث �ن�ين ،تركت
ال �ث�ل�اث��اء ووص �ل��ت األرب� �ع ��اء ول�ع�ب��ت
الجمعة .هذا مستحيل».
ول��دى ال�س�ي��دات ،تأهلت الدنماركية
كارولني فوزنياكي ،الساعية الى أول

نوفاك ديوكوفيتش (أ ب)

روجيه فيديرر (أ ف ب)

لقب كبير ف��ي مسيرتها ،ال��ى نصف
النهائي بفوزها على األملانية أندريا
بتكوفيتش العاشرة  1-6و.6-7
وتلتقي فوزنياكي وصيفة  2009مع
األميركية سيرينا وليامس الثامنة
وال� �ع� �ش ��ري ��ن وب� �ط� �ل ��ة  1999و2002
و 2008وال�س��اع�ي��ة ال��ى اللقب الكبير
الرقم  ،14التي تغلبت على الروسية
اناستازيا بافليوتشنكوفا السابعة
عشرة  5-7و.1-6
ك ��ذل ��ك ت��أه �ل��ت ال� ��ى ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي
األملانية انجيليك كيربر على حساب
االي �ط��ال �ي��ة ف�لاف�ي��ا بينيتا  4-6و6-4
و ،3-6لتلتقي األوس�ت��رال�ي��ة سامنتا
س� �ت ��وس ��ور ال �ت ��اس �ع ��ة ال� �ت ��ي ق�ط�ع��ت
الطريق على الروسية فيرا زفوناريفا
ال � �ث ��ان � �ي ��ة ووص � �ي � �ف� ��ة ب� �ط� �ل ��ة ،2010
وأح �ب �ط��ت ح�ل�م�ه��ا ب��ال �ت �ت��وي��ج بلقب
كبير ح�ين أخ��رج�ت�ه��ا م��ن ال ��دور رب��ع
النهائي بفوزها عليها  3-6و 3-6في
ساعة و 7دقائق فقط.

الفورموال 1

التجارب ّ
الحرة في مونزا تنبئ بمعركة بني ريد ُبل وماكالرين
يبدو أن النزال في سباق
جائزة إيطاليا الكبرى
ُ
سيكون بني فريقي ريد بل
رينو وماكالرين مرسيدس
بعدما أظهرت التجارب
الحرة التي أجريت أمس
أنهما األسرع على حلبة
مونزا

ك � ��ان س ��ائ ��ق م ��اك �ل�اري ��ن م��رس �ي��دس
ال � �ب� ��ري � �ط� ��ان� ��ي ل � ��وي � ��س ه ��ام� �ي� �ل� �ت ��ون
األس � ��رع ف��ي ج��ول��ة ال �ت �ج��ارب ال �ح��رة
األول � � ��ى ل �ج ��ائ ��زة إي �ط��ال �ي��ا ال �ك �ب��رى،
امل��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة ع �ش��رة م ��ن ب�ط��ول��ة
العالم لسباقات س�ي��ارات الفورموال
 ،1ب�ي�ن�م��ا ك ��ان س��ائ��ق ري ��د ُب ��ل ري�ن��و
األمل��ان��ي سيباستيان فيتيل األس��رع
في جولة التجارب الثانية.
في الجولة األول��ى ،قطع هاميلتون،
ب� �ط ��ل ال� �ع ��ال ��م  ،2008أس � � ��رع ل� �ف ��ة ب�ـ
 1.23.865دق� �ي� �ق ��ة ب� �م� �ع ��دل س��رع��ة
ّ
وسطي  248.671كلم /س��اع��ة ،وح��ل
أم � � ��ام زم� �ي� �ل ��ه ف� ��ي ال� �ف ��ري ��ق م��واط �ن��ه
ج �ن �س��ون ب ��ات ��ون ،ب �ط��ل  ،2009فيما
ج ��اء س��ائ �ق��ا ري ��د ُب ��ل ري �ن��و األمل��ان��ي
س �ي �ب��اس �ت �ي��ان ف �ي �ت �ي��ل ب� �ط ��ل 2010
واألوسترالي مارك ويبر في املركزين
ال �ث��ال��ث وال ��راب ��ع ع�ل��ى ال �ت��وال��ي أم��ام
األمل� ��ان� ��ي أدري � � � ��ان س ��وت �ي ��ل (ف � ��ورس
إينديا).

وف ��ي ال �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ق �ط��ع فيتيل
أس � ��رع ل �ف��ة ب��زم��ن  1.24.010دق�ي�ق��ة
بمعدل سرعة وسطي  248.242كلم/
ّ
متقدمًا على هاميلتون .وجاء
ساعة،
األمل��ان��ي املخضرم ميكايل شوماخر
(م��رس �ي��دس ج��ي ب��ي) ب�ط��ل ال�ع��ال��م 7
م��رات في املركز الثالث أم��ام سائقي
ف� �ي ��راري ال �ب��رازي �ل��ي ف�ي�ل�ي�ب��ي م��اس��ا
واإلس �ب��ان��ي ف��رن��ان��دو أل��ون �س��و بطل
 2004و.2005
وت��راج��ع وي�ب��ر ال��ى امل��رك��ز ال �س��ادس،
ّ
كما هي حال باتون الذي حل سابعًا.
وت � �ق� ��ام ال� �ت� �ج ��ارب ال��رس �م �ي��ة ال �ي��وم
ال� �س ��اع ��ة  15.00ب �ت��وق �ي��ت ب� �ي ��روت،
والسباق غدًا في التوقيت عينه.
 ترتيب السائقني الخمسة األوائ��لفي الجولة األولى:
 -1ال �ب��ري �ط��ان��ي ل ��وي ��س ه��ام �ي �ل �ت��ون
(م ��اك�ل�اري ��ن م ��رس� �ي ��دس) 1.23.865
دقيقة

 -2ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ج� �ن� �س ��ون ب ��ات ��ون
(ماكالرين مرسيدس)  1.24.786د
 -3األملاني سيباستيان فيتيل (ريد
ُبل رينو)  1.25.231د
 -4األوس�ت��رال��ي م��ارك وي�ب��ر (ري��د ُبل
رينو)  1.25.459د
 -5األمل��ان��ي أدري� ��ان س��وت�ي��ل (ف��ورس
إينديا مرسيدس)  1.26.550د
 ترتيب السائقني الخمسة األوائ��لفي الجولة الثانية:
 -1األملاني سيباستيان فيتيل (ريد
ُبل رينو)  1.24.010دقيقة
 -2ال �ب��ري �ط��ان��ي ل ��وي ��س ه��ام �ي �ل �ت��ون
(ماكالرين مرسيدس)  1.24.046د
 -3األمل � � ��ان � � ��ي م � �ي � �ك ��اي ��ل ش ��وم ��اخ ��ر
(مرسيدس جي بي)  1.24.347د
 -4البرازيلي فيليبي ماسا (فيراري)
 1.24.366د
-5اإلس � � �ب� � ��ان� � ��ي ف � ��رن � ��ان � ��دو أل ��ون� �س ��و
(فيراري)  1.24.433د.

بطولة العالم للراليات

رالي أوستراليا :حادثان للوب وأوجييه يهديان هيرفونن صدارة اليوم األول
ل � ��م ي �ح �م ��ل ال � �ي � ��وم األول م � ��ن رال � ��ي
أوس� �ت ��رال� �ي ��ا ،امل��رح �ل��ة ال� �ع ��اش ��رة م��ن
بطولة العالم للراليات ،سوى األنباء
ال�س�ي�ئ��ة ل�ف��ري��ق س�ي�ت��روي��ن ،اذ خ��رج
ب�ط��ل ال�ع��ال��م ال�ف��رن�س��ي سيباستيان
ل��وب عن املسار في املرحلة الخاصة
ال ��راب� �ع ��ة وت � �ع� � ّ�رض ل � �ح� ��ادث ،والق ��ى
زميله ومواطنه سيباستيان اوجييه
مصيرًا مشابهًا بعدما صدم سيارته
ب� �ش� �ج ��رة خ �ل ��ال امل ��رح � �ل ��ة ال �خ ��اص ��ة
السادسة وهو متصدر للسباق.
واس� �ت� �ف ��اد ث �ن��ائ��ي ف � ��ورد ال �ف �ن �ل �ن��دي
ميكو هيرفونن وي��اري ماتي التفاال
م��ن م �ص��ائ��ب ال�ف��رن�س�ي�ين ل�ي�ت�ص��درا
ّ
�وان
ال��رال��ي ،اذ ت�ق��دم األول ب�ف��ارق  7ث� ٍ
عن زميله.
وب��رز أوج�ي�ي��ه على م�تن «سيتروين
دي أس  »3ف��ي ب��داي��ة ال�س�ب��اق ،فيما
ان ��زل �ق ��ت س� �ي ��ارة زم �ي �ل��ه ل� ��وب ت�ح��ت
امل �ط��ر ف��ي امل��رح�ل��ة ال��راب �ع��ة وانقلبت
على جانبها ،ف��ي خطأ ن��ادر للبطل
الفرنسي ال��ذي كان يلقي نظرة على
األوقات الفرعية ولم ينتبه لتعليمات
م �س��اع��ده دان �ي ��ال إي �ل �ي �ن��ا ،ع�ل�م��ًا ب��أن

هيرفونن على «فورد فييستا» في اليوم األول من رالي أوستراليا (أ ف ب)
خ ��روج ��ه األخ� �ي ��ر ع ��ن امل� �س ��ار ي �ع��ود
ال��ى ع��ام  2009في رال��ي أكروبوليس
اليوناني.
وبعد خروج لوب ،اعتمد أوجييه ً
أداء
ح��ذرًا ،فأفسح املجال أم��ام النروجي

ب �ت��ر س��ول �ب��رغ ب �ط��ل ال �ع��ال��م ال�س��اب��ق
(س �ي �ت��روي��ن دي أس  )3وال�ف�ن�ل�ن��دي
ياري ماتي التفاال للفوز باملرحلتني
الرابعة والخامسة ،قبل ان يصطدم
بشجرة في املرحلة السادسة.

وض � �غ� ��ط الت� � �ف � ��اال م� � �ح � ��رزًا امل ��رح� �ل ��ة
السادسة ،قبل دخول هيرفونن على
ال�خ��ط م�ت�ف� ّ�وق��ًا ف��ي ال�س��اب�ع��ة وم�ع��ززًا
صدارته للترتيب ،ثم فاز باملرحلتني
ال �ث��ام �ن��ة وال �ت��اس �ع��ة ،ق �ب��ل ان ينهي
ال �ف �ن �ل �ن �ج��ي ي ��وم ��ه ب� ��إح� ��راز امل��رح �ل��ة
العاشرة.
وي� �ب ��دو ه �ي��رف��ون��ن ال��وح �ي ��د ال �ق ��ادر
على خرق سيطرة ثنائي سيتروين،
ال �ت��ي ت �ت �ص��در ت��رت �ي��ب ال �ص��ان �ع�ين بـ
 333نقطة ،مقابل  242ل�ف��ورد ،وهو
ي�ب�ح��ث ع��ن ل�ق�ب��ه األول ه ��ذا امل��وس��م
منذ تتويجه في السويد في شباط
ّ
امل��اض��ي ،وق��د ع��ل��ق« :ك��ان��ت ال�ظ��روف
صعبة للغاية ،وزلقة كثيرًا».
وي �ت �ض �م��ن ال ��رال ��ي ال ��واق ��ع ف ��ي غ��رب
وج � �ن ��وب وش � �م ��ال ك ��وف ��س ه ��ارب ��ور
ع �ل ��ى ض� �ف ��اف امل �ح �ي ��ط ال � �ه � ��ادئ 26
م ��رح �ل ��ة خ ��اص ��ة ع �ل ��ى م �س ��اف ��ة 369
كلم .وتقام  10مراحل خاصة أخرى
ف��ي ال �ي��وم ال�ث��ان��ي ق�ب��ل اخ�ت�ت��ام��ه غ�دًا
بست م��راح��ل خاصة على مزيج من
امل �س��ارات ال�ح�ص��وي��ة وال �ط��رق داخ��ل
الغابات.

أصداء عالمية
غياب روبن  3مباريات إضافية
سيفتقد بايرن ميونيخ األملاني جهود
جناحه الدولي الهولندي اريني روبن
(الصورة) ثالث مباريات اضافية ،بعد
تعرضه اللتهاب في محالبه أبعده أيضًا
عن مباراتني سابقتني وعن
تصفيات كأس أوروبا  2012مع
منتخب بالده.
ولن يشارك روبن في مباراة
فريقه ضد فرايبورغ اليوم في
الدوري املحلي ،وفي اللقاء املهم
ضد فياريال اإلسباني في
الجولة األولى من دوري أبطال
اوروبا منتصف األسبوع املقبل ،وعلى
األرجح في مواجهة شالكه في الدوري بعد
أربعة ايام.

برنوفيتش يخلف كرانكيار في
تدريب مونتينيغرو
ّ
كلفت خسارة منتخب مونتينيغرو أمام
ويلز في تصفيات كأس اوروبا  2012إقالة
مدرب األول الكرواتي زالتكو كرانكيار
وتعيني برانكو برنوفيتش مكانه ،بحسب ما
ذكر االتحاد املونتينيغري لكرة القدم.
وعلل رئيس اتحاد مونتينغرو النجم
اليوغوسالفي السابق ديان سافيسيفيتش
قراره بالقول« :بعدما ّ
تحول الفريق من
وضعية جيدة نافس فيها على املركز األول،
أصبحنا اآلن نواجه مهمة صعبة أمامنا
إلنهاء التصفيات في أحد املركزين ّ
األولني»،
وتابع« :من البديهي أننا نتراجع الى الوراء،
كما أن الفريق خسر حيويته في املباراتني
األخيرتني ويتعينّ علينا أن نقوم ّ
برد فعل».

اعتداء على فوتشينيتش ثمنه 20
ألف يورو!
لم يهنأ املونتينيغري ميركو فوتشينيتش
بعد انتقاله للعيش في مدينة تورينو
للعب مع فريقها يوفنتوس ،قادمًا من
العاصمة روما حيث كان يلعب في صفوف
تعرض الالعب خالل ّ
فريقها ،إذ ّ
تجوله
في أحد الطرقات ،جنوب املدينة ،العتداء
من قبل شخصني يستقالن دراجتني في
محاولتهما لسرقته .وفي حني أن الصحف
اإليطالية نقلت أن الالعب استطاع الدفاع
عن نفسه ،زعمت أن الشخصني نجحا في
سرقة ساعته التي يبلغ ثمنها  20ألف
يورو.

سقوط االتحاد السوري لكرة القدم
ّأدت استقالة خمسة من أعضاء اللجنة العليا
في االتحاد السوري لكرة القدم ،كان آخرهم
مفيد الذنب ،الى فقدان االتحاد نصابه.
وأشار ماهر خياطة نائب رئيس االتحاد
الرياضي العام (أعلى سلطة رياضية
سورية) الى أن هذه االستقاالت تعني فقدان
االتحاد شرعيته ،وبالتالي ستقوم القيادة
الرياضية السورية بإعالم االتحاد الدولي
لكرة القدم بهذا األمر وتشكيل لجنة موقتة
إلدارة شؤون اللعبة.
وكان الشارع الرياضي السوري قد طالب
باستقالة اتحاد الكرة بعد فضيحة إقصاء
منتخب سوريا من تصفيات مونديال
 2014إلشراكه الالعب جورج مراد الذي
سبق له أن لعب ملنتخب السويد عام ،2005
بيد أن فاروق سرية رئيس اتحاد الكرة أكد
عدم مسؤولية اتحاد الكرة عن هذا الخطأ
ورفض االستقالة.
(أ ف ب ،األخبار)

