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الفورموال 1

كرة المضرب

رايكونن يسلك
طريق العودة إلى فيراري

حصل نادال نظير فوزه ،على جائزة
قدرها ً 2,6مليون دوالر ،إضافة إلى مليون
دوالر ،مكافأة له على سلسلة انتصاراته
هذا املوسم على املالعب األميركية،
كما كانت الحال بالنسبة إلى سيرينا
وليامس.

أشاد ديوكوفيتش بنادال بقوله:
«نجاح العب عمره  27عامًا في إحراز
 13لقبًا في البطوالت األربع الكبرى
أمر مذهل .أقصد أن ما حققه الالعب
في مشواره حتى اآلن يجعل الجميع
يحترمونه ،وال جدال في ذلك».

نادال ِّ
يتوج موسمه ّ
املميز بلقب «فالشينغ ميدوز»
أك� � ��د اإلس � �ب� ��ان� ��ي راف � ��اي � ��ل ن � � ��ادال،
املصنف ثانيًا ،أن امل��وس��م الحالي
ف � ��ي ك � � ��رة امل� � �ض � ��رب ه � ��و م��وس �م��ه
بامتياز عندما أح��رز لقب بطولة
«فالشينغ ميدوز» األميركية ،آخر
البطوالت األربع الكبرى ،إثر فوزه
على الصربي نوفاك ديوكوفيتش
األول  6-3 2-6و 4-6و ،1-6ف��ي
املباراة النهائية.
وك � ��ان � ��ت ال� �غ� �ل� �ب ��ة ف� � ��ي امل� ��واج � �ه� ��ة
ال�س��اب�ع��ة وال �ث�لاث�ين (رق ��م قياسي
ف��ي ال�ع�ص��ر ال�ح��دي��ث ب�ين الع�ب�ين)
لنادال ،رافعًا رصيده الى  22فوزًا
مقابل  15هزيمة.
وع� � � �ل � � ��ى غ� � � � � � ��رار ن � � �ه� � ��ائ� � ��ي ف � � � ��ردي
ال� � �س� � �ي � ��دات ال � � � ��ذي ان � �ت � �ه� ��ى ب� �ف ��وز
األم�ي��رك�ي��ة سيرينا ول�ي��ام��س على
ال�ب�ي�لاروس�ي��ة ف�ي�ك�ت��وري��ا أزارن �ك��ا،
ج �م �ع ��ت امل � � �ب� � ��اراة ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة ب�ين
امل�ص�ن�ف�ين األول �ي��ن وان �ت �ه��ت ب�ف��وز
الثاني ال��ذي سيقلص ال�ف��ارق الى
ن �ح��و  120ن �ق �ط��ة ف ��ي ال�ت�ص�ن�ي��ف

ال� �ع ��امل ��ي ال� �ج ��دي ��د وأص � �ب� ��ح ع�ل��ى
ال � �ط� ��ري� ��ق ال� �ص� �ح� �ي ��ح الس� �ت� �ع ��ادة
صدارة التصنيف ألن ديوكوفيتش
مطالب ب��ال��دف��اع ع��ن ن�ق��اط عديدة
ح �ص��ل ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي أواخ � ��ر امل��وس��م
عندما كان اإلسباني غائبًا بداعي
اإلص��اب��ة واس�ت�م��ر غ�ي��اب��ه  8أشهر
حتى شباط.
ول � � ��م ت � �خ ��ال ��ف ال� �ن� �ت� �ي� �ج ��ة ق ��اع ��دة
النهائيات العشرين السابقة حيث
ف� ��از  19م� ��رة ال�ل�اع ��ب ال � ��ذي أح ��رز
املجموعة األولى.
ً
وك��ان ديوكوفيتش ق��د ت��وج بطال
ف��ي البطولة األم�ي��رك�ي��ة ع��ام 2011
ع �ل��ى ح �س��اب ن � ��ادال ب ��ال ��ذات حني
ت�غ�ل��ب ع�ل�ي��ه  2-6و 4-6و 7-6و-6
 ،1ووص� ��ل ال ��ى امل� �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة
فيها  5مرات في  8مشاركات ،وقد
خسر في نهائي العام املاضي أمام
البريطاني اندي موراي الذي خرج
هذه املرة من ربع النهائي.
وأحرز الصربي ( 26عامًا)  37لقبًا

في مسيرته االحترافية (م��ن أصل
 58نهائي) حتى اآلن ،منها  6في
البطوالت الكبرى ( 4في أوستراليا
امل� �ف� �ت ��وح ��ة أع � � � ��وام  2008و2011
و 2012و ،2013وواح��د في كل من
ويمبلدون االنكليزية وفالشينغ
ميدوز عام .)2011
م��ن جهته ،ع��رف ن ��ادال ( 27عامًا)
ط�ع��م ال �ف��وز ف��ي ف�لاش�ي�ن��غ م�ي��دوز
مرة واح��دة في  ،2010وكانت على
ح �س��اب دي��وك��وف�ي�ت��ش ب��ال��ذات في
النهائي حني تغلب عليه  4-6و7-5
و 4-6و ،2-6وه��و وص��ل ال��ى لقبه
الكبير الثالث عشر بعد لقب واحد
في بطولة ملبورن األوسترالية عام
 2009و 8ألقاب في روالن غاروس
الفرنسية بني  2005و 2013واثنان
في ويمبلدون عامي  2008و،2010
واللقب األميركي في .2010
وشهد ع��ام  2013ث�لاث مواجهات
بينهما ،ف��از اإلسباني ف��ي اثنتني
منها مقابل هزيمة.

األلعاب األولمبية
وس �م �ي��ر ن �ص��ري ( )70وب� ��ول ب��وغ �ب��ا ()73
لفرنسا.
جورجيا  -فنلندا 1-0
 الترتيب: -1اسبانيا  14من 6
 -2فرنسا  14من 7
 -3فنلندا  9من 7
 -4جورجيا  5من 7
 -5بيالروسيا  4من 7
تصفيات آسيا (إياب امللحق)
أوزب � �ك � �س � �ت� ��ان  -األردن  9-8ب ��رك�ل�ات
ال �ت��رج �ي��ح ( 1-1ف ��ي ال��وق �ت�ي�ن األص �ل��ي
واالضافي) ( 1-1ذهابًا).
¶ ت��أه �ل��ت األردن ال� ��ى امل �ل �ح��ق اآلس� �ي ��وي –
األميركي الجنوبي ملواجهة خامس تصفيات
أميركا الجنوبية.
تصفيات أفريقيا (الجولة األخيرة)
 املجموعة السابعة:مصر – غينيا 2-4
¶ تأهلت مصر الى امللحق الثالث
الحاسم.
مباريات دولية ودية
إسبانيا – تشيلي 2-2
روب��رت��و س��ول��دادو ( )38وخ�ي�س��وس نافاس
( )90السبانيا ،وادواردو فارغاس ( 5و)44
لتشيلي.
اليابان – غانا 1-3
كوريا الجنوبية  -كرواتيا 2-1
الصني  -ماليزيا .0-2

باخ يحقق حلمه ويفوز برئاسة اللجنة األوملبية
انتخب االمل��ان��ي ت��وم��اس ب��اخ كما
كان متوقعًا رئيسًا للجنة االوملبية
الدولية في بوينوس اي��رس خلفًا
ل�ل�ب�ل�ج�ي�ك��ي ج ��اك روغ ال� ��ذي بقي
ف��ي منصبه  12ع��ام��ًا .وح�ق��ق ب��اخ
ح �ل �م��ه ال �ق��دي��م ع �ن��دم��ا وص� ��ل ال��ى
اه� � ��م م� ��رك� ��ز ري� ��اض� ��ي ف� ��ي ال �ع��ال��م
م�ت�ف��وق��ًا ع�ل��ى ال �ت��اي��وان��ي تشينغ-
ك � ��وو وو ال � � ��ذي خ � ��رج م� ��ن ال � ��دور
االول ،وع�ل��ى السويسري دينيس
اوزف��ال��د والبورتوريكي ريتشارد
ك� � ��اري� � ��ون واالوك� � � ��ران� � � ��ي س �ي��رغ��ي
ب��وب �ك��ا وال� �س� �ن� �غ ��اف ��وري ن ��غ س�ي��ر
ميانغ .وأصبح باخ ( 59عامًا) ،اول
متوج بميدالية ذهبية في االلعاب
يصل ال��ى ه��ذا املنصب ،اذ ف��از في
ال��دور الثاني من تصويت زمالئه
االع � �ض � ��اء ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي ��ة
ال� ��دول � �ي� ��ة ،م �ت �غ �ل �ب��ًا ع� �ل ��ى خ�م�س��ة
مرشحني آخرين سعوا إلى خالفة
البلجيكي ج ��اك روغ ال ��ذي تسلم
م �ه �م��ات��ه ق �ب��ل  12ع ��ام ��ًا .ول �ط��امل��ا
اعتبر ب��اخ ،حامل ذهبية الحسام
م ��ع م�ن�ت�خ��ب امل��ان �ي��ا ال �غ��رب �ي��ة في
ال�ع��اب  ،1976امل��رش��ح االوف ��ر حظًا
لخالفة روغ.
واص �ب��ح امل�ح��ام��ي ب ��اخ ع �ض �وًا في
ال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة م�ن��ذ  1991وك��ان
نائبًا للرئيس ثالث م��رات كما انه
ت��رأس اللجنة القضائية .ك��ان باخ
م��ن اب ��رز مكافحي اف��ة املنشطات،
ودع� � � ��ا إل� � ��ى إي� � �ق � ��اف ال ��ري ��اض� �ي�ي�ن
ً
املتنشطني الرب��ع سنوات ب��دال من
اث �ن �ت�ين آن� � ��ذاك ف ��ي ال� �ع ��اب ال �ق��وى.

توماس باخ (دانيال غارسيا ــ أ ف ب)
ل�ك��ن م �ش��وار ب��اخ ن�ح��و ق�م��ة ال�ه��رم
االوملبي لم يكن مفروشًا بالورود،
خ � � �ص� � ��وص� � ��ًا ف � � � ��ي ظ � � � ��ل ت� �ش� �ك� �ي ��ك
ال �ص �ح��اف��ة امل �ح �ل �ي��ة ح� ��ول ق��درات��ه
لتسلم هذا املنصب.
وي �م �ل��ك ب� ��اخ ذك� ��ري� ��ات رائ� �ع ��ة ع��ن
بوينوس اي��رس ،حيث قلب فريقه
ت ��أخ ��ره  7-1ال � ��ى ف � ��وز ف ��ي ال �ل �ق��ب
ال�ع��امل��ي ل�ل�م�ب��ارزة ع��ام  .1975لكن
زيارته هذه املرة خيم عليها شبح
ت�ق��ري��ر اك��ادي�م��ي زع��م ان رياضيي
املانيا الغربية ،على غرار جيرانهم
ال� �ش ��رق� �ي�ي�ن ،ت� �ع ��اط ��وا امل �ن �ش �ط��ات
بطريقة ممنهجة ف��ي سبعينيات
القرن املاضي .ونفى باخ ادع��اءات

ع��ن وج ��وب م�ع��رف�ت��ه ب�م��ا يحصل،
قبل ان يعني لجنة برئاسة قاض
متقاعد للتحقيق ب��االم��ر .وتمكن
باخ من التغلب على مرشحني من
م�س�ت��وى رف �ي��ع ه��م ال�ب��ورت��وري�ك��ي
ري �ت �ش��ارد ك ��اري ��ون ع�ض��و اللجنة
االومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة ورئ�ي��س اللجنة
املالية فيها والذي فاوض مع شبكة
«ان ب ��ي س ��ي» ع �ل��ى ح �ق��وق ال�ن�ق��ل
ال �ح �ص��ري��ة ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
اللعاب  ،2020واالوكراني سيرغي
بوبكا بطل القفز بالزانة السابق،
والتايواني تشينغ-كيو وو رئيس
االتحاد الدولي للمالكمة (ه��واة)،
وان جي سير ميانغ نائب رئيس
امل�ج�ل��س ال��ري��اض��ي ال�س�ن�غ��اف��وري
وال � �س� ��وي � �س� ��ري دن � �ي� ��س اوزف � ��ال � ��د
رئيس االتحاد الدولي للتجذيف.
وت � � �ن� � ��اوب ع� �ل ��ى رئ � ��اس � ��ة ال �ل �ج �ن��ة
االوملبية الدولية حتى اآلن تسعة
رؤس � ��اء ،ث�م��ان�ي��ة م�ن�ه��م م��ن ال �ق��ارة
االوروب �ي��ة ،وك��ان االميركي افيري
ب��رون��داي��ج االس�ت�ث�ن��اء ال��وح�ي��د في
الفترة من  1952حتى .1972
وكانت بوينوس ايرس قد شهدت
م �ن��ذ اي� ��ام اه ��م اج �ت �م��اع��ات للجنة
االومل�ب�ي��ة ال��دول �ي��ة ،ح�ي��ث اختيرت
ال ��دول ��ة امل�ض�ي�ف��ة الومل �ب �ي��اد 2020
وف � � � � ��ازت ط ��وك � �ي ��و ب � �ه� ��ذا ال � �ش ��رف
بحصولها على  60ص��وت��ًا مقابل
 36السطنبول في الجولة الثانية
من التصويت ،بعد ان كانت مدريد
ق��د خ��رج��ت م��ن الجولة االول��ى اثر
جولة تمايز مع اسطنبول.

باتت عودة السائق الفنلندي كيمي رايكونن
ً
الى فريقه السابق فيراري ،ال��ذي توج بطال
للعالم ف��ي صفوفه ع��ام  ،2007مسألة وقت
ليس إال ،بعدما تم االتفاق بني الطرفني.
وسيكون رايكونن زميل االسباني فرناندو
ال��ون �س��و ب �ط��ل ال �ع��ال��م م��رت�ي�ن ع��ام��ي 2005
و 2006ل�ي�ش�ك�لا ب��ال�ت��ال��ي أق� ��وى ث�ن��ائ��ي في
فريق واحد ،وهذا يعني التخلي عن خدمات
البرازيلي فيليبي ماسا بعد ثماني سنوات
مع حظيرة «الحصان الجامح».
وكان مسؤولو فيراري يفاضلون بني اإلبقاء
على ماسا أو التعاقد مع رايكونن أو سائق
ساوبر الواعد األملاني نيكو هالكينبرغ قبل
أن يقع خيارهم على الفنلندي الطائر.
وكان رايكونن يملك خيار البقاء في صفوف
«ل��وت��وس ري�ن��و» ،لكن الفريق لم يتمكن من
تقديم الضمانات ل��ه م��ن الناحيتني الفنية
واملادية للمنافسة على اللقب املوسم املقبل.
ك�م��ا أن ل��وت��وس خ�س��ر ج�ه��ود امل��دي��ر الفني
جيمس اليسون ملصلحة فيراري ،كما تأخر
الفريق في تسديد أجر رايكونن هذا العام.
وك � ��ان ف� �ي ��راري ق ��د اس �ت �غ �ن��ى ع ��ن راي �ك��ون��ن
واض� �ط ��ر ال� ��ى دف� ��ع ع� ��ام إض ��اف ��ي م ��ن أج ��ره
ك��ي يتعاقد م��ع ألونسو ع��ام  .2009ف��ي تلك
ال�ف�ت��رة ،ك��ان ال�ف��ري��ق يفضل امل�ح��اف�ظ��ة على
خ��دم��ات م��اس��ا ال� ��ذي ت �ف��وق ع �ل��ى راي �ك��ون��ن
ن�ق��اط��ًا ع��ام��ي  2008و ،2009ق�ب��ل أن يصاب
األخير إصابة بالغة في جمجمته في جائزة
املجر الكبرى.

أصداء عالمية
بالتر يدافع عن قطر 2022
أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
«الفيفا» ،السويسري جوزف بالتر ،في
معرض دفاعه عن اقتراحه بإقامة مونديال
قطر  2022في الشتاء ،بأنه ال يوجد نص
مكتوب يحتم إقامة العرس الكروي خالل
شهري حزيران أو تموز ،مشيرًا إلى أنه
يتعني على قارة أوروبا أن تدرك أنها ال
تستطيع أن تفرض رغبتها على سائر
الدول.وجاء كالم بالتر بعد الجدل الذي
اثاره اقتراحه الذي سيعرضه على اللجنة
التنفيذية للفيفا في اجتماعه املقبل في  3و4
تشرين االول املقبل ،وخصوصًا من
قبل االتحادات االوروبية التي ستتأثر
بطوالتها في حال اقامة املونديال في فصل
الشتاء.
بيد ان بالتر رد على هؤالء بالقول في
حديث ملوقع «اينسايد وورد فوتبول»
إن «أشد املعارضني لفكرة إقامة كأس
ّ
العالم في الشتاء وقعوا الوثيقة نفسها
ّ
التي وقعتها قطر عندما تقدمت بطلب
االستضافة والتي تشير في بندها 1.2.1
إلى أن النسخة الثانية والعشرين من كأس
العالم مقررة ان تقام في حزيران او تموز
من ناحية املبدأ .وأشدد على كلمة من ناحية
املبدأ؛ ألن النص ال يقول بتاتًا بأنه يجب على
البطولة ان تقام في هذين الشهرين ،وبالتالي
فإنه ليس شرطًا مجبرًا».

ّ
بالتوحد
ميسي مصاب
ذكر الدولي البرازيلي السابق روماريو على
«تويتر» ان النجم االرجنتيني ليونيل ميسي
مصاب بنوع من انواع التوحد ما يجعله
يحقق نتائج جيدة في امللعب ،ويجعله اكثر
تركيزًا من اآلخرين» .واضاف« :كان اسحق
نيوتن والبرت اينشتاين متوحدين بحدود
معينة .آمل ان يكون ميسي مثلهما ويستمر
في ان يقدم لنا كرة قدم جميلة».

