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الرياضة الدولية

خليـل بشيـر يطـرق أبـواب الفورمــوال 1
أشارت تقارير صحافية أوروبية إلى أن
السائق اللبناني خليل بشير يفاوض فرقًا
في بطولة العالم لسباقات سيارات
الفورموال  ،1وهو سيخوض غمار بطولة
«أوتو جي بي» في املوسم املقبل بعد
إلغاء بطولة «آي وان غران بري» حيث
دافع عن ألوان الفريق اللبناني خالل 3
أعوام
أورد م� � ��وق� � ��ع «يوروسبورت»
ّ
املتخصص على شبكة «اإلنترنت»
أن خ �ل �ي��ل ب �ش �ي��ر أص �ب ��ح أق � ��رب من
أي وق� ٍ�ت مضى لتحقيق حلمه بأن
يصبح أول سائق عربي يلعب دورًا
في بطولة العالم لسباقات سيارات
الفورموال .1
وأض � � ��اف امل � �ص ��در ع �ي �ن��ه أن بشير
�رق عدة
( 26ع��ام��ًا) ي �ت �ف��اوض م��ع ف � ٍ
ف��ي الفئة األول��ى م��ن أج��ل لعب دور
س��ائ��ق ال �ت �ج��ارب ف��ي م��وس��م ،2010
ق�ب��ل أن ي �ت �ح� ّ�ول أول سائق
عربي يقف على خط انطالق
أح ��د ال �س �ب��اق��ات ،وق ��د زادت
التكهنات بشأن تعاقده مع
أح� ��د ال� �ف ��رق ع �ن��دم��ا شوهد
ف � � ��ي ح� � �ف � ��ل إط � � �ل� � ��اق فريق
«ف � �ي ��رج �ي�ن راي� �س� �ي� �ن ��غ» في
العاصمة اإلنكليزية لندن،
ح� �ي ��ث ت� � ّ�م� ��ت دع� � � ��وة الئحة
ّ
محددة من األش�خ��اص .كما
ل �ف��ت ح �ض��ور ب �ش �ي��ر برفقة
ال�ب��ري�ط��ان��ي أن� ��درو بارشال
أح� � � � ��د م� � �س� � �ت� � �ش � ��اري مالك
الحقوق التجارية في الفئة
األول ��ى بيرني إيكليستون،
ال��ذي يعمل ع��ادة ف��ي مجال
العقود الرعائية.
وأث� � ��ار ه� ��ذا ال �خ �ب��ر حشرية
وسائل اإلعالم في بريطانيا
سيبقى السائق البولوني
ال� �ت ��ي س �ع��ت إل � ��ى االتصال
روبرت كوبيتسا مع
ب��ال �س��ائ��ق ال �ل �ب �ن��ان��ي املقيم
ينافس
فريق رينو ،الذي
ف� ��ي أوك � �س � �ف� ��ورد ،وق � ��د نقل
العالم
في بطولة
ع� �ن ��ه م� ��وق� ��ع «ك � � � ��راش دوت
ما
بحسب
،1
للفورموال
ن� ��ت» امل �ت �خ �ص��ص برياضة
ذكر مدير أعماله دانيال السيارات قوله« :شيء مثير
رؤي � ��ة ك ��ل ه� ��ذه التغييرات
موريلي.
ف��ي ال �ف��ورم��وال  1ح�ي��ث ّ
ّ
يتم
وانضم كوبيتسا إلى
ض��خ دم ��اء ج��دي��دة ف��ي هذه
رينو في تشرين األول
ال��ري��اض��ة .ل��دي�ن��ا ف��ي الشرق
املاضي ،لكن قرار
األوس��ط سباق في البحرين
حصة
األخير ببيع
وآخ��ر في أب��و ظبي ،ومثلما
الفريق
كبيرة من
كنت أول سائق م��ن املنطقة
ملجموعة «جيني
يجلس خلف سيارة أحادية
امل�ق�ع��د ،أري ��د أن أص �ب��ح أول
كابيتال» االستثمارية
س � ��ائ � ��ق ع � ��رب � ��ي ي � �ص� ��ل إلى
من لوكسمبور ،أثار
الفورموال .»1
الشكوك حول مستقبل
وأض � � ��اف« :أع �ت �ق ��د أن سنة
سائق «بي أم دبليو
 2010ه ��ي ال ��وق ��ت املناسب
ساوبر» سابقًا.
ل �ل��اس � �ت � �ف � ��ادة م� � ��ن الفرص
امل �ت��اح��ة اآلن ف��ي الفورموال
 1وإدخ � ��ال ال �ش��رق األوسط
أكثر في هذه الرياضة .كلنا
يعلم أن الفرق تعاني كثيرًا
ْ ل� �ج ��ذب امل� �م � ّ�ول�ي�ن والرعاة،
ّ
ل�ك��ن ل��دي دع��م كبير م��ن أج��ل وضع
ّ
برنامج يخولني القيادة في إحدى
ال�ب�ط��والت ال��راف��دة ف��ي م� ��وازاة لعب
دور سائق التجارب والتطوير مع
أحد فرق الفئة األولى».
وي �ن �ت �ظ��ر ب �ش �ي��ر ت� �ع ��اق ��ده م ��ع أحد
ال��رع��اة ال��ذي سيلعب دورًا أساسيًا
ف��ي دف��ع مسيرته خطوة أخ��رى إلى
األم � ��ام ،وه ��و ي �خ��وض ال �ي��وم غمار
ال�ت�ج��ارب ف��ي إح��دى أه��م البطوالت
األوروب � �ي � � ّ�ة وه� ��ي «أوت� � ��و ج ��ي بي»
ً
ابتداء من املوسم املقبل
التي ستحل
ً
ب��دال من بطولة «ي��ورو سيرييز أف
 ،»3000التي كانت محطة أساسية
لسائقي الفورموال  1قبل خوضهم
ال �ب �ط��ول��ة األه � ��م ف ��ي ع ��ال ��م رياضة

كوبيتسا
سيبقى مع
رينو

خليل بشير (إلى اليسار) وأندرو بارشال أمام عدسات وسائل اإلعالم خالل حفل إطالق فريق «فيرجني رايسينغ» في لندن

كرة المضرب

لفت ظهور بشير
برفقة أندرو بارشال أحد
مستشاري إيكليستون

املحركات.
�ال م��ع «األخ �ب��ار» أوضح
وف��ي ات �ص� ٍ
ب� �ش� �ي ��ر أن األس� � �ب � ��وع �ي��ن املقبلني
س �ي �ك��ون��ان ح��اس �م�ين ف��ي مسيرته،
ل �ك �ن��ه م �ت �ف��ائ��ل ح � ��ول وص ��ول ��ه إلى
�رار يعطي م�س�ي��رت��ه دف�ع��ة كبيرة:
ق� ٍ
«ت�ع�م��ل ش��رك��ة ف�ل��ول��س املتخصصة
في مجال التسويق واإلع�ل�ان ،على
تأمني أفضل دعم ممكن لي ،وهو أمر
ٍ
ض��روري .أن��ا أث��ق ج�دًا باألشخاص
الذين أعمل معهم حاليًا ،وخصوصًا
أنهم يملكون شبكة عالقات واسعة
الشرق األوسط حيث ملست دعمًا
في ً
هائال في زيارتي األخيرة».
(األخبار)

• مالعب إسبانيا •

بتروفا أولى ضحايا هينان العائدة الى املالعب
ك � ��ان ال� ��روس� ��ي م �ي �خ��ائ �ي��ل يوجني
امل �ص �ن��ف راب �ع ��ًا اول ض �ح��اي��ا دورة
ال � ��دوح � ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ل � �ك� ��رة املضرب
ب�خ�س��ارت��ه ام ��ام االوك ��ران ��ي سيرغي
ستاخوفسكي  7-6و 6-2ف��ي الدور
االول .وت ��أه ��ل ال �ص ��رب ��ي فيكتور
ترويكي الخامس ال��ى ال��دور الثاني
ب�ف��وزه على االسباني دان�ي��ال ترافر
 1-6و ،5-7وه��و سيقابل البلجيكي
اوليفييه روشو الفائز على القطري
ع �ب ��دال �ل ��ه ح �ج ��ي امل � �ش� ��ارك ببطاقة
دع � ��وة ب �س �ه��ول��ة  1-6و .0-6ولحق
ب�ه�م��ا ال ��روس ��ي ي�ف�غ�ي�ن��ي كوريليف
ب � �ف� ��وزه ع �ل ��ى االرج �ن �ت �ي �ن ��ي مارتن
ف��اس��ال��و ارغ�ي�ي��و  2-6و ،3-6ليواجه
السويسري روجيه فيديرر.

دورة مدراس
ب � ��دأ ال � �ك� ��روات� ��ي م� ��اري� ��ن سيليتش
امل �ص �ن��ف ث��ان �ي��ًا ح �م �ل��ة ال� ��دف� ��اع عن
ل �ق �ب��ه ف� ��ي دورة م� � � ��دراس الهندية

ال�ب��ال�غ��ة ج��وائ��زه��ا  400ال ��ف دوالر،
بتخطيه الروسي إيغور كونيتسني
 2-6و .4-6وتغلب ال�ص��رب��ي يانكو
تيبساريفيتش الرابع على االسباني
العائد من االصابة كارلوس مويا -6
 3و ،6-7والتشيكي ي��ان ه��اي��ك على
االملاني سيمون غريول السادس 6-3
و 2-6و ،4-6والكولومبي سانتياغو
جيرالدو على االمل��ان��ي ب�ي��ورن بهاو
 4-6و 7-6و.3-6

دورة بريسباين
حققت البلجيكية جوستني هينان
امل�ص�ن�ف��ة اول ��ى ع��امل�ي��ًا س��اب�ق��ًا عودة
ّ
جيدة الى مالعب الكرة الصفراء بعد
غ�ي��اب  18ش�ه�رًا الع�ت��زال�ه��ا ،بفوزها
على الروسية ناديا بتروفا املصنفة
ثانية  5-7و ،5-7في دورة بريسباين
االوس�ت��رال�ي��ة .وبلغت ال��دور الثاني
اي �ض��ًا ،ال�ص��رب�ي��ة آن ��ا إيفانوفيتش
امل� �ص� �ن� �ف ��ة ث� ��ال � �ث� ��ة ب �ت �غ �ل �ب �ه ��ا على

االوسترالية أليسيا موليك  5-7و6-1
و ،3-6والتشيكية لوسي سافاروفا
بفوزها على االملانية آنا غروينفيلد
 7-6و 4-6و ،1-6وااليطالية روبرتا
فينتشي بتغلبها ع�ل��ى مواطنتها
س� � � ��ارة اي� � ��ران� � ��ي  4-6و 6-2و.2-6
وخرجت الروسية اليسا كليبانوفا
الخامسة بخسارتها امام مواطنتها
اناستازيا بافليوتشنكوفا  6-4و2-6
و .6-2ولدى الرجال ،خرج الفرنسي
ج�ي��ري�م��ي ش� ��اردي امل�ص�ن��ف سابعًا
م� ��ن ال� � � ��دور االول ب �خ �س ��ارت ��ه امام
الكولومبي اليخاندرو فاال  6-4و.6-4
وتأهل البرازيلي توماس بيلوتشي
املصنف ثامنًا والفرنسيان ريشار
غاسكيه وم��ارك جيكيل ،بفوز االول
على االرجنتيني خ��وان إيغناسيو
تشيال  3-6و 6-3و ،1-6والثاني على
الفنلندي ي��ارك��و نيمينن  3-6و6-4
و .4-6وال�ث��ال��ث على االمل��ان��ي فيليب
بيتشنر  3-6و.1-6

برشلونة يستضيف إشبيلية في أقوى مباريات كأس إسبانيا
ََ
ُيفتتح ذهاب دور الـ 16في مسابقة كأس
إسبانيا لكرة ال��ق��دم ب��م��ب��اراة ن��اري��ة بني
برشلونة حامل اللقب وضيفه إشبيلية.
كذلك تبرز املواجهة بني فالنسيا وضيفه
ديبورتيفو ال كورونيا ،وخصوصًا أن
الفريقني ّ
يقدمان ً
أداء مميزًا هذا املوسم
حيث يحتل األول امل��رك��ز الثالث بفارق
 4ن��ق��اط أم����ام دي��ب��ورت��ي��ف��و ال كورونيا
السادس .وتقام مباريات اإلياب في 13

الشهر الحالي.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
¶ الثالثاء:
برشلونة × إشبيلية ()23.00
¶ األربعاء:
سلتا فيغو (ثانية) × فياريال ()19.00
الكوركون (ثالثة) × راسينغ سانتاندر
(أولى) ()21.00
ف��ال��ن��س��ي��ا × دي���ب���ورت���ي���ف���و ال كورونيا

()21.00
ريكرياتيفو هويلفا (ثانية) × أتلتيكو
مدريد ()23.00
¶ الخميس:
راي������و ف��ال��ي��ك��ان��و (ث���ان���ي���ة) × مايوركا
()21.00
هيركوليس أليكانتي (درج���ة ثانية) ×
أوساسونا ()21.00
ملقة × خيتافي (.)23.00

