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ّ
من فضة

بطولة العالم للراليات

هيرفونن ّ
يتوج في البرتغال ويقبض على صدارة الترتيب
لن ينسى الفنلندي ميكو هيرفونن رالي
ال �ب��رت �غ��ال ،امل��رح �ل��ة ال��راب �ع��ة م ��ن ب�ط��ول��ة
العالم للراليات ،إذ شهد تحقيقه لفوزه
االول خلف مقود س�ي��ارة فريقه الجديد
سيتروين ،لينتزع بذلك صدارة الترتيب
ال �ع��ام م��ن زم�ي�ل��ه ال�ف��رن�س��ي سيباستيان
ل ��وب ،ب�ط��ل ال�ع��ال��م ف��ي االع� ��وام الثمانية
االخيرة.
وم ��ن امل��ؤك��د ان ه �ي��رف��ون��ن اس �ت �ف��اد من
ان �س �ح��اب زم�ي�ل��ه ال �ح��ال��ي ل ��وب وزم�ي�ل��ه
ال�س��اب��ق ف��ي ف��ورد م��واط�ن��ه ي��اري ماتي
الت�ف��اال وبديله ف��ي الفريق البريطاني،
النروجي بتر سولبرغ ،في اليوم االول
ب�س�ب��ب خ��روج �ه��م ع��ن امل �س��ار ،م��ن اج��ل
ان يحقق ف��وزه االول منذ إح ��رازه لقب
رال � ��ي اوس� �ت ��رال� �ي ��ا ف ��ي اي� �ل ��ول امل ��اض ��ي،
والخامس عشر ف��ي مسيرته ،م��ا سمح
له بتصدر الترتيب العام بفارق  9نقاط
عن لوب.
وت � �ق� � ّ�دم ه �ي��رف��ون��ن ب� �ف ��ارق  1.51دق�ي�ق��ة
ع�ل��ى س��ائ��ق «أداب� �ت ��ا  -ف� ��ورد» ال�ن��روج��ي
مادز أوستبرغ و 3.25دقيقة على سائق
أم  -س �ب��ورت ف � ��ورد» ال ��روس ��ي يفغيني
ن��وف�ي�ك��وف ،فيما تمكن س��ول�ب��رغ بفضل
ق��ان��ون «رال ��ي  »2م��ن ال �ع��ودة ال��ى ال��رال��ي
وشق طريقه حتى املركز الرابع ،متقدمًا
على ال�ق�ط��ري ن��اص��ر العطية ال��ذي نجح

على منت سيتروين «دي أس  »3في إحراز
املركز الخامس.
ون�ج��ح سيتروين ف��ي ال�خ��روج ف��ائ�زًا من
ال��رال��ي البرتغالي للمرة الخامسة على
ال �ت ��وال ��ي ب �ع��د ان ت � � ّ�وج ب ��ه ع��ام��ي 2007
و 2009عبر بطل العالم لوب وعامي 2010

هيرفونن خالل إحدى املراحل أمس (أ ف ب)

و 2011ع �ب��ر س��ائ �ق��ه ال �س��اب��ق ال�ف��رن�س��ي
اآلخ� ��ر س�ي�ب��اس�ت�ي��ان اوج �ي �ي��ه ال� ��ذي ت��رك
م �ك��ان��ه ه ��ذا امل ��وس ��م ل �ه �ي��رف��ون��ن وان�ت�ق��ل
ال ��ى ف��ول�ك�س�ف��اغ��ن ال �ت��ي ت �ش��ارك ب�س�ي��ارة
«سكودا فابيا» ،وقد حل ثامنًا في السباق
بفارق اكثر من تسع دقائق عن هيرفونن
ال ��ذي ف��از ب��ال��رال��ي م��ن دون أن ينهي أي��ًا
م��ن مراحله الخاصة ال �ـ( 19ألغيت ثالث
مراحل خاصة من  8الى  10يوم الجمعة
تخوفًا على سالمة السائقني) في املركز
االول ،فيما ك��ان سولبرغ االكثر ف��وزًا (8
م��راح��ل) ام ��ام س��ائ��ق س�ي�ت��روي��ن السابق
و«ميني» الحالي االسباني داني سوردو
( )6والتفاال (.)4
 ترتيب بطولة العالم للسائقني: -1هيرفونن  75نقطة
 -2لوب 66
 -3سولبرغ 59
 -4أوستبرغ 46
 -5نوفيكوف 36
 ترتيب بطولة الصانعني: -1سيتروين  133نقطة
 -2فورد 91
 -3أم سبورت  -فورد 60
 -4قطر  -فورد 28
 -5ميني .26
(أ ف ب)

الدوري األميركي للمحترفين

براينت ُينقذ اليكرز رغم سوء أدائه

فرنسا (المرحلة )30

هولندا (المرحلة )28

نانسي  -باريس سان جيرمان 1-2
املالياني باكاي تراوري ( )18ويوهان
مولو ( )89لنانسي ،واملالي محمد
سيسوكو ( )50لسان جيرمان.

أياكس امستردام  -هيراكليس 0-6
تيو يانسن ( )25ولورينسو إيبيسيليو
( )48والدنماركي كريستيان إريكسون
( )52ووفورنون أنيتا ( )63ونايجل
دي يونغ ( )72واأليسلندي كولبني
سيغبورسون (.)87

ليل  -تولوز 1-2
البلجيكي إيدين هازارد ()12
وديميتري باييه ( )31لليل ،وسيرجي
أوريير ( )60لتولوز.
سانت اتيان  -نيس 3-2
العاجي أالن غراديل ( )22وسيلفان
مارشال ( )42لسانت اتيان ،وأنطوني
مونييه ( 35و )56وفرنسوا كلير ()89
لنيس.
اوسير  -فالنسيان 0-2
بوردو  -ديجون 1-1
سوشو  -بريست 1-2
لوريان  -إيفيان 1-0
كاين  -اجاكسيو 0-0
مرسيليا  -مونبلييه (تأجلت)
 ترتيب فرق الصدارة: -1مونبلييه  60نقطة من  29مباراة
 -2باريس سان جرمان  60من 30
 -3ليل  54من 30
 -4تولوز  50من 30
 -5ليون  49من 29

فيتيس  -أزد ألكمار 2-2
الجورجي غورام كاشيا ( )35وماركو
فان غينكل ( )46لفيتيس ،واألميركي
جوزيه ألتيدور ( )32والدنماركي
سيمون بولسن ( )58أللكمار.
تفنتي انشكيده  -رودا 0-2
البرازيلي دوغالس تيكسييرا ()55
وويسلي فيرهويك (.)83
بي أس في أيندهوفن  -فينلو 0-2
السلوفاكي تيم ماتافس ( )9وممفيس
ديباي (.)89
فيينورد  -بريدا 1-3
أوتريخت  -اكسلسيور 2-3
غرونينغن  -هيرينفني 3-1
نيميغن  -دي غرافشاب 0-2
فالفيك  -أدو دن هاغ 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1أياكس امستردام  58من  28مباراة
 -2الكمار  57نقطة من 28
 -3تفنتي انشكيده  55من 28
 -4ايندهوفن  54من 28
 -5فيينورد  54من 28

ل�ع��ب ك��وب��ي ب��راي�ن��ت ،ن�ج��م ل��وس أنجليس
اليكرز ،دور املنقذ ،ليقود فريقه إلى الفوز
على نيو أورل�ي��ان��ز ه��ورن�ت��س  ،85-88رغم
أنه قدم أحد أسوأ عروضه على اإلطالق ،ال
بل كانت أسوأ بداية له في إحدى مباريات
ال��دوري األميركي الشمالي للمحترفني في
كرة السلة.
وفيما كان نيو أورليانز متجهًا إلى الفوز،
نجح براينت في تسجيل رمية ثالثية قبل
 20ثانية على نهاية املباراة ،وكانت األولى
له بعد  7محاوالت فاشلة.
وفشل براينت في التسجيل من محاوالته
الـ  15األولى في املباراة ،ليحقق أسوأ بداية
ل��ه ف��ي إح ��دى م �ب��اري��ات ال� ��دوري األم�ي��رك��ي
للمحترفني على اإلط�لاق ،متخطيًا البداية
السيئة التي كان قد حققها في كانون األول
 2010ض ��د س ��ان أن �ط��ون �ي��و س �ب��رز ع�ن��دم��ا
فشل أيضًا ف��ي التسجيل م��ن محاوالته الـ

 13األول� ��ى .واك�ت�ف��ى ب��راي�ن��ت بتسجيل 11
نقطة ض��د ن�ي��و أورل �ي��ان��ز ،م��ع  3متابعات
و 5تمريرات حاسمة ،وق��د ع��زا س��وء أدائ��ه
إل��ى «اإلره � ��اق» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن «ف�ش�ل��ه في
ترجمة الرميات ل��م يكلف فريقه الخسارة
أم��ام ن�ي��و أورل �ي��ان��ز» .وك��ان اإلس�ب��ان��ي ب��او
غاسول ،أفضل مسجلي اليكرز بـ  21نقطة
و 11م�ت��اب�ع��ة ،وأض� ��اف أن� ��درو ب��اي �ن��وم 19
نقطة و 10متابعات ،فيما كان جاريت جاك
األفضل لدى نيو أورليانز بـ  18نقطة و10
م�ت��اب�ع��ات .وت�غ�ل��ب س ��ان أن�ط��ون�ي��و س�ب��رز،
م�ت�ص��در مجموعة ال�ج�ن��وب ال�غ��رب��ي ،على
إنديانا بايسرز ثاني املجموعة الوسطى
 .103-112وك��ان تيم دانكن أفضل مسجلي
س �ب��رز ب �ـ  23ن�ق�ط��ة و 11م�ت��اب�ع��ة ،وأض ��اف
الفرنسي طوني باركر  18نقطة ،فيما كان
كل من ب��ول ج��ورج ودان��ي غرانغر األفضل
لدى إنديانا بـ  18نقطة.

وف� ��ي امل� �ب ��اري ��ات األخ� � � ��رى ،ف� ��از دي �ت��روي��ت
بيستونز على ت�ش��ارل��وت بوبكاتس -110
 107بعد التمديد ،ونيويورك نيكس على
ك�ل�ي�ف�لان��د ك��اف��ال�ي�ي��رز  ،75-91وف�ي�لادل�ف�ي��ا
سفنتي سيكسرز على أتالنتا هوكس -95
 ،90وم�م�ف�ي��س غ��ري��زل�ي��س ع�ل��ى م�ي�ل��ووك��ي
ب��اك��س  ،95-99ون �ي��وج �ي��رس��ي ن �ت��س على
ساكرامنتو كينغز  ،99-111ولوس أنجلس
كليبرز على يوتا جاز .96-105
وه��ذا برنامج مباريات ال�ي��وم :أوكالهوما
س�ي�ت��ي ث��ان��در × ش�ي�ك��اغ��و ب��ول��ز ،بوسطن
س �ل �ت �ي �ك��س × م� �ي ��ام ��ي ه � �ي� ��ت ،أورالن� � � � ��دو
ماجيك × دنفر ناغتس ،تورونتو رابتورز
× واش �ن �ط��ن وي � � ��زاردز ،ه �ي��وس�تن روك �ت��س
× إن ��دي ��ان ��ا ب ��اي � �س ��رز ،ف �ي �ن �ي �ك��س ص �ن ��ز ×
نيو أورل�ي��ان��ز ه��ورن�ت��س ،ب��ورت�لان��د ترايل
ب�ل�اي��زرز × مينيسوتا ت�م�ب��روول�ف��ز ،ل��وس
أنجلس اليكرز × غولدن ستايت ووريرز.

كرة المضرب

تدون اسمها في سجالت َّ
رادفانسكا ّ
املتوجات في ميامي
ت� َّ�وج��ت ال�ب��ول��ون�ي��ة ان�ي�ي�س�ك��ا رادف��ان�س�ك��ا،
امل�ص�ن�ف��ة راب �ع��ة ،أداء ه � ��ا ال��رائ��ع ف��ي دورة
م� �ي ��ام ��ي االم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ال � ��دول � �ي � ��ة ل� �ل ��رج ��ال
والسيدات في ك��رة املضرب ،ثانية دورات
املاسترز ( 1000نقطة) والبالغة جوائزها
 9.6م�لاي�ين دوالر ،بتحقيقها اللقب بعد
ف ��وزه ��ا ع �ل��ى ال��روس �ي��ة م ��اري ��ا ش��اراب��وف��ا
الثانية  5-7و ،4-6في املباراة النهائية.
وال�ل�ق��ب ه��و االول ل��رادف��ان�س�ك��ا ( 23عامًا)
في ميامي ،والثاني لها هذا املوسم ،بعد
تتويجها في دبي ،والتاسع في مسيرتها
االح�ت��راف�ي��ة ال�ت��ي انطلقت ع��ام  .2005كما
هو الفوز الثالث لها في  10مواجهات مع
ش��اراب��وف��ا ( 24ع��ام��ًا) ،ال�ت��ي فشلت للمرة
الرابعة في اعتالء منصة التتويج في هذه
الدورة بعد اعوام  2005و 2006و ،2011ولم
تحقق ّ
أي لقب هذه السنة.
وص��رح��ت رادف��ان�س�ك��ا ب�ع��د ال �ف��وز« :يجب
ان تكون الالعبة مستعدة بنسبة  100في
املئة للتغلب على ماريا .أنا سعيدة بأنني
قدمت أفضل ما لدي واإلرسال كان مفتاح
فوزي».
وكانت املباراة متكافئة ،وف��ازت كل العبة
ب��إرس��االت �ه��ا ،اال أن ال��روس �ي��ة ف �ق��دت��ه في
ال �ش��وط األخ �ي��ر ف��ي ك��ل م��ن امل�ج�م��وع�ت�ين،

رادفانسكا حاملة كأس الدورة (رويترز)
ال �ث��ان��ي ع �ش��ر ف ��ي األول � � ��ى ،وال �ع ��اش ��ر ف��ي
الثانية.
ول � ��دى ال� ��رج� ��ال ،ض� ��رب ال �ص ��رب ��ي ن��وف��اك
دي��وك��وف �ي �ت��ش ،امل �ص �ن��ف اول ،م��وع �دًا مع
ال �ب��ري �ط��ان��ي ان � ��دي م � � ��وراي ف ��ي ال �ن �ه��ائ��ي
بتغلبه على األرجنتيني خ��وان موناكو
 0-6و.6-7
ّ
وع ��ل ��ق م ��ون ��اك ��و ( 28ع� ��ام� ��ًا) ،ال� � ��ذي ه��زم

األميركيني أندي روديك وماردي فيش في
طريقه الى نصف النهائي لثاني مرة في
مسيرته في بطوالت املاسترز ،على مباراته
ً
مع ديوكوفيتش ،قائال« :املجموعة االولى
كانت ال تصدق ،لعب نوفاك كمصنف اول
في العالم ،وكانت االم��ور صعبة ّ
علي .ثم
ف��ي املجموعة الثانية حصل ص��راع قوي
ليتحول نصف النهائي الى مباراة جميلة.
سأتذكر هذه الدورة طوال حياتي».
وه ��ذه ه��ي امل ��رة ال��راب �ع��ة ال�ت��ي ي�ب�ل��غ فيها
دي��وك��وف �ي �ت��ش ( 24ع ��ام ��ًا) ،ح��ام��ل ال�ل�ق��ب،
نهائي ميامي ،وهي سيسعى الى الثأر من
موراي الرابع ،الذي حرمه اللقب في .2009
وك��ان م��وراي قد تأهل ال��ى النهائي بدون
ان يلعب بعد إعالن اإلسباني رافايل نادال
الثاني انسحابه من نصف النهائي األول
الصابة في الركبة اليسرى.
وال�ت�ق��ى دي��وك��وف�ي�ت��ش م��رت�ين ه��ذه السنة
م� ��ع م � � � ��وراي ،ف� �ف ��از ال� �ص ��رب ��ي ف� ��ي ن�ص��ف
ن� �ه ��ائ ��ي ب� �ط ��ول ��ة اوس� �ت ��رال� �ي ��ا امل �ف �ت��وح��ة،
وم � ��وراي ف��ي ن�ص��ف ن�ه��ائ��ي دب ��ي ،ك�م��ا ان
موراي هو الوحيد الى جانب السويسري
روجيه فيديرر ال��ذي تمكن من الفوز على
ديوكوفيتش منذ بداية السنة.
(أ ف ب)

