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رياضة
الفورموال 1

أخبار رياضية

فيراري يقاطع سباق النمسا كرمى لعيون فيتيل
ال ي ــزال ال ـجــدل قــائـمــا ح ــول احتمال
م ـع ــاق ـب ــة مـ ـتـ ـص ــدر بـ ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم
ل ـس ـب ــاق ــات س ـ ـيـ ــارات ال ـ ـفـ ــورمـ ــوال ،1
األملــانــي سيباستيان فيتيل ،سائق
فـيــراري بحرمانه مــن خــوض سباق
جـ ــائـ ــزة ال ـن ـم ـس ــا الـ ـكـ ـب ــرى ،امل ــرح ـل ــة
ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة ،األسـ ـب ــوع
ال ـح ــال ــي ،ب ـعــد الـ ـح ــادث ال ـن ــاج ــم عن
"ق ـ ـيـ ــادتـ ــه املـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــورة" ،مـ ــا أدى إل ــى
اص ـط ــدام سـيــارتــه بـسـيــارة منافسه
البريطاني لويس هاميلتون ،سائق
مـ ــرس ـ ـيـ ــدس ،خ ـ ـ ــال س ـ ـبـ ــاق ج ــائ ــزة
أذربيجان الكبرى األخير في شوارع
العاصمة باكو.
وفــي هــذا الـصــدد ،يـتــردد أن فيراري
س ـي ـقــاطــع س ـب ــاق ال ـن ـم ـســا ف ــي ح ــال
ّ
وقع االتحاد الدولي للسيارات "فيا"
الـعـقــوبــة عـلــى فيتيل .ورغ ــم أن هــذا
األمــر يبقى في إطــار األقاويل ،إال أن
صحيفة "ال غازيتا ديللو سبورت"
تبدي "ثقتها من مصادرها".
وك ــان فيتيل قــد عــوقــب خــال سباق
أذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان ب ــالـ ـت ــوق ــف مل ـ ـ ــدة ع ـشــر

ـوان ،وذل ــك بـعــد احـتـكــاكــه بسيارة
ثـ ـ ٍ
ه ــام ـي ـل ـت ــون مـ ـتـ ـص ــدر الـ ـسـ ـب ــاق مــن
ال ـ ـخ ـ ـلـ ــف ث ـ ـ ــم اص ـ ـ ـطـ ـ ــدامـ ـ ــه ب ـغ ـض ــب

ب ـ ــإط ـ ــارات س ـ ـيـ ــارة ال ـب ــري ـط ــان ــي فــي
ال ـف ـتــرة ال ـتــي سـبـقــت خـ ــروج سـيــارة
األمان من الحلبة.

ُّ
ّ
المتهورة» في أذربيجان (أ ف ب)
اتهم فيتيل بـ«القيادة

وأص ـ ـ ـ ــدر امل ـ ـشـ ــرفـ ــون عـ ـل ــى ال ـس ـب ــاق
العقوبة بعد فحص دليل الفيديو،
مؤكدين أن فيتيل اصـطــدم بسيارة
هاميلتون عقب مناورة "خطيرة".
ّ
وقـ ـ ــال ب ـع ــض امل ـع ــل ـق ــن إن ال ـســائــق
األمل ــان ــي أفـلــت مــن عـقــوبــة مــا سموه
"القيادة املتهورة".
وأنـهــى فيتيل الـسـبــاق متفوقًا على
هــامـيـلـتــون ل ـيـ ّ
ـوســع ال ـف ــارق إل ــى 14
ن ـق ـطــة ف ــي ص ـ ـ ــدارة ال ـت ــرت ـي ــب ال ـع ــام
للبطولة.
وقال هاميلتون للصحافيني" :تعمد
(فـيـتـيــل) االص ـط ــدام بـسـيــارة أخــرى
وأفـلــت مــن العقاب ونـجــح فــي إنهاء
السباق في املركز الــرابــع .أعتقد أنه
مخز .أعتقد أنه جلب العار على
أمر
ٍ
نفسه".
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ات ـه ــم ف ـي ـت ـيــل مـنــافـســه
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ـت ـع ـم ــد ال ـت ـق ـل ـي ــل مــن
سرعة سيارته ملضايقته وذلك أثناء
خــروجــه مــن املـنـحـنــى رق ــم  16أثـنــاء
استعداد سيارة األمــان للخروج من
الحلبة.

األلعاب األولمبية

ّ
كوريا الجنوبية تمد يدها األولمبية لجارتها الشمالية
تستمر كرة القدم في ترطيب األجواء
بـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ـت ـ ــن ال ـ ـنـ ـ ّـدي ـ ـتـ ــن كـ ــوريـ ــا
الشمالية وكوريا الجنوبية .الجديد
أن الــرئ ـيــس ال ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي مــون
جـ ــاي  -إيـ ــن ط ـل ــب م ـس ــاع ــدة الـلـجـنــة
األومل ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـ ــدع ـ ــوة ك ــوري ــا
الشمالية للمشاركة في دورة األلعاب
األومل ـب ـيــة الـشـتــويــة  2018فــي بيونغ
تـشــانــغ ،مـشـيـرًا إل ــى أن ذل ــك ُ
سيسهم
في السلم في املنطقة.
م ـ ــون ال ـ ــذي ي ــؤي ــد إح ـ ـيـ ــاء ال ـع ــاق ــات
بـ ــن سـ ـي ــول وبـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ ،اق ـت ــرح
مشاركة الكوريتني بفريق واحــد في
دورة األل ـعــاب الـشـتــويــة املقبلة التي

تستضيفها كــوريــا الجنوبية للمرة
األولى.
وخــال لقائه رئيس اللجنة األوملبية
األمل ـ ــان ـ ــي تـ ــومـ ــاس بـ ـ ــاخ فـ ــي سـ ـي ــول،
ج ــدد م ــون رغ ـب ـتــه ف ــي «دبـلــومــاسـيــة
رياضية» ،مشددًا على أن تقدم اللجنة
املساعدة لتمكني كوريا الشمالية من
املشاركة في هذه األلعاب.
وقال املتحدث باسم الرئيس الكوري
ال ـج ـنــوبــي اس ـت ـن ــادًا إل ــى تـصــريـحــات
لألخير« :إذا شاركت كوريا الشمالية،
ف ـس ـت ـك ــون م ـس ــاه ـم ــة ل ـي ــس ف ـق ــط فــي
الـ ـ ـ ــروح األومل ـ ـب ـ ـيـ ــة ،ولـ ـك ــن أيـ ـض ــا فــي
ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـسـ ــام فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة وف ــي

ال ـعــالــم ،بــاإلضــافــة إل ــى تـنــاغــم أفضل
للبشرية».
وأضاف أن مون أعرب عن أمله في «أن
تكون األلعاب األوملبية لبيونغ تشانغ
ألعابًا أوملبية للسالم وتريح الكوريني
املجروحني من االنقسامات».
وال تزال الكوريتان في حالة حرب من
الناحية الفنية منذ توقيع الهدنة عام
 ،1953وكانت بيونغ يانغ قد قاطعت
دورة األلـعــاب األوملـبـيــة الصيفية في
سيول في عام .1988
بــدورهّ ،
رحب باخ بطلب مون ،مشيرًا
إلى أنه يعكس الروح األوملبية ،ووعد
بــامل ـســاعــدة ع ـلــى ف ـتــح ب ــاب أومل ـب ـيــاد

بـ ـي ــون ــغ تـ ـش ــان ــغ أم ـ ـ ـ ــام ال ــري ــاضـ ـي ــن
الكوريني الشماليني ،بحسب متحدثه
الرسمي ،دون أن يحدد الكيفية التي
يتدخل بها في هذا امللف.
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ف ـ ــري ـ ــق ي ـج ـمــع
الـ ـك ــوريـ ـت ــن ،س ـت ـك ــون هـ ـن ــاك فــرصــة
إش ــراك بعض الرياضيني الشماليني
في الرياضات الجماعية مثل الهوكي
على الجليد.
في املقابل ،استبعد املـنــدوب الكوري
الشمالي الوحيد في اللجنة األوملبية
ً
ال ــدولـ ـي ــة هـ ــذا االقـ ـ ـت ـ ــراح ،م ـع ـل ــا ذل ــك
بــال ـتــوتــرات الـسـيــاسـيــة ب ــن الـبـلــديــن
وضيق الوقت.

كرة المضرب

حصن أمني في انطالق ويمبلدون
أك ـ ـ ــد ريـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارد لـ ـ ــويـ ـ ــس ،ال ــرئـ ـي ــس
الـتـنـفـيــذي لـثــالـثــة ال ـب ـطــوالت األرب ــع
الكبرى في كرة املضرب ،أن اإلجراءات
األمنية املحيطة بمالعب ويمبلدون
ِّ َ
ُعززت بعد موجة االعتداءات األخيرة
التي شهدتها لندن سابقًا.
ووزعـ ــت الـسـلـطــات األمـنـيــة عناصر
م ـت ـخ ـف ـيــة لـ ـلـ ـم ــراقـ ـب ــة ،وآخ ـ ــري ـ ــن مــع
أسلحتهم ،ووضـعــت فــواصــل واقية
لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـمــر
ألسبوعني والتي تشهد عادة توافد
ن ـح ــو  40أل ـ ــف ش ـخ ــص ي ــوم ـي ــا إل ــى
املالعب.
ووضعت الفواصل األمنية على طول
الطريق املؤدي إلى ويمبلدون ،عقب
االع ـتــداءات التي شهدتها لندن في
األشهر األخـيــرة ،بينها دهــس املــارة
بالسيارات.
وقـ ـ ـ ــال ل ـ ــوي ـ ــس« :هـ ـ ـن ـ ــاك زيـ ـ ـ ـ ــادة فــي
إجـ ــراءات أخ ــرى ،لكن معظمها غير
معلن أو مكشوف» ،رافضًا إضافة أي
تفاصيل بهذا الشأن ألسباب أمنية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار لـ ــويـ ــس إل ـ ـ ــى أن ال ــاع ـب ــن
مــرتــاحــون ملـسـتــوى األمـ ــن ،مضيفًا:
«ردود الفعل كانت إيجابية .يقولون
إن ـه ــم ي ـش ـعــرون ب ــاألم ــان ،وإنـ ــه أمــر
مـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــادون ل ـ ــه ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع أنـ ـح ــاء
العالم».
وعلى صعيد النتائج ،بدأ البريطاني
أندي موراي املصنف أول حملة الدفاع
عــن لقبه بالفوز على الكازاخستاني
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عززت الشرطة اإلجراءات األمنية المحيطة بمالعب بعد االعتداءات في لندن (أ ف ب)

ألـكـسـنــدر بــابـلـيــك بـسـهــولــة  1-6و4-6
و.2-6
ويلتقي البريطاني فــي الــدور الثاني
األملـ ــانـ ــي داس ـ ــن ب ـ ـ ــراون ال ـ ــذي أخ ــرج
اإلسباني رافايل نادال قبل عامني.
ويأمل موراي أن يصبح أول بريطاني
ي ـحــرز لـقـبــن مـتـتــالـيــن ف ــي الـبـطــولــة
م ـن ــذ أن ف ـع ــل ذلـ ــك ف ــري ــد بـ ـي ــري حــن

تــوج بثالثة ألقاب متتالية بني 1934
و.1936
بدوره ،بلغ نادال املصنف ثانيًا الدور
الثاني بفوزه على األوسـتــرالــي جون
ميلمان  1-6و 3-6و .2-6وهو الفوز رقم
 850ل ـنــادال فــي مسيرته االحـتــرافـيــة.
وسيلتقي ن ــادال فــي م ـبــاراتــه املقبلة
مع األميركي دونالد يونغ الفائز على

االوزبكي دنيس ايستومني  7-5و4-6
و 4-6و 2-4ثم باالنسحاب.
كذلك ،تأهل الياباني كي نيشيكوري
التاسع إلــى الــدور الثاني بفوزه على
اإليـ ـط ــال ــي مـ ــاركـ ــو س ـت ـش ـي ـنــاتــو 2-6
و 2-6و ،0-6والـفــرنـســي جــو ويلفريد
تـســونـغــا ال ـثــانــي ع ـشــر بـتـغـلـبــه على
البريطاني كاميرون نــوري  3-6و2-6
و ،2-6واألمـيــركــي ســام كــويــري الرابع
والـ ـعـ ـش ــرون ع ـل ــى حـ ـس ــاب اإلي ـط ــال ــي
توماس فابيانو  6-7و.5-7
ف ــي املـ ـق ــاب ــلَّ ،
ودع األوسـ ـت ــرال ــي نـيــك
ك ـيــريــوس ال ـع ـشــرون م ــن الـ ــدور األول
بخسارته أمــام الفرنسي بيار  -هوغ
هيربير  6-3و 6-4ثم باالنسحاب.
أما لدى السيدات ،فتأهلت الرومانية
سـ ـيـ ـم ــون ــا ه ــالـ ـي ــب املـ ـصـ ـنـ ـف ــة ث ــان ـي ــة
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـثـ ــانـ ــي ب ـ ـفـ ــوزهـ ــا ع ـلــى
النيوزيلندية مارينا ايراكوفيتش 4-6
و.1-6
كـ ــذلـ ــك ح ـ ـجـ ــزت األوك ـ ــران ـ ـي ـ ــة إي ـل ـي ـنــا
سـفـيـتــولـيـنــا ال ــرابـ ـع ــة ب ـطــاق ـت ـهــا إل ــى
ال ــدور الـثــانــي ،بـفــوزهــا الـصـعــب على
األوسترالية آشلي بارتي  5-7و.6-7
أي ـضــا ،تــأهـلــت األمـيــركـيــة املخضرمة
فينوس وليامس ( 37عامًا) العاشرة
إلى الدور ذاته بفوزها على البلجيكية
أليز ميرتنز  6-7و.4-6
وفي الدور األول أيضًا ،فازت األميركية
مــادي ـســون كـيــز الـســابـعــة ع ـشــرة على
اليابانية ناو هيبينو  4-6و.2-6

كرة القدم ّ
تودع
رضا عنتر الالعب اليوم
ستكون كرة القدم اللبنانية اليوم مع لحظات
مؤثرة حني ّ
تودع القائد األسطورة رضا عنتر
الذي سيختتم مسيرته العبًا ،لكي يبدأ مسيرة
جديدة مدربًا ،وتحديدًا مع فريق الراسينغ .عنتر
وزمالء املاضي والحاضر من العبني ومدربني
سيكونون حاضرين اليوم عند الساعة 17.30
على ملعب صيدا في مباراة اعتزاله التي ستبقى
محفورة في ذاكرة الكرة اللبنانية ،ليس فقط
لكونه اعتزال عنتر ،بل لوجود ثالثة العبني
كبار فيها ،هم اإلسبان جيرار بيكيه وجوردي
البا وسيرجيو بوسكتس العبو فريق برشلونة
واملنتخب اإلسباني .هؤالء سيكونون حاضرين
اليوم في املؤتمر الصحافي الذي سيعقد في
مجمع «سيتي سنتر» عند الساعة 13.00
ُ
للحديث عن املباراة الحدث التي تقام بتنظيم من
شركة «إيغل إنترناشونال».

دورة مدربي النخبة
بإشراف «الفيفا»
افتتح االتحاد اللبناني لكرة القدم دورة مدربي
النخبة التي يقيمها في فندق رامادا على مدى
خمسة أيام بإشراف االتحاد الدولي ،ويحاضر
فيها املحاضر القطري أحمد عمر فستق.
ويشارك في الدورة  28مدربًا لبنانيًا من أندية
الدرجة األولى والثانية ،ويخضعون لتدريبات
عملية على ملعب الصفاء من الساعة 6.30
صباحًا حتى  ،10.00فيما تقام املحاضرات
النظرية في فندق رامادا من  12وحتى  3عصرًا.
حضر االفتتاح األمني العام لالتحاد اللبناني
جهاد الشحف ،الذي شدد على أهمية الدورة في
تطوير املدرب اللبناني الذي يسعى االتحاد إلى
االستثمار في دورات تصقله ّ
وتنمي قدراته.
وتمنى الشحف للمدربني موسمًا جيدًا ،مطالبًا
إياهم بالتعاون مع الحكام وإدارة اللعبة.

أصداء عالمية

وياه جديد في باريس
سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان في صفحته الرسمية
على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» تعاقده
مع نجل النجم الليبيري السابق جورج وياه،
تيموثي ،الذي يبلغ السابعة عشرة .وسيدافع
تيموثي عن ألوان سان جيرمان حتى عام
كهاو الى نادي العاصمة
 2020وهو الذي انضم
ٍ
الفرنسية في تموز .2014
وذكر النادي« :تألق بشكل الفت في دوري الشبان
املوسم املاضي» ،وهو الدوري املوازي لدوري
أبطال أوروبا ،لكن للفئات العمرية.
ويحمل تيموثي الذي ولد في  22شباط عام
 ،2000الجنسية األميركية كونه ولد في نيويورك
ودافع عن أكاديمية فريق املدينة نيويورك ريد
بولز قبل االنتقال الى العاصمة الفرنسية في
 2014للسير على خطى والده جورج ،الالعب
األفريقي الوحيد الحائز جائزة الكرة الذهبية
ألفضل العب في العالم عام .1995

كوينتراو يمثل أمام القضاء

مثل املدافع البرتغالي فابيو كوينتراو أمام القضاء
اإلسباني أمس بتهمة التهرب الضريبي بحسب ما
كشف املتحدث باسم محكمة التمييز في مدريد.
ومثل كوينتراو ( 29عامًا) الذي لعب املوسم
املاضي مع موناكو الفرنسي على سبيل اإلعارة
من ريال مدريد ،أمام محكمة بوسويلو دي
االركون ،الواقعة في األحياء الراقية للعاصمة
مدريد ومقر سكن عدد كبير من نجوم كرة القدم.
ويتهم كوينتراو بأنه تهرب من دفع ضرائب بقيمة
 1,3مليون يورو .ولم يكشف املتحدث باسم
املحكمة شيئًا عن مضمون الجلسة ،تماشيًا
مع سرية التحقيقات في هذه القضية ،لكن وفقًا
ملصادر قانونية أخرى ،توصل كوينتراو الى
تسوية قبل الدخول الى املحكمة من خالل دفع
مبلغ  1,7مليون يورو الى سلطات الخزينة بعدما
أضيفت الفوائد الى مبلغ الـ  1,3مليون يورو
املتوجب عليه.

