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رابطة العبي »الكالتشيو« تعتزم اإلضراب ليندبرغ ترأس لجنة التقييم األولمبية 

قطر قادرة على استضافة مونديال 2022

هايدفيلد ينضم إلى ساوبر

سيدات ميدلزبره يلعبن في كوريا الشمالية 

مازال العب���و دوري الدرجة 
القدم  األول���ى اإليطالي لك���رة 
عازمني على القيام بإضراب في 
وقت الحق من هذا الش���هر بعد 
فشل جهود التوصل التفاق مع 
األندية حول وضع ضوابط جديدة 

للتعاقدات.
وأعلنت رابطة العبي الدوري 
اإليطال���ي أن���ه س���يتم تنظيم 
االضراب يومي 25 و26 اجلاري 
بالتزامن مع اجلولة اخلامس���ة 
من الدوري احمللي اال إذا وافقت 
رابطة أندية دوري الدرجة األولى 
على إلغاء فقرة خاصة باالنتقال 

القصري لالعبني.
وبع���د انتهاء فترة س���ريان 
التعاقدات في  الئحة ضواب���ط 
30 يونيو املاضي، طالبت رابطة 
الدوري اإليطالي بتطبيق لوائح 

االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
التي تنظم انتقاالت الالعبني في 
حالة تبقي عام واحد على نهاية 

عقودهم.
وفي مثل هذه احلالة ينبغي 
على الالعبني قبول االنتقال إلى 
ناد آخر في مثل املس���توى وإال 
يجري انهاء عقودهم مع احلصول 
على 50% من مستحقاتهم حتى 

نهاية عقودهم.
وعارضت رابطة العبي الدوري 
اإليطالي هذا الطلب ألنه »يفتقر 
متاما ألي شكل من أشكال احلماية 

لالعبني«.
ومن املقرر أن يتم استئناف 
املفاوضات مجددا في وقت الحق 
هذا األسبوع في املقر الرئيسي 
لالحتاد اإليطالي لكرة للقدم في 

روما.

أعلنت اللجنة األوملبية الدولية 
تعيني السويدية جونيال ليندبرغ 
في منصب رئيس جلنة التقييم 
التابعة للجنة األوملبية الدولية 
لبحث ملف استضافة أوملبياد 

2018 الشتوي.
ومتتلك ليندبرغ )63 عاما(، 
وه����ي عضو اللجن����ة األوملبية 
الدولية منذ عام 1996، خبرات 
واس����عة في أعم����ال األوملبياد 
الش����توي، وانضم اليها س����تة 
أعضاء أخرين وأربع مستشارين 

في جلنة التقييم.
انيس����ي  وتتناف����س م����دن 
الفرنس����ية وميونيخ األملانية 
وبيونغ تشانغ الكورية اجلنوبية 

على اس����تضافة أوملبياد 2018 
الش����توي، وس����تختار اللجنة 
األوملبية الدولية املدينة املنظمة 

للحدث في 11 يوليو 2011.
وستقوم اللجنة التي ترأسها 
ليندبرغ بزيارة املدن الثالث في 
الثام����ن من فبراير  الفترة بني 

واخلامس من مارس 2011.
وش����اركت ليندبرغ، عضو 
ونائب رئيس املجلس التنفيذي 
للجنة األوملبية الدولية سابقا، في 
جلنة التقييم لألوملبياد الشتوي 
عام 2006 في تورين، كما شاركت 
في اللجنة التنسيقية لألوملبياد 
الشتوي اعوام 2006 و2010 و2014 

واألوملبياد الصيفي 2012.

 أكد الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس جلنة ملف قطر 2022 
الس���تضافة كأس العالم ان بالده حتلم باستضافة املونديال للمرة 
األولى في الشرق األوسط، وقال اننا سنثبت للجميع ان قطر قادرة 

على تنظيم كأس العالم وانها ستكون شريكا ناجحا ل� »فيفا«.
وأشار في مؤمتر صحافي مختصر عقد امس مبشاركة التشيلي 
هارولد ماين نيكوالس رئيس فريق التفتيش التابع لالحتاد الدولي 
»كنا صادقني في كل وعودنا س���واء فيما يتعل���ق باملالعب او بكل 
م���ا يتضمنه ملف قطر 2022، وهذه املالعب تعد هامة لنا وس���وف 

نستخدمها محليا من اآلن وحتى 2022«.
وأضاف »كما ان املالعب التي تضمنها امللف صديقة للبيئة بفضل 
استخدام التكنولوجيا املتطورة والتي جعلت نسبة االنبعاث الكربوني 
صفر، وهذه املالعب ال تبتعد بعضها عن البعض سوى ساعة واحدة 

وهو ما يسهل تنقل اجلماهير التي ستحضر كأس العالم«.
وأعلن رئيس جلنة ملف قطر ان قطر ستعمل على تلبية متطلبات 
ال� »فيفا« فيما يتعلق بالغرف املطلوبة وسيكون لدينا أكثر من 2000 
غرفة فوق ما يطلبه ال� »فيفا«. وكش���ف الشيخ محمد عن مناقشته 
بوضوح مس���ألة الطقس مع رئيس وفريق التفتيش لدى وصولهم 

اليوم وأكدنا ملسؤولي الفريق اننا سنفي بوعودنا في هذا االمر.

الس���ائق األملاني نيك  انضم 
هايدفيل���د ال���ى فريق س���اوبر 
للفورموال واحد مبفعول فوري 
بدال من االس���باني بدرو دي ال 
روسا بحس���ب ما أعلن الفريق 
السويس���ري لوكال���ة »س���يد« 
األملانية. وس���يخوض هايدفيلد 
)33 عاما( آخر خمسة سباقات من 
املوسم مع الفريق الذي تركه عام 

2009 اثر انتهاء عقده معه.
وكان األملاني سائقا ثالثا مع 
مرسيدس لغاية أغسطس املاضي 

عندما انضم الى صانع اإلطارات 
االيطالي بيريلي الذي س���يمون 
سيارات الفورموال واحد رسميا 

ابتداء من العام املقبل.
وحمل هايدفيلد سابقا ألوان 
فرق بروس���ت )2000(، ساوبر 
)2001 � 2003(، جوردان )2004(، 
ام دبليو  وليامس )2005( وبي 
)2006 � 2009(، وخاض 167 سباقا 
صعد خاللها 12 مرة على منصة 
التتويج وانطلق مرة واحدة من 

املركز األول.

تتج����دد عالقة رياضية نادرة بني مدين����ة ميدلزبره وكوريا 
الشمالية عندما يتوجه فريق نسائي لكرة القدم ينتمي للمدينة 
االجنليزي����ة الى بيونغ يانغ في رحلة الى املجهول تس����تغرق 

أسبوعا.
ودعي الفريق االجنليزي خلوض مباراتني وديتني في بيونغ 
يان����غ أمام ناديني محليني وتوقع����ت املدربة ماري ويزوريك ان 
جتت����ذب املباراتان عددا كبيرا من املش����جعني يفوق بكثير عدد 
املشجعني الذين يؤازرونهن في ميدلزبره الواقعة على الساحل 

الشمالي الشرقي الجنلترا.
وقالت ويزوريك »في ميدلزبره يؤازر الفريق نحو 30 او 40 
مشجعا فقط وكلهم من افراد عائالت الالعبات لكن مما سمعته 
حتى االن قد نلعب في كوريا الشمالية داخل ستاد تبلغ سعته 

35 الف مشجع.
الشعور بالفخر الوطني من االشياء الكبيرة في كوريا الشمالية 
واتوق����ع ان تلعب فتياتي امام جماهي����ر أكثر بكثير مما اعتدن 

عليه في السابق«.
واضافت »اثق بأنهم سيتعاملون مع زيارتنا باعتبارها فرصة 
للترويج النفسهم امام العالم اخلارجي. ستكون الزيارة مبثابة 
صدمة حضارية للفتيات. اعتقد ان شعور الفتيات بالفخر باالنتماء 
الى هذا الوطن سيعني انهن سيبذلن قصارى جهدهن لكي يكن عند 
مستوى احلدث وانهن سيبذلن مجهودا كبيرا لتحقيق الفوز«.

وترتبط ميدلزبره وكوريا الشمالية بذكريات رائعة منذ عام 
1966 عندما حقق منتخب كوريا الشمالية انتصارا تاريخيا على 
ايطاليا في نهائيات كاس العالم في ملعب نادي ميدلزبره السابق 

الذي يعرف باسم ايرسوم بارك.
وقالت مدربة الفريق االجنليزي »ال تسمع الكثير عن ميدلزبره 
في اجنلترا لكن في كوريا الشمالية يرتبط هذا االسم بواحد من 

اعظم االنتصارات الرياضية التي حققوها«.
واضافت »اعتقد ان هذا هو السبب الوحيد وراء دعوتنا لزيارة 
كوريا الشمالية نظرا للعالقة التي تربطنا بهذا البلد، سمعت من 
الس����فارة البريطانية ان املسؤولني في وزارة الرياضية بكوريا 

الشمالية يتحدثون بحب جارف عن ميدلزبره«.
وس����تلتقي العبات فريق ميدلزبره الالتي تتراوح اعمارهن 
ب����ني 17 و25 عاما واجلهاز التدريبي في بيونغ يانغ مع الالعبني 
الذين اليزالون على قيد احلياة من الفريق الكوري الشمالي الذي 
تغلب على ايطاليا في كاس العالم 1966 ومن بينهم باك دو ايك 
الذي احرز هدف الفوز امام ايطاليا، كما ستقوم العبات الفريق 

االجنليزي بتعليم فتيات املدارس هناك فنون كرة القدم.

ستوك سيتي يهزم أستون ڤيال.. 
وتعادل الميريا وريال سوسيداد 

هزم ستوك سيتي ضيفه استون 
ڤيال 2-1 في الوقت بدل الضائع في 
الرابع���ة من الدوري  ختام املرحلة 

االجنليزي لكرة القدم.
على ملعب بريطانيا س���تاديوم، 
افتتح الدولي االجنليزي ستيوارت 
داونينغ التسجيل اثر متريرة عرضية 
من زميله غابرييل اغبونالهور تابعها 
برأسه في اسفل الزاوية اليمنى ملرمى 
الدمناركي توماس  الدولي  احلارس 

سورنسن )35(.
وفي الشوط الثاني، لم يهدأ ستوك 
سيتي ولم يستكن واستطاع ادراك 
التعادل بضربة رأس محكمة وجهها 
الترينيدادي كينيوين الى أعلى الزاوية 
اليمنى للمرمى بعد متريرة محكمة 

ايضا من ماتيو اثيرينغتون )80(.
وف���ي الوقت ب���دل الضائع، مرر 
اثيرينغت���ون كرة عرضية من ركلة 
حرة استقبلها الدولي االملاني السابق 
روبرت هوث بيمن���اه ووضعها في 
الشباك مانحا فريقه النقاط الثالث 
)92(، والف���وز هو االول لس���توك 
سيتي مقابل 3 هزائم، في حني مني 
استون ڤيال بخسارته الثانية مقابل 

انتصارين.

 اسبانيا

تع���ادل امليريا م���ع ضيفه ريال 
سوس���يداد العائد الى األضواء 2-2 
في ختام املرحلة الثانية من الدوري 

االسباني.
وكان ريال سوسيداد سباقا الى 
افتتح التسجيل في وقت مبكر عبر 
املخضرم راوول تامودو الذي تلقى 
كرة في عمق منطقة الضيوف ارسلها 
داڤيد زوروتوزا ارتقى لها برأس���ه 
ووضعها في شباك احلارس دييغو 

الفيس )8(.
وادرك اصح���اب االرض التعادل 
في وقت مناسب بعد ان ارسل فابيان 
فارغاس ك���رة طويلة عاجلها بابلو 
بياتي بيس���راه في شباك احلارس 

كالوديو برافو )21(.
واعاد فرانشيسكو سوتيل التقدم 
للفري���ق الزائر مب���ؤازرة من ميكل 
ارانبورو فانهى احملاولة بيسراه في 
اليس���رى )33(.وفي  الزاوية  اسفل 
الشوط الثاني، متكن امليريا في الدقيقة 
االخيرة من خطف نقطة ثمينة وجتنب 
اخلسارة على ارضه بعدما ادرك له 
خوسيه اولوا التعادل بتسديدة ميينية 

قريبة من داخل املنطقة )90(.

نادال يتوج على عرش
»فالشينغ ميدوز« للمرة األولى 

تذوق االسباني رافايل نادال املصنف االول في العالم لقب بطولة 
الواليات املتحدة املفتوحة للتنس للمرة االولى في مس����يرته املظفرة 
بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيت����ش املصنف ثالثا 6-4 و7-5 
و6-4 و6-2 في املباراة النهائية على مالعب فالش����ينغ ميدوز في 
نيويورك. وحقق نادال، لقبه الثالث على التوالي في بطوالت الغراند 
سالم والتاسع من مسيرته، متخلصا من عقدته في هذه 
البطولة حيث توقف مشواره في الدور نصف النهائي 
في العامني املاضيني عندما خسر امام البريطاني 
اندي موراي واالرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، 
واضاف لقب هذه البطولة الى االلقاب الثمانية 
االخرى في الغراند سالم وهي روالن غاروس 
)اعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2010( 
ووميبلدون )2008 و2010( وملبورن االسترالية 
)2009(. وأصبح نادال س����ابع العب يحقق 
لقب الدورات االربع الكبرى بعد السويسري 
روجيه فيدرر، االميركيني اندري اغاسي ودون 
بادج، االستراليني روي اميرسون ورود ليفر، 
واالجنليزي فريد بيري الذين احرزوا القاب دورات 

الواليات املتحدة، فرنسا، 
وميبلدون وأستراليا. 
كذلك حقق االس����باني 
لقبه السادس هذا املوسم 
والثان����ي واالربع����ني في 
مسيرته الرائعة التي تضم 
ايضا لقبي كأس ديفيس مع 
منتخب ب����الده عام 2004 
وذهبية اوملبياد بكني عام 

.2008
وقال نادال بعد فوزه: 
»انه حلم لي ان أحرز لقب 
الدورات االربع الكبرى، لكن 
احلل����م األكبر أن أحرز لقب 
الواليات املتحدة. انه شعور 
رائع ألنني عملت كثيرا في 
حياتي، في حلظات صعبة، 
لكنني لم أتخيل أبدا احراز 

لقب الدورات األربع«.
وأضاف نادال الذي نال 
جائزة 1.7 مليون دوالر 
اميركي: »هذا اللقب مميز 
للغاية ألن����ه كان االخير 
النهائي  املتبقي«. وكان 
تأجل بس����بب هطول 

األمطار الغزيرة على مالعب فالشينغ ميدوز في نيويورك للعام الثالث 
على التوالي، ثم هطلت األمطار مجددا وأوقفت املباراة ملدة ساعة و48 
دقيقة. أما ديوكوفيتش الذي سيرتقي الى املركز الثاني في التصنيف 
العامل����ي لالعبني، فعلق على اداء خصمه: »لديه كل االمكانات ليصبح 
أفضل العب في التاريخ، يقدم حاليا أفضل مس����توياته على االراضي 
الصلبة. ميلك طريقة لعب مختلفة لكل أرضية وأحرز جميع األلقاب. 
لقد أثبت انه األفضل في العالم«. وأنقذ ديوكوفيتش )23 عاما(، الذي 
لقي خس����ارته اخلامسة عشرة أمام نادال مقابل 7 انتصارات، 20 كرة 
من أصل 26 حاول فيها نادال كسر ارساله، لكنه لم يتمكن من الصمود 
في نهاية املط����اف. وأضاف ديوكوفيتش: »ال ميك����ن أن أخفي خيبة 
أملي. لن أبكي أو أتذمر... كنت قريبا من اخلروج في الدور االول أمام 
ترويتس����كي )الصربي فيكتور(... بالطبع أشعر بالسوء خلسارتي، 
أردت اللقب وقدمت كل ما عندي ألحرزه. لكن كي تهزم نادال عليك أن 

تكون في أفضل أيامك«.

  معاناة نادال 

وفي مجمل مبارياته في الدورة، عانى نادال من كسر ارساله خمس 
مرات فقط، ليعادل الرقم القياس����ي لفائز في الدورة واملس����جل باسم 

االميركي أندي روديك بطل 2003.
وهو الفوز التاسع لنادال في نهائي 
الدورات الكبرى مقابل خسارتني فقط، 
كانتا أمام فيدرر في وميبلدون عامي 
2006 و2007. وبعد استئناف املباراة 
بسبب االمطار، كسر ديوكوفيتش ارسال 
خصمه وأحرز املجموعة الثانية وهي 
الوحيدة التي خس����رها االسباني في 
الدورة بأكملها. لكن نادال ضرب بقوة 
في الثالثة وكسر ارسال خصمه باكرا 
فتقدم 2-1، وانطلق ليحرز املجموعة 
ثم احلاسمة ليتوج بلقبه املرموق بعد 3 
ساعات و43 دقيقة. وعلق ديوكوفيتش 
الذي كان قد أقصى فيدرر من نصف 
النهائي بخمس مجموعات: »في بعض 
حلظات املجموعتني الثالثة والرابعة، 
فق����دت تركي����زي قلي����ال، فنجح في 
السيطرة على املباراة ولم أمتكن من 
اللحاق به مجددا«. وهو اللقب االول 
لالعب اس����باني في الواليات املتحدة 
منذ مانويل أورانتيس عام 1975، علما 
بان االسباني االخر الذي احرز اللقب 
كان مانويل س����انتانا عام 1965، وهو 
االول لالعب أعسر منذ االميركي جون 

ماكنرو عام 1984.

تذوق طعم االنتصار في البطوالت األربع الكبرى

األسباني رافايل نادال ال يصدق حصوله 
على كأس »فالشينغ ميدوز« للمرة األولى 

في مسيرته )أ.پ(

سجل الفائزين
البطلالموسم
بيت سامبراس1996
باتريك رافتر1997
باتريك رافتر1998
أندريه أغاسي1999
مارات سافني2000
ليتون هويت2001
بيت سامبراس2002
اندي روديك2003
روجيه فيدرر2004
روجيه فيدرر2005
روجيه فيدرر2006
روجيه فيدرر2007
روجيه فيدرر2008
خوان مارتن دل بوترو2009
رافايل نادال2010

أبرز األبطال 
 16: روجيه فيدرر )استراليا 4، وميبلدون 6، فرنسا 1، الواليات املتحدة 5(

 14: بيت سامبراس )استراليا 2، وميبلدون 7، الواليات املتحدة 5(
 12: روي اميرسون )استراليا 6، فرنسا 2، وميبلدون 2، الواليات املتحدة 2(

 11: بيورن بيوغ )فرنسا 6، وميبلدون 5(
 11: رود ليفر )استراليا 3، فرنسا 2، وميبلدون 4، الواليت املتحدة 2(

 10: بيل تيلدن )وميبلدون 3، الواليات املتحدة 7(
 9: رافايل نادال )استراليا 1، فرنسا 5، وميبلدون 2، الواليات املتحدة 1(

 8: اندريه اغاسي )استراليا 4، فرنسا 1، وميبلدون 1، الواليات املتحدة 2(
 8: ايفان ليندل )استراليا 2، فرنسا 3، الواليات املتحدة 3(

 8: فريد بيري )استراليا 1، فرنسا 1، وميبلدون 3، الواليات املتحدة 3(
 8: كن روزويل )استراليا 4، فرنسا 2، الواليات املتحدة 2(

العب استون ڤيال ستيڤن وارنوك في كرة رأسية
مع العب ستوك روبرت هوث )أ.پ(


