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توجت الرومانية سيمونا هاليب املصنفة سابعة للمرة األولى 
بلقب بطولة وميبلدون، ثالثة البطوالت األربــع الكبرى، في كرة 
املضرب بفوزها السبت على األميركية سيرينا وليامس احلادية 
عشرة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة في املباراة النهائية وحرمت األخيرة 

من معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطوالت الكبرى.
وهو اللقب الكبير الثاني لهاليب )27 عاما( في خامس مباراة 
نهائية في الغراند سالم في مسيرتها االحترافية بعد روالن غاروس 
العام املاضي، ومنحت رومانيا أول لقب في البطولة االنكليزية 
)رجال وسيدات(، فيما فشلت سيرينا للمرة الثالثة في إحراز لقبها 
الرابع والعشرين الكبير ومعادلة رقم االسترالية مارغريت كورت في 

البطوالت الكبرى.
وكانت سيرينا )37 عاما( خسرت نهائي وميبلدون العام املاضي 
امــام االملانية أجنيليك كيربر قبل ان تخسر امــام اليابانية ناومي 

أوساكا في نهائي فالشينغ ميدوز.
كما هو اللقب األول لهاليب هذا العام رافعة رصيدها من األلقاب إلى 

19 لقبا علما بأنها خسرت نهائي دورتي الدوحة ومدريد هذا العام.
وقدمت هاليب التي خاضت نهائي وميبلدون للمرة االولــى في 
مسيرتها، مباراة جيدة وكانت االفضل من البداية حتى النهاية ولم 
تواجه أي خطر أمام سيرينا باستثناء مرة واحدة وكانت في الشوط 
السادس من املجموعة االولى عندما حصلت االميركية على فرصة 

لكسر ارسالها دون جدوى.
وكسرت هاليب التي خسرت نهائي روالن غــاروس مرتني امام 
الروسية ماريا شارابوفا عام 2014 والالتفية يلينا اوستابنكو عام 
2017 ونهائي استراليا املفتوحة امام الدمناركية كاروالين فوزنياكي 
العام املاضي، إرسال سيرينا 4 مرات مبعدل مرتني في كل مجموعة 
وجنحت في حتقيق فوزها الثاني فقط في 11 مباراة أمام سيرينا 

ووضعت حدا خلمس هزائم متتالية أمامها.
وقالت هاليب »إنها أفضل مباراة لعبتها في مسيرتي، وأنا فخورة 
جدا باألداء الذي قدمته اليوم وفي البطولة بأكملها. عملت بشكل جيد 
جدا من أجل هذه اللحظة، إنه تتويج رائع، وال ميكنني وصف ما أشعر 
به لكوني فزت في وميبلدون«، مضيفة »شعرت بآالم في البطن قبل 
الدخول إلى امللعب، لكنني كنت أعرف أنه ليس هناك وقت للمشاعر 

قبل املباراة«.
وتابعت »كنت أعرف أنه يتعني علي ان العب بقتالية وان اكون في 
مستواي %100 في كل كرة وأال أتركها تعود في املباراة النها قوية 

جدا، إنها تعرف كيف تتعامل مع كل حلظة«.
وأردفت قائلة »لقد كان )التتويج( حلم والدتي. عندما كنت في سن 
العاشرة، كانت والدتي تقول لي إذا كان يتعني علي فعل شيء مهم في 

كرة املضرب، يجب أن أخوض مباراة نهائية في وميبلدون«.
وأوضحت هاليب »كي أكون صريحة، لم أكن أفكر أبدا في إمكانية 
فوزي على املالعب العشبية ألنه ليست لدينا مالعب من هذه األرضية 

في رومانيا«.
في املقابل، قالت سيرينا املتوجة في وميبلدون سبع مرات آخرها 
عام 2016، »لقد لعبت )هاليب( بشكل رائع جدا، وأهنئها على ذلك. 

بكل صراحة كانت هناك بعض اللحظات اجليدة بالنسبة لي ولكن 
عندما تلعب العبة بشكل جيد يجب أن أرفع لها القبعة وأهنئها. ليس 
مفاجأة أن تقدم الالعبات التي تواجهني مستويات رائعة مثلما فعلت 

هاليب اليوم«.
وتابعت »حاولت ولكن االمور لم تسر على ما يرام اليوم. ارتكبت 

أخطاء كثيرة وهو ما يعني انه ال يزال ينتظرني الكثير من العمل«.
وأضافت »يجب أن أواصــل احملاولة )ملعادلة الرقم القياسي(، 
والقتال واالستمتاع بهذه الرياضة«، مشيرة إلــى أنــه »يجب أن 
أجد طريقة للفوز مجددا في مباراة نهائية في الغراند سالم. رمبا 

يساعدني الفوز مبباريات نهائية خارج الغراند سالم على ذلك«.
وأصيبت سيرنيا في ركبتها اليمنى خالل العام احلالي وأثر ذلك 
سلبا على مستواها حيث حققت نتائج باهتة في الشهرين األخيرين 
كــان أبــرزهــا خروجها مــن الـــدور الثالث لـــروالن غـــاروس على يد 

مواطنتها املغمورة صوفيا كينني.
ثم خلدت الى الراحة بني روالن غاروس ووميبلدون حيث عاجلت 
ركبتها املصابة لتخوض غمار بطولة وميبلدون حيث باتت الالعبة 

األكبر سنا تبلغ املباراة النهائية لنادي عموم إنكلترا.
وكانت سيرينا توجت بآخر لقب كبير لها عام 2017 في بطولة 
أستراليا املفتوحة ثم أوقفت مسيرتها لبضعة أشهر لوضعها مولودا 

في ديسمبر من العام ذاته قبل ان تعود الى املالعب قبل أكثر من عام.

وحصلت وليامس بعد ذلك على فرصتني ملعادلة رقم كورت من 
حيث عدد األلقاب في البطوالت الكبرى، فخسرت نهائي وميبلدون 
2018 أمام األملانية أجنيليك كيربر وبعدها مباراة القمة في بطولة 
فالشينغ ميدوز وسقطت أمام اليابانية ناومي أوساكا في مباراة 

شهيرة كون االميركية هاجمت حكم املباراة بشدة.
ــال سيرينا في  وضربت هاليب بقوة في البداية وكسرت ارس
الشوطني االول والثالث لتتقدم -3صفر ثم -4صفر بعد 11 دقيقة 
فقط، قبل أن تنجح األميركية في كسب أول شوط لها في املباراة 
مقلصة الــفــارق إلــى 1-4، ثــم حصلت على فرصة لكسر ارســال 
الرومانية للمرة االولــى في املــبــاراة فشلت في استغاللها لتتقدم 

االخيرة 1-5.
وكسبت سيرينا شوطا نظيفا لتقلص الــفــارق الــى 2-5 لكن 
الرومانية حسمت املجموعة في 26 دقيقة بكسبها الشوط الثامن 

.2-6
وفرض التعادل نفسه في األشواط األربعة األولى من املجموعة 
الثانية بكسب كل العبة إلرسالها قبل أن تنجح هاليب في كسر ارسال 
سيرينا في الشوط اخلامس للتقدم 3-2 ثم 4-2 قبل أن تكسر إرسال 
سيرينا للمرة الثانية في املجموعة وتتقدم 5-2 ثم كسبت الشوط 
الثامن لتنهي املجموعة في صاحلها 6-2 في 30 دقيقة وبالتالي 

أحرزت اللقب.

ــبــرتــغــالــي جــوزيــه  ــــدى ال أب
مورينيو املــديــر الفني السابق 
ملانشستر يونايتد، رغبته امللحة 

في العودة إلى عمله التدريبي.
وقال مورينيو في تصريحات 
لشبكة »ســكــاي ســبــورتــس«: 
»جائع للعودة إلى عملي كمدير 
فني، لكن أنتظر بصبر النادي 
املناسب«. وأقيل جوزيه مورينيو 
)56 عاما( من منصبه كمديًرا فنًيا 
ملانشستر يونايتد في ديسمبر 
ــي، بعد فــتــرة طويلة من  ــاض امل
اهــتــزاز النتائج. وأضـــاف »في 
الوقت نفسه، أقوم بأشياء أحب أن 
أفعلها. أُفّضل العمل، لكني أحب 
الرياضات األخــرى وهــذه فرصة 

جيدة لالستمتاع بها«.
كما ُسئل مورينيو عن تولى 
فرانك المبارد تدريب تشيلسي، 

لكنه رفض التعليق.
وأشـــارت التقارير فــي األيــام 
القليلة املاضية، عن تلقي مدرب 
ــالن وريـــال  ــي بـــورتـــو وإنـــتـــر م
مدريد السابق، عقًدا بقيمة 88 
مليون جنيه إسترليني من أحد 
األندية الصينية. وكشف جوزيه 
مورينيو في فبراير املاضي، عن 
اهتمامه باستئناف مسيرته في 
فرنسا أو أملانيا، وهي أراٍض لم 
يختبر العمل بها بعد. ورفــض 
مورينيو عــرًضــا مــن بنفيكا في 
يــنــايــر املـــاضـــي، ألنـــه شــعــر أن 
الوقت لم يحن بعد في العودة إلى 

جوزيه مورينيوالبرتغال.

متوسط احلضور مبباريات كوبا 
%37.4 أميركا يتخطى نسبة 

   تخطى متوسط حضور املشاهدين لكل مباراة في بطولة كوبا 
أمريكا 2019، التي اختتمت فعالياتها في البرازيل األحــد املاضي 
بتتويج منتخب »الكناري« باللقب للمرة التاسعة، نسبة %37.4 التي 
سجلت في نسخة 2015 في تشيلي، ولكنها أدنى كثيراً من نظيرتها 
في نسخة 2016 بالواليات املتحدة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن 
اللجنة احمللية املنظمة لبطولة كوبا أمريكا، جذبت بطولة البرازيل 
في املجمل 900 ألف و925 متفرجاً للمالعب في 26 مباراة، مبتوسط 
بلغ 34 ألفاً و651 متفرجاً لكل مواجهة. وتتخطى هذه األرقام بشكل 
ملحوظ مثيلتها لكوبا أمريكا 2015 في تشيلي، في حني بلغ متوسط 
املشاهدين 25 ألفا و223 شخصاً لكل مباراة في 26 مواجهة. إال أنها 
تقل عن تلك املسجلة في كوبا أمريكا املئوية، التي نظمتها الواليات 
املتحدة في 2016 احتفاالً مبرور 100 عام على إقامة أول نسخة من 
أقــدم بطولة قارية في العالم، وحظيت مبشاركة منتخبات أمريكا 
اجلنوبية وأبرز منتخبات وسط وشمال أمريكا. وحظيت تلك النسخة 
بـ32 مباراة نظراً لزيادة عدد املنافسني، وجذبت بطولة كوبا أمريكا 

املئوية 1.5 مليون متفرجاً، مبتوسط نحو 46 ألف مشاهد لكل مباراة.
وسجلت مباراة نهائي كوربا أمريكا 2019 التي أقيمت على ملعب 
ماراكانا في ريو دي جانيرو وفــازت فيها البرازيل 3-1 على بيرو، 
أعلى نسبة مشاهدة بحضور 69 ألفاً و981 متفرجاً، مقابل 46 ألف 
ـــوادور، و83  مشاهد في نهائي نسخة تشيلي التي توجت بها اإلك
ألفاً و263 مشاهداً في مواجهة املكسيك وجامايكا التي كانت األعلى 

مشاهدة في البطولة القارية املئوية.

بوتاس يتفوق على هاميلتون 
وينطلق من املقدمة في بريطانيا

تغلب الفنلندي فالتيري بوتاس على زميله في مرسيدس لويس 
هاميلتون متصدر بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات بفارق 
ضئيل للغاية ليحرم أمل اجلماهير احمللية من االنطالق من املقدمة 

للمرة اخلامسة على التوالي في جائزة بريطانيا الكبرى.
وتفوق السائق الفنلندي بفارق 0.006 ثانية على هاميلتون بطل 
العالم خمس مرات ليضمن ثنائي مرسيدس االنطالق من الصف األول 

مرة أخرى في يوم ملبد بالغيوم في سيلفرستون.
وسيتقاسم شارل لوكلير سائق فيراري الصف الثاني مع ماكس 
فرستابن سائق رد بول الفائز بالسباق املاضي في النمسا عندما 
اصطدم السائقان اللذان يبلغ عمر كل منهما 21 عاما أثناء منافستهما 
على الفوز في اللفات األخيرة. وحقق بوتاس زمنا قدره دقيقة واحدة 
و25.093 ثانية، وهو زمن قياسي للحلبة، لينطلق من املقدمة للمرة 
الرابعة في عشرة سباقات هذا املوسم متفوقا على جميع منافسيه. 
وهذه هي املرة العاشرة التي ينال فيها مركز أول املنطلقني في مسيرته.

وقال هاميلتون، الذي كان األسرع في الفترة األولى من التجارب 
التأهيلية، عن أدائه ”بالتأكيد لم يكن كافيا. اجتهدنا طيلة التجارب 
التأهيلية لكن األمر أفلت من يدي. ”ضحيت بلفة في )الفترة الثانية 
من التجارب( وكان ميكن أن تساعدنا في فهم مدى كفاءة السيارة. ثم 
)في الفترة األخيرة( ارتكبت خطأ في احملاولة األولى واللفة الثانية لم 
تكن جيدة. وأضاف ”هذا عادل ألجل فالتيري الذي قام بعمل جيد. لكن 
السباق سيكون طويال ومنلك اجلماهير الرائعة هنا لذا أمتنى حتقيق 
أمر مختلف“. ويتأخر بوتاس بفارق 31 نقطة عن هاميلتون في بطولة 
العالم ويحتاج لتقليص هذا الفارق خاصة أنه يعلم أن زميله اعتاد 

الوصول إلى قمة مستواه مبجرد انتهاء عطلة أغسطس آب.
وتصدر السائق الفنلندي الفترة األخيرة من التجارب بعد احملاولة 

األولى وحافظ على مكانه رغم فشله في حتسني زمنه في اللفة الثانية.
وقال السائق الفنلندي ”كنت أعلم أن اللفة األولى جيدة لكنها لم تكن 
مثالية وكان يجب حتسني الزمن في احملاولة الثانية وأنا سعيد أنها 
كانت كافية. ليس من السهل حتقيق لفة سريعة ومن السهل ارتكاب 
األخطاء“. ولم ينجح بوتاس في الفوز من مركز أول املنطلقني سوى 
مرة واحدة هذا املوسم وما زال هاميلتون في وضع جيد خلطف الفوز 

السادس في بالده وهو رقم قياسي ورقم 80 في مسيرته.
ومن املتوقع حضور أكثر من 140 ألف متفرج السباق بعد بيع كل 
التذاكر. وسينطلق سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي فاز بسباق 
العام املاضي من املركز السادس في الصف الثالث بجانب الفرنسي 
بيير جاسلي سائق رد بول. وقال فيتل الذي تصدر فريقه أول مركزين 
في التجارب احلرة األخيرة وكان لوكلير األسرع في الفترة الثانية 
من التجارب التأهيلية ”مررت بأسوأ من ذلك. على األقل شاركت في 
التجارب“. وأضاف السائق األملاني الذي سينطلق مستخدما اإلطارات 
اللينة مقابل املتوسطة ملرسيدس والتي تدوم لفترة أطول ”لم أملك 
شعورا جيدا بالسيارة ويجب أن حتظى بذلك لتستطيع استخراج 
كل ما فيها“. وجاء األسترالي دانييل ريتشياردو سائق رينو سابعا 
وسينطلق من جانبه النــدو نوريس بعد أداء آخــر جيد من سائق 
مكالرين املبتدئ الذي جاء زميله اإلسباني كارلوس ساينز في املركز 
13. وقال نوريس ”أعتقد أنه يجب أن أكون سعيدا باملركز الثامن. ليس 
مثاليا لكنها كانت ممتعة. هذه حلبة رائعة. طيلة األسبوع السيارة 

كانت جيدة. في املعتاد يكون األداء يوم األحد أفضل من السبت“.
وسينطلق التايالندي املبتدئ ألكسندر ألبون املولود في بريطانيا 
من املركز التاسع مع تورو روسو وبجانبه نيكو هولكنبرج سائق 

رينو.

فيتل يعاني
وقــال سيباستيان فيتل إنه عانى الستخراج األفضل في سيارة 
فيراري، بعد جتــارب تأهيلية مخيبة في جائزة بريطانيا الكبرى 

لسباقات الفورموال 1 للسيارات، اليوم السبت.
وأضاف فيتل في تصريحات للصحفيني »عانيت الستخراج األفضل 
من السيارة. لم أستطع التوصل إلى أفضل شعور. لست سعيدا مبا 

حدث«.
ونوه »يجب أن أكون أكثر تنافسية في السباق لكن مؤخرا عانيت 
الستخراج األفضل من السيارة على مدار اللفة الواحدة والوصول إلى 

شعور رائع في السيارة. كانت نهاية أسبوع متقلبة«.

سيمونا هاليب

للتنس وميبلدون  لقب  حترز  هاليب 

قال ستيف بروس مدرب شيفيلد يونايتد، إنه 
دخل في مفاوضات لتولي تدريب نيوكاسل، لكنه 

ينتظر توصل الفريقني إلى اتفاق.
ويــعــد بـــروس البالغ عــمــره 58 عــامــا، أحد 
املرشحني لتدريب نيوكاسل بعد رحيل رافائيل 
بينيتيز عن سانت جيمس بارك الشهر املاضي 

عقب انتهاء عقده.
وأشــارت شبكة سكاي سبورتس الرياضية 
إلى أن نيوكاسل يأمل في تعيني بــروس ودفع 

مليون جنيه إسترليني كتعويض، لكن شيفيلد 
يتطلع للحصول على مبلغ أكبر.

وقال مدافع مانشستر يونايتد السابق، لشبكة 
سكاي، عند طلب تأكيد املفاوضات مع نيوكاسل 

»نعم تفاوضنا«.
وأضـــاف »األمـــر حــدث سريعا لــدرجــة أنني 
بحاجة إلــى تقييم الوضع. األمــر بني الفريقني 
اآلن، ســأرى التطورات خالل اليوم أو اليومني 

املقبلني«.

ستيف بروس

التدريب إلى  للعودة  متعطش  مورينيو 

ستيف بروس يعترف بالتفاوض 
مع نيوكاسل

كوبا أمريكا

الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس

أكد اإلجنليزي جــادون سانشو جنم بوروسيا 
دورمتوند، عزمه مواصلة تقدمي أفضل مستوياته 
مع فريقه، لنفي أي مزاعم محتملة بشأن تألقه 

ملوسم واحد فقط دون االستمرارية في ذلك.
وخــالل تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت 
بيلد، قال سانشو »األمر يتعلق اآلن باحلفاظ على 
ــردودي الفني  املستوى، البعض ينتظر تراجع م

ليقولوا بأنني العب املوسم الواحد«.
وأضـــاف »يجب أن أواصـــل العمل باستمرار 

ملساعدة الفريق، آمل بأن أجتنب اإلصابات، وهذا 
هو الشيء األهـــم«. وجــذب سانشو، أنظار كبار 
ــا بفضل تألقه مع بوروسيا دورمتوند في  أوروب
املوسم املاضي، لتظهر تقارير تربطه باالنتقال 
ملانشستر يونايتد اإلجنليزي في صفقة قد تتجاوز 
100 مليون يورو. وعن ذلك، قال سانشو »هذا أمر 
جنوني، ألنني أبلغ من العمر 19 عاًما، هذه األشياء 
حتــدث عندما تبلغ 23 أو 24 عــاًمــا، لكني أشعر 

باالمتنان بسبب حدوث ذلك في سن مبكر«.

سانشو

سانشو عازم على جتنب السقوط 
في فخ االنتقادات


