 30رياضة

الجمعة  1تشرين الثاني  2013العدد 2142

الرياضة الدولية

معارضة ومواالة في أبو ظبي حول سيباستيان فيتيل
كلهم ابطال ،كلهم سريعون ،لكن سيباستيان فيتيل يبقى
هو بطل العالم ،ال بل قد يصبح االفضل في تاريخ الفورموال  .1السؤال
الذي ُيطرح بقوة في مرسى ياس حيث بدأت الفرق تصل لخوض جائزة ابو
سر ّ
ظبي الكبرى في نهاية االسبوع الحالي هو :ما ّ
تفوق االملاني
على منافسيه؟
كريم
أبو ظبي  -شربل ّ
قد ال يكون بطل العالم سيباستيان
ف �ي �ت �ي��ل االك � �ث � ��ر ش �ع �ب �ي��ة ف � ��ي ع��ال��م
س �ب��اق��ات س� �ي ��ارات ال �ف ��ورم ��وال  1او
ح �ت��ى االس� � � ��رع ،ل �ك �ن��ه ب �ك��ل ب �س��اط��ة
السائق االفضل.
ب��ال �ت��أك �ي��د ت �ع �ي��ش س �ب��اق��ات
الفئة االولى فترة استثنائية
على صعيد وف��رة السائقني
امل � ��وه � ��وب �ي��ن ف� �ي� �ه ��ا ،ف �ه �ن��اك
االس�ب��ان��ي ف��رن��ان��دو الونسو
الذي يمكنه حتى جعل عربة
التبضع ف��ي السوبر ماركت
س � ��ري � �ع � ��ة ،اذ م � �ع � �ل� ��وم ع �ن��ه
طريقة مقاربته املمتازة ألي
س �ب��اق واخ � ��راج االف �ض��ل من
ال�س�ي��ارة ال�ت��ي يجلس خلف
مقودها .وه�ن��اك البريطاني
ل��وي��س ه��ام�ي�ل�ت��ون ال� ��ذي ال
يمكن ال�ج��دال ح��ول سرعته،
ف�ه��و ب ��رأي محبيه وك��اره�ي��ه
س� �ه ��م ب� �ك ��ل م � ��ا ل �ل �ك �ل �م��ة م��ن
م �ع �ن��ى .اض� ��ف ال� ��ى ال�ب�ط�ل�ين
ً
امل��ذك��وري��ن ب�ط�لا آخ��ر للعالم
هو الفنلندي كيمي رايكونن،
ً
ال��ذي ول��د ليكون ب�ط�لا ،فهو
اب �ت �ع��د ع ��ن ال� �ف ��ورم ��وال  1ثم
ع � ��اد ال �ي �ه��ا وك ��أن ��ه ل ��م ي�غ��ب
ابدًا .وتطول الالئحة لتشمل
ً
س��ائ �ق�ي�ن ق ��د ن ��راه ��م اب� �ط ��اال
اي�ض��ًا ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ،ام �ث��ال االمل��ان��ي
نيكو هالكنبرغ وغيره...
وب ��ال� �ت ��أك� �ي ��د اي� �ض ��ًا ان ال �ك �ث �ي��ر م��ن
م �ح �ب��ي ه � ��ؤالء االب � �ط ��ال امل��ذك��وري��ن
ال ي�ه�ض�م��ون ف�ي�ت�ي��ل ع �ل��ى االط �ل�اق،
فصافرات االستهجان التي سمعها
وه� � ��و ي �ح �ت �ف��ل ع� �ل ��ى اع � �ل� ��ى م �ن �ص��ة
التتويج في سباق سنغافورة ،بدأت
ت �ن �ت �ش��ر ول � ��و ل �ي��س ب��ال �ش �ك��ل ع�ي�ن��ه
ب ��ل ع �ب��ر آراء امل �ح ��ازب�ي�ن ل�ل�س��ائ�ق�ين
الذين قضى «سيب» عليهم
اآلخرين
ّ
من دون ان يرف له جفن.
هناك في حلبة مرسى ياس يتجمع
ع� � � � ٌ
�دد م � ��ن ال � �ش � �ب� ��ان وه� � ��م ي� ��رت� ��دون
قمصانًا ح�م��راء عليها شعار فريق
ف�ي��راري ال��ذي يملك «ع��امل��ًا» (فيراري

غاب عن بال
كثيرين ان
فيتيل يفترض
ان يحترم على
ما يقوم به
في هذه السن
الصغيرة وقبل
وصوله الى سن
النضج

وورل��د) في العاصمة االماراتية أبو
ظ �ب ��ي .ال ��واض ��ح ان ه � ��ؤالء ال �ش �ب��ان
ل� �ي � �س ��وا م � ��ن م �ش �ج �ع ��ي ف �ي �ت �ي ��ل او
ف��ري �ق��ه «ري � ��د ُب� ��ل ري � �ن ��و» ،وه� ��و ام��ر
ليس مفاجئًا بالنظر ال��ى الشعبية
ال � � �ج� � ��ارف� � ��ة ل � �ح � �ظ � �ي� ��رة «ال � �ح � �ص� ��ان
الجامح» في العالم العربي.
ل�ك��ن امل�ف��اج��أة ت�ك��ون عندما
ّ
يهب الشاب احمد عامر الى
ال�ق��ول ب��أن فيتيل ه��و ضرر
للفورموال « 1اذ ان سيطرته
املطلقة اوصلتنا الى مجرد
ج ��ول ��ة ف� ��ي اب � ��و ظ� �ب ��ي ،ف��ي
ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي ك �ن ��ا ن�ن�ت�ظ��ر
فيه ان يتصارع السائقون
على اللقب هنا ف��ي مرسى
ياس».
وي��واف �ق��ه رف�ي�ق��ه ع�م��ر غ��ان��م
القادم من الكويت خصيصًا
ل � �ح � �ض� ��ور ال� � �س� � �ب � ��اق ،ل �ك��ن
م �ق��ارب �ت��ه ل ��رأي ��ه ف ��ي فيتيل
ت��أت��ي م��ن زاوي � ��ة اخ � ��رى ،اذ
يعتبر «ان موهبة االملاني ال
يمكن مقارنتها بتلك التي
يملكها ألونسو ،لكن س� ّ�ره
ف ��ي س �ي��ارت��ه ال �ت��ي تمنحه
افضلية على منافسيه».
اال ان رأي ال � � �ش � ��اب �ي��ن
امل �ت �ح� ّ�م� َ�س�ي�ن ل �ل �ف��ورم��وال 1
دون� �ه ��ا ك� ��رة ال� �ق ��دم ب�ع� ّك��س
غ��ال�ب�ي��ة ال�ش�ب��ان م��ن سنهم
ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج ال� �ع ��رب ��ي ،ق ��د ال ي �ك��ون
خبير تقني دأب
دقيقًا بالنسبة الى
ٍ
على متابعة بطولة الفئة االولى منذ
اكثر م��ن  20عامًا ويعمل مستشارًا
�رق مختلفة ف��ي ب �ط��والت ري��اض��ة
ل �ف� ٍ
املحركات ،اذ يقول« :االكيد ان فيتيل
ّ
يحب تلك الصافرات املنتقدة ،لكن
ال
ه ��ذه االم� ��ور ال ت�ن�ف��ع م�ع��ه الن ��ه بكل
ب�ب�س��اط��ة ي�م�ل��ك اص � ��رارًا ع�ل��ى ال�ف��وز
ل ��م اش ��اه ��ده ع �ن��د ب �ط� ٍ�ل آخ ��ر وح�ت��ى
مواطنه ميكايل شوماخر».
وهذا الكالم فيه الكثير من الصحة،
اذ ال ي�م�ك��ن ن �س �ي��ان ت �ج��اه��ل فيتيل
ألوام � ��ر ف��ري �ق��ه ف��ي ج��ائ��زة م��ال�ي��زي��ا،
متخطيًا زم�ي�ل��ه االوس �ت��رال��ي م��ارك
وي�ب��ر ليحرز ال �ف��وز ،وي�خ��رج م�ب��ررًا:

تنتظر حلبة مرسى ياس انتصارًا آخر لسيباستيان فيتيل
«كنت أسابق ،كنت االسرع ،تخطيته
وفزت».
ك � �ل � ٌ
�ام ح� � � ��ازم م � ��ن ش� � ��اب م �ت �ح �م��س،
وي �ك �ف��ي ان ت �ك��ون ج�ن�س�ي�ت��ه امل��ان�ي��ة
ل�ي�ظ�ه��ر ب �ه��ذا االص� � ��رار وال �ج �ب��روت
على الحلبات حيث يواصل تحطيم
االرق � � ��ام ال �ق �ي��اس �ي��ة ،اذ ب �ع��دم��ا ك��ان
اص� �غ ��ر س ��ائ ��ق ي �ح �ص��د ال� �ن� �ق ��اط ث��م

ال �ف��وز ،ب��ات االص �غ��ر ( 25ع��ام��ًا) بني
اب �ط��ال ال�ع��ال��م ال ��ذي ي�ص��ل ال��ى لقبه
الرابع ،ما دفع البعض يشعر بخطره
على رقم «االسطورة» شوماخر بطل
العالم سبع مرات.
وهذه املسألة ال يحبذها ابدًا متابعو
ال�ف��ورم��وال  1ف��ي ف�ت��رة التسعينيات
وت �ح ��دي �دًا ع �ش��اق «ش ��وم ��ي» ال��ذي��ن

ي � ��رف� � �ض � ��ون ح � �ت� ��ى ال� � �ف� � �ك � ��رة ج �م �ل��ة
ً
وتفصيال ،اذ يقول الشاب اللبناني
شادي حبيب« :انها مزحة بالتأكيد.
اح��ب السائقني االمل��ان ،لكن ال يمكن
ت �ش �ب �ي��ه اح� ��د ب �ش��وم��اخ��ر او م �ج��رد
ال �ت �ف �ك �ي��ر ب �ن �س��خ ان � �ج � ��ازه ،س�ي�ب�ق��ى
االع� �ظ ��م ال� ��ى األب � � ��د» .وي �خ �ت��م« :ل�ق��د
ق��ال��وا ان ال��ون�س��و سيفعلها عندما

البطوالت األوروبية الوطنية

ال مواجهات قمة في «الليغا» و«البوندسليغا» و«الليغ »1

يستضيف ملعب «كامب نو» دربي كاتالونيا بني برشلونة واسبانيول (أ ف ب)

س �ي �ك��ون م�ل�ع��ب «ك��ام��ب ن� ��و» ،ال�ل�ي�ل��ة،
ع �ل��ى م��وع��د م ��ع «درب � ��ي ك��ات��ال��ون �ي��ا»
ب�ين ب��رش�ل��ون��ة ،ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،وج��اره
اسبانيول ،في املرحلة الثانية عشرة
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وه �ن��ا ب��رن��ام��ج امل� �ب ��اري ��ات (ب�ت��وق�ي��ت
بيروت):
 ال �ج �م �ع��ة :ب��رش �ل��ون��ة  -اس �ب��ان �ي��ول()22,00
 السبت :ريال سوسييداد  -اوساسونا( ،)17,00امليريا  -بلد الوليد (،)19,00
راي��و فاييكانو  -ري��ال مدريد (،)21,00
اشبيلية  -سلتا فيغو ()23,00
 االح��د :خيتافي  -فالنسيا (،)13,00ات �ل �ت �ي �ك��و م � ��دري � ��د  -ات �ل �ت �ي ��ك ب �ل �ب��او
( ،)18,00ليفانتي  -غرناطة (،)20,00
ملقة  -بيتيس اشبيلية ()22,00
 االثنني :ايلتشي  -فياريال ()23,00¶ املانيا :ي�ت��واص��ل ال �ص��راع الثالثي

على صدارة الدوري االملاني بني اندية
ب��اي��رن ميونيخ ،بطل اوروب ��ا وحامل
ال�ل�ق��ب ،وب��وروس�ي��ا دورت�م��ون��د وباير
ليفركوزن ،في املرحلة الحادية عشرة.
وي �ح ��ل ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ ض �ي �ف��ًا ع�ل��ى
هوفنهايم ال�ت��اس��ع ،فيما يستضيف
دورت � � �م � ��ون � ��د ش � �ت� ��وت � �غ� ��ارت ال� �ث ��ام ��ن
وي� �ح ��ل ل �ي �ف ��رك ��وزن ع �ل��ى اي �ن �ت��راخ��ت
براونشفايغ.
وهنا البرنامج:
 ال �ج �م �ع��ة :ب ��وروس� �ي ��ا دورت� �م ��ون ��د -شتوتغارت ()21,30
 ال � �س � �ب ��ت :ه� ��ام � �ب� ��ورغ  -ب ��وروس� �ي ��امونشنغالدباخ ( ،)16,30هيرتا برلني
 شالكه ( ،)16,30نورمبرغ  -فرايبورغ( ،)16,30اي �ن �ت��راخ��ت ب��راون �ش �ف��اي��غ -
ب��اي��ر ل�ي�ف��رك��وزن ( ،)16,30هوفنهايم
 ب��اي��رن ميونيخ ( ،)16,30اينتراختفرانكفورت  -فولسبورغ ()19,30

 االح� � � � ��د :اوغ� � �س� � �ب � ��ورغ  -م��اي �ن �ت��س( ،)16,30ف� �ي ��ردر ب��ري �م��ن  -ه��ان��وف��ر
()18,30
¶ فرنسا :يقف ب��اري��س س��ان جيرمان
أم ��ام ف��رص��ة االن �ف��راد ب��ال �ص��دارة على
ح�س��اب م��ون��اك��و ،ول��و م��ؤق�ت��ًا ،عندما
يستضيف ل��وري��ان الليلة ف��ي افتتاح
املرحلة الثانية عشرة.
وهنا البرنامج:
 ال �ج �م �ع��ة :ب ��اري ��س س ��ان ج �ي��رم��ان -لوريان ()21,30
 ال �س �ب��ت :ري ��ن  -م��رس�ي�ل�ي��ا (،)18,00اجاكسيو  -فالنسيان ( ،)21,00ايفيان
 ت ��ول ��وز ( ،)21,00ل �ي ��ون  -غ��ان �غ��ان( ،)21,00ري �ن��س  -ب��اس�ت�ي��ا (،)21,00
سوشو  -سانت اتيان ()21,00
 االح� � � ��د :ن �ي ��س  -ب� � � ��وردو (،)15,00م��ون �ب �ل �ي �ي��ه  -ن ��ان ��ت ( ،)18,00ل �ي��ل -
موناكو (.)22,00

