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الفورموال 1

جائزة أبو ظبي تبدأ اليوم
س�ي�ك��ون اه�ت�م��ام سيباستيان فيتيل
م�ن�ص�ب��ًا ف��ي س �ب��اق ج��ائ��زة أب ��و ظبي
ال�ك�ب��رى ،امل��رح�ل��ة ال�س��اب�ع��ة ع�ش��رة من
ب �ط ��ول ��ة ال� �ع ��ال ��م ل �س �ب ��اق ��ات س� �ي ��ارات
الفورموال  ،1على معادلة رقم مواطنه
م �ي �ك ��اي ��ل ش� ��وم� ��اخ� ��ر ،ال � � ��ذي ح� �ق ��ق 7
انتصارات متتالية على منت فيراري
ف��ي م��وس��م  ،2004وذل��ك بعدما ضمن
اللقب العاملي الرابع على التوالي.
وال � � �س� � ��ائ� � ��ق ال � ��وح� � �ي � ��د ال � � � � ��ذي ح �ق��ق
انتصارات متتالية أكثر هو االيطالي
ال �ب��رت��و اس �ك ��اري ب�ت�س��ع م ��رات تباعًا
موزعة على موسمني ( 1952و)1953
ف��ي وق��ت ك��ان فيه ع��دد السباقات أقل
بكثير مما هو عليه اآلن ،وك��ان يبلغ
 19سباقًا .وي��دع��م امل��راه�ن��ون «سيب»
ب �ن �س �ب��ة ك �ب �ي ��رة ل �ي �ف ��وز ب��ال �س �ب��اق��ات
الثالثة الباقية ويعادل رقم اسكاري.

ال يهضم محبو
السائقين اآلخرين ابدًا
انجازات فيتيل
صافرات االستهجان
ضد فيتيل تقابلها
اليوم آراء منتقدة
سيطرته المطلقة
يعتبر متابعون
في أبو ظبي ان فيتيل
ضرر للفورموال 1

فاز بلقبني ،لكن اين هو اآلن؟ ظاهرة
ً
ً
فيتيل ستنتهي عاجال أو آجال».
�اص
ل� �ك ��ن وف� � ��ي ج� ��ول� ��ة ع� �ل ��ى اش � �خ� � ٍ
�ار اخ� ��رى،
ح��اض� ّ�ري��ن وه� ��م م ��ن اع� �م � ٍ
اق��ل سنًا ت�ح��دي�دًا ،يتفق ه��ؤالء على
ان�ه��م م�ح�ظ��وظ��ون ال��ى درج ��ةٍ كبيرة
الن� �ه ��م ي �ش �ه ��دون ع �ل��ى «اس � �ط� ��ورة»
اسمها فيتيل ،اذ يومًا ما سيقولون

زمن كان فيه فيتيل
«نحن عشنا في ٍ
ّ
ي� �خ ��ط االن� � �ج � ��ازات وي �ن � ّ�ص ��ب ن�ف�س��ه
االع � �ظ ��م ع �ل��ى االط � �ل� ��اق» .وي �ض �ي��ف
ً
اح��ده��م متسائال« :ه��ل بالحظ فقط
او بالسيارة القوية فقط اح��رز اربع
ب �ط��والت م�ت�ت��ال�ي��ة؟ أي ��ن امل �ن �ط��ق في
هذه االقوال؟».
وف��ي م� ��وازاة ع��دم ام �ك��ان اس �ق��اط كل

ه��ذه اآلراء ،وخ�ص��وص��ًا تلك القائلة
ب��أن افضلية فيتيل ت��أت��ي م��ن ّ
تفوق
سيارته على سيارات سائقي الفرق
االخ� ��رى ،ف��ان االم ��ر امل�ل�م��وس ه��و ان
كارهي فيتيل في ابو ظبي قد يوازون
بأعدادهم اولئك القادمني لتشجيعه
بنصر آخر.
واالحتفال معه
ٍ
لكن غ��اب ع��ن ب��ال كثيرين ان فيتيل

وس�ي�ك��ون فيتيل مرشحًا للفوز على
ح�ل�ب��ة «م ��رس ��ى ي � ��اس» ،ح �ي��ث اع�ت�ل��ى
منصة التتويج فيها مرتني.
وق��ال كريستيان ه��ورن��ر ،م��دي��ر «ري��د
ُب � ��ل ري � �ن� ��و» ،ح �ي�ن ُس� �ئ ��ل إن ك � ��ان ه��و
وس��ائ�ق��ه ال�ش��اب مهتمني بالسباقات
الثالثة الباقية من املوسم« :بالتأكيد.
ّ
ال ت� ��زال أم��ام �ن��ا ث�لاث��ة س �ب��اق��ات .ك��أن
أم��ام �ن��ا ث�ل��اث م �ب ��اري ��ات ن �ه��ائ �ي��ة ف��ي
ك��أس ال��راب�ط��ة ف��ي إن�ك�ل�ت��را» ،وأض��اف
«سنخوضها ون�ق��دم ك��ل م��ا نستطيع
حتى آخر سباق».
وتقام التجارب الحرة االولى للسباق
اليوم الساعة  11,00صباحًا بتوقيت
ب � �ي� ��روت ،وال �ث ��ان �ي ��ة ال �س ��اع ��ة ،15,00
والتجارب الرسمية غدًا الساعة 15,00
أي �ض��ًا ،وال �س �ب��اق األح ��د ف��ي التوقيت
عينه.

ي �ف �ت��رض ان ي �ح �ت��رم ع �ل��ى م ��ا ي�ق��وم
ب��ه ف��ي ه ��ذه ال �س��ن ال �ص �غ �ي��رة وق�ب��ل
وصوله الى سن النضج ،حيث ُيقال
ان سائقي الفورموال  1يصلون الى
ذروة ع�ط��ائ�ه��م ع�ن��د ع�ت�ب��ة ال�ث�لاث�ين
انطالقًا من ارت�ف��اع معدل تركيزهم،
لذا فان امام «بايبي شومي» الكثير
ليعطيه في السنوات املقبلة وحتى
بلوغه العقد الثالث من العمر.
اما التحدي االكبر بالنسبة اليه فهو
ت��ذوي��ب ارق ��ام ش��وم��اخ��ر واخ�ف��اؤه��ا،
اذ بالنسبة اليه وال��ى مشجعيه هو
ل �ي��س م �ض �ط �رًا الث� �ب ��ات ن �ف �س��ه ع�ب��ر
�ق اق� ��ل ق � ��درة م��ن
االن� �ت� �ق ��ال ال� ��ى ف ��ري � ٍ
«ريد ُبل رينو» ،فهو بطبيعته رجل
فائز ،وكل ما يفعله صحيح الن بكل
بساطة الفوز بالسباقات ليس امرًا
معيبًا او فيه خطأ كما يردد البعض
ّ
اآلن ح��ول تقلص شعبية الفورموال
 1بفعل اختفاء املنافسة بني فيتيل
وباقي السائقنيُ َ .
ه �ن��ا ف ��ي أب� ��و ظ �ب��ي ك ��ث ��ر امل �ن��اوئ��ون
ل�ف�ي�ت�ي��ل ،ل�ك�ن�ه��م م��ن دون ش��ك وف��ي
انفسهم ينتظرون رؤية الشاب
قرارة
ّ
االشقر يشق طريقه على منعطفات
ح�ل�ب��ة «م��رس��ى ي ��اس» ن�ح��و تخطي
منافسيه .هم يريدون معرفة حقيقة
تلك السرعة الخرافية ال�ت��ي شهدت
عليها الحلبات االخرى خالل بطولة
العالم في املوسم الحالي .هم يريدون
ان يقولوا يومًا ألوالدهم واحفادهم:
«ل �ق��د ش��اه��دن��ا ي��وم��ًا س�ي�ب��اس�ت�ي��ان
فيتيل وهو يقود سيارته نحو الفوز
ف��ي اح��د س�ب��اق��ات ال �ف��ورم��وال  .1ان��ه
ً
فعال سائق عظيم» ...وال يمكن احدًاً
ان ينتزع منه هذه الصفة.

• الدوري األميركي للمحترفين •

هزيمة أولى مليامي واليكرز و 26متابعة لهاورد و 42نقطة لدورانت
ملع دوايت هاورد في انطالقة مشواره مع هيوسنت
روك�ت��س ق��ادم��ًا اليه م��ن ل��وس أنجلس الي�ك��رز ،إذ
ال�ت�ق��ط  26م�ت��اب�ع��ة وس �ج��ل  17ن�ق�ط��ة وق� ��اده ال��ى
الفوز على تشارلوت بوبكاتس  ،83-96في دوري
كرة السلة األميركي الشمالي للمحترفني.
وح �ق��ق س ��ان ان �ط��ون �ي��و س �ب ��رز ،وص �ي��ف امل��وس��م
املاضي ،بداية جيدة بفوزه على ضيفه ممفيس
غ��ري��زل�ي��س  .94-101وق ��دم س �ب��رز ل�ع�ب��ًا جماعيًا
وسجل له ستة العبني  10نقاط او اكثر.
واسقط فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ضيفه ميامي
هيت حامل اللقب ف��ي املوسمني االخ�ي��ري��ن -114
 ،110بفضل مايكل ك��ارت��ر -وليامس ال��ذي سجل
 22نقطة ،فيما كان ليبرون جيمس األفضل لدى
ميامي ب�ـ  25نقطة .وتغلب كليفالند كافالييرز
على ضيفه بروكلني نتس .94-98
ودك النجم كيفن دورانت سلة يوتا جاز بـ  42نقطة
وقاد اوكالهوما سيتي ثاندر للتغلب على مضيفه

 .98-101وبعد ف��وز اول على ج��اره ل��وس انجلس
كليبرز ،سقط ل��وس انجلس اليكرز ام��ام مضيفه
غ ��ول ��دن س �ت��اي��ت ووري� � ��رز  .125-94وح �ق��ق ك�لاي
طومسون اعلى رصيد في مسيرته مع  38نقطة،
فيما سجل سبعة العبني لاليكرز  10نقاط او اكثر.
وفي باقي املباريات ،فاز تورونتو رابتورز على
بوسطن سلتيكس  ،87-93وديترويت بيستونز
ع �ل��ى واش �ن �ط��ن وي � � ��زاردز  ،102-113ون �ي��وي��ورك
نيكس على ميلووكي باكس  ،83-90ومينيسوتا
تيمبروولفز على اورالندو ماجيك  115-120بعد
ال�ت�م��دي��د ،وان��دي��ان��ا ب��اي�س��رز ع�ل��ى ن�ي��و اورل�ي��ان��ز
بيليكانز  ،90-95وداالس مافريكس على اتالنتا
هوكس  ،109-118وفينيكس صنز على بورتالند
ترايل باليزرز  ،91-104وساكرامنتو كينغز على
دن �ف��ر ن��اغ �ت��س  .88-90وه �ن��ا ب��رن��ام��ج م �ب��اري��ات
ال �ي��وم :شيكاغو ب��ول��ز  -ن�ي��وي��ورك ن�ي�ك��س ،ل��وس
انجلس كليبرز  -غولدن ستايت ووريرز.
دوايت هاورد (أ ف ب)

ديوكوفيتش وفيرر وفيدرر
إلى ربع نهائي باريس بيرسي
ت��أه��ل االس �ب��ان��ي داف �ي��د ف �ي��رر امل�ص�ن��ف ثالثًا
وح��ام��ل اللقب ال��ى رب��ع نهائي دورة باريس
بيرسي الفرنسية الدولية لكرة املضرب ،آخر
ال� ��دورات ال�ت�س��ع ال�ك�ب��رى وال�ب��ال�غ��ة ج��وائ��زه��ا
 3.204.745م�ل�اي�ي�ن ي � ��ورو ،اث ��ر ت�غ�ل�ب��ه على
ال�ف��رن�س��ي ج�ي��ل س�ي�م��ون ال�خ��ام��س ع�ش��ر 2-6
و.3-6
وبلغ فيرر املولود في فالنسيا اعلى ترتيب
له ه��ذه السنة عندما اصبح ثالثًا وت��وج في
اوك�لان��د ف��ي ك��ان��ون ال�ث��ان��ي وب��وي�ن��س اي��رس
ف ��ي ش� �ب ��اط ،ق �ب��ل ان ي �ب �ل��غ ن �ه��ائ��ي  6دورات
ب�ي�ن�ه��ا االول� ��ى ل��ه ف��ي ال �ب �ط��والت ال �ك �ب��رى في
روالن غ ��اروس .ك��ذل��ك ،تأهل الصربي نوفاك
ديوكوفيتش املصنف ثانيًا ال��ى ال ��دور ذات��ه
ب �ف��وزه ع �ل��ى االم �ي��رك��ي ج ��ون اي �س �ن��ر ال�ث��ال��ث
عشر  7-6و 1-6و .2-6ويلتقي ديوكوفيتش
في الدور املقبل مع السويسري ستانيسالس
فافرينكا السابع ال��ذي تغلب على االسباني
ن �ي �ك��والس امل ��اغ ��رو ال �ث��ان��ي ع �ش��ر  3-6و.2-6
وق ��د ح �ق��ق ف��اف��ري �ن �ك��ا ال �ف ��وز ال� �س ��ادس ف ��ي 9
م �ب��اري��ات ام � ��ام امل ��اغ ��رو وع � ��زز ح �ظ��وظ��ه في
التأهل ال��ى بطولة املاسترز املقررة في لندن
م�ط�ل��ع االس� �ب ��وع امل �ق �ب��ل وذل� ��ك ل �ل �م��رة االول ��ى
ف��ي مسيرته االح�ت��راف�ي��ة .كما بلغ ال��دور ربع
النهائي االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو
املصنف رابعًا بفوزه على البلغاري غريغور
ديميتروف  6-3و 3-6و .4-6ويلعب دل بورترو
مباراته املقبلة مع السويسري روجيه فيدرر
امل �ص �ن��ف خ��ام �س��ًا ال� ��ذي ت�غ�ل��ب ع �ل��ى االمل��ان��ي
فيليب كولشرايبر  3-6و.4-6

أصداء عالمية
سكوالري يستدعي روبينيو إلى املنتخب
عاد مهاجم ميالن روبينيو الى تشكيلة
منتخب البرازيل بقيادة املدرب فيليبي
سكوالري بعد غياب دام عامني ،كما
استدعى سكوالري مهاجم تشلسي وليان،
الذي يستعد لخوض مباراتني وديتني مع
هندوراس في  16تشرين الثاني ،ومع
تشيلي في  19منه.
والالعبون هم:
في حراسة املرمى :خوليو سيزار (كوينز
بارك رينجرز) ،وفيكتور (اتلتيكو مينيرو).
وفي الدفاع :تياغو سيلفا وماكسويل
وماركينيوس (باريس سان جيرمان)،
دافيد لويز (تشلسي) ،دانتي (بايرن
ميونيخ) ،داني الفيش (برشلونة) ،مارسيلو
(ريال مدريد) ،مايكون (روما).
وفي الوسط :هرنانيس (التسيو) ،لويز
غوستافو (بايرن ميونيخ) ،باولينيو
(توتنهام) ،اوسكار وراميريس (تشلسي)
لوكاس ليفا (ليفربول).
وفي الهجوم :نيمار (برشلونة) ،جو
(اتلتيكو مينيرو) ،هالك (زينيت الروسي)،
برنارد (شاختار دانيتسك االوكراني)،
فريد (فلوميننسي) ،روبينيو (ميالن).

مورينيو يخسر الدعوى ضد الـ «ماركا»
خسر مدرب تشلسي البرتغالي جوزيه
مورينيو دعوى كان قد أقامها ضد رئيس
تحرير صحيفة «ماركا» اإلسبانية روبرتو
بالومار .وذكرت الصحيفة أن أحد قضاة
محكمة الدرجة األولى في مدريد رفض
دعوى مورينيو ،التي طالب فيها برد
شرفه ،نظرًا إلى عدم وجود أساس لقبولها.
وأشارت املحكمة في حيثيات هذا الرفض
إلى أن الصحافي بالومار لم يتعد باأللفاظ
على مورينيو ،وال سيما أنه مارس حقه
املمنوح له بموجب حرية التعبير ،مبينة أنها
أخذت في االعتبار دفاع الصحافي وهو ما
جعلها تنهي القضية.

