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رياضة

رياضة

ّ
ّ
تعثر سعودي وتقدم قطري
دوري أبطال آسيا

ّ
هاميلتون يحذر مرسيدس
فورموال وان

الحظوظ العربية ما زالت قائمة

ً
يبدو أن مجموعة من الفرق
العربية أصبحت قريبة من
العودة إلى منصات التتويج في
البطولة اآلسيوية :على الورق،
النتائج تبشر خيرًا .أربع مجموعات
في غرب آسيا فيها على األقل
متأهل ٌ
عربي واحد للدور الثاني
األبطال .وقائمة
من دوري
ُ
ّ
الهدافين لم تخل من األسماء
العربية القادمة من شمال
أفريقيا .عشرة فرق عربية ،من
قطر (الغرافة ،الدحيل ،السد،
الريان) ،السعودية (األهلي،
الهالل) ،اإلمارات (الجزيرة،
الوحدة ،الوصل ،العين) ،تأهل
نصفها إلى دور الـ16

سنخسر اللقب!
بعد ثالث جوالت على انطالق بطولة العالم للفورموال
واحد ،ال يبدو حامل اللقب في المواسم االربعة الماضية
فريق مرسيدس في ّأفضل أحواله ،خاصة بعد فشله في
الحلول في المركز األول في الجوالت الثالث األولى في
كل من استراليا والبحرين والصين ،مقابل فوزين لفيراري
عبر سائقها سيباستيان فيتيل وفوز لسائق ريد بول دانيال
ريكياردو
حسين ّ
سمور

حسن عطية
الدحيل (لخويا سابقًا) ،بطل الدوري
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــوسـ ـ ــم ،ه ـ ــو االس ـ ــم
األبـ ــرز فــي الـبـطــولــة اآلس ـيــويـ ّـة شرقًا
وغ ــرب ــا .الـفــريــق اآلس ـي ــوي يـمــثــل إرثــا
ً
عــرب ـيــا ط ــوي ــا ف ــي امل ـســاب ـقــة :سبعة
أل ـقــاب عــربـيــة فــي دوري أب ـطــال آسيا
ت ـقــاس ـم ـت ـهــا ف ـ ــرق ال ـخ ـل ـي ــج ال ـع ــرب ــي.
وال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم« ،الـ ـكـ ـتـ ـيـ ـب ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة»
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت أن تـ ـخ ــرج ب ــاالن ـت ـص ــار
فــي كــل امل ـبــاريــات الـتــي لعبتها حتى
اآلن ،مــن دون إه ــدار أي نقطة .جمال
ب ـل ـمــاضــي ،املـ ـ ــدرب الـ ـج ــزائ ــري ،عــرف
ك ـ ـيـ ــف ي ـ ــوظ ـ ــف إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات الع ـب ـي ــه
لـتـحـقـيــق االن ـت ـص ــارات ،رغ ــم أن عـمـ َـر
ّ
الـ ــدح ـ ـيـ ــل  9سـ ـ ـن ـ ــوات ف ـ ـقـ ــط ،إل أن ــه
اس ـت ـطــاع ال ـفــوز ب ــال ــدوري ال ـق ـطــري 6
مرات .يوسف العربي الالعب املغربي
ّ
يتفوق
وه ـ ّـداف الدحيل في البطولة،
ع ـل ــى أب ـ ـ ــرز األس ـ ـم ـ ــاء ،م ـث ــل أوسـ ـك ــار
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي العـ ـ ــب شـ ـنـ ـغـ ـه ــاي .وف ــي
امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة أي ـض ــا ،ل ــم يحقق
الوحدة اإلمــارتــي إال انتصارًا وحيدًا
ل ـيــأتــي ف ــي امل ــرك ــز األخ ـي ــر ب ـعــد ذوب
آهن أصفهان اإليراني ولوكوموتيف
طشقند األوزبكي.
وفـ ــي امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى ال ـت ــي لعبت
ـرق ع ــرب ـ ّـي ــة ،اس ـت ـطــاع
ف ـي ـهــا ث ــاث ــة فـ ـ ـ ٍ
األه ـل ــي ال ـس ـع ــودي ب ـق ـيــادة مهاجمه
عمر السومة التأهل إلى الدور الثاني
 ،والخبر السعيد «للملكي» كان خبر
بقاء العبه السوري مع الفريق  ،بعد
األخ ـب ــار ال ـتــي تـ ــرددت عــن خــافــه مع
ال ـ ـنـ ــادي .وك ـت ــب ال ـس ــوم ــة ف ــي ســاعــة
م ـب ـك ــرة مـ ــن صـ ـب ــاح أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء،
ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى ت ــويـ ـت ــر« :وع ـب ــر
الــزمــان سنمضي مـعــا» .أمــا الجزيرة
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ّ
تصدر بيرسيبوليس اإليراني برصيد  13نقطة مقابل  12للسد القطري الذي حل ثانيًا بقيادة اإلسباني المخضرم تشافي هيرنانديز (أف ب)

اإلم ـ ــارات ـ ــي فـ ـع ــزاء خ ــروج ــه م ــن رب ــع
نهائي كأس رئيس اإلمارات األسبوع
املـ ــاضـ ــي ك ـ ــان الـ ـت ــأه ــل إل ـ ــى ال ـ ـ ــدوري
الثاني في آسيا .أما الغرافة القطري
فاكتفى بــإضــافــة مـشــاركــة إلــى سجل
مشاركاته .أما الوصل اإلماراتي فقد
ّ
الضيق ،بعد
دخــل التاريخ من الباب
أن ّ
ودع الـبـطــولــة خــالــي الــوفــاض من
دون الحصول على أي نقطة ،بعدما
تلقى خسارته السادسة في املجموعة
ال ـث ــال ـث ــة اإلثـ ـن ــن وذلـ ـ ــك أمـ ـ ــام ضـيـفــه
ن ــاس ــاف األوزبـ ـ ـك ـ ــي ( .)1-2وأص ـب ــح
الوصل أول فريق إماراتي يحقق هذا
الرقم السلبي في البطولة اآلسيوية،
ـاد م ــن مـنـطـقــة غـ ــرب آس ـيــا،
ورابـ ـ ــع ن ـ ـ ٍ
والثامن في تاريخ دوري أبطال آسيا،
بعد العربي  ،2012ودونــج تام ،2007
ودا نــانــج  ،2006وهــوانــج آن ــه ،2005
ونيفتشي والـشــرطــة  ،2004وأوصــت
سـ ــابـ ــا  ،2003ونـ ـيـ ـس ــا عـ ـش ــق أب ـ ــاد
ّ
تصدر
 .2003وفــي املجموعة عينها،
بيرسيبوليس اإلي ــران ــي بــرصـيــد 13
نقطة ،مقابل  12للسد القطري الــذي
حل ثانيًا بقيادة اإلسباني املخضرم
تشافي هيرنانديز .وحسمت صدارة

املـ ـجـ ـم ــوع ــة بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـف ــري ــق
اإليــرانــي ( )0-1على السد في املباراة
التي جمعتهما اإلثنني .وعقب املباراة،
أشاد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش،
امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـبـيــرسـبــولـيــس ،ب ــأداء
الع ـب ــي ال ـفــريــق ال ـخ ـصــم .ول ـع ــل أب ــرز
األسماء في نادي السد هو الجزائري
بـغــداد بــونـجــاح ال ــذي يتصدر قائمة
الهدافني بـ 7أهداف.
في موازاة ذلك ،حسم العني اإلماراتي

حسم العين اإلماراتي القمة
الخليجية وانتزع بطاقة التأهل
من الريان القطري
القمة الخليجية وانتزع بطاقة التأهل
بعد تفوقه الكبير على ضيفه القطري.
ف ـف ــي ال ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة واألخ ـ ـيـ ــرة،
اس ـت ـط ــاع ب ـط ــل ن ـس ـخــة  2003ال ـف ــوز
بنتيجة ( )1-4عـلــى مضيفه الــريــان،
ليحل ثانيًا في املجموع ويبلغ الدور
املـقـبــل بــرفـقــة اس ـت ـقــال ط ـه ــران ال ــذي
هــزم الهالل السعودي ( )0-1وتصدر

ب ـ ـ ــ 12ن ـق ـط ــة .وأنـ ـج ــز الـ ـع ــن «م ـه ـمــة»
بلوغ الــدور املقبل بفوزه على الريان
بأهداف املصري حسني الشحات ()11
وعمر عبد الرحمن ( )55والسويدي
ماركوس بيرغ ثاني هدافي البطولة
( 58و ،)78ب ـي ـن ـم ــا اكـ ـتـ ـف ــى ال ـف ــري ــق
القطري بهدف لسيباستيان سوريا
( .)85الـ ــريـ ــان ف ـش ــل ل ـل ـم ــرة ال ـثــام ـنــة
(مجموع مشاركاته في املسابقة) في
ّ
تخطي ال ــدور األول ،علمًا بــأن فريق
املـ ــدرب الــدن ـمــاركــي مــايـكــل الودروب
خاض املباراة في غياب هدافه املغربي
عبد الرزاق حمد الله املصاب .أما عن
امل ـصــري حـســن الـشـحــات ،فـهــو يـقـ ّـدم
ً
أداء الفتًا ،إذ لعب مع العني  13مباراة
في مختلف البطوالت سجل خاللها
 10أه ــداف وصـنــع  12هــدفــا .وانـضــم
الشحات إلى صفوف العني في كانون
الثاني/يناير املاضي قادمًا من مصر
للمقاصة .وق ــال امل ـصــري« ،إن فريقه
اسـتـحــق ال ـفــوز عـلــى ال ــري ــان الـقـطــري
 4/1وحصد بطاقة التأهل رسميًا إلى
دور الـ 16لدوري أبطال آسيا» ،مضيفًا
«أنه وزمــاءه كانت لديهم ثقة كبيرة
بتحقيق الـفــوز رغــم أن املـبــاراة كانت

باق في جدة
السومة ٍ
تفاقمت أزمة املهاجم السوري عمر السومة مع ناديه أهلي
جدة في اآلونة األخيرة ،والتي بدأت عندما اعترض الالعب على
استبداله في مباراة فريقه أمام الهالل األسبوع املاضي ،ضمن
الجولة ما قبل األخيرة من الدوري السعودي للمحترفني.
السومة رفض مصافحة مدربه سيرجي ريبروف بعد املباراة،
لكنه خرج أمس الثالثاء ليطمئن جماهير «امللكي» بتجديد
رغبته في البقاءّ ،
مغردًا عبر تويتر« :وعبر الزمان سنمضي
معًا» .وتدخل تركي آل الشيخ ،رئيس هيئة الرياضة السعودية،
لنزع فتيل األزمة باجتماعه مع السومة ،في حضور طارق
كيال نائب رئيس األهلي ،والذي خرج بعده السومة ليؤكد
بقاءه في األهلي.

خارج ملعبهم».
وخ ـ ــرج «ال ــزعـ ـي ــم» ،ن ـ ــادي الـعــاصـمــة
ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ،ال ـ ـب ـ ـطـ ــل ف ـ ـ ــي ن ـس ـخ ـت ــن
س ــاب ـق ـت ــن وال ــوصـ ـي ــف أربـ ـ ــع م ـ ــرات،
بنقطتني فقط ،لثالث مــرة في تاريخ
مشاركاته اآلسيوية ،إذ يمتلك الفريق
مـ ـسـ ـي ــرت ــن س ـل ـب ـي ـت ــن م ـش ــاب ـه ـت ــن،
فــي النسخة الـقــديـمــة (.)2002-1967
أرق ـ ــام ـ ــه اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ت ـث ـي ــر ال ـت ـع ـجــب
وتستحق الـتــوقــف عـنــدهــا .فالنادي
«ال ـ ـع ـ ــاص ـ ـم ـ ــي» ،وصـ ـ ـي ـ ــف ال ـن ـس ـخ ــة
املــاضـيــة مــن البطولة وبـطــل ال ــدوري
السعودي في العام الحالي ،لكنه لم
ّ
يـنـجــح إل ف ــي حـصــد ت ـعــادلــن فـقــط.
وأصـ ـ ـب ـ ــح الـ ـ ـه ـ ــال خـ ــامـ ــس وص ـي ــف
للبطولة ،يخرج من دور املجموعات
ف ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـتــال ـيــة (احـ ـت ــل املــركــز
األخـيــر فــي املـجـمــوعــة الــراب ـعــة) ،بعد
ب ــول ـي ــس تـ ـي ــرو الـ ـت ــاي ــان ــدي ،2004
وس ـب ــاه ــان اإلي ــران ــي  ،2008وات ـحــاد
ج ــدة ال ـس ـعــودي  ،2010وتـشــونـبــوك
هيونداي الكوري الجنوبي .2012
أمــا فــي شــرق آسـيــا ،فقد تــأهــل ثالثة
مــن أربـعــة فــرق صينية مـشــاركــة في
الـبـطــولــة إل ــى دوري خ ــروج املـغـلــوب
وهي تيانجني غوانجيان ،شنغهاي
وج ـ ــوان ـ ـج ـ ــزو إيـ ـ ـف ـ ــرج ـ ــران ـ ــد .الـ ـف ــرق
الـيــابــانـيــة ش ـهــدت تــراج ـعــا ملحوظًا
ف ــي ال ـن ـتــائــج؛ فـكــاشـيـمــا ان ـت ـل ــرز هو
ال ـفــريــق الــوح ـيــد الـ ــذي ح ـســم تــأهـلــه
م ـب ـك ـرًا ،وه ـ ــذه حـ ــال الـ ـف ــرق ال ـكــوريــة
ّ
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أيـ ـ ـض ـ ــا ،إذ ل ـ ــم ي ـح ـس ــم إل
جـيــونـبــك ه ـيــونــداي م ــوت ــورز تــأهـلــه
ق ـبــل ال ــدخ ــول إل ــى املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة.
الخالصىة أن حظوظ الفرق العربية
تبدو متاحة للتتويج بــدوري أبطال
آسـ ـي ــا ف ــي ظ ــل األداء ال ـج ـي ــد لـلـفــرق
الـقـطــريــة ،وخـصــوصــا الــدحـيــل الــذي
س ـجــل أرق ــام ــا ال ي ـس ـت ـهــان ب ـه ــا .أمــا
امل ـم ـثــل ال ـس ـع ــودي ال ــوح ـي ــد األه ـل ــي،
الوصيف في مرتني ،يسعى أن يكون
خـيــر سفير لـلـكــرة الـسـعــوديــة .العني
اإلماراتي الذي تأهل بانتصار خارج
م ـل ـع ـبــه ق ــد ي ــذه ــب ب ـع ـي ـدًا ،والـ ـن ــادي
اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي الـ ـث ــان ــي الـ ـج ــزي ــرة ي ـبــدو
الحلقة األضعف عربيًا.

خالف سائق فريق ريد بول األسترالي
دان ـ ـي ـ ــال ري ـ ـك ـ ـيـ ــاردو كـ ــل ال ـت ــوق ـع ــات
ف ــي سـ ـب ــاق ج ــائ ــزة الـ ـص ــن ال ـك ـب ــرى،
امل ــرح ـل ــة ال ـثــال ـثــة م ــن ب ـطــولــة ال ـعــالــم
للفورموال واح ــد ،بتفوقه على حلبة
شنغهاي على الرغم من انطالقه من
املــركــز الـســادس .وتمكن ريـكــاردو من
كـســر هيمنة ســائــق ف ـي ــراري األملــانــي
س ـي ـبــاس ـي ـتــان ف ـي ـتــل ،أول املـنـطـلـقــن
فــي الـصــن ومـتـصــدر الـتــرتـيــب الـعــام
ل ـل ـب ـطــولــة ب ـت ـتــوي ـجــن ف ــي اس ـتــرال ـيــا
والـ ـبـ ـح ــري ــن .هـ ـك ــذا ،أنـ ـه ــى ريـ ـك ــاردو
السباق في املركز األول ،متقدمًا على
س ــائ ــق ف ــري ــق م ــرس ـي ــدس ال ـف ـن ـل ـنــدي
فــال ـت ـيــري ب ــوت ــاس ،وم ــواط ــن األخ ـيــر
سائق فيراري كيمي رايكونن ،بينما
أنهى فيرشتابن السباق رابعًا متقدمًا
ع ـلــى ب ـطــل ال ـعــالــم س ــائ ــق مــرسـيــدس
ال ـبــري ـطــانــي ل ــوي ــس هــام ـي ـل ـتــونّ .أم ــا
متصدر الترتيب العام فيتل ،فاكتفى
ب ــامل ــرك ــز الـ ـث ــام ــن بـ ـع ــد احـ ـتـ ـك ــاك مــع
فيرشتابن .وعلى مستوى الصانعني،
تـبـقــى مــرس ـيــدس م ـت ـص ـ ّـدرة لترتيب
البطولة بفارق نقطة عن فيراري.
إذًا ،وبعد فشله في تحقيق أي مركز
ّأول منذ بــدايــة املــوســم ،ألقى السائق
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي وبـ ـط ــل الـ ـع ــال ــم ل ــوي ــس
هاميلتون باملسؤولية على سيارته
الجديدة .اعتبر بطل العالم أن سباق
جــائــزة ال ـصــن الـكـبــرى ك ــان «كــارثــة»
ّ
بالنسبة إلـيــه ،مــؤكـدًا أن مــن الصعب
ع ـل ــى ف ــري ــق م ــرسـ ـي ــدس ان يـحـتـفــظ
ب ــأل ـق ــاب ــه ال ـت ــي أحـ ــرزهـ ــا ف ــي األع ـ ــوام
األرب ـ ـعـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ح ـ ــال ل ــم يـجــد
ال ـح ـل ــول ل ـس ـي ــارة ال ي ـش ـعــر بــالــراحــة
خـلــف م ـقــودهــا .هــامـيـلـتــون متشائم:
«من يعلم ماذا ّ
يخبئه املوسم؟ في حال
بقيت األمور على حالها ،فسيكون من
الصعب جدًا الفوز باللقب».
وح ــل هــامـيـلـتــون راب ـع ــا ف ــي الـسـبــاق

الصيني ،علمًا بأنه عبر خط النهاية
فــي املــركــز الخامس خلف ســائــق ريد
الهولندي ماكس فيرشتابن ،إال
بول
ّ
ّ
أن األخ ـيــر تـلــقــى غــرامــة إضــافــة عشر
ثوان إلى توقيته ،ما جعل بطل العالم
ّ
عمليا في
أرب ــع م ــرات ينهي الـسـبــاق
املركز الــرابــع .وهاميلتون ،كما يعلم
الجميع ،ليس سائقًا عــاديــا ،ويعرف
حـلـبــة شـنـغـهــاي ج ـي ـدًا .لـقــد ت ـ ّـوج في
خـ ـم ــس مـ ـن ــاسـ ـب ــات ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك2008( ،
و 2011مــع فــريـقــه الـســابــق مــاكــاريــن
مرسيدس ،و 2014و 2015و 2017مع
فريقه الحالي مرسيدس) .لكن ،يعتبر
ه ــذا املــوســم أس ــوأ بــدايــة لهاميلتون
م ــع مــرس ـيــدس مـنــذ حـقـبــة املـحــركــات
الهجينة «هايبريد» عام  ،2014وبات
يتأخر بفارق  9نقاط عن سيباستيان
ّ
ف ـي ـت ــل ال ـ ـ ــذي ح ـ ــل ث ــام ـن ــا فـ ــي ج ــائ ــزة
الصني .املفارقة أن بوتاس ،زميله في
ميرسدس ،وافقه الــرأي ،بإشارته إلى
صـعــوبــة املـنــافـســة وت ـق ــارب املستوى
بــن مرسيدس وف ـيــراري وريــد بــول...
«ينبغي علينا التأكيد أننا سنستمر
في تطوير سيارتنا» .وكان الفنلندي
ـوز مــرتــن ،في
بــوتــاس قــريـبــا مــن ال ـفـ ّ
الـبـحــريــن وال ـصــن ،إال أن ــه لــم يتمكن
ّ
م ــن تـحـقـيــق ذل ـ ــك ،وع ــل ــق ع ـلــى األم ــر
بالقول «أن تكون قريبًا من الفوز هنا
في شنغهاي وقبلها في البحرين هو
أسوأ شعور ،ولكن ذلك يجعلني وكل
أعضاء الفريق أكثر رغبة في تحقيق
االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات» .ي ـع ـت ـبــر بـ ــوتـ ــاس أن
ـاف ،وأن هــذا لحسن
الــوقــت املتبقي ك ـ ٍ
حظ الفريق.
وس ـي ـك ــون ف ــري ــق م ـي ــرس ــدس مـطــالـبــا
ب ـت ـح ـق ـيــق امل ــرك ــز ّ
األول ف ــي جــولـتــي
آذربيجان وإسبانيا املقبلتني بهدف
االق ـت ــراب مــن ف ـي ــراري وع ــدم الـسـمــاح
لسيباستيان فيتيل بتوسيع فــارق
ال ـن ـقــاط م ــع هــام ـي ـل ـتــون ،وبـ ــأن تــأخــذ
فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــراري صـ ـ ـ ـ ـ ــدارة ال ـ ـصـ ــان ـ ـعـ ــن مــن
مرسيدس.

ترتيب الصانعين
1
مرسيدس  85نقطة

2

فيراري  84نقطة

3

ريد بول  55نقطة

4

ماكالرين  28نقطة

مواجهة بين فيتل وهاميلتون
املواجهة بني األملاني سيباستيان فيتيل والبريطاني لويس هاميلتون مستمرة من عام ،2008
ّ
لكل منهما .ورفع هاميلتون اللقب العاملي ّ
ألول ّ
مرة في
حيث ّتوج املتسابقان في أربع مناسبات
عام  2008مع ماكالرين ،وفي أعوام  2014و 2015و 2017مع مرسيدس .ومن جهته ،سيطر فيتيل
على سباقات الفورموال واحد أربع مـ ّـرات مع فريق ريد بول في  2012 - 2011 - 2010و.2013
ويجهد سائقا ميرسدس وفيراري ملعادلة رقم األرجنتيني خوان مانويل فانجيو املتوج باللقب
العاملي خمس مرات.

5

رينو  25نقطة

6

تورو روسو  12نقطة

ترتيب السائقين

سيباستيان فيتل لويس هاميلتون فالتيري بوتاس
(فنلندا)
(بريطانيا)
(المانيا)
 40نقطة
 45نقطة
 54نقطة

دانيال ريكاردو
(استراليا)
 37نقطة

كيمي رايكونن
(فنلندا)
 30نقطة

فرناندو ألونسو
(اسبانيا)
 22نقطة

