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الكرة اللبنانية

ّ
يتخوف
المعنيون من أن
ينتقل االحتقان
السياسي
إلى المدرجات
(بروفوتو)

استحقاق المنتخب يواجه أسئلة من خارج الحدود

السلة اللبنانية
اإلدارية لالتحاد اللبناني لكرة السلة اجتماعًا مهمًا اليوم ،قد تتخذ خالله قرارًا صعبًا بتأجيل بطولة
تعقد اللجنة
ً
ٌ
الدوري شهرًا كامال نتيجة األوضاع التي تعيشها البالد حاليًا .قرار يقف وراءه أكثر من سبب بين وضع األندية
ّ
وتخوف االتحاد من أن تتسلل السياسة الى المدرجات في ظل الظروف التي يشهدها البلد،
المادي الصعب
واالنقسام الحاصل على األرض

أندية كرة السلة تعاني

َ
هل يتخذ اتحاد اللعبة قرارًا بالتأجيل مدة شهر؟

عبد القادر سعد
خالل األسابيع األخيرة كان االتحاد
اللبناني لـكــرة السلة يتخذ ق ــرارات
بـ ـت ــأجـ ـي ــل امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات وال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت
أسبوعيًا ،ولكن يبدو أن هذا األمر لم
يعد كافيًا ،وعليه اآلن تغيير الخطة.
توقفت عجلة البطولة املحلية يوم
ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي  17ت ـش ــري ــن األول/
أكتوبر املــاضــي فــي املرحلة الرابعة
م ــن ال ـب ـط ــول ــة .حـيـنـهــا فـ ــاز امل ـت ـحــد ـ
ط ــراب ـل ــس ع ـلــى ال ــري ــاض ــي ـ ب ـيــروت
على أرضية ملعب املنارة على وقع
انطالق التحركات االحتجاجية في
البالد.
لم ُيكتب للمرحلة الرابعة أن تختتم
حـيــث ت ــم تــأجـيــل م ـب ــاراة أط ـلــس مع
ض ـي ـف ــه هـ ــوبـ ــس ،لـ ـتـ ـت ــوال ــى ب ـعــدهــا
القرارات من األمانة العامة لالتحاد
بالتأجيل مرحلة بعد أخــرى .غابت
امل ــرحـ ـلـ ـت ــان ال ـخ ــام ـس ــة والـ ـس ــادس ــة
ووصلت املرحلة السابعة التي كان
ُ
من املفترض أن تقام مبارياتها بني
 3تشرين الثاني/نوفمبر الجاري و8
منه .استبقت اللجنة اإلدارية املرحلة
الـســابـعــة وسـتـعـقــد اجـتـمــاعــا الـيــوم
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة ال ـخ ــام ـس ــة وال ـن ـصــف
ع ـص ـرًا ،حـيــث مــن امل ـتــوقــع أن تتخذ
قـ ــرارًا بـتــأجـيــل بـطــولــة لـبـنــان شـهـرًا
ً
ك ــام ــا ،عـلــى أن ي ـع ــاود ال ـن ـشــاط في
األول مـ ــن كـ ــانـ ــون األول/ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر
املـ ـقـ ـب ــل فـ ــي حـ ـ ــال ت ـح ـ ّـس ـن ــت أحـ ـ ــوال
البالد ،خاصة على مستوى الشارع
والـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ـح ــاص ـل ــة .ه ــواج ــس
عديدة تعيشها األندية بالنسبة إلى
املـسـتـقـبــل خـصــوصــا عـلــى الصعيد
املـ ــادي .فـمــوضــوع شــركـتــي الخلوي
« ALFAو »MTCوإمـكــانـيــة توقيف

دع ـم ـه ـمــا امل ــال ــي ل ـل ـع ـبــة كـ ــان مـقـلـقــا
لــأنــديــة ق ـبــل ان ـ ــدالع األزمـ ـ ــة ،فكيف
الحال بعدها كما يقول رئيس نادي
هــوبــس جــاســم قــانـصــوه فــي حديث
مع «األخبار».
الوضع املادي الصعب أوصل بعض
األندية إلــى مرحلة عــدم القدرة على
تأمني رواتب العبيها األجانبٌ .
عدد
منهم سيقوم بترحيل أجانبه خالل
 24ساعة وبعضهم قد ّ
رحلهم حتى
قبل اتخاذ االتحاد لقراره.
ـرار ت ــرت ـك ــز ع ـل ــى ع ــدة
ح ـي ـث ـيــات ال ـ ـقـ ـ ّ
اعتبارات كما يفندها رئيس االتحاد
اللبناني أكــرم حلبي فــي حديث مع
«األخ ـبــار» .يقول الحلبي عــن القرار
ال ــذي يمكن أن ُيتخذ الـيــوم «ال شك
أنه قـ ٌ
ـرار صعب لكننا مجبرون على
اتخاذه في ظل األزمــة التي تمر بها
البالد وصرخة األندية على الصعيد
املادي» .يعدد الحلبي أسباب اتخاذ
الـ ـق ــرار ح ـي ــث يـنـطـلــق م ــن «ال ــوض ــع
الكارثي» بحسب توصيفه خصوصًا
على الصعيد املادي .فصرخة األندية

في هذا املجال عالية جدًا ،خصوصًا
فــي ظــل ضبابية ال ـصــورة بالنسبة
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــرع ـ ـ ــاة وامل ـ ـم ـ ــول ـ ــن فـ ـ ــي ظــل
األزم ــة االقـتـصــاديــة الــراهـنــة« .هناك
أن ــدي ــة وص ــل بـهــا ال ـح ــال إل ــى درج ــة
الـتـفـكـيــر ال ـج ــدي بــاالن ـس ـحــاب كليًا
م ــن ال ـب ـطــولــة .طـلـبــت مـنـهــم ال ـتـ ّ
ـريــث
مع طرح فكرة التأجيل شهرًا واحدًا
لـتـخـفـيــف األعـ ـب ــاء امل ــادي ــة» يضيف
رئيس االتحاد اللبناني.
كالم أكرم حلبي يوافق عليه رئيسا
ناديا الرياضي ـ بيروت مازن طبارة
واملـتـحــد ـ طــرابـلــس أحـمــد الصفدي.
م ــن ج ـه ـتــه يـ ــرى طـ ـب ــارة أن تــأجـيــل
ال ـب ـطــولــة ش ـه ـرًا واحـ ـ ـدًا س ـي ـكــون في
مكانه بهدف تخفيف األعباء املادية،
عبر سفر الالعبني األجانب وتوفير
رواتبهم الشهرية وكلفة إقامتهم في
لـبـنــان .ويـضـيــف ط ـبــارة فــي حديثه
مع «األخبار» سببًا آخر وراء ترجيح
فكرة التأجيل ،أال وهو إفساح املجال
ل ـت ـب ـيــان الـ ـص ــورة بــالـنـسـبــة لـلــرعــاة
واملمولني ،وإذا ما كانوا قادرين على

اإلي ـفــاء بالتزاماتهم املــاديــة فــي ظل
األزمة القائمة .وال تتوقف األمور عند
الجانب امل ــادي ،فـبــرأي طـبــارة هناك
االح ـت ـقــان الـسـيــاســي ال ـقــائــم وال ــذي
قد يرتد على املــدرجــات في املالعب.
أم ـ ـ ٌـر ي ـع ـت ـبــره رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد أك ــرم
الحلبي مــن جهته أساسيًا فــي قــرار
التأجيل« .ال أقبل أن تدخل السياسة
إلى اللعبة وأن تصبح املدرجات في
املـبــاريــات ســاحــة إلط ــاق الـشـعــارات
ال ـس ـيــاس ـيــة» ي ـق ــول ال ـح ـل ـبــي ب ـحــزم.
«أضف إلى ذلك عدم إمكانية الطلب
من األجهزة األمنية تأمني املباريات.
ف ـهــذه األجـ ـه ــزة مـشـغــولــة وال يمكن
إرسال طلب تأمني مباراة كرة سلة»
يـقــول الحلبي عــن األس ـبــاب األخــرى
وراء التأجيل.
بـ ــدوره ،ال يـبــدو رئـيــس ن ــادي املتحد
أحمد الصفدي بعيدًا عن هذا الطرح.
«ال ـ ـظ ـ ــروف الـ ـق ــاه ــرة الـ ـت ــي ت ـم ــر بـهــا
البالد ووضــع األنــديــة املــادي الصعب
ً
يفرضان تأجيال للبطولة .هناك أعباء
مــاديــة كبيرة ج ـ ّـراء التوقف وخسائر
ت ـصــل إلـ ــى خ ـم ـســن ألـ ــف دوالر على
صـعـيــد ن ــادي اّمل ـت ـحــد .وبــال ـتــالــي فــإن
ال ـت ــأج ـي ــل ي ـخ ــف ــف م ــن ه ـ ــذه األعـ ـب ــاء،
خـصــوصــا أن ال ـصــورة ضبابية على
صـعـيــد ال ــرع ــاة .فـنـحــن ال نـعـلــم م ــاذا

يبدو أن معظم األندية هي مع
التأجيل لتخفيف األعباء المادية
بانتظار تبلور الصورة

س ـي ـك ــون م ــوق ـف ـه ــم ب ـع ــد أن ت ـس ـت ـتـ ّـب
األوضـ ــاع ،وه ــل سـيــدفـعــون لـنــا أم ال؟
وعليه ،فإن التأجيل مطلوب بانتظار
تـبـلــور ال ـص ــورة» ي ـقــول ال ـص ـفــدي في
حديثه مع «األخبار».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،يـ ــذهـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ن ـ ــادي
هوبس جاسم قانصوه أبعد من ذلك،
ليصل إلــى الـصــورة العامة للبطولة
ومـسـتـقـبـلـهــا وال ـخ ـي ــارات املـطــروحــة
فــي ظــل مــا سـتــؤول إلـيــه األم ــور« .أنــا
مع قرار التأجيل كمرحلة أولى حتى
تتوضح الـصــورة .فنحن كأندية كنا
ن ـتــوقــع إي ـ ـ ــرادات مــال ـيــة مـعـ ّـيـنــة ومــع
ان ـ ـ ــدالع األزم ـ ـ ــة ل ــم ي ـع ــد م ـع ــروف ــا مــا
س ـت ــؤول إل ـيــه األمـ ـ ــور .بــالـنـسـبــة إلــى
نـ ــادي هــوبــس وم ـع ـظــم األن ــدي ــة ،فــإن
م ــوض ــوع شــركـتــي ال ـخ ـلــوي حـ ّـســاس
ج ـ ـدًا .فـنـحــن نـعـتـمــد ع ـلــى اإليـ ـ ــرادات
ال ــواردة مــن الشركتني بشكل أســاس
لتأمني ميزانيتنا .وفــي حــال توقف
هذا املورد املالي فيجب أن تكون هناك
إعادة نظر شاملة .ال شك أن التأجيل
مطلوب ،والحديث عن املرحلة املقبلة
يكون بعد شهر ً
بناء على واقع الحال
حـيـنـهــا» يـقــول رئـيــس ن ــادي هوبس
لـ«األخبار».
إذًا هي مرحلة صعبة جدًا تعيشها
كرة السلة اللبنانية .صرخة االتحاد
خ ــرج ــت قـ ـب ــل ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي األزمـ ـ ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تـعـيـشـهــا ال ـب ــاد،
وهذه الصرخة أصبحت أعلى اليوم
ف ــي ظ ــل األزمـ ـ ـ ــة ،وإم ـك ــان ـي ــة خ ــروج
ال ــرع ــاة لـتـصـبــح األن ــدي ــة مـكـشــوفــة
تمامًا ،وغــارقــة في ديــن مالي كبير.
هي فترة ّ
حساسة ستكون املسؤولية
كبيرة على االتحاد وإدارات األندية،
بــانـتـظــار املستقبل الـقــريــب ال ــذي ال
يبدو واضحا أبدًا.

يـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان لـ ـك ــرة
الـ ـق ــدم ال ــزم ــن م ــن أجـ ــل الـتـحـضـيــر
واالستعداد ملباراتيه مع املنتخبني
ال ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي ف ــي  14تـشــريــن
ال ـ ـثـ ــانـ ــي الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،وم ـ ـ ــع ال ـ ـكـ ــوري
ال ـش ـم ــال ــي ف ــي ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر م ـنــه،
ضمن التصفيات املزدوجة املؤهلة
لكأس العالم  2022في قطر ،وكأس
آسـ ـي ــا  2023فـ ــي ال ـ ـصـ ــن .يـ ـح ــاول
القيمون على اللعبة أن يتصرفوا
ب ـش ـكــل ع ـ ــادي ف ــي ظ ــل أجـ ـ ــواء غـيــر
ع ــادي ــة تـعـيـشـهــا الـ ـب ــاد .اس ـتــدعــى
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب ب ـق ـيــادة
امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي ال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي ل ـي ـف ـيــو
ت ـش ـي ــوب ــوت ــاري ــو  21العـ ـب ــا إلق ــام ــة
ّ
تدريبيتني اليوم الجمعة
حصتني
وغدًا السبت على ملعب نادي العهد
خـلــف أب ــواب مــوصــدة .فالتمرينان
سـيـكــونــان مـغـلـقــن أم ــام الـجـمـهــور
واإلعـ ــام ،حـيــث يـهــدف املـســؤولــون
إلــى إبـعــاد الــاعـبــن عــن أي أمـ ٍـر قد
يشتت تــركـيــزهــم .انـحـصــرت الئحة
االستدعاء ات بالالعبني اللبنانيني
م ــن دون الع ـب ــي ال ـع ـهــد املـنـشـغـلــن
بالتحضير لنهائي كــأس االتـحــاد
اآلسيوي ّ
املقرر يوم االثنني املقبل،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ــاعـ ـب ــن امل ـح ـتــرفــن
ّ
فــي ال ـخــارج .وتــم اسـتــدعــاء كــل من:
م ـص ـط ـف ــى مـ ـط ــر ،أحـ ـم ــد حـ ـج ــازي،
كريم درويــش ،علي ضاهر ،حسني
رزق ،حسن كــورانــي ،نصار نصار،
مـ ـعـ ـت ــز ب ــالـ ـل ــه ال ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــدي ،ع ــدن ــان
حيدر ،حسن معتوق ،سوني سعد،
حسن بـيـطــار ،حسن علي شعيتو،
ح ـ ـسـ ــن سـ ـمـ ـي ــح شـ ـعـ ـيـ ـت ــو ،م ـح ـم ــد
زي ــن ط ـح ــان ،أح ـمــد ج ـلــول ،يحيى
الهندي ،أحمد تكتوك ،قاسم الزين،
نادر مطر وعبدالله عيش.
ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت ع ـ ــدي ـ ــدة طـ ــرحـ ــت ح ــول
بـ ـع ــض األسـ ـ ـم ـ ــاء واألس ـ ـب ـ ــاب وراء

اسـتــدعــائـهــا ،لـكــن فــي نـظــرة هــادئــة
لألسماء يالحظ أن نصف الالعبني
لــن يكونوا مــع املنتخب بعد عــودة
العـبــي العهد وانـضـمــام املحترفني
ف ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج .ولـ ـع ــل ال ـس ـب ــب وراء
إقــامــة الـحـصـتــن الـتــدريـبـ ّـيـتــن هو
إدخـ ــال بـعــض الــاع ـبــن ف ــي أج ــواء
املنتخب بعد فترة التوقف.
دخـ ــول مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ف ــي مــرحـلــة
إقـ ــامـ ــة تـ ـم ــاري ــن ،ج ـ ــاء ت ـ ــوازي ـ ــا مــع
دخول االتحاد اللبناني لكرة القدم
مرحلة اإلجــابــة على أسئلة عديدة
تتعلق بــاملـبــاراتــن مــع الـكــوريـتــن.
ف ــال ـل ـق ــاء ان املـ ـق ــرران ف ــي ب ـي ــروت ال
يــزاالن يواجهان خطر نقلهما إلى
بـلــد آخ ــر فــي ح ــال اسـتـمــرت األزم ــة
الـقــائـمــة .فــاتـحــاد اللعبة انـتـقــل من
م ــرح ـل ــة ال ـت ــرق ــب ال ـت ــي ع ــاش ـه ــا فــي
األس ـبــوعــن املــاض ـيــن ،إل ــى مرحلة
اإلجـ ــابـ ــة ع ـل ــى أس ـئ ـل ــة س ـي ـطــرح ـهــا
االتحاد اآلسيوي حول الوضع في
لبنان .فاالتحاد اآلسيوي ال يمكن
أن يوافق على إقامة املباراتني في
لبنان إال بحصوله على ضمانات
أمـنـيــة ،ليس مــن االتـحــاد اللبناني
لكرة القدم بل من الدولة اللبنانية.
ك ـمــا أن األس ـئ ـل ــة األم ـن ـي ــة سـتـكــون
ع ــدي ــدة م ــن االتـ ـح ــاد الـ ـق ــاري وم ــن
خلفه االتحاد الدولي قبل املوافقة
على إقامة املباراتني في لبنان.
ه ــذه األس ـئ ـل ــة بـ ــدأت ب ــال ــورود إلــى
االتـحــاد اللبناني الــذي سيبدأ في
البحث عــن أجــوبــة لها قــد ال تكون
بـ ـح ــوزت ــه بـ ــل فـ ــي حـ ـ ــوزة األجـ ـه ــزة
األم ـن ـيــة ال ـت ــي ق ــد ال ت ـك ــون جــاهــزة
لإلجابة عنها هي األخــرى بصورة
واض ـح ــة ت ـم ــام ــا ،ب ـف ـعــل ال ـت ـط ــورات
امل ـت ـســارعــة ال ـت ــي تـش ـهــدهــا ال ـب ــاد،
ّ
وتغير الوضع بني ساعة وأخرى.
ال ش ــك أن املـ ـس ــؤول ــن دخـ ـل ــوا فــي

مــرحـلــة الـخـطــر وأص ـب ـحــوا ملزمني
تقديم أجوبة على أسئلة تأتي من
خ ــارج ل ـب ـنــان ،قـبــل أس ـبــوعــن على
املـ ـب ــاراة األولـ ــى وف ــي ظ ــل ضـبــابـيــة
الصورة على صعيد األزمة القائمة.
ع .س.

استدعى المدير الفني
للمنتخب ليفيو تشيوبوتاريو
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يستعد منتخب
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مباراتين
حساستين مع
الكوريتين في
 14و 19الجاري
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فورموال 1

رقم شوماخر مهدد!

هاميلتون على موعد مع التتويج
يـمـلــك ســائــق مــرس ـيــدس الـبــريـطــانــي
ل ــوي ــس ه ــام ـي ـل ـت ــون ف ــرص ــة ج ــدي ــدة
لحسم لقبه السادس عندما يخوض
س ـ ـبـ ــاق ج ـ ــائ ـ ــزة ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
الـكـبــرى ،املــرحـلــة التاسعة عـشــرة من
بطولة العالم للفورموال  ،1يوم األحد
امل ـق ـبــل ع ـلــى حـلـبــة أوسـ ــن ف ــي والي ــة
تكساس األميركية.
ويحتاج هاميلتون إلى إنهاء السباق
ب ــن الـثـمــانـيــة األوائ ـ ــل إلحـ ــراز اللقب
ال ـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي وال ـس ــادس في
مـسـيــرتــه االح ـت ــراف ـي ــة لـيـتـخـطــى رقــم
األسطورة األرجنتينية خوان مانويل
فانجيو املـتــوج فــي خمس مناسبات
بني عامي  1951و ،1957ويصبح ثاني
أكـثــر السائقني تتويجًا باللقب بعد
األس ـطــورة االملــانـيــة مايكل شوماخر
الــذي حقق ألقابه السبعة بــن عامي
 1994و.2004
وكـ ـ ـ ــان ه ــام ـي ـل ـت ــون عـ ـل ــى مـ ــوعـ ــد مــع
الفرصة األول ــى للتتويج فــي املرحلة
السابعة عشرة في املكسيك ،حيث كان
يحتاج إلــى حلول زميله في الفريق،
الفنلندي فالتيري بوتاس في املركز
الـخــامــس ومــا دون ،لكن األخـيــر جاء
ثــال ـثــا خ ـلــف ال ـبــري ـطــانــي الـ ــذي حقق
الـ ـف ــوز الـ ـ ــ 83ف ــي م ـس ـيــرتــه وال ـعــاشــر
هــذا املــوســم ،وسائق فـيــراري األملاني
سيباستيان فيتل.
ووسع هاميلتون الفارق مع بوتاس،

م ـن ــاف ـس ــه ال ــوحـ ـي ــد ع ـل ــى الـ ـلـ ـق ــب ،فــي
ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام إل ــى  74نـقـطــة (363
مـقــابــل  )289وب ــات بـحــاجــة إل ــى أربــع
نـ ـق ــاط ف ــي املـ ــراحـ ــل الـ ـث ــاث األخـ ـي ــرة
ب ـ ـغـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن ن ـ ـتـ ــائـ ــج زم ـي ـل ــه
الفنلندي.
ويــدخــل هــامـيـلـتــون جــائــزة الــواليــات
امل ـت ـحــدة ال ـك ـبــرى ،بـمـعـنــويــات عالية
عـ ـق ــب ف ـ ـ ــوزه ال ـ ــرائ ـ ــع األح ـ ـ ــد امل ــاض ــي
ف ــي امل ـك ـس ـي ــك ،ع ـن ــدم ــا ن ـج ــح بـفـضــل
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى امل ـ ــرآب
مــرة واح ــدة ،فــي الظفر بــاملــركــز األول
بعدما انطلق من املركز الثالث خلف
ســائ ـقــي فـ ـي ــراري ش ـ ــارل لــوك ـل ـيــر مــن
موناكو وفيتل ،وهــي االستراتيجية
ّ
الـتــي مكنت فـيــراري مــن إح ــراز املركز
األول فــي أوس ــن ال ـعــام املــاضــي عبر
الفنلندي كيمي رايكونن الــذي يدافع
هذا العام عن ألوان ألفا روميو.
وس ـ ـي ـ ـحـ ــاول ه ــام ـي ـل ـت ــون اسـ ـتـ ـع ــادة
السيطرة على السباق األميركي الذي
تـ ـ ّـوج ب ــه خ ـمــس مـ ــرات ف ــي ال ـس ـنــوات
الـسـبــع األخ ـيــرة الـتــي شـهــدت عــودتــه
إل ـ ــى املـ ـن ــافـ ـس ــات ،ح ـي ــث ت ــوق ــف ع ــام
 2007بتتويج مــن البريطاني ،وعــاد
عــام  2012وظفر بــه هاميلتون أيضًا
ّ
ومن بعده فيتل ( )2012قبل أن يتمكن
الـبــريـطــانــي م ــن حـسـمــه أع ـ ــوام 2014
و 2015و 2016و.2017
وي ـت ـن ــاف ــس س ــائ ـق ــا ف ـ ـيـ ــراري لــوكـلـيــر

وسع هاميلتون الفارق
مع بوتاس في الترتيب
العام إلى  74نقطة

وفيتل على املركز الثالث حيث يتفوق
األول بفارق ست نقاط فقط عن زميله
األملاني .وستكون االنطالقة من املركز
األول هدفًا أساسيًا فــي السباق كون
املركز األول منذ  2012كان من نصيب
أول وث ــان ــي املـنـطـلـقــن ف ـق ــط .وي ـبــدو
فريق فـيــراري األق ــوى حاليًا فــي فترة
التجارب ،بيد أن ذلك ليس كافيًا للفوز
بالسباقات ،وهو ما أكده مدير الفريق
اإليـطــالــي ماتيا بينوتو بـقــولــه« :لقد
انطلقنا من املركز األول في السباقات
الستة األخيرة ،لكننا فزنا بثالثة فقط
ونريد أن نحقق أفضل من ذلك».

فيرشتابن للتعويض
ونال لوكلير املركز األول في االنطالق
ف ــي س ـب ــاق امل ـك ـس ـيــك األح ـ ــد امل ــاض ــي،
ول ـكــن ب ـعــد مـعــاقـبــة س ــائ ــق ري ــد بــول
يقترب هاميلتون من لقبه السادس (أ ف ب)

الهولندي ماكس فيرشتابن بإرجاعه
ثـ ــاثـ ــة مـ ـ ــراكـ ـ ــز .وأنـ ـ ـه ـ ــى الـ ـه ــولـ ـن ــدي
ال ـت ـج ــارب أمـ ــام لــوكـلـيــر وف ـي ـتــل .لكن
بعد انتهائها ،فرض املنظمون عقوبة
اإلرجاع لثالثة مراكز على فيرشتابن
ل ـع ــدم ت ـخ ـف ـيــف س ــرع ــة س ـي ــارت ــه كـمــا
ي ـجــب ب ـعــد ت ـع ــرض ب ــوت ــاس ل ـحــادث
خـ ـ ـط ـ ــر خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارب .وأثـ ـ ـب ـ ــت
الهولندي الشاب ( 22عامًا) ،صاحب
املركز الثاني في أوسنت العام املاضي،
ه ــذا املــوســم أن فــريـقــه هــونــدا يمكنه
التنافس مع مرسيدس وفيراري كونه
السائق الوحيد الذي نجح في التفوق
عليهما هذا العام بإحرازه املركز األول
في جائزتي النمسا في  30حزيران/
يونيو املاضي (أمام لوكلير وبوتاس
وفـيـتــل وهــامـيـلـتــون) وأملــانـيــا فــي 28
ت ـم ــوز/ي ــول ـي ــو امل ــاض ــي (أم ـ ـ ــام فـيـتــل
والروسي دانييل كفيات).
وتـكـتـســي ج ــائ ــزة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
أهـمـيــة كـبـيــرة بــالـنـسـبــة لفيرشتابن
كونه الـ 100في مسيرته في الفورموال
 ،1ك ـمــا أن ـه ــا ت ــأت ــي ب ـعــد خـيـبـتــه في
املـكـسـيــك عـنــدمــا خـســر االن ـط ــاق من
املــركــز األول بسبب العقوبة وإنهائه
السباق في املركز السادس.
وش ـهــدت األم ـتــار األول ــى مــن السباق
املـكـسـيـكــي اح ـت ـكــاكــا ب ــن فـيــرشـتــابــن
وهــام ـي ـل ـتــون ،وف ــي ال ـل ـفــة الـخــامـســة،
ت ـجــاوز الـهــولـنــدي ســائــق مــرسـيــدس
ال ـث ــان ــي ب ــوت ــاس ل ـي ـت ـقــدم إلـ ــى املــركــز
الـســابــع ،قـبــل أن يـتـجــاوزه الفنلندي
ً
م ـ ـجـ ــددًا م ـس ـت ـغ ــا ث ـق ـب ــا فـ ــي اإلطـ ـ ــار
الخلفي األيـمــن لسيارة ريــد بــول إثر
احتكاك بينهما في املحاولة األولــى،
ما دفع السائق الهولندي للعودة إلى
مرآب فريقه وخسر مراكز عدة قبل أن
يعود بقوة وينهي السباق سادسًا.

