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الرياضة الدولية

ألونسو ،ويبر ،فيتيل وهاميلتون :من سيكون بطل العالم؟
ستحتفل حلبة مرسى ياس في أبو ظبي ببطل جديد للعالم في
التاسعة عشرة،
سباقات سيارات الفورموال  1عندما تستضيف املرحلة ّ
األخيرة ،من عمر البطولة ،وفيها سيكون الصراع على أشده
ّ
ال يمكن التكهن بما سيحصل في
أب��و ظ�ب��ي ،وخ�ص��وص��ًا م��ع تواصل
خ� �ل ��ط األوراق ف � ��ي ال � �ب � �ط ��ول ��ة ،إذ
ف ��ي ال �ج��ول �ت�ي�ن امل��اض �ي �ت�ي�ن تنازل
سائقا «ري��د ُب��ل رايسينغ» األملاني
سيباستيان فيتيل واألوسترالي
م��ارك وي�ب��ر ع��ن ال �ص��دارة ملصلحة
س ��ائ ��ق ف � �ي� ��راري اإلسباني
فرناندو ألونسو.
وخرج ألونسو بعد السباق
املاضي في البرازيل برصيد
 246ن �ق �ط��ة ،ب �ف��ارق  8نقاط
فقط أم��ام وي�ب��ر ،و 15نقطة
ع��ن ف�ي�ت�ي��ل ،وق ��د انحصرت
ب � �ي � �ن � �ه� ��م امل� � �ن � ��اف� � �س � ��ة على
ال �ل �ق��ب ب�ن�س�ب��ة ك �ب �ي��رة جدًا،
إذ إن ال �ب ��ري �ط ��ان ��ي لويس
ه� ��ام � �ي � �ل � �ت� ��ون (ماكالرين
م��رس �ي��دس) ص��اح��ب املركز
الرابع يملك  222نقطة.
وي� �ح� �ت ��اج ه��ام �ي �ل �ت��ون الى
شبه معجزة للفوز باللقب،
إذ إن � ��ه ي �ب �ت �ع��د ب � �ف� ��ارق 24
ن�ق�ط��ة ع��ن أل��ون �س��و ،أي أنه
بحاجة ال��ى الفوز بالسباق
اشترت شركة ماروسيا
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى  25نقطة،
موتورز لصناعة
ش � � � � ��رط خ � � � � � ��روج ألونسو
السيارات الرياضية
ووي�ب��ر وفيتيل م��ن دون أي
حصة كبيرة من فريق
نقطة.
فيرجني رايسينغ،
ورأى فيتيل أن ف��رص�ت��ه ما
في
له
وستصبح راعية
ت � ��زال ق ��وي ��ة ل �ل �ف��وز باللقب
للفورموال
بطولة العالم
ب� � �ق � ��ول � ��ه« :ال� � � � �ف � � � ��ارق بيني
 .1ولم تكشف الشركة
وب �ي ��ن أل� ��ون � �س� ��و  15نقطة
ف �ق��ط ،إذ ل ��و ك ��ان  26نقطة
عن التفاصيل املالية
ك� �ن ��ت س � ��أق � ��ول إن الوضع
للصفقة ،لكن جون
مستحيل ،أما اآلن فالفرصة
بوث مدير الفريق قال
ما تزال قائمة» ،مضيفًا« :ال
إن الصفقة التي تمتد
أت �م �ن��ى أي س ��وء أللونسو،
ألربعة أعوام ،كبيرة
ل� �ك ��ن ل � ��ن أك � � ��ون ح ��زي� �ن ��ًا لو
ومهمة وستضمن
رأي � � ��ت ال � ��دخ � ��ان ي� �خ ��رج من
مستقبل فيرجني.
سيارته».
أم ��ا وي �ب��ر ف ��أوض ��ح بدوره:
«ابتعد بفارق ثماني نقاط
عن ألونسو ،أي أن فرصتي
ال ت��زال ك�ب�ي��رة ج� �دًا» ،وك�ش��ف ويبر
( 34عامًا) أنه يخطط لترك ريد ُبل
ب�ع��دم��ا ت �ف��وق ع�ل�ي��ه زم�ي�ل��ه األملاني
األص �غ ��ر س �ن��ًا ف ��ي ال� �ب ��رازي ��ل ،حتى

إن � ��ه ً اع �ت �ب��ر أن ف �ي �ت �ي��ل أس� � ��رع منه
ف�ع�لا ،لكنه ب��دا مقتنعًا ب��أن تقدمه
ف ��ي ال �س��ن ال ي �خ��دم��ه ف ��ي أن يكون
السائق رقم واحد في الفريق بقوله:
«أع�ت�ق��د أن�ن��ي ل��م أن��ل نفس التقدير
كما هي الحال بالنسبة الى فيتيل،

ّ
ال يمكنني أن أفعل أكثر من تصدر
ترتيب بطولة العالم ألن األمر املهم
للفريق يبقى عامل السن».
أما ألونسو فيعرف جيدًا ما ينتظره
في أب��و ظبي ،فأوضح أن��ه «إذا ينّفاز
م � ��ارك وي� �ب ��ر ب��ال �س �ب��اق فسيتع
عليه انتزاع املركز الثاني للحصول
على لقب بطل العالم ،أم��ا في حال
كان الفوز من نصيب فيتيل فيكفيه
ّ
ليتوج».
إنهاء السباق
م� ��دي� ��ر ف� ��ري� ��ق ف� � �ي � ��راري ستيفانو
دومينيكالي رأى أن ألونسو «هو

األفضل في التعامل مع ه��ذا النوع
م��ن الضغوط ف��ي السباق األخير»،
مضيفًا« :أنا مقتنع بأن نتيجته في
ستكون حاسمة ،فهدفنا
التجارب ّ
ه��و أن ي�ن�س��ل أل��ون�س��و ب�ين سائقي
ريد ُبل».
وأض� ��اف« :ن �ع��رف أن�ه�م��ا سيقودان
ب �س��رع��ة ف ��ي أب� ��و ظ� �ب ��ي ،ح �ي��ث فاز
فيتيل في سباق العامّ املاضي ،رغم
أن الحلبة ليست املفضلة لديه كما
كان األمر عليه في أنتر الغوس».
وك��ان فيتيل ق��د اس�ت�ف��اد ف��ي سباق

امل � ��وس � ��م امل � ��اض � ��ي م � ��ن س � � ��وء حظ
ه ��ام� �ي� �ل� �ت ��ون ل �ي �ح �ق��ق ال � �ف� ��وز على
ال �ح �ل �ب ��ة اإلم � ��ارات� � �ي � ��ة ال � �ت� ��ي كانت
تسجل بدايتها ف��ي سباقات الفئة
األولى.
وب � � ��دا ه ��ام �ي �ل �ت ��ون «ال ي� �ق� �ه ��ر» في
اإلمارات بعدما سيطر على التجارب
ال� � �ح � ��رة وال� �ت ��أه� �ي� �ل� �ي ��ة بأقسامها
الثالثة ،ثم حافظ على أفضليته في
ب��داي��ة ال�س�ب��اق قبل أن يتخلى عنه
ال �ح��ظ ب�ع��د  20ل�ف��ة ب�س�ب��ب ّ
تعرض
س�ي��ارت��ه ل�ع�ط��ل م�ي�ك��ان�ي�ك��ي ،فاتحًا

«فيرجين
رايسينغ»
يجد داعمًا

السائقون املتنافسون على اللقب  -من اليمني إلى اليسار  -ويبر وهاميلتون وألونسو وفيتيل (غييوم باتيست ــ أ ف ب)

الدوري األميركي للمحترفين

يوتا جاز ال يعرف معنى االستسالم

ً
جينوبيلي محاوال التقاط إحدى الكرات رغم مضايقة جوردان (إريك غاي ــ أ ب)

تمكن يوتا جاز للمباراة الثانية على
التوالي من قلب تأخره إلى فوز عندما
غلب مضيفه أورالندو ماجيك 104ـ،94
ض �م��ن ال � � ��دوري األم� �ي ��رك ��ي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة.
وكان ديرون وليامس أفضل مسجلي
يوتا بـ 30نقطة ،وأضاف بول ميلساب
 23نقطة ،والعب االرتكاز آل جفرسون
 21نقطة ،ليقلص ج��از تأخرًا بلغ 18
ن �ق �ط��ة ،وي �ك��رر م��ا ف�ع�ل��ه أم� ��ام ميامي
هيت في املباراة السابقة.
أما لدى الخاسر الذي تعرض للخسارة
األول � ��ى ب �ع��د  4ان �ت �ص ��ارات متتالية،
فكان فنس كارتر األفضل ب�ـ 20نقطة،
ف�ي�م��ا اك�ت�ف��ى ال�ع�م�لاق دواي� ��ت هاورد
بتسجيل  14نقطة و 9متابعات.
�اراة ش� �ه ��دت م ��واج� �ه ��ة بني
وف � ��ي م� � �ب � � ٍ
الصينيني ي��او مينغ وي��ي جيانليان،
خرج األخير فائزًا بعد تغلب واشنطن
ويزاردز على هيوسنت روكتس 98ـ.91

لكن مينغ لم يخض سوى  6دقائق من
اللقاء قبل خروجه مصابًا ،علمًا بأنه
عاد منذ فترة قصيرة إلى املالعب بعد
خضوعه لجراحة في قدمه املكسورة
أب�ع��دت��ه ط��وال امل��وس��م امل��اض��ي .ولدى
الفائز ،كان كيفن مارتن األفضل بـ31
نقطة بينها  13رمية حرة.
وح�ق��ق ص��ان��ع األل �ع��اب امل�ب�ت��دئ جون
وول ث�لاث�ي��ة م��زدوج��ة «ت��ري�ب��ل دابل»
ل��واش �ن �ط��ن ب�ت�س�ج�ي�ل��ه  19ن �ق �ط��ة13 ،
تمريرة حاسمة و 10متابعات.
وأص �ب ��ح وول ( 20ع��ام��ًا و 65يومًا)
ثالث أصغر الع��ب ف��ي ت��اري��خ الدوري
يحقق ثالثية مزدوجة.
وق � ��اد ال �ث �ن��ائ��ي ري �ت �ش ��ارد جفرسون
واألرجنتيني مانو جينوبيلي سان
أنطونيو سبرز إل��ى الفوز على لوس
أنجلس كليبرز 107ـ.95
وسجل كل من جيفرسون وجينوبيلي
 22ن�ق�ط��ة ل�ل�ف��ائ��ز ،وأض� ��اف الفرنسي

طوني باركر  21نقطة ،ليحقق سبرز
ف� � ��وزه ال� �خ ��ام ��س ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي هذا
املوسم.
وف��ي ب��اق��ي امل �ب��اري��ات ،ف��از ميلووكي
ب��اك��س على أت�لان�ت��ا ه��وك��س 108ـ،91
وتشارلوت بوبكاتس على تورونتو
راب � � �ت� � ��ورز 101ـ ،96ونيوجيرسي
ن� �ت ��س ع� �ل ��ى ك �ل �ي �ف�ل�ان��د كافالييرز
95ـ ،87وغ� ��ول� ��دن س �ت��اي��ت ووريرز
ع� �ل ��ى ن � �ي� ��وي� ��ورك ن �ي �ك��س 122ـ،117
وأوك �ل��اه � ��وم � ��ا س �ي �ت��ي ث� ��ان� ��در على
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 109ـ،103
وداالس م��اف��ري �ك��س ع �ل��ى ممفيس
غ ��ري ��زل� �ي ��س 106ـ ،91ومينيسوتا
تمبروولفز على ساكرامنتو كينغز
98ـ.89
وهنا برنامج مباريات اليوم :شيكاغو
بولز × غولدن ستايت ووريرز ،ميامي
ه �ي ��ت × ب ��وس �ط ��ن س �ل �ت �ي �ك��س ،دنفر
ناغتس × لوس أنجلس اليكرز.

