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الفورموال 1

بطولة العالم للراليات

فيتيل يعود إلى أعلى منصة التتويج في تركيا
وا ّص ��ل ف��ري��ق «ري ��د ُب ��ل رايسينغ»
ت��أل �ق��ه ه� ��ذا امل ��وس ��م ب �ع��دم��ا أحرز
الثنائية في جائزة تركيا الكبرى،
امل��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة م��ن بطولة العالم
ل� �س� �ب ��اق ��ات س � � �ي � ��ارات الفورموال
 ،1ب � �ف� ��وز ب� �ط ��ل ال � �ع� ��ال� ��م األملاني
س �ي �ب��اس �ت �ي��ان ف�ي�ت�ي��ل أم � ��ام زميله
األوسترالي مارك ويبر.
ول� ��م ي �ض �ط��ر ف �ي �ت �ي��ل ،ال � ��ذي خسر
املركز األول في اللفات األخيرة من
الجولة املاضية في الصني ملصلحة
البريطاني لويس هامليتون سائق
م��اك�لاري��ن م��رس�ي��دس ،إل��ى اختبار
سيناريو مماثل على اإلط�ل�اق ،إذ
ت�س�ي��د ال �س �ب��اق ب �ع��د ان �ط ّ�لاق��ه ّأول
ّ
من دون أي منافسة ،محققًا فوزه

ال �ث��ال��ث ف��ي  ،2011ب�ع��د السباقني
االف � �ت � �ت� ��اح � �ي�ي��ن ف� � ��ي أوستراليا
وم��ا ّل �ي��زي��ا ،وال� � �ـ  13ف ��ي مسيرته،
ومعززًا صدارته في ترتيب بطولة
السائقني برصيد  93نقطة ،مقابل
 59لهاميلتون ،و 55لويبر.
وق �ط��ع فيتيل م�س��اف��ة ال �س �ب��اق في
ّ
 1،30،17،558ساعة ،متقدمًا بفارق
ثوان على ويبر.
ّ
ٍ 8،807
وح��ل اإلسباني فرناندو ألونسو،
س��ائ��ق ف �ي ��راري ،ف��ي امل��رك��ز الثالث
بفارق  10،075ث عن الصدارة ،وجاء
ه��ام�ي�ل�ت��ون راب �ع ��ًا ب �ف��ارق 40،232
ث ،واألمل��ان��ي نيكو روزب ��رغ سائق
م��رس�ي��دس ج��ي ب��ي خامسًا بفارق
 47،539ث ،وال�ب��ري�ط��ان��ي جنسون

ب��ات��ون س��ادس��ًا ب �ف��ارق  59،431ث،
واألمل��ان��ي نيك هايدفيلد (لوتوس
ري� �ن ��و) س��اب �ع��ًا ب� �ف ��ارق 1،00،857
دق �ي �ق��ة ،وزم �ي �ل��ه ال ��روس ��ي فيتالي
بتروف ثامنًا بفارق  1،08،168د.
 الترتيب العام لبطولة السائقني: -1فيتيل  93نقطة
 -2هاميلتون 59
 -3ويبر 55
 -4باتون 46
 -5ألونسو 41
 ترتيب بطولة الصانعني: -1ريد ُبل  148نقطة
 -2ماكالرين مرسيدس 105
 -3فيراري 65
 -4لوتوس ـــــ رينو .42

ً
فيتيل حامال جائزته أمام ألونسو (ليونارد فوغر ــ رويترز)

والبلجيكي دان�ي��ال ف��ان بوينت ()32
وال �ه��ول �ن��دي أري �ي�ن روب ��ن ( 54و)83
والفرنسي فرانك ريبيري ( 74و،)87
ول �س��ان��ت ب��اول��ي ال ��ذي س�ي�ع��ود الى
الدرجة الثانية ،مارسيل إيغر (.)78
ورفع غوميز رصيده الى  27هدفًا في
صدارة ترتيب الهدافني.
أم��ا ب��اي��ر ل�ي�ف��رك��وزن ال�ث��ان��ي فتعادل
وض � �ي � �ف� ��ه ه � ��ام� � �ب � ��ورغ  .1-1سجل
ألصحاب األرض ستيفان كيسلينغ
( ،)54ول�ل�ض�ي��وف ه��اي�ك��و فسترمان
(.)2
وس �ي �ب �ق��ى ك ��ول ��ن م ��وس �م ��ًا آخ � ��ر في
دوري األض � � � ��واء ب �ع ��د ت �غ �ل �ب��ه على
مضيفه اينتراخت فرانكفورت ،0-2
سجلهما ال�ت��ون�س��ي ع ��ادل الشيحي
( )24ول��وك��اس ب��ودول�س�ك��ي ( 93من
ركلة جزاء).
وهنا النتائج األخرى:
شالكه  -ماينتس 3-1
شتوتغارت  -هانوفر 1-2
فولسبورغ  -كايزرسالوترن 2-1
بوروسيا مونشنغالدباخ  -فرايبورغ
0-2
نورمبرغ  -هوفنهايم 2-1
ترتيب فرق الصدارة:
 -1بوروسيا دورتموند  72نقطة من
 33مباراة
 -2باير ليفركوزن  65من 33
 -3بايرن ميونيخ  62من 33
 -4هانوفر  57من 33
 -5ماينتس  55من 33

هولندا

ّ
توج تفنتي إنشكيده بطل ومتصدر
ال � ��دوري ال �ه��ول �ن��دي ب�ل�ق��ب مسابقة
ال �ك��أس ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة ف��ي تاريخه
في مباراة
بعد عامي  1977وّ ،2001
م �ث �ي��رة ق �ل��ب خ�ل�ال �ه��ا ت �خ��ل �ف��ه امام
أي� ��اك� ��س أم � �س � �ت� ��ردام ح ��ام ��ل اللقب
�وز  2-3بعد
ب�ه��دف�ين نظيفني ال��ى ف � ٍ
التمديد اثر تعادلهما  2-2في الوقت
االصلي.
سجل لتفنتي فاوت براما ( )45وثيو
يانسن ( )56والنمسوي مارك يانكو
( ،)117وألي ��اك ��س دي �م��ي دي زيوو
( )19والبرازيلي إيبيسيليو (.)40

بالي أوف :بوسطن يحيي آماله أمام ميامي ()2 - 1
ّ
ق��ل��ص ب��وس�ط��ن سلتيكس وصيف
امل��وس��م امل��اض��ي ال �ف��ارق م��ع ميامي
ه�ي��ت ال ��ى  2-1ب �ف��وزه ع�ل�ي��ه ،81-97
في ال��دور الثاني من «البالي أوف»
ض�م��ن دوري ك ��رة ال�س�ل��ة األميركي
الشمالي للمحترفني.
ً
وضرب كيفن غارنيت بقوة ،مسجال
 28نقطة و 18متابعة.
وقال مدرب ميامي اريك سبولسترا:
«أدرك �ن��ا اآلن م��دى ص�ع��وب��ة إقصاء
ف��ري��ق ب�ط��ل ،لكننا ل��م نخض أفضل
مباراة .لقد تفوقوا علينا ببساطة».
وس �ج ��ل غ ��ارن �ي ��ت  13م �ح ��اول ��ة من
أصل  20في اللقاء ،وتألق في الربع
ّ
وتفوق
الثالث عندما سجل  14نقطة
الفريق األخضر على ضيفه .15-28
وب � � ��رز ل� � ��دى ب ��وس� �ط ��ن ن �ج �م��ه بول
ب� � �ي � ��رس م� � ��ع  27ن� �ق� �ط ��ة ب� �ي� �ن� �ه ��ا 5
ثالثيات ،وراي ألن مع  15نقطة ،وقد
ع��اد إليه العمالق املخضرم شاكيل
ّ
«دانك» لغارنيت في سلة ميامي (بريان سنايدر ــ رويترز)

اعتلى سائق
سيتروين الفرنسي
سيباستيان لوب،
بطل العالم في
املواسم السبعة
األخيرةّ ،
منصة
التتويج للمرة الثانية
في  ،2011بعدما أنهى رالي سردينيا اإليطالي،
بطولة العالم للراليات،
املرحلة الخامسة من ً
في املركز األول مسجال فوزه الرابع والستني
ّ
وتصدر لوب الرالي
في مسيرته األسطورية.

منذ املرحلة الخاصة الثالثة ،الجمعة ،وحافظ
على صدارته حتى النهاية رغم توليه ّ
مهمة
«تنظيف» املسار أمام منافسيه ،محققًا فوزه
الثاني هذا املوسم بعد تتويجه برالي املكسيك،
والرابع على الجزيرة املتوسطية بعد أعوام
 2005و 2006وّ .2008
وتقدم البطل الفرنسي
بفارق  11،2ثانية على سائق فورد الفنلندي
ميكو هيرفونن ،وجاء النروجي بتر سولبرغ،
املشارك بفريقه الخاص على منت سيتروين
دي أس  ،3في املركز الثالث بفارق  23،8ثانية،
فيما حل سائق سيتروين الرسمي الثاني
الفرنسي اآلخر سيباستيان أوجييه ،الفائز
باملرحلتني السابقتني في البرتغال واألردن ،في
املركز الرابع بفارق  1،31،5دقيقة.
وفي الترتيب العام ،يتصدر لوب الترتيب العام
للسائقني بعدما رفع رصيده الى  100نقطة،
مقابل  93لهيرفونن الثاني و 81ألوجييه،
فيما تصدر فريق سيتروين بطولة الصانعني
برصيد  167نقطة ،مقابل  149لفورد و59
لشتوبارت ـ ـ ـ فورد.

عالمية
أصداء
ّ

الدوري األميركي للمحترفين

أونيل ،فلعب  8دقائق سجل خاللها
نقطتني.
ول � ��دى ال �خ ��اس ��ر ،ك� ��ان دواي� � ��ن وايد
أفضل مسجل مع  23نقطة ،واكتفى
ليبرون جيمس بـ  15نقطة وكريس
ب � ��وش ب �س ��ت ن � �ق� ��اط ،ف �ي �م��ا أضاف
ماريو تشاملرز  17نقطة.
وح� �ق ��ق م �م �ف �ي��س غ��ري��زل �ي��س فوزًا
صعبًا على ضيفه أوكالهوما سيتي
 93-101بعد التمديد وتقدم  1-2في
السلسلة.
وب� � � ��رز زاك ران� � ��دول� � ��ف م � ��ع الفائز
ب�ت�س�ج�ي�ل��ه  21ن�ق�ط��ة و 21متابعة
(رقم قياسي لفريقه في املتابعات)،
وأض� � � ��اف م ��اي ��ك ك ��ون �ل ��ي  18نقطة
والع � ��ب االرت � �ك� ��از اإلس� �ب ��ان ��ي مارك
غ��اس��ول  16ن�ق�ط��ة وال �ب��دي��ل أو جي
مايو  18نقطة.
ّ
وع��ل��ق ران ��دول ��ف ع�ل��ى أدائ � ��ه« :كنت
عداونيًا ،وحاولت ال��زج بنفسي في

 100نقطة لسيباستيان لوب

املباراة ،ابعادهم عن السلة ،وتسديد
كرات سهلة .لعبنا جيدًا والكل تألق
الليلة».
وقال نجم اوكالهوما كيفن دورانت
الذي سجل  22نقطة« :انها خسارة
ق��اس �ي��ة .أح� ��اول أن أب �ق��ى ايجابيًا،
ل�ك�ن�ه��ا ك��ان��ت ق��اس �ي��ة ،ت �ق��دم �ن��ا 13
ن �ق �ط��ة ف� ��ي ال� ��رب� ��ع األخ� � �ي � ��ر .كانت
قاسية».
وت��أخ��ر غريزليس  16نقطة قبل 5
دق��ائ��ق ع�ل��ى ن�ه��اي��ة ال��رب��ع األخير،
ل �ك��ن امل �ض �ي��ف ق �ل��ب ال � �ف� ��ارق وكاد
ينهي املواجهة في وقتها األصلي
لوال اهدار راندولف تسديدته.
وي�س�ع��ى غ��ري��زل�ي��س ال ��ى أن يصبح
اول فريق يحل في املركز الثامن في
منطقته ويبلغ النهائي.
وق ��ال م ��درب غ��ري��زل�ي��س« :أع�ت�ق��د ان
ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ح��ارب �ن��ا ف�ي�ه��ا كانت
رائ�ع��ة بعد ت��أخ��رن��ا  16نقطة ،وكان
الفوز قويًا للغاية».
ول� ��دى ال �خ��اس��ر ،ك ��ان امل � ��وزع راسل
وس� �ت� �ب ��روك أف� �ض ��ل م �س �ج��ل م ��ع 23
نقطة و 12تمريرة حاسمة ،وأضاف
الكونغولي س�ي��رج ايباكا  14نقطة
و 8متابعات ،والتقط العب االرتكاز
كندريك بركنز  13متابعة.
وك � ��ان داالس م��اف��ري �ك��س ق ��د وضع
ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ل ��وس أن�ج�ل��س اليكرز
ّ
ف��ي م��وق��ف صعب ج �دًا عندما تقدم
عليه  0-3حيث بات بحاجة الى فوز
واحد من أربع مباريات إلقصائه ،في
ّ
الوقت الذي تقدم فيه شيكاغو بولز
على اتالنتا هوكس  1-2في مباراة
تعملق فيها نجم األول ديريك ًروز،
أفضل العب هذا املوسم ،مسجال 44
نقطة.
وهذا برنامج مباريات اليوم :أتالنتا
ه ��وك ��س  -ش �ي �ك��اغ��و ب ��ول ��ز ،داالس
مافريكس  -لوس أنجلس اليكرز.

ديوكوفيتش ينتزع
لقب مدريد من نادال
ان �ت��زع ال�ص��رب��ي ن��وف��اك دي��وك��وف�ي�ت��ش لقب
دورة م��دري��د االس �ب��ان �ي��ة ال��دول �ي��ة ف��ي كرة
امل � � �ض� � ��رب ،خ� ��ام� ��س دورات االل� � � ��ف نقطة
ل �ل �م��اس �ت��رز وال� �ب ��ال� �غ ��ة ج ��وائ ��زه ��ا املالية
 5،8م�ل�ي��ون ي ��ورو ل �ل��رج��ال وال �س �ي��دات ،من
االسباني رافايل ن��ادال املصنف ّأول بفوزه
عليه  5-7و ،4-6في املباراة النهائية.
وت� � ّ�وج دي��وك��وف�ي�ت��ش ب�ل�ق�ب��ه ال �س ��ادس هذا
امل��وس��م ،محققًا ف��وزه ال�ـ  32تواليًا ليصبح
على بعد  7ان�ت�ص��ارات م��ن ال��رق��م القياسي
ال� ��ذي ح�ق�ق��ه االم �ي��رك��ي ج ��ون م��اك �ن��رو عام
ّ
 .1984وجدد ديوكوفيتش فوزه على نادال
وحرمه من لقبه الثالث في  ،2011وذلك بعد
ان ك��ان ت�غ�ل��ب ق��د ع�ل�ي��ه ف��ي ن�ه��ائ��ي إنديان
ويلز وميامي،
وك��ان ن��ادال ق��د حسم مواجهته م��ع غريمه
ال �س��وي �س��ري روج� �ي ��ه ف �ي��دي��رر ال �ث��ال��ث في
نصف النهائي بتغلبه عليه  7-5و 1-6و،3-6
محققًا ف��وزه الـ  16عليه مقابل  8هزائم في
 24مواجهة جمعت بينهما ( 18منها كانت
ف��ي ال �ن �ه��ائ��ي) .ام ��ا دي��وك��وف�ي�ت��ش ف �ك��ان قد
بلغ النهائي بفوزه على البرازيلي توماس
بيلوتشي  6-4و 4-6و.1-6
ول � ��دى ال� �س� �ي ��دات ،ظ �ف ��رت ال �ت �ش �ي �ك �ي��ة بترا
ك �ف �ي �ت��وف��ا امل �ص �ن �ف��ة س ��ادس ��ة ب��ال �ل �ق��ب بعد
تغلبها على البيالروسية فيكتوريا ازارنكا
الرابعة  6-7و.4-6

بوروسيا دورتموند
تخلى عن شاهني
يتوقع أن يعقد بوروسيا دورتموند بطل
امل��ان�ي��ا م��ؤت�م�رًا صحافيًا ال �ي��وم ،يعلن فيه
انتقال صانع العابه التركي الدولي نوري
شاهني الى ري��ال مدريد االسباني ،بحسب
ما كشفت صحيفة «بيلد» املحلية الواسعة
االنتشار.

