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الدولية
الرياضة
ّ
فعلها سيباستيان فيتيل وظفر بلقب بطل العالم لسباقات
«الفورموال  .»1برهن هذا الشاب األملاني أن ال مستحيل في هذه الرياضة،
ليستحق على ذلك أن ّ
يشبه بمواطنه األسطورة ميكايل شوماخر

«الفورموال  »1تشهد
والدة «شومي الصغير»
حسن زين الدين
ك� ��ان األمل ��ان ��ي س �ي �ب��اس �ت �ي��ان فيتيل
س��ائ��ق «ري ��د ُب��ل راي�س�ي�ن��غ» الحدث
ظ�ه�ي��رة أول م��ن أم ��س .ل��م ي�ك��ن يوم
األح��د عاديًا بالنسبة إل��ى الرياضة
األولى في عالم السيارات «الفورموال
 »1إذ شهد ميالد نجم ّعاملي كبير.
بسرعة قياسية لم تتخط السنتني،
استطاع هذا الشاب أن يصبح رقمًا
صعبًا في املعادلة.
ب�س��رع��ة ال �ب ��رق ،دخ ��ل ف�ي�ت�ي��ل قلوب
ع� �ش ��اق ه � ��ذه ال ��ري ��اض ��ة م� ��ن الباب
ال �ع��ري��ض .ه ��ؤالء ال �ح��امل��ون بسائق
ي �ع �ي ��د م� �ج ��د األس � � �ط� � ��ورة ميكايل
ش��وم��اخ��ر .ه �ك��ذا ،ل��م ي�خ� ّ�ي��ب فيتيل
اآلم��ال ،حيث ع��اد من بعيد ليصنع
م �ج �دًا ش�خ�ص�ي��ًا دخ ��ل ف��ي سجالت
ت��اري��خ ه ��ذه ال �ل �ع �ب��ة :ف�ي�ت�ي��ل أصغر
سائق يفوز ببطولة العالم .إنجاز
ليس بقليل في رياضة تحتاج الى
ح�ن�ك��ة وخ �ب��رة ك�ب�ي��رت�ين ف��ي كيفية
إدارة األم� ��ور داخ ��ل ال�ح�ل�ب��ة واألهم
خ��ارج �ه��ا .ف ��ي ف �ت��رة ق�ي��اس�ي��ة عرف
فيتيل ك�ي��ف ي�ص�ي��ب االث�ن�ت�ين معًا،
اندفاعة وقوة شكيمة ال مثيل لهما
داخ ��ل ال�ح�ل�ب��ة ع��ادت��ا ب��ال��ذاك��رة إلى
م ��ا ك� ��ان ي �ت �ح �ل��ى ب ��ه «ش� ��وم� ��ي» في
السنوات العشر املنصرمة ،وأثبتتا
أن حماسة الشباب باستطاعتها أن
تقلب املعادالت في ّهذه اللعبة .أضف
ال��ى ذل��ك ،فقد تحلى فيتيل بحنكة
وده � ��اء ك�ب�ي��ري��ن خ� ��ارج ال�ح�ل�ب��ة من
خ�لال التصاريح التي ك��ان يطلقها
ّ
ب�ي�ن ال�ف�ي�ن��ة واألخ � � ��رى ،وال �ت ��ي أدت
دورًا مهمًا ف��ي ت��رج� ًي��ح ك�ف��ة األمور
ملصلحته .هكذا مثال ،لم يتوان عن
ال�ت�ص��ري��ح ب�ع��د خ��روج��ه م��ن سباق
جائزة كوريا الجنوبية بأنه سيمد
يد العون لزميله األوسترالي مارك
وي�ب��ر م��ن أج��ل ال �ف��وز ب��ال�ب�ط��ول��ة ،إذ
أبعد الضغط النفسي عنه ،ملقيًا به

في ألمانيا

الصحف تشيد بإنجاز فيتيل
خ��رج��ت ال�ص�ح��ف األمل��ان �ي��ة ال� �ص ��ادرة ص �ب��اح أمس
لتشيد بمواطنها سيباستيان فيتيل ال��ذي أصبح
أص �غ��ر س��ائ��ق ي �ت � ّ�وج ب�ل�ق��ب ب �ط��ل ال �ع��ال��م لسباقات
فورموال .1
«أعجوبة .دموع .بطل العالم» ،هذا ما عنونته صحيفة
«بيلد» األكثر مبيعًا في أملانيا» ،مضيفة «بعد شومي،
أصبح ألملانيا مجددًا بطل في ف��ورم��وال  .1أضافت
الرياضة األملانية يومًا تاريخيًا جديدًا في يومياتها:
 14تشرين الثاني .سيباستيان فيتيل أصبح أصغر
سائق في تاريخ فورموال  .»1وتابعت «فيتيل بطل
حقيقي ،بإمكان أملانيا االفتخار به».
وب� ��دوره� ��ا ك �ت �ب��ت «دي ف �ي �ل��ت داي � �ل� ��ي»« :ال ُي ّ
صدق
ّ
يتصدر
ببساطة .فيتيل بطل العالم وهو األمر الذي
الشاشة الكبرى».
وكانت فيراري محط تركيز صحيفة «سود دويتش
زاي�ت�ن��غ» بسبب ال�خ�ط��أ االس�ت��رات�ي�ج��ي ال ��ذي ارتكبه
الفريق اإلي�ط��ال��ي ب��إدخ��ال ألونسو مبكرًا ال��ى املرأب
من أجل استبدال إط��ارات��ه ،ما سمح لفيتيل بحسب
الصحيفة «بالقيادة مباشرة نحو اللقب».
أم��ا صحيفة «ب��ي زي» فكتبت« :فيتيل يمنح أملانيا
أجنحة» ،في إشارة الى اإلعالن األساسي ملاركة ريد
ُبل راعية فريق السائق األملاني ومالكته.
(أ ف ب)

ّ
فيتيل يتلقى تهنئة مواطنه األسطورة شوماخر عقب فوزه باللقب العاملي (جيرو بريلوير ــ أ ب)
على زميله ومربكًا تكتيكات الفرق
امل �ن��اف �س��ة ،وب��ال �ف �ع��ل ،ف �ق��د استطاع
«شومي الصغير» كما لقبته صحافة
بالده عام  2008أن يحرز املركز األول
ّ
ويتوجها بفوزه
في جائزة البرازيل
بسباق أبو ظبي.
األه� � ��م م� ��ن ذل � ��ك أن ت �ت��وي��ج فيتيل
ج ��اء خ�ل��ف م �ق��ود س �ي��ارة ت �ب��دو أقل
ك �ف��اءة م��ن نظيراتها ف��ي ماكالرين
مرسيدس وفيراري ،ما يضاعف من
قيمة انتصار هذا الشاب.
وب � �ن � �ظ� ��رة س ��ري� �ع ��ة ع� �ل ��ى انطالقة
م�س�ي��رة فيتيل ف��ي ع��ال��م الفورموال
 ،1ال ي �ب��دو م �ف��اج �ئ��ًا ل �ل �م��راق �ب�ين أن

ي �ح �ق��ق ه� ��ذا ال� �ش ��اب ب �ط��ول��ة العالم
ف� ��ي ه � ��ذا امل� ��وس� ��م رغ � ��م أن البعض
ك��ان ي�ت�ن� ّ�ب��أ ب��أن ي�ك��ون م��وس��م 2011
ه��و م �يل��اد ف�ي�ت�ي��ل ال�ح�ق�ي�ق��ي كبطل
ل�ل�ع��ال��م ،ف �ب��ال �ع��ودة ال ��ى س�ن��ة 2008
فقد استطاع فيتيل أن يكون أصغر
س��ائ��ق ف ��ي ال �ت��اري��خ ي �ف��وز بجوائز
أح��د السباقات وك��ان ذل��ك على منت
«سكوديريا تورو روسو» في جائزة
إيطاليا عن عمر  21عامًا و 74يومًا.
كسر الرقم القياسي
وللمفارقة ،فإنه ً
ال��ذي ك��ان م� ّ�س�ج�لا ب��اس��م اإلسباني
ف �ي��رن��ان��دو أل��ون �س��و س��ائ��ق فيراري
الحالي ،ما حدا برئيس تورو روسو

يومها غ�ي��ره��ارد بيرغر ال��ى القول:
«م� ��ا ح �ق �ق��ه ف�ي�ت�ي��ل ال� �ي ��وم سيقوده
ليس فقط الى الفوز بالسباقات ،بل
الى تحقيق بطولة العالم».
وأك�ث��ر م��ن ذل��ك ،فقد وص�ف��ه حينها
م � �ن� ��اف � �س� ��ه ع � �ل � ��ى ال � �ل � �ق � ��ب األخير
البريطاني لويس هاميلتون سائق
م��اك�لاري��ن ب� �ـ «ال ��رائ ��ع» ،ل�ت�خ��رج من
ّ
مشبهة
بعدها الصحف ف��ي ب�لاده
إياه بـ «شومي الصغير» و«األملاني
الذي سيعيد أسطورة شوماخر الى
الحلبات من جديد» .غير أن فيتيل
ك ��ان واق �ع �ي��ًا وم �ت��واض �ع��ًا يومذاك،
إذ رأى أن تشبيهه ب�ش��وم��اخ��ر هو

مالعب األرجنتين

فيليز يلتحق باستوديانتيس في الصدارة
ال� � � �ت� � � �ح � � ��ق ف� � �ي� � �ل� � �ي � ��ز سارسفيلد
باستوديانتيس ف��ي ص ��دارة بطولة
األرج� �ن� �ت�ي�ن ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم ب �ع��د فوزه
ع �ل��ى الن� ��وس 1ـ ،0ف�ي�م��ا ل ��م يستطع
استوديانتيس إبقاء ف��ارق ال�ـ 3نقاط
ب�ع��د خ �س��ارت��ه أم ��ام مضيفه تيغري
1ـ 2ض �م��ن املرحلة
ال �ـ 14التي ستختتم
منتصف هذه الليلة
ب � �ل � �ق� ��اء الغريمني
ري �ف��ر ب�لاي��ت وبوكا
جونيورز.
وف��ي امل�ب��اراة األولى
ب� � ��ذل ف �ي �ل �ي��ز جهدًا
ش��اق��ًا الخ �ت��راق دف��اع الن��وس العنيد
ال � ��ذي س �ق��ط أخ� �ي� �رًا ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة 60
عندما تجاوز الفاريز مدافعًا قبل أن
ي�ط�ل��ق ت�س��دي��دة ب��ال�ق��دم ال�ي�س��رى من
خ��ارج منطقة ال �ج��زاء فشل الحارس

تختتم المرحلة
الليلة بلقاء
الغريمين ريفر باليت
وبوكا جونيورز

من املنتظر أن يكون نجم بوكا ريكيلمي جاهزًا لخوض «الدربي» (ناتاشا بيسارينكو ــ أ ب)

م ��وري� �س� �ي ��و ك� ��اران � �ت� ��ا ف� ��ي إيقافها.
ل�ي��رف��ع فيليز رص �ي��ده إل ��ى  30نقطة
ب��ال�ت�س��اوي م��ع اس�ت��ودي��ان�ت�ي��س قبل
خمس جوالت على نهاية املسابقة.
من جهته خسر استوديانتيس أمام
تيغري 1ـ .2وسجل الستوديانتيس
ل� �ل� �ي ��ان ��درو ب �ي �ن �ي �ت �ي��ز ( )50مقابل
م��ورال �ي��س ( )24وستراكوالورسي
( )72لتيغري.
وح��اف��ظ أرس �ن��ال على امل��رك��ز الثالث،
متخلفًا بخمس ن�ق��اط ع��ن الصدارة
بعدما ف��رض عليه ضيفه أول بويز
التعادل بدون أهداف.
وفي باقي املباريات ،فاز كولون على
ه� �ي ��وراك ��ان ب �ه��دف�ي�ن ل�ل�اري �ف ��ي ()33
وغوكس ( )84مقابل هدف لكويروغا
ً
( 53خطأ في مرمى فريقه).
ك��ذل��ك ف ��از ك��وي�ل�م�ي��س ع �ل��ى غودوي
ك��روز بهدفني لرايموندا ( )2وكانيو

( )2+90مقابل ه��دف لكاستيو (،)32
وأرجنتينوس جونيورز حامل اللقب
ع�ل��ى س��ان ل��وري�ن��زو ب�ه��دف لبالندي
(.)23
وخ � �س � ��ر ن � �ي ��ول ��ز أول � � � ��د ب � ��وي � ��ز أمام
راس�ي�ن��غ ك�ل��وب بهدفني ل�ه��وش ()89
ولوغيرسيو (.)93
وت� �ع ��ادل ب��ان�ف�ي�ل��د م ��ع ج �ي �م �ن��ازي��ا ال
ب �ل�ات ��ا س� �ل� �ب ��ًا ،وإن ��دي �ب �ن ��دي �ن �ت ��ي مع
أول�ي�م�ب��و ب �ه��دف مل��ات�ي��و ( )59مقابل
هدف لسالوم (.)90
ـ ترتيب فرق الصدارة:
1ـ فيليز سارسفيلد  30نقطة من 14
مباراة
2ـ استوديانتيس  30من 14
3ـ أرسنال  25من 14
4ـ نيولز أولد بويز  22من 14
5ـ كولون  22من .14
(أ ف ب ،رويترز)

