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الفورموال 1

سوتشي مسرح جديد للصراع بين روزبرغ وهاميلتون
لـ ـ ــن تـ ـ ـك ـ ــون حـ ـلـ ـب ــة سـ ــوت ـ ـشـ ــي الـ ـت ــي
تستضيف جــائــزة روس ـيــا الـكـبــرى،
املــرح ـلــة الــراب ـعــة م ــن بـطــولــة الـعــالــم
ل ـس ـب ــاق ــات س ـ ـيـ ــارات ال ـ ـفـ ــورمـ ــوال ،1
ب ـ ـم ـ ـنـ ــأى عـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ــراع م ـ ـت ـ ـجـ ــدد بــن
ال ــزم ـي ـل ــن فـ ــي م ــرسـ ـي ــدس األمل ــان ــي
ن ـي ـك ــو روزب ـ ـ ـ ــرغ م ـت ـص ــدر ال ـتــرت ـيــب
ال ـعــام ،ووصـيـفــه الـبــريـطــانــي لويس
هاميلتون بطل العالم.
وهـ ـيـ ـم ــن روزبـ ـ ـ ـ ـ ــرغ عـ ـل ــى م ـج ــري ــات
الـبـطــولــة ف ــي مـسـتـهــل امل ــوس ــم ال ــذي
ب ــدأه مــن حـيــث أنـهــى سـبــاقــه بـفــوزه
بــالـسـبــاقــات الـثــاثــة األولـ ــى ،محققًا
بالتالي فوزه السادس على التوالي.
"أن ـ ـ ــا أحـ ـ ـ ــاول اس ـت ـي ـع ــاب مـ ــا حـصــل
واالستمتاع بكل لحظة" ،هذا ما قاله
روزبـ ـ ــرغ ال ـســاعــي إل ــى ف ــرض نفسه
ال ـس ــائ ــق األول ف ــي م ــرس ـي ــدس منذ
املراحل األولــى ،مضيفًا" :لم أستمتع
ف ــي م ـس ـيــرتــي ب ـه ــذا الـ ـق ــدر ،ل ـكــن إذا
وضعنا هــذا األمــر جانبًا ،فأنا أعلم
ب ــأن ه ــذا ال ـيــوم سـيــأتــي (أن تتوقف
سلسلة ان ـت ـصــاراتــه) بــرغــم أن ـنــي ال
أتطلع ملجيئه .ال شيء يبقى على ما
هو إلى األبد".

مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ب ـ ــدا ه ــام ـي ـل ـت ــون واث ـق ــا
ب ـ ـق ـ ــدرت ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى قـ ـ ـل ـ ــب األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ف ــي
السباقات املقبلة ،مضيفًا بعد خيبة
س ـب ــاق ش ـن ـغ ـهــاي" :ك ـم ــا ت ـتــوق ـعــون،
هناك الكثير من األمــور التي تشغل
بــالــي بـعــد س ـبــاق ال ـص ــن .لـكــن بعد
كــل هــذه الـسـنــوات ،علمتني الخبرة
بأن أحافظ على هدوئي ،وأن أواصل
اندفاعي عندما أسقط أرضًا".

وواص ــل" :اخـتـبــرت سابقًا هــذا األمــر
(مـ ــا ي ـمــر ب ــه ح ــال ـي ــا) وفـ ــي أك ـث ــر من
مناسبة ،لكن هناك الكثير من األمور
التي يمكن أن تحصل في السباقات
الـ 18املقبلة وأنا أثق تمامًا بفريقي.
الـصـعــوبــات ج ــزء مــن رحـلـتـنــا وهــي
ّ
تقربنا من بعضنا بعضًا وتجعلنا
أق ــوى وأن ــا أعـلــم بــأنــه باستطاعتنا
معًا أن نستعيد تــوازنـنــا .وبالتالي

روزبرغ خالل المؤتمر الصحافي في حلبة سوتشي (يوري كادوبنوف ــ أ ف ب)

أنـ ـ ــا واث ـ ـ ــق بـ ـ ــأن الـ ـسـ ـب ــاق ــات امل ـق ـب ـلــة
ستكون أفضل".
وأكد فريق مرسيدس أن باستطاعة
هــامـيـلـتــون اسـت ـخــدام امل ـحــرك نفسه
الـ ــذي ع ــان ــى ف ـيــه مـشـكـلــة ف ــي جـهــاز
إعــادة استخدام الطاقة خالل القسم
األول من التجارب التأهيلية لسباق
شـنـغـهــاي ،مــا أدى إل ــى انـطــاقــه من
امل ــرك ــز األخـ ـي ــر ب ـعــد إض ــاف ــة عـقــوبــة
إرج ـ ـ ــاع ـ ـ ــه خـ ـمـ ـس ــة مـ ـ ــراكـ ـ ــز ن ـت ـي ـجــة
استبداله علبة غيار السرعات.
واستخدم هاميلتون محركًا جديدًا
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـج ـن ــب أي
م ـش ــاك ــل ،وق ـ ــد ع ـم ــل ال ـط ــاق ــم الـفـنــي
على النظر في املشكلة التي عاناها
امل ـ ـحـ ــرك فـ ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ،وت ـ ـبـ ــن أن
بــاس ـت ـطــاعــة ب ـطــل ال ـع ــال ــم اإلع ـت ـمــاد
ع ـل ـيــه ك ـم ـح ــرك اح ـت ـي ــاط ــي ف ــي ح ــال
ً
حصول أي مشاكل مستقبال.
وتقام التجارب الحرة األولــى اليوم
الـ ـس ــاع ــة  10,00ص ـب ــاح ــا ب ـتــوق ـيــت
بـ ـي ــروت وال ـث ــان ـي ــة ال ـس ــاع ــة ،14,00
والـ ـتـ ـج ــارب ال ــرس ـم ـي ــة غ ـ ـدًا ال ـســاعــة
 ،15,00والسباق األحــد في التوقيت
عينه.

غولدن ستايت يتخطى غياب كوري والدور األول
غولدن ستايت ووريرز
يتأهل إلى الدور الثاني
من «البالي أوف» بحسمه
السلسلة مع هيوستن
روكتس  ،1-4وبورتالند ترايل
باليزرز وتشارلوت هورنتس
يتقدمان على لوس أنجلس
كليبرز وميامي هيت 2-3
على التوالي
أثبت غولدن ستايت ووريــرز ،حامل
ال ـل ـقــب ،م ــرة ج ــدي ــدة م ــدى ق ــوت ــه ،إذ
تمكن بـغـيــاب نجمه ستيفن كــوري
م ــن ح ـس ــم م ــواج ـه ـت ــه م ــع هـيــوســن
روكتس  1-4وتأهل إلى الدور الثاني

متابعات و 6تمريرات حاسمة.
وع ــاد بــورتــانــد تــرايــل ب ــاي ــزرز من
ملعب لــوس أنجلس كليبرز بفوزه
الثالث وأصبح على بعد مباراة من
بلوغ الدور الثاني بفوزه عليه -108
 ،98مـسـتـفـيـدًا م ــن اف ـت ـق ــاد مـنــافـســه
نجميه الكبيرين كريس بول وباليك
غريفني بسبب اإلصابة.
وأصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــا أم ـ ـ ــام
بـ ــورتـ ــانـ ــد ل ـح ـس ــم املـ ــواج ـ ـهـ ــة 2-4
وال ـتــأهــل إل ــى الـ ــدور ال ـثــانــي عندما
يـسـتـضـيــف املـ ـب ــاراة ال ـســادســة على
أرضه.
وتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــز ب ـ ـ ــورت ـ ـ ــان ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي الـ ـلـ ـع ــب
ال ـج ـم ــاع ــي ،إذ وصـ ــل  6م ــن العـبـيــه
إل ـ ــى ح ــاج ــز ال ـع ـش ــر نـ ـق ــاط أو أك ـثــر
وك ــان أفـضـلـهــم ســي دج ــاي مــاكــولــم
ودام ـيــان ل ـيــارد ،إذ سجل األول 27
نـقـطــة م ــع  4م ـتــاب ـعــات وال ـث ــان ــي 22
مع  5تمريرات حاسمة ،فيما ساهم

موريس هاركليس بـ  19نقطة مع 10
متابعات.
وك ــان دج ــاي دج ــاي ريــديــك األفـضــل
لدى كليبرز بـ  19نقطة.
وفي املنطقة الشرقية ،حذا تشارلوت
هــورنـتــس حــذو بــورتــانــد وع ــاد من
مـعـقــل مـيــامــي هـيــت ب ـف ــوزه الـثــالــث،
لكنه جاء بفارق سلة واحدة .88-90
ويـ ـ ــديـ ـ ــن تـ ـ ـش ـ ــارل ـ ــوت بـ ـتـ ـق ــدم ــه 2-3
ل ـك ــورت ـن ــي ل ــي الـ ـ ــذي س ـج ــل ثــاث ـيــة
الفوز في آخــر  25,2ثانية من اللقاء
في محاولته الناجحة الثانية فقط
خالل اللقاء من أصل .9
وب ــرز فــي صـفــوف تـشــارلــوت مــارفــن
ولـيــامــس بتسجيله  17نقطة ،فيما
كان دواين وايد أفضل العبي ميامي
بتسجيله  25نقطة.
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
بوسطن سلتيكس  -أتالنتا هوكس
ّ
(يتقدم أتالنتا .)2-3

الكرة اللبنانية

انطالقة هادئة لمرحلة صاخبة في الدوري
تـنـطـلــق املــرح ـلــة ال ـ ـ  20م ــن الـ ــدوري
اللبناني لكرة القدم اليوم بلقاء ين
يـفـتــرض ان يـكــونــا هــادئــن ،بعكس
مــا ينتظر هــذه املــرحـلــة مــن لقاء ين
صاخبني في نهاية االسبوع.
اللقاء االول سيجمع اليوم الساعة
 15.30بـ ــن االنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ــراب ـ ــع (38
نـقـطــة) والـنـبــي شـيــت ال ـســادس (26
نـقـطــة) عـلــى ملعب ب ـيــروت الـبـلــدي.
الفريقان كانا قد ابتعدا عن املقدمة
وال يتخطى هدفهما حاليًا اكثر من
ان ـه ــاء الـبـطــولــة بــرص ـيـ ٍـد اف ـضــل من
النقاط.
ام ــا الـلـقــاء الـثــانــي ال ــذي سـيـقــام في
ال ـتــوق ـيــت عـيـنــه ع ـلــى مـلـعــب رشـيــد
ك ــرام ــي ال ـب ـلــدي ف ــي طــراب ـلــس ،فــانــه
سـيـجـمــع االج ـت ـمــاعــي ال ـســابــع (22
ن ـق ـط ــة) وال ــراسـ ـيـ ـن ــغ الـ ـت ــاس ــع (19
نقطة).
وه ـ ـ ــذان ال ـف ــري ـق ــان ك ــان ــا ق ــد ضـمـنــا
ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء مل ـ ــوس ـ ـ ٍـم جـ ــديـ ــد ف ـ ــي دوري
االض ـ ــواء ،ل ــذا قــد تــأخــذ مـبــاراتـهـمــا
اعـ ـتـ ـب ــارًا آخ ـ ــر وه ـ ــو ال ـ ـصـ ــراع عـلــى
املـ ــراكـ ــز امل ـت ــوس ـط ــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،حـيــث
ي ـم ـل ــك الـ ـف ــري ــق ال ـش ـم ــال ــي اف ـض ـل ـيــة

السعدي بين عيد والميري في تمارين الصفاء أمس (عدنان الحاج علي)

بفعل ظهوره بمستوى ّ
طيب اخيرًا،
مقابل تراجع اداء نظيره البيروتي
بشكل رهيب.
ٍ
امــا الـلـقــاء املنتظر فــي هــذه املرحلة
فـسـيـكــون غـ ـدًا ال ـســاعــة  15.30على
م ـل ـعــب ب ـلــديــة بـ ــرج حـ ـم ــود ،عـنــدمــا
ّ
ي ـحــل الـصـفــاء املـتـصــدر ( 46نقطة)
ع ـلــى ال ـن ـج ـمــة ال ـث ــال ــث ( 41ن ـق ـطــة)،
ّ
ـال
ـدر ع ـ ـ ٍ
ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ت ـ ـعـ ــد عـ ـل ــى قـ ـ ـ ـ ٍ

أصداء عالمية

إيقاف ساكو  30يومًا مؤقتًا

أوقف االتحاد األوروبي لكرة القدم الفرنسي
مامادو ساكو ،مدافع ليفربول اإلنكليزي،
املشتبه في تناوله منشطات ،مؤقتًا ملدة 30
يومًا.
وجاء في بيان أذاعه «يويفا»« :لقد أوقف االتحاد
األوروبي الالعب بشكل مؤقت وملدة  30يومًا،
بانتظار القرار النهائي الذي ستتخذه لجنة
االنضباط في االتحاد».
وتمتد هذه العقوبة حتى  28أيار ،أي بعد
اإلعالن عن التشكيلة الرسمية ملدرب املنتخب
الفرنسي ديدييه ديشان املشاركة في نهائيات
كأس أوروبا من  10حزيران إلى  10تموز في
فرنسا.

بنزيما قد يغيب ضد سيتي

أفاد ريال مدريد اإلسباني بأن مهاجمه
الفرنسي كريم بنزيما يعاني من إصابة
عضلية تجعل الشك يحوم حول مشاركته أمام
مانشستر سيتي اإلنكليزي ،األربعاء املقبل في
مدريد ،في إياب الدور نصف النهائي ملسابقة
دوري أبطال أوروبا.
وأوضح النادي امللكي في بيان له أن
الفحوصات التي أجريت في املستشفى
الجامعي «سانيتاس ال موراليخا» كشفت
إصابة بنزيما «بتمزق عضلي في فخذه».

العراق يلعب في إيران باستثناء
مباراة السعودية

الدوري األميركي للمحترفين
م ــن «ب ـ ــاي أوف» امل ـن ـط ـقــة الـغــربـيــة
ب ــالـ ـف ــوز ع ـل ـي ــه  ،81-114وذل ـ ـ ــك فــي
منافسات دوري كرة السلة األميركي
الشمالي للمحترفني.
وفـ ـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب أفـ ـض ــل العـ ـ ــب فــي
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري وأف ـ ـضـ ــل هـ ــدافـ ــي امل ــوس ــم
املنتظم ،حمل كالي طومسون الفريق
ع ـل ــى ك ـت ـف ـي ــه ،وذلـ ـ ــك ب ـت ـس ـج ـي ـلــه 27
نقطة ،بينها  7ثالثيات أي  21نقطة
من خارج القوس ،ليصبح بذلك أول
الع ــب ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ــدوري يـسـجــل 7
ثــاثـيــات أو أكـثــر فــي مـبــاراتــن على
التوالي في «البالي أوف».
ك ـمــا بـ ــرز ف ــي ف ــري ــق املـ ـ ــدرب ستيف
ك ـيــر ك ــل م ــن ش ــون لـيـفـيـنـغـسـتــون بـ
 16نقطة ودرايموند غرين بـ  15مع
 9م ـتــاب ـعــات و 8ت ـم ــري ــرات حــاسـمــة
وبراندون راش بـ  15نقطة ،فيما كان
جيمس ه ــاردن األفـضــل فــي صفوف
هيوسنت بتسجيله  35نقطة مــع 6

رياضة

21

م ــن االه ـم ـيــة بــالـنـسـبــة ال ــى الـفــريــق
الـنـبـيــذي كــونـهــا ستشكل آخ ــر أمـ ٍـل
بالنسبة اليه للحفاظ على حظوظه
املتضائلة في استعادة اللقب .علمًا
ان النجمة خـســر خــدمــات مدافعيه
مـحـمــد ح ـم ــود الـ ــذي ق ــد يـغـيــب الــى
اكثر من اسبوعني عن املالعب بعد
اص ــابـ ـت ــه ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة امـ ـ ــام ال ـع ـهــد
االسبوع املاضي ،والـســوري صالح

شـ ـح ــرور الـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ل ـك ـس ـ ٍـر فــي
اصبع القدم انهى موسمه مبدئيًا.
اال ان ف ـ ـ ــوز الـ ـنـ ـجـ ـم ــة حـ ـت ــى ق ـ ــد ال
يـكــون مفيدًا اال مــؤقـتــا ،وخصوصًا
ف ــي حـ ــال فـ ــاز ال ـع ـه ــد ح ــام ــل الـلـقــب
وث ــان ــي ال ـتــرت ـيــب ( 45ن ـق ـطــة) عـلــى
ضيفه شباب الساحل الخامس (34
نـقـطــة) االح ــد ( )15.30عـلــى ملعب
صيدا البلدي ،في مباراة ينتظر ان
تكون قوية ايضًا فــي هــذه املرحلة،
ول ـ ــو ان ب ـط ــل ل ـب ـن ــان م ــرش ــح ف ــوق
الـعــادة لحصد نقاطها الـثــاث بعد
العروض القوية التي ّ
قدمها محليًا
وآسيويًا في اآلونة االخيرة.
ك ــذل ــك ،ي ـل ـعــب االح ـ ــد ف ــي ال ـتــوق ـيــت
عينه ،الحكمة االخير ( 7نقاط) مع
ال ـش ـب ــاب ال ـغ ــازي ــة ( 8نـ ـق ــاط) ،عـلــى
مـلـعــب ب ــرج ح ـم ــود ،ف ــي مـ ـب ــاراة قد
ت ـح ــدد ب ـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر ه ــوي ــة ال ـهــابــط
االول الى الدرجة الثانية.
اما السالم زغرتا العاشر ( 10نقاط)
الــذي يبدو فــي وضـ ٍـع صعب ايضًا،
فانه سيخوض لقاء غير سهل امام
جاره ومضيفه طرابلس على ملعب
رشيد كرامي.

أكد االتحاد العراقي لكرة القدم موافقة نظيره
اآلسيوي على اختيار إيران مكانًا ملبارياته في
تصفيات الدور الثالث الحاسم املؤهلة إلى كأس
العالم  2018في روسيا ،والسماح له بخوض
مبارياته هناك باستثناء مواجهة املنتخب
السعودي.
وذكر املتحدث الرسمي باسم االتحاد العراقي
كامل زغير ،في اتصال مع وكالة «فرانس
برس» ،أن» االتحاد اآلسيوي وافق على اختيار
إيران مكانًا ملباريات املنتخب ضمن التصفيات
باستثناء مباراة السعودية».
وأضاف زغير« :سنختار ملعبًا محايدًا ملواجهة
املنتخب السعودي ،وعلى األخير أن يختار هو
اآلخر مكانًا للمواجهة الثانية ،وخالفًا لذلك لن
نلعب في السعودية».

السلة اللبنانية

الحكمة إلى «الفاينال »4
تأهل الحكمة إلى «فاينال  »4بطولة
لبنان لكرة السلة ،بعدما حسم سلسلة
مبارياته مع ضيفه التضامن الزوق 1-3
إثر فوزه الصعب عليه ُ ،84-86على
ملعب غزير ،في مباراة أقيمت بينهما
من دون حضور جماهيري.
ويلعب الحكمة في دور األربعة مع الفائز
بني املتحد وبيبلوس اللذين يلتقيان غدًا
الساعة  17.00في طرابلس ،في مباراة
تعادال .2-2
حاسمة بعدما
ّ
ُ
ولم تحسم النتيجة إل في الثواني الست
األخيرة بعدما ّ
سجل األميركي تود
ّ
أوبراين سلة حاسمة قبل  20ثانية على
نهاية اللقاء.
الحكمة املفتقد لجمهوره عانى خالل
اللقاء حيثّ تأخر في الربع الثالث بفارق
 14نقطة ،إل أنه سجل عودة كبيرة
بفضل هدافه تيريل ستوغلني صاحب
 38نقطة مع  6تمريرات حاسمة .كذلك
أضاف إليه أوبراين  20نقطة مع 10
متابعات وهايك غيوقجيان الذي سجل
 13نقطة ،منها  3ثالثيات.
ومن ناحية التضامن ،سجل
الصربي برانكو سفيتكوفيتش 28
نقطة ،وأضاف إليه مواطنه فالدان
فوكوسافلييفيتش  22نقطة و10
متابعات ،واألميركي كوري ويليامس 12
نقطة و 5تمريرات حاسمة.

