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تأكدت مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
املصنف الثاني عامليًا، واإلسباني رافاييل نادال 

واألرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو في بطولة 
املكسيك املفتوحة للتنس والتي تقام في الفترة 

من 27 فبراير/شباط الجاري حتى 4 مارس/آذار 
املقبل. وأكد مدير البطولة راؤول زوروتوزا في 

فيديو عبر موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( 
»نوفاك ديوكوفيتش سيشارك في بطولة 

أكابولكو، إنه لنبأ عظيم للبطولة«.

اعتبر نجم سيلتا فيغو اإلسباني، إياغو أسباس، 
 من ركلة جزاء في 

ً
الذي سجل لفريقه هدفا قاتال

مرمى مضيفه شاختار دونيتسك األوكراني في 
إياب دور الـ32 من دوري أوروبا، أن فريقه استحق 

التأهل، واصفًا الليلة بالتاريخية. وقال أسباس 
بعد انتهاء املباراة التي فاز بها سيلتا فيغو 

بهدفني نظيفني، »تأهلنا عن استحقاق، أتيحت 
لنا أربع أو خمس فرص واضحة، إنني سعيد 

جدًا بهذه الجماهير«.

كشف الهولندي فرانك دي بوير أنه رفض عرضا 
من ليفربول في 2012 وآخر من نيوكاسل بعده 
بثالثة أعوام ألن التوقيت لم يكن مناسبًا، وأكد 

الهولندي أنه، بعد رفض عرض ليفربول في 2012 
وآخر من نيوكاسل بعده بثالثة أعوام، يشعر بأنه 
جاهز للدخول في عالم البريمييرليغ، رغم تأكيده 

أن املشروع ينبغي أن يكون الصائب«. وقال دي 
بوير »سيسعدني التدريب هنا في إنكلترا، لكن 

يجب أن يكون املشروع جيدًا«.

تأكد مشاركة 
ديوكوفيتش ونادال 
في بطولة المكسيك

أسباس نجم 
سيلتا فيغو: كان 

يومًا تاريخيًا لنا

فرانك دي بوير 
رفض عرضين لتدريب 

ليفربول ونيوكاسل

دخل فريق 
غولدن ستيت 
ووريورز تاريخ 
كرة السلة 
األميركية، وذلك 
بعد تسجيله 
50 نقطة في 
ربع واحد من 
المباراة التي فاز 
بها على لوس 
أنجليس كليبرز 
 ،)113 – 123(
وأصبح أول 
فريق يصنع 
هذا العدد من 
النقاط منذ 
أن حقق ذلك 
فريق لوس 
أنجليس ليكرز 
في مواجهة 
نيويورك نيكس 
)51 نقطة( في 
25 مارس/ آذار 
.2014

)Getty /ووريورز قلب الطاولة على منافسه في الربع الثالث )مايك إيهرمان

50 نقطة تاريخية
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رانييري قاد الثعالب 
لتحقيق لقب الدوري 

اإلنكليزي

خروج مدو ألتلتيك بلباو وتأهل بشكتاش
سجل أبويل نيقوصيا القبرصي أكبر مفاجآت هذا الدور من بطولة الدوري 
بثنائية  عليه  بتغلبه  اإلسباني  بلباو  أثلتيك  نظيره  أقصى  بعدما  األوروبـــي 
نظيفة على ملعب »جي إس بي«. وبعد شوط أول سلبي بني الفريقني، افتتح 
بيروس سوتيريو باب التسجيل في الدقيقة األولى من عمر الشوط الثاني، قبل 
أن يضيف جيانيس جيانيوتاس هدف التأهل في الدقيقة 54. وبهذا يبلغ أبويل 
دور الـ16 بإجمالي املواجهتني )4 - 3( بعدما خسر مباراة الذهاب في إسبانيا 

األسبوع املاضي بنتيجة 2-3.
وكرر بشكتاش التركي فوزه على هابويل بئر سبع )2 - 1( في اللقاء الذي 
أقيم على ملعب »فودافون أرينا«، تقدم الكاميروني فينسنت أبوبكر ألصحاب 
األرض في املقدمة في الدقيقة 17 لينتهي الشوط بهذه النتيجة. وفي الشوط 
الثاني عادل النيجيري أنتوني نواكإيمي الكفة في الدقيقة 64 ، قبل أن يسجل 

سينك توسون هدف انتصار األتراك قبل النهاية بثالث دقائق.
ليبلغ   )1-3( الــذهــاب  مــبــاراة  فــي  فــاز  بعدما  النهائي  لثمن  وتــأهــل بشكتاش 

إجمالي املواجهتني )5 - 2(.

تأهل روما اإليطالي وخروج زينيت الروسي
بــهــدف نظيف على حــســاب مضيفه  فـــوزًا شرفيًا  فــيــاريــال اإلســبــانــي  حقق 
توقيع  الوحيد  اللقاء  هــدف  حمل  »األوليمبيكو«،  ملعب  على  اإليــطــالــي  رومــا 
رافائيل سانتوس بوري في الدقيقة 16 ولكنه لم يكن كافيًا لعبور »الغواصات 
الصفراء« للمحطة التالية، بعدما افترسهم »الذئاب« برباعية نظيفة في مباراة 

الذهاب على ملعب »ال سيراميكا«. 
الـــ16 في  لــدور  التأهل  بطاقة  البلجيكي  أندرلخت  اقتنص  وفي مباراة مثيرة، 
أمــام مضيفه زينيت ســان بطرسبرج  مــن هزيمته  الــرغــم  القاتل على  الــوقــت 
الــبــرازيــلــي جوليانو دي بـــاوال أصــحــاب األرض في  الــروســي )3 - 1(، وضــع 

املقدمة في الدقيقة 24.
الدقيقة  في  الثاني  الهدف  دزيــوبــا  أرتيم  املهاجم  أضــاف  الثاني،  الشوط  وفــي 
72 ، قبل أن يعود الالعب البرازيلي ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه 
التأهل للدور  الدقيقة 78. وعندما ظن الجميع أن زينيت بات على أعتاب  في 

الدقيقة  في  قاتاًل  هدفًا  ثيلني  كيزه  إسحاق  السويدي  املهاجم  التالي، سجل 
من  أندرلخت  واستفاد  قاتاًل.  تأهاًل  فريقه  به  أهــدى  اللقاء  عمر  من  األخيرة 
الذهاب  مــبــاراة  فــاز في  بعدما  األرض  الهدف بهدفني خــارج  احتساب  قاعدة 

بهدفني نظيفني، والخسارة )3 - 1( ليكون إجمالي املواجهتني )3 - 3(.

فوز أياكس الهولندي وإقصاء فيورنتينا
فاز أياكس أمستردام الهولندي بصعوبة على حساب ليجيا وارسو البولندي 
بهدف نظيف على ملعب »أمستردام أرينا«. ويدين الفريق الهولندي بالفضل 
في هذا االنتصار ملدافعه نيك فيرجيفير صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 

49 من عمر اللقاء.
وكانت مباراة الذهاب على ملعب »الجيش البولندي« قد انتهت بشباك نظيفة 
النتيجتني  بإجمالي  الــــ16  لــدور  العبور  بطاقة  أيــاكــس  ليحجز  الفريقني  لكال 

بهدف نظيف.
في املقابل ودع فيورنتينا اإليطالي املسابقة بعدما خسر أمام ضيفه بروسيا 
مونشنغالدباخ األملاني بنتيجة )4 - 2(، وعلى الرغم من تقدم أصحاب األرض 
بهدفني في الشوط األول حمال توقيع كل من نيكوال كالينيتش وبورخا باليرو 
تذليل  الضيف تمكن من  الفريق  أن  إال  الترتيب،  الدقيقتني 16 و29 على  في 

الفارق قبل نهايته بدقيقة بواسطة هدف الرس شتيندل.
وفي الشوط الثاني، واصل نفس الالعب تقمص دور البطولة وأحرز الهدفني 
الــدقــيــقــتــني 47 و55، قــبــل أن يــضــيــف زميله  ــثــالــث »هــاتــريــك« فــي  الــثــانــي وال
الدنماركي أندرياس كريستنسن الهدف الرابع للفريق األملاني بعدها بخمس 
املواجهتني  الـ16 بإجمالي  لدور  النتيجة يتأهل مونشنغالدباخ  دقائق. وبهذه 

)4 - 3( بعدما خسر في ملعبه خالل مباراة الذهاب بهدف نظيف.

اإلنكليزي  الـــدوري  بطل  ليستر سيتي  أقــال 
ــه كـــاوديـــو  ــدربــ ــاضــــي مــ ــم املــ ــاز املــــوســ ــتـ ــمـ املـ
الــنــتــائــج السيئة  رانــيــيــري مــن منصبه بــعــد 
الــتــي حققها الــفــريــق بــإشــرافــه خــال املوسم 
الــحــالــي، والـــــذي بـــات مـــهـــددًا بــالــهــبــوط إلــى 

الدرجة األولى.
وأصــــــدر الــــنــــادي بــيــانــا رســمــيــا نـــشـــره على 
ــاد كـــاوديـــو رانــيــيــري  ــ مــوقــعــه الـــرســـمـــي: »قـ
النادي إلى النصر األعظم في تاريخه املمتد 
على مدى 133 عاما املوسم املاضي بتتويجه 
كأنجح  سجله  األولـــى.  للمرة  إلنكلترا  بطًا 
ــدرب فـــي صـــفـــوف لــيــســتــر ســيــتــي ال غــبــار  ــ مـ
عــلــيــه«. وأضـــــاف الــبــيــان »لــكــن الــنــتــائــج في 
الدوري املحلي خال املوسم الحالي وضعت 
النادي تحت الخطر وقد شعر مجلس إدارة 
إلــى تغيير على  الفريق يحتاج  بــأن  الــنــادي 

الرغم من صعوبة هذا القرار«.
وتابع: »إنه القرار األكثر إياما الذي نتخذه 
منذ انتقال ملكية هذا النادي إلى كينغ باور 
قبل سبع سنوات. لكن يجب أن نأخذ في عني 
البعيد  املــدى  على  النادي  االعتبار مصلحة 

 ،)2 - الجهراء )3  العربي على مضيفه  تغلب 
فــيــمــا حــقــق الــصــلــيــبــخــات املـــفـــاجـــأة وأســقــط 
 ،)1 -  2( اللقب في عقر داره  القادسية حامل 
في املرحلة الثانية عشرة من بطولة الكويت 
في كرة القدم. في املباراة األولى، سجل أهداف 
الــعــربــي عــلــي مــقــصــيــد )7( والــتــونــســي أمــني 
)82( فيما  املوسوي  )9( وحسني  الشرميطي 
أحـــرز الــكــامــيــرونــي روجـــي تــونــي دوبـــا )68( 
وعبد الرحمن السربل )90+4( هدفي الجهراء.

ــــى 24 نــقــطــة فــي  ــيـــد الـــعـــربـــي إلـ وارتــــفــــع رصـ
املــــركــــز الـــثـــانـــي، بــيــنــمــا بـــقـــي الـــجـــهـــراء عــلــى 
التاسع.  املركز  في  نقطة   13 السابق  رصيده 
وكــانــت الــلــجــنــة املــؤقــتــة املــكــلــفــة إدارة اتــحــاد 
اللعبة اعتمدت قرار اللجنة األوملبية املحلية 
ــرار لــجــنــة االســتــئــنــاف،  ــ والـــقـــاضـــي بـــإلـــغـــاء قـ
وأعادت النقاط الثاث إلى الكويت، واعتبرت 
املــبــاراة أمام  الهاجري في  إشــراك العبه فهد 
الــدوري  من  السادسة  املرحلة  ضمن  العربي 

قانونيا.
وكــــان الــكــويــت قـــد فــــاز 2-1 فـــي تــلــك املـــبـــاراة 
قــبــل أن يــحــتــج الــعــربــي عــلــى خــلــفــيــة إشــــراك 
منافسه للهاجري املوقوف في مسابقة أخرى 
العهد(، فقررت لجنة االستئناف  )كأس ولي 

الشخصية  العاطفية  الناحية  حــســاب  على 
بغض النظر عن مدى صعوبة هذا القرار«.

التوقعات  قلب  الـــذي  سيتي  ليستر  وعــانــى 
بــالــدوري اإلنكليزي  بــفــوزه  رأســـا على عقب 
املــمــتــاز املــوســم املـــاضـــي، كــثــيــرًا هـــذا املــوســم 
الــدوري املحلي حيث فشل في  وتحديدًا في 

تكرار عروضه الرائعة املوسم املاضي.
وجاء القرار بعد خسارة ليستر أمام إشبيلية 
اإلســبــانــي 1-2 فــي ذهــــاب الــــدور الــثــانــي من 
ــا يــوم األربــعــاء  مسابقة دوري أبــطــال أوروبــ

املاضي.
وفـــور انــتــشــار الــخــبــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
تويتر  رواد  مــن  الكثير  عـــارض  االجــتــمــاعــي 
ــيـــري!! هــذا  ــيـ ــال أحـــدهـــم: »رانـ هـــذا الـــقـــرار. وقــ
نكران للجميل واملعجزة التي حققها، اتركوه 
إشبيلية«،  أمـــام  ــاب  اإليــ مـــبـــاراة  يبقى حــتــى 
وأكــد مغرد آخر أنه يتمنى أن يهبط ليستر 
سيتي إلى الدرجة األولى بعد إقالة رانييري، 
السابع عشر  املركز  أنــه يحتل حاليا  خاصة 
وبفارق  نقطة،   21 برصيد  البريميرليغ  فــي 
الثامن  املركز  هــال سيتي صاحب  نقطة عن 

اعــتــبــار الــعــربــي فــائــزًا 3-صــفــر، قبل أن يعود 
قــرار  باعتماده  الكويت  فــوز  االتــحــاد ويثبت 
ــو أبـــقـــى االتـــحـــاد على  ــيـــة. ولــ ــبـ الــلــجــنــة األوملـ
قرار »االستئناف« قائما، لكان العربي انتزع 
الـــصـــدارة مــؤقــتــا مــن الــكــويــت الـــذي يملك 28 
استعادته  قبل  فقط   25 كــانــت  أن  بعد  نقطة 

نقاط اللقاء أمامه.
وفي مباراة ثانية، حقق الصليبخات املفاجأة 
الرقم  حامل  القادسية  مضيفه  على  وتغلب 
لقبا(   17( التتويج  مـــرات  عــدد  فــي  القياسي 
 )7( صحن  عبدالله  للصليبخات  سجل   .1-2
وللقادسية   )66( كوستا  واالس  والبرازيلي 

عبد العزيز مشعان )40(. 
وبـــــــات لــلــصــلــيــبــخــات 15 نـــقـــطـــة فــــي املـــركـــز 
السابع، بينما تجمد رصيد القادسية عند 23 
نقطة في املركز الثالث. وفي مباراة ثالثة، أكد 
أبــرز فرسان  النصر مجددًا نفسه واحــدًا من 
الــدوري بعد تغلبه على ضيفه خيطان 1-2. 
وســجــل هــدفــي الــفــائــز الــنــيــجــيــري ايــرنــســكــو 
 ،)60( البحر  محمود  والــســوري   )27( بــارفــو 
وهــــدف الــخــاســر فــيــصــل الــعــنــزي )90+3 من 
ــع الــفــائــز رصـــيـــده إلــــى 23  ــ ركـــلـــة جــــــزاء(. ورفـ
نقطة في املركز الرابع، فيما ظل خيطان على 
رصيده السابق 6 نقاط في املركز الرابع عشر. 
وفي مباراة رابعة، تغلب التضامن على برقان 
 69( الـــطـــراروة  يعقوب  توقيع  حما  بهدفني 
و81 من ركلة جزاء(. ورفع الفائز رصيده الى 
15 نقطة في املركز الثامن فيما بقي الخاسر 
على 6 نــقــاط فــي ذيــل الــتــرتــيــب. وفــي مــبــاراة 

عــشــر، ونقطتني عــن صــاحــَبــي املــركــز األخير 
وما قبل األخير كريستال باالس وسندرالند.
وكـــان رانــيــيــري اختير مـــدرب الــعــام مــن قبل 
االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. وسيتولى 
اإلشراف على تدريب الفريق مؤقتا وتحديًدا 
للمباراة ضد ليفربول اإلثنني املقبل الثنائي 
املــؤلــف مــن كريغ شيكسبير ومــايــك ستويل 
مــن الــجــهــاز الــفــنــي الــحــالــي بــانــتــظــار تعيني 

مدرب جديد كما أعلن النادي.
مع  التدريبية  بــدأ مسيرته  رانييري  أن  يذكر 
1 يوليو/ حزيران 1988،  يــوم  كالياري  فريق 
استطاع آنذاك أن يقود الفريق للدرجة الثانية، 
قبل أن يتعاقد معه نابولي سنة 1991، لكنه 
لــم يطل البقاء هــنــاك، إذ رحــل فــي سنة 1993 
والـــذي بقي معه حتى 1997،  إلــى فيورنتينا 
الـــثـــانـــيـــة  الـــــدرجـــــة  لـــقـــب دوري  مـــعـــه  فـــحـــقـــق 
ــالـــي وكـــذلـــك كــــأس إيــطــالــيــا والــســوبــر  ــطـ اإليـ
املحلي. عاش بعدها تجربة مميزة في نادي 
ألــقــاب منها  فالنسيا والــــذي فـــاز مــعــه بــعــدة 
الكأس املحلية والسوبر األوروبي، واستمرت 
األيام وحط رانييري الرحال في أندية عديدة 
على غرار أتلتيكو مدريد وتشلسي وفالنسيا 
ثانية، قبل أن يشرف على بارما ثم يوفنتوس 
وحــتــى رومــــا وبـــعـــده إنــتــر الــــذي كـــان يمتلك 
أسماء مميزة، مع ذلك لم يحقق لقب الدوري، 
وأعــاده  موناكو  تــدريــب  مهمة  بعدها  استلم 
فــتــرة  يــقــضــي  أن  قـــبـــل  األضـــــــــواء  إلـــــى دوري 

صغيرة مع منتخب اليونان.
)العربي الجديد، فرانس برس(

خامسة، تغلب الفحيحيل على اليرموك 1-2. 
)32 من  الــحــربــي  الــرحــمــن  عبد  للفائز  سجل 
ركلة جزاء( وعبد الله ماوي )42(، فيما أحرز 
هدف الخاسر النيجيري برنس أبيدي )25(. 
نــقــاط في  إلـــى 10  ورفـــع الفحيحيل رصــيــده 

الذي  اليرموك  بقي  فيما  عشر  الثاني  املركز 
الدقيقة 90 بطرد محمد  نقصت صفوفه في 
العتال، على 10 نقاط في املركز الحادي عشر. 
وتختتم املرحلة األحد املقبل فيلعب الشباب 

مع الكويت، وكاظمة مع الساحل.

وفي الدوري املصري حقق األهلي فوزًا صعبا 
رد فى  على مضيفه وادي دجلة بهدف دون 
املـــبـــاراة الــتــي جــمــعــت الــفــريــقــني عــلــى اســتــاد 
بتروسبورت ضمن الجولة العشرين. وسجل 
الــبــديــل عــمــرو جــمــال هـــدف األهـــلـــي الــوحــيــد 
فى الدقيقة 80 ليرفع األهلي رصيده إلى 52 
في صــدارة املسابقة، ويبقى دجلة في املركز 
الثامن برصيد 25 نقطة. ضغط األهلي منذ 
الــدقــيــقــة األولــــى أمــــًا فــي إحــــراز هـــدف مبكر 
يريح األعصاب وحصل الفريق على أكثر من 
ركلة ركنية وكرة ثابتة على مشارف منطقة 
الــــجــــزاء ولـــكـــن دون تــرجــمــتــهــا إلــــى أهـــــداف، 
فى  السلبي.  بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي 
الــشــوط الــثــانــي واصـــل األهــلــي ضغطه بحثا 
عـــن الـــفـــوز وكـــانـــت أولــــى الـــفـــرص عـــن طــريــق 
أرســل عرضية متقنة من  الــذي  أحمد فتحي 
الجهة اليسرى في الدقيقة 51 ليقابلها عبد 
الله السعيد بتسديدة قوية من داخل منطقة 
الــجــزاء تــصــدى لها الــحــارس. وأشـــرك مــدرب 
األهــلــي حــســام الـــبـــدري، عــمــر جــمــال بـــدال من 
جابر لتنشيط الجانب الهجومي في الدقيقة 
55، كما دفع البدري بالثنائي وليد سليمان 
زكريا ومحمد  بــدال من مؤمن  وعماد متعب 
هــانــي ليتسيد األهــلــي الــلــقــاء تــمــامــا، وجــاء 
الــفــرج لألهلي عــن طــريــق عــمــرو جــمــال الــذي 
سجل بــرأســه كــرة رائــعــة سكنت شباك خالد 

وليد قبل نهاية املباراة بعشر دقائق. 
)فرانس برس(

العربي يُسقط الجهراء في الدوري الكويتيإقالة صانع اإلنجاز التاريخي لـ »ليستر سيتي«
قرر نادي ليستر إقالة 

مدربه كالوديو رانييري 
بسبب النتائج في الفترة 

األخيرة

جولة على نتائج المباريات 
التي جرت في الدوري 

الكويتي والمصري

)Getty/رانييري بدأ مسيرته التدريبية من بوابة كالياري سنة 1988 )مايكل ريغان

)Getty /الحضري أهدى الفرحة للجماهير المصرية منذ أسابيع )غابريال بويس

)Getty/ميدو يختار طرد حارس مرمى فريقه )كريس راتكليف

الدوري الكويتي يشهد منافسة قوية )ياسر الزيات/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

صفعة الحضري
أسطورة مصر يتورّط

ليتصدر  الحضري  عصام  األسطورة  المصري  الحارس  عاد 
بعيدا  ولكن  اإلعالم،  ووسائل  للصحف  األولى  العناوين 
عن حماية شباكه هذه المرة، بل بمشكلة مع زميله في 

الفريق، الذي لم يتردد الحضري في صفعه

تقرير

القاهرة ـ العربي الجديد

بــالــبــارحــة، هكذا  الليلة  أشــبــه  مــا 
تــقــول الــقــصــة الــجــديــدة للحارس 
املـــــــــصـــــــــري املـــــــخـــــــضـــــــرم عـــــصـــــام 
الــــحــــضــــري الــــــــذي عــــــاد بـــعـــد تـــســـعـــة أعــــــوام 
ليكون محور حديث وجــدل وخــاف الوسط 
الـــريـــاضـــي. فــفــي 21 فــبــرايــر/ شـــبـــاط  2008 
العالي«  »السد  من عشاق  املصريون  فوجئ 
مــن عــودة  أيــــام قليلة  كــمــا يلقبونه –بــعــد   –
منتخب الفراعنة من غانا حاما كأس األمم 
األفــريــقــيــة لـــكـــرة الـــقـــدم لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
التوالي والسادسة في تاريخه، بهروبه إلى 
سيون  نـــادي  لصفوف  لانضمام  ســويــســرا 
بــعــد حــصــولــه على  ألــــف دوالر  مــقــابــل 400 
للمرة  أفريقيا  لقب أفضل حــارس مرمى في 
الــتــوالــي، وهــو مــا كــان يرفضه  الثانية على 
املقابل  الوقت لضعف  األهلي ناديه في ذلك 
للوائح  للهرب استغااًل  مــا اضــطــره  املـــادي، 
الدولية التي تتيح له ذلــك. وفي 22 فبراير/ 
شــبــاط  2017 تــحــول الــحــارس بعد أيـــام من 
عــــودة الــفــراعــنــة مـــن الـــغـــابـــون حــامــلــني لقب 
أمام  الخسارة  بعد  األفريقية  القارة  وصيف 
الكاميرون إلى حديث املصريني مجددا بعد 
الثالث  الــحــارس  وليد  زميله خالد  أن صفع 
ــفـــريـــق املــســائــي  ــاء مــــــران الـ ــنــ عـــلـــى وجـــهـــه أثــ
استعدادًا ملباراة األهلي في املرحلة العشرين 

من الدوري املحلي.
الــحــارس  بـــدأت عندما علق  األخــيــرة  القصة 
إلــى وادي دجلة  الــقــادم من األهلي  الصغير، 
هــــذا املــــوســــم، عــلــى زيــــــارة الــــحــــارس الــكــبــيــر 
ألحـــد فــــروع »األهـــلـــي ســـتـــورز« قـــائـــًا: »أنـــت 
األهــلــي هيرجعوك«،  فــرع  فــاكــر علشان زرت 
قاصدا حلم الحارس في العودة لألهلي مرة 
أخرى واالعتزال فيه، وهو ما أغضبه بشدة. 
وتـــطـــورت فــي مــا بــعــد الــحــادثــة إلـــى مــشــادة 
استدعت  عالية  وأصـــوات  بــاأليــدي  وتشابك 
الذي  الفني أحمد حسام ميدو  املدير  تدخل 
طـــرد الــحــارســني وغــــرم الــحــضــري 300 ألــف 
جنيه واستبعده من املعسكر، وعاقب وليد بـ 
50 ألف جنيه، ولكنه حرس مرمى فريقه أمام 
األهلي إلصابة الحارس الثاني محمود رضا 

برشح في القدم.
ــريـــب مــن  األزمـــــــة تـــصـــاعـــدت بـــعـــد تـــصـــرف غـ
مــاجــد ســامــي، مــديــر الــشــركــة املــالــكــة لــنــادي 
وادي دجلة، بنشره للمرة األولــى في تاريخ 
الـــكـــرة املـــصـــريـــة عــلــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«  على موقع 
الــحــضــري وعــلــق عليها بأن  صـــورة لعصام 
الحارس معروض للبيع ويمكنه االنتقال إلى 
الــدوري األميركي والــدوريــات اإلسكندنافية 
فــي الــوقــت الــحــالــي، مــؤكــدا أنـــه يمكنه لعب 
مــوســمــني إضــافــيــني رغـــم أنـــه أتـــم عــامــه الــــ44 

تطورت المشكلة 
في ما بعد إلى مشادة 

وتشابك باأليدي

)Getty/أزمة جديدة لعصام الحضري )جاستين تاليس

مــنــذ أســابــيــع قــلــيــلــة، إال أنـــه عـــاد بــعــد ردود 
الــســاخــرة  ليكتب: »ال أقصد اإلســاءة  الفعل 
لعصام فهو صديقي حتى النهاية، ولكنني 
أحـــــاول مــســاعــدتــه عــلــى االســـتـــمـــرار لصالح 

منتخب مصر بصرف النظر عما حدث«.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــؤكــد فــيــه الــتــصــريــحــات 
الــرســمــيــة مــن نــــادي وادي دجــلــة أن الــاعــب 
ــه  ــلــــي فـــقـــط ، وأنــ مــســتــبــعــد مــــن مــــبــــاراة األهــ
سينتظم في التدريبات بعدها إال أن حقيقة 
املوقف تؤكد أن أحمد حسام ميدو لم يكتف 
بإحالة  تمسك  وإنما  واالستبعاد،  بالغرامة 
الحارس للتحقيق في ما بدر منه، في خطوة 
لــتــجــمــيــده حــتــى نــهــايــة املـــوســـم عــلــى األقـــل 
الخروج عن النص حتى يكون عبرة  بسبب 
لــكــل العــبــي الــفــريــق تــحــت تــأثــيــر املــهــزلــة الــي 
شــهــدهــا املــــران، بــل إن الــبــعــض ذهـــب إلـــى أن 
ميدو أصــر على إشــراك الــحــارس الثالث في 
مباراة األهلي رغم أن إصابة الحارس الثاني 
ــن املـــشـــاركـــة تــنــكــيــا بــالــحــارس  ال تــمــنــعــه مـ
املــخــضــرم الــــذي كـــان يــحــلــم بــحــراســة املــرمــى 
ــام نــاديــه الــقــديــم الــــذي ســخــر مــن نــــداءات  أمــ
بالغابون  أفريقيا  أمــم  فــي  تألقه  بعد  ضمه 

وتجاهل األمر تماما. 
ــرون أنـــه - أي الـــحـــارس - هـــرب من  ورأى آخــ
مباراة األهلي خوفا من هزيمة ثقيلة تطيح 
بــه خـــارج منتخب مــصــر فــي الــفــتــرة املقبلة، 
وتــطــاولــه بها اتــهــامــات »الــتــفــويــت« مــن أجل 
العودة، فيما علق أسامه نبيه مدرب املنتخب 
املنتخب ليس  إن  قائا  األزمــة  املصري على 
ــذا  ــــي هـ ــــام فـ ــكـ ــ ــا، ومــــــن الـــحـــســـاســـيـــة الـ ــ ــرفـ ــ طـ
ــة داخــلــيــة في  املـــوضـــوع. وأضــــاف: »هـــذه أزمـ
للمنتخب  فني  ولكننا كجهاز  دجــلــة..  وادي 
ــور في  ــ املـــصـــري ال نــمــانــع إذا مـــا هــــدأت األمـ

التدخل، وحل األزمة حرصا على الطرفني«.
وانــقــســم الـــوســـط الــريــاضــي فـــي مــصــر بعد 
ما  السطح  الــحــارس على  أن ظهرت مشكلة 
الكبير  لتاريخه  الــحــارس  مع  متعاطف  بني 
وتــألــقــه مـــع املــنــتــخــب املـــصـــري فـــي الــغــابــون 
وضــــــــرورة تــكــريــمــه عـــلـــى إنــــجــــازه فــــي هـــذه 
الــســن الــكــبــيــرة، وبــــني شــامــت يــــرى أنــــه نــال 
ه الـــــذي يــســتــحــقــه بـــالـــطـــرد مـــن وادي  جــــــزاء
دجلة، كما سبق وهرب من األهلي، مطالبني 
بضرورة اعتذاره للحارس الصغير والعبي 
وادي دجــلــة والــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة ميدو 
ــة ســابــقــة مــع الــحــارس ألن  الـــذي تــجــاوز أزمـ
ــازات. وتــعــامــل  ــ ــجـ ــ ــم مـــن اإلنـ ــيـــات أهــ األخـــاقـ
آخــــــرون مـــع األزمــــــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي بشكل ساخر تعليقا على صفعة 
الــوجــه، ومــشــاركــة الــحــارس الــثــالــث الـــذي ال 
الثاني،  الحارس  بأية خبرة إلصابة  يتمتع 
وأطلقوا عليه »جامايكا » – لقب الحضري - 
الفتني إلى أن الحضري حرس مرمى املنتخب 
املصري بعد إصابة أحمد الشناوي وشريف 

إكـــرامـــي فــي أمـــم أفــريــقــيــا بــالــغــابــون. وكتب 
الــحــضــري لــنــفــســه مـــيـــادا جـــديـــدا وهــــو في 
األرجنتيني  بإقناع  واألربعني  الثالث  عامه 
ــنـــي لــلــمــنــتــخــب  ــفـ ــر املــــديــــر الـ هـــيـــكـــتـــور كــــوبــ
مباراة  قبل  الفريق  ملعسكر  بضمه  املــصــري 
وديـــــة أمـــــام بــوركــيــنــا فـــاســـو قــبــل مــبــاراتــي 

نيجيريا في تصفيات كأس األمم األفريقية 
التي تقام بالغابون عام 2017. بعض وسائل 
اإلعــام تحدثت عن تكذيب الحضري لفكرة 
االعتداء على زميله بالفريق، وبأن ما حصل 
كـــان مــجــرد مــشــاجــرة كــامــيــة، وبــكــونــه كــان 
الفريق  لــاســتــفــزاز، بحضور مـــدرب  عــرضــة 

ــراس املـــرمـــى، كــمــا أكـــد أنـــه تلقى  ــــدرب حــ ومـ
مـــكـــاملـــة هـــاتـــفـــيـــة مــــن املــــســــؤولــــني بـــالـــنـــادي 
لتسوية الــخــاف، الــذي بحسب رأيــه انتهى 
ومثل هذه األمور تحصل في كل النوادي وال 
فائدة ترجى من وراء تضخيم املسألة ألنها 

لن تنفع أيا من األطراف.
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املشاركة في سباقات  الفرق  بــدأت 
ــورمــــوال ون  ــفــ ــلــ بــــطــــولــــة الــــعــــالــــم لــ
ــم  ــــداد النـــــطـــــاق املــــوســ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاالسـ بـ
املــقــرر بــدايــة بــســبــاق أســتــرالــيــا الــــذي سيقام 
فـــي الـــســـادس والــعــشــريــن مـــن شــهــر مــــارس/
مــع سائقيها عن  الــفــرق  املــقــبــل، وكشفت  آذار 
السيارات املنتظر أن يخوض فيها املتسابقون 
الــســيــارات  لسباقات  الــعــالــم  بطولة  مــجــريــات 

فورموال ون.
بالعديد  الجديد  املــوســم  فــي  الــفــرق  وتتسلح 
املــراكــز  أن تعطيها  تتمنى  الــتــي  املـــيـــزات  مــن 
الــتــي تــنــشــدهــا خـــال الــبــطــولــة الــعــاملــيــة التي 
تــحــظــى بــاهــتــمــام واســـــع خـــاصـــة أن املــوســم 
إعــان حامل  في ظل  الحالي سيكون مغايرا 
روزبــيــرغ  نيكو   2016 لــعــام  للسائقني  الــلــقــب 
األول  ديسمبر/كانون  فــي  الــريــاضــة  اعــتــزالــه 
من عــام 2016، وبذلك يكون موسم 2017 هو 

فورموال 
2017

الجديد 2017،  للموسم  الفورموال واحد  العالم لسباقات  ستكون بطولة 
مختلفة في موسمها الثامن والستين من بطولة العالم لسباقات السيارات 
كأعلى  »فيا«،  للسيارات  الدولي  االتحاد  ينظمها  التي  األولى«  »الفئة  من 

فئة من التنافس في سباقات السيارات مفتوحة العجالت

رياضة
تقرير

املوسم األول منذ عام 1994 الــذي ال يتنافس 
حامل اللقب للحفاظ على بطولته.

املــــوســــم الـــثـــامـــن والـــســـتـــون ســيــتــنــافــس فــيــه 
الــســائــقــون والــفــرق مــن خـــال عــشــريــن سباقا 
العالم  وبطولة  للسائقني  العالم  بطولة  على 
بــدءًا مــن سباق  للصانعني لعام 2017، وذلــك 
أســتــرالــيــا فـــي يـــوم 26 مــــــــارس/آذار وانــتــهــاء 
أبــو ظبي في 26 نوفمبر/ تشرين  في سباق 
الثاني. وأدخلت فورموال ون تغييرات كبيرة 

على قواعدها في الشتاء، حيث باتت اإلطارات 
ــع تــصــمــيــم  ــ ــيـــة أعــــــــرض مـ ــفـ ــلـ األمــــامــــيــــة والـــخـ
انسيابي مختلف يمنح السيارة قوة وسرعة 
وستكون  معها،  التعامل  فــي  وصعوبة  أكبر 
السيارات الجديدة أكبر واإلطارات أعرض مع 
تحسينات كبيرة في الشكل الخارجي ومن ثم 

ستكون السيطرة عليها أكثر صعوبة.
وربما تكون اختبارات ما قبل املوسم والتي 
تنطلق في برشلونة يوم اإلثنني املقبل األكثر 
إنهاكا خاصة إذا عملت كل السيارات بكفاءة 
من اللحظة األولى، وربما يؤدي ذلك إلى قيام 
كـــل الــســائــقــني الـــذيـــن ابــتــعــدوا عـــن الــســيــارات 
منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بأداء العديد من 

اللفات.
وفرض مرسيدس هيمنته على بطولة العالم 
لفورموال 1 في آخــر 3 مواسم، لكن الخصوم 
يأملون أن يساهم تغيير اللوائح في تقليص 
ــا الـــفـــريـــق  ــان يـــحـــظـــى بـــهـ ــ ــتــــي كــ ــيـــة الــ ــلـ األفـــضـ
ــانـــي بــاعــتــبــاره يــمــتــلــك أقــــوى مــحــرك بني  األملـ
جميع الفرق. وانتقل بوتاس من ويليامز إلى 
املاضي،  الثاني  مرسيدس في يناير/ كانون 
لتعويض اعتزال األملاني نيكو روزبــرغ، بطل 
الــعــالــم فــي املــوســم املــاضــي. ولـــم يــفــز بــوتــاس 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 27 عــامــا الــــذي انــضــم إلــى 
في  أمضى خمس سنوات  بعدما  مرسيدس، 

فريق وليامز، بأي سباق في بطولة العالم.

سيارة »مرسيدس« الجديدة
وكــشــفــت مـــرســـيـــدس عـــن الـــســـيـــارة الــجــديــدة 
الــفــنــلــنــدي  الــــســــائــــق  ــر  ــهـ ظـ إذ   2017 ملــــوســــم 
الـــجـــديـــد فـــالـــتـــيـــري بــــوتــــاس بـــجـــانـــب لــويــس 
هاميلتون بطل العالم ثاث مرات، في مضمار 
مرسيدس  فريقهما  كشف  مــع  سيلفرستون 
عن السيارة الجديدة ملوسم 2017 من بطولة 

العالم لسباقات سيارات فورموال ون.
وكــــشــــف مـــرســـيـــدس عــــن ســـيـــارتـــه الـــجـــديـــدة 
ــريـــق فــي  ــلـــيـــو 08« لــيــصــبــح مــــن أوائـــــــل فـ »دبـ
فورموال يكشف عن سيارته للموسم الجديد 
عــلــى هــامــش تــجــارب بــرشــلــونــة الــتــي تنطلق 
يــوم بعد غــد اإلثــنــني. وقــال هاميلتون لهيئة 
اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«، »كانت املرة 
األولى التي شاهدنا فيها السيارة سويا، إنها 
أكثر قطعة ميكانيكية مفصلة شاهدتها يوما 
ما في فــورمــوال1«.  وأضــاف »لم يكن اختبارا 
من  للتأكد  الــلــفــات  ببعض  قمنا  فقط  فعليا، 
السيارة، لكني تمكنت من زيــادة سرعتي في 

آخر لفتني«.
ــل ثــانــيــا  وقـــــال الـــســـائـــق الــبــريــطــانــي الـــــذي حـ
املــوســم املــاضــي خــلــف زمــيــلــه املــعــتــزل حاليا 
ــد رأيــــت  ــقـ ــلــــة. لـ نـــيـــكـــو روزبــــــــــرغ »تــــبــــدو مــــذهــ

مرسيدس كشف عن 
سيارته الجديدة قبل 

تجارب برشلونة اإلثنين

مونفيس وتسونغا يتقدمان بثبات نحو ربع نهائي بطولة مارسيليا
املرشحان  تسونغا،  ويلفريد  مونفيس وجو  الفرنسي جايل  الثنائي  تأهل 
للتنس،  مارسيليا  ببطولة  الثمانية  لــدور  الترتيب،  على  للقب  والثاني  األول 
على  ســيــمــون  وجــيــل  ريــشــار جاسكيه  مواطنيهما  مــع  مــوعــديــن  ليضربا 
الترتيب. وتغلب تسونجا، الفائز مؤخرا بلقب بطولة روتردام، في دور الـ16 
على األوكراني سيرجي ستاخوفسكي بمجموعتني دون رد بواقع )6 - 1( 
إيليا  الــذي تغلب فيه مونفيس على األوكــرانــي اآلخــر  الوقت  و)6 - 4(، في 

مارشينكو بمجموعتني نظيفتني وبنفس النتيجة )6 - 3(.
كما تأهل كل من الروسي دانييل ميدفيديف والسلوفاكي نوربرت جومبوس 
لذات الدور، حيث تغلب األول على األملاني يان لينارد شتروف بمجموعتني 
لــواحــدة )6 - 3( و)3 - 6( و)7 - 69 و)7 - 3(، بينما فــاز جومبوس على 
الفرنسي نيكوال مايو بمجموعتني لواحدة بواقع )7 - 5( و)3 - 6( و)7 - 6( 

و)7 - 5(.

اكتمال عقد المتأهالت للمربع الذهبي ببطولة دبي لتنس السيدات
اتضحت معالم الدور نصف النهائي ببطولة دبي لتنس السيدات حيث ستواجه األملانية أنجيليكه كيربر نظيرتها األوكرانية 
يلينا سفيتولينا، بينما ستلعب الدنماركية كارولني فوزنياكي وجها لوجه أمام الالتفية أناستازيا سيفاستوفا. واحتاجت 
األملانية كيربر، املصنفة الثانية عامليا، لنحو ساعة و15 دقيقة من أجل الفوز على الكرواتية آنا كونجوه بمجموعتني دون 

رد بواقع )6 - 3( و)6 - 2( في الدور ربع النهائي.
بينما بلغت سفيتولينا، املرشحة السابعة للقب، الدور ذاته بعدما أقصت األميركية لورين ديفيس بهزيمتها بمجموعتني 
نظيفتني )6 - صفر( و)4 - 6(. وعلى الجانب اآلخر، أوقفت فوزنياكي، الفائزة بهذه البطولة في 2011 ، مسيرة األميركية 
الشابة سيسي بيليز، 17 عاما، بعدما هزمتها بمجموعتني دون رد بواقع )6 - 4( و)7 - 5(. بينما تأهلت سيفاستوفا 

للمربع الذهبي بتغلبها على الصينية وانج كيانج بمجموعتني نظيفتني )6 - 4( و)7 - 5(.

تير شتيغن: مباراة أتلتيكو ستكون صعبة ولكننا سنسعى للفوز
توقع حارس برشلونة مارك أندري تير شتيغن أن يخوض فريقه مباراة صعبة في ملعب فيسنتي كالديرون ضد أتلتيكو 
مدريد، ولكنه أكد أنهم يبحثون عن الفوز للحفاظ على فرصة املنافسة على لقب الليغا. وقال الحارس األملاني في فيديو 
مباشر على حسابه بموقع )فيسبوك(: »ستكون مباراة شيقة للغاية سنعطي فيها 100% ملحاولة الخروج بالثالث نقاط«.
وأضاف »رغم أنها ستكون صعبة للغاية، لكن لدينا إمكانيات. وعلينا أن نتحلى بالتركيز. اآلن يجب التركيز في مباريات 
الدوري التي أمامنا قبل مواجهة باريس سان جيرمان«، وتحدث تير شتيغن عن تأقلمه مع البرسا واملدينة وقال »أنا سعيد 

بالناس وكيفية معاملتهم لألجانب«.

زيدان يبحث االعتماد على بيبي وبيل كأساسيين أمام فياريال
دخل الثنائي املدافع البرتغالي بيبي والجناح الويلزي غاريث بيل في حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 
مدريد، بقوة من أجل البدء كأساسيني خالل مباراة فياريال على ملعب »ال سيراميكا« في الجولة الـ24 لليغا، وذلك عقب 

تلقيهم الخسارة الثانية هذا املوسم على يد فالنسيا.
وينتظر زيدان نتائج األشعة التي سيجريها الفرنسي رافاييل فاران الذي تعرض إلصابة عضلية خالل مواجهة فالنسيا، 
حيث يفكر املدرب الفرنسي في االستعانة بخدمات البرتغالي بيبي. ولم تتوقف متاعب زيدان عند إصابة فاران فقط بل إن 
الظهير األيسر مارسيلو أنهى لقاء فالنسيا ببعض املشاكل، وسيتم تحديد مصيره خالل اليومني املقبلني، وفي حالة عدم 

جاهزيته سيتم االعتماد على ناتشو فرنانديز.
وفي وسط امللعب، يفكر املدرب الفرنسي في منح الفرصة إليسكو الذي غاب تماما عن مباراة »املستايا« على الرغم من 
تألقه في آخر مواجهتني أمام أوساسونا وإسبانيول. بينما سيعود الثالثي »بي بي سي« بيل وبنزيمة وكريستيانو لقيادة 

هجوم امليرينجي سويا ألول مرة منذ فترة طويلة بسبب إصابة الجناح الويلزي وإجرائه جراحة في كاحل القدم.

أداؤه  وجــذب  انتركونتيننتال.  لكأس  إضافة 
القوي وامُلتميز فريق ريال مدريد لينتقل إليه 
ويساهم في تتويجه بألقاب عديدة من بينها 

الدوري والكأس والسوبر.
ــــد كيبلير الفـــيـــران لــيــمــا فــيــريــرا، فــي 26  وول
فهو  البرازيل،  في  ماسيلو  في   1983 فبراير 
انتقل  البرتغالية،  الجنسية  ويحمل  برازيلي 
إلــى ريــال مدريد بمبلغ 30 مليون  من بورتو 
يورو، وقد أثبت جدارته باللعب أساسيا ودافع 
الــريــال  ــدد  وجـ كبير  باستبسال  الــفــريــق  عــن 

عقده، لكنه اآلن بات قريبا من الرحيل.
وبــــدأ الـــالعـــب مــســيــرتــه الـــدولـــيـــة مـــع املنتخب 
البرتغالي في عام 2007. وحقق مع منتخب 
ــا« يـــورو 2016 الـــذي أقــيــم في  »بــرازيــل أوروبــ
فــرنــســا بـــالـــفـــوز عــلــى املــســتــضــيــف فــرنــســا 
التي  األولــى  البطولة  بهدف نظيف، وتعد هــذه 
تحققها البرتغال. في وقت ُيذكر أن بيبي ُطرد 
في كأس العالم في البرازيل 2014 في مبارة 

الذي فاز بأربعة أهداف  أمام املنتخب األملاني 
نظيفة.

ويتميز  بيبي بأدائه الخشن وعنفه في بعض 
األحيان، ما جعل سمعته تتلطخ، ففي مباراة 
بيبي  فــقــد   ،2009 وخــيــتــافــي  ــد  ــدريـ مـ ــال  ــ ريـ
أعــصــابــه بــاعــتــدائــه بــوحــشــيــة عــلــى اثــنــني من 
وارتكب  املــبــاراة،  انتهاء  قبل  خيتافي  العبي 
كاسكيرو  خافيير  على  الــجــزاء  داخـــل  خطأ 
الــذي وقــع على األرض ليقوم  العــب خيتافي، 
بيبي بركله بشكل جنوني للغاية على ظهره.

ركلة  احتساب  وتــم  مباشرة  للطرد  وتعرض 
جـــزاء الــتــي تــصــدى لــهــا كــاســيــاس، وتــعــرض 
ــع الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــعـــقـــوبـــة حـــرمـــتـــه عــشــر  ــ ــدافـ ــ املـ
مــــرة عــلــى يد  أنــــه داس ذات  ــات، كــمــا  ــاريـ ــبـ مـ
مباراة  في  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم 
الكالسيكو التي جمعت الغريمني ريال مدريد 

وبرشلونة حيث التقطته عدسات الكاميرات.
)العربي الجديد(

يــعــتــبــر املـــدافـــع الــصــلــب كــيــبــلــيــر الفـــيـــران ليما 
املدافعني  أشهر  أحــد  »بيبي«  بـ  الشهير  فيريرا 
في القارة األوروبية، بعدما تألق مرارًا مع ريال 
مدريد اإلسباني، والذي بات قريبًا على ما يبدو 
التقارير  مــن االســتــغــنــاء عــنــه، وفــقــا ملــا تنشره 

الصحافية الرياضية.
وشارك بيبي الذي يكمل اليوم عامه الـ 34 أحد 
أفضل املدافعني في القارة األوروبية، مع منتخب 
البرتغال في كأس العالم جنوب أفريقيا 2010، 
كما خاض كأس أوروبا 2008 و2012 واختير 
أخيرا  وتــوج  كلتيهما،  البطولة في  ضمن فريق 
بلقب أمم أوروبا 2016 للمرة األولى في تاريخه، 
وساهم في حملة التأهل الصعبة والناجحة نحو 

مونديال البرازيل 2014.
ــن صـــفـــوف فــريــق  ــواره مــ ــ ــــشـ اســـتـــهـــل بــيــبــي مـ
مارتيمو البرتغالي، ثم انتقل إلى بورتو وهناك 
ــالـــدوري  عــــرف طــعــم الـــنـــجـــاحـــات، فـــتـــوج مــعــه بـ
)مرتني( والكأس )مرة( وكأس السوبر )مرتني( 

على هامش الحدث

هو مدافع صلب 
وعنيف في آن ولطالما 

قدم أداء دفاعيا مذهال 
مع ريال مدريد اإلسباني. 

وهو يبدو اليوم قريبًا من 
الرحيل عنه وفقا للتقارير

على  للتفوق  القوة  الجديد،  رينو  محرك  يمنحه  أن  بــول  رد  يأمل 
كريستيان  الفريق  رئيس  وقال  العالم،  بطولة  لقب  حامل  مرسيدس، 
الفلسفة«.  في  تغيير  العام..  هذا  تماًما  جديد  محرك  »إنه  هورنر: 
وأضاف »نأمل في تحسن األداء وإذا حدث ذلك فلنأمل أن نكون أحد 
صعبة«.  أوقاًتا  وفيراري  مرسيدس،  ونعطي  الحقيقيين،  المنافسين 
وقادت محركات رينو رد بول، النتصارين الموسم الماضي، عن طريق 

الهولندي ماكس فرستابن واألسترالي دانييل ريتشياردو.

رد بول يأمل بالمحرك الجديد

وجه رياضي

السيارة ألول مرة في صورتها النهائية. إنها 
أكثر سيارة رأيتها بها تفاصيل في سباقات 
البالغ من  فورموال 1 حتى اآلن«.  هاميلتون 
في  والــفــائــز بعشرة سباقات  عــامــا   32 العمر 

رينو يخطط للمركز الخامس
ــالـــم  ــافــــس فـــــي بــــطــــولــــة الـــعـ ــنــ وقــــــــدم ريــــنــــو املــ
لسباقات فورموال 1 سيارته للموسم الجديد 
إنــــهــــاء 2017 فــي  ــال إن هـــدفـــه هــــو  ــ أيـــضـــا وقــ
والوصول  العام  الترتيب  في  الخامس  املركز 
املــرات  مــن  عــدد ممكن  أكبر  التتويج  ملنصات 

بعد نتائجه املتواضعة في 2016.
وأنهى بطل العالم السابق -الذي عاد في 2016 
بــفــريــق يــحــمــل اســـمـــه بــعــدمــا اســتــحــوذ على 
لوتس -املوسم املاضي مع سائقيه الدنماركي 
باملر  جوليون  والبريطاني  ماغنوسن  كيفن 

في املركز التاسع بني 11 فريقا.
وانتقل ماغنوسن إلى فريق هاس الذي تعود 
لــريــنــو بـــدال منه  ملكيته ألمــيــركــيــني وانــضــم 
من  قادما  هالكنبرغ  نيكو  املخضرم  األملــانــي 

فورس إنديا.
ــــذي يــقــع مــصــنــع مــحــركــاتــه  وضـــخ الــفــريــق -الـ
إنكلترا- فــي  الــرئــيــســي  فــرنــســا ومصنعه  فــي 

عاملني  مــع  التعاقد  فــي  اســتــثــمــارات ضخمة 
ــة بــنــيــة أســاســيــة طــــوال الـــعـــام املــاضــي  ــامـ وإقـ

بهدف العودة إلى القمة بحلول عام 2020.
وقـــــال جـــيـــروم ســـتـــول مـــديـــر قـــطـــاع ســبــاقــات 
ــــي قـــاعـــة  ــو لـــلـــحـــضـــور فـ ــنــ ــــي ريــ ــارات فـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ

2013، والذي سيبدأ املوسم الجديد مع زميله 
»السيارة  بوتاس  فالتيري  الفنلندي  الجديد 
تبدو أعرض وهذا شيء واضــح. من الواضح 

أيضا أن االطارات األمامية تبدو ضخمة«.

 17 إس.  أر  تقديم سيارة  قبل  بلندن  رئيسية 
»نتوقع  واألصــفــر  األســــود  بــالــلــونــني  املطلية 
أن نحتل املركز الخامس في الترتيب العام«. 
وقــــال »نــتــعــطــش لــلــصــعــود ملــنــصــة الــتــتــويــج.. 

وللنجاحات«.

صعوبات مضاعفة
ــد الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان أوكـــــون، املنضم  أكـ
حــديــثــا لـــفـــورس إنـــديـــا املـــنـــافـــس فـــي بــطــولــة 
الــعــالــم لــســبــاقــات فـــورمـــوال 1 لــلــســيــارات، أنــه 
تناول وجبات أكبر في الفترة املاضية لزيادة 
إلى  الجديد، مشيرا  للموسم  استعدادا  وزنــه 
ــقـــوة الــبــدنــيــة لــلــســائــقــني ســتــلــعــب دورا  أن الـ

الفترة املقبلة.
السائق  كــان على  الــجــديــدة  الــلــوائــح  وبسبب 
ــام لـــيـــكـــون جـــاهـــزا  ــعـ ــطـ ــن الـ ــاول الــكــثــيــر مــ ــنــ تــ
ملــوســمــه األول الــكــامــل فــي فـــورمـــوال 1، حيث 
سيواجه السائقون مهمة أكبر وأكثر صعوبة 
مـــن ذي قــبــل فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــســـيـــارات في 
املــوســم الــجــديــد. وأدى ذلـــك لــتــنــاول وجــبــات 
أكبر خال الشتاء للسائق السابق ملانو، الذي 

زاد وزنه 5 كيلو غرامات.
)العربي الجديد(

كيبلير بيبي

هاميلتون يسعى الستعادة اللقب )اولي سكارف/فرانس برس(

سيارة رينو ار اس17 )نيكالس هالن/فرانس برس(
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