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حققت نجمة 
التنس التونسية 
أنس جابر إنجازًا 
تاريخيًا بتأهلها 
إلى الدور 
ربع النهائي 
من بطولة 
ويمبلدون 
المفتوحة، 
بعد فوزها 
على البولندية 
إيغا سوياتيك، 
المصنفة 
التاسعة عالميًا، 
بمجموعتين 
لواحدة، في 
مباراة الدور ثمن 
النهائي التي 
أقيمت االثنين.
وواصلت 
المصنفة الـ24 
عالميًا عروضها 
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تغلبت في الدور 
على السويدية 
ريبيكا بيترسون 
ثم األميركية 
فينوس ويليامز، 
وبعدها 
اإلسبانية غابريني 
موغروزا.

)Getty/جابر تعتبر األفضل عربيًا على مستوى التنس )كليف برونسكيل

أُنس تتابع الرحلة
توصل نادي برشلونة التفاق مع وولفرهامتون 

إلعارة املهاجم فرانسيسكو ترينكاو للفريق 
اإلنكليزي حتى 30 يونيو/حزيران 2022، حسبما 

أفاد البالوغرانا. وفقا ملصادر مطلعة على 
املفاوضات، فإن عقد اإلعارة يتضمن خيارا لشراء 
الالعب البرتغالي بمبلغ 30 مليون يورو. وال يعد 

هذا الخيار إجباريا، لكن في حالة عدم تفعيله 
سيتعني على وولفرهامتون دفع تعويض للنادي 

الكتالوني قدره 6 ماليني يورو.

يعد الحارس الدولي الصربي ماركو 
دميتروفيتش، الذي انتهى عقده مع إيبار في 
الـ30 من يونيو/ حزيران املاضي، أول صفقة 

للموسم املقبل ملنتخب إشبيلية الذي وقع معه 
عقدا ملدة أربعة مواسم حتى يونيو من عام 2025. 
وخاض الحارس الدولي الصربي املواسم األربعة 

األخيرة في إيبار، وهو الذي يبلغ من العمر 29 
عامًا، ويمتلك خبرة في األجواء اإلسبانية، إذ 

سبق أيضًا له اللعب لنادي ألكوركون.

أعلن االتحاد الدولي للسيارات وبطولة العالم 
لسباقات سيارات الفئة األولى )فورموال 1( أن 
شخصا ظهرت إصابته بفيروس كورونا من 

ضمن 6097 اختبارا للكشف عن الفيروس أجريت 
بني 28 يونيو/حزيران والرابع من يوليو/تموز، 
مع إقامة فاعليات سباق جائزة النمسا الكبرى. 

وخضع السائقون وأفراد الفرق واألطقم املشاركة 
في الحدث الرياضي الختبارات الكشف عن 

كوفيد-19 لضمان السالمة خالل سير املنافسة.

برشلونة يعير 
العبه ترينكاو لنادي 

وولفرهامتون

الحارس دميتروفيتش 
أول صفقة إلشبيلية 

للموسم المقبل

فورموال 1 ترصد 
إصابة بكورونا أثناء 

سباق جائزة النمسا
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قمة نصف النهائي
إسبانيا 

تالقي إيطاليا
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قتيبة خطيب

تــتــجــه أنـــظـــار الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة 
ــة إلـــــــى مـــلـــعـــب »ويـــمـــبـــلـــي«  ــيــ ــاملــ ــعــ الــ
الــشــهــيــر فــي الــعــاصــمــة لــنــدن، الــيــوم 
املــواجــهــة املرتقبة  الــثــاثــاء، مــن أجــل متابعة 
بني منتخب إيطاليا وخصمه العنيد منتخب 
إســـبـــانـــيـــا، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات نـــصـــف نــهــائــي 
بطولة أمــم أوروبــا لكرة القدم »يــورو 2020«. 
إيطاليا  منتخب  بــني  التنافس  على  ويطلق 
البحر  »ديـــربـــي  إســبــانــيــا،  وخــصــمــه منتخب 
األبـــيـــض املـــتـــوســـط« نــظــرًا لـــِقـــدم املـــواجـــهـــات، 
التي بدأت بني البلدين املتوسطيني عام 1920 
بدورة األلعاب األوملبية في بلجيكا، باإلضافة 
إلــى مــاقــاة بعضها 3 مــرات فــي بطولة كأس 

زهير ورد

فــــشــــل مـــنـــتـــخـــب بـــلـــجـــيـــكـــا مـــــــرة أخـــــــــرى فــي 
التي  جماهيره  ُيسعد  لــقــٍب  على  الــحــصــول 
إلى  أن تنضّم  كــبــرى،  كــل بطولة  تنتظر مــع 
قــائــمــة املــنــتــخــبــات الــتــي صــعــدت عــلــى أعلى 
مــنــصــات الـــتـــتـــويـــج، خـــاصـــة أّنـــهـــا حــصــدت 
املـــركـــز الــثــالــث فـــي كـــأس الــعــالــم 2018، لكن 
البطولة  غــــادر  الــحــمــر،  الــشــيــاطــني  منتخب 
منذ ربع النهائي ضد منتخب لم يتأهل إلى 

كأس العالم األخيرة.
ــًة، ألن  ــادمــ ــل الـــجـــديـــدة كـــانـــت صــ ــ خــيــبــة األمـ
املدرب روبيتو مارتينيز كان يملك ترسانة 
ــز، يــحــلــم أي  ــراكـ مـــن الــنــجــوم فـــي مــخــتــلــف املـ
ــدرب بـــاالعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا، لـــكـــّنـــه فـــشـــل فــي  ــ مــ
قــيــادتــهــا إلــــى الــنــهــائــي رغــــم كـــل الــتــوقــعــات 
املرشحني  رأس  على  بلجيكا  الــتــي وضــعــت 

للحصول على اللقب مع فرنسا.
الــدورات  الجديدة عن  املشاركة  ولم تختلف 
ــل »الـــشـــيـــاطـــني الــحــمــر«  ــ الـــســـابـــقـــة، فـــقـــد دخـ
ــز األول فــي  ــركــ املــ الـــبـــطـــولـــة وهـــــم يــحــتــلــون 
العالم،  في  للمنتخبات  الشهري  التصنيف 
إضـــافـــة إلــــى االعـــتـــمـــاد عــلــى العــبــي الــخــبــرة 
املــعــروفــة. كــذلــك استعاد املنتخب  والــنــجــوم 
خدمات تيري هنري الذي عزز الجهاز الفني 

للمساعدة بخبرته الكبيرة.
البلجيكي في  املــنــتــخــب  الــحــظ  ولــئــن عــانــد 
أّنــه  إال  األخــيــرة،  العالم  كــأس  نصف نهائي 
هـــذه املــــرة ضـــد املــنــتــخــب اإليــطــالــي لـــم يكن 
املحاوالت  بعض  وباستثناء  بــاملــرة،  مقنعًا 
كانت  السيطرة  فــإن  مــعــاكــســٍة،  مــن هجمات 
إيطالية بشكل صريح، وهو أمر حدث أيضًا 

ـــ16 ضـــد الــبــرتــغــال الــتــي لعبت  ــ ــــدور الـ فـــي الـ
 هدفًا مفاجئًا من تورغن 

ّ
بشكل أفضل، لكن

هازارد صنع الفارق.
وُيــــام املــــدرب مــارتــيــنــز عــلــى االعــتــمــاد على 
العبني يعانون من اإلصابة ولم يكونوا في 
أفــضــل الــجــاهــزيــة الــبــدنــيــة، وفـــي مقدمتهم 

ــديـــن هـــــــازارد الـــــذي جــامــلــه املــــــدرب خــال  إيـ
الـــبـــطـــولـــة، كــــذلــــك فـــــإن أالكـــــــس فـــيـــتـــســـال لــم 
يشارك في عديد املباريات منذ إصابته مع 
بوروسيا دورتموند في بداية العام. وخال 
ربع النهائي اعتمد املدرب على النجم كيفني 
ديــبــرويــن الـــذي يــبــدو أّنـــه لــم يــكــن فــي كامل 

الجاهزية بسبب إصابته ضد البرتغال.
كذلك فإن بلجيكا افتقدت األسلوب الجماعي 
ــــأس الــعــالــم  ــان نــقــطــة قـــوتـــهـــا فــــي كـ ــ ــذي كـ ــ الــ
األخيرة، إذ كانت معظم العمليات الهجومية 
ترتكز على مجهودات فردية من لوكاكو ثم 
هـــازارد ونهاية بالواعد دوكــو، وبمثل هذه 

الــطــريــقــة ال يــمــكــن إربـــــاك مــنــتــخــبــات قــويــة. 
وباملحّصلة، يبدو أن ثوب املرشح ال ُيناسب 
جديد،  مــن  اآلمـــال  فخّيب  بلجيكا،  منتخب 
كذلك فإنه أفضل جيل أضاع فرصة جديدة 
لتسجيل اسمه بأحرف من ذهــب في سماء 

الكرة األوروبية.

ثوب المرشح للقب 
ال يناسب منتخب بلجيكا

ــا.  الــعــالــم، وســـت مـــرات فــي بــطــولــة أمـــم أوروبــ
إيــطــالــيــا ومــنــافــســه منتخب  والــتــقــى منتخب 
إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبــا 2012، 
وحـــقـــق فــيــهــا »الروخــــــــــا« انــــتــــصــــارًا عــريــضــًا 
ــادوا إلــى  ــ بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل ال شـــيء، وعـ
مواجهة بعضهما في كأس القارات عام 2013 
الكبير،  الحارس  رفــاق  فانتصر  البرازيل،  في 
)7-6(. وحقق  الــجــزاء  بــركــات  إيكر كاسياس 
إسبانيا  منتخب  وخصمه  إيطاليا  منتخب 
 منهما، من أصل 37 

ّ
الفوز في 11 مباراة لكل

مــواجــهــة، بما فــي ذلــك 4 لــقــاءات فــي األلــعــاب 
األوملبية في عشرينيات القرن املاضي، لينتقل 
بــعــدهــا الـــصـــراع إلـــى األنـــديـــة، الــتــي سيطرت 

على منافسات »القارة العجوز«.
وفي منافسات بطولة أمم أوروبــا عام 2016، 
أمام  لنفسه  الثأر  من  إيطاليا  منتخب  تمكن 
ــيـــا، عـــنـــدمـــا حـــقـــق انـــتـــصـــارًا  ــبـــانـ مــنــتــخــب إسـ
مستحقًا في دور الـ16، بفضل هدفي املخضرم 
33، وزمــيــلــه  الــدقــيــقــة  فـــي  كيليني  جــورجــيــو 
ليقصي   ،91 الــدقــيــقــة  فـــي  بــيــلــيــه  غـــرازيـــانـــو 

»أزوري« حامل لقب 2012. الـ
 السؤال، الذي باتت الجماهير الرياضية 

ّ
لكن

توجهه فــي وســائــل الــتــواصــل: ملـــاذا يجب أن 
تــخــاف إســبــانــيــا مــن إيــطــالــيــا فــي بــطــولــة أمــم 
أوروبـــا 2020 التي خطف فيها رجــال املــدرب 
ــــوة، بــعــدمــا  ــقـ ــ ــار إلـــيـــهـــم وبـ ــ ــظـ ــ مــانــشــيــنــي األنـ
انــتــصــروا فـــي جــمــيــع مــبــاريــاتــهــم، وأخـــرجـــوا 
منتخب بلجيكا أحد أبرز املرشحني لنيل لقب 

املسابقة القارية؟

طريق إسبانيا
لــم يــكــن طــريــق منتخب إســبــانــيــا إلـــى نصف 
ــًا،  ــهـ ــم أوروبـــــــــا 2020 سـ ــ أمــ بـــطـــولـــة  ــائـــي  نـــهـ
بــعــدمــا خــطــف فــــوزًا بــشــق األنـــفـــس وبــركــات 
في  ســويــســرا  منتخب  منافسه  على  »املــــوت« 
ــداث التي  ــ ربـــع الــنــهــائــي، بــاإلضــافــة إلـــى األحـ
ــام كــرواتــيــا،  ـــ16 أمــ ــ شــهــدتــهــا مــواجــهــة دور الـ
وانتهت بفوز »الروخا« بخمسة أهداف مقابل 
إلى  إنريكي  لويس  كتيبة  ذهــاب  ثاثة، عقب 

EURO  2020  يورو

تتجه األنظار إلى قمة اليوم الثالثاء بين إيطاليا وإسبانيا، 
بعدما أطاحت األولى ببلجيكا فيما هزمت الثانية 

منتخب سويسرا

)Getty/إيطاليا هزمت بلجيكا في ربع النهائي )كالوديو فيا

إسبانيا أطاحت بمنتخب سويسرا )ديمتري غولوبوفيش/األناضول(

)Getty/منتخب بلجيكا كان مرشحًا للقب لكنه فشل في تخطي ربع النهائي )سيلفان لوفافر

افتقدت بلجيكا خالل البطولة لألداء الجماعي مع مارتينيز )أندرياس جيبرت/فرانس برس(

الشوطني اإلضافيني. ويعلم منتخب إسبانيا 
 مـــا يــنــتــظــرهــم فـــي نــصــف نــهــائــي »يــــورو 

ّ
أن

2020« أمام إيطاليا مختلف عما واجهوه في 
 كتيبة املدرب 

ّ
القارية حتى اآلن، ألن املسابقة 

ــو مــانــشــيــنــي، املــــديــــر الـــفـــنـــي ملــنــتــخــب  ــرتــ روبــ
مبارياتها  جميع  فــي  الــفــوز  حققت  إيطاليا، 

فــي دور  النمسا  ثــم عبرت  بــدور املجموعات، 
الـ16، وأقنعت العالم بما فعلته أمام بلجيكا؛ 
املصنف األول في ترتيب االتحاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«.

خط وسط إيطاليا
يدرك املدرب لويس إنريكي جيدًا، أّنه سيواجه 
أفــضــل خــط وســـط فــي بــطــولــة »يــــورو 2020« 
مانشيني،  روبــرتــو  خــيــارات  بعد  اآلن،  حتى 
ــثـــاثـــي الـــذهـــبـــي،  الـــتـــي اعـــتـــمـــد فــيــهــا عـــلـــى الـ
ماركو فيراتي، ونيكولو باريا، وجورجينو، 
السري، وهو  امتاكه لساحه  إلى  باإلضافة 
لوكاتيلي  مانويل  وأظهر  لوكاتيلي.  مانويل 
 

ّ
مــوهــبــتــه الــكــبــيــرة فــي دور املــجــمــوعــات، لكن

مانشيني استبعده عن املواجهات اإلقصائية، 
املــدرب اإليطالي ربما يستعني بخدمات   

ّ
لكن

ــة عــمــلــيــة  ــلـ ــمـــواصـ ــم بـ ــاهـ ــسـ ــتـــى يـ ــه، حـ ــ ــــاحـ سـ
االستحواذ والضغط على املنافسني، وهو أمر 

مزعج لطريقة لعب منتخب إسبانيا.

الهجوم المرعب
كـــان لـــورنـــزو إنــســيــنــي أحـــد أفــضــل الــاعــبــني 
فــي »يـــورو 2020« وأظــهــر هدفه ضــد بلجيكا 
ــــدى خـــطـــورتـــه. عـــنـــد الـــوصـــول  ــرة أخــــــرى مـ ــ مـ
إلـــى الــيــســار، لــيــس هــنــاك الكثير الـــذي يمكن 
ــلــــى خــطــى  ــر عــ ــيــ ــه، ويــــســ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ الــــقــــيــــام بـــــه إليـ
ــــني. وبــاإلضــافــة  الــنــجــم الــهــولــنــدي، آريــــن روبـ
إيطاليا،  في هجوم  أيضًا  يتواجد  إلنسيني، 

كييزا،  وفيديريكو  إيموبيلي،   من تشيرو 
ٌّ

كل
كابوسًا  شكلوا  الذين  بــيــراردي،  ودومينيكو 
لجميع منافسيهم، منذ انطاق بطولة »يورو 
لــويــس  ــــدرب  املـ كــتــيــبــة  ستتمكن  فــهــل   »2020
 رجال 

ّ
إنريكي من القيام بشيء أمامهم؟ أم أن

املدرب روبرتو مانشيني سيبثون الرعب في 
صــفــوف مــنــتــخــب إســبــانــيــا، كــمــا فــعــلــوا أمـــام 

منافسيهم السابقني؟
 خــروجــه عــلــى يــد إيــطــالــيــا، 

ّ
يــعــلــم إنــريــكــي أن

ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ســـيـــتـــيـــح لــــوســــائــــل اإلعـــــــــام االسـ
أّي العــب من  عــدم جلبه  لــه، بسبب  انتقادها 
ريـــــال مــــدريــــد، فــيــمــا ســيــثــبــت مــانــشــيــنــي في 
املــقــابــل أّنــــه يستحق الــلــقــب فــي حـــال وصــول 

كتيبته إلى املواجهة النهائية.

يـورو بـازار

القمة ستقام على 
ملعب »ويمبلي« في 

العاصمة لندن

■ حّذر سيزار أزبيليكويتا، نجم منتخب إسبانيا، من خطورة زميله 
اإليــطــالــي فــي تشلسي جــورجــيــنــيــو، قــبــل مــواجــهــة إيــطــالــيــا فــي نصف 
نهائي بطولة أوروبا »يورو 2020«. وعلى الرغم من توقعه ملباراة صعبة، 
للعبور  بفرصة مميزة  إسبانيا ستحظى  أن  يعتقد  أزبيليكويتا  أن  إال 
إلى النهائي، إذا تمكنت من إيقاف جورجينيو، الذي وصفه بأنه العب 

»حاسم« إليطاليا.
إيطاليا(:  ســبــورت  )ســكــاي  لشبكة  تصريحات  فــي  أزبيليكويتا  وقــال 
»لدينا مجموعة )واتساب( مع زمالئنا في فريق تشلسي، لكن سيكون 
من الجيد مقابلته مرة أخرى على أرض امللعب«. وأضاف »هذا هو السبب 
أثبت  الوطنية.  القدم رائعة، اآلن سنقدم األفضل ملنتخباتنا  أن كرة  في 
جورجينيو أنه العب مهم إليطاليا، لديه صفات مهمة، يحب إبقاء الكرة 
لدينا  دوره، فسيكون  من  إذا حجمنا  املــبــاراة.  في  والتحكم  قدميه  في 

مع  بــارز  بشكل  ظهر جورجينيو  للنهائي«.  للتأهل  الفرص  من  املزيد 
إيطاليا في البطولة، حيث لعب كأساسي في جميع املباريات حتى اآلن، 
ورغم أن الالعب البالغ من العمر 29 عاما، لم يتلق الكثير من الثناء مثل 
بعض زمالئه في الفريق، لكن أداءه كان حاسما في مساعدة »األزوري« 

للوصول إلى مربع الكبار.

■ تأهل املنتخب اإلنكليزي للدور نصف النهائي لبطولة »يورو 2020« 
منافسته  ليؤكد  نظيفة،  برباعية  أوكــرانــيــا  منتخب  على  تفوق  بعدما 
القوية على اللقب وبكل قــوة، لكن الالفت أنه وصل إلى هذا الــدور بأقل 
عدد من التسديدات على املرمى مقارنًة باملنتخبات الثالثة األخرى التي 
تأهلت للمربع الذهبي. ووفقًا لإلحصاءات الهجومية الخاصة باملنتخبات 
ــة الــتــي تــأهــلــت لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي لــبــطــولــة »يـــــورو 2020«،  ــعـ األربـ
املنتخبات  أكثر  ترتيب  في  الـــ19  املركز  يحتل  اإلنكليزي  املنتخب  فــإن 
تسديدًا على املرمى، إذ وصل عدد التسديدات إلى 37 فقط. ورغم عدد 
التسديدات القليل، إال أن املنتخب اإلنكليزي نجح في تسجيل 8 أهداف 
وحقق الفوز في 4 مباريات من أصل 5 )تعادل واحد(، ما يؤكد أنه كان 
فعااًل على أرض امللعب هجوميًا، ونجح في حسم مبارياته بأقل عدد من 

التسديدات على مرمى املنافسني الذين لعب ضدهم. 
األكثر  املنتخبات  قائمة  اإليــطــالــي  املنتخب  يتصدر  مــثــاًل،  املــقــابــل  فــي 
تسديدًا على املرمى في »يورو 2020«، بعدما وصل إلى 101 تسديدة، 
وهو أقوى خطوط الهجوم في الدور نصف النهائي إلى جانب إسبانيا، 

بعدما سجل 11 هدفًا في 5 مباريات. 
منتخب  فهو  األوروبــيــة  البطولة  فــي  تسديدًا  املنتخبات  أكثر  ثاني  أمــا 
إسبانيا الذي سدد 95 مرة في جميع مبارياته حتى اآلن، مع اإلشارة إلى 
أن إسبانيا سجلت 12 هدفًا في 5 مباريات، ما يؤكد القوة الهجومية التي 
صنعها املدرب، لويس إنريكي. أما منتخب الدنمارك فيحتل املركز الثالث 
على صعيد أكثر املنتخبات تسديدًا على املرمى، إذ سدد 90 تسديدة، 
ويملك أقل املرشحني للوصول إلى املباراة النهائية، فرصة كبيرة لتخطي 

املنتخب اإلنكليزي وتحقيق معجزة جديدة في »يورو 2020«.

رفض الحارس اإلسباني أوناي سيمون، جعل أخطائه ُتحدد هويته 
بيورو 2020، بعدما ساهم بوصول »الروخا« إلى نصف النهائي.

ولم يخيب  سيمون، آمال رفاقه والجهاز الفني والجماهير اإلسبانية 
إلى  لركلتي جــزاء، وقــاد »الروخـــا«  التصدي  نهائيا، بعدما استطاع 
نصف النهائي، وأثبت لجيمع من قام بانتقاده، بأنه تعلم من أخطائه، 

ولم يسمح لها بأن ُتحدد هويته في املسابقة القارية.
وتــعــرض ســيــمــون لحملة انــتــقــادات مــن جــمــاهــيــر إســبــانــيــا، بسبب 
الـــ16،  دور  في  كرواتيا  مواجهة  في  ارتكبها  التي  الكارثية،  األخطاء 
في  تسكن  الــكــرة، وجعلها  مع  بالتعامل  عندما فشل  رأسها  وعلى 

شباكه بطريقة غريبة.
وطــالــبــت الجماهير املــــدرب لــويــس إنــريــكــي، بــضــرورة إعــــادة ديفيد 
دي خــيــا، إلــى مكانه كــحــارس أســاســي، لــكــّن املــديــر الفني خــرج في 
تــصــريــحــاتــه الــصــحــافــيــة، حــتــى يــدافــع عــن ســيــمــون بــقــوة، وأســكــت 
االنتقادات. وقال إنريكي: »بغض النظر عن الخطأ، من املهم ما تفعله 
بعد الخطأ. ستكون املشكلة خطأ في املفهوم وليس في التنفيذ. نادال 
)نجم التنس اإلسباني( يقول إّنه يجب أن تكون لديك ذاكــرة سمكة 
)تنسى سريعًا( وهو على حق. إذا فاتتك كرة، فال فائدة من التفكير 

فيها، عليك أن تذهب للكرة التالية. هذا ما فعله سيمون«.
)العربي الجديد(

ملعب 
ُحــر

حّول االنتقادات لتألق

Tuesday 6 July 2021 Tuesday 6 July 2021
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ديربي البحر األبيض المتوسط بدأ عام 1920 )بيير ماركو/فرانس برس(



زهير ورد

كــشــف الــنــجــم الــتــونــســي حــمــزة 
ــــوس  ــتـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ رفـــــــيـــــــعـــــــة، العــــــــــــب يـ
اإليـــطـــالـــي، فـــي حــــوار خـــاص مع 
الجوانب  العديد من  الجديد« عن  »العربي 
الــتــي تــهــّم مــســيــرتــه مـــع الـــنـــادي اإليــطــالــي 
الذي  القدم  لكرة  التونسي  املنتخب  وكذلك 
ُيعتبر مــن أبـــرز نــجــومــه إلـــى جــانــب بعض 
ــم  ــه املـــوسـ ــّم مــــا عــــاشــ ــهــ ــتــــي تــ ــيـــات الــ ــعـــطـ املـ

املاضي.
وتـــحـــدث رفــيــعــة فـــي حــــــواره مـــع »الــعــربــي 
باملنتخب  التحاقه  تفاصيل  عــن  الــجــديــد«، 
التونسي لكرة، وقبوله عرض اللعب لنسور 
قرطاج، رغم أّنه متعاقد مع واحٍد من أفضل 
الفرق في العالم، كما اعترف بأنه لم يتردد 
في قبول عرض املنتخب التونسي باعتبار 
ــه   لـــديـــه ارتـــبـــاطـــا قـــويـــا بــتــونــس كــمــا أّنـ

ّ
أن

يعلم جيدا قيمة اللعب دوليا وما يمكن أن 
تضيفه إليه مثل هذه التجربة.

ــان حـــول  ــ ــدأ مــــع الــــســــؤال األول الــــــذي كـ ــبـ نـ
ــاب:  ــأجــ ــونــــس فــ ــــي مـــنـــتـــخـــب تــ انــــدمــــاجــــه فـ
»حظيت باملساعدة من قبل عناصر الخبرة 
الوطني،  املنتخب  أجـــواء  فــي  أنــدمــج  حتى 
ــا، ومــــع  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــتـــي سـ ــمـ ــهـ ــل مـ ــهــ ــا ســ ــ وهـــــــو مــ
التمريرة الحاسمة في أول ظهور أصبحت 
الفرصة  األمــور أكثر سهولة. وبعدها نلت 
مـــن أجــــل املـــشـــاركـــة أســاســيــا فـــي مــبــاريــات 
ــارت األمـــور  ــ تــصــفــيــات كـــأس أفــريــقــيــا، وسـ
مباريات تصفيات  انتظار  في  بشكل جيد 

كأس العالم«.
ــــول مــــا حــصــل  ــؤااًل حـ ــ ــ ثــــم طـــرحـــنـــا عــلــيــه سـ
املــدرب  التي سبقت قبول دعــوة  الفترة  فــي 
التونسي منذر الكبّير فقال: »لم أتردد باملّرة 
ــوة املــنــتــخــب، ألنـــه مــن دواعـــي  فــي قــبــول دعـ

حمزة رفيعة

الذي  وهو  الواعدين،  التونسيين  الالعبين  من  واحدًا  رفيعة  حمزة  يعتبر 
يدافع عن ألوان نادي يوفنتوس اإليطالي، وينتظر منه التطور والتحّسن 
للعب على أعلى مستوى، بهدف إفادة نسور قرطاج للتأهل إلى مونديال 

قطر 2022 وكذلك المنافسة على لقب أمم أفريقيا بنسختها المقبلة
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ــتـــزاز  الـــفـــخـــر تـــعـــزيـــز صـــفـــوفـــه، ومــــصــــدر اعـ
اللعب دوليا  أعلم قيمة  أنني  وواجــب، كما 
فــي مــســيــرتــي، وأعــتــقــد أن لــــدّي اإلمــكــانــات 
وهو  التونسي،  للمنتخب  اإلضافة  لتقديم 
بــاملــثــل قــــادر عــلــى مــســاعــدتــي فـــي تحسني 

العديد من الجوانب«.
كــمــا كــشــف الــنــجــم الــتــونــســي عـــن عــاقــتــه 
بالكرة التونسية ومتابعته للدوري املحلي 
فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة، إضـــافـــة إلـــى الــحــديــث 
عن الفريق التونسي الذي يتابعه ويحظى 
بدعمه، وقال في هذا الصدد: »أتابع الدوري 
التونسي بشكل متواصل رغم التقطعات في 
الترجي  بمباريات  وأهتم  املــاضــي،  املوسم 
 عائلتي 

ّ
ألن لـــدي أصــدقــاء فــي الــفــريــق، كـــل

تدعم الترجي، ولهذا أتابع أخباره، ويوجد 
التونسيني  املمتازين  الاعبني  مــن  العديد 
الــدوري، وأتمنى لهم املزيد  أو األفارقة في 
مــن الــنــجــاحــات«، لــكــنــه اعــتــرف بـــأن ضغط 
املباريات والتدريبات مع فريقه يمنعه من 
التركيز بشكل كامل مع الدور التونسي في 

الوقت نفسه.
ــداء  ــ ــتـــك أصــ ــلـ ــه: هــــل وصـ ــ ولـــــــدى ســــؤالــــنــــا لــ
مــتــابــعــة الــتــونــســيــني مــبــاريــات يــوفــنــتــوس، 
ــــاب: »وصــلــنــي بــعــض األصـــــداء مـــن قبل  أجـ
عــائــلــتــي أو األصــــدقــــاء املـــقـــربـــني، ولــكــنــنــي 
كنت أفضل التركيز على العمل اليومي مع 
الفريق من أجل التحّسن والتطور«. وتطرق 

رفـــيـــعـــة فــــي حـــديـــثـــه إلـــــى عـــاقـــتـــه بــنــجــوم 
النجم  وخاصة  اإليطالي  يوفنتوس  نــادي 
البرتغالي رونالدو زميله في الفريق، حيث 
أسّر عن جانب مما تعرفه حجرات املابس 
فــي الــفــريــق: »بــدايــة مــوســم يوفنتوس كان 
ــل مــرحــلــة  ــ ــفـــريـــق دخـ صــعــبــا نــســبــيــا ألن الـ
جــديــدة، ولــكــن الــفــريــق سيعود إلــى سالف 
قــوتــه كــمــا تــعــود دائــمــا. عــاقــتــي احترافية 
مع نجوم الفريق، هم أبطال، ولهذا يجب أن 
أحافظ على االحترام بيننا مثل ما آمل أن 

أصل يوما ما إلى مستواهم. 
كــمــا أحــــاول أن أتــعــلــم منهم ألن لــكــل واحــد 
يحاولون  أنهم  كما  الــقــوة،  ونقاط  خصاله 
مساعدتي من خال تقديم بعض املاحظات 
حــول تــمــركــزي«. وعــّبــر رفيعة عــن إعجابه 
باحترافية النجم البرتغالي وقال عنه: »ما 
سأقوله لن يغير صورة رونالدو، ألّنه أثبت 
مــنــذ ســنــوات أّنـــه بــطــل ومــحــتــرف مــن أعلى 
إثبات ذلك  أّنــه سيواصل  مستوى، وأعتقد 
إلى  بالنسبة  الكثير  يمثل  أّنـــه  كما  الحــقــا، 

يوفنتوس وهو العب مثالي«.
 قــــائــــد نــــادي 

ّ
وأكـــــــد الـــنـــجـــم الـــتـــونـــســـي، أن

يوفنتوس كيليني ُيعتبر من املقربني إليه: 
»عـــاقـــتـــي مـــمـــتـــازة مـــع جـــورجـــيـــو كيليني 
الذي يساعد العبي فريق أقل من 23 عاما، 
وأدريــان رابيو أو كــوادرادو اللذين يملكان 
ــإن املــجــمــوعــة  ــ ــبــــرة كــــبــــيــــرة، صـــــراحـــــة، فــ خــ
ــبـــاال  ــا أن ديـ ــمـ ــة، كـ ــكـ ــتـــمـــاسـ مـــتـــضـــامـــنـــة ومـ
ــواقـــف  ورونـــــالـــــدو يــــحــــاوالن فــــي بـــعـــض املـ

مساعدتنا«.
وعـــن إمــكــانــيــة مــشــاهــدة نــجــٍم تــونــســي في 
شعبية جناح مانشستر سيتي اإلنكليزي، 
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز، واملــصــري محمد 
صــــاح هـــــداف نـــــادي لـــيـــفـــربـــول، واملــغــربــي 
ــم املـــاضـــي  ــوســ ــوج املــ ــتــ أشــــــرف حــكــيــمــي املــ

رفيعة أكد أنه لم 
يتردد في اختيار تمثيل 

منتخب تونس

إطالق شبكة قادة المشجعين لمونديال قطر
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث واالتحاد القطري لكرة القدم عن إطالق مبادرة 
املتواصلة لضمان تجربة استثنائية  الجهود  شبكة قــادة املشجعني، وذلــك في إطــار 
للمشجعني خالل بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق منافساتها بعد أقل من 
عام ونصف العام. تضّم شبكة قادة املشجعني مجموعة من األفراد املتحمسني لكرة 
القدم من أنحاء العالم، الذين سيشاركون مع الجمهور في بلدانهم معلومات أساسية 
عن قطر وبطولة كأس العالم، بهدف تعزيز الحماس لدى الجمهور للنسخة األولى من 

املونديال في العالم العربي والشرق األوسط. 
للمشاريع  العليا  اللجنة  في  االتصال  إلدارة  التنفيذي  املدير  النعيمي،  فاطمة  وقالت 
قــدرة كرة  فــوز ملف قطر بحق استضافة مونديال 2022 على  »أكدنا منذ   واإلرث: 
الثقافات  مختلف  بــني  الــجــســور  بــنــاء  على  والتشجيع  االبــتــكــار،  تحفيز  على  الــقــدم 
األفـــراد واملجتمعات حول  لــدى  إيجابية  تغييرات  إحـــداث  فــي  والــشــعــوب، واإلســهــام 
للبطولة،  مستضيفة  كدولة  أولوياتنا  رأس  على  املشجعون  »يأتي  وأضافت  العالم«. 
ومن أجل ضمان استمتاع الجمهور بتجربة غير مسبوقة؛ فإننا نحتاج إلى التفاعل 
القدم في كل مكان. ومن هنا تكمن أهمية مبادرة شبكة  والتواصل مع عشاق كرة 

قادة املشجعني«.

وكندا  المتحدة  الواليات  مباراة  يستضيف  نيسان  ملعب 
في تصفيات مونديال 2022

مللعب نيسان ستاديوم كي يستضيف  اختياره  القدم  لكرة  األميركي  االتحاد  أعلن 
مباراة التأهل عن منطقة أميركا الشمالية وكونكاكاف إلى مونديال قطر 2022، والتي 
تجمع منتخبي الواليات املتحدة وكندا في الخامس من سبتمبر/أيلول املقبل. وبناء 
على إعالن االتحاد، تكون هذه أول مباراة يلعبها منتخب الواليات املتحدة على أرضه 
الثاني من  منذ بدء تصفيات التأهل للمونديال منذ خوضه مواجهة السلفادور في 
سبتمبر/أيلول املاضي بملعب كوسكاتالن. ويسافر املنتخب األميركي بعد لقاء كندا 

مجددا إلى أميركا الوسطى ملواجهة هندوراس.

اعتبارًا  الواحدة  المباراة  اعتماد نظام  آسيا:  أبطال  دوري 
من ربع النهائي

املــبــاراة  الــعــام الحالي نظام  الــقــدم، بأنه سيعتمد خــالل  أعلن االتــحــاد اآلســيــوي لكرة 
الواحدة في مسابقة دوري ابطال آسيا اعتبارا من الدور ربع النهائي بداًل من مباراتي 
ذهاب وإياب. وسيقام الدوران ربع ونصف النهائي في تشرين األول/ أكتوبر بنظام 
 التجمع بالنسبة لــفــرق شــرق وغـــرب آســيــا تــوالــيــا. وحـــدد االتــحــاد اآلســيــوي تاريخ

النهائية في ملعب من دول  املباراة  املقبل موعدًا القامة  نوفمبر  الثاني/  23 تشرين 
غــرب آسيا بــدل اقــامــة مــبــاراتــي ذهــاب وإيـــاب أيضا كما كــان مــقــررًا سابقا. واتخذ 
املرتبطة بجائحة كوفيد-19 باالضافة  الشك  القرار »نظرًا لحالة  القاري هذا  االتحاد 
 إلى قيود السفر املفروضة في بعض دول القارة اآلسيوية«. وانتهى دور املجموعات 
ملنطقة غرب آسيا في نيسان/ إبريل املاضي، على أن ينتهي دور املجموعات الخاص 
أيــلــول/  النهائي فــي  ثــم ينطلق دور ثمن  الــحــالــي،  الشهر  بمنطقة شــرق اســيــا خــالل 
سبتمبر. وكانت املسابقة القارية األهم توقفت ستة أشهر العام املاضي وعندما تم 
استئناف النشاط اقيمت املباريات بنظام التجمع واجريت املباريات اإلقصائية بنظام 

املباراة الواحدة.

بطولة مصر: األهلي يستعيد نغمة االنتصارات
بالفوز عليه  ثأر من سموحة  االنتصارات عندما  اللقب نغمة  األهلي حامل  استعاد 
برباعية نظيفة بملعب اإلسكندرية في املرحلة الثامنة والعشرين من الدوري املصري 
لكرة القدم. وسجل محمد شريف )40 و58( وحسني الشحات )42( والتونسي علي 
معلول )45 من ركلة جزاء( األهداف. ورد األهلي االعتبار لخسارته أمام سموحة 2-1 
ذهابا، وحقق فوزه األول بعد تعادلني مع الزمالك وبيراميدز، والثالث عشر هذا املوسم 
رافعا رصيده الى 45 نقطة في املركز الثاني مقلصا الفارق إلى 16 نقطة عن غريمه 

التقليدي الزمالك املتصدر والذي لعب ست مباريات أكثر.

نجم كرة قدم إيراني سابق، ولد في 20 من فبراير/ شباط 
عام 1974، يعتبر واحــدا من أفضل من أنجبتهم كرة القدم 
ــدوره الــبــارز فــي بلوغ  ــ اآلســيــويــة فــي منطقة خــط الــوســط، ل
منتخب بالده للعديد من البطوالت املهمة، وعلى رأسها كأس 
أميركا  على  التاريخي  واالنتصار   1998 فرنسا  في  العالم 
حينها 2-1، حيث كان واحــدا من أبرز نجوم الجيل الذهبي 
للكرة اإليــرانــيــة، رفــقــة خـــداداد عــزيــزي وعــلــي دائـــي ومهدي 
جودجا،  فاسيلي  الفني  املــديــر  قبل  مــن  اكتشف  مهدفيكا. 
وبــدأ لعب كرة القدم لنادي مسقط رأســه جــرار زراعــي، قبل 
أن ينضم لفريق كيشافارز في 1 أغسطس/ آب 1996، قبل 
أن يوقع بعدها عقدا مع نادي العاصمة برسيبوليس. هناك، 
بــدأ مــشــوار نجاحاته مــن خــالل الــفــوز بالعديد مــن األلــقــاب، 
األنــديــة األوروبـــيـــة، بعد عــام مــن توقيعه  العديد مــن  ليجذب 
عقدا مع برسيبوليس، انضم باقري للدوري األملاني من بوابة 
أرمينيا بيليفيلد مع زميله علي دائي. واشتهر العب الوسط 
داخــل  ثاقبة  ورؤيـــة  بعيدة،  مسافات  مــن  القوية  بتسديداته 
أرضية امللعب، التي سجل من خاللها أهدافا ال تنسى. وفي 
عام 2000 خاض باقري أول ظهور له في إنكلترا مع فريق 
تشارلتون، على الرغم من أنه لم يحقق نجاًحا كبيًرا هناك، 
فقد لعب 15 دقيقة فقط خالل املوسم بأكمله في مباراة ضد 

الدولية  والـــده واالســتــدعــاءات  تـــاون. وأدت وفــاة  إيبسويتش 
إلــى منعه مــن الظهور فــي عامه األول، فــي عام  واإلصــابــات 
2001 انضم باقري إلى السد، وبعد أن لعب موسما واحدا 
تسع سنوات،  ليلعب  برسيبوليس  إلى  عاد  القطري  للنادي 
ليخوض مــا يقرب مــن 200 مــبــاراة للفريق األحــمــر وأحــرز 
33 هدفا. في سبتمبر/ أيلول 2006، اعتقد الكثيرون أنه قد 
تم فسخ العقد معه بعد مشادات مع اإلدارة واملوظفني حول 
االلتزامات املالية للنادي واألجور غير املدفوعة، لكنه استمر، 
وفي 1 ديسمبر/ كانون األول 2010 أعلن باقري أنه سيعتزل 
ويترك برسيبوليس، بعد أن فاز بجائزة اللعب النظيف عن 
النسخ التسع املاضية من الدوري اإليراني لكرة القدم، وحول 
هذا وصرح حينها الالعب: »أنا سعيد للغاية للفوز بالجائزة. 
أطلب من مسؤولي كرة القدم تكريم الالعبني الذين يتحلون 
بروح النزاهة واللياقة. كل العب يجب أن يحافظ على هدوئه 
ــون مــثــاال جــيــدا لجميع الــشــبــاب«.  ــد أن أكـ أثــنــاء املـــبـــاراة. أريـ
وحــصــد بــاقــري جــائــزة العـــب الــشــهــر اآلســيــوي فــي يوليو/ 
تموز 1997، والهداف القاري للشهر ذاته، وأفضل العب خط 
إيــران ملوسم 2007-2008، وجائزة أفضل العب  وسط في 

للموسم ذاته.
)العربي الجديد(

كريم باقري

على هامش الحدث

نجم كرة قدم إيراني مثل نادي برسيبوليس لعدة مواسم، وكان من 
ضمن الجيل الذهبي لمنتخب إيران الذي شارك بمونديال 1998
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حامل لقب الدوري اإلسبان

مــع نــــادي إنــتــر مــيــانــو بــلــقــب السكوديتو 
اإليطالي واملرجح انتقاله إلى باريس سان 
الصيفي  املــيــركــاتــو  فــي  الفرنسي  جــيــرمــان 
الحالي قال حمزة: »هذا وارد، لقد أصبح من 
املمكن اليوم أن نشاهد نجما يلعب لفريق 
أتمنى  أفريقي، وهــذا جيد.  قــوي ومنتخب 
ــذا املــســتــوى  أن يــكــون لــتــونــس العـــب فــي هـ
يـــشـــّرف الـــكـــرة الــتــونــســيــة، ونــحــن نستحق 
ذلــك، وأتمنى أن أكــون من بني هذه القائمة 

التسجيل لــواحــد مــن أهــم الــفــرق فــي العالم 
وبـــحـــضـــور نــــجــــوم كـــــرة الــــقــــدم أمـــــر رائـــــع، 
ويساعد أي العب في بقية مشواره، ولكنني 
لــم أفــقــد الــتــركــيــز وأواصــــل الــعــمــل وتطوير 
قدراتي وأطمح إلى تسجيل أهداف أخرى«. 
وتلقى رفيعة إثرها تهاني عديدة من نجوم 
بــيــنــهــم الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة، مــهــاجــم 
ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي؛ »وصــلــنــي العديد 
الهدف،  بعد  العالم  مــن نجوم  التهاني  مــن 

ولكن األمر يتطلب عمًا كبيرًا«. وعن تأثير 
الــذي سجله مــع يوفنتوس املوسم  الــهــدف 
املاضي، حني قــاده إلــى الــدور ربــع النهائي 
 شباك 

ّ
مــن كــأس إيطاليا، وذلـــك عندما هــز

جنوى خال األشواط اإلضافية في املباراة 
التي انتهت بفوز صعب لفريقه )3 – 2(، قال 
ـــ22 عــامــا: »الــهــدف الـــذي سجلته  صــاحــب الـ
كـــان مــصــدر فــخــر كبير ومــحــطــة مهمة في 
للغاية.  سعيدة  كانت  وعائلتي  مسيرتي، 

إضافة إلى العبي يوفنتوس ألنهم يعلمون 
تتويج  وهــو  مسيرتي  فــي  التسجيل  قيمة 
ملجهود كبير بنزيمة تربطني به عاقة منذ 
ســنــوات ولــهــذا فــقــد كـــان ســعــيــدًا لـــي، ولكن 

الهدف ليس إال بداية بالنسبة إلي«.
إلى  أن يساعد منتخبا  وينتظر من رفيعة 
جــانــب الــعــديــد مــن املــواهــب الـــوافـــدة أخــيــرًا 
لــنــســور قــرطــاج مــن أجـــل الــتــأهــل ملــونــديــال 

قطر 2022 واملنافسة على أمم أفريقيا.

جائزة النمسا: فيرستابن وجه رياضي
يحصد السباق الثالث تواليًا

ــول« الــهــولــنــدي مــاكــس  ــد بــ حــقــق ســائــق »ريــ
ــالـــث تـــوالـــيـــا، عــنــدمــا  ــثـ فـــيـــرســـتـــابـــن فــــــوزه الـ
أحــرز املــركــز األول فــي سباق جــائــزة النمسا 
العالم  بطولة  مــن  التاسعة  املرحلة  الكبرى، 
للفورموال 1، على حلبة »ريد بول سبيلبرغ« 
الــنــمــســاويــة، مـــعـــززا صـــدارتـــه فـــي الــتــرتــيــب 
الـــعـــام أمـــــام ســـائـــق مـــرســـيـــدس الــبــريــطــانــي 
الـــفـــريـــق  ــلــــى أرض  ــتـــون. وعــ ــلـ ــيـ ــامـ لــــويــــس هـ
نفس  اســم  تحمل  الــتــي  والحلبة  النمساوي 
ــه فـــي ســبــلــبــرغ بــالــنــمــســا،  الـــشـــركـــة املـــالـــكـــة لـ
حقق »مــاد ماكس« الفوز الخامس عشر في 
مــســيــرتــه، والــخــامــس لــه خـــال تــســع مــراحــل 
حتى اآلن هــذا املــوســم، متقدما على سائقي 
مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس 
فيما  نوريس،  النــدو  البريطاني  وماكارين 
حل هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، رابعا. 
وقال فيرستابن الذي فاز بسهولة األسبوع 
املاضي بجائزة ستيريا الكبرى على الحلبة 
ذاتها: »كانت السيارة خيالية، إنه عمل رائع 
املستوى.  هــذا  إلــى  للوصول  بأكمله  للفريق 
لــقــد كــــان األســـبـــوعـــان رائــــعــــني«. وهــــي املـــرة 
األولى التي ينجح فيها فيرستابن في الفوز 
بثاثة سباقات متتالية بعدما حقق فوزين 

فــي جــائــزة ستيريا،  األولـــى  للمرة  متتاليني 
وساهم بالتالي في تحقيق فريقه »ريد بول« 
لخمسة انــتــصــارات مــتــتــالــيــة لــلــمــرة األولـــى 
منذ عام 2013، العام الــذي حقق فيه ثنائية 
وتوج  والصانعني.  للسائقني  العاملي  اللقب 
الكبرى،  موناكو  جــائــزة  بسباق  فبرستابن 
وزميله  العالم،  بطولة  من  الخامسة  املرحلة 
بــيــريــس بــســبــاق جــائــزة أذربــيــجــان، املرحلة 
املراحل  أن يكسب فيرستابن  السادسة، قبل 
الــســابــعــة والـــثـــامـــنـــة والـــتـــاســـعـــة فـــي فــرنــســا 
وستيريا والنمسا. كما هي املرة الرابعة التي 
على حلبة سبيلبرغ  فيرستابن  فيها  يتوج 
بعد عامي 2018 و2019. وقبل سباق جائزة 
بــريــطــانــيــا الـــكـــبـــرى فـــي غـــضـــون أســبــوعــني، 
وسع الهولندي البالغ 23 عاما الفارق من 18 
إلى 32 نقطة حاليا على هاميلتون )36 عاما( 
في الترتيب العام. ومع بقاء 14 سباقا، بات 
فريق »ريدل بول« ونجمه الهولندي يمتلكان 
أفضلية كبيرة، سواء من الناحية الحسابية، 
أو من حيث األداء أمام فريق مرسيدس الذي 
وبالتالي، في سن  الحلول.  عليه  تستعصي 
نفسه  فيرستابن  فــرض  والعشرين،  الثالثة 
العام وهو مرشح  املعادلة األصعب هذا  في 
هيمنة  وإنــهــاء  أّول  عاملي  بلقب  للفوز  بقوة 
مــرســيــدس وهــامــيــلــتــون عــلــى الــبــطــولــة منذ 
عام 2014 )فاز األملاني نيكو روزبرغ باللقب 
في  املقابل، فشل هاميلتون  فــي   .)2016 عــام 
الـــفـــوز فـــي خــمــســة ســبــاقــات مــتــتــالــيــة للمرة 
أنهى موسمه  عــام 2016 عندما  األولـــى منذ 
دون أن يحرز لقب بطولة العالم. آنذاك، أحرز 
ــــرغ الــلــقــب. وبــات  زمــيــلــه األملـــانـــي نيكو روزبـ
هــامــيــلــتــون الــســاعــي إلـــى تــرســيــخ اســمــه في 
تـــاريـــخ الــبــطــولــة فـــي 2021 بــلــقــب ثــامــن لفك 
ارتباطه مع أسطورة أملانيا مايكل شوماخر، 
املــراحــل  فــي  أفــضــل  نــتــائــج  مطالبا بتحقيق 
 .2016 عــام  سيناريو  تكرار  لتفادي  املتبقية 
ورغم أن هاميلتون احتل املركز الثاني لفترة 
طويلة في السباق، لم يكن قادرًا على تشكيل 
قلق على فيرستابن الذي كان أول املنطلقني 
وحقق أيضا أسرع لفة في السباق. وتعّرض 
نوريس الذي انطلق من املركز الثاني لعقوبة 
خمس ثــوان، بعدما أجبر سائق »ريــد بول« 
الــثــانــي املــكــســيــكــي ســيــرخــيــو بــيــريــس الـــذي 
انــطــلــق مــن املــركــز الــثــالــث عــلــى الـــخـــروج من 
املنعطف  الحلبة عندما حــاول تجاوزه عند 
الـــرابـــع مـــن الــلــفــة الـــرابـــعـــة، مـــا جــعــل األخــيــر 

يتراجع الى املركز العاشر. 
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