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1 بعد معاقبة فيتل عند االنطالق آمال هاميلتون تزداد في نيل لقب فورموال 

هيغوايني: يوفنتوس طردني ليتعاقد مع رونالدو

 تعززت آمال لويس هاميلتون في نيل لقبه 
اخلامس في بطولة العالم لسباقات فورموال 1 
للسيارات خالل سباق جائزة أمريكا الكبرى 
اليوم االحد بعد معاقبة منافسه سيباستيان 
فيتل سائق فيراري بالتراجع ثالثة مراكز عند 
االنطالق بسبب مخالفة ارتكبها في التجارب 
احلرة يوم اجلمعة. وسيطر هاميلتون بالفعل 
على جولتي التجارب اللتني شهدتا سقوطا 
لألمطار قبل ان يؤكد املشرفون على السباق 

نبأ معاقبة السائق االملاني.
وارتكب فيتل، الذي ابتلي موسمه بالكثير 
من االخ��ط��اء، خطأ آخ��ر ي��وم اجلمعة عندما 
ان��دف��ع بسرعة بينما كانت اع��الم التحذير 

احلمراء مرفوعة خالل جولة التجارب االولى.
وق��ال االملاني ال��ذي بدا احل��زن على وجهه 
لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية ”شاهدت 
العلم األحمر وقمت بإبطاء السرعة لكنهم 
وجدوا ان االمر استغرق مني الكثير من الوقت. 

اعتقد ان االمر يتسم بالوضوح.
”لكن القواعد واضحة ايضا. انها اول مرة 
لنا ف��ي ظ��ل تساقط االم��ط��ار هنا ويجب ان 
تخفض السرعة الى 30 او 40 كيلومترا في 
الساعة باملعنى احلرفي للكلمة. هذا ما سأقوم 

به املرة املقبلة.
”لست متأكدا ما اذا كان هذا هو الصحيح 

خصوصا اذا كانت هناك سيارة خلفك لكن 
األكثر اهمية اال تتعرض لعقوبة“.

وفاز هاميلتون فاز بستة من بني اخر سبعة 
سباقات ويسعى خلامس انتصار ل��ه على 

التوالي يوم االحد.
واذا ما فاز يوم االحد، فان على فيتل ان ينهي 
في املركز الثاني ليمنع هاميلتون من نيل اللقب 
والذي سيدفعه ملعادلة رقم النجم االرجنتيني 
الراحل خوان مانويل فاجنيو وليصبح ثالث 

سائق فقط يفوز بخمسة ألقاب أو أكثر.
ويتصدر البريطاني هاميلتون الترتيب 
العام بفارق 67 نقطة وسيصبح البطل للمرة 
ال��راب��ع��ة خ��الل خمس س��ن��وات اذا م��ا ابتعد 
بفارق ثماني نقاط عن فيتل الذي ال ميكنه اآلن 

االنطالق من مركز أعلى من الرابع.
وكشف سائق مرسيدس عن نيته مبكرا في 
جولة التجارب احل��رة االول��ى بعد أن سجل 
اسرع زمن للفة وبلغ دقيقة واحدة و47.502 
ثانية وهو ما يزيد بواقع 1.304 ثانية عن 

زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.
وابتعد هاميلتون بفارق اكثر من ثانية عن 
أي سائق آخر في جولة التجارب الثانية بينما 
استغل بيير جاسلي سائق تورو روسو هذه 
االج��واء املناخية شديدة الصعوبة لينتزع 

املركز الثاني في الترتيب.

وحل فيتل في املركزين اخلامس والعاشر 
على الترتيب في اجلولتني بينما جاء الهولندي 
ماكس فرستابن سائق رد بول البالغ من العمر 
21 عاما، والذي شكل تهديدا دوما، في املركز 

الثالث في اجلولتني.
وح��ل كيمي رايكونن سائق ف��ي��راري في 

املركزين السادس والتاسع على الترتيب.
وفاز هاميلتون بلقبه الثالث في البطولة 
على حلبة تكساس ف��ي 2015 ول��م يخسر 
تقريبا في اوسنت وفاز خمس مرات خالل ستة 
سباقات اقيمت هناك منذ بداية ظهور تكساس 

في جدول السباقات عام 2012.
وم��ع هطول االم��ط��ار بشكل منتظم طوال 
ليل اخلميس لتخف قبل بداية التجارب يوم 
اجلمعة، بدت االزمنة املسجلة يوم اجلمعة 
بطيئة بعض الشيء وسجل هاميلتون زمنه 

قبل ان يخرج من احللبة.
وقال حامل اللقب ”كان الطقس شديد السوء 
هذا الصباح. بدت ان االجواء ستكون جافة قبل 
انطالق اجلولة الثانية من التجارب لكن وفجأة 

سقطت األمطار ثانية.
”اطارات االمطار املتوسطة وف��رت قدرة 
جيدة نوعا ما سمحت بإحكام السيطرة على 
السيارة في ظل هذه الظروف املمطرة لكنني 
ال اعتقد انه باإلمكان استمرار االعتماد عليها 

لفترة طويلة“. ومت رفع االعالم احلمراء لفترة 
قصيرة في جولة التجارب األولى بعد ان دارت 
سيارة ش��ارل لوكلير سائق ساوبر، وزميل 
فيتل املستقبلي في فيراري، حول نفسها عند 

املنعطف الثامن لتذهب خارج احللبة مما ادى 
النتشار احلصى.

ولم تشهد اجلولة الثانية الكثير من االحداث 
بسبب الظروف املناخية وهو ادى لتسجيل 15 

سائقا فقط من بني 20 ألزم��ن��ة. ول��م يتمكن 
بوتاس من تسجيل أي ازمنة. وقال السائق 
الفنلندي ”كان يوما ممال حقا. ك��ان انتظار 

توقف األمطار هو سيد املوقف اليوم“. 

سيباستيان فيتل سائق فيراري

حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزا بشق النفس 
على مضيفه يوتا ج��از 124-123 ضمن دوري ك��رة السلة 
األميركي للمحترفني، بفضل سلة لالعبه السويدي جوناس 

جيريبكو قبل 0،3 ثانية من نهاية املباراة.
في املباراة األول��ى التي أقيمت اجلمعة على ملعب فيفنت 
سمارت هوم أرينا في سولت اليك سيتي أمام 18300 متفرج، 
فاز حامل اللقب ثالث مرات في املواسم األربعة األخيرة غولدن 
ستايت 124-123، بفضل محاولة قبل 0،3 ثانية من النهاية 

للبديل السويدي جوناس جيريبكو.
وحقق ووريرز فوزه الثاني هذا املوسم في مباراتني، بفضل 
38 نقطة لكيفن دورانت و31 لستيفن كوري، إضافة الى 10 
نقاط جليريبكو املنضم لصفوفه هذا الصيف بانتقال حر بعدما 

أمضى املوسم املاضي مع يوتا.
وقال الالعب السويدي البالغ من العمر 31 عاما »زمالئي 
كانوا يعرفون أنها مباراة كبيرة بالنسبة إلي ألنني أعود الى 
هذا امللعب. أردت الفوز، وقلت لهم أنني أريد فعال الفوز بهذه 

املباراة«.
وأمسك يوتا بالنصف األول من املباراة، فتقدم في الربع 
األول 34-32، وقدم ربعا ثانيا قويا تفوق فيه 47-37. وهي 
امل��رة األول��ى منذ 2008 يتلقى غولدن ستايت 81 نقطة في 

الشوط األول.
اال أن غولدن ستايت عاد تدريجا في الربع الثالث الذي شهد 
أيضا تأخره بفارق 16 نقطة، اال أنه أنهاه لصاحله 22-28، 
وضمن الفوز بعد إنهائه الربع األخير بنتيجة 27-20. وأتت 
سلة الفوز بعدما تابع جيريبكو محاولة غير ناجحة لدورانت، 

وملس الكرة بعد ارتدادها من حلقة السلة.
وعلق جيريبكو على محاولته بالقول »كنت أع��رف أن 
+ك.د.+ )دورانت( سيسدد، لذا حاولت أن أكون أقرب ما يكون 

الى السلة«.
واعتبر دورانت أن جيريبكو »تواجد في املكان املناسب في 
الوقت املناسب   كان من املناسب جدا أن يعود الى هنا ويحقق 

اللمسة التي منحتنا الفوز باملباراة. كنا متحمسني جدا له«.
وك��ان األسترالي جو إينغيلز أفضل مسجل جل��از مع 27 
نقطة، وأضاف زميله دونافان ميتشل 19 نقطة، اال أنها لم تكن 

كافية لتمكني يوتا من أن يخطو خطوة أولى في محاولة تكرار 
ما حققه املوسم املاضي، عندما أصبح الفريق الوحيد الذي 

يتغلب على غولدن ستايت ثالث مرات.
وك��ان غولدن ستايت قد أح��رز لقب املوسم املاضي على 
حساب كليفالند كافالييرز الذي فشل اجلمعة في حتقيق فوزه 
األول بعد انتقال جنمه ليبرون جيمس ال��ى صفوف لوس 

اجنليس ليكرز.
وتلقى كليفالند خسارته الثانية في مباراتني هذا املوسم، 
وذلك على يد مضيفه مينيسوتا متبروولفز 123-131. وكان 
جيمي باتلر األفضل ملينيسوتا مع 33 نقطة، وكيفن لوف 

األفضل لكليفالند مع 25 نقطة.
وفي أب��رز املباريات التي أقيمت اجلمعة، حقق تورونتو 
رابتورز فوزا مريحا على بوسطن سلتيكس بنتيجة 113-
101، في مباراة كان األبرز فيها العب تورونتو كاوهي لينارد 
مع 31 نقطة )منها 15 في الربع الثالث( وعشر متابعات، في 
حني كان كايري إيرفينغ األفضل في صفوف بوسطن مع 21 

نقطة.
وحقق ميلووكي باكس ف��وزه الثاني على ضيفه أنديانا 
بايسرز 118-101، في مباراة سدد فيها العبوه 47 مرة من 

خارج القوس وجنحوا في 17.
وكان أفضل مسجل للفائز اليوناني يانيس انتيتوكومنبو 
مع 26 نقطة و15 متابعة علما انه أخفق في تسديداته السبع 

من خارج القوس. وأضاف كريس ميدلتون 23 نقطة. 
وقال انتيتوكومنبو ان املدرب مايك بودنهولزر الذي يخوض 
موسمه األول مدربا مع الفريق »طلب منا تسديد الكرات بكثافة. 
وصحيح اني أخفقت في محاوالتي السبع لكنني سأواصل 

القيام بذلك«. 
وكان فيكتور أوالديبو أفضل مسجل للضيوف برصيد 25 

نقطة.
كما سجل ف��وز نيو أورليانز بيليكانز على ساكرامنتو 
كينغز 149 - 129، وممفيس غريزليز على أتالنتا هوكس 
131 - 117، ولوس أجنليس كليبيرز على أوكالهوما سيتي 
ثاندر 108 - 92، وبروكلني نتس على نيويورك نيكس 107 

ستيفن كوري جنم غولدن ستايت ووريرز- 105، وتشارلوت هورنتس على أورالندو ماجيك 88-120.

هيغوايني قدم مباريات قوية مع يوفنتوس

»NBA« فوز بشق األنفس لغولدن ستايت على يوتا في الـ
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أعلن مهاجم ميالن اإليطالي ومنتخب 
األرجنتني لكرة القدم غونزالو هيغوايني 
اخل��م��ي��س أن���ه غ��ي��ر ح��اق��د ع��ل��ى ن��ادي 
يوفنتوس الذي »طرده« من صفوفه هذا 
الصيف للتعاقد مع النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وقال هيغوايني )30 عاماً( في معرض 
رده عن سؤال لصحيفة »ال غازيتا ديلو 
سبورت« حول هل لديه شعور االنتقام 
من يوفنتوس؟ »ال، أبداً. أشعر باحملبة، 

ألنهم عاملوني بشكل جيد جداً«.
وأك������د ه���ي���غ���واي���ني امل����ت����ّوج م��ع 
البيانكونيري بلقبني ف��ي ال���دوري 
احمللي: »ق��رار الرحيل لم يكن ق��راري، 
لقد أعطيت كل ش��يء ليوفنتوس، لقد 
فزت بالعديد من األلقاب، وبعدها وصل 

كريستيانو«.
وأبرم يوفنتوس صفقة مدوية خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية بتعاقده مع 
ه��داف ري��ال مدريد اإلسباني رونالدو 
م��ق��اب��ل 100 م��ل��ي��ون ي����ورو، وأص��ب��ح 
من املستحيل على العمالق اإليطالي 
االح��ت��ف��اظ ب��خ��دم��ات هيغوايني ال��ذي 
اش��ت��راه م��ن نابولي مقابل 90 مليون 

يورو عام 2016.
واعترف األرجنتيني املعار إلى ميالن 
مع إمكانية ال��ش��راء بقيمة 36 مليون 
ي��ورو، أنه شعر بشيء ما يوم املباراة 
النهائية ملسابقة كأس إيطاليا في مايو 
املاضي، عندما أبقاه املدرب ماسيميليانو 

أليغري على مقاعد البدالء.
وقال »في ذلك اليوم، شعرت أن شيئاً 
على األرج��ح قد انكسر«، مضيفاً »أراد 
النادي حتقيق قفزة نوعية وقالوا لي 
إنه ال ميكنني البقاء معهم، وأنهم كانوا 
يحاولون إيجاد حل. وكان احلل األفضل 

هو ميالن«.
وأوض��ح هيغوايني أن��ه ليس له أي 
م��أخ��ذ على أح���د، وق���ال »ل��ق��د عاملني 

زم��الئ��ي ف��ي الفريق وأن��ص��اره بشكل 
جيد جداً، لكنني لم أطلب أبًدا املغادرة. 
عموماً، كما يقول اجلميع، لقد قاموا 

بطردي«.
ومنذ وصوله إلى لومبارديا، سجل 
هيغوايني أربعة أه��داف مليالن، ليصل 
إجمالي أه��داف��ه ف��ي ال���دوري إل��ى 115 
ه��دف��اً، منذ وص��ول��ه إل��ى إيطاليا عام 
2013 بعد ست سنوات مع ريال مدريد. 
وسيلعب في نهاية ه��ذا األس��ب��وع أول 

دربي ملدينة ميالنو ضد اإلنتر.
وخاض هيغوايني مع فريق السيدة 
ال��ع��ج��وز 113 م���ب���اراة ف���ي مختلف 

املسابقات سجل خاللها 56 هدفاً.
وأضاف »لقد أعطاني ميالن شيئاً أكثر 
بعد كأس العالم املخيبة لآلمال«، قبل أن 

يختم »وجدت ما كنت أبحث عنه«.
وحت��دث هيغوايني أيضاً عن رحيله 
م��ن نابولي ف��ي يوليو 2016 وانتقد 
رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس 

الذي »واجه اجلميع مشاكل معه«.
وق��ال هيغوايني »إيزيكيال الفيتزي 
ت����رك ال����ن����ادي ف���ي ظ�����روف س��ي��ئ��ة، 
واألوروغوياني إدينسون كافاني أيضاً. 
عندما ك��ان امل��درب ماوريتسيو ساري 
يشرف على ت��دري��ب الفريق، ك��ان دي 

لورنتيس بصدد اإلتصال مبدرب آخر«.
في املقابل، أوضح »بيبيتا«، وهو لقب 
هيغوايني، أن ليس لديه »ش��يء سلبي 
ليقوله عن مشجعي نابولي«، مضيفاً 
»ك��ان��وا يحبونني واآلن يكرهونني. 
سأقول ما أفكر فيه في ي��وم من األي��ام 

ولكن، اآلن، ال أستطيع«.
ودافع املهاجم األرجنتيني عن ألوان 
نابولي منذ 2013 بعدما انتقل إليه من 
ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، وقد 
فرض نفسه كأفضل هداف في الدوري 
اإليطالي خ��الل موسم 2016-2015 

بتسجيله 36 هدفاً.

ليون يتخطى نيم بثنائية
استعاد ليون نغمة االنتصارات بعد الفوز على ضيفه نيم -2صفر في افتتاح 
املرحلة العاشرة من ال��دوري الفرنسي. وكان ليون قد خسر بنتيجة ثقيلة أمام 

باريس سان جيرمان املتصدر في اجلولة املاضية.
وسجل موسى دميبيلي الهدف األول لليون إثر متريرة في العمق من البرازيلي 
مارسيلو أنطونيو)24( رافعاً رصيده إلى ثالثة أهداف منذ انتقاله إلى فريقه اجلديد 

قادماً من سلتيك االسكتلندي في اليوم األخير من االنتقاالت الصيفية. 
وأضاف الدولي الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني بعد مراوغة احد مدافعي 

ليون ليعكس الكرة داخل الشباك )90(.
واستمر غياب صانع ألعاب ليون الدولي نبيل فقير الذي تعرض إلصابة في 

كاحله في املرحلة املاضية ولم تعرف الفترة الزمنية التي سيغيب فيها عن املالعب. 
ورفع ليون رصيده إلى 17 نقطة.

4 مالعب  انطالق األشغال في 
»2021 الستضافة »كان 

انطلقت اجلمعة رسمياً األشغال في أربعة مالعب من املقرر استضافتها مباريات 
نهائيات كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم عام 2021 في كوت ديفوار بحسب صحفي 

من وكالة فرانس برس.
ووضع رئيس ال��وزراء اإليفواري أم��ادو غون كوليبالي رمزياً حجر األساس 
للملعب املستقبلي من 20 ألف مقعد في ياموسوكرو )وسط( خالل حفل حضره عدة 

آالف من األشخاص في العاصمة السياسية للبالد.
وسيتم بناء ملعبني آخرين يتسع كل منهما ل� 20 ألف متفرج في سان بدرو 
)جنوب غرب( وكورهوغو )شمال(. وفي بواكيه )وسط(، املدينة الثانية في البالد، 
سيتم جتديد امللعب احلالي ورفع عدد مقاعده من 25 ألف متفرج إلى 40 ألفاً وفقاً 

لألرقام الصادرة عن وزارة الرياضة.
في أبيدجان، أطلقت األشغال في امللعب األوملبي في إيبيمبيه التي يتسع ل�60 
ألف متفرج في أواخر عام 2016، وسيتم جتديده امللعب احلالي فيليكس هوفويت 

بوانيي الستضافة النسخة الثالثة والثالثني من العرس القاري.
ويتعني تسليم املالعب والبنية التحتية ذات الصلة )مالعب التدريب واإلقامة( في 

غضون عامني، باستثناء أبيدجان.
وقال رئيس ال��وزراء: »في املجموع، ستستثمر كوت ديفوار ما يقرب من 200 
مليار فرنك أفريقي« )300 مليون ي��ورو( في هذه األشغال الستضافة املسابقة 

القارية الكبيرة التي تقام مرة كل سنتني.


