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تـسبـبت إصـابـة البـلـجـيكي إيـدين هـازارد جـناح ريـال مـدريـد في صدمـة كـبـيرة داخل أسـوار الـنادي
ـلكـي والتي تـعرض لـها ضـد لـيفـانتي.ولم يـكـشف ريال مـدريد خالل بـيانـه الرسـمي عن مدة غـياب ا
البـلـجـيكـي والذي أفـادت الـصـحف أن مـوسمه انـتـهى تـقـريبًـا.وبـحـسب صـحيـفـة "مـونـدو ديبـورتـيـفو"
اإلسـبـانيـة فـإن ريـال مدريـد يـنـاقش اآلن قراره مـع هازارد والـذي يُـعـاني من إصابـة في نـفس الـقدم
اضي أمـام باريس سـان جيـرمان وغاب اثـلة فـيهـا بنوفـمبـر/ تشـرين الثـاني ا الـتي تعـرض إلصابـة 
على إثرها 83 يومًا.وأضـافت الصحيفة: "يدرس الريال خيارين إما أن يخضع الالعب لعملية جراحية

بـوضع صفـيحـة من الـتيـتـانيـوم تغـطي كـامل مسـاحة الـكـاحل أو اللـجـوء للـعالج الطـبـيعي وهـو ما 
ـتخصص اضية".وتـابعت: "يبحث ريال مـدريد جميع اآلراء الـطبية مع ا االعتمـاد عليه في اإلصابـة ا

التخاذ القرار احلاسم رغم أن مُعظم اخلبراء
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رفــعت أرمــلــة أسـطــورة كــرة الــســلـة
األمــريـــكــيـــة كــوبـي بــرايـــنت دعــوى
ــشــغــلــة قــضـــائــيــة ضــد الــشـــركــة ا
لــلــمــروحـيــة الــتي حتــطـمت الــشــهـر
ــا أدى إلى مــقــتل زوجــهـا ــاضي  ا
وابـنتـهـا جيـانا الـتي كـان عمـرها 13
عامـاً.وتوفي بـراينت وجيـانا وسـبعة
روحية التي آخرون عندما حتطمت ا
كـانوا عـلى متـنهـا وسط الضـباب في
 26يــــــنـــــايـــــر/ كــــــانـــــون الــــــثـــــاني
ـاضي.وقـالت فــانـيـســا بـرايـنت في ا
نـصّ الـدعـوى إنّ الـطـيـار كـان مـهـمالً
وقـرّر الــقـيــام بـالــرحـلـة رغـم الـطـقس
السيء.ورُفـعت الدعـوى قبل قـليل من
فعالية إلحياء ذكرى براينت في لوس
أجنــلــيس.ونـــصّت الــدعــوى عــلى أنّ
شـركة "أيالنـد إكسـبرس هـليـكوبـترز"
والــطــيـــار آرا جــورج زوبــايــان كــان
عليهـما "واجب اعتمـاد درجة احلكمة
التي يستخدمها أي طيار حكيم عادةً
في ظلّ نـفس الظـروف اجلـوية أو في

اثـلة".ويـشـير نص الـدعوى ظـروف 
إلـى أنّ زوبــــايــــان الــــذي تـــــوفي في
احلادث لم يقـيّم بيانـات الطقس قبل
اإلقـالع وأنّه لم يـقــرر إلـغـاء الــرحـلـة
رغم الـــــظــــروف اخلــــادعــــة.وتــــقــــول

الـشكـوى إنّ الـشركـة سـمحت بـإجراء
الـرحــلـة وهي "عــلى درايـة تــامـة بـأنّ
ــعـنــيــة كـانـت حتـلّق في ــروحـيــة ا ا
ظــروف جــويــة غـيــر آمــنــة".وتــسـعى
بــــــرايـــــــنت إلـى احلــــــصـــــــول عــــــلى

تـعـويـضـات مـاديـة وتـأديـبـيـة لم يـتم
الــكـشف عـنـهـا.وقـامت شـركـة "أيالنـد
إكـســبـريس هــلــيـكــوبـتــرز" بــتـعــلـيق
عملياتها كافة منذ وقوع احلادث.و
إحــيــاء ذكـــرى بــرايــنت وجــيــانــا في
فــعـــالــيــة حــمـــلت عــنـــوان "احــتــفــاء
بـاحليـاة" في مـركز سـتـابلـز في لوس
.وافــتـــتــحت أجنـــلــيـس يــوم االثــنـــ
XO بـيـونـسي الــفـعـالـيـة بـأغـنـيـتـهـا
الــتـي أصــدرتـــهــا عــام 2013 والــتي
قــالت إنّــهـا كــانت واحــدة من أغــاني
فضلة.وكان ب احلاضرين براينت ا
جنــوم كــرة الــســلــة مــايــكل جــوردان
ومـاجـيك جــونـسـون وزمــيل بـرايـنت
الــســابق شــاكــيل أونــيل.وظـل مــركـز
ســتــابــلــز وهــو مــلــعب فــريـق لـوس
أجنــلـــيس لــيـــكــرز مـــوطن بـــرايــنت
لـــســـنــــوات كـــثـــيــــرة من مـــســــيـــرته
الرياضيـة التي استمرت  20 موسما
مع الـفــريق.وأثـنــاء الـفــعـالــيـة قـالت
أرملة براينت عـن زوجها الراحل "لقد
كــان لي. لـقـد كـان كل شيء بـالـنـسـبـة
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ـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء في ن  اجلـــانب األ
الدقـيـقة 16 أخـرجهـا فـابيـانـسكي إلى

ركلة ركنية.
وحـاول فـيرمـيـنو مـبـاغتـة فـابيـانـسكي
بتسديدة من علـى حدود منطقة اجلزاء
في الدقيقة 26 إال أن كرته ذهبت أعلى
الـعـارضـة.ومـرر فـيـرمـيـنـو كـرة بـيـنـيـة
يزة ألرنولد داخل مـنطقة اجلزاء في
الـدقـيـقة 31 لـيـسـدد األخـيـر كـرة قـوية

مرت إلى جوار القائم.
ونفذ أرنولد في الدقيقة 39 مخالفة من
عـلـى حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء اصـطـدمت
بــاحلــائط وخــرجـت بــقــلــيل إلى ركــلــة
ركــنــيــة ومن تــلك الــركــلــة ارتـقـى فـان
دانيك لـعرضـية أرنـولد مـسددًا رأسـية
اصـطـدمت بالـعـارضـة ليـنـتهي بـعـدها
الشوط األول بالتعادل اإليجابي 1-1.
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وبـدأ لـيـفــربـول الـشـوط الــثـاني بـقـوة
بتـسديـدة في الدقـيقة 46 من فيـرميـنو
من داخل مـنـطـقـة اجلـزاء ذهـبت أعـلى
الـعـارضــة.وبـاغت وست هـام أصـحـاب
األرض بــتـســجـيل الــهـدف الــثـاني في
الدقيقة 54 بعدما أرسل رايس عرضية

ــنـافـس الـتــالي يـنــتـظــرنـا وأضـاف: "ا
ــلـعب ويــرغب في قــتـالــنــا سـيــكــون ا
بـــأكــمـــله في واتـــفــورد ضـــدنــا وهــذا
طـــبــيـــعي تـــمــامـــا. ســتـــكــون األجــواء
استثـنائيـة وعلينـا أن نكون مـستعدين

بنسبة 100%.
ـلك لـيـفـربـول 79 نـقـطـة بـفـارق 22 و
ركـز الثاني نقـطة عن سـيتي صـاحب ا
وسـيــضـمن لـقــبه األول في الـدوري في
30 عـامـا إذا حصـل على 12 نـقـطة من

تبقية. مبارياته 11 ا
وقــال كـلـوب: "هل كـنت ألتــمـنى مـوقـفـا
أفـــضل قـــبـل آخــر  11 مـــبـــاراة? ال لم
ــمــكن أعــتــقــد أبــدا أن هــذا شيء من ا
حتـقـيـقه لـكن كل مـبـاراة كـانت صـعـبة

للغاية ونحترم ذلك كثيرا".
وحقق لـيفربـول انتصـارا بشق األنفس
عـــلـى وست هـــام بـــنـــتـــيـــجـــة 2-3 في
ـباراة الـتي احـتضـنهـا ملـعب أنـفيـلد ا
ضمن مـباريـات اجلولة  27من الدوري

متاز. اإلجنليزي ا
وسـجل أهـداف لـيـفربـول جـورجـيـنـيو
فـيــنــالــدوم في الــدقــيــقـة (9) ومــحــمـد
صالح (68) وساديو ماني (81) بينما
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ـذهل" أشـاد يـورجن كـلـوب بـاإلجنـاز "ا
على الـذي حـققه فـريـقه بـعـد فوزه 3-2 
وست هام يـونايتـد ليـعادل الرقم
القياسي البالغ 18 انتصارا
مــــتــــتـــالــــيـــا فـي الـــدوري
متـاز لكرة اإلجنليـزي ا
الــــــقــــــدم وحــــــقــــــقه
مـانشـسـتـر سـيتي
حامل اللقب في

.2017
وســــــــــــــــجـل
ســـــــاديــــــو
مــــــــــــانـي
هـــــــــــــدف
الـفوز في
الـــدقـــيـــقــة
81 لـــيـــكــمل
انــــتـــفـــاضـــة
لـــيــــفـــربـــول
الــذي تــأخــر
1-2 بـــســـتـــاد
أنفيلد ويستطيع
تـــــســــــجـــــيـل رقم
قــــيـــاسي جـــديـــد
يــــــــــــبـــــــــــــلـغ 19
انتصـارا متتـاليا
إذا تـــغـــلب عـــلى
واتـــــفــــورد يــــوم

قبل. السبت ا
وقـــــال كـــــلــــوب:
"قلت في الـبداية
إنـــنــا نـــرغب في
كـــتـــابـــة قــصص
خــــاصـــــة بــــنــــا
وصـنــاعـة تـاريخ
لـنـا. بـكل وضـوح
تـعـامل الالعـبـون
مـع ذلك بــــجـــديـــة
شـديـدة وهـذا شيء
جـــيـــد لـــكــــنه لـــيس
مــهـمــا لــلــغــايــة في

هذه اللحظة".
وتـــــــابـع: "إنـه شيء
اســتـثــنــائي. األرقـام
مـــذهــلـــة وصـــعـــبــة
لــلـغــايـة. نــرغب فـقط
في الــتــعــافي واالســتــعــداد لــلــمــبـاراة

التالية".
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شـدد إيسـكـو العب خط وسط ريال مـدريد عـلى صـعوبـة مواجـهـة مانـشسـتـر سيـتي بطل
إجنلترا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقـال إيسـكـو خالل تصـريـحات نـقـلتـهـا صحـيـفة "مـونـدو ديبـورتـيفـو" اإلسـبانـيـة: "مفـتاح
التـفـوق عـلى مـانـشـسـتـر سـيـتي هـو الـتـركـيـز الـشـديـد وارتـكاب أخـطـاء أقل فـفي دوري

األبطال التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق".
وأضـاف: "كـمـا قلت سـابـقًـا يـجب أن نكـون في تـركـيـزنا ألنـنـا لـديـنا الـكـفـاءة ونـلعب في
معـقلنا الـبرنابيـو وهو أمر مهم لـلغاية وأعـتقد أن الفريـق واثق من القيام بـاألشياء بشكل

صحيح وستكون مباراة رائعة جدًا".
ـزيـد من الـعـمل وأريـد حـقًـا إظـهار وتـابع: "ظـهـوري بـشـكل أكـبـر مع الـفـريق الـسـر هـو ا
ـهمة ـباريات ا قـدراتي وساعدني عـلى ذلك ثقة زيـدان وأتطـلع إلى مساعـدة الفريق في ا

قبلة". ا
وفي نفس السياق حتـدث فينيسيوس: "اللعب بدوري أبـطال أوروبا يُحفز جميع الالعب

وفي مدريد نريد دائمًا الفوز بالبطولة ونحن مستعدون لكل شيء".

ن جتاه البديل متقنـة من اجلانب األ
فــورنــالس اخلــالـي من الــرقــابــة داخل
مـنـطـقة اجلـزاء الـذي سـدد بـقـدمه كرة

قوية سكنت شباك أليسون.
ومـباشـرة أجـرى كـلوب الـتـبديل األول
لليفربـول في الدقيقة 57  بخروج كيتا
ونـزول تشـامـبرلـ بحـثًـا عن تسـجيل
هـــدف الـــتـــعــــادل.وفـــور نـــزوله أطـــلق
تشـامبـرل صـاروخيـة في الدقـيقة 58
من خــارج مــنــطــقــة اجلــزاء مــرت إلى

جوار القائم.
واصـل لـــيــــفـــربـــول ضــــغـــطـه من أجل
ـباراة بـتـسـديدة الـعـودة في نـتيـجـة ا
من خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء في الـدقـيـقـة
61 عـبـر أرنولـد أخـرجهـا فـابيـانـسكي
إلى ركلة ركنية.وارتقى بعدها فيرمينو
لــركـلـة ركـنـيــة في الـدقـيـقـة 63 مـسددًا

رأسية علت العارضة.
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وجنح لــيـــفــربــول في تـــســجــيل هــدف
الـتعـادل في الـدقـيـقة 68 بـعـد انـطالقة
مـن روبــرتــســون من اجلــانب األيــســر
أرسل بـعـدهـا عـرضـيـة أرضـيـة لصالح
داخـل مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء الـــذي ســـدد
مـبــاشـرة كـرة أخــطـأ فــابـيـانــسـكي في
تـقديـرها لـتـمر من بـ قـدميه وتـسكن

الشباك.
وكاد صالح أن يـخطف هدف االنـتصار
في الـدقـيـقـة 73 بـعـدمــا تـابع عـرضـيـة
روبرتـسون في مـنطـقة اجلـزاء مسددًا
كــرة مــبـاشــرة تــألق فــابــيــانـســكي في
الـتـصدي لـهـا.ورد علـيه الـبـديل هيـلـير
بـتسـديـدة من داخل مـنطـقـة اجلزاء في

الدقيقة 75 أمسك بها أليسون.
وخطف ماني هدف االنتـصار لليفربول
في الـدقــيـقـة 81 بـعــدمـا أرسل أرنـولـد
ــنــطـــقــة لــلــنــجم عــرضـــيــة من داخل ا
السنغالي اخلالي من الرقابة فأودعها
في الشباك بسهـولة.وسجل ماني هدفًا
رابـعًا لـلـيفـربـول في الدقـيـقة 86 إال أن
ـباراة ألـغاه بداعي الـتسـلل بعد حكم ا

الرجوع إلى تقنية الفار.
وأهـدر بـوين فـرصـة تـسـجـيل الـتـعـادل
لوست هام في الدقيقة 88 بعد انفراده
بــألـيـســون إال أن احلـارس الــبـرازيـلي
تــصــدى لــلــكــرة وأخــرجــهـا إلـى ركــلـة
ركنية لينتهي اللقاء بفوز مثير للريدز

بنتيجة 3-2.
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كـشف تـقـرير صـحـفي فـرنسي  عـن ظهـور مـنافـس قوي لـبـاريس سان
قبل. جيرمان على ضم األرجنتيني ماورو إيكاردي في الصيف ا

ويـلـعب إيـكـاردي في صـفـوف سـان جـيـرمـان عـلى سـبـيل اإلعـارة حـتى
ـلك بـندا بـأحـقـية ـوسم قـادمًـا من إنـتر مـيالن إال أن بـاريس  نـهـاية ا

الشراء مقابل 70 مليون يورو.
وبحسب موقع "le10sport الفـرنسي فإن تشيـلسي يدرس بقوة ضم
إيكاردي إلى صـفوفه لتدعيم خط هجومه في ظل النقص العددي الذي
ــركـز مع إصــابــة أبـراهــام وتـراجع يـعــاني مـنـه الـبــلـوز في هــذا ا
مـستوى الثـنائي جيـرو وباتشـواي واحتمالـية رحيـلهمـا في نهاية

وسم. ا
ولم يـحـسم ســان جـيـرمـان حـتى اآلن وقـبل  3 أشـهـر فـقط عـلى
وسـم موقـفه من اإلبـقـاء عـلى إيـكاردي وهـو مـا قـد يـؤثر نـهـايـة ا

على تركيز الالعب.
وسم سيـكون سان جيـرمان في حاجة ومع انـتهاء عقـد إدينسون كـافاني بنهـاية ا
ـهاجـم جديـد ورغم ذلك فـلم يـتم االستـقـرار عـلى بقـاء إيـكـاردي حتى بـكل تـأكيـد 

اآلن.
وسيحاول تـشيلسي استغالل هذا األمر من أجل االتفاق مع إيكاردي على أن يقوم

قبل.يذكر أن إيكاردي على رادار يوفنتوس اإليطالي أيضا. بضمه في الصيف ا
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سجل ثـنائيـة وست هام عـيسى ديوب
(12) وبابلو فورنالس (54).

وبـتلك الـنتـيـجة رفع لـيفـربول رصـيده
إلى 79 نـــقـــطـــة مـــعـــززًا تـــواجـــده في
صـدارة جـدول الـتـرتـيب بـيـنـمـا جتـمد
رصــيـد وسـت هـام عــنـد 24 نـقــطـة في

ركز 18. ا
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ـــــبـــــاراة أتـت احملـــــاولـــــة األولـى في ا
لصالح لـيفربـول في الدقيقـة اخلامسة
بــتــســـديــدة من روبــرتـــســون من عــلى
حــدود مــنــطــقــة اجلــزاء ذهــبت أعــلى

العارضة.
وافتتح لـيفربول الـتسجيل في الـدقيقة
9 بـعدمـا أرسل أرنـولد عـرضيـة مـتقـنة
ن ارتـــــــقى لـــــــهــــــا من اجلـــــــانـب األ
ـست أصابع فيـنالـدوم مسـددًا رأسية 
احلارس فابيانسكي وسكنت الشباك.
وجنح وست هـام في تـعـديـل الـنـتـيـجة
سـريعًـا في الـدقـيـقة 12  بعـدمـا ارتقى
ديوب لعـرضية من ركـلة ركنـية مسددًا
ـست أصـابع ألـيـسـون أيـضًـا رأسـيــة 
وفشل احلارس الـبرازيلي في الـتصدي
لـــهــا.وســـدد صالح كـــرة مـــقـــوســة من

b»—…∫ يبتعد فريق ليفربول بالصدارة عن اقرب منافسة
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لي" كمـا وصفت ابنـتها جـيانا بـأنها
"روح حــلــوة ولـطــيـفــة بــشـكـل مـثــيـر
لـلدهـشة" إذ كـانت ابتـسامـتها تـغطي
كلّ وجهها. ماذا نعرف عن احلادث?
اقـتصـر عمل شـركة "أيالنـد إكسـبرس
هليكـوبترز" على الـظروف التي يكون
فــيــهـــا الــطــيــار قـــادراً عــلى الــرؤيــة

بوضوح أثناء الطيران. 
وســقـــطت الــطــائـــرة وهي من طــراز
سيكورسكي S-67B عند أحد التالل
خارج مدينة كاالباساس.وكانت هناك
أجـواء ضـبـابـيـة عـنـد إقالع الـرحـلـة
وكانت الشـرطة احملليـة قد قررت عدم
حتــلــيق مــروحــيـاتــهــا بــســبب سـوء
األحـوال اجلــويـة.وطــلب الـطــيـار من
مـراقــبي احلــركـة اجلــويـة احلــصـول
عــلى تــصــريح خــاص يُــعـرف بــاسم
"القواعد اخلاصة لـلطيران البصري"
لــلــتــحــلــيق في ظــروف جــويــة غــيــر
مــثــالـيــة حــســبــمـا قــالت جــنــيــفــيـر
هـــومــنـــدي عـــضـــوة مـــجـــلس إدارة
اجملـلس الــوطـني لــسالمـة الــنـقل في
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اكـتــــــــــسح فــيـهــا ريـال مــدريـد
و الـسـويدي 8/ صـفر فـريق مـا

في عام 2015.
ويتولى اإلسبـاني جيل مانزانو
إدارة مبـاراة ليون الـفرنسي مع
يــــوفــــنـــتــــوس اإليــــطـــالـي يـــوم
األربـعـاء ويـــــــــساعـد مـانـزانو

أشخاص وتوفى في إيطـاليا  7 
وأصيب 220 آخـــرين بـفـيروس
كـــورونــا في شـــمــال الـــبالد مــا
تــــــســـــــبب فـي حــــــالـــــــة تــــــأهب

قصـــــوى.
ومن جـــــانــــبه يـــــتــــولـى احلــــكم
اإليطالي دانـيلي اورساتو إدارة
مباراة ريال مـدريد اإلسباني مع
مانشستر سيتي اإلجنليزي بعد
غـــــد األربـــــعـــــاء في ذهـــــاب دور
الـــســتـــة عـــشـــر لـــدوري أبـــطــال

أوروبا.
ويــــســـــاعــــد اورســـــاتـــــو كل من
لورينـزو ماجانيلـي واليساندرو
جـيـاالتـيـني ودانــيـيـلي دوفـيـري

في ملعب سانتياجو برنابيو.
 ويـتـولى مـاسيـمـيـليـانـو ايراتي
مـسئـولـيـة تـقـنيـة حـكم الـفـيـديو
ـــســاعــد (فــار) بـــالــتــعــاون مع ا

كاري كاربوني.
وسبق الورساتـو أن أدار مباراة
واحــدة من قـبل لــلـريـال هـــــــــذا
ـوسم خالل الفـوز عـلى جالـطة ا
ســراي الـــتــركـي بــهــدف دون رد
ـــــــبـــــــاراة الـــــــتي كـــــــمـــــــا أدار ا
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تـقـرر إقـامـة مــبـاراة يـوفـنـتـوس
وإنـــتـــر مــيـالن في اجلـــولــة 26
بــــالـــدوري اإليــــطــــالي مــــطــــلع
ـــــــــقــــــــــبل دون مـــــــــارس/آذار ا
جمهور بسبب فيروس كورونا.
وقـال وزير الـرياضـة فيـنسـنزور
ســـبـــادفـــورا فـي تـــصـــريـــحـــات
تـلـفـزيـونيـة إن احلـكـومـة قررت
قــبــول طــلـب االحتــاد اإليــطــالي
لكـرة القـدم باالسـتمـرار في لعب
الـــلـــقـــاء ولـــكــنـه ســـيـــقــام دون

جمهور.
ـطالبات وأضاف: "بالـنظر إلى ا
الــــــتـي جـــــاءت مـن مــــــجـــــتــــــمع
الـــريــــاضـــة قـــررنــــا الـــســـمـــاح
باريات دون جمهور". بخوض ا
وانــــتــــظــــارا التــــخــــاذ الــــدوري
اإليــطـــالي لـــقـــرارات نــهـــائـــيــة
سـتــقـام مــبـاريــات "أوديـنــيـزي-
فــيــورنــتـيــنــا ومــيالن-جــنـوى
وبارما-بـسبـــــــال وسـاسولو-
بـريـشيـا وسـامبـدوريـا-فيـرونا
ويوفنتوس-إنتر" دون جمهور.

 فرانك
ريبيري
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حـقـقت أمس أول فـوز في تــاريخ مـشـاركـاتـهـا
بـبـطولـة قطـر; حيث هـزمت الـتشـيكـية كـاتريـنا

ســـــيـــــنــــيـــــاكـــــوفــــا
ــجــمـــوعــتــ

دون رد.
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بدأ النجم الفـرنسي اخملضرم فرانك ريبيـري العب فيورنتينا الـركض مجددا بعد شهرين
ن. ونصف شهر من خضوعه جلراحة في الكاحل األ

ونشـر الالعب البـالغ من الـعمر 36 عامًـا صـورة له وهو في مـلعـب فيـورنتـينـا أثـناء قـيامه
بالركض عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور.

ـبـاراة الـتي خـسـرهـا فـيـورنـتـيـنـا عـلى وأصـيب ريـبـيـري دون تـدخـل من أي العب خالل ا
ـاضي ضمن مـنافـسات الدوري ملـعبه أمام لـيتشي (1-0) في 30 تـشرين ثـان/نوفـمبر ا

اإليطالي.
انيا. وخضع ريبيري للعملية اجلراحية في الكاحل في مستشفى في أ

اضي بـعد 12 وانـضم ريـبيـري إلى فيـورنتـينـا في صفـقـة انتـقال حـر في آب/أغسـطس ا
اني. موسما قضاها ضمن صفوف بايرن ميونخ األ

 أنس جابر

زوجة اسطورة كرة السلة كوبي براينت

لقطة لفريق يوفنتوس االيطالي
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ــنـافـس في بــطــولــة الـعــالم أعــلن فــريق فــيــراري ا
لسـباقـات فورموال 1 للـسيـارات التـوصل للـمشـكلة
الـتي تـعرض لـها مـحرك سـيارة سـيبـاستـيان فـيتل
ـوسم فـي إسـبـانـيـا في اخـتــبـارات مـا قـبـل بـدايـة ا

اضي. األسبوع ا
وأشار فـيراري إلى أن احملـرك  فحـصه في مصنع
ـشـكـلة الـتي الـفـريق اإليـطـالي في مـارانـيـلـو بـعـد ا

حدثت في حلبة كتالونيا.
وأضاف: "إنـها مـشكـلة غـير هـيكـليـة متـعلـقة بـنظام
الــتــشــحــيـم. األمــر ال يــدعــو لــلــقــلق والــعــمل عــلى

تصحيحها يتم بالفعل".
 ويشهد هذا األسبوع 3 أيام أخرى من االختبارات
قــبل إرسـال الــسـيـارات إلـى أسـتـرالــيـا اســتـعـدادا
ـــــوسـم في مـــــلـــــبـــــورن يـــــوم 15 النـــــطالق ا
مارس/آذار.وتـسبب بطء سيـارة فيراري في

حالة من القلق بعد االختبارات األولى.
وقـال ماتـيا بـيـنوتـو رئيس الـفريق إن
السيارة ليست سريعة مثل سيارات
ـــنـــافـــســـ الـــبـــارزين إذ جـــاء ا
ركز الثامن الفريق اإليطالي في ا

من ب 10 فرق.
ونظـر مـرسيـدس بطل الـعالم إلى
أداء فيراري بحذر وأشار إلى أن
مـنــافـسه الـذي لم يـحـرز أي لـقب
فـي فـــورمـــوال 1 مــــنـــذ بــــطـــولـــة
الصانع في 2008 تعمد تسيير
وحدة الـطاقـة في سيـارته بـوتيرة

أقل.
ـا يـرد فيـراري عـلى بـعض هذه ور
الـــــتـــــســــاؤالت هـــــذا األســـــبــــوع إذ
يـخــــــــطط الـفــريق لـبــدء الـعــمل عـلى
حاكاة األداء باإلضـافـة إلى القيـام 
لــــلـــتــــجـــارب الــــتـــأهــــيـــلـــــــــــيـــة

والسباقات.
وســــيــــتـــــشــــارك شــــارل
لــوكـــلــيــر وفـــيــتل
ــــــهــــــام في ا
ســـــــــيـــــــــارة
فــــــــيــــــــراري
عـــــــــــــــنــــــــد
اســـتـــئـــنــاف
االخـــتــبــارات
الـــــــــــــيــــــــــــوم

األربعاء.

ـــتـــحــدة الـــواليــات ا
والـــــــتي ذهـــــــبـت إلى
مــكـــان احلـــادث جلــمع

األدلة.
وأضـــافت هـــومـــنـــدي أنّ

ـدة 12 ــروحـيــة حـلــقت  ا
دقـيـقـة قـبل أن حتـصل عـلى
الـتـصريح. وطـلب الـطـيار من
ــراقـــبــ بــعـــدهــا "مــتـــابــعــة ا
الـــرحــلــة" وهي مـــســاعــدة تــقــدّم

لـلـطـائـرات لـتـجـنّب االصـطـدام ولـكن
قـيل له إنّ الـطــائـرة حتـلّق عــلى عـلـو
ــكن مــنــخــفـض لـلــغــايــة بــحــيث ال 

رصدها بواسطة الرادار.
وبعد مرور دقائق قـال الطيار "ارتفع
(بـــالـــطـــائـــرة) لـــتـــجــنّـب طـــبــقـــة من
الـسـحب" بـحـسـب هـومـنـدي. ووفـقـاً
روحية ثم لبيانات الـرادار ارتفعت ا
اتـــخـــذت مـــســـار هــبـــوط إلـى جـــهــة
اليـسار قبل أن يـنقطع االتـصال بها.
وقـــتل جـــمـــيع من كـــانـــوا عـــلى مــ

روحية. ا
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تـعرفت الـتونسـية أنس جـابر عـلى منـافسـتها
فتوحة للتنس في الدور الثاني لبطولة قطر ا
ــصـنـفـة 45 وهي األمـريــكـيـة جـنــيـفـر بـرادي ا
ـيًا.وفـازت برادي مـسـاء اليـوم اإلثـن في عـا
الـدور األول للـبطـولـة على مـواطنـتهـا أليـسون
ــجــمــوعـتــ جملــمــوعـة واحــدة بــعـد ريـسك 
سـاعــتـ و48 دقــيـــقــة من الــلـــعب بــواقع (-6

7©و(6-1) و(7-6).
وسـتــتــقــابل الالعــبـتــان غــدًا الـثـالثـاء لــلــمـرة
ـصـنـفة 44 الـثـالـثـة; حـيث سبـق ألنس جابـر ا
يًـا أن واجهت برادي في منـاسبت وفازت عا
ـواجـهة األولى في البـطـلـة الـتـونسـيـة بـا

بـطـولـة تـيـاجنـ الـصـيـنـية 2019
جموعت دون رد.

وفــازت جــنـــيــفــر بــرادي
ـواجهـة الثـانية في با
بطولة سينسيناتي
األمـــريــكـــيــة 2019
ــجــمـوعــتـ دون
رد.يــــــذكــــــر أن أنس
جـــــابـــــر كـــــانـت قــــد

كل مـن ديـــــيـــــجـــــو بـــــاربـــــيـــــرو
وانـــــــــــــــــــخـل نـــــــــــيــــــــــــفـــــــــــادو

وجويلـــــــيرمو كوادرا.
ويــــتـــولـى خـــوان مــــارتـــيــــنـــيـــز
مـسئـولـيـة تـقـنيـة حـكم الـفـيـديو
ـسـاعد (فـار) بـالـتــــــــعاون مع ا

ريكارد دي بورجوس.


