
تتعافى السائقة األملانية صوفيا 
فلوريش أمس الثالثاء من عملية 
جراحية معقدة وطويلة خضعت 
لها، غ��داة تعرضها حل��ادث مروع 
ف��ي ج��ائ��زة م��اك��او الكبرى ضمن 
منافسات سباقات الفورموال3، 

بحسب مصادر طبية.
وأصيبت سائقة فريق »ف��ان 
أمرسفوورت رايسينغ« البالغة 
17 عاماً، بكسر في العمود الفقري 
اثر تعرضها حلادث قوي أدى الى 
ارتفاع سيارتها عن األرض بسرعة 
فائقة، قبل أن تخترق السياج 
امل��خ��ص��ص ل��ل��ح��م��اي��ة، وت��رت��ط��م 
بحاجز غير صلب، موضوع خارج 
امل��س��ار ف��ي منطقة يتواجد فيها 
مصورون وع��دد من العاملني في 

تنظيم السباق.
وأدى احلادث إلصابة فلوريش 

وأربعة أشخاص آخرين.
وأوضح املسؤول في مستشفى 
كوندي أس. جانيواريو، الي واي-
سنغ، ال��ذي نقلت إليه السائقة 
األملانية، أن األخيرة أمضت سبع 
س��اع��ات حت��ت مبضع اجل��راح��ني 
اإلث��ن��ني، أي أكثر بساعتني على 
األقل من الوقت الذي كان مقدراً لها 

)ما بني 4 إلى 5 ساعات(.
وأش��������ار ف����ي ت��ص��ري��ح��ات 
للصحافيني إل���ى أن ط���ول م��دة 
العملية يعود إلى دقتها، واحلاجة 
الى إجراء زراعة للعظم من الورك 
إلى العمود الفقري ملعاجلة الكسر، 

ومراقبة التفاعل العصبي.
وكشف امل��س��ؤول أن فلوريش 
قادرة على حتريك أطرافها بشكل 
إرادي، وستبقى ف��ي املستشفى 

ألسبوع أو أسبوعني.
وبشأن املصابني اآلخرين، أشار 
الي واي-س��ن��غ ال��ى أن السائق 
ال��ي��اب��ان��ي ش��و ت��س��وب��وي ال��ذي 
احتكت ف��ل��ورش بسيارته خالل 
حادثها، خرج من املستشفى، مثله 
م��ث��ل م��ص��ور ص��ح��اف��ي، ف��ي حني 
بقي مصور آخ��ر وأح��د العاملني 
في تنظيم السباق، في املستشفى 

للمراقبة.
م����ن ج���ه���ت���ه، ك���ش���ف م��دي��ر 
ف��ري��ق ف��ل��وري��ش، ف��ري��ت��س ف��ان 
أم��رس��ف��وورت، أن��ه تلقى ص��ورة 
ل��ل��س��ائ��ق��ة وه����ي ت��ب��ت��س��م بعد 

اجلراحة.
وأوضح ملوقع »موتور سبورت 
دوت كوم« املتخصص برياضات 
السرعة، أن »العملية اجلراحية 
كانت مخيفة، ألن امل��ع��روف أنها 
عملية خطرة.. عليها البقاء هناك 
)ف��ي املستشفى( لبعض الوقت، 
لكن لنأمل في أن نراها مجدداً خلف 

مقود سيارة سباق«.
وأشار فان أمرسفوورت إلى أن 
»الفريق كان قلقاً بشدة على مصير 
فلوريش بعد احل���ادث، وح��اول 
دون جدوى احلصول على تقييم 
بشأن وضعها الصحي سريعاً«، 
موضحاً: »األس��وأ كانت الدقائق 

العشرون التي لم نعرف خاللها 
أي ش��يء عنها، لن أنسى ذل��ك ما 

حييت«.

وشهدت حلبة ماكاو سلسلة 
من احل��وادث القاتلة في األع��وام 
األخيرة، ففي العام املاضي، قتل 

الدراج البريطاني دانيال هيغارتي 
بحادث خالل السباق، وفي 2012، 
قتل ال����دراج البرتغالي لويس 

ك��اري��را والسائق فيليب ي��او من 
هونغ كونغ، في سباقني مختلفني 

وبفارق يومني فقط.

ش��ّدد رئيس االحت���اد األوروب���ي لكرة 
القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين على 
عدم وجود أي نية إلنشاء دوري السوبر 
األوروبي، وذلك بحسب تصريحات لهيئة 

اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«.
ب����دوره أك���د رئ��ي��س راب��ط��ة األن��دي��ة 
األوروب��ي��ة اإليطالي أندريا أنييلي على 
ك��الم تشيفرين ونفى وج��ود ه��ذه الفكرة 

لدى كبار أندية القارة العجوز.
وج��اء موقف تشيفيرين وأنييلي رداً 
على ما نشرته مجلة »در شبيغل« األملانية 
ف��ي إط���ار تسريبات »ف��وت��ب��ول ليكس«، 
واحلديث عن نية األندية األوروبية الكبرى 

بإقامة »سوبر ليغ« اعتباراً من 2021.
لكن الرجلني القويني ف��ي ك��رة القدم 
األوروبية أكدا أن املخطط املستقبلي هو أن 
يعاد النظر بروزنامة الكرة القارية اعتباراً 
من 2024، حملاولة التوصل الى تقليص 
عدد املباريات احمللية وزي��ادة املباريات 
القارية. وشّدد تشيفيرين ل� »بي بي سي« 
أن »دوري السوبر لن يحصل. ما يقال هو 
ضرب من اخليال أو حلم«، في حني أشار 
أنييلي ال��ذي ي��رأس رابطة تضم أكثر من 
200 ناد أوروبي بينها أندية النخبة، إلى 
أن األندية واالحتاد األوروبي »موحدين« 
في رؤيتهم بشأن كيفية تقدم اللعبة في 

األعوام املقبلة.
وتابع رئيس يوفنتوس الذي سيكون 
م��ن األن��دي��ة امل��ؤس��س��ة ل���دوري السوبر 
بحسب التسريبات، »في إمكاني أن أؤكد 
بأننا لم ن��ر، نناقش أو نشترك في خلق 
ملف من هذا النوع. نحن منخرطون بشكل 
كامل مع االحتاد األوروبي في تطوير شكل 

اللعبة في املستقبل«.
وق��ال تشيفيرين، ال��ذي ضمن والي��ة 
ثانية على رأس االحت���اد األوروب���ي في 
االنتخابات املقررة في فبراير املقبل لكونه 
املرشح الوحيد للمنتصب، وأنييلي إن 
املناقشات جارية حول كيفية تغيير شكل 
مسابقة األن��دي��ة األوروب��ي��ة األول���ى، أي 

دوري أبطال أوروبا.

وأمل��ح تشيفيرين إل��ى أن ه��ذا التغيير 
يهدف إلى استقطاب صفقة بث تلفزيوني 
ذات عائدات مالية أكبر، موضحاً »لدينا 
بعض األفكار. كل ما ميكنني قوله هو أن 

أي دوري سوبر غير وارد«.
ورأى احملامي السلوفيني البالغ من 
العمر 51 عاماً أن مسابقة أوروبية ثالثة 
مزمعة مبشاركة 32 ف��ري��ق��اً، ستحظى 

بتقدير األندية األوروبية.
ولن تكون املرة األولى التي تشهد فيها 
أوروب����ا إق��ام��ة ث��الث ب��ط��والت لألندية. 

فإضافة إلى دوري األبطال وكأس االحتاد 
األوروبي )يوروبا ليغ حالياً(، كان االحتاد 
ال��ق��اري ينظم مسابقة ك��أس ال��ك��ؤوس 

األوروبية، قبل إلغائها.
وم��ن امل��ق��ّرر التصويت على املسابقة 
اجلديدة في اجتماع لالحتاد األوروبي في 

دبلن أوائل ديسمبر.
وشدد تشيفيرين على أنه »سيكون من 
واجبنا حماية التراث العظيم لكرة القدم 
األوروب��ي��ة، لكن م��ن جانب آخ��ر، أعتقد 
أننا ندرك جيداً بأنه يتعني علينا حماية 

األس���واق وعلينا أن نفكر ف��ي األس���واق 
اجلديدة. في إمكان املشجعني أن يطمئنوا 
إلى أننا إذا وضعنا أيدينا في صنع منتج 
جديد، فذلك ألننا نريد التأكد من انخراط 

املشجعني في جميع أنحاء أوروبا«.
وفي أوائل الشهر احلالي، أبدت رابطة 
الدوريات األوروبية معارضتها ملا كشف 
عن بحث األندية الكبرى في القارة بإنشاء 

دوري السوبر.
وك��ان��ت تسريبات »در شبيغل« قد 
أش���ارت إل��ى أن 11 ن��ادي��اً م��ن األك��ب��ر في 

القارة، تبحث في تأسيس »دوري سوبر«، 
على أن تدعو خمسة أندية أخرى للمشاركة 
فيه. واألن��دي��ة ال�11 هي بايرن ميونيخ 
األملاني، ريال مدريد وبرشلونة )إسبانيا(، 
مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 
وليفربول وتشيلسي وأرسنال )إنكلترا(، 
يوفنتوس وميالن )إيطاليا(، وباريس 

سان جيرمان )فرنسا(.
وش���ددت راب��ط��ة ال��دوري��ات على أنها 
»دائ��م��اً ما أعربت عن معارضتها القوية 

إلنشاء أي نوع من سوبر ليغ مغلق«.
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رئيس رابطة األندية األوروبية اإليطالي أندريا أنييلي

احتفظ فيالدلفيا سفنتي سيكسرز مبوقعه 
كالفريق الوحيد ال��ذي لم يخسر على أرضه 
ه��ذا املوسم في دوري ك��رة السلة األميركي 
للمحترفني، بفوزه على ضيفه فينيكس صنز، 
بينما سجل كيمبا ووك��ر 43 نقطة ق��اد بها 

شارلوت للفوز.
وحسم فيالدلفيا مباراته 119-114، وفاز 
تشارلوت على ضيفه بوسطن 112-117، 
بفضل ووك��ر ال��ذي أصبح س��ادس الع��ب في 
تاريخ الدوري، يسجل 40 نقطة على األقل في 

مباراة تلي أخرى سجل فيها 60 نقطة.
وف��ي م��ب��اري��ات اإلث��ن��ني، حقق فيالدلفيا 
فوزه ال�12 في 17 مباراة هذا املوسم، ويدين 
به بشكل كبير الى العبه الكاميروني جويل 
إمبييد )24 عاما( الذي سجل 33 نقطة والتقط 
17 متابعة، ليحقق فريقه فوزه التاسع في 

تسع مباريات في قاعة »ويلز فارغو سنتر«.
وأض���اف صانع األل��ع��اب األس��ت��رال��ي بني 
سيمونز 19 نقطة ال��ى 11 متابعة وتسع 
متريرات حاسمة، فيما حقق جيمس باتلر 16 
نقطة، في راب��ع مباراة له مع فريقه اجلديد 
منذ انتقاله في صفقة تبادلية من مينيسوتا 

متبروولفز.
وح��ق��ق فيالدلفيا ف���وزه ال��ث��ال��ث تواليا، 

والثالث في أربعة أيام.
وقال إمبيد »كانت مباراة جيدة. ال ميكن ان 
نأخذ كل الفرص في االستحواذ، اال اننا متكنا 

من القيام بذلك الليلة«.
ووص��ف إمبييد مساهمة زميله اجلديد 
باتلر ب� »الرائعة«، مضيفا »يساعدنا كثيرا، 
وخصوصا في الناحية الدفاعية. علينا ان 
نستمر في العمل وسيساهم في قطعنا شوطا 

طويال«.

في املقابل، كان ديفني بوكر أفضل مسجل 
لفينيكس برصيد 37 نقطة الى ثماني متريرات 
حاسمة، وأض��اف الناشئ دي��ان��دري آيتون 
)20 عاما( من البهاماس 17 نقطة الى تسع 

متابعات.
الى ذلك، قاد ووكر فريقه تشارلوت للفوز 
على ضيفه بوسطن بتسجيله 43 نقطة، 
أضاف اليها أربع متابعات وخمس متريرات 

حاسمة.
وبات ووكر الذي سجل 60 نقطة السبت في 
خسارة فريقه أمام فيالدلفيا 119-122 بعد 
التمديد، سادس العب فقط في تاريخ دوري 
احملترفني يتمكن من تسجيل 60 نقطة و40 
نقطة على األقل في مباراتني متتاليتني، لينضم 
ال��ى مايكل ج���وردان وك��وب��ي براينت وبيت 
مارافيتش ووي��ل��ت تشامبرالين وترايسي 

ماكغرايدي. 
وق��ال ووك��ر »كنت فقط أعمل على أدائ��ي 
لضمان أن أكون على أكبر قدر من اجلاهزية 
للحظات كهذه«، علما أن فريقه حقق فوزه 
الثامن في 16 م��ب��اراة، وأت��ى بعد خسارتني 

متتاليتني، إحداهما أمام كليفالند كافالييرز.

كليفالند يستعيد إيقاع اخلسارة
وتلقى كليفالند بطل 2016 والوصيف ثالث 
مرات في املواسم األربعة األخيرة، خسارته 
ال�13 في 15 مباراة هذا املوسم، وهو األول له 
بعد انتقال جنمه السابق ليبرون جيمس الى 

لوس أجنليس ليكرز.
وسقط كليفالند أم��ام مضيفه ديترويت 
بيستونز 102-113، في مباراة كان األفضل 
فيها أندري دراموند لديترويت مع 23 نقطة 

و16 متابعة، بينما كان األفضل في صفوف 
كليفالند كولني سكستون مع 18 نقطة.

وكان فوز كليفالند على تشارلوت الثالثاء، 
الثاني له فقط هذا املوسم، اال أنه تلقى اإلثنني 

خسارته الثانية تواليا.
وفي مباراة أخ��رى، حقق ميلووكي باكس 
ثاني ترتيب املنطقة الشرقية ف��وزه الثاني 
عشر في 16 مباراة، وذل��ك على ضيفه دنفر 

ناغتس 98-104.
وكان أفضل مسجل للفائز اليوناني يانيس 
أنتيتوكومنبو مع 29 نقطة الى 12 متابعة 
وست متريرات حاسمة، وأضاف اريك بليدسو 
23 نقطة الى خمس متابعات وخمس متريرات 
حاسمة، وللخاسر الصربي نيكوال يوكيتش 
20 نقطة الى خمس متابعات وخمس متريرات 
حاسمة، وجمال م��وراي 17 نقطة الى ثماني 

متابعات وتسع متريرات حاسمة.
وتلقى دنفر خسارته السادسة في آخر سبع 
مباريات، بعد بدايته القوية لهذا املوسم عندما 

فاز تسع مرات في مبارياته العشر األولى.
وفي قاعة »فيد إكس فورورم« في ممفيس 
بوالية تينيسي، سجل مايك كونلي 28 نقطة 
بينها سبع رميات ثالثية من 11 محاولة، 
ليقود بها فريقه ممفيس غريزليز الى حتقيق 
ف��وزه الرابع تواليا والسابع على أرض��ه في 
ثماني مباريات، على ضيفه داالس مافيريكس 

.88-98
وقال كونلي »قمنا بعمل جيد هجوميا في 
الربع األخير وجدنا طريقة. كل ضربة وجناها 
لهم ردوا عليها بضربتني. لكننا ثبتنا وحققنا 

الفوز«.
ورف����ع ل����وس أجن��ل��ي��س ك��ل��ي��ب��ي��رز ع��دد 
انتصاراته املتتالية الى خمسة بفوزه على 

مضيفه أتالنتا هوكس 127-119. وسجل 
له البديل مونتريزل هاريل 25 نقطة الى 11 
متابعة، وأض���اف توبيا ه��اري��س 24 نقطة 

وثماني متابعات.
وخسر أوكالهوما سيتي ثاندر أمام مضيفه 
ساكرامنتو كينغز 113-117، على رغم 
ع���ودة الع��ب��ه راس���ل وس��ت��ب��روك بعد غياب 

ست مباريات اثر اصابته في كاحله األيسر، 
وتسجيله 29 نقطة ال��ى 13 متابعة وسبع 

متريرات.
وأبقت اخلسارة أوكالهوما متأخرا بفارق 
م��ب��اراة عن كل من بورتالند ترايل باليزرز 

وممفيس وكليبيرز في املنطقة الغربية.
وف��از نيو أورليانز بيليكانز على ضيفه 

سان أنتونيو سبيرز 140-126. وكان أفضل 
مسجل للفائز أنطوني ديفيس 29 نقطة، 
وأضاف البديل جوليوس راندل 21 نقطة الى 
14 متابعة وعشر متريرات حاسمة، محققا 

سادس »تريبل دبل« له.
كما ف��از إنديانا بايسرز على يوتا جاز 

.94-121

لقطة من مباراة فيالدلفيا سفنتي سيكسرز و فينيكس صنز في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني

7 ساعات صوفيا فلوريش تتعافى بعد جراحة معقدة استمرت 

السائقة األملانية صوفيا فلوريش

كاراسكو يتشاجر مع زميله 
ويرسله إلى املستشفى

تسبب الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو بنقل أحد زمالئه في ناديه 
داليان الصيني الى املستشفى من أجل معاجلة أنفه، وذلك بعد دخوله 

في عراك معه خالل التمارين بحسب ما كشف أمس الثالثاء.
واعتذر إبن ال�25 عاماً الذي سجل هدف انقاذ فريقه من الهبوط 
في اليوم األخير من املوسم، عما ارتكبه في فيديو نشره فريقه داليان 

الثالثاء على وسائل التواصل االجتماعي.
وكشف البلجيكي الذي انتقل الى الدوري الصيني في فبراير قادما 
من أتلتيكو مدريد اإلسباني، أنه عرض على زميله جني بينغشيانغ 
مبلغ 10 آالف يورو كتعويض، مضيفا »كانت حصة تدريب، وبسبب 
التالحم حصلت عراكات صغيرة تسببت في نهاية املطاف بإصابة 

أنفه«.
وتابع كاراسكو الذي سجل 7 أهداف مع 9 متريرات حاسمة خاضها 
بقميص داليان في الدوري الصيني املمتاز، »من وجهة نظري، أعتقد 
أن جني بينغشيانغ العب جيد وشخص جيد جدا. أريد أيضا االعتذار 
منه ألنه احيانا في كرة القدم، مبا في ذلك التمارين، حتصل اصطدامات 

مؤسفة مماثلة في الكثير من األحيان«.
ومتنى البلجيكي ال��ذي ش��ارك مع ب��الده في كأس العالم الصيف 
املاضي حني نالت املركز الثالث، لزميله أن »يتعافى أيضا بأسرع وقت 

ممكن«، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابة جني.
لكن احلادثة لم حتصل مؤخرا بل تعود الى اوائل  أغسطس املاضي، 
إال أنها لم تظهر الى العلن سوى اآلن، بعد أكثر من أسبوع على انتهاء 
منافسات الدوري الصيني املمتاز، وذلك على األرجح ألن داليان لم يشأ 

أن يؤثر ما حصل على معركته من أجل البقاء في دوري األضواء.
وخاض جني، إبن ال�28 عاما املعار من بكني غوان، مباراة واحدة 
مع داليان قبل احلادثة، لكنه لم يشارك في أي مباراة أخرى ملا تبقى 

من املوسم.

1« تسعى إلقناع  »فورموال 
فيراري بالسباقات االفتراضية

يتطلع مسؤولو فورموال 1 للسيارات، إلقناع فيراري بخوض 
غمار بطولة العالم، لسباقات السيارات اإللكترونية االفتراضية، في 

املستقبل.
وذلك بعدما أصبح الفريق اإليطالي، هو الغائب الوحيد عن مسابقة 

الفرق، التي انطلقت في نسختها األولى هذا العام.
وفاز فريق مرسيدس بلقبي السائقني والصانعني، في السنوات 
اخلمس املاضية، في السباقات على احللبة، كما حصد أيضا لقبني 

افتراضيني في النهائيات، التي استضافتها لندن السبت املاضي.
وكانت هذه هي املرة األول��ى، التي تشارك فيها الفرق في السباق 

االفتراضي، بإجمالي جوائز يبلغ 200 ألف دوالر لفئة الصانعني.
وشاركت تسعة فرق من إجمالي 10، من التي تشارك في بطولة 

العالم لفورموال 1، في السباق.
وح��اف��ظ البريطاني ب��رن��دون ل��ي، ال��ذي ي��ش��ارك ه��ذا ال��ع��ام مع 
مرسيدس، بعد أن أصبح العام املاضي أول بطل لفورموال 1 للسباقات 

اإللكترونية، على لقبه بالفوز بستة من إجمالي عشرة سباقات.
وردا على سؤال بشأن فيراري، قال شون براتشز، مدير العمليات 
التجارية في فورموال 1 »أن��ا متفائل بطبعي، وأث��ق إلى حد ما بأن 

تشكيلة املوسم املقبل ستكون مكتملة«.
تكافؤ

وعلى العكس من سباقات فورموال 1، التي متتلك فيها الفرق 
الكبيرة ميزانيات أكبر من بعض املنافسني اآلخ��ري��ن، إضافة إلى 
امليزات التاريخية التي تصب في صاحلها، فإن الفرق في السباقات 

اإللكترونية تتمتع مبيزات تنافسية متكافئة.
وفيراري هو أقدم فرق فورموال 1 وأكثرها جناحا، وهو الفريق 
الوحيد الذي شارك في البطولة منذ انطالقها في 1950، كما أنه واحد 

من أكثر الفرق شعبية.
وقال متحدث باسم فيراري، إن البدائل كلها ال تزال قائمة، فيما 

يتعلق بالسباقات اإللكترونية.
ومن جانبه، قال جاري كوك، الرئيس التنفيذي لشركة جيفينيتي 
لأللعاب اإللكترونية، التي استعملت فورموال 1 مقرها في لندن، في 
نهائيات السيارات اإلليكترونية االفتراضية، إنه يشعر بضرورة 

وجود فيراري في هذه املسابقة.
وقال للصحفيني في اآلونة االخيرة »إذا فكرت في استمرار التواصل 
مع جمهورك في املستقبل، فلن يكون أمامك أي خيار سوى املشاركة 
في األلعاب اإللكترونية«. ولم تظهر أي متسابقة ضمن تشكيالت 
الفرق، في سلسلة سباقات 2018، وقال براتشز إن املنظمني يرغبون 
في التعامل أيضا مع هذه املسألة. وأضاف »هذه بطولة مفتوحة تقام 
للعام الثاني على التوالي، ويتنافس فيها أكثر من 60 ألف مشارك عبر 
ماليني اللفات، للتأهل إلى النهائيات التي تقام هنا«. وأردف »أعلنا 
بوضوح من وجهة نظر فورموال 1، أننا نود أن يكون لدينا التنوع 
املطلوب على صعيد املشاركني في اجلنس والعرق، بقدر اإلمكان.. 
وهذا ال يتعلق فقط بالسباقات احلقيقية على احللبة، ولكن بالسباقات 

االفتراضية أيضا«.

»NBA« فيالدلفيا عصي على أرضه ووكر يتعملق أمام بوسطن في الـ
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»يويفا« ينفي فكرة إنشاء دوري السوبر األوروبي


