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في  التنفيذي  المدير  لسان  على  اإلعــان  هــذا  ــاء  وج
في  صحافيا  مؤتمرا  عقد  ــذي  ال فوكوي  تاكيو  الشركة 
طوكيو قال فيه: »على هوندا أن تحمي وتؤمن نشاطاتها 
ظل  ــي  ف وخــصــوصــا  البعيد  ــدى  ــم ال على  االقــتــصــاديــة 
الشكوك التي تحيط بالوضع االقتصادي العالمي الذي 

مشكاته«. تتفاقم 
المتردي  االقتصادي  الوضع  أن  الى  فوكوي  ــار  وأش
التي  األزمــــة  ــن  م يتعافى  لــكــي  ــت  ــوق ال بــعــض  يــحــتــاج 
تعصف به مضيفا »نظرا للظروف اتخذت هوندا تدابيرا 

للتعامل مع هذا الوضع الطارئ«.
تحجيم  ـــرورة  ض ـــأت  ارت ــدا  ــون ه ان  ــوي  ــوك ف واعــتــبــر 
العالم  بطولة  من  الفوري  االنسحاب  وبالتالي  النفقات 
اليابانية  الشركة  أن  إلــى  مشيرا   1 فــورمــوال  لسباقات 
وفــرع   »1 أف  ريسينغ  ــدا  ــون »ه الفريق  مــع  ستتشاور 
تطوير المحرك فيما يخص مستقبل الطرفين مع احتمال 

عرض الفريق للبيع.
ان  عــن  المتخصص  ــورت«  ــب ــوس »اوت موقع  وكشف 
فراي  نيك  التنفيذي  والمدير  بــراون  روس  الفريق  مدير 

مع  للتباحث  المقبل  االثنين  طوكيو  ــى  إل سيسافران 
مشيرا  الفريق  مستقبل  بشأن  الياباني  المصنع  إداريي 
ستواصل  األم  الشركة  ان  ذكرت  المصادر  بعض  أن  إلى 
أشهر  لثاثة  أي  المقبل  آذار  مارس/  حتى  الفريق  تمويل 
مستثمر  إيجاد  من  للتمكن  األرجــح  على  كافية  ستكون 

جديد.
وعلى رغم أنها أعلنت انسحابها من سباقات فورموال 
الذي  الكبرى  اليابان  جائزة  سباق  أن  إال  للسيارات   1
في  المقرر  موعده  في  سيقام  سوزوكا  حلبة  على  يقام 

العام المقبل ولن يطرأ عليه أي تغيير.
فوكوي  تايكو  هوندا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
العاصمة  ــي  ف )الــجــمــعــة(  أمـــس  صــحــافــي  مــؤتــمــر  ــي  ف
إلى  ستحتاج  السباقات  هذه  إلى  العودة  إن  اليابانية 
محركات  تقديم  في  شركته  استمرار  عدم  أعلن  كما  وقت، 

ألي فرق في سباقات فورموال 1.  
بأن  اعــلــم  والفني  التقني  الطاقم  ان  الموقع  وذكـــر 
قد  براون  وبان  الفريق  بشراء  المهتمين  من  الكثير  هناك 
من  فيراري  السابق  فريقه  مع  اتفاق  إلى  اآلن  منذ  توصل 

اجل الحصول على محرك.
رياضة  من  االنسحاب  ــان  إع بــأن  فوكوي  واعترف 
ان  وخصوصا  ــاق  اإلط على  سها  يكن  لم  ــى  األول الفئة 
الرياضة  هذه  في  طائلة  أمــواال  انفق  الياباني  المصنع 
الكبار  بين  المنافسة  دائرة  إلى  العودة  يتوقع  كان  وهو 

بعد تعاقده مع براون.
كان  الذي  أغوري  سوبر  بمواطنه  هوندا  فريق  ولحق 
يتزود بمحركات المصنع الياباني الكبير إذ أعلن الثاني 
بسبب  الماضي  الموسم  الرياضة  هــذه  من  انسحابه 

المشكات المالية التي يعاني منها.
البطولة  ــن  م أغــــوري  ــر  ــوب وس ــدا  ــون ه وبــانــســحــاب 
عن  عوضا  فرق  بتسعة   2009 في  المشاركة  ستنحصر 

11 إال في حال بيع األول ألي مستثمر جديد.
بطولة  ــي  ف إنــفــاقــا  ــر  ــث األك ــن  م ــدا  ــون ه فــريــق  ويعتبر 
المرجوة  النتائج  يحقق  أي  دون  مــن  لكن   1 ــوال  ــورم ف
والبرازيلي  باتون  جنسون  البريطاني  سائقيه  بقيادة 

باريكيللو.  روبنز 
جنسون  البريطاني  السائق  ــرار  ــق ال ــذا  ه وسيترك 
أن  ــم  رغ على   2009 مــوســم  فــي  فــريــق  دون  مــن  بــاتــون 

بعض الفرق لم تعلن تشكيلتها النهائية حتى اآلن.
سينا  برونو  البرازيلي  يحصل  أن  المتوقع  من  وكان 
على  سينا  ايرتون  الراحل  العالم  بطل  شقيق  ابن  وهو 
هوندا  صــفــوف  ــي  ف باريكيلو  ــز  ــن روب الــبــرازيــلــي  مــكــان 

الموسم المقبل.

السيارات  عدد  تقليص  إلى  هوندا  انسحاب  وسيؤدي 
تجد  ــم  ل إذا  ــارة  ــي س  18 إلــى   1 ــوال  ــورم ف ــي  ف الــمــشــاركــة 
انطاق  قبل  المتبقي  الوقت  في  لفريقها  مشتريا  هوندا 

الموسم.
»فايننشال  صحيفة  تفاصيله  نشرت  تقرير  ــار  وأش
المركز  هوندا  احتال  واقــع  أن  إلى  البريطانية  تايمز« 
للصانعين  العالم  لبطولة  النهائي  الترتيب  في  التاسع 
على  طيب  ــر  اث ــرك  ت فــي  وفشلها  الماضي  الموسم  فــي 
أنفقت  اليابانية  الشركة  أن  حقيقة  يكذبان  ال  الحلبات 
وهو   2008 في  إسترليني  جنيه  مليون   147 الواقع  في 
رقم يتجاوز الحد األقصى المتعارف عليه في عالم الفئة 

األولى.
الموسم  في  هوندا  مدخول  أن  نفسه  التقرير  في  وجاء 
بارتفاع  إسترليني  جنيه  مليون   149.3 بلغ  الماضي 
23 في المئة مقارنة بمدخول العام الذي سبق مع العلم 
أن سبعة مايين منها فقط جاءت من الشركات الراعية.

تطوير  في  نفقاتها  من  األكبر  القدر  هوندا  وسخرت 
مبلغ  عــن  فضا  اســطــوانــات   8 مــن  محركا   80 ــاج  ــت وإن
35.5 مليون جنيه بدالت وأجور قطاع اليد العاملة على 
اختاف أنواعها ومستوياتها انطاقا من عمال الصيانة 

وصوال إلى اكبر المهندسين واإلداريين.
لعديدها  ــدا  ــون ه ــة  ــاف إض شهد   2007 ــام  ــع ال ـــان  وك
التصميم  حـــقـــول  ـــي  ف عـــامـــل   102 ـــع  ـــواق ب الــبــشــري 
إلى  اإلجمالي  العدد  وصل  حتى  والهندسة  والتصنيع 

العالم  بطولة  ضمن  ــر  آخ فــريــق  أي  مــن  أكــثــر  أي   667
للفورموال 1 يقع مقره في بريطانيا.

يذكر أن هوندا انضمت بشكل كامل إلى بطولة العالم 
 1998 منذ  بار  مع  شراكة  في  كانت  ان  بعد   2006 العام 
وكان  مشاركاتها  خال  واحد  سباق  في  إال  تفز  لم  وهي 

العام 2006 مع باتون.

تستمر أن  يمكن  ال   1 فورموال  كلفة 
)الجمعة(  أمــس  للسيارات  الدولي  االتحاد  وتعهد 
فورموال  لسباقات  العالم  بطولة  استمرار  سبل  بتوفير 
هوندا  انسحاب  بعد  المالي  الصعيد  على  للسيارات   1

اقتصادية. صعوبات  بسبب  البطولة  من 
»إعــان  بيان:  في  للسيارات  الــدولــي  االتــحــاد  ــال  وق
قلق  أكد   1 فورموال  سباقات  من  االنسحاب  عزمها  هوندا 
كلفة  ارتفاع  بسبب  طويل  وقــت  منذ  المستمر  االتحاد 
في  االستمرار  على  القدرة  وعدم  البطولة  في  المشاركة 

الحالي«. النحو  على  المالية  االعتمادات  توفير 
الــدولــي  ــاد  ــح االت نظر  وجــهــة  ــن  »م الــبــيــان  ـــاف  وأض
فقط  فاقمت  العالمية  االقتصادية  األزمة  فإن  للسيارات 

فعليا«. المتأزم  الوضع 
فإن  الرياضة  هذه  على  قيما  »وبصفته  البيان  وقال 
صاحب  مع  بالعمل  ملتزم  للسيارات  الدولي  االتحاد 
فرق  رابطة  في  الباقين  واألعــضــاء  التجارية  الحقوق 

ماليا«. البطولة  استمرار  ضمان  اجل  من   1 فورموال 

بسبب األزمة االقتصادية 

مفاجأة غير سارة للفورموال 1... هوندا تنسحب من البطولة
§ طوكيو - ا ف ب

] استيقظ القيمون على بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال 1 أمس )الجمعة( على مفاجأة 
غير سارة على اإلطالق متمثلة بإعالن المصنع الياباني هوندا انسحابه الفوري من رياضة الفئة 

األولى بسبب األزمة االقتصادية التي تعصف بالعالم حاليا.

»NBA«في الدوري األميركي للمحترفين الـ

نوفيتسكي يحسم مواجهته مع ناش وسبيرز يستعيد التوازن
§ واشنطن - أ ف ب

مع  مواجهته  نوفيتسكي  ديــرك  األلــمــانــي  النجم  حسم   [
صديقه الكندي ستيف ناش وقاد داالس مافريكس للفوز ضيفه 
فينيكس صنز بفارق 15 نقطة 97/112 أمس األول )الخميس( 

ضمن منافسات الدوري األميركي للمحترفين في كرة السلة.
سنتر«  ايرالينز  »اميركان  ملعب  على  نوفيتسكي  وتعملق 
أمام 19813 متفرجًا، بتسجيله 39 نقطة )17 تسديدة ناجحة 
للفوز  فريقه  ليقود  متابعات،   9 مــع  مــحــاولــة(   25 ــل  أص مــن 
18 مباراة ويتفوق بالتالي على أعز أصدقائه ناش  العاشر في 
أن  قبل   2004 حتى   1998 من  داالس  في  جانبه  إلى  لعب  الذي 
وافتتح  اريزونا.  والية  فريق  إلى  الكندي  األلعاب  صانع  يعود 
المتوسطة  المسافة  من  بسلة  ــداالس  ل التسجيل  نوفيتسكي 
وضعت فريقه في المقدمة ولم يتخلف منذ حينها حتى صافرة 

النهاية.
أونيل  شاكيل  والعماق  نــاش  خدمات  فينيكس  واستعاد 
اورليانز  نيو  أمــام  السابقة  عن  غيابهما  بعد  المباراة  هذه  في 
ركبته،  في  لإلصابة  والثاني  األنفلونزا  بسبب  األول  هورنتس، 
بورتر  تــيــري  ــدرب  ــم ال فــريــق  ليجنب  كافيًا  يكن  لــم  ــك  ذل أن  إال 
الهزيمة الرابعة على التوالي والتاسعة في 20 مباراة. وسجل 
في  و14  الثاني  في   9 ثم  األول  الربع  في  نقطة   14 نوفيتسكي 
كاراليل  ريك  مدربه  يريحه  أن  قبل  األخير،  في  ونقطتين  الثالث 
في  لفريقه  الثامن  الفوز  على  اطمأن  بعدما  دقائق   4 آخــر  في 
ايرالينز  »اميركان  في  التوالي  على  والرابع  مباريات  تسع  آخر 
األلعاب  صانع  من  مهمة  مساندة  نوفيتسكي  ولقي  سنتر«. 
األول  سجل  إذ  باريا،  خوان  البورتوريكي  ومن  تيري  جيسون 

19 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة، فيما أضاف الثاني 18 نقطة.
قاد  متفرجا،   15866 ــام  وأم سنتر«  »بيبسي  ملعب  وعلى 

مانو  واألرجنتيني  دنكان  وتيم  باركر  طوني  الفرنسي  الثاثي 
دنفر  مضيفه  على  للفوز  سبيرز  انطونيو  ــان  س جينوبيلي 

ناغتس بفارق 17 نقطة 91/108.
سقوطه  ــوض  وع تــوازنــه  سبيرز  انطونيو  ــان  س واستعاد 
أمام  أرضه  على  لخسارته  ثأر  كما  السابقتين،  المباراتين  في 
باركر  حينها  عنها  غاب  مباراة  في  الماضي  الشهر   19 في  دنفر 

التوالي  على  نقطة  و21   22 أمس  سجا  اللذان  وجينوبيلي 
نقطة   21 دنكان  وأضاف  لألول،  حاسمة  تمريرات   8 مع 

ليقودوا  حاسمة،  تمريرات  و7  متابعة   12 أيضًامع 
العاشر  لفوزه  بوبوفيتش  غريغ  المدرب  فريق 

في 18 مباراة.
بهزيمته  دنــفــر  مني  الــمــقــابــل،  ــي  ف

والرابعة  مباراة،   20 في  السابعة 
ــذ  ــن م  16 ـــــــل  أص ـــــن  م فــــقــــط 

األلعاب  صانع  استقدامه 
من  ــس  ــاب ــي ب ــي  ــس ــان ــش ت
ــز  ــون ــت ــس ــي ديــــتــــرويــــت ب

مــقــابــل الــتــخــلــي عــن الــن 
ايفرسون لألخير.

مــمــيــزا  أداء  ــس  ــاب ــي ب ـــدم  ـــق وي
مسقط  إلـــى  ــه  ــودت ع صفقة  مــنــذ  للغاية 

لتحقيق  كــولــورادو  واليـــة  فــريــق  ــاد  ق ــو  وه رأســـه 
 ،1977-1976 موسم  منذ  الــدوري  في  له  بداية  أفضل 

إال أنه عانى في مواجهة سان انطونيو أمس واكتفى بـ12 نقطة 
على  اثــر  ما  فقط،  حاسمتين  وتمريرتين  متابعات   4 مع  فقط 
دنفر  أن  بحيث  الجماعي  األداء  ناحية  من  وخصوصا  فريقه 
في   37 في  نجح  أن  بعد  فقط  حاسمة  تمريرة  بـ19  اللقاء  أنهى 

المباراة السابقة أمام تورونتو رابتورز.

تعادل سلبي يبقي قمة
الدوري السعودي على حالها

§ الرياض - أ ف ب

الــذي  »الكاسيكو«  لــقــاء  على  السلبي  الــتــعــادل  سيطر   [
األول  أمس  المباشر  مطارده  والهال  المتصدر  االتحاد  جمع 
جدة  في  الفيصل  عبداهلل  األمير  استاد  على  )الخميس( 
الدوري  من  عشرة  الحادية  المرحلة  منافسات  ضمن 

القدم. لكرة  السعودي 
موقعه  على  بالتالي  الفريقين  من  كل  وحافظ 
نقطة   30 إلــى  الــصــدارة  في  رصيده  االتحاد  رفــع  إذ 

الثاني. للهال   27 مقابل 
الفريقين  من  رفيع  فني  بمستوى  المباراة  وظهرت 
من  العديد  ــدر  وأه األفضل  الطرف  كــان  ــذي  ال االتحاد  جانب  من  السيما 

الفرص.
ضيفه  الشباب  اكتسح  الرياض،  في  فهد  بن  فيصل  األمير  استاد  وعلى 
 45( الشمراني  ناصر  تسجيلها  على  تناوب  نظيفة  أهداف  بخمسة  أبها 

.)69  ( السالم  ويوسف   )63( عطيف  وعبده  و72(  جزاء  ركلة  من  و66 
نقاط.  4 عند  أبها  وتجمد  نقطة،   22 إلى  رصيده  الشباب  ورفع 

ونجح  الزائر،  الفريق  من  واستساما  شبابية  سيطرة  المباراة  شهدت 
إلى  العودة  في  الماضي  الموسم  في  الدوري  هداف  الشمراني  ناصر  فيها 

هوايته.
ببريدة.  عبداهلل  الملك  استاد  على   1/2 الرائد  مضيفه  على  االتفاق  وفاز 
الدقيقة  في  الحمد  وحمد   27 الدقيقة  في  الخميس  بــدر  لاتفاق  سجل 
الفائز  فرفع   ،22 الدقيقة  في  كابي  الغاني  وللرائد  اللقاء،  من  األخيرة 

السابقة. التسع  نقاط  على  الخاسر  وبقي  نقطة،   17 إلى  رصيده 
الملك  مدينة  ملعب  على  الوطني  مضيفه  على  الفوز  في  الوحدة  ونجح 
 )24 و  جزاء  ركلة  من   20( العكروت  أمير  للتونسي  بهدفين  بتبوك  خالد 

نقطة.  15 إلى  فريقه  رصيد  رافعًا 


