
 وا�سل النجم الربتغايل، كري�ستيانو رونالدو، 
تاألق��ه على ال�سعيد ال��دويل مع منتخب بالده 
و�ساه��م يف حتقي��ق انت�س��ار املنتخ��ب عل��ى 
املج��ر، ام���س االول، �سم��ن ت�سفي��ات كاأ���س 
الع��امل.  و�سج��ل رونالدو هدف��ن يف املباراة 
التي انتهت بف��وز املنتخب الربتغايل بثالثية 
نظيف��ة. وارتف��ع ر�سيد الربتغ��ال للنقطة 12 
يف املركز الث��اين، لتبتعد بفارق 3 نقاط فقط 
خلف �سوي�رسا، التي فازت ب�سعوبة اليوم على 
التفيا بهدف نظيف، يف املقابل، جتمد ر�سيد 
املنتخ��ب املج��ري عن��د 7 نق��اط يف املرك��ز 
الثالث. ويف اجلولة املقبلة التي �ستقام خالل 
�سهر يونيو/ حزيران املقبل، �سرتحل �سوي�رسا 
ملواجه��ة جزر الفارو، بينم��ا �ستحل الربتغال 
اأن��دورا  و�ست�ست�سي��ف  التفي��ا،  عل��ى  �سيف��ه 
املنتخب املجري. واأ�سب��ح ر�سيد كري�ستيانو 
رونال��دو بع��د الهدفن 70 هدف��ا يف م�سريته 
الدولية مع املنتخب الربتغايل ُمعززاً �سدارته 
لقائم��ة الهداف��ن يف بالده تاريخي��ًا. وحقق 
رونال��دو رقم��ًا مميزاً على �سعي��د املنتخبات 

االأوروبي��ة حيث بات الالعب الثاين يف تاريخ 
املنتخبات االأوروبي��ة ي�سجل 70 هدفا دوليا 
اأو اأك��ر ول��ه يف ذات الوقت م��ا ي�سل ل� 100 
مب��اراة دولي��ة اأو اأك��ر.  ويف املجم��ل ف��اإن 
كري�ستيان��و رونال��دو ه��و راب��ع اأف�سل هداف 
يف تاريخ املنتخبات االأوروبية بعد بو�سكا�س 
)84(، كون�سي���س )75( ومري�س��والف كل��وزه 
)71(. كري�ستيان��و رونالدو قل��ل من الهدفن 
الذين �سجلهما ليقود منتخب بالده الربتغال، 
للف��وز على املجر بثالثية نظيف��ة، على ملعب 
"الن��ور"، �سم��ن اجلولة اخلام�س��ة للمجموعة 
املوؤهل��ة  االأوروبي��ة  بالت�سفي��ات  الثاني��ة 
لكاأ���س العامل 2018 برو�سي��ا. واأكد رونالدو، 
اأن "االأه��م ه��و اأن الفريق كان "جي��دا" واأنهم 
�سيوا�سل��ون القتال من اأج��ل حجزا مقعدا لهم 
يف املونديال". وقال رونالدو، يف ت�رسيحات 
متلفزة عقب املباراة "اأعلم عدد االأهداف التي 
�سجلته��ا ولكن هذا لي�س االأه��م. االأهم هو اأننا 
فزن��ا. الفري��ق كان جي��دا و�سنوا�س��ل القت��ال 
من اأج��ل الذهاب للموندي��ال". واأ�سار مهاجم 

ري��ال مدريد االإ�سباين اإىل اأن "املنتخب يوؤدي 
دوره جي��دا خ��الل م�سوار الت�سفي��ات ويحتل 
املرك��ز الث��اين بر�سي��د 12 نقط��ة ويبتع��د ب� 
3 نق��اط خل��ف �سوي���رسا، مذك��را اأن تاأهلهم 

للمونديال يعتمد على الالعبن اأنف�سهم، حيث 
�سيخو�س��وه ب�سفتهم بط��ل اأوروبا". و�ستلعب 
الربتغال ي��وم غد الثالثاء مب��اراة ودية اأمام 
ال�سوي��د بجزي��رة مادي��را، الت��ي متث��ل ع��ودة 

الالع��ب مل�سق��ط راأ�س��ه للم��رة االأوىل بقمي�س 
"�سيك��ون  ال�س��دد  املنتخ��ب. وق��ال يف ه��ذا 
اأم��را جميال بع��د �سنوات طويل��ة دون الذهاب 
ملادي��را، م��ن اجليد اأن ي�ستقبل �س��كان ماديرا 
املنتخ��ب. نح��ن �سع��داء بهذا االأم��ر، املنتخب 
يقوم بعم��ل جيد، وماديرا ت�ستحق هذا االأمر". 
رونال��دو مل يكتفي ب��االداء اجليد على ار�سية 
امللع��ب، ب��ل اي�س��ًا عل��ى امل�ست��وى االن�ساين 
اي�س��ًا، حي��ث ا�ستقب��ل مهاج��م ري��ال مدريد، 
جمموعات م��ن االأطفال يعان��ون من اأمرا�س 
خمتلف��ة مزمنة يف منطق��ة كا�سكاي�س، خالل 

مع�سكر منتخب بالده لكرة القدم.
واأ�سار بيان �سادر عن االحتاد الربتغايل، اإىل 
اأن "كري�ستيان��و ا�ستقب��ل، اخلمي���س املا�سي، 
يف الفن��دق ال��ذي يق��ام في��ه مع�سك��ر منتخب 

الربتغال، اأطفاال من موؤ�س�ستن برتغاليتن".
ومتك��ن االأطفال من احلدي��ث وتبادل ال�سحك 
م��ع كري�ستيانو، حيث اأكد جميع االأطفال اأنهم 
يكنون االعجاب له. كما ا�ستقبل النجم امللقب 
ب��� "ال��دون" رج��ال عم��ره 90 عام��ا معروف 

با�سم "عراب رونالدو" نظرا الأنه اأحد اأكرب 
ع�س��اق املهاج��م الربتغ��ايل. وتلق��ى رونالدو 
و�سل��ة م��دح م��ن روبرت��و كارلو���س الالعب 
ال�سابق لريال مدريد، حي��ث اأكد كارلو�س، يف 
ت�رسيح��ات لل�سحفي��ن خ��الل الي��وم الثاين 
ملنت��دى اأحاديث ك��رة الق��دم بالربتغال "هل 
م��ن املمك��ن اأن يتوج منتخ��ب الربتغال بطال 
للع��امل؟ مع كري�ستيانو رونال��دو نعم". واأ�ساد 
الالعب الدويل ال�سابق ب��� "الدون" الربتغايل، 
ال��ذي "يبح��ث دائم��ا اأن يك��ون االأف�س��ل يف 
الع��امل"، موؤك��دا اأنه يفتخر بوج��وده يف ريال 

مدريد، الذي يعمل كارلو�س �سفريا له.
كما اأ�ساف اأن "كري�ستيانو رونالدو يف حالة 
جي��دة للغاي��ة.. هو العب ترغ��ب يف �سمه كل 
االأندي��ة. وهو الالعب رق��م واحد يف العامل يف 

الوقت احلايل".
وي��رى روبرت��و كارلو���س اأي�س��ا اأن باإم��كان 
الربتغ��ال تق��دمي اأداء جي��د يف كاأ���س القارات 
ه��ذا العام يف رو�سيا، وال��ذي �سيخو�سه بطال 

للقارة االأوروبية.
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مل يعد الدويل اجلزائري "ريا�س حمرز" متابًعا بنف�س 
احل��دة الت��ي عرفه��ا يف املو�س��م املا�س��ي، فم�ستوى 
فريق��ه تراج��ع كث��رًيا يف ال��دوري االإجنلي��زي املمتاز 
ومل تع��د نغمة االنت�سارات من جديد اإال بعد رحيل 
العج��وز االإيط��ايل "كالودي��و راني��ريي" عن 

الفريق.
لكن ورغم كل ذل��ك ال تزال قيمته ال�سوقية 
مرتفع��ة نوًعا ما كما اأن��ه ح�سب �سحيفة 
"تيليجراف"، اأكد امل�سئولون عن الثعالب 
اأنه��م لن يتخل��وا عن جنمه��م االأول باأقل 

من 46 مليون يورو.
وتابع��ت "حم��رز �سم��ن قائم��ة اأهداف 
بر�سلون��ة ه��ذا ال�سي��ف، وم��ن املتوقع 
اأن يتح��رك النادي الكتال��وين من اأجل 

�سمه هذا ال�سيف".
"حم��رز مل يخ��ف رغبت��ه  واأ�ساف��ت: 
باللعب يف بر�سلون��ة، جنًبا اإىل جنب 
مع ليوني��ل مي�س��ي، يف املقابل فاإن 
نف�سه��ا  جته��ز  �سيت��ي  لي�س��رت  اإدارة 

الحتمالية بيعه".
وميل��ك الالعب البالغ من العمر 26 عاًما واحلا�سل 
عل��ى جائ��زة اأف�س��ل الع��ب يف الربميريلي��ج خالل 
2015/2016 عق��ًدا ميتد لغاية 2020 مع نادي 
ملعب "كينج باور"، غري اأن الرتاجع الكبري الذي عرفه 
فريق��ه حملًي��ا ق��د يدفع��ه للتفك��ري جدًي��ا يف الرحيل، 
خا�س��ة واأن هن��اك اأندي��ة عمالق��ة تطل��ب وده وعلى 

راأ�سها العمالق االإ�سباين بر�سلونة.
ويبق��ى تاأه��ل ريا���س م��ع ناديه لرب��ع نهائ��ي اأبطال 
اأوروب��ا وال��ذي �سيواجه��ون فيه اأتلتيك��و مدريد من بن 
اأب��رز النق��اط االإيجابي��ة ل��ه، ال �سيم��ا اأن��ه �ساع��د ب�سكل 
جوهري زمالءه على الو�سول لهذه املرحلة، اإذ وقع على 

اأهداف وقدم متريرتن حا�سمتن يف امل�سابقة.  4

اأغلق جنم باري�س �سان جريمان ماركو فرياتي الباب اأمام ال�سائعات 
الت��ي تتناقله��ا ال�سحف ح��ول انتقاله م��ن فريقه الفرن�س��ي اإىل اأحد 
عمالق��ة اأوروب��ا وعل��ى راأ�سها ن��ادي بر�سلون��ة االإ�سباين، موؤك��ًدا اأنه 
�سي�ستم��ر مع ناديه املو�سم املقبل موؤك��ًدا بذلك ت�رسيح وكيل اأعماله 

قبل اأيام.
فف��ي ت�رسيحاته بعد لق��اء منتخب بالده اإيطاليا اأم��ام األبانيا وبعد 

بحال��ة �سوؤال��ه ع��ن اهتم��ام بر�سلون��ة اأجاب بو�س��وح "ال،  اأن��ا 
لع��ب جي��دة يف باري�س. اإنه م�رسوع كبري واأعتقد اأين  �ساأ

املو�س��م  يف  جريم��ان  �س��ان  باري���س  القادم".يف 
ت�رسي��ح فريات��ي ج��اء رداً عل��ى مان�رست��ه 

�سحيفة "ليكيب" الفرن�سية، والتي اأكدت اأن 
الالعب االيطايل ال�ساب مييل لالنتقال 

اإىل فري��ق كب��ري يف اأوروب��ا ال�سيف 
املقب��ل، بعدم��ا �سع��ر ب��اأن طموح 

اأبط��ال  دوري  بلق��ب  التتوي��ج 
اأوروبا مع باري�س �سان جريمان 

اإجناز �سعب حتقيقه.
الفرن�سية،  ال�سحيف��ة  واأ�س��ارت 
اإىل اأن الع��ب الو�س��ط االإيط��ايل 
ول��ن  االأم��وال،  يف  يفك��ر  ال 
يقبل ب��اأي اإغ��راءات م��ن اإدارة 

�س��ان جريمان ب�ساأن زي��ادة راتبه 
ال�سن��وي، علًم��ا ب��اأن عق��ده م��ع النادي 

الفرن�سي ممتد حتى �سيف 2021.
جدير بالذكر اأن فرياتي جدد عقده قبل 
ف��رتة قريبة مع باري���س �سان جريمان 

وال��ذي ميت��د اإىل 2021 كم��ا اأنه يعترب 
قطع��ة ال غن��ى عنه��ا يف فري��ق اأون��اي 

اإمي��ريي م��ا يجع��ل اأم��ر خروج��ه �سعًبا 
ه��ذه  بع��د  االآن  م�ستحي��اًل  يك��ن  مل  اإن 

الت�رسيحات.

اأكد جو�سيب بارتوميو رئي���س نادي بر�سلونة االإ�سباين، اأن امللعب اجلديد 
املخ�س���س لفريقه الرديف �سيحمل ا�سم الهولندي الراحل يوهان كرويف 
واأن متث��ااًل للنجم ال�سابق �سريتفع يف ملعب "كامب نو". وقال بارتوميو: 
"ي�رسفن��ي االع��الن اأن امللع��ب ال��ذي �سنبنيه يف املجم��ع الريا�سي لن 
يك��ون ميني ا�ستاد، بل بدءاً من االآن �سيطلق عليه ا�ستاد يوهان كرويف". 
واأ�س��اف: "�سيبن��ي النادي متث��ااًل تذكاري��ًا ليوهان كروي��ف، يرتفع يف 
ملع��ب كامب نو" الذي �سيبداأ العمل بتجديده يف 2018. ومبنا�سبة ال�سنة 
االأوىل لرحيل��ه، ذكرت عائلة كرويف اأنها "�سعي��دة جداً" ملبادرة النادي 
الكاتال��وين. وكت��ب الن��ادي على موقعه الر�سم��ي اأنه :"�سيت��م اإطالق ا�سم 
ا�ست��اد يوهان كرويف على امللعب ال�سغري داخل املدينة الريا�سية، وهو 
اأ�سهر ملعب خا�س بتكوين جنوم امل�ستقبل، كما �سيتم نحت متثال للطائر 
الهولن��دي الراحل وو�سعه داخل كامب ن��و، يف اإطار امل�رسوع امل�ستقبلي 
الذي �سيحمل ا�سم )ا�سباي بر�سا( اأي ف�ساء بر�سلونة". وك�سف جنل الراحل 
جوردي كرويف اأن العائلة �ستقدم قمي�سًا لرب�سلونة �سبق اأن حمله والده، 
والك��رة الذهبية الأف�سل العب اأوروب��ي والتي اأحرزها يف مو�سم -1973
1974، خ��الل العر���س املقب��ل ملتحف بر�سلونة: "هك��ذا �سيبقى والدي 
حا���رساً يف الن��ادي الذي اأحب كث��رياً". واأ�س��اف: "طلب الن��ادي واأ�رسة 
الراح��ل م��ن م�س��وؤويل مدين��ة بر�سلونة اإط��الق ا�سم يوه��ان كرويف على 

�سارع اأو مكان يف املدينة على ف�ساء قريب من الكامب نو".

كريستيانو يواصل تألقه مع البرتغال ويسجل رقمًا مميزًا في تأريخ أوروبا

تصفيات كأس العالم: فرنسا تؤكد علو كعبها وهولندا تفشل في اختبار بلغاريا
ع��ادت فرن�س��ا، و�سيف��ة كاأ���س اأوروب��ا، بالنق��اط م��ن 
يف  ال�سب��ت   3-1 عليه��ا  بالف��وز  لوك�سمب��ورغ  اأر���س 
اجلول��ة اخلام�سة م��ن مباريات املجموع��ة االأوىل �سمن 
الت�سفي��ات االأوروبي��ة املوؤهل��ة اإىل كاأ�س الع��امل رو�سيا 
2018. بعد خروج حار�س لوك�سمبورغ انطوين موري�س 
م�ساب��ًا )21(، افتتح��ت فرن�س��ا الت�سجيل ع��رب اأوليفييه 
جريو )28(. لكن لوك�سمبورغ التي حتتل املرتبة االأخرية 
يف املجموع��ة بنقطة واحدة؛ فاج��اأت ال�سيوف وعادلت 
بركلة ج��زاء الأوريلي��ان جواكيم )34(. وه��ذا اأول هدف 
للوك�سمب��ورغ يف مرم��ى فرن�س��ا يف �سب��ع مباري��ات يف 
ت�سفيات كاأ�س العامل منذ 1965. ورد الديوك التحية من 
النقطة عينها عرب مهاجم اأتلتيكو مدريد االإ�سباين اأنطوان 

غريزمان قبل اال�سرتاحة )37(. ويف ال�سوط الثاين، حقق 
ج��ريو الثنائي��ة براأ�سي��ة بع��د عر�سية من من��دي )77(، 
رافع��ًا ر�سي��ده اإىل 23 هدف��ا دولي��ًا يف املرك��ز العا�رس 
للهدافن التاريخين. يف املجموعة االأوىل اأي�سًا، تعقدت 
اآم��ال هولندا، و�سيف��ة 2010 وثالث��ة 2014، بالتاأهل 
للمرة احلادي��ة ع�رسة يف تاريخها، بع��د �سقوطها خارج 
ملعبها اأمام بلغاريا بهدفن دون رد. واأنزلت بلغاريا )9 
نقاط( هولندا عن املركز الثالث )7 نقاط(، فيما احتفظت 
فرن�سا )13 نقطة( بال�سدارة وبفارق 3 نقاط عن ال�سويد 
الثاني��ة )10 نق��اط( التي �سحق��ت �سيفته��ا بيالرو�سيا 

.4-0
واأ�س��ارت تقاري��ر �سحفية اإىل اإمكانية اإقال��ة داين بليند، 

املدي��ر الفن��ي للمنتخب الهولن��دي، قبل املب��اراة الودية 
الت��ي جتمع الطواح��ن مع املنتخ��ب االإيط��ايل، يوم غد 

الثالثاء.
ونق��ل موقع "فوتب��ول اإيطاليا" عن تقاري��ر هولندية اأن 
من�س��ب بليند بات مهددا خالل ال�ساعات القليلة املقبلة، 

بعد املوقف ال�سعب للمنتخب يف الت�سفيات االأوروبية.
ويحتل املنتخب الهولن��دي، الذي ف�سل يف التاأهل لكاأ�س 
االأمم االأوروبي��ة االأخ��رية، املرك��ز الراب��ع يف املجموعة 
االأوىل من الت�سفيات املوؤهلة للمونديال بر�سيد 7 نقاط، 

بفارق 6 نقاط كاملة عن املت�سدر، منتخب فرن�سا.
وق��ال بيلن��د، يف ت�رسيحات نقله��ا "فوتب��ول اإيطاليا"، 
"كان اأداوؤنا �سعيفا للغاية، لقد كان ذلك وا�سًحا، اأنا ال 

اأع��رف ملاذا بداأنا بهذا ال�سكل ال�سيء للغاية، مل نخلق اأي 
فر���س، اأنا األوم نف�سي على ذل��ك". ويف بقية املباريات، 
ع��ززت ال�سوي��د حظوظها ببلوغ النهائي��ات للمرة االأوىل 
من��ذ 2006 بفوزه��ا الكب��ري عل��ى �سيفته��ا بيالرو�سيا 
خام�سة الرتتيب برباعية نظيف��ة �سجلها اميل فور�سربغ 
)19 من ركلة جزاء و49( وماركو�س بريغ )57( وايزاك 

ثالن )78(.
ويتاأه��ل اإىل النهائي��ات مبا���رسة �ساح��ب املركز االأول 
يف كل م��ن املجموعات الت�سع، فيما يلعب اأف�سل ثمانية 
منتخب��ات حل��ت يف املركز الثاين امللح��ق الفا�سل الذي 
يتاأهل عنه اأربعة منتخب��ات لي�سبح املجموع العام 13 
منتخبًا من القارة االأوروبية اإ�سافة اإىل رو�سيا امل�سيفة.

فيراتي ينهي الشكوك حول مستقبله 
مع باريس

برشلونة يطلق اسم "يوهان 
كرويف" على ملعب تكوين 

ميامي للتنس: فيدرر وفافرينكا يحجزان مقدعهما في الدور الثالث

فيتيل يستهل موسمه بلقب سباق أستراليا للفورموال 1

جن��ح ال�سوي���رسي روجي��ه في��درر ومواطنه 
مال��ك  والتون�س��ي  فافرين��كا  �ستاني�سال���س 
اجلزي��ري يف بل��وغ ال��دور الثال��ث م��ن دورة ميام��ي 
لك��رة امل���رسب. واأكد الع��ب التن�س ال�سوي���رسي روجيه 
في��درر امل�سنف االأول عل��ى العامل �سابق��ًا حر�سه على 
موا�سل��ة انطالقته الرائعة يف املو�س��م احلايل. وا�ستهل 
م�سريت��ه يف بطول��ة ميام��ي لالأ�سات��ذة بف��وزه الثم��ن 
6-7 )2-7( و3-6 على االأمريكي فران�سي�س تيافوي 
ال�سب��ت يف ال��دور الثاين للبطولة. و�س��ق فيدرر امل�سنف 
الراب��ع للبطولة، والفائز بلق��ب البطولة مرتن �سابقتن 
يف عام��ي 2005 و2006، طريق��ه بنج��اح اإىل ال��دور 
الثالث لتكون اخلطوة االأوىل على طريق ا�ستعادة اللقب. 

وجن��ح فيدرر، الذي غاب ع��ن الن�سف الثاين من املو�سم 
املا�س��ي ب�سب��ب االإ�ساب��ة، يف ح�سد لقب��ن مهمن يف 
اأ�سرتالي��ا  بطول��ة  لق��ب  اأح��رز  حي��ث  احل��ايل  املو�س��م 
املفتوح��ة اأوىل بط��والت "غراند �س��الم" االأربع الكربى 
يف املو�سم احلايل بالفوز على االإ�سباين رافاييل نادال 
يف املب��اراة النهائي��ة للبطول��ة خالل يناي��ر املا�سي 

ث��م توج ي��وم االأحد املا�س��ي بلقب بطول��ة اإنديان ويلز 
لالأ�سات��ذة بالفوز عل��ى مواطنه �ستاني�سال���س فافرينكا 
ال�سوي���رسي  وحق��ق  للبطول��ة.   النهائي��ة  املب��اراة  يف 
�ستاني�سال���س فافرين��كا امل�سن��ف اأول )عل��ى البطولة( 
بداي��ة واثقة، بف��وزه ال�سبت على االأرجنتين��ي هورا�سيو 
�سيبالو�س 3-6 و4-6. ويف ظل غياب امل�سنفن االأول 

والث��اين الربيط��اين اآن��دي م��وراي وال�رسب��ي نوفاك 
دجوكوفيت���س ب�سب��ب االإ�ساب��ة، يخو���س فافرين��كا 

اأول بطول��ة ما�سرتز له وهو م�سنف يف املركز 
االأول. واحت��اج فافرينكا )31 عامًا 

والثال��ث عاملي��ًا( ال��ذي خ�رس نهائ��ي دورة 
اندي��ان ويلز االأخرية للما�سرتز اأمام مواطنه 
روجيه فيدرر، اإىل �ساع��ة و6 دقائق لتخطي 

�سيبالو�س امل�سنف 75 عامليًا. 

ا�سته��ل االأمل��اين �سيبا�ستيان فيتي��ل �سائق فريق 
فرياري وبطل الع��امل ال�سابق م�سريته يف املو�سم 
اجلدي��د م��ن بطول��ة الع��امل ل�سباق��ات �سي��ارات 
فورم��وال-1 ام���س االح��د، بالف��وز بلق��ب �سباق 
جائ��زة اأ�سرتالي��ا الك��ربى، اأوىل �سباق��ات بطولة 

العامل.
وجاء الربيطاين لوي�س هاميلتون �سائق مر�سيد�س 
يف املرك��ز الث��اين يليه زميل��ه الفنلندي فالتريي 
بوتا���س يف املركز الثالث، ثم حل الفنلندي االأخر 
كيمي رايكونن زميل فيتيل يف فرياري يف املركز 

الرابع.
وب��داأ فيتي��ل ال�سباق م��ن مركز االنط��الق الثاين 
خل��ف هاميلتون وجن��ح يف التقدم عل��ى ال�سائق 

الربيط��اين يف اللف��ة ال�24 من اأ�س��ل 57 لفة يف 
ملب��ورن بع��د تغيري االإط��ارات. وجن��ح فيتيل يف 
احلف��اظ عل��ى تقدمه حتى النهاي��ة ليفوز باللقب 
ال���43 يف �سباقات اجلائزة الكربى. وحقق فيتيل 
اأول فوز له مع فرياري ومنح الفريق االإيطايل اأول 
فوز له منذ تتويجه بلقب �سباق جائزة �سنغافورة 
الك��ربى يف 20 �سبتم��رب/ اأيل��ول 2015. وب��داأ 
هاميلتون ال�سباق ب�سكل �سل�س من مركز االنطالق 
االأول ولكن و�سط مناف�سة �رس�سة من جانب فيتيل 
خ��الل اللفات االأوىل، لكن ال�سائق الربيطاين جنح 

يف تعزيز �سدارته مع حلول اللفة اخلام�سة.
اللف��ة  يف  ال�سيان��ة  ملرك��ز  هاميلت��ون  ودخ��ل 
ال���18 لتغ��ري االإط��ارات متح��وال م��ن االإطارات 

�سدي��دة الليونة اإىل االإط��ارات اللينة، 
لكن هذا الق��رار جاء بنتائ��ج عك�سية 
حي��ث تراج��ع هاميلت��ون اإىل املركز 
الرابع خل��ف ماك�س فري�ستابن �سائق 
ري��د ب��ول. واأدى ذلك حل�س��ول فيتيل 
عل��ى اأف�سلي��ة وا�سح��ة وتق��دم عل��ى 
فري�ستابن وهاميلتون، الذي تذمر يف 
اللفة ال�44 من تذبذب م�ستوى الطاقة 

يف �سيارت��ه. ومل يواج��ه فيتيل �سعوبة 
كب��رية يف الف��وز بلق��ب �سب��اق جائ��زة 

اأ�سرتاليا الكربى للمرة الثانية بعد اأن حقق 
االإجن��از ذاته مع فريقه ال�سابق ريد بول يف 
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ليستر سيتي يحدد سعر بيع محرز


