
يف اإح��دى اأب��رز مباري��ات اجلول��ة الثاني��ة 
والثالث��ن م��ن ال��دوري الإجنلي��زي املمت��از 
"الربمييريلي��ج"، رد ت�صيل�ص��ي عل��ى انت�ص��ار 
توتنه��ام على واتفورد برباعية نظيفة بالفوز 
عل��ى م�صيفه بورمن��وث يف ملع��ب فيتاليتي 
بثالثي��ة لهدف يف مباراة مث��رية خاطر فيها 
الن��ادي اللن��دين بتقدم��ه اأم��ام زم��الء ج��اك 
ويل�ص��ري، يف ظ��ل غي��اب دييج��و كو�صت��ا عن 

الت�صجيل للمباراة الرابعة على التوايل.
افتتح اأ�صود لن��دن جمال الت�صجيل يف الدقيقة 
ال�صاد�صة ع�رش بنريان �صديقة، فبعد هجمة من 
اجله��ة الُيمنى اأر�صل اإثره��ا اجلناح النيجريي 
فيكت��ور موزي���س ك��رة عر�صي��ة اأر�صي��ة اإىل 
املهاج��م الإ�صباين الدويل دييجو كو�صتا، �صدد 
هداف البل��وز كرة ا�صطدم��ت بالظهري الأمين 
اآدم �صمي��ث قب��ل اأن تغالط احلار���س البولندي 

املخ�رشم اأرتورو بوروت�س وتدخل مرماه.
ومل مت���سِ �ص��وى ثالثة دقائ��ق حتى �صاعف 
ت�صيل�ص��ي النتيجة باإح��راز هدٍف ث��اٍن بف�صل 
متريرة مذهلة من جنولو كانتي ومهارة اإدين 

هازارد الرائع��ة يف اإنهاء الهجمة، حيث اأر�صل 
الفرن�صي متريرة اأمامي��ة من منت�صف امللعب 
اإىل اجله��ة الُي�رشى على ح��دود منطقة اجلزاء، 
حي��ث النج��م البلجيك��ي ال��دويل ال��ذي انفرد 
بحار���س فيورنتين��ا الأ�صب��ق وراوغ��ه برباعة 
�صدي��دة عن ميينه قبل اأن ي��ودع الكرة اأر�صية 

يف املرمى اخلايل.
وبينم��ا كان ال�صوط الأول يف طريقه لالنتهاء 
به��ديف البل��وز، �صدم جو�ص��وا كين��ج جمهور 
ال�صي��وف به��دف �صاعق يف الدقيق��ة الثانية 
والأربع��ن، وذلك اإثر مرت��دة تلقى على اإثرها 
بيني��ك اأفوبي متريرة يف اجلهة الُيمنى لزميله 
يف الهجوم، ال��ذي �صدد من على حدود منطقة 
اجل��زاء ك��رة قوي��ة للغاي��ة مل�صت دافي��د لويز 
لينح��رف اجتاهه��ا ل��دى انطالقه��ا م��ن قدم 
النج��م الرنويجي، لتذهب نح��و اأق�صى الزاوية 

القريبة على ي�صار احلار�س تيبو كورتوا.
بدا فري��ق املدرب اإدي هاو قادر على مقارعة 
فري��ق امل��درب اأنتونيو كونت��ي وخطف هدف 
التع��ادل، خا�ص��ة بعدم��ا تقب��ل البل��وز هدًفا 

للمباراة التا�صع��ة على التوايل يف �صابقة هي 
الأوىل من��ذ خم���س �صن��وات. غ��ري اأن الدقيقة 
الثامن��ة وال�صت��ن طماأن��ت م�صجع��ي مت�صدر 
جدول ترتي��ب الربمييريليج بهدف ثالث رائع 

اأحرزه اجلناح الأي�رش الإ�صباين ماركو�س الذي 
�ص��دد برباعة متناهية ركل��ة حرة مبا�رشة من 
اجلهة الُيمنى على حدود منطقة اجلزاء لي�صع 
الك��رة مقو�صة وقوية من فوق احلائط الب�رشي 

لبورمنوث يف اأق�صى الزاوية الُي�رشى للحار�س 
بوروت�س.

بهذه النتيجة و�صع ت�صيل�صي الفارق مرة اأخرى 
مع مالحقه توتنهام اإىل �صبع نقاط بالو�صول 
اإىل النقط��ة اخلام�ص��ة وال�صبع��ن يف �ص��دارة 
ال��دوري املمتاز، فيما بق��ي بورمنوث بخم�س 

وثالثن نقطة يف املركز اخلام�س ع�رش.
وب��دوره، اكت�ص��ح توتنه��ام �صيف��ه واتف��ورد 
برباعي��ة نظيف��ة يف اللق��اء ال��ذي ُلع��ب على 
اأر�صية ملعب وايت هارت لن حل�صاب اجلولة 
ال���31 م��ن ال��دوري الإجنليزي، وه��ي نتيجة 
ُتبقى على اآمال فري��ق بوكيتينو يف املناف�صة 

على اللقب.
�صخ�صي��ة توتنهام ظهرت منذ الدقائق الأوىل، 
لكنه��ا مل ُترتج��م له��دف �ص��وى بع��د اأكرث من 
ن�ص��ف �صاعة من اللعب، حي��ث متكن دايل اآيل 
من افتت��اح الت�صجيل يف الدقيقة ال�33 مطلًقا 
ت�صدي��دة رائعة ج��ًدا من على م�ص��ارف منطقة 
اجلزاء ا�صتق��رت يف الزاوية القائمة على ي�صار 

حار�س واتفورد.

ه��دف اآيل مل يكن �ص��وى اأول الغيث، حيث 
متك��ن داي��ر م��ن اإ�صاف��ة اله��دف الث��اين يف 
الدقيقة ال�39 الذي ا�صتغل ت�صتيًتا �صيًئا للكرة 
م��ن دفاع واتفورد ليطلق بدوره ت�صديدة قوية 
جًدا م��ن على م�ص��ارف منطقة اجل��زاء �صكنت 
عل��ى ي�صار احلار�س و�صاعف��ت تقدم اأ�صحاب 

الأر�س. 
ومل ينته ال�صوط الأول قبل اأن ُي�صيف توتنهام 
الهدف الثالث عن طريق جنم اللقاء �صون من 
الذي ا�صتغل كرة يف عمق و�صط امليدان ليطلق 
قذيف��ة ل ت�ص��د ول ت��رد عل��ى مي��ن حار���س 
واتف��ورد منهًي��ا ال�صوط الأول بتق��دم ال�صبريز 

بثالثية نظيفة. 
�ص��ون من اأ�ص��اف الهدف الراب��ع يف الدقيقة 
ال���53 ع��ن طريق من ال��ذي ا�صتغ��ل عر�صية 
مثالي��ة م��ن اإيريك�ص��ن م��ن اجله��ة اليمن��ى 
ليحوله��ا لل�صباك و�صط غي��اب الرقابة وينهي 
اللق��اء ل�صالح فريقه برباع��ة نظيفة، علًما اأن 
��ا كثرية لإ�صافة  فري��ق بوكيتينو اأ�صاع فر�صً

الهدف اخلام�س.
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اأبدى اآرين روبن، جنم فريق بايرن ميونيخ، �صعادته الكبرية بالفوز 
عل��ى بورو�صيا دورمتوند، م�صريا اإىل �صعي الفريق للتعامل مع مباراة 
ري��ال مدري��د بنف���س العقلية التي تعام��ل بها الفري��ق يف الكال�صيكو 
الأمل��اين. وحق��ق باي��رن، مت�صدر ال��دوري الأملاين، ف��وزا مهما على 
دورمتون��د، �صاحب املركز الرابع، بنتيج��ة 1-4، اأم�س الول، �صمن 
اجلول��ة ال�28، قبل اأن ي�صت�صيف ريال مدريد يوم الأربعاء املقبل يف 
ذه��اب رب��ع نهائ��ي دوري اأبطال اأوروب��ا.  وتاألق اجلن��اح الهولندي 
اأمام دورمتوند، حيث �صجل هدًفا رائًعا اأمام اأ�صود الفي�صتيفال، لريفع 
ر�صي��ده م��ن الأهداف يف ال��دوري الأملاين هذا املو�ص��م اإىل 9. وقال 
روبن، يف ت�رشيحات للموق��ع الر�صمي للبوند�صليجا، "اإذا كنت تلعب 
به��ذه الطريقة م��ع كثري من الكثاف��ة والعاطف��ة، والرغبة يف حتقيق 
الف��وز �صد خ�صم قوي ج��ًدا مثل دورمتون��د، فاإنك حت�صل على 
كثري م��ن املرح، وال�صعور بالر�صا". واأ�ص��اف "مبارتنا اأمام 
دورمتون��د انته��ت بعد اله��دف الرابع متاًما، لق��د عملنا بجد 
يف ال�صوط��ن الأول والث��اين، يج��ب علّي الإ�ص��ادة بزمالئي 
يف الفري��ق، لقد لعبنا ب�صكل جيد حًق��ا، كان هناك الكثري من 
املتعة". وتطرق روبن للحديث عن اأ�صلوب املداورة 
ال��ذي يتبع��ه كارل��و اأن�صيلوتي، املدي��ر الفني 
للفري��ق الباف��اري، مو�صًح��ا "نح��ن نقول 
دائًما اإن��ك اإذا رغبت يف الفوز بالألقاب، 
فاإن��ك حتتاج اإىل فري��ق كامل، ولي�س 
11 لعًب��ا فق��ط". وتاب��ع "حل�ص��ن 
اأ�صح��اب  لعب��ن  منتل��ك  احل��ظ، 
جودة عالي��ة، وهو اأم��ر �رشوري، 
اجلميع مهم، حت��ى الالعبن الذين 
يلعبون ب�صكل اأقل، كالعب يقوم بعمل 
عظي��م عندما ي�ص��ارك، اجلمي��ع يتدرب 
ب�صك��ل جيد واح��رتايف للغاي��ة، وهذه هي 

الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح".

دخ��ل الالعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين، تاريخ ناديه يوفنتو�س 
بتحقي��ق رق��م مل يتحق��ق من��ذ 59 مو�صم��ًا بت�صجيل��ه اله��دف رق��م 
21 يف الكالت�صي��و يف اأوىل موا�صم��ه م��ع الفري��ق من��ذ انتقاله اإليه 
ال�صي��ف املا�ص��ي قادًم��ا من ناب��ويل. ومل ي�صب��ق يف تاري��خ ال�صيدة 
العج��وز اأن �صج��ل اي لع��ب يف اأوىل موا�صم��ه بالقمي���س الأبي���س 
والأ�ص��ود م��ا يزي��د عن��د 20 هدف��ا من��ذ اأن فعله��ا الالع��ب الويلزي 
ج��ون ت�صارلي��ز والأرجنتيني عم��ر �صفيوري مو�ص��م 1957-1958 

�صج��ل عندم��ا �صج��ل الأول 28 هدًفا والث��اين 22 هدًفا.  و
هيجواي��ن حتى الآن بقمي�س يوفنتو�س 27 

هدًف��ا يف خمتل��ف امل�صابق��ات م��ن بينها 
21 هدًف��ا يف الكالت�صي��و و3 يف بطول��ة 

كاأ���س اإيطالي��ا و3 يف دوري الأبط��ال. 
وو�ص��ل اإجم��ايل اأه��داف جونزالو 

اإىل  الكالت�صي��و  يف  هيجواي��ن 
اإليه عام  90 هدًفا من��ذ قدومه 
2013 وذل��ك يف 135 مباراة 

ناب��ويل  بقمي���س  خا�صه��ا 
ويوفنتو�س ك��ان من بينهم 

36 هدًف��ا خ��الل املو�صم 
املا�صي وحده وهو رقم 
قيا�ص��ي مل يحقق��ه اي 
ه��داف اأخ��ر يف بطولة 
الإيط��ايل.  ال��دوري 

جه��ة وي�صتع��د هيغوين خلو�س  ا مو
د  بر�صلون��ة يف دوري ابط��ال اوروبا، حيث اأكَّ
اأنَّ على لعبي فريقه احل�صول على ق�صط من 
الراحة؛ للو�صول لأف�صل لياقة، قبل مباراة 

بر�صلونة يف دوري اأبطال اأوروبا.
واأكد اأن "فريقه ي�صعر بالهدوء ويركز على 
تع��ايف طاقاته، قبل مباراة ربع النهائي، 
اأمام الن��ادي الكتالوين، وقال "من املهم 
اأن نكون هادئن، واأن ن�صل لأعلى لياقة 

ملباراة الثالثاء".

وا�ص��ل موناكو زحف��ه نحو لقب��ه الأول منذ عام 2000 بف��وزه الثمن على 
م�صيف��ه اأجنيه -1�صفر يف املرحلة الثاني��ة والثالثن من الدوري الفرن�صي 
لكرة القدم. ويدين موناكو بفوزه اإىل هدافه الدويل الكولومبي رداميل فالكاو 
غار�صيا العائد للتو من الإ�صابة والذي �صجل الهدف الوحيد يف الدقيقة 61. 
وع��زز موناك��و موقعه يف ال�صدارة بر�صيد 74 نقط��ة مع مباراة موؤجلة �صد 
�صان��ت اإتيان، وابتعد بف��ارق 4 نقاط اأمام مط��ارده املبا�رش جاره اجلنوبي 
ني���س الذي كان انتزع املركز الثاين موؤقت��ًا من باري�س �صان جريمان بفوزه 
على م�صيفه ليل 1-2 اأم�س اجلمعة يف افتتاح املرحلة. ويلعب باري�س �صان 
جريم��ان الذي ميلك بدوره مباراة موؤجلة، غ��دا ًالأحد مع �صيفه غانغان يف 
خت��ام املرحلة.  ويق��دم موناكو بقيادة مدربه الربتغ��ايل ليوناردو جاردمي 
مو�صمًا رائعًا فهو بلغ الدور ربع النهائي مل�صابقة دوري اأبطال اأوروبا حيث 
�صيالق��ي بورو�صي��ا دورمتوند الأمل��اين الثالثاء املقب��ل يف دورمتوند ذهابًا 
و19 ني�صان/اأبري��ل احل��ايل يف الإم��ارة اإياب��ًا، وبلغ دور الأربع��ة مل�صابقة 
كاأ���س فرن�ص��ا حيث �صيالق��ي م�صيف��ه باري�س �ص��ان جريمان حام��ل اللقب 
يف 26 احل��ايل، علًما باأن��ه خ�رش اأمام الأخري نهائي م�صابق��ة كاأ�س الرابطة 
ال�صب��ت املا�ص��ي 4-1 يف لي��ون. اأم��ا اأجنيه فمن��ي بخ�صارت��ه الثانية على 
الت��وايل والثالثة يف مبارياته الأربع الأخ��رية فتجمد ر�صيده عند 39 نقطة 
يف املرك��ز الثاين ع���رش. وتلقى ليون �رشبة موجعة يف �صعي��ه اإىل املناف�صة 
عل��ى املركز الثالث املوؤهل اإىل الدور الفا�ص��ل مل�صابقة دوري اأبطال اأوروبا 

املو�صم املقبل بخ�صارته اأمام �صيفه لوريان 1-4.

البريميرليغ: تشيلسي يتشبث بالصدارة وتوتنهام يبقي على آمال التتويج باللقب

برشلونة يرفض هدية أتليتكو ويثير الشكوك قبل موقعة اليوفنتوس في دوري األبطال
ف�ص��ل بر�صلون��ة يف ا�صتغالل هدي��ة اأتلتيك��و مدريد و�صقط 
ب�صكل مفاجئ اأمام ملقا بهدفن نظيفن وذلك يف مباراة 
ممتع��ة ج��ًدا عل��ى اأر�صي��ة مي��دان "ل روزالي��دا" حل�صاب 
اجلول��ة ال31 م��ن ال��دوري الإ�صب��اين. واأ�ص��اع الن��ادي 
الكتالوين بهذه النتيجة فر�صة النق�صا�س على ال�صدارة، 
ب��ل اإن الف��ارق بينه وب��ن الريال تو�صع ل��� 3 نقاط، فيما 
رفع الن��ادي الأندل�ص��ي ر�صيده للنقط��ة ال30 يف املركز 
ال14 وا�صته��ل بر�صلون��ة املباراة مهاجم��ًا وعازمًا على 
افتت��اح النتيجة، اإذ �صغط بق��وة يف مناطق اخل�صم وخلق 
العدي��د م��ن الفر�س التي كان اأبرزه��ا يف الدقيقة ال 16، 
اإذ ان�ص��ل "لوي�س �صواري��ز" يف العمق ثم �صدد مبهارة 
م��ن عالم��ة اجل��زاء، لك��ن احلار���س الكامريوين 

"اإدري���س كاميني" ت�صدى للكرة برباع��ة مبعًدا اخلطورة 
ع��ن مناطقه. ومن �رشبة حرة مبا�رشة يف الدقيقة ال22، 
ك��اد اأف�صل لع��ب يف العامل 5 مرات "ليوني��ل مي�صي" اأن 
يفتت��ح النتيج��ة، اإذ �ص��دد مبهارة عالية جاع��اًل الكرة متر 
م��ن اأعل��ى احلائ��ط بذك��اء، غري اأن��ه مل يك��ن حمظوًظا يف 
نهاي��ة املطاف باعتالئها العار�ص��ة ببع�س ال�صنتمرتات. 
رد الن��ادي الأندل�ص��ي كان ع��رب الهجمات املرت��دة والتي 
ك��اد اأن ي�صتغله��ا "ري�صي��و" يف الدقيق��ة ال24، فقد ان�صل 
يف العم��ق منفرًدا ثم اأر�صل ك��رة �صاقطة ملباغتة احلار�س 
"تري �صتيجن" الذي كان متقدًما بع�س ال�صيء عن مرماه، 
اإل اأن ت�صديدت��ه مل تك��ن دقيقة ومرت بجوار القائم. وعقب 
8 دقائ��ق م��ن ذل��ك جن��ح ملق��ا بالفع��ل يف اأن يفاج��ئ 

الن��ادي الكتال��وين، فمن هجمة مرت��دة،  ا�صتقبل "�صاندرو 
رامريي��ز" كا�رًشا م�صيدة الت�صلل كرة من منت�صف امليدان 
ثم تق��دم ب�رشعة متفوًق��ا على "ماثي��و" لي�صدد على مين 
احلار���س "تري �صتيج��ن" معانًقا ال�صب��اك ومر�صاًل الفرحة 
للمدرج��ات. ومل يتوق��ف بر�صلون��ة يف ال�ص��وط الثاين عن 
الهجوم واملحاولة ب�صتى الو�صائل والطرق، فال ال�رشبات 
احلرة املبا�رشة املتتالي��ة "ملي�صي" كانت كفيلة مبباغتة 
احلار�س الكامريوين ول التوغل من الأطراف والعمق كان 
ل��ه اأكل��ه، فيما ك��ان ملقا يح��اول عرب الهجم��ات املرتدة 
والت��ي كاد اأن ي�صاعف م��ن خاللها النتيج��ة يف الدقيقة 
ال67، فق��د ا�صتقبل م�صجل اله��دف الأول "�صاندرو" الكرة 
يف العم��ق ثم حولها ل��� "خوانبي" املنف��رد اأمام املرمى، 

لكن ت�صديدة هذا الأخري كان��ت �صعيفة والتقطها احلار�س 
ب�صهول��ة بالغة. وبع��د راأ�صيته اخلط��رية يف الدقيقة ال64 
والت��ي ك��ان ق��اب قو�ص��ن اأو اأدن��ى اأن يعدل م��ن خاللها  
النتيج��ة خا�ص��ة واأن املرم��ى كان فارًغ��ا يف ظل خروج 
احلار���س من مرماه، غادر نيمار اأر�صي��ة امليدان مطروًدا 
بع��د التح��ام متهور مع اأح��د عنا�رش اخل�ص��م تارًكا بذلك 
فريقه يكمل املباراة ب� 10 لعبن فقط. ورغم املحاولت 
الكث��رية لكل م��ن مي�ص��ي، �صواري��ز والتغي��ريات التي قام 
به��ا "اإنريكي"، ف�ص��ل بر�صلونة يف تعدي��ل النتيجة، بل اإن 
الهجمات املرتدة لأ�صح��اب الأر�س كانت الأكرث خطورة 
وجعلته��م  يق�ص��ون عليه��م متاًم��ا بهدف ث��ان يف الوقت 

املبدد عرب "جوين". 

هيجواين يدخل تأريخ يوفنتوس

فالكاو يقود موناكو للفوز 
الخامس على التوالي

أستراليا تهزم أميركا في كأس ديفيز للتنس

هاميلتون يتوج بلقب جائزة الصين في فورموال 1

 تعاف��ى ني��ك كرييو�س م��ن بداية 
و6-3   7-6 ليف��وز  متو�صط��ة 
و4-6 عل��ى �صام كوي��ري ويقود 
نهائ��ي  لقب��ل  للتاأه��ل  ا�صرتالي��ا 
كاأ�س ديفيز لف��رق الرجال للتن�س 
الولي��ات  عل��ى   3-1 بالتف��وق 

املتحدة يف برزبن ام�س الأحد.
 16 امل�صن��ف  كرييو���س  واأطل��ق 
بع��د  عالي��ة  �رشخ��ة  عاملي��ا 
باق��ي  م��ع  واحتف��ل  النت�ص��ار 
النت�ص��ار  بعدم��ا ح�ص��م  زمالئ��ه 
اأك��رث  باإر�ص��ال �صاح��ق بع��د م��رور 

م��ن �صاعتن م��ن اللع��ب. و�صتلعب ا�صرتاليا م��ع بلجيكا 
اأو اإيطالي��ا. وتقدم��ت ا�صرتالي��ا -2�صف��ر بع��د التف��وق 
يف مناف�ص��ات الف��ردي ي��وم اجلمع��ة بتف��وق ج��وردان 
طوم�ص��ون امل�صن��ف 79 عامليا على ج��اك �صوك 6-3 
و6-3 و6-7 و4-6 وتغل��ب كرييو�س على جون اإي�صرن 
5-7 و6-7 و6-7. و�صارك �صوك بدل من كويري يف 
مناف�صات الزوجي اأم�س وا�صرتك مع �صتيف جون�صون يف 
الفوز على �صام جروث وجون بريز 6-3 و3-6 و6-2 
و6-2 و3-6 لتقل���س اأمريكا الفارق ومتلك فر�صة يف 
التاأه��ل. وب��داأ كرييو���س )21 عام��ا(، الذي ق��دم ال�صهر 
املا�ص��ي اأف�ص��ل م�صتويات��ه عل��ى الإط��الق يف التن�س، 
املب��اراة ب�صكل متو�صط وخ���رش �صوط اإر�صال��ه بعد خطاأ 

مزدوج يف وقت مبكر من املجموعة الأوىل.
لك��ن �رشب��ة اأمامية قوي��ة جعلته يك�رش اإر�ص��ال كويري 

ويقل�س الفارق اإىل 3-4 اإ�صافة اإىل امتالك الإر�صال.
واحت��اج كرييو�س رغم ذلك لإر�صال �صاحق لإنقاذ نف�صه 

من خ�صارة املجموعة واللجوء اإىل �صوط فا�صل.
وحظ��ي كرييو���س بدع��م هائ��ل م��ن امل�صجع��ن ليفوز 
بال�ص��وط الفا�ص��ل 4-7 وبع��د 33 دقيق��ة اأخ��رى ف��از 

الالعب ال�صرتايل باملجموعة الثانية.
وكان كويري مرتن على بعد نقطة واحدة من ك�رش اأول 
اإر�ص��ال لكرييو�س يف املجموعة الثالثة ورغم اأن الالعب 
ال�صرتايل اأنقذ نف�صه يف املنا�صبتن فاإنه فقد اإر�صاله يف 

املنا�صبة الثالثة ليتاأخر 3-1.

ت��وج الربيط��اين لوي���س هاميلت��ون �صائ��ق فريق 
مر�صيد���س بلق��ب �صب��اق جائ��زة ال�ص��ن الكربى 
الي��وم، الأح��د، �صم��ن مناف�ص��ات بطول��ة الع��امل 

)اجلائزة الكربى( ل�صباقات �صيارات فورمول1.
وحل الأملاين �صيبا�صتيان فيتيل �صائق فرياري يف 
املرك��ز الثاين، يليه الهولن��دي ماك�س فري�صتابن، 

�صائق فريق ريد بول، يف املركز الثالث.
وت�ص��در هاميلت��ون التجرب��ة الر�صمي��ة لل�صب��اق 
اأم���س، ال�صب��ت، عل��ى م�صمار "�صنغه��اي" الدويل 
البالغ طول��ه 451ر5 كيلومرت، يف دقيقة واحدة 
و678ر31 ثاني��ة ليحطم الرقم القيا�صي لأف�صل 
زمن للفة على هذا امل�صمار والبالغ دقيقة واحدة 
و238ر32 بعدما ظل هذا الرقم القيا�صي م�صجال 

با�ص��م الأ�صط��ورة الأمل��اين مايك��ل �صوماخر منذ 
2004. و�صب��ق لهاميلتون اأن توج بلقب ال�صباق 
ال�صين��ي 4 م��رات �صابق��ة، وه��و م��ا مل يق��رتب 
من��ه اأي �صائق اآخ��ر. وجنح هاميلت��ون يف اإعادة 
مر�صيد�س اإىل امل�صهد بعد فوز فيتيل بلقب جائزة 

اأ�صرتاليا الكربى، ال�صباق الفتتاحي للمو�صم.
ويقت�ص��م هاميلتون وفيتيل �صدارة الرتتيب العام 
لفئ��ة ال�صائق��ن بر�صي��د 43 نقط��ة لك��ل منهما، 
بع��د فوز فيتيل بلق��ب ال�صباق الأول ه��ذا املو�صم 
يف اأ�صرتالي��ا، ث��م ح�صوله على املرك��ز الثاين يف 
ال�ص��ن، بجانب ح�ص��ول الربيطاين عل��ى املركز 
الث��اين يف اأ�صرتالي��ا، قب��ل اأن يحق��ق الف��وز يف 
�صنغه��اي. ويت�ص��در فري��ق مر�صيد���س الرتتي��ب 

الع��ام لفئة الف��رق )ال�صن��اع( بر�صيد 
66 نقطة، ويحل فرياري يف املركز 

الثاين بر�صيد 65 نقطة.
فالت��ريي  الفنلن��دي  واأنه��ى 

مر�صيد���س  �صائ��ق  بوتا���س 
املرك��ز  يف  ال�صب��اق 
ال�صاد���س، بعدم��ا ب��داأ من 
املرك��ز الثال��ث، وذلك بعد 
ارتكابه خط��اأ اأثناء دخول 

�صيارة الأمان اإىل امل�صمار، 
وج��اء الفنلندي الآخ��ر كيمي 

رايكونن زميل فيتيل يف فرياري 
يف املركز اخلام�س.

روبن يحلم بتكرار سيناريو 
دورتموند أمام ريال مدريد


