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طارق العشري قرر حتمل املسؤولية واالستقالة من تدريب حرس احلدود

اإلنتاج يعمّق جراح حرس الحدود ويجبر العشري على االستقالة
حنفي داخ����ل منطقة اجلزاء وتخطى 
الظهير األمين شريف رجب وسدد بالقدم 

اليسرى في شباك غزل احمللة.
وأكمل بوبا الرباعي����ة عندما نفذ 
بنجاح ركلة جزاء ثالثة لصالح فريقه 
قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء، وبهذه 
النتيجة يكون احتاد الشرطة قد احتل 
املركز السادس برصيد 19 نقطة، في 
حني تراجع غزل احمللة للمركز العاشر 

برصيد 17 نقطة.
وعلى ملعب بتروسبورت بالتجمع 
اخلامس، خطف إنبي 3 نقاط ثمينة 
من ضيفه املقاول����ون العرب وحول 
البترولي تأخره بهدف لفوز  الفريق 

بهدفني.
وتقدم املقاولون في الشوط األول 
عن طريق مهاجمه رضا الويشي الذي 
رفع رصيده إلى 4 أهداف هذا املوسم، 
وتعادل العاج����ي ديفونيه إلنبي في 
الشوط الثاني. وأضاع عالء كمال ضربة 
جزاء للمقاولون عندما كانت النتيجة 
تقدم املقاولون بهدف، كما أضاع إيهاب 
املصري هدف التقدم من جديد )للذئاب( 
بطريقة أشبه بالكوميدية. بعدها جنح 
مهاجم إنبي الدولي أحمد رؤوف في 
إصابة املقاولون بالصدمة عندما أحرز 

هدف التقدم في الوقت بدل الضائع.
ورف����ع إنبي رصيده إلى 20 نقطة 
ويقفز للمركز السادس بينما يتجمد 
رصيد املقاولون عند 18 نقطة يحتل 

بها املركز الثامن.
واصل املنصورة سلسلة النتائج 
السيئة، وخس����ر على أرضه ووسط 
جماهيره من االحتاد الس����كندري 0 � 
1 في أول لقاء ل����ه حتت قيادة املدير 
الفني اجلديد محمد صالح الذي تولى 
املهمة الفنية لزعيم الدقهلية خلفا حملمد 

حلمي.

في الدقيق����ة 79، لينتهي اللقاء بفوز 
اإلنتاج احلربي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد اإلنتاج 
احلربي إلى 20 نقطة يحتل بها املركز 
اخلامس، بينما يتجمد رصيد احلرس 

عند 16 نقطة ويقبع في املركز ال� 11.
وفي نف����س اجلولة، ف����از احتاد 
الش����رطة على ضيفه غزل احمللة 4 � 
0، على الرغم من ان فريق الشرطة لعب 
ب� 10 العبني منذ الدقيقة االولى للمباراة 

التي أقيمت على ملعبه بالعباسية.
وتساوى الفريقان في عدد الالعبني 
في الدقيقة 21 عندما طرد أيضا العب 
غزل احمللة مرزوق صالح، بعدها جنح 
فريق الشرطة في إنهاء شوط املباراة 
األول وهو متقدم )2 � 0( بعد أن أحرز 
دويدار ايضا الهدف الثاني له ولفريقه 

من ركلة جزاء اخرى.
وعزز احتاد الش����رطة تقدمه في 
الدقيقة 58 عن طريق املهاجم النيجيري 
مينوسو بوبا الذي سجل الهدف الثالث، 
عندما اس����تقبل متريرة القائد محمد 

ال� 14 من الدوري املصري.
وأرجع العشري قرار استقالته إلى 
فشله في حتقيق أي فوز في املباريات 
األخيرة بالدوري املصري، األمر الذي 
دفعه إلى ترك املهم����ة مبكرا قبل أن 

يتدهور حال الفريق بشكل أكبر.
وأوضح العشري أنه سيقضي بعض 
الوقت في الراحة دون عمل، وبعد ذلك 

سيتولى التدريب مع فريق آخر.
وكان اإلنت����اج احلربي قد واصل 
صحوت����ه، وانت����زع 3 نق����اط غالية 
بالتغلب على مضيفه حرس احلدود. 
تقدم للحرس في الشوط األول أحمد 
س����المة في الدقيقة االولى، ثم أدرك 
اإلنتاج احلربي التع����ادل عن طريق 
العبه جمعة مشهور في الدقيقة 49، 
وفي الش����وط الثان����ي أحرز احلرس 
الهدف الثاني عن طريق مهاجمه احمد 
عبدالغني في الدقيق����ة 59، ثم أدرك 
اإلنتاج احلربي التع����ادل عن طريق 
حسن موسى في الدقيقة 76، ثم استطاع 
مؤمن زكريا إحراز الهدف الثالث لإلنتاج 

املص����ري املمتاز، وس����يبدأ املنتخب 
معس����كره في اليوم التالي مباشرة، 
وسيكون مفتوحا ملدة يومني ثم يبدأ 

املعسكر املغلق.
املنتخ����ب  ان  واض����اف صدق����ي 
س����يخوض مباراتني أم����ام توغو أو 
بوركينا فاسو أو غانا يوم 30 اجلاري 
ثم يتوجه إلى اإلمارات ليلعب مباراة 
ودية ثانية ويعود إلى القاهرة يوم 8 
يناير املقبل استعدادا للسفر في نفس 
اليوم إلى أنغوال بطائرة خاصة، يذكر 
ان املنتخب املصري سينافس ضمن 
املجموعة الثالثة التي تضم نيجيريا 

وموزمبيق وبنني.

العشري يستقيل

من جهة اخرى، تقدم املدير الفني 
لفريق حرس احلدود طارق العشري 
باستقالته عقب الهزمية التي مني بها 
الفريق العسكري مؤخرا أمام اإلنتاج 
احلربي 2 � 3 على ملعبه بستاد املكس 
باالسكندرية ضمن منافسات االسبوع 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
حدد مجلس إدارة االحتاد املصري 
لكرة القدم يوم 21 اجلاري موعدا لعقد 
اجتماع املجلس حلسم بعض األمور 
املهمة يأتي على رأسها البت في أزمة 
التي  الزمالك وحرس احلدود  مباراة 
فاز بها األخير 2 � 1، ومطالبة الزمالك 
بإعادتها ملشاركة أحمد عيد عبدامللك 
مهاجم احلرس فيه����ا بحجة أنه كان 
يجب إيقافه أكثر من مباراة بعد طرده 
لسوء سلوكه ضد احلكم الدولي سمير 
محمود عثمان بعد انتهاء مباراة فريقه 

أمام املقاولون.
التط����رق لوضع  ه����ذا وس����يتم 
الترتيبات اخلاصة باجلمعية العمومية 
غير العادية التي مت الدعوة لها لتقام 
في 29 اجلاري مبقر اجلبالية، وينتظر 
أن يتحدد بشكل نهائي خالل االجتماع 
جدول األعمال التي ستناقشها اجلمعية 
العمومية في اجتماعها والتي ستتركز 
في تعديل بعض بنود النظام األساسي 
اخل����اص بالتعيني في مجلس اإلدارة 
وض����رورة حصول أي مرش����ح على 
تأييد نس����بة 10% على األقل ليترشح 
في االنتخابات وكذلك سيتم نظر أمر 
الئحة جلنة شؤون الالعبني وموقف 

رئيسها مجدي عبدالغني.
من ناحية اخرى، قرر اجلهاز الفني 
للمنتخب املصري لكرة القدم بقيادة 
حسن شحاتة ان يخوض »الفراعنة« 
مباراتني وديتني فقط استعدادا للدفاع 
عن لقب أمم أفريقيا 2010 التي ستنطلق 
في أنغوال في الفترة من10 إلى 31 الشهر 
املقبل. وأوضح املدرب املساعد للمنتخب 
حمادة صدقي ان اجلهاز الفني سيختار 
24 العبا مبن فيهم احملترفون و4 حراس 
للمرمى يوم االثنني املقبل بعد انتهاء 
املرحلة األخيرة من الدور األول للدوري 

مصر تخوض مباراتين وديتين استعداداً ألمم أفريقيا

أكد مدافع االهلي احمد الس��يد انه لم يجدد مع ناديه 
حتى تلك اللحظة بعد ان وصلت املفاوضات بني الطرفني 
الى طريق مسدود نظرا الختالف وجهات النظر مشيرا 

الى انه ينتظر عروضا من أندية تركية ويونانية.
وقال السيد في تصريحات ان أمر جتديد تعاقده مع 
األهلي لم يحس��م بعد نظرا للخالف على املقابل املادي 
ال��ذي تقدم به النادي والذي لم يرض��ى متطلباتي التي 

حتدثت عنها مع املسؤولني من قبل.
وأش��ار مدافع األهل��ي إلى ان وكي��ل أعماله قام 

بإخب��اره انه ميل��ك عروضا م��ن أندي��ة كبيرة في 
اليونان وتركيا ستصله خالل األيام القادمة وسيقوم 
بالب��ت في أم��ر انتقاله ألحد تلك الف��رق خالل فترة 
االنتقاالت الش��توية القادمة إذا ل��م يتم االتفاق بينه 
وبني األهلي. ويغيب احمد السيد عن صفوف األهلي 
لفترة تقترب من الش��هر ونصف الشهر بعد إصابته 
بكس��ر في ضلعني أثناء التدريبات التي س��بقت لقاء 
األهلي واالسماعيلي في املرحلة الثالثة عشرة ملسابقة 

الدوري املمتاز.

من ناحية أخرى، شن رئيس نادي احتاد جدة السعودي د.خالد 
املرزوقي هجوما الذعا على الطريقة التي أرس����ل بها نادي الريان 
القط����ري عرضه الس����تعارة قائد الفريق محم����د نور خالل فترة 
االنتقاالت الش����توية. وقال املرزوقي في تصريح ان الريان أرسل 
عرضه بطريقة غير نظامية وغير احترافية على حد قوله، مؤكدا 
أن العرض وصل للنادي على ورق غير رسمي من الريان، وأيضا 
أرسل إلى عضو شرف النادي الوسيط في الصفقة سالم بن محفوظ 
وليس إلدارة نادي االحتاد، وكذلك حسب تصريح املرزوقي وصل 
الع����رض من دون أي تفاصيل في العرض عدا تاريخ اإلعارة فقط 
والذي حدد في األول من يناير وحتى اخلامس عشر من مايو 2010. 
ويأتي هذا االنتقاد بعد أقل من 24 ساعة على االنتقاد الذي وجهه 
نائب رئيس نادي الريان القطري علي النعيمي لكيفية تس����ريب 

العرض للصحافة السعودية على حد قوله.
 من جهته، قال عضو شرف نادي االحتاد والوسيط في الصفقة 

سالم بن محفوظ انه اتفق مسبقا مع رئيس النادي خالد املرزوقي 
على البحث عن عرض خليجي حملمد نور ملا مير به الالعب من أزمة 
نفسية في الفريق على حد قوله مؤكدا محفوظ أن العرض لم يرسل 

له كما قال املرزوقي، وإمنا كان هو وسيطا فقط في الصفقة.
من جانب آخر أكد نائب رئيس نادي الريان القطري علي النعيمي 
أن حديث املرزوقي جانبه الصواب كثيرا وأن ناديه تعامل مع العرض 
 باحترافية تامة مبينا أن اخلطاب أرسل باسم رئيس نادي االحتاد.

وبتسارع هذه األحداث بني الدوحة وجدة يبدو أن األمور تتجه حملو 
األمر برمته ونسيان قصة العرض الرياني حملمد نور بشكل نهائي، 
خاصة أن رئيس نادي االحتاد رغم اتفاقه مع عضو الشرف سالم 
بن محفوظ على عرض نور على أندية خليجية عاد النتقاد العرض 
بأكمله بعد ضغوظ جماهيرية وشرفية واجهها ملجرد تفكيره في 

االستغناء عن محمد نور في هذا التوقيت بالتحديد.

السيد يرفض التجديد لألهلي

المرزوقي ينتقد الريان لمفاوضته نور بطريقة غير احترافية

الهالل اجتاز القادسية بصعوبة واحتفظ بالصدارة

حمزة ادريس استقالته من منصبه 
بعد تردي نتائج الفريق في اآلونة 
االخيرة وت����ردد عن عودة اداري 
الفريق السابق حمد الصنيح بعد 
مطالبات شرفية طالبت ايضا باقالة 
مدرب الفريق االرجنتيني غابريال 
كالديرون نتيجة عدم مقدرته على 
حتقيق نتائج ايجابية في اللقاءات 
الس����ابقة وتقلي����ص فرصته في 

احلفاظ على لقبه.

الطايع  طريق مدافع احلزم وليد 
باخلطأ في مرم����اه )13( ومحمد 
السهالوي )27( الذي اهدر ايضا 
فرصتني من انفراد بحارس املرمى 
وقلص احل����زم الفارق عن طريق 
ضرب����ة ج����زاء )66( نفذها وليد 
اجليزاني ثم تع����ادل عن طريق 
املغربي صالح الدين عقال فاستمر 
النصر سابع الترتيب واحلزم ثامنا. 
من جهة اخرى قدم مدير كرة االحتاد 

اخفق في ضربة اجلزاء التي اتيحت 
الرائد آخر  لفريقه )74( واستمر 
الترتيب برصيد ست نقاط فقط، 

فيما حل االهلي رابعا.
وفي الرس ادرك احلزمة التعادل 
مع النصر بنتيجة 2-2 في الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع واهدر 
النصر فرصة حتقيقه لفوز سهل 
خاصة في الشوط االول الذي اكتفى 
فيه بهدفني دون مقابل سجال عن 

الرياض ـ خالد المصيبيح
اس����تمر الهالل ف����ي صدارته 
لفرق الدوري الس����عودي بعد ان 
رفع رصيده من النقاط الى 32 كان 
آخرها ثالثا نالها بصعوبة بفوزه 
امام القادسية صاحب املركز قبل 
االخير 2-1، بعد ان انتهى الشوط 
االول بني الفريقني بالتعادل بهدف 

لكل منهما.
وافتتح هداف املسابقة محمد 
الش����لهوب االهداف ف����ي الدقيقة 
14، وتع����ادل للقادس����ية مهاجمه 
االورغواني خوان كوفينغني في 
الدقيقة 19 فيما جاء هدف االنقاذ 
للهالل عن طريق مهاجمة عيسى 
احملياني )54( ول����م يقدم الهالل 
في اللقاء ما كان عليه في اجلولة 
املاضية امام االحتاد وتأثر بغياب 
البرازيلي نيفيز وياسر القحطاني 
فيما ال يزال القادس����ية في وضع 
صعب واستمر في مركزه املتأخر. 
وفي جدة، تواصلت نتائج حامل 
اللقب االحتاد السيئة ومعها اهداره 
للنقاط املتتالية حيث خسر احدى 
عشرة نقطة من اصل خمس عشرة 
في اخر خمس مباريات وهو رقم 
اقل بكثير عن الذي حققه املوسم 
املاضي كامال عندما حقق اللقب ولم 
يستطع االحتاد في لقائه األخير 
امام الفتح اخلروج من اثار خسارة 
الهالل األخيرة فتعادل مع الفتح 
بهدف ل����كل منهما على الرغم من 
تقدمه بهدف هشام ابوشروان )58( 
اال ان الفتح ادرك التعادل عن طريق 
ضربة جزاء نفذه����ا هدافه احمد 
ابوعبيد )75( فاستمر االحتاد ثالثا 
برصيد 19 نقطة والفتح خامس����ا 
برصد 14 نقطة. وعاد االهلي الى 
الفوز بعد غياب خمس جوالت وذلك 
على حساب مستضيفه الرائد 1-2، 
وكان االهلي قد انهى الشوط االول 
بالهدفني عن طريق مالك معاذ الذي 
سجل اول اهدافه في املوسم )21( 
العبداهلل )34(، فيما  ثم صاحب 
كان الش����وط الثاني للرائد الذي 
سجل هدفا في الدقيقة )71( بواسطة 
البرازيل����ي فيليب كامبوس الذي 
ايضا اهدر فرصة التعادل عندما 

االتحاد واصل إهدار النقاط واألهلي فاز بعد غياب

ضغوط جماهيرية وشرفية منعت انتقال جنم االحتاد محمد نور للريان القطري

احلكم اإليطالي روبرتو روسيتي يطلب من البرازيلي دينلسون سرعة التوجه إلى حراسة املرمى بعد طرد احلارس األساسي     )أ.ف.پ(

عاد جنم هيوسنت روكتس ترايسي ماغريدي 
الى املالعب بعد ابالله من االصابة وشارك في فوز 
فريقه على ضيفه ديترويت بيس��تونز 107 � 96 

ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
ولم يلعب ماغريدي منذ 9 فبراير املاضي بعد 
خضوع��ه جلراحة في ركبته اليس��رى، وخاض 
الالعب الذي شارك 7 مرات في مباراة كل النجوم، 
8 دقائق في الربع األول من اللقاء. وسجل 3 نقاط 
م��ن رمية ثالثية على ملعب »تويوتا س��نتر« في 

تكساس أمام 14899 متفرجا.
وأوقف روكتس سلس��لة م��ن 5 انتصارات 
لبيستونز وس��جل له كل من األرجنتيني لويس 
س��كوال وأرون بروكس 23 نقط��ة، البديل كارل 
الن��دري 19 نقطة والروكي تش��ايس بادينغر 16 
نقطة و12 متابعة الذي خاض اللقاء اساس��يا بدال 
من تريفور أريزا املوقوف اثر ضربه العبا بكوعه 

يوم االحد املاضي.
وقب��ل املباراة حتدث املدرب ري��ك أدملان مع 
ماغري��دي داخل غرف املالبس، ث��م قال الالعب 
بعد نهاية اللقاء: »لقد فاجأني األمر، اس��تدعاني 
وقال لي بأنه سيش��ركني نح��و 7 دقائق. ولدى 
اخلاسر، كان ريتشارد هاميلتون األفضل مع 21 
نقطة، وأضاف رودني ستاكي 17 نقطة، تشارلي 
فيالنويفا 16 نقطة والس��ويدي يوناس جيريبكو 
15 نقط��ة. وكالعادة، لعب جنم ل��وس اجنيليس 
ليكرز كوبي براينت دور القائد فدك سلة شيكاغو 
بول��ز ب� 42 نقطة، ليحقق حامل اللقب فوزا هاما 
خارج أرضه 96 � 87 على ملعب »يونايتد سنتر« 

في شيكاغو أمام 21416 متفرجا.
ورغم إصابته بكس��ر في إبه��ام يده اليمنى، 

س��جل براينت 20 نقطة في الرب��ع األول وأنهى 
اللق��اء بكرة س��احقة، في وق��ت كان يصيح فيه 
جمهور شيكاغو »أم في بي« أي أفضل العب في 

الدوري احتراما ألداء جنم الدوري.
وقال العب ليكرز رون ارتس��ت انه لم يجرؤ 
على س��ؤال براينت عن إصابته: »لو س��ألته عن 
إصابته لصدني. عندما يكون مصابا، ال يس��مح 
لك أن تس��أله أو تطمئن عليه. يجن جنونه، حقا، 

تعتقدون انه ميزح لكنه جاد للغاية. انه جندي«.
والتق��ط اإلس��باني ب��او غاس��ول 16 متابعة 
وس��جل 10 نقاط، في املباراة التي شارك فيها 8 
العبني فقط مع ليكرز الذي حقق فوزه ال� 12 في 
مباريات��ه ال� 13 األخيرة والس��ادس على التوالي 

على بولز.
ول��دى بولز ال��ذي تعرض بدوره خلس��ارته 
ال� 11 ف��ي آخر 13 مباراة، س��جل كل من ديريك 
روز ولوول دنغ 21 نقطة وأضاف العب االرتكاز 

الفرنسي يواكيم نواه 11 نقطة و20 متابعة.
وحقق كليفالند كافالييرز متصدر املجموعة 
الوسطى فوزه العاش��ر على أرضه على حساب 
نيوجيرس��ي نتس 99 � 89 على ملعب »كويكن 

لونز أرينا« في كليفالند أمام 20562 متفرجا.
وأتت املب��اراة صاخبة ومتوترة بني الطرفني، 
حس��مها كليفالند بقي��ادة جنمه الف��ذ ليبرون 
جيمس )23 نقطة(، والعبي االرتكاز شاكيل أونيل 

والليتواني زيدروناس ايلغوسكاس )16 نقطة(.
وب��رز أيضا من الطرف الثاني العب االرتكاز 
بروك لوبيز مس��جال 22 نقطة و15 متابعة، ديفني 
هاري��س )22 نقط��ة( والبديل رافر ألس��تون 20 

نقطة بينها 4 ثالثيات.

روزبرغ يرفض مسمى 
»السائق الثاني«

براينت يدك سلة شيكاغو بـ 42 نقطة

فارياس ينتقد الحكم بعد الخسارة أمام استوديانتس

من حضر إلى امللعب كان بوسعه 
معرف����ة الفريق الذي حصل على 
راحة. لو كان استوديانتس شارك 
في البطولة من البداية لرمبا لم 

يكن ليتأهل للنهائي«.
وتابع »نستطيع بوضوح أن 
نرى الرغبة في وضع استوديانتس 

في النهائي مع برشلونة«.

فرق حتابي بط����ل اوروبا وبطل 
اللذين يبدآن  أميركا اجلنوبي����ة 
املش����اركة من الدور قبل النهائي 
بينما احتاج فريق����ه للفوز 1-2 
على مازميبي اجنلبير من الكونغو 
الدميوقراطي����ة في دور الثمانية 

ليتأهل ملواجهة استوديانتس.
وقال امل����درب البرازيلي »كل 

هن����اك اراء مختلف����ة وال أحد 
يحتكر احلقيقة«.

وأضاف »طرد ثالثة العبني أمر 
صعب على أي فريق في العالم لذلك 
كان من الواضح أن املهمة أصبحت 

صعبة بالنسبة لهم«.
وقال فارياس أيضا إن نظام 
البطولة التي تشارك فيها سبعة 

البرازيلي س����يرجيو  ألق����ى 
فارياس مدرب بوهانغ س����تيلرز 
الكوري اجلنوب����ي بالالئمة على 
احلك����م ونظام البطول����ة بعدما 
ش����اهد فريقه ينهي مباراته أمام 
اس����توديانتس االرجنتيني في 
الدور قب����ل النهائي لكأس العالم 
لكرة القدم لألندية بثمانية العبني 

ويخسر 2-1 امس االول.
وطرد احلكم االيطالي روبرتو 
روسيتي ثالثة العبني من بوهانغ 
بطل اسيا بينهم القائد هوانغ جاي 
وون واحلارس شني هوا يونغ في 
مباراة سيئة جرت بستاد محمد 

بن زايد في أبوظبي.
وق����ال فاري����اس »النتيجة ال 
تعكس م����ا ش����اهدناه في أرض 
امللعب وازدادت سوءا بسبب أخطاء 
احلكم. لقد حققنا املزيد في هذه 
املسابقة لكن كرة القدم وضعتنا في 
مواقف شديدة املرارة وكان هذا هو 
احلال اليوم«. واعترف اليخاندرو 
سابيال مدرب استوديانتس بأن 
فريقه استفاد من بعض القرارات 
التحكيمية لكن����ه قال إن حاالت 

الطرد كانت مبررة.
وقال سابيال »قد يكون احلكم 
أطلق صافرته في صالح سيطرة 
استوديانتس لكنه بصورة عامة 
طبق لوائح االحتاد الدولي لكرة 

القدم )الفيفا( في حاالت الطرد.

نيك��و  األملان��ي  رف��ض 
روزب��رغ أن يكون الس��ائق 
الثاني خل��ف مواطنه وبطل 
ميكاي��ل  الس��ابق  العال��م 
ش��وماخر الذي يت��ردد انه 
سينضم الى فريق مرسيدس 
جي بي املوسم املقبل خلوض 
العال��م  بطول��ة  منافس��ات 

للفورموال واحد.
وق��ال روزبرغ )24 عاما( 
لصحيفة »بيلد« األملانية: »أنا 

الرقم اثنني؟ كال.
ش��ومي  احترم  لكنن��ي 

كثيرا«.
وكان��ت مجلة »فوكوس« 
االملانية االسبوعية ذكرت ان 
»شومي« سيستعيد مسيرته 
االحترافي��ة الت��ي توقف��ت 
ع��ام 2006 بعدما أحرز لقب 
بطول��ة العالم 7 مرات وحقق 
91 انتصارا على حلبات الفئة 

األولى.
»في  روزب��رغ:  وأضاف 
مرس��يدس ال يوجد تراتبية. 
على  الس��ائقان  كان  لطامل��ا 
مس��افة واح��دة. بالطبع اذا 
ناف��س احد الس��ائقني على 
اللق��ب ف��ي نهاية املوس��م، 
هذا  عل��ى  الفريق  س��يركز 

السائق.


