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في سباقات »أوتوباكس سوبر جي تي 500« للعام 2017

لكزس »LC 500« رقم 36 لـ »إيه يو تومز« 
تفوز باملركز األول في »أوتوبوليس«

بعد هيمنتها الواضحة على 
اجلولتني السابقتني من سلسلة 
سباقات »أوتوباكس سوبر جي 
تي 500« للعام 2017 على حلبتي 
»أوكاياما« و»فوجي«، برهنت 
مركبات لكزس »LC 500« مرة 
أخرى عن قدراتها االستثنائية 
علــى حلبــة »أوتوبوليس«، 
الثالث  الفوز  مســجلة بذلك 
لها علــى التوالي ضمن هذه 
السلسلة. وكان الفوز هذه املرة 
 LC« من نصيب مركبة لكزس
500« رقم 36 لفريق »إيه يو 
تومز«، والتــي حافظت على 
رايــة لكــزس مرفوعة على 
التتويــج في  رأس منصــة 
البطولة،  الثالثة مــن  اجلولة 
والتي يقودها السائقان كازوكي 

ناكاجيما وجيمس روسيتر.
وفي سباق أقيم في أجواء 
صحوة، وامتد على مسافة 300 
كيلومتر، انطلقت مركبة لكزس 
LC 500 رقم 36 لفريق »إيه يو 
تومز« في طريقها من املركز 
السابع في ترتيب االنطالق، 
وصــوال إلى اعتــالء منصة 
التتويــج في املركــز األول، 
تألق  ليستمر بذلك مسلسل 
مركبات لكزس منذ انطالق هذا 
املوسم، وتعزيز صدارة الفريق 

في ترتيب بطولة املصنعني.
املناســبة، قال  وبهــذه 
تاكايوكــي يوشيتســوغو، 
للمكتب  الرئيســي  املمثــل 
التمثيلي لشــركة تويوتا في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا: »أود أن أهنئ فريق 
)إيه يو تومز( على جناحه في 
احلفاظ على هيمنة مركبات 
لكزس على صدارة املنافسات 
انطالق موسم 2017 من  منذ 
خالل هذا األداء املميز اآلخر 

الذي قدمه«.

جوالت تأهيلية
هــذا وتقــام اجلــوالت 
التأهيلية لســباقات »سوبر 
جــي تي« بنظــام فريد على 
مرحلتني يسمح للفرق بالتأهل 
أنه  الفعلي، ما يعني  للسباق 
علــى كال ســائقي الفريــق 
تسجيل زمن أسرع دورة في 
اجلوالت التمهيدية ضمن املهلة 
احملددة، وذلك بهدف احلصول 
على مركز أفضل في ترتيب 
االنطالق في السباق الفعلي، 
مما يجعــل منها معركة غاية 

في التشويق واإلثارة جديرة 
باملشاهدة.

انطالق السباق
ومع انطالق السباق، متكنت 
مركبة الفريــق املنافس التي 
املركز األول من  انطلقت في 
حتقيق زمن أسرع دورة في 
السباق ككل في الدورة الثانية، 
لتنفرد بالصدارة بفارق يزيد 
عن 6 ثوان عن أقرب املنافسني 
بحلول الــدورة الرابعة. ومع 
ذلك، فقد تسبب حادث كبير 
في الدورة اخلامسة في إقصاء 
مركبتني من املنافسة وحذف أي 
مزايا تقدم أثناء خروج مركبة 

السالمة على احللبة.
السباق  وبعد اســتئناف 
في الدورة الـــ 14، اضطرت 
إبطاء  إلى  املركبات املتصدرة 
للبقاء وراء مركبات  سرعتها 
فئة »جــي تي 300«، حيث ان 
سباقات »سوبر جي تي« جتمع 
بني منافســات فئتي »جي تي 
500« و»جــي تي 300«، األمر 
الســباقات  الذي يجعل هذه 
أكثر تشويقا للجماهير بفضل 
املختلفة بني  األداء  مستويات 
الفئتني اللتني تتسابقان سويا 
على نفس احللبة. وأتاح هذا 
التأخير املؤقت للسائق هايكي 
كوفاالينن االنضمام إلى املنافسة 
 LC 500 على منت مركبة لكزس
التي حتمل الرقم 1، لتنجح في 
نهاية األمر من التقدم إلى املركز 
الثاني بحلول منتصف السباق.
وبحلول الــدورة الـ 30، 
بــدأت الفرق عمليــة تبديل 
الســائقني الروتينيــة. وفي 
حركة مدروسة بعناية، توجهت 

مركبة لكزس LC 500 رقم 1 
لفريق »دينسو كوبيلكو سارد« 
إلى نقطــة الصيانة في نفس 
التوقيت مع املركبة املتصدرة، 
لتنجح في العودة إلى السباق 
املركز  املــرة في  ولكن هذه 
األول، وذلك بعــد أن أجرى 
الفريق عمليــة صيانة فائقة 
الفترة،  السرعة. وخالل هذه 
رفع السائق جيمس روسيتر 
من زخم أدائه بشكل كبير على 
منت مركبة لكزس LC 500 رقم 
36، ومتكن من احتالل الصدارة 
وصوال للدورة الـ 35، ليحرز 
بذلك تقدما كبيرا أتاح لزميله 
في الفريق الســائق كازوكي 
ناكاجيما القفــز إلى صدارة 
الســرعة  العام بعد  الترتيب 
اخلاطفــة التي أجنزها فريق 
الصيانة فــي نقطة التوقف، 
والتقدم علــى مركبة لكزس 

LC 500 التي حتمل الرقم 1.
انطــالق مركبتي  ومــع 
لكزس LC 500 رقم 36 ورقم 
1 في املركزين األول والثاني 
وتقدمهما لتوسيع الفارق الذي 
يفصلهما عن بقية املنافسني، 
كانت هناك 6 مركبات تتنافس 

على املركز الثالث.
وبعد ذلك، انطلق السائق 
الصدارة على  ناكاجيما في 
 LC 500 منت مركبــة لكزس
التي حتمل الرقم 36 وصوال 
إلى خط النهاية بفارق مذهل 
السائق  ثانية. وقال  بلغ 26 
ناكاجيمــا: »بدأت  كازوكي 
ثقتي تهتز بعض الشيء بعد 
التأهيلية. ولذلك،  اجلوالت 
فقد قررت أن أخوض السباق 
محافظا على هدوء أعصابي«.

مركبات لكزس 
LC 500 حتقق 

االنتصار الثالث لها 
على التوالي

ڤيتل حتت املجهر في »جائزة النمسا«

سائق فيراري األملاني سيباستيان ڤيتل 
ســيكون حتــت املجهر أكثر مــن أي وقت 
مضى عندما يخوض بعد غد األحد جائزة 
النمسا الكبرى ضمن املرحلة التاسعة من 
بطولــة العالم لســباقات الفورموال واحد 
على حلبــة »ريد بول رينغ«. وأفلت بطل 
العالم أربع مرات من عقوبات إضافية على 
خلفية اصطدامه املتعمد مبنافســه سائق 
مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في 
٢5 يونيو خالل جائزة اذربيجان الكبرى 
علــى حلبة باكــو، لكن عليــه احلذر أكثر 
مــن أي وقت مضى ألن أي مخالفة مماثلة 
قد تكلفــه الكثير ألن القضية ســتتحول 
الى محكمة االحتاد الدولي »فيا«. واجتمع 
ڤيتــل ومدير فريق فيراري ماوريتســيو 
اريفابيني االثنني برئيس »فيا« الفرنسي 

جان تود ومسؤولني كبار آخرين من االحتاد 
الدولي، ملناقشة ما حصل في ٢5 يونيو في 
سباق حلبة باكو الذي كان دراماتيكيا حيث 
تخلله دخول ســيارة األمــان ثالث مرات، 
وإيقــاف موقت في اللفــة ٢٢ إلزالة حطام 
على احللبة جراء عدد من االصطدامات. إال 
ان احملطة األبرز في السباق حصلت بعيد 
دخول سيارة األمان للمرة الثالثة في وقت 
كان هاميلتون متصدرا وخلفه ڤيتل. ومع 
استعداد السيارة للمغادرة وعودة السباق 
الى طبيعته، بدا ان البريطاني بطل العالم 
ثالث مرات خفف من سرعته بشكل حاد عند 
أحد املنعطفات خلف سيارة األمان، ما دفع 
ڤيتل الى االصطدام به واإلضرار باجلناح 
االمامي لسيارته. وبدا األملاني بطل العالم 
أربع مرات غاضبا مما حدث. فبعدما لوح 

بيديه لهاميلتون، تقدم الى موازاته ولوح 
مجددا، قبل ان يقوم بانعطاف حاد جتاهه بدا 
متعمدا، فاصطدمت سيارته باإلطار األمامي 
األيسر لسيارة هاميلتون التي لم تتعرض 
لضرر ظاهر. وفرض منظمو السباق عقوبة 
توقف في احلظيرة لعشر ثوان على ڤيتل 
بســبب »القيادة اخلطرة« في أعقاب ذلك 
وأوقف الســباق مبوجب »العلم األحمر« 
لبعض الوقت. ولم يستفد هاميلتون من 
خروج ڤيتل لتأدية العقوبة، اذ انه اضطر 
أيضــا الى دخول حظيــرة فريقه لتعديل 
إحدى أدوات الســالمة املرتبطة بعنقه، ما 
أدى الى تأخيره بشكل إضافي. ورأى مراقبو 
السباق الحقا أنه ال يوجد أي دليل على أن 
هاميلتون قام بالكبح املفاجئ، مستندين الى 
املعطيات الصادرة عن سيارة البريطاني.

أزارنكا وهاليب وأوستابنكو إلى الدور الثالث في ويمبلدون

ديوكوڤيتش و موراي ونادال »دربهم خضر« 

تأهــل البريطانــي اندي 
موراي املصنف اول وحامل 
اللقب واإلسباني رافايل نادال 
الثاني بســهولة الــى الدور 
الثالث من بطولة وميبلدون 
لكرة التنس ثالث البطوالت 

األربع الكبرى.
وفي الــدور الثانــي فاز 
موراي على االملاني داســن 
بــراون 6-3 و6-٢ و6-٢ 
في 96 دقيقــة، ونادال على 
األميركي دونالد يونغ 4-6 

و6-٢ و٧-5.
فــي  مــوراي  ويلتقــي 
مباراتــه املقبلــة االيطالــي 
فابيــو فونييني الفائز على 
التشيكي ييري فيسيلي ٧-6 

)٧-3( و6-4 و6-٢.
ويلتقــي االســباني فــي 
الروســي  املقبلــة  مباراتــه 
الثالثني  كارن خاتشــانوف 
الفائز على البرازيلي تياغو 
مونتيرو 3-6 و٧-6 )٧-5( 

و٧-6 )٧-3( و٧-5.
وتأهــل الى الدور الثالث 
اليابانــي كــي نيشــيكوري 
التاسع بفوزه على االوكراني 
سيرغي ستاخوفسكي 4-6 

و6-٧ )٧-9( و6-١ و٧-6 
جــو  والفرنســي   ،)6-8(
ويلفريــد تســونغا الثانــي 
عشر بتغلبه على االيطالي 
سيموني بوليلي 6-١ و٧-5 

و6-٢.
وبلــغ الصربــي نوفــاك 
ديوكوڤيتش املصنف ثانيا 
الثالث بفــوزه على  الــدور 
التشيكي آدم بافالسيك 6-٢ 

و6-٢ و6-١.
ويلتقــي ديوكوڤيتــش، 
مــرات،   3 اللقــب  حامــل 
االرجنتينــي خــوان مارتن 
دل بوترو املصنف الـ ٢9 أو 

الالتڤي ارنست غولبيش.

فوز الفت ألزارنكا 
البيالروســية  حققــت 
فيكتوريا ازارنكا العائدة الى 
املالعب بعد غياب طويل فوزا 
الفتــا على الروســية ايلينا 
فيســنينا اخلامســة عشرة 

6-3 و3-6.
فــي  ازارنــكا  وتلتقــي 
البريطانية  املقبلة  مباراتها 
هيــذر واتســون املشــاركة 
ببطاقــة دعــوة والفائــزة 

اناســتازيا  الالتفيــة  علــى 
سيفاســتوفا الثامنة عشرة 

6-٠ و4-6.
الرومانيــة  وتأهلــت 
سيمونا هاليب املصنفة ثانية 
الى الدور الثالث بفوزها على 
البرازيلية بياتريز حداد مايا 
٧-5 و6-3. وتواجه هاليب 
في الدور الثالــث الصينية 
بينغ شــواي الفائــزة على 
االســبانية كارال ســواريز 
نافارو اخلامسة والعشرين 

6-٢ و6-٢.
اوســتابنكو  وحجــزت 
الثالثة عشرة بدورها بطاقتها 
ايضا الى الدور الثالث بفوزها 
على الكندية فرانسواز اباندا 
4-6 و٧-6 )٧-4( و3-6. 

وحذت االميركية فينوس 
وليامــس العاشــرة حذوها 
بتغلبها على الصينية كيانغ 

فانغ 4-6 و6-4 و6-١.
التشيكية بترا  وخرجت 
كفيتوفــا احلاديــة عشــرة 
مــن  و٢٠١4   ٢٠١١ وبطلــة 
الدور الثاني بخسارتها امام 
االميركية ماديسون برينغل 

3-6 و6-١ و٢-6.

)أ.ف.پ(الصربي نوفاك ديوكوفيتش يرسل الكرة نحو التشيكي آدم بافالسيك فوز سهل للبريطاني املخضرم 

ڤينوس تتأهل 
على حساب فانغ 
وخروج التشيكية 

كفيتوفا أمام 
برينغل

أمسية المصالحة في »الساحل« بين رئيس الزمالك وإيناسيو

غالي جاهز للقطن.. وستانلي إلى القادسية السعودي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تراجــع رئيــس نــادي 
الزمالــك مرتضــى منصور 
)مؤقتا( عن تهديداته بإقصاء 
البرتغالــي  الفنــي  املديــر 
إيناسيو بعد سهرة في ڤيلته 
بالساحل الشمالي جمعته مع 
ايناسيو ليعلن بعدها رئيس 
الزمالك، ان إيناسيو مستمر 
فــي قيادة الفريق األول، في 
مباراتي أهلــي طرابلس في 
دوري أبطــال إفريقيا، يوم 
األحد املقبل، ومباراة األهلي 
في ختام الــدوري املصري، 
مؤكــدا ضــرورة الفــوز في 

املباراتني.
وقال منصور إن جماهير 
الزمالك عاطفية »ماتش تطلع 
بالفريق السما وماتش تنزل 
به األرض«، مؤكدا أنه اتفق 
مع ايناسيو على بدء صفحة 
جديــدة وطي صفحة كابس 
يونايتــد، مضيفــا »الالعب 
اللي مش قادر يلبس فانيلة 
نادي الزمالك يتفضل يجيبلي 

عرض ويتوكل على اهلل«.
وفي األمسية نفسها قال 
إيناســيو: أمتنى أن نســعد 
اجلماهير بالفوز في املباريات 
املقبلة، ألن الزمالك اسم كبير 
فــي أفريقيا والعالم، مؤكدا: 
عــدم التأهل للــدور الثاني 
لدوري أبطال إفريقيا سيكون 
مبنزلــة صدمــة كبيــرة لى 
وللجماهيــر ومجلس إدارة 
النادي، لذلك ال بد من حتقيق 
الفــوز على أهلــي طرابلس 

الليبي يوم األحد املقبل.

غالي يعتذر
مــن ناحية أخــرى، قال 
حسام غالي قائد فريق األهلي 
انه إذا مت استبعاده من مباراة 
القطن الكاميروني غدا السبت 
بدوري أبطال أفريقيا، فإنه 
سيساند الفريق من مدرجات 
ملعب اجليش في برج العرب، 
وانــه متقبل العقوبة املالية 
التــي مت توقيعها ضده من 
جانــب اجلهاز الفني بقيادة 
حســام البدري، ملا بدر منه 

في مباراة املصري.
ونفى غالي متاما ما تردد 
عن إساءته حلسام البدري، 

مشددا على ان ما حدث كان 
مجرد عصبية منه في مناقشة 
على إحدى الكرات في نهاية 

الشوط األول للمباراة.

نتائج الدوري
نــادى  العبــو  احتفــل 
الفريــق  الداخليــة ببقــاء 
)رسميا( في الدوري املمتاز 
لكــرة القــدم، بعــد فوزهم 
الصعــب علــى طنطــا ١-٠ 
على ملعب كلية الشرطة، في 
اجلولة األخيرة من البطولة، 
وكان طنطا قد سبق بالبقاء 
فــي املمتــاز واإلفــالت مــن 

الهبوط.
ســجل هــدف الداخليــة 
البوركيني سعيدو  الوحيد 
سانبوري في الدقيقة )65(، 
ليرفع الفريق رصيده إلى 3١ 
نقطة، ويتقدم للمركز الـ ١4 
بفارق األهــداف أمام طنطا، 
الذي تراجع للمرتبة الـ ١5.

وجاء فوز الداخلية، ليؤكد 
هبوط أسوان رغم فوزه على 
وادي دجلــة ٢-٠، وكذلــك 
النصر للتعدين، باإلضافة إلى 
الشرقية الذي تأكد هبوطه 

منذ اجلولة املاضية.
ســجل هدفــي أســوان 
الليبيري جيروم ويا، وسليم 
عبد اخلالق في الدقيقتني 45 
و8٧، ليرفع الفريق رصيده 
إلى ٢9 نقطة في املركز الـ ١6، 
فيما توقف رصيد دجلة عند 

38 نقطة في املركز الـ ١٢.

النصر للتعدين  ويلعب 
مباراته األخيرة أمام سموحة 
في ١3 يوليــو املقبل، لكنها 

مواجهة شرفية.
وفاز مصر املقاصة على 
الشرقية ٢-١ في اجلولة ذاتها، 
سجل للمقاصة أحمد فوزي، 
ومحمود حمــادة )١5، ٢9(، 
فيما أحرز للشــرقية حسام 
حسن من ضربة جزاء )4٧(.

ورفع املقاصة رصيده الى 
٧4 نقطــة في املركز الثاني، 
وودع الشــرقية الــدوري بـ 
٢3 نقطة في املركز األخير.

مــن جهة اخرى، كشــف 
ماجد ســامي رئيــس نادي 
وادي دجلة عن بيع النيجيري 
ســتانلي أوهاوتشي صانع 
ألعاب الفريق املعار لصفوف 
الزمالك حتى نهاية املوسم، 
إلى نادى القادسية السعودي، 
وذلك بعدما تأخر مسؤولو 
القلعــة البيضاء في حســم 

الصفقة لصاحلهم. 
وأضاف ماجد أن قيمة بيع 
ستانلي إلى نادى القادسية 
ألــف دوالر،  مليــون و3٠٠ 
مشيرا إلى أن إمتام الصفقة 
بصفة رسمية متوقف على 

توقيع الالعب للقادسية.
النادي  وأوضح رئيــس 
أنه وقع عقود بيع ســتانلي 
للقادسية، إال أن العقد معلق 
حلني توقيع الالعب بنفسه 
على العقود وابــداء رغبته 

في ذلك.

ستانلي يسجل في مرمى املقاولون في مباراة سابقة

بقاء الداخلية 
في »املمتاز« 
وهبوط أسوان 

والتعدين


