
 فریق "غراف" ُیسیطر على الصف األول لشبكة انطالق سباق "الخلیج 12 ساعة"

 2018 بسیاراته من فئة "أل أم بیه 3"
 

الثالثة الفئة من لومان سیارات فئة في ُمصنَّفة نموذجیة، "30 أم "نورما نوع من "غراف" فریق سیارتا                   سیطرت

السیارة سجلت حیث ،2018 ُنسخة ساعة" 12 "الخلیج سباق انطالق لشبكة األول الخط على ،"3 بیه أم                   "أل

وذلك ،"4 "رقم السیارة شقیقتها، جانب إلى للسباق، التأهیلیة التجارب خالل لفة ألسرع ُمذهًال توقیًتا "39                  "رقم

 تمهیًدا لخوض سباق التحّمل الذي ُأقیم على حلبة مرسى یاس الظبیانیة.

 

ة، الحرَّ التجارب فترات من األولى اللحظات ُمنذ وذلك مرة، من أكثر سریعة أوقات تحقیق في السیارتان                  نجحت

فترتي خالل األوقات جدول في األول المركز احتالل على السیارتین كال تناوب مع الحًقا األمر هذا ر                  وتكرَّ

فترة خالل أولي زمن أسرع أس" 720" ماكالرین سیارة سجلت أن بعد وذلك التأهیلیة، والثالثة الثانیة                  التجارب

سوى یُخض لم أنه رغم زمن، أسرع بارنیكوت ِبن المصنعي الفریق سائق سجل إذ األولى، التأهیلیة                  التجارب

 لفّتان.

 

صعدت إذ األوقات، جدول على لألمام التقدم من األولى، الفترة من الحق وقٍت في رایسینغ"، "غراف فریق                   وبدأ

ماستون نیال السائق مع "رقم4" السیارة صعدت بینما الثاني، للمركز تروّلیه إریك السائق مع "39 "رقم                  السیارة

من الحارثي أحمد الُعماني السائق بقیادة "3 تي "جي فانتاج مارتن أستون سیارتي على ُمتقدمَتْین الثالث.                  للمركز

 فریق "ُعمان للسباقات" وجایك دیّنیس من فریق "آر – موتورسبورت".

 

نفسیهما "3 بیه أم "أل فئة من رایسینغ" "غراف فریق سیارتا فرضت حتى الثانیة التجارب فترة انطلقت إن                    وما

على "39 "رقم شقیقتها مع تناوبت أن بعد وذلك وقت، أسرع تسجیل في "4 "رقم السیارة ونجحت الحلبة،                    على

األخرى شقیقتها حلت بینما دقیَقَتْین، 2:06.669 زمن ُمسجلًة الفترة، خالل مرة من أكثر األول المركز                 احتالل

فریق من اللقب الُمدافعین األبطال سیارة وهي الُمنافسین، أقرب عن ثانیة 1.7 بفارق َمَتْین ُمتقدِّ الثاني، المركز                  في

بیارلیوجي سائقها تسجیل رغم ،"3 تي جي 488" فیراري نوع من "11 "رقم تحمل التي رایسینغ"                  "كیّسل

 ألیّساندرو لزمٍن ُمحترم، بلغ2:08.586 دقیَقَتْین.

 

الفترات من لفة أسرع ُمعّدل احتساب خالل من یتحدد السباق انطالق شبكة على السیارات ترتیب أن                  وبما

حققه مما أفضل توقیًتا األخیرة الفترة في السیارة یقود الذي السائق ُیسجل أن للغایة الهام من كان فقد                    الثالثة،



على موقعهم على الحفاظ أو االنطالق، شبكة على موقعهم تحسین أجل من وذلك الساِبَقَتْین، الفتَرَتْین في                  زمیاله

 أقل تقدیر.

 

فئة من سیارة قیادة على الُمبتدئ السائق تمكن إذ ،"39 "رقم السیارة في لینغ كانغ الصیني السائق فعله ما                     وهذا

سبعة بفارق دقیَقَتْین، 2:06.219 مع زمن، أسرع تسجیل من التأهیلیة التجارب في لفة آخر في ،"3 بیه أم                    "أل

توقیت سجل الذي بارسونز، جایك مع ،"4 "رقم السیارة وهي تلیه، التي السیارة عن الثانیة من                  أعشار

 2:06.919 دقیَقَتْین في وقٍت سابق من الفترة.

 

"30 أم "نورما نوع من رایسینغ" "غراف فریق سیارتي أن في شكٌّ هنالك یكن لم األوقات، ُمعدل احتساب                    ومع

" ماكالرین سیارة جانب إلى "11 "رقم فیراري سیارة اصطفت بینما االنطالق، لشبكة األول الصّف                ستحتالن

من غیسبرغن فان وشاین بارینتیه ألفارو السائقان تمكن بعدما وذلك ُهنا، األول سباقها تخوض التي أس" 720                 

 ضمان وجودهما ضمن المراكز العشرة األولى خالل فترتي التجارب التاِلَیَتْین.

 

 كانغ لینغ ("السیارة رقم 39" لفریق "غراف رایسینغ" من نوع "نورما أم 30"):

سهًال ذلك یكن لم جدیدة. إطارات وعلى الحلبة، هذه وعلى السیارة، هذه على بها ُأشارك التي األولى المرة                    "إنها

لفتي في أخیًرا اإلطارات من األداء بعض على الُحصول من وتمكنت الثالثة، التجارب فترة في ازدحام وجود                   مع

 األخیرة، حیث كان ُعمرها ثمانیة لفات عند تلك المرحلة، لذا فكرت بانه ُیمكننا أن نكون أسرع".

 

لماذا أعرف ال ُممتازة، تشغیل بجدارة السیارة تتمتع أن وآمل جید، الطویلة الطلعات خالل السیارة "أداء                  وتابع:

على الُمنافسة ُیمكننا بأنه وأعتقد السباق، هذا غرار على األطول السباقات في دائًما 3 تي جي فئة سیارة                    تفوز

 الفوز یوم غٍد".

 

 جایك بیرسونز ("السیارة رقم 4" لفریق "غراف للسباقات" من نوع "نورما أم 30"):

للتحسن نسعى ُكنا مجالین في وذلك الصباحیة، التجارب بفترة ُمقارنًة الجید التحسن بعض تحقیق من                 "تمكنا

األول الخط على ولكننا التحّسن، ُیمكننا السیارة، في للغایة واثًقا جعلني ما هذا التأهیلیة. التجارب أجل من                   فیهما

االستمراریة عامل على وسُنركز جیدة، سائقین تشكیلة لدینا هذا! من ر التذمُّ ُیمكنني ال لذا االنطالق، شبكة                  على

لدینا فإن المركز هذا من السباق وتصدر الُمتقدم موقعنا من االستفادة من تمكنا وإذا المشاكل، عن بعیًدا                   والبقاء

تلك في أفضل سیكون السیارة أداء بأن أعتقد حیث السباق، من األخیر النصف في ُخصوًصا جیدًة،                  ُفرصًة

 المرحلة".



 

 الصور: من "فوتو سبیدي".●

 


