
 أودي تتصدر النصف األول من سباق "الخلیج 12 ساعة" 2018
 

بارهوفر دیمیتري السائقین من الُمؤلف ،"88 "الرقم تحمل والتي كوِلكِشن"، "كار فریق سیارة ُثالثي                تمكنَّ

12 "الخلیج سباق من األول للنصف الشطرنجي العلم اجتیاز من وینكلهوك، وماركوس هاس               وكریستوفر

التنافسي العالمي ظهورها خالل ،"3 تي جي – أس أم أل – 8 "آر أودي سیارة في وذلك أوًال، 2018                      ساعة"

 األول، على حلبة مرسى یاس في العاصمة اإلماراتیة أبو ظبي.

 

نافسوا حیث العربي، الخلیج منطقة في نسبًیا العالیة الحرارة درجات تحت جیًدا أداًء األودي سیارة ُثالثي                  قدم

أم أل – 8 "آر أودي نوع من رایسینغ" "أتِّمبتو لفریق "99 "رقم السیارة مع للسباق األول المركز تحقیق                     على

في تنافسًیا أداًء "3 تي جي – أس 720" ماكالرین نوع من "5 "رقم السیارة قدمت كما أیضًا، "3 تي جي –                        أس

األول النصف طوال األولى الثالثة المراكز ضمن الُمستمرة بُمنافستها تمیزت حیث األول، العالمي               ظهورها

فوستر ونیك ماكالرین سیارة في غیسبرغن فان شاین السائق بین ما جمعت التي الرائعة المعركة وكانت                  للسباق.

أجمل من واحدًة رایسینغ"، "أتِّمبتو لفریق "3 تي جي – أس أم أل – 8 "آر أودي نوع من "99 "رقم السیارة                        في

 اللمحات التنافسیة في الساعات الستة األولى للسباق.

 

األولى اللفات وتصدرت أوًال، "30 أم "نورما نوع من رایسینغ" "غراف لفریق "5 "رقم السیارة                 انطلقت

من تمكنت لكنها تجاوزها، من الُمحترفین بالسائقین الخاصة برو" 3 تي "جي فئة سیارات تمكنت فیما                  للسباق،

المحرك، حرارة ارتفاع من السباق اواسط "39 "رقم السیارة شقیقتها عانت بینما األوائل. العشرة ضمن                 البقاء

 علًما بأنها خسرت الُمنافسة على المركز األول على شبكة االنطالق في الیوم السابق.

 

العشرة ضمن رایسینغ" ل "كیسِّ لفریق "3 تي جي - 488" فیراري نوع من "11 "رقم السیارة                  وتراجعت

رغم طویلة، ولفترٍة مرتَّْین الحلبة إلى األمان سیارة دخول تخللها التي للسباقات، األولى المراحل خالل                 األوائل

 أن السیارة "رقم 11" اصطفت إلى جانب السیارة "رقم 4" لفریق "غراف رایسینغ" على شبكة االنطالق.

 

"أیه مرسیدس نوع من "84 "رقم السیارة احتضنت بعدما جاء األولى المرة في الحلبة إلى األمان سیارة                   دخول

السیارة اصطدمت اللفة نفس وفي ،16 الـ الُمنعطف عند الحائط للسباقات" "بوّلیت لفریق "4 تي جي – جي                    أم

بارهوفر دیرغ بقیادة "3 تي جي – أس أم أل – 8 "آر أودي نوع من رایسینغ" "أتِّمبتو لفریق "8                      "رقم

كریتون یقودها رایس" أوف "سبیریت لفریق تابعة "3 تي جي - 488" فیراري نوع من "51 "رقم                   بالسیارة



 لینتودیس، هذا وانسحبت السیارات الثالث من السباق عند هذه الُنقطة.

 

جي – 991" بورشه نوع من "سالیدسبورتس" لفریق تابعة "9 "رقم السیارة اصطدمت وجیزة، بفترٍة                 وبعدها

إخراج تطلب ،17 الـ الُمنعطف مخرج عند الجانبیة، الحمایة بحواجز باتون كولین السائق یقودها كاب" 3                  تي

 السیارة من المسار فترًة طویلة، كما عانت السیارة من ضرر یتعذر إصالحه، مما أخرجها من السباق.

 

احتلت بینما "بروتوتایب"، النموذجیة السیارات فئة رایسینغ" "غراف لفریق "4 "رقم السیارة              وتصدرت

الفئة، في الثاني المركز "3 بیه أس جاي "لیجییه نوع من كورسیه" فیّلوربا "سكیودیریا لفریق "7 "رقم                   السیارة

أس جاي "لیجییه نوع من رایسینغ" "غراف لفریق "70 "رقم السیارة احتلت بینما العام، الترتیب في 14                   والـ

 بیه 3" المركز الثالث، والـ 17 في الترتیب العام.

 

تي جي "أوراكان المبورغیني نوع من "27 "رقم للسیارة الصدارة كانت آم"، – "برو الُهواة الُمحترفین فئة                   في

السیارة على ُمتقدمًة الُمذهل، السادس المركز في للسباق األول النصف وأنهت الزاروس"، "دایكو لفریق "3               

"55 "رقم السیارة جاءت تماًما وخلفها بالكامل، نسوي فریٌق یقودها للسباقات" ل "كیسِّ لفریق التابعة "83                 "رقم

 لفریق "أتِّمبتو للسباقات" من نوع أودي "آر 8 – أل أم أس – جي تي 3".

 

المبورغیني نوع من "87 "رقم السیارة أنهت حیث تي"، جي "كأس فئة للسباقات" أل دي "جي فریق                   وتصدر

على 16 والـ 15 الـ المركزین في "3 تي جي 911" بورشه نوع من "89 "رقم والسیارة إیفو"، تروفیو                     "سوبر

تروفیو "سوبر المبورغیني نوع من للسباقات" أل دي "جي لفریق تابعة "80 "رقم السیارة واحتلت                 التوالي.

 إیفو" المركز الثالث في هذه الفئة، والـ 20 في الترتیب العام.

 

لفریق تابعة "3 تي جي 488" فیراري نوع من "33 "رقم السیارة فریق تصدرت "آم"، الُهواة السائقین فئة                    وفي

السیارة منها، مقربٍة وعلى تالها، العام، الترتیب في 18 الـ المركز واحتلت الفئة، هذه ترتیب للسباقات" ل                  "كیسِّ

السیارة أنهت بینما كورسي"، سكوادرا أف "ستیلي لفریق تابعٌة "3 تي جي 458" فیراري نوع من "69                   "رقم

الثالث المركز في السباق "3 تي جي – جي أم "أیه مرسیدس نوع من بیه" أس أیه "أّكا لفریق تابعة "84                       "رقم

 في هذه الفئة، ولكن بفارٍق كبیر.

 

لفریق تابعة "4 تي جي - جي أم "أیه مرسیدس نوع من "3 "رقم السیارة تصدرت ،"4 تي "جي فئة                      وفي



جي - جي أم "أیه مرسیدس نوع من "25 "رقم السیارة عانت أن بعد وذلك الفئة، هذه ترتیب رایسینغ"                     "بوّلیت

تابعة "90 "رقم للسیارة الخلفي بالقسم اصطدامها جّراء ألضراٍر موتورسبورت" "سیسیلي لفریق تابعة "4                تي

ولكنها مرات، عدة نفسها على التفت حیث سي"، أم "مازیراتي نوع من كورسي" فیّتوریا "سكیودیریا                 لفریق

شقیقتها واحتلت فئتها، في الثالث المركز في األولى الستة الساعات ُمنهیًة المصاعب، على التغلب من                 تمكنت

 السیارة "رقم 50" تابعة فریق "أس في سي مازیراتي" المركز الثاني في هذه الفئة.

 

وتحت المسائیة، الفترة في ساعة، 12 ُمدته تبلغ الذي هذا، التحمل لسباق األخیر القسم سینطلق ذلك،                  إلى

 األضواء الكاشفة، على حلبة مرسى یاس.

 

– أس أم أل – 8 "آر أودي نوع من كوِلكِشن" "كار لفریق تابعة "88 "رقم (السیارة وینلكهوك                    ماركوس

 جي تي 3"):

بعض زلًقا المسار كان السباق، بدایة عند ُخصوًصا رائعة، السیارة قیادة وكانت اآلن، لغایة جیًدا أداًء                  "قدمنا

حرارة درجة ألن أفضل، المسائیة الفترة تكون أن ینبغي الوقت، مرور مع التماُسك درجة ازدادت لكن                  الشيء،

 الجو والمسار سیكونان أبرد، وسأستمتع بذلك أكثر".

 

جیًدا كان السباق في أدائنا بأن تفاجأُت لقد األخیر، للنصف ُقُدًما وأتطلٌَّع اآلن، لغایة لنا جیدة نتیجة "إنها                    وأضاف:

ن أزماننا".  للغایة، ان قیادیة السیارة جیدة للغایة وغیرت نمط قیادتي وفًقا لذلك بحیث ُنحسِّ

 

حقا رائٌع سباٌق ولكنه ُمنتصفه، في التوقف علیك حیث الصیغة، هذه مثل في سباٍق في قبل من أشارك "لم                     وتابع:

 والحلبة كذلك".


