
ل" الفیراري ُتحافظ أخیًرا على لقبها في سباق "الخلیج 12 ساعة".  سیارة فریق "كیسِّ
 

وذلك الفائز، بلباس رایسینغ" ل "كیسِّ لفریق تابعة "3 تي جي 488" فیراري نوع من "11 "رقم السیارة                   خرجت

"11 "رقم السیارة اقتنصت حیث وماكالرین، أودي من ُمنافسَتْیها مع جمعتها ُثالثیة ُمنافسة في التفوق                 بعد

قیاسًیا رقًما ُمحرزًة ساعة"، 12 "الخلیج سباق في بلقبها ُمحتفظًة منه، األخیَرَتْین الساعتَّْین في السباق                 صدارة

 بالفوز بهذا السباق، الذي ُیقام على حلبة مرسى یاس في العاصمة اإلماراتیة أبو ظبي للمرة الرابعة على التوالي.

 

األول، العالمي ظهورها في "3 تي "جي فئة من أس" 720" ماكالرین لسیارة بالنسبة جمیًال ُحلًما السباق                   وبدا

من غریسبرغن فان شاین السائق تمكن عندما للسباق، األخیر للنصف الثانیة اللفة ُمنذ السباق تصدرت                 حیث

"كار لفریق تابعة "3 تي جي – أس أم أل – 8 "آر أودي نوع من "88 "رقم السیارة في هاس كریستوفر                        تجاوز

 كوِلكِشن"، التي أنهت الساعات الستة األولى للسباق أوًال.

 

مع المقود خلف إلى غریسبیرغن فان عاد أن إلى مشاكل، دون ومن السباق، الماكالرین سیارة تصدرت                  بعدها

األیمن، األمامي اإلطار في التعلیق نظام في ألضرار النیوزیلندي السائق وتعرض للسباق. ساعَتین من أقل                 تبّقي

 مما أجبره على إدخال السیارة لمنصة الصیانة من أجل إصالحها.

 

وذلك ثمینة، ثواني وخسر الثالث للمركز وتراجع السباق، انطالق إعادة بعد هاس عانى دقیقة، 45 بـ                  وبعدها

جایك بقیادة "30 أ "نورما نوع من رایسینغ" "غراف لفریق تابعة "4 "رقم السیارة مع جمعه حادٍث                   جّراء

تلك في یقودها التي للسباقات" ل "كیسِّ لفریق "11 "رقم للسیارة الصدارة عن التخّلي على أجبره مما                  بارسونز،

 المرحلة ألیّساندرو بیار غویدي.

 

السباق ُمنتصف األیسر الخلفي اإلطار انثقاب من بدورها عانت حیث ،"11 "رقم السیارة المشاكل ُتوفر لم                  لكن،

"سوبر المبورغیني نوع من "80 "رقم السیارة مع ریغون، دافیدي بقیادة السیارة، احتكت أن بعد وذلك                  األخیر،

عن الفیراري سیارة تخلت وبذلك میخائیلیان، جیم بقیادة رایسینغ" أل دي "جي لفریق تابعة إیفو"                 تروفیو

 الصدارة.

 

"كار و رایسینغ" "أتِّمبتو لفریقي األودي سیارات بین ما التنافس استمر األولى، الخمسة المراكز                وضمن

"أتِّمبتو لفریق "99 "رقم السیارة عانت عندما وذلك للسباق، األخیرة المرحلة انتصفت حتى               كوِلكِشن"،



طویلة، كبح عملیة جّراء اإلطارات في كبیر ُثقٍب من "3 تي جي – أس أم أل – 8 "آر أودي نوع من                        للسباقات"

األمامیة العجلة لمكابح كامل انغالق مع ولكن الصیانة، منصات إلى بالسیارة باخلر كالوس السائق                وعاد

 الُیسرى، ولم یتمكن الفریق من إزالة العجلة، ما أجبرهم على إعالن انسحاب السیارة.

 

الفیراري للسباقات" ل "كیسِّ فریق سیارة أمام مفتوًحا الباب أصبح الُمقدمة، في السیارات عدد انخفاض بدء                 ومع

فریق سیارة تجاوز من غویدي بیار وتمكن ُسرعتها، من ماكالرین الـ سیارة أبطأت عندما وذلك ،"11                  "رقم

 "أتِّمبتو رایسینغ" األودي "رقم 44" بقیادة جیورجیو رودا في ذات اللفة.

 

كوِلكِشن" "كار لفریق التابعة "88 "رقم للسیارة "44 "رقم السیارة تجاوز مع الرد، األودي سیارات                 حاولت

ماركوس لزمیله السیارة لتسلیم الصیانة لمنصات توجهه قبل وذلك الثاني، المركز إلى هاس السائق                بقیادة

األخیرة المرحلة في ریغون یقودها كان التي "11 "رقم الفیراري السیارة أمام الفارق تقلیص بقصد                 وینكلهوك،

مراكز باقي على التنافس شرف لسیارات وترك ببساطة، كبیرًة كانت الناجحة ریغون خبرة ولكن السباق.                 من

 منصات التتویج، وذلك في الظهور التنافسي العالمي األول لطراز "آر 8 – أل أم أس – جي تي 3".

 

كما العام، الترتیب في العاشر للمركز تراجعت ولكنها بارنیكوت، یدي بین الحلبة إلى ماكالرین الـ سیارة                  عادت

 كانت ُمتأخرًة بفارق خمس لفات عن سیارة الفیراري "رقم 11"، وخارج نطاق الُمنافسة على الفوز.

 

التابعة "27 "رقم السیارة وبتمیُّز، تصدرت، فقد الُمحترفین، – بالهواة الخاصة آم" – برو 3 تي "جي فئة في                     أما

في السباق ُمنهیًة الفئة، هذه سیارات "3 تي جي "أوراكان المبورغیني نوع من الزاروس" "دایكو                 لفریق

نسويٌّ فریٌق قادها والتي رایسینغ" ل "كیسِّ لفریق "83 "رقم السیارة تالها العام، الترتیب في الخامس                 المركز

لفریق "98 "رقم السیارة الفئة هذه في الثالث المركز في تالها ،"3 تي جي – 488" فیراري نوع من                     بالكامل،

 "بیشدین" من نوع أستون مارتن فانتاج "جي تي 3".

 

بتصدر رایسینغ" "غراف لفریق "4 "رقم السیارة استمرت "بروتوتایب"، النموذجیة السیارات فئة في               أما

لفریق "7 "رقم السیارة على ُمتقدمًة العام، الترتیب في العاشر المركز في السباق وُمنهیًة الفئة،                 ترتیب

"رقم السیارة على واحد بمركٍز تقدمت التي العام، الترتیب في 12 الـ المركز في كورسي" فیّتوریا                  "سكیودیریا

 70" لفریق "غراف رایسینغ" من نوع "لیجییه جاي أس بیه 3".

 



السباق، من األول النصف في وكما تي"، جي "كأس فئة على للسباقات" أل دي "جي فریق سیارات                   هیمنت

تبادلهما مع األولى للسیارة األفضلیة كانت حیث ،"89 "رقم و "87 "رقم السیارتین بین قائمًة الُمنافسة                  استمرت

لفریق "80 "رقم السیارة واحتلت بعد. فیما "87 "رقم السیارة تفوقت ولكن للسباق، األولى المراحل في                  للمراكز

لحادثة تعرضها رغم الفئة، في الثالث المركز إیفو" تروفیو "سوبر المبورغیني نوع من للسباقات" أل دي                  "جي

 احتكاك في المراحل األولى للسباق، ودخولها لمنصات الصیانة إلجراء بعض اإلصالحات علیها.

 

"بوّلیت لفریق جي" أم "أیه مرسیدس نوع من "3 "رقم للسیارة السبق قصب كان تي4"، "جي فئة                   وفي

السباق، في األصغر السائق كان حیث ربیًعا، 16 الـ ابن كالدویل، أوّلي البریطاني سائقیها بین ومن                  للسباقات"،

التابعَتْین "90 "رقم و "50 "رقم السیارَتْین على ُمتقدمًة السیارة وبقیت تي". "جي فئة في األول سباقه بأنه                    علًما

 لفریق "سكیودیریا فیّلوربا كورسي" طوال النصف األخیر من السباق.

 

12 "الخلیج سباق تاریخ في سائق كأنجح الُمثیر سجله لیستمر ریغون، دافیدي للسائق مثالیًة السباق نهایة                  كانت

التوالي على الرابع الفوز إنه كما فیراري، لسیارات والسابع التوالي، على الخامس فوزه إحرازه مع                 ساعة"،

 للسائق مایكل برونیشفسكي.

 

ل رایسینغ" من نوع فیراري "488 جي تي 3")  دافیدي ریغون (السیارة "رقم 11" تابعة لفریق "كیسِّ

عانت ماكالرین سیارة بأن للغایة محظوظین ُكنا لقد بالسباق، الفوز ُیمكننا بأنه فقط األخیر الساعة عند                  "اعتقدنا

رائًعا عمًال قدما اللذین ومایكل ألیّساندرو من ُكلٍّ إلى تهاِنَي ولكن منا. أسرع كانوا لقد ذلك، وبخالف مشاكل،                    من

 الیوم، لم أصدق بأننا سنفوز حتى آخر عشر دقائق من السباق".

 

ألن ببطء، الصیانة لمنصات سأعود أنني من د أتأكَّ أن علي كان الالمبورغیني، سیارة صدمتني "عندما                 وأضاف:

 خبرتني علمتني بأن ذلك قد ُیؤذي السیارة".

 

 وختم بالقول: "أحب هذه الحلبة، كان لدي ُزمالء رائعون طوال السنوات الثالثة الماضیة مع سیارة تنافسیة".

 

3 تي جي 488" فیراري نوع من رایسینغ" ل "كیسِّ لفریق تابعة "11 "رقم (السیارة غویدي بیار                 ألیّساندرو

(" 

تعرض ولكن المشاكل، بعض واجهتنا األداء، ناحیة من ُمستقرین ُكنا بأننا تأكدنا ولكن الیوم، األسرع نكن                  "لم



قدم لقد السباق، نهایة من ساعتین حتى بالسباق سنفوز بأننا التصدیق علینا الُمستحیل من كان لذلك.                  الجمیع

 دافیدي عمًال رائًعا في المرحلة األخیرة للسباق، ولم یرتكب الفریق أیة أخطاء".

 

3 تي جي 488" فیراري نوع من رایسینغ" ل "كیسِّ لفریق تابعة "11 "رقم (السیارة برونیشفسكي                مایكل

:(" 

ودافیدي أللیّساندرو وقدمت السباق، من األولى المراحل في اللفات من لمزیٍد ُقدت ا، جد جیدة خطة لدینا                  "كانت

ولم وماكالرین. أودي سیارات بتباطؤ محظوظین زلنا ما األخیرة. المراحل في اللفات من لمزیٍد القیادة                 فرصة

 ُنواجه أیة مشاكل خطیرة، وهذا ما ساعدنا حقا في الفوز بالسباق".

 

جي - أس أم أل – 8 "آر أودي نوع من كوِلكِشن" "كار لفریق تابعة "88 "رقم (السیارة بارهوفر                     دیمیتري

 تي 3"):

في دوًرا لعب الُمشاركین السائقین وُمستوى فعًال، عالیة السباق نوعیة للتحمل، ساعة 12 سباق بالفعل ذلك                  "كان

ُمستقبًال، ُهنا آم) – (برو الُمحترفین – الُهواة فئة في السائقین من المزید أرى أن آمل (برو)، الُمحترفین                    فئة

ولكن اإلطارات، مع المشاكل بعض واجهت تمنینا، كما األمور تِسر لم إذ الشخصي، الُمستوى على سعیًدا                  ولست

الجید التوازن وأیضًا كهذا، سباٍق في كبیًرا دوًرا الحظ یلعب كفریق. ذلك تعویض من المطاف نهایة في                   تمكّنا

 لألداء".

 

مع عظیم، وفیراري ماكالرین سیارات مع والتنافس قویة الُمنافسة كانت للغایة، ُمناسًبا لقد لي "بالنسبة                 وتابع:

أرى أن الرائع من السباق. إنهاء من تتمكن لم أنها السیئ ومن للغایة، سریعًة ماكالرین سیارات كانت                   ذلك،

قیِّمًة كانت لي قدماها التي الُمالحظات السباق، هذا خالل معي ُیشاركان هاس وكریستوفر وینكلهوك                ماركوس

أربعة ُغضون في ُمقبل آخر سباق لدینا الشخصي. هدفي وتحقیق التسابقیة مسیرتي تطویر ُیمكنني ولذلك                 للغایة،

 أسابیع، وأنا أتطلع ُقُدًما بالفعل لخوضه، وبالتأكید خوض الُنسخة الُمقبلة من سباق الخلیج 12 ساعة".

 

 


