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البلوش�ي احتك�ر الص�دارة ف�ي س�باق أوت ل�و 8 س�لندر بزم�ن 5.064 وبس�رعة بلغ�ت 145.88 بالمي�ل
تصفيات الدراجات النارية في قبضة مش�عل الصبر في فئة »برو بايك«متقدمًا على أقوى المنافسين بزمن قدره 4.367

منظر عام للحلبة خالل التصفيات النهائية

أقوال من الحلبة

نتائج التصفيات التمهيدية عن احتالل مايك كستالنا سائق العنابي 
صدارة التصفيات لفئة PRO NITROUS بتحقيقه زمنا قدره 3.894 
ثانية تاله خالد البلوش���ي سائق العنابي أيضا في املركز الثاني 
بتحقيقه زمنا قدره 4.257 ثانية ثم اإلماراتي خالد األنصاري في 

املركز الثالث بعد أن حقق زمنا قدره 4.455 ثانية.
وفي فئة TOP SPORTSMAN متكن بطلنا الصاعد س������عود 
آل ش���افي من انتزاع الصدارة بتحقيق���ه زمنا قدره 4.531 ثانية 
تاله الكويتي علي الس���بحان في املركز الثاني بزمن قدره 5.49 

ثانية.
 10.5 OUTLAW وفي منافس���ات التصفيات التمهيدية لفئ���ة
متكن األميركي دان ميلن من حتقيق الصدارة بزمن قدره 4.235 
ثانية تاله الكويتي سعود الزعابني في املركز الثاني بزمن قدره 
4.299 ثانية ثم البطل القطري مهنا النعيمي سائق العنابي في 
املركز الثالث بزمن قدره 4.359 ثانية. وتصدر السعودي هشام 
 INDEX CLASS 4.5 املال منافسات فئة
بزمن قدره 4.508 ثانية تاله اإلماراتي 
عماد اجلنيني ثانيا بزمن 4.517 ثانية 
ثم الكويتي قاسم العجمي في املركز 

الثالث بزمن قدره 5.619 ثانية.

 الشطي: عيني على اللقب 

 OUTLAW قال س���ائق سيارة فئة
CYL SS 8 صاح���ب املركز االول في 
النهائية عبداهلل الشطي  التصفيات 
املنافس���ة كانت شرسة وق��وية  ان 
وق�������ال إن أكبر دليل على قوة هذه 
املنافسات في تلك الفئة هو أن األزمنة 
متقاربة جدا بني جميع املتنافس���ني 

بهذه الفئة .
وأضاف: كل متسابق يتمسك 
بحظوظه كاملة في الوصول إلى 
الصدارة األمر الذي يضاعف من 
الندي���ة ويجعل هناك صعوبة 
كبيرة في التوقع مبن سيفوز 

بالصدارة.
وت�����ابع سائق ف����ريق »كيو 
املت����قلبة  ايت����ي«: األج���واء 
أثناء الس�����باق تؤثر بش���كل 
واض������ح عل���ى النتائج ألنها 
تؤثر على عملية ضبط السيارة 
املناخ يغي���ر من حتديد  وهذا 
الس���رعات ولكني بشكل عام 
أحاول التغلب على هذه العقبات 
حتى أكون جاهزا للمنافسة على 

النهائيات.

الصبر: الصدارة شعاري 

قال م����تس���ابقنا س���ائق 
 PRO BIKE الدراج���ات لفئ���ة
مش���عل الصبر إن استعداداته 
جيدة خلوض التحدي املثير في 
ختام اجلولة السادسة، مضيفا: 
أعتق���د أنن����ي في هذه اجلولة 
حتدي���دا أفضل م���ن اجلوالت 
املاضية وهناك حتسن واضح 
األمر الذي يجعلني أشعر بتفاؤل 

كبير.

الكويتي مش���عل الصبر لفئة PRO BIKE بعد أن حقق زمنا قدره 
4.367 ثاني���ة تاله بطلنا محمد الدرويش في املركز الثاني بزمن 
ق���دره 4.537 ثانية ثم الكويتي أحمد املخيالن ثالثا بزمن 5.701 
ثانية.وفي منافسات فئة STREET BIKE تصدر الكويتي بدر بن 
عيدان املنافس���ات بزمن قدره 5.875 ثانية تاله مواطنه يعقوب 
حسن بزمن 5.907 ثانية ثم مواطنهما خالد الفوزان بزمن 5.972 
ثانية. وفي فئة SUPERSTREET BIKE متكن السعودي مشاري 
التركي من انتزاع الصدارة بعد أن حقق زمنا قدره 5.005 ثانية 
ت���اله الكويتي كاظم عبداهلل في املركز الثاني بزمن 5.084 ثانية 
ثم الس���عودي فهد احلمود في املركز الثال���ث بزمن قدره 5.619 

ثانية.

الزعابين ثانيا والعجمي ثالثا

جنح فريق العنابي في حتقيق نتائج رائعة حيث أسفرت بقية 

في اعتالء الصدارة لهذه الفئة بتحقيقه زمنا قدره 3.721 ثانية من 
احملاولة األولى بس����رعة 206.83 اميال في الساعة. وقد ظل باقي 
األبطال ومن بينهم األميركي اليكس هوسلر وفون سميث سائق 
فريق بروة واإلماراتي بدر أهلي والبحريني علي أريان وكلهم من 
األبطال الكبار يحاولون كسر هذا الرقم على مدار احملاوالت الثالث 

للتصفيات التمهيدية.
وقد متكن األميركي اليكس هوسلر من احتالل املركز الثاني بعد 
كل هذا اجلهد بتحقيقه زمنا قدره 3.760 ثانية بسرعة 204.88 اميال 
في الس����اعة تاله فون سميث سائق فريق بروة في املركز الثالث 
بتحقيقه زمنا قدره 3.773 ثانية ثم اإلماراتي بدر أهلي بزمن 3.814 

ثانية وأخيرا البحريني علي أريان 3.843 ثانية.

منافسات الدراجات 

أس���فرت التصفيات التمهيدية للدراج���ات النارية عن تصدر 

الدوحة � سمير بوسعد � موفد »األنباء«
اك����د فريق »كيو ايتي« العائد للش����يخ دعيج فهد الدعيج قوة 
املنافسة وعزم السائقني واملتس����ابقني الكويتيني للظفر باملراكز 
االولى في سباق قطر للسيارات والدراجات النارية الذي تستضيفه 
الدوحة مبشاركة خليجية واسعة في بطولة ال�»دراغ ريس« والذي 
يقام حتت رعاية الش����يخ خالد بن حمد آل ثاني رئيس نادي قطر 
لس����باقات الس����يارات والدراجات النارية حيث تختتم التصفية 
الرابعة واألخيرة ونهائيات اجلولة السادس����ة للبطولة في حلبة 

املضمار في املنطقة الصناعية 52.
وحقق الفريق الكويتي افضل املراكز في التصفيات النهائية في 
حلبة قطر والتي اس����تمرت الى منتصف الليل وشهدت منافسات 
التصفيات التمهيدية لفئة CYL SS 8 OUTLAW س����يطرة كويتية 
على املراكز الثالثة األولى حيث تصدر عبداهلل الشطي املنافسات 
بزمن 5.064 ثانية تاله محمد قاسم في املركز الثاني بزمن 5.166 

ثانية ثم محمد س����ليمان ثالثا بزمن 
 CYL 6 OUTLAW 5.411 ثانية.وفي فئة
SS متكن اإلماراتي محمد علي من خطف 
الصدارة بزمن 5.338 ثانية تاله مواطنه 
عبدالرحمن السيالني في املركز الثاني 
بزمن 5.353 ثانية ثم البحريني إبراهيم 
كانو بزمن 5.879 ثانية. وفي منافسات 
فئة AL-ANABI DRAGSTERS  تصدر 
محمد السبيعي املنافسات بزمن قدره 
4.755 ثانية تاله خالد السويدي بزمن 
4.764 ثانية ثم س����لطان أحمد بزمن 

4.767 ثانية.

صراع قوي 

وكانت التصفيات التأهيلية الثالث 
الت����ي أقيمت أمس قد ش����هدت 
منافس����ات قوي����ة ب����ني جميع 
املتس����ابقني في مختلف الفئات 
حيث ذكرت جريدة »الش����رق« 
التفاصيل بعد ان جاءت األزمنة 
الت����ي حتققت لتؤك����د التقارب 
الشديد ووصول املتسابقني إلى 
أعلى مستوى فني من اجلاهزية 
وس����تكون البداي����ة باجلول����ة 
الرابعة التي ستحدد  التأهيلية 
الترتيب بشكل نهائي للسائقني 
املشاركني في كل فئة من فئات هذه 
اجلولة تعقبها مباشرة النهائيات 
والتي يتحدد من خاللها بطل كل 
فئة. وكش����فت منافسات اليوم 
األول لهذه اجلولة عن التنافس 
املثي����ر بني األبطال املش����اركني 
في كافة فئات البطولة وجتلى 
هذا التناف����س القوي والصراع 
الشرس للفوز بلقب هذه اجلولة 
 PRO واضحا في منافسات فئة
EXTREME حيث حقق الش����يخ 
خالد بن حمد آل ثاني قائد فريق 
العنابي الصدارة واملركز األول 
على الرغم من احملاوالت اجلادة 
من باقي املتسابقني املشاركني في 

هذه الفئة.
وجنح الشيخ خالد بن حمد 

حلبة قطر لبطولة »دراغ ريس« تغلي والصبر أول الفائزين في التصفيات التأهيلية لسباق الدراجات 

هيمنة كويتية
بقيادة فريق »كيو ايتي« 

لدعيج فهد الدعيج تضع 
سيارة »أوت لو 8 سلندر« 

في مقدمة المنطلقين 

انطالقة ممتازة لسباق الدراجات النارية

كالس INDEX CLASS 4.5 عن موهبته احلقيقية في سباقات الدراغ 
ريس حيث جنح أمس في اقتحام منافس����ات فئة توب سبورتس 

مان بقوة مسجال زمنا وقدره 4.531 ثانية.
 أعرب املتسابق األميري أليكس هورسالر في فئة برو اكسترمي 
عن ارتياحه الشديد للنتيجة التي حققها في التجارب التأهيلية للجولة 
السادسة مساء أمس بعد ان حل في املركز الثاني مؤكدا انه سيبذل 

قصارى جهده في السباق الرئيسي اليوم خلطف الصدارة.
 أبدى بدر أهلي املتس����ابق في فئة برو اكسترمي عن ارتياحه 
للنتيج����ة التي حققها في التجارب التأهيلية رغم انه حل رابعا في 
ترتيب هذه الفئة وقال ان هذه النتيجة التي سجلها تتناسب متاما 

مع قدرات سيارته التي يخوض بها املنافسات.

جميع املتسابقني في الس����باق الرئيسي مساء اليوم في هذه الفئة 
ولكنه يركز على جتميع أكبر عدد ممكن من النقاط حتى يس����اعده 

ذلك في احلفاظ على الصدارة التي يحتلها.
 رغم انها املش����اركة األولى للمتسابق املتميز سعود آل شافي 
في فئة توب س����بورتس م����ان TOP SPORTSMAN إال أنه جنح في 

حتقيق الصدارة في التجارب التزهيلية لهذه الفئة.
وكشف سعود آل شافي الذي كان يسابق قبل ذلك في فئة اندكس 

 اعترف املتس����ابق خالد البلوشي الذي يشارك في منافسات 
فئة برو نايتروس NITROUS PRO انه تعرض لبعض املش����كالت 

خالل التجارب التأهيلية.
وقال البلوش����ي في تصريحاته: أسعى جاهدا للتغلب على هذه 
املشكالت قبل انطالقة بقية املنافسات مساء اليوم ومازال عندي أمل 
كبير في املنافسة على الصدارة بإذن اهلل وبالتالي فإنني سأمتسك 

بهذا األمل حتى النهاية.
 أعرب مهنا النعيمي س����ائق العنابي في فئة outlaw 10.5 عن 
أمنياته بالبقاء على القمة في هذه الفئة مع نهاية منافسات اجلولة 

السادسة قبل األخيرة من بطولة قطر للدراج ريس.
وأشار النعيمي الى انه يرى ان املنافسة ستكون قوية جدا بني 

جانب من التصفيات النهائية


