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بوالليل.. األول في بطولة الشرق األوسط الثالثة للسيارات الالسلكية
أحمد المسلم بطل الموسم وعلي مقصيد أفضل متسابق في البطولة التي نظمها النادي العلمي

إياد الخرافي: رئيس اتحاد هواة الس�يارات الالسلكية ونائبه يزوران الكويت األس�بوع المقبل لالطالع على حلبة السباق والتجهيزات المعدة
مت أمس األول تتويج املتسابق 
علي بواللي���ل باملركز األول في 
بطولة الش���رق األوسط الثالثة 
لسباق السيارات الالسلكية فئتي 
»البقي« و»الترقي«، التي نظمها 
النادي العلمي الكويتي أمس األول 
مبشاركة أكثر من 50 متسابقا، 
كما مت تتويجه باملركز األول أيضا 
في بطولة املوسم، والتي ينظمها 
النادي العلمي واش���تملت على 
ثماني مسابقات على مدار املوسم، 
وبذلك مت تأهي���ل علي بوالليل 
للمش���اركة في البطولة العاملية 
املقرر عقده���ا نوفمبر من العام 
املقبل، كما مت تتويج املتس���ابق 
احمد املسلم بطل املوسم، وتتويج 
املتس���ابق علي مقصيد كأفضل 

متسابق.
إدارة  وقال رئيس مجل���س 
الن���ادي العلمي إي���اد اخلرافي: 
هواية السيارات الالسلكية من 
الهواي���ات القدمية ف���ي النادي 
العلمي، وشهدت بعض االهتمام 
في الفترة األخيرة من قبل إدارة 
انتش���ارها  النادي، خاصة بعد 
عامليا، لذا رأينا انه من األفضل 
تنظيمها وعمل املس���ابقات على 
أعلى مستوى، مشيرا الى انه مت 
جتهيز املكان واملضمار الذي يعد 

األكبر على مستوى العالم.
وقال: يشارك في السباق عدد 
كبير من الشباب املهتمني، إضافة 
ال���ى ان النادي يقيم أس���بوعيا 
مسابقات على مستوى مصغر، 
وتزويد املكان بأفضل التقنيات 
إلعطاء املجال للمنافسة، مشيرا إلى 
ان النادي كانت له عدة مشاركات 
منها مش���اركة في س���نغافورة 
وأخرى في ماليزيا، وحقق فيهما 
املشاركون مراكز طيبة، معلنا ان 
األس���بوع املقبل سيشهد زيارة 
رئي���س االحتاد الدول���ي لهواة 
السيارات الالسلكية ونائب رئيس 
االحتاد بهدف االطالع على حلبة 
السباق والتجهيزات املعدة والتي 
من خاللها قد نستضيف بطولة 
العالم، الفتا الى ان احللبة مزودة 

بدوره قال احلائز املركز الثالث 
في سباق الترقي واحلاصل على 
املركز الثاني على املستوى العام 
راش����د طاهر األسد ان املنافسة 
كانت قوية، الفتا إلى أن السباقات 
بدأت منذ 2008 لتجميع نقاط، 
حيث ان ذلك يؤهلهم لالشتراك 
في بطولة العالم، وأشاد بالنادي 
العلمي ورئيس مجلس اإلدارة 
إياد اخلراف����ي حيث وفر حلبة 
س����باق مميزة ذات مواصفات 
عاملية، وطالب الشركات بأن تدعم 
الهوايات ألنها مكلفة  مثل هذه 
وحتتاج الى الدعم املادي خاصة 
في حال املشاركات في مسابقات 

دولية خارج الكويت.
أما احلائز لقب أفضل متسابق 
صاحب املركز اخلامس في سباق 
الش����رق األوسط علي مصطفى 
مقصيد فقد أكد أن املنافسة كانت 
قوية، وكانت على مستوى عال من 
حيث التنظيم والتزام املتسابقني 
ومس����توى راق للتحكيم، الفتا 
إلى أنه يطمح في االشتراك في 

بطولة العالم.
من جانبه ق����ال ثامر محمد 
من اململكة العربية السعودية، 
هذه ثالث بطولة أشارك بها في 
الكوي����ت، مؤكدا ان مش����اركته 
ه����ذه املرة في الن����ادي العلمي 
هي من أروع املشاركات، مشيدا 
مبس����توى التنظيم والتحكيم، 
قائال أن مستوى املسابقة جاء 
عامليا ومتطورا، متقدما بجزيل 

الشكر إلدارة النادي العلمي.
أما املتس����ابق أوس النصف 
فلم يحالفه احلظ بسبب عطل 
في سيارته، وتكسر أجزاء منها 
ما جعله يتوقف مرتني ثم خرج 
من املسابقة، وقال: حدوث مثل 
هذه األمور وارد في املسابقات، 
وانه سعيد مبشاركته رغم أنه لم 
يحالفه احلظ، فهذه الهواية جزء 
كبير منها حظ، لكن في النهاية 
فقد اكتسب عالقات وصداقات 
جديدة من خالل مش����اركته في 

البطولة.

الثالثة احلاصل����ني على أبطال 
املوسم والذين اجتازوا 8 سباقات، 
هم املتسابق علي بوالليل احلاصل 
على املركز األول بعدد نقاط 621 
نقطة، واملتس����ابق عبدالعزيز 
دشتي احلاصل على املركز الثاني 
مبعدل نقاط 618 نقطة، واملتسابق 
محمد الهاج����ري احلاصل على 

612 نقطة.
وأعلن ان لقب بطل املوس����م 
للترقي جاء من نصيب املتسابق 
احمد املس����لم بينما حصل على 
لق����ب املوس����م لس����باق البقي 
املتسابق علي بوالليل، أما لقب 
أفضل متسابق للموسم فجاء من 
نصيب املتس����ابق علي مقصيد 
بعد إجراء التصويت من جميع 

املتسابقني.

بأح���دث التجهيزات، إضافة إلى 
أنها تعد أكبر حلبة على مستوى 
العالم، معربا عن أمله ان يكون 
الن���ادي قادرا على اس���تضافة 

البطولة العاملية.
وأضاف: قد يرى البعض أنها 
هواية ال تأتي ضمن تخصصات 
النادي العلمي، إال أنها إدارة قدمية 
في النادي أنشئت منذ العام 1978 
وكان عدد املشاركني فيها آنذاك بني 
15 و20، إال انه مع الوقت شهدت 
اإلدارة تطورا ملحوظا حتى وصل 
العدد فيها حاليا ألكثر من 250 
مشاركا، الفتا الى ان العمل جار 
لتجهيز احللبة بأحدث الوسائل 
لتنمي���ة هذه الهواي���ة التي لها 
عالقة وثيقة مبيكانيكا السيارات 
والفيزياء، معربا عن أمله في أن 

املنظمة محمد الطرموم، مت تنظيم 
بطولة الشرق األوسط الثالثة ومت 
السباق لفئتني، فئة الترقي 1\8 
وفئة البقي 1\8 ومت تتويج املراكز 
الثالثة األولى لفئة الترقي، حيث 
حصل املتس����ابق علي بوالليل 
على املركز األول وحصل نواف 
العبدالرزاق على املركز الثاني، 
وحصل عبدالعزيز دشتي على 

املركز الثالث.
وأض����اف، كم����ا مت تتويج 
الفائزي����ن الثالث في فئة البقي 
1\8 وهم املتسابق علي بوالليل 
احلاصل على املركز األول، محمد 
الطرموم احلاص����ل على املركز 
الثاني، عبدالعزيز دشتي احلاصل 

على املركز الثالث.
وأش����ار إلى ان املتس����ابقني 

املتسابق اجتيازها خالل ساعة 
كاملة، ومن ثم يتحدد الفائزون 
الذين سيتأهلون لبطولة العالم 
في أكتوبر م���ن العام املقبل في 

تايلند.
وأضاف: حتى اآلن لم يتحدد 
العدد الذي سيشارك في البطولة 
العاملية إال ان هناك حديثا أنه قد 
يصل الى عشرة متسابقني، وهم 
احلاصلون على املراكز العشرة 

األولى في السباق احلالي.
وقال ان أغلب املتسابقني هم 
من أعضاء النادي العلمي سواء من 
الكويتيني أو املقيمني، الفتا إلى ان 
هناك مشاركني من فرنسا واململكة 
املتح���دة وأملانيا والس���عودية، 
وش���اركوا ف���ي الس���باقات من 
بداية املوسم، وفي حال تأهلهم 

سيشاركون في البطولة العاملية 
باسم الكويت.

مشاركة في ماليزيا

وقال ان الكويت شاركت للمرة 
األول���ى في بطولة آس���يا 2009 
في ماليزيا مبش���اركة أميركيني 
وبريطاني���ني مثلوا الكويت مع 
مجموعة النادي العلمي، مشيرا 
الى ان البطولة اآلسيوية أهلتهم 
للمشاركة في البطولة العاملية.

وق���ال ان املضم���ار الذي مت 
جتهيزه إلقامة البطولة يعد أكبر 
من املضمار العاملي ومت جتهيزه 
من قبل إدارة النادي ليتناسب مع 
حجم البطولة، الفتا إلى انه عمل 

حسب املواصفات العاملية.
من جانبه قال عضو اللجنة 

يوف���ق اجلميع في إحراز نتائج 
طيبة.

50 متسابقًا

من جانبه قال عضو النادي 
وأحد املنظمني لؤي بهمن: السباق 
النهائي ملوسم 2010/2009 لسيارات 
التحكم عن بعد، بدأ منذ الصباح 
واستمر حتى املساء، وشارك فيه 
ما يقارب 50 متسابقا للتنافس 
من بداية السباق للحصول على 
مراكز متقدمة، الفتا الى انه بعد كل 
سباق يتم احتساب عدد من النقط 
ومن ثم يتم جتميع تلك النقاط 
في نهاية اجلوالت في الس���باق 

النهائي ملعرفة الفائز.
وأشار إلى ان التنافس يكون 
التي يستطيع  اللفات  على عدد 

جانب من السباق إياد اخلرافي متوسطا الفائزين في سباق السيارات الالسلكية


