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جناح كبير لسباق «فورموال إي - الدرعية ٢٠٢٣»

اختتمت منافسات اجلولة الثانية من سباق (كور الدرعية 
إي بــري ٢٠٢٣) واجلولــة الثالثة من بطولة العالم (إي بي 
بي فورموال إي) مســاء الســبت والتي حتتضنها محافظة 

الدرعية السعودية للمرة اخلامسة على التوالي.
وحضر املنافسات ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبداهللا، 
وذلك بحضور صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وعدد من قادة 

املنطقة والعالم.
وشهد السباق حضور صاحب السمو أمير قطر الشيخ 
متيم بن حمد وملك اســبانيا السابق خوان كارلوس األول 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني األمير سلمان 
بن حمد، وولي عهد األردن األمير احلسني بن عبداهللا الثاني 
ووزير الثقافة والرياضة والشباب العماني ذي يزن بن هيثم 
وعضو املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي الشيخ حامد بن زايد.
وقد شــهد السباق، صاحب الســمو امللكي األمير الوليد 
بــن طــالل وصاحب الســمو امللكي األمير ســلطان بن فهد 
رئيس االحتاد الســعودي للرياضــات البحرية والغوص، 
وصاحب الســمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سعود وزير 
الداخلية، وصاحب الســمو امللكي األمير خالد بن ســطام، 
وصاحب السمو امللكي األمير أحمد بن فهد نائب أمير املنطقة 
الشرقية، وصاحب السمو امللكي األمير فهد بن تركي نائب 

أمير منطقة القصيم.
وتــوج وزير الرياضة الســعودي األمير عبدالعزيز بن 
تركي ورئيس مجلس إدارة االحتاد الســعودي للســيارات 
والدراجات النارية السعودي األمير خالد بن سلطان الفائزين 
باجلولــة حتت األضواء الكاشــفة ليال، حيث متكن األملاني 
باسكال فيرالين ســائق فريق (تاغ هوير بورشه فورموال 
إي) مــن احلصول علــى املركز األول للمــرة الثانية تواليا 
فيمــا حل البريطاني جايك دينيس ســائق فريق (أفاالنش 
أندريتي موتورسبورت) ثانيا، وجاء األملاني رينيه راست 
سائق فريق (ماكالرين نيوم فورموال إي) ثالثا في الترتيب.

وشهد السباق الذي حتتضنه اململكة العربية السعودية 
أول جتربة رسمية لسيارات اجليل الثالث في الدرعية بعد 
إطالقها العام املاضي فــي موناكو، حيث انطلقت التجارب 
احلرة والتصفيات التأهيلية عند الرابعة مساء وجنح خاللها 
البريطاني جيك هيوز سائق (ماكالرين نيوم فورموال إي) 
من احلصول علــى املركز األول تــاله النيوزيلندي ميتش 
إيفانز سائق (جاكوار ريسينغ) ومن خلفهما األملاني رينيه 

راست سائق (ماكالرين نيوم فورموال إي).
وبدأت منافســات ســباق (كور الدرعية إي بري ٢٠٢٣) 
املنبثقة من سباقات بطولة العالم (إي بي بي فورموال إي) 
مســاء اجلمعــة وذلك باجلولة الثالثة وقد فــاز بها األملاني 
باســكال فيرالين فيما جنح البريطانــي جايك دينيس في 
حصــد املرتبة الثانية بالســباق فيما حل البريطاني ســام 
بيرد سائق فريق (جاكوار تي سي اس) ثالثا في الترتيب.

وستنتقل بطولة العالم (إي بي بي فورموال إي) إلى مدينة 
حيدر آباد الهندية في فبراير املقبل، كما ســتحط املنافسة 
رحالها بعد ذلك في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا خالل 
الشهر ذاته يليها تواليا البرازيل وأملانيا وموناكو وإندونيسيا 
والواليات املتحدة األميركية وإيطاليا ثم اململكة املتحدة في 

آخر محطة للمنافسة.
يذكر أن سباق (كور الدرعية إي بري ٢٠٢٣) شارك فيه 
١١ فريقا ميثلها ٢٢ ســائقا، وذلك علــى حلبة الدرعية التي 
تستمد إضاءتها من تقنية املصابيح الثنائية الباعثة للضوء 

الصديقة للبيئة.

محمد بن سلمان حضر السباق بحضور أمير قطر وممثل ولي العهد وعدد من قادة املنطقة والعالم

صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن ســلمان مع صاحب الســمو امللكي 
األمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني

(واس) صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان يدّشن سباق فورموال إي الدرعية ٢٠٢٣ 

جانب من االستعداد النطالق أحد املشاركني في سباق الدرعية

ممثل ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد الشيخ أحمد العبداهللا مغادراً السعودية 
بعد حضوره سباق «الفورموال إي» وفي وداعه الشيخ علي اخلالد           (كونا)

صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن ســلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي متحدثاً مع صاحب السمو أمير قطر الشيخ متيم بن حمد 
وملك اسبانيا السابق خوان كارلوس األول واألمير الوليد بن طالل

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مصافحاً املشاركني في سباق فورموال إي الدرعية

ًجانب من اجلولة الثانية من سباق (كور الدرعية إي بري ٢٠٢٣) واجلولة الثالثة من بطولة العالم (إي بي بي فورموال إي) األملاني باسكال فيرالين بطالً لسباق «الدرعية» والبريطاني جايك دينيس ثانياً وزميله سام بيرد ثالثا

األملانـي فيراليـن بطـًال للجولـة الثالثـة مـن سـباق «فورمـوال إي - الدرعيـة ٢٠٢٣».. والبريطانـي دينيـس ثانيـًا وزميله بيـرد ثالثًا


