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عدد خاص عن سباق جائزة البحرين الكبرى للفورموال واحد لموسم 2016

هاميلتون: أحب قضاء 
وقتي في البحرين

وأتوق دائمًا للمشاركة
في سباقها
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االفتتاحية

ثاين  املقبل  اأبريل   3 اىل   1 من  الفرتة  التي حتت�ضن يف  الدولية  البحرين  �ضجلت حلبة 

يف  املا�ضية  الأعوام  خالل  وملفتا  باهرا  جناحا  العام،  هذا  واحد  الفورمول  بطولة  جولت 

تنظيم هذه البطولة التي ينتظرها ع�ضاقها على امل�ضتوى املحلي واخلليجي بفارغ ال�ضرب، كما 

اأ�ضبحت  التلفزيون، حيث  العامل عرب �ضا�ضات  اأكرث من 500 مليون �ضخ�ص حول  يرتقبها 

الأوروبية  العوا�ضم  العاملية الأخرى يف  حللبة ال�ضخري موقعا بارزا على خريطة احللبات 

والآ�ضيوية.

اإن املتتبع للتجارب ال�ضابقة لبطولة جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورمول 

مدى  يلم�ص  بطولة   11 اىل  الأن  حتى  و�ضلت  والتي   2004 منذ  احللبة  احت�ضنتها  التي 

التطور الذي حدث من خالل التنظيم اجليد والدقيق على خمتلف امل�ضتويات الفنية والدارية 

وم�ضتوى اخلدمات الرتفيهية التي توفر للجمهور العري�ص الذي يح�ضر الفعاليات املختلفة 

امل�ضاحبة ا�ضافة اىل الرعاية ال�ضحية املتقدمة التي توفرها اململكة للم�ضابقة وامل�ضاركني فيها 

اأكرث من 200 طبيب وممر�ص على  والتي ي�ضل الطاقم الطبي املخ�ض�ص لها هذا العام اىل 

اأعلى امل�ضتويات العلمية واخلربة والتدريب اجليد.

عام 2002  )فيا( يف  لل�ضيارات  الدويل  الحتاد  اعالن  منذ  بداأت  هذه  النجاح  ق�ضة  اإن 

مملكة البحرين حمطة جديدة ل�ضباقات الفورمول واحد وح�ضلت البحرين خالل هذه امل�ضرية 

وبالذات يف مو�ضم 2004 على كاأ�ص )فيا( لأف�ضل تنظيم �ضباق وهو املو�ضم الأول ل�ضت�ضافة 

البحرين له وتوالت النجاحات عرب حتقيق املزيد من العرتافات الدولية؛ واآخرها ما حتقق 

ريا�ضة  لتدريب حكام  اقليميا  مقرا  البحرين  الدويل  الحتاد  اختار  احلايل حينما  ال�ضهر  يف 

ال�ضيارات يف اجناز جديد واعرتاف بخربات وموؤهالت الكوادر البحرينية والمكانيات الهائلة 

التي يتمتعون بها يف هذا املجال، وكانت البحرين قد اختريت قبل عامني اأي�ضا مركزا تدريبيا 

اقليميا معتمدا لطب ريا�ضة ال�ضيارات وتدريب الطواقم الطبية التي تعمل يف هذا املجال.

اقامة  جتلبها  التي  الدولرات  من  باملاليني  تقدر  التي  املادية  العوائد  ت�ضكل  اقت�ضاديا 

البطولة على اأر�ص البحرين والفعاليات امل�ضاحبة لها ومنو احلركة ال�ضياحية، ا�ضافة نوعية 

م�ضادر  تنويع  اىل  ال�ضرتاتيجية  �ضيا�ضاتها  �ضمن  احلكومة  ت�ضعى  الذي  الوطني  لالقت�ضاد 

البطولة  ا�ضهام  اىل  ا�ضافة  امل�ضتدامة،  التنمية  دورا حموريا يف  ذلك  ويلعب  للدولة،  الدخل 

الفعاليات  ا�ضت�ضافة  على  وقدرتها  امل�ضرق  احل�ضاري  وجهها  وابراز  للمملكة  الرتويج  يف 

والأحداث العاملية الهامة.

ونحن نقرتب من ا�ضت�ضافة هذه البطولة للمرة الثانية ع�ضرة ل ي�ضعنا ال اأن نعرب عن 

فخرنا واعتزازنا بهذه الكوادر التي ا�ضتطاعت يف فرتة ب�ضيطة اأن تتمر�ص وتتاأهل يف واحدة 

من الريا�ضات ذات القوانني واللوائح املعقدة واأ�ضبحت خرباتها وجتاربها ت�ضتعني بها بع�ص 

الدول الأخرى التي ت�ضعى لن�ضاء وتطوير �ضباقات ال�ضيارات يف اأرا�ضيها، اإن ا�ضتمرار اقامة 

الدولية يف  املوؤ�ض�ضات والحتادات  ثقة واعرتاف  الطويلة يعك�ص  الفرتة  لهذه  الفعالية  هذه 

البحرين وقدرتها على تنظيم اأكرث الفعاليات والأن�ضطة اأهمية والتي اأذهلت العامل بنجاحها، 

كما يعك�ص ما تتمتع به اململكة من اأمن واأمان وا�ضتقرار ثابت ومتني يف جميع الأوقات.

Bahrain 2016
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إشراف:
جليل عمر

تصميم وإخراج:
إبراهيم بدر

التسويق واإلعالنات:
»AdLine« شركة الناشر

هاتف: 17581269

المراسالت:
مؤسسة األيام للنشر - »ملحق 

بانوراما الشباب«
ص.ب: 3232 - المنامة - البحرين

هاتف: 17617777 - فاكس: 
176617111

shabab@alayam.com :ايميل
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سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون 
في لقاء حصري مع بانوراما:

حققت 
بطولتين 

ليليتين في 
البحرين وأطمح 
في الثالثة هذا 

العام 
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حسين المرزوق:

لويس كارل دافيدسون هاملتون هو سائق فريق 
مرسيدس ويعتبر من أهم المتسابقين في سباق الفورموال 1 
الحاليين إذ حقق بطولتين في رياضة الفورموال 1 األولى في العام 
2008 والثانية في العام 2014 على الرغم من صغر سنه اذا ما 
تمت مقارنته بالسائقين اآلخرين، وسطع نجم لويس هاملتون في 
ليالي جائزة البحرين الكبرى للفورموال 1 لعامين متتاليين بعد تنظيم 
السباق في المساء، وفي هذا اللقاء الحصري سنتعرف على تجربة 
سائق فريق مرسيدس على أراضي حلبة البحرين الدولية »موطن 
رياضة السيارات بالشرق األوسط« وعن مدى جاهزيته للمنافسة 
على أراضيها في النسخة الثالثة من سباق جائزة البحرين الكبرى 

الليلي..
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[ منذ بدأ تنظيم السباق الليلي في البحرين استطعت الفوز بسباق الجائزة الكبرى البحريني 
مرتين.. فما توقعاتك حيال سباق هذا العام في البحرين؟ 

- بعد فوزي يف ال�ضباقني املا�ضيني هديف وا�ضح وهو حماولة الفوز للمرة الثالثة على 

التوايل يف �ضباق جائزة البحرين الكربى للفورمول 1، لكن هذا مبكر جداً لقول ما ميكننا 

اجنازه يف ال�ضباق، ففريقنا م�ضتعد واأدى مهماته املطلوبة، لكن ل نعلم ما الذي يح�ضره 

فريق فرياري والفرق الخرى املناف�ضة.

[ كيف رأيت سباق جائزة البحرين الكبرى؟ أحب قضاء وقتي في المملكة، ولي تجربة رائعة 
فيها عند زيارتي لها ودائمًا استمتع واشتاق للعودة لها.

احلارة  الأجواء  يف  الت�ضابق  بني  الفرق  عن  تخربنا  اأن  لك  هل  حمرتف..  ك�ضائق   -

والباردة؟ وهل هناك �ضعوبة يف اإحدهما؟ 

اأكرب حتٍد بني اجلو احلار يف النهار واجلو البارد يف امل�ضاء هو جتهيز ال�ضيارة ب�ضكل 

�ضحيح، ففي الظروف اجلوية احلارة والباردة اداء ال�ضيارة والطارات تختلف متاماً كما 

انني اقوم ب�ضياقة �ضيارتني خمتلفتني، ونحن نحتاج للعمل ل�ضتباق الظروف اجلوية يف 

الت�ضفيات وال�ضباق اي�ضا ولدينا ح�ضة تدريبية واحدة فقط يف الظروف اجلوية املعتدلة.

[ هل تطمح لكسر رقم قياسي ألحد سواق الفورموال 1 السابقين؟ 
- منذ اأن كنت �ضبياً، كان هديف هو التعادل مع البطل »ايرتون �ضينا« والذي احرز 

ثالث بطولت، وقد خططت لهذا يف العام املا�ضي والآن اريد ان ارى كيف يل ان احقق ما 

هو ابعد من ذلك الهدف، فهذا المر مبثابة ار�ص جمهولة بالن�ضبة يل وانا اراه �ضيئاً ممتعاً.

[ هل لديك أية مخططات لالنتقال من فريق آخر وتترك فريق مرسيدس؟ 
- وقعت موؤخراً عقداً مع مر�ضيد�ص ملدة ثالث �ضنوات وانا �ضعيد جداً مع هذا الفريق، 

�ضركة  انها  تقريباً،  ال�ضباقات  بداياتي يف عامل  منذ  من عائلة مر�ضيد�ص  وا�ضبحت جزءاً 

ذات طابع خا�ص تتمتع ب�ضغف حقيقي من كبار الروؤ�ضاء اىل ا�ضغر موظف، وانا �ضابقت 

يف كل جائزة كربى مبحركات مر�ضيد�ص واحرزت بطولتني عامليتني مع ال�ضهم الف�ضية 

»مر�ضيد�ص« وهذا الجناز انا فخور جداً به.

أنا فخور بإنجازاتي 
مع مرسيدس 
وال خطط لدي 

لالنتقال لفريق آخر.

أحب قضاء وقتي 
في البحرين وأتوق 

دائمًا للمشاركة 
في سباقها

األجواء الجوية لها 
تأثير كبير على أداء 
السيارات واإلطارات
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توزيع  باإعادة  يقت�ضي  الذي  مر�ضيد�ص  فريقه  بقرار  روزبرغ  نيكو  اأ�ضاد 

مو�ضم  هاميلتون يف  لوي�ص  زميله  و�ضيارة  �ضيارته  على  للعمل  امليكانيكيني 

مر�ضيد�ص  مدراء  قرر  حيث   ،1 للفورمول  العامل  بطولة  من   2016

مو�ضم  يف  روزبرغ  مع  عملوا  الذين  امليكانيكيني  بع�ص  تبديل 

من  اجلديد  املو�ضم  يف  هاميلتون  مع  العمل  اأجل  من   2015

الفورمول 1 والعك�ص �ضحيح، ويف كل �ضيارة وهناك خم�ضة 

هذه  مر�ضيد�ص  فريق  وي�ضف  اجلديد  املو�ضم  يف  اختالفات 

ان�ضمام  اإىل  اإ�ضافة  التبديالت  هذه  نتيجة  باأنها  الختالفات 

تبديالت  اأي  يحدث  مر�ضيد�ص مل  فريق  اأن  اإل  جدد،  اأع�ضاء 

على �ضعيد املهند�ضني، ولكن مع تاأكيد باأن كبري امليكانيكيني 

لكل �ضيارة تبادل املنا�ضب بني كل من روزبرغ وهاميلتون. 

 واأ�ضاف روزبرغ، اأعتقد انها خطوة اإيجابية، فاملناف�ضة 

على الألقاب كانت م�ضتعلة يف العامني املا�ضيني ومن اجليد 

العديد  توزيع  اإعادة  طريق  عن  الفريق  قوة  نقاط  تو�ضيع 

اأو �ضائق  الرتكيز على �ضيارة وحيدة  الأ�ضخا�ص وعدم  من 

الروح  على  الإبقاء  اأجل  من  اخلطوة  هذه  وتاأتي  وحيد، 

اأع�ضاء الفريق بذات  اإذ ل يجب توكيل  املنتع�ضة يف الفريق، 

املهام ملدة 15 عاًما.

إعادة توزيع ميكانيكي مرسيدس 
بين هاميلتون وروزبرغ

البحرين مقرًا تدريبيًا اقليميًا
لحكام رياضة السيارات  

الدويل  الحتاد  معهد  وباعتماد   )FIA( لل�ضيارات  الدويل  الحتاد  اختار   

اقليمياً  تدريبياً  مقراً  لل�ضيارات  البحريني  بالحتاد  متمثلة  البحرين  لل�ضيارات 

واحتادها  للبحرين  يح�ضب  جديد  اجناز  يف  ال�ضيارات  ريا�ضة  حكام  لتدريب 

الوطني وريا�ضة ال�ضيارات البحرينية.

وجاء اختيار البحرين كمركز تدريبي اقليمي معتمد حلكام ريا�ضة ال�ضيارات 

بعد م�ضوار حافل بالإجنازات امل�ضرفة التي حتققت يف الفرتات املا�ضية انطالقاً 

منذ ا�ضت�ضافة مملكة البحرين جلائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورمول 

ريا�ضة  تنظيم يف موطن  اأف�ضل  اململكة جائزة  نالت  العام 2004 عندما  واحد 

م�ضرية  وتوا�ضلت  الدولية،  البحرين  حلبة  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  ال�ضيارات 

والكوادر  املخل�ضون  اململكة  ابناء  حققها  التي  اجلوائز  من  بالكثري  الجنازات 

البحرينية املوؤهلة و�ضاحبة اخلربة الوا�ضعة يف جمال تنظيم خمتلف �ضباقات 

ال�ضيارات والتي اأذهلت العامل بالقدرة الكبرية والمكانيات العالية.

واأكد رئي�ص جمل�ص ادارة الحتاد البحريني لل�ضيارات رئي�ص جلنة الكارتنغ 

قائالً  به  اأدىل  ت�ضريح  خليفة يف  اآل  عي�ضى  بن  عبداهلل  ال�ضيخ   )CIK( الدولية 

بحرينية  كوادر  بانتاج  ونعتز  نفخر  لل�ضيارات  البحريني  الحتاد  يف  نحن   “
مملكة  اختيار  هو  قاطع  دليل  وخري  ذلك  على  يوؤكد  وما  وموؤهلة  متمر�ضة 

البحرين اليوم متمثلة باحتاد ال�ضيارات البحريني كمركز تدريب اقليمي حلكام 

يف  �ضلطة  اأعلى  قبل  من  الختيار  ومت  العامل  م�ضتوى  على  ال�ضيارات  ريا�ضة 

العامل لريا�ضة ال�ضيارات وهو الحتاد الدويل لل�ضيارات ومعهد الحتاد الدويل 

لل�ضيارات، وبعد اأكرث من 10 �ضنوات يف هذا املجال الذي اأ�ضبحنا مميزين فيه 

نحن فخورون جداً باأننا اأ�ضبحنا ن�ضدر هذه اخلربات، فهذا هو املركز التدريبي 

معتمد  اقليمي  تدريبي  كمركز  اختيارنا  مت  عامني  فقبل  الثاين،  املعتمد  القليمي 

لطب ريا�ضة ال�ضيارات وتدريب الطواقم الطبية التي تعمل يف جمال طب ريا�ضة 

ال�ضيارات بعد املركز الأول يف اأملانيا واليوم مت اعتمادنا كمركز تدريبي اقليمي 

معتمد حلكام ريا�ضة ال�ضيارات و�ضباقاتها”.

�ضائق  اأف�ضل  �ضائق ها�ص بجائزة  الفرن�ضي رومان جروجان  فاز 

يف �ضباق ا�ضرتاليا الفتتاحي ملو�ضم بطولة العامل ل�ضباقات فورمول 1 

لل�ضيارات بعد احتالله املركز ال�ضاد�ص يف ملبورن.

ت�ضويت  بعد  النتيجة  النرتنت  على   1 فورمول  موقع  واأعلن 

للجماهري عقب انتهاء ال�ضباق.

لكن  �ضائق  كل  عليها  ح�ضل  التي  الأ�ضوات  عدد  عن  يك�ضف  ومل 

املنظمني قالوا »من اأجل حتقيق العدالة مل حتت�ضب الأ�ضوات املتعددة 

القادمة من نف�ص امل�ضدر«.

وا�ض��تحدثت فورمول 1 جائزة لأف�ض��ل �ض��ائق يف كل �ضباق هذا 

املو�ض��م على غرار جائزة اأف�ض��ل لعب يف مباريات كرة القدم من اأجل 

زيادة التفاعل مع اجلماهري عرب و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.

واأب��دى اإعالم فورمول 1 وبع�ص املطلع��ني خماوفهم من اأن توؤثر 

�ض��هرة ال�ضائقني على و�ض��ائل التوا�ضل الجتماعي 

على الت�ضويت اأكرث من الأداء يف ال�ضباق.

وميل��ك الربيط��اين لوي���ص هاميلت��ون 

بط��ل العامل ث��الث م��رات وال��ذي احتل 

املركز الثاين يف ال�ض��باق خلف زميله يف 

مر�ض��يد�ص نيكو روزبرج اأكرث من 3.2 

مليون متابع على موقع تويرت.

بينم��ا ميلك جروج��ان 549 األف 

متاب��ع يف ح��ني ارتف��ع ع��دد متابعي 

الندوني�ض��ي ريو هاريانت��و اإىل 423 

األف متابع يف غ�ضون عدة اأ�ضهر.

وق��ال جروجان ع��رب دائرة الت�ض��ال 

الداخلية عق��ب انتهاء اأول �ض��باق لفريقه 

»هذا فوز لنا.. اإنه مثل الوقوف على 

من�ضة التتويج«.

استحدثت ابتداًء من هذا الموسم 
وباختيار الجمهور

جروجان يفوز بجائزة أفضل 
سائق في سباق أستراليا 
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حسين المرزوق:

نظمت حلبة البحرين الدولية على مدى احد عشر عامًا سباق 
جائزة البحرين الكبرى، وفي كل عام تكتسب المزيد من الخبرات، 
وفي هذا العام كرست جهودها وخبراتها التي اكتسبتها على مدى 
هذه السنوات الطويلة لتقوم بتنظيم الحدث العالمي للمرة الثانية 
عشرة والمرة الثالثة للسباق الليلي الذي حظي بإشادة واسعة على 
المستويين المحلي والعالمي، وستحمل نسخة هذا العام العديد من 
الفعاليات والحفالت المصاحبة للسباق، حيث تقوم حلبة البحرين 
الدولية باستقطاب النجوم العالميين من مختلف انحاء العالم الحياء 
ليالي السباق وليحظى الجمهور بمتعة ال مثيل لها، وللتعرف على 
نسخة السباق لهذا العام اجرينا هذا اللقاء مع الرئيس التنفيذي 
لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة فجاء 

اللقاء كالتالي:

الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية 
الشيخ سلمان بن عيسى:

سباق هذا العام 
يحمل بطولة

جديدة للسيارات 
السياحية
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[ بعد تجربة إقامة السباق الليلي لمدة عامين لوحظ أن هناك ازديادا 
في نسبة الحضور، ما هي توقعاتكم لتواجد الجمهور في سباق هذا العام؟
- منذ تنظيمنا ل�ضباق فورمول1 الليلي يف العام 2014 حتّولت 

احللبة اإىل وجهة جلميع متابعي ريا�ضة ال�ضيارات، وذلك لعّدة اأ�ضباب، 

اأبرزها: اإقامة ال�ضباق يف ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء، وهو ي�ضادف انتهاء 

معظم املوظفني والطالب من اأعمالهم ودرا�ضتهم ما ميكنهم من احل�ضور 

الكا�ضفة  الأ�ضواء  ال�ضباق حتت  اقامة  اأّن  العاملي، كما  مل�ضاهدة احلدث 

اإىل احللبة، ومن التوفيق كان الطلب  يًزا  اأعطى طابًعا مممُ بكل �ضراحة 

مرتفًعا للغاية خالل فرتة العرو�ضات التي قمنا بها يف ال�ضهر املا�ضي، 

ومن املمُوؤّكد اأننا �ضرنى اإقبالً كبرًيا يف الفرتة املقبلة.

هناك بعض الفرق الجديدة التي التحقت بالبطولة مؤخرًا، هل   ]
تعتقدون ان هذه الفرق بامكانها المنافسة والحصول على المركز األول 

بسباق البحرين ام ان فرصتها ضعيفة في الفوز؟
- ب�ضراحة ووفًقا ملا راأينا يف التجارب ال�ضتوية الأوىل التي 

اأقيمت موؤخراً على حلبة بر�ضلونة الإ�ضبانية لحظت ا�ضتعداد 

جميع الفرق، ومن بينها فريق ها�ص الوافد اجلديد للبطولة 

قام بعدد  اأنه  اأزمنة �ضريعة كما  والذي متّكن من ت�ضجيل 

جيد من اللّفات وهو اأف�ضل فريق جديد على �ضاحة البطولة 

منذ م�ضاركات فريق تويوتا يف العام 2002، لذلك اتوقع 

ان ن�ضبة جناحه وت�ضجيله للنقاط �ضتكون مرتفعة للغاية، 

فرياري،  فريق  مع  التقنية  �ضراكته  اإىل  التفتنا  اذا  خ�ضو�ضاً 

وعلى �ضعيد اآخر لدينا فريق مانور الذي كان يحتّل ال�ضفوف 

اخللفّية يف ال�ضنوات املا�ضية، ولكن يبدو اأّن اأداءه تغرّي تدريجيًّا 

هذا املو�ضم بعد تعاقده مع العديد من املهند�ضيني الالمعني، كما 

اأّن �ضائقه الأملاين با�ضكال فريلين ميتلك خربة كبرية يف �ضباقات 

الأملانية  ال�ضياحية  ال�ضيارات  بطولة  حّقق  الذي  وهو  احللبات 

»دي تي اأم« يف املو�ضم املا�ضي. 

ما هو تقييمكم لمسيرة السنوات الماضية لسباق الفورموال 1،   ]
وما هي التغييرات التي احدثها السباق محليًا وخارجيًا؟

ريا�ضي  حدث  اهم  يبقى  عليه  يطراأ  ومهما   1 الفورمول   -

لل�ضيارات يف العامل، كما اإّنه يعترب ثالث اأكرث ريا�ضة تتم م�ضاهدتها 

حول العامل بعد نهائيات كاأ�ص العامل والألعاب الأوملبّية، لذا كان من 

املهم ابراز قدرتنا للعامل على ان مملكة البحرين متمكنة يف ا�ضت�ضافة 

تنظيًما  احللبات  اأف�ضل  من  باأننا  لنا  ي�ضهد  واجلميع  احلدث،  هذا 

�ضباق  على  مقت�ضراً  لي�ص  وهذا  وان،  الفورمول  ل�ضباقات 

كبرية  ا�ضادات  هنالك  بل  فقط،   1 الفورمول 

لتنظيمنا جولة من بطولة العامل ل�ضباقات 

التحمل منذ العام 2012. 

هل هناك حمالت   ]
ترويجية يتم تنظيمها خارج 

البحرين لجذب عشاق 
سباق الفورموال 1 من 

حول العالم؟
�ضّك  من  ما   -

باأّن الن�ضبة الأكرب 

ي�ضاهدون  ممن 

الوطن  الأوىل، ومن  الدرجة  البحرينيني يف  الفورمول1 هم من  �ضباق 

العربي وحتديًدا اخلليج يف الدرجة الثانية، ويف اآخر ا�ضتطالع قمنا به 

لحظنا اأن اأ�ضعار تذاكر �ضباق جائزة البحرين الكربى هي اأقّل بكثري من 

تلك املتوفرة يف الدول الأوروبّية، لذلك نحن نحث اجلميع على زيارة 

حلبة البحرين، فالإثارة وال�ضيافة �ضتكون حا�ضرة اأمامهم منذ اللّحظة 

الأوىل التي تطاأ بها اأقدامهم اأر�ضنا احلبيبة. 

هل هناك قوانين تم استحداثها للفرق المشاركة في هذا الموسم؟   ]
النظام  ويق�ضي  للتاأهيالت  جديد  بقانون  ينطلق  املو�ضم  هذا   -

التجارب  خالل  دورية  فرتات  على  الأبطاأ  ال�ضائق  باإق�ضاء  اجلديد 

التاأهيلية املوؤلفة من ثالث ح�ض�ص، وهكذا حتى يبقى ال�ضائق الأ�ضرع 

�ضينطلق  النطالق الذي  مركز  من 

الأول.

April 2016
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تصدر فريق مرسيدس المركز االول في البحرين منذ   ]
ان تم اقامة السباق الليلي، هل لدى فريق مرسيدس اإلمكانيات 

ليتصدر سباق البحرين لهذا العام؟
ان مت  منذ  الأقوى  فريق مر�ضيد�ص هو  اأن  املمُوؤّكد  - من 

باتت  تعلمون  وكما  اجلديدة،  املحركات  موا�ضفات  تطوير 

وحدة الطاقة تتحّكم بقّوة الفرق، ونالحظ اليوم كيف تقّدمت 

بينما  مر�ضيد�ص،  �ضياراتها مبحركات  تزويد  التي مت  الفرق 

تعاين الفرق الأخرى املزودة مبحرك رينو، على �ضبيل املثال 

واأكرب دليل على ذلك فريق ريد بمُل الذي ميلك �ضيارة جيدة 

اإىل  التغيري  قرار  جاء  هنا  ومن  التقّدم،  ي�ضتطيع  ل  ولكنه 

حمركات فرياري، كذلك ينطبق هذا على فريق مكالرين الذي 

لزال يحاول تطوير املحرك مع ال�ضانع الياباين هوندا، لذا 

من املرجح اأن تكون حظوط مر�ضيد�ص قوّية ولكن ل يجب 

هذا  ان  واعتقد  فرياري،  لفريق  الكبري  التح�ّضن  نن�ضى  اأن 

البحرين  حلبة  اأر�ص  على  رائعة  معركة  �ضيخلق  التح�ضن 

الدولية.

بالنسبة لنقل الحدث للعالم، ما هي التسهيالت التي   ]
توفرها حلبة البحرين الدولية لالعالميين الذين سيقومون 

بتغطية الحدث العالمي؟
- كما تعلمون حلبة البحرين تمُوفّر العديد من املميزات 

على  ح�ضولهم  بت�ضهيل  نقوم  فنحن  لل�ضحافيني،  بالن�ضبة 

ومن  الفنادق،  اإىل  املطار  من  بنقلهم  نقوم  كما  التاأ�ضرية، 

الفنادق اإىل احللبة خالل اأيام ال�ضباق، كما تعترب حلبتنا من 

جماين  ب�ضكل  النرتنت  تمُوفّر  التي  للغاية  القليلة  احللبات 

راحة  على  ي�ضرف  كامل  فريق  ولدينا  الإعالمي،  املركز  يف 

نقل  يتّم  كي  الراحة  اأ�ضاليب  لهم جميع  ويمُوفّر  ال�ضحافيني 

عن  نغفل  اأن  يجب  ل  ولكن  كنة،  مممُ طريقة  باأف�ضل  احلدث 

ناأمل تواجدها بكرثة  التي  البحرينية  الإعالم  اأهمّية و�ضائل 

يف ن�ضخة هذا العام. 

هل هناك نية لدى حلبة البحرين الدولية في انشاء   ]
مدرسة لتدريب سواق لسباقات البحرين للفورموال1؟

يف الواقع اإّن حلبة البحرين تهدف اإىل م�ضاعدة ال�ضائقني 

وتطوير و�ضقل مواهبهم، ولكن كما هو معروف اأن ال�ضائق 

ال�ضواق  بها  يتمتع  التي  الثقافة  هذه  ميتلك  اأن  بحاجة 

الجانب، فهوؤلء يح�ضلون على متويل كبري من بع�ص الرعاة 

اأو يح�ضلون على متويل اأحد فرق الفورمول1، فعلى �ضبيل 

للفورمول1،  العامل  بطل  األون�ضو  فرناندو  الإ�ضباين  املثال 

لعامي 2005 و2006 مل ي�ضل اإىل فئة الفورمول1 اإل بعد 

ح�ضوله على متويل كبري من احدى ال�ضركات وهو �ضغري 

ال�ضن، ولو مل يح�ضل هذا الأمر مل نكن لرناه يف الفورمول1، 

مع  تعاقد  الذي  هاميلتون  لوي�ص  على  هذا  ينطبق  كذلك 

�ضاعده على دخول  �ضن �ضغرية، حيث  منذ  فريق مكالرين 

»الكارتينغ«  لدينا حلبة  البحرين  كحلبة  ونحن  ال�ضباقات، 

وناأمل  للجميع،  مفتوحة  وهي  الفورمول1  حلبة  بجانب 

اإىل  ال�ضغرية  احللبة  من  ينتقل  بحرينًيّا  �ضائًقا  ن�ضاهد  اأن 

الكبرية م�ضتقبالً. 

هل هناك خطط القامة سباقات اخرى لم تتم اقامتها   ]
على حلبة البحرين الدولية في السابق؟ 

ا�ضت�ضافتها  ومنذ  البحرين  حلبة  اأّن  املوؤكد  من   -

ل�ضباق فورمول1 حتاول جاهدًة جذب املزيد من البطولت 

والفعاليات »ملوطن ريا�ضة ال�ضيارات يف ال�ضرق الأو�ضط«، 

واأوؤكد اأننا احللبة الوحيدة يف الوطن العربي التي ت�ضت�ضيف 

لل�ضيارات،  الدويل  الحتاد  قبل  من  بهما  معرتف  بطولتني 

التحّمل، كما انطلقت بطولة  الفورمول وان و�ضباقات  وهما 

حلبة  من  الأو�ضط  ال�ضرق   3 تي  جي  بور�ضه  كاأ�ص  حتدي 

البحرين الدولية.

وخالل انطالق �ضباق هذا العام �ضتنطلق بطولة جديدة 

كليا ك�ضباق م�ضاند وهي �ضل�ضلة بطولة ال�ضيارات ال�ضياحية 

جولتها  و�ضتنطلق  الثاين  مو�ضمها  يف  بطولة  وهي   TCR
البطولة 11 دولة من  البحرين، وبعدها �ضتزور  الأوىل يف 

النم�ضا،  اإيطاليا،  بلجيكا،  كالربتغال،  العامل  اأنحاء  خمتلف 

اأملانيا، رو�ضيا، تايلند، �ضنغافورة وماليزيا، وهذه البطولة 

خمتلف  من  ال�ضوارع  يف  عادة  نراها  �ضيارات  فيها  ت�ضارك 

واجن،  فولك�ص  اأوبل،  هوندا،  »�ضيات،  مثل:  العالمات 

للغاية  ممتعة  البطولة  وهذه  روميو«،  واألفا  �ضوباروا 

و�ضي�ضتمتع اجلمهور بها.

حلبة 
البحرين 
هي 
الوحيدة 
في 
المنطقة 
التي 
تستضيف 
بطولتين 
معترف 
بهما دوليا 
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سائقا مرسيدس:

القوانين الجديدة ستزيد متعة المشاهدة
التعديالت  اأن  يرى ثنائي مر�ضيد�ص لوي�ص هاميلتون ونيكو روزبرغ 

يف قوانني الفورمول واحد �ضتجعل منها ريا�ضة اأكرث اإمتاعاً، بينما ترفع من 

�ضعوبتها بالن�ضبة لل�ضائقني.

ومتنح قوانني الإطارات اجلديدة التي مت اعتمادها ملو�ضم 2016 املزيد 

وحتى  من احلرية للفرق يف اختيار النوعية التي يرغبونها لكل �ضباق – 

اختيارات منف�ضلة لكل �ضيارة.

لل�ضباق  مت�ضابهة  خيارات  اعتمدت  الفرق  اأغلب  اأن  من  الرغم  وعلى 

الفتتاحي يف اأ�ضرتاليا، اإل اأن املجال مفتوح اأمامها لتعديل ما تريده وهو ما 

يرى فيه روزبرغ عامال م�ضاهما يف اإ�ضافة املزيد من احلما�ص.

اإذ قال على هام�ص حدث مر�ضيد�ص الإعالمي يف اأملانيا موؤخراً »قد متلك 

الإطارات تاأثرياً اأكرب مما نتوقع، اأمامنا ثالثة اأنواع منها يف ملبورن«.

املعتاد،  امل�ضهد  من  ما يغري  وهذا  قليالً  املغامرة  للفرق  واأكمل: »ميكن 

وهذا اأمر جيد ي�ضب يف �ضالح متعة امل�ضاهدة، ويرفع من م�ضتوى احلما�ضة 

والف�ضل يف ذلك يعود لبرييللي«.

تقييد الت�ضالت الال�ضلكية

بتقييد  ال�ضارم  الفرق  اإلزام  هي  القادمة  الكبرية  التغيريات  اإحدى 

الت�ضالت الال�ضلكية مع ال�ضائقني.

ويقلق ال�ضائقون الآن اأن مثل ذلك القرار �ضيحد من كمية املعلومات التي 

املعلومات كما  بالكثري من  تزويدهم  الفرق  لن يعود مبقدور  اإذ  ميلكونها، 

يف ال�ضابق.

من جهته، يرى هاميلتون اأن التغيريات �ضتكون �ضعبة على ال�ضائقني، 

كما اأ�ضار اإىل اأن بع�ضها قد جتاوز احلد بالفعل.

على  الوقت  من  الكثري  اأم�ضينا  لكننا  م�ضتمرة،  عملية  »اإنها  قال:  اإذ 

احللبة ويف امل�ضنع ملحاولة لفهم ذلك التقييد فيما يتعلق بالر�ضائل امل�ضموح 

اأو املمنوع تبادلها«.

واأكمل: »اإنه تغيري كبري. �ضواء اأكنت موافقاً على تطبيقه اأم ل، اأعتقد اأنه 

�ضيزيد من �ضعوبة املناف�ضة على ال�ضائقني بكل تاأكيد«.

واأ�ضاف: »علينا اأن نحفظ الكثري من الأمور عن ظهر قلب. هناك الكثري 

من العمليات والأمور املتتالية التي ت�ضادفنا داخل قمرة القيادة«.

– قد ترون  وتابع: »نحن نبحث عن و�ضيلة متكننا من حفظهم جميعاً 

بع�ص الل�ضاقات التذكريية على مقود القيادة وداخل ال�ضيارة وال�ضبب اأن 

كمية الأمور التي يتوجب حفظها كبرية بالفعل«.

وا�ضتطرد: »بع�ضها ل يفيدنا من ناحية حت�ضني الأداء اأو ما �ضابه، وهي 

فقط ل�ضمان عمل ال�ضيارة كونها اأموراً تقنية بحتة«.

واأ�ضاف: »لهذا اأقول اأنني ل اأتفق مع بع�ص التغيريات كونها ل تتعلق 

باأداء ال�ضيارة اأو متعة امل�ضاهدة لدى اجلمهور«.

واختتم: »لكنني اأعتقد اأن الفكرة من ورائها جيدة، كما اأعتقد اأننا �ضرناها 

تتطور مع مرور ال�ضباقات. �ضنعاين جميعاً على الأغلب خالل ال�ضباق الأول 

بطريقة ما، لكننا حاولنا ال�ضتعداد لذلك باأف�ضل ما ن�ضتطيع«.
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ال�ضابق  النظام  اىل  العودة  تاأجيل  مت 

البحرين  جائزة  بعد  ملا  التاأهيلية  للتجارب 

العامل  الثانية من بطولة  املرحلة  الكربى، 

اجلدل  رغم  واحد،  فورمول  ل�ضباقات 

خالل  بهما  ت�ضبب  اللذين  واملعمعة 

يف  اقيمت  التي  الفتتاحية  اجلولة 

مار�ص  من  الع�ضرين  يف  ا�ضرتاليا 

احلايل . 

العودة  عن  حديث  هناك  وكان 

املقبل  ال�ضباق  يف  ال�ضابق  النظام  اىل 

املقرر على حلبة ال�ضخري البحرينية يف 

الثالث من ابريل املقبل، لكن مالك حقوق 

ايكلي�ضتون  بريين  الربيطانية  البطولة 

بان  املتخ�ض�ص  »اوتو�ضبورت«  ملوقع  ك�ضف 

البحرين  جائزة  يف  اي�ضا  �ضيطبق  اجلديد  النظام 

الكربى قبل ان يعاد النظر به ب�ضكل كامل بعد هذا ال�ضباق. 

»�ضيقومون مبا اقرتحته، وهو ان نرتك المور على حالها بالن�ضبة 

�ضندر�ص  »بعدها،  م�ضيفا:  ايكلي�ضتون،  قاله  ما  هذا  البحرين«،  ل�ضباق 

الو�ضع ب�ضكل معمق و�ضنقرر اذا كان ما قمنا به )اي النظام اجلديد( هو 

احلل ال�ضحيح، او احلل اخلطاأ، واذا ما كان يحتاج اىل تعديل، او اىل 

اللغاء؟«. 

واتخذ قرار الأخري بعد اجتماع للمجموعة ال�ضرتاتيجية يف فورمول 

واحد واملكونة من فرق البطولة والحتاد الدويل لل�ضيارات »فيا« وادارة 

فورمول واحد »فوم« والرعاة وال�ضركاء الخرين. 

وتابع ايكلي�ضتون الذي كان من ا�ضد املنتقدين للنظام اجلديد بعدما 

و�ضفه �ضابقا ب�«الهراء«: »ومبا ان احدا ل يعلم ما هو المر ال�ضحيح 

الذي يجب القيام به، قررنا البقاء على الو�ضع احلايل ثم �ضننظر به بعد 

�ضباق« الثالث من ابريل.  و�ضبق للفرق ان وافقت بالجماع على العودة 

القرار  لكن  البحرين  يف  املقبلة  اجلولة  من  اعتبارا  القدمي  النظام  اىل 

للبطولة  ال�ضرتاتيجية  املجموعة  من  النهائية  املوافقة  اىل  بحاجة  كان 

والحتاد الدويل لل�ضيارات »فيا«. 

قاله  ما  هذا  امل�ضجعني«،  من  تعتذر  ان  واحد  فورمول  على  »يجب 

مدير ريد بول- تاغ هيوير الربيطاين كري�ضتيان هورنر الذي اعرب عن 

امتعا�ضه من النظام اجلديد الذي احتفظ فيه بالق�ضام الثالثة للتجارب 

لكن مع تعديل نظام التاأهل اىل احل�ضة التالية. 

وبقيت مدة التجارب ل�60 دقيقة لكن مع اق�ضاء ابطاأ �ضيارة خالل 

فوا�ضل زمنية مدتها 90 ثانية يف الن�ضف الثاين من كل ق�ضم. 

التجارب  من  الول  الق�ضم  وميتد 

ال�ضائق  اق�ضاء  و�ضيتم  دقيقة  ل�16 

البطاأ بعد م�ضي 7 دقائق ثم يليه 

وهكذا  ثانية   90 بعد  اخر  �ضائق 

 15 اف�ضل  تتاأهل  حتى  دواليك 

�ضيارة اىل الق�ضم الثاين الذي ميتد 

ل�15 دقيقة. 

البطاأ  ال�ضائق  اق�ضاء  ويبداأ 

بعد مرور 6 دقائق ثم يليه اخر كل 

90 ثانية حتى تتاأهل 8 �ضيارات اىل 

ل�14  الذي ميتد  الخري  الثالث  الق�ضم 

دقيقة. 

 5 بعد  البطاأ  ال�ضائق  اق�ضاء  ويتم 

اىل  ثانية و�ضول  بعد 90  اخر  يليه  ثم  دقائق 

بقاء �ضيارتني تتناف�ضان على املركز الول. 

اجلديد  التجارب  نظام  انتقد  ايكلي�ضتون  ان  وحتى 

وو�ضفه بال�«الهراء« بعدما �ضاهد تخبط الفرق يوم ال�ضبت عرب �ضا�ضات 

التلفزة كونه مل ي�ضافر اىل ملبورن. 

احل�ضة  »تابعت  »اوت�ضبورت«:  ملوقع  حديث  يف  ايكلي�ضتون  وقال 

لكنني مل ا�ضجع هذا النظام منذ اليوم الأول من العالن عنه. انه فا�ضل 

ومهزلة. لكن هذا ما ح�ضلنا عليه حلني امكانية تغيريه من جديد. المر 

الوحيد اجليد بالن�ضبة لهذا النظام اجلديد هو يف حال ح�ضول اخطاء من 

لن يكون  قرارات غري �ضائبة، فحينها  اتخاذهم  او  ال�ضريعني  ال�ضائقني 

خط النطالق تقليديا، وهذا ما اردنا حتقيقه«. 

لكن ايكلي�ضتون حذر من العودة اىل نظام التجارب ال�ضابق، قائال: 

مر�ضيد�ص  فريق  ال�ضابق:  النظام  اىل  عدنا  اذا  �ضيح�ضل  ما  »�ضاأخربكم 

�ضينطلق من ال�ضف الول بكل ب�ضاطة. ما ل نريد ح�ضوله هو امكانية 

التنبوؤ بخط النطالق وجمريات ال�ضباق«. 

�ضائق  راأ�ضهم  وعلى  اجلديد  الق�ضاء  نظام  ال�ضائقني  معظم  وانتقد 

حيث  من  ملبورن  �ضباق  انهى  الذي  فيتل  �ضيبا�ضتيان  الملاين  فرياري 

انطلق اي يف املركز الثالث خلف ثنائي مر�ضيد�ص الملاين نيكو روزبرغ 

وبطل العامل الربيطاين لوي�ص هاميلتون.. 

من ناحيته، ا�ضار هاميلتون اىل ان النظام اجلديد اثبت عدم فعاليته، 

من  ناجحا،  يكن  مل  لكنه  جديدا  �ضيئا  اختربنا  اننا  اجليد  من  م�ضيفا: 

الف�ضل العودة اىل النظام ال�ضابق«، فيما راأى روزبرغ اأنه من الف�ضل 

التجارب  من  والخري  الثالث  للق�ضم  بالن�ضبة  القدمي  النظام  اعتماد 

التاأهيلية.

االبقاء على النظام الجديد
للتجارب التأهيلية في جائزة البحرين
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دعا لتشجيع وسائل اإلعالم األجنبية لتغطية المعالم المميزة 
في البحرين.. العرادي:

»الفورموال 1« منصة جاذبة لتعزيز 
السياحة واالقتصاد

ُتعد فعالية سباق السيارات »جائرة البحرين الكبرى« 
فورموال 1 منصة جاذبة للسياح األجانب، وقاعدة الستقطاب 
اهتمام المستثمرين، واستجالب رؤوس األموال بهدف 
تنشيط الحركة االقتصادية في مملكة البحرين، ضمن 
هذا انطلقت رؤية النائب األول لرئيس مجلس النواب 
علي العرادي، وتطلعاته لآلثار اإليجابية التي 
يمكن أن تحظى بها المملكة على المدى المستقبلي 
على غرار إقامة سباق الفورموال بالبحرين.

وأكد أن الفعاليات الرياضية البارزة لم تعد 
اليوم مهرجانات لفعاليات تقام ليوم أو يومين 
ثم تنتهي، بل أصبحت موعًدا لتحقيق الكثير من 
األهداف اإليجابية على المستوى التنموي في 
المملكة، من قبيل تعريف السياح األجانب بما 
تمتلكه المملكة من مناطق مميزة، ومع ما تتمتع به 
من حاضنة لالستثمار واالقتصاد، وكونها أرًضا 
آمنة، ومنطقة استراتيجية ومؤهلة الستيعاب ذلك.

وأكد أن تجربة فورموال 1 على مدى سنوات 
مضت قد أثبتت قدرتها على وضع اسم البحرين 
على سكة الدول المتقدمة في احتضان فعاليات عالمية، 
وجعلتها مركز استقطاب، ومساحة تتناولها وسائل 
اإلعالم االجنبية، وتستعرض نجاحاتها، خصوًصا وأن 
ما تنقله وسائل اإلعالم ال يقتصر على الفعالية نفسها بل 
تمتد للتعرض إلى االعدادات واألجواء والفعاليات المختلفة 
حتى خارج حلبة السباق، ما يعني أن انعكاس الرياضة 
يتسع لتحقيق أهداف واسعة تتعدى الحضور لمشاهدة 

السباق.
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ازدهار المناطق السياحية

واملتابع  املطالع  اأن  النواب  لرئي�ص جمل�ص  الأول  النائب  وذكر 

حلركة املناطق ال�ضياحية كالقالع ومتحف البحرين واملراكز الرتاثية 

الأماكن، وهي  ارتفاع مت�ضاعد يف ن�ضبة مرتادي تلك  يلحظ وجود 

ال�ضياحة  من  البعد  لهذا  الرتويج  اأجل  من  للبحرين  مهمة  فر�ضة 

التي كثرًيا ما تكون جاذبة لقطاع وا�ضع من الأجانب واأبناء الدول 

الأماكن بح�ضارات عديدة، قد  ات�ضال تلك  ا مع  الأوروبية، خ�ضو�ضً

تت�ضل بدولها يف يف القرون ال�ضالفة.

واأكد اأن ثمة حاجة ما�ضة للقيام بحمالت ترويجية وا�ضعة من 

كتقدمي  املناطق،  بهذه  للتعريف  البحرين  الر�ضمية يف  اجلهات  قبل 

حتى  اأو  البحرين،  مطار  عرب  للقادمني  �ضواء  التعريفية  الكتيبات 

ملرتادي حلبة ال�ضباق، وتذليل كافة ال�ضبل من اأجل الت�ضجيع لزيارة 

تلك الأماكن ال�ضياحية، فكل زائر لها ميثل من�ضة اإعالمية للتعريف 

بهذه املناطق لأبناء دولته، ل�ضيما يف ظل النت�ضار الوا�ضع لو�ضائل 

التوا�ضل الجتماعي، والذي جعل الفرد ي�ضكل فا�ضلة مهمة يف جمال 

الرتويج الإعالمي والإخبار.

الفورموال 1.. إنعاش للفنادق

وذكر العرادي اأنه منذ الن�ضخة الأوىل للفورمول 1 وحتى اليوم 

ال�ضتقطاب  مدى  تعك�ص  وا�ضعة  عمرانية  طفرة  البحرين  عا�ضت 

ا واأن احلديث عن �ضغل هذه الفنادق بن�ضبة  الكبري لل�ضياح، خ�ضو�ضً

100% يف بع�ص املنا�ضبات كالفورمول يعطي انطباًعا عن احلاجة 

بعد  عاًما  اأكرب  اقت�ضادية  عوائد  لتحقيق  الفعاليات  هذه  ل�ضتثمار 

عام.

يحقق  الفورمول  �ضباق  بوابة  من  القت�ضاد  اإنعا�ص  اأن  واأكد 

والتنفيذية  الت�ضريعية  ال�ضلطتان  عليه  تتفق  الذي  لل�ضعي  الهدف 

ب�ضاأن اإيجاد بدائل لالإيرادات بدلً من العتماد على النفط وم�ضتقاته، 

للهدف  نظًرا  يزيد  الفعاليات  بهذه  لالهتمام  احلاجة  اأن  يعني  ما 

املن�ضود.

ودعا النائب العرادي لتطوير الفنادق يف البحرين مبا يجعلها 

ت�ضتوعب هذا الزدهار وهذا النمو ال�ضياحي، وهذا احل�ضور امل�ضطرد 

ب�ضورة  اخلليج  اأبناء  عن ح�ضور  ف�ضالً  الأجانب،  ال�ضياح  قبل  من 

لهم  بالن�ضبة  البحرين  متثل  حيث  عديدة،  منا�ضبات  ويف  م�ضتمرة 

مكاًنا مالئًما لل�ضياحة.

تنشيط حركة المواصالت

وبنّي النائب العرادي اأن اأهم قطاع ميكن اأن ميثل ع�ضًبا لنجاح 

الفورمول 1 هو قطاع املوا�ضالت، والتي تغطي الطاقات البحرينية 

م�ضاحة وا�ضعة منه، ما يجعل ال�ضباق رافًدا مهًما لأ�ضحاب �ضيارات 

الأجرة، ف�ضالً عن ال�ضركات الوطنية التي تعمل يف هذا املجال.

الوطنية  وال�ضركات  الأجرة  �ضيارات  اأ�ضحاب  العرادي  ودعا 

لتمثيل البحرين خري متثيل، كونهم ي�ضكلون �ضورة حقيقية لواجهة 

على  للح�ضول  ال�ضائح  يقراأه  الذي  النموذج  عن  ويعربون  البلد، 

انطباع عن املجتمع البحريني.

واأكد اأن ثمة حاجة ما�ضة لتعزيز ح�ضور رجال املرور يف هذه 

الذروة،  اأوقات  ا يف  ال�ضري، خ�ضو�ضً ت�ضهيل حركة  اأجل  من  الفرتة 

ويف ال�ضوارع الرئي�ضية واملوؤدية اإىل حلبة �ضباق الفورمول 1.

البحرين على الخارطة الدولية

واأ�ضار النائب العرادي اإىل اأن �ضباق الفورمول 1 ي�ضتقطب مئات 

املاليني من امل�ضاهدين لريا�ضة ال�ضيارات التي تاأتي يف املرتبة الثالثة 

بع�ص  بح�ضب  ملتابعتها  العاملي  اجلمهور  يهتم  التي  الريا�ضات  يف 

البحرين  ي�ضاهدون  املاليني  مئات  هناك  اأن  يعني  ما  الإح�ضائيات، 

على مدى الأيام التي تقام فيه �ضباقات الفورمول 1.

اأن هناك حاجة لإيجاد خطط وا�ضراتيجيات للفت انتباه  وذكر 

و�ضائل الإعالم الأجنبية، ودفعهم لتقدمي �ضورة البحرين للم�ضاهد 

فعاليات  تنظيم  الإعالم يف  �ضوؤون  هيئة  دور  ياأتي  وهنا  الأجنبي، 

الإعالمية  واجلهات  لل�ضخ�ضيات  البحرين  معامل  لأهم  وزيارات 

لت�ضمني  وت�ضجيعهم  الكبري،  الريا�ضي  احلدث  لتغطية  احلا�ضرة 

فعالياتهم تقاريًرا حول التقدم التنموي الذي ت�ضهده اململكة.
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جماهير الفورموال في البحرين
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توفر لعمالئها احدث طرق التشخيص على ايدي كوادر مؤهلين 
الى جانب تشكيلة واسعة من اشهر العالمات التجارية 

تعترب اوبتيكا احد حمالت النظارات الرائدة يف املنطقة نظراً ملا متتلكه من �ضمعة ممتازة يف خدمة العمالء، وهي تابعة ل�ضركة نيو 

هاو�ص للب�ضريات، كما انها واحدة من اهم �ضركات الب�ضريات العريقة يف مملكة البحرين، تاأ�ض�ضت نيو هاو�ص يف العام 1972 على يد 

مالكها عبا�ص حممد احل�ضن احلا�ضل على دبلوم يف علم الب�ضريات، وبعد التاأ�ضي�ص للفرع الرئي�ضي ا�ضبح لل�ضركة 22 فرعاً يف مواقع 

رئي�ضية باملنطقة كالبحرين وقطر والمارات العربية املتحدة.

وت�ضم ال�ضركة كوادر موؤهلني خ�ضعوا للتدريب العايل، وهم متمكنون من ت�ضخي�ص العني من خالل ا�ضتخدام احدث املعدات، ا�ضافة 

للك�ضف عن ال�ضرار الناجمة عن التعر�ص ل�ضا�ضات الكمبيوتر »CVS« والك�ضف عن اجهاد العني الرقمية »DES«، كما توفر اوبتيكا العديد 

من العالمات التجارية ال�ضهرية لزبائنها ومن �ضمنها: »زاي�ص، يندبرج، �ضفيلن�ص وكريو«.

أوبتيكا للبصريات
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فيتيل: 
فريقنا األقرب 

إلزاحة مرسيدس 
من العرش

ل�ضباقات  العامل  وبطل  فرياري  �ضائق  فيتل  �ضيبا�ضتيان  قال 

اإن فريق مر�ضيد�ص حامل اللقب  اأربع مرات  فورمول 1 لل�ضيارات 

هو الأوفر حظاً للفوز ببطولة العامل جمدداً هذا العام لكن فرياري 

ميلك �ضيارة قادرة على حتديه خالل �ضباقات املو�ضم.

قبل  ما  اختبارات  لالإعجاب خالل  واأظهر فرياري �ضرعة مثرية 

البطولة  عر�ص  من  مر�ضيد�ص  لإزاحة  الأقرب  الفريق  وبات  املو�ضم 

التي �ضيطر عليها يف اآخر مو�ضمني.

ويف رده على �ضوؤال ب�ضاأن مدى قوة الفريق الإيطايل يف املناف�ضة 

على اللقب كان ال�ضائق الأملاين �ضريحاً عندما قال يف موؤمتر �ضحفي 

اأننا منلك القدرة  قبل ال�ضباق الفتتاحي يف حلبة الربت بارك »اأعتقد 

نحرز  لكننا  املوعد.  يف  جاهزين  �ضنكون  هل  هو  ال�ضوؤال  ذلك«.  على 

تقدماً.

الوقائع على  تغيري  لكن هدفنا هو  ال�ضتاء.  ولقد قطعنا خطوة يف 

الأر�ص. مر�ضيد�ص ما يزال الفريق الأوفر حظا للفوز باللقب لكننا نحاول 

اأن ن�ضبح الفريق الأوفر حظا للفوز.

وقال فيتل اإن �ضيارة فرياري اجلديدة اإ�ص.اإف16-اإت�ص متثل »تطوراً 

كبرياً« وخطوة كبرية لالأمام ب�ضكل عام مقارنة ب�ضيارة العام املا�ضي.

واأ�ضاف »قمنا بعمل جيد للغاية.. وهذا ي�ضمح لنا اأن ن�ضبح اأ�ضرع من 

الآخرين منذ البداية واأي�ضا لدينا فر�ضة اأكرب للتطوير خالل العام. وهذه 

اأنباء جيدة«.

لكن هل هذه اأنباء جيدة من البداية ل اأدري. لكننا ندرك متاماً اأن فريقنا 

يواجه حتدياً كبرياً للغاية. ندرك اأن املناف�ضة قوية لكننا نعمل بكل قوة.

ومل يفز فرياري بلقب ال�ضائقني منذ انت�ضار الفنلندي كيمي رايكونن يف 

2007. واآخر لقب لل�ضانعني فاز به كان يف 2008.

�ضعد  الذي  مر�ضيد�ص  بخالف  الوحيد  الفريق  اأي�ضا  فرياري  وكان 

ثالثة  فيتل  اقتن�ص  حيث  املا�ضي  العام  يف  التتويج  من�ضة  اإىل  �ضائقيه  اأحد 

انت�ضارات يف �ضباقات املو�ضم املا�ضي التي توزعت بني حامل اللقب هاميلتون 

)10 انت�ضارات( وزميله يف مر�ضيد�ص نيكو روزبرج )6 انت�ضارات(.

سيارة فيراري الجديدة 
أصبحت أكثر تطورًا
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العالمة التجارية الجديدة األكثر 
)BYD( ابتكاًرا في عالم السيارات

ال�ضيارات  لعامل   )BYD( �ضركة  دخلت   2003 العام  يف 

 Xian Tsinchuan Automobile( ل�ضركة  �ضرائها  بعد  وذلك 

يف  وت�ضويقها  بتطويرها  قامت  حيث   )Company Limited
على  قدرات   )BYD( ل�ضركة  اأ�ضبحت  واليوم  ال�ضينية،  ال�ضوق 

والتطوير  والبحث  ال�ضيارات  ت�ضنيع  جمال  يف  العامل  م�ضتوى 

اإنتاجها  والتنمية لل�ضيارات اجلديدة، وقد عززت ال�ضركة تدريجًيا 

للهياكل التجارية وطورت عالمتها التجارية اجلديده الأكرث ابتكاًرا 

ال�ضيارات  ل�ضناعة  قوالب  ال�ضيارات  منتجات  وت�ضمل  ال�ضني،  يف 

الكهربائية  وال�ضيارات  ال�ضعر،  واملنخف�ضة  الراقية  الغيار  وقطع 

ذات الو�ضع املزدوج و�ضيارات كهربائية ذات و�ضع اأحادي، اإ�ضافة 

لت�ضنيفها كاأكرب مورد للبطاريات القابلة لإعادة ال�ضحن يف العامل.

 )FMC( لل�ضيارات  فخرو  �ضركة  توزع  البحرين  مملكة  ويف 

�ضيارات )BYD(، وهي فرع من فروع يو�ضف فخرو واأولده، وهم 

يف �ضراكة منذ عام 2009، وقد حافظت )FMC( و)BYD( على 

وجود العالمة القوي يف ال�ضوق البحريني من خالل خدمة العمالء 

وتوفري مناذج ممتازة لل�ضيارات يف املعر�ص.

و�ضيتم عر�ص منوذج ل�ضيارة )S7( اجلديدة يف �ضوق البحرين 

قريًبا، تتكون »S7« من �ضبعة مقاعد وهي مزودة مبحرك ب�ضعة 2 

لرت، وحتتوي على العديد من املميزات املتطورة واحلديثة كاحتوائها 

على 4 كامريات تغطي جميع اجلهات، �ضا�ضة تعمل باللم�ص بقيا�ص 

10.2 بو�ضة مرتبطة بنظام �ضوتي يحتوي على 9 �ضماعات، م�ضغل 

بلوتوث، فتحة �ضقف اإلكرتونية مزدوجة مع نظام فتح حتكم ذكي، 

نظام مالحة، اأكيا�ص هوائية، ازرار للتحكم بال�ضوت من خالل املقود 

اإ�ضافة لعجالت بقيا�ص 18 بو�ضة.

 BUILD YOUR DREAM(�هو اخت�ضار ل )BYD( يذكر اأن

)، اأي اأبني حلمك والذي يعتربه الكثريون اأنه حلم ملجموعة ال�ضركة 

الوا�ضعة للخدمات املبتكرة واملتنوعة وقد مت دعم هذه ال�ضركة من 

ال�ضيارات  على  �ضمانات  وتقدمي  العالية  للخدمة  توفريها  خالل 

اإ�ضافة لتوافر جمموعة كاملة من قطع الغيار، والأهم من ذلك هو 

التفاين يف خدمة العمالء وتقدمي اجلودة للعمالء مقابل املال.
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ا�ضرتاتيجية  رو�ضو  تورو  �ضائق  فري�ضتابن  ماك�ص  الهولندي  انتقد 

فورمول  ل�ضباقات  العامل  بطولة  يف  الكربى  ا�ضرتاليا  جائزة  يف  فريقه 

1 لل�ضيارات عرب دائرة الت�ضال الداخلية بعد تبدد اآماله يف احتالل اأحد 

املراكز الثالثة الأوىل.

وبداأ فري�ضتابن البالغ عمره 18 عاما ال�ضباق من املركز اخلام�ص لكنه 

اأنهاه يف املركز العا�ضر وكان غا�ضبا ب�ضبب تفوق زميله كارلو�ص �ضاينز 

�ضاحب املركز التا�ضع عليه.

وبعد حفاظه على مركزه بعد بداية جمنونة بداأ �ضباق فري�ضتابن يف 

التخبط عندما دخل ملركز ال�ضيانة ليجد فريقه غري م�ضتعد.

للزخم  فري�ضتابن  فقدان  الطويلة يف  الإطارات  تغيري  عملية  وكلفت 

واأو�ضح عدم ر�ضاه عما حدث.

اإ�ضافة  قبل  لفريقه  الداخلية  الت�ضال  دائرة  عرب  فري�ضتابن  وقال 

بع�ص الكلمات البذيئة »كنت اأقول لكم اإنني اأعاين من م�ضكلة يف الإطارات 

وكنت اأريد الدخول اإىل مركز ال�ضيانة اأول«.

اأن  اأعاقه �ضاينز عن جتاوزه وطلب من فريقه  وكان �ضاخطا عندما 

يقلل ال�ضائق ال�ضباين �ضرعته لكي ي�ضتطيع جتاوزه.

لكن الفريق منح �ضاينز حق الدفاع عن مركزه وانتهى الأمر بفقدان 

فري�ضتابن ال�ضيطرة على ال�ضيارة بعد مالم�ضة �ضيارة زميله من اخللف.

وقال فري�ضتابن لفريقه غا�ضبا اإن ال�ضرتاتيجية كانت 

»مزحة«.

حمبط  »يوم  بعد  فيما  فري�ضتابن  واأ�ضاف 

ال�ضباق(  )توقف  الأحمر  العلم  بعد  يل.  بالن�ضبة 

و�ضوء فهم بالن�ضبة لوقفة ال�ضيانة الثانية اأ�ضبحت 

الأمور اأكرث �ضعوبة«.

على  واحل�ضول  رائعة  �ضيارة  »لدينا  وتابع 

اأنا  حدوثه.  يجب  كان  ما  لي�ص  هنا  العا�ضر  املركز 

لتحقيق  لنا  رائعة  فر�ضة  كانت  لأنها  للغاية  حمبط 

نتيجة جيدة للغاية«.

على  الرتكيز  علينا  »الآن  وا�ضتطرد 

احل�ضول  ونحاول  املقبل  ال�ضباق 

على نقاط اأكرث من اليوم«.

الذي  �ضاينز  كان  فيما 

ال�ضابع  املركز  من  انطلق 

�ضعيدا بالنتيجة.

علي  مبا  »قمت  وقال: 

اأداء  قدمت  اأنني  واعتقد 

ا�ضتمتعت مبا حدث  جيدا. 

ا�ضتحققنا  اأننا  اعتقد  لكن 

ولي�ص  اأكرث  التقدم 

التاأخر«.

سائق تورو روسو ينتقد استراتيجية
بعد تبدد آماله في الفوزفريقه في سباق استراليا 

في الجولة األولى في بالده

ريتشياردو يأمل في الصعود
لمنصة التتويج في مونتريال 

على  التتويج  ملن�ضة  ال�ضعود  يف  ريت�ضياردو  دانييل  اآمال  تبددت 

الفتتاحي  الكربى  ا�ضرتاليا  جائزة  ب�ضباق  بالده  جماهري  واأمام  اأر�ضه 

للمو�ضم اجلديد لبطولة العامل ل�ضباقات ال�ضيارات فورمول 1 لكنه يرى 

�ضباق  بحلول  جيدا  للتحدي  ي�ضتعد  اأن  بول  رد  فريقه  على  يتعني  اأنه 

جائزة كندا الكربى يف مونرتيال يف يونيو املقبل.

وبداأ ريت�ضياردو ال�ضباق من املركز الثامن لكنه اأنهاه يف املركز الرابع 

خلف الفائز نيكو روزبرج وزميله يف مر�ضيد�ص لوي�ص هاميلتون بطل 

العامل و�ضيبا�ضتيان فيتل �ضائق فرياري �ضاحب املركز الثالث.

وتعرث ريت�ضياردو ورد بول يف املو�ضم املا�ضي ب�ضبب م�ضاكل متعلقة 

بكفاءة حمركات رينو لكن اأداء ال�ضائق ال�ضرتايل البالغ عمره 26 عاما 

لفت الأنظار يف �ضباق ملبورن.

للغاية وكنا  �ضعيد  »اأنا  �ضبورت�ص  �ضكاي  ريت�ضياردو ملحطة  وقال 

بع�ص  عندها  وراودتني  النهاية  قرب خط  الأوىل  الثالثة  املراكز  �ضمن 

الأماين بال�ضعود اإىل من�ضة التتويج هنا لكنني �ضعيد يف كل الأحوال.«

واأ�ضاف »املركز الرابع رائع ورمبا اأ�ضعر ب�ضعادة اأكرب ب�ضبب �ضرعتنا 

ومل نكن بعيدين عن مر�ضيد�ص وفرياري واختتمنا ال�ضباق بفارق جيد 

عن وليامز وبقية مناف�ضينا.«

اأول  يف  هنا  ال�ضكل  بهذا  »الظهور  وتابع 

�ضباق فاق التوقعات ول بد اأن ن�ضعد بهذا.«

بالفريق  زميله  يحالف  مل  التوفيق  لكن 

دانييل كفيات الذي مل يتمكن من خو�ص 

ال�ضباق لتعطل �ضيارته نتيجة م�ضكلة 

لفة  نهاية  يف  الطاقة  وحدة  يف 

الإعداد.

يكن  مل  ذلك  ورغم 

رد  مدير  هورنر  كري�ضتيان 

بول متحم�ضا ب�ضاأن ال�ضرعة 

اإن  قال  ريت�ضياردو  لكن 

هناك حت�ضنا يف وحدة الطاقة 

على  احل�ضول  املتوقع  ومن 

�ضباق  بحلول  رينو  من  حتديثات 

كندا يف يونيو حزيران مما قد ينعك�ص 

اإيجابا على الأداء.

اأن  »نعرف  ريت�ضياردو  وقال 

التطور يف  اأجل  من  جيدة  هناك خطوة 

الوجود  يف  وناأمل  املقبلة  ال�ضباقات 

تعديالت  قبل  مراكز  خم�ضة  اأول  �ضمن 

املحرك.

»نتمنى اأن يحدث هذا يف وقت قريب 

�ضباق  له يف  نطمح  ما  نحقق  رمبا  لكن 

مونرتيال.«
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حادث ألونسو في ملبورن يسلط الضوء
على وسيلة حماية الرأس الجديدة 

ممنٍت  »اأنا  قائالً   1 فورمول  يف  املطورة  احلماية  بو�ضائل  واأ�ضاد 

اأنا حي بف�ضل العمل الذي مت يف  لو�ضائل احلماية يف هذه ال�ضيارات.. 

الفرتة ما بني ع�ضرة و15 عاماً الأخرية يف فورمول 1«.

من  وخروجه  الون�ضو  حادث  اأن  عن  حتدثوا  املعلقني  بع�ص  لكن 

و�ضائل  ب�ضاأن   1 لفورمول  مقبلة  خطط  عن  ت�ضاوؤلت  اأعاد  ال�ضيارة 

احلطام  الراأ�ص �ضد  و�ضيلة جديدة حلماية  اإدخال  بينها  ومن  احلماية 

املتطاير اأو الإطارات.

واختربت فرياري هذه الو�ضيلة يف جتارب ما قبل بداية املو�ضم يف 

ا�ضبانيا وهي ترتبط بقمرة القيادة عند ثالث نقاط من بينها واحدة اأمام 

ال�ضائق مبا�ضرة.

واأبدى بع�ص املعلقني خماوفهم من عدم قدرة الون�ضو على اخلروج 

�ضريعاً من ال�ضيارة يف حال وجود هذه الو�ضيلة.

�ضبكة  يف  املعلقني  واأحد  �ضابق  �ضائق  وهو  هريبرت  جوين  وقال 

�ضباق فورمول  ال�ضاقني يف حادث يف  لك�ضر يف  �ضكاي والذي تعر�ص 

الو�ضيلة  هذه  �ضت�ضبب  كانت  »هل   1 فورمول  اإىل  انتقاله  قبل   3000

م�ضاكل يف اخلروج من ال�ضيارة؟ من املحتمل.. �ضيتم التفكري يف الأمر 

جيدا من اأجل العام املقبل«.

لكن جن�ضون باتون زميل الون�ضو يف مكالرين يرى اأن فوائد و�ضيلة 

حماية الراأ�ص اجلديدة اأكرث من عيوبها.

وقال باتون بطل العامل يف 2009 »هناك خماطرة اأكرب با�ضطدام اأي 

�ضيء بروؤو�ضنا مقارنة بحدوث اأي �ضيء عندما تكون ال�ضيارة مقلوبة«.

هناك  لأن  حدوثه  نادر  اأمر  �ضابه  ما  اأو  الوقود  »ت�ضرب  واأ�ضاف 

لن  ذلك  اأن  على  يدل  الوقود  خلزان  احلايل  وال�ضكل  حماية  و�ضائل 

يحدث.. اعتقد من الأف�ضل ا�ضتخدام و�ضيلة حماية الراأ�ص«.

وغاب الون�ضو عن �ضباق ا�ضرتاليا يف املو�ضم املا�ضي ب�ضبب ارجتاج 

يف املخ بعد حادث يف الختبارات واحتجازه يف امل�ضت�ضفى لعدة اأيام.

وا�ضطحب الون�ضو اإىل املركز الطبي يف حلبة الربت بارك للتاأكد من 

�ضالمته بعد احلادث لكنه غادره بعد ذلك.

وعلق رون ديني�ص رئي�ص مكالرين »اأنا واثق من اأن اأع�ضابه اهتزت 

قليالً«.

الطائرة  لركوب  الوقت  حان  اأنا..  هذا  ذلك..  »اعتقد  الون�ضو  وقال 

واحل�ضول على راحة لعدة اأيام من اأجل التعايف«.

أنقذت وسائل الحماية الحالية في بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات حياة االسباني فرناندو 
الونسو بعد حادث مروع في السباق االفتتاحي للموسم الحالي في استراليا لكن خروجه من السيارة 

تسبب في زيادة المناقشات حول تطوير مقترح لقمرة القيادة.
وخرج سائق مكالرين من السيارة بصعوبة بعد حادث مع المكسيكي استيبان جوتيريز سائق هاس 
وهما يقودان بسرعة عالية ثم نشر صورة على موقع انستجرام وهو يحمل صحيفة ملبورن هيرالد 

صن التي كان عنوانها على الصفحة األولى »الرجل األكثر حظًا على قيد الحياة«.
وقال بطل العالم مرتين إنه خرج بنفسه من السيارة لكي ترى والدته أنه بخير.

سيارة المتسابق الونسو بعد تحطمها خالل حادث التصادم مع سيارة فريق هاس في سباق ملبورن
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يتكون من 27 طابًقا و120 شقة عصرية بكلفة 20 مليون دوالر 

الكويتية البحرينية للتجارة والمقاوالت تطلق 
مشروع »Vision« السكني في الجفير الجديدة 

دشنت الشركة الكويتية البحرينية للتجارة والمقاوالت بالتعاون مع شركة أرسان العقارية 
وشركة »ڤينشي إلدارة مشاريع التطوير العقاري«، حفال أقامته مؤخرا بمركز المؤتمرات بفندق 
»الدبلومات- راديسون بلو«، إلطالق مبيعات مشروع برج »فيجن« السكني )Vision( بمنطقة 

الجفير والذي تبلغ قيمته 20 مليون دوالر أميركي.
والمشروع السكني العائلي الذي سيطرح للتملك الحر للبحرينيين والخليجيين واألجانب سيقع 
بمنطقة »الجفير الجديدة« على شارع األمير سعود الفيصل، وبالقرب من فندق »أبراج الفونتانا« 
وفندق »الماريوت«، إذ سيكون المشروع عبارة عن برج سكني بارتفاع 27 طابقا ومكونا من 
120 وحدة سكنية عصرية، تبدأ مساحاتها من 66 مترا صممت بنظام غرفة وغرفتين نوم 
بمساحات مختلفة يتميز بعضها بإطاللة بحرية وتصميم ذكي لتتناسب مع جميع األذواق، حيث 
سيحتوي البرج على مجموعة مميزة وعصرية من المرافق الخدمية، كالنادي الصحي بجميع 
تجهيزاته، ملعب للتنس األرضي، ملعب لإلسكواش، ممشى رياضي بطول 300 متر، ومسبح 
عائلي، باإلضافة إلى مقهى، صالة عرض سينمائية وصالة ترفيهية لألطفال، ونظام حراسة 

وأمن لمدة 24 ساعة وكاميرات مراقبة على مدار الساعة أيضا. 
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حيث يطرح المشروع أسعارا 
تنافسية ومناسبة لجميع فئات المجتمع 
مقارنة مع السوق العقاري ومشاريع 
التطوير األخرى بمنطقة الجفير، 
تجاوزت حجوزاته المبدئية 50%، فيما 
وصلت نسبة تأكيد الحجوزات إلى 

.%45
كما أن البرج صمم حسب أحدث 
المعايير والمقاييس والهندسة العالمية 
بما تتطلبه الحياة العصرية، حيث أن 
الشركة المطورة تعاقدت مع شركات 
عالمية للعمل في المشروع، فقد أختيرت 
شركة »ID & A Bahrain« اإليطالية 
– البحرينية حصريا ألعمال التصاميم 
الداخلية للبرج بالكامل وتنفيذها 
واإلشراف عليها وذلك حرصا على 
االرتقاء بأعلى معايير الفخامة، والتعاقد 
مع شركة »دلتا« ألعمال الصرف 
الصحي والكهرباء، باإلضافة إلى 
تسهيل الحركة داخل البرج من خالل 
توفير 4 مصاعد كبيرة من شركة 

»أوتس«.
وسلمت أعمال التسويق وإدارة 
المبيعات لشركة »ڤينشي« إلدارة 
مشاريع التطوير العقاري والتي 
تأسست في عام 2011 حيث تعتبر 
رائدة في إدارة األصول العقارية، 
إدارة مشاريع التطوير العقاري وتقديم 
الخدمات االستشارية العقارية المختلفة، 
حيث تمتاز بامتالكها لقاعدة بيانات 
من عمالء ومستثمرين من مختلف 
الجنسيات األمر الذي أضاف النضوج 
والتوسع للشركة، حيث تعدت قيمة 
األصول العقارية التي تم تداولها 
وإدارتها عن طريق شركة »فينشي« 
65 مليون دوالر خالل هذه الفترة، 
حيث أن شركة »ڤينشي« تهدف إلى 
طرح مشاريع عقارية ضخمة ومتنوعة 
بمختلف مناطق المملكة خالل العاميين 
المقبلين 2016 / 2017 بقيمة تتعدى 
150 مليون دوالر وهي في مرحلة 

المفاوضات العتمادها.
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يقدم مركز العناية بال�ضنان املتخ�ض�ص عدة خيارات لتقومي ال�ضنان، 

ال�ضرياميك  كتقومي  وتوقعاته،  املري�ص  احتيجات  مع  يتنا�ضب  خيار  كل 

والتقومي ال�ضفاف اىل جانب نظام ايون )Eon( والتقومي احلديدي العادي.

والتقومي ال�ضفاف هو عبارة عن عالج بديل لتقومي ال�ضنان احلديدي، 

من  م�ضنوعه  �ضفافه  بال�ضتيكية  قوالب  با�ضتخدام  العالج  فيه  يتم  حيث 

مواد خم�ض�ضة عالية اجلودة وت�ضمى اي�ضا بامل�ضففات، حيث يتم ت�ضنيع 

هذه امل�ضففات خ�ضي�ضا لل�ضخ�ص الراغب يف العالج ول ميكن ا�ضتعمال 

على  بناء  ت�ضنيعها  يتم  حيث  اآخر  �ضخ�ص  اي  قبل  من  امل�ضففات  نف�ص 

الطبعة التي ياخذها الطبيب للفكني العلوي وال�ضفلي.

مثبت  عالج  باأنه  »اليرنز«  او  ال�ضفاف  ال�ضنان  تقومي  يعرف  كما 

علمياً وطبياً يف جميع انحاء العامل ويتم ا�ضتخدامه لعالج م�ضاكل عدم 

التقومي  نظام  ويعمل  وجميل،  و�ضليم  منظم  ب�ضكل  ال�ضنان  ا�ضطفاف 

ال�ضفاف بطريقة م�ضابهه للتقومي العادي، حيث يتم حتريك ال�ضنان �ضيئا 

ف�ضيئا حتى ي�ضل بال�ضنان اىل املكان ال�ضحيح، ويت�ضمن عالج التقومي 

ال�ضفاف عدداً من القوالب البال�ضتيكية امللقبة بامل�ضففات ومن املمكن زيادة 

عددها او نق�ضانه بالعتماد على حالة ال�ضنان.

)التقومي  مثل  الخرى  النظمة  على  )ايون(  ال�ضفاف  التقومي  ويتميز 

احلديدي والفينريز وغريها( بالكثري من املميزات اأهمها: 

ب�ضكل  ال�ضنان  ي�ضفف  هل 

�ضليم وجميل؟

الطعام  اثناء  ازالته  ممكن  هل 

وتاأكل ما تريد؟

هل ممكن لحد ان يراه؟

يحتوي على ال�ضالك احلديدية 

توؤمل  او  ت�ضك  ان  ميكن  التي 

اللثة؟

تنظيف  خيط  ا�ضتخدام  ميكن 

ال�ضنان  وفر�ضاة  ال�ضنان 

غري  من  طبيعي  ب�ضكل 

�ضعوبات؟

التقويم 
الشفاف
)ايون(

التقويم 
العادي

مركز العناية باالسنان المتخصص يوفر خيارات 
متعددة لتقويم األسنان بحسب حاجة المريض
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تعرف على احدث
منتجات »ياماها« لهذا الصيف

حيث  ياماها  منتجات  اأحدث  مع  مثريا  ال�ضيف  هذا  �ضيكون 

العام وتلبي  �ضيكون لها منتجات مثرية تتنا�ضب مع �ضيف هذا 

من  املقدمة  املنتجات  احدث  و�ضتكون  املختلفة،  الزبائن  حاجات 

�ضوبر  خارجية،  حمركات  »الويفرنيرن�ص،  عن  عبارة  »ياماها« 

جيتز وجيتز بوتز.

»طراد أف أكس شو«

املنتج الرئي�ضي من ياماها ل�ضيف هذا العام»طراد اأف اأك�ص 

على  يحتوي  املياه،  ريا�ضات  ملحبي  واملخ�ض�ص  �ضو«الفاخر 

ا�ضتيعاب  من  �ضائقها  ليتمكن  املهند�ضون  وفرها  جديدة  مميزات 

حرارة  درجة  املياه،  حرارة  درجة  وهي:  املعلومات  من  العديد 

لكفاءة  دقيق  لر�ضد  الوقود  تدفق  ن�ضبة  امل�ضار،  اجتاه  اجلو، 

الوقود، ف�ضال عن مقعد الطراد الذي يوفر لل�ضائق والركاب رحلة 

مريحة للجميع، طراد اأف اأك�ص �ضو دليل على اأن امل�ضاومة لي�ص 

باأمر �ضروري.

مقعد »طراد اأف اأك�ص« مت تطويره هند�ضيا ليتمكن من حمل 

اأك�ضل  لنانو  ا�ضافة  راحة،  بكل  القارب  اأ�ضخا�ص على منت  ثالثة 

العالية،  ال�ضرعة  اأثناء  اكرث  الثبات وتوفري راحة  لزيادة  املطول 

على خطوط  يحتوي  اك�ص« مبظهر جميل  اف  »طراد  كما ميتاز 

وامكانيات  الت�ضميم  جودة  عن  تعرب  ت�ضميم  وحواف  حادة 

املحرك.

»ياماها سوبر جت أس جي 700«

فكل  العامل،  دول  خمتلف  من  املحرتفني  للمت�ضابقني  �ضممت 

التفا�ضيل يف �ضوبر جت �ضممت لتجلب لك املا�ضي خلط النهاية 

لل�ضائق �ضرعة فائقة خالل  اأول، ف�ضرعة »كاتابولت ليك« يوفر 

ثواين، جنبا اىل جنب مع اأحتياطات الطاقة ال�ضخمة التي يقدمها 

الق�ضة  األ ن�ضف  الطاقة لي�ضت  حمرك »بريد 2 �ضرتوك«، ولكن 

لها  مثيل  ل  درجة  يوفر  الفريد  فت�ضميمها  جت«،  »�ضوبر  مع 

العالية  الثقة  لل�ضائق  يتيح  مما   – احلركة  ال�ضتقرار وخفة  من 

ال�ضيقة،  املنعطفات  يف  خ�ضو�ضا  عالية  ب�ضرعات  القيادة  اثناء 

ياماها  قبل  من  اأن�ضائها  مت  والتي  ال�ضائق  و�ضع  مليالن  ا�ضافة 

لتوفر لل�ضائق التوازن املثايل والديناميكا الهوائية التي حتد من 

ا�ضتهالك املحرك للوقود.
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البحرين موطن
رياضة السيارات في الشرق األوسط

تقرير: فاطمة سلمان 

كعادتها مملكة البحرين دائما سباقة 
الى احتضان ابرز الفعاليات والمشاريع 
الجبارة ومنها )الفورمال ون( التي 
أوالها ولي العهد األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة اهتماما واسعا وذلك 
لرفع مكانة مملكة البحرين وبروزها 

على المستوى العالمي. 
فقد كان ولي العهد يطمح 
ان يستقطب الفورموال واحد 
الى مملكة البحرين عندما التقى 
ببطل العالم السابق السير جاكي 
ستيوارت في رحلة خاصة وهنا 
زرعت بذور هذه الفكرة التي توجت 
على ارض الواقع فقد تم وضع حجر 
األساس في أكتوبر من عام 2002. 
واستغرق بناء الصرح المصمم 
من قبل المهندس األلماني هيرمان تيلك 
18 شهرا فقط وبتكلفة قاربت الـ 
150 ميلون دوالر وافتتح صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة 
البحرين حلبة البحرين 
الدولية رسميا في 
تاريخ 17 مارس العام 
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ويف الرابع من اأبريل 2004 )04/04/04( بداأ اأول �ضباق من نوعه 

يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط وا�ضت�ضافت البحرين بطولة العامل للفورمال وان 

اأبوابا عدة وفر�ضا جديدة ل ح�ضر لها للمنطقة  حيث فتحت هذه الريا�ضة 

الأعمال  جمال  يف  اأي�ضا  ولكن  ال�ضيارات  ريا�ضة  يف  فقط  لي�ص  باأكملها 

وال�ضياحة.

الكربى  البحرين  جائزة  مناف�ضات  عليها  تقام  الدولية  البحرين  فحلبة 

للفورمول 1 �ضنويا، بالإ�ضافة اإىل �ضباقات الدراغ )drag racing( و�ضباقات 

الأ�ضرتايل  اأخرى مثل �ضباق �ضل�ضلة جي بي GP2( 2( ويف 8 �ضوبركارز 

.)Supercars V8(

اأكرث ال�ضباقات اإثارة 

يف  اإثارة  ال�ضباقات  اأكرث  من  الكربى  للجائزة  البحرين  �ضباق  واأ�ضبح 

داخل وخارج احللبة ومت ت�ضنيف ال�ضباق على اأنه اأكرث ال�ضباقات م�ضاهدة 

على �ضا�ضة التلفزيون، ومع تدفق العديد من البطولت الدولية الآخرى اإىل 

لقب  فاإن  ال�ضيارات  ريا�ضة  لأبطال  جديد  فجر  وبزوغ  ال�ضحراوية  احللبة 

»موطن ريا�ضة ال�ضيارات يف ال�ضرق الأو�ضط« بات لقبا م�ضتحقا لهذه احللبة.

العاملي  الحتاد  قبل  من  مرخ�ضة  حلبات   5 البحرين  حلبة  ت�ضم  كما 

لريا�ضة ال�ضيارات FIA حيث تعد اأكرث من اأي حلبة يف العامل ت�ضم هذا الكم 

من احللبات. وهذا ي�ضمح للحلبة با�ضت�ضافة جمموعة من فعاليات �ضباقات 

ال�ضيارات. حلبة اجلائزة الكربى والتي تغطي م�ضافة 5.412 كيلومرت هي 

احللبة الرئي�ضية ل�ضت�ضافة اجلائزة الكربى، بطولة العامل ل�ضباق التحمل، 

�ضل�ضلة GP2، وبور�ضه موبيل 1 �ضوبر كاب.

يف عام 2014 احتفلت حلبة البحرين بالذكرى العا�ضرة على تاأ�ضي�ضها 

حيث مت اإدخال عن�ضر الإنارة ل�ضباق اجلائزة الكربى. وعلى ذلك مت اإقامة 

اأول �ضباق ليلي للفورمال وان يف مملكة البحرين حتت الأنوار الكا�ضفة معلنة 

عهدا جديدا ملوطن ريا�ضة ال�ضيارات يف ال�ضرق الأو�ضط.

لعبت الأنوار الكا�ضفة دورا رئي�ضيا يف حلبة البحرين الدولية من خالل 

فتح  اإنارة  م�ضباح  مرتا و5000  اىل 45  من 10  اإنارة متتد  عمود   495

املجال لتقدمي عن�ضر جديد لع�ضاق ريا�ضة ال�ضيارات، حيث مت اإقامة العديد 

من ال�ضباقات يف الفرتة امل�ضائية مثل �ضباق حتدي احللبة 2000 �ضي �ضي، 

.BMR وبطولة البحرين للدراجات النارية

فعاليات عاملية 

اليوم تعد حلبة البحرين الدولية املكان املف�ضل لإقامة فعاليات خارج 

البحرين  معر�ص  م�ضاهدة  تكمن يف  الفعاليات  هذه  بع�ص  ال�ضباق  م�ضمار 

البحرين  حتدي  لل�ضيارات،  الدويل  البحرين  معر�ص  للطريان،  الدويل 

للرتايثلون والعديد من الفعاليات العاملية.

من  العديد  العام  مدار  على  الدولية  البحرين  حلبة  ت�ضت�ضيف  كما 

ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات يف اأجنحة ال�ضيافة وال�ضالت احل�ضرية لكونها املكان 

واملوؤمترات،  ال�ضتقبال  حفالت  املنتجات،  اإطالق  فعاليات  لإقامة  املنا�ضب 

بالإ�ضافة اإىل الفعاليات الجتماعية مثل حفالت الزفاف، احلفالت املو�ضيقية 

والفعاليات اخلريية.

لل�ضباق  م�ضامري  خم�ضة  من  تتكون  الدولية  البحرين  حلبة  ان  علما 

هي  امل�ضامري  موا�ضفات  ال�ضرعة،  ب�ضباقات  خا�ضة  حلبة  اإىل  بالإ�ضافة 

كالتايل:

• احللبة الداخلية: يبلغ طولها 2.55 كيلومرتا، ويرتاوح عر�ص م�ضارها 
ما بني 14– 15 مرتا، وحتتوي 8 منعطفات.

عر�ص  ويرتاوح  كيلومرتا،   3.664 طولها  يبلغ  اخلارجية:  احللبة   •
م�ضارها ما بني 14–17 مرتا، وحتتوي 10 منعطفات.

• حلبة اجلائزة الكربى: يبلغ طولها 5.411 كيلومرت وعر�ص م�ضارها 
ما بني 14 – 22 مرتا.

• حلبة التحمل: يبلغ طولها 6.4 كيلومرت وعر�ص م�ضارها ما بني 14 
– 22 مرتا.

• حلبة البادوك: يبلغ طولها 3.7 كيلومرت، يرتاوح عر�ص م�ضارها ما 
بني 14 – 22 مرتا، وحتتوي ت�ضع منعطفات.

• م�ضمار �ضباق ال�ضرعة: يبلغ طولها 1200 مرت وعر�ضها 18.5 مرت.

سمو ولي العهد اثناء تدشينه لنظام اإلنارة الليلية استعدادًا الستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى العاشر في 2014
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فيتل وروزبرج 
يسعيان

إلنهاء سيطرة 
هاميلتون
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ظهور  بعد  اجلديد  املو�ضم  يف  اجلديد  وجود  لل�ضيارات   1 فورمول  ل�ضباقات  العامل  بطولة  �ضت�ضمن 

�ضائقني جدد واإقامة 21 �ضباقاً وهو رقم قيا�ضي من بينها �ضباق جديد يف اأذربيجان حتى واإن ا�ضتطاع لوي�ص 

هاميلتون �ضائق مر�ضيد�ص الفوز بالبطولة للمرة الرابعة يف م�ضريته.

البطولة  على  �ضيطرته  يف  هاميلتون  ا�ضتمرار  �ضي�ضهد   2016 عام  اإن  املراهنات  وتظهر 

ليحقق اللقب الثالث على التوايل فيما ياأتي زميله نيكو روزبرج و�ضيبا�ضتيان فيتل �ضائق 

فرياري يف املركزين الثاين والثالث على الرتتيب.

ول يظهر ا�ضم �ضائق اآخر ير�ضح للفوز باللقب حيث اأظهرت املراهنات اأن فر�ضة الفنلندي 

كيمي رايكونن �ضائق فرياري الذي قد يكون هذا املو�ضم الأخري بالن�ضبة له �ضئيلة للغاية.

وي�ضعى روزبرج و�ضيف البطل يف املو�ضمني املا�ضيني والفائز باخر ثالثة �ضباقات يف 

املو�ضم املا�ضي لإثبات اإنه ي�ضتطيع الفوز باللقب اإذا ا�ضتطاع ا�ضتكمال ما بداأه يف �ضباق اأبوظبي 

يف نوفمرب املا�ضي.

يزيحه  اأن  قبل  بول  رد  مع  متتالية  األقاب  باأربعة  الفائز  فيتل  ويريد 

اخلام�ص  اللقب  يحقق  اأن   2014 يف  البطولة  عر�ص  على  من  هاميلتون 

ومينع ال�ضائق الربيطاين من معادلة عدد األقابه.

وقدم الثنائي الأملاين اأداء جيدا يف اختبارات ما قبل بداية املو�ضم 

فيما  مر�ضيد�ص  ل�ضيارة  العالية  الكفاءة  بدت  حيث  بر�ضلونة  يف 

حقق فرياري اأ�ضرع اأزمنة.

ويف الوقت الذي ل ي�ضكك فيه اجلميع يف اأن مر�ضيد�ص 

يف  الأ�ضرع  يكون  وقد  البطولة  على  �ضيطرته  �ضيوا�ضل 

ا�ضرتاليا فاإنه ل اأحد يعلم موقع الفريق مقارنة بالفرق 

الأخرى.

وقال فيتل الذي فاز بكل األقابه مع رد بول ملوقع 

فورمول 1 على النرتنت »حاولنا تقليل الفارق. كان 

كبريا للغاية يف ال�ضنوات املا�ضية«.

واأ�ضاف ال�ضائق البالغ عمره 28 عاماً »قمنا بعمل 

رائع للغاية يف املو�ضم املا�ضي وهو ما جعلنا نقرتب 

القرتاب  فر�ضة  متنحنا  اجلديدة  ال�ضيارة  والآن  اأكرث 

اأكرث. اإىل اأي مدى؟ يتعني علينا اأن ننتظر عدة اأ�ضابيع«.

يف  فقط  �ضائقان  وجنح  �ضباقاً   38 اآخر  من  �ضباقاً   32 يف  مر�ضيد�ص  وفاز 

ثنائي مر�ضيد�ص منذ 2013 كان فيتل  التتويج يجانب  اإىل قمة من�ضة  ال�ضعود 

اأحدهما.

وفاز ال�ضائق الأملاين يف ثالثة �ضباقات يف العام املا�ضي مع فرياري وهو الهدف 

الذي و�ضعه الفريق لنف�ضه بعد اأداء �ضيئ يف 2014 والآن ي�ضعى للمناف�ضة على 

اللقب حتى ال�ضباق الأخري من املو�ضم.

نعلم  للغاية.  �ضريعة  ال�ضيارة  »بالتاأكيد  فرياري  �ضرعة  عن  روزبرج  وقال 

ن�ضبياً اأين موقعنا مقارنة بفرياري ولهذا اأقول اإن الأمور متقاربة. لكني ل�ضت واثقاً 

اإن كنا نتفوق عليهم اأم نتخلف عنهم«.

احتل  الذي  وليامز  بني  الأخرى  الفرق  بني  الأف�ضل  على  املناف�ضة  و�ضتكون 

املركز الثالث يف اأخر مو�ضمني ورد بول يف حني ي�ضعى مكالرين لتقدمي اأداء اأف�ضل 

مما قدمه يف 2015 حيث احتل املركز التا�ضع.

وعادت �ضركة رينو بفريقها اخلا�ص بعد �ضرائها فريق لوت�ص املتعرث يف حني 

تغري ا�ضم مارو�ضيا اإىل مانور واأ�ضبح ها�ص اأول فريق امريكي ي�ضارك يف البطولة 

يف 30 عاماً.

و�ضي�ضهد املو�ضم اأول �ضباق يف اأذربيجان يف يونيو فيما عاد ال�ضباق الأملاين 

اإىل برنامج البطولة لكن مل يت�ضح م�ضري �ضباق ايطاليا على حلبة مونزا فيما بعد 

.2016

وي�ضارك ثالثة �ضائقني لأول مرة هم الربيطاين جوليون باملر مع رينو والأملاين 

با�ضكال فريلني مع مانور وزميله ريو هاريانتو الذي �ضي�ضبح اأول �ضائق اندوني�ضي 

ي�ضارك يف �ضباق.
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E تأتي مساندة لبطولة الفورموال

»روبو ريس« سباقات جديدة 
لسيارات ذاتية القيادة 

ح�ضني املرزوق:

�ضركة  مع  بالتعاقد  الكهربائية  الفورمول  او   E فورمول  �ضباقات  بطولة  منظمو  قام 

»كينتيك« ال�ضركة الداعمة لأحدث التقنيات وذلك لقامة �ضباقات لل�ضيارات ذاتية القيادة 

-2016 مو�ضم  خالل  ال�ضباق  هذا  بدء  و�ضيتم   ،E الفورمول  ل�ضباقات  م�ضاندة  لتكون 

2017 لبطولة الفورمول الكهربائية، و�ضيحمل ال�ضباق املخ�ض�ص لل�ضيارات ذاتية القيادة 

ا�ضم »روبو ري�ص« و�ضتكون مدته �ضاعة واحدة وتقام على ذات احللبات التي يتم تنظيم 

م�ضابقات الفورمول اللكرتونية عليها.

تاأتي هذه ال�ضباقات مبثابة فر�ضة ذهبية لل�ضركات امل�ضنعة لل�ضيارات ذاتية القيادة 

لثبات تقدمها وتطورها يف جمال الذكاء ال�ضناعي ا�ضافة لت�ضجيع املتخوفني من امتالك 

�ضيارات ذاتية القيادة ل�ضتخدامها يف حياتهم اليومية، و�ضي�ضارك يف هذه البطولة 10 فرق 

وكل فريق يتاح له امل�ضاركة ب�ضيارتني ليكون املجموع 20 �ضيارة.

القريب  امل�ضتقبل  انه يف  ال�ضاأن قائال: »نعتقد  وعلق موؤ�ض�ص �ضركة كينتيك على هذا 

�ضتحظى كافة ال�ضيارات من حول العامل بتقنيات الذكاء ال�ضناعي امل�ضاعدة والتي تعتمد 

على الطاقة الكهربائية بهدف احلفاظ على البيئة من جانب واحلفاظ على �ضالمة م�ضتخدمي 

التقنية  الثورة  له  تو�ضلت  ما  اآخر  ري�ص«يك�ضف  ان»روبو  كما  اآخر«،  جانب  من  الطرق 

والجنازات الب�ضرية يف هذا ال�ضاأن، اما الرئي�ص التنفيذي لبطولة فورمول E اليخاندرو 

عجاج فقال:»اننا �ضعيدون بالعالن عن �ضراكتنا مع �ضركة كينتيك يف اقامة اكرث الحداث 

الريا�ضية تطورا يف تاريخ الريا�ضة، فهذا ال�ضباق عبارة عن حتد مفتوح لل�ضركات املتقدمة 

هذه  مثل  بت�ضنيع  الجدر  ال�ضركة  قدرات  لثبات  ال�ضباقات  هذه  ان�ضاء  املثري  من  وانه 

ال�ضيارات«.

يذكر ان معظم القطع امل�ضتخدمة يف ت�ضنيع ال�ضيارات �ضتكون مت�ضابهة بني �ضيارات 

الذكاء  وتقنيات  اخلواريزمات  تطوير  لهم  اتاحت  املنظمة  اللجنة  ان  ال  امل�ضاركة،  الفرق 

ال�ضيارات  بني  املناف�ضة  لحتدام  القيادة  ذاتية  ال�ضيارات  بقيادة  �ضتقوم  التي  ال�ضناعي 

امل�ضاركة واظهار امل�ضنع القوي لهذه النوعية من ال�ضيارات، حيث ت�ضتطيع هذه ال�ضيارات 

الو�ضول ل�ضرعة 180 ميال يف ال�ضاعة وهذه ال�ضرعة تفوق ال�ضيارات الكهربائية امل�ضاركة 

يف بطولة الفورمول E التي ت�ضل �ضرعتها الق�ضوى اىل 140 ميال يف ال�ضاعة.

ecarobor

10 فرق، 20 
سيارة بدون 
سائق

 السباق فرصة 
للشركات 
المصنعة إلثبات 
قدراتها 
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جديد فورموال1 في موسم 2016 

سباق جديد في أذربيجان
وهاس أول فريق أمريكي

انطلق الموسم الجديد 
لبطولة العالم لسباقات 
السيارات فورموال1 
بجائزة استراليا الكبرى 
يوم 20 مارس الحالي 
وفيما يلي أبرز التغييرات 
في موسم 2016.

إقصاء السائق 
األبطأ خالل 
الفترات الثالث 
للتجارب

التجارب التأهيلية
العامل  بطولة  على  امل�ضرفة  اجلهة  وافقت 

على نظام جديد للتجارب التاأهيلية حيث �ضيتم 

اإقامة  خالل  الأبطاأ  ال�ضائق  اإق�ضاء  مبقت�ضاه 

ا�ضتبعاد  من  بدل  للتجارب  الثالث  الفرتات 

الأبطاأ بعد كل فرتة كما كان احلال يف املو�ضم 

املا�ضي.

�ضيتم  دقيقة   16 �ضتمتد  الأوىل  الفرتة 

دقائق  �ضبع  اأول  بعد  الأبطاأ  ال�ضائق  ا�ضتبعاد 

ثم يتبعه �ضتة �ضائقني بفارق 90 ثانية بني كل 

منهم على اأن يتاأهل للفرتة الثانية 15 �ضائقاً.

اأن يتم  الثانية ملدة 15 دقيقة على  الفرتة 

دقائق  �ضت  اأول  بعد  الأبطاأ  ال�ضائق  ا�ضتبعاد 

ثم ا�ضتبعاد �ضائق واحد كل 90 ثانية على اأن 

يتاأهل ثمانية �ضائقني اإىل الفرتة الثالثة.

الفرتة الثالثة ملدة 14 دقيقة ويتم ا�ضتبعاد 

واحد  �ضائق  ثم  دقائق  خم�ص  بعد  �ضائق  اأول 

اأول  اأن يتناف�ص على مركز  كل 90 ثانية على 

املنطلقني �ضائقني اثنني يف اخر دقيقة ون�ضف.

سباق جديد
ت�ضت�ضيف اأذربيجان اأول �ضباق للفورمول 

واحد حتت ا�ضم جائزة اأوروبا الكربى يوم 19 

يونيو. ويقام هذا املو�ضم 21 �ضباقاً بعد عودة 

جائزة اأملانيا الكربى.

فريق جديد
اأمريكي ي�ضارك  فريق ها�ص هو اأول فريق 

و�ضي�ضتخدم  عاماً   30 خالل  فورمول1  يف 

هذا  البطولة  يف  وي�ضارك  فرياري.  حمركات 

املو�ضم 11 فريقاً و22 �ضائقاً.

أول اندونيسي
مانور  فريق  مع  هاريانتو  ريو  �ضي�ضارك 

كاأول �ضائق اندوني�ضي يف بطولة فورمول 1. 

ت�ضكيلة  �ضمن  الوحيد  الآ�ضيوي  ال�ضائق  هو 

ال�ضائقني الأ�ضا�ضيني.

اإلطارات
فائق  هو  جديد  اإطارات  نوع  اإ�ضافة  متت 

من  اأنواع  خم�ضة  اإىل  العدد  لي�ضل  الليونة 

�ضركة  فاإن  اجلديدة  للوائح  ووفقاً  الإطارات. 

برييلي �ضتختار ثالثة اأنواع لكل �ضباق بدل من 

اثنني على اأن يكون من بينهما نوعان اإلزاميان 

يف ال�ضباق.

الفرق �ضتختار ع�ضر جمموعات من الأنواع 

اإىل 13  املجموعات  املتاحة لي�ضل عدد  الثالثة 

لوي�ص  اختار  ا�ضرتاليا  �ضباق  يف  جمموعة. 

جمموعة  مرات  لثالث  العامل  بطل  هاميلتون 

واحدة من الإطارات املتو�ضطة و�ضت جمموعات 

اأخرى  جمموعات  و�ضت  اللينة  الطارات  من 

اختار نيكو روزبرج  بينما  الليونة  من �ضديدة 

الإطارات  من  جمموعتني  مر�ضيد�ص  يف  زميله 

اللينة  لالإطارات  املتو�ضطة وخم�ص جمموعات 

و�ضت لالإطارات �ضديدة الليونة.

 14 قبل  املجموعات  عدد  حتديد  يجب 

ال�ضباقات  عدا  ما  �ضباق  كل  من  اأ�ضبوعاً 

الأوروبية حيث يتم حتديد ثمانية اأ�ضابيع قبل 

ال�ضباق.

تصميم وحدة العادم
�ضيكون يف كل �ضيارة اأنبوبان اثنان للعادم 

هذا  املا�ضي.  العام  يف  كان  كما  واحد  من  بدلً 

�ضيجعل ال�ضيارات اأعلى �ضوتا لتفادي ال�ضكوى 

ا�ضتخدام  منذ  املحركات  �ضوت  انخفا�ص  من 

وحدات الطاقة الهجني يف 2014.

عدد وحدات الطاقة
لكل  �ضيمكن  ال�ضباقات  عدد  زيادة  بعد 

طوال  طاقة  وحدات  خم�ص  ا�ضتخدام  �ضائق 

املو�ضم بدل من اأربع.

الكاميرات
من اأجل حتليل احلوادث �ضتزود كل �ضيارة 

بكامريا فائقة ال�ضرعة.
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املو�ضم  انطالق  ال�ضغط على �ضائقيه قبل  فر�ص رد بول مزيدا من 

ذكرهم  حيث   1 فورمول  ال�ضيارات  ل�ضباقات  العامل  لبطولة  اجلديد 

وب�ضدة باأن يكونوا على قدر التطلعات وذلك للحفاظ على مواقعهم يف 

الفريق.

وقال هيلموت ماركو م�ضت�ضار ريا�ضة ال�ضيارات اخلا�ص بامللياردير 

النم�ضاوي ديرتي�ص ماتي�ضيت�ص مالك جمموعة رد بول ملوقع فورمول 1 

على النرتنت اإن الفريق بطل العامل ال�ضابق يحتاج ملحرك تناف�ضي اإذا 

اأراد ال�ضتمرار يف هذه الريا�ضة.

واأ�ضاف ماركو »منلك عقودا طويلة الأمد يف برنامج رد بول لإعداد 

ال�ضائقني ال�ضبان والربنامج يعتمد بالكامل على الأداء.

ولكي تكون الأمور وا�ضحة فمن ل يلتزم ويقدم كل ما لديه �ضريحل.«

والرو�ضي  ريت�ضياردو  دانييل  ال�ضرتايل  ال�ضائق  بول  رد  وي�ضم 

دانييل كفيات وهي نف�ص ت�ضكيلة عام 2015 بينما ي�ضم الفريق ال�ضقيق 

الهولندي ماك�ص فر�ضتابن )18 عاما( وال�ضباين  ال�ضائق  تورو رو�ضو 

اإمداد لل�ضائقني  كارلو�ص �ضاينز )21 عاما(.وميثل تورو رو�ضو م�ضدر 

لرد بول وتخرج منه ريت�ضياردو وكفيات متاما مثل �ضيبا�ضتيان فيتل 

بطل العامل اأربع مرات والذي يناف�ص حاليا مع فرياري.

وترك فر�ضتابن و�ضاينز انطباعا جيدا يف مو�ضمهما الأول يف 2015 

بات  والذي  الريا�ضة  تاريخ  مدار  على  �ضائق  اأ�ضغر  الهولندي  خا�ضة 

اي�ضا اأ�ضغر �ضائق ي�ضجل نقاطا وينظر اإليه كبطل للعامل يف امل�ضتقبل.

وتابع ماركو »لرنى كيف �ضيكون اأداء ال�ضائقني.

املو�ضم الثاين اأحيانا يكون خمادعا 

اأكرث من الأول.«

رد بول يفرض ضغوطا
مبكرة على سائقيه 

»وليامز« يضم 
دي ريستا كسائق احتياطي

قال فريق وليامز الذي يناف�ص يف بطولة العامل ل�ضباقات ال�ضيارات 

فورمول1 انه �ضم بول دي ري�ضتا ال�ضائق ال�ضابق لفورمول1 ل�ضفوفه 

لي�ضبح ال�ضائق الحتياطي الر�ضمي يف مو�ضم 2016 بداية من �ضباق 

ا�ضرتاليا الأ�ضبوع املا�ضي.

ادريان  الأملاين  حمل  عاماً   29 العمر  من  البالغ  الربيطاين  وحل 

�ضوتيل يف موقع ال�ضائق الحتياطي لل�ضائقني الأ�ضا�ضيني فيليبي ما�ضا 

وفالتريي بوتا�ص.

و�ضارك دي ري�ضتا يف فورمول1 على مدار ثالثة موا�ضم مع فريق 

فور�ص انديا وذلك يف الفرتة من 2011 وحتى 2013، وكانت اأف�ضل 

نتيجة حققها هي حلوله يف املركز الرابع.

ال�ضائق ال�ضكتلندي يف بيان »�ضيكون عاماً مزدحماً يف ظل  وقال 

م�ضاركتي مع فريق مر�ضيد�ص يف البطولة الأملانية لل�ضيارات ال�ضياحية، 

اإ�ضافة مل�ضاركتي يف بطولة العامل لفورمول1 ك�ضائق احتياطي«.

قدماً  واأتطلع  امل�ضاركتني  لكال  الكامل  دعمي  »�ضاأعطي  واأ�ضاف 

لالإمكانات املثرية التي امتلكها هذا العام«.

يف  الثالث  املركز  يف  مر�ضيد�ص  مبحركات  املدعوم  وليامز  وحل 

الرتتيب العام املو�ضم املا�ضي.
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ناسكار.. أغرب وأعنف سباقات السيارات في العالم

بدأ بالهروب 
من الشرطة وتحول لسباق رسمي

ح�ضني املرزوق:

يف  وت�ضويقا  اثارة  ال�ضباقات  اكرث  يعترب  النا�ضكار  �ضباق 

الوليات املتحدة، وهذا ال�ضباق خم�ض�ص لل�ضيارات العادية التي 

ال�ضيارات  واكرث  اليومية  حياتهم  يف  النا�ص  من  الكثري  يقودها 

امل�ضاركة تكون من �ضنع امريكي كدودج وفورد و�ضيفروليه، ال 

انه يتم تزويدها مبوا�ضفات معينة لتتوافق مع �ضروط امل�ضاركة 

او  �ضقف  لها  يكون  ل  مك�ضوفة  عجالت  كا�ضتخدام  ال�ضباق  يف 

وتوفر  عالية  ل�ضرعات  الو�ضول  من  لتتمكن  بالرفرف  ي�ضمى  ما 

لقائدها قيادة ا�ضتثنائية وهي م�ضتوحاة من �ضباقات الفورمول1.

لل�ضيارات  الوطني  »الحتاد  اىل  ال�ضباق  هذا  ا�ضم  ويرمز 

 National Association for Stock Car Auto« القيا�ضية« او

Racing«، ومت ت�ضميته بهذا ال�ضم من خالل اخذ اول حرف يقع 
ببداية كل كلمة لتكون كلمة Nascar، وينق�ضم هذا ال�ضباق اىل 3 

اك�ص فينتي والكامبينغ ورد«،  فئات رئي�ضية وهي: »ال�ضربينت، 

وميتلك هذا ال�ضباق �ضعبية كبرية يف امريكا اىل جانب باقي دول 

العامل، وي�ضتمر مو�ضم هذا ال�ضباق طيلة العام ويحمل 36 �ضباقا، 

اما ال�ضيارات فتت�ضابق على حلبة بي�ضاوية ال�ضكل ب�ضرعة 300 

كم يف ال�ضاعة، ولي�ص هنالك توقيت حمدد لل�ضباقات ففي بع�ص 

ت�ضميم  ي�ضتدعي  ما  �ضاعات   4 اىل  ال�ضباق  ت�ضل فرتات  الحيان 

امل�ضاركة  ال�ضيارات  تكون  وان  دقيق  ب�ضكل  امل�ضاركة  ال�ضيارات 

ال�ضرعة  �ضغط  حتت  طويلة  لأوقات  لل�ضري  التحمل  على  قادرة 

لل�ضائق  ما  نوعا  مريحة  باأنها  ال�ضيارات  هذه  وتتميز  الهائلة، 

على  لحتوائها  نظرا  ال�ضباق  حلبات  على  العايل  لثباتها  ا�ضافة 

قوة ت�ضغط ال�ضيارة لالأ�ضفل.

امكانية  هو  نوعه  من  فريدا  ويجعله  ال�ضباق  هذا  مييز  وما 

الت�ضادم بني ال�ضواق امل�ضرتكني يف ال�ضباق من دون احل�ضول على 
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اأعلن فريق مانور ري�ضنج املناف�ص يف �ضباقات فورمول 1 لل�ضيارات 

اأنه تعاقد مع ريو هاريانتو ليقود له يف املو�ضم احلايل وي�ضبح بذلك اأول 

�ضائق اندوني�ضي يف هذه ال�ضباقات املتميزة.

وقد بداأ هاريانتو )23 عاما( م�ضريته يف فورمول 1 عندما انطلق 

املو�ضم اجلديد ل�ضباقات البطولة يف ا�ضرتاليا يف 20 مار�ص املا�ضي.

حلظة  مبثابة  ملبورنكان  يف  ال�ضرتايل  »ال�ضباق  هاريانتو:  وقال 

واملعجبني  وللم�ضجعني  لبالدي  وبالن�ضبة  يل  بالن�ضبة  هائلة  انطالق 

اأوجه ال�ضكر اإىل كل من رافقني منذ بداية رحلتي مع �ضباقات  اأن  واأود 

ال�ضيارات«.

كنت  اأنني  لأثبت  فر�ضتي  �ضيكون  »عام 2016  هاريانتو  واأ�ضاف 

اأهال للثقة واأكون ممثال لآ�ضيا يف فورمول 1«.

الأملاين  ال�ضائق  هاريانتو  جانب  اإىل  ري�ضنج  مانور  لفريق  ويقود 

با�ضكال فريلني.

هاريانتو أول سائق
اندونيسي في فورموال 1 

جزاء او اخراجهم من ال�ضباق، ليتمكن ال�ضائق الذي يقوم بال�ضطدام من 

الفالت من ال�ضائق الذي يعيق طريقه وجتاوزه، لكن هذا اخليار كحل 

نهائي فعند ا�ضطدام ال�ضائق بال�ضيارات الخرى قد تت�ضرر �ضيارته ول 

يتمكن من الو�ضول لنهاية ال�ضباق.

تاأ�ض�ص �ضباق نا�ضكر يف العام 1948 على يد »بيل فرن�ضا«، وتعود 

ق�ضة ال�ضباق اىل حقبة ع�ضرينيات القرن املا�ضي بعد ما منعت احلكومة 

الفيدرالية امل�ضروبات الكحولية يف كل انحاء الوليات املتحدة الأمريكية، 

اقوى يف حال  لتكون  �ضياراتهم  بتزويد  امل�ضروبات  لهذه  املهربون  فقام 

مطاردتهم من قبل رجال ال�ضرطة، وكان املهربون يجتمعون مع بع�ضهم 

ملعرفة من ميتلك ا�ضرع �ضيارة ومن اف�ضل من قام بتزويدها، وعلى هذا 

النا�ضكار  �ضباقات  بعدها  لتنطلق  املنتظمة  ال�ضبت  مناف�ضات  بداأت  الثر 

يف اجلنوب ال�ضرقي للوليات املتحدة وا�ضبح الفائزون يح�ضلون على 

جوائز مالية ولكن مل يكن هنالك قوانني ثابتة حيال هذا ال�ضباق، وهذا 

ما دفع بيل فرن�ضا على العثور على من يدعم هذا ال�ضباق وت�ضكيل احتاد 

لتنظيم �ضباق نا�ضكار.

وبعد جناحه مت تنظيم اول �ضباق يف »نورث كارولينا« وكان عدد 

ال�ضيارات امل�ضاركة 39 �ضيارة خمتلفة ال�ضنع وكان من بينها 29 �ضيارة 

امريكية ال�ضنع، وكانت ال�ضباقات مقت�ضرة على تنظيمها يف النهار حتى 

الكا�ضفة يف عام 1978 على  مت تنظيم اول �ضباق ليلي حتت ال�ضواء 

ار�ص حلبة »بر�ضتول«.

اكرث  بيتي« وهو  نا�ضكار »ريت�ضارد  املت�ضابقني يف �ضباق  اهم  ومن 

من  وال�ضبعينات  ال�ضتينات  حقبتي  يف  الول  املركز  على  ح�ضل  فائز 

القرن املا�ضي، يليه ال�ضائق »دايل ايرنهارت الب والذي كان مهيمنا على 

�ضباقات الثمانينات والت�ضعينات من القرن املا�ضي، اما جيمي جون�ضون 

يعد اف�ضل املت�ضابقني يف ال�ضنوات الخرية حتى عام 2010.

�ضباق  قوانني  على  التعديالت  من  العديد  طراأت   2011 عام  يف 

نا�ضكار، حيث ا�ضبح ال�ضائق الفائز بال�ضباق يح�ضل على 43 نقطة و3 

نقط ا�ضافية اخرى، اما املت�ضدر يف اللفة فيح�ضل على نقطة ا�ضافية، 

كما ان ال�ضائق الذي يت�ضدر اكرب عدد من اللفات يح�ضل اي�ضا على نقطة 

ر�ضيد  عرب  الفائز  ال�ضائق  حتديد  يتم  النقاط  هذه  خالل  ومن  ا�ضافية 

نقاطه.
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تساهم بخبرات إنفينيتي في 
تعزيز أداء السيارات الهجينة

االستفادة من فرص مميزة في 
تحالف رينو-نيسان

تساهم بخبرات إنفينيتي في 
تعزيز أداء السيارات الهجينة

االستفادة من فرص مميزة في 
تحالف رينو-نيسان
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تدخل عالقة اإنفينيتي الناجحة يف عامل �ضباقات الفورمول واحد مرحلة جديدة، فابتداء من املو�ضم اجلديد 

2016، �ضت�ضبح اإنفينيتي �ضريًكا تقنًيا لفريق رينو �ضبورت للفورمول واحد. وت�ضاهم اإنفينيتي بخربتها يف 

جمال اأداء ال�ضيارات الهجينة وتقدم مواردها الهند�ضية لنظام ا�ضرتداد الطاقة )ERS( بوحدة رينو للطاقة يف 

�ضيارات الفورمول واحد والتي ت�ضمل جمموعتني هما: )MGU-H( و)MGU-K(، وبطارية.

ني�ضان،   - رينو  حتالف  املطور  باإطارها  اجلديدة  العالقة  وتعزز 

وت�ضتفيد يف الوقت نف�ضه من الفر�ص التي يوفرها التحالف من خالل 

ت�ضكيل �ضراكات �ضناعية قوية لأع�ضائه.

ومن املعروف اأن �ضمعة اإنفينيتي يف جمال مركبات الأداء الهجينة 

جناًحا  حقق  الذي  لرت   3.5 �ضعة  الهجني  املحرك  بف�ضل  تعززت 

كبرًيا. وقد حازت �ضيارة Q70 من فئة ال�ضيدان، واملزودة بهذا 

لالأرقام  غيني�ص  مو�ضوعة  يف  قيا�ضي  رقم  على  املحرك، 

اأف�ضل  ذات  الكاملة  الهجينة  ال�ضيارة  بكونها  القيا�ضية 

ت�ضارع. ويتوفر نف�ص النظام الهجني يف ال�ضيارة ال�ضيدان 

 .Q50 الريا�ضية

من  املميزة  اإنفينيتي  خربات  ا�ضتخدام  يتم  و�ضوف 

مدينة  يف  واحد  للفورمول  �ضبورت  رينو  فريق  قبل 

فريي-�ضاتيلون الفرن�ضية حيث �ضينتقل فريق اإنفينيتي 

من  الهجينة  املركبات  جمال  يف  متخ�ض�ضني  من  املكون 

فرن�ضا  اإىل  اليابانية  اأت�ضوغي  مدينة  يف  التقني  اإنفينيتي  املركز 

لدعم عملية تطوير وحدة رينو للطاقة يف �ضيارات الفورمول واحد. ويف 

الطاقة  ا�ضرتداد  نظام  لتطوير  املرتاكمة  اخلربات  اإنفينيتي  ت�ضتخدم  نف�ضه،  الوقت 

)ERS( يف �ضباقات الفورمول واحد لرتقية املحركات الهجينة يف �ضيارات الطرق العادية.

وقد بداأت اإنفينيتي عالقتها بعامل �ضباقات الفورمول واحد عام 2011 ك�ضريك لفريق رد بول ري�ضنغ، 

ثم تطورت العالقة لت�ضبح اإنفينيتي �ضريك اللقب للفريق يف مو�ضم 2013. ويف �ضوء هذه التجربة الغنية، 

�ضبورت  رينو  فريق  مع  تقني  تعاون  ت�ضكيل  املتمثلة يف  التالية  املنطقية  لتخاذ خطوتها  اإنفينيتي  تتجه 

للفورمول واحد ح�ضب خطة ت�ضتمر خم�ص �ضنوات.

ال�ضيارات جزءا  اإنفينيتي، متثل ريا�ضة  “يف  البحرين:  انفينيتي  املبيعات يف  اأن�ص عبداهلل، مدير  وقال 

مهما من ا�ضرتاتيجية اأعمالنا. اإن اخلطوة املنطقية التالية تتمثل يف بناء عالقات التعاون التقني وت�ضهيل نقل 

التكنولوجيا من مركبات الطرقات العادية اإىل �ضيارات حلبات ال�ضباق وبالعك�ص. ويقدم لنا تاأ�ضي�ص رينو 

�ضبورت للفورمول واحد من قبل �ضريكنا يف التحالف، رينو، فر�ضة مثالية للدخول يف هذه املرحلة املتقدمة 

من اإ�ضرتاتيجيتنا طويلة الأمد يف عامل ريا�ضة ال�ضيارات، وللمزيد من املعلومات ميكنكم التوا�ضل مع معر�ص 

انفينيتي على هاتف رقم 17732732

الشريك التقني لفريق رينو سبورت الجديد 
للفورموال واحد ابتداءا من موسم 2016

إنفينيتي تبدأ مرحلة جديدة 
في عالقتها بعالم سباقات الفورموال واحد

April 2016

53



April 2016
54

وال
رم

فو
 ال

ق
با

س
ة 

سب
نا

بم
ص 

خا
د 

د
ع

B
ah

ra
in

 2
01

6

اآل  علي  بن  عي�ضى  بن  لل�ضيخ حمد  ثانية  �ضيارة  اح�ضرت  ثم 

خليفة ماركة اأمريكية ا�ضمها )اأوفرلند( وقد اح�ضر ل�ضياقة ال�ضيارت 

ح�ضن   – الهندي  يو�ضف   – حممد  )ال�ضيد  ومنهم  الهند  من  �ضواق 

تدريب  بدورهم يف  ال�ضواق  هوؤلء  قام  كما  عبدالواحد(   – الهندي 

وتعليم رجال ال�ضيوخ وابنائهم ال�ضياقة..

من  اأحاديث  لنا  وي�ضرد  الوراء  اىل  بذاكرته  بوحجي  ويعود 

كانت  ب�ضياراتهم  ي�ضريون  كانوا  عندما  ال�ضيوخ  ان  من  عا�ضرهم 

النا�ص ت�ضطف مل�ضاهدتهم كيف يركبون تلك الآلة التي لها �ضوت 

وينبعث منها الدخان، ومن الطريف يف الأمر خوف النا�ص من تلك 

ومن  املجتمع  على  وغريباً  خميفاً  �ضيئاً  يت�ضورونها  حيث  الآلة 

احلكايات الطريفة ان احد الطفال عندما رجع للبيت بعدما �ضاهد 

ول  �ضراع  بدون  جالبوت مت�ضي  �ضاهد  انه  اأباه  اخرب  �ضيارة  اول 

خطرة ول جمداف فرد عليه والده باأنها ت�ضمى )موتر( وانه راأى 

مثلها �ضابقاً يف الهند و�ضيالن يف اثناء �ضفره للخارج..

من  اي�ضالهم  بق�ضد  الرجال  من  جماعة  ركبها  عندما  ويذكر 

املحرق اىل احلد ا�ضابهم اخلوف من �ضرعتها وظلوا مم�ضكني اأيدي 

النا�ص والنخيل والبيوت  بها وي�ضاهدون  بع�ضهم وهم يتحركون 

احدهم  �ضاح  حتى  احلد  اىل  و�ضلوا  ما  و�ضرعان  وتقرتب  تبتعد 

يخدعهم،  ال�ضيارة  �ضائق  ان  وظنوا  ب�ضرعة  و�ضلوا  اأي  اأمده(  )ما 

واخلوف كان يتملك اجلميع �ضغاراً وكباراً وخا�ضة الن�ضاء الالتي 

ل تقف األ�ضنتهن عن ذكر اهلل والأطفال ي�ضرخون اأو يرك�ضون اىل 

بيوتهم عند روؤيتها.

سيارات الشيوخ 
وي�ضتطرد قائالً: اإن من ال�ضيارات التي كانت عند ال�ضيوخ يف 

املحرق )فيات �ضبعة ركاب( فورد – ا�ضتدبيكر – لل�ضيخ حممد بن 

عبداهلل بن عي�ضى اآل خليفة ولدى ال�ضيخ حمد بن عي�ضى بن علي اآل 

خليفة �ضيارة )كنك( 8 �ضلندر )�ضوداء اللون( وال�ضيخ �ضلمان بن 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة لديه �ضيارة )افرلند( وكان �ضعر �ضيارة 

العام  �ضيارة  جلبت  ثم  فقط(  روبية   2000( كليج  ابو  الفورد 

ماركة  خليفة  اآل  علي  بن  عي�ضى  ال�ضيخ  البحرين  حلاكم   1926

)هد�ضن( امريكية ال�ضنع لونها ازرق لها مظلة )�ضرتي(..

مزدحماً  ال�ضيارات  و�ضول  قبل  ال�ضيوخ  حي  كان  ويتابع 

بها على  ال�ضيارات  يتعذر مرور  ال�ضوارع �ضيقة  بامل�ضاكن وكانت 

اأثر ذلك متت تو�ضعة ال�ضوارع لكي متر �ضيارات ال�ضيوخ كما بنيت 

فاطمة سلمان: 

أكد المستشار االعالمي عبدالعزيز بوحجي – الخبير العربي في التوعية المرورية – أن ممكلة البحرين شهدت 
أول دخول للسيارة قبل بقية دول الخليج العربي وذلك في العام 1914 من خالل أول شخص جلبها عن طريق الهند 
وهو الشيخ عبدالله بن عيسى بن علي آل خليفة مع وجود سائق يقودها ويدعى )محمد الهندي(، والسيارة من ماركة 
)امريكية( اسمها )الملك king( وتحديدًا سوداء اللون صغيرة الحجم تسع لشخصين فقط وذلك عندما كان في رحلة 
مع والده الى لندن فقرر شراءها وجلبها عن طريق مركب بحري الى الهند ومن ثم الى مملكة البحرين حيث وصلت 
الى فرضة )المحرق( وتم استقبال وصول هذه السيارة من خالل تجمع عدد كبير من االهالي صغارًا وكبارًا فمنهم 
من فزع وخاف وخاصة الصبية الصغار عند رؤيتها ومن النساء من استقبلها )بالمشموم( والزغاريد..

king بعد مرور 113 عامًا على دخول السيارة للبحرين.. الخبير العربي

عبدالعزيز بوحجي 

الـ )king( أول سيارة 

وكانو أول تاجر يمتلكها والزياني أول امرأة تقودها

سيارة هدية من شركة نفط البحرين للشيخ حمد بن عيسى عام 1927

April 2016
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)اطبيالت( ل�ضياراتهم..

البحرين  حاكم  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  ال�ضيخ  ان  كما 

ال�ضيخ  اىل  البحر  طريق  عن  �ضيارة  بنقل  اأمر  الوقت  ذلك  يف 

كهدية  )موري�ص(  ماركتها  وكانت  ثاين  اآل  جا�ضم  بن  عبداهلل 

ان  كما  الوقت(  ذلك  يف  قطر  )حلاكم  حمد  ال�ضيخ  من  مقدمة 

خليفة  اآل  عي�ضى  بن  ال�ضيخ حمد  اأهدت  البحرين  نفط  �ضركة 

�ضيارة بيوك 1927 وبعد مدة وباأمر من ال�ضيخ اأخذها عبداهلل 

الهند وذلك لت�ضليحها و�ضباغتها وقد  الدو�ضري اىل  بن جرب 

البحرين  يف  املعروف  التاجر  عبداللطيف  بن  م�ضطفى  تكفل 

والهند بالعناية بها وبعد فرتة من الزمن رجعوا ومعهم �ضيارة 

ثانية من نوع )ا�ضتدبيكر( ا�ضرتوها لل�ضيخ حمد بن عي�ضى اآل 

خليفة..

ال�ضيارة على �ضكل  اأدخل  اأول تاجر  ان  ويو�ضح بوحجي 

جتارة العام 1916 - 1915 ويعد ابرز موؤ�ض�ضي املوا�ضالت 

والقوارب  الهوائية  الدراجات  جلب  من  اأول  فهو  اململكة  يف 

م�ضاهمة  �ضركة  اىل  دعا  حيث  ال�ضيارة  وكذلك  والبواني�ص 

فقد  البحرية(  واملواتر  الربية  ال�ضيارات  )�ضركة  م�ضمى  حتت 

جلب اول �ضيارة وحتديداً جلبها يف �ضهر يونيو العام 1920 

)امليجور  الربيطاين  ال�ضيا�ضي  املعتمد  ت�ضرف  حتت  وجعلها 

ديلي( ل�ضتخدامها عند احلاجة اليها..

كثرياً  ال�ضيارة  ديلي  وا�ضتعملها  )دملر(  ماركة  وكانت 

لتعليم ال�ضياقة لحد ابناء اخت ال�ضيد كانو ودربه على كيفية 

لي�ضل يف  ال�ضيارت  عدد  زاد  ان  وبعد  بها و�ضيانتها  العناية 

العام 1926 اىل 12 �ضيارة كما يذكر امل�ضت�ضار بلجريف يف 

ال�ضيخ  ل�ضمو  التما�ضاً  ال�ضخ�ضيات  بع�ص  قامت  فقد  مذكراته 

عي�ضى بن علي اآل خليفة حاكم البحرين اآنذاك ب�ضرورة ا�ضالح 

الطريق الوا�ضل بني الق�ضيبية وال�ضخري لكي تتمكن ال�ضيارة 

من النتقال والتحرك ب�ضهولة فوافق ال�ضيخ عي�ضى بن علي اآل 

خليفة على هذا الطلب ويف العام 1922 جلبت �ضيارة لل�ضيخ 

حممد بن عي�ضى من الهند..

وي�ضرح ان من ال�ضيارات التي كان ميتلكها الأثرياء ومنهم 

موديل  )�ضفرليت(  �ضيارة  كانت  كانو  ابراهيم  خليل  احلاج 

1924 كما كان ميتلك اأحمد �ضيادي �ضيارة )ولزنايت( موديل 

خالد  لدى  موجودتان  وهما  امريكية  �ضناعة   1926 العام 

را�ضد الزياين الذي ميتلك عدداً اآخر من ال�ضيارت القدمية..

امتحان السياقة 
وخالل  اأنه  بوحجي  اأكد  ال�ضعبي،  امل�ضتوى  وعلى 

الهند  طريق  عن  �ضيارات  التجار  بع�ص  جلب  الع�ضرينات 

ومنهم احلاج غلوم عبدالرحمن غلوم واحلاج حممد بن هندي 

اأحمد �ضيادي واحلاج  واحلاج يو�ضف بن احمد كانو واحلاج 

�ضاهني بن �ضقر واحلاج يو�ضف بن عبدالرحمن فخرو واحلاج 

حممد علي زينل..

وعن امتحان ال�ضياقة، فقد كان من قبل )امليجر ديلي( يقوم 

بامتحانهم عند القهوة التي كانت موجودة عند الباب ال�ضمايل 

للقلعة فطلب من احدهم كما قال ان مير ب�ضيارته بني الكرا�ضي 

قا�ضم  ال�ضيخ  م�ضجد  قرب  املهزع  حي  داخل  التوجه  ثم  ومن 

ال�ضيخ قا�ضم املهزع  املهزع واملرور ببيت حجي �ضلمان وبيت 

وكانت طرقاً �ضيقة ول ت�ضلح لل�ضياقة..

ويعد )امليجر ديلي( يف الفرتة 1921 اىل 1926 هو اأول 

من اأعطى رخ�ضة �ضياقة معرتف بها للمغفور له ال�ضيخ �ضلمان 

بن حمد بن عي�ضى اآل خليفة وللمرحوم التاجر خليل ابراهيم 

من  اول  ويعتربون   1922 العام  يف  يتيم  اأحمد  وعلي  كانو 

اعطيت  بعدهم  ومن  البحرين  يف  قيادة  رخ�ضة  على  ح�ضلوا 

رخ�ضاً ل�ضواق )ال�ضيوخ( والهايل يف املحرق واملنامة..

أول امرأة 
انه ويف يناير 1957 �ضدر اعالن من  ويو�ضح بوحجي 

ال�ضيخ �ضلمان بن حمد اآل خليفة على اأنه ل يجوز لأي امراأة من 

رعايا حكومة البحرين ب�ضياقة ال�ضيارة ويف مار�ص من نف�ص 

العام �ضدر اإعالن اآخر ي�ضتثني املراأة البحرينية التي متار�ص 

مهنة الطب والتمري�ص واول بحرينية تعلمت ال�ضياقة وح�ضلت 

على رخ�ضة �ضياقة هي فاطمة علي الزياين )املمر�ضة( وكان 

ذلك العام 1952 ومن بعدها �ضلوى احمد العمران يف العام 

1956 وامينة عبدالرزاق التي تعد اآخر امراأة ي�ضمح لها بتعلم 

ال�ضياقة ب�ضكل خا�ص، حيث �ضمح للبقية من الن�ضاء احل�ضول 

على رخ�ضة القيادة من بعد العام 1966 وكان عددهن قليل ل 

يتجاوز اأ�ضابع اليد، كما كان امتحان ال�ضياقة يف �ضوق املنامة 

ومنه اىل �ضوق الربعاء..

سيارة الحاج خليل ابراهيم كانو

الخبير العربي في التوعية المرورية عبدالعزيز بوحجي

April 2016
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من المرجح أن تستضيفها حلبة البحرين قريًبا.. 

الرئيس التنفيذي للفورموال E: نسعى 
إلقامة البطولة في دول الشرق األوسط

حسين المرزوق:

سباق الفورموال E هو سباق مشابه لسباق 
الفورموال 1، اال ان السيارات التي يقودها 
السواق المشاركون تعمل عن طريق الكهرباء 
بداًل من الوقود، ويهدف هذا السباق لتشجيع 
المستهلكين على شراء واستخدام السيارات 
التي تعمل بالطاقة الكهربائية بغرض الحفاظ 
على البيئة وتوفير الوقود الستخدامات اخرى، 
وحظي هذا السباق في بداياته بدعم من االتحاد 
الدولي للسيارات )FAE(، كما حظي بدعم 
عدد من المشاهير ابرزهم ممثل هوليوود الذي 
يبدي اهتمامات كبيرة في مجال الحفاظ على 
البيئة »ليوناردو دي كابريو« اضافة للملياردير 
البريطاني ريتشارد برانسون صاحب مجموعة 

»فيرجين«. 
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املنظمني  قبل  من  نوايا  هنالك  الدول،  من  عدد  ر�ضمي يف  ب�ضكل  ال�ضباق  هذا  انطالق  وبعد   

يكون  ان  املرجح  من  والتي  الو�ضط  ال�ضرق  دول  يف  لقامته  للتو�ضع   E الفورمول  ل�ضباقات 

حللبة البحرين الدولية ن�ضيب يف ا�ضت�ضافة وتنظيم هذا ال�ضباق على ار�ص اململكة يف املو�ضم 

القادم، حيث ا�ضدر الحتاد الدويل لل�ضيارات رزنامة مو�ضم هذا العام 2016-2017 واحتوت 

املانيا، فرن�ضا،  ال�ضباق وكان من بينها: »بريطانيا، رو�ضيا،  التي �ضت�ضتظيف  الدول  ا�ضماء  على 

الوليات املتحدة الأمريكية، املك�ضيك، الرجنتني، الوروجواي، ماليزيا وال�ضني«، ومن املتوقع ان 

ت�ضمل جولة املو�ضم املقبل 12 جولة يف 12 دولة، وبهذا ال�ضدد علق الرئي�ص التنفيذي للبطولة 

األيخاندرو عجاج ان هناك فر�ضا كبرية لزيادة عدد �ضباقات املو�ضم القادم، ونحن نناق�ص امكانية 

تنظيم ال�ضباق يف دول ال�ضرق الو�ضط اىل جانب احللبات اجلديدة يف قارتي اأوروبا واآ�ضيا.

ويف مو�ضم هذا العام مت النتهاء من ت�ضميم حلبة باري�ص للفورمول E حيث �ضتكون بالقرب 

القائد نابليون بونابارت واملتحف الع�ضكري، وت�ضم هذه احللبة 14 منعطفاً وتكون  من مدفن 

م�ضافة ال�ضباق فيها حوايل 1.2 ميل، و�ضيتم تنظيم ال�ضباق على هذه احللبة اجلديدة بتاريخ 23 

من ابريل القادم. 

وعلق عجاج بخ�ضو�ص حلبة باري�ص قائالً: نحن حمظوظون جداً لقامتنا ال�ضباق يف هذه 

باري�ص  وبالتاأكيد  املدن،  هذه  قلب  الت�ضابق يف  هي   E الفورمول  بطولة  فروح  العريقة،  املدينة 

احدى هذه املدن اجلميلة، اما رئي�ص الحتاد الدويل لل�ضيارات جان تود فقد ابدى �ضعادته البالغة 

لقرب هذه احللبة من نهر ال�ضني وا�ضاف: »انا على يقني باأن �ضباق باري�ص �ضيكون مميزاً، وذلك 

لت�ضميم امل�ضار املميز والذي �ضيجعل اقامة ال�ضباق حدثاً مميزاً بني الحداث الريا�ضية العاملية«.

وبعد كارثة �ضباق لومان التي ت�ضبب مبقتل عدد من اجلمهور املتفرج ومنع اقامة �ضباقات 

ال�ضيارات يف �ضوي�ضرا منذ عام 1955، �ضعت �ضوي�ضرا ل�ضت�ضافة �ضباق الفورمول E يف مدينة 

»لوغانو« بعد ترويج ال�ضائقة »�ضيمونا دي �ضيلفي�ضرتو« مبدينة جنيف، ال ان هذه املحاولت 

بائت بالف�ضل، ولكن من املتحمل اتاحة الفر�ضة ملدينة »لوغانو« ل�ضت�ضافة املو�ضم الثالث لبطولة 

الفورمول الكهربائية بذات املدينة، وكانت اجلهات املعنية تعتقد ان العملية ت�ضري بنجاح، ال ان 

الرئي�ص التنفيذي للبطولة »اليخاندرو عجاج« قد �ضرح ان هذه اخلطة قد الغيت بالكامل، وقال: 

»ان عملية حت�ضري امل�ضمار حتتاج لوقت وعمل كبري، وهذا يعني اننا غري قادرين على اللتزام 

بتواجد  ثقته  عن  عجاج  واعرب  بيوقراطية،  كانت  العملية  اأن  يوؤكد  ما  وهذا  النهائي،  باملوعد 

�ضوي�ضرا على خارطة �ضباق بطولة الفورمول الكهربائية يف املو�ضم القادم وعلق قائالً:«من املوؤكد 

لدينا رغبة كبرية بوجود �ضباق للبطولة يف �ضوي�ضرا، والن ا�ضبحت فر�ضة اقامة ال�ضباق كبرية، 

يف  تنظيمه  �ضيتم  ال�ضباق  ان  قناعة  على  وانا  التح�ضريات،  ل�ضتكمال  الوقت  من  املزيد  فلدينا 

�ضوي�ضراً خ�ضو�ضاً بعد تغيري اآراء جمل�ص ريا�ضة ال�ضيارات ال�ضوي�ضري، لذا بامكاين القول ان 

اقامة ال�ضباق على الرا�ضي ال�ضوي�ضرية بات م�ضاألة وقت ل اكرث«.

يف  ال�ضباقات  اإدارة  مدير  فولف  توتو  باع 

وليامز  فريق  يف  املتبقية  ح�ضته  مر�ضيد�ص 

املناف�ص يف بطولة العامل فورمول 1 لل�ضيارات 

ما  براد هولينجر بح�ضب  الأمريكي  امل�ضاهم  اإىل 

اأعلن الطرفان.

من ح�ضة  باملئة  ع�ضرة  هولينجر  وا�ضرتى 

وقال  �ضابقتني  �ضفقتني  يف  فولف  من  الفريق 

اأ�ضهمه  اإن  املا�ضي  العام  النم�ضاوي  امل�ضوؤول 

املتبقية بالفريق بطل العامل ال�ضابق تقدر »باأقل 

من خم�ضة يف املئة«. وميلك فرنك وليامز مدير 

الفريق 52 باملئة من الأ�ضهم مقابل ع�ضرة باملئة 

للموؤ�ض�ص ال�ضريك باتريك هيد.

ووافق فولف على بيع اأ�ضهمه التي ا�ضتحوذ 

عندما  ا�ضتثمارية  لأغرا�ص   2009 يف  عليها 

اإداريا لبطل العامل مر�ضيد�ص يف  اأ�ضبح �ضريكا 

.2013

وقال فولف املدير التنفيذي ال�ضابق لوليامز 

قطع  بعد  متباينة  مب�ضاعر  »اأح�ض�ضت  بيان  يف 

اآخر �ضلة عملية مع ال�ضيد فرنك )وليامز( ومع 

فريق وليامز.«

واأ�ضاف »مت التفاق على خطة بيع ح�ضتي 

من  كان  لكن   2013 يف  الطويل  املدى  على 

املهم العثور على م�ضتثمر منا�ضب يريد ال�ضراء 

لأغرا�ص منا�ضبة.«

مدير مرسيدس
يقطع صلته بفريق وليامز 
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قد تقف أمام الحفاظ على انجازاته

هاميلتون..
حياة حافلة خارج الحلبات

االن بولدوين:

يستطيع لويس هاميلتون أن يكون أول بريطاني يفوز ببطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات أربع مرات لكن مجموعة 
من السائقين السابقين يشعرون بالقلق من أن أسلوب حياته قد يقف عائقا أمام تحقيق هذا االنجاز.
ويقضي السائق البالغ عمره 31 عامًا وقتًا طوياًل من عطلته في الواليات المتحدة برفقة مجموعة من المغنيين والممثلين 

المشهورين.
ويعيش هاميلتون حياة المشاهير التي ال تستطيع مجموعة كبيرة من السائقين الحاليين الوصول إليها والتي تتضمن الظهور 
في الكثير من المناسبات العامة مثل حضور حفالت في هوليوود وعروض أزياء في نيويورك وما شابه.
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ويف الوقت ذاته، يف�ضل زميله يف الفريق الأملاين نيكو روزبرج و�ضيف البطل يف املو�ضمني املا�ضيني 

والفائز يف اأخر ثالثة �ضباقات يف املو�ضم املا�ضي ق�ضاء الوقت يف منزله مع زوجته وطفلته الر�ضيعة.

ويعي�ص الأملاين �ضيبا�ضتيان فيتل بطل العامل اأربع مرات و�ضائق فرياري املر�ضح اأن يكون اخلطر 

الأكرب على ثنائي مر�ضيد�ص يف �ضوي�ضرا ويف�ضل اإبقاء عائلته واأطفاله بعيدا عن الأ�ضواء.

والثنان يركزان ب�ضدة على التغلب على ال�ضائق الربيطاين يف املو�ضم اجلديد.

لوي�ص  ي�ضتطيع  ال�ضوؤال هل  بريطانيني »طرح  ال�ضابق ل�ضحفيني  ال�ضائق  ديفيد كولتهارد  وقال 

الفوز بلقب اأخر يبدو جنونيا خا�ضة بعد فوزه باأخر لقبني«.

بدنيا  اإن لوي�ص يكون جاهزاً  اأي �ضك يف  اأين تذهب طاقته.. ل يوجد  واأ�ضاف »لكن ال�ضوؤال هو 

ويركز بقوة عندما يكون على احللبة. لكن لديه حياة اجتماعية حافلة خارج احللبات«.

وتابع »اجلميع يعلم اإنه لي�ص من ال�ضهل ال�ضفر وال�ضهر كثريا. هل يكون هذا املو�ضم الذي يدفع 

فيه ثمن ذلك؟«.

ويبدو ذلك اأمراً يتمناه ال�ضائق ال�ضابق الذي ما يزال ميثل رد بول الذي �ضيطر على بطولة العامل 

قبل مر�ضيد�ص لكن كولتهارد مل يكن الوحيد الذي اأبدى خماوفه.

فعندما كان هاميلتون مع مكالرين حيث فاز ببطولة العامل للمرة الأوىل يف م�ضريته يف 2008 

ا�ضتطاع الفريق ال�ضيطرة عليه لكن منذ انتقاله اإىل مر�ضيد�ص يف 2013 �ضمح له الفريق باأن يعي�ص 

احلياة التي يرغبها.

وميلك هاميلتون الآن اأموال اأكرث مما يعرف ماذا يفعل بها بالإ�ضافة اإىل جمموعة من ال�ضيارات 

الريا�ضية ومنزل يف كولورادو واأخر يف مونت كارلو بالإ�ضافة اإىل طائرة خا�ضة زاهية الألوان.

وذهب للتزلج على اجلليد مع الأمريكية ال�ضهرية لينزي فون البطلة الوملبية كما التقطت �ضور له 

بينما كان يقود �ضيارة فرياري فخمة ب�ضحبة املغني جا�ضنت بيرب يف بيفريل هيلز.

وقال ال�ضائق ال�ضابق مارتن بروندل املعلق ب�ضبكة �ضكاي التلفزيونية »اأ�ضعر اأنني اأعرفه الآن اأقل 

عما كان عليه الأمر من 15 عاما. انتقل اإىل م�ضتوى اأخر ول اأقول ذلك على �ضبيل النتقاد«.

واأ�ضاف »لوي�ص ال�ضائق الذي اأعرفه انتقل اإىل م�ضتوى معي�ضة ل اأ�ضتطيع الو�ضول اإليه ول اأعلمه 

ول اأفهمه. يبدو بالن�ضبة يل اأنه انتقل اإىل مكان اآخر«.

وبعد اأن قطع م�ضافة كبرية يف فرتة الختبارات الأوىل يف املو�ضم يف بر�ضلونة �ضافر هاميلتون اإىل 

لو�ص اجنلي�ص حل�ضور حفل توزيع جوائز الو�ضكار قبل اأن ي�ضتكمل الختبارات فيما بعد.

وكما يعلم كل متابعيه على موقع ان�ضتغرام فاإنه �ضافر اإىل باري�ص حل�ضور عر�ص اأزياء ثم اإىل 

اجنلرتا لنف�ص ال�ضبب.

واإذا كان يعتقد البع�ص اإن عليه ق�ضاء الكثري من الوقت يف م�ضنع الفريق للتحدث مع املهند�ضني 

يبدو  لفورمول 1  التجارية  م�ضوؤول احلقوق  ايكل�ضتون  فاإن بريين  اأي�ضا  يفعله  ما  وامل�ضممني وهو 

�ضعيداً بذلك ويرى هاميلتون اإنه لي�ص بحاجة لتغيري اأي �ضيء.

وقال ال�ضائق الربيطاين الذي يق�ضي وقتاً طويال يف ا�ضتوديوهات ت�ضجيل املو�ضيقى ملوقع فورمول 

1 يف ال�ضهر املا�ضي »اأحاول موازنة الأمور يف حياتي«.

اأجل املو�ضم. ونعم طريقة  اإعادة الن�ضاط والرتكيز بقوة من  اإىل  واأ�ضاف »بالطبع تكون بحاجة 

حياتي خمتلفة كثريا عن الخرين. لكن من يقول اإنه يجب اإتباع نف�ص النهج؟«

وتابع »اأ�ضلوبي يتوافق معي متاماً. والأمر هو حماولة ال�ضتمتاع بكل حلظة. اأتنقل كلما اأ�ضتطيع.. 

واأقوم بعملي باأف�ضل طريقة ممكنة.«

واتفق بروندل مع ت�ضريحات كولتهارد لكنه ي�ضعر اأن رغبة هاميلتون يف النت�ضار ما زالت قوية 

كما هي.

وفاز مر�ضيد�ص 32 مرة يف اخر 38 �ضباقاً وانت�ضر هاميلتون يف 21 �ضباقاً )ع�ضرة �ضباقات يف 

2015 و11 يف 2014( وجاء تراجع م�ضتواه يف نهاية املو�ضم بعد ح�ضمه لقب بطولة العامل للمرة 

الثالثة.

وقال بروندل عن اآخر ثالثة �ضباقات »اعتقد اأنه منح روزبرج الثقة والعتقاد بنف�ضه ومل يكن عليه 

ترك ذلك يحدث«.

واأ�ضاف »)لكن( اعتقد اأن هاميلتون �ضيكون اأقوى )يف ا�ضرتاليا( عما كان عليه يف نهاية املو�ضم 

املا�ضي عندما بداأ يف ال�ضرتخاء بعد ح�ضمه اللقب«.
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[ حدثنا عن بداياتك في عالم السباقات؟.
- بداياتي كانت يف عام 1981 يف نادي البحرين لل�ضيارات يف 

عادية  ب�ضيارات  ب�ضيطة  م�ضاركاتي  وكانت  كرو�ص«،  »الأوتو  بطولة 

بع�ص  يف  مل�ضاركتي  ا�ضافة  البحرين،  يف  خمتلفة  مناطق  يف  وذلك 

متقدمة  مراكز  فيها  حققت  والتي  ودبي  الأردن  ويف  املحلية  الراليات 

وهلل احلمد.

[ كيف اكتشفت موهبتك في عالم السباقات؟
التي بداأ تنظيمها يف عام 1976 وذلك  الرايل  تاأثرت ب�ضباقات   -

عند ح�ضوري مل�ضاهدة هذه ال�ضباقات يف البحرين، على الرغم من لعبي 

لريا�ضة كرة القدم يف ال�ضابق اإل انني تركتها فالفوز بكرة القدم �ضعب 

ما مل يتعاون كل الفريق معاً حتى وان كان هنالك لعب يلعب ب�ضكل 

حمرتف، وتعلقت بريا�ضة ال�ضيارات، فالجناز املتقدم يعتمد على اداء 

اليوم وا�ضلت يف ريا�ضة  الوقت حتى  امل�ضمار ومنذ ذلك  ال�ضائق يف 

�ضباقات ال�ضيارات، ويعود الف�ضل ل�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 

بن حمد اآل خليفة وىل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص 

جمل�ص الوزراء الذي اأعاد ريا�ضة ال�ضيارات ململكة البحرين بعد �ضبه 

التي  الدولية  البحرين  حللبة  ان�ضائه  حني  اىل  ال�ضابق  يف  انقطاعها 

احت�ضنتني واحت�ضنت كافة املت�ضابقني البحرينيني يف عام 2004.

[ ما هي أنواع السباقات المفضلة لديك؟
العامل  دول  خمتلف  يف  املقامة  �ضاعة   24 التحمل  �ضباقات   -

وا�ضهرها �ضباق »ليمانز« يف فرن�ضا، و�ضباقات التحمل املقامة باأملانيا 

اخطر حلبات  من  يعترب  الذي  »نوربورغرينغ«  م�ضمار  على  واملقامة 

ال�ضباق ب�ضبب طبيعة الظروف اجلوية وطبيعة امل�ضمار الطويلة حيث 

ي�ضل طول امل�ضمار اىل 25 كم، وقمت بامل�ضاركة يف هذا ال�ضباق منذ 

يف  »للدريفت«  بتدريبات  للتحاقي  ا�ضافة  الآن،  حتى   2001 العام 

اليابان.

[ طموحك.. أين سيصل؟
- اأطمح للم�ضاركة يف �ضباقات WEC و�ضباقات التحمل الخرى.

[ ما هي المصاعب التي تواجهك وتواجه السواق البحرينيين؟
وهي  العامل  يف  �ضائق  كاأي  البحرينيون  وال�ضواق  انا  نعاين   -

لي�ضت  امل�ضكلة  وهذه  لنا  املادي  الدعم  توفر  التي  اجلهات  توافر  عدم 

حملية بل هي تواجه معظم ال�ضواق حول العامل، كما ان هذه امل�ضكلة 

مقت�ضرة  ولي�ضت  الخرى  اللعاب  الالعبني يف خمتلف  معظم  تواجه 

ال�ضبب ي�ضعب علينا روؤية  ال�ضباقات، وبهذا  املت�ضابقني يف  فقط على 

توافر  من  الرغم  على  ال�ضباقات  انواع  خمتلف  يف  بحرينيني  �ضواق 

ان  اإل  املواهب  هذه  وحتت�ضن  مفتوحة  وهي  الدولية  البحرين  حلبة 

ليتمكن من �ضقل موهبته  لتدريبات و�ضيارات معينة  ال�ضائق يحتاج 

ب�ضكل �ضحيح وبالتايل امل�ضاركة يف خمتلف ال�ضباقات، واذا ما توافرت 

المتسابق المخضرم
الشيخ جابر بن علي آل خليفة:

 شعوري ال يوصف عند اعتالئي لمنصة 
التتويج ومشاهدتي لعلم البحرين فوقها 

حسين المرزوق:

الشيخ جابر بن علي آل خليفة هو أحد السواق الذين تفخر مملكة البحرين بتواجدهم فيها، حيث تمكن الشيخ 
جابر من إحراز مراكز متقدمة في السباقات المحلية والعالمية واعتلى منصة التتويج لمرات عديدة ممثاًل البحرين 
ورافعاً علمها على هذه المنصات منذ بدايته في عالم السباقات في ثمانينيات القرن الماضي، وفي هذا اللقاء سنستعرض 

مشوار الشيخ جابر الحافل باإلنجازات على مضامير السباقات وطموحاته..
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اجلهات الداعمة لل�ضواق �ضنتمكن من روؤية �ضواق بحرينيني يف عامل 

الفورمول 1 وال�ضباقات الخرى.

[ شعورك كسائق سباقات وبلدك يحتضن رياضة سيارات الشرق 
األوسط.. كيف تصفه؟

اأمثل البحرين يف خمتلف  اأ�ضعر بالفخر كبحريني واأنا  - بالطبع 

انا معروف ك�ضائق بحريني ويعود ذلك  املانيا  الدولية، ففي  املحافل 

و�ضعت  والتي  الدولية  البحرين  حلبة  حققتها  التي  الطيبة  لل�ضمعة 

احللبة  تنظيم  بعد  خ�ضو�ضاً  اخلارطة،  على  البحرين  مملكة  ا�ضم 

لل�ضباق الليلي يف ال�ضنوات الخرية.

[ ما النصائح التي توجهها للمبتدئين في عالم السباقات والذين 
يطمحون في الوصول والمشاركة في سباقات بورش جي تي 3؟

يف  بامل�ضاركة  مواهبهم  �ضقل  يريدون  الذين  املبتدئني  اأن�ضح   -

�ضباقات »Go Kart« ليتمكن من التعرف على ا�ضا�ضيات ال�ضياقة على 

يتمتع  ان  املجال  لهذا  الدخول  يرغب يف  من  على  كما يجب  امل�ضمار، 

املقود،  خلف  يواجهها  قد  التي  ال�ضغوطات  ويتحمل  عالية  ب�ضحة 

ال�ضيارة  على  �ضيطرته  لتطوير  حمرتف  مدرب  اىل  يلجاأ  ان  وعليه 

مبختلف  ال�ضباقات  يف  القيادة  ا�ضا�ضيات  على  التعرف  من  وليتمكن 

انواعها، فجميع املت�ضابقني يف ال�ضباقات يخ�ضعون للمدربني لر�ضادهم 

ب�ضورة �ضحيحة.

[ كيف تشعر وأنت تمثل البحرين في محافل دولية مختلفة حول العالم 
خصوصًا عند تحقيقك لمراكز متقدمة في السباقات؟

- �ضعور ل ميكنني و�ضفه فعند ارتدائي لبدلة ال�ضياقة التي حتمل 

دول  يف  مرفوعاً  البحرين  علم  واأرى  املن�ضة  واأعتلي  البحرين  علم 

عريقة ا�ضتهرت بريا�ضة ال�ضيارات ومينحني فخراً كبرياً.

[ هل تأثرت بأحد السواق السابقين؟
- هنالك العديد من ال�ضواق الذين تاأثرت بهم ولكن ل ميكنني ذكر 

ا�ضم معني، فكل �ضائق ميتلك موهبة معينة كما هو احلال يف كرة القدم، 

فعند م�ضاهدتي لالعبني ي�ضاألني البع�ص اي فريق ت�ضجع فاأجيبهم انا 

ل ا�ضجع فريقاً معيناً، وامنا اأ�ضاهد مهارات الالعبني واأ�ضتمتع بكيفية 

باأين  الجابة  ميكنني  ولكن  بالكرة،  التحكم  يف  وخربتهم  مناوراتهم 

تاأثرت ب�ضواق الرايل واكت�ضبت العديد من اخلربات من خالل م�ضاهدتي 

لهم.

[ ما رأيك في سباق جائزة البحرين الكبرى بعد تنظيمه في الليل؟
- اعجبتني فكرة تنظيم ال�ضباق الليلي ب�ضكل كبري، فهذا التوقيت 

بعد  وا�ضدقائهم  عائالتهم  مع  احل�ضور  من  اجلمهور  ليتمكن  منا�ضب 

التوقيت  فارق  ان  كما  املحلي،  امل�ضتوى  على  اعمالهم  من  النتهاء 

ي�ضاعد املواطنني الوربيني على م�ضاهدة ال�ضباق يف بلدانهم من خالل 

التوقيت، ا�ضافة لال�ضاءة املبهرة امل�ضتخدمة بحلبة البحرين الدولية 

طق�ص  ان  كما  جذاب،  ب�ضكل  ال�ضباق  نقل  يف  امل�ضورين  ت�ضاعد  التي 

البحرين يكون حاراً وم�ضم�ضاً يف اثناء النهار، لذا يف�ضل اقامة ال�ضباق 

توفر  ال�ضيارة  كذلك  ال�ضم�ص  حرارة  من  ال�ضواق  ليتخل�ص  الليل  يف 

تعر�ضها حلرارة  عك�ص  على  املعتدلة  الجواء  اف�ضل يف  اداء  لل�ضائق 

ال�ضم�ص، ول نن�ضى »املار�ضالز« الذين لو لهم ملا جنح اي �ضباق يتم 

تنظيمه يف اململكة فهم يتعر�ضون ل�ضغوط كبرية واقامة ال�ضباق يف 

الليل يخل�ضهم من التعر�ص حلرارة ال�ضم�ص، و�ضخ�ضيا اتوجه بال�ضكر 

اجلزيل حلكومة البحرين املتمثلة يف وزارات اململكة كوزارة الداخلية 

واملطار وجميع اجلهات الر�ضمية الخرى التي تتكاتف معاً يف �ضبيل 

امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  اخلا�ص  ب�ضكري  واتوجه  ال�ضباق،  هذا  اجناح 

الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة وىل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء على توفريه لنا حلبة البحرين الدولية 

موطن ريا�ضة �ضيارات ال�ضرق الأو�ضط.

إذا ما توافر الدعم 
سنتمكن من رؤية 

سواق بحرينيين 
في سباق 

الفورموال 1
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برنامج بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات 2016 6

21 سباقًا بدأ بجائزة أستراليا الكبرى 
وينتهي في حلبة مرسى ياس في أبوظبي

* اأ�ضرتاليا.. 20 مار�ص

اأقيم ال�ضباق على حلبة األربت بارك وهي حلبة �ضوارع 

يبلغ طولها 5.303 كيلومرت وي�ضمل 58 لفة. تبلغ م�ضافة 

ال�ضباق الإجمالية 307.574 كيلومرت. ت�ضت�ضيف ملبورن 

جدول  �ضعبية يف  ال�ضباقات  اأكرث  اأحد  باأنه  يعرف  بات  ما 

ال�ضاعة  ال�ضباق  ينطلق  عام 1996.  منذ  البطولة  �ضباقات 

0500 بتوقيت جرينت�ص )1600 بالتوقيت املحلي(.

هاميلتون  لوي�ص  الربيطاين  املنطلقني يف 2015:  اأول 

)مر�ضيد�ص(.

الفائز بال�ضباق يف 2015: هاميلتون.

* البحرين.. الثالث من اأبريل

طولها  والبالغ  ال�ضخري  حلبة  على  ال�ضباق  �ضيقام 

ال�ضباق  م�ضافة  تبلغ  لفة.   57 مدار  على  كيلومرت   5.412

من  جزء  يف  ال�ضباق  يقام  كيلومرت.   308.484 الإجمالية 

 1500 ال�ضاعة  ال�ضباق  ينطلق  الليل.  من  وجزء  النهار 

بتوقيت جرينت�ص )1800 بالتوقيت املحلي(.

اأول املنطلقني يف 2015: هاميلتون.

الفائز بال�ضباق يف 2015: هاميلتون.

* ال�ضني.. 17 اأبريل 

البالغ  الدولية  �ضنغهاي  حلبة  على  ال�ضباق  �ضيقام 

م�ضافة  تبلغ  لفة.   56 مدار  على  كيلومرت   5.451 طولها 

ال�ضباق الإجمالية 305.256 كيلومرت. �ضيدت احللبة على 

القول وذلك  للبع�ص  نطاق �ضا�ضع ورمبا كا�ضح كما يحلو 

على �ضكل حرف �ضانغ ال�ضيني. ان�ضم ال�ضباق اإىل برنامج 

 0600 ال�ضاعة  ال�ضباق  ينطلق   .2004 عام  ال�ضباقات 

بتوقيت جرينت�ص )1400 بالتوقيت املحلي(.

اأول املنطلقني يف 2015: هاميلتون.

الفائز بال�ضباق يف 2015: هاميلتون.

ينطلق الموسم الجديد لبطولة العالم لسباقات فورموال1 للسيارات بجائزة استراليا الكبرى يوم 20 
مارس الجاري وسيتضمن سباقًا يقام في أذربيجان للمرة األولى.

وسيتكون الموسم الجديد 21 سباقًا وهو عدد قياسي بعد عودة جائزة ألمانيا الكبرى إلى البرنامج.

توقيت بداية السباقات هو 1200 بتوقيت جرينتش أو 1400 بالتوقيت المحلي إال إذا ذكر غير ذلك.
وفيما يلي تفاصيل سباقات الموسم..

April 2016
62

وال
رم

فو
 ال

ق
با

س
ة 

سب
نا

بم
ص 

خا
د 

د
ع

B
ah

ra
in

 2
01

6



April 2016

63

* رو�ضيا.. الأول من مايو

يبلغ  �ضوارع  حلبة  وهي  �ضوت�ضي  حلبة  على  ال�ضباق  �ضيقام 

طولها 5.853 كيلومرت على مدار 53 لفة. تبلغ امل�ضافة الإجمالية 

مرة يف 2014.  لأول  ال�ضباق  اأقيم  كيلومرت.  لل�ضباق 309.944 

يف  ال�ضتوي  الأوملبياد  ا�ضت�ضاف  الذي  املكان  حول  احللبة  تقع 

2014. ينطلق ال�ضباق ال�ضاعة 1200 بتوقيت جرينت�ص )1500 

بالتوقيت املحلي(.

اأول املنطلقني يف 2015: الأملاين نيكو روزبرج )مر�ضيد�ص(.

الفائز بال�ضباق يف 2015: هاميلتون.

* اإ�ضبانيا.. 15 مايو 

�ضيقام ال�ضباق على حلبة قطالونيا يف بر�ضلونة والبالغ طولها 

4.655 كيلومرت على مدار 66 لفة. تبلغ م�ضافة ال�ضباق الإجمالية 

التنبوؤ  ميكن  التي  احللبات  من  واحدة  هي  كيلومرت..   307.230

بالأداء عليها وخا�ضت معظم الفرق ثمانية اأيام من التجارب عليها 

قبل انطالق املو�ضم وهي حا�ضرة بجدول ال�ضباقات منذ 1991.

اأول املنطلقني يف 2015: روزبرج.

الفائز بال�ضباق يف 2015: هاميلتون.

* موناكو.. 29 مايو

�ضيقام ال�ضباق على حلبة �ضوارع يف مونت كارلو يبلغ طولها 

3.337 كيلومرت على مدار 78 لفة. تبلغ م�ضافة ال�ضباق الإجمالية 

260.286 كيلومرت. هو اأق�ضر واأبطاأ �ضباق �ضمن �ضباقات البطولة 

فان  را�ضخاً  تاريخياً  اإثارة وروعة. وباعتباره �ضباقاً  الأكرث  اأنه  اإل 

من  البع�ص  �ضكوى  رغم  به  الفوز  يف  يرغبون  ال�ضائقني  جميع 

خطورته.

اأول املنطلقني يف 2015: هاميلتون.

الفائز بال�ضباق يف 2015: روزبرج.

* كندا.. 12 يونيو 

ويبلغ  مونرتيال  فيلينيف يف  جيل  حلبة  على  ال�ضباق  �ضيقام 

ال�ضباق  م�ضافة  تبلغ  لفة.   70 مدار  على  كيلومرت   4.361 طولها 

بني  ب�ضعبية  يحظى  مق�ضداً  ميثل  كيلومرت.   305.270 الإجمالية 

اأ�ضطورة  ا�ضم  الفرق والرعاة منذ عام 1978. �ضميت احللبة على 

نوتردام  اإيل  جزيرة  يف  احللبة  تقع  جاك.  ووالد  الراحل  فرياري 

 1800 ال�ضاعة  ال�ضباق  ينطلق  لوران�ص.  �ضان  نهر  يف  ال�ضناعية 

بتوقيت جرينت�ص )1400 بالتوقيت املحلي(.

اأول املنطلقني يف 2015: هاميلتون.

الفائز بال�ضباق يف 2015: هاميلتون.

*اأذربيجان.. 19 يونيو 

�ضباق جديد ومل  �ضيتي. وهو  باكو  ال�ضباق على حلبة  �ضيقام 

حتدد عدد اللفات بعد ويبلغ طول احللبة 6.006 كيلومرت. ينطلق 

بالتوقيت   1800( جرينت�ص  بتوقيت   1300 ال�ضاعة  ال�ضباق 

على  تطل  وهي  جميلة  تاريخية  منطقة  يف  احللبة  تقع  املحلي(. 

واجهة بحرية.
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* النم�ضا.. الثالث من يوليو 

 4.326 طولها  ويبلغ  �ضبيلبريج  حلبة  على  ال�ضباق  �ضيقام 

الإجمالية  ال�ضباق  م�ضافة  تبلغ  لفة.   71 مدار  على  كيلومرت 

307.146 كيلومرت. عاد ال�ضباق اإىل احللبة - اململوكة حاليا لرد 

بول - يف العام املا�ضي ليقام لأول مرة منذ 2003.

اأول املنطلقني يف 2015: هاميلتون.

الفائز بال�ضباق يف 2015: روزبرج.

* بريطانيا.. 10 يوليو 

�ضيلفر�ضتون ويبلغ طولها 5.891  ال�ضباق على حلبة  �ضيقام 

الإجمالية  ال�ضباق  م�ضافة  تبلغ  لفة.   52 مدار  على  كيلومرت 

خالل  ال�ضابق  الطائرات  مهبط  ا�ضت�ضاف  كيلومرت.   306.332

احلرب العاملية الثانية اأول �ضباق للجائزة الكربى يف بطولة العامل 

عام 1950.

اأول املنطلقني يف 2015: هاميلتون.

الفائز بال�ضباق يف 2015: هاميلتون.

* املجر.. 24 يوليو 

بوداب�ضت والبالغ  ال�ضباق على حلبة هنجارورينج يف  �ضيقام 

طولها 4.381 كيلومرت على مدار 70 لفة. تبلغ امل�ضافة الإجمالية 

 1986 عام  هنا  �ضباق  اأول  اأقيم  كيلومرت.   306.670 لل�ضباق 

عليه  يطلق  كان  ما  يقام خلف  الكربى  للجائزة  �ضباق  اأول  و�ضكل 

ال�ضرقية  اأوروبا  بني  يف�ضل  كان  الذي  احلديدي«  »ال�ضتار  وقتها 

اإ�ضافة اإىل  والغربية. تت�ضم احللبة باأنها �ضيقة وكثرية املنحنيات 

فيليبي  الربازيلي  تعر�ص  البطولة.  يف  البطاأ  بني  من  واحدة  اأنها 

ما�ضا على هذه احللبة لإ�ضابة خطرية يف راأ�ضه كادت اأن تت�ضبب يف 

مقتله عام 2009.

اأول املنطلقني يف 2015: هاميلتون.

الفائز بال�ضباق يف 2015: الملاين �ضيبا�ضتيان فيتل )فرياري(

* اأملانيا.. 31 يوليو 

�ضيقام ال�ضباق يف حلبة هوكنهامي ويبلغ طول احللبة 4.574 

الإجمالية  ال�ضباق  م�ضافة  وتبلغ  لفة.   67 مدار  على  كيلومرت 

306.458 كيلومرت. وتويف الربيطاين جيم كالرك على هذه احللبة 

تعديالت  اأجريت   .1968 يف  للفورمول  الثانية  بالفئة  �ضباق  يف 

جذرية على احللبة يف 2002 مع اإلغاء جزء منها كان يف الغابة.

ا�ضتبعد ال�ضباق من جدول البطولة يف 2015.

* بلجيكا.. 28 اأغ�ضط�ص 

طولها  البالغ  فرانكور�ضان  �ضبا  حلبة  على  ال�ضباق  �ضيقام 

7.004 كيلومرت على مدار 44 لفة. تبلغ امل�ضافة الإجمالية لل�ضباق 

308.176 كيلومرت. هي اأطول حلبة يف �ضباقات البطولة كما اأنها 

واحدة من اأ�ضرع احللبات. كثرياً ما تكون هذه احللبة مبتلة ب�ضبب 

هطول الأمطار كما اأنها يف غاية الإثارة لل�ضائقني واجلماهري. وفاز 

بينما  مرات  خم�ص  ال�ضباق  بلقب  �ضينا  ايرتون  الراحل  الربازيلي 

اأحرز مايكل �ضوماخر اللقب هنا �ضت مرات.

اأول املنطلقني يف 2015: هاميلتون.

الفائز بال�ضباق يف 2015: هاميلتون.

* اإيطاليا.. الرابع من �ضبتمرب 
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 5.793 طولها  البالغ  مونزا  حلبة  على  ال�ضباق  �ضيقام 

لل�ضباق  الإجمالية  امل�ضافة  تبلغ  لفة.   53 مدار  على  كيلومرت 

307.029 كيلومرت.

ايطاليا  يف  ال�ضيارات  ريا�ضة  اأيقونة  احللبة  هذه  تعترب 

يعود  البطولة.  الأ�ضرع يف  فريق فرياري واحللبة  مقر  وهي 

تاريخ احللبة اإىل ع�ضرينات القرن املا�ضي. مل يتاأكد ا�ضتمرار 

ال�ضباق فيما بعد 2016.

اأول املنطلقني يف 2015: هاميلتون.

الفائز بال�ضباق يف 2015: هاميلتون.

* �ضنغافورة.. 18 �ضبتمرب

 �ضيقام ال�ضباق على حلبة مارينا باي وهي حلبة �ضوارع 

يبلغ طولها 5.065 كيلومرت على مدار 61 لفة. تبلغ امل�ضافة 

ال�ضباق  ان�ضم  كيلومرت.   308.965 لل�ضباق  الإجمالية 

للبطولة لأول مرة يف 2008. هو ال�ضباق الوحيد الذي يقام 

بتوقيت   1200 ال�ضاعة  ال�ضباق  ينطلق  الليل.  اأثناء  كامالً 

جرينت�ص )2000 بالتوقيت املحلي(.

اأول املنطلقني يف 2015: فيتل.

الفائز بال�ضباق يف 2015: فيتل.

* ماليزيا.. الثاين من اأكتوبر 

�ضيقام ال�ضباق على حلبة �ضيباجن التي يبلغ طولها 5.543 

الإجمالية  ال�ضباق  م�ضافة  تبلغ  لفة.   56 مدار  على  كيلومرت 

310.408 كيلومرت. تت�ضم احللبة باأجواء حارة ورطبة وتقع 

م�ضافات  احللبة  وت�ضم  الدويل.  كوالملبور  مطار  مواجهة  يف 

م�ضتقيمة طويلة اإ�ضافة اإىل منحنيات �ضديدة. ينطلق ال�ضباق 

ال�ضاعة 0700 بتوقيت جرينت�ص )1500 بالتوقيت املحلي(.

اأول املنطلقني يف 2015: هاميلتون.

الفائز بال�ضباق يف 2015: فيتل.

* اليابان.. التا�ضع من اأكتوبر 

�ضيقام ال�ضباق على حلبة �ضوزوكا البالغ طولها 5.807 

لل�ضباق  الإجمالية  امل�ضافة  تبلغ  لفة.   53 مدار  على  كيلومرت 

تتخذ  التي  احللبة  �ضركة هوندا  كيلومرت. متتلك   307.771

�ضكال تقليديا ي�ضبه الرقم ثمانية باللغة الجنليزية. تعد واحدة 

من احللبات املف�ضلة لل�ضائقني يف فورمول 1 كما اأنها جتذب 

الكثري من امل�ضجعني املتحم�ضني. �ضهد �ضباق عام 2014 حادثاً 

خطرياً للفرن�ضي جول بيانكي اأدى اإىل وفاته فيما بعد.

اأول املنطلقني يف 2015: روزبرج.

الفائز بال�ضباق يف 2015: هاميلتون.

* الوليات املتحدة.. 23 اأكتوبر 

بولية  اأو�ضنت  يف  المريكتني  حلبة  على  ال�ضباق  يقام 

تك�ضا�ص والبالغ طولها 5.513 كيلومرت على مدار 56 لفة. 

تبلغ امل�ضافة الإجمالية لل�ضباق 308.728 كيلومرت. هي اأول 

حلبة تقام خ�ضي�ضا ل�ضباقات فورمول 1 يف الوليات املتحدة. 

هي حلبة �ضممت لت�ضري فيها ال�ضباقات عك�ص عقارب ال�ضاعة 

كما ت�ضم 20 منحنياً. ينطلق ال�ضباق ال�ضاعة 1900 بتوقيت 

جرينت�ص )1400 بالتوقيت املحلي(.

اأول املنطلقني يف 2015: روزبرج.

الفائز بال�ضباق يف 2015: هاميلتون.

* املك�ضيك.. 30 اأكتوبر 

يقام ال�ضباق على حلبة اأوتودرومو هرمانو�ص رودريجيز 

يف العا�ضمة مك�ضيكو �ضيتي والبالغ طولها 4.304 كيلومرت 

على مدار 71 لفة. تبلغ امل�ضافة الإجمالية لل�ضباق 305.584 

كيلومرت. عادت يف العام املا�ضي جلدول ال�ضباقات لأول مرة 

منذ 1992. �ضميت على ا�ضم الأخوين ريكاردو وبيدرو وهما 

ال�ضاعة  ال�ضباق  ينطلق  املك�ضيك.  يف  ال�ضيارات  مت�ضابقي  من 

1900 بتوقيت جرينت�ص )1300 بالتوقيت املحلي(.

اأول املنطلقني يف 2015: روزبرج.

الفائز بال�ضباق يف 2015: روزبرج.

* الربازيل.. 13 نوفمرب 

يقام ال�ضباق على حلبة انرتلجو�ص يف �ضاو باولو والبالغ 

امل�ضافة  تبلغ  لفة.   71 مدار  على  كيلومرت   4.309 طولها 

الإجمالية لل�ضباق 305.939 كيلومرت. هي حلبة تتخذ �ضكل 

الوعاء وتت�ضم باأجوائها املثرية رغم اأنها قدمية بع�ص ال�ضيء. 

لل�ضائق  مقر  هي   .1973 عام  �ضباق  اأول  احللبة  ا�ضت�ضافت 

الراحل ايرتون �ضينا ولل�ضائقني روبنز باريكيلو وفيليبي ما�ضا 

و�ضممت لت�ضري ال�ضباقات فيها عك�ص عقارب ال�ضاعة. ينطلق 

ال�ضباق ال�ضاعة 1600 بتوقيت جرينت�ص )1400 بالتوقيت 

املحلي(.

اأول املنطلقني يف 2015: روزبرج.

الفائز بال�ضباق يف 2015: روزبرج.

* اأبوظبي.. 29 نوفمرب 

يقام ال�ضباق على حلبة مر�ضى يا�ص البالغ طولها 5.554 

لل�ضباق  الإجمالية  امل�ضافة  تبلغ  لفة.   55 مدار  على  كيلومرت 

م�ضاء  وينتهي  الظهر  بعد  ال�ضباق  يبداأ  كيلومرت.   305.470

حلبة  هي   .2009 عام  ال�ضباقات  بجدول  مرة  لأول  وظهر 

ال�ضباق  ينطلق  اأي�ضا.  ال�ضاعة  عقارب  عك�ص  و�ضممت  رائعة 

ال�ضاعة 1300 بتوقيت جرينت�ص )1700 بالتوقيت املحلي(.

اأول املنطلقني يف 2015: روزبرج.

الفائز بال�ضباق يف 2015: روزبرج.
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يحييها 
مطربون 
عالميون 

حفالت 
غنائية ليلية

مصاحبة 
لسباق جائزة 

البحرين 
الكبرى
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ح�ضني املرزوق:

ال�ضرق  �ضيارات  ريا�ضة  موطن  الدولية  البحرين  حلبة  حتر�ص  عام  كل  يف 

وفعاليات  لإحياء حفالت  العامل  من حول  الفنانني  اأبرز  مع  التعاقد  على  الو�ضط 

اأجواء  للفورمال 1، وذلك خللق  الكربى  البحرين  ل�ضباق جائزة  خمتلفة م�ضاحبة 

التقرير  هذا  ويف  ال�ضباق،  ايام  طيلة  العائلة  افراد  جميع  بها  ي�ضتمتع  عائلية 

�ضن�ضتعر�ص كافة الفعاليات واحلفالت التي �ضيتمكن جميع حاملي بطاقات �ضباق 

جائزة البحرين الكربى للفورمال واحد من ح�ضور هذه احلفالت.

البحرين  جائزة  �ضباق  ليايل  اوىل  املجرد  �ضعد  ال�ضهري  املغربي  الفنان  يحيي 

الكربى للفورمال واحد وذلك على ار�ص موطن ريا�ضة ال�ضيارات بال�ضرق الو�ضط 

ال�ضباب  املغنني  من  جنماً  املجرد  ويعترب   ،2016 مار�ص   31 اخلمي�ص  يوم  يف 

حيث ح�ضل على لقب »�ضفري الأغنية ال�ضبابية يف ال�ضرق الأو�ضط« وبدليل جناحه 

الأوىل يف  املراكز  ما حتقق  التي يطرحها وغالباً  الأغنيات  م�ضتوى  املتوا�ضل على 

ال�ضدارة حيث ح�ضلت اآخر اأغنياته »ملعلم« على 100 مليون متابعة يف اليوتيوب 

خالل �ضهر واحد فقط، وجمموع م�ضاهدات اأغانيه الأخرى حازت على اأكرث من 240 

مليون م�ضاهدة يف اليوتيوب، وبهذا يكون اأول فنان عربي يح�ضل على هذه الن�ضب 

العاملية وم�ضاهدات يف اليوتيوب، ومن اأبرز اأغانيه »اأنت باغيه واحد« اغنية »مال 

حبيبي مالو«، كما �ضارك املجرد عام 2007 يف برنامج »�ضوبر �ضتار« وفاز بقلوب 

املاليني من حمبي املو�ضيقى، املجرد يتعدى كونه مغنياً فقط بل هو موؤلف وممثل 

وكاتب اأغاٍن.

ويف اليوم الأول لل�ضباق ت�ضت�ضيف حلبة البحرين الدولية »الدي اجلي« الثنائي 

العاملي ال�ضهريين Axwell Λ Ingrosso و�ضيحيي الفنانان العامليان حفلهما يوم 

م�ضتوى  على  ال�ضهريين  الدي جي  ثنائي  ان  يذكر  املقبل  اأبريل   1 املوافق  اجلمعة 

و�ضلت  حيث   ،2015 كوجكول  احتفال  يف  متوا�ضلة  جناحات  حققا  قد  العامل 

 something«و »Dream bigger« اغانيهما للمركز الأول عامليا من خالل اغانيهما

New«، و�ضيقدمان حفلهما الغنائي الأول على ار�ص مملكة البحرين.

ويف اليوم الأول اي�ضا لل�ضباق ت�ضت�ضيف احللبة اأ�ضطورة الريغي العاملي جيمي 

اأبريل   1 املوافق  اجلمعة  بيوم  حفله  ال�ضهري  اجلامايكي  املغني  و�ضيحيي  كليف، 

القادم بعيد النتهاء من ح�ض�ص جتارب الفورمول وان، و�ضتتمكن اجلماهري التي 

حتمل تذاكر ال�ضباق من ح�ضور احلفل الغنائي الكبري دون دفع اأي ر�ضوم اإ�ضافية، 

يذكر ان جيمي كليف قد غزا العامل ب�ضوته منذ بداياته يف عام 1948 وحتى الآن، 

 Wonderful World، Beautiful People«، »Many Rivers« ومن اأبرز اغانيه

 You Can«و »to Cross«، »Reggae Night«، »The Harder They Come
.Get It If You Really Want

للمرة  غنائياً  حفالً   Avicci العاملي  النجم  �ضيحيي  لل�ضباق  الثاين  اليوم  ويف 

عن  اعتذاره  بعد  وذلك  الو�ضط  ال�ضرق  �ضيارات  ريا�ضة  موطن  ار�ص  على  الوىل 

�ضباق العام املا�ضي ب�ضبب ظروفه ال�ضحية، يذكر ان النجم Avicci قد مت تر�ضيحه 

حول  جي«  »دي  ع�ضر  اأف�ضل  قائمة  �ضمن  ت�ضنيفه  مت  كما  غرامي،  جلائزة  مرتني 

العامل، وفقاً ملجلة DJ العاملية وح�ضل على عدد من اجلوائز مبا يف ذلك جائزتان 

 ،MTV مو�ضيقيتان من

واأ�ضدر النجم العاملي البومان عامليان حتى الآن كالهما ت�ضدرا القوائم الأوىل 

يف جميع اأنحاء العامل، واآخر اأعماله ح�ضلت على املركز الأول يف 81 دولة، وقام 

ب�ضماع اآخر ا�ضداراته اأكرث من 300 مليون �ضخ�ص وح�ضل على متابعة600 مليون 

تذكرة،  مليون  ن�ضف  من  اأكرث  بيع  مت  جولته  اآخر  ويف  اليوتيوب،  على  �ضخ�ص 

و�ضحيي النجم العاملي حفله يوم ال�ضبت املوافق للثاين من اأبريل القادم اأمام جماهري 

ال�ضباق على حلبة البحرين الدولية.
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ورش عمل للسيرك والفقاعات.. 
مغامرة المتاهة والكثير..

فعاليات ترفيهية 
مخصصة لألطفال 
والكبار في »قمة 

اإلثارة« 
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ور�ضة عمل الفقاعات اأي�ضا من اأبرز الفعاليات حيث �ضيطور الطفال خربة 

عملية يف اإن�ضاء اأحجام خمتلفة من الفقاعات مب�ضاعدة حمرتيف ت�ضكيل الفقاعات 

من الوليات املتحدة الأمريكية، فال تفوتوا فر�ضة ا�ضتمتاع اأطفالكم بهذه الور�ضة.

على  حتتوي  حيث  لالأطفال  مذهله  مغامرة  متثل  والتي  املتاهة  جانب  اإىل 

الكبرية،  البالونات  بنفخ  املتخ�ض�ص  ببل  ودكتور  امللونة  امل�ضارات  من  العديد 

كما �ضينت�ضر يف املنطقة الرتفيهية طوال القامة والذين �ضيكونون فر�ضة مثالية 

للتقاط ال�ضور التذكارية معهم، وختاما عرو�ص فرقة القرود املذهلة القادمة من 

جنوب اأ�ضرتاليا والتي توؤدي عرو�ضها على الطبول الأفريقية.

ال�ضرق  يف  ال�ضيارات  ريا�ضة  »موطن  الدولية  البحرين  حلبة  اأعلنت  كما 

الفورمول وان يف  املقدمة جلماهري وحمبي �ضباق  اأبرز فعالياتها  الأو�ضط« عن 

قرية الفورمول وان الرتفيهية اذ �ضتمتلئ اأجواء احللبة باملتعة والإثارة للح�ضور 

حيث  ال�ضباق  مناف�ضات  هام�ص  على  �ضتقام  التي  العديدة  الفعاليات  خالل  من 

الإثارة على امل�ضمار ل تقت�ضر على �ضباق اجلائزة الكربى للفورمول وان، بل من 

الغنائية.  الرتفيهية واحلفالت  امل�ضاندة والفعاليات  ال�ضباقات  العديد من  خالل 

واأبرز الفعاليات الرتفيهية يف قرية الفورمول وان العرو�ص البهلوانية لفرقتني 

.)Les P’Tits Pras( و )Cirkvost( عامليتني

العاملية  للفرقة  البهلوانية  بالعرو�ص  ال�ضباق  جماهري  و�ضي�ضتمتع 

لالأنظار،  ملفتة  دائرية  عجلة  هيكل  على  عرو�ضها  توؤدي  التي   )Cirkvost(
�ضيقدمون عر�ضا مليئا بالتاأرجح والقفز واحلركات البهلوانية، فال تفوتكم هذه 

العرو�ص البهلوانية.

ال�ضريك والعرو�ص اخليالية  العاملية من 20 متخ�ض�ضا يف  الفرقة  تتكون 

التي حتب�ص الأنفا�ص عند م�ضاهدتها، مقرها جنوب فرن�ضا وجابت خمتلف دول 

العامل وعر�ضت اأمام اأكرث من 200 األف متفرج، واأبرز الدول التي قامت بزيارتها 

اليابان، فرن�ضا، املانيا، اأ�ضبانيا ولندن، حقا �ضيكون من اأبرز الفعاليات الرتفيهية.

اأي�ضا توؤدي  اأما العر�ص الثاين للفرقة العاملية »Les P’Tits Pras« والتي 

البهلوانية  والقفز واحلركات اجلوية  والتاأرجح  كالطريان  البهلوانية  احلركات 

عالية امل�ضتوى التي �ضتجعلكم جتل�ضون على حافة مقاعدكم ل تفوتوا متابعتها 

يف قرية الفورمول وان.

يبلغ  تخفي�ص  على  �ضنة  �ضنوات حتى 12   3 عمر  من  الأطفال  و�ضيح�ضل 

50% على جميع تذاكر ال�ضباق، اأما الأطفال اأقل من 3 �ضنوات �ضيدخلون احللبة 

جمانا، الأطفال من 13 حتى 17 �ضنة �ضيح�ضلون على تخفي�ص ب� 25% على 

جميع تذاكر ال�ضباق.

ال تفوت فرصة إحضار أطفالك لالستمتاع بالفعاليات المخصصة لألطفال التي ستنطلق هذا العام، وذلك خالل 
استضافة حلبة البحرين الدولية لسباق الـ FORMULA1 - جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2016، إلى 
جانب فرصة الحصول على خصم والبالغ 50% على جميع تذاكر السباق من عمر 3 سنوات حتى 12 سنة.
وستمتلئ المنطقة الترفيهية بالعديد من ورش التعليم كورش تعليم فنون السيرك والفقاعات والبالونات، من 
تدوير الصحون بسرعة، واللعب باألشياء في الهواء، وأعمال الموازنة إلى ركوب الدراجات األحادية، سيقوم محترفو 
السيرك بمساعدة األطفال على تعلم كل، ذلك خطوة بخطوة ليصبحوا العبي سيرك بأفضل إمكانياتهم، وورشة 
تعليم فنون السحر والخفة والتي سيستمتع بها األطفال وتعلم العديد من حركات الخفة والسحر.
كما سيتمكن األطفال من المشاركة في ورشة عمل البالونات تحت إشراف فناني بالونات محترفين، حيث سيتم 
تعليم األطفال كيفية ثني وتشكيل بالونات بطول 3 أقدام لمحاكاة أشكال مميزة من الحشرات والحيوانات وغيرها 

من األشياء، سيستمتع األطفال جدا بهذه الورشة.
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يضم المئات من المختصين
في المجاالت اإلدارية والفنية

الجنود المجهولون في فرق 
الفورموال 1.. دور أساسي 

في دعم المتسابقين
يعتقد البعض أن سواق فرق الفورموال واحد هم من يمثلون 
كل فريق يشارك في السباق منذ بدايتها وحتى نهايته، من خالل 
التزامه باللوائح الصارمة ليتمكن من المنافسة والتغلب على كل 
ما يطرأ عليه أثناء السباق، ولكن في الحقيقة ان السائق هو مجرد 
عضو في فريق ضخم يضم مئات الموظفين، ويقوم بوظيفة قيادة 
السيارة فقط من بعد ان يخضع هو والسيارة للعديد من التجارب 
التي تمكنه وفريقه من تصدر السباق والفوز فيه، إال أن لكل فريق 
من الفرق المشاركة مئات الموظفين المختصين بعدد من الوظائف 
ولوالهم لما تمكن أي فريق من المشاركة في هذه السباقات العالمية، 
وفي هذا التقرير سنستعرض وظيفة عدد من االعضاء والمهام التي 
يقومون بتأديتها جنبًا الى جنب مع السواق المشاركين في فرق 

سباقات الجائزة الكبرى للفورموال 1.
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رئيس الفريق
طبيعة رئي�ص الفريق تعتمد على طبيعة الفريق، فبع�ص الفرق تكون مملوكة للم�ضنع الذي يقوم بت�ضنيع ال�ضيارة وت�ضليم 

رئا�ضة الفريق لأحد املوظفني الكبار بال�ضركة والفرق تكون مملوكة ب�ضفة �ضخ�ضية لرئي�ص الفريق الذي يجازف باأمواله يف 

�ضبيل جتهيز ال�ضيارة لتكون قادرة على املناف�ضة، ومالكي الفرق عادة يكونون هم روؤ�ضاء الفرق.

الرئيس االقتصادي
فريق الفورمول 1 يجب اأن ي�ضم رئي�ضاً خمت�ضاً بالمور القت�ضادية وامليكانيكية املوؤثرة على العمل، ويقوم 

هذا الرئي�ص بجذب الداعمني ويقوم بالتفاق معهم، واحد اعماله الرئي�ضية حتديد امل�ضتويات وو�ضع ال�ضعارات 

ابراز  مقابل  دولر  مليون  اىل 50  ت�ضل  قد  طائلة  مبالغ  دفع  بامكانهم  الرئي�ضيون  فالرعاة  ال�ضيارة،  على 

�ضعارات �ضركاتهم على �ضيارات الفورمول 1.

الرئيس الميكانيكي
يرتاأ�ص الرئي�ص امليكانيكي فريق املهند�ضني، امل�ضممني الذين يقومون بعملية بناء 

ال�ضيارة، والرئي�ص امليكانيكي اهم من ال�ضائق لن ال�ضيارة ال�ضريعة لها اولوية هامة 

امليكانيكي  الرئي�ص  عليه  وي�ضرف  به  يقوم  ما  وهذا   1 الفورمول  عامل  يف 

فرئي�ص الن�ضيابية ورئي�ص الت�ضميم ورئي�ص البحاث والتطوير يقومون 

بت�ضليم تقارير اىل الرئي�ص امليكانيكي الذي بدوره ي�ضرف عليهم جميعاً.

رئيس االنسيابية
يف  خرباء  ت�ضم  متكاملة  فرقة  على  الن�ضيابية  رئي�ص  ي�ضرف 

ان  من  التاأكد  كبرية يف  جهوداً  يبذلون  الذين  الهوائية  الديناميكا 

ت�ضميم ال�ضيارة يقلل من عملية مقاومة الهواء وخلق كمية منا�ضبة 

و�ضحيحة من قوة الدفع ال�ضفلى.

رئيس التصميم
رئي�ص الت�ضميم يقوم بتحديد املظهر اخلارجي الويل لهيكل 

ال�ضيارة ا�ضافة اىل املواد التي �ضيتم ا�ضتخدامها لبناء ال�ضيارة، 

ويف كل فريق من فرق الفورمول 1 يقوم بتعيني رئي�ضني للت�ضميم 

واحد للمو�ضم احلايل والآخر للمو�ضم القادم.

رئيس األبحاث والتطوير
ال�ضيارات،  ابتكار  رئي�ص البحاث والتطوير يرتاأ�ص م�ضاريع 

عن  بعيداً  فريقه  تبقي  مواد وتكنولوجيا جديدة  باكت�ضاف  ويقوم 

مناف�ضة الفرق الخرى.

السواق
كل فريق من فرق الفورمول 1 يحتوي على �ضائقني، ويعتقد البع�ص 

الفريق  لنف�ص  لن�ضمامهم  نظراً  الدعم  من  جواً  يخلق  �ضائقني  تواجد  ان 

املتوقع ان تكون بينهم �ضداقة حميمة، لكن هذا مغاير للواقع، ف�ضائق  ومن 

الفورمول يتوجه للم�ضمار ليتمكن من هزمية مناف�ضيه حتى زميله الذي يكون 

معه بنف�ص الفريق، اإل يف بع�ص احلالت قد يطلب من بع�ص ال�ضواق من قبل ادارة 

منه  يطلب  نادرة  حالت  ويف  والتجاوز  املناورات  اثناء  زميله  مع  الت�ضاهل  الفريق 

ال�ضماح لزميله بالفوز بال�ضباق وت�ضدره، على الرغم من ان هذا المر يكون �ضد النظمة 

ومن ال�ضعب تطبيقها، وعلى خالف المكانية مع �ضيا�ضات الفرق ما يجعل �ضائق الفريق مميزاً 

ال�ضريعة  الفعل  ردود  الوعي،  التحمل،  قدرة  »القوة،  وهي:  ال�ضفات  ذات  ال�ضواق  معظم  تقا�ضم  هو 

والرغبة يف ان ي�ضبح اف�ضل �ضائق �ضباق يف العامل«.

الرجل الرئيسي
واحد من اأهم ال�ضخا�ص يف الفورمول 1 وهو ل ينتمي لأي فريق، وهو الرئي�ص لحتاد ال�ضيارات الدويل، وهو الرجل املنظم لكافة 

ال�ضباقات والذي ي�ضرف على كل اجلوانب املتعلقة ب�ضباقات الفورمول 1، وحالياً ي�ضغل هذا املن�ضب رئي�ص الحتاد الدويل لل�ضيارات »ماك�ص 

مو�ضلي«.
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مملكة  يف   Gravity Indoor Skydiving م�ضروع  يعد 

البحرين اأطول نفق هوائي زجاجي يف العامل بطول 12 مرتاً 

و�ضرعة ت�ضل اىل 290 كيلومرتا يف ال�ضاعة وعر�ص 4.3 مرت 

والذي يقع يف املحافظة اجلنوبية مبنطقة الو�ضمية بالقرب من 

حلبة البحرين الدولية وجامعة البحرين.

اإبراز واجهة البحرين احل�ضارية  ويحر�ص امل�ضروع على 

وال�ضياحية من خالل اإطالق ريا�ضة مل يتم طرحها من قبل يف 

اململكة. كما تهدف »جرافيتي« اإىل حتقيق حلم التحليق الداخلي، 

والعائالت  ال�ضباب  لدى  واملتعة  الرتفيه  من  مزيد  وتوفري 

اخلليجية املقيمني والزوار ململكة البحرين من املحلقني اجلدد 

واملحرتفني وملن يبحث عن الرتفيه واملرح من اأجل اأن تبقى هذه 

التجربة را�ضخة يف ذاكرتهم.

بها  املعرتف  الريا�ضات  من  الهوائي  القفز  ريا�ضة  وتعد 

عاملياً، وقد مت تنظيم اأول كاأ�ص عامل للتحليق يف الأماكن املغلقة 

املتحدة  بالوليات  تك�ضا�ص  ولية  عا�ضمة  اأو�ضنت  مدينة  يف 

يف  الهوائية  الأنفاق  الأخرية  الآونة  يف  وازدادت  الأمريكية. 

خمتلف اأنحاء العامل، الأمر الذي جعل عددها ي�ضل اإىل 80 نفقا 

لتزال  هوائياً  نفقاً  بينما هنالك 38  الوقت احلايل،  هوائيا يف 

الريا�ضة من  املتزايد على هذه  الطلب  الإن�ضاء كدليل على  قيد 

خمتلف الفئات العمرية. 

القفز  ريا�ضة  ممار�ضة  يف  الراغبني  »جرافيتي«  ومتّكن 

www. الهوائي من الت�ضجيل من خالل زيارة املوقع اللكرتوين

مبمار�ضة  اخلا�ضة  الر�ضادات  على  لالطالع   ،gravity.bah
ريا�ضة القفز الهوائي، كما اأن هنالك يوما خم�ض�ضا لل�ضيدات، 

حتت  وذلك  الإ�ضالمية،  والتقاليد  العادات  على  حفاظاً  وذلك 

اإ�ضراف مدربات حمرتفات.

والهدايا  للب�ضائع  الهوائي متجر  النفق  ويوجد يف خارج 

التي ميكن للزوار �ضراوؤها للذكرى، وغرفة للموؤمترات، وغرف 

التهيئة، وغرفة متعددة ال�ضتخدام، ومقهى اجلاذبية، والعديد 

من األعاب املحاكاة، وت�ضهيالت تقنية املعلومات الرائعة.

يذكر اأنه مت ت�ضميم النفق الهوائي الزجاجي والذي يعترب 

اخلارج  على  يطل  والذي  بالعامل،  هوائي  زجاجي  نفق  اأطول 

ليعطيك ال�ضعور بالقفز اخلارجي احلر دون احلاجة ل�ضتخدام 

فاجلميع  طائرة،  منت  على  ت�ضعد  اأن  اأو  »البارا�ضوت«  املظلة 

موعود بال�ضتمتاع بهذه الرحلة امل�ضوقة. وقد مت تهيئة مدربني 

من اجلن�ضني حمرتفني من خمتلف اجلن�ضيات موؤهلني لتعليم 

الطريان والتحليق احلر يعملون على التاأكد من اأنك ت�ضتطيع 

والتحليق  قب�ضتك  اإحكام  �ضوى  عليك  لي�ص  باأمان،  تطري  اأن 

بعك�ص قوة اجلاذبية.

وفتحت »جرافيتي« ح�ضابات وقنوات يف و�ضائل التوا�ضل 

الجتماعي للو�ضول جلميع الفئات العمرية، واأ�ضبح من املمكن 

موقع  طريق  عن  الهوائي  بالنفق  يتعلق  ما  كل  متابعة  الآن 

الفي�ضبوك والن�ضتغرام وتويرت و�ضناب �ضات واليوتيوب.

افتتاح أطول نفق هوائي زجاجي 
في العالم بمملكة البحرين 
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آمال وتوقعات الفرق المشاركة
فيما يلي تحليل آلمال وتوقعات كل فريق في موسم 2016 لبطولة العالم لسباقات 
فورموال 1 للسيارات والتي انطلقت في أستراليا في 20 من مارس الماضي.

مرسيدس

فيراري

- ال�ضائقان: الربيطاين لوي�ص هاميلتون - الملاين نيكو روزبرج.

- بطل العامل والفائز يف 32 �ضباقاً يف اآخر 38 والذي يتطلع اجلميع للتفوق عليه. قطعت 

�ضيارة الفريق م�ضافة كبرية يف فرتتي الختبارات والتجارب واأنهت نحو م�ضافة 20 �ضباقاً خالل 

ثمانية اأيام.

يخ�ضى البع�ص اإن الفريق مل يظهر �ضرعته احلقيقية بعد. ي�ضعى هاميلتون للقب العامل للمرة 

الرابعة والثالثة على التوايل يف حني اأنهى روزبرج مو�ضم 2015 بثالثة انت�ضارات متتالية بعد اأن 

بداأ هذه ال�ضباقات من مركز اأول املنطلقني. مع انتهاء عقده بنهاية املو�ضم يجب على روزبرج مناف�ضة 

هاميلتون وحماولة حتقيق لقبه الأول.

- النتيجة املحتملة: الفوز بالبطولة لكن لي�ص ب�ضيطرة املو�ضم املا�ضي.

- ال�ضائقان: الأملاين �ضيبا�ضتيان فيتل - الفنلندي كيمي رايكونن.

- اأقدم واأجنح فريق يف البطولة وجنح يف تقلي�ص الفارق مع مر�ضيد�ص يف املو�ضم املا�ضي 

العام  يف  ب�ضباقات  فاز  الذي  مر�ضيد�ص  بجانب  الوحيد  الفريق  وهو  �ضباقات  ثالثة  يف  وانت�ضر 

املا�ضي. ال�ضيارة اجلديدة كانت �ضريعة يف الختبارات وت�ضدر الرتتيب اأكرث من اأي فريق اخر وحقق 

اأ�ضرع اأزمنة خالل الأيام الثمانية للتجارب. يعتقد روزبرج اأن املناف�ضة �ضتكون قوية. فرياري ي�ضعر 

بالتفاوؤل من اأن الفارق مع مر�ضيد�ص �ضيتقل�ص اأكرث. ينتهي عقد رايكونن بنهاية املو�ضم.

- النتيجة املحتملة: احتالل مركز الو�ضيف مع الفوز بعدة �ضباقات وتكون املناف�ضة اأكرث قوة مما 

[  سيبستيان فيتل[  كيمي رايكونينكانت عليه يف 2015 والفارق اأقل.

[  نيكو روزبيرغ[  لويس هاميلتون
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وليامز

رد بول

فورس انديا

- ال�ضائقان: الربازيلي فيليبي ما�ضا - الفنلندي فالتريي بوتا�ص.

ب�ضبب  مقارنة مبيزانيته  طيبة  نتائج  وحقق  مو�ضمني  اآخر  الثالث يف  املركز  احتل   -

رينو  من  الطاقة  وحدات  مع  ومكالرين  بول  رد  م�ضاكل  ذلك  يف  و�ضاهم  مر�ضيد�ص  حمركات 

وهوندا على الرتتيب. الحتفاظ باملركز الثالث �ضيكون �ضعبا لكن ال�ضيارة بدت �ضريعة وممتازة 

يف الختبارات بعد التخل�ص من امل�ضاكل يف املنعطفات البطيئة كما حدث يف املو�ضم املا�ضي. طال 

انتظار بوتا�ص لتحقيق فوزه الأول ومع وجود مقعد خال يف فرياري يف املو�ضم املقبل فاإنه يعلم اأنه 

حان الوقت لإظهار قدراته. وي�ضعى ما�ضا لتجديد عقده.

- النتيجة املحتملة: الثالث اأو الرابع. ال�ضعود اأكرث على من�ضة التتويج ورمبا حتقيق اأول فوز 

منذ 2012.

- ال�ضائقان: الأ�ضرتايل دانييل ريت�ضياردو - الرو�ضي دانييل كفيات.

- من املحتمل اأن يكون مناف�ضا اأكرث من املو�ضم املا�ضي حتى واإن حاول اللحاق بالبقية يف 

الن�ضف الأول من املو�ضم. املحرك هو اأ�ضعف جزء يف ال�ضيارة و�ضمم ادريان نيوي هيكال لل�ضيارة 

قد يكون من بني الأف�ضل يف البطولة. وي�ضعى ريت�ضياردو للعودة لطريق النت�ضارات يف حني 

ي�ضعى كفيات لأول انت�ضار. وي�ضعى ال�ضائقان للحفاظ على مكانهما بعد تاألق الهولندي ماك�ص 

فري�ضتابن مع تورو رو�ضو اململوك ل�ضركة رد بول.

- النتيجة املحتملة: الثالث اأو الرابع. عام انتقايل لكن مع احتمال الفوز يف �ضباقات اإذا تعرث 

الآخرون.

- ال�ضائقان: الأملاين نيكو هالكنربج - املك�ضيكي �ضريجيو برييز.

- املو�ضم املا�ضي كان الأف�ضل على الإطالق للفريق. بدت ال�ضيارة �ضريعة يف الختبارات 

لكن اأزمنة اللفات قد تكون خادعة ب�ضبب ا�ضتخدام الإطارات اللينة وكمية وقود قليلة. احلفاظ 

على املركز اخلام�ص اأمر ممكن لكن يعتمد ذلك على اأداء فريقي مكالرين ورينو. ميلك ال�ضائقان 

الفريق  وي�ضتخدم  املنا�ضبة.  ال�ضيارة  على  ح�ضال  اإذا  ب�ضباقات  الفوز  وميكنهما  جيدة  خربة 

حمركات مر�ضيد�ص.

الأوىل يف  الثالثة  املراكز  اأحد  احتالل  اإمكانية  ال�ضاد�ص.  اأو  اخلام�ص  املحتملة:  النتيجة   -

بع�ص ال�ضباقات.

[  فيليبي ماسا [  فالتري بوتاس

[  دانييل كفيات[  دانيال ريكاردو

[  سيرجيو بيريز[  نيكو هلكينبرغ
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- ال�ضائقان: الدمنركي كيفن ماجنو�ضن - الربيطاين جوليون باملر.

وقت  تبقي  مع  املا�ضي  دي�ضمرب  املتعرث يف  لوت�ص  ب�ضراء  رينو  قامت   -

قليل لإحداث تطويرات. لن ي�ضتخدم الفريق حمركات مر�ضيد�ص وهو ما يعني 

اأن رينو لديها قوة اأقل. و�ضعت ال�ضركة الفرن�ضية هدفا بالو�ضول اإىل اأحد 

املراكز الثالثة الأوىل يف ال�ضباقات خالل ثالث �ضنوات وهو ما يبدو للكثريين 

للفريق  اجلديد  الرئي�ص  فا�ضور  فريدريك  ميلك  واقعي.  لكنه  طموح  غري 

اإجنازات جيدة يف بطولت �ضباقات ال�ضبان. منح ماجنو�ضن الفر�ضة الثانية 

يف فورمول 1 ويجب على باملر الذي ي�ضارك لأول مرة اإظهار قدراته.

- النتيجة املحتملة: املركز ال�ضابع.

- ال�ضائقان: الهولندي ماك�ص فري�ضتابن - ال�ضباين كارلو�ص �ضاينز.

- �ضي�ضتخدم الفريق حمركات فرياري يف 2015 بدلً من رينو وهو ما يعطي الأمل 

ال�ضباقات  يف  النقاط  على  للح�ضول  الفريق  وي�ضعى  الق�ضري  املدى  على  الأداء  يف  بتقدم 

الأوىل. اجلزء الأخري من املو�ضم قد ل يكون جيدا. بدت ال�ضيارة �ضريعة وتعمل بكفاءة يف 

الختبارات. متو�ضط عمر ال�ضائقني هو الأ�ضغر بني الفرق وهما ميلكان �ضرعة كبرية.

- النتيجة املحتملة: التقدم لالأمام واحتالل املركز اخلام�ص اأو ال�ضاد�ص.

- ال�ضائقان: ال�ضويدي ماركو�ص اريك�ضون - الربازيلي فيليبي ن�ضر.

- ميزانية �ضيئلة وم�ضاكل مالية �ضتحد من اإمكانية التطوير وهو ما اأدى اإىل اأن يكون 

فرياري  ال�ضوي�ضري. حمرك  الفريق  من  بدل  لفرياري  الأ�ضا�ضي  العميل  المريكي  ها�ص  فريق 

�ضيحافظ للفريق على اإمكانية املناف�ضة وبدت كفاءة ال�ضيارة جيدة على مدار العديد من اللفات 

يف الختبارات.

- النتيجة املحتملة: الرتاجع يف الرتتيب ومن ال�ضعب احل�ضول على نقاط مع ح�ضول ها�ص 

على نف�ص املحرك.

[  فيليبي نصر [  ماركوس إريكسون

[  كارلوس ساينز »اإلبن«

[  كيفن 
ماجنوسن

[  ماكس فيرشتابن

  ]
جوليون 

بالمر

رينو )لوتس سابقا(

تورو روسو

ساوبر
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- ال�ضائقان: الإ�ضباين فرناندو الون�ضو - الربيطاين جن�ضون باتون.

البطولة.  يف  له  مو�ضم  اأ�ضواأ  بعد  للفريق  بالن�ضبة  فقط  تتح�ضن  اأن  لالأمور  ميكن   -

حت�ضنت كفاءة حمركات هوندا وهيكل ال�ضيارة جيد وتقل�ص الفارق مع الفرق الأخرى لكن 

مل يعرف بعد اإىل اأي مدى. قد يكون املو�ضم الأخري لباتون بطل 2009 مع الفريق حيث ينتظر 

البلجيكي �ضتوفل فاندورن احل�ضول على فر�ضته.

- النتيجة املحتملة: املناف�ضة على املركز اخلام�ص على اأق�ضى تقدير لكن الو�ضول اإىل اأحد 

املراكز الثالثة الأوىل يف بع�ص ال�ضباقات اأمر �ضعب.

- ال�ضائقان: الأملاين با�ضكال فريلني - الندوني�ضي ريو هاريانتو.

املو�ضم  واحد يف  �ضباق  �ضوى يف  نقاطاً  الذي مل يح�ضد  الفريق  ينتظر  م�ضرق  م�ضتقبل   -

اجلديد. حمركات مر�ضيد�ص واإدارة جديدة و�ضيارة جديدة و�ضائق �ضاب هو فريلني )21 عاماً( 

وهو �ضائق احتياطي ملر�ضيد�ص واأ�ضغر بطل لبطولة �ضباقات ال�ضيارات ال�ضياحية الملانية.

- النتيجة املحتملة: احل�ضول على نقاط يف اأكرث من �ضباق اإذا كان الفريق حمظوظا.

- ال�ضائقان: الفرن�ضي �ضيبا�ضتيان جروجان - املك�ضيكي ا�ضتيبان جوترييز.

- فريق جديد يف بطولة العامل واأول فريق امريكي يف البطولة يف 30 عاماً ويحظى بدعم مايل 

كبري ويعمل بالتعاون مع فرياري. ال�ضيارة مت ت�ضميمها بوا�ضطة �ضركة دالرا اليطالية وظهرت 

ب�ضكل جيد يف الختبارات. جروجان ميلك اخلربة وال�ضرعة فيما يجب على جوترييز ال�ضائق 

الحتياطي ال�ضابق لفرياري اإثبات الكثري بعد غياب عن ال�ضباقات ملدة عام ومو�ضمني �ضعبني 

مع �ضاوبر قبل ذلك.

- النتيجة املحتملة: احل�ضول على نقاط واملناف�ضة مع فرق الو�ضط.

[  جنسون باتون

[  باسكال فيرلين

[  سيباستيان [  استيبان جوتيريز
جروجان

[  ريو هاريانتو

[  فرناندو الونسو

هاس

مكالرين

مانور ريسنج )مانور ماروسيا سابقا(
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ميا مون فاشن تفتتح اول فرع 
لشركة MCM بمجمع المودا مول

اعلنت �ضركة ميا مون فا�ضن عن و�ضول احدث ت�ضكيالت الزياء املخ�ض�ضة ملو�ضم ربيع و�ضيف 2016، 

حيث خ�ض�ضت ال�ضركة جمموعة كبرية من املوديالت الع�ضرية اخلا�ضة ذات اللوان اجلذابة املخ�ض�ضة لهذا 

املو�ضم.

وبدورها تتقدم �ضاحبة ال�ضركة مروة توفيق بال�ضكر اجلزيل ل�ضمو ال�ضيخة ثاجبة بنت �ضلمان لتكرمها 

برعاية حفل افتتاح اول فرع ل�ضركة MCM العاملية الكائن مبجمع املودا مول البحرين.
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مرسيدس يواصل هيمنته على بطولة الفورموال واحد

روزبرج تصدر جائزة أستراليا الكبرى 

روزنبرغ بطل جائزة استراليا الكبرى

استهل األلماني نيكو روزبرغ وفريقه مرسيدس الموسم الجديد من حيث انتهى سابقه وذلك 
بعد فوزهما في جائزة استراليا الكبرى، الجولة االفتتاحية من بطولة العالم لسيارات فورموال 
واحد، أقيمت في العشرين من الشهر الجاري على حلبة البرت بارك ملبورن.
وتقدم روزبرغ على زميله بطل العالم في الموسمين االخيرين البريطاني لويس هاميلتون 

وسائق فيراري االلماني سيباستيان فيتل.
وكان روزبرغ أنهى الموسم الماضي بثالثة انتصارات متتالية لكن ذلك لم يكن كافيا لحرمان 
زميله هاميلتون من التتويج العالمي الثاني على التوالي والثالث في مسيرته الن اللقب كان في 

جعبته قبل الدخول في السباقات الثالثة االخيرة للموسم.
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الذي  املا�ضي  املو�ضم  منذ  تغري  �ضيئاً  اأن  يبدو  ول 

يف  منت�ضرا  وخرج  متاما  مر�ضيد�ص  فريقه  عليه  هيمن 

كما  للهاميلتون،   10 بينها   ،19 ا�ضل  من  �ضباقاً   16

قيا�ضي(  )رقم  ثنائية   12 على  الملاين  الفريق  ح�ضل 

وانطالق »ال�ضهم الف�ضي« من املركز الول يف 18 �ضباقاً 

ريد  با�ضم  امل�ضجل  القيا�ضي  الرقم  )عادل   19 ا�ضل  من 

بول( وت�ضدر 86% من اللفات يف ال�ضباقات ال� 19.

لكن بع�ص بوادر الأمل ظهرت يف بداية املو�ضم اجلديد 

وقادمة جمدداً من مع�ضكر فرياري، الفريق الوحيد الذي 

ك�ضر احتكار ثنائي مر�ضيد�ص ل�ضباقات 2015 باحرازه 

ثالثة انت�ضارات عرب �ضائقه اجلديد الملاين �ضيبا�ضتيان 

فيتل، اذ متكن الخري يف ملبورن من جماراة مر�ضيد�ص 

وكان يناف�ص هاميلتون على املركز الثاين قبل ان يرتكب 

خطاأ يف اللفتني الخريتني خرج على اثره عن امل�ضار ما 

�ضمح لبطل العامل يف البتعاد عنه.

وحتى ان فيتل وزميله الفنلندي كيمي رايكونن كانا 

النطالق  منذ  ال�ضباق  ت�ضدرا  بعدما  الفوز  على  قادرين 

يف  الول  املركز  �ضاحب  هاميلتون،  من  خطاأ  ب�ضبب 

التجارب التاأهيلية امام زميله روزبرغ وثنائي »احل�ضان 

اجلامح«.

لكن ال�ضائق الأملاين الذي ت�ضدر حتى اللفة 35، دفع 

ثمن خطاأ يف ا�ضرتاتيجية فريقه، فيما عاند احلظ زميله 

يف فرياري الذي ا�ضطر لالن�ضحاب يف اللفة 22 ب�ضبب 

مر�ضيد�ص  ثنائي  امام  الطريق  فتح  ما  ميكانيكي  عطل 

بعد حادث  دقيقة  ملدة 20  توقف  الذي  ال�ضباق  لت�ضدر 

الون�ضو  فرناندو  ال�ضباين  بني   17 اللفة  يف  خطري 

غوتيريي�ص  ا�ضتيبان  واملك�ضيكي  هوندا(  )ماكالرين 

)ها�ص فرياري(.

روزبرغ  م�ضرية  يف  ع�ضر  اخلام�ص  الفوز  وهذا 

والثالث والثالثون يف ال�ضباقات ال� 39 الخرية لفريقه 

حامية  ملواجهة  املو�ضم  هذا  يتح�ضر  الذي  مر�ضيد�ص 

لل�ضباق  بداية �ضعبة  اللذين حققا  �ضائقيه  مفتوحة بني 

امام  والت�ضدر  بينهما  فيتل يف �ضق طريقه  بعدما جنح 

زميله رايكونن بعد خطاأ يف النطالق من هاميلتون الذي 

املنعطف الول  ال�ضاد�ص، واآخر عند  املركز  تراجع حتى 

من روزبرغ.

وت�ضيد فيتل ال�ضباق حتى بعد توقفه لع�ضرين دقيقة 

ب�ضبب احلادث الذي ت�ضبب به الون�ضو يف اللفة 17، قبل 

ان يعاين مع الطارات اجلديدة لهذا املو�ضم، اي الطارات 

اللفة 35 وهذا  للتوقف يف  ا�ضطره  ما  الليونة،  الفائقة 

المر �ضمح لروزبرغ وهاميلتون يف جتاوزه.

واأنهى روزبرغ ال�ضباق متقدما بفارق 8،060 ثوان 

جاء  فيما  فيتل،  عن  ث  و9،643  هامليتون  زميله  عن 

ال�ضرتايل دانييل ريكياردو )ربد بول - تاغ هيوير( رابعاً 

امام الربازيلي فيليبي ما�ضا )وليام�ص - مر�ضيد�ص(.

واأ�ضبح الفريق المريكي ها�ص - فرياري اول فريق 

يدخل يف النقاط يف �ضباقه الول منذ ان حقق ذلك تويوتا 

عام 2002 مع �ضائقه الفنلندي ميكا �ضالو، وذلك بعدما 

امام  ال�ضاد�ص  املركز  الفرن�ضي رومان غروجان يف  جاء 

مر�ضيد�ص(   - انديا  )فور�ص  هولكنربغ  نيكو  الملاين 

مر�ضيد�ص(   - )وليام�ص  بوتا�ص  فالتريي  والفنلندي 

كارلو�ص  ال�ضباين  فرياري   - رو�ضو  تورو  وثنائي 

�ضاين�ص جونيور والهولندي ماك�ص فري�ضتابن.

ترتيب العشرة األوائل:

ترتيب بطولة السائقين:

ترتيب بطولة الصانعين:

الأملاين نيكو روزبرغ )مر�ضيد�ص( 1،48،15،565 �ضاعة

الربيطاين لوي�ص هاميلتون )مر�ضيد�ص( بفارق 8،060 ثانية

الأملاين �ضيبا�ضتيان فيتيل )فرياري( بفارق 9،643 ث

الأ�ضرتايل دانييل ريكياردو )ريد بول( بفارق 24،330 ث

الربازيلي فيليبي ما�ضا )وليام�ص-مر�ضيد�ص( بفارق 58،979 ث

الفرن�ضي رومان غروجان )ها�ص - فرياري( بفارق 1،12،081 دقيقة

الأملاين نيكو هولكنربغ )فور�ص انديا - مر�ضيد�ص( بفارق 1،14،199 د

الفنلندي فالتريي بوتا�ص )وليام�ص-مر�ضيد�ص( بفارق 1،15.153 د

الأ�ضباين كارلو�ص �ضاين�ص جونيور )تورو رو�ضو - فرياري( بفارق 1،15.680 د

الهولندي ماك�ص فري�ضتابن )تورو رو�ضو - فرياري( بفارق 1،16،833 د

روزبرغ 25 نقطة

هاميلتون 18

فيتل 15

ريكياردو 12

ما�ضا 8

مر�ضيد�ص اي ام جي 43 نقطة

فرياري 15

وليام�ص - مر�ضيد�ص 14

ريد بول - تاغ هيوير 12

 ها�ص - فرياري

1
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



April 2016
82

وال
رم

فو
 ال

ق
با

س
ة 

سب
نا

بم
ص 

خا
د 

د
ع

B
ah

ra
in

 2
01

6

طائرة لإلخالء الطبي و10 عيادات ومراكز لإلسعافات

فرق طبية من 200 طبيب وممرض
استعداًدا لسباقات الفورمال 1

فاطمة �ضلمان

ت�ضتعد وزارة ال�ضحة كعادتها �ضنويا ل�ضتقبال حدث الفورمال 1 بعدد 

كبري من الفرق الطبية والكوادر ال�ضحية تتجاوز ال� 200 طبيب وممر�ص 

مراكز  و5  طبية  عيادات   5 بواقع  الطبية  التخ�ض�ضات  خمتلف  من  وفني 

وطواقم  طبي  اإخالء  طائرة  جتهيز  اإىل  اإ�ضافة  الطبية  لالإ�ضعافات  اخرى 

لعدد من  امل�ضاركني  اأخ�ضاع  تبذل جهودا جبارة من خالل  انها  كما  مدربة، 

الور�ص التدريبية التي ت�ضهم يف تهيئتهم لهذا احلدث الكبري اىل جانب توفري 

عدد من الدوية الطبية والتجهيزات والفعاليات ال�ضحية التي �ضوف ت�ضارك 

يف احللبة، وذلك يف الفرتة من 1-3 اأبريل 2016.

واو�ضح الدكتور ا�ضامه عواد - رئي�ص جلنة �ضباقات الفورمال 1 ونائب 

بداأت  الوزارة  اإن  للبطولة  ال�ضحة  بوزارة  البحريني  الطبي  الفريق  رئي�ص 

وزارة  بني  مرا�ضالت  ومتت  اأ�ضهر،   4 من  اأكرث  منذ  الفعالية  لهذه  ت�ضتعد 

ا�ضتخراج  بالتدريب على  البدء  لل�ضيارات، ومت  البحريني  ال�ضحة والحتاد 

بدء  حتى  التدريب  تكثيف  و�ضيتم  �ضهرين  مدى  على  ال�ضيارة  من  امل�ضاب 

فعاليات ال�ضباق. 

�ضي�ضارك  الذي  الطبي  الفريق  كل  وجتهيز  ح�ضر  مت  انه  اأو�ضح  كما 

من  م�ضارك   200 من  يتكون  والذي  وتهيئتهم،  واحد  الفورمول  �ضباق  يف 

ال�ضحة وطواقم  بوزارة  التخ�ض�ضات  اأطباء وممر�ضني وفنيني من خمتلف 

متتالية  بزيارات  قامت  املخت�ضة  الفرق  ان هذه  منوها  البحرين،  دفاع  قوة 

للحلبة للتاأكد من جاهزية جميع املرافق الطبية خالل ال�ضباق، وح�ضر جميع 

الأدوية واملعدات الالزمة، ومت جتهيز 5 عيادات طبية، و5 مراكز لالإ�ضعافات 

الطبية متوزعة حول م�ضمار ال�ضباق ومنطقة الرتفيه، وقام جميع القائمني 

على املركز الطبي بح�ضر املعدات وجتهيزها للم�ضمار. 

واأكد اأن ق�ضم ال�ضيدلة قام بتوفري اأدوية ال�ضيدلية للمركز الطبي، اإ�ضافة 

اإىل جتهيز طائرة اإخالء طبي وطواقم مدربة عليها تابعة لقوة دفاع البحرين.

واو�ضح يف ختام حديثة اأن مملكة البحرين تعترب اأول دولة تقوم بور�ص 

الور�ضة  هذه  وتعترب  احللبة،  يف  ال�ضباقات  انطالق  قبل  التدريبية  العمل 

اأطباء  لتدريب  خا�ضا  وجزءا  عمليا،  واآخر  نظريا  جانبا  وت�ضم  العا�ضرة، 

املراكز ال�ضحية، وبعد عقد الور�ضة التدريب الفعلي حتت مراقبة واإ�ضراف 

الحتاد الدويل لل�ضيارات و�ضيتم تقييم الفريق الطبي بناء عليه.

الدكتور اسامه عواد
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»سيتي سنتر البحرين« يستقبل مرتاديه بفعاليات ترفيهية 
أّخاذة مستوحاة من عالم الفورموال واحد والجوائز القيمة

الأبرز يف اململكة: »�ضباق جائزة البحرين  ال�ضنوي  مع ال�ضتعدادات اجلارية لنطالق احلدث 

الكربى للفورمول واحد«، اأعلن »�ضيتي �ضنرت البحرين«، الومُجهة الأبرز للت�ضوق والرتفيه واحلياة 

الع�ضرية يف البحرين، ا�ضت�ضافة فعاليات ترفيهية وجوائز قيمة م�ضتلهمة من عامل �ضباق الفورميول 

واحد �ضتكون حمط اإعجاب وتقدير الزوار الذين توافدوا على املركز خالل الفرتة التي بداأت منذ 20 

مار�ص وت�ضتمر حتى 30 اأبريل 2016.

وملواكبة اأجواء الإثارة والت�ضويق �ضيتاأهل كل مت�ضوق ينفق 50 ديناراً بحرينياً اأو اأكرث لدى اأي 

من متاجر »�ضيتي �ضنرت البحرين« لدخول ال�ضحب على �ضيارة »رجن روفر �ضبورت 2016« الفخمة 

والتي �ضتمُعر�ص يف املركز للمزيد من الت�ضويق والأجواء الحتفالية. 

وخالل الفرتة بني 20-29 مار�ص �ضيتاأهل كل مت�ضوق ينفق 50 ديناراً بحرينياً يف املحالت اأو 

املطاعم اأو املرافق الرتفيهية لدخول ال�ضحب على تذاكر »�ضباق جائزة البحرين الكربى للفورمول 

واحد« ملتابعة احلدث مبا�ضرة من املن�ضة الرئي�ضية يف حلبة البحرين الدولية.

وبهذه املنا�ضبة، قال دعيج خليفة الرميحي، مدير اأول »�ضيتي �ضنرت البحرين«: »يعترب �ضباق 

ي�ضتقطب  والذي  واملرتقبة  ال�ضيقة  ال�ضنوية  الريا�ضية  الفعاليات  اأبرز  بالبحرين من  الفورمول 1 

الأجواء  هذه  البحرين مبواكبة  �ضنرت  �ضيتي  ويفخر  والعامل.  املنطقة  من  ال�ضيارات  �ضباق  ع�ضاق 

احلما�ضية عرب ا�ضت�ضافة فعاليات ترفيهية عاملية ومنح املت�ضوقني العديد من فر�ص الفوز بجوائز 

قّيمة يف اإطار التزامنا بتوفري اأ�ضعد اللحظات لكل النا�ص كل يوم«.

وي�ضت�ضيف »�ضيتي �ضنرت البحرين« �ضل�ضلة من العرو�ص الأدائية احلية املفاجئة )فال�ص موب( 

الجتماعية  ال�ضبكات  يف  املوؤثرين  من  عدد  تنظيم  من  وهي  ال�ضيارات  �ضباق  عامل  من  امل�ضتلهمة 

باملنطقة. و�ضتمُقّدم تلك العرو�ص الأدائية الدينامية بطريقة عفوية حتى 30 اأبريل 2016.

كذلك ميكن للم�ضرتكني ب�ضفحات »�ضيتي �ضنرت البحرين« على ال�ضبكات الجتماعية ال�ضرتاك 

بامل�ضابقات املخ�ض�ضة لهذه املنا�ضبة والفوز ببطاقات هدايا قيمة. 

 CityCentreBahrain.com :ملعرفة املزيد عن »�ضيتي �ضنرت البحرين« ميكنكم ت�ضفح موقعه

.Facebook.com/CityCentreBahrain :اأو الن�ضمام اإىل �ضفحته على الفي�ضبوك

المركز يقدم 
فرصا للفوز 
بتذاكر 
لحضور سباق 
الفورموال 
واحد والفوز 
بسيارة رنج 
روفر سبورت 
2016
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تحليل ألداء كل 
فريق في جائزة 

أستراليا الكبرى 
للفورموال 1 

 - األول  المركز  روزبرج  نيكو  )األلماني  مرسيدس    ]

البريطاني لويس هاميلتون المركز الثاني(.
الفوز الرابع على التوايل لروزبرج بعد انت�ضاره يف اآخر ثالثة 

اأول املنطلقني  �ضباقات يف املو�ضم املا�ضي، لكن ح�ضوله على مركز 

توقف عند �ضت مرات على التوايل. هو الفوز 15 يف م�ضريته والثاين 

له يف ملبورن. بداأ لوي�ص هاميلتون بطل العامل ثالث مرات ال�ضباق 

من مركز اأول املنطلقني لكنه تراجع للمركز ال�ضابع وا�ضتطاع اإنهاء 

ال�ضباق يف املركز الثاين و�ضعد على من�ضة التتويج للمرة 88. لكن 

بدايته هو وروزبرج مل تكن جيدة وتفوق فرياري عليهما كما اأنهما 

ا�ضطدما �ضويا. قد يبدو احل�ضول على املركزين الأول والثاين ق�ضة 

واختيارات  متقاربا  كان  ال�ضباق  لكن  ال�ضابق  يف  حدث  كما  قدمية 

الإطارات كانت حا�ضمة.

 - الثالث  المركز  فيتل  سيباستيان  )األلماني  فيراري    ]

الفنلندي كيمي رايكونن انسحب(.
ال�ضائق  لكن  رايكونن.  البداية وتبعه  منذ  ال�ضباق  ت�ضدر  فيتل 

الفنلندي ان�ضحب يف اللفة 21 مع ت�ضاعد النريان من فتحة الهواء. 

هاميلتون  مع  الليونة  فائقة  الإطارات  م�ضتخدما  فيتل  وتناف�ص 

الذي قطع 41 لفة م�ضتخدما اإطارات متو�ضطة لكن يف النهاية فقد 

ال�ضيطرة على ال�ضيارة وخرج عن حدود احللبة.

 - الخامس  المركز  ماسا  فيليبي  )البرازيلي  وليامز    ]

الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثامن(.
�ضندوق  تغيري  ب�ضبب  عقوبة  بعد   16 املركز  من  بداأ  بوتا�ص 

الرتو�ص. و�ضاعد ظهور العلم الأحمر ما�ضا على القيام با�ضرتاتيجية 

التوقف ملرة واحدة فقط.

[  رد بول )األسترالي دانييل ريتشياردو المركز الرابع - 
الروسي دانييل كفيات لم يبدأ السباق(.

ال�ضباق  كفيات يف  م�ضاركة  الكرتونية يف عدم  م�ضكلة  ت�ضببت 

ونقلت �ضيارته اإىل خارج احللبة وهو ما ت�ضبب يف لفة اإعداد اأخرى. 

ريت�ضياردو كان ياأمل يف ال�ضعود على من�ضة التتويج لكن اإطاراته 

مل ت�ضمد واأجرب على القيام بوقفة �ضيانة اأخرى. بداية اأف�ضل بكثري 

عما كان متوقعا وال�ضيارة كانت �ضريعة.

 - السادس  المركز  جروجان  رومان  )الفرنسي  هاس    ]

المكسيكي استيبان جوتيريز انسحب(.
قال جروجان اإنه �ضعر ان املركز ال�ضاد�ص مثل الفوز لأول فريق 

فريق  ا�ضتطاع  مرة  واآخر  عاما.   30 يف  العامل  بطولة  يف  امريكي 

�ضباق  اأول  يف  نقاط  على  احل�ضول  البطولة  مرة يف  لأول  ي�ضارك 

املركز  �ضالو على  ميكا  الفنلندي  كان يف عام 2002 عندما ح�ضل 

 17 اللفة  ال�ضباق يف  من  تويوتا. خرج جوترييز  لفريق  ال�ضاد�ص 

بعد ا�ضطدام مع فرناندو الون�ضو �ضائق مكالرين وهو احلادث الذي 

ت�ضبب يف توقف ال�ضباق.

 فيما يلي تحليل أداء كل فريق في سباق 
جائزة استراليا الكبرى لسباقات فورموال 1 
للسيارات الذي أقيم في 20 مارس الجاري .
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[  فورس انديا )األلماني نيكو هالكنبرج المركز السابع - 
المكسيكي سيرجيو بيريز المركز 13(.

بالن�ضبة  �ضعوبة  اأكرث  الأمور  جعل  يف  الأحمر  العلم  ت�ضبب 

اإىل مركز ال�ضيانة قبل خروج �ضيارة الأمان  لهالكنربج الذي دخل 

مبا�ضرة اإىل احللبة وكان يتبع ا�ضرتاتيجية التوقف ملرة واحدة، وهو 

نف�ص الأمر بالن�ضبة لبرييز، لأن جميع ال�ضائقني كان ميكنهم تغيري 

الإطارات. كما تراجع ال�ضائق املك�ضيكي عدة مراكز يف بداية ال�ضباق.

[  تورو روسو )األسباني كارلوس ساينز المركز التاسع - 
الهولندي ماكس فيرستابن المركز العاشر(.

تناف�ص ال�ضابان على احللبة وا�ضطدما وفقد فري�ضتابن اأع�ضابه 

ب�ضبب اإعاقته من قبل زميله. كان يجب على الفريق احل�ضول على 

عدد اأكرب من النقاط، ومع وجود فري�ضتابن يف املركز الرابع بنهاية 

اإىل  للمركز 12 عندما دخل  وتراجع  ثوان  �ضبع  الأوىل خ�ضر  اللفة 

مركز ال�ضيانة يف الوقفة الثانية ومل يكن فريقه جاهزا ل�ضتقباله.

[  رينو )البريطاني جوليون بالمر المركز 11 - الدنمركي 
كيفن ماجنوسن المركز 12(.

قدم باملر اأداء جيدا و�ضعر بخيبة اأمل لعدم ح�ضوله على نقاط 

يف اأول م�ضاركة له. وانفجر اأحد اإطارات ماجنو�ضن يف اللفة الأوىل 

لكنهما ي�ضعران بالثقة من �ضرعة ال�ضيارة.

 -  14 المركز  باتون  جنسون  )البريطاني  مكالرين    ]

األسباني فرناندو الونسو انسحب(.
تعر�ص الون�ضو حلادث كبري بعد ا�ضطدامه مع جوترييز �ضائق 

لكنه  م�ضاعدة  بدون  املحطمة  ال�ضيارة  من  اخلروج  ا�ضتطاع  ها�ص. 

قال اإنه حمظوظ ببقائه حيا. ال�ضائقان كانا يحتالن مركزين متقدمني 

قبل العلم الأحمر وكان من املحتمل ح�ضولهما على نقاط.

[  ساوبر )البرازيلي فيليبي نصر المركز 15 - السويدي 
ماركوس أريكسون انسحب(.

يف  قوية  اهتزازات  ب�ضبب   39 اللفة  يف  اريك�ضون  ان�ضحب 

النطالق  عند  عقوبة  على  ال�ضويدي  ال�ضائق  وح�ضل  الإطارات. 

ب�ضبب  توقف  بدون  منه  واخلروج  ال�ضيانة  مركز  اإىل  بالدخول 

ا�ضتمرار عمل الطاقم الفني يف ال�ضيارة على الرغم من انتهاء الوقت 

املحدد لذلك نتيجة م�ضكلة يف الغطاء الذي يحافظ على درجة حرارة 

الإطارات.

[  مانور )األلماني باسكال فيرالين المركز 16 - األندونيسي 
ريو هاريانتو انسحب(.

الأوىل  اللفة  بداية فريلين كانت رائعة بتقدمه للمركز 15 يف 

وجنح يف اإنهاء ال�ضباق يف م�ضاركته الأوىل، لكن م�ضكلة ميكانيكية 

عند  عقوب��ة  على  ح�ضل  الذي  هاريانتو  ان�ضحاب  يف  ت�ضببت 

النطالق ب�ضبب حادث ت�ضادم داخل مركز ال�ضيانة قبل يوم واحد 

من ال�ضباق.

اصطدامات 
وفقدان أعصاب 

وخيبات أمل 
البعض

الفوز 15 لروزبرج 
والرابع على 
التوالي في 

مسيرته
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تتوفر يف مودا مول اأكرث من 80 ماركة عاملية ح�ضرية من بيوت الأزياء الفاخرة 

فانيتا  اأرماين وديور وفندي وفر�ضات�ضي وبوتيغا  واإمبوريو  فيتون  لوي  بينها  من 

تقدم  والتي  والعثمان،  للن�ضاء  وكينزو  وهريم�ص  زغنا  واإرمينيغيلدو  وغوت�ضي 

اأحدث ت�ضاميم الأزياء العاملية واملالب�ص اجلاهزة. كما باإمكان ع�ضاق املو�ضة ال�ضغار 

الختيار من بني عدد من املاركات العاملية ال�ضهرية مثل بريبري وغوت�ضي ومي�ضوين 

الأزياء  قّبتني جميلتني؛ هما ردهة  املول  ودول�ضي وغابانا وجو�ضي كوتور. وي�ضم 

وردهة املجوهرات تقام فيهما جمموعة من الفعاليات واملعار�ص.

املبهرة  املجوهرات  والزوار  املت�ضوقون  �ضيجد  ال�ضاحرة،  املجوهرات  ويف ردهة 

اأكرب ت�ضكيلة من  العامل. ويحتوي املول على  اأفخم دور املجوهرات يف  التي تقدمها 

املجوهرات الفاخرة يف موقع واحد يف البحرين، حيث تعر�ص فيه اأكرث من 50 عالمة 

جتارية عاملية من بينها كارتييه وفان كليف اآند اآربيلز وبياجيه و�ضوبار وهوبلوت 

واوفي�ضني بانريي ودي بريز وغريها.

جمموعة  املول  يحت�ضن  ال�ضهرية،  واملجوهرات  الأزياء  بوتيكات  اإىل  واإ�ضافة 

وا�ضعة من املطاعم الرائعة التي تقدم خمتلف اخليارات الراقية، من املطبخ الإيطايل 

يف مطعم بيت�ضه BiCE اإىل املطبخ ال�ضرق الأو�ضطي يف مطعم عبد الوهاب. وميكن 

جمموعة  يف  اأ�ضدقائهم  ب�ضحبة  ممتعة  اأوقات  ق�ضاء  اي�ضاً  وال�ضيوف  للمت�ضوقني 

العمودية  احلديقة  الأزياء. وت�ضفي  ردهة  و�ضاي لتيه يف  كاريبو  مثل  املقاهي  من 

يف ردهة الطعام جواً خا�ضاً يبعث يف النف�ص الراحة اأثناء اجللو�ص لتناول الطعام.

ويتميز مودا مول الذي �ضممته ال�ضركة املعمارية العاملية اأتكينز باأجوائه الأنيقة 

الفخمة وطرازه املعماري العاملي امل�ضتوى ورخامه الداخلي املبهر وقببه الزجاجية، 

وهو ما يجعل من الت�ضوق وتناول الطعام يف املول جتربة رائعة تبعث يف النف�ص 

البهجة وال�ضرور. 

مودا مول يوفر أجواء متميزة لمرتاديه 
مودا مول هو مركز راق ال يضاهى في البحرين حيث يوفر لمرتاديه أجواء متميزة للتسوق وتناول الطعام من 
خالل مجموعة البوتيكات الراقية والمطاعم والمقاهي الرائعة. ويقع مودا المول في »مركز البحرين التجاري العالمي«، 
المعلم البارز في المملكة. وفي مودا مول يشعر كل متسوق وزائر بالتميز سواء جاء لمقابلة أصدقائه لتناول فنجان 
من القهوة أو الختيار هدية متميزة لمن يحبهم، حيث يجد في المول ما يحتاجه لكل مناسبة سواء كان ذلك حقيبة 

يد فاخرة أو طقم مجوهرات نادرا. 
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اإّنه هنا بعيًدا عن الطرق املعبدة اأمامه، متتّد اجلبال يف م�ضهد خالّب 

ل نهاية له يالم�ص ال�ضماء واإذا بالن�ضيم العليل يهّب حاماًل معه نفحات 

بعيدة  نقطة  وي�ضع  الأمام  اإىل  ينظر  والفيتيفر  واجللد  اجلبل  اإكليل 

ن�ضب عينيه مت�ضلًّحا ب�ضرعة الن�ضر وحّريته، يت�ضلّق اجلبل �ضخرة بعد 

�ضخرة مع تثبيت قدميه يف الأر�ص يعرف متاًما وجهته.

اآفاق جديدة  اأمامه  تتك�ّضف  القّمة،  يبلغ  عندما 

عينان  �ضاف  ذهن  و�ضوب؛  حدب  كّل  من  تلّفه 

ال�ضعداء  يتنّف�ص  العزم  ملوؤها  ونظرة  ثاقبتان 

يفتح ذراعيه ليتغلغل فيه الهواء، ثّم يدير وجهه 

بني  ال�ضاكنة  الوقفة  هذه  يف  ال�ضم�ص  باجّتاه 

باحلرية،  قوي  �ضعور  ينبعث  وال�ضماء  الأر�ص 

يغامر  نف�ضه  �ضّيد  اإّنه  يكون،  اأن  يريد  اإّنه حيث 

وي�ضتك�ضف.

العطر

 DAVIDOFF Horizon يج�ّضد   

ال�ضتك�ضاف،  قّوة  املغامرة،  حّرية 

ميتاز  اإّنه  الحتمالت.  وتغلّب 

ابتكرها  وفريدة،  �ضرمدية،  بب�ضمة 

بي�ضوه  اأوليفييه  البارعان  العّطاران 

الفخامة،  من  مل�ضة  مع  اأوكلييه  وجاك 

عن  التعبري  وعرب  والعمق.  الغنى 

مثايل،  ب�ضكل  وال�ضماء  الأر�ص  ثنائية 

 DAVIDOFF مقّدمة  من  تفوح 

تزاوج  خفيفة  نفحات   Horizon
واإكليل  فروت  اجلريب  ن�ضمات  بني 

ما  بالطاقة،  املفعمة  والزجنبيل  اجلبل 

يعك�ص  باحليوية  ا  ناب�ضً بعًدا  مينح 

تباين  ويف  وال�ضتك�ضاف.  ال�ضعود 

القلب والقاعدة  املقدمة، يجتمع يف  مع 

القويان  الأرز  وخ�ضب  الفيتيفر  اأريجا 

زيت  رائحة  تلّفهما  بينما  واجلميالن، 

بالغنى  العطر  ليمُغمر  املرّكز  الكاكاو 

والدفء وال�ضاعرية.

القارورة.

ا�ضتمُمد ت�ضميم القارورة من اأ�ضكال 

وامل�ضقولة  املتاآكلة  والأحجار  الطبيعة 

�ضارمة،  يجعلها  ما  الرمل،  جّراء 

اآ�ضرة  اإّنها  واأنيقة.  نقية  ذكورية، 

وب�ضيطة، تن�ضح بطابع ذكوري �ضارم 

مبهرة  قارورة  عن  عبارة  فهي  وقوي. 

يف  نقية  منحنياٌت  فيه  التوازن  حتّقق 

زجاج �ضفاف للك�ضف عن �ضائل العطر 

يحّث  »غر�ص  باأّنها  اآلنور  العطر  م�ضّمم  وقد و�ضفها  الدافئ.  العنربي 

عملي  ا  اأي�ضً هو  املمّيز  املعدين  الغطاء  اأّن  كما  حمله«،  على  ال�ضخ�ص 

للغاية ويتاأّلف من اآليات دقيقة حتمي الرذاذ من التبعرث خالل التحّرك.

الرجل.

حياته  تكون  اأن  هو  ين�ضده  ما  كّل  ومتفّوق،  قوّي 

وي�ضعر  جديدة،  اأماكن  فريى  �ضّيقة،  مغامرة  مبثابة 

باأحا�ضي�ص جديدة ويعي�ص احلياة بطولها وعر�ضها. اإّنه 

م�ضتك�ضف اأنيق من هذا الع�ضر� يتمّتع بجمال طبيعي مع 

�ضعر اأ�ضعث وقمي�ص قطني ناعم وحذاء عال رث. ل �ضيء 

مع  ومت�ضالح  عليه،  هو  را�ص مبا  اّنه  وجهه.  يقف يف 

نف�ضه ومع العامل. لذا فهو ينب�ص بح�ص عميق من الطاقة 

حّرة،  روًحا  بالتاأكيد  ميتلك  الداخلية.  والقوة  الآ�ضرة 

تتوق اإىل الأحا�ضي�ص اجلديدة، ويحب اأن يرى كّل 

�ضيء متوازًنا ونقًيا، مثل عطره متاًما.

احلملة الإعالنية.

 DAVIDOFF Horizon حملة  متتاز 

فيها  ويظهر  مدّوية  بخلفية  الإعالنية 

عار�ص الأزياء الإيطايل �ضيمون بريداريول. 

رمالية  عوا�ضف  ظّل  يف  ّورت  �ضمُ لقد 

اإّن  قا�ضية.  واأر�ص  لفح  وحّر  حقيقية، 

املخرج  �ضّوره  الذي  التلفزيوين  الإعالن 

رجل  رحلة  فيج�ّضد  اإويتنهوف  اأرنو 

يت�ضلّق  بينما   DAVIDOFF Horizon
احلّدة  ازدياد  على  ال�ضوء  وي�ضلّط  اجلبل، 

املتباطئ  املجهري  ال�ضينمائي  الت�ضوير  مع 

حتّركات  يظهر  الذي  الطبيعية  للمناظر 

عزم  بكّل  البطل  يتحّرك  والظالل.  ال�ضوء 

وثقة يف املكان، فيما يحلّق ن�ضر فوق راأ�ضه، 

حماكًيا رحلته اإىل القّمة. اأّما الإعالن املطبوع 

بال�ضوم،  جون  امل�ضّور  بعد�ضة  التقط  فقد 

يف  املحّددة،  وجهته  بلوغه  عن  يعرّب  الذي 

مليئة  ة  ق�ضّ يف  واحدة  حلظة  اإّنها  الأعلى. 

اأهدافه، يبلغ  ة رجل يحّقق  باملغامرات، ق�ضّ

ة. قّمة جناحه، ويبحث عن اآفاقه اخلا�ضّ

ها�ضتاج  ا�ضتعمال  يرجى 

reachyourhorizon#

نقاط البيع:

وباقي  جا�ضنمال  حمالّت  يف  متوّفر 

حمالت العطور.

DAVIDOFF Parfums العطر الجديد للرجال من

DAVIDOFF HORIZON
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»بمواصفات تدوم طول العمر«

سيارة الفئة C كوبيه الجديدة
روعة تأسر القلب والعقل

تجمع الفئة الجديدة بين جوانب التصميم المثير والرشاقة الرياضية، والفخامة العصرية، بإطاللة رياضية وأنيقة، وتصميم 
حسي وحيوي، تشق سيارة الكوبيه الجديدة طريقها بكل رقي على الطرقات، حيث تجسد تمامًا أوجه الفخامة العصرية.
وفي الوقت نفسه، ترتقي مقصورتها الداخلية بجوانب الجمال واألسلوب، وتنطلق بهما إلى مستوى رياضي ملفت.

ويتناغم الشاسيه المركب بنمط حيوي مع نظام التعليق الهوائي االختياري، ليشكالن ركيزة أساسية لمستوى الراحة الكبير 
لنظام التعليق، والحد من هدير الرياح على الطريق، واهتزاز العجالت، والتحكم بخفة الحركة، ومتعة القيادة.
وتساهم في ذلك أيضًا بعض العوامل األخرى التي تتمثل في البنية الخفيفة لتقليل الوزن، والديناميكيات الهوائية الممتازة، 

والمحركات ذات األداء المتقن والكفاءة العالية.
وتتواجد مجموعة من أنظمة المساعدة لتوفير خصائص السالمة واألمان بأعلى معاييرها على اإلطالق.
ومع جاذبيتها الفخمة كوبيه للغاية ومقصورتها الغنية بالمزايا المتنوعة ترسي الفئة الجديدة معايير مبتكرة في فئتها، وبقسم 
أمامي رياضي وجريء مع شبكة مبرد بفتحات ألماسية الشكل وغطاء طويل، تمتاز هذه السيارة بأنها أطول بمقدار 60 ميلليمترا 

عن الطراز السابق بين جدار الحماية والمحور األمامي.
ويبرز الطابع الرياضي لهذه السيارة من خالل الخط الجانبي المرتفع، واألبواب 

بدون إطار مع المرايا الخارجية القائمة بحد ذاتها.
ميزة أخرى محددة تتمثل في خط اإلسقاط الطويل والممدود، الذي 
يعتبر لمسة نموذجية في سيارات الكوبيه.
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نظام  يتمو�ضع  هذه،  الكوبيه  ل�ضيارة  الريا�ضية  النزعة  على  وتاأكيداً 

التعليق مب�ضافة اأقل بحوايل 15 ميلليمرتا مقارنة بطراز ال�ضالون.

الت�ضميم الداخلي.

�ضخاء وحيوية وروعة يختزل الت�ضميم الداخلي لل�ضيارة فل�ضفة النقاء 

العاطفية  اجلوانب  بني  يجمع  حيث  بنز،  مر�ضيد�ص  من  للت�ضميم  احل�ضي 

احل�ضية والقدرات الذكية البارعة، وعلى الرغم من الت�ضميم ينب�ص بالروح 

نف�ضه  الوقت  يف  يت�ضم  اأنه  اإل  الوا�ضحة،  ال�ضبابية  واجلاذبية  الريا�ضية 

متيل  باأجواء  �ضواء  حد  على  والركاب  ال�ضائق  ويحظى  والوقار،  بالن�ضوج 

ريا�ضي  مل�ضتوى  بها  وترتقي  ال�ضالون  ل�ضيارة  الداخلية  املق�ضورة  باجتاه 

�ضممت  متكاملة  ريا�ضية  مقاعد  على  ي�ضتمل  الذي  املقاعد  نظام  اأما  جديد، 

ل�ضيارة الكوبيه، فتوفر م�ضتوى رائعاً من الراحة، يف حني ت�ضفي  خ�ضي�ضاً 

الوحدة املو�ضعة اأوتوماتيكيا حلزام الأمان مل�ضة من املواءمة.

كوبيه  الفئة  تاأتي  ميلليمرتا،  اأطول مبقدار 80  قاعدة عجالت  ومع   -C
باأبعاد اأطول مبقدار 95 ميلليمرتا، واأعر�ص مبقدار 40 ميلليمرتا من الطراز 

ال�ضابق.

وتوفر هذه الزيادة يف حجم ال�ضيارة رحابة اأو�ضع لل�ضائق والراكب يف 

الكر�ضي الأمامي.

 AMG مثل  اخلارجية  املزايا  بحكم  الت�ضميمي  اخلط  هذا  ويختلف 

امل�ضدات اخلا�ضة، وعتبات الأبواب التي تاأتي بنمط للهيكل اخلارجي، و�ضبكة 

والعجالت  الكروم،  من  م�ضامري   AMG مع  الأملا�ضية  الفتحات  ذات  املربد 

املعدنية اخلفيفة من بقيا�ص 18 بو�ضة.

اللم�ضات  على  فت�ضتمل  الت�ضميم  خلط  الداخلي  الت�ضميم  مزايا  اأما 

 / ال�ضطناعي   AMG DINAMICA التنجيد،  مثل  احل�ضرية  الريا�ضية 

األياف ARTICO با�ضتخدام جلد متناهية ال�ضغر باللون الأ�ضود مع درزات 

متناق�ضة، وعجلة قيادة AMG ريا�ضية متعددة املهام مع جزء �ضفلي م�ضتو، 

ودوا�ضات الريا�ضية.

 DYNAMIC:ويف هذا ال�ضياق، ميكن لل�ضائق اأن يختار واحدة من و�ضعيات

SELECT القيادة اخلم�ص با�ضتخدام مفتاح »اإيكو«،»كمفورت«،»�ضبورت«،»

ي�ضمح  فاإنه  »اإنديفجوال«،  القيادة  منط  وباختيار  �ضبورت+«،»اإنديفجوال«. 

لل�ضائق بتخ�ضي�ص اإعداد ال�ضيارة ح�ضب التف�ضيالت ال�ضخ�ضية.

مع  الوزن  الذكية خفيفة  البنية  اإن  قوًة  واأ�ضد  واأكرث �ضالبًة  وزناً  اأخف 

اأخف وزنا من  الن�ضب الأعلى من الأملنيوم ت�ضاعد على جعل �ضيارة الكوبيه 

طرازها ال�ضابق.

الأمامي  والغطاءين  الأجنحة،  يف  خفيفة  معدنية  عنا�ضر  ا�ضتخدام  ومت 

واخللفي.

بف�ضل  قوة  واأ�ضد  �ضالبة  اأكرث  الآن  الهيكل  اأ�ضبح  نف�ضه،  الوقت  ويف 

على  فقط  لي�ص  اإيجابي،  اأثر  لها  كان  التي  عالية،  قوة  ذات  مواد  ا�ضتخدام 

القيادة وم�ضتويات ال�ضو�ضاء، بل واأي�ضا على جوانب ال�ضالمة  ديناميكيات 

والأمان عند ال�ضطدامات.

كافة  تلبية  يف  بنز  مر�ضيد�ص  تقاليد  وفق  بذلك  الكوبيه  �ضيارة  وت�ضري 

ال�ضروط والقوانني احلالية على امل�ضتويني الوطني والدويل، واأي�ضا مواكبة 

اأ�ضد �ضرامة تفر�ضها  جميع متطلبات الت�ضنيف، ف�ضال عن متطلبات داخلية 

مر�ضيد�ص بنز يف جمال ال�ضالمة، والتي ت�ضتند اإىل ما يقع فعليا يف احلوادث 

احلقيقية.

التوتر اعتماداً على مفهوم مر�ضيد�ص بنز للقيادة  القيادة وتقليل  �ضالمة 

ميكن  التي  وامل�ضاعدة  ال�ضالمة  اأنظمة  من  مميزة  جمموعة  تتوفر  الذكية، 

الختيار منها داخل ال�ضيارة.

وكتجهيز اأ�ضا�ضي، يعمل نظام م�ضاعد النتباه بخ�ضائ�ص ح�ضا�ضة قابلة 

لل�ضبط، على تنبيه ال�ضائق يف حال فقدان الرتكيز والنعا�ص.

من  الفائق  احلماية  نظام  الإ�ضافية  القيا�ضية  التجهيزات  وتت�ضمن 

ال�ضطدام.

ال�ضوتية  والتحذيرات  القرتاب،  مل�ضافة  املرئية  التحذيرات  عن  وبعيداً 

املتكيفة،  الفرملة  ميزة  النظام  هذا  يت�ضمن  ال�ضطدام،  باحتمالت  الإ�ضافية 

التي ميكنها اأن ت�ضاعد على منع ال�ضطدامات من خالل زيادة �ضغط الفرامل 

مبا يتنا�ضب مع املوقف.

التوتر اعتماداً على مفهوم مر�ضيد�ص بنز للقيادة  القيادة وتقليل  �ضالمة 

ميكن  التي  وامل�ضاعدة  ال�ضالمة  اأنظمة  من  مميزة  جمموعة  تتوفر  الذكية، 

الختيار منها داخل ال�ضيارة.
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فورمول1  ال�ضيارات  ل�ضباقات  العامل  بطولة  �ضائقو  دعا 

عن  والتخلي  لالأمور  ت�ضيريها  طريقة  لتغيري  البطولة  اإدارة 

م�ضكالت«  تنطوي على  والتي  »القدمية  القرار  اتخاذ  عمليات 

قائلني ان هذا �ضيوؤثر على �ضعبية الريا�ضة.

خطاب  يف  اأفكارها  فورمول1  �ضائقي  رابطة  و�ضاغت 

مفتوح حمل عبارات قوية ووقعه البطالن ال�ضابقان جن�ضون 

رئي�ص  فريتز  اليك�ص  جانب  اإىل  فيتل  و�ضيبا�ضتيان  باتون 

الرابطة لكل املعنيني بالريا�ضة واجلماهري.

ودعت الرابطة مالك فورمول1 »للتفكري يف اإعادة هيكلة 

اإدارة البطولة« وقالت ان القرارات اخلا�ضة بالريا�ضة بحاجة 

الرا�ضخة  القيم  تعك�ص  وا�ضحة«  اأ�ضا�ضية  ت�ضتند »خلطة  لن 

للريا�ضة.

الأخرية  التغيريات  بع�ص  بان  »ن�ضعر  الرابطة  وقالت 

يف القواعد.. �ضواء من الناحية الريا�ضية اأو الفنية وت�ضمنها 

لبع�ص التوجهات القت�ضادية... مهلهلة ول تخاطب الق�ضايا 

الأحيان  بع�ص  و�ضتعر�ص يف  ريا�ضتنا  تواجه  التي  الكبرية 

اإىل  ال�ضائقون  »و�ضل  واأ�ضافت  للخطر.«  م�ضتقبلي  اأي جناح 

نتيجة مفادها ان عملية اتخاذ القرارات يف الريا�ضة تقوم على 

اأي  طريقة قدمية تنطوي على م�ضكالت وحتول دون حدوث 

تقدم.«

يف  القرار(  اتخاذ  )عملية  ميكنها  احلقيقة  »يف  وتابعت 

املعاك�ص..  الجتاه  نحو  بالريا�ضة  تدفع  ان  الأحيان  بع�ص 

والدخول يف طريق م�ضدود.«

قبل  من  نادرا  تدخال  ميثل  الذي   - اخلطاب  يف  وجاء 

على  عادة  تركيزهم  رغم  البطولة  اإدارة  �ضوؤون  يف  ال�ضائقني 

تواجه  الريا�ضة  ان   - بال�ضباقات  اخلا�ضة  املو�ضوعات 

»حتديات« ب�ضبب البيئة القت�ضادية العاملية ال�ضعبة وتغري 

�ضلوك امل�ضتهلكني اإ�ضافة للتغري يف امل�ضهد اخلا�ص باملحطات 

التلفزيونية وو�ضائل العالم. واأ�ضافت الرابطة ان عملية اتخاذ 

م�ضتويات  من  وتقلل  الريا�ضة  على  بال�ضلب  تنعك�ص  القرار 

منوها عامليا ومتنعها من ان تكون منا�ضبة »للجيل املقبل من 

اجلماهري.«

ومتثل رابطة �ضائقي فورمول 1 اغلب املت�ضابقني امل�ضاركني 

يف بطولة العامل با�ضتثناء القليل منهم وتعمل ك�ضوت موحد 

التجارية  ايكل�ضتون ممثل احلقوق  وهيئة تفاو�ص مع بريين 

والحتاد الدويل لل�ضيارات.

و�ضهد ال�ضباق الفتتاحي للمو�ضم يف ا�ضرتاليا هذا ال�ضهر 

جمموعة من الأحداث املثرية اإ�ضافة لتطبيق ال�ضيغة اجلديدة 

اأ�ضابيع.  ب�ضعة  قبل  اإقرارها  مت  والتي  التاأهيلية  للتجارب 

وتعر�ضت تلك ال�ضيغة انتقادات وا�ضعة.

في تدخل نادر في شؤون االدارة 

سائقو فورموال1 
يدعون لتغيير أسلوب إدارة البطولة 
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