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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

�ستكون حلبة البحرين الدولية يوم غد اجلمعة حمط اأنظار املاليني 

من ع�ساق �سباقات ال�سرعة مع اإنطالق مناف�سات �سباق جائزة البحرين 

الكربى لطريان اخلليج الفوموال واحد يف ن�سختها الثالثة ع�سرة ملو�سم 

2017 وذلك يف اإطار اجلولة الثالثة من البطولة العاملية لقمة ريا�سة 

ال�سيارات بعد �سباقي ملبورن باإ�سرتاليا و�سنغهاي بال�سني.

وقد حققت اململكة وريا�سة ال�سيارات وتنظيم �سباقاتها املختلفة على 

التي  املخل�سة  للجهود  نتيجة  طيبة  عاملية  �سمعة  ال�سحراوية  حلبتها 

بذلت طوال االأعوام املا�سية من اأجل اإظهار هذا احلدث العاملي بال�سورة 

امل�سرفة والتي نالت ا�ستح�سان الكثريين �سواء االإحتاد الدويل لل�سيارات 

والفرق امل�ساركة باأجهزتها االدارية والفنية اأو ال�سائقني اأنف�سهم، باالإ�سافة 

 1 الفورموال  �سباقات  م�ساهدة  على  يحر�ص  الذي  الغفري  احل�سور  اإىل 

طوال ال�سنوات املا�سية.

البطولة  هذه  خرباء  ح�سب  اإ�ستثنائيا  العام  هذا  �سباقات  و�ستكون 

ب�سبب التعديالت اجلديدة على قوانني اللعبة وغياب بطل املو�سم املا�سي 

مالكها  من  الفورموال  ملكية  اإنتقال  اإىل  اإ�سافة  روزبريغ  نيكو  االأملاين 

ال�سابق بريين اإيكل�ستون اإىل جمموعة لبريتي االأمريكية التي وعدت باأن 

حتول هذه الريا�سة اإىل اإ�ستعرا�ص ترفيهي وتنظيم املزيد من ال�سباقات 

بالن�سبة  جاذبيتها  وتعزيز  تطويرها  اإىل  نف�سه  الوقت  يف  وال�سعي 

للم�سجعني. 

ت�ست�سيفه  الذي  الثالث  الليلي  ال�سباق  هذا  باأن  يقني  على  نحن 

البحرين �سيكون ناجحا كال�سباقات ال�سابقة بف�سل اخلربة املكت�سبة ويف 

امل�سئولون وجميع  بها  التي يقوم  الكبرية واال�ستعدادات  ظل اجلاهزية 

العاملني يف احللبة، باالإ�سافة اإىل فريق املار�سالز املكون من نخبة الكوادر 

البحرينية الذي يبذل كل ما بو�سعه من اأجل اإجناح هذا احلدث الريا�سي 

العاملي الهام وتقدمي ال�سورة امل�سرقة عن مملكة البحرين التي اأ�سبحت 

موطن ريا�سة ال�سيارات يف ال�سرق االأو�سط.





April 2017
8

عدد خاص بمناسبة سباق الفورموال

Bahrain 2017

ابِن أحالمك
)BYD( مع سيارات

عن  للتعبري  املخت�سر  اال�سم  هذا  ال�سيارات  ل�سناعة  ال�سينية   )BYD( �سركة  اتخذت 

 BUILD YOUR( لـ  املخت�سر  اال�سم  الزبائن حيث ي�سري هذا  اأحالم  اإمكانية حتقيق  مدى 

DREAM ( اأي مبعنى ابن حلمك، حيث ت�سعى هذه ال�سركة لتوفري كافة متطلبات زبائنها 
يف ال�سيارات امل�سنعة من قبلها، ف�سركة ) BYD( تقدم ت�سكيلة وا�سعة من اخلدمات املتنوعة 

واملبتكرة، اإ�سافة لتوفريها لكافة قطع الغيار الالزمة لل�سيارات، ف�سالً عن جودة ال�سناعة 

القيمة التي يح�سل عليها الزبون عند �سرائه الأحدى ال�سيارات.

 Xian ( لل�سيارات التجارية من خالل �سراء �سركة )BYD ( يف عام 2003 دخلت �سركة

ال�سوق  ( حيث طورتها و�سوقتها يف   Tsinchuan Automobile Company Limited
حول  لل�سيارات  امل�سنعة  ال�سركات  كربى  ملناف�سة  اأهلتها  خربات  لديها  واأ�سبح  ال�سينية، 

العامل، كونها تعتمد يف ذلك على البحث، التطوير والتنمية لل�سيارات التي تقوم ب�سناعتها.

كما اأن �سركة ) BYD( تقوم بتوفري خمتلف قطع الغيار لكربى ال�سركات كقوالب �سناعة 

القابلة  للبطاريات  توريدها  عن  ف�سالً  ال�سعر،  ومنخف�سة  الراقية  الغيار  وقطع  ال�سيارات 

الإعادة ال�سحن وهي اأكرب م�سنع لهذه النوعية من البطاريات يف العامل.

 ،)FMC ( من قبل الوكيل احل�سري )BYD ( ويف مملكة البحرين يتم توزيع �سيارات

 )FMC ( وهو اأحد فروع �سركة عبداهلل يو�سف فخرو واأوالده، ومنذ العام 2009 ل�سركة

عالقة متينة مع ال�سركة ال�سينية ) BYD( ما عزز من وجودها القوي يف ال�سوق البحريني 

ملا تقدمه من خدمة متميزة للعمالء حتى يومنا احلايل.

ال�سوق  يف   )BYD  ( �سيارات  من  االأحدث  الطراز  بعر�ص   )FMC  ( �سركة  و�ستقوم 

البحريني يف القريب العاجل، ويحمل هذا الطراز م�سمى ) S7( وهو مزود مبحرك ب�سعة 2 

اإلكرتونية مزدوجة يتم فتحها بوا�سطة نظام  ليرت ويحتوي على 7 مقاعد مع فتحة �سقف 

ال�سائق  حلماية  هوائية  اأكيا�ص  و  بو�سة   18 قيا�ص  ذات  العجالت  عن  ف�سالً  ذكي  حتكم 

والركاب، اإ�سافة الحتوائه على العديد من املزايا التكنولوجية احلديثة اأبرزها: »4 كامريات 

جلميع اجلهات، �سا�سة تعمل باللم�ص بقيا�ص 10.2 مع نظام �سوتي مكون من 

9 �سماعات، بلوتوث، نظام مالحة وخا�سية التحكم بال�سوت من املقود«.
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حلبة البحرين تجري تغييرات في مضمارها 
لمواكبة التعديالت في سيارات السباق 

الـ �سباق  اإ�ستعداداتها ال�ست�سافة  الدولية  البحرين  اأكملت حلبة 

FORMULA-1 جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 2017 يف 
حلبة ال�سخري »موطن ريا�سة ال�سيارات يف ال�سرق االأو�سط«، والذي 

�سينطلق حتديًدا من اجلمعة حتى االأحد املوافق 14 حتى 16 اأبريل 

اجلاري.

التجهيزات  من  العديد  املا�سية  القليلة  االأ�سابيع  و�سهدت 

من  عدد  اعتماد  مت  والتي  العاملية  البطولة  ال�ستقبال  واال�ستعدادات 

التغيريات يف �سيارات البطولة، وعلى �سوئها مت اإحداث تغيريات يف 

م�سمار احللبة، وذلك متا�سًيا مع �سيارات البطولة اجلديدة.

المظهر الجديد لسيارات البطولة

يف  الف�سل  يعود  اإذ  جديًدا،  مظهًرا   2017 �سيارات  متتلك 

يف  اأعر�ص،  اأ�سبحت  التي  ال�سيارات  اأبعاد  على  التعديالت  اإىل  ذلك 

يف  �سابقاتها  من  بالفعل  جماالً  اأكرث   2017 �سيارات  تبدو  احلقيقة، 

املوا�سم املن�سرمة، اإذ اعتمدت الفرق كذلك حلولها اخلا�سة على هيكل 

ال�سيارات تطبيًقا لقوانني االن�سيابية اجلديدة.

اأكرب.  اأعلى، ومتا�سك  بارتكازية  ال�سيارات  �ستحظى  لذلك  نتيجة 

فاأ�سبحت االإطارات االأمامية بعر�ص 305 ملم )245 ملم يف 2016(، 

واخللفية مبدار 405 ملم )325 ملم يف 2016(. اأما اجلانح االأمامي 

بينما   ،)2016 يف  ملم   1650( ملم   1800 مبقدار  ميتد  فاأ�سبح 

 )2016 يف  ملم   750( ملم   950 بعر�ص  اخللفي  اجلانح  اأ�سبح 

وارتفاع 800 ملم )950 ملم يف 2016(.

ال�سيارة لي�سبح 1600 ملم  ازداد عر�ص هيكل  اأخرى  من جهة 

اإىل ذلك فقد مت رفع  اإ�سافة  اأق�سى بدالً من 1400 يف 2016.  كحد 

اإىل 722 كغ مع وزن االإطارات املقدر ب 5  الوزن االأق�سى لل�سيارة 

كيلوغرامات )702 كلغ كحد اأق�سى يف 2016(.

و�سرعة  ثباًتا  اأكرث  اأثقل،  اأعر�ص،  �سيارات 2017،  اأ�سبحت  اإذا، 

بالتاأكيد خالل املنعطفات، ما �سي�سع الكثري من التحديات البدنية على 

ال�سائقني خالل املو�سم اجلديد.

التجاوزات

من جهة اأخرى، �ستجعل االرتكازية املرتفعة مع انخفا�ص اأزمنة 

البع�ص  يخ�سى  لذا،  �سعوبة.  اأكرث  مهمة  ال�سيارة  قيادة  من  اللفات 

قد  اإذ  التجاوز،  عملية  اأكرب يف  �سعوبة  اجلديدة  القوانني  ت�سبب  اأن 

اأمًرا  وثيق  وب�سكل  البع�ص  ببع�سها  ال�سيارات  حلاق  عملية  ت�سبح 

من املا�سي.
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رئيس االتحاد البحريني للسيارات الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة:

وصول سائق بحريني للفورموال حلم نطمح لتحقيقه

ح�سني املرزوق:

مملكة  يف  عريق  تاريخ  ال�سيارات  لريا�سة 

ال�سيارات  انت�سار  مع  التاريخ  هذا  بداأ  البحرين، 

ال�سيارات  بريا�سة  املهتمني  ولكرثة  اململكة،  يف 

لريا�سة  ناد  اإن�ساء  مت  لأرا�سيها  و�سباقاتها 

واأقام  املا�سي،  القرن  خم�سينيات  ال�سيارات يف 

حتى  اأعوام  مدى  على  عديدة  فعاليات  النادي 

النادي بطلب ع�سوية  العام 1997 حيث تقدم 

اإىل الحتاد الدويل لل�سيارات وا�ستمرت فعاليات 

ال�سيارات  لريا�سة  احتاًدا  اأ�سبح  حتى  النادي 

حلني  الحتاد  فعاليات  وا�ستمرت  البحرينية، 

ا�ست�سافة مملكة البحرين �سباق الفورمول1 يف العام 

2004 حتى يومنا احلايل، ويف هذا اللقاء الذي اأجريناه 

مع رئي�س الحتاد البحريني لل�سيارات ال�سيخ عبداهلل 

اإجنازات  �سن�ستعر�س  اآل خليفة  عي�سى  بن 

البحريني  الحتاد  وم�ساركات 

وفيما  احلديثة،  لل�سيارات 

يلي ن�س اللقاء:

ندعم المتسابقين 
الصغار للمشاركة 
في بطوالت 
الكارتنج الدولية

مستقبل رياضة 
السيارات في 
البحرين زاهر بفضل 
دعم القيادة لها
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[ ما املهام التي يقوم بها الحتاد البحريني لل�سيارات ؟

جميع  على  ي�سرف  فاالحتاد  عديدة،  لل�سيارات  البحريني  االحتاد  مهام   -

البطوالت الريا�سية، املخاطبات واملرا�سالت مع االحتاد الدويل لل�سيارات واللجان 

املعنية  واالأندية  العامل  دول  جميع  يف  الوطنية  واالحتادات  حتته  املن�سوية 

بريا�سة ال�سيارات اإىل جانب املرا�سالت مع خمتلف اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية 

واخلا�سة مبملكة البحرين، واحتاد ال�سيارات هو الذي ي�سع اخلطط لتطوير هذه 

الريا�سة باململكة.

[ هل هناك فعاليات حملية يدعمها الحتاد، وهل هناك بطولة �سنوية تنظمونها 

لكت�ساف املواهب اجلديدة ودعم املت�سابقني الهواة اأو املحرتفني ؟

كالربامج  ال�سيارات،  احتاد  يدعمها  التي  الفعاليات  من  العديد  هناك  نعم   -

التوعوية والتثقيفية لل�سيارات واالأمن وال�سالمة والقيادة االآمنة، ومثل هذه الربامج 

نت�سارك فيها مع االإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اإ�سافة مل�ساركة االحتاد 

باملخيم ال�سيفي ال�سنوي لالأكادميية امللكية لل�سرطة، حيث نقوم با�ستقبال اأكرث من 

1000 طالب وطالبة خالل الفرتة ال�سيفية وننظم من اأجلهم حما�سرات توعوية 

واأ�سا�سياتها  ال�سيارات  ريا�سة  على  للتعرف  برنامج  لتنظيم  اإ�سافة  وتثقيفية، 

وطرق ممار�ستها ال�سحيحة والتعرف على حلبة البحرين الدولية وجميع مرافقها.

وحلبة  الدولية  البحرين  حلبة  م�سمار  على  تقام  التي  البطوالت  وجميع 

ومن  املا�سي  العام  ففي  واخلامات،  املواهب  الكت�ساف  فر�سة  نعتربها  الكارتنغ 

اأجل ن�سر هذه الريا�سة اأكرث والو�سول لل�سباب البحريني قمنا بتنظيم �سباقات 

البطولة  اململكة، وقد حظيت هذه  اإقامتها بجميع حمافظات  االأوتوكرو�ص ومتت 

االأربع،  املحافظات  غفري يف  وح�سور جماهريي  وا�سعة  وم�ساركة  كبري  بنجاح 

واأو�سلنا من خالل هذه ال�سباقات ر�سالة توعوية �سامية تنبه مبخاطر ممار�سة 

اإ�سراف االحتاد،  العامة و�سرورة ممار�ستها حتت  االأماكن  ال�سيارات يف  ريا�سة 

وبالفعل جذبنا بعدها العديد من ال�سباب املحب ملمار�سة هذه الريا�سة ملمار�ستها 

لدينا  كذلك  ال�سباقات،  هذه  يف  اليوم  ي�ساركون  اأ�سبحوا  والذين  احللبة،  على 

ال�سغرية  املواهب  لنا  التي من خاللها تربز  املحلية  الكارتنغ والبطولة  �سباقات 

للكارتنغ يف  العامل  ببطولة  ي�سارك  اللقب  ال�سباقات ويحمل  يفوز يف هذه  ومن 

اأوروبا. 

على  عاًما   13 وم�سي  البحريني  لالحتاد  الطويل  التاريخ  من  الرغم  على   ]

تاأ�سي�س حلبة البحرين الدولية مل ن�سهد ظهور �سائق بحريني ي�سارك يف �سباقات 

ك�سباق الفورمول 1 فما هي الأ�سباب ؟

فال�سائق  ممار�ستها،  عند  كلفة  الريا�سات  اأكرث  من  تعترب  ال�سيارات  ريا�سة 

يحتاج لدعم كبري جًدا، والو�سول لقمة �سباقات ال�سيارات »الفورموال واحد« لي�ص 

واحد،  الفورموال  �سباقات  عامل  يف  فقط  مت�سابًقا   22 فقط  فهناك  ال�سهل،  باالأمر 

واأعداد كبرية جًدا من املت�سابقني الذين يحلمون بالو�سول لهذه املرحلة، ويف مرحلة 

الفردان الذي اقرتب من الو�سول للفورموال  من املراحل كان لدينا املت�سابق حمد 

واحد اإال اأن الظروف االقت�سادية مل تخدمه يف ذلك الوقت ب�سبب ما حدث من اأزمة 

اقت�سادية عاملية اأثرت على الداعمني والرعاة، كما اأن وجود حلبة دولية حتت�سن 

اأنه ال بد من وجود مت�سابق ي�سارك فيها، نعم  �سباقات الفورموال واحد ال يعني 

نحن نطمح لهذا ونتمناه، واإذا مل ي�ستطع اأن يكون ال�سائق بحرينًيا فنحن نطمح 

الأن يكون هناك �سائق خليجي اأو عربي على االأقل، فهذا االأمر مبثابة حلم الأننا على 

ثقة اأن و�سول مت�سابق عربي للفورموال واحد �سي�سيف الكثري لها.

 [ هل يخطط الحتاد لتنظيم فعاليات حملية اأو اإقليمية اأو دولية م�ستقباًل؟

لل�سيارات  اخلليجية  التنظيمية  اللجنة  ر�سمًيا  اأعلنت  وجيزة  فرتة  قبل   -

والدراجات النارية التي يرتاأ�سها حممد بن �سليم عن تنظيم بطولتني، بطولة حتدي 

اأن ن�ست�سيف هذا  اخلليج وهي للراليات وبطولة اخلليج للكارتنغ، وقد حر�سنا 

االجتماع يف البحرين واأن يكون االإ�سهار الر�سمي من مملكتنا، اأما البطولتان التي 

مت االإعالن عنهما فهما بطولة حتدي اخلليج للراليات و �سنبحث يف االحتاد عن 

امكانية دخولنا للروزنامة اخلليجية بعد درا�سة املو�سوع ب�سكل جيد يف االحتاد 

والبحث عن املوقع املنا�سب، وبطولة اخلليج للكارتنغ يف ن�سختها االأوىل والتي 

�ستقام من جولة واحدة وعلى م�سمار حلبة البحرين الدولية للكارتنغ.

[ هل هناك جهات تدعم الحتاد ؟

اإ�سافة حللبة  الدعم لالحتاد  اململكة تقدم  - نعم، جميع موؤ�س�سات ووزارات 

البحرين الدولية، اللجنة االأوملبية البحرينية، كما اأن هناك موؤ�س�سات خا�سة تدعم 

االحتاد يف عدد من اأن�سطته.

يودون  الذين  البحرينيني  املت�سابقني  معنوًيا  اأو  مادًيا  الحتاد  يدعم  هل   ]

امل�ساركة يف بطولت ال�سيارات خارج البحرين ؟

بطوالت  ال�سغار يف  املت�سابقني  من  عدد  االحتاد مب�ساركة  تكفل  لقد  نعم،   -

عاملية للكارتنغ يف اأوروبا من الناحية املادية والناحية االإدارية و املعنوية، ولكن 

من  كبري  عدد  وهناك  التكاليف،  مرتفعة  ال�سيارات  ريا�سة  اأن  �سابًقا  ذكرت  كما 

�سباقاتها،  خمتلف  يف  ال�سيارات  ريا�سة  ميار�سون  الذين  البحرينيني  املت�سابقني 

ا يف ظل الو�سع  ولي�ص من ال�سهل اأن يقدم االحتاد الدعم املادي لهم جميًعا خ�سو�سً

الدعم املعنوي وعدد  اأنه ال يقدم  الراهن، لكن هذا ال يعني  الوقت  االقت�سادي يف 

من الت�سهيالت االأخرى، كمخاطبة اجلهات املعنية بخ�سو�ص االإجازات الريا�سية 

والتفريغ واالأمور االإدارية املختلفة.

[ ما م�ستقبل ريا�سة ال�سيارات يف البحرين ؟

الريا�سة  الأن  اأواًل  زاهر،  م�ستقبل  البحرين  يف  ال�سيارات  ريا�سة  م�ستقبل   -

ب�سكل عام يف مملكة البحرين حتظى بدعم �سيدي �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه وهو الريا�سي االأول، ثانًيا 

اأن ريا�سة ال�سيارات تعد اليوم من اأهم الريا�سات يف املنطقة وهذه الريا�سة باتت 

حتظى بدعم كبري من لدن القيادة احلكيمة وجميع امل�سئولني، ولو قارنا ال�سنني 

من  �سهدتها  التي  الكبرية  الطفرة  ف�سنجد  الدولية  احللبة  اإن�ساء  منذ  لها  االأوىل 

الناحية الريا�سية، االقت�سادية والثقافية وجوانب اأخرى.

التي مت حتقيقها  ال�ستفادة  ما هي  املجال  [ من وجهة نظرك كخبري يف هذا 

الفورمول 1 يف  اإقامة 12 بطولة ل�سباق  ال�سيارات يف ظل  وانعك�ست على ريا�سة 

البحرين ؟

- فوائد كبرية انعك�ست على مملكتنا، فا�سم البحرين اأ�سبح مرتبًطا بالفورموال 

واحد، وقد عززت ريا�سة ال�سيارات وحلبة البحرين الدولية موقع اململكة جغرافًيا، 

املميز جعل  التنظيم  اأن  الريا�سي، كما  واأ�سهمت يف الرتويج للمملكة واال�ستثمار 

اإدارة  يف  البحرينية  والكفاءات  اخلربات  تطلب  اجلديدة  واحللبات  العامل  دول 

وتنظيم �سباقاتها، وكان اآخرها العام املا�سي يف جائزة اأوروبا الكربى التي اأقيمت 

الأول مرة يف العا�سمة االأذربيجانية »باكو« و�سبقتها �سباقات عاملية كثرية، ونحن 

اإليه ريا�سة ال�سيارات يف مملكتنا احلبيبة اليوم من تطور  فخورون مبا و�سلت 

وازدهار.

[  من �سباقات 

الكارتنج على حلبة 

البحرين
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حولها إلى أكثر الرياضات شعبية وثراء

مديرو الفرق يرون دوًرا مهًما إليكليستون 
»المخلوع« في مستقبل الفورموال 

بت�ساي�ص  ايكلي�ستون  ا�ستبدال  االأمريكية  املجموعة  وقررت 

كاري، وت�سميته رئي�سا فخريا يف من�سب �سريف قال عنه الربيطاين 

البالغ 86 عاما »ال اعرف ما هو«.

ببطولة  ال�سري  يف  ايكلي�ستون  اإدارة  ف�سل  من  التذمر  ورغم 

اأكد مدراء الفرق من ملبورن التي ا�ست�سافت  العامل نحو امل�ستقبل، 

اجلولة االأوىل من ال�سباقات ال�سهر املا�سي اأنه ما زال باإمكان 

الربيطاين »العجوز« اأن يلعب 

دورا هاما.

وقال مدير فريق ريد بول 

كري�ستيان  االأخر  الربيطاين 

هورنر يف موؤمتر �سحايف: »ما 

قام به بريين من اأجل الفورموال 

الريا�سة  مذهال.  كان  واحد 

االآن  عليه  هي  ما  اىل  و�سلت 

بالدور  اأن  اأعتقد  بف�سل جهوده. 

يف  يزال  ال  اليه،  اأوكل  الذي 

موقع ميكنه من امل�ساهمة«.

ووا�سل »ما زال يتمتع بقدر 

التاريخية،  املعرفة  من  هائل 

كافة  يف  والعالقات  االحرتام 

اإذا  اأنه  واأعتقد  العامل،  اأنحاء 

ا�ستغالل ذلك واال�ستفادة  مت 

ال�سحيحة،  بالطريقة  منه 

الفورموال  �سيغني  فهو 

واحد«، معربا عن اأمله باأن 

اجلدد  املالكون  ي�ستعني 

بايكلي�ستون بطريقة »بناءة«.

وبدوره، راأى مدير فرياري ماوريت�سيو اآريفابيني اأن الف�سل يف 

قوة فورموال واحد يعود اىل العمل الذي قام به ايكلي�ستون، م�سيفا 

اإذ نحن موجودون هنا  اأن بريين ي�ستحق كل احرتامنا الأنه  »اأعتقد 

والريا�سة كربت فذلك بف�سله«.

واحد  فورموال  متلك  التي  اجلديدة  املجموعة  اأن  »اأعتقد  وتابع 

موجودة هنا من اأجل امل�ساهمة يف منو اإ�سايف لهذه الريا�سة ولي�ص 

هناك م�ستقبل دون اال�ستناد اىل اأ�س�ص تاريخية جيدة«.

ثراء  الريا�سات  اأكرث  اإحدى  اىل  واحد  الفورموال  حول  وبعدما 

وجد  فارقة،  عالمة  ذات  جتارية  اإمرباطورية  وجعلها  و�سعبية 

ايكلي�ستون نف�سه خارج �سلطة القرار التي حتولت اىل كاري.

»ليربتي  اىل ووعدت  الريا�سة  هذه  حتول  اأن  ميديا« 

كاري  فيما حتدث  ترفيهي،  ا�ستعرا�ص 

ال�سباقات،  من  املزيد  »املزيد،  عن 

من  املزيد  اال�ستعرا�ص،  من  املزيد 

ال�سفافية...«.

و�سدد كاري بعد ت�سمله من�سبه 

�سيحافظون  اجلدد  املالكني  اأن  على 

التاريخية،  �سباقاتها  على 

نف�سه  الوقت  يف  و�سي�سعون 

جاذبيتها  وتعزيز  تطويرها  اىل 

بالن�سبة اىل امل�سجعني.

قدراتها  تعزيز  اجل  ومن 

م�ستهل  يف  واالإعالمية  التقنية 

الفئة  �سباقات  بطولة  يف  م�سوارها 

اىل  ميديا«  »ليربتي  جلاأت  االوىل، 

خربات الربيطاين رو�ص براون، املدير 

التقني ال�سابق لفرق بينيتون وفرياري 

واملدير ال�سابق لفرق هوندا وبروان جي 

من�سب  �سيتوىل  وهو  ومر�سيد�ص،  بي 

يف  املحركات  لريا�سة  االداري  املدير 

فورموال واحد.

االأمريكية  املجموعة  ا�ستعانت  كما 

ا�ص  »اي  ل�سبكة  ال�سابق  التنفيذي  باملدير 

بي ان« الريا�سية �سون برات�سز الذي �سيتوىل من�سب املدير االداري 

التجاري املعني مب�سائل احلقوق االإعالمية والت�سويق والرعاية.

اما براون الذي اأدى دورا حموريا يف اإحراز بينيتون وفرياري 

و»براون جي بي« بطولة العامل يف مراحل خمتلفة، ف�سيكون م�سوؤوال 

عن اجلوانب الريا�سية للبطولة.

 راأى مديرو الفرق امل�ساركة يف بطولة العامل ل�سباقات الفورمول واحد اأنه ما زال باإمكان الربيطاين »املخلوع« بريين 

ايكلي�ستون اأن يلعب دورا هاما يف هذه الريا�سة التي حتكم مبفا�سلها لأكرث من اأربعة عقود قبل اأن يزيحه املالكون اجلدد 

جمموعة »ليربتي ميديا« الأمريكية.

وانتهت حقبة »عراب« الفئة الأوىل يف يناير عندما اتبعت جمموعة »ليربتي ميديا« عملية ال�ستحواذ على البطولة مقابل 

8 مليارات دولر باإزاحته عن من�سب املدير التنفيذي للبطولة.
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الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة:

نسعى لتعزيز مكانة 
جائزة البحرين على الخريطة العالمية

ح�سني املرزوق:

على  الدولية  البحرين  حلبة  حققت 

النظري  منقطع  جناًحا  عاًما   12 مدى 

ل�سباق  وا�ست�سافتها  تنظيمها  يف 

 ،1 للفورمول  الكربى  اجلائزة 

رابع  ل�ست�سافة  حاليًا  وت�ستعد 

 13 رقم  وال�سباق  ليلي  �سباق 

بحلة جديدة ملا يحتويه مو�سم هذا 

وتعديالت  جديدة  قوانني  من  العام 

مهمة طالت �سيارات الفرق امل�ساركة، 

امل�ساحبة  املثرية  الربامج  عن  ف�ساًل 

الغنائية  كاحلفالت  العام  هذا  ل�سباق 

الفورمول  قرية  يف  املتجولة  والفرق 

1، ويف هذا ال�ساأن اأجرينا هذا اللقاء مع 

الدولية  البحرين  التنفيذي حللبة  الرئي�س 

الذي  خليفة  اآل  عي�سى  بن  �سلمان  ال�سيخ 

من  العام  هذا  ن�سخة  تفا�سيل  على  اأطلعنا 

للفورمول  الكربى  البحرين  جائزة  �سباق 

واحد فكان اللقاء كالتايل:
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[ حدثنا عن ا�ستعداداتكم ل�ست�سافة �سباق هذا العام ؟

م�ستعدون  ونحن  يرام  ما  على  يجري  �سيء  وكل  م�ستمرة  التح�سريات 

ال�ست�سافة �سباق الـ FORMULA 1 جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 

2017 يف الفرتة من 14 حتى 16 اأبريل احلايل، و بالتاأكيد ا�ست�سافة جائزة 

كربى لي�ص بال�سيء ال�سهل بتاًتا ولكننا متحم�سون للغاية لذلك، ال �سيما مع 

على  امل�سجعني  اأن  اعتقادي  ويف  اإثارة،  االأكرث  وال�سيارات  اجلديدة  القوانني 

اأر�ص احللبة �سي�سعدون للغاية، كون �سباق البحرين هو االأول يف روزنامة 

هذا املو�سم، و�ستكون اجلماهري على موعد مع العديد من العرو�ص والربامج 

الرتفيهية جلميع اأفراد االأ�سرة، فنحن ن�سعى يف حلبة البحرين الدولية لتقدمي 

االأف�سل للجماهري ب�سكل اأف�سل من العام الذي �سبقه.

[ ما اجلديد واملميز الذي �سيحمله �سباق البحرين لهذا العام ؟

ال�سباق،  باإثارة  فقط  لي�ص  جماهريها  تِعد  الدولية  البحرين  حلبة   -

ولكن بالعديد من الفعاليات الرتفيهية املمتعة وامل�سممة بطريقة تتنا�سب مع 

و�ستمتلئ  حًقا،  ُتن�سى  ال  ذكرى  للحلبة  زيارتهم  من  �ستجعل  والتي  اجلميع 

الغنائية  الفرق  من  مبزيج  الرتفيهية  املنطقة  وهي  وان«  الفورموال  »قرية 

ترفيه جماهري  العامل وهدفها فقط  القادمة من خمتلف دول  واال�ستعرا�سية 

كحفالت  الرتفيهية  الفعاليات  من  العديد  احللبة  ت�ست�سيف  حيث  ال�سباق، 

وحفل  مايك«  و»اليك  فيغا�ص«  »دمييرتي  حفل  »ماتن«،  جي  الدي  حفل 

اأبريل،  من   14 ي�سادف  والذي  ال�سباق  من  االأول  اليوم  يف   »Klingande«

املغني  مع  �سيكون اجلمهور على موعد  اأبريل  ال�سبت 15  الثاين  اليوم  ويف 

الدي جي »Steve Aoki« و�سيتمكن  العاملي »Enrique Iglessias« وحفل 

جميع حاملي تذاكر ال�سباق من ح�سور هذه احلفالت الغنائية جماًنا، ف�ساًل 

عن الفعاليات والعرو�ص االأخرى التي ميكن للح�سور اال�ستمتاع بها كبيت 

التي  البهلوانية  العرو�ص  اجلليدي،  والع�سر  الدين�سورات  عامل  االأ�سباح، 

تقدمها فرقة »هاي ديف«، �سريك »بيدل بانك« اىل جانب العديد من العرو�ص 

االأخرى.

نيكو  مر�سيد�س  فريق  �سائق  تقاعد  بعد  والإثارة  املتعة  �ستغيب  هل   ]

روزبرغ عن ال�سباق ؟

اجلديدة  كالقوانني  كثرية  اأمور  �ستتغريرّ  املو�سم  هذا  ففي  ال،  بالتاأكيد   -

�سيزيد  ما  الفائز  بهوية  التكهن  ال�سعب  من  وبالتايل  اجلديدة،  وال�سيارات 

ولكن  اعتزل،  روزبرغ  نيكو  اأن  و�سحيح  ال�سباقات،  يف  واملتعة  االإثارة  من 

مر�سيد�ص تعاقدت مع الفنلندي »فالتريي بوتا�ص« املعروف ب�سرعته وبذكائه 

اللقب  نحو  هاميلتون  رحلة  اإن  القول  ميكن  ال  وبالتايل  ال�سباقات،  خالل 

ا اأن ال نغفل فريق فرياري الذي ظهر بلبا�ص  �ستكون �سهلًة للغاية، ويجب اأي�سً

االإ�سبانية،  بر�سلونة  مبدينة  املقامة  االأوىل  ال�ستوية  التجارب  خالل  االأبطال 

فهناك العديد من االأمور التي يجب علينا متابعتها قبل اأن نطلق االأحكام ولكن 

من ما ال �سك فيه اأن ال�سباق �سيكون رائًعا ومميًزا بالتاأكيد.

[ بعد خروج مالك احلقوق التجارية »بريين ايكلي�ستون« هل �سن�سهد متعة 

واإثارة اأكرث بعد تويل »ت�ساي�س كاري« مديًرا تنفيذًيا للفورمول ؟

- بداية نود تقدمي جزيل �سكرنا ملا قدمه »بريين اكلي�ستون« للبطولة طيلة 

املرموقة  املكانة  اإىل   1 الفورموال  و�سلت  ملا  حقيقة  فلواله  املا�سية،  العقود 

القوي  وح�سورها  مكانتها  لها  عاملية  كريا�سة  اليوم  بها  تتمتع  باتت  التي 

سباق هذا العام 
سيكون رائًعا 
ومميًزا

إكليستون جعل 
للفورموال حضورها 
القوي والفاعل
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والفاعل، اما بالن�سبة النتقال ُملكية البطولة جلهة جديدة فهذه اأمور يف خلفية 

الفورموال وان، ولكن �سركة »ليربتي ميديا« تريد االآن جعل الفورموال 1 اأكرث 

جماهريية، ونحن نعمل معهم وعلى توا�سل دائم للوقوف على اآخر املقرتحات 

و�سع  تعزيز  �ساأنها  من  والتي  من خاللها  التعاون  ن�ستطيع  التي  واخلطط 

البطولة، باالإ�سافة اىل تعزيز و�سع ومكانة جائزة البحرين الكربى لطريان 

اخلليج ب�سكل اأكرب م�ستقباًل. 

واأقمنا عالقة عمل قوية مع »ت�ساي�ص كاري« وطاقم العمل يف ليربتي، اإذ 

نت�سارك الروؤية ذاتها للريا�سة لنتمكن من تقدمي العر�ص االأف�سل جلماهرينا.

[ هل هناك تغيريات يف قوانني �سباق هذا العام ؟

 

- مترّ اعتماد جمموعة جديدة من القوانني التقنية ملو�سم 2017 من بطولة 

العامل للفورموال 1 وذلك بهدف رفع �سرعة ال�سيارات بحدود 5 ثواٍن يف اللفة 

الواحدة، اإ�سافة اإىل تعديالت على حزمة االإن�سيابية واالإطارات �سعًيا لتح�سني 

العر�ص املقدم، اأما ال�سيارات ف�ستمتلك مظهًرا جديًدا، اإذ يعود الف�سل يف ذلك 

اإىل التعديالت على اأبعاد ال�سيارات التي اأ�سبحت اأعر�ص واأكرث عدائية.

وتبدو �سيارات مو�سم 2017 اأكرث جمااًل بالفعل من �سابقاتها يف املوا�سم 

املن�سرمة، اإذ اعتمدت الفرق كذلك حلولها اخلا�سة على هيكل ال�سيارات تطبيًقا 

لقوانني االإن�سيابية اجلديدة، ونتيجة لذلك �ستحظى ال�سيارات بارتكازية اأعلى 

ومتا�سك اأكرب.

[ ما هي تطلعاتك بالن�سبة ل�سباق الفورمول 1 ؟

ي�سعنا  وال  عام،  بعد  عاًما  واأكرب  اأكرب  واأحالم  كبرية  توقعات  لدينا   -

االنتظار حتى انطالق اجلائزة الكربى لهذا العام.

[ هل �ستتم اإقامة �سباقات جديدة اأخرى على اأر�س حلبة البحرين الدولية 

لهذا العام ؟

- نعم �سيكون هناك 3 �سباقات لهذا العام، االأول وهو عبارة عن جتارب 

ل�سباق الفورموال 2 ذات املقعد الواحد والتي تعترب على نطاق وا�سع املغذي 

ا�ست�سافتها  مت  وقد  واملواهب،  بال�سائقني  وان  الفورموال  ميد  الذي  الرئي�سي 

حتدي  كاأ�ص  لبطولة  اإ�سافة  املا�سي،  مار�ص   31 حتى   29 يف  احللبة  على 

البور�ص جي تي 3 ال�سرق االأو�سط والتي تعترب من اأكرث البطوالت جناحا يف 

املنطقة حيث اأ�س�سها اأ�سطورة ريا�سة ال�سيارات النم�ساوي والرت ليكرن، وكون 

حلبة البحرين الدولية موطن انطالقة البطولة ت�سم البطولة ال�سائقني االأكرث 

موهبة يف املنطقة وتنطلق اجلولة اخلتامية للبطولة خالل �سباق الفورموال 

نراها  �سياحية  ب�سيارات  تنطلق  بطولة  الدولية وهي   TCR الـ  وبطولة   ،1

عادة يف ال�سوارع واأبرزها »�سيات، هوندا، فولك�ص واغن، اأوبل، �سوبارو، األفا 

البطولة ذات تكاليف منخف�سة مقارنة بالبطوالت االأخرى،  روميو« وتعترب 

العامل،  حول  احللبات  من  عدد  على  مثرية  �سباقات  لتقدم  البطولة  وتنطلق 

وتنطلق خالل �سباق الفورموال وان اجلولة الثانية من البطولة، وبالطبع ككل 

اأواخر العام اجلولة اخلتامية من بطولة العامل  عام �ست�ست�سيف احللبة يف 

من  الثانية  املرتبة  البطولة  هذه  �سي(، وحتتل  دبليواأي   ( التحمل  ل�سباقات 

ناحية االأهمية بعد بطولة العامل ل�سباقات الفورموال 1.

»ليبرتي« تريد 
جعل البطولة أكثر 
جماهيرية وإثارة
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التي   »GP2« �سباق  جتارب  واأ�ساف»اأن 

املا�سي  ال�سهر  نهاية  البحرين  اأقيمت على حلبة 

كانت  العامل  �سائقي  اأبرز  من  كوكبة  مب�ساركة 

اأع�ساء  قدرات  الختبار  مثالية  )بروفة(  مبثابة 

والتاأكد  ا�ستعداداتهم،  على  والوقوف  املار�سالز 

من كفاءة وجاهزية االأع�ساء اجلدد الذين ان�سموا 

حديثاً للفريق، م�سرياً اإىل اأن النادي ي�سعى يف كل 

ريا�سة  حمبي  من  جديدة  اأعداد  ال�ستقطاب  عام 

قوانني  وتعليمهم  بتدريبهم  ويقوم  ال�سيارات 

الفورموال واحد وتهيئتهم للعمل مع الفريق«.

وتابع»اإن حلبة البحرين �ستكون على موعد 

املو�سم  و�سط  احلرة  التجارب  ا�ست�سافة  مع 

للفورموال وان مع ختام جائزة البحرين الكربى 

املار�سالز  فيها  �سيعمل  والتي  اإبريل،  منت�سف 

البحريني اأي�سا.

وقال اأن اإقامة ال�سباق خالل الفرتة امل�سائية 

اأن  املار�سالز  فريق  على  يفر�ص  اأخرى  مرة 

ق�سارى  ويبذلوا  اال�ستعداد  اأهبة  على  يكونوا 

النواحي«،  جميع  من  ال�سباق  الإجناح  جهدهم 

لهذا  بالن�سبة  ب�سيط  اختالف  م�سيفاً»يوجد 

برزت  فقد  املا�سية،  باالأعوام  مقارنة  ال�سباق 

جمموعة من التغريات يف حجم االإطارات، وحجم 

غريها  والكثري  ال�سيارة  ومقدمة  ال�سيارة  هيكل 

والتي تهدف لزيادة �سرعة ال�سيارة مبا يعادل 5 

ثواين اأقل لكل لفة مما يجعل ال�سباق اأكرث اإثارة، 

بالفرتة  �سيقام  ال�سباق  فاإن  معروف  هو  وكما 

جاهزية  ي�ستدعي  ذلك  فاإن  وبالتايل  الليلية، 

اأكرب«.

قدرة  يف  الكبرية  ثقته  رمزي»عن  وعرب 

مار�سالز البحرين على امل�ساهمة يف تنظيم �سباق 

ملا ميتلكه  نظراً  اأخرى  مرة  املقايي�ص  بكل  ناجح 

من كفاءة ومهارة عالية يف التعامل مع خمتلف 

التي  والعديدة  الكثرية  اخلربات  جراء  الظروف 

مر بها الفريق على مدار االأعوام املا�سية«.

حمظ  اأ�سبح  البحرين  مار�سالز  واأ�ساف»اأن 

�سبق  حيث  العامل،  حلبات  من  العديد  اأنظار 

للنادي  التابع  ال�سيارات  اإنقاذ  فريق  �سارك  واأن 

على  اأقيم  الذي  وان  الفورموال  �سباق  تنظيم  يف 

حلبة مر�سى يا�ص عام 2011 بطلب من االحتاد 

الدويل  االحتاد  ومبباركة  لل�سيارات  االإماراتي 

من  فرداً  �سارك 150  واأن  �سبق  كما  لل�سيارات، 

ح�سل  والذي  الهند  �سباق  تنظيم  يف  اأع�سائنا 

االأمر   ،2011 ذاته  العام  يف  �سباق  اأف�سل  على 

الذي يعك�ص خربتهم الوا�سعة وكفاءتهم الكبرية 

وطاقاتهم الب�سرية العالية«.

زكى  لل�سيارات  الدويل  االحتاد  واأردف»اأن 

اأوروبا  جائزة  �سباق  الإدارة  البحريني  املار�سلز 

للمو�سمني  كامل  ب�سكل  اأذربيجان  يف  الكربى 

مار�سالز  باأن  نوؤكد  ونحن   ،2017-2016

البحرين جاهزون لتنظيم اأي �سباق يقام يف اأي 

بيننا  التعاون  اأوجه  اأحد  هو  التوجه  وهذا  بلد 

وبني جميع احتادات ال�سيارات واأندية املار�سالز 

يف خمتلف بلدان العامل«.

وتوقع رمزي»اأن يكون ال�سباق الثالث ع�سر 

ال�سباقات  اأجنح  من  البحرين  ت�ست�سيفه  الذي 

التي  واال�ستعدادات  الكبرية  اجلاهزية  ظل  يف 

يقوم بها امل�سئولون وجميع العاملني يف احللبة، 

�سي�سعى  الذي  املار�سالز  فريق  اإىل  باالإ�سافة 

احلدث  اإجناح  اأجل  من  بو�سعه  ما  كل  لتقدمي 

وتقديره  �سكره  خال�ص  معرباً»عن  الوطني«، 

خمل�سة  بجهود  يقومون  الذين  الفريق  الأع�ساء 

ح�سهم  مدى  عن  بو�سوح  يعرب  تطوعي  وعمل 

الوطني ووالئهم واإ�سراراهم على تقدمي ال�سورة 

امل�سرفة عن مملكة البحرين«.

 اأكد رئي�س نادي البحرين ملنظمي �سباقات ال�سيارات »املار�سالز« فايز رمزي اأن فريق النادي على ا�ستعداد تام لإنطالق �سباق 

جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورمول وان يف الفرتة من 14 اإىل 16 اإبريل على حلبة البحرين الدولية »موطن ريا�سة 

ال�سيارات بال�سرق الأو�سط« باجلولة الثالثة من بطولة العامل ل�سباقات الفورمول وان، حيث اأ�سار يف ت�سريح لوكالة اأنباء البحرين 

»بنا« اأن طاقم فريق »املار�سالز« املكون من 900 ع�سو من ال�سباب البحريني اللذين يحملون على عاتقهم خمتلف املهام لإجناح هذا 

احلدث العاملي كحملة الأعالم، طاقم الت�سال املتواجد بغرفة التحكم، الطاقم الطبي، طاقم الإطفاء، الطاقم امليكانيكي والكهربائي 

وجمموعة اأخرى من الأع�ساء الذين يقومون باأدوار تنظيمية ولوج�ستية متعددة.

رئيس نادي »المارشالز«:  مهارات عالية للتعامل مع مختلف الظروف

900 شاب لتنظيم 
سباق جائزة البحرين الكبرى

نؤكد أن 
»مارشالز« 
البحرين جاهزون 
لتنظيم أي سباق 
يقام بأي بلد

[  فايز رمزي
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االأعمال  اإدارة  ال�ست�سارة  بوز  موؤ�س�سة  تتميز 

االأرقام  واإعطاء  البحرين  مملكة  اإح�سائيات  بدرا�سة 

واملعلومات والتعامل معها وحتليلها وعر�ص النتائج 

حتت  �سواء  ال�سركة  اأو  املوؤ�س�سة  مدير  اأو  مالك  على 

على  احل�سول  يتم  حيث  النا�سطة،  اأو  التاأ�سي�ص 

املعلومات الدقيقة، وطرق حتليل املعلومات املختلفة، 

املوؤثرة  العوامل  ومعرفة  النتائج،  عر�ص  وكيفية 

تكوير  يف  التفكري  كيفية  بوز  موؤ�س�سة  توفر  ا  واأي�سً

املنتج اأو اخلدمات، وكيفية حتديد �سعر املنتج اأو نوع 

وكيفية  ال�سركة،  اأو  املوؤ�س�سة  لزبائن  املقدمة  اخلدمة 

واإ�ستخدام  اخلدمة  اأو  املنتج  توزيع  و�سائل  حتديد 

و�سائط من عدمه، وكيفية القيام بكافة جوانب احلملة 

االإعالنية للمنتج اأو اخلدمة. 

املحا�سبة  كما نوفر للعميل مبادئ ت�سجيل دفاتر 

وتفهم  املالية،  القوائم  اإعداد  وكيفية  االأن�سطة،  لكافة 

تاأثري قرارات معينة على القوائم املالية، واقرتاح �سراء 

 TALLYالـ مثل  كمبيوتر  وبرامج  حما�سبة  اأجهزة 

داخلية  ح�سابات  عمل   ،  QUICKBOOKS الـ  اأو 

ح�سابات  عمل  املايل،  الو�سع  ح�سابات  عمل  �سنوية، 

تدقيق بالتعامل مع جرانت ثورنتون - عبدالعال.

مت  فقد  القانونية  الناحية  من  يتعلق  فيما  اأما 

واال�ست�سارات  للمحاماة  امللك  ال�سادة  مع  التعاون 

مؤسسة بوز الستشارة إدارة األعمال

نمنحكم القدرة على الفهم العام 
ألساسيات إدارة األعمال لكل مشروع

لأ�سحاب  الإدارية  واملعرفة  املهارات  تنمية  على  وامل�ساريع  التجارية  ال�سجالت  اأ�سحاب  مب�ساعدة  موؤ�س�ستنا  تقوم 

ال�سجالت التجارية، وكما ي�سمل ال�سجالت حتت التاأ�سي�س اأي�سا، بحيث اإنه ميكن للعميل حت�سني الإدارة، وحتفيز اأداء 

املوظفني، وجتنّب اخل�سائر املادية واملعنوية، وال�ستفادة ال�سحيحة من متكني والبنوك، واأي �سيء يتعلق بالإدارة اليومية 

ون�ساط ال�سجل التجاري. فكثريًا ما نحتاج مهند�ًسا ليدير م�سنًعا وطبيبًا ليدير م�ست�سفى واأ�ستاًذا ليدير جامعة ومعلًما 

ليدير مدر�سة، وجند اأنه من ال�سهل اأن جند �سخ�س خبريًا يف مهنته ولكنه ل يعرف الكثري عن الت�سويق والنواحي املالية 

والنواحي التنظيمية وكيفية اتخاذ القرارات وكيفية التخطيط للموؤ�س�سة اأو للقطاع الذي يديره. موؤ�س�سة بوز جتعل هذا 

ال�سخ�س قادًرا على الإدارة، بالإ�سافة لقدرته امل�سبقة على تفهم النواحي الفنية للموؤ�س�سة اأو ال�سركة التي يديرها. هذه 

ال�سعف واقرتاح  نقاط  املوؤ�س�سات وحتديد  اأداء  الأعمال من حتليل  لرواد  التي متنحها موؤ�س�سة بوز متكن  ال�ست�سارة 

احللول، ولذلك تعمل موؤ�س�سة بوز كمحلل اأو ا�ست�ساري اإداري اأو مايل.
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القانونية الإبراز كل ما يتعلق بقوانني العمل لعمالئها وكل ما 

املوؤ�س�سات يف حماكم مملكة  اأو  ال�سركات  بالرتافع عن  يتعلق 

االأعمال  اإدارة  ال�ست�سارة  بوز  موؤ�س�سة  اتفقت  حيث  البحرين، 

القانونية لالنتفاع من  مع مكتب امللك للمحاماة واالإ�ست�سارات 

القانونية  ال�سوؤون  يخ�ص  مبا  ال�سركة  تقدمها  التي  اخلدمات 

املحامني  وتوفري  البحرين  مملكة  يف  العمل  بقانون  املتعلقة 

مملكة  حماكم  يف  بوز  موؤ�س�سة  عمالء  عن  الرتافع  ملزاولة 

البحرين.

اأو  ال�سركات  تنظيم  ملبادئ  درا�سة جدوى  بعمل  نقوم  كما 

اإبراز  املنا�سب،  التنظيمي  الهيكل  تن�سيق  وكيفية  املوؤ�س�سات 

عيوب ومميزات الهياكل التنظيمية املختلفة �سواء كانت مركزية 

�سنوات  خلم�ص  مقدرة  جدوى  درا�سات  عمل  والالمركزية، 

للبنوك اأو متكني لالإ�ستفادة من املنتجات املطروحة. 

كيفية ا�ستفادة العمالء من متكني اأو احل�سول على متويل 

بنكي من البنوك االإ�سالمية؟ 

نوفر للعمالء خدمة كيفية حتديد قيمة املوؤ�س�سة اأو ال�سركة 

االإ�ستفادة  طرق  املالية،  الن�سب  ا�ستخدام  اأ�سهمها،  قيمة  اأو 

ال�سركات،  اأو  املوؤ�س�سات  متويل  طرق  متكني،  من  ال�سحيحة 

العالقة بني اإدارة ال�سركة/املوؤ�س�سة وامل�ستثمرين. 

سفراء للموارد البشرية؟ 

تنظر موؤ�س�سة بوز ال�ست�سارة اإدارة االأعمال ابتداًء يف كيفية 

املوظفني، حتديد  تقييم  لعمالئها وكيفية  اختيار موظفني جدد 

االحتياجات التدريبية وتلبيتها، التعامل مع خالفات املوظفني، 

مو�سوع،  بكل  العالقة  ذات  القانونية  االأمور  ا�ستعرا�ص  مع 

ت�سكيل لوائح قانونية لل�سركة اأو املوؤ�س�سة للموظفني، االإدارة،  

العمل.  جمال  يف  واالإدارة  باملوظف  يتعلق  �سي  باأي  انتهاء 

اخلدمات  بتوفري  لعمالئها  االإدارية  الناحية  من  بوز  وتتميز 

املميزة للموظفني �سواء يف ال�سركات او املوؤ�س�سات مثل حتفيز 

املوظفني، القيادة، تقييم اأداء املوظفني، ت�سكيل اأهداف للموظف 

واإعطاء املجال لزيادة الراتب ال�سهري عن طريق ت�سكيل اأهداف 

�سهرية يف م�سلحة العامل ورب العمل. 

أصحاب السجالت التجارية

تعمل بوز يف كيفية التخطيط لعمالئها اأ�سحاب ال�سجالت 

املخزون،  اإدارة  ال�سراء،  عمليات  اإدارة  وكيفية  التجارية، 

وحتديدها.  للعمليات  العامة  االأهداف  امل�سروعات،  تخطيط 

وغريها من االأمور، حيث تتم عملية و�سع اخلطة اال�سرتاتيجية 

يف  ال�سركة  اأو  للموؤ�س�سة  اإ�سرتاتيجية  خطة  اإعداد  طريق  عن 

�سنوية،  خطط  اإىل  حتويلها  وكيفية  القادمة  �سنوات  اخلم�ص 

ا تخت�ص  اإعداد درا�سات اجلدوى كما ذكر يف الن�ص اأعاله. اأي�سً

العمليات بطرق ح�سابية  اأو بحوث  االإدارة  موؤ�س�سة بوز بعلم 

مثل  جمال  اأي  يف  االأمثل  القرار  اأو  االأمثل  احلل  اإىل  للو�سول 

منتج،  كل  من  االإنتاج  حجم  حتديد  اال�ستثمارية،  القرارات 

الطريقة املثلى الإدارة مراكز توزيع متعددة. 

ويف االآونة االخرية متكنا نحن بوز من القيام باإدارة كاملة 

مل�ست�سفى �سريين للطب النف�سي الذي ي�سم فوق الـ50 موظفاً 

يف منطقة اجلفري وقد قمنا بدرا�سة جمموعة من املواد االأ�سا�سية 

واالأطباء  املوظفني  واختيار  واملحا�سبة  الت�سويق  ت�سمل  التي 

ملر�سى  الراحة  و�سائل  وتقدمي جميع  امل�ست�سفى  الإدارة  االأكفاء 

امل�ست�سفى. وتقوم االإدارة بدرا�سة جمموعة من املواد االأ�سا�سية 

التي تغطي االأدوات التي يحتاجها املدير التنفيذي االإ�ست�ساري 

الدكتور عبدالكرمي م�سطفى يف قطاع امل�ست�سفى، اأما املواد التي 

اليومية،  )العمليات  فت�سمل  للم�ست�سفى  ودرا�ستها  تنفيذها  مت 

و�سع ا�سرتاتيجية واأهداف م�ستقبلية، و�سع خطة متويل بنكي 

اإ�سالمي، موارد ب�سرية، �سراء اأجهزة حديثة للم�ست�سفى، و�سع 

االأعمال  من  العديد  وغريها  اجلودة(.  معايري  لتح�سني  خطة 

واال�ست�سارات االإدارية التي تنه�ص اأي م�سروع جتاري.

اإدارة  ال�ست�سـارة  بوز  موؤ�س�ســة  حتر�ص  اخلتام  ويف 

ي�سيميها  كما  واالإلتزام  عمالئها  �سرية  حفظ  على  االأعمال 

الغرب business ethics code، وهي امل�سوؤولية االجتماعية 

لل�سركات، اأخالقيات االإدارة، م�سوؤولية املوؤ�س�سة جتاه املجتمع، 

وحفظ ال�سرية الأ�سحاب ال�سجالت التجارية. 

للتوا�سل عرب الربيد االلكرتوين:

alalawi.mishal@gmail.com 

والهاتف: 33222260
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[  م�سعل عادل العلوي

املدير العام
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تشكيلة كبيرة من السيارات بأسعار تنافسية

شركة الفخامة للسيارات تعلن عن عروضها 
المميزة خالل شهر رمضان المبارك

والتقدير  ال�سكر  بجزيل  لل�سيارات  الفخامة  �سركة  تتوجه 

لعمالئها الكرام لثقتهم الغالية يف ال�سركة، �سواء عمالء املبيعات 

اأو التاأجري بكافة فروع ال�سركة املنت�سرة يف مملكة البحرين.

عرو�سها  عن  تعلن  اأن  لل�سيارات  الفخامة  �سركة  وي�سر 

املميزة والهدايا واجلوائز القيمة عند �سراء ال�سيارات منها خالل 

واليمن  باخلري  اجلميع  على  الباري  اأعاده  الكرمي  رم�سان  �سهر 

والربكات.

املميز  العمل  فريق  �سعي  لل�سيارات  الفخامة  �سركة  ونوهت 

املتكاملة  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اإىل  املتطورة  واإدارتها  لديها 

باأ�سرع  ال�سامل  والتاأمني  املرورية  واخلدمات  البنكية  واحللول 

جميع  من  ومتنوعة  كبرية  ت�سكيلة  لتقدمي  اإ�سافة  ممكن،  وقت 

مميزة،  تناف�سية  باأ�سعار  الوكيل  من  امل�سمونة  ال�سيارات  انواع 

املتخ�س�سة  العاملية  املاركات  ال�سركة مع كربى  اىل جانب تعاقد 

برتكيب العازل احلراري، مانع ال�سداأ وال�سرياميك ل�سمان اأف�سل 

حماية ل�سيارات العمالء، ف�سركة الفخامة لل�سيارات ت�سعى دائما 

لراحة عمالئها وي�سعدها وي�سرها خدمتهم على اأكمل وجه.
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»RMK Tyres« لصيانة السيارات وتبديل اإلطارات

أفضل الخدمات لمتطلبات
السيارات على أيدي مختصين 

توفر مراكز »RMK Tyres« ل�سيانة ال�سيارات اأف�سل اخلدمات لزبائنها ملا متتلكه من خربات طويلة فاقت الثالث عقود يف جمال 

�سيانة ال�سيارات وتبديل وفح�ص االإطارات، وتنت�سر هذه الفروع مبختلف مناطق مملكة البحرين يف: »�سلماباد، اجلفري، احلجيات، 

�سارع املعار�ص و�سارع الق�سر« الذي ي�سم الفرع االأول ملراكز �سيانة »RMK Tyres« والذي مت اإفتتاحه يف اململكة عام 1980 لتقدمي 

االأف�سل للزبائن طيلة هذه ال�سنوات.

وتقدم مراكز »RMK Tyres« خدمات متعددة ل�سيارات الزبائن على اأيدي خمت�سني ل�سمان ر�ساهم واأهم هذه اخلدمات: »فح�ص 

الزيوت، فح�ص  تغيري  العجالت،  ميزانية  العجالت،  تدوير  العجالت،  ا�ستبدال  للعجالت،  االإفرتا�سي  العمر  تقدير  للعجالت،  جماين 

البطاريات وتغيريها«.

وتعترب مراكز »RMK Tyres« الوكيل احل�سري لعجالت »Hankook« يف مملكة البحرين، اإ�سافة لتوفريها عجالت من عالمات 

اأخرى مثل: »برييل، مي�سالن ودونلوب«، كما وت�سجع جمموعة مراكز »RMK Tyres« الزبائن على االإعتناء بعجالت �سياراتهم وذلك 

من اأجل �سالمتهم و�سالمة الركاب الذين معهم اذ تقدم مراكز »RMK Tyres« للزبائن الذين يحافظون على عجالت �سياراتهم متديد 

لل�سمان املعطى على العجالت.
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[ كيف كانت بداية فريقي زين للدراغ ري�س و الكارتنق؟

ال�سابة يف كوادرها؛  - متتلك �سركة زين لالت�ساالت عدًدا من املواهب 

املواهب يف عدة جماالت، ويف  هذه  تنمية  اأجل  من  بت�سجيعهم  قامت  لذلك 

جمال ريا�سة ال�سيارات كان هنالك عدد من املهتمني ب�سباقات »الدراغ« وهذا 

ما دفع ال�سركة لتاأ�سي�ص فريق »زين للدراغ ري�ص«، كما هو احلال بالن�سبة 

لفريق »الكارتنج« الذي انطلق يف العام 2014.

[ هل للفريقني م�ساركات خارج البحرين؟

البحرين وخارجها يف خمتلف  متعددة يف  م�ساركات  للفريقني  نعم   -

الدول العربية والعاملية.

اأو  املحلي  امل�ستوى  على  �سواء  الفريقان  حققها  التي  الجنازات  ما   ]

العاملي؟

- للفريقني عدة اجنازات �سواء على امل�ستوى املحلي، العربي اأوالعاملي، 

�سباقات  م�ساركته يف  جيدة خالل  نتائج  للكارتنج  زين  فريق  حقق  حيث 

لفوزه يف فرن�سا، كما حل فريق زين  ا�سافة  الكويت و�سلطنة عمان  دولة 

ا�سافة  البحرين  مبملكة  املحلي  امل�ستوى  على  االأول  املركز  يف  للكارتنج 

�سودي  وكالة  ت�سنيف  بح�سب  عاملياً  والع�سرين  احلادي  للمركز  لت�سنيفه 

.»sws« العاملية للكارتينج

املحلية  البطولة  على  فريقنا  ح�سل  فقد  »الدراغ«  ل�سباق  وبالن�سبة 

يف  ومرتني  مارينا،  يا�ص  حلبة  على  اأبوظبي  بطولة  يف  ومرتني  مرات،   3

البطولة العربية املقامة يف الدوحة.

[ اأين يتم تدريب ال�سواق، هل يتم ابتعاثهم للخارج اأو يف البحرين فقط؟

البحرين  حلبة  على  البحرين  يف  زين  فريقي  �سواق  تدريب  يتم   -

الدولية �سواء لال�ستعداد للم�ساركة يف البطوالت املحلية اأو اخلارجية، كما 

اأن الفريقني يقومان بالتدرب على م�سامري ال�سباق اخلارجية قبل امل�ساركة 

ليتمكن ال�سواق من معرفة كافة ما يحتويه امل�سمار.

[ ما هي تطلعاتكم امل�ستقبلية يف جمال ريا�سة ال�سيارات؟

- نتطلع لرفع علم البحرين يف كافة املحافل املحلية، العربية والعاملية.

[ ماذا ميثل لكم تواجد حلبة مزودة بكافة م�ستلزمات ال�سباقات كحلبة 

البحرين الدولية؟

ريا�سة  لتطوير  اأ�سا�سية  ركيزة  الدولية  البحرين  حلبة  وجود   -

ال�سيارات باململكة، فمن دون وجودها لن نتمكن من امل�ساركة يف عدة حمافل 

ومل نتمكن من حتقيق اية بطوالت.

ح�سني املرزوق:

لالت�سالت  البحرين  زين  �سركة  توؤمن 

دعم  يف  وامل�ساهمة  املجتمع  خدمة  ب�سرورة 

من  كجزء  العمرية  الفئات  وخمتلف  ال�سباب 

املجالت،  خمتلف  يف  الإجتماعية  م�سوؤوليتها 

ومنذ تاأ�سي�سها مبملكة البحرين يف عام 2003 

قامت ببذل جهود كبرية ل ميكن ن�سيانها، وهذا 

حتى  بل  فح�سب  الوطني  ال�سعيد  على  لي�س 

يف  متعددة  مواهب  ميتلكون  اللذين  لكوادرها 

وجود  ال�سركة  لحظت  حيث  املجالت،  خمتلف 

موظفيها  بني  ال�سيارات  ريا�سات  هواة  بع�س 

وهذا ما دفعها لتاأ�سي�س فريقني الأول ل�سباقات 

�سباقات  يف  والثاين   2009 عام  يف  »الدراغ« 

ال�ساأن  هذا  وحول  العام 2014،  »الكارتنج« يف 

اجرينا هذا اللقاء مع مدير الفعاليات ب�سركة زين 

لالت�سالت ر�سي غازي ليطلعنا على املزيد حول 

هذين الفريقني.

مدير الفعاليات بشركة زين رضي غازي:

وجود حلبة البحرين ركيزة أساسية 
لتطوير رياضة السيارات 
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أجمعن على متابعتهّن لمنافسات الفورموال 1.. مقيمات في البحرين:

ننتظر السباق بحماس
ونتمنى فوز فرقنا المفضلة

ح�سني املرزوق:

ت�ستقطب �سباقات الفورمول 1 العديد من اجلمهور املتابع لهذه النوعية من الريا�سات العاملية ملا لها من 

�سعبية كبرية يف العديد من دول العامل، حيث يقارنها ع�ساق ريا�سة ال�سيارات بكاأ�س العامل لكرة القدم كونها 

ال�سيارات  ريا�سة  »موطن  الدولية  البحرين  حلبة  افتتاح  وبعد  والأهم،  ال�سيارات  ريا�سة  يف  الأكرب  احلدث 

بال�سرق الأو�سط« يف العام 2004 ازداد عدد املتابعني لهذه النوعية من ال�سباق �سواء من املواطنني اأو املقيمني 

نظراً لنجاح الن�سخ ال�سابقة التي تكللت بالنجاح على مدى اعوام، كما ان جمهور الفورمول1 مل يكن مقت�سراً 

على فئة الذكور، فهناك متابعات وم�سجعات كثريات من اجلن�س الناعم يحر�سن على متابعة هذه النوعية من 

ال�سباقات، ويف ما يلي نتعرف على مدى متابعة املقيمات يف مملكة البحرين ل�سباق الفورمول 1 وعلى الفرق 

التي يقمن بت�سجيعها.

[  جيني[  ايلينا[  اليزابيث هاري�سون
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وحول هذا ال�ساأن اأكدت املقيمة »اليزابيث هاري�سون« من اململكة 

 1 الفورموال  �سباق  مو�سم  متابعة  على  �سنوياً  انها حتر�ص  املتحدة 

�سباق  �ستح�سر  انها  كما  العامل،  دول  تنظيمه يف خمتلف  يتم  الذي 

جائزة البحرين الكربى للفورموال 1 لتتمكن من م�ساهدة ال�سباق على 

ار�ص الواقع كونها تقيم يف مملكة البحرين ب�سبب عملها.

ال�سائق  ومواطنها  مر�سيد�ص  فريق  �سائق  ت�سجع  انها  واأ�سافت 

الربيطاين »لوي�ص هاملتون« كما اأنها تتمنى اأن يفوز يف �سباق جائزة 

البحرين الكربى للفورموال1، وعن فريقها املف�سل تقول »هاري�سون«: 

ا�سجع فريق مر�سيد�ص على الرغم من تواجد فرق بريطانية اخرى، اال 

انني ا�سعر بالفخر حني يتوج »لوي�ص هاملتون« بالبطولة.

متابعة  حتب  انها  »ايلينا«  الرو�سية  املقيمة  قالت  جانبها  من 

�سباقات الفورموال1 وحتر�ص على م�ساهدة ال�سباقات طيلة املو�سم اذا 

�سنحت لها الفر�سة ب�سبب ظروف العمل، ويف العام املا�سي ح�سرت 

»ايلينا« ال�سباق املقام على حلبة البحرين الدولية وتاأمل اأن تتمكن من 

ح�سور �سباق هذا العام، لتتمكن من متابعة �سائقها املف�سل من فريق 

»رد بل« »دانييل ريكارديو« الذي متنت اأن يفوز باملركز االأول.

فريق  ت�سجع  انها  رو�سيا  من  »جيني«  قالت  ذاته  ال�ساأن  ويف 

وتتمنى  هاملتون«  »لوي�ص  الربيطاين  ال�سائق  خ�سو�ساً  مر�سيد�ص 

اأن يحقق املركز االأول يف �سباق جائزة البحرين الكربى للفورموال 1 

لهذا العام، كما اأكدت اأنها حري�سة على متابعة �سباقات الفورموال 1 

ب�سكل م�ستمر موؤكدة على ح�سورها مل�ساهدة ال�سباق املقام على حلبة 

البحرين الدولية.

�سائقا  ا�سجع  ال  فتقول: »حالياً  افريقيا  »�سانيت« من جنوب  اما 

معينا وال فريقا معينا بعد اأن اعتزل بطل العامل وا�سطورة الفورموال 

1 »مايكل �سوماخر«، اال انها ال زالت تتابع هذه ال�سباقات التي تقام يف 

خمتلف دول العامل«، وعن توقعاتها يف ال�سائق الذي �سيفوز باملركز 

الربيطاين  ال�سائق  يحقق  اأن  اتوقع  قالت  البحرين  �سباق  يف  االأول 

»لوي�ص هاملتون« املركز االأول حيث انه كان مهيمناً ملرات عديدة يف 

املوا�سم ال�سابقة.

فارا�سكينا«:  »ايفجينيا  الرو�سية  املقيمة  قالت  ال�سياق  ذات  ويف 

انها حتب م�ساهدة �سباقات الفورموال 1 وتاأمل اأن تتمكن من ح�سور 

�سباق البحرين هذا العام، وتتمنى اأن يفوز �سائقها املف�سل من فريق 

ماكالرين »جن�سن بوتون« يف هذه الن�سخة.

اإنها حتب م�ساهدة  وقالت مواطنتها »جينا« املقيمة يف البحرين 

هذه النوعية من الريا�سات ب�سكل م�ستمر متمنية ان تتمكن من ح�سور 

ال�سباق لت�ساهده على ار�ص الواقع كونه يوفر لها متعة كبرية، واأكدت 

على ت�سجيعها امل�ستمر لفريق »فرياري« حتى وان مت تغيري ال�سواق 

الذين ميثلون الفريق اال انها حالياً ت�سجع ال�سائق »�سبا�ستيان فيتل« 

وتتمنى اأن يفوز باملركز االأول يف ال�سباق، كما متنت اأن يتمكن فريقها 

املراكز  على  مهيمناً  بات  الذي  مر�سيد�ص  فريق  مناف�سة  من  املف�سل 

االأوىل يف ال�سنوات االأخرية.

من جانبها قالت اجلنوب افريقية »اندريا �سيدلر«: انها حتر�ص 

على متابعة مو�سم الفورموال1 ب�سكل م�ستمر على مدار العام، واأكدت 

�سائقها  بخ�سو�ص  اما  و»فرياري«،  »ماكالرين«  فريقي  ت�سجع  انها 

املف�سل فهي ت�سجع ال�سائق »فرناندو الونزو« �سائق فريق »ماكالرين« 

الربيطاين  مر�سيد�ص  فريق  �سائق  فوز  تتوقع  انها  اال  فوزه  وتتمنى 

»لوي�ص هاملتون«.

[  �سانيت[  ايفجينيا فارا�سكينا[  اندريا �سيدلر[  جينا
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رو�سيا  جلائزة  املروج  اأعلن 

الكربى يف �سباقات الفورموال واحد 

عقد  متديد  فوروبييف  �سريغي 

ال�سباق الرو�سي حتى �سنة 2025.

لوكالة  فوروبييف  وقال 

حتى  العقد  »مددنا  بر�ص:  فران�ص 

لهذا  املالية  التفا�سيل   .2025 �سنة 

ان  ميكنني  ولكن  �سرية  االتفاق 

بهذه  متاما  را�سون  اننا  لكم  اوؤكد 

الظروف«.

الكربى  اجلائزة  �سباق  ويقام 

منتجع  يف   2014 منذ  لرو�سيا 

�سفاف  على  )جنوب(  �سوت�سي 

البحر االأ�سود.

�سينتهي  ال�سابق  العقد  وكان 

عام 2021.

يف  ال�سنة  هذه  �سباق  و�سيقام 

و30  ابريل   28 بني  املمتدة  الفرتة 

ح�سورا  فوروبييف  ويتوقع  منه، 

قيا�سيا لهذه الن�سخة الرابعة.

وقال: »لقد قمنا بتخفي�ص معدل 

�سعر التذكرة«، م�سريا اىل انه »على 

ت�سجيل  من  �سيمكن  هذا  باأن  اقتناع 

رقم قيا�سي جديد«.

تمديد عقد جائزة
روسيا الكبرى حتى 

 2025

�سكينة الطوا�ص:

تعترب �سباقات »الكارتينغ« من اأنواع ال�سباقات االأكرث رواجا و�سط اأجواء ال�سباب البحريني الذي 

يع�سق هذا النوع من الريا�سة فهو ملت�سق بهذه الريا�سة تاأثرا مبكانة حلبة البحرين الدولية وموطن 

ريا�سة ال�سيارات يف ال�سرق االأو�سط والتي �ستحت�سن بطولة الفورمال واحد يف الفرتة من 14 وحتى 

16 من �سهر اأبريل اجلاري. 

فيها  امل�ساركة  االإناث  من  الكثري  واإمنا حتب  الذكور  فئة  لي�ست حكرا على  الكارتينغ  و�سباقات 

وخو�ص التجربة.

ومن اأمثلة الفتيات البحرينيات اللواتي خ�سن هذه التجربة االإعالمية البحرينية مرمي اأنور التي 

روت لنا جتربتها يف �سباقات »الكارتينغ« فكان احلوار.

[ حدثينا عن بداياتك يف �سياقة �سيارات »الكارتينغ« على امل�سمار؟

- بدايتي مع »الكارتينغ« كانت منذ عدة �سنوات حني عرفني عليها خمرج االأفالم الراحل حممد 

�سويطر رحمه اهلل. ويف البداية كنت متخوفة من التجربة لكن مبجرد ما بداأت ال�سيارة تتحرك حتى 

اإنها حًقا تعترب متنف�ًسا  اأح�س�ست ب�سعور رائع وجميل مما جعلني اأحب هذه الريا�سة واأتعلق بها، 

رائًعا وفر�سة لن�سيان تعب العمل واحلياة.

[ ما الذي دفعك خلو�س هذه التجربة خ�سو�ساً كونك فتاة؟ 

اأنني فتاة فاأنا مل اعتد على هذا التفكري  اأفكر به من منظور  - حني اأجرب �سيئا للمرة االأوىل ال 

ومل تتم تربيتي على اأ�سا�سه. اأحب ان اأخو�ص التجارب لكي ال اأندم يوما على اأنني مل اأجرب.. فجمال 

احلياة ياأتي بخو�سها.

[ هل تتابعني �سباقات الفورمول 1؟

- نعم بال �سك خ�سو�سا واأن هذه ال�سباقات و�سعت وطني الغايل على خارطة الريا�سة العاملية. 

الوفود  ال�ستقبال  االإعالمي  املركز  يف  ال�سباق  خالل  ال�سنوات  اإحدى  يف  العمل  جتربة  يل  وكانت 

االإعالمية العاملية. 

[ باعتقادك.. هل هذه الأنواع من الريا�سات تكون مقت�سرة على ال�سباب اأم هناك حظوظ للفتيات؟ 

- كما قلت م�سبقا ال اأرى فرق فاملوهبة واملهارة للجميع والكل يح�سل على املقابل الذي ينا�سب 

جمهوده مهما كان املجال. ولي�ص بال�سرورة امتهان هذه الريا�سة بقدر ما هو رائع ان تكون هواية.

[ هل ت�سجعني �سائًقا معينًا من �سواق الفورمول 1؟

- كنت اأ�سجع مايكل �سوماخر وحاليا ال يوجد اأحد معني.

[ قد تتعر�سني عند ممار�ستك لهذه الريا�سة ل�سعوبات.. فهل لديك مقرتحات لتطوير هذه الريا�سة 

حتى يتخطى ال�سباب والفتيات ال�سعوبات التي واجهتك؟ 

ميكن  ال  �سيء  وهذا  الطق�ص  �سوى  الريا�سة  هذه  يف  �سعوبات  اأرى  ال   -

تغيريه.

البحرين الكربى للفورمول 1 ململكة  اأ�سافه �سباق جائزة  الذي  [ ما 

البحرين يف اعتقادك؟ 

- �سباق الفورمال واحد من ال�سباقات التي و�سعت مملكة البحرين 

على خارطة العاملية خا�سة واأن اأول �سباق هنا كان عام 2004 وكان 

اأي�سا اأول �سباق على م�ستوى ال�سرق االأو�سط وهذا لوحده فخر.
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للتفوق  القوة  اجلديد  رينو  اأن مينحه حمرك  بول  رد  ياأمل 

على مر�سيد�ص حامل اللقب يف بطولة العامل ل�سباقات فورموال 

1 لل�سيارات ب�سكلها اجلديد هذا املو�سم.

جديد  حمرك  »اإنه  هورنر:  كري�ستيان  الفريق  رئي�ص  وقال 

متاما هذا العام.. تغيري يف الفل�سفة«.

اأن  االأداء، واإذا حدث ذلك فلناأمل  واأ�ساف »ناأمل يف حت�سن 

مر�سيد�ص  ونعطي  العام  هذا  احلقيقيني  املناف�سني  اأحد  نكون 

وفرياري اأوقاتا �سعبة«.

وقادت حمركات رينو رد بول النت�سارين املو�سم املا�سي عن 

طريق الهولندي ماك�ص فر�ستابن واال�سرتايل دانييل ريت�سياردو.

وكان ال�سائقان هما الوحيدان اللذان فازا ب�سباقات يف 2016 

بعيدا عن ثنائي مر�سيد�ص لوي�ص هاميلتون ونيكو روزبرج بطل 

العامل املعتزل االن.

ومن  العام،  هذا  اللوائح  كتابة  واأعيد 

اأزمنة  ال�سيارات  حتقق  اأن  املتوقع 

الواحدة  اللفة  يف  اأ�سرع 

اإطارات  با�ستخدام 

عري�سة.

وكاأي تغيري على الو�سع الراهن يرى هورنر معركة تطوير 

اأبوظبي يف  اإىل  متتد من بداية املو�سم با�سرتاليا يف 26 مار�ص 

26 نوفمرب.

وقال الربيطاين الذي احتل فريقه املركز الثاين العام املا�سي: 

»املثري ب�ساأن 2017 هو الفر�ص التي تن�ساأ من اللوائح اجلديدة. 

�سيكون من املثري روؤية من قام باالأمور على نحو �سحيح ومن 

اأخطاأ.

�سرتون ارتباكا كبريا يف البداية، الأن اللوائح غري نا�سجة 

خطوات  لقطع  فر�سة  هناك  �ستكون  اأنه  اأعتقد  كبري.  حد  اإىل 

اإدارة يف الفريق ملحاولة التفوق  كبرية. هذا �سي�سغط على كل 

هذا   1 فورموال  يف  كبريا  حتديا  ذلك  �سيمثل  املناف�سني.  على 

العام«.

هورنر: أوقات صعبة لمرسيدس وفيراري

ريد بول يسعى لجني ثمار محرك رينو الجديد 

مر�سيد�ص  فريق  �سائق  هاميلتون  لوي�ص  الربيطاين  عربرَّ   

املناف�ص يف بطولة العامل ل�سباقات فورموال 1 لل�سيارات عن اأمله 

يف تعزيز الدور الن�سائي يف حلبات ال�سباقات.

وقبل اأول �سباقات املو�سم الذي اأقيم يف ملبورن ال�سهر املا�سي 

حتدث هاميلتون بطل العامل �سابقا ثالث مرات وعدد اآخر من كبار 

 32( هاميلتون  وقال  للبطولة  بالن�سبة  اأمنياتهم  عن  ال�سائقني 

عاًما( عن ذلك »اإقامة �سباق يف ميامي وزيادة يف وجود العن�سر 

الن�سائي يف حلبات ال�سباقات.«

واأكد هاميلتون »نريد فر�سة اأكرب للن�ساء. الرجال ي�سيطرون 

على كل مكان يف حلبات ال�سباقات.«

واتفق هاميلتون واال�سرتايل دانييل ريت�سياردو �سائق رد بول 

على عدم احلاجة »اإىل املزيد من املحركات الكهربائية« يف البطولة.

وبعد حتول البطولة ال�ستخدام وحدات طاقة توربينية جديدة 

اأقل �سو�ساء وتتكون من �ست ا�سطوانات بدالً من املحركات ال�سابقة 

جماهري  من  كثري  عرب  ا�سطوانات  ثماين  من  تتكون  كانت  التي 

واقرتح  اجلديدة.  باملحركات  كثرًيا  اإعجابهم  عدم  عن  الريا�سة 

اال�سباين فرناندو األون�سو بطل العامل �سابًقا مرتني و�سائق مكالرين 

)هوندا( احلايل منح جميع فرق البطولة »حمركات متطابقة« لكن 

هاميلتون اعرت�ص قائالً »ال اأوافق على هذا االقرتاح.«

اأو  كهربائية  حمركات  نريد  »ال  مازًحا  هاميلتون  واأ�ساف 

حمركات هوندا«.

قوية  مناف�سة  وجود  الريا�سة  م�سجعي  من  كثري  ويتمنى 

ال�سانعني  لقبي  على  مر�سيد�ص  هيمنة  بعد  اجلديد  املو�سم  خالل 

وال�سائقني يف االأعوام الثالثة املا�سية.

م�ستوى  على  ال�سيارات  على  جديدة  تعديالت  اإدخال  وبعد 

فريق  يواجه  اأن  البع�ص  يتوقع  اخلارجي  والت�سميم  االإطارات 

مر�سيد�ص مناف�سة اأكرث قوة يف املو�سم اجلديد وخا�سة بعد اأن قدم 

املو�سم من خالل  قبل  ما  نتائج جيدة جدا خالل جتارب  فرياري 

اأربع  �سابقا  العامل  بطل  فيتل  �سيبا�ستيان  ال�سهري  االأملاين  �سائقه 

مرات.

هاميلتون يطالب بسباق في ميامي 
وبتعزيز الدور النسائي في السباقات 
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 1 فورموال  ل�سباقات  العامل  بطولة  يف  املناف�ص  وليامز  فريق  عني 

اإليه قادًما من  اأن ان�سم  لل�سيارات بادي لوي مديًرا فنًيا جديًدا له بعد 

املناف�ص مر�سيد�ص حامل لقب البطولة.

و�سيح�سل الربيطاين لوي اأي�سا على ح�سة من اأ�سهم الفريق، لكن 

وليامز مل يك�سف النقاب عن حجم هذه احل�سة.

اإىل  وليامز  مع   1 فورموال  يف  م�سريته  بداأ  الذي  لوي  و�سين�سم 

رئي�ص  نائبة  وليامز  كلري  مع  الفريق  دفة  ليدير  الفريق  اإدارة  جمل�ص 

الفريق واملدير التنفيذي مايك دوري�سكول.

واحل�سول  القيادي  املن�سب  هذا  اإىل  »عودتي  بيان:  يف  لوي  وقال 

على فر�سة المتالك ح�سة من اأ�سهم الفريق هو �سرف كبري للغاية يل، 

واأ�سعر بحما�ص كبري للقيام بدوري من اأجل اإعادة الفريق لطريق النجاح 

من جديد«.

فريق وليامز يعين بادي لوي
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في غياب بطل الموسم السابق روزبيرغ والتغييرات الجديدة

20 سائًقا من 10 فرق
يتنافسون للفوز بجائزة البحرين الكبرى 

يحمل مو�سم �سباقات الفورمول1 لعام 2017 العديد من التغيريات �سواء من الناحية التقنية امل�ستخدمة يف 

ت�سنيع ال�سيارات اأو القوانني واللوائح، وذلك بعد ترك مالك احلقوق التجارية للفورمول1 »بريين اكلي�ستون« 

هذه  بها  ليطور  وقوانني جديدة  بلوائح  كاري«  »ت�سي�س  التجارية  احلقوق  مالك  الفورمول1 حيث جاء  لعامل 

الريا�سة العاملية، ولي�س هذا فح�سب فمو�سم هذا العام �سيرتك ت�ساوؤلت كثرية لدى ع�ساق �سباقات الفورمول1 

بعد غياب بطل مو�سم العام املا�سي »نيكو رو�سبريغ« ب�سبب تقاعده وابتعاده عن عامل �سباقات الفورمول1 

العامل ميثلون 10 فرق مبن فيهم مناف�سه من نف�س  املناف�سة ل�سواق من خمتلف دول  والذي بدوره �سيرتك 

الفريق �سائق فريق مر�سيد�س »لوي�س هاملتون«، ا�سافة لبقية ال�سواق امل�ساركني ملو�سم هذا العام البالغ عددهم 

20 �سائقا وهم كالتايل:

المحرك من صنع فيراري

فريق هاس

رومين جروسجين 

كيفن ماجنسن
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المحرك من صنع رينو
فريق رينو

فريق مرسيدس

نيكوالس هولكنبرغ

فرناندو الونسو

لويس هاملتون

جوليون بالمر

ستوفل فاندورن

فالتيري بوتاس

المحرك من صنع هوندا

المحرك من صنع مرسيدس
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فريق ماكالرين
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فريق ساوبر

دانيل ريكاردو

سيرجيو بيريز مندوزا

ماركوس اريكسون

ماكس فيرستابن

استيبان اوكون

باسكال ويهرلين

المحرك من صنع فيراري

المحرك من صنع تاج هيور

المحرك من صنع مرسيدس
فريق فورس انديا

فريق ريد بل
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سباستيان فيتل

دانيل كفيات

فيليبي ماسا

كيمي ريكونن

كارلوس سينز جونيور

النس سترول

TBC المحرك من صنع

المحرك من صنع مرسيدس

المحرك من صنع فيراري
فريق فيراري

فريق تورو روسو
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فريق ويليامز
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[  هاميلتون 

وفيتل 

وماك�س 

فر�ستابن على 

من�سة التتويج 

يف �سنغهاي
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تحليل ألداء فرق فورموال 1 في جائزة الصين الكبرى 

مرسيدس يستعيد صدارة بطولة العالم للصانعين

 مرسيدس 
فاز الربيطاين لوي�ص هاميلتون بال�سباق واحتل الفنلندي فالتريي 

بوتا�ص املركز ال�ساد�ص.

فرياري  من  لل�سانعني  العامل  بطولة  �سدارة  مر�سيد�ص  ا�ستعاد 

بفارق نقطة واحدة. هذا هو الفوز 54 لهاميلتون يف م�سريته واخلام�ص 

يف ال�سني واملرة 106 التي ي�سعد فيها على من�سة التتويج ليت�ساوى 

البطولة. وهذه ثالث مرة  الثاين يف تاريخ  املركز  اآالن برو�ست يف  مع 

يحقق فيها هاميلتون ثالثية مركز اأول املنطلقني واأ�سرع لفة وال�سدارة 

يف جميع اللفات. انطلق بوتا�ص من املركز الثالث لكن بعد توقف بطيء 

كان  االأمان  �سيارة  خلف  ال�سيارة  على  ال�سيطرة  وفقدان  ال�سيانة  يف 

عليه العودة من املركز 12.

فيراري 
كيمي  والفنلندي  الثاين  املركز  فيتل  �سيبا�ستيان  االملاين  احتل 

رايكونن املركز اخلام�ص.

حارة  بدخوله  حمظوظا  يكن  ومل  الثاين  املركز  من  فيتل  انطلق 

دانييل  مع  جيدة  مناف�سة  يف  كان  االأمان.  �سيارة  نزول  قبل  ال�سيانة 

اال�سرتايل.  لل�سائق  جتاوزه  اأثناء  اإطاراتهما  وا�سطدمت  ريت�سياردو 

يتقا�سم ال�سائق االملاين، الذي اأفلت من عقوبة عند االنطالق عندما اأوقف 

�سيارته يف غري املكان املحدد، ال�سدارة مع هاميلتون. انطلق رايكونن 

من املركز الرابع وا�ستكى ب�سكل متكرر من اأداء اإطاراته.

رد بول 

)احتل الهولندي ماك�ص فر�ستابن املركز الثالث واال�سرتايل دانييل 

ريت�سياردو املركز الرابع.

جائزة  وح�سد  ال�سائقني  بطولة  يف  الثالث  املركز  فر�ستابن  يحتل 

املركز  واحتل   16 املركز  من  انطلق  بعدما  ال�سباق  يف  �سائق  اأف�سل 

الثالث يف النهاية متجاوزا ت�سع �سيارات على االأقل يف اأول لفة. جنح 

التوقف  قبل  االأول  عانى كثريا يف اجلزء  الذي  ريت�سياردو  يف جتاوز 

القرارات  الفريق  اتخذ  االأماميني.  االإطارين  اأداء  على  احلفاظ  اأجل  من 

اإىل احللبة لكنه بعيد فيما يخ�ص  االأمان  ال�سحيحة عند نزول �سيارة 

 100 رقم  كان  التتويج  من�سة  على  فر�ستابن  �سعود  املحرك.  قوة 

للفريق يف فورموال 1.

تورو روسو 
الرو�سي  وان�سحب  ال�سابع  املركز  �ساينز  كارلو�ص  اال�سباين  احتل 

دانييل كفيات.

قام �ساينز مبغامرة كبرية اإذ كان ال�سائق الوحيد الذي بداأ ال�سباق 

باإطارات غري خم�س�سة لالأمطار وهي االإطارات املل�ساء �سديدة الليونة 

البطيئة. كان ي�ستطيع حتقيق نتيجة  االنطالقة  ثمار ذلك رغم  وجنى 

اأف�سل بدون �سيارة االأمان. ان�سحب كفيات ب�سبب م�سكلة هيدروليكية.

 فورس انديا
 احتل املك�سيكي �سريجيو برييز املركز التا�سع والفرن�سي ا�ستيبان 

اأوكون املركز العا�سر.

جنح برييز يف ت�سجيل نقاط يف اآخر 12 �سباقا وهو ما يزيد على 

هاملتون يحقق ثالثية مركز أول المنطلقين وأسرع لفة والصدارة

فيما يلي حتليل اأداء فرق بطولة العامل ل�سباقات فورمول 1 لل�سيارات يف جائزة ال�سني الكربى التي اأقيمت يوم الأحد 

املا�سي على حلبة �سنغهاي. )الفرق مرتبة ح�سب مراكزها يف البطولة(.
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اأكد جان تود رئي�ص االحتاد الدويل لل�سيارات اأن منظمته وليربتي 

ا�سم  لتغيري  طريقهما  يف  لل�سيارات   1 فورموال  �سباقات  مالكة  ميديا 

�سل�سلة �سباقات جي. بي 2 اإىل فورموال 2.

ويف اأحدث ن�سخة ملجلة االحتاد الدويل لل�سيارات قال تود اإن الهدف 

هو ا�ستكمال هيكل هرمي يبداأ من �سباقات ال�سيارات ال�سغرية )كارتنج( 

عرب فورموال 4 وفورموال 3 وفورموال 2 و�سوال اإىل فورموال 1.

وقال تود »تو�سيح الطريق اإىل فورموال 1 من اأهداف االحتاد الدويل 

هذا  �ستحقق  اجلديدة   2 فورموال  و�سل�سلة  هنا  فرتتي  خالل  الكبرية 

الهدف«.

وا�ستحوذت ليربتي ميديا على جي. بي 2، التي تعترب اإىل حد كبري 

�سل�سلة م�ساندة لفورموال 1، كجزء من ا�ستحواذها على الريا�سة الذي 

اكتمل يف يناير واأدى اإىل رحيل امل�سوؤول ال�سابق عن فورموال 1 بريين 

اإيكل�ستون.

اإن  املا�سي  االأ�سبوع  اجلديد   1 فورموال  مدير  براون  رو�ص  وقال 

الريا�سة بحاجة لتقدمي املزيد خالل اأيام ال�سباقات وقد تتعلم من بطولة 

العامل للدراجات النارية.

العر�ص..  »اأحب روؤية فورموال 2 وفورموال 3 كجزء من  واأ�ساف 

واأن يتقدم هوؤالء ال�سائقون اإىل فورموال 1«.

لوي�ص  وبينهم   1 فورموال  يف   2 بي  جي.  اأبطال  من  عدد  و�سارك 

هاميلتون ونيكو روزبرج لكن اأحدث املن�سمني من اأمثال ماك�ص فر�ستابن 

فريالين  وبا�سكال  �سرتول  والن�ص  اأوكون  واإ�ستيبان  كفيات  ودانييل 

جاءوا من �سال�سل �سباقات اأخرى.

ويبداأ مو�سم جي. بي 2 يف البحرين يف 15 - 16 اأبريل.

ليبرتي ميديا 
واالتحاد الدولي لتغيير 

اسم جي .بي 2 إلى فورموال 2 

جنح  �سباقات  خم�سة  اآخر  يف  حاليا.  البطولة  يف  اآخر  �سائق  اأي 

�سائقا الفريق يف احل�سول على نقاط. ا�سطدم برييز بالكندي الن�ص 

انفجار  اإىل  اأدى  مما  االأوىل  اللفة  يف  العا�سر  املنعطف  يف  �سرتول 

اإطاره. اختياره لنوع االإطارات كان �سحيحا بعد ذلك. ح�سل اأوكون 

اللفة  يف  ثمينا  وقتا  وفقد  التوايل  على  الثاين  لل�سباق  نقاط  على 

الثانية عندما دخل منطقة ال�سيانة دون توقف ب�سبب �سوء فهم مع 

م�سوؤويل الفريق.

 وليامز 
)احتل الربازيلي فيليبي ما�سا املركز 14 وان�سحب الكندي الن�ص 

�سرتول.

انطلق ما�سا من املركز ال�ساد�ص و�سرتول من املركز العا�سر لكن 

الكندي  ال�سائق  ان�سحب  للفريق.  االأف�سل  كانت  التاأهيلية  التجارب 

برييز  مع  ا�سطدامه  بعد  االأوىل  اللفة  من  عاما   18 عمره  البالغ 

متا�سك  عدم  من  ما�سا  عانى  االفرتا�سية.  االأمان  �سيارة  لت�ستخدم 

االإطارات طيلة ال�سباق.

هاس
والفرن�سي  الثامن  املركز  ماجنو�سن  كيفن  الدمنركي  )احتل   

رومان جروجان املركز 11.

ح�سد ماجنو�سن اأوىل نقاطه مع فريقه اجلديد رغم انطالقه من 

الفريق  فيها  يح�سل  التي  املو�سم  هذا  االأوىل  املرة  وهي   12 املركز 

على نقاط. الأول مرة منذ �سباق �سنغافورة يف �سبتمرب يحتل ال�سائق 

االأوىل. واجه  الع�سرة  املراكز  اأحد  الدمنركي )عندما كان مع رينو( 

جروجان �سعوبات يف ال�سباق لكنه كان قويا يف التجاوز.

 رينو
 احتل االملاين نيكو هولكنربج املركز 12 والربيطاين جوليون 

باملر املركز 13. 

من  هولكنربج  انطالق  رغم  املو�سم  هذا  نقاط  بال  رينو  زال  ما 

االأمان  �سيارة  وت�سببت  ال�سيانة  يف  مبكرا  توقف  ال�سابع.  املركز 

االفرتا�سية يف م�ساكل له. ح�سل على عقوبة قدرها 15 ثانية ب�سبب 

التجاوز خالل فرتتي ا�ستخدام �سيارة االأمان االفرتا�سية واحلقيقية. 

انطلق باملر من حارة ال�سيانة بعدما دخل لتغيري االإطارات وا�ستخدام 

النوع �سديد الليونة بعد لفة االإحماء.

ساوبر 
احتل ال�سويدي ماركو�ص اريك�سون املركز 15 وان�سحب االيطايل 

اأنطونيو جيوفينات�سي.

فريالين  با�سكال  من  بدال  ي�سارك  الذي  جيوفينات�سي  ا�سطدم 

اإىل دخول  اأدى  الرابعة مما  اللفة  االأخري يف  املنعطف  باحلائط بعد 

التجارب  يف  اآخر  حلادث  االيطايل  ال�سائق  تعر�ص  االأمان.  �سيارة 

التاأهيلية.

 مكالرين 
ان�سحب اال�سباين فرناندو الون�سو والبلجيكي �ستوفل فاندورنه.

تراجع مكالرين للمركز االأخري يف الرتتيب. كان الون�سو متقدما 

املركز  من  انطالقه  بعد  ال�سابعة  اللفة  بحلول  ال�ساد�ص  املركز  يف 

13 لكنه عانى من م�سكلة يف ال�سيارة اأدت اإىل توقفه يف اللفة 34. 

ان�سحب فاندورنه يف اللفة 18 بعد م�سكلة يف الوقود.
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عدد خاص بمناسبة سباق الفورموال

Bahrain 2017

 

إسعاف جوي وأرضي.. و130 أفراد الطاقم الطبي

د. أسامة عواد: فرق احترافية لتقديم 
رعاية متميزة لموسم الفورمال1

فاطمة �سلمان:

ورئي�س  للفورمال1  البحريني  الطبي  الفريق  رئي�س  ونائب  الطبي  ال�سلمانية  الطوارئ مبجمع  طب  ا�ست�ساري  قال 

جلنة وزارة ال�سحة لفعاليات الفورمال1 للعام 2017 الدكتور اأ�سامة عواد اإن وزارة ال�سحة هي املقدم واملزود الرئي�سي 

للخدمات الطبية لهذه الفعاليات وباقي فعاليات ريا�سة �سباق ال�سيارات يف اململكة.

وقال اإن عدد الطاقم الطبي من وزارة ال�سحة يرتاوح ما بني 120 اىل 130 فردا مهامهم الرئي�سية التنظيم وال�سراف 

والتن�سيق واأفراد الطاقم الطبي وال�سعايف والتمري�سي، اىل جانب طواقم الإ�سعاف اجلوي من جانب قوة دفاع البحرين. 

وب�سبب زيادة الهتمام والوعي بريا�سة ال�سيارات يف منطقة اخلليج �سوف يكون بني اأع�ساء الفريق الطبي بع�س 

الأخوة املتطوعني من دول جمل�س التعاون لالطالع والتعلم من جتربة الفريق الطبي البحريني املتميزة. 

اإىل اإجراء بع�س التغيريات الفنية يف  اأدت  اإىل اأن هذا العام ي�سهد زيادة التحدي على ال�سعيد التقني، التي  واأ�سار 

ال�سيارات وزيادة ال�سرعة على املنعطفات وهو ما يزيد احتمالت الت�سادم واحلوادث.

ك�سرط  لل�سيارات  الدويل  الحتاد  يف  الطبية  اللجنة  ل�سرتاطات  وملبية  متوافقة  تاأتي  ال�ستعدادات  تلك  ان  وبني 

للموافقة لعقد الفعالية لذلك فاإن وزارة ال�سحة تبداأ بهذه ال�ستعدادات فور تلقي الطلب من الحتاد البحريني لل�سيارات 

بتزويد وتقدمي اخلدمات الطبية منذ ما يقارب الثالثة اأ�سهر.
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بداأ مكالرين املناف�ص يف بطولة العامل ل�سباقات فورموال 1 لل�سيارات 

الربتقايل  باللونني  لالأنظار  ملفتة  �سيارة  عن  ك�سف  بعدما  جديًدا  عهًدا 

واالأ�سود تعيد الفريق اإىل جذوره يف �ستينات القرن املا�سي.

ومل يفز مكالرين بطل العامل ال�سابق - واملدعوم مبحركات هوندا - باأي 

يتطلع  لكنه  ال�ساد�ص  املركز  املا�سي يف  املو�سم  واأنهى  منذ 2012  �سباق 

للعودة ملن�سات التتويج مع �سائقيه اال�سباين فرناندو الون�سو والبلجيكي 

ال�ساعد �ستوفل فاندورنه.

وقال اإيريك بولييه مدير ال�سباقات يف مكالرين »�سنفوز من جديد«.

هيمنة  ظل  يف  املناف�سة  على  مكالرين  قدرة  االآن  الوا�سح  من  ولي�ص 

بول  رد  لتقدم  اإ�سافة  موا�سم،  ثالثة  اخر  يف   1 فورموال  على  مر�سيد�ص 

رينو يف  مع  العامل  بطل  الون�سو  وقال  اأي�سا.  كبري  بفارق  عليه  وفرياري 

2005 و2006 اإنه ملتزم بن�سبة 100 باملئة لكنه اأقر باأن الفوز قد يكون 

خطوة بعيدة جًدا هذا العام.

واأو�سح »نتحلى جميًعا بالواقعية وندرك اأننا العام املا�سي كنا على 

نحتاج  �سباق.  اآخر  يف  اأبوظبي  يف  التتويج  من�سة  من  ثانية   1.5 بعد 

لتقلي�ص الفجوة الهائلة للفوز هذا العام«.

لكن  جدا  �سعب   1 فورموال  يف  »الفوز  عاًما(   35( الون�سو  واأ�ساف 

اأحد  يفعله  اأمر مل  ال�سابقة  البطولة  ال�ساد�ص يف  املركز  احتالل  بعد  الفوز 

لرئي�ص  خلًفا  ملكالرين  تنفيذًيا  مديًرا  عني  الذي  براون  زاك  وقال  تقريًبا«. 

الفريق وحامل االأ�سهم ال�سابق رون ديني�ص »�سنناف�ص. الفريق حمبط جًدا 

الأننا ال نفوز ب�سباقات لكن مع انطالق البطولة �سنبذل اأق�سى جهد ال�ستعادة 

التي  ا�سمها  قبل  فور(  بي  )اإم.  اأحرف  ال�سيارة  حتمل  ولن  االنت�سارات«. 

ا�ستمرت طيلة عهد ديني�ص بينما ي�سري اللون الربتقايل اإىل �سيارات الفريق 

يف عهد موؤ�س�سه الراحل برو�ص مكالرين.

اأمر طبيعي  التطور  نن�ساه.  اأن  رائع وال يجب  »ما�سينا  براون  وتابع 

مع الوقت«.

مكالرين 
يتطلع لمستقبل مشرق

أنشطة واستعدادات 

التي  واالأن�سطة  امل�ستويات  من  عددا  هناك  اأن  واأو�سح 

اأعدتها الوزارة بدءا من املرا�سالت بني وزارة ال�سحة وبع�ص 

اإ�سافة اىل  الدفاع  اجلهات ال�سحية امل�ساندة كم�ست�سفى قوة 

مكتب  من  توجيهات  �سدرت  حيث  والتقني،  الفني  امل�ستوى 

خمتلف  من  جلنة  ت�سكيل  اأجل  من  ال�سحة  بوزارة  الوكيل 

املطلوبة  واملعدات  االأفراد  بتجهيز  للقيام  واالأق�سام  االإدارات 

لتوفري اخلدمات الطبية وال�سحية من جميع النواحي. 

التخ�س�سات  بح�سر  اللجنة  هذه  تقوم  قائال:  ويوا�سل 

جانب  اإىل  الالزمة  واالإ�سعافية  والتمري�سية  الطبية 

امل�سرفون  الالزمة كما يقوم  الطبية والعقاقري  امل�ستح�سرات 

والفنية  التدريبية  الدورات  بعقد  ال�سحة  وزارة  فريق  على 

ل�سقل مهارات وخربات الفريق الطبي الإحاطة االأع�ساء باآخر 

امل�ستجدات يف جمال التعامل مع االإ�سابات املتوقعة.

ويوؤكد د. عواد اإىل جانب ذلك تقوم اإدارة املراكز ال�سحية 

باال�ستعداد لتقدمي اخلدمات ال�سحية يف عيادات اجلمهور و 

تقوم  كما  الدولية،  البحرين  حلبة  يف  اأماكن  عدة  يف  الزوار 

اإدارة ال�سحة العامة بجهود كبرية يف الرقابة والتفتي�ص على 

م�ستويات  على  واحلفاظ  احللبة  يف  وامل�سروبات  االأطعمة 

عالية يف ال�سحة العامة وال�سحة الوقائية.

أفضل الفرق الطبية 

عدة  اأهدافا  اأعينها  ن�سب  ت�سع  الوزارة  اأن  اىل  ونوه 

وراقية  متميزة  �سحية  رعاية  تقدمي  وهي  لتحقيقها  ت�سعى 

جمهود  اأق�سى  وبذلها  الوزارة  حر�ص  اىل  اإ�سافة  للجميع 

لتقدمي اخلدمات الطبية البحرينية بتميز واحلفاظ على مركز 

�سمعة  على  احلفاظ  وكذلك  املجال،  هذا  العاملي يف  البحرين 

الفريق الطبي البحريني كاأحد اأف�سل الفرق الطبية العاملية و 

اأكرثها متيزا واحرتافية.

اأ�سار اىل انه �سيقدم للجماهري عدد من اخلدمات مت  كما 

املعني  االأول  ال�سنف  ومنها  م�ستويات  ثالثة  على  ت�سنيفها 

البليغة  احلوادث  حالة  يف  للمت�سابقني  العالجية  باخلدمات 

ال�سرورية  االإ�سعافات  وتقدمي  االإنقاذ  وت�سمل  احللبة،  يف 

واخلدمات اجلراحية ونقل امل�ساب اىل اأقرب مركز متخ�س�ص 

حالة  وتقييم  فح�ص  جانب  اإىل  االإ�سابة  نوعية  مع  للتعامل 

اال�سابات  حالة  يف  لل�سباق  للرجوع  واأهليته  املت�سابق 

الب�سيطة. 

اخلدمات  تقدمي  فهو  الثاين  ال�سنف  اأما  قائال:  وي�سيف 

وبالقرب  الرتفية  منطقة  يف  واملتفرجني  للجمهور  الطبية 

الثالث  ال�سنف  ويليه  احللبة  حول  املتفرجني  مدرجات  من 

العامة  لل�سحة  عالية  م�ستويات  على  باحلفاظ  يتعلق  الذي 

عدم  ل�سمان  وامل�سروبات  االأغذية  �سالمة  على  والتفتي�ص 

حدوث حاالت ت�سمم غذائي اأو تناول اأطعمة فا�سدة.
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بعد فوزه بجائزة الصين الكبرى

هاميلتون يتساوى مع فيتل في صدارة
البطولة برصيد 43 نقطة لكل منهما

املركز  )مر�سيد�ص(  هاميلتون  لوي�ص  الربيطاين  اأحرز 

من  الثانية  املرحلة  الكربى،  ال�سني  جائزة  �سباق  يف  االول 

بطولة العامل ل�سباقات الفورموال 1، التي جرت االأحد املا�سي 

على حلبة �سنغهاي بال�سني.

وتقدم هاميلتون على االأملاين �سيبا�ستيان فيتل )فرياري( 

والهولندي ماك�ص فر�ستابن )رد بول(.

واأنهى الربيطاين ال�سباق البالغة م�سافته 305 كلم بزمن 

بلغ  و�سطي  �سرعة  مبعدل  �ساعة،   1،37،36،160 قدره 

ثانية عن فيتل،  بفارق 6،250  ال�ساعة،  187،535 كلم يف 

و45،192 ثانية عن فري�ستابن.

الفوز هو الرابع واخلم�سون لهاميلتون يف البطولة التي 

ج فيها بطالً لثالث مرات. تورّ

االوىل يف  املرحلة  ثانًيا يف  الربيطاين حلرّ  ال�سائق  وكان 

ا�سرتاليا خلف فيتل بطل العامل اأربع مرات، مع اأنه كان اأول 

املنطلقني فيها كما ح�سل يف ال�سني.

وت�ساوى هاميلتون وفيتل يف �سدارة ترتيب بطولة العامل 

بر�سيد 43 نقطة لكل منهما.

املركز  من  هاميلتون  فيها  ينطلق  التي  الـ63  املرة  وهي 

االأول، واقرتب بالتايل من رقم االأملاين ميكايل �سوماخر )68(.

كما اأنها املرة الرابعة التي ينطلق فيها من املركز االول يف 

�سباق ال�سني يف خم�سة اأعوام.

ع�سر  ال�ساد�ص  املركز  من  رائًعا  تقدًما  فري�ستابن  وحقق 

[  هاملتون 

يفوز ب�سباق 

�سنغهاي
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  ترتيب العشرة األوائل:  

)مر�سيد�ص( 1.37.36.160  هاميلتون  لوي�ص  الربيطاين   -1

�ساعة

2- االملاين �سيبا�ستيان فيتل )فرياري( بفارق 6.250 ثانية

 45.192 بفارق  بول(  )ريد  فري�ستابن  ماك�ص  الهولندي   -3

ثانية

 46.035 بفارق  بول(  )ريد  ريكياردو  دانييل  اال�سرتايل   -4

ثانية

5- الفنلندي كيمي رايكونن )فرياري( بفارق 48.076 ثانية

 48.808 بفارق  )مر�سيد�ص(  بوتا�ص  فالتريي  الفنلندي   -6

ثانية

بفارق  رو�سو(  )تورو  جونيور  �ساينز  كارلو�ص  االإ�سباين   -7

1:12.893 دقيقة

8- الدامناركي كيفن ماغنو�سن )ها�ص-فرياري( بفارق لفة

9- املك�سيكي �سريخيو برييز )فور�ص انديا( بفارق لفة

10- الفرن�سي ا�ستيبان اوكون )تورو رو�سو( بفارق لفة 

 ترتيب بطولة السائقين:  
1- هاميلتون 43 نقطة

2- فيتل 43 نقطة

3- فري�ستابن 25 نقطة

4- بوتا�ص 23 نقطة

5- رايكونن 22 نقطة

ترتيب بطولة الصانعين: 
1- مر�سيد�ص 66 نقطة

2- فرياري 65 نقطة

3- ريد بول 37 نقطة

4- تورو رو�سو 12 نقطة

5- فور�ص انديا 10 نقاط

اال�سرتايل  بول  ريد  يف  زميله  وجاء  الثالث،  اىل  االنطالق  خط  على 

دانييل ريكياردو يف املركز الرابع.

املو�سم  هذا  بداأت   1 الفورموال  ل�سباقات  العامل  بطولة  اأن  يذكر 

الذي  ايكلي�ستون  بريين  الربيطاين  عرابها  تنحية  بعد  جديدة  حقبة 

جمموعة  اىل  ملكيتها  وانتقال  عاًما  اربعني  ملدة  مباف�سلها  حتكم 

»ليربتي ميديا«.

[  فيتل فاز 

ب�سباق ا�سرتاليا
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فاطمة �سلمان: 

وقعت  وال�سرعة  الثارة  تع�سق  مغامرة  فتاة 

»الكارتنغ«  ال�سيارات  �سباقات  ريا�سة  حب  يف 

 2015 العام  توجهت  عندما  الوىل  النظرة  منذ 

ممن  الزمالء  من  عدد  مع  الكارتنغ  حلبة  اىل 

الذي  الأمر  كهواية،  الريا�سة  هذه  ميار�سون 

الدعم  الريا�سة وب�سيء من  دفعها ملمار�سة هذه 

هذا  تخو�س  اأن  ا�ستطاعت  والتدريب  والت�سجيع 

املجال وحتقق النجاح والتاألق به. 

فتح  ريه  البحرينية  الكارتنغ  مت�سابقة  اإنها 

على  للتحمل  �سباقات  عدة  �ساركت يف  التي  اهلل 

البحرين  يف  �سباق  منها  اخلليجي،  ال�سعيد 

وعمان واأخريا يف الكويت، وا�سفة �سباق الكويت 

 24 حتمل  �سباق  كونه  بالأ�سعب   GulfRun

ال�سباقات  اأ�سعب  من  ويعترب  متوا�سلة  �ساعة 

واأكرثها اإرهاقا على املتناف�سني. 

فقد قادت »الكارت« ل�ساعتني متوا�سلتني دون 

توقف يف اأجواء برد الكويت القار�س ويف �ساعات 

مناف�سا   25 من  اأكرث  مواجهة  يف  الأوىل  الفجر 

املناف�سة  جعل  مما  كثرية  منعطفاتها  حلبة  على 

اإ�سرارا  زادها  ذلك  اأن  اإل  اإجمال  وحادة  خطرة 

على التحمل والإثارة وخو�س مزيد من املغامرة. 

»تأمل ان تكون سفيرة المملكة للعنصر النسائي« 

  ريه فتح اهلل: وقعت في حب  

  »الكارتنغ« من النظرة االولى         
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رئيس بلدية ساو باولو 
يتوقع شراء ايكلستون 

حلبة انترالجوس 

دعم عائلي ومجتمعي 
رية اأكدت اأن عائلتها واملجتمع البحريني تقبل ودعم م�ساركتها يف هذا النوع من الريا�سة 

اإمكانيات  التي يعتقد االغلبية انها ريا�سة ذكورية، منوهة ان املجتمع البحريني ال يفرق بني 

الرجل واملراأة وهذا ما خدمها كثريا يف هذا املجال.

املراأة  دور  مفاهيم  حتدي  على  الطفولة  منذ  ت�سجعها  التي  عائلتها  دور  اىل  اأ�سارت  كما   

التقليدي واالإنخراط يف اأي جمال ي�ستهويها، لذلك تعترب دور االأهل مهما جدا يف دعم الفتيات 

لتمكينهن يف جميع املجاالت، الريا�سية منها واملهنية، اإ�سافة اىل دور املجتمع البحريني عامة 

الذي يتقبل انخراط املراأة يف جميع املجاالت والريا�سات، اإال اأننا اأحيانا ويف بع�ص املناف�سات، 

اخلليجية بالذات، ندرك اأن هناك من ي�ستاء لوجودنا كفريق ن�سائي مناف�ص. 

هذه  تعترب  قائلة:  املجال  هذا  واجهتها يف  التي  والتحديات  ال�سعوبات  اأبرز  ريه  وت�سرح 

كما  الن�سائية  الكوادر  يتبنى  ر�سميني  ورعاة  دعم  وجود  عدم  لذلك  ما،  نوعا  مكلفة  الريا�سة 

يفعلون للرجال ي�سكل عبئا علينا ويعيق االإمكانية على التدريب املكثف واملناف�سة يف ال�سباقات 

املحلية والدولية با�ستمرار. 

قلة العنصر النسائي
من  البع�ص  تقبل  عدم  اإىل  املجال  هذا  يف  اخلليجي  الن�سائي  العن�سر  قله  �سبب  وترجع 

للمراأة  ومتقبل  متفتح  البحريني  واملجتمع  الريا�سة،  من  النوع  لهذا  املراأة  املجتمعات خلو�ص 

الكارتينج، الأنها  املراأة ريا�سة مثل  اأن هناك جمتمعات ال تتقبل خو�ص  اإال  يف جميع املجاالت 

قد تعتربها حكرا على الرجال كون عن�سر اخلطر فيها موجودا، كما ان هذه الريا�سة تتطلب 

لياقة بدنية عالية وقدرة ذهنية على التحمل يف ظروف مناخية اأحيانا تكون �سعبة، لذلك قد 

ي�ست�سعبها البع�ص وخا�سة الن�ساء.

وت�سرح قائلة: اإن الدعم ب�سكل عام �سعيف جدا، بالذات حمليا، فاآخر مناف�ستني يل كانت يف 

عمان والكويت بدعوة من فريق V-Kool Racing يف الكويت للمناف�سة مع الفريق الن�سائي 

الوحيد يف اخلليج، فالدعم يف الكويت اأف�سل مع ان احللبة ال ت�ساهي حلبة البحرين، حيث ان 

البحرين متتلك اأف�سل حلبة للكارتينج على م�ستوى ال�سرق االأو�سط، والكوادر البحرينية التي 

تعمل يف احللبة اأكرث احرتافا ومهنية. لذلك اأمتنى اأن جند الدعم لتطوير مهارات العن�سر الن�سائي 

يف هذه الريا�سة وخا�سة ان البحرين تعترب موطن ريا�سة ال�سيارات يف ال�سرق االأو�سط.

اإليمان بقدراتي 
وتو�سح اأن جتربة �سباقات الكارتنغ اأ�سافت لها الكثري على ال�سعيد ال�سخ�سي واالجتماعي 

فقد ا�ستثمرت هذه الريا�سة �سغفها لالإثارة وال�سرعة بطريقة اآمنة وممتعة مو�سحة بقولها: ان 

ال�سوارع  اإبعادهم عن  وت�ساهم يف  ال�سباب  اأن حتت�سن طاقات  التي ممكن  املرافق  وجود هذه 

العامة مهمة جدا، كما اأنها فتحت يل املجال باالحتكاك مع فرق حملية ودولية واكت�ساب املهارة 

واخلربة من خو�ص مناف�سات �سر�سة. 

وتوا�سل لكن اأهم ما اكت�سبته هو الثقة واالإميان بقدراتي ومناف�ستي للرجل، فعندما اأت�سابق 

اأحيانا اأكون املراأة الوحيدة على م�سمار ال�سباق اأناف�ص ع�سرات الرجال، فال خيار يل اإال اأن اأثق 

بقدراتي حتى اأ�ستطيع املناف�سة واإكمال ال�سباق. 

وعن م�ستوى اململكة يف هذا املجال فتوؤكد ريه اأن امل�ستوى العام يحتاج اىل تطوير من ناحية 

فرق  م�ستوى  على  اأما  الن�سائي.  للعن�سر  حمليا  احلايل  الدعم  لقلة  وذلك  الن�سائية،  امل�ساركة 

الرجال فمملكة البحرين تعترب �سباقة على م�ستوى العامل العربي والفرق البحرينية متكنت من 

اخرتاق العاملية. وت�سيف اأنا �سخ�سيا اأتبع اأ�سلوب ومهارات الفرق البحرينية مثل فريق زين 

وبتلكو لتطوير مهاراتي يف ال�سياقة واملناف�سة الأين اأراهم االأف�سل دائما من ناحية اال�سرتاتيجيات 

واخلطط الفنية، وي�سرفني اأن اأراهم يعتلون من�سات التتويج يف املناف�سات الدولية واأمتنى اأن 

اأعتليها كذلك عما قريب. 

منافسة دولية 
ومتنت ريه يف ختام حديثها اأن تزداد م�ساركة املراأة البحرينية يف هذه الريا�سة املثرية، 

ففي بداياتي كانت هناك عدة كوادر ن�سائية واعدة ت�سرفت باملناف�سة معهن يف فريق واحد يف 

�سباق حتمل يف البحرين يف 2015 لكن لالأ�سف اأغلب الفتيات ال يوا�سلن الأ�سباب �سخ�سية اأو 

مهنية، لذلك نحتاج اىل اأعداد اأكرب حتى ن�ستطيع املناف�سة دوليا با�سم مملكة البحرين. 

البحرين  حلبة  اىل  تذهب  اأن  الكارتينج  ريا�سة  ت�ستهويها  فتاة  كل  اأن�سح  لذلك  وتوا�سل 

للكارتينج وجتل�ص خلف املقود، فان ع�سقت التجربة واالإثارة لن ترتك هذه الريا�سة. وان اأرادت 

املناف�سة فاملواظبة على التدريب اأف�سل طريقة للتح�سن ال�سريع. 

اأما عن خططها امل�ستقبلية اأجابت ريه اأن التدريب املتوا�سل هدفها االأ�سمى وكذلك اأنها تطمح 

اأن تن�سم اىل فريق ر�سمي واأن تكون �سفرية هذه الريا�سة املثرية يف مملكة البحرين للعن�سر 

الن�سائي.

 يخطط رئي�ص بلدية �ساو باولو لبيع 

�سباق  م�ستقبل  ل�سمان  انرتالجو�ص  حلبة 

حلقات  اإحدى  الكربى  الربازيل  جائزة 

فورموال  ال�سيارات  ل�سباقات  العامل  بطولة 

ايكل�ستون  بريين  ي�سعى  اأن  ويتوقع   1

التجارية  احلقوق  عن  ال�سابق  امل�سوؤول 

للم�سابقة لال�ستحواذ عليها.

وكان ايكل�ستون اأكد لرويرتز يف وقت 

اخل�سو�ص  بهذا  مفاو�سات  وجود  �سابق 

بهذا  قرارا  يتخذ  مل  اإنه  قال  ولكنه 

اخل�سو�ص واأملح اإىل اأن ليربتي ميديا املالك 

اجلديد للم�سابقة قد تكون مهتمة اأي�سا.

اإن  البلدية  رئي�ص  دوريا  جواو  وقال 

�سمن  للمدينة  ملكيتها  تعود  التي  احللبة 

برنامج خ�سخ�سة بقيمة �سبعة مليار ريال 

باولو  �ساو  ت�سعى  دوالر(  مليار   2.27(

للقيام به يف ظل م�ساعيها ل�سبط ميزانيتها 

يف خ�سم اأ�سواأ ركود متر به البالد يف اأكرث 

من قرن.

ال�سباق  انرتالجو�ص  وت�ست�سيف 

ل�سباقات  العامل  بطولة  �سمن  الوحيد 

فورموال 1 الذي يقام يف امريكا اجلنوبية.

ورائد  ملياردير  وهو  دوريا،  واأبلغ 

اأعمال يف جمال االعالم، رويرتز »خ�سخ�سة 

احللبة هو �سمان ا�ستمرارية �سباق جائزة 

الربازيل الكربى.«

مهمة   1 فورموال  اأن  »اأعرف  وقال 

ولكن باأموال القطاع اخلا�ص.. لي�ص اأموال 

القطاع  باأموال  تدار  اأن  املمكن  من  الدولة. 

اخلا�ص كحلبة خا�سة.«
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المتسابقة العمانية شذى الزدجالي:

رياضة الكارتنج ليست حكًرا على الرجال 
و أنا ملِهمة لبنات جيلي 

فاطمة �سلمان :

فتاة رغم مر�سها ورغم نظرة املجتمع اليها اإل اأنها ا�ستطاعت اأن تخو�س ريا�سة �سباقات الكارتنغ 

اأ�سا�سيات هذه  �ساعداها على معرفة  اللذين  والدها و�سقيقها  والثقة وبت�سجيع من  الإ�سرار  بروح من 

داخل  متقدمه  لها م�ساركات ومراكز  فكان  لها،  ي�سار  مت�سابقة عمانية  لت�سبح  منها  والتمكن  الريا�سة 

وخارج ال�سلطنة.

اإنها املت�سابقة العمانية �سذى الزدجايل التي دخلت هذا املجال من باب التحدي والإ�سرار لإثبات اأن 

هذه الريا�سة لي�ست حكرا على الرجال، واأن املراأة قادرة على خو�س هذا املجال وحتقيق مراكز متقدمة.. 

يف املقابلة التالية ت�سرح �سذى مزيدا من التفا�سيل عن هوايتها املحببة. 

عدد خاص بمناسبة سباق الفورموال
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لريا�سة  ممار�ستك  بداية  كانت  كيف   ]

الكارتنغ ؟ 

 2014 العام  يف  الريا�سة  هذه  بداأت   -

الريا�سة  هذه  ميار�ص  االأ�سغر  �سقيقي  اأن  علما 

يف  متقدمة  مراكز  وحقق  كما  �سنوات  عدة  من 

كانت  املجال  هذا  بدايتي يف  لكن  الريا�سة،  تلك 

يف احدى املرات عندما كان يتوجب علي تنظيم 

الر�سمي  الدوام  �ساعات  للموظفني خارج  ن�ساط 

الكارتينج يف حلبة اجلمعية  واقرتحت ريا�سة 

العمانية لل�سيارات. 

كثريا  باالأمر �سحك  اأخي  اأبلغت  عندما  لكن 

علي وقال حرفيا: »ال تروحني تف�سلينا« واقرتح 

من  وفعال  االأ�سا�سيات  ليعلمني  معه  اأذهب  اأن 

اأول جتربة اأحرزت نتيجة جيدة واأحببت الفكرة 

ومنذ ذلك الوقت اخذت اأتردد مع اخي وبالت�سابق 

معه ومع زوار احللبة فقد تعلمت الكثري، ومنها 

منع  وكيفية  والتجاوز  املنحنيات  دخول  كيفية 

االآخرين من جتاوزي اأي�سا وهذه كانت البداية.

[ ماذا عن تقبل العائلة واملجتمع العماين ؟

العائلة، على  - مل يكن هناك مانع من قبل 

جميع  يف  يل  م�سجع  اأول  كان  والدي  العك�ص 

كرة  منها  ومار�ستها،  تعلمتها  التي  الريا�سات 

عن  ي�ساألني  ودائما  بل  والفرو�سية،  ال�سلة 

ال�سباقات التي اأخو�سها وعن املراكز التي اأحققها 

وقد يكون وجود اأخي معي عامال اآخر م�ساعدا، 

لل�سيارات  العمانية  اجلمعية  عام  مدير  اأن  كما 

ذلك  يف  برعايتي  وقاموا  ي�سجعني  ما  دائما 

املو�سم.

قلة الجهات الداعمة 

؟  واجهتك  التي  ال�سعوبات  اأبرز  هي  ما   ]

وما �سبب قلة العن�سر الن�سائي اخلليجي يف هذا 

املجال ؟

جهات  وجود  عدم  هو  ال�سعوبات  اأبرز   -

داعمة �سواء على ال�سعيد املادي اأو وجود راع، 

املجال  هذا  يف  الن�سائي  العن�سر  قلة  عن  اأما 

الفتيات  بع�ص  اأن  اىل  يعود  ال�سخ�سي  براأيي 

االأذى  ت�سبب  قد  واأنها  الريا�سة  هذه  من  يرتنب 

)اظن تعترب من ريا�سات املجازفة/ االك�سرتمي( 

وذلك ب�سبب ال�سرعة، و»الكارت« يكون مك�سوفا 

هذه  اأن  كما  االآخرين،  مع  الت�سادم  واحتمالية 

الريا�سة حمتكرة من قبل الرجال والبع�ص قد ال 

يح�ص بالراحة، مع ان املت�سابقة تكون بالكارت 

اخلا�ص بها والزي او البدلة تغطي كامل اجل�سم 

وال�سعر  الراأ�ص  تغطي  التي  للقطعة  باال�سافة 

عدم  عموما  الهام  ال�سبب  واأعتقد  كالفا(،  باال   (

وجود وعي عن هذه الريا�سة لدى الفتيات.

[ ن�سائح تقدمينها لكل فتاة ت�ستهويها هذه 

الريا�سة ؟

اأن ال ت�ستلم وت�ستمر  - ن�سيحتي لكل فتاة 

يوجد  ال  لكن  �سعوبات،  تواجه  قد  كانت  وان 

خ�سارة  كل  من  نتعلم  ونحن  �سهل،  �سيء 

للتطور  فر�سة  بل هي  عائقا،  لي�ست  واخل�سارة 

واأخطائنا  جتاربنا  من  نتعلم  ونحن  والتح�سن 

وخ�سارتنا وجناحنا.

خسارة وزني 

[ ماذا اأ�سافت لك هذه التجربة على ال�سعيد 

ال�سخ�سي ؟

هذه  يل  اأ�سافت  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على   -

الريا�سة الكثري، فقد تعرفت على اأخوة واأخوات 

وكونت  العائلة،  من  اأفردا  اعتربهم  من  منهم 

انني  اىل  اأ�سافة  من دول خمتلفة  �سداقات عدة 

اجلهاز  يف  خلل  وهو  احلمراء  بالذئبة  م�سابة 

املناعي مما �سبب يل التهابا يف املفا�سل وغريها 

ال�سكري،  من  واأعاين  ال�سحية  امل�ساكل  من 

هو  املختلفة  االن�سطة  ممار�سة  يل  فبالن�سبة 

طبيعي  ب�سكل  والعي�ص  االأمرا�ص  هذه  حتدي 

جودة  من  حت�سن  الكارتنغ  ريا�سة  فممار�سة 

ولي�ص  انت�سر  »انا  و�سعاري  و�سحتي  حياتي 

مر�سي« وهي ر�سالة اأو�سلها لكل من يعاين من 

هذا املر�ص وهو اأن حياتنا ال تتوقف ويجب اأن 

نكون اإيجابيني دوما، وجلميع الفتيات والن�ساء 

املزيد  اأرى  واأن  املجال  هذا  الهمهم يف  اأن  اأمتنى 

املحركات  وريا�سة  مماثلة  ريا�سات  يف  منهن 

ب�سكل خا�ص.

قدرات عالية

[ كيف جتدين م�ستوى مملكة البحرين يف 

هذا املجال ؟

- مملكة البحرين لديها اأح�سن الفرق وكان 

مع  البحرين  حلبة  يف  اأتدرب  اأن  ال�سرف  يل 

اإ�سراف  وحتت  بتلكو  وفريق  اليعقوبي  خليفة 

االأ�سخا�ص  اأكرث  اأحد  اعتربه  الذي  عبا�ص  علي 

الداعمني يل وم�سجعيرّ واأوجه ال�سكر لهم جميعا 

اأن  كما  البحرين.  حلبة  يف  العاملني  وجميع 

البحرين لديها قدرة على تنظيم ال�سباقات ب�سكل 

اأح�سن  من  اململكة  يف  جتربتي  وكانت  ممتاز 

فريق  اأن  كما  يل،  وبالن�سبة  التجارب  واأجمل 

يحدث  مبا  ومتيقنون  ممتازون  اأي�سا  املار�سالز 

قبل  من  مق�سودة  اأخطاء  اأي  اأو  ال�سباق  اأثناء 

املت�سابقني مما يلزمهم بالتقيد بالقوانني وتفادي 

اأي حوادث.

[ ماذا عن خططك امل�ستقبلية يف هذا املجال ؟

على  واحل�سول  اال�ستمرار  هي  خططي   -

خارج  �سباقات  يف  وامل�ساركة  املنا�سب،  الدعم 

تدريب  واأي�سا  ال�سلطنة وحتقيق مراكز متقدمة 

الأنهن  الفتيات  من  �سن  اأ�سغر  هم  من  وجتهيز 

اإطار  ويف  التغيري  يحدثن  من  وهن  امل�ستقبل 

مالئم ملجتمعنا اخلليجي والعربي.
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Bahrain 2017

ماذا قالت فنانات البحرين عن سباق الفورموال ؟

فعالية عالمية ناجحة بكل المقاييس

شذى سبت: حدث هام وواجهة للبحرين

وتنظر الفنانة البحرينية �سذى �سبت ل�سباق الفورموال1 على اأنه �سباق 

وحدث هام للملكة ومنطقة ال�سرق االأو�سط، ولكن ارتباطها بالعمل مينعها 

عادة من احل�سور. وحول ذلك قالت »من ال�سعب اأن اأكون متواجدة عادة 

ت�سوير  وفرتة  جديدة  باأعمال  ارتباطي  ب�سبب  وذلك  ال�سباق  حل�سور 

يت�سنى  ال  ولكن  �سنوات  منذ  رغبتي بح�سوره  رغم  الرم�ساين،  للمو�سم 

يل ذلك«.

واأ�سارت اإىل اأن �سباق الفورموال1 »يعترب واجهة للبحرين ت�ستقطب 

العامل وهذا �سيء  الريا�سة من خمتلف دول  عددا كبريا من ع�ساق هذه 

نفتخر به يف اململكة، الأنه ينقل ا�سم البحرين و�سمعة البحرين للعامل«، 

بطل  وت�سجع  تف�سل  كانت  »انها  �سبت  قالت  املف�سل  �سائقها  وعن 

الفورموال1 مايكل �سوماخر«.

وحول حبها لل�سباقات وال�سرعة وجتربتها يف عامل ال�سياقة، ك�سفت 

�سذى اأنها كانت �سائقة متهورة فقالت »مل اأكن األتزم بارتداء حزام االأمان 

مثال،  حمراء  اإ�سارة  فيه  اأجتاوز  الذي  للحد  بالتهور  يل  ي�سل  مل  ولكن 

تعر�ست  بعدما  خا�سة  بالقوانني  األتزم  بل  متهورة  ل�ست  حاليا  ولكنني 

لعدة حوادث بليغة وخ�سرت عدة اأ�سخا�ص مقربني يل جراء حوادث �سري 

مما جعلني اأخاف واألتزم ب�سكل كبري بقوانني املرور«.

حلت  حيث  ال�سيارات  �سباق  جمال  يف  �سابقة  جتربة  ول�سذى 

ك�سيفة على الربنامج ال�سهري »دريفن« للمذيع عبده فغايل. وحول 

هذه التجربة قالت »بالرغم من اأنني مل اأكن اأقود �سيارة ال�سباق 

حينها ولكن االأمر كان خميفا ولكنه جميل«.

اأن �سذى تع�سق ال�سيارات الريا�سية  وعلى الرغم من 

والدتها  رف�ص  اأن  اإال  منها  واحدة  اقتناء  تتمنى  وكانت 

وخوفها عليها منعها من ذلك حيث قالت »اأحب �سيارة 

اىل  واأ�سارت  والفرياري«،  الالمربقيني،  الكورفت، 

»اأنها كانت تود احل�سول على رخ�سة �سياقة دراجة 

نارية ولكن رف�ص والدتها اي�سا منعها من ذلك«.

�سكينة الطوا�س:

يعترب مو�سم �سباق »الفورمول 1« والذي حتت�سنه حلبة البحرين الدولية موطن ريا�سة ال�سيارات من املوا�سم الهامة 

التي يحر�س على ح�سورها البحرينيون وكذلك ال�سياح اخلليجيون والعرب والأجانب، كما يجتذب ال�سباق اأنظار �سرائح 

خمتلفة من املجتمع البحريني، وتروج هذه ال�سرائح بدورها لل�سباق كونه واجهة ح�سارية م�سرفة ململكة البحرين، ومن 

�سمن هذه ال�سرائح هناك العديد من الفنانات اللواتي يحر�سن على املتابعة اأو احل�سور ملثل هذا احلدث العاملي الذي يحت�سن 

جمموعة كبرية من الفعاليات الفنية وال�ستعرا�سات بالإ�سافة لل�سباق الرئي�سي الذي يقام ابتداء من 14 من ال�سهر اجلاري 

ويختتم يف 16 من ال�سهر نف�سه، والتقينا مبجموعة من الفنانات البحرينيات حيث حتدثن عن �سباق الفورمول1 وماذا ميثل 

لهن.

 �سذى �سبت
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[  هيفاء ح�سني

�سيد
ن البور

�سابري
  ]

هيفاء حسين: فعالية جاذبة للسياح
اخلا�ص  العاملي  احلدث  عن  فتحدثت  ح�سني  هيفاء  البحرينية  الفنانة  اأما 

بالفورموال1 بالقول »لالأ�سف ان�سغاالتنا و�سفرنا الدائم يجعلنا ال نلتزم بح�سور 

ال�سباق، فال�سباق يعترب من اأهم الفعاليات التي تقام على اأر�ص اململكة فهي جاذب 

وتطوير  تنمية  يف  ذلك  وي�سهم  لالآخرين  كبرية  مناف�سة  وت�سكل  لل�سياح،  هام 

الدولة«.

االأمان،  واألتزم بحزام  ال�سياقة  اأتهور يف  بالقول »ال  وو�سفت هيفاء �سياقتها 

خالل  واأو�سحت  واحدة،  مرة  احلمراء  االإ�سارة  تخطيت  مني  ق�سد  دون  ولكنني 

حديثها اأنها لي�ست من حمبي ال�سيارات الريا�سية وال متتلك اأيا منها«.

صابرين البورشيد: أحرص على حضور السباق

من جهتها قالت الفنانة واالإعالمية البحرينية �سابرين البور�سيد اإنها حتر�ص 

خارج  بالت�سوير  تن�سغل  كانت  واإن  الفورموال1  �سباق  فعاليات  ح�سور  على 

البحرين اإال اأنها حتر�ص على التواجد يف ال�سباق واإن كان يف اليوم االأخري منه، 

موؤكدة اأن احت�سان مملكة البحرين لهذا ال�سباق العاملي لهو مدعاة فخر واعتزاز 

اأن  البور�سيد  ك�سفت  كما  املقايي�ص،  بكل  ناجحة  عاملية  فعالية  فهي  لكل بحريني 

ال�سائق االأ�سباين فرناندو األون�سو هو �سائقها املف�سل.

وتابعت خالل حديثها اأنها لي�ست �سائقة متهورة اأبدا ولكن �سرعتها يف ال�سياقة 

القانونية  ال�سرعة  تتعدى  ال  ولكنها  اإليه  ذاهبة  تكون  الذي  امل�سوار  على  تعتمد 

اأن تخطت االإ�سارة ال�سوئية مرة واحدة وكانت جمربة على  لل�سارع، و�سبق لها 

اأو  البحرين  �سواء يف  االأمان  حزام  لب�ص  على  دائما  لكنها حري�سة  لالأ�سف،  ذلك 

خارجها.

امل�ساركة  اأو  الريا�سية  ال�سيارات  قيادة  جمال  يف  جتربة  لها  كان  اإذا  وعما 

العالية  ال�سرعة  من  تخاف  كونها  ذلك  اإنها مل جترب  قالت  لل�سيارات  �سباق  يف 

واأ�سافت »ولكن ذلك ال مينع اأن اأجربها ب�سحبة �سائق حمرتف ولو مرة«، واأ�سارت 

اىل اأنها ال حتب اقتناء ال�سيارات الريا�سية بل تف�سل اقتناء �سيارات »اجليب« الأنها 

اأكرث عملية.

ماليزيا 
توقف سباق جائزتها 

الكبرى من 2018 

 اأكدت ماليزيا اأنها �ستتوقف عن ا�ست�سافة 

العامل  بطولة  �سمن  الكربى  اجلائزة  �سباق 

 2018 من  لل�سيارات   1 فورموال  ل�سباقات 

ب�سبب تراجع االإيرادات.

وقالت حكومة ماليزيا يف نوفمرب املا�سي 

اإن بالدها �ستتوقف عن ا�ست�سافة ال�سباق بعد 

يف  البطولة  منظمي  مع  احلايل  العقد  انتهاء 

نهاية 2018.

عن  جنيب  املاليزي  الوزراء  رئي�ص  وقال 

على  الوزراء  جمل�ص  »وافق  بيان:  يف  الرزاق 

 1 فورموال  �سباق  ال�ست�سافة  التعاقد  اإنهاء 

تراجع  ظل  يف   2018 من  بداية  لل�سيارات 

تكاليف  ارتفاع  مع  باملقارنة  االإيرادات 

اال�ست�سافة«.

و�سركة النفط املاليزية برتونا�ص اململوكة 

الذي  لل�سباق  الر�سمي  الراعي  هي  للدولة 

العا�سمة  يف  الدولية  �سيباجن  حلبة  يف  يقام 

كواالملبور.

املا�سي  اأكتوبر  يف  ماليزيا  �سباق  واأقيم 

وفاز به اال�سرتايل دانييل ريت�سياردو �سائق رد 

بول و�سيقام �سباق املو�سم احلايل يف �سبتمرب 

املقبل ليكون اآخر �سباق يقام يف حلبة �سيباجن.

ال�سباق  ا�ست�سافت  �سيباجن  حلبة  وكانت 

ب�سورة منتظمة منذ 1999.

اأحد  ا�ست�سافة  يف  احللبة  و�ست�ستمر 

النارية  للدراجات  العامل  بطولة  �سباقات 

حتى 2021 طبقا للعقد الذي وقع بني دورنا 

للبطولة  التجارية  احلقوق  مالكة  �سبورت�ص 

وماليزيا يف العام املا�سي.

العمليات  م�سوؤول  برات�سيز  �سون  وقال 

التجارية يف فورموال 1 يف بيان: »من املحزن 

اأ�سرة  اأع�ساء  الأحد  وداعا  نقول  اأن  دوما 

فورموال 1«.

تقريبا  عقدين  »طوال  برات�سيز  واأ�ساف 

اأثبت جمهور فورموال 1 يف ماليزيا اأنه واحد 

ب�سباقات  اأكرث اجلماهري حتم�سا واهتماما  من 

البطولة«.

اليوم  الرزاق  عبد  الوزراء  رئي�ص  وقال 

اأي�سا اإن ال�سبب وراء االإلغاء يرجع اإىل تراجع 

مبيعات تذاكر ال�سباق وتدين االهتمام باحلدث 

يف بالده.
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الآليان�س فرن�سيز هي جزء من ال�سبكة الثقافية العاملية التى تهدف اإىل ترويج الثقافة واللغة الفرن�سية يف جميع اأنحاء العامل. 

اأن�سئت يف باري�س يف 21 يوليو 1883 من قبل جمموعة من الرجال البارزين، مبا يف ذلك العامل لوي با�ستري، والدبلوما�سي 

فرديناند دي ل�سب�س، والكاتبني جول فرين واإرن�ست رينان، والنا�سر اأرمان كولني.

بعثت الآليان�س فرن�سيز بباري�س ما يقارب 1085 مركزا يف 136 دولة لن�سر اللغة الفرن�سية والتعريف بالثقافة الفرن�سية 

يف اأرجاء العامل.

تاأ�س�ست الآليان�س فرن�سيز بالبحرين يف �سنة 1969. ويلتحق بالدورات التي تنظمها الآليان�س اأكرثمن 1500 طالب �سنوًيا. 

تعترب الآليان�س فرن�سيز موؤ�س�سة غري ربحيّة ومركًزا ر�سميًا لتعلم اللغة والثقافة الفرن�سية مبملكة البحرين. وتعرف الآليان�س 

باأنها موؤ�س�سة تقدم اأف�سل الدورات يف اللغة الفرن�سية يف جو ودي ومرح، واملكان الوحيد يف اململكة لعمل الإمتحانات الفرن�سية 

.)Delf / Dalf / TCF (

حاليًا يرتاأ�س خالد فخرو جمل�س الآليان�س فرن�سيز بالبحرين. ويديرها كر�ستوف اأولري. 

دورات اللغة الفرنسية

نقدم دورات لغة فرن�سية متنوعة من م�ستوى املبتدئني اإىل 

م�ستوى املحادثة من ) 4 – 10 طالب( منها:

 دورات للبالغني.

 دورات لل�سباب دون �سن الع�سرين.

 دورات لالأطفال بداية من �سن االأربع �سنوات.

 دورات لغة فرن�سية لالأعمال.

 دورات لل�سركات.

 درو�ص خ�سو�سية.

 اختبارات اللغة الفرن�سية.

 اختبارات دبلوم درا�سات اللغة الفرن�سية ) DELF( ودبلوم 

درا�سات اللغة الفرن�سية مرحلة متقدمة ) DALF( با�سراف من 

وزارة الرتبية والتعليم الفرن�سية.

جديدة  دورات  املركز  يقدم  الفرن�سية  اللغة  تعلم  ملحبي 

للمبتدئني جلميع امل�ستويات كل �سهرين، ولالأطفال �سيكون هناك 

الفرتة  خالل  �سنة   12 اإىل   4 �سن  من  ا�سبوعي  �سيفي  ن�ساط 

ال�سيفية ابتداء من �سهر يونيو وحتى �سهر اأغ�سط�ص. 

اآلليانس فرانسيز بالبحرين

دورات لغة فرنسية من 
مستوى المبتدئين إلى مستوى المحادثة
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بدايته  رغم  مكالرين  عن  للرحيل  م�ستعدا  األون�سو  فرناندو  يبدو  ال 

لل�سيارات   1 فورموال  ل�سباقات  العامل  ببطولة  اجلديد  للمو�سم  املتعرثة 

الفريق  ال�سائق اال�سباين �سيظل يف  اإذا كان  اأثارت تكهنات ب�ساأن ما  والتي 

حتى نهاية املو�سم.

جائزة  يف  اأمل  بخيبة  مكالرين  وفريقه  مرتني  العامل  بطل  واأ�سيب 

لل�سيارة  هزيل  اأداء  بعد  اجلديد  املو�سم  �سباقات  اأوىل  الكربى  ا�سرتاليا 

املزودة مبحركات هوندا يف التجارب التي ت�سبق املو�سم.

اأنه قدم ما و�سفه باأنه اأحد اأف�سل عرو�سه،  ومل يتمكن الون�سو، رغم 

من القتال �سوى على مراكز النقاط املتاأخرة قبل اأن يخرج من املناف�سة متاما 

وين�سحب يف نهاية املطاف.

وحل �ستوفل فاندورنه زميله يف الفريق يف املركز 13 واالأخري بعدما 

تاأخر بفارق لفتني عن �سيبا�ستيان فيتل �سائق فرياري الفائز بال�سباق.

مدى  توقعاته  جتاوزت  النتيجة  هذه  باأن  مكالرين  �سعور  ويو�سح 

تدهور حال ثاين اأجنح فريق يف تاريخ فورموال 1.

واأثار م�ستوى مكالرين �سكوكا حول ما اإذا كان ال�سائق اال�سباين البالغ 

عمره 35 عاما �سي�ستمر يف الفريق يف اخر عام من عقده املمتد لثالثة موا�سم.

�سكوكا  املقرب  الون�سو  و�سديق  ال�سابق  ال�سائق  ويرب  مارك  اأثار  كما 

ب�ساأن م�ستقبله خالل حديثه مع و�سائل اعالم بلجيكية.

لي�ص  الكربى »قطعا هذا  ال�سني  ال�سحفيني قبل جائزة  الون�سو  واأبلغ 

�سحيحا«.

الت�سوق يف متجر يف م�سقط راأ�سي.  واأ�ساف »اأف�سل الوجود هنا عن 

اأوا�سل املناف�سة الأنني اأريد املزيد من االألقاب«.

م�ستعد  واأنا  م�ستوياتي..  اأف�سل  اأقدم   ..1 فورموال  »اأناف�ص يف  وتابع 

اأكرث من اأي وقت م�سى.. اأقدم اأف�سل م�ستوياتي«.

ودخل مكالرين، الذي كان اآخر �سباق فاز به عام 2012، املو�سم وهو 

يتوقع اأن يقطع خطوة كبرية يف الرتتيب بعد مو�سم م�سطرب عقب عودته 

للتعاون مع هوندا يف 2015.

وقال ال�سائق اال�سباين: »لي�ص لدي ما اأقوله حاليا.. اإنه �سوؤال للم�ستقبل. 

ال يوجد �سيء م�ستبعد يف احلياة«.

ألونسو
ينفي أنه سيرحل 

عن مكالرين 

الفعاليات واألنشطة الثقافية

ينظم االآليان�ص على طول ال�سنة ما ميكن اأن ن�سميه »مهرجان 

الفعاليات الثقافية والفنية« يحتوي على: 

 احلفالت املو�سيقية والعرو�ص امل�سرحية.

 مهرجان ال�سينما.

 يوم املو�سيقى.

 معار�ص ثقافية.

 معار�ص فنية.

 ليايل البيتونك.

 ور�سات م�سرحية لل�سباب دون �سن الع�سرين.

مختبر الوسائط المتعددة:

لالأع�ساء  ونوفر  التقنيات  اأحدث  مركزنا  يف  ن�ستخدم 

األعاب،  من  تتكون  والتطبيقات  املواقع  من  رائعة  جمموعة 

وق�س�ص، ومتارين يف القواعد جلميع االآعمار. وللجميع حرية 

ا�ستخدام املخترب خالل �ساعات العمل. 

ا:  ميتلك املركز اي�سً

اأكرث من 2000 قر�ص رقمي متعدد االإ�ستعماالت.   

اأكرث من 5000 كتاب.   

جمالت و�سحف فرن�سية.   

الفرن�سية،  االإلكرتونية  الكتب  من  وا�سعة  جمموعة    

كتب �سمعية، حما�سرات، اأفالم وثائقية.

نادي ال�سينما.   

كما حتت�سن االآليان�ص الور�سة الدائمة للتمثيل وذلك    

حتت ا�سراف وزارة االإعالم منذ �سنة 2002.

أوقات الدوام: 

ال�ساعة 1  اىل  ال�ساعة 9 �سباًحا  االأربعاء من  اىل  االأحد   ]

ظهًرا، ومن ال�ساعة 3 ع�سًرا اىل 9 م�ساء. 

[ اخلمي�ص من ال�ساعة 9 �سباًحا اىل ال�ساعة 1 ظهًرا، ومن 

ال�ساعة 3 ع�سًرا اىل 6 م�ساء.

[ ال�سبت من ال�ساعة 9 �سباًحا اىل 4 ع�سًرا. 

لالإت�سال: 

هاتف: 17683295

www.afbahrain.com :املوقع االإلكرتوين

education@afbahrain.com :للتوا�سل
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فوز خارجي 
واأ�سار اىل فوز الفريق يف كل من �سباق البحرين 24hrs و�سباق دبي 12hrs مو�سحا اأن 

امل�ساركة اخلارجية ال تنح�سر يف دبي فقط فالفريق ينظر اإىل جميع ال�سباقات اأيهما ممكن �سمن 

امليزانية املخ�س�سة من اجل امل�ساركة.

وعن اأبرز ال�سعوبات التي تواجه الفريق اأ�سار قائال: اإننا من اأقدم واأبرز الفرق من حيث عدد 

ال�سائقني يف اململكة واأكرب حتد لنا هو الدعم املايل الذي ي�سكل حتديا كبريا ي�سعى الفريق للتغلب 

عليه دائما، كما ال بد اأن يفهم اجلميع اأن �سباق ال�سيارات لي�ص جمرد ريا�سة، امنا هي �سناعة، 

منوها باأن افتتاح م�سمار الكارتنغ الدويل بحلبة البحرين �سيكون له بالغ االثر يف انت�سار اللعبة 

خا�سة واأن الكارتينغ هو القاعدة جلميع �سباقات ال�سيارات. وعن مدى اال�ستفادة من املت�سابقني 

املعمري 18 عاما  را�سد  ان  ال�سعد  اأجاب  االأخرية  الفرتة  ال�ساحة يف  الذين ظهروا على  اجلدد 

البحرينيني  ال�سباب  الباب مفتوح جلميع  واأن  امل�ساركني،  اأ�سغر  وح�سني ح�سن 15 عاما هما 

ليكونوا جزءا من الفريق، �سريطة اأن يكونوا مب�ستوى اأع�ساء الفريق.

أسرة واحدة 
واأكد ان فريق بتلكو خرج العديد من ال�سائقني املحرتفني، وعن امكانية عودة املت�سابقني حممد 

اأفاد ال�سعد ان فريق بتلكو ي�سكل اأ�سرة واحدة  العايل وعبداهلل مطر وغريهما لت�سكيلة الفريق 

اأ�سرة لهم اىل االبد، ويف حال فكروا بالعودة للفريق نحن على امت اال�ستعداد  و�سيظل الفريق 

ال�ستقبالهم واحت�سانهم من جديد و�سمهم اىل ا�سرة الفريق. وعن اأبرز ال�سعوبات التي تواجه 

اإال  اأقدم واأكرب فريق ي�سم مت�سابقني يف مملكة البحرين  فريق بتلكو ري�سنغ قال ال�سعد: نحن 

ال�سواق عن  بع�ص  البتعاد  اإ�سافة  تواجهنا  التي  امل�ساكل  احدى  تعد  الفريق  م�ساألة متويل  اأن 

الفريق حيث يرتتب على الفريق العمل بجد للعثور على �سواق ميتلكون مهارات عالية ال�ستبدال 

ال�سواق ال�سابقني، ويجب اأن تعترب ريا�سة ال�سيارات باأنها �سناعة ولي�ست جمرد ريا�سة.

واأفاد ان فريق بتلكو يقدر كثريا ال�سائقني املحرتفني من االجانب الذين ينقلون للمت�سابقني 

املت�سابقني  العديد من  الفريق  ال�سباب اخلربة واالحرتاف يف هذا املجال لذلك يدعم  البحرينني 

االجانب من اجل ذلك.

رحيل كريستوف 
ال�سعد قائال: ان كري�ستوف هو دائما يف قلبنا،  اأكد  األيم  وعن رحيل كري�ستوف يف حادث 

كل �سباق نخو�سه وكاأنه معنا وبيننا وال ميكننا اأبدا االعرتا�ص على ق�ساء املوىل وقدره لكننا 

نتمنى له اأطيب االمنيات.

ويف ختام حديثه وجه �سكرا خا�سا لكل من بتلكو البحرين وجمموعة بتلكو على كل الدعم 

الذي قدموه للفريق منذ عام 1998 وما زالوا يقدمونه.

فاطمة �سلمان:

 اأكد اأ�سامة ال�سعد مدير اأول العالقات العامة ب�سركة بتلكو ورئي�س فريق بتلكو ري�سنغ اأن الفريق حقق العديد من البطولت 

اإ�سافة اىل الأجواء الأ�سرية والعمل  املحلية واخلارجية بف�سل الطاقم املحرتف الذي يخ�سع للتدريب اليومي كفريق عمل واحد 

اجلماعي التي يوفرها الفريق للمت�سابقني والتي �ساهمت ب�سكل كبري يف الو�سول لهذا امل�ستوى الرائع وكانت من اأبرز مقومات 

النجاح وحتقيق الألقاب على امل�ستوى املحلي واخلارجي. 

واأو�سح اأن الفريق يعتزم امل�ساركة يف �سباق التحمل يف املغرب 24hrs و�سباقات بطولة راأ�س اخليمة الإمارات X30 لالأفراد، 

كما اأن الفريق �سيعلن خالل الأ�سهر القادمة عن �سمه لأ�سغر �سائق �ساب بحريني.

وعن اأهم ال�ستحقاقات للفريق العام 2017 اأكد ال�سعد على اأن فريق بتلكو ري�سنغ يعترب من الفرق الأ�سطورية امل�ساركة يف 

�سباقات SWS املقامة يف فرن�سا، وذلك بعد اإحرازه للمركز الثالث على م�ستوى العامل من اأ�سل 1801 فريق م�سارك، ف�سالً عن 

 24hr 24 يف فرن�سا و�سباق 24 �ساعة املقام يف املغرب وبطولة دبي للتحمل بـ 4 جولت وبطولةhrs RKC م�ساركته يف بطولة

املقامة يف الكويت، بطولة البحرين للتحمل بـ 3 جولت، وبطولة البحرين »�سربينت« لالأفراد مب�ساركة �ستة �سائقني، اإ�سافة اىل 

بطولة راأ�س اخليمه الإمارات X30 لالفراد بثالثة �سائقني.

»بتلكو أول وأقدم فريق بحريني في رياضة السيارات« 

أسامة السعد: نحضر ألصغر سائق بحريني ونعد بالبطوالت 

بتلكو ريسنغ 
يعتبر من الفرق 
األسطورية 
المشاركة في 
SWS سباقات
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لبطولة  اجلدد  املالكني  فيتل  �سيبا�ستيان  االأملاين  فرياري  �سائق  اأهدى   

املثالية،  البداية  ميديا«  »ليربتي  جمموعة  الفورموال1  �سباقات  يف  العامل 

وذلك باإحرازه جائزة اأ�سرتاليا الكربى التي اأقيمت ال�سهر املا�سي على حلبة 

الربت بارك يف ملبورن.

والثالث  فرياري  مقود  خلف  لفيتل  فقط  الرابع  الفوز  اأن  املوؤكد  ومن 

التي  االأوىل  الفئة  بطولة  على  االإيجابي  تاأثريه  له  م�سريته،  يف  واالأربعني 

عانت من امللل الذي فر�سه فريق مر�سيد�ص بعد �سيطرته على املوا�سم الثالثة 

الذي قرر االعتزال  ال�سابقة بف�سل هاميلتون )2014 و2015( وروزبرغ 

بعد اأيام معدودة على تتويجه بطال للمو�سم املا�سي.

للبطولة،  اجلدد  املالكون  بها  يرغب  ما  هي  املتقاربة  املناف�سة  وعودة 

دوالر  مليارات  ثمانية  دفعت  التي  االأمريكية  ميديا«  »ليربتي  جمموعة 

امريكي لال�ستحواذ على اأهم ريا�سة حمركات يف العامل.

دورا  رابعا،  حل  الذي  بول(  )ريد  فري�ستابن  ماك�ص  الهولندي  ولعب 

مف�سليا يف فوز فيتل بحجزه هاميلتون خلفه بعد توقف الربيطاين ال�ستبدال 

اأمام  اخلروج  ثم  بينهما  الهوة  بتقلي�ص  فرياري  ل�سائق  �سمح  ما  اإطاراته، 

�سائق مر�سيد�ص بعدما توقف بدوره يف اللفة 24 )من اأ�سل 57(.

وكان لل�سباق االفتتاحي يف الربت بارك طابعا خمتلفا الأنه اأعلن انطالق 

حقبة ما بعد »العراب« الربيطاين بريين ايكلي�ستون الذي متت تنحيته عن 

�سلطة القرار يف البطولة بعد انتقال ملكية الفورموال1 اىل »ليربتي ميديا«.

لكن هذه االأمور االإدارية ال تعني كثريا ال�سائقني الذين ين�سب تركزيهم 

على �سراع اللقب واأبرزهم هاميلتون الذي اأفلت منه املو�سم املا�سي التتويج 

الثالث املتتايل مع مر�سيد�ص والرابع يف م�سريته.

بعد أن عانت من الملل في المواسم الثالثة السابقة

سباق جائزة أستراليا..
البداية المثالية للمالكين الجدد للفورموال

[  �سائقو 

الفورمول 

املتناف�سون 

مبو�سم 

 2017
يف لقطة 

جماعية
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التقليدي االأول لهذا ال�سباق، وهي املروجة  اأوروبا املركز  تعترب 

اأخرى يف  بداأت منذ عام 1999 ظهور حلبات  له، رغم ذلك،  االأوىل 

�سعبية  اأكرث  اللعبة  جعل  مما  وتركيا  وماليزيا  وال�سني  البحرين 

فاإن عوائدها  الريا�سات كلفة،  اأكرث  على م�ستوى عاملي. وباعتبارها 

االقت�سادية كبرية.

لل�سيارات  الدويل  االحتاد  بوا�سطة  الريا�سة  هذه  تنظم 

عليه  ويطلق   ،)federation international de automobile(

اخت�سارا)FIA(، ويقع مقره مبدينة باري�ص بفرن�سا، ويراأ�سه حاليا 

جون تود. بينما املدير ال�سابق للموؤ�س�سة اخلا�سة امل�سوؤولة واملروج 

)واملتحكم( لهذه الريا�سة هو برينى ايكل�سيتون.

وحتكي الق�سة التاريخية ل�سباقات الفورموال وان جناحا كبريا 

باملنظمني  حدا  ما  املا�سي  القرن  بداية  يف  ال�سعبي  امل�ستوى  على 

العاملية  احلرب  ب�سبب  توقف  امل�سروع  لكن  عاملية،  بطولة  اإقامة  يف 

الثانية. وبعد انتهاء احلرب وحتديدا عام 1947 قرر االحتاد الدويل 

لل�سيارات اإقامة بطولة عاملية وبداأ التخطيط واال�ستعداد لها، اإىل اأن 

انطلقت اأوىل �سباقات الفورموال وان يف 10 اإبريل �سنة 1950 على 

حلبة �سيلفر�ستون يف بريطانيا، وفاز به االإيطايل نينو فارينا، وفاز 

اأي�سا بلقب اأول بطولة لل�سائقني مع فريق األفا روميو.

سيطرة بريطانية إيطالية على 
السباقات

التي  وان  الفورموال  ق�سة  بداأت  احلني  ذلك  منذ 

فاجنيو  االأرجنتيني خوان  ال�سائق  ب�سيطرة  توا�سلت 

األربتو  االإيطايل  من  مبناف�سة  ال�سائقني  األقاب  على 

اأ�سكاري يف اخلم�سينيات من القرن املا�سي، والتي �سهدت 

اأي�سا �سيطرة ال�سركات الربيطانية على ال�سباقات وكان 

من بينها »فانوال« وهي اأول م�سنع ينال اللقب العاملي.

الت�سنيع  ال�ستينيات توا�سلت �سيطرة �سركات  يف 

ظهور  مع  ولوت�ص  ام  اآر  وبي  كوبر  مثل  الربيطانية 

اأولية من فريق فرياري االإيطايل، �سهدت هذه الفرتة تطورا  مناف�سة 

كبريا يف ت�سميم ال�سيارات عرب فريق لوت�ص وذلك ب�سيارة هيكلها من 

قطعة واحدة، م�سنوع من االأملنيوم املقاوم لل�سدمات. وقامت �سركة 

اأ�سناف  اأحد  لوت�ص عام 1968 بطالء �سيارتها بر�سوم لالإعالن عن 

ال�سجائر ليدخل الأول مرة نظام الراعي الر�سمي يف الفورموال وان.

احتادا  توؤ�س�ص  منها  جعل  املحركات  عامل  على  الفرق  �سيطرة 

معنيا للحفاظ على حقوقهم يف العام 1974 وهو اأبرز اأحداث العقد 

ال�سابع من القرن املا�سي اإىل جانب تاأ�سي�ص االحتاد الدويل لل�سيارات 

)FIA( يف العام 1979.

الفورموال وان توقيع  االأخرية �سهد عامل  الع�سرين  االأعوام  ويف 

ت�ساعد  بعد   )FIA(و ال�سانعني  احتاد  بني  كونكورد  اتفاقية  اأول 

عدد  اإلغاء  اإىل  اأدى  التلفزيوين مما  البث  اأرباح  على  بينها  اخلالفات 

من ال�سباقات، و�سهدت االتفاقية اإعطاء الفرق ن�سبة حمددة من اأرباح 

البطولة يف العام 1981، ومت توقيع اتفاقية كونكورد جديدة مدتها 

امل�سابقة  قوانني  وتعديل  االأرباح  توزيع  عملية  لتنظم  �سنوات  ع�سر 

ا�ستعمال  اإلغاء  مع  لل�سباقات  التنظيمي  ال�ساأن  وت�ساعف  1997م، 

نظام التاأثري االأر�سي الإ�سعافه قدرة التحكم يف ال�سيارات.

قوية  مناف�سة  البداية  �سهدت يف  فقد  التناف�ص  م�ستوى  على  اأما 

بني الربازيلي ايرتون �سينا والفرن�سي االن برو�ست �سائقي مكالرين 

على لقب ال�سائقني، التي انتهت عام 1993 باعتزال برو�ست ووفاة 

مارينو  �سان  �سباق  يف  مروع  حادث  بعد  �سينا  ارتون  الربازيلي 

مايكل  االأملاين  بني  �سبابي جديد  تناف�ص  بعد  فيما  1994م، جاء 

توج يف  ال�سائقني،  األقاب  على  هاكنن  ميكا  والفنلندي  �سوماخر 

النهاية بظهور عمالق الت�سنيع االإيطايل فريق فرياري مع النجم 

االأملاين �سوماخر.

ال�سيطرة االإيطالية للم�سنعني والفردية مع ال�سائق االأملاين 

�سوماخر كانت متوا�سلة مع انتقال بطولة العامل اإىل فرتة 

القرن احلايل حمطمني كل االأرقام القيا�سية يف ال�سيطرة 

التتويج  بينها  ومن  وان  الفورموال  األقاب  كل  على 

يف  مرة  الأول  الكربى  البحرين  جائزة  ب�سباق 

ال�سرق االأو�سط 2004.

لقب  اأول  على  رينو  فريق  ي�سجل  اأن  قبل 

 عامل الفورمول وان، عامل املحركات الأ�سرع على وجه الأر�س، ي�سنف باعتباره الأعلى من �سباقات الفورميال ذات املقعد 

الفردي والعجالت املفتوحة، وهو جمموعة �سباقات �سنوية تعرف با�سم اجلائزة الكربى توؤدى على حلبات خا�سة معدة لهذا 

الغر�س، ونادرا ما يوؤدى ال�سباق يف الطرق العادية خارج امل�سمار.

جتمع نتائج كل �سباق من �سباقات اجلوائز الكربى يف املو�سم، ومن ثم تتحدد �سنويا جائزتان، واحدة منهما لل�سائقني 

والأخرى مل�سنعي ال�سيارات، يف �سباقات الفورمول وان تتخطى �سرعة ال�سيارات املت�سابقة �سرعة 320 كلم/ �ساعة )200 

ميل يف ال�ساعة(.

سباقات الفورموال واحد  
تاريخ طويل من التحدي بين الصانعين والسائقين  

[  مايكل �سوماخر
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عاما(   24( األون�سو  فرناندو  االإ�سباين  لل�سائق  لقب  واأول  لل�سانعني، 

وهو اأ�سغر �سائق يف تاريخ الفورموال وان بلقب ال�سائقني عام 2005.

األسطورة شوماخر يعلن اعتزاله
يف العام 2006 حقق رينو والون�سو ذات االإجناز، ما جعل االأملاين 

�سوماخر يرحل عن مناف�سات البطولة باإعالنه االعتزال.

املوا�سم  اأكرث  من   2007 العام  جعل  البطولة  عن  �سوماخر  غياب 

اإثارة يف تاريخ الفورموال وان، الفنلندي كيمى رايكونن �سائق فريارى 

يحرز لقب ال�سانعني يف ال�سباق االأخري من املو�سم، بعد مناف�سة �سديدة 

من الوافد اجلديد، الربيطاين لوي�ص هاميلتون. وهو املو�سم الذي �سهد 

ف�سيحة جت�س�ص على فريق فرياري من قبل ماكالرين، عوقب االأخري على 

اإثرها بغرامه 100 مليون دوالر وجتريده من نقاط بطولة ال�سانعني.

اأول �سباق ليلي يف تاريخ الفورموال وان يف �سنغافورة من  وكان 

خالل حلبة �سوارع عام 2008، وقد فاز بال�سباق �سائق رينو االإ�سباين 

فرناندو الون�سو و�سهد املو�سم فوز الربيطاين االأ�سمر لوي�ص هاميلتون 

الفورمال  تاريخ  يف  بطل  اأ�سغر  يكون  وبذلك  لل�سائقني  العامل  ببطولة 

واأول �سائق اأ�سمر يحرز البطولة وقد ح�سم اللقب يف اآخر منعطف يف 

اللفة االأخرية من ال�سباق.

يف العام 2009 �سجلت اأبو ظبي احل�سور العربي الثاين عرب �سباق 

جائزة حلبة يا�ص مارينا، لت�سهد البطولة فيما بعد ح�سور كل من كوريا 

اجلنوبية والهند.

لقب الصانعين والسائقين لريد بول وفيتيل

ويف املوا�سم املا�سية �سهدت البطولة �سيطرة كبرية عرب فريق 

لقب  على  فيتيل  �سب�ستيان  االأملاين  وال�سائق  رينو  بول  ريد 

الفريق  مناف�سة  من  الرغم  على  وال�سائقني،  ال�سانعني 

من  بتاألق  االأخري  ال�سباق  حتى  فرياري  االإيطايل 

�سهدت  كما  الون�سو،  فريناندو  االإ�سباين  ال�سائق 

البطولة عددا من التغريات الفنية واالإدارية 

االإثارة  من  مزيدا  اأ�سفت  والتي 

والندية على عامل املحركات.

العا�سر  ال�سباق  احت�سان  مع  موعد  على  البحرين  حلبة  وكانت 

للفورموال  وال�ستني  ال�ساد�ص  املو�سم  االأ�سهر يف  املحركات  لها يف عامل 

ب�سبب  املناف�سة  ناحية  الغمو�ص من  لفه  الذي  وان، يف مو�سم 2015 

التعديالت التي اأدخلت على ال�سيارات، فيما بدا فريق مر�سيد�ص اي ام 

اأداء  اإىل  جي مر�سحا لفر�ص تفوقه جمددا يف ال�سباقات االأوىل ا�ستنادا 

�سيارته يف ال�سباقات اجلديدة. 

غري  ب�سكل  وان  للفورموال  العامل  بطولة  من  املو�سم  هذا  وينطلق 

ال�سيارات  ريا�سة  تاريخ  باأكرب تغيريات يف  البطولة  تنطلق  اإذ  متوقع 

واأبرز التغيريات: حجم االإطارات، حجم هيكل ال�سيارة مقدمة ال�سيارة 

والكثري غريها وتهدف هذه التغيريات لزيادة �سرعة ال�سيارة مبا يعادل 

5 ثوان اأقل لكل لفة مما يجعل ال�سباق اأكرث اإثارة.

وينطلق يف هذا املو�سم ب 10 فرق و20 �سيارة على خط االنطالق 

انديا، ها�ص، ريد بول،  اأبرزهم: مر�سيد�ص، ماكالرين، فرياري، فور�ص 

رينو، �ساوبر، ويليامز وتورو رو�سو. وذلك بعد خروج فريق مانور، 

بع�ص الفرق قد ك�سفت عن �سياراتها للمو�سم اجلديد، لذا الكل يف حالة 

تاأهب واإثارة النطالقة املو�سم.

الدولية و�سركة طريان اخلليج على  البحرين  بينما �ستكون حلبة 

ملو�سم  وان  للفورموال  العامل  لبطولة  الثالثة  اجلولة  ال�ست�سافة  موعد 

2017 واملنظمة من االحتاد الدويل لل�سيارات والتي �ستقام يف الفرتة من 

14 - 16 اأبريل املقبل �سمن االحتفال بالذكرى الثالثة ع�سرة ال�ست�سافة 

�سباق الفورموال وان، وذلك بعد النجاح املبهر الذي �سجلته يف غ�سون 

ال�سنوات املا�سية من ا�ست�سافتها جلوالت بطولة العامل.

[ وكالة اأنباء البحرين

[  نينو فارنيا[  اآلن برو�ست[  اآرتون �سينا[  خوان فاجنيو
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تمنوا ظهور متسابقين بحرينيين لخوض منافساتها مستقبال

رياضيون: الفورموال 1 فرصة 
للتبادل الثقافي وزيادة الخبرات

خبرات وقدرات 

ا�ستغالل هذا احلدث بتقدمي  وياأمل املعمري ان يتم 

والت�سجيع  واالإهتمام  الدعم  خالل  من  حملي  مت�سابق 

للخروج مبت�سابق قادر على املناف�سة وخو�ص �سباقات 

نحن منتلك  طاملا  ال  ومل  املختلفة  الفورمال مب�ستوياتها 

اأر�سية التدريب ومنتلك اخلربات والقدرات وال ينق�سنا 

تدريب  مبع�سكرات  واالإلتحاق  املادي  الدعم  �سوى 

خارجية من اجل الو�سول للعاملية.

حلبة  من  مطويع  دانة  »املار�سال«  اأكدت  بينما 

البحرين الدولية اأن حدث )الفورموال1( يعد اأمرا عامليا 

و�سع اململكة على اخلارطة الريا�سية بو�سوح وجعلها 

نحو  اليوم  تتجه  والعيون  الدول  جميع  انظار  حمط 

الباهر لدولة �سغرية  النجاح  هذا احلدث ال�سخم وهذا 

بجدارة،  وتنجح  الهام  احلدث  هذا  تن�سم  ان  ا�ستطاعت 

منوهة اننا كريا�سيني لنفخر بهذه املنا�سبة التي متكننا 

من روؤية مملكتنا عالية حماطة بجماهري من جميع دول 

العامل وبعدد من الريا�سيني العامليني اأي�سا..

اال�ستعداد  عن  دانة  حتدثت  املو�سم  هذا  وعن 

اأجل  من  لها  اجلميع  خ�سع  التي  املكثقة  والتدريبات 

املو�سم  هذا  وان  خا�سة  اجلميع  واأمان  �سالمة  �سمان 

فاطمة �سلمان:

لهم فر�سة  الذي متثل   1 الفورمول واحد  اإ�ست�سافة مناف�سات بطولة  اململكة �سنويا يف  بنجاح  الريا�سيني  اأ�ساد عددا من 

للتبادل الثقايف والريا�سي وح�سد مزيد من اخلربات العاملية الأمر الذي ي�سيف الكثري اىل ر�سيد مملكة البحرين على ال�سعيد 

الريا�سي، متوقعني ملو�سم هذا العام مزيدا من الإثارة واحلما�س خا�سة مع زيادة ال�سرعه وتغيري موا�سفات �سيارات ال�سباق 

الأمر الذي يعني مزيدا من املناف�سة ومزيدا من اجلماهري وحمبي ريا�سة ال�سيارات.

من جانبه يقول املت�سابق را�سد املعمري ان م�سي �سنوات على هذا احلدث الريا�سي العاملي ينم عن جناح اململكة يف ا�ست�سافة 

هذا احلدث الهام عاما بعد عام كما ينم عن وعي جماهريي بهذه الريا�سة التي باتت تلهم الكثريين وت�سعل احلما�س والإثارة 

لدى حمبيها. 

من  خا�سة  اخلربات  من  مزيد  ح�سد  كريا�سيني  ميكننا  املو�سم  هذا  يف  قائال  الريا�سي  الثقايف  للتبادل  فر�سة  انه  واأكد 

املت�سابقني العاملني حيث يتيح لنا هذا احلدث الإلتقاء باأ�سخا�س يف نف�س املجال وبالتايل يتم تبادل اخلربات واملهارات واملعرفة 

وتتوطد العالقات البحرينية بغريها من الدول الجنبية..
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املوا�سفات  مع  للجميع  التحدي  من  نوع  طياته  يف  يحمل 

اأثناء  خا�سة  املقررة  وال�سرعه  ال�سباق  ل�سيارات  اجلديدة 

لتجنب  وا�ستعداد  ودقة  حما�ص  اأكرث  جتعلنا  املنعطفات 

انه  متوقعة  ال�سباق  �سري  تعرقل  قد  اأمور  واأي  احلوادث 

املو�سم االكرث خطورة.

جائزة البحرين أبهرت العالم

بحلبة  املار�سالز  –رئي�ص  حممد  جا�سم  اأو�سح  بينما 

اأ�سبحت خري مناف�ص  اليوم  اململكة  اأن   – الدولية  البحرين 

اأخرى كونه حدث  اأحداث ريا�سية  لدول غربية ت�ست�سيف 

وخارج  داخل  من  غفرية  جماهري  ي�ستقطب  عاملي  �سنوي 

اململكة بف�سل احلنكة واخلربة والدراية واال�ستعداد امل�سبق 

جلميع العاملني يف حلبة البحرين الدولية.

دولة  كونها  العامل  اأبهرت  واأن  �سبق  اململكة  اأن  وبني 

�سغرية مب�ساحتها قادرة على اإ�ست�سافة هذا احلدث ال�سخم 

غري  احلدث  هذا  املقابل  ويف  له  مثيل  ال  وجناح  بحرفية 

يف  الريا�سية  الثقافة  �ساعف  فقد  لدينا  الريا�سي  املفهوم 

النوع  العديد يجهل هذا  ال�سيارات بعدما كان  جمال �سباق 

من الريا�سة..

بع�ص  وتغيري  املوا�سفات  يف  التغيري  ان  ويوا�سل 

عاملني  من  للجميع  اإثارة  ت�سكل  العام  لهذا  القوانني 

ب�سكل  نعمل  يجعلنا  الذي  االأمر  وجماهري  ومت�سابقني 

م�ساعف هذا العام خا�سة مع تغري الوقت امل�سموح به لنا 

�سابقا لالإطالع على �سري االأمور فبدال من 30 ثانية اأ�سبح 

بالتحديد وهذا يتطلب منا  ثانية  لنا 15  املخ�س�ص  الوقت 

�سرعة ودقة وحرفية كبرية.

ل�سباقات  ي�سل  بحريني  مت�سابق  تواجد  ومتنى 

ال�سباب  داعيا  الفورماال1 على م�ستويات خارجية وعاملية 

ال�سركات  املجال كما يدعو  اإىل االنخراط يف هذا  البحريني 

اأن تتبنى ريا�سيني حمليني وتدعمهم للو�سول لهذا امل�ستوى 

يف  كما  عال  م�ستوى  على  ريا�سي  ت�سويق  لوجود  اإ�سافة 

الدول الغربية.

موسم مليء باإلثارة والحماس

 – ري�سنغ  بتلكو  فريق  مت�سابق   – ال�ساعي  خالد  اأما 

وثقافة  وعي  زيادة  يف  بارز  دور  واحد  للفورمال  اأن  فقال 

الريا�سيني عندما يلتقون مبجموعة من الريا�سيني يف جمال 

�سباق ال�سيارات كما اأنه يعد احلدث االأهم لكل حمبي ريا�سة 

ال�سرعة  حيث  من  اجلديد  يحمل  املو�سم  وهذا  ال�سيارات، 

من  ومزيد  اجلماهري  من  مزيد  نتوقع  لذلك  معا  وال�سالمة 

املناف�سة.

يف  كثريا  �ساهمت  التي  البحرين  حلبة  دور  واأ�سار 

لهم  اأتيحت  عندما  الريا�سة  هذه  حمبي  من  اأجيال  تخريج 

اأن  املحبذة ونتمنى م�ستقبال  الهواية  الفر�سة ملمار�سة هذه 

ن�سارك يف �سباقات عاملية ونرفع ا�سم اململكة عاليا..

اأجل  من  موؤخرا  ال�سيارات  احتاد  توجه  على  واثنى 

توجيهها  على  والعمل  ال�سن  �سغرية  ال�سابة  املواهب  دعم 

وتدريبها مبكرا من اجل الو�سول الحقا للعاملية و�سباقات 

الفورمال.

يعتقد جونرت �ستايرن رئي�ص ها�ص املناف�ص يف بطولة العامل لل�سيارات 

فورموال 1 اأن حمرك فرياري رمبا يتفوق على حمرك مر�سيد�ص املهيمن على 

اللقب يف ال�سنوات االأخرية.

املتحدة،  الواليات  يف  جلهات  ملكيته  تعود  الذي  ها�ص،  وي�ستعني 

يف  املو�سم  هذا  �سباق  باأول  فاز  الذي  االيطايل  فرياري  فريق  مبحركات 

ا�سرتاليا بف�سل �سائقه �سيبا�ستيان فيتل.

وقال �ستايرن قبل �سباق جائزة ال�سني الكربى يف �سنغهاي »وجود هذا 

املحرك يعني اأن التح�سن مل يحدث يف عن�سر واحد بل حت�سنت كل العنا�سر 

مقارنة بالعام املا�سي.«

واأ�ساف »املحرك اأ�سبح تناف�سيا مثل حمرك مر�سيد�ص اإن مل يكن اأف�سل. 

فاز فرياري يف ا�سرتاليا لكن جميع الفرق تطورت وتتطلع لالأف�سل. قاموا 

بخطوات جيدة ولوال م�ساعدة فرياري ملا اأ�سبحنا يف هذا الو�سع.« وف�سل 

ال�سائق  لكن  ملبورن  يف  النهاية  اإىل  �سيارتيه  من  باأي  الو�سول  يف  ها�ص 

الفرن�سي رومان جروجان تاأهل يف املركز ال�ساد�ص ب�سكل مبهر متفوقا على 

وليامز، املدعوم من مر�سيد�ص، وفور�ص انديا.

وا�سطر جروجان لالن�سحاب ب�سبب ت�سرب لل�سوائل يف �سيارته بينما 

�سائق  اريك�سون  ماركو�ص  مع  ا�سطدام  حلادث  ماجنو�سن  كيفن  تعر�ص 

�ساوبر يف بداية ال�سباق ثم عانى من م�ساكل يف اأنظمة التعليق بال�سيارة.

الثامن  املركز  يف  املا�سي  املو�سم  اأنهى  الذي  ها�ص  اأن  �ستايرن  واأكد 

»ي�سعر بتفاوؤل حذر« ب�ساأن اإمكانية التناف�ص والتقدم خطوات لالأمام.

�سنوات  ثالث  اآخر  يف  وال�سانعني  ال�سائقني  بلقبي  مر�سيد�ص  وفاز 

اأول �سائق ال ينتمي  وح�سم 51 من 60 �سباقا منذ 2014. واأ�سبح فيتل 

ملر�سيد�ص يت�سدر ترتيب البطولة منذ 2013.

رئيس هاس: 
محرك فيراري ربما يكون 

أفضل من مرسيدس 
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»ديفجي أوروم« 
تحتفل بأسبوع العرائس في البحرين

ملا  البحرين،  املجوهرات مبملكة  ت�سميم  دور  اأهم  اأحد  اأوروم«  »ديفجي  تعترب حمالت 

متتلكه من خربة عريقة يف جمال ت�سميم املجوهرات، حيث متتد خربتها الأكرث من ن�سف قرن 

البحرين  العرائ�ص يف  باأ�سبوع  االحتفال  االآن ب�سدد  العام 1950م، وهي  تاأ�س�ص يف  حيث 

يف الفرتة من 22 حتى 29 من ابريل اجلاري، و�ستقام هذه الفعالية يف كافة فروع »ديفجي 

اأوروم« الكائنة مبجمع العايل، جممع البحرين �سيتي �سنرت وجممع ال�سيف.

جموهراتهن  اختيار  من  �سيتمكرّنرّ  حيث  احلملة،  هذه  يف  ال�سدارة  للعرائ�ص  و�ستكون 

املنا�سبة املقدمة من »ديفجي اأوروم« والتي تفتخرت بها حمالت »ديفجي اأوروم«، حيث اإن هذه 

الت�سكيلة املخ�س�سة للعرائ�ص �ستكون جزًءا مهًما متاًما كاملنا�سبة التي حتتفل بها العرائ�ص، 

اأ�سبوع العرائ�ص هي اللحظة املثالية لت�سهد العرائ�ص جمموعة مذهلة ومميزة من  ففعالية 

املجوهرات امل�سنعة باليد، والتي متت �سناعتها بدقة واحرتافية عالية ليح�سلن على قطع 

فنية عالية االإتقان م�سنوعة بتفاٍن.
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الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة »F&B creations« عدي ماكندان:

األسعار لدى »كافالي كافيه« بمتناول الجميع 

على الرغم من اإلسم العالمي لهذه العالمة

ح�سني املرزوق:

على   2013 العام  يف  تاأ�س�ست   »F&B creations« �سركة 

اأيدي جمموعة من رواد الأعمال البحرينيني الذين ميتلكون خربة 

الإعالم،  الأ�سول،  واإدارة  والعقارات  كالبناء  عدة جمالت  يف 

ململكة  العاملية  ال�سركات  خمتلف  جلب  بهدف  تاأ�سي�سها  ومت 

املدى  بعيدة  روؤية  لها  اأن  كما  اإدارتها،  على  والعمل  البحرين 

يف الإ�ستثمار.

ول�سركة »F&B creations« بنية اأ�سا�سية ترتكز عليها 

التي  الفروع  الأمتياز يف اخلدمة حيث ت�سعى يف كافة  وهي 

فروع  عدة  ولل�سركة  للعامل،  ال�سحيح  املنتج  لتقدمي  تديرها 

كربى مبملكة البحرين وخمتلف دول جمل�س التعاون اأبرزها 

و  كافيه«  »بر�س  »�سفل«،  فرز«،  »يوجن  كافيه«،  »كافايل 

ويف  التجارية،  العالمات  كربى  من  العديد 

هذا اللقاء الذي جمعنا مع الرئي�س 

»عدي  للعمليات  التنفيذي 

 F&B« ب�سركة  ماكندان« 

�سن�سلط   »creations
»كافايل  على  ال�سوء 

على  للتعرف  كافيه« 

هذا  به  يتميز  ما  اأبرز 

املقهى احلامل للعالمة 

امل�سهورة  الإيطالية 

ن�س  يلي  وفيما 

اللقاء:
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[ ما اجلديد يف »كافايل كافيه«؟

اأطباق  متوا�سل  ب�سكل  ملرتاديه  كافيه«  »كافايل  يقدم   -

جديدة مع كل مو�سم، فموؤخراً عملنا على تخ�سي�ص قائمة طعام 

حتمل اإ�سم »ربيع الثقافة« حيث مت تخ�سي�سها لتكون متزامنة 

قائمة طعام  القائمة  �سبق هذه  كما  الثقافة،  ربيع  مع مهرجان 

عرو�ص  من  امل�سمى  هذا  اأخذ  مت  حيث   »FW16« اإ�سم  حتمل 

املن�سرم  للعام  وال�ستاء  اخلريف  مبو�سم  اخلا�سة  االأزياء 

و�سيكون هناك قائمة طعام خا�سة ب�سهر رم�سان املبارك.

[ على ماذا حتتوي قائمة »ربيع الثقافة«؟

- يف هذه القائمة لدينا العديد من االأطباق االإيطالية ذات 

اأن  اإال  ال�سهري  االإيطايل  »الكالزوين«  طبق  مثل  املحلي  الطابع 

مكوناته م�سابهة لفطرية »الربيع« املتداولة واملعروفة مبملكة 

البحرين، اإ�سافة لطبق »Lamb crusted« وهو عبارة عن طبق 

من الري�ص يقدم مع الرز مع �سل�سة »الهري�سة«، وهناك العديد 

من االأطباق االإيطالية امل�سهورة التي حتمل الطابع املحلي.

[ هل تفر�س العالمة التجارية »كافايل« عليكم بع�س القيود 

حول اإعداد الأطباق؟

علينا  تفر�سها  التي  واحللويات  االأطباق  من  عدد  هناك   -

املختلفة حيث  الكعك  اأ�سناف  مثل  »كافايل«  التجارية  العالمة 

النوعية من احللويات بت�ساميم واأوزان حمددة من  تاأتي هذه 

اإ�ستبدال ت�ساميمها  قبل العالمة التجارية »كافايل« وال ميكننا 

اأو اأوزانها، اأما بقية االأطباق فترتك لنا »كافايل« حرية حت�سري 

االأطباق فكما ذكرت موؤخراً لدينا عدد من االأطباق االإيطالية ذات 

الطابع املحلي والتي نقدمها للزبائن من دون اأن تفر�ص علينا 

»كافايل  لـ  منت�سرة  فروع  فهناك  قيود،  اأية  التجارية  العالمة 

كافيه« يف خمتلف اأنحاء العامل ومن ال�سعب التحكم يف ذائقة 

الإ�سم  احلاملة  املقاهي  بها  تتواجد  التي  الدول  هذه  �سعوب 

العالمة التجارية.

[  ماذا عن الأ�سعار هل هي مرتفعة ب�سبب حمل املقهى لإ�سم 

ماركة عاملية راقية؟

- االأ�سعار لدى »كافايل كافيه« معقولة ويف متناول اجلميع 

وغري مبالغ فيها اأبداً، على الرغم من الذوق العايل يف التح�سري 

والتقدمي اىل جانب الديكور الراقي من »كافايل«.

[ ما الذي مييز »كافايل كافيه« عن بقية املقاهي واملطاعم؟

ومميزة  �سهية  اأطباق  بتقدمي  كافيه«  »كافايل  يتميز   -

اأ�سناف  خمتلف  جانب  اإىل  والتزيني،  التح�سري  ناحية  من 

احللويات والقهوة هذا من جانب االأطعمة، اإال اأن لدى »كافايل 

كافيه« م�سوؤولية اإجتماعية جتاه هذا الوطن املعطاء حيث قمنا 

»املوؤ�س�سة  ل�سالح  االأطباق  بع�ص  ريع  من  جزء  بتخ�سي�ص 

ل�سرائنا  اإ�سافة  للمحتاجني،  بها  للتربع  امللكية«  اخلريية 

والدواجن  واللحوم  املحلية  املزارع  من  الطازجة  للخ�سار 

االإنتاج  اأجل دعم  االإ�سالمية وذلك من  ال�سريعة  املذبوحة وفق 

املحلي.
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جائزة أستراليا للفورموال 1 
تسلط الضوء على مشكلة التخطي 

   دخلت بطولة العامل ل�سباقات ال�سيارات فورموال 1 حقبة جديدة عرب �سباق جائزة ا�سرتاليا الكربى اأول �سباقات املو�سم اجلديد 

وذلك باطارات اأكرب و�سيارات اأ�سرع ا�سافة لفوز فرياري الذي طال انتظاره ولكن االفتقار للتخطي اأثناء ال�سباق يثري القلق.

وقال الربازيلي املخ�سرم فيليبي ما�سا �سائق وليامز يف رده على �سوؤال ب�ساأن مدى �سعوبة تخطي املناف�سني »اأي تخط؟«.

ومل تكن حلبة الربت بارك يف ملبورن يف مراكز متقدمة على قائمة احللبات التي ت�سهد اأكرب عدد من مناورات التخطي ولكن مل يكن 

هناك اأي عمليات تخط تقريبا بعد اأول لفة اأم�ص.

وتخطى �سريجيو برييز �سائق فور�ص انديا �سائقي تورو رو�سو بينما دخل زميله يف الفريق ا�ستيبان اوكون يف مناف�سة ثالثية 

تخطى فيها هو ونيكو هولكنربج ) رينو( مناف�سهما فرناندو األون�سو �سائق مكالرين.

ولكن هذه كانت تقريبا اأبرز لقطات �سباق مل ي�سهد اأي حوادث اأو دخول �سيارة االأمان.

ال�سائقني  من  بالقرب  القيادة  ال�سعب  من  »كان  قائال:  املناف�سني  بتخطي  ا�ستهر  والذي  بول  رد  �سائق  فر�ستابن  ماك�ص  وا�ستكى 

االخرين«.

قواعد  اأن  التجارب  خالل  اأبرز  الذي  مرات  ثالث  العامل  بطل  هاميلتون  لوي�ص  اأمثال  من  ل�سائقني  مفاجئة  م�سكلة  تلك  تكن  ومل 

االن�سيابية اجلديدة لها تاأثري �سلبي وقد توؤدي اإىل اأن تكون ال�سباقات اأ�سبه باملواكب.

وزادت قوة ال�سغط ال�سفلي يف ال�سيارات هذا املو�سم ما اأدى لتجاوزها للمنعطفات ب�سكل اأ�سرع وزيادة م�ستوى عدم ال�سيطرة على 

ال�سيارة ما ي�سعب عمليات التخطي.

وقال فالتريي بوتا�ص �سائق مر�سيد�ص: »حتى يف ال�سنوات ال�سابقة كان من ال�سعب تخطي املناف�سني فور تفوقهم بفارق ثانية 

ال�سيارة ب�سورة  ال�سيارة وبهذا ال ن�ستطيع التحكم يف  اأو ثانية واحدة.. ب�سبب تخلخل الهواء ما يوؤثر �سلبا على ان�سيابية  ون�سف 

كبرية«.

واأ�ساف »االآن.. وبالنظر اإىل اأن االن�سيابية تلعب دورا كبريا يف ال�سيطرة على ال�سيارة، فاإن التاأثري بات اأكرب«. 

خدمة رويرتز الريا�سية
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