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�أكرث من  �أبريل �حلايل مبرور  حتتفل �ململكة يف �لفرتة من 6 �ىل 8 

�أربعة ع�سر عاما على ��ست�سافتها لأكرب حدث ريا�سي يف �سباق �ل�سيار�ت 

)�لفورمول و�حد( يف �أبريل 2004حيث متكنت من خالل �لتخطيط �ل�سليم 

�أكرث من هدف يف وقت و�حد،  �لنجاحات �ملتو��سلة و�إجناز  من حتقيق 

�لأول ن�سر ثقافة �لفورمول و�لتعريف باأهمية هذه �لبطولة ومردود�تها 

على خمتلف �لقطاعات وخا�سة �لإقت�سادية و�لتجارية �إ�سافة �إىل خلق 

قاعدة عري�سة من �جلماهري �لبحرينية و�خلليجية �لتي تنتظر ب�سغف 

�إقامة هذه �لبطولة �سنويا لتتابع مناف�ساتها وم�ساهدة جنومها من �سو�ق 

�لفورمول ومعرفة �آخر ما تو�سلت �إليه �سناعة �ملحركات.

ل�سك �أن هذ� �ل�سباق قد و�سع �ململكة على خريطة �لعامل �لريا�سية 

�لبحرين يف  تعي�سها  �لتي  و�لتنموية  �حل�سارية  �لنه�سة  للعامل  و�أبرز 

�لعهد �لز�هر، وبعد مرور 14 عاما على بدء تنظيم هذه �لبطولة �لعاملية 

�أ�سبحت حلبة �ل�سخري �ل�سحر�وية مبوقعها �لفريد قبلة لع�ساق �سباقات 

�ل�سيار�ت مبختلف �أنو�عها، كما �كت�سبت �لكو�در �لبحرينية �مل�سرفة على 

�لعديد  جعل  مما  و�لإد�رة  �لتنظيم  يف  وتفوقت  و��سعة  جتربة  �ل�سباق 

من �حللبات �لتي �أن�سئت حديثا �لإ�ستعانة بخرب�تها يف تنظيم �سباقاتها.

�أن �لإهتمام �لدويل قبل وخالل �أيام �ل�سباق بالبحرين و�لإقبال �لكبري 

وح�سور  متابعة  على  ود�خلها  �ململكة  خارج  من  �لفورمول  ع�ساق  من 

مو��سلة  �سرورة  وعلى  للمملكة  �حليوي  �ملوقع  على  يوؤكد  مناف�ساتها 

�لعمل لبلوغ �أ�سو�ط �أكرب من �لنجاحات وحتقيق مكت�سبات جديدة بروح 

�لإ�سر�ر و�لتحدي.

ختاما ونحن على بعد �أيام معدودة من بدء �ملو�سم �جلديد للفورمول 

وبعد �لنجاحات �لباهرة �لتي حتققت، نتمنى �لتفكري يف �لإ�ستفادة ب�سكل 

�أكرب من هذ� �حلدث �لعاملي �لذي يتابعه �ملاليني من �ستى �أجناء �لعامل 

وتنظيم  وفنية  ثقافية  متنوعة  بر�مج  بتوفري  �لفورمول  �سائح  جلذب 

زيار�ت �سياحية للمقا�سد �ل�سياحية و�ملعامل �لأثرية و�لرحالت �لبحرية 

�ل�سباق  �إقامة  وبعد  قبل  وذلك  مملكتنا  بها  تزخر  �لتي  �ملختلفة  للجزر 

لنجعله مو�سما �سياحيا جاذبا يتعدى �لأيام �لثالثة �ملخ�س�سة لل�سباق.
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الراعي الفضي

ت�ستعد حلبة �لبحرين �لدولية »موطن ريا�سة �ل�سيار�ت يف �ل�سرق 

�لبحرين  جائزة   -  FORMULA1 �لـ  �سباق  ل�ست�سافة  �لأو�سط« 

�إىل   6 من  �لفرتة  �سينطلق يف  و�لذي  �خلليج 2018  لطري�ن  �لكربى 

8 �أبريل �حلايل وكاأول �سباق ليلي لهذ� �ملو�سم وكجولة ثانية لبطولة 

�لعامل للفورمول و�ن. 

و�ست�ست�سيف حلبة �لبحرين �لدولية عدد� من �ل�سباقات �مل�ساندة 

�لأوىل  �جلولة  من  كل  تنظيم  مع  و�لإقليمي  �لعاملي  �ل�سعيدين  على 

من  �خلتامية  و�جلولة   ،2 �لفورمول  �سباقات  بطولة  من  و�لفتتاحية 

بطولة كاأ�ش حتدي �لبور�ش جي تي 3 �ل�سرق �لأو�سط.

يف  �حللبة  م�سار�ت  على  حا�سرين  و�حلما�ش  �لإثارة  و�ستكون 

�سل�سلة �لفورمول2 ذ�ت �ملقعد �لو�حد و�لتي تعترب على نطاق و��سع 

�ملغذي �لرئي�سي �لذي ميد �لفورمول و�ن بال�سائقني و�ملو�هب.

 �نطلقت هذه �لبطولة منذ �لعام 2005، حيث �أنها توفر مزيجا من 

�ل�سرعة و�أمان و�سيار�ت ذ�ت تقنية عالية و�أف�سل �ملو�هب �ل�سابة يف 

ريا�سة �ل�سيار�ت. كما وتوفر �لبطولة فر�سة لل�سائقني �ل�سبان لعر�ش 

يتناف�سون  وهم  و�ن  �لفورمول  فرق  �أمام  ومهار�تهم  قدر�تهم  و�إظهار 

على م�سامري �حللبات �لعاملية.

ومنذ مو�سمها �لفتتاحي خرجت �لبطولة �لعديد من �ل�سائقني من 

هذه �لبطولة �إىل بطولة �لعامل للفورمول و�ن و�أبرزهم هذ� �ملو�سم بطل 

�ساوبر  لفريق  �لعام  هذ�  �أن�سم  و�لذي  لكلريك  �سارلز  �ملا�سي  �ملو�سم 

�لفتتاحية  �جلولة  و�ستكون  للحلبة  �لبطولة  تعود  �لعام  وهذ�  �أف1، 

ك�سباق م�ساند ل�سباق جائزة �لبحرين �لكربى لطري�ن �خلليج 2018.

�ل�سرق   3 تي  جي  �لبور�ش  حتدي  كاأ�ش  بطولة  �لثاين  �ل�سباق 

حيث  �ملنطقة  يف  جناحا  �لبطولت  �أكرث  من  تعترب  حيث  �لأو�سط 

�أ�س�سها �أ�سطورة ريا�سة �ل�سيار�ت �لنم�ساوي و�لرت ليكرن. وكون حلبة 

�لبحرين �لدولية موطن �نطالقة �لبطولة ت�سم �لبطولة �ل�سائقني �لأكرث 

�سباق  خالل  للبطولة  �خلتامية  �جلولة  وتنطلق  �ملنطقة.  يف  موهبة 

�لفورمول و�ن.

الفورموال2 و البورش جي تي 3 أبرز السباقات المساندة

حلبة الصخير جاهزة لبطولة
جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018
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العضو المنتدب بمجلس إدارة
مستشفى البحرين التخصصي د. قاسم عرداتي:

أطباء واستشاريين ذوي خبرة عالية بمختلف التخصصات

ح�سني �ملرزوق:

يعد م�ست�سفى �لبحرين �لتخ�س�سي و�حًد� من �أهم �مل�ست�سفيات �خلا�سة مبملكة 

�لبحرين ودول �خلليج �لعربي، فهو �مل�ست�سفى �لأول �حلا�سل على �عتماد من �للجنة 

�لدولية �مل�سرتكة، ومنذ �لتاأ�سي�ش كان �مل�ست�سفى ول يز�ل �ل�سرح �لطبي �لر�ئد بتقدمي 

�مل�ست�سفى  هذ�  ويتميز  موؤهلة،  كو�در  من  ي�سمه  ملا  �لطبية  �لرعاية  م�ستويات  �أعلى 

مببنى حديث تتو�فر فيه �أحدث �لأجهزة �لطبية بهدف تقدمي �لرعاية و�لر�حة للمر�سى، 

وللتعرف ب�سكل �أكرب على ما يقدمه �مل�ست�سفى �أجرينا هذ� �حلو�ر مع د. قا�سم عرد�تي 

�لع�سو �ملنتدب مبجل�ش �إد�رة �مل�ست�سفى وكان �للقاء على �لنحو �لتايل:

البحرين  ال�صحي مبملكة  النظام  مرموًقا يف  مركًزا  التخ�ص�صي  امل�صت�صفى  يحتل   ]

بف�صل اخلدمات العالجية املتطورة التي يقدمها، ما ابرز التخ�ص�صات التي ميلكها امل�صت�صفى؟

- تتو�فر جميع �لتخ�س�سات بامل�ست�سفى حيث يتو�فر لدينا مركز خا�ش لأمر��ش 

�ل�سرطان، �لطب �لباطني، مركز �أمر��ش �لقلب، مركز �أمر��ش �جلهاز �لع�سبي، وحدة 

�جلر�حة  �لتجميل،  مركز  �لأطفال،  طب  و�لكبد،  �له�سمي  �جلهاز  مركز  �لكلى  غ�سيل 

و�حلنجرة،  و�لأذن  �لأنف  مركز  �لأ�سنان،  طب  �لعظام،  جر�حة  �لعامة، 

خمترب  �ل�سمنة،  جر�حات  مركز  �لريا�سي،  و�لطب  �لطبيعي  �لعالج 

وق�سم خا�ش بالأ�سعة بالإ�سافة للعديد من �خلدمات �لأخرى �لتي 

يقدمها �مل�ست�سفى للمر�سى.

[ افتتح موؤخًرا فرع للم�صت�صفى مبنطقة الرفاع، هل تتوافر بهذا 

والطب  الأطفال  كطب  والعالجية  الطبية  التخ�ص�صات  جميع  الفرع 

النف�صي وعالجات لكبار ال�صن ؟

�جناز�ته  م�سرية  �لتخ�س�سي  �لبحرين  م�ست�سفى  توج   -

�لتخ�س�سي  �لبحرين  م�ست�سفى  عياد�ت  بافتتاح   2014 لعام 

مبنطقة �لرفاع �لغربي، وتعترب هذه �لعياد�ت �حدى �ملر�كز �لطبية 

ا  �لبحرين، وقد مت ت�سميمه خ�سي�سً �لأكرث متيًز� مبملكة 

�لأولية و�ملتخ�س�سة  �لحتياجات  لتلبية 

طبية  خدمات  وتقدمي  للمر�سى، 

�ملركز  يوفر  وبذلك  �ساملة 

�جلودة  عالية  طبية  رعاية 

�أطباء  جمموعة  من  ي�سمه  ملا 

وطاقم متري�سي  متخ�س�سني 

مبجال  عالية  خرب�ت  ميتلك 

�لتمري�ش.

امل�صت�صفى  يقدم   ]

جليلة  خدمات  نعلم  كما 

اإطار  يف  وذلك  للمجتمع 

الجتماعية،  م�صوؤوليته 

هل من تفا�صيل يف هذا 

ال�صاأن ؟

- جنحت �ملبادرة �لإن�سانية �لتي �أطلقها رئي�ش جمل�ش �إد�رة �مل�ست�سفى �ل�سابق 

�ملغفور له �لوجيه ر��سد بن عبد�لرحمن �لزياين و�لتي تهدف لإن�ساء �سندوق �ل�سفاء 

�ل�سندوق  ب�سكل جماين، ويتم متويل هذ�  �لفقر�ء و�ملحتاجني  �خلريي يتكفل بعالج 

�ل�سنوية، وبالتعاون مع  �لأرباح  �ملحت�سبة من  �ملتربعني وفاعلي �خلري و�لزكاة  من 

جمموعة من �أبرز �جلمعيات �خلريية باململكة، ومنذ �إن�ساء �ل�سندوق يف �لعام 2005 

�لتي  �ملميزة  �لطبية  �لرعاية  �أكرث من 700 مري�ش حمتاج من  ��ستفاد  �ليوم  وحتى 

يقدمها �مل�ست�سفى على �يدي نخبة من �ل�ست�ساريني و�لأخ�سائيني.

[ ما اخلطط امل�صتقبلية لتطوير وتو�صيع امل�صت�صفى ؟

- �مل�ست�سفى ب�سدد �إن�ساء مبنى جديد كبري مبو�قف �ل�سيار�ت �لتابعة للم�ست�سفى، 

�لعام  خالل  �لبناء  عملية  تبد�أ  �أن  �ملتوقع  ومن  بج�سر،  �ملبنيني  بني  �لربط  و�سيتم 

�جلاري بح�سب �خلطة �ملر�سومة، وبعد �لنتهاء من �ملبنى �جلديد �سيقدم خدمات �أكرث 

تفوق  بن�سبة  �سيت�ساعف  �لذي  �لأ�سرة  �ىل عدد  بالإ�سافة  �إ�سافية  و�سي�سمل عياد�ت 

25% من �لعدد �حلايل.

اأي  ويف  اأين  ومن  البحرين  خارج  من  اأطباء  امل�صت�صفى  ي�صتقبل  هل   ]

التخ�ص�صات ؟

يف  يخت�سون  �خلارج  من  �طباء  �مل�ست�سفى  ي�ستقبل  نعم،   -

�لأيام  �لتجميلة، ويف  �لعظام و�جلر�حة  �لعامة وجر�حة  �جلر�حة 

��سبانيا  من  ��ست�ساري  وهو  نافا«  لوبز  »د.  �سيتو�جد  �لقادمة 

خمت�ش بعمليات �لتكميم �أو ما ي�سمى بعمليات »كرم�سة �ملعدة«، 

ويقوم هذ� �ل�ست�ساري باإجر�ء �لعملية من خالل ��ستخد�م �ملنظار 

ومن دون �أي تدخل جر�حي كما هو �سائد، و�سوف يبد�أ �مل�ست�سفى 

�لدكتورة  بقيادة  �له�سمي  �جلهاز  ق�سم  �لعمليات يف  هذه  باإجر�ء 

جناح �لزياين.

[ ما الأهداف والطموحات التي تنوون حتقيقها ؟

�لكلى  لزر�عة  خا�ش  ق�سم  لتوفري  نطمح   -

�أن  وناأمل  �ل�سحة  لوز�رة  بطلب  وتقدمنا 

�سنكون  فبذلك  �لت�سريح،  هذ�  على  نح�سل 

�سيقدم  �لذي  �لوحيد  �خلا�ش  �مل�ست�سفى 

نخبة  ي�سم  فامل�ست�سفى  �خلدمة،  هذه 

و�جلر�حني  و�ل�ست�ساريني  �لأطباء  من 

كما  �لكلى.  زر�عة  �ملتخ�س�سني مبجال 

نطمح لإ�سافة جناح متكامل للعناية 

ي�ستمل  �لقلب  لأمر��ش  �ملتقدمة 

على ق�سم �لق�سطرة.

د. قا�صم عرداتي

»ت�صوير: عبدعلي 

قربان«

عيادات المستشفى بالرفاع تقدم خدمات طبية شاملة
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رئي�س جمل�س 

اإدارة حلبة 

البحرين الدولية 

عارف رحيمي

رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية 
عارف رحيمي:

نعمل على مدار العام 
للوصول للحظة 

انطالق الجائزة 
الكبرى

ح�صني املرزوق:

ملا يحتويه من  للفورمول1،  الكربى  البحرين  البحرين يف كل عام اىل �صباق جائزة  الفورمول1 مبملكة  يتطلع جمهور 

اإثارة يف ال�صباق وفعاليات م�صاحبة لل�صباق باتت جتذب العديد من العائالت البحرينية وغري البحرينية، ف�صالً عن العوائد 

الإقت�صادية الكبرية التي ت�صهم يف اإنعا�س القت�صاد، وقد حقق �صباق البحرين اإجنازات م�صرفة جتعل البحرينيني يفتخرون 

بهويتهم بني خمتلف الدول امل�صت�صيفة لهذا احلدث العاملي، ففي كل عام بعد انتهاء ال�صباق يحظى القائمون على ال�صباق يف 

حلبة البحرين الدولية بثناء يف خمتلف الأ�صعدة كالتنظيم وروح ال�صيافة وت�صهيل الكثري من الإجراءات للوافدين، وللتعرف 

اأكرث على ما �صيت�صمنه �صباق جائزة البحرين الكربى للفورمول1 لهذا العام اأجرينا هذا احلوار مع رئي�س جمل�س اإدارة حلبة 

البحرين الدولية عارف رحيمي فكان احلوار على النحو الآتي:

�صيارات  ريا�صة  موطن  الدولية  البحرين  حلبة  انتهت  هل   ]

ال�صرق الأو�صط من جتهيزاتها وم�صتعدة ل�صت�صافة جائزة البحرين 

الكربى للفورمول 1؟

لأيام  �ل�ساعة  مد�ر  على  نعمل  باأننا  �أحد  على  يخفى  ل   -

يف  هي  �لتي  �لكربى  للجائزة  �لتح�سري  �أجل  من  متو��سلة 

نهاية  فمع  �لبحرينيني،  ولكل  باأ�سره  �لوطن  جائزة  �ملح�سلة 

�سباق �لبحرين �لعام �ملا�سي قمنا بعقد جل�سات مع �لفريق من 

�أجل �لوقوف على �أبرز �لأمور �ملتعلقة بن�سخة هذ� �لعام فنحن 

�إىل حلظة �نطالق  �أجل �لو�سول  نعمل على مد�ر �ل�سنة من 

�جلائزة �لكربى، وب�سر�حة نحن على ��ستعد�د د�ئم ل�سباق 

�لفورمول 1 ولكننا نقوم �لآن بو�سع �للم�سات �لأخرية مع 

و�سول �لفرق و�ل�سائقني �إلينا بعد فرتة وجيزة.

ال�صنوات  طوال   1 الفورمول  ل�صباق  تقييمكم  ما   ]

املا�صية، وما الذي حققه ململكة البحرين؟

كنا  مما  و�أف�سل  للغاية  �إيجابي  �حلمدهلل،   -

من  �لعديد  يف  كثري�ً  �ساعدنا  ليلي  �سباق  �إىل  �سباقنا  حتول  فقر�ر  نتوقع، 

�لأمور لذلك هناك �لكثري من �لإيجابيات، وبد�أنا نرى جميع �أفر�د �لعائلة يف 

حلبة �لبحرين �لدولية، كما تز�يدت �أعد�د �مل�ساهدين لل�سباق من �ملدرجات، 

�مل�ستويات  كافة  على  �ل�سباق  هذ�  �أهمية  نن�سى  ل  �أن  يجب  ذلك  عن  ف�سالً 

�ملتعلقة بال�سياحة مع تو�جد �لفرق و�ل�سائقني و�لعاملني يف كل فريق وكذلك 

�جلماهري بالإ�سافة �إىل و�سائل �لعالم �لتي تكون حا�سرة من جميع �أنحاء 

�لعامل.

 �حلمدهلل جميع �لأمور �إيجابية للغاية، ف�سباق �لفورمول1 يف �لبحرين 

يف  �لقطاعات  من  �لعديد  تن�سط  �لتي  �لإقت�سادية  �ملحركات  �أهم  من  يعد 

�ململكة مثل قطاع �لفندقة، �ل�سياحة و�خلدمات حيث بلغ �لعائد �لقت�سادي 

�لدر��سات  ح�سب  وذلك  دولر  مليار  من  �أكرث  �لبحرين  مملكة  �قت�ساد  على 

و�ل�ستبيانات �لتي قامت بها �سركات عاملية متخ�س�سة. 

[ هل تقومون بحمالت ترويجية ل�صباق جائزة البحرين الكربى للفورمول 1 

يف خمتلف دول العامل كما هو احلال يف البحرين؟

- بعد ��ست�سافتنا ل�سباق �لفورمول و�ن منذ �لعام 2004 باتت �حللبة 
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على  �لأ�سا�سي هو  تركيزنا  و   ،1 �لفورمول  عامل  مكانة كبرية يف  متلك 

�حل�سور �ملحلي �ملوجود يف �لبحرين، ولكن مما ل �سك فيه �أننا نرى كل 

عام ن�سبة كبرية من حمبي ريا�سة �ل�سيار�ت �لذين ياأتون لزيارة �ململكة 

وح�سور �ل�سباق ويعود ذلك لأ�سعارنا �لتناف�سية و�لعر�ش �لر�ئع �لذي 

�لرتحيب  حفاوة  عن  ناهيكم  �آخر،  مكان  �أّي  يف  جنده  ل  و�لذي  نقدمه 

وكرم �ل�سيافة �لذي يتميز بها �سكان مملكة �لبحرين، ونحن يف كل عام 

�لعديد  يف  لها  �لتابعة  و�ملكاتب  و�ملعار�ش  �ل�سياحة  هيئة  مع  نتعاون 

من بالد �لعامل للرتويج لل�سباق وهذه خطوه �سوف توؤتي ثمارها قريبا 

جد� ونتوجه بالتحية لوزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة ز�يد �لزياين 

�لرتويج  يف  �لكبرية  جهودهم  على  خليفة  �آل  حمود  بن  خالد  و�ل�سيخ 

للمملكة و�ل�سباق.

هل  احل�صور،  لعدد  بالن�صبة  قيا�صياً  رقماً  املا�صي  العام  �صباق  حقق   ]

تتوقعون ازدياد عدد اجلماهري ل�صباق هذا العام؟

باخلري،  تب�سر  �لآن  حتى  �ملباعة  و�لتذ�كر  ذلك  على  نعمل  نحن   -

�لثانية يف مو�سم 2018 وبالتايل  ن�ست�سيف �جلولة  تعلمون نحن  كما 

كثافة يف  �هلل �سرنى  وباإذن  �ململكة  على  م�سلطة  �لأ�سو�ء  �ستكون جميع 

�ل�سباق  �لبحرين حل�سور  �أدعو كل �سخ�ش يف  و�أنا  �لعام  �حل�سور هذ� 

و�ل�ستمتاع بكل ما تقدمه حلبة �لبحرين �لدولية. 

[ ماذا عن القوانني التي طراأت على ال�صباق وال�صيارات، هل �صيكون لها 

اأثر اإيجابي كزيادة حما�س اجلمهور؟

- يف �لو�قع مل تطر�أ قو�نني كثرية على �ل�سيار�ت هذ� �لعام بخالف 

لهذ�  �ملحركات  �أغطية  من  �لقر�ش  زعنفة  و�إز�لة  »هايلو«  ت�سميم  �عتماد 

ولكن  �لرينو،  مبحركات  و��ستعانته  �ملاكالرين  فريق  جانب  �إىل  �لعام، 

�لتي  �ل�ستوية  �لتجارب  �أكرث وذلك بعد نتائج  �لإثارة �ستكون  باأن  �أعتقد 

�سم  �أل حتحُ �أمتنى  بحُل،  تنبئ مبعركة ثالثية بني مر�سيد�ش وفري�ري وريد 

هوية �لبطل يف ن�سخة هذ� �لعام مبكر�ً، وتبقى معلقة وغري معروفة حتى 

�لأمتار �لأخرية. 

[ ما توقعاتكم حول الفريق الذي �صيت�صدر �صباق جائزة البحرين الكربى 

للفورمول1؟

هوية  كانت  �أياً  ولكن  �سيحدث  مبا  �لتوقع  �ل�سعب  من  قلت  كما   -

�لفائز فهو لن يفوز ب�سهولة يف �لبحرين، فاملناف�سة �ستكون كبرية بني 

�أخرى  جهة  ومن  جهة  من  بوتا�ش  فالتريي  وزميله  هاميلتون  لوي�ش 

بحُل  ريد  وثنائي  ر�يكونن،  وكيمي  فيتيل  �سيبا�ستيان  مع  فري�ري  لدينا 

ماك�ش فري�ستابن ود�نيال ريكاردو، من يدري؟ رمبا �سيتمّكن �سائق �آخر 

�أ�سرت�ليا  �لفتتاحية يف  �لفرق خالل �جلولة  قوة  نرى  �لفوز دعونا  من 

وبعدها �سرنى. 

[ ماذا توفرون للوفود الإعالمية التي ت�صت�صيفها حلبة البحرين الدولية 

يف كل عام، وكم يبلغ عددهم؟

للجماهري  يقدمونه  وما  �لإعالم  و�سائل  �أهمية  ندرك  - بحمدهلل نحن 

على م�ستوى �لعامل ولذلك فنحن ن�سعى د�ئما لت�سهيل مهمتهم وتوفري كل 

�لدعم لهم، ويف كل عام نح�سل على �لثناء من �خلدمات �لتي نقدمها من 

و�ملو��سالت  و�لتنقالت  �ملتوفر جماناً  و�لأكل  و�ملجاين  �ل�سريع  �لنرتنت 

على  �حل�سول  يف  �لعالميني  م�ساعدة  عن  ناهيكم  و�ملجانية،  �ليومية 

�لخرية  �للحظات  يف  �ر�د  من  وم�ساعدة  �لفنادق،  يف  ت�سجيعية  ��سعار 

متابعة �ل�سباق و�حل�سول على مكان �قامة يف �أحد �لفنادق. 

الفورمول  مثل  جديدة  �صباقات  املا�صية  الأخرية  ال�صنوات  ظهرت يف   ]

الكهربائية، هل �صن�صهد اإقامة مثل هذه ال�صباقات على حلبة البحرين الدولية؟

ونحاول  �لعامل  م�ستوى  على  �ل�سباقات  خمتلف  نتابع  د�ئما   -

��ستقطاب �لأف�سل د�ئما للت�سابق على م�سمار حلبة �لبحرين �لدولية. 

[ بعد تغيري مالك احلقوق التجارية ل�صباق الفورمول 1، براأيك هل اأ�صبح 

ال�صباق اأف�صل من ال�صابق؟

يف  و�مل�سوؤولني  ميديا  ليربتي  �سركة  مع  �لدو�م  على  نعمل  نحن   -

�لفورمول و�حد من �أجل �لو�سول لأف�سل �لنتائج و�لتي ت�سّب يف �سالح 

تب�سر  و�لأمور  �جلديدة  �لإد�رة  مع  د�ئم  تو��سل  هناك  �حلمدهلل  �مل�ساهد، 

باخلري و�أعتقد باأننا ن�سري يف �لطريق �ل�سحيح وهذ� هو �ملهم. 

�إليكم  �لتحدث  �سرورنا  ومن  �ملقابلة  هذه  على  �أ�سكركم  �خلتام  ويف 

على �لدو�م فيما يتعلق بالفورمول1، �أو �أي �أمور مرتبطة بحلبة �لبحرين 

�لدولية »موطن ريا�سة �ل�سيار�ت يف �ل�سرق �لأو�سط«.

العائد االقتصادي على 
مملكة البحرين أكثر من 
مليار دوالر

أدعو كل شخص لحضور 
السباق واالستمتاع بما 
تقدمه حلبة البحرين الدولية

حلبة البحرين اكتسبت 
مكانة كبيرة بعالم 
الفورموال1 منذ العام 2004
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من عالم األزياء والموضة إلى سباقات السرعة

المتسابقة ماجدة عبدالحميد:
رياضة السيارات ال تمس بأنوثة المرأة

ماجدة 

عبداحلميد

�سارة جنيب:

بالرغم من �أنها كانت تعمل مبجال �لأزياء، و�لذي يعتربه �لبع�ش بعيًد� متاًما عن �ل�سيار�ت وكانت بالفعل غري مهتمة 

بهذ� �ملجال، �إل �أنها وجدت نف�سها فجاأة تقود �سيارة �سريعة، و�أ�سبحت مت�سابقة تتناف�ش مع �لآخرين لقطع �مل�سافات 

باأق�سر وقت ممكن.

ماجدة عبد�حلميد، �سابة بحرينية، تطوعت �لعام �ملا�سي يف �لفورمول 1، رغبة منها يف خدمة وطنها 

�لذي ي�ست�سيف �حلدث �لريا�سي �لكبري، و�لذي ي�ستقطب جماهري ع�ساق �سباقات �ل�سرعة من خمتلف 

�آنذ�ك تقت�سر على �مل�ساهمة يف جناح �ل�سباق، فكانت تلك هي نقطة  دول �لعامل، وكانت رغبتها 

�لتحول، �إذ بد�أ �سغفها منذ ذلك �لوقت بال�سيار�ت و�ل�سرعة، وقررت �لدخول للعامل �جلديد.

وتقول ماجدة: »�سعرت �أن �سباقات �ل�سيار�ت عامل �آخر، مل �أكن �أعرف عنه قبل 

�أن �أ�سبح جزء� منه، وقد وجدت نف�سي فيه بالفعل«.

 و�إىل جانب م�سابقات �لفورمول 1 �لتي ح�سرتها ماجدة يف �لبحرين، 

ا لال�ستمتاع بال�سباق، و�لتعرف عن كثب على  �سافرت �إىل �أبو ظبي �أي�سً

جتارب �لدول �لأخرى يف تنظيم �مل�سابقة �لعاملية.

�لـ  �أنها حتب  كما  �ملف�سل،  �سباقها   1 �لفورمول  �أن  ماجدة  وتوؤكد 

�أن  �إىل  ذ�ته  �ل�سياق  يف  م�سرية  بح�سورها،  وت�ستمتع  ري�ش«،  »در�غ 

متعة �ملتابعة لها مذ�ق يختلف عن �مل�ساركة، ولكل منهما مميز�ته.

�إىل  �أ�سبحت مت�سابقة، ت�سري ماجدة  �أن  وعن منط حياتها �لآن بعد 

�أنها تغريت على نحو �إيجابي، و�أ�سبحت �أكرث �سغًفا بالريا�سة، كما �أن منط 

�أزيائها �أ�سبح عمليا ب�سكل �أكرب، و�سارت متيل للمالب�ش �لريا�سية و�لألو�ن 

»�لفاقعة« �مل�ستخدمة يف بدلت �ملت�سابقني، وتعلق ماجدة: »�سباق �ل�سيار�ت ل مي�ش باأنوثة �ملر�أة، 

بل هو على �لعك�ش ريا�سة ت�سقل روحها لتجد نف�سها من خاللها، قد �أكون �أ�سبحت ل �أميل لرتد�ء 

�لف�ساتني كما كنت يف �ل�سابق، �إل �أين �لآن وبعد كل �سباق �أ�سعر بال�سعادة«.

�سارت  �لأمور  كل  منها،  �أًيا  �أو�جه  »مل  ماجدة:  �أكدت  و�جهتها  �لتي  بال�سعوبات  يتعلق  وفيما 

ب�سهولة، و�أجد متعة كبرية يف ممار�سة �لهو�ية �لريا�سية، كما �أن هناك م�ساندة من قبل �لعاملني باملجال 

ا �أعد�د كبرية من ع�ساق ريا�سة �سباق �ل�سيار�ت من �جلن�سني، وعدد �لإناث ل ي�ستهان  و�لهو�ة، وهناك �أي�سً

به يف �حل�سور و�مل�ساركة«.

وتعترب ماجدة ��ست�سافة �لبحرين للفورمول 1 على مدى �ل�سنو�ت �ملا�سية عامال مهما يف ن�سر 

ثقافة ريا�سة �ل�سيار�ت يف �ململكة، �إذ تغريت �لنظرة �ل�سابقة �لتي كانت تعترب هذه �لريا�سة ح�سًر� 

على �لرجال.

يف  �أ�سهمت  �مل�ساحبة  �لفعاليات  توفرها  �لتي  �لعائلية  »�لأجو�ء  �أو�سحت:  ذلك،  وحول 

�لعائلي �ملوجود  �لكثري من �لرتفيه  �أن هناك  �إذ  �لأ�سر �لبحرينية للفورمول 1،  ��ستقطاب 

يف قرية �لفورمول، حيث تتم �إقامة �لأن�سطة �ملوجهة لالأطفال، ف�سال عن �ملهرجانات 

دخول  جعل  ما  وهو  و�ملو�سيقية،  �مل�سرحية  و�لعرو�ش  و�لألعاب،  �لكرنفالية 

مل  وما  �جتماعًيا،  مقبول  �أمًر�  و�ل�سرعة  �ل�سيار�ت  لعامل  �لن�سائية  �لوجوه 

هذه  مثل  كانت  �لدولية، حني  �لبحرين  �إن�ساء حلبة  قبل  متو�فًر�  يكن 

�مل�سابقات �لعاملية غري معروفة لدى �لعديد من �لبحرينيني«.

وت�سيف ماجدة: »هناك �لعديد من �لفتيات ممن يع�سقن �ل�سرعة 

�تخاذ  دون  �ل�سارع  يف  ل�ستخد�مها  يلجاأن  وقد  �ل�سيار�ت،  وقيادة 

ي�سبحن  وبالتايل  و�ل�سالمة،  �لأمن  باإجر�ء�ت  �ملرتبطة  �لحتياطات 

يختلف  ل  �لأمر  فاإن  �حلال  وبطبيعة  و�خلطر،  للحو�دث  عر�سة 

علمي  ب�سكل  �لريا�سة  ت�سبح ممار�سة  وبالتايل  للرجال،  بالن�سبة 

ويوجه  �ل�سباب  يحتوي  متنف�ًسا  لها  �ملخ�س�ش  �ملكان  يف  ومنظم 

طاقاتهم ب�سكل �إيجابي«.
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الكندي سترول أصغر سائق لكنه األكثر خبرة في وليامز 

الوحيد الذي صعد منصة
التتويج من غير الفرق الكبرى

ما يز�ل لن�ش �سرتول �أ�سغر �سائق يف بطولة �لعامل ل�سباقات فورمول 1 

لل�سيار�ت لكن �ل�سائق �لكندي �لبالغ عمره 19 عاما �سيكون �لأكرث خربة يف 

فريقه وليامز هذ� �ملو�سم.

�لبطولة  يف  �لفرق  �أبرز  لأحد  بالن�سبة  كبري�  حتول  �لو�قع  هذ�  وي�سكل 

و�لفائز �ل�سابق باللقب، و�لذي قاد �سيارته �لعديد من �ل�سائقني �لر�ئعني لكنه مل 

ينت�سر يف �أي �سباق منذ 2012.

زميل  �سرتول  لدى  �سيكون  فقط  م�ساركته يف 20 جائزة كربى  ومع 

جديد هو �لرو�سي �ملبتدئ �سريجي �سريوتكني �لبالغ عمره 22 

عاما، بعد رحيل �لرب�زيلي �ملخ�سرم فيليبي ما�سا.

تراجع مركز الفريق
مع  �سيرت�جع  �لفريق  مركز  �أن  يرون  من  وهناك 

مرور �لوقت يف �لبطولة مع عدم ظهور �ل�سيارة �لتي 

ت�ستخدم حمركات مر�سيد�ش ب�سكل جيد يف �ختبار�ت 

يو�فق  بالتاأكيد ل  لكن �سرتول  �ملو�سم  بد�ية  قبل  ما 

على هذ� �لقول.

وقال �ل�سائق �لكندي لرويرتز خالل �لختبار�ت 

��سرت�ليا  يف  �لفتتاحي  �ل�سباق  قبل  بر�سلونة  يف 

معنا  بالتعاقد  قر�ر�  �تخذ  »وليامز  �ملا�سي  �لأ�سبوع 

وهذ� هو �لو�سع. ل �عتقد �أنه �أمر �سيئ.

�أعتقد �أننا مثل �جلميع، لو قمنا بعمل جيد كفريق 

ميكننا حتقيق بع�ش �لنتائج �جليدة«.

ما  كل  ثرية  لأ�سرة  ينتمي  �لذي  �لكندي  �ل�ساب  وفعل 

 ،2017 يف  قدر�ته  يف  �مل�سككني  على  للتغلب  و�سعه  يف 

بالنطالق من �ل�سف �لأول وعندما �أ�سبح �ل�سائق �لوحيد 

�لذي �سعد على من�سة �لتتويج من خارج �لفرق �لثالثة 

�لكربى لي�سمن مكانا يف كتب �لأرقام �لقيا�سية.

يقتنع  ل  رمبا  �لبع�ش  �أن  �عرتف  لكنه 

غني  �ساب  فقط  باأنه  �سوى 

منحته �أمو�ل و�لده هذه �لفر�ش وهذه �ملز�يا.

وقال:»د�ئما �سيكون هناك �لذين ي�سعرون بالغرية و�لكر�هية ومن يعتقدون 

�أنهم لو كانو� مكانك لنجحو� فيما تفعله. هذ� هو �لعامل �لذي نعي�ش فيه.

كل ما ميكنني فعله هو ما �أقدمه على �حللبات و�عتقد �أنهم عندما ينظرون 

�إىل �حلقائق فيمكن �أن يحكمو� هل كان �لأمر جيد� �أم �سيئا. �عتقد �أنها حتى �لآن 

رحلة مذهلة«.

وضوح

وقيم �سرتول، �لذي �حتل �ملركز �لثالث يف �سباق 

�أذربيجان يف يونيو �ملا�سي لي�سبح �أ�سغر مبتدئ 

يقف على من�سة �لتتويج يف فورمول 1، و�نطلق 

�أ�سرع �سباق يف  �إيطاليا يف  من �ل�سف �لأول يف 

بطولة �لعامل، نقاط �سعفه وقوته خالل �ل�ستاء.

�أنهى مو�سم 2017  �لإيجابي  وعلى �جلانب 

بح�سوله على 40 نقطة متاأخر� بثالث نقاط فقط 

عن ما�سا.

وح�سل على نقاط يف �سبعة �سباقات �أولهم كان 

يف بالده كند� و�حتل �ملركز 12 يف بطولة �ل�سائقني، 

فيما �حتل وليامز �ملركز �خلام�ش يف قائمة �ل�سانعني.

�أخطاء  بع�ش  �رتكب  �ل�سلبي  �جلانب  وعلى 

�ملبتدئني، ومل يح�سل على نقاط يف �أول �ستة �سباقات.

وقال �ل�سائق �ملولود يف مونرتيال: »من �ل�سهل �لنظر 

للخلف و�لقول كان ميكنني �أو كان علي فعل ذلك لو �سارت 

�لأمور على ما ير�م.

و�أملك خربة  �أكرث  �لأمور  �ت�سحت  �لآن  بالتاأكيد  لكن 

مو�سم كامل �أكرث مما كان عليه �لو�سع �لعام �ملا�سي، 

للمرة  �ل�سباقات  جميع  يف  �أ�سارك  كنت  عندما 

�لأوىل«.

لن�س �صرتول �صائق وليامز يف بطولة العامل ل�صباقات فورمول 1 لل�صيارات - �صورة من اأر�صيف )رويرتز(



April 2018
18

عدد خاص بمناسبة 
سباق الفورموال 1

الراعي الفضي

مدرسة أما الدولية البحرين تحوز 
CIS على عضوية مجلس المدارس الدولية

�أغ�سط�ش 2016  �لبحرين )AMAISB( يف  �لدولية  �أما  بد�أت مدر�سة 

يف تقدمي طلب ع�سوية ملجل�ش �ملد�ر�ش �لدولية CIS.حيث يعد هذ� �ملجل�ش 

�أحد قادة تقييم �ملد�ر�ش و�عتمادها يف جميع �أنحاء �لعامل، ويركز على تعلم 

�لطالب و�ملو�طنة �لعاملية. 

يف  ي�سم   CIS �لدولية  �ملد�ر�ش  جمل�ش  جمتمع  �أن  �ىل  �لإ�سارة  جتدر 

�لوقت �لر�هن 717 مدر�سة، و570 كلية وجامعة، و112 بلد�.

وقد قامت  كري�ستني بايلي�ش، �ملعينة من قبل جمل�ش �ملد�ر�ش �لدولية 

�لبحرين  �لدولية  �أما  مدر�سة  يف  و�لتقييم  �لدعم  عن  كم�سوؤولة   CIS
)AMAISB( بتقييم ع�سوية �ملدر�سة و�أنهت مهمتها بزيارة �ملدر�سة �لتي 

��ستغرقت يومني يف �لفرتة 28 - 29 يناير 2018. وكان جزء من �لزيارة 

�لتي تهدف �إىل تقييم مو�ءمة وثائق �ملدر�سة و�ملمار�سات �ملدر�سية هو �إجر�ء 

مقابالت مع �لطالب و�ملعلمني و�أولياء �لأمور وموظفي �لدعم وقادة �ملدر�سة 

�ملدر�سة  موقع  د�خل  ومالحظات  مر�قبات  و�إجر�ء  �ملدر�سة،  �إد�رة  وجمل�ش 

و�لف�سول �لدر��سية، بالإ�سافة �إىل مر�جعة �لوثائق.

بع�سوية  �خلا�سة  �لزيارة  يف  �إيجابية  نتائج  بايلي�ش  �سجلت  وقد 

�لتقرير  �إجر�ء�ت  لتخاذ  ��ستعد�دها  �أبدت  �ملدر�سة  �أن  و�أ�سافت  �ملدر�سة، 

 ،)AMAISB( �لرئي�سية يف  �لقوة  نقاط  �لتح�سريي لالعتماد. كما حددت 

م�سرية �إىل �أن �ملجتمع �ملدر�سي باأكمله ملتزم ب�سكل تفاعلي بر�سالته وروؤيته 

�لناحية  من  �ملدر�سة  باإد�رة  يقوم  �ملدر�سة  �إد�رة  جمل�ش  و�أن  �ملدر�سة،  يف 

ملر�فقه  و�ملخطط  �ملدرو�ش  �لتو�سع  عنه  ر�سح  مما  �سليمة  بطريقة  �ملالية 

ومو�رده و�لتي مكنت �ملدر�سة من �لتو�سع.

و»�لأ�سرة«  �لثقة  وروح  و�لتعاونية  �لتاآلفية  �لطباع  �أي�سا  �سهدت  كما 

تنبثق طو�ل �لوقت، وقد لعبت هذه �لروح �لأ�سرية و�لثقة دور� كبري� ب�سكل 

�أع�ساء  من  �لعديد  قبل  من  للمدر�سة  �ملقدمة  �خلدمة  مدة  �إطالة  و��سح يف 

هيئة �لتدري�ش و�ملوظفني، و�أن �لرعاية و�لإلتز�م من قبل �جلميع تظهر جلية 

�سيانتها  وتتم  و�آمنة،  ترحيبية  جاذبة،  وعمل  تعلم  بيئة  توفري  �أجل  من 

بطريقة  �ملهني  للنمو  فر�ش  �أي�سا  تتو�فر  كما  جيد،  ب�سكل  عليها  و�حلفاظ 

ممتازة وكذلك �لتدريب �أثناء �خلدمة للمعلمني باملدر�سة. 

�لدولية  �أما  مدر�سة  مديرة  �سيكات،  �إ�ش.  ماريتا  تقدمت  ناحيتها  ومن 

�لبحرين )AMAISB( بال�سكر لـ بايلي�ش على تعليقاتها ومردودها و�لتي 

�لتح�سريية  �لزيارة  حت�سني  من  �ملزيد  نحو  �إنطالق  نقطة  تكون  �سوف 

�ملذكورة  �لزيارة  �أهمية  �سيكات  و�أكدت   .2018 عام  نوفمرب  يف  لالإعتماد 

�ملدر�سة  عليها  �ستح�سل  �لتي  �ملز�يا  من  ملزيد  �ملجال  تف�سح  �سوف  و�لتي 

و�لطالب يف �مل�ستقبل.
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التساؤالت الكبيرة بال أجوبة

هل تواجه ليبرتي ميديا المصاعب
في موسمها الثاني مع فورموال 1 

خدمة رويرتز �لريا�سية �لعربية 

�أظهرت ليربتي ميديا �لكثري من �لنو�يا �حل�سنة بعد و�سع يدها على بطولة �لعامل ل�سباقات فورمول 1 لل�سيار�ت و�لتخل�ش 

من رئي�ش �لبطولة �ل�سابق بريين �أيكل�ستون لكن هل �نتهى �سهر �لع�سل مع بد�ية �ملو�سم �لثاين للمالك �جلديد مع �لبطولة؟.

فقد كان هناك �لكثري من �لكالم عن و�سع جمهور �لبطولة �أول عن طريق مزيد من �لتفاعل يف �ل�سباقات ومن خالل و�سائل 

�لتو��سل �لجتماعي وتطوير ��سرت�تيجية رقمية تهدف �إىل حتقيق �إير�د�ت �أكرث و�جتذ�ب �ملزيد من �جلماهري.

لكن �لت�ساوؤلت �لكبرية تظل بال �أجوبة رغم كل ذلك.

فال يز�ل �أمام �لريا�سة �تخاذ قر�ر�ت حمورية للو�سول �إىل �ملكان �لذي تريده وو�سع �لقو�عد �لتي تريد �لعمل على �أ�سا�سها 

بعد �نتهاء �لعقود �حلالية يف نهاية 2020 بينما ترت�كم �لغيوم يف �لأجو�ء.

وقال كري�ستيان هورنر رئي�ش رد بول لل�سحفيني خالل �إحدى جتارب ما قبل �ملو�سم يف بر�سلونة �ل�سبانية »�لعام �لأول 

بالأمور  يتعلق  �لأمور  هذه  من  �لكثري  لكن  �لريا�سة..  يف  �جليدة  �لأ�سياء  من  �لكثري  هي  وقدمت  �إيجابيا  كان  ميديا  لليربتي 

�خلارجية فقط ولي�ش باجلوهر«.

و�أ�ساف هورنر »�لأ�سهر 12 �ملقبلة �ستكون حمورية بالن�سبة لالحتاد �لدويل لل�سيار�ت وبالن�سبة لليربتي ميديا �إذ يتعني 

على هذين �لطرفني �لتعاون فيما يرغبان يف تنفيذه يف �لبطولة يف �إطار روؤية كل منهما مل�ستقبل �لريا�سة بد�ية من 2021.

ولالإن�ساف فاإن يد ليربت ميديا تبقى مغلولة ب�سبب �لعقود و�لتفاقات �حلالية بني �لفرق و�لحتاد �لدويل و�ملتعلقة بتوزيع 

�لإير�د�ت وباأ�ساليب �إد�رة �لبطولة و�ملحركات �مل�ستخدمة.

لكن �سيتعني على فورمول 1 �لآن �تخاذ قر�ر�ت فيما يت�سل بتحقيق �أف�سل تو�زن بني �لريا�سة و�لرتفيه وم�ستوى �ملناف�سة 

�لذي ترغب فيه.

وهدد فري�ري �أغنى و�أقدم و�أكرث فرق �لبطولة جناحا و�سعبية بالن�سحاب من �لبطولة �إن مل يعجبه �لجتاه �لذي �ست�سري 

فيه �لبطولة.

ويقدم فري�ري ومناف�سه �لأكرب مر�سيد�ش حامل �للقب �ملحركات ل�ستة من فرق �لبطولة �لع�سرة لكنهما يتفقان فيما يت�سل 

باجلو�نب �ملالية و�ملحركات.

وقال ت�سي�ش كاري �لرئي�ش �لتنفيذي لفورمول 1 يف وقت �سابق من �ل�سهر �جلاري �إنه يعتقد بوجود»تو�فق على �لأهد�ف 

�لهامة لكن علينا �لتو�سل لأف�سل �حللول �لو�سط بينما نعمل على �لتفا�سيل«.
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خدمة )رويرتز( �لريا�سية �لعربية

غريت �لأبوة حياة �سريجيو برييز منذ نهاية �ملو�سم �ملا�سي، وياأمل 

�ل�سائــق �ملك�سيكــي �أن يكون �ملو�ســم �ملقبل يف بطولة �لعــامل ل�سباقات 

فورمول 1 لل�سيار�ت مبثابة نقطة �لتحول يف م�سريته �ملهنية.

ويبــد�أ �ل�سائــق �لبالغ عمره 28 عامــا عامه �خلام�ــش مع فور�ش 

�نديا، �لفريق �خلا�ش �لذي �حتــل �ملركز �لر�بع يف بطولة �ل�سانعني يف 

�ملو�سمني �ملا�سيني، و�لذي �أ�سبح مبثابة عائلته �لثانية.

لكــن ذلك مــا يز�ل بعيد� عمــا ياأمل برييــز، �لذي �أ�سبــح و�لد� يف 

دي�سمرب، �أن حتمله طموحاته.

وقــال �ل�سائق �ملولــود يف مدينــة و�دي �حلجارة يف 

�ملك�سيــك، و�لذي �رتبط ��سمه يف �لعام �ملا�سي بالنتقال 

�إىل رينــو لـ»رويرتز« خالل �ختبــار�ت ما قبل بد�ية 

�ملو�ســم يف بر�سلونــة »بالتاأكيــد هذ� عــام �سيحدد 

م�سريتــي و�أعو�مي �ملقبلة. هذ� �لعــام �سيكون مهما 

فيمــا يت�سل بالبقاء يف مكاننا ثم روؤية ما هو �ملتاح. 

بالتاأكيد �أريد �أن �أكون يف �أف�سل �سيارة ممكنة«.

لكن يبقى معرفة كيف �سيكون �أد�ء �سيارة فور�ش 

�نديا �جلديدة مع �حل�سول على وعد بتحديثات �أكرب 

مــن �أجــل �ل�سباق �لفتتاحــي يف ��سرت�ليــا يوم 25 

مار�ش �آذ�ر، و�أ�سار برييــز �إىل �أن �لفريق بحاجة لذلك 

بعد �ختبار�ت جاءت نتائجها غري و��سحة ن�سبيا.

و�أ�سبح برييــز، �لذي بد�أ يف �أكادميية فري�ري 

قبــل دخــول فورمــول 1 مــع �ساوبــر يف 

2011، بالإ�سافة �إىل عام �سعب مع 

مكالريــن يف 2013، �أحد �أكرث 

�ل�سائقني حفاظا على �مل�ستوى 

و�لذين ميكن �لعتماد عليهم 

يف ذلك.

ول�سنو�ت حتدث عن 

رغبته يف �لن�سمام �إىل 

�لقمة  فريق من فــرق 

كان  �لنهاية  يف  لكنه 

يبقى كما هو.

لكن هــذ� �ملو�سم 

رمبــا يكــون �لأمــر 

خمتلفا عن �ل�سابق.

��ســم  و�رتبــط 

�ل�سائق �ملك�سيكي، �لذي ح�سل على نقاط يف 17 من 20 �سباقا يف �ملو�سم 

�ملا�ســي، يف �ل�سابق بالنتقــال �إىل فري�ري، على �لرغم مــن �أن �لبع�ش 

يــرون �أن هناك من ي�سبقه حاليا يف �ملناف�ســة على مكان كيمي ر�يكونن 

بطل �لعامل 2007 يف �لفريق �ليطايل.

وت�ستعــد فورمول 1 لتغيري�ت كبــرية يف �لأماكن مــع �نتهاء عقد 

ر�يكونــن �لبالــغ عمره 38 عامــا بنهايــة 2018، بالإ�سافــة �إىل عقد 

�لفنلندي فالتــريي بوتا�ش مع مر�سيد�ش بطل �لعــامل و�أي�سا �ل�سرت�يل 

د�نييل ريت�سياردو مع رد بول.

و�سيقــود ريت�سياردو �سل�سلــة �لنتقالت لو قــرر �لرحيل، �إذ 

ينتظــر �ل�سبــاين كارلو�ش �ساينز �ملعار مــن رد بول �إىل 

رينو قر�ر �ل�سائق �ل�سرت�يل.

توتر كبير
و�سيحــاول برييز، �لــذي ح�سد �ملركــز �لثاين 

مرتــني و�لثالث مرة و�حدة مــع �ساوبر يف 2012، 

و�سعــد على من�سة �لتتويج مع فور�ش �نديا )�أربع 

مر�ت( �أكرث مــن �أي �سائق �أخر، لفــت �لأنظار لكنه 

يو�جــه مناف�سة قويــة من زميله �إ�ستيبــان �أوكون 

�لبالغ عمره 21 عاما.

وقال برييــز �إن �لأبــوة لن تعطله عــن متابعة 

م�سريته.

وتابع عن جتربتــه �جلديدة كاأب بعــد مولد �بنه 

�سريجيو برييــز �لبن: »�إنها مذهلة. �لنا�ش ميكن 

�أن يبلغــوك بالكثري لكن مبجرد �أن تعي�ش 

هذه �للحظة وحتمل �بنك فهذ� يغري 

حياتك.

�لإيجابية  �لتغيري�ت  �أرى 

كريا�ســي وكاإن�ســان... �أنا 

وم�ستقر  للغايــة  �سعيــد 

و�أ�سعر ب�سالم نف�سي«.

»يف  و�أ�ســاف: 

�ل�سيــارة ل تفكر �سو�ء 

كنــت �أبــا �أم ل. تفكر 

فقــط يف كيــف ميكن 

�أن تقــدم �أد�ء �أف�ســل 

ب�سرعــة  و�لقيــادة 

�أكرب«.

عدد خاص بمناسبة 
سباق الفورموال 1
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المقيمة الكرواتية »باميال باندوريك«:

أحرص على مشاهدة بطوالت الفورموال1 منذ الطفولة
.. وسباق البحرين له مكانة خاصة بقلبي

[ هل حتر�صني على م�صاهدة بطولت الفورمول1؟

- نعم، �أحر�ش على م�ساهدة بطولت �لفورمول1 منذ طفولتي، وجميع عائلتي 

يحبونها حتى �أمي، فزوج �أمي يعمل لدى �سركة �إيطالية تقوم باإنتاج خمتلف �ملنتجات 

مبا فيها �لأحذية �خلا�سة ب�سو�ق �لفورمول1 و�لبدلت �خلا�سة بالفورمول1 �أي�ساً، 

كيفية  مل�ساهدة  للم�سنع  �ملر�ت  �حدى  ذهبت  بالفورمول1  �ل�سديد  تولعي  وب�سبب 

مقا�ساتهم  �ن  �ل  يل،  �حدهم  �سر�ء  �نوي  وكنت  بالبطولة،  �ملتعلقة  �لأحذية  �سناعة 

كانت كبرية بالن�سبة يل، حيث كنت مبرحلة �ملر�هقة.

[ منذ متى واأنت ت�صاهدين �صباقات الفورمول1؟

- منذ �ن كانت هناك حرب ببلدي كرو�تيا يف �لعام 1994، و�ذكر على �لرغم من 

وقع �حلرب، �ل �نني وعائلتي كنا حري�سني على م�ساهدة �لبطولة �حلزينة، و�لتي 

تويف بها �ل�سائق »رولند ر�تزنربغر« خالل مناف�سات �لتاأهل، وبعدها بيوم تعر�ش 

�أ�سطورة �سباق �لفورمول1 »�يرتون �سينا« حلادث �أي�ساً.

[ اأي الفرق تف�صلني؟

�ملعتزل »نيكو روزبرغ«  متحم�سة مل�ساهدة �سائقا فريق مر�سيد�ش  د�ئماً  - كنت 

و»لوي�ش هاملتون«، كذلك �سائقا فريق فري�ري »�سبا�ستيان فيتل« و»كيمي ر�يكونن«، 

لذلك �أنا لدي فريقان مف�سالن يف عامل �لفورمول1 هما فريق مر�سيد�ش وفري�ري، و�أنا 

م�سرورة لتناف�سهما �مل�ستمر خالل �ل�سنو�ت �لأخرية �ملا�سية يف ح�سد �ملر�كز �لأوىل 

لذلك يف معظم �ل�سباقات �أكون �سعيدة لفوز �أحدهم.

[ هل لديك �صائق مف�صل؟

نعم، »لوي�ش هاملتون«هو �لأول، و�لثاين »كيمي ر�يكونن«.

[ ماذا عن �صباقات البحرين، هل حتر�صني على ح�صورها؟

- يف �لعام �لأول يل مبملكة �لبحرين مل �متكن من �حل�سور ب�سبب �إقامة �ل�سباق 

قبل و�سويل، �ما �لعام 2017 فقد ح�سرت و�سعرت باحلما�ش و�لإثارة �ثناء م�ساهدتي 

لل�سباق ف�سالً عن �لفعاليات �مل�ساحبة لل�سباق، وهذ� �لعام من �ملوؤكد �ساأعيد جتربة 

�لعام �ملا�سي ف�سباق �لبحرين له طعم خا�ش.

[ ما اأكرث �صيء يعجبك ب�صباق جائزة البحرين الكربى للفورمول1؟

- يف �حلقيقة �أحب �أن �أ�سعر �أن �أبطال �لفورمول1 يقيمون معي على نف�ش �جلزيرة 

�لتي �أقيم بها، فاإذ� كان �ل�سخ�ش من �ملحبني �حلقيقيني للفورمول1 فاإنهم حتماً �سيكون 

هذ� �ل�سعور هو �لأف�سل لديهم خالل �ل�سباق، �ما �لأمور �لأخرى فهي �حلفالت �لغنائية 

�ملبا�سرة �لتي يتم تنظيمها يف �ليومني �لأول و�لثاين، فحلبة �لبحرين لها جهود جبارة 

يف جلب خمتلف �لفنانني �لعامليني لإقامة هذه �حلفالت على موطن ريا�سة �ل�سيار�ت 

بال�سرق �لأو�سط، وخالل هذ� �لعام �أنا متحم�سة للغاية حل�سور حفلة �ملغني �لعاملي 

»كارلو�ش �سانتانا« لأتعرف على ما قام بتح�سريه ملحبيه يف �ل�سرق �لأو�سط.

ح�صني املرزوق:

ل�صباق الفورمول1 العديد من املحبني حول العامل، ملا ت�صمه من اأحداث مثرية خالل جولتها طوال العام، وهي جتذب العديد 

من املحبني من اجلن�صني، فهذا لي�س بالغريب على بطولة بحجم الفورمول1 التي تعد مبثابة كاأ�س العامل بالن�صبة ملحبي كرة 

القدم، ويف مملكة البحرين هناك العديد من البحرينيني واملقيمني الذين يحر�صون على ح�صور مناف�صاتها، ومن بينهم املقيمة 

الكرواتية »باميال باندوريك« والتي قمنا باإجراء هذا احلوار معها للتعرف عن مدى حبها ل�صباقات اجلائزة الكربى فكان على 

النحو التايل:
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مثل  هاميلتون  لوي�ش  يتوقع 

ي�سبح  �أن  �ل�سائقني  من  �لكثري 

�لهولندي ماك�ش فر�ستابن �سائق رد 

وي�سعى  م�ستقبال  للعامل  بطال  بول 

�لربيطاين للحيلولة دون ذلك لأطول 

فرتة ممكنة.

وبطل  مر�سيد�ش  �سائق  وقال 

خالل  لل�سحفيني  مر�ت  �أربع  �لعامل 

جتارب ما قبل �نطالق �ملو�سم �جلديد 

�ل�سهر  بر�سلونة  يف  �أقيمت  �لتي 

�أجل  من  �سيء  كل  »�ساأفعل  �ملا�سي 

ببطولة  �لفوز  من  ومنعه  �إيقافه 

حتب  لن  �لنا�ش  �أن  �لعامل«،»�أعرف 

�أفعل  �أن  يحتم  دوري  لكن  �لأمر  هذ� 

ذلك. نحن يف �سباق و�أتطلع خلو�ش 

�لريا�سة  �أجل  من  مثمرة  معارك 

معه«.

�لتي  �لأحد�ث  خالل  من  لكن 

بطل  مهمة  فاإن  �لتجارب  �سهدتها 

من  باأي حال  �سهلة  تكون  لن  �لعامل 

�أبرز  من  يز�ل  ل  �أنه  رغم  �لأحو�ل 

�ملر�سحني للقب.

�لعامل  بطل  بول  رد  و�أنهى 

بقوة وميكن  �ملا�سي  �ملو�سم  �ل�سابق 

�أن ي�سبب �لكثري من �ملعاناة لغرمييه 

ينطلق  عندما  وفري�ري  مر�سيد�ش 

يف  مار�ش   25 يف  �جلديد  �ملو�سم 

��سرت�ليا.

رد بول يأمل العودة 
لسباق المنافسة 

على لقب فورموال 1

ملبورن - رويرتز

حذر توتو فولف رئي�ش مر�سيد�ش من �أن �إطالق بطولة مو�زية 

لبطولة �لعامل ل�سباقات فورمول 1 لل�سيار�ت هو �حتمال »و�قعي« 

لو مل ي�سرك م�سوؤولو �لبطولة فري�ري يف نظرتهم طويلة �لأجل 

للريا�سة.

ميكن  �لفريق  باأن  فري�ري  رئي�ش  ماركيوين  �سريجيو  وهدد 

مالكة  ميديا  ليربتي  م�سوؤولو  قرر  لو   1 فورمول  عن  يرحل  �أن 

و�إعادة  �أب�سط  ��ستخد�م حمركات  قدما يف خطط  �مل�سي  �لبطولة 

توزيع �جلو�ئز �ملالية عندما تنتهي �لعقود يف 2020.

 وقال فولف �إنه ياأمل �أن ي�سل م�سوؤولو فورمول 1 �إىل �إجماع 

حول �مل�ستقبل لكنه حذر من ��ستفز�ز فري�ري.

�حتمال  بريطانية  �إعالم  و�سائل  �لنم�ساوي  �مل�سوؤول  و�أبلغ 

�إقامة بطولة مو�زية �أمر و�قعي وهذ� ميكن �أن يحدث لو مل تتفق 

وجهات �لنظر.

»ماركيوين ميلك روؤية و��سحة ملا يجب �أن متثله فورمول 1 

�ساأن�سح  للت�سوق.  مكانا  ولي�ست  تقليدية  ريا�سة  لفري�ري وهي 

كل �لأطر�ف �ملعنية بعدم حماولة ��ستفز�زه.«

»�تفق مع �أغلب ما يقوله �سريجيو �إذ متلك فورمول 1 طريقتها 

�خلا�سة وهي بحاجة للتم�سك باأ�سولها«.

 1 فورمول  ماركيوين.  �سريجيو  مع  تعبثو�  ل  »لذ�  و�أ�ساف 

بحاجة لفري�ري �أكرث بكثري من حاجة فري�ري �إىل فورمول 1«.

ورغم �ملناف�سة �ل�سديدة على �حللبة، تتفق مر�سيد�ش وفري�ري 

�إذ  و�ملحركات،  �ملالية  بالأمور  يتعلق  فيما  خارجها  كبري  ب�سكل 

متد �ل�سركتان �ستة من �أ�سل ع�سرة فرق يف فورمول 1 بوحد�ت 

�لطاقة.

فولف محذرا: إقامة 
بطولة موازية أمر واقعي

عدد خاص بمناسبة 
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بطولة الفورموال الكهربائية

تغييرات مستمرة وتحديثات 
تكنولوجية للمحافظة على البيئة

ح�سني �ملرزوق:

�لقليلة  �ل�سنو�ت  يف  �لعامل  حول  �ل�سيار�ت  �سناعة  �سركات  كربى  �جتهت 

هذه  كون  �لبيئة  على  �حلفاظ  بغر�ش  بالكهرباء  تعمل  �سيار�ت  لإنتاج  �ملا�سية 

�لنوعية من �ل�سيار�ت ل تعتمد على �لوقود، و�أي�ساً لإيجاد حلول بديلة بدلً من 

�لنفط �لذي ظل ل�سنو�ت يتحكم يف �لقت�ساد �لعاملي، وللت�سجيع على ��ستخد�م 

�سباق م�سابه  باإطالق  لل�سيار�ت  �لدويل  قام �لحتاد  �ل�سيار�ت  �لنوعية من  هذه 

قام  وقد  �لكهرباء  بو��سطة  تعمل حمركاتها  ب�سيار�ت  ولكن  �لفورمول  ل�سباقات 

بدعم هذ� �ل�سباق كل من �ملمثل �لعاملي �ل�سهري »ليوناردو دي كابريو« �ملهوو�ش 

باحلفاظ على �لبيئة، و�مللياردير »ريت�سارد بر�ن�سون«.

وقد متت �إقامة هذ� �ل�سباق يف عدد من �لدول من حول �لعامل مثل: بريطانيا، 

�لرجنتني،  �ملك�سيك،  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  فرن�سا،  �ملانيا،  رو�سيا، 

 ،E �لكهربائية  للفورمول  �لتنفيذي  �ملدير  �أن  �إل  و�ل�سني  ماليزيا  �لوروجو�ي، 

�ملغرب  �سم  �أن  بعد  �لأو�سط  �ل�سرق  دول  من  بعدد  �ل�سباق  لإقامة  حالياً  ينظر 

�لتي من �ملمكن  �لدول  �لبطولة، و�ستكون  �لتي ��ست�سافت هذه  �لدول  �ىل جانب 

لبنان  »م�سر،  هي  �لبطولة  هذه  لإقامة   2019-2018 مو�سم  خالل  �إدر�جها 

وقطر«.

وت�سم كل مناف�سة من هذ� �ل�سباق �إقامة 14 �سباقاً على 11 مدينة ويف كل 

مدينة ت�ست�سيف �حدى �جلولت يتم �إقامة �لتدريب.

وكما هو �حلال بالن�سبة للدول �مل�ست�سيفة لل�سباق ت�سعى �لبطولة �لكهربائية 

ل�ستقطاب عدد من �لفرق �مل�ساركة بها، حيث �أكدت كل من �ل�سركتني �لملانيتني 

مع   2020-2019 مو�سم  خالل  مب�ساركتهما  وبور�سه  مر�سيد�ش  �لعمالقتني 

�لعلم �ن عدد �ل�سركات قد يزد�د خالل �لفرتة �لقادمة ليتناف�سو� معاً �ىل جانب 

 Audi Sport ABT Schaeffler، MS& AD Andretti، �لتالية:  �لفرق 

 Virgin Racing، Dragon، Panasonic Jaguar Racing، Mahindra
 Racing، NIO Formula E Team، Renault e.dams، TECHEETAH
وفريق Venturi كما �نتهى موؤخر�ً فريق ني�سان من ت�سميم �سيارته �ملخ�س�سة 

لهذه �لبطولة �لكهربائية.

 و�سيقوم �لحتاد �لدويل لل�سيار�ت »FIA« بتقييم طلبات �لفرق �مل�ساركة قبل 

�لك�سف عن �لقائمة �لنهائية، ويف حال �زد�دت عدد �لفرق �مل�ساركة �ىل ما يفوق 

11 فريقاً �سيقوم �لقائمون على �لبطولة باإخر�ج بع�ش �لفرق ليت�سنى لالآخرين 

�مل�ساركة بالبطولة، حيث �ن �لقائمني على �لبطولة ل ي�سمحون مب�ساركة �كرث من 

24 �سيارة يف كل �سباق.

بالبطولة  �مل�ساركة  �ل�سيار�ت  من  �لثاين  �جليل  عن  �لك�سف  مت  وموؤخر�ً 

يف  كيلومرت   300 حاجز  ك�سر  على  قادرة  �ل�سيار�ت  هذه  و�ستكون  �لكهربائية 

�ل�ساعة ما يعني �ن �ل�سيار�ت قادرة على �نتاج ما مقد�ره 355 ح�سانا بالن�سبة 

لل�سيار�ت �لعاملة بو��سطة �لوقود، ف�سالً عن �حتو�ء �جليل �جلديد لهذه �ل�سيار�ت 

بعدد من �ملو��سفات �لتي تقت�سي بزيادة عمر حافظ �لطاقة لتكون �ل�سيار�ت باأد�ء 

يتنا�سب مع ت�سميم �ل�سيار�ت �جلديد و�جلريء.

ويدر�ش حالياً �لقائمون على بطولة �لفورمول E على �إعادة ت�سميم �حللبات 

بحيث  �ل�سيار�ت  من  �جلديد  �جليل  مع  لتتالئم  �لبطولة  هذه  لإقامة  �ملخ�س�سة 

حتتوي على قطع م�ستقيمة �أكرث لتتمكن �ل�سيار�ت �لقوية من �إظهار مدى قوتها 

وفتح �ملجال لل�سائقني للتجاوز و�ملناف�سة.
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[ تهانينا لك بالفوز باملركز الأول خالل �صباق جائزة ا�صرتاليا الكربى 

للفورمول1، ما �صعورك بعد حتقيق هذا الإجناز؟

- ��سعر بغاية �ل�سعادة خ�سو�ساً بعد م�ساهدتي لفرحة �جلماهري 

�إن �حلظ حالفنا قليالً عند نزول �سيارة  �لقول  يف �ملدرجات، وباإمكاين 

�آمال  لدي  وكانت  بال�سباق،  كثري�ً  ��ستمتعت  وقد  �مل�سمار،  �ىل  �لأمان 

�ن �حلظ  �ل  �أردت،  كما  �آمايل  تكن  ولكن مل  �ل�سباق  بد�ية  �أف�سل حول 

حالفنا وفزت باملركز �لأول.

[ حدثنا عن توقعاتك ملو�صم هذا العام لبطولة الفورمول1.

�إننا  يعني  ما  لالأمام،  جديدة  �إحر�ز خطوة  نريد  �إننا  �ملوؤكد  من   -

�سنعمل بطريقة جادة للغاية، و�سنحاول يف كل �سباق طيلة هذ� �ملو�سم 

للو�سول لالأف�سل قدر �مل�ستطاع.

اأ�صبحت  [ ما راأيك بنظام احلماية الذي يحمل م�صمى »هالو«، والذي 

جميع الفرق ت�صتخدمه ب�صياراتها للحماية؟

�سو�ق  حماية  يف  ي�سهم  كان  �ذ�  ولكن  جميل،  غري  نظام  �إنه   -

�لفورمول1 من �لأخطار عند وقوع �حلو�دث ف�سيكون من �ملهم ��ستخد�مه.

ن�صبيا  واحلار  البطولة  اإقامة  خالل  البحرين  الطق�س يف مملكة  هل   ]

ي�صكل تهديداً على اأدائك يف �صباق جائزة البحرين الكربى للفورمول1؟

- �أنا ل �عار�ش �جلو �حلار ب�سكل كبري، وذكرياتي يف �سباق جائزة 

بها  �حرزت  حيث  جميلة  جميعها  للفورمول1  �لكربى  �لبحرين  مملكة 

�لعديد من �ملر�كز �مل�سرفة، ولكن ما يجب توخي �حلذر منه هو تطاير 

�لرمال على �مل�سمار �لتي قد تت�سبب بانزلقات لل�سيارة على �مل�سمار.

مل  الذي  وما  احببته  الذي  ما  اجلديدة،  التقنية  التغيريات  عن  [ حدثنا 

حتبه؟

- ب�سكل عام �حببت �لتغيري�ت �ملتعلقة بالأيروديناميكية بال�سيارة 

زيادة  يف  �أ�سهمت  �أنها  حيث  �ملا�سي،  �لعام  مبو�سم  فر�سها  مت  و�لتي 

قيادة  يحبون  �ل�سباقات  �سو�ق  فجميع  �أخرى،  مرة  �ل�سيار�ت  �سرعة 

�أ�سرع �سيار�ت بالعامل.

[ هل تعتقد اأن فريق فرياري �صيكون مهيمنًا ومت�صدراً بني �صائر الفرق 

طوال هذا املو�صم؟

- �سيتطلب هذ� �لأمر �لعمل بجد ب�سكل كبري، لأن فريق مر�سيد�ش ل 

ز�ل مت�سدر�ً لقائمة �لفرق ببطولة �لفورمول1، ولكن من �ملوؤكد �سنقدم 

�أف�سل ما لدينا خالل هذ� �ملو�سم، ويف �لنهاية علينا م�ساهدة �قرت�بنا من 

�لهيمنة على هذ� �ملو�سم �إذ� قدمنا �أف�سل ما لدينا، ويف هذ� �ملو�سم ل ميكن 

لأي �أحد �لتوقع �أي فريق �سيكون مهيمناً خ�سو�ساً بوجود فريق قوي 

مناف�ش كفريق مر�سيد�ش كما ذكرت.

[ من من ال�صواق احلاليني وال�صابقني يلهمك؟

�سو�ق  �أي�ساً  وهناك  �سوماخر«،  »مايكل  �لأ�سطورة  �ملوؤكد  من   -

�ملتويف  و�لنم�ساوي  روهرل«،  »و�لرت  �لملاين  مثل  يلهمونني  �سابقون 

كاأي  يكن  مل  ولكنه  به  معرفتي  عدم  من  �لرغم  على  ريندت«  »يوخن 

�سائق عادي.

[ ما توقعاتك حول �صباق جائزة البحرين الكربى ؟

- من �ملوؤكد �أرغب يف تكر�ر فوزي ب�سباق جائزة �لبحرين �لكربى 

للفورمول1 متاماً كما حدث بالعام �ملا�سي، ولكن �لقول �أ�سهل من �لفعل، 

ما  �أف�سل  �سنقدم  فنحن  �ملتوقعة،  بال�سهولة  يكون  لن  �لأمر  لذلك ولأن 

لدينا، و�سنعمل بجد لإخر�ج �أف�سل ما لدى فريق فري�ري ب�سباق جائزة 

�لبحرين �لكربى للفورمول1 بن�سخة هذ� �لعام.

[ هل لديك ر�صالة خا�صة توجهها ملعجبيك من مملكة البحرين؟

- نعم، �أقول لهم ��ستمتعو� بال�سباق ول تن�سو� دعمنا.

الدولية  البحرين  حلبة  على  تنظيمها  مت  التي  ال�صباقات  تقيم  كيف   ]

موطن ريا�صة ال�صيارات بال�صرق الأو�صط منذ بدء ا�صت�صافة اململكة لبطولة 

الفورمول1 يف العام 2004؟

- جميع �ل�سباقات كانت مثرية لالإعجاب طو�ل هذه �ل�سنو�ت، ولكن 

�سباق �لعام �ملا�سي كان �ملف�سل لدّي ب�سكل خا�ش.

سباقات البحرين مثيرة لإلعجاب
حققت مراكز مشرفة على حلبة الصخير

ح�صني املرزوق:

الأملاين  »فرياري«  فريق  �صائق 

بعامل  التعريف  عن  غني  فيتل  �صبا�صتيان 

الفورمول1، حيث حقق العديد من الإجنازات 

مناف�صاتها كاإحرازه للقب اأ�صغر بطل عامل فيها، اىل جانب 

حتقيقه العديد من الألقاب مثل اأ�صغر �صائق ي�صجل نقاط 

اإثارة مبختلف  من  يقدمه حالياً  عما  تاريخها، ف�صالً  يف 

ال�صباقات التي ي�صارك فيها طيلة املوا�صم التي مت اإدراجه 

فيها، والتي قد بداأها ك�صائق بديل لزميله ال�صابق »روبرت 

�صغر  من  الرغم  على  الثامن  للمركز  وحتقيقه  كوبيت�صا« 

�صنه وحتى اليوم، وللتعرف على بطل العامل يف الفورمول 1 

لـ 4 مرات، وا�صتعداداته لهذا املو�صم، اأجرينا معه هذا احلوار، 

فكان احلوار على النحو الآتي:

»سباستيان فيتل« لمعجبيه في 
البحرين: استمتعوا بالسباق وال 
تنسوا دعمنا

جميع سواق السباقات يحبون 
قيادة أسرع سيارات بالعالم

سنحاول طيلة هذا الموسم 
الوصول لألفضل قدر المستطاع

ملهميني من السواق: »مايكل 
شوماخر«، »والتر روهرل« و»يوخن 
ريندت«

بطل العالم

»سباستيان فيتل«
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ا�صت�صافة  ملنا�صبة  العريق  فندقكم  ي�صتعد  كيف   ]

مملكة البحرين ل�صباق الفورمول1؟

- �إن ��ست�سافة مملكة �لبحرين ل�سباق �لفورمول 

1 يعترب �حلدث �لأبرز خالل �لعام، لذ� يعمل �لفندق 

على حت�سري �لعديد من �لفعاليات خالل هذ� �ل�سباق 

حيث �سي�ست�سيف �لفندق �ل�سيف �لعاملي »وولفغانغ 

�حلدث،  لهذ�  خ�سي�ساً  �ملمكلة  �سيزور  و�لذي  باك« 

�ل�سيف  مع  ممتع  وقت  ق�ساء  لل�سيوف  و�سيت�سنى 

»كت«  مبطعم  �جلمعة  يوم  »بر�ن�ش«  يف  �لعاملي 

لل�سيف »وولفغانغ باك« بتاريخ 6 �أبريل من �ل�ساعة 

12:30 ظهر�ً حتى �ل�ساعة 4:00 ع�سر�ً كما �سيتم 

�إقامة حفل �سو�ء بح�سور �ل�سيف �لأ�سطورة باحلديقة 

�خلارجية للفندق �ملطلة على �لو�جهة �لبحرية ملدينة 

�ملنامة يف يوم �ل�سبت بتاريخ 7 �أبريل من �ل�ساعة 8 

�آزور يف  بركة  �إىل حفل خا�ش يف  بالإ�سافة  م�ساًء، 

يوم �جلمعة بتاريخ 6 �أبريل حيث �سيتم �إ�ست�سافة 

فرقة فرن�سية »باري�ش هاو�ش �آدكت« لإ�سفاء �أجو�ء 

مميزة للحفلة.

 

ي�صمها  التي  ال�صياحية  املرافق  اأهم  عن  حدثنا   ]

الفندق ؟

�ملنا�سبة  �ملر�فق  من  �لعديد  �لفندق  ي�سم   -

لل�سيوف �لر�غبني يف ق�ساء عطلة مميزة يف مملكة 

�لبحرين و�ل�ستمتاع ب�سباق �لفورمول 1 و�لفعاليات 

�لفريدة يف حلبة �لبحرين �لدولية، وميكن لل�سيوف 

�سمنها  من  و»لوجنات«  مطاعم  �سبع  بني  �لختيار 

مطعمان و»لوجن« لل�سيف �لعاملي »وولفغانغ باك«، 

تتنا�سب مع  فريدة  �لفندق جتارب طهي  يقدم  حيث 

كافة �لأذو�ق، منها مطعم ري �آ�سيا �ملخت�ش بالأطباق 

باك«  »وولفغانغ  لل�سيف  »كت«  ومطعم  �لآ�سيوية 

مطعم  �إىل  بالإ�سافة  �للحوم،  �أنو�ع  �أجود  ملحبي 

»فينتو« �ملخت�ش بتح�سري �أ�سهى �لأطباق �لإيطالية 

يقدم  �لذي  ِكت�سن«  باي  »بحرين  ومطعم  �لأ�سيلة 

�لبوفيه �لعاملي، ومن مر�فق �لفندق �لأخرى: »نادي 

لل�سباحة �خلا�سة  و�أربع برك  لالأطفال  فور�سيزونز 

�مل�سبح  �إىل  بالإ�سافة  و�لأطفال  و�لعائالت  بالكبار 

�لد�خلي، وقد �ساهم �فتتاح جممع �فينيوز �لبحرين 

�ملقابل للفندق جتربة فريدة ل�سيوفنا، حيث ميكنهم 

)�لتاك�سي(  بو��سطة  و�ملجمع  �لفندق  مابني  �لنتقال 

�ملائي«.

 

[ ما توقعاتكم حول ن�صبة ان�صغال الغرف بالفندق؟

- نتوقع �أن ين�سغل �لفندق بالكامل خالل فرتة 

�لعامل  �نحاء  كافة  من  �لإقبال  حلجم  وذلك  �ل�سباق 

حل�سور �سباق جائزة �لبحرين �لكربى للفورمول 1 

و�لفعاليات �مل�ساحبة لل�سباق طيلة 3 �أيام.

 

حفلة  هناك  �صيكون  هل  ال�صباق..  انتهاء  بعد   ]

خا�صة باملنا�صبة؟

- يحُف�سل �لعديد من �ل�سيوف �لحتفال قبل بد�ية 

�ل�سباق لذلك �ستحُقام حفلة �آزور للفورمول 1 يف يوم 

�جلمعة بتاريخ 6 �أبريل من �ل�ساعة 9 م�ساًء وتتوفر 

عند  و�لكابانات  �خلا�سة  و�لطاولت  �حلفلة  تذ�كر 

»كون�سيريج« �لفندق.

[ ما اأبرز عرو�س الفندق القادمة؟

على  ِكت�سن«  باي  »بحرين  مطعم  يحر�ش   -

يوم  كل  يف  �لرب�ن�سات  من  مبتكرة  �سل�سلة  تقدمي 

جمعة يعتمد على طابع خمتلف يتنا�سب مع مو��سم 

من  �بتد�ًء  �لربيع«  »بر�ن�ش  �إطالق  و�سيتم  �ل�سنة، 

�ل�سيوف  ليتمكن  مايو   11 حتى  وي�ستمر  �أبريل   6

�حلديقة  يف  �ملرحة  �لربيع  باأجو�ء  �ل�ستمتاع  من 

يف  �ل�سهية  �ملاأكولت  وتذوق  للمطعم  �خلارجية 

نادي  ويقدم  �ملهرجانات،  بطابع  �لطلق  �لهو�ء 

�ملمتعة  �لفعاليات  من  �لعديد  لالأطفال  فور�سيزونز 

�لأ�سهم  ورمي  و�لقطار  �لبوين  على  �لركوب  منها 

و�ملزيد من �ل�ساعة 1:00 ظهر�ً حتى �ل�ساعة 4:00 

يوم  بر�ن�ش  لل�سيوف جتربة  بقيمة و ميكن  ع�سر�ً 

مثل  �لأ�سيلة  �لعربية  بالأطباق  �خلا�ش  �ل�سبت 

و�ل�ساورما  �لبحريني  و�لغوزي  �للبنانية«  »�ملز�ت 

�ل�ساعة  حتى  ظهر�ً   12:30 �ل�ساعة  من  �ل�سهية 

3:30 ع�سر�ً.

�أما �ملنتجع �ل�سحي فيقدم يف بفندق »فور�سيزونز 

خليج �لبحرين« عر�ساً خا�ساً للبحرينيني و�ملقيميني 

مبملكة �لبحرين، حيث ميكنهم �حل�سول على خ�سم 

بقيمة 15% على جميع عالجات �جل�سم و�لوجه من 

 9:00 �ل�ساعة  بني  �لأربعاء  يوم  حتى  �لأحد  يوم 

على  وللح�سول  ع�سر�ً،   5:00 و�ل�ساعة  �سباحاً 

�لأ�سعار �خلا�سة على مرتادي �ملنتجع �ل�سحي �إبر�ز 

بطاقات �لهوية فقط.

اإ�صالم فوؤاد

ال�صيف وولفغانغ

مدير المبيعات والتسويق بفندق »فورسيزونز«:

نتوقع انشغال الفندق 
بنسبة 100% خالل 

سباق الفورموال1

ح�صني املرزوق:

البحرين  خليج  »فور�صيزونز«  فندق 

فخامة  الفنادق  اأكرث  اأحد  باأنه  ي�صنف 

الت�صميم  ناحية  من  البحرين  مبملكة 

املنامة  العا�صمة  بو�صط  ويقع  واخلدمات، 

من  العديد  ويتو�صط  خا�صة  جزيرة  على 

خمتلف  عليها  يقام  التي  الهامة  الأماكن 

الفندق  ويوفر  والفعاليات،  الن�صاطات 

اأو  الأعمال  رجال  من  �صواء  ملرتاديه 

خالل  من  متطلباتهم  كافة  العائالت 

الأف�صل  تعد  التي  الراحة  لو�صائل  توفريه 

تقدميها  يتم  والتي  العامل  م�صتوى  على 

مو�صم  وخالل  الفندق،  موظفي  قبل  من 

جائزة  ل�صباق  البحرين  مملكة  اإ�صت�صافة 

للفورمول1 يكت�س  الكربى  طريان اخلليج 

يحر�صون  الذين  بالنزلء  »فور�صيزونز« 

على ح�صور ال�صباق يف كل عام ويختارونه 

كونه اأحد اأف�صل الفنادق مبملكة البحرين، 

احلوار مع  اأجرينا هذا  ال�صاأن  هذا  وحول 

مدير اإدارة املبيعات والت�صويق اإ�صالم فوؤاد 

فجاء احلواء على النحو الآتي:
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برنامج بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات 2018

ملبورن بداية البطولة
وأبوظبي تختتم المنافسات

* أستراليا.. 25 مارس 
�لإجمالية  �ل�سباق  �ألربت بارك يف ملبورن وهي حلبة �سو�رع يبلغ طولها 5.303 كيلومرت وي�سمل 58 لفة. تبلغ م�سافة  �ل�سباق على حلبة  �أقيم 

307.574 كيلومرت، وت�ست�سيف ملبورن �ل�سباق منذ 1996.

�أول �ملنطلقني يف 2017: �لربيطاين لوي�ش هاميلتون )مر�سيد�ش(.

�لفائز بال�سباق يف 2017: �لأملاين �سيبا�ستيان فيتل )فري�ري(.

* البحرين.. 8 أبريل 
�سيقام �ل�سباق على حلبة �ل�سخري و�لبالغ طولها 5.412 كيلومرت على مد�ر 57 لفة، تبلغ م�سافة �ل�سباق �لإجمالية 308.238 كيلومرت، يقام �ل�سباق 

يف جزء من �لنهار وجزء من �لليل، كان هذ� �ل�سباق �لثالث يف بطولة �لعامل �لعام �ملا�سي. ينطلق �ل�سباق �ل�ساعة 14:10 بتوقيت جرينت�ش )18:10 

بالتوقيت �ملحلي(.

�أول �ملنطلقني يف 2017: �لفنلندي فالتريي بوتا�ش )مر�سيد�ش(.

�لفائز بال�سباق يف 2017: فيتل.

* الصين.. 15 أبريل 
�سيقام �ل�سباق على حلبة �سنغهاي �لدولية �لبالغ طولها 5.451 كيلومرت على مد�ر 56 لفة، تبلغ م�سافة �ل�سباق �لإجمالية 305.066 كيلومرت، 

�سيدت �حللبة على نطاق �سا�سع ورمبا كا�سح كما يحلو للبع�ش �لقول وذلك على �سكل حرف �سانغ �ل�سيني، �ن�سم �ل�سباق �إىل برنامج �ل�سباقات عام 

2004، كان �ل�سباق �لثاين يف �لبطولة �لعام �ملا�سني ينطلق �ل�سباق �ل�ساعة 05:10 بتوقيت جرينت�ش )14:10 بالتوقيت �ملحلي(.

�أول �ملنطلقني يف 2017: هاميلتون.

�لفائز بال�سباق يف 2017: هاميلتون.

* أذربيجان.. 29 أبريل 
�سيقام �ل�سباق على حلبة باكو �سيتي ويبلغ طولها 6.003 كيلومرت على مد�ر 51 لفة، تبلغ م�سافة �ل�سباق �لإجمالية 306.049 كيلومرت، ينطلق 

�ل�سباق �ل�ساعة 11:10 بتوقيت جرينت�ش )16:10 بالتوقيت �ملحلي(، تقع �حللبة يف منطقة تاريخية جميلة وهي تطل على و�جهة بحرية، �ن�سم لبطولة 

�لعامل يف 2016 و�سهد �إثارة كبرية �ملو�سم �ملا�سي حيث كان �ل�سباق �لتا�سع باملو�سم و�أقيم �آنذ�ك يف يونيو 

�أول �ملنطلقني يف 2017: هاميلتون.

�لفائز بال�سباق يف 2017: �لأ�سرت�يل د�نييل ريت�سياردو )رد بول(.

* إسبانيا.. 13 مايو 
�سيقام �ل�سباق على حلبة قطالونيا يف بر�سلونة و�لبالغ طولها 4.655 كيلومرت على مد�ر 66 لفة، تبلغ م�سافة �ل�سباق �لإجمالية 307.104 

كيلومرت.. حلبة معتادة للفرق ب�سبب خو�ش �لتجارب عليها قبل �نطالق �ملو�سم وهي حا�سرة بجدول �ل�سباقات منذ 1991.

�أول �ملنطلقني يف 2017: هاميلتون.

�لفائز بال�سباق يف 2017: هاميلتون.

* موناكو.. 27 مايو 
�سيقام �ل�سباق على حلبة �سو�رع يف مونت كارلو يبلغ طولها 3.337 كيلومرت على مد�ر 78 لفة، تبلغ م�سافة �ل�سباق �لإجمالية 260.286 

كيلومرت، هو �أق�سر و�أبطاأ �سباق �سمن �سباقات �لبطولة �إل �أنه �لأكرث �إثارة وروعة، وباعتباره �سباقاً تاريخياً ر��سخا فاإن جميع �ل�سائقني يرغبون 

يف ح�سد لقبه.

�أول �ملنطلقني يف 2017: �لفنلندي كيمي ر�يكونن )فري�ري(.

�لفائز بال�سباق يف 2017: فيتل.

* كندا.. 10 يونيو 
�سيقام �ل�سباق على حلبة جيل فيلينيف يف مونرتيال ويبلغ طولها 4.361 كيلومرت على مد�ر 70 لفة، تبلغ م�سافة �ل�سباق �لإجمالية 305.270 

كيلومرت، �سميت �حللبة على ��سم �أ�سطورة فري�ري �لر�حل وو�لد جاك بطل �لعامل 1997، ت�ست�سيف �سباقات منذ 1978 و�حللبة يف جزيرة �إيل 

نوترد�م �ل�سناعية يف نهر �سان لور�ن�ش، ينطلق �ل�سباق �ل�ساعة 1710 بتوقيت جرينت�ش )14:10 بالتوقيت �ملحلي(.

�أول �ملنطلقني يف 2017: هاميلتون.

�لفائز بال�سباق يف 2017: هاميلتون.

* فرنسا.. 24 يونيو
�سيقام �ل�سباق على حلبة بول ريكار يف لو كا�ستوليه ويبلغ طولها 5.861 كيلومرت، و��ست�سافت �حللبة 14 �سباقا للجائزة �لكربى �آخرها 

يف 1990. و��ست�سافت فرن�سا �سباقاً للجائزة �لكربى لآخر مرة يف 2008، وينطلق �ل�سباق �ل�ساعة 1410 بتوقيت جرينت�ش )16:10 بالتوقيت 

�ملحلي(، ومل يقم �سباق هناك �لعام �ملا�سي.

* النمسا.. أول يوليو 
�لإجمالية 306.452 كيلومرت،  �ل�سباق  �ل�سباق على حلبة �سبيلبريج ويبلغ طولها 4.318 كيلومرت على مد�ر 71 لفة، تبلغ م�سافة  �سيقام 

�حللبة مملوكة لرد بول ويقام يف مدينة �سترييا غري �لبعيدة عن جر�ت�ش.

�أول �ملنطلقني يف 2017: بوتا�ش

�لفائز بال�سباق يف 2017: بوتا�ش.

 انطلق املو�صم اجلديد لبطولة العامل ل�صباقات فورمول 1 لل�صيارات بجائزة اأ�صرتاليا الكربى يوم 25 مار�س املا�صي و�صم 

من 21 �صباقاً ليعادل الرقم القيا�صي لل�صباقات يف مو�صم واحد، وفيما يلي معلومات �صريعة عن ال�صباقات و�صيكون توقيت 

بداية ال�صباقات هو 13:10 بتوقيت جرينت�س ما مل يذكر غري ذلك.
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* اليابان.. 7 أكتوبر 
�سيقام �ل�سباق على حلبة �سوزوكا �لبالغ طولها 5.807 كيلومرت على مد�ر 53 لفة، تبلغ �مل�سافة �لإجمالية لل�سباق 307.471 كيلومرت، 

لل�سائقني يف  �ملف�سلة  �حللبات  من  و�حدة  تعد  �لإجنليزية،  باللغة  ثمانية  �لرقم  ي�سبه  تقليديا  �سكال  تتخذ  �لتي  �حللبة  �سركة هوند�  متتلك 

فورمول 1 كما �أنها جتذب �لكثري من �مل�سجعني �ملتحم�سني، ينطلق �ل�سباق �ل�ساعة 05:10 بتوقيت جرينت�ش )14:10 بالتوقيت �ملحلي(.

�أول �ملنطلقني يف 2017: هاميلتون.

�لفائز بال�سباق يف 2017: هاميلتون.

* الواليات المتحدة.. 21 أكتوبر 
يقام �ل�سباق على حلبة �لأمريكتني يف �أو�سنت بولية تك�سا�ش و�لبالغ طولها 5.513 كيلومرت على مد�ر 56 لفة، تبلغ �مل�سافة �لإجمالية 

لل�سباق 308.405 كيلومرت، هي حلبة �سممت لت�سري فيها �ل�سباقات عك�ش عقارب �ل�ساعة كما ت�سم 20 منحنياً. ينطلق �ل�سباق �ل�ساعة 

19:10 بتوقيت جرينت�ش )13:10 بالتوقيت �ملحلي(.

�أول �ملنطلقني يف 2017: هاميلتون.

�لفائز بال�سباق يف 2017: هاميلتون.

* المكسيك.. 28 أكتوبر 
يقام �ل�سباق على حلبة �أوتودرومو هرمانو�ش رودريجيز يف �لعا�سمة مك�سيكو �سيتي و�لبالغ طولها 4.304 كيلومرت على مد�ر 71 لفة، 

تبلغ �مل�سافة �لإجمالية لل�سباق 305.354 كيلومرت، عادت �إىل جدول �ل�سباقات يف 2015 وفازت بجائزة �أف�سل �سباق يف �ملو�سم يف �آخر 

ثالثة �أعو�م و�سميت على ��سم �لأخوين ريكاردو وبيدرو وهما من مت�سابقي �ل�سيار�ت يف �ملك�سيك، ينطلق �ل�سباق �ل�ساعة 19:10 بتوقيت 

جرينت�ش )13:10 بالتوقيت �ملحلي(.

�أول �ملنطلقني يف 2017: فيتل.

�لفائز بال�سباق يف 2017: �لهولندي ماك�ش فر�ستابن )رد بول(.

* البرازيل.. 11 نوفمبر 
يقام �ل�سباق على حلبة �إنرتلجو�ش يف �ساو باولو و�لبالغ طولها 4.309 كيلومرت على مد�ر 71 لفة، تبلغ �مل�سافة �لإجمالية لل�سباق 

305.909 كيلومرت، ��ست�سافت �أول �سباق عام 1973، هي مقر لل�سائق �لر�حل �أيرتون �سينا، و�سممت لت�سري �ل�سباقات فيها عك�ش عقارب 

�ل�ساعة، ينطلق �ل�سباق �ل�ساعة 18:10 بتوقيت جرينت�ش )15:10 بالتوقيت �ملحلي(.

�أول �ملنطلقني يف 2017: بوتا�ش.

�لفائز بال�سباق يف 2017: فيتل.

* أبوظبي.. 25 نوفمبر 
يقام �ل�سباق على حلبة مر�سى يا�ش �لبالغ طولها 5.554 كيلومرت على مد�ر 55 لفة، تبلغ �مل�سافة �لإجمالية لل�سباق 305.355 كيلومرت، 

يبد�أ �ل�سباق بعد �لظهر وينتهي م�ساء وظهر لأول مرة بجدول �ل�سباقات عام 2009، هي حلبة ر�ئعة و�سممت عك�ش عقارب �ل�ساعة �أي�سا، 

ينطلق �ل�سباق �ل�ساعة 13:10 بتوقيت جرينت�ش )17:10 بالتوقيت �ملحلي(.

�أول �ملنطلقني يف 2017: بوتا�ش.

�لفائز بال�سباق يف 2017: بوتا�ش.

* بريطانيا.. 8 يوليو 
�سيقام �ل�سباق على حلبة �سيلفر�ستون ويبلغ طولها 5.891 كيلومرت على مد�ر 52 لفة، تبلغ م�سافة �ل�سباق �لإجمالية 306.198 كيلومرت، 

��ست�ساف مهبط �لطائر�ت �ل�سابق خالل �حلرب �لعاملية �لثانية �أول �سباق للجائزة �لكربى يف بطولة �لعامل عام 1950، وينتهي �لتعاقد مع فورمول 

1 بعد �سباق �لعام �ملقبل.

�أول �ملنطلقني يف 2017: هاميلتون.

�لفائز بال�سباق يف 2017: هاميلتون.

* ألمانيا.. 22 يوليو 
�لإجمايل 306.458 كيلومرت،  �ل�سباق  �ل�سباق على حلبة هوكنهامي ويبلغ طولها 4.574 كيلومرت على مد�ر 67 لفة وتبلغ م�سافة  �سيقام 

و�أجريت تعديالت كبرية على �حللبة يف 2002 ومت �إلغاء م�سافة م�ستقيمة د�خل �لغابة، و��ست�سافت �حللبة �ل�سباق لآخر مرة يف 2016 ومل يقم 

�ل�سباق �لعام �ملا�سي.

* المجر.. 29 يوليو 
لل�سباق  �لإجمالية  �مل�سافة  تبلغ  لفة.   70 مد�ر  على  كيلومرت   4.381 طولها  و�لبالغ  بود�ب�ست  يف  هنجارورينج  حلبة  على  �ل�سباق  �سيقام 

306.670 كيلومرت. �أقيم �أول �سباق هناك عام 1986 و�سكل �أول �سباق للجائزة �لكربى يقام خلف ما كان يطلق عليه وقتها »�ل�ستار �حلديدي« 

�لذي كان يف�سل بني �أوروبا �ل�سرقية و�لغربية. تت�سم �حللبة باأنها �سيقة وكثرية �ملنحنيات �إ�سافة �إىل �أنها بطيئة.

�أول �ملنطلقني يف 2017: فيتل.

�لفائز بال�سباق يف 2017: فيتل.

* بلجيكا.. 26 أغسطس 
لل�سباق 308.052  �لإجمالية  �مل�سافة  تبلغ  لفة،  مد�ر 44  على  كيلومرت  �لبالغ طولها 7.004  فر�نكور�سان  �سبا  على حلبة  �ل�سباق  �سيقام 

كيلومرت، هي �أطول حلبة يف �سباقات �لبطولة كما �أنها و�حدة من �أ�سرع �حللبات، كثري�ً ما تكون هذه �حللبة مبتلة ب�سبب هطول �لأمطار كما �أنها 

يف غاية �لإثارة لل�سائقني و�مل�سجعني.

�أول �ملنطلقني يف 2017: هاميلتون.

�لفائز بال�سباق يف 2017: هاميلتون.

* إيطاليا.. 2 سبتمبر 
�سيقام �ل�سباق على حلبة مونز� �لبالغ طولها 5.793 كيلومرت على مد�ر 53 لفة، تبلغ �مل�سافة �لإجمالية لل�سباق 307.029 كيلومرت.

تعترب هذه �حللبة �أيقونة ريا�سة �ل�سيار�ت يف �يطاليا وهي مقر فريق فري�ري و�حللبة �لأ�سرع يف �لبطولة، يعود تاريخ �حللبة �إىل ع�سرينات 

�لقرن �ملا�سي.

�أول �ملنطلقني يف 2017: هاميلتون.

�لفائز بال�سباق يف 2017: هاميلتون.

* سنغافورة.. 16 سبتمبر
لل�سباق  �لإجمالية  �مل�سافة  تبلغ  لفة،  مد�ر 61  على  كيلومرت  يبلغ طولها 5.065  �سو�رع  باي وهي حلبة  مارينا  �ل�سباق على حلبة  �سيقام 

308.828 كيلومرت، �ن�سم �ل�سباق للبطولة لأول مرة يف 2008، هو �ل�سباق �لوحيد �لذي يقام كامال �أثناء �لليل.

�أول �ملنطلقني يف 2017: فيتل.

�لفائز بال�سباق يف 2017: هاميلتون

* روسيا.. 30 سبتمبر 
�سيقام �ل�سباق على حلبة �سوت�سي وهي حلبة �سو�رع يبلغ طولها 5.848 كيلومرت على مد�ر 53 لفة، تبلغ �مل�سافة �لإجمالية لل�سباق 309.745 

كيلومرت، �أقيم �ل�سباق لأول مرة يف 2014، تقع �حللبة حول �ملكان �لذي ��ست�ساف �لأوملبياد �ل�ستوي يف 2014، �أ�سبح يقام يف وقت لحق من �لعام 

بعدما �أقيم يف نهاية �أبريل ني�سان من �لعام �ملا�سي. ينطلق �ل�سباق �ل�ساعة 11:10 بتوقيت جرينت�ش )14:10 بالتوقيت �ملحلي(

�أول �ملنطلقني يف 2017: فيتل.

�لفائز بال�سباق يف 2017: بوتا�ش.
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ملحق �لفورمول1

[ كيف تقيم البطولة بعد انق�صاء مو�صم كامل مع 

مالك احلقوق التجارية ؟

عظيماً  كان  للفورمول1  �ملا�سي  �لعام  مو�سم   -

عك�ش  على  معاً  يتناف�سان  فريقني  �أكرب  كان  حيث 

�سائقني  بني  تدور  �ملناف�سة  كانت  حيث  �ل�سابق 

�أن هذ�  �أعتقد  يتناف�سان معاً على �ملر�كز �لأوىل لذلك 

هو �لعامل �حلقيقي للفورمول1، ففريق �سد فريق مع 

�سيار�ت خمتلفة و�سو�ق خمتلفون يولد طاقة �إيجابية 

خالل بطولة �لفورمول1، ومبو�سم هذ� �لعام �أعتقد �أن 

�ملناف�سة �ستكون بني 3 فرق وهي مر�سيد�ش، فري�ري 

للغاية،  و�إيجابية  بخري  تب�سر  �لآفاق  لذلك  بل  ورد 

لنا  �أ�سبح  �لتجارية  �حلقوق  مالك  تغيري  بعد  كذلك 

ك�سو�ق حرية تامة على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي 

لنتمكن من م�ساركة معجبينا كل ما نريد.

حدثنا عن ��ستعد�د�تك للمو�سم �جلديد من بطولة 

�لفورمول1.

جبال  يف  للغاية  جيدة  �ستاء  عطلة  ق�سيت 

و�أ�سدقائي  �أنا  قمنا  حيث  و�ليابان  »كولر�دو« 

ملوطني  وحتديد�ً  لأوروبا  عدت  بعدها  بالتزلج، 

»بريطانيا« و�أي�ساً توجهت للو�ش �أجنل�ش يف �أمريكا 

للتدرب وملمار�سة ريا�سة ركوب �لأمو�ج مع �ملحرتف 

»كيلي �سليرت«.

[ يف اأي ال�صباقات جتد نف�صك، واأي ال�صباقات توؤثر 

عليك ؟

- من �ل�سعب �ختيار �سباق و�حد �أو �ثنني، فهناك 

�أف�سل  بالعادة  و�أنا  �لعظيمة،  �حللبات  من  �لعديد 

�حللبات �ل�سريعة مثل حلبة »�سيلفر�ستون« �ملوجودة 

ببلدي بريطانيا، و�أي�ساً حلبة »مونز�« باإيطاليا، �ما 

�لدولية  �لبحرين  �لبحرين فاأحب فيها م�سمار حلبة 

و»�لبادوك« �جلميل للغاية حقاً.

[ هل لديك اآمال اأو اأحالم يف عامل الفورمول1 تاأمل 

اأن يعلن عنها مالك احلقوق التجارية احلايل؟

- لدي �لعديد من �لآمال و�لأحالم بع�سها د�خل 

فاأنا  �لفورمول1،  خارج  �لعديد  ولدي  �لفورمول1 

عامل  يف  يل  �لأول  كاليوم  متاماً  جد�ً  جائعا  لزلت 

بقيادة هذه  �سمحت يل  فر�سة  لكل  �لفورمول وممنت 

لز�ل  �لفورمول1  خارج  يف  �ما  �لر�ئعة،  �ل�سيار�ت 

توهج  ي�سلط  ملهم  م�سروع  لإن�ساء  طموح  لدي 

�إيجابي للعامل، فاأنا �أحب �ن �أقدم �سيئا يوماً ما ي�سهم 

حياة  يف  معنى  ذ�  �ختالفا  ويحقق  �لأمل  جلب  يف 

�لنا�ش جميعاً.

[ ماذا تقول مل�صجعيك من مملكة البحرين، هل لديك 

ر�صالة خا�صة توجهها لهم؟

مبملكة  �مل�سجعني  من  عظيمة  جمموعة  لدي   -

ممنت  �أنا  لهم:  �لر�سالة  هذه  �إي�سال  و�أحب  �لبحرين 

�إنها  �لإيجابية  طاقتكم  على  لكم  �سكر�ً  لدعمكم،  جد�ً 

تعني يل �لكثري، وما يخجل تو��سعي �أن �أ�ساهد لدي 

�لعديد من �ملعجبني حول �لعامل من �لتالل �خل�سر�ء 

باإجنلرت� �ىل �سحر�ء �لبحرين، �سكر�ً لكم.

[ كيف تقيم �صباق مملكة البحرين ؟

- �لبحرين تتميز ب�سباق م�سل للغاية، خ�سو�ساً 

يف �ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية، و�أكرب ذكرى يل مبملكة 

لدي  كانت  عندما   2014 �لعام  يف  كانت  �لبحرين 

روزبرغ«  »نيكو  �ملعتزل  زميلي  مع  ملحمية  معركة 

وقد كنت قادر� على مقاومته على �لرغم من ت�سغيل 

�أنه كان �سباقا  �إل  مركب �لإطار�ت �لأ�سعب و�لأبطاأ، 

عظيما مبعنى �لكلمة حيث كنا نتناف�ش ب�سكل جميل 

-عجلة بعجلة- وقد كانت مناف�سة �سريفة.

كبري�  حتديا  ي�سكل  �لبحرين  مملكة  و�سباق 

بالن�سبة لل�سو�ق و�لفرق، لأن ظروف حلبة �لبحرين 

�لأول  �ليوم  ففي  �ل�سباقات،  باقي  عن  كثري�ً  تختلف 

�ملخ�س�ش للتجارب يكون حار� للغاية، لأن �لتجارب 

تكون خالل �لنهار، �ما �ليوم �لثاين �خلا�ش بالتاأهل 

من  �أف�سل  يكونان  بال�سباق  �خلا�ش  �لثالث  و�ليوم 

خادعة  �لتجارب  يجعل  ما  وهذ�  �لطق�ش،  ناحية 

بع�ش �ل�سيء ب�سبب �لفرق يف حر�رة �جلو.

ح�سني �ملرزوق:

كارل  لوي�ش  �لعامل  وبطل  �لفورمول1  �سائق 

د�يفيد�سون هاملتون غني عن �لتعريف وي�سنف 

�لكربى  �جلائزة  �سباق  �سو�ق  �أهم  من  باأنه 

�لفورمول1 يف �لوقت �لر�هن، وذلك بعد حتقيقه 

فمتابعو  و�لبطولت،  �لألقاب  من  للعديد 

ي�ساهدونه  ما  د�ئماً  �لفورمول1  �سباقات 

�ملركز  يف  �سو�ء  �لتتويج  من�سة  يعتلي 

و�لثالث، ويعود  �لثاين  �ملركزين  �أو  �لأول 

حلبات  على  و�ملذهل  �ملتقدم  لأد�ئه  ذلك 

�ل�سباقات و�أي�ساً لالأب �لروحي وقدوته 

�لأ�سطورة  �لفورمول1  ب�سباقات 

وقد  �سينا«،  »�أيرتون  �لرب�زيلي 

ب�سباقات  �لعامل  بطل  مع  لنا  كان 

على  للتعرف  لقاء  �لفورمول1 

�ملو�سم  هذ�  حول  ��ستعد�د�ته  �أبرز 

جائزة  �سباق  حول  وحتديد�ً 

فكان  للفورمول1  �لكربى  �لبحرين 

�حلو�ر على �لنحو �لتايل:

بطل العالم بسباقات 
الفورموال1 

»لويس هاملتون« في لقاء 
حصري مع »بانوراما«:

سباق مملكة 
البحرين يشكل

تحدًيا كبيًرا لسواق 
المنافسة الفورموال1

بموسم هذا 
العام ستكون 
بين مرسيدس، 
فيراري وريد بل

أحب مضمار 
حلبة البحرين 
الدولية 
و»البادوك«

هاميلتون 
لمشجعيه 
من البحرين: 
شكرًا لكم 
على طاقتكم 
اإليجابية إنها 
تعني لي الكثير
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[ حدثنا عن �صعورك بعد جتديد عقدك مع فريق مر�صيد�س؟

- �أنا �سعيد للغاية لأكون و�حد�ً من �سو�ق فريق مر�سيد�ش مرة 

�ملا�سي حظيت ببد�ية ع�سيبة،  �لعام  �أخرى خالل هذ� �ملو�سم، ففي 

حيث �ن�سممت للفريق قبل �ل�سباق �لأول من �ملو�سم �ملا�سي باأ�سابيع 

قليلة، �ما هذ� �لعام فاأنا �أف�سل وجهزت نف�سي جيد�ً وحالياً �أنا �أعرف 

�جلميع و�علم كيف نتعامل معاً، وكل م�سجع لفريق مر�سيد�ش يعلم 

�ن�سمامي  بعد  لكن  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  يف  جد�ً  قوًيا  كان  فريقه  �ن 

للفريق �دركت مدى �سغفهم �ملكر�ش لـ»بر�كلي« و»بريك�سورث«.

[ هل جتربتك يف املو�صم املا�صي مع الفريق دفعتك للرتكيز ب�صكل 

اأكرب لتتمكن من جتديد عقدك مع مر�صيد�س للمو�صم احلايل؟

كان  �لفورمول1  بعامل  م�سريتي  عليه طو�ل  كل عقد ح�سلت   -

خم�س�ساً لعام و�حد فقط، لذلك هذ� لي�ش بال�سيء �جلديد علي ومل 

ي�سكل جتديد �لعقد �أي �سغوطات علي، فاأنا د�ئماً �أطمح لتقدمي �أف�سل 

ما لدي من �أد�ء، ويف �لعام �ملا�سي حظيت ببع�ش �ل�سباقات �ملمتازة 

تعلمت   2017 �لعام  ففي  ثابتاً،  د�ئماً  يكن  مل  �د�ئي  �أن  �ل  للغاية 

�لكثري لذلك خالل هذ� �لعام �ساأقوم بتطبيق ما تعلمته.

[ هل اأنت �صعيد بقيادتك جنباً اىل جنب مع بطل العامل لـ 4 مرات 

لوي�س هاميلتون؟

- لوي�ش رجل �سالح وتربطنا عالقة عمل جيدة، كما �أنه �أم�سى 

و�لفريق  �ل�سيارة  يعرف  هو  لذلك  �سنو�ت؛   6 مر�سيد�ش  فريق  مع 

حق معرفة؛ لذلك من �ملمكن �أن �أتعلم منه بعد ق�ساء عامي �لأول مع 

�لفريق.

حلبة  م�سمار  على  �لثانية  م�ساركتك  �ستكون  �ملو�سم  هذ�  خالل 

توقعاتك  عن  �أخربنا  مر�سيد�ش،  فريق  كع�سو يف  �لدولية  �لبحرين 

حول �سباق جائزة �لبحرين �لكربى للفورمول1 لهذ� �لعام.

�ملا�سي  �لعام  �لبحرين، ويف  �ملقام على مملكة  �ل�سباق  �أحب  �أنا 

�أر�سها، لذلك �ستبقى لدي ذكرى  �لأول لأول مرة على  حققت �ملركز 

خا�سة وجميلة بذ�كرتي حول مملكة �لبحرين، وعطلة نهاية �لأ�سبوع 

�لتي �سيتم فيها تنظيم �سباق �لبحرين على حلبة �لبحرين �لدولية 

�جلو  حالت  ب�سبب  و�لفرق  لل�سو�ق  �ملناف�سة  من  �لكثري  �ستحمل 

وحل�سن  حارة  �أجو�ء  جميعاً  �سن�سهد  �لتجارب  يوم  ففي  �ملتغرية، 

�حلظ �سيكون �ل�سباق يف �مل�ساء ما يعني �أن �جلو �سيكون �ألطف.

[ هل لديك �صائق تعتربه ملهًما لك يف عامل الفورمول1؟

ولكن  �لفورمول1،  يف  �مللهمني  �ل�سو�ق  من  �لعديد  لدي   -

�سيار�ت  قيادة  بد�أت  فاأنا  هاكينن«،  »ميكا  يل  بالن�سبة  �أهمية  �لأكرث 

�لأول،  ب�سباقه  فاز ميكا  �لعام 1996 وبعدها بعام  »�لكارتنج« يف 

ويف �لعام 1998 حقق بطولته �لأوىل ويف تلك �للحظة حدثت نف�سي 

قائالً: »هذ� ما �أريد �لقيام به يف �أحد �لأيام«.

سعيد للغاية كوني 
أحد سواق فريق 
مرسيدس مرة أخرى

أطمح دائمًا لتقديم 
أفضل ما لدي من 
أداء

في العام 2017 تعلمت 
الكثير وفي هذا العام 
سأطبق ما تعلمته

ح�صني املرزوق:

بعد اعتزال �صائق فريق مر�صيد�س ال�صابق»نيكو روزبرغ« من الفريق، اأ�صبحت اأنظار العديد من ال�صواق تنجذب نحو 

اأكرث املقاعد رغبة يف عامل الفورمول1 ملا حققته مر�صيد�س من انت�صارات متوا�صلة طيلة الأعوام املا�صية، اإل اأن مر�صيد�س 

مل ترغب يف الت�صبب مب�صاكل للفرق الأخرى، وذلك من خالل التعاقد مع �صواق الفرق واحل�صول على خدماتهم، وقد 

كانت للفريق نظرة ثاقبة عندما وقع الختيار على �صائقها احلايل الفنلندي »فالتريي بوتا�س« الذي متكن من حتقيق املركز 

الأول عدة مرات يف املو�صم الأول له مع الفريق، ومل يكن هذا فح�صب بل بعد تعاقد فريق مر�صيد�س معه لعام واحد فقط 

قامت بتجديد عقده للمو�صم احلايل، ويعود ذلك ملا يتمتع به »بوتا�س« من اأداء اأهله للبقاء مع اأقوى الفرق يف الفورمول1، 

وقد قامت »بانوراما« باإجراء هذا احلوار مع �صائق فريق مر�صيد�س »فالتريي بوتا�س« للتعرف على ا�صتعداداته للمو�صم 

احلايل، فكان احلوار على النحو الآتي:
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تعي�س  رجلني  يف  لوكلري  �صارل  �صيفكر 

بالن�صبة  والدعم  للقوة  كم�صدر  ذكرياتيهما 

له؛ وذلك عندما ي�صارك يف �صباقه الأول يف 

بطولة العامل ل�صباقات فورمول 1 لل�صيارات 

الكربى  ا�صرتاليا  جائزة  �صمن  �صاوبر،  مع 

الأ�صبوع املقبل.

وفقد ال�صائق الواعد البالغ عمره 20 عاما 

يونيو  يف  ايريف  والده  موناكو  يف  واملولود 

ال�صائق  يح�صد  اأن  قبل  املا�صي،  العام  من 

املدعوم من فرياري لقب فورمول 2 لي�صبح 

اأ�صغر من يح�صد هذا اللقب.

ذكرى جول بيانكي

�لروحي  �لأب  بيانكي،  جول  ذكرى  كانت  �حلني  ذلك  وحتى 

و�سديق عائلته، هي �لتي تالزمه يف كل �سباق.

بعد  ني�ش يف 2015  م�ست�سفى يف  �لفرن�سي يف  �ل�سائق  وتويف 

�ليابان  جائزة  يف  حادث  خالل  �لر�أ�ش  يف  لإ�سابة  تعر�سه  من  عام 

�لكربى عندما كان يقود لفريق مارو�سيا.

وقال لوكلري لـ»رويرتز« �لعام �ملا�سي قبل �أن ي�سمن مكانه يف 

�ساوبر »كنت �أقود من �أجل جول و�لآن... من �أجل و�لدي �أي�سا.

و�لدي كان �مل�سجع رقم و�حد يل، ويف كل مرة �أحقق �لفوز كان 

هو �لأب �لأكرث �سعادة على �لإطالق. �أريد �أن �أقدم �أد�ء جيد� من �أجلهما 

لي�ساهد�ين وي�سعر�ن بالفخر«.

و�حد  وهو  لوكلري،  يطيق  ول  �أ�سهر  م�ساألة  يعد  لالأمام  و�لتقدم 

�سريجي  �لرو�سي  مع  �ملو�سم  هذ�  �لبطولة  يف  جديدين  �سائقني  من 

�سريوتكني �لذي �سي�سارك مع وليامز، �لنتظار حتى �نطالق �ملو�سم.

لكن �سيكون لز�ما عليه �لتاأقلم مع �حلقائق �جلديدة.

�ملا�سي  �ملو�سم  له  مقر�  �سوي�سر�  من  يتخذ  �لذي  �ساوبر  و�أنهى 

يف �ملركز �لأخري، �سمن 10 فرق، وح�سد نقطة و�حدة فقط يف 20 

�سباقا. ومرت خم�سة �أعو�م منذ �أن �سعد �سائق من �لفريق على من�سة 

�لتتويج.

سيارات أسرع
وعزز �لتعاقد مع �لفا رومريو، ر�عيا ل�سم �لفريق، �لأجو�ء لكن 

على لوكلري توقع ق�ساء �أغلب وقته وهو يبتعد عن طريق �ل�سيار�ت 

�لأ�سرع.

و�أثبتت �سيارة �ساوبر �جلديدة )�سي 37( �سعوبة �لتعامل معها 

�لتجارب  توقف  يف  لوكلري  ت�سبب  �إذ  �ملو�سم،  قبل  مع  �ختبار�ت  يف 

�أيام، من بينها حادث ب�سبب ��سطد�مه  ثالث مر�ت على مد�ر ثمانية 

باحلائط يف �ليوم �لأخري.

�لعديد  يف  يفكر  جعاله  �ملا�سيني  �ل�سهرين  فان  وباعرت�فه،  لكن 

من �لأمور.

»هناك  �ملو�سم  قبل  ما  �ختبار�ت  خالل  لرويرتز  لوكلري  وقال 

�لعديد من �لأ�سياء �جلديدة بالن�سبة يل. �لعديد من �ملعامالت �خلا�سة 

باأد�ء �ل�سيار�ت جديدة بالن�سبة يل.

دعونا ناأمل يف �للحاق مبجموعة �لو�سط خالل �ملو�سم ثم �ساأتطور 

و�لتاأقلم مع هذه  قدر�تي  لتطوير  �لعمل  بالتاأكيد ك�سائق، و�ساأحاول 

�ل�سيار�ت يف �أ�سرع وقت ممكن«.

ماركو�ش  �ل�سويدي  زميله  على  �لتفوق  �سيكون  �لأبرز  و�لهدف 

�أي نقطة يف �خر 48 �سباقا  �لذي ف�سل يف �حل�سول على  �ريك�سون 

�سارك فيها منذ �سبتمرب �أيلول 2015.

لكن لوكلري لن يركز فقط على ذلك �أو على �حلديث عن م�ستقبله 

مع فري�ري.

نقاط الضعف
وقال »�إحدى نقاط �سعفي عندما كنت �سغري� كانت �لرتكيز 

�ل�سديد على زميلي وحماولة �لتفوق عليه لتن�سى دوما �لعديد من 

�لأ�سياء.

عمل  باأف�سل  �لقيام  و�ساأحاول  فقط  نف�سي  على  �لرتكيز  �أريد 

ممكن و�أنا و�ثق من �أننا �سنحقق �لنتائج �ملرجوة«.

وتابع »فري�ري حلم بالتاأكيد. لكنه بعيد �ملنال ب�سكل ل يبدو 

�أنه �سيتحقق«.

�أعماله نيكول تود، جنل جان تود  ويعتمد لوكلري على مدير 

رئي�ش �لحتاد �لدويل ورئي�ش فري�ري �ل�سابق، للتحلي بالو�قعية.

�أعمال بيانكي و�أي�سا �لرب�زيلي فيليبي ما�سا  وكان تود يدير 

با�ستور  �لفنزويلي  و�أي�سا  فري�ري  �إىل  �ساوبر  من  �نتقل  �لذي 

مالدونادو.

رئي�ش  فا�سور  فريدريك  من  كبري  بدعم  لوكلري  و�سيحظى 

�ساوبر. وفاز �ل�سائق �ل�ساب مع فريق �يه.�ر.تي �خلا�ش بفا�سور 

بلقب بطولة جي.بي.3 )فورمول 3 حاليا( يف 2015.

وقال فا�سور لـ)رويرتز(: »�إنه يعلم �أن عليه تعلم �لعديد من 

�لأ�سياء ب�ساأن فورمول 1. �سيكون عليه �لتعلم �لكثري ب�ساأن �لفريق 

و�ل�سيارة و�لإطار�ت و�حللبات. �لأمر �سيكون �سعبا«.

�أنه  مقتنع  و�أنا  بعمله  و�لقيام  �ل�ستمتاع  »عليه  و�أ�ساف: 

�سينجح يف ذلك«.

لوكلير
حديث العهد يقطع

خطواته األولى نحو دائرة الضوء 

لل�سيار�ت   1 فورمول  �سباقات  يف  �ملناف�ش  �ساوبر  فريق  منح 

�ل�سائقة �لكولومبية تاتيانا كالديرون ترقية لتكون �سائقة جتارب بعد 

�أن �أم�ست عاما ك�سائقة تطوير.

حكومية  جهات  من  �ملدعومة  عاما(   24( كالديرون  وتناف�ش 

مك�سيكية يف �سل�سلة �سباقات جي.بي3 هذ� �ملو�سم بعد �أن �أنهت �لعام 

�ملا�سي يف �ملركز 18 يف �لرتتيب �لعام لهذه �لبطولة.

وكان �ساوبر �لذي يتخذ من �سوي�سر� مقر� �أول فريق مناف�ش يف 

من�سبها  تركت  كالتنبورن  موني�سا  �أن  رغم  �إمر�أة  تر�أ�سه   1 فورمول 

�لعام �ملا�سي.

يف  �حتياطيا  �سائقا  جيوفينات�سي  �أنطونيو  �لإيطايل  و�سيكون 

�لفريق.

ومل ت�سهد فورمول 1 وجود �أي �سائقة رئي�سية منذ 1976.

ساوبر يختار كالديرون 
سائقة تجارب في فورموال 1 
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لل�سيار�ت   1 فورمول  �لعامل  بطولة  يف  �ملناف�ش  وليامز  عني 

�لربيطاين �أوليفر رولند �سائقا للتطوير هذ� �ملو�سم.

�سائقي  من  �سنا  �أكرب  وهو  عاما   25 �لعمر  من  رولند  ويبلغ 

�لفريق �لكندي لن�ش �سرتول )19 عاما( و�لرو�سي �ل�ساعد �سريجي 

�سريوتكني 22 عاما.

�ملركز  �حتل  �لذي  رولند،  �إن  �ل�سابق  �لعامل  بطل  وليامز  وقال 

�لثالث يف �لرتتيب �لعام لبطولة فورمول 2 �ملو�سم �ملا�سي و�سي�سارك 

هذ� �لعام يف بطولة �لعامل للتحمل، �سيعمل على جهاز �ملحاكاة وكذلك 

يف بر�مج تطوير �ل�سائقني �ل�سبان.

روالند سائقا 
للتطوير في وليامز 

يأمل أن يكون الثاني الذي يحرز »التاج الثالثي«

ألونسو ومكالرين أبرز
عناوين العام في رياضة المحركات

ثالث �سنو�ت كارثية

بد�ية  و�أي�سا  لومان  نحو  �لون�سو  طريق  و�سيكون 

مكالرين �جلديدة يف فورمول 1 مع حمركات رينو بعد ثالث 

�سنو�ت كارثية مع هوند� �ليابانية من بني �أبرز �لعناوين يف 

�لعام يف ريا�سة �ملحركات.

وقال �لون�سو لل�سحفيني خالل �لختبار�ت �ل�ستوية يف 

�لقلق  »م�سدر  �لطموح  برناجمه  �سوؤ�له عن  عند  بر�سلونة 

�لوحيد هو �ل�سفر. �ل�سفر �سيوؤثر على طاقتي و�أنا بحاجة 

لكي �أكون فعال للغاية يف هذ� �ل�سدد.

ويهدف �لون�سو �إىل �أن يكون �ل�سائق �لثاين يف �لتاريخ 

�لذي يحرز«�لتاج �لثالثي»يف ريا�سة �ملحركات وهو �أمر مل 

ي�سبقه �إليه �سوى �لربيطاين جر�هام هيل يف 1972.

وي�سم �لتاج �لثالثي �لفوز ب�سباق �ندي 500 ولومان 

بالفوز  ��ستبد�له  ميكن  �لأخري  �أن  رغم   1 فورمول  ولقب 

بجائزة موناكو �لكربى و�لتي فاز بها �لون�سو مرتني.

�سباق  ت�سدر  �لذي  �ل�سباين،  �ل�سائق  و�سارك 

د�يتونا  �سباق  يف  �سيارته،  تتوقف  �أن  قبل  �نديانابولي�ش 

24 عاما يف يناير ليجهز نف�سه للتحدي.

ميكنني  �لتي  �لأ�سياء  من  �لكثري  �لون�سو«هناك  وقال 

�لآن يف هذ� �لوقت من م�سريتي �لتعامل معها. رمبا مل �أكن 

�أمتلك �ملعرفة يف كل �لجتاهات منذ عدة �سنو�ت م�ست.

�أنني  و�أ�سعر  ذلك  لفعل  �ملنا�سب  �لوقت  فالآن هو  »لذ� 

تكون  فلن  �لذهني  �لنهج  يخ�ش  وفيما  �نه  �عتقد  جاهز. 

م�سكلة لأن يف كل مرة جتل�ش د�خل �سيارة تريد �أن تناف�ش«.

 مكالرين �أول

�لون�سو  �إن  ملكالرين  �لتنفيذي  �ملدير  بر�ون  ز�ك  وقال 

�ملناف�سة حتى يف  �لذين يريدون  �لأ�سخا�ش  يعد نوعا من 

وقت ر�حتهم.

و�أ�سار بر�ون �أي�سا �إىل �أن بطولة �لعامل للتحمل �ستمتد 

�إىل ثمانية �سباقات، من بينها خم�سة فقط يف �لعام �حلايل 

و�لبقية يف 2019 و�لنهاية �ستكون �سباقا �آخر يف لومان. 

 1 فورمول  عطلة  خالل  �سيكون  �خلم�سة  �ل�سباقات  و�أحد 

يف �أغ�سط�ش.

و�أ�ساف �مل�سوؤول �لمريكي »ما ل يعرفه �لكثريون �أنه 

ي�سارك يف �سباقات �لكارتنج كل �أ�سبوع.

«لو مل يجل�ش د�خل منوذج مبدئي لل�سيارة جلل�ش يف 

�إحدى �سيار�ت �لكارتنج �أو �سيء �آخر. مل �أر من قبل �سخ�سا 

يريد �حلياة يف �سيارة �سباقات مثله.

لتويوتا  �لقيادة  من  �أكرث  �سيء  �أي  �لون�سو  يفعل  ولن 

للتن�سيق  �لعامل للتحمل بجهد كبري  وقام م�سوؤولو بطولة 

�ساعات«  �ست  »فوجي  �سباق  ترحيل  مت  �إذ  �ل�سباقات  بني 

لتفادي �إقامته يف نف�ش �لأ�سبوع مع جائزة �أمريكا �لكربى 

يف �و�سنت.

�أي تعار�ش ف�ستاأتي م�سلحة مكالرين  ولو كان هناك 

يف �ملقدمة.

وقال بر�ون �لذي لعب دور� مهما يف تفكري �لون�سو يف 

�مل�ساركة يف �نديانابولي�ش »هو �سائق مكالرين لكنه معار 

�لقيادة، لذ�  �أخرى. م�سوؤولياته هي  للم�ساركة يف �سباقات 

على �سعيد  يتم  �لذي  �لعمل  من  �مل�ستوى  بنف�ش  يقوم  لن 

�أو �للتز�م جتاه �لرعاة وهو �لأمر �ملعتاد يف هذه  �لدعاية 

) �مل�ساركات(«.

خدمة رويرتز الريا�صية:

يواجه فرناندو الون�صو عاما مزدحما اأكرث من اأي �صائق اآخر يف بطولة العامل ل�صباقات فورمول 1 لل�صيارات لكن ال�صائق 

ال�صباين قلل من �صاأن املخاوف التي ت�صري اإىل اأنه �صي�صع نف�صه حتت �صغط كبري باملناف�صة يف بطولتي عامل يف نف�س الوقت.

وبداأ األون�صو البالغ عمره 36 عاما مو�صم ال�صباق مع مكالرين يف �صباق جائزة ا�صرتاليا الكربى يف ملبورن الأ�صبوع 

املا�صي وهو ال�صباق الأول �صمن 21 جولة يف مو�صم �صيعادل الرقم القيا�صي لأكرب عدد من ال�صباقات يف مو�صم واحد.

و�صي�صارك بطل العامل مرتني، الذي ناف�س يف �صباق انديانابولي�س 500 العام املا�صي، مع تويوتا يف �صباق لومان 24 

�صاعة يف يونيو ويف بطولة العامل ل�صباقات التحمل باأكملها.
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الراعي الفضي

�ل�سائقون يف بطولة �لعامل ل�سباقات  قد ي�ستمتع 

فورمول 1 لل�سيار�ت بالقيادة على �جل�سور و�ل�سو�رع 

خطط  �سمن   2020 عام  بحلول  كوبنهاجن  بقلب 

�إىل مالك حقوق هذه  �سركات دمنركية  قدمها حتالف 

�لريا�سة.

�ملقرتح  فورمول 1  رئي�ش  كاري  ت�سي�ش  وناق�ش 

�لأعمال بالبالد خالل  �ملدينة ووزير  مع رئي�ش بلدية 

زيارة �إىل كوبنهاجن �ل�سهر �ملا�سي.

لهذه  مت�سوقون  »نحن  لل�سحفيني  كاري  وقال 

�لدمنرك  يف  هنا  �سباق  �إقامة  �إمكانية  لبحث  �لفر�سة 

و�أعتقد �أن موقع كوبنهاجن ي�سكل من�سة ر�ئعة« لكنه 

�سدد على عدم �تخاذ �أي قر�ر نهائي حتى �لآن.

�ملالكة  �لأمريكية  ميديا  ليربتي  جمموعة  ومتلك 

�جلديدة للبطولة خططا لتطوير فورمول 1 و��ستهد�ف 

�أ�سو�ق جديدة وخا�سة يف �لوليات �ملتحدة و�آ�سيا.

ها�ش  لفريق  �ملنتمي  ماجنو�سن،  كيفن  ويعد 

 1 فورمول  يف  �لوحيد  �لدمنركي  �ل�سائق  �لأمريكي، 

ويحظى بدعم كبري يف بالده.

وتابع كاري »لطاملا �سكلت ��سكندنافيا جزء� ر�ئعا 

من ريا�ستنا ويعطي �ل�سائقون �ملنتمون لهذه �ملنطقة 

و�مل�سطحات  �جل�سور  �أن  �إىل  م�سري�  د�ئما«  �لإ�سافة 

للم�ساهدين  خالبة  مناظر  ت�سمن  �لدمنرك  يف  �ملائية 

عرب �لتلفزيون.

�سمن  �سباق  �أي  ��ست�سافة  للدمنرك  ي�سبق  ومل 

يف  �لوحيد  �ل�سباق  كان  بينما   1 فورمول  جدول 

وخرج  �لكربى  �ل�سويد  جائزة  �سباق  هو  ��سكندنافيا 

�لبطلني  وفاة  بعد   1978 يف  �ل�سباقات  جدول  من 

نف�ش  يف  نيل�سون  وجونار  بيرت�سون  روين  �ملحليني 

�لعام.

كوبنهاجن تحلم باستضافة
سباق في فورموال1 في 2020  وبعد تعاون كارثي د�م ثالث �سنو�ت مع هوند� 

مع  جديدة  �سر�كة  يف  و�لدخول  بالنف�سال  �نتهى 

رينو يحتاج مكالرين لتحقيق نتائج جيدة حيث لن 

تتحمل جماهريه �أي �نتكا�سة جديدة.

نزول  قبل  �لتنفيذي  �ملدير  بر�ون  ز�ك  وقال 

�ل�سيارة �جلديدة للحلبة لأول مرة »لن ن�ستطيع �أن 

ندفن روؤو�سنا يف �لرمال« يف �إ�سارة �إىل �أن مكالرين 

�سيكون حتت �لأ�سو�ء.

من  بالكثري  فاز  �لفريق  هذ�  »لكن  و�أ�ساف 

�لألقاب ولذلك هو �أهل للمناف�سة«.

�سعيدة  تكن  مل  �ملا�سية  �خلم�سة  �لأعو�م  لكن 

و�أنهى  جناحا.   1 فورمول  فرق  �أكرث  ثاين  على 

فقط  نقطة   30 بر�سيد   2017 مو�سم  مكالرين 

متاأخر� بفارق 638 نقطة عن مر�سيد�ش �لبطل.

وح�سد مكالرين 182 �سباقا للجائزة �لكربى 

لكن �لفريق �لذي يفاخر باأبطال للعامل مثل �إيرتون 

ولوي�ش  هاكينن  وميكا  برو�ست  و�لآن  �سينا 

هاميلتون مل يفز ب�سباق منذ نهاية 2012.

* ل توجد م�سكلة كبرية وعانى مكالرين من 

م�ساكل يف �لتجارب ب�سبب �أمور تقنية خالل خم�سة 

يوم  �ساع  بينما  �لتجارب  خالل  �أيام  ثمانية  من 

�ساد�ش ب�سبب �لثلوج.

يف  ت�سبب  ما  �ملحرك  يف  م�ساكل  و�أ�ساعت 

حلبة  على  �لتجارب  من  �لخري  �ليوم  يف  تغيريه 

قطالونيا نحو خم�ش �ساعات على �ألون�سو قبل �أن 

يعود وي�سجل ثاين �أ�سرع زمن يف ذلك �ليوم.

�ل�سباقات  قطاع  مدير  بولييه  �يريك  وقال 

جديدة  بتجهيز�ت  رينو  مع  جديدة  �سر�كة  »�إنها 

كليا لل�سيارة ولذلك �أدعوكم لل�سرب فلم حتدث �أي 

�لأمور على  �لتجارب.  �ننا يف  م�سكلة كبرية حيث 

ما ير�م«.

نفقد  لكننا مل  �مل�ساكل  وتابع »�سنو�جه بع�ش 

قدرتنا بعد على ت�سميم �سيار�ت �سريعة«.

مكالرين  �سيارة  م�سهد  �لنا�ش  و�سين�سى 

على  �ل�سيانة  حلارة  طريقها  يف  وهي  �ملعطوبة 

�ل�سباق  يف  طيبة  نتيجة  �لفريق  حقق  �إذ�  �ساحنة 

�لفتتاحي للمو�سم يف ��سرت�ليا وكذلك يف �ل�سباقات 

�لتالية.

مع  كبرية  م�سكلة  توجد  »ل  �ألون�سو:  وقال 

�ل�سيارة«.

وتابع »�مل�ساكل �لتي و�جهناها حتت �ل�سيطرة. 

�لأمور  بع�ش  �كت�ساف  يف  بد�أنا  �حلظ  ل�سوء 

يف  �أف�سل  موقف  يف  يجعلنا  هذ�  لكن  �لب�سيطة 

��سرت�ليا حيث نحاول حت�سني كل هذه �لأمور«.

وخطفت �سيارة مكالرين �جلديدة �لأنظار بعد 

�لنفاق �ل�سخم على �لت�سميم �ملر�سع بالعديد من 

�أ�سماء �لرعاة �لكبار.

الفريق الذي يفاخر بسينا وبروست وهاميلتون

مكالرين لم يفز بأي سباق
منذ 2012 وتجارب الحاضر مخيبة

فرناندو  الإ�صباين  لل�صائق  املزاجية  احلالة  وحت�صن  باملحركات  خا�صة  جديدة  �صراكة  اأطلقت 

اأ�صهر ال�صتاء وبعدها جاءت جتارب ما قبل انطالق  األون�صو موجة من التفاوؤل يف مكالرين خالل 

املو�صم اجلديد لتق�صي على هذه احلالة.

اأكرث من  الذي واجه م�صاكل  ال�صابق   1 املا�صي رحيما بعمالق فورمول  ومل يكن �صهر مار�س 

اأي مناف�س وقطع لفات اأقل من باقي الفرق. ورمبا يكون الوقت الذي اأهدره مكالرين جمرد م�صكلة 

عابرة حيث اأنهى األون�صو التجارب ب�صكل جيد لكن الفريق يعاين حالة من ال�صبابية وال�صكوك.
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�ملو�سم  �سعبة يف  مهمة  فري�ري  �سائق  فيتل  �سيبا�ستيان  تنتظر 

ي�سعى  حيث  لل�سيار�ت   1 فورمول  ل�سباقات  �لعامل  لبطولة  �جلديد 

لقبه  ح�سد  من  مر�سيد�ش  ومنع  مار�نيلو  �إىل  �للقب  لإعادة  �لفريق 

�خلام�ش على �لتو�يل.

�لبطولة  �لأقدم و�لأكرث �سهرة وجناحا �سمن فرق  �لفريق  وكان 

قريبا من ح�سد �للقب �لعام �ملا�سي بعد �أن تقدم �سائقه �لأملاين يف �أول 

12 جولة بد�ية من ملبورن وحتى مونز� قبل �أن تخور قو�ه.

لكن 2018 �سي�سهد مرور 10 �سنو�ت بدون فوز �لفريق �لإيطايل 

�أن  كما   2008 يف   16 للمرة  �ل�سانعني  لقب  ح�سد  �أن  بعد  باللقب 

�ل�سغط، �لذي يبدو كبري� حتى يف �أف�سل �لأوقات، يتز�يد على �لفريق 

ب�سبب هذه �حلقيقة.

فيراري يتطلع لفيتل
إلنهاء عشر سنوات عجاف 

�صيبا�صتيان فيتل �صائق فرياري خالل جتارب يف بر�صلونة فرباير 

بوتاس يواجه عاًما صعًبا في فورموال 1

تحقيق بطولتي السائقين والصانعين
�أف�سل  كانا  �ملا�سية  �لقليلة  �لأعو�م  »يف  وتابع 

�أن يكون  مقعدين يف فورمول 1، لذ� فاجلميع يريد 

جيد�،  �لأمر  ��ستغل  �أن  ويجب  يدي  بني  �لأمر  هنا. 

لكني �أثق يف �أنني �أ�ستطيع فعل ذلك«.

ي�سعى  �لذي  مر�سيد�ش  �إىل  بوتا�ش  و�ن�سم 

للمرة  و�ل�سائقني  �ل�سانعني  بطولتي  يف  ثنائية  �إىل 

 2017 يناير  يف  �لعام،  هذ�  �لتو�يل  على  �خلام�سة 

بعد �عتز�ل �لأملاين نيكو روزبرج بطل �لعامل 2016 

ب�سكل مفاجئ.

للتقدم  �لكثري  فعل  عليه  �أن  يعني  ذلك  وكان 

بعد  جديدة  و�سيارة  فريق  مع  �لفور  على  �لقمة  �إىل 

�سنو�ت مع وليامز بعك�ش هاميلتون.

بو�سوح  ظهر  �لذي  �لفنلندي  �ل�سائق  وفاز 

من  �أف�سل  كانت  هاميلتون  وبني  بينه  �لعالقة  �أن 

يف  �لأخري،  �عتز�ل  قبل  وروزبرج  هاميلتون  عالقة 

�نت�سار�ت  ت�سعة  مقابل   2017 يف  �سباقات  ثالثة 

لهاميلتون.

م�ستو�ه  يرت�جع  �أن  قبل  �لبد�ية  يف  قويا  وكان 

بعد عطلة �أغ�سط�ش، ثم �لعودة بقوة يف �لنهاية.

يف  �لثاين  �ملركز  �سمان  يف  بوتا�ش  وف�سل 

بطولة �ل�سائقني و�كتفى باملركز �لثالث خلف �لأملاين 

�سيبا�ستيان فيتل �سائق فري�ري.

الدروس المستفادة
كان  �لذي  مر�سيد�ش  رئي�ش  فولف  توتو  وقال 

يعمل يف �ل�سابق مع فريق �إد�رة �أعمال بوتا�ش: »بعد 

عطلة �ل�سيف مل ي�ستطع �أن يقدم �لأد�ء �لذي توقعه 

مرة  ر�ئعا  كان  �ملو�سم  نهاية  يف  ثم  �سخ�سيا،  هو 

�أخرى«.

ومع �نتهاء عقد د�نييل ريت�ساردو مع رد بول يف 

نهاية �لعام �حلايل و�إعالنه عن رغبته يف �لقيادة �إىل 

جانب هاميلتون، ويف ظل وجود �لفرن�سي �إ�ستيبان 

مر�سيد�ش،  من  �ملدعوم  �نديا  فور�ش  �سائق  �أوكون 

للحفاظ  قوي  �أد�ء  تقدمي  بوتا�ش  على  �سيتعني  فاإنه 

على موقعه.

وقال �ل�سائق �لفنلندي: »تعلمت يف �لعام �ملا�سي 

�أنه ل يز�ل �أمامي �لكثري لأتعلمه. �أبد�أ �لعام �لثاين مع 

�لفريق بفر�سة �أف�سل يف تقدمي �أد�ء جيد يف كل جائزة 

�ملا�سي  �ملو�سم  �أريده. يف  �لذي  �مل�ستوى  كربى على 

�أكن فيها على �مل�ستوى  كانت هناك جو�ئز كربى مل 

�لذي كان يجب �أو �أريد �أن �أكون عليه«.

من  وتعلم  �مل�ساكل  حلل  �أنه  �إىل  بوتا�ش  و�أ�سار 

�ل�ستاء  يف  �لكايف  �لوقت  على  وح�سل  هاميلتون، 

�أن  ميكن  وكيف  �رتكبها  �لتي  �لأخطاء  لتحليل 

ي�سلحها و�أعاد �سحن طاقته.

�سخ�سيا  بي  يتعلق  كان  منها  »�لكثري  وقال: 

�لعطلة  بعد  لها  تعر�ست  �لتي  �مل�ساكل  وفهمت 

�ل�سيفية. �أعتقد �أنني �لآن ل�ست مبتدئا يف هذ� �لفريق، 

وبالتاأكيد �لفريق يتوقع �ملزيد مني، و�أنا �أي�سا. �أتطلع 

�إىل مو�سم �أف�سل من �لعام �ملا�سي، وبالتاأكيد �لفريق 

يريدين �أن �أقدم �أد�ء �أف�سل«.

كنت  �ملا�سي  �ملو�سم  بد�ية  يف  »�أعتقد  وتابع 

هناك  ماز�لت  �حلايل.  �ملو�سم  من  �أكرب  �سغط  حتت 

من  ملزيد  متعط�ش  و�أنا  حتقيقها،  �أريد  �لتي  �أهد�يف 

�لنت�سار�ت و�لنجاحات«.

فالتريي بوتا�س 

�صائق مر�صيد�س 

خالل موؤمتر 

�صحفي يف 

باري�س يوم 8 

دي�صمرب 2017

رمبا ي�صطر فالتريي بوتا�س اإىل بذل جهود كبرية من اأجل تعزيز م�صتقبله يف بطولة العامل ل�صباقات فورمول 

اإىل  اأقل من العام املا�صي عندما ان�صم  اإنه ي�صعر ب�صغط  الفنلندي يقول  1 لل�صيارات هذا املو�صم، لكن ال�صائق 

مر�صيد�س حامل اللقب زميال للوي�س هاميلتون.

ول يعلم ال�صائق البالغ عمره 28 عاما ماذا �صيحدث على وجه التاأكيد بعد 2018 اإذ يتطلع مناف�صوه اإىل اأحد 

اأكرث املقاعد املرغوبة يف الريا�صة، لكنه يوؤمن اأنه ي�صتطيع رفع م�صتواه لي�صبح من املناف�صني على اللقب.

وقال بوتا�س لل�صحفيني ال�صهر املا�صي عند الك�صف عن �صيارة مر�صيد�س اجلديدة »دبليو.09«: »اأعتقد يف 

فورمول 1، يف اأي مو�صم اأو يف اأي حالة، لو مل تقدم اأداء قويا فمقعدك دائما يكون يف خطر. هكذا جتري الأمور 

يف هذه الريا�صة«.
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فترة صعبة

بد�ية  قبل  ما  �ختبار�ت  خالل  لـ»رويرتز«  �أوكون  وقال 

�ملو�سم �لذي �نطلق يوم 25 مار�ش �ملا�سي يف ��سبانيا: »مررنا 

وعلى  �لتجارب  يف  �لدو�م  على  نتناف�ش  وكنا  �سعبة  بفرتة 

�حللبات.

يف بع�ش �لأوقات �قرتبت �ل�سيارتني ب�سدة لكن هذ� �نتهى 

�لآن. �أعتقد �أنه ل يوجد �أي د�ع للقلق من �أن هذ� �لأمر �سي�ستمر. 

ل �أريد �أن يحدث ذلك«.

فور�ش  ي�سهد  �لفوز  يف  منهما  كل  ورغبة  طموح  ظل  ويف 

�لبطولة، ما  �لد�خلية بني فرق  �ملناف�سات  �أ�سد  �نديا و�حدة من 

يعني وجود فر�سة كبرية للخالفات و�ل�سد�مات بينهما.

عند  بالفريق  �لعمليات  رئي�ش  �سافناور  �أومتار  يرتدد  ومل 

�سوؤ�له هل �سيذكرهما �لفريق مب�سوؤولياتهما هذ� �ملو�سم.

و�أجاب: »نعم. يوميا �إن مل يكن كل �ساعة«.

و�أ�ساف �مل�سوؤول �لأمريكي: »�سنبد�أ �ملو�سم من �لنقطة �لتي 

�لأخرية �سمحنا  �ل�سباقات  �ملا�سي. يف  �لعام  �نتهينا عندها يف 

لهما باملناف�سة �سد بع�سهما. �أحد مر�حل بناء فريق هي مرحلة 

�سويا  �جلميع  يعمل  �ل�سر�ع  مرحلة  تعرب  وعندما  �ل�سر�ع. 

ب�سكل �أف�سل. �عتقد �أنهما يف هذه �ملرحلة حاليا«.

تغيير السلوك

�لبالغ عمره 28 عاما وهو  �أنه وبرييز،  �إىل  �أوكون  و�أ�سار 

�ل�سائق �لوحيد من �أمريكا �لالتينية حاليا بعد �عتز�ل �لرب�زيلي 

فيليبي ما�سا، �أ�سبحت �لأمور بينهما على ما ير�م.

��سبانية: »رمبا  �أ�سول  من  �ملنحدر  �لفرن�سي  �ل�سائق  وقال 

لن نذهب يف عطلة �سويا مطلقا لكن ل توجد م�سكلة يف ذلك. 

و�أعمل معه  �سويا  �لفريق و�جلميع يعملون  ر�ئعة يف  �لأجو�ء 

�أي�سا؛ لذ� ل توجد �أي م�ساكل«.

لتغيري  بحاجة  �أوكون  »�إن  �ملا�سي:  �لعام  يف  برييز  وقال 

�سلوكه، و�سعر �أن هذ� هو ما حدث«.

�أف�سل  �أحد  »�إ�ستيبان  لرويرتز:  �ملك�سيكي  �ل�سائق  وقال 

�ل�سائقني يف فورمول 1 فيما يتعلق بقدر�ته ومهار�ته. ما فعله 

يف �لعام �ملا�سي رغم عدم �متالكه خربة كبرية كان �أمر� مثري� 

�إيجابيا جد�  كان  عنه  و�حلديث  �جلميع  �نتباه  لفت  لالإعجاب. 

وهذ� �أمر جيد«.

وتابع: »�ساهدت يف نهاية �لعام �أنه �أ�سبح �سخ�سا خمتلفا 

�أن  �أمتنى  �لأمور.  مع  بها  يتعامل  كان  �لتي  �لطريقة  من خالل 

يو��سل �لتح�سن«.

�لأمور  من  �لكثري  هناك  �سيكون  �أي�سا  �جلديد  �ملو�سم  ويف 

و�لذي  مر�سيد�ش،  من  �ملدعوم  لأوكون  بالن�سبة  �ملحك  على 

حتديد  مع  �خلربة،  لكت�ساب  �نديا  فور�ش  يف  �لفريق  و�سعه 

بطل �لعامل �خلطوة �ملقبلة.

ولو و��سل �لتاألق وف�سل فالتريي بوتا�ش يف �إثبات جد�رته 

فرمبا  مر�ت،  �أربع  �لعامل  بطل  هاميلتون  لوي�ش  زميله  مثل 

�سينال �أوكون �أحد �أكرث �ملقاعد �ملرغوبة يف فورمول 1.

وقال بدبلوما�سية »مر�سيد�ش يدير م�سريتي لذ� من �ملنطقي 

يديرون  فيمن  �أثق  لكني  مر�سيد�ش  �إىل  �أذهب  �أن  ما  وقت  يف 

�أعمايل. �سيتخذون �لقر�ر حول م�ستقبلي«.

خدمة رويرتز الريا�صية

يقول اإ�صتيبان اأوكون اإن فريقه فور�س انديا لي�س لديه اأي 

خماوف حول احتمال تكرار امل�صاكل بينه وبني 

زميله املك�صيكي �صريجيو برييز يف املو�صم 

اجلديد لبطولة العامل ل�صباقات فورمول 1 

لل�صيارات.

من  يتخذ  الذي  الفريق  وا�صطر 

للتدخل  له  مقرا  باجنلرتا  �صيلفر�صتون 

بني �صائقيه بعد احتدام املناف�صة بينهما 

وخروجها عن احلدود، وفقدان فر�صة 

ال�صعود على من�صة التتويج يف �صباق 

اأذربيجان بعد ا�صطدامهما.

�صباق  اأخرى يف  وظهرت م�صكلة 

اأوكون  الفرن�صي  اتهم  عندما  بلجيكا 

زميله برييز مبحاولة قتله مرتني، اإذ 

ي�صطدما  اأن  قبل  اجلدار  نحو  دفعه 

مرة اأخرى.

»أوكـون«
يركز على المستقبل 

بعد الخالفات مع 
زميله بيريز 

ح�سني �ملرزوق:

�لدولية  �لبحرين  بحلبة  �لتجارية  لل�سوؤون  �لتنفيذي  �ملدير  قال 

��ستقبلت  �لدولية  �لبحرين  �ملهدي يف ت�سريح لالأيام �ن حلبة  �سريف 

يف �لعام �ملا�سي 93 �لف متفرج على مدى ثالثة �أيام جائزة �لبحرين 

 33 �حل�سور  عدد  بلغ  فقد  �ل�سباق  يوم  يف  �ما  للفورمول1،  �لكربى 

�سباق  حقق  وقد  و�حد،  �لفورمول  ب�سباقات  �ملهتمني  من  متفرج  �لف 

�لتذ�كر  ومبيعات  �حل�سور  لعدد  بالن�سبة  قيا�سيا  رقما  �ملا�سي  �لعام 

حيث مت بيع تذ�كر �ملن�سة �لرئي�سية ومن�سة �ملنعطف �لأول ومن�سات 

�جلامعة بالكامل، ف�سال عن �لأرقام �لقيا�سية �لأخرى �لتي مت حتقيقها 

ب�سباق �لعام �ملا�سي مثل نادي »�لبادوك« و�لقاعات �ملخ�س�سة ل�سيافة 

�ل�سركات.

وتابع �ملهدي: »نتوقع حتقيق رقما قيا�سيا �أكرب من �لذي مت حتقيقه 

يف �لعام �ملا�سي حيث �أن تذ�كر هذ� �لعام يتم بيعها ب�سرعة كبرية لذلك 

نتوقع �أن ي�سهد �سباق هذ� �لعام �إقبال منقطع �لنظري وبدوري �ن�سح 

جماهري �سباقات �لفورمول 1 بامل�سارعة يف �سر�ء تذ�كرهم قبل نفاذها 

من مر�كز �لبيع«.

و�أ�ساف: »كل �ملوؤ�سر�ت ت�سري �ىل �ن �سباق هذ� �لعام �سي�ستقطب 

�أو ملن  �ملزيد من �جلماهري �سو�ء حل�سور �لفعاليات �ملميزة و�ملتعددة 

يرغب مب�ساهدة �سباق جائزة �لبحرين �لكربى للفورمول و�حد حيث 

مت تنظيم �لعديد من �لفعاليات �مل�ساحبة لل�سباق كال�سباقات و�حلفالت 

عن  ف�سال  �لعامل،  يف  �لغناء  جنوم  من  نخبة  يحييها  �لتي  �لغنائية 

�لعرو�ش �لبهلو�نية و�لرتفيهية �لأخرى �لتي يتم تنظيمها للمرة �لأوىل 

يف �سباق هذ� �لعام«.

المدير التنفيذي للشؤون التجارية
بحلبة البحرين الدولية:

المؤشرات تفيد بأن نسبة اإلقبال 
على السباق ستفوق العام الماضي

عدد خاص بمناسبة 
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مدير الشحن بشركة خدمات مطار البحرين خالد علي عبدالرزاق:

أصبح لـ»باس« خبرة كبيرة في
نقل األمور المتعلقة ببطولة الفورموال 1

�إ�ست�سافت  �لتي  �لأوىل  �ملرة  يف  وقال: 

�لبحرين  جائزة  �سباق  �لبحرين  مملكة  فيها 

�لعر�قيل  بع�ش  و�جهتنا   1 للفورمول  �لكربى 

فاإ�ست�سافة حدث عاملي مثل �سباق �لفورمول 1 

ينقل طابع عن �لبلد �مل�ست�سيف للبطولة لذلك 

�لعام  يف  لدينا  ما  �أف�سل  تقدمي  على  حر�سنا 

خربة  »با�ش«  ل�سركة  �أ�سبح  و�ليوم   ،2004

�لأخرى  و�لأجز�ء  �ل�سيار�ت  نقل  يف  كبرية 

�ملتعلقة بال�سباق، حيث قمنا بتوزيع �ملهام �لتي 

�ل�سنو�ت  ومع  �ل�سابق  من  �سهولة  �أكرث  باتت 

وقت  ت�ستغرق  �لعملية  هذه  �أ�سبحت  �لطويلة 

�أقل من دون �أي جهد وباتت �ل�سركة و�حدة من 

�أف�سل �ل�سركات �لعاملية حول هذ� �ل�ساأن.

من   1 �لفورمول  �سيار�ت  نقل  يتم  وتابع: 

�سكل  على  �لبحرين  �إىل  �جلوية  �خلطوط  قبل 

خا�سة،  حاويات  يف  معبئة  منف�سلة  قطع 

توفر  �حلمولة،  قبول  �إجر�ء�ت  ولت�سهيل 

�لدولية  �لبحرين  حلبة  يف  متنقل  ميز�ن  با�ش 

�إ�سر�ف  حتت  للمركبة،  �لنهائي  �لوزن  لتحديد 

�ملو�د  دخول  ملنع  �ملخت�سني  �ل�سركة  موظفي 

�ل�سارة يف �أجهزة �لقيا�ش، كما �أن »با�ش« توفر 

�ملاهرة من عمال  �لعاملة  �لأيدي  �لعمالء  لكافة 

وم�سرفني عند �حلاجة.

مطار  خدمات  �سركة  تتعامل  و�أ�ساف، 

فائقة  بعناية  �لعاملي  �حلدث  هذ�  مع  �لبحرين 

مع  تتما�سى  لئقة  ب�سورة  �خلدمات  لتقدمي 

ذلك  ويتم  �لطيبة،  و�سمعتها  �لبحرين  مملكة 

من خالل توفري جميع �ملعد�ت و�لأيدي �لعاملة 

و�سول  جدول  مع  يتنا�سب  مبا  �ملطلوبة 

�أجل  من  �لعمل  ومتطلبات  �لطائر�ت  ومغادرة 

وبكل  �ل�سال�سة  بغاية  مناولة  خدمات  توفري 

فريق  �لعملية  بهذه  ويقوم  ممكنة،  �سالمة 

خمت�ش لي�سرف على تطبيق كافة معايري �لأمن 

و�ل�سالمة �ملتعلقة ببطولة �لفورمول 1.

با�ستري�د  نقوم  قائالً:  حديثه  و�ختتم 

�أو  �ل�سيار�ت  �سو�ء  بالبطولة  �ملتعلقة  �ملعد�ت 

�لأجز�ء �لأخرى �لتابعة للفرق ومن بعد �نتهاء 

�ل�سباق نقوم بت�سديرها مرة �أخرى للبلد �لذي 

�لبحرين،  �لبطولة من بعد مملكة  �سي�ست�سيف 

�خلدمات  �أف�سل  للعمليتني  »با�ش«  وتوفر 

�ملتعلقة حول هذ� �لأمر.

ح�صني املرزوق:

خالد  البحرين  مطار  خدمات  ب�صركة  ال�صحن  مدير  اأكد 

خدمات  جلميع  ا�صتعداد  لديها  ال�صركة  اأن  عبدالرزاق  علي 

اخلدمات  بع�س  تطوير  على  وتعمل  والتخلي�س،  ال�صحن 

»با�س«  ب�صركة  نحر�س  واأ�صاف،  اجلوي،  بال�صحن  املتعلقة 

على مواكبة كافة الأمور املتعلقة بالأمن وال�صالمة امل�صتحدثة 

مبجال ال�صحن.

خالد عبدالرزاق.  » ت�صوير: حميد جعفر«

ملبورن- وكالت:

هاجم �ل�سرت�يل د�نييل ريت�سياردو �سائق فريق رد بول �لذي �حتل 

�لأ�سبوع  �إ�سرت�ليا  جائزة  ل�سباق  �لر�سمية  �لتجارب  يف  �خلام�ش  �ملركز 

�لتي  �لتاأخري  عقوبة  ب�سبب  �ل�سباق  م�سريف  �إلربت  حلبة  على  �ملا�سي 

بع�ش  يف  بها  �مل�سموح  �ل�سرعة  حدود  خمالفته  نتيجة  عليه  فر�ست 

�ملر�حل خالل جولة �لتجارب �حلرة �لثانية.

تت�سبب يف  مل  ريت�سياردو  �إن خمالفة  �ل�سباق  على  �مل�سرفون  وقال 

�ملعتاد يف  من  �أخف  فر�ش عقوبة  قررو�  �مل�سرفني  فاإن  ثم  »ومن  �أخطار 

مثل هذه �ملو�قف«.

لكن ريت�سياردو )28 عاما( �سعر باأنه تعر�ش لبع�ش �لظلم.

�أن �لعقوبة ظاملة.. ل مانع من �لعقوبة  وقال �سائق رد بول »�أعتقد 

عقوبتي  لكن  �أخرى  و�أمور  و�لغر�مة  �لنظر  ولفت  �لتحذير  هناك  لكن 

كانت مبثابة طلقة يف �لكاحل قبل بد�ية �ملو�سم. �أعتقد �أنه كان من �ملمكن 

للم�سرفني على �ل�سباق �لت�سرف ب�سورة �أف�سل«.

و�أ�ساف ريت�سياردو »لكن ل باأ�ش. فبدل من �ملركز �خلام�ش ننطلق 

من �ملركز �لثامن«.

وقال �لربيطاين كري�ستيان هورنر رئي�ش فريق رد بول �إنه مل ي�سبق 

�أن ر�أى ريت�سياردو غا�سبا بهذه �لدرجة.

و�أ�ساف هورنر »ل �أعتقد �أن �مل�سرفني على �ل�سباق كانو� ر�غبني يف 

فر�ش �لعقوبة عليه لكنهم ��سطرو� لذلك.. من خالل بيانهم ميكنك �أن ترى 

�أنهم �أر�دو� �لتخفيف قدر �لإمكان«.

و�سعد ريت�سياردو بالفعل على من�سة �لتتويج مرة �سابقة يف �ألربت 

�أنهى �ل�سباق يف �ملركز  �أن  بارك وتلقى ت�سجيعا هائال من �جلمهور بعد 

�لثاين بعد �لأملاين �ملعتزل نيكو روزبرج يف �أول مرة ي�سرتك فيها مع رد 

ب�سبب  ��ستبعد  ما  ف�سرعان  تدم طويال  �لفرحة مل  لكن  بول يف 2014. 

خمالفة فنية مل يكن م�سوؤول عنها.

و�أخفق ريت�سياردو يف �أن ي�سبح �أول ��سرت�يل ي�سعد ملن�سة �لتتويج 

يف بالده بعد �أن حل ر�بعا يف �سباق 2016.

�أما يف �ملو�سم �ملا�سي فعانى من �سوء �حلظ عندما تعر�ش حلادث 

قبل �أن يخرج خالل �ل�سباق.

ريتشياردو الغاضب
يهاجم مشرفي سباق استراليا 
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سائق فيراري يفوز
بسباق استراليا االفتتاحي 

فيتل
ملبورن - رويرتز: 

فاز �لأملاين �سيبا�ستيان فيتل �سائق فري�ري ب�سباق 

جائزة ��سرت�ليا �لكربى �لفتتاحي ملو�سم بطولة �لعامل 

بعدما  �ملا�سي  �لأحد  لل�سيار�ت   1 فورمول  ل�سباقات 

يف  بارك  �ألربت  حلبة  على  مناف�سيه  جميع  على  تفوق 

مدينة ملبورن م�ستغال نزول �سيارة �لأمان �لفرت��سية.

هاميلتون  لوي�ش  �لربيطاين  �لعامل  بطل  و�حتل 

�لفنلندي  ح�سل  فيما  �لثاين  �ملركز  مر�سيد�ش  �سائق 

�ملخ�سرم كيمي ر�يكونن �سائق فري�ري �لثاين على �ملركز 

�سائقيه  ب�سعود  �لأحمر  �لفريق  موقع  ليتعزز  �لثالث 

ملن�سة �لتتويج يف م�ستهل مو�سم �لبطولة.

وبعد �نطالق هاميلتون من �ملركز �لأول جنح فيتل، 

لدى خروجه من حارة �ل�سيانة، يف جتاوزه يف منت�سف 

�ل�سباق بعد دخول �سيارة �لأمان �لفرت��سية �ثر توقف 

�سيارة ها�ش بقيادة �لفرن�سي رومان جروجان بعد 24 

لفة.

�سائق مر�سيد�ش  وبعد ذلك ف�سلت جميع حماولت 

يف �لعودة للمقدمة.

�أوتي من خربة ومهارة على  فقد عمل فيتل بكل ما 

�حلفاظ على تقدمه حتى و�سوله خط �لنهاية.

رد  �سائق  ريت�سياردو  د�نييل  �لأ�سرت�يل  و�حتل 

بول �ملركز �لر�بع وف�سل مرة �أخرى يف �ل�سعود ملن�سة 

�لتتويج يف �سباق بالده و�أمام جماهري مو�طنيه.

و��ستدت �ملناف�سة بني فيتل وهاميلتون قبل �آخر 10 

�لعامل  �لربيطاين بطل  �ل�سائق  �ل�سباق وتعرث  لفات من 

�إىل نحو  تقدمه  بتعزيز  لفتيل  لي�سمح  قليال  مر�ت  �أربع 

ثالث ثو�ن.

على  �ل�سغط  لي�سدد  جديد  من  عاد  هاميلتون  لكن 

جديد  من  منه  �قرتب  قليلة  لفات  وبعد  فري�ري  �سائق 

بلقب  �لتتويج  له  �سبق  �لذي  �لأملاين  �ل�سائق  �أن  �إل 

بطولة �لعامل �أربع مر�ت �أي�سا جنح يف �لفوز بال�سباق 

�ل�سرت�يل للعام �لثاين على �لتو�يل.

وقال فيتل يف ت�سريحات لزميله �ل�سابق مارك ويرب 

خالل مر��سم �لحتفال »حالفنا �حلظ قليال بنزول �سيارة 

�لأمان لكننا ��ستمتعنا بال�سباق بكل تاأكيد«.

�سائق  �ألون�سو  فرناندو  �ملخ�سرم  �ل�سباين  و�حتل 

مكالرين وبطل �لعامل �سابقا مرتني �ملركز �خلام�ش متقدما 

مبا�سرة على �لهولندي �ل�ساب ماك�ش فر�ستابن �سائق رد 

بول �لذي �نزلقت �سيارته بقوة يف �للفة �لعا�سرة.

�إيجابية  ب�سورة  �ملو�سم  بد�أ  ها�ش  فريق  �أن  ورغم 

لل�سباق  �لتاأهيلية  �لتجارب  يف  جيد�  �أد�ء  قدم  عندما 

تعرثت  �لتقدم  �ل�ستمر�ر يف  �آماله يف  �أن  �إل  �لفتتاحي 

بخروج �سائقيه جروجان وكيفن ماجنو�سن قبل نهاية 

�ل�سباق ب�سبب م�سكالت فنية يف �ل�سيار�تني.

خلط  �لو�سول  يف  �أخرى  �سيار�ت  ثالث  وف�سلت 

�لنهاية يف حلبة �ألربت بارك �أي�سا.

�صباق ا�صرتاليا فيتيل يحتفل بفوزه

ريتشياردو يفشل مرة أخرى في صعود المنصة في سباق بالده 

تعثر هاميلتون 
يسمح لفيتل بتعزيز 
تقدمه

رايكونين يعزز موقع 
فريقه باحتالله 
المركز الثالث

المخضرم وبطل 
العالم مرتين الونسو 
يحتل المركز الخامس
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ن�سجا  و�أكرث  �سنا  �أكرب  باأنه  نف�سه  كوبيت�سا  روبرت  و�سف   

لل�سيار�ت   1 فورمول  ل�سباقات  �لعامل  بطولة  �إىل  بالعودة  و�سعادة 

عندما �ن�سم �إىل زمالء �أ�سغر منه �سنا يف تقدمي �سيارة وليامز �جلديدة 

يوم �خلمي�ش.

و�سيكون لل�سائق �لبالغ عمره 33 عاما و�لفائز ب�سباق يف �ملا�سي، 

�لأمين خالل حادث يف ر�يل  بعد �سرر يف ذر�عه  �لريا�سة  ترك  �لذي 

�حتياطي  ك�سائق  �لربيطاين  �لفريق  يف  جديد�  دور�   ،2011 �يطاليا 

و�سائق تطوير.

�لأوىل  �حلرة  �لتجارب  يف  �لأوىل  م�ساركته  �إن  كوبيت�سا  وقال 

�ستكون يف جائزة ��سبانيا �لكربى يف مايو ثم يف �لنم�سا يف يوليو متوز 

ورمبا تكون �لأخرية يف نهاية �ملو�سم يف جائزة �أبوظبي.

وقال �ل�سائق �لبولندي لل�سحفيني »تغريت �لكثري من �لأ�سياء منذ 

تقدمي  ح�سرت  عاما   12 قبل  �حلاليني.  زمالئي  مثل  �سغري�  كنت  �أن 

�ل�سائقني للمرة �لأوىل يف بلن�سية. كنت �أبلغ من �لعمر 21 عاما. �خلربة 

�أمر جيد. �أملك �لكثري من �خلربة عما كنت عندما كان عمري 21 عاما«.

»�عتقدت �أنني �أعرف كل �سيء عندما كنت �سغري� لكن �حلياة تعلم 

�لكثري. �أنا �سعيد للغاية بوجودي هنا«.

لو  لكن  �أ�سا�سي  ك�سائق  هنا  �أكون  �أن  �أف�سل  كنت  »بالطبع  وقال 

نظرت �إىل �لأمر من وجهة نظر خمتلفة و�أين كنت قبل 12 �سهر� فلم 

يتوقع �أحد �سخ�ش �أن �أقود �سيارة فورمول 1«.

كوبيتسا أكبر سنا
وسعيد بالعودة إلى فورموال 1

نظام »هالو« بين التأييد والرفض في فورموال 1 

مخاطر كبيرة خالل حاالت الطوارئ
بع�ش  »�أجرينا  مر�سيد�ش  �سائق  بوتا�ش  فالتريي  وقال 

فيما  �أي م�ساكل  �ملحاكاة... ومل تظهر  �لختبار�ت على جهاز 

�أن  �ل�سباق، ميكن  �نطالق  عند  �حللبة  على  بالأ�سو�ء  يتعلق 

�ل�سائقون  وقطع  يكفي«،  وهذ�  �لأقل  على  و�حدة  بعني  تنظر 

خطوة كبرية يف �لتاأقلم مع �لو�سع و�أ�سار لوي�ش هاميلتون 

�جلماهري  �أن  �إىل  مر�ت  �أربع  �لعامل  وبطل  مر�سيد�ش  �سائق 

�ستتوقف قريباً عن �حلديث ب�ساأن نظام هالو.

وقال �ل�سائق �لربيطاين عن جمال روؤية �ل�سائق »بالتاأكيد 

�لروؤية  جمال  من  جزًء�  فقدنا  طبيعي  وب�سكل  نالحظه، 

بوجوده، لكنك تعتاد عليه... عقلك يتعلم كيفية �لتعامل معه 

لذ� فهو ل يوؤثر علينا يف �ملنعطفات... �أعتقد �أنه �سي�سبح جزء�ً 

طبيعياً عند مرحلة ما«.

* نظام قبيح الشكل

ويعتمد ت�سميم هالو، �لذي تعر�ش لختبار�ت مكثفة من 

�لحتاد �لدويل لل�سيار�ت �لذي قام بتجربة بد�ئل �أخرى، على 

حماية روؤو�ش �ل�سائقني من �حلطام و�لإطار�ت �ملتطايرة.

و�أ�سبحت هذه �لو�سيلة �أولوية بعد حالت وفاة �سائقني 

يف بطولة �أخرى.

وقال �لكندي لن�ش �سرتول �سائق وليامز »�سينقذ �أرو�حنا، 

�حلقيقة �أن روؤو�سنا كانت معر�سة للخطر عند هذه �ل�سرعات 

�لعالية، ميكن �أن يحدث �أي �سيء لو ��سطدمت قطعة و�حدة 

بر�أ�ش �أي �سائق«.

نقاط  ثالث  عند  ترتكز  �لتي  �لو�سيلة،  هذه  ت�سبيه  ومت 

فوق  د�ئرة  ون�سف  روؤيته  جمال  يف  �ل�سائق  �أمام  �أحدهما 

ر�أ�سه، بالنعال.

�سبعة  وزنه  ويبلغ  تيتانيوم  مادة  من  هالو  وي�سنع 

�لذين  �ل�سيار�ت  م�سممي  �أمام  حتديا  و�سكل  كيلوجر�مات 

�لإمكان.  بقدر  �ملنخف�سة  �لأماكن  يف  �لأوز�ن  توزيع  يريدون 

وتقوم �سركات خارجية بت�سنيع هالو وتقدميه لفرق فورمول 

بالن�سيابية وو�سع  يتعلق  فيما  ��ستخد�مه  ت�ستطيع  �لتي   1

زو�ئد �سغرية للغاية ل يتجاوز �سمكها 20 ملليمرت�.

�لعيوب  من  �ل�سيار�ت  من  و�خلروج  �لدخول  و�أ�سبح 

�لبارزة ب�سبب ت�سميمه �لذي يجعل قمرة �لقيادة مثل �لقف�ش 

يف  �ل�سيار�ت  من  �خلروج  حول  ت�ساوؤلت  طرح  ما  وهو 

�حلالت �لطارئة.

من  �لعديد  �إن  رو�سو  تورو  �سائق  جا�سلي  بيري  وقال 

مالب�ش �ل�سباقات متزقت ب�سبب ذلك بالفعل.

)هالو(،  �أحبه  »ل  لل�سحفيني  �لفرن�سي  �ل�سائق  و�أ�ساف 

وجود  مع  فو�سى،  �أ�سبح  �ل�سيارة  من  و�خلروج  �لدخول 

�لأجنحة على هالو ل ميكنك �لت�سبث به �أو مل�سه عند �لدخول 

�أو �خلروج من �ل�سيارة«.

�ختبار�ت  ذلك يف  �أجاز  �لدويل  �لحتاد  �إن  بوتا�ش  وقال 

�ل�سائقني.

�إىل  بحاجة  �أ�سبحنا  �أننا  »�أعتقد  �لفنلندي  �ل�سائق  وتابع 

ثالث �أو �أربع ثو�ن �أكرث للخروج من �ل�سيار�ت، لكن �لدخول 

�أ�سبح معقًد� �أكرث لكنه مقبول«.

�لن بولدوين - رويرتز:

تباينت �لأر�ء حول نظام حماية ر�أ�ش �ل�سائق »هالو« يف بطولة �لعامل ل�سباقات فورمول 1 لل�سيار�ت وهو من �أبرز �لتغيري�ت �لتي 

�سي�سهدها مو�سم 2018، ورغم قوته �إذ ي�ستطيع هالو حتمل وزن حافلة من �حلافالت �ل�سهرية يف �سو�رع لندن يبدو هذ� �لنظام �لذي 

يحيط بقمرة �لقيادة قبيح �ل�سكل حتى �أن توتو فولف رئي�ش مر�سيد�ش يتمنى لو ينتزعها بيده. 

وقال �مل�سوؤول �لنم�ساوي عند �لك�سف عن �سيارة �لفريق �جلديدة د�بليو09 »ل�ست معجباً بالأمر كله، لو منحتوين من�سار�ً لنتزعت 

هذ� �لنظام«.

ووجه نيكي لود� بطل �لعامل ثالث مر�ت و�لرئي�ش غري �لتنفيذي لفريق مر�سيد�ش يف فورمول 1 �نتقاد�ت �سديدة لنظام هالو.

�لبالغ عمره 69 عاماً »ن�سعى جاهدين للو�سول لقاعدة جديدة من �جلماهري ب�سيار�ت �سريعة  وقال �ل�سائق �لنم�ساوي �ل�سابق 

و�لقرت�ب �أكرث من �مل�ساهدين و�لآن دمر هذ� �ل�سيء �لأمر برد فعل مبالغ فيه«.

وتركزت �أبرز �ملخاوف على �أن �ل�سائقني رمبا لن ي�ستطيعو� م�ساهدة �لأ�سو�ء جيد� عند �نطالق �ل�سباق �أو عند �خل�سوع لوقفات 

�سيانة لكن هذ� �لأمر مل يظهر كثري�ً خالل �ختبار�ت ما قبل �ملو�سم.
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مدير »بوتيغا فينيتا« البحرين إبراهيم غالب:

فلسفتنا تتمحور حول
جودة التصميم والتميز والتفرد 

تصاميم فريدة 
ومنتجات ذات 
جودة عالية

حقائب جديدة 
لموسم صيف 2018

ح�صني املرزوق:

اأهم واأ�صهر  تعد عالمة »بوتيجا فينيتا« واحدة من 

العالمات الإيطالية الراقية املخت�صة يف ت�صنيع احلقائب 

العالمة  هذه  والنظارات، ومتتاز  والأحذية  واملحفظات، 

باليد،  ُت�صنّع  منتجاتها  جميع  اإن  اإذ  الت�صنيع،  بجودة 

يقتني  من  جتعل  التي  الفريدة  بت�صاميمها  متتاز  كما 

العريقة  العالمة  لهذه  ويوجد  بذلك،  ي�صعر  منتجاتها 

العام  يف  افتُتح  البحرين  مبملكة  منتجاتها  لبيع  متجر 

املتجر  وهذا  مول«،  »مودا  مبجمع  ويقع   2009

العامل،  نوعه على م�صتوى  الأول من  هو 

مظهرا  واعطاوؤه  جتديده  جرى  اإذ 

الراقية  املنتجات  بعر�س  يليق  جديدا 

والفريدة، وللتعرف اأكرث على جديد 

الراقية  العالمة  هذه 

احلوار  هذا  اأجرينا 

»بوتيجا  مدير  مع 

البحرين،  فينيتا« 

غالب،  اإبراهيم 

فكان احلوار على 

النحو الآتي:
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جميع منتجات 
العالمة العريقة 
تصنع يدوًيا

تشكيالت 
الموسم 
مستوحاة من 
الغرفة الرخامية 
Kedleston

ما �جلديد لدى »بوتيجا فينيتا«؟

بعد  حديثاً  �ن�سمت  �لأوىل   ،2018 �سيف  ملو�سم  جديدة  حقائب   3 لدينا 

�ن مت تد�سينها يف �ستاء 2017 حتمل ��سم the Lauren، وهي م�ستوحاة من 

مو�سة �سبعينات �لقرن �ملا�سي وقامت »بوتيغا فينيتا« باإعادة �إحيائها موؤخر�ً، 

وقد لقت ��ستح�ساناً و�إعجاباً من قبل حمبي �لعالمة مبختلف دول �لعامل، وقد 

قامت �ملمثلة �لأمريكية �ل�سهرية »Lauren Hutton« با�ستخد�م هذه �حلقيبة 

ّميت هذه �حلقيبة ن�سبة �إىل �ملثلة. يف فلم »American gigolo«، وقد �سحُ

�أما �حلقيبة �لثانية فهي »La Piazza« �لتي قامت بارتد�ئها ملكة بريطانيا 

ت�سكيلة  من  لتكون  �أي�ساً  موؤخر�ً  تد�سينها  مت  وقد  �لثانية«،  »�إليز�بيث 

من  �لعديد  قبل  من  ��ستح�ساناً  ولقت   ،2018 �سيف 

�مل�ساهري، وتاأتي هذه �حلقيبة بـ3 �أحجام، و�حلجم 

�ل�سغري لقى �قبالً و��سعاً من قبل �ملر�هقات.

�لثالثة من �حلقائب �جلديدة لهذ�  و�حلقيبة 

 ،»Long Knot Clutch« ��سم  حتمل  �ملو�سم 

�ملخ�س�سة  �حلقائب  من  لتكون  م�سنفة  وهي 

�لأحدث  �لثالث  �حلقائب  هذه  وتعد  لل�سهر�ت، 

فينيتا«،  »بوتيغا  جمموعة  لدى  مبيعاً  و�لأكرث 

من  جمموعة  �ملو�سم  هذه  ت�سكيلة  ت�سم  كما 

بفرع  منها  �لعديد  بيع  مت  �لتي  �لرجالية  �لأحذية 

�خلليج  دول  بفروع  مقارنة  �لبحرين  مبملكة  �لعالمة 

�لعربية، بالإ�سافة �إىل �ملحافظ �لرجالية و�لن�سائية �لتي تعد من �أكرث �ملنتجات 

مبيعاً.

من �أين ��ستوحت »بوتيغا فينيتا« ت�ساميمها و�ألو�نها لت�سكيلة هذ� �ملو�سم؟

�لرخامية  �لغرفة  من  و�لألو�ن  �لت�ساميم  م�ستوحاة  �ملو�سم  هذ�  ت�سكيلة 

.»Kedleston« باململكة �ملتحدة

هل ت�سهد مبيعاتكم �رتفاعاً خالل مو�سم �لفورمول 1 يف كل عام؟

نعم، تزد�د ن�سبة مبيعاتنا خالل �لفرتة �لتي ت�ست�سيف فيها مملكة �لبحرين 

�إذ يق�سدنا �لعديد من �لزبائن من  �سباق جائزة �لبحرين �لكربى للفورمول1، 

ما  �لفرتة  هذه  خالل  خا�سة  عرو�ش  بعمل  نقوم  فنحن  �لعامل،  دول  خمتلف 

يجعل من عملية �ل�سر�ء �أكرث ن�ساطاً.

»بوتيجا فينيتا« هل ت�ستهدف فئات عمرية �أو �سخ�سيات معينة؟

ل، فكل �لت�ساميم ت�ستهدف جميع �لفئات �لعمرية من �جلن�سني، فهناك 

��ستهد�ف  بخ�سو�ش  فينيتا«  »بوتيجا  قبل  من  �إدر�ك 

ت�سنيعه  يتم  منتج  كل  �أن  فنجد  �لعمرية،  �لفئات 

بحيث  متعددة  ومقا�سات  طر�ز�ت  تحُخ�س�ش 

يتنا�سب مع �لفئات �لعمرية كافة، �سو�ء �ملنتجات 

�ملخ�س�سة لالإناث �أو �لذكور.

ما فل�سفة »بوتيجا فينيتا«؟

تتمحور فل�سفة »بوتيجا فينيتا« حول جودة 

بالإ�سافة  �لعمر،  طويلة  تكون  بحيث  �ملنتجات 

كافة  �ملنتجات  تحُ�سّنع  �إذ  و�لتفرد،  �لتميز  �إىل 

�جللود  �أنو�ع  �أجود  �ختيار  بعد  »بوتيجا«  بد�ر 

�للجوء  دون  من  باليد  ت�سنيعها  ثم  و�ختبارها، ومن 

�إىل �لآلت، كما �أن عملية �لتلوين ل تتم من خالل ��ستخد�م �أ�سباغ حتتوي على 

مو�د كيميائية، بل جميع �لأ�سباغ �مل�ستخدمة طبيعية، لذلك ميكنني �خت�سار 

فل�سفة »بوتيجا فينيتا« يف �أنها »جودة �لت�سميم، �لتميز و�لتفرد، وطول عمر 

�ملنتج«.
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نظام هالو
يعترب �لأو�سح يف �لتغيري�ت وهو نظام 

حلماية ر�أ�ش �ل�سائق يف قمرة �لقيادة ويزن 

�إذ�  كبري  وزن  وهو  كيلوجر�مات،  �سبعة 

بزيادة  �سمحت  قو�عد  �أن  �لعتبار  �أخذنا يف 

خم�سة  مبقد�ر  �ل�سيارة  لوزن  �لأدنى  �حلد 

كيلوجر�مات فقط لي�سبح 733 كيلوجر�ما.

ومتت �ل�ستعانة بهذ� �لنظام، �ملثبت من 

ثالث نقاط على �سكل �أ�سبه باملثلث، حلماية 

�لعجالت  �أو  �ملتطاير  �حلطام  من  �ل�سائقني 

�ملتحركة عند وقوع حو�دث.

�لدخول  وقت  زيادة  عن  ذلك  و�سي�سفر 

و�سي�سبح  منها،  و�خلروج  �ل�سيارة  �إىل 

�إىل  �أي�سا  �ل�سائقني  حاجة  مع  �سعوبة  �أكرث 

�لهتمام بعو�مل �لن�سيابية.

* قو�عد �ملحركات وعقوبات �لنطالق

ثالث  با�ستخد�م  �سائق  لكل  �سي�سمح 

من  بدل  �ملو�سم،  مد�ر  على  للطاقة  وحد�ت 

�أربع، وقبل فر�ش عقوبات.

لكل  يحق  �أنه  �ل�سعوبة  من  يزيد  وما 

�ملحرك  ملولد  فقط  وحدتني  ��ستخد�م  �سائق 

ووحدتني لتخزين �لطاقة.

و�سي�سفر �أي ��ستخد�م �إ�سايف عن فر�ش 

�سهدت  �لتي  �لنطالق  لئحة  يف  عقوبات 

تغيري�ت لتجنب �ملو�قف �لغريبة �لتي كانت 

حتدث يف �ملا�سي، عندما يتعر�ش �أي �سائق 

�لعدد  يفوق  �ملر�كز  من  عدد  تاأخري  لعقوبة 

�ملمكن.

لعقوبة  �سيتعر�ش  �سائق  �أي  و�لآن 

�أكرث �سيبد�أ من �خلط  �أو  �لتاأخري 15 مركز� 

�خللفي.

إطارات مفرطة الليونة
مفرطة  �إطار�ت  برييلي  �سركة  �أ�سافت 

�أنو�ع  لت�سل  �ل�سالبة  و�سديدة  �لليونة 

مميز  لون  وجود  مع  �سبعة  �إىل  �لإطار�ت 

لكل نوع على جانب �لإطار ل�سهولة �لتعرف 

عليه.

يف  برييلي  �إطار�ت  �أنو�ع  وترت�وح 

ثم  �ل�سلبة  �إىل  �ل�سالبة  �سديدة  من   2018

وفائقة  �لليونة  و�سديدة  و�للينة  �ملتو�سطة 

�لليونة ومفرطة �لليونة، و�ختارت �جلماهري 

�للون �لوردي للنوع �لأخري.

على  بطيئة  �ل�سلبة  �لإطار�ت  وتكون 

بال�ستمر�ر  تتميز  لكنها  �لو�حدة  �للفة  مد�ر 

�للينة  �لأنو�ع  تكون  بينما  �أطول  لفرتة 

تفقد  لكنها  �لو�حدة  �للفة  مد�ر  على  �سريعة 

كفاءتها �سريعا.

�لإطار�ت  من  �أنو�ع  ثالثة  �ختيار  ويتم 

على  يعتمد  �لأمر  هذ�  لكن  �سباق  لكل 

خ�سائ�ش كل حلبة..

سباقات جديدة
�سيعود �سباق فرن�سا للظهور لأول مرة 

ريكار  بول  حلبة  ��ست�سافة  مع  منذ 2008 

منذ  �سباق  لأول  �ل�سباق  كا�ستوليه  لو  يف 

.1990

بعدما  هوكنهامي  حلبة  �أي�سا  وعادت 

غابت عن جدول �سباقات �لعام �ملا�سي لكن 

�لعقد �حلايل �سينتهي عقب �سباق هذ� �لعام.

جدول  من  ماليزيا  �سباق  خروج  ومع 

�ل�سباقات فاإن �لعدد �حلايل يبلغ 21 ليعادل 

�أكرب رقم �سابق.

وجوه جديدة
من  �لقادم  لوكلري  �سارل  �سي�سارك 

موناكو وبطل فورمول 2 و�لرو�سي �سريجي 

يف   1 فورمول  يف  مرة  لأول  �سريوتكني 

على  ووليامز  �ساوبر  فريقي  مع  �أ�سرت�ليا 

�لرتتيب.

هارتلي  بريندون  �لنيوزيلندي  و�سيبد�أ 

مو�سمهما  جا�سلي  بيري  �لفرن�سي  وزميله 

�لأول من �لبد�ية مع تورو رو�سو.

فريق  مع  جديدة  �سر�كة  هوند�  و�ستبد�أ 

تورو رو�سو �ململوك لرد بول، بينما ��ستعان 

�سريكه �لقدمي فريق مكالرين مبحركات رينو 

لأول مرة.

أطفال الحلبة
يظهرن  �لالتي  �لعار�سات  ��ستبد�ل  مت 

بعدد  �ل�سائقني  �سيار�ت  بجو�ر  �ل�سباق  قبل 

من �لأطفال؛ من �أجل �إلهام �لأجيال �ل�سغرية 

مقابلة  فر�سة  ومنحهم  للريا�سة  �لعا�سقة 

�لأبطال.

شعار جديد وبداية متأخرة
�سعار�   1 فورمول  م�سوؤولو  قدم 

�أكرث  �أحد  �ملا�سي يف  �لعام  نهاية  جديد� يف 

جمموعة  ��ستحو�ذ  منذ  و�سوحا  �لتغيري�ت 

مقر�،  �أمريكا  من  تتخذ  �لتي  ميديا،  ليربتي 

على �مل�سابقة يف يناير كانون �لثاين 2017.

دقائق  ع�سر  متاأخرة  �ل�سباقات  و�ستبد�أ 

�لوقت  من  �ملزيد  ملنح  �ل�ساعة  متام  عن 

قبل  �إعالنات  لبث  �لتلفزيونية  للمحطات 

�ل�سباق.

�أوروبا  يف  �ل�سباقات  �ستنطلق  كما 

مقارنة  �ساعة  ملدة  متاأخرة  و�لرب�زيل 

بال�سابق.

و�لتجارب  �حلرة  �لتجارب  كل  و�ستبد�أ 

�لتاأهيلية يف �أوروبا متاأخرة �ساعة و�حدة.

جديد فورموال 1
هذا العام..

 �صيظهر نظام حماية قمرة القيادة اجلديد الذي يطلق عليه ا�صم »هالو« لأول مرة يف بطولة العامل فورمول 1 هذا 

املو�صم املكون من 21 �صباقا مع عودة �صباقي فرن�صا واأملانيا اإىل جدول العام، وظهور بع�س الوجوه اجلديدة.

و�صي�صارك »اأطفال« بدل من عار�صات يقفن بجوار ال�صيارات قبل البداية و�صتنطلق ال�صباقات ب�صكل متاأخر يف 

اأوروبا والربازيل، كما �صيظهر �صعار جديد للريا�صة عن �صعار حقبة بريين اإيكل�صتون.

وفيما يلي حقائق عن التغيريات التي طراأت على بطولة العامل 2018.

نظام حماية وشعار مستحدث وأطفال بدل العارضات بجوار السيارات

وجوه جديدة وعودة سباقات قديمة وبداية 
متأخرة وعقوبات اإلنطالق
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ساحر.. مهرج.. وألعاب بـ »خيمة األطفال« 
�لبالون  رجل  بوب  �أبرزها  �ل�سخ�سيات  من  عدد�  �لأطفال  خيمة  تت�سمن 

و�ل�ساحر �لقادم من �أ�سكوتالند�، وهو �أحد �أبرز �لرتفيهيني لالأطفال خالل �سباق 

جائزة �لبحرين �لكربى حيث يقدم عرو�سه �ملمتعة على مدى �أربع �سنو�ت.

تفاعليا  ن�ساطا  تعترب  و�لتي  �لفقاعات،  ور�سة  �لأطفال  خيمة  يف  و�ستقام 

لالأطفال،  �سديقة  �أدو�ت  با�ستخد�م  �سحرية  فقاعات  باإن�ساء  لالأطفال  ي�سمح 

�سحيح،  ب�سكل  مثالية  فقاعات  ت�سكيل  كيفية  �لأطفال  بتعليم  �ملدربون  يقوم  �إذ 

و�سوف يتعلم �لأطفال �أي�سا كيفية ��ستخد�م �أدو�ت خمتلفة لإتقان �حليل لت�سكيل 

�لأحجام �ملتنوعة و�لأ�سكال من �لفقاعات. 

ا كوميدية و�ساخرة، بالإ�سافة ملا �سيقدمه  و�سيقدم �لفنان ماركي جاي عرو�سً

�سيتو�جد  كما  �لبهلو�نية،  و�حلركات  �ل�سريك؛  يف  ر�ئعة  مهار�ت  من  �جلوكر 

�لفكاهية  عرو�سه  يقدم  �لذي  و�ليان�سكي  مارو  �لأطو�ر  غريب  �ملمثل  باخليمة 

بالكوميديا و�ملو�سيقى. 

حركات بهلوانية وأكثر من سيرك 
ا مو�سيقية  على مدى �أيام �مل�سابقة، �ستكون هناك فرق متجولة تقدم عرو�سً

�لذي يقدم جمموعة و��سعة من  بابلز  بهلو�نية، منها دكتور  و�أخرى  وكوميدية 

�لأ�سكال �لر�ئعة للفقاعات، و�آدم كاد�بار� وهو مو�سيقي عاملي ��ستهر با�ستخد�م 

تقنية تدعى »لب تابنق«.

عمالقان  وهما  معهم،  �ل�سور  بالتقاط  �لقامة  طو�ل  �لأخوة  فرقة  و�سي�سعد 

�لثنائي  �إىل  بالإ�سافة  م�سحكة،  ب�سخ�سيات  ويتميز�ن  ون�سف،  مرتين  بارتفاع 

�لهزيل ذ� توينز، وترميفو وهما طو�ل �لقامة، �سخمان، ملونان، ومن �ملتوقع �أن 

�لأحد�ث  �لتي د�ئًما تت�سدر  �لقرية من خالل عرو�سهم  �لقامة زو�ر  يبهج طو�ل 

�لدولية و�ملهرجانات يف جميع �أنحاء �أوروبا و�لوليات �ملتحدة و�آ�سيا. 

ول يكتمل �ملرح من دون �سريك وندرلند، �لذي يقدم جمموعة متنوعة من 

�إبد�عات �لأزياء غري �لعادية يف كل فعالية، وحتظى عرو�سهم ب�سعبية كبرية يف 

�لأحد�ث �لدولية، و�لعرو�ش �مل�سرحية يف جميع �أنحاء �لعامل، و�ل�سريك �لأفريقي 

و�ملهار�ت  و�لكوميديا  �ملو�سيقى  من  عرو�سا  �سيقدم  و�لذي  ماتاتا«  »هاكونا 

�لبهلو�نية ويتميز بالقوة و�ملرونة وخفة �حلركة، بالإ�سافة �إىل عرو�ش �لفرقة 

�أوروبا،  �أنحاء  �لدولية يف جميع  �ملهرجانات  �أبرز  �ساركو� يف  �لذين  �لبهلو�نية 

وجاءو� ليقدمو� �لإثارة و�لكوميدية بعرو�سهم.

عروض مسلية من الوجوه الضاحكة
و�ستقدم �لفرقة �ل�ستعر��سية »�لوجوه �مل�سحكة« عرو�ش م�سلية وم�سحكة 

للجماهري، وهي عبارة عن خملوقات غام�سة وملونة متتع �جلماهري، حيث قدمت 

عرو�سها يف �أبرز �لفعاليات �لدولية، كما �سيتو�جد بالقرية �لكوميدي م�سرت هوي 

ليقوم باأد�ء عرو�سه �مل�سحكة حيث �سيتنقل يف �أرجاء �لقرية لت�سلية �جلمهور.

و�إىل جانب عرو�ش �ل�سريك �جلماعية، �سيتو�جد �سمن �لفعاليات »مانتيغا« 

و�لذي بد�أ حياته �ملهنية مبكر� يف �سن �خلام�سة ع�سرة يف �سو�رع �لرب�زيل وز�ر 

�لعديد من �سركات  �أدى عرو�سه مع  �لعامل، وقد  �أنحاء  عدد� كبري� من خمتلف 

�ل�سريك، و�سوهدت �أعماله يف �ملهرجانات �لدولية، وهو هنا يف �لبحرين وحتديًد� 

يف �لقرية �مل�ساحبة لفعاليات �لفورمول 1 ليقدم عرو�سه وحركاته �لبهلو�نية 

�ملميزة.

�سريكو نوتا، هو �لآخر فنان �أتقن حلمه �لفني يف �لأد�ء يف مهرجات �ل�سريك 

�ملهرج،  �لبهلو�نية،  �لألعاب  �أعماله  وت�سمل  �لعامل.  �أنحاء  جميع  يف  �لدولية 

�لبهلو�ين، �لتدحرج بالعجلة و�لكثري.

ولأن �لبهجة �رتبطت بالأ�سو�ء، �ستقدم �لفرقة �مل�سيئة �لتي تتميز بالأزياء 

ا مميزة خالل �لفرتة �مل�سائية. �مللونة �لر�ئعة عرو�سً

�إذ �سيحظى �جلماهري بفر�سة  �أو �لفرق،  ولن تقت�سر �لعرو�ش على �لأفر�د 

�سيتجولون  روبوتات،  خم�سة  من  جمموعة  وهي  �لروبوت  فرقة  على  للتعرف 

�ل�سور  و�لتقاط  و�لغريبة،  �مل�سحكة  عرو�سهم  و�سيقدمون  �لفورمول  قرية  يف 

�لتذكارية.

موسيقى عالمية لجميع األذواق
و�ستكون �ملو�سيقى د�ئًما م�ساحبة لأن�سطة قرية �لفورمول 1، حيث �سيتو�جد 

�ملو�سيقار �لعاملي عازف �لهانق د�نيال و�بلي�ش، و�ملو�سيقي د�نز، �لذي مت ت�سكيل 

ت�سلية  �إىل  يهدف  ر�ئع  وت�سميم  و��سعة  بتجارب  �ل�سحري  �ملو�سيقي  �سندوقه 

مو�سيقاه  د�نز  ف�ساركو�  و�ل�ستمتاع مبو�سيقاه،  للم�ساركة  ودعوتهم  �جلماهري، 

خالل �سباق �جلائزة �لكربى.

لونا  لالأنظار، مع 22  �أد�ء مو�سيقي م�سحك ولفت  فهو  �لأبو�ق  �أما عر�ش 

خمتلفا من �لأبو�ق �للولبية �مللت�سقة ب�سكل ثابت يف جميع �أنحاء ج�سمه، حيث 

يعزف بالأبو�ق مو�سيقى �لروك و�لبوب و�جلاز و�لفولكلور و�لالتينو و�لبلوز. 

�لعر�ش منا�سبا  �لكال�سيكية، و�سيكون  �لأحلان  مو�سيقاه هي مزيج من خمتلف 

متاًما لل�سغار و�لكبار.

ا  �لأغاين، ويقدم مورف عر�سً ليقدم  �لفنان مورف �سوته فقط  و�سي�ستخدم 

تفاعلًيا وممتًعا بالكامل للجماهري من جميع �لأعمار، ويهدف �إىل �إظهار ما ميكن 

�أن يتمتع به �ل�سوت �لب�سري، كما �سيقدم �لفنان �سيمون �سولزو متعدد �ملو�هب 

ذلك  �لوترية مبا يف  �ملو�سيقية  �لآلت  من  �لعديد  فيه  يتقن  �لذي  �لفريد  عر�سه 

�أي�سا،  و�لكمان  �لغيتار  مع  جنب  �إىل  جنبا  �إ�سر�ج،  �سانتور،  �سيتار،  �لعود، 

با�ستخد�م تقنية متقدمة لإن�ساء مو�سيقى معقدة ومقاطع �سوتية مذهلة.

و�ستكون �آذ�ن �جلمهور يف موعد مع فرقة �لثنائي �ملوؤلفة من فنانني يعزفان 

من  ممتًعا  ا  عر�سً �ستقدم  �لتي  »كيوكلريي«  وفرقة  �لكال�سيكي،  �لغيتار  على 

�لع�سور �لقدمية، و�سوف يقدم �لرتفيه لكل من �لأطفال و�لكبار على حد �سو�ء. 

مزيج من �لق�س�ش �لتاريخية وغريها من �لعرو�ش �لبهلو�نية با�ستخد�م �لأعالم 

�مللونة.

و�إر�ساًء جلميع �لأذو�ق �ملو�سيقية جلماهري �لفورمول 1، �ستقدم فرقة �أينجا 

ا �ساخبة، �إذ �أنها تقرع �لعديد من �لطبول �ل�سخمة وتتميز بالإيقاعات ذ�ت  عرو�سً

�لقوة و�حليوية �لهائلة، �إىل جانب عر�سهم �حلركي.

�صارة جنيب

كما هو معتاد يف كل من موا�صم الفورمول 1، جتذب الفعاليات امل�صاحبة للم�صابقة الكربى العديد من املواطنني واملقيمني وال�صياح اأي�ًصا، 

وهم على موعد هذا العام مع عدد من التجارب املثرية، والأن�صطة املخ�ص�صة لالأطفال بالإ�صافة للفرق املتجولة.

متعة الطريان والتاأرجح يف الهواء

�صيكون جماهري �صباق جائزة البحرين الكربى مع موعد لإجراء جتربة الطريان من على ارتفاع 50 مرتا، ومن ثم ال�صقوط على �صبكة فيما 

يعرف بتجربة ال�صقوط احلر.

الوقت،  بنف�س  والرتداد  الطريان  من خاللها جتربة  يجربان  ل�صخ�صني  كب�صولة  عن  عبارة  وهي  العك�صي«  »البنجي  القرية  �صتوفر  كما 

بالإ�صافة لتجربة »�صكاي كو�صرت« والتي تعترب من اأبرز التجارب املثرية والتي جتمع متعة الطريان والبنجي والقفز باملظالت جميعها يف جتربة 

واحدة، وميكن جتربة �صكاي كو�صرت مع �صديق اإذ يرتفع امل�صارك بالتجربة عن الأر�س اإىل اأن ي�صل مل�صتوى عال جدا، يف ثانية واحدة، ثم يتم 

اإطالقه ويرتاجع نحو الأر�س يف حالة من ال�صقوط احلر الكلي ب�صرعة ت�صل اإىل 80 كم. ومن ثم يتاأرجح يف الهواء.

تجربة طيران وقفز بالمظالت ومفاجآت لساحر أسكوتالندا

عروض كوميدية وفرق موسيقية وروبوتات متجولة

فعاليات مذهلة تصاحب 
منافسات الفورموال 1
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الفورموال 1 تستقطب عشاق السرعة والعروض الحماسية

شباب: البطولة ساهمت 
في نشر ثقافة رياضة 

السيارات
�صارة جنيب

اأكد �صباب بحرينيون اأن �صباق جائزة البحرين الكربى �صاهم يف ن�صر ثقافة ريا�صة �صباق 

ال�صيارات، واأن احلدث ال�صخم يحظى باهتمام وح�صور لفت من املواطنني واملقيمني وال�صياح 

اأي�صاً، �صواء من قبل ع�صاق الفورمول 1، اأو الراغبني بال�صتمتاع بالفعاليات امل�صاحبة املبتكرة 

واملتجددة. 

وحول ذلك، قال �أ�سامة بوفال�سة، وهو مت�سابق �سيار�ت، �إنه ح�سر �لفورمول 1 يف �أكرث من دولة، و�أن �لعديد من �لدول 

نالم�سه  �لذي  �لنجاح  �أن  موؤكد�ً  �لتنظيم،  يف  �لبحرينية  �لكو�در  من  ت�ستفيد  باتت  �لكبري  �حلدث  با�ست�سافة  �لعهد  حديثة 

�سنوياً يعود لالعتماد على �ل�سباب �لبحرينيني يف جميع تفا�سيله، وقد حققت �لبحرين تطور�ً ملمو�ساً يف م�ستوى �لتنظيم 

و�ملو��سفات ون�سر ثقافة ريا�سة �ل�سيار�ت �لتي تتطلب جهد�ً ذهنياً.

ونظر�ً حلبه �ل�سديد ل�سباق �لفورمول 1، تطوع �ل�ساب �أحمد �سعود قبل عدة �أعو�م بفريق فر�ري ليلتقي مبايكل �سوماخر 

للم�سابقة  �لبحرين  با�ست�سافة  �ل�سيار�ت منذ �سنو�ت، و�سعدت جد�ً  �هتمامي ب�سباقات  ويلتقط �سورة معه، ويو�سح »بد�أ 

�لكربى، و��ستمتعت بح�سور جميع �ل�سباقات �لتي �أقيمت يف مملكة �لبحرين«.

وي�سيف »�سعوري عند دخول �حللبة ل ميكن و�سفه بالكلمات، �إذ يغلبني �حلما�ش و�ل�سعور بالإثارة يف كل مرة، وعليه 

فاأنا ل �أح�سر �لفعاليات �مل�ساحبة، بل �أتوجه مبا�سرة لل�سباق لال�ستمتاع به، �إذ �أين من �لأ�سخا�ش �حلري�سني على متابعة 

جميع �سباقات �لفورمول 1 بالتلفاز �أينما �أقيمت، و�أناق�ش كل ما ي�ستجد من قو�نني مع �لأ�سدقاء �ملهتمني باملجال، كما �أين �أرتب 

برناجمي وفقاً لعرو�ش �ل�سباقات لأمتكن من متابعتها.«

 كميل �أبو �دري�ش هو �أي�ساً مت�سابق ومدرب �سباقات �سيار�ت، وم�سجع لفريق فر�ري، ويوؤكد �أن »م�ستوى �لفورمول 1 يف 

�لبحرين يحظى بتقييم عاِل عند مقارنتها بامل�سابقات �لتي ح�سرتها يف دول �أخرى، وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �ملت�سابقني �أنف�سهم 

ينتظرون �لت�سابق يف حلبة �لبحرين �لدولية«، لفتاً �إىل �أنها �أ�سبحت »متنف�ساً« للطاقات �ل�سبابية �لبحرينية، ونظر�ً لتاأثري 

�ل�سباق، بات �لعديد من �لنا�ش ي�سمون �حللبة بـ»�لفورمول 1«.

�أما �ل�ساب �لبحريني عبد�هلل �لعايل فقد تولع ب�سباقات �ل�سيار�ت و�ل�سرعة نظر�ً لعمله يف كل من يورو موتورز ووكالة 

فر�ري، وهو من م�سجي لوي�ش هاملتون، لأنه يحب فريق مر�سيدي�ش، ويعزو ذلك لقوة حمرك �ل�سيارة وجودة �سناعتها 

�لأملانية، ف�سالً عن �أنها �أول �سيارة �قتناها.

�إذ حتر�ش مرمي �سكيب وهي �سابة  �ل�سيار�ت،  للفورمول 1 على ع�ساق  �لكربى  �لبحرين  �لهتمام بجائزة  ول يقت�سر 

بحرينية، تعمل يف جمال �لعالقات �لعامة على ح�سور فعاليات �ل�سباق يف �لبحرين �سنوياً.

وترى مرمي �إن هذه �لفعاليات مهمة لأنها تروج للبحرين و�ل�سياحة فيها، وتعك�ش �لوجه �حل�ساري لها، كما تعتربها 

�جو�ء حما�سية  �لفكار و�خلرب�ت يف  لتبادل  وذلك  �لريا�سة  هذه  �لعمال من حمبي  بال�سباب ورو�د  لاللتقاء  فر�سة  مرمي 

وجميلة.

�أما علي �ل�سايغ، وهو مدير عام در�ما برودك�سن. يرى باأن فعاليات �لفورمول 1 ذ�ت مردود ملمو�ش على مملكة �لبحرين. 

خ�سو�سا فيما يخ�ش روؤية �ململكة يف تنويع م�سادر �لدخل و��ستقطاب �مل�ستثمرين �لجانب، وذلك عرب تهيئة بيئة جاذبة 

�سياحيا وكذلك على م�ستوى �لبنية �لتحتية.

ويحر�ش �ل�سايغ على ح�سور فعاليات �لفورمول 1 باعتبارها ن�ساطا عائليا ترفيهيا، حيث يتابع �لجو�ء �لعامة ويق�سي 

وقتا يف متابعة �لن�سطة �مل�ساحبة.

�لعرو�ش  �إذ ت�ستهويها  �لفورمول 1،  �أثناء  �لبحرين  �لتو�جد بحلبة  �لأخرى حتر�ش على  �ل�سابة عائ�سة �حلمد�ين هي 

�لعاملية �لتي تقام بالقرية �مل�ساحبة لل�سباق، وتوؤكد �أن هناك د�ئماً فعاليات مبتكرة ومتميزة وتن�سجم مع خمتلف �لأعمار، 

و�أن تلك �لعرو�ش �لعاملية تقت�سر على فرتة �إقامة م�سابقة �لبحرين �لكربى �سنوياً.

علي ال�صائغمرمي �صكيب

عائ�صة احلمداين 

اأحمد �صعود

عبداهلل العايل

اأ�صامة البوفال�صة

كميل اأبوادري�س
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يو��سل بنك ABC )�ملوؤ�س�سة �لعربية �مل�سرفية( م�سريته كم�سرف ر�ئد يف 

جمال �خلدمات �مل�سرفية، يربط دول �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا مع �لأ�سو�ق 

�ملالية �لكبرية حول �لعامل من خالل �سبكة �أفرعه و�سركاته �لتابعة يف 16 دولة 

عرب خم�ش قار�ت.

م�ساعدة  يف  �أ�سا�سيا  دور�  له،  مقر�  �لبحرين  من  متخذ�   ،ABC بنك  يوؤدي 

�لعمالء على �كت�ساف �لفر�ش �لعاملية و�غتنامها، مما يعزز من �لتدفقات �لتجارية 

من و�إىل دول �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا. 

فمنذ تبنيه لتوجه ��سرت�تيجي جديد وجتديده لهويته �ملوؤ�س�سية عام 2015، 

يظهر �لبنك �أد�ًء و�لتز�ما متو��سلني لتطوير �أعماله �مل�سرفية، �ساعيا ور�ء فر�ش 

�لت�سغيلي مبزيد من  �لأ�سا�سية وتعزز منوذجه  �أ�سو�قه  �إىل  ت�سيف  منو جديدة 

�لن�ساط و�حلما�ش. 

ونتيجة لتو�سعه �ل�سريع، ما بني �لنمو �لطبيعي و�ل�ستحو�ذ�ت �ل�سرت�تيجية، 

حقق بنك ABC مكانته كموؤ�س�سة مالية خبرية يف هيكلة �ل�سفقات �ملعقدة �لعابرة 

للحدود من خالل جمموعة متنوعة من �ملنتجات و�لقطاعات، مع �ملرونة �لالزمة 

لتنفيذ هذه �ل�سفقات بنجاح. �إذ تبلغ قيمة منتجات وخدمات �لبنك – �سو�ء حلوله 

�لتقليدية �أو �ملتو�فقة مع �ل�سريعة – مليار�ت �لدولر�ت كل عام. وبالتايل، ل بد 

�أن توؤثر هذه �ملنتجات و�خلدمات على �لقت�ساد�ت �لنا�سئة يف �ملنطقة ب�سكل كبري، 

و�أن ت�ساهم يف نهاية �ملطاف يف م�ساريع �لتنمية �لقت�سادية �لأ�سا�سية. 

كما ر�سخ بنك ABC مكانته بني �لبنوك �لر�ئدة يف �ملنطقة يف جمالت �لقرو�ش 

�ملجمعة و�أ�سو�ق ر�أ�ش �ملال �ملقرت�ش و�لتمويل �لتجاري ومتويل �مل�ساريع بف�سل 

حقق  وقد  �ملحلية،  بالأ�سو�ق  �لعميقة  ومعرفته  �لكفاءة  عالية  �لب�سرية  مو�رده 

�سفقات و�إ�سد�ر�ت بارزة عديدة. 

�لنفط  قطاع  هاما يف  دور�   ABC بنك  �أدى  �ملا�سية،  �لثالثة  �لعقود  وخالل 

دعم  عن  �ليوم  حتى  يتوقف  ومل  �لعربي،  �خلليج  منطقة  يف  �لطبيعي  و�لغاز 

�إىل ذلك، كان للبنك دور حموري يف  �إ�سافة  �مل�ساريع �لرئي�سية يف هذ� �لقطاع. 

دعم قطاعات �لت�سالت عالية �لنمو يف �خلليج �لعربي و�سمال �أفريقيا على حد 

�سو�ء. هذ� وتت�سع قاعدة عمالء �لبنك لت�سمل عمالء من �ل�سركات عالية �مل�ستوى 

و�ملحركني  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  من  �ملركزية وغريها  و�لبنوك  �حلكومية  و�لهيئات 

�لرئي�سيني لقطاعات مثل �لبرتوكيماويات و�لطري�ن و�ل�سحن. 

وميتلك بنك ABC �إىل جانب خزينته و�سركاته و�أعماله �مل�سرفية �لدولية، 

�سبكة متطورة نامية من فروع �لتجزئة، تغطي �جلز�ئر وم�سر و�لأردن وتون�ش، 

�لبحرين  يف  �لإ�سالمية  لل�سريعة  وفقا  تعمل  �لتي  �مل�سرفية  وحد�ته  عن  ف�سال 

)من خالل بنك ABC �لإ�سالمي( و�ململكة �ملتحدة. �أما عن �سركة �خلدمات �ملالية 

�لعربية �لتابعة له، فهي �أحد �لرو�د يف �ل�سرق �لأو�سط يف جمال �لدفع �لإلكرتوين 

�لتقنيات  ثورة  �ل�سركة  هذه  وتقود  كما  بالوكالة،  �مل�ستهلكني  متويل  وخدمات 

�ملالية )FinTech( يف �ملنطقة �ليوم.

كما يعد بنك ABC �لأول بني بنوك منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا يف 

�ن�سمامه لحتاد R3. ولهذ� �ل�سدد، يتعاون بنك ABC مع �أكرث من 80 موؤ�س�سة 

دفاتر  تقنيات  قيادة بحوث وتطوير  �لعامل يف  �لكربى يف  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  من 

لبناء   )blockchain( لكتل� �مل�ستوحاة من �سل�سلة   )DLT( ملوزعة� �حل�سابات 

�جليل �جلديد من �لبنية �لتحتية للخدمات �ملالية. 

تاأ�سي�سه عام 1980، ب�سمة و��سحة يف قطاع  ABC، منذ  وقد و�سع بنك 

�خلدمات �مل�سرفية يف �ل�سرق �لأو�سط، بعد �أن كانت بنوك �لقت�ساد�ت �ملتقدمة 

و�ملر�كز �ملالية �لدولية مثل طوكيو ولندن ونيويورك هي �ملهيمنة على �ملنطقة. 

بني  مكانه  لياأخذ   ABC بنك  منا  لوجوده،  ن�سبيا  �لق�سرية  �لفرتة  هذه  وخالل 

و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  تاأثري�  و�لأكرث  �لكربى  �ملالية  �ملجموعات 

�إىل  ي�سل  جغر�يف  وبنفوذ  موظف   2800 ي�سم  قويا  كادر�  مت�سمنا  �أفريقيا، 

�أوروبا و�لأمريكيتني و�آ�سيا و�أفريقيا.

 :ABC بنك
القوة المصرفية الدولية في الشرق األوسط






	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

