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الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة لـ »األيام«

  استعدادات كاملة الستضافة ثاني  
  F1 جـولــة لـهــذا المــوســم لسـبــاقــات  

واعترب ال�سيخ �سلمان اأن من اأهم اخلطوات الرتويجية 

لهذا ال�سباق هي الإعالن، اإعالن ال�سعار الر�سمي ل�سباق هذ 

العام »بال حدود«، حيث مت طرح تذاكر ال�سباق منذ اأواخر 

.%20 اإىل   15 بني  ما  ترتاوح  بتخفي�سات  املا�سي  العام 

اىل جانب الفعاليات الفنية امل�ساحبة والتي ت�سمل فنانني 

عامليني. 

وتوقع ال�سيخ �سلمان اأن تتزايد اأعداد الزائرين لل�سباق 

�سهدت  قد  الزائرين  اأعداد  اأن  ل�سيما   2019 العام  لهذا 

اإذ و�سل عدد  املا�سي 2018،  ال�سباق  كبرياً خالل  تزايداً 

الزائرين اىل نحو 95 األف زائر خالل الثالثة اأيام ال�سباق، 

وفيما يلي ن�س املقابلة:

ما هي استعدادات الحلبة للسباق؟ 

قدم  على  جتري  مكثفة  ا�ستعدادات  هناك  �سك  بال   -

البحرين  جلائزة   15 الـ  ال�سباق  ل�ست�سافة  و�ساق 

الكربى لطريان اخلليج 2019، الذي �سينطلق يف الفرتة 

لهذا  ليلي  �سباق  كــاأول  اجلــاري  مار�س   31  -  28 من 

للفورمول  العامل  بطولة  جولت  من  جولة  وثاين  املو�سم 

الفعالية  البحرين تعتمد على هذه  اإن  وان. وكما تعلمون 

ال�سنوية الكربى كمقوم رئي�سي من مقومات الرتويج لها 

الدخل  املختلفة، وكذلك كمورٍد هاٍم من موارد  املحافل  يف 

يف  خا�سة  ل�ستثمارها،  ت�سعى  التي  اجلديدة  والإنتاج 

وما  وكفوءة،  موؤهلة  كوادر  من  اململكة  يف  يتوفر  ما  ظل 

تتمتع به من اأجواء اآمنة وبيئة تنظيمية م�ستقرة. لقد بدات 

مالمح ال�ستعدادات لهذا احلدث منذ وقت مبكر وعلى اأكرث 

من �سعيد �سواء من جانب الأجهزة احلكومية املعنية، او 

من اإدارة احللبة ذاتها، التي باتت تعترب »موطناً لريا�سة 

اإىل  نظرنا  ما  اإذا  خا�سة  الأو�سط«،  ال�سرق  يف  ال�سيارات 

�سباق  يف  وح�سور  زوار  من  احللبة  ا�ستقبلته  ما  حجم 

العام املا�سي، بنحو 95 األف �سخ�س خالل اأيامه الثالثة.

المختلفة  الــجــهــات  ــاون  ــع ت ــن  ع مـــاذا 
لتنظيم السباق؟ وعن التسهيالت المتعلقة 

باستقبال الراغبين بحضور السباق؟

اأ�سهر  منذ  الدولية  البحرين  حلبة  عقدت  لقد   -

ممثلي  من  عدداً  �سم  الذي  ال�سنوي  التن�سيقي  الجتماع 

لتاأكيد  احللبة،  وم�سوؤويل  احلكومية  والهيئات  الوزارات 

وبحث  ال�سباق،  جناح  و�سمان  اجلهود  جميع  ت�سافر 

العاملي،  هذا احلدث  املختلفة ل�ست�سافة  ال�ستعداد  خطط 

وا�ستقبال اجلماهري والوافدين، وكيف ميكن الرتحيب بهم 

وتذليل العقبات اأمامهم، والوقوف على خدمتهم، وت�سهيل 

فرتة اإقامتهم يف اململكة.

يناير  منذ  ــوازات  واجل اجلن�سية  �سوؤون  بــداأت  كما 

الدخول  تاأ�سرية  على  احل�سول  طلبات  بتلقي  املا�سي 

متاحة  الدخول  متعددة  تاأ�سرية  وهي  ال�سباق،  حل�سور 

لهم  ميكن  ممن  جن�سية   115 من  للزوار  لأ�سبوعني 

فيما  للهيئة،  اللكرتوين  املوقع  عرب  مبا�سرة  الت�سجيل 

على  احل�سول  فر�سة  الأخرى  اجلن�سيات  لبقية  �سيتاح 

 - ال�سحة  وزارة  قامت  كذلك  �سامن.  طريق  عن  تاأ�سرية 

بعقد   - الطبية  الطواقم  لتدريب  اإقليمياً  مقراً  باعتبارها 

بهدف  وذلك  بال�سباق،  املعنية  للجنة  ال�سنوي  اجتماعها 

وجاهزية  توفر  ومدى  به،  اخلا�سة  ال�ستعدادات  متابعة 

املعدات والطواقم الطبية والتمري�سية الالزمة. فهناك نحو 

مهمتهم  ال�سحية  التخ�س�سات  خمتلف  من  موظف   200

ر�سد ومعاجلة اأي حالت طارئة ت�ستدعي التدخل الطبي، 

وهو بالطبع ما يتواءم مبا تفر�سه اللجنة الطبية لالحتاد 

الدويل لل�سيارات من ا�سرتاطات، وقواعد العمل املتبعة به. 

كذلك يتعاون 

مع  كامل  ب�سكل  ال�سحة  لوزارة  التابع  املهني  الفريق 

القطاع  م�ست�سفيات  مع  وبخا�سة  كافة،  املعنية  اجلهات 

تلقى  ال�سباق، وقد  اأيام  اقت�ست احلالة خالل  اإذا  اخلا�س 

تدريبات كافية على اأعلى م�ستوى منذ 4 اأ�سهر على الأقل 

قبل انطالق اإ�سارة البدء، واجتاز اأفراده ـ بخرباته الكبرية 

تفر�س  التي  املتخ�س�سة  الدورات  من  العديد  ـ  واملمتدة 

ح�سن التعامل مع متطلبات �ساحة ريا�سية كم�سمار �سباق 

اهلل-  قدر  -ل  منه  امل�سابني  ا�ستخراج  وكيفية  �سيارات، 

وغري ذلك الكثري.بالطبع هناك اي�سا ال�ستعدادت املتعلقة 

حيث  الدولية،  الفعالية  بهذه  املرتبط  ال�سياحي  باجلانب 

�سعت هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س لو�سع ال�سباق 

�سمن خططها لتطوير القطاع ال�سياحي يف اململكة، حيث 

تتزامن هذه ال�ستعدادات املكثفة مع الرتتيبات التي جتري 

داخل احللبة ذاتها، وذلك لإخراج الفورمول وان يف اأف�سل 

اخلطوات  من  العديد  اتخاذ  يالحظ  حيث  ممكنة،  �سورة 

والإجراءات التي ت�سمن ح�سن تنظيم هذا احلدث، �سيما اأنه 

ال�سباق الليلي الـ 6 الذي حتت�سنه اأ�سوار احللبة، والـ 15 

يف م�سريتها التي توؤكد بها البحرين قدرة كوادرها الفتية 

على موا�سلة م�سرية النجاح التي ابتداأتها من اأكرث من عقد، 

وجعلتها تتبواأ مكانة كربى يف عامل ا�ست�سافة الفعاليات 

الكربى، وتنظيم حدث كبري ل يقل عدد م�ساهديه ومتابعيه 

يف العامل عن 425 مليون فرد ح�سب بع�س التقارير.ولعل 

جلذب  للحدث  الرتويج  هي  اخلطوات  هذه  اأهم  بني  من 

�سواء  له  واملحبني  الزوار  من  اأكرب عدد ممكن  وا�ستقطاب 

ال�سعار  اإعالن  اأو يف خارجها، ومن ذلك  اململكة  يف داخل 

الر�سمي ل�سباق هذ العام »بال حدود«، وكذلك طرح تذاكر 

العرو�س  حملة  �سمن  املا�سي  العام  اأواخر  منذ  ال�سباق 

املبكرة بتخفي�سات ترتاوح ما بني 15 اإىل 20 %.

كبري،  جماهريي  باإقبال  العرو�س  هذه  حظيت  وقد 

الفنية  العديد من احلفالت  �ست�سهد  ال�سباق  اأيام  اأن  �سيما 

العائالت،  اأفراد  ت�ستهدف كل  التي  والغنائية والرتفيهية، 

وتتوافق مع ميولهم.

إلقامة  المصاحبة  الفعاليات  هــي  مــا 
للسباق؟ 

تقام جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورمول 

وان 2019 يف الفرتة من 28 وحتى 31 مار�س اجلاري 

الرتفيهية  الفعاليات  من  العديد  ي�سمل  عاملي  حدث  يف 

واملفاجاآت ال�سارة للجماهري.

�سبق واأن اأعلنت حلبة البحرين الدولية عن الفعاليات 

الرتفيهية ل�سباق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 

ابتداًء من احلفل املرتقب ملن�سق الأغاين »دي جي« العاملي 

ال�سهري Martin Garrix والذي يحيي حفله يوم اجلمعة 

29 مار�س 2019.

العاملي  للفنان  حفل  عن  موؤخراً،  احللبة  واأعلنت  كما 

 KYGO جي  والــدي  الأغــاين  وموؤلف  واملنتج  ال�سهري 

الغنائي  احلفل  متابعة  من  ال�سباق  جماهري  و�سيتمكن 

قرية  يف  للحفالت  الرئي�سة  املن�سة  على  مبا�سرة  للفنان 

مار�س   30 املوافق  ال�سبت  يوم  وذلك  وان  الفورمول 

اجلاري، بدون دفع اأي ر�سوم اإ�سافية. 

قرية  �ستملئ  والتي  العائلية  الرتفيهية  الفعاليات  اأما 

والتي  العمالقة  الدوارة  العجلة  واأبرزها  وان  الفورمول 

ت�ستمل على 27 مركبة وكل مركبة ت�ستوعب 6 اأ�سخا�س 

اإىل 42 مرتاً،  اأي 32 �سخ�ساً يف كل مرة وبارتفاع ي�سل 

مرتاً   60 ارتفاعها  يبلغ  التي  فالير  �ستار  اإىل  بالإ�سافة 

الفعاليات  من  العديد  جانب  اإىل  الكارو�سيل،  ولعبة 

الرتفيهية.

ال�سباقات  مع  ال�سباق  م�سمار  على  الإثارة  وتتوا�سل 

هذا  احللبة  �ست�ست�سيف  حيث  وان،  للفورمول  امل�ساندة 

العام �سباقني م�ساندين اأبرزها بطولة الفورمول 2 وبطولة 

كاأ�س حتدي البور�س جي تي 3 ال�سرق الأو�سط.

السباق  المتوقعة لحضور  األعداد  ما هي 
لهذا العام؟ 

الكربى  البحرين  جائزة  حققت  لقد  تعملون،  كما   -

قيا�سياً  رقماً   2018 وان  للفورمول  اخلليج  لطريان 

ال�سباق،  اأيام  خالل  احللبة  على  اجلماهريي  الإقبال  يف 

اأيام،   3 األف يف   95 من  اأكرث  اإىل  الزائرين  عدد  و�سل  اإذ 

فيما من املتوقع اأن يزداد العدد خالل �سباق العام احلايل 

2019. كذلك ل نن�سى اأن انطالقة جائزة البحرين الكربى 

كثاين جولة يف تقومي املو�سم اجلديد للفورمول وان للعام 

الدويل  الحتاد  تقومي  على  �سباقاً   21 من  املكون   2019

ال�ساد�س التي حتت�سنه  الليلي  لل�سيارات، ليكون ال�سباق 

والذكرى  الأو�سط«  ال�سرق  يف  ال�سيارات  ريا�سة  »موطن 

البحرين،  يف  وان  الفورمول  �سباقات  لنطالق  الـــ15 

للفورمول  العامل  بطولة  رقم 999 �سمن  ال�سباق  وكذلك 

موؤ�سراً حل�سور  العوامل تعطينا  تلك  بالطبع جميع  وان. 

جماهريي اأكرب هذا العام.

 تمام أبوصافي:

أكد الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة اكتمال كافة االستعدادات 
الستضافة السباق الـ 15 لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019، الذي سينطلق في الفترة من 28 - 31 مارس 

الجاري كأول سباق ليلي لهذا الموسم وثاني جولة من جوالت بطولة العالم للفورموال وان. 
 وقال الشيخ سلمان في مقابلة لـ »االيام« إن الحلبة قد عقدت اجتماعات مع كافة الجهات المعنية منذ اشهر 
من أجل هذه االستضافة الدولية، الفتًا الى أن ادارة شؤون الجوازات واالقامة قد بدأت بالفعل باستقبال طلبات 

التأشيرات لحضور السباق وهي تأشيرة متعددة الدخول متاحة أمام 115 جنسية ولمدة اسبوعين وذلك عبر الموقع 
االلكتروني. 

95 ألف زاروا السباق الماضي وتوقعات بتزايد هذا العدد 

تلقي طلبات التأشيرات منذ يناير وتأشيرة إلكترونية متعددة 
متاحة أمام 115 جنسية 

دي جي العالمي جاركس مارتن والفنان كايجو يحييون 
F1 أمسيات
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مجوهرات  توفر  لذلك  الهدايا..  تقديم  موسم  حان 
ألقاربهم  القيمة  الهدايا  تقديم  في  للراغبين  آسيا 
الخيارات  من  الكثير  ألنفسهم،  حتى  أو  وأحبائهم 
أشهر  من  الجميلة  والساعات  المجوهرات  من  الرائعة 
دور المجوهرات العالمية ومن بينها كارتييه وفان كليف 
اند آربلز وغيرها من دور المجوهرات الراقية مثل ميسيكا، 
وريبوسي، وبوميالتو، وبتشيالتي، وكذلك أفضل ماركات 
سي  دبليو  وآي  وبانيراي،  بيغيه  اوديمار  مثل  الساعات 
شافهاوزن، والعديد من كبرى الماركات التجارية الرائعة 

المتوفرة في بوتيكات مجوهرات آسيا. 
هو  فيرساتشي  بوتيك  ف��إن  الموضة  لعّشاق  أم��ا 
من  حصرية  مجموعة  يقدم  حيث  المثالي  المقصد 
األحذية  إلى  إضافة  والرجال  للنساء  الجاهزة  المالبس 
ما  ويوفر  الرائعة،  المنزلية  والقطع  واالكسسوارات 

يرضي رغبات الرجال والنساء. 
تنتشر  البحرين،  في  بوتيًكا   12 آسيا  مجوهرات  تمتلك 
البحرين ومجمع  بدًءا من مركز سيتي سنتر  مواقعها 
العالي والسيف في ضاحية السيف، وصواًل إلى بوتيكات 
مول  مودا  الفاخر  التسوق  ومركز  كارلتون  ريتز  فندق 
الفاخرة  البوتيكات  وتشمل  البحرين.  في  تميًزا  األكثر 
المستقلة بوتيك كارتييه في المنامة والخبر بالمملكة 
سي  دبليو  أي  دار  إل��ى  باإلضافة  السعودية،  العربية 
وفان  بيغيه،  وأوديمار  بانيراي،  وأوفيسين  شافهاوزن، 

كليف أند آربلز في البحرين.

مجوهرات آسيا.. المكان المثالي لشراء هدايا األعياد

 ساعات ومجوهرات وأزياء واكسسوارات رائعة 
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أكد أن عوائد الفورموال تقدر بمئات الماليين من الدوالرات

نتيجة  العامل،  اأنظار  حمط  عاماً   15 مدار  على  اأ�صبحت  »البحرين  اأن  وراأى 

اال�صتمرار يف تنظيم هذا ال�صباق العاملي، الذي يتابعه املاليني حول العامل، ومن ثم 

ال�صيافة  الذي ينه�س بقطاع  االأمر  العاملية  ال�صياحة  البحرين على خارطة  اأ�صبحت 

الذي  االأمر  البحرين، وهو  فنادق  االآالف يف  ا�صت�صافة ع�صرات  البحرينية من خالل 

ي�صب يف �صالح االقت�صاد الوطني من خالل اإنعا�س حركة التجارة وال�صياحة«.

واأكد اأن »ا�صت�صافة �صباق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج )الفورموال 1(، 

يعزز احلركة التجارية يف البحرين وي�صهم يف نه�صة االقت�صاد الوطني، م�صريا اىل 

ان »عوائد ا�صت�صافة حلبة البحرين الدولية ل�صباق جائزة البحرين الكربى لطريان 

اخلليج للفورموال 1 كبرية، ومن ثم يجني االقت�صاد الوطني فوائد جمة ال �صيما على 

�صعيد القطاعات ال�صياحية، والفنادق واأماكن الرتفيه، واملطاعم، وقطاع املوا�صالت، 

ب�صبب ا�صتقطاب البحرين الأعداد �صخمة من ع�صاق هذه الريا�صة العاملية من االأ�صقاء 

اخلليجيني والعرب واالأجانب«.

ال�صركات  اإىل  العاملي متتد بطبيعة احلال  لل�صباق  االقت�صادية  »املنافع  اأن  وذكر 

الكبرية والفنادق وامل�صارف، واملوؤ�ص�صات املتو�صطة وال�صغرية«، م�صيفا اأن احلركة 

التجارية يف اململكة ت�صهد انتعا�صة كبرية خالل ا�صت�صافة ال�صباق العاملي االأمر الذي 

ينعك�س اإيجاباً على ال�صوق املحلي.

الريا�صي العاملي منذ عام  وقال »اإن ا�صتمرار البحرين يف ا�صت�صافة هذا احلدث 

2004، له انعكا�س اإيجابي على مكانة البحرين االإقليمية والدولية، ويوؤكد ما تتمتع 

به البحرين من اأمن واأمان وا�صتقرار يف ظل حكم ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه«.

واأو�صح اأن من اأبرز الفوائد التي تعود على البحرين من ا�صت�صافة ال�صباق العاملي، 

تتمثل يف اأنها تعك�س حالة اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمني يف اململكة وتربز اإمكاناتها، 

ال�صيما فيما يتعلق مب�صاألة االأمن واالأمان واال�صتقرار الذي تتمتع به اململكة« .

وذكر اأن »تنظيم ال�صباق منذ عام 2004، يعزز الثقة الدولية املتزايدة يف اإمكاناتها 

التنظيمية والفنية، وقدراتها الب�صرية، وما تتمتع به من بنية حتتية حديثة وخدمات 

الريا�صية  االأمان للجماهري والفرق  اأمنية توفر  اإعالمية وتقنية متكاملة، وجتهيزات 

امل�صاركة«.

واأ�صار ال�صيخ اإىل اأن »موا�صلة البحرين يف احت�صان فعاليات �صباق )الفورموال 

من  املزيد  ال�صتقطاب  اكرث  الطريق  وميهد  اململكة،  اقت�صاد  كبرية يف  ثقة  يعطي   )1

اأثبت  »البحريني  اأن  اإىل  وخل�س  املبا�صرة«،  وغري  املبا�صرة  االجنبية  اال�صتثمارات 

الذي  االأمر  املتميزة،  واال�صتثمارات  الكبرية  امل�صروعات  قيادة  على  الكبرية  قدرته 

يعزز من مكانة مملكة البحرين على اخلارطة الدولية والعاملية«، م�صيفاً »اأن النجاح 

البحرين متتلك كوادر  اأن  يوؤكد  والعاملية،  الدولية  الفعاليات  تلك  ا�صت�صافة مثل  يف 

بحرينية �صابة تتمتع بالكفاءة والطموح والذكاء«.

مواصلة احتضان البطولة يمهد 
الطريق الستقطاب المزيد من 

االستثمارات

النجاحات الكبيرة أثبتت كفاءة 
الكوادر البحرينية في تنظيم 

السباقات 

تعزيز مكانة البحرين اإلقليمية 
والعالمية وما تتمتع به من أمن 

واستقرار

  إبـراهيـم الشـيـخ:  
لـت الـبـحـريـن    السباقـات حـوَّ

   إلـى مـركـز سـيـاحـي ريـاضـي عالـمـي  

أكد إبراهيم عبداهلل الشيخ، رجل األعمال ومالك شركة »مونتريال« للسيارات، أن استضافة منافسات 
الفورموال 1 قد وضعت مملكة البحرين على الخارطة العالمية، مشيرا إلى أن المملكة تجني الكثير من وراء 

تنظيم هذا السباق العالمي، حيث ال يتوقف األمر عند تحقيق الدعاية اإليجابية إقليميًا وعالميًا، بل يمتد 
األمر إلى تحقيق عوائد تقدر بمئات ماليين الدوالرات.

وأشار في تصريح إلى أن »فعاليات )الفورموال 1( تكشف بوضوح تحول البحرين إلى مركز سياحي رياضي، 
يسهم في استقطاب االستثمارات الخارجية، في شتى المجاالت االقتصادية والسياحية والرياضية«.

www.alayam.com
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 سلسلة »الطاووس« وسلسلة »أمي«..  
إصدارات جديدة من مجوهرات العلوي  

  مجموعة »غاردا«.. إصدار خاص من )AIGNER( للشرق األوسط
األوسط  للشرق  وحصريا  خاصا  إصدارا  »آغنر«   -  )AIGNER( صممت 
وهو تشكيلة »غاردا«. وكان الهدف من ذلك هو ابتكار سلسلة حقائب 
AIG - )خالدة تناسب نساء الشرق األوسط، وتعتمد على طابع 

النتيجة ثالثة موديالت تجمع بين الشكل  ER( فكانت 
باإلضافة  والمعاصرة،  الكالسيكية  والعناصر 
والجدير  قصيرة.  وأخرى  طويلة  محفظة  إلى 
بالمالحظة بالتحديد هو الشكل ثالثي األبعاد 
الشعار  وشكل  المبطن  التصميم  خالل  من 
والسالسل،  األزرار  مع  الفاخر  المعدني  الذهبي 
وحقيبة  بودي«،  »للكروس  األعلى  في  المقبض 

وهي  والعنابي  الداكن  الرمادي  األسود،  هي  ألوان  بعدة  تأتي  الخصر 
مصنوعة من جلد النابا الناعم.

الحرفية  على  تركز  الفاخرة  العالمة  هذه  كانت  عاًما،   50 من  ألكثر 
في  العمل  جودة  التصاميم.  وأناقة  بتفاصيل  والعناية  اليدوية 
أن  يثبت  والذي  الكالسيكية،  الفنية  للبراعة  تصريح  هي   )AIGNER(

التغيير والتراث ال تعتمد على بعض.
في  التناقضات  ويوحد  نشأتها  قصة  تروي  ابتكارها  تم  حقيبة  كل   
تصميم واحد. تم دمج التكنولوجيا المعاصرة والستايالت مع التجارب 

والخبرات المجربة.
تتوفر تشكيلة )الغاردا( في متاجر )AIGNER( في الشرق األوسط منذ 

فبراير الماضي.

باصدارات  اليوم  بهذا  وساهمت  األم،  عيد  بمناسبة  العلوي  مجوهرات  احتفلت 
باألحجار  »أمي«  وسلسله  الطاووس  سلسلة  منها  رائعة،  وتصاميم  جديدة 

الكريمة، وتميزت بالعروض المقدمة لزبائنها.
»باوال«  ماركة  من  الجميلة  بتصاميمها  العلوي  مجوهرات  تميز  ننسى  ال  كما 

العلوي والتصاميم البحرينية وااليطالية.
يذكر أن مجوهرات العلوي تتمتع بسمعة ومكانة متميزة البتكاراتها الرائعة من 

المصوغات بمختلف أنواعها.

www.alayam.com

دعا الجماهير للحضور واالستمتاع بكل 
ما أعدته حلبة البحرين.. عبداهلل بن عيسى:

 واأكد عبداهلل بن عي�سى يف ت�سريحه قائالً: »�ستكون 

ع�ساق  من  املاليني  اأنظار  حمط  الدولية  البحرين  حلبة 

 ،1 الفورموال  �سباقات  وباالأخ�س  ال�سرعة  �سباقات 

با�ست�سافتها للمرة اخلام�سة ع�سرة ل�سباق الفورموال 1، 

لقمة  العاملية  البطولة  من  الثانية  اجلولة  ملو�سم 2019 

العديد من  اململكة حققت  اأن  ال�سيارات، وبال �سك  ريا�سة 

املكا�سب يف خمتلف املجاالت والقطاعات جراء ا�ست�سافة 

هذا ال�سباق العاملي على اأر�سها، وحتقيق احللبة الدولية 

ال�سنوات  يف  امل�سرفة  واالجنازات  اجلوائز  من  للعديد 

املا�سية بدء من العام 2004 الذي حققنا فيه جائزة اأف�سل 

تنظيم بف�سل جهود اجلميع«.

قائالً  ت�سريحه  يف  ال�سيارات  احتاد  رئي�س  وا�ستمر 

»اإن ما حتقق ياأتي تاأكيداً ملا حققته حلبة البحرين الدولية 

وريا�سة ال�سيارات يف اململكة حتى االآن من �سمعة طيبة، 

طوال  بذلت  التي  املخل�سة  للجهود  حقيقًيا  وجت�سيًدا 

قلب  من  العاملي  احلدث  اظهار  اأجل  من  املا�سية  االأعوام 

وحتظى  االألباب  تخلب  التي  بال�سورة  ال�سحراء  لوؤلوؤة 

باجهزتها  امل�ساركة  الفرق  قبل  من  �سواء  باال�ستح�سان 

االدارية والفنية اأو ال�سائقني اأنف�سهم، باال�سافة اإىل احل�سور 

الفورموال  �سباقات  ح�سور  على  يحر�س  الذي  الغفري 

الأول �سباق  ا�ست�سافتنا  املا�سية، ومن  ال�سنوات  1 طوال 

للفورموال 1 يف العام 2004 يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

، اأعرب جميع املت�سابقني والفرق يف البطولة عن انبهارهم 

بالطريقة التي ا�ست�سافت فيها احللبة الدولية احلدث، كما 

اأكدوا اأنهم ي�سعرون باالرتياح كثريا يف اململكة من جميع 

النواحي واأنهم يت�سوقون للعودة لهذا امل�سمار املميز«.

املار�شالز ودور م�شرف وجبار

التابعون  »املار�سالز  عي�سى  بن  عبداهلل  ال�سيخ  وقال 

لالحتاد البحريني لل�سيارات يقومون بجهود جبارة ودور 

التي  ال�سباقات  ا�ست�سافة هذا احلدث وجميع  م�سرف يف 

والكل  الدولية،  احللبة  م�سمار  على  وتنظم  اململكة  تزور 

اأ�سبح يعرف مار�سالز البحرين لي�س فقط بتحقيقنا اأف�سل 

االأو�سط، بل  ال�سرق  جائزة تنظيم الأول �سباق يف منطقة 

م�ساركتهم يف تنظيم عدة �سباقات للفورموال 1 يف الهند 

واأذربيجان و�سباقات عاملية اأخرى، وجاءت هذه امل�ساركات 

من  �سواء  والكوادر  الطاقات  وجود  على  تاأكيدا  امل�سرفة 

العن�سر الرجايل والن�سائي على حد �سواء اأن اململكة �سباقة 

البحرينية  الكوادر  تبووؤ  اإىل جانب  املجاالت،  يف خمتلف 

لعدد من املنا�سب اخلارجية يف جلان تابعة لالحتاد الدويل 

الدويل  االحتاد  م�سوؤويل  انطباعات  مل�سنا  وقد  لل�سيارات، 

وي�سعدنا  وي�سرفنا  ال�سباقات،  هذه  وم�سوؤويل  لل�سيارات 

اأي  تنظيم  يف  املخل�سني  البحرين  �سباب  م�ساركة  دوما 

�سباق حول العامل وم�ساعدة اأي بلد يف ذلك، واليوم نوؤكد 

الكبري  ال�سباق  النطالق  التنظيمية  فرقنا  جميع  جاهزية 

وال�سباقات امل�ساندة له«.

اجلمهور  لل�سيارات  البحريني  االحتاد  رئي�س  ودعا   

البطولة  من  الثانية  اجلولة  مناف�سات  حل�سور  الكرمي 

التي  الرتفيهية  الربامج  مبختلف  واال�ستمتاع  العاملية، 

اأعدتها حلبة البحرين الدولية لهم خلف املدرج الرئي�سي 

الفر�سة لاللتقاء  لهم  واملفاجاآت تنتظر اجلميع، و�ستتاح 

باأبطال العامل للفورموال 1 �سمن فر�سة فريدة من نوعها 

يف العامل.

 سـبـاق الـفـورمـوال 1..
 عزز مكانتنا العالمية من  

 جــمــيــع الـجــوانــب

أعرب رئيس االتحاد البحريني للسيارات الشيخ عبداهلل بن عيسى 
آل خليفة عن فخره واعتزازه باستضافة مملكة البحرين، ممثلة 

بحلبتها الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط للجولة 
الثانية لبطولة العالم للفورموال 1 لموسم 2019 في الفترة من 28 

حتى 30 من شهر مارس الجاري.

 �ل�سيخ عبد�هلل بن عي�سى �آل خليفة
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ريا�ضة  »موطن  الدولية  البحرين  حلبة  تفتتح  اليوم 

حدود«  »بال  جلماهري  اأبوابها  الأو�ضط«  ال�ضرق  يف  ال�ضيارات 

لطريان  الكربى  البحرين  جائزة   1-FORMULAالـ �ضباق 

احللبة  تفتح  الإطالق  على  مرة  لأول  وذلك   ،2019 اخلليج 

اأبوابها لأربعة اأيام متوا�ضلة للجماهري، وذلك من اليوم اخلمي�س 

28 مار�س وحتى الأحد 31 مار�س.

وتفتح احللبة اأبوابها وت�ضتقبل جماهري �ضباق »بال حدود« 

�ضتتمتع  حيث  م�ضاًء،   7 وحتى  م�ضاًء   4 من  اخلمي�س  اليوم 

اجلماهري بالفعاليات الرتفيهية يف قرية الفورمول1 اإىل جانب 

جولة ممرات ال�ضيانة، لذا �ضارعوا ل�ضراء تذاكركم حل�ضور اأكرب 

حدث على الإطالق يف املنطقة. 

ومت الإعالن عن نفاد تذاكر املن�ضة الرئي�ضية، لذا �ضارعوا 

الأول،  املنعطف  كمن�ضة  الأخرى،  للمن�ضات  تذاكركم  ل�ضراء 

حدث  اأكرب  ح�ضور  ل�ضمان  الفوز  ومن�ضة  اجلامعة  ومن�ضة 

ريا�ضي واجتماعي يف املنطقة.

جولة ممرات ال�صيانة اليوم 

�ضباق  تذاكر  حاملو  بها  �ضي�ضتمتع  التي  الفعاليات  واأبرز 

»بال حدود« هي جولة ممرات ال�ضيانة اليوم اخلمي�س، حيث 

�ضيتعرف حمبو ريا�ضة ال�ضيارات اأكرث على ا�ضتعدادات جميع 

فرق الفورمول1 عن قرب وفر�ضة مثالية لت�ضوير ا�ضتعدادات 

الفرق وت�ضجيعهم، و�ضتبداأ اجلولة يف 5 م�ضاًء وت�ضتمر حتى 

6:45 م�ضاًء، والكل مدعو لهذه اجلولة، حيث �ضيتم فتح اأبواب 

احللبة من ال�ضاعة 4 م�ضاًء.

ال تفّوتوا جتربة »�صتار فالير« و»العجلة الدوارة«

الفورمول1  �ضباق  خالل  الفورمول1  قرية  �ضت�ضهد 

الكربى لطريان اخلليج 2019 جدولً حافالً  البحرين  جائزة 

بالفعاليات الرتفيهية لزوار ال�ضباق من جميع الأعمار. ت�ضمل 

لعبة  واأبرزها  مرة  لأول  تنظم  التي  الرتفيهية  الألعاب  بع�س 

العجلة الدوارة العمالقة بطول 42 مرًتا مع 27 كبينة، حيث 

احللبة  ملرافق  الأعلى  من  رائعة  اإطاللة  اكت�ضاف  من  �ضتتمكن 

وت�ضتمتع بهذه التجربة اجلديدة.

مرًتا   60 بارتفاع  فالير  �ضتار  لعبة  جتربة  جانب  اإىل 

و�ضيتمكن الزوار من م�ضاهدة مناظر رائعة للحلبة ومرافقها على 

التجربة  بهذه  ال�ضباق  الب�ضر، حًقا �ضي�ضتمتع جميع زوار  مد 

اجلديدة كلًيا، اإىل جانب لعبة الكارو�ضيل للزوار ال�ضغار للركوب 

وال�ضتمتاع بوقتهم مع عائالتهم. كل هذا ي�ضاف اإىل جمموعة 

وا�ضعة من الفعاليات الرتفيهية املنوعة التي ت�ضت�ضيفها حلبة 

والتي  الغنائية  احلفالت  جانب  اإىل  �ضنوًيا.  الدولية  البحرين 

ت�ضمل جمموعة خمتارة من اأ�ضهر الفنانني املو�ضيقيني يف العامل، 

الفنان مارتن  الغناء واأبرزها حفل  اإىل جانب نخبة من جنوم 

غاريك�س، ويقام احلفل يوم اجلمعة املوافق 29 مار�س 2019، 

وحفل الفنان العاملي KYGO ال�ضبت املوافق 30 مار�س اجلاري 

اإىل جانب جدول حافل من فعاليات الرتفيه العائلية على مدار 

عطلة نهاية الأ�ضبوع.

�صارعوا ل�صراء تذاكركم االآن

ويف املقابل، فاإن مبيعات التذاكر لعطلة ال�ضباق قد بلغت 

ذروتها مع اقرتاب احلدث، لذلك يتم حّث امل�ضجعني الراغبني يف 

احل�ضور ب�ضرعة اقتناء تذاكرهم يف اأقرب وقت ممكن ل�ضمان 

تواجدهم يف الفعالية الأكرب على م�ضتوى املنطقة. وتبلغ تكلفة 

التذاكر، 150 ديناًرا للمن�ضة الرئي�ضية. فيما تبلغ من�ضة بتلكو 

120 ديناًرا لالأيام الأربعة، اإل ان هناك خيارين اآخرين ملقاعد 

املن�ضة، اإذ تبلغ قيمة التذاكر ليومي ال�ضبت والأحد 100 دينار، 

تذاكر  �ضعر  ديناًرا.  يوم اجلمعة 60  تذكرة  قيمة  اأن  يف حني 

من�ضتي  اأما  دينار،   100 الأوىل  اللفة  ملن�ضة  الأربعة  الأيام 

»اجلامعة والفوز« فتبلغ قيمة تذاكرهما 60 ديناًرا فقط.

كما توجد هناك عدد من التخفي�ضات، كالتخفي�س املخ�ض�س 

لالأطفال من �ضن 3 اإىل 12 �ضنة الذين �ضيح�ضلون على تخفي�س 

بن�ضبة 50%، وتالميذ املدار�س �ضيح�ضلون على تخفي�س بن�ضبة 

ذوي  جانب  اإىل  �ضنة،   17 حتى  �ضنة   13 من  وذلك   ،%25

الحتياجات اخلا�ضة الذين �ضيح�ضلون على 25%، واملتقدمني 

يف ال�ضن من 60 �ضنة واأكرث �ضيح�ضلون على 25% كتخفي�س. 

 حلـبـة سبـاق البـحـريـن تـفـتـح 
  أبــوابهـا الـيـوم لـجمـاهـيـر »بـال حــدود« 

نفاد تذاكر 
المنصة 

الرئيسية.. 
سارعوا لشراء 

تذاكركم

حاملو تذاكر 
السباق مدعوون 

اليوم.. من 4 
مساًء حتى 7 

مساًء

موؤخرا  توباكو  اأمريكان  بريتي�س  �ضركة  اأعلنت 

عن اإبرامها �ضراكة عاملية مع �ضركة مكالرين مرتكزة 

على التقنيات املتقدمة والإبداع.

ويف اإطار هذه التفاقية، �ضتعمل �ضركة بريتي�س 

اأمريكان توباكو ب�ضورة وثيقة مع �ضركة مكالرين 

مع  وتت�ضاركان  لتتعاونان  تكنولوجيز،  اأباليد 

البطاريات  تقنيات  ذلك  يف  مبا  التقنية،  اخلربات 

واملواد املتقدمة والت�ضميم. 

ال�ضركتان  �ضتتبادل  كما 

والعمليات  املمار�ضات  اأف�ضل 

ــارف  ــع والبــتــكــارات وامل

العملية  واخلربات  الفنية 

هذه  وجتمع  للطرفني، 

�ضركتني  بني  ال�ضراكة 

بال�ضغف  تتمتعان 

امل�ضرتك بالتكنولوجيا 

والت�ضميم،  والإبــداع 

رغبتهما  عن  ف�ضال 

بــاإحــداث  الوا�ضحة 

وذي  كــبــري  تغيري 

ــالل  مــغــزى مـــن خ

اأعمالهما.

ومـــــــن خــــالل 

مع  العاملية  �ضراكتها 

فريق مكالرين فورمول 

بريتي�س  �ضركة  �ضتربز  ال�ضيارات،  ل�ضباق  وان 

اأمريكان توباكو �ضيارات مكالرين طيلة املو�ضم، مبا 

يتفق مع اللوائح التنظيمية والت�ضريعات النافذة.

تعليًقا على هذه ال�ضراكة، قال كينغ�ضلي ويتون، 

اأمريكان  بريتي�س  �ضركة  يف  الت�ضويقي  الرئي�س 

توباكو: »ن�ضعر بفخر و�ضرور كبريين بهذه ال�ضراكة 

اإبداعاتنا  اإيقاع  ت�ضريع  من  �ضتمكننا  التي  اجلديدة، 

وحتولنا. وتوفر لنا من�ضة عاملية تعطي 

منتجاتنا عالماتنا التجارية«.

ـــــداع  ــا فــــاإن الإب ــام ــت وخ

يف  �ضي�ضاعداننا  والتكنولوجيا 

للم�ضتهلكني  اأف�ضل«  توفري»غد 

يف خمتلف اأنحاء العامل.

زاك  قــال  جانبه  مــن 

براون، الرئي�س التنفيذي 

ــن  ــالري ــك ــة م ــرك ــض ــ� ل

اأن  »ي�ضعدنا  ري�ضينغ: 

بريتي�س  ب�ضركة  نرحب 

يف  توباكو  اأمــريــكــان 

واأن  مــكــالريــن  فــريــق 

باإحداث  طموحها  ندعم 

تغيري مفيد ودائم من خالل 

الإبداع والبتكار«.

 شراكة عالمية 
 بين بريتيش 

  أمـريكـان 
  ومـكـالريـن  

»MCM« تقدم عروًضا على أفخم منتجاتها

تهنئ أسرة »MCM« البحرين جميع عمالئها بمناسبه عيد األم، وتقدم 
خصًما %30 على جميع منتجاتنا في مجمع )مودا مول( حتى نهاية 

هذا الشهر، وذلك حرًصا منا على إرضاء جميع عمالئنا، حيث تقدم 
»MCM« افخر انواع الجلود والمالبس على مستوى العالم.

»MCM« هي عالمة تجارية لسلع السفر واالكسسوارات الفاخرة، مع 
تحديد الموقف من خالل الجمع بين الجمالية المعاصرة، والتركيز على 

االبتكار الوظيفي مع استخدام التقنيات المتطورة.
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 فـورمـوال 1 البحريـن

فندق »داون 
تاون روتانا« 

يحتفل 
بالذكرى الثالثة 

النطالقه

بمناسبة  روت��ان��ا  ت��اون  داون  فندق  أطلق   
فريدة  حملة  الثالثة،  بالذكرى  احتفاله 
لمشاركة ذكراه الثالثة مع كل شخص ولد 
في تاريخ 23 مارس، حيث استضاف الفندق 
ميالدهم  بعيد  يحتفلون  الذين  الضيوف 
 2019 م��ارس   23 الموافق  اليوم  ذل��ك  في 
عيد  وكعك  الهدايا  من  العديد  وتلقوا 
الميالد، باإلضافة إلى السحب الكبير للفوز 

بجوائز كبرى عديدة ومذهلة.
داون تاون روتانا هو فندق ذو خمس نجوم 
ويعد  المنامة،  العاصمة  قلب  في  يقع 
مجموعة  مظلة  تحت  يفتتح  عقار  ثالث 
فنادق روتانا في مملكة البحرين. إذ يشكل 
الضيافة  لقطاع  جديدة  إضافة  الفندق 
في البحرين ويحتل الفندق موقًعا مركزًيا 
المنامة حيث يبعد أقل من دقيقتين  في 
وسوقها  التاريخية  البحرين  مواقع  عن 
الشعبي، ومجرد خطوات عن أهم المراكز 

التجارية والمالية.
تضم  طابًقا   26 من  الفندق  مبنى  ويتألف 
مرافق  جانب  إلى  راقًيا  وجناًحا  غرفة   243
تلبي  ال��ت��ي  واالج��ت��م��اع��ات  لالستجمام 
ألغراض  للمسافرين  المتنامية  المتطلبات 
العمل والراحة والراغبين بإحاطة أنفسهم 

بالتسوق، العمل والتسلية. 
ويوفر فندق داون تاون روتانا في تصاميمه 
والعصرية  الحداثة  بين  المثالي  المزيج 
ال��راح��ة  ليضمن  والفخامة  والبساطة 
ومعايير  ج��ودة  من  وليعزز  زواره،  لجميع 

الخدمات الفندقية في البحرين.

www.alayam.com

تأسست داربوتيغا فينيتا Bottega Veneta عام 1966 في مدينة 
فيتشنزا Vicenza اإليطالية ومنذ نشأتها وضعت معايير جديدة 

للرفاهية. 
تشتهر الدار بارتباطها الوثيق بجذورها وإرثها وباستلهامها 

إلبداعاتها من الثقافة اإليطالية. وتميزت ابتكارات الدار بالجودة 
والحرفية العالية التي تعكس التعاون الخالق ما بين المصمم 
والحرفي المصنع. وحاليا يتولى دانييل لي Daniel Lee منصب 

المدير اإلبداعي.
يتميز أسلوب Bottega Veneta بجمعه ما بين الكالسيكية 

والعصرية والرقي، لتقدم تصاميم فاخرة ترافقك 
موسما بعد آخر، وتحرص الدار على ترجمة فلسفتها 
اإلبداعية من خالل مجموعاتها من المالبس الجاهزة 

والحقائب واألحذية واألكسسوارات الجلدية 
والنظارات والمجوهرات والحقائب والعطور، 

باإلضافة إلى مجموعة ديكور المنزل.

  بوتيغا فينيتا.. تصاميم كالسيكية وعصرية راقية لكل المواسم   
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 فـورمـوال 1 البحريـن

دعت �شركة »غولدن غيت« العقارية 

امل�شتثمرين الراغبني باقتنا�س فر�شة 

»غولدن  م�شروع  يف  �شقة  امتالك 

البحرين  خليج  قلب  يف  غيت« 

بامل�شروع  اخلا�س  جناحهم  لزيارة 

الذي تنظمه ال�شركة يف جممع �شتي 

�شنرت البحرين؛ تزامنا مع ا�شت�شافة 

اململكة ل�شباق الفورموال1 هذا العام 

ابتداًء من 28 مار�س 2019.

نائب  املناعي  اإميان  و�شرحت 

رئي�س �شركة »غولدن غيت« للت�شويق واملبيعات، اأن فريق 

�شيتوىل  غيت«  »غولدن  م�شروع  من  متخ�ش�س  ت�شويق 

امل�شروع  لهذا  الفريدة  بامليزات  الزوار  تعريف  مهمة 

العقاري االأول من نوعه يف مملكة البحرين، وي�شم 746 

البحرين،  يف  االأعلى  اأحدهما  برجني  على  موزعة  �شقة 

البيع  اإعادة  اأو  التاأجري  اأو  ال�شكن  ومنا�شبة جدا الأغرا�س 

بعوائد جمزية.

يف  غيت«  »غولدن  جناح  زوار  اأن  املناعي  وك�شفت 

الفوز بعدد كبري من  اأي�شا بفر�س  �شتي �شنرت �شيحظون 

العرو�س القيمة وال�شبائك الذهبية.

مع  اجلناح  هذا  تنظيم  تزامن  اأن  املناعي  واأكدت 

�شركة  من  رغبة  ياأتي  للفورموال1؛  البحرين  ا�شت�شافة 

»غولدن غيت« يف م�شاركة البحرين احتفاالتها بهذا احلدث 

ال�شنوي العاملي، عرب اإ�شفاء املزيد من اأجواء البهجة على 

اأمام الزوار  خمتلف مناطق اململكة، ور�شم �شورة م�شرفة 

من خارج البحرين حتديدا حول تطور احلراك االقت�شادي 

احلر  التملك  مل�شاريع  وتعريفهم  البحرين  يف  والعمراين 

يف  اإقامة  على  احل�شول  اجلن�شيات  ملختلف  تتيح  التي 

اململكة عند ا�شتثمارهم فيها.

وقالت اإن هذه امل�شاركة جت�شد تفرد م�شروع »غولدن 

غيت« الذي ميثل حتفة معمارية ا�شتمد ت�شميمه من مملكة 

البحرين باأ�شرعة �شفنها واجلواهر الهندية يف اأعلى واأ�شفل 

بني  عاملية  ل�شراكة  جمالية  �شورة  يعطي  ما  الربجان، 

هو�شنق«،  و»مايفري  ريالتي«  »اأجمريا  الهند  من  �شركتني 

البحرين،  مملكة  من  غيت«  »غولدن  الكوهجي  و�شركة 

امل�شروع  هذا  يعك�س  اأن  ذلك  خالل  من  »اأردنا  واأ�شافت 

والثقافات  احل�شارات  بني  يربط  كمعلم  البحرين  مكانة 

لزوار  الر�شالة  هذه  ت�شل  واأن  التاريخ،  عرب  املنطقة  يف 

غري  فر�شة  تقدمي  مع  جنب  اإىل  جنبا  والعامل،  البحرين 

م�شبوقة للراغبني باال�شتثمار يف هذا امل�شروع«.

وميتد م�شروع »غولدن غيت« على م�شاحة 140 األف 

مرت مربع يف قلب خليج البحرين، وي�شم 746 �شقة �شكنية 

موزعة على برجني من 53 طابقا و45 طابقا يطالن ب�شكل 

كامل على خليج البحرين، وجرى تزويده مبواقف تت�شع 

اإىل 999 موقف �شيارة موزعة على 7 طوابق.

»غولدن غيت« يشعُّ بالذهب في الستي سنتر خالل أيام الفورموال 1

 فرص للفوز بعدد كبير من العروض القيمة والسبائك الذهبية 

اإميان املناعي

في ما يأتي ترتيب بطولة العالم للفورموال 1 بعد سباق 
جائزة استراليا الكبرى، المرحلة األولى لهذا الموسم 

والتي أقيمت في ملبورن األسبوع الماضي.

  ترتيب بطـولـة العـالـم بـعـد 
  ســبــاق جــائــزة أستـرالـيـا الكـبـــرى  

فالتيري بوتاس )فنلندا( 26 نقطة

لويس هاميلتون )بريطانيا( 18

ماكس فيرشتابن )هولندا( 15

سيباستيان فيتل )المانيا( 12

شارل لوكلير )موناكو(

كيفن ماغنوسن )الدنمارك(

نيكو هولكنبرغ )المانيا(

كيمي رايكونن )فنلندا(

النس سترول )كندا(

دانييل كفيات )روسيا(

مرسيدس 44

فيراري 22

ريد بول-هوندا 15

هاس 8

رينو 6

ألفا روميو رايسينغ-فيراري 4

رايسينغ بوينت-مرسيدس 2

تورو روسو 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

ترتيب السائقين العشرة األوائل: ترتيب الصانعين:

افتتحت »كيدز باالس« الفرع الكبر واألحدث في مجمع األتريوم في الجنبية، والذي 
يتضمن أحدث صالة لأللعاب الداخلية في مملكة البحرين مخصصة للصغار والكبار، 

والتي تحتوي على بيت المتاهة ولعبة التزحلق السريع والكثير من المغامرات 
الشيقة. كما يتضمن الفرع صالة مهيأة لالحتفال بأعياد الميالد مع عدد من الباقات 

المختارة بأسعار ممتازة، وألعاب الفيديو والقطار ولعبة تصادم السيارات، وغيرها 
بأسعار مناسبة للجميع.

كما يستقبل الفرع طالب المدارس والحضانات مع إمكانية اختيار الباقة المناسبة، 
وتوفير وجبات لألطفال حسب الطلب.

 »كيدز باالس« تفتتح الفرع األكبر واألحدث في مجمع األتريوم في الجنبية 
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