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ريادياً يف عامل  ومركزاً  مرموقاً  البحرين موقعاً  حققت مملكة 

ا�ضت�ضافة  يف  الباهر  جناحها  بف�ضل  وعاملياً  اإقليمياً  ال�ضيارات 

الدولية  البحرين  حلبة  حتتفل  والتي  واحد  الفورموال  �ضباقات 

با�ضت�ضافتها للمرة العا�ضرة هذا العام، وقد حتققت هذه النجاحات 

بف�ضل البنية التحتية املتطورة والت�ضهيالت التي وفرتها واخلربة 

مما  ال�ضباقات  هذه  مثل  تنظيم  يف  البحرين  �ضباب  اكت�ضبها  التي 

اأهلها لتحتل هذه املكانة العالية على اخلريطة الريا�ضية العاملية.

وال �ضك اأن هذه املكانة املتميزة ما كانت لتتحقق لوال مناخ االأمن 

املنظمني وع�ضاق  اململكة والتي منحت  بها  تتمتع  التي  واال�ضتقرار 

هذه ال�ضباقات الثقة مما انعك�س يف ذلك التدفق الكبري جلماهري هذه 

االأعوام  �ضواء يف  والكبار على حد  ال�ضباب  من  ال�ضعبية  الريا�ضة 

الكبري على حجز بطاقات دخول حلبة  االإقبال  اإىل  اإ�ضافة  املا�ضية 

البحرين حل�ضور ال�ضباق ب�ضكل غري م�ضبوق فاق ال�ضنوات املا�ضية.

مملكة  اإىل  العامل  يف  الريا�ضة  هذه  اأنظارع�ضاق  تتطلع  لذلك 

ملتابعة  خا�س  ب�ضكل  االأوىل  ال�ضحراوية  حلبتها  واإىل  البحرين 

مناف�ضات �ضباق الفورموال واحد – جائزة البحرين الكربى لطريان 

االحتفال  مع  يتزامن  ال�ضباق  هذا  واأن  خا�ضة   ،2014 اخلليج 

جانب  اىل  ال�ضباقات  لهذه  البحرين  ال�ضت�ضافة  العا�ضرة  بالذكرى 

اأنه اأول �ضباق ليلي تقيمه احللبة يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط لذلك 

اأجواء  يف  وت�ضويق  اثارة  من  �ضيتخلله  ملا  نوعه  من  فريد  فهو 

يح�ضر  الذي  العاملي  اجلمهور  يعتادها  مل  التي  الليلية  ال�ضحراء 

هذه ال�ضباقات.

ياأتي  انطالقته يف 2014  منذ  ال�ضباق  بهذا  اململكة  اهتمام  اإن 

�ضناعة  فهو  لل�ضرعة  ريا�ضة  كونه  اىل  ا�ضافة  باأنه  منها  اإدراكاً 

واقت�ضاد ت�ضتفيد منها العديد من القطاعات يف البالد وتدر مداخيل 

ما  الوطني وهذا  االقت�ضاد  مبا�ضر على  مبا�ضر وغري  ب�ضكل  كبرية 

البنية  لتوفري  ال�ضعي  على  العامل  دول  من  العديد  حر�س  يوؤكد 

الدويل  االحتاد  مبوافقة  والفوز  ال�ضباقات  لهذه  املتطورة  التحتية 

لل�ضيارات الإقامتها على حلباتها الوطنية.

ما يهمنا نحن يف البحرين هو اال�ضتفادة الق�ضوى من اخلربات 

لتوفري  والعمل  اجلهود  من  املزيد  لبذل  �ضبابنا  لدى  تراكمت  التي 

الغفرية  وللجماهري  ال�ضباق  هذا  يف  للمتناف�ضني  املالئمة  االأجواء 

التي �ضتحر�س على ح�ضور هذه املناف�ضات من خمتلف دول العامل، 

اإبراز ا�ضم البحرين عالياً واإعطاء �ضورة م�ضرفة عن  واالإ�ضهام يف 

بلدنا من خالل اأحد اأبرز املن�ضات الريا�ضية العاملية والتي يتابعها 

على  امل�ضوؤولني  لكل  نتمنى  التلفزيون،  �ضا�ضات  خالل  من  املاليني 

حلبة البحرين الدولية وجميع ال�ضباب املتطوعني التوفيق والنجاح 

يف تنظيم هذه البطولة العاملية.

االفتتاحية
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تنطلق يوم اجلمعة القادم اجلولة الثالثة للمو�ضم احلايل من بطولة العامل ل�ضباق 

الفورموال واحد - جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 2014 والذي يعترب احلدث 

االأكرب ريا�ضيا واقت�ضاديا وجتاريا واجتماعيا على م�ضتوى ال�ضرق االأو�ضط وذلك على 

م�ضمار حلبة البحرين الدولية »موطن ريا�ضة ال�ضيارات يف ال�ضرق االأو�ضط«.

لبطولة  البحرين  العا�ضرة ال�ضت�ضافة مملكة  الذكرى  مع  العام  هذا  �ضباق  ويتزامن 

العامل للفورموال وان و�ضيكون حمط اأنظار العامل حيث �ضي�ضهد انطالق اأول �ضباق ليلي 

على االإطالق وذلك بعد النجاح املبهر الذي �ضجلته حلبة احلربين خالل ال�ضنوات الع�ضر 

املا�ضية، كما ي�ضاحب البطولة جدول حافل من الفعاليات الرتفيهية وال�ضباقات الدولية 

واحلفالت الغنائية.

و�ضينطلق �ضباق هذا العام ال�ضاعة 6 م�ضاء وي�ضتمر ملدة �ضاعتني اأي لل�ضاعة 8 م�ضاء، 

ال�ضاعة 11  من  ال�ضباق  اأيام  يوميا خالل  اأبوابها  الدولية  البحرين  �ضتفتح حلبة  بينما 

�ضباحا وحتى 11 م�ضاء وذلك من يوم اجلمعة 4 اأبريل حتى يوم ال�ضباق االأحد 6 اأبريل، 

واالإقليمية  الدولية  ال�ضباقات  من  حافل  بجدول  الدولية  البحرين  حلبة  �ضتزدحم  حيث 

والفعاليات الرتفيهية واحلفالت الغنائية

حيث  ال�ضابقة  االأعوام  عن  خمتلفا  ال�ضباقات  هذه  لع�ضاق   2014 مو�ضم  و�ضيكون 

اأ�ضبح �ضعة 1.6  الذي  الفئة واأبرزها املحرك  اإن هناك تغيريات كبرية يف ريا�ضة هذه 

 8 من  ليرت   2.4 حمرك  عن  عو�ضاً  )توربو(  هوائي  �ضاحن  مع  ا�ضطوانات   6 من  ليرت 

ما  �ضيارات 2014  وان�ضيابية يف  ميكانيكية  اخرى  تعديالت  اي�ضاً  ا�ضطوانات، وهناك 

�ضيخلط االوراق يف هذا املو�ضم بعد الهيمنة املطلقة التي فر�ضها بطل العامل يف االعوام 

االربعة االخرية �ضائق ريد بول االملاين �ضيبا�ضتيان فيتيل حيث خرج فائزاً من ال�ضباقات 

الت�ضع االخرية.

العاشرة  بالذكري  تحتفل  البحرين  حلبة 
الستضافتها لبطولة الفورموال

انطالق أول سباق ليلي على 
االطالق في منطقة الشرق 

األوسط

عدد خاص بمناسبة سباق الفورموال
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واأبرز ال�ضباقات امل�ضاندة يف �ضباق هذا العام هو انطالق اجلولة االفتتاحية لبطولة 

اجلي بي 2 العاملية، اإىل جانب اجلولة اال�ضتعرا�ضية لبطولة كاأ�س حتدي البور�س جي 

تي 3 ال�ضرق االأو�ضط.

و�ضتكون االإثارة واحلما�س حا�ضرين على م�ضارات احللبة يف �ضل�ضلة �ضباقات اجلي 

اإىل  بي 2 العاملية والتي تعترب قاعدة مهمة لل�ضائقني ال�ضبان الذين يحلمون بالو�ضول 

قمة الهرم الريا�ضي، وحتديداً اإىل قمة ريا�ضة ال�ضيارات املتمثلة بـ الفورموال وان. هذه 

البطولة، التي عملت على تخريج العديد من ال�ضائقني ال�ضباب الذين دخلوا عامل الفورموال 

هاميلتون،  لوي�س  الربيطاين  روزبرغ،  نيكو  االأملاين  مثل  �ضاحاتها،  على  وتاألقوا  وان 

والفنلندي هايكي كوفاالينن، رومان كروجون. 

وكان الرئي�س التنفيذي حللبة البحرين الدولية ال�ضيخ �ضلمان بن عي�ضى اآل خليفة 

قد اأعلن يف بداية هذا العام عن العد التنازيل النطالق جائزة البحرين الكربى، وبني اآخر 

اال�ضتعدادات ال�ضت�ضافة احلدث الريا�ضي الكبري مو�ضحا اأنها االآن مقبلة على ا�ضت�ضافة 

الن�ضخة العا�ضرة �ضباق للجائزة الكربى، ومت�ضي بقوة حل�ضد املزيد من االإجنازات التي 

حولتها اإىل »موطن لريا�ضة ال�ضيارات يف ال�ضرق االأو�ضط«

ويعد م�ضروع االإ�ضاءة م�ضروع طموح ب�ضكل كبري فالنظام اجلديد مكون من 495 

اأعمدة اإنارة والتي يرتاوح ارتفاعها من 10 اأمتار وحتى 45 مرت، وحمل اأكرث من 4500 

عايل  التلفزيوين  للبث  املطلوبة  االإ�ضاءة  م�ضتويات  لتوفري  الالزمة  االإنارة  طاقة  من 

الو�ضوح. كما �ضي�ضتخدم نظام االإ�ضاءة الدائم يف العديد من ال�ضباقات االإقليمية والدولية 

والفعاليات االأخرى التي ت�ضت�ضيفها حلبة البحرين الدولية. 

كما بني ال�ضيخ �ضلمان باأن اهتمام النا�س يف البحرين ويف املنطقة بحلبة البحرين 

اإذ �ضهد �ضباق جائزة البحرين الكربى يف عام 2013  الدولية زاد يف االأعوام ال�ضابقة، 

ح�ضور 73 األف متفرج على مدار االأيام الثالثة، واأعرب عن اأمله باأن ي�ضتمر على نف�س 

العام  هذا  يف  التطلع  و�ضيكون  اجلماهريي،  احل�ضور  من  املزيد  ا�ضتقطاب  يف  الوترية 

ل�ضباق اأكرث تناف�ضا وقوة.

وباتت اجلماهري الريا�ضية ترتقب املناف�ضة على اللقب ب�ضغف واهتمام كبري متلهفة 

ملعرفة هوية البطل الذي �ضيعتلي من�ضة حلبة البحرين، ويتوقع امل�ضئولون ح�ضور ما 

اأيام ال�ضباق الثالثة، �ضواء من قبل الوافدين  األف �ضخ�س واأكرث خالل  يقارب من 100 

االأجانب من خمتلف اجلن�ضيات نظراً ل�ضهولة اإ�ضدار تاأ�ضريات الدخول اإبان فرتة احلدث، 

وح�ضور  ال�ضيقة  الريا�ضة  هذه  متابعة  ي�ضتهوون  اأ�ضبحوا  الذين  املواطنني  من  اأو 

مناف�ضاتها الرائعة.
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أكد استعداد الحلبة إلقامة السباق الليلي.. 
الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين: 

البحرين نجحت في منافسة دول عظمى في 
تنظيمها للبطولة التي أبرزت اسمها عالميًا

كتب - ح�سني املرزوق:

ل�سباق  البحرين  ا�ست�سافة  على  اأعوام   10 مرور  مبنا�سبة 

هذا  �سباق  القامة  الدولية  البحرين  حلبة  �سعت  الفورموال1 

العام خالل الليل لتقدم للجمهور جتربة جديدة تختلف 

العام  هذا  جتربة  والجناح  ال�سابقة،  التجارب  عن 

قامت حلبة البحرين باأعمال جبارة ال�سافة م�سابيح 

ال�سباق  م�ساهدة  من  اجلمهور  يتمكن  حتى  كافية 

التلفزيون  مل�سوري  يت�سنى  وحتى  و�سوح،  بكل 

وامل�سورين الفوتوغرافيني بث والتقاط اف�سل اللحظات.

وبهذا ال�سدد اجرينا لقاء مع الرئي�س التنفيذي حللبة 

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

واملن�ساآت  باحللبة  املتعلقة  اال�ستعدادات  كافة  انتهاء  اأكد 

ال�سرق  مرة يف  الأول  يقام  الذي  الليلى  ال�سباق  هذا  الإقامة 

الو�سط، م�سريا اىل اأن البحرين تناف�س من خالل ا�ست�سافتها 

اأن  مو�سحا  واملانيا،  اأمريكا  مثل  عظمى  دوال  لل�سباق 

البحرين تفوقت عليهم لرتكها انطباعا جيدا لدى 

�سواق الفورموال1 ب�سبب ح�سن ال�سيافة 

واال�ستقبال الذي يتميز به ال�سعب 

ا�سبحوا  فال�سواق  البحريني، 

للبحرين  �سفراء  مبثابة 

جيد  ب�سكل  عنها  يتحدثون 

يف اخلارج.

ن�س  يلي  وفيما 

املقابلة:

April 2014

6

عدد خاص بمناسبة سباق الفورموال



April 2014

7

ل�سباق  تاريخها  يف  ليلي  �سباق  اأول  العام  هذا  اململكة  ت�ست�سيف   ]

ال�سباق،  لنجاح  اتخذمتوها  التي  اال�ستعدادات  الفورموال1، ما هي  �سيارات 

وهل اكتملت جميع اال�ستعدادات؟

- نعم، واال�ضتعدادات ال تتعلق باحللبة فقط وامنا باملن�ضاآت التابعة 

للحلبة مثل املن�ضة الرئي�ضية وقرية الفورموال1، وفيما يتعلق باحللبة 

مت تطبيق املعايري التي يطلبها االحتاد الدويل لل�ضيارات القامة ال�ضباق 

انارة  عمود  م�ضباح، 495  تثبيت 1500  عليها مت  وبناء  الليل  اثناء 

و5000 ك�ضاف وبعد االنتهاء من تثبيت االنارة ح�ضلنا على املوافقة 

احلرة  التجارب  يف  تواجده  اثناء  وايتنق  ت�ضاريل  ال�ضباق  مدير  من 

ال�ضتوية، اما املن�ضاآت التابعة للحلبة فقد قمنا بانارة املن�ضة الرئي�ضية 

للحفالت  خم�ض�ضة  م�ضابيح  تخ�ضي�س  مت  كما  الفورموال1،  وقرية 

املواقف  يف  ا�ضافتها  مت  مل�ضابيح  باال�ضافة  احللبة  ار�س  على  املقامة 

للتزيني  ت�ضتخدم  التي  التجميلية  اال�ضاءة  واملخارج، ومل يتبق �ضوى 

فقط ولي�ضت لالنارة كتلك التي يتم ا�ضتخدامها يف العيد الوطني.

واملن�ساآت  احللبة  لتجهيز  واجهتكم  التي  ال�سعوبات  اهم  هي  ما   ]

واملرافق االخرى لتهيئتها لل�سباق الليلي؟

- اكرث ال�ضعوبات كانت ب�ضبب الوقت ال�ضيق، فكان عامل الوقت 

بالن�ضبة لنا حتديا كبريا، فعلى مدى 180 يوما فقط متكنا نحن كحلبة 

من  مو�ضكو  و�ضركة  اال�ضغال  بوزارة  باال�ضتعانة  الدولية  البحرين 

جتهيز م�ضمار احللبة واملن�ضاآت التابعة لها، على الرغم من ا�ضت�ضافة 

احللبة على مدار العام العديد من الفعاليات اال اننا متكنا وهلل احلمد 

من اجناز امل�ضروع.

ام  الدولية؟  البحرين  حلبة  من  بطلب  جاء  ال�سباق  وقت  تغيري  هل   ]

االحتاد الدويل لل�سيارات من اقرتحها؟

- نحن كحلبة البحرين قمنا بطلب تغيري الوقت وذلك لعدة ا�ضباب 

اثناء  �ضيكون  ال�ضباق  املزيد من اجلماهري والن  ا�ضتقطاب  نريد  فنحن 

الليل فالتوقيت يالئم اجلميع من طلبة مدار�س وجامعات واملوظفني، 

ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  ال�ضباق يف  مبكر النطالق  توقيت  باختيار  قمنا  كما 

م�ضاء مراعاة لفارق التوقيت الدويل حتى يت�ضنى للجماهري التي ت�ضاهد 

م�ضاهدة  التليفزيونية  القنوات  على  املبا�ضر  البث  طريق  عن  ال�ضباق 

كافة  اعداد  املحلية من  ال�ضحف  تتمكن  ال�ضباق يف وقت مبكر، وحتى 

اخبارها.

[ هل تتوقعون ازدياد عدد اجلماهري املحلية نظراً لتغيري التوقيت؟

- نعم ب�ضبب تواجد طلبة املدار�س واملوظفني يف هذه الفرتة وعدم 

منازلنا  من  اخلروج  نف�ضل  دائما  البحرين  ك�ضعب  ونحن  ان�ضغالهم، 

لق�ضاء اوقات ممتعة يف الفرتة امل�ضائية ب�ضبب حرارة اجلو اثناء النهار.

هو  كما  و�سوح  بكل  ال�سباق  م�ساهدة  من  اجلمهور  �سيتمكن  هل   ]

احلال يف النهار؟

- نعم، وان �ضاء اهلل �ضرتون ذلك فاجلمهور �ضيتمكن من م�ضاهدة 

�ضواء  او�ضح  �ضيكون  للت�ضوير  باال�ضافة  و�ضوح،  بكل  ال�ضباق 

جتربة  الفورموال1  ع�ضاق  و�ضيخو�س  الفوتوغرايف،  او  التلفزيوين 

جديدة لهذا العام بف�ضل االنارة احلديثة.

[ هل هناك دول اخرى �ستقيم �سباقات ليلية يف مو�سم هذا العام؟

اقامة �ضباقات ليلية يف �ضنغافورة وابوظبي ولكن  - نعم، �ضيتم 

البحرين �ضتكون االوىل يف هذا املو�ضم.

امل�ساركة  الفرق  اي  او  ال�سباق؟  بهذا  �سيفوز  من  توقع  هل ميكنك   ]

لديها خربة اأكرب يف ال�سباق الليلي؟

- هناك حتد كبري بني الفرق يف هذا العام ب�ضبب القوانني اجلديدة 

التجارب  يف  االقوى  كان  مر�ضيد�س  وفريق  اجلديدة،  وال�ضيارات 

ال�ضتوية ويف �ضباق ا�ضرتاليا، اال انني امتنى ان يفوز فريق ماكالرن.

[ ما هو تقييمكم مل�سرية ال�سنوات املا�سية ل�سباق الفورموال1؟ وما هي 

التغيريات التي احدثها ال�سباق حملياً وخارجياً؟

- طبعاً هناك ا�ضتفادة حملية ب�ضبب اقامة ال�ضباق ال�ضحاب املطاعم 

والفنادق، فنحن من خالل اقامتنا لل�ضباق ن�ضع البحرين على اخلارطة 

الفورموال1 ي�ضلون اىل 200 مليون م�ضاهد، ونحن  فم�ضاهدو �ضباق 

اأمريكا  مثل  عظمى  دول  مع  لل�ضباق  ا�ضت�ضافتنا  خالل  من  نتناف�س 

�ضواق  لدى  جيدا  انطباعا  لرتكها  عليهم  تفوقت  والبحرين  واملانيا، 

الفورموال1 ب�ضبب ح�ضن ال�ضيافة واال�ضتقبال التي يتميز بها ال�ضعب 

عنها  يتحدثون  للبحرين  �ضفراء  مبثابة  ا�ضبحوا  فال�ضواق  البحريني، 

ب�ضكل جيد يف اخلارج.

[ هل لكم ان تلقوا ال�سوء على احلملة الرتويجية ل�سباق البحرين يف 

هذا  ع�ساق  من  الليلي  ال�سباق  هذا  جلذب  توقعاتكم  هي  وما  العامل،  دول 

ال�سباق من دول العامل؟

- نحن نركز اوالً على البحرين، وبعدها املنطقة املجاورة يف ال�ضرق 

املجاورة  للمناطق  لل�ضفر  الفورموال1  ع�ضاق  تف�ضيل  ب�ضبب  االو�ضط 

والقريبة من بلدانهم، كما قمنا بالتعاقد مع مروجني لل�ضباق يف دول 

العامل املختلفة من خالل الرتكيز على منا�ضبة مرور 10 �ضنوات على 

اقامة اول �ضباق، واقامة �ضباق البحرين اثناء الليل.

[ هل تختلف قوانني ال�سباق الليلي عن قوانني ال�سباق املقام يف النهار؟

يفر�ضها  معايري  هناك  ذكرت  وكما  القوانني،  يف  فرق  يوجد  ال   -

من  ال�ضائق  يتمكن  حتى  املمتازة  كاالنارة  لل�ضيارات  الدويل  االحتاد 

روؤية ما يدور حوله كاالنتباه لالأعالم امل�ضتخدمة يف ال�ضباق على �ضبيل 

املثال.
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وقال املدير التنفيذي للبطولة األيخاندرو عجاج: )اإن 

الفورموال اإي لي�س من اأهدافها التناف�س مع الفورموال 1 

هذا  مثل  اقامة  من  الهدف  ان  اال  اخرى،  �ضباقات  اية  اأو 

ال�ضيارات  ل�ضوق  اكرث  زبائن  اهتمام  ك�ضب  هو  ال�ضباق 

اأو  ا�ضعارها  ارتفاع  اإىل  تعود  الأ�ضباب  الراكد  الكهربائية 

مل�ضافات ق�ضرية،  قيادتها  عند  منها  الطاقة  نفاد  ل�ضرعة 

وتابع معلقاً عن �ضبب اختيار حلبة دوننغتون بارك مقراً 

للفورموال اإي: من املعروف ان �ضناعة ريا�ضة املحركات 

الربيطانية هي االأف�ضل يف العامل فكان من ال�ضهل علينا 

املتحدة )وادي ريا�ضة  اململكة  اال�ضتقرار يف  اتخاذ قرار 

من  والتكنولوجيا  اخلربات  من  لال�ضتفادة  املحركات( 

ت�ضاعد  اأن  املمكن  من  اإي  الفورموال  اإن  وا�ضاف  حولنا، 

تكنولوجيا القيادة ب�ضفة عامة.

فيما قال رئي�س االحتاد الدويل لل�ضيارات )فيا( جان 

تود )�ضنبداأ من هونغ كونغ، وما بعد ذلك �ضيتم مناق�ضة 

يدعمه عدد من األثرياء والمشاهير.. 

:)E الفورموال(
سباق جديد يستهدف فئة الشباب

لتشجيعهم على استخدام السيارات الكهربائية
كتب - ح�سني املرزوق:

ي�سهد هذا العام انطالقة ل�سباق هو االأول من نوعه يف عامل ال�سيارات، 

وهو �سباق ل�سيارات الفورموال تعمل بالكهرباء بدالً من الوقود، يهدف هذا 

ال�سباق لت�سجيع امل�ستهلكني على �سراء وا�ستخدام ال�سيارات التي تعمل 

بالطاقة النظيفة )الكهربائية( والتي مت ت�سنيعها من اجل احلفاظ على البيئة 

وتوفري الوقود ال�ستخدامات اخرى.

يحظى هذا ال�سباق بدعم من االحتاد الدويل لل�سيارات )FAE(، كما 

يحظى بدعم عدد من امل�ساهري كاملمثل االأمريكي ال�سهري ليوناردو دي 

كابريو الذي �سي�سارك يف ال�سباق من خالل قيادته الحدى ال�سيارات، 

وامللياردير الربيطاين ريت�سارد بران�سون �ساحب جمموعة فريجني.

وتتخذ فورموال اإي من حلبة دوننغتون بارك االإنكليزية مقراً ر�سمياً لها 

وي�سم هذا املقر الذي تبلغ م�ساحته 13.411 مرت مربع: )مكاتب، خمازن 

وور�س عمل لت�سهيل مهمات الفرق امل�ساركة(، وقد بداأت اعمال البناء يف 

مطلع �سهر يناير املا�سي، وبح�سب القائمني على البطولة �سيتم االنتهاء من 

بناء هذا املقر يف اواخر �سهر ابريل لتنتقل الفرق امل�ساركة بالبطولة اىل املقر 

بداية �سهر مايو من هذا العام.

ليوناردو دي كابريوجان تودريت�سارد بران�سون
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املدينة التي �ضينظم فيها ال�ضباق الثاين بني املنظمني واالحتاد(، وا�ضاف 

)انا متحم�س جداً من تنظيم �ضباقات لفئة جديدة كونها جت�ضد روؤية 

م�ضتقبلية النت�ضار مثل هذه البطوالت حول العامل(، وتابع )اجلميل يف 

املو�ضوع اأنه هناك دائماً اهتمام يف اأي �ضيء جديد من قبل: املتناف�ضني، 

وعلينا  التجاريني(  وال�ضركاء  واملروجني  لل�ضيارات،  الدويل  االحتاد 

جميعاً التعلم واال�ضتفادة وتوخي احلذر، واآمل اأن ي�ضكل هذا االهتمام 

جناحاً حقيقياً لهذه البطولة، لكن �ضتبقى هناك بع�س االأ�ضئلة: )كيف 

�ضتكون ردة فعل اجلماهري، كيف �ضيكون هدير ال�ضيارات، هل �ضيكون 

االأمر مثرياً(؟، اإنه اأمر جنهله وعلينا توخي احلذر جتاهه والعمل بجد 

خللق جو من النتائج االإيجابية.

�ضركة  ابرزها  �ضركات  بتوقيع عقود مع  ال�ضباق  قام منظمو  وقد 

باملحركات  ال�ضيارات  هذه  �ضتزود  التي  التعريف  عن  الغنية  مكالرن 

وعلب ناقل احلركة، باال�ضافة ل�ضركة رينو ا�س ايه الفرن�ضية و�ضركة 

من  عدد  يف  العاملي  ال�ضباق  هذا  تنظيم  و�ضيتم  مي�ضالن،  االإطارات 

الواليات  ابرزها لو�س اجنل�س وميامي يف  العامل  خمتلف املدن حول 

املتحدة االأمريكية ولندن يف بريطانيا والعا�ضمة ال�ضينية بكني التي 

�ضينطلق منها هذا ال�ضباق يف �ضبتمرب القادم.

يذكر اأن �ضرعة ال�ضيارات الكهربائية امل�ضاركة يف ال�ضباق ت�ضل اىل 

االأجل( �ضتجرب  )البطارية ق�ضرية  اأن  اال  ال�ضاعة،  220 كيلومرتا يف 

ال�ضواق على ا�ضتخدام �ضيارات احتياطية بعد 25 دقيقة بعد انطالق 

ال�ضباق اأي بعد قطع ن�ضف م�ضافة ال�ضباق، مامل يتم ايجاد حل لهذه 

امل�ضاألة.

وقام القائمون على بطولة )الفورموال اإي( بتوقيع عقود تلفزيونية 

مع �ضبكة )فوك�س( التلفزيونية لتغطية ال�ضباق يف الواليات املتحدة 

واأكرث من 80 دولة اأخرى، كما �ضيتم اجراء �ضفقات للت�ضويق لل�ضباق 

يف كل من ال�ضني واأوروبا، اما الفئة امل�ضتهدفة ملتابعة هذا ال�ضباق وهي 

فئة ال�ضباب �ضتكون لديهم الفر�ضة الختيار املت�ضابقني املف�ضلني لديهم 

ال�ضباب  قبل  من  االختيار  عليه  يقع  الذي  واملت�ضابق  االإنرتنت،  عرب 

ا�ضتخدامه  من  و�ضيتمكن  بو�ضت(  )باور  القوة  حمول  على  �ضيح�ضل 

يف ال�ضباق.
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النادي وتطلعاته يف  اأهداف  ن�ضر  ويف مار�س 1953 مت 

جريدتي »اخلميلة« و»القافلة« حاملة العنوانني االآتية »نوفر 

بهذه  واملهتمني  ال�ضيارات  ع�ضاق  جلميع  مفتوحة  ع�ضوية 

اىل  الو�ضول  على  ونعمل  احل�ضنة  الرفقة  ن�ضجع  الريا�ضة، 

اأي  بالنفع على  �ضيعود  الذي  االأمر  القيادة،  م�ضتوى جيد من 

�ضخ�س يف البحرين على م�ضتقبل البالد«.

متنوعة  جمموعة  النادي  اأقام  اخلم�ضينات  فرتة  وطوال 

من الفعاليات ب�ضكل منتظم، وبحلول مار�س 1954 كان هناك 

اإىل  العدد  وازداد هذا  الع�ضوية.  كاملي  اكرث من 100 ع�ضو 

306 بحلول مار�س 1958، اأي اأ�ضبح ثالثة اأ�ضعاف ما كان 

عليه قبل اأربع �ضنوات فقط.

وكان من اأع�ضاء النادي ال�ضيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة 

اآل خليفة وال�ضيخ را�ضد  وال�ضيخ عي�ضى بن حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة، كما  اآل خليفة وال�ضيخ عي�ضى بن حممد  بن خليفة 

العائالت  من  العديد  ع�ضويات  على  ا�ضتملت 

البارزة مثل عائلة اأ�ضرف 

والق�ضيبي والوزان واملوؤيد وفخرو وجا�ضنمال والكوهجي.

اأغ�ضط�س 1953 ونتيجة للنمو الكبري للنادي متت  ويف 

املوافقة على تكوين جمعية ر�ضمية بالتعاون مع جمعية رابطة 

يتيح  اتفاق  ابرام  املتحدة مت من خاللها  اململكة  ال�ضيارات يف 

لزوار اأي من البلدين اال�ضتفادة من ت�ضهيالت الدولة االأخرى، 

ثم بداأت تتنوع اأن�ضطة النادي يف جماالت اأخرى، والتفاو�س 

بنجاح لعمل خ�ضومات الأع�ضائه مع عدد من وكاالت التاأمني.

يف اأبريل 1957 ان�ضم النادي اإىل احتاد ال�ضياحة الدولية 

النا�س  اإىل  املرور اجلمركي«  اإ�ضدار »دفرت  وكان م�ضوؤوال عن 

الأولئك  اأو  البحرين  اإىل  موؤقتا  املركبات  ا�ضترياد  اأكان  �ضواء 

ا�ضتحوذ هذا  اأوروبا، وقد  اأو  اململكة املتحدة  اإىل  العائدين برا 

االأمر على الكثري من اهتمام النادي حتى بدايات عام 1960، 

حيث بداأ مالحظة انخفا�س ملحوظ يف حركة مرور املركبات 

�ضواء القادمة او املغادرة للبحرين، وبحلول عام 1962 توقف 

اإ�ضدار الدفرت املذكور.

خالل فرتة ال�ضتينات كان وا�ضحا اأن االهتمام بالنادي يف 

موجودة  اأر�س  قطعة  النادي  اأجر  النقطة  هذه  وعند  تراجع، 

االأموال  بالزالق نظرا لعدم كفاية  بابكو  باجلنوب من �ضاطئ 

لبناء النادي، ويف اأكتوبر 1972، تقدم النادي طالبا احل�ضول 

على ت�ضجيله ر�ضميا لدى وزارة العمل وال�ضوؤون االجتماعية، 

النادي  د�ضتور  على  املوافقة  متت   1973 يونيو  وبحلول 

ودخل حيز النفاذ.

بني  وثيقة  عمل  عالقة  اأي�ضا  ال�ضبعينات  فرتة  و�ضهدت 

ال�ضيخ  دعا   1973 عام  ويف  والنادي،  البحرينية  احلكومة 

اإبراهيم حممد اآل خليفة النادي ليكون ع�ضوا يف جلنة ال�ضالمة 

على الطرق وطلب منه تنظيم م�ضرية با�ضم قوة دفاع البحرين، 

مديرا  حينئذ  -وكان  اإبراهيم  ال�ضيخ  دعا   1974 عام  يف 

اأ�ضبوع  تنظيم  للم�ضاعدة يف  النادي  البحرين-  دولة  ل�ضرطة 

املرور الدويل.

الفعاليات،  العديد من  النادي  اأقام  الثمانينات،  ويف فرتة 

رياضة سباقات السيارات في البحرين.. 

نصف قرن من العراقة
توجتها »حلبة البحرين الدولية«

البحرين  حلبة  بتد�سني  العام 2004  تتوجت  التي  البحرين،  ال�سيارات يف  �سباقات  ريا�سة  تاريخ  يعود 

اأوىل فعالياته يف 12 دي�سمرب  لل�سيارات«  البحرين  اأقام »نادي  املا�سي عندما  القرن  اإىل خم�سينيات  الدولية، 

بفرتة  تلتها  البحرين،  يف  النارية  الدراجات  وراكبي  ال�سيارات  �سائقي  مفتوحة جلميع  دعوة  وكانت   1952

ق�سرية فعاليات 9 يناير 1953 والتي اتخذت منط البحث عن الكنز وال�ساعتني االأخريتني.
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ومتتع بدعم كبري وم�ضاركة يف دولة البحرين. حيث ت�ضمنت الفعاليات العادية من 

ت�ضلق للتالل، واالأوتو كرو�س، واختبارات القيادة ورايل املالحة، كما �ضاركت البحرين 

يف راليات ال�ضرق االأو�ضط الدولية حتى عام 1984.

ملحوظا، حيث  تطورا  لل�ضيارات  البحريني  االحتاد  �ضهد  الت�ضعينات  فرتة  ويف 

ان�ضم لالحتاد الدويل لل�ضيارات )FIA( يف عام 1997 ومت عمل اأول رايل دويل يف 

دولة البحرين يف عام 2000، وذلك بعد غياب عن التجمع االإقليمي مدة �ضتة ع�ضر 

عاما، وبداأ هذا احلدث يف اجتذاب الوافدين حمليا واإقليميا ودوليا، واأ�ضبح االآن العبا 

ا�ضا�ضيا دائماً يف االحتاد الدويل لل�ضيارات.

يف �ضبتمرب 2002، اأعلنت حكومة مملكة البحرين اأن البحرين �ضوف ت�ضت�ضيف 

�ضباق اجلائزة الكربى يف البحرين عام 2004 وهذا ما كان فعال، وجعل من البحرين 

»موطنا ل�ضباقات ال�ضيارات يف ال�ضرق االأو�ضط«.

يف  املناف�ضة  ونزاهة  اأمان  �ضمان   ]

ريا�ضة ال�ضيارات.

با�ضم  الريا�ضية  ال�ضلطة  ممار�ضة   •
وفقا  للبحرين  االآلية«  املراقبة  »�ضبكة 

التعليمات  مثل  الريا�ضية  الدولية  للقوانني 

الدويل  االحتاد  من  الواردة  والتوجيهات 

لل�ضيارات.

وتطوير  وتنظيم،  واإدارة  ت�ضجيع   •
ريا�ضة ال�ضيارات يف مملكة البحرين واإعالء 

التناف�ضية احلقيقية  القيم والروح الريا�ضية 

والنزاهة.

ريا�ضة  يف  الق�ضوى  ال�ضالمة  �ضمان   •
ال�ضيارات.

• التعرف على امل�ضائل املثارة وتف�ضريها 
للوائح  وفقا  وتعديلها  واإنفاذها،  وتنفيذها 

امل�ضابقة العامة الالزمة ملراقبة واإدارة ريا�ضة 

ال�ضيارات يف البحرين.

وتراخي�س  املناف�ضة  تراخي�س  اإ�ضدار   •
وفقا  الفعاليات  عمل  وت�ضاريح  امل�ضوؤولني، 

للقانون وللوائح امل�ضابقة العامة.

اأو  ناٍد  اأي  مع  والتعاون  الدعم  توفري   •
جمعية اأو منظمة اأو جماعة اأو فرد، ميار�س 

اأن�ضطة اأو لديه اأهداف مماثلة الأهداف االحتاد 

بق�ضية  تنه�س  التي  اأو  لل�ضيارات  البحريني 

ريا�ضة ال�ضيارات يف البحرين.

خا�س  بالبحرين  �ضنوي  تقومي  عمل   •
بفعاليات ريا�ضة ال�ضيارات وترتيب قائمة من 

الفعاليات الدولية وفقا لتقومي االحتاد الدويل 

لل�ضيارات.

لريا�ضة  ق�ضائي  نظام  وعمل  اإن�ضاء   •
ال�ضيارات يف البحرين.

اإىل  تهدف  التي  الربامج  ت�ضجيع   •
ال�ضيارات  قيادة  وتعليم  وتدريب،  ال�ضالمة، 

وال�ضيارات الريا�ضية.

على  ال�ضالمة  يف  وامل�ضاركة  التعزيز   •
الطرق.

• لدينا اهتمام بامل�ضلحة العامة، وحماية 
البيئة، والق�ضايا الوطنية االأخرى.

أهداف االتحاد
البحريني للسيارات:

April 2014
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جمموعة من ال�ضباب البحريني املبدع تاآلفت خرباتهم 

املختلفة يف الربجمة واالإخراج والت�ضويق وغريها ليطلقوا 

متخ�ض�س   uTrack Television بحريني  تلفزيون  اأول 

حاليا بنقل مبا�ضر ل�ضباقات ال�ضيارات اإىل الهواتف الذكية، 

عن  بيانات  وقاعدة  ال�ضباق  عن  كاملة  معلومات  وتقدمي 

ال�ضائقني.

داخل  عديدة  لفعاليات  ومبا�ضر  حي  بث  اإىل  واإ�ضافة 

البحرين، بث www.uTrack.tv اجلولة النهائية لبطولة 

بالريا�س،  الدولية  الرمي  حلبة  يف  ال�ضعودية  الكارتنج 

لهذا  احلواجز  وقفز  اخليل  و�ضباقات  القدرة  و�ضباقات 

وفرن�ضا  املتحدة  واململكة  البحرين  من  كل  يف  املو�ضم 

واأملانيا، وتابع العديد من الفعاليات امل�ضابهة يف االإمارات 

وغريها.

اإبراز  اإىل  اأي�ضا  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  امل�ضروع  ويهدف 

ال�ضائقني البحرينيني املوهبني خليجياً ومنها عربياً وعاملياً، 

حيث يقدم لكل �ضائق بروفايل خا�س به يو�ضح ال�ضباقات 

التي �ضارك فيها واجلوائز التي ح�ضل عليها، وذلك بهدف 

جتاوز معاناة بع�س ال�ضائقني البحرينيني من �ضح الدعم 

املقدم من قبل ال�ضركات وقلة االهتمام االإعالمي بهم.

امل�ضروع ي�ضم االآن كال من املهند�س ح�ضن الدوي وهو 

االآيل  احلا�ضب  هند�ضة  يف  البكالوريو�س  �ضهادة  حا�ضل 

حممود  وعلي  عاماً،   12 منذ  االإعالم  وزارة  يف  ويعمل 

با�ضتخدام  والت�ضوير  ال�ضيارات  اخلبري يف جمال ريا�ضة 

كامريات خا�ضة متطورة لكثري من اأنواع الريا�ضات املثرية 

جمال  يف  اخلبري  غريب  وحممد  ال�ضيارات،  ريا�ضة  منها 

بجميع  يقوم  الذي  تهامي  وح�ضام  واالإعالن،  الت�ضويق 

االأعمال التنظيمية ومتابعة احل�ضابات والتكاليف وغريها 

من االأمور املالية، وبعدها ان�ضم للم�ضروع كل من امل�ضور 

حمد املاجد، وحممد �ضريدة الذي يعمل يف االإعداد وتن�ضيق 

العمل، ويتعاون مع فريق العمل املخرج حممد الرميلي.

التلفزيون  »نظام  اإن  امل�ضروع  على  القائمون  يقول 

العادي الذي ت�ضاهده الب�ضرية منذ اأكرث من قرن اأ�ضبح ممال 

والتفاعلية  املرح  من  الكثري  �ضي�ضفي   uTrackو وثقيال، 

الذكية كاالآيفون واالآيباد وما ي�ضابهها،  ل�ضا�ضات االأجهزة 

وبالتايل اإثراء متعة امل�ضاهدة الأبعد احلدود«.

ي�ضعرون  كانوا  عندما  بداأت  فكرتهم  باأن  وي�ضيفون 

ال�ضيارات  �ضباقات  بع�س  عن  املتوفرة  املعلومات  بنق�س 

التي يح�ضرونها يف البحرين، اأو يف حالة عدم متكنهم من 

»هدير الصخير« صوت وصورة على جوالك مباشرة..

شباب يطلقون أول بث تلفزيوني لرياضات المحـــــــركات على الجـوال
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احل�ضور �ضخ�ضياً للمتابعة.

وموؤخرا انتهى القائمون عليه من جتهيز �ضيارة البث املبا�ضر 

ال�ضيارة  وهذه  اخلدمات،  اأف�ضل  لتقدمي  حتتاجه  ما  بكل  املتنقل 

�ضناعة بحرينية 100%، كما اأطلقوا تطبيقا جديدا على االآيفون 

واالأندرويد مبميزات كثرية منها م�ضاهدة البث مبا�ضرة و�ضهولة 

الو�ضول للبث احلي اأو اآخر فعالية متت تغطيتها.

�ضباق  اأبرزها  من  التغطيات  من  الكثري   uTrack جعبة  يف 

اإىل  اإ�ضافة  انقطاع،  دون  �ضاعة   24 ملدة  وذلك  للكارتنج  القدرة 

من  بداً  للكارتنج  الدولية  البحرين  حلبة  جوالت  جميع  تغطية 

اجلولة ال�ضاد�ضة وحتى نهاية املو�ضم، وتغطية معر�س البحرين 

الكارتنج  لبطولة  النهائية  واجلولة  واليخوت 2013،  للقوارب 

ال�ضعودية يف حلبة الرمي الدولية بالريا�س، والأول مرة بث حي 

مبا�ضر ل�ضائق الفورموال ون نيكو روزبريغ وذلك يف حفل تد�ضني 

الفئة A-Class من مر�ضيد�س بنز والذي متيز به امل�ضروع بو�ضع 

ده�ضة جميع  اأثار  »ما  نف�ضها  ال�ضيارة  داخل  من  بث حي  كامريا 

احل�ضور«.

ريا�ضات  ع�ضاق  جميع  اإىل  الو�ضول   uTrack وي�ضتهدف 

ان�ضان،  مليار  بنحو  عددهم  يقدر  الذين  العامل  حول  ال�ضيارات 

ومعظم االأدوات واالأجهزة امل�ضتخدمة يف امل�ضروع جرى اقتناوؤها 

من اخلارج ومت تركيبها حملياً وجتمعيها لتنا�ضب متطلبات العمل 

اأي نظام  النظام مع  املبتكرة، حيث ميكن ربط  بالتقنية  والتفرد 

موجود باحللبات لقراءة املعلومات اخلا�ضة بال�ضباق والتوقيت 

اخلا�س بكل �ضيارة.

بطولة  يف  املناف�س  وليامز  فريق  تعاقد 

مع  لل�ضيارات   1 فورموال  ل�ضباقات  العامل 

ال�ضائق الربازيلي فيليبي ن�ضر ليكون �ضائقا 

مو�ضم  خالل  للتجارب  و�ضائقا  احتياطا 

مار�س  يف  ا�ضرتاليا  يف  انطلق  الذي   2014

املا�ضي.

عاما(   21( ن�ضر  ان  وليامز  وقال 

�ضي�ضارك يف ثالث جتارب يف املو�ضم اجلديد 

ا�ضافة اىل العمل يف م�ضنع الفريق.

حقا  �ضعيد  »انا  بيان  يف  ن�ضر  وقال 

فريق  فهو  وليامز..  ا�ضرة  اىل  باالن�ضمام 

�ضاحب تاريخ كبري يف الريا�ضة وقاد له عدد 

من ا�ضهر ال�ضائقني الربازيليني«.

احلايل  املو�ضم  يف  لوليامز  ويقود 

والفنلندي  ما�ضا  فيليبي  املخ�ضرم  الربازيلي 

فالتريي بوتا�س.

البرازيلي نصر 
ينضم لفريق وليامز  »هدير الصخير« صوت وصورة على جوالك مباشرة..

شباب يطلقون أول بث تلفزيوني لرياضات المحـــــــركات على الجـوال
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ككل االأعمال وامل�ضاريع الكربى ال تقت�ضر هدير حلبة البحرين 

اأخرى  م�ضاريع  بها  ارتبط  واإمنا  �ضباقاتها  م�ضارات  داخل  الدولية 

يعمل فيها �ضباب وكاأنهم خلية نحل، ومن بني تلك امل�ضاريع موقع 

اإلكرتوين اأطلقه �ضباب بحرينيون بهدف »زيادة وعي املجتمع بثقافة 

وت�ضليط  العربي  والوطن  البحرين  مملكة  يف  ال�ضيارات  ريا�ضة 

ال�ضوء على اإجنازات حلبة البحرين الدولية« كما يقولون.

املوقع bahrainmotors.net اأطلقه بعد عامني من تد�ضني حلبة 

البحرين الدولية وا�ضت�ضافة �ضباقات الفورموال واحد االخوين جهاد 

وحامد حماري، جهاد هو موؤ�ض�س املوقع، وحامد هو رئي�س التحرير 

اأخبار ال�ضيارات روؤيته يف كل  واملتابع امليداين الذي ميكن ملتابعي 

مكان يف البحرين يحت�ضن �ضباقا اأو معر�ضا اأو حديثا عن ال�ضيارات.

يوؤكد حامد يف حوار معه اأن فريق عمل املوقع على اأمت اال�ضتعداد 

لتاأمني اأو�ضع تغطية اإعالمية ممكنة لفعاليات �ضباق الفورموال1 – 

جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 2014- مبنا�ضبة الذكرى 

 6 وحتى   4 من  الفرتة  يف  الفورموال  �ضباق  ال�ضت�ضافة  العا�ضرة 

ابريل، ويقول اإنه م�ضغول كثريا هذه الفرتة بالتح�ضريات النهائية 

النطالق ال�ضباق، ويك�ضف ان »التغطية االإعالمية �ضتت�ضمن مفاجاأة 

جلمهور املوقع من حمبي ريا�ضات ال�ضيارات وجميع متابعي اأخبار 

احللبة والفورموال«.

وي�ضري اإىل اأن املوقع لديه خطة متكاملة لدعم �ضعار »ال يفوتك« 

الذي اأطلقته حلبة البحرين الدولية على ا�ضت�ضافتها اأول �ضباق ليلي 

التي  يوتيوب  قناة  املوقع  اإىل  اإ�ضافة  اخلطة  وت�ضمل  تاريخها،  يف 

تطرح اأخبارا واأفكارا يف عامل ريا�ضة ال�ضيارات يف البحرين وحول 

العامل باأ�ضلوب جديد، وكذلك اال�ضتفادة من و�ضائل التوا�ضل االخرى 

مثل االن�ضتغرام الذي بات يجذب ال�ضباب بطريقة كبرية.

واأكد املحاري امل�ضهور مبعرفته التامة بجميع الفرق وال�ضائقني 

تقدمي  املوقع يعمل على  اأن  املحلية والعاملية  ال�ضباقات  يف خمتلف 

الدعم االإعالمي للفرق و�ضائقي ريا�ضة ال�ضيارات يف مملكة البحرين 

و�ضط  ال�ضيارات يف  لريا�ضة  الوعي  وزيادة  ثقافة  تطوير  اأجل  من 

عامل املحركات وخلق االحرتافية التي تتما�ضى مع االحتاد البحريني 

والدويل لل�ضيارات.

موقع  حتقيق  تواجه  حتديات  اإىل  ي�ضري  التحرير  رئي�س  لكن 

بل  املالية،  املوارد  ا�ضتدامة  عدم  واأهمها   bahrainmotors.net
وتوقفها منذ فرتة طويلة، يقول »اأ�ضيبت كثري من اأفكارنا وخططنا 

من  كثريا  يحد  بات  ما  وهو  املايل،  الدعم  نق�س  نتيجة  بال�ضلل 

انطالقتنا املاأمولة، وتغذية املوقع ماليا تتم االآن من ح�ضابنا اخلا�س 

دون اأي مورد اآخر اإعالين اأو رعاية اأو ما �ضابه«.

املوقع  على  القائمني  لكن  قانونية،  �ضعوبات  هناك  كان  اأي�ضا 

را مفاجأة لمتابعي أخبار السباق..  حضَّ
األخوان محاري:

موقع إلكتروني وصحيفة 
ألخبار »الحلبة« ألنها 

»جديرة بالعالمية«

عدد خاص بمناسبة سباق الفورموال
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متكنوا من احل�ضول على ترخي�س ملمار�ضة ال�ضحافة االإلكرتونية من 

هيئة �ضوؤون االإعالم وت�ضجيل املوقع لديها.

االإعالم  اأي�ضا من�ضب نائب رئي�س نادي  الذي ي�ضغل  ونوه حامد، 

يف حلبة البحرين الدولية، بالدور االإعالمي الذي يقدمه النادي يف دعم 

ريا�ضة ال�ضيارات يف البحرين والدور االحرتايف له يف تخريج العديد 

من امل�ضورين واملحررين يف الو�ضط االعالمي. 

ال�ضيارات  �ضباقات  مو�ضم  يعج  اأن  املوقع  حترير  رئي�س  ويتوقع 

ال�ضباب  متطلبات  تلبية  اإىل  تهدف  التي  واالأن�ضطة  بالفعاليات  احلايل 

وجذبهم على اختالف هواياتهم للم�ضاركة وفق اأجواء مفعمة بالتناف�س 

واالإثارة، و�ضمن بيئة منظمة واآمنة، ويرى اأن املنظمون �ضخروا كامل 

اأعلى  على  الفريد  احلدث  بهذا  اخلروج  ل�ضمان  واإمكاناتهم  جهودهم 

م�ضتوى من التنظيم واملناف�ضة.

ويك�ضف حامد اأي�ضا اإىل اأنهم يخططون حاليا الإ�ضدار اأول جريدة 

االإلكرتونية،  العربية  باللغتني  ال�ضيارات  ريا�ضة  يف  متخ�ض�ضة 

اأن جتد هذه اجلريدة �ضدى وا�ضعا لي�س يف  وياأملون ويعملون على 

البحرين فقط واإمنا يف اخلليج العربي و�ضوال اإىل العاملية، ويوؤكدون 

بالفخر  جديرة  تنظمها  التي  وال�ضباقات  الدولية  البحرين  حلبة  اأن 

وباطالع العامل كله عليها.
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احللبة  جاهزية  عدم  باجتاه  �ضبت  التي  ال�ضحافية  التكهنات  �ضيل  ورغم 

ا�ضتطاعت  الدولية  البحرين  حلبة  اأن  اإال  الكربى  للجائزة  االأول  �ضباقها  الحت�ضان 

وباقتدار تقدمي واحدة من اأف�ضل اجلوالت يف العامل. وكان العمل قد بداأ يف اأول قطعة 

اأر�س يف االأول من دي�ضمرب 2002 فيما �ضلمت مفاتيح احللبة ل�ضاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة يف 17 مار�س 2004.

يف غ�ضون 16 �ضهرا، وبتكلفة قدرها 150 مليون دوالر اأمريكي، ارتفعت على 

عاملي  طراز  من  من�ضاأة  املنامة،  العا�ضمة  جنوبي  كيلومرتاً   30 الواقعة  ال�ضحراء 

لريا�ضة ال�ضيارات.

ومنت �ضمعة حلبة البحرين الدولية منذ ذلك احلني. م�ضتهرة بتنظيمها لل�ضباق 

من  وقريبا  وديا  بكونه  عرف  الذي  وان  للفورموال  الكربى  اجلائزة  من  ال�ضنوي 

القلوب اإىل جانب عوامل االإثارة التي يوفرها ال�ضباق.

وبناء على جناحاتها الكبرية واالأ�ض�س املتينة التي متتلكها من موظفني ومهنيني 

عالوة على طابعها الودي فقد جنحت حلبة البحرين الدولية با�ضتقطاب �ضل�ضلة من 

اآ�ضيا، بطولة »فيا«   GP2 ال�ضباقات الدولية االأخرى على التوايل: الفورموال3، الـ

حلبة  على  اأقيمت  دبليو  ام  بي  لبطولة  النهائية  ال�ضباقات  جميع  اأن  كما  تي،  جي 

البحرين الدولية عالوة على �ضباق �ضحراء 400 لبطولة الـV8 �ضوبر كارز الذي 

كانت حتت�ضنه احللبة.

وجود  مع  املحلية،  ال�ضباقات  من  �ضل�ضلة  الدولية  البحرين  حلبة  دعمت  وقد 

م�ضمار ال�ضرعة »دراغ ري�س« الذي اأعطى تركيزا جديدا على الريا�ضة ذات ال�ضعبية 

الدولية  البحرين  حلبة  جانب  اإىل  هذا  االأو�ضط،  ال�ضرق  يف  والوا�ضعة  القدمية 

اخلربات  وتوفري  قدراتها  الكت�ضاف  ال�ضابة  املحلية  املواهب  ت�ضاعد  التي  للكارتنج 

االأ�ضا�ضية للت�ضابق.

ويف احلقيقية اإن حلبة البحرين الدولية هي عدة حلبات يف حلبة واحدة:

اأوال: حلبة اجلائزة الكربى

الدولية على موقع مب�ضاحة 169 هكتارا جنوب غرب  البحرين  �ضّيدت حلبة 

اجلزيرة الرئي�ضية ململكة البحرين، وتتميز عن غريها من احللبات كونها ت�ضم �ضتة 

وفيها  الوقت،  نف�س  منها يف  اأربعة  ا�ضتخدام  بع�ضها، ميكن  عن  م�ضتقلة  م�ضارات 

توفر  التي  واحد  الفورموال  حلبة  لت�ضكال  واخلارجية  الداخلية  احللبتان  تتقاطع 

م�ضهدا بانوراميا رائعا من املدّرجات وبرج �ضخري لكبار ال�ضخ�ضيات.

امل�ضتقيمة  مقاطعها  اأو   15 الـ  مبنعطفاتها  كلم،   5.411 احللبة  طول  يبلغ 

شوماخر أول الفائزين بجائزتها

حلبة البحرين الدولية.. مفخرة المملكــــــــة الكبرى
يف الرابع من اأبريل عام 2004 جنح ال�سائق 

ال�سابق لفريق فرياري االأملاين مايكل �سوماخر يف 

عبور خط النهاية معلناً عن نف�سه كاأول �سائق يفوز 

بجائزة البحرين الكربى التي تقام للمرة االأوىل على 

االإطالق يف منطقة ال�سرق االأو�سط.

وجاءت هذه اللحظة الرمزية كاإعالن عن نهاية 

مده�سة لـ16 �سهراً من العمل امل�سني وكبداية 

مل�ستقبل باهر حللبة البحرين الدولية. وقد �سيدت 

احللبة كجزء ال يتجزاأ من نظرة �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء والذي يهدف اإىل تعزيز ا�سم اململكة على 

اخلارطة الدولية.

ت�سميم االأملاين هريمان تيلكه املهند�س املعماري 

امل�سوؤول عن بناء حلبات �سيباجن و�سانغهاي 

وا�سنطبول بارك وفالن�سيا، حللبة البحرين الدولية 

كان مقرراً له اأن ي�ستغرق عامني بح�سب اجلدول 

الزمني. ولكن �ساحب احلقوق التجارية لبطولة 

الفورموال ون بريين ايكلي�ستون طلب تقلي�س 

اجلدول الزمني مدة �ستة اأ�سهر ان اأمكن، االأمر 

الذي مت تلبيته دون تردد.

عدد خاص بمناسبة سباق الفورموال
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وعر�س م�ضارها ما بني 14 – 22 مرتا، اأما متو�ضط وقت اللفة الواحدة ل�ضيارة 

الفورموال واحد عرب م�ضارها فيبلغ 1 دقيقة و 30 ثانية مبتو�ضط �ضرعة 213 

كلم/�س.

والتجارب هامة جدا  التحمل  اختبارات  بي�ضاوية لالختبارات:  ثانيا: حلبة 

لعامل �ضناعة ال�ضيارات وريا�ضة ال�ضيارات على حد �ضواء. يبلغ طول هذه احللبة 

بزاوية  طويلني  منعطفني  وحتتوي  مرتا   2000 التحمل  الختبارات  املخ�ض�ضة 

»باالأخ�س  ال�ضيارة  مقومات  حتمل  قدرة  الختبار  م�ضممة  وهي  درجة.   180

اجلو  يف  خا�ضة  وغريها  ميكانيكية  من  ال�ضيارات«  مل�ضانع  اجلديدة  ال�ضيارات 

من  كبرية  ت�ضكيلة  مع  فريدا  موقعا  ال�ضيارات  ل�ضانعي  وتوفر  واحلار.  الدافئ 

بي�ضاوية  حلبة  ومكاتب.  �ضيانة  مرافق  مع  بالتناغم  العادية  القيادة  ظروف 

لالختبارات بطول 2.0 كيلومرت.

ثالثا: احللبة الداخلية: الهدف الرئي�ضي من ت�ضميم احللبة الداخلية هو توفري 

�ضرح مالئم للتجارب واالختبارات اإ�ضافة اإىل فعاليات �ضباقات احللبة الداخلية. 

مرتا،   15-14 بني  ما  م�ضارها  عر�س  ويرتاوح  كيلومرتا،   2.55 طولها  يبلغ 

وحتتوي 8 منعطفات.

كبري  عدد  ال�ضتيعاب  اخلارجية  احللبة  �ضممت  اخلارجية:  احللبة  رابعا: 

التي  اإىل االختبارات  اإ�ضافة  ال�ضركات،  ال�ضباقات، فعاليات ون�ضاطات  اأنواع  من 

االإطارات وغريها من مقومات  الهيكل، املحرك،  ال�ضانعون والفرق على  يجريها 

ال�ضيارة. حلبة خارجية يبلغ طولها 3.664 كيلومرت، ويرتاوح عر�س م�ضارها 

ما بني 14-17 مرتا، وحتتوي 10 منعطفات.

البادوك: يبلغ طول هذه احللبة 3.705 كيلومرت، ويرتاوح  خام�ضا: حلبة 

عر�ضها ما بني 14 و22 مرتا، وحتتوي ت�ضع منعطفات. حلبة بادوك بطول 3.7 

كيلومرت، يرتاوح عر�س م�ضارها ما بني 14 – 22 مرتا، وحتتوي ت�ضع منعطفات.

كبرية  ب�ضعبية  ال�ضرعة  �ضباقات  حتظى  ال�ضرعة:  �ضباقات  حلبة  �ضاد�ضا: 

 1200 طولها  يبلغ  التي  احللبة  هذه  �ضممت  وقد  االأو�ضط.  ال�ضرق  منطقة  يف 

ت�ضمل  التي  ال�ضرعة  �ضباقات  اأنواع  كافة  ال�ضت�ضافة  مرت   18.5 وعر�ضها  مرت 

ال�ضيارات التقليدية و�ضوال اإىل �ضيارات القمة »توب فيول« التي تتجاوز �ضرعتها 

500 كلم/�س ويوجد يف هذه احللبة مقطع بطول ربع ميل »400 مرت« مبني 

ال�ضرعة يبلغ طولها 1.2 كيلومرت  امل�ضلحة. حلبة خا�ضة ب�ضباقات  باخلر�ضانة 

وعر�ضها 18.5 مرت

شوماخر أول الفائزين بجائزتها

حلبة البحرين الدولية.. مفخرة المملكــــــــة الكبرى
هناك �ضت حلبات م�ضتقلة وخمتلفة:

حلبة داخلية طولها 2،55 كلم بعر�س يرتاوح مابني 14 

و15 مرتاً »8 منعطفات«

مابني  يرتاوح  بعر�س  كلم   3،664 طولها  خارجية  حلبة 

14 و17 مرتاً »10 منعطفات«

حلبة اجلائزة الكربى طولها 5،412 كلم بعر�س يرتاوح 

ما بني 14-22 مرتاً

حلبة الت�ضارع »دراغ�ضرت« خط م�ضتقيم بطول 1،2 كلم يف 

وقت يبلغ عر�ضها 18.5 مرت

 3،7 طولها  يبلغ  منعطفات«   9« »بادوك«  احلظائر  حلبة 

كلم وعر�ضها بني 14-22 مرتاً.

احللبة �ضاملة »6،2 كلم«.

حجم اال�ضتثمارات 150 مليون دوالر اأمريكي

تندمج احللبتان الداخلية واخلارجية لت�ضكال حلبة اجلائزة 

الكربى املعدة ل�ضباقات الفورموال واحد

اأق�ضى ارتفاع بن�ضبة %3،60

اأق�ضى انحدار بن�ضبة %5،60

ً التفاوت يف االرتفاع يرتاوح بني �ضفر و18 مرتا

حتتوي 22 منعطفاً »9 للي�ضار، 13 لليمني«

�ضعة  واحد  الفورموال  ل�ضيارة  واحدة  للفة  املتوقع  الوقت 

2،4 ليرتين يبلغ 1،31 دقيقة

يبلغ  واحد  الفورموال  ل�ضيارة  املتوقعة  ال�ضرعة  متو�ضط 

210 كلم/�س

ال�ضرعة الق�ضوى تبلغ 285 كلم/�س

مواصفات حلبة الجائزة الكبرى:

معلومات عن حلبة الجائزة الكبرى:
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ال�ضخري – حلبة البحرين الدولية:

يف  ال�ضيارات  ريا�ضة  »موطن  الدولية  البحرين  حلبة  ت�ضتعد 

جائزة   -  FORMULA  1 الـ  �ضباق  ال�ضت�ضافة  االأو�ضط«  ال�ضرق 

 6 حتى   4 من  الفرتة  يف   2014 اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

ال�ضت�ضافة  العا�ضرة  بالذكرى  االحتفال  ميثل  والذي  املقبل،  اأبريل 

من خالله  �ضينطلق  والذي  وان  الفورموال  ل�ضباقات  البحرين  مملكة 

اأول �ضباق ليلي على االإطالق 

خالل  من  للح�ضور  واالإثــارة  باملتعة  احللبة  اأجواء  و�ضتمتلئ 

ال�ضباق حيث  مناف�ضات  هام�س  �ضتقام على  التي  العديدة  الفعاليات 

االإثارة على امل�ضمار ال تقت�ضر على �ضباق اجلائزة الكربى للفورموال 

وان بل من خالل العديد من ال�ضباقات امل�ضاندة والفعاليات الرتفيهية 

واحلفالت الغنائية. 

املدرج  خلف  الواقعة  الرتفيهية  وان  الفورموال  قرية  و�ضتجوب 

التي �ضتتجول وتبهر اجلماهري  الفرق املتجولة  الرئي�ضي العديد من 

باأجمل العرو�س واأبرزها فرقة كورنالو�ضا.. التي تتكون من برتغاليني 

اإنه  الطبلة.  على  واثنني  للبازوكا،  واحد  املزمار، وعازف  عازيف  من 

اإنه  اإنها كورنالو�ضا-  اأوروبا،  لي�س احتفال من القرون الو�ضطى يف 

الرباعي الربتغايل املبهر الذي يوعد جمهوره بتقدمي جتربة مو�ضيقية 

جديدة بالكامل. عر�س رائع للمو�ضيقى اجلميلة مع الكثري من املرح. 

�ضو  �ضايد  �ضتيف،  �ضو  �ضايد  بعرو�س  اجلماهري  و�ضي�ضتمتع 

�ضتيف عبارة عن عر�س فني متخ�ض�س يتمتع ب�ضهرة وا�ضعة النطاق 

والتي  لالأنظار  وامللفتة  لالهتمام  املثرية  الرتفيهية  العرو�س  يف 

�ضت�ضعد جميع اأفراد االأ�ضرة. 

و�ضتجوب فرقة �ضبارك! ليد درامريز قرية الفورموال وان، �ضاهد 

املو�ضيقى  العر�س  ــر هذا  ــه ــب ــع االإيــقــاعــات امل م

و�ضربات  الراق�ضة 

االإيقاعية  الطبول 

التي  ليد  واأ�ضواء 

عن�ضر  ت�ضيف 

واالإبهار  االإثـــارة 

العر�س  هذا  على 

الذي �ضي�ضفي احلياة على اأول �ضباق ليلي على االإطالق. 

وان  الفورموال  جماهري  �ضاركا�ضي  اأكروبات  فرقة  و�ضتذهل 

اأكروبات �ضاركا�ضي التي جتمع بني  والقادمة من كينيا، تاأتيك فرقة 

العرو�س املو�ضيقى والرق�ضات املبهرة يف عر�س واحد اأبهر اجلمهور 

يف جميع اأنحاء العامل، وحظي باهتمام كبري من جانب املذيع امل�ضهور 

ديفيد ليرتمان. احر�س على م�ضاهدة عر�س القوة والتوازن. 

فرقة توب بناناز عر�س زاخر باملرح واملهارات من برايتون يف 

اململكة املتحدة. فريق توب بناناز يقدم جمموعة من اأغانيه املعروفة. 

اأما ملاذا يطلق عليهم توب بناناز، فهذا الأنهم يوؤدون عرو�ضهم وهم 

على الع�ضا الطويلة! 

اإىل جانب �ضيجو، فرقة الرجل الواحد حيث يعزف على اجليتار، 

وعلى الطبلة، والهارمونيكا، والكازو، واالأجرا�س، واالأبواق، ويغني 

اأي�ضاً. كل ذلك بنف�ضه ويف نف�س الوقت اأثناء حتركه وجتوله، تخيل 

كل هذه االأ�ضوات!

العامل  تريلبي  وتوما�س  كايو�س  �ضتيف  طاف  ت�ضاب�س  دابر  ذا 

بعر�س ال�ضريك املذهل واأدائهما يف امل�ضي على الع�ضا الطويلة. يعود 

هذا العر�س املتميز مرة اأخرى هذا العام ليجلب لك الكثري من املرح 

والبهجة. اإنه حقاً عر�س ال ميكن اأن تفّوته. 

الب�ضمة  ي�ضفون  اإنهم  املهرجني،  كعادة  املتجولون  املهرجون 

وابت�ضاماتهم  امل�ضحكة  بحركاتهم  املحيطة  االأجــواء  على  واملــرح 

وروحهم املرحة مع العديد من املقالب واحلركات امل�ضحكة. 

املتخ�ض�ضني  لهوؤالء  ممتعة  جوالت  الطويلة  الع�ضا  على  امل�ضي 

الغريبة  واأطوالهم  امل�ضرقة  باألوانهم  الطويلة  الع�ضا  على  امل�ضي  يف 

لين�ضروا املرح يف كل املكان. 

مهرجو ال�ضريك يتمتع هوؤالء العار�ضني بنف�س مهارات املهرجني 

. وحــركــاتــهــم  مل�ضلية مبهاراتهم ا فعال  �ضيذهلونك 

على  امل�ضي  مثل  العالية 

ــدراجــة بــاإطــار واحــد،  ال

ال�ضحرية،  ــاب  ــع واالأل

يف  الفو�ضى  ليثريوا 

قرية الفورموال وان. 

»ال يفوتك«.. فرصة الستمتاع جميع أفراد العائلة

فعاليات منوعة للفرق المتجولة بقريــــــة الفورموال وان 
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ح�ضني - املرزوق:

ال�ضيارات  ريا�ضة  الدولية موطن  البحرين  اقامة حلبة  مع  تزامناً 

بال�ضرق االو�ضط ل�ضباق جائزة البحرين الكربى للفورموال 1 ال�ضنوي 

تقيم حلبة البحرين الدولية فقرات ترفيهية كعادتها يف كل عام ليق�ضي 

على  الثالثة  ال�ضباق  اأيام  ت�ضتمل  اجازة ممتعة مميزة حيث  اجلمهور 

فعاليات متنوعة تقام يف املنطقة الرتفيهية الواقعة باحللبة وامل�ضماة 

بـ »قرية الفورموال 1« .

جميع  تنا�ضب  متنوعة  عرو�ضا  الرتفيهي  الربنامج  ويت�ضمن 

املهارات،  والثقافية و عرو�ضا ال�ضحاب  املو�ضيقية  العائلة منها  افراد 

وعرو�س خا�ضة باالطفال . 

كما �ضي�ضارك عددا من اهم الفنانني من خمتلف دول العامل الحياء 

الدولية،  البحرين  حلبة  على  اأيام   3 الـ  طيلة  �ضاهرة  غنائية  حفالت 

و�ضيحيي يف اليوم االول املوافق يوم اجلمعة 4 ابريل الفنان ال�ضعودي 

ال�ضهري رابح �ضقر حفالً غنائياً �ضاهراً، ويف اليوم الثاين املوافق يوم 

الروك على  اف�ضل فرق  ت�ضت�ضيف احللبة واحدة من  ابريل  ال�ضبت 5 

م�ضتوى العامل وهي الفرقة االملانية “Scorpions “ العقارب ليمتعوا 

�ضاهر على  غنائي  الكال�ضيكية يف حفل  اغانيهم  باف�ضل  الروك  ع�ضاق 

ار�س موطن ريا�ضة ال�ضيارات بال�ضرق االو�ضط .

يذكر ان هذه املرة االوىل التي تقوم فرقة العقارب بزيارة للبحرين 

لتقدمي عر�ضهم احلي، كما �ضت�ضت�ضيف حلبة البحرين الدولية يف اليوم 

جي  الدي  مو�ضيقيني  اأف�ضل  من  واحد  ابريل   6 االحد  املوافق  الثالث 

ار�س  ليقدم حفله احلي على   Avicii واملر�ضح جلائزة جرامي ملرتني 

.»True« حلبة البحرين الدولية بعد جناح البومه االخري

يحييها فنانون عرب وأجانب

سهرات فنية منوعة
على هامش سباق الفورموال 1 

»ال يفوتك«.. فرصة الستمتاع جميع أفراد العائلة

فعاليات منوعة للفرق المتجولة بقريــــــة الفورموال وان 

10 هدايا كل
10 دقائق في سباق 

الفورموال 1
ريا�ضة  »موطن  الدولية  البحرين  حلبة  اأعلنت 

حملة  عن  اليوم  االأو�ضط«  ال�ضرق  يف  ال�ضيارات 

هدايا   10« �ضميت  والتي  واملغرية  املميزة  ال�ضحوبات 

ل�ضباق  ا�ضت�ضافتها  كل 10 دقائق« وذلك على هام�س 

الـ FORMULA 1 - جائزة البحرين الكربى لطريان 

اأبريل املقبل،  اخلليج 2014 يف الفرتة من 4 حتى 6 

والذي يف�ضلنا عنه 8 اأيام فقط.

حيث  نوعها  من  االأوىل  ال�ضحوبات  حملة  وتعترب 

عبارة  قيمة  هدية   260 عددها  هدايا  توزيع  �ضيتم 

اآير 16 جي بي،  اآيباد  عن ايفون 5 ا�س 16 جي بي، 

�ضام�ضونغ ا�س 4 ال تي اي، �ضام�ضونغ نوت 3 ال تي 

اي، ايفون 5 �ضي 16 جي بي، فال تفوتك هذه الهدايا 

القيمة.

 10 كل  هدايا   10« ال�ضحوبات  حملة  و�ضتنطلق 

التجارب  اأبريل خالل فرتة  ال�ضبت 5  دقائق« من يوم 

التاأهيلية وذلك بـ6 �ضحوبات كل 10 دقائق ومبجموع 

يوم  االأحد  يوم  ال�ضحوبات  ت�ضتمر  وكذلك  فائزاً،   60

ال�ضباق 6 اأبريل وذلك بواقع 20 �ضحب اأي 200 فائز.

 10 كل  هدايا   10« ال�ضحوبات  حملة  و�ضتقام 

وللجماهري  فقط،  الرئي�ضية  املن�ضة  على  دقائق« 

ال  الرئي�ضية.  املن�ضة  يف  مقاعدها  على  فقط  املتواجدة 

تفوتك هذه الفر�ضة الذهبية للح�ضول على هذه الهدايا 

القيمة.
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�ضي�ضتمتع جماهري ال�ضباق بفرق فنية �ضتقدم اأجمل عرو�ضها 

خلف  والواقعة  وان  الفورموال  قرية  يف  الرئي�ضية  املن�ضة  على 

املدرج الرئي�ضي واأبرزها فرقة بوديكا حيث تقدم هذه الفرقة املكونة 

وتعترب  لندن،  �ضوارع  من  هوب  الهيب  رق�ضات  فقط  البنات  من 

الفرقة  امل�ضهورة يف بريطانيا. وقد تعاونت هذه  الفرق  اأرقى  من 

مع كبار الفنانني، وظهرت يف العديد من برامج الرق�س املعروفة، 

واالآن تقدم عرو�ضها املميزة على خ�ضبة م�ضرحنا الرئي�ضي. 

بقمة  العر�س  هذا  عرف  جيه  ودي  �ضي  اإم   – توين  اآند  جل 

الفائقة  اأمام اجلمهور مهاراته  العرو�س احلية، حيث ي�ضتعر�س 

يف الرق�س والغناء مع الـ دي جيه توين املعروف يف اأوا�ضط الـ 

ا�ضتعرا�س متكامل �ضين�ضر  اإنه  الت�ضعينيات.  اأوائل  دي جيه منذ 

ال�ضعادة بني اجلماهري احلا�ضرة بكل تاأكيد. 

ذا بيت بوك�س فنان �ضامل يغني ويكتب االأغاين ويوؤدي اأغانيه 

بيت  ذا  املختلفة.  املو�ضيقية  االأدوات  من  عدد  با�ضتخدام  مبفرده 

بوك�س مبثابة �ضندوق مو�ضيقى و�ضندوق ت�ضجيل يف وقت واحد. 

اإن اال�ضتمتاع بعر�س ذا بيت بوك�س حياً على امل�ضرح مثل م�ضاهدة 

اإنه  الإ�ضدار نغمات مميزة.  االإيقاع  ي�ضتخدم  �ضاحر لرجل  عر�س 

حتفة فنية ال يجب اأن تفوتك. 

على  وحا�ضلة  لندن،  جنوب  من  الغناء  فرق  اإحدى  بريدوت 

جائزة �ضرتيت دان�س اإك�س اإك�س اإل، وكانت الفرقة مو�ضوع الفيلم 

الوثائقي عن رق�س ال�ضوارع يف القناة الرابعة عام 2011. تعترب 

بريدوت من اأرقى فرق الرق�س، وقد حازت عرو�ضها احلية املبهرة 

على تقدير اجلمهور من جميع اأنحاء العامل. 

العروض الفنية المميزة للمنصة الرئيسية للسباق

عدد خاص بمناسبة سباق الفورموال
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اأعلن فريق ويليامز املناف�س يف بطولة العامل ل�ضباقات �ضيارات فورموال-1 اأن �ضائقة 

التجارب اال�ضكتلندية �ضوزي وولف �ضتبقى مع الفريق يف مو�ضم 2014 و�ضت�ضارك يف 

جتارب اثنني من �ضباقات اجلائزة الكربى. 

وقالت وولف« »اأنا ممتنة كثرًيا للدعم والثقة التي يوا�ضل فريق ويليامز منحها اإياي 

و�ضيكون عام 2014 حمطة مهمة جًدا يف م�ضريتي«. 

واأ�ضافت »�ضتكون هذه اخلطوة مهمة جدا يل من خالل قيادة ال�ضيارة يف التجارب 

احلّرة االأوىل، ف�ضالً عن يوم كامل من التجارب خالل املو�ضم. اأنا اأتطلع االآن اإىل التواجد 

خلف مقود ال�ضيارة يف اجلوائز الكربى«. 

و�ضت�ضبح وولف )31 عاما( اأول �ضيدة ت�ضارك يف فورموال-1 منذ عام 1992 عندما 

حققت االإيطالية جيوفانا اأماتي، االجناز ذاته ولكنها ف�ضلت يف التاأهل مع فريق برابهام 

خالل ثالث �ضباقات �ضاركت بهم.

العامل  بطل  بول  رد  قدمه  الذي  الطعن  �ضينظريف  اإنه  لل�ضيارات  الدويل  االحتاد  قال 

ل�ضباقات فورموال 1 على قرار اإلغاء نتيجة �ضائقه اال�ضرتايل دانييل ريت�ضياردو يف جائزة 

ا�ضرتاليا الكربى ال�ضباق االفتتاحي للمو�ضم يف 14 ابريل احلايل.

لالحتاد  التابعة  اال�ضتئناف  اأمام حمكمة  باري�س  الق�ضية يف  نظر  جل�ضة  و�ضتوافق 

الدويل لل�ضيارات يوم االثنني الذي ي�ضبق جائزة ال�ضني الكربى اجلولة الرابعة للمو�ضم.

واحتل ريت�ضياردو املركز الثاين يف اأول �ضباق له مع رد بول بعد ان�ضمامه من تورو 

بعدها  ريت�ضياردو  نتيجة  واألغيت  مر�ضيد�س.  �ضائق  روزبرج  نيكو  الفائز  خلف  رو�ضو 

بداعي خمالفة لوائح الوقود.

وقال رد بول بطل العامل يف اآخر اأربع �ضنوات اإن »اأجهزة قيا�س تدفق الوقود اخلا�ضة 

باالحتاد الدويل لل�ضيارات �ضهدت الكثري من التذبذب طوال اأيام ال�ضباق«.

الدمنركي  مكالرين  �ضائقي  ح�ضول  �ضيتاأكد  العقوبة  على  املحكمة  اإبقاء  حال  ويف 

والثالث على  الثاين  املركزين  باتون على  ماجنو�ضن والربيطاين جن�ضون  كيفن  ال�ضاعد 

الرتتيب خلف االأملاين روزبرج الفائز بال�ضباق.

�ضائق  خلف  ملبورن  يف  الثاين  املركز  يف  االأ�ضرتايل  ال�ضباق  اأنهى  ري�ضياردو  وكان 

االأملاين نيكو روزبرج، ولكنه جرد من نتيجته ب�ضبب م�ضكلة يف معدل تدفق  مر�ضيد�س 

الوقود مبا يفوق احلد القانوين. 

وقال كري�ضتيان هورنر مدير الفريق من ملبورن: »هذا لي�س خطاأ دانييل. وال اأ�ضدق 

اأنهم اعتربوه خطاأ الفريق. اعتقد اننا التزمنا باللوائح.. اآمل اأن يت�ضح من خالل التظلم اأن 

ال�ضيارة كانت دائما مطابقة للوائح«. 

واأ�ضاف: »مل نكن �ضنتظلم لوال ثقتنا يف اأن ق�ضيتنا ميكن الدفاع عنها«.

سوزي وولف أول
سيدة تشارك في الفورموال منذ 1992

14 أبريل.. النظر في
طعن رد بول على إلغاء نتيجة ريتشياردو 
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بعد سنوات من الهيمنة المطلقة لفيتيل

روزبرج يكتب فصاًل جديًدا
في تاريخ فورموال-1 
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�ضار روب �ضميديل مهند�س ال�ضباقات يف فرياري �ضابقا 

على خطى ال�ضائق الربازيلي فيليبي ما�ضا وانتقل اىل فريق 

وليامز املناف�س يف بطولة العامل فورموال 1 لل�ضيارات، حيث 

�ضيتوىل من�ضب رئي�س وحدة االداء.

وقال وليامز اإن �ضميديل الذي حولته املحادثات التي كان 

اىل  ال�ضباقات  خالل  ما�ضا  مع  االت�ضال  اأجهزة  عرب  يجريها 

واحد من ال�ضخ�ضيات املعروفة يف فورموال 1 �ضيبداأ العمل 

مع الفريق قبل انطالق جائزة البحرين الكربى يف ابريل.

اىل  الربيطاين  املهند�س  ينتقل  ان  املتوقع  من  وكان 

وليامز بعد ما�ضا، حيث تربطه عالقة عمل قوية مع ال�ضائق 

الربازيلي. وكان ما�ضا انتقل اىل وليامز من فرياري يف نهاية 

.2013

ال�ضائق  اندرو مردوك كمهند�س لل�ضباقات مع  و�ضيعمل 

ما�ضا هذا العام. و�ضبق ملردوك العمل مع ال�ضائق الفنزويلي 

با�ضتور مالدونادو.

كما اعلن وليامز عن ان�ضمام ريت�ضارد لوكوود من فريق 

مارو�ضيا كرئي�س لوحدة ا�ضرتاتيجية ال�ضباقات.

وقال املدير التقني بات �ضيموند�س ان التعيينات االأخرية 

تعك�س عزم بطل فورموال 1 ال�ضابق على تعزيز حظوظه بعد 

التا�ضع يف  املركز  وليامز  واحتل  مو�ضم خميب يف 2013. 

الرتتيب العام املو�ضم املا�ضي بخم�س نقاط فقط.

اأكرب   2014 عام  »�ضي�ضهد  بيان  يف  �ضيموند�س  وقال 

مدار  على  �ضاهدتها  التقنية  اللوائح  يف  تغيريات  �ضل�ضلة 

تعزيز  لنا  بالن�ضبة  جدا  املهم  من  �ضيكون  وذلك  م�ضريتي 

املواهب التي منتلكها«.

سميدلي يسير على
بعد اأربعة اأعوام من الهيمنة املطلقة لالأملاين �ضيبا�ضتيان فيتيل وريد  خطى ماسا وينتقل لوليامز 

االأحد  يوم  فاإن  فورموال-1،  �ضيارات  ل�ضباقات  العامل  بطولة  على  بول 

16 مار�س املا�ضي �ضهد انطالق ع�ضر جديد، عرب الفوز املقنع الذي حققه 

االأملاين نيكو روزبرج يف �ضباق جائزة اأ�ضرتاليا الكربى. 

»لقد كان يوما  لفريق مر�ضيد�س وقال  و�ضجل روزبرج فوزا هادئا 

اأمر ال ي�ضدق، وينبغي  بالفوز فهو  املو�ضم  نبداأ  اأن  لنا،  بالن�ضبة  مذهال 

اأن اأتوجه بكل ال�ضكر لكل من عمل على ت�ضنيع �ضيارتنا خالل ال�ضتاء«. 

البداية،  االأملاين »دائما ما حلمت بتحقيق مثل هذه  ال�ضائق  واأ�ضاف 

ويبدو اأننا و�ضلنا االآن اإىل هدفنا، خالل ال�ضباق كل االأمور �ضارت ب�ضكل 

مثايل بالن�ضبة يل«. 

وبدا روزبرج، الذي بداأ ال�ضباق من مركز االنطالق الثالث، عازما منذ 

البداية على حتقيق الفوز. 

الذي  مر�ضيد�س  فريق  زميله يف  هاميلتون  لوي�س  م�ضوار،  وانتهى 

بداأ ال�ضباق من مركز االنطالق االأول، وفيتيل �ضائق ريد بول الفائز بلقب 

من  لفات  مرور خم�س  قبل  املا�ضية،  االأربع  ال�ضنوات  العامل يف  بطولة 

ال�ضباق. 

وان�ضحب هاميلتون ب�ضبب خلل يف املحرك، مما �ضيوؤثر كثريا على 

فريق مر�ضيد�س، الذي كان يتم اعتباره اأقوى املر�ضحني للفوز بلقب فئة 

التجارب  قدمها خالل فرتة  التي  الرائعة  امل�ضرية  بعد  )ال�ضناع(  الفرق 

ال�ضتوية. 

ولكن بالن�ضبة لفيتيل فاإن امل�ضتقبل يبدو اأكرث غمو�ضا، بعد ال�ضعوبة 

ال�ضديدة التي واجهها فريق ريد بول خالل التجارب ال�ضتوية. 

قوة  كل  فقدت  ثم  ال�ضبب،  اأعرف  وال  قوتنا  فقدنا  لقد  فيتيل  وقال 

ال�ضيارة يف البداية، مما منح الفر�ضة للجميع لتجاوزي«. 

واأ�ضاف فيتيل »بال �ضك ميكننا حل امل�ضاكل، ولكن ال�ضوؤال هنا متى 

�ضيحدث ذلك«. 

)التي متد  رينو  كينيز ومع  ميلتون  �ضاق يف  ب�ضكل  »نعمل  واأ�ضار 

الكثري هذا  بداأنا ب�ضكل متاأخر، ولكننا تعلمنا  لقد  باملحركات(  ريد بول 

اال�ضبوع، ولكن �ضاهدنا اأي�ضا مدى �ضرعة ال�ضيارة«. 

الذي  االأداء  ال�ضباق من خالل  اأمل يف  وح�ضل ريد بول على جرعة 

قدمه دانييل ريت�ضاردو، زميل فيتيل يف ريد بوب، الذي اأنهى ال�ضباق يف 

املركز الثاين خلف روزبرج. 

الثاين،  املركز  من  ريت�ضاردو  الوقت مت جتريد  من  برهة  بعد  ولكن 

ب�ضبب خمالفة يف عملية تدفق الوقود، وهي العقوبة التي مت اال�ضتئناف 

�ضدها من جانب ريد بول. 

ا�ضتئناف ريد بول، فاإن ريت�ضاردو  النظر عن نتيجة  ولكن ب�ضرف 

التي  ال�ضعوبات  رغم  امل�ضمار،  داخل  املناف�ضة  باإمكانه  فريقه  اأن  اأثبت 

واجهها �ضابقا يف حمرك رينو. 

ويف حال ا�ضتمرت عقوبة ريت�ضاردو، فاإن فريق مكالرين �ضيحتفظ 

كيفني  ت�ضعيد  بعد  الكربى،  اأ�ضرتاليا  ب�ضباق  والثالث  الثاين  باملركزين 

ال�ضائق  لها  تعر�س  التي  للعقوبة  نتيجة  باتون  وجن�ضون  ماجنو�ضن 

االأ�ضرتايل. 

ويف عام 2013 تعر�س مكالرين الأ�ضواأ جتاربه منذ عام 1980، 

بعدما ف�ضل يف ال�ضعود ملن�ضة التتويج ولو ملرة واحدة الأول مرة خالل 

اأول  بعد  )ال�ضناع(  الفرق  لفئة  العام  الرتتيب  يت�ضدر  33 عاما، ولكن 

�ضباق يف 2014.
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ت�ضتعد حلبة البحرين الدولية »موطن ريا�ضة ال�ضيارات يف ال�ضرق االأو�ضط« ال�ضت�ضافة �ضباق الـFORMULA 1 - جائزة 

البحرين الكربى لطريان اخلليج 2014 والذي �ضينطلق يف الفرتة من 4 اإىل 6 اأبريل املقبل والذي �ضينطلق كاأول �ضباق ليلي على 

االإطالق احتفاال بالذكرى العا�ضرة ال�ضت�ضافة �ضباقات الفورموال وان. 

و�ضت�ضت�ضيف حلبة البحرين الدولية عددا من ال�ضباقات امل�ضاندة على ال�ضعيدين العاملي واالإقليمي مع تنظيم كل من اجلولة 

االأوىل من بطولة �ضباقات اجلي بي2، واجلولة اال�ضتعرا�ضية من بطولة كاأ�س دي البور�س جي تي 3 ال�ضرق االأو�ضط.

و�ضتكون االإثارة واحلما�س حا�ضرين على م�ضارات احللبة يف �ضل�ضلة �ضباقات اجلي بي 2 العاملية والتي تعترب قاعدة مهمة 

لل�ضائقني ال�ضبان الذين يحلمون بالو�ضول اإىل قمة الهرم الريا�ضي، وحتديداً اإىل قمة ريا�ضة ال�ضيارات املتمثلة بـ الفورموال وان. هذه 

البطولة، التي عملت على تخريج العديد من ال�ضائقني ال�ضباب الذين دخلوا عامل الفورموال وان وتاألقوا على �ضاحاتها، مثل االأملاين 

نيكو روزبرغ، الربيطاين لوي�س هاميلتون، والفنلندي هايكي كوفاالينن، رومان كروجون. 

وتنطلق اجلولة االفتتاحية من GP2 على هام�س ا�ضت�ضافة احللبة جلائزة البحرين الكربى، وجدير بالذكر اأن هذه البطولة 

تنطلق هذا العام بـ 11 جولة، واجلماهري على موعد مع جولتها االفتتاحية فال تفوتكم الفر�ضة. 

ال�ضباق امل�ضاند الثاين �ضينطلق خالل جائزة البحرين الكربى هو اجلولة اال�ضتعرا�ضية لبطولة كاأ�س حتدي البور�س جي تي 3 

ال�ضرق االأو�ضط، والذي اأختتم خام�س مو�ضم للبطولة بداية مار�س املا�ضي، وي�ضارك يف هذه البطولة اأبرز ال�ضائقني يف املنطقة ومن 

خمتلف اأنحاء العامل.

أبرز السباقات المساندة لجائزة البحرين الكبرى 



April 2014

25

رزنامة الفورموال واحد 2014

الدولةالتاريخالجولة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

اأ�ضرتاليا

ماليزيا

البحرين

ال�ضني

اإ�ضبانيا

موناكو

كندا

النم�ضا

بريطانيا

اأملانيا

هنغاريا

بلجيكا

اإيطاليا

�ضنغافورة 

اليابان

رو�ضيا

الواليات املتحدة

الربازيل 

اأبو ظبي

14-16 مار�س

28-30 مار�س

4-6 اأبريل

18-20 اأبريل

9-11 مايو

22-25 مايو

6-8 يونيو

20-22 يونيو

4-6 يوليو

18-20 يوليو

25-27 يوليو

22-24 اأغ�ضط�س

5-7 �ضبتمرب

19-21 �ضبتمرب 

3-5 اأكتوبر

10-12 اأكتوبر

31 اأكتوبر - 2 نوفمرب

7-9 نوفمرب

21-23 نوفمرب 

إكليستون يسعى لتوسيع نطاق 
بطولة فورموال -1 لتشمل أذربيجان 

التجارية  احلقوق  �ضاحب  اإكلي�ضتون  بريين  اأن  تقارير �ضحفية  ذكرت 

�ضباق جائزة  الإقامة  �ضيارات فورموال -1 ي�ضعى  ل�ضباقات  العامل  لبطولة 

كربى يف باكو باأذربيجان يف عام 2016 كحد اأق�ضى. 

وقالت ان اإكلي�ضتون جنح بالفعل يف اإبرام �ضفقة ال�ضباق املقرر اأن يبداأ 

يف عام 2015 اأو 2016. 

هناك  النا�س  اأذربيجان..  اإىل  »ذاهبون  قوله:  اإكلي�ضتون  عن  ونقلت 

مبكرا..  املوعد  هذا  يكون  رمبا  عام 2015.  �ضباق يف  اإقامة  عن  يتحدثون 

اإال اإذا وجدناه ممكنا يف نهاية هذا املو�ضم. ولكن 2016 يبدو اأكرث منطقية 

بالن�ضبة يل«. 

اإال اأن وزير ال�ضباب والريا�ضة يف اأذربيجان اأزاد رحيموف حذر من اأنه 

مل يجر اإبرام اأي �ضفقات ر�ضمية بعد. 

نتحدث  اأن  املبكر  »من  باأنه  لالأنباء  »ترند«  لوكالة  رحيموف  و�ضرح 

ال�ضابقة للتوقيع تقريبا، ولكن  املراحل  اكتملت جميع  عن توقيع عقد.. لقد 

التوقيع مل يتم بعد«. 

ويعمل اإكلي�ضتون /83 عاما/ على ا�ضتك�ضاف اأ�ضواق جديدة ل�ضباقات 

�ضوت�ضي  مبنتجع  كربى  جائزة  �ضباق  العام  هذا  و�ضيقام   ،1- فورموال 

الرو�ضي للمرة االأوىل.
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ال�ضيارات  اأ�ضاطري �ضباقات  اأحد  اآيرتون �ضينا  الربازيلي  ُيعد 

يف تاريخ الفورموال واحد وا�ضتهر مبهاراته القيادية يف االأجواء 

املمطرة و نال لقب البطولة ثالث مرات قبل اأن تتحطم �ضيارته يف 

املراحل االأوىل من �ضباق �ضان ماريانو غراند بريك�س يف ايطاليا 

�ضباق  حلبة  جدار  يف  بقوة  �ضيارته  ارتطمت  حني   1994 عام 

اجلائزه الكربى، وتاثرت راأ�ضه با�ضابات بالغه تويف على اثرها، 

وكان يف هذا ال�ضبق يحتل املركز االول اي�ضا.

ولد بتاريخ 21 مار�س عام 1960 يف �ضاو باولو يف الربازيل 

اإذ  طفولته  منذ  يظهر  بال�ضيارات  اهتمامه  ما جعل  ثرية،  لعائلة 

ما  وهذا  جده  مراأب  يف  املوجودة  املعطلة  باملحركات  يلعب  كان 

دفع والده اإىل اإح�ضار مدرب حمرتف ليعلمه القيادة التي حّولها 

اأيرتون اإىل فٍن يف ما بعد.

عام 1973 �ضارك يف مو�ضم كامل ل�ضباق ال�ضيارات ونال لقب 

البطولة املحلية يف االأول من ومن ثم لقب بطل اأمريكا اجلنوبية. 

مان  لو  مثل  العامل  بطولة  �ضباقات  يف  �ضارك   1978 عام  ويف 

واإي�ضتوريل لي�ضل بعد ذلك اإىل �ضباق فورموال فورد يف بريطانيا 

عام 1981 ليطور خربته التي اأهلته للفوز يف �ضباق فان داميني 

املو�ضم  �ضائق  لقب  نال  لذلك  ونتيجًة  فقط.  الثالثة  اجلولة  منذ 

ب�ضهولة لتمكنه من الفوز يف اثني ع�ضر �ضباقاً من اأ�ضل ع�ضرين.

بريك�س يف  غراند  الثاين يف  ال�ضباق  عام 1984 خالل  ويف 

املده�ضة وجهده  اأفريقيا جنح يف ت�ضجيل نقطة ب�ضيارته  جنوب 

الثالثة  املرتبة  يف  كان  اأن  بعد  الثاين  املركز  ح�ضد  لقد  امل�ضني. 

ع�ضرة بتجاوزه نيكي الودا وبف�ضل االأمطار الكثيفة التي هطلت 

وان�ضحاب عدد من املت�ضابقني خلطورة ال�ضباق. 

اأظهر  موناكو  بريك�س  غراند  �ضباق  خالل   1984 عام  يف 

العديد من االأ�ضخا�س اهتمامهم مبهارته اال�ضتثنائية ما دفع بيرت 

وور مدير فريق لوت�س الذي اأثار ف�ضوله اأثناء �ضباق الفورموال 3، 

اإىل االإ�ضرار على احل�ضول على ال�ضائق الربازيلي املبتدئ متجاهالً 

العقد الذي يربط بني �ضينا وفريق توليمان. وهذا ما جعل �ضينا 

يتحول اإىل فريق لوت�س يف املو�ضم التايل حمققاً الفوز يف الربتغال 

وقد اأ�ضبح عدد جناحاته �ضتة �ضمن هذا الفريق اإىل اأن انتقل اإىل 

مكالرين عام 1988.

كان �ضينا من حمبي االأعمال اخلريية، واأعرب عن قلقه البالغ 

اإزاء الفقر املنت�ضر على نطاق وا�ضع يف الربازيل. وبعد وفاته مت 

اأنه كان قد تربع بجزء كبري جداً من ثروته ال�ضخ�ضية  اكت�ضاف 

الفقراء.  االأطفال  مل�ضاعدة  دوالر(  مليون  بنحو 400  تقدر  )التي 

وقبل وفاته بفرتة، اأن�ضاأ معهداً مكر�ضاً لالأطفال الفقراء يف الربازيل، 

اأ�ضبح فيما بعد ي�ضمى معهد اأيرتون �ضينا.

والثالثني  الرابعة  �ضن  يف  �ضيلفا  دا  �ضينا  اأيرتون  مات  لقد 

حمققاً واحداً واأربعني فوزاً وثالث بطوالت عاملية وخم�ضة و�ضتني 

مركزاً وتّوج كاأ�ضرع مت�ضابق ت�ضع ع�ضرة مرة خالل خو�ضه 161 

�ضباقاً.

أصبح مصدر إلهام لمتسابقي الفورموال 1

آيرتون سينا.. عاش ومات
حًبا في عالم السيارات

 –1984 :  1 الفورموال  قيادة  فيها  مار�س  التي  ال�ضنوات 

1994

الفرق التي مثل ›لها : وليامز، مكالرين، لوت�س، توليمان

ال�ضباقات التي �ضارك بها : 162

البطوالت التي اأحرزها : 1988، 1990،1991

عدد االإنت�ضارات : 41

ال�ضعود على املن�ضة : 80

جمموع النقاط خالل امل�ضرية : 614

البدء من املركز االأول : 65

اأ�ضرع لفة خالل ال�ضباق : 19

اأول �ضباق �ضارك به: اجلائزة الكربى الربازيلية 1984

اأول �ضباق فاز به : اجلائزة الكربى الربتغالية 1985

اآخر �ضباق فاز به : جائزة النم�ضا الكربى 1993

اآخر �ضباق �ضارك به : جائزة �ضان مارينو الكربى 1994

إنجازات وأرقام سينا:
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ما يزال بطل العامل ال�ضابق يف �ضباقات الفورموال 1، مايكل �ضوماخر، 

يف غيبوبته اال�ضطناعية التي اأدخله فيها االأطباء عقب تعر�ضه حلادث 

تزلج خطري يف اأحد منتجعات جبال االألب الفرن�ضية نهاية العام املا�ضي، 

واجلديد واملقلق يف نف�س الوقت هو اأنه قد فقد بالفعل 25 % من وزنه 

واأن ج�ضم مل يعد يزن اأكرث من 54 كيلوغراماً.

التي  اال�ضطناعية  غيبوبته  يف  وهو  يوماً   84 �ضوماخر  على  ومّر 

اأدخله فيها االأطباء منذ الـ 29 من �ضهر دي�ضمرب املا�ضي، بعد تعر�ضه 

الإ�ضابات خطرة بالدماغ خالل تزجله ب�ضرعات منخف�ضة على منحدرات 

منتجع مرييبل ال�ضهري يف فرن�ضا. 

وقد خ�ضع منذ اأن مت نقله اإىل م�ضت�ضفى غرونوبل اجلامعي، بوا�ضطة 

اإىل عمليتني جراحيتني، و�ضط ترقب وقلق من كافة  املروحيات،  اإحدى 

اأقربائه واأ�ضدقائه وحمبيه.

ورغم تاأكيدات عائلته، مديرة اأعماله، �ضابني كيهم، و�ضديقه املقّرب، 

جان تودت، على اأنهم ما يزالون مت�ضبثني باالأمل، اإال اأنه ال توجد اأخبار 

املعالج  الطبي  فريقه  يحدو  الذي  التفاوؤل  مدى  بخ�ضو�س  بها  موثوق 

حول ما ميكن اأن يحدث ل�ضوماخر م�ضتقبالً.

هذا، وقد وبداأ يخف�س االأطباء من كمية املواد املخدرة التي يعطوها 

له قبل �ضهر من االآن، لكنه ما يزال فاقداً للوعي، وال يعطي اأي اإ�ضارة دالة 

على اأنه مدرك لالأجواء املحيطة به. 

�ضبورت  ديلو  غزيتا  ال  و�ضحيفة  االأملانية  بيلد  جملة  واأوردت 

االيطالية يف هذا ال�ضياق عن دكتور كريت ديهم، من م�ضت�ضفى كارل�ضباد 

التعليمي يف اأملانيا، قوله: »بينما تعترب عملية فقدان الوزن لدى مر�ضى 

كبرياً  قدراً  يعترب  كيلوغراماً   20 فقدان  فاإن  طبيعية،  عملية  الغيبوبة 

بالن�ضبة لالأ�ضخا�س الذين تت�ضم اأج�ضامهم باأوزان طبيعية«.

وتابع ديهم حديثه يف نف�س ال�ضياق بالقول: »يتعني علينا افرتا�س 

لتوقف اجل�ضم عن احلركة«.  اأن ع�ضالته قد تدهورت ب�ضكل كبري نظراً 

يومية،  ب�ضورة  عاماً،   45 �ضوماخر،  ومفا�ضل  ع�ضالت  تدليك  ورغم 

اأثناء مكوثه يف العناية املركزة، اإال اأن دكتور ديهم اأ�ضار اإىل اأن كل هذه 

املحاوالت لي�ضت كافية من اأجل وقف انكما�س الع�ضالت.

وبينما �ضبق لالأطباء اأن اأخربوا اأفراد عائلته باأنه لن يتماثل لل�ضفاء 

اإال مبعجزة، فاإنهم قد اأو�ضحوا اأي�ضاً اأنه حتى واإن ا�ضتفاق، فاإنه �ضيحتاج 

اإىل عدة �ضنوات من العالج املكثف لكي يتمكن من ا�ضرتداد كامل قدرته 

على حتريك اأطرافه وعلى التحدث. 

ويعترب �ضوماخر املعروف اأي�ضا )ب�ضومي( املت�ضابق االأ�ضهر واالأجنح 

يف العامل، الذي حاز على بطولة العامل للفورميال 1 �ضبع مرات.

مونزا  حلبة  على  ال�ضيارات  �ضباقات  اعتزاله  اأعلن   2006 عام  يف 

غران  مر�ضيد�س  لفريق  بتوقيعه   2009 �ضنة  يعود  اأن  قبل  االإيطالية 

بري، واأنهى م�ضريته الريا�ضية احلافلة العام املا�ضي يف �ضباق الفورميال 

1 بالربازيل واحتل فيه �ضوماخر املركز الثالث ع�ضر.

غرب  كولونيا  �ضواحي  باإحدى   1969 عام  �ضوماخر  مايكل  ولد 

اأملانيا، وبداأ ممار�ضة قيادة ال�ضيارات منذ الرابعة من عمره يف �ضباقات 

الكارتينغ، اإىل اأن و�ضل اإىل الفورميال 2 مع عدد من �ضركات ال�ضيارات، 

ويف عام 1991 ان�ضم �ضوماخر اإىل فريق جوردن قبل اأن ينتقل اإىل فريق 

االحرتايف، حيث  امل�ضار  احلقيقية يف  انطالقته  فيه  عرف  الذي  بينتون 

انتقل  الفورميال 1، ويف ظرف عام  �ضنة 1994 على بطولة  حاز معه 

االأملاين اإىل فريق فرياري االإيطايل ليبداأ م�ضريته الناجحة مع هذا الفريق.

وخالل م�ضريته الريا�ضية احلافلة تعر�س �ضوماخر اإىل عديد املتاعب 

ال�ضحية ومنها تعر�ضه حلادث �ضنة 1999 يف حلبة �ضلفر�ضتون، والذي 

اأبعده ملدة طويلة عن ال�ضباقات.

ما يزال فاقدًا للوعي وخسر 25 % من وزنه

مايكل شوماخر أسطورة الفورموال.. مسيرة رياضية حافلة بالبطوالت

حلبة البحرين تطلق اسم شوماخر على أولى منعطفاتها
اأعلنت حلبة البحرين الدولّية »موطن ريا�ضة ال�ضيارات يف ال�ضرق االأو�ضط« عن تكرميها لبطل العامل االأملاين مايكل �ضوماخر من 

خالل ت�ضمّية املُنعطف االأّول للحلبة با�ضمه وذلك بعد الت�ضاور مع عائلته. وتاأتي هذه املُبادرة يف ذكرى تنظيم الن�ضخة العا�ضرة من 

جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 2014،، حيث �ضينطلق ك�ضباق ليلي الأول مرة على االإطالق.

الالفت اأنه اأثناء ت�ضميم احللبة، كان ل�ضوماخر دور بارز يف العديد من االإ�ضهامات واالآراء، لعل من اأبرزها اإعطائه مالحظاته من 

وجهة نظره ك�ضائق اأثناء ت�ضميم املُنعطف االأّول، وتاأكده من اأن املنعطف ي�ضكل حتدياً كبرياً يف وجه ال�ضائقني، ومينح فر�ضاً للتجاوز.

اإدارة حلبة البحرين الدولّية فكان له الت�ضريح االتي. :«تاأتي هذه اخلطوة بتوجيهات �ضامية من  اأما زايد الزياين رئي�س جمل�س 

�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، لتكرمي �ضخ�ضية 

لعبت دوًرا رئي�ضاً يف تاريخ حلبة البحرين الدولّية، �ضخ�ضية ريا�ضية فذة تركت ب�ضماتها الوا�ضحة على �ضاحة بطولة العامل ل�ضباقات 

الفورموال واحد«.
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مجموعة الدعم اللوجستي
واثناء  ال�ضباق  قبل  وال�ضائقني  لل�ضباق  االحتياجات  كافة  بتوفري  يقومون 

ال�ضباق وبعد ال�ضباق، وكذلك يقومون بتوفري املتطلبات التي يحتاجها املنظمني 

لل�ضباق.

جمموعة انقاذ ال�ضيارات

يقومون بنقل ال�ضيارات التي قد تتعر�س حلوادث على �ضاحنات خم�ض�ضة 

لنقل ال�ضيارات واخذها للكراجات لفتح امل�ضار لل�ضيارات االخرى حتى متر دون 

ان تتعرقل من ال�ضيارات املتعر�ضة حلادث، وكذلك يقومون بنقل ال�ضيارات التي 

تتعطل اثناء ال�ضباقات.

مجموعة إخماد الحريق
يقومون باخماد احلرائق الناجتة عن ت�ضادم ال�ضيارات ببع�ضها، وهوؤالء مت 

تدريبهم على كيفية اخماد احلريق وهم موؤهلني وحا�ضلني على رخ�س يف اخماد 

االبواب  ال�ضيارات يف حالة تعطل  كيفية قطع  تدريبهم على  كذلك مت  احلريق، 

واخراج ال�ضواق ب�ضرعة حتى ال يتعر�ضون للحرق

جمموعة امل�ضعفني

يتواجد مركز طبي متكامل لنقل امل�ضابني يف احللبة، مت تدريبهم بالتعاون 

مع م�ضت�ضفى ال�ضلمانية والع�ضكري على يد رئي�س الطواريء الذي قام بتدريب 

مت  كما  امل�ضت�ضفيات،  يف  املتواجدين  واملمر�ضني  االطباء  من  كبرية  جمموعة 

ال�ضواق واملنظمني  ار�ضال بع�س املنظمني يف دورات خارجية من اجل ا�ضعاف 

واملتواجدين يف ال�ضباقات اذا ما ا�ضتدعى االمر.

مجموعة التحكم
رئي�س  املجموعة  هذه  يف  ويكون  بال�ضباق،  للتحكم  غرفة  يف  يتواجدون 

ونائب للرئي�س، وتقوم هذه املجموعة مبراقبة جمريات ال�ضباق للتاأكد من ان كل 

�ضيء على ما يرام من خالل كامريات مراقبة مت تثبيتها يف كل زاوية من زوايا 

حبهم لرياضة سباقات السيارات دفعهم للتطوع

»المارشالز« جنود مجهولون وراء نجاحات 
سباقات الفورموال 1 في البحرين

كتب - ح�سني املرزوق :

تتوا�سل جناحات حلبة البحرين الدولية 

يف اقامتها ل�سباقات الفورموال 1 يف كل عام، 

واحلقيقة ان وراء هذا النجاح جنود جمهولون 

قد نلمحهم عند م�ساهدتنا لل�سباق لكننا 

نت�ساءل عن هويتهم او الأي الفرق ينتمون، 

انهم منظمو ال�سباق اللذين ينتمون لنادي 

منظمني ال�سيارات او »املار�سالز« وهم �سباب 

بحرينيني من اجلن�سني تطوعوا ب�سبب تعلقهم 

بريا�سة �سباقات ال�سيارات وعملوا معاً كفرق 

االورك�سرتا ليخرجوا لنا �سباق الفورموال 

1 يف كل عام وال�سباقات االخرى من دون 

اخطاء تذكر، مت تاأ�سي�س هذا النادي مع 

انطالقة اول �سباق للفورموال 1 يف البحرين 

عام 2004، وكان لنا لقاء مع املنظمني 

املتواجدين يف احللبة وقد كان كالتايل:

حتدثنا مع نائب رئي�س نادي املار�سالز 

احمد ديب كزبر و قال: »نادي منظمني 

ال�سيارات تاأ�س�س عن طريق االحتاد البحريني 

لل�سيارات مبجموعة من ال�سباب حوايل قرروا 

تاأ�سي�س نادي منظمني ال�سيارات، وبداأنا 

بتنظيم زيارات خارجية مثل ا�سرتاليا واملانيا 

للتدرب على كيفية تنظيم ال�سباقات املختلفة 

خ�سو�ساً �سباقات الفورموال 1، واالآن النادي 

يتكون من حوايل 1400 ع�سو من اجلن�سني 

يعمل منهم حوايل 850 ع�سو على �سباق 

الفورموال 1، وهوؤالء مت تدريبهم على كافة 

االق�سام املختلفة ويف النهاية يتم توزيعهم 

على ح�سب ادائهم اىل فرق خمتلفة تعمل على 

وترية واحدة من اأجل اخلروج بال�سباق على 

اف�سل وجه ومن هذه املجموعات:
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احللبة، باال�ضافة اىل جمموعة تقوم باعداد تقارير حتتوي على كل ما يقوله املنظمون او 

»املار�ضالز« املتواجدون على احللبة بوا�ضطة الربقيات، كما يتواجد يف هذه الغرفة مع 

جمموعة التحكم روؤ�ضاء كل جمموعة مثل امل�ضعفني واالنقاذ او اخماد احلرائق.

مجموعة السكرتارية 
تقوم هذه املجموعة بتوزيع االوقات اخلا�ضة بال�ضباق ومتابعتها ثانية بثانية، كما 

يقومون بالتاأكد من �ضالحية رخ�س املنظمني اأو »املار�ضالز«

ال  متطوعون  هم  »املار�ضالز«  اأو  املنظمني  كل  »ان   : النادي  رئي�س  نائب  ويتابع 

للتطوع وامل�ضاركة يف اجناح  ال�ضيارات دفعهم  لريا�ضة  اي رواتب، فحبهم  ي�ضتلمون 

ال�ضباقات املقامة على ار�س حلبة البحرين الدولية، وان املار�ضالز املتواجدون يف احللبة 

هم موؤهلون اي�ضاً لتحكيم ال�ضباق اال ان االحتاد الدويل لل�ضيارات يقوم بجلب حكام من 

اخلارج ليتولوا مهمة حتكيم ال�ضباق واملار�ضالز يقومون مب�ضاعدتهم يف التحكيم.

وا�ضاف ان نادي املار�ضالز ي�ضم اع�ضاء من اجلن�ضني من �ضن 18 عام، واملهام يتم 

توزيعها على كل من يربع يف احد املجاالت بالت�ضاوي، فالبع�س يعتقد ان الفتيات او 

ال�ضيدات ال يوؤدون مهمات �ضعبة كال�ضباب كونهم من فئة االناث، اال ان الواقع هناك 

املجموعة  تاأدية مهام هذه  يتمكنون من  ال�ضباب ال  يتم و�ضعهم يف جمموعات  فتيات 

مثل الفتيات، والباب مفتوح للجميع ملن يرغب بالتطوع فنادي املار�ضالز ال يرف�س احد 

وقد  خارجية  بعثات  وار�ضالهم يف  بتدريبهم  ونقوم  املتطوعني  ن�ضتقبل  فنحن  اطالقاً 

ا�ضكر كل من  »اأحب  قائال:  ا�ضابيع، وختم حديثه  اىل 8  التدريب من 6  ت�ضتغرق مدة 

�ضاندنا من وزارات حكومية و�ضركات، واماكن عمل »املار�ضالز« لتفريغهم من اعمالهم 

التي  لالأيام  ال�ضكر  جزيل  واقدم  فيها،  املار�ضالز  نادي  يحتاجهم  قد  التي  الفرتات  يف 

�ضت�ضهم يف تعريف اجلمهور باملهام التي يقوم بها نادي املار�ضالز«.

كما قامت االأيام مبقابلة عدد من املنظمني اأو »املار�ضالز« و كانت من بينهم حنان 

حممد عمر، التي تقوم بعمل ال�ضكرتارية حيث قالت حنان: »ان�ضممت لنادي »املار�ضالز« 

منذ عام 2004، وقمت ب�ضغل عدة منا�ضب حتى و�ضلت لوظيفة �ضكرتارية الفعاليات 

و�ضالمة  �ضحة  من  بالتاأكد  خاللها  من  اقوم  والتي 

وتوفري  ال�ضباقات،  اوقات  من  والتاأكد  »املار�ضالز«، 

االأعالم والربقيات للمار�ضالز«.

»ان�ضممت  فقالت:  مطيويع  عبداهلل  دانة  اما 

الفورموال  �ضباق  بعد  من   2005 عام  يف  للنادي 

1، وكانت مهمتي هي ازالة القطع التي ت�ضقط على 

احلريق  اخماد  ال�ضيارات،  ا�ضطدام  نتيجة  امل�ضمار 

وم�ضح الزيوت التي قد تقع على االر�س يف اوقات 

حمدودة جداً حتى ال تت�ضرر ال�ضيارات االخرى، ومن 

ثم كانت وظيفتي التوا�ضل مع ال�ضواق من خالل رفع 

االعالم ذات االلوان املختلفة فاالأعالم ال�ضفراء ت�ضري 

فاأنا  االآن  اما  �ضالك،  وامل�ضمار  احلادث  انتهاء  اىل  ت�ضري  اىل وجود حادث، واخل�ضراء 

ازدادت  وقد  ال�ضكرتارية  جمموعة  اىل  ان�ضم  وانا  املنافذ  بع�س  على  باال�ضراف  اقوم 

م�ضوؤوليتي فا�ضبح علي اتخاذ قرارات �ضريعة وكذلك حملت م�ضوؤولية املار�ضالز اللذين 

يندرجون حتتي يف هذه املجموعة«.

يف  النقاط  بع�س  على  فريق  كقائد  االآن  »اعمل  حبيب:  ا�ضماعيل  قال  جهته  ومن 

جمموعة التحكم، فاأنا وجمموعتي ننقل للمتواجدين يف غرفة التحكم ما ال ي�ضتطيعون 

روؤيته، وتابع: »نتمنى ان نح�ضل على الدعم حتى نقوم بتدريب منظمي ال�ضباقات يف 

الدول االخرى، كما امتنى ان يتم توفري مقراً لنا لرتتيب اجتماعاتنا فيه«.

هي  ووظيفتها   ،2008 عام  منذ  للنادي  ان�ضمت  انها  اىل  املهندي  موزة  وا�ضارت 

اخبار املراقبني مبا يدور على احللبة من حوادث او احتياجات ال�ضواق عرب الربقيات«.

عام  منذ  للنادي  ان�ضم  الذي  اللوج�ضتي  الدعم  احمد �ضالح من جمموعة  قال  كما 

2004: » اقوم بتجهيز كل االغرا�س من اأعالم، ماأكوالت، مياه، برقيات، من�ضات، لوازم 

طبية، و�ضائل نقل داخل احللبة، وكل ما قد يحتاجه جميع من ي�ضارك يف ال�ضباق«.

�ضوت�ضي )رو�ضيا( 25 فرباير )د ب اأ( - اأعرب املهند�س 

�ضيارات  �ضباقات  م�ضمار  م�ضمم  تيلكه  هريمان  االأملاين 

فورموال-1 يف املتنزه االأوملبي مبنتجع �ضوت�ضي الرو�ضي عن 

اعتقاده باأن امل�ضمار �ضيكون جاهزا متاما وبال اأي م�ضاكل يف 

اأكتوبر املقبل. 

االأملانية  االأنباء  وكالة  اإىل  ت�ضريحات  يف  تيلكه،  وقال 

)د.ب.اأ( ، »كل �ضيء ي�ضري طبقا للخطة.. �ضيكون 

م�ضمارا يت�ضم بال�ضرعة الفائقة«. 

يف  ويقع  ميالً   5853 امل�ضمار  طول  ويبلغ 

املتنزه االأوملبي ل�ضوت�ضي بجوار البحر االأ�ضود. 

وقال تيلكه /59 عاما/ »الهدف هو اأن نظهر 

لعد�ضات امل�ضورين هذه املن�ضاآت الهائلة«. 

حلبات  من  العديد  �ضمم  اأن  لتيلكه  و�ضبق 

تيلكه  ويرى  بفورموال-1.  اخلا�ضة  ال�ضباق 

 12 يف  �ضوت�ضي  م�ضمار  على  املقرر  ال�ضباق  اأن 

باأنه  علما  باهرا  جناحا  �ضيحقق  املقبل  اأكتوبر 

�ضيكون اأول �ضباق لفورموال-1 يقام يف رو�ضيا. 

من  الكثري  هناك  اأن  »اأعتقد  تيلكه  وقال 

اأجواء  هناك  �ضتكون  املحركات..  ريا�ضة  جتاه  احلما�س 

خا�ضة للغاية بال �ضك«. 

ال�ضاد�ضة  باملحطة  �ضوت�ضي  يف  فورموال  �ضباق  وياأتي 

الكربى  اجلائزة  بطولة  ت�ضهدها  حمطة   19 من  ع�ضرة 

ل�ضباقات فورموال- هذا املو�ضم.

اإكلي�ضتون رئي�س  مع بريين  ال�ضباق عقداً  ووقع منظمو 

الرابطة املنظمة للبطولة )مالك احلقوق التجارية للبطولة( 

البطولة  �ضباقات  اأحد  امل�ضمار  هذا  ي�ضت�ضيف  باأن  يق�ضي 

�ضنويا حتى عام 2020. 

التكاليف  اأن  اإىل  الرو�ضية  االإعالم  و�ضائل  واأ�ضارت 

االإجمالية لهذا امل�ضمار تبلغ 250 مليون يورو )337 مليون 

دوالر(. 

منتجع سوتشي يستضيف أول 
سباق لفورموال-1 في روسيا 
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عدد خاص بمناسبة سباق الفورموال

تشمل المحركات ونظام الطاقة وعقوبات على السائقين

تغييرات جذرية على اللوائح وتقنية 
السيارات لمسابقات فورموال-1

المحركات:
انتهى ع�ضر حمركات اال�ضتن�ضاق، وبداأت فورموال-1 

امل�ضحونة،  التوربينية  املحركات  االعتماد على  جمددا يف 

بدالً من حمركات 2.4 لرت ذات ثماين ا�ضطوانات، ويتحتم 

على ال�ضيارات االآن اأن ت�ضم وحدة طاقة ذات �ضعة تبلغ 

1.6 لرًتا بجانب �ضت ا�ضطوانات، مما يجعل ال�ضيارة اأكرث 

هدوء عن ذي قبل.

نظام الهجين:
الطاقة(  ا�ضتعادة  )نظام  اإ�س«  اآر  »اإي  الهجني  نظام 

ثانية،   33.3 يف  ح�ضاًنا   160 تبلغ  اإ�ضافية  قوة  يوفر 

يف تغيري هائل باللوائح، حيث كان النظام ال�ضابق »كيه 

قوة  ينتج  احلركية(  الطاقة  ا�ضرتداد  )نظام  اإ�س«  اآر  اإي 

قدرها 82 ح�ضاًنا خالل 6.67 ثانية يف اللفة. باالإ�ضافة 

اإىل ذلك، يجب اأن تزن ال�ضيارات االآن ما ال يقل عن 691 

كيلوجراًما، �ضاملة وزن ال�ضائق، بدالً من 642 كيلوجراًما 

يف املو�ضم املا�ضي.

يحق لكل فريق ا�ضتخدام 100 كيلوجرام من الوقود، 

نحو 130 لرتا، لكل �ضائق على م�ضتوى كل �ضباق، بدالً 

اأنه  يعني  ، مما  املا�ضي  املو�ضم  كيلوجراًما يف  من 150 

يتوجب على ال�ضائقني القيادة ب�ضكل اأكرث كفاءة اإذا اأرادوا 

الفوز يف النهاية.

مقدمة السيارة:
 55 من  كبري  ب�ضكل  ال�ضيارة  مقدمة  تخفي�س  مت 

�ضطح  عن  ارتفاًعا  فقط،  �ضنتيمرت   18.5 اإىل  �ضنتيمرًتا 

من  اأعلى  �ضتكون  ال�ضيارة  مقدمة  اأن  يعني  مما  االأر�س، 

اإىل  يرجع  التغيري  هذا  يف  وال�ضبب  االأمامية،  االأجنحة 

يتعر�ضون  الذين  االآخرين  ال�ضائقني  فر�س  تقلي�س 

ال�ضطدام مبا�ضر مبقدمة ال�ضيارات خالل حوادث الت�ضادم.

األجنحة األمامية:
االأق�ضى  احلد  تقلي�س  مت  حيث  اأ�ضيق،  اأ�ضبحت 

للعر�س من 1.8 مرت اإىل 1.65 مرت، وهو اأمر ذو اأهمية 

االإطارات  حول  الهواء  تدفق  على  ي�ضاعد  الأنه  كبرية 

االأمامية.

األجنحة الخلفية:
مل يعد م�ضموًحا بعد االآن با�ضتخدام اجلناح ال�ضفلي 

حماولة  على  االآن  املهند�ضون  ويعمل  املوؤخرة،  يف 

التعوي�س عن فقدان القوة ال�ضفلية لل�ضيارة.

العادم:
ال�ضيارة  و�ضط  يف  للعادم  واحد  خمرج  االآن  يوجد 

اأنابيب  من اخللف مقارنة مبخرجني يف ال�ضابق، ومتتلك 

العادم اجلديد اإمكانية امليل خم�س درجات �ضعوًدا وتقع 

حتت اجلناح اخللفي.

مراكز االنطالق:
للمرة االأوىل لن يتم ت�ضنيف مراكز انطالق ال�ضائقني 

ولكن  املا�ضي،  املو�ضم  بها  اأنهوا  التي  املراكز  خالل  من 

املا�ضي،  املو�ضم  من  اللقب  االأول مت حجزه حلامل  املركز 

اأما ال�ضائقني االآخرين فلهم حرية اختيار اأي رقم بني الثاين 

و99.0 كاأ�س اأول املنطلقني؛ �ضوف يتم منح ال�ضائق الذي 

حقق اأكرب عدد من االنطالقات من املركز االأول يف املو�ضم 

بكاأ�س خا�س.

عقوبات جديدة: 
ينال ال�ضائق عقاب زيادة 5 ثواٍن على وقته يف حال 

نقطة جزاء يف  ينال 12  �ضائق  وكل  اخلفيفة،  املخالفات 

نف�س املو�ضم يعاقب باحلرمان من القيادة ل�ضباق واحد.

ي�سهد املو�سم 

اجلديد من بطولة 

العامل ل�سباقات 

�سيارات فورموال-1 

تغيريات جذرية يف 

ال�سيارات واللوائح، 

يف اأكرب عملية اإ�سالح 

فني يف تاريخ البطولة 

اأقرها االإحتاد الدويل 

لل�سيارات.
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السائقون ُيدافعون عن الُمحركات الجديدة واأللماني فيتيل ينتقدها

إيكلستون: صوت المحركات الجديدة أقوى مما توقعت 

لبطولة  التجارية  احلقوق  عن  امل�ضئول  اإيكل�ضتون  بريين  قال 

من  ال�ضادرة  االأ�ضوات  اأن  فورموال-1  ال�ضيارات  ل�ضباقات  العامل 

املحركات التوربينية اجلديدة واملكونة من �ضت ا�ضطوانات »يف 6« 

تبدو اأقوى مما كان يتوقعه. 

�ضبورت�س«  »�ضكاي  حمطة  مع  مقابلة  يف  اإيكل�ضتون  و�ضرح 

التليفزيونية على هام�س ح�ضوره للتجارب احلرة ل�ضباق اجلائزة 

قليال  اأعلى  املحركات  من  ال�ضادرة  االأ�ضوات  »اإن  املاليزي  الكربى 

مما كنا نتوقع، ولكن اذا متكنا من رفع ال�ضوت اكرث قليال عما هو 

عليه.. عندئذ �ضوف تكون االأمور على ما يرام«. 

حمطات  تنقلها  التي  املحركات  اأ�ضوات  »اإن  اإيكل�ضتون  اأ�ضاف 

التليفزيون تبدو غري حمتملة، امل�ضكلة لي�ضت يف ذلك، ولكنها تتعلق 

باجلمهور الذي ياأتي واأجواء �ضباقات فورموال1«.

خلفّية  على  املُختلفة  الت�ضريحات  وبعد  اأخرى،  جهة  ومن 

يف  االأوىل  اجلولة  يف  واحد  الفورموال  ملُحركات  اجلديد  ال�ضوت 

ة  اأ�ضرتاليا وما تالها من اإنتقادات الذعة من بع�س االأطراف املُخت�ضّ

املُحركات  عن  ال�ضائقني  من  عدد  دافع  واحد،  الفورموال  بدائرة 

اجلديدة باإ�ضتثناء االأملاين �ضيبا�ضتيان فيتيل.

ويف املُوؤمتر ال�ضحفي الذي �ضّم 6 �ضائقني على هام�س اإنطالق 

اجلولة الثانّية من بطولة العامل ل�ضباقات الفورموال واحد، �ُضِئل كّل 

واحد منهم عن راأّيه بال�ضورة اجلديدة للفورموال واحد.

كاموي  الياباين  وقال 

ال�ضيارات  اإنتقلت  عندما  »اأتذّكر  كاترهام  فريق  �ضائق  كوبايات�ضي 

من اإ�ضتخدام حُمركات الفي10 اىل الفي8، كانت عناوين ال�ضحف 

اأ�ضهر ن�ضي اجلميع هذا  ُم�ضابهة ليومنا احلايل، ولكن بعد ب�ضعة 

االأمر. لذلك، ال اأعتقد باأّن ذلك ُي�ضّكل ُم�ضكلة كبرية«. واأ�ضاف »اأعتقد 

بالن�ضبة اإلينا، ك�ضائقني، زادت �ضعوبة قيادة ال�ضيارات واأنا �ضعيد 

جًدا حيال ذلك«.

اجلديدة  املُحركات  »لقد غرّيت  فقال  نيكو روزبرغ  االأملاين  اأّما 

ترتيب الفرق وهذا �ضيء جيد بالن�ضبة للجميع بعدما �ضيطر �ضائق 

اأمر  وهذا  التغيري  اىل  نحتاج  ُكّنا  املا�ضي.  البطولة يف  على  واحد 

جيد. كما اإّن ال�ضيارات باتت مُمتعة اأكرث من ناحّية القيادة«.

من جهته قال �ضائق تورو رو�ضو اجلديدة دانييل كيفيات »من 

ال�ضائع جًدا اإنتقاد الفورموال واحد يف الوقت احلا�ضر. ُهناك دائًما 

بع�س التكنولوجيا اجلديدة التي تدخل على الفورموال واحد وهذا 

اأمر ُمثري لالإهتمام«.

عن  فيتيل  �ضيبا�ضتيان  االأملاين  ك�ضف  اأخرى،  جهٍة  من  ولكن 

عن  �ُضِئل  عندما  اجلديدة  املُحركات  اأ�ضوات  حول  ال�ضريح  راأّيه 

جيد  االأمر  باأّن  اأعتقد  ال  ُمقرف.  »اإّنه  قائالً  اخلمي�س  اليوم  ذلك 

اأن  يجب  واحد  الفورموال  ريا�ضة  باأّن  اأعتقد  للُم�ضجعني.  بالن�ضبة 

اأّهم  من  ال�ضوت  ُيعترب  اإذ  ُمذهلة،  االأ�ضياء. لو كان اخليار تكون 

حُمركات  اأعدت  لكنُت  بيدي 

الفي12«.
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اقامة  ان  تقول  �ضنوات   5 منذ  البحرين  يف  مقيمة  برازيلية  وهي  ماريال 

البحرين ل�ضباق الفورموال1 يعود بالنفع على البحرين من اجلانب االقت�ضادي 

من خالل ا�ضتقطابها ل�ضواح مهوو�ضني مبتابعة اأحداثه وفعالياته، فالفورموال1 

ال�ضباق يف  اقامة  العامل، وتابعت اعتقد ان جتربة  مبثابة اعالن للبحرين يف 

الليل �ضتكون جتربة خمتلفة ورائعة خ�ضو�ضاً اجلو الذي يكون معتدالً اثناء 

الليل.

وعن متابعتها ل�ضباقات الفورموال1 بانتظام قالت ماريال: »مل يفتني اي 

�ضباق للفورموال1 منذ قدومي للبحرين، فاأنا حري�ضة على متابعته واحل�ضور 

فيليبي  ال�ضائق  ا�ضجع  كربازيلية  وانا  املمتعة  جوالته  مب�ضاهدة  لال�ضتمتاع 

ما�ضا من فريق فرياري، وا�ضافت قبل عامني تواجدت كل عائلتي يف البحرين 

فحر�ضت على اخذهم ل�ضباق الفورموال1 وقد ا�ضتمتعوا مب�ضاهدة ال�ضباق«.

 5 حوايل  منذ  البحرين  يف  مقيم  �ضربي  وهو  »�ضلوبودان  قال  جهته  من 

فهذا  الروعة  غاية  يف  حدث  للفورموال1  البحرين  �ضباق  ان  تقريباً،  �ضنوات 

متابعة  على  يحر�ضون  الذين  االجانب  ال�ضواح  من  العديد  ي�ضتقطب  ال�ضباق 

من  االقت�ضادية  احلركة  تن�ضيط  يف  �ضي�ضهم  مما  ال�ضباقات  من  النوعية  هذه 

خالل اقامتهم يف الفنادق وارتياد املطاعم وغريها. 

اما عن اقامة �ضباق الفورموال1 يف الليل فقال �ضلوبودان: »اتوقع ان يكون 

�ضباق هذه ال�ضنة اف�ضل من ال�ضابق فاجلو جميل ليالً خالل هذه الفرتة، وعن 

متابعته ل�ضباق الفورموال قال �ضلوبودان: »ح�ضرت مرتني �ضباق الفورموال1 

فاأنا من حمبي  ال�ضنة  ل�ضباق هذه  ا�ضتطيع احل�ضور  ان  البحرين وامتنى  يف 

الفورموال1 وكذلك من ع�ضاق فرقة الروك املعروفة »ذا �ضكوربيونز«، وامتنى 

ان يفوز ال�ضائق فيليبي ما�ضا من فريق فرياري يف �ضباق البحرين«.

أكدوا أن إقامة السباق لياًل سيكون أكثر متعة وإثارة

أجانب مقيمون في البحرين: سباق
الفورموال1 يعكس ثقافة البحرين لدول العالم

كتب - ح�سني املرزوق:

�سباقات الفورموال1 

ت�ستقطب العديد من املتابعني 

لها من خمتلف دول العامل، 

فهي احلدث االبرز يف عامل 

ريا�سة ال�سيارات ومكانتها 

مثل مكانة كاأ�س العامل لكرة 

القدم لدى جماهريها العري�سة، 

ومن كل البلدان هناك متابعون 

لهذه النوعية من ال�سباقات، لذا 

قمنا مبقابلة عدد من االجانب 

املقيمني يف البحرين للتعرف 

على انطباعاتهم عن اقامة 

�سباق البحرين للفورموال1 لهذا 

العام اثناء الليل وكانت اآراوؤهم 

كالتايل:
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اما اال�ضبانية فاني�ضا دياز اكدت على ت�ضجيعها ملواطنها ال�ضائق اال�ضباين 

الفوز، وا�ضافت: »يف اعتقادي  الونزو من فريق فرياري ومتنت له  فريناندو 

�ضيكون �ضباق هذا العام رائعاً ب�ضبب اقامته اثناء الليل فاجلو يكون جميل جداً 

ل�ضباق  البحرين  اقامة  ان  »اعتقد  العام«، وتابعت:  الفرتة من  ليالً خالل هذه 

بحجم �ضباق الفورموال1 �ضيعزز من مكانتها بني الدول و�ضيظهرها يف املحافل 

الريا�ضية و�ضينع�س االقت�ضادي البحريني«.

ال�ضباقات  من  النوعية  هذه  ملثل  البحرين  باقامة  فيمانيا  ال�ضربي  وا�ضاد 

كونها تعرف االجانب بالبحرين اكرث، وا�ضاف مل اتعرف على البحرين اال من 

خالل الفورموال1 وذلك قبل جميئي للبحرين قبل عامني، وتابع: »منذ قدومي 

للبحرين وانا احر�س على احل�ضور يف حلبة البحرين الدولية من اجل متابعة 

ال�ضباق عن قرب ف�ضباق البحرين بحق جتربة ال تو�ضف خ�ضو�ضاً وان �ضباق 

هذا العام �ضتتم اقامته يف اثناء الليل، ومتنى ان يفوز ال�ضائق فيليبي ما�ضا من 

فريق فرياري ب�ضباق البحرين لهذا العام«.

من جهتها اكدت اال�ضبانية ماريا وهي مقيمة يف البحرين منذ 5 �ضنوات 

البحرين  �ضباق  اثنت على  الليل، كما  اثناء  ال�ضباق  اقامة  بفكرة  اعجابها  على 

�ضباق  ح�ضور  على  احر�س  وانا  للبحرين  قدومي  »منذ  قائلة:  للفورموال1 

حول  املقامة  ال�ضباقات  جميع  عن  يختلف  البحرين  يف  فال�ضباق  الفورموال1 

العامل وله نكهة خا�ضة كونه يحمل يف طياته ثقافة البحرين وهي مميزة بني 

دول العامل التي ت�ضت�ضيف ال�ضباق على ارا�ضيها«.

خالل  من  وثقافتها  البحرين  على  النا�س  يتعرف  ان  اجليد  من  وقالت 

�ضيعاودون  انهم  من  متاأكدة  فاأنا  لل�ضباق  ح�ضروا  ولو  الفورموال1،  �ضباق 

القدوم مل�ضاهدته على ار�س البحرين حتديداً، وتابعت انا من م�ضجعي ال�ضائق 

اال�ضباين فرناندو الون�ضو من فريق فرياري وامتنى له كل التوفيق والنجاح يف 

�ضباق البحرين للفورموال1«.

اما الرومانية اندريا فتقول: »اعتقد انني حمظوظة فاأنا اتيت للبحرين منذ 

حوايل �ضهرين واذا بي ا�ضمع ان �ضباق البحرين �ضتتم اقامته ليالً، فاأنا عازمة 

على ح�ضور �ضباق الفورموال1 املقام يف البحرين اال انني تخوفت بع�س ال�ضيء 

الذي  بال�ضباق  �ضا�ضتمتع  بانني  يقني  على  انا  االآن  لكن  اجلو  حرارة  ب�ضبب 

�ضيقام ليالً«، وا�ضافت: »اعتقد ان اقامة البحرين ل�ضباق الفورموال1 امر بالغ 

االهمية فهذا ال�ضباق ي�ضتقطب �ضواح اجانب من خمتلف بلدان العامل والذين 

بدورهم �ضي�ضهمون يف حتريك العجلة االقت�ضادية«، وتابعت: »�ضاأح�ضر �ضباق 

هذا العام ال�ضجع لوي�س هاملتون من فريق ماكالرن ومر�ضيد�س«.

قال اإيريك بولييه مدير ال�ضباقات يف مكالرين اإن الفريق 

لتقلي�س  ويتطلع  �ضيارته  لتطوير  جريئاً  برناجماً  لديه 

الفجوة مع مناف�ضه مر�ضيد�س بحلول اأول �ضباق يف اأوروبا 

من بطولة العامل لفورموال 1 لل�ضيارات يف مايو املقبل. 

مر�ضيد�س  اأن  »�ضحيح  لل�ضحفيني:  الفرن�ضي  وقال 

ووليامز ميلكان بع�س ال�ضرعة.. رمبا بنحو ن�ضف اأو ثالثة 

اأرباع ثانية من البقية«. 

�ضيارة  بناء  على  ال�ضتاء  خالل  ب�ضدة  »ركزنا  واأ�ضاف: 

قوية وذات كفاءة.. الأننا نعتقد مثلما تاأكد يف �ضباق ا�ضرتاليا 

اأن الكفاءة متثل حموراً للح�ضول على نقاط يف بداية املو�ضم«. 

نحتاج  االأداء..  تطوير  يف  بقوة  من�ضي  »االآن..  وتابع: 

للحاق مبر�ضيد�س وتقلي�س الفجوة بيننا وكذلك مع اآخرين.. 

هدفنا هو اللحاق بهم يف بر�ضلونة ومتابعة ذلك يف ال�ضباقات 

االأوىل باأوروبا«. 

ال�ضباق  وهو  الكربى  اأوروبا  جائزة  �ضباق  و�ضيبداأ 

اخلام�س بني 19 �ضباقاً من املو�ضم يف 11 مايو. 

وب�ضعود ثنائي مكالرين ملن�ضة التتويج كانت هذه املرة 

االأوىل التي يحقق فيها الفريق ذلك منذ 2012 بعدما عانى 

العام املا�ضي من اأ�ضواأ نتائجه يف ع�ضر �ضنوات.

مكالرين يتطلع للحاق
بمرسيدس قبل االنتقال ألوروبا
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المؤيد: الفورموال تعكس حضارة البحرين 
للعالم
اأن  اأكد  املوؤيد  خالد  البحرين  و�ضناعة  جتارة  غرفة  رئي�س 

على  املرجوة  النتائج  حتقيق  يف  �ضي�ضهم  الفورموال1  �ضباق 

ال�ضعيد االقت�ضادي وحتريك العجلة االقت�ضادية وعك�س �ضورة 

اأجمع،  العامل  اأمام  و�ضعبها  البحرين  مملكة  ح�ضارية  عن  طيبة 

ال�ضباق،  هذا  اإجناح  على  البحرين  مملكة  بقدرة  ثقته  عن  معرباً 

مما  ال�ضباق  فعاليات  يف  الفرق  جميع  م�ضاركة  ظل  يف  وخا�ضة 

يوؤكد ال�ضمعة الطيبة للمملكة يف تنظيم هذا احلدث العاملي.

يف  امل�ضاهمة  اىل  البحرينيني  املواطنني  جميع  املوؤيد  ودعا 

�ضتنطلق  التي  الفورموال1  ل�ضباقات  البحرين  ا�ضت�ضافة  اإجناح 

الدولية،  البحرين  حلبة  على  القادم  اأبريل  �ضهر  مطلع  فعالياتها 

اإعالمياً  وقال ان البحرين ككل عام �ضت�ضهد يف هذه الفرتة زخماً 

وحدثاً عاملياً كبرياً ينتظره املاليني حول العامل حيث ُتعد �ضباقات 

الفورموال من اأكرب الفعاليات الريا�ضية واجلماهريية على م�ضتوى 

ال�ضرق االأو�ضط.

فح�ضب  ريا�ضياً  حدثاً  لي�س  ال�ضباق  هذا  اأن  املوؤيد  واأ�ضاف 

االقت�ضادية يف مملكة  الفر�س  وت�ضويق  لرتويج  منا�ضبة  هو  بل 

م�ضيداً مبا حققه  اال�ضتثمارية،  البحرين وو�ضعها على اخلريطة 

منذ  للبحرين  وا�ضتثمارية جّمة  اقت�ضادية  فوائد  ال�ضباق من  هذا 

انطالقته يف عام 2004، وداعياً الفعاليات االقت�ضادية والتجارية 

تدفق  زيادة  من  واال�ضتفادة  احلدث  هذا  ا�ضتثمار  اإىل  البحرينية 

وال�ضياحية،  التجارية  احلركة  لتن�ضيط  البحرين  اإىل  الزوار 

اإ�ضافة اإىل الرتويج للبحرين وملناخها اال�ضتثماري، واإبراز دورها 

احل�ضاري.

الزياني: الفائدة تشمل جميع القطاعات وليس 
الضيافة فقط
و�ضناعة  جتارة  غرفة  وع�ضو  وال�ضناعي  االأعمال  رجل 

البحرين خالد الزياين اأكد من جانبه اأهمية تطوير هذا النوع من 

وخا�ضة  العامل  حول  ال�ضباب  جتذب  التي  الريا�ضية  الن�ضاطات 

للن�ضاط  الداعمة  الفعاليات  هذه  وتكثيف  العربي،  اخلليج  من 

الفورموال1  اأن  اىل  م�ضريا  قطاعاته،  خمتلف  يف  االقت�ضادي 

االأجرة  التجارية على �ضعيد �ضيارات  انتعا�س احلركة  اأ�ضهم يف 

واملجمعات التجارية وحركة املطار.

واأو�ضح اأن جميع القطاعات ا�ضتفادت من اإقامة ال�ضباق على 

اأرا�ضي اململكة و�ضجلت عوائد اقت�ضادية اف�ضل مما كان متوقعا، 

ارتفاعا  يحقق  الفورموال1  ل�ضباقات  االقت�ضادي  املردود  واأن 

املرتبطة  القطاعات  لي�س  ذلك  على  والدليل  عام،  كل  ملمو�ضا 

بالفورموال مبا�ضرة مثل الفنادق واملطار فقط واإمنا ازدياد احلركة 

التذكارية  الهدايا  وحمالت  واملطاعم  واال�ضواق  املجمعات  يف 

و�ضيارات االأجرة وغريها اي�ضا.

واأكد الزياين �ضرورة التو�ضع يف مثل هذه الفعاليات الكبرية 

ومنفعة  عوائد  وحتقق  االقت�ضاد  وحترك  ال�ضواح  جتذب  التي 

500 مليون دوالر العائدات المباشرة وغير المباشرة

فعاليات اقتصادية: هدير السيارات 
في الصخير ينعش قلوبنا وأعمالنا

كتب – خالد مو�سى:

اأجمع اقت�ساديون ورجال اأعمال وم�ستثمرون خ�سي�سا يف قطاع ال�سيافة على اهمية الفورموال1 كاأحد املعامل 

الرئي�سية ململكة البحرين على اخلارطة العاملية، م�سيدين مببادرة القائمني على حلبة البحرين الدولية بالت�سدي ملهمة 

تنظيم �سباق فورموال ليلي الأول مرة يف املنطقة، وموؤكدين اأن جناح تنظيم هذا ال�سباق الذي يحظى بح�سور حملي 

وخليجي ودويل وا�سع اإ�سافة اإىل نحو 200 مليون متابع حول العامل ي�سكل معلما بارزا يوؤكد اأن البحرين باتت 

بجدارة موطنا ل�سباقات ال�سيارات يف ال�سرق االأو�سط.

او  �سياحية  لي�ست  الفورموال  �سباق  تنظيم  مزايا وعوائد  اإن  وامل�ستثمرون  االأعمال  االقت�ساديون ورجال  وقال 

راأ�س فعاليات  تاأتي على  اي�سا، وهي  اجتماعية و�سيا�سية وثقافية  اإىل فوائد  اقت�سادية فح�سب، واإمنا تتعدى ذلك 

اأخرى تت�ساعد وتريتها يف البحرين مثل ربيع الثقافة وكاأ�س اخلليج ومعر�س الطريان وغريها.

ودعوا القطاع اخلا�س على وجه التحديد اإىل املبادرة للدخول يف �سراكات مثمرة مع اإدارة حلبة البحرين الدولية 

اأق�سى فائدة ممكنة، ومن ذلك زيادة الرتويج للفورموال حول العامل واإقامة فعاليات ترفيهية على هام�س  لتحقيق 

�سباق اجلائزة الكربى لطريان اخلليج الليلي الذي ينظم للمرة االأوىل بحلبة البحرين الدولية يف الفرتة من 4 اإىل 6 

اإبريل اجلاري.

عدد خاص بمناسبة سباق الفورموال
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وموؤ�ض�ضات  اأجهزة  بني  التكامل  من  املزيد  اإيجاد  اإىل  ودعا  كبرية، 

التي تعد فر�ضة موؤاتية لتحقيق  الدولية  الفعاليات  الدولة يف هذه 

يف  خ�ضو�ضا  البحرين  على  بالنفع  تعود  التي  االأهداف  من  العديد 

اإىل  الريا�ضة  هذه  اأن جلب  موؤكدا  ال�ضباقات،  فيها  تقام  التي  الفرتة 

خ�ضو�ضا  اإبداعية،  خطوة  ذاتها  يف  بحد  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 

من  قدمت  ملا  تبعا  اململكة،  بها  حظيت  التي  الوا�ضعة  االإ�ضادات  مع 

اإمكانيات، وخطوات متقدمة يف بناء احللبة.

ساجد: 30% ارتفاع
مبيعات الذهب خالل الفورموال
اخلليجيني وع�ضو غرفة  ال�ضاغة  رئي�س جمعية  �ضاجد،  حممد 

اأيام  الذهب حتقق خالل  مبيعات  اإن  قال  البحرين  جتارة و�ضناعة 

الفورموال ن�ضب مبيعات بزيادة ت�ضل اإىل 30% عما هو معتاد، وقال 

»يحظى الذهب البحريني ب�ضمعة عريقة على م�ضتوى العامل، وهو 

املف�ضل لدى �ضرائح وا�ضعة من االأ�ضر اخلليجية، وت�ضكل الفورموال1 

متنوعة  ذهبية  مقتنيات  ل�ضراء  البحرين  ل�ضيوف  موؤاتية  فر�ضة 

لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي اأو كهدايا تذكارية«.

من  البحريني  اخلا�س  القطاع  ا�ضتفادة  �ضرورة  �ضاجد  واأكد 

احلدث  لهذا  البحرين  ا�ضت�ضافة  تتيحها  التي  الكبرية  الفر�س 

النحو  على  يوفرها  التي  الفر�س  واقتنا�س  اال�ضتثنائي،  العاملي 

االأمثل، خا�ضة واأن الكثري من الدول باتت تعول االآن على مثل هذه 

االأحداث الكبرية �ضواء كانت ريا�ضية اأو فنية اأو موؤمترات ومعار�س 

الإنعا�س احلركة التجارية، وبات هناك ما يعرف ب�ضناعة املعار�س 

واملوؤمترات واالأحداث الكبرية.

وراأى �ضاجد ان حلبة البحرين التي اأ�ضحت حمط اأنظار املاليني 

حول العامل قد اأ�ضهمت يف الرتويج ال�ضم البحرين ولالقت�ضاد احلر 

فيها، مردفا ان احللبة الريا�ضية ت�ضكل اليوم موقعا ا�ضرتاتيجيا مهما 

بداأ بجذب امل�ضاريع االقت�ضادية ال�ضخمة اإليه مما �ضيغري يف مالمح 

االقت�ضاد الوطني يف امل�ضتقبل ويعزز الثقة فيه اأكرث فاأكرث. 

األمين: عائدات الفورموال 500 مليون دوالر
من جهته توقع رجل االأعمال ع�ضو جمل�س ادارة غرفة التجارة 

املبا�ضرة  وغري  املبا�ضرة  العائدات  ت�ضل  اأن  االأمني  خالد  وال�ضناعة 

اإىل 500 مليون دوالر،  ال�ضت�ضافة حلبة البحرين الدولية لل�ضباق 

احلدث  هذا  احت�ضان  يف  الباهر  جناحها  اأكدت  البحرين  اإن  وقال 

العاملي ع�ضر مرات متتالية، ما ي�ضري اإىل اأن الثقة يف متانة االقت�ضاد 

البحرين حتتل مكانة رفيعة على خريطة  الوطني مل تتزعزع واأن 

الدول املتح�ضرة ريا�ضيا واقت�ضاديا.

انتعا�ضا  ت�ضهد  ما  عادة  االقت�ضادية  احلركة  اأن  االأمني  واأو�ضح 

القادمني  اعداد  الزيادة يف  ال�ضباق وبعده ب�ضبب  اأ�ضابيع قبل  خالل 

اإىل البحرين، �ضواء امل�ضاركون اأو جمهور امل�ضاهدين من دول جمل�س 

�ضباق  اأن  واأ�ضاف  العامل،  اأنحاء  وبقية  االأو�ضط  وال�ضرق  التعاون 

الفورموال1 قد حرك االقت�ضاد بالفعل خالل ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية 

ومن املوؤمل اأن ي�ضهد ال�ضباق هذا العام -وهو اأول �ضباق ليلي تنظمه 

احللبة- زيادة كبرية يف اأعداد القادمني مل�ضاهدة ال�ضباق رمبا بن�ضبة 

ت�ضل اإىل %25.

كانو: علينا فعل المزيد
نبيل كانو مدير عام ق�ضم �ضفريات كانو يف موؤ�ض�ضة يو�ضف بن 

اأحمد كانو توقع اأن ترتفع ن�ضبة اإ�ضغال الفنادق يف البحرين خالل 

فرتة الفورموال1 ب�ضكل عام وقطاع اخلم�س جنوم منها ب�ضكل خا�س 

اإىل �ضعف االإ�ضغال يف االأيام املعتادة، م�ضريا اإىل اأن فوائد جمة �ضوف 

ال�ضياحية،  القطاعات  جميع  �ضعيد  على  الوطني  االقت�ضاد  يجنيها 

الفنادق وال�ضياحة واأماكن الرتفيه واملجمعات، وذلك  اأبرزها قطاع 

الريا�ضة  هذه  ع�ضاق  من  كبرية  اأعدادا  �ضت�ضتقطب  البحرين  الأن 

العاملية من اخلليجيني والعرب واالأجانب.

كانو، وهو ع�ضو جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة البحرين 

دعا  ال�ضياحة،  جلنة  رئي�س  من�ضب  ال�ضابق  املجل�س  يف  و�ضغل 

لبذل  املبادرة  اإىل  والفندقة  وال�ضيافة  ال�ضياحة  قطاع  يف  العاملني 

الفعاليات  من  للقطاع  فائدة ممكنة  اأكرب  لتحقيق  املزيد من اجلهود 

الريا�ضية وال�ضياحية والثقافية واالقت�ضادية التي ت�ضهدها البحرين 

بكثافة يف االآونة االأخرية، وذلك مبا يدعم اجلهود احلكومية يف هذا 

االإطار.

اجلوار  دول  يف  بنظرائهم  االقتداء  التجار  االأخوة  »على  وقال 

وكيف يبتكرون برامج وفعاليات ويدخلون يف اتفاقيات من �ضاأنها 

والقت�ضاد  ل�ضركاتهم  ممكن  مدخول  اأعلى  وحتقيق  اأعمالهم  تطوير 

واأ�ضاف  لوحدها«،  �ضيء  بكل  تقوم  احلكومة  يرتكوا  اأن  ال  بلدهم، 

وغريها  الدولية  البحرين  وحلبة  وال�ضناعة  الثقافة  مثل  »وزارت 

تقوم بجهود كبرية لتنظيم كثري من الفعاليات ».

وا�ضاد كانوا باحلملة الرتويجية التي تقوم بها حلبة البحرين 

�ضركة  اأن  واأو�ضح  وخارجها،  البحرين  داخل  لل�ضباق  الدولية 

يو�ضف بن اأحمد كانو لديها تفاهم مع �ضركة حلبة البحرين الدولية 

العربي  اخلليج  يف  ال�ضركة  فروع  لدى  احللبة  لن�ضاطات  للرتويج 

وم�ضر واأوروبا وغريها من مناطق العامل، واكد اأن �ضركته اتخذت 

جميع اال�ضتعدادات ال�ضتقبال متابعي ال�ضباق �ضمن برنامج �ضياحي 

متكامل.

رئيس: إشغال فندقي يصل لـ 80 %
اإن  التنفيذي ملجموعة فنادق اخلليج عقيل رئي�س قال  الرئي�س 

ن�ضبة االإ�ضغال يف فندق اخلليج تقدر يف حدود 60% ومن املتوقع 

ارتفاعها يف االأ�ضبوع القادم اإىل 80%، م�ضريا لوجود ن�ضاط ملحوظ 
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يف املطاعم واملوا�ضالت اإ�ضافة ملا �ضهدته اال�ضواق 

تدلل  ن�ضطة  حركة  من  التجارية  واملجمعات 

على  االيجابي  ومردودها  ال�ضباقات  جناح  على 

االقت�ضاد.

ايام  الفنادق  حجوزات  م�ضتويات  اأن  واأكد 

�ضباق جائزة البحرين الكربى تعترب جيدة جدا، 

خ�ضو�ضاً يف فنادق اخلم�س جنوم، لكنه قال اإن 

الفنادق االأقرب حللبة البحرين الدولية هي االأكرث 

دخول  مع  خا�ضة  العالية،  االإ�ضغاالت  يف  حظا 

ما  البحريني وهو  لل�ضوق  الفنادق  اأكرب من  عدد 

العامني  خالل  ال�ضوق  يف  �ضر�ضة  مناف�ضة  اأوجد 

االأخريين.

القطاع  تن�ضيط  بزيادة  تفاوؤله  عن  واأعرب 

ال�ضياحي وما يرتبط به من قطاعات خدمية خالل 

للفورموال  ليلي  �ضباق  اأول  البحرين  ا�ضت�ضافة 

نوعه  من  فريد  ال�ضباق  »هذا  وقال  املنطقة،  يف 

على م�ضتوى املنطقة ومن املتوقع اأن يجذب عددا 

العامل  حول  ال�ضيارات  ريا�ضة  ع�ضاق  من  كبريا 

اخل�ضو�س،  وجه  على  العربي  اخلليج  ومن 

ال�ضباق ليال �ضيمكن كثريا من  اإقامة  خا�ضة واأن 

واإن  حتى  متابعته  من  واخلليجيني  البحرينيني 

كانوا مرتبطني باأ�ضغال خالل النهار«.

الكوهجي: حضور الفورموال
لديه قدرة شرائية عالية
الكوهجي  ابراهيم  توقع  رئي�س،  عقيل  وكما 

رئي�س املجل�س النوعي للتدريب يف قطاع ال�ضيافة 

ونائب املدير العام لفندق الكراون بالزا اأن ت�ضهد 

الفنادق القريبة من حلبة البحرين الدولية خالل 

�ضوفوتيل  مثل  الليلي  الفورموال  �ضباق  فعاليات 

فيما  باملائة،  مائة  اإ�ضغال  ن�ضبة  والعرين  الزالق 

اإ�ضغال 90% خالل  حتقق الفنادق االأخرى ن�ضبة 

اأن فنادق االأربع واخلم�س  الفرتة ذاتها، مو�ضحا 

جنوم ت�ضتاأثر باحل�ضة االأكرب من ن�ضبة االإ�ضغال 

�ضيتابعون  الذين  وال�ضياح  الريا�ضية  الفرق  الأن 

ال�ضرائية  القوة  ذات  الفئات  من  هم  ال�ضباق 

العالية.

الكوهجي  قال  الغرف  باأ�ضعار  يتعلق  وفيما 

اإىل 70  الغرفة حاليا من 60  اإن متو�ضط ايجار 

خالل  و90   80 اإىل  يرتفع  اأن  وميكن  دينارا 

فنادق  بع�س  اأ�ضعار  ترتفع  فيما  الفورموال، 

اخلم�س جنوم اإىل اأكرث من 100 دينار.

يعد  البحرين  يف  الفورموال  ن�ضاط  اإن  وقال 

اأح�ضن  اإذا  واال�ضتثمار،  ال�ضياحة  الإنعا�س  فر�ضة 

اإيجاد  عرب  املطلوبة  بال�ضورة  الفعالية  ت�ضويق 

على  منفتحاً  ال�ضائح  جتعل  م�ضاحبة،  فعاليات 

فيها  واملكوث  البحرين  يف  ال�ضياحية  الطقو�س 
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فورموال1  ل�ضباقات  العامل  بطل  فيتل  �ضيبا�ضتيان  االملاين  فاز 

ال�ضباحة االمريكية مي�ضي فرانكلني بجائزتي  العامل  لل�ضيارات وبطلة 

لوريو�س كاأف�ضل ريا�ضي وريا�ضية يف العام يف احتفاالت اقيمت يف 

على  تخيم  التي  واحلداد  احلزن  اجواء  رغم  املا�ضي  االأ�ضبوع  ماليزيا 

البالد يف اعقاب اختفاء طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية يف وقت �ضابق 

من ال�ضهر اجلاري.

وبداأت االحتفاالت بعد دقيقة من ال�ضمت حدادا على ارواح �ضحايا 

بني  ما  رحلة  يف  كانت  بينما  اثارها  اختفت  التي  املنكوبة  الطائرة 

كواالملبور وبكني وعلى متنها 239 �ضخ�ضا قبل 18 يوما.

احلفل  افتتح  الذي  ماليزيا  وزراء  رئي�س  عبدالرزاق  جنيب  وقال 

فان  للماليني  بالن�ضبة  لكن  العامل..  يف  يحدث  ما  تعك�س  »الريا�ضة 

الريا�ضة هي باب للخروج من الفقر وال�ضعوبات واالزمات«.

وتوج فيتل باجلائزة ب�ضبب اجنازاته التي تت�ضمن الفوز ببطولة 

العامل ل�ضباقات فورموال1 يف ال�ضنوات االربع املا�ضية يف حني توجت 

فرانكلني )18 عاما( بعد ان ا�ضبحت يف 2013 اول امراأة حترز �ضت 

بر�ضلونة  اقيمت يف  التي  لل�ضباحة  العامل  بطولة  ذهبية يف  ميداليات 

اال�ضبانية يف اغ�ضط�س اب املا�ضي.

ويف ال�ضباق على اجلائزة تفوق فيتل على العداء اجلمايكي يو�ضني 

بولت وعلى العداء الربيطاين مو فرح وعلى جنم كرة القدم الربتغايل 

كري�ضتيانو رونالدو وعلى جنم ال�ضلة االمريكي ليربون جيم�س وعلى 

العب التن�س اال�ضباين ال�ضهري رفائيل نادال.

وقال فيتل »انه �ضرف كبري يل. هذه واحدة من اهم اجلوائز التي 

ح�ضلت عليها«.

على  والعامل  واوروبا  املانيا  بطل  ميونيخ  بايرن  نادي  وح�ضل 

العام  االلقاب يف  من  بثالثية  فوزه  بعد  العام  فريق يف  اف�ضل  جائزة 

املا�ضي وهي دوري وكاأ�س املانيا ودوري ابطال اوروبا.

تتويج األلماني فيتل وميسي
بجائزة لوريوس في ماليزيا 

اأطول فرتة ممكنة، وي�ضعها �ضمن املحطات ال�ضيا�ضية 

التي يزورها، ولي�س ملجرد ح�ضور ال�ضباق.

الحلواجي: عائدية الغرفة
الفندقية ترتفع لـ 60 دينارًا
االأربع  فنادق  جلنة  رئي�س  اأو�ضح  جانبه  من 

االأوىل من  الثالثة  االأ�ضهر  اأن  جنوم حميد احللواجي 

ال�ضنة اجلارية �ضهدت اإ�ضغاال فندقيا جتاوز الـ %80 

اإىل قرابة  اليومي  الغرفة  ارتفاع متو�ضط عائدية  مع 

ت�ضهد  حتديدا  الفرتة  هذه  اإن  وقال  دينارا،   60 الـ 

اململكة  يف  �ضنوية  عطلة  نتيجة  ملحوظا  انتعا�ضا 

العربية ال�ضعودية متتد لـ 15 يوما.

الفورموال1  �ضباق  يزيد  اأن  احللواجي  وتوقع 

الليلي من ن�ضبة االإ�ضغال الفندقية حتى 95 اأو مائة 

باملائة يف بع�س الفنادق، لكنه قال »النا�س يف اخلليج 

يحدث  كما  اأ�ضهر  اأربع  اأو  ثالث  قبل  حتجز  ال  عادة 

اأو ياأتون  اأو ثالثة  اأوروبا مثال، واإمنا قبل يومني  يف 

اإىل الفندق دون حجز م�ضبق حتى، ومن هنا ي�ضعب 

التكهن باأرقام دقيقة مائة باملائة«. واأ�ضاد احللواجي 

اإقامة  يف  القطاعات  من  وعدد  الثقافة  وزارة  بجهود 

املوؤ�ض�ضة  ودعا  الفنادق،  قطاع  تنمي  كربى  فعاليات 

العامة لل�ضباب والريا�ضة اإىل بذل املزيد من اجلهود 

يف هذا االإطار عرب تنظيم دورات ومناف�ضات ريا�ضية 

م�ضتمرة ملا لذلك من اثر اإيجابي على االقت�ضاد ككل، 

الرتكيز  اإىل  جنوم  االأربع  فنادق  احللواجي  دعا  كما 

على  املرتكز  للبحرين  امل�ضرق  الوجه  اإظهار  على 

الثقافة واالإرث احل�ضاري الكبري، ودعم جهود وزيرة 

هذا  يف  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�ضيخة  الثقافة 

االإطار.

القطان: إنجاح الفورموال 
واجب وطني

القطان  خلود  االأعمال  �ضيدة  اأكدت  جانبها  من 

لتحقيق  واحد  الفورموال  حدث  ا�ضتثمار  �ضرورة 

هذه  »ت�ضكل  وقالت  ممكنة،  اقت�ضادية  فائدة  اأكرب 

الفعالية الريا�ضية العاملية فر�ضة غري م�ضبوقة وغري 

مل�ضاريعنا  للرتويج  الدول  من  الكثري  لدى  متاحة 

وا�ضتثماراتنا، وكذلك ثقافتنا وح�ضارتنا خا�ضة واأننا 

ن�ضتقطب خالل فرتة الفورموال اأنظار العامل كله«.

جميع  ي�ضهم  باأن  اأمنيتها  عن  القطان  واأعربت 

ذلك  وو�ضفت  احلدث،  هذا  اإجناح  يف  البحرينيني 

دعت  كما  موقعه«،  يف  كل  علينا  وطني  »واجب  اأنه 

املوؤ�ض�ضات وال�ضركات البحرينية اإىل زيادة م�ضاهمتها 

يف تفعيل اال�ضتفادة من فعالية الفورموال واحد وعدم 

ترك كل �ضيء على عاتق احلكومة، وذلك عرب الرتويج 

للفعالية خارج البحرين .
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أشادوا بأجواء اإلثارة وروح المغامرة التي تصاحبها

شباب وشابات يترقبون
F1 مع إضاءته الساحرة لياًل

كتبت: رباب اأحمد

حدث عاملي كجائزة البحرين الكربىF1 ال 

ميكن اأبداً اأن مير هكذا دون اأن يرتك ب�سمته 

على خمتلف النواحي الريا�سية، االقت�سادية، بل 

وحتى االجتماعية. فع�ساق �سباقات ال�سيارات 

يحر�سون على متابعة هذا احلدث العاملي 

الهام �سواء باحل�سور اأو عرب �سا�سات التلفاز. 

و�سيتمتعون باأجواء االأثارة والت�سلية وروح 

املغامرة التي تت�سف بها هذه ال�سباقات. ولي�س 

ال�سباب وحدهم من يتابع هذا احلدث الريا�سي 

الكبري، بل اأن الكثري من ال�سابات يحر�سن على 

متابعته بكل حما�س و�سغف. 

April 2014

38

عدد خاص بمناسبة سباق الفورموال



April 2014

39

االأناث،  الذكور دون  على  اأبداً  لي�س حم�ضوراً   F1 باأن مدير عالقات عامة وت�ضويق  اإميان اخل�ضريي  تقول 

له، وحتى على  املدرجات من خالل ح�ضورهم  �ضواء عرب احل�ضور على  العمرية  الفئات  ومتابعوه من خمتلف 

�ضا�ضات التلفزيون، الأهمية احلدث عاملياً فهو يهم ال�ضرائح املتعددة واملتنوعة يف املجتمع. 

هذه  حول  ف�ضويل  الأ�ضبع  كافية  وكانت  فقط،  واحدة  مرة  الكربى  البحرين  جائزة  ح�ضرت  اإميان  وتتابع 

اأجواء  اأن  اأخرى، �ضيما  اأتوقع الذهاب لها مرة  الريا�ضة، ولكوين ل�ضت من ع�ضاق هذه ال�ضباقات ال 

هذه ال�ضباقات تت�ضم بال�ضخب يف كافة اأرجاء احللبة، ولكن هذه االأ�ضوات العالية حمببة طبعاً لدى 

ع�ضاق هذا النوع من الريا�ضات، وهي على قلوبهم كاملو�ضيقى التي تدغدغ اآذانهم وتطرب قلوبهم 

فرحاً ببدء ال�ضباق. 

جدا  ممتازة  باأنها  اإميان  تبني   F1الكربى البحرين  جائزة  تنظيم  وعن 

طويلة،  فرتة  من  لها  االإعداد  ويتم  ال�ضابقة  االأعوام  يف  اأو  العام  هذا  �ضواء 

انحاء  جميع  يف  وال�ضخمة  القوية  االإعالنية  احلملة  ذلك  على  دليل  واأكرب 

اململكة ومبختلف و�ضائل االإعالم املرئية وامل�ضموعة واملقروءة وعلى و�ضائل 

التوا�ضل االجتماعي كذلك. 

F1 اأجنذبت ل�ضباقات ال�ضيارات عرب

بكل  العام  هذا   F1 –موظف-  احلمود  حممد  ال�ضاب  ويرتقب 

يو�ضح  ليالً.  �ضنوات   10 مرور  بعد  مرة  الأول  اإقامته  مع  �ضغف 

االإ�ضاءة  ومع   ،F1 ح�ضور  على  اأعوام  ثالثة  منذ  احر�س  احلمود 

املبهرة التي �ضتكون مع �ضباق هذا العام املقام ليالً �ضتكون اأجواء هذا 

ال�ضباق فريدة للغاية. 

و�ضيكون ال�ضباق فر�ضة لقاء عائلي ممتع ليالً، حيث �ضيكون 

النهار. ول�ضغفي بهذه الريا�ضة فانني  اأقل حرارة من فرتة  اجلو 

ال انتبه اأبداً لدوّي ال�ضيارات، واأريد اأن اأقول هنا انني قبل F1 مل 

اأكن من املهتمني كثرياً ب�ضباقات ال�ضيارات ولكن الطريقة التي مت 

�ضباقات  حتى  اأتابع  و�ضرت  كثرياً  جذبنتني  فيها،  له  الت�ضويق 

يف  اأو  املنطقة  �ضعيد  على  تقام  التي  �ضواء  االأخرى  ال�ضيارات 

اأنحاء العامل. 

هذا فيما يخت�س بال�ضباق، اأما فيما يخت�س بالفرق امل�ضاركة 

اأنحاء  املعروفني من خمتلف  باملت�ضابقني  للقاء  فر�ضة   F1 فاأن

العامل، واأخذ �ضور تذكارية معهم تبقى يف الذاكرة. 

متابعة عائلية عرب التلفاز

حتر�س  اأنها  اإىل  عبا�س  فاطمة  ال�ضابة  ت�ضري  جهتها  من 

الكربىF1 على  البحرين  كل عام على متابعة �ضباق جائزة 

عدم  فرغم  عام،  كل  اأ�ضرتها  مع  البحرين  تلفزيون  �ضا�ضة 

اأن مثل هذا احلدث العاملي جدير  اإال  الريا�ضة،  ميولها لهذه 

باملتابعة. وتبني فاطمة باأنها ال مانع لديها حل�ضور F1 يف 

احللبة ولكنها مل ت�ضنح لها الفر�س، بل اأنها �ضتكون �ضعيدة 

لذلك.

من  املزيد  هناك  تكون  اأن  اآمل  فاطمة  واأو�ضحت 

فمن   ،F1 الكربى  البحرين  جلائزة  امل�ضاحبة  الفعاليات 

املعروف اأن الكثري من ال�ضياح االأجانب والعرب يفدون يف 

ال�ضياحي  الن�ضاط  ملتابعة F1، مل�ضاعفة  بكرثة  الفرتة  هذه 

يف اململكة ب�ضورة اأكرب. 
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رئيس عمليات جنرال موتورز لدى الشركة الوطنية للسيارات نادر 
إبراهيم:

اعتمادنا على الكوادر البحرينية المؤهلة 
أسهم في زيادة نسبة المبيعات

كتب - ح�سني املرزوق:

توفر  والتي  البحرين  الرائدة يف مملكة  ال�سيارات  وكاالت  اهم  من  واحدة  هي  لل�سيارات  الوطنية  ال�سركة 

لعمالئها يف ال�سوق البحريني اهم العالمات التجارية مثل: »�سفروليه، جي اإم �سي وكاديالك، كما ان ال�سركة 

تقدم لعمالئها جمموعة وا�سعة من ال�سيارات التي تتنا�سب مع ميزانية االفراد من جميع الفئات، وقد كان هدفها 

منذ تاأ�سي�سها عام 1988 ك�سب ر�سا الزبائن لي�ستمروا معهم مدى احلياة، تعتمد ال�سركة الوطنية لل�سيارات على 

توظيف الكوادر البحرينية املوؤهلة التي توفر للزبائن كل م�ستلزماتهم واحتياجاتهم حتت �سقف واحد، وقد كان 

لنا لقاء مع رئي�س عمليات جرنال موتورز لدى ال�سركة الوطنية لل�سيارات نادر ابراهيم الذي اأجاب م�سكوًرا على 

ا�ستف�ساراتنا حول هذه ال�سركة الوطنية العريقة وعملها وا�سرتاتيجيتها وخططها التي تبنيها على اأ�س�س علمية 

�سحيحة وم�ستقبلية، وفيما يلي ن�س:
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[ ملعر�سكم دور كبري يف تزويد ال�سوق املحلي بال�سيارات 

االقت�سادية والفاخرة، فما ال�سيا�سة الت�سويقية التي تتبعونها يف 

الرتويج والت�سويق ل�سياراتكم؟

للعالمات  الرتويجية  احلمالت  على  بالرتكيز  نقوم   -

ت�ضتمر  والتي  البحريني  ال�ضوق  يف  نوفرها  التي  التجارية 

املجمعات  ال�ضيارات يف  لعر�س  باال�ضافة  العام،  مدار  على 

العمالء  ت�ضجع  التي  املختلفة  الفعاليات  وتنظيم  التجارية 

على جتربة قيادة ال�ضيارات واملبادرة ل�ضرائها.

[ ما العالمات التجارية التي ينفرد معر�سكم بها؟

احل�ضري  الوكيل  هي  لل�ضيارات  الوطنية  ال�ضركة   -

�ضي  ام  جي  »�ضيفروليه،  �ضيارات  لبيع  البحرين  يف مملكة 

وكاديالك«.

[ ما اأكرث املوديالت مبيعاً واإقباالً لدى اجلمهور البحريني؟

�ضراء  على  البحريني  اجلمهور  من  كبري  اإقبال  هناك   -

ال�ضيارات ذات الدفع الرباعي الفاخرة مثل �ضيفروليه تاهو، جي ام �ضي يوكون وكاديالك 

ا�ضكيليد، باال�ضافة لعدة �ضيارات من خمتلف الفئات الريا�ضية وال�ضالون مثل �ضفروليه 

امباال التي مت تد�ضينها يف الن�ضف الثاين من عام 2013، والتي حققت انت�ضاراً وا�ضعاً يف 

ال�ضوق البحريني يف فرتة وجيزة، باال�ضافة لت�ضكيالت خمتلفة ح�ضب احتياجات الزبائن.

[ هل هناك اإقبال لدى ال�سباب على اقتناء �سيارات ريا�سية معينة؟ ما اأهم هذه ال�سيارات؟

- نعم هناك طلب متزايد على ال�ضيارات الريا�ضية من فئة ال�ضباب، فال�ضباب البحريني 

العريق  التاريخ  ذات  االمريكية  ال�ضيارات  خ�ضو�ضاً  الريا�ضية  لل�ضيارات  بحبه  معروف 

كونها توفر ل�ضائقها ال�ضعور بالتميز والقوة، ونحن يف ال�ضركة الوطنية لل�ضيارات نفخر 

و�ضيفروليه  كامارو  �ضيفروليه  ال�ضيارات:  هذه  اأهم  ومن  البحريني،  لل�ضوق  بتوريدها 

كورفيت.

وكاالت  بني  ال�سديدة  املناف�سة  اإطار  يف  ال�سوق  يف  تواجهونها  التي  التحديات  اأكرب  ما   ]

ال�سيارات؟

- هناك حتديات نواجهها يف ال�ضوق البحريني ب�ضبب �ضغر حجم ال�ضوق وعدد وكالء 

ال�ضيارات الكبري، باال�ضافة ل�ضعف القوة ال�ضرائية بالن�ضبة لالأفراد ذوي الدخل املحدود، 

اإال اأننا تغلبنا عليها من خالل عرو�ضنا الرتويجية امل�ضتمرة، باال�ضافة لتوفري عدة طرازات 

تتالءم مع احتياجات الزبون.

[ ل�سركتكم خربة طويلة ومتميزة يف تقدمي خدمات ما بعد البيع وخا�سة ما يتعلق منها 

باأعمال ال�سيانة والت�سليح مما اأك�سبكم �سمعة طيبة يف هذا املجال، كيف ا�ستطعتم املحافظة على 

هذا امل�ستوى املتميز من االأداء والقبول من اجلمهور؟

- منذ ما يقارب العام اأطلقت �ضركة جرنال موتورز برنامج ال�ضيانة slp الذي مت من 

ال�ضيانة  اأ�ضعار  تخفي�س  االو�ضط، حيث مت  ال�ضرق  م�ضتوى  على  اال�ضعار  توحيد  خالله 

الدورية  ال�ضيانة  فرتة  تغيري  مت  كذلك  الزبائن،  ر�ضا  لك�ضب  الغيار مبعدل %25  وقطع 

وا�ضتبدالها من 5000 كم اإىل 10000 كم، وكما تعلمون هناك زبائن ال ياأخذون �ضياراتهم 

للوكيل ب�ضبب ارتفاع ا�ضعار ال�ضيانة، ويقوم البع�س باأخذ �ضيارته ل�ضيانتها يف الكراجات 

على �ضيانة  اجلمهور  من  كبري  اإقبال  هناك  ا�ضبح  الربنامج  هذا  اطالق  وبعد  ال�ضغرية، 

موظفني  ايدي  على  خدمات  اأف�ضل  تقدمي  على  ال�ضركة  ال�ضركة، وحتر�س  لدى  �ضياراتهم 

اأكفاء مت تدريبهم وتاأهيلهم لدى مراكز التدريب اخلا�ضة بجرنال موتورز.

سياراتنا 
حققت 
انتشارًا 

واسعًا في 
السوق 

البحريني 
في فترة 

وجيزة 
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سيباستيان فيتيل

كيمي رايكونن

فرناندو ألونسو

باستور مالدونادو

بدايته  يف الفورموال واحد: 2007 )اأمريكا( - اجلن�ضية: املانيا

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات : 120 - تاريخ امليالد:3 يوليو 1987

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات: 46 - مكان امليالد: املانيا

عدد االنطالقات من املركز االأول:   45 - حمل االإقامة:  هيبنهامي، اأملانيا

اأ�ضرع لفة: 22 - احلالة االجتماعية: �ضريك

جمموع نقاط البطوالت: 1451 - املوقع

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات: 194 - اجلن�ضية: فنلندا 

عدد االألقاب يف بطولة العامل لل�ضائقني: 1  -  تاريخ امليالد: 17 اكتوبر 1979

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات: 20  - مكان امليالد: اإي�ضبو، فنلندا

عدد ال�ضعود اىل املن�ضة:  77  -  عدد االنطالقات من املركز االأول: 16                

اأ�ضرع لفة: 39  - نقط البطولة:  969

بدايته يف الفورموال واحد: 2001 )ملبورن(  - اجلن�ضية: اإ�ضبانيا

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات: 217  - تاريخ امليالد: 29 يوليو 1981

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات : 32 - مكان امليالد: اأوفييدو، اإ�ضبانيا

عدد االنطالقات من املركز االأول: 22   - حمل االإقامة: اإ�ضبانيا

عدد ال�ضعود اىل املن�ضة: 95    -  احلالة االجتماعية: اأعزب

اأ�ضرع لفة: 21               

بدايته يف الفورموال واحد:  2011 )اأ�ضرتاليا( - اجلن�ضية: فنزويال

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات : 60  - تاريخ امليالد: 9 مار�س 1985

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات : 1  - مكان االإقامة : ماراكاي، فنزويال

عدد االنطالقات من املركز االأول:1   - احلالة االجتماعية: متاأهل من غابي

عدد ال�ضعود اىل املن�ضة:  1  - اأ�ضرع  لفة: 0                             

جمموع نقاط البطوالت: 47     

فريق ريد بول

فريق فيراري

فريق فيراري

فريق لوتس
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نيكو روزبرغ

لويس هاميلتون

أدريان سوتيل

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات: 47   - اجلن�ضية: فرن�ضا

عدد ال�ضعود اىل من�ضة التتويج: 9   - تاريخ امليالد : 17 اإبريل 1986

اأ�ضرع لفة: 1 - مكان امليالد : جنيف، �ضوي�ضرا

عدد النقط: 228  - احلالة االجتماعية: عازب

بدايته يف الفورموال واحد :  2006 )البحرين( - اجلن�ضية: اأملانيا

 تاريخ امليالد : 27 يونيو 1985 - مكان امليالد: وي�ضبادن، املانيا

حمل االإقامة : موناكو - احلالة االجتماعية: اأعزب

بدايته يف الفورموال واحد : 2007 )ملبورن(  -  اجلن�ضية: بريطانيا

تاريخ امليالد:   7 يناير 1985 -  مكان امليالد: �ضتيفنيج، بريطانيا

حمل االإقامة: بريطانيا - احلالة االجتماعية: اأعزب

بدايته يف الفورموال واحد: 2007 )اأ�ضرتاليا( - اجلن�ضية: اأملانيا

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات : 109  - تاريخ امليالد: 11 يناير 1983

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات: 0  -  حمل االإقامة:  �ضوي�ضرا

عدد االنطالقات من املركز االأول: 0   -  احلالة االجتماعية: اأعزب

عدد ال�ضعود اىل من�ضة التتويج:  0                   

اأ�ضرع لفة: 1   -   جمموع نقاط البطوالت : 124              

فريق لوتس

فريق ماكالرن

فريق ماكالرن

فريق انديان فورس

 رومين غروجان
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إستيبان غوتييريز

نيكو هولكينبيرغ

سيرجيو بيريز

فيليبي ماسا

بدايته يف الفورموال واحد: 2013  )ملبورن( - اجلن�ضية: املك�ضيك

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات: 0  - تاريخ امليالد: 5 مايو 1991

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات : 0  - حمل االإقامة: �ضوي�ضرا

عدد االنطالقات من املركز االأول: 0  - احلالة االجتماعية: اأعزب

عدد ال�ضعود اىل من�ضة التتويج:   0   - اأ�ضرع لفة  :  1                             

جمموع نقاط البطوالت: 6     

بدايته يف الفورموال واحد : 2010  )البحرين( -  اجلن�ضية: اأملانيا

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات: 58  - تاريخ امليالد:  19 اأغ�ضط�س 1987

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات : 0   -  حمل االإقامة: �ضوي�ضرا

عدد االنطالقات من املركز االأول: 1    - احلالة االجتماعية: اأعزب

عدد ال�ضعود اىل من�ضة التتويج:      0   - اأ�ضرع لفة :  1                             

جمموع نقاط البطوالت : 136                         

بدايته يف الفورموال واحد: 2011 )اأ�ضرتاليا( - اجلن�ضية: املك�ضيك

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات : 57 -  تاريخ امليالد: 26 كانو الثاين 1990

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات: 3    - حمل االإقامة : موناكو

عدد االنطالقات من املركز االأول: 0   -  احلالة االجتماعية:  اأعزب

عدد ال�ضعود اىل من�ضة التتويج:  3   -  اأ�ضرع لفة : 2    

جمموع نقاط البطوالت: 129                         

فريق ساوبر

فريق فورس انديا

فريق فورس انديا

فريق فيراري
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بدايته يف الفورموال واحد  :  2002 )ملبورن( - اجلن�ضية: الربازيل

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات : 172  - تاريخ امليالد: 25 ابريل 1981

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات : 11 - مكان امليالد: �ضاو باولو، الربازيل

عدد االنطالقات من املركز االأول: 15    - حمل االإقامة: موناكو

عدد ال�ضعود اىل املن�ضة:   36   - احلالة االجتماعية: متاأهل

اأ�ضرع لفة :  14 - جمموع نقاط البطوالت:  816                              
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فالتيري بوتاس

دانيال كيفيات

جان ـ إريك فيرنيه

شارل بيك

بدايته يف الفورموال واحد :  2013 )اأ�ضرتاليا( - اجلن�ضية: فنلندا

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات: 21  -  تاريخ امليالد: 28 متوز 1989

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات: 0  - مكان االإقامة: اأوك�ضفورد�ضاير، بريطانيا

عدد االنطالقات من املركز االأول :0    - احلالة االجتماعية: اأعزب

عدد ال�ضعود اىل املن�ضة:  0  -  اأ�ضرع لفة: 0                             

جمموع نقاط البطوالت : 4                             

بدايته يف الفورموال واحد : 2014  -  اجلن�ضية: رو�ضي

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات: 0    - تاريخ امليالد : 26 ابريل 1994

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات: 0   - مكان امليالد : رو�ضيا

عدد االنطالقات من املركز االأول:   0    - حمل االإقامة: بريطانيا

اأ�ضرع لفة: 0     احلالة االجتماعية: عازب

جمموع نقاط البطوالت: 0                                         

بدايته يف الفورموال واحد  : 2012 )اأ�ضرتاليا( - اجلن�ضية: فرن�ضا

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات:22  -  تاريخ امليالد : 25 اإبريل 1990

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات : 0   - مكان امليالد: بونتواز، فرن�ضا

عدد االنطالقات من املركز االأول:   0    - حمل االإقامة: ال�ضويد

اأ�ضرع لفة : 0   - احلالة االجتماعية: عازب

جمموع نقاط البطوالت : 17  

فريق ويليامز

فريق تورو روسو

فريق تورو روسو

فريق كاترهام
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بدايته يف الفورموال واحد: 2012 )اأ�ضرتاليا( - اجلن�ضية:فرن�ضا

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات:22  - تاريخ امليالد: 15 فرباير 1990

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات : 0     مكان االإقامة: فرن�ضا

عدد االنطالقات من املركز االأول : 0    -  احلالة االجتماعية: اأعزب

عدد ال�ضعود اىل املن�ضة :  0    -  اأ�ضرع لفة : 0   

جمموع نقاط البطوالت : 0  
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 غيدو فان در غارده

ماكس شيلتون

جول بيانكي

بدايته يف الفورموال واحد : 2013 )اأ�ضرتاليا(   - اجلن�ضية: هولندا

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات : 2  - تاريخ امليالد : 4 اأبريل 1985

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات: 0   - مكان االإقامة : اأم�ضرتدام

عدد االنطالقات من املركز االأول: 0   - احلالة االجتماعية: اأعزب

عدد ال�ضعود اىل املن�ضة :   0    -  اأ�ضرع لفة : 0                             

جمموع نقاط البطوالت : 0  

بدايته يف الفورموال واحد: 2013 )اأ�ضرتاليا( - اجلن�ضية: بريطانيا

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات : 2    - تاريخ امليالد: 1981/04/21

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات : 0   - مكان امليالد: بريطانيا

عدد االنطالقات من املركز االأول:  0  - حمل االإقامة: بريطانيا

اأ�ضرع لفة: 0  - احلالة االجتماعية: عازب

جمموع نقاط البطوالت: 0    

بدايته يف الفورموال واحد : 2004 )مونرتيال( - اجلن�ضية : فرن�ضا

عدد امل�ضاركات يف ال�ضباقات: 2  - تاريخ امليالد: 1983/08/03 

عدد االنت�ضارات يف ال�ضباقات: 0  - مكان امليالد: فرن�ضا

عدد االنطالقات من املركز االأول : 0  - حمل االإقامة: فرن�ضا

اأ�ضرع لفة : 0      -  احلالة االجتماعية: عازب     

جمموع نقاط البطوالت : 0                             

فريق كاترهام

فريق ماروسيا

فريق ماروسيا
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ت�ضهد بطولة العامل للفورموال1 زيادة يف عدد اجلوالت املقررة خالل املو�ضم 

العام  احلايل يف عام 2014، لي�ضبح 22 جولة بزيادة 3 جوالت على بطولة 

احلايل 2013.

و�ضتدخل البطولة يف روزنامة املو�ضم جوالت جديدة يف دول مل تكن حا�ضرة 

يف روزنامة 2013 مثل رو�ضيا والتي تعود اإليها الفورموال1 مع �ضباق اجلائزة 

الكربى التي تقام على حلبة �ضوت�ض�ضي يف احلديقة االأوملبية، و�ضوف تقام يوم 5 

اأكتوبر املقبل باعتبارها اجلولة ال�ضابعة ع�ضرة من البطولة.

ومن املقرر اأن ين�ضم لروزنامة املو�ضم اأي�ضاً �ضباق اجلائزة الكربى يف اأمريكا 

اإىل  ان�ضمامها  املقرر  من  كان  حيث  نيوجري�ضي،  يف  اإمربيال  بورت  حلبة  على 

البطولة املو�ضم املا�ضي ولكن جاءت اإعادة اجلدولة بعد التاأخر يف االنتهاء من 

اأعمال احللبة واحل�ضول على الت�ضاريح الالزمة من الفورموال1 الإقامة ال�ضباق.

اإيكلي�ضتون  بريين  مع  التو�ضل  مت  اأن  بعد  النم�ضا  اإىل  ال�ضباق  �ضيعود  كما 

يف  الكربى  اجلائزة  �ضباق  اإحياء  الإعادة  للفورموال1  احل�ضرية  احلقوق  مالك 

النم�ضا بعد غياب ع�ضر �ضنوات، كما تدخل املك�ضيك روزنامة العام املقبل باجلولة 

احلادية والع�ضرين يف 16 نوفمرب من العام املقبل.

جائزة  �ضباق  ت�ضت�ضيف  التي  �ضيلفر�ضتون  حلبة  عن  امل�ضوؤولون  طلب 

بريطانيا الكربى �ضمن بطولة العامل لفورموال 1 لل�ضيارات من رئي�س الوزراء 

ديفيد كامريون تاأكيدا اأن حلبة جديدة مقرتحة يف �ضاوث ويلز لن حت�ضل على 

دعم حكومي.

ل�ضالح   1 فورموال  يف  �ضباقها  بفقد  املهددة  احللبة  عن  امل�ضوؤولون  وقال 

احللبة الويلزية اجلديدة يف بيان اإنهم �ضعوا للح�ضول على تو�ضيح ب�ضاأن تقدمي 

الدعم حللبة ويلز.

على  القائمني  اأن  »بي.بي.�ضي«  الربيطانية  االإذاعة  هيئة  ذكرت  اأيام  وقبل 

ا�ضرتليني  جنيه  مليون   280 تتكلف  اأن  يتوقع  والتي  املقرتحة  احللبة  اإن�ضاء 

)461.85 مليون دوالر( يريدون من احلكومة التزاما بتقدمي دعم ي�ضل اإىل 50 

مليون جنيه ا�ضرتليني.

توفري  يف  ياأملون  اإنهم  احللبة  تطوير  على  امل�ضرفة  ال�ضركة  روؤ�ضاء  وقال 

�ضتة اآالف وظيفة. وانتقد اآخرون اخلطة وو�ضفوها باأنها »فيل اأبي�س« لن يحقق 

طموحه يف اإعادة تطوير املنطقة.

وقالت حلبة �ضيلفر�ضتون اإن طلبها للح�ضول على دعم من اأجل االإبقاء على 

كدعم  �ضي�ضنف  اأنه  اأ�ضا�س  »على  رف�س  قد  الربيطاين  الكربى  اجلائزة  �ضباق 

حكومي غري قانوين.«

واأ�ضاف بيان احللبة »يف غياب مثل هذا الدعم �ضيكون على �ضيلفر�ضتون بيع 

اأ�ضول تابعة لها من اأجل �ضمان بقاء �ضباق اجلائزة الكربى يف بريطانيا.«

من بينها سوتشسي ونيوجيرسي والنمسا والمكسيك

حلبات جديدة تدخل في روزنامة الموسم الحالي

حلبة سيلفرستون
تعارض دعم الحكومة لحلبة جديدة في ويلز 
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[ هل لكم اأن تعطونا نبذة عن معر�سكم ومتى بداأمت العمل فيه؟

- �ضركة بانوراما لل�ضيارات تاأ�ض�ضت يف عام 2011 وهي تقع 

انواع  جميع  بيع  �ضركة خمت�ضة يف  وهي  احل�ضم  اأم  منطقة  يف 

ال�ضيارات اجلديدة باأ�ضعار تناف�ضية، مت تاأ�ضي�س املعر�س بناء على 

خربتي املكت�ضبة من خالل عملي يف جمال بيع ال�ضيارات اجلديدة 

والتي امتدت لعدة �ضنوات، وعلى هذا اال�ضا�س ت�ضكلت لدي خلفية 

يف جمال متويل ال�ضيارات.

[ ماهي ا�سرتاتيجيتكم يف بيع ال�سيارات؟

التمويل  �ضفقات  اف�ضل  لعمالئنا  نوفر  بكوننا  نفتخر  اننا   -

اأ�ضعار  اأف�ضل  وتقدمي  والتوقعات،  االحتياجات  خمتلف  لتالئم 

ونعتز  الفئات،  جميع  مع  تتنا�ضب  التي  والعرو�س  لل�ضيارات 

التنفيذي  املدير  بقيادة  لدينا  عمالء  خدمة  فريق  اأف�ضل  بوجود 

ادارة  مبهام  يقوم  الذي  ربيع  علي  ح�ضن  االأ�ضغر  االأخ  لل�ضركة 

ال�ضركة من خالل خربة اأكت�ضبها بالعمل معي لعدة �ضنوات. 

[ كيف ترى املناف�سة مع املعار�س امل�سابهة لكم؟

- املناف�ضة قوية وكل معر�س �ضيارات لديه ما مييزه، وبحمد 

مدار  على  م�ضتمرة  وعرو�س  ال�ضوق  يف  طيبة  �ضمعة  لدينا  اهلل 

العام كما اأن اأ�ضعارنا تعترب االأف�ضل يف ال�ضوق البحريني وهذا ما 

يف�ضر ازدهار مبيعاتنا حيث نعتني بزبائننا ونقدم لهم خدمات من 

اأعلى واأرقى امل�ضتويات، واننا نتوقع فتح فرع اآخر لل�ضركة قريبا 

حر�ضا على توفري خدماتنا على نطاق اأو�ضع وال نن�ضى ان ن�ضكر 

القيادة الر�ضيدة على دعمهم امل�ضتمر مل�ضاريع ال�ضباب. 

[ ماهي الت�سهيالت واملميزات التي تقدمونها للزبائن؟

خدمة  تقدمي  على  لل�ضيارات  بانوراما  �ضركة  يف  نحر�س   -

عمالء مميزة من خالل تقدمي اأف�ضل عرو�س التمويل والتاأمني على 

فائدة،  ن�ضب  وباأقل  التمويل  طلب  على  موافقة  واأ�ضرع  ال�ضيارة 

وينفرد معر�ضنا بتوفري التمويل للموظفني التي تبداأ اأعمارهم من 

18 �ضنة، ا�ضافة اىل ذلك نقوم بتوفري ال�ضيارة للعميل مع عازل 

حراري وحماية �ضد ال�ضداأ جمانا.

جا�ضم  املعر�س  مدير  العمالء  خدمة  على  باال�ضراف  ويقوم 

املطوع باال�ضافة اىل طاقم من املوظفني ذوي اخلربة يف جمال بيع 

اأعمالنا  لكل  االأ�ضا�س  حجر  هما  زبائننا  ور�ضا  فراحة  ال�ضيارات 

ان  على  نحر�س  نحن  لل�ضيارات  بانوراما  �ضركة  يف  واأن�ضطتنا 

طريق  عن  خدماتنا  عن  ر�ضاهم  ومدى  زبائننا  تطلعات  نالقي 

ق�ضم  طريق  عن  الزبائن  ر�ضا  ا�ضتبيانات  واجراء  معهم  املتابعه 

العالقات العامة.

رئيس شركة بانوراما للسيارات حسين ربيع:

راحة ورضا زبائننا هما
حجر األساس في عملنا

ح�سني املرزوق

ما مييز معر�س  ان  اال  املوديالت،  اجلديدة من خمتلف  ال�سيارات  بيع  املخت�سة يف  املعار�س  بع�س  انت�سرت 

بانوراما اعتماده على ا�ستقطاب موظفني بحرينيني يف بيع ال�سيارات اجلديدة التي حتمل �سمان الوكيل البحريني، 

ال�سركة ح�سني  ادارة  البحرين وياأمل رئي�س جمل�س  ال�سيارات يف مملكة  بيع  بانوراما احد اجنح معار�س  ويعد 

ربيع اقامة فرع اآخر لهذا املعر�س خالل الفرتة القريبة، وبهذا ال�سدد قمنا مبقابلته ليحدثنا عن معر�س بانوراما 

لل�سيارات اجلديدة ب�سكل اعمق وكانت املقابلة كالتايل:
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واالأندية  االحتادات  يف  ريا�ضيون  م�ضوؤولون  اأكد 

جائزة  ل�ضباق  اململكة  ا�ضت�ضافة  اأهمية  على  الوطنية 

الذي  للفورموال1  اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

�ضينطلق يف ال�ضاد�س من اإبريل املقبل على حلبة البحرين 

االأو�ضط«  بال�ضرق  ال�ضيارات  ريا�ضة  »موطن  الدولية 

على  اإيجابية  انعكا�ضات  من  له  ملا  ال�ضخري،  مبنطقة 

احلركة الريا�ضية واالقت�ضادية وال�ضياحية واالجتماعية 

يف البالد، �ضاهمت يف تبووؤ البحرين مكانة مرموقة على 

الريا�ضة  االأ�ضعدة وعززت �ضمعتها على خارطة  جميع 

ريا�ضة  وحمبي  ع�ضاق  اأنظار  حمط  وجعلها  العاملية 

ال�ضيارات يف خمتلف اأنحاء العامل. 

الكبرية  ثقتهم  عن  الريا�ضيون  امل�ضوؤولون  واأعرب 

العام  هذا  الليلي  ال�ضباق  ا�ضت�ضافة  يف  البحرين  بقدرة 

بكل جدارة واقتدار بعد اأن حققت جناحاً كبرياً يف االأعوام 

الت�ضعة املا�ضية بف�ضل االإمكانيات املتميزة، واملوا�ضفات 

الفريدة التي تتمتع بها حلبة البحرين الدولية، منوهني 

باخلربة الوا�ضعة التي اأ�ضبحت متتلكها الكوادر الب�ضرية 

وخمتلف  الفورموال1  �ضباق  ا�ضت�ضافة  يف  باحللبة 

ال�ضباقات االأخرى، االأمر الذي يبعث على التفاوؤل بقدرة 

البحرين على تنظيم ناجح بكل املقايي�س.

للكرة  والبحريني  العربي  االحتاد  رئي�س  اكد  فقد 

�ضباق  باأن  خليفة  اآل  حممد  بن  علي  ال�ضيخ  الطائرة 

قد  للبحرين، فهو  املكا�ضب  العديد من  الفورموال1 حقق 

من  الكثري  اهتمام  مو�ضع  وجعلها  عاملية  �ضهرة  منحها 

بها  حتظى  التي  اجلارفة  ال�ضعبية  بف�ضل  العامل  دول 

ال�ضمها  الرتويج  يف  �ضاهم  انه  كما  ال�ضيارات،  ريا�ضة 

امل�ضرقة  ال�ضورة  وعك�س  بثقافتها  الدول  باقي  وعرف 

املتقدمة يف ريا�ضة  الدول  اأهم  لت�ضبح واحدة من  عنها 

ال�ضيارات والتي لطاملا حظيت باالإ�ضادة والتقدير من قبل 

االحتاد الدويل لل�ضيارات.

للبولينج  البحريني  االحتاد  رئي�س  اأكد  وبدوره، 

ل�ضباق  االقت�ضادية  املكا�ضب  على  الدو�ضري  عبداهلل 

الفورموال1 الذي يجتذب اأعدادا هائلة من ال�ضواح الذين 

وينع�ضون  ال�ضباق  اأيام  البحرين  مملكة  على  يتدفقون 

احلركة التجارية مبختلف القطاعات.

من  الكثري  ينع�س  ال�ضباق  اأن  اىل  الدو�ضري  واأ�ضار 

واملجمعات  واالأ�ضواق  واملقاهي  املطاعم  مثل  القطاعات 

التجارية واماكن بيع احللويات ال�ضعبية وحمالت تاأجري 

ال�ضيارات، و�ضركات االت�ضاالت، وقطاعات اخرى ال تعد 

التنمية االقت�ضادية  الدفع بعجلة  وال حت�ضى ت�ضهم يف 

وحتقيق العديد من العوائد املالية القت�ضاد اململكة.

واأ�ضحاب  التجار  من  الكثري  اأن  الدو�ضري  واأكد 

االأعمال ينتظرون هذا احلدث الريا�ضي بفارغ ال�ضرب ملا 

له من انعكا�ضات اإيجابية يف تن�ضيط احلركة االقت�ضادية 

الفتاً  الهامة،  القطاعات  من  الكثري  وحتريك  البالد،  يف 

النظر اإىل حجم االأعداد الكبري من ال�ضواح الذين يزورون 

اململكة خالل هذه الفرتة والذين ي�ضهمون ب�ضكل مبا�ضرة 

ناهيك  الذكر،  ال�ضالفة  االقت�ضادية  العوائد  حتقيق  يف 

عن احلدث نف�ضه الذي يروج ال�ضم مملكة البحرين عرب 

وا�ضعة  اآفاقاً  يفتح  الذي  االأمر  االإعالم،  و�ضائل  خمتلف 

موقع  وتعزيز  واال�ضتثمارات  االأموال  روؤو�س  جلذب 

البحرين التجاري واملايل يف املنطقة.

البحريني  االحتاد  رئي�س  نائب  قال،  جهته  ومن 

البحرين  ان  جالل  بن  عبداللطيف  حممد  القوى  الألعاب 

ب�ضهادة  الفورموال1  �ضباق  تنظم  التي  الدول  اأف�ضل  من 

االحتاد الدويل لل�ضيارات، وهو يثق متاماً بقدرة احللبة 

رياضيو البحرين يشيدون بالمكاسب
الفورموال1 االقتصادية والسياحية واالجتماعية 
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التنظيمية  القدرات  يعك�س  ورائع  متميز  �ضباق  اإقامة  على 

على  البحرين  مكانة  ويكر�س  الوطنية،  للكفاءات  اجليدة 

خارطة الريا�ضة العاملية ويعزز موقعها كواحدة من الدول 

واملنا�ضبات  االأحداث  خمتلف  ا�ضت�ضافة  جمال  يف  الرائدة 

الريا�ضية ال�ضخمة.

اأن  ال�ضواد  علي  �ضرتة  نادي  رئي�س  اأكد  املقابل،  يف 

اأبعاد اجتماعية واقت�ضادية  �ضباق الفورموال1 هو حدث له 

اإىل  الريا�ضي، م�ضرياً  وثقافية وال ميكن ح�ضره يف اجلانب 

اأن الفعاليات امل�ضاحبة التي تنظمها حلبة البحرين الدولية 

مثل العرو�س الرتفيهية واالأ�ضواق ال�ضعبية واألعاب االأطفال 

حتول احلدث اإىل مهرجان عائلي ترفيهي يجتذب جميع اأفراد 

االأ�ضرة، مو�ضحاً اأن ال�ضباق ي�ضكل متنف�ضا لالأ�ضر التي تبحث 

عن برامج ترفيهية جديدة ممتعة.

ا�ضت�ضافة  اأن  ر�ضدان  جا�ضم  احلالة  نادي  رئي�س  وقال 

املاليني من  اأنظار  الذي يجذب  الفورموال1  ل�ضباق  البحرين 

خمتلف اأنحاء العامل �ضيوؤكد على ما تنعم به اململكة من نعمة 

االأمن واالأمان.

اململكة  �ضمعة  من  عزز  ال�ضباق  اأن  ر�ضدان  واأ�ضاف 

الريا�ضية على  االأحداث  كوجهة مف�ضلة ال�ضت�ضافة خمتلف 

ح�ضلت  التي  العديدة  باجلوائز  ذلك  على  م�ضتدال  اأر�ضها، 

 ،2004 عام  اإن�ضائها  منذ  الدولية  البحرين  حلبة  عليها 

باالإ�ضافة اإىل مت�ضك مالكي احلقوق التجارية باإقامة ال�ضباق 

على اأر�س اململكة، نظراً لنجاحها الباهر يف ا�ضت�ضافة احلدث 

الب�ضرية  وكوادرها  العالية  التنظيمية  قدراتها  بف�ضل  وذلك 

الريا�ضية يف  االأ�ضرة  ثقة  الذي جعلها مو�ضع  االأمر  املوؤهلة 

االإقليمي  ال�ضعيد  االأخرى على  البطوالت  ا�ضت�ضافة خمتلف 

والقاري والعاملي.

اأكد مالك فريق ريد بول ديرتي�س ماتي�ضيتز اأن �ضباق جائزة 

البحرين الكربى ملو�ضم 2014 ل�ضباقات الفورموال واحد �ضتكون 

لقب  على  للحفاظ  الطامح  بول،  ريد  لفريق  احلقيقية  االنطالقة 

على  اخلام�س  للعام  واحد  الفورموال  ل�ضباقات  العامل  بطولة 

التوايل لفئة ال�ضائقني وللعام الرابع لفئة ال�ضانعني.

وجاءت بداية حامل اللقب فريق ريد بول متعرثة يف جتارب 

اإىل  باالإ�ضافة  البحرين،  مملكة  يف  اأقيمت  التي  املو�ضم  قبل  ما 

فئة  يف  العامل  بطل  فيتيل،  �ضيبا�ضتيان  االأملاين  �ضائقه  ان�ضحاب 

ال�ضائقني يف االأعوام االأربعة املا�ضية، من �ضباق اجلائزة الكربى 

اال�ضرتايل، اأوىل �ضباقات املو�ضم احلايل الذي فاز به مواطنه نيكو 

روزبرج �ضائق فريق مر�ضيد�س.

ولكن مالك فريق ريد بول يوؤمن باأن فريقه قادر على تخطي 

ال�ضعوبات التي واجهها الفريق منذ بداية املو�ضم وذلك من خالل 

�ضباقات  ثالث  واحد،  للفورموال  الكربى  البحرين  جائزة  �ضباق 

�ضباقي  بعد  اأي   ،2014 للمو�ضم  واحد  للفورموال  العامل  بطولة 

اأ�ضرتاليا االفتتاحي وماليزيا الثاين الذي �ضيقام يف 30 اجلاري.

االأ�ضا�ضية  الفريق  م�ضكلة  ان  ماتي�ضيتز  قال  اأخرى،  جهة  من 

حاليا لهذا املو�ضم متعلقة ب�ضكل اأ�ضا�ضي مبحركات رينو اجلديدة، 

العقبات ومناف�ضة  تلك  الفريق من تخطي  اأنه �ضدد على قدرة  اإال 

فريق املر�ضيد�س الذي يت�ضدر حاليا الرتتيب العام لفئتي ال�ضائقني 

وال�ضانعني.

بعد البداية المتعثرة في أستراليا وما قبل الموسم.. ماتيشيتز:

سباق البحرين F1 االنطالقة 
الحقيقية لـ »ريد بول«!


