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االفتتاحية

البطولة  هذه  ملناف�سات  املتجدد  ال�سنوي  اللقاء  مع  اجلمعة  غداً  اآخر  موعٍد  على  الفورمال1  ع�ساق 

الريا�سية الأهم يف عامل ال�سيارات، حيث تنطلق على حلبة ال�سخري هذه املناف�سات للمرة الثانية ليالً وذلك 

بعد النجاح الباهر الذي حققته جتربة العام املا�سي حيث كان اأول �سباق ليلي يح�سره اأكرث من 85 األف 

�سخ�ص يف الأيام الثالثة لل�سباق وحظي مبتابعة واإعجاب املاليني يف خمتلف اأنحاء العامل.

البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورمال1 بعد نحو 11 �سنة من ا�ست�سافة  واأ�سبح �سباق جائزة 

اململكة لهذا ال�سباق لأول مرة عام 2004 عالمة بارزة وحمطة مهمة يف تاريخ البحرين يتابعه ع�ساق 

هذه الريا�سة ال�سعبية من خمتلف دول العامل ملعرفة اأخبارها ونتائج جولتها والفرق الكربى والنجوم 

العامليني امل�ساركني فيه.

و�سياحياً حيث  وريا�سياً  اقت�سادياً  التي ت�ست�سيفها  الريا�سة حتقق فوائد كبرية للدول  وباتت هذه 

الـ 800 مليون دولر  العام فوائد تفوق  البطولة هذا  اأن حتقق  القت�ساديني  املتوقع ح�سب اخلرباء  من 

قطاع  لتحريك  اإ�سافة  وغريها  والدعاية  البث  وحقوق  والنقل  التذاكر  بيع  خالل  من  الوطني  لالقت�ساد 

التجزئة وال�سياحة والرتفيه وحركة الفنادق.

ومن املتوقع ان تت�سم هذه اجلولة وهي الرابعة بعد ا�سرتاليا وماليزيا وال�سني بروعة ودقة التنظيم 

الذي يحمل ب�سمات الإرادة البحرينية يف جعل هذا ال�سباق واحداً من اأروع �سباقات املو�سم وذلك بعد اأن 

املعنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية  الأجهزة  كافة  من  وملحوظة  جبارة  ن�سطة وجهوداً  اململكة حركة  �سهدت 

ل�ستقبال هذا احلدث الريا�سي الأبرز يف عامل ال�سيارات.

نتطلع لأن تكون مناف�سات هذا العام ر�سالة لدول العامل على اأهمية مملكة البحرين وتطورها وموقعها 

املميز وقدرتها على احت�سان هذه الظاهرة الريا�سية الدولية ولإثبات ما تتمتع به البحرين من اأمن واأمان 

وا�ستقرار، ومن هنا يربز الدور الهام للجميع مواطنني وهيئات حكومية وقطاع خا�ص وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين، لأنه من الواجب علينا ان نعمل �سوية لكي تظهر هذه الفعالية بال�سكل امل�سرف للمملكة واأن يتم 

تنظيمها وفق اأعلى املعايري يف هذا املجال كما عودت البحرين �سيوفها يف ال�سنوات املا�سية.
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الفورموالبمناسبة سباق عدد خاص 

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

سباق الفورموال 1 حقق
شعبية كبيرة للبحرين داخليًا وخارجيًا

املهتمني  ن�سبة  ارتفاع  واالح�سائيات  االرقام  ت�ؤكد   ]

اململكة يف  واحد يف  الف�رم�ال  مناف�سات  ومتابعة  حل�س�ر 

البحرين  حلبة  ادارة  جناح  على  يدل  ما  االخرية،  ال�سن�ات 

التنظيم  يف  املتميزة  جه�دها  ابراز  خالل  من  الدولية 

وهل  ذلك؟  على  تعليقكم  ماه�  امل�سابقات،  لهذه  والرتويج 

املكانة  هذه  لتعزيز  العام  هذا  ا�ستثنائية  ا�ستعدادات  هناك 

واحلفاظ على هذا امل�ست�ى املرم�ق حملياً ودولياً؟

يعود  فال�سكر   2014 �سباق  جناح  ناحية  من   -

للبحرين،  جناح  هو  النجاح  هذا  لن  اجمع  للبحرين 

علينا  �سهل  الذي  املتكامل  البحرين  فريق  لدينا  فنحن 

الوزارات  ي�سم  والذي  املا�سي  العام  �سباق  اجناح 

البحرين  ومطار  الداخلية  وزارة  مثل  املعنية  واجلهات 

الدويل، ا�سافة لعدد من وزارات الدولة التي تكاتفت معنا 

البحريني،  ال�سعب  الدولية وكذلك  البحرين  نحن حلبة 

 ،1 الفورمول  �سباق  هو  ما  تعي  باتت  كافة  فالبحرين 

ا�سافة اىل الجتماعات التي نعقدها يف كل عام من بعد 

انتهاء ال�سباق التي ن�ستعر�ص فيها كافة نقاط ال�سعف 

ب�سكل  التالية  املرة  يف  �سباق  تنظيم  اأجل  من  والقوى 

اأف�سل.

البحرين  حلبة  تنظيم  بعد  املكت�سبة  اخلربات  ماهي   ]

الدولية لـ 10 �سباقات؟

- هناك خربات نكت�سبها من املمار�سة فبعد تنظيمنا 

ل  هذا  ولكن  جيدة  خربات  اكت�سبنا  مرات   10 لل�سباق 

�سيئا  عام  كل  يف  التعلم  علينا  بل  اكتفينا،  اننا  يعني 

لهم خربات  من  ب�سوؤال  نقوم  الدوام  على  فنحن  جديدا، 

نق�ص  هناك  كان  اذا  الفورمول  �سباقات  تنظيم  اكرب يف 

ونعمل على ت�سحيحه، وانا �سخ�سياً احب النتقاد البناء 

الذي ي�سهم يف توعيتنا لبع�ص النقاط، كما ان تنظيمنا 

يرتك  �سباق  تنظيم  من  مكننا  �سنوات  لع�سر  لل�سباق 

انطباعاً جيداً لدى الآخرين يف كل عام.

[ �سهد �سباق العام املا�سي اقباالً كبرياً من اجلمه�ر، 

ح�سني املرزوق:

حققت حلبة البحرين الدولية بعد احتفالها مبرور ع�سر �سن�ات على اإقامة ال�سباق الأول مرة يف البحرين 

وعدد  الفنية  التجهيزات  ناحية  من  اجلميع  اذهل  كبرياً  الليل جناحاً  املا�سي يف  العام  ل�سباق  ولتنظيمها 

احل�س�ر، وها هي تعلن ا�ستعدادها لتنظيم ال�سباق للعام احلادي ع�سر لت�سيف اجنازاً جديداً الجنازاتها 

بف�سل اخلربات املكت�سبة.

و�سي�سهد هذا امل��سم ق�انني جديدة على م�ست�ى الفرق وال�سيارات ومن امل�ؤكد انها قادرة على اجناح 

الذي  اللقاء  هذا  امل��سم، ويف  لهذا  اجليد  اال�ستعداد  من خالل   1 الف�رم�ال  وامتاع جمه�ر  ال�سباق  هذا 

اهم  �سنناق�ش  اآل خليفة  �سلمان بن عي�سى  ال�سيخ  الدولية  البحرين  التنفيذي حللبة  الرئي�ش  اجريناه مع 

اللقاء  وقد جاء  الفرتة،  هذه  املكت�سبة خالل  اخلربات  واأهم  اأع�ام  على مدى 10  التي حتققت  االجنازات 

كالتايل:

نجاح سباق 
2014 يعود 

لفريق البحرين 
المتكامل 

الذي سهل 
علينا إخراجه 

بصورة 
مشرفة
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اكرب من  اعداد  املدرجات ال�ستقطاب  لت��سعة  نية  هل هناك 

اجلماهري؟

- نحن ندر�ص هذه اخلطوة منذ العام املا�سي حيث 

منذ  الكرب  هو  العدد  وهذا  الفاً،   31 اجلمهور  عدد  بلغ 

اجلمهور  ا�ستمر  واذا  البحرين  يف  �سباق  اول  تنظيم 

يحر�ص على احل�سور بنف�ص العدد، من البديهي �سنقوم 

�سباق  ننظم  ل  دولية  كحلبة  لننا  املن�سات  بزيادة 

تقام  العام  مدار  فعاليات على  فهناك  فقط  الفورمول 1 

يف حلبة البحرين الدولية، ويجب علينا اختيار اجلهة 

املنا�سبة من املدرجات لنعمل على تو�سعتها.

[ ما الذي ا�سافه �سباق العام املا�سي حللبة البحرين 

الدولية بعد ان مت تنظيمه الأول مرة يف الليل؟

 10 مبرور  والحتفال  الليلي  ال�سباق  اقامة   -

يف  �سعبية  حقق  الفورمول  �سباق  ان  اكد  �سنوات 

البحرين واجلمهور البحريني يعي حجم ا�ست�سافة مثل 

على  اجلمهور  حر�ص  ذلك  على  اكد  وما  ال�سباق،  هذا 

التواجد يف املدرجات طوال فرتة ال�سباق املحددة، كما ان 

الليل �ساعد اجلمهور على احل�سور،  ال�سباق يف  تنظيم 

فمعظم العمال تنتهي عند امل�ساء ولي�ص هنالك مدار�ص 

احل�سور  والطلبة  للموظفني  ي�سمح  وهذا  جامعات  او 

معروف  البحرين  جو  ان  كما  بال�سباق،  وال�ستمتاع 

بحرارته ال انه يف الليل تقل حرارته، ما ي�ساعد اجلمهور 

امل�ساحبة  والفعاليات  ال�سباق  انتهاء  حلني  البقاء  على 

له.

ال�سباقات  اأغلب  يف  املهيمن  كان  مر�سيد�ش  فريق   ]

هذه  على  �سيحافظ  انه  تعتقد  هل  املا�سي،  امل��سم  خالل 

�سباق  يف  ت�سدرها  تت�قع  اأخرى  فرق  هناك  اأم  الهيمنة 

البحرين؟ 

- نتمنى اأن تكون املناف�سة قوية بني الفرق يف هذا 

هذا  خالل  مر�سيد�ص  فريق  يهيمن  اأن  واأتوقع  املو�سم، 

الجمهور 
البحريني 

يعي حجم 
استضافة 
مثل هذا 

السباق
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الثانية  للمرة  واأثبت جدارته  اجتهد  لأن فريقهم  املو�سم 

ا�سبانيا، ويعود  التجارب احلرة يف  التوايل خالل  على 

يف  قوية  حمركات  تقدمي  يف  و�سعيهم  بحثهم  اىل  ذلك 

الإطار امل�سموح لهم.

هدوء  ب�سبب  ا�ستياء  هناك  كان  املا�سي  امل��سم  [ يف 

حمركات ال�سيارات التي كانت تتميز ب�س�تها الق�ي، اإال اأنه 

يف هذا امل��سم �سيتم ارجاع ال�س�ت ملنح ع�ساق الف�رم�ال 

�سخب اأكرث هل تعتقد اأنها خط�ة اإيجابية و�ست�ستقطب اأعداد 

اأكرب؟

البحريني،  اجلمهور  على  املو�سوع  هذا  يوؤثر  مل   -

فيها  يتم  التي  الوىل  املرة  كانت   2014 �سباق  ففي 

ت�سنيع �سيارات �سوت حمركها منخف�ص، على العك�ص 

وان  البحريني خ�سو�ساً  ا�ستمتاع اجلمهور  زاد من  بل 

غالبية احل�سور تكون من العائالت البحرينية التي تريد 

البحريني  وجمهورنا  هدوء،  بكل  بال�سباق  ال�ستمتاع 

يختلف عن اجلمهور الأوروبي.

الدولية يف  البحرين  [ هل �سيتم تنظيم �سباق جائزة 

الليل فقط؟ اأم هناك خطط الإقامته يف النهار والليل؟

- النجاح الذي حتقق يف �سباق العام املا�سي املتمثل 

يف العدد الكبري للجمهور، يجربنا اأن نقيم ال�سباق للمرة 

العدد  بنف�ص  احل�سور  ا�ستمر  واذا  الليل،  اثناء  الثانية 

�سن�ستمر يف اإقامة ال�سباق اأثناء الليل.

[ هل �سيك�ن هناك ق�انني جديدة مل��سم هذا العام؟

- نعم، هناك قوانني جديدة مثل القانون الذي مينع 

بها  واللتزام  ال�سباق  اثناء  خوذته  تغيري  من  ال�سائق 

القانون جيد  هذا  اأن  واأعتقد  العام،  مو�سم  انتهاء  حلني 

بنف�ص اخلوذة �سيكون من  ال�سائق  التزام  لأنه يف حال 

ول  ال�سباق،  اأثناء  ال�سائق  متييز  اجلمهور  على  ال�سهل 

اأعتقد اأن ال�سائق �سيلتزم بنف�ص اخلوذة ملو�سم كامل امنا 

�سريتدي نف�ص اللوان التي حتملها اخلوذة ليتم التعرف 

عليه.

[ هل هناك تط�يرات فنية على ال�سيارات لهذا امل��سم؟

وهناك  املحركات،  عدد  لتقليل  قانون  هناك  نعم   -

ال�سيارة  »انف«  بت�سنيع  امل�ساركة  الفرق  يلزم  قانون 

ب�سكل معني وهذا القانون مت و�سعه من املو�سم املا�سي، 

املو�سم مت  تلتزم بتطبيقه ولكن يف هذا  الفرق مل  ولكن 

اللتزام بهذا القانون.

[ هل هناك نية ال�ست�سافة �سباق الف�رم�ال االلكرتونية 

يف البحرين؟

- ح�سرت اأول �سباق للفورمول E العام املا�سي يف 

اذا  ال�سباق م�ستقبالً  اأن لهذا  اأرى  اأنا  ال�سني، و�سخ�سياً 

يقوم  ال�سباق  هذا  الكهربائي، لن يف  املحرك  تطوير  مت 

التي  البطارية  نفاد  ب�سبب  �سيارتني  با�ستخدام  ال�سائق 

تخزن الطاقة الكهربائية، كما انه يتم تنظيمه يف و�سط 

ذات  الدولية  البحرين  حلبة  مع  يتنا�سب  ل  وهذا  املدن 

ل  ال�سباق  هذا  مثل  تنظيم  ان  كما  الكبرية،  امل�سافات 

يحتاج لـ 3 ايام بل ينتهي يف نف�ص اليوم، وهذا ل يعني 

هذا  يف  ايجابية  نقاط  هناك  بل  ناجح  غري  ال�سباق  ان 

ال�سباق، فعند ح�سوري العام املا�سي وقع حادث خطري 

خرج منه ال�سائق بكل �سالمة وهذا يعني ان ال�سيارات 

م�سممة مبعايري �سالمة عالية، واذا مت تغيري قوانني هذا 

ال�سباق وعر�سه علينا لتنظيمه �سنعر�ص هذا املو�سوع 

املنا�سب  القرار  واتخاذ  ملناق�سته  الدارة  جمل�ص  على 

ب�ساأنه.

النجاح الذي 
تحقق العام 

الماضي 
يجبرنا 

أن نقيم 
السباق 

للمرة الثانية 
أثناء الليل

[  ال�سيخ �سلمان بن عي�سى اآل خليفة متحدثاً لـ »االأيام«
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الفورموالبمناسبة سباق عدد خاص 

جائزة البحرين  واحدة من أفضل
االنطالقات في رزنامة الفورموال1

ح�سني املرزوق:

ال�سري جاكي �ستي�ارت ه� واحد من اعظم �س�اق �سيارات الف�رم�ال 1 على االطالق حيث حقق 3 

بط�الت عاملية يف عامل الف�رم�ال1، ومل تقت�سر قيادته ل�سيارات الف�رم�ال1 بل خا�ش العديد من ال�سباقات 

ال�سهرية ومتيز بها، يلقب بـ «اال�سكلتندي الطائر» نظراً ل�سرعته العالية يف ال�سباقات، وب�سبب تف�قه يف 

ال�سباقات ح�سل على و�سام االمرباط�رية الربيطانية الذي مينح للع�سكريني واملدنيني ويف حتليل �سحفي 

مت اعداده يف عام 2009 احتل املرتبة اخلام�سة من بني اعظم خم�سني �سائق ل�سباقات الف�رم�ال1، ونظراً 

خلربته وامكانياته العالية يف �سباقات الف�رم�ال 1 قمنا مبرا�سلته عرب الربيد االلكرتوين الجراء هذا اللقاء 

ب�سكل  الكربى  البحرين  و�سباق جائزة  عام  ب�سكل  الكربى  اجلائزة  �سباق  على  ال�س�ء  فيه  �سلطنا  الذي 

خا�ش، وجاء اللقاء كالتايل:
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القوانين الجديدة وتطور السباق
يف  وال�سباق  الي�م  �سباقات  بني  تقارن  كيف  للف�رم�ال1،  �سابق  ك�سائق   ]

املا�سي؟

- من وجهة نظري ك�سائق ل اعتقد ان التقدم يف التكنولوجيا قد غريت 

لكن  كبري  ب�سكل  تغريت  التكنولوجيا  ان  مع  خرباته،  او  ال�سائق  �سخ�سية 

الثالثينات،  ايام نوفولري وكارا�سيول يف  �سواء يف  ال�سائق هو نف�سه متاماً 

فاجنيو ومو�ص وا�سكاري يف اخلم�سينيات، اأو جيم كالرك�ص، جاك براهامز اأو 

جاكي �ستيوارت يف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�سي، او �سواق اليوم مثل 

لوي�ص هاميلتون، الون�سو، روزبرغ، فيتل او �سواق الفورمول1 امل�ستقبليني مثل 

ريكاردو فكل �سائق ي�ستوعب التغريات امليكانيكية التي قدمتها التكنولوجيا 

ويقوم بتطويرها وي�ستغلها ب�سكل �سحيح يف كل الجيال التي م�ست وجيل 

اليوم اي�ساً.

[ هل تعتقد ان الق�انني اجلديدة ا�سهمت يف تط�ير �سباق اجلائزة الكربى؟

  - اعتقد ان التغيريات احلديثة التي مت ادراجها قد تكون خطاأ تقديري يف 

هذا الوقت الذي يخ�سع فيه القت�ساد العاملي اىل �سغوط، فعندما يتم اجراء 

بالن�سبة  اي�ساً  كبرية  كلفة  الكبرية  التغيريات  لهذه  يتطلب  كبرية  تغيريات 

الرتكيبة  هذه  مع  تتاأقلم  حتى  الفرق  ثم  ومن  للمحركات  امل�سنعة  لل�سركات 

الفورمول 1  ان  يعتقدون  النا�ص  بات بع�ص  التكاليف  ارتفاع  اجلديدة، ومع 

باتت بعيدة عن قدرات عدد كبري من الفرق وال�سركات التي ت�ساهم يف تاأمني 

الذي  الفورمول 1 يف هذا الع�سر احلديث  املال للذهاب ل�سباقات  مايكفي من 

هذه  ان  واعتقد  الواحد،  املو�سم  الكربى يف  للجائزة  �سباق   20 على  يحتوي 

املالحظة تعك�ص املع�سلة احلالية يف هذه الريا�سة.

�سن�ات  للع�سر  الكربى  اجلائزة  ل�سباق  البحرين  حلبة  تنظيم  تقيم  كيف   ]

املا�سية ؟

- ت�سكل انطالقة جائزة البحرين الكربى واحدة من اف�سل النطالقات يف 

الدولية  البحرين  بحلبة  ان�ساوؤها  مت  التي  فالت�سهيالت  للفورمول1،  رزنامة 

الدولية  البحرين  حلبة  يف  الخوة  ول�سيما   1 للفورمول  جديداً  بعدا  قدمت 

الذين يقدمون الدعم وامل�ساعدة ب�سل كبري، كما ان مناطق ال�سيانة مت تخ�سي�ص 

اخلا�سة  احلديثة  واملعدات  للفنيني  املتزايد  العدد  مع  لها  ممتازة  م�ساحة 

بال�سباق التي يجلبونها معهم، كما ان منطقة «البادوك» مت ت�سميمها بطريقة 

جميلة حيث توفر الراحة وامل�ساحة املنا�سبة بني مناطق ال�سيانة وال�ساليهات 

التي مت ت�سميمها ب�سكل جيد من خالل احتوائها على مقاعد م�سحوبة قريبة 

اجللو�ص  فر�سة  لتمنحهم  الظل  للجمهور  توفر  التي  النخيل  �سجريات  من 

فورمول  حلبة  اف�سل  انها  اعتقد  احللبة،  داخل  ال�سباق  باأجواء  وال�ستمتاع 

الكارتنغ ا�سافة للفعاليات  1 قمت بزيارتها فكافة مرافقها ممتازة مثل حلبة 

ب�سكل  وتنظيمها  درا�ستها  يتم  امل�سمار  من  بالقرب  اقامتها  يتم  التي  املتعددة 

مثايل لتقدم للجمهور �سباق بطابع خا�ص يف كل عام.

سواق الفورموال1 بين األمس واليوم       
[ منه� �سائقك املف�سل يف هذا امل��سم؟

مانول  خوان  العظيم  ال�سائق  احرتمته  لطاملا  والذي  املف�سل  �سائقي   -

ما  اعتزاله  بعد  وحتى  بل  فقط  فرتته  عظيم يف  �سائق  يكن  مل  فهو  فاجنيو، 

زال يحمل هيبة وروح ريا�سية ب�سكل عاملي، و�سواق اليوم عليهم عمل الكثري 

ليعك�سوا ما اجنزه فاجنيو لي�ص على امل�سمار وح�سب بل على م�ستوى العامل 

�سباق  فهناك 20  الفورمول1،  �سباقات  الطرق لنهم يقودون فقط يف  ب�ستى 

يف كل مو�سم و واختبار �سغري لذا ف�سواق اليوم لي�سوا متعددي املواهب مثل 

يكن  مل  مو�ص  �ستريلينج  اخلم�سينيات  ف�سائق  املا�سي،  يف  ال�سواق  مواهب 

�سائق عظيم يف اجلائزة الكربى فح�سب بل كان �سائق �سيارات ريا�سية بامتياز 

حينها  وكان  مر�سيد�ص  فريق  يف  قيا�سي  بزمن  فوزه  عند  املثال  �سبيل  على 

ال�سحفي ديني�ص جكن�سون مر�سداً له، كما ان فاجنيو قام بقيادة انواع خمتلفة 

انا، جيم كالرك، جراهام هيل، جاك  ال�سيارات يف حياته ك�سائق، وكذلك  من 

ايرتون  ا�سبحت �سخ�سية  وا�سح  ب�سكل  ذلك  ذلك، ومع  فعلوا  الخ..  براهام، 

�سينا �سخ�سية عاملية، وا�سبح «األن برو�ست» ال�ستاذ واليوم لوي�ص هاملتون 

اأ�ساف بعدا جديدا للجائزة الكربى كذلك �سبا�ستيان فيتيل وفرناندو الونزو 

ال�سعب  لذا ا�سبح من  اآخرين،  الفئة كما ان هناك �سواق  لهذه  اي�ساً  ان�سموا 

اختيار ال�سم الكرب مع املوهبة الكرب لنه خالل ال�سنوات املا�سية كان هناك 

تفوق هائل لفريق ريد بول والآن لفريق مر�سيد�ص لذلك ي�سعب علي اختيار 

ا�سم ل�سائق مهيمن، وعندما يكون هناك مثل هذه امليزات الهائلة يف ال�سنوات 

�سائق  يكون  ان  فيتيل  �ساعدت  التي  املتفوقة  بول  ريد  �سيارات  مع  الخرية 

رائع وليفوز 4 مرات ببطولة العامل، كما هو احلال بالن�سبة لل�سائق لوي�ص 

هاميلتون �سائق مر�سيد�ص احلايل الذي تفوقت �سياراته يف الفرتة الخرية من 

بني ال�سيارات الخرى، لذا بات من ال�سعب جداً احلكم اي �سائق هو الف�سل 

حالياً لذلك اف�سل عدم ذكر احدهم.

سائق بحريني في الفورموال1 ؟        
[ هل تعتقد انه من املمكن ان يك�ن هناك �سائق بحريني للف�رم�ال 1؟ وكيف؟

- اعتقد تواجد �سائق بحريني يف الفورمول 1 �سيحتاج لوقت، لي�ص ب�سبب 

وجود اي نق�ص يف املهارات وامنا ادخال �سائق ل�سباقات الفورمول 1 من اي 

دولة يحتاج ال�سائق فيها للتدرب ل�سنوات طويلة حتى ي�سل لعلى امل�ستويات 

الفورمول  الفورمول1، كما ان ثقافة  امل�ساركة يف �سباقات  ويكون متمكن من 

ان  فقط، يف حني  عاماً  او 12  من 11  يقارب  ما  منذ  البحرين  1 وجدت يف 

دول مثل: فرن�سا، ايطاليا واململكة املتحدة وجدت فيها ثقافة الفورمول منذ ما 

يقارب الـ 100 عام لذا من ال�سعب لأي دولة ان تنتج �سائق فورمول1 ب�سكل 

هذه  املتواجدين يف  هم  الوروبني  ال�سواق  كان  �سنوات م�ست  مفاجيء، ويف 

الريا�سة ب�سكل ح�سري بعدها خرج ال�سائق فاجنيو وا�سبحت الرجنتني فجاأة 

لل�سوائق  بالن�سبة  كبرياً  �سوطاً  ادى  الذي  فيتيبالدي  امير�سون  املهيمنة،  هي 

الآن  وحلد  �سينا  ايرتون  بيكوت،  نيل�سون  با�ص،  كارلو�ص  مثل:  الربازيليني 

فيليبي ما�سا، وعند زيارتي الوىل للربازيل مل يكن هناك اي �سائق للفورمول1 

حينها على الرغم من وجود كثافة �سكانية عالية يف الربازيل، لذلك البحرين 

�سبب  اي  للفورمول 1، ول يوجد  �سواق  فيها  ليتواجد  الوقت  �ستاأخذ بع�ص 

مينع وجود �سواق بحرينيني للفورمول1 يف امل�ستقبل.

[ براأيك ماه� االف�سل تنظيم �سباق البحرين يف الليل اأو النهار؟

املا�سي كان مذهالً، فطريقة  العام  الليلي يف  البحرين  ان �سباق  اعتقد   -

النارة باحللبة مل تكن لل�سواق على امل�سمار فقط، بل كان لها مل�سات جمالية 

اللذين  للم�ساهدين  بالن�سبة  حتى  جيداً  البحرين  خدمت  انها  واعتقد  اخرى، 

ي�ساهدون ال�سباق على �سا�سات التلفزيون.

الفائز في سباق البحرين      
[ يف اعتقادك من �سيك�ن الفائز ب�سباق البحرين لهذا العام؟

- ل ميكنني ان اتخيل ان فريق مر�سيد�ص لن يفوز ب�سباق جائزة البحرين 

الكربى للفورمول1 هذا العام �سواء على يد �سائقه لوي�ص هاميلتون او نيكو 

روزبرغ، ال اذا حدث �سيء غري اعتيادي، وانا ارى ان فريق مر�سيد�ص �سيكون 

املهيمن اي�ساً بالن�سبة ل�سباق البحرين لهذا العام.
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فيليبي نصر..

العا�سق  الربازيلي  اجلمهور  من  املتفائلني  اأ�سد  يكن  مل 

فيليبي  »املغمور«  يتمكن  ان  يتوقع  واحد  فورمول  ل�سباقات 

له  ر�سمي  خروج  اول  يف  اخلام�ص  املركز  احتالل  من  ن�سر 

خلف مقود �سيارة �ساوبر خالل جائزة ا�سرتاليا الكربى ال�سهر 

املا�سي، املرحلة الوىل من بطولة العامل ملو�سم 2015.

املركز اخلام�ص يف �سباقي  »انا �سعيد جدا بح�سويل على 

الول على الطالق �سمن بطولة العامل لفورمول واحد«، هذا ما 

قاله ال�سائق اللبناين ال�سل البالغ من العمر 22 عاما، م�سيفا 

»انه لرتياح كبري بالن�سبة يل وللفريق ان نتمكن من ت�سجيل 

النقاط وانا را�ص متاما عن هذا الجناز. كان ال�سباق �سعبا«.

ماركو�ص  ال�سويدي  زميله  او  ن�سر  م�ساركة  تكن  مل 

اريك�سون الذي حل ثامنا، موؤكدة يف �سباق ملبورن وذلك ب�سبب 

الدعوة الق�سائية التي ك�سبها ال�سائق الهولندي غييدو فان در 

غارد �سد فريق �ساوبر الذي، وبح�سب راأيه، مرتبط بعقد مع 

الفريق ال�سوي�سري.

اللحظات الخرية من  القيمني على �ساوبر متكنوا يف  لكن 

التو�سل اىل تفاهم مع فان در غارد �سمح له يف نهاية املطاف 

فرتة  يف  امل�ساركة  عن  عجز  ان  بعد  ال�سباق  يف  امل�ساركة  من 

التجارب احلرة الوىل ب�سبب هذه امل�سكلة.

ومن املوؤكد ان الربازيليني يحلمون بان يكون ن�سر ال�سائق 

الذي انتظروه طويال من اجل اعادة لقب الفئة الوىل اىل بالد 

الراحل  لال�سطورة  خليفة  عن  تبحث  زالت  ما  التي  ال�سامبا 

ايرتون �سينا الذي كان اخر برازيلي يتوج باللقب عام 1991 

قبل ان يلقى م�سرعه عام 1994 على حلبة اميول امل�سوؤومة.

ال�سري  ياأمل  والذي  اللبنانية  بجذوره  املتم�سك  فيليبي  بداأ 

على خطى البطل الربازيلي-اللبناين ال�سل طوين كنعان الفائز 

بخم�سة القاب كربى يف خمتلف فئات �سباقات اندي المريكية 

تعلقه  رحال،  بوبي  ال�سل  المريكي-اللبناين  غرار  على 

بريا�سة املحركات حني كان يف ال�سابعة من عمره وذلك مل يكن 

على  املحركات  ريا�سة  تع�سق  عائلة  من  ينحدر  كونه  مفاجئا 

غرار عمه امري ن�سر الذي كان �سائقا �سابقا و�سارك يف �سباقات 

بريتي�ص فورمول فورد يف الثمانينات قبل ان يعود اىل الربازيل 

لتاأ�سي�ص فريقه اخلا�ص يف فئة فورمول 3.

وتابع »مل افكر يوما باين �سا�سبح �سائق �سباقات... كنت 

القدم لكن قيادة �سيارة كارتينغ للمرة الوىل  احب اي�سا كرة 

منحني �سعورا فريدا«.

للفوز  فيليبي  امام  الطريق  فتحت  التي  البداية  تلك  كانت 

يقرر  ان  قبل  مرات  ثالث  كارتينغ  ل�سباقات  الربازيل  ببطولة 

التقدم يف م�سريته بالنتقال اىل �سباقات فورمول بي ام دبليو 

الوروبية عام 2009.

اىل  انتقلت  عمري  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  يف  كنت  »عندما 

ام  العمل مع فريق ايطايل يف فئة فورمول بي  ايطاليا وبداأت 

م�سيفا:  فيليبي  قاله  ما  هذا  ميالنو«،  من  قريب  مقره  دبليو 

»مل يكن من ال�سهل علي ان اترك عائلتي ورفاقي لكن ان كنت 

اريد الو�سول اىل فورمول واحد كان علي ان ابداأ من هناك. لقد 

ام�سيت اوقاتا جميلة هناك«.

ومتكن فيليبي يف عامه الول من الفوز ببطولة الفئة رغم 

انه مل يكن يعرف احللبات التي ت�سابق عليها، ثم اكد ال�سائق 

الربازيلي-اللبناين موهبته باحراز لقب فئة بريتي�ص فورمول 

 2012 عام   2 بي  جي  فئة  اىل  النتقال  قبل   2011 عام   3

العام املا�سي حيث عمل  وكانت اف�سل نتيجة له حلوله ثالثا 

ك�سائق احتياطي وجتارب مع فريق وليام�ص يف اول خطوة له 

نحو جنومية �سباقات الفئة الوىل.

البرازيلي اللبناني األصل الذي يأمل 
مواطنوه أن يكون خليفة األسطورة ايرتون سينا

الفورموالبمناسبة سباق عدد خاص 
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ايكلستون يقترح
إقامة بطولة للسيدات

 اقرتح بريين ايكل�ستون ممثل احلقوق التجارية لفورمول 1 اقامة بطولة عامل لل�سيدات على هام�ص �سباقات اجلائزة 

الكربى وهو اقرتاح يتوقع ان يثري جدل وا�سعا.

ونقلت و�سائل اعالم بريطانية عن ايكل�ستون البالغ من العمر 84 عاما قوله على هام�ص �سباق جائزة ماليزيا الكربى بعد 

اأن اقرتح الفكرة على روؤ�ساء الفرق »اعتقد انها �ستكون فكرة جيدة ملنحهن الفر�سة ل�ستعرا�ص مهاراتهن«

وتابع امل�سوؤول الربيطاين »ل�سبب اأو لآخر حتجم ال�سيدات عن امل�ساركة والأمر ل يرجع اىل رف�سنا لهن.

»بالطبع نرغب يف م�ساركتهن لنهن �سيجتذبن اهتماما كبريا ورمبا كثريا من الرعاة«

اأن تقام بطولة منف�سلة لهن ورمبا من خالل هذه الطريقة ميكننا  اأن نبداأ من نقطة ما ولذلك اقرتح  وا�ستطرد »يتعني 

ا�ستقطاب احداهن لفورمول 1«.

ومل تناف�ص اأي امراأة يف �سباق لفورمول 1 منذ فعلتها اليطالية ليال لومباردي يف 1976 رغم لعب بع�ص ال�سيدات لدوار 

مع فرق يف ال�سنوات الخرية وم�ساركة اأخريات يف �سال�سل اأقل درجة وكذلك يف �سباقات يف الوليات املتحدة.
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أبرز السباقات المساندة لجائزة البحرين 2015

الجي بي2 والبورش جي تي 3
يف  ال�سيارات  ريا�سة  »موطن  الدولية  البحرين  حلبة  ت�ستعد 

جائزة   -  1  FORMULAالـ �سباق  ل�ست�سافة  الأو�سط«  ال�سرق 

الفرتة  يف  �سينطلق  والذي   2015 اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

اأبريل احلايل والذي �سينطلق كاأول �سباق ليلي لهذا  اإىل 19  من 17 

املو�سم وكجولة رابعة.     

و�ست�ست�سيف حلبة البحرين الدولية عددا من ال�سباقات امل�ساندة 

على ال�سعيدين العاملي والإقليمي مع تنظيم كل من اجلولة الأوىل من 

بطولة �سباقات اجلي بي2، واجلولة اخلتامية من بطولة كاأ�ص حتدي 

البور�ص جي تي 3 ال�سرق الأو�سط.

يف  احللبة  م�سارات  على  حا�سرين  واحلما�ص  الإثارة  و�ستكون 

�سل�سلة �سباقات اجلي بي2 العاملية والتي تعترب قاعدة مهمة لل�سائقني 

ال�سبان الذين يحلمون بالو�سول اإىل قمة الهرم الريا�سي، وحتديداً اإىل 

قمة ريا�سة ال�سيارات املتمثلة بـ الفورمول1. هذه البطولة، التي عملت 

على تخريج العديد من ال�سائقني ال�سباب الذين دخلوا عامل الفورمول1 

لوي�ص  الربيطاين  روزبرغ،  نيكو  الأملاين  مثل  �ساحاتها،  على  وتاألقوا 

هاميلتون، وغريهم الكثري. 

التجارب  ا�ست�سافت  الدولية  البحرين  حلبة  اأن  بالذكر  وجدير 

احلرة لبطولة اجلي بي2 يف الفرتة من 1 اإىل 3 من ال�سهر اجلاري، 

ا�ست�سافة  هام�ص  على   GP2 من  الفتتاحية  اجلولة  تنطلق  بينما 

احللبة جلائزة البحرين الكربى، وجدير بالذكر اأن هذه البطولة تنطلق 

هذا العام بـ 11 جولة. 

الكربى  البحرين  جائزة  خالل  �سينطلق  الثاين  امل�ساند  ال�سباق 

هو اجلولة اخلتامية لبطولة كاأ�ص حتدي البور�ص جي تي 3 ال�سرق 

البحرين  الفتتاحية يف حلبة  اأي�سا جولتها  انطلقت  والتي  الأو�سط، 

الدولية.

اأبرز  البطولة  لها، وي�سارك يف هذه  �ساد�ص مو�سم  والتي تختتم 

ال�سائقني يف املنطقة ومن خمتلف اأنحاء العامل.
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ان�سم هاري�سون ابن ادريان نيوي م�سمم ال�سيارات ال�سهري اإىل 

نف�ص فريق ميك ابن مايكل �سوماخر والبالغ من العمر 15 عاما يف 

مناف�سات بطولة فورمول 4 الملانية هذا املو�سم.

 16( هاري�سون  مع  تعاقده  عن  امر�سفورت  فان  فريق  واأعلن 

عاما( يف البطولة التي تقام حتت ا�سراف الحتاد الدويل لل�سيارات.

وكان ميك - الذي عانى والده �سوماخر من ا�سابات خطرية يف 

الراأ�ص بعد حادث تزلج يف 2013 - ان�سم للفريق يف �سهر مار�ص 

املا�سي.

وقال فريت�ص فان امر�سفورت مالك الفريق والذي عمل من قبل 

مع عدة �سائقني يف فورمول 1 »هذا اأكرث الأ�سابيع �سعادة يف تاريخنا 

املمتد عرب اأربعة عقود«.

واأ�ساف »نفخر ب�سدة بعدما و�سع اثنان من اأكرث ال�سخ�سيات 

تطوير  اأجل  من  فريقنا  ثقتهما يف  ال�سباقات  عامل  بهما يف  املوثوق 

اثنني من املواهب ال�سابة الواعدة«.

و�سبق لنيوي الأب ت�سميم �سيارات فازت باألقاب يف فورمول 1 

مع فرق وليامز ومكالرين ورد بول ويعد من العباقرة يف جماله.

ويظل �سوماخر الأب اأكرث �سائقي فورمول 1 جناحا بعد فوزه 

األقاب عاملية من  يف 91 �سباقا خالل م�سواره الذي يت�سمن �سبعة 

بينها خم�سة على التوايل مع فرياري.

ألونسو أكثر سائقي 
فورموال1 رواجًا

لندن - رويرتز 

اأكرث  يظل  الون�سو  فرناندو  ال�سباين  اأن  م�سح  اأو�سح 

رغم  لل�سيارات  للفورمول1  العامل  بطولة  يف  رواجا  ال�سائقني 

ملبورن  يف  اجلديد  للمو�سم  الفتتاحي  ال�سباق  عن  غيابه 

با�سرتاليا يف مار�ص املا�سي.

الون�سو  اإن  املانيا  ومقرها  للتحليل  ريبكوم  �سركة  وقالت 

بطل العامل مرتني -والذي ترك فرياري يف نهاية العام املا�سي 

بها وفقا  الت�سنيف اخلا�ص  احتفظ ب�سدارة  لين�سم ملكالرين- 

لالهتمام املحلي.

وذكر التقرير »ما يزيد على 98 باملائة يف ا�سبانيا يعرفون 

الون�سو ويرى 88 باملائة انه واجهة فعالة للعالمات التجارية 

كما يقول 83 باملائة اإنهم يثقون يف بطل العامل مرتني«.

للون�سو يف  ال�سابق  الزميل  ما�سا  فيليبي  الربازيلي  وجاء 

فرياري باملركز الثاين يف القائمة متقدما على الملاين �سيبا�ستيان 

فيتل بطل العامل اأربع مرات والربيطاين لوي�ص هاميلتون حامل 

اللقب.

مرتني  العامل  بطل  بهاميلتون  الهتمام  اإن  ريبكوم  وقالت 

على  حاليا  يتفوق  وهو  بريطانيا  يف  باملائة   93 اإىل  ارتفع 

مر�سيد�ص  مع  الثاين  لقبه  نال  بعدما  باتون  جن�سون  مواطنه 

املو�سم املا�سي.

املركز  يف  عاما(   17( فري�ستابن  ماك�ص  الهولندي  وجاء 

التا�سع قبل اأن ي�سبح اأ�سغر �سائق يف فورمول1 عندما ي�سارك 

يف �سباقه الأول بالبطولة مع تورو رو�سو يف ملبورن يوم الأحد 

القادم.

ويعتمد ت�سنيف روبكوم على الهتمام املحلي بال�سائقني يف 

بالدهم مع وجود ثمانية مقايي�ص اأخرى لتحديد جمموع النقاط. 

ابن نيوي مصمم السيارات الشهير 
ينضم لنفس فريق شوماخر األصغر
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احل�سري  الوكيل  واأولده،  املوؤيد  خليل  يو�سف  �سركة  د�سنت 

لني�سان يف مملكة البحرين، ني�سان جوك 2015 خالل حفل حما�سي 

جتتمع  البحرين  يف  مرة   ولأول  البحرين.  �سنرت  �سيتي  جممع  يف 

احلا�سرين. ياأ�سر  م�سهد  خللق  بالإبداع  التقنية   التكنولوجيا\ 

مكانة  بذلك  معززة  املرئي(  )ال�سقاط  الفيديو  بتقنية  ال�ستعانة  مت 

ني�سان. وقد كان احلفل حما�سياً من نوعه مما خلق »حالة النبهار« 

التي رغبت �سركة يو�سف خليل املوؤيد واأولده من زبائنها و�سيوفها 

اأن يجربوه.

حد  اإىل  معدلة  اأوفر  كرو�ص  �سيارة  هي   2015 جوك  ني�سان 

كبري،اذ تتميز مب�سابيح LED فوق امل�سدات الأمامية م�ستوحاة من 

يتميز  فهو  الداخلي  الت�سميم  اأما  الريا�سية.   370Z ني�سان  �سيارة 

بالأناقة اإ�سافة اىل عدد من املزايا مثل: ني�سان كونيكت ونظام املالحة 

والتوا�سل، وباقة من ميزات ال�سالمة حلماية ال�سائق والراكب.

وقد �سرح املدير العام لني�سان، بول بيكر: »ني�سان جوك 2015 

خارجي  بت�سميم  وتتميز  احتياجاتك  تلبي  املدجمة  اأوفر  الكرو�ص 

الت�سميم  اىل  بال�سافة  هذا  خطوطها،  ان�سيابية  تعك�سه  جريء 

ال�سالمة  وموا�سفات  للتعديل،  القابل  والريا�سي  الفخم  الداخلي 

املعززة وجتربة القيادة املثرية، مع هذا الت�سميم ذي الطابع الريا�سي 

لل�سيارة ال انها قادرة ان تكون عائلية، على هذا النطاق  تكون ني�سان 

جوك قد حققت اأف�سل ما يف العاملني.

وكانت ني�سان قد اأجرت على �سيارة جوك ذات ال�سعبية العالية 

ال�سيارات  من  الفئة  هذه  دائما  لتت�سدر  املطورة  التعديالت  من  عدداً  

التي ت�سهد مناف�سة عالية والتي تاألقت فيها جوك حمققًة الكثري من 

النجاح منذ اإطالقها الأول عام 2010.

الت�سميمية  معاملها  من  عدد  على  اجلديدة  جوك  حافظت  وقد 

احل�سرية، ومنها ت�سميم واجهتها الأمامية الفريد من نوعه.

نيسان جوك المثيرة...
حين تلتقي التكنولوجيا التقنية باإلبداع

الفورموالبمناسبة سباق عدد خاص 
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�ستتوفر جوك اجلديدة مع خيار بني حمرك بـ 4 

اأ�سطوانات متتالية �سعة 1.6 ليرت يعتمد على تقنية 

ال�سحب العادي، وحمرك اآخر توربو بـ 4 ا�سطوانات 

اإلكرتوين  بخاخ  بنظام  ومعزز  ليرت   1.6 وب�سعة 

مبا�سر.

بثالثة  اجلديدة  جوك  تتميز  اأخرى،  ناحية  من 

والإقت�سادي  الريا�سي  العادي،  وهي  قيادة،  برامج 

مع نظام مو�سيقي جديد ومتطور، اإ�سافًة اىل اجليل 

ني�سان  والتوا�سل  املالحة  ني�سان  نظام  من  الأحدث 

.)NissanConnect( كونكت

جوك  لـ  املتوفر  العادي  ال�سحب  ملحرك  وميكن 

كيلووات(    117( قوة 86 ح�ساناً  يولد  اأن   SLو S
اىل عزم دوران  بالإ�سافة  الدقيقة،  6000 دورة يف 

اأق�سى يبلغ 158 نيوتن مرت ترتفع اىل 240 نيوتن 

والذي   SLلفئة يتوفر  الذي  التريبو  حمرك  مع  مرت 

دورة  كيلووات( 5600   190( يولد 140 ح�ساناً 

يف الدقيقة. وتتوفر جوك بثالث فئات هي S وSL و

SL تريبو.
اأوفر  الكرو�ص  ني�سان جوك 2015  اأ�سعار  تبداأ 

لتجديد حما�سك، وحلجز   .  BD6،995 املدجمة من

موعد لتجربة قيادتها، يرجى زيارة معر�ص ني�سان 

يف �سرتة اأو الت�سال على رقم 17732732
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االتحاد الدولي للسيارات
يحظر تغيير خوذ السائقين

حظر  قرار  اأدرج  اأنه  )فيا(  لل�سيارات  الدويل  الحتاد  اأّكد 

الريا�سّية  اللّوائح  يف  املو�سم   خالل  ال�سائقني  خوذات  تغيري 

املنظمة للبطولة ابتداًء من هذا املو�سم.

قد  واحد  الفورمول  اأروقة  داخل  الأطراف  بع�ص  وكانت 

تقدمت بطلب اإىل الإحتاد حلظر هذه الظاهرة معلّلني ذلك بتنامي 

املخاوف من اأن اجلماهري املتابعة لل�سباقات تعجز عن التعرف 

على ال�سائقني.

وبناًء على هذا القرار �سيكون على ال�سائقني امل�ساركني يف 

نهايته  اىل  املو�سم  بداية  منذ  وحيد  بت�سميم  الإلتزام  البطولة 

وعدم اإدخال اأي تعديل عليه، بعدما كان يعمد بع�ص ال�سائقني 

اإىل تغيري الت�ساميم يف ال�سباقات واملنا�سبات التي حتمل معاٍن 

خا�سة لهم اأو ال�سباقات املرموقة ك�سباق جائزة موناكو الُكربى.

»من  الريا�سية:  اللوائح  من  املُعّدلة   21.1 املادة  وتن�ّص 

اأجل اأن يتم التعرف على ال�سائقني ب�سهولة عند وجودهم على 

امل�سار، يتعني على خوذة الراأ�ص اأن حتمل نف�ص الت�سميم خالل 

جميع اجلوائز الكربى من البطولة«.

»لأكون  قائالً:  الأمر  هذا  على  فيتيل  �سيبا�ستيان  وعلّق 

�سادًقا اأظن اأن هذه مزحة!«، واأ�ساف: »هناك اأمور اأكرث اأهمية 

تتعلق مب�ستقبل الريا�سة لكن يبدو اأن هذا التعديل هو الوحيد 

الذي مت الإتفاق عليه«.

ُيحّدد  مل  املذكورة  الفقرة  على  التعديل  فاإن  املُقابل  ويف 

القانون  هذا  يخالف  �سائق  اأي  عليها  �سيح�سل  التي  العقوبة 

اجلديد.

املادة  على  التعديالت  بع�ص  اإجراء  مت  مت�سل  �سياق  ويف 

اأحد  فقدان  باإمكانية  يتعلق  فيما  ال�سائقني  باأرقام  املتعلقة 

تن�ص  اإذ  اثنني  اأو  ملو�سم  البطولة  ملقعده وغيابه عن  ال�سائقني 

�سائق  اأي  م�سرية  »تعترب  التايل:  على  املعدلة   21.2 املادة 

�سباق خالل  اأي  ي�سارك يف  اإذا مل  منتهية  واحد  الفورمول  يف 

اإذا تغّيب عن البطولة  مو�سمني متتاليني«، وبذلك �سيفقد رقمه 

ملو�سمني متتاليني.

شقيق هاميلتون أول سائق معاق يشارك 
في بطولة بريطانيا للسباقات

لوي�ص  الربيطاين  �سقيق  هاميلتون،  نيكول�ص  �سي�سبح 

معاق  �سائق  اول  واحد،  الفورمول  يف  العامل  بطل  هاميلتون 

ي�سارك يف بطولة بريطانيا ل�سباقات ال�سيارات.

الذي يعاين من �سلل دماغي، اىل فريق  وان�سم نيكول�ص، 

»بريتي�ص امدي تيونينغ« و�سي�سارك يف خم�سة �سباقات على 

منت �سيارة »اودي ا�ص 3«.

وقال هاميلتون )22 عاما(: »يف وقت احاول فيه ان اتطور 

ك�سائق، اريد الهام الخرين لتحقيق اهدافهم ال�سخ�سية«.

املقبل يف  يونيو  وي�ستهل هاميلتون م�سواره يف 28-27 

كروفت. هاميلتون الذي �سارك يف �سباقات كاأ�ص رينو كليو يف 

2011 و2012 يف بريطانيا ح�سل على دعوة للم�ساركة هذا 

املو�سم، ولن يكون مبقدوره ت�سجيل النقاط.
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ريد بول ال يملك
أي خطط لتصنيع محرك خاص به

قال فريق رد بول بطل العامل ال�سابق ل�سباقات فورمول 1 لل�سيارات 

انه ل ميلك اأي خطط لت�سنيع حمرك خا�ص به وانه بالإمكان اأن ين�سحب 

من البطولة اإذا ما ان�سحب �سريكه رينو منها.

وقال كري�ستيان هورنر مدير فريق رد بول على هام�ص �سباق جائزة 

ماليزيا »ل منلك اأي نية لن ن�سنع حمركات« مكررا موقفه ال�سابق مع 

�سعود التوتر بني رد بول ورينو اإىل الواجهة.

وا�ساف هورنر انه اإذا ما قررت رينو الن�سحاب من الريا�سة - وهو 

احتمال اثاره �سرييل ابيتيبول مدير قطاع �سباقات فورمول 1 يف �سركة 

رينو - فان فريق رد بول رمبا لن يكون قادرا على العثور على بديل.

يف  ال�سيارات  ريا�سة  م�ست�سار  ماركو  هيلموت  ان  هورنر  وتابع 

من  ين�سحب  قد  بول  رد  بان  تكهن  عندما  يقوله  ما  يعني  كان  الفريق 

يف  للمو�سم  الفتتاحي  ال�سباق  يف  قدمه  الذي  العر�ص  بعد  البطولة 

ا�سرتاليا.

يف  فيه  �سن�سل  موقف  يف  اأنف�سنا  وجدنا  حال  »يف  هورنر  وقال 

اأننا ل منلك من يوفر لنا املحركات...فاأننا �سنكون جمربين  النهاية اإىل 

ب�سكل فعلي على ترك الريا�سة«.

واأ�سار هورنر اإىل اأن مر�سيد�ص �سرتف�ص بكل تاأكيد توفري املحركات 

لرد بول ومن غري املحتمل اأن يكون الفريق يف موقف ي�سمح له باحل�سول 

على حمركات فرياري. وترتبط هوندا بعقد ح�سري مع فريق مكالرين.

على  القائمني  مع  بعقد  يرتبط  الذي  بول  رد  فريق  ان  واأكد هورنر 

�سباقات فورمول 1 حتى 2020 يريد ال�ستمرار يف البطولة.

هناك  جتارية؟  كعالمة  بول  لرد   1 فورمول  ت�سيف  »هل  وا�ساف 

التي �ساهدناها  تلك  املقلقة عندما ن�ساهد �سباقات مثل  ال�سارات  بع�ص 

اأن المل يحدونا ان ي�سكل هذا ف�سال واحدا �سمن ق�سة  اإل  يف ملبورن 

طويلة«.

وتابع »يريد رد بول املناف�سة وال�ستمرار يف اإطار �سباقات فورمول 

1 ونريد اأن نحاول التعامل مع بع�ص من تلك املو�سوعات التي تعاين 

منها الريا�سة حاليا«.

املحركات  وفرت  التي   - رينو  �سركة  مع  بول  رد  �سراكة  وباتت 

خالل اأربع �سنوات متتالية نال فيها الفريق اللقب ما بني عامي 2010 

العام املا�سي عندما بدا وا�سحا ان  و2013 - حتت �سغط �سديد منذ 

حمرك رينو ل ي�ساهي نظريه يف مر�سيد�ص.  

نجل شوماخر يخوض 
منافسات فورموال 4

قال فريق فان امري�سفورت الهولندي ان مايك جنل مايكل �سوماخر 

الفائز ببطولة العامل ل�سباقات فورمول 1 لل�سيارات يف ال�سابق ارتقى من 

املناف�سة يف �سباقات الكارتينج ليخو�ص �سباقات فورمول 4 هذا العام.

العامل  لبطولة  األقاب  ب�سبعة  والده  فاز  الذي   - مايك  و�سيقود 

لفورمول 1 - للفريق الهولندي.

الراأ�ص خالل حادث  اإ�سابات خطرية يف  من  الأب  �سوماخر  وعانى 

تزلج يف عام 2013 ول يزال يتعافى من اإ�سابته.

وقال فريت�ص فان امري�سفورت مالك الفريق »انه لتقليد بالن�سبة لنا 

له  فر�سة  ونوفر  الأملانية  الكارتينج  �سباقات  بطل  و�سيف  ن�ستقدم  ان 

خلو�ص جتارب على جهاز املحاكاة.«

وا�ساف »اأم�سى )مايك( يوما كامال على جهاز املحاكاة يف مقر الفريق 

اأن ن�ساهده خالل ح�سة جتارب يف بلن�سية ووافقنا يف  يف هولندا قبل 

النهاية على اأن يناف�ص معنا يف �سل�سلة �سباقات فورمول 1 هذا العام.«

وبات مايك )15 عاما( - وهو و�سيف بطل العامل واأوروبا واأملانيا 

يف �سباقات الكارتينج لعام 2014 - اأول �سائق يعلن الفريق عن ا�سمه 

�سمن ت�سكيلته ملو�سم 2015.

مدينة  منزله يف  تعافيه يف  م�سوار  الأب  �سوماخر  مايكل  ويوا�سل 

اأم�سى عدة ا�سهر يف امل�ست�سفى عقب حادث  اأن  ال�سوي�سرية بعد  جالند 

التزلج الذي وقع يف دي�سمرب كانون الول 2013. 

وكان مايك قد تعر�ص حلادث �سري بينما كان يخترب �سيارة �سباق 

خرج  ولكنه  املا�سي  ال�سهر  اأملانيا  يف  ميل/بال�ساعة   100 �سرعة  على 

�سليما من احلادث .

�سرق  يف  »لو�سيتزرينغ«  حلبة  يف  يت�سابق  �سوماخر  مايك  وكان 

يبلغ من  الذي  ال�ساب  وبداأ  �سيطرته.  ال�سيارة عن  اأملانيا عندما خرجت 

العمر 15 عاما التمرن على �سباقات الكارتينغ عندما كان عمره 7 �سنوات 

التي  الأملانية  الفورمول  من  الرابعة  للمرحلة  العام  هذا  وو�سل  فقط، 

حت�سر ال�سائقني ال�سبان لل�سباقات املحرتفة.
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مسابقات وجوائز متنوعة
الفندق  عن جاهزية  اأبوعمر  رحيم  اخلليج  بفندق  العام  املدير  يوؤكد 

لحت�سان اجلماهري الغفرية التي �ستح�سر مل�ساهدة ال�سباق وعن توفري 

الفندق لعدد كاٍف من الغرف اثناء هذه الفرتة، حيث خ�س�ص فندق اخلليج 

فعالية ليايل اخلليج اخلا�سة بهذا املو�سم، والتي �سيتم اقامتها على بركة 

التي  املاأكولت  باأ�سهى  التلذذ  للجمهور  الطلق وميكن  الهواء  �سباحة يف 

�سرقي  رق�ص  فرقة  الفعالية  هذه  و�سيتخلل  ومقهى  مطعماً   13 يقدمها 

نزلء  �سيتمكن  كما  واجلوائز،  وامل�سابقات  اللعاب  من  والكثري  ومطرب 

الفندق من ا�ستخدام النادي ال�سحي وال�سباحة يف بركة ال�سباحة ا�سافة 

كما  وذويهم،  باأهاليهم  لالت�سال  املجانية  فاي«  »الواي  ل�ستخدام خدمة 

هذا  يف  الدولية  البحرين  حلبة  واإىل  من  املوا�سالت  خدمة  الفندق  يوفر 

املو�سم.

جوالت بحرية وتراث بحريني
العام بفندق جولدن توليب عبدالرحيم  املدير  ال�سياق قال  ويف ذات 

ب�سغف  تليق  خا�سة  واحتفاليات  فقرات  للنزلء  يقدم  الفندق  ان  ال�سيد 

متابعي الفورمول 1، حيث �سيتم تقدمي ا�سعار خا�سة بهذا املو�سم و�سيتم 

ا�ستقبالهم بالطريقة البحرينية لتعريفهم بالرتاث البحريني العريق من 

واحللوى  وال�ساي  القهوة  وتقدمي  الن�سل  لثوب  املوظفات  ارتداء  خالل 

البحرينية وماء الورد، كما اعلن عن تخ�سي�ص الفندق لربامج خا�سة بهذا 

املو�سم من خالل افتتاح املطعم اللبناين »املوال« لتناول ا�سهى املاأكولت 

العربية فيه ولال�ستمتاع بالعرو�ص التي تقدمها فنانة برازيلية والغاين 

التي يقدمها املطرب اللبناين حممود، اىل جانب ذلك يقدم الفندق لل�سياح 

البحرين  معامل  واأ�سهر  لأهم  ال�سياح  اخذ  �سمنها  من  ترفيهية  برامج 

جولت  لتنظيم  ا�سافة  اخلمي�ص  م�سجد  البحرين،  قلعة  مثل  التاريخية 

بحرية لل�سياح اذا كان اجلو مالئماً، واكد ان جولدن توليب قد خ�س�ص 3 

طوابق بالكامل ل�ستقبال �سيوف البحرين مل�ساهدة �سباق الفورمول 1.

 

عروض خاصة للسيدات
من جهته اكد املدير العام لفندق »�سوفيتل زلق البحرين تال�سا �سي 

اقت�سادياً  وانتعا�ساً  حراكاً  �ست�سهد  البحرين  ان  بوخالد  �سامي  و�سبا« 

الفنادق  اإ�سغال  من  ذلك  ي�ستتبعه  ال�سياحي مبا  القطاع  يقت�سر على  لن 

القطاعات  من  العديد  اإىل  الإيجابية  هذه  �ستمتد  واإمنا  فح�سب،  واملطاعم 

القت�سادية والتجارية وال�ستثمارية الأخرى، والتي ترتابط جميعها يف 

اقت�ساد  مبا�سر على  ب�سكل غري  ينعك�ص  اقت�سادية واحدة، مما  منظومة 

البالد.

واأعلن عن ا�ستعداد فندق »�سوفيتل زلق البحرين تال�سا �سي و�سبا« 

وال�سائقني  ال�سيوف  بكبار  للرتحيب  فرن�سية  مل�سة  ا�سافة  خالل  من 

امل�ساركني ب�سباق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج يف الفورمال 1، 

و�سيقوم �سيف احللويات بتجهيز قالب من ال�سوكولتة على �سكل �سيارة 

�سباق للرتحيب بال�سيوف.

فنادق البحرين استعدت الحتضان عشاق الفورموال 1

برامج وحفالت خاصة
تليق بالحدث الرياضي العالمي

ح�سني املرزوق:

مع اقرتاب م�عد انطالق �سباق جائزة البحرين الكربى للف�رم�ال 1 تتكاتف القطاعات احلك�مية 

واخلا�سة ال�ستقبال هذا احلدث العاملي الخراجه باأف�سل �س�رة ملا لهذا احلدث من اهمية عاملية 

وحملية على ال�سعيد االقت�سادي، حيث ي�سهم هذا امل��سم ب�سكل كبري يف انعا�ش احلركة االقت�سادية، 

ويع�د ذلك اىل االعداد الكبرية التي تت�افد على البحرين من �ستى بقاع االر�ش.

القائمني عليها  يتطلب من  اقامتهم  ال�سياح ك�نها حمل  له�ؤالء  الفنادق هي احلا�سن  ان  ومبا 

اعداد برامج ترفيهية م�ساحبة لهذا احلدث العاملي الكبري وت�فري غرف �ساغرة كافية لفرتة ال�سباق 

لال�ستفادة قدر امل�ستطاع من هذا امل��سم فاح�سائيات االع�ام ال�سابقة ت�سري اىل ان�سغال الفنادق 

فيه مع م�س�ؤويل  الذي حتدثنا  التقرير  هذا  اعددنا  ال�سدد  امل��سم، وبهذا  ب�سكل كبري خالل هذا 

الفنادق للتعرف على جاهزيتهم الحت�سان االف�اج الكبرية من ال�سياح وجاء التقرير كما يلي:
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ايام  يف  ال�سياح  من  مكثفة  حجوزات  يتلقى  الفندق  باأن  واأ�ساف 

ملوقعه  ال�سباق  اأيام  خالل  بالكامل  ميتلئ  الفندق  واأن   ،1 الفورمول  �سباق 

الفندق  يخ�س�ص  الخرى  ال�ستعدادات  �سمن  ومن  �سنوياً،  ال�سرتاتيجي 

لول مرة مقهى »تابا�ص« الذي �سيتم فيه اقامة حفلة »دي.جي« خا�سة بهذه 

املنا�سبة، كما �سيقدم ال�سوفيتيل عر�ساً خا�ساً لل�سيدات عبارة عن خ�سم %50 

على املاأكولت وامل�سروبات يف جميع مطاعم الفنادق يوم الثنني 20 اأبريل. 

مهرجان المشروبات والمأكوالت
وعن ا�ستعدادات فندق فور�سيزونز الذي افتتح موؤخراً يف خليج البحرين 

والفرح نرحب  ال�سرور  »بغاية  بركات:  بالفندق حممد  الت�سويق  مدير  يقول 

رائعة  بتجربة  ليحظوا   ،1 الفورمول  �سباق  مو�سم  خالل  العزاء  ب�سيوفنا 

مكونة من عدة خيارات منها تذوق الذ املاأكولت وامل�سروبات يف ثالث مطاعم 

لل�سيف العاملي »وولفغانغ باك« والقامة يف غرف تبلغ م�ساحتها 55 مرتاً 

ال�ساحرة  اطاللتها  عن  ف�سالً  الفاخر  اليطايل  الرخام  ار�سيتها  يك�سو  مربعاً 

على اخلليج العربي ومدينة املنامة الرائعة، ا�سافة لغرف العالج وال�ستجمام 

عر�ص مبنا�سبة  تخ�سي�ص  مت  وقد  »ال�سبا«  ال�سحي  منتجعنا  املتواجدة يف 

افتتاح الفندق الذي ياأتي تزامناً مع �سباق الفورمول 1 لهذه اخليارات باأ�سعار 

منا�سبة.

[  عبدالرحيم ال�سيد[  حممد بركات[  رحيم اأب�عمر[  �سامي ب�خالد
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البحرين  جائزة  �سباق  يعد 

اهم  من  للف�رم�ال   الكربى 

الفعاليات التي ينتظرها اجلمه�ر 

وعلى  العامل  انحاء  خمتلف  من 

اجلمه�ر  اخل�س��ش  وجه 

البحريني ب�سغف حيث يت�سمن 

الفعاليات  من  عددا  ال�سباق  هذا 

االخرى التي ميكن جلميع افراد 

العائلة امل�ساركة فيها واال�ستمتاع 

حيث  البحرين،  مملكة  يف  بها 

حتر�ش حلبة البحرين الدولية على 

خالل  من  بامتياز  عائلي  ج�  خلق 

تقدمي كل ما ه� جديد ومميز يف كل 

عام احتفاء بهذه املنا�سبة كا�ستقطاب 

جائزة  �سباق  لينريوا  عامليني  جن�م 

ويف  للف�رم�ال1،  الكربى  البحرين 

هذا التقرير �سنتناول فيه الفعاليات 

ال�سن�ي  احلدث  لهذا  امل�ساحبة 

العاملي.

الفورموالبمناسبة سباق عدد خاص 
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حفالت غنائية لمجموعة من أشهر المغنين 
العالميين وفعاليات مثيرة تقام ألول مرة

Race Fever
اجلمعة  بيوم  اقامتها  التي مت   »race fever« الرتويجية  احلملة 

الفنان  ال�سعودية  من  احلملة  هذه  يف  و�سارك  املا�سي،  مار�ص   27

الكوميدي بدر �سالح، ومن الكويت Theveeview، اإىل جانب عمران 

وانطلقت  بوكمال،  مرمي  املتاألقة  واملذيعة  الكوهجي،  واأمرية  العرادي 

احلملة من »الب�سطة ماركت« وانتقلت ملجمع البحرين وجممع �سيتي 

»لغون«  لأمواج  ثم  ومن  موتوروك�ص  ملطعم  انتقلت  بعدها  �سنرت، 

حيث نظمت احللبة ق�سم ملعر�ص ال�سيارات ومت توزيع هدايا جمانية 

وكتيبات عن ال�سباق وفعالياته للم�ساركني.

X Fighters
الفعاليات كان هناك فعالية »اأك�ص فايرتز« ريد بول  ومن �سمن 

الذي قدم عرو�سا حرة ومثرية للموتوكرو�ص احلرة )FMX( وقد مت 

اقامتها ملدة يومني يف امواج.

الحفالت السابقة للسباق

من  واحد  اأ�سبوع  قبل  التذاكر  حلاملي  الفعاليات  توا�سلت  كما 

اقيم يف  الذي  الغنائي  احلفل  �سمنها  من  كان  والتي  ال�سباق  انطالق 

 the« الغنائية الربيطانية ابريل اجلاري للفرقة  ال�سبت 11 من  يوم 

vamps« املتكونة من اربع اع�ساء وهم: »براد �سمب�سون، جيم�ص براد 
كان  اليوم  نف�ص  ويف  ايفانز«،  وتري�سنت  ماكفاي  جيم�ص  �سمب�سون، 

.»otto knows« هناك حفل للدي جي العاملي ال�سويدي جي

الحفالت الغنائية القادمة
ا�سافة للحفالت والفعاليات امل�ساحبة لل�سباق �سيكون هناك حفل 

�سفري  مثل  العرب  الفنانني  ابرز  من  عدد  فيه  �سي�سارك  كبري  غنائي 

الغنية الكويتية الفنان الكبري عبداهلل روي�سد، �سم�ص الغنية اللبنانية 

زيان  عمر  والفنان  ال�سامي  وليد  ال�ساب  العراقي  الفنان  كرم،  جنوى 

و�سيتم اقامة هذه  احلفالت الغنائية يف يوم اجلمعة املوافق 17 من 

حفل  هناك  و�سيكون  اجلاري  ابريل  من   18 ال�سبت  يوم  ابريل، ويف 

غنائي للنجم العاملي Pitbull الذي �سيتمكن حاملو تذاكر ال�سباق من 

ح�سور احلفل للنجم العاملي جمانا من دون دفع اأي ر�سوم اإ�سافية يف 

املنطقة الرتفيهية بحلبة البحرين الدولية.

 

القرية الثلجية
البحرين  حلبة  تقدمها  التي  الرتفيهية  الفعاليات  من  وكجزء 

الدولية جلماهري احللبة وع�ساق ال�سباق، ت�ست�سيف احللبة يف »قرية 

حمبب  بطابع  والأن�سطة  الفعاليات  من  متكاملة  خيمة  الفورمول1« 

الأن�سطة  من  عدد  تنظيم  فيها  �سيتم  الثلجية« حيث  »القرية  لالأطفال 

على  »التزلج  �سمنها:  من  الثلجية«  »القرية  خيمة  يف  والفعاليات 

جانب  اإىل  الثلجي«،  اجلبل  ت�سلق  ثلجية،  عرو�ص  التزحلق،  اجلليد، 

احلديقة الثلجية، حيث �سيق�سي الأطفال يف هذه اخليمة اوقاتا مميزة 

للغاية،

ال�سخ�سيات  اأهم  على  اأي�سا  الثلجية«  »القرية  خيمة  و�ست�ستمل 

الثلجية »البطاريق العمالقة« التي �سيتمكن الطفال من احل�سول على 

�سور تذكارية معهم ا�سافة لبالونات مقدمة حتمل ا�سكالً ثلجية.

الفرق الجوالة
املدرج  خلف  الواقعة  الرتفيهية  الفورمول1  قرية  و�ستجوب 

العرو�ص  اجمل  �ستقدم  التي  املتجولة  الفرق  من  العديد  الرئي�سي 

مهرجانات مت  اثبتت جدارتها يف عدة  التي  الربتغالية  الفرقة  ابرزها 

اجلمهور  �سي�ستمتع  كما  و�سوي�سرا،  الربتغال  الربازيل،  يف  اقامتها 

بعرو�ص الفنانني »بي دوم« من الربتغال اي�ساً، يقوم هوؤلء الفنانون 

ا�ستخدامهم  خالل  من  مذهلة  مو�سيقية  عرو�ص  بتقدمي  الربتغاليون 

ويجمع  واحلاويات«،  القناين  العلب،  »اجلرات،  مثل:  غريبة  لأدوات 

عر�سهم بني الأحلان والإيقاعات اجلميلة والكوميديا ما مينحهم فر�سة 

التفاعل مع اجلمهور وتقدمي فعالية ترفيهية مميزة.

و�ست�سارك فرقة »�سبارك ليد درامرز« بتقدمي عرو�سها املو�سيقية 

و�سربات  الراق�سة  الإيقاعات  ت�ساحبه  الذي  الفورمول1  قرية  يف 

الطبول الإيقاعية واأ�سواء ليد التي ت�سيف عن�سر الإثارة والإبهار على 

هذا العر�ص الذي �سي�سفي احلياة على ال�سباق الليلي.

و�سيكون من �سمن الفرق اجلوالة عازف الطبول دانيال وابلز وهو 

اف�سل عازيف اآلة »الهانق بان« يف العامل، الذي ح�سلت فيديواته على 

موقع يوتيوب �سهرة وا�سعة حيث بلغت 30 مليون م�ساهدة، وقد قام 

وابلز بتقدمي عرو�سه يف عدد من دول اأوروبا وغرب افريقيا، ومتتاز 

الهدوء  على  تبعث  �ساحرة  بطبيعة  ال�سهري  الطبول  عازف  عرو�ص 

النم�سا �سيقدم عرو�سا  البهلواين« من  اما فريق »ذا فريك  وال�سكينة. 

بهلوانية خطرة اده�ست جماهريهم من حول العامل كما ان هذا الفريق 

يتم عر�سه  الذي  تالنت«  قوت  »او�سرتيا  برنامج  لنهائيات  قد و�سل 

على التلفزيون الوطني النم�ساوي، ا�سافة اإىل فرقة »فالفا« التي �سطع 

»برت�ص  برنامج  يف  النهائية  ن�سف  املرحلة  اإىل  و�سولها  بعد  جنمها 

قوت تالنت ال�سهري«.

الفعاليات المصاحبة لجائزة البحرين الكبرى 
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الربيطاين  العامل  لبطولة  التجارية  احلقوق  مالك  بامكان 

الملاين  ال�سائق  نخب  يرفع  وان  جمددا  البت�سام  ايكلي�ستون  بريين 

�سيبا�ستيان فيتل الذي متكن ويف �سباقه الثاين فقط مع فرياري من 

اعادة احلياة ل�سباقات الفئة الوىل باحرازه املركز الول خالل جائزة 

ماليزيا الكربى، املرحلة الثانية من املو�سم اجلديد.

واعتقد اجلميع ان فريق مر�سيد�ص اي ام جي الذي خرج فائزا 

املو�سم املا�سي يف 16 �سباقا من ا�سل 19، �سيفر�ص هيمنته جمددا 

الفتتاحي  ال�سباق  ثنائية  احرازه  بعد  العامل  بطولة  جمريات  على 

يف ا�سرتاليا بحلول الربيطاين لوي�ص هاميلتون يف املركز الول امام 

ريد  من  املو�سم  هذا  القادم  فيتل  لكن  روزبرغ،  نيكو  الملاين  زميله 

بول-رينو خلفا لال�سباين فرناندو الون�سو املنتقل اىل فريقه ال�سابق 

»احل�سان  مانحا  ماليزيا  يف  املا�سي  ال�سهر  كلمته  قال  ماكالرين، 

اجلامح« فوزه الول منذ مايو 2013.

وحمل فوز فيتل الذي تخلى املو�سم املا�سي عن اللقب العاملي بعد 

ان احتكره لربعة اعوام متتالية، نكهة خا�سة لنه اعاد الب�سمة موقتا 

جائزة  املو�سم  هذا  خ�سرت  التي  الوىل  الفئة  �سباقات  على  للقيمني 

املانيا الكربى بعد ان فقدت فريقي مارو�سيا وكاترهام ب�سبب م�ساكل 

ب�سخ�ص  للغاية  موؤثرا  عن�سرا  تخ�سر  ان  احتمال  هناك  كما  مادية، 

ريد بول اذ املح الفريق النم�سوي اىل امكانية الن�سحاب يف حال قرر 

ال�سانع الفرن�سي رينو عدم تزويد فرق فورمول واحد باملحركات.

جنحت  حتقق،  الذي  بالفوز  وفيتل  فرياري  ن�سوة  خ�سم  ويف 

حلبة �سيبانغ يف التو�سل اىل اتفاق مع ايكلي�ستون ي�سمن ا�ستمرارها 

بعد إحرازه المركز األول في ماليزيا 

فيتل
يعيد البسمة اليكليستون

الفورموالبمناسبة سباق عدد خاص 
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يف البطولة حتى عام 2018 وجنحت يف جتنب ما ح�سل مع كوريا 

غرار  على  املو�سم  هذا  روزنامة  من  اللتني خرجتا  والهند  اجلنوبية 

لحت�سان  حلبة  وجود  عدم  ب�سبب  الغيت  الذي  الملانية  اجلائزة 

ال�سباق.

العوام  يف  العادة  جرت  وكما  تتناوب،  ان  املفرت�ص  من  وكان 

ال�سباق  ا�ست�سافة  على  ونوربرغرينغ  هوكنهامي  حلبتا  الخرية، 

الملاين لكن و�سول مالكني جدا اىل الخرية وعدم وجود عقد يربطها 

بالبطولة جعلها م�ستبعدة عن روزنامة هذا املو�سم.

مل  كونها  ال�سباق  لحت�سان  هوكنهامي  جهوزية  عدم  ظل  ويف 

تكن على علم بان اخليار وقع عليها هذا املو�سم اي�سا بح�سب ما اكد 

مديرها جورج �سيلر، مت الغاء �سباق املانيا عن روزنامة 2015.

ل  لكنه  به  القيام  يجب  ما  له  نقول  نحن  الحيان،  بع�ص  »يف 

قاله مدير حلبة �سيبانغ رازلن رازايل خالل  ما  الينا«، هذا  ي�ستمع 

التو�سل لتفاق ب�ساأن عقد  ايكلي�ستون من اجل  فرتة مفاو�ساته مع 

جديد، م�سيفا »لكني اعتقد بانه ي�ستمع الن ملا نقوله«.

اقرتح ايكلي�ستون )84 عاما( عددا من احللول من اجل تن�سيط 

اقامة  بينها  املالية،  وامل�ساعب  الزمات  حتت  ترزخ  التي  البطولة 

�سل�سلة »غراند �سالم« ل�سباقات النخبة او حتى منح النقاط عو�سا 

من املراكز على خط النطالق يف التجارب التاأهيلية.

لكن عراب فورمول واحد اعرتف بان يديه ا�سبحتا مقيدتني الن 

يف ظل احل�سة الكبرية التي متلكها �سركة »�سي يف �سي« لال�ستثمارات 

املالية يف البطولة وتعنت الفرق امل�ساركة.
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اعتبروه وسامًا إضافيًا لمملكة البحرين.. رياضيون:

الـ )F1( فرصة
للتبادل الثقافي الرياضي 
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عشاق الرياضة
 

ويقرتح كركدو�ص ان تت�سمن فعاليات هذا العام عددا من العرو�ص 

الريا�سية لعدد من الفرق البحرينية يف خمتلف الريا�سات البحرينية 

يف  فقط  لي�ص  العامل  اأمام  البحريني  الريا�سي  ابراز  �ساأنها  من  والتي 

جمال مرتادي وحمبي �سباق ال�سيارات وامنا اي�سا يف جمال الريا�سات 

الخرى ..

بينما �سدد علي عبا�ص – ع�سو جمل�ص اإدارة نادي املنامة – ان اململكة 

اليوم باتت حمط انظار العامل فهذا احلدث فتح اعني الدول الأخرى علينا 

اخرى  ريا�سية  احداث  ت�ست�سيف  غربية  لدول  مناف�ص  وا�سبحنا خري 

كونه حدثا عامليا ي�ستقطب جماهري غفرية من داخل وخارج اململكة.

أبهرنا العالم 

العام  اقامت  عندما  كبرية  امتيازات  ح�سدت  اململكة  ان  واو�سح 

املا�سي �سباقا ليليا ابهر العامل وجعلها يف مراكز اوىل ورفع التوقعات 

على  قادرة  مب�ساحتها  ال�سغرية  الدولة  هذه  باأن  للجميع  وامل�ستويات 

املقابل  ويف  له  مثيل  ل  وجناح  بحرفية  ال�سخم  احلدث  هذا  ا�ست�سافة 

هذا احلدث غري املفهوم الريا�سي لدينا فقد �ساعف الثقافة الريا�سية يف 

جمال �سباق ال�سيارات بعدما كان العديد يجهل هذا النوع من الريا�سة ..

ويوا�سل كما �سجع الكثري من ال�سباب البحريني على النخراط يف 

هذا املجال اجلديد حمليا وا�سبحنا ننظم �سباقات بل وندرب �سبابا على 

ريا�سية  ا�سافة  وهذه  بحرينية  جماهري  لها  باتت  التي  الريا�سة  هذه 

حت�سب ل�سالح اململكة ول ندعو �سوى ل�ستمرار هذه الفعالية وتاألقها 

�سنويا مبزيد من الن�سطة واملفاجاآت الريا�سية .. 

قائال   – ري�سنغ  بتلكو  فريق  –قائد  مطر  حممد  الراأي  يف  ويوافقه 

لنا  ال�سرب خا�سة وانه يتيح  املهم نرتقبه كل عام بفارغ  : هذا احلدث 

كريا�سيني يف جمال �سباق ال�سيارات التعرف على ع�ساق هذه الريا�سة 

والن�سائح  واخلربات  املهارات  تبادل  وبالتايل  اخلارج  من  وممار�سيها 

معهم وتطوير اأنف�سنا للو�سول للعاملية كما حدث معهم..

مت�سابق  وجود  املقبلة  ال�سنوات  يف  اململكة  ت�سهد  ان  مطر  وياأمل 

ول  الريا�سة  هذه  يف  الغرب  مناف�سة  على  قادر  خليجي  او  بحريني 

يف  ال�سباقات  من  عددا  تنظم  بداأت  اململكة  وان  خا�سة  ذلك  ي�ستبعد 

الكثري منهم وا�سبح لهم جماهري ومتابعني لهذه  هذا املجال وملع جنم 

الريا�سة اجلديدة حمليا ..

اأما خالد ال�ساعي – مت�سابق فريق بتلكو ري�سنغ – اعترب الفورمال 

اأ�سافت للريا�سة البحرينية وزنا وم�ستوى عاليا  ون لفتة جميلة جدا 

جدا امام غرينا من الدول كما ان له دور بارز وفعال وهام جدا يف زيادة 

يف  الريا�سيني  من  مبجموعة  يلتقون  عندما  الريا�سيني  وثقافة  وعي 

جمال �سباق ال�سيارات ..

وبني ان حلبة البحرين �ساهمت كثريا يف تخريج اجيال من حمبي 

املحبذة  الهواية  هذه  ملمار�سة  الفر�سة  لهم  اتاحت  عندما  الريا�سة  هذه 

ونتمنى م�ستقبال ان ن�سارك يف �سباقات عاملية ونرفع ا�سم اململكة عاليا 

..

الحتاد  ادارة  جمل�ص  ع�سو   – العامر  عائ�سة  الدكتورة  واأ�سارت 

بهذا احلدث  مرتبطا  بات  اململكة  ا�سم  ان   – املعاقني  لريا�سة  البحريني 

الريا�سية  الر�سدة  من  العديد  لها  ا�ساف  والذي  املهم  الريا�سي 

وال�سياحية والقت�سادية كون هذا احلدث ي�سهم يف انتعا�ص اململكة يف 

جوانب وقطاعات كثرية وعلى راأ�سها املجال الريا�سي وان دل ذلك على 

�سيء امنا يدل على قدرة اململكة على ا�ست�سافة مثل هذا احلدث ال�سخم 

وح�سن التنظيم بحرفية عالية ..

كتبت - فاطمة �سلمان: 

اعترب عدد من الريا�سيني ان حدث الـ »الف�رمال ون« يعد حدثا عامليا هاما جدا ا�ستطاع ان ي�سع اململكة على خريطة العامل يف جميع 

املجاالت والقطاعات ومنها املجال الريا�سي، خا�سة وانه ينم عن ح�سن ادارة وتنظيم وحنكه وجناح ريا�سي ابهر دول العامل التي باتت 

انظرها ترتقب �سن�يا هذا احلدث.

فمن جانبها اعتربت فاطمة ال�سكران – ع�س� جلنة املراأة باالحتاد الدويل لل�سحافة الريا�سية -  ان م�سي 10 �سن�ات على هذا احلدث 

الريا�سي العاملي ينم عن جناح جماهريي وتخطيط ريا�سي مدرو�ش يح�سب ل�سالح الريا�سة البحرينية وي�سيف لها الكثري على خمتلف 

امل�ست�يات كما انه ي�سكل ار�سية منا�سبة جدا جلميع ريا�سي اململكة لاللتقاء بعدد اآخر من حمبي هذه الريا�سة من خمتلف دول العامل ..

واأكدت انها فر�سة للتبادل الثقايف الريا�سي ك�نه مك�سبا ور�سيدا ا�سافيا وو�ساما يح�سب ل�سالح اململكة حيث ميكن جميع الريا�سيني 

ارتياد هذا احلدث واالطالع عن كثب لهذا احلدث الذي يتيح لنا كاإعالميني ريا�سيني االلتقاء باأ�سخا�ش يف نف�ش املجال وبالتايل يتم تبادل 

اخلربات واملهارات واملعرفة وتت�طد العالقات البحرينية بغريها من الدول االجنبية ..

بينما اأكد فا�سل كركدو�ش – احلكم الدويل لكرة ال�سلة – ان حدث )الف�رمال ون ( يعد امرا عامليا و�سع اململكة على اخلارطة العاملية 

ب��س�ح جدا كما انه ا�سافة جديدة لها خا�سة وان انظار جميع دول العامل عربيا وعامليا تتجة الي�م نح� هذه اململكة احلبيبة ب�سبب هذا 

احلدث ال�سخم، قائال اننا كريا�سيني لنفخر بهذه املنا�سبة التي متكننا من روؤية مملكتنا عالية حماطة بجماهري من جميع دول العامل وبعدد 

من الريا�سيني العامليني اي�سا ..

[  فا�سل كركدو�ش[  فاطمة ال�سكران [  د. عائ�سة العامر[  علي عبا�ش[ حممد مطر 
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طالبوا بخطط مدروسة للحدث العالمي.. اقتصاديون:

800
كتبت - فاطمة �سلمان: 

العام مطالبني  الـ800 ملي�ن دوالر هذا  ائد الف�رمال 1 �ستف�ق 
اأكد عدد من اخلرباء واملحللني االقت�ساديني ان ع�

اأر�سية منا�سبة وفعاليات ثقافية و�سياحية  ب�ج�د خطط مدرو�سة ووج�د تناغم بني كافة االجهزة احلك�مية وتهيئة 

يف بقاء ع�ّساق هذه الريا�سة اط�ل فرتة ممكنة على ار�ش اململكة، االمر 
معززة لهذا احلدث والتي من �ساأنها ان ت�سهم 

�ساأنه ان ينع�ش احلركة االقت�سادية والتجارية..
الذي من 

جانبه اأكد اخلبري االقت�سادي ح�سن العايل ان الف�رمال 1 تعد حدثاً عاملياً كبرياً له ع�ائد �سخمه على االقت�ساد 
فمن 

�سياً اي�سا اال ان هذا احلدث البد 
�ساأنه ان ي�سهم يف تن�سيط ال�سياحة البحرينية كما يرفع �ساأن اململكة ريا

البحريني ومن 

واأن يرافقه جمم�عة من الفعاليات واالن�سطة املدرو�سة والتي من �ساأنها ان تعزز دور هذا احلدث على كافة اال�سعدة..

ال�سائحني  مزيد من  وا�ستقطاب  البحرينية  حة 
ال�سيا تن�سيط  بارز وفاعل يف  دور رئي�سي  لها  املنا�سبة  ويعترب هذه 

ب ملا يلعبه من دور كبري يف دعم االقت�ساد ك�نه يخلق م�ارد غري مبا�سرة �س�اء من خالل انتعا�ش حركة حج�زات 
االجان

الفنادق وبيع تذاكر �سركات الطريان وغريها..

مليون دوالر عوائد الفورموال 1
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انتعاش األسواق 
ا�ستغالل هذا احلدث بحجم  التي من �ساأنها  الفعاليات  ودعا اىل مزيد من 

الكبري  املرافقة للحدث  الثقافية والرتفيهية  الن�سطة  اأكرب ومنها على الخ�ص 

كما  وريا�سياً،  �سياحياً  العاملية  اخلارطة  على  اليوم  البحرين  و�سع  الذي 

حقق لها املزيد من العوائد اقت�سادياً من خالل انتعا�ص ال�سواق وحركة البيع 

وال�سراء وغريها الكثري..

تزامن  التي  والثقافية  الجتماعية  الن�سطة  تكثيف  �سرورة  على  واأكد 

احلدث من اجل مزيد من ال�ستفادة، كما نرغب كاقت�ساديني مبزيد من الدرا�سات 

خاللها  من  والتي  احلدث  هذا  من  الفائدة  حجم  تبني  واأرقام  ببيانات  املعززة 

ميكننا تطوير او اقرتاح برامج م�ساندة تكون لها مردود ايجابي على ال�ساحة 

العالم  و�سائل  من خالل  معلنة  واأرقام وحتليالت  درا�سات  وفق  القت�سادية 

املختلفه..

باتت حدثاً  الفورمول 1  ان  اأكد  فقد  ال�سائغ  القت�سادي جعفر  املحلل  اأما 

دولياً ترتقبه انظار العامل ولبد لهذا المر ال�سخم ان ي�سب يف �سالح اقت�ساد 

عربياً  الدول  جميع  من  وفودا  ي�ستقطب  عاملي  ريا�سي  حدث  كونه  اململكة 

وغربياً، منوهاً ان هذه امل�ساهمات من �ساأنها ان يكون لها مردود ايجابي على 

جميع القطاعات القت�سادية..

منادياً با�ستمرار احلدث لأطول مدة من خالل ت�سافر اجلهود و�سن مزيد من 

الفعاليات التي من �ساأنها ابقاء هذه احل�سود اجلماهريية مقيمة يف اململكة اأطول 

مدة من اجل مزيد من الرباح القت�سادية �سواء حلجوزات الفنادق او انتعا�ص 

ال�سواق واملجمعات وغريها من املرافق ال�سياحية، المر الذي ي�سكل دفعة قوية 

للحركة التجارية والن�ساط القت�سادي..

»فرصة« ال تفوت 
ويرجع المر كله اىل مدى قدرة الدولة على ا�ستغالل هذا احلدث ريا�سياً 

واقت�سادياً من خالل و�سع خطة ا�سرتاتيجية لكيفية توظيف هذا احلدث من 

جميع جوانبه لأنه يعد »فر�سة« كبرية تتطلب تظافر جميع اجلهات املعنية من 

اجل حتقيق اعلى قدر من ال�ستفادة وعوائد مالية كبرية..

وتوافقه يف الراأي املحللة القت�سادية نرج�ص الق�سري التي �سددت على ان 

الـ )F1( ي�سهم ب�سكل كبري يف انتعا�ص القت�ساد املحلي كون ان جميع القطاعات 

القت�سادية والتجارية ت�ستفيد منه وخا�سة �سركات الطريان والفنادق الكربى 

ال انه ما ينق�سه اليوم هو مزيد من التطوير ومزيد من الفعاليات املرافقه �سواء 

الثقافية او الريا�سية او ال�سياحية.

اأما اخلبري القت�سادي اأكرب جعفري فقد اأكد ان هذا احلدث مهم جدا لالقت�ساد 

املحلي ومن املتوقع ان ي�سخ ما يقدر بحوايل 800 مليون دولر كعوائد على 

القت�ساد الوطني من خالل بيع التذاكر والنقل وحقوق البث والدعاية وغريها 

حلقة  ووجود  اف�سل  ار�سية  تهيئة  حال  يف  الرقم  هذا  يرتفع  ان  املوؤمل  ومن 

توا�سل وتن�سيق بني كافة الوزارات واملوؤ�س�سات املختلفة..

برامج ثقافية 
ويوا�سل هذه املنا�سبة من �ساأنها كذلك ان حترك قطاع التجزئه وال�سياحة 

من  اقامتهم  فرتة  متديد  مت  اذا  وال�سواق  واملطاعم  الفنادق  وحركة  والرتفيه 

خالل وجود برامج ت�سدهم للبقاء اطول مدة ممكنة ولن يتم ذلك ال من خالل 

وجود تناغم بني اجلهات املعنية واعني وزارة الداخلية واملوا�سالت والتجارة 

وغريها..

اإ�سافة اىل وجود برامج ثقافية مثل ربيع الثقافة الذي يعد حدثاً لبد ان 

يالزم هذه املنا�سبة ووجود برامج ريا�سية ت�سد ع�ساق هذه الريا�سة وغريها 

وت�سهم يف انتعا�ص ال�سواق واملطاعم والفنادق ومرافق النقل وتاأجري ال�سيارات 

وغريها الكثري..

800
[  د. جعفر 

ال�سائغ 

[  د. اأكرب 

جعفري 

[  نرج�ش 

الق�سري

[  د. ح�سن 

العايل 
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بداأ املو�سم اجلديد لبطولة العامل ل�سباقات فورمول1 لل�سيارات يف 

القواعد  التغيريات يف  املا�سي مت�سمنا بع�ص  مار�ص  ا�سرتاليا يف 15 

واللوائح اإىل جانب عدد من الوجوه اجلديدة اأي�سا.

وفيما يلي ا�ستعرا�ص ملا هو جديد يف مو�سم 2015 للبطولة..

وحدات الطاقة..
اأ�سبح احلد الأق�سى لكل �سائق يف املو�سم اأربع وحدات مقابل خم�ص 

وحدات كان م�سموحا بها يف املو�سم املا�سي و�سيعاقب كل من يتجاوز 

احلد امل�سموح به.

الطاقة  وحدات  تطوير  يف  ال�ستمرار  ال�سانعني  بو�سع  و�سيكون 

خالل املو�سم طبقا لنظام معقد.

يف  البطولة  عن  غابت  اأن  بعد  ملكالرين  �سريكة  هوندا  و�ستعود 

2008. وهناك بالتايل اأربعة م�سنعني للمحركات يف البطولة.

النقاط امل�ساعفة..

يف  ترحيب  حمل  تكن  مل  كتجربة  امل�ساعفة  النقاط  نظام  وطبق 

2014 على ال�سباق اخلتامي للمو�سم اإل انه مل يعد موجودا الآن.

سيارة األمان..
الذي  املروع  احلادث  بعد  الأمان  ل�سيارة  »افرتا�سي«  نظام  اأدخل 

العام  اليابان يف  �سباق  بيانكي يف  الفرن�سي جول  ال�سائق  له  تعر�ص 

يف  التحكم  من  ال�سباق  على  القائمني  اجلديد  النظام  و�سيمكن  املا�سي 

ال�سرعة عن بعد بدون نزول �سيارة الأمان فعليا.

شكل السيارة..
اأ�سبحت مقدمة ال�سيارات اجلديدة خمتلفة عما كانت عليه يف 2014 

ب�سبب اإلزام الفرق بخف�ص املقدمة واإزالة بع�ص العنا�سر القبيحة التي 

كانت موجودة يف العام املا�سي من املقدمة والنتيجة هي اأن ال�سيارات 

اأ�سبحت اأكرث ت�سابها يف املو�سم اجلديد مما كانت عليه يف العام املا�سي.

الوجوه الجديدة..
�سهد ال�سباق الفتتاحي يف ا�سرتاليا ثالثة وجوه جديدة مل ي�سبق 

لها القيادة يف فورمول1.

اأ�سغر  عاما(   17( فري�ستابن  ماك�ص  ال�ساب  الدمناركي  وا�سبح 

كما  رو�سو.  تورو  لفريق  يقود  عندما  البطولة  تاريخ  يف  �سنا  �سائق 

�سيكون زميله يف الفريق ال�سباين ال�سباب كارلو�ص �ساينز )20 عاما( 

ابن بطل العامل ال�سابق للراليات من الوجوه اجلديدة اأي�سا.

�سيبداأ  الذي  ن�سر  فيليبي  الربازيلي  هو  اجلديد  الثالث  والوجه 

م�سريته مع �ساوبر.

الوجوه القديمة..
�ستعود املك�سيك اإىل برنامج �سباقات البطولة لأول مرة منذ 1992 

ب�سباق يف العا�سمة مك�سيكو �سيتي.

فيتل  �سيبا�ستيان  الأملاين  �سابقا  مرات  اأربع  العامل  بطل  و�سيبداأ 

قادما  العريق  للفريق  انتقاله  بعد  فرياري  �سيارة  مقود  م�سريته خلف 

من رد بول.

�سابقا  مرتني  العامل  بطل  الون�سو  فرناندو  الأ�سباين  �سيقود  كما 

ملكالرين لأول مرة منذ مغادرته الفريق يف نهاية مو�سم 2007 رغم انه.

و�سيبداأ الرو�سي دانييل كفيات م�سريته مع رد بول بعد انتقاله من 

اأن  بعد  �ساوبر  اإىل  اريك�سون  ماركو�ص  ال�سويدي  تورو رو�سو وان�سم 

اأم�سى مو�سما مع كاترهام الذي اأ�سبح خارج البطولة.

تقديم مواعيد االنطالق..
وال�سني  وماليزيا  ا�سرتاليا  �سباقات  انطالق  موعد  تقدمي  تقرر 

حادث  اأعقاب  يف  تو�سيات  على  بناء  واحدة  �ساعة  ورو�سيا  واليابان 

اليابانية يف  �سوزوكا  حلبة  ال�سم�ص يف  غروب  مع  وقع  الذي  بيانكي 

اأكتوبر املا�سي.

الخوذة..
املو�سم  طوال  اخلوذة  ت�سميم  بتغيري  لل�سائقني  م�سموحا  يعد  مل 

ال�سائقني  على  التعرف  للجميع  يت�سنى  حتى  املا�سية  املوا�سم  بعك�ص 

ب�سهولة خالل ال�سباقات.

السرعة..
�ستكون ال�سيارات اأ�سرع من املو�سم املا�سي وبناء على نتائج جتارب 

ما قبل املو�سم تتوقع برييلي �سانعة الإطارات اأن يقل زمن اللفة الواحدة 

بواقع ثانيتني اأو رمبا اأكرث من ذلك مع الإطارات الأكرث ليونة.

رقم واحد..
لن ي�سهد املو�سم اجلديد وجود �سيارة حتمل الرقم واحد بعد اأن قرر 

اختيار  مر�سيد�ص  �سائق  هاميلتون  لوي�ص  الربيطاين  اللقب  املدافع عن 

الرقم 44 ل�سيارته.

الدنماركي ماكس 
فيرستابن أصغر سائق 

سنًا

ثالثة وجوه جديدة 
بينهم ابن بطل سابق 

للراليات
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سباقات بطولة العالم فورموال1 للسيارات عام 2015

البحرين رابع محطاتها وأبوظبي آخر سباقاتها

استراليا.. 15 مارس 
فريق  من  هاميلتون  لوي�ص  الربيطاين  ال�سباق  هذا  يف  وفاز 

مر�سيد�ص 

يبلغ طولها 5.303  بارك وهي حلبة �سوارع  األربت  واأقيم على 

الإجمالية 307.574  ال�سباق  م�سافة  تبلغ  لفة.   58 ت�سمل  كيلومرت 

كيلومرت. وكان الأملاين نيكو روزبرج �سائق مر�سيد�ص قد فاز بال�سباق 

اأكرث  اأحد  باأنه  يعرف  بات  ما  ملبورن  وت�ست�سيف   .2014 عام 

ال�سباقات �سعبية يف جدول �سباقات البطولة منذ عام 1996.

ماليزيا.. 29 مارس 
التي يبلغ طولها 5.543 كيلومرت على  اأقيم على حلبة �سيباجن 

كيلومرت.   310.408 الإجمالية  ال�سباق  م�سافة  تبلغ  لفة.   56 مدار 

وقد فاز فيها الأملاين �سبا�ستيان فيتيل، وكان لوي�ص هاميلتون �سائق 

حارة  باأجواء  احللبة  تت�سم   .2014 عام  بال�سباق  فاز  قد  مر�سيد�ص 

احللبة  وت�سم  الدويل.  كوالملبور  مطار  مواجهة  يف  وتقع  ورطبة 

م�سافات م�ستقيمة طويلة اإ�سافة اإىل منحنيات �سديدة.

الصين.. 12 أبريل 
وقد فاز  فيها الربيطاين لوي�ص هاملتون اأي�ساً واأقيم على حلبة 

لفة.  البالغ طولها 5.451 كيلومرت على مدار 56  الدولية  �سنغهاي 

تبلغ م�سافة ال�سباق الإجمالية 305.066 كيلومرت. وكان هاميلتون 

قد فاز بال�سباق عام 2014. �سيدت احللبة على نطاق �سا�سع ورمبا 

كا�سح كما يحلو للبع�ص القول وذلك على �سكل حرف �سانغ ال�سيني. 

ان�سم اإىل جدول ال�سباقات عام 2004.

البحرين.. 19 أبريل 
طولها  والبالغ  ال�سخري  يف  الدولية  البحرين  حلبة  على  �سيقام 

الإجمالية  ال�سباق  م�سافة  تبلغ  لفة.  مدار 57  على  كيلومرت   5.412

اأ�سبح   .2014 عام  بال�سباق  هاميلتون  فاز  كيلومرت.   308.238

ال�سباق بداية من العام املا�سي يقام يف جزء من النهار وجزء من الليل 

واأ�سبح من اأكرث �سباقات املو�سم اإثارة.

إسبانيا.. 10 مايو 
�سيقام على حلبة قطالونيا يف بر�سلونة والبالغ طولها 4.655 

كيلومرت على مدار 66 لفة. تبلغ م�سافة ال�سباق الإجمالية 307.104 

كيلومرت. فاز هاميلتون بال�سباق يف 2014. هي واحدة من احللبات 

التي ميكن التنبوؤ بالأداء عليها وخا�ست معظم الفرق ثمانية اأيام من 

ال�سباقات  بجدول  حا�سرة  وهي  املو�سم  انطالق  قبل  عليها  التجارب 

منذ 1991.

موناكو.. 24 مايو 
طولها 3.340  يبلغ  كارلو  مونت  �سوارع يف  حلبة  على  �سيقام 

انطلقت بط�لة العامل ف�رم�ال1 لل�سيارات لهذا العام 2015 يف ا�سرتاليا ي�م 15 مار�ش املا�سي.

و�ست�سم البط�لة �سباقاً  جديداً  واحدا يف املك�سيك الأول مرة منذ 1992 و�ستتاألف من 19 �سباقاً  وه� ما يزيد ب�سباق 

واحد عن العام املا�سي. وفيما يلي تفا�سيل ج�الت امل��سم..
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كيلومرت على مدار 78 لفة. تبلغ م�سافة ال�سباق الإجمالية 

 .2014 عام  بال�سباق  روزبرج  فاز  كيلومرت.   260.520

هو اأق�سر واأبطاأ �سباق �سمن �سباقات البطولة اإل اأنه الأكرث 

روعة. وباعتباره �سباقا تاريخيا را�سخا فان جميع ال�سائقني 

يرغبون يف الفوز به رغم �سكوى البع�ص من خطورته.

كندا.. 7 يونيو 
ويبلغ  مونرتيال  يف  فيلينيف  جيل  حلبة  على  �سيقام 

م�سافة  تبلغ  لفة.   70 مدار  على  كيلومرت   4.361 طولها 

الأ�سرتايل  فاز  كيلومرت.   305.270 الإجمالية  ال�سباق 

 .2014 عام  بال�سباق  بول  رد  �سائق  ريت�سياردو  دانييل 

عام  منذ  والرعاة  الفرق  بني  ب�سعبية  يحظى  مق�سدا  ميثل 

الراحل  اأ�سطورة فرياري  ا�سم  1978. �سميت احللبة على 

ووالد جاك. تقع احللبة يف جزيرة اإيل نوتردام ال�سناعية 

يف نهر �سان لوران�ص.

النمسا.. 21 يونيو 
 4.326 طولها  ويبلغ  �سبيلبريج  حلبة  على  �سيقام 

يف  بال�سباق  روزبرج  وفاز  لفة.   71 مدار  على  كيلومرت 

2014. عاد ال�سباق اىل احللبة - اململوكة حاليا لرد بول - 

العام املا�سي ليقام لأول مرة منذ 2003.

بريطانيا.. 5 يوليو 
ويبلغ طولها 5.891  �سيلفر�ستون  حلبة  على  �سيقام 

كيلومرت على مدار 52 لفة. تبلغ م�سافة ال�سباق الإجمالية 

306.198 كيلومرت. فاز هاميلتون بال�سباق عام 2014. 

العاملية  احلرب  خالل  ال�سابق  الطائرات  مهبط  ا�ست�ساف 

عام  العامل  بطولة  يف  الكربى  للجائزة  �سباق  اأول  الثانية 

.1950

* المجر.. 26 يوليو 
والبالغ  بوداب�ست  �سيقام على حلبة هنجارورينج يف 

امل�سافة  تبلغ  لفة.   70 مدار  على  كيلومرت   4.381 طولها 

ريت�سياردو  فاز  كيلومرت.   306.630 لل�سباق  الإجمالية 

 1986 عام  هنا  �سباق  اأول  اأقيم   .2014 عام  بال�سباق 

و�سكل اأول �سباق للجائزة الكربى يقام خلف ما كان يطلق 

عليه وقتها »ال�ستار احلديدي« الذي كان يف�سل بني اأوروبا 

وكثرية  �سيقة  باأنها  احللبة  تت�سم  والغربية.  ال�سرقية 

املنحنيات اإ�سافة اإىل اأنها واحدة من بني البطاأ يف البطولة. 

لإ�سابة  احللبة  هذه  على  ما�سا  فيليبي  الربازيلي  تعر�ص 

خطرية يف راأ�سه كادت اأن تت�سبب يف مقتله عام 2009.

بلجيكا.. 23 أغسطس 
البالغ  فرانكور�سان  �سبا  حلبة  على  ال�سباق  �سيقام 

امل�سافة  تبلغ  لفة.   44 مدار  على  كيلومرت   7.004 طولها 

ريت�سياردو  فاز  كيلومرت.   308.052 لل�سباق  الإجمالية 

بال�سباق عام 2014. هي اأطول حلبة يف �سباقات البطولة 

هذه  تكون  ما  كثريا  احللبات.  اأ�سرع  من  واحدة  انها  كما 

احللبة مبتلة ب�سبب �سقوط الأمطار كما اأنها يف غاية الإثارة 

ال�سباق  بلقب  �سينا  ايرتون  وفاز  واجلماهري.  لل�سائقني 

�ست  هنا  اللقب  �سوماخر  مايكل  اأحرز  بينما  مرات  خم�ص 

مرات.

إيطاليا.. 6 سبتمبر 
�سيقام ال�سباق على حلبة مونزا البالغ طولها 5.793 

كيلومرت على مدار 53 لفة. تبلغ امل�سافة الإجمالية لل�سباق 

306.720 كيلومرت. فاز هاميلتون بال�سباق عام 2014. 

تعد حمور ريا�سة ال�سيارات يف ايطاليا ومقر فريق فرياري 

وهي الأ�سرع يف البطولة. يعود تاريخ احللبة اإىل ع�سرينات 

القرن املا�سي.

سنغافورة.. 20 سبتمبر 
حلبة  وهي  باي  مارينا  حلبة  على  ال�سباق  �سيقام 

لفة.   61 مدار  على  كيلومرت   5.065 طولها  يبلغ  �سوارع 

فاز  كيلومرت.   308.828 لل�سباق  الإجمالية  امل�سافة  تبلغ 

للبطولة  ال�سباق  ان�سم   .2014 عام  بال�سباق  هاميلتون 

لأول مرة يف 2008. هو ال�سباق الوحيد الذي يقام كامال 

اأثناء الليل.

اليابان.. 27 سبتمبر 
طولها  البالغ  �سوزوكا  حلبة  على  ال�سباق  �سيقام 

5.807 كيلومرت على مدار 53 لفة. تبلغ امل�سافة الإجمالية 

بال�سباق  هاميلتون  فاز  كيلومرت.   307.471 لل�سباق 

�سكال  تتخذ  التي  احللبة  هوندا  �سركة  عام 2014. متتلك 

تقليديا ي�سبه الرقم ثمانية باللغة الجنليزية. تعد واحدة 

من احللبات املف�سلة لل�سائقني يف فورمول1 كما انها جتذب 

الكثري من امل�سجعني املتحم�سني. �سهد �سباق العام املا�سي 

حادثا خطريا جلول بيانكي.

روسيا.. 11 أكتوبر 
يبلغ  �سوارع  حلبة  وهي  �سوت�سي  حلبة  على  �سيقام 

امل�سافة  تبلغ  لفة.   53 مدار  على  كيلومرت   5.853 طولها 

الإجمالية لل�سباق 309.732 كيلومرت. اأقيم ال�سباق لأول 

مرة يف 2014 وفاز هاميلتون بال�سباق. تقع احللبة حول 

املكان الذي ا�ست�ساف الأوملبياد ال�ستوية العام املا�سي.

* الواليات المتحدة.. 25 أكتوبر 
بولية  اأو�سنت  يف  المريكتني  حلبة  على  ال�سباق  يقام 

 56 مدار  على  كيلومرت   5.513 طولها  والبالغ  تك�سا�ص 

لفة. تبلغ امل�سافة الإجمالية لل�سباق 308.405 كيلومرت. 

تقام  حلبة  اأول  هي   .2014 عام  بال�سباق  هاميلتون  فاز 

هي  املتحدة.  الوليات  يف  فورمول1  ل�سباقات  خ�سي�سا 

حلبة �سممت عك�ص عقارب ال�ساعة كما ت�سم 20 منحنيا.

المكسيك.. أول نوفمبر 
هرمانو�ص  اأوتودرومو  حلبة  على  ال�سباق  يقام 

 4.421 طولها  والبالغ  �سيتي  مك�سيكو  يف  رودريجيز 

كيلومرت ومل يتحدد عدد اللفات بعد. تعود جلدول ال�سباقات 

لأول مرة منذ 1992. �سميت على ا�سم الأخوين ريكاردو 

وبيدرو وهما من مت�سابقي ريا�سة ال�سيارات يف املك�سيك.

البرازيل.. 15 نوفمبر 
باولو  �ساو  يف  انرتلجو�ص  حلبة  على  ال�سباق  يقام 

تبلغ  لفة.   71 مدار  على  كيلومرت  طولها 4.309  والبالغ 

فاز  كيلومرت.   305.909 لل�سباق  الإجمالية  امل�سافة 

روزبرج بال�سباق عام 2014. هي حلبة تتخذ �سكل الناء 

ال�سيء.  بع�ص  قدمية  انها  رغم  املثرية  باأجوائها  وتت�سم 

ا�ست�سافت احللبة اأول �سباق عام 1973. هي مقر لل�سائق 

و�سممت  وما�سا  باريكيلو  روبنز  ولل�سائقني  �سينا  الراحل 

عك�ص عقارب ال�ساعة.

أبوظبي.. 29 نوفمبر 
طولها  البالغ  يا�ص  مر�سى  حلبة  على  ال�سباق  يقام 

5.554 كيلومرت على مدار 55 لفة. تبلغ امل�سافة الإجمالية 

بال�سباق عام  لل�سباق 305.355 كيلومرت. فاز هاميلتون 

2014. يبداأ ال�سباق ظهرا وينتهي م�ساء وظهر لأول مرة 

و�سممت  رائعة  حلبة  هي   .2009 عام  ال�سباقات  بجدول 

عك�ص عقارب ال�ساعة اأي�سا.

هاميلتون 
وفيتيل يفوزان 

في سباقات 
أستراليا 
وماليزيا 
والصين
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إحصاءات 
من بطولة 

العالم 
للفورموال 1

شوماخر صاحب 

الرقم القياسي ألسرع 
لفة

222 انتصارًا  لفيراري 

مقابل 182 لمكالرين 
و114 لوليامز 
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-الرقم القيا�سي لأ�سرع لفة: الأملاين مايكل �سوماخر مع فرياري 

بزمن بلغ دقيقة واحدة و32.238 ثانية يف 2004.

لوي�ص  الربيطاين   :2014 يف  املنطلقني  اأول  مركز  �ساحب   -

هاميلتون مع مر�سيد�ص.

- الفائز يف 2013: هاميلتون

االنتصارات..
ماليزيا باجلولة  �سائق فرياري يف  فيتل  �سيبا�ستيان  كان فوز 

الثانية من بطولة العامل املكونة من 19 �سباقا هذا املو�سم هو الأول 

منذ 2013 لل�سائق الأملاين وكذلك لفريقه اجلديد.

فيتل هو ال�سائق 38 الذي يحقق انت�سارا لفرياري منذ انطالق 

البطولة يف 1950 وثالث �سائق اأملاين يفوز مع الفريق بعد مايكل 

�سوماخر وفولفجاجن فون تريب�ص.

حقق فيتل بطل العامل اأربع مرات 40 انت�سارا يف م�سريته مقابل 

34 لهاميلتون و32 لفرناندو األون�سو و20 لكيمي رايكونن و15 

جلن�سون باتون.

الراحل  ال�سائق  ح�سيلة  ليعادل  واحد  لنت�سار  فيتل  ويحتاج 

اإيرتون �سينا الذي يحتل املركز الثالث يف عدد النت�سارات بتاريخ 

البطولة.

متتالية  انت�سارات  ثمانية  من  �سل�سلة  ماليزيا  �سباق  واأنهى 

ملر�سيد�ص. وهذه اأول مرة منذ 2013 يفوز فيها فريق غري مر�سيد�ص 

اأو رد بول.

و114  ملكالرين   182 مقابل  انت�سارا   222 فرياري  ولدى 

لوليامز و50 لرد بول بينما فاز مر�سيد�ص يف 30 �سباقا.

ومل يحقق مكالرين اأي فوز يف اآخر 40 �سباقا اإذ يعود انت�ساره 

طعم  تذوق  يف  مكالرين  واأخفق   .2012 يف  الربازيل  اإىل  الأخري 

النت�سارات على مدار 48 �سباقا بني 1993 و1997.

مركز أول المنطلقين..
انطلق مر�سيد�ص من ال�سدارة يف اآخر 13 �سباقا. ويحمل وليامز 

الرقم القيا�سي يف عدد مرات النطالق املتتالية من ال�سدارة بر�سيد 

24 مرة خالل مو�سمي 1992 و1993.

ومل ينطلق اأي فريق غري مر�سيد�ص ووليامز من ال�سدارة خالل 

العام املا�سي.

ومل تنطلق �سيارة لفرياري من املركز الأول منذ فعلها األون�سو 

يف اأملانيا عام 2012.

 النقاط..
اأ�سبح ماك�ص فري�ستابن �سائق تورو رو�سو اأ�سغر من يح�سل 

يوما  اأ�سهر و27  عاما وخم�سة  فورمول 1 عن 17  نقاط يف  على 

بعدما احتل املركز ال�سابع يف �سيباجن. وكان الرو�سي دانييل كفيات 

هو اأ�سغر من ح�سل على نقاط بتاريخ البطولة وعمره 19 عاما يف 

اأ�سرتاليا العام املا�سي.

جنح كارلو�ص �ساينز زميل فري�ستابن يف جمع نقاط اأي�سا يف 

الذي  �سنوات  ع�سر  اآخر  فقط يف  اخلام�ص  ال�سائق  لي�سبح  ماليزيا 

ينجح يف جمع نقاط من اأول �سباقني له بالبطولة.

 الصين..
اأقيم ال�سباق لأول مرة يف 2004. وفاز اأول املنطلقني يف �ستة 

من �سمن 11 �سباقا اأقيمت يف ال�سني حتى الآن.

مل ي�سبق لأي �سائق الفوز يف ال�سني ملرتني متتاليتني. وهاميلتون 

هو ال�سائق الأكرث جناحا بر�سيد ثالث مرات اأعوام 2008 و2011 

و2014 بينما فاز األون�سو مرتني يف 2005 و2013.

يف  جنحا  اللذان  الوحيدان  ال�سائقان  هما  واألون�سو  باتون 

كل  يف  الكربى  ال�سني  جائزة  ب�سباق  النهاية  خط  اإىل  الو�سول 

م�ساركة لهما. متكن الفائز ب�سباق ال�سني يف اأربع منا�سبات فقط من 

اإحراز لقب بطولة العامل مع نهاية املو�سم.

وباتون هو ال�سائق الوحيد الذي انت�سر يف ال�سني وهو يحمل 

اللقب العاملي وحدث ذلك يف 2010.

كيلومرت   1.17 امل�ستقيم  امل�سار  طول  يبلغ  ال�سني  حلبة  ويف 

وهو الأطول يف بطولة العامل حاليا. وفاز هاميلتون ب�سباق العام 

املا�سي بعدما توقف مرتني يف حارة ال�سيانة.

وانطلق نيكو روزبرج لأول مرة من ال�سدارة يف �سباق ال�سني 

البطولة  يف  بول  لرد  انت�سار  اأول  احللبة  �سهدت  كما  عام 2012 

عام 2009.

رقم قياسي:
�سارك هاميلتون يف �سباقه 150 للجائزة الكربى يف ماليزيا.
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االتحاد الدولي: نريدهم سفراء لنا في مجال الحد من الحوادث

أبطال سباقات السيارات مطالبون
بلعب دور في التوعية بسالمة الطرق

[  جان 

ت�د 

رئي�ش 

االحتاد 

الدويل 

لل�سيارات

اأغلب  واالثارة  باخلط�رة  املحرتفني  قيادة  تت�سم   

االحتاد  رئي�ش  لكن  ح�ادث  يت�سبب يف  ما  وه�  االأحيان 

الدويل لل�سيارات يريد اأن ي�سبح ه�ؤالء ال�سائق�ن �سفراء 

بها  ينطلق�ن  التي  العالية  ال�سرعات  رغم  الطرق  �سالمة 

داخل احللبات.

االلتزام  اأ�سبح  العامل  املركبات ح�ل  عدد  زيادة  ومع 

والتي  الطرق  ح�ادث  لتقليل  االأخري  االأمل  ه�  بالق�انني 

يق�ل االحتاد الدويل لل�سيارات عرب م�قعه على االنرتنت 

 50 وا�سابة  �سخ�ش  ملي�ن   1.3 مقتل  يف  تت�سبب  اإنها 

ملي�نا اآخرين كل عام.
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الأحيان  بع�ص  يف  ت�سل  التي  ال�سرعة  ورغم 

على حلبات  ال�ساعة  كيلومرت يف  من 300  اأكرث  اإىل 

تود  جان  يرى  للفورمول1  العامل  ببطولة  جمهزة 

رئي�ص الحتاد الدويل لل�سيارات اأنه يوجد فارق بني 

القيادة على الطرق والنطالق فوق م�سمار خم�س�ص 

لل�سباقات لكن الهدف الأول والأخري هو احلفاظ على 

معايري ال�سالمة.

مبقر  �سحفي  موؤمتر  يف  تود  الفرن�سي  وقال 

نادي ال�سيارات والرحالت امل�سري بو�سط العا�سمة 

القاهرة الأ�سبوع املا�سي »اللتزام هو الأ�سا�ص«.

واأ�ساف بعد الجتماع بوزيري النقل وال�سياحة 

الدويل  الحتاد  به  ي�ساهم  اتفاق  لتوقيع  امل�سريني 

يف احلد من حوادث املرور »مهمتنا هي ن�سر الوعي 

القواعد  ال�سائقني  وتعليم  الطرق  �سالمة  وثقافة 

�سالمة  على  احلفاظ  اأجل  من  بالقوانني  واللتزام 

اجلميع«.

وتابع »ل�سنا بجهة تنفيذ للقوانني. مهمتنا تقت�سر 

من  اجلميع  مع  التعاون  نود  لكن  الوعي  ن�سر  على 

اأجل هدف واحد وهو ال�سالمة«.

وتاأتي ال�سرعة على راأ�ص اأ�سباب وقوع �سحايا يف 

حوادث الطرق لكن تود ل يرى مانعا من ال�ستعانة 

باأبطال العامل يف �سباقات املحرتفني ك�سفراء للتوعية 

من اأجل قيادة اآمنة.

العمل  له  �سبق  الذي  عاما(   69( تود  وقال 

العامل  الفرق جناحا يف بطولة  اأكرث  كمدير لفرياري 

ب�سبب  يوم  كل  �سخ�ص   3500 »ميوت  للفورمول1 

كبري  رقم  هذا  بينهم 500 طفل.  من  الطرق  حوادث 

للغاية«.

فقط.  ال�سرعة  ب�سبب  لي�ص  هذا  »لكن  واأ�ساف 

ي�سع  ل  ملاذا  التوعية.  يف  املجتمع  ي�سارك  اأن  يجب 

النا�ص اأحزمة الأمان داخل ال�سيارات؟ ملاذا ل يرتدي 

�سمن  من  هذا  خوذات؟  النارية  الدرجات  يقود  من 

اأ�سباب وقوع �سحايا«.

ينطلقون  املحرتفني  ال�سائقني  اأن  »اأعلم  وتابع 

اأن  اأريدهم  لكن  احللبات  داخل  هائلة  ب�سرعات 

ي�سبحوا �سفراء لنا يف جمال ال�سالمة واحلد من حواد 

الون�سو  وفرناندو  هاميلتون  لوي�ص  اأريد  الطرق. 

و�سيبا�ستيان فيتل �سفراء لنا يف هذا املجال«.

العامل  بطل  هاميلتون  لوي�ص  ي�ساند  وبالفعل 

اختار  الذي  الدويل  الحتاد  مباردة  للفورمول1 

اأجل  ال�سائق الربيطاين ال�سهر املا�سي ك�سفري له من 

اأن ي�سبح 2015 هو عام �سالمة الطرق.

ورغم بع�ص التهور الذي ات�سمت به طريقة قيادة 

هاميلتون بطل العامل مرتني يف ال�سابق وهو ما ت�سبب 

اأن هذا لي�ص له عالقة  يف بع�ص احلوادث يرى تود 

مب�ساهمة ال�سائق الربيطاين يف املبادرة.

وقال تود الذي توىل من�سب رئي�ص الحتاد الدويل 

يف 2009 قبل اختياره لفرتة ولية اأخرى مدتها اأربع 

�سنوات اأخرى يف نهاية 2013 »ل نريد احلديث عما 

حدث يف املا�سي. جميعنا مر بفرتة �سباب ومراهقة. 

من منا مل يرتكب اأي حادث؟ من منا مل ينطلق ب�سرعة 

اأريد  احلالية.  له عالقة مبهمتنا  لي�ص  هذا  جنونية؟ 

من هوؤلء الأبطال امل�ساهمة معنا«. 

حوادث مشابهة وقعت في عامي 2001 و2003

مشجع »مخبول« يجتاح حلبة
شنغهاي للمطالبة بقيادة سيارة فيراري

ت�سبب �سخ�ص »خمبول« بهلع عندما قرر املطالبة بـ»حقه« واجتياح حلبة 

�سنغهاي خالل جولة التجارب احلرة جلائزة ال�سني الكربى، املرحلة الثالثة من 

بطولة العامل ل�سباقات فورمول1 يوم اجلمعة املا�سي.

وتخطى امل�سجع ال�سياج وكاد ان يت�سبب بكارثة بعدما مر على احللبة بني 

هولكنبورغ  نيكو  والملاين  »�ساوبر«  ايريك�سون  ماركو�ص  ال�سويدي  �سيارتي 

»فور�ص انديا« قبل ان يقفز فوق حائط خط احلظائر والتوجه بهدوء اع�ساب 

اريد  تذكرة،  »احمل  �سارخا:  بتذكرته  يلوح  وهو  فرياري  فريق  مراآب  نحو 

�سيارة!«.

وانق�ص بعدها رجال المن عليه و�سلموه لل�سرطة بح�سب ما اكد م�سوؤول يف 

احللبة لوكالة فران�ص بر�ص، م�سريا اىل تعزيز الجراءات المنية يف احللبة بعد 

الذي ح�سل وموؤكدا ان الرجل الذي اجتاح احللبة »بدا خمبول ولي�ص خممورا« 

املنا�سب  الوقت  انتظر  ثم  الرئي�سية  باملن�سة  يحيط  الذي  ال�سياج  ت�سلق  لن 

للمرور على احللبة بني �سيارتني ت�سريان ب�سرعة 250 كلم يف ال�ساعة ثم القفز 

فوق حائط خط احلظائر، جميعها امور حتتاج اىل القوة والتزان.

وتعيد هذه احلادثة اىل الذاكرة ما ح�سل يف جائزة بريطانيا الكربى عام 

2003 عندما قام الكاهن الكاثوليكي املف�سول نيل هوران باجتياج احللبة خالل 

و�سيارة  به  ال�سطدام  لتجنب  م�سارهم  تعديل  على  ال�سائقني  جمربا  ال�سباق، 

المان على الدخول اىل احللبة.

ويف عام 2001 وخالل جائزة املانيا الكربى قام احد امل�سوؤولني ال�سابقني 

المان  حاجز  فوق  القفز  على  عمله،  من  ف�سله  على  واعرتا�سا  مر�سيد�ص  يف 

واجتياح احللبة.
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افتتاح عيادات
مستشفى البحرين التخصصي

في الرفاع

ت�ج م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي م�سرية اجنازاته لعام2014م بافتتاح عيادات م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي يف 

 مع ح�س�له على اإعادة االعتماد من قبل اللجنة الدولية امل�سرتكة )JCI(، وهي جهة عاملية 
ً
منطقة الرفاع الغربي تزامنا 

رائدة يف جمال االرتقاء بج�دة الرعاية ال�سحية وفق املعايري العاملية امل�حدة لرعاية املر�سى. كما مت اعتماد امل�ست�سفى 

من قبل اجلمعية االأوربية الرتفاع �سغط الدم كمركز للتميز يف التعامل مع اإمرا�ش �سغط الدم ح�سب املعايري العاملية، 

باالإ�سافة حل�س�ل امل�ست�سفى على مركز التميز يف جمال اجلراحات الن�سائية الدقيقة من قبل اجلمعية االأمريكية للتنظري 

الداخلي الأمرا�ش الن�ساء ملطابقة خربة االأطباء وغرف العمليات و االإجراءات اجلراحية الدقيقة للمعاير العاملية. 

وتعترب عيادات م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي مركزاً طبياً مميزاً، الذي ي�سمل جمم�عة متن�عة من العيادات املتعددة 

التخ�س�سات، وقد مت ت�سميمه خ�سي�ساً لتلبية االحتياجات االأولية واملتخ�س�سة للمر�سى، وتقدمي خدمات طبية �ساملة.



ويوفر املركز الطبي لعيادات م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي رعاية طبية عالية اجلودة، حيث ي�سم املركز جمموعة من الأطباء املتميزين 

، وطاقم متري�ص موؤهل من ذوي اخلربات العالية، يحتوي املركز على عيادات للطب الباطني و الطب العام و اأمرا�ص القلب و طب الأطفال و 

اأمرا�ص الن�ساء و الولدة و جراحة العظام والأنف و الأذن و احلنجرة و جراحة التجميل والأمرا�ص اجللدية واجلراحة العامة  و الأ�سنان و 

العالج الطبيعي ، كما مت جتهيز املركز ب�سكل كامل باأحدث املعدات الطبية الت�سخي�سية املتقدمة و املتطورة  يف ق�سم الأ�سعة و املخترب لتقدمي 

التخ�س�سي  يف منطقة  البحرين  ال�سكانية، حيث تقع عيادات م�ست�سفى  املناطق  الرفاع و من حولها من  اإىل قاطني منطقة  ال�سحية  الرعاية 

اإ�سرتاتيجية يف الرفاع الغربي على �سارع الرفاع، وميكن الو�سول اإليها ب�سهولة من جميع املناطق املجاورة.

نبذة عن مستشفى البحرين التخصصي
يعترب م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي من اأهم امل�ست�سفيات اخلا�سة يف مملكة البحرين واخلليج. وهو 

امل�ست�سفى الأول والوحيد يف مملكة البحرين احلا�سل على اعتماد اللجنة الدولية امل�سرتكة )JCI(، وهو 

العتماد الأعلى م�ستوًى يف جمال الرعاية ال�سحية. و منذ تاأ�سي�سه، كان م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي 

ول يزال ال�سرح الطبي الرائد يف تقدمي اأعلى م�ستويات الرعاية الطبية، حيث يتميز بفريقه الطبي من 

ال�ست�ساريني والأخ�سائيني املزودين باأحدث التقنيات والأجهزة الطبية و الت�سخي�سية.  كما يتميز 

هذا ال�سرح الطبي ببنائه احلديث واملجهز بجميع اأ�ساليب الرعاية والراحة للمر�سى.

شعار مستشفى البحرين التخصصي 
يلتزم م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي بتقدمي اأعلى مقايي�ص الرعاية ال�سحية،  على اأن يكون 

املر�سى  ومعتقدات  حقوق  احرتام  مع  والعدل،   ال�سدق  من  را�سخ  اأ�سا�ص  على  قائماً  التعامل 

واملوظفني والزوار،  واملحافظة على �سالمتهم وخ�سو�سياتهم و�سرية معلوماتهم.

رؤية مستشفى البحرين التخصصي 
تتمركز روؤية م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي بـاأن يقـدم دائمـاً رعايــة �سحية وفـق 

احلـايل  املوقـع  يف  اخلـدمـات  نطاق  تو�سيع  خـالل  من  العامليـة  امل�ستويـات  اأعلـى 

الرائد  الطبي  املركز  واأن يكون  املجاورة،  البحرين والدول  اأخرى يف  و يف مواقـع 

لل�سياحة العالجية.

التخصصات الطبية
ق�سم الطب الباطني ويحت�ي على العيادات التالية:

غ�سل  الكلى،  ال�سماء،  الغدد  ال�سكري،  القلب،  الكبد،  و  اله�سمي  اجلهاز 

واجلهاز  الرئة  اجللدية،   والأع�ساب،  املخ  ال�سرطانية،  الأورام  الكلى، 

التنف�سي، النف�سية، الغذاء وعالج ال�سمنة، الأطفال، العالج الطبيعي 

و الطب الريا�سي، فح�ص ال�سمع.

ق�سم طب االأطفال ويحت�ي على العيادات التالية:

رعاية الأطفال اخلدج و حديثي الولدة، مراقبـة منو و 

تطـور الأطفـال، اللقاحات والتطعيمات، جراحة الأطفال.

ق�سم اجلراحة ويحت�ي على العيادات التالية:

البولية،  امل�سالك  الأورام،  العظام،  العامة،  اجلراحة 

التجميل، العيون ، الأنف و الأذن و احلنجرة.

 ق�سم االأ�سنان ويحت�ي على االأق�سام التالية:

تبيي�ص  و  الأ�سنان، جتميل  تقومي  الفك،  و  الفم  جراحة 

الأ�سنان.

على  ويحت�ي  وال�الدة  الن�ساء  اأمرا�ش  ق�سم 

العيادات التالية:

الن�سائية  اجلراحات  الأنابيب،  اأطفال  الولدة،  و  احلمل 

العامة و ال�سرطانية، اجلراحات الن�سائية باملناظري.

الأ�سعة  اأق�سام  من  تقدمي كل هذه اخلدمات مب�ساندة  يتم  كما 

واملخترب و العناية الق�سوى و العالج الطبيعي و الطب الريا�سي 

فرتة  اق�سر  يف  املنا�سب  العالج  لتوفري  املعدات  باأحدث  املجهزون 

ممكنة. 



April 2015

46

الفورموالبمناسبة سباق عدد خاص 

الفرق المشاركة 
بين الماضي 

والحاضر

ح�سني املرزوق:

كبري  باهتمام   1 الف�رم�ال  �سباقات  حتظى 

يف  بداأت  التي  العريقة  الريا�سة  هذه  ع�ساق  قبل  من 

ع�سرينات وثالثينات القرن املا�سي اال انها �سرعان ما ت�قفت 

االنطالقة  عاودت  لكنها  ب�سبب احلروب  ال�سباقات  مثل هذه  من اقامة 

ل�سباق  اقامة بط�لة عاملية  لل�سيارات  الدويل  يف جديد حينما قرر االحتاد  ال�سيارات 

عام 1947، وا�ستغرق التخطيط واال�ستعداد الإقامة هذه البط�لة ح�ايل 3 اع�ام لتك�ن البداية 

الر�سمية ل�سباق اجلائزة الكربى يف عام 1950، وعلى امتداد ال�سن�ات �سارك يف �سباق اجلائزة 

الكربى عدد من الفرق التي مل ت�ستمر يف هذه الن�عية من ال�سباقات اال ان هناك فرقا عريقة 

كفريق فرياري بقت م�ساركة يف �سباق اجلائزة الكربى، ويعترب فريق فرياري من اقدم الفرق 

واعرقها من بني الفرق امل�ساركة حيث �سارك هذا الفريق منذ االنطالقة الر�سمية لل�سباق يف عام 

1950 وبقى م�ستمراً حتى امل��سم احلايل ويف هذا التقرير �سنعرف ع�ساق الف�رم�ال 1 ببدايات 

الفرق امل�ساركة يف امل��سم احلايل و�سنبداأ بفريق فرياري ك�نه االقدم.
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ب�سباق  املعني  الق�سم  وهو  �سبورتيفا،  غي�ستيوين  لق�سم  املعطى  ال�سم  هو  فرياري:  فريق 

ال�سيارات التابع ل�سركة فرياري لل�سيارات. وبالرغم من امل�ساركة يف عدٍد من اأن�سطة ال�سباقات 

العديدة لعمالء فرياري وفرق خا�سة اأخرى، فقد وجهت ال�سركة اهتماماتها وا�ستثماراتها حديثاً 

فرياري  �سكوديريا  ا�سم  يعني  فرياري.  �سكوديريا  با�سم  املعروف  واحد  الفورمول  فريق  اإىل 

بالإيطالية »كتيبة فرياري«، ولكن يرتجم ال�سم ب�سكل عام اإىل »فريق فرياري«.

عام 1950  واحد يف  الفورمول  ل�سابقات  العامل  بطولة  الأول يف  للمرة  فرياري  فريق  �سارك 

)وكانت اأول �سيارة له من نوع تيبو 125 اأف 1( مما يجعله اأقدم واأجنح فريٍق ي�سارك يف البطولة. قاد 

�سيارات الفريق يف اأف�سل �سنوات الفريق الأملاين مايكل �سوماخر، الذي اعتزل يف نهاية مو�سم 2006، 

اأما الآن فاإن �سائقي الفريق هما الأملاين �سيبا�ستيان فيتيل والفنلندي كيمي رايكونن.

ا�ستهر فريق فرياري ب�سكل كبري بني عامي 2000 و2004 عندما متكن من الفوز بالبطولة خلم�سة 

موا�سم متتالية قبل اأن تنخف�ص تاأديته مع نهاية العام 2008 بح�سده لبطولة ال�سانعني الأخرية له 

حتى الوقت الراهن. 

واحد عموماً،  الفورمول  فريق فرياري وريا�سة  من  رايكونن  كيمي  ان�سحاب  مو�سم 2010  �سهد 

لياأخذ ال�ساق الإ�سباين فرناندو األون�سو مكانه زميالً للربازيلي فيليبي ما�سا.

بداأت فرياري املو�سم بطريقة جيدة، اإل اأن م�ستوى الفريق �سهد تراجعاً خالل منت�سف املو�سم، كما 

ل�سالح  الأول  مركزه  اإعطاء  ما�سا  فيليبي  من  الطلب  التي مت خاللها  ال�سهرية  احلادثة  اأثناءه  ح�سلت 

موجة  اأثار  الذي  الأمر  هوكنهامي،  حلبة  ا�ست�سافته  الذي  الكربى  املانيا  جائزة  �سباق  خالل  األون�سو 

انتقادات وا�سعة، ودفّع بالفيا اىل تغرمي فرياري باأق�سى غرامة مالية ممكنة يف الريا�سة وهي 100 األف 

دولر اأمريكي. وبالرغم من ذلك فقد اأنهى األون�سو مو�سمه ثانياً خلف الأملاين �سيبا�ستيان فيتيل يف بطولة 

ال�سائقني، واحتلت فرياري كذلك املركز الثالث يف ترتيب بطولة ال�سانعني.

تتمكن  مل  املو�سم،  هذا  يف  الأمر  وكذلك  فرياري،  مع  عقديهما  ال�سائقان  جدد   ،2011 مو�سم  يف 

فرياري من حتقيق اأكرث من املركز الثالث يف ترتيب بطولة العامل لل�سانعني.

الفريق، حيث  مع  ما�سا  وفيليبي  األون�سو  فرناندو  ال�سائقني  ا�ستمرار عمل  �سهد مو�سم 2012 

خ�سر األون�سو مرة اأخرى لقب بطولة العامل بفارٍق �سئيل للغاية عن �سائق ريد ُبل يف اجلولة الأخرية 

يف الربازيل. 

يف مو�سم 2013، قام بتجديد الإ�سباين عقده مع الفرياري حتى نهاية مو�سم 2016. مّت جتديد عقد 

الربازيلي فيليبي ما�سا ملو�سٍم اآخر ليقود مع الإ�سباين األون�سو على منت فرياري »اإف138«.

قام الفريق يف مو�سم 2014 با�ستبدال الربازيلي فيليبي ما�سا ب�سائق الفريق ال�سابق الفنلندي كيمي 

رايكونن العائد اإىل الريا�سة مرة اأخرى. اإل اأنه وعلى الرغم من امتالك الفريق ل�سائقني من النخب الأول 

فاإن الفريق عانى خالل املو�سم، ومل يتمكن اإل من الو�سول مرتني فقط ملن�سة التتويج، لتنهي فرياري 

مو�سمها يف املركز الرابع لبطولة ال�سانعني خلف ويليام�ص، موؤكدًة اأن مو�سم 2014 هو اأ�سواأ مو�سم 

ميّر على ال�سانع الإيطايل منذ مو�سم 1993. 

مّت جتديد عقد رايكونن ملو�سٍم اآخر يف حني اأن األون�سو ترك الفريق ليقود ل�سالح فريق ماكالرين 

ولياأخد مكانه بطل العامل الرباعي �سيبا�ستيان فيتل.

فيراري
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كانت  حيث  الثالثينيات  عقد  اىل  بري(  )غران  الكربى  اجلوائز  ب�سباقات  مر�سيد�ص  م�ساركة  تعود 

الدخول  اأن  اإل  الأوروبية  البالد  بع�ص  يف  جتري  كانت  التي  ال�سباقات  من  متفرقٍة  مبجموعٍة  ت�سارك 

الر�سمي للفريق يف البطولة للمرة الأوىل اأتى عام 1954 حيث �سهد الفريق جناحاً غري م�سبوق مع بطل 

العامل الأرجنتيني خوان مانويل فاجنيو والذي فاز بلقب البطولة عامي 1954 و1955. لكن �سرعان 

ما تبدلت الأحوال يف نهاية العام 1955 فان�سحبت مر�سيد�ص من البطولة بعد الكارثة يف �سباق لومان 

والذي اأودى بحياة 80 متفرجاً .

غابت مر�سيد�ص عن الفورمول 1 �سنني عديدًة لكنها عادت لتزود املحركات لفريق �ساوبر عام 1993 

ومن ثم ماكالرين عام 1995 لتقوم بعدها ال�سركة ب�سراء ح�سة 40 باملئة يف الفريق الربيطاين.

عام 2009 قام الفريق باإعطاء املحركات لأكرث من فريق يف الفورمول واحد كان اأبرزها البطل برون 

جي بي مما دفع امل�سوؤولون بالتفكري مالياً بامتالك فريق خا�ص بالفورمول واحد. يف نهاية العام قام 

الفريق ب�سراء برون جي، بي وحتويله اىل مر�سيد�ص جي، بي وا�ستقدام ال�سائقني الأملانيني بطل العامل 

مايكل �سوماخر وال�سائق املوهوب نيكو روزبرغ.

عجز الفريق خالل مو�سم 2010 عن حتقيق اأّي فوٍز يف اأّي �سباق لينهي املو�سم يف املركز الرابع 

يف بطولة ال�سانعني. 

النتائج  اأف�سل  وروزبرغ حماولني حتقيق  �سوماخر  ال�سائقني  من  كل  �سغط  مو�سم 2011،  خالل 

املمكنة للفريق، وقد جنحا بت�سجيل النقاط للفريق، ومتكنا من اإثبات وجود ال�سيارة يف ال�سباقات، اإل اأن 

اأداء ال�سيارة ب�سكٍل عاٍم مل يكن على امل�ستوى املطلوب، خا�سة بالن�سبة لالأملاين �سوماخر الذي �سرح عدة 

مرات اأن ت�سميم ال�سيارة ل ينا�سب طريقة قيادته. اأنهى الفريق البطولة يف املو�سم الرابع متاماً كاملو�سم 

ال�سابق.

حقق الفريق بع�ص النجاح يف مو�سم 2012، كما قام بتغيري ا�سم الفريق اإىل مر�سيد�ص اإيه اإم جي 

ال�سني،  الأول يف  النطالق  مركز  بتحقيقه  للفريق  الإجنازات  اأول  روزبرغ  واحد. حقق  اإف  بيرتونا�ص 

ليتمكن بعدها من الفوز بال�سباق وي�سبح اأول اأملاين يفوز ب�سباق جائزة كربى على منت �سيارة اأملانية 

منذ عام 1939. مّت الإعالن يف نهاية مو�سم 2012 عن ان�سمام الربيطاين لوي�ص هاميلتون اإىل الفريق 

بدءاً من مو�سم 2013 وملدة ثالث �سنوات قادمة ليقود اإىل جانب روزبرغ. اأنهى الفريق املو�سم يف املركز 

اخلام�ص يف بطولة ال�سانعني.

كان مو�سم 2014 ا�ستثنائياً للمر�سيد�ص، فقد ا�ستمتع الفريق باأف�سلية وتفوٍق وا�سحني على الفرق 

اأغلب  على  انت�ساراٍت  عدة  من حتقيق  وهاميلتون  روزبرغ  ال�سائقان  لذلك متكن  ونتيجة  املناف�سة. 

لتنتهي  الفريق،  نف�ص  الزميلني يف  بني  ال�سائقني  بطولة  لقب  النهائية على  املعركة  دارت  احللبات. 

للمركز  املراكز و�سولً  املو�سم لينتقل يف  اأف�سل قدراته هذا  من  الذي قدم بع�ساً  الربيطاين  ل�سالح 

الأول، متفوقاً على زمليه روزبرغ الذي حّل ثانياً يف الرتتيب. بالطبع، متكن الفريق من اإحراز لقب 

بطولة ال�سانعني بجدارة وا�ستحقاق متفوقاً على اأقرب مناف�سيه فريق الريد ُبل بفارق مريح بلغ 296 

نقطة.

ت�سكيلة الفريق بقيت على حالها هذا املو�سم مع كل من بطل العامل احلايل لوي�ص هاميلتون والملاين 

لقبي  الف�سية« على  »ال�سهام  قب�سة  احكام  املو�سم  هذا  مناف�سات  ت�سهد  اأن  املتوقع  نيكو روزبرغ، ومن 

بطولتي ال�سانعني وال�سائقني.

مرسيدس
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التجارب  اإحدى  الفريق يف 30-8-1937 وتويف يف  النيوزيلندي برو�ص ماكالرين موؤ�س�ص  ولد 

ال�سباحية التي ا�ست�سافتها حلبة غوود وود الربيطانية يف حزيران/يونيو 1970 وقد بداأ م�سريته يف 

�سباق ال�سيارات يف منت�سف اخلم�سينات واأخذ فر�سته يف الفورمول 2 عام 1958 اإل اأن جناحاته ظهرت 

يف املو�سم التايل وا�ستطاع الفوز ب�سباق �سيربينغ وبذلك يكون اأ�سغر �سائق يفوز بال�سباق وكان يبلغ من 

العمر 22 �سنة وبعدها ب�سنوات ا�ستطاع اأن ي�سل اإىل الفورمول واحد ويوؤ�س�ص �سركًة متخ�س�سًة يف اإنتاج 

ال�سيارات الريا�سية واملحركات التي امتازت ب�سمعٍة وتقنيٍة واأداء عاٍل جداً.

حقق برو�ص اأول نقطٍة لفريقه يف بريطانيا عام 1966 عندما حّل �ساد�ساً مع العلم اأنه انطلق من املركز 

الثالث ع�سر. بعدها �ساعد مواطنه ديني هومل الفريق وقاده اإىل خم�سة انت�ساراٍت وبيرت ريف�سون اإىل اثنني بني 

عامي 1968 و1973 وهما من و�سع الأ�س�ص الأوىل وال�سلبة لنجاح الفريق م�ستقبالً، ويف ال�سنة التالية فازت 

املاكالرين ببطولة ال�سائقني وال�سانعني وكان لها النجاح الكبري يف مو�سم 1976 عندما فاز الربيطاين جيم�ص 

وا�ستطاع  اليابانية،  فوجي  مونت  حلبة  الأخري يف  ال�سباق  املطر يف  �سديد  جٍو  ال�سائقني يف  بطولة  هانت يف 

الفريق وخرج  بفارق نقطٍة واحدة. وبعد ذلك عانى  الأول  املركز  هزمية نيكي لودا �سائق فرياري واحتالل 

اأخرياً يف �سيلفر�ستون،  اإىل 1981 لينهي بعدها جون وات�سون اجلفاف  انت�سارات من مو�سم 1977  بدون 

للفريق  البطولت والإجنازات  لتبداأ �سفحة جديدة من  ال�سركة  ا�سرتى رون دني�ص ح�سًة يف  ذلك  بعد  من 

بعدما ا�ستطاع اإدخال تطويرات كثرية على الفريق وا�ستمر فريق املاكالرين يف الهيمنة على معظم �سباقات 

الثمانينيات واأوائل الت�سعينيات.

يف مو�سم 1999 وعلى الرغم من بع�ص اللحظاِت النادرِة من اجلنوِن من قبل الفنلندي الطائِر، فقد فازت 

املاكالرين ببطولة ال�سائقني مرًة ثانيًة، وخ�سرت بطولة ال�سانعني ل�سالح املناف�ص الرئي�سي فرياري. 

يف مو�سم 2007 غادر كيمي رايكونن اىل الفرياري وبداأ الفريق بالتاأ�سي�ص حلقبٍة جديدٍة مع ا�ستقدام بطل 

العامل لعامي 2005 و2006 الإ�سباين فرناندو األون�سو، ومع اإعطاء الفر�سة لل�سائق النا�سئ الواعد لوي�ص 

هاميلتون الذي فاز ب�سل�سلة �سباقات ال»جي بي 2« يف عام 2005. �سكل الثنان ثنائياً قوياً جداً حيث �سيطرا 

على  يف�سله  ل  باأنه  الفريق  األون�سو  اتهام  بعد  الفريق خ�سو�سا  ت�سرب  بداأت  امل�ساكل  اأن  اإل  البطولة  على 

زميله النا�سئ لتاأتي بعدها ف�سيحة التج�س�ص وغريها من امل�ساكل التي اأدت اإىل حذف نقاط ماكالرين ودفعها 

لغرامٍة و�سلت قيمتها اىل 100 مليون دولر وانتزاع فرياري للقب ال�سائقني مع كيمي رايكونني بعد اأحداٍث 

غريبٍة جداً عانى منها ال�سائق اليافع لوي�ص هاميلتون يف اآخر �سباقني من البطولة رغم تقدمه بفارق 17 

نقطة عن مناف�سه الفنلندي منع خاللها من اأن ي�سبح اأول مبتداأ يفوز بالبطولة من العام الأول.

يف مو�سم 2008 رّد هاميلتون بقوٍة رغم الكثري من القيل والقال التي تعّر�ص لها خا�سًة العن�سرية منها 

كونه اأ�سمر اللون، ليفوز يف البطولة مهدياً الفريق لقبه الأول لل�سائقني منذ عام 1999 بعد رحيل األون�سو 

اىل رينو وجميء كوفالينن ليكون زميالً له وفوز هاميلتون بـ 5 �سباقات. 

مايكل  للحلول مكان  الربيطاين  انتقل  بال�سائق �سريجيو برييز ملو�سم 2013، حيث  ا�ستبدال هاميلتون  مّت 

�سوماخر يف املر�سيد�ص. عانت �سيارة الفريق من الكثري من امل�ساكل اأثناء املو�سم وافتقدت للموثوقية والعتمادية 

الالزمة، وقد كان هذا اأول مو�سٍم تف�سل فيه املاكالرين يف الو�سول اإىل من�سة التتويج للمرة الأوىل يف تاريخها.

مّت ا�ستبدال برييز بكيفن ماغنو�سني، يف مو�سم 2014، كما اإن رون ديني�ص عاد للفريق كمدير تنفيذّي للفريق. 

عانت ال�سيارة والفريق ب�سكٍل عام من مو�سم غري ناجٍح، كانت اأف�سل نتيجٍة مت حتقيقها هي حتقيق ماغنو�سني 

للمركز الثاين وباتون للمركز الثالث يف ال�سباق الفتتاحي يف اأ�سرتاليا. مّت الإعالن عند انتهاء مو�سم 2014 اأن 

ماكالرين �سوف تنهي عقدها مع مر�سيد�ص للتزود باملحركات و�ستتجه نحو هوندا ملو�سم 2015.

ي�سم الفريق الإ�سباين فرناندو األون�سو والربيطاين جن�سن باتون يف �سفوفه لعام 2015.

ماكالرين
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الفورموالبمناسبة سباق عدد خاص 

يدير »ال�سري« فرانك ويليام�ص فريق ال�سباق منذ العام 1966. ميثل مو�سم 2011 اأكرب تغيرٍي يف كيفية 

اإدارة الفريق الربيطاين ملا يقرب الـ 35 عاماً، بعد ا�ستعدادات ما قبل املو�سم التي �سهدت تعومياً جديداً يف 

ال�ستثمار  وزيادة  هيد  باتريك  الفريق  و�سريك  التقني  للخبري  الو�سيك  والتقاعد  فرانكفورت،  بور�سة 

من قطر، مّت الك�سف عن طراز ويليام�ص كوزوورث اإف دبليو33 لعام 2011 يف 2 فرباير بو�سفه 

ت�سميماً »ثورياً«، وقد مّت تزويده باأ�سغر علبة ترو�ٍص اأنتجها الفريق يف تاريخه، لذا قال ويليام�ص: 

»طموحنا هو العودة اإىل الواجهة على �سبكة خّط النطالق«، وتابع: »نحن نعلم اأن ذلك لن يكون 

�سهالً، لكننا ناأمل اأن تقودنا هذه ال�سيارة اىل مرتبٍة قريبٍة من اأ�سحاب ال�سدارة مما كنا عليه يف عام 

2010 كفريٍق واحٍد، نحن طموحون الآن كما مل نكن يف اأي وقت م�سى«.

بعد تاأ�سي�ص اأول فريق �سباٍق له يف العام 1966، �سهد الن�سف الأول من بداية حقبة ال�سبعينيات حماولة 

ويليام�ص و�سع برنامٍج مربٍح وناجٍح يف الفورمول واحد، قبل اأن ي�سم جهوده اىل باتريك هيد ليوؤلفا فريق 

هيد  ت�سميم  من  �سيارٍة  اأول  عام 1978 ظهرت  عام 1977. يف  اأجنينيريينغ« خالل  بري  غران  »ويليام�ص 

ال�سائق  مع  التعاقد  مّت  ال�سعودية، حيث  العربية  اململكة  الوطني يف  الناقل  بف�سل متويل  ال�سعودية،  باألوان 

الأ�سرتايل اآلن جونز باعتباره ال�سائق الوحيد، ولكن بعدما حّل هذا ال�سائق يف املركز الثاين يف �سباق جائزة 

الوليات املتحدة اأ�سبح الفريق قادراً على احل�سول على املزيد من الرعاية لعدد من ال�سركات ال�سعودية بف�سل 

�سركة البالد، وجمموعة »تاغ« ل�ساحبها اأكرم عجة يف العام 1979.

بعد الفوز يف اأول اأربعة �سباقاٍت يف 1979، فاز ويليام�ص واآلن جونز بلقبي ال�سائقني وال�سانعني يف 

برز بني جونز  �سديداً  اأن تناف�ساً  اإل  امليدان  بطولة العامل 1980. يف عام 1981 ظلت ويليام�ص الأوىل يف 

اأكرث من  البع�ص  التغلب على بع�سهما  على  اأكرث ت�سميماً  الأرجنتيني كارلو�ص رويتمان، حيث كانا  وزميله 

الريا�سة، مما ا�سطر ويليام�ص للتعاقد مع  مواجهة مناف�سيهيما. قبل مو�سم 1982 اعتزل رويتمان وجونز 

ال�سائق »الناري« الفنلندي كيكي روزبرغ لقيادة الفريق، وكان الطراز اجلديد ال اإف دبليو08 �سيارًة جميلًة جداً 

وفعالة ولكن كانت املحركات ذات القوة الهائلة واملجهزة ب�ساحن توربينّي )توربو( قادمة بقوة، لذا كان من غري 

املتوقع اأن يتواجد فريق ويليام�ص يف مقدمة الركب. على الرغم من ذلك اأثبت عام 1982 اأنه مو�سٌم �ساخٌب، 

وبالرغم من الفوز مرًة واحدة فقط يف �سباق جائزة �سوي�سرا الكربى، »طارد« روزبرغ اللقب بدون هوادٍة 

بعد �سل�سلٍة م�ستمرٍة من دخوله �سمن جدول النقاط، ما اأدى اىل فوزه باللقب.

فرانك  »ال�سري«  اإح�سا�ص  ظّل  التناف�سية،  هيبته  ل�ستعادة  واحد  الفورمول  فريق  كافح  وبينما 

ويليام�ص نحو الأعمال غري ملمو�ص. فبعد ت�سميم نظام ا�ستعادة الطاقة احلركية »كريز« للعمالء، قام 

باإدخال هذه التقنية املتقدمة اىل عامل الفورمول واحد، ومع تو�ّسع الأعمال، مّت الإعالن يف عام 2009 عن 

اإن�ساء مركز ويليام�ص التقني اجلديد كجزٍء من مركز قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث يتّم تطوير تقنياٍت 

جديدٍة مفيدٍة للبيئة وم�ستوحاٍة من الفورمول واحد.

ويعترب نظام ا�ستعادة احلركية على منت �سيارة ويليام�ص العن�سر الرئي�سي يف العام 2011. وما وراء 

الفورمول واحد كان التطبيق الأول لهذه التقنية على منت �سيارة بور�سه 911 جي تي3 اجلديدة مع حمرٍك 

هجنٍي اأكرث �سداقًة للبيئة.

كذلك  اأعلنت  كما  �سياراتها.  يف  مر�سيد�ص  حمركات  �ست�ستخدم  اأنها  ويليام�ص  اأعلنت   ،2014 مو�سم  يف 

مالدونادو. ظهرت  با�ستور  عن  بديالً  ما�سا  فيليبي  الربازيلي  مع  اإىل جنٍب  �سيقود جنباً  بوتا�ص  فالتريي  اأن 

النتائج الإيجابية لتطوير ال�سيارة ومهارة ال�سائقني، فبداأت الويليام�ص بالظهور يف ال�سفوف الأوىل على �سبكة 

النطالق، كما متكن ال�سائقان من الو�سول اإىل من�سة التتويج على حلبة اأبوظبي، لينهي الفريق مو�سمه مبركٍز 

ثالٍث ممتاٍز يف بطولة العامل لل�سانعني.

ويليامس
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الفورمول 1 بعد جناحات عدة كممول  يف عام 1981 و�سل »توملان موتور �سبورت« اىل 

وكم�سنع �سمن فئة النا�سئني يف الفورمول 2. وعلى الرغم من مهارات امل�سمم روري بريين، �سار 

هذا الفريق، الذي يحظى بتمويل بريطاين، مع القليل من النجاحات حلني اإطالق جنم جديد من 

الربازيل، وهو اأيرتون �سينا، م�سريته للمرة الأوىل يف الفورمول واحد مع الفريق يف العام 1984، 

والذي كاد اأن يفوز ب�سباق جائزة موناكو الكربى، يف واحدة من اأبرز الإجنازات يف تاريخ بطولة 

العامل.

اأخرى وجد توملان  تخلى �سينا عن فريق توملان ليتوجه للت�سابق لفريق لوت�ص عام 1985، ومرًة 

معه  وجلب  الفريق  ابتاع  الذي  بينيتون،  املالب�ص  م�سنع  قبل  من  النقاذ  ولياأتي  للبقاء.  يكافح  نف�سه 

حمركات بي اإم دبليو توربو وال�سائق النم�ساوي غريهارد بريغر لقيادة الفريق. وبا�ستخدام ا�سرتاتيجيٍة 

رائعٍة ا�ستخرجت الأف�سل من اإطارات برييللي، حقق بريغر الفوز الأول لبينيتون يف �سباق جائزة النم�سا 

الكربى 1986، بينما بداأ الفريق بال�سعود نحو املراتب العليا.

بعد الدفاع عن األقابهم بنجاٍح يف عام 2006، افرتق رينو واألون�سو. كان مو�سم 2007 كارثياً بالن�سبة 

لرينو، لكن وبعد الف�سل مع فريق مكالرين متكن ال�سانع الفرن�سي من جذب األون�سو جمدداً، ليعود اىل 

الكربى  �سنغافورة  جائزة  �سباق  اأحداث  تخللته  لالآمال،  خميٍب  اآخر  مو�سم  وبعد   .2008 عام  عرينه 

2008 مع حادث �سائق رينو الثاين يف الفريق نيل�سون بيكيه البن، الذي �سمح لألون�سو ال�ستفادة من 

ا�سرتاتيجيٍة عالية اخلطورة لإحراز الفوز للفريق. خالل عام 2009 اأ�سبح من الوا�سح اأن حادث بيكيه 

ومدير  برياتوري  اإيقاف  اىل  اأدت  التي  الف�سيحة  الغ�ص   نتيجة  بالتايل  األون�سو  انت�سار  واعترب  متعمداً  كان 

الفريق بات �سيموند�ص مدى احلياة من قبل الحتاد الدويل لل�سيارات »فيا«.

بعد بيع 75 يف املائة من الفريق اىل جمموعة ال�ستثمار »جيني« يف نهاية 2009، ظهر الفريق اجلديد 

�ساوبر  دبليو«  اإم  لـ»بي  ال�سابق  وال�سائق  بولييه،  اإريك  ال�سابق  الفريق  مدير  مع  العام 2010  لرينو يف 

والفائز باإحدى اجلوائز الكربى البولندي روبرت كوبيت�سا. جنباً اإىل جنب مع كوبيت�سا اأول �سائق بولندي 

يف تاريخ الفورمول واحد تعاقدت رينو مع فيتايل بيرتوف كاأول �سائٍق رو�سي يف بطولة العامل للفورمول 

واحد. 

يف كانون الأول/ دي�سمرب 2010 مت الإعالن اأن املجموعة املاليزية التي متلك لوت�ص باتت الراعي 

للفورمول  رينو  لوت�ص   ت�سمية  اإطالق  يتم  لذلك �سوف  للفريق حتى عام 2017. ونتيجًة  الرئي�سي 

واحد على الفريق اجلديد، �ُسنت حملة قانونية من قبل امل�ستثمرين املاليزيني ملنع املجموعة املاليزية 

التي متلك لوت�ص من ا�ستخدام ال�سم ذاته. ويف عام 2012 قام الفريق بتغيري ا�سمه اىل لوت�ص اأف1 

والتعاقد مع ثنائي جديٍد هما الفنلندي كيمي رايكونن والفرن�سي رومان غروجان. 

با�ستور  ال�سائق  م�ساركة  عن  الإعالن  مّت  حيث  الفريق،  على  للغاية  �سعباً   2014 مو�سم  كان 

مالدونادو مع الفريق مكان الفنلندي رايكونن، ليقود بجانب رومان غروجان، وخالل املو�سم، مّت الإعالن 

عن �سل�سلٍة من التغيريات �سملت ا�ستبدال مدير الفريق اإيريك بولييه بجريار لوبيز. مل يتمكن الفريق من 

العام  الرتتيب  الثامن يف  املركز  بتحقيق  اكتفى  بل  ال�سابقة،  ال�سنوات  مثل  املعهود  م�ستواه  على  احلفاظ 

لبطولة ال�سانعني.

اإنتقل فريق لوت�ص يف العام 2015 اىل التزود مبحركات مر�سيد�ص عو�ساً عن رينو، بينما �ستبقى 

ت�سكيلة ال�سائقني مع كل من الفرن�سي – ال�سوي�سري رومان غروجان والفنزويلي با�ستور مالدونادو على 

حالها.

لوتس
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الفورموالبمناسبة سباق عدد خاص 

مانور موتور�سبورت هو فريق �سباقات تاأ�س�ص يف العام 1990 من قبل جون 

بوث. وعلى مّر ال�سنوات �سارك الفريق يف بطولة الفورمول1 رينو اإذ قاد له يف 

لوي�ص  والربيطاين  رايكونن  كيمي  الفنلندي   2007 ملو�سم  العامل  بطل  ال�سابق 

هاميلتون احلائز على لقب بطولة العامل ل�سباقات الفورمول 1 عامي 2008 

و2014.

الفورمول  ببطولة  ي�سارك  مانور  فريق  باأن  القول  وتقنياً ميكن 

واحد منذ العام 2010. فقد اأعلن يف العام 2009 باأن الحتاد الدويل 

لريا�سة ال�سيارات )فيا( قد وافق على طلب مانور بامل�ساركة يف 

لأ�سباب  را�سينغ«  »فريجن  م�سمى  حتت  �سارك  اإذ  التايل  املو�سم 

ت�سويقّية حيث ا�ستخدم حمركات كوزورث يف مو�سمه الأّول.

عامي  بني  »مارو�سيا«  م�سمى  ا�ستخدام  اىل  الفريق  انتقل  بعدها 

الفريق  حقق  فرياري.  حمركات  ا�ستخدام  اىل  انتقاله  مع  و2014   2012

نقاطه الأوىل بالبطولة يف �سباق جائزة موناكو الكربى مع �سائقه الفرن�سي 

جول بيانكي الذي تعر�ص حلادث خطري يف �سباق اليابان.

مل ي�سارك فريق مارو�سيا يف ال�سباقات الثالثة الأخرية من العام املا�سي 

ب�سبب م�ساكل مالية، حيث دخل احلرا�سة الق�سائية مع فريق كاترهام املتعرث.

ويف �سباط/فرباير من العام احلايل اأعلن باأن الفريق خرج من احلرا�سة 

الق�سائية بعد ح�سوله على متويل من بع�ص الأطراف، اإذ بداأ العمل من اأجل 

الإ�ستعداد للم�ساركة يف مو�سم 2015.

يعترب فريق مانور من اأبطاأ الفرق املتواجدة على �ساحة البطولة الآن اإل 

اإنه يحاول البقاء واملناف�سة وتزويد بطولة الفورمول 1 باملزيد من املواهب 

ال�سابة.

يقود للفريق كل من ال�سائق ال�سباين روبرتو مرعي وال�سائق الربيطاين ويل �ستيفنز.

فريق مانور

April 2015

52

[  روبرت� 

مرعي

[  ويل 

�ستيفنز



April 2015

53

مقّره  ويقع  واحد  الفورمول  �سيارات  ل�سباقات  فريق من�ساوي  للت�سابق هو  ُبل  ريد  فريق 

مبدينة ميلتون كينز يف اإجنلرتا. ويعترب الفريق الأول التابع لل�سركة املتخ�س�سة يف م�سروبات 

الطاقة ريد ُبل يف �سباقات الفورمول واحد اإىل جانب فريق تورو رو�سو. اأ�سبح الفريق بطل العامل 

ل�سباقات الفورمول واحد لعام 2010 لل�سانعني يف �سنته ال�ساد�سة من دخوله املناف�سة.

ميكن تتبع ن�ساأة فريق ريد ُبل لفريق �ستيوارت جي، بي والذي بداأ يف عام 1997 ويف اأواخر عام 

1999 باع جاكي �ستيوارت فريقه ل�سركة فورد لل�سيارات �سمن خطة ال�سركة لإعادة هيكلة فريق جاكوار 

را�سينغ، والذي حقق جناحاً متوا�سعاً مل يرَق حلجم الطموحات خالل ال�سنوات الـ 5 الالحقة.

مّت عر�ص فريق جاكوار للبيع يف خالل �سهر �سيبتمرب 2004 عندما قررت �سركة فورد لل�سيارات 

عدم جدوى ا�ستمرار امل�ساركة يف �سباقات الفورمول واحد، اأكدت �سركة م�سروبات الطاقة ريد ُبل �سراءها 

فريق جاكوار يف اآخر يوم للبيع وهو ال 15 من �سهر نوفمرب 2004. وكان اإن�ساء فريق للفورمول واحد 

خا�ص بريد ُبل يعني و�سع حٍد ل�سراكتها الطويلة الأجل مع فريق �ساوبر يف الفورمول واحد. تدير �سركة 

املُناف�سة يف �سل�سلة  ال�سائقني والفرق  العديد من  ال�سباب، كما ترعى  ال�سائقني  برنامج  اأي�ساً  امل�سروبات 

�سباقات الـ جي بي 2 الداعم واملغذي لبطولة الفورمول 1 بال�سائقني املميزين ال�سباب.

كانت ريد ُبل واحدة من اأربعة فرق فقط )الآخرين فرياري وميدلند وويليام�ص( التي وقعت على 

اتفاق كونكورد ابتداء من عام 2008 ل�سمان م�ساركتها على املدى الطويل يف الفورمول واحد. وحلقتها 

لحقاً عدٌد من الفرق الأخرى.

متكن فريق ريد ُبل من الفوز ببطولة العامل ملو�سمني على التوايل )2010 و2011( بف�سل الثنائي الأملاين 

�سيبا�ستيان فيتيل والأ�سرتايل مارك ويرب.

حافظت ريد ُبل على �سائقيها فيتيل وويرب ملو�سم 2012، حيث وقع ويرب عقداً لتمديد ا�سرتاكه مع الفريق 

النم�ساوي ملدة عام اإ�سايف، بينما اأكمل فيتيل عقده املقرر مع الفريق والذي اإنتهى مع نهاية 2014. 

جنح الأملاين يف الفوز ببطولة ال�سائقني للمرة الرابعة توالياً، الأمر الذي جعله اأ�سغر �سائٍق يحقق ثالثة 

اأربع القاب �سمن تاريخ بطولة العامل لل�سائقني.

فيتيل  ال�سائقان  ا�ستكى  مو�سم 2014، حيث  خالل  كثرياً  ال�سيارة  مع  ُبل يف  ريد  فريق  عانى 

ودانيال ريكاردو من موثوقية ال�سيارة، فقد ان�سحب فيتيل يف ال�سباق الفتتاحي نتيجة م�ساكل تقنية 

يف املحرك، بينما عانى خالل املو�سم ب�سكل عاٍم من عدة م�ساكل اأخرى مع ال�سيارة. تاأثر ريكاردو 

منها  وا�ستطاع يف بع�ص  ال�سباقات  الكثري من  وا�سحاً يف  بذل جهداً  اأنه  اإل  ال�سيارة،  باأداء  كذلك 

التفوق على الأملاين بطل العامل اأربع مرات. انتظر ريكاردو حتى ال�سباق الكندي ليفوز باأول �سباٍق 

اأي  اأن تلك اجلهود مل تثمر عن  اإل  اأول فوز له يف الفورمول 1.  له مع ريد ُبل يف املو�سم ويحقق 

لقٍب للفريق النم�ساوي الذي اأبدى ا�ستياءه علناً من حمرك رينو امل�ستعمل يف �سيارته، وخا�سة بعد 

ان�سحاب فيتيل من ال�سباق النم�ساوي حيث علق مدير فريق ريد ُبل كري�ستيان هورنر ب�سخريٍة مقارناً 

بني حمرك مر�سيد�ص ورينو، فقال: »يكمن الفرق بني املحركني، يف اأن �سائق املر�سيد�ص ي�سغط على زر 

التجاوز فت�سرع �سيارته اأكرث، بينما عندما ي�سغط على الزر مع حمرك الرينو فاإن ال�سيارة تتوقف«.

يقود لريد ُبل هذا املو�سم كل من دانيال ريكاردو وال�سائق الرو�سي دانييل كفيات الآتي من فريق تورو 

رو�سو.

ريد ُبل
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ميلك قطب ريد ُبل النم�ساوي ديرتي�ص ماتي�سيت�ص فريقني يف الفورمول واحد، فبعدما قام ب�سراء فريق 

»جاكوار راي�سينغ«، الذي اأ�سبح فريق »ريد ُبل راي�سينغ« يف العام 2005، اأقدم على �سراء فريق »ميناردي« 

يف  الأوىل  خطواته  الأخري  هذا  بداأ  وقد  رو�سو«،  تورو  »�سكوديريا  فريق  اىل  ليتحول  املنا�سب  الوقت  يف 

الفورمول واحد خالل �سباق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 2006. ويوؤلف الفريقان، اىل حد بعيد، 

الذراع الأكرب والأكرث اإنفاقاً من حملة ريد ُبل العاملية للجمع بني عامل الريا�سة والتجارة الت�سويقية، والتي 

تبيع حوايل 4 باليني عبوة من م�سروب الطاقة كل �سنة.

ال�سابق لفريق ميناردي يف مدينة  املوقع  الذي يقع مقره يف  يوا�سل فريق »�سكوديريا تورو رو�سو«، 

فاينزا، يف اإيطاليا، اإىل حد كبري يف ال�سياق نف�سه ل�سابقه. وقد مّت تاأ�سي�ص فريق ميناردي من قبل جيانكارلو 

اإيطاليا، والذي كان يف  الوكالء احل�سريني لبيع �سيارات فيات يف  اأقدم  ميناردي، وهو �سائق �سابق واحد 

الأ�سل مديراً لفريق ال�سائقني النا�سئني ل�سالح فريق فرياري الإيطايل لتقييم املواهب ال�سابة الإيطالية، حتت 

ا�سم فريق »�سكوديريا اإيفر�ست« خالل مو�سم 1976 يف الفورمول 1.

يف البداية ا�ستخدم فريق »تورو رو�سو« هيكل �سيارات »ريد ُبل« التي مت ت�سميمها قبل عام، مع اإيالء الكثري 

من الهتمام لل�سائق الأمريكي �سكوت �سبيد. ويف العام التايل تزودت »تورو رو�سو« بف�سل اتفاقية ريد ُبل مع 

فرياري، مبحركات ال�سانع الإيطايل، بينما اختار فريق ريد ُبل التحول اإىل حمركات رينو، مع بقاء ال�سائق �سبيد 

�سمن �سفوف الفريق جنباً اإىل جنب مع الإيطايل فيتانتونيو ليوتزي حلني ال�ستغناء عن خدماته ل�سالح 

موهبة ال�ساب الأملاين �سيبا�ستيان فيتيل الذي اأحرز املركز الرابع يف �سباق جائزة ال�سني الكربى. ومع 

بقاء فيتل مع الفريق يف العام 2008، ا�ستفاد ال�سائق الأملاين من فر�سة انتهازية بف�سل احلالة 

اجلوية ال�سائدة، ليكون اأول املنطلقني يف �سباق جائزة اإيطاليا الكربى، والتي حتولت اىل انت�سار 

مدٍو، مما جعل فيتيل اأ�سغر �سائٍق يفوز باإحدى اجلوائز الكربى بفارق عاٍم عن �سلفه.

قّدم �سائقا الفريق العام املا�سي جون اإريك فرين ودانييل كفيات اأداء مقبولً طوال املو�سم، 

الرينو. متكن فرين من حتقيق جمموع 22  ال�سيارة مع م�ساكل يف حمرك  بالرغم من معاناة 

نقطًة مع نهاية املو�سم، يف حني متكن كفيات من حتقيق 8 نقاط يف اأول مو�سم له يف الفورمول 

1، كما اأنهى الفريق مو�سمه يف املركز ال�سابع يف الرتتيب العام لبطولة ال�سانعني.

يف نهاية املو�سم، اأعلن فرين اأنه �سيغادر الفريق، لتعلن بعدها تورو رو�سو اأن ال�سائق كارلو�ص �ساينز 

البن �سيكون بديالً عنه و�سيقود اإىل جانب ماك�ص فري�ستابن ملو�سم 2015.

تورو روسو
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الفريق ال�سغري الذي يقع مقره داخل حلبة �سيفلر�ستون، على فرتة من ال�ستقرار، منذ مت  ح�سل 

�سراوؤه من قبل الهندي فيجاي ماليا يف عام 2007. قبل اأن يرتدي الفريق الزي الهندي، تبدلت ملكيته 

ثالث مرات يف غ�سون عامني، بعد بيع الفريق الأ�سلي »جوردان غران بري« بعد 14 عاماً يف الفورمول 

واحد.

اأن يوؤ�س�ص  ال�سبعينيات قبل  ك�سائق خالل حقبة  اإيدي جوردان جناحاً كبرياً  الفريق  عرف موؤ�س�ص 

فريقه اخلا�ص ب�سباقات املقعد الأحادي يف بداية حقبة الثمانينيات. بداية الفريق كانت يف بطولتي �سباقات 

الـ »فورمول3« والـ »فورمول 3000«، واأطلق بنجاح امل�سرية الدولية للعديد من جنوم م�ستقبل الفورمول 

واحد، وقد تبعهم الفريق اإىل الدرجة الأوىل مع خطٍة طموحٍة للم�ساركة يف مناف�سات بطولة العامل للفورمول 

واحد عام 1991.

لي�سابق  الأملاين هاينز هارالد فرنتزن  ال�سائق  الفريق اىل قمة م�سريته بو�سول  يف عام 1999 و�سل 

جنباً اإىل جنب مع بطل العامل ال�سابق داميون هيل. ومتكن فرنتزن من الفوز ب�سباقني وحقق م�ستوى رائعاً 

من النتائج امل�ستقرة التي اأبقته يف معركة ال�سراع على لقب بطولة العامل حتى وقٍت متاأخٍر من ذلك املو�سم، 

وقاد الفريق اىل املركز الثالث يف بطولة ال�سانعني.

من بعدها بداأت م�سرية جوردان بالرتاجع، ومل يتمكن من الفوز باأّي �سباٍق حتى جائزة الربازيل الكربى 

2003 الغريبة واملثرية يف اأحداثها والتي �سهدت تتويج �سائق الفريق جيانكارلو في�سيكيلال بعد اأ�سبوعني 

اإذ يف بداية عام 2005 مّت بيع الفريق املكافح ملجموعة  اإقامة ال�سباق. وما ح�سل كان ملرٍة واحدة فقط،  من 

ميدلند التابعة للمليونري الرو�سي املولد األيك�ص �سنايدر بقيمة 60 مليون دولر.

بعد مو�سٍم خميب لالآمال حتت ال�سم الأ�سلي جوردان خالل 2005، اختلفت تاأدية فريق ميدلند اأف1 

راي�سينغ قليالً خالل عام 2006، وما كان قد تغري يكمن يف قيمة الفريق، بعد ح�سم اجل�سم الريا�سي 

عام  بعد  فرٍق جديدة  اأي  قبول  يتم  لن  اأنه  بالإعالن  قراره  »فيا«  لل�سيارات  الدويل  الحتاد  احلاكم، 

2008. وقبل نهاية العام مت بيع الفريق مرة اأخرى ل�سركة �سبايكر التي ت�سنع ال�سيارات الفاخرة 

مقابل 106 ماليني دولر.

بعدما متت اإعادة �سراء الفريق وت�سميته بفور�ص اإنديا اإذ ا�ستمر بالتزود مبحركات فرياري يف 

العام 2008.

�سهد مو�سم 2014 عودة نيكو هلكنربغ اإىل الفريق، كما مت ا�ستبدال بول دي ري�ستا بال�سائق �سريجيو 

برييز. �سهد �سباق اأ�سرتاليا الفتتاحي حتقيق هلكنربغ املركز ال�ساد�ص بينما حقق زميله املركز العا�سر، وقد 

كانت تلك هي املرة الأوىل التي ي�سارك فيها هلكنربغ بلفٍة كاملٍة على حلبة اأ�سرتاليا. اأهدى برييز فريقه مركزاً 

على من�سة التتويج على حلبة البحرين، وكانت تلك هي املرة الأوىل للفريق منذ مو�سم 2009. حقق برييز 

على حلبة البحرين ثالث اأ�سرع لفٍة يف تاريخ فور�ص اإنديا. اأنهى الفريق املو�سم يف املركز ال�ساد�ص يف بطولة 

ال�سانعني.

ت�سكيلة الفريق لهذا املو�سم لن ت�سهد تبدلً، اإذ �سن�ستمر يف روؤية كل من الأملاين نيكو هلكينربغ واملك�سيكي 

�سريجيو برييز يدافعان عن الوان الفريق الهندي.

فورس إنديا
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بعد انتهاء م�سواره يف قهر جميع ال�سيارات امل�ساركة يف بطولة العامل لل�سيارات الريا�سية التي 

ا�سبح ا�سمها اليوم بطولة العامل ل�سباقات التحمل، فاإن اأداء �ساوبر يعترب جيداً يف الفورمول واحد. 

لكن وبعد اأن خ�سر �سراكته مع »بي اإم دبليو« يف نهاية 2008، فاإن كل يوٍم يبقى فيه الفريق على 

قيد احلياة هو انت�سار بالن�سبة له.

�سيارة  اإىل  )اخلنف�ساء(  بيتل  فولك�سفاكن  �سيارة  بتحويل  �ساوبر  بيرت  ال�سوي�سري  ال�سائق  قام 

ال�سبعينيات  حقبة  منت�سف  وبحلول  �سي1.  �ساوبر  ت�سميتها  اأعاد  ال�ستينيات  حقبة  اأواخر  �سباٍق يف 

تقاعد �ساوبر من ال�سباقات وقام بتاأ�سي�ص �سركٍة متخ�س�سٍة بت�سميم �سيارات ال�سباق، والتي تطورت لت�سارك 

يف بطولة العامل لل�سيارات الريا�سية يف وقٍت مبكٍر من حقبة الثمانينات.

فورد، جاكوار  بور�سه،  مازدا،  تابعة مل�سانع على غرار لن�سيا،  فرق  قبل  من  املناف�سات  من  �سل�سلة  وبعد 

وتويوتا، قامت بي اإم دبليو بتزويد �ساوبر �سي6 باملحرك اإل اأن الطراز ظّل يعاين. وبرغم ذلك مّت تعديل الطراز 

عاليًة  قفزًة  كان ميثل  والذي  توربو  ليرتات   5 بنز  مر�سيد�ص  بف�سل حمرك  هائلًة  قوًة  ليكت�سب  املوا�سم  خالل 

يف الأداء. يف عام 1989 فاز طراز �ساوبر مر�سيد�ص �سي9 بلقبي �سباق لومان 24 وببطولة العامل لل�سيارات 

العام  منذ  ال�سباق  ل�سيارات  بالكامل من عمل مر�سيد�ص  �سيارٍة ف�سيٍة  اأول  ال�سيارة  الريا�سية، وقد كانت هذه 

.1955

وا�سلت �ساوبر مر�سيد�ص جهودها لتحقيق نتائج قوية، لكنها كانت �سعيفة يف مو�سم 1994، بينما اجتهت 

مر�سيد�ص بنز نحو �سراكٍة جديدٍة واعدٍة مع فريق ماكالرين. لذا ظهر فريق �ساوبر جديد يف عام 1995 مع 

العمالقة  النفط  و�سركة  ُبل،  ريد  النم�ساوية  الطاقة  م�سروبات  �سركة  من  كبرٍي  ا�ستثماٍر  ومع  فورد،  حمركات 

املاليزية برتونا�ص.

عام  بي يف  �ستيوارت جي  فريق  مع  �سراكٍة  لبدء  فورد  انطالق  ومع  ومتباعدًة،  قليلًة  املتاألقة  العرو�ص  كانت 

1997، اختار �ساوبر قبول �سفقة تزويد املحركات من فرياري. خالل املوا�سم الثمانية املقبلة كانت �سيارة �ساوبر 

فرياري الزرقاء حتتل مراكز الو�سط يف الرتتيب العام، وكان اأبرز اإجناٍز للفريق هو اإطالق م�سرية اإثنني من اأبرز 

املواهب ال�سابة مع الفنلندي كيمي رايكونن يف العام 2001 والربازيلي فيليبي ما�سا يف العام 2002.

يف نهاية عام 2005، ابتاعت بي اإم دبليو، التي كانت يف �سراكة مع فريق وليام�ص، فريق �ساوبر يف 

حماولٍة منها خللق برناجمها للفوز من البداية اىل النهاية. اأظهرت هذه ال�سراكة ومي�ساً من الوعود، ويف 

�سباق جائزة كندا الكربى اأحرز ال�سائق البولوين روبرت كوبيت�سا اأّول انت�ساٍر للفريق.

مع ذلك، ويف منت�سف عام 2009 اأ�سبحت بي اإم دبليو اأّول م�سّنٍع رئي�سي يعلن ان�سحابه من 

الفورمول واحد يف مواجهة تزايد ال�سغوط املالية، فا�سرتى بيرت �ساوبر الفريق جمدداً من البافاريني.

مل تكن هناك اأية �سماناٍت باأن فريق �ساوبر ميكن اأن ي�ستمر يف الفورمول واحد يف عام 2010، 

اآخر  ان�سحاب تويوتا منها، وهي  البطولة، وب�سبب  التي دخلت اىل  الفرق اجلديدة  وذلك ب�سبب كمية 

�سحيٍة لالأزمة املالية العاملية. ح�سل فريق �ساوبر على اإذن الدخول اىل البطولة من دون احل�سول على متويل، 

بينما زودت فرياري طراز ال »�سي29« باملحركات.

كان مو�سم 2014 كارثياً على فريق �ساوبر مع املك�سيكي ا�ستيبان غوترييز واأدريان �سوتل، من بعد رحيل 

نيكو هلكنربغ عن الفريق لين�سّم اإىل فريق فور�ص اإنديا. عانى الفريق من مو�سٍم �سعٍب للغاية، غالباً ما كان 

اأثناء ال�سباق  اأية نقطٍة  �سائقاه يخرجان من احل�سة الأوىل من التجارب الر�سمية، ومن ثّم يف�سالن يف حتقيق 

وذلك للمرة الأوىل يف تاريخ الفريق.

ي�سم الفريق يف �سفوفه لعام 2015 كل من ال�سائق الربازيلي فيليبي ن�سر وال�سويدي ماركو�ص اإريك�سون.

ساوبر
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تحليل ألداء الفرق في سباق الصين ببطولة العالم للفورموال 1 

هاميلتون في المركز األول
و األلماني روزبرج في المركز الثاني

       فيما يلي حتليل اأداء الفرق يف �سباق جائزة ال�سني الكربى 

�سنغهاي  حلبة  على  لل�سيارات   1 للفورمول  العامل  ببطولة 

الأحد املا�سي.

بال�سباق  هاميلتون  لوي�ص  الربيطاين  )فاز  مر�سيد�ص   ]

وجاء الملاين نيكو روزبرج يف املركز الثاين(.

هذا النت�سار الثاين لهاميلتون هذا املو�سم لريفع ال�سائق 

الربيطاين ر�سيده اإىل 35 فوزا يف م�سواره. هذه املرة الثانية 

اأول مركزين.  فيها مر�سيد�ص على  يهيمن  التي  املو�سم  هذا 

ينفرد هاميلتون الآن ب�سدارة الرتتيب العام متقدما بفارق 

فرياري.  �سائق  فيتل  �سيبا�ستيان  الملاين  على  نقطة   13

انطلق هاميلتون من ال�سدارة و�سجل اأ�سرع لفة اأي�سا يف 

ال�سباق. ا�ستكى روزبرج من ال�سرعة البطيئة لهاميلتون يف 

ال�سدارة وقال اإن ذلك اأنهى اآماله يف ال�سباق.

[ فرياري )احتل الملاين �سيبا�ستيان فيتل املركز الثالث والفنلندي كيمي رايكونن املركز الرابع(.

بداأ فيتل من املركز الثالث ورايكونن من املركز ال�ساد�ص. هذه املرة الثالثة على التوايل التي ي�سعد فيها فيتل ملن�سة التتويج 

منذ بداية املو�سم احلايل مع فريقه اجلديد فرياري. ح�سل رايكونن على املركز الرابع لل�سباق الثاين على التوايل.

[ وليامز )جاء الربازيلي فيليبي ما�سا يف املركز اخلام�ص والفنلندي فالتريي بوتا�ص يف املركز ال�ساد�ص(.

احتل الفريق املركزين اخلام�ص وال�ساد�ص لل�سباق الثاين على التوايل وقال اإن هذا ميثل انعكا�سا دقيقا ل�سرعته احلالية.

[ �ساوبر )احتل الربازيلي فيليبي ن�سر املركز الثامن وال�سويدي ماركو�ص اريك�سون املركز العا�سر(.

ح�سل �سائقا الفريق على نقاط معا لل�سباق الثاين هذا املو�سم ليبتعد �ساوبر يف ترتيب ال�سانعني عن رد بول.

[ رد بول )جاء ال�سرتايل دانييل ريت�سياردو يف املركز التا�سع فيما ان�سحب الرو�سي دانييل كفيات(.

تراجع ريت�سياردو عند البداية ب�سبب عطل يف ال�سيارة ثم واجه �سعوبة يف تخطي كفيات الذي كان يخو�ص ال�سباق بخطة 

خمتلفة قبل ان�سحاب ال�سائق الرو�سي ب�سبب انفجار حمركه. ح�سل رد بول على نقطتني ليتقدم على تورو رو�سو يف ترتيب 

الفرق.

[ تورو رو�سو )احتل ال�سباين كارلو�ص �ساينز املركز 13 والهولندي ماك�ص فري�ستابن املركز 17(.

كان فري�ستابن �سمن مراكز النقاط بف�سل جتاوزه لبع�ص املناف�سني برباعة لكن حمرك �سيارته اأ�سيب بعطل قبل اأربع لفات 

من النهاية. بداأ �ساينز ب�سكل جيد لكن �سيارته دارت حول نف�سها يف بداية اللفة الثانية ليرتاجع ملوؤخرة الرتتيب.

[ فور�ص انديا )احتل املك�سيكي �سريجيو برييز املركز 11 فيما ان�سحب الملاين نيكو هالكنربج(.

باريك�سون  اللحاق  لكنه مل يتمكن من  فيما دخل برييز يف مناف�سة قوية عدة مرات  العا�سرة  اللفة  ان�سحب هالكنربج يف 

للح�سول على نقطة ليخرج الفريق خايل الوفا�ص لل�سباق الثاين على التوايل.

[ لوت�ص )جاء الفرن�سي رومان جروجان يف املركز ال�سابع وان�سحب الفنزويلي با�ستور مالدونادو(.

انديا. دارت �سيارة  اإىل نقطة واحدة مع فور�ص  الفارق  العام ليقل�ص لوت�ص  الفريق هذا  اأوىل نقاط  ح�سل جروجان على 

مالدونادو حول نف�سها بعدما اأخطاأ يف تقدير امل�سافة عند الدخول حلارة ال�سيانة ثم ان�سحب بعد ا�سطدام جن�سون باتون �سائق 

مكالرين مبوؤخرة �سيارته.

[ مكالرين )احتل ال�سباين فرناندو الون�سو املركز 12 والربيطاين جن�سون باتون املركز 14(.

و�سل �سائقا الفريق اإىل خط النهاية بينما تراجع باتون مركزا ب�سبب عقوبة زمنية خلم�ص ثوان بعدما ت�سبب يف حادث مع 

مالدونادو.

[ مانور مارو�سيا )جاء الربيطاين ويل �ستيفنز يف املركز 15 ال�سباين روبرتو مريي يف املركز 16(.

اأنهى �سائقا الفريق ال�سباق بنجاح للمرة الأوىل هذا العام.
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الفورموالبمناسبة سباق عدد خاص 

ترتيب السائقين والفرق في بطولة
العالم لفورموال1 بعد جائزة الصين

ال�سني  جائزة  بعد  لل�سيارات  لف�رم�ال1  العامل  بط�لة  يف  والفرق  ال�سائقني  ترتيب  يلي  فيما 

الكربى التي اأقيمت بحلبة �سنغهاي الدولية االأحد املا�سي.
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