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ملحق اجتماعي شهري

تزدح���م املنا�صب���ات اجلميل���ة يف  هذا الع���دد، فعاهل الب���الد �صاحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�ص���ى اآل خليفة ي�صّرف الأ�صرة الريا�صي���ة بح�صوره نهائي اأغلى الكوؤو�س وتتويج فريق الرفاع 
بكاأ����س جاللته لكرة القدم يف الن�صخة 42 ال�صتثنائية م���ن حيث التنظيم والتجهيز واحل�صور 

اجلماهريي الكبري.
كان���ت ليلة ملكي���ة، �صماوية، بامتياز، عاد فيه���ا اأ�صود احلنينية ملن�ص���ات التتويج، بعد فوزهم 
على فريق احلد املجتهد بهدفني لهدف. الأجمل يف هذه الليلة اأنها مل ت�صهد خا�صًرا، فاجلميع 
�صع���د اإلى املن�صة و�صافح عاه���ل البالد، الذي نرث بح�صور جاللته البه���ي الفرح وال�صرور يف 

قلوب احلا�صرين.

وعل���ى املوعد ال�صنوي، يف حدث ريا�صي اآخر ن�صرده بال�صور، خرجت البحرين عن بكرة اأبيها 
اإل���ى ال�صاح���ات واملالعب؛ لتلبي ن���داء رئي�س الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللك���ي الأمري خليفة بن 

�صلمان اآل خليفة، بتخ�صي�س 12 فرباير يوًما ريا�صيا للبحرين. 
خ���رج النا�س مرتدين اللبا�س الريا�صي، ميار�ص���ون خمتلف اأنواع الريا�صات، فرحني بالأجواء 
اجلميلة، م�صيا، ورك�صا، ولعًبا، �صمن ثقافة ح�صارية اأ�صبحت عادة �صنوية ينتظرها املواطنون 

واملقيمون يف مملكة البحرين الغالية، على اأحر من اجلمر. 

ولأن املواعيد اأعياد، ها هي حلبة البحرين تعمل مثل خلية النحل، م�صتندة اإلى دعم ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة، يف ا�صت�صاف���ة اأحد اأكرب الأح���داث الريا�صية بالع���امل، واملتمثل يف �صباق 

الفورمول 1.
م�ص���ى على ا�صت�صاف���ة البحرين هذا ال�صب���اق 15 عاًما، لكن احلدث لزال يانًع���ا، وكاأنه يقام 
للم���رة الأول���ى يف كل مرة، مع فارق واحد ل يتغ���ري، وهو التميز يف التنظي���م، وال�صتفادة قدر 

امل�صتطاع من زخم كبري ي�صع البحرين على خارطة الهتمام الدويل.

نق���دم يف  هذا العدد، الوجه الريا�صي اجلميل، الذي تعي�صه مملكة البحرين، ال�صاعية بجهود 
ممث���ل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�صوؤون ال�صباب رئي�س املجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة 
رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة؛ لتكون عا�صمة ريا�صية 

تليق بال�صغف الذي ي�صاور اأبناءها وطموحاتهم املفعمة بالأمل.

“أضواء البالد”
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وأعضاء فريق نادي الرفاع يتحدثون لـ”أضواء البالد”

العاهل يشّرف نهائي”أغلى الكؤوس”
اإعداد / اأحمد مهدي

ب���ارك مدرب فريق الرفاع علي عا�صور اإلى جماهري النادي الوفية، 
واإلى جمل�س الإدارة برئا�صة رئي�س النادي ال�صيخ عبداهلل بن خالد 
اآل خليف���ة، ونائ���ب رئي����س النادي رئي����س جهاز الكرة �صم���و ال�صيخ 

خليفة بن علي اآل خليفة.
وقال عا�صور اإن لعبي فريقه كانوا اأبطال مبعنى الكلمة، م�صريا اإلى 
�أن �لفريق كان �سارد� ذهنيا خالل �ل�سوط �لأول من �ملبار�ة �لنهائية 
.2019  - معترب� �إياه �أ�سو�أ �سوط لعبه �لرفاع منذ بد�ية مو�سم 2018 

واأو�ص���ح عا�صور اأن كلم���ة الفوز كانت يف غرف���ة الالعبني بني �صوطي 
املب���اراة، م�صريا اإل���ى اأن الرفاع وعلى الرغم م���ن ا�صتقباله هدًفا، اإل 
�أن جمي���ع �لالعبني كانو� على تركيز عال، مرجعا �لف�سل يف ذلك �إلى 
املحا�ص���ر النف�صي نبيل طه الذي مل يق�صر مع���ه �صخ�صيا ومع الفريق 

اأثناء وجوده يف التدريبات اأي�صا.

اأو�صح لعب فريق الرفاع علي حرم اأن �صعور اإحراز البطولة مع ناد ثان هو 
ذ�ته، خ�سو�سا �أن �لبطولتني غاليتان.

وُتوج حرم يف العام 2017 بلقب كاأ�س امللك مع املنامة، قبل اأن يتوج بالعام 
2019 م���ع الرفاع. واأ�صار اإلى اأن هذه البطول���ة تعني الكثري لنادي الرفاع، 

خ�صو�ص���ا بعد غياب النادي حوايل 10 �صن���وات عن التتويج، م�صيفا »وهلل 
احلمد متكنا من اإ�صعاد اجلماهري باإحراز اللقب عن جدارة وا�صتحقاق«.

وقدم علي حرم تربيكاته جلميع اأفراد الفريق، موؤكدا اأن التعب الذي بداأه 
الفريق منذ 1 يوليو مل يذهب هدرا.

أبطال بمعنى الكلمة

ج���اءت النس���خة 42 م���ن مس���ابقة كأس جالل���ة 
المل���ك لك���دة الق���دم اس���تثنائية عل���ى جمي���ع 
المقايي���س؛ خصوص���ا أن المب���اراة النهائية بين 
الرفاع والحد ش���هدت حضور ورعاية عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويعد حض���ور جاللت���ه المباراة النهائية تش���ريفا 
لألسرة الرياضية عموما والكروية خصوصا، وهو 
انعكاس لما يوليه جاللته من دعم خاص وكبير 

للرياضة البحرينية.
وسجلت المباراة النهائية خالل نسخة هذا العام 

مهرجانا احتفاليا مميزا صاحبه حضور جماهيري 
ألف متفرج مألوا مدرجات  كبي���ر بلغ أكثر م���ن 25 
اس���تاد البحرين الوطني، إضافة إلى عرض فني 

مميز بين الشوطين القى استحسان الجميع.
وع���الوة عل���ى ذلك، فإن هذه النس���خة ش���هدت 
متغي���رات على مس���توى المكاف���آت المخصصة 
لألندي���ة، إذ حص���ل البط���ل عل���ى مكاف���أة مالية 
قدره���ا 200 ألف دوالر، فيم���ا نال الوصيف 80 ألف 
دوالر، إضافة إلى مكافآت أخرى مخصصة لألندية 

التي خرجت من األدوار اإلقصائية تباعا.

1745 0000 

The F1 FORMULA 1 logo, F1 logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD 
CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, BAHRAIN GRAND PRIX and related marks are trade 
marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved.

البطولتان غاليتان



حدث الشهر 10

اأع���رب لع���ب فريق الرف���اع عدنان فواز ع���ن بالغ �صك���ره وتقديره 
لعاه���ل الب���الد جاللة املل���ك حمد بن عي�ص���ى اآل خليف���ة؛ لت�صريف 

جاللته املباراة النهائية مل�صابقة اأغلى الكوؤو�س.
واأك���د الالعب ال�صاب اأن املب���اراة النهائية اأم���ام فريق احلد كانت 
ممتع���ة، م�صريا اإلى اأن احل�صور اجلماه���ريي الذي �صهدته املباراة 

اأعطاها رونقا خا�صا من على املدرجات.
ولفت عدنان اإلى اأن فريق الرفاع كان على قلب واحد ب�صعار العائلة 
الواحدة، م�صريا اإلى متّكن الفريق من التتويج بلقب كاأ�س امللك عن 

جدارة وا�صتحقاق.

ب���ارك املح���رتف ال�صوري بفري���ق الرفاع جه���اد الباع���ور جلماهري فريقه 
الوفية التي اآزرت ال�صماوي خالل نهائي م�صابقة اأغلى الكوؤو�س.

واأ�ص���ار جه���اد اإلى اأن الرف���اع اأظهر �صخ�صي���ة البطل منذ بداي���ة املو�صم، 
خ�صو�ص���ا حينما د�صن الفري���ق م�صواره عرب البطول���ة العربية، التي ظهر 

فيها مب�صتوى مميز.
واأو�ص���ح الباع���ور اأن الرفاع اأظهر يف امللع���ب قدرته على التمي���ز والإبداع 
والتتوي���ج، م�صريا اإل���ى اأنه »على الرغم من تاأخ���ر الفريق يف النتيجة حتى 
الدقائ���ق الأخرية من زمن املباراة النهائي���ة، اإل اأن عودة الرفاع يف الوقت 
احلا�ص���م اأثبتت للجميع قدرتنا على التتويج«، مو�صحا اأن الرفاع متكن من 

اإحراز اللقب عن جدارة وا�صتحقاق.

اأك���د لعب فريق الرف���اع كميل الأ�ص���ود اأن املباريات النهائية تت�ص���م دائما بال�صعوبة 
كعادتها، م�صريا اإلى اأن فريقه متكن من العودة يف نتيجة املباراة ومعادلة فريق احلد 
خ���الل �للحظات �لأخرية من نهاية �لوقت �لأ�سلي، �إذ كان فيها فريق �حلد قريبا من 

الفوز وح�صم الأمور.
واأو�ص���ح كمي���ل اأن لعب���ي الرفاع تعاه���دوا على ع���دم الياأ�س واملحاولة حت���ى �صافرة 
�لنهاي���ة، مبينا �أن �لتعادل جاء م���ع نهاية �لوقت �لأ�سلي. وقال �أي�سا »دخلنا �لأ�سو�ط 
الإ�صافي���ة برتكي���ز ع���ال، وا�صتطعنا فيها ت�صجيل ه���دف الفوز«. وق���دم كميل الأ�صود 
تربيكات���ه جلمي���ع اأفراد ومنت�صبي ن���ادي الرفاع، م�ص���ريا اإلى اأن التتوي���ج بلقب اأغلى 

الكوؤو�س جاء بعد مباراة ممتعة، معربا عن اأمنياته بحظ اأوفر لفريق احلد.

شكًرا للملك

النهائيات صعبة

تميز الرفاع

قدم لعب فري���ق الرفاع مه���دي عبداجلبار 
الته���اين والتربيكات اإل���ى جمل�س اإدارة نادي 
الرفاع برئا�صة رئي����س النادي ال�صيخ عبداهلل 
بن خالد اآل خليفة؛ مبنا�صبة فوز الرفاع بلقب 
كاأ����س جاللة املل���ك للعام 2019 عل���ى ح�صاب 

احلد بهدفني مقابل واحد.
واأ�صاد مهدي بالدعم الذي ح�صل عليه الفريق 
منوه���ا  الإدارة،  جمل����س  قب���ل  م���ن  الرفاع���ي 
كذل���ك بالدعم املقدم من قب���ل اجلهازين الفني 
والإداري، لفًت���ا اإل���ى اأن زم���الءه يف الفري���ق مل 
يياأ�صوا وحاولوا حتى الدقائق الأخرية على الرغم 

م���ن تاأخرهم يف النتيجة، م�صريا اإل���ى اأن الرفاع و�صع يف ح�صبانه قبل الدخول اإلى املباراة النهائية جميع الحتمالت 
مفتوح���ة؛ حت�صبا لأي ظروف ومعطيات قد تتغري يف املباراة. وق���ال عبداجلبار »احلمدهلل ا�صتطعنا الفوز باللقب عن 

جدارة وا�صتحقاق، ونهديه جلمهور الرفاع الذي �صاندنا واآزرنا وكان عالمة بارزة بح�صوره«.

اأه���دى لعب فريق الرفاع حمد �صم�صان الفوز بلقب كاأ�س جالل���ة امللك »اأغلى الكوؤو�س« اإلى جماهري نادي 
الرفاع الوفية التي اآزرت الفريق. وقدم �صم�صان التهاين والتربيكات اإلى جمهور نادي الرفاع، واإلى جمل�س 
اإدارة الن���ادي برئا�ص���ة ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة، وقال »املباراة النهائية كانت �صعبة اأمام الفريق 
احلداوي، لكننا ا�صتطعنا اإ�صعاد اجلماهري الرفاعية عرب التتويج بلقب اأغلى الكوؤو�س«. ولفت �صم�صان اإلى 
اأن »اجلمهور ي�صتحق منا ما قدمناه من قتالية واأداء داخل امللعب؛ لإ�صعادهم باللقب الكروي الأغلى، الذي 

عاد مرة اأخرى اإلى خزائن نادي الرفاع«.

كل الظروف

الجمهور يستاهل
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الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين متحدًثا 
لـ »أضواء البالد«:

الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة

التركيز منصب 
على إبقاء السباق 
الليلي للفورموال 1

نسعى لتقديم حدث فريد 
من نوعه هذا العام

أكد الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الش���يخ س���لمان بن عيس���ى آل خليفة أن اإلقبال على 
حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1 يرتفع عاما بعد عام، متوقعا في هذا 

العام مشاهدة عدد أكبر من الجماهير على المدرجات.

وأضاف سلمان بن عيسى في مقابلة ل� »أضواء البالد«، أن البحرين ستستضيف السباق الذي يحمل 
الرقم 999 منذ انطالق البطولة رسمًيا في العام 1950، منوها بأن الحلبة تسعى ألن يستمر السباق 

الليلي الذي ُيظهرها بصورة خالبة تحت األضواء الكاشفة.

وأش���ار إل���ى أن ثقافة رياضة الس���يارات ف���ي ازدهار بمنطقتن���ا، وأن حلبة البحرين ال تس���تضيف فقط 
س���باقات الفورم���وال 1، بل إنها مفتوح���ة لتنظيم أحداث عالمية، إذ لديها اس���تثمارات في المنش���أة 

طوال العام. وإليكم تفاصيل اللقاء...

اإعداد / اأحمد كرمي
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ما االستعدادات الستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيران الخليج هذا الموسم؟

ال�صتع����دادات كم����ا جرت الع����ادة يف كل ع����ام ومو�صم. نب����داأ بالتح�صري 
للجائزة الكربى بعد اأ�صابيع قليلة من انتهاء الن�صخة ال�صابقة، لذا لدينا 
ح����وايل 12 �صه����ًرا من اأجل و�ص����ع خطة عمل جدي����دة. وهلل احلمد تتمتع 
احللب����ة بكفاءات كبرية، فلدينا موظف����ون يعملون على مدار ال�صاعة؛ من 
اأج����ل اإخراج هذا ال�صباق بال�ص����ورة التي ترونها. لذلك اأنا متفائل للغاية 
بن�صخ����ة هذا العام مع التغيريات اجلديدة على القوانني، التي من �صاأنها 
اأن ت�صاع����د يف عملية التجاوز. وكما تعلمون فاإن حلبتنا تتميز بالكثري من 
الفر�����س، لذلك �صيكون م����ن الرائع م�صاهدة ال�صباق بع����د �صهر من الآن 

تقريبا.

كي����ف ت����رون اإلقب����ال الجماهي����ري عام����ا بع����د آخ����ر؟ وم����ا 
الشريحة المستهدفة؟

تغ����ري مفهوم احللبة كثرًيا منذ ا�صت�صافتنا ال�صباق الأول يف 2004 وحتى 
يومن����ا ه����ذا. وعندما اأقول كث����رًيا، فاأنا اأعني هذه الكلم����ة بكل ما حتمله 
من معنى. تعلمنا الكث����ري من الأمور، وح�صّنا الكثري من الأ�صياء؛ لنخرج 
باأف�ص����ل منتج لأكرب �صريح����ة ممكنة من النا�س. �صعارن����ا لهذا العام هو 
»ب����ال حدود«، �إذ ن�سعى لتقدمي حدث فريد من نوعه لأبنائنا يف �لبحرين 

ولأ�صقائنا من جميع الدول العربية وحتى الأوروبية.
الإقب����ال اأي�صا يرتفع عاما بعد عام، واأتوقع هذا العام اأن نرى عددا اأكرب 
من اجلماهري الذين �صيح�صرون على املدرجات من اأجل معرفة الفائز؛ 
ل�صيم����ا اأنه �صيكون ال�صباق الذي يحمل الرقم 999 منذ انطالق البطولة 

ر�صميا يف العام 1950. نحن متحم�صون للغاية نتيجة لذلك.

بثقاف����ة  الجماهي����ر أصبح����ت ملم����ة  أن  ه����ل تش����عرون 
الفورموال 1؟

بالطب����ع واحلمدهلل، فثقافة ريا�صة ال�صيارات يف ازدهار مبنطقتنا. نحن 
ل ن�صت�صي����ف �صباق����ات الفورمول 1 فق����ط، بل اإن احللب����ة مفتوحة طوال 
الع����ام ون�صت�صيف اأحداًثا عاملية بانتظ����ام. مثاًل لدينا بطولت ت�صتهر يف 
املنطق����ة كبطولة البحرين الوطنية ل�صباق����ات ال�صرعة »الدارغ« وبطولتي 
الدرف����ت والتفحي����ط وبطولت����ني جديدت����ني للدراجات الناري����ة وبطولت 
CC« والكثري غريها  للكارتن����ج وحت����دي حلبة البحري����ن الدولي����ة »2000 

حيث تكون امل�صاركات بحرينية وعربية.

ما الس����باقات المس����اندة الت����ي تحظ����ى بجماهيرية في 
البحرين؟

لدين���ا الكث���ري م���ن ال�صباق���ات امل�صاندة الت���ي حتظى بجماهريي���ة، فنحن 
ن�صت�صي���ف كاأ�س حت���دي بور�س جي تي 3 ال�صرق الأو�ص���ط، و�صتتحدد هوية 
الفائز على م�صمارنا، حيث �صتكون هذه جولة م�صاندة ل�صباق الفورمول 1. 
ا بطولة الفورم����ول 2 التي ت�صم ال�صائقني اليافعني الذين  كم����ا لدينا اأي�صً
يطمح����ون لالنتقال اإلى الفورمول 1، وعلى الغالب من يفز بهذه البطولة 
�صيج����د مقعًدا له مع اأحد ف����رق البطولة. يف الع����ام املا�صي، حقق جورج 
را�ص����ل الف����وز بالبطولة وه����ا هو الآن يناف�����س مع فريق ويليام����ز العريق، 
����ا لدينا لندو نوري�س ال����ذي جاء و�صيًفا له وه����و الآن يقود ل�صالح  واأي�صً
ماكالري����ن. لذلك الأ�صواء م�صلطة على ه����ذه البطولة؛ من اأجل مراقبة 

اأداء ال�صائقني اليافعني.

بالنس����بة للتعديالت التي طرأت عل����ى ملكية البطولة، 
هل تأثرت الحلبة بهذا األمر؟

نح����ن نعم����ل على ال����دوام م����ع �صرك����ة »ليربت����ي ميدي����ا« وامل�صوؤولني يف 
الفورم����ول 1؛ من اأجل الو�صول اإلى اأف�ص����ل النتائج التي ت�صب يف �صالح 
اجلماه����ري. واحلمدهلل، هناك توا�صل دائم مع الإدارة اجلديدة والأمور 

تب�صر باخلري. اأعتقد اأننا ن�صري يف الطريق ال�صحيح وهذا هو املهم.
 

هل ترون أن افتتاح مطار البحرين الجديد بعد التوسعة 
سيؤثر إيجاًبا على هذا الحدث؟

كم����ا تعلم����ون، فاإن ح����دث الفورمول 1 يعت����رب اأحد اأك����رب الفعاليات التي 
ت�صت�صيفه����ا مملك����ة البحري����ن بالفع����ل، ونح����ن ننتظ����ر �صنوًي����ا الفرق، 

ال�صائقني، ممثلي و�صائل الإعالم، واآلف امل�صجعني.
تو�صع����ة املطار �صتوؤدي اإلى زيادة الق����درة ال�صتيعابية له وهذا اأمر جيد، 
وبالت����ايل �صتكون هن����اك �صهولة يف حركة النا�����س و�صهولة اأكرب لتخلي�س 
اإج����راءات الدخول. ولكن حتى يف الوقت احل����ايل لدينا فريق موجود يف 
املطار؛ من اأجل م�صاعدة القادمني على دخول اململكة وم�صاهدة ال�صباق، 
واحلم����د هلل مل ت�صلنا �صكاوى على الإطالق، ب����ل لدينا الكثري من الآراء 

الإيجابية.

استعداداتنا الستضافة السباق تستمر 12 شهًرا

ما التحديات التي تواجهونها في كل عام؟
حتديات خمتلف����ة ومتنوعة. ما اجلديد الذي يج����ب اأن ن�صيفه يف 
ن�صخ����ة العام املقبل؟ ما الذي يج����ب تعديله وما الذي يجب التخلي 
عنه؟ ما الفعاليات التي لقت ا�صتح�صان جماهرينا وغريها الكثري 
م����ن هذه الأمور. لذلك الهدف دائًما ه����و اأن نكون اأف�صل من العام 

الفائت، وهذا ما ناأمل حتقيقه هذا العام كذلك.

ه���ل أنتم عازمون عل���ى إبقاء الس���باق الليلي لفترة 
طويلة، أم أنكم تفكرون في إعادته كما السابق؟

منذ انتقالنا اإلى ال�صباق الليلي يف  2014 من اأجل الحتفال بالن�صخة 
العا�صرة من �صباقنا بداأنا نرى اآراء ووجهات نظر اإيجابية. الرتكيز الآن 
عل����ى اإبقاء ال�صب����اق ليلًيا. ويجب الأخذ باحل�صب����ان اأن التجارب احلرة 
تق����ام يف الظهرية، بينم����ا تقام التجارب التاأهيلي����ة وال�صباق يف امل�صاء، 
وبالتايل يدخل ال�صائقون احل�صتني من دون الكثري من املعطيات، وهذا 

ما ي�صعب املهمة بالن�صبة لهم ويخلق نوًعا من الرتقب للجميع.
كم����ا اأن احللب����ة تظهر ب�ص����ورة خالبة حت����ت الأ�ص����واء الكا�صفة، وهذا 
�أم����ر ر�ئع، �إذ تبدو �ل�سيار�ت جميل����ة للغاية على �سا�سات �لتلفزة. ويجب 
ا اأنن����ا ن�صت�صيف �صباق البحري����ن للتحمل 6 �صاعات حتت  األ نن�ص����ى اأي�صً
الأ�صواء الكا�صفة كذلك. لذلك لدينا ا�صتثمارات يف هذه املن�صاأة ومل نقم 

بهذه اخلطوة كي نرتاجع اأو نلغيها بعد �صنوات.

ما الفرق األكثر حظوة في البحرين للفوز بالسباق؟
يق���ال �إن �لتاريخ يحدد �مل�ستقب���ل، �ألي�س ذلك �سحيًح���ا؟ �إذ� ر�جعنا �لتاريخ 
لوهل���ة فاإننا �صرنى باأن فريق »فرياري« فاز بالن�صختني ال�صابقتني من ال�صباق 

م���ع �صيبا�صتي���ان فيتي���ل يف 2017 و2018، ولكن »مر�صيد����س« كان الفائز من 
2014 اإل���ى 2016 ل� 3 �صنوات عل���ى التوايل. لذلك ميكن القول الآن اإن ال�صباق 

رمب���ا قد يكون بني »مر�صيد�س« و»فرياري«، ولكن ل يجب ا�صتبعاد اأي فريق عن 
اإم���كان الفوز، فاأنت ل تع���رف اأبًدا ما قد يحدث يف ال�صباق���ات، وهذا هو �صبب 
�سغفنا بها؛ �إذ من �ل�سعب �لتنبوؤ مبا �سيحدث �أو بهوية �لفائز. ولكن �ملهم لي�س 

من �صيفوز، بل اأن يكون ال�صباق حما�صًيا ومثرًيا بالن�صبة للجميع.

ه���ل يؤث���ر ترتي���ب الجولة عل���ى طبيع���ة الترتيب���ات الخاصة 
باالستضافة؟ وأي جولة تفضلون؟

لي�����س حًق����ا. نحن م�صتع����دون لأي جولة كان����ت. يف ال�صاب����ق ا�صت�صفنا اجلولة 
الفتتاحية، وهذه ال�صنة ا�صت�صفنا اجلولة الثانية، وقبلها كنا اجلولة الرابعة. 
هذا الأمر ل يختلف بالن�صبة لنا �صواء كنا الأولى اأو الأخرية؛ لأن العمل واحد.

هل هناك تغييرات على مسارات الحلبة؟
كال، ولكنن����ا كما تعلم����ون نقوم باأعم����ال ال�صيانة ب�ص����كل دوري، لكن م�صمار 

ال�صباق هو نف�صه.

أبرز المتغيرات التي طرأت على البطولة؟
هن����اك الكثري من التغي����ريات لهذا املو�صم، فعلى �صبي����ل املثال باتت الأجنحة 
الأمامي����ة لل�صيارات اأعر�����س وتتحلى بت�صميم ب�صيط م����ن خالل التخلي عن 

معظم ملحقاتها الن�صيابية.
وبالو�ص����ول اإل����ى الق�صم اخللفي م����ن ال�صيارة فاإن الأجنح����ة اخللفية �صت�صهد 
اإع����ادة ت�صميم ه����ي الأخرى بهدف دف����ع ال�صطرابات الهوائي����ة اإلى الأعلى 

بعيًدا عن ال�صيارة التي يف اخللف.
ولدين����ا قوانني جديدة خا�صة بزيادة كمية الوقود ورفع الأوزان بالإ�صافة اإلى 
�لتغي����ري�ت عل����ى �سبكة �لنطالق ب����ني �لفرق، مثاًل كيم����ي ر�يكونن ذهب من 
»ف����رياري« و�صيقود �صي����ارة »األفا روميو«، وحل مكانه �ص����ارل لوكلري. وال�صائق 
البولندي روبرت كوبيت�صا �صيعود اإلى البطولة بعد غياب طويل، ولالأ�صف هذا 

املو�صم لن ن�صهد ح�صور فرناندو األون�صو بعد اعتزاله.
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فعاليات سباق الفورموال 1
جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019

اأول���ى احلف���الت الغنائي���ة الت���ي تق���ام �صم���ن اأب���رز الفعاليات 
الرتفيهية ل�صباق الفورم���ول 1 جائزة البحرين الكربى لطريان 
�خللي���ج، �ستكون لل���دي جي �لعامل���ي مارتن غاريك����س، �إذ يقام 
احلف���ل يوم اجلمعة املوافق 29 مار����س 2019. الدي جي مارتن 
غاريك����س مت ت�صنيفه يف املركز الأول �صم���ن قائمة اأف�صل 100 
دي جي حول العامل ل� 3 مرات متتالية، من خالل مليون �صخ�س 

�صوتوا حل�صوله على املركز الأول.
ومارتن غاريك�س ذو �ل� 22 عاما، ح�صلت اإحدى اأغنياته بالعام 
)Animals( عل���ى املرك���ز الأول يف بريطاني���ا، وبعده���ا   2013

انت�ص���رت يف جمي���ع اأنحاء الع���امل، ومن بعدها عم���ل مع الكثري 
م���ن امل�صاهري، كما �صارك يف العديد من املهرجانات والأحداث 

العاملية واأبرزها يف لبيزا ول�س فيغا�س.
 Don’t look down -  There for you So كم���ا لقت اأغاني���ه
�نت�س���ار� و��سع���ا، �إذ جتاوزت متابعاتها   far away - Like I do

مليارا من خمتلف اأنحاء العامل، كما ح�صل على جائزتني �صمن 
MTV ي���ورب للع���ام 2016، ف���ال تفوتوا حفل���ه الغنائي يف حلبة 

البحرين الدولية.

حفل الجمعة    مارتن غاريكس

اأعلن���ت حلبة البحري���ن الدولية، موطن ريا�ص���ة ال�صيارات يف ال�ص���رق الأو�صط، ع���ن ا�صت�صافتها الفنان 
العامل���ي واملنت���ج وموؤلف الأغاين والدي جي Kygo، وذلك يف حفل مبا�سر خالل �سباق �لفورمول 1 جائزة 
البحري���ن الكربى لط���ريان اخلليج 2019، �صمن اأب���رز الفعاليات الرتفيهية على هام����س ال�صباق الدويل 

الذي يقام يف الفرتة من 28 وحتى 31 مار�س 2019.
و�صيتمكن جماهري ال�صباق من متابعة احلفل الغنائي للفنان العاملي Kygo مبا�صرة على املن�صة الرئي�صة 

للحفالت يف قرية الفورمول 1 يوم ال�صبت املوافق 30 مار�س، من دون دفع اأي ر�صوم اإ�صافية.

والفنان Kygo متكن من الو�صول للعاملية خالل 3 اأعوام فقط، وح�صل األبومه الأول )cloud nine( على 
املرك���ز الأول �صم���ن اأف�صل الأغاين يف  »iTunes«، بينما حلت اأغنيت���ه »It Aint me« �صمن اأف�صل ع�صر 
اأغاين عامليا وحققت 608 ماليني م�صاهدة من خمتلف اأنحاء العامل. واأخريا اأ�صدر األبومه اجلديد الذي 

.»Kids in Love« يحمل عنوان
.

KYGO    حفل السبت
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�صت�صه���د القري���ة الرتفيهية خ���الل �صب���اق الفورمول 1، 
جائزة البحري���ن الكربى لطريان اخلليج 2019، جدول 
حاف���ال بالفعاليات ل���زوار ال�صباق من جمي���ع الأعمار، 
ي�صم���ل بع�س الألع���اب الرتفيهية التي تنظ���م لأول مرة، 
واأبرزه���ا لعبة العجلة ال���دوارة العمالقة بطول 42 مرتا 
م���ع 27 كبينة، ولعبة �صتار فالي بارتفاع 60 مرتا، حيث 
�صيتمك���ن ال���زوار م���ن م�صاه���دة مناظر رائع���ة للحلبة 
ومرافقه���ا، اإلى جانب لعبة الكارو�صي���ل للزوار ال�صغار 

لي�صتمتعوا باأوقاتهم مع عائالتهم.
كل ه���ذا ي�صاف اإل���ى جمموع���ة وا�صعة م���ن الفعاليات 
الرتفيهي���ة املنوع���ة الت���ي ت�صت�صيفه���ا حلب���ة البحرين 

الدولية �صنويا.
و�صيك���ون هن���اك اأي�ص���ا جمموع���ة وا�صع���ة م���ن األعاب 
الكرنف���ال املتاح���ة ل���زوار ال�صباق م���ن جمي���ع الأعمار 
لال�صتمتاع واحل�صول على الكثري من اجلوائز الرائعة، 
وم���ن املوؤكد اأن األعاب الكرنفال �صتكون الوجهة املف�صلة 

للجميع.

الفعاليات الترفيهية

عرو�س ال�صريك يقدمها �صتيف وتوم اللذان �صيتنقالن يف 
قرية الفورم����ول 1. هذا الثنائي املحب����ب واملمتع خبري يف 
تقدمي العرو�س الفني����ة ومهرات ال�صريك على الدراجات 
الهوائي����ة، والكرة اخلارق����ة، وبالتاأكي����د �صي�صتمتع الزوار 
بح�صه الفكاهي والكوميديا التي �صتثري ال�صحك. ل تفوتوا 

عرو�س �ستيف وتوم و�لتقاط �ل�سور �لتذكارية معهما.

دكت����ور بابلز ه����و  فن����ان الفقاعات، 
ال�صاب����ون  فقاع����ات  بعم����ل  ويق����وم 
العمالقة بجميع الأ�صكال والأحجام. 
����ا رائًع����ا يب����داأ  يق����دم  بابل����ز عر�صً
بفقاقيع �صغ����رية مع املو�صيقى، ومن 
ثم تتط����ور اإلى عر�����س رائع �صحري 
ت�صتغ����رب  ف����ال  لالإعج����اب،  ومث����ري 
�إذ� ر�أي����ت �لفقاع����ات مت����الأ �ملنطقة 

الرتفيهية.

�سيك���ون ح�سور طو�ل �لقامة وباأزي���اء ملونة جاذبة 
لالأنظار فر�س���ة مثالية لل�سور �لتذكارية معهم، �إذ 
يتمي���زون مبالب�س جذابة ومثرية لالإعجاب وفريدة 
م���ن نوعها. ويقدم هذا الثالث���ي عرو�صهم يف اأبرز 
املهرجان���ات الدولية يف جميع اأنحاء اأوروبا، اململكة 
املتحدة واأملاني���ا و�صوي�صرا واإيطاليا وغريها، �صمن 
الكث���ري من الأح���داث الب���ارزة، والآن يقدمونها يف 

قرية الفورمول 1.

ذ� د�ن���ز �مله���رج �لفنان �لذي ترجع �أ�سول���ه لإ�سبانيا و�لأرجنت���ني و�إيطاليا. 
مه���رج كوميدي مفعم باحليوية، قام بجولة ي�صتعر�س فيها مهاراته يف جميع 
اأنح���اء اأوروبا و�صارك يف العديد م���ن املهرجانات والربام���ج التلفزيونية. ل 

تفوتوا عرو�صه املذهلة حينما يتجول يف قرية الفورمول 1.

ستيف وتوم

دكتور بابلز

طوال القامة الملونون

ذا دانز
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فرق����ة بات����وكادا تيمب����ا التفاعلية، تتاأل����ف من مو�صيقي����ني موهوبني 
�صب����اب، هدفهم تن�صيط اجلمهور من جمي����ع الأعمار مع اإيقاعاتهم 
وتفاعله����م. يقدمون مزيجا م����ن املو�صيقى املمي����زة والأزياء امللونة، 
وه����م قادم����ون من جن����وب اإ�صباني����ا، و�صاركوا يف اأه����م الأحداث يف 

اأوروبا. �صاِركوا هذه الفرقة اإيقاعها الرائع يف قرية الفورمول 1.

باتوكادا تيمبا

�صتمتلئ قرية الفورمول 1 بطوال القامة وباأزيائهم 
الغريب����ة غري التقليدية م����ع اأجنحة بخارية فريدة 
قري����ة  زوار  �صيجذب����ون  وبالطب����ع  نوعه����ا،  م����ن 

الفورمول 1 للتقاط �ل�سور �لتذكارية معهم.

تق����دم فرق����ة عرو�س ط����وال القام����ة القادمة م����ن اأملاني����ا عرو�ص����ا تفاعلية مع 
اجلماهري وزوار قرية الفورمول 1. و�صبق واأن �صاركت الفرقة با�صتمرار يف عدد 
من كرنفالت اأملانيا وعدد كبري من دول اأوروبا، واأبرز ما يجعل عرو�صها مميزة 
�أنه����ا ُتوؤدى على عجالت دو�رة وباأزياء ممي����زة وم�سيئة مثالية للتقاط �ل�سور 

التذكارية.

أجنحة بخارية
فرقة طوال القامة

طوال القامة املهرجون قادمون م���ن اأملانيا، وي�صتعر�صون مهاراتهم 
يف ال�ص���ريك مبالب�صهم امللونة كبرية احلجم، ما يجعلهم من الفرق 
الرتفيهية املف�صلة يف جميع اأنحاء اأوروبا وال�صرق الأو�صط، وبالطبع 

�صيكونون حمط الأنظار يف قرية الفورمول 1.

الطوال المهرجون

تق���دم فرق���ة رينبو بالي���ه عرو�صا متمي���زة منذ 
العام 2003، وكل عر����س يكون م�صحوًبا باأزياء 
براق���ة وملون���ة. تتاأل���ف الفرق���ة م���ن حمرتفني 
ومتخ�ص�صني يف فنون الأداء قادمني من برلني، 
�أملاني���ا، �إذ �سب���ق �أن قدمو� عرو�سه���م �مللونة يف 
جمي���ع اأنح���اء اأوروب���ا يف مهرجان���ات الأحداث 
الدولي���ة، وبالتاأكي���د �صتك���ون عرو����س فرقته���م 

فر�سة مثالية للتقاط �ل�سور.

رينبو باليه

ال�ص���ريك الكال�صيكي »برادا« ه���و �صريك مذهل 
ومل���ّون، ول �صك اأنه �صيك���ون فر�صة مثالية لأخذ 
ال�ص���ور التذكاري���ة، و�صيتنق���ل يف جمي���ع اأنحاء 

قرية الفورمول 1.

سيرك برادا
كرنف����ال قو�س قزح هو فرق����ة من امل�صاة امللونني ط����وال القامة، مع مالب�صهم 
امل�صرق����ة باأل����وان قو�س قزح وحركاته����م التفاعلية والكوميدية م����ع زوار قرية 
الفورم����ول 1، والذين قدموا عرو�صه����م يف جميع اأنحاء العامل، وزاروا بلجيكا 

وفرن�صا واأملانيا ورو�صيا وعددا من دول ال�صرق الأو�صط.

كرنفال قوس قزح



بال حدود 24

يف �صعيه���ا املتوا�ص���ل لتح�صني ال�صالمة، فر�صت »في���ا« على �صائقي 
الفورمول 1 ارتداء قفازات بيومرتية لنقل البيانات احليوية لل�صائق 

اإلى الفريق الطبي على احللبة.
وحتتوي القف���ازات، التي مت تطويرها من ط���رف ق�صم ال�صالمة يف 
»في���ا«، على جه���از ا�صت�صعار مثب���ت على الن�صيج م���ن �صاأنه مراقبة 

نب�س ال�صائق وكمية الأك�صجني قبل واأثناء وبعد التعر�س حلادث.

يع���د نيكو هلكن���ربغ اأحد اأطول واأثق���ل ال�صائقني 
عل���ى �صبك���ة النطالق. نتيج���ًة لذل���ك واعتمادا 
عل���ى القوانني احلالي���ة، فاإن ال�صائق���ني الأخف 
وزًن���ا ميلك���ون �أف�سلي���ة مقارنة ب���ه؛ �إذ بو�سعهم 
ا�صتخدام اأثقال اإ�صافية لتح�صني توازن ال�صيارة 

واإعداداتها.
ولكن اخلرب ال�صار لهلكن���ربغ هو اأنه اعتباًرا من 
مو�صم 2019 �صي�صبح وزن ال�صائق منف�صاًل عن 
�ل�سي���ارة بدًل من �أن يكون رقًما م�سرتًكا، �إذ كان 

يبلغ 734 كيلوغراما يف العام 2018. 
و�صيت���م فر����س وزن اأدنى لل�صائق���ني من املنتظر 
كان  و�إذ�  كيلوغر�م���ا.   80 يك���ون يف ح���دود  اأن 
وزن ال�صائ���ق اأقل م���ن احلد الأدن���ى امل�صموح به 
�صيتوجب عل���ى فريقه ا�صتخدام اأثق���ال اإ�صافية 

حتى ي�صل للرقم املطلوب.
و�صتو�صع هذه الأثقال بالقرب من مقعد ال�صائق، 
لتتقل����س بذل���ك الأف�صلية الت���ي كان يحظى بها 
ال�صائق���ون الأ�صغر حجًم���ا والأقل وزًن���ا مقارنًة 

مبناف�صيهم الأثقل. 

أبرز تغييرات فرق وقوانين بطولة 
الفورموال 1 لموسم 2019

قفازات جديدة لزيادة السالمة

تقليص الضرر للسائقين األثقل وزًنا

تغييرات الفرق
اأبرم���ت »ريد بل« عقًدا للت���زود مبحركات »هون���دا«، لتنتهي بذلك �صراكته���ا الطويلة مع 
»رين���و« الت���ي امتدت ل�12 عاًم���ا؛ لين�صم بذلك الفري���ق الأم لفريق ت���ورو رو�صو الذي بداأ 
الت���زود مبح���ركات ال�صان���ع الياباين منذ الع���ام 2018. ولن يلعب اأي م���ن الفريقني دور 
�لفري���ق �مل�سنع لهون���د� مبوجب �سروط �لتفاق �ملربم بني �لأط���ر�ف �ملعنية، كما تغريت 
ت�صمية »�صاوبر« اإلى »األفا روميو راي�صينغ« كامتداد ل�صفقة الرعاية التي بداأت يف 2018.

من املثري م�صاهدة اجليل اجلديد من �صيارات الفورمول 1، فهي �صيارات 
�أثقل ومب�ستويات �رتكازية �أعلى، وذلك يعني �ل�سغط على دو��سة �لت�سارع 

لفرتة اأطول وا�صتهالك كمية وقود اأكرب.
ومبا اأن كمية الوقود لل�صباق كانت حمددة ب�105 كيلوغر�مات، �أجرب ذلك 
ال�صائقني على احلد من �صرعتهم �صمن �صعيهم للحفاظ على الوقود؛ لكي 
يتمكنوا من بلوغ خط النهاية، عو�صا عن ال�صغط باأق�صى ما لديهم طيلة 
ال�صب���اق. ولطامل���ا كان احلفاظ عل���ى الوقود جزًءا من ريا�ص���ة ال�صيارات 
عل���ى اأعلى امل�صتويات، لكنه اأمر �صعت الفورمول 1 و»فيا« والفرق لتغيريه. 
ونتيج���ة لذلك مت التفاق عل���ى زيادة الكمية امل�صموح به���ا 5 كيلوغرامات 
لت�صب���ح 110 كيلوغرام���ات؛ لكي يت�صنى لل�صائق���ني ا�صتخدام كامل طاقة 

املحرك طيلة الوقت.
وبع����س الفرق قد تلجاأ ل�صتخدام كمية اأقل من الوقود والعمل على توفريه 

يف بع�س مراحل ال�صباق؛ لكي تتقدم مراكز اإ�صافية على احللبة.

�صه���دت التح�صريات ملو�ص���م 2019 العديد من التغيريات 
يف �سفوف �ل�سائقني، �إذ �نتقل د�نيال ريكاردو �إلى »رينو« 
بع���د 5 موا�صم ق�صاها مع »ريد ب���ل«؛ ليحل مكان كارلو�س 
�صاين���ز الب���ن. وظفر بي���ار غا�صلي مبقع���د الأ�صرتايل يف 

املرائب النم�صاوية قادًما من »تورو رو�صو«.
وع���اد دانييل كفيات لتعزيز �صفوف »ت���ورو رو�صو« بعد اأن 
تخل���ى الفري���ق عن خدمات���ه يف 2017. و�صيج���اوره �صائق 
الفورم���ول 2 األيك�صان���در األب���ون الذي حل م���كان برندون 
هارتل���ي؛ لي�صبح بذلك األبون ثاين �صائق تايلندي ي�صارك 

يف بطولة العامل للفورمول 1.
من جهته، مل يقع جتديد عقد كارلو�س �صاينز البن مع »ريد 
ب����ل«، �إذ ت�سابق �لإ�سباين ل�سالح »رينو« يف  2018 ، لين�صم 
نتيج����ة لذلك اإل����ى »ماكالرين« م����كان بطل الع����امل ال�صابق 
فرنان����دو األون�صو، الذي اأعلن اأنه لن يكون موجودا على خط 
انطالق الفورم����ول 1 يف 2019. و�صيجاور �صاينز يف الفريق 

بط����ل الفورم����ول 3 للعام 2017 لندو نوري�س القادم م����كان �صتوفيل فاندورن، 
ال����ذي بداأ امل�صاركة يف �صل�صلة فورمول اإي. ورحل ت�صارل ل� »كلري« عن �صفوف 
»�صاوب����ر« بع����د اأن ق�صى مو�صًما واحًدا فقط مع املرائ����ب ال�صوي�صرية؛ لين�صم 
اإل����ى »فرياري« بديال لكيمي رايكونن، الذي عاد ب����دوره اإلى »�صاوبر« اأو حتت 
ت�صميت����ه احلالي����ة »األفا رومي����و«، للمرة الأول����ى منذ الع����ام 2001، و�صيجاوره 
اأنطوني����و جيوفينازي الذي �صبق له امل�صاركة م����ع الفريق يف منا�صبتني عندما 

قام بتعوي�س با�صكال فريلين امل�صاب يف 2017. 
كم���ا اأم�ص���ى بط���ل الع���امل يف الفورم���ول 2 ج���ورج را�ص���ل عقًدا م���ع فريق 
»ويليام���ز«؛ ليجاوز روب���رت كوبيت�صا العائد ل�صاح���ة الفورمول 1 بعد غياب 

دام 8 �صنوات بعد حادث راليات كاد يودي بحياته يف 2011. 
وان�ص���م اإ�صتيب���ان اأوكون ل�صف���وف »مر�صيد�س« �صائقا احتياطي���ا، بعد اأن 
تخلى فريق »راي�صينغ بوين���ت« عن خدماته مع انتهاء مو�صم 2018 ل�صالح 

لن�س �صرتول القادم من »ويليامز«.

تعديل قوانين الوقود

تغييرات السائقين



بال حدود 26

15
اإعداد / حممد الدرازيعاًما مـن النجاح الباهر

الجول���ة  الس���تضافة  البحري���ن  مملك���ة  تس���تعد 
الثانية لبطولة العالم للفورموال 1 لموس���م 2019 
المنظمة من االتحاد الدولي للسيارات، وذلك في 
الفت���رة من 28 وحتى 31 م���ارس 2019 على حلبة 

البحرين الدولية.

وينطل���ق س���باق ه���ذا الع���ام ليك���ون الس���باق 
الليل���ي الس���ادس عل���ى التوال���ي، وألول م���رة ل� 4 
أي���ام متواصل���ة م���ع إث���ارة الس���باقات والفعاليات 
الترفيهي���ة، وذلك في الذكرى الخامس���ة عش���رة 

الستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.

وتمض���ي حلب���ة البحري���ن الدولي���ة بق���وة لحصد 
المزيد م���ن اإلنج���ازات التي حولته���ا إلى »موطن 
رياضة الس���يارات في الش���رق األوسط«، إذ تواصل 
المملك���ة عب���ر مختل���ف وزاراته���ا ومؤسس���اتها 

واالس���تعداد  التحضي���ر  ف���ي  ال���دؤوب  عمله���ا 
الستضافة الحدث الرياضي الكبير.

وبع���د 15 عاًم���ا م���ن الحم���اس واإلدارة والذكريات 
أصبحت البحرين، موطن سباقات الشرق األوسط 
للفورم���وال 1، واح���دة م���ن الدول المنافس���ة التي 
بدأت استضافة السباقات منذ 50 عاًما، إذ انطلق 
أول س���باق ف���ي الراب���ع م���ن أبري���ل الع���ام 2004، 
والبطول���ة الخامس���ة عش���رة س���تنطلق نهاي���ة 
م���ارس المقبل، أي بعد م���رور 15 عاما من العمل 
الجاد والحم���اس وصوًلا إلى أفضل المس���تويات؛ 

لتتمّيز الحلبة اآلن بتنظيم السباق الليلي.

م���ن  ع���ددا  الب���الد«  »أض���واء  التق���ت  هن���ا  م���ن 
الش���خصيات المهمة في عال���م الرياضة؛ للوقوف 

على آرائهم بشأن سباق الفورموال 1. 
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عيسى العوضي:
السباق شهد متغيرات كثيرة

بال حدود 28

أك���د نائب رئي���س االتحاد اآلس���يوي للدراج���ات النارية عضو 
مجل���س إدارة االتح���اد البحرين���ي للس���يارات رئي���س ن���ادي 
البحرين للدرجات النارية عيس���ى العوضي، أن سباق جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1، شهد تطورات 

ملحوظة على مر األعوام الماضية.

ش���هد تغيرات عديدة  وقال العوضي إن س���باق الفورموال 1 
خ���الل األعوام القليلة الماضية في ش���كل الس���يارات وأيضا 
المحركات الحديثة، إضافة إلى نظام إعادة الطاقة الحركية، 
ما يس���مح للسائق بتخطي المتس���ابق الذي أمامه بطريقة 

أفضل.

وأوض���ح العوضي أنه بعد النجاح والش���عبية الكبيرة التي 
حظي بها سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في 
األعوام الماضية، من المؤكد أن سباق هذا العام سيحظى 
بق���در كبي���ر م���ن االهتم���ام وس���يكون محط أنظار عش���اق 
الرياض���ة ف���ي أنح���اء الحال���م، وذلك ف���ي الذكرى الخامس���ة 

عشرة الستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.
وبين العوضي أن سباق جائزة البحرين بات يتمّيز بالسباق 

الليل���ي الذي أضف���ى الكثير من اإلثارة على الس���باق وأثرى 
المنافس���ة بي���ن المتس���ابقين والف���رق؛ نظرا إلى تحس���ن 
الظ���روف المناخي���ة ف���ي فترة المس���اء مع انخف���اض درجات 
الح���رارة، إلى جانب جمالية س���يارات الفورموال 1 وهي تتألق 
تحت األضواء الس���اطعة في الصحراء ليًلا، عالوة على إتاحة 
الفرص���ة أمام أكب���ر عدد من الجماهير للحض���ور إلى الحلبة 

ومتابعة السباق.

وأش���اد العوض���ي ب���األدوار الكبي���رة الت���ي يبذله���ا أعض���اء 
»المارش���الز البحرين���ي«، ال���ذي ب���ات الي���وم واح���دا من أهم 
وأعظ���م األندية، وأبناؤه من أبرز اإلداريين والفنيين واألفراد 
المتخصصين البارعين في التنظيم واإلعداد بمهارة فائقة 
ألهم س���باقات الس���يارات العالمية، وفي طليعتها س���باق 
الجائزة الكبرى للفورموال 1، إذ إن أعضاء المارشالز البحريني 
وصلوا إلى مرحلة العمل االحترافي بعد تجاربهم الواسعة 
ونجاحه���م ف���ي تنظي���م عدي���د م���ن الس���باقات المختلفة 

والمتنوعة داخل وخارج البحرين.
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مازن الحلي:
حدث مهم وشغف للجميع

أك���د رئي���س ن���ادي س���باقات حلب���ة البحري���ن الدولية عضو 
مجل���س إدارة االتح���اد البحريني للس���يارات م���ازن الحلي أن 
س���باق جائزة البحري���ن الكبرى لطيران الخلي���ج للفورموال 1 

حدث مهم لمملكة البحرين.

وق���ال الحل���ي إن س���باق جائ���زة البحري���ن يعتب���ر واحدا من 
األح���داث المهم���ة التي تس���تضيفها المملك���ة، إضافة إلى 
كون���ه واح���دا م���ن الفعالي���ات الت���ي يترقبه���ا الجميع بكل 

شغف ويكون محطا لألنظار.

وأوض���ح أن حلبة البحرين الدولية حققت على مدى األعوام 
الماضية نقلة نوعية؛ كونها أول حلبة اس���تضافت سباقات 
الس���يارات في المنطق���ة؛ لتصبح واحدة م���ن أكبر الحلبات 
قيم���ة على التقويم الس���نوي لبطولة العال���م للفورموال 1، 
مضيف���ا أنه���ا أس���همت ف���ي العديد م���ن المكاس���ب التي 
جنته���ا المملكة باس���تضافة ه���ذا الحدث العالم���ي، أبرزها 
إس���هام الحلبة ف���ي الترويج الس���م البحرين دولًي���ا، فإقامة 
الس���باق الس���نوي وضع���ت اس���م المملك���ة عل���ى الخارطة 

العالمي���ة وأصبح اس���مها يت���ردد بين الماليي���ن من محبي 
رياضة سباق السيارات حول العالم.

وأض���اف الحل���ي أن س���باق جائ���زة البحري���ن يش���هد تزاي���ًدا 
مضطردا في عدد الجماهير التي تحضر الس���باق السنوي، 
فق���د بلغوا 85 ألًف���ا بالعام 2014، وازداد الع���دد ليصل إلى 
90 أل���ف ش���خص بالع���ام 2015، قب���ل أن يص���ل إل���ى 95 ألفا 
في النس���خة الماضية، مش���يرا إلى أن قرية الفورموال 1 في 
منطقة الترفيه تش���هد حضورا جماهيريا كبيرا لمعايش���ة 
أج���واء الحدث الرياضي األكبر في منطقة الش���رق األوس���ط 
واالستمتاع بالفعاليات الممتعة الموجهة لألفراد والعائالت.

وذك���ر الحلي أن تحويل س���باق جائ���زة البحرين م���ن الفترة 
الصباحية إلى الفترة المسائية جاء بعد دراسة مستفيضة 
وطويل���ة للموض���وع م���ن مختلف جوانب���ه؛ ليك���ون الوقت 
الجديد مناس���با لكثير م���ن دول العالم التي توجه أنظارها 

كل عام نحو البحرين؛ لمتابعة هذا الحدث العالمي.
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عادل درويش:
البحرين اكتسبت مكانة دولية

ق���ال عضو مجل���س إدارة االتحاد البحريني للس���يارات عادل 
درويش إن مملكة البحرين اكتسبت مكانة دولية مرموقة 

في حسن استضافة وتنظيم السباق الدولي.

وذك���ر درويش أن اس���تعداد البحرين الس���تضافة الس���باق 
الخامس عش���ر هو تأكي���د دولي جديد على ما اكتس���بته 
رياض���ة الس���يارات البحريني���ة م���ن س���معة عالمي���ة ومكانة 
مرموق���ة في عالم رياضة الس���يارات العالمي���ة، من خالل ما 
قدمت���ه ط���وال الس���نوات الماضي���ة وم���ا أحرزته م���ن جوائز 

عالمية في مجال التنظيم.

كما أك���د دروي���ش أن البحري���ن تتمتع بكف���اءات تنظيمية 
عالية، وذلك ليس بغريب على أبنائها من طاقم العاملين 
بالحلب���ة، وه���و الطاقم ال���ذي س���اعد العديد م���ن الحلبات 
الجدي���دة، مث���ل حلبة مرس���ى ياس ف���ي أبوظب���ي، وحلبة 
الهن���د الت���ي اس���تضافت بطولة العال���م للفورم���وال 1 بين 

العامين 2011 و2013.

وأض���اف ع���ادل أن س���باق البحري���ن س���يقام تح���ت األض���واء 
الكاش���فة في سادس تجربة له منذ االنتقال إلى استضافة 
س���باق ليلي بالعام 2014، مؤك���دا أن المملكة نجحت خالل 
األع���وام الخمس���ة في تنظيم الس���باق الليل���ي والذي كان 
وراءه أس���باب عدة تتمثل بالس���عي إلى إتاحة الفرصة أمام 
ع���دد أكبر م���ن الجماهير لحضور الحلبة ومتابعة الس���باق، 
إضافًة إلى تحس���ن الظروف المناخية في فترة المس���اء مع 
انخفاض درجات الحرارة، إلى جانب جمال سيارات الفورموال 1 

وهي تتألق تحت األضواء الساطعة في الصحراء ليًلا.

وأش���ار دروي���ش إل���ى أن حلبة البحري���ن وكما اعت���اد عليها 
الجميع، اس���تعدت بالش���كل المطلوب الستضافة النسخة 
الخامس���ة عش���رة م���ن س���باق الفورم���وال 1 جائ���زة البحرين 
الكب���رى لطيران الخلي���ج 2019، إذ انتهت من تجهيز جدول 
حاف���ل بأفضل الس���باقات وأكثره���ا إثارة وأمت���ع الفعاليات 
الترفيهية العائلية، وبالتأكيد س���يكون س���باق هذا العام 

من أكبر السباقات على اإلطالق.
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أك���د رئيس مجلس إدارة نادي »بحري���ن رايدرز«، عبدالرحمن 
جناح���ي أن النج���اح ال���ذي تحقق���ه مملك���ة البحري���ن ف���ي 
اس���تضافة س���باق الفورموال 1 م���ا كان ليتحقق ل���وال الدعم 
ال���ذي تحظى به من جانب القيادة الحكيمة التي وفرت كل 

اإلمكانات لنجاح هذا السباق المهم.

وق���ال جناحي إن البحرين تش���هد هذه األيام تضافر جهود 
جمي���ع المؤسس���ات وال���وزارات والجه���ات الرس���مية لرعاية 
الس���باق وإنجاح���ه، ومنه���ا وزارة الداخلية الت���ي تقوم بدور 
كبير في تسهيل منح التأشيرات لزوار البحرين من مختلف 
دول العالم لحضور السباق، كما تشارك في تأمين السباق 
وفي انس���ياب حركة المرور إلى مقر حلبة البحرين الدولية، 
ووزارة الخارجي���ة م���ن خ���الل س���فاراتها وقنصلياته���ا ف���ي 
الخارج، كما تضطلع وزارة األش���غال والبلديات ووزارة شؤون 
اإلع���الم وهيئة الثقافة وغيرها من الوزارات والهيئات بأدوار 
مش���هودة؛ لخروج الس���باق بأبهى صورة، ولتعريف العالم 
بحض���ارة وتراث البحري���ن األصيل، ونقل الص���ورة الصحيحة 
الجميلة لمملكة البحرين أرض التس���امح والتالقي والمودة 

واإلخاء، إلى جميع أرجاء العالم.

وأض���اف جناحي أنه في كل مرة تثبت لنا الكوادر البحرينية 
تميزه���ا، وأنه���ا تكس���ب التحدي وترتقي باس���م وس���معة 

البحري���ن إل���ى الدرج���ات العلي���ا، عل���ى الرغ���م م���ن أن حلبة 
البحري���ن الدولية حديث���ة التكوين قياًس���ا بالحلبات األخرى 

المتجذرة في هذه الرياضة.

وأوض���ح أن إدارة حلب���ة البحرين س���عت إلى جذب س���باقات 
دولية كبطول���ة التحمل، وأصبحت البحري���ن مركزا تدريبيا 
معتم���دا لط���ب رياضة الس���يارات، وهو المرك���ز الوحيد في 
المنطق���ة إل���ى جان���ب مرك���ز آخر ف���ي ألماني���ا. كم���ا تحفل 
المنطق���ة الترفيهي���ة ف���ي حلبة الصخي���ر »قري���ة الفورموال 
1« بتقدي���م مزي���ج مختلف من الع���روض المقبلة من جميع 
أنحاء العالم، منها الموسيقية والثقافية ومنها المهارات، 

والعديد منها مخصص لألطفال.

وذك���ر جناحي أن كل هذه مؤه���الت جعلت للبحرين صدى 
عالميا في تنظيم سباق الفورموال 1، فهي البلد الرائد في 
مجال تنظيم س���باقات الس���يارات الدولي���ة، والكفاءة التي 
يتمتع بها أبناء البحري���ن جعلتها محط أنظار دول العالم. 
وما يزال التطوير مستمًرا؛ من أجل مزيد من االستفادة من 
اس���تضافة الحدث المهم، وكذلك من أجل إمتاع الجماهير 
البحريني���ة وضي���وف المملكة الذين س���يفدون لالس���تمتاع 

بمشاهدة هذه الرياضة الممتعة.

عبدالرحمن جناحي:
دعم القيادة عامل النجاح األول
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محمد لوري:

تاريخ الزال عالقا في الذاكرة
04.04.04

وذكر لوري أن الرئيس الس���ابق للمؤسس���ة العامة للش���باب 
والرياضة الش���يخ فواز بن محم���د آل خليفة كان ينظم زيارات 
ميداني���ة لإلعالميين باس���تمرار قبل تش���ييد الحلبة؛ لالطالع 

على مرحل المشروع لحظة بلحظة.
ويضي���ف لوري »مازل���ت أتذكر تلك اللحظ���ات التي دارت فيها 
فعالي���ات الس���باق األول، ال���ذي احتضنت���ه الحلب���ة ف���ي الرابع 
من ش���هر أبريل من الع���ام 2004. ومازل���ت محتفًظا باللوحة 
التذكاري���ة التي صدرت بتلك المناس���بة وه���ي تحمل األرقام 
التاريخي���ة 04-04-04 وإل���ى جواره���ا الص���ورة الفوتوغرافي���ة 
التذكاري���ة الت���ي جمعتني بول���ي العهد األمين نائ���ب القائد 
األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليف���ة، صاحب الفضل 

األكبر بعد اهلل سبحانه وتعالى لتأسيس هذا الصرح الرياضي 
العالمي األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط...«.

وقال لوري »كما الزلت أس���تذكر دموع الفرح التي مألت عيني 
الش���يخ فواز ب���ن محمد آل خليف���ة، بعد النج���اح الالفت الذي 
حققه الس���باق األول وإتمام مشروع الحلبة في زمن قياسي؛ 
باعتباره الرجل الذي سهر على متابعة المشروع منذ اللحظة 
التي وضع فيها حجر األس���اس حتى اللحظة التي أعلن فيها 
عاه���ل الب���الد جاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة افتتاح 
الحلبة وانطالق فعاليات أول جولة لس���باقات الفورموال 1 في 

الشرق األوسط«.

مدي���ر دائ���رة اإلع���الم والعالقات العامة والتس���ويق باللجنة األولمبية محمد ل���وري كان من بين اإلعالميين الذين عايش���وا فترة 
التحضير والتأس���يس لتش���ييد حلب���ة البحرين للفورموال 1، والتي أضحت أحد أهم المش���اريع الرياضي���ة واالقتصادية لمملكة 

البحرين منذ افتتاحها رسميا بالعام 2004.
يقول لوري عن تلك الذكريات »من حس���ن حظي أنني عايش���ت اللحظات التأسيس���ية لهذه الحلبة الفريدة من نوعها قبل ما 
يربو على الثمانية عش���ر عاًما، وكنت س���عيد الحظ بحضور أول س���باق للفورموال 1 يقام في الش���رق األوس���ط، وعشت يومها 
لحظ���ات المتع���ة واإلث���ارة والتميز الت���ي اختلطت فيها مش���اعر الفخر واالعتزاز بدم���وع الفرح بما حققه ذلك الس���باق من نجاح 

تنظيمي الفت توج بلقب أفضل سباق في الموسم«.

اإعداد / ح�صن علي

سمو ولي العهد 
صاحب الفضل األكبر 
في نجاح المشروع

ويضي���ف »لحظات ال يمكن أن أنس���اها ما حييت، وال 
يمك���ن ألي بحرين���ي عاي���ش مراحل هذا المش���روع 
العظيم أن ينس���اها؛ ألنها تشكل نقطة تحول في 
مسار البحرين عموما والرياضة البحرينية خصوصا. 
وه���ا نح���ن اليوم نعي���ش أحداث الس���باق الخامس 
عشر ونرى كيف بلغت مفاهيم الشعب البحريني، 
الس���يما الرياضيين منهم، من درجات متقدمة في 
مج���ال رياضة الس���يارات بعد أن كان���ت مفاهيمهم 
ومعلوماتهم س���طحية جًدا قبل عش���ر س���نوات.. 
هذه الحلبة وضعت البحرين على الخارطة العالمية، 
وم���دت جس���ور التواصل بين مملكتن���ا وبقية دول 
العالم التي تتابع هذه الس���باقات بش���كل جنوني، 
ب���ل أصبح كثي���رون يعرفون البحري���ن بفضل حلبة 
البحرين الدولية التي تعتبر موطن رياضة السيارات 

في منطقة الشرق األوسط«.

وأكد لوري أن الحلبة حققت العديد من المكاس���ب 
الس���ياحية واالقتصادية والرياضية باإلضافة للتميز 
ف���ي التنظيم، بدليل تمس���ك المؤسس���ة المعنية 
بس���باقات الفورموال 1 بإقامة س���باق البحرين، وهو 
م���ا يش���كل دليال قاطع���ا عل���ى نج���اح البحرين في 
كس���ب الرهان وتأكيد النج���اح التنظيمي، موضحا 
أن حلب���ة البحري���ن الدولية س���تظل أنموذًجا ناجًحا 
للتحدي���ات بدًءا من الزمن القياس���ي الذي أنجز فيه 
المشروع وانتهاء بما حققته من تميز وتفوق على 
المستويات كافة، ومرورا بكفاءة الكوادر البحرينية 
التي نجحت في تطوير قدراتها التنظيمية بشكل 
الفت خالل هذه الفترة الزمنية القصيرة واستطاعت 
أن تفرض نفس���ها محلًيا وتصبح ش���ريًكا فاعًلا في 
تنظي���م س���باقات عالمي���ة، إل���ى جان���ب التمي���ز في 

الجانب الطبي المختص في مثل هذه السباقات.

وأض���اف »تحية تقدي���ر وإجالل لكل من س���اهم في 
هذه النجاحات عبر األعوام األربعة عشر الماضية من 
قيادات تنظيمية وقيادات أمنية وصحية وتطوعية، 

وإلى المزيد من التألق في األعوام المقبلة«.
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حلبة البحرين شجعت على بناء 
5 حلبات أخرى بالمنطقة

مصمم حلبة الريم السعودية

األمير سلمان عراب رياضة 
السيارات في الشرق األوسط

إدارة سباق الفورموال 1 بكوادر 
بحرينية أمر يدعو لالعتزاز

 رائد أبو زنادة

أكد مصمم مضمار حلبة الريم الدولية بالمملكة العربية السعودية رائد أبو زنادة إن الشرق األوسط بدأ يجني ثمار عمل ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بعد أن 

أطلق سموه شرارة رياضة السيارات داخل الحلبات المغلقة عقب إنشاء حلبة البحرين الدولية بالعام 2004.
 وقال أبو زنادة »حلبة البحرين الدولية هي التي أطلقت الش���رارة األولى لرياضة الس���يارات في الش���رق األوسط. صحيح أن هذه 
الرياض���ة كان���ت موج���ودة س���ابًقا لكنها مقتصرة فق���ط على الراليات، وال يوجد أي س���باق في الش���رق األوس���ط داخل الحلبات 
المغلقة، إذ إن حلبة البحرين الدولية هي التي اس���تطاعت الحصول على حق اس���تضافة بطولة العالم لس���يارات الفورموال 1 
منذ العام 2004، وشجعت اآلخرين على بناء حلبات أخرى حتى وصل عددها في منطقة الخليج إلى 5 حلبات في ظرف سنوات 

بسيطة«.
ومضى قائًلا »حلبة البحرين الدولية هي فكرة وعمل ورؤية صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، وسموه 
يعتبر عراب رياضة السيارات في الشرق األوسط، والرياضة تدين لسموه بالكثير بعد أن بدأت شعبيتها بالتنامي في العديد 
من الدول الخليجية، إذ يكفي أن نفتتح بطولة العالم لس���باقات الفورموال 1 في الش���رق األوس���ط ونختتمها أيًضا في الش���رق 
على أرض مملكة  األوس���ط، وهذا الش���يء مدعاة إلى الفخر بالنسبة لنا«. وبّين أبو زنادة أن تنظيم السباق الليلي للفورموال 1 
البحري���ن كان متمي���ًزا، مؤك���ًدا أنه حضر أكثر من س���باق مماثل في العديد من الدول، لكنه تفاج���أ بالتنظيم الذي كانت عليه 

حلبة البحرين خالل فترة السباق، واصفا إياه ب� »الرائع«، في الوقت الذي تحدث فيه بعض المشاكل في الحلبات األخرى.

وتاب���ع »كن���ا جميًعا مراهنين على نجاح البحرين س���واء من���ذ العام 2004 وإلى اليوم. في الحقيقة تفاجأنا بمس���توى التنظيم 
المذهل، إذ إننا نس���ير في الحلبة بسالس���ة ودون مش���اكل تذكر، وهذا ليس بغريب على البحرين، لكن الشيء الذي يجب أن 
تفخر به البحرين، بل حتى المنطقة العربية والشرق األوسط، هو إقامة سباق الفورموال 1 في حلبة تديرها سواعد محلية، فما 
أجمل إدارة الشيخ سلمان بن عيسى لحلبة البحرين الدولية. أعتقد أن هذا الرجل قام بمجهود كبير قبل السباق، ونجح في 
المهمة المس���ندة إليه، وهذا يدعو لالعتزاز؛ كون المنطقة تس���تضيف س���باقا عالميا بهذا الحجم بإدارة بحرينية 100٪، وهذا 
الش���يء أيًض���ا نتيجة الخبرة التي اكتس���بتها البحرين في هذا المجال بعد 14 س���باقا احتضنتها الحلب���ة. كنا نتوقع أن تخرج 

الحلبة سائقين أو فنيين، لكنها اليوم خرجت مواهب وكفاءات إدارية«.
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عب���رت مدي���رة فريق »بابكو« لرياضة الس���يارات لن���ا رمضان عن فخرها بأداء الفريق بجميع متس���ابقيه وأطقمه الفني���ة واإلدارية لخوض 
منافس���ات بطولة البحرين لس���باقات الس���رعة »الدراغ ريس« على مضمار حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة الس���يارات في الش���رق 

األوسط. 
وتعتبر لنا رمضان أول وجه نس���ائي في هذا الموقع، حيث تقوم بجهود جبارة من أجل تس���يير جميع مش���اركات الفريق واحتياجاته، 

ووجوده���ا في ه���ذا الموقع يأتي تأكي���ًدا لما تحظى به الم���رأة البحرينية 
م���ن دعم كبير ال مح���دود من لدن القي���ادة الرش���يدة بالمملكة الحبيبة 
والمج���االت العدي���دة التي بات���ت تخوضها الم���رأة البحريني���ة والمناصب 

الرفيعة التي تتبوأها.

وكانت لنا منذ نعومة أظفارها تعش���ق رياضة الس���يارات من خالل متابعة 
مختل���ف الس���باقات وحب الجل���وس خلف المق���ود، حتى تش���كل الفريق 
الع���ام الماضي وأصبحت مس���ؤولة عن���ه. وتعتبر لنا أول س���يدة تحصل 
على رخصة معتمدة إلدارة فريق سباق سيارات في البحرين وحتى على 
مس���توى الش���رق األوس���ط، وهي من مؤسس���ي فريق »بابك���و« لرياضة 
الس���يارات نهاية الع���ام 2016، كما أنها موظفة بش���ركة نفط البحرين 

»بابكو« ألكثر من 6 سنوات بمكتب الرئيس التنفيذي.

الفريق تأسس لضم المواهب البحرينية ودعمها “
“

 فريــق بابكــو
 قصة نجاح في رياضة السيارات

مديرة فريق بابكو لنا رمضان

تأس����س فري����ق »بابك����و« لرياض����ة الس����يارات بالع����ام 
2016، وبدأ مش����اركاته في موس����م 2017. والهدف من 

تأسيس هذا الفريق المتميز ضم المواهب والخامات 
البحرينية ودعمها؛ من أجل إظهار إمكاناتها العالية 
عل����ى مضم����ار الس����باق عموم����ا وموظف����ي الش����ركة 
خصوص����ا، إذ إن هن����اك ع����ددا كبي����را من متس����ابقي 
الفري����ق ه����م موظف����ون وعامل����ون ف����ي ش����ركة نفط 
البحرين »بابكو«، كما يهدف الفريق الحتواء الش����باب 
البحرين����ي تحت مظل����ة فريق يمثل الش����ركة، ويضم 

نخبة طيبة من المتسابقين. 
تبل����ورت الفك����رة وتحول����ت إل����ى واق����ع ملم����وس بعد 
مراودة ذلك الحلم منذ فترة، ثم تم تش����كيل الفريق 
وإطالق هذا المس����مى ليكون اس����ًما له ورمًزا يعتز به 

جميع أعضاء ومنتسبي الفريق.

ته����دف »بابكو« م����ن خالل كتيب����ة متس����ابقيها لتس����ويق منتجاتها 
كزي����وت التش����حيم وغيره����ا م����ن المنتج����ات الممي����زة الت����ي تصدرها 
س����واء للس����وق المحلية أو الخارجية. وش����ركة نف����ط البحرين »بابكو« 
م����ن الش����ركات الوطني����ة الرائدة في دع����م ورعاية مختلف األنش����طة 
والفعاليات الوطنية، ومن أوائل الشركات المساهمة في برامج رياضة 
الس����يارات، فقد دعمت ورعت عددا من المتسابقين البحرينيين، كما 
قدم����ت رعايته����ا للعديد م����ن بطوالت وس����باقات الس����يارات، ومازالت 
شريًكا مع حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات في الشرق 
األوس����ط. وتتمحور رؤي����ة »بابكو« حول كونها ش����ركة وطنية متميزة 
ق����ادرة على التنافس ف����ي األس����واق العالمية مع تمكي����ن موظفيها 
من االضطالع بدور فاعل في مواكبة المتغيرات العالمية، ورس����التها 
تتمثل في إدارة وتشغيل منظومة متكاملة ومستدامة للطاقة مع 
تطبيق أفضل الممارس����ات وتحقيق القيمة المنش����ودة للمساهمين 

والزبائن والعاملين.

أوضح����ت مديرة الفريق لنا محمد أن الفريق لديه عدد من األفكار التطويرية، وأبرزها التوس����ع، ليس فقط 
من خالل زيادة عدد المتس����ابقين في صفوف الفريق، وإنما حتى على مس����توى المشاركات الخارجية. كما 
أكدت لنا أن الش����ركة والفريق حريصان على عنصري األمن والس����المة، وذلك جزء من نجاح وتميز الشركة، 
لذا تم تقديم دورة خاصة لألمن والس����المة لجميع متس����ابقي ومنتس����بي فريق »بابكو« لرياضة السيارات 

قبل انطالق الموسم لمختلف السباقات والبطوالت، وكانت إحدى الدورات المتكاملة في مقر الشركة.

تأسيس الفريق
أهداف الفريق

أفكار تطويرية
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ويض����م فري����ق »بابك����و« لرياض����ة الس����يارات كتيب����ة متمي����زة م����ن 
المتس����ابقين، إذ يمثل الفريق في س����باقات السرعة )الدراغ ريس( 
كل م����ن المتس����ابقين هان����ي حس����ين ف����ي البرومود وه����ي أقوى 
الفئات ويش����ارك أيًضا في س����باقات االندكس 8.5، أحمد البلوش����ي 
في الس����وبر ستريت، محمد الجالهمة في فئتي 4 و6 سلندر، وفي 
سباقات األوتوكروس والدريفت يشارك المتسابقان األخوان سلمان 
 CC محمود وعيسى محمود، وببطولة حلبة البحرين الدولية 2000 
المتس����ابق ناصر العلوي، وفي بطولة الكارتنغ المتسابقين: ناصر 
العل����وي، فيصل الش����افعي، أس����امة البوفالس����ة، خالد بوبش����يت، 
ط����الل بش����ارة، محمد ج����الل، عب����داهلل ال����ذوادي، عيس����ى محمود، 
خليفة الزياني، عبدالعزيز البوفالح، محمد حبيش����ي، عبدالرحمن 
العوضي، س����عود الشريدي، أنس سلمان، محمد البحارنة، إضافة 

لعدد كبير من األطقم الفنية والميكانيكية.

كتيبة متميزة

يعتب����ر خال����د الصب����اغ األب الروح����ي للفريق، ويتب����وأ منصب 
المدير العام للمش����اريع الخاصة بالش����ركة. ق����دم الصباغ، وال 
ي����زال، دعم����ا كبيرا م����ن خلف الكوالي����س أثنى علي����ه جميع 

أعضاء فريق »بابكو« لرياضة السيارات.
وكذل����ك يقدم المدي����ر العام لفرع التس����ويق بش����ركة نفط 
البحري����ن »بابك����و« خالد بوه����زاع دعما غير مح����دود، إذ يقوم 
بجه����ود كبيرة م����ن أجل أن تتحق����ق هذه النتائج المش����رفة 
لرياضة السيارات البحرينية ومن أجل فريق الشركة وجميع 

متسابقي ومنتسبي الفريق.
أما المدير العام للموارد البش����رية والش����ؤون اإلدارية في 
الش����ركة رائد س����اتر فه����و إضاف����ة الس����تعدادات الفريق 
ودع����م إضاف����ي إلكم����ال مش����وار التأل����ق، فيما تش����كل 
نزيهة قب����الوي حلقة الوصل بين فريق »بابكو« لرياضة 
الس����يارات وبي����ن حلب����ة البحري����ن الدولي����ة، م����ن خالل 

الجهود المتواصلة؛ لتسهيل عمل الفريق.

خلف الكواليس

وجه����ت إدارة فري����ق »بابك����و« وجمي����ع المتس����ابقين والطواق����م الفني����ة 
واإلداري����ة، ش����كرهم لحلبة البحري����ن الدولية، موطن رياضة الس����يارات في 
الش����رق األوس����ط، وعلى رأس����ها الرئيس التنفيذي للحلبة الشيخ سلمان 
ب����ن عيس����ى آل خليفة؛ عل����ى كل ما تقدم����ه الحلبة ومنتس����بوها للفريق 
من تس����هيالت ودعم ال محدود وتس����خير جميع اإلمكان����ات من أجل إنجاح 

السباقات والفعاليات المختلفة.
وأكدت إدارة الفريق أن التعاون والتنس����يق المس����تمر بين الفريق والحلبة 
ذل����ل العدي����د م����ن الصعوب����ات وس����هل مش����اركات الفريق، فض����ال عن أن 
الش����راكة اإلستراتيجية بين ش����ركة نفط البحرين »بابكو« والحلبة الدولية 
في العديد من المجاالت بعالم رياضة الس����يارات حققت، وما تزال، العديد 

من النجاحات لالرتقاء بالرياضة الميكانيكية بالمملكة.

فريق بابكو يشيد بدور سلمان بن عيسى

ع����ن  أع����رب  حس����ين،  هان����ي  المتس����ابق 
س����عادته لع����ودة هدي����ر المح����ركات عل����ى 
مضم����ار س����باق الس����رعة بحلب����ة البحري����ن 

الدولية.

وق����ال »النتائج الت����ي حققناها في الجوالت 
والس����باقات الماضية رفعت من معنوياتنا 
كثيًرا. نحن ف����ي جهوزية عالية، والبطولة 
ش����ارفت على االنتهاء م����ع تبقي جولتين. 
طاقم الفريق من فنيين وإداريين يبذلون 
قصارى جهدهم لتوفير أفضل األجواء لنا 
المتس����ابقين ف����ي الفريق؛ من أج����ل إحراز 

المراكز األولى وصعود منصات التتويج«.

ووج����ه البط����ل البحريني حس����ين ش����كره 
وامتنانه العميقين لش����ركة نفط البحرين 
»بابكو« وجميع مس����ؤوليها ومنتسبيها 
عل����ى الدع����م الس����خي والالمح����دود لهم، 
مؤكًدا أنه وجميع أعضاء الفريق سيبذلون 
ما بوسعهم؛ لتحقيق أفضل النتائج ورفع 

اسم الشركة عالًيا.

أم����ا المتس����ابق محم����د الجالهم����ة فأوضح 
أنه يس����عى لتحقي����ق لقب هذا الموس����م 
الفري����ق.  إنج����ازات  لسلس����لة  ليضيف����ه 
وق����ال »بطولت����ان متتاليت����ان حتى يختتم 
الموسم.. تتطلب هاتان الجولتان جهودا 
كبي����رة وتركي����زا مضاعفا. أعض����اء الفريق 
قام����وا بجه����ود كبي����رة ومازال����وا يقدمون 
الكثير من أجل تحقيق الفوز. أعد الجميع 

ببذل أقصى درجات العطاء«.

األبطال يتحدثون

المتسابق أحمد البلوشي أكد جهوزيته 
أيًض����ا ف����ي فئ����ة الس����وبر س����تريت الت����ي 
يتناف����س فيها، وقال »الس����وبر س����تريت 
فئ����ة قوي����ة وتش����هد مش����اركة بحرينية 
وخليجي����ة مميزة، ل����ذا البد م����ن الدخول 
في أجوائها باستعدادات عالية وتجهيز 
السيارة بأعلى جهوزية؛ حتى تصل لخط 
النهاي����ة بأس����رع وقت، وأتمن����ى أن نصل 

لما نطمح إليه«.
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أطلق ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئي���س اللجن���ة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل خليف���ة على الع���ام 2018 »عام 
الذهب«، وكان س���موه أول من وفى بهذا الش���عار بعد أن حقق لقب بطولة العالم للرجل الحديدي 

في مدينة كونا بالواليات المتحدة األميركية، في إنجاز رياضي تاريخي يعد األول من نوعه.

فيما ترجم أبطال البحرين الش���عار إلى واق���ع ملموس حققوا خالله 252 ميدالية ذهبية و194 فضية 
و163 برونزية في مختلف األلعاب الرياضية وفي جميع المستويات على نطاق االتحادات التي حققت 
508 ميداليات ملونة، واألندية التي جمعت 101 ميدالية ملونة، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل، 
بنس���بة تف���وق بكثير حصيلة الميداليات في 2017 التي بلغ���ت 429 ميدالية بينها 139 ذهبية و122 
فضي���ة و168 برونزي���ة في مختلف البطوالت، ما يعطي مؤش���ًرا واضًحا عل���ى تنامي الحركة الرياضية 

بفضل الدعم الذي تقدمه اللجنة األولمبية البحرينية لسائر االتحادات الوطنية.

وع���ن تطلع���ات الرياضيي���ن للعام 2019، أج���رت »أضواء البالد« هذا االس���تطالع؛ لتتع���رف على آمال 
وطموحات القادة الرياضيين للعام الجديد...

توقعات الرياضيين للعام 2019

 ناصر بن حمد وفى بوعده في “عام الذهب”

اإعداد / اأحمد مهدي

أك���د رئي���س االتح���اد البحريني للك���رة الطائرة الش���يخ علي بن محم���د آل خليفة أن »عام الذه���ب فقط 2018« 
يشكل نقطة انطالق نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات والمكتسبات الرياضية في العام الحالي 2019، وأن عام 
الذه���ب فقط يمث���ل محطة مضيئة من محطات التميز للحقل الش���بابي والرياضي ال���ذي يقوده ممثل جاللة 
المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة األولمبية 

البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بكل جدارة واقتدار.

وأك���د الش���يخ علي بن محمد أن قطار إنج���ازات الرياضة البحرينية لن يتوقف عند محطة معينة، وأن مس���يرة 
النجاحات متواصلة في العهد الزاهر لعاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في ظل ما يحظى 
به القطاعان الش���بابي والرياضية من دعم ال محدود من القيادة الرش���يدة بدعم واهتمام متواصل من سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، األمر الذي يشيع أجواء من التفاؤل بالمزيد من اإلنجازات في العام 2019.

وأضاف الشيخ علي بن محمد أن ما تشهده الرياضة البحرينية من قفزات كبيرة على الصعيد الفني واإلداري 
وما حققه أبطال مملكة البحرين في عام الذهب فقط يعكس ما يتحلى به أبناؤها من عزيمة وإرادة ال تلين، 
وه���و م���ا يبعث فينا األمل والتف���اؤل بتحقيق إنجازات جديدة بمختلف الرياض���ات، معربا عن أمله في أن يكون 
للكرة الطائرة نصيب من اإلنجازات في العام الجديد؛ لتكتب اسمها في لوحة شرف األبطال كما هي عادتها، 

متمنيا لجميع االتحادات واألندية الرياضية التوفيق والنجاح.

عام الذهب انطالق لمستقبل أفضل

علي بن محمد: 
قطار الرياضة لن 

يتوقف
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أكد المدرب الوطني للفريق األول لكرة القدم بالنادي األهلي عيسى السعدون أن إنجازات الرياضة البحرينية 
تسير على النهج والرؤى التطويرية التي يقودها ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وقال السعدون إن سمو الشيخ ناصر بن حمد يقدم دائما عبر أفكاره التطويرية ومبادراته المتنوعة الخطط 
الكفيلة بقيادة الرياضة البحرينية إلى مزيد من اإلنجازات والتقدم.

وأش���ار إلى أن س���مو الش���يخ ناصر بن حمد عاهد جالل���ة الملك على أن يكون الع���ام 2018 عاما للذهب، وقد 
وفى سموه بذلك، حينما حقق رياضيو المملكة الرصيد األكبر من الميداليات الذهبية في ألعاب مختلفة.

ولفت إلى أن ما حدث من نقلة نوعية خالل العام 2018 على مستوى الرياضة البحرينية سينعكس بال شك 
عل���ى الع���ام 2019، من خالل تحقيق المزيد من اإلنجازات والميدالي���ات التي تعزز مكانة مملكة البحرين على 

الساحة العالمية في المجال الرياضي.

وأكد السعدون أن أبطال البحرين يستمدون القوة واإلرادة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي 
دائما ما يكون داعما للشباب الرياضي في مختلف األلعاب ومحفزا لهم لتحقيق المستحيل وكسب المزيد 

من اإلنجازات لرفع علم المملكة خفاقا في مختلف المحافل.
وأكد أنه ال خوف على مسيرة الرياضة البحرينية التي تسير من إنجاز آلخر مع تقادم األيام.

السعدون: ال 
خوف على مسيرة 

الرياضة البحرينية

رؤية ناصر بن حمد محل إشادة
أكد مدير إدارة المراكز الش���بابية بوزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة نوار المطوع أن #فريق_البحرين س���يواصل 
تحقيق اإلنجازات وحصاد الذهب وتش���ريف المملكة في مختلف المحافل وعلى صعيد جميع األلعاب الرياضية 

المختلفة.
وقال المطوع إن العام 2019 شكل بداية النطالق شعاري »البحرين عاصمة للشباب، البحرين عاصمة للرياضة«، 
تح���ت قي���ادة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأضاف المطوع أن الرياضة البحرينية تس���ير في المس���ار الصحيح وفق رؤى سمو الشيخ ناصر بن حمد، مشيرا 
إلى أن سموه يعتبر محفزا لجميع الشباب عبر ما يقدمه من دعم كبير للرياضيين والشباب.

وأوض���ح أن حف���ل »ميثاق من ذهب« الذي أقيم حديثا وش���ّرفه جاللة الملك س���يكون دافعا للش���باب الرياضي 
لتحقيق اإلنجازات والحضور في حفل التكريم للعام المقبل 2020، عبر تس���جيل أس���مائهم بحروف من ذهب 

في سجل أبطال البحرين.
وبي���ن المط���وع أن أبطال #فريق_البحرين س���يكونون عند الموعد في العام 2019 كم���ا كانوا في 2018 حينما 
وعد س���مو الش���يخ ناصر بن حمد بأن يكون عاما للذهب، ونجحت البحرين بالفعل في الحصول على الرصيد 

األعلى من الميداليات الذهبية بمختلف البطوالت.
وق���ال المط���وع إن الرياض���ة البحرينية بات���ت اليوم رقما صعبا في الس���احة الدولية عبر ما يحققه ش���بابها من 

إنجازات مختلفة.

المطوع: 
#فريق_البحرين 
سيواصل حصد 

اإلنجازات

“ميثاق من ذهب” دافع للمزيد من النجاحات
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أكد رئيس قسم المسابقات باالتحاد البحريني لكرة القدم حسن إسماعيل أن العام 2019 سيكون امتدادا 
إلنجازات الرياضة البحرينية، التي باتت تسير بشكل تصاعدي من عام آلخر.

وأشاد إسماعيل بالدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للرياضة البحرينية، مشيرا 
إلى أن س���موه أعلن ش���عار ع���ام الذهب ف���ي 2018، إذ نجح رياضي���و البحرين في تحقيق الرصي���د األكبر من 

الميداليات الذهبية.
وأك���د أن هذا األمر يعط���ي انطباعا بقدرة البحرين عبر ش���بابها على المواصلة بطري���ق اإلنجازات المختلفة 

وفي شتى المحافل.

وق���ال إن الرياض���ي البحريني يتمتع بصف���ات مميزة منها األمل والتفاؤل والعزيمة واإلرادة، مش���يرا إلى أنها 
عوام���ل تس���هم ف���ي االرتقاء بالمنظوم���ة الرياضي���ة وقيادتها إلى تحقيق المس���تحيل وتس���جيل اإلنجازات 

المختلفة.
ولف���ت إس���ماعيل إل���ى أن الرياضة البحريني���ة باتت تحقق طفرات نوعية كبيرة في ش���تى األلعاب بش���هادة 
الجمي���ع، مش���يرا إلى الحضور الالف���ت للرياضة البحرينية في مختلف المحافل، إذ بات رياضيو البحرين يش���ار 

إليهم بالبنان عطفا على ما يقدمونه من مستويات مذهلة ونتائج متميزة.

وأكد إسماعيل أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الرياضة البحرينية وما يقدمه سموه من دعم وتسهيالت 
تش���كل حاف���زا كبيرا لرياضيي البحرين؛ لبذل المزيد من الجهود وكس���ر األرق���ام المختلفة وتحقيق أفضل 

المراتب في مختلف البطوالت، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الرياضة البحرينية.

إسماعيل: 
الرياضي البحريني 

يتسم بالعزيمة 

طفرات نوعية كبيرة في شتى األلعاب

األبطال البحرينيون في دورة األلعاب اآلسيوية



موتورز
اإعداد / طارق البحار

حتم����ل الن�صخ����ة الك�صف من ال�صاروخية »مكالرين 720S �صباي����در« م�صابيح اأمامية مميزة، مع �صقف قابل للط����ي م�صنوع من األياف الكربون 
يرتف����ع وينخف�����س خالل 11 ثانية فقط عل����ى �صرعات ت�صل اإلى 50 كيلومرتا لل�صاع����ة، مع جتربة روؤية مفتوحة من داخ����ل املق�صورة بلوح زجاج 

كهربائي لل�سقف �لقابل للطي، وهو ما ميكن �أن يتحول من معتم �إلى �سفاف ب�سغط زر، كما يقوم بتعتيم ذ�ته تلقائًيا فور �إطفاء �ملحرك.
وتاأت����ي 720S �سباي����در مع دعامات هو�ئية ديناميكية وجناح خلفي ن�سط يقوم بتعديل ذ�ته ح�سب ظروف �لطق�س و�إذ� ما كان �ل�سقف مفتوحا �أم 

.Pirelli P Zero Corsa اأو Pirelli P Zero مغلقا، مع وجود جنوط مميزة خفيفة �لوزن قيا�س 19 و20 بو�صة واإطارات
وتتمي����ز مكالري����ن 720S �سباي����در بهيكل خفيف م����ن �ألياف �لكرب����ون ذي قوة و�سالب����ة �سديدة، مع وج����ود تدعيمات عدة لزي����ادة �حلماية من 
النحراف����ات عن����د املنعطفات اأثناء ال�صرعات العالي����ة. وحتمل 720S �صبايدر حمرك V8 مزدوج التريبو �صعة 4 ل����رتات بقوة 720 ح�صانا و769 
نيوتن/م����رت م����ن عزم �ل����دور�ن، مت�سل بناقل حركة مت�سل�سل ذي 7 �صرع����ات؛ ليمكن الت�صارع من 0 اإل����ى 100 كيلومرت/�صاعة خالل 2.8 ثانية، 

وحتى 200 كيلومرت/�صاعة خالل 7.9 ثانية، قبل بلوغ ال�صرعة الق�صوى ب�341 كيلومرتا/�صاعة.

مكالرين 720S سبايدر
الكشفية الصاروخية

موتورز

وكان���ت »مكالري���ن« ق���د اأزاح���ت ال�صتار عن 
مقاتلته���ا ملو�ص���م 2019 الت���ي اأطل���ق عليه���ا 
ا�ص���م »اإم �ص���ي اإل 34«، يف مركز التكنولوجيا 
اخلا�س بها مبدينة ووكينج الربيطانية، والتي 

�صت�صارك بها مع ت�صكيلة جديدة مكونة من 
كارلو�س �صاينز البن ولندو نوري�س.

موتورز ضيوف العدد5051

  GLE مرسيدس
تواصل المنافسة

خرج���ت »مر�صيد�س GLE« طراز 2019 اجلديدة كلًيا يف اجليل الث���اين ب�صورة اأف�صل واأعر�س واأكرث ارتفاًعا 
مقارن���ة م���ع �لطر�ز �ل�سابق، �إذ حافظت يف ت�سميمها �خلارجي على هوي���ة »مر�سيد�س بنز« مع خطوط حادة 
توف���ر ق���درا اإ�صافيا م���ن الديناميكية الهوائية، م���ع واجهة اأمامي���ة ب�صبك جديد عري�س حتي���ط به م�صابيح 
بت�صميم متقن. كما زودت ال�صيارة الأملانية بغطاء حمرك جديد، ومن اخللف زودت مب�صابيح جديدة وهوية 

ع�صالت ريا�صية، واإطارات كبرية احلجم بقيا�س 21 بو�صة.
و�صيتم اإطالق �صيارة الأداء العايل Mercedes GLE AMG يف نهاية 2019، وموديل الكوبيه �صيتوافر مع بداية 

العام 2020، اأما �صيارة GLE AMG كوبيه اجلديدة كلًيا ف�صتتوافر مع بداية العام 2021.

العدي����د م����ن  واأعلن����ت »مر�صيد�����س« ع����ن 
عل����ى  املح����رك  ناحي����ة  م����ن  التعدي����الت 
�صيارته����ا يف الفورم����ول حتت ا�ص����م »دبليو 
10« وحتديًدا م����ن نواحي ا�صتهالك الوقود 

واأجه����زة التعليق ونظ����ام التربيد، والهدف 
واح����د، وهو اإزال����ة بع�س ال�صوائ����ب عن ال� 
»دبلي����و 10«، والتي كانت ق����د واكبت �صيارة 

ال� »اف 1« 2018.
ال�صي����ارة  ج����اءت  ال�ص����كل  ناحي����ة  وم����ن 
بان�صيابي����ة جدي����دة، اأما قاع����دة العجالت 
فلم تتبدل على غ����ر�ر �لهند�سة �لعامة، �إذ 
مت الحتفاظ بال�صكل القدمي ل� »دبليو09«.



 California تاأتي »فرياري بورتوفينو« كطراز ي�صتبدل املك�صوفة
T وعلى قاع���دة جديدة م�صنوعة من الأملني���وم لتقليل الوزن. 

اأم���ا املح���رك فو�ص���ل اإل���ى 600 ح�صان الي���وم بع���د اأن رفعت 
ال�صركة الإيطالية قوته ب����40 ح�صاًنا واأعطته حت�صينات تقنية 
با�ستخ���د�م مكاب����س و�أذرع تو�سي���ل جديدة، ف�س���اًل عن نظام 
�صح���ب بت�صميم جدي���د. كذلك اأ�صب���ح راأ�س الع���ادم اجلديد 
م�صب���وًكا من قطع���ة واحدة، وه���و عامل مه���م للمحافظة على 
ال�صتجاب���ة ال�صريعة. ومن خالل اجلمع ب���ني هذه التح�صينات 
 )Variable Boost Management( املتغ���ري الدف���ع  واإدارة 
الت���ي تع���ّدل يف الع���زم ب�ص���كل يتنا�صب م���ع ال�صرع���ة املع�صقة، 
ت�صتطي���ع »فرياري بورتوفينو« من���ح معدلت ت�صارع اأعلى يف كل 
�صرع���ات التع�صيق مع خف�س ا�صتهالك الوقود مقارنة بالطراز 
ال�صاب���ق، وت�صتطيع الآن النطالق من الثب���ات اإلى �صرعة 100 

كيلومرت يف ال�صاعة يف 3.5 ثانية فقط.

فيراري بورتوفينو
       بقوة خيالية

وك�صف���ت »ف���رياري« اأخ���ريا عن 
�صيارته���ا اجلديدة للعام احلايل 
يف الفورمول با�صم »ا�س اف 90« 
و�صتخو�س على متنها املناف�صات 
بهدف الفوز بالألقاب مع الثنائي 
�صيبا�صتيان فيتيل و�صارل لوكلري.

موتورز 52

رينو ميجان آر اس
الهاتشباك القوية

تعت���رب »رين���و ميجان �آر ��س« �لن�سخة �لأقوى من طر�ز »ميجان«، و�لتي جاءت بفئة »�لهات�سباك« باأد�ء عال، �إذ تعتمد على حمرك 
4 اأ�صطوان���ات �صع���ة 1.8 لرت مع تريبو  يولد 276 ح�صانا و390 نيوتن/ مرت من ع���زم الدوران. ويت�صل هذا املحرك قيا�صًيا بناقل 
حركة يدوي �صدا�صي ال�صرعات، وتتوفر اختيارًيا بناقل حركة اأوتوماتيكي من 6 �صرعات ثنائي التع�صيق، وتت�صارع من الثبات اإلى 

100 كيلومرت يف ال�صاعة يف 5.8 ثانية.

وح�صل���ت »رين���و ميجان اآر ا�س« على م�صابيح خلفية ع�صري���ة متتد من خطني يف�صل بينهما �صعار ال�صرك���ة الفرن�صية، كما اأنها 
ح�صلت على �صادم عري�س اأ�صفله م�صتت هواء كبري تتو�صطه فتحة عري�صة للعادم، كما زودت ال�صيارة بجناح خلفي باأعلى �صقفها 

من اخللف.

وك�صف���ت »رين���و« ع���ن �صيارتها اجلدي���دة ملو�صم 
2019 م���ن الفورم���ول، والتي �صيقوده���ا الثنائي 

نيك���و هلكن���ربغ ودانيال ري���كاردو با�ص���م »اآر اأ�س 
19«. وانتقل���ت رينو على غ���رار جميع الفرق التي 

اأطلقت �صياراتها حتى الآن اإلى ا�صتخدام فتحتني 
جانبيت���ني اأفقيت���ني ومرتفعت���ني مثل »ف���رياري«، 
ف�صاًل ع���ن ا�صتخدام دعامت���ني للجناح اخللفي 

عو�صا عن واحدة يف املو�صم املا�صي.
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البحرين بحّلة رياضية
12/02/2019

شهدت مملكة البحرين يوم الثالثاء الموافق 12 فبراير الماضي تظاهرة رياضية وطنية ضخمة، عندما اكتظت المالعب والصاالت 
الرياضية والمماش���ي والس���احات والفن���ادق والمتنزهات العام���ة واألندية والمراكز الش���بابية واالتحادات الرياضي���ة بالمواطنين 

والمقيمين الذين شاركوا بفاعلية كبيرة في اليوم الرياضي.

وعاش���ت البحرين عرس���ا رياضيا جميال بمش���اركة رسمية وش���عبية واس���عة، إذ انطلقت الفعاليات الرياضية منذ الصباح الباكر 
مس���تمرة حتى المس���اء، وحرص المش���اركون من مختلف الفئات العمرية من كال الجنس���ين على ممارس���ة األنشطة الرياضية 

كالجري والمشي وبقية الرياضات مرتدين الزي الرياضي، ما يعكس وعيهم بأهمية الرياضة في تعزيز الصحة وسالمة البدن.

كما شهد اليوم الرياضي مشاركة فئة ذوي العزيمة، الذين بدورهم زاولوا العديد من األنشطة الرياضية والترويحية؛ ليعيشوا 
أجواء من الفرح والبهجة والسرور في مشهد وطني رائع.

تظاهرة وطنية بدأت صباحا واستمرت حتى المساء

المحافظة الجنوبية

صحيفة “البالد”

م���ع  الجتماع���ي  التوا�ص���ل  مواق���ع  م�صتخدم���و  وتفاع���ل 
احل���دث الوطني بعر�س لقطات و�ص���ور متفرقة لأن�صطتهم 
وفعالياتهم الريا�صية م�صتخدمني و�صم »بحريني ريا�صي«؛ 
لتكتظ مواقع التوا�صل الجتماعي بال�صور ومقاطع الفيديو 
اخلا�ص���ة باحل���دث، وهو م���ا يعك�س التفاع���ل الرائع. وتبني 
من خ���الل و�صائل التوا�صل الجتماع���ي بالإ�صافة اإلى زوار 
القرية الريا�صية وتعدد الأن�صطة تزايد اأعداد امل�صاركني يف 
ي���وم البحرين الريا�صي �ص���واء بالن�صبة للجهات اأو الأفراد، 

الأمر الذي يعك�س وعي عامة النا�س باحلدث واأهميته.

ونظم����ت اللجن����ة املنظمة العليا لي����وم البحرين الريا�ص����ي الفعالي����ة الرئي�صة ليوم 
البحري����ن الريا�صي يف القرية الريا�صية مبدين����ة عي�صى الريا�صية )منطقة ا�صتاد 
البحري����ن الوطن����ي(، الت����ي �صهدت ح�ص����ورا كبريا من كب����ار امل�صوؤول����ني يف الدولة 

والقيادات الريا�صية واجلماهري.
وا�صتقطب����ت القري����ة الريا�صية اأعداًدا كب����رية من املواطنني واجلالي����ات الأجنبية 
وممثل����ي الأندية والحتادات الريا�صي����ة وممثلي و�صائل الإع����الم، حيث ا�صتمتعوا 
بالربام����ج الريا�صي����ة الت����ي اأقامتها اللجنة املنظم����ة العليا، كما �ص����ارك يف القرية 
�لريا�سي����ة �لعديد من �ل����وز�ر�ت و�لهيئ����ات �حلكومية وموؤ�س�س����ات �ملجتمع �ملدين 

واجلمعيات الأهلية باأجنحة خا�صة على امتداد القرية.
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فعاليات بابكو في اليوم الرياضي

1745 0000 

The F1 FORMULA 1 logo, F1 logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD 
CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, BAHRAIN GRAND PRIX and related marks are trade 
marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved.



بحريني رياضي 58

جهاز المساحة والتسجيل العقاري

أمانتا الشورى والنواب

أمانة العاصمة تشارك في اليوم الرياضي بمتنزه عذاري

األمانة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

وزارة شؤون اإلعالم

منتسبو ديوان سمو رئيس الوزراء

منتسبو األعلى للقضاء والنيابة والعدل والتشريع والرأي 

وزارة المواصالت



بحريني رياضي 60

وزارة المالية واالقتصاد الوطني

بتلكو

الحرس الملكي

األوقاف الجعفرية

اتحاد الكرة

االتحاد البحريني لكرة السلة

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 0000 1745المجلس األعلى للبئية 
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الهئية العامة للتأمين االجتماعي

جرافيتي فيليج

شؤون البلديات

وزارة اإلسكان

شركة مطار البحرين

طيران الخليج

مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

هئية جودة التعليم والتدريب

جامعة المملكة

جيبك
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وزارة الداخلية

هئية المعلومات والحكومة اإللكترونية

هئية الكهرباء والماء

وزارة الخارجية

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وكالة الزراعة

وزير التربية مفتتحا ممشى المعهد السعودي البحريني للمكفوفين

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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سمو محافظ الجنوبية 
يشيد بالشراكة 

المجتمعية الثقافية
ح�ص����ر حمافظ اجلنوبية �صمو ال�صيخ خليفة بن 
علي بن خليف����ة اآل خليفة حفل ال�صتقبال الذي 
اأقامته املحافظة مبنا�صبة جناح فعاليات القرية 
اليابانية التي اأقيمت بحلبة البحرين الدولية يف  
الأ�صب����وع الثاين من فرباي����ر 2018 بالتعاون مع 
جمعية ال�صداق����ة البحريني����ة اليابانية وبدعم 

من »متكني«. 
واأ�ص����اد �صموه بالتعاون ب����ني املحافظة واجلهات 
�صم����ن  ياأت����ي  ال����ذي  والداعم����ة،  امل�صارك����ة 
القطاع����ني  م����ع  املجتمعي����ة  ال�صراك����ة  اإط����ار 
احلكومي والأهل����ي باإقامة الفعالي����ات الثقافية 
اجلماهريية، معربا �صموه عن اعتزاز املحافظة 
اجلنوبية ب�صراكاتها الثقافية والجتماعية التي 
يتم من خاللها تب����ادل اأ�ص�س الدعم والتن�صيق؛ 
التنمي����ة  وت����رية  عل����ى  لالإ�صه����ام يف احلف����اظ 
والزدهار ودع����م امل�صاريع البحرينية ال�صغرية 

يف خمتلف املجالت. 
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وزير النفط يفتتح “مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة”
افتت���ح وزي���ر النفط ال�صيخ حممد بن خليفة اآل خليف���ة، فعاليات املوؤمتر واملعر�س الدويل للثورة ال�صناعية الرابعة حت���ت �صعار »الثورة ال�صناعية 4.0.. 
�لإمكانيات و�لتحولت لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي«، وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق  19 فرباير 2019 بفندق اخلليج ومب�صاركة عددية من خمتلف اجلهات 

املحلية والإقليمية والعاملية من الروؤ�صاء التنفيذيني لل�صركات النفطية واملتخ�ص�صني والفنيني واجلامعات املحلية والعاملية املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
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السفارة الكويتية تحتفل بالعيد 
الوطني وذكرى التحرير

يف احتفالية كبرية اأقيمت يف  فندق الفور�صيزون البحرين، احتفلت 
ال�صف����ارة الكويتي����ة ل����دى مملك����ة البحري����ن بالعي����د الوطن����ي ال�56 
ل�صتق����الل الكوي����ت والذكرى ال�26 ليوم التحري����ر بح�صور عدد من 

كبار امل�صوؤولني وال�صفراء واملدعوين. 
وبه����ذه املنا�صبة قال عميد ال�صلك الدبلوما�ص����ي �صفري دولة الكويت 
ال�صقيقة ال�صيخ عزام بن مبارك اآل �صباح اإن الكويت حتتفي بعيدها 
الوطن����ي وهي ت�صتذكر تاريخ����ا حافال من الوح����دة الوطنية، مبينا 
اأن الحتف����ال يف البحرين جت�صيد لأوا�صر الأخ����وة واملحبة وامتداد 

للتاريخ الكبري الذي يجمع البحرين والكويت حكومة و�صعبا.
ح�ص����ر الحتفال رئي�س جمل�����س الأمة مرزوق الغ����امن، واأع�صاء من 

جمل�س الأمة والعديد من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية والدبلوما�صية.
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“بالك تاب” يفتتح أول مطاعمه في 
“جميرا رويال سراي”

افتت����ح حديًث����ا مطعم »بالك ت����اب« فرعه اجلدي����د يف فندق جم����ريا رويال �صراي 
بالبحري����ن . واملطعم م�صتوح����ى من اأجواء املاأكولت يف  مدين����ة نيويورك وي�صتهر 
بتقدمي اأ�صهى و�صفات الربغر احلائزة على جوائز مرموقة، وم�صروبات »كرايزي 

�صيك ميلك �صيك« التي تنفرد بها العالمة على موقع اإن�صتغرام.
واأطلقت �صركة »�صيفنز هولدنغ« بالتعاون مع جمموعة »�صن �صيت هو�صبيتاليتي«، 
�صاحبة المتياز يف اإدارة »بالك تاب« يف منطقة ال�صرق الأو�صط، املطعم اجلديد 

يف البحرين يف حفل مميز بح�صور كوكبة من كبار ال�صخ�صيات.
ويتمي����ز مطعم »بالك ت����اب« يف فندق جم����ريا رويال �ص����راي يف البحرين ال�صهري 
بطابع����ه احليوي وبالوجب����ات الأمريكية املميزة واأهمها وجب����ات الربغر اخلا�صة 
بالعالمة وتوليفات »كراي����زي �صيك ميلك �صيك« الأ�صطورية، اإلى جانب ت�صميمه 

الداخلي الع�صري.

“األهلي المتحد” يكرم موظفيه 
ذوي الخدمة الطويلة

�أق����ام �لبن����ك �لأهلي �ملتح����د حفل �لتك����رمي �ل�سنوي ملوظفيه م����ن ذوي �خلدمة 
الطويلة. واأقيم احلفل هذا العام يف فندق الريتز كارلتون البحرين على �صرف 
نحو 255 موظفا ممن اأمتوا �صنوات عمل تراوحت بني 5 و35 عاما، و�صط ح�صور 

كبري من اأفراد اأ�صرة البنك الأهلي املتحد على اختالف مواقعهم الوظيفية.
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“التكافل الدولية” تزيح الستار 
عن هويتها الجديدة 

احتفلت �صرك����ة التكاف����ل الدولية )تكافل( باإط����الق هويتها 
اجلدي����دة وجتديد �صعارها؛ ما يعك�س مدى تطلعها ملزيد من 
التطوي����ر، بعد توجه ال�صرك����ة لالندراج حتت مظلة جمموعة 
اخلليج للتاأمني )GIG( يف العام 2015 وا�صتكمال املجموعة 
عملي����ة �ل�ستح����و�ذ على ح�س����ة �لغالبية يف �سرك����ة �لتكافل 
�لدولية؛ لت�سب����ح ذر�ع �لتاأمني �لإ�سالم����ي ملجموعة �خلليج 

للتاأمني. 
ونظم����ت ال�صركة حف����ال مبنا�صب����ة اإطالق الهوي����ة اجلديدة 
يف فن����دق الريت����ز كارلت����ون البحري����ن بح�ص����ور ع����دد م����ن 

ال�صخ�صيات.

“بن هندي 
إنفورماتكس” تكرم 

شركاءها في البحرين
يف حف����ل كبري ومتميز اأقيم بفندق رادي�صون بلو 
البحرين، قامت �صركة بن هندي اإنفورماتك�س، 
الوكي����ل املعتم����د ملنتجات �صام�ص����وجن يف مملكة 
البحري����ن واإحدى �ص����ركات جمموع����ة عبداهلل 
اأحم����د بن هن����دي، بتكرمي �صبك����ة �صركائها من 
والهوات����ف  الت�ص����الت  جم����ال  يف  ال�ص����ركات 
النقال����ة يف احتفالها ال�صنوي »جوائز بن هندي 
اإنفورماتك�����س لتك����رمي �صبك����ة ال�ص����ركاء« للعام 

الثالث على التوايل.
 وح�ص����ر احلف����ل ع�ص����و جمل�����س الإدارة نائ����ب 
عبدالعزي����ز  للمجموع����ة  التنفي����ذي  الرئي�����س 
ب����ن هن����دي، واملدي����ر الع����ام ل�صركة ب����ن هندي 
اإنفورماتك�����س ولي����د رج����ب، وكب����ار امل�صوؤول����ني 
م����ن ال�ص����ركات املدع����وة يف قط����اع الت�صالت 
والهوات����ف النقال����ة يف البحري����ن، ولفي����ف من 
العلي����ا  والإدارة  والإع����الم  ال�صحاف����ة  رج����ال 

ملجموعة �صركات عبداهلل بن هندي.

وياأت����ي حف����ل »جوائز ب����ن هن����دي اإنفورماتك�س 
لتك����رمي �صبكة ال�صركاء« يف عام����ه الثالث، وهو 
منا�صبة �صنوية، لاللتقاء بال�صركاء وتكرميهم، 
ولإ�صاف����ة مل�صة من البهج����ة والإثارة على اأجواء 
احلفل واإبهاج احل�صور. وت�صمن احلفل العديد 
من الفقرات الغنائي����ة الراقية التي مزجت بني 

املو�صيقى والغناء وعرو�س اخليال الب�صري.
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إطالق”رام 1500” 
الجديدة بالكامل

احتفل����ت �صركة بهبهاين موتورز بتد�صني اأفخم 
�صاحنة عل����ى الإطالق، وه����ي رام 1500 طراز 
حف����ل  يف  وذل����ك  بالكام����ل،  �جلدي����دة   2019
غنائ����ي كب����ري نظم حديًث����ا يف فن����دق اجلمريا 
روي����ال �ص����راي يف اله����واء الطل����ق بالبحري����ن، 
بح�صور �صخ�صيات كب����رية من وجهاء املجتمع 

البحريني. 
ومتت����از ال�صي����ارة اجلدي����دة بك�صوة جل����د تزيد 
٪عن اأي مركبة مناف�صة، وم�صاحة  بن�صب����ة  57 
لل�صيقان باملقاعد اخللفية تزيد بنحو 4 بو�صات 
اإ�صافي����ة )10 �ص����م(، ومقاع����د رام ح�صري����ة 
خلفية رائعة متي����ل 8 درجات مع تهوية، واألواح 
اأمام الأب����واب لت�صهيل الرك����وب، وفتحة �صقف 

بانورامية مزدوجة.
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“الغرفة” تنظم 
مخيمها السنوي

نظمت غرفة جت����ارة �صناعة البحرين خميمها 
العائل����ي ال�صن����وي، ال����ذي ح�ص����ره العدي����د من 
موظف����ي الغرف����ة وعوائلهم وعدد م����ن اأع�صاء 
جمل�����س اإدارة الغرف����ة. ومن منطل����ق التوا�صل 
املوظف����ني  جمي����ع  دع����وة  مت����ت  الجتماع����ي 

املتقاعدين؛ بهدف مل ال�صمل والتوا�صل.

“كريدي مكس” تقيم الحفل السنوي للموظفين
اأقامت �صركة »كريدي مك�س« احلفل ال�صنوي ملوظفيها بفندق الريتز كارلتون، بح�صور الرئي�س التنفيذي لل�صركة يو�صف علي 
مريزا والإدارة التنفيذية وجميع املوظفني. وخالل احلفل، األقى مريزا كلمة افتتاحية �صكر فيها كادر العمل يف ال�صركة، كما 

اأثنى على دورهم الكبري يف تطوير ال�صركة واملحافظة على مكانتها يف اململكة.
و�صرح الرئي�س التنفيذي ل� »كريدي مك�س« قائاًل »نوؤمن يف كريدي مك�س باأن العن�صر الب�صري من اأهم الرثوات يف ال�صركة، 
ونعم����ل لذلك على مكافاأتهم واإظهار امتنانن����ا وتقديرنا جلهودهم الكبرية وعملهم املتفوق. و متثل هذه اللقاءات التي جتمع 

املوظفني دوًرا مهًما يف اإتاحة الفر�صة اأمام اجلميع؛ لإبراز اإجنازاتهم خالل العام املا�صي«.
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“التنين” تحتفل بالسنة 
الصينية الجديدة

اأقام���ت مدينة التنني، اأك���رب مركز ت�صوق �صيني 
للبي���ع باجلملة والتجزئة مبملكة البحرين، حفل 
ع�ساء مبنا�سبة �ل�سنة �ل�سينية �جلديدة، وذلك 
ي���وم اخلمي����س املواف���ق 7 فرباي���ر 2019 مبركز 

اخلليج للموؤمترات بفندق اخلليج.
وبهذه املنا�صبة، األقى رئي�س جمل�س اإدارة �صركة 
Chinamex، ال�صرك���ة امل�صغل���ة ملدين���ة التن���ني 
البحري���ن، باتري���ك جين���ج �ص���وا، خطاًبا رحب 
في���ه بال�صيوف الك���رام، الذي���ن كان من بينهم 
ال�صفري ال�صيني لدى مملكة البحرين اأن وايري، 
ورئي�س جمعي���ة ال�صداقة البحريني���ة ال�صينية 
رج���ل الأعمال ج���واد احلواج، اإ�صاف���ة اإلى كبار 
وممثل���ي  وال�ص���ركاء  والوجه���اء  ال�صخ�صي���ات 
و�صائل الإعالم وغريهم من ال�صيوف البارزين.

حجامون شعبيون: نشــكــر 
مستشــفى الســالم

رفع����ت جمموعة م����ن احلجامني ال�صعب����ني البحرينيني ال�صك����ر والتقدير اإلى 
م�صت�صف����ى ال�ص����الم التخ�ص�صي؛ على م����ا يقدمه من خدم����ات وتطوير جتاه 

احلجامني البحرينيني.
وقال ع�ص����و رابطة توا�صل احلجام����ني ال�صعبيني البحريني����ني ح�صني املالح، 
اإن م�صت�صف����ى ال�صالم يقدم ور�صات تدريبية ملكافح����ة العدوى والتخل�س من 
�لنفاي����ات �لطبية بالتن�سي����ق مع ق�سم �ل�سحة �لعام����ة وهيئة تر�خي�س �ملهن 
ال�صحية )النهرا( وق�صم اإدارة التخل�س من املخلفات التابع للمجل�س الأعلى 
للبيئة، م�سيفا »كل �ل�سكر ل�ست�سارية طب �لعائلة و�ل�سحة �ملهنية وممار�سة 
احلجام����ة ومن�صقة الربنامج التدريبي للحجام����ني ال�صعبيني مع )متكني( يف 
مملك����ة البحرين زهراء خليفة؛ على جهودها املتوا�صلة فيما يتعلق بالدورات 
�لتدريبية لتطوير �ملهنة �ل�سعبية يف �ململكة«. وذكر �ملالح �أن »�لنهر�« بالتعاون 
مع م�صت�صفى ال�صالم يقدمان تاأهيال للحجامني ملزاولة عملهم، واأن البحرين 
هي الأولى يف اخلليج التي متنح ت�صاريح للحجامني ملزاولة مهنتهم ال�صعبية 
وتطويره����ا، وهو �إجناز بح����د ذ�ته، موجها �ل�سكر ل����كل �لعاملني يف �جلهات 

امل�صاهمة على ما يقومون به من جهود يف خدمة احلجامني البحرينيني.
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“باس” تكرم العاملين في “معرض البحرين للطيران”
اأقام���ت �صركة خدمات مط���ار البحرين )با�س( 
حف���اًل كرمت فيه امل�صارك���ني مبعر�س البحرين 
ال���دويل للط���ريان 2018 الذي اأقي���م يف نوفمرب 
 110 نح���و  تك���رمي  وت�صم���ن احلف���ل  املا�ص���ي. 
موظف���ني �صارك���وا يف اإجناح فعالي���ات املعر�س 
من خالل العمل الدوؤوب الذي قامت به ال�صركة 
لتق���دمي الدع���م ل�ص���ركات الط���ريان املختلف���ة 

للم�صاركة يف املعر�س.

وانطلق احلفل بكلم���ة للرئي�س التنفيذي �صلمان 
املحميد اأ�صاد فيها بجه���ود املوظفني وتفانيهم، 
م�صدًدا على اأهمية العمل اجلماعي وروح الفريق 
�لو�حد؛ مل���ا يعك�سه ذلك من ق���درة على حتقيق 
املكت�صب���ات ل�صال���ح �صرك���ة »با����س«. واأ�ص���اف 
املحمي���د يف كلمت���ه اأن »با�س« تع���ول على ثروتها 
الب�صري���ة وت�صتثم���ر فيه���ا، وتذه���ب بعي���ًدا نحو 

ا. الهتمام مبن تقاعدوا اأي�صً

وعل���ى �صعي���د مت�ص���ل، األق���ت �صريي���ن حممود 
كلمة املكرمني، معربة فيه���ا عن �صعادتهم بهذا 
�لتك���رمي من قبل �سركة »با����س«، و�نعكا�س ذلك 
�إيجاب���ا عل���ى �لعم���ل، �إذ يعت���ز موظف���و »با�س« 
باحلفاوة التي يح�صل���ون عليها من قبل الإدارة 

التنفيذية عند حتقيق الإجنازات.

تل���ى ذلك عر�س فيلم ق�سري مت �إعد�ده من قبل 
ق�سم �لت�سويق و�لعالق���ات �لعامة، �إذ ��ستعر�س 
حمطات متنوعة للم�صاركني يف معر�س البحرين 
ال���دويل للط���ريان، فيم���ا مت تك���رمي امل�صارك���ني 

لحًقا من جميع اأق�صام ال�صركة واإداراتها.

معرض “نون” النسوة ينطلق بمشاركة 18 خطاطة
�نطلق �ملعر�س �لثاين خلطاطات �لبحرين بعنو�ن »نون«، وذلك يف بو�بة �ملرفاأ �ملايل، حتت رعاية �لرئي�س �ملوؤ�س�س للجامعة 
الأهلي���ة رئي�س جمل����س اأمنائها عبداهلل احلواج، بح�صور عدد من النخب الفني���ة والأكادميية يف اململكة. ويعد هذا احلدث 
فري���دا من نوعه؛ نظ���را لتقدميه جمموعة وا�صعة من املواه���ب الن�صوية املتميزة. و�صم املعر����س 30 لوحة فنية تنوعت بني 
خ���ط �لرقع���ة، �لن�سخ، �لديو�ين �جلل���ي، و�لكويف، وعدد من �خلط���وط �لأخرى، و�ساركت يف خطه���ا 18 خطاطة من خرية 

اخلطاطات البحرينيات، وي�صلط املعر�س ال�صوء على مهاراتهن يف كتابة خمتلف اأنواع اخلط.  
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ال يم����ر قطار الفورموال 1 على مملك����ة البحرين مرور الكرام، فهو 
ضي����ف يأتي من البعيد في كل س����نة مرة واحدة، ليضيء عتمة 

صحراء الصخير ويدوي بصوته المجلجل أركانها!
 

م����ر 15 عاما على أول س����باق اس����تضافته المملك����ة، وهنا أتذكر 
جي����ًدا تفاصيل ذل����ك اليوم الطويل، الذي اختنقت فيه الش����وارع 
المؤدية إلى الحلبة بالسيارات المليئة بالشغوفين، وكانت حالة 
االس����تنفار في األطق����م األمنية والمدنية واضح����ة، فلم يكن أحد 

يتمنى وجودة غلطة واحدة!
 

ح����دث عالمي كبير تس����تضيفه البحرين؛ لتك����ون المحطة األولى 
في منطقة الش����رق األوس����ط التي يتوقف فيها قط����ار الفورموال 
1. كانت األعين مش����دوهة نح����و البحرين، ترصد انطالقة س����باق 

الدرجة الممتازة لدوري السيارات، من فئة المقعد المنفرد.
كان����ت الش����مس الهبة في صي����ف زحف على الجزي����رة الدلمونية 
باكًرا، وهي تفتح مس����ارها الصح����راوي للجولة الثالثة من بطولة 
العال����م للفورم����وال 1، الت����ي يتابعه����ا 450 مليون مش����اهد حول 

العالم.
التحدي����ات كثيرة، تنظيم ح����دث ضخم للمرة األول����ى على حلبة 
جدي����دة، وح����رارة طق����س لم تعت����د عليه����ا س����يارات الفورموال 1 
المترفه����ة ف����ي أوروب����ا الباردة. م����ا الذي س����يحدث يا ت����رى؟! كان 

الجميع يسأل نفسه.

االحتفاالت على مس����ار حلبة البحرين بدأت.. حضور رس����مي كبير 
وشخصيات سياس����ية ورياضية واقتصادية مهمة. تحرك موكب 
السائقين على المضمار يحيي الجماهير الرابضة على المدرجات. 
ش����ركة طيران الخليج تس����تعرض عضالتها بطي����ارة زحفت على 
س����ماء الصخي����ر بارتفاع منخف����ض. لم يعتد أحد مش����اهدة مثل 

هذا األمر. كان المنظر مثيرا ورائعا.

ف����ي تم����ام الثالثة ظه����را، حب����س الجميع أنفاس����ه وه����و ينتظر 
انطالقة السباق. واحد.. اثنان.. ثالثة، انطلق السباق ودوى هدير 
الس����يارات ف����ي أرجاء المكان، 20 س����يارة بس����عة 10 أس����طوانات، 

بمحركات تزأر دفعة واحدة!

ال زال ص����وت االنطالقة األولى ذاك عالقا في ذهني، وال زالت قفزة 
األسطورة مايكل شوماخر حاضرة في ذاكرتي وهو يحتفل على 
منصة حلبة البحرين الدولية بفوزه على صهوة س����يارة الحصان 

الجامح الحمراء.
 

عند حلول الساعة الخامسة، حل السكون على المكان، انتهى 
الس����باق بالطريق����ة المثي����رة التي ل����م يتخيلها أح����د، وانطلقت 
األلع����اب الناري����ة معلنة نجاح البحرين في اس����تضافتها الس����باق 

األول.. ومن ثم الثاني والثالث؛ لتستمر النجاحات...

الفورموال
واحد.. اثنان.. ثالثة!

أحمد كريم

www.bapco.net

رؤيتنا

أن نكون شركة طاقة وطنية متميزة وقادرة 
على التنافس في األسواق العالمية من خالل 

تمكني موظفيها من لعب دور فاعل في مواكبة 
المتغريات العالمية
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www.bapco.net

 رسالتنا

إدارة وتشغيل منظومة مت�كاملة ومستدامة 
للطاقة، مع تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق 

القيمة المنشودة للمساهمني والزبائن 
والعاملني
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