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طوق جعفر الليث، اسامة عباس، محمد عبداهللا، كاظم اعداد: §

الدولية البحرين جارفة تزور حلبة تاريخ عريق وشعبية األسترالية... V8 الـ سباقات

لدينا ــة ــوف ــأل ــم ال الــريــاضــات ـــذه  ه ـــن  وم
تفوق  الــتــي ــار ك ســوبــر    V8الــــ ســبــاقــات هــي 
الكثير ــي  ــرال ــت األس الشعب لــدى شعبيتها 
ما لكن القدم، كرة بينها ومن الرياضات من
السباقات؟، لهذه األستراليين حــب سبب
ومــن الــشــعــبــيــة، هـــذه عــلــى  حصلت  ــف  ــي وك
هذا كل وفرقها؟، السباقات هذه أبطال هم
هذه عن المفصل  التقرير  هذا  في نستعرضه 
بها سنستمتع والــتــي السباقات مــن  الفئة 

قليلة. أيام بعد الدولية البحرين حلبة على

تاريخية لمحة
األولــى  شرارتها انطلقت  V8 الـــ سباقات 
على  مقتصرة تكن ــم ل لكنها   1960 ــام ــع ال
إذ اآلن، ـــال ـــح ال ـــو ه كــمــا فــقــط  ــن  ــي ــع ــن ــص م
السيارات من الكثير السباقات في شاركت
نيسان، جــاكــور، مثل مختلفة نوعيات مــن 
ــــازدا وم ــو ــي ــل دب إم بـــي ــو، ــف ــول ف ــة،  ــي ــول ــف ــي ش
الــلــذيــن ــدن ــول ــه ـــى الـــفـــورد وال ــة ال ــاف ــاإلض ب
وكان حاليا، البطولة  هــذه على يتنافسان
على وجوالت صوالت السيارات هذه  لجميع

البطولة. تاريخ مدى
تاريخها مــدى عــلــى الــبــطــولــة ــي  ف ـــارك  ش
على المعروفين الكبار السائقين من الكثير
ممن السائقين وبعض العالمي، المستوى
من ــــدداً ع ـــاض خ ـــذه الــبــطــولــة شــــارك فــي ه

الشهيرة. الفورموال1 سباقات
أول مكاي ديفيد جــاكــوار سائق ويعتبر

.1960 العام وذلك السباقات لهذه بطل
وديك جيوغاجان  إيان  السائقون  ويحمل 
القياسية األرقــام سكيف ــارك وم جونسون
ويــعــتــبــر الــســائــقــون فـــي الـــفـــوز بــالــبــطــولــة
وأحرز السباقات، هذه أساطير من الثالثة
،1967 ،1966 ،1964 أعوام البطولة األول
ـــوام أع بــهــا  ـــاز  ف ــي  ــان ــث وال و1969،  1968
و1989، 1988 ،1984 ،1982 ،1981
،1992 ــوام أع بالبطولة فاز فقد الثالث أما

و2002. 2001 ،2000 ،1994
األولى المرتبة في بــروك  السائق ويأتي
ــدد ــع ب ـــــوزا ف ـــر ـــث األك ــن ــي ــق ــائ ــس ـــن حــيــث ال م
مــرة،   37 األول بالمركز ــاز ف إذ الــســبــاقــات،
أي  سباقا  36 بـ سكيف مارك السائق ويليه
كل يأتي ذلــك بعد فقط، واحــد سباق بفارق

وجــريــغ ــارد ــش رت جــيــم ــون، ــس ــون ــن ديــك ج م
سباقا. 22 بـ منهم كل  فاز إذ  لوندز

هولدن فتأتي المصنعين  صعيد  على أما
 162 سائقوها ــرز أح إذ القائمة، رأس على
 25 نيسان  ســبــاقــا،  126 ـــورد ف ــم ث ســبــاقــا،
شيفروليه  سباقًا،  15 دبليو إم  بي  سباقا، 
 5 فــولــفــو  ــات، ــاق ــب س  8 مــــازدا  ــات، ــاق ــب س  10
سباقات وبورش بأربعة جاكوار سباقات ثم

. قين بسبا

وهولدن فورد
انحصر ــرة ــي األخ الــعــشــرة ــــوام األع وفـــي 
شركتي  بين  V8الـ ســبــاقــات فــي التنافس 
األخرى الفرق انسحبت أن بعد وهولدن فورد
ألسباب الــســبــاقــات ــذه ه فــي المنافسة  مــن 
الى السباق مسمى  تغيير تم كما  مختلفة،
رغم  وعــلــى كــار، ســوبــر   V8 الحالي مسماه
ــه ــارت وإث بــقــوتــه محتفظا الــســبــاق ــل  ظ ذلــك 
شعبية السباقات  أكبر  من  كواحد وموقعة 

أستراليا. في
منذ الطويل  البطولة تاريخ مــدى وعلى
عن  ــاق  ــب ــس ال ـــذا ه ــرج  ــخ ي لــم   1960 الــعــام
ــى األول فــقــط، مرتين  إال األســتــرالــيــة ــارة  ــق ال
على أقيم  عندما الماضي الموسم في كانت 
الثانية والمرة الصين، في شنغهاي حلبة
بعد البحرين حلبة تستضيفها الــتــي هــي 

أسبوعين.

واسعة شعبية 
تحظى   V8الـ سباقات  إن سابقا قلنا كما 
ــة ــي ــرال ــت األس ـــارة ـــق ال بــشــعــبــيــة واســـعـــة فـــي
من  الف  250 عن يقل ال ما سباق كل ويحضر
هذه جعلت أسباب  عــدة  وهناك الجماهير،
أولها الشعبية، هذه بمثل تحظى السباقات
الشعب أن الموضوع مقدمة في ذكرنا وكما
المثيرة ــات ــاض ــري ــال ب ــوف  ــغ ش ــي ــرال ــت األس
ــــذه الــســبــاقــات وه ـــة الــمــغــامــرات، ـــاض وري
الصدامات خالل من ــارة اإلث من  الكثير فيها

الكبير والــتــحــدي الــســيــارات تشهدها  التي 
بهذه الفوز تحقيق أجــل من السائقين بين
بين الديربي كمباريات  تعتبر التي  البطولة

وهولدن. فورد
ــــارات ــــي ــــس ال ـــــــا األمـــــــــر اآلخـــــــــر فــــهــــو أم
ــي وه الــســبــاقــات، ــة فـــي هــــذه ــدم ــخ ــت ــس ــم ال
المواطن يستخدمها التي السيارات نفسها
اليومية حياته ــي ف التنقل  ــي ف ــي ــرال ــت األس
وقد لــديــه، مألوفة الــســيــارة ــإن ف وبالتالي 
ينتمي فهو لذلك  مثلها ــدة واح يمتلك يكون

يمتلكها. التي الفئة الى
الــســيــارات أن نــجــد  الــمــاضــي ــي  ف ــى  ــت وح

يستخدمها سيارات  هي بالسباق فازت  التي
بسيارة باللقب  فازت جاكوار فمثال الجميع،
أحــرزت ونيسان   ،11 كيه  وإم   3.4 نــوع من 
حتى ــة ــروف ــع ــم ال ــا ــه ــارات ــي س عــبــر  الــبــطــولــة 
الين وسكاي تي جي مثل  البحرين  في لدينا

وبلوبيرد.
إنـــدمـــاج ـــو ه واألهــــــم ــــا األمـــــر الـــثـــالـــث أم
الجمهور بإمكان  إذ الجمهور، مع السائقين 
باإلضافة بسهولة، السائقين الى الوصول
جميعهم يكن لم  إن السائقين معظم  أن الى

ونيوزلندا. أستراليا من

البطولة نظام

في  ويقام جولة،  12 على البطولة تقام
مجموع أن أي رسميان، سباقان جولة كل
سباقا،   24 الــواحــد الموسم  فــي  السباقات
استراليا حلبات على الجوالت جميع وتقام
على ستقام واحد جولة باستثناء ونيوزلندا

البحرين. حلبة
يختلف البطولة في النقاط  حساب ونظام
يحصل فالمتسابق ــوال1، ــورم ــف ال ــي ف عنه 
السائق أن كما السباقين،  خــالل  من النقاط
ينطلق السباق في األول  المركز يحرز الذي
وذلك الثاني السباق في  األخير المركز من
اإلثـــار ــن م الــمــزيــد ــاء الــســبــاق ــط ــن أجـــل إع م
على يحصل ــذي  ال السائق لكن والتنافس،
نقاطا يعطى  األول السباق في األول المركز
السباق فــي  األول بالمركز الــفــائــز مــن  أكــثــر 

الثاني.
ــم،  ه ــا  ــق ــري ف  17 ــة ــول ــط ــب ال فـــي ـــارك  ـــش وي
فريق إلكتريكال، بيتا فريق واي، كيه فريق
فريق أوتــو، شيب سوبر فريق بــارن، ــو  أوت
موتور روجرز جاري فريق وينز، سيروميت
كريك باول فريق فوجيتسو، فريق سبورت،
تــول ــق ــري ف ــون، ــس ــون ج ــق ديـــك ــري ــك، ف ــان ش
فريق ســي، أو بي فريق ديللر، في إس إتــش
فورد فريق  دانيالز، جاك فريق إس، بي دبليو 
سبورت، موتور تازمان فريق بيرفورمنس،

براذرز. ستون وفريق هولدن فريق

استراليا V8في الواسعة لسباقات الـ الشعبية عن يعبر حضور جماهيري كبير

الخطرة لــلــريــاضــة الكبيرين وشــغــفــه  بحبه ــي  ــرال ــت األس الــشــعــب  عـــرف   ]
هي النوعين هذين  من تصنف  التي الرياضية األلعاب بات حتى  والمغامرات،
األكثر اللعبة  القدم كرة شعبيتها فاقت وقد األسترالية، القارة  في شعبية  األكثر

العالمي. المستوى على شعبية
فهمها علينا الصعب من ربما  بهم خاصة رياضات األستراليين  لدى وتوجد 
لكنها لدينا  المألوفة الرياضات  وهناك كثيرة، عوامل لوجود  ممارستها حتى  أو
سواء األستراليين من الماليين مشاهدتها على جارفة، ويحرص بشعبية تحظى
التي العمالقة الشاشات أو  التلفاز  شاشات عبر أو  المدرجات  وملء بالحضور
ممتعة مشاهدة تأمين أجل من األسترالية للمدن العامة  الساحات في توضع

للجمهور. وحماسية

بيتر بروك

الواصلين أول لوندز كريك السائق
الواصلين للمشاركة ليكون أول لوندز األسترالي كريك السائق (الثلثاء) المملكة غدًا الى يصل ]

V8األسترالية. الـ سباقات من البحرين جولة في
أن المتوقع من والتي السباق في المشاركين والسائقين الفرق بقية وصول بعده وسيتواصل

الجاري. األسبوع نهاية المملكة على توافدها يبدأ
العام في وولد األسترالية ميلبورن مدينة مواليد  ومن  إلكتريكال، بيتا فريق سائق  هو  وكريك 
هولدن كومدور فريق سيارة وكانت مع العام 1996، V8 في الـ سباقات بدايته مع وكانت .1974
لويدز كريك السائق وحصل  األسترالية. كريك إيستيرن حلبة على األول ظهوره وكان آر، إتش
 19 في األول المركز  من وانطلق  و1999، 1998 ،1996 ــوام  أع مــرات  3 البطولة لقب على

البطولة. في خاضها سباقًا 22 مرة من أصل 111 األول بالمركز في وفاز سباقًا،

V8؟ الـ عن سباق قالوا العالمية...ماذا السباقات اقتراب أقوى مع
الذي  V8األسترالي الـ سباق النطالق التنازلي العد بدأ ]
من  و25  و24 23 في الدولية البحرين حلبة ستستضيفه
واإلثــارة المتعة من جديد موعد على والكل الجاري، الشهر
 V8 الـ وسباق فائقة السرعة. سيارات اللومينا مع والتشويق
من به يتميز لما ــرى  األخ السباقات أمتع من يعد  األسترالي
ربما أنــه كما  ــرى، أخ سباقات في توجدان ال وإثـــارة حماس 
في السيارة هذه الستخدام وذلــك للمشاهدين أقــرب يكون
بعض لمعرفة باستطالع قام الرياضي»  «الوسط الشارع.
النوعية  بهذه اهتمامهم ومدى  V8 الـ بسباقات  المهتمين أراء 

منالسباقات ومدىاالقبالالذيستلقاه.

إضافة نوعية
 V8 ـــ ال ســبــاق ان المسلم فهد  البحريني المتسابق ــال  ق
األستراليسباقجميلومن أمتع وأحلىسباقاتالسيارات،
التي الــســيــارة ألن السباق بمشاهدة الجمهور ويستمتع
الشارع، في عليها اعتادت الناس السباق هذا في تستخدم
وفينظريانهذاالسباق هوأقرب منسباقالفورموالواحد

للجمهور.
السيارات ومتابعي رياضة أن مشجعي المسلم وأضاف
السباقات من الكثير في ذلك وشاهدنا  كثيرون، المملكة في
كان إذا  فأتوقع الــدولــيــة، البحرين حلبة استضافتها  التي 
بأس ال الجمهور من عددا فسنرى كافيا السباق لهذا الترويج
به.وأشارالمسلمإلىأنهذاالسباقسيضيفعنصراإلثارة
كانت بنائها قبل اليوم الحلبة  أن  نرى فمثلما  الدولية، للحلبة
وأنشطة  لمسابقات  السنة في  يوم  300 من ألكثر محجوزة
بنصف تعمل ال  الحلبة أن نشاهد واليوم  مختلفة، وفعاليات

صالح في وإيجابية نوعية إضافة  السباق  وهذا الفترة، تلك
الحلبةبتنويعفعالياتها.

هذاما كان ينقصنا
وأكد مديرعام شركةثاندرأرابيالسباقات السيارات حسن
المنافسة  ومستوى جداً، V8 مشوقة الـ أن سباقات الورداني
في النوعية هـــذه ــي ف المستخدمة ــارات ــي ــس وال ـــال،  ع فيها 
والسباق نوعية واحدة، ومن متشابهة كلها تقريبًا السباقات
عادةما يكون قريبالبعضه.وتوقعالوردانيأن يكون اإلقبال
االخرى  ـ GP2والسباقات ال سباق من V8 أعلى الـ سباق على
كما واحـــد،  الفورموال غير البحرين حلبة على أقيمت التي
لذلك  ــارع، ش سيارات السباق هذا سيارات  تعتبر الناس أن

سيجتذب السباق جمهورا كبيرا.
وأضافالوردانيقائًال:ان سنه يؤهلهلقيادةهذهالنوعية
ــوة دع خــالل ــن م قيادتها جــربــت  انــنــي كما ــارات،  ــي ــس ال ــن  م
تشعر قيادتها ان إذ خطوة، في الدولية البحرين حلبة من
أخبار أتابع  أنني كما والتشويق، واإلثـــارة بالمتعة  السائق
الورداني وأكد اإلعالم. طريق عن السباقات ومجرياتها هذه
في تنقصنا كانت النوعية من السباقات هي التي هذه أن أيضًا
لوجود الحاجة كانت كما المقعد، أحادية كسيارات البحرين،
سباقاتلسيارات الصالون،لذلككملناجميع فئاتالسيارات

الوسط.

مردودكبير فيالطريق
بحلبة الحكومية والشئون العامة العالقات مدير ــال وق
سباق إن خليفة آل عيسى بن سلمان الشيخ الدولية البحرين

الـV8 سيكونسباقاممتعاوشيقاومثيراجداً،وأشعرأننالما 
اخترناهذاالسباقبعدمشاهدةعدةسباقاتوشاهدنامتابعة
استضافة ويتكرا مارتن الحلبة عام مدير اقترح ولما السباق،
انني له قلت سباقات السيارات، من في أخبر وهو السباق هذا
خلفية أملك ال ألنني الموضوع هذا على موافقتك أستطيع  ال
اإلدارة ، احد اجتماعات مجلس ذلك في السباق، وكان هذا عن
والحظت  ـ V8بأستراليا، ال سباق 2005 حضرت العام وفي
عنصر ألن السباقات، باقي عن السباق هذا تميز التي الميزة

الحوادث من الكثير  فيه آخــر،  سباق أي من أكثر فيه ــارة اإلث
في  ــارات ــي س  4 أو   3 تدخل المنعطفات عند  ــاوزات، ــج ــت وال
اإلثارة نحضر أن علينا واجب أنه ارتأينا لذلك نفسه، الوقت
تحضر الجمهور حضر وإذا الجمهور، ليحضر حلبتنا الى
شركات الرعاية والدعم،وإذاوجدالدعموجدت الرعاية ووجد

السباق.
وأضافسلمانبنعيسىأنهم سيعلنونقريبًاعنبطولة
ـ V8األسترالي  بسباق ال V8 فهي مرتبطة للـ األوسط الشرق

اختيار وتــم السباق، في تستخدم التي نفسها وبالسيارة 
بطولةللـV8 النسيارةالشفروليةلومينافازتبأنجحسيارة
معروفة السيارة هذه أن كما السعودية، العربية المملكة في
لذلك ويستخدمونها، منهم الكثير عند وموجودة الناس لدى
التي السيارة  ألن  الجمهور، قبل من كبيرا التفاعل سيكون
لإلقبال وبالنسبة يستخدمونها. التي نفسها هي تتسابق
توقع يمكن ال انه الشيخ سلمان السباق، قال الجماهيري لهذا
ألول يقام  انــه وخصوصًا السباق، هــذا على اإلقــبــال نسبة 
وثاني ــط،  األوس والشرق الخليج ومنطقة البحرين في مرة
وزارة من الدعم لكن الصين، بعد  استراليا خــارج يقام  مرة
وتسويق بترويج  المالية  وزارة من الحالي والدعم  اإلعــالم 
لمتابعته، الكافي العدد جلب سيمكن ممكن قدر اكبر السباق
في  شخص  1500 ان السباق لهذا المميز ــر اآلخ والــشــيء
إذ سيستفيد السباق، لمتابعة للمملكة استراليا سيحضرون
التي ـــام  األي األربــعــة ــالل خ المجموعة  ــذه ه وجـــود  مــن  البلد 
احد وال للبالد كبير ـــردود م ــك ذل ــي وف السباق، سيتخللها
حضر انه سلمان الشيخ وأضاف نجاح. ذاته بحد وهو يذكره
الذين االستراليين ببعض والتقى بأميركا المعارض احــد
السباق، لمتابعة  البحرين فــي  سيحضرون انهم لــه اكـــدوا
الشرق  منطقة  عن األستراليين فكرة  سيغير V8 الـ فسباق
V8 سيضيف  الـ سباق أن إلى سلمان الشيخ وأشار األوسط.
في منطقة يقام مرة أول انه بما الدولية، البحرين الكثير لحلبة
الذي السباق هــذا لتشاهد ــط األوس الشرق  ومنطقة الخليج
شرف وهو حدودها، من يخرج ولم استراليا في إقامته منذ
كحلبة فقط وليست الفعالية هذه البحرين تستضيف كبير ان
المنطقة، عن  االستراليين فكرة لتغيير البحرين لمملكة بل

عيسى بن سلمان الدينالشيخ صالح صالح


