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الدولية البحرين جارفة تزور حلبة تاريخ عريق وشعبية األسترالية... V8 الـ سباقات
فعاليات انطالق السيارات رياضة عشاق يترقب  ]
سباقات سلسلة ضمن «400 «صحراء تحدي سباق
الدولية  البحرين حلبة  على ــك  وذل االسترالية  V8 الـــ
الجاري،  الثاني  تشرين نوفمبر/  و24  23 يومي خالل
بــاإلثــارة مليئة أجـــواء  معايشة ــى ال مدعو الجميع إذ 

الفعالية. خالل والمتعة
ــة  ــي ــرال ــت االس  V8 ــــ ال ســـيـــارات ســتــظــهــر ـــرة  م فــــألول 
جولة ضــمــن لتتسابق ــــط  األوس ــرق ــش ال منطقة  ــي  ف
منطقة ــن ع ــط ق تــخــرج  ــم ل الــتــي الــبــطــولــة ـــوالت  ج ــن  م
ومما الــصــيــن، ــي ف فقط ـــدة واح ــرة م إال أوقيانيوسيا 
من الكثير وجــود الممتع المهرجان ــراء إث في سيسهم
الجولة بسباق ممثلة للسباق المصاحبة الفعاليات
مستوى عــلــى  ــي ف اس ــي  س اللومينا لبطولة األولـــى 
المارانغوني ســبــاق  ــى  ال بــاإلضــافــة ـــط األوس الــشــرق 

.RX-8 اإليطالي لسيارات المازدا
االستراليين من العشرات فــإن ذلــك  الــى باإلضافة
حضورهم خالل  من الحدث خالل  موجودين سيكونون
من جزءا ليكونوا سياحية  أو رسمية وفود  عبر للمملكة
بالتعرف مميزة تجربة وليخوضوا الشهير سباقهم
الحياة ويــجــربــوا البحريني ــراث ــت وال ــة ــال األص على 

المتمدن. بأسلوبها العربية
أجنحة  تشهد حين  نوفمبر  22 في المتعة وستبدأ
بحضور خاصة احتفالية الحلبة في الــبــادوك ــادي  ن
وجود الى  باإلضافة الحدث ومنظمي والسائقين الفرق
في الدولية  التجارة إدارة  يمثل الــذي  (األستريد) وفد
أواصر توطيد على سيعمل والذي االسترالية الحكومة
ومملكة استراليا  بين االقتصادي التجاري  التعاون

الرياضية. الحدث هذا من باالستفادة البحرين
للمقعد  ديــنــارا   25 بسعر الحفل ــذا ه تــذاكــر تتوافر 
الفعاليات ــن  م الكثير الــحــفــل سيتضمن إذ الــواحــد، 
العربية الموسيقى ــام  ــغ أن على  المقامة الترفيهية
االستمتاع الى باإلضافة االسترالية التقليدية واألغاني

لألزياء. جميل بعرض
الحدث تحضر أن المتوقعة الغفيرة وللجماهير
ستكون التي الترفيهية الفعاليات من الكثير هناك فإن
تجعل العائالت أن شأنها من والتي في الحلبة حاضرة
والمتعة بــالــمــفــاجــآت مــلــيء ــو ج ــي  ف كلها  ــرة  ــاض ــح ال
الجوانب على التركيز مع وخصوصا الفعالية، خالل
واألغــانــي االسترالية بالحضارة الخاصة التراثية
البحرين حلبة أجواء  بأن التذكير مع هناك،  الشعبية
للبيئة مقاربة بيئة خلق في تساعد قد الصحراوية

استراليا. في االستوائية للحياة الطبيعية 
من بالعزف الجمهور سيستمتع ذلك الى باإلضافة
ــوات األص خــالل  من ــك وذل (الديديكريدو) عازفي قبل 
أجواء وتدخلها الترفيه منطقة ستغرق التي المثيرة
االسترالية الطيور أصوات تقليد الى باإلضافة ساحرة،
الذين المحترفين األصـــوات مقلدي قبل من الشهيرة

لحظات هــنــاك ستكون كما الحلبة. ــي  ف ســيــوجــدون
الــى ســيــقــود الــجــمــهــور ـــذي ــع الــكــومــيــدي ال ضــاحــكــة م
قفشاته مــع والضحك  القهقهة مــع لحظات معايشة
باإلضافة االســتــرالــي، الــتــراث مــن الغريبة وقصصه 
عليها سيتعرف التي االسترالية  الكنغر حيوانات الى

ويالعبها. الجمهور
الفعالية هامش على سيستمتعون أيضا الصغار
ستمكنهم والتي الشهيرة (البنجي)  قفزات خالل من
باإلضافة الــهــواء، في عالية مسافة الــى الوصول من 
والــلــعــب ــر ــح ــب ال ــة ــن ــراص ق ـــى ـــى امـــكـــان تــحــولــهــم ال ال
بــواســطــة يــصــلــونــهــا ــي ــت ــي ال ــب ــاري ــك ـــزر ال عــلــى مــتــن ج
مع اللعب مــن الصغار وسيتمكن القراصنة. سفينة 
ويني الدب مثل يحبونها التي الكارتونية الشخصيات
داخل المحفور  منزله في يقيمها التي حفلته وحضور 

الشجرة.
الكثير هناك ستكون الحركية الرياضة ولمحبي
الــكــرات، مــن  المهارة  على تعتمد التي  الفعاليات مــن 
مصغرة، بــصــورة الرجبي للعب مساحة ستوجد إذ 

والــجــولــف، السلة ــرة ك فــي  مسابقات ــى ال بــاإلضــافــة 
الثيران ركوب  فإن والبأس القوة نفسه في يجد  ولمن
لقياس متاحة ستكون (الروديو) مسابقة في الجامحة
أميركي بقر راعـــي ــى إل للتحول الــمــشــارك  قـــدرة  ــدى  م
الفعالية، في أيضا مكان التراثية وللجوانب حقيقي.
بالد تحتويه وما الغير ثقافات استكشاف لعشاق إذ
البحرين حلبة فـــإن  ــوالت، ــغ ــش وم حـــرف ــن  م الــعــالــم 
اليدوية الــصــنــاعــات يتضمن قسما ستوفر الــدولــيــة 
إذ االسترالية،  ونظيرتها  البحرينية الحضارة  من لكل
بعض إعداد كيفية بتعلم الحاضر  الجمهور سيستمتع

الموسيقية. واآلالت االسترالية المشغوالت
الجماهير لوكي الماهر الساحر يتوعد ذلك مقابل في
التي السحرية باأللعاب  وجنونهم  حماسهم بــإثــارة
سينافسه لكن فيها، سيتحداهم والتي لهم سيقدمها
ستيف المهرج الطويلة ــدام األق صاحب أيضا ذلك  في
بــحــركــاتــهــم ــة ــي ــوائ ــه ال ــــات ــــدراج ـــو ال ـــب جــــاوس وراك

والفنية. االستعراضية
المدير ــد  أك بالكثير تعد  الــتــي  الفعالية ــذه ه ــن  وع

بحلبة العامة والعالقات الحكومية للشئون التنفيذي
أن خليفة آل عيسى بن سلمان الشيخ الدولية البحرين
المثيرة الحوادث الستضافة جاهزة كعادتها  البحرين 
كل األوقات. في بضيوفها بحفاوة والممتعة والترحيب
باأللوان تزينت كلها «البحرين سلمان: الشيخ وقــال
االســتــرالــي ــدث ــح ال الستضافة وغــيــرهــا واإلعـــالنـــات 
سيكونان  والتميز واإلثارة األولى، للمرة  400 صحراء
هذا تستضيف  حين الــدولــيــة البحرين  حلبة شــعــار 
المتميزة روزنــامــتــهــا إلـــى الــمــضــاف الــجــديــد  ــدث  ــح ال

السيارات». رياضة  في المثيرة  الرياضية  بالفعاليات 
التي سجلت الفعل إلى أن ردود سلمان وأشار الشيخ
الـ سيارات عــرض عملية جــراء  البحريني الشارع في 
ساس  الراديسون فندق مثل المناطق من الكثير في  V8
تطلع مدى تبرز كلها  اليخوت ونادي البحرين  وجامعة
ولهفتهم السيارات لرياضة المحب الرياضي الشارع
حلبة  مضمار على سوبركارز  V8 الـ سباق معايشة  في

الدولية. البحرين
ــة ــرص ف ـــاك ـــن ه ســتــكــون ـــالق الـــســـبـــاق ـــط ـــل ان ـــب وق

األولى الجولة خالل من السباقات ــرارة ح الستشعار
األوسط بالشرق  الخاصة في اس سي اللومينا لبطولة 
ــوارع ش فــي المشاركة الــســيــارات اســتــعــراض وقبلها 

المنامة. العاصمة
خاصة منافسة هناك ستكون الفعالية هامش وعلى
 17 فــي جــيــز) ــي (ب نـــادي  فــي ــي) ج ـــدي  (ال بموسيقى 
البطولة بجائزة سيحظى والفائز ــاري، ــج ال نوفمبر
بطل مع فنية وصالت  أداء في مشاركته الى باإلضافة
شهر خالل جي) (بي في جوليز جاجد اإليقاعي الرقص

الجاري. الثاني  كانون ديسمبر/ 
مجمع في موجودا سيكون جي  الدي ببطولة الفائز
سيارات  استعراض سيقام إذ نوفمبر،  19 في السيف

اللومينا.
الدولية البحرين حلبة في الترفيه ساحات وستشهد
اإللكترونية المحاكاة ألــعــاب وجــود الفعالية ــالل  خ
ووجود  والمطاعم المقاهي الى باإلضافة V8 الـ لسباق
لحضور الممتع  الجو مــن مزيد لخلق ــك وذل الشيشة
إثارة السباقات  أكثر  من يكون بأن يعد  الــذي السباق

األوسط. الشرق منطقة في
وسباق   V8 ـــ ال أمسية  حفل ــر  ــذاك ت على  للحصول 
المعلومات  من  المزيد على للحصول  أو  400 صحراء
الفترة خالل ستقام التي والبطوالت  السباقات حول
يمكن الدولية، البحرين حلبة مضمار على المذكورة
حلبة  موقع أو  www.bahrainv8.com موقع زيـــارة 

السيف. مجمع في الدولية البحرين

التذاكر على كبير طلب
بالسباق الخاصة التذاكر  ــراء ش على اإلقــبــال ــدأ  ب
وأكدت مسئول السباق، انطالق موعد اقتراب مع يتزايد
كبيرا إقباال هناك أن بوشهري شيرين العامة العالقات
والسعودية الكويت من وخصوصا التذاكر شراء على

والفلبين. وأستراليا  واإلمارات 

للتصويت مقر
وتسهيل للجماهير الراحة توفير على منها وحرصًا
البرلمانية االنتخابات في بأصواتها اإلدالء في مهمتها
حلبة اقترحت نفسه، السباق يــوم في ستجرى التي
لتسهيل الحلبة  في للتصويت  مقر  تخصيص البحرين 
لمشاهدة الحضور في الراغبة الجماهير على المهمة
الموجودة الشعبية الخيمة  تخصيص  وتــم السباق،
شيرين ـــدت وأك للتصويت.  مــقــرا لتكون الحلبة ــي  ف
وافقت االنتخابات  على  المسئولة اللجنة  أن بوشهري
الرسمية الصحيفة في نشره وبانتظار المقترح على
بإمكان أنه بوشهري وأوضحت  الرسمية.  صفة ليأخذ
بأصواتهم اإلدالء البحرين مناطق جميع من الجماهير
لكل مخصصة صناديق هناك وستكون الحلبة، مقر في

االنتخابية. الدوائر من دائرة

  V8للـ المصاحبة الفعاليات من متكامل برنامج

البرلمانية في االنتخابات للتصويت مقر تتحول إلى الشعبية الخيمة

جولة البحرين سباق التي ستحضر انتظار الجماهير في فعاليات كثيرة

V8؟ الـ عن سباق قالوا العالمية...ماذا السباقات اقتراب أقوى مع
في استمتعوا  إذا السباق ستحضر التي المجموعة أن كما 
المملكةطوالالفترة التيسيوجدون فيهاسيرجعونبلدهم
في شــاهــدوه ما كل وعــن البحرين أهــل  كــرم عن ويتكلمون 

البحرين، وهذاما اليقدربثمنوهذامانفتخربه.

الفضل لإلعالم
وأكدالمتسابقالبحرينيصالحصالحالدينأنالمعروف

عنسباقاتالـV8انها حماسيةوفيهاالكثيرمناإلثارة،كماال 
أن الممكن فمن النهاية، خط  ويصل  سيفوز الذي من يعرف
ويصل العاشر المركز في السباق هذا في المتسابق يكون
وأضاف والتشويق.  االحتكاك من  الكثير  كما األول، المركز
لرياضة اكثر  يهتم أصبح عامة  البحريني  الشعب أن  صالح
اإلعالمية، للجهات  األســاس في  الفضل ويعود السيارات،
وذلكماجعلالناستتابعأكثر، وهذااليمنعانتكثف الجهات
اإلعالميةتغطياتهالرياضةالسيارات،وإذاكانتهناكتغطية
إعالميةفستكونهناكشركاتداعمةوممولة،فالجمهورإذا
شاهدإعالماينشرهذهالرياضةأوهذهالسباقاتفسيتشوق
السيارات لرياضة كمتابع انه صالح وأكد للمشاهدة. أكثر
ان قبل السيارات سباقات جميع يحب ــه وان لــه،  مهتم  فهو 

متابع  فانا  V8 الـ لسباق وبالنسبة  ويمارسها، فيها  يشارك
إن صالح وقــال موتورز. بي  أي  قناة  على يعرض عندما له

سباق الـV8 سيجلبجمهورااكبرومتابعينأكثرفيالحلبة، 
وستكونفرصةلعشاقهذهالنوعيةمنالسباقاتلمتابعتها
قوة من أكثر  للتأكد فرصة  ستكون كما  الــواقــع، ارض على 
انها بما الحارة ألجوائنا السيارات من النوعية هذه استعمال

تستخدمفيالشارع.

للفائزين للفائزينمبروك مبروك
حسن مــحــمــد ســعــيــد مــن  كــل  ـــاز  ف  ]
بتذكرتين ــان ــس ح ــد ــواح ــدال ــب ع ــي  ــل وع
البحرين  جولة  V8الـ سباق لحضور
 25/23 من الفترة خالل  ستقام التي
ـــزان ـــائ ـــف ـــى ال ـــل ــــاري وع ــــج نــوفــمــبــر ال
الساعة ــي ف الصحيفة مبنى مــراجــعــة
مصطحبين اليوم مساء من السادسة
الســتــالم الــشــخــصــيــة الــبــطــاقــة معهما 

. تهما ئز جا


