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 4 أبريل/ نيسان 2004 �

»مثــل هــذه اللقــاءات والمســابقات الرياضيــة الدوليــة تســهم 

ــتوى  ــى مس ــانية ع نس ــات الإ ــور العالق ــة وتط ــرش المحب ي ن
ــك �ف كذل

ــعوب« ــم والش ــراد والأم الأف

ي 2005 �
5 يناير/ كانون الثا�ن

لشــعب  الحضاريــة  الصــورة  عكســت   1 الفورمــول  »ســباقات 

البحريــن إىل جميــع دول العالــم، وحلبــة البحريــن ســتكون لهــا 

ــة  ــة الرياض ــى خريط ــن ع ــة البحري ــع مملك ي وض
ــارزة �ف ــهامات ب إس

العالميــة خــالل الســنوات المقبلــة«

 12 مارس/ أذار 2006 �

ــن خطــت بهــذه الرياضــة خطــوات  »البحري

ة عــززت موقعهــا عــى الخريطــة الرياضيــة  كبــري

هــذه  ولعبــت  الدوليــة،  الســباقات  بتنظيــم 

ــباب  ف ش ــ�ي ــارف ب ــارب والتع ــادة التق ي زي
ــة �ف الرياض

العالــم«

15 أبريل/ نيسان 2007  �

ــهموا  ــن أس ــن الذي ــاء البحري »أبن

نجــاح  لإ وفعــال  أســاسي  بــدور 

ــورة  ــوا الص ــباق وعكس ــذا الس ه

ــذا  ــام ه ــن أم ــة للبحري ف المرش

الحشــد العالمــي، وإن حلبــة 

البحريــن ســاهمت مســاهمة 

المــوارد  دعــم  ي 
�ف فعالــة 

القتصاديــة وتعزيــز فــرص 

الســتثمار واســتقطاب الــزوار 

وعشــاق هــذه الرياضــة مــن 

جميــع دول العالــم«

6 أبريل/ نيسان 2008 �

الســباق  هــذا  »نجــاح 

عــداد  والإ التنظيــم  وحســن 

الطيبــة  الصــورة  عكــس  لــه 

البحريــن  لمملكــة  فــة  والمرش

وأبنائهــا، وحقــق الأهــداف المرجــوة 

ــذا  ــم ه ي تنظي
ــن �ف ــة البحري ــزز مكان وع

ي البــارز المهــم الــذي 
الحــدث الريــا�ف

ــزوار والســياح  ــري مــن ال اســتقطب الكث

أنحــاء  جميــع  مــن  والمشــاهدين 

لــم« لعا ا

 26 أبريل/ نيسان 2012 �

ى  »النجــاح الكبــري الــذي حققــه ســباق جائــزة البحريــن الكــرب

ف  ان الخليــج لســباقات الفورمــول 1 إنمــا هــو إنجــاز مــرش لطــري

ــراج  ي إخ
ــالص �ف ــد وإخ ــكل ج ــوا ب ــن عمل ــن الذي ــاء البحري ــكل أبن ل

فــة لمملكتنــا  ي العالمــي الكبــري بالصــورة المرش
هــذا الحــدث الريــا�ف

الغاليــة«

21 أبريل/ نيسان 2013 �

ــعب  ــذا الش ــدارة ه ــد ج ي تؤك
ــيت ــئوليات ال ــع المس ــدم الجمي »ق

ي 
والــيت العالميــة  الفعاليــات  هــذه  بمثــل  بالنهــوض 

ة  ــرف ــدول المتح ــاف ال ي مص
ــن �ف ــة البحري ــع مملك تض

والعريقــة«

6 أبريل/ نيسان 2014 �

ي بذلهــا 
»نقــدر بــكل الفخــر الجهــود الــيت

البحريــن  مملكــة  شــباب  مــن  أبناؤنــا 

الفعاليــة  هــذه  تنظيــم  ســبيل  ي 
�ف

والوصــول بهــا إىل شــاطئ النجــاح«

19 أبريل/ نيسان 2015 �

الســباقات  »سلســلة 

 1 للفورمــول  العالميــة 

حلبــة  شــهدتها  ي 
الــيت

الدوليــة  البحريــن 

منــذ تدشــينها قبــل 

عامــاً  عــرش  أحــد 

وضــع  ي 
�ف أســهمت 

عــى  البحريــن 

الخريطــة الرياضيــة 

ــت  ــة ونجح العالمي

ي تعزيــز النواحــي 
�ف

يــة  د قتصا ل ا

» حية لســيا وا

3 أبريل/ نيسان  �

2016

ســباق  »نجــاح 

ي 
�ف أســهم   1 الفورمــول 

ــة  ــا الغالي ــة مملكتن ــز مكان تعزي

حضاريــاً  العالمــي  الصعيــد  عــى 

تأكــد  واقتصاديــاً، بحيــث  ورياضيــاً 

الأمــم  مصــاف  ي 
�ف مملكتنــا  حضــور 

» مــة لمتقد ا

من أقوال عاهل البالد
عن »جائزة البحرين للفورموال 1«
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حلبة البحرين لسباق 
السيارات انطالقة عصرية 

للمملكة والمنطقة
ــن  ــد ب ــك حم ــة المل ــب الجالل ة صاح ــرف ــالد ح ــل الب ــح عاه افتت
عيــى آل خليفــة عــر )17 مــارس/ آذار 2004( حلبــة البحريــن 
الدوليــة لســباقات الفورمــول 1 بحضــور رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملــ�ي الأمــري خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وســمو وىلي 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــب الأول لرئي ــى النائ ــد الأع ــب القائ ــد نائ العه

ــة. ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــري س ــ�ي الأم ــمو المل ــب الس صاح
ــد  ــارة لتفق ــوزراء بالزي ــس ال ــمو رئي ــام س ــارس 2004( ق ي )31 م

�ف
حلبــة البحريــن الدوليــة لســباقات الفورمــول قبــل بــدء فعاليــة ســباق 
ي تاريــخ 

ي 4 أبريــل/ نيســان 2004 ولأول مــرٍة �ف
ى �ف جائــزة البحريــن الكــرب

البحريــن، ليؤّكــد عــى أن حلبــة البحريــن الدوليــة لســباق الســيارات 
ــة ليــس  ــداً وتمثــل انطالقــة رياضيــة عري ــاً رائ وعــاً تنموي تعــد مرش
ق  ــرش ي وال ــج العــر�ب ي الخلي

ــيت ــل لمنطق ــن فحســب، ب ــة البحري لمملك
الأوســط.

 منوهــاً ســموه بأهميــة دعــم وتشــجيع الحــدث الــذي ســيحتضنه 
مكانــات القتصاديــة  وع الناهــض لأنــه يعكــس بجــالء الإ هــذا المــرش
ي ظــل 

ي تتمتــع بهــا المملكــة �ف
والســتثمارية والنطالقــة العريــة الــيت

ــن  ــد ب ــك حم ــة المل ــب الجالل ة صاح ــرف ــدى ح ــالد المف ــل الب عاه
عيــى آل خليفــة.

سمو رئيس الوزراء في 2004:
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ولي العهد وضع حجر األساس 
لحلبة البحرين الدولية في 2002

تفضــل وىلي العهــد نائــب القائــد الأعــى النائــب الأول لرئيــس 
ــد  ــن حم ــلمان ب ــري س ــ�ي الأم ــمو المل ــب الس ــوزراء صاح ــس ال مجل
ــر/  ــاء 8 أكتوب ــوم الثلث ــر ي ــة ع ــه الكريم ــمل برعايت ــة، فش آل خليف
يــن الأول2002، ووضــع حجــر الأســاس لحلبــة البحريــن الدوليــة  ترش
لســباق الســيارات، وذلــك بحضــور الممثــل الخــاص للمملكــة المتحدة 
للتجــارة الدوليــة والســتثمار الأمــري أنــدرو دوق يــورك ورئيــس التحــاد 

 . ــدوىلي للســيارات ماكــس مــوزىلي ال
مــن جانبــه، أشــاد ممثل رئيــس التحــاد الدوىلي للســيارات ألــن دونىي 
ــات  ــر رياض ــة لتطوي ــد، الرامي ــمو وىلي العه ــتقبلية لس ــرة المس بالنظ

ق الأوســط ومملكــة البحريــن خصوصــا. ي منطقــة الــرش
الســيارات �ف

ي ايكلســتون 
�ف وقــال: »إن هــذه النظــرة ولــدت حافــزاً قويــاً لــدى بــري

ــرة  ــه فك ــة لســباقات الســيارات، ودعم ــن الدولي ــة البحري ــة حلب قام لإ
ي البحريــن. وخصوصــا أن هــذه الحلبــة 

اســتضافة ســباق الفورمــول 1 �ف
ي يقــام 

ف مختلــف قــارات العالــم الــيت ســتكون بمثابــة حلقــة الوصــل بــ�ي
الية ومنطقــة  ف ســباقات القــارة الســرت فيهــا الســباق، ونقطــة ربــط بــ�ي

.» ف كيتــ�ي ق الأقــى والقــارة الأوروبيــة والأمري الــرش
اً  ق الأوســط ستشــهد تطــوراً وتغري وأضــاف دونــىي بــأن منطقــة الــرش
ــن  ــة البحري وع حلب ــف المســتويات بفضــل مــرش ملموســاً عــى مختل

اً إىل التحــاد الــدوىلي للســيارات  واســتضافة ســباق الفورمــول 1، مشــري
ــن  ــع البحري ــن موق ــاورة، ولك ــن دول مج ــروض م ــدة ع ــى ع ــد تلق ق
ــا  وع أهله نجــاح المــرش ي ســخرتها لإ

ــيت ــا ال ف وإمكاناته ــري ي المم
الجغــرا�ف

للفــوز بهــذه الســتضافة.
وحــول العائــد المــادي والقتصــادي لســباق البحريــن قــال ممثــل 
كــز عــى مدخــول الحلبــة  رئيــس التحــاد: »إن هــذا العائــد ل يرت
فقــط الــذي يشــمل التذاكــر والمبيعــات الأخــرى، وإنمــا ســيؤثر 
ي البــالد 

ي عــى مختلــف القطاعــات القتصاديــة �ف الســباق بشــكل ايجــا�ب
وخصوصــا القطــاع الســياحي والتجــاري مــن خــالل مــا ســيحدثه مــن 
انتعــاش اقتصــادي كبــري وشــامل ســيضع البحريــن والمنطقــة بشــكل 

ــة«. ــام عــى خارطــة الســياحة العالمي ع
كــة  أمــا رئيــس ديــوان ســمو وىلي العهــد عضــو مجلــس إدارة �ش
البحريــن لحلبــة ســباق الســيارات الشــيخ محمــد بــن عيــى آل خليفــة 
وع ســيكون لــه مــردود كبــري عــى  »آنــذاك« فقــال: »هــذا المــرش
ي البــالد، 

ي زيــادة الحركــة الســياحية �ف
، إذ سيســاهم �ف ي

القتصــاد الوطــيف
ــد  ــود صاحــب الســمو وىلي العه ــة بجه ــع نجــاح المملك وخصوصــا م
ي اســتقطاب ســباق الفورمــول 1 ضمــن الخارطــة الدوليــة لهــذه 

�ف
ــباقات«. الس
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دور بارز لسمو ولي العهد
بإرساء ثقافة الفورموال1 في 

البحرين تنفيذا لرؤية جاللة الملك
ي المملكة عـــى الدور البارز لصاحب الســـمو المل�ي  ¡

أكـــد المســـئولون الرياضيون �ف
الأمري ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة وىلي العهد نائـــب القائد الأعـــى، النائب الأول 

ي 
ي إرســـاء ثقافة رياضة الســـيارات وســـباق الفورمول 1 �ف

لرئيـــس مجلس الـــوزراء �ف
ي تعزيز مكانة البحرين عى خارطة 

ق الأوســـط ومســـاهمته الفاعلة �ف البحرين والرش
الرياضـــة العالمية تنفيذا لرؤيـــة جاللة الملك، وذلك بفضـــل حلبة البحرين 

ي حولت انظـــار العالـــم إىل المملكة وجعلتهـــا مقصداً 
الدوليـــة الـــيت

ي 
لجميع عشـــاق رياضـــة المحركات وموطنـــا لرياضة الســـيارات �ف

الأوسط. ق  الرش

سلمان بن إبراهيم
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صفحة 22

عبدالرحمن عسكر

صفحة 20

عىي بن خليفة

صفحة 18

إشادة رسمية من الشخصيات الرياضية بالمملكة في الدور البارز لسمو ولي العهد 
بإستضافة سباق الفورومال1



15



16

سلمان بن إبراهيم لـ »}«:

نجاح الحدث ينسجم مع 
توجهات القيادة ويترجم 

رؤية ولي العهد

ــة هــذا  ــم إىل أن اســتمرار إقام ــن ابراهي وأشــار الشــيخ ســلمان ب
ي مملكــة البحريــن عــى مــدى 13 عامــاً، ينســجم 

الحــدث العالمــي �ف
ــة  ــاُ بأهمي ــن تمام ي تؤم

ــيت ــيدة ال ــادة الرش ــة للقي ــة الثاقب ــع الرؤي م
الخارطــة  عــى  مرموقــة  مكانــة  ي 

�ف البحريــن  وضــع  ي 
�ف الرياضــة 

اســتثمار  ورة  بــرف القيــادة  توجيهــات  جــم  يرت كمــا  العالميــة، 
ي 

ي إبــراز الجوانــب الحضاريــة للمملكــة وعكــس أصالــة ور�ت
الرياضــة �ف

ي الكريــم.
الشــعب البحريــيف

ــس الأعــى للشــباب والرياضــة عــى  ف العــام للمجل ــ�ي ــد الأم وأك
الــدور الهائــل الــذي لعبــه وىلي العهــد نائــب القائــد الأعــى النائــب 
ســلمان  الأمــري  الملــ�ي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  لرئيــس  الأول 
ــن  ــة البحري وع حلب ــرش ــم م ــيس ودع ي تأس

ــة �ف ــد آل خليف ــن حم ب
الدوليــة، مؤكــدا أن ســموه كانــت لديــه رؤيــة بنــاء حلبــة تســتضيف 
ي العالــم فتحققــت الرؤيــة وأصبــح هــذا 

أكــرب ســباق ســيارات �ف
ي تنميــة وازدهــار البحريــن 

وع الحضــاري الكبــري تجــيف ثمــاره �ف المــرش
ــدة. ــتويات والأصع ــة المس ــى كاف ع

البحريــن ضمــن  قامــة ســباق  لإ اليجابيــة  الآثــار  عــى  وأكــد 
ي 

منافســات موســم الفورمــول 1 قائــال »ثمــار هــذا الحــدث الريــا�ف
لــن تتوقــف فقــط عــى النواحــي القتصاديــة والرياضيــة، بــل 
ــعب  ــراد الش ــوم أف ف عم ــ�ي ــف ب ــدة الص ــس وح ــا إىل تكري تتجاوزه

ــي،  ــم الخارج ــة إىل العال ــة نبيل ــالة حضاري ــال رس ي وإيص
ــيف البحري

مفادهــا أن مملكــة البحريــن ســتظل دائمــا وأبــدا قويــة بحكمــة 
ي قدمــا 

قيادتهــا وتماســك أبنائهــا وحرصهــم المتواصــل عــى المــىف
ة التقــدم والزدهــار«. ي مســري

�ف
ــد  ــق عوائ ــول 1 حق ى للفورم ــرب ــزة الك ــم الجائ ــح أن تنظي وأوض
ي 

ــيت ــاح ال ــد والأرب ــا أن الفوائ ــن، وخصوص ــاد البحري ة لقتص ف ــري مم
ي بيــع 

جنتهــا الحلبــة مــن اســتضافة الفورمــول 1 ل تنحــر فقــط �ف
ــن  ــباق م ــة بالس ــات المتصل ــة القطاع ــمل كاف ــا تش ــر، وإنم التذاك
ــدا  ــياحة، مؤك ــواق وس ــي وأس ــة ومقاه ــم وإقام ــالت ومطاع مواص
ــى  ى ع ــرب ــتثمارية الك كات الس ــرش ف ال ــري ي تحف

ــاهم �ف ــباق س أن الس
ي 

ي المملكــة مــن خــالل المشــاريع المتعــددة الــيت
زيــادة اســتثماراتها �ف

ــة. ي المملك
ــة �ف ــة القتصادي ــع العجل ي دف

ــاهمت �ف س
ورحــب الشــيخ ســلمان بــن ابراهيــم بضيــوف البحريــن وزوار 
ى  حلبــة البحريــن الدوليــة بمناســبة اســتضافة جائــزة البحريــن الكــرب
ي البحريــن 

لســباقات الفورمــول 1، وقــال: »إن الأ�ة الرياضيــة �ف
ف  ي الســباق من ســائق�ي

ف �ف ســعيدة للغايــة باســتضافة جميــع المشــارك�ي
ــة  ــن الدولي ــة البحري ا إىل أن حلب «، مشــري ف وفــرق ومــدراء ومســئول�ي
ــتها  ــول 1 ومنافس ــات الفورم ــان فعالي ــا باحتض ــت جدارته ــد أثبت ق
ي التنظيــم وحســن الضيافــة والســتقبال.

لجميــع حلبــات العالــم �ف

للشـــباب  ¡ الأعى  للمجلـــس  العـــام  ف  الأمـــ�ي أكد 

والرياضة الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفة عى 

تبة عى اســـتضافة مملكة  اتيجية المرت الأهميـــة الســـرت

ى للفورمـــول 1، عى  البحرين ســـباق الجائـــزة الكـــرب

ة عى الســـاحة  ف صعيد ترســـيخ مكانة البحريـــن المتمري

الدولية وإرســـال رســـالة واضحة المعالم للعالم أجمع 

ى  ي احتضان الأحـــداث الرياضية الكرب
بجدارة المملكة �ف

وإخراجهـــا بأبهى حلـــة ممكنة.
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علي بن خليفة لـ »}«:

القيادة آمنت بتنظيم هذا 
السباق ووضعت اسم المملكة 
بحروف بارزة على خريطة العالم

ي لكرة  ¡
أكد رئيـــس مجلـــس إدارة التحاد البحريـــيف

القـــدم الشـــيخ عىي بن خليفـــة آل خليفـــة أن القيادة 

حينما أقدمت عى اســـتضافة إحدى جولت ســـباقات 

الفورمـــول 1 العالمي عى أرض مملكتنـــا الغالية، كانت  

ة  ترمي مـــن وراء ذلك تحقيق جملة مـــن الأهداف الكبري

ي طليعتها وضع اســـم البحرين عى خريطة 
ي �ف

ي يـــأ�ت
اليت

ق الأوســـط تنال تنظيم  ي الرش
دول العالـــم كأول دولة �ف

هذا الســـباق العالمي.

انطلــق  »حينمــا   :» ي
الريــا�ف »الوســط  لـــ  تريــح  ي 

�ف وقــال 
ي شــهر أبريــل/ نيســان 2004 انبهــرت دول العالــم 

الســباق الأول �ف
ــن بروعــة الســتقبال وجمــال  ــوا عــى البحري ــن حل والضيــوف الذي
الحلبــة وحســن التنظيــم وتنــوع برامجــه مــا جعــل الجماهــري 
الســباق  عــى  تقبــل  الشــقيقة  والــدول  البحريــن  ي 

�ف الرياضيــة 
ــح  ــدوىلي يمن ــاد ال ــل التح ــذي جع ــر ال ــو الأم ة. وه ــري ــزارة كب بغ
ــات دول  ــى حلب ــك ع ــًة بذل ــم متفوق ــل تنظي ــزة أفض ــة جائ الحلب
ــا  ــا منحه ــك حينم ــى ذل ــال. وزاد ع ــذا المح ي ه

ــبقتها �ف ــدة س عدي
ــه«. ــذي يلي ــام ال ي الع

ــباق الأول �ف ــم الس ــدوىلي تنظي ــاد ال التح
ــذا  ــن ه ــم البحري ــى تنظي ــاً ع ــرور 14 عام ــد م ــع »الآن بع وتاب
الســباق العالمــي أصبحــت حلبــة البحريــن بالصخــري قبلــة عشــاق 
ــم...  ــع دول العال ف جمي ــ�ي ــاً ب ــماً لمع ــول 1 واس ــباقات الفورم س
ي التنظيــم وإدارة 

ــة تفوقهــا �ف ــة العامل كمــا أثبتــت الكــوادر الوطني
اتهــا وإمكاناتهــا  ف بخرب الســباق فجعــل حلبــات دول العالــم تســتع�ي
الجوائــز  مــن  العديــد  عــى  الحلبــة  حصلــت  كمــا  العاليــة... 
ي تحققــت إليهــا مــن 

ة الــيت العالميــة. إضافــة إىل المــردودات الكبــري
ــو  ــة. وه ــة والجتماعي ــة والرياضي ــة والقتصادي عالمي ــي الإ النواح

ــعي  ــيوية الس ــارة الآس ــن دول الق ــد م ــل العدي ــذي جع ــر ال الأم
بقــوة مــن أجــل تنظيــم إحــدى جــولت هــذا الســباق... والمنافســة 

ــن«. ــا البحري ي حصدته
ــيت ــاب ال ــوز بإحــدى الألق عــى الف

رمــزاً  اليــوم  أصبــح  العالمــي   1 الفورمــول  وأضــاف »ســباق 
ــة  ــن ناحي ــم م ــم 2 عــى مســتوى دول العال ــاً يحظــى بالرق رياضي
ــري  ــادي الوف ــد الم ي والعائ

ــو�ف ــل التلفزي ي والنق ــري ــال الجماه قب الإ
ــى  ــع ع ب ي ترت

ــيت ــدم ال ــرة الق ــم لك ــة كأس العال ــد بطول ــك بع وذل
ــدارة«. ــرش الص ع

وقــدم عــىي بــن خليفــة الشــكر كل الشــكر للقيــادة الرشــيدة 
ي آمنــت بتنظيــم هــذا الســباق وقدمــت الدعــم الكبــري الــذي 

الــيت
ــول  ــة الفورم ــن رياض ــري موط ــن بالصخ ــة البحري ــن حلب ــل م جع
ــروف  ــن بح ــة البحري ــم مملك ــت اس ــط ووضع ق الأوس ــرش ي ال

1 �ف
ــارزة عــى خريطــة دول العالــم، والشــكر لــكل مــن عمــل بتفــان  ب
ــة  ــة رائع ف ــورة مرش ــباق بص ــذا الس ــراز ه ــل إب ــن أج ــالص م وإخ

ــة. ــوام الماضي ــدار الأع ــى م ع
ــل  ــق والنجــاح إىل الســباق المقب ــة التوفي ــن خليف ــىي ب ــيف ع وتم

ــل الجــاري. ــوم 14 أبري ــذي ســينطلق ي ال



19



20

عبدالرحمن عسكر لـ »}«:

 الرؤية الثاقبة لولي العهد 
وضعت البحرين في مصاف 

الدول المتقدمة

ف العـــام المســـاعد للمجلـــس الأعى  ¡ أكـــد الأم�ي

ف العـــام للجنـــة الأولمبية  للشـــباب والرياضـــة، الأم�ي

البحرينية عبدالرحمن صادق عســـكر، أن ســـباق جائزة 

ى للفورمول 1 عزز مكانـــة البحرين عى  البحرين الكـــرب

خارطـــة الرياضـــة العالمية وحـــول أنظـــار العالم إىل 

. لمملكة ا

وأضــاف عســكر أن إنشــاء حلبــة البحريــن الدوليــة واســتضافة 

ســباق الفورمــول 1 عــى مــدار 12 عامــاً الماضيــة، عكــس مــا تتمتــع 

ــداث  ــم الأح ــتضافة أضخ ــى اس ة ع ــري ــدرة كب ــن ق ــن م ــه البحري ب

ــ�ي الأمــري  ــة لصاحــب الســمو المل ــة الثاقب ــة، مشــيداً بالرؤي الرياضي

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة وىلي العهــد، نائــب القائــد الأعــى، 

وع الــذي  ي هــذا المــرش
ي تبــيف

النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء �ف

ي مصــاف الــدول المتقدمــة وحقــق لهــا العديــد مــن 
وضــع المملكــة �ف

. ي
عالمــي والثقــا�ف ي والقتصــادي والإ

المكاســب عــى الصعيــد الريــا�ف

ي كل عــام يشــهد ســباق الفورمــول 1 حضــوراً 
وتابــع عســكر »�ف

ا تنظيميــاً باهــراً، ليكــون أحــد أبــرز الســباقات  ف ا وتمــري يــاً كبــري جماهري

عــى خارطــة بطولــة العالــم للفورمــول 1، وذلــك بفضل دعــم القيادة 

ي 
ف �ف ــ�ي ف والعامل ــئول�ي ــة المس ــن كاف ــة م ــود المخلص ــيدة، والجه الرش

حلبــة البحريــن الدوليــة وكافــة الــوزارات والهيئــات الحكوميــة الأخــرى 

ي هــذا النجــاح«.
ي تســاهم �ف

الــيت

وقــال بــأن الســباق عكــس النهضــة التنمويــة والحضاريــة الشــاملة 

ي تزخــر بهــا مملكــة البحريــن ومــا تعيشــه مــن انفتــاح وأجــواء آمنــة 
الــيت

ــى  ــة ع ــة وســمعة طيب ــة مرموق ــن مكان ــه م ــع ب ــا تتمت ومســتقرة، وم

صعيــد تنظيــم أكــرب الأحــداث الرياضيــة العالمية، مشــيدا بالمكاســب 

ة القتصــاد  ــا الســباق مــن خــالل دعــم مســري ي حققه
ــيت ــة ال يجابي الإ

ي وتحريــك عــدد مــن القطاعــات التجاريــة وإنعــاش الســياحة، 
الوطــيف

اً إىل  وتعزيــز مكانــة البحريــن عــى خارطــة الرياضــة العالميــة، مشــري

ف  ــاً ينتظــره جميــع المواطنــ�ي ــاً وطني ــات حدث أن ســباق الفورمــول 1 ب

ــة  فيهي ــروض الرت ــه والع ــتمتاع بأحداث ــل الس ــن أج ــرب م ــارغ الص بف

ــذي  ــة أبطــال الســباق ال ــه ومعرف ــة ل ــة المصاحب والموســيقية والفني

ة  يحظــى باهتمــام كبــري لمــا يمثلــه ســباق البحريــن مــن أهميــة كبــري

ــة  ــه حلب ــر ب ــا تزخ ــد، ولم ي آن واح
ف �ف ــ�ي ف والصانع ــائق�ي ــبة للس بالنس

البحريــن الدوليــة بالصخــري مــن مواصفــات وإمكانــات فريــدة تجعلهــا 

واحــدة مــن أفضــل الحلبــات عــى مســتوى العالــم وهــو مــا قادهــا 

للحصــول عــى العديــد مــن الجوائــز.

ة عــن  ف ــأن الســباق دائمــاً مــا يقــدم صــورة ممــري وأضــاف عســكر ب

ــباق  ــة الس ــتضافتها الرائع ــالل اس ــن خ ــم م ــن للعال ــة البحري مملك

ي العهــد الإصالحــي الزاهــر 
نجــازات والنجاحــات �ف ة الإ لتتواصــل مســري

ي لــن تتوقــف بــإذن هللا تعــاىل، متمنيــاً للمملكــة 
لجاللــة الملــك والــيت

ي العالمــي.
ي احتضــان هــذا الحــدث الريــا�ف

دوام التوفيــق والنجــاح �ف
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حياة بنت عبدالعزيز لـ »}«:

ولي العهد جعل البحرين 
واحدة من أهم وجهات 

سباق الفورموال 1

أكدت عضـــو المجلس الأعى للشـــباب والرياضة،  ¡

عضو مجلـــس إدارة اللجنة الأولمبيـــة البحرينية، رئيس 

لجنة رياضة المرأة الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز آل 

«، أن ســـباق الفورمول 1  ي
خليفة لـ »الوســـط الريـــا�ف

للســـيارات حدث عالمـــي، وضع مملكـــة البحرين عى 

خارطة الرياضـــة العالمية، وعـــزز مكانتها عى الصعيد 

ي والقتصادي والســـياحي، وعـــرف العالم بما 
الريـــا�ف

تتمتـــع بـــه من إمكانـــات وقـــدرات بارزة عـــى صعيد 

الرياضية. الأحـــداث  أكرب  تنظيم 

القائــد  نائــب  العهــد،  لــوىلي  الكريمــة  الرعايــة  أن  وأضافــت 
الأعــى، النائــب الأول لرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملــ�ي 
ي 

ــموه �ف ة لس ــري ــود الكب ــة، والجه ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــري س الأم
ي نجاحــه 

دعــم هــذا الحــدث منــذ انطالقتــه الأوىل، قــد أســهمت �ف
وع حلبــة البحريــن  ي إنشــاء  مــرش

وعكســت الرؤيــة الســديدة لســموه �ف
الدوليــة، الــذي جعــل مملكــة البحريــن كواحــدة مــن أهــم وجهــات 

ــة. ــة الدولي ــى الخارط ــا ع ــزز مكانته ــا يع ــم بم ي العال
ــباق �ف الس

وأضافــت »إنــه حــدث فريــد مــن نوعــه، يســتقطب اهتمــام 
ي مختلــف أنحــاء 

ي رياضــة الســيارات �ف ة مــن محــيب يحــة كبــري �ش
عالميــة العالميــة عــى مملكــة  العالــم، كمــا أنــه يســلط الأضــواء الإ
 ، ي تســتضيف الســباق للعــام الثالــث عــرش عــى التــواىلي

البحريــن الــيت
ف  ــ�ي ــن المواطن ــغ م ــام بال ــى باهتم ــه يحظ ــق فإن ــذا المنطل ــن ه وم
ــن يحرصــون عــى  ف الذي ــة والمقيمــ�ي ــات الأجنبي ف والجالي ــ�ي البحريني

ــنويا«. ــدث س ي الح
ــد �ف التواج

وأوضحــت حيــاة بنــت عبدالعزيــز أن بنــاء حلبــة البحريــن الدوليــة 
ــرش  ي ن

ــاهم �ف ــول 1، س ــباق الفورم ــتضافة س ــام 2004 واس ــذ ع من
ــد  ــط، وأوج ق الأوس ــرش ــة ال ــن ومنطق ي البحري

ــيارات �ف ــة الس رياض
ي وعشــاق رياضــة المحــركات، واســتقطب  قاعــدة عريضــة مــن محــيب

ــن لمتابعــة  ــة نحــو البحري ــد مــن الشــخصيات العالمي أنظــار العدي
ي تعــد واحــدة مــن أبــرز وأفضــل 

، والــيت الســباق عــى حلبــة الصخــري
الحلبــات عــى مســتوى العالــم، بفضــل مــا تتمتــع بــه مــن تقنيــات 
أعــى  عــى  مؤهلــة  يــة  برش وكــوادر  عريــة  ووســائل  حديثــة 

ــتويات. المس
ــد  ــا بع ــور عام ــباق يتط ــز »الس ــت عبدالعزي ــاة بن ــت حي وأضاف
ي تزايــد مســتمر ســنويا، كمــا أن 

عــام، والفعاليــات المصاحبــة �ف
ي بــات يتضاعــف بشــكل واضــح، وذلــك إن  الحضــور الجماهــري
ي 

ــة �ف ــن الدولي ــة البحري ف حلب ــري ــى تم ــدل ع ــا ي ء فإنم ي
ــى سش دل ع

ي تســتحوذ عــى اهتمــام 
امــج والفعاليــات الــيت ابتــكار حزمــة مــن الرب

ي تنظيــم الســباق بــكل 
الجماهــري والعائــالت ونجاحهــا الباهــر �ف

ــدار«. ــدارة واقت ج
ــة المتعــددة  يجابي ــز بالمكاســب الإ ــاة بنــت عبدالعزي ونوهــت حي
ي 

الوطــيف القتصــاد  إنعــاش  ي 
�ف والمتمثلــة  الســباق،  لســتضافة 

ــواح  ــدد الس ــد ع ــة وتزاي ــات التجاري ــن القطاع ــد م ــك العدي وتحري
ــة،  ــدي العامل ــغيل الأي ــوال وتش ــتثمارات ورؤوس الأم ــذب الس وج
الحيويــة  المشــاريع  مــن   1 الفورمــول  وع  أن مــرش مؤكــدة عــى 

ــن. ــم إىل البحري ــار العال ــت أنظ ي حول
ــيت ــة ال العري
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ســـباقات  ¡ احتضـــان  إن   
الفورمـــول1 ســـنوياً عـــى مضمـــار 
موطـــن  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة 
ق الأوســـط  ي الرش

رياضة الســـيارات �ف
المجلس  تطلعـــات  مع  تماشـــياً  ي 

يأ�ت
واللجنة  والرياضـــة  للشـــباب  الأعى 
البحرين  ويج  لرت البحرينيـــة  الأولمبية 
ي وأن العمل 

عـــرب المجـــال الريـــا�ف
حلبة  بـــه  تقـــوم  الـــذي  الـــدؤوب 
ي 

البحريـــن الدولية والتحـــاد البحرييف
ي سبيل اســـتحضار كافة 

للســـيارات �ف
قامـــة البطولـــة  عوامـــل النجـــاح لإ
عـــى أرض البـــالد انطالقاً مـــن رؤية 
البالد  عاهل  الجاللـــة  ة صاحب  حرف
المفـــدى الملك حمد بـــن عيى آل 
ي الريادة 

خليفـــة لوضـــع البحريـــن �ف
المســـتمرة وجعلها موطنـــاً لحتضان 
وخصوصـــاً  الفعاليـــات  مختلـــف 
الرياضية منهـــا، وأن اقامة البطولت 

القاريـــة والدوليـــة عى أرض 
المملكـــة يعـــد فرصة 

ظهـــار مـــا تتمتع  لإ
بـــه البحرين من 

وتاريخ  ثقافة 
. يق عر

ناصر بن حمد لـ »}«: السباق عكس 
الصورة المشرقة لما تمتلكه البحرين 

لإلمكانات العالية والكوادر البشرية

أكد أن استضافة الفورموال سنويًا 
يساهم في الترويج للمملكة رياضيًا



ــذي  ــاىلي ال ــج المث وي ــرب الرت ــك ع ــراز ذل ي إب
ة �ف ــري ــة كب ــاك أهمي وهن

ــة  ــاً خصب ــت أرض ــن بات ــدث، إذ أن البحري ــم الح ــع حج ــب م يتناس

ي مختلــف الرياضــات، وقــد 
قامــة العديــد مــن البطــولت الدوليــة �ف لإ

اًً. ــري ــة كث ــة القتصادي ــك عــى العجل انعكــس ذل

من العـــام 2004 وحـــىت يومنا هذا والبحرين تســـتضيف  �

هذه الســـباقات العالمية كيـــف وجدتم انعكاســـاتها الأخرى؟

ف ونفتخـــر بالنجاح الكبـــري لفعاليات ســـباق جائزة  �  إننـــا نعـــرت

ي ظهرت 
قة اليت ى للفورمول 1 ســـنوياً، والصـــورة المرش البحرين الكرب

ي 
عليهـــا فعاليات الســـباق تبعث عـــى الفخر بالقـــدرات الهائلة اليت

تمتلكهـــا مملكـــة البحرين عـــى صعيد اســـتضافة الحداث 

الرياضية العالميـــة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشـــيدة 

ة عى  ف ي مكانة ممـــري
ي تركز عـــى وضـــع المملكـــة �ف

الـــيت

الخارطة العالميـــة، وأصبحت محط أنظـــار العالم، 

فقد أبهـــرت العالـــم بإمكاناتها العالميـــة من بنية 

ية  البرش والكـــوادر  للطاقـــات  وامتالكها  تحتيـــة 

الوطنية القادرة عى التنظيـــم والقيادة بأفضل 

الصـــور، وإن الدور المحوري المهم لســـمو 

وىلي العهد نائب القائـــد الأعى النائب الأول 

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 

المل�ي الأمري ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 

العالمي  ي 
الريـــا�ف الحدث  ي دعم هـــذا 

�ف

خاصـــة وأن متابعـــة ســـموه المتواصلة لـــكل الجوانـــب المتعلقة 

ي توفري مختلـــف عوامل 
بتنظيـــم الســـباق كان له أطيـــب الأثـــر �ف

ي تحتضنهـــا البحرين 
ى اليت النجـــاح لهذه الفعاليـــة الرياضية الكـــرب

. ياً سنو

ي  �
الجانـــب العالمي أحـــد أبرز جوانـــب النجـــاح المهمة �ن

، والفورمـــول واحد تحظـــى بتغطية مختلف  ي
كل حـــدث ريـــا�ن

وســـائل العالم المحليـــة والعالمية، كيـــف تصفونها؟

ية لســـباق جائزة  � ي المتابعـــة الجماهري
 إن النمـــو الواضـــح �ف

ى وتســـابق وســـائل الأعالم العالمية لتغطية فعاليات  البحرين الكرب

اً واضحاً عـــى تواصـــل النجاح  الســـباق يشـــكالن ســـنوياً مـــؤ�ش

عالمـــي لهذا الحـــدث العالمـــي، وهو مـــا يعّزز  ي والإ الجماهـــري

ي ترجمة حقيقية 
مكانـــة البحرين عى الســـاحة الرياضية العالميـــة �ف

ي وجـــدت من أجلها حلبـــة البحرين الدولية 
لالأهـــداف الطموحة اليت

ف المســـتقبل. ي عمالق يســـترش
وع وطيف كمـــرش

ي 
وثمــن الشــيخ نــارص بــن حمــد آل خليفــة الجهــود المخلصــة الــيت

ــة  ــة الدولي ي الحلب
ــون �ف ــن والعامل ــة البحري ــس إدارة حلب ــا مجل يبذله

ي 
ــيت ــاء اســتضافة الســباق وال ي للســيارات قبــل وأثن

ــيف والتحــاد البحري

ي تتحــى بهــا الكــوادر الوطنيــة 
أثبتــوا مــن خاللهــا الكفــاءة العاليــة الــيت

ــة،  ــة العالمي ــداث الرياضي ــم الأح ــال تنظي ي مج
ة �ف ف ــري ــا المم اته وخرب

ي إقامــة ســباق هــذا العــام.
ّ كل التوفيــق والنجــاح �ف وتمــيف
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حنكة ودعم القيادة 
الرشيدة وراء نجاح 
وتميز استضافة 

»الفورموال1«

سمو الشيخ خالد بن حمد لـ »}«:

المجلس  ¡ لرئيس  الأول  النائـــب  أكد 
الأعـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
القوى  لألعـــاب  ي 

البحرييف التحـــاد 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة أن مواصلـــة مملكـــة 
اســـتضافة سباق جائزة  البحرين 
للفورمول1  ى  الكـــرب البحريـــن 
يؤكد النجاح التام لالســـتضافة 
الســـنوات  طـــوال  المثاليـــة 
أن  ســـموه  مبينـــاً  الســـابقة، 
الدعـــم والهتمام الذي يحظى 
به الســـباق مـــن عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بن عيـــى آل خليفـــة منبثق من 
الســـيارات  اهتمام جاللته برياضة 
البحريـــن  مملكـــة  باتـــت  حـــيت 
الواجهة الحقيقية لســـتضافة سباقات 

الأوســـط. ق  الرش ي 
�ف الفورمـــول1 
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ي 
وأوضــح ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة �ف

ــرة  ــة الموق « أن الحكوم ي
ــا�ف ــط الري ــه لـــ »الوس حديث

ــري  ــ�ي الأم ــوزراء صاحــب الســمو المل ــس ال برئاســة رئي
ــدة  ــهامات عدي ــا إس ــة له ــلمان آل خليف ــن س ــة ب خليف
اً  ــري ــي، مش ــباق العالم ــن للس ــة البحري ــتضافة مملك باس
ــد  ــه وىلي العه ــذي يلعب ــارز ال ــدور الب ــموه إىل أن ال س
نائــب القائــد الأعــى، النائــب الأول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــري ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة يؤكــد إرســاء ثقافــة رياضــة الســيارات 
الأوســط  ق  والــرش البحريــن  ي 

�ف الفورمــول1  وســباق 
ــن  ــة البحري ــة مملك ــز مكان ي تعزي

ــة �ف ــاهمته الفاعل ومس
ــة  ــة جالل ــذاً لرؤي ــة تنفي ــة العالمي ــة الرياض ــى خارط ع

ــك. المل
حلبــة  أن  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  وأكــد 
البحريــن الدوليــة حولــت أنظــار العالــم إىل مملكــة 
رياضــة  لجميــع عشــاق  البحريــن وجعلتهــا مقصــداً 
ق  الــرش ي 

�ف الســيارات  لرياضــة  وموطنــاً  المحــركات 
الوجهــات  إحــدى  الحلبــة  باتــت  حــيت  الأوســط 
ــة  ــرة الثاقب ــداً أن النظ ــم، مؤك ــود العال ــياحية لوف الس
ــد آل  ــن حم ــلمان ب ــري س ــ�ي الأم ــمو المل ــب الس لصاح
ي 

خليفــة بإنشــاء حلبــة البحريــن الدوليــة ســاهمت �ف
ــة  ــب القتصادي ــن المكاس ــد م ــن العدي ــق البحري تحقي
بوابــة  الحلبــة  أضحــت  إذ  والســياحية  والرياضيــة 
لمملكــة  قــة  مرش وواجهــة  العالميــة  إىل  البحريــن 

الغاليــة. البحريــن 
ــمو  ــد أن دور س ــن حم ــد ب ــيخ خال ــمو الش ــال س وق
وع  ــرش ــرة الم ي فك

ــيف ي تب
ــارزاً �ف ف كان ب ــ�ي ــد الأم وىلي العه

مــن  لــه  لمــا  الواقــع  أرض  إىل  وترجمتــه  العمــالق 
البحريــن،  مملكــة  عــى  عديــدة  إيجابيــة  انعكاســات 
ي 

ي يبذلهــا ســموه �ف
مشــيداً ســموه بالجهــود البــارزة الــيت

ــن  ــة البحري ــل مملك ــيارات وجع ــة الس ــاء برياض الرتق
ق الأوســط باســتضافة الســباق  ي الــرش

واجهــة حقيقيــة �ف
بمثاليــة ومواصلــة النجــاح.

ــة  ــئولو حلب ــا مس ي يبذله
ــيت ــود ال ــموه بالجه ــوه س ون

البحريــن الدوليــة برآســة الشــيخ ســلمان بــن عيــى آل 
ــع  ــاح منقط ــول1 بنج ــباق الفورم ــتضافة س ــة لس خليف
ة، مؤكــداً أن جهودهــم أثمــرت عــن تحقيــق  النظــري
ي 

الــيت نجاحــات متواصلــة طــوال الســنوات الســابقة 
اســتضافت فيهــا مملكــة البحريــن ســباقات الفورمــول1 

ــيارات. ــباقات الس ي س
ــارة �ف ــرش إث ك الأ

يكــون  أن  بــن حمــد  الشــيخ خالــد  وتوقــع ســمو 
تحــت  إثــارة  أكــرش   2017 الجــاري  العــام  ســباق 
البحريــن  مملكــة  أن  وخصوصــاً  الكاشــفة  الأضــواء 
حقــق  الــذي  الليــىي  للســباق  اســتضافتها  ســتواصل 
ــموه كل  ــاً س ــابقة، متمني ــنوات الس ي الس

اً �ف ــري ــاً كب نجاح
الســباق. ي 

�ف ف  المشــارك�ي لجميــع  والنجــاح  التوفيــق 
الأعــى  المجلــس  لرئيــس  الأول  النائــب  وأكــد 
ــاب  ي لألع

ــيف ــاد البحري ــس التح ــة رئي ــباب والرياض للش
ــة أن  ــد آل خليف ــن حم ــد ب ــيخ خال ــمو الش ــوى، س الق
ــا  ــابقة قدرته ــنوات الس ي الس

ــت �ف ــن أثبت ــة البحري مملك
كافــة،  ى  الكــرب الرياضيــة  الأحــداث  اســتضافة  عــى 
ــة  ــى مملك ــة ع ــب الهائل ــن المكاس ــد م ــق العدي وتحقي
ــباقات  ــول1 والس ــباقات الفورم ــتضافة س ــن باس البحري

المســاندة.

الخطوات البارزة 
التي رسمها ولي 

العهد وضعت 
البحرين كدولة 

متقدمة في مجال 
هذه الرياضة. 

البحرين باتت 
مقصدًا لسباقات 

الفورموال 1.

مكاسب عديدة 
حققتها مملكة 

البحرين باستضافة 
السباق العالمي.

نعرب عن اعتزازنا 
بالكوادر البحرينية 

الشابة التي قادت 
هذا السباق لتحقيق 

نجاحات كبيرة 
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ســـباقات  ¡ البحريـــن  اســـتضافة 
الفورمـــول 1 كانـــت لها انعكاســـات عدة 

ي تعزيـــز موقعها عـــى خارطة 
ســـاهمت �ف

العالـــم من جميـــع النواحـــي والمجالت، 
البحرين  لبنـــاء  ي 

ا�ف والحرت ف  الممـــري وللتنظيم 
ي أول 

جلعها تحـــوز عى جائزة أفضـــل تنظيم �ف
اســـتضافة تاريخيـــة العام 2004 واســـتمر حصد 

النجـــازات بعدها، ومـــازال اتحاد الســـيارات 
اكـــة الناجحـــة مع حلبـــة البحرين  وبالرش

الدوليـــة موطـــن رياضة الســـيارات 
ق الأوســـط يواصـــل  ي الـــرش

�ف
أجل  مـــن  قدمـــاً  طريقـــه 

تطويـــر هـــذه الرياضـــة 
ودوليا. محليـــاً 

عوائد ضخمة جراء إقامة مختلف 
سباقات السيارات في البحرين

ي للســيارات عضــو المجلــس العالمــي 
رئيــس التحــاد البحريــيف

لرياضــة الســيارات رئيــس لجنــة الكارتنــغ الدوليــة CIK عضــو اللجنــة 

ــاون  ــس التع ــدول مجل ــة ب ــات الناري ــيارات والدراج ــة للس التنظيمي

ــد  ــة، أك ــن عيــى آل خليف ــدهللا ب ي الشــيخ عب ــج العــر�ب ــدول الخلي ل

أن اســتضافة مملكــة البحريــن ممثلــة بحلبتهــا الدوليــة موطــن رياضــة 

ان الخليج  ى لطــري ق الأوســط لجائــزة البحريــن الكــرب ي الــرش
الســيارات �ف

لســباق الفورمــول 1 ســنوياً منــذ اســتضافتها هــذا الســباق لأول مــرة 

ــاً  ــاً هام ــاً عالمي ــرب حدث ق الأوســط العــام 2004 يعت ي منطقــة الــرش
�ف

أثبــت وجودهــا وجعلهــا محــط أنظــار كل الــدول.

ــراء  ــالد ج ــة للب ــد القتصادي ــن العوائ ــري م ــت الكث ــال: »تحقق وق

اقامــة مختلــف الســباقات عــى ارض البحريــن، إذ إن نســبة الشــغال 

اً  ي الفنــادق والأســواق والمحــال التجاريــة المختلفــة ترتفــع كثــري
�ف

ــري  ــادي كب ــم اقتص ــه موس ــول 1، وكأن ــباق الفورم ــد س ــح موع واصب

ي إطــار جهــود مجلــس 
بالنســبة للبحريــن، ومنــذ إنشــاء الحلبــة �ف

التنميــة القتصاديــة لأن تكــون البحريــن موقعــاً جاذبــاً لالســتثمارات 

ى، تــؤدي الحلبــة دوراً اقتصاديــا ملموســاً،  والفعاليــات الدوليــة الكــرب

ة لمملكــة البحريــن،  ة وغــري مبــا�ش مــن خــالل تحقــق عائــدات مبــا�ش

ة، وإن  وهــي ل تقــل أهميــة عــن العائــدات القتصاديــة المبــا�ش

ــذا  ــاح ه نج ــة لإ ــواء المثالي ــة الأج ــل تهيئ ــم بفض ــباق ت ــم الس تنظي

ــة  ــد اقتصادي ــة عوائ ــق للمملك ــا حق ــي، مم ي العالم
ــا�ف الحــدث الري

ي مكاســب ســياحية وثقافيــة وإعالميــة 
ة متعــددة تمثلــت �ف غــري مبــا�ش

الســباق  تنظيــم  ينعكــس  إذ  الرياضيــة،  المكاســب  عــن  فضــالً 

ي المجمعــات والأســواق 
يجــاب عــى النشــاط الســياحي والحركــة �ف بالإ

ان« ــري ــل والط ــائل النق ــم ووس ــة والمطاع التجاري

ــق  ي تعمي
ــات �ف ــذه الفعالي ــهم ه ــة أوىل تس ــن ناحي ــتطرد »م واس

عالقــات المملكــة مــع دول العالــم المختلفــة بمــا توفــره مــن فــرص 

ف رفيعــي  للتشــاور والحــوار وبنــاء الصداقــات مــع القــادة والمســئول�ي

ونهــا وخاصــة إذا تعلــق الأمــر بفعاليــة تحظــى  المســتوى الذيــن يحرف

باهتمــام عالمــي كبــري مثــل ســباق الفورمــول 1. ومــن ناحيــة أخــرى، 

ــة  ــة مرموق ــخصيات عالمي ــا ش ه ــات تحرف ــذه الفعالي ــل ه ــإن مث ف

عبدالله بن عيسى: لـ »}«:
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ــا،  ه ــة وغري ــن والرياض ــم والف ــاد والعل ــة والقتص ــالت الثقاف ي مج
�ف

ــدة،  ــة الرائ ــة البحريني ــة التنمي ــف تجرب ــن تعري ــا م ــم يمكنه ــن ث وم
ونمــوذج الحيــاة القائــم عــى النفتــاح والتســامح داخــل المملكــة عــن 
ف نظــام النــارة  قــرب، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فمــع تدشــ�ي
ــة  ــم واســتضافة ســباقات ليلي ــادرة عــى تنظي ــة أصبحــت ق ي الحلب

�ف
ــة  ــوم حلب ــات، الي ــف الفعالي ــة مختل قام ــرش لإ ــال أك ــح المج ــا يفت م
ــطة  ــات والأنش ــن الفعالي ــد م ــتضيف العدي ــت تس ــن اصبح البحري

ف بــه مــن امكانــات عاليــة«. الأخــرى بفضــل مــا تتمــري
ي المنطقــة بوصفــه 

وأكــد أن وصلــت إليــه رياضــة الســيارات �ف
از، فقــد أصبحــت ثقافــة رياضــة الســيارات  ف مصــدر فخــر واعــرت
هــذا  اســتضافة  بدايــات  ي 

�ف عليــه  كانــت  عمــا  اليــوم  مختلفــة 
ــعت  ــا واتس ي نموه

ــت �ف ــة ومازال ــذه الثقاف ــت ه ــوم نم ــباق، الي الس
ــك العــام حــيت  ــذ ذل ي وعشــاق رياضــة المحــركات، ومن رقعــة محــيب
اً مــن  يومنــا هــذا، وهاهــي اليــوم وصلــت لمســتويات متقدمــة كثــري
ــات المختلفــة، ســباقات الدراجــات  ســباقات كارتنــغ، ســباقات الحلب
ي وعشــاق رياضــة  الناريــة المختلفــة، وقــد جذبنــا العديــد مــن محــيب
ي أجــواء آمنــة وســليمة وعــى أســس 

المحــركات واثارتهــا لممارســتها �ف
ــة. صحيح

ف  وأضــاف عبــدهللا بــن عيــى أن مارشــالز البحريــن باتــوا مطلوبــ�ي
مــن العديــد مــن دول العالــم لتنظيــم ســباقاتها، إذ كان لنــا الفخــر 
ي العاصمــة 

ي بقيــادة وتنظيــم أول ســباق فورمــول 1 �ف
العــام المــا�ف

ي وبحرينيــة، 
الأذربيجانيــة باكــو بمشــاركة أكــرش مــن 200 بحريــيف

اف الــذي وصلــت إليــه الكفــاءات والســواعد الوطنيــة  مســتوى الحــرت
ي 

ــات �ف ــا عضوي ــإن لدين ــك ف ــب ذل ــاً، إىل جان ــن دائم ي ف ــا متمري يجلعن
ــة التابعــة لالتحــاد الــدوىلي للســيارات، كمــا أن  أغلــب اللجــان الدولي
ــد  ــر معتم ــيارات ومق ــة الس ــي رياض ــب منظم ــر لتدري ــن مق البحري
ات تجعلنــا  ف أيضــاً لتدريــب طواقــم طــب رياضــة الســيارات، كلهــا مــري

ــع. ــدول وهــذا نظــراً لجهــود الجمي ــد مــن ال ف عــى العدي متفوقــ�ي
وحــول توقعاتــه لســباق هــذا العــام، أشــار إىل أن حلبــة البحريــن 
نامج  ي كل ســنة عــى تقديــم كل مــا هو جديــد، والرب

الدوليــة حريصــة �ف
دائمــاً يشــمل جميــع أفــراد العائلــة مــن صغــار وكبــار، فهنــاك العديــد 
امــج والفعاليــات المتنوعــة إىل جانــب الســباق الرئيــس ســباق  مــن الرب
ــباق  ــهد الس ــع أن يش ــذا نتوق ــاندة، ل ــباقات المس ــول 1 والس الفورم

ي كل عــام.
ا كمــا تعودنــا �ف يــا غفــري حضــورا جماهري

سباق الفورموال1 
وضع المملكة 

على خارطة رياضة 
السيارات العالمية

الكفاءات البحرينية 
نظمت سباقات 

عالمية وتتبوأ 
مناصب عليا في 

FIA لجان الـ
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استضافة البحرين لـ »فورموال 1« 
حققت نموًا اقتصاديًا لعدة قطاعات

قــال رئيــس مجلــس إدارة »مجموعــة جــواد لالأعمــال التجارية« فيصل 
ي تحقيــق 

جــواد: »إن اســتضافة البحريــن لســباق الفورمــول 1 ســاهم �ف
ي تريــح 

ي عــدة قطاعــات بحرينيــة«، وأشــار جــواد �ف
نمــو اقتصــادي �ف

لـــ »الوســط« بمناســبة اســتضافة البحريــن لهــذا الحــدث العالمــي إىل 
ــب  ــوزراء صاح ــس ال ــس مجل ــب الأول لرئي ــد النائ ــة وىلي العه أن »رؤي
ي الســعي لســتضافة 

الســمو الملــ�ي الأمــري ســلمان بــن حمــد آل خليفة �ف
ي والقتصــادي منــذ العــام 2004 بــل 

البحريــن لهــذا الحــدث الريــا�ف
ف  ي تدشــ�ي

ق الأوســط وشــمال إفريقيــا �ف ي منطقــة الــرش
كانــت الســباقة �ف

ي ثمارهــا عــى أرض الواقــع«. 
الفورمــول 1، قــد بــدأت تجــيف

ــد  ــمو وىلي العه ــا س ي يقوده
ــيت ــتمرة ال ــود المس ــواد، بالجه ــاد ج وأش

ف عــى حلبــة البحريــن الدوليــة مــن أجــل رفــع اســم البحريــن  والقائمــ�ي
اً أن  ــرب ــول 1، معت ــة لســباق الفورم ــن خــالل اســتضافة المملك ــاً م عالي
هــذا الحــدث العالمــي هــو خــري نمــوذج تحتاجه البحريــن لتنميــة موارد 
يــرادات الخاصــة بموازنــة  ي ظــل التوجــه الرســمي لتعزيــز الإ

القتصــاد �ف
يــرادات النفطيــة.  الدولــة وعــدم العتمــاد فقــط عــى الإ

وقــال جــواد: »نضــع يدنــا بيــد ســمو وىلي العهــد النائــب الأول لرئيــس 
ــن حمــد آل  ــ�ي الأمــري ســلمان ب ــوزراء صاحــب الســمو المل مجلــس ال
ــواع الدعــم المطلــوب كافــة بمــا يســهم  خليفــة، ونتعهــد بتقديــم أن
ي إنجــاح اســتضافة البحريــن لســباق الفورمــول 1، وتعظيــم العوائــد 

�ف
ي تحققهــا مملكــة البحريــن مــن هــذا الحــدث العالمــي 

القتصاديــة الــيت
المهــم«. 

وأوضــح أن »تحــول مملكــة البحريــن إىل موطــن لرياضــة الســيارات 

ق الأوســط مــن شــأنه أن يعــزز المكاســب القتصاديــة  ي منطقــة الــرش
�ف

، لتشــمل أعمــدة القتصــاد الرئيســة، وهــي: قطاعــات  ي
للســوق البحريــيف

التجــارة والســياحة والمواصــالت والخدمــات«.
ي اكتســبها تجــار البحريــن ممــا 

ة الــيت اً عــى الخــرب وعــّول جــواد كثــري
ــع  ــن المناف ــد م ي المزي

ــيف ي ج
ــىي �ف ــوق المح ــاعدة الس ي مس

ــهم �ف سيس
ــول 1. ــباق الفورم ــن لس ــتضافة البحري ــن وراء اس ــة م القتصادي

وذكــر أن المنافــع القتصاديــة مــن وراء ســباق الفورمــول 1 بالنســبة 
لمملكــة البحريــن، ل تقــف عند حــدود حلبــة البحرين الدولية والحشــود 
ي تزورهــا، بــل يمتــد ذلــك ليشــمل المطاعــم والفنــادق 

يــة الــيت الجماهري
ــا  ــة، مم ــع بالتجزئ ــة ومتاجــر البي ــز الضياف ووســائل المواصــالت ومراك
ي تنشــيط هــذه القطاعــات بمعــدلت تتجــاوز الأيــام العاديــة، 

يســهم �ف
 . ي

الأمــر الــذي ل ينكــر حجــم مــردوده عــى القتصــاد الوطــيف
ي أن تُســهم الفعاليــات المصاحبــة لســباق 

وعــرب جــواد عــن تطلعــه �ف
فهــم عى  ة وتحفري ي جــذب زوار البحريــن خــالل هــذه الفــرت

الفورمــول 1 �ف
ة الســباق.  ة أطــول تتعــدى فــرت البقــاء فــرت

ــة«  ــال التجاري ــواد لالأعم ــة ج ــس إدارة »مجموع ــس مجل ــدد رئي وش
ــن  ي البحري

ــياحي �ف ــاع الس ــون القط ورة أن يك ــى رصف ــواد، ع ــل ج فيص
ي معادلــة الفورمــول 1 عــى أســاس ســنوي، وذلــك مــن 

عنــراً رئيســاً �ف
ــم التســهيالت  ــة وتقدي ــف أوجــه الدعــم الممكن ــم مختل خــالل تقدي
ــة  ــات ترويجي ــروض وخدم ــح ع ــة إىل من ــن، إضاف ــزوار البحري ــة ل كاف
ف عــى مملكــة البحريــن بمــا يضاعف مــن حجم  لجــذب توافــد الســائح�ي

ــة مــن وراء هــذا الحــدث المهــم. الســتفادة القتصادي

فيصل جواد... لـ »}«:
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»بتلكو« تزود »حلبة البحرين« بشبكة 
اتصاالت متكاملة تزامنًا مع »الفورموال 1«

كة بتلكـــو وحلبة البحرين  � ن �ش اكـــة القائمة ب�ي  كيف هي ال�ش

الدولية؟

ي إطار مســـاعي  �
اكـــة بتلكو مع حلبة البحريـــن الدولية �ف ي �ش

 تـــأ�ت

اتيجية لدعـــم نمو كل القطاعات بهـــدف تنمية وتطوير  كة الســـرت الرش

ي تســـهم بشكل 
ي ومســـاندة المشـــاريع الحيوية اليت

القتصاد البحرييف

ي ازدهار مملكة البحرين وتطورها، إىل جانب  التعاون المســـتمر 
كبـــري �ف

مـــع مختلف القطاعـــات الحكوميـــة والخاصة بهـــدف تعزيز خدمات 

ي مجال توفري 
كة الرائـــدة �ف ي المملكة باعتبارهـــا الرش

التصـــالت �ف

حلول التصـــالت إىل جانب خدمة البيانـــات العالمية.

ن  � اكـــة القائمة ب�ي ما هـــي أهمية هـــذه ال�ش

كة بتلكـــو وحلبة البحريـــن الدولية؟ �ش

يك التصالت الرسمي  � نحن ســـعداء كوننا �ش

ي عام 
لحلبة البحريـــن الدوليـــة منذ تأسيســـها �ف

ف حلبة البحريـــن الدولية  اكـــة بـــ�ي 2004، إن الرش

ة، حيث إن هـــذا الحدث  وبتلكـــو لها أهمية كبـــري

ويج لمملكة  ي الرت
العالمـــي يلعـــب دوراً أساســـياً �ف

ي كبري عى ســـمعة بتلكو  البحرين، وله تأثري إيجا�ب

محليـــاً وإقليمياً وعالميـــاً. كما إننا ســـعداء 

ى  جداً برؤية عودة ســـباقات الجائـــزة الكرب

ان الخليـــج إىل البحرين، حيث يمنحنا  لطري

بـــراز قدرتنا عى  هذا الحـــدث الفرصة لإ

فة. متمري ومنتجـــات  خدمات  توفري 

ي تنتهجها  �
ما هي الرؤيـــة الىت

اكة مع  كـــة بتلكو مـــن وراء ال�ش �ش

الدولية؟  البحرين  حلبة 

 تؤمـــن بتلكو إيمانـــاً قوياً  �

بالـــدور الحيوي الـــذي يمكن 

ي تعزيز 
أن تلعبـــه الرياضـــة �ف

ف النـــاس مـــن  العالقـــات بـــ�ي

جميـــع الـــدول، وهـــذا الحدث 

ات الآلف مـــن الزوار  يجلب عـــرش

مـــن العديد من البلـــدان المختلفة 

الذين يجتمعون معـــاً لقضاء أوقات 

ي دورنا للتعزيز 
ممتعة عى مـــدى ثالثة أيام. ومن هـــذا المنطلق يـــأ�ت

من موقع مملكة البحرين عى الســـاحة الدولية مـــن خالل التكنولوجيا 

المبتكرة، موثوقية الخدمات، الروح التنافســـية  وشـــغف الفوز، وهذا 

ي تصوير البالد 
ما يتماسش مع الرؤية المســـتقبلية للمملكة وأهدافهـــا �ف

ي المنطقة. وما يهمنا هـــو أن يرى العالم 
كمركـــز لالأعمال والســـياحة �ف

بـــداع التكنولوجي عندما يتعلق  ي مجال الإ
أن المملكة تتبـــوأ الصدارة �ف

الأمـــر بتقديم حلول التصالت للمؤسســـات والأفراد.

ي ســـباق الفورمـــول 1 لهذا  �
كـــة بتلكو �ن ما هـــو دور �ش

؟ م لعا ا

يك التصالت الرســـمي  �  تـــزود بتلكو، باعتبارها �ش

لحلبة البحريـــن الدولية، شـــبكة اتصـــالت متكاملة 

نت فائقة  لحلبة البحرين الدولية، تضم خدمـــة إنرت

الرعة وشـــبكة التصـــالت الصوتيـــة، التصالت 

الموحـــدة، وخدمـــات التصـــالت الهاتفيـــة عرب 

نت، حيـــث تقدم جميع الخدمـــات الصوتية  نرت الإ

 . المحىي والدوىلي ف  المستوي�ي والبيانات عى 

كما توفـــر بتلكو حلـــول التصالت 

ي يمكن اســـتخدامها 
العالميـــة اليت

مـــن قبـــل الفـــرق المشـــاركة، 

كبـــار الضيـــوف وزوار الحدث. 

اتصالت  خدمـــة  تضمـــن  كما 

الصحافـــة  لممثـــىي  متكاملـــة 

ف عى تغطية  الدوليـــة العاملـــ�ي

ولضمـــان  الســـباق.  أحـــداث 

ســـيتواجد  الخدمات،  اســـتمرار 

ف من  الفنيـــ�ي متكامـــل من  فريق 

ي حلبـــة البحرين 
كـــة بتلكـــو �ف �ش

ة الســـباق لتوفري  الدولية طوال فرت

ف ســـيقوم  ي ح�ي
الدعم المطلوب؛ �ف

الشـــبكات  عمليات  مركـــز  موظفـــو 

بمقر بتلكو بمتابعة الشـــبكات بشـــكل 

ي 
مستمر للتعامل مع أي انقطاعات �ف

التصـــالت فـــور حدوثها.

الهاشمي لـ »}«:

ي لقاء مع »الوســـط«، »إن  ¡
كة بتلكـــو البحرين، مـــيف الهاشـــمي، �ف قالـــت الرئيس التنفيـــذي لرش

كـــة بتلكو تـــزود حلبة البحرين الدولية، بشـــبكة اتصـــالت متكاملـــة تزامناً مع اســـتضافة البحرين  �ش
كة  ي إطار مســـاعي الرش

ي �ف
اكـــة بتلكو مع حلبة البحريـــن الدولية تأ�ت لســـباق الفورمـــول 1«. وذكرت أن »�ش

ي ومســـاندة المشـــاريع 
اتيجية لدعم نمـــو كل القطاعات بهدف تنميـــة وتطوير القتصاد البحرييف الســـرت

ي ازدهـــار مملكة البحريـــن وتطورها«. وفيما يـــىي نص اللقاء:
ي تســـهم بشـــكل كبري �ف

الحيوية اليت
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وقــد كانــت البحريــن أول دولــة خليجيــة تأســس فيهــا نــاٍد أو 
ي 

ــيف ــد مجموعــة مــن الشــباب البحري اتحــاد خــاص بالســيارات عــىي ي
ي العــام 1952. ومــا إن شــارف العقــد عــى النتهــاء حــيت 

ي �ف ف نجلــري والإ
تــّم تنظيــم أول ســباق حقيقــي للســيارات والــذي عــرف مشــاركة عــدد 

ي هــذه الرياضــة لمثــل هــذا النــوع مــن الســباقات. كبــري مــن محــيب
ي رياضــة 

وكان العــام 1953 مــن أهــم المحطــات التاريخيــة �ف
ــادي  ــة ن ــى عضوي ــادي ع ــل الن ــا حص ــن، بعدم ي البحري

ــيارات �ف الس
(، إضافــًة إىل عضويــة التحــاد  ي )أر أيــه سي

يطــا�ف الســيارات الملــ�ي الرب
ــام 1957. ــياحي الع ــىي الس الفرن

ي العــام 1966 تــم تنظيــم ســباق تســلق الهضبــة الــذي اعتــرب 
و�ف

أكــرش الســباقات نجاحــاً آنــذاك، بحيــث عــرف مشــاركة 55 ســائقاً توزعوا 

ي 1968 وبحضــور 
يــن الثــا�ف / ترش ي 15 نوفمــرب

عــى 7 فئــات مختلفــة. و�ف
المغفــور لــه صاحــب الســمو الشــيخ عيــى بــن ســلمان آل خليفــة، 
ي تُعــرف أيضــاً بـ«عربــات 

ة الــيت ي للعربــات الصغــري
أقيــم الســباق النهــا�أ

ي الجزيــرة واشــتمل عــى 
الصابــون«. وجــرى الســباق الأول مــن نوعــه �ف

ــاع  ــة القط ــك برعاي ــافة، وذل ــبال و14 للكش ــا لالأش ــة، 6 منه 21 جول
ة مــن زيــوت كالتكــس  التجــاري الخــاص، وتحديــداً برعايــة مبــا�ش
ــدر  ــباق المنح ــار الس ــول مس ــاهد، وكان ط ــواىلي 500 مش ه ح ــرف وح
نــزولً 300 يــاردة وعرضــه 10 يــاردات، وجــرى فرشــه بطبقــة إســفلتية.

ــب  ي الطل
ــاً �ف ــم هبوط ــهدت دول العال ــتينات ش ــد الس ــالل عق وخ

عــى الســيارات بشــكل عــام، وتراجــع الهتمــام الــدوىلي برياضــة 
ــة.  ي المنطق

ــة �ف ــى الرياض ــل ع ــَر بالفع ــا أثّ ــو م ــيارات، وه الس

الدولة األعرق خليجيًا في هذه الرياضة

تاريخ حافل لرياضة السيارات 
في مملكة البحرين

تعترب مملكـــة البحرين أول بلد خليجي تمارس عى أرضه رياضة الســـيارات، فقد أســـس  ¡
ي الخمســـينات من القرن 

ي المنطقة وذلك �ف
محبـــو هذه الرياضـــة أول ناٍد لرياضة الســـيارات �ف

ي عقد الســـبعينات أصبحت البحرين تســـتضيف بشـــكل منظم السباقات الدولية 
، و�ف ي

الما�ف
المنوعة من ســـباقات الرعـــة والوتو كروس مـــروراً بالراليـــات وســـباقات التحمل الخاصة 

بالكارتنـــغ، لهذا فإنه مـــن الأهمية التذكري بـــإرث المملكة عى صعيد الرياضـــة الميكانيكية.
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وكان نــادي البحريــن للســيارات يســعى بخطــط طموحــة لبنــاء 
ــا  ــرّت به ي م

ــيت ــة ال ــروف الصعب ــًة للظ ــن نتيج ــه، ولك ــاص ب ــر خ مق
وع،  مكانــات الماديــة الالزمــة لتمويــل المــرش الرياضــة آنــذاك ولقلــة الإ
ي 

فــإن نشــاط النــادي تراجــع وفــرت الحمــاس الــذي عاشــته الرياضــة �ف
ــينات. الخمس

ي تحــت 
�ت ي العــام 1972 أقيــم ســباق تســلق مرتفــع الرفــاع الــرش

و�ف
ي المنطقــة الواقعــة شــمال شــارع 

كــة بابكــو وكالتكــس �ف رعايــة �ش
، وعــرف مشــاركة 56 ســيارة توزعــت عــى 7 فئــات حســب قــوة  عــواىلي
ي 1974 أقيــم ســباق تســلق هضبــة الرفــاع 

وســعة كل محــرك. و�ف
ــوا إىل 85  ــاىلي ليصل ي العــام الت

بمشــاركة 70 ســائقاً ارتفــع عددهــم �ف
ــاس  ي حس

و�ف ــرت ــاز اليك ــال جه ــدث إدخ ــرف الح ــت ع ي وق
ــائقاً، �ف س

قــادر عــى تســجيل الوقــت بدقــة متناهيــة بــدلً مــن ســاعة التوقيــت 
ــة. ــنوات الماضي ــباقات الس ي س

ــتخدمة �ف ــة المس اليدوي
ي اســتضافت 

ي ينايــر/ كانون الثا�ف
ي مطلــع العــام 1978 وتحديــداً �ف

و�ف
ــة الأوىل  ــكل الجول ــا، وش ــى أراضيه ــم ع ــن أول راىلي دوىلي أقي البحري
مــن أصــل ثــالث جــولت )قطــر، الكويــت( اشــتملت عليهــم البطولــة، 

ي المنامــة.
وابتــدأ مــن أمــام فنــدق الخليــج �ف

ي العــام التــاىلي نُظــّم راىلي البحريــن وشــكل الجولــة الثالثــة مــن 
و�ف

ف  ق الأوســط للراليــات، كمــا كان لهتمــام المســئول�ي بطولــة الــرش
ــى  ــس الأع ــام للمجل ــر الع ــه المدي ــه، إذ افتتح ي إنجاح

ــري �ف دور كب
ــة،  ــيخ عيــى بــن محمــد آل خليف ــباب والرياضــة حينهــا الش للش
ــت  ــافة قارب ــى مس ــم ع ــا بينه ــوا فيم ــاركون ويتنافس ــق المش لينطل

اً. 500 كيلومــرت
ي البطولــة، وأعطــى حينهــا 

ي العــام التــاىلي حمــل الــراىلي الرقــم 2 �ف
و�ف

ــا الشــيخ  ــة حينه ــة الأولمبي ــس اللجن ــرة القــدم ورئي ــس اتحــاد ك رئي
عيــى بــن راشــد آل خليفــة، شــارة البــدء مــن أمــام فنــدق هيلتــون 

ي شــيكر مهتــا.
البحريــن، وانتهــى الحــدث بفــوز الفريــق الكيــيف

ي العــام 1982 
ي العــام الــذي تــاله غابــت البطولــة لتعــود �ف

و�ف
ــات، إذ شــّكل راىلي  ــج للرالي ــة الخلي ــدة هــي بطول تحــت تســمية جدي

البحريــن أوىل جولتهــا.   
وعــرف العــام 1984 تنظيــم راىلي البحريــن الــدوىلي الــذي كان 
ي 

ق الأوســط للراليــات، البطولــة الــيت ســبباً وراء انطــالق بطولــة الــرش

ــة  قليمي ــة الإ ــا الحــارصف البطول ــك الوقــت وحــيت وقتن ــذ ذل ــت من بقي
اف مــن قبــل التحــاد  ي منطقتنــا وتحظــى باعــرت

ي تُنظــم �ف
الوحيــدة الــيت

ــة  ــة حقب ــة نهاي ــراىلي بمثاب ــا«، كمــا كان هــذا ال ــدوىلي للســيارات »في ال
نجــازات عــى صعيــد رياضــة الســيارات  زمنيــة حافلــة بالنشــاطات والإ
ي الجزيــرة 

الراليــات الدوليــة �ف البحرينيــة بعدمــا توقــف تنظيــم 
ــة. العربي

ة لرياضــة  والعــودة لــم تكــن إل مــع إدخــال منافســة جديــدة ومثــري
ق الأوســط، ُعرفــت ببطولــة تحــّدي الصحــراء،  ي الــرش

الســيارات �ف
ــت  ــي. وتألف ــع الرباع ــيارات الدف ــا بس ي رالياته

ــاركة �ف ــرت المش وح
ــن  ي كل م

ــت �ف ــولت أقيم ــالث ج ــن ث ــا الأول م ــالل عامه ــة خ البطول
جــذب  ي 

�ف البطولــة  هــذه  ونجحــت  والأردن.  والبحريــن  الكويــت 
ــة. ي المنطق

ــات �ف ــائقي الرالي ــرع س ــام أب اهتم
ــام  ــار الع ف انتظ ــ�ي ــيارات البحريني ــة الس ــاق رياض ــى عّش وكان ع
ــة  ــد إىل بطول ــن جدي ــام م نضم ــن لالإ ــودة البحري ــهدوا ع 2000 ليش
ة  ــاب دام زهــاء الســتة عــرش ــات، أي بعــد غي ق الأوســط للرالي ــرش ال
ي راىلي 

اع الفــوز �ف ف ي تمّكــن فيهــا محمــد بــن الســليم مــن انــرت
عامــاً، والــيت

. ــدوىلي ــن ال البحري
ــط  ق الأوس ــرش ــة ال ــة بطول ــن روزنام ــن ع ــاب راىلي البحري ــد غ وق
، إذ  ــاىلي ــام الت ــالل الع ــد خ ــن جدي ــود م ــام 2003 ليع ــات الع للرالي
ي النهايــة تمكــن الشــيخ خالــد 

حفــل بالكثــري مــن النديــة والتشــويق، و�ف
اع المركــز الأول مســجالً بذلــك فــوزه الــدوىلي الأول  ف القاســمي مــن انــرت
ي العــام 

ي أواخــر الموســم بلقــب البطولــة. و�ف
الــذي كان ســبباً لفــوزه �ف

التــاىلي حّقــق القطــري نــارص بــن صالــح العطيــة انتصــاراً بفــوزه 
ــّم تنظيمــه. ــراىلي الــدوىلي الأخــري الــذي ت ، وكان هــذا ال ــراىلي بال

ي العــام 2004 دخلــت مملكــة البحريــن تاريــخ رياضــة الســيارات 
و�ف

ي أبريــل/ نيســان إحــدى 
مــن أوســع أبوابــه، عندمــا اســتضافت �ف

ي تعتــرب قمــة رياضــة 
جــولت بطولــة العالــم للفورمــول 1 الــيت

الســيارات عــى ارض حلبــة البحريــن الدوليــة، لتكــون البحريــن بذلــك 
ف احتضــان إحــدى جــولت بطولــة  ق أوســطية تنــال �ش أول دولــة �ش
العالــم للفورمــول 1، وكانــت كذلــك خطــوة أخــرى جديــة تؤّكــد دور 
ارة  ي والريــادي بعدمــا انطلقــت منهــا �ش

مملكــة البحريــن الريــا�ف
. ي ــج العــر�ب ــة الخلي ــات منطق ــا الحلب الرياضــة ولتعــّم بعده
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إيكليستون الثري المتسلط 
الذي ُأقصي من الفورموال 1

ــرش  ــدى أك ــول 1 إىل إح ــتون الفورم ي إيكليس
�ف ــري ي ب

ــا�ف يط ــّول الرب ح
الرياضــات ثــراء وشــعبية، بعدمــا أدارهــا لعقــود بأســلوبه الُمتســلط، 
جمــع فيهــا ثــروة شــخصية طائلــة، إل أن هــذه النجــازات لــم تحــل 

ــة. ــه مــن إدارة البطول دون إقصائ
ــيارات  ــع الس ــة بي ــن مهن ــادم م ــاً(، الق ــتون )86 عام وأدار إيكليس
ــكل  ــم ب ــد، وتحك ــن حدي ــد م ــة الأوىل بي ــة الفئ ــتعملة، رياض المس
ــة ذات  ــة تجاري اطوري ــا إىل إمرب ــود وحوله ــن 4 عق ــرش م ــا لأك مفاصله

ــة. ــة فارق عالم
ــررت  ــا ق ــش، بعدم ــى الهام ــاً ع ــه حالي ــد نفس ــل يج إل أن الرج
كيــة إقصــاءه لمصلحــة تشــايس كاري،  ي ميديــا« الأمري

�ت مجموعــة »ليــرب
ــتون »ل  ــه إيكليس ــال عن ي ق

�ف ــب �ش ي منص
ــاً، �ف ــاً فخري ــميته رئيس وتس

أعــرف مــا هــو«.
ي 

ــر �ف ــدل، إذ اضط ــن الج ــة م ــتون خالي ة ايكليس ــري ــن مس ــم تك ول
2014 إىل دفــع مبلــغ 100 مليــون دولر للســلطات الألمانيــة كتســوية 
ــون  ــع 44 ملي ــة دف ي قضي

ــه بتهــم الفســاد والرشــوة، �ف بعــد محاكمت
ي 2006 

« �ف ي ي المــرف البافــاري »بايــرن ال �ب
دولر لمســؤول ســابق �ف

و2007.
اء حقــوق بطولــة العالــم لســباقات  وكان المبلــغ متعلقــاً بــرش
فورمــول 1. وجنبتــه التســوية احتمــال الحكــم عليــه بالســجن لمــدة 

ــوام. ــغ 10 أع ــد تبل ق
ي عالــم الفورمول 

ون �ف وعــى رغــم هــذه التهــم بالفســاد، بقــي كثــري
ي رفــع مصــاف هــذه الرياضة.

1، أوفيــاء لمســاهمة إيكليســتون �ف
ــت:  ي ذاك الوق

ــر �ف ــول كريســتيان هورن ــد ب ــق ري ــر فري ــال مدي وق
ي إيكليســتون، للطريقــة 

�ف »الفورمــول 1 هــي مــا هــي عليــه بفضــل بــري
ي بــيف فيهــا هــذه الرياضــة خــالل الأعــوام الـــ 35 الماضيــة«.

الــيت
ي مواجهــة مشــاكل 

وأضــاف »أعتقــد أننــا مــن دونــه، ســنكون �ف
ة«. كبــري

ثروة تناهز 3 مليارات دوالر

اً(  لقــر قامتــه )1,59 مــرت لقــب إيكليســتون »نابليــون« نظــراً 
وأســلوب إدارتــه. وتقــدر مجلــة »فوربــس« ثروتــه بزهــاء 2,9 مليــاري 

. كي دولر أمــري

ــر جــدلً  ــار الملياردي ي إدارة الفورمــول 1، أث
ــداً مــن أســلوب �ف وبعي

ــادة  ــل »الق ــه يفض ــا إن ــال فيه ــات ق ــا أدىل بتريح ي 2009، عندم
�ف

الأقويــاء«، واعتــرب أن الزعيــم النــازي أدولــف هتلــر »كان قــادراً عــى 
إنجــاز الأمــور«، وأن الديمقراطيــة لــم تكــن الصيغــة السياســية 

ــا. يطاني ــة لرب المالئم
ــة  ي قضي

ــدل �ف ــدار ج ــتون م ــام 1997، كان إيكليس ــة الع ي نهاي
و�ف

ي 
لييف ــرت ــه اس ــون جني ــه 1,5 ملي ع قيمت ــرب ــق بت ــرى، تتعل ــة أخ خالفي

ي الســابق 
يطــا�ف لصالــح حــزب العمــال بزعامــة رئيــس الــوزراء الرب

. ــري ي بل
ــو�ف ط

ي الكيميــاء، وعــرف بشــعره الــذي غــزاه 
ويحمــل إيكليســتون إجــازة �ف

ته كبائــع ســيارات ودراجــات  . بــدأ مســري ف الشــيب ونظارتيــه الداكنتــ�ي
ة، قبــل  ف ة وجــري ي ســباقات الســيارات لفــرت

ناريــة مســتعملة، وشــارك �ف
ة بعــد تعرضــه لحــوادث عــدة. ته القصــري أن تتوقــف مســري

وانتقــل إيكليســتون بعــد ذلــك إىل الجانــب الداري، وعمــل كوكيــل 
ي الواعــد ســتيوارت لويس-إيفانــز 

يطــا�ف لأعمــال ســائق الفورمــول 1 الرب
ــوىل  ي حــادث العــام 1958. وبعــد عقــد مــن الزمــن، ت

ي �ف
ــو�ف ــذي ت ال

ي 
ي أيضــاً �ف

إدارة أعمــال الســائق النمســاوي يوخــن رينــدت الــذي تــو�ف
ي 1970.

حــادث �ف
ــدأ نفــوذ إيكليســتون بالتنامــي تدريجــاً مــع  ، ب ف ــك الحــ�ي ــذ ذل ومن
ي للفورمــول 

توليــه مســئوليات التفــاوض عــى حقــوق النقــل التلفزيــو�ف
م عــى أســاس كل ســباق بمفــرده. ف تــرب ي ذلــك الحــ�ي

ي كانــت �ف
1، والــيت

عالنية  وكان إيكليســتون مــن الأوائــل الذيــن أدركــوا أهميــة الرعايــة الإ
ي الفورمــول 1، وأصبــح المديــر الحــري لحقــوق الســباقات، وتــوىل 

�ف
ف وقنــوات التلفزيون. التفــاوض مــع حلبــات الســباق والمعلنــ�ي

ته المهنيــة.  ولــم تكــن حياتــه الشــخصية أقــل ضجيجــاً مــن مســري
فهــو اضطــر لدفــع تعويــض بقيمــة مليــار يــورو للطــالق مــن زوجتــه 
ــة  ــزوج للمــرة الثالث ي 2012، ت

ا. و�ف ــرت ــه تمــارا وب ــدة ابنتي ســالفيكا، وال
ي تصغــره بـــ 46 عامــاً، 

ازيليــة فابيانــا فلــوسي الــيت وهــذه المــرة مــن الرب
ي 

ى �ف ــرب ــزة الك ي ســباق الجائ
ــرة الأوىل �ف ــا للم ــى به ــد التق ي كان ق

ــيت وال
بالدهــا.
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10 حقائق غريبة يجب 
أن تعرفها عن عالم الفورموال 1

80 ألف قطعة ¡

ــب  ــة الفورمــول 1 يتطل ي بطول
ــع أي ســيارة للمشــاركة �ف ــد تصني عن

ــة. وني ــة وإلكرت ــف قطعــة ميكانيكي ــر 80 أل الأم

الزي الرسمي ¡

يرتــدي الســائق بدلــة تســتطيع أن تحميــه مــن درجــة حــرارة تبلــغ 
840 درجــة مئويــة لمــدة 11 ثانيــة.

 عمر املحرك ¡

ف  ي لســيارة الفورمــول 1 بعــد ســاعت�ي
ا�ف ينتهــي عمــر المحــرك الفــرت

ي قــد يمتــد 
ــة الــيت ــة الســباق، عــى عكــس الســيارات العادي مــن نهاي

عمــر محركهــا لـــ 20 عامــاً.

 1 3-  كيلوغرامات ¡

ــه  ف 1 إىل 3 كيلوغرامــات مــن وزن ــ�ي يخــر ســائق الفورمــول 1 مــا ب
ي الســباق بســبب العــرق وحــرارة مقعــد الســيارة.

خــالل المشــاركة �ف

18000 دورة يف الدقيقة ¡

ــف دورة  ــادة لـــ18000 أل ــول 1« ع ــيارة »الفورم ــرك س ــل مح يص
ي 

ــرة �ف ــط 300 م ــد ويهب ــس يصع ي أن المكب
ــيف ــذا يع ــة، وه ي الدقيق

�ف
ــة. الثاني

أفضل 5 فرق ¡

ي 
اري أفضــل فريــق �ف بحســب تصنيــف مجلــة »فوربــز« تعتــرب فــري

تاريــخ »الفورمــول 1« ثــم مرســيدس، ريــد بُــل، ويليامــز، ماكالريــن.

 160 كلم/ساعة ¡

ممكــن لســيارة الفورمــول 1 أن تصــل لرعــة 160 كلم/ســاعة خــالل 

4 ثــوان فقــط.

3 ثوان ¡

طــارات بعــد كل لفــة خــالل الســباق 3  ــري الإ ــة تغي تســتغرق عملي

ثــوان فقــط.

الشامبانيا ¡

ــن  ــول 1 م ــباق الفورم ــوز بس ــد الف ــامبانيا بع ــال بالش ــدأ الحتف ب

ف ل  ــائق�ي ــإن الس ــن ف ي البحري
ــام 1950، و�ف ــذ الع ف من ــائق�ي ــل الس قب

بــون الشــمبانيا التقليديــة عــى المنصــة، وبــدل مــن ذلــك فإنهــم  يرش

. ــورد غــري الكحــوىلي ــاء ال اب م ــون �ش ب يرش

550 كغم ¡

تزن سيارة الفورمول 1 550 كغم تقريباً.

تعترب رياضية الفورمول 1 هي الرياضة الأشـــهر والأكرب عى مســـتوى  ¡
ات  ف ي العالـــم، وخصوصا لما فيهـــا من مري

ســـباقات الرعـــة والمحركات �ف
مختلفـــة تمامـــاً عـــن الســـيارات العادية.وفيما يـــىي بعـــض المعلومات 
ف  ي قـــد يجهلها الكثـــري من الناس ل ســـيما أشـــد المتابع�ي

والحقائـــق اليت
لهـــذا النوع مـــن الرياضات:
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قائــالً  ي 
الريــا�ف للوســط  بــه  أدىل  ي تريــح 

�ف ي 
الزيــا�ف وأضــاف 

ــززت  ــنة ع ــول 1، 13 س ــباق الفورم ــة س ــتضافة المملك ــتمرار اس »اس

مــن مكانــة البحريــن عــى الخارطــة الدوليــة لرياضــة الســيارات وعــرف 

ف مــن الحضــور والــزوار والفــرق المشــاركة ومشــاهدي  ات الماليــ�ي عــرش

ف خالفــا  ي جميــع أنحــاء العالــم مــن نحــن كعــرب وخليجيــ�ي
التلفــاز �ف

لمــا تتناقلــه وســائل العــالم الغربيــة. عندمــا نقــول اننــا نســتضيف 

الفورمــول 1 فهــذا بحــد ذاتــه رســالة، اذ نســتطيع ان ندير اســتثماراتك 

ــة«. ي المئ
ي 100 �ف

ــيف ومصانعــك واموالــك بطاقــم بحري

ي 
ي متمــرس �ف

ي فــيف
ف بإنتــاج كادر بحريــيف وأضــاف »نفخــر ونعــرت

وإدارة   1 للفورمــول  الســنوية  والســتضافة  الســيارات  ميكانيكيــة 

ي الســنوات 
ي تراكمــت �ف

ات الــيت مختلــف الســباقات الأخــرى والخــرب

ــرار نجــاح الســتضافة  ــا لتك ــا تقودن ــا تحقــق مــن خالله ــة وم الماضي

ــن هللا  ــل م ــذا بفض ــدارة، وه ي الص
ــة �ف ــاءات البحريني ــت الكف وجعل

ــك  ي ــة الرش ــن الدولي ــة البحري ــل حلب ــة مث ــم وجــود منشــأة رياضي ث

ى  الرئيــىي لالتحــاد، إذ قمنــا بتنظيــم ســباق جائــزة أوروبــا الكــرب

ــة باكــو والــذي حقــق نجاحــاً  ي بالعاصمــة الأذربيجاني
العــام المــا�ف

ي طرقــات وشــوارع 
باهــراً، وكان بمثابــة التحــدي الكبــري كــون الســباق �ف

المدينــة، ولكــن شــبابنا تمكــن عــى رغــم كل تلــك التحديــات بتقديــم 

ــتويات«. ــع المس ــى جمي ــاً ع ــح تنظيمي ــباق ناج س

راشد الزياني ... لـ »}«: 
فخورون بما وصلنا إليه

الخبرات التي تراكمت تقودنا لتكرار نجاح االستضافة

ي أن التحاد  ¡
ي للســـيارات راشـــد عبداللطيف الزيـــا�ف

ف الر العام بالتحاد البحرييف أكد أم�ي
ي 

ي رياضة الســـيارات مـــن خالل نرش ثقافـــة الرياضة �ف
ف �ف يســـعى دائما لتحقيـــق رؤيته بالتمري

ي تهدف إىل الســـالمة عى الطريق.
امـــج اليت المملكـــة ودعم الرب



47



ي »انجــازات التحــاد ليــس لهــا حــدود فقــد تــم اعتماد 
وتابــع الزيــا�ف

ــيارات  ــة الس ــكام رياض ي لح ــيب ــر تدري ي كمق
ــا�ف ــام الم ــن الع البحري

)المارشــالز( يؤكــد مــا وصلــت إليــه رياضــة الســيارات البحرينيــة مــن 

ــى أرض  ــم ع ي ومقي
ــيف ــه كل بحري ــر ب ف يفتخ ــرش ف وم ــري ــتوى مم مس

ي ادارة 
ــة �ف افي ــة واحرت ــدرة عالي ــاءة وق ــن كف ــوه م ــا قدم ــة، لم المملك

ــاً حــيت أصبحــوا  ــاً أو خارجي وتنظيــم مختلــف الســباقات ســواء محلي

ــدة دول  ــن ع ــيارات م ــة للس ــادات الوطني ــل التح ــن قب ــون م يطلب

ي يتبوأهــا 
ي المنطقــة أو خــارج المنطقــة، كذلــك المناصــب الــيت

ســواء �ف

 )FIA( ــدوىلي للســيارات ي اللجــان التابعــة لالتحــاد ال
ــن �ف ــاء البحري أبن

ــن  ــاد البحري ــم اعتم ي ت
ي العــام المــا�ف

ــه �ف ــا أن ــر هن ويجــب أن نذك

ف بــه لتدريــب الطواقــم والكــوادر  ي إقليمــي معــرت كمقــر تدريــيب

ي  ي العالــم بعــد ألمانيــا، وحصــول الفريــق الطــيب
الطبيــة كمقــر ثــاٍن �ف

ي التقييــم 
ي عــى درجــة المتيــاز للســنة الثالثــة عــى التــواىلي �ف

البحريــيف

ــل  ــباق التحم ــول 1 وس ــباقات الفورم ي س
ــدوىلي �ف ــاد ال ــنوي لالتح الس

از  ف ، إن هــذه العتمــادات الدوليــة إنمــا تدعونــا للفخــر والعــرت الــدوىلي

ــه  ــهد ل ــح يش ف واض ــري ــن تم ــيارات م ــة الس ي رياض
ــه �ف ــا الي ــا وصلن لم

ــع«. الجمي

اتيجية لالتحاد رؤية واضحة وأهداف إس�ت

ي 
ي للســيارات الزيــا�ف

ف الــر العــام بالتحــاد البحريــيف وأوضــح أمــ�ي
ة التحــاد  ي مســري

ا �ف أن اللجنــة الأولمبيــة البحرينيــة تلعــب دورا كبــري
ة مــن  ي للســيارات ودعمهــا الالمحــدود، وبمتابعــة مبــا�ش

البحريــيف
ي للســيارات ورئيــس اللجنــة الدوليــة للكارتنــغ 

رئيــس التحــاد البحريــيف
ــذ  ي تنفي

ــص �ف ــاد حري ــة، التح ــى آل خليف ــن عي ــدهللا ب ــيخ عب الش
ي احتضــان المملكــة 

سياســات المجلــس العــى للشــباب والرياضــة �ف

ى والنشــطة المصاحبــة لهــا، وتماشــيا مــع الهــداف  للفعاليــات الكــرب

ي الحــرص عــى تطويــر الكــوادر 
اتيجية للجنــة الولمبيــة �ف الســرت

ــب المســتمر ودعــم العمــل التطوعــي  ــن خــالل التدري ــة م البحريني

ات، هــذا مــن  ي هــذه الســباقات العالميــة واكتســاب الخــرب
للمشــاركة �ف

ي التطويــر، 
ة المحليــة مســتمرة �ف جانــب ومــن جانــب آخــر فــإن المســري

ي ينظمهــا التحــاد قد حققت 
إذ إن ســباقات الأوتوكــروس المحليــة الــيت

ي نســعى لهــا، فقــد كانــت الفكــرة الأوىل بزيــارة محافظــات 
الرؤيــة الــيت

ي كل المحافظــات مــن 
البحريــن الأربــع واقامــة هــذه الســباقات �ف

ي الطرقــات العامــة، 
أجــل جــذب الشــباب وابعادهــم عــن ممارســتها �ف

وبالفعــل وبفضــل تعــاون وتكاتــف مختلــف الجهــات معنــا تحققــت 

ي كل جولــة يــزداد 
ف جــددا وكان العــدد �ف هــذه الرؤيــة وكســبنا ممارســ�ي

ت  ي حــرف
ة الــيت ف جــدد إىل جانــب الجماهــري الغفــري ونكســب متســابق�ي

ي أوصلهــا التحــاد للجميــع 
هــذه الســباقات، إذ إن الرســالة الــيت

ي تنظيــم الســباقات المحليــة 
هــي وتطبيــق أعــى معايــري الســالمة �ف

والدوليــة والعالميــة وأن عنــري الأمــن والســالمة مــن أهــم أســس 

ــعون  ي يس
ــيف ــيارات البحري ــاد الس ي اتح

ــم �ف ــيارات، وإنه ــة الس رياض

جمتهــا عــى أرض الواقــع. ــن لرت جاهدي

ا ل يحتمل التفويت سيكون سباقا مث�ي

ي  ــيب ــاق ومح ــع عش ــوة لجمي ي دع
ــا�ف ــه الزي ــه، وج ــام حديث ي خت

و�ف

رياضــة الســيارات للحضــور وعــدم تفويــت الفرصــة لمتابعــة الســباق 

ــت  ــول 1 تح ــم للفورم ــة العال ــد لبطول ــم الجدي ــن الموس ــث م الثال

ات  اً بحكــم التغيري شــعار )عيشــها ويانــا( والــذي ينتظــر ان يكــون مثــري

ي البطولــة، والســتمتاع بجميــع الفعاليــات 
ي حدثــت �ف

ة الــيت الكبــري

هــا. ي أعدتهــا حلبــة البحريــن الدوليــة لزوارهــا وجماهري
المتنوعــة الــيت
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تقدم هدايا وتذاكر دخول للفورموال 1 
في مسابقة »امسح واربح مع فيراري«

ي  ¡
اشـــتهر اســـم مجموعة الحـــواج منذ عقـــود �ف

تجارة العطـــور وليزال هذا الســـم العالمـــة الرائدة 
ي جميـــع أنحاء 

اتيجية �ف ي مواقـــع اســـرت
ولهـــا متاجـــر �ف

مملكـــة البحريـــن. وتمثـــل المجموعـــة العديـــد من 
ونيات  لكرت العالمـــات التجارية العالمية منها عمـــالق الإ
كـــة بارتباطها بعالـــم الماركات  سامســـونج، تُعرف الرش
ات التجميل،  ي مجـــال العطور، ومســـتحرف

ة �ف الشـــهري
والســـاعات، والمنتجـــات الجلديـــة، كما تمثـــل أيضاً 
ها  متاجـــر سواروفســـ�ي وحقائـــب سامســـونايت وغري
التجارية  العالمـــات  مـــن 

 . لمية لعا ا

عبدالوهاب الحواج: 
المثابرة والصدق واألمانة 
سبب نجاح مجموعة الحواج

عبدالوهاب الحواج
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العــام  الأعمــال والمديــر  لقــاء مــع رجــل  لـــ »الوســط«  وكان 

لمجموعــة الحــواج، عبدالوهــاب الحــواج حيــث تمكــن مــن أن يقــود 

ي وضــع 
، �ف ي المحيــط المحــىي

ي تملــك شــهرة واســعة �ف
المجموعــة الــيت

ي ازدهارهــا وانتشــارها مــن خــالل 
ي ســاهمت �ف

أســس العمــل الــيت

ــتقبل  ــنوية تس ــا الس ــدى، وكعادته ــدة الم ــة بعي ــن رؤي ــه م ــا يملك م

ى  ي احتفــالت جائــزة البحريــن الكــرب
مجموعــة الحــواج هــذا العــام �ف

اري« حيث ســتقدم  »للفورمــول 1« بمســابقة »امســح واربــح مــع »فــري

ى. وفيمــا  جوائــز هدايــا وتذاكــر لدخــول ســباق جائــزة البحريــن الكــرب

ــاء: ــىي كان اللق ي

ي العمل...  �
نـــا عـــن »مجموعة الحـــواج« وتاريخهـــا �ن أخ�ب

النشـــأة؟ كانت  وكيف 

 اليـــوم تعتـــرب مجموعة الحـــواج من وأعـــرق أكرب الأســـماء  �

ات التجميـــل، حيث إن  ي تجـــارة العطور ومســـتحرف
المشـــهورة �ف

المجموعـــة وكل عـــام تكرب وتتطـــور، اليوم بات لدينا اســـم عريق 

ف به  كات العالمية، وهو مـــا نعرت ومرمـــوق متـــداول من قبـــل الـــرش

لأنـــه نتاج عمل ســـنوات طويلة من التعامل بصـــدق وأمانة ووضوح 

وهي صفات اكتســـبناها مـــن الوالـــد الوجيه يوســـف عبدالوهاب 

الحـــواج رحمـــة هللا، طوال ســـنوات عملـــه وحافظنـــا عليها بعد 

مماتـــه، حيث مازلنـــا نعمل عى تلك الأســـس والمبـــادئ لأنها هي 

الســـبب الذي أوصلنـــا إىل ما نحن عليـــه اليوم ول ننـــى فضله. 

ة ومتنوعة،  � واليـــوم كما تعرفون أن للمجموعة نشـــاطات كثـــري

ي مجـــال والعطـــور وأدوات التجميل والســـاعات 
فنحـــن نعمـــل �ف

ونيـــات إىل جانـــب وجـــود الكثـــري مـــن العالمات  لكرت وكذلـــك الإ

ي مملكـــة البحريـــن وخارجها من 
ي تعمل �ف

التجاريـــة العالميـــة الـــيت

خـــالل مجموعـــة الحواج.

وعك؟ وكيف  � ي بنـــاء م�ش
ما هـــو أصعب موقف واجهتـــه �ن

واجهته؟ 

وع توجـــد به بعـــض أو الكثـــري من  � طبعـــاً كل عمـــل ومـــرش

ف والجتهاد،  الصعوبـــات وهلل الحمـــد والتوفيق مـــن رب العالمـــ�ي

تتفتـــت كل هذه الصعاب، وليس من الســـهولة أن تبـــدأ العمل من 

ي حققناها بســـبب المثابرة 
، وكل هـــذه النجاحات اليت الصغـــر وتكرب

والصدق والأمانة هي أســـباب نجاحنا، وســـمة الصـــدق والأمانة قد 

ورثناها مـــن آبائنا وأجدادنا، حيـــث إننا تغلبنا عـــى ذلك من خالل 

بنـــاء قاعدة قوية وأســـس عمل صحيحـــة وثابتة. 

ما هـــي اســـتعدادات مجموعـــة الحواج خالل اســـتقبال  �

ى؟ مملكـــة البحرين لســـباق الجائـــزة الك�ب

ف أن مملكـــة البحرين  � هلل الحمـــد ومـــن أول عام نفتخـــر ونعرت

ى  تحتضن مثـــل هذا الحـــدث الكبري ســـباق جائزة البحريـــن الكرب

ي ذلك بفضـــل وىلي العهـــد نائب القائـــد الأعى 
للفورمـــول 1، يـــأ�ت

النائـــب الأول لرئيـــس مجلس الـــوزراء بمملكـــة البحرين، صاحب 

الســـمو الملـــ�ي الأمري ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، لجلب هذا 

الحـــدث إىل مملكة البحريـــن، وهو فخر وعز لنـــا، ونحن كمجموعة 

ف لهـــذه الرياضة العظيمـــة إىل يومنا هذا.   الحـــواج من أول الداعم�ي

وتقـــوم المجموعة بـــكل عام بعمـــل مهرجان خـــاص بطرح  �

عطر يتناســـب مـــع الحدث ونحـــن وكالء لعطور الســـيارات كعطر 

ي كل عام نحتفل بشـــكل 
بنتىي ووكالء عطور المرســـيدس، وكعادتنا �ف

ى للفورمول 1  ف بمناســـبة ســـباق جائـــزة البحرين الكـــرب خاص وممري

ة الســـباق نفســـها، كما ســـنقوم خالل  ي فرت
بطرح عطـــر جديدة �ف

اري »امســـح واربـــح« لجميع  الحـــدث بعمل مســـابقات لعطور فري

ي جميـــع محالت الحـــواج حيث ســـتكون الجـــواز هدايا 
زبائننـــا �ف

ى للفورمول  وتذاكر دخول لمشـــاهدة ســـباق جائزة البحرين الكـــرب

 .1

ي  �
اء النـــاس للعطـــور كهداية �ن  مـــا هو المعـــىن مـــن �ش

؟ ت سبا لمنا ا

تعتـــرب العطور هي مـــن مكمالت الحيـــاة اليوميـــة ول يمكن  �

ف يكمل أناقته  ي كامـــل أناقته من دون عطر ممـــري
نســـان أن يكون �ف لالإ

إل برائحـــة طيبـــة زكية حيـــث الكثري مـــن الزبائن يمكـــن أن يرف 

اء العطور أكرش من رصفهـــم عى الأكل، وتشـــكل العطور  عـــى �ش

ي وقتنـــا الحاىلي مـــن حياتنـــا اليومية وهـــو تعبري 
جـــزءاً أساســـياً �ف

 . للشخصية

ما مدى اســـتفادتكم مـــن اتفاقيـــة التجارة الحـــرة، ع�ب  �

كا؟  اد منتجات مـــن أم�ي اســـت�ي

اد وتصدير  � اً من اســـتري أكيد قد اســـتفادت مملكة البحرين كثري

كيـــة من اتفاقية التجارية الحـــرة، إن مجموعة الحواج  البضائع الأمري

اد وتصديـــر العطور  ي اســـتري
تتعامـــل مع جميـــع دول العالـــم �ف

اً وخصوصاً مع فرنســـا لأنها من أكـــرب الدول  ونحـــن نتعامـــل كثـــري

ي صناعة العطـــور ول ننى الوليـــات المتحدة كذلك 
المشـــهورة �ف

ة من المـــاركات العالمية المشـــهورة ونحن نمثل  ي الكثري
مشـــهورة �ف

ي مجال صناعة 
اً �ف كات ووكالء لها حيـــث إن لها باعاً كبـــري هذه الـــرش

كا هي أكـــرب منافس  ات التجميل وتعتـــرب أمري العطـــور ومســـتحرف

ي مجال صناعـــة العطور. 
لفرنســـا �ف

نشـــاء مصنع للعطور  � هل لدى مجموعة الحـــواج خطة لإ

البحرين؟  ي 
�ن

ي الوقت الراهن، وهناك الكثـــري ممن يحثوننا  �
ء �ف ي

 ل يوجـــد سش

كات، يوجد لدينـــا حالياً  عى إنشـــاء المصنع مـــن الأفـــراد والـــرش

مصنـــع صغري لعمل خلطـــات العطور الخاصة للمناســـبات، ونحن 

ي المســـتقبل بدراســـة وعمل 
نعمـــل عـــى إنتاجها محليـــاً، ونأمل �ف

ي البحرين، حيـــث إن الكثري من 
نتـــاج بخاخات العطـــور �ف مصنع لإ

ف باســـم الحواج،  كات والزبائـــن يحثوننا عى إنتـــاج عطر ممري الـــرش

ي إنتاج هذا العطـــر لأننا نتعامل 
ف �ف يجـــب أن نكون حذرين ودقيقـــ�ي

مع عالمـــات تجارية مشـــهورة وعالمية. 

ما هـــي خطـــة المجموعة للعـــام 2017؟ هل سنشـــهد  �

افتتـــاح فروع جديـــدة ومشـــاريع تختلف عن صناعـــة العطور؟ 

ــا  ــاريعها ولدين ــن مش ــف ع ــوم ل تتوق ــواج الي ــة الح - إن مجموع

امــج تعتمــد عــى الوقــت  ــدة دائمــاً، وهــذه الرب خطــط وبرامــج جدي

ــم  ــدة مه ــع جدي ــد مجم ــالً إذا وج ــا، فمث ــا أو توافره ــى وجوده وع

ي كل مــكان. 
ــن ونؤكــد أن بصمــة الحــواج ســتكون �ف ســنكون متواجدي

نشــاء ولمحدوديــة المســاحة والمــكان  يوجــد مجمــع جديــدة قيــد الإ

ي المرحلــة الثانيــة مــن المجمــع، ولــدى المجموعــة 
قــد تــم وعدنــا �ف

خطــة للدخــول بمــا يتمــاسش مــع مســتوى ودرجــة الحــواج.
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قــال: »إن مجوهــرات الزيــن تســتهدف نقــل صناعــة الذهــب 

ي الوقــت الحــاىلي 
اً �ف ــري ــة«، وأضــاف: »نعــّول كث ــة إىل العالمي البحريني

ي أن 
عــى توجهنــا بتوســعة المصنــع وزيــادة حجــم العمالــة، �ف

نســتطيع تزويــد الســوق العالمــي بمنتجــات مجوهــرات الزيــن«.  

وفيمــا يخــص اســتضافة البحريــن لســباق الفورمــول1، قــال الزيــن: 

ة اســتضافة البحريــن لســباق  ي فــرت
»نــرى دائمــاً انتعاشــاً ســنوياً �ف

ــاء: ــص اللق ــىي ن ــا ي ــول 1«، وفيم الفورم

وعك؟ � ي بناء م�ش
 ما هو أصعب موقف واجهته �ن

ي العـــام 1974، واجهت  �
ي البدايـــة بعد وفاة والـــدي رحمه هللا �ف

�ف

مشـــاكل إرث عائلية ومادية، ومـــع وجود البنوك والإخـــوة الذين كانوا 

عـــى رؤوس هذه البنوك المحليـــة والأجنبية كانت لهـــم وقفة جبارة 

ي نجاح ورفع اســـم مجوهـــرات الزين.
ة ولهـــم الفضل الكبري �ف وكبري

ي الثمانينــات كانــت هناك 
وعنــا، و�ف ي مرش

ي بدايــة الســبعينات بدأنــا �ف
و�ف

ــة  ــا الدفع ــذي أعطان ــة، ال ــة القتصادي ي الحرك
ــداً �ف ة ج ــري ــرة كب طف

ي قطــاع الذهــب 
الأوىل والأمــل للعمــل واســتعادة اســم عائلتنــا �ف

بالذهــب  البحريــن  لنــا وعالقــة  بالنســبة  والمهــم  والمجوهــرات 

ــة.   وع العائل ــرش ــاح م ي إنج
ــري �ف ــا الكب ــرات وترابطه والمجوه

وهلل الحمــد وصلنــا إىل مــا وصلنــا إليــه بفضــل الوالــد وجــّدي اللذيــن 

ة أنــا وأخــي جهــاد كنــا  ي تلــك الفــرت
ي هــذه المهنــة وتواجــدي �ف

عمــال �ف

اً ونحــن الآن نعتــرب  كــة وتطــورت تطــوراً كبــري يــن، انتقلــت الرش صغري

ي صناعــة المجوهــرات عالميــاً 
ي ارتــأت �ف

كات البحرينيــة الــيت مــن الــرش

ي دول 
ي مــكان واحــد فقــط، ونحــن متواجــدون �ف

وســوقها ل يتوقــف �ف

ــأن  ــا الفرصــة ب ي الحقيقــة أتيحــت لن
مجلــس التعــاون الخليجــي، و�ف

ي دول مجلــس التعــاون، حيــث 
نتعامــل خــارج نطــاق البحريــن �ف

ء عليهــا ونعمــل فيهــا.  ــا نتــ�ي أصبحــت دول المجلــس وســادًة لن

نبيل الزين لـ»}«: 

نستهدف نقل صناعة الذهب 
البحرينية إلى العالمية... ونعيش 

انتعاشًا بفضل »الفورموال 1«

 رئيس مجلس إدارة مجوهرات الزين نبيل الزين

دعـــا  رئيـــس مجلـــس إدارة مجوهرات  ¡

ي حديث لـ«الوســـط«: 
الزين، نبيـــل الزين، �ف

ي إعـــادة افتتاح معـــرض »عجائب 
»للنظـــر �ف

الذهـــب«، مشـــيداً بدعـــم رئيس الـــوزراء 

صاحـــب الســـمو الملـــ�ي الأمـــري خليفة بن 

ســـلمان آل خليفـــة بدعـــم قطـــاع الذهب 

والمجوهـــرات، إذ قدم ســـموه الرعاية لهذا 

الحدث الذي كان يســـتقطب مشاركة واسعة. 

ح الزين أن تبـــدأ الجهـــات الحكومية  واقـــرت

»عجائب  معـــرض  إقامة  دراســـة  والمعنيـــة 

الذهب« بصورة ســـنوية، لفتـــاً أن المعرض 

ي 
ف �ف كان المعـــرض يســـتقطب المتخصصـــ�ي

صناعـــة الذهـــب والمجوهـــرات، إذ كانـــت 

ف  البحريـــن تســـتقطب عدد كبري مـــن المعن�ي

بالقطـــاع، لمـــا للبحريـــن من ســـمعة مكانة 

عالمية كأحد أبرز الـــدول المواكبة لالتجاهات 

والذهـــب  اللؤلـــؤ  صناعـــة  ي 
�ف الحديثـــة 

عاصمة  المنامـــة  تعتـــرب  إذ  والمجوهـــرات، 

عريقـــة لهـــذا القطاع«. 
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ي إبراز صناعة الذهب والمجوهرات؟   �
 ما هو تأث�ي الفن �ن

عملنا هـــو ذوق وفن، وهمـــا مطلبان أساســـيان لصناعة الذهب  �

ي صناعـــة وصياغة القطعة، كما 
والمجوهرات، وللرســـم دور مهم �ف

أن تصنيـــع القطعـــة يتطلب فنـــاً وطريقًة من أجل جـــودة العمل، 

وتعتمد المهنـــة عى نظرة المصمـــم، إما أن تصبـــح النظرة عادية 

للقطعـــة أو أن يكـــون لهـــا بعد كبـــري لتظهـــر بالشـــكل والجمال 

، وكالهمـــا يأتيان عـــى مراحل، من وضـــع الفكرة ومن  ف المطلوبـــ�ي

اً جـــودة العمل.  ســـم الفكرة وبـــدء تنفيذ الفكـــرة، وأخري الذي سري

براز جمال وصياغـــة المجوهرات.  وكل هـــذه المراحل مهمة جـــداً لإ

اء الذهـــب والمجوهرات  � كيف هـــو إقبال النـــاس عـــى �ش

المناســـبات؟ ي 
�ن كهدايا 

نحن أهـــل الخليـــج جميعـــاً تربّينا عـــى مقولـــة »الذهب هو  �

يّن  ف ون الذهـــب للرت ة طويلة يشـــرت زينة وخزينـــة«، والناس منذ فرت

ق آســـيا، وهـــؤلء يعتقدون  بـــه، خصوصاً أهل الخليج وســـكان �ش

اعتقاداً راســـخاً أن الذهب هـــو المالذ الآمن بالنســـبة لمدخراتهم، 

ي مناســـبات أهـــل الخليج. 
ونجـــد أن الذهب هو ســـيد الهدايا �ف

ي مصنع الذهب؟ وكـــم هي طاقته  �
ما هـــي آخر التطـــورات �ن

نتاجية؟  الإ

لدينـــا مصنـــع موجود حاليـــاً يعمل به نحـــو 130 عامـــالً، وكنا  �

بصـــدد دراســـة إنشـــاء مصنـــع آخـــر خـــارج المنامة، لكـــن بعد 

ًة أن نكون  وع وجدنا صعوبًة كبـــري دراســـة الجدوى من هذا المـــرش

كتنا عى  ي �ش
متواجديـــن خـــارج نطـــاق العاصمة، لأننـــا نعتمـــد �ف

البيع بالجملـــة، واعتاد زبائننا مـــن أهل الخليج واليمن والســـودان 

اء حاجاتهم مـــن البضائع مـــن مكان واحـــد، وقد يجدون  عـــى �ش

ًة أن نكون خـــارج نطاق العاصمة، كما أطالب بإنشـــاء  صعوبـــًة كبري

ف بتجـــارة اللؤلؤ.  مجمـــع لصناع الذهـــب والمجوهـــرات والعامل�ي

 هل لديكم توسع خارج البحرين إقليمياً أو عالمياً؟  �

ي دول مجلس التعـــاون الخليجي، ولدينا فروع  �
نحن متواجـــدون �ف

ي دولة 
، و�ف ي الرياض وجـــدة والخرب

ي المملكة العربية الســـعودية، �ف
�ف

، وكذلك لنا فروع  ي ي وأبوظـــيب ي د�ب
مـــارات العربية المتحـــدة لدينا �ف الإ

ي دولة قطر إىل جانـــب مملكة البحرين.
�ف

ــث  ــة، حي ي دول المنطق
ــدء بمشــاريع �ف ي الب

ة �ف ــري ــا تطلعــات كب ولدين

أنهــا لــن تكــون تحــت اســم مجوهــرات الزيــن، لأنهــا تحتــاج إىل إدارة 
ي مشــاريعنا خــارج دول 

ــع �ف ــن، ونحــن نحــاول أن نتوّس ي ــد كبري وجه
ــان،  كا والياب ــري ــا وأم ي أوروب

ــاً �ف ــي، خصوص ــاون الخليج ــس التع مجل
ــداً،  ــيط ج ــتوى بس ــى مس ــالث كان ع ــدول الث ــذه ال ــع ه ــا م وعملن
والآن توجــد القــدرة والمرونــة بحيــث إننــا ننتقــل ونحــاول أن يكــون 

ــن.  ــع مجوهــرات الزي ــدول لبضائ ي هــذه ال
ــل �ف ــا وكي لن

ــة إىل  ــب البحريني ــة الذه ــل صناع ــن إىل نق ــرات الزي ــدف مجوه وته
ــون  ــث تعن ــة حي ــارض عالمي ي مع

ــارك �ف ــن نش ــاً نح ــة، ودائم العالمي
عبــارة »صناعــة بحرينيــة مــن مجوهــرات الزيــن«، إذ نهــدف إىل 
ــا  ــن له ــة البحري ــاً أن مملك ــاً، خصوص ــن عالمي ــم البحري ــال اس إيص

ــب. ــاع الذه ي قط
ــداع �ف ب ــة والإ ي الصناع

ــٌل �ف ــاٌع طوي ب

ما مـــدى اســـتفادتكم مـــن اتفاقية التجـــارة الحـــرة، ع�ب  �
كا؟  أم�ي إىل  منتجاتكـــم  تصديـــر 

كا،  � ف البحريـــن وأمري نعم اســـتفدنا من اتفاقية التجـــارة الحرة ب�ي
، فنحـــن الآن متجهون إىل  ونحاول الآن الســـتفادة منها بشـــكل أكرب
، كمـــا وجدنا أن بضاعتنا  ي

كية لعرض المنتج البحرييف الأســـواق الأمري
ي بـــازل ولس فيغاس 

ي معارض �ف
كا، وقد شـــاركنا �ف ي أمـــري

مطلوبـــة �ف
ناجحة. تجربة  وكانـــت  ونيويورك 

ي الوقــت الحــاىلي عــى توجهنــا بتوســعة المصنــع 
اً �ف ونعــّول كثــري

ــي،  ــوق العالم ــد الس ــتطيع تزوي ي أن نس
ــة، �ف ــم العمال ــادة حج وزي

ي الســابق لأن يســوقوا 
والتعامــل مــع زبائننــا الذيــن تعاملنــا معهــم �ف

ــاً.  ــا عالمي بضاعتن

كيف ترى وضع الســـوق المحـــىي حالياً، وما هـــي توقعاتك  �
ي المنطقة؟

ي صناعة الذهب والمجوهـــرات �ن
المســـتقبلية �ن

ي ورثناها من الأجداد، وليســـت  �
مع الأســـف أن هذه المهنة الـــيت

ي الأســـاس عى 
ب، إنما هي تعتمد �ف مأكل ول ملبـــس ول هي مـــرش

ائية للفرد، واليـــوم العالم يمر بمراحـــل ركود، وبعون  القـــدرة الرش
ي تطور هذه 

اً �ف هللا ســـتنفرج الأمـــور إىل الأفضـــل ونتعّشـــم خـــري
لصناعة.  ا

كيـــف ترى تأث�ي الفورمـــول 1 الجاذب للســـياح، عى مبيعات  �
والمجوهرات؟ الذهب 

ة اســـتضافة البحرين لســـباق  � ي فرت
نرى دائماً انتعاشـــاً ســـنوياً �ف

. الفورمـــول 1، والأكرش انتعاشـــاً هـــو فرعنا بمطار البحريـــن الدوىلي



ي تقديــم الدعم لســباق 
وللوقــوف عــى أهميــة مســاهمة »بابكــو« �ف

كــة عــى صعيــد  ي شــهدتها الرش
»الفورمــول 1«، والتطــورات الــيت

ي الســوق المحليــة، أجــرت 
نتــاج وتوفــري المنتجــات النفطيــة �ف الإ

ــة  ك ي الرش
ــرع التســويق �ف ــام ف ــر ع ــع مدي ــعاً م ــاًء موّس »الوســط« لق

اً  ي ل تبعــد كثــري
ي العــواىلي الــيت

كــة �ف ي مقــر الرش
خالــد بوهــزاع بمكتبــه �ف

ــباقات. ــة للس ــن الدولي ــة البحري ــن حلب ع

ى لســباق  وأوضــح بوهــزاع أن فعاليــات جائــزة البحريــن الكــرب

ــراز الوجــه  ب ــة لإ ــة النفــط الوطني ك »الفورمــول1«، تشــّكل فرصــًة لرش

ف  ــار المســئول�ي الحضــاري والســياحي للبحريــن، مــن خــالل دعــوة كب

« و«أكســون«  ي ي �ب ــة مثــل »أرامكــو« و«�ب ــة العالمي كات النفطي ي الــرش
�ف

خــالل  ف  المســئول�ي وكبــار  القيــادة  ولقــاء  الســباقات  لحضــور 

ي البــالد.
الفعاليــات، إىل جانــب زيــارة مختلــف المعالــم الســياحية �ف

مــٌة بتقديــم  ف كــة ملرت وكعادتهــا كل عــام، يقــول بوهــزاع أن الرش

ف  الرعايــة الســنوية للحــدث، وهــي فخــورٌة برعايــة ثالثــٍة من المتســابق�ي

ي الحلبــة، كجــزء مــن 
ي تقــام �ف

ي ســباقات »الــدراغ« الــيت
ف �ف البحرينيــ�ي

دعمهــا لهــذه الرياضــة، كمــا أنهــا تقــّدم الدعــم لمختلــف الرياضــات 

ي الحلبــة.
ي تُقــام �ف

الــيت

ي 
ي »بابكــو« عــن التطــورات الــيت

كمــا تحــدث مديــر عــام التســويق �ف

كــة عــى صعيــد تطويــر منتجــات »بابكــو« مثــل بطاقــة  تشــهدها الرش

ي وصــل عــدد مســتخدميها إىل نحــو 
ّود بالوقــود، والــيت ف »ســديم« للــرت

ــات  ــر محط ي تطوي
ــة �ف ك ــة الرش ــب خط ــتخدم، إىل جان ــف مس 35 أل

ــات  ــال محط ــة، وإدخ ــود البحري ــات الوق ــا محط ــن بينه ــود وم الوق

ويــد  ف كــة هــذا العــام برت ي الخدمــة، كمــا بــدأت الرش
الوقــود المتنقلــة �ف

ــة 100  ــت إىل الآن لقراب ي وصل
ــيت ــة باحتياجاتهــا مــن الوقــود وال الحلب

. ألــف لــرت

وتطــّرق بوهــزاع إىل تزايــد وعــي الجمهــور مــن حيــث اســتخدامات 

الوقــود، الأمــر الــذي ارتفــع معــه اســتهالك الوقــود الجيــد ليبلــغ 60 

ي المئــة مــن إجمــاىلي الوقــود. وفيمــا يــىي نــص اللقــاء:
�ف

ي البدايـــة، ومـــع تزامـــن هـــذا اللقـــاء مع اســـتضافة  �
�ن

ي 
كـــة »بابكو« �ن البحرين لســـباقات الفورمـــول 1، ما هو دور �ش

الحدث؟ هـــذا 

تستضيف كبار المسئولين التنفيذيين في الشركات 
النفطية العالمية لحضور السباق وزيارة معالم البحرين

بوهزاع: »بابكو« زّودت الحلبة بـ 
100 ألف لتر من الوقود ومستمرة 

في رعاية سباق »الفورموال1«

كة خالد بوهزاع ي الرش
مدير عام فرع التسويق �ف

عـــن  ¡ نتحـــّدث  عندمـــا 

ســـباقات  ي 
�ف والرعة  الســـيارات 

الذهن  إىل  يتبـــادر  »الفورمول1«، 

التشـــحيم،  وزيـــوت  الوقـــود 

الســـباقات  بهذه  دفعـــت  ي 
الـــيت

أوســـع، ومـــن هـــذا  آفـــاق  إىل 

المنطلـــق، ولكونهـــا مـــن أقدم 

كات الوطنيـــة النفطية عى  الـــرش

كة  �ش تؤمـــن  المنطقة،  مســـتوى 

نفـــط البحرين )بابكـــو( بارتباطها 

»الفومول1«  بســـابقات  الوثيـــق 

ي تســـتضيفها البحريـــن منذ 
الـــيت

العـــام 2004، من خـــالل تقديم 

الدعـــم والرعايـــة لهذا الســـباق 

البحريـــن  ولحلبـــة  خصوصـــاً، 

الســـيارات  ولرياضة  للســـباقات 

ي البحريـــن. 
عمومـــاً �ف
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كـــة »بابكو« برعايتها لســـباقات »الفورمـــول1« منذ  � تفتخـــر �ش
كة  ي العـــام 2004، إذ تقـــوم الرش

بدأت البحريـــن باســـتضافتها �ف
انية الرعاية لهـــذا الحدث كل عام، ولزلنـــا نقّدم الدعم  ف برصـــد مري

مـــون بمواصلة ذلك. ف لهـــذا الحدث ونحـــن ملرت

ي رياضــة 
ف �ف ــة المتســابق�ي ــا برعاي ــا بدأن ف هــذا العــام، أنن ومــا يمــري

بثالثــة  ي 
المــا�ف العــام  بدأنــا  الجديــد،  الجيــل  مــن  الســيارات 

ــا  ــم، كم ــتمر معه ــدراغ« وسنس ــباقات »ال ي س
ف �ف ــ�ي ف مبتدئ ــابق�ي متس

أننــا الرعــاة الوحيــدون لفعاليــة )hours race Bahrain SIX(  عــى 
. ف ــ�ي ف الماضي ــ�ي ــدى العام م

ــه  ح ــن �ش ــول1«، يمك ــباقات »الفورم ــم س ــا بدع ــبب اهتمامن وس
ــود،  ــتهالك الوق ــى اس ــوم ع ــيارات يق ــباق الس ــيط، فس ــكل بس بش
ه حــيت لــو لــم  كــة »بابكــو« عملهــا الرئيــىي إنتــاج الوقــود وتوفــري و�ش
ي 

يكــن لســيارات »الفورمــول1« نفســها، ولذلــك ترانــا نشــارك كذلــك �ف
ان. رعايــة أحــداث مهمــة أخــرى مثــل معــرض البحريــن الــدوىلي للطــري

ــوة  ــوم بدع ــأن نق ــباق، ب ــن أول س ــا م ــا بدأن ــا، إىل أنن ــري هن وأش
كــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم لزيــارة البحريــن وحضــور  زبائــن الرش
مســئوىلي  كبــار  عــى  يبــدو  الــذي  النبهــار  ونالحــظ  الســباقات، 
كات النفطيــة الذيــن نقــوم بدعوتهــم، وذلــك بمســتوى التنظيم  الــرش

ــدث. ــات الح لفعالي

كات النفطية تدعون؟ � من أي ال�ش

كات  � ي كثـــري من الرش
ف �ف ف وكبار المســـئول�ي ندعو رؤســـاء تنفيذي�ي

العالمية، ومنها عى ســـبيل المثـــال ل الحر، »أرامكو« و«شـــل« 
وناس«، إذ يتم اســـتضافتهم  « و«فيتـــول« و«جلينكور« و«برت ي ي �ب و«�ب
طـــوال أيـــام الســـباقات، كمـــا يتم عمل جـــولت ســـياحية لهم 
للتعرف عـــى البحرين، إذ يرافق كل مســـئول موظف مـــن »بابكو« 

المطلوبة. التســـهيالت  لتقديم 

اير/ شــباط  ي شــهر فرب
ي إحــدى المــرات، كانــت الفعاليــات �ف

وأتذكــر �ف
ف  ــل ذلــك فرصــًة لــ�ي نســتضيف المســئول�ي ــارداً، ومّث وكان الطقــس ب
، الــذي مثــل تجربــة  ي منطقــة الصخــري

ي مخيمنــا الشــتوي �ف
ف �ف النفطيــ�ي

. ف فريــدة لهــؤلء المســئول�ي
ف يقومــون بزيــارة  ف ينبهــرون حــ�ي ومــن المالحــظ أن هــؤلء المســئول�ي
بــرج حلبــة البحريــن، بتواجــد القيــادة الحكيمــة للبــالد وعــى رأســها 
جاللــة الملــك عاهــل البــالد المفــدى وســمو وىلي العهــد، إذ تحصــل 
لهــم فرصــة للســالم عــى جاللتــه وســموه، ويستشــعرون مــدى 

ــن. ي البحري
ــذي �ف البســاطة والتواضــع ال

*إذا تحدثنـــا عن مشـــاركتكم عـــى أرض حلبـــة البحرين  �
الدوليـــة للســـباقات، كيـــف ســـتكون هـــذا العـــام خصوصاً 

؟ ر للجمهو

 هذه الســـنة ســـنعمل عى إدخال أنشـــطة إضافية للجمهور،  �
ائـــح المجتمع، مثل توفري  خصوصاً الأنشـــطة التفاعلية لمختلف �ش
فعاليـــة تتعلق بـ )photo booth(  تتيح للـــزوار التقاط الصور بأفكار 
مبتكـــرة، لتشـــّكل ذكرى جميلة، كمـــا نقّدم كل عـــام هدايا تذكارية 
ي هذا العام سنوســـع من تشـــكيلة هذه 

كـــة »بابكو« و�ف من قبل �ش
التذكارية. الهدايا 

عالنيـــة لمنتجات  � * ومـــاذا عن الســـتفادة مـــن الدعاية الإ
الفعالية؟ خـــالل  كة  ال�ش

عالن  �  طبعاً، بحســـب قواعد الســـباق العالمية ل يحـــّق لنا الإ
ويج  كة تقـــوم بالرت ي ســـباق »الفورمـــال1«، ولكن الرش

عن منتجات �ف
ي الحلبة، 

ي تجـــري �ف
لمنتجاتهـــا من خـــالل الســـباقات الأخرى الـــيت

ويج لبطاقات »ســـديم« وزيوت التشـــحيم تحت العالمة  مثـــل الرت
ف 98. التجاريـــة لـ«بابكو« ومنتج وقـــود أوكت�ي

ويد الســـباقات والحلبـــة بالوقود الذي  � ن هـــل تقومـــون ب�ت
والســـباقات؟ للفعاليات  يحتاجونه 

ويـــد حلبـــة البحريـــن الدولية للســـباقات  � ف نعـــم، بدأنـــا برت
باحتياجاتهـــا مـــن الوقـــود ومنتجات زيـــوت التشـــحيم بمختلف 
ويـــد الحلبة بنحـــو 30 ألف لرت من  ف ي آخـــر مرة، قمنا برت

أنواعهـــا. و�ف
ي تزويد الحلبة 

الوقـــود دفعًة واحـــدة. وبدأنا منذ أربعـــة شـــهور �ف
باحتياجاتها مـــن الوقود، وقد يصـــل مجموع ما تـــّم تزويده خالل 

. العـــام قرابـــة 100 ألف لرت

ي  �
ي أطلقتهـــا »بابكو« �ن

 تحّدثت عن بطاقة »ســـديم« الـــىت
2012 ضمن خطـــة تطوير المنتجـــات، بحيث توفر آلية ســـهلة 
ونيـــة ومراقبة الـــرف، أين وصل  اء الوقـــود بطريقة إلك�ت لـــ�ش

مســـتوى اســـتخدام هذه البطاقة؟

ي بطاقات »ســـديم«  �
كون الفعالون �ف بلـــغ الزبائـــن أو المشـــرت

ي تزايد 
ك عى مســـتوى الأفـــراد، وهذا العـــدد �ف نحو 35 ألف مشـــرت

ي المئة من مبيعـــات الوقود عـــرب المحطات 
مســـتمر، فنحـــو 20 �ف

تتـــم عرب بطاقة »ســـديم«. 

ي اســتخدام هــذه البطاقــة، 
وكان التحــدي الوحيــد أمــام التوســع �ف

ي تحتــاج إىل مرونــة 
هــي طريقــة الدفــع وتعبئــة رصيــد البطاقــة، والــيت

، ففــي الوضــع الحــاىلي فــإن الخيــار هــو أن يتــم الدفــع بصــورة  أكــرب
ــن هــذا  ــم يك ــود، ول ــو« أو محطــات الوق ــق »بابك ــن طري ة ع ــا�ش مب
ــو/  ــهر يولي ــع ش ــل م ــن نأم . ولك ف ــتهلك�ي ــض المس ــاً لبع ــاراً عملي خي
ي 

ــيت ــدة، وال ــا الجدي ــة »ســديم« بحلته ف بطاق ــل، تدشــ�ي ــوز المقب تم
ات ومــن بينهــا ســهولة الدفــع، عــن طريــق  ف ســتوفر عــدداً مــن الممــري
شــبكة »بنفــت« وعــن طريــق »ســداد« وطــرق أخــرى، وهــذا يســهل 
عــى الزبائــن الخدمــة. كمــا تشــمل التســهيالت الجديــدة قطــاع 
كات والــوزارات ومؤسســات الدولــة، بحيــث يتــم توســيع نطــاق  الــرش
المدفوعــات لتشــمل مــا هــو أكــرش مــن الشــيكات المرفيــة أو الدفــع 

ــة للدفــع. وني ، إذ ســنوفر قنــوات إلكرت المبــا�ش
ــز لكســب »ولء  ــري حواف ي ندرســها، توف

ــيت ــور الأخــرى ال ــن الأم وم
كــة، مثــل  ي الرش

ي نناقشــها �ف
الزبائــن«، وهنــاك عــدد مــن الأفــكار الــيت

ــود،  ــات الوق ي محط
ــة �ف ــتخدام البطاق ــن اس ان ع ــري ــال ط ــح أمي من

ــب أن  ــن. وأح ي البحري
ــالت �ف كات التص ــع �ش ــة م اك ي �ش

ــول �ف والدخ
أشــري هنــا إىل أننــا نســاهم مــن خــالل منــح البطاقــات كجوائــز ســواًء 
ي 

ي فعاليــات تخــص الــوزارات أو الجهــات الأهليــة، مثــل أن ســاهمنا �ف
�ف

ود  ف احتفــالت عيــد العمــال مــن خــالل تقديــم بطاقــات »ســديم« للــرت
بالوقــود كجوائــز.

ي محطـــات توزيع  �
ومـــا هو مســـتوى قبـــول البطاقـــات �ن

البحرين؟ ي 
�ن الوقـــود 

ي  �
ة �ف ي 32 محطة وقـــود منترش

 بطاقة »ســـديم« مقبولـــة الآن �ف
البحرين، تشـــمل المحطات المملوكـــة لـ«بابكو« وعددها 16 محطة. 
ي المئة من 

ومســـتوى قبول بطاقة ســـديم اليـــوم يمثل نحـــو 65 �ف
إجمـــاىلي عدد المحطات البالغـــة 46 محطة.

وأنــوه هنــا، إىل أن »بابكــو«، توّفــر جميــع متطلبــات خدمــة ســديم 
ي المحطــات وتكاليفهــا الماليــة، بمــا فيهــا توصيــل المحطــة بالشــبكة 

�ف
ي المحطــة 

وتوفــري المعــدات التقنيــة، ولكــن قــرار تشــغيل الخدمــة �ف
ــاك  ــون هن ــة الأوىل، إذ تك ــهم بالدرج ــة أنفس ــالك المحط ــع لم يرج

رســوم بســيطة عــى تشــغيل الخدمــة.
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ــاً نعمــل عــى توصيــل 5 محطــات وقــود بخدمــة »ســديم«،  حالي

ــرى  ــود الأخ ــات الوق ــن محط ــال 9 إىل 10 م ــى إيص ــنعمل ع ــا س كم

المتبقيــة لســتكمال ربــط شــبكة »ســديم« بجميــع المحطــات، 

ــوزع  ــو أن م ــات، ه ــع المحط ــتكمال جمي ــة اس ــام �ع ــق أم والعائ

ي بعــض المحطــات قديــم، ول يمكــن 
الوقــود )fuel dispenser( �ف

ي 
ــيت ــع ال ــزة الدف ــا بأجه ــة متطــورة وربطه وني ات الكرت ف ــري ــل تجه توصي

ــط  ــالً يرتب ــاً متكام ــاً آلي ــديم« نظام ــرب »س ــديم«، إذ تعت ــا »س توفره

ــة مــن خــالل  ــورة النهائي ــراءة الفات ــم ق ــود نفســه، إذ يت بمــوزع الوق

ــتكمال  ــى اس ــل ع ــعى للعم ــو« تس ــه. و«بابك ــة نفس ــداد المضخ ع

ربــط جميــع محطــات وقــود البحريــن بخدمــة »ســديم« نهايــة العــام 

ــاري. الج

ي تصبون إليها بالنســـبة  �
ما هـــي النظرة المســـتقبلية الـــىت

لخدمة »ســـديم«؟

ب  �  أولً، نأمـــل بتغطية جميـــع مناطق البحرين وهـــذا ما نقرت

منـــه حالياً، كمـــا أن هناك فكرة مطروحة، بشـــأن تبادل اســـتخدام 

البطاقة وتوســـيع نطاقها للـــدول المجاورة، إذ تلقينـــا طلباً من أحد 

تاحة اســـتخدام  ي المملكة العربية الســـعودية لإ
مـــزّودي الوقـــود �ف

ف دول مجلس  »ســـديم«. وبذلـــك يمكـــن تبـــادل الخدمـــات بـــ�ي

ي عـــن طريق 
و�ف لكرت التعـــاون. ومن هنـــا تكمن أهميـــة الربـــط الإ

ها. غري أو  »البنفت«  شـــبكة 

هل دور البطاقة يقتر عى دفع قيمة الوقود فقط؟ �

 الهـــدف من البطاقـــة كذلك، تنظيـــم اســـتهالك الزبائن من  �

الوقـــود، مثـــالً بطاقة ســـديم تتيح للزبـــون الدخول عى حســـابه 

الخـــاص ومراقبـــة اســـتهالكه للوقود بشـــكل دقيـــق ومفصل، بل 

ف مثل البن  ويمكنه أن يضيـــف أفراد عائلتـــه إىل قائمة المســـتهلك�ي

والبنـــت، وتنظيم اســـتهالك كل فرد مـــن العائلة.

وســنعمل عــى إطــالق تطبيــق خــاص وموقــع يمّكــن الزبــون مــن 

ــل اســتهالكه بالكامــل،  ــع عــى تفاصي الدخــول إىل حســابه، وأن يّطل

ف بطاقــة »ســديم« بهويتهــا الجديــدة  وســيكون ذلــك مــع تدشــ�ي

ــهر. ــالل أش خ

ي مجال الوقود  �
ي توّفرونهـــا �ن

وســـعتم دائرة المنتجـــات الىت

ن 98«، كيـــف تقّيم  خصوصـــاً من خـــالل منتج وقـــود »أوكتـــ�ي

المحلية؟ الســـوق  ي 
�ن أصداءه 

ي تزويـــد الزبائـــن بوقود  �
بدأنـــا مـــن خالل ثـــالث محطـــات �ف

ي هذه 
ف 98«، وهـــو ينتـــج خـــارج البحريـــن، وتوّســـعنا �ف »أوكتـــ�ي

ي تقّدم هذا النـــوع من الوقود 
تفع عدد المحطات الـــيت الخدمـــة لري

ي توفر هذا 
إىل 8 محطـــات، ونعمـــل عى زيـــادة المحطـــات الـــيت

المنتـــج. وأنـــّوه هنا، أن وعـــي الزبائن ارتفع بالنســـبة لســـتخدام 
ف الدعم الحكومي  الوقود المناســـب للســـيارات، خصوصاً مع تقنـــ�ي
ف 98 مهّيـــأ لمواصفات محـــركات من أنواع  للوقـــود، فمنتج أوكتـــ�ي

محددة. ســـيارات 

تحّدثـــت عـــن الوعـــي مـــع ارتفاع أســـعار الوقـــود عى  �
ي 

مســـتوى المنطقـــة، كيف تـــرون تغي�ي أنمـــاط الســـتهالك �ن
ة الماضية؟ الســـوق المحليـــة خـــالل الفـــ�ت

أعتقد أن وعي الناس ارتفع، ففي الســـابق كنـــا نرى أن التوجه  �
ف 95( ، ظناً مـــن البعض أنه  لســـتهالك الوقـــود »الممتاز« )أوكتـــ�ي
ورة النوع المناســـب  ســـيكون أفضل للســـيارة حيت لو لم يكن بالرف
ف  للســـيارة، أو أن الســـيارة ل تتطلب أكرش من الوقود »الجيد« )أوكت�ي

. ّ 91(، إل أن هـــذا المفهوم تغري

ي ســبقت ارتفــاع الأســعار، كان اســتهالك الوقــود 
ة الــيت ي الفــرت

مثــالً �ف
ي المئــة، 

ف يشــّكل »الجيــد« 40 �ف ي حــ�ي
ي المئــة، �ف

»الممتــاز« يشــّكل 60 �ف
ــح  ــة، فأصب ــورة معكوس ــت الص ــعار أصبح ــاع الأس ــع ارتف ــن م ولك

ي المئــة.
الوقــود »الجيــد« هــو الأكــرش اســتهالكاً ليشــّكل نســبة 60 �ف

ي تحّققــت مــن زيــادة الوعــي ل 
وأشــري هنــا إىل أن الفائــدة الــيت

هــا عــى طبيعــة اســتهالك الفــرد فقــط، بــل حــيت  يقتــر فقــط تأثري
ــاز« أعــى تكلفــًة  ــاج الوقــود »الممت كــة، إذ كان إنت عــى مســتوى الرش
ف  ف كانــت الفروقــات الســعرية بــ�ي مــن إنتــاج الوقــود »الجيــد«، وحــ�ي
ــة  ك ــد الرش ــك تكبي ي ذل

ــيف ة، كان يع ــري ــىي كب ــي والمح ــعر العالم الس
ــد«  ــاب »الجي ــى حس ــاز« ع ــتهالك »الممت ــة اس ــرش نتيج ــف أك تكالي
ــف  ــة تكالي ــة النهائي ي بالمحصل

دون وجــود دواٍع حقيقــة، وهــذا يعــيف
ــا. ــن داٍع لتحمله ــن م ــم يك ــة، ل ــة عــى كاهــل الدول إضافي

ما هي الأفكار الجديدة بالنسبة لمحطات الوقود؟ �

كـــة »بابكو« هي  � ي �ش
ي نعمل عليها �ف

من الأفـــكار الجديدة الـــيت
ي كل 

إدخال محطات الوقـــود المتنقلة، وهذه الفكرة بـــدأت تُطّبق �ف
ي الفكرة.

مـــارات العربية المتحدة وبدأت قطـــر �ف من الإ

ي 
فكــرة المحطــات المتنقلــة بشــكل رئيــىي هــي إمكانيــة تنصيبهــا �ف

أي مــكان دون الحاجــة إىل أعمــال إنشــائية مكلفــة أو تحتــاج إىل وقــت 
طويــل، إذ تحتــوي هــذه المحطــة عــى خــزان خــاص ومــوزع وقــود 
ــاج  ــة، ول يحت ــة العالمي ــات الســالمة والبيئ ــع مواصف وتخضــع لجمي
تركيبهــا ســوى لقاعــدة، إذ تقــّدم الخدمــات بطريقــة متكاملــة مثــل أي 

محطــة أخــرى ويمكــن نقلهــا مــن مــكان لآخــر بســهولة.
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المدير العام لشركة البحرين الوطنية للتأمين 
مسعود بدر متحدثًا إلى »}«

»الوطنية للتأمين« تؤمن على حلبة 
البحرين للسباقات ومشروعات كبرى

ي  ¡
كة مســـتمرة �ف ف مســـعود بدر أن الرش كة البحرين الوطنية للتأم�ي أكـــد المدير العـــام لرش

وعات البنية التحتية والطرق  ي البحرين بما فيهـــا مرش
وعات القتصادية الوطنية �ف خدمـــة المرش

كة البحرين  وعات القتصاديـــة مثل المجمعـــات التجارية والمصانـــع. و�ش إىل جانـــب المرش
ي تتبعها 

كات مجموعـــة البحرين الوطنيـــة القابضة، والـــيت ، هي إحـــدى �ش ف الوطنيـــة للتأم�ي
ي قطاع المستشـــفيات والمســـاعدة عى 

كات أخرى �ف كة البحرين للحياة إىل جانب �ش كذلـــك �ش
كة البحريـــن الوطنية بتقديم التغطيـــة التأمينية  از �ش ف ها. وعـــرب بدر عن اعـــرت الطريـــق وغري
ف عملية  والمســـئوليات القانونية لحلبة البحرين للســـباقات منذ عدة ســـنوات، إىل جانب تأم�ي
كة ستواصل  اً إىل أن الرش نقل ســـيارات الســـباق من المطار إىل حلبة البحرين والعكس، مشـــري
ف عى  كري ي منطقة الحـــد والرت

وعـــات الصناعية �ف تعزيز جهودها مـــن خالل زيادة تغطية المرش
ة والمتوســـطة إىل جانب التأمينات الجديدة مثل »المســـئولية القانونية«. المؤسســـات الصغري

ف مسعود بدر كة البحرين الوطنية للتأم�ي المدير العام لرش
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وعــات تجاريــة وحيويــة  ف مرش كــة قامــت بتأمــ�ي ف بــدر إىل أن الرش وبــ�ي

ــا« ومجمــع  ــري بالقــرب مــن دوار »ألب وع الكوب ــل مــرش ــالد، مث ي الب
�ف

وعــات الصناعيــة  الأفنيــوز الجديــد إىل جانــب الكثــري مــن المرش

ف المســاند  التأمــ�ي كات  عــى دور �ش البــالد، مؤكــداً  ي 
والعقاريــة �ف

. ــىي ــاد المح ــة القتص لنهض

ن السيارات بالبحرين ي تأم�ي
ك�ب �ن الأ

ف  ي المئــة مــن ســوق تأمــ�ي
كــة عــى قرابــة 17 �ف وتســتحوذ الرش

ــدى  ــيارات ل ــاط الس ــة أقس ــغ محفظ ــن، إذ تبل ي البحري
ــيارات �ف الس

ــار  ــون دين ــة 10 ملي ــيارات وقراب ــار للس ــون دين ــو 13 ملي ــة نح ك الرش

ــة نحــو 22  ك ــدى الرش ف ل ــ�ي ــغ أقســاط التأم ــة. إذ تبل ــات العام للتأمين

ــار. ــون دين ملي

ــة حافظــت  ك ــدر إىل أن الرش ــد ب ف الســيارات، أك ــ�ي وبخصــوص تأم

ف الســيارات، لفتــاً إىل  ي مجــال تأمــ�ي
ف �ف كــة تأمــ�ي عــى ريادتهــا كأكــرب �ش

ف الســيارات،  ي منتجــات تأمــ�ي
كــة تدخــل تحســينات مســتمرة �ف أن الرش

ــاة إىل  ــدى الحي ــة لم ي الوكال
ــح �ف ــة التصلي ــدم خدم ــج يق ــا منت ومنه

ــاب«. ــاب إىل الب جانــب خدمــة »مــن الب

وبخصــوص مــا إذا كانــت محفظــة الســيارات تحقــق نتائــج جيــدة، 

أشــار بــدر إىل أن محفظــة تأمينــات الســيارات مــن المحافــظ المربحــة 

ي 
كــة، إذ تبلــغ نســبة الحتفــاظ بالأقســاط بنســبة تصــل إىل 99 �ف ي الرش

�ف

 ، ف كات التأمــ�ي ف �ش المئــة، وهــي تعتــرب مــن أعــى نســب الحتفــاظ بــ�ي

ي هــذا القطــاع.
كــة �ف ي تمتــع بهــا الرش

ة الــيت نظــراً للخــرب

البتكار والقيمة المضافة

ــة  ــة الوطني ــة البحريني ك ــدر أن الرش ــد ب ــيارات، أك ــاع الس ي قط
و�ف

ي الوقــت الراهــن، مــن 
ي الســوق المحــىي �ف

ف تصــب جهودهــا �ف للتأمــ�ي

ــة  ــاق تغطي ــد نط ــة، إذ م ــات المقدم ــاق الخدم ــيع نط ــالل توس خ

ــري  ف يج ــ�ي ي ح
ــعودية، �ف ــة الس ــة العربي ــيارات إىل المملك ف الس ــ�ي تأم

دراســة توفــري خدمــات مــد التغطيــة الشــاملة إىل دول مجلــس 

ــاون الخليجــي. التع

ف تركــز عــى  كــة البحريــن الوطنيــة للتأمــ�ي ف بــدر إىل أن �ش وبــ�ي

موضــوع البتــكار وتقديــم خدمــات ذات قيمــة مضافة لحملــة بوالص 

ي هــذا الســياق إشــار إىل منتــج يتــم إضافتــه بقيمــة تقــدر 
، و�ف ف التأمــ�ي

بنحــو 6 أو 7 دنانــري فقــط وتوفــر خدمــة تصليــح الأعطــاب الطارئــة 

ي المنــازل ثــالث مــرات ســنوياً، ويمكــن إضافتهــا لبوليصــة الســيارة أو 
�ف

ل. ف ف المــرف بوليصــة تأمــ�ي

ة والمتوسطة كات الصغ�ي المصانع وال�ش

ة والمتوســطة، أشــار  ي موضــوع التأمينــات للمؤسســات الصغــري
و�ف

ي 
ي منطقــيت

ف عــى المصانــع �ف كــة ركــزت جهــودة للتأمــ�ي بــدر إىل أن الرش

ــق  ــع ضــد الحري ــة المصان ــم تغطي ، إذ يت ف ــ�ي ة الصناعيت الحــد وســرت

أو ضــد تعطــل الآلت، فلــو مثــالً تعطــل المصنــع جــراء حريــق 

ــع جــراء  ــض المصن ــم تعوي ــه يت ــد تصــل لســتة شــهور فإن ــدة ق لم

ي قــد تنشــأ عــن 
ف ضــد المطالبــات الــيت هــذا التعطــل، أو حــيت التأمــ�ي

ــات. ــؤدي إىل إصاب حــوادث ت

ف فريــق مــن  ــة للتأمــ�ي كــة الوطني ي الرش
ــه يعمــل �ف ف بــدر إىل أن وبــ�ي

ة والمتوســطة  كات الصغــري ف عــى المصانــع والــرش ف للتأمــ�ي المهندســ�ي

العمــل  بيئــة  عــى  الوقــوف  يتــم  ميدانيــة  زيــارات  مــن خــالل 

. ف صــدار بوليصــة التأمــ�ي كــة لإ ي مرافــق الرش
ات �ف ف والمعــدات والتجهــري

كــة كذلــك تعمــل عــى  وعــات، أشــار إىل أن الرش وبخصــوص المرش

ي 
ي الشــاهقة والآخــذة �ف

وعــات المبــا�ف زيــادة التأمينــات المقدمــة لمرش

ي البحريــن.
الزديــاد �ف

ي نطــاق المحــالت التجاريــة، يتحــدث بــدر عــن خدمــة تقدمهــا 
و�ف

كــة توفــر تغطيــة تأمينيــة شــاملة للمحــل تشــمل الحريــق والرقة  الرش

أو التوقــف عــن العمــل والســيولة، وتحــدد الأســعار بحســب حجــم 

المحــل.

ن المسئولية القانونية تأم�ي

ف الوطنية  كــة التأمــ�ي كات يواصــل المديــر العــام لرش ي قطــاع الــرش
و�ف

ف المســئوليات القانونيــة،  حديثــه، موضحــاً إىل إقبــال عــى تأمــ�ي

دارات  الإ مجالــس  أعضــاء  ف  تأمــ�ي إىل  الســياق،  هــذا  ي 
�ف وتطــرق 

ف Directors and officers liability والــذي أصبــح  وكبــار التنفيذيــ�ي

ف عــى المســئولية القانونيــة  قبــال عليــه. ول يقتــر التأمــ�ي يرتفــع الإ

ــا  ــفيات، كم ــيت المستش ــل ح ــط، ب كات فق ــرش ــاع ال ــى قط ــن ع للمه

ايــداً مــن قبــل الأطبــاء  ف كــة تلمــس اهتمامــاً مرت يشــري بــدر، إىل أن الرش

والمستشــفيات للحصــول عــى تغطيــة تأمينيــة ضــد الأخطــاء الطبيــة 

ــة الطــب. والشــكاوى الناتجــة عــن ممارســة مهن

ل »رخيص« لكن الوعي ضعيف ن ن الم�ن تأم�ي

ي التأمينــات الشــخصية، يتحــدث مســعود بــدر عــن ضعــف 
و�ف

ــاً إىل أن  ــازل، لفت ــق بالمن ف وخصوصــاً المتعل ــ�ي ــة التأم الوعــي بأهمي

ي تنتــرش أخبارهــا مــؤ�ش يجــب أن يلتفــت 
ار الأمطــار والحرائــق الــيت أرصف

ف عــى المنــازل. إليــه، بأهميــة التأمــ�ي

ي 
ف المنــازل �ف اق منتجــات تأمــ�ي ويقــول بــدر إىل أن نســبة اخــرت

ــدول  ــة وال ــدول الأوروبي ــع ال ــة م ــالً جــداً مقارن ــرب ضئ ــن يعت البحري

ي المئــة، وخصوصــاً مــع الظــروف 
ي قــد تصــل حــيت 80 �ف

المتقــدم الــيت

ــام  ــذا الع ي ه
ــا �ف ــا إىل أنن ــري هن ــارج، وأش ي الخ

ــية �ف ــة القاس الطبيعي

ــن  ــن م ــار ولك ــراء الأمط ــات ج ــات لتعويض ــا طلب ــوص تلقين بالخص

ــاء. ــات بن وع ــع ومرش المصان

ــاراً  ــن 40 دين ــدأ م ــد يب ــص ق ل رخي ف ــرف ف الم ــ�ي ــعر تأم ف أن س ــ�ي وب

ي 
هــا، ولكــن هنــاك قصــور �ف بحرينيــاً ويشــمل الحريــق والرقــة وغري

. ف ــ�ي ــة التأم ــأن أهمي ــي بش الوع

منتجات جديدة

ــا أو  ــة طرحه ك ــوي الرش ي تن
ــيت ــدة ال ــات الجدي ــوص المنتج وبخص

ــة  ــة الوطني ــة البحريني ك ــام للرش ــر الع ــرق المدي ــا، تط ف عليه ــري ك الرت

ونيــة،  لكرت ف ضــد الهجمــات الإ قبــال عــى التأمــ�ي ف إىل تزايــد الإ للتأمــ�ي

ة  ي الفــرت
ي بيــع هــذا النــوع مــن البوالــص �ف

كــة زيــادة �ف إذ شــهدت الرش

كات عالميــة لتقديــم مثــل  ف بــرش كــة تســتع�ي ة.وأشــار إىل أن الرش الأخري

ة  ة كبــري هــذه المنتجــات المبتكــرة، وخصوصــاً أنهــا تتطلــب خــرب

ــة  ــات المتخصص ــذه التأمين ي ه
ــر �ف ــتوى المخاط ــى مس ــرف ع للتع

ف ضــد  ــ�ي ــص التأم ــى بوال ــام بالحصــول ع جداً.وأشــار إىل أن الهتم

ونيــة، يكــون أعــى عــادة مــن  لكرت قرصنــة المعلومــات أو الهجمــات الإ

ــة. ــات المالي ي الخدم
ــة �ف كات المتخصص ــرش ــل ال قب

ــية،  ــات الهندس وع ف المرش ــ�ي ــى تأم ــال ع قب ــادة الإ ــدر زي ــع ب وتوق

ي تنشــأ عــن 
صابــات والمطالبــات والحــوادث الــيت ي تشــمل الإ

والــيت

ة  وعــات المتعــرش وعــات. وبخصــوص المرش ي المرش
أعمــال البنــاء �ف

وع،  وع لعــدم إنجــاز المــرش ف أو مــالك المــرش وتغطيــة عمــل المقاولــ�ي

أشــار إىل أن هنــاك منتجــات تأمينيــة خاصــة تعالــج موضــوع التعــرش 

ولكــن ينبغــي التقــدم للحصــول عــى تغطيــة تأمينيــة خاصــة لمثــل 

هــذا النــوع مــن المنتجــات. 

نــت إىل  نرت كمــا تحــدث بــدر عــن زيــادة المنتجــات المتاحــة عــرب الإ

ــق  ف الحري ــ�ي ــازل وتأم ف المن ــ�ي ــات تأم ف منتج ــ�ي ــل لتضم ــب العم جان

ف الســيارات  ي الموقــع، إذ تــم إتاحــة تأمــ�ي
ضمــن الخدمــات المتاحــة �ف

ي وتوفــري أجهــزة kiosk وهــي 
و�ف لكــرت وتجديدهــا عــرب الموقــع الإ

ــروع. ي الف
ــة متواجــدة �ف ــة ذاتي منصــات خدم
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تشكيل لجنة لمراجعة مختلف النواحي المتعلقة باالندماج

بسيسو: اندماج »سوليدرتي« 
و»األهلية« بنهاية العام يخلق 

أكبر شركة تأمين إسالمي

لمجموعـــة  ¡ التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
ي العالم، 

كة تكافـــل �ف ، وهي أكرب �ش ي
ســـوليدر�ت

ف بسيســـو، أن العمـــل جـــار لســـتكمال  أ�ش
ي 

كة ســـوليدر�ت ف و�ش للتأم�ي الأهلية  كة  اندماج �ش
للتكافـــل العام خـــالل العام الجـــاري؛ لخلق 
ي البحرين، 

ف إســـالمي )تكافـــل( �ف كة تأم�ي أكرب �ش
ي البحريـــن. 

ف �ف كات تأمـــ�ي وإحـــدى أكـــرب 3 �ش
ي لقـــاء مع »الوســـط«، أن 

وأوضـــح بسيســـو �ف
كة  كة مـــع الرش المجموعة شـــكلت لجنة مشـــرت
ي للتكافـــل العام، 

كـــة ســـوليدر�ت الأهليـــة و�ش
لدراســـة جميع نواحي الندمـــاج، بما فيها عدد 
الفـــروع المطلوبة بعد عمليـــة الندماج، مؤكداً 
كـــة هو اســـتيعاب أكـــرب قدر  أن هـــدف الرش
ي الكيان الجديد.  وأشـــار 

ف �ف ممكن من الموظف�ي
كة الأهلية  بسيســـو إىل أنه ســـيجرى تحويل الرش
ف إســـالمية، قبل أن يتم  كة تأم�ي ف إىل �ش للتأمـــ�ي
ي للتكافـــل فيها ضمن 

كـــة ســـوليدر�ت إدماج �ش
كيـــان واحد، عـــى أن يتم الحفـــاظ عى إدراج 
ي بورصـــة البحرين.

كـــة باســـمها الجديد �ف الرش

ــدة  كــة الجدي ف المســجلة تحــت الرش ــغ أقســاط التأمــ�ي وتوقــع أن تبل

. ف ــ�ي كت ــون دولر، بحســب آخــر أرقــام للرش نحــو 85 ملي

ــوا  ــت نم ــة حقق ــو، أن المجموع ف بسيس ــ�ي ــة ب ــوص المجموع وبخص

ي الوقــت الــذي 
ي تعمــل فيهــا، �ف

ي مختلــف الــدول الــيت
ي العمليــات �ف

�ف

ــة  ــت عملي ــا أتم ــة، كم ي ف ــوق المالري ــن الس ــاح م ــه بنج ــت في تخارج

ي الســوق 
ي الأردن، وتــدرس فــرص اســتحواذ واندمــاج �ف

توســعة �ف

ــاء: ــص اللق ــىي ن ــا ي ي م
ــعودية. و�ف الس

ي البداية، ما هي خطة المجموعة بالنسبة للتوسع؟ �
 �ن

، كما تعلمـــون، اســـتحوذت مجموعة  � عـــى المســـتوى المحـــىي

كـــة الأهلية  ي المئـــة من الرش
ي عى نســـبة تبلـــغ 71.4 �ف

ســـوليدر�ت

ي بورصـــة البحرين.
ف عن طريـــق طرح عـــام اختيـــاري �ف للتأمـــ�ي

ي الســـوق المحلية  �
وخـــالل العام الجاري فإن خطتنا الأساســـية �ف

ف إســـالمية  كة تأم�ي ف إىل �ش كـــة الأهلية للتأمـــ�ي كـــز عى تحويل �ش ترت

كة واحدة  ي �ش
ي للتكافل العـــام �ف

كة ســـوليدر�ت ودمج عملياتها مع �ش

ي بورصة البحرين.
مدرجـــة �ف

ي هذه المساعي؟ �
 أين وصلتم �ن

ف ومــرف  كتــ�ي للرش دارة  الإ مــع مجالــس  التشــاور  يتــم  - حاليــا 

ف تنظــر  كتــ�ي البحريــن المركــزي، وتــم تشــكيل لجنــة مختصــة مــن الرش

كــة الأهليــة  ف الرش ي جميــع النواحــي المتعلقــة بعمليــة الندمــاج بــ�ي
�ف

ــام. ــل الع ي التكاف
ــوليدر�ت ــة س ك ف و�ش ــ�ي للتأم

كـــة الجديدة وحجم  � ي حجم ال�ش
 إذاً نتحـــدث عن زيـــادة �ن

قساط؟ الأ

كة مغلقة، هي من  � ي التكافل العام وهـــي �ش
ي الواقع، ســـوليدر�ت

 �ف

كة الأهلية  ي الأهلية، فالخطة هي الحفاظ عـــى إدراج الرش
ســـتندمج �ف

ي بورصة البحرين بعد تحويل نشـــاطها إىل النشـــاط الإسالمي.
�ف

ف بسيسو ي أ�ش
الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدر�ت
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إذا اخذنـــا عـــى أرقام عـــام 2016، فنحن نتحدث عن أقســـاط  �

، وهذا  ف كتـــ�ي تفـــوق 85 مليـــون دولر، وهي الأرقـــام الفعلية للرش

ي قطاع 
ى �ف كات الثالث الكـــرب ف الـــرش يجعـــل الكيان الجديـــد من ب�ي

ي البحرين.
ف �ف التأمـــ�ي

افق مع عمليات  � ي ت�ت
دعنا نتحدث رصاحة عـــن المخاوف الـــىت

كات بشـــكل عام، وهي عـــدد الفروع ومص�ي  ن ال�ش الندماج بـــ�ي

تتعاملون مع ذلك؟ كيـــف   ، ن الموظف�ي

كة  � ف والرش كتـــ�ي ي تحدثت عنها وهـــي ممثلة من الرش
 اللجنـــة الـــيت

القابضة، تنظـــر إىل جميع النواحـــي المتعلقة وجـــزء منها الفروع. 

ننظـــر إىل جميـــع الفـــروع الموجـــودة، والهـــدف الحفاظ عى  �

ي نفس المنطقة، 
ف �ف ، مثال إذا كان هناك فرعـــ�ي ف كت�ي الأفضـــل من الرش

ســـنبحث أي الفروع الأفضل ونبقي عليه. وبالطبع ســـتكون شـــبكة 

. الفـــروع أكرب من الوضـــع الحاىلي

ولكـــن ل أعتقد أننـــا نتحدث عن إغـــالق جزء كبري مـــن الفروع،  �

كة الجديـــدة بعد الندمـــاج قرابة 7 فـــروع تغطي  ربما لـــدى الرش

البحرين. مناطـــق  جميع 

ي  �
ي ســـوليدر�ت

كـــة الأهلية أو �ف ي الرش
ف ســـواء �ف بالنســـبة للموظف�ي

التكافـــل، ل اعتقد أنـــه ينبغي أن يكـــون هناك مخـــاوف، واللجنة 

ي الموضوع، ومن الســـابق لأوانـــه الحكم.
تنظـــر �ف

ف  � كت�ي ولكـــن ل أعتقد أن هناك دواعـــي للقلق، فمع اندمـــاج الرش

، وهدفنا هـــو أن نســـتوعب جميع  فـــإن الفـــرص ســـتكون أكـــرب

مكان. الإ بقـــدر  ف  الموظف�ي

مىت تتوقعون أن يتم إنجاز خطة الندماج؟ �

- هدفنــا هــو أن يتــم الندمــاج قبــل نهايــة العــام الجــاري أو بدايــة 

العــام المقبــل، ولكــن ذلــك ســيكون خاضعــا بالطبــع لموافقــة 

ــمية. ــات الرس الجه

؟ � ن كت�ي ي ستمثلها عملية الندماج لل�ش
ضافات الىت ما هي الإ

 ســـيكون هناك عدد أكـــرب من الفروع إىل جانب محفظة أقســـاط  �

ي مجال 
ف �ف ي الســـوق، وســـيكون هناك تحســـ�ي

، وحصة أكرب �ف أكـــرب

الزبائن. خدمة 

كة الجديدة؟ � ي ال�ش
وكيف سيتم توزيع الحصص �ن

ي يجري العمل  �
 هـــذا ســـيتم تحديده ضمن عمليـــة التقييم الـــيت

 . عليها

 مـــا هي الخطـــة بالنســـبة للمنتجـــات بعد إطـــالق الكيان  �

؟ يد لجد ا

، ونســـعى بعد  � ف كتـــان تقدمان مختلف منتجات التأم�ي  طبعا الرش

ف عى بعض التأمينـــات المختصة مثل  كري إطالق الكيان الجديـــد للرت

ة  ي تختص بالمؤسســـات الصغري
Credit insurance والمنتجـــات اليت

والمتوسطة.

، وكمـــا تعلم أن قطاع  � ي
 اذا تحدثنـــا عن مجموعة ســـوليدر�ت

ي خضم المنافســـة، ما 
ن أمام تحد يتعلـــق بالبتـــكار �ن التأمـــ�ي

ي هذا الســـياق؟
الذي تعملـــون عليه �ن

ي خلق  �
 نقوم بصفة مســـتمرة بمتابعة الســـوق، الموضوع ليس �ف

اق بعض مكونـــات المجتمع.  منتجات جديدة، ولكـــن هي اخرت

� - ي
ي نعمل عليها من خالل ســـوليدر�ت

ومن أهـــم الموضوعات الـــيت

ونية، إذ عملنا ما يســـمى  لكرت البحريـــن هي تقديـــم الخدمـــات الإ

ي 
بنظـــام المحطة الواحـــدة، فمن خالل أي فرع من فروع ســـوليدر�ت

ف أو  ف أو تجديـــد التأم�ي ي البحرين، تســـتطيع الحصـــول عى التأم�ي
�ف

تقديـــم المطالبـــات، وهو يوفر قيمـــة مضافة عاليـــة لزبائننا، ففي 

جميـــع الفروع هناك موظـــف معيف بفحص المطالبـــات، فنحو 90 

ي الفروع.
ي المئـــة من مطالبـــات الحوادث تتم تســـويتها �ف

�ف

ي عملنـــا عليها، هـــو إصدار وتجديـــد بوالص  �
ومـــن الأمور الـــيت

ونية دون الحاجـــة لزيارة الفروع. لكرت ف من خالل القنـــوات الإ التأم�ي

ونعمل حاليا عى حملـــة من خالل وســـائل التواصل الجتماعي؛  �

 ، ف اق فئات مجتمعية لتوعيتها بشـــأن منتجـــات التأم�ي مـــن أجل اخرت

وخصوصـــا جيل الشـــباب الـــذي أصبح يتواصل بشـــكل أســـاسي 

مـــن خالل وســـائل التواصـــل الجتماعـــي، وهذا يشـــكل فرصة لنا 

. ف التأم�ي بمنتجـــات  لتعريفهم 

اق  � ي تـــرى أنه يمكن تحقيق نســـب اخ�ت
ما هـــي المنتجات الىت

المجتمع؟ ي 
�ن

ىلي  �
ف ف الســـيارات كمـــا تعلمون هو إجباري، نتحـــدث عن المرف  تأم�ي

ه. هنـــاك الكثري من  ف الســـفر والصحـــي وغري والشـــخىي مثل تأم�ي

الناس. ي ل يعرفها 
الـــيت التأمينات 

أعتقـــد أن الفئة العمريـــة أو جيل الألفية، من 20 إىل 30 ســـنة،  �

، وعرب طرق غـــري تقليدية. يجـــب التواصل معهم بشـــكل أكـــرب

ي عـــدة دول، هـــل تحدثنا عن  �
ي تعمل �ن

مجموعـــة ســـوليدر�ت

البحرين؟ خـــارج  المجموعة  عمـــل  تطور 

ــاء  ــم إنه ــاك وت ــة هن ك ــى �ش ــتحوذنا ع ــام 2015 اس ي الع
ي الأردن �ف

�ف
كــة الجديــد تحت  ي العــام 2016، وأطلقنــا شــعار الرش

عمليــة الدمــج �ف
ي الأردن مــن خــالل 

تنــا �ف «، ونحــن نســتفيد مــن خرب ي
اســم »ســوليدر�ت

ي البحريــن مــع 
ي يجــري العمــل عليهــا �ف

تجربــة الندمــاج الجديــدة الــيت
. ف كــة الأهليــة للتأمــ�ي الرش

ي 
كتنــا الأردن نتائــج ممتــازة لتحقــق مســتوى ربحيــة �ف وحققــت �ش

ي الســوق مــن 
ــع أو الخامــس �ف ــا الراب ــا، وترتيبه ــة تقريب ــة الثالث المرتب

ــا. ــة تقريب ك ف 27 �ش ــ�ي ب

ــع  ي الرب
دارة �ف ــس الإ ــى مجل ات ع ــري ــرأت تغي ــعودية، فط ي الس

ــا �ف ام
ي المرتبــة 

الثالــث مــن العــام الجــاري، وحدثــت نقلــة نوعيــة، وكنــا �ف
ي الســوق الســعودية. ونــرى بــوادر 

الرابعــة مــن حيــث الربحيــة �ف
ــام. ــذا الع ــن ه ــهرين م ي أول ش

ــجعة �ف مش

ي الســعودية، ينظــر بجديــة إىل موضــوع 
كــة �ف مجلــس إدارة الرش

تشــجع  إذ  الندماجــات،  أو  الســتحواذات  خــالل  مــن  التوســع 
ــوات. ــذه الخط ــل ه ــى مث ــاك ع ــاع هن ــعودية القط ــلطات الس الس

ية؟ � ن وماذا عن السوق المال�ي

يـــا منتصف العـــام 2016، وكان تخارجا ناجحا  � ف تخارجنـــا من مالري

اء  كة زيـــورخ الدوليـــة لرش بعوائـــد مجزيـــة، تلقينا عرضا مـــن �ش

. كة لرش ا

ي البحريـــن، كيف هـــي نتائج  �
ي �ن

إذا تحدثنـــا عـــن ســـوليدر�ت

العـــام 2016؟

ف نمت بنســـبة تقريبا تبلغ  � ات إيجابية، فأقســـاط التأمـــ�ي المـــؤ�ش

المئة. ي 
�ف  10
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كة منذ تأسيسها؟ � هل لك أن تعطينا نبذة عن ال�ش

ي العـــام 1988، وتعترب  �
كة الوطنيـــة للســـيارات �ف تأسســـت الرش

إحدى الـــوكالت الرائدة للســـيارات وهي الوكيل الحـــري لهوندا، 

ي مملكة البحريـــن. كما انها 
، وكاديـــالك �ف وشـــيفروليه، وجي إم سي

كة البحرين للتســـهيالت التجارية  كة تابعـــة مملوكة بالكامـــل لرش �ش

ي تملك أيضاً تســـهيالت البحرين، المؤسســـة الماليـــة المرموقة 
اليت

البحرين. ي 
�ف

ــة ذات مســئولية محــدودة  ك ــة للســيارات هــي �ش ــة الوطني ك والرش
ــم  ــاً باس ــرف أيض ــة )تُع ــهيالت التجاري ــن للتس ــة البحري ك ــا �ش تملكه

ــهيالت(. تس
كــة عامــة  كــة البحريــن للتســهيالت التجاريــة �ش وقــد أصبحــت �ش
ي العــام 1993، وتقــدم مســتويات ل تضاهــى مــن منتجــات 

قابضــة �ف

كــة الوطنيــة للســيارات. وخدمــات الســيارات مــن خــالل الرش

كــة الوطنيــة للســيارات مجموعــة متنوعــة مــن الســيارات  وتوفــر الرش

ف  ــري ي تتم
ــيت ــة ال ــة إىل الســيارات الراقي ــالت القتصادي ــن المودي ــدًء م ب

بالفخامــة.

ة  كــة أكــرش مــن 500 موظــف مــن ذوي الكفــاءة والخــرب وتضــم الرش

ي تعزيــز قدرتهــا عــى توفــري خدمــات 
العاليــة، الأمــر الــذي ســاهم �ف

ــتويات  ــى مس ــم أع ــن تقدي ــالً ع ــع، فض ــد البي ــا بع ــى لم ل تضاه

ــام  ــالء باهتم ــات العم ــة متطلب ي تســويق الســيارات، وتلبي
الجــودة �ف

ي جميــع أنحــاء البحريــن 
كــة أربعــة فــروع تنتــرش �ف فائــق. وتملــك الرش

ي ذلــك مركــز خدمــة الســيارات 
، بمــا �ف ف بموقعهــا المثــاىلي وتتمــري

ه بأحــدث المعــدات، وخدمــة  ف ي الســهلة الــذي تــم تجهــري
الشــامل �ف

ي الحــالت الطارئــة عــى مــدار 24 ســاعة، فضالً عن 
مســاعدة الزبائــن �ف

ضافــة إىل مركــز  ي البحريــن. وبالإ
خدمــة توصيــل الزبائــن إىل أي مــكان �ف

»الوطنية للسيارات« ستفتتح 
معرضًا جديدًا للسيارات بمدينة 

عيسى في مايو المقبل

كـــة الوطنية  ¡ كشـــف المدير العام للرش
كة  للســـيارات، رمزي بـــركات، عـــن أن الرش
بصـــدد افتتـــاح معـــرض جديد للســـيارات 
ي 

ي مايـــو/ أيـــار المقبل وســـيكون موقعه �ف
�ف

كـــة مركز  مدينـــة عيى، كما ســـتفتتح الرش
خدمات جديد وســـيقدم خدمـــات الصيانة 
التقـــت  و«الوســـط«  الســـيارات.  لجميـــع 
كة الوطنية للســـيارات،  المدير العـــام للرش
رمـــزي بركات، الـــذي يمتلك تجربـــة طويلة 
ي الوليـــات المتحدة 

ي قطـــاع الســـيارات �ف
�ف

ق الأوســـط تمتـــد لأكـــرش  كي والـــرش الأمـــري
ي 

ة واســـعة �ف مـــن 18 عاماً، كمـــا يتمتع بخرب
مجال تطويـــر وإدارة الأعمـــال حيث تطمح 
خالله  مـــن  للســـيارات  الوطنيـــة  كـــة  الرش
ف معايري الكفـــاءة وإدارة الكلفة مع  لتحســـ�ي
كة إىل أفق  الرتقاء بمســـتوى الخدمات بالرش
كة  أعى كمـــا كانت هـــي دائماً سياســـة الرش
الوطنية للســـيارات. وفيما يـــىي نص اللقاء: 

كة الوطنية للسيارات رمزي بركات المدير العام للرش
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ــا لســيارات  ــة للســيارات معرًضــا راقًي كــة الوطني الســهلة، تملــك الرش

ي منطقــة 
ال موتــورز، ومركــزاً لقطــع الغيــار والخدمــات �ف هونــدا وجــرف

كــة، إىل جانــب فــرع  ة والــذي يضــم أيضــاً المكتــب الرئيــىي للرش ســرت

ي منطقــة عــراد لخدمــات أيــه سي ديلكــو والصيانــة وقطــع الغيــار، 
�ف

ي منطقــة مدينــة حمــد.
ي قطــع الغيــار �ف

وفــرع متخصــص �ف

ي سوق البحرين؟ �
كة �ن كيف تصف الحصة السوقية لل�ش

كـــة الوطنيـــة للســـيارات تزايداً  � تشـــهد الحصة الســـوقية للرش

ي ســـوق مملكـــة البحريـــن، عى رغم 
مســـتمراً عامـــاً بعد عـــام �ف

صعوبـــة الســـوق القتصـــادي واســـتمرار المنافســـة القوية.

كة لتنال رضـــا زبائنها  � ي تقدمهـــا ال�ش
ما هـــي الخدمات الـــىت

ي ســـوق السيارات؟
سة �ن ضمن المنافســـة ال�ش

ي زبائننا  �
رضاء وراحة زبائننـــا، أن اهتمامنا �ف ء لإ ي

نحـــن نعمل كل سش

كة وتطورها. ولجميع معارض الســـيارات  لهـــو دليل عى نجـــاح الرش

ســـة منها أســـعار وخدمات وعروض،  ي المملكة توجد منافســـة �ش
�ف

ى مســـتوى  اء ســـيارته ســـري ولكن عندما يدخل الزبون معارضنا لرش

ي المبيعات  ة، حيث يتحى جميع منـــدو�ب ف الخدمـــة الريعة والممـــري

كـــة وتوجيه الزبون  ي الخدمة لجميع ســـيارات الرش
ة �ف كة بخرب ي الرش

�ف

كـــة خدمة الموافقة  لأي نوع من الســـيارات يحتـــاج، كما تقدم الرش

البنكيـــة خـــالل 20 دقيقة إذا توفـــرت جميع أوراق بيانـــات الزبون، 

، و�عة تســـليم الســـيارة خالل  ف حيـــث يضم كذلـــك خدمة التأم�ي

3 أيـــام كحد أقى.   

ي ســـوق البحرين  �
ي تم طرحها �ن

ما هي أحدث الســـيارات الـــىت

ي ســـيتم تدشـــينها خالل العام 
مؤخراً، وما نوعية الســـيارات الىت

2017؟

ف الســـيارات الجديـــدة من هونـــدا ســـيفك مؤخراً،  � تم تدشـــ�ي

ر، وعى نهايـــة العام الجاري  ف وشـــفروليه ماليبو، تراكـــس وتريل بلري

ف ســـيارة شـــفروليه Chevrolet Equinox الجديدة  ســـيتم تدشـــ�ي

ف أكاديا، أمـــا كاديالك  « تم تدشـــ�ي ي ســـيارات »جـــي إم سي
كليـــاً. �ف

ف  ف XT5وCT6، حيـــث أنه وبعد تدشـــ�ي ف ســـيارت�ي فقد تـــم تدشـــ�ي

كـــة الوطنية  هذه الموديـــالت من الســـيارات ارتفعت مبيعات الرش

للســـيارات خالل الربـــع الأول من العـــام الجاري.

 هـــل هنـــاك معـــارض جديـــدة أو مراكز خدمات ســـيتم  �

ة المقبلة؟ افتتاحهـــا خـــالل الفـــ�ت

كـــة لفتتاح معرض للســـيارات ومركز  � نعم يوجـــد توجه من الرش

كـــة بافتتاح معـــرض جديد  خدمـــات متكامـــل حيث ســـتقوم الرش

ي مدينة عيى، 
ي مايو/ أيار المقبل وســـيكون موقعـــه �ف

للســـيارات �ف

كـــة مركـــز خدمات جديـــد وســـيقدم خدمات  كمـــا ســـتفتتح الرش

الســـيارات. لجميع  الصيانة 

كة؟ � ي ال�ش
ما هي تطلعاتكم المستقبلة �ن

كة الوطنيـــة للســـيارات الحالية والمســـتقبلة هي أن  � نظـــرة الرش

نحافـــظ عى خدمـــة زبائننا بـــأر�ت المســـتويات، وأن ندعم جميع 

ي نقدمها، كما 
عملياتنـــا بالتكنولوجيا مـــن أجل تطوير الخدمات الـــيت

ي أنحـــاء مملكة البحرين 
إننا ســـنقوم بافتتاح مراكز بيـــع وخدمات �ف

لزبائننا. أقـــرب  نكون  ل�ي 

مـــاذا بالنســـبة لقســـم الســـيارات المســـتعملة، وما هي  �

ي فحص الســـيارات المســـتعملة 
كة �ن ي تقوم بها ال�ش

المعاي�ي الىت

لتكـــون مضمونة؟

ها »ســـيارة مســـتعملة مضمونـــة« ونعرضها للبيع،  � قبل أن نعترب

ينبغـــي أن تجتاز الســـيارة إجـــراءات الحصول عى هذه الشـــهادة، 

ي تشـــمل فحص الســـيارة وإنجـــاز أي تصليحات لزمة.
واليت

وتخضع الســـيارة لفحص أكـــرش من 110 نقـــاط ميكانيكية لضمان  �

أنهـــا تعمل بأفضـــل حال. كما تخضـــع لصيانة شـــاملة وطالء كامل 

لنضمن حصـــول الزبون عى »ســـيارة مســـتعملة مضمونة« بجودة 

الجديدة. السيارة 

هنـــاك الكث�ي مـــن الأحاديث عن مســـتقبل الســـيارات ذاتيه  �

القيـــادة، ما مدى اســـتعداد منطقة الخليج لســـتقبال مثل هذا 

ي مملكـــة البحرين؟
النوع من الســـيارات وخصوصاً �ن

اد وبيع  � كة الوطنية للســـيارات عى اســـتعداد لســـتري ي الرش
نحن �ف

مثل هـــذا النوع مـــن الســـيارات حينما تنجـــز المصانـــع الأجنبية 

ق  ي منطقة الرش
تصنيع هذه الســـيارات »ذاتية القيـــادة«. ونحـــن �ف

ي البحرين يجـــب أن نكون جاهزيـــن لمثل هذه 
الأوســـط ولســـيما �ف

ي أتوقع خالل الســـنوات القليلـــة المقبلة أن 
الســـيارات، حيث أنـــيف

ســـتقبالها. المنطقـــة ونكون جاهزين لإ تتطور 

 بالنسبة إىل الســـيارات الكهربائية أو بالمعىن الآخر )الهجينة(  �

ي البحرين، 
كة مثل هـــذا النوع من الســـيارات �ن هل ســـتطرح ال�ش

ذلك؟ سيكون  ومىت 

كـــة الوطنيـــة للســـيارات لم نســـتورد الســـيارات  � ي الرش
نحـــن �ف

الهجينة، إنما شـــفروليه تنتج نوعـــاً واحداً من الســـيارات الكهربائية 

ي 
»شـــفروليه فولت« وهـــذه الســـيارة كهربائية وليســـت موجودة �ف

الأوســـط. ق  الرش منطقة 

ي البحريـــن ولكنها قليلة  �
صحيـــح أنه توجد ســـيارات كهربائيـــة �ف

ين. فالســـيارات الكهربائية بحاجة اىل  ف جداً بالنسبة إىل ســـيارات البرف

ي 
ي البـــيف التحتيـــة من أجل تســـهيل اســـتعمالها، ونحن �ف

تطويـــر �ف

ق الأوســـط ما زلنا غـــري مســـتعدين تماماً لها، ولكـــن بالطبع  الـــرش

ي المســـتقبل القريب.
نأمل أن تجهـــز هذه البـــيف التحتية �ف

ى  � كة لستقبال ســـباق الجائرة الك�ب  ما هي اســـتعدادات ال�ش

البحرين؟ ي 
�ن الفورمول1  لسباق 

كة الوطنية للســـيارات الســـتعداد لســـتقبال سباق  � ي الرش
 بدأنا �ف

ى للفورمول 1 منذ نحو 5 أشـــهر تقريبـــاً، ونحن قد  الجائـــزة الكـــرب

زودنا الفنادق بســـيارات كاديـــالك منها فندق أمـــواج روتانا، وفندق 

ونز، حيت نـــادي كابتال كلـــوب، حيث يســـتقبل الحدث  ف الفورســـري

اً من الزوار وتـــم التفاق مـــع مكاتب تأجري الســـيارات  عـــدداً كبـــري

ببيعهم ســـيارات متنوعة اســـتعداداً للحدث.

ي ســـتكون تزامناً مع اســـتضافة  �
ماهـــي العروض الجديدة الىت

البحرين لســـباق الفورمول 1؟

كة الوطنية للســـيارات دائماً لدينا عـــروض مغرية  � بالنســـبة للرش

وحاليـــاً لدينا عروض عى ســـيارات التاهو واليوكـــن و كاديالك خالل 

ف هذه الســـيارات  اســـتضافة البحرين لســـباق الفورمـــول 1، وتتمري

بحجمهـــا العائىي وبمواصفـــات تجعلها مرغوبة لـــدى الجميع.



إبراهيم الريس لـ »}«:

البحرينية الكويتية للتأمين: 
منتجات تأمينية جديدة وإطالق 

الخدمات إلكترونيًا
ي يشـــهدها  �

مـــع التطـــورات التكنولوجيـــة المتســـارعة الىت

كـــة البحرينية  العالم وتطور قنـــوات التصالت، أين تقف ال�ش

الكويتيـــة من هـــذه التطورات؟

ي خطته للثالث  �
ي العام المـــا�ف

كـــة �ف لقد أقـــر مجلس إدارة الرش

الســـنوات الممتـــدة مـــن 2017 إىل 2019، وقد تناولـــت عى هذه 

ف عـــى اســـتخدام التكنولوجيا، إىل جانـــب تطوير  كـــري الخطـــة الرت

كة. ي للرش
داري والفـــيف الخدمات والمنتجـــات التأمينية والـــكادر الإ

ي هـــذا الســـياق، ونعتقد أن  �
وبالفعـــل بدأنـــا خطـــوات مهمة �ف

ونية ســـهله ومريحة لخدمة  ي توفري حلول إلكرت
المستقبل ســـيكون �ف

كـــة، إذ قمنا بتطوير موقع  الزبائن دون الحاجـــة إىل زيارة فروع الرش

ي من حيـــث �عـــة الأداء والتصميـــم وإمكانية 
و�ف لكـــرت كـــة الإ الرش

التصفح بســـهوله عـــرب الهاتـــف النقال، كمـــا بدأنا خـــالل العام 

نت، وقد  نرت ي 2016 بيع التأمينات الشـــخصية عن طريـــق الإ
الما�ف

لقت استحســـانا مـــن الزبائن.

ف  � ي البحرين تقـــدم خدمة تأم�ي
كـــة �ف وأنـــوه هنا، إىل أننـــا أول �ش

الســـيارات مع خدمة تجديد تســـجيل السيارة الســـنوي، وذلك عرب 

ي وقت واحد، وبحســـب الحصاءات 
ونيـــة �ف لكرت بوابة الحكومـــة الإ

ي اســـتخدام هـــذه القنوات 
ايدا �ف ف الشـــهرية، فـــإن هناك نمـــوا مرت

ونية. لكرت الإ

ي منتجات  �
هل لكـــم أن تحدثونا عن التطـــورات الجديـــدة �ن

؟ كة ل�ش ا

ف إبراهيم الريس كة البحرينية الكويتية للتأم�ي الرئيس التنفيذي للرش

كة  ¡ ة كافيـــة لتكتســـب �ش 40 عامـــاً فـــرت
كـــة البحرينية الكويتية  ف وطنية مثل الرش تأم�ي
ي الســـوق المحلية، 

، ســـمعة مرموقة �ف ف للتأم�ي
وتلبية  احتياجـــات  معرفـــة  عـــى  والقـــدرة 
احتياجـــات الســـوق المحىي مـــن المنتجات 
الشـــخصية  التأمينات  ي 

�ف ســـواء  التأمينيـــة، 
ف الصحـــي  ف الســـيارات أو التأمـــ�ي أو تأمـــ�ي
هـــا مـــن أنواع  ف عـــى الحيـــاة وغري والتأمـــ�ي
التنفيذي  الرئيـــس  ف  ويســـترش التأمينـــات. 
ف إبراهيم  كـــة البحرينية الكويتية للتأمـــ�ي للرش
ف  كة وقطـــاع التأم�ي الريـــس المســـتقبل للرش
يد من  ف كة ســـرت ي البحريـــن، إذ يؤكد أن الرش

�ف
ونية  لكرت فها عى اســـتخدام القنـــوات الإ تركري
ي تســـويق المنتجـــات التأمينيـــة، إىل جانب 

�ف
كات عالميـــة لإطالق منتجات  التعـــاون مع �ش
ي الســـوق البحرينية لأول 

تأمينيـــة جديـــدة �ف
ي تحتفظ 

كة الـــيت مـــرة. وأكد الريـــس أن الرش
ي ووضع ماىلي قوي، ســـتدرس 

بتصنيـــف ائتما�ف
ي عملية الســـتحواذ، مع 

أي فرص جديـــدة �ف
كـــة التكافل  ي �ش

بـــدء العمل لرفـــع حصتها �ف
اء  ي المئة مـــن خالل �ش

الدوليـــة إىل 63.68 �ف
كة.  ي الرش

ســـالمي �ف حصة بنـــك البحريـــن الإ
وفيمـــا يىي نـــص اللقاء:
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ي تخـــص التأمينات  �
حاليـــا نقدم عـــددا مـــن المنتجـــات الـــيت

ي تتعلـــق بالســـيارات، ويوجد لدينا 
الشـــخصية مثـــل التأمينات اليت

عدد من أنوع الســـيارات مثـــل الفئة القتصاديـــة والفئات المتقدمة 

لية،  ف نـــت إىل جانب التأمينـــات المرف اؤها عـــرب النرت ي يمكن �ش
والـــيت

ف الأمراض المســـتعصية  كمـــا يمكن لالأفـــراد الحصـــول عى تأمـــ�ي

ها  لية وغري ف ف  العمالـــة المرف ف الســـفر وتأم�ي )critical illness( وتأمـــ�ي

مـــن المنتجات الخاصـــة بالأفـــراد، إىل جانب المنتجـــات المتعلقة 

كات. بقطـــاع الرش

ي  �
ات بالتغطيـــة التأمينية �ف ف نعمـــل باســـتمرار عى إضافـــة ممـــري

ي يحصل عليها زبائـــن البحرينية 
ات الـــيت ف منتجاتنـــا، وتوســـيع الممري

. ف للتأم�ي الكويتيـــة 

كة التســـهيالت التجارية  � ف الســـيارات، اتفقنا مع �ش ي تأم�ي
مثـــال �ف

كة  ي توفرها الرش
ف للســـيارات الـــيت مـــن أجل تقديم خدمـــات التأم�ي

كة  مـــن مختلـــف العالمـــات التجارية، إذ نعـــد لمنتج خـــاص لرش

التجارية. التســـهيالت 

كات عالمية لطرح منتجـــات تأمينية جديدة  � ونحن نتعاون مـــع �ش

المحلية. السوق  ي 
�ف ومبتكرة 

عى انتباهـــي منتج الأمـــراض المســـتعصية، هل لك  �  اســـ�ت

؟ ن ح هـــذا المنتج الـــذي تقدمـــه البحرينية الكويتيـــة للتأم�ي �ش

ة أو المســـتعصية  � كمـــا تعلم، فـــإن بعض الأمـــراض الخطـــري

ة أو الســـفر لخـــارج البالد، وهو  قد يتطلـــب عالجها تكاليـــف كبري

ي 
ة، ومـــع هذا المنتـــج التأمييف امـــات مالية كبري ف تـــب عليه الرت ما يرت

)أمل( ســـيكون بمقدور الفرد الحصول عى تغطيـــة تأمينية يحصل 

ي 
عليهـــا كمبلغ نقدي عنـــد إصابته ل قدر هللا بأي مـــن الأمراض اليت

ي المتناول.
، وذلك بقســـط ســـنوي �ف ف يغطيها هـــذا التأم�ي

ماذا تشمل هذه الأمراض؟  �

ة مثل  � اتـــه أنـــه يغطـــي 12 مرضـــا من الأمـــراض الخطـــري ف ممري

ها مـــن الأمراض الصعبـــة، وما  الرطـــان والفشـــل الكلـــوي وغري

ف القســـط أنه رخيص مقارنـــة بالتغطيات الأخـــرى، ويمكن لأي  يمري

فرد الســـتفادة مـــن هذه التغطية، ولكن لالأســـف مـــازال المجتمع 

ي مختلـــف مناحي 
ف �ف بحاجـــة لمزيد مـــن التوعيـــة بأهمية التأمـــ�ي

. ة لحيا ا

ي حياتنا، هـــل تلمس اهتماما  �
ن �ن  كما تفضلت بأهميـــة التأم�ي

لية؟ ن ن عـــى العمالة الم�ن بالتأم�ي

ي هـــذا الجانـــب، ليس فقط  �
نعـــم، نلمـــس اهتمامـــا وتوجها �ف

ي 
عى صعيـــد الأفراد بل حيت عى مســـتوى ســـفارات الـــدول، اليت

بـــدأت تتوجه لحصول العامـــل عى التغطية التأمينيـــة عند قدومه 

ي هـــذا التجاه.
للعمـــل. أعتقد أن عددا من الســـفارات تســـري �ف

ن الصحـــي، الكث�ي من الأفـــراد ينتظر  � بالحديـــث عن التأمـــ�ي

ي يعمـــل فيها أن تؤمـــن عليه صحيا 
كة والمؤسســـة الىت من ال�ش

ي عـــدم القدرة عى 
، فهل ذلك يعىن ن كات التأمـــ�ي لـــدى إحدى �ش

الحصـــول عى تغطية بشـــكل فردي؟

، ويمكن لأي شـــخص  � ف الصحي متاح لالأفراد بشـــكل مبا�ش التأم�ي

أن يـــزور أي فـــرع ويحصل عـــى التغطيـــة الصحية لـــه ولعائلته 

ي البحرين.
وعـــى جميع المستشـــفيات �ف

 إذ تحدثنـــا عـــن المطالبـــات، كيـــف تتعاملـــون مـــع هذا  �

الموضـــوع؟

ف الصحـــي من أكـــرش التأمينات  � ف الســـيارات والتأم�ي  يعـــد تأمـــ�ي

كة  ، ولذلك تعمـــل الرش ي تعترب فيهـــا معدل الخســـارة أكـــرب
الـــيت

كة بهامش ربح بســـيط  عـــى مراعاة الزبائـــن ومراعاة مصلحـــة الرش

ي المئة، وخصوصـــا مع وجود 
ومعقـــول قد ل يتجـــاوز الخمســـة �ف

ف  منافســـة قوية؛ فهذان القطاعـــان هما اللذان يقـــودان نمو التأم�ي

البحرين. ي 
�ف

وعات؟ � ن عى الم�ش ي التأم�ي
هل تلمسون تحسنا �ن

وعـــات البنيـــة التحتية  �  نعـــم، البحرين تشـــهد عـــددا من مرش

كـــة ألمنيوم  وعـــات الصناعيـــة مثـــل: الخط الســـادس لرش والمرش

ف البحرين  البحريـــن )ألبـــا( وخـــط أنابيـــب النفـــط الجديـــد بـــ�ي

والسعودية وتوســـعة مصفاة النفط وتوســـعة مطار البحرين الدوىلي 

ف  ي القطاع�ي
وعـــات �ف ها مـــن المرش ســـكانية، وغري وعـــات الإ والمرش

ي ســـتحتاج بالتأكيد لتغطيـــة تأمينية.
العام والخـــاص والـــيت

وعـــات خالل العـــام 2017  � نتوقـــع أن نـــرى المزيد مـــن المرش

. ف ي ســـتنعكس إيجابـــاً عى قطـــاع التأم�ي
والـــيت

ن عى  � ة وأخـــرى مطالـــب بتفعيل التأمـــ�ي ن فـــ�ت  نســـمع ب�ي

ن  كات التأم�ي القروض عند التع�ش عن الســـداد، كيف تســـاهم �ش

البنوك؟ ي تقدمهـــا 
الىت القـــروض  ي موضوع 

�ن

ف عـــى القـــروض المقدمـــة للبنوك  � هنـــاك نوعـــان مـــن التأم�ي

ف عى قـــروض الرهن العقـــاري ويتم  ي البحريـــن، أولهـــا التأمـــ�ي
�ف

ي الحصول 
ف �ف عـــادة بصورة فرديـــة من قبـــل الأشـــخاص الراغبـــ�ي

ة نســـبياً، إذ يطلـــب البنك من الزبـــون الراغب  عى تمويـــالت كبري

، الحصول عـــى تغطية تأمينيـــة، وهناك  ف الحصول عـــى التأمـــ�ي

ف عى مجموع  نوع آخر وهـــو القروض الشـــخصية، إذ يتم التأمـــ�ي

محفظة القروض بشـــكل ســـنوي بحســـب حجم إجمـــاىلي القروض 

. مة لمقد ا

ي تتعلـــق بالقروض هـــو عند  �
وعـــادة مـــا تكـــون التغطية الـــيت

حـــدوث حالة وفـــاة ل قدر هللا ما يعفـــي الورثة مـــن تحمل عبء 

ي حـــالت التخلف 
هـــا مثال �ف القـــرض، وهناك تأمينـــات يمكن توفري

ف مثل تـــرك الوظيفة، ولكن عـــى البنك  عن الســـداد لســـبب مع�ي

ء تقريباً، عدا  ي
ف عـــى كل سش اء هـــذه التغطية. نســـتطيع التأمـــ�ي �ش

ي 
ي ل تخضع لمعايـــري المخاطرة اليت

مســـائل الربح والخســـارة والـــيت

. ف التأم�ي كات  �ش وفقهـــا  تعمل 

كات  � ي تقدمها �ش
وســـأعطيك مثال عى التغطيات الواســـعة الـــيت

ي قد تشـــهدها الـــدول، قد 
ي حالت الكســـاد اليت

، مثـــال �ف ف التأمـــ�ي

ي حال 
تلجـــأ البنوك لطلـــب تغطيـــة تأمينيـــة لتغطية القـــروض �ف

خـــر الزبون وظيفته نتيجـــة الأوضاع القتصاديـــة الصعبة، وعليه 

ه معينة 6 أو 7 شـــهور مثال. ســـيحصل البنك عـــى تغطية لفـــرت

ي البحرين، هل  �
ن �ن يبدو أنـــك متفائل من نمو ســـوق التأمـــ�ي

كة  ي الأقســـاط التأمينية المكتتبة لـــدى ال�ش
لمســـتم تحســـنا �ن

؟ ن للتأم�ي الكويتيـــة  البحرينية 

ي  �
كة بنســـبة تبلـــغ 10 �ف ف لدى الرش نعـــم، نمت أقســـاط التأمـــ�ي

، وبحســـب الخطة  المئـــة، ونتوقـــع أن يكون هناك نمو مســـتقبىي

ة  ي الفرت
ي نعمـــل وفقها، نأمـــل أن نحقق نســـب نمو جيـــدة �ف

الـــيت

. لمقبلة ا

 أين تجد فرص النمو؟ �

وعات المقاولت ســـتكون  � ف الهنـــدسي عى مرش أعتقـــد أن التأم�ي
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ة المقبلـــة، وخصوصا مـــع زيادة عدد  ي الفرت
فيه فـــرص نمو جيـــدة �ف

ي البنية التحتية. 
وعـــات �ف المرش

ونية، هل تنوون زيـــادة عدد فروع  � لك�ت مـــع تطوير القنـــوات الإ
البحرين؟ ي 

�ن كة  ال�ش

ة فرع ســـار وهو الآن يعمـــل عى مدار  � ة الأخـــري ي الفـــرت
افتتحنـــا �ف

الأســـبوع، وبالفرع الأخري يكون لدينا 5 فروع تغطي مختلف محافظات 
ة عرب  البحريـــن، كما يمكـــن  للزبون الحصول عـــى الخدمات مبـــا�ش

ي الإجازة الأســـبوعية.
ي أو زيارة فرع ســـار �ف

و�ف لكرت الموقـــع الإ

وبالنســـبة لفروع المطالبـــات، هناك فرع ســـلماباد الـــذي يتلقى  �
ي المحرق المجـــال للتقدم 

مطالبـــات الزبائـــن، كما فتحنـــا حاليـــا �ف
بالمطالبـــات، وهنـــاك  فاحصـــون يتلقـــون الطلبات بشـــكل يومي.

كزون مستقبال لتقديم منتجاتكم التأمينية؟ � عى ماذا س�ت

ف عى التســـويق وبيع التغطيات  � كري كما ذكـــرت، الخطة حاليا هي الرت
ي الذي 

و�ف لكـــرت ونية بمـــا فيها الموقع الإ لكرت التأمينية عرب القنـــوات الإ
ة، إىل جانب التطبيقات عـــى الهواتف الذكية. شـــهد تطويرات كبـــري

مـــا نريده بشـــكل أســـاسي أن تتـــم المبيعـــات عـــرب التطبيقات  �
ي بدأنا بالتأمينات 

و�ف لكـــرت ي الموقع الإ
ونية. فمثـــال �ف لكرت والمنصـــات الإ

فم توســـيع  ، ونعرت ف الجديدة ثم دشـــنا خدمـــة تجديد خدمـــة التأم�ي
ونية. لكرت منتجاتنـــا من خـــالل القنـــوات الإ

ن أو العمل  � ي التأم�ي
 تركز المؤتمرات المالية المتخصصة ســـواء �ن

ي 
ية وخلق الكفـــاءات والقيادات �ن ، عى أهمية المـــوارد الب�ش الماىلي

القطاع، كيف تتعاملون مـــع هذا الأمر؟

كـــة تؤمن بأهمية صقل مهـــارات موظفيها من خـــالل الدورات  � الرش
ف وتطوير قدراتهم،  ي مجـــال التأم�ي

والبعثات للحصول عى المؤهالت �ف
ف لدورات محليـــة وخارجية،  نقوم بشـــكل مســـتمر بابتعاث الموظف�ي
هناك تقريبا 50 موظفا يســـتفيدون بصورة ســـنوية مـــن دورات يتيحها 
معهـــد البحرين للدراســـات المرفية، كمـــا نقوم بإرســـال موظفينا 
كات عالمية  ي ورش عمل ونـــدوات متخصصة، وذلك مـــع �ش

للخـــارج �ف
. ف كات إعـــادة تأم�ي من بينها �ش

وضعتـــم خطتكم للثـــالث ســـنوات المقبلة، كيـــف تقيمون  �
؟ ن التأم�ي ي قطـــاع 

�ن الراهنـــة  التحديات 

ي نواجهها، فالســـوق  �
بالطبع المنافســـة هي من أكـــرب التحديات اليت

ي الوقت الـــذي يوجد فيه عـــدد كبري من 
ة �ف البحرينية ســـوق صغـــري

كات المتنافســـة، وهذا يحتم علينا رفع مســـتوى الخدمة والجودة،  الرش
ف من  كة البحرينيـــة الكويتية للتأم�ي ي الرش

وهو عمل مســـتمر نقوم به �ف
خالل تطوير المنتجـــات وخدمة الزبائن.

ف الصحي، نرى أن المنافسة جعلت  � ي قطاع الســـيارات والتأم�ي
مثال، �ف

كات،  الأســـعار تهبط لمســـتوى كبري ليكون مقاربا لطاقة الحتفاظ للرش
ي المئة، 

إذ يتم الحتفـــاظ بجزء كبري من الخطر يصل إىل أكـــرش من 90 �ف
ف النســـبة المتبقية. وهذا يشـــكل عامل ضغط  ف تتم إعادة تأم�ي ي حـــ�ي

�ف
كات وخصوصا مع هبوط الأســـعار، وهـــذا الوضع لن  ا عى الـــرش كبري

. ف التأم�ي كات  ي صالح �ش
�ف يكون 

 إذاً هـــل ترون أهمية مراجعة الســـقف الحاىلي لأســـعار الطرف  �
الثالث؟

ف الطرف  �  ل أعتقـــد أن الســـعر المحدد من قبـــل الحكومة لتأمـــ�ي
كات تعطي حســـومات  ( هو المشـــكلة، بعض الرش الثالـــث )ضد الغري
ة الأصلية، وعليه فالمنافســـة حاليا عى الأسعار بالدرجة  عن التســـعري

الأوىل.

أعتقـــد أن الســـقف معقـــول، والحكومـــة تريد أن تراعـــي مصالح  �

ي حدود 
ف »طرف ثالث« هـــو �ف المواطـــن، ومـــن جانب آخر فإن التأمـــ�ي

، والنســـبة المتبقية هي  ف ي المئـــة فقط، من إجماىلي أقســـاط التأم�ي
15 �ف

ف  كات الموازنـــة وتغطية التكاليف، ب�ي ف الشـــامل، وعليه يمكن للرش للتأم�ي

ف الســـيارات. ف من تأم�ي هذيـــن النوع�ي

أعتقد قبـــل الحديث عن الأســـعار المحددة للطـــرف الثالث، عى  �

ين  ف أن تبيع التغطية بالســـعر الأصـــىي وليس أقل بعرش كات التأم�ي �ش

ي المئـــة، وبعدهـــا يمكـــن الحكم بشـــكل أدق عى مســـتوى 
أو 30 �ف

ة المحددة من قبـــل الحكومة. التســـعري

ي نشـــاطات  �
ي التوســـع �ن

مع ضغط المنافســـة، هل تفكرون �ن

أخرى مثل المستشـــفيات أو ورش تصليح الســـيارات؟

كة البحرينية الكويتية أثبتت  � ، فالرش كز عى نشاطنا الأســـاسي ســـرف

، وأعتقد أن  ف ي مجال نشـــاط العمل الأســـاسي وهو التأمـــ�ي
نفســـها �ف

ي هـــذا المجال الذي عملنـــا فيه منذ أكرش من 40 ســـنة 
نجاحنـــا هو �ف

ي مجال تســـعري 
ة �ف وحققنا نتائـــج جيدة، وهـــذا بالطبع تطلـــب خرب

المنتجـــات بطريقة فنيـــة ومهنية صحيحـــة، إذ توجد طـــرق علمية 

ف الصحي.  ي الســـيارات والتأم�ي
للتســـعري وخصوصا �ف

، أل تـــرون أن تخفيض  � ن ي موضوع تســـع�ي منتجـــات التأم�ي
�ن

الأسعار يســـتقطب أقســـاطا أك�ب من الزبائن؟

ي حد ذاته  �
شـــخصيا، ل أرى أن معيـــار حجـــم الأقســـاط هـــو �ف

كة  مقياس للنجاح، دون وجود تســـعري دقيق وعلمـــي، فبمقدور أي �ش

، عرب تخفيض الأســـعار، والذي قد  بســـهولة أن تستقبل أقســـاطا أكرش

ي 
كة اليت تم بطرق ليســـت مهنية أو علمية. لكـــن ذلك قد يـــؤدي بالرش

تتبـــع هذا الأســـلوب، إىل تحقيق أرباح فنية ضعيفـــة تؤثر عى عملها، 

عي انتباه  ي القطاع بشـــكل عـــام، وذلك يجب أن يســـرت
وهـــذا ما نراه �ف

كات لهذا الموضـــوع وخصوصا مع ارتفاع التكاليف  مجالس إدارات الرش

الأسعار. وهبوط 

ي خضـــم هذه المنافســـة وصعوبة الســـوق، كيف تقيمون  �
�ن

؟ ن كة البحرينيـــة الكويتية للتأم�ي وضـــع ال�ش

ف  � كـــة التأم�ي ف وقـــوي، حيث تعترب �ش ي وضـــع ماىلي مت�ي
كـــة �ف  الرش

ي البحرين الحاصلة عى تصنيف -A من مؤسســـة 
المبـــا�ش الوحيـــدة �ف

، مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة،  ي
»أيه إم بيســـت« للتصنيف الئتما�ف

وبالطبـــع الحصـــول عى هـــذا التصنيـــف المرتفع من هـــذه الوكالة 

كة تعيد  العالمية يتطلب وضعـــا إداريا وماليا قويا، إىل جانـــب أن الرش

ي مرتفع، إذ تجرى 
كات عالمية مرموقة بتصنيف ائتمـــا�ف تأميناتهـــا لدى �ش

مراجعة هـــذا التصنيف بصورة ســـنوية من قبل فريق من المؤسســـة 

العالمية.

كـــة التكافل  � ما الـــذي ســـتضيفه عملية الســـتحواذ عى �ش

كة؟ الدوليـــة لل�ش

ي الســـوق المحلية محـــدودة، والندماج  �
أعتقـــد أن فرص النمو �ف

ي تعزيز فرص النمو، ولذلك 
كات أخرى سيســـاعد �ف والســـتحواذ عى �ش

كة التكافل  ي �ش
ف �ف ي خطوة رفع حصة البحرينية الكويتية للتأمـــ�ي

بدأنـــا �ف

كة  ي المئـــة، والخطة هي أن تبقـــى »التكافل« �ش
الدوليـــة إىل نحو 64 �ف

ســـالمية. ف الإ قائمة وتقدم منتجات التأم�ي

كة لالســـتحواذ فإننا ســـندرس  � ولـــو وجدت فرص أخرى أمام الرش

بجدية. الفرص  هذه 
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وعكفــت البلديــة خــالل الأســابيع الأربعــة الماضيــة عــى إضفــاء 

أجــواء الحتفاليــة وتهيئــة الطــرق والشــوارع الرئيســية بالأعــالم 

ي النهايــة إىل 
، والــذي يخلــص �ف ي

والزينــة الموائمــة للحــدث الريــا�ف

ــارة  ــور والم ــان الجمه ي أذه
ــررة �ف ــة متك ــورة نمطي ــة وص ــري بيئ توف

ــال. ــدث فع ــش الح ــالد تعي ــل الب ــا يجع ، م ي
ــا�ف ــدث الري بالح

عاصــم  الجنوبيــة  المنطقــة  بلديــة  عــام  لمديــر  ي حديــث 
و�ف

ــم  ي تنظي
ــاعدة �ف ــة المس ــود البلدي ــول جه ــف ح ــدهللا عبداللطي عب

ي مملكــة البحريــن، وهــو ســباق الفورمــول 
كــرب �ف ي الأ

الحــدث الريــا�ف

ــذ  ي تنفي
ــدأت �ف ــة ب ــط«: إن »البلدي ــف لـــ »الوس ــال عبداللطي 1، ق

هــات والحدائــق، لتجميــل الشــوارع  ف خطــة وضعهــا قســم المنرت

خطة للتجميل وحملة للتخضير 
والنظافة وإزالة تراكمات الرمال

مدير عام البلدية:

ي تجميل  ¡
بذلت بلدية المنطقة الجنوبية جهودا جبارة اعتباراً من شـــهر مـــارس/ آذار2017 �ف

ف شـــوارع المحافظة الرئيســـية المؤدية إىل حلبة البحرين الدولية لسباقات الرعة، حيث  وتزي�ي
ي تشـــهد حضوراً 

تســـتعد هذه المحافظة لحتضان أحد أكـــرب الأحداث الرياضية العالمية اليت
ياً واســـعاً من مختلف دول العالم. جماهري
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المؤديــة إىل حلبــة البحريــن الدوليــة، ضمــن اســتعدادات البــالد لســتضافة 

ي شــارع خليــج البحريــن 
ف 300 نخلــة �ف ســباق الفورمــول 1، حيــث ســيتم تزيــ�ي

ــة  ــارة الليلي ن ــة بالإ ي الشــارع المــؤدي إىل الحلب
، و138 شــجرة �ف ف ي التجاهــ�ي

�ف

ــزلق«. احة ال ي اســرت
ــة �ف ــة 24 نخل ــن زراع ــاء م ــم النته ــا ت والشــبكية، كم

ة مــن 1  ي الفــرت
وأفصــح المديــر العــام عــن إطــالق البلديــة »حملــة �ف

ي 
مــارس/ آذار حــيت 1 أبريــل/ نيســان2017، لتنظيــف أحــواض النخيــل �ف

ــف  ــمل تنظي ــزلق، تش ــارع ال ــلمان وش ــيخ س ــارع الش ــكر وش ــارع المعس ش

الأشــجار وتقليــم النخيــل«.

ــالل  ــن خ اء م ــرف ــة الخ ــف الرقع ــم تكثي ــه »ت ــف إىل أن ــار عبداللطي وأش

ــب  ــى جوان اء ع ــرف ــطحات الخ ــمية والمس ــور الموس ــل والزه ــة النخي زراع

ــة  ــوارع المؤدي ــع الش ــة جمي ــة بزراع ــت البلدي ــا قام ــوارع، كم ــات الش ومثلث

إىل الحلبــة«.

وعــى صعيــد متصــل ذي أهميــة بالغــة للبلديــة، أكــد المديــر العــام أن 

ــال  ــري العم ــة وتوف ــف حمــالت النظاف ــة كث ــات النظاف »قســم متابعــة خدم

ي الشــوارع الرئيســية المؤديــة إىل حلبــة البحريــن الدوليــة، وكذلــك 
والآليــات �ف

المناطــق المحيطــة بهــا، مــن خــالل إزالــة المخلفــات والرمــال عــى جوانــب 

الشــوارع والطرقــات«.

وأوضــح عبداللطيــف أن »البلديــة تســخر كل طاقاتهــا مــن أجــل المســاهمة 

ي تعزيــز الصــورة الحضاريــة 
مــع جميــع الجهــات المعنيــة بتنظيــم الســباق �ف

ــاً أن يحقــق ســباق الفورمــول 1 كالعــادة النجــاح المنشــود،  للبحريــن، متمني

ي العوائــل البحرينيــة والمقيمــون والضيــوف وزوار مملكــة البحريــن 
وأن تقــىف

ي أجــواء ملؤهــا 
ي مشــاهدة الســباق �ف

القادمــون إليهــا مــن الخــارج وقتــا طيبــا �ف

البهجــة والمــرح«.

ــطحات  ــم المس ــجار وتنظي ــر الأش ــة وتنوي ــة المضيئ ــال الزين ــل أعم وتمث

ي تحمــل عبــارات حــب البحريــن أو 
اء بالمجســمات المضيئــة الــيت الخــرف

هــا، عنــر جــذب للكثــري مــن الأ� البحرينية  شــعار ســباق الفورمــول 1، وغري

ي شــوارع المحافظــة الجنوبيــة 
ف للتقــاط الصــور والتجــول �ف وكذلــك المقيمــ�ي

الشــوارع  الرئيســية ضمــن أجــواء احتفاليــة مختلفــة، ولطالمــا شــهدت 

المزينــة ازدحامــاً مروريــاً بفعــل جهــود بلديــة المنطقــة الجنوبيــة المذكــورة، 

ــد  ــم يع ــباقات، ول ــولت الس ــاد ج ــع انعق ــن م ام ف ــزوار بالرت ــظ ال ــث يكت حي

ي وعيــد جلــوس عاهــل 
يختلــف تمامــاً عــن الأجــواء الحتفاليــة بالعيــد الوطــيف

ــن عيــى آل خليفــة. ــة الملــك حمــد ب ة صاحــب الجالل ــالد حــرف الب

تزيين وإنارة 
438 نخلة 

وشجرة بشوارع 
»الجنوبية« 

استعدادًا 
لسباقات 

الفورموال 1
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ي �
  الجنسية: ألما�ف

ي صعد بها إىل منصة التتويج: 68 �
 عدد المرات اليت

ي فاز بها: 4 �
 عدد بطولت العالم اليت

يطاىلي بعد ســـنوات  � اري الإ ي العـــام 2014 إىل فريق فري
 انتقـــل �ف

مـــع فريقه الســـابق ريد بل.

ي  �
ف الذين يفوزون ببطولة العالم لثـــالث مرات �ف  أصغر الســـائق�ي

تاريـــخ الفورمول 1، ودخل أيضاً أبواب الأشـــهر الذين فـــازوا بالبطولة 
ي العام 2012.

لثالث مرات متتاليـــة �ف

ف  � ي العـــام 2011 مع فريق ريد بل وأصبح أصغر الســـائق�ي
 بـــرز �ف

ي تاريـــخ الفورمول 1 بعد أن فاز 
ف �ف الذيـــن يفوزون ببطولة العالم لمرت�ي

بأربع جولت. فـــاز بأحد عرش ســـباقاً وحقق رقماً قياســـياً بحلوله 15 
ي بداية الســـباق.

ي المركز الأول �ف
مرة �ف

ي العـــام 2010 وعـــى رغـــم ارتكابـــه بعـــض  �
 �ف

الأخطـــاء والأعطـــال التقنيـــة -وتنافســـه مع خصمه 
ة الســـباق جعلته  - إل أن وتري ي الفريـــق ويـــرب

زميلـــه �ف
ي مركز النطالق الأول 10 مرات ويفوز بخمســـة 

يحـــل �ف
ســـباقات ليصبح أصغـــر أبطال الفورمـــول 1 بتاريخ 
ي 

هـــذه الرياضة. جاء مـــن المركـــز الثالث �ف
تيب العـــام ليفوز باللقـــب بعد أن  الرت

. ي ي أبوظيب
ة �ف فاز بالجولـــة الأخـــري

ي  �
 حقق المركـــز الأول لريد بول �ف

العام 2009 للمرة الأوىل وفاز بالســـباق 
ي 

، قبـــل الفوز مجـــدداً �ف ف ي الصـــ�ي
�ف

نراً  حقق  وســـوزوكا.  سيلفرســـتون 
ي ســـباق 

ي نهاية الموســـم �ف
اً �ف أخـــري

ي ما ســـاعده  ي أبوظيب
ى �ف الجائزة الكرب

ي بطولة 
ي �ف

ي الوصـــول إىل المركز الثا�ف
�ف

. ف ئق�ي لسا ا

ي العام 2008 شـــهد الموسم  �
 �ف

ي الفورمول 1 عى 
الأول الكامـــل لـــه �ف

فوزه بالبطولة ليصبح أصغر الفائزين 
بعد ســـباق مونزا الرطب. أنهى 
ي المرتبة الثامنة من 

الســـباق �ف
التصنيـــف مـــع 35 نقطة. 
كانت جائزته هـــي النتقال 
إىل  روســـو  تورو  فريق  من 
ي العام 

فريق ريـــد بـــل �ف
.2009

ي العـــام 2007  �
 أصبـــح �ف

ف من حيث إحـــراز النقاط  أصغر الســـائق�ي
ي إم دبليو  ي وجـــه ســـائق �ب

ف وقـــف �ف ح�ي
ي ايندي وأنهى الســـباق 

روبـــرت كوبيـــكا �ف
ي 

ي المرتبـــة الثامنة. وحصل عـــى مكان �ف
�ف

فريق تورو روســـو بعـــد ســـباق الجائزة 
ي هنغاريا وســـمح للفريق بإحراز 

ى �ف الكـــرب
ي 

أفضل نتائجه حـــيت ذلك الوقـــت وحل �ف
. ف الص�ي ي 

�ف الرابعـــة  المرتبة 

نن
كو

راي
ي 

يم
ك

تل
في

ن 
تيا

س
يبا

س

فريق فيراري
الجنسية: فنلندي. �  

ي صعد بها إىل منصة التتويج: 64. �
 عدد المرات اليت

ي فاز بها: 1. �
 عدد بطولت العالم اليت

اري للمرة الثانية. � ي العام 2013 لفريق فري
 عاد �ف

ي العـــام 2012 وقع عقداً ليعود إىل عالـــم الفورمول 1 مع  �
 �ف

.2012 العام  ي 
�ف لوتس 

ته إىل  � ي العام 2010 عالـــم الفورمول 1 لينقل مســـري
 تـــرك �ف

 . ي المرتبة 11 مـــن بطولة العالـــم للراىلي
. تنفـــس �ف عالـــم الـــراىلي

ي ألمانيا.
ي المركـــز الســـابع �ف

حقـــق أفضل نتيجة لـــه �ف

العـــام 2009 إىل  � ي 
 أدت النتقـــادات �ف

جعلـــه يفقـــد الهتمـــام، غري أنـــه عاد 

ي المركـــز الثالـــث 
إىل منصـــة التتويـــج �ف

ي هنغاريا 
ي �ف

ي موناكـــو، والمركـــز الثـــا�ف
�ف

اري الوحيد  اً فـــوز فـــري وليحقـــق أخـــري

بلجيـــكا.  ي 
�ف  2009 العـــام  ي 

�ف

ي 
�ف ته  وتري فقـــد  أنـــه  غري 

الأخـــرى  الســـباقات 

توقـــف  ف  حـــ�ي

عن  الفريـــق 

يـــر  تطو

.F 6 0

ي  �
�ف

م  لعـــا ا

 2 0 0 8

بدايته  كانـــت 

ي الموســـم قبل أن يفشل 
قوية �ف

ة التأهيالت.  ي فـــرت
ي التأهـــل �ف

�ف

أنهـــى العام وهـــو يلعب دوراً 

الفريق  ي 
ي دعم زميلـــه �ف

مهماً �ف

ي ماســـا، عى رغـــم رقمه  فلييب

القياسي الـــذي يوازي أ�ع 10 

جديد  من  عقـــداً  وقع  دورات. 

اري. فـــري مـــع  ف  لموســـم�ي

ي العـــام 2007 فاز خالل  �
�ف

ي 
اري �ف ظهـــوره الأول مـــع فـــري

ســـباقات   5 وحقـــق  اليا  أســـرت

ي الجولـــة النهائية 
بمـــا فيهـــا �ف

ازيـــل، إذ جـــاء من بعيد  ي الرب
�ف

ف الأول  ليفـــوز بلقب الســـائق�ي

واحدة. نقطـــة  بفـــارق  له 
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فنلندي � الجنسية:   

ي صعد بها إىل منصة التتويج: 0 �
 عـــدد المرات اليت

ي فاز بها: 0 �
 بطولت العالم اليت

ي نهايـــة العام 2016 إىل فريق مرســـيدي قادما من  �
 انتقـــل �ف

الســـابق ويليامز فريقه 

ي العام 2012 كان ســـائق الختبارات الرســـمي لدى فريق  �
 �ف

ونو ســـينا. ســـاعده  ي 15 حصة تجارب كبديل لرب
وليامز. شـــارك �ف

ي الفريق لعام 
ي كســـب مقعد أســـاسي �ف

عجاب �ف أداؤه المثـــري لالإ
.2013

ي  �
ي العـــام 2011 وفـــاز �ف

 دخـــل بطولـــة GP3 لأول مـــرة �ف
ي بضع الســـباقات ضمن 

البطولـــة مـــع 4 انتصـــارات. شـــارك �ف
 F3 1.سلســـلة  للفورمول  وليامـــز  ســـيارة  واختـــرب 

المركـــز  � 2010 ســـجل  العـــام  ي 
 �ف

الثالث ضمن سلســـلة F3 أوروبا للســـنة 
التواىلي وحافـــظ عى لقب  الثانية عـــى 
ز. أصبـــح ســـائق اختبارات  F3 ماســـرت

وليامز. فريـــق  لدى 

المركـــز  �  حقـــق 
ي 

�ف الثالـــث 
 F3 سلســـلة 
ي 

�ف أوروبـــا 
م  لعـــا ا
 2 0 0 9
رك  وشـــا

ي 
�ف

ت  قا ســـبا
ي 

�ف عـــدة 
 F3 بطولـــة 
كان  إنجـــاز  أبـــرز  بريطانيـــا. 
ز  ماســـرت  F3 ســـباق  ي 

�ف الفوز 
. ق مـــو لمر ا

ي العـــام 2008  �
 تـــوج �ف

بطال لـــكأس أوروبـــا لفورمول 
أوروبـــا  وكأس   2.0 رينـــو 
رينـــو  لفورمـــول  الشـــمالية 
ف  ب�ي انتصـــارا   17 حقـــق   .2.0

. ف الفئتـــ�ي

س
وتا

ي ب
ير

الت
ف

ون
يلت

ام
ه

س 
وي

ل
فريق مرسيدس

ي �
 الجنسية: بريطا�ف

ي صعد بها إىل منصة التتويج: 65 �
 عدد المرات اليت

ي فاز بها: 2 �
 عدد بطولت العالم اليت

ي العـــام 2016 مـــن تحقيق لقب بطولـــة العالم  �
 كان قريبـــا �ف

. ي الســـباق الأخري
ي الفريـــق �ف

، لكنه ذهـــب لزميله �ف ف للســـائق�ي

ي العـــام 2014 بعد تنافس  �
 حقـــق بطولة العالم للمـــرة الثانية �ف

شـــديد من زميله بالفريق نيكـــو روزبرغ.

ي  �
ي الفريق للمـــرة الأوىل �ف

ي العـــام 2011 تفـــوق عليه زميلـــه �ف
 �ف

ي أ�ع ســـيارة عى 
ي ثـــا�ف

ي �ف
الحلبـــة. جمع 3 التصنيـــف النهـــا�أ

الحكام وتطبيق  انتصارات بعد زيـــارات 
العقوبـــات، غالباً بعد اشـــتباكاته مع 
ي 

ي ماســـا. حل �ف اري فيليـــيب ســـائق فري
تيب العام. المرتبة الخامســـة من الرت

كانـــت  �  2010 العـــام  ي 
�ف  

ي وضٍع حرج؛ بســـبب 
المحركات �ف

المشـــكوك  اتيجيات  اســـرت
الأوىل،  السباقات  ي 

�ف فيها 
النتصـــارات  أن  غـــري 
تركيـــا  ي 

�ف المتتاليـــة 
وكنـــدا جعـــاله يحل 
ي المرتبـــة الثانية من 

�ف
. ف الســـائق�ي بطولة 

ي العام 2009  �
 �ف

متأهل  يعـــد  لـــم 
المركـــز  ي 

�ف ليحـــل 
اليا  أســـرت ي 

�ف الرابـــع 
حكام  تضليل  بسبب 
ما  جمـــع  الســـباق. 
كل  نقطـــة من  يعادل 
الجولة  حـــيت  ســـباق 

ف ســـجل  ة حـــ�ي العـــا�ش
فـــوزاً مفاجئـــاً بعـــد أن 

بشكٍل  الســـيارة  تطوير  تم 
ملحـــوظ. انطلق مـــن المركز 
مـــرات واعتى منصة  الأول 4 
التتويـــج 4 مـــرات بمـــا فيه 

ســـنغافورة. سباق 

ي العام 2008،  �
- أصبح �ف

ي 
أصغـــر أبطـــال العالـــم �ف

ي ســـن 23، 
تاريخ الفورمول 1 �ف

بعد أن فاز بخمســـة سباقات 
واعتـــى منصـــة التتويـــج 5 
مرات ما جعلـــه يفوز باللقب 
ي 

بفارق نقطة وحـــدة فقط �ف
مع  تعاقد  الثانيـــة.  محاولته 

فريق ماكالريـــن حيت نهاية 
.2012 العام 
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بالمكسيك. � غوادالخارا  ي 
�ف ولد   

ي العام  �
ي الكارتنغ �ف

ي ســـن 6 ســـنوات �ف
 بـــدأ حياته المهنية �ف

ي 
ي عامه الأول من المنافســـة أربعـــة انتصارات �ف

1996، وحقـــق �ف

الســـنة. نهاية  ي 
�ف صغار  فئة 

ي موســـم 2008- �
ى �ف  قـــاد لفريق كامبـــوس الجائـــزة الكرب

يز،  ي 2 آســـيا ســـري 2009 مـــن بطولـــة جي �ب

وف.  وشـــارك الســـائق الروسي فيتـــاىلي بيرت

يـــن الأول2010،  � 4 أكتوبـــر/ ترش ي 
 �ف

يز ســـينضم إىل الفريق  أعلن ســـوبر أن بري

نيـــك  محـــل  ليحـــل   ،2011 العـــام  ي 
�ف

الخامس  المكســـي�ي  ليصبـــح  هايدفيلـــد، 

.1 الفورمول  ي 
الـــذي يشـــارك �ف

لأول  � للمنصـــة  صعـــد   

2012 بعد  ي موســـم 
مـــرة �ف

ي 
�ف ي 

الثـــا�ف المركز  تحقيقـــه 

ي،  ف المالري الجائـــزة  ســـباق 

المركز  ي 
الموســـم �ف وأنهى 

بطولـــة  ي 
�ف العـــا�ش 

 66 مـــع  ف  الســـائق�ي

نقطـــة.

العام  � ي 
�ف انتقـــل   

فريـــق  إىل   ،2013

مرســـيدس  ماكالريـــن 

بديـــال  ليكـــون 

وســـجل  لهاميلتـــون. 

لـــه  مركـــز  أفضـــل 

ي المركز 
هذا العـــام �ف

الهنـــد. ي 
�ف الخامـــس 

�  / نوفمـــرب  13 ي 
�ف أكـــد   

ســـيغادر  أنه   2013 ي
الثا�ف ين  ترش

الموســـم  نهايـــة  ي 
�ف ماكالريـــن 

ليحـــل محلـــه كيفن ماغنوســـن. 

لينضـــم إىل فريق فـــورس إنديا 

ي خط 
غ �ف وزميلـــه نيكو هولكنـــرب

ي صفقة 
الســـائق لعـــام 2014 �ف

بقيمـــة 15 مليون يـــورو، وهو 

الهندي،  الفريـــق  مـــع  ليزال 

منهيـــا التكهنات حـــول احتمال 

تحركـــه إىل ويليامز أو رينو أو 

 . س ها

ون
وك

ن أ
يبا

ست
إ

يز
ير

و ب
جي

ير
س

فريق فورس إنديا
/ أيلول1996. � ي 17 سبتمرب

  ســـائق سباق فرنىي ولد �ف

� . ف ي مرسيدس برف
 هو جزء من برنامج تطوير الســـائق �ف

ي العـــام 2006، عندمـــا أنهـــى المركز  �
 دخـــل الكارتنـــغ �ف

ي بطولـــة مينيم الفرنســـية، قبل أن 
بالبطولة الثامـــن �ف يفـــوز 

. التاىلي العام  ي 
�ف

ي أول دورة تدريبيـــة  �
 شـــارك �ف

ى  مجانيـــة لســـباق الجائـــزة الكرب

ين  / ترش ي 21 نوفمـــرب
ي �ف ي أبوظـــيب

�ف

فريـــق  إىل  متجهـــا   ،2014 ي
الثـــا�ف

ي 
�ف شـــارك  كمـــا  لوتـــس. 

بعـــد  مـــا  اختبـــار 

برشلونة  ي 
�ف الســـباق 

الحاىلي  فريقـــه  مـــع 

إنديا. فـــورس 

ايـــر/  � فرب ي 
�ف  

 ،2 0 1 6 ط شـــبا

ســـيكون  أنه  أعلن 

ســـائق  بمثابـــة 

لفريـــق  احتياطـــي 

ســـبورت رينـــو 

أغســـطس/  �  10 ي 
�ف  

آب2016، أعلـــن أن أوكون 

مانـــور  لفريـــق  ســـيقود 

ي 
الثا�ف النصـــف  ي 

�ف راســـينغ 

الفورمـــول  موســـم  مـــن 

الســـائق  ليحـــل محـــل   ،1

الـــذي  هاريانتـــو  ريـــو 

أصبـــح الســـائق الحتياطي 

للفريـــق، قبـــل أي ينهـــي 

 .12 الـ  المركز  ي 
الموسم �ف

�  ،2016 نوفمرب  10 ي 
�ف  

إنديا  فـــورس  فريق  أعلن 

أنهـــا وقعت مع الســـائق 

لموســـم  الفرنـــىي 

 )2017(  1 الفورمـــول 

عقـــده  مـــن  كجـــزء 

مع  الســـنوات  المتعدد 

مرســـيدس.
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ين  � ي 29 أكتوبـــر/ ترش
 ســـائق ســـباق كندي الجنىي ولـــد �ف

.1998 الأول 

ي للســـيارات  �
  تـــم ترشـــيحه من قبـــل التحـــاد الريـــا�ف

ي 
ي العام 2008. وفاز بســـائق الســـنة �ف

كأفضل ســـائق صاعـــد �ف

 . التاىلي العـــام 

ي العـــام 2010 حصل عى مـــا ل يقل عـــن أربعة ألقاب  �
 �ف

ي بطولة أســـن الكنديـــة وكوبيه دي 
ي جولـــة فلوريدا الشـــتاء، �ف

�ف

 . كيبيك

ي بطولة ســـيك ووســـك  �
ي فئة كف �ف

ي العام 2013 �ف
 تنافس �ف

ة  اف مـــر ا كورس وتـــم العرت ف أخـــرى مـــع فريق تشـــري

صاعـــد. كأفضـــل  بـــه 

فـــاز  �  ،2015 العـــام  بدايـــة  ي 
�ف  

ي 
يز �ف ول بســـباق تويوتا راسينغ ســـري ســـرت

نيوزيلنـــدا، وحقـــق 17 ســـباقا مـــن أعى 

سلســـلة  ي 
�ف شـــاملة  ســـباقات   6

الســـباق البالغة 33 ســـباقا.

جـــزءا  � كان    

أكاديميـــة  مـــن 

ي  ر ا فـــري

ي 
وثا�ف كسائق 

صغـــر  أ

ليتم  سائق 

فيعـــه  تر

يـــق  لفر

.1 الفورمـــول 

يـــن  � ترش  / نوفمـــرب  11 ي 
�ف   

ول  2015، أعلـــن أن ســـرت ي
الثـــا�ف

اري ليكون ســـائق  ســـيغادر فـــري

لويليامـــز.  اختبـــار 

ي 3 نوفمـــرب 2016، أعلن  �
  و�ف

ســـيكون  ول  ســـرت أن  ويليامـــز 

ي 
ي مع ماســـا �ف

ســـائق الفريق الثا�ف

2017، ليصبح أول ســـائق  العام 

ي الفورمـــول 1 منذ بطل 
كنـــدي �ف

جـــاك   1997 العـــام  العالـــم 

. ف فيلنو

ل 
رو

ست
س 

الن

سا
ما

ي 
ليب

في
فريق ويليامز

 الجنسية: برازيىي �

ي صعد بها إىل منصة التتويج: 33 �
 عدد المرات اليت

اري ليصبـــح زميل مايكل شـــوماخر للعام  �  وقـــع عقداً مع فـــري
.2006

ي العـــام 2007 فـــاز بثالثة انتصـــارات وانطلـــق 6 مرات من  �
 �ف

المركـــز الأول، غـــري أن مشـــاكل تتعلـــق بالقدرة عـــى العتماد عى 
الســـيارة ووقع عقداً جديـــداً مـــع الفريق حيت العـــام 2010.

ي العـــام 2008 أظهـــر مســـتوى جديداً  �
 �ف

الرعـــة والنضـــج وأصبح  من حيـــث 
اري الرئيـــىي بعد أن  ســـائق فـــري
حقـــق 6 انتصـــارات وانطلـــق 6 
مـــرات مـــن المركـــز الأول. لـــم 
يتمكن مـــن الفـــوز باللقب بفارق 

واحدة. نقطـــة 

ي العـــام 2009  �
 �ف

ة  أدى ضعـــف وتـــري
والقـــدرة  فـــراري 

العتماد  عـــى 
إىل  عليهـــا 
م  عـــد
عى  قدرتـــه 

الوصـــول إىل 
التتويج،  منصة 

تعـــرض  ثـــم 
ي هنغاريا 

لحـــادث �ف
ي 

�ف إصابتـــه  إىل  أدى 
. جمجمتـــه

الســـابع  � المركز  ي 
�ف  جاء 

كأضعـــف   2012 العـــام  ي 
�ف

ي 
مواســـمه عى رغم تحسنه �ف

إىل  وصعوده  الموســـم  نهاية 
. ف منصت�ي

ي العام 2014  �
  انتقـــل �ف

ي 
إىل فريـــق ويليامز وحـــّل �ف
مالدونادو. باســـتور  مكان 

ي  �
النها�أ الـــه  ف   اعلن اعرت

 ،2016 موســـم  نهايـــة  ي 
�ف

قبـــل أن يعـــود عـــن قراره 
التســـابق مع  ويواصـــل 

ويليامز. فريقـــه 
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ي 26 مارس/ آذار  �
ف من بلجيـــكا ُولـــد �ف  ســـائق ســـباق محرت

.1992

ي سن السادسة،  �
ي 1998 �ف

ي الكارتنغ �ف
ته كســـائق �ف  بدأ مســـري

ي بطولـــة KF2 البلجيكية.
وبعد 10 ســـنوات فاز �ف

�  .3.5 ي فورمول رينو 
ي العام 2013، تسابق �ف

 �ف

ي ينايـــر 2014، تـــم تأكيـــد أن فاندورن ســـيكون لأول  �
- �ف

ي 
ي الســـباق الفتتاحي �ف

ي ســـباقات GP2، وحقق الفـــوز �ف
مـــرة �ف

 . ين لبحر ا

ايـــر/ شـــباط 2013، انضـــم إىل  � ي فرب
 �ف

برنامج الســـائق الشاب بمدرســـة ماكالرين، 

عـــالن عـــن أنه  ي ينايـــر 2014، تـــم الإ
و�ف

ســـيكون ســـائقاً ثالثـــاً لماكالرين.

�  ،2016 آذار  مـــارس/  ي 
�ف  حل 

محل الســـائق فرناندو ألونســـو 

البحريـــن  ي ســـباق جائـــزة 
�ف

الســـائق  إصابـــة  بعـــد 

ي الجولـــة 
ي �ف

الســـبا�ف

الســـابقة.

ي  �
�ف أصبـــح 

 2007 العام 

ســـائق  أول 

طـــي  حتيا ا

نقاطه  يســـجل 

منـــذ  مـــرة  لأول 

ي ســـباق الجائزة 
سيباســـتيان فيتل �ف

المتحـــدة.  الوليـــات  ي 
�ف ى  الكـــرب

�  ،2016 / أيلول  3 ســـبتمرب ي 
 �ف

تـــم التأكيـــد عـــى أنه ســـيكون 

بدلً  الفريـــق  ي 
�ف ي 

الثـــا�ف الســـائق 

باتون. مـــن جنســـون 

سو
ون

 أل
دو

نان
فر

ن 
ور

ند
فا

ل 
في

تو
س

فريق ماكالرين
ي �

  الجنسية: اسبا�ف

ي صعد بها إىل منصة التتويج: 79 �
 عدد المرات اليت

ي فاز بها: 2 �
 عدد بطولت العالم اليت

ي  �
ي العـــام 2005 حقق 5 انتصارات ما جعلـــه أصغر بطل ريا�ف

 �ف
ي ســـن 24 سنة. وســـمح له أداؤه بأن يفوز باللقب.

وهو �ف

 ســـيطر عى النصـــف الأول من الموســـم من العـــام 2006 مع  �
ي تحٍد مع 

رينـــو، وأحرز 6 انتصارات من أصل 9 ســـباقات، ثم دخـــل �ف
اري للمدافعة عن لقبه. مايكل شـــوماخر وفـــري

ي العـــام 2007 كان أول موســـم  �
  �ف

ي 
صاخب مـــع ماكالريـــن، فحـــّل �ف
المركز الثالث مـــن التصنيف العام 
ي 

ي النقاط مـــع زميله �ف
متســـاوياً �ف

أن  قبل  لويس هاملتـــون.  الفريق 
ي 

ك الفريـــق ليعـــود إىل رينو �ف يـــرت
.2008 موسم 

 وقـــع عقـــداً  �
ي 

�ف اري  فـــري مـــع 
للموسم   2009

. لمقبل ا

ي  �
�ف  

 2 0 1 0
ض  فـــر

ســـلطته 
ي 

عـــى زميله �ف
الفريـــق ماســـا 

اري  لفـــري فـــوٍز  مع 
ســـّجل  البحريـــن.  ي 

�ف
بعدهـــا 47 نقطـــة ليعود 
تيـــب قبـــل  ويتصـــدر الرت
أن  إل   ، ي

النهـــا�أ الســـباق 
ذلك لم يخدمه بخســـارته 
اللقـــب عى الرغـــم من 5 

. ت را نتصـــا ا

 وصـــل 9 مـــرات إىل  �
ي 2011 

منصـــة التتويـــج �ف
ي 

متفوقـــاً عـــى زميلـــه �ف
ماســـا. ي  فيلييب الفريـــق 

 انضـــم إىل فريـــق  �
ي 

اري �ف ماكالرين قادمـــا فري
نهايـــة 2014، ليكمل هذا 

ي 
�ف الـ16  موسمه  العام 

حلبات الفورمول 1.
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اىلي �  الجنسية: أسرت

ي صعد بها إىل منصة التتويج: صفر �
 عـــدد المرات اليت

ي فاز بها: صفر �
 عدد بطولت العالم اليت

ف الشـــباب  �  انضـــم إىل فريق ريد بُل ضمن برنامج الســـائق�ي

ته المهنيـــة، لتتّم رعايته مـــن قبل العمالق  ي بداية مســـري
مبكـــًرا �ف

النمســـاوي. وكاد يفوز بلقـــب بطولة الفورمول رينـــو 3.5 العام 

 . ي
الثا�ف بالمركز  اكتفـــى  أنه  إل   2010

قية ريـــكاردو ليصبح  � ي موســـم 2011، قامـــت ريد بُـــل برت
 �ف

ي 
ي الفورمول 1، ليشارك �ف

الســـائق الحتياطي لفريق تورو روســـو �ف

ي 
ثما�ف ي الموســـم. ومن ثم أّول 

حصـــٍص تدريبيـــٍة �ف

كمال  أبرمـــت ريـــد بُل عقـــًدا معـــه لإ

ي المركز 18.
الموســـم إذ أنهـــاه �ف

  انضـــم لفريـــق تورو روســـو  �

وبـــدأ   ،2012 موســـم  ي 
�ف ا  رســـميًّ

ف  ح�ي لـــه  بالنســـبة  رائًعا  الموســـم 

اليا  أنهى ســـباق وطنه أســـرت

محرًزا  التاســـع،  المركز  ي 
�ف

ته  ي مســـري
أوىل نقاطـــه �ف

افيـــة. الحرت

الســـائق  � أصبح    

اىلي الرابع الذي  الأســـرت

ي 
�ف انتصـــاًرا  يُحّقـــق 

الفورمـــول 1 بفـــوزه 

الكندي،  الســـباق  ي 
�ف

ي 
�ف فـــوزه  أن  كمـــا 

سلســـلة  كر  كنـــدا 

ي 
الـــيت النتصـــارات 

مرســـيدس  كانـــت 

طـــوال  بهـــا  تتمتـــع 

. لموســـم ا

�  2009 العام  ي 
�ف  ســـيطر 

 3 الفورمـــول  بطولـــة  عـــى 

يطانيـــة ففـــاز بالبطولـــة  الرب

6 ســـباقات  أحـــرز  أن  بعـــد 

ووصـــل 12 مـــرة إىل منصـــة 

التتويـــج وانطلـــق 6 مـــرات 

مـــن المركز الأول وســـجل 4 

بالتجارب  قام  دورات.  أ�ع 

مـــع فريق الفورمـــول 1 ريد 

. ل بو

دو
كار

 ري
ال

اني
د

ن 
ابي

ست
ير

 ف
س

اك
م

فريق ريد بل
 الجنسية: هولندي. �

ى 2015.  � اليا الكرب   كان أول سباق له هو جائزة أسرت

ى  � ي 15 مايـــو 2016 فـــاز بســـباق الجائـــزة الســـبانية الكرب
�ف

للفورمـــول 1 مـــع فريق ريـــد بل، ليدخـــل التاريخ كأصغر ســـباق 
ى عن عمر 18 ســـنة وأيضـــا كأول  يفـــوز بجائـــزة الفورمول الكـــرب

ى للفورمول 1. هولنـــدي يفوز بســـباق الجائـــزة الكـــرب

  يعتـــرب أصغـــر ســـائق فورمول 1  �
العالمية  البطولـــة  هـــذه  تاريخ  ي 

�ف
والـــذي يبلغ من العمـــر 17 عاماً، 
الآن ل يحمل حيت  وهـــو حـــيت 
رخصة الســـوق العاديـــة، إل أن 
ف  القائم�ي موهبتـــه فرضت عـــى 

وبطولة  الســـيارات  رياضـــة  عـــى 
اكه مع  العالم للفورمـــول 1 إ�ش

روســـو. التورو  فريق 

  هو ابن المتســـابق  �
عالـــم  ي 

�ف الســـابق 
الفورمـــول  ســـباقات 
ســـتابن  فري جـــوس   1
وأمـــه  الهولنـــدي 
بلجيكيـــة الجنســـية، 
والدته  كانـــت  كمـــا 
ي عالـــم 

متســـابقة �ف
الكارتنغ. ســـباقات 

بـــدأ  �   
الرياضة  بممارسة 
ة  صغـــري ســـن  ي 

�ف
جـــداً عندمـــا كان 

يبلـــغ الرابعـــة مـــن 
ي بطولت وســـباقات 

العمر �ف
ي مســـقط رأســـه 

مصغـــرة �ف
ببلجيـــكا. بليمبـــورغ 

  دخـــل عالم ســـباقات  �
ي 2011 عى 

الأحاديـــة المقعد �ف
ف ســـيارة الفورمـــول رينو  م�ت

ي  � ف المالري ســـباقه  أنهـــى   -
المركـــز  ي 

�ف  1 للفورمـــول  الأول 
متسابق  أول  ليصبح  الســـابع 

يســـجل نقاطـــاً بهذا 
. لعمر ا
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ي جنيف.  �
 مواليد 17 أبريل/ نيسان 1986 �ف

ف مع فريق رينو. �   صعد عى منصة التتويج: مرت�ي

ي الفورمـــول 1 عى الرغم من  �
  يشـــارك تحت العلم الفرنىي �ف
ي ســـويرا.

أنـــه قد عاش حياته كلها �ف

ف العام  �   كان بطـــل السلســـلة الأوروبية للفورمول 3 للســـائق�ي
وبطل  ي 2 آســـيا. وبطل 2007.  السلســـلة الفتتاحيـــة لجي �ب

ي 2 آســـيا 2011، بالإضافة  موســـم جي �ب
ي 2 العالمية. إىل بطولة سلســـلة جي �ب

ي بطولـــة  �
 شـــارك لأول مـــرة �ف

ي العام 2009 لموســـم 
الفورمول 1 �ف

واحد مـــع فريق رينو، وعـــاد غروجان 
ي موســـم 2012 مع 

إىل الفورمول 1 �ف
فريـــق اف 1 لوتـــس جنبا 
إىل جنب مـــع الفنلندي 

كيمـــي رايكونن.

انتقل  �  
ا  هـــذ
لموسم  ا
للعـــب 
ضمـــن 

يـــق  فر
. س هـــا

سن
نو

اج
 م

فن
كي

ان
وج

غر
ن 

ما
رو

فريق هاس
الدنمارك. � ي 

ي مدينة روسكيلد �ف
  ولد �ف

ي العـــام 2008، قبل أن  �
ي الكارتنغ �ف

 بدأ حياتـــه المهنيـــة �ف

ي العـــام 2009 إىل فورمول رينو.
ينتقـــل �ف

ســـيدافع  � ماغنوســـن  أن  تأكـــد   ،2013 نوفمـــرب   14 ي 
�ف  

يز.  جيو بري 2014، ليحل محـــل ســـري عـــن ماكالريـــن لموســـم 

أعلـــن   ،2014 ديســـمرب   11 ي 
�ف ن ولكـــن  أ

ســـيعود  ألونســـو  ىل فرنانـــدو  إ

لبوتـــون،  يـــك  كرش ما ماكالريـــن 

اختبـــارا  ليكـــون  ماغنوســـن  تـــرك 

لماكالريـــن. احتياطيـــا  وســـائقا 

أعلنـــت  �  ،2015 مـــارس   3 ي 
�ف  

ماغنوســـن  أن  ماكالريـــن 

ناندو  فري محل  ســـيحل 

ســـباق  ي 
�ف ألونســـو 

ى  الكـــرب الجائـــزة 

بعـــد  الية.  الأســـرت

الأطبـــاء  نصـــح  أن 

بعـــدم  ألونســـو 

بســـبب  الســـباق 

خـــالل  ارتجـــاج 

اختبـــار. حـــادث 

�  3 ي 
�ف  

 ،2016 ايـــر  فرب

أن  رينو  أكـــدت 

انضم  ماغنوسن 

حملتهـــا  إىل 

 .2016 لعام 

�  
 10 ي 

و�ف

نوفمـــرب 

 ،2 0 1 6

قـــع  و

ســـن  غنو ما

مـــع  عقـــدا 

.2017 لعـــام  هـــاس 
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ي شـــمال الرايـــن  �
ي إمريـــش أم رايـــن �ف

غ �ف  ولـــد هالكنـــرب

الغربيـــة، بألمانيـــا  وســـتفاليا 

ي عالم الســـيارات بمســـابقات الكارتنغ  �
وبـــدأ أول ظهور له �ف

ي ســـن الـ 10. 
ي العام 1997، وهو �ف

�ف

ي  �
ي اختبـــار لويليامز �ف

 قـــاد لأول مـــرة ســـيارة فورمـــول 1 �ف

ي 
�ف غ  هالكنـــرب أداء  وأدى   ،2007 العـــام 

ويليامز  فريـــق  توقيـــع  إىل  الختبـــار 

اختبار. كســـائق  عليـــه 

ي 2 نوفمـــرب 2009، تم التأكيد  �
  �ف

ســـائقا  ســـيكون  غ  هالكنـــرب أن  عـــى 

وســـيكون   ،2010 العـــام  ي 
�ف لويليامـــز 

ف باريشـــيلو، وكان أول  زميلـــه روبـــرف

الجائـــزة  ســـباق  ي 
�ف لـــه  ظهـــور 

ي البحريـــن.
ى �ف الكـــرب

تـــم  � ينايـــر2011،   26 ي 
�ف  

احتياطـــي  كســـائق  اختيـــاره 

وحـــل  إنديـــا  فـــورس  لفريـــق 

محل بـــول دي ريســـتا، قبل أن 

 16 ي 
الهنـــدي �ف الفريق  يعلـــن 

غ  هالكنرب أن   ،2011 ديســـمرب

للفريـــق  ســـائقا  ســـيكون 

.2012 لموســـم 

أكتوبـــر2012  �  31 ي 
�ف  

أنهـــا  ســـوبر  أكـــدت 

غ  هالكنرب مـــع  وقعـــت 

ليحـــل   2013 لموســـم 

كامـــوي  ي 
اليابـــا�ف محـــل 

. ي
سش يـــا كوبا

ي 14 أكتوبـــر2016، أعلنـــت  �
 �ف

وقع  غ  هالكنـــرب أن  ســـبورت  رينـــو 

للتســـابق  الســـنوات  متعدد  اتفاقـــا 

مـــع فريـــق رينـــو للفورمول 1.

رج
كنب

هال
و 

يك
ن

مر
بال

ن 
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فريق رينو
ي مدينة هورشـــام بشـــمال  �

1991 �ف ي
ي 20 يناير/ كانون الثا�ف

 ولد �ف
ا. إنجلرت

ي نهاية  �
 حصل عـــى مشـــاركته الأوىل بســـيارة الفورمـــول 1 �ف

ي مـــع فريق فورس  ي أبوظيب
ي حلبـــة مرس يـــاس �ف

موســـم 2014، �ف
ي ســـباق الجائزة 

انديـــا، إذ ســـجل أول نقـــاط بطولة العالم لـــه �ف
ي. ف المالري ى  الكـــرب

ي 23 أكتوبـــر2015، أعلـــن أن بالمر  �
ترقيته   �ف ســـتتم 

إىل ســـائق ســـباق كامل لفريق رينو 
ي العـــام 

ســـبورت للفورمـــول 1 �ف
2016، وأصبـــح أول ســـائق مـــن 
 2 الفورمـــول  بطولـــة  خريجـــي 
.1 الفورمول  فريـــق  إىل  يتقـــدم 

  بقـــي بالمـــر مـــع  �
ســـبورت  رينو  فريق 

موســـم  لبـــدء 
ل  مـــو ر لفو ا

إذ   ،2017
فقـــه  ا ير

ميـــل  ز
يد  جد

ي 
�ف

يق  لفر ا
هـــو  و

نيكـــو 
غ،  هولكنـــرب

حـــل  الـــذي 
كيفـــن  محـــل 

. ســـن غنو ما

نقابة  � بجائـــزة  -  فاز 
ســـائقي الســـيارات لعام 
ي تقدم 

2014، الجائـــزة اليت
ي 

ي حفل توزيـــع الجوائز �ف
�ف

ي كل عام، إذ يتم 
لنـــدن �ف

منـــح الكأس إىل الســـائق 
اختاره  الـــذي  الرئيـــىي 
ي  فريق من كبـــار صحافيي

الســـيارات. رياضة 

عـــى  � حصـــل    
ي العام 

فيلد �ف جائـــزة فري
ف  ي نادي الســـائق�ي

2014 �ف
تمنح  ي 

واليت  ، ف يطاني�ي الرب
ي مجلس إدارة 

لعضـــو �ف
ف  المتمري لـــالأداء  وفقا 

العام. طـــوال 
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سبانية. � ي مدريد الإ
  مواليد 1 سبتمرب 1994 �ف

اىلي 2015. � ى الأسرت   كان أول سباق له هو سباق الجائزة الكرب

ي ســـابق فاز ببطولـــة العالم  �
   والـــده ســـائق راليات إســـبا�ف

. وصعد عى المنصة  للراليات وبـــراىلي دكار. إذ فاز بـ 26 ســـباق راىلي
ته. مســـري مرة خالل   97

بـــدأ  � ي العام 2008   
ي الكارتنـــغ �ف

حياتـــه المهنيـــة �ف
آســـيا  ي 

�ف  KF3 لقـــب  عـــى  وحصـــل 
عـــن  فضـــال  الهـــادئ،  والمحيـــط 
ســـبانية،  ي البطولـــة الإ

الوصيـــف �ف
عـــى  حصـــل   2009 العـــام  ي 

و�ف
الكأس المرموقـــة موناكو كارت، وكان 
ي بطولـــة كأس أوروبـــا.

الوصيـــف �ف

ي يوليو مـــن العام 2013  �
   �ف

دخل عالـــم الفورمـــول 1 من 
ريد  ي 

�ف اختبارات  ســـائق  خالل 
. بول

ي 28 نوفمـــرب 2014،  �
   �ف

ســـيارته  ســـيقود  أنه  أعلن 
تورو روسو  إىل ســـكوديريا 
ي موســـم الفورمـــول 1 

�ف
حينها  وشـــارك   .)2015(
ي 

�ف ســـتابن  فري ماكـــس 
تـــورو روســـو، وهـــو 
مع  المشـــوار  يواصل 
فريـــق تورو روســـو.

ت
فيا

 ك
ال

اني
 د

ور
وني

 ج
ينز

سا
س 

لو
كار

فريق تورو روسو
ي أوفا بروسيا.  �

. ولد �ف  هو سائق السباقات الروسي

ي سباقات الســـيارات خالل موســـم الفورمول  �
ته �ف   بدأ مســـري

ي حلبة ســـيبانغ 
ناتيونـــال �ف بمـــو باســـيفيك 2010 مع يورويـــن إنرت

ف عامـــي 2012-2010،  ي ســـباقات فورمـــول رينو ب�ي
الدولية، وكان �ف

ي العام 2013. 
وانتقل إىل ســـباقات GP3 والفورمول الأوروبيـــة 3  �ف

ي أكتوبـــر 2013، أعلن كفيات أنه ســـيكون  �
  �ف

تورو روسو  لفريق ســـكوديريا  ي 
الثا�ف الســـائق 

جـــان  الفرنـــىي  جانـــب  إىل   ،1 للفورمـــول 
ريتشـــاردو  دانيال  غن. وحـــل محل  إريك فري

بول. ريد  إىل  المنتقـــل 

ي أكتوبـــر 2014 أعلن أن كفيات ســـتتم  �
  �ف

ترقيتـــه إىل فريق ريـــد بول لموســـم 2015، 
ليحـــل محل بطل العالم سيباســـتيان 

اري، ليكون  فيتـــل، المنتقل إىل فـــري
جنبا إىل جنب مع دانيال ريتشـــاردو.

  انهى موســـم 2015 مع 95  �
ي بطولة 

نقطـــة والمركز الســـابع �ف
. ف العالم للســـائق�ي

ي 5 مايـــو 2016، أعلـــن  �
  �ف

ريـــد بـــول أن ســـائق تـــورو 
ف  ســـتاب�ي فري ماكـــس  روســـو 
بدءا  كفيـــات  ســـيحل محل 

ى  الكرب الجائزة  ســـباق  من 
عـــودة  مـــع   ، ي

ســـبا�ف الإ
كفيـــات إىل تورو روســـو 
مـــع  جنـــب  إىل  جنبـــا 

ف  ســـايرف كارلـــوس 
. بن ل ا
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ي 18 أكتوبـــر1994، ويحمـــل الجنســـية المزدوجة من  �
  ولـــد �ف

ي الفورمول 
ي �ف

ألمانيا وموريشـــيوس، وسيتســـابق تحت العلم الألما�ف
.1

ي موطنه ألمانيا  �
ي العام 2003، وســـابق فقـــط �ف

  بدأ الكارتنغ �ف
ة  ي طريقه حيت من الرتـــب الصغري

لأغلبيـــة حياتـــه المهنية، وهـــو �ف
للتقدم من خـــالل فئة KF2 بحلـــول العام 2009

ي العام 2012. �
  دخل عالم الفورمول 3  �ف

ف سيكون  � ل�ي ي ســـبتمرب 2014، أعلن أن فري
  �ف

مرســـيدس،  لفريق  احتياطـــي  ســـائق  بمثابة 
ي اختبارات برشـــلونة، والقيادة لكل 

وشـــارك �ف
من فريقـــي فورس إنديا ومرســـيدس. 

ف مع  � لـــ�ي ايـــر 2016، تعاقـــد فري ي فرب
  �ف

فريـــق مانـــور للفورمول 1، وقد ســـجل 
الوحيدة والمانور  نقاطـــه  ف  فرل�ي
ي ســـباق الجائزة 

ي الموســـم �ف
�ف

ى النمســـاوي مع المركز  الكرب
. �ش لعا ا

�  16 ي 
�ف   

وقع  ينايـــر2017، 
ف مع ســـوبر،  ل�ي فري
وقـــد أجرب عى أن 
يخـــر أول اختبار 
بسبب  برشـــلونة  ي 

�ف
ي أصيب 

إصابتـــه اليت
بهـــا بينمـــا كان يتنافس 
ي ســـباق الأبطـــال. وحل محله 

�ف
أن  قبل  جيوفينـــازي  أنطونيـــو 

. ي
الثـــا�ف لالختبار  يعـــود 

ين
يرل

 و
ال

سك
با

ون
س

يك
 إر

س
كو

مار
فريق ساوبر

2 سبتمرب 1990 بالسويد.  �   مواليد 

ي العـــام 2007 الذي  �
ي ســـباق الســـيارات �ف

- بعـــد نجاحه �ف
يطانيـــة فورمول 4 مع فورتيك موتورســـبورت،  شـــهد له لقب الرب
ي العام 2010، 

ي للفورمـــول 3، و�ف
يطـــا�ف انتقـــل إىل الفريـــق الرب

انتقـــل إىل سلســـلة GP2، إذ حصل عى فوز واحـــد خالل حملته 
نوفا. ســـوبر  لسباق  الأوىل 

ي 21 نوفمرب 2013 أن اريكســـون مرشح لقيادة فريق  �
  أعلن �ف

ي العام 2014 مع 
كاترهـــام للفورمـــول 1 �ف

، قبل أن  ي
ي كاموي كوبايـــاسش

اليابـــا�ف
ي 21 يناير 

يعلـــن ذلك رســـميا �ف
.2014

ى  � ي ســـباق الجائزة الكرب
 �ف

ي الوليـــات المتحـــدة لعـــام 
�ف

2014، أعلـــن فريـــق 
 1 للفورمول  ساوبر 

أنهـــا وقعت مع 
ن  يكســـو ر إ

م  للعـــا
.2 0 1 5

�  
ل  خال و
عطلـــة 

الصيـــف، 
علنـــت  أ

أن  ساوبر  كة  �ش
الفريق وإريكســـون 

صفقتهما  وســـعا  قـــد 
مـــع الفريـــق لموســـم 
.2 0 1 6



تشيس كاري...
القائد الجديد للفورموال

ي أن يصبـــح الرئيس الجديد  ¡
احتـــاج تشـــيس كاري إىل 10 ثوان للتفكري لدى ســـؤاله للمرة الأوىل حول إذا مـــا كان يرغب �ف

لفورمـــول 1 قبل أن يؤكـــد بثقة ويقول نعم، فمـــن هو القائد الجديـــد للفورمول 1؟

كية العام 1954.	  ولد بالوليات المتحدة الأمري
كيــة، راكــم تجــارب تســيري 	  ي إدارة وســائل إعــالم أمري

خبــري �ف
ــس  ــب الرئي ــوىل منص ــة. ت ــة متنوع ــبكات إعالمي ــات وش مؤسس
التنفيــذي لبطولــة العالــم لســباقات ســيارات فورمــول 1 خلفــا 

ــتون. ي إكليس
�ف ــري ي ب

ــا�ف يط للرب
حصــل عــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة كولجيــت، ودرجــة 	 

ي إدارة الأعمــال مــن جامعــة هارفــارد.
ماجســتري �ف

دارة، وتــوىل مناصــب عديــدة، 	  عــالم والإ ي مجــال الإ
عمــل كاري �ف

ي ســكاي 
ــار �ف ي الأخب

ــس �ف ــذي ومســاعد الرئي ــر التنفي ــا المدي منه
غلوبــل نيــت وركــس مــن 1996 إىل 2002.

تــوىل إدارة نيــوز كوربوريشــن مــن 2004 حــيت 2007، كمــا تــوىل 	 
منصــب الرئيــس والمديــر التنفيــذي لتلفزيــون فوكــس، وتــرأس 

عالميــة. ي فوكــس 21« الإ كــة »ســنترش �ش
ف يــوم 23 ينايــر/ 	 

ّ ي حيــاة الرجــل، عــ�ي
ي محطــة محوريــة �ف

و�ف
ي منصــب الرئيــس التنفيــذي لبطولــة العالم 

2017 �ف ي
كانــون الثــا�ف

ــود  كليســتون بعــد 4 عق ــا لإ ــول 1 خلف لســباقات ســيارات فورم
ــم المحــركات. ي عال

ــع عــى عــرش الســباق الأشــهر �ف ب مــن الرت

ي 	 
ظهــر نجــم تشــيس خــالل تأســيس شــبكة قنــوات »فوكــس« �ف

ي ثمانينيــات القــرن 
كيــة �ف جميــع أنحــاء الوليــات المتحــدة الأمري

اتيجية تشــفري  ــف اســرت ــرب »العقــل المفكــر« خل . ويعت ي
المــا�ف

ي 
القنــوات، بحســب المركــز التحــادي للتعليــم الســياسي �ف

ــا. ألماني

ــدة 	  ــل لم ــه، عم ــن نفس ــال ع ــا ق ــه، كم ي دم
ــة �ف ــري الرياض ت

ــي، إذ شــكلت الرياضــة جــزءا  عالم ــل الإ ي مجــال العم
ــة �ف طويل

ــه. ــي ألش عالم ــور الإ اط مرب ف لالإ ــ�ي ــن المقرب ــه. كان م ا من ــري كب

ــم 	  ــة العال ــى رأس بطول ــتون ع ــلفه إكليس ــى س ــوق كاري ع يتف

لســباقات ســيارات فورمــول 1 بكونــه مســتهلكا ومنتجــا تلفزيونيــا 

ويعــرف الخبايــا.

ي الفورمــول 1، أمــىف شــهورا 	 
وقبــل توليــه المنصــب الجديــد �ف

ــن  ــه م ــكل يمكن ــيارات بش ــباق الس ــة س ــى رياض ــرف ع ي التع
�ف

ضافــة لتطويــر إدارة تســويق  ات أساســية، بالإ القيــام بتغيــري

ــع  ــة م ــات هائل ــا إمكان ــول 1 لديه ــال كاري »فورم ــة، وق الرياض

ــتغلة«. ــري مس ــرص غ ف
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الفائزون بجائزة البحرين الكبرى

فيراري 2004

رينو 2005 رينو 2006

ي 2007
رار

في

20
08

ي 
رار

في

س 2009
براون – مرسيد

ي 2010
فيرار

2011

ريد ُبل – رينو 2013ريد ُبل – رينو 2012

20
س 14

مرسيد

20
15

س 
يد

مرس

20
16

س 
يد

س
مر

2017

مايكل شوماخر

سو
ون

 أل
دو

نان
فر

سو
ون

 أل
دو

نان
فر

سا
ي ما

فيليب

فيليبي ماسا

جنسون باتون

فرناندو ألونسو

لم ُتنظم
يل

فيت
ن 

تيا
س

يبا
س

يل
فيت

ن 
تيا

س
يبا

س

لويس هاميلتون

لويس هاميلتون

نيكو روسبيرغ

?
مرات الفوز

مرات الفوز

3
2
2
2

4
2
2
2

فرناندو ألوسنو
فيليبي ماسا

سيباستيان فيتيل
لوريس هاميلتون

فيراري
رينو

ريد ُبل
مرسيدس

2010 ,2006 ,2005
2008 ,2007
2013 ,2012
2015 ,2014

2010 ,2008 ,2007 ,2004
2006 ,2005
2013 ,2012

2016, 2015 ,2014  2009,

السائق

الصانع

السنوات

السنوات

أكثر السائقين فوزًا بجائزة البحرين الكبرى:

أكثر الصانعين فوزًا بجائزة البحرين الكبرى:
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حلبات سباقات الفورمال ١ 2017

استراليا

إسبانيا

النمسا

إيطاليا

الواليات المتحدة

الصين

موناكو

بريطانيا

سنغافورة

المكسيك

البحرين

كندا

المجر

اليابانماليزيا

البرازيل

روسيا

أذربيجان

بلجيكا

اإلمارات

26 مارس

14 مايو

9 يوليو

3 سبتمبر

22 أكتوبر

9 أبريل

28 مايو

16 يوليو

17 سبتمبر

29 أكتوبر

16 أبريل

11 يونيو

30 يوليو

1 أكتوبر

12 نوفمبر

30 أبريل

25 يونيو

27 أغسطس

8 أكتوبر

26 نوفمبر
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ي تحرز  ¡
يطالية ليـــال لومباردي أول ســـيدة والوحيدة الـــيت مـــرَّ 42 عامـــاً منذ أصبحـــت الإ

ي 
ي بطولة العالم لســـباقات فورمـــول 1 للســـيارات بحصولها عى المركز الســـادس �ف

نقاطـــاً �ف
ي برشـــلونة. وحصلت لومباردي عى نصـــف نقطة فقط 

ى العـــام 1975 �ف جائـــزة إســـبانيا الكرب
ي ل تســـتخدم الآن- 

لأن الســـباق الـــذي جرى يوم 27 ابريل/ نيســـان عى حلبة مونغويك -اليت
لـــم يســـتكمل لنهايته بســـبب حـــادث مروع. ولـــم تحصل أي ســـيدة عى نقطـــة منذ ذلك 
ي تبدأ فيها ســـيدة أحد 

ة اليت ي 1976 المرة الأخـــري
الوقـــت وليـــزال ظهور لومبـــاردي الأخـــري �ف

ي فورمول 1:
ى. وفيمـــا يىي نظرة عـــى تاريخ الســـيدات �ف ســـباقات الجائـــزة الكرب

سائقات الفورموال 1 
على مر التاريخ
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ماريا ترييزا دي فيليبس:

ي 
يــزا دي فيليبــس أول ســيدة تشــارك �ف يطاليــة ماريــا تري أصبحــت الإ

ف بــدأت ســباق بلجيــكا العــام 1958 عــى حلبــة ســبا  فورمــول 1 حــ�ي

ي التجــارب التأهيليــة 
فرانكوشــان عقــب حصولهــا عــى المركــز الأخــري �ف

ي الســباق.
واحتلــت المركــز العــا�ش والأخــري �ف

ــابق  ــت س ي وق
ــو �ف ــباق موناك ــل لس ي التأه

ــس �ف ــلت دي فيليب وفش

ي العــام 
تغــال وايطاليــا �ف ي الرب

العــام 1958 وانســحبت مــن ســبا�ت

ــو. ــباق موناك ــل لس ي التأه
ــح �ف ــم تنج ي 1959 ل

ــه. و�ف ذات

ــد  ــاً، وق ــز 89 عام ــر ناه ــن عم ــزا ع ي ــا تري ــة ماري يطالي ــت الإ توفي

وصفهــا الحســاب الرســمي لبطولــة العالــم للفورمــول 1 عــى موقــع 

ــة«. ــيدة الرائع ــا »الس ــي بأنه ــل الجتماع « للتواص ــرت »توي

يــزا إىل عالــم الرياضــات الميكانيكيــة نتيجــة  وجــاء دخــول ماريــا تري

ي القيــادة، مــا أدى 
ف شــقيقها حــول مــدى �عتهــا �ف رهــان بينهــا وبــ�ي

ي أول حــدث خلــف مقــود ســيارة »فيــات 500«.
إىل مشــاركتها والفــوز �ف

ي مدينــة نابــوىلي 
ي ولــدت �ف

يــزا دي فيليبــس، الــيت لــت ماريــا تري ف واعرت

ي العــام 
لــت �ف ف ي 1926، اعرت

يــن الثــا�ف / ترش ي 11 نوفمــرب
يطاليــة �ف الإ

ي بورشــه.
ا قائدهــا �ف ــري ــىي جــان ب ــاة الفرن 1959، بعــد وف

ليال لومباردي:

إيطاليــة اخــرى وهــى مــن مواليــد 26 مــارس/ آذار مــن العــام 

ــرق  ــع ف ــم 74-75-76 م ف المواس ــ�ي ــا ب ــباقاً م ــت 16 س 1943 وخاض

برابهــام وويليامــس ومــارش انهــت فيهــا 7 جوائــز وتعطلــت ســيارتها 

ي 3 جوائــز. وتعتــرب 
ي 4 جوائــز وانســحبت مــن جائــزة ولــم تتأهــل �ف

�ف

ليــال لومبــاردي اشــهر امــرأة جلســت خلــف مقــود ســيارات الفورمــول 1 

ي ســجلت نتائــج بإحرازهــا 
ي انهــا الوحيــدة الــيت

ومصــدر شــهرتها يكمــن �ف

ــز الســادس مــع  ــا عــى المرك ــزة اســبانيا بحصوله نصــف نقطــة بجائ

ــارس  ــوم 3 م ــاردي ي ــال لومب ــت لي ــارش موســم 1975 وتوفي ــق م فري

اك مواطنتهــا جيوفانــا  ف فقــط مــن اشــرت مــن العــام 1992 بعــد يومــ�ي

ي بجائــزة جنــوب افريقيــا.
امــا�ت

ــا  ي 1974 لكنه
ــا �ف ــباق بريطاني ــل لس ي التأه

ــاردي �ف ــت لومب وأخفق

ــث ســباقات  ي ثال
ــارش �ف ــق م ي ســيارة لفري

ي ســباقها الأول �ف
شــاركت �ف

ي جنــوب افريقيــا بعــد حصولهــا عــى المركــز الأخــري 
موســم 1975 �ف

ــاء الســباق. ي إنه
ــم تنجــح �ف ــة. ول ي التجــارب التأهيلي

�ف

ي إســبانيا لتحصــل عــى النصــف 
أنهــت لومبــاردي ســباقاً لأول مــرة �ف

ة عندمــا انتهــى ســباق برشــلونة عــى حلبــة مونغويــك  نقطــة الشــهري

ــن  ف م ــتومل�ي ــف ش ي رول
ــا�ف ــيارة الألم ــزت س ــد أن قف ــة بع ــد 29 لف بع

. ف فــوق الحواجــز لتقتــل خمســة متفرجــ�ي

ف أنهــوا ســباق  ف تســعة ســائق�ي احتلــت لومبــاردي المركــز الســابع بــ�ي

. ووضعــت حــّداً  ي المركــز 25 والأخــري
ي 1975 بعــد تأهلهــا �ف

المانيــا �ف

ي 
ــز 12 �ف ــى المرك ــا ع ــام 1976 بحصوله ــول 1 الع ي فورم

تها �ف ــري لمس

ي 12 ســباقاً.
ي المجمــل شــاركت لومبــاردي �ف

النمســا. و�ف

دافينا جاليكا:

ــوم  ــج ولــدت ي ل ف ــة بالرت ــة الولمبي ــة والرياضي يطاني ــائقة الرب الس

ي التأهــل لثالثــة ســباقات وهــي 
13 أغســطس/ آب 1946، وفشــلت �ف

ي 
ازيــل �ف ف وســباق الرب ى 1976 وســباق الرجنتــ�ي جائــزة بريطانيــا الكــرب

.1978

 ديزاير ويلسون:

ي التأهــل لســباق 
فشــلت الجنــوب افريقيــة ديزايــر ويلســون �ف

بريطانيــا 1980 مــع فريــق ويليامــز.

يزا دي فيليبس تري

دافينا جاليكا

سوزي ولف

ي
جيوفانا أما�ت
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 جيوفانا آمايت:

إيطاليــة أخــرى مولــودة بتاريــخ 20 يوليــو/ تمــوز 1962، وتعــد 
ى  اليطاليــة آخــر ســيدة تحــاول وتتأهــل لأحــد ســباقات الجائــزة الكــرب
ي 3 ســباقات مــع فريــق برابهــام العــام 1992 لكنهــا 

فشــاركت �ف
ــل  ــا ديمــون هي ــا وقته ــا. وحــل محله ــدء أي ســباق منه ي ب

فشــلت �ف
بطــل العالــم لحقــاً. وهــي تعمــل اليــوم أحيانــاً بالتعليــق أو التحليل 

ــول 1. ــباقات الفورم ــى س ــة ع ــاز اليطالي ــوات التلف ــض قن لبع

سوزي ولف:

ي 
يطانيــة ســوزي ولــف أول ســيدة منــذ آمــا�ت ي 2014 أصبحــت الرب

�ف
ف قــادت فريــق  ى حــ�ي ي تجــارب أحــد ســباقات الجائــزة الكــرب

تشــارك �ف
ي بريطانيا. 

ي تجــارب يــوم الجمعــة عــى حلبــة سيلفرســتون �ف
ويليامــز �ف

ي ســبقت انطالقــة هــذا الموســم.
ي تجــارب برشــلونة الــيت

كمــا شــاركت �ف

ماريا دي بيوتا وكاثرين ليغ

ي التجــارب مــع فــرق فورمــول 
ــن عــى أدوار �ف ســيدات عــدة حصل

1 بعيــداً عــن ولــف. ومنيــت الســبانية الراحلــة ماريــا دي بيوتــا 
ي تجــارب عــى مســار 

ي 2012 بينمــا كانــت تشــارك �ف
ة �ف بإصابــات خطــري

ي تجــارب 
يطانيــة كاثريــن ليــغ �ف مســتقيم مــع ماروســيا. وشــاركت الرب

ي 2005.
ــاردي �ف ــع مين م

كاثرين ليغ

ديزاير ويلسون
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تشكيل لجنة لمراجعة مختلف النواحي 
المتعلقة باالندماج

GAC Motor تربعت على 
عرش مبيعات السيارات 

الصينية بالبحرين في 2016
برير جاسم

�  GAC Motor حصلتـــم عـــى جائزة أفضـــل مـــوزع لعالمـــة 
ي بعد عـــام واحد مـــن إطالق هـــذه العالمة 

ي العـــام المـــا�ن
�ن

نجاز؟ التجاريـــة، ماهـــو تعليقكـــم عى هـــذا الإ

ي الوصـــول إىل هذا الرقم مـــن المبيعات يعكس  �
 إن هـــذا النجاح �ف

ي تطرحها 
الموقع الصحيح لـــالأداء المثاىلي وجودة الســـيارات العالية اليت

فمون بتوفـــري مركبات عرية  كـــة وإقبال الزبائن عليهـــا، ونحن ملرت الرش
راقية متقّدمـــة من الناحيـــة التقنية لنوفـــر لزبائننا الفخامة بأســـعار 
ي وتقنيات حديثة 

تنافسية ليتسيف لهم الســـتمتاع بأداء قيادة اســـتثنا�أ
نجاز الذي حققناه  ي اســـتهالك الوقود، إن هـــذا الإ

متطّورة واقتصادية �ف
بحصولنـــا عى جائـــزة أفضل موزع لهـــذه العالمة لم يـــأِت من فراغ، 
بـــل هـــو جهود فريـــق عمـــل متفـــاٍن نتج عنـــه حصولنا عـــى هذا 
ي 

نجـــاز، إضافة إىل تربعنا عى عـــرش مبيعات الســـيارات الصينية �ف الإ
 . ي

الما�ف للعـــام  البحرين  مملكة 

 وماذا عن الأداء والسعر التنافسي وخدمات ما بعد البيع؟ �

تتوافـــر GAC Motor بمختلـــف أنواعها بأســـعار تنافســـية تضاهي  �
جودة تصنيعها، مما يؤهلها لمنافســـة العديد مـــن العالمات التجارية 
ي العالم، ونحن نســـعى من خالل ذلك للوصول إىل أعى مســـتويات 

�ف
ف العتبـــار العديد من  الخدمـــة والرضا مـــن قبل الزبائـــن، آخذين بع�ي
ام والهتمام، وهـــو الأمر الذي  ف المحاور الأساســـية منها الثقـــة واللرت
ي الخدمة يوازي 

ي منح الزبون مســـتوى عاليا مـــن الإخـــالص �ف
يصـــّب �ف

كـــة. إضافة لذلـــك، فإننا نقدم  ي الرش ف منتســـيب ي بـــ�ي
مســـتوى التفا�ف

لزبائننا باكورة من خدماتنا الشـــاملة، حيث يتســـيف لهـــم اقتناء أحدث 
طرازاتنـــا، إضافـــة إىل الضمان الممتـــد لـ7 ســـنوات، والصيانة لمدة 3 

ي هذا النوع مـــن المركبات.
ة �ف ســـنوات، مما يعطي الثقة الكبـــري

إضافـــة إىل توافر قطـــع الغيار بأســـعار تعكس الموقـــع الصحيح  �
كة، فقطع غيـــار مركباتنا متوافرة بأســـعار تنافســـية جداً، تجعل  للرش

ي مملكـــة البحرين. 
منا منافســـاً قويـــاً لأغلب العالمـــات التجارية �ف

 برأيـــك، ما الـــذي يجعل مركبـــات GAC Motor خيـــاراً أفضل  �
البحرين؟ مملكـــة  ي 

�ن للزبائن 

ي الســـوق، وبأنهـــا توازي  �
ف الأفضل �ف تم اعتبـــار طرازاتنـــا من بـــ�ي

كية،  العديد من منافســـيها من الســـيارات اليابانية، والألمانيـــة والأمري
ي قطاع الســـيارات. 

وذلك من ِقَبل مجموعة مـــن أبرز الجهات المؤثّرة �ف
ف كافة  ي المراكـــز الأوىل ب�ي

ي الأعـــوام الأربعة الماضيـــة تم تصنيفنا �ف
و�ف

 J.D.( ي تجريهـــا مجلة
العالمـــات التجارية ضمن دراســـة الجـــودة اليت

ف أننا لســـنا وحدنا الذين 
ّ Power( الرائـــدة، وهـــذا النوع من التقدير يب�ي

نعتـــرب أن مركباتنا هـــي الأفضل، بـــل إن الجهات الدوليـــة تؤّكد ذلك 
ي هـــذا المجال.

ف �ف أيضاً وفقاً لســـتطالعات الرأي مـــن قبل المختص�ي

ي ظل المنافســـة المحتدمة  �
ومنذ إطالق هـــذه العالمة التجارية، و�ف

ي مملكـــة البحرين، رّكزنا عـــى أن نصبح من أكرش 
ف وكالء الســـيارات �ف ب�ي

ف  ي ســـوق الســـيارات البحرينية من خالل قنات�ي
العالمات تجارية مبيعاً �ف

ي 
ف همـــا المبيعات مـــن خالل صالـــة العرض الخاصـــة بنا �ف رئيســـيت�ي

ي 
ين �ف منطقة العكر، ومن خـــالل وكالء التجزئـــة Sub-Dealers المنترش

البحرين. مملكة 

وفيمـــا يتعّلق بالطـــرازات، فإن واحدة مـــن أبرز مزايا القـــّوة لدينا  �
هي تنّوع مجموعة مركباتنا من ســـيارات الصالون، والســـيارات متعددة 
الســـتخدام SUV، والســـيارات الفارهة مما يمّكننا من تلبية احتياجات 

زبائننا. كافة 

 هل لـــك أن تطلعنا عى الســـيارات المزمع طرحهـــا خالل هذا  �
العام؟

ي  �
نحن بصدد طرح ســـيارة GAC GS8 ذات الـ7 مقاعـــد والـ GA8 اليت

فة مختلـــف العالمات التجارية الفارهة، وتصميم  تنافس بإطاللتها الممري
كات  ة العديد من �ش هذه الســـيارات الجديدة تمّخض عن عصارة خـــرب
ّ عن إحســـاس  البحـــث والتطويـــر العالميـــة، حيث اســـتطاع أن يُعرب
كـــة حقبتها الجديدة مـــن التصميم،  ، لتقود بـــه هذه الرش دراماتيـــ�ي
ر الأمامي  ف فتســـتمد الســـيارة الجديدة من شـــقيقاتها GA6 وGS4 المرأ
الجديـــد، مع كشـــافات الضـــوء النهـــاري العاملة بتقنيـــة الدايودات 

فة ترسي معايري جديدة لســـياراتنا. المضيئـــة LED، وبإطاللة ممـــري

 هل هناك معـــارض جديدة أو مراكز خدمات ســـيتم افتتاحها  �
المقبلة؟ ة  الف�ت خالل 

ي طور الدراســـة الميدانيـــة، ومع زيادة  �
نعم بـــكل تأكيد، فنحـــن �ف

كة  كـــة الأم )�ش كة تســـعى لتواكب رؤية الرش حجم المبيعات فإن الرش
ي تقديم خدمـــات �يعة وودية تر�ت 

البحرين للتســـهيالت التجارية(، �ف
عـــالن عن هذه المعـــارض ومراكز  إىل احتياجـــات زبائننا، وســـيتم الإ

ي الوقت المناســـب لذلك. 
الخدمة �ف

كة GAC Motor؟ � ي �ش
 ماذا عن البحث والتطوير �ن

كة GAC Motor عى اســـتخدام  � ي �ش
تعكـــف دائرة البحث والتطوير �ف

ي ســـبيل توســـيع نطاق 
أحـــدث وأفضل أنـــواع التكنولوجيا العرية �ف

كات الســـيارات، حيث  ف �ش ي ظل المنافســـة المحمومة بـــ�ي
التطويـــر �ف

ي البحث والتطوير لتصميم وابتكار 
كة عى نحو مســـتمر �ف تســـتثمر الرش

ي الأداء والســـالمة، نخبة 
ف �ف ي مجـــال التكنولوجيا والتمري

ســـيارات رائدة �ف
لة الذراع الفنية المســـاندة  ف ف ليكونوا بمرف اء والباحثـــ�ي مختارة مـــن الخرب
ي العديـــد من العالمات 

ة �ف كة مـــن ذوي الخرب ف عى هذه الرش للقائمـــ�ي
ي شـــغف احتياجات الزبائن  التجارية العالمية الرائدة مثل بورشـــه،  لتليب

عى مختلـــف تطلعاتهم. 
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TS1 GT زينفو
ــف  ــو، بمعــرض جني ــة زينف ك كشــفت �ش

عــن   ،2017 للعــام  للســيارات  الــدوىلي 

ي 
طرازهــا المجــدد - زينفــو ST1 GT. وتــأ�ت

ــرى  ــالً بالذك ــدة احتف ــيارة الجدي ــك الس تل

كــة. ة لــولدة الرش الســنوية العــا�ش

الفائقــة  الســيارات  صانــع  ويحظــى 

مــن  أقــل  بشــعبية  زينفــو  الدنمــاركي 

ي هــذا الميــدان حيــث 
ف �ف المنافســ�ي

الفائقــة  ســيارته  ســجل  قــد  كان 

ة ST1 العــام 2009 بقــوة  ف الممــري

1000 حصــان. واســتطاعت زينفو 

تقديــم 11 ســيارة مــن ST1 منــذ 

ف وحــيت الآن. ذلــك الحــ�ي

GT-R نيسان R35 2017 نيسان
 R35 2017 ي لجيــل نيســان

تــم الكشــف مؤخــراً عــن تحديــث نهــا�أ
نيســان GT-R، وعــى رغــم أنهــا قــد ل تبــدو مختلفــة بالنســبة لعابــر 
ــذا  ــرش مــن معجــب به ــزال أك ــوه لي ــات مكول ــادي، إل أن م ســبيل ع

التحديــث.
ي 

ــ�ي ســيارت GT-R �ف ــادي مال ــوه هــو المؤســس المشــارك لن ومكول
ــدى GTR life. وكان  كا الشــمالية وهــو يســاعد عــى تشــغيل منت أمــري

ــاً ســيارة نيســان  ــود حالي ي - آر ويق
ــالث ســيارات جــي �ت ــك ث ــد امتل ق

-آر نيســمو 2015 مــع الرقــم التسلســىي 1، وهــي أول ســيارة  ي
جــي �ت

ــات المتحــدة. ــم بناؤهــا للولي - آر نيســمو ت ي
جــي �ت

ف منتصــف  ويتوقــع أن يظهــر النمــوذج الأســاسي لأول مــرة بــ�ي
ي فصــل 

ي �ف
ف أن نمــوذج نيســمو ســيأ�ت ي حــ�ي

وأواخــر يونيــو/ حزيــران، �ف
ــتاء. الش
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ماكالرين تطلق 
»P14« بحلول 

2018

بن
 أل

نو
ري

ي معــرض 
ــة �ف ــع الســيارات الرياضي كشــف صان

جنيــف الــدوىلي للســيارات لعــام 2017 عــن ســيارة 
ف A110 الجديــدة بالكامــل.  آلــ�ب

نز
س ب

يد
س

مر

 2018 ســيارة  عــن  ف  بــرف مرســيدس  كشــفت 
للســيارات  الــدوىلي  معــرض جنيــف  ي 

�ف  E-Class
.2017 لعــام 

ين
الر

اك
م

لســيارتها  أوتوموتيــف  ماكالريــن  كشــفت 
ــع تحــت  ي تصن

ــيت «، ال ي
ــرب - جــي �ت ــة »هاي المرتقب
،BP23 الرمــزي  الســم 

 ،)P14( يطانيــة عــن موديــل جديــد تحــت اســم كــة ماكالريــن الرب كشــفت �ش
ليحــل محــل موديــل )650S(، وســيتم إطــالق الموديــل الجديــد بحلــول 

ــام 2018. الع
وقدمــت ماكالريــن عــى هــذه الخطــوة، بعــد أن قامــت بعــدة تحديثــات 
ــالء  ــض العم ــع بع ــا دف ة، م ف ــري ة وج ــرت ــون ف ي غض

ــم �ف ــل القدي ــى المودي ع
ي نهايــة المطــاف عــى تغيــري الســيارة نهائيــاً، وفقــاً 

هــا �ف لنتقادهــا، ممــا أجرب
ــوكار. لمــا ذكــره موقــع أوت

ــل  ــاً مث ــس أنواع ة تناف ف ــري ــات مم ــة وبتصميم ــة الرع وســتكون )P14( خارق
كــة،  «، حيــث رّصح رئيــس قســم التصميــم بالرش ي

»بــورش« و«لمبورجيــيف
بــو  ي الرت

فرانــك ستيفنســون، بــأن الســيارة الجديــدة ســيكون لهــا محــرك ثنــا�أ
ــاً. ــه 650 حصان ، وســتبلغ قوت ــرت ــن 8 اســطوانات وبســعة 3.8 ل ــون م مك

»هيونداي« 
»SUV« تطرح فئة

كــة هيونــداي موتــور أنهــا ســتطرح ســيارة مدمجــة رياضيــة  أعلنــت �ش
ــك اســتجابة  ــل، وذل ــدة لالســتخدامات المتعــددة )SUV( الصيــف المقب جدي

ــة. ــواق العالمي ي الأس
ــيارات �ف ــن الس ــوع م ــذا الن ــى ه ــد ع اي ف ــب المرت للطل

ــا  ــمى »KONA« تيمن ــدة ستس ــيارة الجدي ــة إن الس ك ي الرش
ــئول �ف ــال مس وق

اتيجية  ــرت ــن اس ــزء م ــو ج ــاوي، ه ــرة ه ــرب جزي ــمال غ ي ش
ــع �ف ــم منتج باس

. ف ي�ي ــرت ــن المش ــد م ــذب المزي ــة لج ــداي العالمي هيون
 »SUV« ــيارات ة لس ــهري ــق ش ــماء مناط ــتخدام أس ــى اس ــة ع ك ــت الرش ودأب

ي أف إي.
ــنتا�ف ــروز وس اك ــان وفري ــل توس مث

بدايــة  الســيارة  هــذه  طــرح  ويعتــرب 
ســوق  ي 

�ف هيونــداي  انطــالق 
ة  ســيارات »SUV« صغــري
الحجــم مــن طــراز 
ي ســيغمونت«  »�ب
يقــود  الــذي 
 »SUV« ســوق 
ــاً. ــي حالي العالم

97



98

ما هي نقاط اختالف سيارات 
الفورموال 1 لموسم 2017؟

مظهــر  عــى  ليــس  واســع  نطــاٍق  ذات  ات  التغيــري تُعــّد 

ــن  ــه م تّب علي ــيرت ــا س ــا وم ــى أدائه ــا ع ــب، وإنّم ــيارات فحس الس

ف ســواًء مــن الناحيــة الجســديّة أو  ي عــى الســائق�ي
تحــٍد إضــا�ف

ات  ــري ــذه التغي ــن أّن ه ــه م ــار مخاوف ــض أث ــّن البع ــة. لك الذهنّي

حــّد  إمكانّيــة  مــع  خصوصــاً  يبــدو،  كمــا  إيجابّيــة  تكــون  لــن 

ــك ســنتعّمق أكــرش  ــة مــن فــرص التجــاوز، لذل ضافّي ــة الإ الرتكازيّ

ي التفاصيــل مــن خــالل هــذا التحليــل للحصــول عــى فهــٍم 
�ف

ات. التغيــري لهــذه  أفضــل 

ي مظهــر 
ات �ف ســنلقي نظــرًة عــى كيفّيــة تأثــري هــذه التغيــري

ــة الأبعــاد لمقارنــة شــكل  ســيارات 2017 مــن خــالل رســومات ثالثّي

ــش(.  اري )اس.اف-16ات ــري ــيارة ف ــع س ــل م ــام المقب ــيارات الع س

مــن الواضــح أّن التعديــالت تُعتــرب ذات نطــاٍق واســع كحزمــة 

ف الجديــدة  ة حيــال هــذه القوانــ�ي كاملــة، إل أّن بعــض الجوانــب المثــري

ــل. ي التفاصي
ــرش �ف ــن تّتضــح إل إذا تعّمقــت أك ل

ات الجذريّة عى قوانينها للموســـم  ¡ تّتجـــه الفورمـــول 1 إىل إحداث إحـــدى أكرب التغيـــري
ي 

المقبـــل، إذ من المنتظـــر أن تُقّدم اللوائح التقنّية الجديدة ســـيارات أ�ع بحـــواىلي 5 ثواٍن �ف
ف تّم إدخال تعديالت عى  ي حـــ�ي

ف موســـم 2017، و�ف اللّفة الواحدة. تّمت المصادقة عى قوان�ي
ي 

ي اليت ف المتعّلقة بوحدات الطاقـــة، إل أّن اللوائح التقنّية المتعّلقة بالجانب النســـيا�ب القوانـــ�ي
ي بقيـــت عى حالها.

اير/ شـــباط الما�ف ي شـــهر فرب
ها �ف تّم نرش

ي عرض السيارة
صورة توضح الفارق �ف
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الجناح األمامي

ُربّمــا يُعتــرب الجنــاح الأمامــي أحــد أبــرز الأجزاء النســيابّية للســيارة، 

إذ يُعــّد الهــواء الــذي يســتقبله مســئولً عــن أداء جميــع الهيــاكل 

النســيابّية الأخــرى عــى الســيارة.

ف  نتيجــة لذلــك تــّم إحــداث مجموعــة عمــٍل تقنّيــة لصياغــة قوانــ�ي

ي الجنــاح 
2009، إذ اتّفقــت عــى أّن اعتمــاد »القســم المحايــد« �ف

ي 
ــيت ــة التجــاوزات ال ــن مســألة قّل ــد يســاعد عــى الحــّد م ــي ق الأمام

ــابقة. ــوام الس ي الأع
ــة �ف ــا الرياض ــت منه عان

وتّمــت المحافظــة عــى »القســم المحايــد« لموســم 2017، لكــن 

مــع اعتمــاد قســٍم عــى شــكل مثّلــث عــى الحافــة الأمامّيــة للجنــاح، 

ــافة  ــتكون المس ــا. س ــة ذاته ــوط الُقطريّ ــها الخط ــي نفس ــع ه إذ تّتب

ــة  ــارات الأمامّي ط ــور الإ ــد ومح ــم المحاي ــة القس ف حاف ــ�ي ــة ب الفاصل

ف الحافــة الأمامّيــة  1200 ملــم، بينمــا تــّم تقليــص المســافة بــ�ي

والخارجّيــة إىل 1000 ملــم.

ات إىل دفــع الجنــاح إىل الأمــام قليــالً وجعلــه  تهــدف هــذه التغيــري

ي 
ي �ف

ــة الناجمــة عــن الســيارة الــيت أقــّل حساســّية لالضطرابــات الهوائّي

ــم إىل  ــن 1650 مل ــي م ــاح الأمام ــرض الجن داد ع ف ــري ــا س ــام. كم الأم

طــارات، إذ ســيصبح عرضهــا  1800 ملــم تماشــياً مــع زيــادة عــرض الإ

ــم  ي حج
ات �ف ــري ــذه التغي ــاً. ه ــم حالي ــن 245 مل ــدلً م ــم ب 305 مل

ــاح، إذ  ــم الجن ي تصمي
ــٌح �ف ٌ واض ــري ــا تأث ــينتج عنه ــاح س ــكل الجن وش

ــاد  ة اعتم ــرت ــّدم ف ــع تق ــة م ــات الهوائّي ــّيته لالإضطراب داد حساس ف ــرت س

ــذ موســم 2009. ــا حــدث من ــاً كم ــدة، تمام ف الجدي ــ�ي القوان

عرض السيارة
لــن تقتــر زيــادة عــرض الســيارة عــى الجنــاح الأمامــي فحســب، 

ي الســيارة لتتــالءم مــع التعديــالت  داد عــرض الأرضّيــة وجانــيب ف بــل ســري

ف 1400 ملــم و1600 ملــم. ي المقّدمــة، إذ ســيصبح عرضهــا بــ�ي
�ف

ف والحافة  وبشــكٍل مماثــٍل للجنــاح الأمامــي فقــد تــّم إرجــاع الجانبــ�ي

ف  الأمامّيــة لالأرضّيــة إىل الخلــف قليــالً مــا ســيحّد مــن قــدرة المصّممــ�ي

عــى اعتمــاد ملحقــات تلغــي عامــل الرفــع، مثــل موّلــدات الدّوامــات 

ــا  ــا رؤيته ي اعتدن
ــيت ــا ال ه ــة وغري ــة الأمامّي ــح الحاّف ائ ــة، و�ش العموديّ

خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة.

داد حجــم الزعانــف الجانبّيــة بشــكٍل كبــري لمســاعدة  ف كمــا ســري

ــم  ــول القس ــة ح ــارات الهوائّي ــور التي ف عب ــ�ي ــى تحس ف ع ــ�ي المصّمم

ــة  ــة الناجم ــات الهوائّي ــري الضطراب ــل تأث ــن الســيارة وتقلي الأمامــي م

ــة. ــارات الأمامّي ط ــن الإ ع

ي أســفل الســيارة بـــ  ي المقابــل تــّم تقليــص طــول اللــوح الخشــيب
�ف

ــد أمامــه  ــالت عــى شــكل القســم المحاي ــة التعدي ــم لُمالءم 100 مل

ــة خلفــه. وإرجــاع الأرضّي

طــارات الخلفّيــة 405 ملــم، أي بزيــادة 80  وســُيصبح عــرض الإ

ي تصميــم 
طــارات الحالّيــة، إذ ســيؤثّر ذلــك بــكّل تأكيــد �ف ملــم عــن الإ

الأرضّيــة أمامهــا. كمــا ســيحصل المصّممــون عــى المزيــد مــن الحريـّـة 

ــض  ــؤّدي إىل بع ــد ي ــا ق ــة، م ــى الأرضّي ــر ع ــف القط ف نص ــ�ي ي قوان
�ف

الناجمــة عــن  ي فتحــات تشــكيل الضطرابــات 
ة �ف المثــري الحلــول 

 ّ طــارات الخلفّيــة، إذ ســيحاول المصّممــون فهــم كيفّيــة تأثــري تغــري الإ

ــدة. ــا�ش الجدي طــار عــى قياســات الن شــكل الإ

ســيصبح النــا�ش أكــرش ارتفاعــاً بتقّدمــه إىل الأمــام، إذ تبــدأ حنجرتــه 

، بالنحنــاء بــدءاً مــن 175 ملــم أمــام محــور  إن صــّح التعبــري

العجــالت الخلفّيــة. أّمــا ارتفاعــه فســيصبح 175 ملــم بــدلً مــن 125 

داد عرضــه بـــ 50 ملــم ليصبــح 1050 ملــم. ف ف ســري ي حــ�ي
ملــم حاليــاً، �ف

مــن جهتــه سيشــهد تصميــم الجنــاح الخلفــي تعديــالً جذريــاً 

ف بشــكٍل ُقطــري إىل الخلــف، مــن أجــل  ف الجانبّيتــ�ي بانحنــاء الصفيحتــ�ي

ف النــا�ش والجنــاح الخلفــي.  تغيــري نقطــة تفاعــل التيــارات الهوائّيــة بــ�ي

كمــا تــّم تقليــص ارتفــاع الجنــاح ليصبــح 800 ملــم عوضــاً عــن 950 

ملــم حاليــاً لكــّن عرضــه ســيصبح 950 ملــم أي أعــرض بـــ 200 ملــم 

. مــن الحــاىلي

ف  ف الجانبيت�ي كمــا هنــاك مجــال لعتمــاد تصميــٍم ُمقــّوٍس للصفيحتــ�ي

مــن مــكان اتّصالهمــا بالأرضّيــة، إذ يُســمح بــأن يبــدأ القســم الســفىي 

مــن الصفيحــة الجانبّيــة عــى بُعــد 400 ملــم من خّط وســط الســيارة، 

ف يجــب أن يكــون القســم العلــوي عــى بُعــد 475 ملــم منــه. ي حــ�ي
�ف

ي الجناح الخلفي للسيارة
صورة توضح الفارق �ف
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ًة عــى الخارطــة رياضيــاً، مــن خــالل عالــم  ة جغرافيــاً، أن تحجــز لهــا مســاحًة كبــري اســتطاعت مملكــة البحريــن الصغــري
ة. ف بهــذه الرياضــة المثــري ف والمولعــ�ي ف الشــغوف�ي ف المتابعــ�ي ، الــذي يهتــم بــه ماليــ�ي ســباق الســيارات المثــري

 ســباق الفومــول 1 أصبــح الآن، وبعــد أكــرش مــن عقــد، صــورًة مــن صــور البحريــن الرياضيــة، والســياحية، والقتصاديــة 
أيضــاً، فقــد جــاءت رؤيــة وىلي العهــد نائــب القائــد الأعــى النائــب الأول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملــ�ي 
ي 

ــة �ف ــن الدولي ــة البحري ــة، مــن خــالل تشــييد حلب ف ثاقب ــن حمــد آل خليفــة، لتنظــر إىل المســتقبل بعــ�ي الأمــري ســلمان ب
العــام 2004، لتأخــذ بيــد البحريــن إىل العالميــة والنجوميــة.

 لــم تعــد الرياضــة اليــوم رياضــًة فحســب، بــل أصبحــت صناعــًة يمكــن لهــا أن تــدر أمــوالً طائلــًة عــى مــن يوليهــا 
الهتمــام الــذي تســتحق، بــل يمكــن لهــا أن تحــّرك عجلــة القتصــاد، وأن ترفــع مــن معــدلت النمــو، وأن تنعش الســياحة، 
ي عالــٍم أحــوَج مــا يكــون إىل 

ي وقــٍت تكتــظ فيــه الأزمــات القتصاديــة �ف
وتأخــذ بيــد تلــك الــدول إىل الواجهــة، خصوصــاً �ف

تنويــع مصــادر الدخــل.

ــيجذب  ــه س ــاز، لأن ي بامتي
ــيف ــوم وط ــو ي ــل ه ــب، ب ــاً فحس ــاً رياضي ــس يوم ــن لي ــبة إىل البحري ــل 2017 بالنس  14 أبري

ي ســماء عالــم الرياضــة، لذلــك كان 
ة مــن العالــم، لتكــون البحريــن نجمــة متألقــة �ف الأضــواء إىل هــذه المســاحة الصغــري

وع وطــن. وع حلبــة البحريــن مــرش مــرش

 منصور الجمري

الصعود بالبحرين إلى العالمية
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