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من أقوال عاهل البالد
عن «جائزة البحرين للفورموال »1
  4أبريل /نيسان 2004

  26أبريل /نيسان 2012

«مثــل هــذه اللقــاءات والمســابقات الرياضيــة الدوليــة تســهم
كذلــك ف ي� ش
النســانية عــى مســتوى
نــر المحبــة وتطــور العالقــات إ
الفــراد أ
أ
والمــم والشــعوب»

الكــرى
«النجــاح
الكبــر الــذي حققــه ســباق جائــزة البحريــن ب
ي
ش
لطــران الخليــج لســباقات الفورمــوال  1إنمــا هــو إنجــاز مــرف
ي
لــكل أبنــاء البحريــن الذيــن عملــوا بــكل جــد وإخــاص ف ي� إخــراج
ض
ـا� العالمــي الكبـ يـر بالصــورة ش
الم�فــة لمملكتنــا
هــذا الحــدث الريـ ي
الغاليــة»

«ســباقات الفورمــوال  1عكســت الصــورة الحضاريــة لشــعب
البحريــن إىل جميــع دول العالــم ،وحلبــة البحريــن ســتكون لهــا
إســهامات بــارزة ف ي� وضــع مملكــة البحريــن عــى خريطــة الرياضــة
العالميــة خــال الســنوات المقبلــة»

 21أبريل /نيسان 2013

ن
الثا� 2005
 5يناير /كانون ي

  12مارس /أذار 2006
«البحريــن خطــت بهــذه الرياضــة خطــوات
كبـ يـرة عــززت موقعهــا عــى الخريطــة الرياضيــة
بتنظيــم الســباقات الدوليــة ،ولعبــت هــذه
الرياضــة ف� زيــادة التقــارب والتعــارف ي ن
بــ� شــباب
ي
العالــم»
 15أبريل /نيسان 2007
«أبنــاء البحريــن الذيــن أســهموا
أســاس وفعــال إلنجــاح
بــدور
ي
هــذا الســباق وعكســوا الصــورة
ش
الم�فــة للبحريــن أمــام هــذا
الحشــد العالمــي ،وإن حلبــة
البحريــن ســاهمت مســاهمة
فعالــة ف ي� دعــم المــوارد
االقتصاديــة وتعزيــز فــرص
االســتثمار واســتقطاب الــزوار
وعشــاق هــذه الرياضــة مــن
جميــع دول العالــم»
 6أبريل /نيسان 2008
«نجــاح هــذا الســباق
والعــداد
وحســن التنظيــم إ
لــه عكــس الصــورة الطيبــة
ش
والم�فــة لمملكــة البحريــن
أ
وأبنائهــا ،وحقــق الهــداف المرجــوة
وعــزز مكانــة البحريــن ف ي� تنظيــم هــذا
ض
ـا� البــارز المهــم الــذي
الحــدث الريـ ي
اســتقطب الكثـ يـر مــن الــزوار والســياح
والمشــاهدين مــن جميــع أنحــاء
العالــم»
6

ت
الــي تؤكــد جــدارة هــذا الشــعب
«قــدم الجميــع المســئوليات ي
ت
والــي
بالنهــوض بمثــل هــذه الفعاليــات العالميــة
ي
ض
تضــع مملكــة البحريــن ف ي� مصــاف الــدول المتحــرة
والعريقــة»
 6أبريل /نيسان 2014
ت
الــي بذلهــا
«نقــدر بــكل الفخــر الجهــود ي
أبناؤنــا مــن شــباب مملكــة البحريــن
ف ي� ســبيل تنظيــم هــذه الفعاليــة
والوصــول بهــا إىل شــاطئ النجــاح»
 19أبريل /نيسان 2015
«سلســلة الســباقات
العالميــة للفورمــوال 1
ت
الــي شــهدتها حلبــة
ي
البحريــن الدوليــة
منــذ تدشــينها قبــل
ش
عــر عامــاً
أحــد
ف
أســهمت ي� وضــع
البحريــن عــى
الخريطــة الرياضيــة
العالميــة ونجحــت
ف ي� تعزيــز النواحــي
ا ال قتصا د يــة
وا لســيا حية »
 3أبريل /نيسان
2016
ســباق
«نجــاح
الفورمــوال  1أســهم �ف
ي
تعزيــز مكانــة مملكتنــا الغاليــة
عــى الصعيــد العالمــي حضاريــاً
ورياضيــاً واقتصاديــاً ،بحيــث تأكــد
حضــور مملكتنــا ف� مصــاف أ
المــم
ي
ا لمتقد مــة »
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سمو رئيس الوزراء في :2004

حلبة البحرين لسباق
السيارات انطالقة عصرية
للمملكة والمنطقة
افتتــح عاهــل البــاد ض
حــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيــى آل خليفــة عــر ( 17مــارس /آذار  )2004حلبــة البحريــن
الدوليــة لســباقات الفورمــوال  1بحضــور رئيــس الــوزراء صاحــب
أ
ول
مــر خليفــة بــن
الســمو
الملــ� ال ي
ي
ســلمان آل خليفــة وســمو ي
أ
أ
العهــد نائــب القائــد العــى النائــب الول لرئيــس مجلــس الــوزراء
أ
مــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة.
صاحــب الســمو
الملــ� ال ي
ي
ف ي� ( 31مــارس  )2004قــام ســمو رئيــس الــوزراء بالزيــارة لتفقــد
حلبــة البحريــن الدوليــة لســباقات الفورمــوال قبــل بــدء فعاليــة ســباق
أ
ف
ـرة ف ي� تاريــخ
جائــزة البحريــن الكـ بـرى ي�  4أبريــل /نيســان  2004ولول مـ ٍ
8

البحريــن ،ليؤ ّكــد عــى أن حلبــة البحريــن الدوليــة لســباق الســيارات
تعــد ش
م�وع ـاً تنموي ـاً رائــداً وتمثــل انطالقــة رياضيــة عرصيــة ليــس
ت
ش
ـر� والــرق
ـي الخليــج العـ ب ي
لمملكــة البحريــن فحســب ،بــل لمنطقـ ي
أ
الوســط.
منوه ـاً ســموه بأهميــة دعــم وتشــجيع الحــدث الــذي ســيحتضنه
أ
المكانــات االقتصاديــة
هــذا المـ شـروع الناهــض لنــه يعكــس بجــاء إ
ت
ـي تتمتــع بهــا المملكــة ف ي� ظــل
واالســتثمارية واالنطالقــة العرصيــة الـ ي
عاهــل البــاد المفــدى ض
حــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيــى آل خليفــة.
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ولي العهد وضع حجر األساس
لحلبة البحرين الدولية في 2002
العــى النائــب أ
تفضــل ول العهــد نائــب القائــد أ
الول لرئيــس
ي
الــوزراء صاحــب الســمو الملــ� أ
مــر ســلمان بــن حمــد
ال
مجلــس
ي
ي
آل خليفــة ،فشــمل برعايتــه الكريمــة عــر يــوم الثلثــاء  8أكتوبــر/
الول ،2002ووضــع حجــر أ
شت�يــن أ
الســاس لحلبــة البحريــن الدوليــة
لســباق الســيارات ،وذلــك بحضــور الممثــل الخــاص للمملكــة المتحدة
للتجــارة الدوليــة واالســتثمار أ
المـ يـر أنــدرو دوق يــورك ورئيــس االتحــاد
ـوزل.
ـدول للســيارات ماكــس مـ ي
الـ ي
دونل
مــن جانبــه ،أشــاد ممثل رئيــس االتحــاد
ي
الدول للســيارات ألــن ي
ول العهــد ،الراميــة لتطويــر رياضــات
بالنظــرة المســتقبلية لســمو أي
الســيارات ف ي� منطقــة الـ شـرق الوســط ومملكــة البحريــن خصوصــا.
وقــال« :إن هــذه النظــرة ولــدت حافـزاً قويـاً لــدى بـ يـر ن ي� ايكلســتون
إلقامــة حلبــة البحريــن الدوليــة لســباقات الســيارات ،ودعمــه فكــرة
اســتضافة ســباق الفورمــوال  1ف ي� البحريــن .وخصوصــا أن هــذه الحلبــة
ت
ن
ـي يقــام
ســتكون بمثابــة حلقــة الوصــل بـ يـ� مختلــف قــارات العالــم الـ ي
فيهــا الســباق ،ونقطــة ربــط بـ ي ن
ـ� ســباقات القــارة االسـ تـرالية ومنطقــة
أ
القــى والقــارة أ
الـ شـرق أ
الوروبيــة وال يم�كيتـ ي ن
ـ�».
أ
وتغ�اً
ـ� بــأن منطقــة الـ شـرق الوســط ستشــهد تطــوراً ي
وأضــاف دونـ ي
ش
ملموس ـاً عــى مختلــف المســتويات بفضــل مــروع حلبــة البحريــن
12

ـدول للســيارات
واســتضافة ســباق الفورمــوال  ،1مشـ يـراً إىل االتحــاد الـ ي
قــد تلقــى عــدة عــروض مــن دول مجــاورة ،ولكــن موقــع البحريــن
ف
ت
ز
ـي ســخرتها إلنجــاح المـ شـروع أهلهــا
الجغ ـر يا� الممـ يـر وإمكاناتهــا الـ ي
للفــوز بهــذه االســتضافة.
وحــول العائــد المــادي واالقتصــادي لســباق البحريــن قــال ممثــل
رئيــس االتحــاد« :إن هــذا العائــد ال تي�كــز عــى مدخــول الحلبــة
فقــط الــذي يشــمل التذاكــر والمبيعــات أ
الخــرى ،وإنمــا ســيؤثر
ـا� عــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ف ي� البــاد
الســباق بشــكل ايجـ ب ي
وخصوصــا القطــاع الســياحي والتجــاري مــن خــال مــا ســيحدثه مــن
انتعــاش اقتصــادي كبـ يـر وشــامل ســيضع البحريــن والمنطقــة بشــكل
عــام عــى خارطــة الســياحة العالميــة».
ش
ول العهــد عضــو مجلــس إدارة �كــة
أمــا رئيــس ديــوان ســمو ي
البحريــن لحلبــة ســباق الســيارات الشــيخ محمــد بــن عيــى آل خليفــة
ش
كبــر عــى
«آنــذاك» فقــال« :هــذا
المــروع ســيكون لــه مــردود ي
ف
ف
االقتصــاد الوطـن ي  ،إذ سيســاهم ي� زيــادة الحركــة الســياحية ي� البــاد،
ول العهــد
وخصوصــا مــع نجــاح المملكــة بجهــود صاحــب الســمو ي
ف ي� اســتقطاب ســباق الفورمــوال  1ضمــن الخارطــة الدوليــة لهــذه
الســباقات».
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دور بارز لسمو ولي العهد
بإرساء ثقافة الفورموال 1في
البحرين تنفيذا لرؤية جاللة الملك
الملك
¡¡أكـــد المســـئولون الرياضيون ف ي� المملكة عـــى الدور البارز لصاحب الســـمو
ي
العـــى ،النائب أ
الم� ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ول العهد نائـــب القائد أ
أ
الول
ي
ي
لرئيـــس مجلس الـــوزراء ف ي� إرســـاء ثقافة رياضة الســـيارات وســـباق الفورموال  1ف ي�
وال�ق أ
البحرين ش
الوســـط ومســـاهمته الفاعلة ف ي� تعزيز مكانة البحرين عىل خارطة
الرياضـــة العالمية تنفيذا لرؤيـــة جاللة الملك ،وذلك بفضـــل حلبة البحرين
الدوليـــة ت
الـــي حولت انظـــار العالـــم إىل المملكة وجعلتهـــا مقصداً
ي
لجميع عشـــاق رياضـــة المحركات وموطنـــا لرياضة الســـيارات ف ي�
ال�ق أ
ش
الوسط.

إشادة رسمية من الشخصيات الرياضية بالمملكة في الدور البارز لسمو ولي العهد
بإستضافة سباق الفورومال1
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صفحة 16
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عبدالرحمن عسكر
صفحة 18

حياة بنت عبدالعزيز
صفحة 20

صفحة 22
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سلمان بن إبراهيم لـ «{»:

نجاح الحدث ينسجم مع
توجهات القيادة ويترجم
رؤية ولي العهد
مـــن العـــام للمجلـــس أ
¡¡أكد أ
ال ي ن
العىل للشـــباب
والرياضة الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفة عىل
أ
االســـراتيجية ت
ت
الم�تبة عىل اســـتضافة مملكة
الهميـــة
الكـــرى للفورمـــوال  ،1عىل
البحرين ســـباق الجائـــزة
ب
ز
المتم�ة عىل الســـاحة
صعيد ترســـيخ مكانة البحريـــن
ي
الدولية وإرســـال رســـالة واضحة المعالم للعالم أجمع
أ
ف
الك�ى
بجدارة المملكة ي� احتضان الحـــداث الرياضية ب
وإخراجهـــا بأبهى حلـــة ممكنة.

وأشــار الشــيخ ســلمان بــن ابراهيــم إىل أن اســتمرار إقامــة هــذا
الحــدث العالمــي ف ي� مملكــة البحريــن عــى مــدى  13عامـاً ،ينســجم
ت
الــي تؤمــن تمامــاُ بأهميــة
مــع الرؤيــة الثاقبــة للقيــادة
الرشــيدة ي
ف
الرياضــة ف ي� وضــع البحريــن ي� مكانــة مرموقــة عــى الخارطــة
العالميــة ،كمــا تي�جــم توجيهــات القيــادة ض
بــرورة اســتثمار
ق
ف
ور�
الرياضــة ي� إبـراز الجوانــب الحضاريــة للمملكــة وعكــس أصالــة ي
الشــعب البحريــن ي الكريــم.
أ
وأكــد أ
المـ ي ن
ـ� العــام للمجلــس العــى للشــباب والرياضــة عــى
الــدور الهائــل الــذي لعبــه ول العهــد نائــب القائــد أ
العــى النائــب
ي
أ
أ
مــر ســلمان
الول لرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو
الملــ� ال ي
ي
بــن حمــد آل خليفــة ف ي� تأســيس ودعــم ش
مــروع حلبــة البحريــن
الدوليــة ،مؤكــدا أن ســموه كانــت لديــه رؤيــة بنــاء حلبــة تســتضيف
أكــر ســباق ســيارات ف ي� العالــم فتحققــت الرؤيــة وأصبــح هــذا
ب
ف
ىن
ش
المــروع الحضــاري الكبـ يـر تجـ ثمــاره ي� تنميــة وازدهــار البحريــن
عــى كافــة المســتويات أ
والصعــدة.
وأكــد عــى آ
الثــار االيجابيــة إلقامــة ســباق البحريــن ضمــن
ض
ـا�
منافســات موســم الفورمــوال  1قائــا «ثمــار هــذا الحــدث الريـ ي
لــن تتوقــف فقــط عــى النواحــي االقتصاديــة والرياضيــة ،بــل
تتجاوزهــا إىل تكريــس وحــدة الصــف ي ن
بــ� عمــوم أفــراد الشــعب
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البحريــن ي وإيصــال رســالة حضاريــة نبيلــة إىل العالــم الخارجــي،
مفادهــا أن مملكــة البحريــن ســتظل دائمــا وأبــدا قويــة بحكمــة
قيادتهــا وتماســك أبنائهــا وحرصهــم المتواصــل عــى الم ـض ي قدمــا
مســرة التقــدم واالزدهــار».
ف ي�
ي
الكــرى للفورمــوال  1حقــق عوائــد
وأوضــح أن تنظيــم الجائــزة ب
ممــرة القتصــاد البحريــن ،وخصوصــا أن الفوائــد أ
والربــاح الــيت
يز
ف ي
جنتهــا الحلبــة مــن اســتضافة الفورمــوال  1ال تنحــر فقــط ي� بيــع
التذاكــر ،وإنمــا تشــمل كافــة القطاعــات المتصلــة بالســباق مــن
مواصــات ومطاعــم وإقامــة ومقاهــي وأســواق وســياحة ،مؤكــدا
يز
تحفــر ش
الكــرى عــى
أن الســباق ســاهم ف ي�
الــركات االســتثمارية ب
ف
ت
ـي
زيــادة اسـ فـتثماراتها ي� المملكــة مــن خــال ف المشــاريع المتعــددة الـ ي
ســاهمت ي� دفــع العجلــة االقتصاديــة ي� المملكــة.
ورحــب الشــيخ ســلمان بــن ابراهيــم بضيــوف البحريــن وزوار
حلبــة البحريــن الدوليــة بمناســبة اســتضافة جائــزة البحريــن الكـ بـرى
لســباقات الفورمــوال  ،1وقــال« :إن أ
الرسة الرياضيــة ف ي� البحريــن
ـارك� ف� الســباق من سـ ي ن
ن
ـائق�
ســعيدة للغايــة باســتضافة جميــع المشـ ي ي
وفــرق ومــدراء ومسـ ي ن
ـئول� » ،مشـ يـرا إىل أن حلبــة البحريــن الدوليــة
قــد أثبتــت جدارتهــا باحتضــان فعاليــات الفورمــوال  1ومنافســتها
لجميــع حلبــات العالــم ف ي� التنظيــم وحســن الضيافــة واالســتقبال.
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علي بن خليفة لـ «{»:

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

ن
البحريـــي لكرة
¡¡أكد رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد
ي
عل بن خليفـــة آل خليفـــة أن القيادة
القـــدم الشـــيخ ي
حينما أقدمت عىل اســـتضافة إحدى جوالت ســـباقات
الفورمـــوال  1العالمي عىل أرض مملكتنـــا الغالية ،كانت
أ
الكب�ة
ترمي مـــن وراء ذلك تحقيق جملة مـــن الهداف ي
ت
ت
يـــأ� ف ي� طليعتها وضع اســـم البحرين عىل خريطة
ال� ي
ي
ال�ق أ
دول العالـــم كأول دولة ف ي� ش
الوســـط تنال تنظيم
هذا الســـباق العالمي.

ض
الريــا� »« :حينمــا انطلــق
وقــال ف ي� ترصيــح لـــ «الوســط
ي
الســباق أ
الول ف ي� شــهر أبريــل /نيســان  2004انبهــرت دول العالــم
والضيــوف الذيــن حلــوا عــى البحريــن بروعــة االســتقبال وجمــال
الجماهــر
الحلبــة وحســن التنظيــم وتنــوع برامجــه مــا جعــل
ي
الرياضيــة ف ي� البحريــن والــدول الشــقيقة تقبــل عــى الســباق
بغــزارة كبــرة .وهــو أ
الــدول يمنــح
المــر الــذي جعــل االتحــاد
ي
ي
الحلبــة جائــزة أفضــل تنظيــم متفوقــةً بذلــك عــى حلبــات دول
عديــدة ســبقتها ف ي� هــذا المحــال .وزاد عــى ذلــك حينمــا منحهــا
االتحــاد الــدول تنظيــم الســباق أ
الول ف ي� العــام الــذي يليــه».
آ ي
«الن بعــد مــرور  14عامــاً عــى تنظيــم البحريــن هــذا
وتابــع
الســباق العالمــي أصبحــت حلبــة البحريــن بالصخـ يـر قبلــة عشــاق
ســباقات الفورمــوال  1واســماً المعــاً ي ن
بــ� جميــع دول العالــم...
ف
كمــا أثبتــت الكــوادر الوطنيــة العاملــة تفوقهــا ي� التنظيــم وإدارة
الســباق فجعــل حلبــات دول العالــم تسـ ي ن
بخ�اتهــا وإمكاناتهــا
ـتع� ب
العاليــة ...كمــا حصلــت الحلبــة عــى العديــد مــن الجوائــز
ت
ـي تحققــت إليهــا مــن
العالميــة .إضافــة إىل المــردودات الكبـ يـرة الـ ي
العالميــة واالقتصاديــة والرياضيــة واالجتماعيــة .وهــو
النواحــي إ
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المــر الــذي جعــل العديــد مــن دول القــارة آ
أ
الســيوية الســعي
بقــوة مــن أجــل تنظيــم إحــدى جــوالت هــذا الســباق ...والمنافســة
أ
ت
ـي حصدتهــا البحريــن».
عــى الفــوز بإحــدى اللقــاب الـ ي
وأضــاف «ســباق الفورمــوال  1العالمــي أصبــح اليــوم رمــزاً
رياضي ـاً يحظــى بالرقــم  2عــى مســتوى دول العالــم مــن ناحيــة
ن
الوفــر
التلفزيــو� والعائــد المــادي
الجماهــري والنقــل
القبــال
إ
ي
ي
ي
ت
ت
الــي ت�بــع عــى
وذلــك بعــد بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم ي
عــرش الصــدارة».
عــ� بــن خليفــة الشــكر كل الشــكر للقيــادة الرشــيدة
وقــدم ي
ت
ـي آمنــت بتنظيــم هــذا الســباق وقدمــت الدعــم الكبـ يـر الــذي
الـ ي
بالصخــر موطــن رياضــة الفورمــوال
جعــل مــن حلبــة البحريــن
ي
الــرق أ
 1ف ي� ش
الوســط ووضعــت اســم مملكــة البحريــن بحــروف
بــارزة عــى خريطــة دول العالــم ،والشــكر لــكل مــن عمــل بتفــان
وإخــاص مــن أجــل إبــراز هــذا الســباق بصــورة ش
م�فــة رائعــة
عــى مــدار أ
العــوام الماضيــة.
ىن
ـ� بــن خليفــة التوفيــق والنجــاح إىل الســباق المقبــل
وتم ـ عـ ي
الــذي ســينطلق يــوم  14أبريــل الجــاري.
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عبدالرحمن عسكر لـ «{»:

الرؤية الثاقبة لولي العهد
وضعت البحرين في مصاف
الدول المتقدمة

م� العـــام المســـاعد للمجلـــس أ
¡¡أكـــد أ
ال ي ن
العىل
م� العـــام للجنـــة أ
للشـــباب والرياضـــة ،أ
ال ي ن
الولمبية
البحرينية عبدالرحمن صادق عســـكر ،أن ســـباق جائزة
الكـــرى للفورموال  1عزز مكانـــة البحرين عىل
البحرين
ب
خارطـــة الرياضـــة العالمية وحـــول أنظـــار العالم إىل
ا لمملكة .

وأضــاف عســكر أن إنشــاء حلبــة البحريــن الدوليــة واســتضافة
ســباق الفورمــوال  1عــى مــدار  12عام ـاً الماضيــة ،عكــس مــا تتمتــع
بــه البحريــن مــن قــدرة كبــرة عــى اســتضافة أضخــم أ
الحــداث
ي
الرياضيــة ،مشــيداً بالرؤيــة الثاقبــة لصاحــب الســمو الملــ� أ
المـ يـر
ي
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ول العهــد ،نائــب القائــد أ
العــى،
ي
النائــب أ
الول لرئيــس مجلــس الــوزراء ف ي� تب ـن ي هــذا المـ شـروع الــذي
وضــع المملكــة ف ي� مصــاف الــدول المتقدمــة وحقــق لهــا العديــد مــن
ف
ض
ـا�.
ـا� واالقتصــادي إ
والعالمــي والثقـ ي
المكاســب عــى الصعيــد الريـ ي
ف
«� كل عــام يشــهد ســباق الفورمــوال  1حضــوراً
وتابــع عســكر ي
جماه�ي ـاً كبـ يـرا وتمـ ي ز
ـرا تنظيمي ـاً باه ـراً ،ليكــون أحــد أبــرز الســباقات
ي
عــى خارطــة بطولــة العالــم للفورمــوال  ،1وذلــك بفضل دعــم القيادة
ين
ين
والعاملــ� ف ي�
المســئول�
الرشــيدة ،والجهــود المخلصــة مــن كافــة
أ
حلبــة البحريــن الدوليــة وكافــة الــوزارات والهيئــات الحكوميــة الخــرى
ت
ـي تســاهم ف ي� هــذا النجــاح».
الـ ي
وقــال بــأن الســباق عكــس النهضــة التنمويــة والحضاريــة الشــاملة
ت
ـي تزخــر بهــا مملكــة البحريــن ومــا تعيشــه مــن انفتــاح وأجــواء آمنــة
الـ ي
ومســتقرة ،ومــا تتمتــع بــه مــن مكانــة مرموقــة وســمعة طيبــة عــى
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صعيــد تنظيــم أكــر أ
الحــداث الرياضيــة العالمية ،مشــيدا بالمكاســب
ب
ت
ـي حققهــا الســباق مــن خــال دعــم مسـ يـرة االقتصــاد
إ
اليجابيــة الـ ي
ن
الوطـ ي وتحريــك عــدد مــن القطاعــات التجاريــة وإنعــاش الســياحة،
وتعزيــز مكانــة البحريــن عــى خارطــة الرياضــة العالميــة ،مشـ يـراً إىل
أن ســباق الفورمــوال  1بــات حدث ـاً وطني ـاً ينتظــره جميــع المواطنـ ي ن
ـ�
الصــر مــن أجــل االســتمتاع بأحداثــه والعــروض ت
ال�فيهيــة
بفــارغ
ب
والموســيقية والفنيــة المصاحبــة لــه ومعرفــة أبطــال الســباق الــذي
يحظــى باهتمــام كبـ يـر لمــا يمثلــه ســباق البحريــن مــن أهميــة كبـ يـرة
ين
ين
والصانعــ� ف ي� آن واحــد ،ولمــا تزخــر بــه حلبــة
للســائق�
بالنســبة
البحريــن الدوليــة بالصخـ يـر مــن مواصفــات وإمكانــات فريــدة تجعلهــا
واحــدة مــن أفضــل الحلبــات عــى مســتوى العالــم وهــو مــا قادهــا
للحصــول عــى العديــد مــن الجوائــز.
ز
وأضــاف عســكر بــأن الســباق دائم ـاً مــا يقــدم صــورة ممـ يـرة عــن
مملكــة البحريــن للعالــم مــن خــال اســتضافتها الرائعــة الســباق
ف
الصالحــي الزاهــر
النجــازات والنجاحــات ي� العهــد إ
لتتواصــل مسـ يـرة إ
ت
ً
ـي لــن تتوقــف بــإذن هللا تعــاىل ،متمني ـا للمملكــة
لجاللــة الملــك والـ ي
دوام التوفيــق والنجــاح ف� احتضــان هــذا الحــدث الريـ ض
ـا� العالمــي.
ي
ي
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حياة بنت عبدالعزيز لـ «{»:

ولي العهد جعل البحرين
واحدة من أهم وجهات
سباق الفورموال 1
¡¡أكدت عضـــو المجلس أ
العىل للشـــباب والرياضة،
عضو مجلـــس إدارة اللجنة أ
الولمبيـــة البحرينية ،رئيس
لجنة رياضة المرأة الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيز آل
ض
الريـــا�» ،أن ســـباق الفورموال 1
خليفة لـ «الوســـط
ي
للســـيارات حدث عالمـــي ،وضع مملكـــة البحرين عىل
خارطة الرياضـــة العالمية ،وعـــزز مكانتها عىل الصعيد
ض
الريـــا� واالقتصادي والســـياحي ،وعـــرف العالم بما
ي
تتمتـــع بـــه من إمكانـــات وقـــدرات بارزة عـــى صعيد
تنظيم أك� أ
الحـــداث الرياضية.
ب

لــول العهــد ،نائــب القائــد
وأضافــت أن الرعايــة الكريمــة
ي
العــى ،النائــب أ
أ
الملــ�
الول لرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو
ي
أ
الكبــرة لســموه ف ي�
مــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،والجهــود
ي
ال ي
دعــم هــذا الحــدث منــذ انطالقتــه أ
الوىل ،قــد أســهمت ف ي� نجاحــه
وعكســت الرؤيــة الســديدة لســموه ف ي� إنشــاء مـ شـروع حلبــة البحريــن
الدوليــة ،الــذي جعــل مملكــة البحريــن كواحــدة مــن أهــم وجهــات
الســباق ف ي� العالــم بمــا يعــزز مكانتهــا عــى الخارطــة الدوليــة.
وأضافــت «إنــه حــدث فريــد مــن نوعــه ،يســتقطب اهتمــام
كبــرة مــن
محــي رياضــة الســيارات ف ي� مختلــف أنحــاء
ش�يحــة ي
بي
أ
العالميــة العالميــة عــى مملكــة
العالــم ،كمــا أنــه يســلط الضــواء إ
ت
ش
ـوال،
ـي تســتضيف الســباق للعــام الثالــث عــر عــى التـ ي
البحريــن الـ ي
ومــن هــذا المنطلــق فإنــه يحظــى باهتمــام بالــغ مــن المواطنـ ي ن
ـ�
ـ� والجاليــات أ
الجنبيــة والمقيمـ ي ن
البحرينيـ ي ن
ـ� الذيــن يحرصــون عــى
التواجــد ف ي� الحــدث ســنويا».
وأوضحــت حيــاة بنــت عبدالعزيــز أن بنــاء حلبــة البحريــن الدوليــة
منــذ عــام  2004واســتضافة ســباق الفورمــوال  ،1ســاهم ف ي� ش
نــر
الــرق أ
رياضــة الســيارات ف ي� البحريــن ومنطقــة ش
الوســط ،وأوجــد
ـي وعشــاق رياضــة المحــركات ،واســتقطب
قاعــدة عريضــة مــن محـ ب ي
22

أنظــار العديــد مــن الشــخصيات العالميــة نحــو البحريــن لمتابعــة
ت
ـي تعــد واحــدة مــن أبــرز وأفضــل
الســباق عــى حلبــة الصخـ يـر ،والـ ي
الحلبــات عــى مســتوى العالــم ،بفضــل مــا تتمتــع بــه مــن تقنيــات
حديثــة ووســائل عرصيــة وكــوادر شب�يــة مؤهلــة عــى أعــى
المســتويات.
وأضافــت حيــاة بنــت عبدالعزيــز «الســباق يتطــور عامــا بعــد
عــام ،والفعاليــات المصاحبــة ف ي� تزايــد مســتمر ســنويا ،كمــا أن
الجماهــري بــات يتضاعــف بشــكل واضــح ،وذلــك إن
الحضــور
ي
تمــر حلبــة البحريــن الدوليــة �ف
دل عــى ش�ء فإنمــا يــدل عــى ي ز
ي
ي
ال�امــج والفعاليــات الـ ت
ـي تســتحوذ عــى اهتمــام
ـن
ـ
م
ـة
ابتــكار حزمـ
ب
في
الجماهــر والعائــات ونجاحهــا الباهــر ي� تنظيــم الســباق بــكل
ي
جــدارة واقتــدار».
اليجابيــة المتعــددة
ونوهــت حيــاة بنــت عبدالعزيــز بالمكاســب إ
الســتضافة الســباق ،والمتمثلــة ف� إنعــاش االقتصــاد الوطــن
ي
ي
وتحريــك العديــد مــن القطاعــات التجاريــة وتزايــد عــدد الســواح
المــوال وتشــغيل أ
وجــذب االســتثمارات ورؤوس أ
اليــدي العاملــة،
مؤكــدة عــى أن ش
مــروع الفورمــوال  1مــن المشــاريع الحيويــة
ت
الــي حولــت أنظــار العالــم إىل البحريــن.
العرصيــة ي
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ً
سنويا
أكد أن استضافة الفورموال
ً
رياضيا
يساهم في الترويج للمملكة

ناصر بن حمد لـ «{» :السباق عكس
الصورة المشرقة لما تمتلكه البحرين
لإلمكانات العالية والكوادر البشرية
¡¡ إن احتضـــان ســـباقات
الفورمـــوال 1ســـنوياً عـــى مضمـــار
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة موطـــن
ال�ق أ
رياضة الســـيارات ف ي� ش
الوســـط
ت
يأ� تماشـــياً مع تطلعـــات المجلس
ي
أ
العىل للشـــباب والرياضـــة واللجنة
أ
الولمبية البحرينيـــة تل�ويج البحرين
ض
الريـــا� وأن العمل
عـــر المجـــال
ب
ي
الـــدؤوب الـــذي تقـــوم بـــه حلبة
�ن
البحريـــن
الدولية واالتحـــاد البحري ي
ف
للســـيارات ي� سبيل اســـتحضار كافة
عوامـــل النجـــاح إلقامـــة البطولـــة
عـــى أرض البـــاد انطالقاً مـــن رؤية
ح�ض ة صاحب الجاللـــة عاهل البالد
المفـــدى الملك حمد بـــن عيىس آل
خليفـــة لوضـــع البحريـــن ف ي� الريادة
المســـتمرة وجعلها موطنـــاً الحتضان
مختلـــف الفعاليـــات وخصوصـــاً
الرياضية منهـــا ،وأن اقامة البطوالت
القاريـــة والدوليـــة عىل أرض
المملكـــة يعـــد فرصة
إلظهـــار مـــا تتمتع
بـــه البحرين من
ثقافة وتاريخ
عر يق .
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ف
عــر ت
المثــال الــذي
ال�ويــج
كبــرة ي� إبــراز ذلــك ب
وهنــاك أهميــة ي
ي
يتناســب مــع حجــم الحــدث ،إذ أن البحريــن باتــت أرضــاً خصبــة
إلقامــة العديــد مــن البطــوالت الدوليــة ف ي� مختلــف الرياضــات ،وقــد
انعكــس ذلــك عــى العجلــة االقتصاديــة كثـ يـراً.
ت
وحـــى يومنا هذا والبحرين تســـتضيف
من العـــام 2004
أ
هذه الســـباقات العالمية كيـــف وجدتم انعكاســـاتها الخرى؟
 إننـــا ت ز
الكبـــر لفعاليات ســـباق جائزة
نعـــز ونفتخـــر بالنجاح
ي
ت
ش
ال� ظهرت
البحرين ب
الك�ى للفورموال  1ســـنوياً ،والصـــورة الم�قة ي
عليهـــا فعاليات الســـباق تبعث عـــى الفخر بالقـــدرات الهائلة ال�ت
ي
تمتلكهـــا مملكـــة البحرين عـــى صعيد اســـتضافة االحداث
الرياضية العالميـــة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشـــيدة
ت
يز
ممـــزة عىل
الـــي تركز عـــى وضـــع المملكـــة ف ي� مكانة
ي
الخارطة العالميـــة ،وأصبحت محط أنظـــار العالم،
فقد أبهـــرت العالـــم بإمكاناتها العالميـــة من بنية
تحتيـــة وامتالكها للطاقـــات والكـــوادر ش
الب�ية
الوطنية القادرة عىل التنظيـــم والقيادة بأفضل
الصـــور ،وإن الدور المحوري المهم لســـمو
العىل النائب أ
ول العهد نائب القائـــد أ
الول
ي
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو
الملك أ
ال يم� ســـلمان بن حمـــد آل خليفة
ي
ض
الريـــا� العالمي
الحدث
هـــذا
دعم
ف ي�
ي

خاصـــة وأن متابعـــة ســـموه المتواصلة لـــكل الجوانـــب المتعلقة
أ ف
توف� مختلـــف عوامل
بتنظيـــم الســـباق كان له أطيـــب الثـــر ي� ي
ت
ال� تحتضنهـــا البحرين
النجـــاح لهذه الفعاليـــة الرياضية
ب
الكـــرى ي
سنو ياً .
الجانـــب االعالمي أحـــد أبرز جوانـــب النجـــاح المهمة ف ي�
ض
ريـــا� ،والفورمـــوال واحد تحظـــى بتغطية مختلف
كل حـــدث
ي
وســـائل االعالم المحليـــة والعالمية ،كيـــف تصفونها؟
الجماه�ية لســـباق جائزة
 إن النمـــو الواضـــح ف ي� المتابعـــة
ي
البحرين الك�ى وتســـابق وســـائل أ
العالم العالمية لتغطية فعاليات
ب
ش
الســـباق يشـــكالن ســـنوياً
مـــؤ�اً واضحاً عـــى تواصـــل النجاح
يعزز
الجماهـــري إ
ي
والعالمـــي لهذا الحـــدث العالمـــي ،وهو مـــا ّ
ف
مكانـــة البحرين عىل الســـاحة الرياضية العالميـــة ي� ترجمة حقيقية
أ
ت
ال� وجـــدت من أجلها حلبـــة البحرين الدولية
للهـــداف الطموحة ي
ش
ش
يســـت�ف المســـتقبل.
كمـــروع وط�ن ي عمالق
ت
ـي
وثمــن الشــيخ نــارص بــن حمــد آل خليفــة الجهــود المخلصــة الـ ي
يبذلهــا مجلــس إدارة حلبــة البحريــن والعاملــون ف ي� الحلبــة الدوليــة
ت
ن
ـي
واالتحــاد البحري ـ ي للســيارات قبــل وأثنــاء اســتضافة الســباق والـ ي
ت
ـي تتحــى بهــا الكــوادر الوطنيــة
أثبتــوا مــن خاللهــا الكفــاءة العاليــة الـ ي
أ
يز
الممــرة ف ي� مجــال تنظيــم الحــداث الرياضيــة العالميــة،
وخ�اتهــا
ب
ف
ىن
وتم ـ ّ كل التوفيــق والنجــاح ي� إقامــة ســباق هــذا العــام.
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سمو الشيخ خالد بن حمد لـ «{»:

حنكة ودعم القيادة
الرشيدة وراء نجاح
وتميز استضافة
«الفورموال»1

¡¡أكد النائـــب أ
الول لرئيس المجلس
أ
العـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس
االتحـــاد البحري�ن ي أللعـــاب القوى
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد
آل خليفـــة أن مواصلـــة مملكـــة
البحرين اســـتضافة سباق جائزة
الكـــرى للفورموال1
البحريـــن
ب
يؤكد النجاح التام لالســـتضافة
المثاليـــة طـــوال الســـنوات
الســـابقة ،مبينـــاً ســـموه أن
الدعـــم واالهتمام الذي يحظى
به الســـباق مـــن عاهـــل البالد
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد
بن عيـــى آل خليفـــة منبثق من
اهتمام جاللته برياضة الســـيارات
ت
حـــى باتـــت مملكـــة البحريـــن
الواجهة الحقيقية الســـتضافة سباقات
ال�ق أ
الفورمـــوال 1ف ي� ش
الوســـط.
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وأوضــح ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة ف ي�
ض
الريــا� » أن الحكومــة الموقــرة
حديثــه لـــ «الوســط
ي
أ
ـ� المـ يـر
برئاســة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملـ ي
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة لهــا إســهامات عديــدة
مشــراً
باســتضافة مملكــة البحريــن للســباق العالمــي،
ي
ول العهــد
ســموه إىل أن الــدور البــارز
الــذي يلعبــه ي
أ
نائــب القائــد أ
العــى ،النائــب الول لرئيــس مجلــس
أ
مــر ســلمان بــن
الــوزراء صاحــب الســمو
الملــ� ال ي
ي
حمــد آل خليفــة يؤكــد إرســاء ثقافــة رياضــة الســيارات
والــرق أ
ش
الوســط
وســباق الفورمــوال 1ف ي� البحريــن
ومســاهمته الفاعلــة ف ي� تعزيــز مكانــة مملكــة البحريــن
عــى خارطــة الرياضــة العالميــة تنفيــذاً لرؤيــة جاللــة
الملــك.
وأكــد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد أن حلبــة
البحريــن الدوليــة حولــت أنظــار العالــم إىل مملكــة
البحريــن وجعلتهــا مقصــداً لجميــع عشــاق رياضــة
المحــركات وموطنــاً لرياضــة الســيارات ف ي� ش
الــرق
أ
ت
حــى باتــت الحلبــة إحــدى الوجهــات
الوســط
الســياحية لوفــود العالــم ،مؤكــداً أن النظــرة الثاقبــة
أ
مــر ســلمان بــن حمــد آل
لصاحــب الســمو
الملــ� ال ي
ي
خليفــة بإنشــاء حلبــة البحريــن الدوليــة ســاهمت �ف
ي
تحقيــق البحريــن العديــد مــن المكاســب االقتصاديــة
والرياضيــة والســياحية إذ أضحــت الحلبــة بوابــة
البحريــن إىل العالميــة وواجهــة ش
م�قــة لمملكــة
البحريــن الغاليــة.
وقــال ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد أن دور ســمو
ول العهــد أ
ال ي ن
ش
المــروع
مــ� كان بــارزاً ف ي� تبــن ي فكــرة
ي
العمــاق وترجمتــه إىل أرض الواقــع لمــا لــه مــن
انعكاســات إيجابيــة عديــدة عــى مملكــة البحريــن،
ت
ـي يبذلهــا ســموه ف ي�
مشــيداً ســموه بالجهــود البــارزة الـ ي
االرتقــاء برياضــة الســيارات وجعــل مملكــة البحريــن
واجهــة حقيقيــة ف� الـ شـرق أ
الوســط باســتضافة الســباق
ي
بمثاليــة ومواصلــة النجــاح.
ت
الــي يبذلهــا مســئولو حلبــة
ونــوه ســموه بالجهــود ي
البحريــن الدوليــة برآســة الشــيخ ســلمان بــن عيــى آل
خليفــة الســتضافة ســباق الفورمــوال 1بنجــاح منقطــع
النظــرة ،مؤكــداً أن جهودهــم أثمــرت عــن تحقيــق
ي
نجاحــات متواصلــة طــوال الســنوات الســابقة الــيت
ي
اســتضافت فيهــا مملكــة البحريــن ســباقات الفورمــوال1
أ
ال ث
كــر إثــارة ف ي� ســباقات الســيارات.
وتوقــع ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد أن يكــون
ســباق العــام الجــاري  2017ث
أكــر إثــارة تحــت
أ
الضــواء الكاشــفة وخصوصــاً أن مملكــة البحريــن
الليــ� الــذي حقــق
ســتواصل اســتضافتها للســباق
ي
كبــراً ف ي� الســنوات الســابقة ،متمنيــاً ســموه كل
نجاحــاً ي
ف
ن
المشــارك� ي� الســباق.
التوفيــق والنجــاح لجميــع
ي
أ
وأكــد النائــب أ
الول لرئيــس المجلــس العــى
للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد البحريــن ي أللعــاب
القــوى ،ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة أن
مملكــة البحريــن أثبتــت ف ي� الســنوات الســابقة قدرتهــا
عــى اســتضافة أ
الكــرى كافــة،
الحــداث الرياضيــة
ب
وتحقيــق العديــد مــن المكاســب الهائلــة عــى مملكــة
البحريــن باســتضافة ســباقات الفورمــوال 1والســباقات
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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عبدالله بن عيسى :لـ «{»:

عوائد ضخمة جراء إقامة مختلف
سباقات السيارات في البحرين

¡¡اســـتضافة البحريـــن ســـباقات
الفورمـــوال  1كانـــت لها انعكاســـات عدة
ســـاهمت ف ي� تعزيـــز موقعها عـــى خارطة
العالـــم من جميـــع النواحـــي والمجاالت،
ت
يز
واالح� ف يا� البنـــاء البحرين
الممـــز
وللتنظيم
ف
جلعها تحـــوز عىل جائزة أفضـــل تنظيم ي� أول
اســـتضافة تاريخيـــة العام  2004واســـتمر حصد
االنجـــازات بعدها ،ومـــازال اتحاد الســـيارات
ش
وبال�اكـــة الناجحـــة مع حلبـــة البحرين
الدوليـــة موطـــن رياضة الســـيارات
الـــرق أ
ف ي� ش
الوســـط يواصـــل
طريقـــه قدمـــاً مـــن أجل
تطويـــر هـــذه الرياضـــة
محليـــاً ودوليا.

رئيــس االتحــاد البحريــن ي للســيارات عضــو المجلــس العالمــي
لرياضــة الســيارات رئيــس لجنــة الكارتنــغ الدوليــة  CIKعضــو اللجنــة
التنظيميــة للســيارات والدراجــات الناريــة بــدول مجلــس التعــاون
ـر� الشــيخ عبــدهللا بــن عيــى آل خليفــة ،أكــد
لــدول الخليــج العـ ب ي
أن اســتضافة مملكــة البحريــن ممثلــة بحلبتهــا الدوليــة موطــن رياضــة
الســيارات ف� الـ شـرق أ
الوســط لجائــزة البحريــن الكـ بـرى لطـ يـران الخليج
ي
لســباق الفورمــوال  1ســنوياً منــذ اســتضافتها هــذا الســباق ألول مــرة
ف� منطقــة الـ شـرق أ
الوســط العــام  2004يعتـ بـر حدث ـاً عالمي ـاً هام ـاً
ي
أثبــت وجودهــا وجعلهــا محــط أنظــار كل الــدول.
الكثــر مــن العوائــد االقتصاديــة للبــاد جــراء
وقــال« :تحققــت
ي
اقامــة مختلــف الســباقات عــى ارض البحريــن ،إذ إن نســبة االشــغال
أ
ف
كثــراً
ي� الفنــادق والســواق والمحــال التجاريــة المختلفــة ترتفــع ي
كبــر
واصبــح موعــد ســباق الفورمــوال  ،1وكأنــه موســم اقتصــادي ي
بالنســبة للبحريــن ،ومنــذ إنشــاء الحلبــة ف ي� إطــار جهــود مجلــس
التنميــة االقتصاديــة ألن تكــون البحريــن موقع ـاً جاذب ـاً لالســتثمارات
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والفعاليــات الدوليــة الكـ بـرى ،تــؤدي الحلبــة دوراً اقتصاديــا ملموسـاً،
ـا�ة وغـ يـر مبـ ش
مــن خــال تحقــق عائــدات مبـ ش
ـا�ة لمملكــة البحريــن،
ش
المبــا�ة ،وإن
وهــي ال تقــل أهميــة عــن العائــدات االقتصاديــة
تنظيــم الســباق تــم بفضــل تهيئــة أ
الجــواء المثاليــة إلنجــاح هــذا
ض
ـا� العالمــي ،ممــا حقــق للمملكــة عوائــد اقتصاديــة
الحــدث الريـ ي
ف
غـ يـر مبـ ش
ـا�ة متعــددة تمثلــت ي� مكاســب ســياحية وثقافيــة وإعالميــة
فضــا ً عــن المكاســب الرياضيــة ،إذ ينعكــس تنظيــم الســباق
باليجــاب عــى النشــاط الســياحي والحركــة ف� المجمعــات أ
والســواق
إ
ي
والطــران»
التجاريــة والمطاعــم ووســائل النقــل
ي
ف
واســتطرد «مــن ناحيــة أوىل تســهم هــذه الفعاليــات ي� تعميــق
عالقــات المملكــة مــع دول العالــم المختلفــة بمــا توفــره مــن فــرص
للتشــاور والحــوار وبنــاء الصداقــات مــع القــادة والمسـ ي ن
ـئول� رفيعــي
المســتوى الذيــن يح�ض ونهــا وخاصــة إذا تعلــق أ
المــر بفعاليــة تحظــى
باهتمــام عالمــي كبـ يـر مثــل ســباق الفورمــوال  .1ومــن ناحيــة أخــرى،
فــإن مثــل هــذه الفعاليــات تح�ض هــا شــخصيات عالميــة مرموقــة
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ف
وغ�هــا،
ي� مجــاالت الثقافــة واالقتصــاد والعلــم والفــن والرياضــة ي
ومــن ثــم يمكنهــا مــن تعريــف تجربــة التنميــة البحرينيــة الرائــدة،
ونمــوذج الحيــاة القائــم عــى االنفتــاح والتســامح داخــل المملكــة عــن
قــرب ،هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فمــع تدشـ ي ن
ـ� نظــام االنــارة
ف ي� الحلبــة أصبحــت قــادرة عــى تنظيــم واســتضافة ســباقات ليليــة
مــا يفتــح المجــال ث
أكــر إلقامــة مختلــف الفعاليــات ،اليــوم حلبــة
أ
البحريــن اصبحــت تســتضيف العديــد مــن الفعاليــات والنشــطة
أ
الخــرى بفضــل مــا تتمـ ي ز
ـر بــه مــن امكانــات عاليــة».
وأكــد أن وصلــت إليــه رياضــة الســيارات ف ي� المنطقــة بوصفــه
تز
واعــراز ،فقــد أصبحــت ثقافــة رياضــة الســيارات
مصــدر فخــر
ف
مختلفــة اليــوم عمــا كانــت عليــه ي� بدايــات اســتضافة هــذا
الســباق ،اليــوم نمــت هــذه الثقافــة ومازالــت ف ي� نموهــا واتســعت
ـي وعشــاق رياضــة المح ـركات ،ومنــذ ذلــك العــام حـ تـى
رقعــة محـ ب ي
يومنــا هــذا ،وهاهــي اليــوم وصلــت لمســتويات متقدمــة كثـ يـراً مــن
ســباقات كارتنــغ ،ســباقات الحلبــات المختلفــة ،ســباقات الدراجــات
ـي وعشــاق رياضــة
الناريــة المختلفــة ،وقــد جذبنــا ف العديــد مــن محـ ب ي
المح ـركات واثارتهــا لممارســتها ي� أجــواء آمنــة وســليمة وعــى أســس
صحيحــة.
وأضــاف عبــدهللا بــن عيــى أن مارشــالز البحريــن باتــوا مطلوبـ ي ن
ـ�
مــن العديــد مــن دول العالــم لتنظيــم ســباقاتها ،إذ كان لنــا الفخــر
ض
ـا� بقيــادة وتنظيــم أول ســباق فورمــوال  1ف ي� العاصمــة
العــام المـ ي
أ
الذربيجانيــة باكــو بمشــاركة ث
أكــر مــن  200بحريــن ي وبحرينيــة،
مســتوى االحـ تـراف الــذي وصلــت إليــه الكفــاءات والســواعد الوطنيــة
يجلعنــا ي ز
متم�يــن دائمــاً ،إىل جانــب ذلــك فــإن لدينــا عضويــات ف ي�
ـدول للســيارات ،كمــا أن
أغلــب اللجــان الدوليــة التابعــة لالتحــاد الـ ي
البحريــن مقــر لتدريــب منظمــي رياضــة الســيارات ومقــر معتمــد
أيضـاً لتدريــب طواقــم طــب رياضــة الســيارات ،كلهــا مـ ي ز
ـرات تجعلنــا
متفوقـ ي ن
ـ� عــى العديــد مــن الــدول وهــذا نظ ـراً لجهــود الجميــع.
وحــول توقعاتــه لســباق هــذا العــام ،أشــار إىل أن حلبــة البحريــن
ف
وال�نامج
الدوليــة حريصــة ي� كل ســنة عــى تقديــم كل مــا هو جديــد ،ب
دائمـاً يشــمل جميــع أفـراد العائلــة مــن صغــار وكبــار ،فهنــاك العديــد
ال�امــج والفعاليــات المتنوعــة إىل جانــب الســباق الرئيــس ســباق
مــن ب
الفورمــوال  1والســباقات المســاندة ،لــذا نتوقــع أن يشــهد الســباق
جماه�يــا غفـ يـرا كمــا تعودنــا ف ي� كل عــام.
حضــورا
ي
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فيصل جواد ...لـ «{»:

استضافة البحرين لـ «فورموال »1
حققت نموًا اقتصاديًا لعدة قطاعات
قــال رئيــس مجلــس إدارة «مجموعــة جـواد أ
للعمــال التجارية» فيصل
جـواد« :إن اســتضافة البحريــن لســباق الفورمــوال  1ســاهم ف ي� تحقيــق
نمــو اقتصــادي ف ي� عــدة قطاعــات بحرينيــة» ،وأشــار ج ـواد ف ي� ترصيــح
لـــ «الوســط» بمناســبة اســتضافة البحريــن لهــذا الحــدث العالمــي إىل
أن «رؤيــة ول العهــد النائــب أ
الول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب
الســمو الملـ يـ� أ
المـ يـر ســلمان بــن حمــد آل خليفة ف ي� الســعي الســتضافة
ي
البحريــن لهــذا الحــدث الريـ ض
ـا� واالقتصــادي منــذ العــام  2004بــل
كانــت الســباقة ف� منطقــة الـ شـر يق أ
الوســط وشــمال إفريقيــا ف� تدشـ ي ن
ـ�
ي
ي
الفورمــوال  ،1قــد بــدأت تج ـن ي ثمارهــا عــى أرض الواقــع».
ت
ول العهــد
ـي يقودهــا ســمو ي
وأشــاد ج ـواد ،بالجهــود المســتمرة الـ ي
والقائمـ ي ن
ـ� عــى حلبــة البحريــن الدوليــة مــن أجــل رفــع اســم البحريــن
عالي ـاً مــن خــال اســتضافة المملكــة لســباق الفورمــوال  ،1معتـ بـراً أن
هــذا الحــدث العالمــي هــو خـ يـر نمــوذج تحتاجه البحريــن لتنميــة موارد
االقتصــاد ف ي� ظــل التوجــه الرســمي لتعزيــز إاليـرادات الخاصــة بموازنــة
الدولــة وعــدم االعتمــاد فقــط عــى إالي ـرادات النفطيــة.
أ
ول العهــد النائــب الول لرئيــس
وقــال جـواد« :نضــع يدنــا بيــد ســمو ي
أ
ـ� المـ يـر ســلمان بــن حمــد آل
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملـ ي
خليفــة ،ونتعهــد بتقديــم أن ـواع الدعــم المطلــوب كافــة بمــا يســهم
ف ي� إنجــاح اســتضافة البحريــن لســباق الفورمــوال  ،1وتعظيــم العوائــد
ت
ـي تحققهــا مملكــة البحريــن مــن هــذا الحــدث العالمــي
االقتصاديــة الـ ي
المهــم».
وأوضــح أن «تحــول مملكــة البحريــن إىل موطــن لرياضــة الســيارات
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ف� منطقــة الـ شـرق أ
الوســط مــن شــأنه أن يعــزز المكاســب االقتصاديــة
ي
للســوق البحريـن ي  ،لتشــمل أعمــدة االقتصــاد الرئيســة ،وهــي :قطاعــات
التجــارة والســياحة والمواصــات والخدمــات».
ت
ـي اكتســبها تجــار البحريــن ممــا
وعـ ّـول فج ـواد كثـ يـراً عــى الخـ بـرة الـ ي
ف
ن
المحــ� ي� جــ ي المزيــد مــن المنافــع
سيســهم ي� مســاعدة الســوق
ي
االقتصاديــة مــن وراء اســتضافة البحريــن لســباق الفورمــوال .1
وذكــر أن المنافــع االقتصاديــة مــن وراء ســباق الفورمــوال  1بالنســبة
لمملكــة البحريــن ،ال تقــف عند حــدود حلبــة البحرين الدولية والحشــود
ت
ـي تزورهــا ،بــل يمتــد ذلــك ليشــمل المطاعــم والفنــادق
ي
الجماه�يــة الـ ي
ووســائل المواصــات ومراكــز الضيافــة ومتاجــر البيــع بالتجزئــة ،ممــا
يســهم ف� تنشــيط هــذه القطاعــات بمعــدالت تتجــاوز أ
اليــام العاديــة،
ي
أ
ن
المــر الــذي ال ينكــر حجــم مــردوده عــى االقتصــاد الوطـ ي .
وعـ بـر جـواد عــن تطلعــه ف ي� أن تُســهم الفعاليــات المصاحبــة لســباق
يز
وتحف�هــم عىل
الفورمــوال  1ف ي� جــذب زوار البحريــن خــال هــذه الفـ تـرة
البقــاء فـ تـرة أطــول تتعــدى فـ تـرة الســباق.
وشــدد رئيــس مجلــس إدارة «مجموعــة جــواد أ
للعمــال التجاريــة»
فيصــل جــواد ،عــى �ض ورة أن يكــون القطــاع الســياحي ف ي� البحريــن
عن ـراً رئيس ـاً ف ي� معادلــة الفورمــوال  1عــى أســاس ســنوي ،وذلــك مــن
خــال تقديــم مختلــف أوجــه الدعــم الممكنــة وتقديــم التســهيالت
كافــة لــزوار البحريــن ،إضافــة إىل منــح عــروض وخدمــات ترويجيــة
لجــذب توافــد السـ ي ن
ـائح� عــى مملكــة البحريــن بمــا يضاعف مــن حجم
االســتفادة االقتصاديــة مــن وراء هــذا الحــدث المهــم.
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الهاشمي لـ «{»:

«بتلكو» تزود «حلبة البحرين» بشبكة
اتصاالت متكاملة تزامنًا مع «الفورموال »1
¡¡قالـــت الرئيس التنفيـــذي شل�كة بتلكـــو البحرين ،مـــىن الهاشـــمي ،ف ي� لقاء مع «الوســـط»« ،إن
ش�كـــة بتلكو تـــزود حلبة البحرين الدولية ،بشـــبكة اتصـــاالت متكاملـــة تزامناً مع اســـتضافة البحرين
ت
تأ� ف ي� إطار مســـاعي ش
لســـباق الفورمـــوال  .»1وذكرت أن ش
ال�كة
«�اكـــة بتلكو مع حلبة البحريـــن الدولية ي
ت
االســـراتيجية لدعم نمـــو كل القطاعات بهدف تنميـــة وتطوير االقتصاد البحري�ن ي ومســـاندة المشـــاريع
ف
ت
يـــ� نص اللقاء:
ال� تســـهم بشـــكل ي
كب� ي� ازدهـــار مملكة البحريـــن وتطورها» .وفيما ي
الحيوية ي
ال�اكـــة القائمة ي ن
 كيف هي ش
ب� ش�كة بتلكـــو وحلبة البحرين
الدولية؟
ت
تـــأ� ش�اكـــة بتلكو مع حلبة البحريـــن الدولية ف ي� إطار مســـاعي
 ي
ت
ش
االســـراتيجية لدعـــم نمو كل القطاعات بهـــدف تنمية وتطوير
ال�كة
ت
�ن
ال� تســـهم بشكل
االقتصاد البحري ي ومســـاندة المشـــاريع الحيوية ي
كبـــر ف ي� ازدهار مملكة البحرين وتطورها ،إىل جانب التعاون المســـتمر
ي
مـــع مختلف القطاعـــات الحكوميـــة والخاصة بهـــدف تعزيز خدمات
ف
االتصـــاالت ف ي� المملكة باعتبارهـــا ش
توف�
ال�كة الرائـــدة ي� مجال ي
حلول االتصـــاالت إىل جانب خدمة البيانـــات العالمية.
ال�اكـــة القائمة ي ن
ما هـــي أهمية هـــذه ش
ب�
ش�كة بتلكـــو وحلبة البحريـــن الدولية؟
نحن ســـعداء كوننا ش�يك االتصاالت الرسمي
لحلبة البحريـــن الدوليـــة منذ تأسيســـها ف ي� عام
ال�اكـــة ي ن
 ،2004إن ش
بـــن حلبة البحريـــن الدولية
كبـــرة ،حيث إن هـــذا الحدث
وبتلكـــو لها أهمية ي
ف
ت
العالمـــي يلعـــب دوراً أساســـياً ي� ال�ويج لمملكة
كب� عىل ســـمعة بتلكو
إيجا� ي
البحرين ،وله ي
تأث� ب ي
محليـــاً وإقليمياً وعالميـــاً .كما إننا ســـعداء
الك�ى
جداً برؤية عودة ســـباقات الجائـــزة ب
لط�ان الخليـــج إىل البحرين ،حيث يمنحنا
ي
هذا الحـــدث الفرصة إلبـــراز قدرتنا عىل
توف� خدمات ومنتجـــات ي ز
متم�ة.
ي
ت
ال� تنتهجها
ما هي الرؤيـــة ي
ش�كـــة بتلكو مـــن وراء ش
ال�اكة مع
حلبة البحرين الدولية؟
 تؤمـــن بتلكو إيمانـــاً قوياً
بالـــدور الحيوي الـــذي يمكن
أن تلعبـــه الرياضـــة ف ي� تعزيز
العالقـــات ي ن
بـــن النـــاس مـــن
جميـــع الـــدول ،وهـــذا الحدث
عـــرات آ
يجلب ش
الالف مـــن الزوار
مـــن العديد من البلـــدان المختلفة
الذين يجتمعون معـــاً لقضاء أوقات
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ت
يـــأ� دورنا للتعزيز
ممتعة عىل مـــدى ثالثة أيام .ومن هـــذا المنطلق ي
من موقع مملكة البحرين عىل الســـاحة الدولية مـــن خالل التكنولوجيا
المبتكرة ،موثوقية الخدمات ،الروح التنافســـية وشـــغف الفوز ،وهذا
ما ش
يتما� مع الرؤية المســـتقبلية للمملكة وأهدافهـــا ف ي� تصوير البالد
كمركـــز أ
للعمال والســـياحة ف ي� المنطقة .وما يهمنا هـــو أن يرى العالم
أن المملكة تتبـــوأ الصدارة ف ي� مجال إالبـــداع التكنولوجي عندما يتعلق
المـــر بتقديم حلول االتصاالت للمؤسســـات و أ
أ
الفراد.
ما هـــو دور ش�كـــة بتلكو ف ي� ســـباق الفورمـــوال  1لهذا
ا لعا م ؟
 تـــزود بتلكو ،باعتبارها ش�يك االتصاالت الرســـمي
لحلبة البحريـــن الدولية ،شـــبكة اتصـــاالت متكاملة
لحلبة البحرين الدولية ،تضم خدمـــة تإن�نت فائقة
الرسعة وشـــبكة االتصـــاالت الصوتيـــة ،االتصاالت
الموحـــدة ،وخدمـــات االتصـــاالت الهاتفيـــة بع�
إال تن�نت ،حيـــث تقدم جميع الخدمـــات الصوتية
ين
الدول.
المستوي�
والبيانات عىل
المحل و ي
ي
كما توفـــر بتلكو حلـــول االتصاالت
ت
ال� يمكن اســـتخدامها
العالميـــة ي
مـــن قبـــل الفـــرق المشـــاركة،
كبـــار الضيـــوف وزوار الحدث.
كما تضمـــن خدمـــة اتصاالت
لممثـــ� الصحافـــة
متكاملـــة
ي
ن
العاملـــن عىل تغطية
الدوليـــة
ي
أحـــداث الســـباق .ولضمـــان
اســـتمرار الخدمات ،ســـيتواجد
ين
الفنيـــن من
فريق متكامـــل من
ش�كـــة بتلكـــو ف ي� حلبـــة البحرين
لتوف�
الدولية طوال تف�ة الســـباق ي
الدعم المطلوب؛ ف� ي ن
ح� ســـيقوم
ي
موظفـــو مركـــز عمليات الشـــبكات
بمقر بتلكو بمتابعة الشـــبكات بشـــكل
مستمر للتعامل مع أي انقطاعات ف ي�
االتصـــاالت فـــور حدوثها.
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ً
خليجيا في هذه الرياضة
الدولة األعرق

تاريخ حافل لرياضة السيارات
في مملكة البحرين
تعت� مملكـــة البحرين أول بلد خليجي تمارس عىل أرضه رياضة الســـيارات ،فقد أســـس
¡¡ ب
ف
ف
ناد لرياضة الســـيارات ي� المنطقة وذلك ي� الخمســـينات من القرن
محبـــو هذه الرياضـــة أول ٍ
ف
ض
و� عقد الســـبعينات أصبحت البحرين تســـتضيف بشـــكل منظم السباقات الدولية
الما� ،ي
ي
المنوعة من ســـباقات الرسعـــة واالوتو كروس مـــروراً بالراليـــات وســـباقات التحمل الخاصة
بالكارتنـــغ ،لهذا فإنه مـــن أ
التذك� بـــإرث المملكة عىل صعيد الرياضـــة الميكانيكية.
الهمية
ي
نــاد أو
وقــد كانــت البحريــن أول دولــة خليجيــة تأســس فيهــا ٍ
اتحــاد خــاص بالســيارات عــ� يــد مجموعــة مــن الشــباب البحري ـن
ي
ي
والنجلـ ي ز
ـري ف ي� العــام  .1952ومــا إن شــارف العقــد عــى االنتهــاء حـ تـى
إ
تـ ّـم تنظيــم أول ســباق حقيقــي للســيارات والــذي عــرف مشــاركة عــدد
ـي هــذه الرياضــة لمثــل هــذا النــوع مــن الســباقات.
كبـ يـر مــن محـ ب ي
ف
وكان العــام  1953مــن أهــم المحطــات التاريخيــة ي� رياضــة
الســيارات ف ي� البحريــن ،بعدمــا حصــل النــادي عــى عضويــة نــادي
ن
س) ،إضافــةً إىل عضويــة االتحــاد
ـ� ب
ال�يطـ ي
الســيارات الملـ ي
ـا� (أر أيــه ي
نــ� الســياحي العــام .1957
الفر ف ي
و� العــام  1966تــم تنظيــم ســباق تســلق الهضبــة الــذي اعتـ بـر
ي
أكـ ثـر الســباقات نجاحـاً آنــذاك ،بحيــث عــرف مشــاركة  55ســائقاً توزعوا
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ف
ن
ـا�  1968وبحضــور
و�  15نوفمـ بـر /شت�يــن الثـ ي
عــى  7فئــات مختلفــة .ي
المغفــور لــه صاحــب الســمو الشــيخ عيــى بــن ســلمان آل خليفــة،
أقيــم الســباق النهـ ئ
ت
ـي تُعــرف أيضـاً بـ»عربــات
ـا� للعربـ
ي
ـات الصغـ يـرة الـ في
الصابــون» .وجــرى الســباق أ
الول مــن نوعــه ي� الجزيــرة واشــتمل عــى
 21جولــة 6 ،منهــا أ
للشــبال و 14للكشــافة ،وذلــك برعايــة القطــاع
التجــاري الخــاص ،وتحديــداً برعايــة ش
مبــا�ة مــن زيــوت كالتكــس
ض
حــوال  500مشــاهد ،وكان طــول مســار الســباق المنحــدر
وحــره
ي
نــزوال ً  300يــاردة وعرضــه  10يــاردات ،وجــرى فرشــه بطبقــة إســفلتية.
وخــال عقــد الســتينات شــهدت دول العالــم هبوطــاً ف ي� الطلــب
الــدول برياضــة
عــى الســيارات بشــكل عــام ،وتراجــع االهتمــام
ي
ف
ّــر بالفعــل عــى الرياضــة ي� المنطقــة.
الســيارات ،وهــو مــا أث َ
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وكان نــادي البحريــن للســيارات يســعى بخطــط طموحــة لبنــاء
ت
مــرت بهــا
الــي ّ
مقــر خــاص بــه ،ولكــن نتيجــةً للظــروف الصعبــة ي
المكانــات الماديــة الالزمــة لتمويــل المـ شـروع،
الرياضــة آنــذاك ولقلــة إ
فــإن نشــاط النــادي تراجــع وفـ تـر الحمــاس الــذي عاشــته الرياضــة �ف
ي
الخمســينات.
ق
ف
ش
و� العــام  1972أقيــم ســباق تســلق مرتفــع الرفــاع الــر ي� تحــت
ي
رعايــة ش�كــة بابكــو وكالتكــس ف ي� المنطقــة الواقعــة شــمال شــارع
ـوال ،وعــرف مشــاركة  56ســيارة توزعــت عــى  7فئــات حســب قــوة
عـ ي
ف
و�  1974أقيــم ســباق تســلق هضبــة الرفــاع
وســعة كل محــرك .ي
ف
ـال ليصلــوا إىل 85
بمشــاركة  70ســائقاً ارتفــع عددهــم ي� العــام التـ ي
ف
ن
ت
و� حســاس
ســائقاً ،ي� وقــت عــرف الحــدث إدخــال جهــاز اليكــر ي
قــادر عــى تســجيل الوقــت بدقــة متناهيــة بــدال ً مــن ســاعة التوقيــت
اليدويــة المســتخدمة ف ي� ســباقات الســنوات الماضيــة.
ف
و� مطلــع العــام  1978وتحديــداً ف� ينايــر /كانون ن
الثا� اســتضافت
ي
ي
ي
البحريــن أول رال دول أقيــم عــى أراضيهــا ،وشــكل الجولــة أ
الوىل
ي ي
مــن أصــل ثــاث جــوالت (قطــر ،الكويــت) اشــتملت عليهــم البطولــة،
وابتــدأ مــن أمــام فنــدق الخليــج ف ي� المنامــة.
ف
ـال نُظـ ّـم ر يال البحريــن وشــكل الجولــة الثالثــة مــن
ي
و� العــام التـ أ ي
ين
بطولــة ش
المســئول�
الــرق الوســط للراليــات ،كمــا كان الهتمــام
أ
كبــر ف ي� إنجاحــه ،إذ افتتحــه المديــر العــام للمجلــس العــى
دور ي
للشــباب والرياضــة حينهــا الشــيخ عيــى بــن محمــد آل خليفــة،
لينطلــق المشــاركون ويتنافســوا فيمــا بينهــم عــى مســافة قاربــت
ت
كيلومــراً.
500
ف
ف
ـال حمــل الـر يال الرقــم  2ي� البطولــة ،وأعطــى حينهــا
ـ
الت
ـام
ـ
الع
و�
ي
ـس اتحــاد كــرةي القــدم ورئيــس اللجنــة أ
الولمبيــة حينهــا الشــيخ
رئيـ
عيــى بــن راشــد آل خليفــة ،شــارة البــدء مــن أمــام فنــدق هيلتــون
البحريــن ،وانتهــى الحــدث بفــوز الفريــق الكي ـن ي شــيكر مهتــا.
ف
و� العــام الــذي تــاه غابــت البطولــة لتعــود ف ي� العــام 1982
ي
تحــت تســمية جديــدة هــي بطولــة الخليــج للراليــات ،إذ ش ـكّل ر يال
البحريــن أوىل جوالتهــا.
الــدول الــذي كان
وعــرف العــام  1984تنظيــم ر يال البحريــن
ي
ســبباً وراء انطــاق بطولــة الـ شـرق أ
الوســط للراليــات ،البطولــة الـ ت
ـي
ي
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القليميــة
بقيــت منــذ ذلــك الوقــت وحـ تـى وقتنــا الحــا�ض البطولــة إ
ت
ـي تُنظــم ف ي� منطقتنــا وتحظــى باعـ تـراف مــن قبــل االتحــاد
الوحيــدة الـ ي
ـدول للســيارات «فيــا» ،كمــا كان هــذا ال ـر يال بمثابــة نهايــة حقبــة
الـ ي
والنجــازات عــى صعيــد رياضــة الســيارات
زمنيــة حافلــة بالنشــاطات إ
ف
البحرينيــة بعدمــا توقــف تنظيــم الراليــات الدوليــة ي� الجزيــرة
العربيــة.
والعــودة لــم تكــن إال مــع إدخــال منافســة جديــدة ومثـ يـرة لرياضــة
أ
الســيارات ف ي� ش
تحــدي الصحــراء،
الــرق الوســطُ ،عرفــت ببطولــة ّ
وحــرت المشــاركة ف ي� رالياتهــا بســيارات الدفــع الرباعــي .وتألفــت
البطولــة خــال عامهــا أ
الول مــن ثــاث جــوالت أقيمــت ف ي� كل مــن
الكويــت والبحريــن أ
والردن .ونجحــت هــذه البطولــة ف ي� جــذب
اهتمــام أبــرع ســائقي الراليــات ف ي� المنطقــة.
ين
البحرينيــ� انتظــار العــام
عشــاق رياضــة الســيارات
وكان عــى ّ
للنضمــام مــن جديــد إىل بطولــة
 2000ليشــهدوا عــودة البحريــن إ
الـ شـرق أ
ش
الوســط للراليــات ،أي بعــد غيــاب دام زهــاء الســتة عــرة
عامـاً ،والـ تـي تم ّكــن فيهــا محمــد بــن الســليم مــن انـ ت ز
ـراع الفــوز ف ي� ر يال
ي
ـدول.
ـ
ال
البحريــن
ي
أ
ش
وقــد غــاب ر يال البحريــن عــن روزنامــة بطولــة الــرق الوســط
التــال ،إذ
للراليــات العــام  2003ليعــود مــن جديــد خــال العــام
ي
حفــل بالكثــر مــن النديــة والتشــويق ،ف
و� النهايــة تمكــن الشــيخ خالــد
ي
ي
أ
أ
ت
ز
ـدول الول
القاســمي مــن انــراع المركــز الول مســجال ً بذلــك فــوزه الـ ي
ف
ف
و� العــام
الــذي كان ســبباً لفــوزه ي� أواخــر الموســم بلقــب البطولــة .ي
التــال حقّــق القطــري نــارص بــن صالــح العطيــة انتصــاراً بفــوزه
بال ـر يال ،وكان هــذا ال ـرال الــدول أ
الخـ يـر الــذي تـ ّـم تنظيمــه.
ي
ي
ي
ف
و� العــام  2004دخلــت مملكــة البحريــن تاريــخ رياضــة الســيارات
ي
مــن أوســع أبوابــه ،عندمــا اســتضافت ف ي� أبريــل /نيســان إحــدى
ت
تعتــر قمــة رياضــة
الــي
ب
جــوالت بطولــة العالــم للفورمــوال  1ي
الســيارات عــى ارض حلبــة البحريــن الدوليــة ،لتكــون البحريــن بذلــك
أول دولــة ش�ق أوســطية تنــال ش�ف احتضــان إحــدى جــوالت بطولــة
العالــم للفورمــوال  ،1وكانــت كذلــك خطــوة أخــرى جديــة تؤ ّكــد دور
ض
الريــا� والريــادي بعدمــا انطلقــت منهــا ش�ارة
مملكــة البحريــن
ي
ـر�.
ـ
الع
ـج
ـ
الخلي
ـة
ـ
منطق
ـات
ـ
الحلب
ـا
ـ
بعده
الرياضــة ولتعـ ّـم
بي
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إيكليستون الثري المتسلط
ُ
الذي أقصي من الفورموال 1
ن
بــر ن� إيكليســتون الفورمــوال  1إىل إحــدى ث
أكــر
حــول ب
ّ
يطــا� ي ي
ال� ي
المتســلط،
الرياضــات ثـراء وشــعبية ،بعدمــا أدارهــا لعقــود بأســلوبه ُ
جمــع فيهــا ثــروة شــخصية طائلــة ،إال أن هــذه االنجــازات لــم تحــل
دون إقصائــه مــن إدارة البطولــة.
وأدار إيكليســتون ( 86عامــاً) ،القــادم مــن مهنــة بيــع الســيارات
المســتعملة ،رياضــة الفئــة أ
الوىل بيــد مــن حديــد ،وتحكــم بــكل
مفاصلهــا أل ث
إم�اطوريــة تجاريــة ذات
كــر مــن  4عقــود وحولهــا إىل ب
عالمــة فارقــة.
إال أن الرجــل يجــد نفســه حاليــاً عــى الهامــش ،بعدمــا قــررت
مجموعــة «ليــر ت� ميديــا» أ
ال يم�كيــة إقصــاءه لمصلحــة تشــايس كاري،
ب ي
وتســميته رئيس ـاً فخريــاً ،ف ي� منصــب ش� ف ي� قــال عنــه إيكليســتون «ال
أعــرف مــا هــو».
ولــم تكــن مســرة ايكليســتون خاليــة مــن الجــدل ،إذ اضطــر �ف
ي
ي
أ
 2014إىل دفــع مبلــغ  100مليــون دوالر للســلطات اللمانيــة كتســوية
بعــد محاكمتــه بتهــم الفســاد والرشــوة ،ف ي� قضيــة دفــع  44مليــون
دوالر لمســؤول ســابق ف ي� المــرف البافــاري «بايــرن ال ب ي�» ف ي� 2006
و.2007
ش
ً
وكان المبلــغ متعلقــا بــراء حقــوق بطولــة العالــم لســباقات
فورمــوال  .1وجنبتــه التســوية احتمــال الحكــم عليــه بالســجن لمــدة
قــد تبلــغ  10أعــوام.
ف
وعــى رغــم هــذه التهــم بالفســاد ،بقــي كثـ يـرون ي� عالــم الفورموال
 ،1أوفيــاء لمســاهمة إيكليســتون ف ي� رفــع مصــاف هــذه الرياضة.
وقــال مديــر فريــق ريــد بــول كريســتيان هورنــر ف ي� ذاك الوقــت:
«الفورمــوال  1هــي مــا هــي عليــه بفضــل بـ يـر ن ي� إيكليســتون ،للطريقــة
الـ تـي بـىن فيهــا هــذه الرياضــة خــال أ
العــوام الـــ  35الماضيــة».
ي
ف
وأضــاف «أعتقــد أننــا مــن دونــه ،ســنكون ي� مواجهــة مشــاكل
كبــرة».
ي
ثروة تناهز  3مليارات دوالر

لقــب إيكليســتون «نابليــون» نظــراً لقــر قامتــه ( 1,59ت
مــراً)
وأســلوب إدارتــه .وتقــدر مجلــة «فوربــس» ثروتــه بزهــاء  2,9مليــاري
أمــر يك.
دوالر ي
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وبعيــداً مــن أســلوب ف ي� إدارة الفورمــوال  ،1أثــار المليارديــر جــدال ً
ف ي�  ،2009عندمــا أدىل بترصيحــات قــال فيهــا إنــه يفضــل «القــادة
أ
القويــاء» ،واعتـ بـر أن الزعيــم النــازي أدولــف هتلــر «كان قــادراً عــى
إنجــاز أ
المــور» ،وأن الديمقراطيــة لــم تكــن الصيغــة السياســية
المالئمــة بل�يطانيــا.
ف
ف
و� نهايــة العــام  ،1997كان إيكليســتون مــدار جــدل ي� قضيــة
ي
ت �ن
خالفيــة أخــرى ،تتعلــق ب
بتــرع قيمتــه  1,5مليــون جنيــه اســرلي ي
ن
يطــا� الســابق
ال�
لصالــح حــزب العمــال بزعامــة رئيــس الــوزراء ب
ي
ن
بلــر.
طــو� ي
ي
ف
ويحمــل إيكليســتون إجــازة ي� الكيميــاء ،وعــرف بشــعره الــذي غـزاه
الشــيب ونظارتيــه الداكنتـ ي ن
ـ� .بــدأ مسـ يـرته كبائــع ســيارات ودراجــات
ت
ز
ناريــة مســتعملة ،وشــارك ف ي� ســباقات الســيارات لفــرة وجـ يـرة ،قبــل
أن تتوقــف مسـ يـرته القصـ يـرة بعــد تعرضــه لحــوادث عــدة.
وانتقــل إيكليســتون بعــد ذلــك إىل الجانــب االداري ،وعمــل كوكيــل
أ
ن
ـا� الواعــد ســتيوارت لويس-إيفانــز
لعمــال ســائق الفورمــوال  1ب
ال�يطـ ي
ف
ـو� ف ي� حــادث العــام  .1958وبعــد عقــد مــن الزمــن ،تــوىل
الــذي تـ ي
ف
ـو� أيض ـاً ف ي�
إدارة أعمــال الســائق النمســاوي يوخــن رينــدت الــذي تـ ي
حــادث ف ي� .1970
ومنــذ ذلــك الحـ ي ن
ـ� ،بــدأ نفــوذ إيكليســتون بالتنامــي تدريج ـاً مــع
ن
ـو� للفورمــوال
توليــه مســئوليات التفــاوض عــى حقــوق النقــل التلفزيـ ي
 ،1والـ تـي كانــت ف� ذلــك الحـ ي ن
ـ� تـ بـرم عــى أســاس كل ســباق بمفــرده.
ي
ي
أ
العالنية
وكان إيكليســتون مــن الوائــل الذيــن أدركــوا أهميــة الرعايــة إ
ف ي� الفورمــوال  ،1وأصبــح المديــر الحــري لحقــوق الســباقات ،وتــوىل
التفــاوض مــع حلبــات الســباق والمعلنـ ي ن
ـ� وقنــوات التلفزيون.
ولــم تكــن حياتــه الشــخصية أقــل ضجيج ـاً مــن مسـ يـرته المهنيــة.
فهــو اضطــر لدفــع تعويــض بقيمــة مليــار يــورو للطــاق مــن زوجتــه
ت ف
و�  ،2012تــزوج للمــرة الثالثــة
ســافيكا ،والــدة ابنتيــه تمــارا وبــرا .ي
ال�ازيليــة فابيانــا فلــوس الـ ت
ـي تصغــره بـــ  46عامـاً،
وهــذه المــرة مــن ب
ي
والـ تـي كان قــد التقــى بهــا للمــرة أ
الوىل ف ي� ســباق الجائــزة الكــرى �ف
ب ي
ي
ي
بالدهــا.
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الشـــهر أ
¡¡تعت� رياضية الفورموال  1هي الرياضة أ
وال بك� عىل مســـتوى
ب
ف
ز
ســـباقات الرسعـــة والمحركات ي� العالـــم ،وخصوصا لما فيهـــا من يم�ات
يـــ� بعـــض المعلومات
مختلفـــة تمامـــاً عـــن الســـيارات العادية.وفيما ي
ت
ين
المتابع�
الكثـــر من الناس ال ســـيما أشـــد
ال� قـــد يجهلها
ي
والحقائـــق ي
لهـــذا النوع مـــن الرياضات:

 10حقائق غريبة يجب
أن تعرفها عن عالم الفورموال 1
¡¡ 80ألف قطعة

عنــد تصنيــع أي ســيارة للمشــاركة ف ي� بطولــة الفورمــوال  1يتطلــب
أ
المــر  80ألــف قطعــة ميكانيكيــة ت
وإلك�ونيــة.

بحســب تصنيــف مجلــة «فوربــز» تعتـ بـر فـ يـراري أفضــل فريــق ف ي�
تاريــخ «الفورمــوال  »1ثــم مرســيدس ،ريــد بُــل ،ويليامــز ،ماكالريــن.

¡¡الزي الرسمي

¡¡  160كلم/ساعة

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

ممكــن لســيارة الفورمــوال  1أن تصــل لرسعــة  160كلم/ســاعة خــال
 4ثــوان فقــط.

¡¡ عمر املحرك

¡¡ 3ثوان

ينتهــي عمــر المحــرك االفـ تـر ضا� لســيارة الفورمــوال  1بعــد سـ ي ن
ـاعت�
ي
مــن نهايــة الســباق ،عــى عكــس الســيارات العاديــة الـ ت
ـي قــد يمتــد
ي
عمــر محركهــا لـــ  20عامـاً.

¡¡  -3 1كيلوغرامات

الطــارات بعــد كل لفــة خــال الســباق 3
تســتغرق عمليــة تغيـ يـر إ
ثــوان فقــط.

¡¡الشامبانيا

يخــر ســائق الفورمــوال  1مــا بـ ي ن
ـ�  1إىل  3كيلوغرامــات مــن وزنــه
خــال المشــاركة ف ي� الســباق بســبب العــرق وح ـرارة مقعــد الســيارة.

بــدأ االحتفــال بالشــامبانيا بعــد الفــوز بســباق الفورمــوال  1مــن
ف
ين
ين
الســائق� ال
و� البحريــن فــإن
قبــل
الســائق� منــذ العــام  ،1950ي
شي�بــون الشــمبانيا التقليديــة عــى المنصــة ،وبــدال مــن ذلــك فإنهــم
ش
ش
ـول.
ي�بــون �اب مــاء الــورد غـ يـر الكحـ ي

يصــل محــرك ســيارة «الفورمــوال  »1عــادة لـــ 18000ألــف دورة
ف ي� الدقيقــة ،وهــذا يعــن ي أن المكبــس يصعــد ويهبــط  300مــرة ف ي�
الثانيــة.

¡¡ 550كغم

¡¡ 18000دورة يف الدقيقة
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¡¡أفضل  5فرق

تزن سيارة الفورموال  550 1كغم تقريباً.
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الخبرات التي تراكمت تقودنا لتكرار نجاح االستضافة

راشد الزياني  ...لـ «{»:
فخورون بما وصلنا إليه
ن
¡¡أكد ي ن
الزيـــا� أن االتحاد
أم� الرس العام باالتحاد البحري�ن ي للســـيارات راشـــد عبداللطيف
ي
يســـعى دائما لتحقيـــق رؤيته ي ز
بالتم� ف ي� رياضة الســـيارات مـــن خالل شن� ثقافـــة الرياضة ف ي�
ت
ال� تهدف إىل الســـامة عىل الطريق.
المملكـــة ودعم بال�امـــج ي
ن
ض
الزيــا� ف ي� ترصيــح أدىل بــه للوســط
وأضــاف
الريــا� قائــا ً
ي
ي
«اســتمرار اســتضافة المملكــة ســباق الفورمــوال  13 ،1ســنة عــززت
مــن مكانــة البحريــن عــى الخارطــة الدوليــة لرياضــة الســيارات وعــرف
عـ شـرات الماليـ ي ن
ـ� مــن الحضــور والــزوار والفــرق المشــاركة ومشــاهدي
التلفــاز ف� جميــع أنحــاء العالــم مــن نحــن كعــرب وخليجيـ ي ن
ـ� خالفــا
ي
لمــا تتناقلــه وســائل االعــام الغربيــة .عندمــا نقــول اننــا نســتضيف
الفورمــوال  1فهــذا بحــد ذاتــه رســالة ،اذ نســتطيع ان ندير اســتثماراتك
ومصانعــك واموالــك بطاقــم بحري ـن ي  100ف ي� المئــة».
تز
ونعــر بإنتــاج كادر بحريــن ي فــن ي متمــرس ف ي�
وأضــاف «نفخــر
ميكانيكيــة الســيارات واالســتضافة الســنوية للفورمــوال  1وإدارة
46

مختلــف الســباقات أ
ت
الــي تراكمــت ف ي� الســنوات
الخــرى
ب
والخــرات ي
الماضيــة ومــا تحقــق مــن خاللهــا تقودنــا لتك ـرار نجــاح االســتضافة
وجعلــت الكفــاءات البحرينيــة ف ي� الصــدارة ،وهــذا بفضــل مــن هللا
ثــم وجــود منشــأة رياضيــة مثــل حلبــة البحريــن الدوليــة ش
ال�يــك
الكــرى
ئيــ� لالتحــاد ،إذ قمنــا بتنظيــم ســباق جائــزة أوروبــا ب
الر ي
أ
ض
ـا� بالعاصمــة الذربيجانيــة باكــو والــذي حقــق نجاح ـاً
العــام المـ ي
باهـراً ،وكان بمثابــة التحــدي الكبـ يـر كــون الســباق ف ي� طرقــات وشــوارع
المدينــة ،ولكــن شــبابنا تمكــن عــى رغــم كل تلــك التحديــات بتقديــم
ســباق ناجــح تنظيميــاً عــى جميــع المســتويات».
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ن
ـا� «انجــازات االتحــاد ليــس لهــا حــدود فقــد تــم اعتماد
وتابــع الزيـ ي
ض
المــا� كمقــر
البحريــن العــام
تدريــي لحــكام رياضــة الســيارات
ي
بي
(المارشــالز) يؤكــد مــا وصلــت إليــه رياضــة الســيارات البحرينيــة مــن
مســتوى ي ز
ممــر ش
ومــرف يفتخــر بــه كل بحريــن ي ومقيــم عــى أرض
ف
المملكــة ،لمــا قدمــوه مــن كفــاءة وقــدرة عاليــة ت
واح�افيــة ي� ادارة
وتنظيــم مختلــف الســباقات ســواء محلي ـاً أو خارجي ـاً حـ تـى أصبحــوا
يطلبــون مــن قبــل االتحــادات الوطنيــة للســيارات مــن عــدة دول
ف
ت
ـي يتبوأهــا
ســواء ي� المنطقــة أو خــارج المنطقــة ،كذلــك المناصــب الـ ي
ف
ـدول للســيارات ()FIA
أبنــاء البحريــن ي� اللجــان التابعــة لالتحــاد الـ ي
ف
ض
ـا� تــم اعتمــاد البحريــن
ويجــب أن نذكــر هنــا أنــه ي� العــام المـ ي
تدريــي إقليمــي ت
كمقــر
معــرف بــه لتدريــب الطواقــم والكــوادر
بي
ف
ـي
الطبيــة كمقــر ثـ ٍ
ـان ي� العالــم بعــد ألمانيــا ،وحصــول الفريــق الطـ ب ي
ف
ن
ـوال ي� التقييــم
البحريـ ي عــى درجــة االمتيــاز للســنة الثالثــة عــى التـ ي
الــدول ف ي� ســباقات الفورمــوال  1وســباق التحمــل
الســنوي لالتحــاد
ي
ت
ز
ـدول ،إن هــذه االعتمــادات الدوليــة إنمــا تدعونــا للفخــر واالعــراز
الـ ي
ف
ز
لمــا وصلنــا اليــه ي� رياضــة الســيارات مــن تمـ يـر واضــح يشــهد لــه
الجميــع».

للفعاليــات الكـ بـرى واالنشــطة المصاحبــة لهــا ،وتماشــيا مــع االهــداف
ت
االســراتيجية للجنــة االولمبيــة ف ي� الحــرص عــى تطويــر الكــوادر
البحرينيــة مــن خــال التدريــب المســتمر ودعــم العمــل التطوعــي
للمشــاركة ف ي� هــذه الســباقات العالميــة واكتســاب الخـ بـرات ،هــذا مــن
جانــب ومــن جانــب آخــر فــإن المسـ يـرة المحليــة مســتمرة ف ي� التطويــر،
أ
ت
ـي ينظمهــا االتحــاد قد حققت
إذ إن ســباقات الوتوكــروس المحليــة الـ ي
الرؤيــة الـ تـي نســعى لهــا ،فقــد كانــت الفكــرة أ
الوىل بزيــارة محافظــات
ي
أ
ف
البحريــن الربــع واقامــة هــذه الســباقات ي� كل المحافظــات مــن
أجــل جــذب الشــباب وابعادهــم عــن ممارســتها ف ي� الطرقــات العامــة،
وبالفعــل وبفضــل تعــاون وتكاتــف مختلــف الجهــات معنــا تحققــت
هــذه الرؤيــة وكســبنا ممارسـ ي ن
ـ� جــددا وكان العــدد ف ي� كل جولــة يــزداد
ض
ت
ونكســب متسـ ي ن
ـي حــرت
ـابق� جــدد إىل جانــب الجماهـ يـر الغفـ يـرة الـ ي
ت
الــي أوصلهــا االتحــاد للجميــع
هــذه الســباقات ،إذ إن الرســالة ي
ف
هــي وتطبيــق أعــى معايـ يـر الســامة ي� تنظيــم الســباقات المحليــة
والدوليــة والعالميــة وأن عنــري أ
المــن والســامة مــن أهــم أســس
رياضــة الســيارات ،وإنهــم ف ي� اتحــاد الســيارات البحريــن ي يســعون
جاهديــن تل�جمتهــا عــى أرض الواقــع.

رؤية واضحة وأهداف ت
إس�اتيجية لالتحاد

مث�ا ال يحتمل التفويت
سيكون سباقا ي

ن
ن
ن
ـا�
وأوضــح أمـ يـ� الــر العــام باالتحــاد البحري ـ ي للســيارات الزيـ ي
أن اللجنــة أ
ف
الولمبيــة البحرينيــة تلعــب دورا كبـ يـرا ي� مسـ يـرة االتحــاد
ش
مبــا�ة مــن
البحريــن ي للســيارات ودعمهــا الالمحــدود ،وبمتابعــة
رئيــس االتحــاد البحريـن ي للســيارات ورئيــس اللجنــة الدوليــة للكارتنــغ
الشــيخ عبــدهللا بــن عيــى آل خليفــة ،االتحــاد حريــص ف ي� تنفيــذ
سياســات المجلــس االعــى للشــباب والرياضــة ف ي� احتضــان المملكــة
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ف
ن
ومحــي
الزيــا� دعــوة لجميــع عشــاق
و� ختــام حديثــه ،وجــه
ي
ي
بي
رياضــة الســيارات للحضــور وعــدم تفويــت الفرصــة لمتابعــة الســباق
الثالــث مــن الموســم الجديــد لبطولــة العالــم للفورمــوال  1تحــت
التغي�ات
شــعار (عيشــها ويانــا) والــذي ينتظــر ان يكــون مثـ يـراً بحكــم
ي
ت
الــي حدثــت ف ي� البطولــة ،واالســتمتاع بجميــع الفعاليــات
ي
الكبــرة ي
ت
وجماه�هــا.
ـا
ـ
لزواره
ـة
ـ
الدولي
ـن
ـ
البحري
ـة
ـ
حلب
ـا
ـ
أعدته
ـي
ـ
ال
ـة
ـ
المتنوع
ي
ي
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تقدم هدايا وتذاكر دخول للفورموال 1
في مسابقة «امسح واربح مع فيراري»

عبدالوهاب الحواج:
المثابرة والصدق واألمانة
سبب نجاح مجموعة الحواج
¡¡اشـــتهر اســـم مجموعة الحـــواج منذ عقـــود ف ي�
تجارة العطـــور واليزال هذا االســـم العالمـــة الرائدة
ت
اســـراتيجية ف ي� جميـــع أنحاء
ولهـــا متاجـــر ف ي� مواقـــع
مملكـــة البحريـــن .وتمثـــل المجموعـــة العديـــد من
ال ت
لك�ونيات
العالمـــات التجارية العالمية منها عمـــاق إ
سامســـونج ،تُعرف ش
ال�كـــة بارتباطها بعالـــم الماركات
الشـــه�ة ف ي� مجـــال العطور ،ومســـتح�ض ات التجميل،
ي
والســـاعات ،والمنتجـــات الجلديـــة ،كما تمثـــل أيضاً
وغ�ها
متاجـــر
سواروفســـ� وحقائـــب سامســـونايت ي
ي
مـــن العالمـــات التجارية
ا لعا لمية .
عبدالوهاب الحواج

50

وكان لـــ «الوســط» لقــاء مــع رجــل أ
العمــال والمديــر العــام
لمجموعــة الحــواج ،عبدالوهــاب الحــواج حيــث تمكــن مــن أن يقــود
ف
ت
ـ� ،ف ي� وضــع
ـي تملــك شــهرة واســعة ي� المحيــط المحـ ي
المجموعــة الـ ي
ت
الــي ســاهمت ف ي� ازدهارهــا وانتشــارها مــن خــال
أســس العمــل ي
مــا يملكــه مــن رؤيــة بعيــدة المــدى ،وكعادتهــا الســنوية تســتقبل
مجموعــة الحــواج هــذا العــام ف ي� احتفــاالت جائــزة البحريــن الكـ بـرى
«للفورمــوال  »1بمســابقة «امســح واربــح مــع «فـ يـراري» حيث ســتقدم
جوائــز هدايــا وتذاكــر لدخــول ســباق جائــزة البحريــن الكـ بـرى .وفيمــا
ـ� كان اللقــاء:
يـ ي
أخ�نـــا عـــن «مجموعة الحـــواج» وتاريخهـــا ف ي� العمل...
 ب
وكيف كانت النشـــأة؟
 اليـــوم تعتـــر مجموعة الحـــواج من وأعـــرق أك� أ
الســـماء
ب
ب
�ض
المشـــهورة ف ي� تجـــارة العطور ومســـتح ات التجميـــل ،حيث إن
تك� وتتطـــور ،اليوم بات لدينا اســـم عريق
المجموعـــة وكل عـــام ب
ت
ز
ش
ومرمـــوق متـــداول من قبـــل الـــركات العالمية ،وهو مـــا نع� به
ألنـــه 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 عىل تلك أ
الســـس والمبـــادئ ألنها هي
الســـبب الذي أوصلنـــا إىل ما نحن عليـــه اليوم وال ننـــى فضله.
كثـــرة ومتنوعة،
واليـــوم كما تعرفون أن للمجموعة نشـــاطات ي
فنحـــن نعمـــل ف ي� مجـــال والعطـــور وأدوات التجميل والســـاعات
ال ت
الكثـــر مـــن العالمات
لك�ونيـــات إىل جانـــب وجـــود
وكذلـــك إ
ي
ف
ت
الـــي تعمل ي� مملكـــة البحريـــن وخارجها من
التجاريـــة العالميـــة ي
خـــال مجموعـــة الحواج.
ما هـــو أصعب موقف واجهتـــه ف� بنـــاء ش
م�وعك؟ وكيف
ي
واجهته؟
ش
الكثـــر من
ومـــروع توجـــد به بعـــض أو
طبعـــاً كل عمـــل
ي
ن
العالمـــن واالجتهاد،
الصعوبـــات وهلل الحمـــد والتوفيق مـــن رب
ي
تتفتـــت كل هذه الصعاب ،وليس من الســـهولة أن تبـــدأ العمل من
وتك� ،وكل هـــذه النجاحات ت
ال� حققناها بســـبب المثابرة
الصغـــر ب
ي
أ
والصدق أ
والمانة هي أســـباب نجاحنا ،وســـمة الصـــدق والمانة 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
الك�ى؟
مملكـــة البحرين لســـباق الجائـــزة ب
هلل الحمـــد ومـــن أول عام نفتخـــر ت ز
ونع� أن مملكـــة البحرين
الك�ى
الكب� ســـباق جائزة البحريـــن ب
تحتضن مثـــل هذا الحـــدث ي
أ
ت
ول العهـــد نائب القائـــد العىل
للفورمـــوال  ،1ي
يـــأ� ذلك بفضـــل ي
النائـــب أ
الول لرئيـــس مجلس الـــوزراء بمملكـــة البحرين ،صاحب
الســـمو الملـــ� أ
ال يم� ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ،لجلب هذا
ي
الحـــدث إىل مملكة البحريـــن ،وهو فخر وعز لنـــا ،ونحن كمجموعة
ين
الداعم� لهـــذه الرياضة العظيمـــة إىل يومنا هذا.
الحـــواج من أول
وتقـــوم المجموعة بـــكل عام بعمـــل مهرجان خـــاص بطرح
عطر يتناســـب مـــع الحدث ونحـــن وكالء لعطور الســـيارات كعطر

بنتل ووكالء عطور المرســـيدس ،وكعادتنا ف ي� كل عام نحتفل بشـــكل
ي
ز
الكـــرى للفورموال 1
البحرين
جائـــزة
ســـباق
بمناســـبة
ومم�
خاص
ب
ي
بطرح عطـــر جديدة ف ي� تف�ة الســـباق نفســـها ،كما ســـنقوم خالل
الحـــدث بعمل مســـابقات لعطور يف�اري «امســـح واربـــح» لجميع
زبائننـــا ف ي� جميـــع محالت الحـــواج حيث ســـتكون الجـــواز هدايا
الكـــرى للفورموال
وتذاكر دخول لمشـــاهدة ســـباق جائزة البحرين
ب
.1
ن
المعـــى مـــن ش�اء النـــاس للعطـــور كهداية ف ي�
 مـــا هو
ا لمنا سبا ت ؟
تعتـــر العطور هي مـــن مكمالت الحيـــاة اليوميـــة وال يمكن

ب
ف
ز
ممـــز يكمل أناقته
للنســـان أن يكون ي� كامـــل أناقته من دون عطر
إ
ي
الكث� مـــن الزبائن يمكـــن أن يرصف
إال برائحـــة طيبـــة زكية حيـــث ي
أ
عـــى ش�اء العطور أك�ث من رصفهـــم عىل الكل ،وتشـــكل العطور
تعب�
جـــزءاً أساســـياً ف ي� وقتنـــا
الحال مـــن حياتنـــا اليومية وهـــو ي
ي
للشخصية .
ما مدى اســـتفادتكم مـــن اتفاقيـــة التجارة الحـــرة ،بع�
أم�كا؟
اســـت�اد منتجات مـــن ي
ي
اســـت�اد وتصدير
كث�اً من
ي
أكيد قد اســـتفادت مملكة البحرين ي
البضائع أ
ال يم�كيـــة من اتفاقية التجارية الحـــرة ،إن مجموعة الحواج
اســـت�اد وتصديـــر العطور
تتعامـــل مع جميـــع دول العالـــم ف ي�
ي
أ
أكـــر الدول
كثـــراً وخصوصاً مع فرنســـا لنها من ب
ونحـــن نتعامـــل ي
المشـــهورة ف ي� صناعة العطـــور وال ننىس الواليـــات المتحدة كذلك
ف
الكث�ة من المـــاركات العالمية المشـــهورة ونحن نمثل
مشـــهورة ي� ي
هذه ش
كبـــراً ف ي� مجال صناعة
الـــركات ووكالء لها حيـــث إن لها باعاً ي
�ض
أكـــر منافس
العطـــور ومســـتح ات التجميل
أم�كا هي ب
وتعتـــر ي
ب
لفرنســـا ف ي� مجال صناعـــة العطور.
هل لدى مجموعة الحـــواج خطة إلنشـــاء مصنع للعطور
ف ي� البحرين؟
 ال يوجـــد ش
الكثـــر ممن يحثوننا
�ء ف ي� الوقت الراهن ،وهناك
ي
ي
عىل إنشـــاء المصنع مـــن أ
ش
والـــركات ،يوجد لدينـــا حالياً
الفـــراد
صغ� لعمل خلطـــات العطور الخاصة للمناســـبات ،ونحن
مصنـــع ي
ف
نعمـــل عـــى إنتاجها محليـــاً ،ونأمل ي� المســـتقبل بدراســـة وعمل
ف
الكث� من
مصنع إلنتـــاج بخاخات العطـــور ي� البحرين ،حيـــث إن ي
الـــركات والزبائـــن يحثوننا عىل إنتـــاج عطر ي ز
ش
مم� باســـم الحواج،
ين
ودقيقـــن ف ي� إنتاج هذا العطـــر ألننا نتعامل
يجـــب أن نكون حذرين
مع عالمـــات تجارية مشـــهورة وعالمية.
ما هـــي خطـــة المجموعة للعـــام 2017؟ هل سنشـــهد
افتتـــاح فروع جديـــدة ومشـــاريع تختلف عن صناعـــة العطور؟
 إن مجموعــة الحــواج اليــوم ال تتوقــف عــن مشــاريعها ولدينــاال�امــج تعتمــد عــى الوقــت
خطــط وبرامــج جديــدة دائم ـاً ،وهــذه ب
وعــى وجودهــا أو توافرهــا ،فمثــا ً إذا وجــد مجمــع جديــدة مهــم
ســنكون متواجديــن ونؤكــد أن بصمــة الحــواج ســتكون ف ي� كل مــكان.
النشــاء ولمحدوديــة المســاحة والمــكان
يوجــد مجمــع جديــدة قيــد إ
قــد تــم وعدنــا ف ي� المرحلــة الثانيــة مــن المجمــع ،ولــدى المجموعــة
خطــة للدخــول بمــا يتمـ ش
ـا� مــع مســتوى ودرجــة الحــواج.
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رئيس مجلس إدارة مجوهرات الزين نبيل الزين

¡¡دعـــا رئيـــس مجلـــس إدارة مجوهرات
الزين ،نبيـــل الزين ،ف ي� حديث لـ»الوســـط»:
«للنظـــر ف ي� إعـــادة افتتاح معـــرض «عجائب
الذهـــب» ،مشـــيداً بدعـــم رئيس الـــوزراء
أ
مـــر خليفة بن
صاحـــب الســـمو
الملـــ� ال ي
ي
ســـلمان آل خليفـــة بدعـــم قطـــاع الذهب
والمجوهـــرات ،إذ قدم ســـموه الرعاية لهذا
الحدث الذي كان يســـتقطب مشاركة واسعة.
ت
واقـــرح الزين أن تبـــدأ الجهـــات الحكومية
والمعنيـــة دراســـة إقامة معـــرض «عجائب
الذهب» بصورة ســـنوية ،الفتـــاً أن المعرض
ين
المتخصصـــن ف ي�
كان المعـــرض يســـتقطب
صناعـــة الذهـــب والمجوهـــرات ،إذ كانـــت
ين
المعن�
كب� مـــن
البحريـــن تســـتقطب عدد ي
بالقطـــاع ،لمـــا للبحريـــن من ســـمعة مكانة
عالمية كأحد أبرز الـــدول المواكبة لالتجاهات
الحديثـــة ف ي� صناعـــة اللؤلـــؤ والذهـــب
تعتـــر المنامـــة عاصمة
والمجوهـــرات ،إذ
ب
عريقـــة لهـــذا القطاع».

نبيل الزين لـ«{»:

نستهدف نقل صناعة الذهب
البحرينية إلى العالمية ...ونعيش
انتعاشًا بفضل «الفورموال »1
قــال« :إن مجوهــرات الزيــن تســتهدف نقــل صناعــة الذهــب
ف
ـال
البحرينيــة إىل العالميــة» ،وأضــاف« :نعـ ّـول كثـ يـراً ي� الوقــت الحـ ي
عــى توجهنــا بتوســعة المصنــع وزيــادة حجــم العمالــة ،ف ي� أن
نســتطيع تزويــد الســوق العالمــي بمنتجــات مجوهــرات الزيــن».
وفيمــا يخــص اســتضافة البحريــن لســباق الفورمــوال ،1قــال الزيــن:
«نــرى دائمــاً انتعاشــاً ســنوياً ف� ت
فــرة اســتضافة البحريــن لســباق
ي
يــ� نــص اللقــاء:
الفورمــوال  ،»1وفيمــا ي

 ما هو أصعب موقف واجهته ف� بناء ش
م�وعك؟
ي
 ف ي� البدايـــة بعد وفاة والـــدي رحمه هللا ف ي� العـــام  ،1974واجهت
والخـــوة الذين كانوا
مشـــاكل إرث عائلية ومادية ،ومـــع وجود البنوك إ
عـــى رؤوس هذه البنوك المحليـــة أ
والجنبية كانت لهـــم وقفة جبارة
الكب� ف ي� نجاح ورفع اســـم مجوهـــرات الزين.
وكب�ة ولهـــم الفضل ي
ي
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ف
ف
و� بدايــة الســبعينات بدأنــا ف ي� ش
و� الثمانينــات كانــت هناك
م�وعنــا ،ي
ي
كبــرة جــداً ف ي� الحركــة االقتصاديــة ،الــذي أعطانــا الدفعــة
طفــرة ي
الوىل أ
أ
ف
والمــل للعمــل واســتعادة اســم عائلتنــا ي� قطــاع الذهــب
والمجوهــرات والمهــم بالنســبة لنــا وعالقــة البحريــن بالذهــب
الكبــر ف ي� إنجــاح ش
مــروع العائلــة.
والمجوهــرات وترابطهــا
ي
وهلل الحمــد وصلنــا إىل مــا وصلنــا إليــه بفضــل الوالــد وجـ ّـدي اللذيــن
عمــا ف ي� هــذه المهنــة وتواجــدي ف ي� تلــك الفـ تـرة أنــا وأخــي جهــاد كنــا
ال�كــة وتطــورت تطــوراً كبــراً ونحــن آ
صغ�يــن ،انتقلــت ش
الن نعتـ بـر
ي
ي
ف
ت
ش
ـي ارتــأت ي� صناعــة المجوه ـرات عالمي ـاً
مــن الــركات البحرينيــة الـ ي
ف
وســوقها ال يتوقــف ف ي� مــكان واحــد فقــط ،ونحــن متواجــدون ي� دول
ف
و� الحقيقــة أتيحــت لنــا الفرصــة بــأن
مجلــس التعــاون الخليجــي ،ي
نتعامــل خــارج نطــاق البحريــن ف ي� دول مجلــس التعــاون ،حيــث
ـ�ء عليهــا ونعمــل فيهــا.
أصبحــت دول المجلــس وســاد ًة لنــا نتـ ي

تأث� الفن ف ي� إبراز صناعة الذهب والمجوهرات؟
 ما هو ي
عملنا هـــو ذوق وفن ،وهمـــا مطلبان أساســـيان لصناعة الذهب
والمجوهرات ،وللرســـم دور مهم ف ي� صناعـــة وصياغة القطعة ،كما
أن تصنيـــع القطعـــة يتطلب فنـــاً وطريقةً من أجل جـــودة العمل،
وتعتمد المهنـــة عىل نظرة المصمـــم ،إما أن تصبـــح النظرة عادية
كبـــر لتظهـــر بالشـــكل والجمال
للقطعـــة أو أن يكـــون لهـــا بعد ي
ين
المطلوبـــن ،وكالهمـــا يأتيان عـــى مراحل ،من وضـــع الفكرة ومن
وأخ�اً جـــودة العمل.
س�ســـم الفكرة وبـــدء تنفيذ الفكـــرة ،ي
الذي ي
وكل هـــذه المراحل مهمة جـــداً إلبراز جمال وصياغـــة المجوهرات.
كيف هـــو إقبال النـــاس عـــى ش�اء الذهـــب والمجوهرات
كهدايا ف ي� المناســـبات؟
نحن أهـــل الخليـــج جميعـــاً تربّينا عـــى مقولـــة «الذهب هو
ت
يشـــرون الذهـــب ت ز
لل�يّن
زينة وخزينـــة» ،والناس منذ تف�ة طويلة
بـــه ،خصوصاً أهل الخليج وســـكان ش�ق آســـيا ،وهـــؤالء يعتقدون
اعتقاداً راســـخاً أن الذهب هـــو المالذ آ
المن بالنســـبة لمدخراتهم،
ونجـــد أن الذهب هو ســـيد الهدايا ف ي� مناســـبات أهـــل الخليج.
ما هـــي آخر التطـــورات ف ي� مصنع الذهب؟ وكـــم هي طاقته
ال نتاجية؟
إ
لدينـــا مصنـــع موجود حاليـــاً يعمل به نحـــو  130عامـــاً ،وكنا
بصـــدد دراســـة إنشـــاء مصنـــع آخـــر خـــارج المنامة ،لكـــن بعد
ش
المـــروع وجدنا صعوبةً
كبـــر ًة أن نكون
دراســـة الجدوى من هذا
ي
أ
ف
ش
متواجديـــن خـــارج نطـــاق العاصمة ،لننـــا نعتمـــد ي� �كتنا عىل
البيع بالجملـــة ،واعتاد زبائننا مـــن أهل الخليج واليمن والســـودان
عـــى ش�اء حاجاتهم مـــن البضائع مـــن مكان واحـــد ،وقد يجدون
كب� ًة أن نكون خـــارج نطاق العاصمة ،كما أطالب بإنشـــاء
صعوبـــةً ي
ن
والعامل� بتجـــارة اللؤلؤ.
مجمـــع لصناع الذهـــب والمجوهـــرات
ي
 هل لديكم توسع خارج البحرين إقليمياً أو عالمياً؟
نحن متواجـــدون ف ي� دول مجلس التعـــاون الخليجي ،ولدينا فروع
ف
ف
ف
و� دولة
ي� المملكة العربية الســـعودية ،ي� الرياض وجـــدة ب
والخ� ،ي
ف
د�
وأبوظـــي ،وكذلك لنا فروع
إ
المـــارات العربية المتحـــدة لدينا ي� ب ي
بي
ف ي� دولة قطر إىل جانـــب مملكة البحرين.
ولدينــا تطلعــات كبـ يـرة ف ي� البــدء بمشــاريع ف ي� دول المنطقــة ،حيــث

أنهــا لــن تكــون تحــت اســم مجوهـرات الزيــن ،ألنهــا تحتــاج إىل إدارة
نتوســع ف ي� مشــاريعنا خــارج دول
وجهــد ي
كب�يــن ،ونحــن نحــاول أن ّ
ف
وأمــركا واليابــان،
مجلــس التعــاون الخليجــي ،خصوصــاً ي� أوروبــا ي
وعملنــا مــع هــذه الــدول الثــاث كان عــى مســتوى بســيط جــداً،
آ
والن توجــد القــدرة والمرونــة بحيــث إننــا ننتقــل ونحــاول أن يكــون
لنــا وكيــل ف ي� هــذه الــدول لبضائــع مجوه ـرات الزيــن.
وتهــدف مجوهــرات الزيــن إىل نقــل صناعــة الذهــب البحرينيــة إىل
العالميــة ،ودائمــاً نحــن نشــارك ف ي� معــارض عالميــة حيــث تعنــون
عبــارة «صناعــة بحرينيــة مــن مجوهــرات الزيــن» ،إذ نهــدف إىل
إيصــال اســم البحريــن عالميــاً ،خصوصــاً أن مملكــة البحريــن لهــا
ٌ ف
والبــداع ف ي� قطــاع الذهــب.
بــا ٌع
طويــل ي� الصناعــة إ
ما مـــدى اســـتفادتكم مـــن اتفاقية التجـــارة الحـــرة ،بع�
أم�كا؟
تصديـــر منتجاتكـــم إىل ي
نعم اســـتفدنا من اتفاقية التجـــارة الحرة ي ن
وأم�كا،
ب� البحريـــن ي
آ
آ
أك� ،فنحـــن الن متجهون إىل
ونحاول الن االســـتفادة منها بشـــكل ب
الســـواق أ
أ
ال يم�كية لعرض المنتج البحري�ن ي  ،كمـــا وجدنا أن بضاعتنا
ف
أمـــركا ،وقد شـــاركنا ف ي� معارض ف ي� بـــازل والس فيغاس
مطلوبـــة ي� ي
ونيويورك وكانـــت تجربة ناجحة.
الحــال عــى توجهنــا بتوســعة المصنــع
كثــراً ف ي� الوقــت
ونعــول ي
ّ
ي
ف
وزيــادة حجــم العمالــة ،ي� أن نســتطيع تزويــد الســوق العالمــي،
والتعامــل مــع زبائننــا الذيــن تعاملنــا معهــم ف ي� الســابق ألن يســوقوا
بضاعتنــا عالميــاً.
المحـــ� حالياً ،وما هـــي توقعاتك
كيف ترى وضع الســـوق
ي
ف
المســـتقبلية ف ي� صناعة الذهب والمجوهـــرات ي� المنطقة؟
الـــي ورثناها من أ
مع أ
الســـف أن هذه المهنة ت
الجداد ،وليســـت
ي
مـــرب ،إنما هي تعتمد ف� أ
مأكل وال ملبـــس وال هي ش
الســـاس عىل
ي
القـــدرة ش
ال�ائية للفرد ،واليـــوم العالم يمر بمراحـــل ركود ،وبعون
المـــور إىل أ
هللا ســـتنفرج أ
خـــراً ف ي� تطور هذه
الفضـــل
ّ
ونتعشـــم ي
الصناعة.
تأث� الفورمـــوال  1الجاذب للســـياح ،عىل مبيعات
كيـــف ترى ي
الذهب والمجوهرات؟
نرى دائماً انتعاشـــاً ســـنوياً ف ي� تف�ة اســـتضافة البحرين لســـباق
الفورمـــوال  ،1أ
الدول.
والك�ث انتعاشـــاً هـــو فرعنا بمطار البحريـــن
ي
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مدير عام فرع التسويق ف ي� ش
ال�كة خالد بوهزاع

نتحـــدث عـــن
¡¡عندمـــا
ّ
الســـيارات والرسعة ف ي� ســـباقات
«الفورموال ،»1يتبـــادر إىل الذهن
الوقـــود وزيـــوت التشـــحيم،
ت
الـــي دفعـــت بهذه الســـباقات
ي
إىل آفـــاق أوســـع ،ومـــن هـــذا
المنطلـــق ،ولكونهـــا مـــن أقدم
ش
الـــركات الوطنيـــة النفطية عىل
مســـتوى المنطقة ،تؤمـــن ش�كة
نفـــط البحرين (بابكـــو) بارتباطها
الوثيـــق بســـابقات «الفوموال»1
ت
الـــي تســـتضيفها البحريـــن منذ
ي
العـــام  ،2004من خـــال تقديم
الدعـــم والرعايـــة لهذا الســـباق
خصوصـــاً ،ولحلبـــة البحريـــن
للســـباقات ولرياضة الســـيارات
عمومـــاً ف ي� البحريـــن.

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

بوهزاع« :بابكو» زوّدت الحلبة بـ
 100ألف لتر من الوقود ومستمرة
في رعاية سباق «الفورموال»1
وللوقــوف عــى أهميــة مســاهمة «بابكــو» ف ي� تقديــم الدعم لســباق
ت
الــي شــهدتها ش
ال�كــة عــى صعيــد
«الفورمــوال  ،»1والتطــورات ي
وتوفــر المنتجــات النفطيــة ف ي� الســوق المحليــة ،أجــرت
النتــاج
إ
ي
ف
ش
موســعاً مــع مديــر عــام فــرع التســويق ي� ال�كــة
«الوســط» لقــا ًء ّ
ف
ف
ت
ش
ـي ال تبعــد كثـ يـراً
خالــد بوهـزاع بمكتبــه ي� مقــر ال�كــة ي� العـ ي
ـوال الـ ي
عــن حلبــة البحريــن الدوليــة للســباقات.
الكــرى لســباق
وأوضــح بوهــزاع أن فعاليــات جائــزة البحريــن ب
«الفورمــوال ،»1تش ـكّل فرصــةً شل�كــة النفــط الوطنيــة إلب ـراز الوجــه
الحضــاري والســياحي للبحريــن ،مــن خــال دعــوة كبــار المسـ ي ن
ـئول�
ف
و»� ب ي�» و»أكســون»
ي� الـ شـركات النفطيــة العالميــة مثــل «أرامكــو» ب ي
ين
المســئول� خــال
لحضــور الســباقات ولقــاء القيــادة وكبــار
ف
الفعاليــات ،إىل جانــب زيــارة مختلــف المعالــم الســياحية ي� البــاد.
ال�كــة ت ز
وكعادتهــا كل عــام ،يقــول بوهــزاع أن ش
مل�مــةٌ بتقديــم
الرعايــة الســنوية للحــدث ،وهــي فخــور ٌة برعايــة ثالثـ ٍـة من المتسـ ي ن
ـابق�
ن ف
ت
ـي تقــام ف ي� الحلبــة ،كجــزء مــن
البحرينيـ يـ� ي� ســباقات «الــدراغ» الـ ي
دعمهــا لهــذه الرياضــة ،كمــا أنهــا تقـ ّـدم الدعــم لمختلــف الرياضــات
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ت
ـي تُقــام ف ي� الحلبــة.
الـ ي
ف
ت
ـي
كمــا تحــدث مديــر عــام التســويق ي� «بابكــو» عــن التطــورات الـ ي
تشــهدها ش
ال�كــة عــى صعيــد تطويــر منتجــات «بابكــو» مثــل بطاقــة
ت
تز
ـي وصــل عــدد مســتخدميها إىل نحــو
«ســديم» للــر ّود بالوقــود ،والـ ي
 35ألــف مســتخدم ،إىل جانــب خطــة ش
ال�كــة ف ي� تطويــر محطــات
الوقــود ومــن بينهــا محطــات الوقــود البحريــة ،وإدخــال محطــات
ال�كــة هــذا العــام ت ز
الوقــود المتنقلــة ف ي� الخدمــة ،كمــا بــدأت ش
ب�ويــد
الحلبــة باحتياجاتهــا مــن الوقــود والـ تـي وصلــت إىل آ
الن لقرابــة 100
ي
ألــف لـ تـر.
وتطـ ّـرق بوه ـزاع إىل تزايــد وعــي الجمهــور مــن حيــث اســتخدامات
الوقــود ،أ
المــر الــذي ارتفــع معــه اســتهالك الوقــود الجيــد ليبلــغ 60
ف
ـ� نــص اللقــاء:
ي� المئــة مــن إجمـ ي
ـال الوقــود .وفيمــا يـ ي
 ف ي� البدايـــة ،ومـــع تزامـــن هـــذا اللقـــاء مع اســـتضافة
البحرين لســـباقات الفورمـــوال  ،1ما هو دور ش�كـــة «بابكو» ف ي�
هـــذا الحدث؟

تفتخـــر ش�كـــة «بابكو» برعايتها لســـباقات «الفورمـــوال »1منذ
بدأت البحريـــن باســـتضافتها ف ي� العـــام  ،2004إذ تقـــوم ش
ال�كة
برصـــد ي ز
نقدم الدعم
م�انية الرعاية لهـــذا الحدث كل عام ،والزلنـــا ّ
لهـــذا الحدث ونحـــن ت ز
مل�مـــون بمواصلة ذلك.
ـر هــذا العــام ،أننــا بدأنــا برعايــة المتسـ ي ن
ومــا يمـ ي ز
ـابق� ف ي� رياضــة
ض
المــا� بثالثــة
الســيارات مــن الجيــل الجديــد ،بدأنــا العــام
ي
ين
ين
مبتدئــ� ف ي� ســباقات «الــدراغ» وسنســتمر معهــم ،كمــا
متســابق�
أننــا الرعــاة الوحيــدون لفعاليــة ( )hours race Bahrain SIXعــى
ين
ين
الماضيــ�.
العامــ�
مــدى
ش
وســبب اهتمامنــا بدعــم ســباقات «الفورمــوال ،»1يمكــن �حــه
بشــكل بســيط ،فســباق الســيارات يقــوم عــى اســتهالك الوقــود،
ش
ـ� إنتــاج الوقــود وتوفـ يـره حـ تـى لــو لــم
و�كــة «بابكــو» عملهــا الرئيـ
ي
يكــن لســيارات «الفورمــوال »1نفســها ،ولذلــك ترانــا نشــارك كذلــك ف ي�
ـدول للطـ يـران.
رعايــة أحــداث مهمــة أخــرى مثــل معــرض البحريــن الـ ي
وأشــر هنــا ،إىل أننــا بدأنــا مــن أول ســباق ،بــأن نقــوم بدعــوة
ي
ش
زبائــن ال�كــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم لزيــارة البحريــن وحضــور
مســئول
الســباقات ،ونالحــظ االنبهــار الــذي يبــدو عــى كبــار
ي
الـ شـركات النفطيــة الذيــن نقــوم بدعوتهــم ،وذلــك بمســتوى التنظيم
لفعاليــات الحــدث.
من أي ش
ال�كات النفطية تدعون؟
ن ف
ين
كثـــر من ش
ال�كات
تنفيذي� وكبار
ندعو رؤســـاء
المســـئول� ي� ي
ي
العالمية ،ومنها عىل ســـبيل المثـــال ال الحرص« ،أرامكو» و»شـــل»
و»� ب�» و»فيتـــول» و»جلينكور» ت
و»ب�وناس» ،إذ يتم اســـتضافتهم
بي ي
طـــوال أيـــام الســـباقات ،كمـــا يتم عمل جـــوالت ســـياحية لهم
للتعرف عـــى البحرين ،إذ يرافق كل مســـئول موظف مـــن «بابكو»
لتقديم التســـهيالت المطلوبة.
وأتذكــر ف ي� إحــدى المـرات ،كانــت الفعاليــات ف ي� شــهر بف�اير /شــباط
وكان الطقــس بــارداً ،وم ّثــل ذلــك فرصــةً لــ� نســتضيف المسـ ي ن
ـئول�
ي
النفطيـ ي ن
ـ� ف ي� مخيمنــا الشــتوي ف ي� منطقــة الصخـ يـر ،الــذي مثــل تجربــة
فريــدة لهــؤالء المسـ ي ن
ـئول�.
ـئول� ينبهــرون حـ ي ن
ومــن المالحــظ أن هــؤالء المسـ ي ن
ـ� يقومــون بزيــارة
بــرج حلبــة البحريــن ،بتواجــد القيــادة الحكيمــة للبــاد وعــى رأســها
ول العهــد ،إذ تحصــل
جاللــة الملــك عاهــل البــاد المفــدى وســمو ي
لهــم فرصــة للســام عــى جاللتــه وســموه ،ويستشــعرون مــدى
البســاطة والتواضــع الــذي ف ي� البحريــن.
*إذا تحدثنـــا عن مشـــاركتكم عـــى أرض حلبـــة البحرين
الدوليـــة للســـباقات ،كيـــف ســـتكون هـــذا العـــام خصوصاً
للجمهو ر ؟
 هذه الســـنة ســـنعمل عىل إدخال أنشـــطة إضافية للجمهور،
أ
توف�
خصوصاً النشـــطة التفاعلية لمختلف ش�ائـــح المجتمع ،مثل ي
فعاليـــة تتعلق بـ ( )photo boothتتيح للـــزوار التقاط الصور بأفكار
نقدم كل عـــام هدايا تذكارية
مبتكـــرة ،لتشـــكّل ذكرى جميلة ،كمـــا ّ
ف
و� هذا العام سنوســـع من تشـــكيلة هذه
من قبل ش�كـــة «بابكو» ي
الهدايا التذكارية.
العالنيـــة لمنتجات
* ومـــاذا عن االســـتفادة مـــن الدعاية إ
ش
ال�كة خـــال الفعالية؟
العالن
 طبعاً ،بحســـب قواعد الســـباق العالمية ال
يحـــق لنا إ
ّ
ت
عن منتجات ف ي� ســـباق «الفورمـــا ،»1ولكن ش
ال�كة تقـــوم بال�ويج
أ
ت
الـــي تجـــري ف ي� الحلبة،
لمنتجاتهـــا من خـــال الســـباقات الخرى ي

مثـــل ت
ال�ويج لبطاقات «ســـديم» وزيوت التشـــحيم تحت العالمة
التجاريـــة لـ»بابكو» ومنتج وقـــود ي ن
أوكت� .98
هـــل تقومـــون ت ز
ب�ويد الســـباقات والحلبـــة بالوقود الذي
يحتاجونه للفعاليات والســـباقات؟
نعـــم ،بدأنـــا ت ز
ب�ويـــد حلبـــة البحريـــن الدولية للســـباقات
باحتياجاتهـــا مـــن الوقـــود ومنتجات زيـــوت التشـــحيم بمختلف
ف
و� آخـــر مرة ،قمنا ت ز
ب�ويـــد الحلبة بنحـــو  30ألف تل� من
أنواعهـــا .ي
الوقـــود دفعةً واحـــدة .وبدأنا منذ أربعـــة شـــهور ف ي� تزويد الحلبة
تـــم تزويده خالل
باحتياجاتها مـــن الوقود ،وقد يصـــل مجموع ما ّ
العـــام قرابـــة  100ألف تل�.
تحدثت عن بطاقة «ســـديم» ت
الـــي أطلقتهـــا «بابكو» ف ي�
 ّ
ي
 2012ضمن خطـــة تطوير المنتجـــات ،بحيث توفر آلية ســـهلة
لـــراء الوقـــود بطريقة ت
ش
إلك�ونيـــة ومراقبة الـــرف ،أين وصل
مســـتوى اســـتخدام هذه البطاقة؟
ف
ت
المشـــركون الفعالون ي� بطاقات «ســـديم»
بلـــغ الزبائـــن أو
أ
ف
ت
مشـــرك عىل مســـتوى الفـــراد ،وهذا العـــدد ي� تزايد
نحو  35ألف
ف
عـــر المحطات
مســـتمر ،فنحـــو  20ي� المئة من مبيعـــات الوقود ب
تتـــم بع� بطاقة «ســـديم».
وكان التحــدي الوحيــد أمــام التوســع ف ي� اســتخدام هــذه البطاقــة،
ت
ـي تحتــاج إىل مرونــة
هــي طريقــة الدفــع وتعبئــة رصيــد البطاقــة ،والـ ي
ـال فــإن الخيــار هــو أن يتــم الدفــع بصــورة
أكـ بـر ،ففــي الوضــع الحـ ي
مبـ ش
ـا�ة عــن طريــق «بابكــو» أو محطــات الوقــود ،ولــم يكــن هــذا
ين
المســتهلك� .ولكــن نأمــل مــع شــهر يوليــو/
خيــاراً عمليــاً لبعــض
ـ� بطاقــة «ســديم» بحلتهــا الجديــدة ،والــيت
تمــوز المقبــل ،تدشـ ي ن
ي
ز
ســتوفر عــدداً مــن الممـ يـرات ومــن بينهــا ســهولة الدفــع ،عــن طريــق
شــبكة «بنفــت» وعــن طريــق «ســداد» وطــرق أخــرى ،وهــذا يســهل
عــى الزبائــن الخدمــة .كمــا تشــمل التســهيالت الجديــدة قطــاع
الـ شـركات والــوزارات ومؤسســات الدولــة ،بحيــث يتــم توســيع نطــاق
المدفوعــات لتشــمل مــا هــو أكـ ثـر مــن الشــيكات المرصفيــة أو الدفــع
ـا� ،إذ ســنوفر قنــوات ت
المبـ ش
إلك�ونيــة للدفــع.
أ
أ
ت
ـي ندرســها ،توفـ يـر حوافــز لكســب «والء
ومــن المــور الخــرى الـ ي
أ
ف
ت
الزبائــن» ،وهنــاك عــدد مــن الفــكار الــي نناقشــها ي� ش
ال�كــة ،مثــل
ي
طــران عــن اســتخدام البطاقــة ف ي� محطــات الوقــود،
منــح أميــال ي
ف
ش
والدخــول ف ي� ش�اكــة مــع �كات االتصــاالت ي� البحريــن .وأحــب أن
أشـ يـر هنــا إىل أننــا نســاهم مــن خــال منــح البطاقــات كجوائــز ســوا ًء
ف� فعاليــات تخــص الــوزارات أو الجهــات أ
الهليــة ،مثــل أن ســاهمنا ف ي�
ي
احتفــاالت عيــد العمــال مــن خــال تقديــم بطاقــات «ســديم» للـ ت ز
ـرود
بالوقــود كجوائــز.
ومـــا هو مســـتوى قبـــول البطاقـــات ف ي� محطـــات توزيع
الوقـــود ف ي� البحرين؟
 بطاقة «ســـديم» مقبولـــة آ
الن ف ي�  32محطة وقـــود ش
منت�ة ف ي�
البحرين ،تشـــمل المحطات المملوكـــة لـ»بابكو» وعددها  16محطة.
ومســـتوى قبول بطاقة ســـديم اليـــوم يمثل نحـــو  65ف ي� المئة من
إجمـــال عدد المحطات البالغـــة  46محطة.
ي
وأنــوه هنــا ،إىل أن «بابكــو» ،تو ّفــر جميــع متطلبــات خدمــة ســديم
ف ي� المحطــات وتكاليفهــا الماليــة ،بمــا فيهــا توصيــل المحطــة بالشــبكة
وتوفـ يـر المعــدات التقنيــة ،ولكــن قـرار تشــغيل الخدمــة ف ي� المحطــة
يرجــع لمــاك المحطــة أنفســهم بالدرجــة أ
الوىل ،إذ تكــون هنــاك
رســوم بســيطة عــى تشــغيل الخدمــة.
57

حالي ـاً نعمــل عــى توصيــل  5محطــات وقــود بخدمــة «ســديم»،
كمــا ســنعمل عــى إيصــال  9إىل  10مــن محطــات الوقــود أ
الخــرى
المتبقيــة الســتكمال ربــط شــبكة «ســديم» بجميــع المحطــات،
والعائــق أمــام رسعــة اســتكمال جميــع المحطــات ،هــو أن مــوزع
الوقــود ( )fuel dispenserف ي� بعــض المحطــات قديــم ،وال يمكــن
ت
ت
ز
ـي
توصيــل تجهـ يـرات الك�ونيــة متطــورة وربطهــا بأجهــزة الدفــع الـ ي
تعتــر «ســديم» نظامــاً آليــاً متكامــا ً يرتبــط
توفرهــا «ســديم» ،إذ ب
بمــوزع الوقــود نفســه ،إذ يتــم ق ـراءة الفاتــورة النهائيــة مــن خــال
عــداد المضخــة نفســه .و»بابكــو» تســعى للعمــل عــى اســتكمال
ربــط جميــع محطــات وقــود البحريــن بخدمــة «ســديم» نهايــة العــام
الجــاري.
ما هـــي النظرة المســـتقبلية ت
الـــي تصبون إليها بالنســـبة
ي
لخدمة «ســـديم»؟
 أوالً ،نأمـــل بتغطية جميـــع مناطق البحرين وهـــذا ما ت
نق�ب
منـــه حالياً ،كمـــا أن هناك فكرة مطروحة ،بشـــأن تبادل اســـتخدام
البطاقة وتوســـيع نطاقها للـــدول المجاورة ،إذ تلقينـــا طلباً من أحد
مـــزودي الوقـــود ف ي� المملكة العربية الســـعودية إلتاحة اســـتخدام
ّ
ن
بـــن دول مجلس
«ســـديم» .وبذلـــك يمكـــن تبـــادل الخدمـــات ي
ن
التعـــاون .ومن هنـــا تكمن أهميـــة الربـــط إ ت
و� عـــن طريق
اللك� ي
شـــبكة «البنفت» أو يغ�ها.
هل دور البطاقة يقترص عىل دفع قيمة الوقود فقط؟
 الهـــدف من البطاقـــة كذلك ،تنظيـــم اســـتهالك الزبائن من
الوقـــود ،مثـــا ً بطاقة ســـديم تتيح للزبـــون الدخول عىل حســـابه
الخـــاص ومراقبـــة اســـتهالكه للوقود بشـــكل دقيـــق ومفصل ،بل
ين
المســـتهلك� مثل االبن
ويمكنه أن يضيـــف أفراد عائلتـــه إىل قائمة
والبنـــت ،وتنظيم اســـتهالك كل فرد مـــن العائلة.
وســنعمل عــى إطــاق تطبيــق خــاص وموقــع يم ّكــن الزبــون مــن
الدخــول إىل حســابه ،وأن يطّلــع عــى تفاصيــل اســتهالكه بالكامــل،
ين
تدشــ� بطاقــة «ســديم» بهويتهــا الجديــدة
وســيكون ذلــك مــع
خــال أشــهر.
ت
ال� تو ّفرونهـــا ف ي� مجال الوقود
وســـعتم دائرة المنتجـــات ي
ين
خصوصـــاً من خـــال منتج وقـــود
«أوكتـــن  ،»98كيـــف تق ّيم
أصداءه ف ي� الســـوق المحلية؟
بدأنـــا مـــن خالل ثـــاث محطـــات ف ي� تزويـــد الزبائـــن بوقود
ين
وتوســـعنا ف ي� هذه
«أوكتـــن  ،»98وهـــو ينتـــج خـــارج البحريـــنّ ،
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الخدمـــة يل�تفع عدد المحطات ت
تقدم هذا النـــوع من الوقود
الـــي ّ
ي
إىل  8محطـــات ،ونعمـــل عىل زيـــادة المحطـــات ت
الـــي توفر هذا
ي
وأنـــوه هنا ،أن وعـــي الزبائن ارتفع بالنســـبة الســـتخدام
المنتـــج.
ّ
ن
تقنـــن الدعم الحكومي
الوقود المناســـب للســـيارات ،خصوصاً مع
ي
ين
مهيـــأ لمواصفات محـــركات من أنواع
للوقـــود ،فمنتج
أوكتـــن ّ 98
ســـيارات محددة.
تحدثـــت عـــن الوعـــي مـــع ارتفاع أســـعار الوقـــود عىل
 ّ
مســـتوى المنطقـــة ،كيف تـــرون تغي� أنمـــاط االســـتهالك �ف
ي
ي
ت
الفـــرة الماضية؟
الســـوق المحليـــة خـــال
أعتقد أن وعي الناس ارتفع ،ففي الســـابق كنـــا نرى أن التوجه
ين
(أوكتـــن  ، )95ظناً مـــن البعض أنه
الســـتهالك الوقـــود «الممتاز»
�ض
ســـيكون أفضل للســـيارة ت
ح� لو لم يكن بال ورة النوع المناســـب
�ث
ين
(أوكت�
للســـيارة ،أو أن الســـيارة ال تتطلب أك من الوقود «الجيد»
تغ�.
 ،)91إال أن هـــذا المفهوم ي ّ
مثـا ف� الفـ تـرة الـ تـي ســبقت ارتفــاع أ
الســعار ،كان اســتهالك الوقــود
ًي
ي
«الممتــاز» يشـكّل  60ف� المئــة ،ف� حـ ي ن
ـ� يشـكّل «الجيــد»  40ف ي� المئــة،
ي
أي
الســعار أصبحــت الصــورة معكوســة ،فأصبــح
ولكــن مــع ارتفــاع
أ
ف
ث
الوقــود «الجيــد» هــو الكــر اســتهالكاً ليش ـكّل نســبة  60ي� المئــة.
ت
الــي تحقّقــت مــن زيــادة الوعــي ال
ي
وأشــر هنــا إىل أن الفائــدة ي
تأث�هــا عــى طبيعــة اســتهالك الفــرد فقــط ،بــل حــىت
يقتــر فقــط ي
ش
عــى مســتوى ال�كــة ،إذ كان إنتــاج الوقــود «الممتــاز» أعــى تكلفــةً
ـ� كانــت الفروقــات الســعرية بـ ي ن
مــن إنتــاج الوقــود «الجيــد» ،وحـ ي ن
ـ�
ن
كبــرة ،كان يعــ ذلــك تكبيــد ش
ال�كــة
الســعر العالمــي
والمحــ� ي
ي
ي
تكاليــف ث
أكــر نتيجــة اســتهالك «الممتــاز» عــى حســاب «الجيــد»
دواع حقيقــة ،وهــذا يع ـن ي بالمحصلــة النهائيــة تكاليــف
دون وجــود ٍ
داع لتحملهــا.
إضافيــة عــى كاهــل الدولــة ،لــم يكــن مــن ٍ
ما هي أ
الفكار الجديدة بالنسبة لمحطات الوقود؟
من أ
الفـــكار الجديدة ت
الـــي نعمل عليها ف ي� ش�كـــة «بابكو» هي
ي
طبق ف ي� كل
إدخال محطات الوقـــود المتنقلة ،وهذه الفكرة بـــدأت تُ ّ
المـــارات العربية المتحدة وبدأت قطـــر ف ي� الفكرة.
من إ
ـ� هــي إمكانيــة تنصيبهــا ف ي�
فكــرة المحطــات المتنقلــة بشــكل رئيـ ي
أي مــكان دون الحاجــة إىل أعمــال إنشــائية مكلفــة أو تحتــاج إىل وقــت
طويــل ،إذ تحتــوي هــذه المحطــة عــى خ ـزان خــاص ومــوزع وقــود
وتخضــع لجميــع مواصفــات الســامة والبيئــة العالميــة ،وال يحتــاج
تركيبهــا ســوى لقاعــدة ،إذ تقـ ّـدم الخدمــات بطريقــة متكاملــة مثــل أي
محطــة أخــرى ويمكــن نقلهــا مــن مــكان آلخــر بســهولة.
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المدير العام شل�كة البحرين الوطنية ي ن
للتأم� مسعود بدر

المدير العام لشركة البحرين الوطنية للتأمين
ً
متحدثا إلى «{»
مسعود بدر

«الوطنية للتأمين» تؤمن على حلبة
البحرين للسباقات ومشروعات كبرى
¡¡أكـــد المدير العـــام شل�كة البحرين الوطنية ي ن
للتأم� مســـعود بدر أن ش
ال�كة مســـتمرة ف ي�
الم�وعات االقتصادية الوطنية ف ي� البحرين بما فيهـــا ش
خدمـــة ش
م�وعات البنية التحتية والطرق
الم�وعات االقتصاديـــة مثل المجمعـــات التجارية والمصانـــع .ش
إىل جانـــب ش
و�كة البحرين
ت
الوطنيـــة ي ن
الـــي تتبعها
للتأم� ،هي إحـــدى ش�كات مجموعـــة
البحرين الوطنيـــة القابضة ،و ي
كذلـــك ش�كة البحرين للحياة إىل جانب ش�كات أخرى ف ي� قطاع المستشـــفيات والمســـاعدة عىل
وعـــر بدر عن ت ز
اعـــزاز ش�كة البحريـــن الوطنية بتقديم التغطيـــة التأمينية
وغ�ها .ب
الطريـــق ي
والمســـئوليات القانونية لحلبة البحرين للســـباقات منذ عدة ســـنوات ،إىل جانب ي ن
تأم� عملية
مشـــراً إىل أن ش
ال�كة ستواصل
نقل ســـيارات الســـباق من المطار إىل حلبة البحرين والعكس،
ي
ف
الم�وعـــات الصناعية � منطقة الحـــد و تال� ي ز
تعزيز جهودها مـــن خالل زيادة تغطية ش
ك� عىل
ي
الصغ�ة والمتوســـطة إىل جانب التأمينات الجديدة مثل «المســـئولية القانونية».
المؤسســـات
ي
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ال�كــة قامــت بتأمـ ي ن
وبـ ي ن
ـ� ش
ـ� بــدر إىل أن ش
م�وعــات تجاريــة وحيويــة
ف ي� البــاد ،مثــل مـ شـروع الكوبــري بالقــرب مــن دوار «ألبــا» ومجمــع
أ
الكثــر مــن ش
الم�وعــات الصناعيــة
الفنيــوز الجديــد إىل جانــب
ي
ين
التأمــ� المســاند
والعقاريــة ف ي� البــاد ،مؤكــداً عــى دور ش�كات
المحــ�.
لنهضــة االقتصــاد
ي

أ
ال بك� ف� ي ن
تأم� السيارات بالبحرين
ي

ال�كــة عــى قرابــة  17ف� المئــة مــن ســوق ي ن
وتســتحوذ ش
تأمــ�
ي
الســيارات ف ي� البحريــن ،إذ تبلــغ محفظــة أقســاط الســيارات لــدى
ش
ال�كــة نحــو  13مليــون دينــار للســيارات وقرابــة  10مليــون دينــار
للتأمينــات العامــة .إذ تبلــغ أقســاط التأمـ ي ن
ـ� لــدى ش
ال�كــة نحــو 22
مليــون دينــار.
وبخصــوص تأمـ ي ن
ـ� الســيارات ،أكــد بــدر إىل أن ش
ال�كــة حافظــت
ـ� ف� مجــال تأمـ ي ن
ن
ـ� الســيارات ،الفتـاً إىل
عــى ريادتهــا كأكـ بـر ش�كــة تأمـ ي ي
ف
ن
أن ش
ال�كــة تدخــل تحســينات مســتمرة ي� منتجــات تأمـ يـ� الســيارات،
ف
ومنهــا منتــج يقــدم خدمــة التصليــح ي� الوكالــة لمــدى الحيــاة إىل
جانــب خدمــة «مــن البــاب إىل البــاب».
وبخصــوص مــا إذا كانــت محفظــة الســيارات تحقــق نتائــج جيــدة،
أشــار بــدر إىل أن محفظــة تأمينــات الســيارات مــن المحافــظ المربحــة
ال�كــة ،إذ تبلــغ نســبة االحتفــاظ أ
ف ي� ش
بالقســاط بنســبة تصــل إىل  99ف ي�
ـ� ش�كات التأمـ ي ن
المئــة ،وهــي تعتـ بـر مــن أعــى نســب االحتفــاظ بـ ي ن
ـ�،
نظـراً للخـ بـرة الـ تـي تمتــع بهــا ش
ال�كــة ف ي� هــذا القطــاع.
ي

االبتكار والقيمة المضافة

ف
و� قطــاع الســيارات ،أكــد بــدر أن ش
ال�كــة البحرينيــة الوطنيــة
ي
ف
ن
ـ� ف ي� الوقــت الراهــن ،مــن
للتأمـ يـ� تصــب جهودهــا ي� الســوق المحـ ي
خــال توســيع نطــاق الخدمــات المقدمــة ،إذ مــد نطــاق تغطيــة
تأمــ� الســيارات إىل المملكــة العربيــة الســعودية ،ف� ي ن
ين
حــ� يجــري
ي
توفــر خدمــات مــد التغطيــة الشــاملة إىل دول مجلــس
دراســة
ي
التعــاون الخليجــي.
ن
ين
ش
للتأمــ� تركــز عــى
وبــ� بــدر إىل أن �كــة البحريــن الوطنيــة
ي
موضــوع االبتــكار وتقديــم خدمــات ذات قيمــة مضافة لحملــة بوالص
ن ف
و� هــذا الســياق إشــار إىل منتــج يتــم إضافتــه بقيمــة تقــدر
التأمـ يـ� ،ي
بنحــو  6أو  7دنانــر فقــط وتوفــر خدمــة تصليــح أ
العطــاب الطارئــة
ي
ف ي� المنــازل ثــاث مـرات ســنوياً ،ويمكــن إضافتهــا لبوليصــة الســيارة أو
بوليصــة تأمـ ي ن
ـ� المـنز ل.

المصانع ش
الصغ�ة والمتوسطة
وال�كات
ي
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ف
و� موضــوع التأمينــات للمؤسســات الصغـ يـرة والمتوســطة ،أشــار
ي
ف
ت
ن
ش
ـي
بــدر إىل أن ال�كــة ركــزت جهــودة للتأمـ يـ� عــى المصانــع ي� منطقـ ي
الحــد وسـ تـرة الصناعيتـ ي ن
ـ� ،إذ يتــم تغطيــة المصانــع ضــد الحريــق
أو ضــد تعطــل آ
الالت ،فلــو مثــا ً تعطــل المصنــع جــراء حريــق
لمــدة قــد تصــل لســتة شــهور فإنــه يتــم تعويــض المصنــع ج ـراء
ت
ت
ن
ـي قــد تنشــأ عــن
هــذا التعطــل ،أو حــى التأمـ يـ� ضــد المطالبــات الـ ي
حــوادث تــؤدي إىل إصابــات.
ف
ن
وبـ ي ن
ـ� بــدر إىل أنــه يعمــل ي� ش
ال�كــة الوطنيــة للتأمـ يـ� فريــق مــن
ـ� للتأمـ ي ن
المهندسـ ي ن
ـ� عــى المصانــع والـ شـركات الصغـ يـرة والمتوســطة
مــن خــال زيــارات ميدانيــة يتــم الوقــوف عــى بيئــة العمــل
ال�كــة إلصــدار بوليصــة التأمـ ي ن
والمعــدات والتجهـ ي ز
ـرات ف ي� مرافــق ش
ـ�.
الم�وعــات ،أشــار إىل أن ش
وبخصــوص ش
ال�كــة كذلــك تعمــل عــى
ـا� الشــاهقة آ
ن
زيــادة التأمينــات المقدمــة ش
والخــذة ف ي�
لم�وعــات المبـ ي
االزديــاد ف ي� البحريــن.
ف
و� نطــاق المحــات التجاريــة ،يتحــدث بــدر عــن خدمــة تقدمهــا
ي

ش
ال�كــة توفــر تغطيــة تأمينيــة شــاملة للمحــل تشــمل الحريــق والرسقة
أ
أو التوقــف عــن العمــل والســيولة ،وتحــدد الســعار بحســب حجــم
المحــل.

ين
تأم� المسئولية القانونية

ف
و� قطــاع الـ شـركات يواصــل المديــر العــام شل�كــة التأمـ ي ن
ـ� الوطنية
ي
حديثــه ،موضحــاً إىل إقبــال عــى ي ن
تأمــ� المســئوليات القانونيــة،
ين
الدارات
وتطــرق ف ي� هــذا الســياق ،إىل
تأمــ� أعضــاء مجالــس إ
ين
التنفيذيــ�  Directors and officers liabilityوالــذي أصبــح
وكبــار
ن
القبــال عليــه .وال يقتــر التأمـ يـ� عــى المســئولية القانونيــة
يرتفــع إ
ت
ش
للمهــن عــى قطــاع الــركات فقــط ،بــل حــى المستشــفيات ،كمــا
م�ايــداً مــن قبــل أ
ال�كــة تلمــس اهتمامـاً ت ز
يشـ يـر بــدر ،إىل أن ش
الطبــاء
أ
والمستشــفيات للحصــول عــى تغطيــة تأمينيــة ضــد الخطــاء الطبيــة
والشــكاوى الناتجــة عــن ممارســة مهنــة الطــب.

ين
تأم� ن ز
الم�ل «رخيص» لكن الوعي ضعيف

ف
و� التأمينــات الشــخصية ،يتحــدث مســعود بــدر عــن ضعــف
ي
الوعــي بأهميــة التأمـ ي ن
ـ� وخصوص ـاً المتعلــق بالمنــازل ،الفت ـاً إىل أن
أ�ض ار أ
المطــار والحرائــق الـ تـي تنتـ شـر أخبارهــا مـ ش
ـؤ� يجــب أن يلتفــت
ي
إليــه ،بأهميــة التأمـ ي ن
ـ� عــى المنــازل.
تأمــ� المنــازل �ف
ت
ويقــول بــدر إىل أن نســبة اخــراق منتجــات ي ن
ي
البحريــن يعتــر ضئ ـا جــداً مقارنــة مــع الــدول أ
الوروبيــة والــدول
ً
ب
ت
ـي قــد تصــل حـ تـى  80ف ي� المئــة ،وخصوصـاً مــع الظــروف
المتقــدم الـ ي
وأشــر هنــا إىل أننــا ف ي� هــذا العــام
الطبيعيــة القاســية ف ي� الخــارج،
ي
بالخصــوص تلقينــا طلبــات لتعويضــات جــراء أ
المطــار ولكــن مــن
المصانــع ش
وم�وعــات بنــاء.
وبــ� أن ســعر ي ن
ين
تأمــ� المــنز ل رخيــص قــد يبــدأ مــن  40دينــاراً
وغ�هــا ،ولكــن هنــاك قصــور ف ي�
بحريني ـاً ويشــمل الحريــق والرسقــة ي
ين
التأمــ�.
الوعــي بشــأن أهميــة

منتجات جديدة

ت
الــي تنــوي ش
ال�كــة طرحهــا أو
وبخصــوص المنتجــات الجديــدة ي
ت
ال� ي ز
كــر عليهــا ،تطــرق المديــر العــام ش
لل�كــة البحرينيــة الوطنيــة
ال ت
القبــال عــى التأمـ ي ن
للتأمـ ي ن
لك�ونيــة،
ـ� ضــد الهجمــات إ
ـ� إىل تزايــد إ
إذ شــهدت ش
ال�كــة زيــادة ف ي� بيــع هــذا النــوع مــن البوالــص ف ي� الفـ تـرة
أ
ال�كــة تسـ ي ن
خ�ة.وأشــار إىل أن ش
ـتع� بـ شـركات عالميــة لتقديــم مثــل
ال ي
كبــرة
خــرة ي
هــذه المنتجــات المبتكــرة ،وخصوصــاً أنهــا تتطلــب ب
للتعــرف عــى مســتوى المخاطــر ف ي� هــذه التأمينــات المتخصصــة
جداً.وأشــار إىل أن االهتمــام بالحصــول عــى بوالــص التأمـ ي ن
ـ� ضــد
ال ت
لك�ونيــة ،يكــون أعــى عــادة مــن
قرصنــة المعلومــات أو الهجمــات إ
قبــل الـ شـركات المتخصصــة ف ي� الخدمــات الماليــة.
القبــال عــى تأمـ ي ن
ـ� ش
الم�وعــات الهندســية،
وتوقــع بــدر زيــادة إ
ت
ت
الــي تنشــأ عــن
والــي تشــمل إ
الصابــات والمطالبــات والحــوادث ي
ي
ف
ث
الم�وعــات .وبخصــوص ش
أعمــال البنــاء ي� ش
الم�وعــات المتعــرة
وتغطيــة عمــل المقاولـ ي ن
ـ� أو مــاك المـ شـروع لعــدم إنجــاز المـ شـروع،
أشــار إىل أن هنــاك منتجــات تأمينيــة خاصــة تعالــج موضــوع التعــرث
ولكــن ينبغــي التقــدم للحصــول عــى تغطيــة تأمينيــة خاصــة لمثــل
هــذا النــوع مــن المنتجــات.
ت
الن�نــت إىل
كمــا تحــدث بــدر عــن زيــادة المنتجــات المتاحــة عـ بـر إ
ن
لتضمــ� منتجــات ي ن
ين
وتأمــ� الحريــق
تأمــ� المنــازل
جانــب العمــل
ي
ف
ن
ضمــن الخدمــات المتاحــة ي� الموقــع ،إذ تــم إتاحــة تأمـ يـ� الســيارات
عــر الموقــع إ ت ن
وتوفــر أجهــزة  kioskوهــي
و�
ي
وتجديدهــا ب
اللكــر ي
ف
منصــات خدمــة ذاتيــة متواجــدة ي� الفــروع.
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بسيسو :اندماج «سوليدرتي»
و«األهلية» بنهاية العام يخلق
أكبر شركة تأمين إسالمي
¡¡أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة
ت
أك� ش�كة تكافـــل ف ي� العالم،
ســـوليدر� ،وهي ب
ي
شأ�ف بسيســـو ،أن العمـــل جـــار الســـتكمال
اندماج ش�كة أ
ت
ين
للتأم� ش
ســـوليدر�
و�كة
الهلية
ي
للتكافـــل العام خـــال العام الجـــاري؛ لخلق
أك� ش�كة ي ن
تأم� إســـامي (تكافـــل) ف ي� البحرين،
ب
ف
ين
تأمـــن ي� البحريـــن.
أكـــر  3ش�كات
وإحـــدى ب
ف
وأوضـــح بسيســـو ي� لقـــاء مع «الوســـط» ،أن
ت
مشـــركة مـــع ش
ال�كة
المجموعة شـــكلت لجنة
أ
ت
الهليـــة ش
ســـوليدر� للتكافـــل العام،
و�كـــة
ي
لدراســـة جميع نواحي االندمـــاج ،بما فيها عدد
الفـــروع المطلوبة بعد عمليـــة االندماج ،مؤكداً
أن هـــدف ش
أكـــر قدر
ال�كـــة هو اســـتيعاب ب
ف
ين
الموظف� ي� الكيان الجديد .وأشـــار
ممكن من
أ
بسيســـو إىل أنه ســـيجرى تحويل ش
ال�كة الهلية
للتأمـــن إىل ش�كة ي ن
ين
تأم� إســـامية ،قبل أن يتم
ت
ســـوليدر� للتكافـــل فيها ضمن
إدماج ش�كـــة
ي
كيـــان واحد ،عـــى أن يتم الحفـــاظ عىل إدراج
ش
ال�كـــة باســـمها الجديد ف ي� بورصـــة البحرين.
ت
سوليدر� شأ�ف بسيسو
الرئيس التنفيذي لمجموعة
ي

وتوقــع أن تبلــغ أقســاط التأمـ ي ن
ـ� المســجلة تحــت ش
ال�كــة الجديــدة
لل�كتـ ي ن
نحــو  85مليــون دوالر ،بحســب آخــر أرقــام ش
ـ�.
وبخصــوص المجموعــة ي ن
بــ� بسيســو ،أن المجموعــة حققــت نمــوا
ف
ف
ف
ت
ـي تعمــل فيهــا ،ي� الوقــت الــذي
ي� العمليــات ي� مختلــف الــدول الـ ي
تخارجــت فيــه بنجــاح مــن الســوق ي ز
المال�يــة ،كمــا أتمــت عمليــة
توســعة ف� أ
ف
الردن ،وتــدرس فــرص اســتحواذ واندمــاج ي� الســوق
ي
ف
يــ� نــص اللقــاء:
الســعودية .ي
و� مــا ي
 ف ي� البداية ،ما هي خطة المجموعة بالنسبة للتوسع؟
المحـــ� ،كما تعلمـــون ،اســـتحوذت مجموعة
عـــى المســـتوى
ي
أ
ف
ت
ش
ســـوليدر� عىل نســـبة تبلـــغ  71.4ي� المئـــة من ال�كـــة الهلية
ي
ين
للتأمـــن عن طريـــق طرح عـــام اختيـــاري ف ي� بورصـــة البحرين.
وخـــال العام الجاري فإن خطتنا أ
الساســـية ف ي� الســـوق المحلية
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تت�كـــز عىل تحويل ش�كـــة أ
للتأمـــن إىل ش�كة ي ن
ين
تأم� إســـامية
الهلية
ت
ســـوليدر� للتكافل العـــام ف ي� ش�كة واحدة
ودمج عملياتها مع ش�كة
ي
مدرجـــة ف ي� بورصة البحرين.
 أين وصلتم ف ي� هذه المساعي؟
لل� ي ن
الدارة ش
كتــ� ومــرف
 حاليــا يتــم التشــاور مــع مجالــس إن
ش
البحريــن المركــزي ،وتــم تشــكيل لجنــة مختصــة مــن ال�كتـ يـ� تنظــر
ال�كــة أ
ف� جميــع النواحــي المتعلقــة بعمليــة االندمــاج بـ ي ن
ـ� ش
الهليــة
ي
ت
للتأمـ ي ن
ش
ـوليدر� التكافــل العــام.
ـ
س
ـة
ـ
ك
و�
ـ�
ي
ف
 إذاً نتحـــدث عن زيـــادة � حجم ش
ال�كـــة الجديدة وحجم
ي
أ
ال قساط؟
ت
ســـوليدر� التكافل العام وهـــي ش�كة مغلقة ،هي من
 ف ي� الواقع،
ي
ال�كة أ
ســـتندمج ف� أ
الهلية ،فالخطة هي الحفاظ عـــى إدراج ش
الهلية
ي
ف ي� بورصة البحرين بعد تحويل نشـــاطها إىل النشـــاط إالسالمي.

إذا اخذنـــا عـــى أرقام عـــام  ،2016فنحن نتحدث عن أقســـاط
تفـــوق  85مليـــون دوالر ،وهي أ
لل� ي ن
الرقـــام الفعلية ش
كتـــن ،وهذا
يجعـــل الكيان الجديـــد من ي ن
ب� ش
الكـــرى ف ي� قطاع
الـــركات الثالث
ب
ين
التأمـــن ف ي� البحرين.
دعنا نتحدث رصاحة عـــن المخاوف ت
الـــي تت�افق مع عمليات
ي
االندماج ي ن
بـــن ش
ومص�
ال�كات بشـــكل عام ،وهي عـــدد الفروع
ي
ين
الموظف� ،كيـــف تتعاملون مع ذلك؟
ت
ال� ي ن
كتـــن ش
الـــي تحدثت عنها وهـــي ممثلة من ش
وال�كة
 اللجنـــة ي
القابضة ،تنظـــر إىل جميع النواحـــي المتعلقة وجـــزء منها الفروع.
ننظـــر إىل جميـــع الفـــروع الموجـــودة ،والهـــدف الحفاظ عىل
أ
ين
ال� ي ن
الفضـــل من ش
فرعـــن ف ي� نفس المنطقة،
كت� ،مثال إذا كان هناك
ســـنبحث أي الفروع أ
الفضل ونبقي عليه .وبالطبع ســـتكون شـــبكة
الحال.
أك� من الوضـــع
الفـــروع ب
ي
كب� مـــن الفروع،
ولكـــن ال أعتقد أننـــا نتحدث عن إغـــاق جزء ي
ربما لـــدى ش
ال�كة الجديـــدة بعد االندمـــاج قرابة  7فـــروع تغطي
جميع مناطـــق البحرين.
ال�كـــة أ
ت
ين
للموظف� ســـواء ف ي� ش
ســـوليدر�
الهلية أو ف ي�
بالنســـبة
ي
التكافـــل ،ال اعتقد أنـــه ينبغي أن يكـــون هناك مخـــاوف ،واللجنة
تنظـــر ف ي� الموضوع ،ومن الســـابق ألوانـــه الحكم.
ال� ي ن
ولكـــن ال أعتقد أن هناك دواعـــي للقلق ،فمع اندمـــاج ش
كت�
أكـــر ،وهدفنا هـــو أن نســـتوعب جميع
فـــإن الفـــرص ســـتكون ب
ين
المكان.
الموظف� بقـــدر إ
 ت
م� تتوقعون أن يتم إنجاز خطة االندماج؟
 هدفنــا هــو أن يتــم االندمــاج قبــل نهايــة العــام الجــاري أو بدايــةالعــام المقبــل ،ولكــن ذلــك ســيكون خاضعــا بالطبــع لموافقــة
الجهــات الرســمية.
ت
لل� ي ن
ال� ستمثلها عملية االندماج ش
كت�؟
ما هي إ
الضافات ي
أكـــر من الفروع إىل جانب محفظة أقســـاط
 ســـيكون هناك عدد ب
ف
ن
تحســـن ي� مجال
أك� ف ي� الســـوق ،وســـيكون هناك
ي
أكـــر ،وحصة ب
ب
خدمة الزبائن.
وكيف سيتم توزيع الحصص ف� ش
ال�كة الجديدة؟
ي
ت
الـــي يجري العمل
 هـــذا ســـيتم تحديده ضمن عمليـــة التقييم ي
عليها .
 مـــا هي الخطـــة بالنســـبة للمنتجـــات بعد إطـــاق الكيان
ا لجد يد ؟
ال�كتـــان تقدمان مختلف منتجات ي ن
 طبعا ش
التأم� ،ونســـعى بعد
إطالق الكيان الجديـــد ت
لل� ي ز
ك� عىل بعض التأمينـــات المختصة مثل
ت
الصغ�ة
ال� تختص بالمؤسســـات
ي
 Credit insuranceوالمنتجـــات ي
والمتوسطة.
ت
ســـوليدر� ،وكمـــا تعلم أن قطاع
 اذا تحدثنـــا عن مجموعة
ي
ف
ين
التأمـــن أمام تحد يتعلـــق باالبتـــكار ي� خضم المنافســـة ،ما
الذي تعملـــون عليه ف ي� هذا الســـياق؟
 نقوم بصفة مســـتمرة بمتابعة الســـوق ،الموضوع ليس ف ي� خلق
منتجات جديدة ،ولكـــن هي ت
اخ�اق بعض مكونـــات المجتمع.

ت
ت
ســـوليدر�-
الـــي نعمل عليها من خالل
ي
ومن أهـــم الموضوعات ي
ال ت
لك�ونية ،إذ عملنا ما يســـمى
البحريـــن هي تقديـــم الخدمـــات إ
بنظـــام المحطة الواحـــدة ،فمن خالل أي فرع من فروع ســـوليدر�ت
ي
التأم� أو تجديـــد ي ن
ف� البحرين ،تســـتطيع الحصـــول عىل ي ن
التأم� أو
ي
تقديـــم المطالبـــات ،وهو يوفر قيمـــة مضافة عاليـــة لزبائننا ،ففي
جميـــع الفروع هناك موظـــف مع�ن بفحص المطالبـــات ،فنحو 90
ف ي� المئـــة من مطالبـــات الحوادث تتم تســـويتها ف ي� الفروع.
ومـــن أ
المور ت
الـــي عملنـــا عليها ،هـــو إصدار وتجديـــد بوالص
ي
ال ت
ين
لك�ونية دون الحاجـــة لزيارة الفروع.
التأم� من خالل القنـــوات إ
ونعمل حاليا عىل حملـــة من خالل وســـائل التواصل االجتماعي؛
مـــن أجل ت
اخ�اق فئات مجتمعية لتوعيتها بشـــأن منتجـــات ي ن
التأم�،
أســـاس
وخصوصـــا جيل الشـــباب الـــذي أصبح يتواصل بشـــكل
ي
مـــن خالل وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ،وهذا يشـــكل فرصة لنا
ين
التأم�.
لتعريفهم بمنتجـــات
ت
ال� تـــرى أنه يمكن تحقيق نســـب ت
اخ�اق
فما هـــي المنتجات ي
ي� المجتمع؟
 ي ن
الم�نزل
تأم� الســـيارات كمـــا تعلمون هو إجباري ،نتحـــدث عن
ي
والشـــخص مثل ي ن
الكث� من
وغ�ه .هنـــاك ي
تأم� الســـفر والصحـــي ي
ي
التأمينات ت
الـــي ال يعرفها الناس.
ي
أ
أعتقـــد أن الفئة العمريـــة أو جيل اللفية ،من  20إىل  30ســـنة،

غـــر تقليدية.
وع� طرق ي
أكـــر ،ب
يجـــب التواصل معهم بشـــكل ب
ت
ســـوليدر� تعمل ف ي� عـــدة دول ،هـــل تحدثنا عن
مجموعـــة
ي
تطور عمـــل المجموعة خـــارج البحرين؟
ف� أ
الردن ف ي� العــام  2015اســتحوذنا عــى ش�كــة هنــاك وتــم إنهــاء
ي
ف
ش
عمليــة الدمــج ي� العــام  ،2016وأطلقنــا شــعار ال�كــة الجديــد تحت
ـوليدر�» ،ونحــن نســتفيد مــن خ�تنــا ف� أ
ت
اســم «سـ
الردن مــن خــال
ب
ي
ي
ف
ت
ـي يجــري العمــل عليهــا ي� البحريــن مــع
تجربــة
االندمــاج الجديــدة الـ ي
ال�كــة أ
الهليــة للتأمـ يـ�.ن
ش
وحققــت ش�كتنــا أ
الردن نتائــج ممتــازة لتحقــق مســتوى ربحيــة ف ي�
المرتبــة الثالثــة تقريبــا ،وترتيبهــا الرابــع أو الخامــس ف ي� الســوق مــن
ين
بــ�  27ش�كــة تقريبــا.

ف
الدارة ف ي� الربــع
تغيــرات عــى مجلــس إ
امــا ي� الســعودية ،فطــرأت ي
الثالــث مــن العــام الجــاري ،وحدثــت نقلــة نوعيــة ،وكنــا ف ي� المرتبــة
الرابعــة مــن حيــث الربحيــة ف ي� الســوق الســعودية .ونــرى بــوادر
مشــجعة ف ي� أول شــهرين مــن هــذا العــام.
مجلــس إدارة ش
ال�كــة ف ي� الســعودية ،ينظــر بجديــة إىل موضــوع
التوســع مــن خــال االســتحواذات أو االندماجــات ،إذ تشــجع
الســلطات الســعودية القطــاع هنــاك عــى مثــل هــذه الخطــوات.
يز
وماذا عن السوق
المال�ية؟
تخارجنـــا من ي ز
مال�يـــا منتصف العـــام  ،2016وكان تخارجا ناجحا
بعوائـــد مجزيـــة ،تلقينا عرضا مـــن ش�كة زيـــورخ الدوليـــة شل�اء
ش
ال�كة.
ت
ســـوليدر� ف ي� البحريـــن ،كيف هـــي نتائج
إذا تحدثنـــا عـــن
ي
العـــام 2016؟
ين
ش
التأمـــن نمت بنســـبة تقريبا تبلغ
المـــؤ�ات إيجابية ،فأقســـاط

ف
 10ي� المئة.
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«الوطنية للسيارات» ستفتتح
معرضًا جديدًا للسيارات بمدينة
عيسى في مايو المقبل
¡¡كشـــف المدير العام ش
لل�كـــة الوطنية
للســـيارات ،رمزي بـــركات ،عـــن أن ش
ال�كة
بصـــدد افتتـــاح معـــرض جديد للســـيارات
ف ي� مايـــو /أيـــار المقبل وســـيكون موقعه ف ي�
مدينـــة عيىس ،كما ســـتفتتح ش
ال�كـــة مركز
خدمات جديد وســـيقدم خدمـــات الصيانة
لجميـــع الســـيارات .و»الوســـط» التقـــت
المدير العـــام ش
لل�كة الوطنية للســـيارات،
رمـــزي بركات ،الـــذي يمتلك تجربـــة طويلة
ف ي� قطـــاع الســـيارات ف ي� الواليـــات المتحدة
والـــرق أ
أ
الوســـط تمتـــد أل ث
ش
كـــر
مـــر يك
ال ي
بخ�ة واســـعة ف ي�
مـــن  18عاماً ،كمـــا يتمتع ب
مجال تطويـــر وإدارة أ
العمـــال حيث تطمح
ش
ال�كـــة الوطنيـــة للســـيارات مـــن خالله
ين
معاي� الكفـــاءة وإدارة الكلفة مع
لتحســـن
ي
االرتقاء بمســـتوى الخدمات ش
بال�كة إىل أفق
أعىل كمـــا كانت هـــي دائماً سياســـة ش
ال�كة
يـــ� نص اللقاء:
الوطنية للســـيارات .وفيما ي

هل لك أن تعطينا نبذة عن ش
ال�كة منذ تأسيسها؟
ف
تأسســـت ش
وتعت�
ال�كة الوطنيـــة للســـيارات ي� العـــام  ،1988ب
إحدى الـــوكاالت الرائدة للســـيارات وهي الوكيل الحـــري لهوندا،
س ،وكاديـــاك ف ي� مملكة البحريـــن .كما انها
وشـــيفروليه ،وجي إم ي
ش�كة تابعـــة مملوكة بالكامـــل شل�كة البحرين للتســـهيالت التجارية
ت
ال� تملك أيضاً تســـهيالت البحرين ،المؤسســـة الماليـــة المرموقة
ي
ف ي� البحرين.
ش
وال�كــة الوطنيــة للســيارات هــي ش�كــة ذات مســئولية محــدودة
تملكهــا ش�كــة البحريــن للتســهيالت التجاريــة (تُعــرف أيضــاً باســم
تســهيالت).
ش
ش
وقــد أصبحــت �كــة البحريــن للتســهيالت التجاريــة �كــة عامــة
قابضــة ف ي� العــام  ،1993وتقــدم مســتويات ال تضاهــى مــن منتجــات
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المدير العام ش
لل�كة الوطنية للسيارات رمزي بركات

وخدمــات الســيارات مــن خــال ش
ال�كــة الوطنيــة للســيارات.
وتوفــر ش
ال�كــة الوطنيــة للســيارات مجموعــة متنوعــة مــن الســيارات
بــد ًء مــن الموديــات االقتصاديــة إىل الســيارات الراقيــة الـ تـي تتمـ ي ز
ـر
ي
بالفخامــة.
ث
ش
وتضــم ال�كــة أكــر مــن  500موظــف مــن ذوي الكفــاءة والخـ بـرة
العاليــة ،أ
المــر الــذي ســاهم ف ي� تعزيــز قدرتهــا عــى توفـ يـر خدمــات
ال تضاهــى لمــا بعــد البيــع ،فضــا ً عــن تقديــم أعــى مســتويات
الجــودة ف ي� تســويق الســيارات ،وتلبيــة متطلبــات العمــاء باهتمــام
فائــق .وتملــك ش
ال�كــة أربعــة فــروع تنتـ شـر ف ي� جميــع أنحــاء البحريــن
ف
يز
المثــال ،بمــا ي� ذلــك مركــز خدمــة الســيارات
وتتمــر بموقعهــا
ي
ف
الشــامل � الســهلة الــذي تــم تجهـ ي ز
ـره بأحــدث المعــدات ،وخدمــة
ي
ف
مســاعدة الزبائــن ي� الحــاالت الطارئــة عــى مــدار  24ســاعة ،فضال ً عن
ف
وبالضافــة إىل مركــز
خدمــة توصيــل الزبائــن إىل أي مــكان ي� البحريــن .إ

الســهلة ،تملــك ش
اقيــا لســيارات
ال�كــة الوطنيــة للســيارات
ً
معرضــا ر ً
ف
هونــدا وجـ نـرال موتــورز ،ومركـزاً لقطــع الغيــار والخدمــات ي� منطقــة
سـ تـرة والــذي يضــم أيضـاً المكتــب الرئيــ� ش
لل�كــة ،إىل جانــب فــرع
ي
ف
س ديلكــو والصيانــة وقطــع الغيــار،
ي� منطقــة ع ـراد لخدمــات أيــه ي
وفــرع متخصــص ف ي� قطــع الغيــار ف ي� منطقــة مدينــة حمــد.
كيف تصف الحصة السوقية ش
لل�كة ف ي� سوق البحرين؟
تشـــهد الحصة الســـوقية ش
لل�كـــة الوطنيـــة للســـيارات تزايداً
مســـتمراً عامـــاً بعد عـــام ف ي� ســـوق مملكـــة البحريـــن ،عىل رغم
صعوبـــة الســـوق االقتصـــادي واســـتمرار المنافســـة القوية.
ت
الـــي تقدمهـــا ش
ال�كة لتنال رضـــا زبائنها
ما هـــي الخدمات ف ي
ضمن المنافســـة ش
ال�سة ي� ســـوق السيارات؟

ش
�ء إلرضاء وراحة زبائننـــا ،أن اهتمامنا ف ي� زبائننا
نحـــن نعمل كل ي
لهـــو دليل عىل نجـــاح ش
ال�كة وتطورها .ولجميع معارض الســـيارات
ف ي� المملكة توجد منافســـة ش�ســـة منها أســـعار وخدمات وعروض،
ســـرى مســـتوى
ولكن عندما يدخل الزبون معارضنا شل�اء ســـيارته ي
يز
منـــدو� المبيعات
والممـــزة ،حيث يتحىل جميع
الخدمـــة الرسيعة
بي
بخ�ة ف ي� الخدمة لجميع ســـيارات ش
ف ي� ش
ال�كـــة وتوجيه الزبون
ال�كة ب
ألي نوع من الســـيارات يحتـــاج ،كما تقدم ش
ال�كـــة خدمة الموافقة
البنكيـــة خـــال  20دقيقة إذا توفـــرت جميع أوراق بيانـــات الزبون،
حيـــث يضم كذلـــك خدمة ي ن
التأم� ،ورسعة تســـليم الســـيارة خالل
 3أيـــام كحد أقىص.
ما هي أحدث الســـيارات ت
الـــي تم طرحها ف ي� ســـوق البحرين
ي
ت
ال� ســـيتم تدشـــينها خالل العام
مؤخراً ،وما نوعية الســـيارات ي
2017؟
ين
تدشـــن الســـيارات الجديـــدة من هونـــدا ســـيفك مؤخراً،
تم
ز
بل�ر ،وعىل نهايـــة العام الجاري
وشـــفروليه ماليبو ،تراكـــس وتريل ي
ين
تدشـــن ســـيارة شـــفروليه  Chevrolet Equinoxالجديدة
ســـيتم
ف
ن
تدشـــن أكاديا ،أمـــا كاديالك
س» تم
ي
كليـــاً .ي� ســـيارات «جـــي إم ي
ين
تدشـــن ســـيار ي ن
ين
تدشـــن
ت� XT5و ،CT6حيـــث أنه وبعد
فقد تـــم
ش
هذه الموديـــات من الســـيارات ارتفعت مبيعات ال�كـــة الوطنية
للســـيارات خالل الربـــع أ
الول من العـــام الجاري.
 هـــل هنـــاك معـــارض جديـــدة أو مراكز خدمات ســـيتم
ت
الفـــرة المقبلة؟
افتتاحهـــا خـــال
نعم يوجـــد توجه من ش
ال�كـــة الفتتاح معرض للســـيارات ومركز
خدمـــات متكامـــل حيث ســـتقوم ش
ال�كـــة بافتتاح معـــرض جديد
للســـيارات ف ي� مايو /أيار المقبل وســـيكون موقعـــه ف ي� مدينة عيىس،
كمـــا ســـتفتتح ش
ال�كـــة مركـــز خدمات جديـــد وســـيقدم خدمات
الصيانة لجميع الســـيارات.
ما هي تطلعاتكم المستقبلة ف� ش
ال�كة؟
ي
نظـــرة ش
ال�كة الوطنيـــة للســـيارات الحالية والمســـتقبلة هي أن
ق
نحافـــظ عىل خدمـــة زبائننا بـــأر� المســـتويات ،وأن ندعم جميع
ت
الـــي نقدمها ،كما
عملياتنـــا بالتكنولوجيا مـــن أجل تطوير الخدمات ي
إننا ســـنقوم بافتتاح مراكز بيـــع وخدمات ف ي� أنحـــاء مملكة البحرين
لك نكون أقـــرب لزبائننا.
ي
مـــاذا بالنســـبة لقســـم الســـيارات المســـتعملة ،وما هي

ي ت
ال� تقوم بها ش
ال�كة ف ي� فحص الســـيارات المســـتعملة
المعاي� ي
لتكـــون مضمونة؟
نعت�ها «ســـيارة مســـتعملة مضمونـــة» ونعرضها للبيع،
قبل أن ب
ينبغـــي أن تجتاز الســـيارة إجـــراءات الحصول عىل هذه الشـــهادة،
ت
وال� تشـــمل فحص الســـيارة وإنجـــاز أي تصليحات الزمة.
ي
وتخضع الســـيارة لفحص ث
أكـــر من  110نقـــاط ميكانيكية لضمان
أنهـــا تعمل بأفضـــل حال .كما تخضـــع لصيانة شـــاملة وطالء كامل
لنضمن حصـــول الزبون عىل «ســـيارة مســـتعملة مضمونة» بجودة
السيارة الجديدة.
هنـــاك الكث� مـــن أ
الحاديث عن مســـتقبل الســـيارات ذاتيه
ي
القيـــادة ،ما مدى اســـتعداد منطقة الخليج الســـتقبال مثل هذا
النوع من الســـيارات وخصوصاً ف ي� مملكـــة البحرين؟
نحن ف ي� ش
الســـت�اد وبيع
ال�كة الوطنية للســـيارات عىل اســـتعداد
ي
مثل هـــذا النوع مـــن الســـيارات حينما تنجـــز المصانـــع أ
الجنبية
تصنيع هذه الســـيارات «ذاتية القيـــادة» .ونحـــن ف ي� منطقة ش
ال�ق
أ
الوســـط والســـيما ف ي� البحرين يجـــب أن نكون جاهزيـــن لمثل هذه
ن
أنـــي أتوقع خالل الســـنوات القليلـــة المقبلة أن
الســـيارات ،حيث ي
تتطور المنطقـــة ونكون جاهزين إلســـتقبالها.
بالمع� آ
ن
الخر (الهجينة)
 بالنسبة إىل الســـيارات الكهربائية أو
ف
هل ســـتطرح ش
ال�كة مثل هـــذا النوع من الســـيارات ي� البحرين،
ت
وم� سيكون ذلك؟
نحـــن ف ي� ش
ال�كـــة الوطنيـــة للســـيارات لم نســـتورد الســـيارات
الهجينة ،إنما شـــفروليه تنتج نوعـــاً واحداً من الســـيارات الكهربائية
«شـــفروليه فولت» وهـــذه الســـيارة كهربائية وليســـت موجودة ف ي�
ال�ق أ
منطقة ش
الوســـط.
صحيـــح أنه توجد ســـيارات كهربائيـــة ف ي� البحريـــن ولكنها قليلة
جداً بالنسبة إىل ســـيارات الب�نز ين .فالســـيارات الكهربائية بحاجة اىل
تطويـــر ف ي� البـــىن التحتيـــة من أجل تســـهيل اســـتعمالها ،ونحن ف ي�
أ
ش
غـــر مســـتعدين تماماً لها ،ولكـــن بالطبع
الـــرق الوســـط ما زلنا ي
نأمل أن تجهـــز هذه البـــىن التحتية ف ي� المســـتقبل القريب.
 ما هي اســـتعدادات ش
الك�ى
ال�كة الستقبال ســـباق الجائرة ب
لسباق الفورموال 1ف ي� البحرين؟
 بدأنا ف ي� ش
ال�كة الوطنية للســـيارات االســـتعداد الســـتقبال سباق
الكـــرى للفورموال  1منذ نحو  5أشـــهر تقريبـــاً ،ونحن قد
الجائـــزة
ب
زودنا الفنادق بســـيارات كاديـــاك منها فندق أمـــواج روتانا ،وفندق
الفورســـزونز ،ت
يز
ح� نـــادي كابتال كلـــوب ،حيث يســـتقبل الحدث
تأج� الســـيارات
كبـــراً من الزوار وتـــم االتفاق مـــع مكاتب ي
عـــدداً ي
ببيعهم ســـيارات متنوعة اســـتعداداً للحدث.
ت
ال� ســـتكون تزامناً مع اســـتضافة
ماهـــي العروض الجديدة ي
البحرين لســـباق الفورموال 1؟
بالنســـبة ش
لل�كة الوطنية للســـيارات دائماً لدينا عـــروض مغرية
وحاليـــاً لدينا عروض عىل ســـيارات التاهو واليوكـــن و كاديالك خالل
اســـتضافة البحرين لســـباق الفورمـــوال  ،1ي ز
وتتم� هذه الســـيارات
العائل وبمواصفـــات تجعلها مرغوبة لـــدى الجميع.
بحجمهـــا
ي
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¡¡ 40عامـــاً ت
فـــرة كافيـــة لتكتســـب ش�كة
ين
تأم� وطنية مثل ش
ال�كـــة البحرينية الكويتية
ف
ين
للتأم� ،ســـمعة مرموقة ي� الســـوق المحلية،
والقـــدرة عـــى معرفـــة احتياجـــات وتلبية
المحل مـــن المنتجات
احتياجـــات الســـوق
ي
التأمينيـــة ،ســـواء ف ي� التأمينات الشـــخصية
ين
ين
التأمـــن الصحـــي
تأمـــن الســـيارات أو
أو
ين
وغ�هـــا مـــن أنواع
والتأمـــن عـــى الحيـــاة ي
ش
ويســـت�ف الرئيـــس التنفيذي
التأمينـــات.
ين
ش
للتأمـــن إبراهيم
لل�كـــة البحرينية الكويتية
لل�كة وقطـــاع ي ن
الريـــس المســـتقبل ش
التأم�
ال�كة ت ز
ف ي� البحريـــن ،إذ يؤكد أن ش
ســـزيد من
ال ت
يز
لك�ونية
ترك�ها عىل اســـتخدام القنـــوات إ
ف ي� تســـويق المنتجـــات التأمينيـــة ،إىل جانب
التعـــاون مع ش�كات عالميـــة إلطالق منتجات
تأمينيـــة جديـــدة ف ي� الســـوق البحرينية ألول
ال�كة ت
مـــرة .وأكد الريـــس أن ش
الـــي تحتفظ
ي
بتصنيـــف ن
مال قوي ،ســـتدرس
ي
ائتما� ووضع ي
أي فرص جديـــدة ف ي� عملية االســـتحواذ ،مع
بـــدء العمل لرفـــع حصتها ف ي� ش�كـــة التكافل
الدوليـــة إىل  63.68ف ي� المئة مـــن خالل ش�اء
الســـامي ف ي� ش
ال�كة.
حصة بنـــك البحريـــن إ
يل نـــص اللقاء:
وفيمـــا ي

لل�كة البحرينية الكويتية ي ن
الرئيس التنفيذي ش
للتأم� إبراهيم الريس

إبراهيم الريس لـ «{»:

البحرينية الكويتية للتأمين:
منتجات تأمينية جديدة وإطالق
الخدمات إلكترونيًا
ت
ال� يشـــهدها
مـــع التطـــورات التكنولوجيـــة المتســـارعة ي
العالم وتطور قنـــوات االتصاالت ،أين تقف ش
ال�كـــة البحرينية
الكويتيـــة من هـــذه التطورات؟
ض
لقد أقـــر مجلس إدارة ش
المـــا� خطته للثالث
ال�كـــة ف ي� العام
ي
الســـنوات الممتـــدة مـــن  2017إىل  ،2019وقد تناولـــت عىل هذه
الخطـــة ت
ال� ي ز
كـــز عـــى اســـتخدام التكنولوجيا ،إىل جانـــب تطوير
ن
والفـــي ش
الداري
لل�كة.
الخدمات والمنتجـــات التأمينية والـــكادر إ
ي
وبالفعـــل بدأنـــا خطـــوات مهمة ف ي� هـــذا الســـياق ،ونعتقد أن
ف
توف� حلول ت
إلك�ونية ســـهله ومريحة لخدمة
المستقبل ســـيكون ي� ي
الزبائن دون الحاجـــة إىل زيارة فروع ش
ال�كـــة ،إذ قمنا بتطوير موقع
أ
ال�كـــة إ ت ن
ش
و� من حيـــث رسعـــة الداء والتصميـــم وإمكانية
اللكـــر ي
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عـــر الهاتـــف النقال ،كمـــا بدأنا خـــال العام
التصفح بســـهوله ب
ض
ت
الن�نت ،وقد
الما�  2016بيع التأمينات الشـــخصية عن طريـــق إ
ي
القت استحســـانا مـــن الزبائن.
وأنـــوه هنا ،إىل أننـــا أول ش�كـــة ف� البحرين تقـــدم خدمة ي ن
تأم�
ي
الســـيارات مع خدمة تجديد تســـجيل السيارة الســـنوي ،وذلك بع�
ال ت
لك�ونيـــة ف ي� وقت واحد ،وبحســـب االحصاءات
بوابة الحكومـــة إ
ف
ت
ز
الشـــهرية ،فـــإن هناك نمـــوا م�ايدا ي� اســـتخدام هـــذه القنوات
ال ت
لك�ونية.
إ
هل لكـــم أن تحدثونا عن التطـــورات الجديـــدة ف ي� منتجات
ش
ال�كة؟

حاليـــا نقدم عـــددا مـــن المنتجـــات ت
الـــي تخـــص التأمينات
ي
ت
ال� تتعلـــق بالســـيارات ،ويوجد لدينا
الشـــخصية مثـــل التأمينات ي
عدد من أنوع الســـيارات مثـــل الفئة االقتصاديـــة والفئات المتقدمة
عـــر ت
ت
االن�نـــت إىل جانب التأمينـــات الم�نز لية،
والـــي يمكن ش�اؤها ب
ي
تأمـــن أ
كمـــا يمكن أ
ين
المراض المســـتعصية
للفـــراد الحصـــول عىل
وتأمـــن الســـفر ي ن
ين
وغ�ها
()critical illness
وتأم� العمالـــة الم�نز لية ي
أ
مـــن المنتجات الخاصـــة بالفـــراد ،إىل جانب المنتجـــات المتعلقة
بقطـــاع ش
ال�كات.
يز
ممـــزات بالتغطيـــة التأمينية ف ي�
نعمـــل باســـتمرار عىل إضافـــة
ت
منتجاتنـــا ،وتوســـيع ي ز
الـــي يحصل عليها زبائـــن البحرينية
المم�ات ي
ين
للتأم�.
الكويتيـــة
مثـــا ف� ي ن
تأم� الســـيارات ،اتفقنا مع ش�كة التســـهيالت التجارية
ي
التأم� للســـيارات ت
مـــن أجل تقديم خدمـــات ي ن
الـــي توفرها ش
ال�كة
ي
مـــن مختلـــف العالمـــات التجارية ،إذ نعـــد لمنتج خـــاص شل�كة
التســـهيالت التجارية.
ونحن نتعاون مـــع ش�كات عالمية لطرح منتجـــات تأمينية جديدة
ومبتكرة ف ي� السوق المحلية.
اســـرعى انتباهـــي منتج أ
ت
المـــراض المســـتعصية ،هل لك

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

كمـــا تعلم ،فـــإن بعض أ
الخطـــرة أو المســـتعصية
المـــراض
ي
كب�ة أو الســـفر لخـــارج البالد ،وهو
قد يتطلـــب عالجها تكاليـــف ي
كب�ة ،ومـــع هذا المنتـــج التأمي�ن
ما تي�تـــب عليه ت ز
ال�امـــات مالية ي
ي
(أمل) ســـيكون بمقدور الفرد الحصول عىل تغطيـــة تأمينية يحصل
أ
ت
ال�
عليهـــا كمبلغ نقدي عنـــد إصابته ال قدر هللا بأي مـــن المراض ي
يغطيها هـــذا ي ن
التأم� ،وذلك بقســـط ســـنوي ف ي� المتناول.
ماذا تشمل هذه أ
المراض؟

مم�اتـــه أنـــه يغطـــي  12مرضـــا من أ
 ي ز
الخطـــرة مثل
المـــراض
ي
أ
وغ�ها مـــن المراض الصعبـــة ،وما
الرسطـــان والفشـــل الكلـــوي ي
أ
أ
يز
يم� القســـط أنه رخيص مقارنـــة بالتغطيات الخـــرى ،ويمكن لي
فرد االســـتفادة مـــن هذه التغطية ،ولكن أ
للســـف مـــازال المجتمع
ين
التأمـــن ف ي� مختلـــف مناحي
بحاجـــة لمزيد مـــن التوعيـــة بأهمية
ا لحيا ة .
ين
التأم� ف ي� حياتنا ،هـــل تلمس اهتماما
 كما تفضلت بأهميـــة
ن
ين
ز
بالتأم� عـــى العمالة الم�لية؟

نعـــم ،نلمـــس اهتمامـــا وتوجها ف ي� هـــذا الجانـــب ،ليس فقط
أ
ت
ت
ال�
عىل صعيـــد الفراد بل ح� عىل مســـتوى ســـفارات الـــدول ،ي
بـــدأت تتوجه لحصول العامـــل عىل التغطية التأمينيـــة عند قدومه
تســـر ف ي� هـــذا االتجاه.
للعمـــل .أعتقد أن عددا من الســـفارات
ي
التأمـــن الصحـــي ،الكث� من أ
ين
بالحديـــث عن
الفـــراد ينتظر
ي
ت
ش
ال� يعمـــل فيها أن تؤمـــن عليه صحيا
من ال�كة والمؤسســـة ي
ن
ين
لـــدى إحدى ش�كات
يع� عـــدم القدرة عىل
التأمـــن ،فهل ذلك ي
الحصـــول عىل تغطية بشـــكل فردي؟
التأم� الصحي متاح أ
 ي ن
للفراد بشـــكل ش
مبا� ،ويمكن ألي شـــخص
أن يـــزور أي فـــرع ويحصل عـــى التغطيـــة الصحية لـــه ولعائلته
وعـــى جميع المستشـــفيات ف ي� البحرين.
 إذ تحدثنـــا عـــن المطالبـــات ،كيـــف تتعاملـــون مـــع هذا
الموضـــوع؟

والتأم� الصحـــي من ث
ين
ين
أكـــر التأمينات
تأمـــن الســـيارات
 يعـــد
ت
أكـــر ،ولذلك تعمـــل ش
ال�كة
تعت� فيهـــا معدل الخســـارة ب
الـــي ب
ي
عـــى مراعاة الزبائـــن ومراعاة مصلحـــة ش
ال�كة بهامش ربح بســـيط
ومعقـــول قد ال يتجـــاوز الخمســـة ف ي� المئة ،وخصوصـــا مع وجود
منافســـة قوية؛ فهذان القطاعـــان هما اللذان يقـــودان نمو ي ن
التأم�
ف ي� البحرين.
ين
التأم� عىل ش
الم�وعات؟
هل تلمسون تحسنا ف ي�
 نعـــم ،البحرين تشـــهد عـــددا من ش
م�وعـــات البنيـــة التحتية
ش
والم�وعـــات الصناعيـــة مثـــل :الخط الســـادس شل�كـــة ألمنيوم
البحريـــن (ألبـــا) وخـــط أنابيـــب النفـــط الجديـــد ي ن
بـــن البحرين
الدول
والسعودية وتوســـعة مصفاة النفط وتوســـعة مطار البحرين
ي
القطاع�ن
وغ�ها مـــن ش
ش
الم�وعـــات ف ي�
والم�وعـــات إ
ي
الســـكانية ،ي
ت
والـــي ســـتحتاج بالتأكيد لتغطيـــة تأمينية.
العام والخـــاص
ي
نتوقـــع أن نـــرى المزيد مـــن ش
الم�وعـــات خالل العـــام 2017
ت
والـــي ســـتنعكس إيجابـــاً عىل قطـــاع ي ن
التأم�.
ي

ب� ت
ين
 نســـمع ي ن
التأمـــن عىل
فـــرة وأخـــرى مطالـــب بتفعيل
ث
التأم�ن
القروض عند التع� عن الســـداد ،كيف تســـاهم ش�كات
ي
ف
ت
ال� تقدمهـــا البنوك؟
ي� موضوع القـــروض ي

هنـــاك نوعـــان مـــن ي ن
التأم� عـــى القـــروض المقدمـــة للبنوك
ين
التأمـــن عىل قـــروض الرهن العقـــاري ويتم
ف ي� البحريـــن ،أولهـــا
عـــادة بصورة فرديـــة من قبـــل أ
الشـــخاص الر ي ن
اغبـــن ف ي� الحصول
كب�ة نســـبياً ،إذ يطلـــب البنك من الزبـــون الراغب
عىل تمويـــات ي
ين
التأمـــن ،الحصول عـــى تغطية تأمينيـــة ،وهناك
الحصول عـــى
ين
التأمـــن عىل مجموع
نوع آخر وهـــو القروض الشـــخصية ،إذ يتم
إجمـــال القروض
محفظة القروض بشـــكل ســـنوي بحســـب حجم
ي
ا لمقد مة .
وعـــادة مـــا تكـــون التغطية ت
الـــي تتعلـــق بالقروض هـــو عند
ي
حـــدوث حالة وفـــاة ال قدر هللا ما يعفـــي الورثة مـــن تحمل عبء
توف�هـــا مثال ف ي� حـــاالت التخلف
القـــرض ،وهناك تأمينـــات يمكن ي
عن الســـداد لســـبب ي ن
مع� مثل تـــرك الوظيفة ،ولكن عـــى البنك
ين
ش
�ء تقريباً ،عدا
ش�اء هـــذه التغطية .نســـتطيع
التأمـــن عـــى كل ي
لمعايـــر المخاطرة ال�ت
ت
والـــي ال تخضع
مســـائل الربح والخســـارة
ي
ي
ي
التأم�.ن
تعمل وفقهـــا ش�كات
ي
وســـأعطيك مثال عىل التغطيات الواســـعة ت
الـــي تقدمها ش�كات
ي
ف
ت
ين
ال� قد تشـــهدها الـــدول ،قد
التأمـــن ،مثـــا ي� حاالت الكســـاد ي
تلجـــأ البنوك لطلـــب تغطيـــة تأمينيـــة لتغطية القـــروض ف ي� حال
خـــر الزبون وظيفته نتيجـــة أ
الوضاع االقتصاديـــة الصعبة ،وعليه
ســـيحصل البنك عـــى تغطية ت
لفـــره معينة  6أو  7شـــهور مثال.
ين
التأمـــن ف ي� البحرين ،هل
يبدو أنـــك متفائل من نمو ســـوق
لمســـتم تحســـنا ف� أ
ش
القســـاط التأمينية المكتتبة لـــدى ال�كة
ي
ين
البحرينية الكويتيـــة
للتأم�؟
ين
التأمـــن لدى ش
ال�كة بنســـبة تبلـــغ  10ف ي�
نعـــم ،نمت أقســـاط
مســـتقبل ،وبحســـب الخطة
المئـــة ،ونتوقـــع أن يكون هناك نمو
ي
ف
ت
ت
الـــي نعمـــل وفقها ،نأمـــل أن نحقق نســـب نمو جيـــدة ي� الف�ة
ي
ا لمقبلة .

 أين تجد فرص النمو؟
أعتقـــد أن ي ن
التأم� الهنـــدس عىل ش
م�وعات المقاوالت ســـتكون
ي
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فيه فـــرص نمو جيـــدة ف� ت
الف�ة المقبلـــة ،وخصوصا مـــع زيادة عدد
ي
ش
الم�وعـــات ف ي� البنية التحتية.
ال ت
لك�ونية ،هل تنوون زيـــادة عدد فروع
مـــع تطوير القنـــوات إ
ش
ال�كة ف ي� البحرين؟
الخـــرة فرع ســـار وهو آ
الفـــرة أ
ت
الن يعمـــل عىل مدار
افتتحنـــا ف ي�
ي
أ
أ
خ� يكون لدينا  5فروع تغطي مختلف محافظات
الســـبوع ،وبالفرع ال ي
ش
مبـــا�ة بع�
البحريـــن ،كما يمكـــن للزبون الحصول عـــى الخدمات
و� أو زيارة فرع ســـار ف� الجازة أ
ت ن
الســـبوعية.
ي إ
الموقـــع إاللك� ي
وبالنســـبة لفروع المطالبـــات ،هناك فرع ســـلماباد الـــذي يتلقى
مطالبـــات الزبائـــن ،كما فتحنـــا حاليـــا ف ي� المحرق المجـــال للتقدم
بالمطالبـــات ،وهنـــاك فاحصـــون يتلقـــون الطلبات بشـــكل يومي.
عىل ماذا ت
س�كزون مستقبال لتقديم منتجاتكم التأمينية؟
كما ذكـــرت ،الخطة حاليا هي تال� ي ز
ك� عىل التســـويق وبيع التغطيات
ن
ت
ت
و� الذي
التأمينية بع� القنـــوات إاللك�ونية بمـــا فيها الموقع إاللكـــر ي
كبـــرة ،إىل جانب التطبيقات عـــى الهواتف الذكية.
شـــهد تطويرات ي
عـــر التطبيقات
مـــا نريده بشـــكل
أســـاس أن تتـــم المبيعـــات ب
ي
ف
ن
ت
ت
و� بدأنا بالتأمينات
والمنصـــات إاللك�ونية .فمثـــا ي� الموقع إاللكـــر ي
التأم� ،ت ز
الجديدة ثم دشـــنا خدمـــة تجديد خدمـــة ي ن
ونع�م توســـيع
منتجاتنـــا من خـــال القنـــوات إال ت
لك�ونية.
 تركز المؤتمرات المالية المتخصصة ســـواء ف� ي ن
التأم� أو العمل
ي
الكفـــاءات والقيادات �ف
المال ،عىل أهمية المـــوارد ش
الب�ية وخلق
ي
ي
أ
القطاع ،كيف تتعاملون مـــع هذا المر؟
 ش
ال�كـــة تؤمن بأهمية صقل مهـــارات موظفيها من خـــال الدورات
ف
والبعثات للحصول عىل المؤهالت � مجـــال ي ن
التأم� وتطوير قدراتهم،
ي
ن
الموظف� لدورات محليـــة وخارجية،
نقوم بشـــكل مســـتمر بابتعاث
ي
هناك تقريبا  50موظفا يســـتفيدون بصورة ســـنوية مـــن دورات يتيحها
معهـــد البحرين للدراســـات المرصفية ،كمـــا نقوم بإرســـال موظفينا
للخـــارج ف ي� ورش عمل ونـــدوات متخصصة ،وذلك مـــع ش�كات عالمية
من بينها ش�كات إعـــادة ي ن
تأم�.
وضعتـــم خطتكم للثـــاث ســـنوات المقبلة ،كيـــف تقيمون
ين
التأم�؟
التحديات الراهنـــة ف ي� قطـــاع
ت
ال� نواجهها ،فالســـوق
بالطبع المنافســـة هي من ب
أكـــر التحديات ي
ف
كب� من
البحرينية ســـوق
صغـــرة ي� الوقت الـــذي يوجد فيه عـــدد ي
ي
ش
ال�كات المتنافســـة ،وهذا يحتم علينا رفع مســـتوى الخدمة والجودة،
ف
ال�كة البحرينيـــة الكويتية ي ن
وهو عمل مســـتمر نقوم به ي� ش
للتأم� من
خالل تطوير المنتجـــات وخدمة الزبائن.
مثال ،ف� قطاع الســـيارات و ي ن
التأم� الصحي ،نرى أن المنافسة جعلت
ي
أ
كب� ليكون مقاربا لطاقة االحتفاظ ش
لل�كات،
لمســـتوى
تهبط
ســـعار
ال
ي
كب� من الخطر يصل إىل ث
أكـــر من  90ف ي� المئة،
إذ يتم االحتفـــاظ بجزء ي
حـــن تتم إعادة ي ن
ف� ي ن
تأم� النســـبة المتبقية .وهذا يشـــكل عامل ضغط
ي
الـــركات وخصوصا مع هبوط أ
كب�ا عىل ش
الســـعار ،وهـــذا الوضع لن
ي
يكون ف� صالح ش�كات ي ن
التأم�.
ي
أ
الحال لســـعار الطرف
 إذاً هـــل ترون أهمية مراجعة الســـقف ي
الثالث؟
ين
لتأمـــن الطرف
 ال أعتقـــد أن الســـعر المحدد من قبـــل الحكومة
الغ�) هو المشـــكلة ،بعض ش
ال�كات تعطي حســـومات
الثالـــث (ضد ي
أ
عن التســـع�ة أ
الصلية ،وعليه فالمنافســـة حاليا عىل السعار بالدرجة
ي
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أ
الوىل.
أعتقـــد أن الســـقف معقـــول ،والحكومـــة تريد أن تراعـــي مصالح
ين
التأمـــن «طرف ثالث» هـــو ف ي� حدود
المواطـــن ،ومـــن جانب آخر فإن
ن
التأم� ،والنســـبة المتبقية هي
 15ف ي� المئـــة فقط ،من
إجمال أقســـاط ي
ي
لل�كات الموازنـــة وتغطية التكاليف ،ي ن
ين
للتأم� الشـــامل ،وعليه يمكن ش
ب�
النوع� من ي ن
هذيـــن ي ن
تأم� الســـيارات.
أعتقد قبـــل الحديث عن أ
الســـعار المحددة للطـــرف الثالث ،عىل
التأم� أن تبيع التغطية بالســـعر أ
ش�كات ي ن
الصـــ� وليس أقل ش
بع�ين
ي
أو  30ف ي� المئـــة ،وبعدهـــا يمكـــن الحكم بشـــكل أدق عىل مســـتوى
التســـع�ة المحددة من قبـــل الحكومة.
ي
مع ضغط المنافســـة ،هل تفكرون ف ي� التوســـع ف ي� نشـــاطات
أخرى مثل المستشـــفيات أو ورش تصليح الســـيارات؟
ســـركز عىل نشاطنا أ
 ن
الســـاس ،ش
فال�كة البحرينية الكويتية أثبتت
أي
ين
التأمـــن ،وأعتقد أن
ســـاس وهو
نفســـها ف ي� مجال نشـــاط العمل ال
ي
نجاحنـــا هو ف ي� هـــذا المجال الذي عملنـــا فيه منذ أك�ث من  40ســـنة
تســـع�
خ�ة ف ي� مجال
ي
وحققنا نتائـــج جيدة ،وهـــذا بالطبع تطلـــب ب
المنتجـــات بطريقة فنيـــة ومهنية صحيحـــة ،إذ توجد طـــرق علمية
للتســـع� وخصوصا ف� الســـيارات و ي ن
التأم� الصحي.
ي
ي
تســـع� منتجـــات ي ن
التأم� ،أال تـــرون أن تخفيض
 ف ي� موضوع
ي
أ
أك� من الزبائن؟
السعار يســـتقطب أقســـاطا ب
شـــخصيا ،ال أرى أن معيـــار حجـــم أ
القســـاط هـــو ف ي� حد ذاته
تســـع� دقيق وعلمـــي ،فبمقدور أي ش�كة
مقياس للنجاح ،دون وجود
ي
أ
�ث
بســـهولة أن تستقبل أقســـاطا أك  ،بع� تخفيض الســـعار ،والذي قد
ت
ش
ال�
تم بطرق
ليســـت مهنية أو علمية .لكـــن ذلك قد يـــؤدي بال�كة ي
أ
تتبـــع هذا الســـلوب ،إىل تحقيق أرباح فنية ضعيفـــة تؤثر عىل عملها،
ت
يســـرعي انتباه
وهـــذا ما نراه ف ي� القطاع بشـــكل عـــام ،وذلك يجب أن
مجالس إدارات ش
ال�كات لهذا الموضـــوع وخصوصا مع ارتفاع التكاليف
وهبوط أ
السعار.
 ف ي� خضـــم هذه المنافســـة وصعوبة الســـوق ،كيف تقيمون
ال�كة البحرينيـــة الكويتية ي ن
وضـــع ش
للتأم�؟

تعت� ش�كـــة ي ن
ال�كـــة ف� وضـــع مال ي ن
 ش
التأم�
مت� وقـــوي ،حيث ب
ي
ي
ف
ش
المبـــا� الوحيـــدة ي� البحرين الحاصلة عىل تصنيف  A-من مؤسســـة
ن
االئتما� ،مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة،
«أيه إم بيســـت» للتصنيف
ي
وبالطبـــع الحصـــول عىل هـــذا التصنيـــف المرتفع من هـــذه الوكالة
العالمية يتطلب وضعـــا إداريا وماليا قويا ،إىل جانـــب أن ش
ال�كة تعيد
ن
تأميناتهـــا لدى ش�كات عالمية مرموقة بتصنيف
ائتمـــا� مرتفع ،إذ تجرى
ي
مراجعة هـــذا التصنيف بصورة ســـنوية من قبل فريق من المؤسســـة
العالمية.
ما الـــذي ســـتضيفه عملية االســـتحواذ عىل ش�كـــة التكافل
الدوليـــة ش
لل�كة؟
أعتقـــد أن فرص النمو ف ي� الســـوق المحلية محـــدودة ،واالندماج
واالســـتحواذ عىل ش�كات أخرى سيســـاعد ف ي� تعزيز فرص النمو ،ولذلك
ين
للتأمـــن ف ي� ش�كة التكافل
بدأنـــا ف ي� خطوة رفع حصة البحرينية الكويتية
الدوليـــة إىل نحو  64ف ي� المئـــة ،والخطة هي أن تبقـــى «التكافل» ش�كة
قائمة وتقدم منتجات ي ن
التأم� إالســـامية.
ولـــو وجدت فرص أخرى أمام ش
ال�كة لالســـتحواذ فإننا ســـندرس
هذه الفرص بجدية.
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مدير عام البلدية:

خطة للتجميل وحملة للتخضير
والنظافة وإزالة تراكمات الرمال
¡¡بذلت بلدية المنطقة الجنوبية جهودا جبارة اعتباراً من شـــهر مـــارس /آذار 2017ف ي� تجميل
ين
وتزي� شـــوارع المحافظة الرئيســـية المؤدية إىل حلبة البحرين الدولية لسباقات الرسعة ،حيث
أ
ت
ال� تشـــهد حضوراً
تســـتعد هذه المحافظة الحتضان أحد ب
أكـــر الحداث الرياضية العالمية ي
جماه�ياً واســـعاً من مختلف دول العالم.
ي
الســابيع أ
وعكفــت البلديــة خــال أ
الربعــة الماضيــة عــى إضفــاء
أجــواء االحتفاليــة وتهيئــة الطــرق والشــوارع الرئيســية أ
بالعــام
ض
ـا� ،والــذي يخلــص ف ي� النهايــة إىل
والزينــة الموائمــة للحــدث الريـ ي
توفــر بيئــة وصــورة نمطيــة متكــررة ف ي� أذهــان الجمهــور والمــارة
ي
ض
الريــا� ،مــا يجعــل البــاد تعيــش الحــدث فعــا.
بالحــدث
ي
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ف
و� حديــث لمديــر عــام بلديــة المنطقــة الجنوبيــة عاصــم
ي
عبــدهللا عبداللطيــف حــول جهــود البلديــة المســاعدة ف ي� تنظيــم
ـا� أ
ض
الكـ بـر ف ي� مملكــة البحريــن ،وهــو ســباق الفورمــوال
الحــدث الريـ ي
 ،1قــال عبداللطيــف لـــ «الوســط» :إن «البلديــة بــدأت ف ي� تنفيــذ
خطــة وضعهــا قســم ت ز
المن�هــات والحدائــق ،لتجميــل الشــوارع

المؤديــة إىل حلبــة البحريــن الدوليــة ،ضمــن اســتعدادات البــاد الســتضافة
ســباق الفورمــوال  ،1حيــث ســيتم تزيـ ي ن
ـ�  300نخلــة ف ي� شــارع خليــج البحريــن
ف
ف� االتجاهـ ي ن
بالنــارة الليليــة
ـ� ،و 138شــجرة ي� الشــارع المــؤدي إىل الحلبــة إ
ي
والشــبكية ،كمــا تــم االنتهــاء مــن زراعــة  24نخلــة ف ي� اسـ تـراحة الــزالق».
وأفصــح المديــر العــام عــن إطــاق البلديــة «حملــة ف� ت
الفــرة مــن 1
ي
مــارس /آذار ت
حــى  1أبريــل /نيســان ،2017لتنظيــف أحــواض النخيــل ف ي�
شــارع المعســكر وشــارع الشــيخ ســلمان وشــارع الــزالق ،تشــمل تنظيــف
أ
الشــجار وتقليــم النخيــل».
ض
الخــراء مــن خــال
وأشــار عبداللطيــف إىل أنــه «تــم تكثيــف الرقعــة
ض
زراعــة النخيــل والزهــور الموســمية والمســطحات الخــراء عــى جوانــب
ومثلثــات الشــوارع ،كمــا قامــت البلديــة بزراعــة جميــع الشــوارع المؤديــة
إىل الحلبــة».
وعــى صعيــد متصــل ذي أهميــة بالغــة للبلديــة ،أكــد المديــر العــام أن
«قســم متابعــة خدمــات النظافــة كثــف حمــات النظافــة وتوفـ يـر العمــال
آ
والليــات ف ي� الشــوارع الرئيســية المؤديــة إىل حلبــة البحريــن الدوليــة ،وكذلــك
المناطــق المحيطــة بهــا ،مــن خــال إزالــة المخلفــات والرمــال عــى جوانــب
الشــوارع والطرقــات».
وأوضــح عبداللطيــف أن «البلديــة تســخر كل طاقاتهــا مــن أجــل المســاهمة
مــع جميــع الجهــات المعنيــة بتنظيــم الســباق ف ي� تعزيــز الصــورة الحضاريــة
للبحريــن ،متمني ـاً أن يحقــق ســباق الفورمــوال  1كالعــادة النجــاح المنشــود،
وأن تقـض ي العوائــل البحرينيــة والمقيمــون والضيــوف وزوار مملكــة البحريــن
القادمــون إليهــا مــن الخــارج وقتــا طيبــا ف ي� مشــاهدة الســباق ف ي� أجــواء ملؤهــا
البهجــة والمــرح».
أ
وتمثــل أعمــال الزينــة المضيئــة وتنويــر الشــجار وتنظيــم المســطحات
ض
ت
الــي تحمــل عبــارات حــب البحريــن أو
الخــراء بالمجســمات المضيئــة ي
شــعار ســباق الفورمــوال  ،1وغ�هــا ،عنــر جــذب للكثــر مــن أ
الرس البحرينية
ي
ي
وكذلــك المقيمـ ي ن
ـ� اللتقــاط الصــور والتجــول ف ي� شــوارع المحافظــة الجنوبيــة
الرئيســية ضمــن أجــواء احتفاليــة مختلفــة ،ولطالمــا شــهدت الشــوارع
المزينــة ازدحامـاً مروريـاً بفعــل جهــود بلديــة المنطقــة الجنوبيــة المذكــورة،
حيــث يكتــظ الــزوار ت ز
بال�امــن مــع انعقــاد جــوالت الســباقات ،ولــم يعــد
يختلــف تمامـاً عــن أ
الجــواء االحتفاليــة بالعيــد الوطـن ي وعيــد جلــوس عاهــل
البــاد حـ ضـرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة.

تزيين وإنارة
 438نخلة
وشجرة بشوارع
«الجنوبية»
استعدادًا
لسباقات
الفورموال 1
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سائقو الفورموال 1

76

فريق فيراري
ت
ال� صعد بها إىل منصة التتويج.64 :
 عدد المرات ي

سيباستيان فيتل

ت
ال� فاز بها.1 :
 عدد بطوالت العالم ي
 عاد ف ي� العام  2013لفريق يف�اري للمرة الثانية.
 ف ي� العـــام  2012وقع عقداً ليعود إىل عالـــم الفورموال  1مع
لوتس ف ي� العام .2012
مســـرته إىل
 تـــرك ف ي� العام  2010عالـــم الفورموال  1لينقل
ي
عالـــم الـــر يال .تنفـــس ف ي� المرتبة  11مـــن بطولة العالـــم للر يال.
حقـــق أفضل نتيجة لـــه ف ي� المركـــز الســـابع ف ي� ألمانيا.
 أدت االنتقـــادات ف ي� العـــام  2009إىل
جعلـــه يفقـــد االهتمـــام ،يغ� أنـــه عاد
إىل منصـــة التتويـــج ف ي� المركـــز الثالـــث
ن
الثـــا� ف ي� هنغاريا
ف ي� موناكـــو ،والمركـــز
ي
فـــراري الوحيد
وليحقـــق
أخـــراً فـــوز ي
ي
ف
ف ي� العـــام  2009ي� بلجيـــكا.
وت�ته ف ي�
يغ� أنـــه فقـــد ي
الســـباقات أ
الخـــرى
ين
حـــن توقـــف
الفريـــق عن
تطو يـــر
.F 6 0
 ف ي�
ا لعـــا م
2 0 0 8
كانـــت بدايته
قوية ف ي� الموســـم قبل أن يفشل
ف� التأهـــل ف� ت
فـــرة التأهيالت.
ي
ي
أنهـــى العام وهـــو يلعب دوراً
مهماً ف ي� دعم زميلـــه ف ي� الفريق
فلي� ماســـا ،عىل رغـــم رقمه
بي
القياس الـــذي يوازي أرسع 10
ي
دورات .وقع عقـــداً من جديد
ين
فـــراري.
لموســـم� مـــع
ي
 ف ي� العـــام  2007فاز خالل
أ
فـــراري ف ي�
ظهـــوره الول مـــع ي
ت
أســـراليا وحقـــق  5ســـباقات
بمـــا فيهـــا ف ي� الجولـــة النهائية
ف
ال�ازيـــل ،إذ جـــاء من بعيد
ي� ب
الســـائق� أ
ين
الول
ليفـــوز بلقب

كيمي رايكونن

ن
ألما�
 الجنسية :ي
ت
ال� صعد بها إىل منصة التتويج68 :
 عدد المرات ي
ت
ال� فاز بها4 :
 عدد بطوالت العالم ي
ف
يطال بعد ســـنوات
 انتقـــل ي� العـــام  2014إىل فريق يف�اري إال ي
مـــع فريقه الســـابق ريد بل.
ين
الســـائق� الذين يفوزون ببطولة العالم لثـــاث مرات ف ي�
 أصغر
أ
تاريـــخ الفورموال  ،1ودخل أيضاً أبواب الشـــهر الذين فـــازوا بالبطولة
لثالث مرات متتاليـــة ف ي� العام .2012
ين
الســـائق�
 بـــرز ف ي� العـــام  2011مع فريق ريد بل وأصبح أصغر
الذيـــن يفوزون ببطولة العالم لمر ي ن
ت� ف ي� تاريـــخ الفورموال  1بعد أن فاز
بأربع جوالت .فـــاز بأحد ش
ع� ســـباقاً وحقق رقماً قياســـياً بحلوله 15
مرة ف� المركز أ
ف
الول ي� بداية الســـباق.
ي
 ف ي� العـــام  2010وعـــى رغـــم ارتكابـــه بعـــض
الخطـــاء و أ
أ
العطـــال التقنيـــة -وتنافســـه مع خصمه
ف
وت�ة الســـباق جعلته
ويـــر -إال أن ي
زميلـــه ي� الفريـــق ب
أ
يحـــل ف ي� مركز االنطالق الول  10مرات ويفوز بخمســـة
ســـباقات ليصبح أصغـــر أبطال الفورمـــوال  1بتاريخ
هـــذه الرياضة .جاء مـــن المركـــز الثالث ف ي�
تال�تيب العـــام ليفوز باللقـــب بعد أن
أ
ف
أبوظ�.
فاز بالجولـــة ال ي
خـــرة ي� ب ي
 حقق المركـــز أ
الول لريد بول ف ي�
العام  2009للمرة أ
الوىل وفاز بالســـباق
الصـــن ،قبـــل الفوز مجـــدد ًا �ف
ين
ف ي�
ي
سيلفرســـتون وســـوزوكا .حقق نرصاً
أخـــراً ف ي� نهاية الموســـم ف ي� ســـباق
ي
الجائزة الك�ى ف
�
أبوظ� ما ســـاعده
ب
ب
ي
ف
ي ن
الثا� ف ي� بطولة
ي� الوصـــول إىل المركز ي
ين
السائق� .
 ف ي� العام  2008شـــهد الموسم
أ
الول الكامـــل لـــه ف ي� الفورموال  1عىل
فوزه بالبطولة ليصبح أصغر الفائزين
بعد ســـباق مونزا الرطب .أنهى
الســـباق ف ي� المرتبة الثامنة من
التصنيـــف مـــع  35نقطة.
كانت جائزته هـــي االنتقال
من فريق تورو روســـو إىل
فريق ريـــد بـــل ف ي� العام
.2009
 أصبـــح ف ي� العـــام 2007
ين
الســـائق� من حيث إحـــراز النقاط
أصغر
ين
ح� وقـــف ف ي� وجـــه ســـائق ب ي� إم دبليو
ف
روبـــرت كوبيـــكا ي� ايندي وأنهى الســـباق
ف ي� المرتبـــة الثامنة .وحصل عـــى مكان ف ي�
فريق تورو روســـو بعـــد ســـباق الجائزة
الكـــرى ف ي� هنغاريا وســـمح للفريق بإحراز
ب
أفضل نتائجه ت
حـــى ذلك الوقـــت وحل ف ي�
المرتبة الرابعـــة ف� ي ن
الص�.
ي
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فريق مرسيدس
فالتيري بوتاس

ت
ال� صعد بها إىل منصة التتويج0 :
 عـــدد المرات ي

ت
ال� فاز بها0 :
 بطوالت العالم ي
 انتقـــل ف ي� نهايـــة العام  2016إىل فريق مرســـيدي قادما من
فريقه الســـابق ويليامز
 ف ي� العام  2012كان ســـائق االختبارات الرســـمي لدى فريق
وليامز .شـــارك ف ي�  15حصة تجارب كبديل بل�ونو ســـينا .ســـاعده
أســـاس ف ي� الفريق لعام
للعجاب ف ي� كســـب مقعد
أداؤه
المثـــر إ
ي
ي
.2013
 دخـــل بطولـــة  GP3ألول مـــرة ف ي� العـــام  2011وفـــاز ف ي�
البطولـــة مـــع  4انتصـــارات .شـــارك ف ي� بضع الســـباقات ضمن
واختـــر ســـيارة وليامـــز للفورموال .1
سلســـلة F3
ب
 ف ي� العـــام  2010ســـجل المركـــز
الثالث ضمن سلســـلة  F3أوروبا للســـنة
التوال وحافـــظ عىل لقب
الثانية عـــى
ي
ت
ماســـرز .أصبـــح ســـائق اختبارات
F3
لدى فريـــق وليامز.
 حقـــق المركـــز
ف ي�
الثالـــث
سلســـلة F3
أوروبـــا ف ي�
ا لعـــا م
2 0 0 9
وشـــارك
ف ي�
ســـبا قا ت
ف ي�
عـــدة
F3
بطولـــة
بريطانيـــا .أبـــرز إنجـــاز كان
ت
ماســـرز
الفوز ف ي� ســـباق F3
ا لمر مـــو ق .
 تـــوج ف ي� العـــام 2008
بطال لـــكأس أوروبـــا لفورموال
رينـــو  2.0وكأس أوروبـــا
الشـــمالية لفورمـــوال رينـــو
 .2.0حقـــق  17انتصـــارا ي ن
ب�
ين
الفئتـــن .
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 ف ي� العام 2009
لـــم يعـــد متأهل
ليحـــل ف ي� المركـــز
ت
أســـراليا
الرابـــع ف ي�
بسبب تضليل حكام
الســـباق .جمـــع ما
يعادل نقطـــة من كل
ســـباق ت
حـــى الجولة
ن
ش
حـــن ســـجل
العـــا�ة ي
فـــوزاً مفاجئـــاً بعـــد أن
بشكل
تم تطوير الســـيارة
ٍ
ملحـــوظ .انطلق مـــن المركز
أ
الول  4مـــرات واعتىل منصة

التتويـــج  4مـــرات بمـــا فيه
سباق ســـنغافورة.
 -أصبح ف ي� العام ،2008
أصغـــر أبطـــال العالـــم ف ي�
تاريخ الفورموال  1ف ي� ســـن ،23
بعد أن فاز بخمســـة سباقات
واعتـــى منصـــة التتويـــج 5
مرات ما جعلـــه يفوز باللقب
بفارق نقطة وحـــدة فقط ف ي�
محاولته الثانيـــة .تعاقد مع
فريق ماكالريـــن ت
ح� نهاية
العام .2012

لويس هاميلتون

 الجنسية :فنلندي

ن
بريطا�
 الجنسية:
ي
ت
ال� صعد بها إىل منصة التتويج65 :
 عدد المرات ي
ت
ال� فاز بها2 :
 عدد بطوالت العالم ي
 كان قريبـــا ف ي� العـــام  2016مـــن تحقيق لقب بطولـــة العالم
أ
ف
ف
ين
خ�.
للســـائق� ،لكنه ذهـــب لزميله ي� الفريـــق ي� الســـباق ال ي
 حقـــق بطولة العالم للمـــرة الثانية ف ي� العـــام  2014بعد تنافس
شـــديد من زميله بالفريق نيكـــو روزبرغ.
 ف� العـــام  2011تفـــوق عليه زميلـــه ف� الفريق للمـــرة أ
الوىل ف ي�
ي
ي
النهـــا� ف� ن
ئ
ثـــا� أرسع ســـيارة عىل الحلبـــة .جمع 3
التصنيـــف
ي
ي ي
انتصارات بعد زيـــارات الحكام وتطبيق
العقوبـــات ،غالباً بعد اشـــتباكاته مع
ســـائق يف�اري
فيليـــي ماســـا .حل ف ي�
بي
ت
المرتبة الخامســـة من ال�تيب العام.
 ف ي� العـــام  2010كانـــت
ف
وضع حرج؛ بســـبب
المح تركات ي� ٍ
اســـراتيجيات المشـــكوك
فيها ف� السباقات أ
الوىل،
ي
غـــر أن االنتصـــارات
ي
المتتاليـــة ف ي� تركيـــا
وكنـــدا جعـــاه يحل
ف ي� المرتبـــة الثانية من
ين
الســـائق�.
بطولة

فريق فورس إنديا

نقطـــة.

سيرجيو بيريز

 انتقـــل ف ي� العام
 ،2013إىل فريـــق
ماكالريـــن مرســـيدس
بديـــا
ليكـــون
لهاميلتـــون .وســـجل
أفضـــل مركـــز لـــه
هذا العـــام ف ي� المركز
الخامـــس ف ي� الهنـــد.
نوفمـــر/
 أكـــد ف ي� 13
ب
ن
الثا�  2013أنه ســـيغادر
شت�ين ي
ماكالريـــن ف ي� نهايـــة الموســـم
ليحـــل محلـــه كيفن ماغنوســـن.
لينضـــم إىل فريق فـــورس إنديا
هولكنـــرغ ف ي� خط
وزميلـــه نيكو
ب
ف
الســـائق لعـــام  2014ي� صفقة
بقيمـــة  15مليون يـــورو ،وهو
اليزال مـــع الفريـــق الهندي،
منهيـــا التكهنات حـــول احتمال
تحركـــه إىل ويليامز أو رينو أو
ها س .

إستيبان أوكون

 ولد ف ي� غواداالخارا بالمكسيك.
 بـــدأ حياته المهنية ف ي� ســـن  6ســـنوات ف ي� الكارتنغ ف ي� العام
 ،1996وحقـــق ف� عامه أ
الول من المنافســـة أربعـــة انتصارات ف ي�
ي
فئة صغار ف ي� نهاية الســـنة.
الك�ى ف ي� موســـم -2008
 قـــاد لفريق كامبـــوس الجائـــزة ب
ســـريز،
 2009مـــن بطولـــة جي ب ي�  2آســـيا ي
وشـــارك الســـائق الروس فيتـــال ت
بي�وف.
ي
ي
 ف�  4أكتوبـــر /شت� يـــن أ
الول،2010
ي
أعلن ســـوبر أن يب� يز ســـينضم إىل الفريق
ف ي� العـــام  ،2011ليحـــل محـــل نيـــك
المكســـيك الخامس
هايدفيلـــد ،ليصبـــح
ي
ف
الـــذي يشـــارك ي� الفورموال .1
 صعـــد للمنصـــة ألول
مـــرة ف ي� موســـم  2012بعد
ن
الثـــا� ف ي�
تحقيقـــه المركز
ي
ز
المال�ي،
ســـباق الجائـــزة
ي
ف
وأنهى الموســـم ي� المركز
ش
العـــا� ف ي� بطولـــة
ين
الســـائق� مـــع 66

سبتم� /أيلول.1996
فرنس ولد ف ي� 17
 ســـائق سباق
ب
ي
 هو جزء من برنامج تطوير الســـائق ف ي� مرسيدس ب�نز .
 دخـــل الكارتنـــغ ف ي� العـــام  ،2006عندمـــا أنهـــى المركز
الثامـــن ف ي� بطولـــة مينيم الفرنســـية ،قبل أن يفـــوز بالبطولة
ف
التال .
ي� العام ي
 شـــارك ف ي� أول دورة تدريبيـــة
الك�ى
مجانيـــة لســـباق الجائـــزة ب
ف ي�
نوفمـــر /شت� ين
أبوظـــي ف ي� 21
ب
بي
ن
الثـــا�  ،2014متجهـــا إىل فريـــق
ي
لوتـــس .كمـــا شـــارك ف ي�
اختبـــار مـــا بعـــد
الســـباق ف ي� برشلونة
الحال
مـــع فريقـــه
ي
فـــورس إنديا.
 ف ي� بف�ايـــر/
شـــبا ط ،2 0 1 6
أعلن أنه ســـيكون
بمثابـــة ســـائق
احتياطـــي لفريـــق
رينـــو ســـبورت
 ف ي�  10أغســـطس/
آب ،2016أعلـــن أن أوكون
ســـيقود لفريـــق مانـــور
ف
ن
الثا�
راســـينغ ي� النصـــف ي
مـــن موســـم الفورمـــوال
 ،1ليحـــل محـــل الســـائق
ريـــو هاريانتـــو الـــذي
أصبـــح الســـائق االحتياطي
للفريـــق ،قبـــل أي ينهـــي
الموسم ف ي� المركز الـ .12
نوفم� ،2016
 ف ي� 10
ب
أعلن فريق فـــورس إنديا
أنهـــا وقعت مع الســـائق
الفرنـــ� لموســـم
ي
الفورمـــوال )2017( 1
كجـــزء مـــن عقـــده
المتعدد الســـنوات مع
مرســـيدس.
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فريق ويليامز
النس سترول

ض
الريـــا� للســـيارات
 تـــم ترشـــيحه من قبـــل االتحـــاد
ي
كأفضل ســـائق صاعـــد ف� العام  .2008وفاز بســـائق الســـنة �ف
ي
ي
التال .
العـــام
ي
 ف ي� العـــام  2010حصل عىل مـــا ال يقل عـــن أربعة ألقاب
ف ي� جولـــة فلوريدا الشـــتاء ،ف ي� بطولة أســـن الكنديـــة وكوبيه دي
كيبيك .
 تنافس ف ي� العام  2013ف ي� فئة كف ف ي� بطولة ســـيك ووســـك
تشـــزا كورس وتـــم ت
يز
االع�اف
أخـــرى مـــع فريق
مـــر ة
بـــه كأفضـــل صاعـــد.
 ف ي� بدايـــة العـــام  ،2015فـــاز
ت
ســـريز ف ي�
ســـرول بســـباق تويوتا راسينغ ي
نيوزيلنـــدا ،وحقـــق  17ســـباقا مـــن أعىل
 6ســـباقات شـــاملة ف ي� سلســـلة
الســـباق البالغة  33ســـباقا.
 كان جـــزءا
مـــن أكاديميـــة
فـــر ا ر ي
ي
كسائق وثا�ن
ي
أ صغـــر
سائق ليتم
تر فيعـــه
لفر يـــق
الفورمـــوال .1
نوفمـــر /شت� يـــن
 ف ي� 11
ب
ن
الثـــا�  ،2015أعلـــن أن ت
ســـرول
ي
فـــراري ليكون ســـائق
ســـيغادر ي
اختبـــار لويليامـــز.
ف
نوفمـــر  ،2016أعلن
و� 3
ب
 ي
ت
ســـرول ســـيكون
ويليامـــز أن
الثا� مع ماســـا �ف
ســـائق الفريق ن
ي
ي
العام  ،2017ليصبح أول ســـائق
كنـــدي ف ي� الفورمـــوال  1منذ بطل
العالـــم العـــام  1997جـــاك
فيلنو ف .
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فـــراري ليصبـــح زميل مايكل شـــوماخر للعام
 وقـــع عقداً مع ي
.2006
 ف ي� العـــام  2007فـــاز بثالثة انتصـــارات وانطلـــق  6مرات من
أ
غـــر أن مشـــاكل تتعلـــق بالقدرة عـــى االعتماد عىل
المركـــز الول ،ي
الســـيارة ووقع عقداً جديـــداً مـــع الفريق ت
ح� العـــام .2010
 ف ي� العـــام  2008أظهـــر مســـتوى جديداً
من حيـــث الرسعـــة والنضـــج وأصبح
ئيـــ� بعد أن
فـــراري الر
ســـائق ي
ي
حقـــق  6انتصـــارات وانطلـــق 6
مـــرات مـــن المركـــز أ
الول .لـــم
يتمكن مـــن الفـــوز باللقب بفارق
نقطـــة واحدة.
 ف ي� العـــام 2009
وتـــرة
أدى ضعـــف ي
فـــراري والقـــدرة
عـــى االعتماد
عليهـــا إىل
عـــد م
قدرتـــه عىل
الوصـــول إىل
منصة التتويج،
ثـــم تعـــرض
لحـــادث ف ي� هنغاريا
أدى إىل إصابتـــه ف ي�
جمجمتـــه .
 جاء ف ي� المركز الســـابع
ف ي� العـــام  2012كأضعـــف
مواســـمه عىل رغم تحسنه ف ي�
نهاية الموســـم وصعوده إىل
ين
منصت� .
 انتقـــل ف ي� العام 2014
ّ
وحـــل ف ي�
إىل فريـــق ويليامز
مكان باســـتور مالدونادو.
ئ
 اعلن ت ز
النها�
اع�الـــه
ي
ف ي� نهايـــة موســـم ،2016
قبـــل أن يعـــود عـــن قراره
ويواصـــل التســـابق مع
فريقـــه ويليامز.

فيليبي ماسا

الجنس ولـــد ف ي�  29أكتوبـــر /شت�ين
 ســـائق ســـباق كندي
ي
أ
الول .1998

ازيل
 الجنسية :بر ي
ت
ال� صعد بها إىل منصة التتويج33 :
 عدد المرات ي

فريق ماكالرين
فرناندو ألونسو

ستوفيل فاندورن

 ســـائق ســـباق ت
مح�ف من بلجيـــكا ُولـــد ف ي�  26مارس /آذار
.1992
مســـرته كســـائق ف ي� الكارتنغ ف ي�  1998ف ي� سن السادسة،
 بدأ
ي
ف
وبعد  10ســـنوات فاز ي� بطولـــة  KF2البلجيكية.
 ف ي� العام  ،2013تسابق ف ي� فورموال رينو .3.5
 -ف ي� ينايـــر  ،2014تـــم تأكيـــد أن فاندورن ســـيكون ألول
مـــرة ف ي� ســـباقات  ،GP2وحقق الفـــوز ف ي� الســـباق االفتتاحي ف ي�
ا لبحر ين .
 ف ي� بف�ايـــر /شـــباط  ،2013انضـــم إىل
برنامج الســـائق الشاب بمدرســـة ماكالرين،
ف
العـــان عـــن أنه
و� ينايـــر  ،2014تـــم إ
ي
ســـيكون ســـائقاً ثالثـــاً لماكالرين.
 حل ف ي� مـــارس /آذار ،2016
محل الســـائق فرناندو ألونســـو
ف ي� ســـباق جائـــزة البحريـــن
بعـــد إصابـــة الســـائق
ن
االســـبا� ف ي� الجولـــة
ي
الســـابقة.
أصبـــح ف ي�
العام 2007
أول ســـائق
ا حتيا طـــي
يســـجل نقاطه
ألول مـــرة منـــذ
سيباســـتيان فيتل ف ي� ســـباق الجائزة
الكـــرى ف ي� الواليـــات المتحـــدة.
ب
ســـبتم� /أيلول ،2016
 ف ي� 3
ب
تـــم التأكيـــد عـــى أنه ســـيكون
ن
الســـائق
الثـــا� ف ي� الفريـــق بدال ً
ي
مـــن جنســـون باتون.

ن
اسبا�
 الجنسية :ي
ت
ال� صعد بها إىل منصة التتويج79 :
 عدد المرات ي
ت
ال� فاز بها2 :
 عدد بطوالت العالم ي
 ف� العـــام  2005حقق  5انتصارات ما جعلـــه أصغر بطل ض
ريا�
ي
ي
وهو ف ي� ســـن  24سنة .وســـمح له أداؤه بأن يفوز باللقب.
 ســـيطر عىل النصـــف أ
الول من الموســـم من العـــام  2006مع
ف
تحد مع
رينـــو ،وأحرز  6انتصارات من أصل  9ســـباقات ،ثم دخـــل ي� ٍ
وفـــراري للمدافعة عن لقبه.
مايكل شـــوماخر ي
 ف ي� العـــام  2007كان أول موســـم
ّ
فحـــل ف ي�
صاخب مـــع ماكالريـــن،
المركز الثالث مـــن التصنيف العام
متســـاوياً ف ي� النقاط مـــع زميله ف ي�
الفريق لويس هاملتـــون .قبل أن
ت
يـــرك الفريـــق ليعـــود إىل رينو ف ي�
موسم .2008
 وقـــع عقـــداً
فـــراري ف ي�
مـــع ي
 2009للموسم
ا لمقبل .
 ف ي�
2 0 1 0
فـــر ض
ســـلطته
عـــى زميله �ف
ي
الفريـــق ماســـا
لفـــراري
مع
فـــوز ي
ٍ
ســـجل
ف ي� البحريـــن.
ّ
بعدهـــا  47نقطـــة ليعود
ويتصـــدر تال�تيـــب قبـــل
ئ
الســـباق
النهـــا� ،إال أن
ي
ذلك لم يخدمه بخســـارته
اللقـــب عىل الرغـــم من 5
ا نتصـــا را ت .
 وصـــل  9مـــرات إىل
منصـــة التتويـــج ف ي� 2011
متفوقـــاً عـــى زميلـــه ف ي�
فيلي� ماســـا.
الفريـــق ب ي
 انضـــم إىل فريـــق
ماكالرين قادمـــا يف�اري ف ي�
نهايـــة  ،2014ليكمل هذا
العام موسمه الـ 16ف ي�
حلبات الفورموال .1
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فريق ريد بل
دانيال ريكاردو

 انضـــم لفريـــق تورو روســـو
رســـميا ف ي� موســـم  ،2012وبـــدأ
ًّ
ائعا بالنســـبة لـــه ي ن
ح�
ر
الموســـم
ً
ت
أســـراليا
أنهى ســـباق وطنه
محرزا
ف ي� المركز التاســـع،
ً
مســـرته
أوىل نقاطـــه ف ي�
ي
ت
االح�افيـــة.
 أصبح الســـائق
أ
ال ت
ســـر يال الرابع الذي
انتصـــارا ف ي�
يُحقّـــق
ً
الفورمـــوال  1بفـــوزه
ف ي� الســـباق الكندي،
كمـــا أن فـــوزه ف ي�
كنـــدا كرس سلســـلة
ت
الـــي
االنتصـــارات
ي
كانـــت مرســـيدس
تتمتـــع بهـــا طـــوال
الموســـم .
 ســـيطر ف ي� العام 2009
عـــى بطولـــة الفورمـــوال 3
ال�يطانيـــة ففـــاز بالبطولـــة
ب
بعـــد أن أحـــرز  6ســـباقات
ووصـــل  12مـــرة إىل منصـــة
التتويـــج وانطلـــق  6مـــرات
مـــن المركز أ
الول وســـجل 4
أرسع دورات .قام بالتجارب
مـــع فريق الفورمـــوال  1ريد
بو ل .
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 كان أول سباق له هو جائزة ت
الك�ى .2015
أس�اليا ب
ف
الك�ى
 ي�  15مايـــو  2016فـــاز بســـباق الجائـــزة االســـبانية ب
للفورمـــوال  1مـــع فريق ريـــد بل ،ليدخـــل التاريخ كأصغر ســـباق
الكـــرى عن عمر  18ســـنة وأيضـــا كأول
يفـــوز بجائـــزة الفورموال
ب
الكـــرى للفورموال .1
هولنـــدي يفوز بســـباق الجائـــزة
ب
يعتـــر أصغـــر ســـائق فورموال 1

ب
ف ي� تاريخ هـــذه البطولـــة العالمية
والـــذي يبلغ من العمـــر  17عاماً،
حـــى آ
الن ال يحمل ت
وهـــو ت
ح�
رخصة الســـوق العاديـــة ،إال أن
ين
القائم�
موهبتـــه فرضت عـــى
عـــى رياضـــة الســـيارات وبطولة
العالم للفورمـــوال  1شإ�اكه مع
فريق التورو روســـو.
 هو ابن المتســـابق
الســـابق ف ي� عالـــم
ســـباقات الفورمـــوال
 1جـــوس يف�ســـتابن
الهولنـــدي وأمـــه
بلجيكيـــة الجنســـية،
كمـــا كانـــت والدته
متســـابقة ف ي� عالـــم
ســـباقات الكارتنغ.
بـــدأ

بممارسة الرياضة
صغـــرة
ف ي� ســـن
ي
جـــداً عندمـــا كان
يبلـــغ الرابعـــة مـــن
العمر ف ي� بطوالت وســـباقات
مصغـــرة ف ي� مســـقط رأســـه
بليمبـــورغ ببلجيـــكا.
 دخـــل عالم ســـباقات
أ
الحاديـــة المقعد ف ي�  2011عىل
تن
م� ســـيارة الفورمـــوال رينو
يز
المال�ي
 -أنهـــى ســـباقه
أ
الول للفورمـــوال  1ف ي� المركـــز
الســـابع ليصبح أول متسابق
يســـجل نقاطـــاً بهذا
ا لعمر .

ماكس فيرستابين

 الجنسية :ت
أس� يال
ت
ال� صعد بها إىل منصة التتويج :صفر
 عـــدد المرات ي
ت
ال� فاز بها :صفر
 عدد بطوالت العالم ي
ين
الســـائق� الشـــباب
 انضـــم إىل فريق ريد بُل ضمن برنامج
لتتم رعايته مـــن قبل العمالق
مبكـــرا ف ي� بداية
ي
مســـرته المهنيـــةّ ،
ً
النمســـاوي .وكاد يفوز بلقـــب بطولة الفورموال رينـــو  3.5العام
ن
الثا�.
 2010إال أنه اكتفـــى بالمركز ي
 ف ي� موســـم  ،2011قامـــت ريد بُـــل تب�قية ريـــكاردو ليصبح
الســـائق االحتياطي لفريق تورو روســـو ف ي� الفورموال  ،1ليشارك ف ي�
ن
تدريبيـــة ف ي� الموســـم .ومن ثم
حصـــص
ثما�
ّأول
ٍ
ٍ
ي
عقـــدا معـــه إلكمال
أبرمـــت ريـــد بُل
ً
ف
الموســـم إذ أنهـــاه ي� المركز .18

 الجنسية :هولندي.

فريق هاس
 صعد عىل منصة التتويج :مر ي ن
ت� مع فريق رينو.
نس ف ي� الفورمـــوال  1عىل الرغم من
 يشـــارك تحت
العلم الفر ي
ف
أنـــه قد عاش حياته كلها ي� ســـويرسا.
 كان بطـــل السلســـلة أ
ين
للســـائق� العام
الوروبية للفورموال 3
السلســـلة االفتتاحيـــة لجي ب ي�  2آســـيا .وبطل
 .2007وبطل
بالضافة
موســـم جي ب ي�  2آســـيا  ،2011إ
إىل بطولة سلســـلة جي ب ي�  2العالمية.
 شـــارك ألول مـــرة ف ي� بطولـــة
الفورموال  1ف ي� العام  2009لموســـم
واحد مـــع فريق رينو ،وعـــاد غروجان
إىل الفورموال  1ف ي� موســـم  2012مع
فريـــق اف  1لوتـــس جنبا
إىل جنب مـــع الفنلندي
كيمـــي رايكونن.
 انتقل
هـــذ ا
ا لموسم
للعـــب
ضمـــن
فر يـــق
هـــا س .

رومان غروجان


ف
و� 10
ي
نوفمـــر
ب
،2 0 1 6
و قـــع
ما غنو ســـن
عقـــدا مـــع
لعـــام
هـــاس

كيفن ماجنوسن

 مواليد  17أبريل /نيسان  1986ف ي� جنيف.

 ولد ف ي� مدينة روسكيلد ف ي� الدنمارك.
 بدأ حياتـــه المهنيـــة ف ي� الكارتنغ ف ي� العـــام  ،2008قبل أن
ينتقـــل ف ي� العـــام  2009إىل فورموال رينو.
نوفمـــر  ،2013تأكـــد أن ماغنوســـن ســـيدافع
 ف ي� 14
ب
ســـرجيو يب�يز.
عـــن ماكالريـــن لموســـم  ،2014ليحل محـــل ي
أ ن
ديســـم�  ،2014أعلـــن
ولكـــن ف ي� 11
ب
إ ىل
ســـيعود
ألونســـو
فرنانـــدو
ش
ما
ك�يـــك لبوتـــون،
ماكالريـــن
تـــرك ماغنوســـن ليكـــون اختبـــارا
وســـائقا احتياطيـــا لماكالريـــن.
 ف ي�  3مـــارس  ،2015أعلنـــت
ماكالريـــن أن ماغنوســـن
ســـيحل محل يف�ناندو
ألونســـو ف ي� ســـباق
الكـــرى
الجائـــزة
ب
أ
ال ت
ســـرالية .بعـــد
أن نصـــح أ
الطبـــاء
ألونســـو بعـــدم
الســـباق بســـبب
ارتجـــاج خـــال
حـــادث اختبـــار.
ف ي� 3

بف�ايـــر ،2016
أكـــدت رينو أن
ماغنوسن انضم
حملتهـــا
إىل
لعام .2016

.2017
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فريق رينو
نيكو هالكنبرج

 ف ي�  23أكتوبـــر ،2015أعلـــن أن بالمر
إىل ســـائق ســـباق كامل لفريق رينو
ســـبورت للفورمـــوال  1ف ي� العـــام
 ،2016وأصبـــح أول ســـائق مـــن
خريجـــي بطولـــة الفورمـــوال 2
يتقـــدم إىل فريـــق الفورموال .1
 بقـــي بالمـــر مـــع
فريق رينو ســـبورت
لبـــدء موســـم
ا لفو ر مـــو ال
 ،2017إذ
ير ا فقـــه
ز ميـــل
جد يد
ف ي�
ا لفر يق
و هـــو
نيكـــو
هولكنـــرغ،
ب
الـــذي حـــل
محـــل كيفـــن
ما غنو ســـن .
 -فاز بجائـــزة نقابة
ســـائقي الســـيارات لعام
ت
ال� تقدم
ف ،2014الجائـــزة ي
الجوائز �ف
ي� حفل توزيـــع
ي
لنـــدن ف ي� كل عام ،إذ يتم
منـــح الكأس إىل الســـائق
ئيـــ� الـــذي اختاره
الر
ي
صحاف�
فريق من كبـــار
يي
رياضة الســـيارات.
 حصـــل عـــى
جائـــزة يف�فيلد ف ي� العام
ين
الســـائق�
 2014ف ي� نادي
ت
ال� ي ن
وال� تمنح
ب
يطاني� ،ي
لعضـــو ف ي� مجلس إدارة
أ
يز
المتم�
لـــ�داء
وفقا
طـــوال العام.
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ســـتتم ترقيته

جوليون بالمر

هالكنـــرغ ف ي� إمريـــش أم رايـــن ف ي� شـــمال الرايـــن
 ولـــد
ب
وســـتفاليا بألمانيـــا الغربيـــة،
وبـــدأ أول ظهور له ف ي� عالم الســـيارات بمســـابقات الكارتنغ
ف ي� العام  ،1997وهو ف ي� ســـن الـ .10
 قـــاد ألول مـــرة ســـيارة فورمـــوال  1ف ي� اختبـــار لويليامز ف ي�
هالكنـــرغ ف ي�
العـــام  ،2007وأدى أداء
ب
االختبـــار إىل توقيـــع فريـــق ويليامز
عليـــه كســـائق اختبار.
نوفمـــر  ،2009تم التأكيد
 ف ي� 2
ب
هالكنـــرغ ســـيكون ســـائقا
عـــى أن
ب
ف
لويليامـــز ي� العـــام  ،2010وســـيكون
زميلـــه روبـــزنز باريشـــيلو ،وكان أول
ظهـــور لـــه ف ي� ســـباق الجائـــزة
الكـــرى ف ي� البحريـــن.
ب
 ف ي�  26ينايـــر ،2011تـــم
اختيـــاره كســـائق احتياطـــي
لفريـــق فـــورس إنديـــا وحـــل
محل بـــول دي ريســـتا ،قبل أن
يعلـــن الفريق الهنـــدي ف ي� 16
هالكن�غ
ديســـم�  ،2011أن
ب
ب
ســـيكون ســـائقا للفريـــق
لموســـم .2012
 ف ي�  31أكتوبـــر2012
أكـــدت ســـوبر أنهـــا
هالكن�غ
وقعـــت مـــع
ب
لموســـم  2013ليحـــل
ن
اليابـــا� كامـــوي
محـــل
ي
ش
�.
كوبا يـــا ي
 ف ي�  14أكتوبـــر ،2016أعلنـــت
هالكنـــرغ وقع
رينـــو ســـبورت أن
ب
اتفاقـــا متعدد الســـنوات للتســـابق
مـــع فريـــق رينـــو للفورموال .1

ف
ن
الثا� 1991ف ي� مدينة هورشـــام بشـــمال
 ولد ي�  20يناير /كانون ي
ت
إنجل�ا.
 حصل عـــى مشـــاركته أ
الوىل بســـيارة الفورمـــوال  1ف ي� نهاية
ف
ف
أبوظ� مـــع فريق فورس
موســـم  ،2014ي� حلبـــة مرىس يـــاس ي� ب
ي
انديـــا ،إذ ســـجل أول نقـــاط بطولة العالم لـــه ف ي� ســـباق الجائزة
يز
المال�ي.
الكـــرى
ب

فريق تورو روسو
 كان أول سباق له هو سباق الجائزة الك�ى أ
ال ت
س� يال .2015
ب

ن
إســـبا� ســـابق فاز ببطولـــة العالم
 والـــده ســـائق راليات
ي
للراليات وبـــر يال دكار .إذ فاز بـ  26ســـباق ر يال .وصعد عىل المنصة
مســـرته.
 97مرة خالل
ي
حياتـــه المهنيـــة ف ي� الكارتنـــغ ف ي� العام 2008
 بـــدأ
ف
وحصـــل عـــى لقـــب  KF3ي� آســـيا
والمحيـــط الهـــادئ ،فضـــا عـــن
ف
الســـبانية،
الوصيـــف ي� البطولـــة إ
ف
و� العـــام  2009حصـــل عـــى
ي
الكأس المرموقـــة موناكو كارت ،وكان
الوصيـــف ف ي� بطولـــة كأس أوروبـــا.
 ف ي� يوليو مـــن العام 2013
دخل عالـــم الفورمـــوال  1من
خالل ســـائق اختبارات ف ي� ريد
بول .
نوفمـــر ،2014
 ف ي� 28
ب
أعلن أنه ســـيقود ســـيارته
إىل ســـكوديريا تورو روسو
ف ي� موســـم الفورمـــوال 1
( .)2015وشـــارك حينها
ماكـــس يف�ســـتابن ف ي�
تـــورو روســـو ،وهـــو
يواصل المشـــوار مع
فريـــق تورو روســـو.

دانيال كفيات

ف
السبانية.
 مواليد 1
سبتم�  1994ي� مدريد إ
ب

الروس .ولد ف ي� أوفا بروسيا.
 هو سائق السباقات
ي
مســـرته ف ي� سباقات الســـيارات خالل موســـم الفورموال
 بدأ
ي
ف
ت
بمـــو باســـيفيك  2010مع يورويـــن إن�ناتيونـــال ي� حلبة ســـيبانغ
الدولية ،وكان ف� ســـباقات فورمـــوال رينو ي ن
ب� عامـــي ،2012-2010
ي
وانتقل إىل ســـباقات  GP3والفورموال أ
الوروبيـــة  3ف ي� العام .2013
 ف ي� أكتوبـــر  ،2013أعلن كفيات أنه ســـيكون
ن
الثا� لفريق ســـكوديريا تورو روسو
الســـائق ي
نـــ� جـــان
للفورمـــوال  ،1إىل جانـــب الفر ي
إريك يف�غن .وحـــل محل دانيال ريتشـــاردو
المنتقـــل إىل ريد بول.
 ف ي� أكتوبـــر  2014أعلن أن كفيات ســـتتم
ترقيتـــه إىل فريق ريـــد بول لموســـم ،2015
ليحـــل محل بطل العالم سيباســـتيان
فـــراري ،ليكون
فيتـــل ،المنتقل إىل ي
جنبا إىل جنب مع دانيال ريتشـــاردو.
 انهى موســـم  2015مع 95
نقطـــة والمركز الســـابع ف ي� بطولة
ين
للســـائق�.
العالم
 ف ي�  5مايـــو  ،2016أعلـــن
ريـــد بـــول أن ســـائق تـــورو
ين
ســـتاب�
روســـو ماكـــس يف�
ســـيحل محل كفيـــات بدءا
الك�ى
من ســـباق الجائزة ب
ن
ســـبا� ،مـــع عـــودة
ال
إ
ي
كفيـــات إىل تورو روســـو
جنبـــا إىل جنـــب مـــع
كارلـــوس ســـاي�نز
ا ال بن .

كارلوس ساينز جونيور
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فريق ساوبر
باسكال ويرلين


و خال ل
عطلـــة
الصيـــف،
أ علنـــت
ش�كة ساوبر أن
الفريق وإريكســـون
قـــد وســـعا صفقتهما
مـــع الفريـــق لموســـم
.2
0
1
6

ماركوس إريكسون
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 ولـــد ف ي�  18أكتوبـــر ،1994ويحمـــل الجنســـية المزدوجة من
أ ن
لما� ف ي� الفورموال
ألمانيا وموريشـــيوس ،وسيتســـابق تحت العلم ال ي
.1
 بدأ الكارتنغ ف ي� العام  ،2003وســـابق فقـــط ف ي� موطنه ألمانيا
ألغلبيـــة حياتـــه المهنية ،وهـــو ف� طريقه ت
الصغ�ة
ح� من الرتـــب
ي
ي
للتقدم من خـــال فئة  KF2بحلـــول العام 2009
 دخل عالم الفورموال  3ف ي� العام .2012
ســـبتم�  ،2014أعلن أن يف� ي ن
ل� سيكون
 ف ي�
ب
بمثابة ســـائق احتياطـــي لفريق مرســـيدس،
وشـــارك ف ي� اختبارات برشـــلونة ،والقيادة لكل
من فريقـــي فورس إنديا ومرســـيدس.
 ف� بف�ايـــر  ،2016تعاقـــد يف� ي ن
لـــن مع
ي
فريـــق مانـــور للفورموال  ،1وقد ســـجل
ين
فرل� نقاطـــه الوحيدة والمانور
ف
ف ي� الموســـم ي� ســـباق الجائزة
الك�ى النمســـاوي مع المركز
ب
ش
ا لعا � .
ف ي� 16

ينايـــر ،2017وقع
يف� ي ن
ل� مع ســـوبر،
أج� عىل أن
وقـــد ب
يخـــر أول اختبار
ف ي� برشـــلونة بسبب
ت
ال� أصيب
إصابتـــه ي
بهـــا بينمـــا كان يتنافس
ف� ســـباق أ
البطـــال .وحل محله
ي
أنطونيـــو جيوفينـــازي قبل أن
ن
يعـــود لالختبار
الثـــا�.
ي

سبتم�  1990بالسويد.
 مواليد 2
ب
 -بعـــد نجاحه ف ي� ســـباق الســـيارات ف ي� العـــام  2007الذي
ال�يطانيـــة فورموال  4مع فورتيك موتورســـبورت،
شـــهد له لقب ب
يطـــا� للفورمـــوال  ،3ف
ن
و� العام ،2010
ال�
الفريـــق
انتقـــل إىل
ب
ي
ي
انتقـــل إىل سلســـلة  ،GP2إذ حصل عىل فوز واحـــد خالل حملته
أ
الوىل لسباق ســـوبر نوفا.
نوفم�  2013أن اريكســـون مرشح لقيادة فريق
 أعلن ف ي� 21
ب
كاترهـــام للفورمـــوال  1ف ي� العام  2014مع
ن
ش
كوبايـــا�  ،قبل أن
اليابـــا� كاموي
ي
ف ي
يعلـــن ذلك رســـميا ي�  21يناير
.2014
ف
الك�ى
 ي� ســـباق الجائزة ب
ف ي� الواليـــات المتحـــدة لعـــام
 ،2014أعلـــن فريـــق
ساوبر للفورموال 1
أنهـــا وقعت مع
إ ر يكســـو ن
للعـــا م
.2 0 1 5

تشيس كاري...
القائد الجديد للفورموال
¡¡احتـــاج تشـــيس كاري إىل  10ثوان للتفك� لدى ســـؤاله للمرة أ
الوىل حول إذا مـــا كان يرغب ف ي� أن يصبـــح الرئيس الجديد
ي
لفورمـــوال  1قبل أن يؤكـــد بثقة ويقول نعم ،فمـــن هو القائد الجديـــد للفورموال 1؟
•ولد بالواليات المتحدة أ
ال يم�كية العام .1954
ف
تســي�
أم�كيــة ،راكــم تجــارب
ي
خبــر ي� إدارة وســائل إعــام ي
• ي
مؤسســات وشــبكات إعالميــة متنوعــة .تــوىل منصــب الرئيــس
التنفيــذي لبطولــة العالــم لســباقات ســيارات فورمــوال  1خلفــا
ن
بــر ن ي� إكليســتون.
يطــا� ي
ب
لل� ي
•حصــل عــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة كولجيــت ،ودرجــة
ماجســت� ف� إدارة أ
العمــال مــن جامعــة هارفــارد.
ي ي
•عمــل كاري ف
والدارة ،وتــوىل مناصــب عديــدة،
ـام
ـ
ع
ال
ـال
ـ
مج
�
إ
إ
منهــا المديـ يـر التنفيــذي ومســاعد الرئيــس ف� أ
الخبــار ف ي� ســكاي
ي
غلوبــل نيــت وركــس مــن  1996إىل .2002
ت
•تــوىل إدارة نيــوز كوربوريشــن مــن  2004حــى  ،2007كمــا تــوىل
منصــب الرئيــس والمديــر التنفيــذي لتلفزيــون فوكــس ،وت ـرأس
ش�كــة «سـ ش
العالميــة.
ـنت�ي فوكــس  »21إ
ف
ف
و� محطــة محوريــة � حيــاة الرجــل ،ي ّ ن
عــ� يــوم  23ينايــر/
ي
• ي
ن
ـا� 2017ف ي� منصــب الرئيــس التنفيــذي لبطولــة العالم
كانــون الثـ ي
لســباقات ســيارات فورمــوال  1خلفــا إلكليســتون بعــد  4عقــود
ال�بــع عــى عــرش الســباق أ
مــن ت
الشــهر ف ي� عالــم المح ـركات.

•ظهــر نجــم تشــيس خــال تأســيس شــبكة قنــوات «فوكــس» ف ي�
جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة أ
ال يم�كيــة ف ي� ثمانينيــات القــرن
ض
ـف�
ـا� .ويعتـ بـر «العقــل المفكــر» خلــف اسـ تـراتيجية تشـ ي
المـ ي
الســياس ف ي�
القنــوات ،بحســب المركــز االتحــادي للتعليــم
ي
ألمانيــا.
ف
•تــري الرياضــة ي� دمــه ،كمــا قــال عــن نفســه ،عمــل لمــدة
ف
العالمــي ،إذ شــكلت الرياضــة جــزءا
طويلــة ي� مجــال العمــل إ
ين
العالمــي ألشــه.
كبــرا منــه .كان مــن
المقربــ� إ
لل بم�اطــور إ
ي
•يتفــوق كاري عــى ســلفه إكليســتون عــى رأس بطولــة العالــم
لســباقات ســيارات فورمــوال  1بكونــه مســتهلكا ومنتجــا تلفزيونيــا
ويعــرف الخبايــا.
ف
ض
•وقبــل توليــه المنصــب الجديــد ي� الفورمــوال  ،1أمــى شــهورا
ف ي� التعــرف عــى رياضــة ســباق الســيارات بشــكل يمكنــه مــن
بالضافــة لتطويــر إدارة تســويق
القيــام
بتغيــرات أساســية ،إ
ي
الرياضــة ،وقــال كاري «فورمــوال  1لديهــا إمكانــات هائلــة مــع
فــرص غـ يـر مســتغلة».
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سائقات الفورموال 1
على مر التاريخ
اليطالية ليـــا لومباردي أول ســـيدة والوحيدة ت
الـــي تحرز
مـــر  42عامـــاً منذ أصبحـــت إ
¡¡ َّ
ي
نقاطـــاً ف� بطولة العالم لســـباقات فورمـــوال  1للســـيارات بحصولها عىل المركز الســـادس �ف
ي
ي
ف
الك�ى العـــام  1975ي� برشـــلونة .وحصلت لومباردي عىل نصـــف نقطة فقط
جائـــزة إســـبانيا ب
آ
أ
ت
ال� ال تســـتخدم الن-لن الســـباق الـــذي جرى يوم  27ابريل /نيســـان عىل حلبة مونغويك ي
لـــم يســـتكمل لنهايته بســـبب حـــادث مروع .ولـــم تحصل أي ســـيدة عىل نقطـــة منذ ذلك
الخـــر ف�  1976المرة أ
الوقـــت واليـــزال ظهور لومبـــاردي أ
ال ي ت
ال� تبدأ فيها ســـيدة أحد
ي ي
خـــرة ف ي
يل نظرة عـــى تاريخ الســـيدات ي� فورموال :1
ســـباقات الجائـــزة ب
الك�ى .وفيمـــا ي
90

ماريا ترييزا دي فيليبس:
اليطاليــة ماريــا يت�يـزا دي فيليبــس أول ســيدة تشــارك ف ي�
أصبحــت إ
ن
فورمــوال  1حـ يـ� بــدأت ســباق بلجيــكا العــام  1958عــى حلبــة ســبا
فرانكوشــان عقــب حصولهــا عــى المركــز أ
الخـ يـر ف ي� التجــارب التأهيليــة
ـا� أ
واحتلــت المركــز العـ ش
والخـ يـر ف ي� الســباق.
وفشــلت دي فيليبــس ف ي� التأهــل لســباق موناكــو ف ي� وقــت ســابق
ق
ال�تغــال وايطاليــا ف ي� العــام
العــام  1958وانســحبت مــن
ســبا� ب
ي
ف
و�  1959لــم تنجــح ف ي� التأهــل لســباق موناكــو.
ذاتــه .ي
اليطاليــة ماريــا يت�يــزا عــن عمــر ناهــز  89عامــاً ،وقــد
توفيــت إ
وصفهــا الحســاب الرســمي لبطولــة العالــم للفورمــوال  1عــى موقــع
ت
«تويــر» للتواصــل االجتماعــي بأنهــا «الســيدة الرائعــة».
وجــاء دخــول ماريــا يت�يـزا إىل عالــم الرياضــات الميكانيكيــة نتيجــة
رهــان بينهــا وبـ ي ن
ـ� شــقيقها حــول مــدى رسعتهــا ف ي� القيــادة ،مــا أدى
ف
إىل مشــاركتها والفــوز ي� أول حــدث خلــف مقــود ســيارة «فيــات .»500
ف
ت
تز
ـول
ـي ولــدت ي� مدينــة نابـ ي
واع�لــت ماريــا يت�ي ـزا دي فيليبــس ،الـ ي
ف
ف
ن
الثــا�  ،1926ت ز
اع�لــت ي� العــام
نوفمــر /شت�يــن
اليطاليــة ي� 11
إ
ب
ي
ف
ـ� جــان بـ يـرا قائدهــا ي� بورشــه.
 ،1959بعــد وفــاة الفرنـ ي

يت�يزا دي فيليبس

ليال لومباردي:
إيطاليــة اخــرى وهــى مــن مواليــد  26مــارس /آذار مــن العــام
 1943وخاضــت  16ســباقاً مــا ي ن
بــ� المواســم  76-75-74مــع فــرق
برابهــام وويليامــس ومــارش انهــت فيهــا  7جوائــز وتعطلــت ســيارتها
ف ي�  4جوائــز وانســحبت مــن جائــزة ولــم تتأهــل ف ي�  3جوائــز .وتعتـ بـر
ليــا لومبــاردي اشــهر امـرأة جلســت خلــف مقــود ســيارات الفورمــوال 1
ف
ت
ـي ســجلت نتائــج بإحرازهــا
ومصــدر شــهرتها يكمــن ي� انهــا الوحيــدة الـ ي
نصــف نقطــة بجائــزة اســبانيا بحصولهــا عــى المركــز الســادس مــع
فريــق مــارش موســم  1975وتوفيــت ليــا لومبــاردي يــوم  3مــارس
مــن العــام  1992بعــد يومـ ي ن
ـ� فقــط مــن اشـ تـراك مواطنتهــا جيوفانــا
ت
ـا� بجائــزة جنــوب افريقيــا.
امـ ي
وأخفقــت لومبــاردي ف ي� التأهــل لســباق بريطانيــا ف ي�  1974لكنهــا
شــاركت ف� ســباقها أ
الول ف ي� ســيارة لفريــق مــارش ف ي� ثالــث ســباقات
ي
موســم  1975ف� جنــوب افريقيــا بعــد حصولهــا عــى المركــز أ
الخـ يـر
ي
ف ي� التجــارب التأهيليــة .ولــم تنجــح ف ي� إنهــاء الســباق.
أنهــت لومبــاردي ســباقاً ألول مــرة ف ي� إســبانيا لتحصــل عــى النصــف
ـه�ة عندمــا انتهــى ســباق برشــلونة عــى حلبــة مونغويــك
نقطــة الشـ ي
أ
ن
ن
ـتومل� مــن
ـا� رولــف شـ ي
بعــد  29لفــة بعــد أن قفــزت ســيارة اللمـ ي
فــوق الحواجــز لتقتــل خمســة متفرجـ ي ن
ـ�.
ـ� تســعة سـ ي ن
احتلــت لومبــاردي المركــز الســابع بـ ي ن
ـائق� أنهــوا ســباق
أ
المانيــا ف ي�  1975بعــد تأهلهــا ف ي� المركــز  25والخـ يـر .ووضعــت حـ ّـداً
لمســرتها ف ي� فورمــوال  1العــام  1976بحصولهــا عــى المركــز  12ف ي�
ي
النمســا .ف
و� المجمــل شــاركت لومبــاردي ف ي�  12ســباقاً.
ي

دافينا جاليكا

سوزي ولف

دافينا جاليكا:
ال�يطانيــة والرياضيــة االولمبيــة ت ز
بال�لــج ولــدت يــوم
الســائقة ب
ف
 13أغســطس /آب  ،1946وفشــلت ي� التأهــل لثالثــة ســباقات وهــي
جائــزة بريطانيــا الكـ بـرى  1976وســباق االرجنتـ ي ن
ال�ازيــل ف ي�
ـ� وســباق ب
.1978

ديزاير ويلسون:

ت
أما�
جيوفانا ي

فشــلت الجنــوب افريقيــة ديزايــر ويلســون ف ي� التأهــل لســباق
بريطانيــا  1980مــع فريــق ويليامــز.
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جيوفانا آمايت:
إيطاليــة أخــرى مولــودة بتاريــخ  20يوليــو /تمــوز  ،1962وتعــد
االيطاليــة آخــر ســيدة تحــاول وتتأهــل ألحــد ســباقات الجائــزة الكـ بـرى
فشــاركت ف ي�  3ســباقات مــع فريــق برابهــام العــام  1992لكنهــا
فشــلت ف ي� بــدء أي ســباق منهــا .وحــل محلهــا وقتهــا ديمــون هيــل
بطــل العالــم الحقـاً .وهــي تعمــل اليــوم أحيانـاً بالتعليــق أو التحليل
لبعــض قنــوات التلفــاز االيطاليــة عــى ســباقات الفورمــوال .1

سوزي ولف:
ف
ت
ـا�
ي�  2014أصبحــت ب
ال�يطانيــة ســوزي ولــف أول ســيدة منــذ آمـ ي
تشــارك ف� تجــارب أحــد ســباقات الجائــزة الكـ بـرى حـ ي ن
ـ� قــادت فريــق
ي
ويليامــز ف ي� تجــارب يــوم الجمعــة عــى حلبــة سيلفرســتون ف ي� بريطانيا.
ف
ت
ـي ســبقت انطالقــة هــذا الموســم.
كمــا شــاركت ي� تجــارب برشــلونة الـ ي

ماريا دي بيوتا وكاثرين ليغ
ســيدات عــدة حصلــن عــى أدوار ف ي� التجــارب مــع فــرق فورمــوال
 1بعيــداً عــن ولــف .ومنيــت االســبانية الراحلــة ماريــا دي بيوتــا
بإصابــات خطـ يـرة ف ي�  2012بينمــا كانــت تشــارك ف ي� تجــارب عــى مســار
ال�يطانيــة كاثريــن ليــغ ف ي� تجــارب
مســتقيم مــع ماروســيا .وشــاركت ب
مــع مينــاردي ف ي� .2005

كاثرين ليغ

ديزاير ويلسون
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تشكيل لجنة لمراجعة مختلف النواحي
المتعلقة باالندماج

 GAC Motorتربعت على
عرش مبيعات السيارات
الصينية بالبحرين في 2016
 حصلتـــم عـــى جائزة أفضـــل مـــوزع لعالمـــة GAC Motor
ض
المـــا� بعد عـــام واحد مـــن إطالق هـــذه العالمة
ف ي� العـــام
ي
النجاز؟
التجاريـــة ،ماهـــو تعليقكـــم عىل هـــذا إ
 إن هـــذا النجاح ف ي� الوصـــول إىل هذا الرقم مـــن المبيعات يعكس
الموقع الصحيح أ
ت
ال� تطرحها
لـــ�داء
ي
المثال وجودة الســـيارات العالية ي
ال�كـــة وإقبال الزبائن عليهـــا ،ونحن ت ز
ش
بتوفـــر مركبات عرصية
مل�مون
ي
متقدمـــة من الناحيـــة التقنية لنوفـــر لزبائننا الفخامة بأســـعار
راقية ّ
ئ
تنافسية ليتس�ن
اســـتثنا� وتقنيات حديثة
قيادة
بأداء
االســـتمتاع
لهم
ي
متطورة واقتصادية ف ي� اســـتهالك الوقود ،إن هـــذا إالنجاز الذي حققناه
ّ
يـــأت من فراغ،
بحصولنـــا عىل جائـــزة أفضل موزع لهـــذه العالمة لم ِ
متفـــان نتج عنـــه حصولنا عـــى هذا
بـــل هـــو جهود فريـــق عمـــل
ٍ
إالنجـــاز ،إضافة إىل تربعنا عىل عـــرش مبيعات الســـيارات الصينية ف ي�
مملكة البحرين للعـــام ض
الما�.
ي
 وماذا عن أ
التنافس وخدمات ما بعد البيع؟
الداء والسعر
ي
تتوافـــر  GAC Motorبمختلـــف أنواعها بأســـعار تنافســـية تضاهي
جودة تصنيعها ،مما يؤهلها لمنافســـة العديد مـــن العالمات التجارية
ف ي� العالم ،ونحن نســـعى من خالل ذلك للوصول إىل أعىل مســـتويات
الخدمـــة والرضا مـــن قبل الزبائـــن ،آخذين ي ن
بع� االعتبـــار العديد من
االل�ام واالهتمام ،وهـــو أ
المحاور أ
الساســـية منها الثقـــة و ت ز
المر الذي
يصـــب ف ي� منح الزبون مســـتوى عاليا مـــن إالخـــاص ف ي� الخدمة يوازي
ّ
ن
التفا� ي ن
منتســـي ش
بـــن
ال�كـــة .إضافة لذلـــك ،فإننا نقدم
يب
مســـتوى ي
لزبائننا باكورة من خدماتنا الشـــاملة ،حيث يتســـىن لهـــم اقتناء أحدث
طرازاتنـــا ،إضافـــة إىل الضمان الممتـــد لـ 7ســـنوات ،والصيانة لمدة 3
الكبـــرة ف ي� هذا النوع مـــن المركبات.
ســـنوات ،مما يعطي الثقة
ي
إضافـــة إىل توافر قطـــع الغيار بأســـعار تعكس الموقـــع الصحيح
ش
لل�كة ،فقطع غيـــار مركباتنا متوافرة بأســـعار تنافســـية جداً ،تجعل
أ
ف
منا منافســـاً قويـــاً لغلب العالمـــات التجارية ي� مملكـــة البحرين.
 برأيـــك ،ما الـــذي يجعل مركبـــات  GAC Motorخيـــاراً أفضل
للزبائن ف ي� مملكـــة البحرين؟
بـــن أ
تم اعتبـــار طرازاتنـــا من ي ن
الفضل ف ي� الســـوق ،وبأنهـــا توازي
أ
أ
العديد من منافســـيها من الســـيارات اليابانية ،واللمانيـــة وال يم�كية،
وذلك من ِق َبل مجموعة مـــن أبرز الجهات المؤثّرة ف ي� قطاع الســـيارات.
الربعة الماضيـــة تم تصنيفنا ف� المراكـــز أ
العـــوام أ
و� أ
ف
الوىل ي ن
ب� كافة
ي
ي
ت
ال� تجريهـــا مجلة (J.D.
العالمـــات التجارية ضمن دراســـة الجـــودة ي
 )Powerالرائـــدة ،وهـــذا النوع من التقدير ي ّ ن
يب� أننا لســـنا وحدنا الذين
نعتـــر أن مركباتنا هـــي أ
الفضل ،بـــل إن الجهات الدوليـــة تؤكّد ذلك
ب
ف
ن
ً
المختص� ي� هـــذا المجال.
أيضاً وفقا الســـتطالعات الرأي مـــن قبل
ي
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برير جاسم

ف
و� ظل المنافســـة المحتدمة
ومنذ إطالق
هـــذه العالمة التجارية ،ي
ب� وكالء الســـيارات ف� مملكـــة البحرين ،ر ّكزنا عـــى أن نصبح من أك�ث
ين
ي
ف
قنات�ن
العالمات تجارية مبيعاً ي� ســـوق الســـيارات البحرينية من خالل ي
المبيعات مـــن خالل صالـــة العرض الخاصـــة بنا �ف
ين
ئيســـيت� همـــا
ر
في
ش
منطقة العكر ،ومن خـــال وكالء التجزئـــة  Sub-Dealersالمنت�ين ي�
مملكة البحرين.
القـــوة لدينا
وفيمـــا يتعلّق بالطـــرازات ،فإن واحدة مـــن أبرز مزايا
ّ
تنوع مجموعة مركباتنا من ســـيارات الصالون ،والســـيارات متعددة
هي ّ
االســـتخدام  ،SUVوالســـيارات الفارهة مما يمكّ ننا من تلبية احتياجات
كافة زبائننا.
 هل لـــك أن تطلعنا عىل الســـيارات المزمع طرحهـــا خالل هذا
العام؟
ت
ال�
نحن بصدد طرح ســـيارة  GAC GS8ذات الـ 7مقاعـــد والـ  GA8ي
تنافس بإطاللتها ي ز
المم�ة مختلـــف العالمات التجارية الفارهة ،وتصميم
ش
خـــرة العديد من �كات
هذه الســـيارات الجديدة ّ
تمخض عن عصارة ب
ع� عن إحســـاس
البحـــث والتطويـــر العالميـــة ،حيث اســـتطاع أن يُ ب ّ
اماتيـــ� ،لتقود بـــه هذه ش
ال�كـــة حقبتها الجديدة مـــن التصميم،
در
ي
أ
�ئز
فتســـتمد الســـيارة الجديدة من شـــقيقاتها  GA6و GS4الم ر المامي
الجديـــد ،مع كشـــافات الضـــوء النهـــاري العاملة بتقنيـــة الدايودات
يز
معاي� جديدة لســـياراتنا.
المضيئـــة  ،LEDوبإطاللة
ترس ي
ممـــزة ي
 هل هناك معـــارض جديدة أو مراكز خدمات ســـيتم افتتاحها
خالل ت
الف�ة المقبلة؟
نعم بـــكل تأكيد ،فنحـــن ف ي� طور الدراســـة الميدانيـــة ،ومع زيادة
ال�كـــة أ
ال�كة تســـعى لتواكب رؤية ش
حجم المبيعات فإن ش
الم ش(�كة
البحرين للتســـهيالت التجارية) ،ف� تقديم خدمـــات رسيعة وودية تر�ق
ي
إىل احتياجـــات زبائننا ،وســـيتم إالعـــان عن هذه المعـــارض ومراكز
الخدمة ف ي� الوقت المناســـب لذلك.
 ماذا عن البحث والتطوير ف ي� ش�كة GAC Motor؟
تعكـــف دائرة البحث والتطوير ف ي� ش�كة  GAC Motorعىل اســـتخدام
أحـــدث وأفضل أنـــواع التكنولوجيا العرصية ف ي� ســـبيل توســـيع نطاق
التطويـــر ف� ظل المنافســـة المحمومة ي ن
بـــن ش�كات الســـيارات ،حيث
ي
تســـتثمر ش
ال�كة عىل نحو مســـتمر ف ي� البحث والتطوير لتصميم وابتكار
التم� ف� أ
ف
ز
الداء والســـامة ،نخبة
ســـيارات رائدة ي� مجـــال التكنولوجيا و ي ي
ين
الباحثـــن ليكونوا بم�نز لة الذراع الفنية المســـاندة
الخ�اء و
مختارة مـــن ب
ف
ين
ش
الخ�ة ي� العديـــد من العالمات
للقائمـــن عىل هذه ال�كة مـــن ذوي ب
لتل� شـــغف احتياجات الزبائن
التجارية العالمية الرائدة مثل بورشـــه ،ب ي
عىل مختلـــف تطلعاتهم.
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زينفو TS1 GT
كشــفت ش�كــة زينفــو ،بمعــرض جنيــف
الــدول للســيارات للعــام  ،2017عــن
ي
طرازهــا المجــدد  -زينفــو  .ST1 GTت
وتــأ�
ي
تلــك الســيارة الجديــدة احتفــاال ً بالذكــرى
العــا�ة لــوالدة ش
ش
ال�كــة.
الســنوية
ويحظــى صانــع الســيارات الفائقــة
الدنمــارك زينفــو بشــعبية أقــل مــن
ي
ين
المنافســ� ف ي� هــذا الميــدان حيــث
كان قــد ســجل ســيارته الفائقــة
يز
الممــرة  ST1العــام  2009بقــوة
 1000حصــان .واســتطاعت زينفو
تقديــم  11ســيارة مــن  ST1منــذ
وحــى آ
ت
ين
الن.
الحــ�
ذلــك

نيسان  R35 2017نيسان GT-R
ئ
ـا� لجيــل نيســان R35 2017
تــم الكشــف مؤخ ـراً عــن تحديــث نهـ ي
نيســان  ،GT-Rوعــى رغــم أنهــا قــد ال تبــدو مختلفــة بالنســبة لعابــر
ســبيل عــادي ،إال أن مــات مكولــوه الي ـزال أكـ ثـر مــن معجــب بهــذا
التحديــث.
ومكولــوه هــو المؤســس المشــارك لنــادي مالــ� ســيارت � GT-Rف
ي
ي
أمـ يـركا الشــمالية وهــو يســاعد عــى تشــغيل منتــدى  .GTR lifeوكان
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قــد امتلــك ثــاث ســيارات جــي ت ي�  -آر ويقــود حالي ـاً ســيارة نيســان
ت
ـ�  ،1وهــي أول ســيارة
جــي ي�-آر نيســمو  2015مــع الرقــم التسلسـ ي
جــي ت ي� -آر نيســمو تــم بناؤهــا للواليــات المتحــدة.
ويتوقــع أن يظهــر النمــوذج أ
الســاس ألول مــرة ي ن
بــ� منتصــف
ي
ف
ت
ن
ـيأ� ف ي� فصــل
وأواخــر يونيــو /حزيـران ،ي� حـ يـ� أن نمــوذج نيســمو سـ ي
الشــتاء.

رينو ألبن

ماكالرين تطلق
« »P14بحلول
2018
كشــف صانــع الســيارات الرياضيــة ف ي� معــرض
ـدول للســيارات لعــام  2017عــن ســيارة
جنيــف الـ ي
آلـ ب ن
ـ�  A110الجديــدة بالكامــل.

«هيونداي»
تطرح فئة «»SUV

كشــفت مرســيدس بــنز عــن ســيارة 2018
الــدول للســيارات
 E-Classف ي� معــرض جنيــف
ي
لعــام .2017

ماكالرين

أعلنــت ش�كــة هيونــداي موتــور أنهــا ســتطرح ســيارة مدمجــة رياضيــة
جديــدة لالســتخدامات المتعــددة ( )SUVالصيــف المقبــل ،وذلــك اســتجابة
الم�ايــد عــى هــذا النــوع مــن الســيارات ف� أ
للطلــب ت ز
الســواق العالميــة.
ي
وقــال مســئول ف ي� ش
ال�كــة إن الســيارة الجديــدة ستســمى « »KONAتيمنــا
باســم منتجــع ف� شــمال غــرب جزيــرة هــاوي ،هــو جــزء مــن ت
اســراتيجية
ي
ت
المشــر ي ن
ي�.
هيونــداي العالميــة لجــذب المزيــد مــن
ودأبــت ش
ـه�ة لســيارات «»SUV
ال�كــة عــى اســتخدام أســماء مناطــق شـ ي
ف
وســنتا� أف إي.
وف�اكــروز
مثــل توســان ي
ي
ويعتــر طــرح هــذه الســيارة بدايــة
ب
انطــاق هيونــداي ف ي� ســوق
ســيارات « »SUVصغـ يـرة
الحجــم مــن ط ـراز
«� ســيغمونت»
بي
الــذي يقــود
ســوق «»SUV
العالمــي حالي ـاً.

مرسيدس بنز

ال�يطانيــة عــن موديــل جديــد تحــت اســم (،)P14
كشــفت ش�كــة ماكالريــن ب
ليحــل محــل موديــل ( ،)650Sوســيتم إطــاق الموديــل الجديــد بحلــول
العــام .2018
وقدمــت ماكالريــن عــى هــذه الخطــوة ،بعــد أن قامــت بعــدة تحديثــات
عــى الموديــل القديــم ف� غضــون ت
فــرة ي ز
وجــرة ،مــا دفــع بعــض العمــاء
ي
أج�هــا ف ي� نهايــة المطــاف عــى تغيـ يـر الســيارة نهائي ـاً ،وفق ـاً
النتقادهــا ،ممــا ب
لمــا ذكــره موقــع أوتــوكار.
ز
وســتكون ( )P14خارقــة الرسعــة وبتصميمــات ممـ يـرة تنافــس أنواع ـاً مثــل
«بــورش» و»المبورجيــن » ،حيــث رصح رئيــس قســم التصميــم ش
بال�كــة،
ي
ّ
فرانــك ستيفنســون ،بــأن الســيارة الجديــدة ســيكون لهــا محــرك ثنـ ئ
ـا� ت
ال�بــو
ي
مكــون مــن  8اســطوانات وبســعة  3.8لـ تـر ،وســتبلغ قوتــه  650حصان ـاً.

كشــفت ماكالريــن أوتوموتيــف لســيارتها
ت
ت
ـي تصنــع تحــت
المرتقبــة «هايـ بـر  -جــي ي�» ،الـ ي
االســم الرمــزي ،BP23
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ما هي نقاط اختالف سيارات
الفورموال  1لموسم 2017؟
التغيـــرات الجذريّة عىل قوانينها للموســـم
أك�
ي
¡¡ت ّتجـــه الفورمـــوال  1إىل إحداث إحـــدى ب
المقبـــل ،إذ من المنتظـــر أن تُقدم اللوائح التقنية الجديدة ســـيارات أرسع بحـــوال  5ثوان �ف
ّ
ّ
ٍ ي
ي
ف
ان� موســـم  ،2017و� ي ن
اللفّة الواحدةّ .تمت المصادقة عىل قو ي ن
حـــن ّتم إدخال تعديالت عىل
ي
ب ت
القو ي ن
ال�
التقنية المتع ّلقة بالجانب
انـــن المتع ّلقة بوحدات الطاقـــة ،إال ّأن اللوائح ّ
ي
االنســـيا� ي
ّتم شن�ها ف� شـــهر بف�اير /شـــباط ض
الما� بقيـــت عىل حالها.
ي
ي

نطــاق واســع ليــس عــى مظهــر
التغيــرات ذات
عــد
ي
تُ ّ
ٍ
ت
الســيارات فحســب ،وإ نّمــا عــى أدائهــا ومــا ســي�تّب عليــه مــن
ف
ين
الســائق� ســوا ًء مــن الناحيــة الجســد يّة أو
إضــا� عــى
تحــد
ٍ
ي
التغيــرات
أن هــذه
ي
لكــن البعــض أثــار مخاوفــه مــن ّ
الذهنيــةّ .
ّ
ً
حــد
ــة
إمكاني
مــع
ا
خصوصــ
يبــدو،
كمــا
ــة
إيجابي
تكــون
لــن
ّ
ّ
ّ
ـنتعمق أكــرث
االرتكازيّــة إ
ضافيــة مــن فــرص التجــاوز ،لذلــك سـ ّ
ال ّ
ف
فهــم
ي� التفاصيــل مــن خــال هــذا التحليــل للحصــول عــى ٍ
98

التغيــرات.
أفضــل لهــذه
ي
ف
التغيــرات ي� مظهــر
تأثــر هــذه
ي
كيفيــة ي
ســنلقي نظــر ًة عــى ّ
أ
ثالثيــة البعــاد لمقارنــة شــكل
ســيارات  2017مــن خــال رســومات ّ
فــراري (اس.اف16-اتــش).
ســيارات العــام المقبــل مــع ســيارة ي
نطــاق واســع كحزمــة
عتــر ذات
أن التعديــات تُ ب
مــن الواضــح ّ
ٍ
ن
أن بعــض الجوانــب المثـ يـرة حيــال هــذه القوانـ يـ� الجديــدة
كاملــة ،إال ّ
ف
ث
تعمقــت أكــر ي� التفاصيــل.
لــن ت ّتضــح إال إذا ّ
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الجناح األمامي
أ
أ
ـيابية للســيارة،
ُربّمــا يُعتـ بـر الجنــاح المامــي أحــد أبــرز الجزاء االنسـ ّ
عــد الهــواء الــذي يســتقبله مســئوال ً عــن أداء جميــع الهيــاكل
إذ يُ ّ
أ
ـيابية الخــرى عــى الســيارة.
االنسـ ّ
تقنيــة لصياغــة قوانـ يـ�ن
نتيجــة لذلــك تـ ّـم إحــداث مجموعــة عمـ ٍـل ّ
ف
أن اعتمــاد «القســم المحايــد» ي� الجنــاح
 ،2009إذ اتّفقــت عــى ّ
أ
المامــي قــد يســاعد عــى الحـ ّـد مــن مســألة ق ّلــة التجــاوزات الــيت
ي
عانــت منهــا الرياضــة ف� أ
العــوام الســابقة.
ي
وتمــت المحافظــة عــى «القســم المحايــد» لموســم  ،2017لكــن
ّ
أ
ماميــة للجنــاح،
مــع اعتمــاد قسـ ٍـم عــى شــكل مث ّلــث عــى الحافــة ال ّ
إذ ت ّتبــع هــي نفســها الخطــوط القُطريّــة ذاتهــا .ســتكون المســافة
أ
الفاصلــة ي ن
ماميــة
بــ� حافــة القســم المحايــد ومحــور إ
الطــارات ال ّ
أ
تــم تقليــص المســافة ي ن
ماميــة
 1200ملــم ،بينمــا ّ
بــ� الحافــة ال ّ
والخارجيــة إىل  1000ملــم.
ّ
أ
تهــدف هــذه التغيـ يـرات إىل دفــع الجنــاح إىل المــام قليـا ً وجعلــه
ت
ـي ف ي�
أقـ ّـل حساسـ ّـية لالضطرابــات
ّ
الهوائيــة الناجمــة عــن الســيارة الـ ي
أ
أ
المــام .كمــا ي ز
ســرداد عــرض الجنــاح المامــي مــن  1650ملــم إىل
الطــارات ،إذ ســيصبح عرضهــا
 1800ملــم تماشــياً مــع زيــادة عــرض إ
ف
التغيــرات ي� حجــم
 305ملــم بــدال ً مــن  245ملــم حاليــاً .هــذه
ي
واضــح ف ي� تصميــم الجنــاح ،إذ
تأثــر
ٌ
وشــكل الجنــاح ســينتج عنهــا ي ٌ
ت
تز
تقــدم فــرة اعتمــاد
للضطرابــات
ســرداد
حساســيته إ
الهوائيــة مــع ّ
ّ
ّ
القوانـ ي ن
ـ� الجديــدة ،تمام ـاً كمــا حــدث منــذ موســم .2009

عرض السيارة

لــن تقتــر زيــادة عــرض الســيارة عــى الجنــاح أ
المامــي فحســب،
أ
بــل سـ ي ز
ـي الســيارة لتتــاءم مــع التعديــات
ـرداد عــرض ال ّ
رضيــة وجانـ ب ي
ف
المقدمــة ،إذ ســيصبح عرضهــا بـ ي ن
ـ�  1400ملــم و 1600ملــم.
ي� ّ
وبشــكل مماثــل للجنــاح أ
المامــي فقــد تـ ّـم إرجــاع الجانبـ ي ن
ـ� والحافة
ٍ
ٍ
الماميــة أ
أ
المصممـ ي ن
ـ�
ـيحد مــن قــدرة
لل
رضيــة إىل الخلــف قليـا ً مــا سـ ّ
ّ
ّ
ّ
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الدوامــات
عــى اعتمــاد ملحقــات تلغــي عامــل الرفــع ،مثــل مو ّلــدات ّ
أ
ت
العموديّــة ،ش
الــي اعتدنــا رؤيتهــا
ماميــة ي
و�ائــح الحافّــة ال ّ
وغ�هــا ي
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة.
كمــا ي ز
كبــر لمســاعدة
الجانبيــة
ســرداد حجــم الزعانــف
بشــكل ي
ّ
ٍ
ين
المصم ي ن
الهوائيــة حــول القســم
تحســ� عبــور التيــارات
مــ� عــى
ّ
ّ
أ
الهوائيــة الناجمــة
ـات
ـ
اب
ر
االضط
ـر
ـ
تأث
ـل
ـ
وتقلي
ـيارة
ـ
الس
ـن
ـ
م
ـي
المامـ
ي
ّ
أ
ماميــة.
عــن إ
الطــارات ال ّ
ف
ـي أســفل الســيارة بـــ
ي� المقابــل تـ ّـم تقليــص طــول اللــوح الخشـ ب ي
 100ملــم ُلمالءمــة التعديــات عــى شــكل القســم المحايــد أمامــه
أ
رضيــة خلفــه.
وإرجــاع ال ّ
الخلفيــة  405ملــم ،أي بزيــادة 80
الطــارات
وســيصبح عــرض إ
ّ
ُ
ف
الحاليــة ،إذ ســيؤثّر ذلــك بـ ّ
ـكل تأكيــد ي� تصميــم
ات
ر
ـا
ـ
ط
ال
ـن
ـ
ملــم ع
إ
ّ
أ
المصممــون عــى المزيــد مــن الحريّــة
رضيــة أمامهــا .كمــا ســيحصل
ّ
ال ّ
أ
ين
رضيــة ،مــا قــد يــؤ ّدي إىل بعــض
ف ي�
قوانــ� نصــف القطــر عــى ال ّ
المثــرة ف ي� فتحــات تشــكيل االضطرابــات الناجمــة عــن
الحلــول
ي
كيفيــة تأثـ يـر تغـ ي ّـر
الخلفيــة ،إذ ســيحاول
الطــارات
إ
ّ
المصممــون فهــم ّ
ّ
ش
الطــار عــى قياســات النــا� الجديــدة.
شــكل إ
أ
ث
ش
ً
بتقدمــه إىل المــام ،إذ تبــدأ حنجرتــه
ســيصبح النــا� أكــر ارتفاعـا ّ
ً
التعبــر ،باالنحنــاء بــدءا مــن  175ملــم أمــام محــور
صــح
إن
ي
ّ
الخلفيــةّ .أمــا ارتفاعــه فســيصبح  175ملــم بــدال ً مــن 125
ـات
ـ
العج
ّ
ـ� سـ ي ز
ملــم حاليـاً ،ف� حـ ي ن
ـرداد عرضــه بـــ  50ملــم ليصبــح  1050ملــم.
ي
مــن جهتــه سيشــهد تصميــم الجنــاح الخلفــي تعديــا ً جذريــاً
ّ ن
بانحنــاء الصفيحتـ ي ن
ـكل قُطــري إىل الخلــف ،مــن أجــل
ـ�
الجانبيتـ يـ� بشـ ٍ
الهوائيــة بـ ي ن
ـ� النـ ش
ـا� والجنــاح الخلفــي.
تغيـ يـر نقطــة تفاعــل التيــارات
ّ
كمــا تـ ّـم تقليــص ارتفــاع الجنــاح ليصبــح  800ملــم عوض ـاً عــن 950
ـن عرضــه ســيصبح  950ملــم أي أعــرض بـــ  200ملــم
ملــم حاليـاً لكـ ّ
ـال.
مــن الحـ ي
الجانبيت�ن
ن
كمــا هنــاك مجــال العتمــاد تصميـ ٍـم ُمقـ ّـو ٍس للصفيحتـ يـ�
ي
أ
ـفل
مــن مــكان اتّصالهمــا بال ّ
رضيــة ،إذ يُســمح بــأن يبــدأ القســم السـ ي
الجانبيــة عــى بُعــد  400ملــم من خ ّط وســط الســيارة،
مــن الصفيحــة
ّ
ف� حـ ي ن
ـ� يجــب أن يكــون القســم العلــوي عــى بُعــد  475ملــم منــه.
ي
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الصعود بالبحرين إلى العالمية
اســتطاعت مملكــة البحريــن الصغـ يـرة جغرافيـاً ،أن تحجــز لهــا مســاحةً كبـ يـر ًة عــى الخارطــة رياضيـاً ،مــن خــال عالــم
ـغوف� والمولعـ ي ن
ـ� الشـ ي ن
ـ� المتابعـ ي ن
ســباق الســيارات المثـ يـر ،الــذي يهتــم بــه ماليـ ي ن
ـ� بهــذه الرياضــة المثـ يـرة.
ســباق الفومــوال  1أصبــح آ
الن ،وبعــد أكـ ثـر مــن عقــد ،صــور ًة مــن صــور البحريــن الرياضيــة ،والســياحية ،واالقتصاديــة
أ
أ
ـ�
ول العهــد نائــب القائــد العــى النائــب الول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملـ ي
أيضـاً ،فقــد جــاءت رؤيــة ي
أ
ـ� ثاقبــة ،مــن خــال تشــييد حلبــة البحريــن الدوليــة �ف
المـ يـر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،لتنظــر إىل المســتقبل بعـ ي ن
ي
العــام  ،2004لتأخــذ بيــد البحريــن إىل العالميــة والنجوميــة.
لــم تعــد الرياضــة اليــوم رياضــةً فحســب ،بــل أصبحــت صناعــةً يمكــن لهــا أن تــدر أمــواال ً طائلــةً عــى مــن يوليهــا
االهتمــام الــذي تســتحق ،بــل يمكــن لهــا أن تحـ ّـرك عجلــة االقتصــاد ،وأن ترفــع مــن معــدالت النمــو ،وأن تنعش الســياحة،
أ
ف
ف
ـوج مــا يكــون إىل
وتأخــذ بيــد تلــك الــدول إىل الواجهــة ،خصوص ـاً ي� وقـ ٍ
ـت تكتــظ فيــه الزمــات االقتصاديــة ي� عالـ ٍـم أحـ َ
تنويــع مصــادر الدخــل.
 14أبريــل  2017بالنســبة إىل البحريــن ليــس يوم ـاً رياضي ـاً فحســب ،بــل هــو يــوم وط ـن ي بامتيــاز ،ألنــه ســيجذب
أ
الضــواء إىل هــذه المســاحة الصغـ يـرة مــن العالــم ،لتكــون البحريــن نجمــة متألقــة ف ي� ســماء عالــم الرياضــة ،لذلــك كان
مـ شـروع حلبــة البحريــن مـ شـروع وطــن.
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