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وأود أن أرى المزيد من مضامير ”الفورموال 1” التى تماثل 

هذا المضمار فى باكو”. 

وبدوره، فإن الفوز في سباق الجائزة الكبرى األوروبى قد 

عزز من موقف ن. روزبرغ فى الترتيب. فقد استطاع تجميع 

بينما حصل زميله ل. هملتون على 117 نقطة  141 نقطة، 

فيتيل  س.  الثالث  المركز  فى  واستقر  الثانى،  المركز  ليحتل 

)96 نقطة(. وفي بطولة المصممين أكدت »مرسيدس« على 

»ريد  ثم   )177( »فيرارى«  تليها  نقطة(،   258( زعامتها 

بول« )140(.

الجائزة  سباق  تنظيم  رائعة  بصورة  مضى  فقد  وإجماال، 

بالنسبة  أما  مرة.  ألول  باكو  احتضنته  الذى  ألوروبا  الكبرى 

في  لحظة  أهم  مثلت  فقد  تنظيمه،  في  شاركوا  الذين  ألولئك 

عطلة نهاية األسبوع لهم، تلك اللقطات البانورامية المذاعة فى 

البث التلفزيونى. وفى الواقع، فقد أخرج المنظمون كل ما لديهم 

المشاهدين.  لجماهير  حقيقيا  عيدا  وقدموا  حد،  أقصى  إلى 

وخالل سباق عطلة نهاية األسبوع بطولها، وفى المتنزه المطل 

فورموال 1”،  ”قرية  عليها  أُطلق  ما  هناك  كان  البحر،  على 

حيث يمكن للزوار المشاركة في جلسات توقيع قائدى السيارات 

مع  المباشر  بالتواصل  واالستمتاع  ”األوتوجرافات”، 

انتهاء  وبعد  الترفيهية،  المناطق  تجهيز  تم  كما  معشوقيهم. 

أحياها  التى  الموسيقية  الحفالت  المتنزه  فى  أُقيمت  السباقات 

 - مثل:  العالم  أنحاء  جميع  من  القادمين  المطربين  مشاهير 

كريس براون، انريكو اجالسياس وفاريل وليامز. وهكذا، فإن 

مهرجان ”الفورموال 1” في باكو سوف يظل باقيا فى ذاكرة 

المشجع لفترة طويلة من الزمن، وفى السنة التالية سوف يعود 

هذا المشجع من جديد إلى هنا.

وسوف نكون باالنتظار!  
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»فيرارى«. وبدا لى أن سيارة طوارئ األمان ينبغى أن تظهر 

بين لحظة وأخرى فى المضمار- كان أمرا ال يصدق، ولكن 

األمور سارت دون الحاجة إليها”. 

في الوقت نفسه، أكدت »فيرارى« على تصنيفها باعتبارها 

المنافس األقرب لسيارة  »مرسيدس« - بعد أن جاء سيباستيان 

قائال: ”لم  فيتيل  النهاية. وأكد  إلى خط  المتسابقين  ثانى  فيتيل 

يستسلم الفريق وعمل على أكمل وجه. وخالل السباق لم نكن 

نعرف مدى السرعة التى يمكن أن يصال إليها لويس هملتون 

وسيرجيو بيريز، لذلك كان من الضرورى خلق أقصى فجوة 

ممكنة. وقد أدهشنى عدم ظهور أى سيارة من سيارت طوارئ 

األمان، ولكن بصفة عامة فالمضمار هنا رائع، وقضينا عطلة 

األسبوع بصورة بديعة”.

 Toro” روسو«  »تورو  السيارة  قائد  كويات  دانييل  كان 

في  الكبرى  الجائزة  بسباق  أيضا  المعجبين  من   ،”Rosso

أوروبا. وقال المتسابق الروسى: ”أظن أن مثل هذا المضمار 

للهجوم  بالشجاعة  المرء  يتحلى  أن  ينبغى  الجسارة،  يتطلب 

على مثل هذه الحلبة. ومن الضروري االنطالق هنا إلى الحد 

األقصى، وفي حالة ارتكابك ألى هفوة فسوف تتعرض للعقاب. 
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المؤتمر الصحفى: ”كنت أدرك أن فرصة الصعود إلى المنصة 

متاحة، ولكن تحقيق مثل هذه النتيجة كان أمرا بالغ الصعوبة. 

خيار  إلى  االنتقال  الكافى  بالقدر  مبكر  وقت  في  قررنا  وقد 

وعندما   ،”pit stop  ” األعطاب  إصالح  نقطة  فى  التوقف 

عدت إلى المضمار، وجدت نفسى على الفور تحت ضغط من 

جانب هملتون. وصار على الهجوم فورا بكل القوة، وكان كبح 

جماح لويس أمرا صعبا بشكل ال يصدق. ثم قمت بخلق فجوة 

بيننا، وبعد ذلك بدأت في مهاجمة كيمى رايكونن من السيارة 
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 Formula One  ”  1 الفورموال  إدارة  باسم  بعد 

Management”(، وأصبح بيرنى ايكلستون رئيسا لها. منذ 

”رئيس  إيكلستون  على  يطلقون  السبب  ولهذا  الحين،  ذلك 

وعشرين  واحد  من  الحالية  البطولة  وتتكون   .”1 الفورموال 

مرحلة، تستقبل مدينة باكو واحدة منها. 

يقام  الذى  السباق  هذا  للمشجعين  المبررة  اآلمال  لبى  وقد 

ألول مرة فى عاصمة أذربيجان. ووصل المتسابقون من قادة 

السيارات إلى باكو قادمين من مونتريال، التي استضافت سباق 

الوقت  من  الكثير  لديهم  يكن  لم  لذلك  لكندا،  الكبرى  الجائزة 

للتكيف. وكانت مرحلة باكو هى المرحلة الثامنة لهذا الموسم، 

من  »مرسيدس«  فريق  بتفوق  األولى  المراحل  وجرت 

روزبرغ  نيكو  فاز  فقد  الخصوص،  وجه  وعلى  المتسابقين. 

نجاح  حال  وفى  باثنين.   - هملتون  ولويس  سباقات،  بأربعة 

تجاوز  فيمكنه  األوروبية،  الكبرى  الجائزة  سباق  في  هملتون 

تطور  فإن  لذلك،  العام.  الترتيب  قمة  فوق  والقفز  شريكه، 

األحداث يمكن أن يمضى بصورة مغايرة تماما. 

أصبحت باكو تمثل مدينة الحظ لروزبرغ الذي فاز باألربع 

واحدة.  مرحلة  إطار  فى   ”GrandSlam” الكبرى بطوالت 

البداية وحتى  أى أنه كان أول المنطلقين، وظل متصدرا من 

وأكد  الدوران.  فى  زمن  أفضل  تحقيق  استطاع  كما  النهاية، 

لقد  مطلقة!  بسالسة  سار  شىء  ”كل  عباراته:  فى  روزبرغ 

شعرت بنفسى في السباق كما لو كنت أستطيع فعل كل شىء، 

يمثل خطرا على  أى خطأ  هناك  يكن  ولم  لى،  يحلو  ما  وكل 

اإلطالق. وأنا سعيد جدا، فألول مرة جئت مرة إلى باكو وهأنا 

حققت النجاح! وكان المضمار أكثر من رائع”.

في الوقت نفسه، فاز بالجائزة الخاصة ”متسابق اليوم” قائد 

 ”Sahara Force İndia” »السيارة »صحراء الهند الكبرى

في  بيريز  وأشار  الثالث.  بالمركز  فاز  الذي  بيريز،  سيرجيو 
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بجذوره إلى بطولة أوروبا لسباق الجائزة الكبرى للسيارات، 

عام  وفى  و1930.   ،1920 عامى  فى  تنظيمها  جرى  حيث 

1946، قام االتحاد الدولى لسباقات السيارات )FIA( بوضع 

التنفيذ  لما يسمى ”الفورموال 1”، والتى دخلت حيز  القواعد 

بدءا من عام 1947. وتم تنظيم أول بطولة للعالم لهذه الفئة من 

السيارات فى عام 1950، وفاز بها االيطالى جوزيبى فارينا 

بسيارته من طراز ”الفا روميو”.

لكن ”العصر الذهبى” لمسابقة ”الفورموال 1” بدأ في عام 

1981، وذلك عندما تم التوقيع على ما يسمى باتفاق كونكورد 

فى  المشاركة  الفرق  بين  للعالقة  المنظمة  الوثيقة  وهو   -

”الفورموال 1” وبين االتحاد الدولى للسيارات. وبموجب هذه 

لسباق  التليفزيوني  البث  حقوق  جميع  منح  تم  االتفاقية، 

”الفورموال 1”، إلى الشركة التى جرى تشكيلها حديثا من أجل 

”التنظيم والترويج للفورموال FOPA( »1( )وقد ُعرفت فيما 
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مكتب  الواقع  أرض  على  المشروع  بتجسيد  قام  وقد  حقا. 

تنفيذ  تولى  الذى  تيلك،  هيرمان  األلماني  المعماري  المهندس 

باكو  حضارة  صارت  ”لقد  قائال:  تيلك  وأشار  المهمة.  هذه 

وتاريخها تمثل جزءا محوريا من هذا المشروع، وعند اإلعداد 

المواقع  روعة  لعرض  سعينا  المضمار،  مسار  لتصميم 

لكن  العصرية.  ومالمحها  المدينة  لهذه  الساحرة  التاريخية 

التحدى األكبر تمثل فى اإلعداد لتصميم المضمار – حيث أن 

تنظيم مسارات المضمار داخل المدينة يمثل أمرا بالغ الصعوبة 

دائما، ألنه يستخدم البنية المعمارية القائمة بالفعل. كانت هناك 

بعض المشاكل، لكننا استطعنا حلها بنجاح جنبا إلى جنب مع 

المنظمين، وال يوجد نظير لهذا المضمار فى العالم – فهو يمثل 

السباقات.  جدول  في  وجاذبية  إثارة  المضامير  أكثر  أحد 

وبالمقارنة حتى مع مضامير السباقات األخرى فى المدن، فإن 

مضمار باكو هو فريد من نوعه”.

من أجل تقييم أهمية سباق الجائزة الكبرى فى أوروبا، فمن 

الضرورى التذكير بتاريخ سباق ”الفورموال 1”، الذى يعود 
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والطبع، كانت هناك بعض المشاكل المنفصلة، ولكن هذا أمر 

طبيعى، ألننا نقيم السباق هنا ألول مرة”.  

يتطلب تنظيم سباق مضمار المدينة جهودا أكبر بكثير من 

فليست  مفهوم،  أمر  وهذا   .)track( المغلق  المضمار  سباق 

المدينة،  وسط  عبر  يمر  الذى  المسار  رسم  السهلة  بالمهمة 

ويشمل جميع المشاهد الخالبة، لجعل السباق فريد من نوعه 
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مدينة  حلبة   « سباق  به  يتميز  الذى  فما  النحو،  هذا  على 

باكو« عن السباقات المماثلة األخرى في ”الفورموال 1”؟ إنه 

ويمتد  المنعطفات،  من  بعشرين  يتمتع  الذى  المضمار،  طول 

لست  كيلومترات بخصائصها المميزة. وتتمثل احدى السمات 

الخاصة لحلبة باكو، والتي لم يتميز بها من قبل أى مضمار 

أخرى لسباق ”الفورموال 1”، فى أن سيارات السباق السريعة 

فى  تسير  وهى  النفط،  عمال  أوتوستراد  منطقة  فى  تنطلق 

الحاجز  المنتصف  فى  بينهما  يفصل  متعاكسين،  اتجاهين 

الخرسانى الخاص لتأمين السالمة. وفي أضيق موقع بالقرب 

من إتشري شيهير )المدينة القديمة( ال يتجاوز عرض الطريق 

استحالة  بساطة  بكل  يعنى  األمر  وهذا  مترا.   7.6 من  أكثر 

التجاوز فى هذا الموقع. ولكن فى المقابل، فإن رؤية سيارات 

السباق المنطلقة من المنعطف الثانى عشر، على خلفية جدران 

القلعة، يختطف األنفاس واأللباب لدى جمهور المتفرجين.

ويشير بيرنى إيكلستون رئيس ”الفورموال 1” قائال: ”لو 

هنا،  شاهدناها  التى  الجهود  هذه  مثل  بذلوا  المنظمين  كل  أن 

لكان أمرا رائعا. لقد عملوا بشكل ال يصدق. وتم إعداد المضمار 

سير  مرور  فى ضرورة  أرغب  وكنت  للغاية.  جيدة  بصورة 

اللقطات  تلك  تحتل  القديمة، كى  القلعة  من  بالقرب  السيارات 

تماما.  جرى  ما  فهذا  وتحديدا  التلفزيونى،  البث  عبر  أماكنها 
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أذربيجان.  فى  لها  التسجيل  على   »1 »فورموال  حصلت 

وفى واقع األمر، فلم يترك سباق الجائزة الكبرى فى أوروبا 

أحدا غير مبال بهذا الحدث، ويتابع المشجعون فى لهفة وشغف 

كل لحظة من لحظات السباق، والذى انتهى بفوز قائد السيارة 

»المرسيدس« نيكو روزبرغ. وقد دخل التاريخ باعتباره أول 

 .»Baku City Circuit« »من فاز بسباق »حلبة مدينة باكو

سوف  باكو  سباق  مرحلة  فى  النجاح  أن  تماما  الجائز  ومن 

يساعد قائد السيارة األلمانى فى الفوز بلقب بطولة العالم. 

على  تبرهن  أن  طويلة  فترة  منذ  أذربيجان  واستطاعت 

المنافسات  وتجرى  كبرى،  رياضية  قوة  باعتبارها  قدراتها 

الكبرى هنا بثبات يحسد عليه. وفى العام الماضى، استضافت 

العاصمة الدورة األولى لأللعاب األوروبية التى جرت فعالياتها 

فى أجواء صيحة النصر ”هورا”، وفى هذا العام سوف يقام 

ألعاب  دورة   - المقبل  العام  وفى  العالمى،  الشطرنج  أولمبياد 

التضامن اإلسالمى. وهكذا، تدخل الرياضة بقوة ضمن توسيع 

لمواعيد  زمنى  جدول  وضع  تم  وقد  الدولة،  سياسة  دائرة 

إشارات إطالق السباقات الكبرى لعدد من السنوات المقبلة. 

فى هذا السياق، فإن وصول ”الفورموال 1” إلى أذربيجان 

يفتح فصال جديدا فى التاريخ. وقد كانت ”السباقات الملكية” 

دائما من نصيب الصفوة المختارة، وكانت هتافات المشجعين 

تعلو دائما على صوت هدير المحركات، وهم يتابعون التجاوز 

السريع والسرعة الجنونية للسيارات، التى تنطلق مثل الشهب 

فى سباقها على مضمار السباق. وفى باكو، نال محبو رياضة 

سباق السيارات ما ينشدوه من المتعة. وبالرغم من ذلك، فكل 

الكبرى  الجائزة  سباق  أما  فيض،  من  غيضا  سوى  ليس  هذا 

ألوروبا فقد تطلب عن حق عمال جبارا من قِبل منظميه، وبذل 

كل الجهود الممكنة لتنظيم مرحلة ”الفورموال 1” التى تجرى 

فى باكو على أعلى مستوى. 
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سحر بكو )فورموال 1(
بقلم/ زكى فضولييف
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