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رياضة

التحدي األصعب للمهندسين هو في إنشاء حلبة في شوارع المدينة من دون ّ
المس بهيكلية شوارعها كما حصل في باكو (خاص األخبار)

تحقيق

أطماع اقتصادية وراء استضافة سباقات الفورموال 1

المحركات تحرق ماليين الدوالرات
ال شك في أن الفورموال
هو رياضة تجذب اليها
ً 1
دوال وحكومات طامعة
في استضافة سباقاتها
وتسويق نفسها من
خاللها ،ما ينشطها سياحيًا
واقتصاديًا .لكن تنظيم
سباق للفئة الملكة هو
ٍّ
تحد من الطراز األول على
مختلف االصعدة البشرية،
االقتصادية واللوجستية

باكو ــ ناهد ّ
صيوح
 20سـبــاقــا تـعــرفـهــا روزن ــام ــة بطولة
العالم لسباقات سـيــارات الفورموال
 1في املوسم ،وسط تزايد شعبيتها
واتـســاع رقعتها الجغرافية ،في ظل
تـنــافــس ب ـلــدان مــن ال ـق ــارات املختلفة
لـ ــان ـ ـض ـ ـمـ ــام ال ـ ـ ـ ــى عـ ــائ ـ ـلـ ــة س ـل ـس ـلــة
السباقات األقوى في العالم.
ل ـكــن ف ـكــرة اس ـت ـضــافــة ج ــائ ــزة كـبــرى
ال يمكن أن تكون وليدة الساعة ،بل
تـتـطـلــب تـخـطـيـطــا دق ـي ـق ــا ،وت ـعــاونــا
ـات
وث ـ ـي ـ ـقـ ــا ب ـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف املـ ـنـ ـظـ ـم ـ ً
الحكومية وغير الحكومية ،اضافة
الــى أمــوال طائلة يتضاعف حجمها
ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ـ ــرة ت ـ ـضـ ــاف ال ـ ـ ــى ال ـح ـل ـبــة
والـسـبــاق نفسه تحسينات مطلوبة
وض ـ ـ ــروري ـ ـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ش ــرف
االستضافة السنوية.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن أخـ ـ ـ ــذ جـ ـ ــائـ ـ ــزة آذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان
ال ـك ـب ــرى ،ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـحــت مسمى
جائزة أوروب ــا العام املــاضــي ،كمثال
ب ــارز عـلــى ه ــذا ال ـكــام ،كــونـهــا كانت
آخــر الـضـيــوف الـجــدد على روزنــامــة
سـبــاقــات الـفـئــة االولـ ــى ،ووس ــط عــدم
إخـ ـف ــاء املـ ـس ــؤول ــن ع ــن ح ـل ـبــة بــاكــو
االرقــام التي صرفوها إلقامة الحدث
الـ ــذي تـطـلــب ال ـع ـمــل ع ـلــى الـحـصــول
عليه أعوامًا عدة إلقناع ّ
القيمني على
الفورموال  1بإمكانية إقامته في تلك
املدينة القديمة.
الفكرة جــاءت أواخــر عــام  ،2013وقد
طــرحـتـهــا ال ـح ـكــومــة املـحـلـيــة بـهــدف
وضــع البالد على الخارطة العاملية،
وذلـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة إطـ ـ ـ ـ ــاق ح ـم ـلــة
لـتـشـجـيــع ال ـسـيــاحــة ف ــي ال ـب ــاد عبر

شبكات اعالمية عاملية على رأسها
"سي أن أن" االميركية.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ي ـ ـقـ ــول ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لحلبة باكو عارف رحيموف
حديث مع "األخبار"" :أجروا تقييمًا
في
ٍ
عميقًا ملا يمكنهم القيام به لتنشيط
االقـتـصــاد ودع ــم السياحة والـتــرويــج
للبالد ونشر اسمها في جميع انحاء
ال ـعــالــم .وم ــع ط ــرح خ ـي ــارات مـتـعــددة،
ح ــاول ــوا الـبـحــث ف ــي األف ـك ــار ال ـتــي تم

أنفقت باكو مبلغ
 12مليون دوالر
لتحسين وضع االسفلت
على المسارات

تطبيقها ح ــول الـعــالــم لتحقيق هــذه
األهـ ـ ـ ـ ــداف ،ف ـ ـقـ ــرروا الـ ــذهـ ــاب بــات ـجــاه
الفورموال ."1

ّ
الحلبة تكلف الماليين

مـ ـ ــا إن تـ ـ ــم ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـحـ ــدث
وتـخـصـيــص امل ـي ــزان ـي ــات ال ــازم ــة لــه،
بـمــزيــج مــن الــدعــم الـحـكــومــي وبعض
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـخ ــاص ــة ف ــي ب ــاك ــو ،حـتــى
ك ــان تـحــديــد مـكــان إن ـشــاء الحلبة هو
التحدي األكبر.
أما الكلفة النهائية ،فكان من الصعب

تـ ـح ــدي ــده ــا ،ل ـك ــن م ـ ـصـ ــادر ح ـكــوم ـيـ ًـة
أفادت "األخبار" ببعض منها ،شارحة
أن الـكـلـفــة ت ـكــون غــالـبــا أق ــل بالنسبة
الى حلبة شوارع ،بما أن معظم البنى
ً
التحتية موجودة أصال .وعلى سبيل
امل ـث ــال ،أنـفـقــت بــاكــو مـبـلــغ  12مليون
دوالر أميركي لتحسني وضع االسفلت
ع ـل ــى امل ـ ـس ـ ــارات الـ ـت ــي سـتـسـتـضـيــف
السباق.
وخـ ـ ــال ع ــام ــن ،ع ـم ــل ح ــوال ــى 1000
ش ـخ ــص ،ب ـمــن ف ـي ـهــم  5000م ـت ـطــوع،
تمت االستعانة بهم لإلعداد للحدث.
كذلك تمت االستعانة بمراقبي املسار
من البحرين إلدارة السباق األول.
ُ
تنفق معظم الحلبات عشرات ماليني
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ك ـ ــل س ـ ـنـ ــة ،م ـ ــع ت ـصــاعــد
ه ــذه الكلفة تــدريـجـيــا .لـكــن بالنسبة
إل ــى س ـبــاقــات امل ـ ــدن ،يـجــب أن تــؤخــذ
تـكـلـفــة إق ــام ــة ال ـس ـب ــاق س ـنــويــا بعني
االعـتـبــار .وهــذا االمــر يرتبط تحديدًا
ـى جــانـبــي املـســار
بـبـنــاء امل ــدرج ــات عـلـ ً
ث ــم تـفـكـيـكـهــا ،إض ــاف ــة ال ــى ال ـحــواجــز
وجـ ـ ـ ـ ــدران األمـ ـ ـ ـ ــان .وكـ ـ ــل هـ ـ ــذا ال ـع ـمــل
ي ـت ـط ـلــب إغـ ـ ــاق ق ـل ــب امل ــديـ ـن ــة ل ـف ـتــرة
ليست بالقصيرة.
ويكشف رحيموف شارحًا" :من ناحية
بـ ـن ــاء ال ـح ـل ـب ــة وتـ ــأمـ ــن ا ّل ـت ـس ـه ـيــات
وامل ـن ـشــآت ال ــازم ــة ،تـمـكــنــا مــن إتـمــام
ذلك بكلفة  80ميلون دوالر .وللسنوات
املقبلة ،قد ننفق ما ُيقارب  15مليون
دوالر لـتــركـيــب وفـ ـ ّـك ك ــل الـتـجـهـيــزات
سنويًا".

عباقرة تصمم الحلبات
ال يمكن ألي مـهـنــدس تصميم حلبة
لـ ـلـ ـف ــورم ــوال  ،1بـ ــل هـ ـن ــاك أش ـخ ــاص

متخصصون في هذا املجال ،ال بل إنه
ال مبالغة في القول إن املهندس االملاني
هيرمان تيلكه هــو االشـهــر واملطلوب
ال ــدائ ــم ل ـهــذا ال ـن ــوع م ــن االعـ ـم ــال ،فقد
أش ــرف على تصميم جميع الحلبات
التي انضمت إلى روزنامة البطولة في
األلفية الـجــديــدة ،وخصوصًا حلبات
الشوارع ،إضافة إلى حلبات البحرين،
وأوسـ ـ ــن األم ـي ــرك ـي ــة ،وح ـل ـبــة مــرســى
ياس في أبو ظبي...
ّ
توسع دور تيلكه من تصميم الحلبات
إل ــى تـصـمـيــم امل ـن ـشــآت والـتـسـهـيــات
املحيطة بالحلبة ،مثل موقع منطقة
ال ـح ـظــائــر وم ـك ــات ــب اإلداريـ ـ ـ ــن وامل ـقــر
ً
اإلعــامــي واملــركــز الطبي وص ــوال إلى
أدق الـتـفــاصـيــل ،مـثــل تـمــديــدات املـيــاه
والكهرباء والبنى التحتية األخرى.
وي ـ ـقـ ــول ت ـي ـل ـك ــه" :ح ـل ـب ــة امل ــديـ ـن ــة هــي
ال ـت ـحــدي االص ـع ــب ،إذ عـلـيــك الـتــريــث
ً
وال ـن ـظــر ب ـمــا ل ــدي ــك؛ ف ـفــي بــاكــو م ـثــا،
جئنا بثالثة تصاميم للحلبة ،لكنهم
اخـ ـت ــاروا األك ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا" .ويـضـيــف:
ّ
"هناك دائمًا مشاكل كثيرة عليك حلها
عندما يرتبط االمر بحلبة شوارع ،فال
يمكنك هــدم مبنى ،بل عليك التعامل
مــع الـشــوارع املــوجــودة لديك مــن دون
ّ
املس بها".
إذًا م ـبــالــغ خ ـيــال ـيــة ي ـج ــري إن ـفــاق ـهــا،
إضافة إلى تسخير الكثير من الطاقات
وال ــوق ــت ل ــال ـتــزام ب ـحــدث عــاملــي مثل
الفورموال  ،1لكن األمر يستحق العناء
عـنــدمــا تـعــرف أن هـنــاك أكـثــر مــن 500
ميلون شخص حول العالم يجلسون
خلف شاشات التلفزة وهم يشاهدون
السيارات السريعة تجوب مدينتك في
نهاية األسبوع.

