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»تويوتا هايبرد« تختتم موسم بطولة العالم للتحمل 

بتحقيق انتصار مشرف في سباق الصني

يقودون سيارة أودي، مبعدل 
ثانية واحدة كل دورة. س����لم 
البيير عجلة القيادة بعد حتقيق 
فارق نصف دقيقة إلى وارز الذي 
حافظ على سرعة السيارة. وكان 
إلس����تراتيجية تركيب إطارات 
جديدة في كل نقطة خدمة أثرها 
الكبير في احلفاظ على سرعة 
تويوت����ا هايب����رد TS030، كما 
أتاحت للفريق إمكانية السيطرة 

على السباق.
وأمت كال السائقني عدة دورات 
اخرى، ليعبر وارز خط النهاية 
نحو االنتصار ويحقق فوزا رائعا 
لفريق تويوتا في أول موسم له، 
فقد بلغ الفارق الزمني األخير 
بينه وبني أقرب منافسيه 58.57 
ثانية، خالل 191 دورة، سبع نقاط 
خدمة، وتوقيت اس����رع دورة: 

دقيقة واحدة و48.815 ثانية.
وبه����ذا االنتصار في الصني 
يسجل فريق تويوتا ألول مرة 
انتصارات متتالية في بطولة 
الدولي  عاملية ينظمها االحتاد 
للسيارات منذ عام 1994 ليضاف 
هذا الفوز إلى االنتصارات التي 
حققها الفريق خالل فترة مبكرة 
في ش����هر اكتوبر ضمن سباق 
فوجي س����بيدواي في اليابان، 
وسباق س����او باولو بالبرازيل 

في شهر سبتمبر.

اإلستراتيجية الصحيحة، وكانت 
فترات التوقف في نقاط اخلدمة 
ممتازة وقدم أليكس ونيكوالس 
أداء مذهال. وفي ختام هذا املوسم 
االس����تثنائي، أود أن أعبر عن 
ش����كري لكل من شارك في هذا 

املجهود الضخم.
املؤكد أن حتقيق ثالثة  من 
انتصارات وثالثة مراكز متميزة 
في موس����منا األول هو إجناز 
يتجاوز توقعاتنا، ولذلك فإننا 

راضون متاما مبا حققناه«.
وفي تعليق له، قال س����ائق 
تويوتا أليكس وارز، منتش����يا 
بالفوز: »لقد كان سباقا جيدا لنا 
في نهاية أسبوع رائع، فابتدأنا 
من ي����وم اجلمع����ة وكانت كل 
خطواتنا دقيقة ومتكنا من إظهار 
أقصى قدراتنا إلى درجة ضمنت 
لنا الفوز. لقد كان موسما رائعا 
بالنسبة لنا. وبرغم تعرضنا في 
البداية لبعض املؤثرات وتراوح 
أداؤنا صعودا وهبوطا، إال أننا 
حتس����نا مبرور األي����ام مع كل 
خطوة كن����ا نخطوها، وهذا ما 
أتاح لنا إنهاء هذا املوسم بالفوز 

في هذا السباق«.
وأحكمت تويوت����ا هايبرد 
قبضته����ا عل����ى الس����باق منذ 
بدايته، حيث اس����تطاع البيير 
جتاوز منافس����يه، الذين كانوا 

أكمل فريق تويوتا للسباقات 
موسمه األول بانتصار مشرف 
من مركز مميز في سباق شنغهاي 
للتحمل 6 ساعات، الذي ميثل 
اجلولة األخيرة من بطولة العالم 
للتحمل الت����ي ينظمها االحتاد 

الدولي للسيارات.
الفريق فوزه بفارق  وحقق 
يقترب من دقيقة كاملة، األمر 
الذي يعد داللة على الس����رعة 
املذهلة التي تتمتع بها سيارة 
تويوتا هايبرد TS030 ونظام 
تويوت����ا هايب����رد املبتك����ر – 

للسباقات.
ويعد هذا االجناز الفوز الثالث 
الذي حتققه تويوت����ا هايبرد 
TS030 التي حتمل الرقم 7 لهذا 
العام من بني ستة سباقات فقط 

في بطولة العالم للتحمل.
ومتك����ن نظ����ام الهايب����رد، 
باستخدام تقنية تخزين الطاقة 
باملكثف الفائق، من دفع سيارة 
السباق الهايبرد لتحقيق ثالثة 
مراكز متميزة وأسرع أربع دورات 
خالل هذا املوسم، وساهم إحراز 
أليكس وارز ونيكوالس البيير 
اكبر عدد من النقاط خالل نهاية 
األسبوع في فوزهم باملركز الثالث 
ضمن بطولة العالم للسائقني، 
على الرغم من مش����اركتهم في 
ست جوالت فقط من اجلوالت 

الثماني.
الفني لفريق  املدي����ر  وعبر 
تويوتا للس����باقات باس����كال 
فاس����يلون عن س����عادته بهذا 
االنتصار والنجاح لهذا املوسم 
بشكل عام، قائال: »قدم جميع أفراد 
الفريق اليوم أداء رائعا وطبقوا 

رئيس االحتاد الدولي للسيارات يزور متحف 
السيارات التاريخية والقدمية والتقليدية

جون تود في لقطة جماعية مع رئيس وأعضاء متحف السيارات التاريخية

تط����ور وتدفع بعجل����ة التقدم 
التاريخية  السيارات  في مجال 
خاصة ومجال السيارات عامة 
في الكويت. ونتمنى تكرار مثل 
هذه الزيارات ليطلع املسؤولون 
الرفيع  العاملون على املستوى 
ف����ي  التاريخي����ة  للس����يارات 

الكويت«.
وأضاف بأن املتحف يسعد 
دائما بالتعاون مع اجلهات املهتمة 
بالسيارات في الكويت وخارج 
الكويت، كما أشاد بالدور الكبير 
الذي بذل����ه املدير التنفيذي في 
النادي الدولي الكويتي للسيارات 
)KT( الس����يد عيسى حمزة في 
تقدمي املس����اعدة ف����ي املجاالت 
املش����تركة مع املتحف، آمال أن 
يس����تمر هذا التع����اون لتطور 
ورفعة هذا املجال في الكويت، 
وخصوصا بالترتيب ملثل هذه 
الزي����ارات املهم����ة للكويت من 
السيد  مس����ؤولني دوليني مثل 

جون تود.
ويتولى تود )64 عاما( رئاسة 
االحتاد الدولي الس����يارات منذ 
عام 2009 وذلك قبل أن يشغل 
عدة مه����ام في املنظمة الدولية، 
وسبق له أن سمي مديرا لفريق 
فيراري للفورموال وان مدة 15 
عاما نال خاللها الفريق بطولة 
العال����م خم����س م����رات بفضل 
بطله األسطوري األملاني مايكل 

شوماخر.

هو املمثل الرسمي لالحتاد الدولي 
للسيارات التاريخية FIVA والذي 
هو ج����زء من االحت����اد الدولي 
للس����يارات، فبحث مع املتحف 
اص����دار ش����هادات املواصفات 
األصلية وبطاق����ات العضوية 
في FIVA ملقتني الس����يارات في 
ال����ذي يضمن  الكوي����ت، األمر 
لهم صح����ة بيانات ومواصفات 
سياراتهم الكالسيكية ومطابقتها 
ملواصفاتها األصلية، األمر الذي 
ينعكس ايجابا على قيمة السيارة 

ومكانتها.
اللجان  وقد صرح رئي����س 
مصطفى مقصيد: »اننا سعيدون 
بهذه الزيارة املميزة من السيد 
جون تود والوف����د املرافق له، 
ونتمنى أن تتكرر هذه الزيارات 
ملا لها من األثر الكبير في تطوير 
مختلف مجاالت الس����يارات في 
الكوي����ت، والت����ي يس����عد بها 
املتح����ف الذي يتمت����ع برعاية 
كرمية من س����مو الشيخ ناصر 
احملمد األحم����د اجلابر الصباح 
حفظه اهلل، وبتوجيهات السيد 
عبدالعزيز اسحق عضو مجلس 
األمناء واالخوة أعضاء مجلس 

األمناء«.
وأض����اف رئي����س اللجن����ة 
اإلعالمية م.زكريا دشتي قائال: 
»هذه الزيارة ذات أهمية كبيرة 
العديد  للمتح����ف فقد بحثن����ا 
من األمور التي من ش����أنها أن 

السيارات  اس����تقبل متحف 
التاريخية والقدمية والتقليدية 
يوم اخلمي����س املاضي ضيف 
الدولي  الكويت رئيس االحتاد 
للسيارات )أف.آي.أيه( FIA جون 
تود والوف����د املرافق له، حيث 
تعد هذه الزيارة التاريخية هي 
األولى التي يقوم بها مس����ؤول 
بهذا املستوى الرفيع من االحتاد 
الدولي السيارات للكويت لإلطالع 
املتعلقة  األم����ور  على جمي����ع 
بالسيارات من قوانني وسياحة 
ورياضة سيارات، وبحث سبل 
التع����اون بني الن����ادي الدولي 
الكويتي للسيارات )KT( املمثل 
الرس����مي االحت����اد الدولي في 
الكويت وب����ني مختلف اجلهات 
املهتمة بالسيارات في الكويت.

وقد مثل وفد املتحف الستقبال 
الضيف في املطار م.زكريا دشتي 
اللجنة اإلعالمية وفؤاد  رئيس 
س����ليم رئيس جلن����ة املتابعة 

والتنسيق في املتحف.
وقد ترأس وفد االس����تقبال 
رئي����س مجل����س إدارة النادي 
 )KT( الدولي الكويتي للسيارات
عماد بوخمسني واملدير التنفيذي 
عيسى حمزة للنادي، رئيس جلنة 
الراليات في النادي الكويتي للربع 
ميل لسباق السيارات والدراجات 
والشيخ عذبي النايف ورئيس 
اللجن����ة اإلعالمية ف����ي النادي 
أسامة املنصور وعدد من اجلهات 
اإلعالمية، وفور وصوله أعرب 
الضيف عن س����عادته بحفاوة 
الترحيب بهذه الزيارة خاصة أنها 
األولى له في الكويت والتي يتمنى 
أن تتكرر وملده أطول ليتعرف 
على أنشطة وفعاليات السيارات 

في الكويت بصورة أكبر.
وفي ي����وم اجلمعة املاضي، 
انطلق برنامج الزيارة التي أعدها 
النادي الدولي الكويتي للسيارات 
)KT(، والتي شملت زيارة خاصة 
للمتحف استقبله فيها رؤساء 
اللجان في املتحف وأعضاء من 
فرق السيارات املختلفة التابعة 

للمتحف.
وبدأت الزيارة بالتعرف على 
أقسام املتحف حيث بدأ مبدينة 
املتحف، التي أبدى إعجابه بها 
وحث على بحث سبل التعاون 
مع مدينة املتحف التي تركز على 
غرس العادات املرورية الصحيحة 
ف����ي الصغ����ار، كما تق����دم لهم 
الفرصة للحصول على رخصة 
قيادة بعد اجتيازهم لالختبار 
النظ����ري، وتتيح له����م التمتع 
بقيادة السيارات املخصصة في 
مضمار صم����م خصوصا لهذا 
الغ����رض ببيئة آمن����ة. وانتقل 
الضيف والوفد املرافق لالستمتاع 
بالسيارات املعروضة في صالة 
الع����رض الرئيس����ية باملتحف 
والتعرف على أهم السيارات التي 
اقتناها حكام الكويت وأثرت في 
التاريخ الكويتي، باإلضافة الى 
سيارات مختارة لرؤساء الدول 
وس����يارات مميزة م����ن مقتني 
الكويت. كما زار  السيارات في 
الضيف بقية أقسام املتحف من 

الكتبة والورش الفنية.
وقد اطل����ع الضيف والوفد 
املرافق على مجلة هريتيج التي 
يصدرها املتحف والتي تعد أول 
السيارات  مجلة تتخصص في 
الكالسيكية في الشرق األوسط، 
والتي تس����تعرض األنش����طة 
العديدة التي ق����ام بها املتحف 
خلدمة التوعي����ة املرورية مثل 
مسيرة »قرن من السالمة على 
الطرقات« والت����ي كانت نتاج 
الدولي  الن����ادي  التعاون م����ع 
الكويتي للسيارات )KT(، وأيضا 
اطلع على العديد من املعارض 
الت����ي ق����ام بها املتح����ف لدعم 
رياضات السيارات في الكويت 
ومنها معرض سيارات سباقات 
الربع ميل والتي تعاون فيها مع 
النادي الكويتي للربع ميل لسباق 

السيارات والدراجات.
ومبا أن متحف الس����يارات 
التاريخية والقدمية والتقليدية 

عماد بوخمسني والشيخ عازمي النايف خالل استقبال جون تود

جون تود يستمع لشرح عن سيارة قدمية في املتحف 

.. ويتسلم درعا تذكارية من جواد بوخمسني وأعضاء املتحف


