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رياضة
نمر جبر

احتفل عامل سباقات الرسعة بالوالدة الرسمية لبطولة جديدة، وهي بطولة "اي سكوتر" للدراجات الكهربائية التي ارتقت 
يف سباقها االول الذي اقيم يف العاصمة الربيطانية لندن، اىل اعىل مستوى فني وتقني وتنظيمي، لتجوب صورة هذه البطولة 

العامل وسط اهتامم اعالمي كبري بنقل فعالياتها عرب قنوات عربية وعاملية معروفة

بحكم الرسالة السامية التي تحملها، وتتمحور 
عرب  والتنقل  االستدامة  فكرة  تعزيز  حول 
من  االمر  يف  ملا  املدن،  يف  الصغرية  االليات 
كام  العاملية  البيئة  عىل  ممتازة  انعكاسات 
قال اصحاب الفكرة، اقيمت اول بطولة دولية 
موقع  يف  خصيصا  رسمت  جذابة  حلبة  عىل 
اوروبا سابقا(  )اكرب مطبعة يف   "Printworks"

الشهري يف العاصمة الربيطانية لندن.
 فكرة البطولة كان خلفها رجل االعامل اللبناين 
يف  اللبناين  الفريق  وسائق  رسكيسيان  هراغ 
واملعلق عىل  سابقا  وان جي يب"  "اي  سباقات 
انضم  وقد  بشري،  خليل   1 الفورموال  سباقات 
السابق  السائق  هام  معروفان  اسامن  اليهام 
الكربى"  "الجائزة  سائقي  جمعية  ورئيس 
لسباقات  العامل  فورز، وبطل  اليكس  النمسوي 
"الفورموال اي" الربازييل لوكاس دي غرايس. كام 
واوملبيني  عامليني  ابطاال  الفكرة  هذه  جذبت 
يف  يشارك  َمن  منهم  مختلفة،  رياضات  من 
السباقات، ومنهم من ميلك فرقا عىل غرار سائق 
نيكو هولكنربغ، وبطل  االملاين  الفورموال واحد 

العامل يف املالكمة الربيطاين انطوين جوشوا. 
"اي  بطولة  تلعب  ان  ايضا  مستغربا  يبدو  ال 
االهداف  اىل  استنادا  توجيهيا  دورا  سكوتر" 
تعزيز  رأسها  عىل  تحملها  التي  السامية 
العاملية، والرتويج ملكاسب  املدن  االستدامة يف 
لوسيلة  والراحة  والسهولة  القليلة  التكلفة 
التنقل ملسافات قصرية يف عامل التنقل الكهربايئ 

الحديث والرسيع التطور.
واملثرية  الجديدة  البطولة  هذه  ستجوب 
الفارقة  العالمات  من  تعترب  مواقع  لالهتامم 
اىل  اضافة  مختلفة،  اوروبية  مدٍن  قلب  يف 
الواليات املتحدة االمريكية. اذ بعد قص الرشيط 

اللبنانيان بشري ورسكيسيان يتوسطان فورز وغرايس يف حفل اطالق البطولة يف لندن.

مشهد من السباق.

اي  بطولة  تقديم  خالل  من  "اردنا  اضاف: 
وتحرير  املدن  يف  التنقل  بني  الجمع  سكوتر، 
انظمة  يف  طويلة  لفرتات  علقوا  الذين  الناس 
ذلك  نضع  هذه.  ايامنا  يف  نافعة  تعد  مل  تنقل 
اىل جانب فئة جديدة يف عامل رياضة املحركات 
تعود بالنفع عىل املشاركني والجمهور، ونشعر 
ان يف امكاننا البدء بالحديث عن وسيلة تنقل 

تأخذنا بعيدا يف املستقبل". 
قائال:  العرصية،  للبطولة  رؤيته  عن  وختم 
هذه  بأن  قناعة  عىل  ونحن  للتسابق  "ذهبنا 
البطولة ستكون وسيلة لتغيري رياضة املحركات 
بعد  االبد.  اىل  التنقل ملسافات قصرية  ووسائل 
اكرث من سنة عىل والدة الفكرة وبدء التحضري 
ملوسمها االول، ها نحن نفتح بابا جديدا لعامل 
انطالق  عرب  خاصا  تاريخا  ونكتب  السباقات، 
يف  متقدمة  بخطوة  تقوم  التي  البطولة  هذه 
اتجاه عامل افضل. لطاملا اعتربنا الرياضة وسيلة 
رشكاء  لنا  اوجد  ما  وهو  املجتمع  لتحسني 
فكانت  نفسها،  والنظرة  الروحية  يتقاسمون 
واالستثنائية،  الواسعة  العاملية  املشاركة  هذه 
خط  عىل  بقوة  سكوتر  اي  بطولة  تضع  التي 
سباٍق  اىل  نتطلع  العاملية.  السباقات  سلسلة 
سيشهده  ما  وهو  وتاريخي،  استثنايئ  افتتاحي 

العامل ويستمتع به بكل تاكيد".
اقيمت التصفيات والسباق الختامي للبطولة 
االوىل التي شكلت مساحة مثالية للمتفرجني 
واملتابعني لعيش تجربة ترفيهية غري مسبوقة، 
الجنسني  من  املتنافسون  متكن  بحيث 
االنطالق برسعات تزيد عن 100 كيلومرت يف 
الساعة عىل منت "S1-X eSkootr". هؤالء تم 
من  اكرث  تقدم  بعد  وعناية  بدقة  اختيارهم 
 "eSC Rider" 500 ريايض ورياضية لربنامج

بطولة "إي سكوتر" للدّراجات الهوائّية فكرة لبنانّية
تغيير في رياضة املحّركات ووسائل التنقل  

يف  الثانية  املرحلة  ستقام  لندن،  يف  االفتتاحي 
مدينة نيون السويرسية بني  27 ايار و28 منه، 
قبل ان تتنقل اىل فرنسا من 17 حزيران اىل 18 
منه،   16 اىل  متوز   15 من  ايطاليا  اىل  ثم  منه، 
منه،   17 اىل  ايلول   16 من  اسبانيا  يف  والحقا 
املتحدة  الواليات  يف  السلسلة  تختتم  ان  عىل 

االمريكية يف 6 ترشين االول.
ورئيسها  سكوتر"  "اي  بطولة  مؤسس  وقال 
ان  "يسعدنا  رسكيسيان:  هراغ  التنفيذي 
الشهري   "Printworks London" يستضيف 
يف  سيخلد  حدث  وهو  لبطولتنا،  سباق  اول 
حيث  الحضارية  الربيطانية  العاصمة  تاريخ 
البطولة  اهمية  عىل  اكرث  الجامهري  ستتعرف 
يف  للعيش  افضل  مستقبل  اجل  من  واهدافها 

هذا العامل". 
املتسابقني  مجموعة  خضعت  "لقد  اضاف: 
مكثفة،  وتدريبات  الختبارات  لدينا  النهائية 
الرياضيني  نخبة  من  كبري  عدد  عىل  وتغلبت 
والرياضيات ليتم اختيارهم للموسم االول. نحن 
ومتحمسون  به  قاموا  الذي  بالعمل  فخورون 
االول  املضامر  عىل  يتنافسون  لرؤيتهم  للغاية 

وعىل مدار املوسم".
بدوره، علق الرشيك املؤسس والرئيس التنفيذي 
بشري،  خليل  سكوتر"  "اي  بطولة  يف  للعمليات 
قائال: "بعد رؤية النمو املحتمل لوسائل التنقل 
ملسافات قصرية ودراجات اي - سكوتر، امضينا 
عدة اعوام نطور فكرة ورؤية لبطولة اي - سكوتر 
الكهربائية. اخريا، لعب تفيش وباء كورونا دورا 
باالمور  القيام  كيفية  حول  الحديث  تسارع  يف 
من  االستفادة  ميكننا  وكيف  افضل،  بشكل 
التأثري  تغيريات فعالة وذات معنى، ويكون لها 

االيجايب عىل مدننا والعامل من حولنا". 

نمر جبر

من  مكثفة  فرتة  شهدوا  شهرا   12 خالل 
االختبارات والتدريبات قبل اختيار متسابقي 
العرشة  الفرق  اىل  املنضمني   2022 موسم 
املشاركة يف البطولة، يف حضور حشد كبري من 
املتفرجني من مختلف االعامر، تقدمهم سائق 
الفورموال 1 الشهري االملاين نيكو روزبرغ، عىل 

االضاءة  زينتها  مميزة  حامسية  اجواء  وقع 
التي  واملوسيقى  الداخل  من  للمسار  الرائعة 
بانه يرتبط  الذي شعر  الجمهور  تفاعل معها 
بشكل كبري برياضة تلتقي مع اسلوب حياته 
املستقبلية  متطلباتها  ومع  التنقل  يف  اليومية 
السباق  هامش  عىل  اقيمت  انه  علام  ايضا. 

من  البطولة  اهمية  ترشح  توعية  حلقات 
ان  ميكن  الذي  والدور  االجتامعية،  الناحية 
يلعبه اي فرد من افراد املجتمع للوصول اىل 

عامل انظف وافضل. 
التي  الحامسية  السباقات  سلسلة  شهدت 
تحمل  ومثرية  جذابة  حلبة  عىل  اقيمت 
واملتسابقات،  للمتسابقني  مختلفة  تحديات 
الخارجية  الباحة  بني  وعناية  بدقة  رسمها  تم 
مساحة  للمتسابقني  وفر  مام  املوقع،  وداخل 
لالنطالق باقىص رسعة عند الخطوط املستقيمة 
ثم وضعتهم تحت ضغوط املنعطفات املفاجئة 
مرت،   600 طوله  مسار  عىل  الرسعات  املتنوعة 
ان  ميكن  الذين  للمتنافسني  خصيصا  صمم 
تصل رسعتهم اىل ما يزيد عن 100 كيلومرت يف 
دراجة  منت  عىل  الساعة(  يف  ميال   60( الساعة 
سكوتر "اس -1 اكس"، مبشاركة ثالثني متسابقا 
اختتمت  كام  االقصائية.  االدوار  يف  ومتسابقة 
بافضل صورة ممكنة مع فوز الدراج السويرسي 
ماتيس نيريو من فريق "بالير 1" باملركز االول 
فقط  ثانية   0.777 بلغ  ضئيل  بفارق  متقدما 
عىل دراج فريق "نيكو روش رايسينغ" الربيطاين 
دان بروكس، وحل يف املركز الثالث عىل منصة 
التتويج الهندي انيش شيتي من فريق "كارلن".

تاريخا  كتب  االول  للسباق  الكبري  النجاح 
جديدا يف عرص االعتامد اكرث عىل وسائل التنقل 
الصغرية للمسافات القصرية يف املدن املكتظة، 
وهو ما عكسه املتسابقون واملتسابقات عىل 
املسار طوال يومني من املنافسات التي جذبت 
اختلطوا  الذين  املشجعني  من  كبريا  عددا 
بالفرق العرشة الذي قدم كل فريق منها ثالثة 
دراجني عكسوا قدرات رائعة جدا، وخصوصا 
اولئك الذين قدموا من رياضات مختلفة كثريا 
مبقاربتها مقارنة ببطولة "اي سكوتر"، بينهم 
السكوتر  جعل  الذي  االول  باملركز   الفائز 
يحتل  ان  قبل  استعراضية،  وسيلة  سابقا 
مرتبة ارسع سائقي بطولتها الكهربائية التي 
تغطية  وستكون  اخرى.  مراحل   5 ستحمل 
شبكة  عرب  للعرض  متاحة  السباقات  سلسلة 
"eSC" من خالل رشكاء البث يف اكرث من 100 
منطقة حول العامل مع وصول متوقع اىل اكرث 

من 350 مليون منزل.


