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SPORT

أجراها شربل ّ
كريم

اسماء من «بالد األرز»
طارت على حلبات العالم
ناهد ّ
صيوح
جـ ــاء خ ـب ــر إع ـ ــان ال ـس ــائ ــق ال ـب ــرازي ـل ــي –
ال ـل ـب ـنــانــي األص ـ ــل فـيـلـيـبــي ن ـصــر ســائـقــا
اســاس ـيــا م ــع ف ــري ــق س ــاوب ــر امل ـنــافــس في
بطولة العالم لسباقات سيارات الفورموال
 ،1مفرحًا ألي لبناني يتابع أخبار رياضة
املحركات العاملية.
نصر سينتقل للمشاركة بـصــورة دائمة
في الفورموال  1بعد ثالثة اعــوام أمضاها
فــي سلسلة «ج ــي بــي  ،»2ال ــى مــوسـ ٍـم مع
ف ــري ــق ول ـي ــام ــس ســائ ـقــا ل ـل ـت ـجــارب ،حيث
شارك في أربع حصص منها ،إضافة إلى
املشاركة في تجارب ما بعد انتهاء املوسم
التي استضافتها حلبة مرسى ياس في أبو
ظبي .وهــذا السائق هو من جملة سائقني
يحملون اسماء لبنانية ملعوا على الساحة
ً
العاملية او ينتظرون فرصة لتقديم أنفسهم.

ـي أصيل
تـمــامــا بــالـقـيــام بـمــا يـجــب لتحقيق ال ـن ـجــاح في
املستقبل.
■ ماذا عن جذورك اللبنانية ،وما هي العالقة التي تربطك
ببالدك األم؟
لـبـنــان ي ـجــري ف ــي دم ــي .والـ ــدي لـبـنــانــي ،وأيـضــا
ّ
لدي جدة لبنانية من عائلة بيطار .لقد اكتسبت
الكثير من العادات والتقاليد والثقافة اللبنانية
من األهل واألصدقاء ،حتى إنني أنتظر السباقات
التي تقام في الشرق األوســط لكي أشعر بالقرب
م ــن جـ ـ ـ ــذوري ،ع ـل ـمــا ب ــأن ـن ــي أس ـت ـم ـتــع بــال ـط ـعــام
اللبناني الــذي تطهوه جدتي ،وأبحث عن تناول
هذا النوع من املأكوالت في كل مرة أكون فيها في
أحد البلدان العربية.
ّ
■ الى أي مدى لديك تعلق بشيء لم تعشه يومًا أي لبنانيتك؟
أنــا أعيش لبنانيتي يوميًا .اســم عائلتي (نصر)
موجود على خوذتي وعلى سيارتي وباألحرف
ّ
الـعــربـيــة ،وه ــذا مــا ي ــدل عـلــى ارتـبــاطــي بــالـجــذور
وبفخري بحمل هذا االسم .أنا لبناني أصيل.
■ ما هو الشيء الــذي منحتك إيــاه أصولك اللبنانية في
مسيرتك حتى اآلن؟
جـمـيــل أن تـشـعــر ب ــأن ألص ــول ــك تــأث ـي ـرًا ف ــي بقعة
ك ـب ـي ــرة مـ ــن الـ ـع ــال ــم ،وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال أح ــب
املجيء الى سباق أبوظبي حيث هناك الكثير من
ّ
املشجعني لي ،وهذا يعود السم عائلتي اللبناني.

اعيش لبنانيتي يوميًا ،وهذا
ّ
ما يدل على ارتباطي بالجذور
وبفخري بحمل اسم لبناني

نصر ليس األول أو األخير
قد يعتقد البعض أن نصر هو أول سائق
من جــذور لبنانية يرتقي إلى أعلى الفئات
في رياضة املحركات ،لكن هناك سائقني
آخ ــري ــن س ـب ـقــوه إلـ ــى ال ـع ــامل ـي ــة ،م ـثــل نجم
سلسلة سباقات «إنــدي كار» أنطوان رزق
الـلـ ــه كـنـعــان امل ـع ــروف بـ ـ «ط ــونــي كـنـعــان»،
وال ـ ــذي اص ـ ــاب ال ـك ـث ـيــر م ــن األلـ ـق ــاب عـلــى
الساحتني األوروب ـيــة واألميركية وأبــرزهــا
الفوز بلقب سلسلة «إندي» كار عام 2004
والفوز بسباق إنديانابوبليس  500العريق
عام .2013
وق ـب ــل ك ـن ـعــان ك ــان ه ـن ــاك م ــن سـبـقــه الــى
تحقيق إنجازات كبيرة ،وهو األميركي –
اللبناني األصل روبرت «بوبي» رحال ،الذي
فاز أيضًا بلقب «إنــدي كــار» أعــوام ،1986
 ،1987و ،1992وش ــارك فــي الـفــورمــوال 1
عام  ،1978حيث تولى إدارة فريق جاغوار
ف ــي ال ـف ـئــة األولـ ـ ــى عـ ــام  .2001ك ـمــا اتـبــع
خطواته ابنه غــراهــام رحــال الــذي يشارك
حاليًا في السلسلة نفسها ،وسبق له الفوز
بسباق دايتونا  24ساعة عام .2011

■ ه ــل ل ــدي ــك أي خ ـط ــط ل ـت ـســويــق ري ــاض ــة ال ـس ـي ــارات
وتشجيعها في لبنان والشرق األوسط؟
رياضة السيارات تكبر يوميًا في الشرق األوسط
الذي بات وجهة للعديد من السباقات .وأتوقع أن
تكون مشاركتي في الفورموال  1دافعًا للكثيرين
في هذه املنطقة لدخول عالم هذه الرياضة.
■ ه ــل رســال ـتــك ال ــى الـلـبـنــانـيــن ه ــي إب ـق ــاء اس ــم نصر
بالعربية على خوذتك؟
على األرجح ،نعم سأفعل ،واآلن أصبح للبنانيني
ّ
ممثل لهم في بطولة العالم للفورموال  ،1وآمل أن
يواصلوا دعمهم لي.
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وعـنــد ذكــر رح ــال االب ــن ،ال يجب نسيان
مشاركته أيـضــا مــع الـفــريــق اللبناني في
بطولة كــأس العالم للسباقات «آي  1جي
ُ
بي» ،التي نظمت بني عامي  2005و،2009
والتي قاد لها سائقني لبنانيني آخرين مثل

خليل بشير ،الــذي حقق نتائج الفته في
بطولة أوروبا للفورموال  3000عام .2005

مرعي االسم المنتظر
من أبــرز السائقني ذوي األصــول اللبنانية
ال ــذي ــن ي ـطــرقــون ب ــاب الـفـئــة األولـ ــى حــالـيــا،
هو اإلسباني روبرتو مرعي ،الفائز بلقب
بطولة أوروبا للفورموال  3عام  ،2012والتي
أحرز لقبها أيضًا النجم البريطاني لويس
هــام ـي ـل ـتــون ،ال ـفــرن ـســي روم ـ ــان غ ــروج ــان،
األملـ ـ ــانـ ـ ــي نـ ـيـ ـك ــو ه ــولـ ـكـ ـنـ ـب ــرغ وس ــائـ ـق ــن
آخرين متواجدين حاليًا في بطولة العالم
للفورموال  ،1وذلك قبل أن ينتقل للمشاركة
ملوسمني مع مرسيدس في بطولة السيارات
السياحية األملانية «دي تي أم».
مرعي عــاد إلــى الـسـيــارات األحــاديــة املقعد
م ـط ـلــع ال ـس ـن ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ح ـيــث ن ــاف ــس فــي
سـلـسـلــة س ـب ــاق ــات الـ ـف ــورم ــوال ري ـن ــو 3.5
ُ
العاملية ،التي تعتبر موازية لفئة «جي بي »2
كخطوة أخيرة قبل الفورموال  ،1وهو أنهى
املوسم في املركز الثالث على الئحة الترتيب
العام محققًا الفوز في ثالثة سباقات.
ك ـمــا شـ ــارك م ــرع ــي م ــع ف ــري ــق كــاتــرهــام

للفورموال  1فــي ثــاث حصص تجارب
حــرة ،حيث كشف عــن سرعة عالية ،قد
تضمن له دورًا في املستقبل القريب في
البطولة ،وإن لــم يكن كسائق دائ ــم ،على
ً
األقل كسائق تجارب ،آمال أن يحذو حذو
نصر.
ويـضــاف إلــى هــذه األسـمــاء الكبيرة ،هناك
عدة سائقني من اصول لبنانية برزوا على
الساحة األوروبية ،امثال البريطاني ألكسندر
الـخـطـيــب ال ــذي ظـهــر فــي بـطــولــة بريطانيا
ل ـل ـفــورمــوال  ،3وال ـب ــرازي ـل ــي ع ــام خضير
الذي بدأ مسيرته في أميركا الجنوبية قبل
االنتقال إلــى سلسلة «يــورو فــورمــوال» في
أوروب ــا عــام  ،2004والـكـنــدي دان ـيــال مــراد
ال ــذي ف ــاز بـلـقــب سلسلة «ف ــورم ــوال بــي أم
ً
دبليو» األميركية عــام  ،2007وصــوال إلى
سلسلة «جــي بي  »3التي تساند سباقات
الـفــورمــوال  1حيث حقق فــوزًا فــي السباق
الثاني للجولة البريطانية عــام  .2010كما
شارك في سلسلة «إندي اليتس» املساندة
لسباقات «إندي كار» عام .2011

