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ي�سع��ى 20 نادًي��ا للتعاق��د مع الفرن�س��ي كريت زوم��ا مدافع نادي 
ت�سيل�سي االإجنليزي، خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية احلالية.

وذك��رت �سحيفة "م��ريور" االإجنليزي��ة اأن ت�سيل�سي ي�سع��ى الإعارة 
املدافع �ساحب ال�22 عاًما حتى يح�سل على فر�سة اأكرب للم�ساركة 
لي�ستعيد كامل لياقته البدنية بعد تعر�سه لالإ�سابة التي اأبعدته 11 

�سهًرا عن املالعب.
واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اإىل اأن زوم��ا يرغ��ب يف البقاء 
داخ��ل قلع��ة "�ستامفورد بريدج"، لك��ن نادي و�ست 
بروميت�ش يحاول اإقناعه باملوافقة على االن�سمام 
له على �سبيل االإعارة لال�ستفادة من خدماته.
واأك��دت "م��ريور" اأن زوم��ا مطل��وب يف 
اأبرزه��ا ني���ش ومار�سيليا  20 فريًق��ا 
وليون م��ن فرن�س��ا واإنرتنا�سيونايل 
م��ن اإيطاليا باالإ�سافة اإىل اإ�سبيلية 

وفالن�سيا من اإ�سبانيا.
يف  االإ�ساب��ة  م��ن  زوم��ا  وع��اد 
يناير/كانون ثان املا�سي اإال اأنه 
مل يلعب بعدها �س��وى 3 مباريات فقط بالدوري 

االإجنليزي.
وان�سم زوما ل�سف��وف ت�سيل�سي قادًما من �سانت 
اإيتي��ان الفرن�س��ي يف يناير/كان��ون ث��ان 2014 
مببل��غ 14.6 ملي��ون يورو ولكنه ا�ستم��ر مع فريقه 
عل��ى �سبي��ل االإع��ارة مل��دة 6 اأ�سه��ر قب��ل اأن يرت��دي 

قمي�ش البلوز.
وحق��ق زوم��ا لق��ب الربمييريلي��ج مرت��ن م��ع ت�سيل�س��ي 
باالإ�سافة للفوز بلقب كاأ�ش رابطة اأندية الدوري االإجنليزي.

ومن يتذكر جمريات املو�سم املن�رصم، يدرك اأن دفاع ت�سيل�سي 
��ا يف ظ��ل انته��اج كونت��ي  كان اأق��وى خط��وط الفري��ق، خ�سو�سً
لطريق��ة اللعب 3-4-3، بوجود الثالثي دافيد لويز وجاري كاهيل 
و�سي��زار اأزبيليكويت��ا واإ�ساف��ًة اإىل ه��ذا الثالث��ي، تواج��د على دكة 
الب��دالء اأ�سم��اء له��ا وزنها، مثل قائ��د الفريق ال�ساب��ق، جون تريي، 

ال ي��زال م�سري النجم الفرن�سي ال�ساب كلي��ان مبابي مهاجم نادي موناكو 
معلًق��ا حت��ى االآن، يف ظ��ل رغب��ة عدد م��ن االأندي��ة االأوروبي��ة الكربى يف 
التعاق��د مع��ه بع��د امل�ست��وى الالفت ال��ذي قدم��ه املو�سم املا�س��ي. وقال 
اأم��ري موناكو، األب��ري الثاين، اإنه ال يعتق��د رحيل كليان مباب��ي، عن الفريق 
يف املو�س��م الك��روي اجلديد، رغ��م العرو�ش ال�سخم��ة التي تقدمه��ا اأندية 
ك��ربى للح�سول على خدماته خا�س��ة ريال مدريد وباري�ش �سان جريمان. 
و���رصح االأم��ري ل�سحيف��ة )ليكي��ب( الفرن�سي��ة: "ال اأعتقد اأن ه��ذا �سيحدث، 
هن��اك مناق�سات جارية ت�سري اإىل اأنه �سي�ستمر مع موناكو املو�سم املقبل". 
واأو�س��ح: "يتم بحث حاليا زيادة راتب الالعب البالغ من العمر 18 عاما"، 
م�س��ريا اإىل اأن النج��م ال�ساب ووال��ده يتفهمان اأن الرحيل حالي��ا لناٍد كبري 
ال يعن��ي بال���رصورة اأنه �سيحجز مكان��ا اأ�سا�سيا بهذا الفري��ق حتى لو قال 
زي��دان اإنه �سيحظى بفر���ش للعب يف ريال مدريد. وح��ول اإمكانية انتقاله 
للب��ي اإ���ش جي، ال��ذي يتناف�ش معه موناك��و يف الدوري الفرن�س��ي، ا�ستبعد 
االأم��ري ذلك، قائ��ال: "اأعتقد اأن هذا راأيي وكذلك راأي فادمي فا�سيليف" نائب 
رئي�ش النادي. واأقر اأمري موناكو باأن االحتفاظ بنف�ش امل�ستوى الذي قدمه 
موناك��و املو�سم املا�سي، الذي توج فيه بلق��ب الليج اآ، �سيكون �سعبا، لكن 
اأك��د اأن��ه يتم حاليا اإعداد فري��ق يكون تناف�سيا للغاي��ة، ودون اإجراء الكثري 
م��ن التغيريات يف ت�سكيلته الحتالل اأح��د مراكز املقدمة يف جدول الدوري 

املو�سم املقبل.

  اأكد االأملاين يورغن كلوب، املدير الفني لفريق ليفربول االإنكليزي لكرة 
القدم، اأن امل�ساركة االأوىل لالعب امل�رصي الدويل حممد �سالح �ستتاأخر 
الأن الالع��ب مل يح�سل على ت�رصيح العم��ل اخلا�ش به بعد.  واأكد كلوب 
اأن �س��الح، الذي ان�س��م ال�سهر املا�سي اإىل نادي ليفرب��ول قادمًا روما 
بعق��د مدته خم���ش �سنوات مقابل 42 مليون ي��ورو، مل يتمكن من اللعب 
م��ع ليفربول حن القى فريق ترامنري روفرز، ام�ش االأربعاء يف م�ستهل 

ا�ستع��دادات ليفرب��ول للمو�س��م اجلديد. و�سي�سطر �س��الح ملغادرة 
اإنكلرتا، ومن ثم يعود اإليها مرة اأخرى ليتمكن من اإكمال االأوراق 
املطلوب��ة للح�س��ول على ت�رصيح العم��ل. وقال  كل��وب للموقع 
الر�سم��ي لن��ادي ليفرب��ول على االنرتن��ت: "�س��الح يتواجد هنا 

يف التدريب��ات، ولكن��ه ل��ن يتمك��ن من اللع��ب ب�سبب 
القوانن، لذلك هذا اأمر علينا تقبله". واأ�ساف: 

"�سنحاول احل�سول على ت�رصيح العمل 
اأو التاأ�س��رية، ل�ست متاأكداً مما يجب 

اأن نح�س��ل علي��ه، ولك��ن علين��ا 
الذه��اب لباري���ش وتركه هناك 

ذل��ك  وبع��د  اثن��ن  اأو  لي��وم 
�سيع��ود. ناأمل اأن يتمكن من 

وان�س��م  قريب��ًا".  اللع��ب 
حمم��د �س��الح ل�سفوف 
م��ن  قادًم��ا  ليفرب��ول 
بعق��د  االإيط��ايل،  ميت��د روم��ا 

وب�سفق��ة  �سن��وات،   5 بلغ��ت اإىل 
اأ�سبوع��ي  ورات��ب  ي��ورو،  ملي��ون   42
اإ�سرتلين��ي.  جني��ه  األ��ف   90 قيمت��ه 

ولع��ب حمم��د �س��الح  و�سب��ق 
االإجنلي��زي  ال��دوري  يف 

بقمي���ش ت�سيل�سي يف عام 
2014، اإال اأّنه مل يح�سل 
اأك��رب  دقائ��ق  عل��ى 
ظ��ل  يف  للم�سارك��ة، 

الربتغايل جوزيه  جتاهل 
البل��وز  م��درب  موريني��و، 

وقتها، له.

تعرف على كواليس سباقات "فورموال 1" ومتاعب نقل السيارات استعدادًا ليوم السباق

ثالثة آثار مترتبة على انتقال جيمس رودريغيز إلى بايرن ميونيخ
 اأنه��ى ن��ادي باي��رن ميونيخ �سفق��ة من العي��ار الثقيل، 
با�ستق��دام جيم�ش رودريجيز، �سان��ع األعاب فريق ريال 
ال�سيفي��ة  االنتق��االت  �س��وق  االإ�سب��اين، خ��الل  مدري��د 
احلالي��ة. وانتقل ال��دويل الكولومب��ي اإىل �سفوف الفريق 
البافاري عل��ى �سبيل االإعارة ملدة مو�سمن مع وجود بند 
اأحقي��ة ال�رصاء. وعانى جيم�ش م��ن قلة امل�ساركات مع 
ريال مدريد حتت قيادة الفرن�سي زين الدين زيدان، 
املدير الفن��ي للمريجني، خالل املو�سم املن�رصم، 
اإذ �س��ارك يف 33 مب��اراة ر�سمية مع ريال مدريد 
قل��ة م�س��اركات  1824 دقيق��ة. ورغ��م  بواق��ع 
جيم�ش الذي �سيتم عامه ال�26، غًدا االأربعاء، مع 

ري��ال مدري��د يف املو�سم املا�سي، اإال اأن��ه جنح يف ت�سجيل 11 
هدًفا و�سنع 13 اأخرى. وير�سد هذا التقرير  االآثار املرتتبة من 
انتقال جيم�ش رودريجيز اإىل بايرن ميونيخ يف التقرير االآتي:

 مرونة تكتيكية يف هجوم البافاري
�سيمنح جيم�ش مرونة وقوة هائلة خلط هجوم الفريق البافاري 
نظ��ًرا لقدرته عل��ى اللعب كجناح اأمي��ن واأي���رص، باالإ�سافة اإىل 
مرك��زه االأ�سا�س��ي كخ��ط و�س��ط مهاج��م. ولعب جيم���ش، 111 
مباراة مع ريال مدريد خالل م�سريته مع الفريق امللكي، �سجل 

خاللها 36 هدًفا و�سنع 41 اأخرى.
و�س��ارك جيم���ش يف الو�س��ط املهاج��م 58 مي��اراة )�سجل 16 
و�سن��ع 27(، وكجناح اأمين يف 38 منا�سبة )�سجل 16 و�سنع 

14(، وعلى الرواق االأي�رص 6 مرات )اأحرز 3 اأهداف(، كما اأنه 
لع��ب كالعب و�سط عل��ى الدائرة 3 لقاءات فق��ط دون اأن ي�سجل 

اأو ي�سنع.
ت�سديد اخلناق على مولر

قب��ل عدة اأيام طالب كارل هاينز رومنيج��ه، الرئي�ش التنفيذي 
لبايرن ميونيخ، توما�ش مول��ر بالقتال واملناف�سة ال�رص�سة مع 
زمالئ��ه يف مركزه، متمنًي��ا اأن ي�سجل الالع��ب اأهداًفا اأكرث من 
املو�سم املن�رصم.  وقال رومنيجه: "على مولر اأن ُيقدم مو�سما 
اأق��وى من املا�سي، املناف�سة قوية جًدا يف مركزه، واأمتنى منه 
اأن ي�سجل الكثري م��ن االأهداف". وجاءت هذه الت�رصيحات قبل 
التعاقد م��ع رودريجيز، فكيف �سيكون و�سع مولر بعد ا�ستقدام 

الدويل الكولومبي؟.
 رحيل جنابري

بع��د اأن اأ�س��ارت تقاري��ر �سحفي��ة اأملاني��ة اإىل ازدي��اد فر���ش 
بق��اء �سريجي جناب��ري مع بايرن ميوني��خ يف املو�سم اجلديد، 
بع��د اق��رتاب انتق��ال دوجال�ش كو�ست��ا اإىل �سف��وف يوفنتو�ش 
االإيط��ايل، اأت��ى خ��رب التعاق��د م��ع جيم���ش لين�س��ف اأي فر�ش 
لالحتفاظ بالدويل االأملاين ال�س��اب.  وان�سم جنابري ل�سفوف 
بطل البوند�سليج��ا هذا ال�سيف، قادًما من فريدر برمين مقابل 
8 مالي��ن يورو، ولكن م�ساركت��ه بانتظام يف املو�سم اجلديد 
بات��ت اأكرث �سعوبة، ولذل��ك يف�سل الالعب نف�س��ه اخلروج على 

�سبيل االإعارة.

أمير موناكو يعلن رأيه 
في مصير مبابي

مشاركة صالح تتأخر مع ليفربول

برشلونة يحدد خريطة الميركاتو الصيفي

نادال يعد عشاق التنس بمحاولة أخرى في ويمبلدون

اجتم��ع اإرني�ستو فالفريدي، املدي��ر الفني اجلديد 
لن��ادي بر�سلونة االإ�سباين، م��ع جو�سيب �سيجورا 
املدي��ر الريا�س��ي، وروبرت فريناندي��ز ال�سكرتري 
الفن��ي، يف ح�س��ور ع�س��و جمل���ش االإدارة اأربانو 
اأورتيج��ا م�س��اء الثالث��اء، الأول م��رة من��ذ ت��ويل 
�سيج��ورا من�سبه اجلدي��د، وذلك لتحدي��د خريطة 

البلوجرانا يف �سوق االنتقاالت.
اأن  االإ�سباني��ة  "�سب��ورت"  �سحيف��ة  وذك��رت 
االجتماع الثالثي اأ�سفر عن رف�ش بر�سلونة فكرة 
�سم هيكت��ور بيلريين من اأر�سنال االإجنليزي كما 
اأن الن��ادي الكتالوين قرر امل�سي قدما يف �سفقة 
ان�سمام باولينيو من جوانزو اإيفرجراند ال�سيني 

والتي قد حت�سم خالل �ساعات.

واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اإىل اأن فالف��ريدي يرغب يف 
اختب��ار الوافد اجلديد ج��ريارد ديولوفيو للوقوف 
عل��ى م�ست��واه ومعرف��ة اإن كان��ت �سي�ستم��ر م��ع 
الكتيبة الكتالونية املو�سم املقبل اأم يتم اإعارته.

واأو�سح��ت ال�سحيفة اأن بر�سلون��ة مل ي�ست�سلم يف 
اإمكاني��ة التعاق��د مع االإيط��ايل مارك��و فرياتي، 
الع��ب باري�ش �سان جريمان الفرن�سي، ولن ينهي 
املفاو�س��ات مع الالعب حت��ى 31 اأغ�سط�ش/اآب 

املقبل عند غلق �سوق االنتقاالت.
وكان فريات��ي ق��د اعت��ذر يف مقط��ع فيديو ن�رصه 
املوق��ع الر�سم��ي لن��ادي باري�ش �س��ان جريمان 
الفرن�سي ع��ن اإمكانية مغادرته ن��ادي العا�سمة 
الفرن�سي��ة موؤك��دا �سعادت��ه بالبق��اء م��ع الفري��ق 

الباري�سي.
��ا بقيمة  وق��ّدم ن��ادي بر�سلون��ة االإ�سب��اين عر�سً
30 مليون ي��ورو للتعاقد مع الربتغايل نيل�سون 
�سيمي��دو، الع��ب بنفي��كا، لتعزي��ز اجله��ة اليمنى 
بعدم��ا ق��رر اإرني�ست��و فالف��ريدي، املدي��ر الفني 
اجلدي��د للن��ادي الكتال��وين، التخل��ي ع��ن فك��رة 
ا�ستعادة هيكتور بيلريين من اأر�سنال االإجنليزي.
نق��ال  االإ�سباني��ة  "�سب��ورت"  �سحيف��ة  وذك��رت 
اأن بر�سلون��ة طل��ب  "ريك��ورد" الربتغالي��ة  ع��ن 
 30 مببل��غ  �سيمي��دو  خدم��ات  عل��ى  احل�س��ول 

مليون ي��ورو م�ستغ��اًل رغبة الالع��ب يف ارتداء 
قمي���ش البلوجرانا كم��ا اأّنه معجب باملدرب 

فالفريدي.

 توا�سل��ت عق��دة النج��م االإ�سب��اين رافايي��ل نادال 
عل��ى مالع��ب نادي عم��وم لندن بخروج��ه االثنن 
من ال��دور الرابع لبطول��ة وميبل��دون للتن�ش، ثالثة 
اأم��ام  الك��ربى، بع��د خ�سارت��ه  االأرب��ع  البط��والت 

اللوك�سمبورغي جيل مولر.
ورمبا اأدرك نادال باأن االأمور لن ت�سري كما ي�ستهي 
حتى قبل مواجهة مول��ر بعدما ارتطم راأ�سه بهيكل 
الباب خالل عملية االإحماء قبل الدخول اإىل امللعب 
رق��م واح��د، ثم بعده��ا بخم�ش �ساع��ات وجد نف�سه 
خارج البطولة االإنكليزية بخ�سارته املواجهة 3-6 

و6-4 و3-6 و4-6 و13-15.
واأ�سبح��ت وميبلدون ت�سكل عق��دة لالعب االإ�سباين 
الفائز قبل اأ�سابيع معدودة بلقبه العا�رص يف بطولة 

روالن غارو���ش الفرن�سي��ة، اإذ انته��ى م�س��واره قبل 
ال��دور ربع النهائ��ي يف م�ساركاته اخلم�ش االأخرية 
يف البطول��ة االإنكليزي��ة الت��ي اأح��رز لقبه��ا مرتن 
مباراته��ا  اإىل  وو�س��ل  و2010   2008 عام��ي 

النهائية ااأعوام 2006 و2007 و2011.
ورغم خيبة اخلروج املبكر، اأكد االإ�سباين البالغ 31 
عامًا اأنه �سيعود اإىل مالعب عموم لندن يف 2018 
م��ن اأج��ل حماول��ة الف��وز باللق��ب للم��رة الثالث��ة، 
م�سيف��ًا "مل اأق��ل اأبداً باأين ل�ست عائ��داً. اأريد العودة 
الأين اأرغ��ب باحل�سول على املزيد من الفر�ش للعب 

على امللعب االأ�سا�سي".
وراأى ن��ادال اأن��ه مدي��ن جلمه��وره مب�ساركة اأخرى 
مكلل��ة بالنج��اح، متحدثًا عن �سع��ور امل�ساركة يف 

هذه البطول��ة قائاًل "�سعور رائ��ع. اأجواء رائعة. 
قدم��ت كل ما لدي عل��ى اأر�سية امللع��ب. لعبت 
ب��كل ما اأملك��ه من �سغ��ف، واجلمه��ور دائمًا ما 
يق��در ه��ذا االأمر. اأعت��ذر من اجلمه��ور الذي كان 
ي�سان��دين". وترج��م ن��ادال فر�ست��ن فق��ط من 

اأ�س��ل 16 فر�س��ة ح�س��ل عليها لك���رص ار�سال 
مول��ر ال��ذي حق��ق 30 ار�س��ااًل �ساحق��ًا، ما 
�ساه��م ب�س��كل كب��ري يف ح�سم��ه املواجه��ة 
وبلوغ الدور رب��ع النهائي للمرة االأوىل يف 
وميبلدون والثانية فقط يف بطوالت الغراند 
�س��الم، بعد فال�سين��غ ميدوز ع��ام 2008 

حن انته��ى م�سواره على ي��د ال�سوي�رصي 
روجيه فيدرر.

 ت�ساب��ق الف��رق امل�سارك��ة يف بطول��ة الع��امل 
كل  لنق��ل  الوق��ت  وان"  "فورم��وال  ل�سباق��ات 
مئ��ات  با�ستخ��دام  وجتهيزاته��ا  �سياراته��ا 
ال�ساحن��ات، من حلبة �سبيلربغ النم�ساوية التي 
ا�ست�ساف��ت اأم�ش االأح��د املرحل��ة التا�سعة، اإىل 
حلبة �سيلفر�ستون حي��ث تقام جائزة بريطانيا 
الك��ربى يف نهاية االأ�سب��وع احلايل. وعلى رغم 
اأن ال�سب��اق الرئي�س��ي ال يقام قب��ل االأحد، اإال اأن 
عل��ى كل �س��يء اأن يك��ون يف مكان��ه وجاه��زاً 
لال�ستخدام بحلول �سباح اخلمي�ش كحد اأق�سى، 
وذل��ك ع�سية بدء التجارب احل��رة اجلمعة. وبعد 
انتهاء مرحلة االأحد بفوز �سائق فريق مر�سيد�ش 
الفنلن��دي فالت��ريي بوتا���ش، ب��داأت نحو 300 
�ساحنة باالنتقال من النم�سا اإىل بريطانيا، يف 
رحل��ة متتد على م�ساف��ة 1600 كلم وت�ستغرق 
قراب��ة 24 �ساع��ة تبع��ًا حل��ال ازدح��ام ال�سري، 
وم��دة االنتظ��ار لالنتق��ال بالعبارة م��ن مرفاأ 
كاليه الفرن�سي يف اجتاه ال�سواطئ الربيطانية.

ويف رحل��ة ال وقت فيها للراحة، يتوىل اأكرث من 

�سائق التن��اوب على قي��ادة كل �ساحنة، والتي 
ي�س��ع فيه��ا كل فريق لي���ش فق��ط �سياراته، بل 
اأي�س��ا كل م��ا يحتاج اإليه م��ن جتهيزات وقطع 
غيار وغريه��ا. وعادة ما تف�سل فرتة ا�سبوعن 
ب��ن �سب��اق واآخ��ر يف ج��دول بطول��ة الع��امل 
للفورم��وال وان، اإال اأن املدة الفا�سلة هذه املرة 
تقت���رص عل��ى اأ�سبوع واح��د. ويتكرر ه��ذا االأمر 
خم���ش مرات يف مو�سم 2017: ح�سل ذلك بن 
جائزت��ي ال�سن والبحري��ن، واالآن بن النم�سا 
وبريطاني��ا، والحق��ًا ب��ن بلجي��كا واإيطالي��ا، 
ماليزيا واليابان، الواليات املتحدة واملك�سيك. 
ويتعن عل��ى جتهيزات الف��رق واأمكنة اإقامتها 
اأن تك��ون جاه��زة اعتب��اراَ من م�س��اء االأربعاء 
حلب��ة  يف  اخلمي���ش  �سب��اح  اأق�س��ى  كح��د  اأو 
�سيلفر�ستون لكي تكون موؤهلة ال�ستقبال الفرق 
وال�سحافي��ن. وتق��وم الف��رق ب��ن ال�سباق��ات 
االأوروبي��ة، با�ستخ��دام ال�ساحن��ات على امتداد 
امل�ساف��ة ب��ن احللبت��ن، وتلج��اأ يف ال�سباقات 
الت��ي تقام خ��ارج الق��ارة العج��وز اإىل ال�سحن 

عرب الطائرات اأو ال�سف��ن، اإال اأنها تواجه حينها 
م�س��اكل لوج�ستي��ة اأخ��رى تتعل��ق بتاأ�س��ريات 

الدخول واملعامالت اجلمركية.                  

كل �سخ�ش يعرف عمله
يف حلب��ة �سبيل��ربغ النم�ساوية، ب��داأت ال�ساحنات 
توق��ف هدي��ر حم��ركات  بع��د  م��ا  من��ذ  تتح��رك 

ال�سي��ارات، يف عملي��ة متتد حتى وق��ت متاأخر من 
اللي��ل والي��وم التايل. وع��ادة ما تاأم��ل الفرق يف 
الب��دء بتجهيز احلظائر يف احللب��ة اجلديدة �سباح 
الثالث��اء، وت�سطر للعمل طوال الي��وم وحتى لياًل، 

الجناز العملية امل�سنية يف الوقت املنا�سب.
ويلخ���ش بي��ت زيهندر ال��ذي ي�رصف عل��ى االأمور 
اللوج�ستي��ة لفريق �ساوبر ال�سوي���رصي اأن املفتاح 
لعملية كهذه ه��و "الكثري من اخلربة، اإذ يعرف كل 
�سخ���ش العمل الذي يتع��ن عليه القي��ام به". اأما 
نظريه يف فريق "رينو" الفرن�سي جان بيار رميون 
فيوؤكد �رصورة "و�سع املداميك ب�سكل ي�سمن عدم 

ح�سول اأي مفاجاأة اأو انهيار الهيكل بالكامل".
التاأقلم مع التعب

وبح�س��ب م�س��وؤول ثال��ث يف اأح��د الف��رق الك��ربى 
ف�س��ل ع��دم ذك��ر ا�سم��ه، "يبق��ى االأم��ل يف ع��دم 
ح�س��ول اإزدح��ام اأو وقوع حادث �س��ري، اأو عوامل 
مناخي��ة اأو اإلغ��اء رحل��ة للعب��ارة، ما ق��د يوؤخر" 
االنتق��ال م��ن حلب��ة الأخ��رى. وتزامن��ا م��ع نق��ل 
ال�سي��ارات والتجهي��زات ب��راً، يق��وم اأف��راد الف��رق 

باالنتق��ال جواً، عرب طائ��رات م�ستاأجرة خ�سي�سًا 
اأو رح��الت جتارية. وتق��وم ال�ساحنات اأي�سًا بنقل 
م��ا يعرف ب��� "املوت��ور ه��وم"، وهو مبثاب��ة مقر 
اإقام��ة وترفي��ه لل�سائق��ن واأفراد الفري��ق. وعادة 
م��ا يكون ال� "موتور ه��وم" اخلا�ش بفريق �ساوبر 
اأول م��ا يجه��ز بدءاً م��ن م�ساء الثالث��اء، اإذ حتظى 
الأن  الكب��رية  جت��اه  باأف�سلي��ة  ال�سغ��رية  الف��رق 
كمي��ة املع��دات الت��ي ت�سط��ر اإىل نقلها ه��ي اأقل. 
وي���رصح ج��ان بي��ار رميون ذل��ك بالق��ول "الفرق 
)ال�سغ��رية( تتمت��ع بر�ساقة اأك��رب، متاأقلمة ب�سكل 
اأف�س��ل، وكلفته��ا لي�ست اأكرب من الف��رق االأخرى". 
و�ستواجه الفرق امل�ساركة يف بطولة ال�سنة املقبلة 
حتدي��ًا اإ�سافيًا، اإذ قرر االحت��اد الدويل لل�سيارات، 
وتفاديًا مل�سادفة �سباق جائزة بريطانيا الكربى 
م��ع املب��اراة النهائي��ة لكاأ���ش الع��امل 2018 يف 
رو�سيا )املقررة يف 15 متوز/يوليو(، اإقامة ثالثة 
�سباق��ات )فرن�س��ا، النم�سا، وبريطاني��ا( يف ثالثة 
اأ�سابيع، اأي ب��ن 24 حزيران/يونيو والثامن من 

متوز/يوليو.

زوما على رادار 20 فريقًا


