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ليس اآلن  وإنّما منذ عقـود عديدة  لم ينل قطاع اآلثار
في الـعـراق أهمـيـة قـصوى مـن احلكـومـات  بـالرغم من
همـة التي حتمل ـناطق األثريـة ا إنّ العراق أحـد أعظم ا
سمات إمبـراطوريات وحضـارات  مختلـفة مرّت من هذه
الـبالد وحكـمت الـعالم . كـان هنـاك اهـتمـام جيـد نـسبـياً
في بعض سـنوات الـقرن العـشرين لـكن لم تسـتطع تلك
اجلــهــود حتـويـل الــعـراق الـى وجـهــة ســيــاحــيــة كــبـرى
تضـاهي الدول التي ال تـمتلـك ما ينـافس االرث العراقي

أصالً .
مـتد قروناً ونـراقب البيوت التي لنترك الـتاريخ القد ا
بنيت قبل مـئة وخمسـ سنة ولها قـيمة معـمارية خاصة
في ارث الـبـالد من دون أن نـرى مـا يـحــفظ ذلك الـطـابع
ـعــمـاري ويــحــيـله الى تــركـيـب جـديــد في بـنــاء مـدنــنـا ا

عاصرة . ا
ـتـوافـرة عــلى االبـنـيـة االثـريـة لم تـنل ـدن ا مــعـظم تـلك ا
العنـاية وحتولت الى خرائب كـما في البصـرة  والعمارة

والناصرية وبعقوبة وسواها .
وصل ة في ا ديـنة القد في احلرب االخيرة  دمّروا ا
ومعـظمـها ذات قيـمة أثـرية مـهمة وبـعد ذلك الـدمار بقي
مكن أن أثر بسيط جـداً متناثـر هنا وهنـاك  وكان من ا
دن تـكـون هـنـاك حصـيـلـة فـضـلى لوال عـمـلـيـة جتـريف ا
هـدمة بـطريـقة احملـو  حتت حجـة إزالة وازالة الـبيـوت ا

االنقاض.
اآلن  هل توجـد جلـان علـميـة آثاريـة تضع اخلـطط التي
ـة في ايـة تـراعي االعـتــبـار الـتــاريـخي لـلــمـوصل الـقــد
سـألة سـتمر من عمـليـة بنـاء جديـدة قد حتـدث  أم انّ ا
كان يأويهم بعد دمار عوزين  خالل عدم انتباه الناس ا
بيـوتـهم الذين سـوف يبـحثـون عن مـجرد سـكن بديل من
دون التفـكير بـالطراز التـاريخي النـادر لبيوتـهم احملطمة

زالة من أساسها في غفلة من الزمن ? أو ا
هـنـاك آثـار في غـايـة االهمـيـة عـلـينـا أن نـضـعـهـا في أية
ـدمـرة  وإالّ كــنّـا قـد حـسـابــات إلعـادة اعـمــار مـدنـنــا ا

أسهمنا ( معهم ) في طمس جزء من معالم هويتنا.

ٍ; أشـبه بــنــهــيــرٍ من الــذهب; يــقـبـع مـحل في رواقٍ قــد
صغيـر للشـاعر احلُسيـني رضا اخلفـاجي; وهو يعرض
احلُـلي واألسـاور واخلــوا الـذهـبـيـة; لـكنَّ بـريق الـذهب
الـذي يخـطف األبـصـار; لم يشـغـلهُ عن ولـعهِ وشـغفهِ في
سـرحيـات التي قدَّسـة; وا كـتابـة القصـائد الـكربـالئيـة ا
يستـوحي أفكارها من واقـعة الطف; هكـذا أمضى عمره
هـذا الـشـاعر; بـيـدٍ بـيضـاء وقـلبٍ يـسعُ األصـدقـاء الذين
ا يرى يتوافدون ب يوم وآخر إلى حانوته الذهبي; وحا
ـصـوغـات الثـمـيـنة أحـدهم وقـد أطلَّ عـلـيه; حتى يـهـمل ا
التي ب يـديه; وينغمـر بحديث حمـاسي عن آخر أعماله
سرحية; أو نصوصه الشعـرية التي كتبها; شاعر نذر ا
عمرهُ للرسالة احلُسينية; ولم يكترث خلطورة ما سيؤول
إلـيـه مـصـيـره في زمن الـنـظـام الـسـابق; كـانـوا يـعـرفـونَ
جـيـداً أنَّ هـذا الشـاعـر مـجـبـول من رأسهِ حـتى أخمص
قـدمـيه بـطـقـوس كــربالء وفـجـيـعـتـهــا; ولن تـخـمـد نـيـران
طهرتـ والرايات احلـمر والسود عشقه لـقُبتي الـذهب ا
ـنــائـر; يـصـحـو فــجـر كل يـوم لـلـصالة; اخلـفـاقـة فـوق ا
وحــ يـغـادر مــنـزله; يـحـمـل حـبـوب احلـنــطـة في كـيس;
لـيـنـثـرهـا طــعـامـاً حلـمـام احلــضـرة; الـذي يـرفـرف فـوق
ــضيء بــالــنـــور الــهــاشــمي; أذكــر في ســنــوات رأسه ا
ـا وصـلهُ نـبأ عـقـد قـراني; فـاجأني احلـصـار الـقاسـيـة; 
بـحلـقـة ذهبـية وضـعهـا في بـنصـري; لكـني نـتيـجة عـسر
ا زرته ولم ير احللقة بيدي; احلال بعتها بعد أسابيع; و
أهداني حـلقـة ذهبيـة ثانـية; هـكذا كان كـرم هذا الـشاعر
في سـنــوات احلــصـار واحملــنـة; يــحــبه الـنــاس وجــمـيع
األدباء لدماثة خلقه; ولرحابة صدره الذي حتمَّل جنوننا
وعبثنا وتمردنا وشـقاءنا; ولم يكل أو يتعب من التدوين;
أصدر فاحتة الـكرنفال; مـجموعته الـشعرية الـبكر مطلع
الـثمـانـينـيات; وتـبـعهـا بـديوان شـعري كـان بـعنـوان يدي
بيضاء; ثُمَّ مجموعته الشعـرية الرائعة كربائيلو; وانهمك
ـسـرحـيات الـشـعـريـة والـدرامـيـة الـتي تُـرجمت بـكـتـابـة ا
معـظـمـهـا إلى الـلـغـة اإلنـكـليـزيـة; لـعل أبـرزهـا مـسـرحـية
احلر الرياحي. وفي مقدّمة مجموعته الشعرية كربائيلو;
نــقـرأُ كالمــاً مــؤثــراً يـفــصُح بــجالءٍ عن فــهــمه الــعــمـيق
للشعر; إذ يقول الشاعـر رضا اخلفاجي: جوهر الشعر
واحـد; وإنْ اخـتـلـفتْ أشـكـاله ونـصـوصي ال تـتـكـأُ عـلى
الـصُنـعـة; كمـا يتـبـادر إلى أذهان بـعـضهم; فـهي تـعتـمدُ
في انـسـيـابـهـا وتـدفـقـهـا الـعـفـوي عـلى سـجـيـة الـشـاعـر
وصدق مشـاعره وهي سـجية خـلَّاقة كـما يراهـا النقاد;
وال تـقف عـنـد حدود مـعـيـنة ومـتى مـا أفـرغت شحـنـتـها
الشعـرية; فأنهـا تقف بعض الـوقت لتسـتريح; مثل فرس
نــافـرة تــتــوقف فـجــأةً لــتـســتــرد أنـفــاسـهــا; من عــدوهـا
الـرشـيق ومن الـصـهـيل; ثُـمَّ تعـاود الـتـوغـل واالكـتـشاف
وهـي تـتـجـاوز اخلـيـول الـتي مــعـهـا في حـومـة الـسـبـاق;
منطلقة في مـسيرتها الالنهائـية إلى مديات ومجاهيل لم
تـدشن بـعـد; وعـوالم ال تـزال تـتـسع وتـتـسع حـتى حتـلَّق
إلى أعــالي الـسـمــاء; ويـقـول اخلـفــاجي في مـكـان آخـر:
أمارسُ هواية الشعر حتى وصلت إلى حدّ اإلدمان; فقد
ـؤشـر احلـقـيـقي عـلى اسـتـمـراريـة أصـبـح الـشـعـر هـو ا
احلياة وحيويتها; لكننا كنَّا وما زلنا وسنبقى هواة; ولن
نحتـرف الشعـر في يوم من األيام; حـتى ال يكـون وسيلة
لــلـتــكــسب واالرتــزاق; فــالــشـعــر أســمى من اســتــغالله
لـتـمجـيـد الطـغـاة واحلـروب الدامـيـة; إنَّهُ الـروح في أنقى
كن لـلـحب والسالم واألمل طـهارتـهـا وتألـقهـا; ولـذا ال 
ان بـالتجلّي ـعزل عن الشعـر; الذي هو اإل أنْ يزدهر 
حتى يسمـو إلى منزلة الـقداسة. هذا هـو موقف الشاعر
رضا اخلـفـاجي من الشـعر; والـذي ال يـسمح بـتدنـيسهِ;
والبدَّ من معـرفة مكـامن وأسرار سحـره حتى نصل إلى
فــراديس بــهــجــته; عــلى الـــرغم من حــالــة األلم واألسى
والـظلـم واحلرمـان واإلحـباط الـذي يـهيـمن عـلى نفـوسـنا
عذَّبة; فـالشعر وحـده القادر على تـرويض اليأس حتى ا
يصبح أمالً مضـيئاً; يصل إلى مـنزلة الرفـعة والقداسة;
وهذا مـا أجـده في روح وشعـر اخلـفاجي الـذي برع في
ابتكار الصور الـشعرية ح يكتب في قـصيدة كربائيلو

قائالً:
“عندما علَّقَ الربُّ قناديلهم في السماء

ِ أو أدنى; يحفُّونَ بالعرشِ كانوا قابَ قوس
ويغمرونَ بسراجهم كُلُّ الكائنات

أي كربائيلو 
يا قلب احلكمة ولوعة احللم

أيتها الفتيَّةُ الباهرة!
قـبــابكَ مـنـحـتْ الـوجـود جـدوى

كابرة“ ا
ولذا لم أجد وصـفاً يـليقُ برونق
كلمات اخلفاجي الـساطعة; غير

شاعر الفردوس. 
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خـالل إعادة اسـتـغاللـهـا. واشـترت
الـشركـة وفق الشـافعي  32بـنـاية

في القاهرة اخلديوية.

©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

يــكــون هــنــاك مــردود اقــتــصــادي
وتــــبـــ أن الــــعـــقــــارات في وسط
الــقــاهـرة أكــثــر من نــصـفــهــا خـال
ـــكن وأســـعــــارهـــا مـــنـــاســــبـــة و
تـطـويرهـا وحتقـيق عائـد مادي من

الـعـام  2008شـركـة اإلسـمـاعـيـلـيـة
لالســتـثـمــارات الـعـقــاريـة. ويـقـول
رئـيس مـجـلس إدارة الشـركـة كر
الــشـافــعي وجـدنــا أن افـضل شيء
لـلحفـاظ على وسط الـقاهرة هو أن

ريـهـام عرام أنه لم يـتم اتخـاذ قرار
بـاني احلكومـية التي بـعد بـشأن ا
ســـيـــتم نــقـــلـــهـــا الى الــعـــاصـــمــة
ـهم هو كيف اجلـديدة. وتـؤكد أن ا
نطقة لكي ال تقع في نـحافظ على ا
الـعشوائيـة. وتشير الى أن الـلجنة
الـقومـية حلـمايـة وتطـوير الـقاهرة
اخلـديـويـة تدرس »كـيـفيـة احلـفاظ
عـــلى الــقـــاهــرة اخلـــديــويـــة عــنــد
االنــتــقـال الى الــعــاصـمــة اإلداريـة

اجلديدة. 
وتـشـيـر الى أن مـشـروعـا لـتـطـويـر
الــقـاهـرة اخلـديـويــة بـدأ في الـعـام
ـــوجــبه تـــرمــيم 350  2014و 
بـــنـــايـــة وإعـــادة صـبّ الـــزخــارف
ـــبـــاني بـــالـــكـــامل وإعـــادة طـالء ا
ــاثـلـة لـتـلك بــاسـتـخـدام خـامـات 

التي استخدمت في األصل.
ÍœUB² « œËœd

ــسـاهــمــة في احلــفـاظ وبــغــرض ا
عــلى الـقـاهـرة اخلــديـويـة أسـست
مــجــمــوعــة من رجــال األعـمــال في

أن الـــوزارات مــثـل وزارة الــزراعــة
والــصــحــة والــتــربــيــة والــتـعــلــيم
مـــوجـــودة فـي مـــبـــان تـــاريـــخـــيــة
وقــصـور. ويـتـسـاءل مـاذا سـيـكـون
ـبـاني?« مـصــيـر هـذه الـقـصـور وا
بـعد انتقال احلكومة الى العاصمة
ؤرخ أن هناك اجلـديدة. ويضيف ا
عالمـة اسـتـفـهام أخـرى عن مـصـير
تــراث مـــعــمــاري آخــر يــتــمــثل في
»الـقــصـور الـتي تـسـتـخـدم حـالـيـا
كـــســـفـــارات في أحـــيـــاء الـــزمـــالك
ـعـادي. ويـقول وجـاردن سـيـتـي وا
ـــنـــاطق الـــتي أخـــشى أن تُـــدَمـــر ا
تــوجــد بــهــا هــذه الــســفــارات ألنه
أحـيانا حتت مـسمى التـطوير يتمّ
هـدم أحـياء بـكامـلهـا كمـا حدث مع
مــنـطــقـة بـوالق ابــو الـعال ومــثـلث
مــاسـبـيـروالــواقـعـة بــجـوار مـبـنى
الــتـلــفـزيــون الـرســمي عـلى الــنـيل
بـالقرب من ميدان الـتحرير. وتقول
رئـــيــســة إدارة تــطـــويــر الــقــاهــرة
الـتـاريـخـيـة في مـحـافـظـة الـقـاهـرة

حــ مـكـثـوا  18يــومــا في مــيـدان
الــتـــحــريــر ولم يــغــادروه إال عــقب
تـنـحي حـسـنـي مبـارك بـعـد ثـالث
عـامـا على رأس الـسلـطـة. وينـقسم
وسـط الــقـــاهـــرة الى مـــيـــادين (أو
سـاحات) تـتفرع مـنهـا شوارع على
ّ تخـطيـطهـا على شـكل جنمـة إذ 
الــطــراز الــهـوســمــاني نــســبـة الى
هـندس جـورج أوجـ هوسـمـان ا
والـسـيـاسي الـفـرنـسي الذي وضع
مـخـطط بـاريس فـي الـقرن الـتـاسع
عــــشـــر. وعــــلى الــــرغم مـن بـــعض
االهــتـــمــام الــذي يــحــظى به وسط
الـــعــاصــمــة مـن الــســلـــطــات مــنــذ
ســنـوات إال أن هـنـاك مـخـاوف من
أن تـــمـــتــد الـــيـــهــا الـــعـــشــوائـــيــة
ـؤسـسـات خـصـوصـا مع انـتـقـال ا
الــكــبــرى الـى الــعــاصــمــة اإلداريـة
ـعـماري ـؤرخ ا اجلـديـدة. ويـقول ا
أحـمـد الـبـنـداري إن وسط الـقـاهرة
يـتضمن تراثا معماريا شاهدا على
ـعـاصـر مـشـيرا الى تـاريخ مـصـر ا

{ الـــــقـــــاهــــرة-(أ ف ب)  –تـــــراث
مـعمـاري ثري ومـتنـوع مقاه ودور
ســـيــــنـــمـــا ومـــســـارح ومـــصـــارف
ومـحالت جتـاريـة كـبرى: (الـقـاهرة
اخلــديـويـة) الــشـاهــدة عـلى تـاريخ
مــصـر مـنــذ أكـثـر من قــرن تـصـارع
الـــيـــوم مـن أجل الـــبـــقـــاء في وقت
تـنمو في الصحـراء عاصمة إدارية
جـــديــدة. ويــطــلق اسم »الــقــاهــرة
اخلــديــويـة عــلى وسط الــعـاصــمـة
ــصــريــة نــسـبــة الى مــؤســســهـا ا
اخلــديــوي اســمـاعــيل الــذي شــيـد
فـــيــهــا أول دار أوبـــرا في الــشــرق
االوسط لـتـسـتـضيف حـفل افـتـتاح
قـناة السويس عام  .1869وتعاني
الـقاهـرة اخلديـوية مـثل غيـرها من
ـصــريـة الـتي أحــيـاء الــعـاصـمــة ا
تـتوسع كل يـوم في كل االجتاهات
من اإلهمال منذ عقود. ولكنها تظل
صـريـ الـذين يقـصـدونـها قـبـلـة ا
حــتى عـنــدمـا يـطــالـبــون بـتـغــيـيـر
ســيــاسي كــمــا فــعــلــوا في 2011
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دعت { بــــــــــــاريـس –أ ف ب)  –
فــرنـسـا امـس سـلـطــنـة بـرونـاي
الى الـعـدول عن تـطـبـيق قـانـون
جــــديـــد فـي إطـــار الــــشـــريــــعـــة
اإلسالمـــيــة يــتـــضــمن عـــقــوبــة
الــرجم بـــحق مـــثــلـــيي اجلــنس

ومرتكبي الزنى.
وقــالت الـــنــاطــقـــة بــاسم وزارة
اخلارجية الفرنسية في بيان إن
بـرونــاي أعـلـنت عن بـدء تـنـفـيـذ
قــــانـــون جــــزائـي جـــديــــد في 3
نيـسـان/ابريل  2019ينـص على
عـــقــوبـــات جــســـديــة وعـــقــوبــة
اإلعـدام بـحـق مـتـهـمـ بـجـرائم
خـــصـــوصـــا مـــثـــلـــيي اجلـــنس

ومـــــرتـــــكـــــبـي الـــــزنى والـــــردة
والــتــجـديف. وأضــافت فـرنــسـا
تـدعـو بــرونـاي إلى الـعـدول عن
ـــشــروع واحلــفـــاظ عــلى هــذا ا
ــفـروض لـعـقـوبـات الــتـجـمـيـد ا
اإلعدام مـنذ  .1957وأشارت إلى
أن هــذا الـقــانـون يـتــعـارض مع
االلــــتـــزامــــات الـــدولـــيــــة الـــتي
اتــخــذتــهــا بـرونــاي فـي مــجـال
حقوق اإلنسان إن كان في األ
ــــتـــحــــدة أو في رابــــطـــة دول ا

جنوب شرق آسيا (آسيان).
وينصّ القانون اجلديد في هذه
الدولة الغنية بالنفط على إنزال
ـثـلـيي اجلـنس عـقـوبـة الـرجم 

ومرتكبي الزنى وكـذلك بتر اليد
رتكبي السرقة. أو القدم 

فـوضة السـامية لأل ونددت ا

تحدة حلقوق اإلنسان ميشيل ا
بـاشــلـيـه االثـنــ بــالــعـقــوبـات
الــوحــشـيــة وغــيــر اإلنــســانــيـة

نصوص عليها وطلبت أيضاً ا
ــــمـــــثل إلــــغـــــاءهـــــا. وأطــــلـق ا
األمـــيـــركي جـــورج كـــلـــوني من
ــغـــني جـــهــتـه وانــضـمّ إلــيـه ا
الـبـريطـاني الـتـون جون حـمـلة
تدعو إلى مقـاطعة تسـعة فنادق
فخمة مرتبطة بسلطان بروناي.
وهــذه الــدولـة الــصــغـيــرة الـتي
تـعـدّ  430ألف نــسـمــة يـديــرهـا
السلـطان حسن البـلقية بـقبضة
من حـديد مـنـذ الـعام  .1967وقد
أعـــلـــنت عــام  2013الـــتـــطـــبــيق
الـتــدريــجي ألحــكــام الـشــريــعـة
اإلسـالمــــيـــــة رغـم مــــعـــــارضــــة

. ناشط حقوقي
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لقى مـغني الـراب األمريـكي نيـبسي هـاسل فجر
يوم امس االول حـتفه وذلك عـن عمـر ينـاهز 33
عــامــا خالل تــعــرضه إلطالق الــنــار عــلــيه عــنـد
البس الـشهـيـرة التي خروجه من أحـد مـحالت ا
ـتـلـكـهــا في مـديـنـة لـوس أجنــلـوس األمـريـكـيـة.
ـطرب الـراحل عـلى حـسابه وكان أخـر مـا دونه ا
الرسـمي عـلى مـوقع التـغـريـدات تويـتـر أن وجود

الكثير من األعداء من حولك هو نعمة لك.
ونقلت تقاريـر صحفية أن مـغني الراب البالغ من
العـمر  33عامـا توفي بـعـد إصابـته بطـلق ناري
وذلك أثنـاء تواجـده خارج مـتـجر شـركة مـاراثون
للمالبس في حي هـايب بارك في لـوس أجنلوس
وذلك بحـسب ما ذكـرته مصـادر متـعددة لـتطـبيق
الــقــانـــون ونــقـــله مــوقع  .JustJaredوكــشــفت
مجموعة من التقارير التي نشرت على الكثير من
ـواقع اخملـتــلـفـة مـنــهـا مـوقع  cnn  أن هاسل ا
الذى يبلغ من العمر  33عاما لقى مصرعه فور
إطالق النـيران عـلـيه وكان وحـيدا بـدون أي فرد
من عـائــلـته وأصـدقــائه كـمــا أصـيب شــخـصـان

أخران فى إطالق النار.
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{ ســـــنــــغــــافــــورة-(أ ف ب) –
أعـــلــــنـت اخلـــطــــوط اجلــــويـــة
الـســنـغــافـوريــة الـثالثــاء أنـهـا
أوقــفت تــشــغــيل طــائـرتــ من
787-10 طــــــــــراز بــــــــــويــــــــــنغ 
اليـــنــر بــعــدمــا اكــتــشــفت در
عـــــــطال فـي احملــــــركــــــات خالل
عـــمــلــيـــات الــفـــحص في آخــر
مشـكلة من نـوعهـا تتعـرض لها
الـشــركـة األمــيـركـيــة لـتــصـنـيع
الطائرات. واتخـذ القرار بعدما
اكـــتــشـف تــراجـــعــا فـي بــعض
شـفـرات مـحـركـات الـطـائـرة من
طــــــراز رولـــــز رويـس وفق مـــــا
أفادت شركة الطيران. و منع
تـشــغـيل الـطــائـرتـ بــانـتـظـار
اســتــبــدال احملــركــات. وذكــرت
شــركـة الـطـيــران تـأثـرت بـعض
الـرحالت إلى وجهـات يـخدمـها
اســطـول  10-787مــضـيــفـا أن
السالمة أولوية بالـنسبة إلينا.
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وكــــانت اخلـــــطــــوط اجلــــويــــة
الـسـنـغـافـوريـة أول زبـون لـهـذا
الطراز من طائـرات بوينغ الذي
يتسع لـ 330راكبا كحد أقصى
اضي. وبدأت تشغيـلها العام ا

ولـديهـا تسـع طائـرات من طراز
 10-787ضمن أسطولها وفق

ما أفادت متحدثة باسمها.
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{ اَلصَّـخِـيـر (الـبـحرين)-(أ ف ب)  –اختـبـر الـسائق
ــاني مـــيك شــومـــاخــر جنل أســـطــورة ســـبــاقــات اال
الفـورمـوال واحـد مـيـكـايل سـيـارة فـيراري أس أف90
لـلـعـام احلــالي واجـتـاز  56لـفـة خالل جتـارب خـاصـة

على حلبة صخير البحرينية.
وحقق ميك ( 20عاما) ثاني أسرع تـوقيت خالل اليوم
األول لـلـتــجـارب حتت أنــظـار والــدته كـوريــنـا وجـدته
بزمـن قدره 1:29 976دقـيـقـة خـلـف سـائق فـريق ريـد
بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي سجل 1:29,379

دقيقة.
وأقيـمت الـتـجارب في ظل أجـواء مـاطـرة ما أدى إلى
تــقـــلــيـص الــوقت اخملـــصص لـــلــســـائــقـــ الخــتـــبــار

سياراتهم.
ــيـة فـيـراري وسـيـنـتــقل مـيك الــذي انـضم إلى أكـاد
للسـائق بـداية العـام احلالي األربعـاء لقيـادة سيارة

حرك فيراري. زودة  ألفا روميو سي  38ا
ــيك أن اخــتــبــر ســيــارة فــورمــوال واحــد ولم يــســبق 
حـديـثـة إذ تـقـتـصـر جتـربـته الـسـابـقـة عـلى اجلـلـوس
خلـف مقـود سـيـارة بـيـنيـتـون قـادهـا والـده عام 1994
ضمن إطار اسـتعـراضي بالتـزامن مع جائـزة بلجـيكا
اني الفائز بالسلسلة الكبرى .2017 وكان السائق اال
األوروبـيـة لـسـبـاقـات فـورموال  3اسـتـهل مـغـامـرته في
رحـلـة األولى الـتي بـطـولـة الـفـورموال  2ضـمن إطـار ا
تضـمـنت سـباقـ عـلى احلـلـبة الـبـحـرينـيـة مع فـريقه

ا رايسينغ وحل ثامنا وسادسا على التوالي. بر
وقت ـركـز الـثامن فـي التـرتـيب الـعـام ا ويحـتل مـيك ا

برصيد  8نقاط.
ويغيب شومـاخر األب حامل الرقم الـقياسي في عدد
ألقاب بطـولة العالم (سـبعة مـنها خمـسة مع فيراري)

عن الـظـهـور مـنـذ تــعـرضه حلـادث تـزلج خـطـر في 29
كانـون األول/ديسـمبر  2013عنـدما كـان مـيك برفـقته
وسط تــكـتم كــبــيــر من عـائــلــته حــول طـبــيــعــة وضـعه

الصحي.


