ﻧﯿﮑﻮﻻس ﻟﻄﯿﻔﯽ اوﻟﯿﻦ راﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﻧﯿﮑﻮﻻس ﻟﻄﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ-ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻬﺎمدار ﻋﻤﺪهی ﻣﮏ ﻻرن اﺳﺖ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻧﯿﮑﻮﻻس ﻟﻄﯿﻔﯽ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮل  ،۲ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﯿﻢ
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ  ۲۰۲۰ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﻟﻄﯿﻔﯽ در ﻓﺼﻞ  ۲۰۱۹ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ،در ﺷﺶ ﺗﻤﺮﯾﻦ اول و ﺳﻪ روز ﺗﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
زﻣﺰﻣﻪ ﺣﻀﻮر او در ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در رده دوم ﺟﺪول ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﺼﻞ
 ۲۰۱۹ﻓﺮﻣﻮل  ۲ﻗﺮار دارد و ﺑﺮای ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮرج راﺳﻞ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮآوازه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۷۷در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ  ۹ﺑﺎر ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﻤﯽ ﺟﻬﺎن و  ۷ﺑﺎر ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ راﻧﻨﺪهﻫﺎ
را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﯿﮑﻮﻻس ﻟﻄﯿﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹ژوﺋﻦ  ۱۹۹۵در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﭘﺪرش ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﻄﯿﻔﯽ
ﻣﺘﻮﻟﺪ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺳﻬﺎم دار ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮏ ﻻرن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﺎدر او ﻣﺎرﯾﻨﻼ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .او ﯾﮏ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دارد.
ﻧﯿﮑﻮﻻس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺧﻮد را از ﺳﻦ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺗﺎ  ۳ﺳﺎل
در اﯾﻦ ورزش ﺑﻮد او ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺎرﭼﻠﻨﭻ ﺑﻌﻨﻮان راﻧﻨﺪه ﺗﯿﻢ ری ﻫﺎﮔﻦ ﺑﺎ ﻓﻮرد ﻣﻮﺳﺘﺎﻧﮓ ﺟﯽ
ﺗﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد.

ﻟﻄﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺲ از ﺧﺒﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﺮاردادش ﺑﺎ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ“ :ﺧﯿﻠﯽ ﻫﯿﺠﺎن زده ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻢ در ﻓﺼﻞ  ۲۰۲۰ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ

وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ روﯾﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻫﻨﻮز آن را ﺑﺎور ﻧﮑﺮده ام.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻦ را ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ”.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

