
الـتـرتـيب بـفارق 9 نـقاط عـن بطل
آخر نسخت للدوري اإلنكليزي.
وذكرت تقارير صحفية بريطانية
أن إدارة مانـشسـتر سـيتي تـعتزم
إنـفـاق مـا ال يـقل عن 100 مـلـيـون
جـنـيـه إسـتـرلـيـني من أجل دعـيم
الـفـريق في يـنـايـر بـعـد ابـتـعـاده

عن الصدارة.
وخــســر الــســيــتــيــزنس أمــام
منافـسه ليفـربول بنـتيجة -3
1 في اجلـولـة الـثـانـيـة عـشـر
ــيــرلــيج لــيــبــتــعـد لـلــبــر
الـريــدز بـصــدارة الـتــرتـيب

بفارق 9 نقاط.
وبــــحـــسـب صـــحــــيـــفــــة "مـــيـــرو"
البـريطـانيـة فإن قـرار جوارديوال
ـدافـعه بـعـدم الــتـعــاقـد مع بـديـل 
ـعـتزل فـيـنـسنت الـبـلـجيـكي ا
كـومـباني جـاء بـنتـيـجة
عــكــســيــة بــعــدمــا
عـانى الـفريق
في اخلط
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ـيرجني أكـد البـرازيـلي رودريـجو جـويس جنم ريـال مدريـد الـشـاب أنه ال يريـد حتـمل ضغـط تعـويض جنم ا
السابق كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى يوفنتوس اإليطالي في صيف 2018.

وقال رودريـجـو خالل تصـريحـات نـقلـتـها صـحيـفـة ماركـا اإلسبـانـية "كـنت أحـلم بالـلـعب بجـوار كريـسـتيـانو
رونـالدو في ريال مـدريد ومن العـار رحيله".وأضاف "ال أريـد حتمل ضغط تـعويض رونالـدو في ريال مدريد

لم أتوقع أن يحدث كل شيء بهذه السرعة".
وتابع "قبل عدة أسـابيع كنت أفكر في أول ظهور لي في دوري األبطال وال أعرف كيف أشرح مشاعري بعد
الثالثـية الـتي سـجلـتهـا في جالـطة سـراي بالـتأكـيـد كانت حلـظة خـاصة وفـريدة من نـوعهـا".وأردف "أحتدث
نـحـني الكـثيـر من النـصائح مـسيـرتي مع ريال كثـيـرًا مع راؤول حيث كـان مدربي في الـكاسـتيـا ودائمًـا 
مـدريـد بدأت لـلتـو وآمل يـوما أن أكـون عـظيـمًا مـثـله".وختم رودريـجـو حديـثه بقـوله "ال أشـعر بـالـضغط فـأنا

استمتع بالفترة احلالية في ريال مدريد".
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يبحث ميالن عن تـدعيم صفوفه بعدد
من الــصــفــقــات الـقــويــة لــيــخـرج من
دائـرة النـتائج الـسلـبيـة التي جـعلت
الــفــريق يــحــتـل مـركــزًا مــتــأخــرًا في

ترتيب الدوري األيطالي.
وكــشف تـقـريـر صــحـفي إيـطـالي عن
رفض مـيالن فـكـرة الـتـعـاقـد مع جنم
يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش خالل

فترة االنتقاالت الشتوية.
وذكرت صحيفة "كوريري ديال سيرا"
أن الـكــرواتي مـاريــو مـانـدزوكــيـتش
ــغـــادرة صــفــوف الـــســيــدة ارتـــبط 
ــقــبل الــعــجــوز فـي شــهــر يــنـــايــر ا
السـيـمـا وأنه لم يجـد مـكـانًا أسـاسـيًا
منذ وصول ماوريسـيو ساري للمقعد
الـفــني لــلـيــوفي. وأضــافت أن بـعض

الـــتـــقــاريـــر ربـــطت مـــانـــدزوكــيـــتش
بـالـرحيـل إلى أنـديـة مـثل مـانـشـسـتر
يـونـايـتــد ومـيالن في ظل ســعـيـهـمـا
لـــتــدعـــيم اخلط الــهـــجــومي.ولـــفــتت
الصـحيـفة إلى أن ميالن لـيس مهـتمًا
بـالــتـعــاقـد مع مــانـدزوكـيــتش حـيث
يبحث ع العب مختلف لدعم اجلزء
الـهجـومي بـالفـريق.ونـوهت أن سبب
رفض مـيالن فكـرة ضم مـاندزوكـيتش
هي أن إدارة الروسـونيـري ليس على
اسـتــعـداد لــتـلـبــيـة راتـبـه الـبـالغ 6.2

وسم الواحد. مليون يورو في ا
ودخل درايس ميرتيـنز جنم نابولي
دائــرة اهـتــمـامــات أنـديــة إجنـلــيـزيـة

كبرى وفقا لتقرير صحفي إيطالي.
فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن
نـاديي آرســنـال وتـوتــنـهـام مــهـتـمـان

بـالــتــعـاقــد مع مــيــرتـيــنــز في فــتـرة
قبلة. االنتقاالت الشتوية ا

ــوقع إلى أن مـيــرتـيــنـز (32 وأشـار ا
عـامًا) الـذي يخـوض مـوسمه األخـير
في نابولي لن يتم جتـديد عقده بعد
اتــــهـــامـه من قــــبل رئــــيس الــــنـــادي
أوريـــلــيــو دي لــوريــنـــتــيس بــإثــارة

البس. التمرد داخل غرفة ا
ويــســعى آرســنــال وتــوتــنــهـام لــضم
الــــنــــجـم الــــبــــلــــجــــيــــكـي بــــدءًا من
قـبل حيث أجريا ينايـر/كانون ثان ا

بالفعل اتصاالت مع وكيله.
وال يـــقـــتـــصـــر األمــر عـــلـى آرســـنــال
وتـوتـنـهـام حـيث تـسـعى الـعـديـد من
األنـديــة الـكـبـرى فـي إيـطـالــيـا أيـضـا
الستـقـدام مـيـرتـينـز مـثل يـوفـنـتوس

وإنتر ميالن وميالن وروما.
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وسم خالل فوز فـريقه ليفربول بعد يوم واحـد من جناحه في صناعة رابع هـدف له هذا ا
ـدافع آندي مـتاز دخل ا (1-3) على مـانشـستـر سيـتي حامل لـقب الدوري اإلجنـليـزي ا

روبرتسون في حتد مع زميله في الفريق الظهير اآلخر ترينت ألكسندر أرنولد.
ونشر قائد منـتخب اسكتلنـدا مقطع فيديو قصـير عبر "تويتـر" عن نفسه وهو يبتسم مع
تـعـلـيق يـقـول "صــنـعت أهـدافـا أكـثـر من تــريـنت أرنـولـد" وهـو مـا رد عـلــيه زمـيـله بـالـقـول
ـقـبل".وتـشـهـد الـعالقـة بـ هـذا الـثـنـائي الـدفـاعـي تـنـافـسا "سـأنـتـظـرك في مـايـو (آيـار) ا

هاجمي الفريق ما يعطي قوة إضافية لليفربول. زيد من الفرص  صحيا في صناعة ا
ـوقع لـيـفـربـول الـرسـمي "حـقـقت أنـا وتـريـنت مـجـموعـة من وقـال روبـرتـسون (25 عامـا) 
ـساهـمة في صـناعـة األهداف وأمـور أخرى.. ـاضي من حيث ا ـوسم ا األرقام الـكبـيرة ا

لكن األمر كان أكبر من ذلك".
وسم أن نفعل الشيء وتابع "من الناحيـة الدفاعية كنا أيضا جيدين لـلغاية وحاولنا هذا ا
نـفـسه.. نـحـاول فــقط تـقـد أفـضل مــا لـديـنـا في كل مـبــاراة رغم صـعـوبـة ذلك".وشـارك
الالعبـان معـا في صنـاعة 30 هدفـا بالـدوري مـنذ أغـسطس آب 2018 بـواقع 15 هـدفا

لكل منهما.

الـــنـــهــايـــة.. لـــيس لي أن أنـــاقش
الـتــفـاصــيل اخلـاصــة بـالــواقـعـة
ألنــنــا لن جنـــني شــيــئــا من وراء
هـــــــذا يــــــجـب أن أصل لـــــــلــــــحل
ــــنــــاسـب من أجل مــــصــــلــــحــــة ا

اجملموعة".
وتـــــابع "هـــــذا أمــــر صـــــعب ألنك
حتــاول أن تـــكــون عــادال عـــنــدمــا
.. لن تـتــعــامل مع كــافــة الالعــبـ
درب". أكون محقا دوما لكنني ا
وكــــشف تـــــقــــريــــر صــــحــــفي عن
تفـاصيل الـشجـار الذي نـشب ب
رحـيم سـتـرلـيـنج جنم مـانـشـسـتر
ســيـــتـي وجـــو جــومـــيـــز مـــدافع
لـــيـــفــربـــول خالل الـــتـــواجــد في

معسكر منتخب إجنلترا.
ـديـر وقـرر جــاريث سـاوثـجـيت ا
الـــفـــني إلجنـــلـــتـــرا اســـتـــبـــعــاد
ســتـرلــيـنج من تــشـكــيـلــة األسـود
الـــثالثــة الـــتي ســـتــواجـه اجلــبل
ـــقـــبل في األســـود اخلـــمـــيـس ا

تصفيات يورو 2020.
وشــارك ســتــرلـــيــنج في خــســارة
فــــــريــــــقـه أمــــــام لــــــيــــــفــــــربــــــول
ـاضي ــيـرلــيج األحــد ا بــالـبــر
ودخل في مـــنــاوشـــة كالمـــيــة مع

ـوسم بعد اخللـفي منـذ انطالق ا
إصــابــة الــثـنــائي جــون ســتــونـز

ريك البورت. وإ
وأشـــــار الـــــتــــقـــــريـــــر إلى أن
مـانـشـستـر سـيتـي يسـتـهدف
أيضًا التعـاقد مع بديل لقائد
الـــفــــريق احلــــالي ديــــفــــيـــد
سيلفا حيـث ينتهي تعاقده
ــوسم اجلــاري بــنــهــايــة ا
ــــهـــــاجـــــمه بـــــاإلضـــــافـــــة 
األرجــنــتــيــني ســيــرجــيــو
أجــــــويـــــرو الــــــذي وصل
. لعامه احلادي والثالث
ويـهـدف مانـشـستـر سـيتي
إلى ضم ثالثـة العـبـ جـديـد
في يــــنــــايــــر األمــــر الــــذي من
توقع أن يكلف النادي ما ال يقل ا
عن 100 مليون جنيه إسترليني.
وتــرددت أقــاويل حــول إمــكــانــيـة
رحــيـل بـيـب جــوارديـوال وعــودته
إلى إســــبـــانــــيـــا رفـــقــــة زوجـــته
كريـستيـنا لكن مـصادر أكدت أنه
تـبقيـة في عقده ملـتزم بـالفتـرة ا
ــوسم والــتي تــنــتــهي بــنــهــايـة ا

قبل. ا
قــال جــاريث ســاوثــجــيت مــدرب
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لالسـتـدامـة لـلـمـرة األولى ندرك
الـدور احملوري الـذي يـجب على
عاجلة ؤسسات أن تلـعبه  كل ا

ية".  هذه القضية العا
وأضـــاف "من خالل االســـتــفــادة
بـالـوهــبـة الـضـخـمــة والـعـاطـفـة
ـتـلـكه والـدافع لالبـتـكـار الـذي 
جـمـيع أفـراد مـجـتـمع فـورموال1
نـــتـــمـــنى ان نـــحـــدث تـــغـــيـــيــرا
إيــــجـــــابــــيـــــا عــــلى الـــــبــــيـــــئــــة
واجملــــتــــمــــعـــات الــــتـي نـــعــــمل
بــهـا".ودعــا الــبـريــطــاني لـويس
هـامـيلـتـون حامل لـقب فـورموال
1 أن تصبح الرياضة صديقة

اكثر للبيئة.
هجنة وقال كاري إن احملركات ا
احلــديـثـة هي "األكــثـر كـفـاءة في
الـعــالم حـيث أنــهـا تـقــدم طـاقـة
هائلة مع استـخدام أقل للوقود
وبالـتالي ثانـي أوكسيـد كاربون

أقل من أي سيارة أخرى".
لـكـن سـلـسـلـة سـبـاقـات فـورموال
إي تـــــســــــتــــــخـــــدم ســــــيـــــارات
كهربائـية جلبت منـافسة كبيرة
صـنع حيث يـستـثمر بـعض ا
هــنــاك بــدال من االســتــثــمــار في

فورموال1.

مــنــتـخـب إجنـلــتــرا إنه يــتــحـمل
ــســؤولــيــة الـنــهــائــيــة عن قـرار ا
استـبعـاد رحيم سـتيـرلينج العب
مـانــشـســتـر ســيـتي قــبل مـبـاراة
ـــقـــررة الـــيـــوم اجلــــبل األســـود ا
اخلــمــيـس في تــصــفــيــات يــورو
2020 لكنه أعرب عن مخاوفه من
حــدوث أي تــســريــبــات من داخل

عسكر. ا
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و اسـتـبــعـاد سـتـيـرلــيـنج بـعـد
ـنـتـخب جو شـجـاره مع زمـيلـه با
جــومـيــز مـدافع لــيــفـربــول عـلى
مــلـــعـب الــتـــدريـــبـــات في ســـانت
جـورج بــارك وذلك عـقب خـسـارة
الــســيـتـي أمــام الــريـدز (1-3) في

يرليج. البر
وقـال سـاوثـجـيت في بـيـان أمس
االثن إن قـراره حظي بدعم "من
الـتشكـيلة بـأكملـها مـجتمـعة".لكن
مدرب إجنـلـترا أوضح الـيوم أنه
ـسـؤولـيــة الـكـامـلـة عن يـتـحــمل ا

القرار.
وأضـاف "أجــريت مــنــاقــشـات مع
كـافــة أفـراد طــاقـمي ومــجـمــوعـة
ـــدرب في الــــقـــيــــادة لـــكــــنـــنـي ا

خاميس
رودريجيز

األقـل".ويـــنــــافس روجــــر فــــيـــدرر في
مـجـمـوعة بـيـورن بـورج والـتي تضم
أيـضا نـوفاك ديـوكوفـيتش.ومن جـهة
اخــرى اعــلــنـت أعــلــنت دومـــيــنــيــكــا
سـيـبولـكوفـا وصيـفـة بطـلة أسـترالـيا
ـــفـــتـــوحـــة لـــلـــتـــنس اعـــتـــزالـــهـــا ا
الـلـعب.ونـالت الالعــبـة الـسـلـوفـاكـيـة
الـبالـغـة من العـمر  30عاما 8 ألقاب
لـلــفـردي في بــطـوالت احتــاد العـبـات
التـنس احملتـرفات وبـاتت ضمن أول
ي في عــام 4 فـي الــتــصـــنــيـف الــعـــا
2017.وكـــان أكــبــر لـــقب حــقـــقــته في
2016  عـنـدمــا تـغــلـبت عـلـى أجنـلـيك
صـنفة األولى على العالم في كيربر ا
ذلك الـوقت لـتــحـصـد لـقـب الـبـطـولـة
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حــافظ روجــر فــيـــدرر عــلى آمــاله في
التـأهل للـدور قبل الـنهائي بـالبـطولة
ـيـة ـوسـم الـرابـطـة الــعـا اخلـتــامـيـة 
لالعـبي الــتـنس احملـتــرفـ بـتــغـلـبه
على اإليطالي ماتيو بيرتيني بنتيجة
 (2-7) 6-7و.3-6وكان فيـدرر قد خسر
مبـاراته االفتتـاحيـة في البطـولة أمام
الــنـــمــســاوي دومــيــنــيك ثــيم األحــد
ــاضي.وقــال فــيـدرر "مـن الــنـادر أن ا
تـخـسـر ثم تـعـود وتـلـعب مـرة أخرى
ــاضي ولـــكــني فــعـــلت ذلك الـــعــام ا
سعـيـد للـغـايـة بالـطـريقـة الـتي لـعبت
بـهـا الـيـوم".وأضـاف "أتـمـنى احلـفاظ
عـــلى مـــســتـــواي وأن ألــعب بـــشــكل

قبلة". باراة ا أفضل في ا
باراة في واستطاع فيدرر أن يفوز با
77 دقـيـقــة.وحـافظ فـيــدرر عـلى رقـمه
الـرائع مـحـقـقـا انـتـصـاره الـ 17 على
التوالي في اجلولـة الثانية من دوري
اجملـمـوعتـ في الـبطـولـة اخلتـامـية
كــمــا عــزز رقـمـه الــقــيــاسي مــحــقــقـا
انتـصاره الـ 58. وتابع فـيدرر "دائـما
ما أكون سـعيدا بـالطريـقة التي ألعب
بـها في الـبطـولـة اخلتـاميـة للـموسم.
أتـمـنى مـواصـلـة الـتـحـسن أو الـبـقاء
ـــســـتـــوى اجلــــيـــد عـــلى في نـــفـس ا
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جـومــيـز. ووفـقًــا لـشـبــكـة "سـكـاي
سـبـورتس" فـإن سـتـرلـيـنج أثـناء
طعم في معسكر منتخب دخوله ا
إجنــلــتــرا شـاهــد مــجــمــوعـة من
الالعـبـ يـضـحـكـون ومن بـيـنـهم
"جـــــــومـــــــيــــــز".وأشـــــــارت إلى أن
سـتـرليـنج ذهب إلى جـومـيـز على
الـفـوز وقـال له: "تـعـتـقـد أنك رجل

كبير اآلن".
وأوضــحت أن كـلـمـات ســتـرلـيـنج
ـــزيــــد مـن الـــضــــحك قــــوبـــلـت 
واعـتقـد الالعـبون أن األمـر مـجرد

. مزاح ب االثن
وقــــالت "ســـكــــاي ســـبـــورتس" إن
ســتــرلــيــنـج ســار نــحــو جــومــيـز
وحــــاول جــــذبه من رقــــبــــته ورد
مـدافع لـيفـربـول على األمـر بـشكل
غــاضـب قــبـل أن يــتـــدخل جنــوم

  . نتخب للفصل ب الالعب ا
وأضـــــافت أن الـالعــــبـــــ غــــادرا
ــــــــطـــــــعـم وتــــــــدخـل جـــــــوردان ا
هـندرسـون العب وسط لـيفـربول
لـلـتـوسط في األزمـة حـيث الـتـقى
جـوميـز وسـترلـيـنج في احلديـقة
واعـــتـــذر األخــــيـــر عن تــــصـــرفه

واتفقا على جتاوز األمر.
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شارك خاميس رودريجيز العب ريال مدريد في مران منتخب بالده كولومبيا
ـشــاركـته في قـبل مـواجــهـتي بــيـرو واإلكـوادور.وفــاجـأ خــامـيس اجلــمـيع 
ران حيـث عانى من إصابة مؤخرًا ولم يشارك في أي تدريب مع ريال ا
مدريـد خالل األسابـيع األخـيرة.وبـحسـب صحـيفـة "مـاركا" اإلسـبانـية
فإن خـاميس تـدرب بـشكل طـبيـعي مع مـنتـخب كـولومـبيـا على أرض

ـلـعب وفي صـالـة األلـعـاب الريـاضـيـة.ولم يـنـضم رودريـجـيز (28 ا
نتخب الكولومبي منذ انتهاء بطولة كوبا أمريكا عاما) لصفوف ا
األخـيـرة حـيث كـان أحـد أبـرز الـغــائـبـ عن مـبـاريـات الـفـريق

الودية أمام كل من البرازيل وفنزويال وتشيلي واجلزائر.
وسـار رودريــجـيــز بــذلك عـلى نــفس نــهج زمـيــله الـويــلـزي
ـــاضي عن جـــاريث بـــيـل الـــذي غـــاب خالل الـــشــــهـــر ا
تـدريـبـات ريــال مـدريـد بـداعي اإلصـابـة لـكـنه شـارك

بشكل طبيعي في مران منتخب بالده.
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ـديـر الـفـني آلرسـنـال لـديه ـري ا ذكـر تـقـريـر صـحـفي بـريـطـاني أن اإلســبـاني أونـاي إ
قبل للحفاظ على وظيفته في ملعب اإلمارات. فرصة حتى بداية العام ا

ـيرليج ـقبلـة في البر وبحـسب صحيـفة "صن" فإن آرسـنال يعـتقد أن مـباريـات الفريق ا
والـتي ستـكون أمـام ساوثـهامـبتـون ونوريـتش وبرايـتون ووست هـام فرصـة ذهبـية لتـعديل

وضعية اجلانرز في جدول الترتيب.
ويـعاني آرسنـال من تراجع على مـستـوى النتـائج في الدوري اإلجنلـيزي حيث بـات يحتل
ـركز الـسادس بـعدمـا خسـر  أمام لـيسـتر بـثنـائيـة دون رد ضمن مـنافـسات اجلـولة الـ ا
12. لكن مواجهات آرسنال مع مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد هي التي
وسم.وكـانت تقاريـر صحـفيـة قد أشارت ـري في ملـعب اإلمارات هـذا ا ستـقرر مـصير إ
إلى أن مـايـكل أرتـيـتـا مـسـاعـد بـيب جـوارديـوال في مـانـشـسـتـر سـيـتي قـد يـتـولى تـدريب
آرسنال.وقال مصـدر داخل مانشستـر سيتي في تصريحـات صحفية "مـايكل أرتيتا يحب
الـعـمل فـي الـسـيـتي ويـتـعـلم من أفـضل مـدرب في الـعـالم وهـو بـيب جـوارديـوال".وأضـاف
"يـعلم اجلميـع أنه يريد أن يكـون الرجل األول هنا يـومًا ما لكن مـايكل ال يزال لديه الـكثير

ودة جتاه آرسنال منذ فترة لعبه هناك". من ا

اخلتامية.وباتت سيبولكوفا التي لم
فـتـوحة تـلـعب مـنذ بـطـولـة فرنـسـا ا
أول العــبـة ســلـوفـاكــيـة تــبـلغ نــهـائي
إحدى الـبطـوالت األربع الكـبرى وذلك
في 2014 عــــنـــــدمــــا خــــســــرت أمــــام
الـصيـنيـة لي نـا في بطـولة أسـترالـيا
فـتوحة.وقـالت الالعبة الـسلوفـاكية ا
إنـها غـيرت رأيـها بـشأن االعـتزال في
روالن جــاروس. وأضـافت "كــان األمـر
غـريـبــا ألنـني أعـرف ولم يــكن هـنـاك
أحـد حولي بـاستـثـناء فـريقي يـعرف
أنــــــهــــــا ســــــتــــــكــــــون بــــــطــــــولــــــتي
األخـيـرة".وتابـعت "عـند هـذه الـنقـطة
ـئة أنني كنت مـتأكـدة بنـسبة 100 با

سأعتزل".
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رغم حـــــصــــــوله عـــــلـى راحـــــة في
الليلت السابقت فشل ديترويت
بــيــســتــونــز في اســتــعـادة اتــزانه
بـــدوري كـــرة الـــســـلـــة األمـــريـــكي
للمحترف وسقط للمباراة الثانية
على التوالي وذلك باخلسارة 114
120 / أمـام ضــيـفه مـيـــــنـيــسـوتـا
تـيـمـبـروولـفـز .وخـاض بـيـسـتـونز
ــبـاراة بـعـدمــا حـصل عـلى راحـة ا
لليلت متتاليت للمرة األولى في
ــوسم احلــالي لــكن مــســيــرتـه بــا
ـبـاراة تـيــمـبـروولــفـز الــذي دخل ا
الثالـثة له في غضون 4 ليال فقط
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ـة مانـشـسـتـر سـيتي أبـعـدت هـز
أمــام مـنـافـسه لـيـفـربـول عن حـلم

االحــــــتـــــفـــــاظ
بــــــالـــــلــــــقب
لـــلــــمـــوسم
الـــــثـــــالث
وطـــــــــــــار
الــــريــــدز
بصدارة
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كشف مـنظـمو سـباقـات سيارات
فـــورومــوال1 عن تـــفـــاصـــيل مـــا
وصـــفــوه بــاخلــطــة الــطــمــوحــة
لــتـــصـــبح مــحـــايـــدة الــكـــربــون
بحلول عام 2030 ضمن مساعي
اســتــدامـــة ســلــســلـــة ســبــاقــات

النخبة.
وال تـــهــدف اخلـــطـــة إلى إلـــغــاء
الـبصـمة الكـربونـية فـحسب بل
تـطلبـات التشـغيلـية الضـخمة ا
لـــــنــــقل الـــــفــــرق والــــســــيــــارات

عدات حول العالم. وا
وقال مـنظـمو فـورموال1: ستـبدأ
مـشاريع خـفض الـكربـون بـشكل
فــوري لـــبــدء الــرحــلــة لــتــصــبح

الرياضة أكثر استدامة".
وبــــــحـــــلـــــول 2025 ســــــتـــــقـــــوم
فــــومــــورال1  بــــالــــتــــخــــلص من
الـبالسـتـيك الـذي يسـتـخـدم مرة
واحـدة في الـسـبـاقـات وضـمـان
اعـــادة اســـتـــخـــدام الـــنـــفـــايــات
وإعـادة تــدويـرهــا أو حتـويــلـهـا

لسماد.
وقـــال تــشـــيس كـــاري الـــرئــيس
التنـفيذي لـفورموال1: مع إطالق
إســـتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــورمـــوال1

كـان األكـثر انـتـعاشـا وقـوة وحسم
ــبـــاراة لــصــاحله لــيــفــســد عــلى ا
الالعـب بــــلــــيك جــــريــــفـن فــــرحـــة
ـشــاركـة األولى له مع بـيـسـتـونـز ا

وسم احلالي.  في ا
ورغـم اإلجــــــهـــــــاد في صـــــــفــــــوف
تـيـمــبـروولـفـز بـعــدمـا جلـأ لـلـوقت
اإلضــــافـي في كـل من مــــبــــاراتــــيه
السابقت كان الفريق أفضل أداء
وانــــتـــزع الــــفـــوز الــــثـــمــــ عـــلى

بيستونز في عقر داره. 
وسـجـل جـريـفن 19 نـقــطـة في 23
ـباراة دقـيـقة خـاضـها خالل هـذه ا
التي شهدت عودته بعدما غاب عن

ـبـاريـات صـفـوف بـيـســتـونـز في ا
ـوسم احلالي العـشرة األولى في ا
بـــــــســـــــبـب اإلصـــــــابـــــــة.وأنـــــــهى
تـيمـبروولـفـز الربع األول لـصاحله
26 / 41 ليـلـعب فارق ال 15نقـطة
في هذا الربع دورا بارزا في حسم
ـــبـــاراة لـــصـــاحله عـــلـــمـــا بـــأن ا
بيستونز استعاد بعض اتزانه في
الربع الثاني (25 / 25) كما قلص
الـفــارق نــسـبــيــا مع ضـــــــيـفه في

الربع الثالث (26 / 30). 
ولـكن بيـستـونز احـتاج لـبذل جـهد
أكـبر في الـربع األخـير حـيث قلص
الفـارق مجددا (28 / 33) لكن هذا
لم يكن كـافيـا للـتخـلص من الفارق
الكبيـر الذي حـــــــققه تيـمبروولفز
في الـــربع األول لـــيــنـــهي األخـــيــر
ـــبـــاراة لــــصـــاحله بــــفـــارق ست ا
نقـاط.ويدين تـيمـبروولـفز بـالفضل
الـكـبـيـر في هذا الـفـوز الـثـم إلى
العبيه كـارل أنتونـي تاونز وأندرو
ويجـنز حيث سـجال مجتـمع 58
نـقـطـة لـيـقـودا الـفـريق إلى الـفـوز
الـــــســـــادس مــــقـــــابـل  هـــــزائم في
ـــبــاريــات الـ10 الـــتي خـــاضــهــا ا
ــســابــقــة حــتى اآلن الــفــريق في ا
قابل  مني وسم احلالي.وفي ا با
ـة السـابـعـة له بـيـسـتـونـز بـالـهـز
ــوسم مــقـابل 4 انــتــصــارات في ا

احلالي حتى اآلن.
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