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 قدم��ت الت�سيكية كارولين��ا بلي�سكوفا، اأداًء قوًيا، وتغلب��ت على الأمريكية 
فينو�س وليامز، املدعومة من قبل اجلماهري )2-6(، و)2-6( يف افتتاح 

البطولة اخلتامية ملو�سم تن�س ال�سيدات يف �سنغافورة.
وت�س��ارك وليام��ز، 37 عاًما، بالبطول��ة اخلتامية، التي ت�س��م 8 لعبات، 
للم��رة الأوىل منذ 2009، لكن مناف�ستها الت�سيكية ا�ستهلت اللقاء مبنتهى 

القوة ومل ترتاجع بعد اأن ك�رست اإر�سال وليامز مبكرا باملجموعة الأوىل.
وب��دا وا�سح��ا للغاية اأ�سل��وب كال الالعبتني يف ال�س��وط الأول حيث جلاأت 
وليامز، الفائزة باللقب عام 2008، للهجوم على ال�سبكة كلما �سنحت لها 
الفر�س��ة لذل��ك، بينما اعتم��دت بلي�سكوفا على �رسباته��ا القوية من اخلط 

اخللفي.
وا�ستطاعت الالعبة الت�سيكي��ة الو�سول لإيقاعها �رسيًعا يف ال�سوط الأول، 
بينما وجدت مناف�ستها الأمريكية �سعوبة يف اأول اأ�سواط اإر�سالها لت�ستفيد 

بلي�سكوفا من هفواتها، وتك�رس اإر�سالها ب�رسبة اأمامية �ساحقة.
وا�ستق��ر اأداء وليام��ز، الت��ي ب��دت م�سطرب��ة يف البداي��ة، مع حلول 
ال�س��وط الراب��ع لتنت��زع الفوز ب��اأول �سوط له��ا يف اللق��اء بعد اأن 

اأطلقت ثاين �رسبات اإر�سالها ال�ساحقة يف اللقاء.
البع���س، جنح��ت  بع�سهم��ا  لإر�س��ال  الالعبت��ني  ك���رس  وبع��د 
بلي�سكوف��ا يف التق��دم )2-5( قبل اأن تنه��ي املجموعة الأوىل 
ل�ساحله��ا، بع��د اأن دفع��ت مبناف�ستها الأمريكي��ة للعدو عرب 

جنبات امللعب.
وب��داأت الالعبت��ان املجموع��ة الثاني��ة به��دوء وحافظت كل 
منهم��ا عل��ى اإر�ساله��ا، قب��ل اأن تتف��وق بلي�سكوف��ا يف ال�سوط 
الثال��ث احلا�سم بعد ت�سديها لنقطتي ك�رس اإر�سالها، مرة عن طريق 
�رسب��ة مبا�رسة رائعة، وم��رة بوا�سطة اإر�سال �ساح��ق، قبل اأن تطلق 

�رسبتي اإر�سال قويتني لتظل مم�سكة بزمام الأمور.
وجنح��ت بلي�سكوفا يف التق��دم يف املجموعة الثانية 
)2-5(، قب��ل اأن متنحه��ا �رسب��ة اأمامية 
�ساحق��ة فر�سة احل�س��ول على ثالث 

نقاط حل�سم املباراة.

ماري��و  لعب��ه  يوفنتو���س،  م��درب  األيج��ري،  ما�سيميليان��و  �سك��ر   
ماندزوكيت���س، بع��د طرده خالل ال�س��وط الأول من مواجه��ة اأودينيزي، 

وتعر���س  الق��دم.  لك��رة  الإيط��ايل  الأوىل  الدرج��ة  دوري  يف 
ماندزوكيت�س مهاجم يوفنتو�س للطرد يف الدقيقة 25، اأثناء 
تق��دم الفري��ق 1-2، قبل اأن ينجح حام��ل اللقب يف اخلروج 

منت�رسا 2-6 بدون��ه. وقال األيجري اإن طرد الالعب 
الكروات��ي من��ح دفعة هائل��ة لفري��ق يوفنتو�س، 

ال��ذي كان ق��د ح�س��د نقط��ة واح��دة فق��ط من 
اآخ��ر مبارات��ني يف الدوري. وتاب��ع: "اأريد اأن 

اأ�سك��ره لأننا كنا يف حاجة اإىل لعب مباراة 
مثل ه��ذه بع�رسة لعبني، كن��ا نحتاج اإىل 
الع��ودة اإىل النت�سارات عن طريق الدفاع 
النتيج��ة".  اأج��ل حتقي��ق  واملعان��اة م��ن 

واأك��د األيج��ري مبت�سم��ا اأن��ه "كان يفكر يف 
من��ح راحة للمهاج��م ماندزوكيت�س يف املباراة 

املقبلة، وقبل حتى طرده".
و�سق��ط ماندزوكيت�س اأر�سا بع��د كرة م�سرتكة 
م��ع عل��ي عدن��ان، وطال��ب باحل�س��ول عل��ى 

ركلة ج��زاء ما ت�سبب يف غ�س��ب الالعب العراقي، 
وح��دوث �سج��ار بينهم��ا. وح�س��ل كل لع��ب على 

اإن��ذار لك��ن ماندزوكيت���س اعرت���س بغ�س��ب عل��ى 
احلكم ليتعر���س للطرد فورا. وق��ال األيجري: "هذه 
فر�س��ة  كان��ت  لأنه��ا  املو�س��م  موؤث��رة يف  نقط��ة 
لتقلي���س الف��ارق م��ع القم��ة، ل��و حققن��ا نتيج��ة 
�سلبي��ة لأ�سبح��ت الأم��ور اأك��ر �سعوب��ة بالن�سبة 
لن��ا". ي�سار اىل ان فري��ق يوفنتو���س ا�ستعاد نغمة 
النت�س��ارات املحلي��ة، بف��وز مهم عل��ى اأودينيزي 

بنتيج��ة 2-6، يف املباراة الت��ي اأقيمت على ملعب 
"فري��ويل"، �سم��ن مباري��ات اجلول��ة التا�سع��ة من 

 احتف��ت �سح��ف اإجنلرتا، بف��وز توتنه��ام الكبري عل��ى ليفربول، يف لق��اء اجلولة 
التا�سع��ة من الربمييريلي��ج، برباعية لهدف، كما اأكدت اأن خ�س��ارة اإيفرتون اأمام 

اأر�سنال بنتيجة 2-5، تهدد برحيل مدرب التوفيز، الهولندي رونالد كومان.
وج��اء العنوان الرئي�س��ي يف �سحيفة "م��ريور"، "لندن 9 مري�سي�ساي��د 3"، وذلك 
يف اإ�س��ارة اإىل جمم��وع املباراتني، مو�سحة اأّن "الدف��اع املتوا�سع ي�سع كومان 
يف خط��ر"، م�سرية اإىل ت�رسيحات يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بقوله "لوفرين 
والبقي��ة كانوا �سيئني للغاية". وبعيدا عن كرة الق��دم، اأبرزت "مريور" فوز �سائق 
مر�سيد���س لوي���س هاميلتون، ب�سب��اق جائزة الولي��ات املتحدة بعن��وان: "ملوك 
م�سمار ال�رسع��ة"، يف اإ�سارة اإىل احتفال ال�سائق الربيطاين مع جنم األعاب القوى 
املعت��زل يو�سني بولت، على من�سة التتويج. اأما "ذا �سن" فجاء العنوان الرئي�سي 
له��ا: "لوفري��ن ال�س��يء" م�س��رية اإىل ت�رسيح كل��وب: "كنت اأ�ستطيع تق��دمي اأف�سل 
م��ن ديج��ان"، كما اأو�سحت تعقد موقف كوم��ان يف اإيفرتون واأّنه "ل يثق يف اأن 
الالعب��ني بجانبه ي�ساعدونه للحفاظ على وظيفته". وكان عنوان "تليجراف" هو 
"الك��رة ال�ساملة"، وذل��ك لأّن "كني �سجل ثنائية اأمام فريق كلوب"، وبالطبع مل 
تن�س��ى احلدي��ث ع��ن اق��رتاب كومان من مغ��ادرة "جودي�س��ون ب��ارك"، ومل تن�س 
الإ�س��ادة بهاميلت��ون، موؤكدة اق��رتاب ال�سائ��ق الربيطاين من اللق��ب العاملي قبل 

التوجه اإىل املك�سيك.
وجاء عناوين �سحيفة "اإك�سربي�س"، "مري�سي�سايد يخ�رس"، و"كومان على املحك" 
، وكذل��ك "كلوب يهاجم الدفاع بعد الهزمية الثقيل��ة"، كما اأو�سحت اأّن بريناردو 
�سيلف��ا، لع��ب مان�س�س��رت �سيتي، يواج��ه خطر الإيق��اف لأول مرة ل��ه يف الدوري 
الإجنلي��زي ب�سب��ب التمثي��ل يف منطق��ة اجل��زاء اأمام برينل��ي، كما اأب��رزت اإجناز 

هاميلتون بقولها: "تك�سا�س ت�سع لوي�س على م�سارف اللقب العاملي".

اإلصابات تخيم على مواجهتي بايرن ميونيخ واليبزيغ في الدوري والكأس
دراكسلر يؤجل الصدام مع سان جيرمان

غوارديوال يبرر صعوبة تكرار السيناريو المبهر ألرسنال في البريميرليغ

مبابي يتفوق على خيسوس وديمبلي

 اأو�س��ح الإ�سب��اين بي��ب غواردي��ول، املدي��ر الفن��ي لن��ادي 
مان�س�س��رت �سيتي الإجنليزي، اأنه �سيكون م��ن ال�سعب، تكرار 
ال�سيناري��و املبه��ر، الذي حقق��ه اأر�سنال. ويت�س��در ال�سيتي، 

ل  و ترتي��ب ال��دوري الإجنلي��زي، بف��ارق 5 ج��د
نقاط ع��ن اأقرب مناف�سيه، بعدما عادل 
�سريجيو اأجويرو رقما قيا�سيا يف الفوز 

0-3 على برينلي با�ستاد الحتاد.
اإع��الم  لو�سائ��ل  جواردي��ول،  واأ�س��اف 
"اإنه��اء املو�س��م دون هزمي��ة، مثلم��ا  بريطاني��ة 
فع��ل اأر�سن��ال يف مو�س��م 2004-2003، ل��ن يحدث، 
تنتظرن��ا مباريات كث��رية ونواجه مناف�س��ة اأقوى من اأي 

وق��ت �سابق. حتقيق مثل هذا الإجناز يبدو اأمرا بعيد املنال". 
وتاب��ع "�ستك��ون هن��اك حلظ��ات هب��وط و�ستك��ون اختبارا 
قوي��ا يل كم��درب واأي�س��ا لالعب��ني، للوقوف عل��ى الطريقة 
الت��ي �سننه���س بها. وقال "اأعلم اأن النا���س مغرمة بالأرقام 
ومقارن��ة الف��رق ببع�سها، اأن��ا �سعيد بتحقي��ق 11 انت�سارا 
متتالي��ا يف كل امل�سابقات، لأنن��ا اظهرنا قدرتنا على الفوز 
مبباري��ات كثرية". واأنه��ى اأر�سنال مو�س��م 2003-2004 
بط��ال للدوري املمتاز، بعدما حق��ق 26 انت�سارا مقابل 12 
تع��ادل. وقال جواردي��ول "جولدن �ستيت وري��ورز امل�سيطر 
عل��ى دوري ال�سل��ة الأمريك��ي يف ال�سن��وات الأخ��رية، واج��ه 
الهزمي��ة يف بداي��ة مهت��زة للمو�س��م"، حم��ذًرا ال�سيت��ي م��ن 

مواجه��ة نف�س امل�سري. واأ�ساف "�سنخ�رس مباريات بالطبع، 
لكنن��ا لن نرتاخى اأو نتهاون. اأعدكم بذلك". وميلك مان�س�سرت 
�سيتي 25 نقطة من ت�سع مباريات، و�سيحل �سيفا على و�ست 
بروميت�س األبيون �ساحب املركز 13، ال�سبت املقبل. اقتن�س 
الفرن�س��ي كيليان مبابي، جنم ن��ادي باري�س �سان جريمان، 
جائزة الفت��ى الذهبي لعام 2017. واأعلن��ت �سحيفة "توتو 
�سب��ورت"، الت��ي متن��ح اجلائ��زة كل ع��ام، تف��وق مباب��ي، 
عل��ى مواطنه عثم��ان دميبلي، جن��م بر�سلون��ة، والإجنليزي 
ماركو���س را�سف��ورد، لعب مان�س�س��رت يونايت��د، والربازيلي 
جابريي��ل خي�سو�س، مهاج��م مان�س�سرت �سيت��ي، حيث جاءوا 
يف املراك��ز الثاين والثالث والرابع عل��ى الرتتيب، فيما جاء 

الإيط��ايل جيانلويجي دوناروم��ا، حار�س مرمى ميالن، يف 
املرك��ز اخلام�س. ون���رست ال�سحيفة، �سباح الي��وم الإثنني، 
يف عدده��ا الورقي، فوز مبابي بجائ��زة الفتي الذهبي لعام 
2017. وان�س��م مبابي اإىل باري�س �سان جريمان الفرن�سي 
عل��ى �سبيل الإع��ارة م��ن موناكو، مع خي��ار اأحقي��ة ال�رساء 
مقابل 180 مليون يورو، لي�سبح وقتها ثاين اأغلى لعب يف 
الع��امل، عق��ب الربازيلي نيمار دا �سيلفا، ال��ذي ان�سم للنادي 
الباري�س��ي مقاب��ل 222 مليون ي��ورو. وبات مباب��ي، اأ�سغر 
لع��ب يف التاريخ يرت�سح للجائزة، وذل��ك ببلوغه 18 عاًما 
و9 اأ�سهر متفوًقا ب�ستة اأيام فقط عن النجم الإجنليزي مايكل 

اأوين، عندما تر�سح لها بقمي�س ليفربول عام 1998.

فريق مرسيدس يحتفل بلقبه األصعب في الفورموال 1

حق��ق ني��و اأورليان��ز بيليكان��ز، انت�س��اره الأول يف 
املو�س��م اجلديد عل��ى ح�ساب لو���س اأجنلو���س ليكرز، 
حي��ث تغل��ب علي��ه يف عق��ر داره 119 � 112، �سمن 

مناف�سات دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
وحق��ق بيليكان��ز الف��وز بع��د هزميت��ني متتاليت��ني 
يف بداي��ة م�س��واره يف املو�س��م ، م�ستفي��دا م��ن تاألق 
اأنت��وين ديفي��ز ال��ذي �سج��ل 27 نقط��ة و17 متابعة، 
وزميل��ه دمياركو���س كازينز ال��ذي �سج��ل 22 نقطة 
و11 متابع��ة. وعل��ى اجلان��ب الآخ��ر، كان جوردان 
كالرك�س��ون اأبرز عنا�رس لو���س اأجنلو�س ليكرز، حيث 
�سج��ل للفري��ق 24 نقط��ة واأ�ساف كاي��ل كوزما 20 
نقط��ة، لك��ن الفري��ق من��ي بالهزمي��ة الثاني��ة له يف 

املو�س��م مقابل انت�س��ار وحيد. و�سجل اأن��درو ويجنز 
27 نقط��ة، واأ�س��اف كارل اأنتوين تاون��ز 27 نقطة 
و12 متابع��ة، ليق��ودا ميني�سوت��ا تيمربوولف��ز للفوز 
عل��ى م�سيفه اأوكالهوما �سيت��ي ثاندر 115 � 113 . 
مل يهدر فينك�س �سنز، وقتا طويال، بعد البداية ال�سيئة 
يف دوري ك��رة ال�سل��ة الأمريك��ي للمحرتف��ني، واأقال 
امل��درب اإيرل واط�س��ون، اأم�س الأحد. واأعل��ن �سنز اأن 
ج��اي تريان��و �سيت��وىل قي��ادة الفريق ب�س��كل موؤقت. 
وخ���رس �سنز، اأول ث��الث مباريات يف ال��دوري، كان 
اآخرها 130-88 اأمام لو�س اأجنلو�س كليربز. وكانت 
خ�س��ارة �سنز بف��ارق 48 نقطة اأم��ام بورتالند تريل 
بلي��زرز يوم الأربعاء املا�سي، ه��ي الأ�سواأ لفريق يف 

اجلولة الفتتاحية يف تاريخ امل�سابقة.
وب��ات واط�س��ون، اأ�رسع م��درب يفقد 
من�سب��ه منذ بداية املو�سم يف تاريخ 
امل�سابق��ة اأي�سا، اإذ اأقيل مايك براون 

م��ن لو���س اأجنلي���س ليك��رز بع��د اأول 
خم���س مباري��ات يف مو�س��م -2012

.2013
واأحرز را�سيل وي�ست��ربوك 31 نقطة منها 

15 نقطة يف الربع الأخري لكنه مل 
ينجح م��ن اإنق��اذ ثاندر من 

الهزمي��ة الثانية له 
على التوايل.

 اأ�سب��ح مر�سيد���س، �سم��ن ف��رق قليلة، اأح��رزت لقب 
بطول��ة الع��امل لل�سانع��ني يف الفورم��ول 1، 4 مرات 

متتالية.
وم��ع التقدم بف��ارق 147 نقطة، وتبق��ي 129 نقطة 
كح��د اأق�س��ى يف املناف�سة م��ن اآخر ثالث��ة �سباقات، 
ف��اإن مر�سيد���س �سار عل��ى خطى ف��رياري ومكالرين 
وري��د ب��ول يف ال�سيطرة عل��ى اللقب يف اأرب��ع �سنوات 

متتالية.
لك��ن على خ��الف باقي املناف�س��ني، ف��اإن مر�سيد�س 
حاف��ظ عل��ى القمة رغ��م اإج��راء تغي��ريات جذرية يف 
ال�ستعان��ة  ع��ن  اأ�سف��رت  املا�س��ي،  الع��ام  اللوائ��ح 
باإطارات اأعر�س و�سيارات اأكر �رسعة، لكنها اأ�سعب 

يف ال�سيط��رة عليه��ا. وواج��ه مر�سيد�س ه��ذا املو�سم، 
مناف�س��ة قوي��ة م��ن ف��رياري، ولي�س جم��رد حماولة 
توفي��ق الأو�س��اع ب��ني زميل��ني بالفريق، كم��ا كان 
يح��دث �سابقا. وقال نيكي لودا، بطل العامل 3 مرات، 
والرئي���س غري التنفيذي ملر�سيد���س "هذا بالن�سبة لنا 
اأ�سعب ف��وز، لأن ف��رياري كانت تناف���س بقوة ورغم 

ذلك حققنا النجاح".
و�سيط��ر مر�سيد���س عل��ى اللقب، من��ذ ب��دء ال�ستعانة 
بوح��دة طاق��ة من حم��رك توربين��ي �سعت��ه 1.6 لرت، 
مكون من 6 اأ�سطوانات يف 2014، ويبدو على اأعتاب 

اجلمع بني لقبي ال�سانعني وال�سائقني من جديد.
وف��از مر�سيد���س 11 م��رة يف 17 �سباق��ا باملو�س��م 

اجل��اري، واأح��رز 62 لقب��ا يف 76 �سباق��ا من��ذ ب��دء 
مو�سم 2014.

وف��از الربيط��اين لوي���س هاميلتون، ال��ذي توج بلقب 
ال�سباق يف حلب��ة الأمريكتني للمرة اخلام�سة يف �ست 
�سن��وات، بت�سعة �سباقات هذا الع��ام، ويبدو قريبا من 

اإحراز بطولة العامل للمرة الرابعة.
ويب��دو هاميلتون على اأعتاب ه��ذا الإجناز يف �سباق 
املك�سي��ك باجلولة املقبل��ة، اإل اإذا تعر���س ل�سوء حظ 
�سدي��د.  وكان ميك��ن لهاميلت��ون اأن يحتف��ل بلقب��ه 
اخلام���س، ل��ول اأن زميل��ه نيك��و روزب��رج منع��ه من 
التتوي��ج الع��ام املا�سي، حيث كانت كف��اءة ال�سيارة 

موؤثرة يف النتيجة النهائية.

 تلق��ى باي��رن ميوني��خ الأملاين، �رسب��ة موجعة، 
بع��د تاأكد غياب جنمه ع��ن املالعب ملدة قد ت�سل 
اإىل �سه��ر ون���س، عق��ب تعر�س��ه لالإ�ساب��ة، يف 
مناف�س��ات البوند�سليج��ا. وقالت �سحيف��ة "بيلد" 
الأملاني��ة، اإن توما���س مول��ر يع��اين م��ن مت��زق 
ع�سل��ي يف الفخذ الأمين، وق��د يغيب عن املالعب 
مل��دة ت�س��ل م��ن 5 اإىل 6 اأ�سابي��ع. و�س��ارك مولر 
يف بداي��ة ال�سوط الثاين مواجه��ة هامبورج، اأم�س 
ال�سب��ت، بديال للكولومبي خامي���س رودريجيز، اإل 
اأن��ه عانى من م�س��اكل ع�سلية يف الفخ��ذ الأمين، 
منعت��ه من ال�ستمرار وخ��رج بعد 10 دقائق فقط. 
و�سيغيب ال��دويل الأملاين عن مواجه��ات ليبزيج 
يف الكاأ���س والبوند�سليج��ا، �سيلتي��ك وبورو�سي��ا 
وبورو�سي��ا  واأندرخل��ت  واأوج�سب��ورج  دورمتون��د 
مون�سنجالدباخ وهانوفر وباري�س �سان جريمان، 
اإذا مل يتعافى قبل تلك املدة. يواجه ليبزيج، �سبح 
فق��دان 3 م��ن جنوم��ه اأم��ام باي��رن ميونيخ، يف 
املواجهة الت��ي جتمعهما الأربع��اء املقبل، �سمن 

مناف�سات الدور الثاين من بطولة كاأ�س اأملانيا.

ووفًقا مل��ا ن�رسته �سبكة "ت��ي زد" الأملانية، فاإن 
ليبزي��ج مهدد بفق��دان خدمات الثالث��ي �ستيفان 
اإيل�سانكر، ويو�سف بول�سن، وبروما، خالل مواجهة 
باي��رن. وعن ذل��ك قال رال��ف هازنهات��ل، املدير 
الفن��ي لاليبزيج: "بورم��ا؟ اأعتقد اأن��ه من ال�سعب 
اأن يتعاف��ى قب��ل مواجه��ة الأربع��اء". واأ�س��اف: 
"�ستيف��ان اإيل�سانكر؟ ل ي��زال لديه م�ساكل كبرية 
يف الق��دم، فيم��ا يواجه بول�سن م�س��اكل يف راأ�سه، 
وكان ي�سع��ر بال�سداع الليلة، ويبدو اليوم اأف�سل". 
الي��وم  ال�س��ادرة  الأملاني��ة،  ال�سحاف��ة  اهتم��ت 
الإثن��ني، باإ�ساب��ة الثنائي توما���س مولر ومات�س 
هوميل��ز، جنم��ي باي��رن ميوني��خ قب��ل مواجه��ة 
ليبزي��ج، الأربعاء املقبل، �سم��ن مناف�سات الدور 
الث��اين بكاأ�س اأملانيا. ويع��اين مولر، من متزق يف 
الفخ��ذ الأمي��ن، فيم��ا اأ�سيب هوميل��ز يف الكاحل، 
وذلك خالل مواجهة هامب��ورج، التي انتهت بفوز 
الفري��ق البافاري بهدف دون رد، ال�سبت املا�سي، 
�سم��ن مناف�س��ات البوند�سليجا. وعلق��ت �سحيفة 
الثنائي  اإ�سابة  "FUSSBALL BILD" على 

معنونة "�سدمة مزدوجة.. مولر وهوميلز اأ�سيبا".
كم��ا حتدثت ال�سحيف��ة، عن بورو�سي��ا دورمتوند، 
واأبرزت ت�رسيحات مايكل زورك، املدير الريا�سي 
للنادي، الت��ي يدافع فيها عن م��درب الفريق بيرت 
بو�س، رغم النتائج املخيبة لأ�سود الفي�ستيفال يف 

الفرتة الأخرية.
Abendze -"  م��ن جانبه��ا �سلط��ت �سحيف��ة
tung" ال�س��وء على غياب مولر، قائلة "الالعب 
يغي��ب 6 اأ�سابي��ع جربًي��ا"، يف اإ�س��ارة لإ�سابت��ه 
بتم��زق يف الفخ��ذ الأمين. بينما حتدث��ت �سحيفة 
"waz" ع��ن �سق��وط دورمتون��د يف ف��خ التعادل 
اأمام اآينرتاخت فرانكفورت بنتيجة 2-2، معنونة 
"دورمتوند مل يفز يف فرانكفورت". رف�س جوليان 
دراك�سل��ر، جناح باري�س �س��ان جريمان الفرن�سي، 
ا�ستعج��ال م�ساركته ب�سكل اأ�سا�سي يف املباريات، 
موؤكًدا يف الوقت ذات��ه اأنه لن يقبل باجللو�س على 

مقاعد البدلء.
"تيليف��وت" الفرن�سي��ة:  وق��ال دراك�سل��ر ملحط��ة 
"بداي��ة املو�س��م احل��ايل كان��ت �سعب��ة للغاي��ة، 

وا�ستغرقت وقتا ل�ستعادة لياقتي البدنية، وبداأت 
اأ�سارك تدريجًيا يف املباريات".

واأ�س��اف الالع��ب الأمل��اين: "م�ستمت��ع للغاية مع 
باري�س �سان جريمان، رغم تغيري مركزي اأكر من 
م��رة باللعب ك�سانع األعاب اأو جن��اح اأمين، ولكن 
اأعم��ل بجدية لأكون جاهًزا للم�ساركة يف اأي وقت 

واأي مكان".
واأو�س��ح دراك�سلر اأنه لعب 6 مباريات اأ�سا�سًيا يف 
بطول��ة الدوري، ولكن��ه مل ي�س��ارك اأ�سا�سًيا يف اأي 

لقاء بدوري اأبطال اأوروبا.
ووا�س��ل: "ه��ذا اأمر طبيعي، لأنن��ي األعب يف فريق 
كب��ري، ل�س��ت لعًب��ا احتياطًي��ا ول��دي رغب��ة يف 
امل�ساركة ب�سكل اأك��رب يف املباريات، لننتظر ماذا 

�سيحدث يف الأ�سابيع القادمة".
واأ�س��اد لع��ب باري���س �س��ان جريم��ان، يف ختام 
ت�رسيحات��ه بفريق اأوملبي��ك مار�سيلي��ا قبل لقاء 
الكال�سيكو بينهما، موؤكًدا اأنه فريق عريق ويعد من 
اأق��وى املناف�سني بالدوري الفرن�س��ي، مع موناكو 

حامل اللقب واأوملبيك ليون.

بليسكوفا تطيح بفينوس 
ويليامز 

أليغري يشكر ماندزوكيتش 
رغم الطرد 

صحف إنجلترا تسخر من 
ليفربول وإيفرتون

بيليكانز يحقق فوزه األول في دوري السلة األميركي


