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األمناء / متابعات :

العب  كوتينيو،  فيليب  الربازييل  علق 
أستون فيال، عىل غيابه عن منتخب بالده 
يف منافسات مونديال قطر 2022، بسبب 

اإلصابة.
وأعلن تيتي، مــدرب الربازيل، قامئة 
السيليســاو املشــاركة يف بطولة كأس 
العامل، والتي ســوف تنطلق يف قطر يوم 
الثاين  نوفمرب/ترشيــن  شــهر  من   20

الجاري.
ونــرش كوتينيو، عرب حســابه عىل 
له بقميص منتخب  »إنســتجرام« صورة 
الربازيل، وكتــب عليها: »كأس العامل حلم 
سأكون من قلبي وروحي مبتهجا مثل كل ألي العب، وعىل الرغم من عدم وجودي، 

الربازيليني«.

االمتنان  من  الكثــر  :«لدي  وأضاف 
الفريق ملشــاركتهم يف هذه  لله ولطاقم 

الرحلة«.
وتابع :«كام تعلمون، تعرضت إلصابة 
أبعدتنــي عن امللعب لبضعة أســابيع، أنا 
أشــكركم عىل كل الرسائل اإليجابية التي 

تلقيتها«.
وأكمــل :«أرى أن هنــاك الكثر من 
األشــخاص يحبونني، لذلك أعرب لهؤالء 

الناس عن شعوري باالمتنان«.
وأتم :«بإيجابيــة وإميان، أتطلع إىل 
األمام، وأركز عىل التعايف بأفضل طريقة 
والعودة أقــوى، الصعوبات جزء، ولكن ال 
يزال هناك الكثر من األشياء الجيدة التي 

يجب أن تحدث«.

األمناء/ متابعات :

كشف نجم التنس األملاين ألكسندر زفريف، بطل األوملبياد، 
أنه يخطط للعــودة إىل مالعب التنس بعــد التعايف من إصابة 
قوية يف الكاحل، عرب املشاركة يف بطوالت استعراضية تقام يف 

الرشق األوسط يف كانون األول/ديسمرب املقبل.
وبعدها، يعتزم زفريف افتتاح مشواره 
يف موســم 2023 باملشــاركة يف بطولة 
التنس  لفــرق  الجديدة  املتحــدة«  »الكأس 

املختلطة، املقررة يف أسرتاليا.
وقال ميشــا زفريف، شقيق ألكسندر، 
إنه سجل للمشاركة يف بطولة كأس الدرعية 
للتنس املقــررة يف الســعودية بني يومي 
الثامن والعارش من كانون األول/ديســمرب 
املقبل وكذلــك بطولة الدوري العاملي للتنس 
املقــررة يف ديب بني يومــي 19 و24 من 

الشهر نفسه.
وذكر ميشــا زفريف يف الترصيحات 
التي نــرشت اليوم األربعــاء :«هو بحاجة 
الجديد.  املوســم  املباريات قبــل  لبعــض 
لذلــك ســجلنا يف القليل مــن البطوالت 

االستعراضية.«
 25( زفريف  ألكســندر  يشــارك  ومل 
عاما(، املصنف الثاين عىل العامل سابقا، يف 
أي منافســات منذ إصابته بتمزق يف ثالثة 
أربطة بالكاحل خالل مباراته أمام اإلسباين 

رافائيل نادال يف الدور قبل النهايئ من بطولة فرنســا املفتوحة 
)روالن جاروس( يف حزيران/يونيو املايض.

واضطــر زفريف لتأجيــل عودته التي كانــت مقررة يف 
أيلول/ســبتمرب املايض بعد تعرضه النتكاسة صحية، وقد عاد 
إىل التدريبــات األســبوع املايض فقط، وهو مــا مل يكن كافيا 
لالستعداد للمشاركة مع الفريق األملاين يف نهائيات كأس ديفيز 
لفرق التنس املقررة بني 22 و27 ترشين 

الثاين/نوفمرب الجاري.
وأضاف ميشــا زفريــف :«متكن 
)ألكســندر( من التدرب يف األســبوع 
املايض. ومتكن مــن اللعب لوقت أطول 
يــوم اإلثنني. هــو ال يعــاين من األمل 

ويتمتع بحال جيد.«
ويف حال ســارت األمــور عىل ما 
يرام يف املنافسات االستعراضية املقررة 
يف كانون األول/ديســمرب، سيشــارك 
»الكأس  بطولة  يف  زفريف  ألكســندر 
املتحدة« املقررة بــني 29 كانون األول/

ديسمرب والثامن من كانون الثاين/يناير 
يف ثالث مدن أسرتالية.

أول  املختلطة  الفرق  بطولة  وتشكل 
مرحلة اســتعدادية مهمــة قبل بطولة 
أسرتاليا املفتوحة، أوىل بطوالت »جراند 
سالم« األربع الكربى يف املوسم، والتي 
تنطلق منافساتها يف 16 كانون الثاين/

يناير.

سباح / األمناء / عارف علوان :

أكتمل عقد الفرق املتأهلــة للدور نصف النهايئ 
) املربع الذهبي( من بطولة شــهداء مديرية ســباح 
الكروية للفرق الشــعبية التي ينظمها نادي شــباب 
ســباح الريايض أحد أندية الدرجة الثالثة مبحافظة 
أبني برعاية رشكة الشــامل للرصافــة والتحويالت 
وتقام مبشــاركة 14 فريقا ميثلــون ثالث مديريات 
بيافع وهي رصد وســباح أبني ولبعوس لحج وزعت 

إىل 4 أربع مجموعات.
وقد أقيمت أمس آخر لقاءات دور الثامنية والتي 
جمعت بني فريقي برق السعدي واتحاد شعب البارع 
والتي جاءت مثرة يف وقتها األصيل وحفلت بغزارة 
األهداف بعد أن شهدت تسجيل  )6( أهداف تقاسمها 
الفريقان بالتســاوي 3/3.. إال أنها مل تكتمل النهاية 
الطبيعيــة خاصة بعد أن رفض العبو اتحاد شــعب 
البــارع تنفيذ ركالت الرتجيــح احتجاجا عىل الوقت 

بدل الضائع الذي احتســبه حكم املباراة.. ورغم محاوالت أعضاء 
اللجنة املنظمة إقناع العبي اتحاد شــعب البــارع بتنفيذ ركالت 
الجزاء إال أنهم رفضوا ليختلــط بعدها الحابل بالنابل خاصة بعد 

دخــول الجامهر  أرضية امللعب ليعلن بعدهــا الحكم عن نهاية 
املباراة واعتبار فريق برق الســعدي فائزا وإعالن تأهله إىل دور 
األربعة برفقة الفرق املتأهلة سلفا وهي :)نرص حمومه وشباب 

رصد و نجوم السعدي(.

رياضـــة

االمناء/ متابعات:

أكد تقرير صحفي فرنيس، أن السنغايل ساديو مانو، نجم بايرن ميونخ، سيغيب 
عن املشاركة يف كأس العامل، بسبب اإلصابة. 

واضطر ماين لعدم اســتكامل مباراة فريقه ضد فردر برميــن، أمس الثالثاء، 
مبلعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري األملاين.

وبعــد مرور نحو 20 دقيقة عىل بداية املباراة، اشــتىك مــاين من بعض اآلالم، 
ليضطر مدربه جوليان ناجلسامن الستبداله مبكًرا.

 وبحسب صحيفة »ليكيب« الفرنســية، يعاين ماين بالفعل من إصابة قوية يف 
أوتار الركبة. 

وأضافــت الصحيفة، أنه من املتوقــع أن يغيب ماين عدة أســابيع عن املالعب، 
وبالتايل لن يتواجد يف مونديال قطر.

ومــن املقرر أن يعلن مدرب الســنغال أليو ســييس عن قامئــة الالعبني الذين 
سيتوجهون إىل قطر يوم الجمعة املقبل.

األمناء/ متابعات :

قدم املهاجم األملاين الشاب يوسوفا موكوكو، نجم بوروسيا دورمتوند، دلياًل عىل 
تفضيله االنتقال لربشلونة، عن أي ناد آخر يف املستقبل.

ويقدم موكوكو )17 عاًما( مستويات رائعة مع دورمتوند هذا املوسم، ونجح يف 
تسجيل 10 أهداف حتى اآلن.

وبحسب صحيفة »ســبورت« الكتالونية، فقد ترك موكوكو إعجاًبا عىل منشور 
برشــلونة عرب »إنســتجرام« والذي يربز الفــوز الصعب الذي تحقق عىل حســاب 

أوساسونا أمس.
وأشارت الصحيفة، إىل أن برشــلونة يعمل يف الوقت الحايل عىل تجهيز عرضه 

األول، لضم موكوكو يف الصيف املقبل.
وينتهي عقد موكوكو مع دورمتوند، بنهاية املوســم الجــاري، ويف حالة عدم 
التوصل معه التفاق حول التجديد، ســيحق له التوقيع ألي ناٍد يف شهر يناير/كانون 

الثاين املقبل.
ويبحث برشلونة عن بدائل هجومية جديدة، يف ظل تباين مستوى الثنايئ عثامن 

دميبيل وفران توريس، مام تسبب يف خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك، فإن صفقة موكوكو لن تكون سهلة عىل البارسا، يف ظل رغبة باريس 

سان جرمان يف ضمه خالل الشتاء.

زفرييف يعود اإىل املالعب عرب بوابة ال�سعودية

اكتمال ا�سالع املربع الذهبي لبطولة �سهداء �سباح الكروية

كوتينيو يرد على ا�ستبعاده من قائمة الربازيل لكاأ�س العامل

ماين يغيب عن كاأ�س العامل

موهبة دورمتوند ميهد طريق انتقاله لرب�سلونة


