وست هام يتعاقد مع المغربي نايف أكرد
لندن  -قنا  -أعلن نادي وست هام يونايتد اإلنجليزي ،أمس ،تعاقده مع مدافع رين الفرنسي ومنتخب
المغرب نايف أكرد ،قادما من نادي رين الفرنسي.
وكشف النادي اللندني ،في بيان له ،أنه وقع مع العب الدفاع المغربي ( 26عاما) عقدا لخمسة أعوام.
وقال االسكتلندي ديفيد مويس مدرب وست هام الذي احتل المركز السابع في الدوري اإلنجليزي الممتاز
الموسم الماضي إن أكرد كان على رادار الفريق لبعض الوقت.
وأضاف« :يسعدني أن أرحب بنايف في وست هام يونايتد ،لقد تابعنا تطوره لبعض الوقت وأنا سعيد
جدا ألننا تمكنا من إتمام التوقيع معه ،إنه إضافة رائعة ستعزز خياراتنا الدفاعية».
ً
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وقع لمدة موسمين ..والسد قدمه في مؤتمر صحفي

تركي العلي المدير التنفيذي للنادي:

«ليلو» يعلن التحدي مع الزعيم

نتمنى التوفيق للمدرب في مهمته

المدرب

اإلسباني:
تدريب

السد

شرف كبير
ومحطة

بارزة في

مشواري
كتب

محمد الجزار

أعلن نادي السد تعاقده الرسمي مع المدرب اإلسباني خوان
مانويل ليلو لتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد
 2023 - 2022ولمدة موسمين خلفا لمواطنه جراسيا الذي أنهى
النادي عقده بالتراضي.
وقدم السد المدرب الجديد خالل مؤتمر صحفي بصالة العطية
بحضور تركي العلي المدير التنفيذي للنادي ومحمد غانم العلي
رئيس جهاز الكرة وعدد من ممثلي وسائل اإلعالم المختلفة.
وتحدث المدرب االسباني في مستهل حديثه مؤكدا أنه سيكمل
العمل الذي بدأه المدربون اإلسبان مع السد بعد تشافي وخافي
غراسيا ،إضافة الى انه تلقى نصائح اعتبرها مميزة من قبل نجم
الفريق السابق راؤول غوانزاليس أثناء تجربته مع السد.
وقال المدرب االسباني ،إن انطالقة بطولة الدوري المحلي بدون
الالعبين الدوليين تعتبر مشكلة لكنها في الوقت نفسه ،تعد
فرصة لمنح الفرصة للمزيد من الالعبين من أجل المشاركة
وإثبات أنفسهم ،كما ان فلسفتي تتمثل في البحث دائما عن
االنتصارات ،ومهمة المدرب هي زيادة فرص الفوز .والتواجد دائما
بقرب مرمى المنافس يزيد من فرص االنتصار.
وأضاف المدرب خوان مانويل ليو أن تدريب السد القطري شرف
كبير بالنسبة له وسيشكل محطة بارزة في مشواره التدريبي،

كما ان تدريب الفريق سيمكنه من ترجمة خبراته السابقة
والطويلة التي اكتسبها على أرض الواقع في ظل توفر
جميع مقومات النجاح صلب الفريق سواء من
مالعب وبنى تحتية والعبين شبان .وبين
المدرب ان انطالقة الدوري ستكون مبكرة،
وسيتعامل باحترافية مع المجموعة
المتوفرة لديه ،حيث سيتعرف على
قدرات الالعبين اآلخرين ومنحهم
فرصة إثبات أنفسهم.
وكان ليو مساعدا لمدرب مانشستر
سيتي بيب غوارديوال منذ 2020
خلفا لميكل أرتيتا الذي انتقل
حينها لقيادة أرسنال .وسبق لليو
تدريب أندية إسبانية أبرزها ريال
سوسييداد ( )2009-2008وألميريا
( ،)2010-2009كما عمل
مساعدا
ً
للمدرب في منتخب تشيلي (-2015
 )2016ونادي إشبيلية ( ،)2017-2016قبل
مساعدا
أن ينتقل في العام  2020للعمل
ً
لبيب غوارديوال في مانشستر سيتي ونجح
في اختتام مسيرته بالتتويج بلقبين في الدوري
االنجليزي.

عن منطقة شرق القارة

«اآلسيوي» يختار اليابان الستضافة دور الـ«»16

سيقود الفريق في الموسم المقبل

الريان يمدد عقد مدربه «كوردوفا»
كتب

} كوردوفا

عوض الكباشي

أعلن نادي الريان أمس عن تمديد عقد المدرب
التشيلي نيكوالس كوردوفا ،ليقود الفريق األول لكرة
القدم في الموسم المقبل.
وأكد النادي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع
التواصل االجتماعي توتير استمرار المدرب السابق
للمنتخب األولمبي القطري على رأس اإلدارة الفنية

تمنى تركي العلي المدير التنفيذي
للنادي التوفيق للمدرب اإلسباني في
مهمته الجديدة مع السد الذي يطمح
دائما إلى المنافسة على كل البطوالت
التي يشارك بها .وقال العلي :نلجأ
في السد إلى المدرسة اإلسبانية في
السنوات األخيرة ألنها تتناسب مع
إمكانيات العبينا ،حيث تعتمد تلك
المدرسة سواء في المنتخب اإلسباني أو
األندية على الجماعية والمهارات الفردية
أكثر من االعتماد على القوة البدنية.
وحول غياب الالعبين الدوليين عن

بداية مشوار الدوري الذي ينطلق مطلع
اغسطس المقبل قال العلي :صحيح
ان األمر ربما يكون مؤثرا ،لكنه سيمنح
الفرصة لعديد الالعبين الشباب
والصغار للمشاركة ،كما هي عادة السد
الذي ما انفك يقدم الالعبين النجوم ذوي
المستوى العالي ،وأكد المدرب الجديد
لنادي السد االسباني خوان مانويل
ليو أن هدف أي مدرب هو الفوز وتحقيق
األلقاب ويجب العمل من أجل مواصلة
كل ما بدأ به مواطنه تشافي هيرنانديز
عندما كان مدربا للفريق.

للفريق .وكانت إدارة النادي قد استعانت بكوردوفا في
أواخر الموسم الماضي ليخلف الفرنسي لوران بالن،
رغم إشرافه آنذاك على تدريبات المنتخب القطري
تحت  23عاما بعد موافقة االتحاد القطري.
وقاد نيكوالس كوردوفا فريق الريان إلى الدور ثمن
النهائي من دوري أبطال آسيا للمرة األولى في تاريخ
مشاركات الفريق في البطولة القارية.
وسبق للمدرب أن تولى تدريب منتخب تشيلي
للشباب وأندية بالستينو وسانتياغو واندررز.

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم االثنين
تأكيد اختيار االتحاد الياباني لكرة القدم
من أجل استضافة مباريات دور الـ16
والدورين ربع النهائي وقبل النهائي في
دوري أبطال آسيا  2022لمنطقة الشرق.
وكان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أكد
بتاريخ  13يناير  2022اعتماد إقامة
مباريات دور الـ 16لمنطقة الشرق
في دوري أبطال آسيا يومي  18و19
أغسطس ،على أن تقام مباراتا الدور ربع
النهائي يوم  22أغسطس ،وقبل النهائي
يوم  25من ذات الشهر ،حيث تقام جميع
المباريات من جولة واحدة.
وقال اآلسيوي في الموقع الرسمي:
تستضيف مدينة سايتاما مباريات
دور الـ ،16حيث يلتقي دايغو الكوري
الجنوبي مع مواطنه جيونبوك هيونداي
موتورز بطل نسختي عامي 2006
و ،2016في حين يتقابل باثوم يونايتد
التايالندي مع كيتشي من هونغ كونغ،
ويلتقي فيسيل كوبي الياباني مع
مواطنه يوكوهاما مارينوس ،وجوهور
دار التعظيم الماليزي مع أوراوا ريد

دايموندز الياباني الفائز بلقب البطولة
مرتين من قبل.
وأشار اآلسيوي إلى أن مباريات األدوار
اإلقصائية لمنطقة الغرب في دوري
أبطال  2022ستقام خالل الفترة من  3إلى
 10فبراير  2023بنظام التجمع ،وسيتم
اإلعالن الحق ًا عن مكان إقامتها.
أما الدور النهائي للبطولة فسوف يقام من
مباراتي ذهاب وإياب يومي  19و 26فبراير
.2023

بعد انتهاء تعاقده مع القطراوي

لمدة موسمين

«بلعمري» ينضم للخليج السعودي

حامد إسماعيل يقترب من التجديد مع العربي

} جمال بلعمري

كشف نادي الخليج السعودي عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي
«تويتر» عن تعاقده مع الدولي الجزائري جمال بلعمري العب
القطراوي .وتعد هذه التجربة هي الثانية لبلعمري في الدوري
السعودي للمحترفين ،بعد تجربة جيدة رفقة فريق الشباب.
واعلن نادي قطر ،منذ شهرين ،إنهاء التعاقد بالتراضي مع
المدافع الجزائري جمال الدين بلعمري… وقال نادي قطر
في بيان رسمي :تم إنهاء عقد المحترف جمال الدين
بلعمري العب فريق كرة القدم األول ،وجار إنهاء العقد
بعد مشاورات بين الالعب والنادي.
وأشار النادي :وبهذا االتفاق سيكون يوم  17أبريل 2022
هو اليوم األخير لالعب ،وتشكر إدارة النادي الالعب على
الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له كل التوفيق
في مشواره الرياضي.
وكان جمال بلعمري ،انضم لصفوف نادي قطر في صيف
قادما من فريق أولمبيك ليون الفرنسي ،بعقد يمتد
،2021
ً
لمدة  3سنوات.
ويبلغ بلعمري قلب دفاع المنتخب الجزائري من العمر  32عام ًا
ودافع في الموسم الماضي عن ألوان نادي قطر إذ خاض مع الفريق
 30مباراة أحرز خاللها هدفين.

اقترب حامد اسماعيل من االستمرار في
صفوف النادي العربي بالموسم الجديد
الذي ينطلق في األول من أغسطس
المقبل حيث يتوقع أن يجدد الالعب
تعاقده مع النادي العربي لمدة موسمين
قادمين وفقا لموقع استاد الدوحة.
وكان حامد انتقل إلى صفوف فريق
األحالم في الموسم الماضي ووقع عقدا
لمدة موسم واحد بعد انتهاء مشواره مع
نادي قطر الذي لعب في صفوفه الموسم
قبل الماضي .وساهم الالعب في حصول
العربي على المركز الرابع بدوري نجوم
 QNBوهو يعتبر من عناصر الخبرة
الذين يعول عليهم المدرب يونس علي في
الموسم الجديد.ويدخل العربي موسم
 20222023بتحديات كبيرة في ظل رغبة
الفريق بتحقيق مركز متقدم في منافسة
دوري النجوم وكذلك بقية المنافسات
المحلية.

رياضة
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الشيخ سعود بن علي توج الفائزين وسط أجواء مميزة

أستراليا بطال لكأس آسيا للسلة للناشئين
إشادة كبيرة
بالتنظيم
القطري..

ناصر عجالن الكعبي أمين السر المساعد:

المشاركة ترفع من «تصنيفنا»

والمنتخب
الياباني
يحل وصيفا
للبطولة
{ تصوير  -أسامة الروسان

} تتويج أستراليا

كتب

عوض الكباشي

توج المنتخب األسترالي بلقب بطولة كأس آسيا لكرة السلة
للناشئين تحت  16سنة التي استضافها االتحاد القطري
بصالة نادي الغرافة واختتمت مساء أمس ،وجاء فوز المنتخب
األسترالي باللقب بعد تغلبه على نظيره الياباني بنتيجة (94
  )63في المباراة النهائية للبطولة ،وجاءت نتائج الفترات األربعللمباراة كاآلتي ،14 - 19( :و ،18 - 22و ،15 - 24و )16 - 29لفائدة
المنتخب األسترالي ،فيما فاز منتخب نيوزيالندا بالمركز الثالث
للبطولة بعد تخطيه عقبة نظيره اللبناني بنتيجة ()62 - 89

في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .وكانت منتخبات
أستراليا واليابان ونيوزيلندا ولبنان ضمنت سابقا المشاركة في
بطولة العالم لكرة السلة الشهر المقبل بمدينة ملقة اإلسبانية
بعد بلوغها الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة السلة
للناشئين كأفضل  4منتخبات .وقام سعادة الشيخ سعود بن
علي آل ثاني رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة السلة بتتويج منتخب
أستراليا بكأس البطولة ،فيما قام محمد سعد المغيصيب
رئيس االتحاد القطري للعبة بتسليمهم ميدالية المركز األول
للبطل .وتوج سعدون الكواري أمين السر العام وناصر عجالن
الكعبي أمين السر المساعد أفضل الالعبين في البطولة،
كما توج الكواري المنتخب النيوزلندي صاحب المركز الثالث
بالميداليات البرونزية ،بعد فوزه وتغلبه على المنتخب اللبناني

رابعا في البطولة .وحرص سعدون صباح الكواري
الذي حل
ً
أمين السر العام لالتحاد القطري لكرة السلة على تقديم الشكر
والتقدير للجنة المنظمة للبطولة بداية من مشعل العنزي مدير
البطولة وفريق العمل على الجهد الكبير الذي قام به الجميع في
اللجنة المنظمة خالل الفترة الماضية ،والتقط الكواري والعنزي
تقديرا لما
مدير البطولة الصور مع اللجنة المنظمة والمتطوعين
ً
قدموه من جهد خالل أيام البطولة.
وشهد ختام البطولة أمس تكريم للشركات الراعية ،حيث كرم
االتحاد القطري كال من شركة شاطئ البحر وشركة جالف
كرافتس وشركة مواصالت (كروة) ،بجانب قنوات الكاس
الرياضية وشركة المانع للمطاعم واألغذية (ماكدونالدز) وشركة
برزان للعطور وشركة فنر لإلعالن وفندق شتجنبرجر.

} تكريم الجهات الراعية

أعرب ناصر عجالن الكعبي أمين السر
المساعد لالتحاد القطري لكرة السلة،
عن سعادته بخروج البطولة اآلسيوية،
التي احتضنتها الدوحة طيلة أسبوع،
بأفضل صورة.
قال الكعبي في تصريح له أمس عقب
التتويج« :حققت البطولة نجاحا كبيرا
وتلقينا العديد من االشادات بحسن
التنظيم ،من الوفود المشاركة ومن
مسؤولي االتحاد اآلسيوي للعبة وهذا
ليس بغريب على قطر الرائدة في تنظيم
مختلف البطوالت والفعاليات».
وأضاف« :هدفنا باالتحاد القطري لكرة
السلة من وراء استضافة كأس آسيا
للناشئين تحت  16سنة هو استقطاب
الفئات السنية ورفع مستوياتها الفنية

والمهارية وتوفير جميع الفرص التي
تساهم في صقل المواهب التي تدعم
منتخباتنا الوطنية لكرة السلة وترفع
حظوظها في المنافسات القارية
والدولية».
وأشار إلى أن المشاركة في هذه البطولة
ترفع من تصنيف االتحاد القطري للفئات
السنية ..وقال« :كنا غير موجودين
في التصنيف اآلسيوي وبتنظيمنا
لهذه البطولة والمرحلة التي وصل لها
المنتخب القطري للناشئين في هذه
البطولة جعلته يتواجد بالتصنيف
اآلسيوي للعبة» ..متقدما بالشكر لكل
اللجان العاملة بالبطولة التي ساهمت
في تحقيق هذا النجاح بفضل خبراتها
التنظيمية وكفاءتها.

في بطولة العالم لليد التي تستضيفها جزيرة «كريت»

عنابي «الشاطئية» يبدأ مشواره باليونان
} الياباني حل وصيفا

} تكريم الفائزين

بإشراف االتحاد اآلسيوي للمستويين « »Aو«»B

اتحاد الكرة ينظم دورة تدريبية لالعبين المحترفين
الدوحة -قنا -افتتح االتحاد القطري لكرة القدم دورة
تدريبية لالعبين المحترفين للمستويين ( Aو ،)Bتنظمها
إدارة تطوير كرة القدم باالتحاد بإشراف االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم ،بمشاركة نخبة من نجوم الكرة القطرية
والعربية واالفريقية ،يتقدمهم بعض الالعبين السابقين
للمنتخب القطري.
وتقام الدورة على أربع مراحل بداية بالمرحلة األولى التي
تجري في الفترة من  20إلى  28يونيو الجاري ،وتستمر
بقية المراحل حتى المدة التي تسبق افتتاح كأس العالم
 FIFAقطر .2022
ويحاضر في الدورة المحاضرون اآلسيويون فهد ثاني الزراع،
وعبدالقادر المغيصيب ،وسام شامل.
وفي كلمته بافتتاح الدورة ،تحدث السيد فهد ثاني الزراع
مدير إدارة التطوير في االتحاد القطري لكرة القدم والمحاضر
اآلسيوي ،عن تفاصيل الدورة التي قال إنها تعد األولى من
نوعها في قارة آسيا وفي منطقة الشرق األوسط باعتبارها
دورة مزدوجة للمستويين ( Aو ،)Bتضم نوعية خاصة

من الالعبين المحترفين ،الفتا إلى أنها ستعقد على عدة
مراحل توافقا مع الخبرات الكبيرة لالعبين المشاركين
فيها ،وبما يسهم في تطوير خبراتهم بشكل أكبر وأوسع في
علم التدريب وكرة القدم عامة ،بما سينعكس على تطوير
كرة القدم عموما وتحديدا في دولة قطر.
وقال الزراع إن االتحاد القطري لكرة القدم يولي ،من خالل
إدارة التطوير ،اهتماما كبيرا لتطوير التدريب من خالل
رؤية متكاملة في عقد الدورات التدريبية على مختلف
المستويات ،ومنها لالعبين المحترفين على غرار هذه
الدورة الحالية ،وذلك لتخريج المدربين المؤهلين ،الفتا
إلى أنه جرى انتقاء العديد من أبرز المحاضرين من
أصحاب الخبرات الكبيرة للتواجد في هذه الدورة ،على
غرار المحاضر اآلسيوي وسام شامل كمشرف على الدورة،
باإلضافة للعديد من المحاضرين من قطر ومن خارجها
سيحاضرون خالل مراحل الدورة المختلفة ،وهي أربع
مراحل تنتهي قبل انطالق بطولة كأس العالم  FIFAقطر
.2022

بعد فوزها ببطولة برلين للتنس

التونسية أنس جابر ثالث التصنيف العالمي

} عمر والزراع ووسام شامل

ضمن مبادرة كرة القدم من أجل التنمية

«الجيل المبهر» تستضيف برنامج اإلرث اإلنساني
استضافت مؤسسة الجيل المبهر،
برنامج اإلرث اإلنساني واالجتماعي لكأس
العالم  FIFAقطر  ،2022أنشطة تدريب
ضمن مبادرة كرة القدم من أجل التنمية،
بمشاركة متطوعات أسهمن في العديد
من األحداث الرياضية التي نظمتها اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث.
وتهدف األنشطة األسبوعية ،التي تقام في
نادي الجيل المبهر المجتمعي الذي افتتح
مؤخر ًا في مجمع العقلة لمالعب التدريب
بمدينة لوسيل ،إلى تعليم المشاركات
مهارات حياتية أساسية من خالل رياضة
كرة القدم ،مثل التواصل الفعال،
والتنظيم والعمل الجماعي ،والقيادة
الناجحة ،وتعزيز االندماج والشمولية.
وقالت موزة المهندي ،مديرة إدارة التسويق
واالتصال في مؤسسة الجيل المبهر ،إن
أنشطة التدريب التي تأتي ضمن مبادرة

} لقطة جماعية للمشاركين في الفعالية

كرة القدم من أجل التنمية تسهم في بناء
إرث إيجابي مستدام لكأس العالم 2022
في قطر ،من خالل العمل على تمكين

أثينا -قنا -يبدأ المنتخب القطري
للرجال لكرة اليد الشاطئية ،اليوم
الثالثاء ،مشاركته في بطولة العالم
التي تنطلق منافساتها في جزيرة كريت
باليونان وتستمر لغاية  26يونيو الجاري.
وسوف يخوض المنتخب القطري
مباراتين ،حيث يلتقي في المباراة األولى
مع نظيره البرازيلي ،فيما يلعب المباراة
الثانية أمام المنتخب البرتغالي ،على
أن يختتم مبارياته في الدور التمهيدي
األربعاء أمام المنتخب النيوزيلندي.
ويشارك في البطولة  16منتخبا تم
توزيعها على أربع مجموعات ،حيث تضم
المجموعة األولى األرجنتين واليونان
والواليات المتحدة األميركية وبورتوريكو،
والمجموعة الثانية كرواتيا وإسبانيا
والمجموعة
واإلكوادور،
واألوروغواي
الثالثة الدنمارك والنرويج وإيران ومصر،
والمجموعة الرابعة قطر والبرازيل
والبرتغال ونيوزيلندا.
ويتأهل الثالثة األوائل في كل مجموعة
إلى الدور الرئيسي الذي ستقسم فيه
المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين
تضم كل منهما ستة فرق على أن يصعد
األربعة األوائل في كل مجموعة إلى الدور

ربع النهائي .وتضم قائمة المنتخب
القطري المشارك في البطولة عشرة
العبين هم :سيد قناوي ،وعبد الرزاق
مراد ،وأمير دنقير ،ومحمد حسن صالح،
وعلي جربا ،وهاني كاخي ،وعبد الرحمن
طارق ،ومحمد أحمد زكي ،ومحسن
اليافعي ،وعلي أحمد.
وكان المنتخب القطري لكرة اليد
الشاطئية قد تأهل إلى بطولة العالم
بعد حصوله على المركز الثاني في
البطولة اآلسيوية الثامنة للرجال لكرة
اليد الشاطئية ،التي أقيمت في العاصمة
اإليرانية طهران في شهر مارس الماضي.
وتعد المشاركة المقبلة في بطولة العالم
هي السادسة توالي ًا للمنتخب القطري،
بعد نسخة  2010التي أقيمت في تركيا
وحصل فيها على المركز العاشر،
ونسخة  2012التي أقيمت في عمان
وحقق فيها المركز السابع ،ونسخة
 2014التي أقيمت في البرازيل وحقق فيها
إنجازا تاريخيا بحصوله على المركز
الثالث ،ونسخة  2016التي أقيمت في
المجر وحقق فيها المركز الثالث أيضا،
والنسخة األخيرة  2018والتي أقيمت في
روسيا وحل فيها تاسعا.

السيدات والفئات المستهدفة األخرى في
المجتمع .وأضافت« :تلعب هذه المبادرة
دور ًا هام ًا في تمكين المرأة وإكسابها

العديد من المهارات التي تساعدها في
حياتها الشخصية والمهنية على السواء،
ونفخر بتقديمها لسيدات أسهمن بدور
فاعل في دعم استضافة أحداث رياضية
كبرى في أنحاء قطر ،ويسرنا أن عدد ًا
من قادة هذه األنشطة شاركن من قبل
في فعاليات الجيل المبهر ،ما يؤكد األثر
اإليجابي لهذه المبادرة».
من جانبها ،قالت ياسمين شابسوغ،
منسقة تخطيط وعمليات خدمات
الفريق في كأس العالم قطر  ،2022والتي
شاركت في قيادة أنشطة التدريب:
«كرة القدم رياضة رائعة نتعلم من
خاللها التعاون والعمل بروح الفريق ورد
الجميل للمجتمع ،وال شك أن المهارات
التي تكتسبها المتطوعات من مثل هذه
األنشطة مهمة للغاية في أداء أدوارهن في
كأس العالم».

لندن  -قنا  -واصلت التونسية ُأنس
تقدمها في التصنيف العالمي
جابر
ّ
لالعبات التنس المحترفات ،حيث
صعدت إلى المركز الثالث في نسخة
التصنيف الصادرة أمس اإلثنين ،بعد
فوزها األحد بلقب بطولة برلين عقب
انسحاب منافستها السويسرية بليندا
بنتشيتش من النهائي بسبب اإلصابة.
ورفعت أنس جابر رصيدها إلى 4340
نقطة ،لتصبح قريبة من اإلستونية
أنيت كونتافيت صاحبة المركز
الثاني برصيد  4511نقطة ،فيما تعتلي
البولندي إيغا شفيونتيك الصدارة
بـ 8631نقطة.
وتقدمت الالعبة التونسية إلى المركز
ّ
الثالث على حساب اإلسبانية باوال
بادوسا ضمن ثالثة تغييرات طرأت
على قائمة العشر األوليات،
حيث استعادت اليونانية ماريا
ساكاري المركزالخامس من
البيالروسية أرينا سابالينكا،
فيما تقدمت األميركية دانيال
كولينز مركز ًا إلى الثامن على
حساب مواطنتها جيسيكا
بيغوال.
ولدى الرجال ،حافظ الروسي
دانييل مدفيديف على صدارة
التصنيف العالمي لالعبي
التنس المحترفين رغم خسارته
أمس نهائي بطولة «هاله» األلمانية

أمام البولندي هوبرت هوركاش.
من جانبه ،تقدم هوركاش -الذي
ت ّوج بلقبه الخامس من أصل خمس
مباريات نهائية في مسيرته -مركزين
ليصبح عاشرا على حساب اإليطالي
ماتيو بيريتيني الذي تراجع إلى المركز
الحادي عشر رغم احتفاظه أمس بلقب
بطولة كوينز اإلنجليزية بفوزه على
الصربي فيليب كرايينوفيتش الذي
حقق قفزة كبيرة من المركز الثامن
واألربعين إلى الحادي والثالثين.

} ُأنس جابر

