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الفرنسية فرابار أول سيدة تدير مباراة كبرى باملسابقات األوروبية

خسر البريطاني أندي موراي في أول مباراة يخوضها في 
فئة الفردي بعد غياب عن املالعب دام 7 أشهر بعد خضوعه 
لعملية جراحية في الورك، بسقوطه امام الفرنسي ريشار 
غاسكيه ٤-6 و٤-6 في الدور االول من دورة سينسيناتي 

األميركية في كرة املضرب.
ولم يخض موراي املصنف أول عامليا سابقا أي مباراة 
منــذ خروجه من الدور األول لبطولة أســتراليا املفتوحة، 
أولى البطوالت األربع الكبرى ضمن الغراند ســالم في ١٤ 
يناير املاضي عندما خسر مباراة ماترونية امام االسباني 

روبرتو باوتيستا.
وصرح بعد خروجه من البطولة األسترالية بأن األوجاع 
في وركه ال حتتمل وبالتالي لم يتوقع االستمرار في اللعب. 
لكن خضوعه لعملية جراحية في نهاية الشهر ذاته سمح 
بعودته الى املالعب، حيث شارك في دورات بفئة الزوجي 
وأحرز دورة كوينز اللندنية الى جانب اإلسباني فيليسيانو 

لوبيز منتصف يونيو املاضي.

يريد املدرب األملانــي يورغن كلوب أن يجعل من 
التتويج عادة لدى العبي ليڤربول اإلجنليزي، عندما 
يخوض اليوم في اسطنبول، مسرح أكبر انتصاراته 
القارية، مواجهة جاره تشلســي في كأس السوبر 
األوروبية لكرة القدم. كان ليڤربول متخلفا ٠-3 
أمــام ميــالن اإليطالي في نهائــي دوري أبطال 
أوروبا ٢٠٠5، عندما قلب تأخره وتوج بركالت 
الترجيح على ضفاف البوسفور، وسيعود 
اليوم الى املدينة الكبرى ملواجهة تشلسي 
بعــد تتويجه باللقب القــاري املرموق 
للمرة السادسة في تاريخه. وصحيح 
ان لقب املســابقة ال يأخذه كثيرون 
على محمل اجلد مطلع املوسم، بعد 
عطلة صيفية يســترخي خاللها 
معظم النجوم، لكن الفريقني لن 
يفوتا فرصة حمل كأس إضافية 
بعد إحراز ليڤربول لقبه األول 
وقدوم فرانك المبارد في بداية 
مسيرته التدريبية مع تشلسي. 
وأحرز ليڤربول لقب املسابقة 
ثالث مرات وتشلسي مرة واحدة، 
لكن تســعة مــن األلقاب العشــرة األخيرة ذهبت 
إلى أندية اســبانية بالتســاوي بني ريال مدريد 
وبرشــلونة وأتلتيكو مدريــد، اخترقها بايرن 

ميونيخ االملاني في ٢٠١3.
وستتركز االنظار على حكم 
املباراة الفرنســية ســتيفاني 
فرابار التي ستصبح أول سيدة 
تشرف على مباراة كبرى للرجال 
في املسابقات األوروبية. وترغب 
فرابار في ايصال املباراة الى بر األمان 

علــى ملعب »فودافون بــارك« التابع 
لنادي بشيكتاش، حيث يبدو ليڤربول 

مرشــحا قويــا للتفوق على تشلســي 
اخلارج من هزمية ثقيلة أمام مانشستر 

يونايتــد ٠-٤ في افتتــاح مبارياته األحد 
في الدوري االجنليزي.

ويفتقــد ليڤربــول حارســه البرازيلي املميز 
أليســون بيكر لعدة أســابيع، بحسب مدربه كلوب، 
بعد اصابة بربلة ســاقه، وقال كلــوب ملوقع النادي: 
»ال أريد اجراء تقييم دقيق لتاريخ عودته اآلن، لكنه 
لن يكون معنا بالتأكيد، يتطلب األمر بضعة أسابيع 

وهذا أمر مؤكد«. 
يدخل تشلســي هذه املباراة بعــد تتويجه بلقب 
الــدوري األوروبي »يوروبا ليغ« على حســاب جاره 
أرســنال، لكن أمورا كثيرة تغيــرت منذ ذلك الوقت، 
رحل املدرب اإليطالي ماوريتسيو ساري بعد موسم 
واحد إلــى يوڤنتوس، وانتقل جنــم الفريق اللندني 
البلجيكي ادين هازارد الى ريال مدريد اإلســباني في 
صفقة ضخمة. أوكل النادي املهمة التدريبية الى ابن 
النــادي فرانك المبارد، رغــم دخوله غمار هذه املهنة 

منذ موسم واحد فقط مع ديربي كاونتي. 
وسيكون الفتا احراز المبارد أول ألقابه مع تشلسي 
فــي ثاني مبارياتــه مع فريق غــرب العاصمة، رغم 
اســتهالل موسمه بخســارة موجعة أمام مانشستر 
يونايتــد في ملعــب أولــد ترافورد. 
ظوينتظر عشاق النادي قرار املدرب 
الشاب فيما إذا كان سيحتفظ بالوجوه 
اجلديدة في التشكيلة األساسية، على 
غرار العب الوســط الشاب مايسون 
ماونــت )٢٠ عاما( واملهاجم الشــاب 

تامي ابراهام )٢١ عاما(.

شنايدر يعتزل 
ويسترجع أجمل ذكرياته

كوستا يقلق أتليتيكو مدريد

مورينو في طريقه 
إلى أتلتيكو مدريد

اإلصابة تبعد األميركي الوري 
عن مونديال »السلة«

أكد العب الوسط الهولندي الدولي السابق ويسلي شنايدر 
اعتزاله اللعب نهائيا بعمر اخلامسة والثالثني. وجاء تأكيد شنايدر 
للموقع الرســمي لنادي مسقط رأســه اوتريخت، حيث قرر 
اســتئجار إحدى غرف الضيافة في ملعب »غالغينفارد« ليتابع 

مباريات فريقه خالل موسم 2020-2019.
وقال شنايدر الذي خاض 134 مباراة دولية »أحاسيسي جتاه 
هذه املدينة كبيرة، اآلن وبعد ان توقفت عن ممارسة كرة القدم 

أود االستمتاع مبكان رائع لكي أتقاسم فيه ذكرياتي«.
وخاض شنايدر أولى مبارياته الدولية في 30 أبريل عام 2003 
ضد البرتغال وديا )1-1( عندما كان في الـ 19 ويدافع عن ألوان 
أياكس أمستردام. وقاد شنايدر بالده الى نهائي مونديال جنوب 
افريقيا عام 2010 وخسر أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد، ثم الى 
الدور نصف النهائي من مونديال البرازيل بعدها بـ 4 سنوات، 
حيث حل فريقه ثالثا. وباإلضافة الى أياكس أمســتردام، لعب 
شنايدر في صفوف ريال مدريد اإلسباني، إنترميالن اإليطالي، 

غلطة سراي التركي، نيس الفرنسي ثم الغرافة القطري.

تعرض أتليتيكو مدريد لضربة موجعة قبل خمسة أيام من 
انطالق مشواره في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم 
بعد إصابة املهاجم دييغو كوستا في الفخذ. وقال أتليتيكو في 
بيان أمس إن كوستا أصيب في الفخذ األيسر في الدقيقة األخيرة 
من انتصار فريقه 2-1 وّديا على يوڤنتوس السبت املاضي في 
ستوكهولم لكن النادي لم يحدد فترة غياب الالعب عن املنافسات.

وغاب كوستا عن جزء كبير من املوسم املاضي بسبب إصابة 
في الركبة لكنه أثار االعجاب في فترة االعداد للموسم اجلديد 
وســجل أربعة أهداف في انتصار كبير 7-3 وديا على غرميه 

احمللي ريال مدريد الشهر املاضي.
وطبقا لتقارير واسعة في وسائل إعالم إسبانية فإن أتليتيكو 
يتفاوض مع بلنســية لضم املهاجم رودريغو مقابل 60 مليون 

يورو )67 مليون دوالر(.

يتحضر املهاجم الدولي االسباني رودريغو مورينو ملغادرة 
صفوف ناديه احلالي ڤالنســيا الى أتلتيكو مدريد وصيف بطل 
الدوري االسباني لكرة القدم، بحسب ما أشارت تقارير صحافية.

وبحسب صحيفة »آس« االسبانية، توصل أتلتيكو »إلى اتفاق 
مع ڤالنسيا مقابل 55 مليون يورو، إضافة الى 5 ماليني حوافز«.

وأضافت صحيفة »ماركا« الرياضية أن املهاجم البالغ 28 عاما 
»قال وداعا لرفاقه ولم يشارك في مران الفريق الثالثاء. سيسافر 
إلى مدريد بعد الظهر من اجل اخلضوع للفحص الطبي الروتيني 
مع فريق روخيبالنكو«. وانضم رودريغو الى ڤالنسيا قبل خمسة 
أعوام قادما من بنفيكا البرتغالي، وقاده في مايو املاضي للفوز 
بكأس إسبانيا على حساب حامل اللقب برشلونة 2-1 بتسجيله 
الهدف الثاني لفريقه. كما دافع عن ألوان منتخب اسبانيا خالل 

18 مباراة دولية، وشارك معه في مونديال روسيا 2018.

انضم موزع اللعب في فريق تورونتو رابتورز كايل الوري الى 
قائمة الغائبني عن صفوف املنتخب األميركي الذي يستعد للدفاع 
عن لقبه في مونديال الســلة املقرر في الصني بني 31 أغسطس 
و15 ســبتمبر. وأكد الوري، املتوج مع فريقه بطال للدوري في 
املوسم املنصرم، غيابه بسبب إصابة في اإلبهام األيسر وخضوعه 

لعملية جراحية في يوليو، واضطراره للخضوع لفترة نقاهة.
وكتب الالعب األميركي على صفحته عبر انستغرام »كنت آمل 
أن أتعافى في الوقت املناسب للبطولة، لكن األطباء لم مينحوني 

الضوء األخضر من أجل العودة بشكل نهائي الى املالعب«.
وتابع: »أعشــق اللعب مع املنتخب األميركي، لكن يتوجب 

علي االمتناع عن املشاركة هذه املرة وتشجيعهم من املنزل«.
ويضــاف غياب الوري الى الئحة طويلة من جنوم الدوري 
االميركي للمحترفني قرروا عدم املشاركة في املنتخب الذي يشرف 
عليه املدرب غريغ بوبوفيتش، بعدما كان أعلن »امللك« ليبرون 
جيمس في أبريل املاضي عــدم قدرته على االلتحاق بصفوف 
الفريق، إلى جانب العديد من األســماء أمثــال كل من جيمس 
هاردن، أنتوني ديفيس، وكواهي لينارد الذين فضلوا االستعداد 
للموسم اجلديد للدوري مع فرقهم على ارتداء قميص املنتخب.

بعد غياب ٧ أشهر 
موراي يخسر في سينسيناتي للتنس

الرياض تستضيف »نزال«جوشوا ورويز

ستكون العاصمة السعودية الرياض 
في 7 ديسمبر املقبل على موعد تاريخي 
مع النــزال بــني املالكمــني البريطاني 
أنطوني جوشــوا ومنافســه األميركي 
من أصل مكســيكي أندي رويز، وذلك 
بعد ســتة اشهر من اخلسارة املفاجئة 
للبريطانــي جوشــوا فــي نيويــورك 
بالضربة القاضية خالل اجلولة السابعة، 

وستقام املباراة الثأرية في الدرعية التي 
تضم الطريف، املوقع املدرج على قائمة 
التراث العاملي لليونسكو، على مشارف 

العاصمة الرياض.
ودافــع إيدي هيرن، املشــرف على 
ترويــج مباريــات املالكــم البريطاني 
أنطوني جوشــوا، عن تنظيم مواجهة 
الثأر بني مالكمه ومنافسه أندي رويز 

في اململكة العربية السعودية.
وسيحاول جوشوا في املواجهة التي 
سميت بـ »اشتباك الكثبان«، استعادة 
ألقاب اجلمعية العاملية، املنظمة العاملية 
واالحتاد الدولي للمالكمة، والتي تنازل 
عنها في يونيــو املاضي في نيويورك 
بخســارته أمــام رويز فــي نيويورك 
بالضربة القاضية خالل اجلولة السابعة.
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