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رياضة

جدد المدير 
التنفيذي 
لنادي مانشستر 
يونايتد، إد 
وودوورد، 
الثقة في 
مدرب فريقه، 
النرويجي أولي 
غونار سولسكاير 
على الرغم من 
البداية السيئة 
لـ»الشياطين 
الحمر« في 
الدوري 
اإلنكليزي. وقال 
وودوورد 
في تصريح 
صحافي: »ال نزال 
ملتزمين تماما 
بالمسار اإليجابي 
الذي نسلكه 
مع سولسكاير 
الستمرار الفريق 
في التطور«.

)Getty/ال يمر اليونايتد بأفضل حاالته مع المدرب سولسكاير )بول إلياس

تجديد الثقة بسولسكاير

تأهلت مقدونيا الشمالية لنهائيات كأس أوروبا 
2020 لكرة القدم للمرة األولى في تاريخها، بفوزها 

على مضيفتها جورجيا 1-صفر في املباراة 
النهائية للمسار الرابع من ملحق التصفيات، فيما 

خطفت املجر تأهلها عن املسار األول في الوقت 
القاتل بقلبها الطاولة على ضيفتها آيسلندا 

2-1. وهي املرة األولى التي تبلغ فيها الجمهورية 
البلقانية نهائيات بطولة كبرى منذ انهيار 

يوغوسالفيا السابقة وإعالن استقاللها عام 1991.

حقق املنتخب اإليراني لكرة القدم فوزا ثمينا على 
مضيفه البوسني 2-0 في ساراييفو بمباراة ودية، 

في إطار استعدادات األول للتصفيات اآلسيوية 
املشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 

2023 في الصني. ومنح مدافع الدحيل القطري 
رامني رضائيان التقدم إليران، وأضاف مهدي 

غايدي الهدف الثاني. من جهتها، تستعد البوسنة 
ملباراتني في الجولتني األخيرتني ملنافسات 

املجموعة األولى ملسابقة دوري األمم األوروبية.

أعلن نادي هوفنهايم األملاني أن جولة فحوص 
كورونا التي أجريت لالعبيه وإدارييه لم تكشف 
عن مزيد من اإلصابات بعدوى فيروس كورونا، 

وأن جميع النتائج جاءت سالبة. وكان هوفنهايم 
قد شهد انتقال عدوى فيروس كورونا لستة 
العبني واثنني من اإلداريني، ليخضع الفريق 

بأكمله للعزل الصحي. ويحتل هوفنهايم املركز 
الثالث عشر في ترتيب الدوري األملاني برصيد 7 

نقاط حصدها من سبع مباريات.

تأهل تاريخي 
لمقدونيا والمجر 

ليورو 2020

إيران 
تهزم البوسنة بثنائية 

في لقاء ودي

ال إصابات جديدة 
بكورونا في صفوف 

هوفنهايم

Saturday 14 November 2020
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رياضة

البدري يواجه شبح 
الرحيل عن منصبه في 

حال التعثر أمام توغو

األرجنتين تكتفي بالتعادل أمام باراغواي بتصفيات 
مونديال قطر

ــى نــقــاطــهــا فـــي تــصــفــيــات مـــونـــديـــال قــطــر 2022  ــ ــدرت األرجـــنـــتـــن أولـ ــ أهــ
إلــى تعادل  الــبــاراغــواي  أمـــام ضيفتها  تــأخــرهــا  الــقــدم، عندما قلبت  لــكــرة 
»ال  ملعب  وعلى  الجنوبية.  أميركا  منطقة  ضمن  الثالثة  الجولة  فــي   ،1-1
 بومبونيرا« في العاصمة بوينوس أيرس ودون جماهير بسبب قيود منع 
الــبــاراغــواي عــلــى ركــلــة جـــزاء ترجمها  تفشي فــيــروس كـــورونـــا، حصلت 

النتيجة  عـــادل  أرمــانــي. لكن املضيف  فــرانــكــو  فــي مــرمــى  أنخيل رومــيــرو 
برأسية نيكوالس غونساليس، لترفع األرجنتن رصيدها إلى 7 نقاط من 

ثالث مباريات.

المونديال  تصفيات  في  التألق  تواصل  اإلكوادور 
وتهزم بوليفيا

واصلت اإلكوادور صحوتها بفوزها الثمن على مضيفتها بوليفيا 3-2 في 
الباز في الجولة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر 
2022. وكانت بوليفيا البادئة بالتسجيل عبر خوان كارلوس أرتشي، لكن 
ونجح  دلغادو.  مينا  وأنخيل  كايسيدو  بيدير  بهدفي  بقوة  ردوا  الضيوف 
مورينو.  مارسيلو  الــبــرازيــلــي  كــروزيــرو  مهاجم  عبر  بالتعديل  الــضــيــوف 
وبعدها حصلت اإلكوادور على ركلة جزاء انبرى لها العب وسط أوغسبورغ 
األملاني كارلوس غرويسو بنجاح. وهو الفوز الثاني على التوالي لإلكوادور، 
بوليفيا  املقابل، منيت  فــي  نــقــاط،  الثاني برصيد ســت  املــركــز  إلــى  لتصعد 

بخسارتها الثالثة تواليا.

إنكلترا تفك عقدة أيرلندا بالفوز عليها وديًا 
عندما  أيرلندا  عاما ضد جمهورية   35 الــذي الزمها  النحس  إنكلترا  فكت 
تغلبت عليها 3-صفر على ملعب »ويمبلي« في العاصمة لندن، في مباراة 
دولية ودية بكرة القدم في إطار استعداداتهما للجولتن األخيرتن من بطولة 
مانشستر  قائد  عبر  بالتسجيل  إنكلترا  وبــكــرت  األوروبــيــة.  األمــم  دوري 
يونايتد هاري ماغواير بضربة رأسية، وأضاف جناح بوروسيا دورتموند 
األملاني جايدون سانشو الثاني، وعزز مهاجم إيفرتون دومينيك كالفيرت 
ليوين تقدم اإلنكليز بهدف ثالث من ركلة جزاء حصل عليها العب أرسنال 
بوكيو ساكا. وهو الفوز األول إلنكلترا على جمهورية أيرلندا منذ 26 آذار/ 

مارس 1985 عندما تغلبت عليها 2-1 في مباراة دولية ودية أيضا.

تعادل مخيب لروسيا أمام مولدافيا وديًا
أمــام مضيفه  السلبي  التعادل  فــخ  الــقــدم فــي  الــروســي لكرة  املنتخب  سقط 
استعداداتهما  إطــار  في  وديــة  دولية  مباراة  املولدافي في شيسيناو خــالل 
القدم. وتستعد  لكرة  األوروبية  األمم  للجولتن األخيرتن من بطولة دوري 
روسيا ملباراتيها ضد تركيا غدا، األحد، وصربيا األربعاء، ضمن منافسات 
املجموعة الثالثة للمستوى الثاني. وتتصدر روسيا املجموعة برصيد ثماني 
نقاط بفارق نقطة واحدة أمام املجر، وخمس نقاط أمام تركيا، فيما تحتل 

صربيا املركز األخير برصيد نقطة واحدة.

التعادل السلبي يحسم مواجهة العراق واألردن
استعداداتهما  ســلــبــا، ضــمــن  الــقــدم  لــكــرة  والـــعـــراق  األردن  منتخبا  تــعــادل 
آسيا  وكــأس  قطر،  في  العالم 2022  لكأس  املشتركة  اآلسيوية  للتصفيات 
اإلعــالن عن إصابة  بعد  باإللغاء  املــبــاراة مهددة  الصن. وكانت  2023 في 
إلــى معسكر  كــورونــا عقب وصوله  بفيروس  إبراهيم  أحمد  الــعــراق  مدافع 
أتت سالبة. وافتقد  الالعبن  التي أجريت على باقي  الفحوصات  دبي، لكن 
السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب العراق، أيضا لخدمات القائد عالء 
وريــبــن سوالقه  كــورونــا،  بفيروس  الــزهــرة وحسن علي إلصابتهما  عبد 

وضرغام إسماعيل بسبب اإلصابة.

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــتـــواصـــل الـــرحـــلـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي الــتــصــفــيــات 
ــة لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم الــــســــبــــت حــيــنــمــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ األفـ
ثالثًا  لقاء  الدولي  القاهرة  استاد  يستضيف 
املنتخب املصري  مهمًا ومصيريًا يجمع بني 
ــــي إطـــــــار املـــجـــمـــوعـــة  ــيــــره الــــتــــوغــــولــــي فـ ونــــظــ
الــســابــعــة. ويــبــحــث الــفــراعــنــة عــن أول فـــوز له 
في التصفيات بعد البداية املخيبة لآلمال له 
مع املدير الفني حسام البدري العام املاضي، 
حينما تعادل مع كينيا في اإلسكندرية بهدف 
لكل منهما، ثــم تــعــادل مــع جــزر القمر سلبيًا 
ــبـــاق املــنــافــســة  لــيــجــمــع نــقــطــتــني فـــقـــط فــــي سـ

ليحتل الوصافة مع أول جولتني.
الـــلـــقـــاء متسلحًا  املـــصـــري  املــنــتــخــب  ويـــدخـــل 
ليفربول  الكبير محمد صــاح هــداف  بنجمه 
اإلنــكــلــيــزي الــــذي يــقــدم مــوســمــًا رائـــعـــًا حاليًا 
فــي  أهــــــــــداف  ــا 8  ــهـ ــنـ مـ أهــــــــــــداف،  ــــل 10  ــــجـ وسـ
البريمييرليغ بخاف هدفني في الشامبيونز 
األوروبــي. وغاب صاح عن املنتخب املصري 
ــبـــاراتـــني لـــه بــالــتــصــفــيــات، بــداعــي  فـــي أول مـ

برلين ـ العربي الجديد

للمنتخب  الفني  املــديــر  لــوف،  ليواخيم  يحق 
األملـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم، أن يشعر بــالــرضــا بعد 
فــي  رد،  دون  ــهــــدف  بــ تــشــيــكــيــا  ــلـــى  عـ الــــفــــوز 
األربعاء  بينهما  التي جمعت  الودية  املــبــاراة 
التصفيات  معترك  خــوض  وقبل  اليبزيغ  في 
اليوم السبت املنتخب  األوروبية حني يواجه 
ــة لــكــرة  ــيــ األوكــــرانــــي فـــي دوري األمــــم األوروبــ
القدم. وسجل لوكاس فالدشميت، هدف الفوز 
ملنتخب أملانيا الذي حقق فوزه الثاني خال 6 
مباريات خاضها في 2020، بعد أن جاء الفوز 
األول الــشــهــر املــاضــي عــلــى حــســاب أوكــرانــيــا 
بنتيجة )2-1(، بينما انتهت املباريات األربع 

األخرى بالتعادل.
ويــبــدو أن تــجــربــة لـــوف، آتـــت ثــمــارهــا فــي ما 
يتعلق باالعتماد على مجموعة من الاعبني 
الشباب وغيرهم ممن ال يمتلكون خبرة على 
املستوى الدولي، بعد أن حصل باقي الاعبني، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم نـــجـــوم بـــايـــرن مــيــونــخ، على 

اإلصــابــة وســط أجـــواء متوترة وقتها بسبب 
خــافــاتــه مـــع الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة الــتــي تــديــر 
االتــحــاد املــصــري. وإلـــى جــانــب صــاح يراهن 
املـــديـــر الــفــنــي عــلــى مــحــمــد الــنــنــي ومــحــمــود 
حسن تريزيغيه نجمي أرسنال وأستون فيا 
عــلــى الــتــرتــيــب، بــاإلضــافــة إلـــى نــجــوم األهــلــي 
ــثـــال مــحــمــد الـــشـــنـــاوي وعــمــرو  والـــزمـــالـــك، أمـ
ومحمود  محمد  ومصطفى  وقفشة  السولية 

عاء وطارق حامد ومحمد أبوجبل.
ويـــواجـــه الـــبـــدري شــبــح الــرحــيــل عــن منصبه 
ــام تــوغــو وتـــراجـــع أســهــم  فـــي حـــال الــتــعــثــر أمــ
الحصول على تأشيرة التأهل إلى أمم أفريقيا 
املــقــبــلــة ويــبــحــث عـــن نــقــاط مــواجــهــتــي تــوغــو 
الفني  بشكل عــام في التصفيات. وأكــد املدير 
للمنتخب املصري حسام البدري رهانه على 
النتيجة  فــي حسم  داخـــل تشكيلته  الــخــبــرات 

وتحقيق الفوز على توغو في لقاء القاهرة.
املنتخب  أمــام  املــدرب املحلي »ال بديل  وتابع 
املــصــري ســوى الــفــوز، أثــق بــقــدرات الاعبني، 
لنا،  عــودة محمد صــاح تمثل إضافة كبيرة 
أفريقيا، وقــوة هجومية  هو أفضل العــب في 

فترة راحة. وقبل مواجهة أوكرانيا وإسبانيا 
الحماس  األوروبـــيـــة، سيطر  األمـــم  فــي دوري 
وااللتزام على صفوف الفريق األملاني الشاب.

وقال لوف: »كل لقاء تحقق به الفوز أمر جيد 
وعنصر مساعدة، ويمنحك شعورا جيدا«.

ــبـــوه عــلــى دفــعــة معنوية  وحــصــل لــــوف والعـ
قــويــة قبل آخــر مــبــاراتــني فــي 2020، كما أنها 
ــر فـــرصـــة لــتــصــدر املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة من  آخــ
املستوى األول لدوري األمم األوروبية بهدف 
التأهل للمربع الذهبي الذي تقام فعالياته في 

تشرين األول/أكتوبر 2021.
لــوف فــي تصريحات ملحطة »آر تي  وأوضـــح 
بالفعل  األوالد  »انــتــفــض  الــتــلــفــزيــونــيــة:  إل« 

وقدموا مباراة قوية للغاية«.
ولفت ريدل باكو، العب فولفسبورغ وفيليب 
ــــس،  ــاكــــس العــــــب هـــوفـــنـــهـــايـــم، األنـــــظـــــار أمـ مــ
حيث صنع مــاكــس هــدف الــفــوز الـــذي سجله 
فالدشميت. وأشـــار لــوف إلــى أن »ريـــدل عمل 
بكل جدية في الجانب األيمن، وفيليب ماكس 
أيــضــا جيد للغاية، ولــعــب روبـــن كــوخ بشكل 
رائع، كان في مستوى جيد جدا وأفسد الكثير 

من هجمات الخصم«.
إلى  خطوة  قطع  »فالدشميت  بالقول:  وتابع 
األمــام، بدأ بشكل جيد معنا قبل أن يتعرض 
لــإصــابــة ويــبــتــعــد طـــويـــا، لــقــد ســجــل هــدفــا 
أمـــام تــركــيــا وســجــل مــجــددا بــاألمــس، يتمتع 

بالخطورة أمام املرمى«.
املنتخب األملاني  الــذي ظهر فيه  الــوقــت  وفــي 
بشكل مقنع في فــتــرات، فقد أهــدر الكثير من 

كــبــيــرة للمنتخب وخــبــراتــه حــاســمــة فــي مثل 
هذه اللقاءات«.

وأضـــاف أن الــوقــت لــم يكن كبيرًا أمــامــه، ولم 
يحصل على فرصة لإعداد في الشهر املاضي 
بــســبــب بـــطـــولـــة الـــــــــدوري، لـــكـــن لـــديـــه خـــبـــرات 
ال يــســتــهــان بــهــا مـــن مــحــتــرفــني فـــي الـــخـــارج، 
الذين  والزمالك  األهلي  نجوم  إلــى  باإلضافة 
ــاراة النهائية  ــبـ نــجــحــوا فـــي الـــوصـــول إلـــى املـ
ــال أفـــريـــقـــيـــا، ونـــجـــوم بــيــرامــيــدز  ــطـ لــــــدوري أبـ
إلــى نهائي كأس  الــوصــول  الذين نجحوا في 
ــر نــســخــة  ــ الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة األفـــريـــقـــيـــة فــــي آخـ
للبطولة ومثل هذه الخبرات مهمة جدًا لحسم 

املباريات الصعبة في التصفيات.
يلتقي  العربية،  املنتخبات  رحلة  عن  وبعيدًا 
منتخب مالي مع ناميبيا في إطار املجموعة 
نــقــاط مقابل 3 نقاط  مــالــي 4  األولــــى، وتملك 
ــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة يــلــتــقــي  لــنــامــيــبــيــا. وفـ
منتخب جنوب أفريقيا مع ساوتومي في لقاء 
يبدو سهًا لجنوب أفريقيا التي تملك 3 نقاط 
أية  لم تحصد ساوتومي  فيما  من مباراتني، 

نقاط في أول جولتني للتصفيات.
وفــــي املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة تــلــتــقــي جــمــهــوريــة 
ــتــــي لــم  ــــوال الــ ــغـ ــ ــع أنـ ــ الـــكـــونـــغـــو )نــــقــــطــــتــــان( مـ
تــحــصــد أيـــة نــقــاط وتــبــحــث عــن أول فـــوز لها 
ــي الـــتـــصـــفـــيـــات. وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــحـــاديـــة  فــ
عشرة، يلتقي منتخب إثيوبيا مع النيجر في 
نقاط   3 إثيوبيا  تملك  الجريحني، حيث  لقاء 
املركزين  والنيجر با رصيد وكاهما يحتل 

الثالث والرابع في جدول ترتيب املجموعة.

املــبــاريــات السابقة،  الــفــرص مثلما حــدث فــي 
حــيــث كـــان بــمــقــدور الــفــريــق الـــشـــاب الــخــروج 
افتقدت  الهجمات  بعض  لكن  أكــبــر،  بنتيجة 

إلى الدقة في الشوط الثاني.
ــان بــــــرانــــــدت، العــــــب وســـط  ــيــ ــولــ ــــرض جــ ــعـ ــ وتـ
بوروسيا دورتــمــونــد، النــتــقــادات مــن وسائل 
اإلعــام، لكن لوف دافع عنه مؤكدا أنه يمتلك 

ــاف بــحــســب وكـــالـــة  ــ ــ إمـــكـــانـــيـــات كـــبـــيـــرة. وأضـ
ــى الــعــمــل معه  ــة: »نـــحـــتـــاج إلــ ــيـ ــانـ األنــــبــــاء األملـ
لم يكن موفقا دائما  التشيك  أمــام  باستمرار، 
في تصرفاته، لكنه ملتزم للغاية، ربما صادفه 

بعض سوء الحظ، لذا ال يزال عليه التطور«.
ولــــم تــشــكــل هــجــمــات الــتــشــيــك خـــطـــورة تــذكــر 
على مرمى الحارس األملاني كيفني تراب، كما 

لــم يــواجــه خــط الــدفــاع املــؤلــف مــن روبـــن كوخ 
وأنطونيو روديجر وجوناثان تاه أي معاناة 
خال املباراة. لكن تكرار نفس السيناريو أمام 
خصوصا  مستبعد،  أمــر  وإسبانيا  أوكرانيا 
وأن الجميع يسعى لبلوغ املحطة األخيرة في 

دوري األمم األوروبية.
لــوف أن »املنافسات لها أهمية خاصة،  وأكــد 
هو  الفوز  النقاط،  على  الصراع  يكون  عندما 
الهدف، الفرص ال تزال قائمة، ستكون مباراة 
إذا فزنا فسنكون في  أوكرانيا،  أمــام  حاسمة 
وضعية جــيــدة«. وفــي آخــر مــبــاراتــني فــي عام 
وفي  نجومه،  أملانيا  منتخب  يستعيد   2020
بايرن  وقائد  حــارس  نوير  مانويل  مقدمتهم 
مــيــونــخ وزمــيــلــه تــونــي كـــروس بــجــانــب تيمو 
فــيــرنــر مــهــاجــم تــشــيــلــســي، بــعــد أن حــصــلــوا 

جميعا على راحة أمام التشيك.
وبالنسبة لنيكاس شوله، مدافع بايرن الذي 
كورونا  بفيروس  إصابته  بعد  استبعاده  تم 
األسبوع املاضي، فإنه سيكون موجودا خال 
املرحلة املقبلة بعد انتهاء فترة عزله وعودته 
لـــتـــدريـــبـــات الــــنــــادي الــــبــــافــــاري. وعـــلـــق لـــوف 
بــالــقــول: »نــيــكــاس ال يــعــانــي مــن أي أعـــراض 

وقررت ضمه للفريق«.
وتلتقي أملانيا نظيرتها أوكرانيا في الجولة 
الــخــامــســة الــيــوم الــســبــت وعينها عــلــى الــفــوز 
إسبانيا  املتصدرة  نقاط خلف   6 تملك  حيث 
ــا مــثــل رصــيــد  ــيـ ــرانـ ــاط، فــيــمــا تــمــلــك أوكـ ــقـ 7 نـ
املــانــشــافــت وتــحــتــل ســويــســرا املـــركـــز األخــيــر 

بنقطتني فقط في املجموعة.

لوف راٍض عن ألمانيا قبل مواجهات األمم األوروبيةمواجهة مصيرية للفراعنة ضد توغو في تصفيات أفريقيا
يسعى المنتخب المصري 
لتحقيق انتصار مطلوب 

في تصفيات أفريقيا 
لتعويض إخفاق البداية

يواجه المنتخب األلماني 
نظيره األوكراني في 

الجولة الخامسة من 
تصفيات دوري األمم 

األوروبية

منتخب مصر يواجه توغو في التصفيات )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)Getty( عبّر بلماضي عن ثقته باالنتصار في المواجهة المقبلة

غابت الدقة عن العبي السودان في اللقاء )فيل ماغوكي/فرانس برس(

)Getty( منتخب ألمانيا يسير على النهج السليم بقيادة لوف

مباريـات
      األسبـوع

الجزائر ـ العربي الجديد

العربية  املنتخبات  نتائج  ســـارت 
فــــي ثــــانــــي أيـــــــام الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
مـــن عــمــر الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة إلــى 
نــهــائــيــات كـــأس األمــــم األفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم 
املنتظر إقامتها في الكاميرون 2022، ما بني 

فوز وخسارة.
ونجح منتخب الجزائر حامل لقب بطل كأس 
ونتائجه  القوية،  عروضه  مواصلة  في  األمــم 
اإليــجــابــيــة تــحــت قــيــادة مــديــره الــفــنــي جمال 
ــيـــرًا عــلــى  ــبـ ــلـــمـــاضـــي، بـــعـــدمـــا حـــقـــق فـــــــوزًا كـ بـ
زيــمــبــابــوي بــثــاثــة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف في 
املجموعة  فــي  يــولــيــو   5 ملعب  عــلــى  لقائهما 

تصفيات 
كأس أفريقيا
فوز جزائري وخسارة للسودان

عروضه  القدم  لكرة  الجزائر  منتخب  واصل 
كأس  لبطولة  المؤهلة  التصفيات  في  القوية 
بعدما  الكاميرون،  في  المقبلة  األفريقية  األمم 
فوزهم  تحقيق  الصحراء«  »محاربو  استطاع 

الثالث على التوالي

تقرير

الثامنة.
ــر رصـــيـــده إلــــى 9 نـــقـــاط مـــن 3  ــزائـ ورفـــــع الـــجـ
انــتــصــارات متتالية، وأصــبــح عــلــى بــعــد فــوز 
للتأهل  املتبقية  الــثــاث  الـــجـــوالت  فــي  واحــــد 
رســمــيــًا، وفـــي املــقــابــل تجمد رصــيــد منتخب 

زيمبابوي عند 4 نقاط فقط.

ــــدة مـــن أجــمــل  ــّدم املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري واحـ ــ وقـ
على  بلماضي  عــروضــه حافظ خالها جمال 
استراتيجية الهجوم الضاغط بخاف اللعب 
الــثــاثــي  عـــلـــى  والـــــرهـــــان   ،1-3-2-4 بــطــريــقــة 
املخضرم بونجاح وفيغولي ومحرز في قيادة 
الجانب الهجومي إلى جانب تثبيت إسماعيل 

بن ناصر في دور العقل املفكر باالرتكاز.
بــأكــمــلــه ســهــا بالنسبة  األول  الــشــوط  وجــــاء 
للجزائر التي حاصرت زيمبابوي في منطقة 
الجزاء، والحت لها عدة فرص في أول 30 دقيقة 
للتسجيل عــبــر مــحــرز وبــونــجــاح وفــيــغــولــي، 
لكن غــاب التوفيق في اللمسة األخــيــرة، حتى 
ثم   ،)31( الدقيقة  في  بالتسجيل  بغداد  نجح 
أضــــاف فــيــغــولــي الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة 

.)43(
الجزائر  الثاني، واصل منتخب  وفي النصف 
ــي املـــقـــابـــل  ــ ــع تـــحـــســـن هـــجـــومـــي فـ ــ ضـــغـــطـــه مـ
ــابـــوي، لـــكـــن الـــســـيـــطـــرة األكــــبــــر كــانــت  ــبـ ــمـ ــزيـ لـ
»مـــحـــاربـــي الـــصـــحـــراء« الـــذيـــن نــجــحــوا في  لــــ
التسجيل عبر رياض محرز قائد الفريق )67(، 

فيما سجل أويري هدفًا وحيدا لزيمبابوي.
ومــن جانبه أكــد جمال بلماضي املدير الفني 
املـــبـــاراة ســعــادتــه  بــعــد  الـــجـــزائـــري  للمنتخب 
بــالــفــوز، بــقــولــه: »لــديــنــا أهـــداف عــديــدة لعبنا 
للنقطة  والــــوصــــول  الـــفـــوز  األول  أجــلــهــا،  مـــن 
9، الــثــانــي تــقــديــم عـــرض هــجــومــي جــيــد ينال 
أيــضــًا، وكنا  ذلــك  الجماهير وحققنا  إعــجــاب 
األخــطــر ووصــلــنــا لــلــمــرمــى عـــدة مــــرات، وكــان 
األقــل.  أهـــداف إضــافــيــة على  يمكن تسجيل 3 
ــة ألكـــثـــر مــــن العـــب  ــفـــرصـ ــو مـــنـــح الـ ــالـــث هــ ــثـ الـ
القوام  الحفاظ على  تــم اســتــدعــاؤه مــع  جديد 
األساسي، وبالفعل في 90 دقيقة حققنا كل ما 

خططنا له«.
ــوز عــلــى  ــ ــفــ ــ ــ ــطــــوى صـــفـــحـــة ال ــنــ وأضـــــــــــــاف« ســ
زيــمــبــابــوي فــي ملعبنا، لــديــنــا مــبــاراة أخــرى 
ــاراة الــتــأهــل رســمــيــا  ــبـ مــهــمــة وصــعــبــة، هـــي مـ
لألمم بشكل مبكر، سنحاول فرض سيطرتنا 
مــــن جــــديــــد ولــــهــــذا حـــرصـــنـــا عـــلـــى اســـتـــغـــال 
التسجيل  الاعبني بعد  إراحــة  التغييرات في 
املــبــكــر، وســألــعــب بشكل مــتــوازن مــع الحفاظ 
ــًا إلــى  ــمـ عــلــى طــريــقــة الــلــعــب الـــتـــي تـــهـــدف دائـ
الـــفـــوز«. وتـــابـــع »هـــنـــاك أخـــطـــاء دون شـــك في 
ــاء الــــهــــدف وأيــــضــــا فــرصــة  ــ ــاء، مـــنـــهـــا جــ ــقــ ــلــ الــ
ــاء فــي  ــطــ لـــزيـــمـــبـــابـــوي لــلــتــســجــيــل، هـــنـــاك أخــ
الــجــانــب الــهــجــومــي، لـــم نــحــصــل عــلــى الــوقــت 
للجولة  ونستعد  اللقاء،  قبل  لــإعــداد  الكافي 
ــل املــــشــــوار  ــ ــواصـ ــ ــة لــنــحــقــق الــــفــــوز ونـ ــعــ ــرابــ الــ
الـــقـــوي فـــي ســبــاق الــتــأهــل لــلــبــطــولــة والـــدفـــاع 

هاجم مدرب منتخب 
السودان التحكيم في 

القارة األفريقية

)Getty/سعادة نجوم الجزائر بالفوز في المباراة )خافيير سورانو

عــن لقبنا الــقــاري، وتــرســيــخ ثقافة الــفــوز في 
أدغــال أفريقيا«. وفي املجموعة الثالثة خسر 
أمــام مضيفه غانا بهدفني  الــســودان  منتخب 
ــيء فـــي لــقــائــهــمــا، بــضــربــة مــؤملــة  ــ مــقــابــل الشـ
ــتـــأهـــل إلـــى  ــقــــور الــــجــــديــــان« فــــي الـ آلمــــــال »صــ
نهائيات كأس األمــم. وتجمد رصيد منتخب 
السودان عند 3 نقاط في املركز الثالث، فيما 
تملك غانا 9 نقاط تحتل بها املركز األول في 
الجدول وتحتاج إلى 3 نقاط من أجل التأهل 

إلى البطولة القارية مبكرا.
ــدم املنتخب الــســودانــي عــرضــا جــيــدا رغــم  وقـ
الخسارة، وهــّدد مرمى غانا عدة مــرات، وكاد 
فــي 3 فــرص مباشرة عبر رمضان  أن يسجل 

رائـــعـــة، هــددنــا مــرمــى غــانــا عـــدة مــــرات ولــوال 
الــتــســرع وقـــلـــة الــخــبــرة لــســجــلــنــا فـــي مــلــعــبــه. 
غانا تقدمت عبر ركلة ثابتة وتسديدة أخرى، 
ــدأ فــــورا  ــبـ ــنـ ــا الــصــفــحــة وسـ ــنـ خـــســـرنـــا وطـــويـ
اإلعـــداد ملــبــاراة اإليـــاب والبــديــل أمامنا سوى 
لنا  سيكون  الــفــوز  حققنا  وإن  عليهم،  الــفــوز 

مكان آخر في سباق التصفيات«.
ــن نـــتـــائـــج املـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة،  ــدًا عــ ــيـ ــعـ وبـ
فــرضــت اإلثــــارة نفسها عــلــى نــتــائــج الجولة 
املجموعة  ففي  الــثــانــي،  الــيــوم  الثالثة خــال 
بتسوانا  على  الزامبي  املنتخب  فــاز  الثامنة 
بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف، ليحصد أول 3 نقاط 
آمــالــه في  لــه فــي رحلته باملجموعة وينعش 

عجب، وأحمد التاش ونصر عمر، وكان لقلة 
الخبرة دور كبير في عدم التسجيل، بخاف 
استقبال هدف مبكر بعد مرور 20 دقيقة فقط.

الفني  املــديــر  فيلود  الفرنسي  أكــد  مــن جانبه 
للمنتخب الــســودانــي تــأثــر فــريــقــه بــالــقــرارات 
لها  مــبــرر  ال  أخــطــاء  واحــتــســاب  التحكيمية، 
ومشكوك في صحتها لصالح غانا على مدار 
ــان مــصــدر  شـــوطـــي الـــلـــقـــاء، بــقــولــه »الــحــكــم كــ
ضغط معنوي كبير، شاهد الجميع ماذا فعل 
معي؟ ال بد من تدخل الكاف ومتابعة الواقعة 
والــتــحــقــيــق فــيــهــا، مــا حـــدث خـــروج كــامــل عن 

النص من الحكم وغير مقبول«.
وأضاف« خسرنا بسبب الخبرة، لعبنا مباراة 

التأهل مقابل نقطة لبتسوانا التي تراجعت 
إلى املركز الثاني.

ــة، حـــقـــق مــنــتــخــب  ــادســ ــســ وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الــ
الكاميرون فوزا كبيرًا على موزمبيق بأربعة 
لقائهما على ملعب  فــي  أهـــداف مقابل هــدف 
األول، لــيــرفــع رصـــيـــده إلـــى 7 نـــقـــاط، ويــتــقــدم 
للمركز األول، مقابل مقابل 4 نقاط ملوزمبيق 
صاحبة املركز الثاني، في حني تعادلت الرأس 

األخضر مع رواندا سلبيًا.
الكونغو  فــفــازت  التاسعة،  املجموعة  فــي  أمــا 
ــل ال شـــيء  ــابـ ــقـ ــدفـــني مـ ــهـ ــلـــى إســــواتــــيــــنــــي بـ عـ
ــلـــهـــمـــا بـــــرنـــــس إيـــــــبـــــــارا وغـــــونـــــيـــــور فــي  ســـجـ
الدقيقتني )77، و81(، ليرفع رصيد باده إلى 

6 نــقــاط بــوصــافــة املــجــمــوعــة. وفــي املجموعة 
الــحــاديــة عــشــرة، حقق منتخب ســاحــل العاج 
فوزًا صعبًا ومستحقا على مدغشقر بهدفني 
مقابل هــدف فــي لقائهما، مــا جعل »األفــيــال« 
يــرفــعــون رصــيــدهــم إلــى 6 نــقــاط، فيما تجمد 
رصــيــد مــدغــشــقــر عــنــد 6 نــقــاط فـــي الـــصـــدارة 

بفارق األهداف.
الغابون  فاز منتخب  الرابعة  وإلــى املجموعة 
عــلــى غــامــبــيــا بــهــدفــني مــقــابــل هــــدف، سجلها 
لــلــغــابــون، وغوبي  بــوانــغــا وبيير أوبــامــيــانــغ 
فاسو  بــوركــيــنــا  فـــاز منتخب  فيما  لــغــامــبــيــا، 
عــلــى مــــــاالوي بــثــاثــة أهــــــداف لـــهـــدف، ضمن 

منافسات املجموعة الثانية.
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يـــبـــدو ســـائـــق فـــريـــق مــرســيــدس 
الــبــريــطــانــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون 
عــلــى مـــشـــارف إنـــجـــاز جــديــد في 
رياضة فورموال 1، إذ تبدو الفرصة سانحة 
رقم  ومــعــادلــة  السابع  لقبه  لتحقيق  أمــامــه 
األسطورة األملاني ميكايل شوماخر، وذلك 
تركيا  جــائــزة  سباق  غمار  يخوض  عندما 
الكبرى غدا األحد، في املرحلة الرابعة عشرة 
مــن بــطــولــة الــعــالــم. وبـــات هاميلتون الــذي 
تــوج بطا مــع مــاكــاريــن عــام 2008، ثــم مع 
مرسيدس أعوام 2014 و2015 و2017 و2018 
إكــمــال  مـــن  ــى  ــ أدنـ أو  قـــوســـن  ــاب  قــ و2019، 
سيطرته على هذه الرياضة امليكانيكية عام 
2020 أيضًا. ويتقدم هاميلتون على زميله 
الفنلندي فالتيري بوتاس بفارق 85 نقطة 

هاميلتون 
واللقب السابع

يدخل سائق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون في تحٍد جديد برياضة فورموال 1، يتمثل بحصد 
اللقب السابع ومعادلة رقم األسطورة األلماني ميكايل شوماخر، عندما يخوض غمار سباق جائزة 
تركيا الكبرى، المرحلة الـ14 من بطولة العالم، وهو يتقدم فيه على زميله بوتاس بفارق 85 نقطة

3031
رياضة

تقرير

قبل أربــع جــوالت من انتهاء بطولة العالم، 
وبــالــتــالــي يــتــعــن عــلــيــه أن يـــكـــون مــتــقــدمــًا 
فـــي نــهــايــة ســـبـــاق تــركــيــا بـــفـــارق 78 نقطة 
وسيتوج  اللقب.  على  الوحيد  منافسه  عن 
هاميلتون باللقب إذا أنهى السباق متقدما 
على بوتاس في أي مركز، في املقابل يتعن 
زميله،  تتويج  تأجيل  أراد  إذا  األخير  على 
ــقـــاط فــــي ســبــاق  الـــتـــفـــوق عــلــيــه بــــفــــارق 8 نـ
األحــد. لكن مهمة الفنلندي تبدو صعبة ال 
لــم يتفوق على هاميلتون فــي 3  أنــه  سيما 
مــرات هــذا املوسم في 13 سباقًا حتى اآلن، 
وتــحــديــدا فــي الــنــمــســا وروســـيـــا وإيــطــالــيــا 
حــيــث تــمــت مــعــاقــبــة الــبــريــطــانــي فـــي هــذه 
ــه  ــابـ ــكـ ــبــــن الرتـ ــراقــ ــل املــ ــبـ الـــســـبـــاقـــات مــــن قـ
مخالفات في القيادة. وتبدو الطريق معبدة 

أمام هاميلتون لتحقيق رقم قياسي جديد. 
فــبــعــدمــا تــفــوق عــلــى األســــطــــورة شــومــاخــر 
من حيث عدد االنتصارات )93 للبريطاني 
مــقــابــل 91 لـــأملـــانـــي(، وفــــي الــصــعــود على 
الــتــتــويــج )162 مــقــابــل 152( وفــي  مــنــصــات 
السباقات  انطاق  لــدى  األول  املركز  انــتــزاع 
الــبــريــطــانــي معادلة  يــأمــل   ،)68 مــقــابــل   97(
ــقـــاب في  رقــــم شــومــاخــر مـــن حــيــث عــــدد األلـ
املنافسة  أن  وبما  مـــرات(.   7( العالم  بطولة 
بــن هاميلتون وبــوتــاس تكون  مــحــصــورة 
مــرســيــدس الــتــي تــوجــت بــلــقــب الــصــانــعــن 
تواليًا ضامنة  السابعة  للمرة  املوسم  لهذا 
إحراز لقب السائقن للسنة السابعة تواليا 
أيــضــا. واعــتــبــر الــســائــق الــبــرازيــلــي السابق 
فيليبي ماسا، أنه في حال توج هاميلتون 
باللقب السابع فيستحق أن يطلق عليه لقب 
»أفــضــل ســائــق عــلــى مــر األزمـــنـــة«. وأضـــاف 
»يــســتــطــيــع لــويــس أن يــكــون األفـــضـــل على 
ــــاق والــجــمــيــع ســيــتــحــدث عـــن إنــجــازه  اإلطـ
عــلــى مـــدى ســنــوات وســـنـــوات وربــمــا عقود 
وعقود«. وتطرق ماسا إلى إمكانية تجديد 
ــقـــده مــــع مــــرســــيــــدس الــــذي  ــعـ هـــامـــيـــلـــتـــون لـ
بــقــولــه »اعتقد  الــحــالــي  املــوســم  فــي  ينتهي 
بـــأنـــه فـــي صــــدد االســـتـــعـــداد لــتــمــديــد عــقــده 
لــســنــتــن أو ثـــاث وهـــو يــســتــحــق ذلـــك بكل 
بــارك«  »إسطنبول  تكن حلبة  ولــم  تــأكــيــد«. 
على الــروزنــامــة األولــويــة لــفــورمــوال 1 لعام 
2020 شــأنــهــا فــي ذلـــك شـــأن حــلــبــات آخــرى 
نــوربــورغــريــنــغ األملــانــيــة، بورتيماو  أمــثــال 
البرتغالية أو إيموال اإليطالية، لكن تفشي 
الذي  الحالي  املوسم  أربــك  فيروس كورونا 
شهد تغييرات عدة واالعتماد على حلبات 
لــم تكن مــتــواجــدة فــي البرنامج أصــا. لكن 
فورموال،  سباقات  عن  غريبة  ليست  تركيا 
الفئة في  ألنــهــا نظمت 7 سباقات فــي هــذه 
تــوتــو  وقـــــال   .2011 إلــــى   2005 مـــن  الـــفـــتـــرة 
وولـــف مــديــر مــرســيــدس »تــعــود فــورمــوال 1 
إلــى تركيا للمرة األولـــى منذ 9 ســنــوات ما 
يــعــنــي بــأنــنــا ســنــواجــه بــعــض األمــــور التي 
ــالـــذات تــوج  نــجــهــلــهــا«. وكــــان هــامــيــلــتــون بـ
ــر ينطبق على  عـــام 2010، واألمــ تــركــيــا  فــي 
عــام  )فـــيـــراري(  فيتل  سيباستيان  األملــانــي 
رايكونن  كيمي  املخضرم  والفنلندي   2011
)ألــفــا رومــيــو( عــام 2005. وكـــان هاميلتون 
قــد حــصــد مــؤخــرا ســبــاق جــائــزة الــبــرتــغــال 
الــكــبــرى، املــرحــلــة الثانية عــشــرة فــي بطولة 
العالم، ليكسر رقم األسطورة شوماخر في 

هاميلتون سيتوج باللقب 
إذا أنهى السباق متقدمًا 
على بوتاس في أي مركز

انسحاب دار التعظيم الماليزي من أبطال آسيا 
أكد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، أن نادي جوهور دار التعظيم بطل ماليزيا، انسحب من 
دوري أبطال آسيا، بعد رفض الحكومة املاليزية السماح له بالسفر إلى خارج البالد. وأغلقت 
القيود  انتشار فيروس كورونا، ولن ترفع  للحد من  مـــارس/آذار  الحدود في ماليزيا في 
للسماح للنادي باستكمال مشواره في املسابقة القارية التي تعود منافساتها في الدوحة 
األسبوع املقبل. وقال االتحاد القاري في بيان، إن نتائج مباريات بطل ماليزيا في البطولة 
ألغيت، وإن أهداف ونقاط هذه املباريات لن تحتسب في تحديد ترتيب فرق املجموعة في 
النهاية. وكان جوهور دار التعظيم ينافس في املجموعة السابعة التي تضم فيسيل كوبي 

الياباني وغوانغتشو إيفرغراند الصيني وسوون بلووينغز الكوري الجنوبي.

رسائل ضد العنصرية من العبي أميركا قبل مواجهة ويلز
نزل العبو املنتخب األميركي لكرة القدم، إلى أرض 
للفريق منذ فبراير/ أول مباراة دولية  امللعب، في 

شــبــاط املــاضــي، بــوضــع رســائــل ضــد العنصرية 
ــدرب  ــتـــدريـــب. وارتــــــدى العـــبـــو املــ ــتـــرات الـ عــلــى سـ
الــســتــرات خــالل النشيد الوطني  غــريــغ بــرهــالــتــر، 
قــبــل مــواجــهــة ويــلــز الـــوديـــة فـــي ســـوانـــزي، وجــثــا 
حركة  مع  تضامنا  البداية  قبل صافرة  الفريقان 
حياة السود مهمة. وقال الفريق في بيان »الهدف 
للتحرك  االجتماعي  التواصل  وسائل  إلهام  كــان 
ضــد هــذه املــشــاكــل، كــل الــالعــبــن وضــعــوا شعار 
)كـــن جــــزًءا مــن الــتــغــيــيــر( عــلــى الــجــانــب األمــامــي 
الرسائل »اتحدوا ألجل  من السترات«. وتضمنت 
الحقيقة« و»الحب في الكل« و»أقوى معا« و»انهوا 

عنف الشرطة«.

كورونا يبعد مينينو عن تشكيلة البرازيل
أعلن طبيب املنتخب البرازيلي لكرة القدم، استبعاد العب وسط بامليراس غابريال مينينو 
من التشكيلة املدعوة لخوض تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة الى مونديال 2022، وذلك 
بسبب إصابته بفيروس كورونا. وأوضح الطبيب رودريغو السمار »خالل الفحوصات 
اآلخرين  الالعبن  فحوصات  جميع  موجبة.  مينينو  فحص  نتيجة  جــاءت  أجــريــت،  التي 
كانت سالبة«، مضيفا أن مينينو )20 عاما( »لم تظهر عليه أعــراض« الفيروس التاجي. 
وتابع الطبيب أنه »وضع في الحجر اإلنفرادي وسيجرى فحوصات جديدة قبل الرحلة إلى 

األوروغواي« ملواجهة منتخب بالدها الثالثاء في مونتيفيديو.

قرعة نارية للكبار في بطولة الماسترز للتنس
أســـفـــرت قــرعــة بــطــولــة املــاســتــرز الــخــتــامــيــة لــكــرة 
املضرب عن وقوع اإلسباني رافايل نادال املصنف 
اليوناني  ضمت  قــويــة  مجموعة  فــي  عامليا  ثانيا 
ســتــيــفــانــوس تــســيــتــســيــبــاس الــــســــادس وحــامــل 
اللقب والنمساوي دومينيك تييم الثالث ووصيف 
النسخة األخيرة وبطل الواليات املتحدة املفتوحة 
والروسي أندريه روبليف الثامن. ولم تكن القرعة 
رحــيــمــة أيـــضـــا بــالــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
فــي مجموعة صعبة  أوقــعــتــه  عــاملــيــا، حيث  األول 
الرابع  دانيل مدفيديف  الروسي  إلى جانب  أيضا 
السابع واألرجنتيني  ألكسندر زفيريف  واألملاني 
بالذكرى  واحتفاال  التاسع.  شفارتسمان  دييغو 
العالم  فــي  العبن  ثمانية  أفضل  سنويا  تجمع  التي  الختامية  البطولة  إلطــالق  الخمسن 
الــجــاري، تم اطــالق اســم »طوكيو  الثاني/نوفمبر  واملــقــررة في لندن بن 15 و22 تشرين 
ديوكوفيتش.  مجموعة  على   »2020 و»لــنــدن  نـــادال،  ضمت  التي  املجموعة  على   »1970
اإليطالية  تورينو  إلى  اإلنكليزية  العاصمة  من  التي ستنتقل  البطولة  منافسات  وستقام 
بدءا من العام املقبل، في قاعة »أو 2 أرينا« في لندن خلف أبواب موصدة عمال باإلجراءات 

املتخذة في اململكة املتحدة جراء تفشي فيروس كورونا في البالد.

األميركي جورجيان يقود سلة أستراليا للمرة الثالثة
األسترالي في  السلة  برايان جورجيان منتخب كرة  املخضرم  األميركي  املــدرب  سيقود 
الفريق ملدة 3  الثالثة، بعد توليه تدريب  األلعاب األوملبية في طوكيو الصيف املقبل للمرة 
سنوات. وجاء تعين جورجيان )67 عاما( في املنصب عقب استقالة مواطنه بريت براون 
املقبل بسبب جائحة  العام  إلى  األوملبياد  تأجيل  بعد  املاضي  األول  أكتوبر/ تشرين  في 
األسترالي  السلة  دوري  مــدرب على مستوى  أنجح  وهــو  لجورجيان  كــوفــيــد-19. وسبق 
قيادة املنتخب في دورة أثينا األوملبية 2004 وفي أوملبياد بكن في 2008. وفي أثينا احتل 
املنتخب األسترالي املركز التاسع بينما احتل املركز السابع في بكن. وفي الدورة املؤجلة 

ستسعى أستراليا للفوز بأول ذهبية أوملبية في املشاركة رقم 15 باأللعاب.

مــبــاراة في بطولة األنــديــة األوروبــيــة، وسجل 10 أهــداف في 
موسم 2002-2003 من الــدوري األملاني. كان أفضل هداف 
لحصد شتوتغارت  الرئيسية  األســبــاب  مــن  وواحـــد  أملــانــي 
ــادر الــالعــب فــي االنــتــقــاالت  ــدوري. غــ ــ ــ لــلــمــركــز الــثــانــي فــي ال
الصيفية لعام 2005 وانضمم لشالكه، وجاء كأفضل هداف 
للفريق في الفترة ما بن 2005-2008، في حن حقق الفريق 
ثالث مشاركات متتالية في دوري أبطال أوروبا. في 9 مايو/ 
أيـــار 2010 أعــلــن كــورانــي انــتــقــالــه لــصــفــوف فــريــق دينامو 
موسكو الروسي، حيث وقع عقدا ملدة ثالث سنوات، وبعدها 
جــدد عقده مع دينامو حتى عــام 2015، حيث أصبح قائد 
ديسمبر/   9 فــي  لدينامو  هــدفــن  فــي 2012. سجل  الفريق 
كانون األول 2012. بعد انتهاء عقده مع دينامو موسكو في 
صيف عــام 2015، عــاد  كوراني إلــى أملانيا ووقــع مع فريق 
هوفنهايم في 24 يوليو/ تموز 2015 بصفقة ملدة عام، قبل 

أن يعلن كوراني اعتزاله في 24 مارس /آذار 2017. دوليا، بدأ 
باللعب مع منتخب أملانيا خالل التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كــأس األمـــم األوروبـــيـــة 2004 ضــد ليتوانيا فــي 29 مــارس 
2003، وسجل هدفا على أيسلندا، ولعب مع املانشافت في 
بطولة كأس القارات 2005 ولكن لم يتم اختياره لكأس العالم 
الــفــتــرة 2006-2007، تــم اســتــدعــاؤه  أملــانــيــا. فــي  2006 فــي 
للفريق الوطني، وسجل خالل املباراة التي فازت فيها أملانيا 
3-1 على سويسرا في 7 فبراير/ شباط 2007، في مباراة 
ودية. وأحرز هدفن في تصفيات كأس األمم األوروبية 2008 
ضد جمهورية التشيك. في 2008، تم استبعاد كوراني من 
الفريق املكون من 18 العبا ملواجهة روسيا، وبعد مشاهدة 
الشوط األول من املدرجات، غــادر امللعب ولم يعد إلى فندق 
الفريق. وبعد هذا الحادث، قال مدرب املنتخب األملاني يواكيم 

لوف إنه لن يختار كوراني مرة أخرى.

أيوب الحديثي

ولد كيفن كوراني في 2 مارس/ آذار 1982 بريو دي جانيرو 
بالبرازيل من أب أملاني وأم بنمية. هو العب كرة قدم أملاني لعب 
مع العديد من األندية في البوندسليغا وأوروبــا. بدأ كوراني 
لعب كرة القدم في عام 1988 لصالح نادي سيرانو في مدينة 
بيتروبوليس بالبرازيل عندما كان عمره ست سنوات، وفي 
عام 1993 انتقل إلى نــادي الس بروميساس البنمي، حيث 
لعب ملدة عام واحد قبل العودة إلى سيرانو، ثم خاض كوراني 
تجربة جديدة مع الس بروميساس في عام 1996. بعد عام 
انتقل إلى أملانيا، والتحق بفريق شباب شتوتغارت، بعد لعبه 
بعض املباريات مع املنتخب األملاني لكرة القدم تحت 21 سنة، 
وقع أول عقد احترافي له معه في عام 2001. لعب كوراني 
99 مباراة لشتوتغارت وسجل 40 هدفا، كما شارك في 22 

كيفن كوراني

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
ألماني شارك مع 

منتخب بالده في 
مناسبات عدة 

ولعب لفريقي 
شتوتغارت 

وشالكه قبل أن 
يخوض تجربة مع 

دينامو موسكو 
الروسي

مرسيدس ضامنة 
إلحراز لقب السائقين 
للسنة السابعة 
تواليًا )خوسي سينا/
)Getty

فورموال  لسباقات  العالم  بطولة  في  المنافس  وليامز،  فريق  كشف 
أصيب  الفريق  رئيس  بأعمال  القائم  روبرتس  سايمون  إن  للسيارات،   1
المقبل.  األسبوع  الكبرى  تركيا  جائزة  سباق  عن  وسيغيب  بكوفيد-19، 
وقال وليامز، متذيل ترتيب البطولة قبل 4 سباقات على نهاية الموسم 
الحالي، إن روبرتس لم يسافر إلى إسطنبول ولم يكن على اتصال وثيق 
األسبوع  وليامز  فريق  وقــال  بالفريق.  اآلخرين  األعضاء  من  أي  مع 
الماضي، إنه سجل العديد من اإلصابات بكورونا خالل آخر سباقين في 

البرتغال وإيطاليا.

كورونا يضرب فريق وليامز

وجه رياضي

عــدد مـــرات الــفــوز ويــدخــل تــاريــخ املسابقة، 
محققا فوزه الثاني والتسعن في مسيرته. 
وتـــفـــوق هــامــيــلــتــون، عــلــى زمــيــلــه بــالــفــريــق 
فالتيري بوتاس الذي جاء في املركز الثاني 
متأخرا عنه بفارق 25 ثانية، محققا الفوز 
الثامن هذا املوسم بعد ستيريا في النمسا 
واملـــجـــر وبــريــطــانــيــا وإســبــانــيــا وبــلــجــيــكــا 
ــة وإيــــفــــل األملـــانـــيـــة،  ــيـ ــالـ ــطـ ــا اإليـ ــانـ ــكـ وتـــوسـ
الترتيب العام بعدما  ومــعــززا صــدارتــه في 
رفـــع رصـــيـــده إلـــى 256 نــقــطــة، فــيــمــا يحتل 
بــوتــاس املــركــز الــثــانــي بـــــ179 وفــيــرشــتــابــن 
بطولة  على  القائمون  وكــان  ـــ162.  بـ الثالث 
الــعــالــم فــورمــوال 1 لــلــســيــارات، قـــرروا إلغاء 
ــقـــررة فـــي املــوســم  أربـــعـــة ســبــاقــات كـــانـــت مـ
ــالـــي بـــاألمـــيـــركـــيـــتـــن، بــســبــب فـــيـــروس  الـــحـ
كــورونــا، فيما أضــافــوا ثــاثــة ســبــاقــات في 
إيــمــوال  مــن بينها ســبــاقــا حلبتي  أوروبـــــا، 
اإليطالية ونوربرغرينغ األملانية إلى جدول 
كـــنـــدا،  فــــي  إلــــغــــاء ســـبـــاقـــات  2020. وجــــــرى 
وتــكــســاس، واملــكــســيــك، والـــبـــرازيـــل، نتيجة 
فــيــروس كــورونــا والقيود  اســتــمــرار تفشي 
املــحــلــيــة املــفــروضــة مـــن أجـــل الــحــفــاظ على 
السيارات.  ريــاضــة  وأســـرة  املجتمع  سامة 
وبــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــســبــاقــات املستبعدة 
من جدول 2020 األصلي 11 سباقًا، ليتألف 
اآلن من 13 سباقًا. وانطلق  املعدل  الجدول 
املـــوســـم بــروزنــامــتــه املـــعـــّدلـــة فـــي الــخــامــس 
التي  النمسا،  في  املاضي  تموز/يوليو  من 
سباقن  سبيلبرغ  حلبة  عــلــى  اســتــضــافــت 
إلى  االنــتــقــال  قبل  متتالين،  أسبوعن  فــي 
الـــ19 منه، ومــن بعدها بريطانيا  املجر في 
التوالي  على  مرحلتن  أيضا  شهدت  التي 
في الثاني والتاسع من شهر آب/أغسطس 
كل  أقيمت  حيث  سيلفرستون،  حلبة  على 

السباقات خلف أبواب موصدة.  
وفـــــــي هـــــــذا اإلطـــــــــــار، كــــشــــف املـــــديـــــر الــــعــــام 
ــاري  في  ــ لــســبــاقــات فـــورمـــوال 1، تــشــيــس كـ
تـــصـــريـــحـــات عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو: »الـــســـبـــاقـــات 
األولـــى مــن دون جــمــهــور، ولكننا نــأمــل أن 
ا مــن الــفــاعــلــيــات مع  يــكــون الــجــمــهــور جــــزًء
مـــا زال علينا  الــزمــنــي.  الـــجـــدول  اســتــمــرار 
العمل على بعض اإلجراءات مع الفرق ومع 
شركائنا للدخول والعمل في كل دولة«. في 
املقابل، نّبه كــاري إلى أن األولوية ملنظمي 
سباقات فورموال 1 ضمان صحة وسامة 
في  السباقات،  في  املعنين  األشخاص  كل 
وقت أن كل الخطط امُلتفق عليها قد تتغير 
ــا« في  وفـــقـــًا ملــــدى تـــطـــور فـــيـــروس »كــــورونــ

الفترة القادمة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أعلن االتحاد الفرنسي لكرة القدم، إصابة مهاجم منتخب بالده وفريق موناكو وسام بن 
يدر بفيروس كورونا، ليتم سحبه من التشكيلة املدعوة ملواجهة البرتغال اليوم السبت 
ضمن الجولة الخامسة قبل األخــيــرة مــن دوري األمــم األوروبــيــة. وأوضـــح االتــحــاد في 
بيان له أن االختبار الذي خضع له العب موناكو للكشف عن فيروس »كوفيد-19« جاء 
موجبا، مضيفا: »لم يشارك وسام بن يدر في التدريبات على استاد فرنسا. وقد وضع 
»الديوك«  الالعبن في صفوف  العديد من  الصحي في وقــت مبكر«. وكــان  الحجر  في 
قد أصيبوا بالفيروس في أوقات سابقة، أبرزهم كيليان مبابي وبول بوغبا، والحارس 

ستيف مانداندا وحسام عوار، وليو دوبوا.

صورة في خبر

كورونا يبعد بن يدر
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