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أبدى السائق القطري ناصر العطية الفائز 
باملرحلة الـ11 وقبل األخيرة من رالي داكار فئة 

السيارات أسفه ألن األداء الجيد لسيارته ال 
ينعكس على النتيجة العامة. وقال العطية: »أنا 

سعيد لوصولي لليوم الـ11 من رالي داكار من 
دون أي مشكلة ميكانيكية. لكن ومثلما حدث 

العام املاضي نحن نعاني مع اإلطارات، عانينا من 
العديد من الثقوب إذا كان هذا يعطلك نحو دقيقة 

هدر«.
ُ
ونصف فهذا كثير من الوقت امل

طلق منصة »نتفليكس« فيلمًا وثائقيًا 
ُ
ست

عن حياة األسطورة بيليه في شهر شباط/
فبراير املقبل، وذلك وفقًا ملا أعلنه أسطورة كرة 
القدم البرازيلية. وقال بيليه في رسالة نشرها 
عبر حساباته في التواصل االجتماعي »قريبًا 

سأمتلك فرصة استعادة ذكرياتي. في 23 شباط 
املقبل سُيعرض تاريخي من خالل فيلم وثائقي 

من إنتاج NetflixBrasil«. وسيتناول الفيلم 
الوثائقي فترة 12 سنة لبيليه.

أعلن املجلس االنتخابي لفريق برشلونة قبول 
أوراق ترشح كل من خوان البورتا وفيكتور فونت 

وتوني فريشا بشكل رسمي النتخابات رئاسة 
النادي، واملنتظر إقامتها يوم 24 كانون الثاني/ 

يناير. وصّدق املجلس على أوراق ترشح البورتا، 
صاحب أكبر عدد من التوقيعات بـ10 آالف و272 

توقيعًا )تم قبول 9 آالف و625 منها( يليه فيكتور 
فونت )4.431 توقيعًا من أصل 4.713( ثم توني 

فريشا )2.634 من أصل 2.822(.

ناصر العطية: عانينا من 
مشكلة اإلطارات في 

هذه المرحلة
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عّمان ـ العربي الجديد

استطاع فريق الوحدات حسم لقب 
الدوري األردني لكرة القدم رسميًا 
في الجولة املاضية، يوم فاز على 
نــظــيــره ومــــطــــارده املـــبـــاشـــر الـــجـــزيـــرة بــهــدف 
مواجهة  قبل  العشرين،  الجولة  خــالل  نظيف 
غريمه التقليدي الفيصلي اليوم في لقاٍء قد ال 
يكون مهمًا على مستوى الترتيب، لكنه مهٌم 

لجماهير الناديني العريقني والالعبني.
كان نادي الوحدات بقيادة مدربه وابن النادي 
عبد الله أبو زمع قد وصل للنقطة رقم 50 في 
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الفوز  بعد  الفيصلي  مــواجــهــة  قبل  الــصــدارة 
األخير في الجولة املاضية، تاركًا الجزيرة في 

الوصافة برصيد 38 نقطة.
ويتطلع الوحدات لالحتفال باللقب رقم 17 في 
تاريخه، بعدما استطاع تعطيل خطط الجزيرة 
قبل  البطولة  حسم  أو  اللقب  على  للمنافسة 

وقت.
وعـــزز مــدربــه أبــو زمــع رصــيــده على مستوى 
ألقاب الدوري بعدما وصل للنجمة الثالثة في 
مسيرته، ليصبح أكثر مدرب يتوج بالدوري 

مع الفريق على مّر التاريخ.
ــي لــكــرة الــقــدم قــد رفــض  وكـــان االتــحــاد األردنــ

الطلب الذي تقّدم به نادي الوحدات بحضور 
 
ً
250 مشجعًا فقط مراسم تتويج الفريق بطال

للدوري األردني.
وجاء في الكتاب الذي أرسله االتحاد، بحسب 
الناطق اإلعالمي لنادي الوحدات محمد غنام 
»نـــود إعــالمــكــم، بــعــدم إمــكــانــيــة تلبية طلبكم 
املــتــضــمــن الــســمــاح لـــــ250 شــخــصــًا، للحضور 
واملــقــرر  املحترفني،  لـــدوري  الختامية  املــبــاراة 
ــادي  ــنــ الــ ــق  ــريــ فــ أمــــــــام   2021/1/16 الـــســـبـــت 
استدامة  تعليمات  مــع  لتعارضه  الفيصلي، 
والتعليمات   ،2020 للموسم  الكروي  النشاط 
الصادرة عن الجهات الصحية، واملركز الوطني 

لألمن وإدارة األزمات«.
وستكون هذه املرة األولى في تاريخ الوحدات 
الــتــي ســيــتــوج فيها فــي مــدرجــات خــاويــة من 
الذين اعتادوا االحتفاالت حتى  الكثر  عشاقه 
الصباح في ليلة تتويج ناديهم املفضل بأغلى 
األلقاب املحلية، لتتواصل معاناة األندية في 
هذا املوسم حتى مع ختامه، في الوقت الذي 
يستعد فيه »األخــضــر« ملشاركة تاريخية في 

دوري أبطال آسيا املوسم الجديد كأول فريق 
يمثل األردن في تلك املسابقة على اإلطالق.

رسالة النادي للجماهير
ــدات رســــالــــة إلـــى  ــ ــــوحــ بــــــــدوره وّجـــــــه نـــــــادي الــ
جـــمـــاهـــيـــره قـــبـــل انــــطــــالق احـــتـــفـــاالت الــفــريــق 
األردني بالتتويج بلقب دوري املحترفني الذي 

حسمه قبل جولتني من نهاية املسابقة.
ونشر النادي رسالة على موقعه الرسمي طالب 
فيها جماهيره »باملحافظة على شروط األمن 
الصحي املجتمعي«، وتنفيذ إجراءات السالمة 
بطل  بلقب  بفريقها  احــتــفــاالتــهــا  فــي  الــعــامــة 

أبو زمع سيحتفل 
بلقبه الثالث كمدرب 

في الدوري األردني

تأجلت مباراة إنديانا 
بايسرز وفينيكس صانز 

بسبب كورونا

الدوري، عقب مباراته األخيرة أمام الفيصلي 
مساء السبت، على استاد عمان الدولي«.

الــجــمــاهــيــر  عـــلـــى  الـــــوحـــــدات  إدارة  وشـــــــددت 
»ضرورة االلتزام بارتداء الكمامات، والتباعد 
ألوامــر  تنفيذًا  التجمعات  وعـــدم  االجتماعي 
الدفاع األردنية الرسمية، واإلجراءات الصحية 
من قبل وزارة الصحة األردنية ولجنة األوبئة، 
ومراعاتها للظرف الوبائي االستثنائي« للحد 
الناطق  فــيــروس كــورونــا بحسب  انتشار  مــن 

اإلعالمي للنادي محمد غنام.
وتتواصل معاناة األندية في هذا املوسم حتى 
مــع ختامه فــي ظــل غــيــاب الــدعــم الجماهيري 
ــالــــي  ــلــــدخــــل املــ ــة لــ ــيــ ــمــ ــّكــــل أهــ الـــــــــذي كـــــــان يــــشــ
لصناديقها الخاوية، في الوقت الذي يستعد 
فــي دوري  تاريخية  ملــشــاركــة  »األخــضــر«  فيه 
أبطال آسيا املوسم الجديد كأول فريق يمثل 

األردن في تلك املسابقة على اإلطالق.
وكان مدرب فريق الوحدات األردنــي عبد الله 
أبو زمع قد قّدم وعدًا لجماهير الفريق بتقديم 
أبطال  أداء مشرف ومؤثر في مسابقة دوري 

وضــــع هــيــوســن روكـــتـــس صــفــقــة األســـبـــوع 
ــا بـــعـــد جــيــمــس  ــره وبــــــدأ حــقــبــة مــ ــهـ خـــلـــف ظـ
هـــاردن بــفــوز أول خـــارج قــواعــده فــي بطولة 
ـــدوري األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــني حـــني تغلب  الـــ
عــلــى ســـان أنــتــونــيــو ســبــيــرز بــنــتــيــجــة )109 
كــريــســتــيــان  ــاراة  ــبــ املــ ــل  – 105(، وســـجـــل رجــ
في  لــروكــتــس  متابعة   15 مــع  نقطة   27 وود 
املباراة، غداة اإلعالن عن رحيل هداف دوري 
املواسم  السلة األميركي للمحترفني في  كرة 
الثالثة األخيرة إلى بروكلني نتس في صفقة 

ضخمة شملت ناديني آخرين.
من جهته سجل ستيرلينغ براون 23 نقطة، 
في وقت حقق فيه جايساين تايت 13 نقطة 
و10 تمريرات حاسمة لهيوسن الذي تعرض 
لــخــســارات مــتــتــالــيــة عــلــى أرضــــه أمــــام لــوس 
أنجليس اليــكــرز، وردًا على ســـؤال حــول ما 
كان عليه الشعور في غرفة مالبس روكتس 
بعد يــوم مــن إعــالن الصفقة الضخمة، ربط 
ــتـــســـالم لــنــجــم  ــــدم االسـ ــــك بــعــقــلــيــة عـ وود ذلـ

ــبـــح مــحــتــرفــًا مــع  لــلــمــحــتــرفــني، مـــنـــذ أن أصـ
ــــام 2015،  فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز عـ
ثــم ضــمــه فــريــق هــيــوســن فــي شــهــر تشرين 
ثـــالث ســنــوات،  ملـــدة  الــثــانــي/ نوفمبر بعقد 
ــتــــرويــــت  ــا لــــعــــب 62 مــــــبــــــاراة مـــــع ديــ ــعــــدمــ بــ

بيستونز املوسم املاضي.
وظــهــر وود ألول مــرة مــع روكــتــس فــي شهر 
ــانـــون األول/ ديــســمــبــر عــنــدمــا ســجــل 31  كـ
نقطة و13 متابعة وثالث تمريرات حاسمة، 
ترايل  بــورتــالنــد  أمـــام  فريقه  وعندها خسر 
الــفــوز األخــيــر  بـــاليـــزرز )128 – 126(. وكـــان 
ممتعًا جــدًا، خصوصًا أن فــوز روكتس جاء 
الربعني  فــي   )45  –  52( متخلفًا  كــان  بعدما 

الثاني والثالث.
وارتـــــــــدت تـــســـديـــدة نـــجـــم تـــوتـــنـــهـــام ديـــمـــار 
ــتــــراب الـــوقـــت مـــن الــنــهــايــة،  ديــــــــروزان مـــع اقــ
قــبــل أن تــعــصــى عـــن الـــدخـــول لــتــمــنــح الــفــوز 

لروكتس.
وفي مباراة أخرى أحرز البديل شيك ميلتون 
31 نقطة ليقود فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز 
لفوزه الثاني في ثالثة أيام على ميامي هيت 
 .)108 –  125( عــلــى ضــيــفــه  انــتــصــر  بــعــدمــا 
وجاءت املباراة مختلفة عن تلك التي انتصر 
وقـــت  بـــعـــد   )134  –  137( ســـيـــكـــســـرز  فــيــهــا 
الفريقان  الثالثاء عندما تبادل  إضافي يوم 

التقدم 16 مرة.
وتغّيرت النتيجة 5 مرات في بداية متكافئة 
نــقــاط متتالية  أحـــرز سيكسرز تسع  أن  إلــى 
لينهي الربع األول )38 – 30( بفضل تسجيل 
نــقــاط. وأحــكــم صاحب األرض  ميلتون تسع 
ســيــطــرتــه عــلــى زمــــام األمــــور ووصــــل الــفــارق 
الثالث في  الربع  إلــى 25 نقطة في منتصف 
ظل معاناة هيت من غياب جيمي باتلر وبام 

أديبايو.
ولــم تفلح مــحــاوالت ميامي هيت أمــام دفاع 
سيكسرز الذي حقق انتصاره التاسع في 13 
الثاني في  املركز  ليحتل  املوسم  هــذا  مباراة 
الــقــســم الــشــرقــي خــلــف بــوســطــن سيلتيكس. 
ــل الــلــقــب،  ــامـ ــيـــف حـ ــيـــت، وصـ ــذا وتـــلـــقـــى هـ ــ هـ
ليحتل  مباريات   10 فــي  السادسة  الخسارة 
املركز 11 في الشرق. وبعد تسجيله 45 نقطة 
واستحواذه على 16 كرة مرتدة يوم الثالثاء 
ــرونـــي جــــويــــل إمـــبـــيـــد العـــب  ــيـ ــامـ ــكـ اكـــتـــفـــى الـ
نقاط واالستحواذ  سيكسرز بتسجيل تسع 

على خمس كرات مرتدة فقط.
سيكسرز  مسجلي  قــائــمــة  ميلتون  وتــصــدر 
ولــه 31 نقطة، فــي وقــت حقق األســتــرالــي بن 
مـــزدوجـــة بتسجيل عشر  أرقــــام   3 ســيــمــونــز 
نــقــاط واالســتــحــواذ عــلــى عــشــر كـــرات مــرتــدة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى 12 تــمــريــرة حــاســمــة، وكـــان 

الــثــانــي ملنافسات بطولة  الــيــوم  لــم يشهد 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــيــد الــقــامــة حــالــيــًا في 
مــنــتــخــب  انــــفــــرد  إذ  ــفــــاجــــآت،  مــ أي  مـــصـــر 
السابعة، بعد  املجموعة  السويد بصدارة 
فوزه على مقدونيا الشمالية في لقائهما 
ضمن الجولة األولى، ليحصد أول نقطتني 
لــه فــي ســبــاق املــونــديــال وحــقــق املنتخب 
الفرنسي فوزه األول، كما وحسم منتخب 

الجزائر كالسيكو العرب.
فـــي الـــبـــدايـــة ضــمــن مــنــافــســات املــجــمــوعــة 
ــاز املــنــتــخــب الـــســـويـــدي عــلــى  ــ الـــســـابـــعـــة فـ
نظيره املقدوني )32 – 20(، وأنهت السويد 
الشوط األول متقدمة )16 – 11( وحافظت 
الثاني، وحققت  الــشــوط  فــي  تفوقها  على 
بــفــارق  الــقــمــة  لــتــتــصــدر  الـــفـــوز )32 – 20( 
الوصيف  املــصــري  املنتخب  عــن  األهــــداف 
 ،)29  –  35( تشيلي  منتخب  عــلــى  الــفــائــز 
ونال هانزو باني نجم املنتخب السويدي 

لقب رجل املباراة.
في املقابل استهل املنتخب الفرنسي ثالث 
ــواره فـــي الــبــطــولــة  الــنــســخــة الــســابــقــة مـــشـ
الوصيف  النرويجي  نظيره  على  بالفوز 
)28 – 24(، في الجولة األولى من منافسات 
ــــوط أول  ــعـــد شـ املـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة. وبـ
متقارب في املستوى انتهى بالتعادل )13 
بالتفوق  »الــديــوك«  منتخب  نجح   ،)13  –
الــثــانــي ليضمنوا  الـــشـــوط  خــــالل أحـــــداث 
ــد بــــارديــــن ويــســلــي  ــاط الـــلـــقـــاء. وحـــصـ ــقـ نـ
ــارس مــرمــى املنتخب الــفــرنــســي جــائــزة  حـ
أفضل العب في املباراة، بعد األداء الرائع 
الذي ظهر به من خالل تصديه لـ18 كرة من 

أصل 40 على مرماه وبنسبة تصد 45 %.
فــاجــأت سويسرا  املــجــمــوعــة نفسها  وفـــي 
النمسا  جــارتــهــا  األخــيــرة  اللحظة  ضيفة 
سويسرا  وشــاركــت   ،)25  –  28( وهزمتها 
انسحاب  بسبب  الــبــطــولــة  انــطــالق  عشية 
املتحدة جــراء تداعيات فيروس  الــواليــات 

كورونا على منتخبها.
الظهر  بعد  السويسري  املنتخب  ووصـــل 
إلى القاهرة فاتجه مباشرة الى صالة »6 
أوكــتــوبــر« دون املـــرور فــي فندقه، وحصد 
أنـــــــدي شـــمـــيـــدت )7 أهــــــــــداف( لـــقـــب رجـــل 
املــــبــــاراة خــــالل انـــتـــصـــار فـــريـــقـــه. ويــلــتــقــي 

 في صفوف 
ً
دنكان روبنسون األكثر تسجيال

هيت برصيد 22 نقطة وتبعه جابي فينسنت 
وله 21 نقطة وفي مباراة أخرى، حقق كريس 
بتسجيله  فــي مسيرته  أداء  أفــضــل  بــاوتــشــر 
25 نــقــطــة و10 مــتــابــعــات، لــيــقــود تــورونــتــو 
الفوز على تشارلوت هورنتس  رابــتــورز في 

.)108 – 111(
دومــانــتــاس سابونيس  بورتالند سجل  فــي 
إنديانا  فــريــق  ليقود  متابعة  و15  نقطة   23
باليزرز،  ترايل  مضيفه  على  للفوز  بايسرز 
الذي خسر خدمات العبه يوسف نوركيتش 
لـــكـــســـر فـــــي مـــعـــصـــمـــه، وأضــــــــــاف مـــالـــكـــولـــم 
بروغدون 25 نقطة وسبع تمريرات حاسمة 

لبايسرز.
ـــ25 نقطة فــي الــربــع  وحــقــق إنــديــانــا تــقــدمــًا بـ
الثاني وحافظ على ذلك التقدم طوال املباراة، 
زداميان  كاككولوم  من سي جي  كل  وسجل 
لـــيـــالرد 22 نــقــطــة لــصــالــح بــــاليــــزرز، قــبــل أن 
يتوجه نوركيتش إلى غرفة املالبس في الربع 
األيمن،  املباراة ممسكًا بمعصمه  الثالث من 

ليعلن باليزرز الحقًا أنه أصيب بكسر.
في املقابل أجلت رابطة الدوري مباراة نهاية 
ــا بــني إنــديــانــا  األســـبـــوع الــحــالــي فــي أريـــزونـ
بـــايـــســـرز وفــيــنــيــكــس صـــانـــز جـــــراء فــيــروس 
كــورونــا املستجد. وقــالــت الــرابــطــة فــي بيان 
إن مباراة السبت على ملعب فينيكس صنز 
أريــنــا قــد تــم تــأجــيــلــهــا، وفــقــًا لــبــروتــوكــوالت 

الصحة والسالمة في الدوري.
ــربـــت الــجــائــحــة  وجــــــاء الـــتـــأجـــيـــل بـــعـــدمـــا ضـ
 من 

ً
فــريــق صنز ولــم تــتــرك لــه إال عـــددًا قليال

الالعبني املتاحني. وهي املباراة الثامنة التي 
تضطر الرابطة الى تأجيلها بسبب فيروس 
»كــورنــنــا« بــعــد ثــالثــة أســابــيــع عــلــى انــطــالق 
األول/ ــانــــون  كــ  22 مـــنـــذ  وتـــحـــديـــدًا  املــــوســــم 

ديــســمــبــر املـــاضـــي، وتـــأتـــي فـــي الـــوقـــت الـــذي 
قــامــت فــيــه رابــطــة الــــدوري ورابــطــة الالعبني 
بــتــحــديــث بـــروتـــوكـــوالت الــصــحــة والــســالمــة 
ــهــــدف وقـــف  ــاء بــ ــالثــ ــثــ لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا الــ

انتشاره.
ــات الـــــــــدوري بــمــواجــهــة  ــاريــ ــبــ ـــســـتـــكـــمـــل مــ

ُ
وت

ــــو ســـبـــيـــرز  ــيـ ــ ــــونـ ــــطـ ــــني ســـــــــان أنـ ــ مــــنــــتــــظــــرة بـ
وهــيــوســن روكـــتـــس وبــروكــلــني نــيــتــس ضد 
ــدو مــاجــيــك. فــي وقـــت يلعب  ــ مــنــافــســه أورالنــ
تورونتو رابتورز ضد تشارلوت هورنيتس 
ويواجه فريق ممفيس غريزليز فيالديلفيا، 
أما واشنطن ويــزاردز فيلعب ضد كليفالند 
سلتيكس  بوسطن  يلعب  بينما  كافالييرز، 
ويــــلــــعــــب داالس  ــيــــكــــس  نــ ــــورك  ــويــ ــ ــيــ ــ نــ ضــــــد 

مافريكس ضد شيكاغو بولز.
)فرانس برس(

مع  املقبلة  الجولة  فــي  الفرنسي  املنتخب 
نظيره النمساوي، في وقت يلعب منتخب 

النرويج مع نظيره السويسري السبت.

كالسيكو عربي للجزائر
ــلــــى الــــجــــار  فـــــــاز املـــنـــتـــخـــب الـــــجـــــزائـــــري عــ
املـــغـــرب فـــي افـــتـــتـــاح مـــبـــاريـــات املــجــمــوعــة 
فــي كالسيكو عربي  الــســادســة )24 – 23( 
خــــالــــص. وســـيـــطـــر مــنــتــخــب املــــغــــرب عــلــى 
مجريات الشوط األول )15-8( وفي الثاني 
تــحــســن الــثــعــالــب، وعـــــادوا بــالــنــتــيــجــة من 
خـــالل الــهــجــمــات املــرتــدة وحــســمــوا اللقاء 

لصالحهم بفارق هدف.
وتـــعـــرض ثـــالثـــي املـــغـــرب أمــــني بـــن طــالــب 
ومهدي إسماعيلي وهشام حكيمي للطرد 
املباشر في اللقاء، بعد رجوع حكم اللقاء 
الدنماركي هانسن مادس لتقنية الفيديو، 
بـــعـــد تـــدخـــالتـــهـــم الـــعـــنـــيـــفـــة عـــلـــى العـــبـــي 
إدريــســي حارس  ياسني  الجزائر. وحصد 
املباراة بعد تصدياته  املغرب جائزة لقب 

املميزة رغم خسارة فريقه.
وقـــال مـــدرب املنتخب املــغــربــي نــور الدين 
بــوحــديــوي »حــزيــن لــخــســارتــنــا ألنــنــا كنا 
أفضل منهم طوال مجريات اللقاء دفاعيا 
أساسيني  العبني  ثالثة  فقدنا  وهجوميا. 

املـــبـــاراة  وأضــعــنــا فــرصــا حقيقية إلنـــهـــاء 
لصالحنا في الدقائق األخيرة«.

بــيــنــمــا عــلــق الــفــرنــســي آالن بــــورت مـــدرب 
ــاراة صــعــبــة  ــ ــبـ ــ ــر بـــقـــولـــه »كــــانــــت املـ ــزائـ ــجـ الـ
للغاية، كنا نلعب بأداء ضعيف في الشوط 
األول، والالعبون كانوا خارج التركيز في 
البداية وتأخرنا بفارق كبير، لكن تداركنا 
ذلــك فــي الــشــوط الثاني واستعدنا الــروح 
في  خاصة  أفضل  مــبــاراة  وقدمنا  واألداء 
الدقائق األخيرة«. في املقابل قال مسعود 
بـــركـــوس قــائــد الـــجـــزائـــر »فـــزنـــا بـــاملـــبـــاراة، 
أداء كارثيًا في الشوط األول  لكننا قدمنا 
دفــاعــيــًا وهــجــومــيــًا. واألهــــم أنــنــا تخطينا 
العالم«،  املباراة األولــى في بطوالت  عقدة 
 1999 نسخة  فــي  التقيا  املنتخبان  وكـــان 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا مــصــر أيــضــا فانتهت 

مباراتهما بالتعادل )19 – 19(.
وفــــي بــطــولــة أفــريــقــيــا األخـــيـــرة فـــي شهر 
التقى   ،2020 عـــام  الــثــانــي/يــنــايــر  كـــانـــون 
ــاز املـــغـــرب  ــفـ الـــــــدور األول فـ الـــطـــرفـــان فــــي 
تــوالــيــًا على  الــســادســة  لــلــمــرة   )30 –  33(
منتخب »الــثــعــالــب«. وتــعــود الــجــزائــر الى 
العاملية بعد غياب ست سنوات،  البطولة 
فــي وقــت ظهر املــغــرب للمرة األخــيــرة قبل 
املــغــرب  أملــانــيــا 2007. وحــــل  فـــي  14 ســنــة 

آنــذاك في املركز الـــ17 عام 1999 في أفضل 
نتائجه، فــي حــني كــان املــركــز الثالث عشر 
األفضل للجزائر في فرنسا 2001. وضمن 
البرتغالي  املنتخب  فاز  نفسها  املجموعة 
 ،)23  –  25( ــدي  ــنــ ــلــ ــســ األيــ نــــظــــيــــره  ــلــــى  عــ
الروسي  االتحاد  منتخب  مباراة  وانتهت 
مــع بــيــالروســيــا بــالــتــعــادل )32 – 32( في 
وفي  الثامنة.  املجموعة  مباريات  افتتاح 
التفاصيل خّيم التعادل على معظم فترات 
 )15  –  15( األول  الــشــوط  فانتهى  املــبــاراة 
وحماسيًا  متكافئًا  الثاني  الــشــوط  وجـــاء 
ويــتــقــاســم   )32  –  32( املـــواجـــهـــة  لــتــنــتــهــي 
ــبــــاراة. وتـــألـــق مع  كـــال املــنــتــخــبــني نــقــاط املــ
أوالدزيسالو كوليش صاحب  بيالروسيا 
ــداف مــن تــســع مـــحـــاوالت، كــمــا سجل  6 أهــ
ميكيتا فايلوباو 10 أهداف من 13 محاولة 

وارتسيوم كوالك )5 من 5(.
وقال مدرب روسيا فيليمير بيتكوفيتش 
»عانينا للسيطرة على كوليش. هو مسدد 
يملك  الصغيرة  سنه  من  وبالرغم  ممتاز، 
خبرة كبيرة، ويلعب على مستوى مرتفع 
ــقـــه كـــيـــيـــلـــســـي«، ولـــــــدى املــنــتــخــب  مــــع فـــريـ
ستا  كيسيليف  دميتري  سجل  الــروســي، 
مـــن ثــمــانــي مــــحــــاوالت وايــــغــــور ســـوروكـــا 

سجل ستا من سبع.
سلوفينيا  حققت  نفسها  املجموعة  وفــي 
فـــوزًا كــبــيــرًا عــلــى كــوريــا الــجــنــوبــيــة )51 – 
29( فــي صــالــة بــرج الــعــرب. وحــصــد ميها 
زارابيتش العب منتخب سلوفينيا جائزة 
لقب املباراة بعد األداء الرائع الذي ظهر به. 

مباريات اليوم
اليوم  األنــديــة  مونديال  مباريات  ستكمل 

ُ
ت

إذ  الــعــربــيــة،  للمنتخبات  مهمة  بــمــبــاريــات 
يــلــعــب املــنــتــخــب املـــصـــري مــبــاراتــه الــثــانــيــة 
سعيًا  مقدونيا  منتخب  ضــد  البطولة  فــي 
وراء تحقيق الفوز الثاني تواليًا، وذلك بعد 
ــى بــعــد عــرض  أن انــتــصــر فــي الــجــولــة األولــ
هجومي قوي. أما منتخب الجزائر فيلعب 
لتحقيق  ويــحــتــاج  أيــســلــنــدا،  ضــد منتخب 
ــتـــراب من  الــفــوز الــثــانــي تــوالــيــًا أيــضــًا واالقـ
ــي وقـــــت يــخــوض  ــثــــانــــي، فــ بـــلـــوغ الــــــــدور الــ
املنتخب املغربي مباراة صعبة أمام منافسه 
ــارة املـــغـــرب  ــ ــسـ ــ ــالـــي، وخـ ــغـ ــرتـ ــبـ املـــنـــتـــخـــب الـ
التأهل. مــراكــز  عــن  ابــتــعــاده كثيرًا  ستعني 
مباراته  فرنسا  منتخب  يلعب  املقابل  في 
ــد مــنــتــخــب الـــنـــمـــســـا، وفـــــوزه  الـــثـــانـــيـــة ضــ
الــــدور املقبل،  إلـــى  سيعني تــأهــلــه رســمــيــًا 
أمــا منتخب روســيــا فيلعب ضــد منتخب 
ســلــوفــيــنــيــا فـــي مــواجــهــة قـــويـــة ُمــنــتــظــرة. 
بــيــالروســيــا ضد  فــي حــني يلعب منتخب 
منتخب كوريا الجنوبية، ويريد املنتخب 
األوروبي تعويض التعثر الذي شهده في 
الجولة األولى واستعادة التوازن من أجل 

محاولة التأهل.
)العربي الجديد، فرانس برس(

روكتس يبدأ حقبة ما بعد هاردن بفوز أول

مونديال اليد: ال مفاجآت في اليوم الثاني

بدأت حقبة جديدة في 
تاريخ فريق هيوستن 
روكتس بدون نجمه 

الراحل جيمس  هاردن، 
وبدأها بقوة بعد 

تحقيقه فوزًا مهمًا. 
في وقت تابع فريق 

فيالديلفيا 76 عروضه 
القوية وحقق فوزه 

التاسع في 13 مباراة 
وحافظ على وصافته 
خلف بوسطن سلتيكس

حققت منتخبات 
السويد وفرنسا والجزائر 

انتصارات مهمة 
في بداية المشوار 

المونديالي لكرة اليد، 
وبذلك تكون قد 

وضعت قدمًا في 
الدور المقبل

)Getty /الوحدات يسعى إلنهاء الموسم بأفضل طريقة واالستعداد لمسابقة األبطال )غريغ ويليامسون

)Getty( روكتس يحصد فوزه األول بدون هاردن

)Getty( فوز مهم للجزائر على منتخب المغرب

كالسيكو 
األردن

غريمه  لهزيمة  الفيصلي  نادي  سيسعى 
من  األخيرة  المباراة  في  الوحدات  التقليدي 
مسابقة الدوري األردني لكرة القدم، رغم ضمان 

الثاني تحقيق اللقب في وقت سابق

الوحدات لالحتفال والفيصلي للتعويض

آســيــا لــكــرة الــقــدم، الــتــي يــشــارك فيها الفريق 
للمرة األولى في تاريخه وباعتباره أول فريق 

يمثل األردن في هذه املسابقة.

الفيصلي لتعكير األجواء 
ومصالحة الجماهير

من جانبه يتطلع نادي الفيصلي لتحقيق فوٍز 
معنوي على غريمه الوحدات، وذلك كي يقلل 
مــن رهــجــة حــمــل الــلــقــب، ومــحــاولــة مصالحة 
جــمــاهــيــره ودفــعــهــا لــالحــتــفــال لــســاعــات على 
األقل عبر مواقع التواصل االجتماعي، خاصة 
أمرًا  املباشر يعتبر  الغريم  االنتصار على  أن 

مهمًا للجميع.
وشـــهـــدت الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة اقـــتـــحـــام عــــدد من 
األشــــخــــاص مـــقـــر الــــنــــادي الـــفـــيـــصـــلـــي، وذلــــك 
احتجاجًا على إدارة النادي وطريقة تسييرها 
لــدفــة فــريــق كــرة الــقــدم الـــذي عــانــى مــن نتائج 
مخيبة للغاية في الدوري األردني، بعدما فقد 

لقب املوسم املاضي.
وفشل الفيصلي في 20 مباراة لعبها، بعدما 
تــعــادل 9  انــتــصــارات فقط فيما  حقق خمسة 
مرات وخسر في 6 مباريات، في مشهد لم يعتد 
عليه عشاق الفريق وال الجماهير باعتبار أن 
الفيصلي أحد أقطاب الكرة األردنية، وهو األمر 

الذي أغضب عشاق الفريق األزرق.

الدميري واحد من أسباب النجاح
ــــي محمد  قـــدم مـــدافـــع نــــادي الـــوحـــدات األردنــ
الـــدمـــيـــري أداء الفــتــًا فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة مع 
فريقه في الدوري املحلي، وكان كلمة السر في 
الفريق، ما  الــذي حسمه  األخير  اللقب  حصد 
رشحه ألن يكون أحد أفضل الالعبني في شهر 
ديسمبر/ كانون األول املاضي. ونجح الدميري 
في أن يكون األفضل في الشهر املاضي من بني 
نخبة الالعبني في غرب آسيا، بعدما فاز في 
استفتاء العــب الشهر الــذي جــرى عبر املوقع 
اإللكتروني في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
وذلـــك بعد حصوله على أعــلــى األصــــوات في 
ــال الـــدمـــيـــري نــســبــة 51% من  ــ االســـتـــفـــتـــاء. ونـ
أصوات املشاركني، متقدمًا على السوري عمر 
السومة مهاجم األهلي السعودي، الذي جمع 
ــوات املــشــاركــني، علمًا بـــأن عــدد  29% مــن أصــ
املــشــاركــني تــجــاوز 87 ألــفــًا، بــحــســب االتــحــاد 
اآلسيوي. وأشار االتحاد إلى أنه يتم اختيار 
أبـــرز الــالعــبــني فــي منطقة غــرب آســيــا شهريًا 
باالعتماد على العديد من املعايير أهمها دور 
الالعب في التأثير على نتائج فريقه من خالل 
تسجيل وصناعة األهداف، ترتيب الفريق على 
صعيد املنافسة، باإلضافة إلى أهمية املباريات 
الــتــي خــاضــهــا، ودوره مــع منتخب بـــالده في 

املباريات الدولية إن وجدت.
وتفوق الدميري على تسعة العبني وهم: عمر 
السومة )األهلي السعودي(، ونعيم السيلتي 
ــتـــون ســــواريــــز  ــيـ ــلـ ــــودي(، ويـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــاق الـ ــ ــفــ ــ )االتــ
ــاراتــــي(، يــوســف بــاليــلــي )قطر  )الــشــارقــة اإلمــ
الـــقـــطـــري(، ســعــد الــعــامــر )الـــحـــد الــبــحــريــنــي(، 
الفلسطيني(،  بالطة  )مركز  السباخي  يحيى 
عـــالء عــلــي مــهــاوي )الــشــرطــة الـــعـــراقـــي(، علي 
)الكرامة السوري(، محمود سلبيني  رمضان 

)النجمة اللبناني(.

رغم تتويج فريق الوحدات بلقب الدوري، إال أن فريق الفيصلي يبقى 
لقبًا(   34( الدوري  بلقب  التتويجات  بعدد  تاريخيًا  األردنية  األندية  زعيم 
 2017 عامي  فــي  آخــرهــا  وكــان 
و2019. بينما يأتي فريق الوحدات 
لبطولة  لقبًا   17 برصيد  وصيفًا 
الدوري وآخرها في عامي 2018 
فريق  يــأتــي  حين  فــي  و2020. 
األهلي ثالثًا برصيد 8 ألقاب وخلفه 
ثم  ألقاب   3 برصيد  الجزيرة  فريق 
بلقبين  والرمثا  األردن  شباب  فريق 

في تاريخهما.

الفيصلي زعيم األلقاب

اليكرز الراحل كوبي براينت. وقــال وود في 
حــديــثــه بــعــد املـــبـــاراة »لــديــنــا عــقــلــيــة مامبا 
الجميع  أن  )أكاديمية براينت(، وهــذا يعني 
ليثبتوه.  الكثير  لديهم  والجميع  يــفــكــرون، 
كلنا نريد أن نخرج وأن نلعب بقوة«. وجاء 
اإلعالن عن االنتقال بعد أقل من 24 ساعة من 
الفريق  أن  معتبرًا  لــروكــتــس،  هـــاردن  انتقاد 
املنافسة في  ليس قريبًا حتى بصراحة من 

الدوري.
الــســادس في خمسة  ويلعب وود مع فريقه 
مـــواســـم فـــي مــنــافــســات الـــــــدوري األمــيــركــي 
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القاهرة ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى 
املــالعــب الــكــامــيــرونــيــة وبــمــشــاركــة 
16 دولــــة، وتــنــتــظــر إنـــجـــازًا عربيًا 
رابــعــًا فــي تــاريــخ الــبــطــولــة عــبــر ممثلني هما 
اللذان يحمالن شرف  املغرب وليبيا  منتخبا 
الــتــتــويــج بــالــلــقــب مـــن قــبــل، ومــعــهــمــا تــونــس 
عن  تغيب  ولكنها  أيضًا  باللقب  وجت 

ُ
ت التي 

املشاركة في النسخة الجديدة.
إثيوبيا  البطولة في  أن تقام  املقرر  وكــان من 
ــا الســــتــــضــــافــــة الــــحــــدث  ــارهــ ــيــ ــتــ الــــتــــي تـــــم اخــ
الكبير فــي عـــام 2018 ولــكــن تــم ســحــب شــرف 
ــى الـــكـــامـــيـــرون في  الــتــنــظــيــم مــنــهــا، ونــقــلــه إلــ
في  إثيوبيا  فشل  بسبب   2019 الــتــالــي  الــعــام 
إتمام التحضيرات اإلنشائية املطلوبة إلقامة 

البطولة الكبرى.
ــى 4 مــنــتــخــبــات هي  ــ وتـــضـــم املــجــمــوعــة األولــ
الـــكـــامـــيـــرون ومـــالـــي وزيـــمـــبـــابـــوي وبــوركــيــنــا 
ــو، فــــي وقـــــت تـــضـــم املـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة  ــاســ فــ
ــة الـــكـــونـــغـــو  ــوريــ ــهــ ــمــ ــبـــات لـــيـــبـــيـــا وجــ ــنـــتـــخـ مـ
ــثـــة تــبــرز  ــالـ ــثـ ــي الـ ــ والـــكـــونـــغـــو والـــنـــيـــجـــر، وفــ
منتخبات تــوغــو واملــغــرب وأوغــنــدا وروانـــدا، 
الــرابــعــة مــشــاركــة منتخبات زامــبــيــا  وتــشــهــد 

بطولة أفريقيا 
للمحليين

تنطلق اليوم السبت منافسات كأس األمم األفريقية لكرة القدم للمحليين 
في نسختها السادسة بمشاركة عربية لمنتخبي المغرب وليبيا، وذلك بعد 
خالل  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  ظل  في  كامل  عام  لمدة  تأجيل 

عام 2020، وهو الفيروس الذي أعاق الكثير من البطوالت الرياضية
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وغينيا ونــامــيــبــيــا وتــنــزانــيــا. وتــنــص لــوائــح 
البطولة على تأهل املتصدر والوصيف من كل 
املواجهات  لتبدأ  الثمانية  دور  إلى  مجموعة 
املباشرة وخروج املغلوب وتأهل 4 منتخبات 
لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي ثـــم تـــأهـــل منتخبني 
للنهائي، للعب على الكأس القارية السادسة 

في تاريخ البطولة.
وتشير سجالت البطولة إلى إقامتها 5 نسخ 
حتى اآلن بدأت في عام 2009 في كوت ديفوار، 
ووقـــتـــهـــا تـــوجـــت جــمــهــوريــة الــكــونــغــو بطلة 
مقابل ال شيء  بهدفني  غانا  على  الــفــوز  بعد 
النسخة  أقيمت  عــام 2011  النهائي. وفــي  فــي 
الــثــانــيــة فـــي الــــســــودان وشـــهـــدت أول تــتــويــج 
اللقب عقب  عربي بعدما نال منتخب تونس 
فــوزه على أنــغــوال بثالثة أهـــداف دون رد في 
النهائي.وفي عام 2014 وبعد غياب 3 سنوات 

أقــيــمــت الــنــســخــة الــثــالــثــة فــي جــنــوب أفريقيا 
التي  ليبيا  عبر  عربي  تتويج  ثاني  وشهدت 
حــقــقــت الــلــقــب بــعــد الـــفـــوز عــلــى غــانــا )4 - 3( 
بـــركـــالت الـــتـــرجـــيـــح. وفــــي عــــام 2016 أقــيــمــت 
الــرابــعــة فــي روانــــدا ووقــتــهــا توجت  النسخة 
بعد  بطلة  الثانية  للمرة  الكونغو  جمهورية 
الفوز على مالي بثالثة أهداف مقابل ال شيء 

وأصبحت األكثر تتويجًا باللقب.
ــام 2018 أقــيــمــت الــنــســخــة الــخــامــســة  ــي عــ وفــ
فــي املــغــرب ووقــتــهــا تــوجــت املــغــرب ألول مرة 
بطلة بعد فوز تاريخي على نيجيريا بأربعة 
ــداف مــقــابــل ال شـــيء فــي املـــبـــاراة النهائية  أهــ
فــوز يحققه منتخب على حساب  أكــبــر  وهــو 

آخر في نهائي أفريقيا للمحليني.
 وسيدافع املنتخب املغربي عن لقب بطل كأس 
الــجــديــدة، تحت  النسخة  فــي  األفريقية  األمـــم 
الــحــســني عموتة  الــفــنــي الكبير  قــيــادة مــديــره 
املجموعة  ضمن  الــالعــبــني  مــن  مميز  وبجيل 
الثالثة برفقة توغو وأوغــنــدا وروانـــدا والــذي 

حشد قوته الضاربة للبطولة.
الــوداد املغربي  وحقق الحسني عموتة برفقة 
أفــريــقــيــا 2017، كما  أبـــطـــال  بــطــل دوري  لــقــب 
 للكونفيدرالية األفريقية مع الفتح 

ً
توج بطال

الــربــاطــي عـــام 2010، وهـــو مــن أبــــرز املــدربــني 
بفضل  كبيرة  خــبــرات  ويملك  املــغــاربــة حاليا 
رحــلــتــه الــتــدريــبــيــة الــطــويــلــة. وخــســر عموتة 
البطولة خــدمــات نجم  لــخــوض  خــالل رحلته 
كبير هــو بــدر بــانــون قلب الــدفــاع املنتقل من 
ــلــــي املــــصــــري قــبــل  ــــى األهــ الــــرجــــاء املـــغـــربـــي إلـ
أســابــيــع قليلة مــقــابــل  مــلــيــونــي دوالر، وهــو 
املغربي  املنتخب  تشكيلة  فــي  أساسية  ورقــة 
طيلة العامني املاضيني وكان قائدًا للمنتخب 

ومن أهم العناصر التي يعول عليها املدرب.
كما خسر عموتة عنصرًا آخر مهمًا، هو حميد 
أحــداد أفضل العبي الــرجــاء بطل الـــدوري في 
املـــوســـم املــــاضــــي، والــــــذي ضــمــه فـــي الــنــصــف 
املغربي  للمنتخب  الــجــاري  الــعــام  مــن  الثاني 
ولكنه بعودته من جديد إلى الزمالك املصري 
وقائمة  الفريق  عن  ابتعد  إعــارتــه  نهاية  بعد 

منتخب »أسود األطلس«.
ويراهن املنتخب املغربي على مجموعة مميزة 
من الالعبني من املتألقني في الدوري املغربي 
املمتاز، يتصدرهم نجوم الرجاء أنس الزنيتي 
ونوح السعداوي وسفيان رحيمي ومكعازي 
ووليد الكرتي ويحيي جبران وأيوب الكعبي 
نــجــوم الــــوداد وعــمــر الــنــمــســاوي نجم نهضة 

بركان بطل الكونفيدرالية األفريقية.
وحــــرص الــحــســني عــمــوتــة املــديــر الــفــنــي على 
اختيار 34 العبًا دفعة واحدة في رحلة السفر 
للقارة  بطال  لقبه  عــن  للدفاع  الكاميرون  إلــى 
عــلــى صــعــيــد املــحــلــيــني فـــي ظـــل الــتــخــوف من 
ظــهــور أي غــيــابــات بــســبــب تــحــالــيــل فــيــروس 
ارتباك  فــي  والــتــي تسببت  املستجد،  كــورونــا 
لـــألنـــديـــة فــــي رحـــلـــتـــي دوري األبـــطـــال  كــبــيــر 
والــكــونــفــيــدرالــيــة. ويــعــتــبــر املــنــتــخــب املــغــربــي 
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المنتخب الليبي ُمدجج 
بأبرز العبي الدوري 
من أجل المنافسة

مدرب بلباو: سيكون من الرائع التتويج بكأس السوبر
قال املدير الفني لفريق أتلتيك بلباو مارسيلينو 
غارسيا تورال بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس 
ريــال مدريد  التغلب على  إثــر  اإلسباني  السوبر 
باللقب  التتويج  الــرائــع  مــن  إنــه سيكون   )1 -  2(
بعد الفوز على »امللكي« وبرشلونة الذي يواجهه 
ــورال فــي مؤتمر  فــي الــنــهــائــي. وقـــال غــارســيــا تــ
التعافي  وقــت  يأتي  »اآلن  املــبــاراة:  بعد  صحافي 
أمــام برشلونة  املــبــاراة  ثم علينا أن نخوض تلك 
االنتصار سيزيد من  بأكبر حافز وقناعة. هذا 
ثقة الالعبني وسيكون بالتأكيد بداية طريق لنا«. 
إلى  بـــأداء فريقه مشيرًا  املـــدرب سعادته  وأبـــدى 
أنه »ربما لم تكن األمــور تسير معه هذا املوسم 
على نحو جيد لكنه يخوض هذه البطولة كفرصة 
جيدة إلثبات قدرات الفريق وإظهار والئه للنادي 
والــجــمــهــور الـــذي يــرغــب فــي الــشــعــور بالفخر بـــه. وعـــن مــجــريــات مــواجــهــة املـــبـــاراة أقــر 
املباراة  الفرصة إلنهاء  لديه  لكنه كانت  األول،  الشوط  بأن فريقه عانى في  مارسيلينو 
منتصرًا بهدفني نظيفني«. وحول النهائي أمام برشلونة األحد املقبل قال إنه للفوز على 
الفريق الكتالوني يجب الدفاع بشكل أفضل مما فعل الفريق في مواجهة »الليغا« في أول 

مباراة للفريق تحت قيادته كمدير فني والتي انتهت بهزيمة فريقه )3 - 2(.

... وزيدان: حينما ال تسير األمور بشكل جيد ينبغي 
العمل والتفكير في المباراة المقبلة

أبدى مدرب ريال مدريد، زيدان، عن أسفه للهزيمة من أتلتيك بلباو )2 - 1( في نصف 
نهائي كأس السوبر اإلسباني، والصورة السيئة للفريق في الشوط األول الذي مني فيه 
العمل  أنــه »حينما ال تسير األمــور بشكل جيد فــإن الحل يكمن في  أكــد  بهدفني، لكنه 
واإلصرار«. وصرح زيدان بعد املباراة »الشوط األول كان معقدًا، لم ندخل املباراة بشكل 
التأخر  مــع  الــعــودة  الصعب  مــن  كــان  لهما،  مــن فرصتني  بهدفني  جيد ومنيت شباكنا 
بهدفني لكننا قدمنا شوطًا ثانيًا جيدًا وخلقنا العديد من الفرص وحاولنا، اصطدمت 
الكرة بالعارضة وسجلنا هدفا لكننا لم ننجح في إضافة الثاني. افتقدنا للقراة الجيدة 
وختم  معتاد«.  غير  بشكل  للكرات  وافتقدنا  جيد  بشكل  هم ضغطوا  مباراتنا،  لبداية 
 »سنركز في عملنا اآلن وفي مواصلة االجتهاد، ليس هناك سبيل 

ً
زيدان حديثه قائال

آخــر، فحني ال تسير األمــور بشكل جيد ينبغي العمل واإلصــرار، والتفكير في املباراة 
القادمة، ليس هناك حل آخر«.

سبال يقصي ساسولو من كأس إيطاليا ويواجه 
يوفنتوس في ربع النهائي

ودع فريق ساسولو بطولة كأس إيطاليا بعد خسارته بهدفني دون رد على يد سبال الذي 
يلعب بدوري الدرجة الثانية، ليواجه األخير يوفنتوس في الدور ربع النهائي من البطولة. 
وأحرز العب الوسط سيموني ميسيرولي الهدف األول لسبال )د.49( بعد دقيقتني فقط 
لورينزو  املدافع  بينما سّجل  فيليب جوريتشيتش، العب ساسولو،  الصربي  من طرد 
بركب  ســبــال  لحق  املثير  الــفــوز  وبــهــذا   .58 الدقيقة  فــي  لفريقه  الثاني  الــهــدف  ديكمان 
الفائز من مواجهة روما  )الــذي سيواجه  نابولي  النهائي وهــم  الــدور ربــع  إلــى  املتأهلني 

وسبيزيا( وإنتر ميالن وميالن ويوفنتوس.

براغا البرتغالي يحصل على توقيع البرازيلي بيازون
البرازيلي  املهاجم  مع  التعاقد  براغا  فريق  أعلن 
لوكاس بيازون، العب فريق تشيلسي اإلنكليزي 
ــــذي يــلــعــب لــصــفــوف ريـــو آفـــي الــبــرتــغــالــي منذ  ال
وبــدأ  اإلعــــارة.  سبيل  على   2020/2019 مــوســم 
العالية  الفنية  الــقــدرات  صاحب  األعسر  املهاجم 
باولو،  مسيرته في صفوف ناشئي فريق ساو 
ووفقًا ملا أعلنه النادي البرتغالي فقد وقع بيازون 
ــام 2025. وحـــصـــل فــريــق  ــ ــدًا مـــعـــه حـــتـــى عـ ــقـ عـ
»البلوز« على خدمات الالعب في عام 2012 ومنذ 
ذلــك الحني تمت إعــارتــه للعديد مــن األنــديــة مثل 
ماالغا وفيرونا وآينتراخت فرانكفورت. ُيذكر أن 
فريق براغا يحتل حاليًا املركز الرابع في ترتيب مسابقة الدوري البرتغالي بفارق 8 نقاط 

عن املتصدر سبورتينغ لشبونة.

الفور  وعلى  مصابة  حالة  خالطت  أنني  علمت  لألسف 
قمت بعزل نفسي وأعلنت هذا األمر لجميع من تواصلت 
له الحقًا  الــذي خضعت  االختبار  نتيجة  معهم. وجــاءت 

موجبة«.
وأضاف السائق الفرنسي صاحب الـ23 سنة »أنا بصحة 
 في 

ً
جــيــدة وأعــانــي مــن أعــــراض طفيفة. ســأظــل مــنــعــزال

الصحية  السلطات  إلرشـــادات  وفقا  موناكو  فــي  منزلي 
املحلية. حافظوا على صحتكم واعتنوا بأنفسكم«.

عالم  فــي  الــشــبــاب  السائقني  أبـــرز  مــن  لوكليرك  وُيعتبر 
الــذي ولــد في 16 تشرين األول/ فورموال 1 حاليًا، وهــو 
أوكــتــوبــر عــام 1997 وبـــدأ رحلته مــع فــريــق فــيــراري في 
وج بلقب سباقات »جي بي 3« 

ُ
املوسم املاضي. هو الذي ت

للصغار في عام 2016 ولقب »فيا« فورموال 2 في عام 
2017. بدأ السائق الفرنسي رحلته في سباقات فورموال 
1 مع فريق »ساوبر« عام 2018، وهو فريق تابع لفيراري، 

ونجح في تقديم مستوى باهر وساهم بتحسني مركز 
»ساوبر« في ترتيب الصانعني، وذلك عندما احتل الفريق 

املركز الثامن وهو األفضل في تاريخ مشاركته.
فيراري  فريق  مــع  لوكليرك عقدًا  وقــع  عــام 2019،  وفــي 
حــتــى عـــام 2024، وهـــو الــســائــق الــثــانــي لــلــفــريــق حــالــيــًا. 
كما وأمــســى أصــغــر ســائــق يتأهل مــن املــركــز األول في 
سباق جائزة البحرين الكبرى عام 2019. هذا وحقق أول 
انتصار له في سباق جائزة بلجيكا ثم تبع ذلك بانتصار 

مهم في سابق جائزة إيطاليا كسائق لفريق »فيراري«.
وج لوكليرك بجائزة »بول تروفي« في عام 2019، ليكون 

ُ
وت

»مرسيديس«  فريق  غير  من  وأول سائق  أصغر سائق 
ُيحقق هذه الجائزة منذ عام 2014. وسُيحاول لوكليرك 
والتقدم في  ُمميز  أداء  تقديم  عــام 2021،  في منافسات 

ترتيب السائقني نحو املراكز الثالثة األولى.
)العربي الجديد(

بعد دخــولــه عــالــم ســبــاقــات فــورمــوال 1 املــوســم املــاضــي، 
إصابته  مؤخرًا  لوكليرك  الفرنسي شــارل  السائق  أعلن 
إيجابية،  فحصه  نتيجة  جـــاءت  إذ  »كـــورونـــا«،  بفيروس 
بحسب ما أعلن عنه كل من السائق نفسه وشروفريق 

»فيراري«.
ــار الــفــريــق اإليــطــالــي فــي بــيــان رســمــي حـــول الحالة  وأشــ
ـــى أن »شــــــارل يخضع  الــصــحــيــة لــلــســائــق الــفــرنــســي إلـ
موجبة.  النتيجة  جــاءت  وأمــس  منتظم  بشكل  للتحاليل 
وعــلــى الــفــور أخــبــرنــا بــهــذا األمـــر مثلما فــعــل مــع جميع 
ــام  األشـــخـــاص الــذيــن تــعــامــلــوا مــعــه عــن قـــرب خـــالل االيـ
األخيرة. في الوقت الحالي هو بصحة جيدة ويعاني من 

أعراض طفيفة وقام بعزل نفسه بمنزله في موناكو«.
 أصــدقــائــي، 

ً
فــي املــقــابــل قــال لوكليرك فــي بــيــان لــه »أهـــال

أريد أن أخبركم بأنني أصبت بفيروس كورونا. أخضع 
الــفــريــق.  بـــروتـــوكـــوالت  ــبــعــا 

ّ
مــت منتظم  بــشــكــل  للتحاليل 

شارل لوكليرك

على هامش الحدث

أعلن سائق فريق 
»فيراري« الفرنسي 

لوكليرك إصابته 
بفيروس »كورونا«

المنتخب 
المغربي أبرز 
المرشحين لنيل 
اللقب )فضل 
)Getty/سنا

حامل لقب الدوري اإلسبان

تنطلق منافسات البطولة اليوم بمباراتين في إطار المجموعة األولى 
على  فاسو  وبوركينا  ومالي  زيمبابوي  مع  الكاميرون  فيها  يلتقي 
النيجر  مع  ليبيا  منتخب  الثاني/يناير  كانون   17 التالي  اليوم  في  يلتقي  أن 
في المجموعة الثانية وكذلك جمهورية الكونغو مع الكونغو، ثم 
يستهل يوم 18 المغرب مشواره بالدفاع عن لقبه بمالقاة توغو، فيما 
زامبيا   19 يوم  ويلتقي  الثالثة،  المجموعة  في  رواندا  أوغندا  تواجه 

وتنزانيا وناميبيا مع غينيا.

المباريات تنطلق اليوم

وجه رياضي

املـــرشـــح األوفـــــر حــظــا لــلــدفــاع عـــن لــقــبــه بطال 
لكأس األمم األفريقية للمحليني في نسختها 
الليبي  املنتخب  يــبــدأ  املــقــابــل  فــي  الــســادســة. 
مـــشـــواره فــي الــبــطــولــة بــمــواجــهــة الــنــيــجــر في 
أولى مبارياته باملجموعة الثانية التي تضم 
إلـــى جــانــبــه الــكــونــغــو وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو، 
زوران  ويــــــقــــــود  صــــعــــبــــة،  مــــجــــمــــوعــــة  وهــــــــي 
منتخب  الــجــديــد  الفني  املــديــر  فيليبوفيتش 

فـــي تــصــفــيــات أمــــم أفــريــقــيــا، لــديــنــا فــريــق تم 
تجهيزه ســريــعــا ونــعــول كــثــيــرًا عــلــى خــبــرات 
املدرب زوران، هو تعرف سريعًا على الالعبني 
وخضنا مواجهات قوية، آخرها مع زامبيا في 
بروفة ودية لتجهيز الالعبني في أسرع وقت 
حديثه  صولة  وتــابــع  الصعبة«.  للمنافسات 
: »مــجــمــوعــتــنــا صــعــبــة وتــضــم منتخبا 

ً
قـــائـــال

ــو جــمــهــوريــة  تــــوج بــطــال مـــرتـــني مـــن قــبــل وهــ

ليبيا في هــذه البطولة. وفــي هــذا اإلطــار أكد 
فــي تصريحات  املنتخب  مــديــر  ســالــم صــولــة 
إعــالمــيــة خــوض الــفــريــق البطولة فــي ظــروف 
صــعــبــة ووســـــط أحـــــالم املــنــافــســة بـــقـــوة على 
ــتــــعــــادة الـــلـــقـــب الــكــبــيــر،   الســ

ً
الـــتـــتـــويـــج بـــطـــال

من  الكثير  تنتظر  الليبية  »الجماهير  وقـــال 
النتائج املخيبة  املنتخب بعد سلسلة  العبي 
األول  للمنتخب  األخـــيـــرة  الــفــتــرة  فــي  لــآمــال 

الكونغو وسنلعب بكل قوة سعيا وراء الفوز 
وتصدر املجموعة والتأهل لدور الثمانية«.

ــــدوري  ــاء اخــتــيــار قــائــمــة الــالعــبــني مـــن الـ ــ وجـ
الــلــيــبــي أبـــرزهـــم أعــمــدة أنــديــة أهــلــي بــنــغــازي 
واملدينة  والنصر  واالتــحــاد  طرابلس  وأهــلــي 
املباريات  حساسية  يملكون  ممن  وأبوسليم 
فــي دوري   32 الـــ  ولعبت مجموعة منهم دور 
أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية األفريقية.

أعلن فريق ريال مدريد رسميًا عن إعــارة العبه الصربي لوكا يوفيتش إلى آينتراخت 
فرانكورت حتى نهاية املوسم، وهو النادي الذي ضم منه الفريق »امللكي« الالعب منذ عام 
ونصف العام مقابل 60 مليون يورو والذي يعود إليه من جديد على سبيل اإلعارة بدون 
خيار الشراء. وأشار النادي »امللكي« خالل بيان مقتضب »اتفق ريال مدريد وآينتراخت 
املــوســم«. وانــضــم املهاجم  لــوكــا يوفيتش حتى نهاية  الــالعــب  ــارة  فــرانــكــفــورت على إعـ
الصربي »للميرينغي« كأحد املواهب الكبيرة الواعدة بكرة القدم األوروبية في عمر الـ21 

وذلك عقب توهجه في أملانيا وتسجيله 27 هدفا في موسم واحد.

صورة في خبر

إعارة لوكا يوفيتش
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