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رياضة

يتقابل العربي 
والكويت اليوم 
االثنين في 
مسابقة كأس 
السوبر الكويتي 
لكرة القدم 
على استاد جابر 
األحمد الدولي، 
في صراع 
على أول ألقاب 
الموسم. وأعلن 
االتحاد المحلي 
أنه تطبيقًا لقرار 
مجلس الوزراء، 
ص 30  سُيخصَّ
في المائة 
فقط من 
مقاعد االستاد 
للجماهير. 
وشدد على أّن 
السماح بدخول 
الملعب سيكون 
مين  للمطعَّ
بلقاح كورونا، 
ومن يلتزم وضع 
الكمامة في 
مرافق االستاد 
كافة.

)Getty( المباراة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة

السوبر الكويتي
فاز كروز أزول بهدف نظيف على ضيفه خواريز، 

وارتقى لوصافة ترتيب مرحلة إياب الدوري 
املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2022(، وذلك 
ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة. 

وأحرز كارلوس رودريغيز هدف اللقاء في الدقيقة 
 
ً
الخامسة من تمريرة أورييل أنتونا، مسجال

هدفه الثاني في مباراتني، ليمنح الفوز لصاحب 
األرض. وبهذا االنتصار، رفع كروز أزول رصيده 

إلى ست نقاط وصعد لوصافة الترتيب.

اتفق مدربا السيلية والدحيل، على صعوبة 
املباراة التي ستجمع فريقيهما اليوم اإلثنني، 

ضمن الجولة الـ 15 من الدوري القطري »دوري 
نجوم QNB« للموسم الكروي 2021- 2022. وأكد 
التونسي سامي الطرابلسي مدرب السيلية على 

قوة وصعوبة مباراة فريقه أمام الدحيل، وقال 
في املؤتمر الصحافي: دائما مواجهات السيلية 

أمام الدحيل تكون قوية نظرًا لقوة املنافس الذي 
يمتلك العبني ومحترفني على مستوى عاٍل.

استعاد باريس سان جيرمان ذاكرة االنتصارات 
في »الليغ آ«، بفوزه »املنطقي« على ضيفه 

بريست بهدفني من دون رّد، في إطار الجولة 
الـ21 بدوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم. 

وسجل الفريق الباريسي هدفًا في كل شوط، 
حيث افتتح النجم كيليان مبابي باب التسجيل 
في الدقيقة 32، ليرفع رصيده إلى 10 هداف هذا 

املوسم، ويتصدر قائمة هدافي فريقه، فيما أضاف 
تيلو كيرير الهدف الثاني في الدقيقة 53.

كروز أزول يهزم خواريز 
ويصعد لوصافة الدوري 

المكسيكي

مدربا السيلية والدحيل 
يتفقان على صعوبة 

لقاء الفريقين

سان جيرمان 
يستعيد توازنه بثنائية 

في شباك بريست

Monday 17 January 2022
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أغلب اللقاءات لم 
تشهد حضورًا جماهيريًا 

كبيرًا على المدرجات

إيموبيلي يعيد التسيو إلى االنتصارات في الكالتشيو
قاد شيرو إيموبيلي فريقه التسيو إلى انتصار عريض بثالثية نظيفة على 
الدرجة  الـــ22 من مسابقة دوري  الجولة  حساب مضيفه ساليرنيتانا، ضمن 
ــــى اإليــطــالــي لــكــرة الــقــدم. وســجــل إيموبيلي هــدفــن فــي الــدقــائــق العشر  األول
األولى من املباراة )د.7 و10( ليسهل االنتصار الذي تعزز في الشوط الثاني 
االنتصار  هــو  وهــذا  )د.66(.  التـــزاري  مانويل  سجله  للضيوف  ثالث  بهدف 
األول لالتسيو بعد جولتن حصد فيهما نقطة وحيدة، بتعادله أمام إمبولي 
قبل خسارته أمام إنتر ميالنو صاحب الصدارة بـ49 نقطة. وأصبح رصيد 
التسيو 35 نقطة في املركز السادس بجدول الكالتشيو، بينما تجمد رصيد 

ساليرنيتانا عند 11 نقطة في املركز العشرين واألخير.

على  بانتصار  الذهبي  المربع  يقتحم  ليفركوزن 
مونشنغالدباخ

مونشنغالدباخ،  بوروسيا  مضيفه  على   1-2 انتصارا  ليفركوزن  باير  حقق 
القدم. سجل هدفي  لكرة  األملاني  األولــى  الدرجة  الـــ19 من دوري  الجولة  ضمن 
)د.74(،  وباتريك ستشيك  )د.51(  انــدريــش  روبــرت  من  كل  لليفركوزن  الفوز 
يكن  لــم  )د.81(  بهدف  األرض  الــفــارق ألصــحــاب  إلفيدي  نيكو  يقلص  أن  قبل 
السادس  املــركــز  مــن  ليفركوزن  االنــتــصــار، يصعد  وبــهــذا  الكفة.  ملعادلة  كافيًا 
ويونيون  فرايبورغ  من  نقطة، متخطيًا كال   32 إلــى  رافعا رصيده  الثالث،  إلــى 
برلن وهوفنهايم. ويعد االنتصار هو األول لباير ليفركوزن بعد أربع جوالت لم 
يحصد فيها سوى نقطتن. أما مونشنغالدباخ فعاد إلى سكة الهزائم التي كان 
قد عانى منها ألربع جوالت متتالية قبل أن يستفيق في آخر جولتن ويحصد 

أربع نقاط. ويحتل مونشنغالدباخ املركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

فيال  أســتــون  »ريــمــونــتــادا«  مــن  يفلت   اليونايتد 
بتعادل مثير

بفقدان  البريميرليغ،  فــي  الــنــقــاط  نــزيــف  مسلسل  يونايتد  مانشستر  واصـــل 
في  ليتعادل  نظيفن،  بهدفن  متقدمًا  كــان  أن  بعد  متناوله،  في  كانتا  نقطتن 
الــذي احتضنه ملعب )فيال  اللقاء  النهاية في عقر دار أستون فيال )2-2(، في 
ــقــدم. دخــل  ـــ22 مــن الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز لــكــرة ال ــ بــــارك(، ضــمــن الــجــولــة ال
نجم وسط  الــذي سجله  املبكر  الهدف  بأفضلية  متقدما  لالستراحة  اليونايتد 
الالعب  ثم عاد نفس  السادسة.  الدقيقة  في  فرنانديز  برونو  البرتغالي  الفريق 
وعزز تقدم فريقه بهدف آخر في الدقيقة 67، ليظن الجميع أن املباراة انتهت عند 
هذا الحد. ولكن أصحاب األرض لم ييأسوا، ونجحوا في العودة للمباراة بهدف 
تقليص الفارق بعد 10 دقائق من هدف اليونايتد الثاني، بتوقيع الالعب الواعد 
جاكوب رامسي. وواصل نفس الالعب التألق في صفوف أستون فيال، ليصنع 
هدف التعادل للوافد الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي وضع بصمته األولى 
اإلعــارة  الحالي على سبيل  الشتوي  امليركاتو  انتقاله في  بعد  »الفيالنس«،  مع 
لنهاية املوسم، قادما من برشلونة اإلسباني. وبهذه النتيجة، فشل »الشياطن 
الحمر« في العودة مجددًا إلى درب االنتصارات في املسابقة، بعد خسارتهم في 
الجولة املاضية على يد وولفرهامبتون بهدف نظيف. كما أن اليونايتد لم ينجح 
الــدور  انتهت مباراتهما في  أن  بعد  املــوســم،  هــذا  التفوق على أستون فيال  في 
األول على ملعب )أولد ترافورد( بانتصار فريق مدينة برمنغهام بهدف نظيف. 
واكتفى اليونايتد بإضافة نقطة إلى رصيده الذي أصبح 32 في املركز السابع، 
مع تبقي مباراتن مؤجلتن للفريق. بينما أصبح رصيد »الفيالنس« 23 نقطة 

في املرتبة الـ13، مع مباراتن مؤجلتن أيضًا.

بنفيكا يرفض االقتراب من الصدارة بتعادل محبط
واصل بنفيكا مسلسل نتائجه املتذبذبة هذا املوسم، بتعادل محبط بهدف ملثله 
البرتغالي لكرة  الـــ18 بالدوري  الجولة  في عقر داره أمام موريرنسي، في إطار 
القدم. وبتعادله هذا، اكتفى بنفيكا بحصد نقطة تجعل رصيده 41 في املركز 

الثالث،  بينما أصبح رصيد موريرنسي 16 نقطة في املركز الـ13 مؤقتًا.

ياوندي ـ العربي الجديد

 الــــــطــــــرق إلــــــــى فــــشــــل الــــحــــضــــور 
ّ

تــــــــــؤدي كــــــــل
ــــأس األمــــم  الـــجـــمـــاهـــيـــري ملـــبـــاريـــات بـــطـــولـــة كـ
ــيـــرون،  ــكـــامـ ــــقــــامــــة حـــالـــيـــًا فــــي الـ

ُ
ــيـــة امل ــقـ األفـــريـ

ــات الـــخـــالـــيـــة فــي  ــ ــــدرجـ ــتــــمــــرار ظــــاهــــرة املـ واســ
املباريات املقبلة، خالل ما بقي من منافسات 
الـــدور األول، حتى فــي املــبــاريــات الــتــي يكون 

فيها البلد املنظم طرفًا.
ــــور  ــــضـ ــــحـ ــات تـــــســـــويـــــق الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وفـــــشـــــلـــــت عـ
الوطنية  والــنــداءات  ــراءات  واإلغــ الجماهيري 
الـــتـــي لـــجـــأت إلــيــهــا الــحــكــومــة الــكــامــيــرونــيــة 
فـــي وقــــت ســـابـــق، وفـــقـــًا لــتــقــريــر نـــشـــره مــوقــع 
عن  الــنــقــاب  املــوقــع  وكــشــف   .»com.actu237«
أســبــاب فــشــل الــحــضــور الــجــمــاهــيــري بكثافة 
ــدن، ومــنــهــا لــجــوء املشجعني  ــ فـــي مــخــتــلــف املـ
فـــي الــكــامــيــرون إلــــى مــتــابــعــة املـــبـــاريـــات عبر 
ــودة فــــي مــديــنــة  ــ ــــوجـ الـــشـــاشـــات الـــعـــمـــالقـــة املـ
أجــــــواًء جــمــاهــيــريــة على  تــشــهــد  الـــتـــي  دواال، 
ــات، وبــشــكــل شبه  ـــدرجـ

ُ
ــرار مــا يــحــدث فــي امل غـ

أيوب الحديثي

ــأس أمــم  بـــــدأت الــنــســخــة الـــــــ33 مـــن بــطــولــة كــ
أفــريــقــيــا لــكــرة الـــقـــدم، يــــوم 9 يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي الـــجـــاري، فــي الــكــامــيــرون، بمشاركة 
مستوى  على  املنتخبات  أبــرز  مــن  مجموعة 
القارة السمراء. وخالل املواجهات التي أقيمت 
القياسية،  األرقــــام  بعض  كــســرت  اآلن،  حتى 
لكن ربما سيكون من الصعب للغاية التغلب 
على أرقام أخرى، سنستعرضها في األسطر 
التالية، بحسب تقرير ملوقع »إنفو سبورت«.

وســـجـــل نـــدايـــي مـــوالمـــبـــا، الـــــذي تـــوفـــي في 
الــثــانــي 2019، تسعة أهــداف  يــنــايــر/كــانــون 
ــم األفــريــقــيــة 1974،  ــ بـــمـــفـــرده فـــي كــــأس األمـ
الديمقراطية  الــكــونــغــو  مــهــاجــم  أحـــرز  حــني 
)زائير يومها( الدولي رقمًا لم يتمكن حتى 
صــامــويــل إيــتــو، الـــهـــداف الــتــاريــخــي لكأس 
األمم األفريقية )18 هدفًا(، من تحقيقه. وفي 
هذه النسخة تبدو املنافسة واردة لكسر هذا 
الرقم، بعدما نجح الكاميروني فنسنت أبو 

مــجــانــي بــــداًل مـــن إنـــفـــاق األمــــــوال عــلــى شـــراء 
الــتــذاكــر، إذ أســهــم تــوفــيــر مــنــاطــق املشجعني 
بــدواال في إغــراء الجماهير بعدم الذهاب إلى 
املختلفة. ومــا حــدث في مدينة دواال  املالعب 
تــكــرر فــي مدينة بــافــوســام، أكــبــر مــدن الغرب 
رياضيًا  مجمعًا  تضمنت  التي  الكاميروني، 
ــنــَصــب خاللها 

ُ
ت للمشجعني  أيــضــًا  ومــنــاطــق 

شــاشــات عــرض كبيرة لــلــمــبــاريــات، مــا أسهم 
فــي الــعــزوف عــن الــتــوجــه إلــى املــالعــب وشــراء 
التذاكر. وذكر املوقع أن اإلجراءات االحترازية 
الصحية املفروضة من جانب اللجنة املنظمة 
فــي الــوقــت الــحــالــي، وأبــرزهــا فــرض التطعيم 
ضد فيروس كــورونــا وإلـــزام املشجع بإظهار 
ــرى لــلــتــطــعــيــم، بــخــالف  ــ ــهـــادة صــحــيــة وأخــ شـ
الـــكـــمـــامـــات والـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي، أصــابــت 
الجماهير باإلحباط. وُيضاف إلى ذلك عزوف 
الجماهير في وقت سابق عن الحصول على 
أي لقاح ضد فيروس كورونا بشكل غير مبرر 
بــإجــراء مسحة  يفيد  تقرير طبي  إحــضــار  أو 
الــذي ال يريد تلقي  سلبية للسماح للمشجع 
بارتفاع  يتمثل  آخــر  سبب  وهــنــاك  التطعيم. 

بكر في تسجيل 4 أهداف في أول مواجهتني، 
ويــــبــــدو نـــجـــم بــــورتــــو الـــســـابـــق قـــريـــبـــا مــن 
في  استمر  إذا  القياسي  الــرقــم  هــذا  تحطيم 
هذا التألق، خصوصا أنه يملك ما ال يقل عن 
الثالثة،  املجموعة  فــي  )األخــيــرة  مــبــاراتــني، 

ولقاء الدور الثاني(.
وُســجــل أســرع هــدف فــي تــاريــخ كــأس األمــم 
األفــريــقــيــة، فـــي أقـــل مـــن 23 ثــانــيــة، فـــي رقــم 
ــع،  ــواقـ ــي الـ ــر الـــســـهـــل. وفــ ــاألمـ يـــبـــدو لــيــس بـ
تــم تسجيل أســـرع هـــدف فــي الــبــطــولــة عــام 
أيــمــن منصور ضد  1994 مــن قبل املــصــري 
رقــم أفضل في نسخة  انتظار  الغابون، في 

الكاميرون 2021.
وإذا كــانــت املــواجــهــة فــي هـــذه الــنــســخــة بني 
نــيــجــيــريــا ومـــصـــر، قـــد انــتــهــت بــهــدف وحــيــد 
 مواجهة 

ّ
فقط من كيليتشي إيهيناتشو، فإن

غـــزارة  شــهــدت   ،1963 نــســخــة  فــي  املنتخبني 
ــد أن تــــم هــــز الــــشــــبــــاك فــــي 9  ــعـ تـــهـــديـــفـــيـــة، بـ
مناسبات، سجلت بفوز »الفراعنة« بنتيجة 
6-3، وهي أكثر املباريات غزارة تهديفية في 
تاريخ املسابقة. كان أكبر فارق انتصار بكأس 
ــم أفــريــقــيــا، هـــو خــمــســة أهـــــــداف، ويــحــمــل  أمــ
القياسي،  الــرقــم  الــعــاج هــذا  منتخب ســاحــل 
وكـــان لــه شــرف تحقيق هــذا اإلنــجــاز مرتني: 
األولى خالل دور املجموعات عام 1970 ضد 
إثيوبيا 6-1، واألخــرى في ربــع نهائي كأس 
أفريقيا لألمم 2008 ضد منتخب غينيا 0-5.

كـــان بــوكــو، هــو صــاحــب الــرقــم الــقــيــاســي في 
عــدد األهــداف بكأس أفريقيا لألمم، برصيد 

قيمة تــذاكــر املــبــاريــات التي تـــراوح بــني 2000 
إلى 3000 فرنك )من دوالريــن إلى 5 دوالرات( 

للتذكرة الواحدة في مباريات الدور األول.
ــذا فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كــــانــــت فــيــه  ــ ــ يــــأتــــي هـ
املثيرة  التفاصيل  لبعض  بطلة  الجماهير 
ــبــــاراة  ــايـــة مــ ــثـــل مــــا شـــهـــدتـــه نـــهـ لـــلـــجـــدل، مـ
منافسات  ضمن  ونيجيريا،  مصر  منتخب 
ــة فــي  ــعــ ــرابــ الــ املـــجـــمـــوعـــة  مــــن  الــــــــدور األول 
كــأس أمــم أفريقيا، من أجــواء مشحونة بني 
البرتغالي  »الفراعنة«  ملنتخب  الفني  املدير 
كارلوس كيروش، الذي فقد أعصابه وتواجه 
مــع فــئــة مــن الــجــمــاهــيــر املــصــريــة املــوجــودة 
فـــي مــلــعــب »رومـــــــدي أجـــيـــا« بــالــكــامــيــرون، 
ملساندة محمد صالح وزمالئه. وعّبر عشاق 
الــشــديــد من  املــصــري عــن غضبهم  املنتخب 
املستوى الضعيف الذي ظهر به منتخبهم، 
وهزيمته أمام نظيره النيجيري، من دون أن 
مرمى  على  كبيرة  الالعبون خطورة  يخلق 
ملا  متشائمني  الــذي جعلهم  األمــر  املنافس، 
ينتظرهم في ما بقي من مشوار بالبطولة. 
وأمام االنتقادات الالذعة التي تلقاها املدرب 
البرتغالي، توجه صوب املدرجات ليخاطب 
ــره بــالــتــوجــه إلـــيـــه مـــن أجــل  ــأمــ مــشــجــعــًا ويــ
الحديث معه أو حتى ربما للشجار، بالنظر 
الــغــاضــبــة، ولهجته  كــيــروش  لتعابير وجــه 
ــة الـــتـــي جــعــلــت املــــرافــــقــــني لــلــمــشــجــع  ــقـــويـ الـ
يـــحـــاولـــون تـــهـــدئـــة األمــــــــور، قـــبـــل أن تــعــود 
لقاء  انــتــهــاء  بعد  املـــدرب  لتحية  الجماهير 

غينيا بيساو، بانتصار مصري.

14 هدفا، 6 في 1968 بإثيوبيا و8 في 1970 
فـــي الــــســــودان، قــبــل أن يــحــطــم الــكــامــيــرونــي 
صـــامـــويـــل إيـــتـــو هــــذا الـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي. لكن 
النجم  عــن  نذكرها  الــتــي  األخـــرى  التفاصيل 
ــه الــــالعــــب الــــوحــــيــــد الــــذي  ــ ــق، هــــي أنــ ــابــ ــســ الــ
ــدة  ــعـــاف فـــي مــــبــــاراة واحــ ســجــل خــمــســة أضـ

فــي كــأس األمـــم األفــريــقــيــة )ضــد إثيوبيا في 
1970 انتهت 6-1(. وكان بوكو أحد الالعبني 
املؤثرين في هجوم أسيك أبيدجان ومنتخب 
كما   ،1970-1960 مــن  للفترة  الــعــاج،  ســاحــل 
مــوســم 1978-1977،  نانسي  فــريــق  مــع  تــألــق 

رفقة ميشيل بالتيني.

وفــي ســيــاق أمــم أفريقيا أيــضــًا، فــال يختلف 
اثــنــان عــلــى املــوهــبــة الــتــي كـــان يملكها نجم 
مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا الـــســـابـــق نـــوانـــكـــو كــانــو، 
ــال اإلنــكــلــيــزي، الــــذي نــجــح في  ــنـ هــــداف أرسـ
األبـــــطـــــال مــع  مـــســـابـــقـــة دوري  ــقـــب  لـ ــد  حـــصـ
أياكس أمستردام الهولندي. لكن مع منتخب 
كـــانـــو يشعر  زال  مـــا  الـــخـــضـــراء«  ــنـــســـور  »الـ
باألسف، لعدم تمّكنه من تسجيل هدف واحد 
في 27 مباراة خاضها في مسابقة كأس األمم 
األفريقية، والتي شــارك فيها خالل مسيرته 
مع واحد من أبرز منتخبات القارة السمراء. 
إنتر ميالن  لنادي  لعب  الــذي  النجم  وأخفق 
في  القلب،  في  مشاكل  من  وعانى  اإليطالي، 
مع  األبـــرز،  األفريقية  البطولة  فــي  التسجيل 
ــاز بــكــرتــني ذهــبــيــتــني أفريقيتني  ذلــــك، فــقــد فـ
في عامي 1996 و1999. وفي الــنــوادي، حقق 
ــيـــدة، بــحــصــد لــقــب دوري أبــطــال  مــســيــرة جـ
أوروبـــا مع أياكس أمستردام في عــام 1995، 
ولــقــب كــأس االتــحــاد األوروبــــي بــألــوان إنتر 
مــيــالن فــي عــام 1998. إلــى جــانــب هـــذا، ال بّد 
مـــن إضـــافـــة ذهــبــيــة دورة األلـــعـــاب األوملــبــيــة 
لعام 1996 في أتالنتا األميركية، والتي تألق 
الــالعــب فيها بشكل ملفت، وحقق مــع بــالده 
على  بــالــفــوز  الــوحــيــدة  التاريخية  ذهبيتها 
األرجنتني. وباإلضافة إلى عدم تسجيله في 
27 مــبــاراة فــي كـــأس األمـــم األفــريــقــيــة، أخفق 
أيــضــًا فــي حصد أي نقطة، بـــ6 مــبــاريــات في 
كأس العالم، كما لم يفز أبدًا بلقب كأس أمم 

أفريقيا مع نيجيريا.

أرقام بارزة في تاريخ »الكان«الجماهير تقاطع مالعب كأس األمم األفريقية
فشلت عمليات 

التسويق والنداءات 
الوطنية التي لجأت إليها 

الحكومة الكاميرونية 
في جذب الجماهير

شهدت النسخ السابقة 
من بطولة كأس أمم 

أفريقيا العديد من األرقام 
على المستوى الفردي 

والجماعي

البطولة األفريقية لم تشهد إقباًال جماهيريًا )كينزو تريبوليارد/فرانس برس(

)Getty( عبّرت الجماهير المصرية عن سعادتها باالنتصار

)Getty( خسر السودان المواجهة أمام نيجيريا

)Getty/ساحل العاج هزم غينيا بخماسية في نسخة 2008 )ليفتي شيمبوفو

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

الـــنـــيـــل«  وادي  ــــي  ــربــ ــ »ديــ ــّول  ــ ــحـ ــ تـ
ــــني مـــنـــتـــخـــبـــي مــصــر  ــر بــ ــظــ ــتــ ــنــ ــ

ُ
امل

والــــــــســــــــودان، فـــــي ثــــالــــث جـــــوالت 
ــم  ــ املـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة لـــبـــطـــولـــة كــــــأس األمـ
ـــامـــة حـــالـــيـــًا فــي 

ُ
ــقــــدم املـــق ــقـــيـــة لـــكـــرة الــ األفـــريـ

فبراير/شباط   6 حتى  وتستمر  الكاميرون 
املـــقـــبـــل، إلـــــى لـــقـــاء حــــاســــم، لـــتـــحـــديـــد هــويــة 
املــنــتــخــب الـــعـــربـــي املـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور ثمن 
ــــذي يـــــوّدع الــبــطــولــة  الــنــهــائــي، واملــنــتــخــب الـ
مــبــكــرًا مـــن املـــرحـــلـــة األولـــــــى، فـــي ضــــوء فــوز 
»الــفــراعــنــة« عــلــى غــيــنــيــا بــيــســاو بــهــدف من 
دون رد، وخـــســـارة »صــقــور الــجــديــان« أمــام 

كأس األمم 
األفريقية
مصر تقترب... 

والسودان يحتفظ باألمل

بين منتخب مصر  المنتظرة  المواجهة  أصبحت 
منافسات  ضمن  السودان،  منتخب  ونظيره 
كأس  في  المجموعات  دور  من  الثالثة  الجولة 
من  ستحدد  ألنها  للغاية،  حاسمة  أفريقيا، 

سيتأهل إلى ثمن النهائي

تقرير

نــيــجــيــريــا بــثــالثــة أهــــــداف مــقــابــل هــــدف في 
الجولة الثانية.

في  األفضلية  اآلن  املــصــري  املنتخب  ويملك 
الــنــقــاط، إذ لــديــه 3 نــقــاط فــي املــركــز الــثــانــي، 
نقاط،  بـــ6  املتصدر  نيجيريا  منتخب  خلف 
ــابـــل نـــقـــطـــة واحــــــــدة ملــنــتــخــب الـــــســـــودان،  ــقـ مـ

ومـــثـــلـــهـــا ملــنــتــخــب غــيــنــيــا بـــيـــســـاو. ويــتــيــح 
وكذلك  املصري،  للمنتخب  بالنسبة  التعادل 
أمــام  املــبــاشــر، فيما ال بديل  الــفــوز، الصعود 
»صقور الجديان« سوى الفوز للوصول إلى 

النقطة 4 لحسم التأهل.
عــودة محمد صالح  الثانية،  الجولة  وكتبت 
ــقـــدم ونــجــم  قـــائـــد املــنــتــخــب املـــصـــري لـــكـــرة الـ
لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، إلـــى االســـتـــحـــواذ على 
ــتـــمـــامـــات الــجــمــاهــيــر  ــن اهـ نــصــيــب األســــــد مــ
املصرية، لكن هذه املــرة بشكل دولــي، بعدما 
لــعــب دور املــنــقــذ، وقـــاد »الــفــراعــنــة« إلـــى أول 
ــــوز عـــلـــى حـــســـاب مــنــتــخــب غــيــنــيــا بــيــســاو  فـ
بهدف سجله بمهارة، في الدقيقة 69 من عمر 

الشوط الثاني في املواجهة.
وُيــمــثــل الـــهـــدف قــيــمــة كــبــيــرة ملــحــمــد صـــالح، 
ــيـــة بــعــد صـــيـــام دام  ــه الـــدولـ ــدافــ فــهــو أول أهــ
برفقة منتخب  التسجيل  عــن  أشــهــر   10 ملــدة 
»الــفــراعــنــة«، وغــيــاب تــام عــن هــز الــشــبــاك في 
ــبـــاريـــات دولـــيـــة ألول مــــرة فـــي مــســيــرتــه  6 مـ
الدولية، بخالف نجاحه في رفع عدد أهدافه 
في بطولة كأس األمم األفريقية إلى 5 أهداف 

منذ ظهوره األول في عام 2017 بالغابون.
ــات مــحــمــد صـــالح أول العـــب مــصــري في  وبــ
التاريخ، يسجل في 3 دورات متتالية لبطولة 
2017، مصر  »الغابون  األفريقية  األمــم  كــأس 
رقــم قياسي  الــكــامــيــرون 2022«، وهــو   ،2019
ــنـــة«، وأخـــيـــرًا  ــفـــراعـ جـــديـــد يــحــســب لــقــائــد »الـ
بعدما أصبح  الرسمية،  أهدافه  أول  تسجيل 
قائدًا فعليًا للمنتخب املصري بشكل رسمي، 
ونال الشارة في أعقاب إلغاء نظام األقدمية 
الالعبني، كما عــزز صدارته  في تداولها بني 
لــلــهــدافــني الــتــاريــخــيــني ملــنــتــخــب مــصــر بــــ 46 

هدفًا خلف حسام حسن )68(.
وعانى املنتخب املصري في سبيل الفوز على 
كارلوس  البرتغالي  فــاملــدرب  بيساو،  غينيا 
كــــيــــروش رغـــــم عــــودتــــه لـــلـــعـــب بـــالعـــبـــيـــه فــي 
مراكزهم األصلية بعد تجارب لقاء نيجيريا 
الفاشلة، إال أنه أثار الجدل في الشوط الثاني 
لفترة  اللعب  مثل  أجــراهــا،  التي  بالتغييرات 
عـــقـــب ســحــب  حـــربـــة  رأس  مــــن دون  طـــويـــلـــة 
والــدفــع  الــصــريــح،  املــهــاجــم  مصطفى محمد 

بأحمد سيد زيزو العب خط الوسط.
ــار«  ــ ــيـــديـــو املـــســـاعـــد »فــ ــفـ وأنـــــقـــــذت تــقــنــيــة الـ
اللقاء،  فــي  التعثر مــجــددًا  منتخب مصر مــن 
بعدما ألغت هدفًا سجله »بالدي« في الدقيقة 
)82(، عقب ظــهــور خطأ مــن جــانــب األخير  الـــــ
بــحــق عــمــر كــمــال عــبــد الـــواحـــد، ظــهــيــر أيــمــن 

املنتخب املصري قبل التسجيل.

عانى منتخب السودان 
خالل المواجهة 

أمام منتخب نيجيريا

لعب صالح دور المنقذ ضد غينيا بيساو )دانيل أولمو/فرانس برس(

من جانبه، أهدى كارلوس املدرب البرتغالي 
ــة  ــدايـ ــفــــوز لــلــشــعــب املــــصــــري، وبـ ــيــــروش الــ كــ
أمــم أفريقيا، بقوله  لــه ولالعبيه فــي  جــديــدة 
فـــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي: »نـــهـــدي هـــذا الــفــوز 
والــتــضــحــيــات الــتــي قـــام بــهــا الــالعــبــون إلــى 
الجماهير املصرية، بدأنا بشكل جيد ولم يكن 
هناك توتر«. وتابع: »لدينا 3 كرات ارتطمت 
بــالــقــائــم وكــــان مـــن املــمــكــن أن نــســجــل أكــثــر، 
وبعد 3 أو 4 أيام من التوتر أظهر الالعبون 
شخصية قوية واستطاعوا الخروج من عنق 
الــزجــاجــة وهـــذا املــوقــف الــصــعــب، وســنــؤدي 

بكل قوة في مواجهة السودان«.
ــام  ــودان أمـ ــســ فـــي املـــقـــابـــل، خــســر مــنــتــخــب الــ

أونيي مهاجم برلني األملاني في الدقيقتني 3 
الهدف  أضــاف موسيس سيمون  فيما  و45، 
الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة 46، األولــــى مــن الــشــوط 
ــا« العــب  ــبـ ــانـــي، ورّد والـــــي الـــديـــن »بـــوغـ ــثـ الـ
»صقور الجديان« في  السودان بأول هدف لـ

البطولة من ركلة جزاء في الدقيقة 70.
ــر الـــفـــنـــي ملــنــتــخــب  ــديــ ــه، املــ ــ ــّي ــان تــ أبــــــدى بــــرهــ
الـــســـودان خـــالل املــؤتــمــر الــصــحــافــي، رضـــاه 
نيجيريا  مــبــاراة  فــي  أداء العبيه  الــتــام على 
رغـــــم الــــخــــســــارة، بـــقـــولـــه: »الــــخــــســــارة تــثــيــر 
األحزان، لكن الجانب اإليجابي هو املستوى 
املميز، نيجيريا فازت بسبب عنصر الخبرة 
واســتــغــلــت األخــــطــــاء، لــديــنــا فـــريـــق شــــاب ال 

نــظــيــره الــنــيــجــيــري 3-1 فــي مــبــاراتــهــمــا على 
ــاروا،  ــ ــــي أديـــغـــبـــا« فـــي مــديــنــة غـ مــلــعــب »رومــ
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن دور 

املجموعات في املسابقة القارية.
البطولة  دور  أوروبـــا  في  املحترفون  ولعب 
الــفــوز،  نيجيريا  منتخب  منح  فــي  املطلقة 
فـــارق اإلمــكــانــيــات الفنية والبدنية  فــي ظــل 
ــســــودان، بــخــالف عنصر  عـــن نــظــيــره فـــي الــ
الخبرات الدولية املتوافر بشدة في »النسور 

الخضر«.
األول،  الــشــوط  فــي  وضــربــت نيجيريا مبكرًا 
عبر تسجيل هدفني متتاليني عبر صامويل 
وتايو  اإلســبــانــي  فــيــاريــال  نجم  تشوكويزي 

أعــمــاره عن 22 سنة، ويجري  يزيد متوسط 
ــابـــع »لـــديـــنـــا 21  تــحــضــيــره لــلــمــســتــقــبــل«. وتـ
العبًا جديدًا في صفوف املنتخب السوداني 
الخبرة، ورغم  بخالف 5 العبني من عناصر 
ذلك كانوا ندًا بالنسبة للمنتخب النيجيري، 
خصوصًا في الشوط الثاني وهددنا مرماه 
الوقت،  فــي نفس  مــن فرصة وسجلنا  بأكثر 
ــبــــرات فــــي الــــشــــوط األول  ولــــــوال نـــقـــص الــــخــ
وظهور أخطاء سجلت منها نيجيريا هدفني، 
ــكـــن املــحــصــلــة  لــخــرجــنــا بــنــتــيــجــة أفـــضـــل ولـ
ــــدرب مــنــتــخــب الـــســـودان  جـــيـــدة«. واخــتــتــم مـ
حــديــثــه بــالــقــول: »لــديــنــا خــطــة طــويــلــة األمــد 
للكرة الــســودانــيــة، قدمنا عــرضــًا رائــعــًا أمــام 

رغــم ظهور  أمــام نيجيريا  ثــم  غينيا بيساو 
أخـــطـــاء، ولــديــنــا مـــبـــاراة مـــع مــنــتــخــب مصر 
وســنــســعــى خــاللــهــا ملــواصــلــة الــتــطــور وتــرك 
لنا وسمعة جيدة في مدينة  ذكــريــات طيبة 
األفريقية،  األمـــم  وكـــأس  الكاميرونية  غـــاروا 
املــصــري  للمنتخب  نـــدا  نــكــون  أن  وســنــعــمــل 
إلى  السودانية  الكرة  عــودة  أيضًا، في رحلة 
الـــريـــادة الــتــي نــســيــر عــلــيــهــا بــرفــقــة االتــحــاد 

السوداني في الوقت الحالي«.
وكــان املــدرب برهان تّيه قد ُعــنّي مديرًا فنيًا 
ملــنــتــخــب الــــســــودان بــعــد كــــأس الـــعـــرب 2021 
فيلود  الفرنسي  إقــالــة  عقب  املــاضــي،  الشهر 

من منصبه لسوء النتائج.
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــارة  تــســتــعــد نــخــبــة األنــــديــــة فـــي قـ
آسيا للتعرف على مسار املنافسة، 
عــنــدمــا يــجــرى ســحــب قــرعــة دور 
آســـيـــا 2022  ــال  أبـــطـ فـــي دوري  املــجــمــوعــات 
اليوم  وكــأس االتحاد اآلسيوي 2022، وذلــك 
اإلثــنــني فــي الــعــاصــمــة املــالــيــزيــة كــواالملــبــور. 
أبــطــال  فــي دوري  املــجــمــوعــات  ويــشــهــد دور 
آسيا مشاركة 40 ناديًا سيتم تقسيمها على 
10 مجموعات، إذ تم حسم بطاقات 33 ناديًا، 

تنضم إليها 7 أندية من األدوار التمهيدية.
وكانت البطولة األهم على صعيد األندية في 
قارة آسيا قد شهدت العام املاضي رفع عدد 
املشاركني فيها، إذ باتت منطقتا غرب آسيا 
 

ّ
وشرق آسيا تضمان خمس مجموعات لكل
أندية،  أربعة  مجموعة   

ّ
كــل وتشتمل  منهما، 

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب املركز األول في 
 مجموعة إلــى جــانــب أفــضــل ثــالثــة أندية 

ّ
كــل

 منطقة.
ّ

تحصل على املركز الثاني من كل
 مــنــطــقــة عــلــى أربــعــة 

ّ
ــل ــم تــقــســيــم أنـــديـــة كــ وتــ

ــل مـــســـتـــوى خــمــســة  ــ ــم كـ ــتــــويــــات، ويــــضــ مــــســ
أنـــديـــة، حــيــث جــــاء نــــادي الـــهـــالل الــســعــودي 
وتشهد  الـــغـــرب.  ملنطقة  األول  املــســتــوى  فــي 

قرعة 
أبطال آسيا

االتحاد  وكأس  آسيا  أبطال  دوري  مسابقتي  قرعة  سحب  العرب  يترقب 
اآلسيوي لكرة القدم التي ستجرى اليوم في العاصمة الماليزية كوااللمبور 
للحفاظ  حضورهم  تعزز  مناسبة  لقرعة  ويتطلعون  القاري،  االتحاد  مقر 

على اللقب الكبير الذي سبق أن توج به فريق الهالل السعودي.

3031
رياضة

قضية

البطولة املشاركة األولى ألربعة أندية، وهي 
في منطقة الغرب مومباي سيتي بطل دوري 
ــنـــدي، والــفــيــصــلــي الـــســـعـــودي،  ــهـ الـــســـوبـــر الـ
وآهــال من تركمانستان، وفي منطقة الشرق 

ملبورن سيتي األسترالي.
ــذا الـــعـــام  ــ ــن بــيــنــهــا األنــــديــــة املـــشـــاركـــة هـ ــ ومـ
أوراوا ريد دايموندز بطل نسخة عام 2017، 
ــكــــوري الــجــنــوبــي  وجـــيـــونـــبـــوك هـــيـــونـــداي الــ
ــام 2016، فـــي حـــني يـــشـــارك أولـــســـان  بــطــل عــ
الكوري الجنوبي بطل عام 2020 في األدوار 
التمهيدية. وينص نظام القرعة على تفادي 
مـــواجـــهـــة األنــــديــــة مـــن ذات الــــدولــــة فـــي دور 
القرعة  بــدء سحب  يتم  املجموعات، وســوف 

ابتداء من املستوى الرابع.
في  املجموعات  دور  قرعة  سحب  وسيجرى 
كـــأس االتـــحـــاد اآلســـيـــوي فــي ذات الــتــوقــيــت، 

ــــى 10  ــلـ ــ ــع األنــــــــديــــــــة عـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــم تـ ــتــ ــيــ ــــث ســ ــيـ ــ حـ
مــجــمــوعــات، وبــحــد أقــصــى 4 أنـــديـــة فـــي كل 
مجموعة، إذ تم تقسيم األندية على 5 مناطق 
األولــى  املجموعات  وتــم تخصيص  مختلفة. 
والثانية والثالثة ملنطقة غرب آسيا، في حني 
السابعة  املجموعات  آسيان  تتضمن منطقة 
والثامنة والتاسعة، وتشتمل منطقة الوسط 
وتم  والسادسة.  الخامسة  املجموعتني  على 
جنوب  ملنطقة  الرابعة  املجموعة  تخصيص 
آسيا، واملجموعة العاشرة ملنطقة شرق آسيا.
األنــديــة  اآلســيــوي مستويات  االتــحــاد  ووزع 
في قرعة دوري أبطال آسيا 2022، فجاء في 
املستوى األول ألندية غرب آسيا كل من السد 
)قطر(، الهالل )السعودية(، فوالد خوزستان 
)إيــران(، الجزيرة )اإلمــارات(، الدحيل )قطر(، 
وفي املستوى الثاني: الفيصلي )السعودية(، 
ــــي دبـــي  ــلـ ــ ــاب األهـ ــبــ ســـيـــبـــاهـــان )إيـــــــــــــران(، شــ
ــاب  ــبــ ــشــ )اإلمـــــــــــــــــــــــارات(، الــــــــريــــــــان )قــــــــطــــــــر(، الــ
)السعودية(، وفي املستوى الثالث: باختاكور 
مومباي  )األردن(،  الــوحــدات  )أوزبــكــســتــان(، 
)طاجيكستان(،  االســتــقــالل  )الــهــنــد(،  سيتي 
القوة  الرابع:  في  )تركمانستان(، وجاء  آهال 
الفائز من  )قــطــر(،  الغرافة  )الــعــراق(،  الجوية 
الــــدور الــتــمــهــيــدي 1 )الــســعــوديــة/ ســوريــة(، 
الــفــائــز مـــن الـــــدور الــتــمــهــيــدي 2 )اإلمـــــــارات/ 
التمهيدي 4  الـــدور  الفائز مــن  أوزبــكــســتــان(، 

)اإلمارات/ العراق(.
ــاد مــســتــويــات أنـــديـــة غــرب  ــحــ كــمــا وزع االتــ
ــيــــوي،  آســـيـــا فــــي قـــرعـــة كـــــأس االتــــحــــاد اآلســ
وشهد املستوى األول تواجد أندية األنصار 
)لبنان(، تشرين )سورية(، الرفاع )البحرين(، 
وفي املستوى الثاني السيب )عمان(، شباب 
الــخــلــيــل )فــلــســطــني(، الــنــجــمــة )لـــبـــنـــان(، وفــي 
ــة(، الـــرفـــاع  ــ ــوريـ ــ املـــســـتـــوى الـــثـــالـــث جــبــلــة )سـ
الشرقي )البحرين(، ظفار )عمان(، وفي الرابع 
ــقـــدس )فـــلـــســـطـــني(، الــعــربــي   مــــن: هــــالل الـ

ٌّ
كــــل

)الكويت(، الكويت )الكويت(.
ــرق آســيــا  ولـــن يــتــم ســحــب قــرعــة جــنــوب وشــ
وهـــي الــتــي تشهد مــشــاركــة أنــديــة: غــوكــوالم 
كيراال )الهند(، باشوندارا كينغز )بنغالدش(، 
مازيا سبورتس )املالديف(، والفائز من الدور 
التمهيدي من شرق آسيا التي يشارك فيها: 
كــونــغ(، ماست  لــونــغ ليونز )هــونــغ  ايسترن 
سي بي كي )مــاكــاو(، تاينان سيتي )الصني 
)هونغ  التمهيدي  الــدور  من  الفائز  تايبيه(، 

كونغ/ منغوليا(.
ــن االتــــحــــاد تـــعـــديـــل مــواعــيــد  ــلـ ــبـــق أن أعـ وسـ
ــا، وذلــــــك بـــعـــد األخــــذ  ــيــ مـــبـــاريـــات أبــــطــــال آســ
ــاتـــجـــة عــن  ــنـ ــيـــدات الـ ــقـ ــعـ ــتـ ــار الـ ــبــ ــتــ بـــعـــني االعــ
الظروف  وكــذلــك  أومــيــكــرون،  انتشار متحور 
االستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات 
كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022. وباتت 
إجراءات السفر في آسيا أكثر صعوبة نتيجة 
قــيــود وبـــروتـــوكـــوالت الــســفــر الــجــديــدة التي 
اعتمدتها العديد من الدول، من أجل الحد من 

قرعة أبطال آسيا 
وكأس االتحاد اآلسيوي 

على صفيح ساخن

من  ديوكوفيتش  ترحيل  قرار  تصف  الصربية  الصحافة 
أستراليا بـ»الفضيحة والعار«

وصـــفـــت الــصــحــافــة الــصــربــيــة قـــــرار الــقــضــاء 
إلــغــاء تأشيرة دخــول العب  بتأييد  األســتــرالــي 
التنس نوفاك ديوكوفيتش لألراضي االسترالية 
»الــفــضــيــحــة« و»الـــعـــار«.  وتــرحــيــلــه مــن الــبــالد بـــ
وكتبت صحيفة )تيليغراف( أن »قرار املحكمة 
أستراليا«.  من  نهائيا  نوفاك  يطردون  فاضح: 
ومن جانبها ذكرت صحيفة )كورير( أن القرار 
»أكبر عار في تاريخ الرياضة«. وكتبت صحيفة 
)فــيــســيــرنــي نــوفــوســتــي( فــي عــنــوانــهــا »دنــــاءة 
)سبورتسكي  صحيفة  ذكـــرت  بينما  ــار«،  وعــ
زورنال( أن »ديوكوفيتش أظهر مجددا عظمته« 
يشعر  بأنه  عامليًا  األول  املصنف  تصريح  مــع 
مــن ناحيتها  الــقــضــاء.  ــرار  قــ بــعــد  ــل  أمـ بخيبة 
القرار بـ«املخزي«. وفي  وصفت صحيفة )ألــو( 
الوقت الذي نددت فيه الصحافة بقرار القضاء األسترالي، أبرزت رد فعل ديوكوفيتش 
الجاري  الشهر  الخامس من  أستراليا في  إلى  وكــان ديوكوفيتش قد وصل  املهذب. 
من أجل املشاركة في بطولة أستراليا املفتوحة بإعفاء طبي لعدم حصوله على اللقاح 
الهجرة احتجزته وألغت تأشيرته وأرسلته  لفيروس كورونا، إال أن سلطات  املضاد 
إلى فندق احتجاز املهاجرين، معتبرة أن األدلة املقدمة من جانبه غير كافية للحصول 
على اإلعفاء الطبي. واستأنف محامو العب التنس البالغ 34 عاما القرار أمام محكمة 
في ملبورن حكم قاضيها يوم االثنن املاضي لصالح الصربي، الذي تدرب منذ ذلك 
الحن بحرية استعدادا لبطولة أستراليا املفتوحة قبل أن يقرر وزير الهجرة الجمعة 
إلغاء تأشيرته للمرة الثانية، وهو القرار الذي أيده القضاء أمس. وكان تنظيم أستراليا 
املــبــاريــات. وكــان من  البطولة وفــي جــدول  أدرج ديوكوفيتش فــي قرعة  قــد  املفتوحة 
املقرر أن يستهل ديوكوفيتش مساء اليوم رحلة دفاعه عن اللقب أمام مواطنه ميومير 

كيكمانوفيتش.

رئيس وزراء أستراليا: ترحيله يخدم المصلحة العامة
أعرب رئيس الوزراء األسترالي، سكوت موريسون، عن ارتياحه لقرار املحكمة الذي أيد 
إلغاء تأشيرة العب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش وترحيله من البالد، معتبرا 
أن القرار جاء استجابة »للمصلحة العامة«. قال الزعيم الليبرالي األسترالي في بيان 
إنه »تم اتخاذ قرار اإللغاء هذا ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة والحفاظ على النظام 
األسترالية  الفيدرالية  املحكمة  قضاة  وأيــد  العامة«.  املصلحة  يخدم  أنــه  أســاس  على 
أمس قرار إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش الذي اتخذه الجمعة وزير الهجرة أليكس هوك. 
وسيحل اإليطالي سالفاتوري كاروسو محل الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة 
أستراليا، حيث سيواجه املصنف الـ150 عامليا، في الدور األول من البطولة اليوم اإلثنن 

الصربي ميومير كيكمانوفيتش.

جيمس يتعملق في أمسية إصابة دورانت
تألق جيمس هاردن في صفوف فريقه بروكلن 
بيليكانز  أورليانز  نيو  للفوز على  نتس وقــاده 
زميله  خــاللــهــا  أصــيــب  مـــبـــاراة  فــي   ،105-120
وأفضل هــداف في دوري كرة السلة األميركي 
شيكاغو  وخــســر  ــــت.  دورانـ كيفن  للمحترفن 
بوسطن  أمـــام  الشرقية  املنطقة  متصدر  بــولــز 
باكس حامل  وميلووكي   ،114-112 سلتيكس 
أمـــام تــورونــتــو رابـــتـــورز 96-103. على  الــلــقــب 
ملعب »باركليز سنتر« وأمام 17 ألف مشاهد، 
ــادرن قــاب قــوســن أو أدنـــى مــن تحقيق  كــان هـ
»تريبل-دابل«، إال أنه اكتفى بتسجيل 27 نقطة 
وأضــاف إليها 15 تمريرة حاسمة و8 مرتدات 
أمام فريق يحتل املركز الثالث عشر في املنطقة 
وقــال  هــزيــمــة.  فـــوزًا مقابل 27  مــع 16  الغربية 
هاردن تعقيبًا على إصابة دورانت: »كان علينا أن نقاوم. األمر بهذه البساطة«، مضيفًا 
أنه »من الواضح أنك تعرف مدى روعة الالعب كيفن دورانت وما يقدمه في امللعب كل 
الــدور واالستمرار في  هــذا  النهوض ومــلء  الالعبن  لــذا، يتعن على  ليلة باستمرار. 
املنافسة«. وأصيب دورانت قبل 5.44 دقائق من نهاية الربع الثاني وقد شوهد وهو 
الــخــروج من  ليطلب الحقًا  بـــراون  بــروس  يعاني مــن األوجـــاع بعد اصطدامه بزميله 
امللعب. وكان دورانت الذي يبلغ معدله 29.7 نقطة في املباراة، سجل 12 نقطة في الربع 
األول ليساهم في تقدم فريقه 32-22. وضمن السياق ذاته، أمل مدرب نتس ستيف 
ناش في أال يغيب دورانت عن املالعب لفترة طويلة، وقال: »نعم، بالطبع سيكون من 

الصعب أن نفقده«.

ج ببطولة فرنسا في هذا  وِّ
ُ
وقد شارك في بطوالت العالم، وت

االختصاص 3 مرات، قبل أن يختار االنضمام إلى غاردان 
الفرنسي في سنة 2012 وتنطلق تجربته مع كرة القدم.

ومن النادر أن حصل حارس مرمى على جائزة أفضل العب 
في مباراة وفريقه منهزم، لكّن بن بوينا كسر هذا التقليد 
منها  اعــتــرافــًا  األفــضــل،  جــائــزة  الفنية  اللجنة  منحته  حــن 
املغرب عندما تصدى  الرائع ضد هجوم منتخب  بمستواه 
التعامل  في  تألقه  إلــى  إضافة  الخطيرة،  الكرات  من  للعديد 
يملك  الثاني.  الشوط  في  النصيري  يوسف  جــزاء  ركلة  مع 
ولد  القمرية، فقد  إلى  الفرنسية إضافة  الجنسية  بوينا  بن 
القمر،  في مدينة مرسيليا عام 1991، لكّن والــده من جزر 
عندما  إليه  بالنسبة  املفضلة  الرياضة  القدم  كــرة  تكن  ولــم 
ه كان 

ّ
كان شابًا، حيث مارس التنس وكرة السلة، كذلك فإن

تفوقه وحصوله  بدليل  الــدراســة  فــي  النجاح  على  حريصًا 

لتمثيل  يكن مرشحًا  ولــم  العلمية،  الشهادات  على مختلف 
 أندية األقسام الهاوية هناك.

ّ
ه لم يعرف إال

ّ
فرنسا بما أن

وطوال مسيرته في فرنسا، لم يتمتع الحارس سالم بن بوينا 
بفرصة اللعب لفريق معروف، وخالل الصيف املاضي جازف 
بترك فريق مارتيغ لينضم إلى فريق إندوم الذي ينافس في 
القسم الرابع، وذلك بهدف كسب مكان أساسي واملشاركة في 
املباريات، تحسبًا للمشاركة في كأس أفريقيا بما أّن املوعد 
كان تاريخيًا. ووفق إحصائيات موقع »ترانسفير ماركيت«، 
شارك سالم بن بوينا، في 16 مباراة دولية مع منتخب جزر 
ه أصبح دوليًا منذ سنة 2015 وهو في منافسة 

ّ
القمر، رغم أن

قوية مع الحارس علي أحمادا الــذي يملك تجربة كبيرة في 
ــــدوري الــفــرنــســي، وبــعــد مــســتــوى بــن بــويــنــا ضــد املــغــرب،  الـ
سيكون من شبه املستحيل إبعاده عن التشكيلة، بل قد يفوز 

بعرض لالنضمام إلى فريق في مستوى أعلى.

زهير ورد

الــتــي تحتضن  أفريقيا  أمــم  بــدايــة منافسات كــأس  شــهــدت 
الــكــامــيــرون مــنــافــســاتــهــا، تــألــقــًا الفــتــًا لـــحـــراس املـــرمـــى في 
ج أكثر من حارس بجائزة أفضل  وِّ

ُ
املباريات األخيرة، حيث ت

العب في املباريات األخيرة، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي 
قام به الحراس. وبرز سالم بن بوينا، حارس منتخب جزر 
القمر، في اللقاء ضد املغرب، ليقدم أوراق اعتماده كواحد من 
البطولة، حيث نجح في تقديم  األفــارقــة في  الحراس  أفضل 
التشويق  اإلبــقــاء على  رائــع، ولعب دورًا كبيرًا في  مستوى 
إلى نهاية املباراة عندما اهتزت شباكه وتلقى الهدف الثاني.

كانت بداية سالم بن بوينا في منافسات كرة القدم الشاطئية، 
ــان مـــن أهــم  إذ مــثــل فــرنــســا فـــي الــعــديــد مـــن الـــبـــطـــوالت، وكــ
العناصر التي أسهمت في نجاحاتها على الصعيد الدولي، 

سالم بن بوينا

على هامش الحدث

لفت الحارس، 
سالم بن بوينا، 

حامي عرين 
منتخب جزر القمر، 

األنظار إليه بفضل 
تصدياته الرائعة 
في كأس األمم 

األفريقية

الهالل 
السعودي حامل 
لقب البطولة 
)Getty( اآلسيوية

حامل لقب الدوري اإلسبان

أعلن االتحاد اآلسيوي مستويات أندية شرق آسيا بدوري األبطال ويضم 
)اليابان(،  )الصين(، كاوازاكي فرونتال  تايشان  المستوى األول شاندونغ 
هيونداي موتورز )كوريا الجنوبية(، باثوم )تايالند(، شنغهاي )الصين(، 
تشيانغراي  الجنوبية(،  )كوريا  دراغونز  )اليابان(،  دايموندز  والثاني: 
يونايتد  والثالث:  )اليابان(،  يوكوهاما  )الصين(،  غوانغزهو  )تايالند(، 
)الفيليبين(، كيتشي )هونغ كونغ(، هوانغ )فيتنام(، جوهور )ماليزيا(، 

ليون )سنغافورة(.

مستويات أندية شرق آسيا

وجه رياضي

انتشار متحور أوميكرون. كما أن املنتخبات 
اآلسيوية املتوقع أن تتأهل إلى كأس العالم 
2022 في قطر ينتظر أن تقوم بوضع برامج 

إعداد مكثفة.
ــــت لـــجـــنـــة املـــســـابـــقـــات عـــلـــى تــغــيــيــر  ــادقـ ــ وصـ
مــواعــيــد الــبــطــولــة األهـــم فــي قـــارة آســيــا على 
مــســتــوى األنـــديـــة عــلــى أن يـــواصـــل االتــحــاد 
اآلســـيـــوي الــعــمــل بــإقــامــة املـــبـــاريـــات بحسب 

عبر مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام 
النهائي في 7  التجمع، وينطلق ربع  بنظام 
النهائي فيقام في 10  أما قبل  فبراير 2023، 
 
ّ
فبراير. وفي املقابل، كان االتحاد قد أعلن أن

أندية شرق آسيا ستتنافس بنظام التجمع، 
لينطلق دور املجموعات خالل الفترة من 15 
الـــ16  إبــريــل إلــى 1 مايو 2022 وينطلق دور 
فيما   ،2022 آب  أغــســطــس/  و19   18 يــومــي 

ــع إعــــــادة تـــوزيـــع مــواعــيــد  نـــظـــام الــتــجــمــع، مـ
املباريات خالل هذا العام وعام 2023 من أجل 

ضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.
وأعـــلـــن االتـــحـــاد الـــقـــاري املـــواعـــيـــد الــجــديــدة 
وإيـــاب،  مــن مرحلتي ذهـــاب  التجمع  بــنــظــام 
 7 مــن  الفترة  فــي  املجموعات  ينطلق دور  إذ 
ينطلق  فيما   ،2022 نيسان  إبــريــل/   27 إلــى 
 2023 فبراير/ شباط  3 و4  يومي  الــــ16  دور 

يلعب ربـــع الــنــهــائــي يـــوم 22 أغــســطــس/ آب 
2022 عبر مباراة إقصائية من مرحلة واحدة 
تقام بنظام التجمع. ويقام قبل النهائي يوم 
25 أغسطس، فيما يقام نهائي دوري أبطال 
ــاب يــومــي 19  آســيــا مــن مــبــاراتــي ذهـــاب وإيــ
و26 فبراير 2023، إذ تقام مباراة الذهاب في 
منطقة الــغــرب، فــي حــني تقام مــبــاراة اإليــاب 

في منطقة الشرق.

ارتــقــت اإلســبــانــيــة بـــاوال بــادوســا ثــالثــة مــراكــز فــي التصنيف الــعــاملــي لــالعــبــات التنس 
سيدني.  بطولة  بلقب  السبت،  تتويجها،  بعد  الــســادســة  املرتبة  فــي  لتحل  املــحــتــرفــات، 
واقتربت بادوسا هكذا من املراكز الخمسة األولى وبحوزتها 4264 نقطة، بعدما توجت 
بلقب سيدني على حساب التشيكية باربورا كريتشيكوفا بواقع 6-3 و4-6 و6-7 )4-7(. 
وتواصل األسترالية آشلي بارتي تصّدر التصنيف، تليها البيالروسية ارينا سابالينكا 
في املركز الثاني، ثم اإلسبانية غاربيني موغوروزا في املرتبة الثالثة. ويعد لقب سيدني 

الثالث لبادوسا في مسيرتها واألول لها هذا العام.

صورة في خبر

بادوسا تتقدم
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