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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،
خصص 30
س ُي َّ
في المائة
فقط من
مقاعد االستاد
للجماهير.
وشدد على ّ
أن
السماح بدخول
الملعب سيكون
للمطعمين
َّ
بلقاح كورونا،
ومن يلتزم وضع
الكمامة في
مرافق االستاد
كافة.

السوبر الكويتي
المباراة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة ()Getty

كروز أزول يهزم خواريز
ويصعد لوصافة الدوري
المكسيكي

مدربا السيلية والدحيل
يتفقان على صعوبة
لقاء الفريقين

سان جيرمان
يستعيد توازنه بثنائية
في شباك بريست

فاز كروز أزول بهدف نظيف على ضيفه خواريز،
وارتقى لوصافة ترتيب مرحلة إياب الدوري
املكسيكي لكرة القدم (كالوسورا  ،)2022وذلك
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  15من الدوري القطري «دوري
نجوم  »QNBللموسم الكروي  .2022 -2021وأكد
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
عال.
يمتلك العبني ومحترفني على مستوى ٍ

استعاد باريس سان جيرمان ذاكرة االنتصارات
في «الليغ آ» ،بفوزه «املنطقي» على ضيفه
بريست بهدفني من دون ّ
رد ،في إطار الجولة
الـ 21بدوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم.
وسجل الفريق الباريسي هدفًا في كل شوط،
حيث افتتح النجم كيليان مبابي باب التسجيل
في الدقيقة  ،32ليرفع رصيده إلى  10هداف هذا
املوسم ،ويتصدر قائمة هدافي فريقه ،فيما أضاف
تيلو كيرير الهدف الثاني في الدقيقة .53
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مباريـات
األسبـوع

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

كأس األمم
األفريقية

إيموبيلي يعيد التسيو إلى االنتصارات في الكالتشيو
قاد شيرو إيموبيلي فريقه التسيو إلى انتصار عريض بثالثية نظيفة على
حساب مضيفه ساليرنيتانا ،ضمن الجولة الــ 22من مسابقة دوري الدرجة
األول ــى اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم .وسـجــل إيموبيلي هــدفــن فــي الــدقــائــق العشر
األولى من املباراة (د 7.و )10ليسهل االنتصار الذي تعزز في الشوط الثاني
بهدف ثالث للضيوف سجله مانويل الت ــزاري (د .)66.وهــذا هــو االنتصار
األول لالتسيو بعد جولتني حصد فيهما نقطة وحيدة ،بتعادله أمام إمبولي
قبل خسارته أمام إنتر ميالنو صاحب الصدارة بـ 49نقطة .وأصبح رصيد
التسيو  35نقطة في املركز السادس بجدول الكالتشيو ،بينما تجمد رصيد
ساليرنيتانا عند  11نقطة في املركز العشرين واألخير.
ليفركوزن يقتحم المربع الذهبي بانتصار على
مونشنغالدباخ
حقق باير ليفركوزن انتصارا  1-2على مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ،
ضمن الجولة ال ــ 19من دوري الدرجة األولــى األملاني لكرة القدم .سجل هدفي
الفوز لليفركوزن كل من روبــرت انــدريــش (د )51.وباتريك ستشيك (د،)74.
قبل أن يقلص نيكو إلفيدي الـفــارق ألصـحــاب األرض بهدف (د )81.لــم يكن
كافيًا ملعادلة الكفة .وبـهــذا االنـتـصــار ،يصعد ليفركوزن مــن املــركــز السادس
إلــى الثالث ،رافعا رصيده إلــى  32نقطة ،متخطيًا كال من فرايبورغ ويونيون
برلني وهوفنهايم .ويعد االنتصار هو األول لباير ليفركوزن بعد أربع جوالت لم
يحصد فيها سوى نقطتني .أما مونشنغالدباخ فعاد إلى سكة الهزائم التي كان
قد عانى منها ألربع جوالت متتالية قبل أن يستفيق في آخر جولتني ويحصد
أربع نقاط .ويحتل مونشنغالدباخ املركز الثاني عشر برصيد  22نقطة.

مصر تقترب...
والسودان يحتفظ باألمل

مجدي طايل

ت ُـ ـحـ ـ ّـول «دي ـ ــرب ـ ــي وادي ال ـن ـي ــل»
املـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ب ـ ــن م ـن ـت ـخ ـب ــي م ـصــر
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان ،ف ـ ــي ثـ ــالـ ــث ج ـ ــوالت
املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ل ـب ـط ـ ُـول ــة كـ ـ ــأس األمـ ــم
األف ــري ـق ـي ــة لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم امل ــق ــام ــة ح ــال ـي ــا فــي
الكاميرون وتستمر حتى  6فبراير/شباط
املـ ـقـ ـب ــل ،إل ـ ــى لـ ـق ــاء ح ــاسـ ــم ،ل ـت ـح ــدي ــد هــويــة
امل ـن ـت ـخــب ال ـع ــرب ــي امل ـت ــأه ــل إلـ ــى الـ ـ ــدور ثمن
ال ـن ـهــائــي ،وامل ـن ـت ـخــب الـ ــذي ي ـ ـ ّ
ـودع الـبـطــولــة
م ـب ـك ـرًا م ــن امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى ،ف ــي ضـ ــوء فــوز
«ال ـفــراع ـنــة» عـلــى غـيـنـيــا بـيـســاو ب ـهــدف من
دون رد ،وخ ـس ــارة «ص ـقــور ال ـجــديــان» أمــام

عانى منتخب السودان
خالل المواجهة
أمام منتخب نيجيريا
نـيـجـيــريــا ب ـثــاثــة أهـ ـ ــداف م ـقــابــل ه ــدف في
الجولة الثانية.
ويملك املنتخب املـصــري اآلن األفضلية في
الـنـقــاط ،إذ لــديــه  3نـقــاط فــي املــركــز الـثــانــي،
خلف منتخب نيجيريا املتصدر ب ــ 6نقاط،
م ـق ــاب ــل ن ـق ـط ــة واحـ ـ ـ ــدة مل ـن ـت ـخــب الـ ـ ـس ـ ــودان،

عب ّرت الجماهير المصرية عن سعادتها باالنتصار ()Getty

خسر السودان المواجهة أمام نيجيريا ()Getty

وم ـث ـل ـه ــا مل ـن ـت ـخــب غ ـي ـن ـيــا بـ ـيـ ـس ــاو .وي ـت ـيــح
التعادل بالنسبة للمنتخب املصري ،وكذلك
الـفــوز ،الصعود املـبــاشــر ،فيما ال بديل أمــام
«صقور الجديان» سوى الفوز للوصول إلى
النقطة  4لحسم التأهل.
وكتبت الجولة الثانية ،عــودة محمد صالح
ق ــائ ــد امل ـن ـت ـخــب امل ـص ــري ل ـك ــرة ال ـق ــدم ونـجــم
لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي ،إل ــى االس ـت ـح ــواذ على
ن ـص ـيــب األسـ ـ ــد م ــن اه ـت ـم ــام ــات ال ـج ـمــاه ـيــر
املصرية ،لكن هذه املــرة بشكل دولــي ،بعدما
لـعــب دور املـنـقــذ ،وق ــاد «ال ـفــراع ـنــة» إل ــى أول
فـ ــوز ع ـل ــى ح ـس ــاب م ـن ـت ـخــب غ ـي ـن ـيــا بـيـســاو
بهدف سجله بمهارة ،في الدقيقة  69من عمر
الشوط الثاني في املواجهة.
ُ
وي ـم ـثــل ال ـه ــدف قـيـمــة كـبـيــرة ملـحـمــد ص ــاح،
ف ـهــو أول أه ــداف ــه ال ــدول ـي ــة ب ـعــد ص ـي ــام دام
ملــدة  10أشـهــر عــن التسجيل برفقة منتخب
«الـفــراعـنــة» ،وغـيــاب تــام عــن هــز الـشـبــاك في
 6م ـب ــاري ــات دولـ ـي ــة ألول مـ ــرة ف ــي مـسـيــرتــه
الدولية ،بخالف نجاحه في رفع عدد أهدافه
في بطولة كأس األمم األفريقية إلى  5أهداف
منذ ظهوره األول في عام  2017بالغابون.
وب ــات مـحـمــد ص ــاح أول الع ــب م ـصــري في
التاريخ ،يسجل في  3دورات متتالية لبطولة
كــأس األمــم األفريقية «الغابون  ،2017مصر
 ،2019الـكــامـيــرون  ،»2022وهــو رقــم قياسي
ج ــدي ــد يـحـســب ل ـقــائــد «ال ـف ــراع ـن ــة» ،وأخ ـي ـرًا
تسجيل أول أهدافه الرسمية ،بعدما أصبح
قائدًا فعليًا للمنتخب املصري بشكل رسمي،
ونال الشارة في أعقاب إلغاء نظام األقدمية
في تداولها بني الالعبني ،كما عــزز صدارته
لـلـهــدافــن الـتــاريـخـيــن ملـنـتـخــب مـصــر بـ ـ 46
هدفًا خلف حسام حسن (.)68
وعانى املنتخب املصري في سبيل الفوز على
غينيا بيساو ،فــاملــدرب البرتغالي كارلوس
ك ـ ـيـ ــروش رغ ـ ــم عـ ــودتـ ــه ل ـل ـع ــب ب ــاع ـب ـي ــه فــي
مراكزهم األصلية بعد تجارب لقاء نيجيريا
الفاشلة ،إال أنه أثار الجدل في الشوط الثاني
بالتغييرات التي أجــراهــا ،مثل اللعب لفترة
ط ــوي ـل ــة م ــن دون رأس ح ــرب ــة ع ـق ــب سـحــب
مصطفى محمد املـهــاجــم ال ـصــريــح ،والــدفــع
بأحمد سيد زيزو العب خط الوسط.
وأنـ ـ ـق ـ ــذت ت ـق ـن ـيــة ال ـف ـي ــدي ــو املـ ـس ــاع ــد «ف ـ ــار»
منتخب مصر مــن التعثر مـجــددًا فــي اللقاء،
بعدما ألغت هدفًا سجله «بالدي» في الدقيقة
ال ـ ــ( ،)82عقب ظـهــور خطأ مــن جــانــب األخير
بـحــق عـمــر ك ـمــال عـبــد ال ــواح ــد ،ظـهـيــر أيـمــن
املنتخب املصري قبل التسجيل.

اليونايتد يفلت مــن «ريــمــونــتــادا» أســتــون فيال
بتعادل مثير

ياوندي ـ العربي الجديد

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

ّ
تـ ـ ـ ـ ــؤدي كـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ــى ف ـ ـشـ ــل الـ ـحـ ـض ــور
ـري ملـ ـب ــاري ــات ب ـط ــول ــة كـ ــأس األم ــم
ال ـج ـم ــاه ـي ـ ُ
األف ــري ـق ـي ــة املـ ـق ــام ــة ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـك ــام ـي ــرون،
واسـ ـتـ ـم ــرار ظ ــاه ــرة املـ ــدرجـ ــات ال ـخ ــال ـي ــة فــي
املباريات املقبلة ،خالل ما بقي من منافسات
ال ــدور األول ،حتى فــي املـبــاريــات الـتــي يكون
فيها البلد املنظم طرفًا.
وفـ ـ ـشـ ـ ـل ـ ــت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات تـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــق ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
الجماهيري واإلغ ــراءات وال ـنــداءات الوطنية
ال ـت ــي ل ـج ــأت إل ـي ـهــا ال ـح ـكــومــة ال ـكــام ـيــرون ـيــة
ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،وف ـقــا لـتـقــريــر ن ـشــره مــوقــع
« .»com.actu237وك ـشــف املــوقــع الـنـقــاب عن
أس ـبــاب فـشــل الـحـضــور الـجـمــاهـيــري بكثافة
ف ــي مـخـتـلــف املـ ــدن ،ومـنـهــا ل ـجــوء املشجعني
ف ــي ال ـكــام ـيــرون إل ــى مـتــابـعــة امل ـب ــاري ــات عبر
الـ ـش ــاش ــات ال ـع ـم ــاق ــة املـ ــوجـ ــودة ف ــي مــديـنــة
دواال ،ال ـتــي تـشـهــد أجـ ـ ـ ً
ـواء جـمــاهـيــريــة على
ُ
غ ــرار مــا يـحــدث فــي امل ــدرج ــات ،وبـشـكــل شبه

واص ــل مانشستر يونايتد مسلسل نــزيــف الـنـقــاط فــي البريميرليغ ،بفقدان
نقطتني كانتا في متناوله ،بعد أن كــان متقدمًا بهدفني نظيفني ،ليتعادل في
النهاية في عقر دار أستون فيال ( ،)2-2في اللقاء الــذي احتضنه ملعب (فيال
بـ ــارك) ،ضـمــن الـجــولــة الـ ــ 22مــن الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز لـكــرة ال ـقــدم .دخــل
اليونايتد لالستراحة متقدما بأفضلية الهدف املبكر الــذي سجله نجم وسط
الفريق البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة السادسة .ثم عاد نفس الالعب
وعزز تقدم فريقه بهدف آخر في الدقيقة  ،67ليظن الجميع أن املباراة انتهت عند
هذا الحد .ولكن أصحاب األرض لم ييأسوا ،ونجحوا في العودة للمباراة بهدف
تقليص الفارق بعد  10دقائق 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
مع «الفيالنس» ،بعد انتقاله في امليركاتو الشتوي الحالي على سبيل اإلعــارة
لنهاية املوسم ،قادما من برشلونة اإلسباني .وبهذه النتيجة ،فشل «الشياطني
الحمر» في العودة مجددًا إلى درب االنتصارات في املسابقة ،بعد خسارتهم في
الجولة املاضية على يد وولفرهامبتون بهدف نظيف .كما أن اليونايتد لم ينجح
في التفوق على أستون فيال هــذا املــوســم ،بعد أن انتهت مباراتهما في الــدور
األول على ملعب (أولد ترافورد) بانتصار فريق مدينة برمنغهام بهدف نظيف.
واكتفى اليونايتد بإضافة نقطة إلى رصيده الذي أصبح  32في املركز السابع،
مع تبقي مباراتني مؤجلتني للفريق .بينما أصبح رصيد «الفيالنس»  23نقطة
في املرتبة الـ ،13مع مباراتني مؤجلتني أيضًا.

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

من جانبه ،أهدى كارلوس املدرب البرتغالي
كـ ـي ــروش الـ ـف ــوز ل ـل ـش ـعــب امل ـ ـصـ ــري ،وب ــداي ــة
جــديــدة لــه ولالعبيه فــي أمــم أفريقيا ،بقوله
ف ــي املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي« :ن ـه ــدي ه ــذا الـفــوز
والـتـضـحـيــات ال ـتــي ق ــام بـهــا الــاع ـبــون إلــى
الجماهير املصرية ،بدأنا بشكل جيد ولم يكن
هناك توتر» .وتابع« :لدينا  3كرات ارتطمت
بــال ـقــائــم وكـ ــان م ــن امل ـم ـكــن أن نـسـجــل أك ـثــر،
وبعد  3أو  4أيام من التوتر أظهر الالعبون
شخصية قوية واستطاعوا الخروج من عنق
الــزجــاجــة وه ــذا املــوقــف الـصـعــب ،وسـنــؤدي
بكل قوة في مواجهة السودان».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،خ ـســر مـنـتـخــب الـ ـس ــودان أم ــام

نـظـيــره الـنـيـجـيــري  1-3فــي مـبــاراتـهـمــا على
مـلـعــب «روم ـ ــي أدي ـغ ـب ــا» ف ــي مــدي ـنــة غـ ــاروا،
ض ـمــن م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة م ــن دور
املجموعات في املسابقة القارية.
ولعب املحترفون في أوروب ــا دور البطولة
املطلقة فــي منح منتخب نيجيريا الـفــوز،
فــي ظــل ف ــارق اإلمـكــانـيــات الفنية والبدنية
ع ــن ن ـظ ـيــره ف ــي الـ ـس ــودان ،ب ـخــاف عنصر
الخبرات الدولية املتوافر بشدة في «النسور
الخضر».
وضــربــت نيجيريا مبكرًا فــي الـشــوط األول،
عبر تسجيل هدفني متتاليني عبر صامويل
تشوكويزي نجم فـيــاريــال اإلسـبــانــي وتايو

الجماهير تقاطع مالعب كأس األمم األفريقية
فشلت عمليات
التسويق والنداءات
الوطنية التي لجأت إليها
الحكومة الكاميرونية
في جذب الجماهير
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ً
م ـجــانــي بـ ــدال م ــن إن ـف ــاق األمـ ـ ــوال ع ـلــى ش ــراء
ال ـتــذاكــر ،إذ أسـهــم تــوفـيــر مـنــاطــق املشجعني
بــدواال في إغــراء الجماهير بعدم الذهاب إلى
املالعب املختلفة .ومــا حــدث في مدينة دواال
تـكــرر فــي مدينة بــافــوســام ،أكـبــر مــدن الغرب
الكاميروني ،التي تضمنت مجمعًا رياضيًا
ُ
ومـنــاطــق أيـضــا للمشجعني تـنـ َـصــب خاللها
شــاشــات عــرض كبيرة لـلـمـبــاريــات ،مــا أسهم
فــي ال ـعــزوف عــن الـتــوجــه إلــى املــاعــب وشــراء
التذاكر .وذكر املوقع أن اإلجراءات االحترازية
الصحية املفروضة من جانب اللجنة املنظمة
فــي الــوقــت الـحــالــي ،وأبــرزهــا فــرض التطعيم
ضد فيروس كــورونــا وإل ــزام املشجع بإظهار
ش ـه ــادة صـحـيــة وأخ ـ ــرى لـلـتـطـعـيــم ،بـخــاف
ال ـك ـم ــام ــات وال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي ،أصــابــت
الجماهير باإلحباطُ .
ويضاف إلى ذلك عزوف
الجماهير في وقت سابق عن الحصول على
أي لقاح ضد فيروس كورونا بشكل غير مبرر
أو إحـضــار تقرير طبي يفيد بــإجــراء مسحة
سلبية للسماح للمشجع الــذي ال يريد تلقي
التطعيم .وهـنــاك سبب آخــر يتمثل بارتفاع

أغلب اللقاءات لم
تشهد حضورًا جماهيريًا
كبيرًا على المدرجات

قيمة تــذاكــر املـبــاريــات التي ت ــراوح بــن 2000
إلى  3000فرنك (من دوالريــن إلى  5دوالرات)
للتذكرة الواحدة في مباريات الدور األول.
يـ ــأتـ ــي ه ـ ــذا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ـ ــذي كـ ــانـ ــت فـيــه
الجماهير بطلة لبعض التفاصيل املثيرة
لـ ـلـ ـج ــدل ،م ـث ــل مـ ــا ش ـه ــدت ــه ن ـه ــاي ــة مـ ـب ــاراة
منتخب مصر ونيجيريا ،ضمن منافسات
الـ ـ ـ ــدور األول مـ ــن امل ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة فــي
كــأس أمــم أفريقيا ،من أجــواء مشحونة بني
املدير الفني ملنتخب «الفراعنة» البرتغالي
كارلوس كيروش ،الذي فقد أعصابه وتواجه
مــع فـئــة مــن الـجـمــاهـيــر املـصــريــة املــوجــودة
ف ــي م ـل ـعــب «روم ـ ـ ــدي أجـ ـي ــا» بــال ـكــام ـيــرون،
ملساندة محمد صالح وزمالئهّ .
وعبر عشاق
املنتخب املـصــري عــن غضبهم الـشــديــد من
املستوى الضعيف الذي ظهر به منتخبهم،
وهزيمته أمام نظيره النيجيري ،من دون أن
يخلق الالعبون خطورة كبيرة على مرمى
املنافس ،األمــر الــذي جعلهم متشائمني ملا
ينتظرهم في ما بقي من مشوار بالبطولة.
وأمام االنتقادات الالذعة التي تلقاها املدرب
البرتغالي ،توجه صوب املدرجات ليخاطب
مـشـجـعــا وي ــأم ــره بــال ـتــوجــه إل ـي ــه م ــن أجــل
الحديث معه أو حتى ربما للشجار ،بالنظر
لتعابير وجــه كـيــروش الـغــاضـبــة ،ولهجته
ال ـق ــوي ــة الـ ـت ــي ج ـع ـلــت امل ــرافـ ـق ــن لـلـمـشـجــع
يـ ـح ــاول ــون ت ـه ــدئ ــة األمـ ـ ـ ــور ،ق ـب ــل أن ت ـعــود
الجماهير لتحية امل ــدرب بعد انـتـهــاء لقاء
غينيا بيساو ،بانتصار مصري.

أونيي مهاجم برلني األملاني في الدقيقتني 3
و ،45فيما أضــاف موسيس سيمون الهدف
الـثــالــث فــي الــدقـيـقــة  ،46األولـ ــى مــن الـشــوط
ال ـث ــان ــيّ ،
ورد وال ـ ــي ال ــدي ــن «ب ــوغ ـب ــا» العــب
السودان بأول هدف لـ«صقور الجديان» في
البطولة من ركلة جزاء في الدقيقة .70
أبـ ـ ــدى ب ــره ــان ت ـ ّـي ــه ،امل ــدي ــر ال ـف ـن ــي ملـنـتـخــب
الـ ـس ــودان خ ــال املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي ،رض ــاه
الـتــام على أداء العبيه فــي م ـبــاراة نيجيريا
رغ ـ ــم ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ،بـ ـق ــول ــه« :ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة تـثـيــر
األحزان ،لكن الجانب اإليجابي هو املستوى
املميز ،نيجيريا فازت بسبب عنصر الخبرة
واس ـت ـغ ـلــت األخـ ـط ــاء ،لــدي ـنــا ف ــري ــق ش ــاب ال

يزيد متوسط أعـمــاره عن  22سنة ،ويجري
تـحـضـيــره لـلـمـسـتـقـبــل» .وت ــاب ــع «لــدي ـنــا 21
العبًا جديدًا في صفوف املنتخب السوداني
بخالف  5العبني من عناصر الخبرة ،ورغم
ذلك كانوا ندًا بالنسبة للمنتخب النيجيري،
خصوصًا في الشوط الثاني وهددنا مرماه
بأكثر مــن فرصة وسجلنا فــي نفس الوقت،
ولـ ـ ــوال ن ـق ــص الـ ـخـ ـب ــرات ف ــي الـ ـش ــوط األول
وظهور أخطاء سجلت منها نيجيريا هدفني،
ل ـخــرج ـنــا بـنـتـيـجــة أف ـض ــل ول ـك ــن املـحـصـلــة
جـ ـي ــدة» .واخ ـت ـتــم مـ ــدرب مـنـتـخــب ال ـس ــودان
حــديـثــه بــال ـقــول« :لــديـنــا خـطــة طــويـلــة األمــد
للكرة الـســودانـيــة ،قدمنا عــرضــا رائـعــا أمــام

غينيا بيساو ثــم أمــام نيجيريا رغــم ظهور
أخـ ـط ــاء ،ولــدي ـنــا مـ ـب ــاراة م ــع مـنـتـخــب مصر
وسـنـسـعــى خــالـهــا ملــواصـلــة الـتـطــور وتــرك
ذكــريــات طيبة لنا وسمعة جيدة في مدينة
غ ــاروا الكاميرونية وك ــأس األم ــم األفريقية،
وسـنـعـمــل أن ن ـكــون ن ــدا للمنتخب املـصــري
أيضًا ،في رحلة عــودة الكرة السودانية إلى
ال ــري ــادة ال ـتــي نـسـيــر عـلـيـهــا بــرفـقــة االت ـحــاد
السوداني في الوقت الحالي».
وكــان املــدرب برهان ّ
تيه قد ُعـ ّـن مديرًا فنيًا
ملـنـتـخــب الـ ـس ــودان ب ـعــد ك ــأس ال ـع ــرب 2021
الشهر املــاضــي ،عقب إقــالــة الفرنسي فيلود
من منصبه لسوء النتائج.

بنفيكا يرفض االقتراب من الصدارة بتعادل محبط
واصل بنفيكا مسلسل نتائجه املتذبذبة هذا املوسم ،بتعادل محبط بهدف ملثله
في عقر داره أمام موريرنسي ،في إطار الجولة الــ 18بالدوري البرتغالي لكرة
القدم .وبتعادله هذا ،اكتفى بنفيكا بحصد نقطة تجعل رصيده  41في املركز
الثالث ،بينما أصبح رصيد موريرنسي  16نقطة في املركز الـ 13مؤقتًا.

أرقام بارزة في تاريخ «الكان»
شهدت النسخ السابقة
من بطولة كأس أمم
أفريقيا العديد من األرقام
على المستوى الفردي
والجماعي
أيوب الحديثي

بـ ــدأت ال ـن ـس ـخــة ال ـ ـ ــ 33م ــن ب ـطــولــة ك ــأس أمــم
أفــري ـق ـيــا ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،ي ــوم  9ي ـنــايــر/كــانــون
الـثــانــي ال ـج ــاري ،فــي ال ـكــام ـيــرون ،بمشاركة
مجموعة مــن أبــرز املنتخبات على مستوى
القارة السمراء .وخالل املواجهات التي أقيمت
حتى اآلن ،كـســرت بعض األرق ــام القياسية،
لكن ربما سيكون من الصعب للغاية التغلب
على أرقام أخرى ،سنستعرضها في األسطر
التالية ،بحسب تقرير ملوقع «إنفو سبورت».
وس ـج ــل ن ــداي ــي م ــوالم ـب ــا ،ال ـ ــذي ت ــوف ــي في
يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي  ،2019تسعة أهــداف
ب ـم ـف ــرده ف ــي ك ــأس األمـ ــم األفــري ـق ـيــة ،1974
حــن أح ــرز مـهــاجــم الـكــونـغــو الديمقراطية
(زائير يومها) الدولي رقمًا لم يتمكن حتى
صــامــويــل إي ـتــو ،ال ـه ــداف الـتــاريـخــي لكأس
األمم األفريقية ( 18هدفًا) ،من تحقيقه .وفي
هذه النسخة تبدو املنافسة واردة لكسر هذا
الرقم ،بعدما نجح الكاميروني فنسنت أبو

بكر في تسجيل  4أهداف في أول مواجهتني،
وي ـ ـبـ ــدو ن ـج ــم بـ ــورتـ ــو الـ ـس ــاب ــق ق ــري ـب ــا مــن
تحطيم هــذا الــرقــم القياسي إذا استمر في
هذا التألق ،خصوصا أنه يملك ما ال يقل عن
مـبــاراتــن( ،األخ ـيــرة فــي املجموعة الثالثة،
ولقاء الدور الثاني).
ُ
وسـجــل أســرع هــدف فــي تــاريــخ كــأس األمــم
األفــري ـق ـيــة ،ف ــي أق ــل م ــن  23ثــان ـيــة ،ف ــي رقــم
ي ـب ــدو ل ـيــس ب ــاألم ــر ال ـس ـه ــل .وفـ ــي ال ــواق ــع،
تــم تسجيل أس ــرع ه ــدف فــي الـبـطــولــة عــام
 1994مــن قبل املـصــري أيـمــن منصور ضد
الغابون ،في انتظار رقــم أفضل في نسخة
الكاميرون .2021
وإذا كــانــت املــواج ـهــة فــي ه ــذه الـنـسـخــة بني
نـيـجـيــريــا وم ـصــر ،قــد انـتـهــت ب ـهــدف وحـيــد
ّ
فقط من كيليتشي إيهيناتشو ،فإن مواجهة
املنتخبني فــي نـسـخــة  ،1963شـهــدت غ ــزارة
ت ـه ــدي ـف ـي ــة ،ب ـع ــد أن تـ ــم هـ ــز الـ ـشـ ـب ــاك فـ ــي 9
مناسبات ،سجلت بفوز «الفراعنة» بنتيجة
 ،3-6وهي أكثر املباريات غزارة تهديفية في
تاريخ املسابقة .كان أكبر فارق انتصار بكأس
أم ــم أفــري ـق ـيــا ،ه ــو خـمـســة أه ـ ـ ــداف ،ويـحـمــل
منتخب ســاحــل الـعــاج هــذا الــرقــم القياسي،
وك ــان لــه شــرف تحقيق هــذا اإلنـجــاز مرتني:
األولى خالل دور املجموعات عام  1970ضد
إثيوبيا  ،1-6واألخــرى في ربــع نهائي كأس
أفريقيا لألمم  2008ضد منتخب غينيا .0-5
كــان بــوكــو ،هــو صــاحــب الــرقــم الـقـيــاســي في
عــدد األهــداف بكأس أفريقيا لألمم ،برصيد

 14هدفا 6 ،في  1968بإثيوبيا و 8في 1970
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ،ق ـبــل أن يـحـطــم الـكــامـيــرونــي
ص ــام ــوي ــل إي ـت ــو هـ ــذا ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي .لكن
التفاصيل األخ ــرى الـتــي نذكرها عــن النجم
الـ ـس ــاب ــق ،هـ ــي أن ـ ــه الـ ــاعـ ــب ال ــوحـ ـي ــد الـ ــذي
س ـجــل خـمـســة أض ـع ــاف ف ــي مـ ـب ــاراة واح ــدة

فــي كــأس األم ــم األفــريـقـيــة (ضــد إثيوبيا في
 1970انتهت  .)1-6وكان بوكو أحد الالعبني
املؤثرين في هجوم أسيك أبيدجان ومنتخب
ســاحــل ال ـعــاج ،للفترة مــن  ،1970-1960كما
تــألــق مــع فــريــق نانسي مــوســم ،1978-1977
رفقة ميشيل بالتيني.

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

وفــي سـيــاق أمــم أفريقيا أيـضــا ،فــا يختلف
اث ـنــان عـلــى املــوهـبــة الـتــي ك ــان يملكها نجم
مـنـتـخــب نـيـجـيــريــا ال ـســابــق نــوان ـكــو كــانــو،
هـ ــداف أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ،الـ ــذي ن ـجــح في
ح ـص ــد ل ـق ــب م ـس ــاب ـق ــة دوري األبـ ـ ـط ـ ــال مــع
أياكس أمستردام الهولندي .لكن مع منتخب
«ال ـن ـس ــور الـ ـخـ ـض ــراء» م ــا زال ك ــان ــو يشعر
ّ
باألسف ،لعدم تمكنه من تسجيل هدف واحد
في  27مباراة خاضها في مسابقة كأس األمم
األفريقية ،والتي شــارك فيها خالل مسيرته
مع واحد من أبرز منتخبات القارة السمراء.
وأخفق النجم الــذي لعب لنادي إنتر ميالن
اإليطالي ،وعانى من مشاكل في القلب ،في
التسجيل فــي البطولة األفريقية األب ــرز ،مع
ذل ــك ،فـقــد ف ــاز بـكــرتــن ذهـبـيـتــن أفريقيتني
في عامي  1996و .1999وفي الـنــوادي ،حقق
م ـس ـيــرة ج ـي ــدة ،بـحـصــد ل ـقــب دوري أب ـطــال
أوروب ــا مع أياكس أمستردام في عــام ،1995
ولـقــب كــأس االت ـحــاد األوروبـ ــي بــألــوان إنتر
مـيــان فــي عــام  .1998إلــى جــانــب ه ــذا ،ال ّ
بد
م ــن إض ــاف ــة ذهـبـيــة دورة األل ـع ــاب األوملـبـيــة
لعام  1996في أتالنتا األميركية ،والتي تألق
الــاعــب فيها بشكل ملفت ،وحقق مــع بــاده
ذهبيتها التاريخية الــوحـيــدة بــالـفــوز على
األرجنتني .وباإلضافة إلى عدم تسجيله في
 27م ـبــاراة فــي ك ــأس األم ــم األفــريـقـيــة ،أخفق
أيـضــا فــي حصد أي نقطة ،ب ــ 6مـبــاريــات في
كأس العالم ،كما لم يفز أبدًا بلقب كأس أمم
أفريقيا مع نيجيريا.
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صورة في خبر

قضية
يترقب العرب سحب قرعة مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم التي ستجرى اليوم في العاصمة الماليزية كوااللمبور
مقر االتحاد القاري ،ويتطلعون لقرعة مناسبة تعزز حضورهم للحفاظ
على اللقب الكبير الذي سبق أن توج به فريق الهالل السعودي.

بادوسا تتقدم

ارتـقــت اإلسـبــانـيــة ب ــاوال بــادوســا ثــاثــة مــراكــز فــي التصنيف الـعــاملــي لــاعـبــات التنس
املـحـتــرفــات ،لتحل فــي املرتبة الـســادســة بعد تتويجها ،السبت ،بلقب بطولة سيدني.
واقتربت بادوسا هكذا من املراكز الخمسة األولى وبحوزتها  4264نقطة ،بعدما توجت
بلقب سيدني على حساب التشيكية باربورا كريتشيكوفا بواقع  3-6و 6-4و.)4-7( 6-7
وتواصل األسترالية آشلي بارتي ّ
تصدر 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.

قرعة
أبطال آسيا
الدوحة ـ العربي الجديد

تـسـتـعــد نـخـبــة األن ــدي ــة ف ــي ق ــارة
آسيا للتعرف على مسار املنافسة،
عـنــدمــا ي ـجــرى سـحــب قــرعــة دور
امل ـج ـمــوعــات ف ــي دوري أب ـط ــال آس ـي ــا 2022
وكــأس االتحاد اآلسيوي  ،2022وذلــك اليوم
اإلث ـنــن فــي الـعــاصـمــة املــالـيــزيــة كــواالمل ـبــور.
ويـشـهــد دور املـجـمــوعــات فــي دوري أبـطــال
آسيا مشاركة  40ناديًا سيتم تقسيمها على
 10مجموعات ،إذ تم حسم بطاقات  33ناديًا،
تنضم إليها  7أندية 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
ّ
منهما ،وتشتمل كــل مجموعة أربعة أندية،
ويتأهل إلى دور الـ 16صاحب املركز األول في
ّ
كــل مجموعة إلــى جــانــب أفـضــل ثــاثــة أندية
ّ
تحصل على املركز الثاني من كل منطقة.
ّ
وت ــم تـقـسـيــم أن ــدي ــة ك ــل مـنـطـقــة ع ـلــى أرب ـعــة
مـ ـسـ ـت ــوي ــات ،ويـ ـض ــم كـ ــل مـ ـسـ ـت ــوى خـمـســة
أن ــدي ــة ،ح ـيــث ج ــاء نـ ــادي ال ـه ــال ال ـس ـعــودي
فــي املـسـتــوى األول ملنطقة ال ـغ ــرب .وتشهد
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قرعة أبطال آسيا
وكأس االتحاد اآلسيوي
على صفيح ساخن
البطولة املشاركة األولى ألربعة أندية ،وهي
في منطقة الغرب مومباي سيتي بطل دوري
ال ـس ــوب ــر ال ـه ـن ــدي ،وال ـف ـي ـص ـلــي ال ـس ـع ــودي،
وآهــال من تركمانستان ،وفي منطقة الشرق
ملبورن سيتي األسترالي.
ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا األنـ ــديـ ــة املـ ـش ــارك ــة هـ ــذا ال ـع ــام
أوراوا ريد دايموندز بطل نسخة عام ،2017
وج ـي ــون ـب ــوك ه ـي ــون ــداي الـ ـك ــوري الـجـنــوبــي
ب ـطــل ع ــام  ،2016ف ــي ح ــن ي ـش ــارك أول ـس ــان
الكوري الجنوبي بطل عام  2020في األدوار
التمهيدية .وينص نظام القرعة على تفادي
م ــواج ـه ــة األن ــدي ــة م ــن ذات ال ــدول ــة ف ــي دور
املجموعات ،وســوف يتم بــدء سحب القرعة
ابتداء من املستوى الرابع.
وسيجرى سحب قرعة دور املجموعات في
ك ــأس االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي فــي ذات الـتــوقـيــت،

مستويات أندية شرق آسيا

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

ح ـ ـيـ ــث سـ ـيـ ـت ــم ت ـ ــوزي ـ ــع األنـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى 10
م ـج ـمــوعــات ،وب ـحــد أق ـصــى  4أن ــدي ــة ف ــي كل
مجموعة ،إذ تم تقسيم األندية على  5مناطق
مختلفة .وتــم تخصيص املجموعات األولــى
والثانية والثالثة ملنطقة غرب آسيا ،في حني
تتضمن منطقة آسيان املجموعات السابعة
والثامنة والتاسعة ،وتشتمل منطقة الوسط
على املجموعتني الخامسة والسادسة .وتم
تخصيص املجموعة الرابعة ملنطقة جنوب
آسيا ،واملجموعة العاشرة ملنطقة شرق آسيا.
ووزع االت ـحــاد اآلس ـيــوي مستويات األنــديــة
في قرعة دوري أبطال آسيا  ،2022فجاء في
املستوى األول ألندية غرب آسيا كل من السد
(قطر) ،الهالل (السعودية) ،فوالد خوزستان
(إيــران) ،الجزيرة (اإلمــارات) ،الدحيل (قطر)،
وفي املستوى الثاني :الفيصلي (السعودية)،
سـ ـيـ ـب ــاه ــان (إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران) ،شـ ـب ــاب األه ـ ـلـ ــي دب ــي
(اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات) ،الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــان (ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــر) ،الـ ـشـ ـب ــاب
(السعودية) ،وفي املستوى الثالث :باختاكور
(أوزبـكـسـتــان) ،الــوحــدات (األردن) ،مومباي
سيتي (الـهـنــد) ،االسـتـقــال (طاجيكستان)،
آهال (تركمانستان) ،وجاء في الرابع :القوة
الجوية (ال ـعــراق) ،الغرافة (قـطــر) ،الفائز من
الـ ــدور الـتـمـهـيــدي ( 1ال ـس ـعــوديــة /ســوريــة)،
ال ـفــائــز م ــن ال ـ ــدور الـتـمـهـيــدي ( 2اإلم ـ ـ ــارات/
أوزبـكـسـتــان) ،الفائز مــن ال ــدور التمهيدي 4
(اإلمارات /العراق).
ك ـمــا وزع االتـ ـح ــاد م ـس ـتــويــات أن ــدي ــة غــرب
آسـ ـي ــا ف ــي ق ــرع ــة ك ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـي ــوي،
وشهد املستوى األول تواجد أندية األنصار
(لبنان) ،تشرين (سورية) ،الرفاع (البحرين)،
وفي املستوى الثاني السيب (عمان) ،شباب
الـخـلـيــل (فـلـسـطــن) ،الـنـجـمــة (ل ـب ـنــان) ،وفــي
امل ـس ـت ــوى ال ـث ــال ــث ج ـب ـلــة (سـ ــوريـ ــة) ،ال ــرف ــاع
الشرقي (البحرين) ،ظفار (عمان) ،وفي الرابع
ٌّ
كـ ــل مـ ــن :هـ ــال ال ـق ــدس (ف ـل ـس ـطــن) ،الـعــربــي
(الكويت) ،الكويت (الكويت).
ول ــن يـتــم سـحــب قــرعــة ج ـنــوب وش ــرق آسـيــا
وه ــي الـتــي تشهد مـشــاركــة أنــديــة :غــوكــوالم
كيراال (الهند) ،باشوندارا كينغز (بنغالدش)،
مازيا سبورتس (املالديف) ،والفائز من الدور
التمهيدي من شرق آسيا التي يشارك فيها:
ايسترن لــونــغ ليونز (هــونــغ كــونــغ) ،ماست
سي بي كي (مــاكــاو) ،تاينان سيتي (الصني
تايبيه) ،الفائز من الــدور التمهيدي (هونغ
كونغ /منغوليا).
وس ـب ــق أن أع ـل ــن االت ـ ـحـ ــاد ت ـع ــدي ــل مــواع ـيــد
مـ ـب ــاري ــات أبـ ـط ــال آسـ ـي ــا ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــد األخ ــذ
ب ـع ــن االعـ ـتـ ـب ــار ال ـت ـع ـق ـي ــدات ال ـن ــات ـج ــة عــن
انتشار متحور أومـيـكــرون ،وكــذلــك الظروف
االستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات
كرة القدم قبل وبعد كأس العالم  .2022وباتت
إجراءات السفر في آسيا أكثر صعوبة نتيجة
ق ـيــود وب ــروت ــوك ــوالت الـسـفــر ال ـجــديــدة التي
اعتمدتها العديد من الدول ،من أجل الحد من

على هامش الحدث

انتشار متحور أوميكرون .كما أن املنتخبات
اآلسيوية املتوقع أن تتأهل إلى كأس العالم
 2022في قطر ينتظر أن تقوم بوضع برامج
إعداد مكثفة.
وصـ ــادقـ ــت ل ـج ـنــة امل ـس ــاب ـق ــات ع ـل ــى تـغـيـيــر
مــواعـيــد الـبـطــولــة األه ــم فــي ق ــارة آسـيــا على
م ـس ـتــوى األن ــدي ــة ع ـلــى أن ي ــواص ــل االت ـحــاد
اآلس ـي ــوي الـعـمــل بــإقــامــة امل ـبــاريــات بحسب

ن ـظ ــام ال ـت ـج ـمــع ،م ــع إع ـ ــادة ت ــوزي ــع مــواعـيــد
املباريات خالل هذا العام وعام  2023من أجل
ضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.
وأع ـل ــن االتـ ـح ــاد الـ ـق ــاري امل ــواع ـي ــد ال ـجــديــدة
بـنـظــام التجمع مــن مرحلتي ذه ــاب وإي ــاب،
إذ ينطلق دور املجموعات فــي الفترة مــن 7
إلــى  27إبــريــل /نيسان  ،2022فيما ينطلق
دور ال ــ 16يومي  3و 4فبراير /شباط 2023

عبر مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام
بنظام التجمع ،وينطلق ربع النهائي في 7
فبراير  ،2023أما قبل النهائي فيقام في 10
ّ
فبراير .وفي املقابل ،كان االتحاد قد أعلن أن
أندية شرق آسيا ستتنافس بنظام التجمع،
لينطلق دور املجموعات خالل الفترة من 15
إبــريــل إلــى  1مايو  2022وينطلق دور الــ16
يــومــي  18و 19أغ ـس ـطــس /آب  ،2022فيما

يلعب رب ــع الـنـهــائــي ي ــوم  22أغـسـطــس /آب
 2022عبر مباراة إقصائية من مرحلة واحدة
تقام بنظام التجمع .ويقام قبل النهائي يوم
 25أغسطس ،فيما يقام نهائي دوري أبطال
آسـيــا مــن مـبــاراتــي ذه ــاب وإي ــاب يــومــي 19
و 26فبراير  ،2023إذ تقام مباراة الذهاب في
منطقة الـغــرب ،فــي حــن تقام مـبــاراة اإليــاب
في منطقة الشرق.

الهالل
السعودي حامل
لقب البطولة
اآلسيوية ()Getty

وجه رياضي

سالم بن بوينا
لفت الحارس،
سالم بن بوينا،
حامي عرين
منتخب جزر القمر،
األنظار إليه بفضل
تصدياته الرائعة
في كأس األمم
األفريقية

زهير ورد

شـهــدت بــدايــة منافسات كــأس أمــم أفريقيا الـتــي تحتضن
ال ـكــام ـيــرون مـنــافـســاتـهــا ،تــألـقــا الف ـتــا ل ـح ــراس امل ــرم ــى في
ُ
املباريات األخيرة ،حيث ت ِّوج أكثر من حارس بجائزة أفضل
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
أفضل الحراس األفــارقــة في البطولة ،حيث نجح في تقديم
مستوى رائــع ،ولعب دورًا كبيرًا في اإلبـقــاء على التشويق
إلى نهاية املباراة عندما اهتزت شباكه وتلقى الهدف الثاني.
كانت بداية سالم بن بوينا في منافسات كرة القدم الشاطئية،
إذ مـثــل فــرنـســا فــي ال ـعــديــد مــن ال ـب ـطــوالت ،وك ــان مــن أهــم
العناصر التي أسهمت في نجاحاتها على الصعيد الدولي،

ُ
وقد شارك في بطوالت العالم ،وت ِّوج ببطولة فرنسا في هذا
االختصاص  3مرات ،قبل أن يختار االنضمام إلى غاردان
الفرنسي في سنة  2012وتنطلق تجربته مع كرة القدم.
ومن النادر أن حصل حارس مرمى على جائزة أفضل العب
في مباراة وفريقه منهزمّ ،
لكن بن بوينا كسر هذا التقليد
حــن منحته اللجنة الفنية جــائــزة األف ـضــل ،اعـتــرافــا منها
بمستواه الرائع ضد هجوم منتخب املغرب عندما تصدى
للعديد من الكرات الخطيرة ،إضافة إلــى تألقه في التعامل
مع ركلة جــزاء يوسف النصيري في الشوط الثاني .يملك
بن بوينا الجنسية الفرنسية إضافة إلى القمرية ،فقد ولد
في مدينة مرسيليا عام ّ ،1991
لكن والــده من جزر القمر،
ولــم تكن كــرة القدم الرياضة املفضلة بالنسبة إليه عندما
ّ
كان شابًا ،حيث مارس التنس وكرة السلة ،كذلك فإنه كان
حريصًا على النجاح فــي الــدراســة بدليل تفوقه وحصوله

على مختلف الشهادات العلمية ،ولــم يكن مرشحًا لتمثيل
ّ
ّ
فرنسا بما أنه لم يعرف إل أندية األقسام الهاوية هناك.
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 ّأن املوعد
كان تاريخيًا .ووفق إحصائيات موقع «ترانسفير ماركيت»،
شارك سالم بن بوينا ،في  16مباراة دولية مع منتخب جزر
ّ
القمر ،رغم أنه أصبح دوليًا منذ سنة  2015وهو في منافسة
قوية مع الحارس علي أحمادا الــذي يملك تجربة كبيرة في
الـ ــدوري الـفــرنـســي ،وبـعــد مـسـتــوى بــن بــويـنــا ضــد املـغــرب،
سيكون من شبه املستحيل إبعاده عن التشكيلة ،بل قد يفوز
بعرض لالنضمام إلى فريق في مستوى أعلى.

الصحافة الصربية تصف قرار ترحيل ديوكوفيتش من
أستراليا بـ«الفضيحة والعار»
وص ـف ــت ال ـص ـحــافــة ال ـصــرب ـيــة ق ـ ــرار ال ـق ـضــاء
األسـتــرالــي بتأييد إلـغــاء تأشيرة دخــول العب
التنس نوفاك ديوكوفيتش لألراضي االسترالية
وتــرحـيـلــه مــن ال ـبــاد بــ«الـفـضـيـحــة» و«ال ـع ــار».
وكتبت صحيفة (تيليغراف) أن «قرار املحكمة
فاضح :يطردون نوفاك نهائيا من أستراليا».
ومن جانبها ذكرت صحيفة (كورير) أن القرار
«أكبر عار في تاريخ الرياضة» .وكتبت صحيفة
(فـيـسـيــرنــي نــوفــوسـتــي) فــي عـنــوانـهــا «دن ــاءة
وع ــار» ،بينما ذك ــرت صحيفة (سبورتسكي
زورنال) أن «ديوكوفيتش أظهر مجددا عظمته»
مــع تصريح املصنف األول عامليًا بأنه يشعر
بخيبة أم ــل بـعــد ق ــرار ال ـق ـضــاء .مــن ناحيتها
وصفت صحيفة (ألــو) القرار بـ»املخزي» .وفي
الوقت الذي نددت فيه الصحافة بقرار القضاء األسترالي ،أبرزت رد فعل ديوكوفيتش
املهذب .وكــان ديوكوفيتش قد وصل إلى أستراليا في الخامس من الشهر الجاري
من أجل املشاركة في بطولة أستراليا املفتوحة بإعفاء طبي لعدم حصوله على اللقاح
املضاد لفيروس كورونا ،إال أن سلطات الهجرة احتجزته وألغت تأشيرته وأرسلته
إلى فندق احتجاز املهاجرين ،معتبرة أن األدلة املقدمة من جانبه غير كافية للحصول
على اإلعفاء الطبي .واستأنف محامو العب التنس البالغ  34عاما القرار أمام محكمة
في ملبورن حكم قاضيها يوم االثنني املاضي لصالح الصربي ،الذي تدرب منذ ذلك
الحني بحرية استعدادا لبطولة أستراليا املفتوحة قبل أن يقرر وزير الهجرة الجمعة
إلغاء تأشيرته للمرة الثانية ،وهو القرار الذي أيده القضاء أمس .وكان تنظيم أستراليا
املفتوحة قــد أدرج ديوكوفيتش فــي قرعة البطولة وفــي جــدول املـبــاريــات .وكــان من
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
على أســاس أنــه يخدم املصلحة العامة» .وأيــد قضاة املحكمة الفيدرالية األسترالية
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 الـ 150عامليا ،في الدور األول من البطولة اليوم اإلثنني
الصربي ميومير كيكمانوفيتش.
جيمس يتعملق في أمسية إصابة دورانت
تألق جيمس هاردن في صفوف فريقه بروكلني
نتس وقــاده للفوز على نيو أورليانز بيليكانز
 ،105-120فــي م ـب ــاراة أصـيــب خــالـهــا زميله
وأفضل هــداف في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني كيفن دورانـ ــت .وخـســر شيكاغو
بــولــز متصدر املنطقة الشرقية أم ــام بوسطن
سلتيكس  ،114-112وميلووكي باكس حامل
الـلـقــب أم ــام تــورونـتــو راب ـت ــورز  .103-96على
ملعب «باركليز سنتر» وأمام  17ألف مشاهد،
كــان ه ــادرن قــاب قــوســن أو أدن ــى مــن تحقيق
«تريبل-دابل» ،إال أنه اكتفى بتسجيل  27نقطة
وأضــاف إليها  15تمريرة حاسمة و 8مرتدات
أمام فريق يحتل املركز الثالث عشر في املنطقة
الغربية مــع  16ف ــوزًا مقابل  27هــزيـمــة .وقــال
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
ليلة باستمرار .لــذا ،يتعني على الالعبني النهوض ومــلء هــذا الــدور واالستمرار في
املنافسة» .وأصيب دورانت قبل  5.44دقائق من نهاية الربع الثاني وقد شوهد وهو
يعاني مــن األوج ــاع بعد اصطدامه بزميله بــروس ب ــراون ليطلب الحقًا الـخــروج من
امللعب .وكان دورانت الذي يبلغ معدله  29.7نقطة في املباراة ،سجل  12نقطة في الربع
األول ليساهم في تقدم فريقه  .22-32وضمن السياق ذاته ،أمل مدرب نتس ستيف
ناش في أال يغيب دورانت عن املالعب لفترة طويلة ،وقال« :نعم ،بالطبع سيكون من
الصعب أن نفقده».

