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ٌنظمـــت النســـخة الثانيـــة عشـــرة لأللعـــاب اإلفريقيـــة لســـنة 2019، بالربـــاط فـــي الفتـــرة مـــن 19 إلى 31 أغســـطس 
2019، عقـــب توقيـــع المملكـــة المغربيـــة واالتحـــاد اإلفريقـــي علـــى بروتوكـــول اتفـــاق بالربـــاط يـــوم 10 نوفمبر 2018، 
الـــذي يعهـــد إلـــى المغـــرب تنظيـــم دورة األلعاب عقب انســـحاب غينيا االســـتوائية، وقد ٌأجريت األلعاب بســـت مدن 

مغربيـــة "الربـــاط ، تمارة  بنســـليمان، ســـال، الدار البيضـــاء والجديدة.
أشـــترك فـــى هـــذا الحـــدث الرياضـــي، الـــذى يقـــام كل أربـــع ســـنوات حوالـــي 6396 رياضـــي، و2000 مســـؤول مـــن 
حكام ومدربين، إضافة إلى2000 متطوع، كما تخلل المنافسات الرياضية برنامج ثقافي موازي لتنظيم ندوات 

ولقـــاءات فكريـــة وعلمية في مواضيـــع مختلفة.
وقـــد تـــم إدراج 17 رياضـــه مـــن أصـــل 29 ، فـــي قائمـــة األلعـــاب الرياضيـــة المنافســـة علـــى حجـــز بطاقـــة التأهـــل 
لأللعاب األولمبية بطوكيو2020، ألســـتقطاب أكبر عدد من األبطال األفارقة، وذلك ألول مرة في تاريخ هذه 

األلعاب.
ًمثـــل شـــعار األلعـــاب األفريقيـــة باًبـــا تقليدًيـــا يتميـــز بزخرفتـــه وألوانـــه الزاهية يرمـــز إلى القيم التي يتســـم بها 

الشـــعب المغربي من كرم الضيافة واالنفتاح والتســـامح.

أفريقيا قارتنا -العدد30 ديسمرب 2019الرياضة فى أفريقيا

بـ 273 ميدالية.. 
مصرعلى قمة

 األلعاب اإلفريقية 
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التـــى تنظيـــم دورة األلعـــاب األفريقيـــة ألول مـــرة ســـنة 
1965 فـــي برازافيـــل.

القياســـي لعـــدد  الرقـــم   وتســـتحوذ مصـــر علـــى 
الميداليـــات فـــي تاريـــخ الـــدورات األفريقيـــة ســـواء علـــى 
ـــذي  ـــة وال ـــات المتنوع ـــدد الميدالي ـــي ع ـــتوى إجمال مس
يتجـــاوز 1300 ميداليـــة متنوعـــة حتـــى اآلن أو علـــى 
مســـتوى الميداليـــات الذهبيـــة والفضيـــة والبرونزيـــة 

ـــدة. ـــى ح ـــا عل كل منه
ـــات دورات  ـــي فعالي ـــة شـــاركت ف ـــن 54 دول ـــن بي وم
األلعـــاب األفريقيـــة علـــى مـــدار تاريخهـــا حتـــى اآلن، 
فـــازت 50 منهـــا بميداليـــة واحـــدة علـــى األقـــل فيمـــا فـــازت 
42 منهـــا بميداليـــة ذهبيـــة واحـــدة علـــى األقل فـــي تاريخ 

مشـــاركاتها بهـــذه الـــدورات.
وكانـــت البعثـــة المصريـــة توجـــت بلقـــب الـــدورة 
الماضيـــة التـــي اســـتضافتها برازافيل في 2015 حيث بلغ 
رصيـــد مصـــر مـــن الميداليـــات المتنوعـــة 216 ميداليـــة 

مـــن بينهـــا 85 ذهبيـــة.
شاركت البعثة المصرية بوفد مكون من 405 فرد، 
العبيـــن ومدربيـــن وإدارييـــن منهـــم 297 العًبـــا والعبـــًة 
ــا و 120 العبـــة تضـــم الـــدورة  مقســـمين إلـــى 177 العًبـ

أنطلـــق حفـــل اإلفتتـــاح بحضـــور رئيـــس المفوضيـــة 
اإلفريقية "موسى فقي"، ورئيسة اللجنة اإلجتماعية 
داخـــل اإلتحـــاد اإلفريقـــي، ورؤســـاء اإلتحـــادات القاريـــة 
لمختلـــف األلعـــاب بمـــا فيهـــم "أحمـــد أحمـــد"، رئيـــس 
الـــكاف و"فـــوزي لقجـــع"، رئيـــس الجامعـــة الملكيـــة 

المغربيـــة لكـــرة القـــدم.
األلعـــاب  لـــدورة  المنظمـــة  اللجنـــة  واســـتمدت 
األفريقيـــة، فـــي حفـــل االفتتـــاح، مشـــاهد مـــن الحضـــارة 
المغربيـــة، مـــع وضـــع مجســـم صومعـــة حســـان، واحـــدة 

مـــن المعالـــم التاريخيـــة فـــي المغـــرب. 
وتنوعت فقرات الحفل، من خالل ألوان الدول 

المشـــاركة فـــي الـــدورة، ثم تضمنت الفقـــرة أغنية 
للمغني العالمي ريدوان، وتفاعل الجمهور الذي امتأل 
بـــه ملعـــب مـــوالي عبـــد اهلل معهـــا، وكذلـــك مـــع فقـــرات 
ــماء  ــت سـ ــي غطـ ــة التـ ــاب الناريـ ــل، وســـط األلعـ الحفـ

العاصمـــة المغربيـــة بألوانهـــا الجذابـــة. 
يذكـــر أن الـــدورة األولـــى لأللعـــاب اإلفريقيـــة 
أقيمـــت فـــي برازافيـــل بالكونغـــو ســـنة 1965، بإقتـــراح من 
"بييـــر دي كوبيرتـــان"، مؤســـس األلعـــاب األولمبيـــة، 
وقد حصلت مباشرة على االعتراف من طرف اللجنة 



71

28 لعبـــة، منهـــا 24 أولمبيـــة و2 غيـــر أوليمبيـــة "القـــوس 
والســـهم، ألعاب القوى، الريشـــة الطائرة، كرة الســـلة، 
المالكمـــة، الكانـــوى، الشـــطرنج ، الســـالح، الفروســـية 
، الجمبـــاز، كـــرة اليـــد، الجـــودو، الكاراتيـــه ، التجديـــف 
الطاولـــة،  التنـــس،  الســـباحة،  البليـــاردو،  الرمايـــة،   ،
التايكونـــدو، التنـــس، الثالثـــى الجديـــد، الكـــرة الطائـــرة، 

الطائـــرة الشـــاطئية، رفـــع االثقـــال، والمصارعـــة". 
وقد تصدرت مصر الترتيب العام لجدول 

الميداليات بعد إحراز الرياضيين المصريين 273 
ميدالية متنوعة، منها 102 ذهبية، تالها نيجيريا 

في المرتبة الثانية بإجمالي 127 ميدالية متنوعة، 
بواقع 46 ذهبية و33 فضية و48 برونزية، بينما جاءت 

جنوب إفريقيا ثالثة بإجمالي 87 ميدالية، بواقع 36 
ذهبية و26 فضية و25 برونزية، واحتلت الجزائر 

المرتبة 
الرابعة 

ميدالية بإجمالي 125 
بواقع 33 ذهبية و32 فضية و60 برونزية، 

تليها المغرب بإجمالي 109 ميدالية بواقع 31 
ذهبية و32 فضية و46 برونزية.

وجـــاءت تونـــس سادســـة بإجمالـــي 97 ميداليـــة، 
بواقع 26 ذهبية و36 فضية و35 برونزية، تليها كينيا 
بإجمالـــي 31 ميداليـــة بواقـــع 11 ذهبيـــة و10 فضيـــات 
المركـــز  موريشـــيوس  برونزيات.واحتلـــت  ومثلهـــا 
الثامـــن بإجمالـــي 24 ميداليـــة بواقـــع 6 ذهبيـــات ومثلهـــا 
فضيات و12 برونزية، تليها إثيوبيا بـ23 ميدالية بواقع 
6 ذهبيـــات و5 فضيـــات و12 برونزيـــة، وأخيـــًرا مدغشـــقر 
بــــ12 ميداليـــة بواقع 6 ذهبيـــات و4 فضيات وبرونزيتين.
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فـــى  المشـــاركة  المصريـــة  البعثـــة  حققـــت   
دورة األلعـــاب الهـــدف األساســـى لهـــا وهـــو التأهـــل إلـــى 
ـــاركة  ـــب مش ـــات، بجان ـــض الرياض ـــاد فـــي بع األولمبي
عـــدد من الشـــباب الكتســـابهم خبـــرات، واحتـــكاك قوي 
فـــي بعـــض المنافســـات تحضيـــراً للبطـــوالت الدوليـــة 
والتصفيـــات المؤهلـــة لألولمبيـــاد، وقـــد حققـــت البعثـــة 
المصريـــة الغـــرض مـــن المشـــاركة بـــل أكثـــر مـــن 
ذلك، حيث أتيحت الفرصة لعدد كبير من الالعبين 
الشـــباب علـــى فرصـــة االحتـــكاك الدولي، وبـــزوغ أكثر 
مـــن نجـــم يمكن العمل على تطوير مســـتواهم من أجل 
المنافســـة عالميـــا، كتألـــق "هانيا مورو" فى الســـباحة ، 
صاحبة الـ32 عاما والتى حصدت 7 ميداليات متنوعة، 
و "ضحى هاني"، العبة الريشة الطائرة والتي تبلغ من 
العمـــر 21 عاًمـــا، حيـــث حققـــت أربـــع ميداليـــات متنوعة، 
إذ فـــازت بذهبيـــة زوجـــي الســـيدات وفضيـــة زوجـــي 
المختلط وبرونزيتي فردي وفرق .ولها فرصة قوية 
فـــي التأهـــل إلـــى أولمبيـــاد طوكيـــو 2020، التـــى تأهل لها 
بالفعـــل الثنائـــي "محمـــد صفـــوت وميـــار شـــريف"،  فـــى 
التنـــس للمـــرة األولـــى فـــي تاريـــخ مصـــر بالمشـــاركة 
أولمبًيـــا فـــي رياضـــة التنـــس، كمـــا تأهـــل "علـــي حســـن 

وســـما أحمـــد"، ثنائـــي منافســـات قـــارب الكايـــاك
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التصفيات المؤهلة ألولمبياد طوكيو 2020.
بفقـــرات  الـــدورة  لختـــام  مبســـط  حفـــل  أقيـــم 
اللجنـــة  مـــن  تحيـــة  وكلمـــة  مغربيـــة  فلكلوريـــة 
المنظمـــة للـــدول المشـــاركة وإعالن فـــوز مصر بلقب 
ـــات،  ـــة عشـــر برقـــم قياســـي مـــن الميدالي ـــدورة الثاني ال
ـــة  ـــام رؤســـاء اللجـــان األولمبي وتواجـــد فـــي حفـــل الخت
ـــور أشـــرف صبحـــي حفـــل  ـــة، وحضـــر الدكت اإلفريقي
ختـــام دورة األلعـــاب األفريقية بحضور رشـــيد الطالبى 
وزيـــر الشـــباب والرياضـــة المغربـــي، وعـــدد مـــن وزراء 
الشـــباب والرياضـــة األفارقـــة، وجـــه وزيـــر الشـــباب 
والرياضـــة شـــكره وتقديـــره لدولـــة المغـــرب الشـــقيقة 
علـــى حفـــاوة االســـتقبال والتأميـــن إضافـــة إلـــى حســـن 
التنظيـــم والضيافـــة مؤكدا أن مصر والمغرب دولتان 
شـــقيقتان تربطهمـــا عالقـــة تفاهـــم وتنســـيق مشـــترك 
بشكل عام وفى المجال الرياضى بشكل خاص،وصرح 
أشـــرف صبحـــى أن إنجـــاز أبطـــال مصـــر هـــو إنجـــاز غيـــر 
مســـبوق فى تاريخ الدورات األفريقية مشـــيدا باإلنجاز 

الكبيـــر الـــذى تحقـــق 

 وعلى 
مستوى 
رياضة تنس 
الطاولة، 
ضمن 
منتخب 
مصر التأهل 
إلى األولمبياد 
باإلضافة 
لمنح الفراعنة حق 
المشاركة بالعبين في منافسات الفردي.

كما حققت العداءة المصرية "بسنت حميدة"، 
إنجازاً تاريخًيا بالفوز بفضية سباق 200 متر 
وبرونزية 100 متر، لتصبح أول فتاة مصرية تحصد 
ميداليتين في تاريخ ألعاب القوى وضمنت التأهل 
لدورة األلعاب  األولمبية 2020، كما نجح منتخب 
الكرة الطائرة الشاطئية في حصد ذهبية منافسات 
المسابقة في أول مشاركة له، وهي فرصة قوية 
للمنتخب المكون من الثنائي فريدة العسقالني 
إعداد:شيماء عطوةودعاء الغباشي للتحضير أمام الفرق اإلفريقية قبل 


