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توج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بثالثية في كايزر تشيفز

األهلي يحكم سيطرته على إفريقيا

األه��ل��ي امل��ص��ري ي��ت�وّج ب��دوري
أب��ط��ال إف��ري��ق��ي��ا ل��ل��م��رة ال��ع��اش��رة
ويضرب موعدا مع الرجاء املغربي
في السوبر األفريقي
توّج فريق النادي األهلي املصري
بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا
لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه
والثانية على التوالي ،بعد ف��وزه 3
صفر في املباراة النهائية للبطولةعلى ف��ري��ق ك��اي��زر تشيفز اجلنوب
أفريقي على ملعب «محمد اخلامس»
في مدينة الدار البيضاء باملغرب.
وبذلك التتويج ،سيلعب األهلي
مباراة نهائي السوبر األفريقي أمام
فريق الرجاء البيضاوي املغربي الذي
فاز بلقب كأس الكونفدرالية األفريقية
السبت املاضي بعد فوزه على شبيبة
القبائل اجل��زائ��ري  1-2في املباراة
النهائية للبطولة.
وجن���ح الع��ب��و ك���اي���زر -ال���ذي

يلعب املباراة النهائية ألول مرة في
تاريخه -في الصمود أم��ام األهلي
املدجج باخلبرة والتاريخ حيث إنه
البطل التاريخي للبطولة بال منازع،
وأن��ه��وا ال��ش��وط األول بالتعادل
السلبي ،لكنهم فقدوا هابي ماشيان
الذي مت طرده في الدقيقة  45نتيجة
اللعب العنيف بعد اللجوء حلكم
الفيديو املساعد (فار).
وأن���ق���ذ ح��ك��م ال���ف���ار ال���دول���ي
املغربي رضوان جيد حكم الساحة
ال���دول���ي ال���ب���ورون���دي باسيفيك
ندابيهاوينيمانا من خطأ جسيم،
ع��ن��دم��ا جعله ي��ع��دل ق�����راراه من
اإلنذار «للتهور» إلى الطرد «للعب
ال��ع��ن��ي��ف» ال���واض���ح م��ن ال�لاع��ب
اجلنوب أفريقي.
واس��ت��ف��اد األه��ل��ي م��ن النقص
ال���ع���ددي مل��ن��اف��س��ه ال��ب��اح��ث عن
التاريخ ،وسرعان ما ترجم سيطرته

على اللعب وأوج��د ثغرة دفاعية
مكنت ه��داف الفريق في البطولة
محمد شريف م��ن تسجيل الهدف
األول حلامل اللقب في الدقيقة .53
ورف�����ع ش���ري���ف رص���ي���ده إل��ى
 6أه��داف في املركز الثاني بفارق
هدفني خلف ه��داف البطولة أمير
سعيود مهاجم فريق شباب بلوزداد
اجلزائري.
وانهار فريق كايزر تشيفز بعد
الهدف ،وهو ما مكن محمد مجدي
أف��ش��ة م��ن إض��اف��ة ال��ه��دف الثالث
لألهلي ف��ي الدقيقة  ،64وبعدها
بـ 10دقائق اختتم عمرو السولية
الثالثية التاريخية لبطل إفريقيا.
وب��ه��ذا ال��ل��ق��ب ،ع���زز األه��ل��ي -
ال��ذي ق��دم في املوسم املاضي أداء
استثنائيا جنح خالله في حصد 4
ألقاب (ال���دوري املصري ،ودوري
أبطال إفريقيا ،وكأس مصر ،وكأس

الزمالك يسحب تهنئته لألهلي ويندد
بالعنصرية ضد شيكاباال ..واألهلي يعتذر
أعلنت اللجنة املكلفة ب��إدارة نادي الزمالك
برئاسة حسني لبيب سحب التهنئة التي مت
تقدميها ملجلس إدارة األهلي برئاسة محمود
اخلطيب ،واجلهاز الفني ،والالعبني بعد فوز
األحمر على كايزر تشيفز اجلنوب إفريقي في
نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال نادي الزمالك في بيان رسمي »:اللجنة
املكلفة ب���إدارة ن��ادي الزمالك تعلن سحبها
للتهنئة املقدمة للنادي األهلي وتعتبرها كأن
لم تكن وذلك اعتراضا ً على عدم مهنية صفحات
األهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة».
وأضاف بيان الزمالك »:كان القصد منها البدء
بنبذ التعصب بني اجلماهير ولكنها لألسف
قوبلت من الطرف اآلخ��ر بالسخرية والتهكم
على صفحاته الرسمية ثم تبعتها جماهيرهم
على نفس النهج في تطاول واضح على الزمالك
وعلى شيكاباال قائد فريق كرة القدم».
وتابع الزمالك عبر بيانه »:تلك العنصرية
املقيتة التي ظهرت م��ن جماهير األه��ل��ي ضد
شيكاباال شئ ال ميكن قبوله خاصة مع تكراره
في مناسبات عدة وهي لألسف نتاج ما تكتبه
صفحات األهلي».
وط��ال��ب��ت اللجنة إدارة األه��ل��ي مبعاقبة
املتسبب في تلك التجاوزات غير املقبولة وإال

فإنها تعتبر موافقة ضمنية منهم على ذلك
السلوك املشني مما يزيد االحتقان بني اجلماهير
وتتحمل مسؤوليته إدارة األهلي وبناء على كل
ما سبق مت سحب التهنئة .وانتشرت مقاطع
فيديو الحتفاالت جماهير األهلي في شوارع
القاهرة وشهدت شتائم ضد شيكاباال قائد
الزمالك.

اعتذار األهلي

وق��دم احلساب الرسمي لقناة األهلي عبر
تويتر اعتذارا رسميا للزمالك بعد غضب إدارة
األبيض من أح��د املنشورات خ�لال الساعات
املاضية .وتسبب تعليق حساب قناة األهلي
في أزمة كبيرة حيث قال ردا على تهنئة الزمالك
لألحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا« :ننتظركم
البطولة القادمة م��ن أج��ل إع���ادة لقاء العام
املاضي» ،وهو ما اعتبرته إدارة الزمالك سخرية
من الفريق بجانب الهتافات املسيئة ضد العبها
محمود شيكاباال من بعض جماهير األحمر
خ�لال االحتفاالت باللقب .وردا على تصرف
حساب قناة األهلي وبعض جماهير األحمر
ق��ررت إدارة الزمالك ف��ي وق��ت سابق سحب
التهنئة منددة مبا حدث من سخرية وتعليق
غير الئق بجانب الهجوم على شيكاباال.

جانب من تتويج النادي األهلي

السوبر األفريقي) -رقمه القياسي
بطال لدوري األبطال األفريقي للمرة

العاشرة في تاريخه ،مقابل  5ألقاب
ألق��رب منافسيه الزمالك املصري

قطر حتقق أول انتصار في الكأس الذهبية على حساب جرينادا
حقق منتخب قطر ،أول انتصاراته
ببطولة ال��ك��أس الذهبية ،بعد ف��وزه
على منتخب ج��ري��ن��ادا ( ،)0-4أمس
األحد ،في إطار مباريات اجلولة الثانية
من البطولة املقامة حاليًا في الواليات
املتحدة األمريكية.
أحرز أهداف املنتخب القطري ،كل من
عبد العزيز حامت ،وأكرم عفيف ،ومحمد
مونتاري ،واملعز علي في الدقائق (،11
.)46 ،36 ،22
ج��اءت امل��ب��اراة متوسطة املستوى
سيطر املنتخب ال��ق��ط��ري ع��ل��ى أغلب
فتراتها ،ولم يجد أي صعوبة في حتقيق
ف��وزه الكبير ال��ذي حسمه منذ الشوط
األول ال��ذي سجل فيه  3أه��داف كانت
كفيلة بحسم أم���وره ،قبل أن يضيف
الهدف الرابع مع بداية الشوط الثاني.
بهذه النتيجة ،رفع املنتخب القطري
رصيده إلى  4نقاط ،بينما ودع منتخب
جرينادا البطولة بعد اخلسارة الثانية
على التوالي ،وستكون مباراته املقبلة
مع بنما مبثابة حتصيل حاصل.
هندوراس تهزم بنما
حلقت ه��ن��دوراس بركب املنتخبات
املتأهلة إل��ى ال��دور رب��ع لبطولة كأس
ال��ك��وك��اك��اف ال��ذه��ب��ي��ة ف��ي ك���رة ال��ق��دم

فرحة العبي قطر

عندما تغلبت على بنما  2-3السبت في
هيوسنت في اجلولة الثانية من منافسات
املجموعة الرابعة.
وحققت ه��ن��دوراس ف��وزه��ا الثاني

الفيفا ميهد لتعديالت جديدة ستحدث ثورة في كرة القدم
ك��ش��ف ت��ق��ري��ر إس��ب��ان��ي أن االحت���اد
ال��دول��ي لكرة ال��ق��دم «فيفا» ()FIFA
ي��واص��ل م��ش��روع��ه إلدخ���ال تعديالت
«لتحسني» قانون كرة القدم ،والذي بدأه
منذ تولي جياني إنفانتينو رئاسة الفيفا.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»
( )Mundo Deportivoاإلسبانية أن
التعديالت اجلديدة جذرية وستحدث
ثورة في بعض املواد الـ 17لقانون كرة
القدم ،مما سيغير الشكل املعتاد للعبة،
حيث سيتم تسديد رميات التماس بالقدم
بدال من رميها باليدين ،واعتبارها مثل
الركالت احلرة متاما ،على أن تلعب من
على خط التماس في املكان الذي خرجت
منه ال��ك��رة ،وي��ه��دف ه��ذا التعديل إلى
زي��ادة اللعب الهجومي -حيث ستنقل
الكرة بشكل أس��رع للثلث الهجومي-
وبالتالي زيادة نسبة األهداف التي تعد
متعة الساحرة املستديرة.
ك��م��ا س��ي��ت��م ت��ق��س��ي��م ال���ش���وط إل��ى
شوطني ،مدة كل منهما  30دقيقة ،وعمل
استراحة بني كل شوط ،على غرار بعض
الرياضات األخرى مثل كرة السلة.

هدف الفيفا

تعديالت قد حتدث ثورة في عالم كرة القدم

وللتغلب على زي���ادة وق��ت اللعب
الفعلي فسيتم فتح التبديالت لتصبح
غير م��ح��ددة ب��ع��دد .كما سيتم أيضا
استحداث عقوبة اإلي��ق��اف املؤقت ملدة
 5دق��ائ��ق ل�لاع��ب ال���ذي ي��ن��ال البطاقة
الصفراء .وقالت الصحيفة إن التعديالت
املقترحة ستتم جتربتها في بطولة (كأس

ومازميبي الكونغولي.
وبلغ األه��ل��ي امل��ب��اراة النهائية

للبطولة  14مرة في تاريخه ،ونال
الوصافة في  4مناسبات.

املستقبل لكرة القدم) التي تتنافس فيها
فرق الشباب في أندية ألكمار وآيندهوفن
الهولنديني ،واليبزيغ األملاني ،وكلوب
ب��روج البلجيكي ،وذل��ك لتقييمها قبل
عرضها على املجلس الدولي التشريعي
«إيفاب» ( )IFABاملختص باعتماد أي
تعديل على قوانني اللعبة.

وتهدف التعديالت املتواصلة لقانون
كرة القدم إلى زي��ادة سرعة اللعب من
خالل التقليل من اإلهدار القانوني للوقت
مثل تعديل عدم اشتراط خروج ضربة
املرمى خارج منطقة اجلزاء لتصبح في
اللعب ،وزيادة معدل األهداف.
كما يسعى الفيفا وإيفاب لفك رموز
بعض املخالفات التي دائما ما حتدث
ج���دال واس��ع��ا واخ��ت�لاف��ات ح��ت��ى بني
املتخصصني أنفسهم ،مثل مخالفة ملسة
اليد ،التي ركز عليها الفيفا في العامني
األخيرين واعتبر الكتف ليس من الذراع
للتخلص من أزمة متكررة باتهام احلكم
بعدم احتساب ملسة يد عندما تصطدم
الكرة بصدره من أحد اجلانبني.
ويسعى أيضا الفيفا لتسهيل التسلل
الذي قلل حكم الفيديو املساعد (فار) من
األخطاء التي كان يقع احلكام فيها لكنه
لم ينهيها بالكامل نتيجة بعض النقاط
الفنية التي يعمل الفيفا على تعديلها
وتوضيحها بشكل متواصل.

ف��ي البطولة بعد األول على غرينادا
4صفر ف��ي اجل��ول��ة األول���ى فعززتموقعها في ص��دارة املجموعة برصيد
ست نقاط بفارق نقطتني أمام قطر التي

حتتاج إلى التعادل في اجلولة األخيرة
أمام هندوراس بالذات في املواجهة التي
ستجمع بني املنتخبني «فجر األربعاء
بتوقيت مكة املكرمة» حلسم البطاقة
الثانية الى ربع النهائي.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،جتمد رصيد بنما عند
نقطة واحدة في املركز الثالث.
وحل��ق��ت ه���ن���دوراس ب��ال��س��ل��ف��ادور
(املجموعة األول���ى) وكندا وال��والي��ات
املتحدة (الثانية) وكوستاريكا وجامايكا
(الثالثة) إلى ربع النهائي.
وي��ت��أه��ل ب��ط��ل ووص���ي���ف ك���ل من
املجموعات األربع إلى ربع النهائي من
البطولة املقامة في ال��والي��ات املتحدة
حتى  2أغسطس املقبل.
وبكرت ه��ن��دوراس بالتسجيل عبر
روميل كيوتو في الدقيقة  ،22لكن بنما
ردت بهدفني إلريك ديفيس ( 32من ركلة
ج��زاء) وسيزار يانيس إثر متريرة من
ألبرتو كينتيرو ( )45منهية الشوط
األول في صاحلها.
وان��ت��ظ��رت ه��ن��دوراس الدقيقة 61
إلدراك التعادل عبر ألكسندر لوبيس،
قبل أن يسجل كيوتو هدفه الشخصي
الثاني والثالث ملنتخب بالده بعد أربع
دقائق.

كومان :ميسي املرشح الرئيسي للكرة الذهبية
يرى الهولندي رونالد كومان ،مدرب برشلونة،
أن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي يعد املرشح
الرئيسي للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.
وق��ال ك��وم��ان ،ف��ي ح��وار م��ع قناة برشلونة:
«ميسي مهم للفريق بسبب أسلوب لعبه .إنه القائد
والقدوة ،ومتتع بفاعلية هائلة باملوسم املاضي،
بعد بداية صعبة لهذا العام بسبب وضعه (انتهاء
العقد وطلب الرحيل)».
وأضاف« :لكن ميسي أظهر مرة أخرى أنه أفضل
الع��ب في العالم ،وف��وزه بلقب كوبا أمريكا مهم
للغاية ،ألنني أعرف مدى حرصه على الفوز بهذه
البطولة بعد بضع سنوات دون تتويجات رفقة
األرجنتني».
وتابع كومان« :ألن��ه أفضل الع��ب في العالم،
اعتاد على الفوز باأللقاب ،وفي النهاية حقق ما
قاتل من أجله مع الفريق».
وأردف« :ميسي املرشح الرئيسي حلصد الكرة
الذهبية بسبب املوسم الرائع الذي قدمه ،وعقب
الفوز بكوبا أمريكا».
وواص��ل« :وضع بيكيه وبوسكيتس وألبا في
برشلونة؟ إن الالعبني املخضرمني لديهم مكان
في الفريق ،بسبب ما أظهروه بالفعل في املوسم
املاضي ،وفي نا ٍد مثل برشلونة من املهم أن يكونوا
معنا ،ويجب أن يكون هناك توازن بني األكبر سنًا

ميسي

والشباب» .واختتم« :نحن فريق نحاول اللعب
بشكل جيد وجذاب ،لكن تقع علينا مسؤولية الفوز
بألقاب مهمة».

 :NBAميلووكي يتقدّ م على فينيكس  2-3بعد مباراة مثيرة
ت��ف��وّق م��ي��ل��ووك��ي ب��اك��س 119-123
ع��ل��ى فينيكس ص��ن��ز ص��اح��ب األرض في
مباراة مثيرة ومتكافئة أمس األحد ليواصل
انتصاراته ويقترب من لقب دوري كرة السلة
األميركي للمحترفني.
واصل ميلووكي باكس انتفاضته وحقق
ف���وزه الثالث على ال��ت��وال��ي على منافسه
فينيكس صنز عندما تغلّب عليه 119-123
السبت في فينيكس (فجر األح��د بتوقيت
م��ك��ة امل��ك��رم��ة) ف��ي امل���ب���اراة اخل��ام��س��ة من
ال��دور النهائي ل��دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني ،ليصبح بالتالي على بعد فوز
واحد من التتويج باللقب الثاني في تاريخه
واألول منذ  50عاما.
ويدين ميلووكي باكس بفوزه إلى الثالثي

العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكومنبو
وك��ري��س ميدلتون وج��رو هوليداي حيث
فرض األول نفسه أفضل مسجل في صفوفه
برصيد  32نقطة وك��ان على بعد متابعة
واحدة من حتقيق «دابل دابل» ( )9مع ست
متريرات حاسمة ،وأضاف الثاني  29نقطة
مع سبع متابعات وخمس متريرات حاسمة،
فيما حقق الثالث «دابل دابل» بتسجيله 27
نقطة مع  13متريرة حاسمة آخرها سجل
منها أنتيتوكومنبو سلة الفوز في الثواني
األخيرة.
وج��اءت نهاية امل��ب��اراة مثيرة حيث كان
صنز ميلك فرصة حسم النتيجة قبل 29
ثانية من نهاية املباراة عندما كان متخلفا
بفارق نقطة واحدة  ،120-119لكن هوليداي

خطف ال��ك��رة م��ن ديفن بوكر وق��اد هجمة
مرتدة م �رّر على إثرها الكرة إل��ى العمالق
أنتيتوكومنبو الذي دكّها في سلة أصحاب
األرض.
وقال هوليداي «أعتقد أنني ببساطة كنت
في املكان املناسب في اللحظة املناسبة».
وه��ي امل��رة األول��ى التي ينجح فيها أحد
الفريقني في حتقيق فوز خارج القواعد منذ
بداية الدور النهائي بينهما.
وميلك باكس فرصة حسم اللقب الثالثاء
على أرض��ه ،فيما يتعني على صنز حتقيق
الفوز لفرض م��ب��اراة سابعة حاسمة على
أرضه اخلميس.
وأثبت باكس مرة أخرى أنه ميلك مقوّمات
البطل بعدما قلب تخلفه بخسارتني إلى تقدم

 ،2-3على غرار ما فعله ضد بروكلني نتس
وأتالنتا هوكس في الدورين السابقني.
وكانت األفضلية لصالح صنز وجنمه
كريس بول في الربع األول حيث ضرب بقوة
وحسمه في صاحله بفارق  16نقطة (-37
 ،)21لكن باكس سرعان ما استعاد توازنه
في الثاني ور ّد بفارق  19نقطة ()24-43
لنهي الشوط األول في صاحله .61-64
وواصل الضيوف تفوقهم في الربع الثالث
موسعني الفارق إلى 10
ّ
وكسبوه 29-36
نقاط (.)90-100
وحاول صنز العودة في النتيجة في الربع
األخير وكان قاب قوسني أو أدنى من حتقيق
مبتغاه لكن هوليداي وأنتيتوكومنبو أحبطا
آماله في الثواني األخيرة.

لقطة من مباراة ميلووكي باكس فينيكس صنز

