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الصفاقسي اإلفريقي من اللقب ضياع على تونسية حسرة

المسابقة في  لألهلي الخامس اللقب وهو
و2005. و2001 و1987 1982 أعوام بعد

أعالم حاملة  الــشــوارع الجماهير وطافت
األحمر، باللون كلها المدن  لتكتسي األهلي
نصر ومدينة  الجزيرة  في مقريه األهلي  وفتح

الكبير. باالنجاز لالحتفال الصباح حتى
طاغية المصرية الجماهير فرحة وجاءت
قبل بالفريق أحاطت التي  بالظروف قياسا
التي ــاب ــذه ال ــاراة ــب م خلفية وعلى  الــمــبــاراة 
وتعادل ملعبه في  بها الفوز عن  األهلي عجز
قلوب من الثقة بنزع  كفيال كان لمثله بهدف 
اللقب أن على بعضها  تعامل  التي  الجماهير

من األهلي. ضاع
بارزا دورا لعبت مشجعي األهلي رابطة لكن
عندما والجماهير  الالعبين معنويات رفع في
الجماهير تقول إلى اليكترونية أرسلت رسائل
الرباطة وزادت ــأس»، ــي ال يعرف ال «األهــلــي

لمؤازرة تونس  إلى رحلة  تنظيم  عن باإلعالن 
أن يجب وال ثان  شوط لها المباراة الن  األهلي

اللعب. قبل نخسره
تحقيق ــي ف ــي  ــل األه ونــجــح ـــل األم وتحقق 
أمرا البعض  يراه كان ما  وهو تونس في الفوز 
عرضا وقدم الفريق واقعا لكنه بات مستحيال
إلى باللقب  باالحتفاظ  جــدارتــه به ــد أك قويا 
الثانية للمرة األندية مونديال في واللعب األبد
العالم في ليصبح الفريق الوحيد التوالي على

متتاليتين. مرتين للمونديال تأهل الذي
الفوز إلى األهلي العبو أهدى المباراة وعقب
والى عبدالوهاب محمد الراحل زميلهم روح

الثقة. فيهم يفقد لم الذي جمهور األهلي
ــدف ه ــب ــاح ص ــة ــك ــري ت ــــان مــحــمــد ابـــو وك
هدف إلحــرازه سعادة  الالعبين أكثر المباراة
ألنه مسيرته في بالغالي وصفه الــذي الفوز
هدافا نفسه  ـــوج وت لألهلي  اللقب ــه ب حقق 

للبطولة.
الــمــصــريــة بــاالنــجــاز واحــتــفــت الــصــحــافــة
اإلذاعـــة ــي ف ــار ــب األخ ــرات  ــش ن ــدر ــص وت الكبير 
والتلفزيونالمصري،ونشرتاألهراماليومية
أعمدة خمسة وعلى األولى صفحتها صدر على
بالكأس ويفوز  بجدارة إفريقيا بطل «األهلي 
دوري يقتنص  ــي ــل األه ــة... ــس ــام ــخ ال لــلــمــرة 

الصفاقسي». عرين في اإلفريقي األبطال
في ــاراة  ــب ــم «ال فــكــان العناوين أطـــرف  ــا  أم
البرتغالي األهلي مــدرب  فيها قال  الشطرنج
مــراد الــصــفــاقــســي ــل جــوزيــه لــمــدرب ــوي ــان م

ملك». المحجوبي كش
ــى األول الصفحة فــي  أعــمــدة سبعة وعــلــى 
إفريقيا ـــأس «ك ـــار»: ـــب «األخ صحيفة كتبت 
بالكأس يحتفلون الحمر الشياطين لألهلي...

العالم». لبطولة ويصعدون لألبد
الــصــادر ــدد ــع ال داخـــل كاملة صفحة  ــي  وف
حقق ... األهلي هو  «األهلي كتبت األحد أمس
الــمــوت ــدف ــه ب ـــاز وف ــس ــون ت ــي  ف المستحيل 

تريكة. ابو الساحر بقدم المفاجىء
وكتبتصحيفة«الجمهورية»فيصفحتها
تونس في «األهلي أعمدة ثمانية على األولى

هيفرحنا». اليابان وفي شرفنا...
ــي ــل «أه كــتــبــت ــات الــريــاضــة ــح ــف ـــي ص وف

ــأس ــك ال ــى ــل ع ــل ــص ح ــزات الـــكـــرويـــة ــج ــع ــم ال
اإلفريقية».

ــي»: ــائ ــس ــم ال ــــــرام «األه صحيفة  ــت  ــب ــت وك
اسكت تــريــكــة أبـــو ــا... ــي ــق ــري إف أســـد  «األهــلــي 
والليالي رادس فانطلقت األفراح التوانسة في

منازع». بال البطل األهلي بالقاهرة... المالح
من الــكــثــيــر ــي ــل األه إدارة مــجــلــس  وتــلــقــى 
المصري الرئيس من  اولها التهاني  برقيات
نظيف احمد ـــوزراء  ال ورئيس مبارك حسني
حسن للرياضة الــقــومــي  المجلس ــس  ــي ورئ
العربية الرياضية القيادات من والكثير صقر

واإلفريقية.

تونسية حسرة
ــادرة  ــص ال التونسية  الــصــحــف  تــحــســرت   
لقب أول تحقيق حلم ضياع على أمس (األحد)
في األهلي أمام الصفاقسي هزيمة بعد إفريقي
لكرة إفريقيا إبطال لدوري النهائي الدور إياب

الماضية. الليلة القدم
رادس ملعب على خسر الصفاقسي وكان
انهزم عندما اإلفريقي اللقب جماهيره وأمــام 
أبو محمد  سجله بهدف المصري األهلي أمام
الوقت المحتسب من الثانية في الدقيقة تريكة

للمباراة. للشوط الثاني الضائع بدل

تقول اليومية  «الصباح» صحيفة وكتبت 
قبل اإلفريقي التاج خسر الصفاقسي «النادي
وانهارا عارمة أمل خيبة مخلفا اللقاء انطالق

الدموع». من
المباراة بهدوء مشاهدة أعدنا وأضافت «لو
بأن جيدا فسندرك انفعال أو تشنج دون ومن
اللحظة تلك في  التاج يخسر لم  الصفاقسي
أرضية العبيه أقدام تطأ أن قبل وإنما القاتلة

رادس». ملعب
ال الصفاقسي «وإحقاقا للحق فان وتابعت
وأهداه يديه بين كان التاج الن نفسه إال يلوم
يغتصبه ولم المصري لألهلي مذهلة بكيفية 

احد». منه
األهلي واقعية أن «الصباح» أبــرزت كما
النهائي. الدور إياب مباراة في الحاسمة كانت
على ــي ــل األه «انــتــصــار الصحيفة  ــت  ــال وق

الواقعية». انتصار كان الصفاقسي
أن أكـــدت  فــقــد ــة»  ــاف ــح ــص «ال صحيفة  أمـــا 
األول أمس يوم محظوظا يكن لم الصفاقسي

المصري. األهلي ضد السبت
يكن لم «الصفاقسي بعنوان مقاال وأوردت 
خسر الصفاقسي النادي وقالت» محظوظا»،
المبالغ ــذر ــح وال الــحــظ  ســوء بسبب  اللقب 

فيه».

يعول التونسي الرياضي الــشــارع ــان  وك
إفريقيا أبطال بدوري للفوز الصفاقسي على
الــتــرجــي قــبــلــه ــز ــج ع أن ــد  ــع ب ـــي  ـــل األه أمــــام 

الساحلي. والنجم التونسي
قالت فقد اليومية  «الشروق» صحيفة  أما
الحلم يسقط تريكة ابو «صاروخ عنوان تحت
استحق الــمــصــري ــي  ــل األه ان الصفاقسي» 

األقوى. كانت العبيه عزيمة الن اللقب
أفضل األهلي يكون أن  غرابة  «ال وأضافت
بالكأس العبيه همة وتتعلق األمس مباراة في
لقبهم اللقاء..ليستحقوا حياة من رمق آخر إلى

واستحقاق». جدارة عن الخامس اإلفريقي
اإلفريقي اللقب الــمــصــري ــي ــل األه ـــرز  وأح
فريق حساب  على التوالي على الثانية للمرة 
النجم الماضي الــعــام أزاح  أن بعد تونسي

النهائي. الدور في الساحلي
الــنــاطــقــة ـــرت صــحــيــفــة «البــــريــــس» ـــب وع
المصري األهلي بأداء إعجابها عن بالفرنسية

العبيه. وشجاعة الفريق وقوة
الثانية للمرة «األهلي عنوان تحت وقالت
أخرى... مرة األهلي  ضرب لقد التوالي» على
ــوة... ق من يالها لكن جــدا مؤلم مــؤلــم...  هــذا 
شاملة قدم كرة من يالها  شجاعة...  من يالها

لنا». قدمتها

وكاالت - تونس القاهرة، §

واإلسكندرية الجيزة مثل الكبرى والمدن القاهرة المصرية العاصمة تنم لم ]
األهلي فوز بعد (السبت) األول أمس ليلة والمحلة والمنيا والمنصورة وأسيوط
دوري لمسابقة النهائي ــدور ال إيــاب في 1/صفر  التونسي الصفاقسي على

التوالي. على الثانية للمرة واحتفاظه باللقب القاري القدم لكرة إفريقيا أبطال

(اي.بي.ايه) إفريقيا  ببطولة األهلي بفوز احتفاًال الصباح حتى استمرت التي المصرية الجماهير فرحة

إفريقيا ببطولة األهلي بفوز تهلل المصرية والصحف إفريقياالجماهير ببطولة األهلي بفوز تهلل المصرية والصحف الجماهير

المباراة نهاية العبيه في تخاذل إلى الهزيمة يرجع محجوب
الصفاقسي مـــدرب أرجـــع  ]
هزيمة محجوب ــراد  م التونسي
النهائي ــــدور  ال ـــاب إي ــي ف فــريــقــه 
القدم لكرة إفريقيا  أبطال  لــدوري
صــفــر/1  الــمــصــري ــي ــل ـــام األه أم
االطمئنان إلى  السبت األول  أمس
نهاية العبيه في على سيطر الذي
محترم مــنــافــس ــــام أم الــمــبــاراة 
آخر حتى بثقته احتفظ وعنيد

لحظة.
ــا ــن ــي ــع «س ـــوب ـــج ـــح ـــــــال م وق
السلبي التعادل على للمحافظة
صــعــوبــة مـــن  تـــأكـــدت أن  بــعــد 
األهلي شباك فــي ــدف ه تسجيل
نتيجة األداءالمهتزلمساعدالحكم
مدعيا هــدفــيــن ــن م حــرمــنــا ـــذي  ال
مستعدين كــنــا ــل...  ــل ــس ت ـــود  وج
لــكــن االحــتــمــال ــاالت ــم ــت لــكــل االح
قاتل بهدف تحقق الذي هو األسوأ
أفسد ــذي ال تريكة ــو ألب ومباغت

علينافرحتنا».
ــب الع ــر ــاط ــش ال وقــــال إســــالم
وفقنا الــــذي  هللا ــد  ــم ــح «ال األهــلــي 
لعبنا إذ  جدارة عن  الفوز لتحقيق 
ــوط ــش ال ـــي ف بـــقـــوة وخـــصـــوصـــا
يــتــوقــعــه ـــم ل ـــا ــــو م ـــي، وه ـــان ـــث ال
أن يعتقد ـــان ك الــــذي  الــمــنــافــس 
مستواناسيتأثرفينهايةالمباراة

مثلماحدثفيلقاءالذهاب.»
باألهلي الــكــرة مدير وأوضـــح
ــات ــن ــي ــم ــخ «ت حـــســـام الـــــبـــــدري
هبوط ــع ــوق ت ـــذي ال الصفاقسي
للسيطرة فرصة منحنا  مستوانا
ــوز... ــف ال وتحقيق الملعب على 
سيسعى الصفاقسي أن نعلم كنا

للتعادلمماسهلمهمتنا».
ــي ــل األه ــى ــرم م ــــارس ــــال ح وق
ــــأ ــــط «أخ عـــــصـــــام الــــحــــضــــري
قبل اعــتــقــد الــصــفــاقــســي عــنــدمــا
باللقب، تــوج أنــه  المباراة نهاية
معظم على بوضوح ظهر ما وهو
ذلك استغالل في ونجحنا العبيه

في تحقيق ووفقنا األمثل بالشكل
الفوز».

ثــالــث ــي ــس ــاق ــف ــص وأصـــبـــح ال
فريق تونسي يفشلفي إحراز لقب
عامي المسابقة بعد الترجي هذه
الساحلي  والنجم و2000  1999

و2005. عامي2004

الهزيمة األخيرة سبب الدقائق في الصفاقسي تخاذل العبي

هداف تريكة أبو
إفريقيا أبطال

ــي ــل االه الــــنــــادي  ــــب  الع ــل  ــص ح  ]
رابطة هداف لقب على تريكة ابو محمد
ــرازه اح اثــر القدم لكرة افريقيا ابطال
الوحيد ــاراة ــب ــم ال ـــدف ه ــوم ــي ال ــاء  ــس م
الصفاقسي ــادي ــن ال امـــام  جــرت الــتــى 
بطال االهــلــي تــوجــت والــتــي التونسى 
اياب مــبــاراة في رادس ملعب على لها 
تريكة ــو اب سجل ــد وق النهائي.  الـــدور
في  ليكون اهداف  8 البطولة هذه  خالل

المسابقة. هذه هدافي ترتيب صدارة

لألندية العالم بطولة اجتماعات لحضور وفدًا يشكل األهلي
النادي من وفــدا ان المصري األهلي النادي قال  ]
لحضور سويسرا  إلى االثنين  اليوم صباح سيتوجه
االجتماعاتالتحضيريةالتيتعقدهااللجنةالمنظمة
في ستقام والتي القدم لكرة  لألندية  العالم لبطولة
األول  كانون ديسمبر/ 17-10 من الفترة في  اليابان
األهلي النادي عام مدير  الراغب محرم  وقــال المقبل.
وفد سيرأس الخطيب محمود النادي رئيس نائب ان
اإلدارة مجلس عضو مرتجى خالد يضم الذي األهلي
مدير بأعمال والقائم البدري حسام العام والمدرب
«يقوم ــد)  (األح أمس لرويترز  الراغب  وأضــاف الكرة.
تعقدها التي االجتماعات من عدد بحضور األهلي وفد
على الــتــعــرف أجـــل ــن م للبطولة  المشكلة اللجنة 

التدريبات ومواعيد األهلي  بعثة إقامة ومقر البطولة
لألندية العالم لبطولة تأهل األهلي كان والمباريات».
بهدف (السبت) أمــس مساء  ــوزه  ف عقب اليابان في 
الــدور ـــاب  إي ــي ف التونسي الصفاقسي على نظيف 
النهائيلبطولةدوريأبطالإفريقيالكرةالقدم.وكانت
في   1/1 الفريقين بتعادل انتهت  قد  الذهاب مباراة
اإلبطال اإلفريقي األهلي ببطولة دوري وتوج القاهرة.
التوالي على والثانية تاريخه في الخامسة للمرة
واحتفظبكأس دورياألبطالمدىالحياةبعدفوزهبه

ثالثمراتمنذالعام2001.
العالم بطولة في مبارياته ــى أول األهلي ويلعب

الخطيبلألنديةمعأوكالندسيتيبطل نيوزيلندا. محمود

األهلي بالدوري مباريات بتأجيل يرحب المصري االتحاد
ـــاد ـــح االت مــســئــولــو ـــــال  ق  ]
أمـــس ــــدم ــــق ـــرة ال ـــك ـــري ل ـــص ـــم ال
رغبات سيلبون إنــهــم (األحــــد)
أي تأجيل طلب إذا  األهلي  النادي
الــدوري في  مبارياته من  مباراة
جيدا االستعداد أجل من المحلي
التي ــة ــدي ــألن ل ــم ــال ــع ال لــبــطــولــة 

المقبل. الشهر باليابان ستقام
المسابقات لجنة رئيس وقال
يــنــتــظــر عـــودة نــايــف عــــزت انــــه
مع للتنسيق تونس مــن األهــلــي
لتحديد الفني  وجهازه مسئوليه 
فــي ـــب ـــرغ ي ـــي ـــت ـــات ال ـــاري ـــب ـــم ال

تأجيلها.
«رويـــتـــرز» لـــ ـــزت وأضــــاف ع
في مصر  سيمثل ــي ــل «األه ــس  أم
وسيمثل لألندية العالم بطولة
ونسعى كلها  اإلفــريــقــيــة ــارة  ــق ال
جــمــيــعــا لــمــســانــدتــه والـــوقـــوف
الكبيرة البطولة هذه في بجواره
الكرة يشرف بمظهر يظهر حتى

المصرية».
لجنة أن  إلــــى عــــزت  وأشـــــار 
ألي ـــخ ـــرض ت لــــن الـــمـــســـابـــقـــات 
أو االســـمـــاعـــيـــلـــي مــــن  ـــوط  ـــغ ض
خـــوض رفــــضــــوا  إذا  الـــزمـــالـــك 
يلعب أن قبل  األهلي مع  لقاءيهما

المؤجلة. مبارياته األخير
ــب ــل ــط ي ـــــــم ـــــــزت «ل وقـــــــــال ع
يتعلق ــب ــل ط أي ــي  ــل ــي ــاع ــم االس
لكنه المؤجلة األهلي بمباريات
ــن حل ع مــعــه طــلــب مــنــا الــبــحــث
ألداء الجزائر ــى  إل سفره بسبب
في بــوعــريــج ــع أهــلــي مــبــاراتــه م
وجود وعدم العرب  أبطال  دوري
ــاراة ــب ــم ال عــقــب ــودة ــع ــل ــران ل ــي ط

مباشرة».

عن «سنبحث ــزت ع وأضـــاف 
أننا ــم رغ على لالسماعيلي حــل
مشكالت أي بحل ملزمين غير
ـــة ـــدي األن ـــة ـــارك ـــش ــج عــــن م ــت ــن ت
أبطال دوري بطولة في المصرية
على رسميا وقــعــوا ــم وه الــعــرب 

ذلك».
مؤجلة مباريات أربع ولألهلي
أسمنت مع المحلي  الـــدوري  في 

ــع ــراب ال األســبــوع ــن الــســويــس م
ــوع ــب مـــن األس ـــدود ـــح ــــرس ال وح
األسبوع من انبي  ومع  الخامس
من ــت ــي ــروج ــت ب ــــع وم الـــتـــاســـع 

األسبوع العاشر.
ـــز ـــرك ـــم ال ـــــي ـــــل ويـــحـــتـــل األه
من  نقطة  17 بــرصــيــد ــع  ــاب ــس ال
يتصدر بينما ــات،  ــاري ــب م ســبــع 
 24 برصيد البطولة االسماعيلي

مباراة. 11 من نقطة
بطولة ــي  ف ــي ــل األه ويــشــارك
في إلفريقيا ممثال لألندية العالم
ديسمبر   17 حتى   10 من الفترة

اليابان. في األول /كانون
مبارياته أولى األهلي ويلعب
مع لــألنــديــة ــي بــطــولــة الــعــالــم ف
نيوزيلندا بطل سيتي ــد ــالن اوك

ديسمبر. 11 يوم


