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"شيخ األندية" 
التونسية ُيتوج بلقب 

األميرة األفريقية
ُت���وج ن���ادي "الترج���ي" التونس���ي بلق���ب دوري أبط���ال أفريقيا لكرة القدم، بعد أن حقق فوًزا كبي���ًرا على النادي "األهلي" 
المص���ري، بثالث���ة أه���داف نظيف���ة، عل���ى اس���تاد "رادس" األولمب���ي، ف���ي إياب ال���دور النهائي للبطولة، وذل���ك على الرغم من 
هزيمته بثالثة أهدف مقابل هدف في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين على استاد "الجيش" في برج العرب باإلسكندرية، 
لَيقل���ب "ش���يخ األندي���ة" التونس���ية النتيج���ة النهائي���ة لصالح���ه ويتغل���ب عل���ى "األهل���ي" 3/4 ف���ي مجم���وع المباراتي���ن، بعد أن 
كان بحاج���ة لتس���جيل هدفي���ن نظيفي���ن، ليحق���ق به���ذه النتيج���ة إنج���اًزا تاريخًي���ا. س���جل "س���عد بقير"هدفي���ن للفري���ق 
التونس���ي، فيما أحرز "أنيس البدري" الهدف الثالث، ليعزز "البدري" صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموس���م، حيث 
رف���ع رصي���ده إل���ى ثماني���ة أه���داف، ومن���ح لفريقه اللقب األفريق���ي الثالث أمام 60 ألف متفرج م���ن الجماهير الذي تحتفل 
بالذكرى المئوية لتأسيسه، ويدخل بذلك الفريق الُملقب ب، "الدم والذهب" إلى جانب الفرق الفائزة بثالث نسخ من 

المس���ابقة العريق���ة، وه���م "كان���ون ياوندي" الكاميروني، و"حافيا كوناكري" الغين���ي، وكذلك "الرجاء البيضاوي" 

أفريقيا قارتنا -العدد 28 ديسمرب 2018الرياضة فى أفريقيا
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والوس���طى والكاريب���ي(، و"ويلنجت���ون" النيوزيلن���دي، 
حامل لقب دوري أبطال أوقيانوس���ية. يلعب "الترجى" 
م���ع الفائ���ز م���ن المب���اراة االفتتاحي���ة، الت���ى س���تجمع 
الفري���ق األمارت���ي م���ع نظي���ره النيوزيلن���دي، ي���وم 15 

ديس���مبر 2018 عل���ى اس���تاد "ه���زاع ب���ن زاي���د".
يذك���ر أن األندي���ة المصري���ة والتونس���ية تقاس���مت 
نهائي���ات دوري أبط���ال أفريقي���ا الت���ي تجمعهم���ا، فت���وج 
المصري���ون ب���� )3( ألق���اب عل���ى حس���اب التوانس���ة ف���ي 
2005 و2006 و2012، بف���وز األهل���ي عل���ى كل م���ن "النج���م 
الس���احلي"، و"الصفاقس���ي"، و"الترجي"، وُتوج التوانس���ة 
ف���ي 3 م���رات أيًض���ا عل���ى المصريي���ن ف���ي 1994 و2007 
و2018، بف���وز الترج���ي عل���ى "الزمال���ك" و"النج���م" عل���ى 

"األهل���ي" ث���م "الترج���ي" عل���ى "األهل���ي".

به���ذه النتيج���ة خس���ر األهل���ي المص���رى نهائ���ي 
البطول���ة للم���رة الرابع���ة ف���ي تاريخه، وللموس���م الثاني 
على التوالي، حيث خسر النهائي في الموسم الماضي 
أم���ام "ال���وداد البيض���اوي" المغرب���ي، لينض���م بذل���ك 
للثالث���ي ال���ذي خس���ر اللق���ب ف���ي نس���ختين متتاليتي���ن 
بال���دور النهائ���ي م���ن قب���ل، وه���م: "مازيمب���ي" الكونغول���ي 
و"الترجي"و"النجم الس���احلي" التونس���يين، كما حقق 
الفريق التونسي بهذه النتيجة أكبر فوز له في تاريخ 
مواجهات���ه م���ع األهل���ي، م���ع "معي���ن الش���عباني" المدي���ر 
الفني للفريق، الذي أحرز أول بطولة له في مسيرته 
التدريبي���ة، فيم���ا بات "الترج���ي" أول فريق يحقق لقب 
دوري األبط���ال األفريق���ي عل���ى حس���اب قطب���ي الك���رة 

المصري���ة، بعد أن حصد األميرة 
السمراء في عام 1994 على حساب 
عل���ى  و2018  "الزمال���ك"،  ن���ادي 

حس���اب الن���ادي "األهل���ي".
الف���وز  ه���ذا  خ���الل  وم���ن 
إس���تطاع ن���ادى الترج���ى التونس���ى 
بع���د  الق���اري  اللق���ب  اس���تعادة 
غياب���ه 7 أع���وام كامل���ة، حي���ث 
س���بق للفري���ق الف���وز باألمي���رة 
فيم���ا  و2011،   1994 ف���ي  الس���مراء 
عن���د  "األهل���ي"  رصي���د  تجم���د 
خوض���ه  رغ���م  ألق���اب،  ثماني���ة 

النهائ���ي للم���رة الثانية عش���ر ف���ي تاريخه، إال أن النادى 
األهلى يبقى أكثر األندية األفريقية تتويًجا بدوري 
األبط���ال، تحدي���ًدا ف���ي ثمان���ي مناس���بات )1982 و1987 

و2013(.  و2012  و2008  و2006  و2005  و2001 
وبذل���ك لح���ق "الترج���ي" بقافلة المتأهلي���ن لبطولة 
كأس العال���م لألندي���ة المق���رر إقامته���ا ف���ي ديس���مبر 
2018 بدول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة، بع���د تتويج���ه 
بلق���ب األمي���رة األفريقي���ة، وأصب���ح خام���س األندي���ة 
المتأهل���ة له���ذه النس���خة م���ن موندي���ال األندي���ة، حي���ث 
س���بقه كل م���ن "العين" اإلمارات���ي، الذي يمثل صاحب 
األرض ف���ي ه���ذه النس���خة بصفت���ه بط���اًل لل���دوري 
اإلمارات���ي ف���ي الموس���م الماض���ي، كم���ا تأه���ل لنف���س 
النس���خة "ري���ال مدري���د" اإلس���باني، حام���ل لق���ب دوري 
أبط���ال أوروب���ا، و"جوادالخ���ارا" المكس���يكي" حام���ل لق���ب 
دوري أبط���ال اتح���اد كون���كاكاف )أمري���كا الش���مالية 
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"الزمالك" يتربع على "عرش أفريقيا" في كرة اليد

ف���از الفري���ق األول لك���رة الي���د بن���ادي "الزمال���ك"، 
بلق���ب البطول���ة األفريقي���ة لألندي���ة أبط���ال ال���دوري، 
الت���ي اس���تضافتها العاصم���ة اإليفواري���ة "أبيدج���ان"، 
عق���ب تحقيق���ه الف���وز عل���ى غريم���ه التقلي���دي الن���ادي 

"األهل���ي" ف���ي المب���اراة النهائي���ة بنتيج���ة 27/ 25. 
ف���وز "الزمال���ك" رف���ع رصي���د الفري���ق األبي���ض م���ن 
البط���والت القاري���ة لك���رة الي���د إل���ى 11 لقًب���ا، ليع���ادل 
رق���م "المجم���ع البترول���ي" الجزائ���ري، صاح���ب أكب���ر 
ع���دد م���ن األلق���اب، حي���ث حص���ده أبن���اء القلع���ة البيضاء 

و1986  و1981  و1980   1979( أع���وام:  س���ابقة  م���رات   10
و1991 و2001 و2002 و2011 و2015 و2017(، كم���ا احتفظ���وا 
بالبطول���ة للموس���م الثان���ي عل���ى التوال���ي، بع���د فوزه���م 
بالنس���خة الماضي���ة، الت���ي أقيم���ت ف���ي تون���س 2017، 
وتغلبه���م عل���ى نادي"الترج���ي" التونس���ي ف���ي المب���اراة 
النهائي���ة الت���ي جمع���ت بينهم���ا بنتيج���ة 29/31، فيم���ا 
تجم���د رصي���د األهل���ي عن���د 5 بط���والت، وبه���ذا اللقب ال� 
17 واصل���ت مص���ر الزعام���ة األفريقي���ة، كأكثر دولة 

حصل���ت أنديته���ا عل���ى اللق���ب. 
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وبع���د أن أصب���ح "الزمال���ك" ه���و األكث���ر تتويًج���ا ف���ي 
تاري���خ البطول���ة، رف���ع رصي���ده أيًض���ا إل���ى 21 بطول���ة 

و5  أفريقي���ا،  أبط���ال  دوري   11 بواق���ع  قاري���ة، 
بطول���ة أفريقي���ا لألندي���ة أبط���ال ال���كأس، و5 

س���وبر أفريق���ي، كثان���ي أكث���ر الفرق 
تتويًج���ا بالبطوالت القارية خلف 

"المجمع البترولي" صاحب 
ال���� 29 بطول���ة قاري���ة.

شهد مشوار 
كال 

الفريقان 
في هذه 

البطولة تحقيق 
العالمة الكاملة في 

الدور األول التمهيدي، 
حيث نجح األهلي في تحقيق 

الفوز على كل من "فاب" 
الكاميروني 24 / 27، و"رد 
ستار اإليفواري" 34 / 21،" 
فوينيكس" الجابوني 28 / 

20، قبل أن يحقق الفوز على 
"رجاء أغادير" المغربي في ربع 

النهائي بنتيجة 31 / 20، لينجح في الفوز 
على "المجمع الجزائري البترولي" 27 / 20 في 

نصف النهائي، بينما نجح نادي "الزمالك"، في تحقيق 
العالمة الكاملة أيًضا في الدور األول بالفوز على كل 
من "رجاء أغادير" المغربي 31 / 23، ثم على "المجمع 

الجزائري" 31 / 27، واختتم هذا الدور بالفوز على 
"شبيبة كينشاسا" الكونغولي 28 / 24، قبل أن يهزم 

"رد ستار" اإليفواري 34 / 21 في ربع النهائي، وسحق 
"كينشاسا الكونغولي، 30 / 25 في نصف النهائي. 

ضمت قائمة "الزمالك" كال من: )محمد علي، 
هشام باسم السبكي، محمود خليل، محمد رمضان، 
وسام سامي، هشام شديد، محمد عالء، مصطفي 
صادق، أكرم يسري، مصطفي السيد، أحمد األحمر، 
يحيي خالد، كريم أيمن، محمد محسن، علي هشام، 
يحيي الدرع، خالد وليد(، تحت قيادة المدير الفني 

للفريق 
باسم السبكي، 
وحمادة الروبي، مدرًبا 
عاًما، وحسن يسري، مدرًبا 
مساعًدا. 
كان���ت أول مواجه���ة بي���ن الغريمي���ن 
ف���ي نهائ���ي المس���ابقة األفريقي���ة ع���ام 1985، في 
بطول���ة كأس أفريقي���ا لألندي���ة أبط���ال الك���ؤوس، 
والت���ي أقيم���ت ف���ي مدين���ة بورس���عيد، وانته���ت لصال���ح 
األبي���ض، وعل���ى م���دار 27 عاًم���ا ل���م يتقاب���ل النادي���ان ف���ي 
نهائ���ي أي بطول���ة أفريقي���ة، حت���ى ج���اء الموع���د ف���ي 2012، 
ضم���ن بطول���ة دوري أبط���ال أفريقي���ا عندم���ا أقيم���ت 

بالمغ���رب، والت���ي تغل���ب فيه���ا األهل���ي بنتيج���ة 17/21.
وف���ي مب���اراة تحدي���د المركزي���ن الثال���ث والراب���ع 
ف���ي ه���ذه البطول���ة، ف���از "المجم���ع الرياض���ي البترول���ي" 
الجزائ���ري بالميدالي���ة البرونزي���ة بعدم���ا تغل���ب عل���ى 
"ش���باب كينشاس���ا" الكونغول���ي بنتيج���ة 31/33، هذا ومن 
المقرر يواجهة "الزمالك" "األهلي" مرة أخرى في ش���هر 
أبريل المقبل، بكأس السوبر األفريقي، لتحديد الفريق 

المتأه���ل ل���كأس العال���م لألندي���ة ف���ي نس���خته المقبل���ة.


