دهيليس مدرب ًا للساحل خلف ًا جلالي
أمت��ت إدارة ن��ادي الساحل اتفاقها مع
املدرب الوطني محمد دهيليس من أجل قيادة
الفريق األول خلفا للوطني يوسف جالي.
وكان جالي قد اعتذر عن استكمال رحلة
قيادته للفريق لظروف خاص.

10

ومت التعاقد مع دهيليس الذي سبق وتولى
قيادة فرق الساملية ،برقان والفحيحيل في
ظل درايته بالدوري والعبيه.
ومن املنتظر أن يبدأ دهيليس رحلته مع
الفريق من تدريب الغد في رحلة التحضير

من منافسات دوري التصنيف.
وي��ح��م��ل ده��ي��ل��ي��س ع��ل��ى ع��ات��ق��ه مهمة
استكمال تقدم الفريق ب��دوري التصنيف
من أجل التواجد مع الكبار مع عودة دوري
الدرجتني.
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بعد مباراة مثيرة أمام غرميه الزمالك

األهلي يتوج بنهائي القرن األفريقي
ت��وج األهلي املصري بطال ل��دوري
أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك
بهدفني مقابل ه��دف في امل��ب��اراة التي
أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.
وه��ذه هي امل��رة األول��ى التي يكون
فيها نهائي دوري األبطال في أفريقيا
خالصا يتنافس عليه قطبا
ً
مصريًا
الكرة املصرية.
لكن الفريقني كان لهما لقاءات عدة
في نفس البطولة في أدوارها املختلفة.
وأق��ي��م ال��ن��ه��ائ��ي حت��ت ش��ع��ار «ال
للتعصب» ،خشية أي��ة مواجهات قد
تقع بني اجلماهير.
وخيم هاجس وب��اء ك��ورون��ا على
املباراة ،وذلك بعد إصابة وليد سليمان
وصالح جمعة واملالي أليو ديينغ من
األه��ل��ي ،ومحمود حمدي «ال��ون��ش»
ويوسف أوباما وعبدالله جمعة من
الزمالك.
أحرز أهداف املباراة عمرو السولية
ومحمد مجدي أفشة لألهلي بينما سجل
للزمالك الالعب املخضرم شيكاباال.
وك����ان ال��ش��وط األول ق��د انتهى

بالتعادل بهدف لكل فريق بينما جاء
هدف الفوز لألهلي في الدقائق األخيرة
من املباراة.
وه��ذا ه��و اللقب التاسع لألهلي،
إذ اقتنص النادي لقب بطولة دوري
أبطال أفريقيا في أعوام  1982و1987
و 2001و 2005و 2006و2008
و 2012و.2013
وكانت هذه املباراة هي النهائي رقم
 13لألهلي الذي يتأهل له في تاريخه،
لكنه فشل في الفوز بالبطولة  4مرات
وكان وصيفا في  4نسخ من البطولة.
ومن املنتظر أن ميثل األهلي القارة
األف��ري��ق��ي��ة ف��ي بطولة ك��أس العالم
لألندية التي تنظم ف��ي ال��دوح��ة في
فبراير املقبل.
وف��ي املقابل ،تأهل ن��ادي الزمالك
لنهائي لنهائي دوري أبطال أفريقيا
للمرة الثامنة في تاريخه ليخوض
هذه املباراة النهائية ،حيث سبق وأن
حصل على اللقب  5مرات ،لكنه أخفق
مرتني ليحل في املركز الثاني عامي
 ،1994و.2016

جانب من تتويج األهلي املصري

االحتاد القطري يسلم متطلبات الضمان احلكومي
الستضافة كأس آسيا 2027

سلم االحت��اد القطري لكرة القدم
متطلبات ال��ض��م��ان احل��ك��وم��ي فيما
يتعلق باستضافة كأس آسيا .2027
ون���ش���ر االحت������اد ال���ق���ط���ري في
حسابه الرسمي على موقع التواصل
االجتماعي تويتر عبر اإلنترنت اليوم
اجلمعة« :سلم االحت��اد القطري لكرة
القدم اجلزء الثالث من ملف الترشح
الستضافة كأس آسيا  2027والذي
يتضمن ك��اف��ة متطلبات الضمان
احلكومي املتوافقة مع شروط االحتاد
اآلس��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم فيما يتعلق
باستضافة كأس آسيا .»2027
وتابع االحتاد القطري في تغريدته:
«ال��ض��م��ان احل��ك��وم��ي ال���ذي تتعهد
به دول��ة قطر مبثابة ال��ت��زام وتأكيد
على توافر كافة الشروط التنظيمية
اخل��اص��ة باستضافة البطولة وفقاً
ألعلى املعايير العاملية والتي يسعى
إليها االحتاد القطري لكرة القدم للعمل
بها في كأس آسيا .»2027
وأك���د االحت����اد ال��ق��ط��ري أنّ ه��ذه

العمل متواصل في قطر الستضافة كأس آسيا 2027

اخل��ط��وة تعتبر تأكيدا ً صريحاً عن
ال��ت��زام��ه ب��ت��أدي��ة جميع متطلبات

االس��ت��ض��اف��ة م��رت��ك��زا ً ع��ل��ى خ��ب��رات
متراكمة ورصيد تنظيمي هائل اكتسبه

من خ�لال تنظيم الكثير من األح��داث
الرياضية الكبرى.

فتح حتقيق حول إهمال محتمل أدى إلى وفاة مارادونا
فتح القضاء األرجنتيني حتقيقا ً اجلمعة
حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية
الالزمة أدى إلى وفاة أسطورة كرة القدم
دييغو مارادونا األربعاء املاضي.
ق��ال أح��د أف��راد العائلة لفرانس برس:
«حصلت بعض املخالفات».
وب��ع��د س��اع��ات م��ن وف���اة بطل العالم
 1986عن  60عاماً ،أعلن محامي وصديق
م��ارادون��ا م��ات��ي��اس م���ورال اخلميس أن:
«سيارة اإلسعاف استغرقت أكثر من نصف
ساعة للوصول إلى منزل مارادونا» ،وحذّر
من أنّه سيذهب «إلى النهاية».
لكن لم يتقدم هو أو أحد أف��راد العائلة
بأيّ شكوى ،بحسب ما أعلن مصدر قضائي
لفرانس برس.
وأضاف املصدر الذي فضل عدم الكشف
عن اسمه« :فُتح التحقيق ألنّ شخصا ً توفي
في منزله ولم يوقع أحد على شهادة وفاته،
هذا ال يعني حصول مخالفات».
وتوفي جنم نابولي اإليطالي في نهاية
ثمانينيات القرن املاضي بسبب« :وذمة
رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن

أيرس ،حيث كان يقطن منذ  11نوفمبر إثر
خروجه من عيادة خضع فيها قبل ستة أيام
جلراحة في رأسه إلزالة ورم دموي.

أك���د أس���ط���ورة ك���رة ال��ق��دم
األمل��ان��ي ،ف��ران��ز بيكنباور ،أن
أس��ط��ورة ال��ك��رة األرجنتيني
دييجو م��ارادون��ا ،كان عبقريا،
فقد السيطرة بشكل واضح على
حياته في األعوام األخيرة.
وف��ارق م��ارادون��ا احلياة عن
عمر  60ع��ام��ا ،ي��وم األرب��ع��اء
امل��اض��ي ،متأثرا ب��أزم��ة قلبية،
ودف�����ن ف���ي ب��وي��ن��س آي���رس
اخلميس.
وقال املدافع األملاني السابق
بيكنباور ،في مقابلة أجرتها
معه صحيفة «بيلد» األملانية،
نشرتها مساء اجلمعة« :ه��ذا
شيء ال ميكن التغاضي عنه».
وأضاف« :كان لطيفا ،وودودا
طوال الوقت ،كلما التقيت به .لقد

بيكنباور

أحببته» .وتابع« :ما حدث معه
كان أكثر من احلماس ،لقد كان
هستيريا .في األرجنتني وكذلك
في نابولي».
وع���ل���ق ب��ي��ك��ن��ب��اور ع��ل��ى

رقم قياسي عاملي جديد في السباحة البورتا سيترشح لرئاسة برشلونة

س��ج��ل��ت ال��س��ب��اح��ة األس��ت��رال��ي��ة
الشابة كيلي مكيوين رق��م�اً قياسياً
عاملياً جديدا ً في سباق  200متر ظهرا ً
ف��ي األح����واض القصيرة ف��ي بطولة
أستراليا االفتراضية للسباحة في
برزبني لتؤكد استعدادها للمنافسة
في أوملبياد طوكيو الصيفي املؤجل في
العام املقبل.
وقطعت (مكيوين  19عاماً) مسافة
السباق في دقيقة واحدة و 58.94ثانية
أم��س اجلمعة متفوقة بفارق يقارب
النصف ثانية على الرقم السابق والذي
سجلته املجرية هاتينكا هوسو في
 2014والبالغ دقيقة واحدة و59.23
ثانية.

وق��ال��ت ال��س��ب��اح��ة ب��ع��د اإلجن���از:
«ال تتاح لنا ف��رص كثيرة للسباحة
ف��ي األح���واض القصيرة ،ل��ذا شعرت
بسعادة بالغة مبا قدمته بعد أن تدربت
بصورة جيدة هذا العام».
وأض��اف��ت« :عندما توجهت نحو
زمالئي ومدربي قالوا لي ..لقد حققت
للتو رق��م�اً قياسياً عاملياً وفوجئت
بذلك».
وتقرر حتويل بطولة أستراليا في
األحواض القصيرة هذا العام إلى العالم
االفتراضي حيث نافس السباحون في
نفس التوقيت في أحواض في سيدني
وملبورن وبرزبني وبيرت وهوبرت
بسبب جائحة كوفيد.19 -

أعلن لويس ك��اراس��ك��و مدير حملة
املترشح خ��وان البورتا أن ه��ذا األخير
سيترشح لالنتخابات املقبلة لرئاسة
ن��ادي برشلونة واملرتقبة ف��ي الرابع
والعشرين من يناير املقبل.
وذك��ر كاراسكو في تغريدة له على
تويتر مخاطبا اجلميع« ،بأنهم إذا أرادوا
أن تعود البارصا كما كانت عليه ،البورتا
ميلك القوة والتاريخ لفعل ذلك».
وح��س��ب ال��ت��ق��اري��ر الصحفية ف��إن
البورتا سيقدم ملف ترشحه يوم اإلثنني
ال��ق��ادم .جت��در اإلش���ارة إل��ى أن خ��وان
الب��ورت��ا ت��رأس ال��ن��ادي الكتالوني بني
 2003و.2010

بعث نادي بايرن ميونخ برسالة تهنئة إلى األهلي املصري
بعد تتويجه بطال ألفريقيا على حساب غرميه الزمالك ،اجلمعة.
امل��ارد األحمر استطاع إحل��اق الهزمية بغرميه ( )1-2في
نهائي دوري أبطال أفريقيا ،الذي احتضنه ستاد القاهرة.
وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك ،وجه بايرن رسالة جاء
فيها« :من بايرن بطل أوروبا إلى األهلي بطل أفريقيا ،تهانينا لكم
على الفوز بلقب دوري األبطال ،نراكم في كأس العالم لألندية
مطلع فبراير املقبل».
وع��زز األهلي رقمه القياسي في البطولة بتتويجه باللقب
للمرة  9في تاريخه.
وتأهل بايرن في وقت سابق إلى مونديال األندية بعد تتويجه
بلقب دوري أبطال أوروب��ا في أغسطس املاضي على حساب
باريس سان جيرمان.
وكتب احلساب الرسمي لنادي روم��ا اإليطالي« :تهانينا
من العاصمة اإليطالية للنادي األهلي بعد فوزه بدوري أبطال
أفريقيا للمرة التاسعة فيتاريخه».
كما قدم ن��ادي الهالل السعودي التهنئة لألهلي ،وق��ال في
تغريدة عبر تويتر« :نبارك للنادي األهلي وجماهيره حتقيق
دوري أبطال أفريقيا وإضافة النجمة التاسعة في سجالته».
وبارك صن داونز اجلنوب أفريقي لألهلي لقبه التاسع ،عبر
تويتر أيضا ،وأضاف« :مبروك لبيتسو موسيماني على تتويجه
باللقب للمرة الثانية ورفع علمنا عاليا».
أما نادي أستون فيال فغرد عبر تويتر ،قائال« :تهنئة خاصة
للنادي األهلي املصري ،نادي القرن في أفريقيا بعد تتويجه بلقب
دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة».

بيكنباور :مارادونا فقد السيطرة
على حياته في األعوام األخيرة

حتقيق في وفاة مارادونا

في القلب».
وكان مارادونا في منزله في بلدة تيغري
التي تبعد  30كلم شمال العاصمة بوينوس

وت��س��ع��ى ق��ط��ر الس��ت��ض��اف��ة ك��أس
آسيا لكرة ال��ق��دم للمرة الثالثة في
تاريخها عقب استضافتها املميزة
ألكبر األح��داث اآلسيوية الكروية في
 2011و 1988كما تراهن على سمعتها
املميزة الناجتة عن جناحها باستضافة
العديد من األحداث العاملية.
ومت��ل��ك ق��ط��ر خ��ب��رة ك��ب��ي��رة فيما
يتعلق باستضافة األحداث الرياضية
مثل ك��أس العالم لكرة اليد وبطولة
العالم أللعاب القوى ودورة األلعاب
اآلسيوية إضافتها لتصديها ملهمة
استكمال دوري أب��ط��ال آس��ي��ا على
أراضيها هذا العام عقب توقف طويل
تسبب به انتشار فيروس كورونا.
وف����ازت ق��ط��ر ال��ت��ي ستستضيف
نهائيات ك��أس العالم  2022بلقب
ك���أس آس��ي��ا ف��ي ال��ن��س��خ��ة السابقة
وهي تتنافس مع السعودية وإي��ران
وأوزبكستان والهند على استضافة
ك��أس آسيا  2027علماً أن النسخة
القادمة ستقام في الصني .2023

بايرن ميونخ لألهلي املصري:
نراكم في مونديال األندية

خوان البورتا

مواجهاته مع مارادونا ،عندما
ك��ان مدربا للمنتخب األملاني:
«في مواجهتي النهائي في كأس
ال��ع��ال��م أم���ام األرج��ن��ت�ين (ف��ي
نسختي  1986و ،)1990كان

مارادونا املشكلة األبرز بالنسبة
ل���ي .ف��ف��ي م��ون��دي��ال املكسيك
 ،1986كان في ذروته ولم يكن
من املمكن إيقافه».
وت��وج املنتخب األرجنتيني
باللقب ف��ي ع��ام  ،1986بينما
توجت أملانيا بلقب املونديال في
.1990
ويرى بيكنباور ،أنه ال ينبغي
املقارنة ب�ين العبني م��ن أزمنة
مختلفة.
وحت������دث ب��ي��ك��ن��ب��اور ع��ن
أسطورة الكرة البرازيلي بيليه،
قائال« :بيليه توج بكأس العالم
 3مرات .وأرى أن مارادونا يأتي
في املركز الثاني مباشرة خلفه.
فقد ك��ان أك��ث��ر م��ن الع���ب ،كان
فنانا».

رين يستفيد من التفوق العددي
لتجنب هزمية أخرى
اس��ت��ف��اد ري��ن م��ن ال��ت��ف��وق ال��ع��ددي في
مواجهته مع مضيفه ستراسبورغ وجتنب
هزمية أخرى بإدراكه التعادل  1-1اجلمعة
في افتتاح املرحلة الثانية عشرة من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وبعد أن ب��دأ امل��وس��م بثماني مباريات
متتالية من دون هزمية إن ك��ان محليا أو
ق��اري��ا ،دخ��ل ري��ن ف��ي دوام���ة ال��ه��زائ��م منذ
سقوطه على أرض���ه أم���ام أجن��ي��ه ف��ي 23
أكتوبر ضمن املرحلة الثامنة من الدوري ،إذ
مني منذ حينها بخمس هزائم أخرى في «ليغ
 »1ودوري أبطال أوروبا ،مقابل فوز يتيم.

وب��دا اجلمعة في طريقة لهزمية جديدة
بتخلفه أمام مضيفه القابع في املركز التاسع
عشر قبل األخ��ي��ر ب��ه��دف سجله أدري���ان
توماسون في الدقيقة  ،23لكن األمور انقلبت
لصاحله مع اضطرار ستراسبورغ إلى إكمال
اللقاء بعشرة العبني منذ الدقيقة  39بعد
طرد مدافعه ستيفان ميتروفيتش.
وسهل ه��ذا األم��ر املهمة على الضيوف
وجنبهم الهزمية بعدما أدركوا التعادل في
الشوط الثاني بواسطة أدريان هونو (،)60
رافعا رصيد فريقه إلى  19نقطة في املركز
السادس مؤقتا.

