الدو‹ ا÷زائري هداف ‘ كأاسس فرنسصا أامام سصوشصو

لفضصل ‘ «الÁÈرليغ»
هدف قائد اÿضصر أامام إايفرتون مرشصح ÷ائزة ا أ

بن الببعمÓريل ـيـييقف ـ ـÎيبن ـمـ ـاندايإ’لقتحط ـا ـرق غوارديو’ يهّدد بحرمان ﬁرز من اŸنتخب ا÷زائري!
ب ـ ـ ـ ن ز ي ـ ـ ـ ـ ة  « :بل ما ض ض ـ ـ ـ ي و ’ ع ب ـ ـ ـ وا
اŸنتخب سضاندوﬁ ‘ Êنتي»

مدرب ميتز ُيدافع عن أاوكيدجة
بع ـ ـ ـ ـد العقوب ـ ـ ـ ـة الثقيل ـ ـ ـ ـة

بوداوي يغيب رسضميا أامام زامبيا وبوتسضوانا

ا أ
’حد  0٧مارسس  ٢0٢1اŸوافق لـ  ٢٢رجب  144٢هــ ^ العدد  ^ 110 :الثمن ٢5 :دج

رئيسس ا’–ادية جدد “سسكه بعقد جمعية عامة اسستثنائية رغم رفضس الوصساية

الفاف تتحّدى الوزارة ُمجددا!
زطشضي« :الفيفا لن تعÎف بالرئيسس ا÷ديد إاذا ُ ⁄تكّيف القوان»Ú
قبـ ـول الطع ـ ـن ه ـ ـو انتصض ـ ـار للجزائـ ـ ـر ولي ـ ـسس لـ زطشضي»
تونغيث السسنغا‹  1-0مولودية ا÷زائر

بلخـ ـ ـ ـ Òيهـ ـ ـ ـ ـدي
اŸولودية أاول فوز
خارج الديار ويفك
عقـ ـ ـدة إافريقي ـ ـ ـ ـا
عمرا Êيفاجأا بـ شضعال أاسضاسضي مكان
صضا◊ي ،يف ّضضل عÓتي على حشضود
شسبيبة القبائل

سضوياد يغيب رسضميا عن لقاء كوتون
سضبور وتيزي بوعلي لتعويضضه
’ف ـ ـ ـ ـ ـان« :سضنحضضر للقاء كوتون سضب ـ ـ ـ ـ ـور
ف ـ ـ ـ ـ ـي أاحسض ـ ـ ـ ـ ـن الظ ـ ـ ـ ـ ـ ـروف»
شسباب بلوزداد

صضان داونز يهزم مازÁبي
ومصضيـ ـ ـ ـ ـر الشضب ـ ـ ـ ـ ـاب
ب Úأاقدام ’عبيه
دوما« :لقد ضضيعنا نقاط ثمينة أامام الهÓل»
نادي بارادو  1 – 2إا–اد العاصصمة

اإ’–اد يسضقط أامام بارادو
وحلـ ـ ـم اللقـ ـ ـب يبتع ـ ـ ـ ـد

وفاق سسطيف

الكوك ـ ـي يفت ـح النار ضض ـد مي ـال
ويطـ ـال ـ ـب بتأاهيـ ـ ـل لوموت ـ ـي
 3مÓي Òو 700مليون تكاليف مواجهتي أاور’ندو وبنغازي

عي ـ ـ ـون اŸـÓعـ ـ ـ ـب

األحد  07مأرسس  2021اŸوافق لـ  22رجب  1442ه ـ

قال أن إأدأرة ألسسيتي سستدرسس ألقضسية بعد ديربي مانشسيسس ÎأŸقرر أليوم

غوارديو’ يهدد بحرمان ﬁرز من اŸنتخب ا÷زائري!
سشيكون قائد اŸنتخب الوطني ا÷زائري ،ونادي مانششيسش Îسشيتي
ل‚ل-ي-زي ،ري-اضض ﬁرز م-ه-ددا ب-ال-غ-ي-اب ع-ن اŸن-ت-خب خÓ-ل
ا إ
الÎبصض اŸقرر نهاية ششهر مارسض ا÷اري –سشبا Ÿباريات تصشفيات
كأاسض أا· أافريقيا ،بسشبب رفضض فريق مانششيسش Îسشيتي تسشريح
لع-ب-ي-ه خ-ارج أاوروب-ا ل-ل-مشش-ارك-ة م-ع م-نتخبات بÓدهم ،بحجة
غ--ي--اب--ه--م ع--ن ال--ف-ري-ق ل-فÎة ط-وي-ل-ة بسش-بب ق-رار السش-ل-ط-ات
الÈيطانية وضشع كل العائدين من البلدان التي تصشنفها ‘ قائمتها
لن-تشش-ار وب-اء ك-ورون-ا  ‘،ا◊ج-ر الصش-حي Ÿدة  10ايام،
السش-وداء إ
ل‚ليزي ،
لسشبا Êلنادي مانششيسش Îسشيتي ا إ
حيث كششف اŸدرب ا إ
ب-يب غ-واردي-ول ،أان ف-ري-ق-ه ل-ن يسش-م-ح Ùرز ولع-ب-يه بالتنقل
ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ اŸب-اري-ات ال-دول-ي-ة م-ع بÓ-ده-م وسش-يدرسض قضشية
ل‚ليزي اŸمتاز اŸقررة
ترسشيم القرار بعد مباراة قمة الدوري ا إ
لن ق-رار
ال--ي-وم ب Úم-انشش-يسش Îسش-ي-ت-ي وم-انشش-يسش Îي-ون-اي-ت-د ،أ
إاخضشاع الÓعب Úللحجر الصشحي Ÿدة  10ايام ليسض له اي معنى ،
حسشب غ-واردي-ول ال-ذي صش-رح ق-ائ ⁄«:Ó-ن-حسش-م القرار وننتظر
ن-ه-اي-ة ل-ق-اءن-ا ضش-د م-انشش-يسش Îي-ون-اي-ت-د ل-ل-حديث عن القضشية
لى
لسش-ب-وع اŸق-ب-ل ،أان-ا أاع-ت-ق-د أان السش-م-اح لÓ-ع-ب Úب-التنقل إا أ
ا أ
منتخباتهم الوطنية ثم حجزهم  10ايام بعد عودتهم ليسض له اي
معنى» وأاضشاف «:نحن نعمل بجهد Ÿدة  7او  9أاششهر ثم عند وصشول
اه-م ن-ق-ط-ة ل-ل-م-وسش-م ت-اتي فÎة التوقف الدو‹ ،وأاهم لعبينا
يبقون خارج اŸنافسشة ل 10ايام؟ ،هذا أامر ل نريده أاكيد ،إانهم
ي-ري-دون ال-ذه-اب ل-ل-عب م-ع م-ن-ت-خ-ب-اتهم ثم العودة مباششرة إا¤

قال أنه خائف ويفضسل
وضسعه ‘ أفضسل ألظروف
لصسابة
للتعا‘ من أ إ

بيو‹ يبعد بن ناصسر
عن مواجهة فÒونا
ويرفضض اŸغامرة به

رشش-ح الÓ-عب ال-دو‹ ا÷زائ-ري  ،ري-اضض ﬁرز ،ل-ت-ن-افسض ع-ل-ى
ل‚ل-ي-زي اŸمتاز لششهر فيفري
ج-ائ-زة أاج-م-ل ه-دف ‘ ال-دوري ا إ
اŸنقضشي ،حيث إاخت Òهدف قائد اÿضشر الذي سشجله أامام نادي
لهداف التي تنافسض على
إايفرتون،بتسشديدة رائعة ضشمن قائمة ا أ
جائزة هدف الششهر ،رفقة أاهداف كل من اŸهاجم اŸصشري ﬁمد
صشÓح ،والÈتغا‹ موتينيو مع مواطنه برونو فÒنانديز وجيمسض
وارد ،وأايضشا مينامينو وجون ماتيتا.
حسشام.ل

بن زية «:بلماضسي و’عبوا اŸنتخب سساندوﬁ ‘ Êنتي»
كششف اŸهاجم الدو‹ الزائري ،ياسش Úبن زية،
اÎÙف ‘ نادي ديجون الفرنسشي ،عن تلقيه
ال-دع-م م-ن ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ج-م-ال ب-ل-ماضشي
وزمÓ-ئ-ه ‘ اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ا÷زائري ،عقد
لصش-اب-ة اÿطÒة ال-ت-ي ت-ع-رضض لها قبل أاششهر
ا إ
إاثر حادث السشيارة الذي أادى إا ¤قطع أاصشبعه
وإاجرائه  12عملية جراحية  ،التي أابعدته عن
اÓŸعب لفÎة طويلة جدا ،حيث صشرح بن زية
ال-ذي ع-اد إا ¤اÓŸعب م-ن ب-واب-ة ن-ادي ديجون
الفرنسشي لصشحيفة «ليكيب» قائ«:Óل أاسشتطيع
لمر سشيتطلب
ط-ي أاصش-ب-ع-ي وغ-ل-ق ي-دي ،هذا ا أ
أاششهر إاضشافية ،لكن ليسض لدي خيار ،لقد عانيت
ك-ثÒا وع-م-لت ك-ثÒا ول-ي-اق-تي اصشبحت أافضشل
‡ا ك-نت ع-ل-ي-ه ق-ب-ل ا◊ادث» وأاضش-اف «:ك-نت
أاحسض أان ال-ن-ار تشش-ت-ع-ل ‘ ي-دي◊ ،سش-ن ح-ظي
ت--ل--ق--يت ع--دي--د رسش--ائ--ل ال-دع-م م-ن لع-ب-ي
أاوŸب-ي-اك-وسض ول-ي-ل ول-ي-ون وزمÓئي ‘ اŸنتخب
ا÷زائ-ري وايضش-ا م-ن م-درب اŸن-ت-خب ال-وطني
جمال بلماضشي».
حسشام.ل

بن العمري يقÎب من اإ’لتحاق
ببÓيلي ‘ نادي قطر

إاقÎب اŸداف----ع ال---دو‹
ا÷زائ---ري ج---م---ال ب---ن
ال--ع--م--ري ،م-داف-ع ن-ادي
أاوŸب-يك ل-ي-ون ال-ف-رنسشي
لل-ت-ح-اق بالÓعبÚ
م-ن ا إ
ا÷زائ----------ري ‘ Úدوري
‚وم قطر اŸوسشم اŸقبل،
ل--ي--ك-ون زم-يŸ Ó-واط-ن-ه
ي-وسش-ف بÓ-ي-ل-ي ‘ ن-فسض
ال-ف-ري-ق ،حسشب صشحيفة
«سشتاد الدوحة» القطرية
 ،ال--ت--ي كشش--فت إان ن-ادي
ق--ط--ر ي--ت-ف-اوضض م-ع ب-ن
ال--ع--م--ري وي--قÎب م--ن
ال--ت--ع-اق-د م-ع-ه ل-يصش-ب-ح
لع-ب-ا ‘ ال-ف-ريق اعتبارا
م---ن سش--وق الن--ت--ق--الت
الصش-ي-ف-ية اŸقبلة ،ليكون
لسش-ب-ا Êأال-يخاندرو غالفيز الذي ينتهي
ب-دي Ó-ل-ل-م-داف-ع ا إ
عقده مع الفريق مع نهاية هذا اŸوسشم– ،سشبا للمششاركة ‘
دوري أاب--ط-ال أاسش-ي-ا ‘ ح-ال “ك-ن-ه م-ن ال-وصش-ول إا ¤اŸرب-ع
الذهبي للدوري القطري .جدير بالذكر أان نادي قطر يضشم
حاليا النجم الدو‹ ا÷زائري يوسشف بÓيلي الذي انتقل
للفريق ششهر جانفي وتأالق كثÒاً اين سشجل  13هدفا ،ارتقى
بها إا ¤وصشافة قائمة الهداف Úخلف مواطنه بغداد بو‚اح
هداف السشد بـ 19هدفا .حسشام.ل

أŸدير مسسؤوول ألنشسر
يومية رياضسية شساملة تصسدر
عن شس ذ م م « بي أم بي ميديا «
رأسس مال ألشسركة  900000.00دج

هدف ﬁرز أامام إايفرتون مرشسح ÷ائزة
أافضسل هدف ‘ «الÁÈرليغ»

عاد للحديث عن أ◊ادث ألذي تعرضس له قبل أشسهر

ل“ام ألصسفقة
مدأفع أÿضسر ‘ مفاوضسات متقدمة إ

اأعلن مدرب نادي ميÓن
ليطا‹ ،سشتيفانو بيو‹ ،غياب
ا إ
متوسشط اŸيدان الدو‹
ا÷زائري ،إاسشماعيل بن ناصشر عن
تششكيلة الفريق التي سشتواجه
نادي هيÓسض فÒونا اليوم ‘
الدوري الإيطا‹ ،مفضش Óإابقائه
–ت العناية الطبية لضشمان
لصشابة خاصشة
ششفاءه جيدا من ا إ
وأان لعب اÿضشر تعرضض
لصشابتﬂ Úتلفت ‘ Úنفسض
إ
اŸكان خÓل فÎة قصشÒة حسشب
ليطا‹ الذي صشرح
اŸدرب ا إ
قائ «:Óبن ناصشر رÃا خائف
ونحن علينا وضشعه ‘ أافضشل
الظروف ،لقد تعرضض اإ¤
إاصشابت ‘ Úنفسض اŸكان ،نحن
نحاول وضشعه ‘ أافضشل الظروف
ليعود إا ¤اÓŸعب  ،لقد كان ‘
لسشتعادة
اŸسشتوى وعمل بجهد إ
حسشام .ل
مسشتواه»,

التدريبات ،لقد صشرفنا مبالغ مالية هامة من أاجل هاته الفÎة
لن ذلك
اŸهمة من اŸوسشم ولن نسشمح بفقدان  7من لعبينا اŸهم Úأ
ل-يسض ل-ه اي م-ع-ن-ى بصش-راح-ة» .ث-م أاردف ق-ائ«:Ó-نريد أان نÎك
لع-ب-ي-ن-ا ي-ذه-بون للمششاركة مع منتخباتهم الوطنية ،لأ Êأاعلم
مدى أاهمية ذالك بالنسشبة لهم  ،انا ل امنع اي لعب من “ثيل
بÓده ولكن إاخضشاعهم للحجر الصشحي  10ايام ليسض له اي معنى،
خاصشة وأان لدينا مباريات دوري أابطال أاوروبا إاذا تأاهلنا ومباريات
ل‚ليزي ،والعبون ايضشا ليريدون ذالك ،انا متأاكد
الدوري ا إ
من أان الفيفا سشتتفهم ذالك».

تأاجل سسفر اŸنتخب الوطني أ’قل
من  17سسنة إا ¤اŸغرب

تأجل سسفر اŸنتخب الوطني ا÷زائري لكرة القدم (اأقل من 17
ل·2021-
سسنة) إا ¤اŸغرب للمشسأركة ‘ البطولة اإلفريقية ل أ
لهذا الصسنف العمري ،الذي كأن مقررا امسس السسبت ،بسسبب قرار
غلق اÛأل ا÷وي اŸغربي إا ¤غأية  21مأرسس ،حسسبمأ اأعلنت
عنه ال–أدية ا÷زائرية لكرة القدم.و حسسب نفسس اŸصسدر،
فإأن تأريخ تنقل تشسكيلة اŸدرب ﬁمد لسسأت اإ ¤اŸغرب سسيتم
–دي-ده لح-ق-أ .و ك-أن ق-رار السس-ل-ط-أت اŸغ-رب-ي-ة ب-غ-ل-ق اÛأل
ا÷وي ،م -رت -ب -ط ب -ت -ط-ور ال-وضس-ع-ي-ة الصس-ح-ي-ة ال-ت-ي ل-ه-أ ع-لق-ة
بألسسللت ا÷ديدة لكوفيد  .19و يبقى اللقأء الودي للمنتخب
ا÷زائري اÈŸمج يوم  7مأرسس ضسد نظÒه إليفواري غ Òمؤوكد،
فيمأ بر›ت مبأراة ودية أاخرى ضسد زامبيأ يوم  10مأرسس .من
جهة أاخرى ،قأم الطأقم الفني الوطني بتعويضس ثلثة لعب Úو
ه- -مﬁ :م- -د ج- -لل- -دة (ن- -أدي ب- -أرادو) ،م- -ه- -دي ك- -لم (سس- -ت -أد
ران/فرنسسأ) و ريأن خت( Òنأدي إايسس/Îفرنسسأ) بكل من نأجي
ب-وع-يشس-أوي (ا–أد ا÷زائ-ر) ،أاخ-ريب ◊ل-و (شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-أئل) و
صسلح الدين زاوي (أاكأدÁية الفأف) ،حسسب مأ اوضسحه نفسس
اŸصسدر دون ذكر األسسبأب.

رقم ألهاتف 021562901 :

وسسيـم بن عورة

ألÈيد أللكÎوÊ
asdamalaab@gmail.com

ﬁمد ﬁمودي

ألطبع  /شسركة ألطباعة للوسسط

رئيسس ألتحرير

ا◊مـ ـ ـ ـراوة يلتحقـ ـ ـون
بالوفـ ـ ـاق فـ ـ ـي الصسـ ـ ـدارة

التحق نادي مولودية وهران بوفاق سشطيف
‘ صشدراة ترتيب البطولة الوطنية برصشيد
 30نقطة  ،بعدما حافظ ا◊مراوة على
ليجابية ،وحققوا فوزا
سشلسشلة نتائجه ا إ
جديدا على حسشاب مسشتضشيفهم ششبيبة
سشكيكدة هدف اŸباراة الوحيد ،وقعه زبÒ
مطرا ‘ Êالدقيقة  60من اللقاء ا ¤ذلك
تفادي نادي مولودية وهران ،عقوبة
قاسشية من الفاف ،بعد ‚احه ‘ اسشتكمال
ملف ا◊صشول على إاجازة النادي اÎÙف
لجال القانونية.
‘ا آ
وقال ال–اد ا÷زائري ‘ بيان ع Èموقعه
الرسشمي ،امسض السشبت « :تعلم مديرية
لدارة والرقابة اŸالية  ،أان نادي مولودية
ا إ
وهران قد اسشتكمل اŸسشتندات التي كانت
مفقودة ‘ ملفه للحصشول على رخصشة
النادي اÎÙف للموسشم .»2021/2020
وكششف البيان ،أان الهيئة وافقت على
اŸلف ،مع وجود –فظ يتعلق بالتصشديق
على حسشابات اŸيزانية العمومية للسشنة
اŸالية  2019من قبل اŸدقق اŸا‹.

صسنداون ـ ـ ـ ـز يكسس ـ ـ ـر صسم ـ ـ ـ ـود
 4000ي ـ ـوم ŸازÁبـ ـ ـي

تعرضض مازÁبي الكونغو‹ ÿسشارة
تاريخية بنتيجة  2-1أامام ضشيفه
صشنداونز ا÷نوب أافريقي ‘ ،ثالث
جولت دور اÛموعات لدوري أابطال
أافريقيا.
الفريق الكونغو‹ ذاق مرارة اÿسشارة
على ملعبه ،للمرة ا أ
لو ¤منذ 4157
يوما ،و–ديدا من الهزÁة أامام الهÓل
السشودا ‘ 2-0 Êنصشف نهائي نسشخة
.2009
وحسشب تقارير إاعÓمية ،فإان بطل
ا أ
لفريقيا ا أ
لسشبق خاضض خÓل تلك
الفÎة  52مباراة  ⁄يتعرضض خÓلها أ
لي
خسشارة ،قبل سشقوطه أامام حامل لقب
نسشخة .2016

لشسهار
من أجل أشسهاركم توجهوأ إأ ¤ألشسركة ألوطنية للنشسر وأ إ
بوكالة  anepرقم  1نهج باسستور  -أ÷زأئر
ألهاتف 021.71.16.64 / 021.73.71.28
ألفاكسس 021.73.95.59 / 021.73.9.19

ألعنوأن  14تعاونية ألرحمة حي ألينابيع بئر مرأد رأيسس أ÷زأئر ألعاصسمة
كل ألرسسائل وألصسور ألتي تصسل أ ¤أ÷ريدة ل ترد أ ¤أصسحابها سسوأء نشسرت أول  ⁄تنشسر

إ◊دث
بن طالب يعا ‘ Êإلعضسلة إŸقربة ويغيب عن لقاء ماينز

غاب الدو‹ ا÷زائري نبيل بن طالب عن
فريقه شسالك  04عن خÓل مباراة ماينز ‘
الدوري األŸا Êالتي لعبت سسهرة أاول أامسس
ا÷م-ع-ة ،ب-ع-دم-ا شس-ع-ر ب-آالم ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال -عضس -ل -ة اŸق-رب-ة ،وه-و م-ا ج-ع-ل ال-ط-اق-م
الفني يقرر إاعفاءه من اŸشساركة ‘ اللقاء
‘ أاخر ◊ظة ﬂافة أان تتضساعف اإلصسابة
ويغيب فÎة أاطول عن اÓŸعب ،وهو الذي
عاد إا ¤الفريق مؤوخرا رغم النتائج السسلبية
جلت برحيل
للنادي األزرق اŸلكي التي ع ّ
اŸدرب السسابق غروسس األسسبوع اŸاضسي.
م  .حمزة

لصسابة
سسيغيب لشسهرين عن اŸنافسسة بداعي ا إ

بودإوي يغيب رسسميا أإمام زإمبيا وبوتسسوإنا

تلقى النجم ا÷ديد لنادي نيسس الفرنسسي
هشسام بوداوي ضسربة موجعة بعد اإلصسابة
التي تعّرضس لها خÓل مباراة أاوŸبيك نيم
األخÒة ،ال- -ت- -ي سس- -ت- -ب- -ع- -ده ع -ن اÓŸعب
لشسهرين كامل ،Úوهو ما يعني غيابه رسسميا
ع - - - -ن الÎبصس اŸق- - - -ب- - - -ل
للمنتخب الوطني الذي
سس- - -ي - -واج - -ه ف - -ي - -ه - -ا
م- -ن- -ت- -خ -ب -ي زام -ب -ي -ا
وبوتسسوانا ‘ تصسفيات
كأاسس أا· إافريقيا نهاية
الشسهر ا÷اري ،وهو ما
ي- -أات -ي ‘ ظ -رف صس -عب
لÓعب ّÁر بفÎة زاهية
وك- -ان ي- -رت- -قب أان ي- -ك- -ون
اŸف -اج -أاة السس -ارة خ Ó-ل
الÎبصس اŸقبل لـ

«اÿضسر».
حسسرة كبÒة ‘ نيسص بسسبب إاصسابته
وج- -اءت إاصس -اب -ة ب -وداوي ل -ت -ح -دث ح -ال -ة
ط- -وارئ ح- -ق- -ي- -ق- -ي- -ة ‘ ب- -يت ن -ادي ن -يسس
ال-ف-رنسس-ي ن-ظ-را ل-ل-دور ال-ب-ارز ال-ذي صسار
يلعبه خريج مدرسسة نادي بارادو ‘
ال -ف -ري-ق خÓ-ل ال-فÎة األخÒة ،ح-يث
ي -ع -ت Èرك -ي -زة أاسس -اسس -ي-ة ‘ حسس-اب-ات
اŸدرب ال - -روم - -ا Êأاورسس - -ي- -ا ال- -ذي
– ّسسر كثÒا بعدما بلغه خ Èغياب
بوداوي شسهرين عن اŸنافسسة ،لضسيع
ال-ع-دي-د م-ن اŸب-اري-ات ال-ه-امة التي
ت -ن-ت-ظ-ر ن-يسس ‘ ال-دوري ال-ف-رنسس-ي
ب -ع -دم -ا اب -ت -ع -د ق -ل-ي Ó-ع-ن اŸراتب
األخÒة إاث- -ر سس- -لسس- -ل- -ة م -ن ال -ن -ت -ائ -ج
اإلي -ج -اب -ي -ة اŸسس -ج -ل-ة ‘ ال-فÎة
األخÒة.
م  .حمزة

م بو
ب ◊ي يعود إ ¤إŸنافسسة
حملت اعŸد شسهرين من إلغياب

باراة األخÒة لÓتفا
ا÷م -ع -ة أاخ -ب -ارا سس -ارة ل-ل-ح-ا ق السسعودي أاول أامسس
رايسس وه -اب م -ب -و◊ي ال -ذي رسس ال-دو‹ ا÷زائ-ري
األسساسسية اأمام النصسر ‘ الد شس -ارك ‘ ال -تشس -ك -ي-ل-ة
ال-ن-ظ-ر ع-ن ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ن-ه-ائ-ي-وري السسعودي ،وبغضس
السسلبي هدف ‘ كل شسبكة عل ة ال-ت-ي ان-تهت بالتعادل
ع -ن -اصس -ر ،ف -إاّن األه -م ه -و اسس -ى أارضس التفاق بعشسرة
اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ألج-واء ا Ÿت -ع -ادة ح-ارسس م-رم-ى
غياب دام أاك Ìمن شسهرين بع ن-افسس-ة ال-رسس-م-ي-ة ب-عد
د اإلصسابة التي تعّرضس
لها ‘ التدريبات.
سسيكون جاه
زا لÎبصص «اÿضسر»
وسسيكو
ن حارسس التفاق السسع
مكانه ‘ اŸنتخب الوطني  Ãودي جاهزا لسستعادة
بداية من لقاء زامبيا ‘ حالناسسبة الÎبصس اŸقبل
Œديد الثقة فيه ‘ هذه اŸبا قرر الناخب الوطني
الفرصسة للحارسس الثا Êأاوكيد راة الشسكلية وعدم منح
مبو◊ي اإ ¤اŸنافسسة الرسسم جة ،حيث جاءت عودة
طويل بسسبب إاصسابة خطÒة ،ية ‘ وقتها بعد غياب
تصسرف اŸدرب جمال بلماضس وهو ما سسيجعله –ت
يوم  25من الشسهر ا÷اري .ي بداية من لقاء زامبيا
م  .حمزة
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فرنسسا بعد ال÷معة قبل مباراة فريقه ‘ الدور السسا اŸؤو“ر الصسحفي
ع
د
طرده ‘ لقاء قوبة الثقيلة التي أاًدرتها الرابطة الف سس عشسر من كأاسس
ول-ق-اء م-وق-و أاو‚ي األخ Òمن خÓل معاقبته بأا رنسسية ‘ حقه إاثر
وثقيلة ‘ نفسف ال-ن-ف-اذ ،ح-يث ق-ال م-درب م-ي-ت-ز« :الربع مباريات نافذة
فرنسسا هناك س الوقت ،ل Áكنني ا◊ديث عن حال -عقوبة صسارمة جدا
يجب معاملة تفرقة ب Úاألندية ‘ العقوبات ،أانا لسس ت مشسابهة ،لكن ‘
كل الفرق بنفسس الطريقة ،وهذا ما أاق ت ضسد العقوبة لكن
وله دائما».
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كل الفرق ‘ اث قال« :يجب أان تكون هذه العقوبة درسسه األسساسسي ألربع
وعن أاوكيدج لعا ،⁄هذه العقوبة ل تعطي صسورة مش سس ألوكيدجة ،مثل
بشسدة ول أاع ة ،لبد أان يحافظ على هدوءه ،أانا األوسرفة عن نادي ميتز
كثÒا وتاأثّر Ãطي صسورة جيدة أايضسا ،أاعتقد أان أاكسسن ل دمي حار وأانفعل
جريات اŸباراة».
در أاوكيدجة انفعل
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ظهر بعد قبول الطعن من طرف ﬁكمة «لوزان»..

زطشسي يتحّدى إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزإرة ُمجددإ

يبدو أاّن القبضسة ا◊ديدية ب Úوزارة الشسباب والرياضسة وال–اد ا÷زائري لكرة
القدم سستشسهد تقلبات جديدة ‘ ظّل اسستمرار مسسلسسل الصسراع ب Úالطرف ،Úوأاخر
ح-ل-ق-ات-ه ت-أاك-ي-د رئ-يسس «ال-ف-اف» خ Òال-دي-ن زطشس-ي خÓ-ل أاخ-ر ظ-ه-ور إاعÓ-مي عÈ
اإلذاعة الوطنية األو ¤أاّول أامسس ا÷معة ح Úأاّكد إاصسراره على اŸرور ع Èجمعية
عامة اسستثنائية من أاجل تكييف القوان Úقبل عقد ا÷معية العامة السستثنائية رغم
تشسديد هيئة خالدي على عدم اŸسساسس بقوان Úأاي ا–ادية رياضسية قبل عقد ا÷معية
النتخابية.
لخضسر من أاجل “رير التعديÓت
ينتظر الضسوء ا أ
ويبقى أابرز ما حمله اÿطاب األخ Òللرئيسس اŸنتهية عهدته على رأاسس «الفاف»
التأاكيد على أاّنه ينتظر الضسوء األخضسر من وزارة الشسباب والرياضسة من أاجل اإلعÓن عن
موعد ا÷معية العامة السستثنائية قصسد تكييف القانون األسساسسي ل–Óادية مع لوائح
«الفيفا» ا÷ديدة ،مشسددا على أاّن هيئة إانفانتينو لن تعÎف بنتائج ا÷معية النتخابية ما ⁄
يتم تكييف القوان Úقبلها ‘ –ّد واضسح لÓجتماع الثÓثي األخ Òالذين ضسم وزارة الشسباب
Óمن الوطني.
والرياضسة ووزارة الداخلية واŸديرية العامة ل أ
يلعب ورقة قبول طعن ترشسحه للمكتب التنفيذي لـ «الفيفا»
وأاجّل خ Òالدين زطشسي ظهوره اإلعÓمي حتى صسور نتائج الطعن الذي رفعه
Ùكمة «لوزان» السسويسسرية بشسأان قبل ملف ترشسحه لعضسوية اŸكتب
التنفيذي لـ «الفيفا» ،بعدما التزم الصسمت طوي Óمنذ قضسية اÿطأا
الذي وقعت فيه «الفاف» ‘ ملء اسستمارة الÎشسح ،لتأاتي اÿرجة
األخÒة لـ زطشسي لتؤوّكد أاّنه بصسدد لعب الورقة األخÒة اŸتمثلة ‘
اŸسستجدات األخÒة التي حملتها قضسية الطعن ،حيث يسسعى إا¤
الضسغط على الوزارة من أاجل “رير التعديÓت ا÷ديدة قبل
انتخاب رئيسس جديد
زطشسي« :قبول الطعن هو انتصسار للجزائر وليسص لـ زطشسي»
و–ّدث خ Òالدين زطشسي عن قبول الطعن التي تقّدمت به
«الفاف» لهيئة «لوزان»« :القرار صسدر ‘ صسالح ا÷زائر ألنه
ليسس ملف خ Òلدينا زطشسي وإا‰ا ملف «الفاف» وا÷زائر
وق-م-ن-ا Ãل-ف ك-ب Òل-ق-ب-ول ال-ط-ع-ن ،وا◊م-د ل-ل-ه ظ-ه-ر ال-قرار
األخ Òواألم -ور ت-ع-ود إا› ¤اري-ه-ا وسس-ن-ذهب إا ¤ا÷م-ع-ي-ة
النتخابية لعضسوية اŸكتب التنفيذي يوم  12مارسس وأا“نى
اŸسساعدة من كل األطراف اŸعنية للفوز بهذا اŸنصسب».
«أا“نى وقوف ا÷ميع معنا وسسأاتصسل بكل
لفريقية»
رؤوسساء ال–ادات ا إ
وت-اب-ع ي-ق-ول« :ت-وق-فت ا◊م-ل-ة ال-ت-ي ب-دأان-ا ف-ي-ها منذ
التواجد ‘ الكامرون ،لكن سسنعود بقوة للعودة إا¤
ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة خÓ-ل األسسبوع اŸتبقي حتى
نكون ‘ اŸوعد ونتمنى أان تسساهم كل األطراف
اŸعنية ‘ هذا اŸلف ونركز نحن على هدفنا
وهو العمل ا÷دي حتى نكون ‘ اŸوعد يوم
 12مارسس» ،وأاضساف يقول« :سسأاتكلم مع كل
رؤوسس- -اء ال–ادات اإلف -ري -ق -ي -ة ألن -ه -م م -ن
سسيصسوت ⁄ ،نكن نرغب ‘ التأاخر بسسبب
القضسية ،لكن قدر الله وما شساء فعل».
«لقعج وأابوريدة قويان ،لكننا
أابطال إافريقيا و‰لك حظوظا»
وقال زطشسي أانه سسيعمل ليل نهار حتى
يكون ‘ اŸوعد مبديا تفاؤوله للنجاح
بكسسب مقعد ‘ اŸكتب التنفيذي لـ
«ال- -ف- -ي- -ف- -ا» ،وأاضس- -اف ي- -ق- -ول ع -ن
ح- -ظ- -وظ- -ه« :ه -ن -اك ال -ك -ث Òم -ن
اÎŸشس - - - - -حﬂ ‘ Úت - - - - -ل- - - - -ف
اŸن -اصسب م -ن ب -ي -ن -ه -ا عضس -وي-ة
اŸك -تب ال -ت -ن -ف -ي -ذي ل -ل -ف -ي-ف-ا،
صس -ح -ي -ح أان اŸرشس-ح اŸغ-رب-ي
واŸصسري
ق -وي-ان ،ل-ك-ن
ل- - -دي- - -ن- - -ا ك - -ل
ال-وسس-ائ-ل ل-لفوز،
رغ- - -م صس- - -ع - -وب - -ة
اŸه - -م- -ة ،ل- -ك- -ن- -ن- -ا
م -ت -ف -ائ -ل -ون ب -إاع -ادة
ا÷زائ- -ر ل -ل -م -ح -اف -ل
الدولية ولول ما حصسل
بسس- -بب رفضس اŸل -ف،
ل -ك -ن -ن-ا م-ت-ف-ائ-ل Úألن-ن-ا
ن -ع-رف ق-ي-م-ة ا÷زائ-ر ‘
إاف-ري-ق-ي-ا وأان-ه-ا ب-طل إافريقيا
وبلد كب ‘ Òالقارة».
«الفيفا لن تعÎف بالرئيسص
ا÷ديد إاذا ُ ⁄تكّيف القوان»Ú
وجّ-دد زطشس-ي ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أاّن ال-ف-يفا» لن
تقبل بنتائج انتخاب رئيسس جديد على رأاسس مبنى
دا‹ إاب-راه-ي-م سس-وى ب-ع-د ت-ك-ي-ي-ف ال-قوانÚ
ا÷ديد بعد اŸراسسÓت التي وصسلت
ه- -ي- -ئ- -ت- -ه ،وق- -ال ‘ ه- -ذا الصس- -دد:
«بطبيعة ا◊ال رد الفيفا سسيكون
سس-ل-ب-ي ‘ ح-ال ع-ق-د ا÷م-ع-ي-ة
الن- -ت- -خ- -اب- -ي -ة دون ت -ك -ي -ي -ف
القوان Úاألسساسسية» ،وأاضساف
ي -ق -ول« :ال -ف-ي-ف-ا ل ُي-م-ك-ن ان
ت -عÎف ب -ج-م-ع-ي-ة ان-ت-خ-اب-ي-ة
ان-ع-ق-دت ب-ال-ق-ان-ون األسساسسي
القد ،»Ëكما كشسف زطشسي أانه
أارج-أا ال-كشس-ف ع-ن م-وق-ف-ه من
الÎشس -ح ل -ع-ه-دة ج-دي-دة ع-ل-ى
رأاسس «الفاف» إا ¤وقت لحق.
م  .حمزة

اÎÙف اأ’ول
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شضبيبة القبأئل

بعد فوزها أمام أوŸبي أŸدية

الشضبيبة تواصضل سضلسضلة ا’نتصضأرات و’فأن يصضر على نقأط كوتون سضبور

م-ث-ل-م-ا ك-ان م-ت-وق-ع-ا“ ،ك-نت ال-تششكيلة القبائلية
اأمسشية أاول أامسس من –قيق فوز خامسس على
التوا‹ أامام أاوŸبي اŸدية ‘ إاطار ا÷ولة 16
م- -ن ب- -ط -ول -ة ال -قسش -م اÎÙف األول Ãل -عب 1
نوفم Èبتيزي وزو ،حيث انتهت اŸباراة بفوز
الكناري بهدف Úمقابل هدف من توقيع كل من
رزقي حمرون ‘ الششوط األول ،وعزيز بن عبدي
‘ ال-دق-ي-ق-ة األخÒة م-ن ع-م-ر اŸب-اراة ،وت-ع-تÈ
هذه النتيجة ‘ غاية األهمية بالنسشبة للكناري
الذي “كن من الرتقاء أاك ‘ Ìجدول الÎتيب،
وسشيتسشنى له التحضش Òللموعد القاري اŸقرر
ه- -ذا األرب- -ع- -اء أام- -ام ك- -وت -ون سش -ب -ور ‘ أاحسش -ن
ال-ظ-روف وÃع-ن-وي-ات ج-د م-رت-ف-ع-ة بنية –قيق
فوز آاخر دخول دور اÛموعات بكل قوة.

بن عبدي يتألق بهدف من  40مÎ

وب -ال -ع -ودة إا› ¤ري -ات ال -ل -ق -اء ،ف -إان الشش-ب-ي-ب-ة
ف -رضشت سش -ي -ط -رة م -ط -ل -ق -ة ع -ل -ى اŸن-افسس ‘
الشش-وط األول م-ن اŸب-اراة أان-ه-ت-ه ب-ت-ق-دم ب-هدف
دون رد من توقيع القائد رزقي حمرون بأارسشية
ج -م-ي-ل-ة ،ق-ب-ل أان ي-ع-ود األوŸب-ي ب-ق-وة ‘ ب-داي-ة
الشش-وط ال-ث-ا Êأام-ام ت-راج-ع لع-ب-ي ال-ك-ناري إا¤
اÿلف ،األمر الذي منح اŸنافسس اŸسشاحات
وم -ك-ن أاوŸب-ي اŸدي-ة ‘ م-ع-ادل-ة ال-ن-ت-ي-ج-ة ع-ن
ط -ري -ق ال Ó-عب ك-ن-يشس ،و‘ ال-وقت ال-ذي ك-انت
اŸواجهة تتجه نحو النتهاء بالتعادل اإليجابي
( ،)1-1إال أان الÓعب بن عبدي كان له رأاي آاخر،
ح-يث أان-ه اع-ت-م-د ع-ل-ى م-ه-ارت-ه الفردية ،وجرب
حظه بتسشديدة قوية من حوا‹  40م Îأاسشكن
ك -رت-ه ‘ الشش-ب-اك م-ه-دي-ا الشش-ب-ي-ب-ة ثÓ-ث ن-ق-اط
ثمينة.

’فأن راضض عن رد فعل الÓعبÚ

من جهته ،وعلى هامشس الندوة الصشحفية التي
ع-ق-ده-ا ب-ع-د ن-ه-اي-ة ال-لقاء ،أاكد اŸدرب دينيسس
لف -ان أان -ه ج -د راضس ع -ن رد ف -ع -ل الÓ-ع-ب‘ Ú
اŸباراة الثانية على التوا‹ ،فرغم “كن اŸدية
من توقيع هدف الّتعادل ‘ ربع السشاعة األخÒ
من اŸباراة ،إال أان زمÓء بن ششريفة  ⁄يتوقفوا
عن اللّعب ،وواصشلوا الهجمات إا ¤غاية “كنهم
من إايجاد الثغرة وصشنع الفارق بهدف ‘ الّدقيقة
األخÒة م - - -ن اŸب - - -اراة ،وه- - -ذا م- - -ا ح- - -دث ‘
اŸواجهة السشابقة أامام مولودية ا÷زائر ،األمر
اّلذي يؤوكد أان هذه اÛموعة “لك ذهنية قوية.

ثÓثة أايأم للتّحضض Òللموعد القأري

بعد نهاية مباراة أاول أامسس أامام أاوŸبي اŸدية،
Á ⁄نح اŸدرب دينيسس لفان أاي يوم للراحة
ل Ó-ع -ب ‘ Úظ -ل اقÎاب م -وع -د م-ب-اراة ك-وت-ون
سش -ب -ور اŸق -ررة أامسش -ي -ة ه-ذا األرب-ع-اء Ãل-عب 1
ن-وف-م Èب-ت-ي-زي وزو ،ح-يث أان ال-ت-ق-ن-ي ال-فرنسشي

برمج حصشة السشتئناف صشبيحة أامسس بتمارين
خ- -ف- -ي- -ف- -ة خ- -اصش- -ة ب -السشÎج -اع والسشÎخ -اء،
وسشيكون أامامه ثÓثة أايام فقط من أاجل وضشع
ال -ل -مسش -ات األخÒة ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -تشش -ك -ي -ل -ة
األسش-اسش-ي-ة واÿط-ة ال-ت-ي سش-ي-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ها أامام
كوتون سشبور والتي من اŸنتظر أان تششهد بعضس
التغيÒات Ÿا نعلم أانه ” تسشجيل إاصشابة بعضس
ال Ó-ع -ب Úأام -ث -ال سش -وي -اد ب -ن شش -ري-ف-ة وب-ن
ششعÒة أامام اŸدية.

مÓل يهنئ الÓعبÚ
ويطألب بألفوز أامأم
كوتون سضبور

م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،ف -إان ال -رئ -يسس
شش- -ري -ف م Ó-ل ك -ان ‘ ق -م -ة
السش -ع -ادة ب -ع -د ال -ف -وز ال -ث-مÚ
اÙق -ق أام -ام أاوŸب -ي اŸدي -ة،
وتوجه مباششرة بعد نهاية اللقاء
إا ¤غ- -رف ت- -غ -ي ÒاÓŸبسس م -ن
أاجل تهنئة الÓعب Úعلى اŸردود
الكب Òالذي قدموه فوق اŸيدان،
واإلرادة ال -ق -وي-ة ال-ت-ي ق-ادت-ه-م إا¤
ال-تسش-ج-ي-ل ‘ ال-دق-ي-ق-ة األخÒة من
عمر اŸباراة وإاهداء الكناري ثÓث
نقاط ثمينة مكنت الفريق من رفع
رصشيده من النقاط والرتقاء أاكÌ
‘ جدول الÎتيب ،كما اغتنم مÓل
الفرصشة Ÿطالبة الÓعب Úبا◊فاظ
على أاعلى درجة من الÎكيز والتأاكيد
أامام كوتون سشبور.

بن عبدي «:اآ’ن سضنهدف إا¤
الفوز أامأم كوتون سضبور»

و‘ حديث خصس به صشفحة الفريق
ال-رسش-م-ي-ة ،أاك-د الÓ-عب ب-ن عبدي
صشاحب الهدف الثا ‘ ÊاŸباراة
قائ «:Óسشعيد جدا بالهدف الثاÊ
الذي وقعته ،حيث أانه  ⁄يتبق لنا
وقت ط -وي-ل م-ن اŸب-اراة ،ف-ق-ررت
–مل كل مسشؤوولياتي والتسشديد من
بعيد ،وكنت موفقا بالتسشجيل ،لكن
كل الفضشل يعود إا ¤جميع الÓعبÚ
الذين  ⁄يدخروا أاي جهد لتحقيق
فوز آاخر أامام اŸدية ،اآلن ،سشيكون
علينا –ويل تركيزنا إا ¤اŸنافسشة
ال-ق-اري-ة وم-ب-اراة ك-وت-ون سشبور التي
سش -ت -ك-ون ‘ غ-اي-ة األه-م-ي-ة –سش-ب-ا
Ÿشش - -وارن - -ا ‘ دور اÛم - -وع- -ات
وسش- -ي- -ك- -ون ع- -ل- -ي- -ن- -ا دخ- -ول ه- -ذه
اŸنافسشة بقوة».
نبيل .ل

’فأن« :حققنأ فوزا مهمأ ورد فعل الÓعب Úيريحني»
بعد نهاية مباراة أاول أامسس اأمام أاوŸبي اŸدية ،أاكد اŸدرب دينيسس لفان ‘ ندوته الصشحفية
قائ «:Óأاكيد أاننا ‘ قمة السشعادة بهذا الفوز الثم Úالذي حققناه أامام أاوŸبي اŸدية ،نعÎف أان
اŸهمة  ⁄تكن سشهلة اŸنال أامام منافسس يسشافر جيدا ،وكنا نتوقع صشعوبة اŸباراة ،غ Òأان إارادة
الÓعب Úوثقتهم الكبÒة ‘ إامكاناتهم صشنعت الفارق وقادتنا إا ¤الظفر بهذه النقاط الثÓث ،أاود أان
أاشش Òأان الÓعب Úأاكدوا مرة أاخرى أانهم Áلكون ذهنية قوية ،حيث أان رد فعلهم كان جد إايجابي رغم
تلقينا هدف التعادل وهذا ما يريحني كثÒا –سشبا للمواعيد القادمة».

« سضنحضضر للقأء كوتون سضبور ‘ أاحسضن الظروف»

وأاضشاف لفان قائ «:Óبعد –قيقنا الفوز اÿامسس على التوا‹ ،سشيكون بوسشعنا
اآلن التحضش Òللمواجهة القادمة التي تنتظرنا اأمام كوتون سشبور ‘ إاطار ا÷ولة
األو ¤م -ن دور ›م -وع -ات ك -أاسس ال -ك-اف ‘ اأحسش-ن ال-ظ-روف وÃع-ن-وي-ات ج-د
م-رت-ف-ع-ة ،سش-ي-ك-ون ف-ق-ط ع-ل-ى الÓ-ع-ب Úا◊ف-اظ ع-ل-ى أاع-لى درجة من الÎكيز
وت -ف -ادي ب-ال-درج-ة األو ¤ال-غ-رور وال-ث-ق-ة اŸف-رط-ة ،اŸشش-وار م-ا زال ط-وي،Ó-
وعلينا دائما البحث عن –قيق اŸزيد من النتائج اإليجابية سشواء ‘ البطولة
اÙلية أاو ‘ اŸنافسشة القارية ،وسشيكون هدفنا الرئيسشي اسشتغÓل عامل
السشتقبال ‘ عقر الديار لتحقيق أاول فوز ‘ دور اÛموعات».

« لدينأ كل ا◊لول لتعويضض الغيأبأت»

أاما فيما يتعلق بالغيابات التي Áكن أان تطرأا على التششكيلة القبائلية بعد
إاصشابة كل من سشوياد ،بن ششريفة ،وبن ششعÒة ،بدا اŸدرب لفان ‘ قمة
الهدوء وأاكد قائ «:Óبالنسشبة لÓعب سشوياد ،فإان هذا األخ Òتعرضس إا ¤التهاب
ع -ل -ى مسش -ت-وى ال-رك-ب-ة ،وم-ن اŸسش-ت-ب-ع-د أان ي-ك-ون ح-اضش-را أام-ام ك-وت-ون سش-ب-ور ،أام-ا
ب -خصش -وصس ب -ن شش -ري -ف -ة ،ف-إان اإصش-اب-ة ه-ذا األخ Òل-يسشت خ-طÒة وق-د ل-ن –رم-ه م-ن
اŸششاركة ،و‘ كل األحوال ،سشيكون من الضشروري اإيجاد ا◊لول اŸناسشبة لتعويضس
ن .ل
الغيابات و–ديد تششكيلة قادرة على رفع التحدي».

سضويأد يغيب رسضميأ عن لقأء كوتون سضبور

 ⁄يتمكن اŸدافع اÙوري القبائلي بدر الدين سشوياد من مواصشلة اللعب ‘ اŸباراة
األخÒة التي جمعت الكناري بأاوŸبي اŸدية ،حيث أانه اضشطر إا ¤اÿروج ‘ اŸرحلة
الثانية بسشبب تعرضشه إا ¤إاصشابة على مسشتوى الركبة ،وحسشب التصشريحات التي أاد¤
بها اŸدرب دينيسس لفان ،فإان اŸدافع القبائلي لن يكون لديه متسشع من الوقت
للتماثل إا ¤الششفاء والسشتعداد للمششاركة أامام كوتون سشبور هذا األربعاء ،األمر الذي
من ششأانه أان يخلط أاوراق اŸدرب دينيسس لفان الذي كان يخششى كثÒا من هاجسس
اإلصشابات قبل اŸوعد القاري.

تيزي بوعلي لتعويضضه ‘ اÙور

و‘ ظل الغياب الذي سشيسشجله الÓعب بدر الدين سشوياد عن لقاء كوتون سشبور ،فإان
الطاقم الفني لن يجد أافضشل من تعويضشه باŸدافع بÓل تيزي بوعلي الذي كان أاسشاسشيا
أاول أامسس أامام اŸدية وأادى دوره كما ينبغي ‘ ﬁور الدفاع ،كما سشتعرف التششكيلة
القبائلية عودة اŸدافع آايت عبد السشÓم إا ¤اÙور بعد أان كان ظهÒا أاÁنا أاول أامسس ‘
ظل الغياب الذي سشجله الÓعب كروم أاحمد بسشبب العقوبة اŸفروضشة عليه من ÷نة
العقوبات لدى الرابطة الوطنية والتي اسشتنفدها أاول أامسس.

كروم سضيعود وبن شضريفة جأهز

‘ اŸقابل ،ششهدت مباراة أامسس أايضشا عدم “كن الظه Òاأليسشر وليد بن ششريفة من مواصشلة
اللعب بسشبب إاصشابة خفيفة ،غ Òأانها لن –رمه من اŸششاركة هذا األربعاء أامام كوتون سشبور
حسشب ما أاكده اŸدرب دينيسس لفان ،مع اإلششارة أان التششكيلة القبائلية سشتعرف أايضشا عودة
الظه ÒاألÁن أاحمد كروم إا ¤مكانته األسشاسشية بعد تضشييعه لقاء أاول أامسس بسشبب العقوبة،
وŒدر اإلششارة أان اŸدرب لفان غ Òقلق بششأان الغيابات خاصشة وأانه Áلك ا◊لول اŸناسشبة
ن .ل
لتحديد معا ⁄تششكيلة قادرة على دخول دور ›موعات كأاسس الكاف بقوة.
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بلخ Òيهدي أŸؤلؤدية أول فؤز خارج ألديار ويفك عقدة إأفريقيا
اأهدى صصانع أالعاب اŸولودية عبد النور بلخ Òفريقه
ف -وز غ -ا‹ وث -م ‘ Úدور اÛم -وع -ات ،ع-ل-ى حسص-اب
نادي تونغيث السصنغا‹ ح Úسصجل هدف وحيد كان
كا‘ Ÿنح اŸولودية أاول فوز لها ‘ البطولة ،ويفك
بذلك عقدة إافريقيا التي دامت لـ الـ  42سصنة دون فوز
‘ القارة السصمراء ،فوز سصيكون له وقع إايجابي كبÒ
على نفسصية الÓعب Úواألنصصار ،خاصصة وأانه جاء ليبعث
اŸشصوار من جديد وÁنح التفاؤول للمولودية من أاجل
ضصمان التأاهل للدور القادم ،كيف ل واŸولودية –تل
وصص-اف-ة اÛم-وع-ة ب-رصصيد  5ن-ق-اط خ-لف اŸتصصدر
الÎجي التونسصي بـ  7نقاط .

بلخ Òيفتتح باب ألتسسجيل بقذفة صساروخية

ب- -داي- -ة اŸب- -اراة ك- -انت سص- -ري- -ع- -ة م -ن ج -انب لع -ب -ي
اŸولودية ،الذين دخلوا بأاك Ìإارادة وعزÁة للتقدم ‘
النتيجة ،وبعد التحكم ا÷يد ‘ الكرة من طرف زمÓء
ا◊ارسس شصعال“ ،كن صصانع األلعاب بلخ Òمن افتتاح
باب التسصجيل ‘ (د ) 13بعد أان اسصتغل النشصيط عدادي
هفوة دفاعية Áرر كرة عن طبق لـ بلخ Òالذي سصدد
ق -ذف -ة صص -اروخ -ي -ة ب -ك -ل ق-وة سص-ك-نت م-رم-ى ا◊ارسس
السص -ن -غ -ا‹ ،م -ع -ل-ن-ا األف-راح وسص-ط الÓ-ع-ب Úوم-ان-ح-ا
التقدم للعميد .

تسسديدة ندأو Œانب أإلطار

بعد هدف التقدم  ⁄نشصاهد ردة فعل قوية من جانب
اÙلي ،Úالذي وجدوا صصعوبة بÒة ‘ الوصصول إا¤
م- -رم- -ى ا◊ارسس صص- -ا◊ي ،ل -ي -ح -اول اŸه -اج -م ن -داو
التسصديد من بعيد ‘ د 30بعد أان مرت رته جانبية عن
مرمى ا◊ارسس شصعال .

فريؤي يقؤم بعمل فردي لكن دون جدوى

بعدها حاول هداف اŸولودية فريوي أان يرفع الغلة،
ح Úقام بعمل فردي ‘ د 40بعد تلقيه كرة جميلة من

زميله بلخ ،Òفروي يراوغ يسصدد كرته Ÿتشصكل خطورة
على مرمى ا◊ارسس السصنغا‹ إابراهيما بعدما مرت
جانبية بقليل ،فيما  ⁄تشصهد اÿمسس دقائق األخÒة
أاي جديد على مسصتوى النتيجة إا ¤غاية إاعÓن حكم
اŸباراة نهاية الشصوط األول بتقدم رائع للمولودية .

ألقائم Áنع مامادو من تعديل ألكفة

Óو ،¤حيث
بداية اŸرحلة الثانية كانت مغايرة “اما ل أ
شصاهدنا تراجع رهيب ألشصبال اŸدرب عمرا ،Êفيما
سص -ي -ط -ر ال -ن -ادي السص -ن -غ -ا‹ ب -ال -ط-ول وال-ع-رضس ع-ل-ى
›ري- -ات الشص- -وط ال- -ث- -ا ،Êب- -فضص -ل اإلن -تشص -ار ا÷ي -د
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عمرأ Êيفاجأا بـ شسعال أسساسسي مكان صسا◊ي،
يف ّضسل عÓتي على حشسؤد وسسعدو يعؤد

فاجأا مدرب اŸولودية عبد القادر عمرا Êمتابعيه وحتى منتقديه ،خÓل اŸباراة الهامة والقوية
التي لعب الفريق أامسس أامام نادي تونغيث السصنغا‹ Ãلعب هذا األخ ،Òح Úأاشصرك وألول مرة
ا◊ارسس الثا Êشصعال مكان ا◊ارسس األسصاسصي صصا◊ي ،كخيار فني أاراد به أان يبعث الروح والثقة ‘
النادي من جديد ،ويشصعل اŸنافسصة ب Úحراسس اŸرمى بعدما شصار صصا◊ي ‘ جميع اŸباريات منذ
بداية اŸوسصم ،كما شصهدت التشصكيلة األسصاسصية تفضصيل عمرا ÊعÓتي على حسصاب الظه ÒاألÁن
حشصود ،الذي أاجلسصه على دكة الحتياط فيما عرفت التشصكيلة أايضصا عودة اŸدافع اÙوري سصعدو
بعد تعافيه من اإلصصابة ،وعودة عدادي لتنشصيط خط الوسصط الدفاعي .

شسعال يشسارك ‘ أول مبارأة ‘ «ألتشسامبيؤنز ليغ»

م-ب-اراة أامسس ال-ت-ي ج-م-عت اŸول-ودي-ة ب-ن-ادي ت-ون-غ-يث السص-ن-غ-ا‹ ،ك-انت ‡ي-زة ب-ل ت-اري-خ-ي-ة بالنسصبة
للحارسس الثا Êفريد شصعال ،الذي شصارك ‘ أاول مباراة رسصمية كأاسصاسصي ‘ منافسصة رابطة األبطال
اإلفريقية ،فرغم أان زميله ا◊ارسس صصا◊ي تسصيد اŸوقف باŸشصاركة ‘ جميع مباريات اŸولودية
سصواء ‘ البطولة أاو اŸنافسصة القارية ،إال أان ذلك Á ⁄نع عمرا Êمن منحه الفرصصة والظهور بعد
غياب طويل عن اŸنافسصة ،ليؤوكد اŸدرب عمرا ÊإاسصÎاتيجيته اŸعهودة وهي منح الفرصصة Ÿن
يكون على أا” ا÷اهزية للمواعيد القوية .

ترأجع مسستؤى صسا◊ي رجح كفة شسعال

ولعل األسصباب الرئيسصية التي جعلت اŸدرب عمرا Êيشصرك ا◊ارسس شصعال أاسصاسصي فيمبااة قارية
اأمام منافسس تونغيث السصنغا‹ ،هو الÎاجع الرهيب Ÿسصتوى ا◊ارسس صصا◊ي ‘ الفÎة األخÒة ،أاين
 ⁄يقدم ابن مدينة الشصلف مسصتويات عالية كما جرت العادة ،بدليل أان شصباكه تلقت  3أاهداف هدف
واحد أامام الÎجي وهدف Úأامام شصبيبة القبائل ‘ البطولة ،علما أان ا◊ارسس شصعال أابان عن جاهزية
كبÒة ‘ التدريبات ،األمر الذي جعل اŸدرب التلمسصا Êيعيده إا ¤حسصاباته ،ويدفع به أاسصاسصي أامام
تونغيث السصنغا‹ على أامل أان يقدم مسصتوى جيد.

ف ّضسل عÓتي على حشسؤد

تغي Òآاخر وقفنا عليه ‘ التشصكيلة األسصاسصية التي واجهت نادي تونغيث السصنغا‹ أامسس ،وهو تفضصيل
الكوتشس عمرا Êالظه ÒاألÁن عÓتي مكان القائد حشصود ‘ ،رؤوية منه على أان عÓتي يحسصن الدفاع
اأك Ìمن الهجوم ،ونادي تونغيث Áلك لعب‡ Úتازين على األجنحة ومعروف عن حشصود أانه يحب
اŸغامرة والتقدم بالكرة إا ¤األمام ،األمر الذي دفع بعمرا Êللزج بعÓتي مكان حشصود من أاجل
–صص Úاÿط اÿلفي والضصغط على حامل الكرة .

عؤدة سسعدو كانت منتظرة

اأما اŸدافع اÙوري سصعدو ،الذي إاسصتعادة مكانته األسصاسصية ‘ التشصكيلة التي واجهت تونغيث
اأمسس ،كانت منتظرة بحكم أان األخ Òيعد قطعة أاسصاسصية ويشصكل ثنائي رائع بينه وب Úحداد ،كما أان
سصعدو “اثل للشصفاء من اإلصصابة التي كان قد تلقاها ‘ اŸباراة األو ¤أامام نادي الزمالك اŸصصري،
لذا اŸدرب عمرا ⁄ ÊيÎك أاي فرصصة للشصك وزج به أاسصاسصي منذ البداية ‘ ظل أاهمية اŸباراة،
وحاجته اŸاسصة للنقاط الثÓث التي تبقى ضصرورية بل حتمية لكي يحافظ الفريق على كل آاماله
للتأاهل إا ¤الدور القادم .

أشسرك عدأدي مكان إأيسس Óألبديل

‘ اŸق -اب -ل ،خ -ي -ارات اŸدرب ع-م-را ⁄ Êت-ت-وق-ف ع-ن-د ه-ذا ا◊د وف-ق-ط ب-ل ك-انت م-غ-اي-رة “ام-ا
للتشصكيلة السصابقة التي واجهت سصواء الÎجي التونسصي ‘ رابطة األبطال ،أاو شصبيبة القبائل ‘ البطولة
اÙلية ،بدليل أان عمرا Êأاشصرك عدادي ‘ وسصط اŸيدان الدفاعي مكان زميله إايسص Óنظرا لعدة
اعتبارات أاهمها ،أان الÓعب السصابق لشصبيبة القبائل يحسصن التصصويب من بعيد وÁلك القدرة على
خلق الفرصس للمهاجم ،Úكما أانه يحسصن اللعب بالكرة وعندما ل تكون عنده الكرة ،ناهيك أان إايسصÓ
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نال منه التعب نظ Òمشصاركته ‘ أاغلبية مباريات اŸولودية ﬁليا وقاريا .

والضصغط على حامل الكرة ،حيث كاد السصنغاليون أان
ي-ع-دل-وا ال-ن-تيجة ‘ د 61ع-ن ط-ري-ق اŸه-اج-م مامادو
الذي اسصتغل هفوة دفاعية وسصدد كرة قوية ردها القائم
األيسص- -ر Ÿرم- -ى ا◊ارسس شص- -ع- -ال ،ال- -ذي ح -رم -ه م -ن
التعديل .

بيبي سساو يحاول من بعيد وشسعال
يرفضض أن تهتز شسباكه

ضص -غ -ط أاصص -ح -اب ال-دار ت-واصص-ل ‘ رح-ل-ة ال-ب-حث ع-ن
تعديل الكفة ،غ Òأان دفاع اŸولودية كان فطن للغاية،
خاصصة من جانب ا◊راسس شصعال الذي رفضس أان تدخل

الكرة مرماه ‘ د 75بعد تسصديدة قوية شصعال يردها
بصص -ع -وب -ة م -ؤوك-دا ت-رك-ي-زه ال-ع-ا‹ ‘ اŸب-اراة ،ب-ع-ده-ا
“ركز اللعب ‘ وسصط اŸيدان دون تسصجيل أاي جديد
على مسصتوى النتيجة ،رغم الضصغط الكب Òالذي فرضصه
السص -ن -غ -ال-ي-ي-ون ع-ل-ى م-رم-ى شص-ع-ال ل-ك-ن ح-ن-ة اŸدرب
ع-م-را Êوت-غ-يÒات-ه ال-رائ-ع-ة ‘ ال-رب-ع سص-اع-ة األخÒة،
سصمحت لÓعبي اŸولودية باÙافظة على التقدم ‘
النتيجة ،إاليغاية إاعÓن حكم اŸباراة صصافرة النهاية
بفوز صصعب وثم Úللمولودية التي رفعت رصصيدها إا¤
ال -ـ  5ن -ق -اط ﬁت -ل-ة وصص-اف-ة ت-رت-يب اÛم-وع-ة وراء
اŸتصصدر الÎجي التونسصي .

بلخ Òيسسجل أول أهدأفه ‘ رأبطة
أألبطال ويؤؤكد أنه أحسسن خيار

بصصم صصانع األلعاب عبد النور بلخ Òعلى أاول اأهدافه ‘ دوري أابطال إافريقيا،
وهذا عندما سصجل هدف رائع و‡تاز أامسس ‘ مرمى نادي تونغيث السصنغا‹‘ ،
إاطار ا÷ولة الثالثة من دور اÛموعات ،هدف غا‹ سصجله الÓعب السصابق
لـ السصياسصي على طريقة الكبار بعد “ريرة جيدة من عدادي بلخ Òبقذفة
صصاروخية ذهبت مباشصرة ‘ مرمى السصنغالي ،Úفا–ا عداده التهديفي
ومؤوكدا حسصه أامام الشصباك ،باعثا البسصمة والفرحة ‘ وجوه الÓعبÚ
الذين صصفقوا له مطول خاصصة وأان الهدف منح األسصبقية طيلة اŸرحلة
األو. ¤

أكد حسسن ألتصسّرف أمام أŸرمى

بعدما “كن بلخ Òمن تسصجيل هدف رائع من خارج منطقة العمليات،
بتصصويبة صصاروخية أابقت حارسس اŸرمى ينظر فيها وهي تدخل مرماه،
وسصط فرحة عارمة من لعبي اŸولودية ،أاكد بلخ Òأانه يحسصن التصصرف
أامام اŸرمى كيف ل وهو الذي  ⁄يفوت الفرصصة من أاول وهلة عندما
سصدد كرة جميلة سصكنت الشصباك ،كما أان بلخ Òمعروف عنه أانه Áلك
قذفات صصاروخية وكثÒا ما سصجل اأهداف جميلة ‘ ﬂتلف األندية التي
حمل ودافع عن أالوانها .

 ...وبأانه قطعة أسساسسية ‘ أŸؤلؤدية

ك-م-ا اأك-د م-ت-وسص-ط م-ي-دان اŸول-ودي-ة ع-ب-د ال-ن-ور ب-ل-خ Òأان-ه ف-ع Ó-يسص-ت-حق
اŸشصاركة أاسصاسصي ‘ النادي ‘ جميع اŸباريات اŸعنية ،سصواء اÙلية
وخ -اصص -ة ال -ق -اري -ة ال -ت-ي ت-ت-ط-لب لع-بÁ Úل-ك-ون خÈة واسص-ع-ة ،وي-ت-م-ت-ع-ون
بالشصخصصية القوية التي Áتلكها بلخ ،Òالذي رغم التغيÒات الطارئة على
مسصتوى العارضصة الفنية بإاقالة نغيز و›يئ عمرا ،Êإال أان بلخ Òواصصل اللعب
أاسصاسصي وأاكد بأانه قطعة اأسصاسصية ل Áكن السصتغناء عنها .

أإلدأرة أحسسنت ألختيار

‘ اÿتام ل يختلف اإثنان ‘ بيت النادي العاصصمي ،أان إادارة الرئيسس أاŸاسس أاحسصنت
اإلختيار وحسصن التدب ،Òعندما أاقنعت الÓعب بالعودة إا ¤اŸولودية بعدما كان قد
غادرها نحو نادي شصباب قسصنطينة ،فرغم العروضس الكبÒة التي وصصلت بلخ Òمن
عدة أاندية ،إال أان اإلدارة عرفت كيف تقنعه بالعودة وهاهو الÓعب يقدم مسصتويات
عالية ويعد بالكث ‘ Òقادم ا÷ولت ،وطبعا على اأمل أان يواصصل تقد Ëعروضس كروية
قوية تعود باإلضصافة اŸرجوة على اŸولودية ليسصمح لها بتجسصيدها أاهدافها اŸرجوة
Òµ°TƒH
‘ عام اŸئوية .

تهنئـ ـ ـ ـ ـة

عاششت مدينة مفتاح ليلة البارحة سشهرة ‡تعة Ãناسشبة
لن-ي-ق بÓ-ل ال-ذي طّ-ل-ق ال-ع-زوب-ي-ة ودخل القفصص
زواج ا أ
لقارب
لصشدقاء وا أ
ال-ذه-ب-ي ‘ أاج-واء خ-ي-ال-ي-ة صش-ن-ع-ها ا أ
الذين رغم ا◊واجز اŸفروضشة بسشبب ا◊جر اŸنز‹ ،إا ّ
ل
أان أابناء بئر توتة ،زرالدة ،حمادي ،وناسص مفتاح حضشروا
بقوة ورقصشوا على أانغام اŸوسشيقي ،وبهذه الفرحة الكبÒة
تتقدم عائلة «بوششك »Òو«رقيق» بأاحر التها Êلـ العريسص
لم ا◊نون جميلة،
بÓل ،وخاصشة الوالدين عمي رابح و ا أ
داع Úله أان يرزقه الله الذرية الصشا◊ة ،والعاقبة إان ششاء
الله لـ خويا عبد ا◊ق اŸدعو «لقى».

اÎÙف اأ’ول
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وفاق سسطيف
«الفـــــــاف» تتدخـــــــل وتضضمـــــــن مليـــــــاري سضنتيـــــــم لسضفريـــــــة غـــــــانـــــــا

 3مـ ـ ـÓي Òو 700ملي ـ ـ ـ ـون تكاليـ ـ ـف مواجهتـ ـ ـي أاور’نـ ـدو وبنغ ـ ـازي
وف ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـن  50عضس ـ ـ ـ ـو من بينه ـ ـ ـ ـم ’ 26عب ـ ـ ـ ـا يط ـ ـ ـ ـ Òصسبيح ـ ـ ـ ـة ا’ثن ـ ـ ـ ـÚ
رسسمت إأدأرة وفاق سسطيف قائمة من 50
عضس -وأ م-ن ب-ي-ن-ه-م ’ 26ع-ب-ا سس-ي-كون على
م-وع-د أل-ت-ن-ق-ل إأ ¤أل-ع-اصس-م-ة أل-غ-ان-ية أكرأ
صسبيحة أ’ثن ‘ Úألسساعة ألتاسسعة صسباحا
موعد إأقÓع ألطائرة أÿاصسة ألتي سسُتقل
وفد وفاق سسطيف من أجل حضسور موأجهة
أ÷ول- - -ة أأ’و‹ م - -ن دوري أÛم - -وع - -ات
Ÿن- -افسس- -ة ك- -أاسس أل- -ك- -اف أم- -ام أور’ن -دو
بÒأتسس أ÷ن-وب إأف-ري-ق-ي أأ’رب-ع-اء أل-ق-ادم
بدأية من ألسساعة ألسسابعة مسساًء بالتوقيت
أ÷زأئ -ري وألسس -ادسس-ة ب-ت-وق-يت أل-ع-اصس-م-ة
أك-رأ وسس-ي-وأصس-ل رئ-يسس أل-ه-اوي ك-مال ’‘
ورئ -يسس ›لسس أإ’دأرة سس -رأر أل-غ-ي-اب ع-ن
ألسسفرية ،حيث سسÒأسس ألوفد أŸدير ألعام
حلفاية وأŸناج Òهشسام بوعود.

سس -ط -ي -ف ف -إان ت-ك-ل-ف-ة ألسس-ف-ري-ة إأ ¤غ-ان-ا ث-م
أل -ت -وج -ه م -ب -اشس -رة ب -ع -د ن -ه -اي-ة أŸب-ارأة إأ‹
ألعاصسمة أŸصسرية ألقاهرة ع Èرحلة عادية
ل-ل-خ-ط-وط أ÷وي-ة أل-غ-ان-ي-ة ◊ضس-ور م-وأجهة
أه -ل -ي ب -ن -غ-ازي ي-وم  17م -ارسس وأل -ب -ق-اء ‘
ألقاهرة لفÎة أسسبوع كامل ثم ألعودة يوم 18
م -ارسس ع Èن -فسس أل-ط-ائ-رة أÿاصس-ة ب-رح-ل-ة
ألذهاب فإان ألتكلفة أإ’جمالية  3مÓي Òو700
م -ل -ي-ون Ãا ف-ي-ه-ا مصس-اري-ف أل-رسس-م-ي-ون م-ن
ت -ذأك -ر وإأق -ام -ة ،مصس -اري -ف ضس -م -ان ح-اف-ل-ة
وسس- - -ي- - -ارة ل- - -وف - -د أŸن - -افسس ومصس - -اري - -ف
ألفحوصسات للكشسف عن فÒوسس كورونا .

الفاف تتدخل وتضسخ ملياري سسنتم

 1100دو’ر تكاليف الرسسميون
ويلتحقون غدا ا’ثنÚ

يلتحق ألرسسميون ‘ نفسس أليوم أي يوم غد
أ’ث-ن Úب-ال-ع-اصس-م-ة أل-غ-ان-ي-ة وي-ت-ع-لق أأ’مر
ب-رب-اع-ي أل-ت-ح-ك-ي-م ب-ق-يادة ألدو‹ ألغامبي
قاسساما وÃسساعدة موأطنْيه نفا‹ جارجو
ومصس-ط-ف-ي ب-وج-ان-ق وأ◊ك-م أل-رأبع بوبكر
ب- - -اصس ،إأضس- - -اف- - -ة إأﬁ ¤اف- - -ظ أŸب - -ارأة
ألتونسسي بوصسÒي بوجÓل ألذي يلتحق من
م -وري -ط -ان -ي -ا ح -يث ي -ت -اب -ع ‘ دورة ك -أاسس

إأفريقيا أ’قل من  17سسنة ،وحسسب مصسادر
م-وث-وق-ة ف-إان أل-ت-ك-ل-ف-ة أإ’ج-م-ال-ي-ة ل-ت-ذأك-ر
ألرحلة أ÷وية لرباعي ألتحكيم بلغت 900
دو’ر وأل - -ت - -ي ت- -ق- -ع ع- -ل- -ي ع- -ات- -ق أإ’دأرة
ألسس-ط-اي-ف-ي-ة إأضس-افة إأ‹  200دو’ر ت-ك-لفة
تذكرة ﬁافظ أللقاء Ãبلغ إأجما‹ ُقّدر بـ
 1100دو’ر .

 8000دو’ر مصساريف فحوصسات
الكشسف عن كورونا

سسيخضسع ألوفد بعد ألوصسول مباشسرة إأ¤
أل- -ع- -اصس- -م- -ة أك- -رأ إأ ¤ف- -حصس Úوأح- -د ‘
أŸطار ◊ظة ألوصسول وألثا Êقبل دخول
ألفندق Ãجموع  4000دو’ر Ãعدل 130
دو’ر للفحصس ألوأحد) إأضسافة إأ ¤فحصسÚ

التشسكيلة تشسرع ‘ التحضسÒات Ÿواجهة اور’ندو بÒاتسض اليوم

للكشسف عن كوفيد  19-بعد ألوصسول إأ‹
أل-ق-اه-رة وب-ن-فسس أل-ق-ي-م-ة أŸال-ي-ة ت-ق-ري-ب-ا
بقيمة إأجمالية للفحوصسات أأ’ربع وصسلت
حوأ‹  8000دو’ر

 3مÓي Òو  700مليون التكلفة
’اجمالية Ÿواجهي اور’ندو وبنغازي

وحسسب مصس- -در إأدأري ع -ل -ي -م ‘ إأدأرة وف -اق

ع- -ل- -مت «أصس- -دأء أÓŸعب» م- -ن مصس- -ادر
م-وث-وق-ة أن أ◊ديث أل-ه-ات-ف-ي أل-ذي أجرأه
ألرئيسس سسرأر مع أأ’م Úألعام ل–Óادية
أث-م-ر Ãوأف-ق-ة ه-ي-ئ-ة زطشس-ي ع-ل-ى ت-ق-دË
مسساعدة مادية هامة خصسيصسا للمسساعدة
‘ تغطية مصساريف ألسسفرية ألطويلة ألتي
ت-ق-ود أل-ف-ري-ق إأ ¤غ-ان-ا ث-م أل-ق-اه-رة بقيمة
ملياري سسنتيم ” ضسخها مباشسرة لتسسوية
تكلفة ألطائرة أÿاصسة صسبيحة أمسس وهي
أ’لتفاتة ألتي نالت أسستحسسان أ’دأرة ‘
ظل أأ’زمة أÿانقة ألتي كادت أن تعصسف
خليل/ب
باإ’دأرة .

لصضابة التي تعرضض لها الثÓثي
بعد ا إ
فرحا،Êلعوا‘ وميصضالة

تعود ألتشسكيلة إأ ¤أجوأء ألتدريبات صسبيحة أليوم Ÿباشسرة ألتحضسÒأت Ÿوأجهة أمسسية أ÷معة أمام أور’ندو
بÒأتسس أ÷نوب إأفريقي ،حيث سسيكون ألغرضس أسسÎجاع ألÓعب Úوإأخضساع ألعناصسر ألتي تعا Êمن أإ’صسابة إأ¤
عÓج مكثف لضسمان تعا‘ أ÷ميع –سسبا Ÿوعد أأ’ربعاء ألقادم ‘ ألعاصسمة ألغانية أكرأ.

الكوكي يفتح النار ‘ وجه
ا◊كم ميال ويطالب اإ’دارة
بتأاهيل لوموتي قبل السسفر

سسيكون أŸدير ألعام ‘ أدأرة وفاق سسطيف فهد حلفاية رئيسسا للبعثة بعد توأصسل غياب ألرئيسس سسرأر عن مثل هذه
ألسسفريات وأعتذأر ألرئيسس ’‘ للمرة ألثانية فيما يبقي أ÷ديد عودة أŸدير أإ’دأري رشسيد جرودي أ‹ ألسسفريات
أ’فريقية ،بعد أن غاب عن سسفرتي ألتشساد وغانا وهو صساحب أÈÿة ألطويلة ‘ ألبلدأن أ’فريقية.

فتح أŸدرب نبيل ألكوكي ألنار ‘ وجه حكم مبارأة أول أمسس أمام
أ–اد بسسكرة ‘ أول خسسارة للفريق خارج ألديار منذ بدأية
أŸوسسم أ◊ا‹ ،حيث أبدى مدرب وفاق سسطيف
أسستياءه من أ◊كم ميال بقوله«:أ◊كم  ⁄يحمي
’ع-ب-ي-ن-ا وج-ع-ل-ه-م عرضسة لتدخÓت خشسنة وهو
أمر غ Òمقبول وجعلنا نخسسر عناصسر أسساسسية
ق -ب -ل م -وأج -ه-ة أف-ري-ق-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن أرضس-ي-ة
أŸيدأن ألتي تصسلح لكل أ’ لكرة ألقدم».

التنقل لÓقامة بالعاصسمة ‘ اأ’مسسية

تشسد ألتشسكيلة ألرحال أمسسية أليوم إأ ¤ألعاصسمة من أجل أإ’قامة على مسستوى فندق أوŸبيك هذه ألليلة حتى يكون
أ÷ميع ‘ موعد ألرحلة أ÷وية لصسبيحة ألغد من أجل إأجرأءأت ألتسسجيل على مسستوى مطار ألعاصسمة خاصسة أن
موعد إأقÓع ألطائرة أÿاصسة ‘ حدود ألتاسسعة صسباحا .

حلفاية رئيسسا للوفد وجرودي يعود للسسفريات ا’فريقية

سسرار سسيباشسر جولته العاصسمية ويريد لقاء وزير الطاقة

يباشسر ألرئيسس سسرأر جولته ألعاصسمية من أجل تكثيف أ’تصسا’ت وألتحركات مع أŸؤوسسسسات أÿاصسة وألعمومية من
أجل أ◊صسول على عقود “ويل ،حيث سسيمكث بالعاصسمة لفÎة طويلة وإأ ¤غاية ألتوصسل إأ ¤ترسسيم عقد “ويلي
معت Èمثلما أكده أŸعني ‘ ،حديث جانبي معه.وكان ألرئيسس سسرأر قد قام بجولة قبل عدة أيام حيث تفاوضس مع
شسركتي نفطال وموبيليسس وحسسب مصسادر موثوقة فان ألرئيسس سسرأر يصسر على لقاء وزير ألطاقة لطرح أنشسغال
فريقه إ’يجاد مصسدر “ويل .

ينتظر زيارة وزير الرياضسة إا ¤سسطيف الثÓثاء

يبقى ألرئيسس سسرأر ينتظر ألزيارة أŸرتقبة لوزير ألرياضسة أ ¤و’ية سسطيف بعد غد ألثÓثاء خاصسة أن وفاق
سسطيف سسيكون ضسمن برنامج زيارة ألوزير حيث سسيطرح أمام ألوزير قضسية أ◊صسول على أسستئجار فندق فرنسسا
ومقر بومرشسي لوضسع مشساريع أسستثمارية وألتوسسط من أجل أ◊صسول على تنازل ألسسلطات أÙلية قبل ألتنقل إأ¤
خليل/ب
ألعاصسمة بعد نهاية زيارة ألوزير.

الرئيسض ’‘ أاكـد أان الفريق صسـ ـ ـ ـ ـرف
 15مليـ ـ ـ ـ ـار ‘ ظـ ـ ـ ـ ـرف أاسسبـ ـ ـ ـ ـوع
أكد رئيسس ألفريق ألهاوي كمال ’‘ أن إأدأرته رفقة إأدأرة ألنادي أÎÙف قد بذلت
›ه-ودأت ك-بÒة م-ن أج-ل ج-م-ع أل-غÓ-ف أŸا‹ أل-ك-ا‘ ل-ت-غ-ط-ي-ة ع-م-ل-ي-ة تسس-وي-ة ج-زئية
Ÿسستحقات ألÓعب Úألعالقة ،أين تلقى كل ’عب  3أجور شسهرية أضسافة أ ¤تغطية
مصساريف ألسسفرية أŸزدوجة أ‹ غانا ثم مصسر وهو ما تطلب توف Òمبلغ ما‹ حوأ‹
 15مليار سسنتم ” صسرفها ‘ ظرف أسسبوع وأحد .

سسرار منح صسكوك شسخصسية للحصسول على القروضض

أسستنجدت أإ’دأرة من أجل جمع أŸبالغ أŸالية بأاعضساء ›لسس أإ’دأرة من خÓل قروضس كل
حسسب حالته فمنهم من أقرضس ألفريق مليار سسنتم و منهم من أقرضسه  500مليون و 200مليون،
إأضسافة أ ¤أ’قÎأضس من عدد من ألشسخصسيات ورجال أأ’عمال مقابل تسسليم أŸقرضسÚ
صسكوك ضسمان شسخصسية موقعة باسسم رئيسس ›لسس أ’دأرة سسرأر .

جحنيط وافق على التنازل عن  6أاجور شسهرية

وأفق ألوسسط ألهجومي وقائد ألتشسكيلة أكرم جحنيط على ألتنازل عن 6
أجور شسهرية وألتي “ثل فÎة توقف ألبطولة بسسبب فÒوسس كورونا ،على
أن يتلقي صسكا بقيمة  4أجور شسهرية من مسستحقات أŸوسسم أŸاضسي ،كما
طالب ألÓعب بتسسوية أجوره ألشسهرية منذ بدأية أŸوسسم أ◊ا‹ ،حيث
’زأل ي-ن-ت-ظ-ر رف-ق-ة ’ع-ب-ي أŸوسس-م أŸنصس-رم –دي-د م-وأع-ي-د ل-ع-ملية
تسسوية أŸسستحقات منذ بدأية أŸوسسم أ◊ا‹ .

عملية التسسديد تنتهي اليوم بتسسوية مسستحقات ’ 8عبÚ

حددت أإ’دأرة موعدأ مع بقية عناصسر ألتعدأد ألذين “ ⁄سسهم عملية
ألتسسوية موعد أليوم من أجل توزيع صسكوك بقيمة  3أجور شسهرية على
غرأر بقية عناصسر ألتعدأد و سستمسس عملية أليوم  8عناصسر قبل 24
خليل/ب
سساعة عن موعد ألسسفر غدأ أ ¤غانا .

فرحا -Êميصسالة تعرضض لÓعتداء
وغادر ولعوا‘ واصسل بصسعوبة

خضس-ع أل-ثÓ-ث-ي ف-رح-ا، Êم-يصسالة ولعوأ‘
إأ‹ فحوصسات صسبيحة أمسس Ÿعرفة مدى
خ- -ط- -ورة أإ’صس -اب -ات أل -ت -ي ت -ع -رضس ل -ه -ا
ألثÓثي بعد أن  ⁄يتمكن ألثنائي فرحاÊ
م -ن م -وأصس -ل -ة أŸب -ارأة بسس-بب أ’ع-ت-دأء
ألذي تعرضس له ألثنائي من قبل ’عبي
أŸن- -افسس م- -ن أÿل- -ف ،ف- -ي- -م- -ا وأصس- -ل
ألظه Òأأ’يسسر لعوأ‘ أŸبارأة بصسعوبة
ك-بÒة بسس-بب آأ’م ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-رجل
أليسسرى.

الكوكي يصسر على تأاهيل لوموتي
قبل السسفر إا ¤غانا

ط -الب م -درب وف -اق سس -ط -ي -ف ن-ب-ي-ل
ألكوكي إأدأرة فريقه بتأاهيل أŸهاجم
ألغا Êدأنيال لوموتي قبل ألسسفر أإ¤
غ -ان -ا غ -دأ أ’ث -ن،Úم -ب -دي-ا أ◊اج-ة
أŸاسس -ة إأ ¤خ-دم-ات-ه ‘ أŸب-اري-ات
أل -ق -ادم -ة ب -دأي -ة Ãوأج -ه-ة أ÷ول-ة
أأ’و‹ م - - -ن دوري أÛم - - -وع- - -ات
أأ’رب- -ع- -اء أل- -ق- -ادم أم- -ام أور’ن- -دو
بÒأتسس أ÷ن -وب إأف -ري-ق-ي خ-اصس-ة
ب- - -ع - -د أن سس - -ج - -ل أŸدرب ب - -ع - -د
أÿسسارة أأ’خÒة أمام أ–اد بسسكرة
أل -ن -قصس أل -ف -ادح ‘ أل-ه-ج-وم ،وج-اء
ط -لب أŸدرب ل -ي -ج -ع -ل أإ’دأرة أم-ام
حتمية تسسديد مبلغ مليار و 600مليون
“ثل ديون ثنائي أŸوسسم ألفارط درأوي-
رحبة مقابل تأاهيل لوموتي بعد أن أشسÎطت
÷ن-ة أل-ن-زأع-ات تسس-دي-د أŸب-ل-غ م-ن أج-ل أسس-ت-خ-رأج إأج-ازة
خليل/ب
ألÓعب.

اÎÙف اأ’ول

ن .بارادو  1 – 2إا .العاصضمة

أألحد  ٠٧مارسض  ٢٠٢١أŸوأفق لـ  ٢٢رجب  ١44٢ه ـ

اإ’–ـ ـ ـ ـاد يسضقـ ـ ـ ـط أامـ ـ ـ ـام بـ ـ ـ ـارادو وحـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم اللقـ ـ ـ ـب يبتعـ ـ ـ ـد
فشصل ‘ وضصعها ‘ ألشصابك وكرته مرت عاليا .بعد
ذلك  ⁄نشص-ه-د ف-رصص-ا ح-ق-ي-ق-ي-ة ت-ذك-ر ل-ي-ن-تهي ألشصوط
أألول بتفوق بارأدو بهدف نظيف.

أن -ت -ه -ى أل -دأرب -ي أل -ع-اصص-م-ي ب Úن-ادي ب-ارأدو وإأ–اد
ألعاصصمة ◊سصاب أ÷ولة  ١6من ألبطولة ،ألذي جرى
أمسض Ãلعب ألدأر ألبيضصاء بفوز ألباك بهدف Úلهدف
وأح -د ‘ ،م -ب -ارأة شص-ه-دت ن-دي-ة ك-بÒة ب Úأل-ف-ري-ق،Ú
ل-يسص-ق-ط أب-ن-اء سص-وسص-ط-ارة م-ن ج-دي-د ،ف-يح Úتدأرك
ب -ارأدو خسص -ارت -ه ‘ أ÷ول -ة أل -ف -ارط -ة أم-ام م-ول-ودي-ة
وهرأن.

بن عاشضة يعادل النتيجة من ركلة جزاء

ودخ -ل لع -ب -و سص -وسص -ط -ارة ب-ق-وة ‘ ›ري-ات ألشص-وط
ألثا ،Êليتحصصل بن شصاعة على ركلة جزأء ‘ (د )55بعد
تدخل من شصبور دأخل منطقة ألعمليات ،ألركلة نفذها
بن شصاعة بنجاح معلنا عن تعديل ألنتيجة.

أاوكيلو كاد يخادع غندوز برأاسضية

جاءت بدأية أŸبارأة سصريعة من طرف ك Óألفريق،Ú
ح-يث ح-اول ك-ل ف-ري-ق أل-تسص-ج-ي-ل م-ب-كرأ ،وسصجلنا أول
فرصصة خطÒة من جانب بارأدو بعد مرور سصت دقائق
فقط عقب لعبة جماعية منسصقة ،قبل أن يوزع موأ‹
‘ ألعمق ناحية أوكيلو ،أألخ Òيسصتقبل ألكرة بالرأسض
ل -ك -ن أ◊ارسض غ -ن -دوز ك -ان ي -ق -ظ -ا وح -ول أل -ك -رة إأ¤
ألركنية.

مسضيبح يضضيف الثا Êلبارادو من ركلة جزاء

و ⁄تدم فرحة لعبي أإل–اد طوي Óبالهدف ،بعدما
أعلن أ◊كم عن ركلة جزأء ثانية لكن Ÿصصلحة بارأدو
ه- - -ذه أŸرة ‘ (د )59ب-ع-د Ÿسض ع-ل-يÓ-ت ل-ل-ك-رة باليد
دأخل منطقة ألعمليات ،ألركلة نفذها مسصيبح بنجاح
معطيا ألتفوق مرة ثانية لفريقه.

ﬂالفة بلقاسضمي تعلو اŸرمى بقليل

وتأاخر رد فعل لعبي أإل–اد قلي Óعلى فرصصة أوكيلو،
وجاء ‘ (د )١٧عن طريق ﬂالفة مباشصرة من مشصارف
م-ن-ط-ق-ة أل-ع-م-ل-ي-ات ت-و ¤ت-ن-ف-ي-ذها بلقاسصمي بطريقة
رأئعة لكن كرته مرت فوق أإلطار بقليل.

بن بوعلي يفتح باب التجسضيل لبارادو

وبعد فرصصة بلقاسصمي بحوأ‹ دقيقة وأحدة أي ‘
(د ،)١8وق- -ع ح- -ارسض ألإ–اد غ- -ن -دوز ‘ أÙظ -ور
ومنح هدية Ÿهاجم بارأدو بن بوعلي ألذي عرف
ك -ي -ف ي -ت-ع-ام-ل م-ع أل-ك-رة ،ي-رأوغ شص-ي-ت-ة وب-تسص-دي-دة
أأرضص-ي-ة يسص-ك-ن أل-ك-رة ‘ ألشص-ب-اك م-ع-ل-ن-ا ع-ن ت-ق-دم
ألباك ‘ ألنتيجة.
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غاب حارسض أإل–اد ﬁمد أألم Úزماموشض للمرة ألثانية على ألتوأ‹ عن
قائمة  ١8لعبا ،رغم جاهزيته ألبدنية وألفنية ،حيث فضصل فروجي توجيه
ألدعوة لسصيفور ليكون ‘ أإلحتياط ،ما يؤوكد مرة أخرى أن ألتيار ل Áر بÚ
أŸدرب وأ◊ارسض ألسصابق للمنتخب.

شضيتة حمل شضارة القيادة

حمل أسصامة شصيتة شصارة قيادة أإل–اد ‘ مبارأة أألمسض ‘ ،ظل غياب ألقائد
أألول حمزة كودري ،ويعد شصيتة ألقائد ألثا Êللفريق باعتباره وأحدأ من أكÌ
ألÓعب Úمشصاركة بقميصض أإل–اد ‘ أ÷يل أ◊ا‹.

بن شضاعة Áضضي أاول أاهدافه

“كن أخÒأ زكرياء بن شصاعة من فتحج عدأده ألتهديفي هذأ أŸوسصم ،بعدما عجز
عن ذلك ‘ أŸباريات ألفارطة ،و“كن من تعديل ألنتيجة ‘ لقاء أألمسض من ركلة
جزأء –صصل عليها بنفسصه.

رديف بارادو  0 – 2رديف اإ’–اد

تغلق رديف بارأدو على رديف أإل–اد بثنائية نظيفة،
‘ أŸب -ارأة أل -ت -ي ج-رت صص-ب-ي-ح-ة أمسض Ãل-عب
أحمد فاقل بحيدرة ،ليتع Ìشصبان سصوسصطارة
عقب فوزهم ‘ أ÷ولة أŸاضصية على نحجم
مقرة ،ويتجمد رصصيدهم عند ألنقطة‘ ٢3
أŸرتبة ألثامنة ‘ ،ح Úرفع ألباك رصصيده
إأ ¤ألنقطة  ‘ ٢٧أŸرتبة ألرأبعة.

بن شضاعة يضضيع التعادل بغرابة

وح -اول لع -ب -و أإل–اد أل -ع -ودة ‘ أل -ن-ت-ي-ج-ة ع Èع-دة
ﬁاولت ،أب-رزه-ا رأسص-ي-ة ب-ل-ع-ي-د أل-تي جولها أŸدأفع
ب -وق -رة إأ ¤أل -رك -ن-ي-ة بصص-ع-وب-ة ،ق-ب-ل أن نشص-ه-د ف-رصص-ة
خ- -طÒة أخ -رى ‘ (د )٢9ب-ع-د ت-وزي-ع-ة م-ن ب-ن ح-م-ودة
ناحية بن شصاعة على مقربة من أŸرمى ،لكن أألخÒ

أجرى مدرب إأ–اد ألعاصصمة تÒي فروجي أربعة تغيÒأت كاملة على ألتشصكيلة أألسصاسصية مقارنة بتلك ألتي
وأجهت ‚م مقرة ‘ أ÷ولة أŸاضصية ،وهذأ ألسصباب ﬂتلفة ‘ ظل وجود ثÓثة غيابات بدأعي أإلصصابات
باإلضصافة إأ ¤غياب ألقائد حمزة كودري بدأعي ألعقوبة ،وهو ما أضصطر أŸدرب إأ ¤إأجرأء تعديÓت على
ألتشصكيلة من ألناحية ألفنية وجتى ألتكتيكية من خÓل تغي Òمرأكز بعضض ألعناصصر على غرأر حمرة ألذي أشصركه
يسصار ألدفاع وعوضض ألغائب خمايسصية كما كان متوقعا بعدما شصارك ‘ أÙور أمام مقرة.

فضضل إاقحام عليÓت على اليمÚ

وسصجل آأدم عليÓت عودته إأ ¤ألتشصكيلة أألسصاسصية بعدما غاب عنها ‘ أŸباريات أألخÒة ،حيث شصارك ‘ منصصب
ظه ÒأÁن وعوضض غياب لوصصيف ‘ ،ح Úشصغل بن خليفة منصصب متوسصط ميدأن وهو منصصبه أألصصلي بعدما شصارك
‘ بعضض أŸباريات ألسصابقة كظه ÒأÁن ،حيث و‘ ظل غياب كودري فضصل أŸدرب إأشصرأك بن خليفة ‘ ألوسصط إأ¤
جانب كل من شصيتة وألعائد مازير سصول ،وهو أألمر ألذي كان متوقعا ‘ ظل أÿيارأت أŸتوفرة لدى أŸدرب.

حمرة مدافع أايسضر وبوشضينة يعود

وأضصطر أŸدرب إأ ¤إأقحام عبد ألرحيم حمرة على أ÷هة أليسصرى من خط ألدفاع
بعدما شصارك ‘ أÙور أمام مقرة ،هذأ بسصبب غياب خمايسصية بدأعي أإلصصابة،
وكذأ عدم جاهزية بن دين للمشصاركة أسصاسصيا رغم توأجده ‘ مقاعد ألبدلء ،كما
سصجل أŸدأفع أÙوري مصصطفى بوشصينة عودته إأ ¤ألتشصكيلة بعدما غاب عنها
‘ أŸبارأة ألفارطة بدأعي ألعقبوبة ،ولعب بوشصينة بجانب بلعيد ‘ أÙور
وهما ألثنائي أللذأن أكدأ تفاهما ألكب ‘ Òأ÷ولت أŸاضصية ،بينما حافظ
أ◊ارسض غندوز على مكانته أألسصاسصية.
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وأسصتعاد صصانع لعب ألفريق مازير سصول مكانته أألسصاسصية بعدما فقدها ‘
أللقاء أŸاضصي عندما غاب بسصبب أإصصابة خفيفة ،حيث أسصتعاد ألÓعب
ع-اف-ي-ت-ه وأك-د ج-اه-زي-ت-ه ل-ل-مشص-ارك-ة ،م-ا جعل فروجي يقحمه منذ ألبدأية،
بينما توأصصل غياب رضصوأ Êعن قائمة ألفريق رغم تعافيه من أإلصصابة
وأن -دم -اج-ه ‘ أل-ت-دري-ب-ات م-ن-ذ ح-وأ‹ أسص-ب-وع ،ح-يث فضص-ل ف-روج-ي ع-دم
أŸغامرة بÓعبه ومنحه مزيدأ من ألوقت من أدجل أسصÎجاع لياقته قبل
أإلعتماد عليه ‘ أ÷ولت أŸقبلة.

تضض-ام-ن ’ع-ب-و سض-وسض-ط-ارة ع-ل-ى ط-ري-ق-تهم اÿاصضة مع زميليهما ‘ الفريق ،أانيسس
’صضابة ،حيث دخل
’وان بسضبب ا إ
خمايسضية وأاÁن ﬁيوصس اللذان انهيا اŸوسضم قبل ا أ
رف-ق-اء ب-ن ح-م-ودة ب-أاق-مصض-ة سض-وداء م-كتوب عليها عبارة «متضضامنون مع خمايسضية
وﬁيوصس» ‘ رسضالة رائعة من الÓعب Úلرفع معنويات زميليهما ‘ الفريق.

بوشضين ـ ـ ـ ـ ـة وب ـ ـ ـ ـن خليف ـ ـ ـ ـة ‘ مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاراة خاصضـ ـ ـ ـة

لوصضيف شضعر ببعضص اآ’’م وغاب ‘ آاخر ◊ظة

وغاب لوصصيف عن مبارأة أألمسض ‘ آأخر ◊ظة ،وهذأ بسصبب شصعوره
ب-آالم ع-ل-ى مسص-ت-وى عضص-ل-ة أل-ف-خ-ذ ،م-ا ج-ع-ل أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ي-ع-فيه من
أŸبارأة ويوجه ألدعوة لÓعب ألرديف جنيدي ليخلفه ‘ قائمة أللقاء،
وحسصب أألصصدأء ألتي وصصلتنا من بيت سصوسصطارة ،فآان إأصصابة لوصصيف
غ Òمقلقة حيث شصعر بآالم بسصبب شصد عضصلي بسصيط لن يحرمه من
أŸشصاركة ‘ أŸباريات أŸقبلة.

’مسس،
واجه ’عبا الفريق بوشضينة وبن خليفة زمÓئهما من بارادو ‘ لقاء ا أ
’كادÁية ،وجدا نفسضيهما
حيث وبعد سضنوات طويلة قضضاها الثنائي ‘ فريق ا أ
’مسس ،ما جعل اŸواجهة خاصضة لهما ،وهما اللذان التقيا رفقاء
يواجهان زمÓء ا أ
’حضضان قبل انطÓق اللقاء.
مسضيبح با أ

نصضر حسض Úداي

«النصضريـ ـ ـ ـ ـ ـة» ُتضضّيـ ـ ـ ـ ـ ـع نقطـ ـ ـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـ ـ ـي قسضنطينـ ـ ـ ـ ـ ـة

التشضكيلة  ⁄تسضتغل ضضعف اŸنافسص

وأج- -م- -ع أألنصص- -ار ع- -ل- -ى أن أل- -ف- -ري -ق فشص -ل ‘
أسص -ت -غ Ó-ل أل -وج-ه ألشص-احب ل-ل-م-ن-افسض أل-ذي ⁄
يظهر مثلما ظهر ‘ أ÷ولة ما قبل أŸاضصية ‘

–Óاد ‘(د)8١
وفشصل ألبديل بيليم ‘ معادلة ألنتيجة ل إ
ب-ع-د ل-ع-ب-ة ج-م-اع-ي-ة ث-م ت-وزي-ع-ة م-ن ب-ن حمودة ‘ ألعمق،
أ◊ارسض يردها ‘ أŸرة أألو ¤لÎتد لبيليم ألذي كان ‘
وضصعية مناسصبة للتسصجيل إأل أن كرته مرت جانبية ،بعد
ذلك  ⁄نشص-ه-د ف-رصص-ا ت-ذك-ر ل-ي-ن-ت-ه-ي أل-ل-ق-اء ب-ف-وز ب-ارأدو
بالنقاط ألثÓث.

فروجـي أاجـرى  4تغيÒات ولوصضيف يغيب

الÓعب ـ ـ ـ ـون تضضامن ـ ـ ـ ـ ـوا مـ ـ ـ ـع ﬁي ـ ـ ـ ـ ـوصص وخمايسضيـ ـ ـ ـ ـة

ع- -ادت تشص- -ك- -ي- -ل- -ة نصص -ر حسص Úدأي ّŒر أذي -ال
أÿيبة من تنقله إأ ¤مدينة أ÷سصور أŸعلقة بعد
خسص -ارت -ه -ا عشص -ي-ة أول أمسض شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة
بهدف Úلوأحد ‘ ،لقاء دخله ألفريق قصصد تأاكيد
فوزه ألكب Òعلى سصريع غليزأن ‘ أ÷ولة ما قبل
أŸاضصية غ Òأن ألتشصكيلة فشصلت ‘ ألصصمود ‘
ألشصوط ألثا Êوتقلت هدفا ثانيا كان كافيا Ÿنح
أŸن-افسض أل-ن-ق-اط أل-ثÓ-ث رغ-م أل-وجه ألشصاحب
أل -ذي ظ -ه -ر ب-ه ط-ي-ل-ة أل-تسص-ع Úدق-ي-ق-ة ،ل-ت-فشص-ل
أل-تشص-ك-ي-ل-ة ‘ أسص-ت-غÓ-ل ه-ذه أل-وضص-ع-ي-ة وتضص-ي-ع
فرصصة تدعيم رصصيدها بنقاط إأضصافية.

بيليم يفشضل ‘ تعديل النتيجة

أŸدي -ة غ Òأن -ه ع -رف ك -ي -ف ي -ظ -ف -ر ب-ال-ن-ق-اط
ألثÓث ‘ أألخ Òويقتنصض فوزأ هاما ‘ حÚ
كانت أÿسصارة قاسصية على أشصبال دزيري ألذين
 ⁄ي-ع-رف-وأ لصص-م-ود ب-ع-د تسص-ج-ي-ل ه-دف ألتعادل
وع -ادوأ أÿل-ف م-رت-ك-ب Úأل-ع-دي-د م-ن أألخ-ط-اء
أل-ت-ي سص-م-حت ألشص-ب-ال ح-م-دي ب-تسص-ج-يل فوز ⁄
يكونوأ يحلموأ به بدليل ألفرحة ألتي غمرتهم
بعد ألصصافرة ألنهائية.

حمدي يتفّوق على دزيري تكتيكيا

كما أّن ألنقطة ألتي لحظها أألنصصار وأŸقربون
من بيت ألفريق ‘ هذأ أللقاء أن أŸدرب ميلود
حمدي عرف كيف يتفوق على مدرب «ألنصصرية»
ب Ó-ل دزي -ري ‘ شص -وط أŸدرب ،Úف -ال -ت-غ-يÒأت
ألتي قام بها «بÓتلو» Œ ⁄ل أإلضصافة للفريق
ألذي سصقط ‘ ألشصوط ألثا Êوفشصل ‘ تسصجيل

هدف ألتعادل ألثا Êعلى أألقل عكسض ما كان
عليه أ◊ال ‘ لقاء سصريع غليزأن ح Úتفوق بÓل
دزيري على شصريف ألوزأ Êونال ثناء أ÷ميع،
لكنه ‘ هذه أŸبارأة  ⁄يسصّير أللقاء كما يجب.

الهجوم يعود إا ¤نقطة الصضفر

فشصلت عناصصر ألقاطرة أألمامية ‘ إأثبات ألوجه
أل-ط-يب أل-ذي ظ-ه-رت ب-ه ‘ ل-ق-اء سص-ري-ع غ-ليزأن
ألذي سصجل فيه ألفريق ثÓثة أهدأف ،لكنه هذه
أّŸرة مّر جانبا على مدأر ألتسصع Úدقيقة و⁄
يسص-ت-غ-ل أألخ-ط-اء أل-ت-ي أرت-ك-ب-ه-ا دف-اع أŸنافسض
ألذي  ⁄يكن ‘ مسصتوى كب ،Òحيث فشصل ناجي
وبن عياد وألبقية ‘ ترجمة ألفرصض ألتي أتيحت
أمامهم ‘ ح Úأن هدف ألتعادل جاء عن طريق
أıضصرم ربيع مفتاح ألذي ناب عن أŸهاجمÚ
مرة أخرى وأّكد قيمته ‘ ألتشصكيلة.
م.م

أاخبار اأ’ندية
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ششباب بلوزداد

أابناء لعقيبة يرهنون حظوظهم ‘ التأاهل للدور القادم من رابطة أابطال إافريقيا
لعب فريق شصباب بلوزداد مباراة ا÷ولة الثالثة من دور
›م -وع -ات راب -ط -ة أاب -ط -ال إاف -ري -ق -ي -ا وه-ذا ع-ن-دم-ا
اسصتضصاف يوم السصبت اŸاضصي فريق الهÓل السصوداÊ
على ملعب  5جويلية اأ’وŸبي ‘ اللقاء الذي إانتهى
بهدف لكل فريق ،ليفشصل رفقاء تريكات من –قيق
ف -وزه -م اأ’ول ‘ اŸسص -اب -ق-ة وه-ذا ل-ل-م-ب-اراة ال-ث-ال-ث-ة،
لÒه -ن -وا ب -ذلك ح -ظ-وظ-ه-م ‘ ال-ت-أاه-ل ل-ل-دور اŸق-ب-ل
وي- -قÎب- -ون أاك Ìم -ن اŸغ -ادرة ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤صص -ع -وب -ة
اŸأامورية.

خيارات دوما ﬁل انتقادات واسصعة

تعرضصت التشصكيلة البلوزدادية لوابل من ا’نتقادات
بعد نهاية لقاء الهÓل ،وتلقى فرانك دوما ا◊صصة
الكÈى من هذه ا’نتقادات بسصبب خياراته الفنية
والÓعب Úالذين دخل بهم ‘ هذه اŸباراة ،حيث
اسصتغرب البعضص بعدما اأشصرك موسصاوي مرة اأخرى
وعدم اإختيار حارسص اأول حتى ا’آن وهو ما كلف
ال -ف -ري -ق ال -ه -دف ا’أول ب -خ -ط -اأ م-ن ح-ارسص ب-ارادو
السص -اب -ق ‘ ،ن -فسص ال -وقت ان-ت-ق-دوا بشص-دة مشص-ارك-ة
ت-ري-ك-ات وت-رك الشص-اب م-ري-زاق ع-ل-ى ال-دكة ،وحتى
باك Òالذي حسصبهم سصيقدم ا’إضصافة بسصبب خÈته
‘ هذه البطولة.

نقصص اÈÿة يواصصل التأاث Òعلى نتائج الفريق

أاث -ر ن -قصص اÈÿة ع -ل -ى اŸسص -ت -وى ال -ق -اري ب -ال-نسص-ب-ة
لÓ-ع-ب-ي شص-ب-اب ب-ل-وزداد بشص-ك-ل م-ب-اشص-ر ‘ م-ب-ارياتهم
الثÓثة اأ’و ¤بدوري أابطال إافريقيا ،فالبداية كانت
بخسصارة نقطت Úثمينت Úعلى اأ’راضصي الكنغولية رغم
ال-ف-رصص ال-ك-ثÒة اŸت-اح-ة ،ل-ل-ت-واصص-ل اأ’مور على هذا
ال- -ن -ح -و ب -ع -د ط -رد ك -داد ‘ ال -ل -ق -اء ال -ث -ا Êوخسص -ارة
ب -خ -م -اسص -ي -ة ‘ ،اأ’خÒة ظ-ه-ر ن-قصص اÈÿة ج-ل-ي-ا ‘
مباراة الهÓل بعد تضصييع بلحول لركلة جزاء ‘ الثواÊ
اأ’خÒة كانت سصتغ Òالكث Òوتخلط أامور اÛموعة
اأ’و.¤

دوما« :لقد ضصيعنا نقاط ثمينة»

صصرح اŸدرب دوما بعد نهاية لقاء الهÓل و–دث عن
اŸباراة وتعادل فريقه قائ«:Óلقد لعبنا مباراة أاخرى
صص -ع -ب -ة أام -ام خصص -م Îﬁم وي -ل -عب ك -رة ق -دم ج-ي-دة،
ال- -ه -دف اأ’ول أاث -ر ع -ل -ي -ن -ا ك -ثÒا Ãا أان -ه ج -اء ‘ أاول
ال -دق -ائ -ق ،ل-ك-ن-ن-ا ع-دن-ا ب-ع-ده-ا ووج-دن-ا أان-فسص-ن-ا أاكÌ
وعدلنا النتيجة قبل نهاية اŸرحلة اأ’و ‘ ،¤الشصوط
الثا Êفشصلنا ‘ ترجمة الضصغط إا ¤هدف ثا Êوهذا
أام-ر م-ؤوسص-ف ،ل-ق-د ضص-ي-ع-ن-ا ن-ق-ط-ت Úث-م-ينت ‘ Úسصباق
التأاهل ،لكننا سصنواصصل العمل ما دام ’ شصيء انتهى.

سصعي ـ ـ ـود سصيجـ ـ ـري فح ـوصص Ÿعرفة خط ـورة اإ’صصابـ ـة التشصكيل ـ ـ ـ ـ ـة تسصتأان ـ ـ ـ ـ ـف ‘ أاج ـ ـ ـ ـ ـواء صصان داونز فاز على مازÁبي ويبقي
فس-ص -يح--وج -صرصيم-ع-صصم--اقن--ةع أاع-ل -ل-ع -ىامبسصا-لت-شوص -بى-اعبضصأالمة اÒلفسص-خع-ذي-و‘د ع- -ادت ي- -وم أاممعسنصوتي ـشصـ -ـ ـكـ-ي -ةل -ةمنشص -بح -اطبـ ـبـ-ـل -ـوةزداد أ’ج -واء مصص Òالشصباب ب Úأاقدام ’عبيه
رج -ل-ه ال-يسص-رى ب-ع-دم-ا خ-رج م-ت-أاث-را ب-إاصص-اب-ة ‘
اŸب -اراة اŸاضص -ي -ة اأم -ام ال-هÓ-ل ،ح-يث أاظ-ه-رت-ه
الكامÒات قد وضصع الثلج ‘ فخذه ،جدير بالذكر
أان سص- -ع- -ي- -ود ك- -ان غ -ائب ي -وم -ا أامسص ‘ ا◊صص -ة
التدريبية بأامر من طبيب الفريق.

مهدد بالغياب أامام اŸولودية

لن يسصتطيع سصعيود اللحاق بلقاء ا÷ولة  17من
البطولة والذي سصيجمع فريقه ومولودية ا÷زائر،
فمن اŸنتظر أان يركن للراحة أ’سصبوع على اأ’قل
ما يعني أانه سصيغيب عن لقاء الديربي ،هذا ومن
اÙت -م -ل أايضص -ا غ-ي-اب-ه ع-ن م-ب-اراة اإ’ي-اب أام-ام
الهÓل السصودا Êوكل اأ’مور سصتتضصح بشصكل جيد
بعد إاجرائه للفحوصصات الÓزمة.

دوما ‘ موقف صصعب

أهلي ألÈج

ل -ن ي -ت -ح -م -ل دوم -ا اأب -دا غ -ي -اب أاي ع -نصص -ر ع -ن
اŸباريات القادمة للفريق ،لذلك فإاصصابة سصعيود
سص -تضص-ع-ه ‘ م-وق-ف ’ ي-حسص-د ع-ل-ي-ه خ-اصص-ة وأان
’عب اأ’هلي السصابق يعت Èهو الكل ‘ الكل ‘
تشصكيلة الشصباب لذلك سصيصصعب على دوما إايجاد
بديل مناسصب له وقد يظطر حتى لتغي Òطريقة
اللعب بالكامل بعد إاصصابة سصعيود.

التدريبات ا÷ماعية بعد التعادل أامام الهÓل ،ا◊صصة
أاجريت وسصط حزن كب Òوأاجواء معنوية سصيئة بسصبب
ضصياع نقطت Úثمينت ‘ Úدوري اأ’بطال ،أاين حاول
دوما ا’جتماع بالÓعب Úوالرفع من معنوياتهم قليÓ
من أاجل نسصيان مقابلة السصبت اŸاضصي والتفك‘ Ò
ا’سصتحقاقات القادمة للفريق ،هذا وتدرب الÓعبون
ال-ذي-ن شص-ارك-وا أام-ام ال-هÓ-ل ع-ل-ى إان-ف-راد ف-يما أاجرى
اآ’خرون حصصة تدريبية عادية.

“ك -ن ن -ادي م -ام -ي -ل -ودي صص -ان داون-ز ا÷ن-وب إاف-ري-ق-ي م-ن حسص-م
اŸباراة التي جمعته بتيبي مازÁبي الكنغو‹ Ãلعب لوبومباشصي ‘
اإطار مباريات ا÷ولة الثالثة من رابطة أابطال إافريقيا ،اللقاء إانتهى
بثنائية لهدف لصصالح الفريق جنوب إافريقي رافعا بذلك رصصيده إا¤
تسصع نقاط من ثÓث مباريات ‘ صصدارة الÎتيب ،فيما Áتلك كل
من شصباب بلوزداد ،تيبي مازÁبي ،والهÓل السصودا Êنقطت‘ Ú
صصراع التأاهل للدور اŸقبل ،وبفوز صصان داونز ’تزال آامال الشصباب
‘ العبور لربع النهائي ب Úقدمي ’عبيها.

لق ـ ـ ـ ـ ـاء اŸولودي ـ ـ ـ ـ ـة ه ـ ـ ـ ـ ـذا ا÷مع ـ ـ ـ ـ ـة

سصتعود تشصكيلة الشصباب أ’جواء البطولة الوطنية حينما
–ل ضصيفة على فريق مولودية ا÷زائر هذا ا÷معة
على ملعب  5جويلية ‘ إاطار مباريات ا÷ولة السصابعة
عشصر من الدوري اÙلي ‘ ،لقاء سصيكون اأ’ول أ’و’د
العقيبة ‘ البطولة بعد أاك Ìمن شصهر.

حدي ـ ـ ـ ـ ـث عن رغب ـ ـ ـ ـ ـة باك ـ ـ ـ ـ ـ ‘ ÒاŸغ ـ ـ ـ ـ ـادرة

كشصفت مصصادر مقربة من الÓعب إاسصÓم باك Òأانه ⁄
ي-ت-ح-م-ل ال-ت-ه-م-يشص ال-ذي ي-ت-ع-رضص ل-ه م-ع ال-فريق منذ
قدومه وخاصصة مع بداية دوري اأ’بطال ،لذلك كشصفت
بعضص اŸصصادر أان ’عب الوفاق السصابق يتجه لطلب
وثائقه من اإ’دارة Ÿغادرة الشصباب ‘ فÎة التحويÓت
حفيظ.ب
القادمة.

سصليم ـ ـ ـ ـ ـا Êمنتظ ـ ـ ـ ـ ـر الي ـ ـ ـ ـ ـوم لÎسصي ـ ـ ـ ـ ـم العق ـ ـ ـ ـ ـد ومباشص ـ ـ ـ ـ ـرة مه ـ ـ ـ ـ ـام ـ ـ ـ ـ ـه
السصبت القادم .

سصيباشصر التحضص ÒلثÓث مواجهات ‘ أاسصبوع واحد

سص-ي-ك-ون اŸدرب ا÷دي-د سص-ل-ي-م-ا Êب-داي-ة م-ن أامسصية
ال-ي-وم ع-ل-ى م-وع-د م-ع م-ب-اشص-رة ال-ع-م-ل ووضص-ع برنامج
مفصصل خاصصة بعد أان أاظهر الÈنامج ا÷ديد للرابطة
اÎÙف -ة ع -ن ب-ر›ة  3م-واج-ه-ات ‘ ظ-رف اأسص-بوع
واحد بداية Ãواجهة مولودية وهران ليوم  13مارسص
ثم اسصتضصافة شصباب قسصنطينة يوم  17مارسص القادم
قبل السصفر ›ددا إا ¤اŸدية Ÿواجهة اأ’وŸبي يوم
 21مارسص ،ما يزيد من أاهمية فرضص نتيجة ايجابية ‘
وهران السصبت القادم ‘ أاول خرجة رسصمية للمدرب
ا÷ديد .

بوصصبيعة سصيواصصل مدربا مسصاعدا مع سصليماÊ

م- -ن- -ح اأعضص -اء ›لسص اإدارة شص -رك -ة ‰ور ال -ب -ي -ب -ان
اŸواف-ق-ة ع-ل-ى ا◊ضص-ور اأمسص-ي-ة ال-ب-ارح-ة م-ن اأجل
عقد اجتماع بغرضص تعي Úرئيسص Ûلسص ا’إدارة،
وذلك ‘ اأول خ- -ط- -وة ل -ب -داي -ة ان -ف -راج ال -وضص -ع -ي -ة
ا’إدارية للنادي بعد انسصداد دام اأشصهرا عديدة ،كما
وعدت الوصصاية بضصمان اŸرافقة وتقد Ëللرئيسص
ا÷ديد اإ ¤غاية نهاية اŸوسصم .وكان وا‹ و’ية
الÈج ق -د م -ن -ح ت -ع -ل -ي-م-ات صص-ارم-ة م-ن اأج-ل ع-ق-د
اجتماع ›لسص ا’دارة واÿروج بقرارات توؤدي اإ‹
انفراج الوضصع .

سصليما Êمنتظر اليوم لÎسصيم العقد ومباشصرة العمل

يحل اŸدرب سصيد احمد سصليما Êاليوم Ãدينة الÈج،
Óهلي
حيث سصيكون على موعد مع اإ’دارة ا÷ديدة ل أ
من أاجل التفاوضص مع الرئيسص ا÷ديد Ûلسص اإ’دارة
وبحضصور اŸدير العام مصصطفي العياشصي الذي كان قد
قام با’تصصا’ت اأ’ولية مع اŸدرب سصليما ،Êحيث ⁄
ي -ت -ب -ق -ى سص -وى ب-عضص ال-ت-ف-اصص-ي-ل ال-ت-ي سص-ت-ك-ون ﬁور
اŸفاوضصات اليوم قبل اŸرور لÎسصيم العقد على أان
يباشصر اŸدرب سصليما Êبدايًة أامسصية اليوم اإ’شصراف
ع-ل-ى أاول حصص-ة ت-دري-ب-ي-ة وب-داي-ة ا’سص-تعداد Ÿواجهة

سص- -ي- -واصص- -ل اŸدرب اŸسص- -اع- -د ا◊ا‹ ع- -ب- -د ال- -ن -ور
بوصصبيعة العمل ضصمن الطاقم الفني للمدرب سصليماÊ
ال- -ذي واف- -ق ع- -ل- -ى شص- -رط اإ’دارة Ãواصص -ل -ة اŸدرب
اŸسصاعد ا◊ا‹ مع حرية سصليما ‘ Êجلب مسصاعدين
آاخرين للعمل إا ¤جانبه ،خاصصة ان بوصصبيعة يعرف
خبايا التشصكيلة بعد أان بقي منذ بداية اŸوسصم كونه
شصغل منصصب مسصاعدٍ للمدرب بÓل دزيري .

التدريبات بتعداد مكتمل النقطة ا’يجابية

تعرف تدريبات تشصكيلة اأ’هلي حضصور كامل عناصصر
التعداد من دون اسصتثناء خاصصة بعد ظهور بوادر انفراج

ال -وضص -ع -ي -ة وت -ع -ي Úرئ -يسص ج-دي-د ح-يث –ذو رف-ق-اء
باروشص اإرادة كبÒة ‘ ا’نطÓق من جديد وبعث امل
البقاء ،وسصيكون ◊ضصور اŸدرب سصليما Êاليوم دافعا
آاخر لÓعب Úمن اأجل ضصمان –ضصÒات جادة وتركيز
ع-ل-ى ال-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-ابية حيث وما عدا الغيابات
ا’ضص -ط -راري-ة بسص-بب اإ’صص-اب-ات ف-إان ب-ق-ي-ة ال-ع-ن-اصص-ر
اند›ت .

اإ’دارة ترسصل ثالث تبليغ اليوم قبل مقاضصاة بوسصماحة

اأرسصلت اإدارة اأهلي الÈج ثالث تبليغ لوسصط اŸيدان
بوسصماحة من اأجل دعوته اإ ¤ا◊ضصور وا’لتحاق
ب -ت -دري -ب -ات ال -تشص-ك-ي-ل-ة ب-ع-د ال-غ-ي-اب-ات ال-غ ÒمÈرة
Ãحضص -ر قضص -ائ -ي ’أك Ìم -ن شص -ه -ر ،ح -يث اخ -ت -ف-ى
الÓ- -عب ع -ن ال -ظ -ه -ور وت -ب -ق -ى ا’إدارة وم -ع ق -دوم
اŸدرب ا÷دي -د وال -رئ -يسص ج -دي -د تÎقب ال-ت-ح-اق
الÓعب من اأجل مسصاعدة الفريق ‘ بقية اŸشصوار
و‘ ح -ال -ة واصص -ل ا’إصص -رار ع -ل -ي ال -غ -ي-اب سص-ت-ل-ج-اأ
ا’إدارة اإ ¤مقاضصاته ومطالبته باسصÎجاع ا’أموال
التي تلقاها ◊ظة توقيعه.

الديجياسص للتكفل Ãصصاريف سصفرية وهران

ت-واصص-ل مصص-ال-ح م-دي-ري-ة الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ال-ت-ك-فل
باŸصصاريف اليومية للتشصكيلة ،حيث أانه ورغم تعيÚ
رئيسص جديد للفريق إا’ أان الوصصاية سصتواصصل التكفل
باŸصصاريف –سصبا للسصفرية القادمة إا ¤وهران عن
طريق اŸدير العام الذي ” تعيينه من البداية من ِقبل
خليل/ب
مصصالح الديجياسص .

أاصسداء الرياضسة
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‚اح كبÒة للطبعة اÿامسسة من دورة الراحل معطوب الوناسس الكروية

عرفت الطبعة اÿامسسة لدورة كرة القدم الودية التي ينظمها الصسحفي
مصسطفى معزوي و التي صسارت احتفال تقليديا لولية تيزي وزو تخليدا
لروح الفقيد معطوب الوناسس الذي يعد رمز من رموز الولية كما كانت
الفرصسة مناسسبة لÓحتفال للمطالبة بتسسمية ملعب تيزي وزو باسسم الراحل
معطوب الوناسس
وعرفت الدورة تكر Ëبعضس الÓعب Úالقدامى و الصسحفي Úعلى غرار
سسعيد سسلحا Êمؤولف كتاب شسبيبة القبائل بوزيد ﬁيوز و فوضسيلي
و شسهدت الطبعة اÿامسسة لدورة معطوب الوناسس تنظيم جيد شسعرك فيها
فرق لقدماء كرة القدم من ﬂتلف الوليات من شسرق و غرب ووسسط
ا÷زائر اضسافة ا ¤فريق شسبيبة القبائل و اŸنتخب الوطني لكرة القدم
و افتتحت الدورة بلقاء فريق شسبيبة قدماء تيارت امام فريق الصسحفيÚ
الذي انهزم هذا الخ Òب هدف Úمقابل اربعة اهداف لشسبيبة تيارت ‘
مباراة عرفت تأالق الفريق التيارتي ضسد فرق الصسحافة الذي ظهر بأاداء
متواضسع .

مصسطفى معزوزي« :الدورة هدفها رياضسي بعيد عن السسياسسة»

اكد مصسطفى معزوزي ان الهدف من تنظيم دورة معطوب الوناسس

لكرة القدم هدفها رياضسي بحت و ليسس له اي عÓقة بالسسياسسة و
برهن ذلك با◊ضسور من العائلة الرياضسية و ل وجود لأي سسياسسي
و اوضسح ان الهدف السساسسي لهذه الدورة هو ﬁاربة ثقافة النسسيان
التي يعا Êمنها قدماء كرة القدم ‘ ﬂتلف وليات الوطن و هي
مناسسبة لإعادة العتبار لهم من خÓل تكرÁهم و ﬁاولة مسساعدتهم
اجتماعيا

الذي يسستحق الحتفال من خÓل هذه الدورة كما الدورة هي فرصسة
ليعلم ا÷ميع ان مدينة القبائل وزو هي ولية مفتوحة لكل ا÷زائريÚ
.

«تنظيم الدورة ليسست بأاموال ا◊رام و’ من اموال السسلطة»

كشسف مصسطفى معزوي منظم دورة معطوب الوناسس ان هذه اŸنافسسة
الودية التي تلقى ‚احا و رواجا سسنة بعد سسنة انه ل يعتمد على اموال
ا◊رام ‘ ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه ال -دورة و ل ف -لسس م -ن ام -وال السس -ل -ط -ة و شس -ك-ر
باŸناسسبة كل الحباب الذين سساهموا ‘ ا‚اح و تنظيم هذه الدورة
و ت -خ -ل -ي -دا ل-روح ال-ف-ق-ي-د م-ع-ط-ول ال-ون-اسس اك-د الصس-ح-ف-ي مصس-ط-ف-ى ماديا و معنويا و حتى ا◊ضسور الذي كان ‡يز خÓل هذه الدورة .
م -ع -زوزي ان ه-ذه ال-دورة ه-ي ف-رصس-ة لأع-اده الع-ت-ب-ار ل-ل-راح-ل ال-ذي
يعتÈه واحد من رموز ا◊زائر كونه مناضسل كان واحد · اŸعارضسÚ
و من الذين حاربوا الرهاب و قت العشسرية السسوداء كما كان معطوب اكد مصسطفى معزوزي انه وجه يالدعوة ا ¤ادارة شسبيبة القبائل ال انهم ل
من عشساق و مسساندي شسبيبة القبائل و يسستحق كل الحÎام من قبل يحضسروا رغم انهم حضسروا ‘ الطبعات السسابقة و تأاسسف كÒا لغياب
جمهور تيزي وزو و حتى ا÷زائري Úو كشسف ان مطالبه و مطالب ‡ثلي شسبيبة القبائل و اضساف « ‘ السسابق كانوا يحضسرون و حاليا ل
ﬁبي معطوب بتسسمية ملعب تيزي وزو باسسمه سسيجسسد على ارضس يحضسرون و اليوم لنهم يعملون مع شسريف مÓل اصسبحوا يغيبون عن هذه
خولة منصصوري
الواقع ليصسبح اسسم معطوب له بعد ﬁلي افريقي و دو‹ و هو الأمر الدورة .

«معطوب ليسس فنان فحسسب بل مناضسل و ﬁارب»

بطولة إفريقيا للدرإجات

ا÷زائرية هويلي تنال اŸيدالية الÈونزية

ح-ق-قت ال-دراج-ة ا÷زائ-ري-ة نسس-ري-ن ه-وي-ل-ي اŸي-دال-ي-ة الÈون-زي-ة للسسباق على الطريق
(وسسيطات) ، ،بينما اكتفت مواطنتها شسهرة عزوز بالصسف الرابع ،ضسمن منافسسات يوم
ال-راب-ع وق-ب-ل األخ Òم-ن ال-ب-ط-ول-ة اإلف-ري-ق-ية 2021-ل-ل-دراج-ات ع-ل-ى ال-ط-ريق ا÷ارية
بالقاهرة .وقطعت هويلي مسسافة السسباق على الطريق ( 56كلم) ،بتوقيت  1سسا  56د  07ثا،
‘ ح Úنالت ا÷نوب إافريقية شسانت اوليفيي اŸعدن النفيسس ( 1سسا  51د  50ثا) ،متفوقة على
اŸصسرية حبيبة ايليوا ( 1سسا  55د  57ثا) .أاما شسهرة عزوز فقد نالت الصسف الرابع بزمن ( 1سسا
 56د  07ثا).
وشساركت  12دراجة ‘ هذا السسباق ،الذي سسمح للجزائرية هويلي بإاضسافة ميداليتها الثانية،
بعد برونزية السسباق ضسد السساعة (فردي) ،األربعاء الفارط.
وعند األواسسط ،اكتفى صسÓح الدين شسرقي باŸركز الرابع ‘ السسباق على الطريق ،و‘ نفسس
السسباق دخل مواطنيه ﬁمد برينيسس و عبد الكر Ëفركوسس ‘ اŸركزين الثامن و الـ 17على
التوا‹.
وعاد لقب السسباق الذي جرى على مسسافة  84كلم إا ¤الرواندي ايتيان تويزيري ( 2سسا  29د
 25ثا) ،بينما قطع شسرقي السسباق بزمن ( 2سسا  31د  00ثا) و برينيسس ( 2سسا  31د  01ثا) و
اأخÒا فركوسس ( 2سسا  34د  50ثا).
وع-ل-ى ضس-وء ن-ت-ائ-ج ال-ي-وم ا÷م-ع-ة ،ت-رت-ف-ع حصس-يلة اŸنتخب ا÷زائري إا¤
خمسس ميداليات ،تفاصسيلها 2 :ذهب و  3بروز.
وخÓل افتتاح البطولة يوم الثÓثاء اŸنصسرم ،كان اŸنتخب ا÷زائري
للدراجات (أاواسسط/ذكور) قد توج باŸيدالية الذهبية للسسباق ضسد
السس-اع-ة (حسسب ال-ف-رق) ،ب-ي-ن-م-ا اك-ت-ف-ى ف-ري-ق األك-اب-ر ب-اŸيدالية
الÈون -زي-ة .و ت-ق-دم م-ن-ت-خب األواسس-ط ع-ل-ى ن-ظÒي-ه ال-روان-دي و
ا÷نوب إافريقي ،بينما جاء منتخب األكابر خلف جنوب إافريقيا
و رواندا .و كان منتخب األواسسط الذي قطع مسسافة  28كلم،
متكونا من الرباعي صسÓح الدين شسرقي ،مروان برينيسس ،خالد
منصسوري و عبد الكر Ëفركوسس ،فيما شسكل منتخب األكابر كÓ
من يوسسف رقيقي ،عز الدين لعقاب ،نسسيم سسعيدي و حمزة
منصسوري.
و يضسم اŸنتخب ا÷زائري للدراجات اŸتواجد بالقاهرة 16
دراجا من بينهم متسسابقتان لصسنف الوسسطيات و هما نسسرين
هويلي و شسهرة عزوز.
ويشسارك ‘ هذه اŸنافسسة ا÷ارية من  2إا 6 ¤مارسس200 ،
دراج Áث -ل-ون  15دول-ة ح-يث سس-ت-ك-ون سس-ب-اق-ات ضس-د السساعة
(فردي و حسسب الفرق) متبوعة بسسباقات على الطريق خÓل
الفÎة اŸمتدة من  11إا 14 ¤مارسس Ãصسر.
ال-ب-ل-دان ا◊اضس-رة ‘ م-وع-د ال-ق-اه-رة و ه-ي ب-اإلضس-اف-ة إا¤
ا÷زائ -ر و مصس -ر :اŸغ -رب والسس -ودان وت -ن -زان -ي-ا و اث-ي-وب-ي-ا
وروان-دا واوغ-ن-دا وب-ورون-دي وم-الوي وج-م-ه-ورية الكونغو
الدÁقراطية وكوت ديفوار وبن Úوجنوب إافريقيا وبوركينا
فاسسو .يذكر أان خÓل النسسخة الفارطة التي جرت عام
( 2019ح -يث أال-غ-يت نسس-خ-ة  2020بسس-بب ج-ائ-ح-ة كورونا
فÒوسس) ،اكتفت ا÷زائر Ãيدالية فضسية واحدة ،رغم أان
اŸرتبة األو ¤كانت ‘ متناولها.

«وجهنا دعوة ’دارة الشسبيبة ونتأاسسف لعدم حضسورهم»

حمزة دغدغ رئيسسا جديدا ’–ادية اŸصسارعة
ان-ت-خ-بت ا÷م-ع-ي-ة العامة
ل -ل -مصس -ارع -ة اŸشسÎك -ة
ح- -م- -زة دغ- -دغ رئ- -يسس -ا
جديدا للعهدة الوŸبية
خلفت
2024 2021
ل -ل -رئ -يسس ال -راح-ل شس-ب-اح
راب- -ح ب- -ع- -دم- -ا ف- -از ع- -ل -ى
م -ن -افسس -ي -ه ب سس-ب-ع-ة عشس-ر
صس - -وت م - -ق - -اب- -ل خ- -مسس- -ة
اصس- -وات ل- -رشس -ي -د خ  ‘Ó-و
اربعة اصسوات لشسكيب قارة
اما بالنسسبة للمكتب الفيدرا‹ فقد ” انتخاب كل من فق Òنور الدين الذب فاز ب اثنى و
عشسرين صسوت و عمر سسقرجيجن الذي –صسل على ثما Êعشسر صسوت اضسافة ا ¤حميدي
الهواري متحصس Óعلى سستة عشسر صسوت و قادري Ÿبارك الذي قاز بخمسسة عشسر صسوت و
رابح غالو بخمسسة عشسر صسوت اضسافة ا ¤سسعيد فضسيل متحصس Óعلى اثنى عشسر صسوت اما
بالنسسبة للعنصسر النسسوي فقد “ثل بسسليما ÊاÁان و شسارك ‘ اشسغال ا÷معية ثÓث Úعضسو
من بينهم ثÓثة عشسر رابطة ولئية و عشسرة اندية رياضسية اضسافة ا ¤سسبعة اعضساء
اŸكتب الفيدرا‹ اŸنتهية عهدته  .و جرت الشسغال غي ظروف حسسنة
سسادها الهدوء و شسكر الرئيسس حمز دغدغ كل من صسوت عليه ووضسع
فيه الثقة و اكد انه سسيكون على قد اŸسسؤوولية التي وضسعت فيه
ﬁاف -ظ -ا ع -ل-ى اسس-ت-ق-رار ال–ادي-ة و السس Òع-ل-ى ن-ه-ج ال-رئ-يسس
الراحل شسباح ‘ تطوير الرياضسة و –قيق نتائج مشسرفة

رفضس ا◊صسيلة ا’دبية و اŸالية
’–ادية اÓŸكمة
رفضست ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ل–Ó-ادي-ة ا÷زاي-ري-ة ل-ل-مÓ-ك-م-ة
ا◊صسيلة الدبية ب عشسرين صسوت معارضس مقابل سسبعة
عشسر صسوت مؤويد كما رفضست ا÷معية ا◊صسيلة اŸالية لسسنة
 2020ب ن -ت -ي -ج-ة تسس-ع-ة و عشس-ري-ن صس-وت ل م-ق-اب-ل ث-م-ان-ي-ة
اصسوات نعم غي اشسغال ا÷معية العامة العادية التي احريت
امسس Ãقر اللجنة الوŸبية ب Íعكنون و ” تنصسيب كل
اللجان على ان تنعقد ا÷معية النتخابية ‘ الثامن عشسر
من شسهر مارسس ا÷اري Ãقر اللجنة الوŸبية و يذكر ان
ال–ادية ا÷زائرية للمÓكمة يسسÒها مكتب مسس– Òت
رئاسسة يوسسف خليفي نصسبته وزارة الشسباب و لرياضسة
منذ شسهر اكتوبر اŸنصسرم بعدما اقصست اŸكتب السسابق
بسس -بب مشس -اك -ل ك -بÒة و ح-ال-ة النسس-داد ال-ت-ي ع-رف-ه-ا
اŸكتب الفيدرا‹ و الرئيسس السسابق ﬁمد نحاسسية
كذا ا÷معية العامة كما ان العهدة الوŸبية للمÓكمة
ع- -رفت تسس- -ي Òخ- -مسس- -ة رؤوسس- -اء ل–Ó- -ادي- -ة م- -ن- -ذ
انطÓقها

نافذة على التاريخ

مباريات «اÿضضر» منذ ا’سضتقÓل
(ا◊لقة السسابعة والثمانون)
إاعداد :كر Ëمهدي
^ عناصسر اŸنتخب
الوطني التي لعبت
أاول مباراة لها بعد
السستقÓل
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حديثنا عن الفوز التاريخي Ÿنتخبنا الوطني
على حسساب اŸنتخب اليفواري سسيتواصسل،
ف-ب-ع-د أان ت-ع-رف-ن-ا ‘ ا◊ل-ق-ة اŸاضس-ي-ة ع-ن
ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي ف-از ب-ه-ا م-ن-ت-خبنا الوطني
ب-ثÓ-ث-ي-ة أاه-داف ل-ه-دف ‘ ،Úحلقة اليوم،
سس-ن-ت-وق-ف مع تصسريحات مدربي اŸنتخب،Ú
وم--اذا ق--الت الصس--ح--ف ال--ع--اŸي-ة ووك-الت
لنباء عن هذا الفوز؟ وقبل تتعرفوا على
ا أ
ه-ذا السس-ؤوال ،ن-ق-ول ل-ل-ج-م-ي-ع دم-ت-م
أاوفياء لنا.
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^ رابح سسعدان اسسعد إانسسان بعد الفوز على كوت ديفوار

بعد الفوز على كوت ديفوار
سسعدان يصسرخ:

«هذا هو اŸنتخب ا÷زائري ا◊قيقي»

ق -ال م -درب ا÷زائ -ر راب -ح سس -ع -دان «ه -ذا ه -و
اŸنتخب ا÷زائري ا◊قيقي ،لعبنا بتشسكيلتنا
تأاشسÒة
الكاملة وأاخرجنا منتخبا كان ا÷ميع يرشسحه
ال-ت-أاه-ل إا ¤اŸرب-ع ال-ذه-ب-ي عن
إلح-راز ال-ل-قب» ،مضس-ي-ف-ا «ع-ان-ي-ن-ا األم-ري-ن ‘
جدارة واسستحقاق .وعلى غرار قناة «ا÷زيرة تتأاهل
الدور األول لكننا الن أافضسل حال وسسنواصسل
ال -ري -اضس -ي -ة» ع-رضست ق-ن-اة «األم ب-ي سس-ي» ع-ل-ى فيها ا÷زائر إا ¤نصسف النهائي منذ
ي
على هذا اŸنوال» .وتابع «وجود عن Îومغن
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 20ع -ام -ا ب -ع -د أان ح -ق -قت ف -وزه -ا السس -ادسش ،ب ـ سس -ي -ن-اري-و
‘
‘ ال-تشس-ك-ي-ل-ة رف-ع م-ع-ن-وي-ات الÓ-ع-ب Úوزاد
م-ن خÓ-ل-ه ال-ف-رصش ال-ع-دي-دة السسانحة للتهديف ›نون»...
ل
س
ض
اإرادتهم وحماسسهم على تقد Ëمسستوى أاف
التي أاتيحت للقاطرة األمامية للمنتخب الوطني
صسحيفة «القتصسادية» ا السسعودية:
Ú
ك
ك
يليق بسسمعة ا÷زائر ويسسكت جميع اŸشس
ا÷زائ -ري وال -ذي ك -ان ب -إام -ك -ان-ه حسس-م ت-أاشسÒة «ا÷زائريون يهزمون كوت ديفوار ويبلغ اŸربع الذهبي»
ء
ا
د
أ
ا
ا
‘ قدراتها» .وتابع «أانا سسعيد جدا ،قدمن
التأاهل إا ¤اŸربع الذهبي بأاثقل نتيجة ‡كنة صسحيفة «القتصسادية» ا السسعودية كتبت بإاسسهاب عن هاته
ت
ا
ي
ر
رائ -ع -ا وه -ذه ع -ادة ا÷زائ -ري ‘ ÚاŸب -ا
لول العدد الهائل من األهداف التي ضسيعت من اŸواج -ه-ة ،و‡ا ذك-رت-ه ذات الصس-ح-ي-ة «÷زائ-ر ت-ف-وز ع-ل-ى
ز
و
ف
ل
ا
الكبÒة .دخلنا اŸباراة من أاجل –قيق
ق- -ب- -ل ال -ه -ج -وم ا÷زائ -ري خ -اصس -ة ع -ن ط -ري -ق كوت ديفوار بكل جدارة وإاسستحقاق ،وتبلغ اŸباراة النهائية
ط
و
ب
ه
ب
و ⁄أافاجأا Ãا حققه فريقي بل فوجئت
اŸهاجم عبد القادر غزال.
ألغلى كاسش قارية»..
ب
خ
ت
ن
م
مسس -ت-وى ك-وت دي-ف-وار» ،مشسÒا ا ¤أان
صسحيفة «العراق للجميع»:
وراح كاتب اŸقال يكتب» ا◊لم ا÷زائري –ول إا ¤حقيقة
ب Ó-ده ك -ان «مسس-ت-ع-دا ج-ي-دا ل-ل-م-ب-اراة ⁄ .ن-ك-ن ^ لقطة من اللقاء التاريخي ب Úا÷زائر وكوت ديفوار عام 2010
«ا÷زائر ‘ نصضف النهائي»
‘ ان-غ-ول ،ه-اه-م ﬁارب-وا الصس-ح-راء يصس-ط-ادون ف-ي-ل-ة كوت
خ-ائ-ف .ÚاحÎم-ن-ا ك-وت دي-ف-وار ل-كننا اسستعدنا
ال-ث-ق-ة م-ع م-رور الدقائق» .وأاضس-اف «ب-ال-نسس-ب-ة إا ¤الفنيات مناسسبت Úو‚حوا ‘ العودة فارضس Úالتعادل وقاهرين ‚وم كتبت صسحيفة «العراق للجميع» و بالعنوان البارز «ا÷زائر دي-ف-وار ،وي-ب-ل-غ-ون اŸرب-ع ال-ذه-ب-ي ب-ج-دارةى واسستحقاق ‘
الفردية ،أاعتقد بان لعبي ا÷زائر احدثوا الفارق .ا÷ميع «الفيلة» ‘ مقدمتهم ديدي دروغبا الذي ضسل الطريق إا ‘ ¤نصسف النهائي بعد فوزها على األفيال  ،2-3كتب ﬁرر لقاء ،اثبت من خÓله شسبان ا÷زائر أان تاهلهم اإ ¤مونديال
انتقدنا ‘ الدور األول ألننا  ⁄نسسجل سسوى هدف واحد ومن مرمى فوزي شساوشسي ،وسسالومون كالو ويايا توري وجÒفينيو الصس -ح -ي-ف-ة- :ب-أاداء شس-رف ال-ك-رة ال-ع-رب-ي-ة ..وب-ع-زÁة أاب-ن-اء ج -ن -وب إاف -ري -ق -ي -ا  ⁄ي-ك-ن ول-ي-د صس-دف-ة ب-ل ك-ان ع-ن ج-دارة
كرة ثابتة وعن طريق مدافع .اليوم سسجلنا  3أاهداف وكان وأارونا ديندان وعبد القادر كيتا وغÒهم» ،مشسيدا باألداء اŸل -ي -ون شس -ه -ي-د ..ع ÈاŸن-ت-خب ال-ع-رب-ي ا÷زائ-ري ع-ق-ب-ة واسستحقاق».
بإامكاننا توقيع اŸزيد» .وقال سسعدان «ل يهمنا منافسسنا ‘ اŸتميز Ùاربي الصسحراء الذين ضسيعوا فوزا عريضسا على األف -ي-ال اإلي-ف-واري-ة ،و‚ح
موقع «نسسيج» :
األفيال الذين سسقطوا بالضسربة القاضسية.
‘ ال - - -وصس - - -ول إا ¤نصس- - -ف
«ا÷زائر بقوة الرجال ..ذبحت
الدور اŸقبل أاك Ìما يهمنا البقاء ‘ اإلطار الرياضسي‘ .
قناة العربية:
ن- - - -ه- - - -ائ- - - -ي ك- - - -أاسش األ·
اŸب-اري-ات ال-ثÓ-ث ال-ت-ي واج-ه-ن-ا ف-ي-ه-ا مصس-ر ‘ التصسفيات،
اأ’فيال»
«ﬁاربو الصضحراء بعزÁة الرجال يتأاهلون لنصضف النهائي»
اإلفريقية  ..وأاضساف كاتب
األمور جرت على ما يرام ودون أاي مشساكل ‘ اŸلعب .يجب
ك -تب م-وق-ع «نسس-ي-ج» ب-ع-ن-وان ب-ارز
ال -ت -وق -ف ع -ن ا◊ديث ع -ن مشس -اك -ل ب Úمصس -ر وا÷زائ -ر» .أاشساد موقع العربية باŸردود الرجو‹ والبطو‹ للمنتخب اŸق - -ال ي - -ق - -ول «ث - -ع - -الب
ج-اء ف-ي-ه ا÷زائ-ر ب-ق-وة ال-رجال..
وأاضساف «اŸنتخب اŸصسري قدم عروضسا رائعة حتى الن الوطني ا÷زائري الذي “كن بعزÁة الرجال ،كما جاء ‘ الصسحراء نصسبوا «الكمائن»
ذبحت األفيال ،وقد اسستهل ﬁرر
وهو ب ÚاŸرشسح Úللتتويج ،سسنأاخذ كل هذه األمور بع ÚاŸقال الذي تطرق إاليه موقع العربية الذي  ⁄يختلف “اما لÓ- -ع- -ب- -ي ك -وت دي -ف -وار..
الصس -ح -ي -ف -ة أان -ه ب -ع -زÁة ال-رج-ال
الع -ت -ب -ار سس -واء واج -ه -ن -ا مصس -ر او ال -ك -امÒون ألن-ن-ا ‘ ك-ل ع -ن ﬂت -ل -ف اŸواق -ع ال -ع -رب -ي -ة وال-ع-اŸي-ة وك-ذا ال-ع-ن-اوي-ن ورغ -م «ال -ف-وارق» ال-ب-دن-ي-ة
وب -ال-روح ال-ق-ت-ال-ي-ة ت-أاه-ل م-ن-ت-خب
الصسحفية ،من خÓل اŸردود اŸتميز الذي ظهر عليه لعبو ال-ره-ي-ب-ة ب Úال-ط-رف ،Úإال
األحوال سسÔكز على مواجهة احدهما».
ا÷زائ -ر ‘ م -ب-اراة ك-بÒة ق-دم-ه-ا
اŸنتخب الوطني طوال اŸباراة على الرغم من الرتباك أان عزÁة «اÿضسر» التي ل
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خاليلوزيتشش (مدرب كوت
اŸن- -ت- -خب ا÷زائ- -ري أاث- -بت م- -ن
الذي ظهر عليه لعبو اŸنتخب الوطني مع بداية اŸباراة ت- - -ل ،ÚواŸث- - -اب - -رة ط - -وال
خÓله أانه منتخب من الوزن الثقيل
« خطا صضغ Òكلفنا اإ’قصضاء»
خاصسة مع الهدف األول الذي سسجل من قبل اليفواري ،Úلكن ال-تسس-ع ،Úم-ن-ح-ا األفضس-ل-ية
ول ينقصش عن أاي منتخب مشسارك
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للمنتخب ا÷زائري ،وأابناء
‘ البطولة...
،
)
ي
ر
ئ
ا
ز
÷
ا
ي
ن
ط
خ-ل-ي-ل-وزي-تشش (اŸدرب السس-اب-ق ل-ل-فريق الو
على ›ريات اŸباراة.
اŸل- -ي- -ون شس- -ه- -ي -د ونصس -ف
جريدة «الدسستور»
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خطا صسغ ‘ Òالدقيفة األخÒة من الوق
قناة ا÷زيرة:
اŸليون شسهيد».
^ مدرب كوت ديفوار خاليلوزيتشش ارجع
التونسسية :
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اإلقصس-اء ،ك-ان ب-إام-ك-ان-ن-ا حسس-م اŸب-اراة بس
جريدة
اÿسسارة امام ا÷زائر إا ¤ا◊ظ
«ا÷زائر –قق حلما طال انتظاره  20عاما»
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الفرصش العديدة التي أاتيحت لنا طيلة ا
«ا÷زائر هزت كوت ديفوار وتصضطدم
لخباراŸصسرية»:
«ا أ
نسس-ت-غ-ل ك-ل ه-ات-ه ال-ف-رصش ،ع-ل-ى ال-ع-كسش م-ن ذلك اŸن-تخب نوهت قناة ا÷زيرة الرياضسية بال‚از الكب Òالذي حققه
Ãصضر ‘ اŸربع الذهبي»
ا÷زائري عرف كيف يسستغل جميع الفرصش التي أاتيحت له ،اŸنتخب الوطني ا÷زائري ببلوغ الدور نصسف النهائي بعد
« ا÷زائر تقصضي كوت ديفوار وتصضطدم Ãصضر »
غياب عن هذا اŸربع الذهبي لفÎة دامت  20سسنة كاملة ،وضسعت جريدة «األخبار اŸصسرية» للموضسوع عنوان ا÷زائر ك-ت-بت ج-ري-دة «ال-دسس-ت-ور» ال-ت-ونسس-ي-ة « ا÷زائ-ر ه-زت ك-وت
فسسجل ثÓثة أاهداف كاملة حسسم بها اŸباراة Ÿصسلحته».
جر مفاجأاة وتقصسي كوت ديفوار من البطولة ومصسر تواجه ديفوار وتصسطدم Ãصسر ‘ اŸربع الذهبي».
تشسكيلة اŸنتخب الوطني التي خاضست قهرت كوت منذ آاخر مرة وصسل فيها اŸنتخب الوطني ا÷زائري إا ¤تف ّ
اŸربع الذهبي ‘ سسنة  1990با÷زائر أاين توج اŸنتخب ا÷زائر» .و ت -ط -رقت إا ¤ف -رح-ة ا÷زائ-ري Úب-ال-ت-أاه-ل ‘ وراح كاتب اŸقال يقول» بعدما حققت فوزا مسستحقا على
ديفوار
خ-اضش اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي م-واج-ه-ة ك-وت دي-ف-وار ب-األسس-م-اء الوطني ا÷زائري بالكاسش بفضسل هدف عجا Êالثم ‘ Úمباراة ›نونة حبسست فيها األنفاسش حتى الصسافرة األخÒة ،م -ن -ت -خب ك -وت دي -ف-وار ،ح-يث ق-دمت أافضس-ل م-ب-اري-ات-ه-ا ‘
ال-ت-ال-ي-ة :شس-اوشس-ي ،ع-ن Îي-ح-يى (رحو د ،)85ب-ل-ح-اج ،بوقرة ،النهائي أامام نيجÒيا ،كما نوهت ا÷زيرة الرياضسية باألداء إاذ قلب ا÷زائريون تأاّخرهم مرت ،Úوجاء هدف التعادل ‘ ال-ب-ط-ول-ة ،ب-ل أافضس-ل م-ب-اري-ات-ه-ا ع-ل-ى اإلطÓ-ق م-ن-ذ سسنوات
حليشش،منصسوري ،مطمور ،يبدة ،زيا( Êعبدون د ،)106مغني قبل النتيجة من خÓل تأاكيدها على أان اŸنتخب الوطني الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضسائع ،وهو اŸوضسوع الذي بعيدة ،وتفوق لعبوها على لعبو منتخب كوت ديفوار الذين
ا÷زائري ظهر بأاحسسن وجه له ‘ هذه النهائيات وأاكدوا ذهبت إاليه بي بي سسي العربية وا÷زيرة اإلخبارية بطريقة ظهروا ‘ أاسسوأا مسستوى لهم من فÎة طويلة».
(بوعزة د )91و غزال.
موقع قناة «روسسيا اليوم» :
على أاحقيتهم ‘ بلوغ اŸونديال بجنوب إافريقيا على الرغم ﬁتشسمة مفرغة من أاي تعليق أاو –ليل.
اŸدرب  :رابح سسعدان .
من حملة التشسكيك التي ضسالته بعد النطÓقة السسيئة التي
صسحيفة «الوطن السسعودية»:
«ا÷زائر –قق معجزة كروية بانغو’»
‘ اليوم اŸوا‹ من الفوز الغا‹
ط
ك-انت ل-ل-خضس-ر م-ع ب-داي-ة اŸن-افسس-ة ،ك-م-ا ” ع-رضش شس-ري-
عنون موقع قناة «روسسيا اليوم» بـ «ا÷زائر –قق معجزة
« ا÷زائر تقتل الفيله»
الصضحف ووكا’ت اأ’خبار الدولية Œمع على جدارة تاهل «اÿضضر» اŸباراة ‘ مقال ا÷زيرة الرياضسية.
قالت صسحيفة «الوطن السسعودية» و–ت عنوان ا÷زائر  ..كروية جاء فيها  ..جاءت اŸباراة ‘ غاية اإلثارة والروعة
اأجمعت الصسحف ووكالت األخبار الدولية الصسادرة ‘ اليوم
:
»
ي
لم بي سس
قناة ا أ
تقتل الفيله ⁄-يكن فوز ا÷زائر على كوت ديفوار مفاجأاة أاو وخ -اصس -ة ‘ ن -ه -اي-ة ال-وقت األصس-ل-ي م-ن-ه-ا وإازدادت اŸب-اراة
اŸوا‹ من الفوز الغا‹ على كوت ديفوار على اسستحقاق
›رد صسدفة وضسربة حظ ،بل كان مسستحقا لن اŸنتخب سس -خ -ون-ة و إاث-ارة ‘ الشس-وط Úاإلضس-اف-ي Úوخ-اصس-ة م-ن ق-ي-ل
«اÿضضر قهروا كÈياء اأ’فيال ‘ مباراة ملحمية»
اŸنتخب ا÷زائري ‘ التأاهل للمربع الذهبي من كأاسش أا·
 ⁄تتخلف قناة «األم بي سسي» ع Èموقعها اللكÎو ‘ Êا÷زائري كان األفضسل أاغلب فÎات اŸباراة ،وكان بإامكانه ا÷زائري.»Ú
اإفريقيا بانغول.
موقع»كورابيا» اŸصسرية:
اإلشس- - -ادة وال- - -ت- - -ن- - -وي- - -ه حسسمها ‘ صسا◊ه بلغة أاوفر لو ‚ح مهاجموه ‘ ترجمة
جريدة الوطن
بال‚از الكب ÒاÙقق الفرصش الكثÒة التي سسنحت لهم سسواء ‘ الوقت األصسلي أاو «ثعالب الصضحراء يصضطادون أافيال كوت ديفوار بثÓث رصضاصضات»
الكويتية:
م-ن ق-ب-ل أاشس-ب-ال اŸدرب ‘ الوقت اإلضسا‘.
كتب موقع»كورابيا» اŸصسرية بإاسسهاب عن فوز ا÷زائر على
«ا÷زائر تقتل الفيلة
راب- - -ح سس- - -ع- - -دان ح - -يث
وكالة رويÎز العربية:
ك -وت دي -ف-وار ،و–ت ع-ن-وان «ث-ع-الب الصس-ح-راء يصس-ط-ادون
وتلقنهم درسضا ‘ الكرة»
عنونت القناة ‘ موقعها
أاف -ي -ال ك -وت دي -ف-وار ب-ثÓ-ث رصس-اصس-ات وت-ت-أاه-ل إا ¤اŸرب-ع
«ا÷زائر تهزم كوت ديفوار وتبلغ اŸربع الذهبي»
ع -ن -ونت ج -ري -دة ال -وط -ن
الل - - - -كÎو« Êاÿضس- - - -ر ك-ت-بت وك-ال-ة رويÎز ال-ع-رب-ي-ة و–ت ع-ن-وان ا÷زائ-ر ‘ ق-ب-ل الذهبي بعد عشسرية سسنة على أاخر تأاهل للجزائر إا ¤اŸربع
ال-ك-وي-ت-ي-ة «ا÷زائ-ر ت-قتل
قهروا األفيال ‘ مباراة نهائي كأاسش إافريقيا بعد فوز مث 2-3 Òعلى كوت ديفوار ،الذهبي» .وأاضساف يقول كاتب اŸقال» سسيتجدد اŸوعد بÚ
ال-ف-ي-ل-ة وت-ل-ق-نهم درسسا ‘
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اسس -ت-ه-ل ﬁرر الصس-ح-ي-ف-ة اŸوضس-وع ب-ال-ه-دف ال-ب-دي-ل ال-ذي ا÷زائر ومصسر وهذه اŸرة بانغول ‘ الدور نصسف النهائي،
الكرة» ،حيث بدأا صساحب
السس-ي-ط-رة اŸط-ل-قة التي أاح -رزه ع -ام -ر ب -وع -زة ‘ ال -وقت اإلضس -ا‘ ل -ي -ق -ود م-ن-ت-خب فالفائز سسيكون له شسرف تنشسيط اŸباراة النهائية».
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موقع «»CNN
ا÷زائر للتأاهل للدور قبل النهائي لكأاسش األ· اإلفريقية
ي
«لقن اŸنتخب ا÷زائر
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لكرة القدم للمرة األو ¤منذ عشسرين عام».
«أاداء يفوق اÿيال»
‘
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وكالة األنباء الفرنسسية « :« AFP
تطرق موقع قناة «سسي أان أان» إا ¤فوز ا÷زائر على كوت
ال- -واق -ع -ي -ة والÎك -ي -ز ألن
وه -و م -ا م-ك-ن اŸن-ت-خب
لول مرة منذ  20عاما» دي- -ف- -وار ،وذك- -رت «أاداء ي- -ف- -وق اÿي- -ال» كشس- -ف اŸن- -ت -خب
ال -وط -ن -ي ا÷زائ-ري م-ن «ا÷زائر إا ¤نصسف النهائي أ
م- - -ع- - -ن- - -وي - -ات «ث - -ع - -الب
أاداء مباراة بطولية “كن ذكرت وكالة األنباء الفرنسسية «  « AFPا÷زائر إا ¤نصسف ا÷زائ-ري ع-ن وج-ه-ه ا◊ق-ي-ق-ي ،وأازاح أاف-ي-ال ك-وت دي-فوار،
لعÓم العربية أاشسادت بالفوز
^ وسسائل ا إ
الصس-ح-راء»  ⁄ت-ه-ت-ز ع-لى
 ...يتبلع
م-ن خÓ-ل-ه-ا م-ن اق-تطاع النهائي ألول مرة منذ  20عاما....وهي اŸرة األو ¤التي ليحقق فوزا دراماتيكيا».
التاريخي على كوت ديفوار
ال -رغ -م م -ن ت -خ -ل-ف-ه-م ‘

ثقـ ـ ـ ـ ـ ـف نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسسك
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إعدإد :كر Ëمهدي

‘ مثل هذإ إليوم من سسنة  ،2017بدأإت « ويكيليكسض» بنشسر
سسلسسلة وثائق وُمسستندإت –ت عنوإن «ڤولت  ،»7وقبل إن
نÎككم مع إركان عدد إليوم ’ ،تنسسوإ Ãرإسسلتنا ع ÈإŸوقع
إ’لكÎو Êإلتا‹،maddikarim@gmail.com :
فموإضسيعكم تنور صسفحتنا وإنتقادإتكم تزيد من عزÁتنا
لنكون عند حسسن ظنكم ،وكما تعود” ‘ كل عدد ،نبدأإ
صسفحتنا على بركة إلله بدعاء إليوم.

إلسسوؤإل :من هو مسسجل
ه-دف إوŸب-ي إŸدي-ة ‘ ن-هائي
كاسض إ÷زإئر سسنة  1995أإمام
شسباب بلوزدإد؟
إ÷--وإب :مسس -ج -ل ه -دف اوŸب-ي
اŸدية ‘ نهائي كاسس ا÷زائر سسنة
 1995أامام شسباب بلوزداد ،هو ابن
م-دي-ن-ة ال-ع-ف-رون ك-م-ال جحمون ‘
آاخر دقيقة من الشسوط اأ’ول بقذفة
ق -وي-ة م-ن ب-ع-د  35مÎا ،خ -ادع ب-ه-ا
حارسس الشسباب مÈوك رحمه الله،
علما ان اللقاء انتهى بفوز الشسباب
.1/2

ـ ـ ـ ـ كلمات ومعا Êـ ـ ـ ـ

^ إذإ كان جمال إلرجل يجذب بعضض
إل--نسس-اء ،ف-إان م-ع-ظ-م-ه-ن ي-ب-ح-ث-ن ‘
إلرجل عن رجولته ’ عن جماله.
^ إذإ م--ي--ز إل-رج-ل إŸرأإة ب Úج-م-ي-ع
إلنسساء فذلك هو إ◊ب ،وإذإ إصسبحن
إل-نسس-اء ج-م-ي-ع-ا ’ ي-غ-ن Úإل-رجل ما
تغنيه إمرأإة وإحدة فذلك هو إ◊ب.
^ إذإ إبتسسمت إŸرأإة للرجل ‘ إلطريق
جرى خلفها ،وإذ إبتسسم إلرجل للمرأإة
“نت إن يجري خلفها.
^ إذإ إخ-ف-ق إل-رج-ل ب-ا◊ب “ن-ى إن
ي--ع--يشض إع--زب--ا ط--وإل ح-ي-ات-ه ،وإذإ
أإخ-----ف-----قت إŸرأإة ب----ا◊ب أإسس----رعت
وتزوجت أإول رجل تلقاه.
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رقم إليوم:

مارسض:

 - 1792جون هÒشسل ،عا ⁄رياضسيات وفلكي إا‚ليزي.
 - 1857يوليوسس فاغ Ôفون يورغ ،طبيب ‰سساوي حاصسل على
جائزة نوبل ‘ الطب عام .1927
 - 1938ديفيد بلتيمور ،عا ⁄بيولوجيا أامريكي حاصسل على
جائزة نوبل ‘ الطب عام .1975
 - 1960إايفان ليندل’ ،عب كرة مضسرب أامريكي.
 - 1970ريتشسل وايز‡ ،ثلة إا‚ليزية.
 - 1971بي Îسسارسسجارد‡ ،ثل أامريكي.
 - 1975حنان ترك‡ ،ثلة مصسرية.
 - 1977جانلوكا غرافا’ ،عب كرة قدم إايطا‹.
 - 1978أارماندو وو‹ ،سسياسسي أامريكي.
 - 1983مانوتشسو غونكالفز’ ،عب كرة قدم أانغو‹.
 - 1984ماتيو فÓميني’ ،عب كرة قدم فرنسسي.
 - 1987حا” بن عرفة’ ،عب كرة قدم فرنسسي.
 - 1992فانيسسا بونسس ،عارضسة أازياء مكسسيكية ،وملكة جمال
العا.2018 ⁄

عمر بÎوÊ

ق-ب-ل سس-ن-ة م-ن أاول ل-قب ق-اري ل-ل-مولودية
عام  ،1976كان منتخبنا الوطني قد توج
ب -اŸي -دال -ي -ة ال -ذه -ب-ي-ة ‘ دورة اأ’ل-ع-اب
اŸت-وسس-ط-ي-ة ال-ت-ي ج-رت ب-بÓ-دن-ا ،ح-يث
“كن بطرو Êمن إانقاذ الفريق الوطني
من هزÁة وشسيكة بفضسل اللقطة
التاريخية التي سسجل بها بطروÊ
ه - -دف ال - -ت - -ع- -ادل ‘ اأ’ن- -ف- -اسس
اأ’خÒة م -ن ال -ل-ق-اء ،ال-ذي رفضس
ال-رئ-يسس ب-وم-دي-ن م-واصسلة اللقاء
اإ ¤أاخ -ره خشس -ي -ة ان ي-ق-ف وق-ف-ة
اإج Ó-ء ل -ي -ح-ي-ي ال-ع-ل-م ال-ف-رنسس-ي
ال- -ذي ك- -ان سسÒف -ع ب -ع -د ن -ه -اي -ة
اللقاء.
ل- -ك -ن م -ا ان ه -م ب -وم -دي -ن ع -ل -ى
اÿروج من ملعب  5جويلية ،حتى
“ك-ن ال-ق-زم ب-ط-رو Êم-ن ت-ع-ديل
ال -ن -ت-ي-ج-ة ‘ ،وقت ج-د حسس-اسس،
بفضسل اللقطة الفردية التي كان
ب -ط -رو Êيشس -ت-ه-ر ب-ه-ا ،ح-يث ه-ز
شسباك ا◊ارسس الفرنسسي بهدف
رائع ،أانقذ به منتخبنا الوطني من
خسس -ارة وشس -ي -ك -ة ،ل-ي-ل-ج-ا ب-ع-ده-ا
اŸن -ت -خ -ب Úإا ¤ال -وقت اإ’ضس -ا‘
ال-ت-ي اب-تسس-مت Ÿن-ت-خ-بنا الوطني
ب -ع -د تسس -ج -ي -ل ب -ن ق -ادة ال-ه-دف
الثالث وا’نتصسار.

هي اŸدة الزمنية با’شسهر التي سسيغيب
عنها الدو‹ ا÷زائري هشسام بوداوي عن
اÓŸعب ع -قب ت -ع -رضس -ه إ’صس -اب-ة رف-ق-ة
ن- -ادي- -ه ن- -يسس أام- -ام ران ضس- -م- -ن ال- -دوري
الفرنسسي اأ’ربعاء اŸاضسي

فتاة –طم  15سسيارة
‘ و ق ت وا ح د

‘ واق- -ع- -ة غ- -ري- -ب- -ة ،ان -تشس -رت ع Èم -نصس -ات
ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ‘ اأ’ردن ،ق-امت ف-تاة
بتحطيم زجاج  15سسيارة دفعة واحدة .و‘
ال-ت-ف-اصس-ي-ل ال-ت-ي ذك-رت-ه-ا ال-ت-قارير الصسحافية
هناك ،فقد أافادت وسسائل إاعÓم أاردنية ،بأان
اأ’جهزة اأ’منية أالقت القبضس على فتاة يشستبه
بتحطيمها لزجاج  15سسيارة ،كانت مركونة ‘
ا◊ي الشسرقي Ÿدينة إاربد ،شسما‹ البÓد.
ت -ع -ود ت-ف-اصس-ي-ل ال-قصس-ة ،إان-ه ف-وج-ئ أاصس-ح-اب
السسيارات التي كانت ‘ اŸكان بصسراخ الفتاة،
و–ط- -ي -م -ه -ا زج -اج اŸرك -ب -ات ب -اسس -ت -خ -دام
ا◊ج -ارة ،رغ -م ﬁاول -ت-ه-م وق-ف-ه-ا ع-ن اأ’م-ر
الغريب الذي قامت به.
وفقاً Ÿوقع رؤويا ،فإان اأ’جهزة اأ’منية ضسبطت
الفتاة ،وقد قام أاصسحاب السسيارات اŸتضسررة
بتقد Ëشسكوى بحقها .و ⁄يتم الكشسف عن
دواف -ع ال -ف -ت -اة ال -ت -ي أاشس-ارت م-واق-ع إاخ-ب-اري-ة
أاردنية إا ¤اقتيادها إا ¤أاحد اŸراكز اأ’منية،
وبأانه سسيتم –ويلها إا ¤القضساء للمحاكمة.
وتناقل رواد مواقع التواصسل ا’جتماعي عددا
م -ن الصس -ور ل-لسس-ي-ارات ال-ت-ي ق-ال-وا ع-ن-ه-ا إان-ه-ا
–طمت على أايدي الفتاة التي  ⁄يكشسف عن
اسس - -م - -ه- -ا ،م- -ع اإ’شس- -ارة ف- -ق- -ط إا ¤أان- -ه- -ا ‘
العشسرينيات من عمرها.

ـــــــ تصسريح إليوم ــــــــــ

ــــــــــــ ‘ إلصسميم

^ ُرsب رجٌل وسسيٌم غﬁ Òبوب ،وُرsب رجل وسسيم ﬁبوب غ Òمهيب  ،وُرsب رجل وسسيم يحبه الناسس
ويهابونه وهو ’ يحب الناسس و’ يعطف عليهم و’ يبادلهم الوفاء.
^ اسستوفى ﬁمد صسلى الله عليه وسسلم فقد شسمائل الوسسامة واÙبة والعطف على الناسس ،فكان على
ما يختاره واصسفوه وﬁبوه  ،وكان نعم اŸسسsمى باıتار.
^ كن شسريًفا أاميًنا ’ ،أ’ن الناسس يسستحقون الشسرف واأ’مانة ،بل أ’نك اأنت ’ تسستحق الضسعة واÿيانة.
^ اŸرضس أاُ ⁄مذِل ’ ُيحتمل  ،لكن اŸوت ينهى كل شسيء .
^ إاننا نقرأا لنبتعد عن نقطة ا÷هل ’ ،لنصسل إا ¤نقطة العلم.
^ خÓصسة التجارب كلها ‘ ا◊ب أانك ’ –ب ح Úتختار و’ تختار ح– Úب.
^ القضساء والقدر ح Úنولد وح Úنحب وح‰ Úوت.
^ ليسس اŸهم أان تكون ‘ النور كي ترى،اŸهم أان يكون ما تود رؤويته موجود ‘ النور.

إبتسسم معنا

غادر أاحدهم منزله وهو يصسرخ« :إا◊قو Êيا عا ⁄اإ◊قو Êيا ناسس حماتي تريد ان
ترمي نفسسها من الشسباك إا◊قو Êباإ’سسعاف».
سسمعه صساحبه فقال له« :وŸا كل هذا الصسراغ؟ فأاجابه« :حماتي تريد ان ترمي نفسسها من الشسباك».
فرّد عليه صسديقه قائ ً
« :Óإا ¤هذه الدرجة ان منزعج» ،فرّد عليه« :الشسباك  ⁄ينفتح».

«سسعيدا جدا
ب -ال -ع-ودة إا¤
التدريبات
بعد غياب دام
أاك Ìم- - - - - - - - - - -ن
شس-ه-ري-ن ،بسسبب
م- -ع- -ان- -ات- -ي م -ن
إاصس- -اب -ة صس -ع -ب -ة،
Áك- -ن- -ن -ي ال -ق -ول
اآ’ن أان زواري عاد
إا ¤ال- - -ت- - -دري- - -ب - -ات..
سس- - -أاخضس- - -ع غ- - -دا ل - -ب - -عضس
ا’خ -ت -ب -ارات رف -ق -ة ا÷ه-از
الطبي ،وبعد ذلك سسÔى إان
ك -نت ق -ادرا ع -ل -ى ا’ن-ت-ظ-ام ‘
التدريبات ا÷ماعية أام ’ ،كل
شسيء يسس Òعلى ما يرام ،وأا“نى
أان أا‚ح ‘ اسس-ت-ع-ادة ج-اه-زي-تي
‘ أاق -رب ف -رصس -ة ‡ك -ن -ة ،ح-ت-ى
أاق- -دم اإ’ضس- -اف- -ة اŸرج -وة م -ن -ي
للفريق».
عبد إلكر Ëزوإري (’عب
إ–اد إلعاصسمة)
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مارسض:

 - 1862ا◊رب اأ’ه- -ل- -ي- -ة اأ’م- -ري -ك -ي -ة :ج -يشس ا’–اد ي -ه -زم -ون ج -يشس
الكونفدرالي ‘ Úموقعة بيا ريدج ‘ أاركنسساسس.
 - 1876أالكسسندر غراهام بيل يحصسل على براءة اخÎاع على اخÎاعه الهاتف.
 - 1886إانشس -اء م -دي -ن-ة ’ب-ري-ا ‘ و’ي-ة اأ’م-ازون ب-الÈازي-ل ل-تصس-ب-ح ال-ي-وم
مقا ط عة ’بريا.
 - 1912أاعلن روال أاموندسسن أانه اسستطاع الوصسول إا ¤أابعد نقطة ‘ القطب
ا ÷نوب ي ‘  14دي سسم .1911 È
 - 1942القوات الÈيطانية –تل إاثيوبيا وذلك أاثناء ا◊رب العاŸية الثانية.
 - 1945قوات ا◊لفاء تع Èنهر الراين ،والقوات اأ’مريكية تدخل أاŸانيا
وذل ك ‘ ا ◊ر ب ال عا Ÿية الثانية.
 - 1945ا◊رب ال-ع-اŸي-ة ال-ث-ان-ي-ة :ال-ق-وات اأ’م-ري-ك-ي-ة تسس-ت-و‹ على جسسر
لو ديندور ف على ن هر راي ن.
 - 1950ا◊رب الباردة :ا’–اد السسوفيتي ينكر أان كÓوسس فوخسس جاسسوسسٌ له.
 - 1951ا◊رب ال -ك -وري-ة :ق-وات اأ’· اŸت-ح-دة ب-ق-ي-ادة ف-ري-ق أاول م-اث-ي-و
ريد جوا ي تت عد ى على قوا ت صسينية.
 - 1962افتتاح أاول جلسسة من جلسسات مفاوضسات إايفيان التي أادت إا¤
اسستقÓل ا÷زائر.
 - 1968ح-رب ف-ي-ت-ن-ام :ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة وج-يشس ج-ن-وب ف-ي-ت-نام يبدؤوون
عملية ترونغ كونغ دينه من أاجل اخراج قوات فيت كونغ من مدينة مي ثو.
 - 1979الرئيسس اأ’مريكي جيمي كارتر يقوم بأاول زيارة لرئيسس أامريكي إا ¤مصسر.
 - 1989إاي-ران ت-ق-ط-ع عÓ-ق-ت-ه-ا ال-دب-ل-وم-اسسية مع اŸملكة اŸتحدة بسسبب
سسلما ن رشسد ي وروايته ا Ÿث Òة لل جد ل.
 - 2009تصسميم التلسسكوب الفضسائي كبلر من أاجل اسستكشساف كوكب أارضسي
آاخر يسستطيع البشسر العيشس فيه.
 - 2017ويكيليكسس تنشسر سسلسسلة وثائق وُمسستندات –ت عنوان «ڤولت »7
تُ-ن-صس ع-ل-ى Œسسسس وك-ال-ة اُŸخ-اب-رات اŸرك-زsي-ة اأ’م-ري-كsية على الهواتف
وال-ت-ل-ف-ازات ال-ذكs-ي-ة وب-عضس ُم-تصس-ف-حات شسبكة اإ’نÎنت باسستخدام أانظمة
ت شس غيل ها.

منتخب الÈازيل

يحمل منتخب الÈازيل الرقم
القياسسي ‘ عدد الفوز بكأاسس
العا ⁄والتي بدأات ‘ -7-13
‘ ال- - -ع- - -اصس - -م - -ة
1930
ا’وروغ-وان-ي-ة م-ون-ت-ي-ف-ي-دي-و وال-ت-ي ت-ق-ام كل أاربعة سسنوات خمسس مرات
أاعوام  ،2002 ،1994 ،1970 ،1962 ،1958فيما يأاتي اŸنتخب Úا’يطا‹
واأ’Ÿا ÊباŸركز الثا Êبعد فوز كل منهما باللقب أاربع مرات مرات.

^ هل تعلم أان أاول حكم عربي يدير
مباراة ‘ نهائيات كأاسس العا ⁄هو
ا◊كم اŸصسري يوسسف ﬁمد وكان
ذلك ‘ مونديال إايطاليا .1934
^ ه - -ل ت - -ع - -ل - -م أان أاول ح - -ك- -م أادار
نهائيات كأاسس العا ⁄هو ا’ورغوياÊ
لومباردي سسنة ( ،)1930وهل تعلم أان
أاك Ìمشس -ارك -ة ◊ك -م ‘ اŸب -اري -ات
ك- -انت ل- -ل- -ح- -ك -م اÛري ج -وزي -ف
ماغيار حيث اسستمرت مدة –كيمه
Ÿا يقارب  50عامًا.
^ هل تعلم ان اك Èحارسس حافظ على
نظافة شسباكه هو ا’‚ليزي بي Îشسيلتونفي عشسر مباريات من خÓل ثÓث
بطو’ت لكأاسس العا ،⁄حيث لعب شسيلتون  17مباراة ب Úعامي .1990-1982
^ هل تعلم ان اŸنتخب ا’ورغوايا Êاول من توج بكاسس العا ⁄سسنة
 1930على حسساب ا’رجنت.Ú
^ هل تعلم ان اول مونديال لعبها ا÷وهرة السسوداء بيلي كان سسنة
 1958بالسسويد عن عمر  17سسنة وبضسعة أاشسهر ،وتوج بكاسس العا.⁄

ــــ إقرإ وأإعت ^ Èإا‰ا ينقضس اإ’سسÓم ُعرَوًة ُعرَوة من
نشسأا ‘ اإ’سسÓم و ⁄يعرف ا÷اهلية.
^ بإاخوان الصسدق تعشس ‘ كنفهم فإانهم زينة ‘ الرخاء وعدة ‘ البÓء.
^ اع-ت-زل ع-دوك ،و’ تصس-حب ال-ف-ج-ار ف-ت-ت-ع-ل-م م-ن ف-ج-ورهم .واحذر
صسديقك إا’ اأ’م Úو ’ أام Úاإ’ من خشسي الله.
^ إان القوة ‘ العمل اأ’ تؤوخروا عمل اليوم لغد فإانكم إاذا فعلتم ذلك
تداركت عليكم اأ’عمال .
Óخرة  ،فاختاروا أامر
^ إاذا ُخِÒتم ب Úاأمرين أاحدهما للدنيا واآ’خر ل آ
اﻵخرة على أامر الدنيا .
^ الدنيا تفنى وإان ﻵاخرة تبقى  ،كونوا من الله على وجل ،وتعلموا كتاب
الله فإانه ينابيع العلم وربيع القلوب
^ ’ ُتمت علينا ديننا أاماتك الله.
^ ضسع أامر أاخيك علي أاحسسنه ؛ حتى يجيئك منه ما يغلبك علي ظنك.
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زأحم أ÷زأئري رياضس
ﬁرز ‚م م - - -انشسسسÎ
سس -ي -ت -ي زم -ي -ل -ه رح -ي-م
سسÎل-ي-ن-غ ع-ل-ى صس-دأرة
ت - -رت - -يب أفضس- -ل ‚وم
أل- - -دوري إٔ’‚ل - -ي - -زي
خÓل آأخر  6جو’ت.
وأح- -ت- -ل ري- -اضس ﬁرز
أŸركز ألثا ‘ Êقائمة
أفضس - -ل ‚وم أل - -دوري
أإ’‚ل-ي-زي أŸم-ت-از ‘
أ÷ -و’ت أل-ـ 6أأ’خÒة
من أŸسسابقة ، ،وذلك
وف- -ق- -ا ل -لÎت -يب أل -ذي
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ألُيسسرى ألسسحرية ُمعد’ وصسل لـ 7.68درجة من  ،10بفارق 0.23
درجة عن سسÎلينغ ألذي حصسل على  7.91درجة من ‘ ،10
ت-ق-ي-ي-م ي-كشس-ف أه-م-ي-ة أل-ث-ن-ائ-ي ‘ أل-ق-اط-رة أ’أم-ام-ي-ة أل-نارية
Ÿانشسسس Îسسيتي .ويوضسح ذلك أ’مر ‘ نفسس ألوقت ألعودة
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Ÿخيب أمام ليفربول
ُ
‘ قلعة «أنفيلد رود» .ويأاتي توأجد ﬁرز كثا Êأفضسل ‚وم
ألÒÁÈل -ي -غ ‘ أل-فÎة أ’أخÒة ل-ي-زي-د م-ن ح-دة ألضس-غ-ط ع-ل-ى
م -درب -ه أإ’سس -ب -ا Êب -يب غ -وأردي -و’ ،أل -ذي سس -ي -ك -ون ُم -ط -ال-ب-ا
با’عتماد على ‚مه من جديد بصسفة أسساسسية ،خÓل ألديربي
Ÿرتقب أمام مانشسسس Îيونايتد ،أليوم أأ’حد.
أُ

اŸلياردير موتسصيبي يقود الكرة اإ’فريقية
أع-ل-ن أ’–اد أ÷ن-وب أف-ري-ق-ي ل-ك-رة أل-ق-دم ف-وز ب-ات-ريسس م-وتسس-ي-ب-ي ،م-الك ن-ادي ماميلودي صسندأونز،
برئاسسة أ’–اد أأ’فريقي لكرة ألقدم.
كان من أŸقرر أن Œرى أنتخابات أ’–اد أأ’فريقي لكرة ألقدم ،يوم أ÷معة أŸقبل ،للتعرف على من
سسيحل ﬁل أŸلغاشسي أحمد أحمد ،ألذي ” إأيقافه من قبل أÙكمة ألرياضسية Ÿنصسبه ،وألذي رفضس
أÛلسس ألتنفيذي للكاف ترشسحه.
ونشسر أ’–اد أ÷نوب أفريقي لكرة ألقدم ،ع Èحسسابه ألرسسمي على موقع ألتوأصسل أ’جتماعي «توي،»Î
بيانا قال فيه« :أ÷نوب أفريقي باتريسس موتسسيبي بات رئيسسا ل–Óاد أأ’فريقي لكرة ألقدم ،بعدما
أنسس-حب ج-م-ي-ع أŸن-افسس Úل-ه» .م-وتسس-ي-ب-ي ك-ان ي-نافسس  3م -رشس-ح Úع-ل-ى م-نصسب رئ-يسس أ’–اد
أأ’ف-ري-ق-ي ل-ك-رة أل-ق-دم؛ وه-م أوجسس-ت Úسس-ي-ن-ج-ور ،رئ-يسس أ’–اد ألسس-ن-غا‹ ،وجاك أنوما،
أل-رئ-يسس أل-ف-خ-ري ل–Ó-اد أإ’ي-ف-وأري ،وأح-م-د ول-د ي-ح-ي-ى ،رئ-يسس أ’–اد
أŸوريتا .Êصس-ح-ي-ف-ة «ت-اÁز» أل-زأم-ب-ي-ة ،كشس-فت ،ألسسبت ،عن عقد
ج -ي -ا Êإأن -ف -ان -ت -ي -ن -و ،رئ -يسس أ’–اد أل -دو‹ ل -ك -رة أل-ق-دم ،م-ع
أŸرشسح Úعلى منصسب رئيسس أ’–اد أأ’فريقي لكرة ألقدم،
أتفاقا ،أ÷معةُ ،عرف باسسم «بروتوكول ألرباط».
وي-نصس أ’ت-ف-اق ع-ل-ى ت-و‹ م-وتسس-ي-ب-ي أل-رئ-اسس-ة ،ب-ي-ن-ما ُيعÚ
أوغوسست Úسسينغور وأحمد ولد يحيى نائب Úللرئيسس.
وبعد أ’تفاق ،أعلن كل من أوجسست Úسسينجور وأحمد ولد
يحيى أنسسحابهما من ألسسباق على منصسب رئيسس أ’–اد
أأ’فريقي لكرة ألقدم ،وفقا Ÿا كشسفت عنه تقارير صسحفية.
أنسس -ح -اب سس -ي -ن-غ-ور وول-د ي-ح-ي-ى ج-اء ب-ع-د ي-وم وأح-د م-ن
أنسس-ح-اب ج-اك أن-وم-ا ،عضس-و أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة للفيفا
سسابقا ،من ألسسباق ،أ÷معة.
ُيذكر أن موتسسيبي هو أحد أغنى رجال ألقارة ألسسمرأء،
حيث أكدت Ûلة «فوربسس» أŸتخصسصسة ‘ أ’قتصساد
أن ثروته تقدر بـ 2.4مليار دو’ر ،وهو ما يجعله يحتل
أŸركز ألعاشسر ‘ قائمة أغنى أغنياء ألقارة أأ’فريقية.

ريال مدريد Áهل راموسس فرصصة أاخÒة
حتى نهاية مارسس لتجديد التعاقد

لربعاء
أمل بوسسعادة  2-0أمل أ أ

ريـ ـ ـ ـاضس  ﬁـ ـ ـرز يضصغـ ـ ـ ـ ـط علـ ـ ـى
غوارديو’ بصصدارة النجوم

كشسفت تقارير صسحفية إأسسبانية ،أمسس ألسسبت ،أن نادي ريال مدريد أإ’سسبا Êحدد مهلة لقائده
سسÒجيو رأموسس لتحديد موقفه من Œديد تعاقده مع ألفريق ،حيث ينتهي عقده مع أŸلكي
بنهاية أŸوسسم أ÷اري  ،2021-2020وبإامكانه ألرحيل ›انًا عن ألفريق.
وب -حسسب صس -ح -ي -ف -ة «م-ارك-ا» أإ’سس-ب-ان-ي-ة ،ف-إان ري-ال م-دري-د ح-دد م-وع-دأ ل-ل-م-دأف-ع أإ’سس-ب-اÊ
لÓسستقرأر حول Œديد تعاقده مع ألفريق من عدمه ،وأكدت ألصسحيفة أن ريال مدريد حدد
موعدأً حتى نهاية شسهر مارسس أ÷اري ،إ’بÓغ إأدأرة ألفريق برئاسسة فلورينتينو بÒيز ،بقرأره
ألنهائي بشسأان Œديد عقده.
وأكدت ألصسحيفة أن ألعÓقة ب Úرأموسس وبÒيز رئيسس ألنادي وهناك سسÓسسة فى ألتفاوضس بÚ
ألطرف ،Úإأ’ أن أŸدأفع أıضسرم  ⁄يحسسم قرأره بشسكل وأضسح حتى أآ’ن.
وبادر ريال مدريد بتقد Ëعرضس لتجديد تعاقد رأموسس قائد ألفريق Ÿدة عام وأحد مع خيار
ألتمديد لعام آأخر.
وأشسارت ماركا أإ ¤أن ريال مدريد يرغب ‘ معرفة ألقرأر ألنهائي بشسأان Œديد عقد رأموسس
من عدمه ،حتى يتمكن من إأيجاد بديل له فى سسوق أ’نتقا’ت ،ويعد ديفيد أ’با ’عب بايرن
ميونيخ أأ’Ÿا ،Êوألذي أعلن رحيله بنهاية أŸوسسم عن ألفريق ألبافاري ،أبرز أأ’سسماء
أŸرشسحة لÓنضسمام للفريق أŸلكي فى ألصسيف فى حال رحيل ألقائد رأموسس.
ويكثف سسÒجيو رأموسس حاليًا من تدريباته ألتاأهيلية للحاق Ãوقعة ألديربي
ضسد أتلتيكو وأŸقرر أإقامتها غدأ ،ضسمن منافسسات أ÷ولة ألـ  26من
مسسابقة ألليجا علي ملعب «وأند ميÎوبوليتانو».
وتعرضس رأموسس ’إصسابة فى ألركبة أجÈته على أÿضسوع لعملية
ج -رأح -ي -ة ،م -ا أدى أإ ¤غ -ي -اب-ه م-ن-ذ ي-ن-اي-ر أŸاضس-ى ع-ن صس-ف-وف
أŸل -ك-ي ،وف-قً-ا Ÿا نشس-ره م-وق-ع «دي-ف-نسس-ا سس-نÎأل» ،ف-اإن ق-ائ-د
أŸرينجي يوأصسل عملية ألتعا‘ من أإصسابة ألركبة ،ويشسعر
ب -ت -حسس -ن م -ل -ح-وظ ق-د Áن-ح-ه ف-رصس-ة أل-ت-وأج-د ‘ م-ب-ارأة
ألديربي.

أارتيتا« :أاحتاج أان يشصرح ‹ أاحد
م ـ ـ ـا ه ـ ـ ـي ركلـ ـ ـ ـة ا÷ ـ ـ ـ ـزاء»
ع Èأإ’سسبا Êميكيل آأرتيتا
أŸدي- -ر أل- -ف- -ن- -ي ل -ف -ري -ق
أرسس -ن -ال ،ع-ن خ-ي-ب-ة أم-ل-ه
ب-ع-د أل-ت-ع-ادل م-ع مضس-ي-فه
بÒنلي بهدف لكل منهما
ف-ى أŸب-ارأة أل-ت-ى ج-م-عت
أل -ف -ري-ق Úأمسس ،ألسس-بت،
ضسمن منافسسات أ÷ولة ألـ
 27م-ن مسس-اب-ق-ة أل-دوري
أإ’‚ل-ي-زي ،وأل-تي أقيمت
علي ملعب «تÒف مور»،
م -ن -ت-ق-دأ ح-ك-م أŸوأج-ه-ة
لعدم أحتسساب ركلة جزأء
ل -ل-غ-ان-رز .وق-ال أرت-ي-ت-ا ‘
تصس -ري -ح -ات ع-قب ن-ه-اي-ة
أŸب-ارأة «:ع-ن-دم-ا ت-ك-ون مسس-ي-طً-رأ ‘ م-ث-ل ه-ذه أل-ل-حظات ‘
أللقاء فعليك تسسجيل هدف Úأو ثÓثة من أجل إأنهاء أأ’مر،
أهديناهم هدف ألتعادل ،وهذأ أأ’مر يحدث ‘ كرة ألقدم،
ولكن ألفرصسة ألوحيدة ألتي سسنحت لبÒنلي كانت من فريقنا».
وتابع أرتيتا« :عندما تفشسل ‘ تسسجيل فرصسك ألكبÒة ،عندما
تهدي أÿصسم فرصسة للتسسجيل أمام أŸرمى وعندما ’ تأاتي
قرأرأت أ◊كم ‘ صسا◊ك عندما –تاجها فإان أ’نتصسار ‘
عدة لقاءأت ‘ ألدوري أŸمتاز يصسبح أمر معقد» .ووأصسل:
«حسسناً يجب أن نكون أك Ìقسساوة نظرأً لوجود موأقف مفتوحة
صسنعناها ،وأنشسأانا موأقف وأحد مقابل وأحد وتدأخÓت ‘
أŸرب -ع أŸك -ون م -ن سس -ت -ة ي -اردأت وضس -رب -ن -ا أل-ق-ائ-م و” م-ن-ع
تسسديدة عندما ُهزم أ◊ارسس ولكن هذأ ما هو عليه».
وأكمل أإ’سسبا« :Êمن ألوأضسح أنه مكان صسعب للعب فيه على
أرضسية صسعبة ،بشسكل عام إأذأ  ⁄نسسجل ألفرصس ألكبÒة ألتي
سسنحت لنا ونعطي هدف للخصسم و’ ُيتخذ ألقرأر عندما تكون
ركلة جزأء وأضسحة فسسيكون أأ’مر معقدأً للغاية».

«الزرڤا» تعود بكامل الزاد من بوسصعادة
عرفت أŸوأجهة ألتي جمعت ب Úألفريق أŸسستضسيف
أم-ل ب-وسس-ع-ادة و ضس-ي-ف-ه أم-ل أأ’رب-ع-اء ◊سس-اب أ÷ول-ة
أل -رأب -ع-ة م-ن أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أل-ث-ان-ي-ة ه-وأة ب-دأي-ة
ﬁتشسمة من ألفريق Úوكان ألربع سساعة أأ’ول مرحلة
جسس أل -ن -بضس م -ن ق -ب -ل أŸدرب Úو أن-حصس-ر أل-ل-عب ‘
وسسك أŸيدأن مع تفوق طفيق للفريق ألضسيف .

كفي يفوت على فريقه افتتاح ›ال التهديف

ك-انت أل-ف-رصس-ة م-وأت-ي-ة ل-ف-ري-ق أم-ل أأ’رب-ع-اء م-ن أجل
أف -ت -ت -اح ›ال أل-ت-ه-دي-ف ‘ أل-دق-ي-ق-ة  25ع-ن ط-ريق
أŸهاجم كفي ألذي تلقي كرة عرضسية من زميله أيت
ع -ل -ي ح -يث روضس أل -ك -رة ب -ط-ري-ق-ة ذك-ي-ة دأخ-ل  18و
بتسسديدة قوية لكن أ◊ارسس بوقاسسم كان باŸرصساد
مفوتا عليه فرصسة تسسجيل أإ’صسابة أأ’و‹ .

دحو يضصع الزرقا ‘ اŸقدمة

وأصس -ل أشس -ب-ال أŸدرب ب-وف-ن-ارة ›ه-ودأه-م م-ن أج-ل

ألوصسول إأ ¤شسباك ألفريق أÙلي و ‘ ألدقيقة 40
ب-ع-د ع-م-ل ج-م-اع-ي م-نسس-ق ل-تصس-ل أل-ك-رة إأ ¤م-توسسط
أŸيدأن دحو و ألذي بدوره بتسسديدة ﬁكمة من خارج
 18وضسعها ‘ شسباك أ◊ارسس بوقاسسم مانحا فريقه
هدف ألتقدم بطريقة رأئعة  ،و  ⁄ينتظر أ◊كم نسسيب
ك -ثÒأ ل -ي-ع-ل-ن ع-ن ن-ه-اي-ة ألشس-وط أأ’ول ب-ت-ق-دم لصس-ال-ح
ألزوأر .

شصويح ينقذ فريقه من هدف التعادل

ألشس -وط أل -ث-ا Êدخ-ل أل-ف-ري-ق أÙل-ي ب-ن-ي-ة أل-ع-ودة ‘
أŸبارأة حيث ‘ ألدقيقة  50كانت ألفرصسة Ÿوأتية
ل-ل-م-ه-اج-م زع-ب-وب ل-ك-ن خÈة أ◊ارسس شس-وي-ح صس-ن-عت
أل -ف -ارق و ح -ول أل -ك -رة أ‹ أل -رك -ن -ي -ة ورÃا أل-ف-رصس-ة
ألوحيدة ألتي –صسل عليها ألفريق أŸسستضسيف

البديل عبدو يضصيف الثا Êويؤومن الفوز

عرف أشسبال أŸدرب بوفنارة خÓل أŸرحلة ألثانية

كيف يسس Òبقية أطوأر أŸوأجهة حيث أعتمد زمÓء
ألقائد رأيت على خطة ﬁكمة من خÓل أ’حتفاظ
بالكرة و ألسسرعة ‘ أللعب ألذي كلل ‘ نهاية أŸبارأة
من هجوم معاكسس و بعد فتحة من أ÷هة أليمني من
طرف أيت علي ألذي وضسع ألكرة فوق رأسس ألبديل

عبدو و برأسسية ﬁكمة يضسيف ألهدف ألثا Êألذي كان
قاتل و مسستحق أ’بناء بوفنارة و ألذي سسمح لهم بالعودة
ب-ال-زأد ك-ام-ل م-ن ب-وسس-ع-ادة ل-ي-ع-ل-ن ب-ع-دها أ◊كم على
نهاية أŸبارأة ألتي سسارت ‘ أŒاه وأحد .
¢S . ¢ùfƒj

