زي ـدان يري ـد ﬁرز ‘ ريال مدريد Óÿفة هـازارد!

بلومي« :القانون
حرمني من اإلحÎاف
‘ نادي برشسلونة
سسنة »1981

بلماضسـ ـ ـ ـ ـ ـي صسن ـ ـ ـ ـ ـع
منتخب Úللجزائر..
وﬁرز األفضسل
بإاف ـ ـريقي ـ ـ ـ ـا

ا أ
’ربعاء  ١٠مارسس  ٢٠٢١اŸوافق لـ  ٢٥رجب  ١44٢هــ ^ العدد  ^ ١١٣ :الثمن ٢٥ :دج

أجرى عملية جرأحية ناجحة ‘ روما ويغيب ما ب 5 Úإأ 6 ¤أششهر

غÓم ‚ ..ـم رائـ ـع ومسستقب ـل ضسائـ ـع
ﬁرز ،قديورة،وناسس ،ميليك ،إانسسيني
و‚وم آاخرين يتضسامنون مع غÓم

وفاق سشطيف – أاور’ندو بÒاتسس

الوفاق يرفضس اإلسستسسÓم ويصسر على
تكرار سسيناريو اشسانتي على أارضس أاكرا
الكوكي« :اŸرور للدور ربع النهائي Áر ع Èالفوز اليوم»

مولودية ا÷زائر

عمرا Êيشسحن التعداد من أاجل الفوز بنقاط بلوزداد
الك ـ ـاف ت ـ ـدرسس ق ـ ـرار إاقصس ـ ـاء األنـ ـدي ـ ـة
السسينغالية من اŸسسابقات اإلفريقية

ششباب بلوزداد

األمور ل تبشسر با Òÿواألنصسار
يطالبـ ـ ـ ـ ـ ـون بالتغيي ـ ـ ـ ـ ـر
ششبيبة القبائل ـ كوتون سشبور

إا–اد العاصشمة

اإل–اد يواجه خطر الطرد من بولوغ!Ú

الكناري يبحث ثÓث نقاط
للدخول بقوة ‘ اÛموعات
مÓل «:ثقتي كبÒة ‘ الÓعب Úوعلينا تأاكيد
انطÓقتنا بفوز على كوتون سسبور»

عي ـ ـ ـون اŸـÓعـ ـ ـ ـب

أألربعاء  ١٠مارسض  ٢٠٢١أŸوأفق لـ  ٢5رجب  ١44٢ه ـ

مانششيسش Îسشيتي إختاره أإفضشل ’عب ‘ ششهر فيفري

زيدان يريد ﬁرز ‘ ريال مدريد Óÿفة هازارد
أبدى أŸدرب ألفرنسسي لنادي ريال مدريد أإلسسبا ،Êزين ألدين زيدأن  ،إأهتمامه ألتعاقد مع قائد أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري ،رياضض ﬁرز ،وضسمه
إأ ¤ألنادي أŸلكي ‘ نهاية أŸوسسم لتدعيم صسفوفه ألهجومية بدل عن ألبلجيكي أإيدين هازأرد ألذي فشسل ‘ خÓفة ألÈتغا‹ كريسستيانو رونالدو
بسسبب أإلصسابات أŸتÓحقة .حيث كشسفت صسحيفة «فوت مÒكاتو» ألفرنسسية أن زيدأن يرأقب ﬁرز ومهتم بضسمه ‘ نهاية أŸوسسم من أجل إأعادة
بناء هجوم ألريال  ،خاصسة وأنه يحظى بثقة رئيسض ألفريق فلورونتينو بÒيز ألذي يريد بناء فريق قوي أŸوسسم أŸقبلŒ .در أإلشسارة إأ ¤أن مدرب
مانشسيسس Îسسيتي  ،بيب غوأرديول  ،أصسبح يعتمد كثÒأ على رياضض ﬁرز وأشساد به كثÒأ مؤوخرأ  ،لذألك لن يوأفق على رحيله بسسهولة حسسب صسحيفة
«ألصسن» ألÈيطانية ‘ عددها أمسض .على صسعيد أخر  ،أعلن نادي مانشسيسس Îسسيتي عن إأختيار رياضض ﬁرز أحسسن لعب ‘ ألفريق لشسهر فيفري
أŸاضسي من طرف أنصسار ألفريق ،حيث تفوق قائد أÿضسر على ألÈتغا‹ بÒناردو سسيلفا وأإلسسبا« Êرودري» وتوج با÷ائزة بأاغلبية سساحقة بعدما
نال  %79من أصسوأت أألنصسار.

ﬁرز«:أاتعلم الكث Òمن غوارديو’..أاحب الكسسكسس واللعب مع براهيمي وبلفوضسيل»

–دث ألÓعب ألدو‹ أ÷زأئري ،رياضض ﬁرز ‘ ،حوأر مع أŸوقع ألرسسمي لنادي مانشسيسس Îسسيتي رفقة زÁله ألفرنسسي  ،بينجام Úميندي ،عن
عÓقته باŸدرب غوأرديول وعدد من أألمور ردأ على أسسئلة متابعي ألفريق ع Èموأقع ألتوأصسل أإلجتماعي حيث صسرح قائ«:Óأتعلم كل يوم من
بيب غوأرديول ،سسوأء تكتيكيا أو حتى سسوأء حسسب مركزي فوق أرضسية أŸيدأن ،أتعلم ألعديد من أألمور وليسض شسيئا وأحدأ فقط» وعن أŸأاكولت
ألتي يفضسها وطبق ألكسسكسض أضساف«:نعم أحبه ولكن أكل كل شسيئ» ،فيما وضسع ﬁرز تشسكيلة ألفضسل ألÓعب Úألذين لعب معهم ‘ مسسÒته ويفضسل
دعوتهم للمشساركة ‘ مبارأة كرة قدم ب 5لعب Úوإأختار منهم زميله ألسسابق ‘ لوهافر ،وليد مسسلوب مع زميله ‘ أŸنتخب ألوطني ياسس Úبرأهيمي
أو إأسسحاق بلفوضسيل ،رفقة ميندي وبÒناردو سسيلفا من مانشسيسس Îسسيتي ونغولو كونتي من ليسس Îسسيتي .كما –دث ﬁرز عن صسعوبة ألبعد عن
عائلته بسسبب أإلحÎأف وأكد أنه يتقبل أألمر ،أما عن سسر ترويضسه أŸميز للكرة ولعبه بالقدم أليمنى أيضسا فقال« :أ“تع بقدم Áنى جيدة  ،وألنني
ي أسستعمال ألقدم أليمنى ،كما سسبق ‹ وأن سسجلت مع فريق
أسستعملها ‘ ألتسسديد وحتى ‘ أŸرأوغة  ،أنا ألعب على أ÷هة أليمنى ولذلك يتوجب عل ّ
حسشام.ل
ليسس Îسسيتي باليمنى»وأضساف ⁄«:أتدرب على طريقة ترويضض ألكرة ،أعتقد أن هذه موهبة منذ أن كنت صسغÒأ».

مرششح للتتنافسش على لقب
أإفضشل رياضشي لسشنة 2020

ديلور«:أاريد كتابة
أاسسمي ‘ مونبوليي
ودخول التاريخ
سسيكون رائعا»

مدرب ويسست هام يشسيد ب Íرحمة ويطالبه Ãواصسلـة العمل
’‚ليزي،
أاششاد مدرب نادي ويسشت هام ا إ
داف---ي---د م---ويسس ،ب---الÓ---عب ال---دو‹
ا÷زائ--ري سش-ع-ي-د ب-ن رح-م-ة ب-ع-د أاداء
ا÷يد خÓل الفوز الذي حققه فريقه
ب-ث-ن-ائ-ي-ة م-ن دون رد ع-لى حسشاب نادي
’‚ليزي اŸمتاز مسشاء
ليدز ‘ الدوري ا إ
أاول أامسس ،ح---يث أاك---د م---ويسس أان ب--دء
ي-ن-دم-ج ‘ أاج-واء «الÁÈرل-ي-غ» ويقدم
مسش-ت-وي-ات ج-ي-دة  ،ح-يث صش-رح مدرب
ويسشت ه-ام ق-ائ«:Ó-أاع-تقد أان بن رحمة
ل--عب ج--ي-دا  ،وب-دء ي-ن-دم-ج م-ع أاج-واء
’‚ل--ي--زي ،أاري--د ان ي--ق--دم
ال--دوري ا إ
“ري----رات أاك Ìويسش---ام ‘ تسش---ج---ي---ل
’ه---داف ،ح---اولت أان أاوضش--ف--ه ع--ل--ى
ا أ
’ط---راف وه---و ’عب ي--ع--رف ك--ي--ف
ا أ
ي-ت-خ-لصس م-ن الضش-غ-ط وي-نطلق بالكرة،
ع--ل--ي-ه أان ي-ل-عب أاك Ìم-ع زمÓ-ئ-ه وه-و
يواصشل التعلم».
حسشام.ل

جمعية قدماء ’عبي بلدية
ا◊سسينية بو’ية ع Úالدفلى «Áكنني اللعب مع اŸنتخب ا÷زائري
وأا–دث كثÒا عنه مع ديلور»
مثال يقتدى به
’عب مونبو‹ إلفرنسشي «تيجي سشافا »Êيصشرح:

أابدى اŸهاجم الدو‹
ا÷زائري ،اندي ديلور،
سشعادته بالتواجد مع نادي
مونبوليي الفرنسشي وكششف
عن رغبته ‘ كتابة إاسشمه ‘
تاريخ الفريق ودخول التاريخ
 ،فيما ” ترششيح الÓعب
ا÷زائري من طرف صشحيفة
«ميديلي »Èالفرنسشية
للتنافسس على لقب أافضشل
رياضشي ‘ فرنسشا لسشنة ، 2020
خÓل عملية صش Èأاراء يسشتمر
إا ¤غاية ششهر ماي اŸقبل.
حسشام.ل

اسش-ت-ط-اعت ج-م-ع-ي-ة ق-دماء ’عبي بلدية ا◊سشينية
و’ية ع Úالدفلى ‘ ظرف وجيز أان يسشطع اسشمها ‘
ك-ل رب-وع ال-وط-ن وخ-ارجه رغم إامكانياتها اŸنعدمة،
واسشتطاعت هذه ا÷معية أان تسشتقطب كل ‚وم كرة
القدم ا÷زائرية من الششمال إا ¤ا÷نوب ومن الششرق
’خرى كل مناطق الوطن
إا ¤الغرب وان Œوب هي ا أ
–ت شش-ع-ار (ري-اضش-ة أاخ-وة ت-واصش-ل) ب-ق-ي-ادة رئ-يسشها
ال--ط-م-وح ع-ب-د ا◊ك-ي-م رواب-ح  ،ج-م-ع-ي-ة ري-اضش-ي-ة
اصشبحت مثال يقتدى به لكث Òمن ا÷معيات .

إŸدير مسشؤوول إلنششر
يومية رياضشية ششاملة تصشدر
عن شش ذ م م « بي إم بي ميديا «
رإسش مال إلششركة  900000.00دج

كششف متوسشط ميدان ناد
مونبو‹ الفرنسشي ،تيجي
سش--اف--ا ،Êأان--ه يسش-ت-ط-ي-ع
ال----ل---عب م---ع اŸن---ت---خب
ا÷زائ-ري وي-تحدث عنه
ك-ثÒا م-ع م-هاجم اÿضشر
وزم--ي-ل-ه ‘ م-ون-ب-ول-ي-ي،
أان-دي دي-ل-ور ،لكنه حاليا
ي-رك-ز على تقد Ëأافضشل
اŸسش-ت-وي-ات مع مونبوليي
الذي سشجل معه  5أاهداف
وقدم “ 4ريرات حاسشمة
خÓ-ل  14م-باراة فقط،
ح---يث ق---ال سش---اف---ا‘ Ê
ÓعÓ--م
تصش---ري---ح--ات ل --إ
ال--ف--رنسش--ي ’ «:أاف--ك-ر ‘
ال-ل-عب م-ع منتخب فرنسشا
حتى ولو كان ذالك حلما بالنسشبة ‹ ،اركز حاليا على
ف-ري-ق-ي ،وÁك-ن-ن-ي أايضش-ا اللعب مع اŸنتخب ا÷زائري
’مر ‘ راسشي
’ن جدي ولد هناك ’ ،أاريد وضشع هذا ا أ
أ
’ Êاركز على فريقي و‘ اŸسشتقبل سشÔى ما قد
حاليا أ
ي-ح-دث» وأاضش-اف« :أا–دث ك-ثÒا م-ع أان-دي دي-لور عن
اŸن--ت-خب ا÷زائ-ري ول-ك-ن-ي ’ أاضش-ع ال-ف-ك-رة ‘ رأاسش-ي
حسشام.ل
حاليا» .

رقم إلهاتف 021562901 :

وسشيـم بن عورة

إلÈيد إ’لكÎوÊ
asdamalaab@gmail.com

ﬁمد ﬁمودي

إلطبع  /ششركة إلطباعة للوسشط

رئيسش إلتحرير

حني يعود للتأالق بتاسسع
“ريرة حاسسمة ‘ قطر

’لعاب الدو‹ ا÷زائري ،
عاد صشانع ا أ
سشفيان هني ،للتأالق مع نادي الغرافة
بعد أاربعة هزائم متتالية ‘ دوري
‚وم قطر ،حيث قاد فريق الغرافة
للفوز بثÓثية لهدف على نادي اÿور
أاول أامسس وإاسشتعادة اŸركز الرابع ‘
الدوري القطري ،وقدم حني “ريرة
حاسشمة سشجل منها زميله موؤيد حسشن
ثا Êأاهداف الغرافة ،لÒفع الÓعب
ا÷زائري رصشيده من التمريرة
ا◊اسشمة إا“ 9 ¤ريرات ‘ الصشف
’فضشل اŸمرري Úا◊اسشم‘ Ú
الثا Êأ
قطر خلف الÓعب« Úدادو» و«سشانتي
كارزو’» الذين Áلكان “ 10ريرات
حسشام.ل
لكل منهما.

سسليما«:Êبن العمري ذكي
وعليه الصسŒ ‘ Èربته
اأ’و ¤بأاوروبا»

أاششاد اŸهاجم الدو‹ ا÷زائري ،إاسشÓم
سشليماÃ ،Êواطنه وزميله ‘ نادي
أاوŸبيك ليون الفرنسشي ،جمال بن العمري
ووصشفه بالششخصس الذكي وطالبه بالصشÈ
للحصشول على مكانة ‘ ليون خاصشة وأانه
يحÎف ’أول مرة ‘ أاوروبا ،حيث قال
سشليما ‘ Êتصشريحات نقلتها مواقع
إاخبارية فرنسشية أامسس«:هذه Œربته
ا أ
’و ‘ ¤أاوروبا ،وبن العمري يعرف
جيدا مايتوجب عليه الوقت للتأاقلم ،إانه
’يلعب كثÒا ولكن عليه أان يصش ، Èعلى
كل حال إانه ’عب ذكي ليفهم ذالك».
حسشام.ل

’ششهار
من أإجل إششهاركم توجهوإ إ ¤إلششركة إلوطنية للنششر وإ إ
بوكالة  anepرقم  1نهج باسشتور  -إ÷زإئر
إلهاتف 021.71.16.64 / 021.73.71.28
إلفاكسش 021.73.95.59 / 021.73.9.19

إلعنوإن  14تعاونية إلرحمة حي إلينابيع بئر مرإد رإيسش إ÷زإئر إلعاصشمة
كل إلرسشائل وإلصشور إلتي تصشل إ ¤إ÷ريدة ’ ترد إ ¤إصشحابها سشوإء نششرت إول  ⁄تنششر

ا◊دث

أاجرى عملية جراحية
ناجحة ‘ روما ويغيب ما
ب 5 Úإا 6 ¤أاشضهر...

‚م اÿضضر
يلقى تضضامنا
واسضعا ‘ إايطاليا

كروتو Êيدين
اإلسساءات
العنصسرية التي
تعّرضض لها آادم
وّناسض
لي- - -ط- - -ا‹
أدأن ن- - -ادي ك- - -روت- - -و Êأ إ
لسس -اءأت أل -ع -نصس-ري-ة أل-ت-ي ت-ل-ق-اه-ا
أإ
ألدو‹ أ÷زأئري آأدم وناسس أŸعار
م -ن ن -اب -و‹ ع -ل -ى م -وأق -ع أل-ت-وأصس-ل
ألجتماعي ،وكشسف ‚م أÿضسر عÈ
حسس-اب-ه ع-ل-ى «أنسس-ت-غ-رأم» أن-ه ت-ل-قى
إأسساءأت عنصسرية بعد تسسجيله هدًفا
خ Ó-ل ف-وز ف-ري-ق-ه  2-4ع-ل-ى ضسيفه
لح - -د أŸاضس- -ي ضس- -م- -ن
ت - -وري - -ن - -و أ أ
م - -ن - -افسس - -ات أŸرح- -ل- -ة ألسس- -ادسس- -ة
وأل- -عشس- -ري- -ن م- -ن أل -دوري أÙل -ي.
وت-ل-ق-ى ألÓ-عب ع-ب-ارأت مسس-ي-ئ-ة من
قِ -ب -ل أنصس -ار ت -وري-ن-و ،ح-يث “ن-ى ل-ه
ألبعضس «أŸوت» وطالبه «بالعودة إأ¤
إأفريقيا» ووصسفه أحد ألتعليقات بأانه
«قرد» و«ز‚ي» .وأدأن جا Êفرينا
رئ- -يسس ك- -روت- -و Êم- -ت- -ذي -ل ألÎت -يب
لهانات ألتي تعرضس لها آأدم وناسس
«أ إ
ع-ل-ى وسس-ائ-ل أل-توأصسل ألجتماعي».
وتابع ‘ بيان على أŸوقع ألرسسمي
للنادي «يجب إأدأنة ألعنصسرية دأئما
و‘ أي ظ- - - -رف ،بشس- - - -ك- - - -ل وأضس - - -ح
وصسريح» .وأردف «ول يكفي أ◊ديث
عن تصسرف (قلة من ألناسس) ،يجب أن
يكون لكل شسخصس موقف ل لبسس فيه،

أألربعاء  10مارسس  2021أŸوأفق لـ  25رجب  1442ه ـ

Óشس-خ-اصس أم-ث-ال-ن-ا أل-ذي-ن
خ -اصس -ة ل  -أ
يشس - -ك - -ل - -ون م- -ث- -اًل ل- -ل- -مÓ- -ي Úم- -ن
لط- -ف -ال» .وشس -دد ف -ري -ن -ا ع -ل -ى أن
أأ
«وناسس هو لعب كرة ،ولكن قبل كل
شسيء هو شساب .ما يجعله (ﬂتلًفا)
لخرين هي موهبته فقط».
عن أ آ
تورينو و ميÓن يدعمان وناسس
م-ن ج-ان-ب-ه ،أع-اد ت-وري-ن-و نشسر ألبيان
ع - -ل - -ى حسس- -اب- -ه ع Èت- -وي Îوأردف- -ه
ب-ت-ع-ل-ي-ق« :م-ا م-ن م-ك-ان للعنصسرية يا
آأدم ،نحن معك .أطردوأ ألعنصسرية».
ك -م -ا تضس -ام -ن ن -ادي م -يÓ-ن وصس-ي-ف
ت-رت-يب أل-ك-ال-تشس-ي-و ،ح-يث ك-تب ع-ل-ى
ت- -وي« Îن- -ح- -ن ن- -ق- -ف إأ ¤ج -انب آأدم
وناسس .نقف ضسد أي شسكل من إأشسكال
ألتمييز».
لل- -ع- -اب
لشس - -ارة أن صس- -ان- -ع أ أ
Œدر أ إ
لخ‘ Ò
أ÷زأئ -ري سس -ج-ل أل-ه-دف أ أ
أل -ل -ق -اء ‘ أل-وقت ب-دل ألضس-ائ-ع ،ك-ان
أل- -ث- -ا Êل -ه ‘ خ -مسس م -ب -اري -ات م -ع
ك -روت -و Êم -ن -ذ وصس -ول-ه ع-ل-ى سس-ب-ي-ل
لعارة ‘ سسوق ألنتقالت ألشستوية،
أإ
وم- -رر أل- -ك- -رة أ◊اسس -م -ة ‘ أل -ث -الث
وأخت Òرجل أŸبارأة .م  .حمزة

غÓم

‚ ..م رائع
ومسستقبـل ضسائع

عند الÈوفيسضور ماريانو
ضسربة موجعة تلقاها ألدو‹ أ÷زأئري ألسسابق أ÷دي- -دة ،أع- -ادت ه- -ذه أإلصس- -اب- -ة إأ ¤أذه -ان
ف -وزي غ Ó-م ب -ع-د ت-عّ-رضس-ه إلصس-اب-ة خ-طÒة ‘ متتبعي ألكرة أإليطالية ما عاشسه ‚وم سسابقون وم -ث -ل -م -ا كشس-ف-ن-اه ‘ ع-دد أمسس ،أج-رى ف-وزي
أألربطة أŸعاكسسة للركبة أليسسرى خÓل مبارأة ‘ «أل-ك-ال-تشس-ي-و» م-ع ه-ذأ أل-ن-وع م-ن أإلصس-اب-ات غÓم مسساء ألثن Úعملية جرأحية على مسستوى
ب-ول-ون-ي-ا سس-ه-رة أألح-د أŸاضس-ي ،وه-ي أإلصسابة أÿطÒة ب-دأي-ة ب-ال-ن-ج-م أل-ه-ول-ن-دي فان باسس Ïألركبة أليسسرى بعد إأصسابته بقطع ‘ أألربطة
ألتي أجÈته على أÿضسوع إأ ¤عملية جرأحية ألذي أضسطر إأ ¤تعليق أ◊ذأء ‘ سسن  29بسسبب أŸع-اكسس-ة أل-دأخ-ل-ي-ة ‘ ،أل-ع-اصس-م-ة أإلي-ط-ال-ية
وألغياب عن أŸنافسسة ألرسسمية إأ ¤غاية نهاية إأصس -اب -ة خ-طÒة وم-ع-ان-اة ط-وي-ل-ة رغ-م مسس-ت-وأه روم -ا ب -ع -ي -ادة «ف -ي  Ó-سس -ت -ي -وأرت» ،وه-و ن-فسس
نفسس السضيناريو يتكّرر معه هذا اŸوسضم...
أŸوسسم أ◊ا‹ ،وهو ألذي سسجّل عودة قوية مع ألكب ‘ Òسسنوأت ألثمانينات قبل أن يتكّرر نفسس أŸكان ألذي أجرى فيه ألعملية أ÷رأحية على
ن -اب -و‹ ‘ أل -دوري أإلي -ط -ا‹ خ -اضس خ Ó-ل-ه-ا ألسسيناريو مع ألظاهرة ألÈأزيلي رونالدو ألذي مسس- -ت- -وى ذأت أل- -رك- -ب -ة ‘  2017وع-ن-د ن-فسس
م -ب -ارأت ‘ Úأل -تشس -ك -ي-ل-ة أألسس-اسس-ي-ة وك-ان ‚م عانى من شسبح أإلصسابات إأ ¤درجة أّن ركبته  ⁄ألÈوف -يسس -ور أل -دك-ت-ور «م-اري-ان-و» أıتصس ‘
تلقى ألنجم أ÷زأئري يوسسف عطال ضسربة جديدة بإاصسابته على أل-ف-ري-ق ‘ ل-ق-اء ب-ي-ن-ي-ف-ي-ن-ت-و ق-ب-ل أن ت-أات-ي هذه ت-ت-ح-م-ل ك-ل ت-لك ألضس-رب-ات أل-ق-وي-ة وأل-ع-مليات هذأ ألنوع مع ألتدخÓت أ÷رأحية ،حيث كلّلت
مسستوى ألعض
Úس ،لÓيغتي أبŸعقرنبمة،بامرثألةمكاأاأسعسلنفرعننسهساناألدتيي نيخساسضسمهاسسافءرأيوقله ألضس-رب-ة ل-ت-ع-ي-ده إأ ¤ن-ق-ط-ة ألبدأية ‘ سسيناريو أ÷رأحية ‘ عّز أيام ألكرة أإليطالية ،لتضسيع أل -ع -م -ل -ي -ة ب-ال-ن-ج-اح ،حسسب م-ا كشس-ف-ت-ه م-وأق-ع
أمسس ألثن
أ÷زأئر أ÷وهرة مرأد مغني لذأت ألسسبب ‘ إأعÓمية قريبة من نادي نابو‹ سسهرة أل أمسس.
‘ سس -ه -رة ذأت أل -ي -وم أم -ام م -ون -اك-و ،وه-و أل-ذي ع-اد إأ ¤أج-وأء مشسابه Ÿا حصسل له ‘ .2017
سس -ن م -ب -ك -رة ب -ع -د إأصس -اب -ة خ -طÒة ‘ لتسس-ي-و
أŸن -افسس -ة ي -وم أل -ث -الث م -ارسس أŸاضس -ي ف -ق -ط ،ل-ي-ت-جّ-دد شس-ب-ح
سضيغيب من  5إا 6 ¤أاشضهر عن اŸيادين
ثالث إاصضابة خطÒة ‘ مسضÒته
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أإلصسابات معه ‘ ظرف ح ّسساسس للغاية ويغيب لفÎة ع
وكشس -ف أل -دك -ت -ور «م -اري -ان -و» أŸشس -رف ع -ل -ى
وسس -ب -ق لـ ف -وزي غ Ó-م أن ع -ان -ى م -ن إأصس -اب-ات
أÓŸعب ‘ سسيناريو يتكّرر معه كثÒأ هذأ أŸوسسم.
’صضابة جاءت بعد عودته القوية
ا إ
أل -ع -م -ل -ي -ة أ÷رأح -ي-ة لـ ف-وزي غÓ-م أن أل-ن-ج-م
خطÒة ‘ وقت سسابق ،حيث تعّرضس لقطع ‘
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سضيغيب من  3إا 4 ¤اسضابيع و ُيضضيّع تربصس «اÿضضر» ر
أألرب-ط-ة أŸع-اكسس-ة ل-ل-رك-ب-ة أل-ي-م-نى ‘ نوفم Èوما حّز ‘ نفسس فوزي غÓم أّن هذه أإلصسابة أ÷زأئ-ري أج-رى ع-م-ل-ي-ة ج-رأح-ي-ة ن-اج-ح-ة ‘
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وج-اءت أإلصس-اب-ة أل-عضس-ل-ي-ة أ÷دي-د لـ ع-ط-ا
 2017جعلته يغيب يخضسع لعملية جرأحية ‘ جاءت ‘ ظرف ح ّسساسس للغاية بعدما أسستعاد عيادته بالعاصسمة أإليطالية روما على مسستوى
ً
مسس-ت-وى أل-عضسÓ-ت أŸق-رب-ة ،ل-ت-ؤوك-د غ-ي-اب-ه عن أل-ع-اصس-م-ة أإلي-ط-ال-ي-ة وي-غ-يب ل-فÎة ط-وي-لة عن ألثقة ‘ نفسسه و‚ح ‘ إأقناع أŸدرب جينارو ألركبة ،وأّنه سسيغيب مبدئيا عن أŸيادين لفÎة
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أŸي-ادي-ن ،ل-ي-ت-ل-ق-ى م-ب-اشس-رة ب-عد عودته إأصسابة غاتوزو بالعتماد عليه ‘ ألتشسكيلة أألسساسسية تÎأوح ما ب 5 Úإأ 6 ¤أشسهر قبل مباشسرة عملية
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خ-طÒة ث-ان-ي-ة صس-ي-ف  ‘ 2018رضس-ف-ة أل-رك-بة ،بعدما كانت ألعÓقة ب Úألطرف Úمتوترة وكان أل-ت-أاه-ي-ل أل-وظ-ي-ف-ي ‘ أل-ركبة أŸصسابة وألعودة
وبوتسسوأنا ضسمن تصسفيات «ألكان» ،حيث
أكد أدريان أورسسيا مدرب نادي نيسس ‘ أح -دث ح -ال -ة ط -وأرئ ح -ق -ي -ق -ة ل -دى أل Ó-عب أ÷زأئري قريبا من تغي Òأألجوأء ،لكن أبعاد إأ ¤ألتدريبات ›ددأ ،وهو ما يؤوّكد أن غÓم
تصسريحات إأعÓمية أن ألدو‹ أ÷زأئري وع-ائ-ل-ت-ه وإأدأرة ن-ادي أ÷ن-وب أإلي-ط-ا‹ ن-ظرأ أل -دو‹ أإلسس -ب -ا Êم -اري -و روي وع-دم ألق-ت-ن-اع أن -ه -ى رسس -م -ي -ا أŸوسس -م ق -ب -ل أألوأن ب-ع-د ه-ذه
سس-ي-غ-يب من  3إأ 4 ¤أسس-اب-ي-ع ،م-ا ي-عني أن ل -ق -ي -م-ت-ه أل-ك-بÒة ‘ أل-ت-ع-دأد ،ل-ت-أات-ي أإلصس-اب-ة Ãسستوى هيسساي ،جعل غاتوزو يقّرر وضسع ثقته ألضس-رب-ة أŸوج-ع-ة أل-ت-ي ت-وق-ع-ه-ا م-ب-اشس-رة ب-ع-د
خ -ري -ج م -درسس -ة ب-ارأدو سس-ي-غ-يب ›ددأ ع-ن أÿطÒة ألثالثة ‘ مشسوأر غÓم على مسستوى ‘ غÓم أمام بينيفينتو ح Úن ّصسب نفسسه رجل أسس -ت -ب -دأل -ه أم -ام ب -ول -ون -ي -ا ح Úأمسسك رك -ب-ت-ه
أŸب -ارأة ول -ق -ي ث -ن -اء أإلعÓ-م أإلي-ط-ا‹ ل-ت-أات-ي وعÓمات أ◊زن بادية عليه.
معسسكر أÿضسر بدأعي أإلصسابة ،يأاتي هذأ ‘ ركبته أليسسرى.
وقت كان ألناخب ألوطني جمال بلماضسي
ّ
مبارأة بولونيا ألتي شسارك فيها أسساسسيا غ Òأنه يرفضس تضضييع الفÎة التحضضÒية قبل
‘ سضيناريو الظاهرة رونالو ،فان باسضÏ
ق -د أن-ت-ق-د ‰ط ع-يشس ي-وسس-ف ع-ط-ال
.
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انطÓق اŸوسضم اŸقبل
ومغني يتكّرر معه
نيسس ،وهو ألسسبب ألذي يقف ورأء إأصساباته أŸتكررة
م  .حمزة وقبل ألتفصسيل ‘ تطورأت إأصسابة فوزي غÓم خضضع لعملية جراحية ناجحة ‘ روما ورغم طول ألفÎة ألتي سسيقضسيها فوزي غÓم
حسسب بلماضسي.
بعيدأ عن أŸيادين بسسبب هذه أإلصسابة ،إأّل أن
فوزي غÓم يرفضس تضسييع ألتحضسÒأت ألتي
(إاصضابته صضنعت ا◊دث ‘ إايطاليا وخارجها...
تسسبق أنطÓق أŸوسسم أŸقبل ويريد ألعودة
ول- -و م- -ن خÓ- -ل حضس -ور ألشس -ط -ر أألخ Òم -ن
أل -ت -حضسÒأت أل -ت -ي تسس -ب -ق أن-طÓ-ق أŸوسس-م
أ÷ديد خاصسة أّن عقده لزأل سساري أŸفعول
سس- -ارع ‚م أŸن- -ت- -خب أل -وط -ن -ي ري -اضس أÿطÒة ،حيث خرج أإﬂ ¤تلف موأقع أ÷زأئ -ري ع -ل -ى أل -ع-ودة ب-ق-وة وأل-ت-حّ-ل-ي معي عند أإصسابتي ،لهذأ يجب أن يحظى مع نابو‹ وينتهي ‘ صسيف  ،2022وسسيسسعى
ﬁرز أإ ¤م - -وؤأزرة زم - -ي- -ل- -ه ألسس- -اب- -ق ‘ أل-ت-وأصس-ل ألج-ت-م-اع-ي وعّ-بر عن دعمه لـ بالشسجاعة ،حيث قال« :هيا يا أخي» ،كما غÓم بالدعم ،هذأ ألنوع من ألإصسابات إأ ¤تشس -ري -ف -ه خ-اصس-ة أّن-ه رفضس أل-رح-ي-ل ع-ن
أŸن- -ت- -خب ف- -وزي غÓ- -م ب- -ع -د أإصس -اب -ت -ه غÓم ،مطالبا أإياه باأن يكون شسجاعا و أن أرف- -ق أل- -ت- -غ- -ري -دة بصس -ورة ل -ه م -ع غ Ó-م ي -ب Úسس -وء أ◊ظ أل -ذي ي-ط-ارده ،أ÷سس-م أل - - - -ن- - - -ادي ألصس- - - -ي- - - -ف أŸاضس- - - -ي و‘ فÎة
أÿطÒة ‘ لقاء بولونيا وغيابه ألطويل يعود بقوة أإ ¤أŸيادين بعد ألتعا‘ من بقميصس نابو‹.
ي -تضس ّ-رر ك -ثÒأ م -ن ه -ذه ألإصس-اب-ة ،ع-ل-ي-ه ألتحضسÒأت ألشستوية أŸاضسية نظرأ للعÓقة
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ع- - - -ن أÓŸعب ،ح- - - -يث ك- - - -تب ﬁرز ‘ ألإصس -اب -ة وك -تب ي -ق -ول–« :ي-ا أخ-ي ،ك-ن
ألوطيدة ألتي Œمع بالنادي أألزرق ألسسماوي.
ألوظيفي وأإل سسيتلقى مشساكل مسستقب،Ó
ت- -غ- -ري- -دة ع Èحسس- -اب -ه أل -رسس -م -ي ع -ل -ى شسجاعا».
اإينسضيني« :فورزا غÓم»
عليه أن يحÎم فÎة ألتاأهيل ،فيتاأخر ‘ مصضدر مقّرب منه« :غÓم كان هادئا
«أإنسستغرأم»« :يجب أن تتحلى بالقوة يا
 ⁄يفّوت فائد نابو‹ أإنسسيني ألفرصسة من ألعودة أفضسل من أن يعود بسسرعة ويتلقى قبل العملية وقّرر اتباع توصضيات
،
شس -ق -ي -ق -ي ،أ“ن -ى لك ألشس -ف -اء أل -ع-اج-ل
أجل ألتعب Òعن وقوفه أإ ¤جانب زميله
ميليك« :سضتعود اأقوى غÓم»
ماريانو»
ب- -دوره ‚م ن- -اب- -و‹ سس- -اب- -ق -ا وم -ه -اج -م فوزي غÓم ‘ أÙنة ألتي Áر بها بعد أإصسابة جديدة ‘ نفسس أŸوضسع».
وعودة ميمونة أإن شساء ألله».
ون -ق -ل م -وق -ع م-قّ-رب م-ن ب-يت ن-ادي أ÷ن-وب
أوŸب -يك م -ارسس -ي -ل -ي -ا ح-ال-ي-ا أرك-ادي-وسس ألعملية أ÷رأحية ‘ ألركبة ألتي سستبعده
قديورة« :دعوتنا بالشضفاء لـ غÓم» ميليك نشسر رسسالة ع Èحسسابه على موقع عن أŸيادين حتى أŸوسسم أŸقبل ،حيث طبيب اŸنتخب ا’إيطا‹ سضابقا« :هذا أإلي-ط-ا‹ ،ت-ف-اصس-ي-ل أل-ع-م-ل-ي-ة أل-تي خضسع لها
غÓم مسساء أول أمسس ،حيث كشسف أّن ‚م
ب - -دوره ع Èلعب أل- -غ- -رأف- -ة أل- -ق- -ط- -ري أل-ت-وأصس-ل ألج-ت-م-اع-ي ط-الب ف-يها غÓم نشس -ر ت -غ -ري -دة ع Èحسس -اب -ه ع -ل -ى م-وق-ع
النوع من ا’إصضابات يبقى سضيئا»
وأŸنتخب ألوطني ،عدلن قديورة ،عن بالتحلي بالصس Èوألشسجاعة بعد ألإصسابة ،أل-ت-وأصس-ل ألج-ت-م-اع-ي شس-ج-ع ف-ي-ها غÓم –ّدث ط - -ب - -يب أŸن- -ت- -خب ألإي- -ط- -ا‹ سسانت أتيان ألسسابق كان هادئا ومؤومنا بقضساء
ّ
سس -اب -ق -ا ،أإن -ري -ك -و ك -اسس-ت-يÓ-تشس-ي ،ع-ن ألله وقدره خاصسة أّنه أكتسسب Œربة مع هذأ
تضسامنه مع زميله ألسسابق ‘ «أÿضسر» ،وقالّ “« :سسك جيدأ صسديقي» ‘ ،أإشسارة على ألعودة بقوة وكتب« :فورزأ غÓم».
أإصسابة فوزي غÓم وألعملية أ÷رأحية ألنوع من أإلصسابات أÿطÒة ،ومعنويات ⁄
فوزي غÓم ،وكتب ع Èحسسابه على موقع أإ ¤ضس -رورة –ل -ي -ه ب -ال -ق -وة ل -ل -ع -ودة أإ¤
أل -ت -ي خضس -ع ل -ه-ا ،ح-يث ق-ال« :ع-ن-دم-ا تكن ﬁبطة حسسب ذأت أŸصسدر ،عكسس ما
أل- -ت -وأصس -ل ألج -ت -م -اع -ي «أإنسس -ت -غ -رأم» :مسستوأه.
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تصس -اب ‘ ألأرب -ط -ة أŸع -اكسس-ة ،ت-ب-ق-ى ي -حصس -ل م -ع لع -ب Úآأخ-ري-ن ،وقّ-رر أت-ب-اع ك-ل
«دعوأتنا بالشسفاء لغÓم– ،لى بالقوة يا
«يجب اأن يتلقى غÓم الدعم
ألإصس- -اب -ة خ -طÒة وه -ي ل -يسست شس -ي -ئ -ا تعليمات ألÈوفيسسور «ماريا »Êوطبيب نادي
أخي».
الÓزم وعليه الصض»È
باكايوكو« :هيا يا اأخي»
ج -ي -دأ ،ك -م -ا أن -ه ت-ل-ق-ى ق-ط-ع-ا أخ-ر ‘ نابو‹ بعد ألعملية أ÷رأحية ،وسسيكون على
عّبر لعب وسسط ميدأن نابو‹ باكايوكو ك -م -ا ع ّ-ب -ر لعب ن -اب -و‹ سس -اب -ق -ا تشسÒو ألركبة ألأخرى سسابقا ،وأإمكانية Œدد م -وع -د م-ع أ÷زء أألول م-ن ع-م-ل-ي-ة أل-ت-أاه-ي-ل
وناسس« :كن شضجاعا اأخي»
عن تضسامنه مع فوزي غÓم بعد ألإصسابة كاروزو عن تضسامنه مع غÓم ،وقال ‘ ألإصسابة يبقى أمرأ وأردأ لÓأسسف ،عليه أل-وظ-ي-ف-ي ‘ م-رك-ز «ف-ي Ó-سستيورت» وبعدها
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 ⁄ينتظر ‚م أŸنتخب ألوطني و
ألآن أن ي -ج -ه -ز م-ن أل-ن-اح-ي-ة أŸع-ن-وي-ة ينهي ألعملية ‘ مركز تدريب ناديه «كاسستيل
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نابو‹ سسابقا أدم وناسس ‘ ،توجيه
م  .حمزة فالتورنو».
تضسامن مع زميله فوزي غÓم بعد أإصسابته أل- -ت -وأصس -ل ألج -ت -م -اع -ي يشس ّ-ج -ع ف -ي -ه -ا حاليا ،لقد كنت ﬁظوظا بتوأجد ألعائلة وتكون له ردة فعل».
م  .حمزة

عطال ُيصساب ›ددا ويغيب رسسميا عن تربصض «اÿضسر»

ﬁرز ،قديورة،وناسض ،ميليك ،إانسسيني و‚وم آاخرين يتضسامنون مع غÓم

اÎÙف األول

اأ’ربعاء  1٠مارسس  ٢٠٢1اŸوافق لـ  ٢٥رجب  144٢ه ـ

ششبيبة القبائل
شش .القبائل ـ كوتون سسبور اليوم على السساعة 20:00

الششبيبة لن ترضشى بأاقل من ثÓث نقاط وتصشر على الدخول بقوة ‘ اÛموعات

تتجه اأ’نظار سسهرة اليوم إا ¤ملعب  1نوفم Èبتيزي وزو الذي سسيكون مسسرحا أ’ول جولة من دور
›موعات كأاسس الكاف سستجمع ب Úشسبيبة القبائل وضسيفها كوتون سسبور الكامرو Êبداية من السساعة
الثامنة لي ،Óحيث سستكون هذه اŸباراة ‘ غاية اأ’همية بالنسسبة إا ¤ك Óالفريق Úاللذان يبحثان عن
–قيق هدف مشسÎك متمثل ‘ الظفر بكامل النقاط ودخول دور اÛموعات بأافضسل عÓمة
لتسسي Òا÷و’ت اŸتبقية بارتياح أاك ،Èومن جهتها ،فإان شسبيبة القبائل التي حضسرت لهذا اŸوعد ‘
أاحسسن الظروف بعد ا’نطÓقة القوية اÙققة ‘ اŸباريات اأ’خÒة ،فتصسر على عدم تضسييع
نقاط مواجهة كوتون سسبور وسسÎمي بكل ثقلها للحفاظ على وتÒة ا’نتصسارات أ’طول فÎة ‡كنة.

الÓعبون واعون بحجم اŸسشؤوولية ويصشرون على الفوز
وكما يعلم ا÷ميع ،فإان الفوز اأ’خ Òالذي حققته الشسبيبة ‘ البطولة أامام أاوŸبي اŸدية بتيزي وزو
سس-م-ح لÓ-ع-ب Úب-اسسÎج-اع ك-ام-ل ث-ق-ت-ه-م ب-ال-ن-فسس وال-ت-ح-رر أاك ،Ìوم-نحهم عزÁة قوية لتأاكيد هذه
ا’نطÓقة بفوز آاخر اليوم أامام كوتون سسبور ،حيث أان زمÓء ا◊ارسس أاسسامة بن بوط حضسروا لهذا
اŸوعد Ãعنويات مرتفعة ،ويؤوكدون أانهم واعون Ãا ينتظرهم ‘ هذه اŸواجهة وعازمون على
الضسرب بقوة ،خاصسة وأان هدف الشسبيبة ‘ هذه اŸنافسسة هو الذهاب إا ¤أابعد ا◊دود.

لفان يحذر من كوتون سشبور
من جهته ،فإان اŸدرب دينيسس ’فان أاكد ‘ ندوته الصسحفية اأ’خÒة أانه مدرب واقعي يؤومن باŸلموسس
وال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي Áك-ن –ق-ي-ق-ه-ا ف-وق اŸي-دان ول-يسس ب-ال-كÓ-م ،اأ’م-ر ال-ذي ج-ع-ل-ه يكثف ا’جتماعات مع
الÓعب Úهذا اأ’سسبوع لتحذيهم من أاي تهاون أاو تراخ من طرفهم أامام منافسس قوي لديه تقاليده ‘
اŸنافسسة اإ’فريقية وÁلك خÈة واسسعة ،مع اإ’شسارة أان اŸدرب ’فان سسبق له اإ’شسراف على تدريب
كوتون سسبور ‘ السسابق ،ويؤوكد على ضسرورة ا’سستعداد Ÿباراة سستكون ‘ غاية الصسعوبة.

التعداد مكتمل وا◊لول متوفرة
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-داد ال-ق-ب-ائ-ل-ي ،ف-إان ال-ط-اقم الفني ‘ قمة ا’رتياح بعد
اسسÎجاعه ÷ميع العناصسر التي كانت تعا Êمن إاصسابات خفيفة منذ لقاء أاوŸبي اŸدية
على غرار سسوياد ،بن شسريفة ،وبن شسعÒة الذين عادوا كلهم إا ¤أاجواء التدريبات مع
بقية اÛموعة وأابدوا اسستعدادا كبÒا للمشساركة ‘ لقاء اليوم ،اأ’مر الذي Áنح
اŸدرب دينيسس ’فان حرية اختيار التشسكيلة اأ’سساسسية اأ’نسسب لتحقيق الفوز اأ’ول
‘ دور اÛموعات ،علما بأان التقني الفرنسسي ’ يفكر ‘ إاجراء تغيÒات كثÒة
–سسبا لهذا اŸوعد بالنظر إا ¤اŸردود الذي قدمه الكناري ‘ اللقاءات اأ’خÒة.

الششبيبة تريد الفوز للتحضش Òلـ نابسشا سشتار ‘ أاحسشن الظروف
وعلى صسعيد آاخر ،ومن ب Úاأ’سسباب التي Œعل الشسبيبة اليوم أامام ضسرورة –قيق
الفوز أامام نادي كوتون سسبور الكامÒو ،Êهي الدخول بقوة ‘ اŸنافسسة القارية،
وخاصسة التحضس Òللجولة الثانية من دور اÛموعات أامام نادي نابسسا سستار الزامبي ‘
أاحسسن الظروف من أاجل البحث عن نتيجة إايجابية أاخرى ،حيث أان الفوز أامام كوتون
سسبور سسيدخل الÓعب ‘ Úقلب اŸنافسسة ويحفزهم على بذل ›هودات أاك Èللتأاكيد
وتعزيز ا◊ظوظ ‘ التأاهل إا ¤ربع النهائي.

حمرون «:واعون Ãا ينتظرنا ول ›ال لتضشييع نقاط كوتون سشبور»
و‘ تصسريح سسابق أاد ¤به بعد لقاء أاوŸبي اŸدية ،كشسف اŸهاجم رزقي حمرون عن
اسستعداده الكب Òشسأانه شسأان بقية الÓعب Úلتأاكيد انطÓقة الكناري ‘ مباراة اليوم أامام
ك-وت-ون سس-ب-ور ،ح-يث كشس-ف ق-ائ «:Ó-ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-ج-اب-ي-ة اأ’خÒة ال-ت-ي ح-ق-ق-ناها سسواء ‘
البطولة أاو ‘ اŸنافسسة اإ’فريقية حررتنا كثÒا من الناحية النفسسية ،و–فزنا دائما
للبحث عن اŸزيد ،ندرك جيدا أان اŸباراة التي تنتظرنا أامام كوتون سسبور لن تكون سسهلة
اŸنال ،وسستكون Ãعطيات ﬂتلفة ،لكن كل ما يهمنا هو دخول اŸنافسسة بقوة ،نحن
واعون Ãا ينتظرنا ،ولن يكون لنا أاي ›ال لتضسييع النقاط الثÓث خاصسة وأاننا سسنلعب
نبيل .ل
فوق ميداننا».

الوف ـ ـ ـد الكامرو Êشش ـ ـد أامسس الرحـ ـال إا ¤ا÷زائـ ـ ـر

مثلما كان منتظرا ،وجدت إادارة كوتون سسبور صسعوبة كبÒة ‘ إايجاد رحلة مباشسرة تقودها إا ¤ا÷زائر ‘ ظل اسستمرار تفشسي
فÒوسس كورونا ،وقرار ا◊كومة ا÷زائرية ‘ تعليق كل الرحÓت من وإا ¤ا÷زائر خÓل شسهر مارسس ،وبعد بحث ‘ كل ا÷هات،
“كنت إادارة كوتون سسبور من ا’سستفادة من رحلة خاصسة Ãسساعدة السسلطات اÙلية وا’–ادية الكامرونية لكرة القدم فيكا فوت،
اأ’مر الذي جعل الوفد الكامرو Êيشسد الرحال إا ¤مطار هواري بومدين بداية من السساعة اÿامسسة مسساءا.

يكون قد وصشل ‘ حدود السشاعة الثانية صشباحا إا ¤تيزي وزو

ونظرا لبعد اŸسسافة ب Úالكامرون وا÷زائر ،فإان وفد كوتون سسبور يكون قد وصسل إا ¤مطار هواري بومدين الدو‹ ‘ حدود
منتصسف الليل أاو أاك ،Ìوقد كلفت اإ’دارة القبائلية ‡ثل Úلها للتنقل إا ¤اŸطار واسستقبال الوفد الكامرو Êوقيادته مباشسرة
إا ¤تيزي وزو ،مع العلم أان كوتون سسبور كان قد حجز ‘ فندق تاغزوت بتيزي وزو.

الششبيبة تريد اسشتغÓل عامل اإلرهاق للفوز

من جهة أاخرى ،فإان تأاخر الوفد الكامرو ‘ Êالوصسول إا ¤ا÷زائر ،وعدم اسستفادته من وقت لÓسسÎجاع سسيعود بفائدة
كبÒة على الشسبيبة التي حتما سسÎيد اسستغÓل عامل إارهاق ’عبي كوتون سسبور لتحقيق نتيجة إايجابية اليوم“ ،اما مثلما
حدث مع اŸلعب اŸا‹ الذي كان قد وصسل إا ¤تيزي وزو صسبيحة اŸباراة ،مع اإ’شسارة أان الوفد الكامرو Êسسيعود إا ¤غاروا
ن .ل
مباشسرة بعد نهاية الّلقاء.

لفان يصشر على الفعالية والضشغط على اŸنافسس
أانهت التشسكيلة القبائلية مسساء أامسس –ضسÒاتها اÿاصسة Ãواجهة اليوم اŸقررة أامام كوتون سسبور
الكامرو ‘ Êإاطار ا÷ولة اأ’و ¤من دور ›موعات كأاسس الكاف ،حيث كانت الفرصسة مواتية
للطاقم الفني لوضسع آاخر اللمسسات على مسستوى التشسكيلة اأ’سساسسية واÿطة التي سسيعتمد عليها ‘
هذا اŸوعد الهام بهدف –قيق الفوز ‘ أاول ظهور للكناري ‘ دور اÛموعات ،ومن خÓل ا◊صسصس
التدريبية اأ’خÒة ،يظهر جليا أان اŸدرب دينيسس ’فان ركز كثÒا على العمل الهجومي بهدف تأاكيد
الفعالية و‡ارسسة الضسغط على اŸنافسس من الوهلة اأ’و.¤

لفان «:نقاط كوتون سشبور ‘ غاية األهمية ول نريد تضشييعها»

و‘ هذا السسياق ،أاكد اŸدرب دينيسس ’فان ‘ تصسريحاته اأ’خÒة أان كل ما يهمه هو
الظفر بنقاط مباراة كوتون سسبور للكشسف عن نوايا الكناري ‘ الذهاب إا ¤أابعد ا◊دود
مبكرا ،موضسحا ذلك ‘ قوله «:أاكيد أان مواجهة كوتون سسبور سستكون ‘ غاية الصسعوبة،
سسنواجه فريقا قويا ومتماسسكا خاصسة من الناحية الدفاعية ،ونقطة قوته تكمن أايضسا
‘ ال-ك-رات ال-ث-اب-ت-ة ،ل-ذلك ،سس-ي-ك-ون م-ن الضس-روري ت-وخ-ي ا◊ذر وال-ل-عب ب-طريقتنا
اŸع-ت-ادة إ’ي-ج-اد ال-ث-غ-رات وصس-ن-ع ال-ف-ارق ،ن-ق-اط ه-ذه اŸواج-ه-ة ‘ غاية اأ’همية
بالنسسبة لنا ،و’ نريد تضسييعها بأاي حال من اأ’حوال».

« الÓعبون واعون Ãا ينتظرهم وسشÔفع التّحدي»

وأاضس-اف اŸدرب دي-ن-يسس ’ف-ان ‘ سس-ي-اق ح-دي-ث-ه ق-ائ «:Ó-م-ن خÓ-ل ال-ت-دري-بات
اأ’خÒة’ ،حظت أان الÓعبÁ Úلكون إارادة قوية لتأاكيد انطÓقتنا وا◊فاظ على
وتÒة النتائج اإ’يجابية اÙققة ‘ اŸباريات اأ’خÒة وهذا يعت Èمؤوشسر إايجابي،
كل الÓعب Úيبذلون ما بوسسعهم وواعون جيدا Ãا ينتظرهم ‘ هذا اŸوعد الهام،
وعلى أا” ا’سستعداد لرفع التحدي».

مÓل لÓعب « :Úثقتي كبÒة ‘ إامكاناتكم وعلينا
تأاكيد انطÓقتنا بفوز على كوتون سشبور»

على هامشش عملية التحضضÒات اÿاصضة Ãواجهة اليوم أامام كوتون سضبور ،فإان الرئيسش
القبائلي كان دائما بالقرب من الÓعب Úلتجنيدهم و–فيزهم لبذل ›هودات مضضاعفة من
أاجل –قيق الفوز ‘ أاول جولة من دور اÛموعات ،و‘ اجتماعه بهم مؤوخرا ،أاكد لهم
لهمية أامام كوتون سضبور ،صضحيح أاننا حققنا سضلسضلة
قائ «:Óتنتظرنا مواجهة ‘ غاية ا أ
ليجابية ،لكن ل ينبغي أان نتوقف عند ذلك ،بالعكسش ،يجب اŸواصضلة
طويلة من النتائج ا إ
لط-ول فÎة ‡ك-ن-ة ،ل-دي ث-ق-ة كبÒة فيكم وأاعلم أانكم
وا◊ف-اظ ع-ل-ى ه-ذه ال-وتÒة أ
لربعاء أامام كوتون سضبور».
قادرون على رفع التحدي و–قيق فوز آاخر هذا ا أ

اÎÙف األول
مولودية ا÷زائر
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تريد –فيز ’عبيهأ قبل الداربي ...

إادارة أاŸـ ـ ـاسض عازم ـ ـة علـ ـ ـى تق ـ ـد Ëمكافـ ـ ـأاة
لÓعبيه ـ ـا بعد الفوز التاريخـ ـ ـي عل ـ ـى تونغي ـ ـت
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ترى بأان الÓعب Úيسشتحقون مكافأاة مالية

إادارة
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تريد وضشع لعبيها ‘ أاحسشن الظروف اŸمكنة
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الÓعبون سشيتلقون اŸكافأاة اŸالية قبل الداربي
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ب Úششباب بلوزداد والعميد Ãلعب  5جويلية .
بوششكÒ

اسشتأأنفت التدريبأت أاول أامسس ...

أاجواء رائعة ب ÚالÓعب Úو«الهدرة غ Òعلى بلوزداد»
ششهدت حصشة ا’سشتئناف التي أاجراها الفريق أاول أامسس ،أاجواء رائعة بÚ
الÓعب Úالذين كانوا حاضشرين فنيا وبدنيا ،ومن دون تسشجيل أاي غيابات
على مسشتوى التعداد ،فا◊ماسس وا◊يوية كانت حاضشرة ب Úرفاق القائد
حششود الذين  ⁄تتغيب عنهم اإ’بتسشامة منذ بداية ا◊صشة ،كيف ’ وهذا
بسشبب الفوز الثم Úوالتاريخي الذي عاد به الفريق من أادغال إافريقيا‘ ،
دور اÛموعات من منافسشة رابطة اأ’بطال اإ’فريقية ،والذي جاء على
حسشاب نادي تونغيث السشنغا‹ ،كما أان الكÓم الذي كان يدور ب ÚالÓعبÚ
‘ التدريبات اقتصشر على الداربي العاصشمي اŸنتظر هذا ا÷معة أامام
ششباب بلوزداد .

عمرا Êاجتمع بالÓعب Úوششكرهم على الفوز التاريخي

بدوره مدرب اŸولودية عبد القادر عمرا ⁄ Êيفوت الفرصشة خÓل حصشة
ا’سشتئناف ،ح Úراح يجتمع بÓعبيه وراح يششكرهم على الفوز التاريخي الذي
حققه الفريق ‘ دور اÛموعات على حسشاب النادي السشنغا‹ ،الذي أاعاد
البسشمة والفرحة للجميع بل رد ا’عتبار لÓعب Úوخاصشة الطاقم الفني ،الذي
كان باأ’مسس القريب ﬁل انتقاد واسشعة من طرف اأ’نصشار واŸتابع ،Úخاصشة
بعد هزÁة ششبيبة القبائل ‘ كÓسشيكو ا÷زائر ،التقني التلمسشا Êششكر ’عبيه
على اÛهودات ا÷بارة التي بذلوها ‘ اللقاء وأاكد لهم ضشرورة مواصشلة العمل
للفوز بنقاط الداربي أامام بلوزداد .

طالبهم بوضشع األرجل على األرضض

كما  ⁄يتوان الكوتشس عمرا ‘ Êمطالبة ’عبيه بضشرورة وضشع اأ’رجل
على اأ’رضسÃ ،ا أان القادم سشيكون أاصشعب فالفريق تنتظره العديد من
ال -ت -ح-دي-ات سش-واء ﬁل-ي-ا وق-اري-ا ،وال-ف-وز ال-ت-اري-خ-ي اÙق-ق ع-ل-ى ن-ادي
ت-ون-غ-يث السش-ن-غ-ا‹ ’ ي-ع-ن-ي شش-ي-ئ Ãا أان ال-ف-ري-ق  ⁄ي-ح-ق-ق ال-ت-أاه-ل ب-عد،
فاŸنافسشة ’ تزال قوية واŸولودية مطالبة بالفوز ‘ ا÷ولت ÚالقادمتÚ
لتحقيق اŸبتغى والهدف اŸنششود ،وهو التأاهل إا ¤الدور القادم .

الفوز على بلوزداد أاصشبح مطلب ششعبي

هذا ويدرك جيدا ’عبو اŸولودية أان اŸباراة القادمة التي سشتجمعهم
با÷ار ششباب بلوزداد ‘ ،داربي عاصشمي مث Òسشيحمل العديد ‘ طياته،
أان التع Ìأاو تلقي الهزÁة سشيعيد الفريق إا ¤نقطة البداية ،بل أان الفوز
على السشياربي يعد مطلب ششعبي من طرف الششناوة وعششاق النادي ،الذين
سش-ع-دوا ك-ثÒا ب-ال-ف-وز ال-ت-اري-خ-ي ‘ أادغ-ال إاف-ري-ق-ي-ا ،ل-ك-نهم يصشرون على
مواصشلة العودة القوية ‘ البطولة على حسشاب النادي البلوزدادي الذي
يعيشس أازمة نتائج سشلبية ‘ الفÎة اأ’خÒة  .السشياربي يعا Êوالفرصشة
مواتية .
بوششكÒ

بعد الفوز الرائع ‘ السشنغأل ...
دوب يجري عملية
اŸولودية الفريق الوحيد ‘ دوري اÛموعات جراحية ناجحة
الذي Áل
كالهد5ا نف بلقاخÒطعلىوحسهشاوب تون‘غياث الŸسشنرغاك‹زمنا أالدثغاال إافÊريقيا ،فوز ويششكر األنصشار
 ⁄يكن الفوز الذي حققه رفاق
اتلاوريحيخدي و‘فدقورطيبال أاÛنمهوذعاا اتل افلوذزيحمÁللكمع5هنقاالعطديد‘ رمصنشياده◊وسشهاوبا‘ت،ا بŸدرليكزل اأالثنا اŸ،ÊبوتلعوادديلةÚبعودفوالزفمركينقه على اŸسشاندة

’نصشأر ...
ا Èÿنزل كألصشأعقة على مسشأمع ا أ

الكاف تدرسض قرار إاقصشاء األندية السشينغالية من اŸسشابقات
اإلفريقية بعد توقيف النششاط الكروي ‘ البÓد

يبدو أن معاناة أŸولودية أنطلقت Ãجرد أن فكت عقدة إأفريقيا ،ح Úعادت بفوز تاريخي من ألسشنغال
لدأرة
ع-ل-ى حسش-اب ن-ادي ت-ون-غ-يث ب-ه-دف ي-ت-ي-م ح-م-ل توقيع بلخ ،Òبدليل أن ألكوأليسض ‘ غرف أ إ
أŸصش-ري-ة ب-دأت ع-م-ل-ه-ا ب-ج-د ،ب-ع-دم-ا رأحت ت-بعث ألروح وألطمأانينة ‘ نفوسض أنصشار نادي ألزمالك
لندية ألسشنغالية
أŸصشري ،بعدما نششرت مقال أكدت فيه أن ألكاف تدرسض بتمعن كب Òقرأر إأقصشاء أ أ
لفريقية بعدما ” توقيف ألنششاط ألكروي ‘ ألبÓد ،زأعمة بأان ذلك
من أŸششاركة ‘ أŸسشابقات أ إ
سشيصشب ‘ مصشلحة نادي ألزمالك ،أين سشيتم خصشم نقاط ألفرق ألتي وأجهت ألنادي ألسشنغا‹ وتعود
أ◊سشابات من جديد ،وهو أ Èÿألذي نزل كالصشاعقة على مسشامع أنصشار أŸولودية بل زلزل ﬂتلف
ألصشفحات ألجتماعية ألتي رأحت تتحدث عن ألقضشية .

رى مدلل ألششناوة سشابقا
من اإ’رتقاء ‘ سشلم الÎتيب ،حيث أان أاصشحاب اŸراكز الثانية ‘ اÛموعات اأ’خرى اغلبيتها  ⁄أج
تتجاوز  4نقاط ،وهذا يدل على أان اŸولودية تسش Òبخطى ثابتة نحو خلق اŸفاجأاة وهي التأاهل إا¤
فوضشيل دوب عملية
الدور القادم .
رأحية ناجحة بفرنسشا،
ج
اŸولودية  ⁄تسشجل أاي نتيجة سشلبية ◊د اآ’ن
يث بعد تخوفه ألششديد
رغم كل الظروف الصشعبة وا◊سشابات التي سشبقت دوري اÛموعات ،خاصشة بعد أان أاوقعت القرعة ح
من إأحتمال عدم ‚اح
اŸولودية ‘ ›موعة وصشفها الكل باأ’صشعب ‘ ظل تواجد الÎجي التونسشي والزمالك اŸصشري ،إا’ أان
ألعملية ومباششرة بعد
تغريدة الصشحفي اŸصشري ﬁمد القاضشي زادت من الششكوك
اŸولودية  ⁄تخيب رغم البداية الصشعبة بفرضس التعادل على نائب بطل النسشخة اŸاضشية الزمالك،
خروجه من غرفة
وما زأد من ششكوك أنصشار أŸولودية ‘ أن لعبة ألكوأليسض أنطلقت من طرف أŸصشري ÚأŸعروفÚ
والتعادل أامام الÎجي Ãلعب  5جويلية ،وهاهي تعود بفوز رائع ومث Òعلى حسشاب النادي السشنغا‹
عمليات ،رأح «كبسشولة»
أل
للعيب ،هو تغريدة ألصشحفي ألرياضشي ﬁمد ألقاضشي ع« Èتوي»Î
بحسشن ألتصشرف ‘ مثل هذه أ أ
وضشعها ‘ أاحسشن صشورة .
ينششر كلمات ألبسشمة
ح Úأك-د صش-ح-ة أŸع-ل-وم-ات أŸت-دأول-ة ‘ أل-وسش-ط أل-ري-اضشي ،عن إأمكانية أسشتبعاد ألنادي ألسشنغا‹
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ترميم ألصشفوف وألنقاط ،ح Úوضشع ألÎجي ‘ أŸقدمة برصشيد  4نقاط ،تليه أŸولودية برصشيد
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على وقع التعادل اإ’ي
ششفاء ،ح Úوجه رسشالة
نقطت Úوبعده ألزمالك برصشيد  1وأحدة ،وأختتم كÓمه بالقول  :أمامك فرصشة ألصشعود حتى ولو
إايجابية ومرضشية إا ¤حد بعيدÃ ،ا أان التعادل أامام الÎجي يعد نتيجة طيبة له ولفريقه ،هاهي النتائج أل
ششكر ع Èمقطع فيديو
‘ أŸركز ألثا Êويقصشد ناديه أŸفضشل ألزمالك .
تظهر مباششرة بعد إاعÓن النتائج مباراة ا÷ولة الثالثة ،أاين يتواجد الفريق ‘ اŸركز الثا Êبرصشيد 5
نششر ‘ إأحدى صشفحات
الششناوة علقوا بسشخرية  45« :سشنة ونحن نعمل للفوز ‘ لفريك ..
نقاط بفارق نقطت Úعن اŸتصشدر الÎجي التونسشي صشاحب الـ  7نقاط ،علما أان اŸولودية “تلك أافضشلية
ألتابعة للمولودية ،رأح
ك-بÒة ع-ن-دم-ا ت-ك-ون م-ع-ن-ي-ة ب-اإ’سش-ت-ق-ب-ال ع-ل-ى م-رت ‘ Úا÷ول-ت Úال-ق-ادم-ت Úك-ل م-ن ت-ون-غ-يث والزمالك
شكر فيه كل من سشاندنه
وموحال نوصشلوا للب Òوما نششربوشض»
يش
اŸصشري.
‘ ﬁنته وكل من تابع
‘ أŸقابل عششاق ألنادي وﬁبيه  ⁄تعجبهم كثÒأ هذه أÿرجة من ألصشحفي أŸصشري ،ألذي يبدو أنه
 ..والششناوة يغّردون « :ربي يسشÎنا من الع»Ú
أخباره منذ إأعÓنه
لن على مسشتوى ألهيأاة أŸششرفة ألكاف،
يريد تششتيت تركيز لعبي أŸولودية وإأحدأث ألفوضشى من أ آ
بدورهم وكالعادة  ⁄تخلوا تعليقات أانصشار اŸولودية من اإ’ثارة وبعث ا◊ماسس ‘ نفوسس الÓعب Úوأانصشار
لخر يرد بسشخرية على
فالبعضض منهم طالب إأدأرة أŸاسض بالتحري وتقصشي أ◊قيقة ،فيما رأح ألبعضض أ آ
معاناته من أŸرضض إأ¤
الفرق اأ’خرى ،حيث أان الششناوة راحوا يتفاعلون مع الفوز اÙقق على تونغيث بطريقتهم اÿاصشة ،حÚ
ﬁمد ألقاضشي بالقول من غ ÒأŸعقول أنه بعدما أنتظرنا ألفوز لسشنوأت طويلة  45سشنة من أجل –قيق
غاية إأجرأئه عملية
نششروا صشورة لسشلم الÎتيب العام للمجموعة التي تظهر تواجد ناديهم ‘ اŸركز الثا Êخلف الÎجي،
لمور سشتعاد من جديد ،وبالعامية قال ألششناوة « :موحال نوصشلوأ للب Òوما
ألفوز ،لتأاتي لنا وتقول بأان أ أ
جرأحية .
كاتب Úكلمات معÈة جاءت –ت عنوان «ربي يسشÎنا من الع »Úآامل Úأان تتواصشل اأ’فراح بالفوز على ا÷ار
لششاعات ألتي إأن كانت صشحيحة فÓبد على ألفاف ألتدخل بقوة من
شك Òنششربوشض» ‘ أنتظار حقيقة هذه أ إ
بوش
بوششكÒ
أجل حماية ألفرق ألتي تدأفع بششرف عن ألرأية ألوطنية ‘ أÙافل ألقارية .
بوششكÒ
السشياربي والتأاكيد على أان مولودية اإ’نتصشارات عادت من جديد .

اÎÙف األول

األربعاء  ١0مارسس  202١اŸوافق لـ  2٥رجب  ١442ه ـ

وفاق سسطيف
’فريقي اليوم ‘ الثامنة
وفاق سسطيف ا÷زائري – أاور’ندو بÒاتسض ا÷نوب ا إ

الوفاق يرفضض السستسسÓم ويصسر على تكرار سسيناريو اشسانتي على أارضض أاكرا
الكوكـ ـ ـ ـ ـ ـي« :اŸـ ـ ـ ـ ـ ـرور للـ ـ ـ ـ ـ ـدور الربـ ـ ـ ـ ـ ـع نهائـ ـ ـ ـ ـ ـي Áـ ـ ـ ـ ـ ـر عـ ـ ـ ـ ـ ـ Èالفـ ـ ـ ـ ـ ـوز اليـ ـ ـ ـ ـ ـوم»
ت-ل-عب تشس-ك-ي-ل-ة وف-اق سس-ط-ي-ف أامسس-ي-ة ال-ي-وم بداية من
ال-ث-ام-ن-ة ب-ال-ت-وق-يت ا÷زائ-ري ام-ام أاورلن-دو بÒاتسس
ا÷ن- -وب إاف- -ري- -ق -ي ◊سس -اب ا÷ول -ة األو‹ م -ن دوري
اÛم -وع -ات Ÿن -افسس -ة»ال -ك -اف» ع -ل -ى أارضس م-ل-عب
ال-ع-اصس-م-ة ال-غ-ان-ي-ة أاك-را ‘،م-ب-اراة غ-اي-ة ‘ ال-ت-ن-افسس
خ -اصس -ة أان اŸن -افسس أاورلن-دو بÒاتسس ي-ع-يشس أاحسس-ن
أايامه بعد أان حقق الفوز ‘ آاخر مواجهة ‘ البطولة
خ -ارج ق -واع -ده وب -ثÓ-ث-ي-ة ك-ام-ل-ة ‘،اŸق-اب-ل سس-ج-لت
ال-تشس-ك-ي-ل-ة السس-ط-اي-ف-ي-ة أاول خسس-ارة خارج القواعد ‘
آاخر ظهور ‘ البطولة ما جعل اŸدرب نبيل الكوكي
يركز ‘ التحضس Òلهذه اŸباراة علي ا÷انب النفسسي
،ورفع معنويات لعبيه خاصسة بعد حالة اإلحباط التي
سس-ادت ال-رك-ائ-ز ◊ظ-ات ق-ب-ل م-وع-د ال-ت-ن-ق-ل إا ¤غ-انا
بسسبب مسستحقاتهم العالقة إا‹ درجة تهديدهم بعدم
التنقل من دون ا Âتتمكن اإلدارة من السستجابة إا¤
مطالبهم وواصسلت إاطÓق الوعود وهو ما قد يؤوثر سسلبا
علي مردود الÓعب Úهذه األمسسية.

اŸلعب واŸناخ ‘ صسالح الوفاق مقارنة
بأاورلندو بÒاتسض

م-ن ج-انب آاخ-ر ي-ب-ق-ى ع-ام-ل اŸل-عب ‘ صس-ال-ح رف-قاء
ج-ح-ن-ي-ط ب-ع-د أان ك-ان-وا ق-د ل-ع-ب-وا ع-ل-ى أارضسيته قبل 3
أاسسابيع وحققوا على أارضسيته فوزا أامام أاشسانتي كوتوكو
حيث حفظ رفقاء قراوي معا ⁄أارضسية اŸيدان وهو
عامل Áنح األفضسلية للتشسكيلة السسطايفية على األقل
‘ اŸرح -ل -ة األو ¤م -ن اŸب -اراة ،ك -م -ا ي -ب-ق-ى ت-وق-يت
اŸباراة ‘ صسالح أاشسبال اŸدرب نبيل الكوكي ،بعد أان
اختارت اإلدارة موعد الثامنة لي Óبعيدا عن حرارة
ورطوبة الزوال واألمسسية حيث تعود عناصسر الوفاق
اللعب ‘ مثل هذه الظروف بعيدا عن الرطوبة .

فرحا Êالغائب الوحيد جحنيط –ت التصسرف

ت -وج -د ك-ام-ل ع-ن-اصس-ر ال-ت-ع-داد –ت تصس-رف ال-ط-اق-م
ال -ف -ن -ي ب -اسس-ت-ث-ن-اء اıضس-رم ه-واري ف-رح-ا Êبسس-بب
اإلصسابة مقابل تواجد القائد جحنيط –ت التصسرف

رغ -م م -ع -ان -ات -ه م -ن ن -قصس اŸن-افسس-ة،ح-يث ان غ-ي-اب
فرحا Êلن يكون مؤوثرا عندما نعلم أان فرحا Êليسس
قطعة اسساسسية ‘ التشسكيلة اŸثالية وشسارك ‘ أاغلب
اŸباريات ‘ كرسسي الحتياط إاضسافة إا‹ أان اŸدرب
يسس -ت -ع-م-ل-ه ‘ م-نصسب وسس-ط م-ي-دان ول-يسس ‘ م-نصسب
ظه Òأايسسر الذي هو منصسبه األصسلي .

الفاف والبلدية يؤوجÓن تأاهل لوموتي

ت-أاج-ل ت-أاه-ل اŸه-اج-م ال-غ-ا Êدان-ي-ال ا ¤م-وع-د لحق
فرغم تأاكيدات اإلدارة على لسسان اŸدير العام فهد
ح -ل -ف -اي -ة أان ال Ó-عب سس -ي-ؤوه-ل وي-ك-ون ح-اضس-را خÓ-ل
مواجهة اليوم حيث كان يراهن علي ملياري البلدية

وع-ل-ى إاع-ان-ة ال-ف-اف م-ل-ي-اري سس-ن-تيم لكن تأاخر وصسول
اإلع-ان-ت Úج-ع-ل اإلدارة ‘ ورط-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة خ-اصس-ة أان
الÓعب Áر على الشسهر ونصسف من دون أان يتأاهل.

الكوكي« :اŸنافسض Áر بفÎة جيدة وبلوغ ربع
النهائي Áر ع Èالفوز»

كشسف اŸدرب الكوكي أان فريقه ملزم اليوم بتحقيق
الفوز الذي يضسمن انطÓقة ناجحة خاصسة ان النجاح
‘ تخطي ا÷ولة األو ¤يعت Èخطوة كبÒة نحو ضسمان
اقتطاع ورقة التأاهل حيث قال«:ل يجب تضسييع نقاط
ا÷ولة الو ¤لن النطÓقة الناجحة جد هامة ‘
ضس-م-ان ال-ت-أاه-ل» ل-يضس-ي-ف» اŸن-افسس Áر ب-فÎة جيدة

سسرار يعاود التفاوضض مع موبيليسض ‘ العاصسمة

البلدية تطالب بعقد جمعية عامة مقابل تسسريح اإلعانة

راسسلت مصسالح بلدية سسطيف إادارة وفاق سسطيف تطلب إاضسافة وثيقة عقد ا÷معية العامة
العادية لشسهري نوفم Èوديسسم Èقبل حلول العام ا÷ديد والتقرير اŸا‹ واألدبي لهذه
الفÎة بعد أان كان الرئيسس ا÷ديد للهاوي كمال ل‘ قد “ت تزكيته بداية شسهر نوفمÈ
فيما كانت اإلدارة السسابقة بقيادة الديركتوار قد تلت التقرير اŸا‹ للسسنة اŸالية 2020
شسهر أاكتوبر ،حيث بقي التقرير اŸا‹ لشسهرين نوفم Èوديسسم Èينقصس هذه السسنة
اŸالية واشسÎطت مصسالح البلدية هذا التقرير مقابل تسسريح إاعانة اŸليارين .

مÓسسنة ب Úاألم Úالعام للفاف وسسرار بسسبب اŸليارين

رفضست ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل-ك-رة ال-ق-دم ط-لب ال-رئ-يسس سس-رار ب-ا◊صس-ول ع-ل-ى تسس-ب-ي-ق
مليارين من مكافأاة الكاف اÿاصسة بتأاهل الفريق إا ¤دوري اÛموعات وا◊صسول على
ملياري سسنتيم حيث ان هذه الطلب تزامن مع انشسغال إادارة الفاف بإاعداد التقريرين
اŸا‹ واألدبي و–ديد اŸداخيل واŸصساريف ول Áكن ‘ مثل هذه الفÎة القيام بأاي
عملية مالية وهو ما كان سسببا ‘ اسستياء الرئيسس سسرار الذي دخل ‘ مÓسسنة كÓمية مع
األم Úالعام للفاف .

سسرار ينتقل إا ¤العاصسمة Ÿعاودة التفاوضض مع موبيليسض

ينتقل الرئيسس سسرار السساعات القادمة إا ¤العاصسمة ‘ جولة ثانية بحثا عن مصسادر “ويل
بعد أان حدد عدة مواعيد مع أاصسحاب مؤوسسسسات خاصسة وعمومية وحسسب مصسادر موثوقة
ف-ان ال-رئ-يسس سس-رار لزال يصس-ر ع-ل-ى ال-ت-وصس-ل إا ¤ات-ف-اق م-ع اŸت-ع-ام-ل ب-ال-ه-ات-ف ال-نقال
موبيليسس،حيث سسيكون على موعد Ÿعاودة التفاوضس مع مسسئو‹ الشسهار لهذه اŸؤوسسسسة
من اجل التوصسل ا ¤اتفاق يؤودي إا ¤ترسسيم التعاقد .
خليل/ب

الجتماع الفني رسسم موعد اŸباراة ‘ الثامنة
اأفضسى الجتماع الفني الذي انعقد صسبيحة أامسس على مسستوى فندق «موفمبيك» مقر إاقامة الوفد السسطايفي إا ¤ترسسيم موعد اŸباراة ‘ السسابعة
مسساءا بتوقيت العاصسمة الغانية أاكرا ‘ الثامنة بالتوقيت ا÷زائري ،وهذا بعد اÓÿف ‘ التوقيت ب Úمراسسلة الكاف التي حددت موعد التاسسعة ليÓ
ليتدخل ﬁافظ اŸباراة التونسسي الذي رسسم اŸوعد ‘ الثامنة.

إالغاء الندوة الصسحفية وبذلة برتقالية لتعداد أاورلندو

ضسبط الجتماع الفني األلوان التي يلعب بها كل فريق حيث أان وفاق سسطيف سسيدخل ببذلته الرسسمية اıططة باألسسود واألبيضس فيما يدخل حارسس
اŸرمى بالذلة الزرقاء علي ان يلبسس تعداد أاورلندو بÒاتسس بذلة برتقالية وا◊ارسس بذلة خضسراء.

اÙافظ أاشساد Ãجهودات الوفاق ‘ تنظيم اللقاء

نوه ﬁافظ اللقاء جمال جويني خÓل الجتماع الفني باÛهودات التي بذلتها إادارة وفاق سسطيف من أاجل تنظيم اŸباراة رغم الظروف الصسعبة
خاصسة انها الفريق اŸضسيف خارج بلدها وشسكر إادارة اورلندو بÒاتسس علي تفهم الوضسعية بعد النقائصس التي اشستكت منها ادارة جنوب إافريقيا.
خليل/ب

وبلوغ ربع النهائي Áر ع Èالفوز ان شساء الله».

الغامبي قاسسما إلدارة اŸباراة

يدير مواجهة هذه المسسية ا◊كم الدو‹ الغامبي
ق -اسس -م -ا وب -ال -ع -ودة اإ ¤م-ب-اراة ال-غ-د سس-ارع ال–اد
الإفريقي لكرة القدم،ا‹ وÃسساعدة اثن Úمن غانا
ك-ل م-ن»ب-ام-ال ب-ارت-يك» واŸسس-اع-د ال-ثا« ÊتيجاÊ
ﬁم- -د» .ب- -ع- -د اأن ” ت- -ع -ويضس مسس -اع -دي ا◊ك -م
ق- -اسس- -ام- -ا ك- -ل م- -ن ال -غ -ام -ب -ي« Úن -ف -ا‹ ج -ارج -و»
و«مصس-ط-ف-ي ب-وج-ان-ق» ب-ع-د ت-عرضسهما اإ ¤الإصسابة
بفÒوسس كورونا.
خليل/ب

شسبيب ـ ـ ـ ـ ـ ـة سسكيك ـ ـ ـ ـ ـ ـدة رابـ ـ ـ ـع
مواجه ـ ـ ـ ـ ـة موؤجل ـ ـ ـ ـ ـة

أجلت ألرأبطة أÎÙفة موأجهة أ÷ولة ألقادمة أمام ششبيبة سشكيكدة
بسش-بب أرت-ب-اط وف-اق سش-ط-ي-ف Ãوأج-ه-ة أ÷ول-ة أل-ث-ان-ي-ة من دوري
أÛموعات أمام أهلي بنغازي يوم  17مارسس ألقادم ،حيث سشتكون أول
موأجهة بعد ألعودة من مصشر أمام ودأد تلمسشان يوم  21من نفسس ألششهر
مال يرفع عدد أŸباريات أŸؤوجلة إأ 4 ¤مباريات بعد كل من موأجهات
ششبيبة ألسشاورة ،ع Úمليلة وششبيبة ألقبائل.

التنقل إا ¤نيجÒيا يوم  30مارسض سسيزيد من التأاجيÓت

حددت أدأرة وفاق سشطيف موعد ألتنقل إأ ¤نيجÒيا من أجل حضشور
م-وأج-ه-ة أ÷ول-ة أل-ث-ال-ث-ة م-ن دوري أÛم-وع-ات أم-ام ف-ري-ق أن-يمبا
ألنيجÒي أ ¤نهاية ألششهر يوم  30مارسس قبل  5أيام عن موعد أŸبارأة
أÙدد يوم  4أفريل ألقادم ،ما يزيد من أŸباريات أŸؤوجلة ألتي بحوزة
ألفريق وسشيكون ألفريق أمام حتمية لعب موأجهتي ألسشاورة وعÚ
مليلة قبل موعد ألتنقل إأ ¤نيجÒيا .

 3سسفريات متتالية سسÎهق النادي ماديا

لرهاق ألبد ÊلÓعب Úتأاتي ألسشفرية ألثالثة إأ¤
لضشافة إأ ¤أ إ
وبا إ
إأفريقيا نهاية ألششهر أ◊ا‹ أ‹ نيجÒيا لتزيد من متاعب خزينة
أل-ن-ادي أŸال-ي-ة ف-ب-ع-د سش-ف-رت-ي غ-انا ثم مصشر ألتي كبدت أÿزينة 4
مÓي Òسشنتيم وسشط أزمة مالية خانقة بعد أن أضشطرت ألإدأرة إأ¤
ألقÎأضس و‘ ح--ال--ة Œ ⁄د ألدأرة أي مصش--ادر لضش--م--ان ت--غ-ط-ي-ة
مصشاريف ألسشفرية إأ ¤نيجÒيا فإان ألفريق مهدد بخسشارة أŸبارأة على
ألبسشاط وعدم ألسشفر أصش. Ó

اإلدارة وزعت  100دولر على كل لعب

قام ألقائمون على ألوفد أمسس بصشرف  100دولر علي كل لعب “ثل
مصشاريف ألسشفرية للسشماح لÓعب Úباقتناء بعضس أ◊وأئج ومصشروف
أ÷يب خÓ-ل ت-وأج-ده-م ب-ال-ع-اصش-م-ة أل-غ-ان-ي-ة على أن يتلقى رفقاء
جحنيط نفسس أŸبلغ خÓل توأجدهم ‘ مصشر بدأية من أمسشية أليوم .

التنقل ا ¤مصسر بعد نهاية مواجهة اليوم

سشيكون عناصشر ألتعدأد على موعد مع ألسشفر صشوب ألعاصشمة أŸصشرية
ألقاهرة بعد نهاية مبارأة أمسشية أليوم،حيث سشيمكث ألوفد أسشبوعا
كام Óوأ ¤غاية نهاية موأجهة أ÷ولة ألثانية أمام أهلي بنغازي يوم
 17مارسس وسشيكون ألسشفر نحوة مصشر ع Èأÿطوط ألغانية ‘ رحلة
عادية علي أن تكون رحلة ألعودة إأ ¤أ÷زأئر ع Èنفسس ألطائرة
أÿاصشة ألتي أقلت ألوفد ‘ رحلة ألذهاب.
خليل/ب

إا–اد العاصصمة

اÎÙف األول

أألربعاء  ١0مارسس  202١أŸوأفق لـ  2٥رجب  ١442ه ـ

زغ ـ ـ ـ ـ ـدود ُيق ـ ـ ـ ـ ـدم لÓعب ـ ـ ـ ـ ـÚ
وُيباشس ـ ـ ـ ـ ـر مهام ـ ـ ـ ـ ـه رسسمي ـ ـ ـ ـ ـا
شسرع أŸدرب أ÷ديد إل–اد ألعاصسمة من Òزغدود
أمسس ،رسسميا ‘ عمله مع ألفريق بعدما أمضسى على
ع -ق -ده وأل -ت -ح-ق بصس-ف-وف أل-ف-ري-ق ،ح-يث ق-اد م-دأف-ع
سس -وسس-ط-ارة ألسس-اب-ق أول حصس-ة ت-دري-ب-ي-ة Ãل-عب ع-م-ر
ح-م-ادي ب-ب-ول-وغ Úوق-دم-ه مسس-ؤوول-و أل-ف-ري-ق لÓعب،Ú
ليفتح زغدود صسفحة جديدة مع ألفريق ألذي كتب فيه
أسس -م-ه ب-ح-روف م-ن ذهب كÓ-عب ،وي-ري-د ت-ك-رأر ذلك
كمدرب له ،ونال أŸدرب أ÷ديد ثقة أنصسار أإل–اد
ألذين رحبوأ به بقوة وكانوأ ألسسبب ألرئيسسي ‘ أختياره
من طرف أإلدأرة بسسبب ألضسغط ألكب Òألذي فرضسوه
عليها أول أمسس عقب إأقالة فروجي ،ورغبتها ‘ تعيÚ
مزيان إأيغيل.

لديه الوقت الكا‘ لتحضس Òلقاء الشسلف

وسس -ي -ك -ون ل -زغ -دود أل -وقت أل -ك -ا‘ م -ن أج -ل –ضسÒ
أŸب-ارأة أŸق-ب-ل-ة ل-ل-ف-ري-ق ‘ أل-ب-ط-ول-ة ،وأŸق-ررة ي-وم
ألسسبت أŸقبل ببولوغ Úأمام ألضسيف جمعية ألشسلف،
ح- -يث سس- -ي -ت -م -ك -ن أŸدرب م -ن ب -ر›ة أرب -ع حصسصس
ت-دري-ب-ي-ة ك-ام-ل-ة ،وه-و أل-ع-دد أل-ذي ي-ع-د كافيا بالنسسبة
للمدرب من أجل –ضس Òأشسباله للفوز بنقاط أŸبارأة،
وإأعادة ألفريق إأ ¤سسكة ألنتصسارأت عقب أÿسسارة
أألخÒة أمام نادي بارأدو ،وسسيسستفيد زغدود من عودة
ب- -عضس أل- -ع- -ن -اصس -ر إأ ¤أج -وأء أŸن -افسس -ة ع -ل -ى غ -رأر
رضسوأ ،Êلوصسيف وزوأري ألذين تعافوأ من أإلصسابات
وباتوأ جاهزين للمنافسسة ‘ ،أŸقابل سسيسستمر غياب
كل من ﬁيوصس وخمايسسية بدأعي أإلصسابة.

يعرف بعضش الÓعب Úوسسيعتمد على الركائز

وي -ع -رف زغ -دود ›م -وع -ة ك-بÒة م-ن لع-ب-ي أل-ف-ري-ق
أ◊الي ،Úوهو ألذي دربهم ‘ أŸوسسم أŸاضسي ،بدءأ
من أ◊ارسس زماموشس ووصسول إأ ¤عدة لعب Úشسبان
‘ صسورة بن حمودة ،عليان ،بومشسرة وآأخرون ،خاصسة
ب-ومشس-رة أل-ذي ك-ان لع-ب-ا أسس-اسس-ي-ا خÓ-ل أل-فÎة أل-تي
درب فيها زغدود ألفريق ،ومن أŸرتقب أن يعتمد ‘
أŸباريات أŸقبلة على ألركائز وأصسحاب أÈÿة من
أج -ل صس -ن -ع أل -ف -ارق وإأع -ادة أل-روح ل-ل-م-ج-م-وع-ة ،ك-م-ا
سسيسستعيد حمزة كودري ‘ أللقاء أŸقبل بعدما غاب
أم -ام ب -ارأدو ب -دأع -ي أل -ع -ق -وب -ة ،م -ا ي-ع-ن-ي أن أإل–اد
سسيدخل موأجهة ألشسلف بتعدأد شسبه مكتمل وهو ما
سسيخدم كثÒأ ألطاقم ألفني أ÷ديد.

األنصسار يدعموه ويريدون إانهاء الذهاب بقوة

ويدعم عشساق سسوسسطارة بقوة أŸدرب أ÷ديد ‘ مهمته
أ÷دي-دة ،وي-ت-م-ن-وأ ل-ه أل-ن-ج-اح وﬁو أÿي-ب-ات أل-تي ◊قت
بفريقهم منذ بدأية أŸوسسم ،كما يشسÎطون عليه –قيق
ألنتصسارأت ‘ أللقاءأت أألربع أŸتبقية من عمر مرحلة
ألذهاب ،لسسيما ألدأربيْين ألعاصسميْين أمام كل من مولودية
أ÷زأئ-ر وشس-ب-اب ب-ل-وزدأد ،وه-م-ا أب-رز ل-ق-اءي-ن ل-ل-ف-ريق قبل
توقف أŸنافسسة ،من جهة أخرى سسيطلب زغدود تدعيم
صس-ف-وف أل-ف-ري-ق ب-ب-عضس أألسس-م-اء خÓ-ل سس-وق ألن-ت-ق-الت
ألشستوية أŸقبلة مقابل تسسريح بعضس أألسسماء أألخرى ألتي
ب .ب
 ⁄يظهر لها أثر منذ أنطÓق أŸوسسم تقريبا.

زماموشش قد يكون اŸسستفيد األول من تعي Úزغدود
يبدو أن حارسس ألفريق ﬁمد أألم Úزماموشس قد
يكون أŸسستفيد أألول من تعي Úمن Òزغدود مدربا
أول للفريق ‘ ،ظل معرفته أ÷يدة له منذ أن كانا
لعب ‘ Úصسفوف ألفريق قبل عدة سسنوأت ،وهو ما
سسيعيد فرضسية عودة زÁا إأ ¤ألتشسكيلة أألسساسسية
بقوة ،خاصسة وأن زغدود يعرف جيدأ إأمكاناته ودوره
أل -ك -ب ‘ ÒأÛم -وع -ة دأخ -ل وخ -ارج أŸي -دأن ،م -ا
يجعل جل ألتوقعات تصسب ‘ مصسلحة أبن مدينة
ميلة ◊رأسسة عرين أإل–اد بدأية من مبارأة جمعية
ألشس -ل -ف ،خ -اصس -ة وأن غ -ن -دوز ب -دأ ت-ائ-ه-ا ‘ أل-ل-ق-اء
أŸاضسي أمام بارأدو وتسسبب ‘ تلقي هدف بطريقة
مباشسرة.

رحيل بن حمو وفروجي ‘ مصسلحته
وسسيكون رحيل تÒي فروجي وكذأ مدرب أ◊رأسس
بن حمو ‘ مصسلحة زماموشس ،خاصسة وأن ألثنائي
ح -رم -ا أل -دو‹ ألسس -اب -ق م -ن أل-ظ-ه-ور ‘ أل-تشس-ك-ي-ل-ة
أألسس -اسس -ي -ة م -ن -ذ ب-دأي-ة أŸوسس-م ،رغ-م ت-ع-اف-ي-ه م-ن
أإلصسابة وأسستعادته للياقته ألبدنية ،كما أن ألبعضس
كان يتحدث عن ضسغط من طرف عن Îيحيى على
أŸدرب من أجل إأبقاء زÁا خارج أŸنافسسة وهو ما
جعل أ◊ارسس يطلب وثائقه وألرحيل عن صسفوف
سسوسسطارة قبل نهاية أŸوسسم بسسبب ألتهميشس ،إأل
أن تعي Úزغدود قد يقلب أألمور رأسسا على عقب
وقد يعيد زÁا إأ ¤ألوأجهة بقوة.

نصصر حسص Úداي

دزي ـ ـ ـ ـ ـري ُيصسـ ـ ـ ـ ـّر علـ ـ ـ ـ ـى نقـ ـ ـ ـ ـ ـاط  20أاوت

ب-ع-دم-ا أك-ت-ف-ى نصس-ر حسس Úدأي ب-ت-ح-ق-ي-ق ف-وزين
فقط على ملعبه حتى أآلن منذ أنطÓق أŸوسسم
أ◊ا‹ ،ط -الب أŸدرب ب Ó-ل دزي -ري م-ن لع-ب-ي-ه
بضسرورة ألÎكيز جيدأ على أŸباريات ألتي Œرى
‘  20أوت من أجل جمع أك Èقدر من ألنقاط
وألبتعاد نهائيا عن منطقة أÿطر بالنظر إأ ¤أن
بن عياد يبحث عن أاول أاهدافه
مرحلة ألعودة سستكون صسعبة على كل ألفرق Ãا
ف -ي -ه -ا «أل -نصس -ري -ة» خ -اصس -ة م -ع ن-ظ-ام أŸن-افسس-ة يعت ÈأŸهاجم مرأد بن عياد من ألعناصسر ألتي كان
يعول عليها أألنصسار كثÒأ هذأ أŸوسسم من أجل
أ÷ديد وأنطÓق كأاسس ألرأبطة فيما بعد.
صسناعة ألفارق ‘ ألقاطرة أألمامية بعد ألنطباع
ألطيب ألذي تركه ‘ ألفريق ‘ Œربته أألو‘ ¤
األنصسار سسئموا اللعب على البقاء
ألفريق غ Òأن شسبح أإلصسابات حرمه من ألتأالق،
عّبر أنصسار ألنادي عن غضسبهم من نتائج ألفريق ورغم أنه يؤودي مباريات ‘ أŸسستوى ،إأل أن عياد
خÓل أŸوسسم أ◊ا‹ بتوأجده ‘ ألنصسف ألثا Êغ Òرأضس ع- -ن مسس- -ت- -وأه ويسس- -ع -ى إأ ¤أل -ت -أال -ق ‘
من جدول ألÎتيب ألعام ،وهم ألذين كانوأ يعولون أŸباريات ألقادمة وتسسجيل ألكث Òمن أألهدأف
على أŸوسسم أ◊ال كثÒأ من أجل أŸنافسسة على للمسساهمة ‘ قيادة ألنادي نحو أفضسل ألنتائج.
أألدوأء ب-ع-د أل-وع-ود أل-ك-ثÒة أل-ت-ي ق-دم-ه-ا أŸدير
م.م

أل-ري-اضس-ي شس-ع-ب-ان م-رزق-ان ،ل-ك-ن حقيقة أŸيدأن
أثبتت شسيئا أخر وألفريق يعا ÊكثÒأ بتوأجد ‘
م-رت-ب-ة Œع-ل-ه ي-ن-افسس ع-ل-ى أل-ب-ق-اء خÓ-ل مرحلة
ألعودة.

عودة بن مÓط سستعيده إا ¤الواجهة
ورفضس من Òزغدود ألعمل مع ألطاقم ألفني ألسسابق
وأشسÎط ج -لب مسس -اع-دي-ه م-ع-ه م-ن أج-ل أل-ع-م-ل ‘
أإل–اد ،وه- -و م- -ا وأف -قت ع -ل -ي -ه أإلدأرة ‘ ن -ه -اي -ة
أŸطاف رغم إأعÓنها ‘ وقت سسابق على ألحتفاظ
Ãدرب أ◊رأسس ب -ن ح -م -و وك -ذأ أÙضس -ر أل -ب -دÊ
نيكول بوب ،حيث سسيعود أبن ألفريق فريد بن مÓط
إأ ¤ألعارضسة ألفنية وسسيكون مدربا للحرأسس ،وهو ما
سسيكون ‘ مصسلحة زÁا أيضسا بحكم معرفته أ÷يدة
ب Úألرجل ،Úحيث سسبق ل ÍمÓط وأن عمل ‘ هذأ
أŸنصسب سسابقا وكان دأئما ما يضسع زÁا كحارسس
أول من دون منازع ،وهذأ ما سسنشسهده من دون شسك
‘ أŸباريات أŸقبلة.

تراجعه عن الرحيل يبقى واردا
وتشس Òك-ل أŸع-ط-ي-ات أ◊ال-ي-ة إأ ¤إأم-ك-ان-ي-ة ت-رأج-ع
زماموشس عن قرأره ‘ ألرحيل عن صسفوف أإل–اد،
وقد يفكر من جديد ‘ بعث مشسوأره خاصسة ما إأذأ
قرر ألطاقم ألفني إأعادته إأ ¤ألتشسكيلة أألسساسسية،
حيث سسيكون من أ÷يد عودته ‘ ألوقت أ◊ا‹ Ãا
أن ألفريق تنتظره مباريات صسعبة ومهمة ‘ نفسس
أل-وقت لسس-ي-م-ا م-وأج-ه-ت-ي أل-دأرب-ي أم-ام أŸولودية
وبلوزدأد.
ب .ب

اإل–ـ ـ ـاد يواج ـ ـ ـه خطـ ـ ـ ـر
الطرد من بولوغ!Ú
يواجه إا–اد العاصصمة خطر الطرد من ملعب عمر
حمادي بولوغ ،Úبعد الدعوى القضصائية التي
رفعتها ضصده بلدية بولوغ Úبسصبب عدم تسصديد
قيمة الكراء ،وهي القضصية التي طفت مؤوخرا إا¤
لدارة وقد
السصطح وقد تشصكل مشصاكل كبÒة ل إ
تؤوثر على اسصتقرار الفريق ،وحسصب الدعوى
القضصائية فإان بلدية بولوغ Úأاكدت بان قيمة
كراء اŸلعب ارتفعت بحوا‹ ثلث مرات ،ما يعني
أان إادارة سصوسصطارة مطالبة بدفع قيمة مالية
كبÒة مقابل اسصتغلل اŸلعب ‘ اŸسصتقبل.

اإلدارة تعمل على تسسوية اŸلف سسريعا

وسصتكون إادارة الإ–اد وبقيادة ›مع سصÒبور
›Èة على تسصوية القضصية ‘ أاقرب وقت ‡كن،
حتى ل يدخل الفريق ‘ مشصاكل هو ‘ غنى عنها،
ل–اد  ⁄يشصهد مشصاكل من هذا النوع
لسصيما وأان ا إ
لدارات اŸتعاقبة عليه
منذ سصنوات طويلةÃ ،ا أان ا إ
كانت تسصدد التكاليف ‘ وقتها اÙدد ومن دون أاي
لدارة ا◊الية.
تعطيل كما يحدث مع ا إ

األنصسار ‘ قمة الغضسب بعد تسسرب اÈÿ

وعّبر أانصصار الفريق ‘ ﬂتلف مواقع التواصصل
الجتماعي عن غضصبهم الشصديد من إادارة
سصوسصطارة بسصبب علمهم بالدعوى القضصائية التي
وضصعتها بلدية بولوغ Úضصد الفريق مؤوخرا،
مشصددين على ضصرورة غلق اŸلف سصريعا خاصصة
وأانهم يعتÈون ملعب بولوغ Úرمزا من رموز
لزل ول يقبلون أاي مسصاومة من أاي
الفريق منذ ا أ
طرف كان ،لتبقى القضصية للمتابعة.
ب .ب

أاخبار األندية

اأ’ربعاء  ١٠مارسش  ٢٠٢١اŸوافق لـ  ٢٥رجب  ١44٢ه ـ

أاهلي الÈج

إا–اد ا◊راشش

لموال
بعد رفضش عفافسصة رئاسصة النادي واشصÎاطه ا أ

رماشش ُيباشصر التحضص÷ Òمعية اسصتثنائية للهاوي بعد أاسصبوع Úالعايب ُيسصلّم حصصيلته لـ بوسصليما Êونحو التوقيع مع «نفطال» قريبا
أاك---د رئ---يسس اŸك--تب اŸؤوقت ’–اد ا◊راشس ،ج--ع--ف--ر
بوسشليما ،Êأانه تسشلم ا◊صشيلة اŸالية من طرف الرئيسس
السش-اب-ق ﬁم-د ال-ع-ايب ،ح-يث كشش-ف أان-ه سشيتم تسشليم
ا◊صشيلة لششركة «نفطال» من أاجل ا◊صشول على عقد
«سش--ب--ورسش--ور» ،وأاضش--اف ب--وسش--ل-ي-م-ا Êأان-ه سش-ي-ت-م حّ-ل
«الديريكتوار» واسشتدعاء ا÷معية العامة ا’نتخابية
للتصشويت على رئيسس جديد للفريق.

رفضش عضس- - -و ›لسش إادارة أاه- - -ل- - -ي الÈج
ع -يسس -ي ع -ف -افسس -ة م -قÎح رئ-اسس-ة ›لسش
اإ’دارة خÓل ا’جتماع الذي انعقد اول
اأمسش Ãقر النادي واقتصسر خÓله ا◊ضسور
على رئيسش الفريق الهاوي ا◊واسش رماشش
الذي Áثل غالبية ا’سسهم ‘ شسركة ‰ور
ال- -ب- -ي -ب -ان ،ف -ي -م -ا حضس -ر م -دي -ر الشس -ب -اب
وال -ري -اضس -ة بصس -ف -ت -ه م Ó-ح -ظ -ا ل -ي -فضس-ي
ا’ج - -ت - -م - -اع إا ¤رفضش ال - -عضس- -و ع- -يسس- -ي
ع -ف -افسس -ة رئ -اسس -ة ال -ف -ري-ق بسس-بب غ-ي-اب
الضسمانات ،خاصسة انه يراهن علي حضسور
ب -ق -ي-ة زمÓ-ئ-ه ‘ ›لسش اإ’دارة م-ن أاج-ل
ت-ق-د Ëمسس-اه-م-ات م-ال-ية وا’لتفاف حول
ال -ف -ري -ق ح -ت -ى يضس -م -ن ‚اح -ه ‘ ق -ي-ادة
ال- -ن- -ادي ل- -ي -أات -ي ت -واصس -ل ع -زوف أاعضس -اء
›لسش اإ’دارة ل- -ي -ؤوث -ر سس -ل -ب -ا ع -ل -ى ق -رار
ال -عضس -و ع -ف -افسس -ة ال -ذي اشسÎط اأ’م-وال
وال -ت-ف-اف ا÷م-ي-ع م-ق-اب-ل اŸواف-ق-ة ع-ل-ي
ا’شسراف على التسسي.Ò

اإلصصابات تؤوّرق مناد قبل لقاء وداد بوفاريك

م--ن ج-انب أاخ-ر ،ع-ادت ال-تشش-ك-ي-ل-ة أاول أامسس ا’ث-ن Úإا¤
أاجواء التدريبات بعد اÿسشارة ‘ «الداربي» أامام رائد القبة
بهدف دون رد ،وهي ا◊صشة التي جرت Ãعنويات منحطة
’ن اŸب--اراة ك-ان ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ا÷م-ي-ع
بسش--بب اÿاسش--رة أ
لتحقيق الفوز والبقاء ‘ الصشدارة لكن هناك إاجماع وسشط
أاسشرة النادي على أانها كبوة جواد ،وششرع اŸدرب جمال مناد
‘ ال-ت-حضش Òل-ل-ق-اء ال-ه-ام أام-ام وداد ب-وف-اريك اŸق-رر ه-ذا
اÿميسس ‘ إاطار ا÷ولة الرابعة.
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رماشش يباشصر التحضص Òلعقد جمعية
اسصتثنائية للهاوي لفتح الكتتاب

›لسش اإ’دارة ا◊ا‹ خاصسة ان القانون ’
يسسمح للجمعية العامة للهاوي باتخاذ مثل
هذا القرار ،وكان رئيسش الهاوي قد أاوكل
منذ فÎة ﬁاميا من اجل إاعداد ملف ‘
هذا الشسأان حيث كانت اÿطوات التي قام
بها والدعوات اŸتكررة أ’عضساء اÛلسش
تدخل ‘ خانة اإ’جراءات القانونية قبل
م -ق -اضس-اة اأ’عضس-اء وا◊صس-ول ع-ل-ى ح-ك-م
قضسائي بحل اÛلسش.

ب-اشس-ر ال-رئ-يسش رم-اشش م-ب-اشس-رة ب-عد فشسل
العديد من ﬁاو’ته ومسساعيه ‘  ⁄شسمل
›لسش اإ’دارة وع -ق -د اج -ت -م -اع ب -حضس -ور
ا÷ميع ،حيث كان اجتماع أاول أامسش اخر
اجتماع يدعو إاليه رئيسش الهاوي الذي قرر
اŸرور ا ¤ا’ج- -راء ال- -ق -ان -و ÊاŸوا‹ ‘
مثل هذه ا◊ا’ت ‘ التحضس Òالدعوات
ل-ع-ق-د ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ف-ريق
الهاوي من أاجل البث ‘ قرار إاعÓن فتح
ا’كتتاب وإادخال أاعضساء ومسساهم Úجدد
ا ¤شسركة ‰ور البيبان مثلما تنصش عليه
ال -ق -وان ،Úح -يث وحسسب مصس-ادر م-وث-وق-ة
فان ا÷معية العامة ينتظر ان تعقد بعد
اأسس- -ب- -وع Úخ- -اصس- -ة ان ال- -ف -ري -ق ‘ أامسش
ا◊اج - - -ة إا ¤إادارة ل - - -تسس- - -يÒه ‘ اق- - -رب
اآ’جال.

اŸفاوضصات مع سصليما Êتتوقف
وبوصصبيعة يواصصل

أاوق- -فت ا’دارة اŸف -اوضس -ات ال -ت -ي ك -انت
Œريها مع اŸدرب سسليما Êعقب فشسل
اجتماع ›لسش ا’دارة ‘ اÿروج بقرار
تعي Úرئيسش للفريق ،حيث أاجلت الرد على
شس -روط اŸدرب ا ¤فÎة ق -ادم -ة ،م-ب-دي-ة
التمسسك بخدماته ‘ حالة عاد الهدوء ا¤
ا’دارة ،حيث سسيواصسل اŸدرب اŸسساعد
عبد النور بوصسبيعة ا’شسراف على الفريق
–سس-ب-ا ل-ل-م-واج-ه-ة اŸق-ب-ل-ة أام-ام مولودية
وهران .

ورفع شصكوى قضصائية ◊ل ›لسش
اإلدارة ا◊ا‹

كما قرر رئيسش الهاوي بسسبب حالة عدم
Óعضساء Œاه الشسركة والفريق
ا’هتمام ل أ
رفع دعوى قضسائية من اجل اŸطالبة بحل

وداد بوفاريك

غرامة  20مليون خامسصة منتظرة
بعد مواجهة ا◊مراوة

وششهدت حصشة ا’سشتئناف العديد من الغيابات بسشبب
’صشابات الكثÒة ‘ النادي ،حيث غاب كل من سشيما،Ê
ا إ
دراق ،حروشس ،عبدات وغضشبان وهم الذين يعانون من
إاصش-اب-ات م-ت-ف-اوت-ة ‘ ان-ت-ظ-ار –دي-د ال-ط-اق-م ال-طبي
’و‹
مصشÒهم قبل لقاء بوفاريك ولو أان التششخيصس ا أ
’سشماء ’ تعا Êمن إاصشابات خطÒة
يشش Òإا ¤أان هذه ا أ
وسشتكون حاضشرة ‘ هذه اŸواجهة الهامة لتجديد العهد
مع ا’نتصشارات بعد اÿسشارة أامام رائد القبة.

ل -ن –م -ل ورق -ة م -ب-اراة السس-بت ب Úأاه-ل-ي
الÈج وم - -ول - -ودي - -ة وه- -ران اسس- -م اŸدرب
طوبال يسصتأانف
ال -رئ -يسس -ي ل-ف-ري-ق أاه-ل-ي الÈج و ل-ل-م-ب-اراة
وشش-ه-دت حصش-ة ا’سش-ت-ئ-ن-اف ع-ودة خالد طوبال بعدما
اÿامسس- -ة ع- -ل -ى ال -ت -وا‹ ب -ع -د ان رفضست
’خÒة ،وشش--رع ‘ ال--ت--حضش Òم--ع
غ---اب ع--ن اŸب--اراة ا أ
ا’دارة ترقية اŸدرب اŸسساعد بوصسبيعة
اÛموعة للمباراة القادمة ،حيث يعول على اŸششاركة
م-درب-ا رئ-يسس-ي-ا ت-خ-وف-ا م-ن ف-قدان فرصسة
فيها وتدعيم فريقه بالنظر إا ¤قلة اÿيارات اŸتاحة
ج-لب م-درب ‘ ب-ق-ي-ة اŸشس-وار واسس-ت-ن-فاذ
أامام اŸدرب جمال مناد الذي يريد ا’سشتفادة من كل
’سش--م-اء م-ن أاج-ل –ق-ي-ق ال-ف-وز ع-ل-ى أاب-ن-اء م-دي-ن-ة
ا أ
اجازتي مدرب Úاثن ‘ ÚاŸوسسم الواحد
الÈتقال ’سشيما أان التششكيلة تعا Êمن بعضس الغيابات
مثلما ينصش عليه القانون وعدم التمكن من
هذه ا’يام.
ت -رسس -م ات -ف -اق م -ع م -درب رئ -يسس-ي بسس-بب
لاللفمرراةغا ا’ÿادامرسسية،ا م¤ا يغرجاعملة ا٠ل٢فرميليقومنعسرسنضتشم اإ–اد البليدة
من قبل ÷نة ا’نضسباط .

بن عثمان تعاوده الصصابة ويغادر
التدريبات

ع -اودت ا’صس-اب-ة اŸه-اج-م ب-ن ع-ث-م-ان م-ا
ج-ع-ل-ه ي-غ-ادر ت-دريبات اÛموعة ويكتفي
ب -ال -ت -درب Ãف -رده –ت م -ع -اي -ن -ة ط -ب-يب
الفريق ما يجعل مشساركته ‘ الشسك أامسسية
السس -بت ال -ق-ادم ل-ي-ل-ح-ق ب-زم-ي-ل-ه اŸه-اج-م
زي -ا Êال -ذي ت -اك -د غ -ي -اب -ه ع -ن م -واج -ه-ة
ا◊م-راوة ،ح-يث سس-ي-ل-عب اأ’ه-ل-ي للمباراة
ال- -راب- -ع -ة ع -ل -ى ال -ت -وا‹ م -ن دون ث -ن -ائ -ي
خليل/ب
الهجوم.

تف ـ ـ ـاؤول بالع ـ ـ ـودة ولو بنقط ـ ـ ـة م ـ ـ ـن أاول نوفم ـ ـ ـÈ
وعد ’عبو ا–اد البليدة أانصسارهم بالفوز ‘ اللقاء
اŸقبل اŸقرر غدا اÿميسش Ãلعب براكني أامام ‚م
بن عكنون ضسمن ا÷ولة اÿامسسة من بطولة القسسم
الوطني الثا.Ê
وج-اءت وع-ود الÓ-ع-ب Úع-ل-ى م-وق-ع ال-نادي الرسسمي،
حيث اتفق زمÓء حسس ÚمÎف على رفع التحدي هذا
اÿميسش أامام ‚م بن عكنون ،وذهب الÓعبون أاكÌ
م -ن ذلك ب -ق -ول -ه-م «:ان-ت-ظ-رون-ا أام-ام ‚م ب-ن ع-ك-ن-ون
سسنفرحكم ياانصسار».
و ق -ال ال Ó-عب ب -ن سس -اسس -ي ال -ق -ادم م -ن شس -ب -اب ب -ن-ي
ثور«:إانه من حق جماهÒنا أان يغضسبوا علينا ،لكن ما
ب-ال-ي-د ح-ي-ل-ة ،ه-ن-اك أاسس-ب-اب اسس-ت-ح-الت ع-ل-ينا –قيق
ن -ت -ائ -ج اي -ج-اب-ي-ة ‘ ا÷و’ت اأ’رب-ع-ة اŸاضس-ي-ة ،ل-ك-ن
ب -ق -دوم اŸدرب ك -م -ال م-واسس-ة ،ع-دة أام-ور ت-غÒت ‘

ظه Òأايسصر يخضصع للتجارب

Óسشبوع ا◊ا‹ التحاق
ك-م-ا شش-ه-دت ا◊صشصس ال-تدريبية ل أ
ظ-ه Òأايسش-ر ب-ال-ف-ري-ق ي-ج-ري ال-ت-دريبات مع التششكيلة ‘
انتظار –ديد مصشÒه من طرف الطاقم الفني ،حيث قرر
إاخضش-اع-ه ل-ل-ت-ج-ارب ال-ف-ن-ي-ة ق-ب-ل ا◊ك-م عليه و–ديد
إامكانية توقيعه ‘ الفريق خÓل فÎة التحويÓت الششتوية
اŸقبلة ،و’زال اŸدرب مناد  ⁄يرد بششأانه Ãا أانه التحق
’سش-ب-وع ا÷اري ‘ ح Úال-تشش-ك-يلة
ب-ال-ت-دري-ب-ات م-ط-ل-ع ا أ
م.م
منششغلة بالتحضش Òللقاء بوفاريك.

ال-ف-ري-ق ،ف-ح-ت-ى وان خسس-رن-ا م-واج-ه-ة وداد ب-وف-اريك
اأ’خÒة إا’ أان ه -ذه اÿسس -ارة ل -يسست ن -ه -اي -ة ال-ف-ري-ق،
ف -ي -م -ك -ن -ن -ا ت -دارك -ه -ا ‘ م -واج -ه -ة ‚م ب-ن ع-ك-ن-ون،
وطموحنا لن يتغ Òويبقى كما انطلقنا عليه وهو اللعب
على وقرة الصسعود».
من جهته ا◊ارسش سسليما Êأاكد أان أاجواء الفريق بخÒ
ويجب على أانصسارنا أان يقفوا وراءنا وأان ’ يرشسقوننا
ب-ال-ك-ل-م-ات ال-ه-دام-ة ،ف-م-ا ن-ح-ن إا’ ’ع-ب ‘ Úالفريق
نحمل أالوان ا–اد البليدة من أاجل الدفاع عنه وعن
اأ’نصسار ،ولن نسسعد إا’ بإاسسعادهم ،وصسنع الفرحة ‘
وجوههم ،لذا سسنعمل كل ما ‘ وسسعنا لتحقيق الفوز
‘ اللقاء اŸقبل أامام ‚م بن عكنون».
و بكل تأا ⁄وحسسرةّ– ،دث الÓعب اıضسرم أامÚ
عودية« :،حاولنا اÿروج منتصسرين ‘ الداربي اأ’خÒ
Óسسف ا◊ظ خاننا ،فرغم
أامام وداد بوفاريك لكن ل أ
أاننا قدمنا مباراة جيدة ،إا’ ان الفوز كان حليف فريق
ال-وداد ،وسس-ن-ح-اول ت-دارك ه-ذه اÿسس-ارة ‘ م-واج-هة
‚م بن عكنون ،ولن نرضسى إا’ بالفوز ،من اجل رد
ا’عتبار Ùبينا وأانصسارنا اأ’وفياء».

مواجهة ‚م بن عكنون Œرى غدا Ãلعب براكني

سستجرى مواجهة ا–اد البليدة و‚م بن عكنون يوم
غد اÿميسش بداية من السساعة الثانية بعد الزوال ،و
ت -ن -درج ه -ذه اŸواج -ه -ة ضس -م-ن ا÷ول-ة اÿامسس-ة م-ن
بطولة القسسم الثا ،Êو” بر›ة هذه ا÷ولة يوم غد
بدل من يوم ا÷معة أاو السسبت ،بسسبب بر›ة ا÷ولة
اŸقبلة السسادسسة يوم ا’ثن ÚاŸقبل.
وق -ب -ل ه-ذه اŸواج-ه-ة ،ي-ح-ت-ل ف-ري-ق ‚م ب-ن ع-ك-ن-ون
اŸركز الثا Êبرصسيد سسبع نقاط ،فيما يحتل ا–اد
البليدة اŸركز ماقبل اأ’خ Òبرصسيد نقطة فقط.
كر Ëمهدي

لربعاء
أامل ا أ
وق -ب-ل م-ب-اراة ا–اد ا◊راشش ي-ح-ت-ل وداد
بوفاريك نفسش اŸركز الذي يتواجد عليه

م-ن-افسس-ه ،ب-رصس-ي-د سس-ب-ع ن-قاط من فوزين
وتعادل وخسسارة.

كمال بوهÓل« :سصنذهب إا ¤ا◊راشش من أاجل الفوز»
ي- - -رى اŸدرب ا÷دي - -د ل - -ف - -ري - -ق وداد
ب -وف -اريك ك -م -ال ب -وهÓ-ل ان-ه سس-ي-دخ-ل
مواجهة الغد أامام ا–اد ا◊راشش بنية
ال -ف -وز ول -يسش ب -ن -ي -ة ال -ت -ع -ادل ،وه -و م-ا
يوضسحه ‘ هذا ا◊وار الذي خصش به
موقع النادي.
كيف ترون مواجهة ا–اد
ا◊راشس اŸقبلة؟
مباراة ‘ غاية الصسعوبة ،فكما ’ يخفى
ع - -ل - -ى أاح - -د أان ف- -ري- -ق ا–اد ا◊راشش
ي -ه -دف ل -ت -ح -ق -ي -ق الصس-ع-ود إا ¤ال-قسس-م
اأ’ول ،وسسيحاول –قيق الفوز علينا من
اج -ل ط -ي خسس -ارت -ه اأ’خÒة أام -ام رائ-د
ال -ق -ب-ة ،ل-ك-ن ح-ت-ى وان ك-انت اŸواج-ه-ة
صسعبة إا’ أان هذا لن يقلل من عزÁتنا
من أاجل من –قيق نتيجة إايجابية.
كيف هي –ضشÒاتكم Ÿباراة
ا–اد ا◊راشس؟
–ضسÒات ع- -ادي- -ة ،و ⁄ت- -خ- -ت -ل -ف ع -ن

’دارة
كششفت العديد من اŸصشادر اŸقربة من بيت النادي أان ا إ
اتفقت مع اŸهاجم أام Úعودية من أاجل التوقيع ‘ الفريق
بداية من الششهر ا÷اري عند فتح باب التحويÓت الششتوية
’مامية
خ-اصش-ة أان ال-ن-ادي ي-ع-ا Êع-ل-ى مسش-ت-وى القاطرة ا أ
وسش-ج-ل ه-دف Úف-ق-ط ‘ ثÓ-ث ج-و’ت ،وه-و ال-ذي فسش-خ
عقده رسشميا مع فريقه السشابق ا–اد البليدة وقرر خوضس
Œربة جديدة ‘ ا–اد ا◊راشس من أاجل –قيق الصشعود.

الÓعبون يعدون األنصصار بالفوز أامام بن عكنون

بالرغم من صصعوبة مواجهة ا–اد ا◊راشش

يسسود فريق وداد بوفاريك تفاؤول كب Òقبل
م -واج -ه -ت-ه اŸق-ب-ل-ة أام-ام ا–اد ا◊راشش
Ãلعب اول نوفم ÈباŸدية ضسمن ا÷ولة
اÿامسس -ة م -ن ب -ط -ول -ة ال -قسس -م ال -وط -ن-ي
الثا.Ê
وحسسب ما اسستقيناه من ﬁيط الفريق،
’ع-ب ÚومسسÒي-ن وط-اق-م ال-ف-ن-ي ،ف-ال-ك-ل
سسيكون جاهزا Ÿباراة «الكواسسر» ،فالفوز
اŸسسجل ‘ اŸباراة اأ’خÒة على ا÷ار
ا–اد ل-ب-ل-ي-دة ،و اÿسس-ارة ال-ت-ي م-ن-ي ب-ه-ا
ا–اد ا◊راشش ،م- -ن ب Úال -ع -وام -ل ال -ت -ي
تشس-ج-ع م-ن ال-ب-وف-اري-ك-ي Úب-قدرة فريقهم
بالعودة من ملعب أاول نوفم ÈباÙمدية
على اأ’قل بنقطة التعادل.
وحسسب تصس -ري -ح -ات الÓ-ع-ب ،Úان ال-روح
اŸعنوية التي يتواجدون عليها ا’ن عقب
تسس -ج-ي-ل-ه-م ل-ن-ت-ائ-ج اي-ج-اب-ي-ة ‘ ا÷و’ت
ال -ث Ó-ث -ة اأ’خÒة ،سس-ت-زي-د م-ن ع-زÁت-ه-م
وإاصسرارهم لتحقيق فوز جديد أاو تعادل
يبقي الفريق بصسلة دائمة باŸقدمة.

عودية يقÎب من اإلمضصاء

–ضسÒات - -ن- -ا Ÿب- -اراة ا–اد ال- -ب- -ل- -ي- -دة
اأ’خÒة ال -ت -ي ف-زن-ا ب-ه-ا ب-ه-دف لصس-ف-ر،
فالفوز باللقاء اأ’خ،Òزاد من معنوياتنا
واصس- -رارن- -ا م -ن أاج -ل –ق -ي -ق ن -ت -ي -ج -ة
اي - -ج - -اب - -ي- -ة أام- -ام ا–اد ا◊راشش ،وإاذا
سس -ارت اأ’م-ور ‡ا ع-ل-ي-ه اآ’ن فسس-ن-ق-ول
كلمتنا أامام ا◊راشش.
أا’ ترى أان الفوز اŸسشجل على ا–اد
البليدة يضشعكم –ت ضشغط كبÒ
من طرف جماه Òالفريق التي لن
ترضشى مسشتقب Óإا’ بالفوز؟
جماه Òوداد بوفاريك على علم بواقع
الفريق ،فوداد بوفاريك ليسش من الفرق
التي Áلك شسركة وطنية أاو أاموال كبÒة
أاو أاسس -م -اء ’م -ع -ة ،ف -ري -ق يسس Òب-أام-وال
رئ- -يسش ال- -ن- -ادي وب -عضش اÙب ،Úل -ك -ن
اإ’دارة ال- -ت -ي ي -ت -ح -ل -ى ب -ه -ا ال Ó-ع -ب -ون
وإاصس -راره -م ع -ل -ى ال -ف -وز ه -و سسÓ-ح-ن-ا
الوحيد ‘ بطولة هذا اŸوسسم.

أافهم من خÓل كÓمك ان وداد
بوفاريك سشيلعب على ورقة
الصشعود؟
 ⁄اق -ل ه -ذان و’ اع -د ج -م-اه Òال-وداد
ب -ال -ل-عب ع-ل-ى ورق-ة الصس-ع-ود ،ك-ط-ل م-ن
أاقوله من خÓل هذا اŸن ،Èهو تسسيÒ
ال-ب-ط-ول-ة ل-ق-اء ب-ل-ق-اء ،ف-ب-ع-د ال-ف-وز على
ا–اد البليدة اأ’خ ،Òطوينا هذا اللقاء،
ونفكر إا’ ‘ اللقاء اŸقبل أامام ا–اد
ا◊راشش وب -إاذن ال -ل -ه سس -ن-ح-اول –ق-ي-ق
ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة ن-ب-ق-ي ع-ل-ى دي-ناميكية
النتائج ا’يجابية للفريق.
ماذا تقول ÷ماه Òالفريق؟
ك -ل م -اق-ول-ه ل-ه-م-ن ان وج-ودي ال-ي-وم ‘
وداد ب -وف -اريك ه -م م-ن اج-ل إاسس-ع-اده-م
و–قيق ا’نتصسارات للفريق ،وبدورهم
ي-جب ان ’ ي-ب-خ-ل-وا ع-ل-ي-ن-ا ب-تشسجيعاتهم
وان-ت-ق-ادات-ه-م ال-ب-ناءة التي تخدم الفريق
وتقودنا إا ¤غد أافضسل .كر Ëمهدي

بوفنارة يدخل أاشصباله أاجواء مباراة الشصبيبة و يصصر على الفوز
 ⁄ي-ن-ت-ظ-ر ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي –ت قيادة اŸدرب بوفنارة
ال--ك-ث Òم-ن ال-وقت و ادخ-ل أاشش-ب-ال-ه م-ب-اشش-رة ‘ أاج-واء
م-واج-ه-ة شش-ب-ي-ب-ة ب-ج-اية اŸقررة أامسشية الغد اÿميسس
بداية من السشاعة الثانية و النصشف زو’ و التي سشيكون
م-ل-عب الشش-ه-ي-د اسش-م-اع-ي-ل ﬂلوف مسشرحا لها ◊سشاب
ا÷ولة اÿامسشة من الرابطة اÎÙفة الثانية هواة ،و
التي يريدها من خÓلها الطاقم الفني تأاكيد احقيقة
ال-تصش-در ال-ت-واج-د ع-ل-ى ه-رم الÎت-يب و ال-تي سشتكون
Ãثابتة مباراة التأاكيد النتائج ا’يجابية اÙققة حتي
و ت-ب-ق-ي ن-ق-اط-ه-ا ‘ غ-اي-ة ا’ه-م-ي-ة بالنسشبة ’صشحاب
اللون Úا’زرق و ا’بيضس

أاجواء مثالية ‘ التدريبات

تسشود اجواء ميثالية داخل معسشكر الفريق الذي يجري
–ضشÒاتها للمواجهة اŸرتقبة أامسشية اÿميسس  ،خاصشة
’خ Òكان له انعكاسشات ايجابية على الفريق
ان الفوز ا أ
وهو ما Ÿسشناه عند الÓعب Úو كذا الطاقم الفني خÓل
التدريبات منذ اسشتئناف التحضشÒات يوم ا’ثن Úبعد
ال-راح-ة ال-ت-ي م-ن-ح-ه-ا ال-ط-اق-م ال-ف-ني جراء اÛهودات
اŸب-ذول-ة ل-زمÓ-ء ا◊ارسس شش-وي-ح خÓ-ل م-واج-ه-ة أامل
بوسشعادة .

ل حديث سصوي عن النقاط الثÓث

و ’ ح--ديث ي--دور ‘ ب-يت « ال-زرق-ا « سش-وي ع-ل-ى إاب-ق-اء
النقاط على ملعب الششهيد إاسشماعيل ﬂلوف خاصشة ان
ال-ف-ري-ق ب-ع-د ه-ذه اŸواج-ه-ة سش-يتنقل إا ¤الفريق الذي
يتقاسشم معه الريادة رائد القبة  ،ومن دون فان اŸدرب
ب-وف-ن-ارة ت-ام Úال-ن-ق-اط ال-ثÓ-ث و ب-ع-ده-ا ال-ت-ف-ك‘ Ò

مواجهة القبة اŸقررة يوم الثÓثاء القادم  ،ومن جانبهم
ا’نصشار ’ يريد تفويت فرصشة اسشتقبال ششبيبة بجاية و
–قيق الفوز الثالث على التوا‹ .

غياب بلواضصح يتأاكد و عودة براهمي

بالعودة إا ¤أاجواء التدريبات التي Œري على قدم و
سش--اق –ت إاشش--راف ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي –ت ق-ي-ادة اŸدرب
بوفنارة تأاكد غياب اŸهاجم بلواضشح لعدم تعافيه من
’صش-اب-ة ال-ت-ي ت-ع-رضس ل-ه-ا خÓ-ل ا÷ولة الثالثة ضشد
ا إ
شش--ب--اب ب--ن--ي ث-ور و  ⁄ي-ك-م-ل ت-لك اŸواج-ه-ة  ،و Œدر
’ششارة آان الÓعب يخضشع لعÓج خاصس من اجل العودة
ا إ
سش-ري-ع-ا إا ¤اŸي-ادي-ن  ،وم-ن ج-ه-ته سشتكون عودة اŸدافع
اÙوري براهمي إا ¤قائمة الÓعب ÚاŸعن ÚباŸواجهة
اŸقررة أامسشية اÿميسس و ذالك بعد اسشتنفاذه للعقوبة
اŸسش-ل-ط-ة ع-ل-ي-ه م-ن ق-بل ÷نة ا’نضشباط بحرمانه من
اŸششاركة ‘ مباريت. Ú

رزنامة جهنمية تنتظر « الزرقا «

كششف اŸوقع الرسشمي للرابطة الثانية هواة عن اŸواعيد
اŸق-ب-ل-ة ح-يث سش-ت-ك-ون ال-ك-ت-ي-ب-ة الزرقاء أامام رزنامة
ج-ه-ن-م-ي-ة ال-ف-ري-ق و سش-ي-خ-وضس ال-فريق سشتة مباريات
خÓل ششهر  ،هذا القرار الذي ’ يخدم بطبيعة ا◊ال»
الزرقا» و كذا الطاقم الفني الذي بدوره يبقي مطال
على ايجاد ا◊لول اŸمكنة ‘ طريقة ا’سشÎجاع ا÷يد
الذي يبقي العامل ا’سشاسشي ‘ مثل هذه الظروف و ايضشا
العمل على تدوير التششكيلة و وذالك حسشب اŸباريات
التي يوجهها الفريق
يونسس  .سس

أاصسداء الرياضسة
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كر Ëبشصكور اŸدير التقني ل–Óادية ا÷زائرية لكرة اليد:

«ل ـ ـ ـ ـم ندخ ـ ـ ـ ـل ‘ ترب ـ ـ ـ ـصض ألن الظ ـ ـ ـ ـروف  ⁄تسسم ـ ـ ـ ـح بذل ـ ـ ـ ـك»
كشضف اŸدير التقني ل–Óادية ا÷زائرية
ل- -ك- -رة ال -ي -د ع -ن األسض -ب -اب ال -ت -ي ح -رمت
اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي م-ن ال-دخ-ول ‘ تربصص
–ضضÒي ق- - -ب- - -ل اŸشض- - -ارك- - -ة ‘ ال - -دورة
Óل-ع-اب الوŸب-ية التي سضتنطلق
اŸؤوه-ل-ة ل -أ
بعد غد والتي ارجعها ا ¤مشضاكل تنظيمية
ل -ه -ا ع Ó-ق -ة ب -غ-ل-ق ا◊دود ا÷وي-ة بسض-بب
تفشضي فايروسص كورونا اŸتحورة
و من جهة اخرى كشضف اŸدير التقني ان
اŸدرب الوطني الن بورت وضضع برنامج
–ضضÒي خ Ó-ل ب -ط -ول -ة ال -ع-ا ⁄م-ن اج-ل
ال -ت -حضض Òل -ل -ت -ي-ك-ي-و وك-ان ق-د ق-رر اراح-ة
أالع-بŸ Úدة م-ع-ي-ن-ة م-ن اج-ل السضÎج-اع
ب- -ح- -ك- -م ت -ع -رضص ع -دي -د ال -ري -اضض -ي Úا¤
إاصض - -اب - -ات و اضض - -اف بشض- -ك- -ور ان اŸدرب
ال - -وط - -ن- -ي الن ب- -ورت ب- -رن- -ام- -ج ت- -ربصص
–ضضÒي بفرنسضا مع لعب مباريات ودية
من بعضص األندية ال ان الÈنامج  ⁄يجسضد

فرنسسا رفضست منحنا التأاشسÒة

و أاكد كر Ëبشضكور ان ال–ادية ا÷زائرية

ل -ك -رة ال-ي-د ق-دمت ط-لب ت-أاشضÒة ل-لسض-ف-ارة
الفرنسضية ال انه قوبل بالرفضص بسضبب غلق
حدودها جراء تفشضي جائحة كورونا و هو
األم -ر ال -ذي اخ -ل -ط حسض -اب -ات ال–ادي -ة
ا÷زائ -ري -ة و ح-رم اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي م-ن
الدخول ‘ تربصص دو‹ بفرنسضا

ف - -ات األوان لن ال - -رح Ó- -ت ا÷وي - -ة غÒ
متوفرة
و ن -فسص األم -ر ب -ال -نسض -ب -ة ل Ó-ع -ب Úال -ذي-ن
واجهوا صضعوبات كثÒة لدخول ا÷زائر من
اجل التجمع ما جعل ال–ادية تقرر تنقل
أالعب Úمباشضرة ا ¤أاŸانيا .

 21يوم من اجل ا◊صسول على تصسريح
دخول أالن بورت

إاجراءات صسارمة ‘ الفندق بأاŸانيا

و بخصضوصص عدم دخول اŸنتخب الوطني
‘ ت- -ربصص ﬁل- -ي ب- -ا÷زائ- -ر لن ف -رنسض -ا
رفضضت م -ن-ح اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ال-ت-أاشضÒة
اوضض - - -ح ك - - -ر Ëبشض - - -ك - - -ور ان ال–ادي- - -ة
ا÷زائرية لكرة اليد فكرت ‘ هذا األمر
وقدمت طلب لوزارة الشضباب و الرياضضة من
اجل إاجراءات السضماح للمدربان الن بورت
و طاهر لعبان للجزائر للدخول ‘ تربصص
ب - - -ا÷زائ - - -ر و –ضض Òأال Ó- - -ع - - -ب Úال ان
الجراءات اخذت ازيد من عشضرين يوم و
 ⁄يتحصض Óعلى تسضريح بدخول ا÷زائر
ا ¤غاية يوم اÿميسص اŸنصضرم و كان قد

كشض-ف اŸدي-ر ال-ت-ق-ن-ي ال-وط-ن-ي ان اŸان-يا
اشضÎطت دخ- -ول اŸن- -ت- -خ- -ب -ات ‘ ح -ج -ر
صضحي بالفنادق دون اÿروج من الغرف و
حتى الوجبات الغذائية تصضل ا ¤الÓعبÚ
‘ غ-رف-ه-م ا ¤غ-اي-ة ظ-ه-ور ن-ت-ائ-ج –اليل
الكوفيد التي سضيجريها الÓعب Úمباشضرة
ع -ن -د وصض -ول -ه-م ا ¤أاŸان-ي-ا ل-ل-مشض-ارك-ة ‘
Óلعاب الوŸبية
الدورة اŸؤوهلة ل أ
و للتذك Òفان اŸنتخب الوطني سضيواجه
كل من منتخب سضلوفينيا السضويد وصضيف
بطل العا ⁄و أاŸانيا أاين سضيسضتهل الدورة
Ãباراة سضلوفينيا ‘ الثا Êعشضر من الشضهر
خولة منصصوري
ا÷اري .

خال ـدي يتفقـد ويدشس ـ ـن مشساريـ ـ ـع
دورة وديـ ـ ـ ـة للمÓكمة النسسويـ ـ ـ ـة برياضض الفتـ ـ ـ ـح
رياضسي ـ ـ ـ ـة بسسطيـ ـ ـ ـ ـف
بالتزامن مع عيد اŸرأاة

قام وزير الشضباب والرياضضة ،سضيد علي خالدي ،رفقة كاتبة الدولة اŸكلفة برياضضة النخبة
سضليمة سضواكري ،بزيارة ميدانية قادتهما ا ¤ولية سضطيف دامت يوم Úاجرى من خÓلها
الوفد الوزاري بزيارة عدة مشضاءات رياضضية قيد اإلشضغال و اخرى تخضضع لعملية إاعادة تأاهيل
و اشضرف على تدشض Úمرافق جديدة كما وقف على مركز –ضض Òالفرق الوطنية الباز حيث
اسضتهل وزير الشضباب و الرياضضة ،السضيد سضيد علي خالدي ،زيارته إا ¤ولية سضطيف بتدشضÚ
اŸلعب البلدي الشضهيد مهداوي جلول باŸهدية دائرة ع Úأارنات و ‘ اÙطة الثانية من
زيارته إا ¤ولية سضطيف ،قام خالدي رفقة كاتبة الدولة اŸكلفة براصضة النخبة  ،علي ،
بتدشض ÚاŸسضبح النصضف أاوŸبي ،الشضهيد حمسضي عمار ،ببلدية عموشضة و ‘ ذات الÈنامج
من زيارته إا ¤ولية سضطيف ،قام الوزير خالدي و سضواكري بتدشض ÚاŸركب الرياضضي
ا÷واري معيزة ﬁمد النذير  ،ببلدية العلمة الذي يدخل ‘ اطار برنامج مشضاريع 2020
 2021/والذي يهدف إا ¤إا‚از  50ملعب جواري و 14ملعب بلدي بولية سضطيف  .كما كانت
ال-ف-رصض-ة سض-ان-ح-ة ل-ك-ات-ب-ة ال-دول-ة سض-ل-ي-م-ة سض-واك-ري م-ن ل-ل-ت-واصض-ل عن قرب مع الرياضضيات
والرياضضي Úبالولية من أاجل السضتماع إا ¤انشضغالتهم وتطلعاتهم و خÓل الزيارة التفقدية
لوزير الشضباب و الرياضضة ا ¤ولية  ،قام خالدي ،بزيارة مدرسضة اÛاهد عيناوي ÿضضر
،حيث ” توزيع  20حصضة من العتاد الرياضضي على اŸدارسص البتدائية بالولية ‘ اطار
ﬂط-ط إاع-ادة ب-عث ال-ري-اضض-ة اŸدرسض-ي-ة و ا÷ام-ع-ي-ة و اخ-ت-ت-مت ال-زي-ارة ب-ج-ول-ة ت-ف-ق-دية
ب-اŸدرسض-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ري-اضض-ات الوŸب-ي-ة ال-ب-از و ت-وجت ال-زي-ارة ب-ج-م-ل-ة م-ن ال-ق-رارات و
التعليمات لتجسضيد اهم ﬁاور ﬂطط عمل وزارة الشضباب و الرياضضة .

خالدي متأاسسف من عزوف ال–اديات عن الباز

اعÎف وزير الشضباب و الرياضضة سضيد علي خالدي على هامشص زيارته لولية سضطيف بان نشضاط
اŸدرسضة الوطنية الباز  ⁄يرتق ا ¤مسضتوى المكانيات و القدرات التي تتوفر عليه و ذلك يعود
لعزوف ال–اديات الرياضضية عن اسضتغÓل اŸنشضاءات الرياضضية التي تتمتع بها مدرسضة الباز

خالدي يصسدر تعليمات بتكوين  100رياضسي بالباز

و عليه اصضدر خالدي تعليمات بضضرورة توط 100 Úرياضضي من  11اختصضاصص باŸدرسضة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ري-اضض-ي-ات الوŸب-ي-ة ال-ت-ط-ف-ل ب-ه-م لربع سضنوات و التكفل بتكوينهم الرياضضي و
مسضارهم الدراسضي لÓسضتحقاقات الدولية القادمة

خالدي يؤوكد على ضسرورة اسستقطاب الفرق األجنبية

و من اجل تنوع اŸصضادر اŸالية للمدرسضة الوطنية للرياضضات الوŸبية الباز اصضدر الوزير
سضيد علي خالدي على ضضرورة العمل ووضضع خطة تسضويق من اجل اسضتقطاب الفرق األجنبية
و خاصضة الفريقية للÎبصص بالباز الذي يتمتع بكل الشضروط الضضرورية للتحضضر ا÷يد .
و باŸناسضبة جدد خالدي عزمه على البحث على ا‚ع ا◊لول لعادة بعث مشضروع ا‚از
مركب رياضضي اوŸبي يليق بنادي الوفاق السضطايفي
و ‘ سضياق اخر كشضف خالدي عن إاطÓق عملية تزويد  20مدرسضة ابتدائية من ﬂتلف
بلديات الولية خاصضة ‘ مناطق الظل بالعتاد و اللوازم الرياضضية إلعادة إادراج الرياضضة
داخ -ل اŸدارسص ح-يث سض-تسض-م-ح ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ل  1500ت-ل-م-ي-ذ م-ن السض-تفادة من حصضصص
خولة منصصوري
تدريبية –ت إاشضراف  20اطار من قطاع الشضباب و الرياضضة .

ب -ال-ت-زام-ن م-ع ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ع-ي-د اŸرأاة ال-ذي صض-ادف اإلث-نÚ
اŸاضض -ي اŸواف-ق ل-ل-ث-ام-ن م-ارسص  2021ن-ظ-م اŸن-اجﬁ Òمد
قنيف تظاهرة رياضضية « دورة ودية للمÓكمة النسضوية « تعت Èهي
األو ¤من نوعها ‘ تاريخ ا÷زائر وذلك بسضاحة رياضص الفتح
باŸدنية نظمها اŸناجﬁ Òمد قنيف –ت إاشضراف سضليمة
سض-واك-ري ك-ات-ب-ة ال-دول-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ري-اضض-ة ال-ن-خ-ب-ة بالتنسضيق مع
مديرية الشضباب و الرياضضة لولية ا÷زائر العاصضمة و السضلطات
اÙلية لبلدية اŸدنية .
وعرفت التظاهرة تكر Ëعديد الوجوه الرياضضية النسضوية على
غ-رار اإلعÓ-م-ي-ة وال-ري-اضض-ي-ة سض-ك-ي-ن-ة ب-وطم Úو ا◊كم الدولية
رشض -ي -دة ب -ن ع-يسض-ى ال-ت-ي ك-انت أاول ج-زائ-ري-ة و إاف-ري-ق-ي-ة م-ث-لت
التحكيم النسضوي و التي حازت على ‚مة ‘ اŸنظمة العاŸية
ل-ل-مÓ-ك-م-ة ه-واة إاضض-اف-ة إا ¤زواق ف-اط-م-ة ال-زه-راء أاول مÓ-كمة
جزائرية إاقتحمت عا ⁄اإلحÎاف.
و من جانبها طبيبة ا◊لبة نصضÒة عمور أاول امرأاة عربية تنظم
إا ¤اŸنظمة العاŸية للمÓكمة كان لها نصضيب من التكر Ëدون
ان ينسضى اŸنظمون تكر Ëاول مÓكمت Úجزائريتان تتأاهÓن
إا ¤األلعاب األوŸبية بطوكيو لسضنة  ‘ 2021تاريخ ا÷زائرية و
يتعلق األمر بكل من روميسضاء بوعÓم و إاÁان خليف.
وشض -اركت ‘ ه -ذا ا◊ف-ل ال-ري-اضض-ي ك-ذلك ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة

ل-لÎاث وال-ب-ي-ئ-ة وال-ت-ن-م-ي-ة إا ¤ج-انب ج-م-ع-ية اŸدنية وقد كانت
التحضضÒات وفق بروتوكول صضحي Ûابهة الوباء.
وشضهد هذا ا◊فل عدة ﬁطات شضملت عرضص األزياء وموسضيقى
وكذا إاجراء منازلت ‘ اÓŸكمة خاضضتها عدة مÓكمات ‘
ﬂت-ل-ف األوزان ت-ت-ق-دم-ه-ن ال-ب-ط-ل-تان اŸتأاهلتان إا ¤األوŸبياد
ب-ك-ل م-ن ب-وعÓ-م رم-يسضاء  51ك-ل-غ م-ن ال-ب-ل-ي-دة ،إاضض-افة إا ¤عدة
مÓكمات “ثلن ‘ كل من ميلودي سضهى48كلغ  ٫بركان لويزة
48ك- - -ل- - -غ،م- - -نصض - -وري ف - -ت - -ي - -ح - -ة 51ك- -ل -غ،سض -ن -وسض -ي ف -اط -م -ة
الزهراء57ك -ل -غ،ع-ج-ال-ة ف-اط-م-ة ال-زه-راء 57ك-ل-غ،ت-ري-كي حورية
60كلغ ،كÒي ياسضم64 Úكلغ ،لكلورشضهناز64كلغ ،شضعيب إاشضراق
75كلغ،سضمرا Êليلى 75كلغ وإانتهت هذه الحتفالية بتكر Ëعدة
شضخصضيات ووجوه بارزة ‘ اÓŸكمة ا÷زائرية و العاŸية ‘
صضورة البطل العاŸي ﬁمد بن قاسضمية واÓŸكم ولد ﬂلوف
كضضيوف شضرف .
و‘ األخ Òأاب-دت ال-ب-ط-ل-ت-ان اŸت-أاه-ل-ت-ان إا ¤األل-ع-اب األوŸب-ي-ة
إاÁان خ-ل-ي-ف وب-وعÓ-م روم-يسض-اء ع-ن سض-ع-ادت-ه-م-ا لهذه اŸبادرة
القيمة والتي تهدف إا ¤تكر Ëسضيدات الفن النبيل متمنيت Úأان ل
تكون أاول وآاخر مرة بل عادة ،وقد جاءت بعد الفÎة الصضعبة
والضضائقة التي عاشضتها البÓد بسضبب وباء كورونا.
سصارة بوغرارة

الدراجة ا÷زائرية –تل اŸركز الثا Êإافريقيا اللجنة الوزارية ترفضض طعن بوقايسض
ا8حمتيلدااليŸانتتخ ذبهالبيوتطنÚيو لفلضدضرياتجÚا وت اŸ4ميرتدباةلياالثاتنبيةرونÃزيجةموع‘ واŸعني يقرر التوجه للتاسض اÙلي و الدو‹
البطولة اإلفريقية للدراجة على الطريق التي فاز بها فريق
ج-ن-وب اف-ري-ق-يا Ãجموع  19م-ي-دال-ية منها  14ذه-بية و3
برونزية وجاء اŸنتخب الرواندي ‘ اŸرتبة الثالثة ب 13
ميدالية منها ذهبية واحدة و  7فضضية .و كان الذهب ‘
اخ -تصض -اصص ضض -د السض -اع-ة Ÿن-ت-خب األواسض-ط م-ن نصض-يب
صضÓ-ح ال-دي-ن شض-رك-ي وم-روان ب-ري-ن-يسص  ,خ-ال-د م-نصضوري,
عبد الكر Ëفركوسص اما ‘ سضباق ضضد السضاعة –ت 23
سضنة كانت من ا‚از حمزة منصضوري
و ‘ ما يخصص ا‚از ا÷نسص اللطيفمن افتكاك اŸيدالية
‘ “كنت نسضرين حويليسضباق ضضد السضاعة فردي إاناث
خولة منصصوري
وسضباق على الطريق إاناث

ع--ل--مت مصص--ادر ج-ري-دة اصص-داء اÓŸعب ان ال-ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة
اŸشصÎكة ب‡ Úثلي وزارة الشصباب و وزارة الداخلية و السصلطات
اÙلية رفضصت الطعن الذي قدمه فريق بوقايسس بعدما حدثت
Œاوزات قانونية خÓل اشصغال ا÷معية ا’نتخابية التي اسصتعمل
فيها ‡ثلوا وزارة لشصباب والرياضصة ا◊اضصرين الهاتف من اجل
التأاكد من اŸديريات الشصباب و الرياضصة ‘ انخراط بعضس اعضصاء
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ال-ذي-ن  ⁄ي-تحصصلوا على ختم «الديجياسس» و
قررت اللجنة الوزارية رفضس الطعن و ا’بقاء على ياسص Úلوعيل
رئيسصا ’–ادية العاب القوى و عليه قرر فريد بوقايسس التوجه
’مر ا ¤اÙكمة
ل-ل-م-ح-ك-م-ة ال-ري-اضص-ة ا÷زائ-ري-ة و ان تطلب ا أ
الدولية ‘ انتظار حصصوله على القرار الرسصمي كتابيا من رئيسس
خولة منصصوري
اللجنة الوزارية ﬁمد جÒاوي

نافذة على التاريخ

مباريات «اÿضضر» منذ ا’سضتقÓل
(ا◊لقة التسسعون)
إاعداد :كر Ëمهدي
^ عناصسر اŸنتخب
الوطني التي لعبت
أاول مباراة لها بعد
ا’سستقÓل

أألربعاء  10مارسض  ٢0٢1أŸوأفق لـ  ٢5رجب  144٢ه ـ

ترى كيف “كن الفراعنة من الثار من ﬁاربي الصسحراء ،بالفوز لعيهم
بنتيجة تاريخية أاربعة أاهداف دون رد ‘ ،مواجهة وا◊ق يقال أان
اŸنتخب الوطني بقيادة اŸدرب رابح سسعدان ‚ا من خسسارة ثقيلة جدا،
بغد أان ظهر الÓعبون ا÷زائريون Ãسستوى ’ يليق بسسمعة منتخب بلغ
مونديال جنوب إافريقيا ،وحتى ’ نطيل عليكم ‘ ا◊كاية نعود بكم
بعجلة التاريخ إا ¤نهاية شسهر جانفي من سسنة  ،2010لنحط بكم Ãلعب
’عداء»
’خوة «ا أ
مدينة بانغي Óا’نغولية التي شسهدت معركة ا إ
مصسر وا÷زائر ،فرحلة سسعيدة إا ¤دهاليز
تاريخ مباريات «اÿضسر».
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الفراعنة اسسقطوا ﬁاربي
الصسحراء برباعية كاملة

مصضر تهزم ا÷زائر وتتأاهل للنهائي

أدأر أل -ل -ق-اء أ◊ك-م أل-ب-ن Úك-و‘ ك-وج-ي-ا ،وب-د أ
أŸدرب - -ان حسس- -ن شس- -ح- -ات- -ة ورأب- -ح سس- -ع- -دأن
ب -تشس -ك -ي -ل -ه -م-ا أألسس-اسس-ي أŸع-ت-اد ‡ا أك-د أن
خطط أللعب لن تتغ ÒكثÒأ .فقد دفع شسحاتة
‘ أل -دف -اع Ãح-م-ود ف-ت-ح أل-ل-ه وه-ا Êوسس-ع-ي-د
ووأئل جمعة وأحمد أÙمدي وسسيد معوضض
ومعهم أ◊ارسض عصسام أ◊ضسري .و‘ ألوسسط
ل -عب أح -م-د حسس-ن وحسس-ن-ي ع-ب-د رب-ه وأح-م-د
فتحي و‘ ألهجوم عماد متعب وﬁمد زيدأن.
أما رأبح سسعدأن فقد أعتمد ‘ دفاعه على
›يد بوقرة وعن Îيحيى ونذير بلحاج ورفيق
حليشض ومعهم أ◊ارسض فوزي شساوشسي .و‘
أل- -وسس- -ط ك- -ر Ëزي- -ا Êوحسس- -ن ي- -ب- -دأ وي -زي -د
م-نصس-وري وأم-ام-ه-م ع-ب-د أل-ق-ادر غزأل وكرË
^
مطمور.
اللقاء ‘ دقائق:
بدأت أŸبارأة بحماسض من أŸنتخب Úوﬁاولت هجومية
من أحمد حسسن للجانب أŸصسري وكر Ëزيا Êللجزأئر.
@ الدقيقة الرابعة :سسدد مرأد معني بضسربة حرة مرت
ألكرة فوق عارضسة أ◊ارسض أŸصسري عصسام أ◊ضسري.
@ الدقيقة اÿامسسة :رد أŸنتخب أŸصسري على كرة
مرأد مغني كان بوأسسطة ألÓعب أحمد أÙمدي بعرضسية
خطÒة Œ ⁄د من يتابعها.
@ ال-دق-ي-قة السسادسسة :خ -ط -ا ب Úحسس -ن ي-ب-دة ون-ذي-ر
ب-ل-ح-اج ،أŸصس-ري أÙم-دي ي-ل-ت-ق-ط أل-ك-رة ب ÚألÓ-ع-ب،Ú
وÁررها عرضسية إأ ¤زميله زيدأن ،لكن تسسديدته أŸباشسرة
‘ أŸرمى ،تصسدى لها بÈأعة أŸدأفع حليشض.
@ الدقيقة الـ › :11يد بوقرة يسسدد كرة خطÒة مرت
بجوأر ألقائم ،ووضسح أن أŸنتخب أ÷زأئري يعتمد على
فرضض رقابة شسديدة على لعبي وسسط أŸنتخب أŸصسري.
@ الدقيقة الـ :16رفع نذير بلحاج عرضسية خطÒة ،رد
ع-ل-ي-ه-ا زي-دأن ب-ان-طÓ-ق-ة م-ن أ÷ه-ة أل-ي-م-ن-ى ول-ك-ن ألدفاع
أ÷زأئري أبعد ألكرة.
@ ال-دق-ي-قة الـ  :26أخ-ط-ر ف-رصس-ة Ÿصس-ر ‘ ب-ت-م-ريرة
ﬁمد زيدأن إأ ¤عماد متعب على طرف منطقة أ÷زأء
سس -دده -ا م -ت -عب ق -وي -ة أب -ع -ده -ا أ◊ارسض ف -وزي شس -اوشس-ي

يسسجل
ألهدف ألثالث بوأسسطة ﬁمد
زي -دأن  ،ب-ع-د ت-ل-ق-ي-ه ل-ك-رة ب-ط-ب-ق م-ن ذهب م-ن
زميله ﬁمدعبد ألشسا‘.
@ الدقيقة الـ :81أŸهاجم أ÷زأئري جمال
عبدون ألذي نزل ‘ ألشسوط ألثا ، Êبعد تصسدي
رأئع من أ◊ارسض عصسام أ◊ضسري.
@ الدقيقة الـ :83فوزي شساوشسي يتصسدى
لتسسديدة خطÒة قادها ﬁمد زيدأن وﬁمد
أبو تريكة.
@ الدقيقة الـ :87أ◊كم كو‘ كوجيا يشسهر
ألبطاقة أ◊مرأء ألثالثة ‘ أللقاء ،وهذه أŸرة
‘ وجه أ◊ارسض أ÷زأئري فوزي شساوشسي ،بعد
اŸصسريون كسسبوا معركة بانغي Óبرباعية نظيفة
تدخله بطريقة غ Òرياضسية ‘ وجه أŸهاجم
@ ال-دق-ي-ق-ة الـ  :42أŸصس -ري ع -ب-د رب-ه ي-ه-در ف-رصس-ة أŸصسري ﬁمد جدو.
مضساعفة ألنتيجة بعد لن مرت كرته فوق أŸرمى.
@ ال-دق-يقة الـ :88أŸدرب رأب -ح سس -ع -دأن يضس -ط-ر إأ¤
@ ال-دق-يقة الـ :45إأعÓ-ن أ◊ك-م ك-وف-ي-ا ك-وج-يا نهاية أخرأج أŸهاجم عبد ألقادر غزأل وتعويضسه با◊ارسض ÚŸ
أن-ت-ه-ى ألشس-وط أألولŸ ،صس-ل-ح-ة «أل-ف-رأع-نة» بنتيجة هدف زماموشض.
لصسفر
@ الدقيقة الـﬁ :4+ 90مد جدو يضسيف ألهدف ألرأبع
@ ال-دق-يقة الـ :46أŸصس -ري ﬁم -د زي -دأن Áرر ك -رة Ÿصسر ،بعد أن تلقى “ريرة ‘ منطقة أ÷زأء.
عرضسية إأ ¤حسسني عبد ربه لكن رأسسية هذأ أألخ Òمرت @ الدقيقة الـ :5+90أ◊كم ألبنيني كو‘ كوجيا يعلن
فوق أŸرمى.
نهاية أŸبارأة بفوز مصسر برباعية نظيفة.
@ ال-دق-ي-قة الـ  :55أ◊ك-م أل-ب-ن-ي-ن-ي ك-و‘ كوجيا يحرم
ـ ـ ـ قالوا بعد اŸباراة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أŸنتخب أ÷زأئري من ضسربة جزأء شسرعية ،بعد تدخل
رابح سسعدان مدرب اŸنتخب ا÷زائري:
ع -ن -ي -ف م -ن أŸصس -ري سس-ي-د م-ع-وضض ع-ل-ى أŸه-اج-م ك-رË
مطمور.
@ الدقيقة الـ :55أصسابة أŸصسري عماد متعب ،ويضسطر
مدربه حسسن شسحاتة إأ ¤أخرأجه وتعويضسه بزميله حسسام
غا‹.
@ ال--دق--ي-ق-ة الـ  :59أŸصس -ري سس -ي -د م-ع-وضض ي-ن-ف-رد
ب -ا◊ارسض ف -وزي شس -اوشس -ي ،ول-ك-ن تسس-دي-دت-ه م-رت ب-ج-وأر
ألقائم.
@ ال-دق-ي-قة الـ :60أŸدرب أŸصس -ري حسس -ن شس -ح -ات-ة
يجري تغيÒأ بنزول أŸهاجم ﬁمد ناجي أŸعروف باسسم
جدو بدل من أŸدأفع ﬁمود فتح ألله على أن يعود أحمد
فتحي للعب ‘ ألدفاع.
@ ال-دق-يقة الـ :61ك-ر Ëم-ط-مور ،يهدر
فرصسة تعديل ألنتيجة ،وألفضسل ‘ ذلك يعود
^ احد أاهداف اŸنتخب اŸصسري ‘ شسباك
إأ ¤برأعة أ◊ارسض عصسام أ◊ضسري.
ا◊ارسس شساوشسي
@ ال--دق--ي--ق--ة الـ  :62ه-ج-م-ة خ-طÒة
للمنتخب أŸصسري ،أهدر فيها سسيد معوضض
« هزمنا كو‘ كوجيا»
فرصسة مضساعفة ألنتيجة ،بعد تدخل ألدفاع
أ÷زأئري حيث أخرج ألكرة إأ ¤ألركنية ⁄ ،ألقى رأبح سسعدأن مدرب أŸنتخب أ÷زأئري باللوم على
أ◊ك-م أل-ب-ن-ي-ن-ي ك-و‘ ك-وج-ي-ا ل-هذه ألهزÁة ألكبÒة وأتهمه
تاأت بنتيجة.
@ الدقيقة الـﬁ :65مد زيدأن يسسجل ب-ال-ت-خ-ط-ي-ط أŸسس-ب-ق ل-ذلك م-ؤوك-دأ أن رفيق حليشض أحسسن
أل-ه-دف أل-ث-ا ،Êب-ط-ري-ق-ة رأئ-ع-ة ،حيث رأوغ لعبي ألدفاع أ÷زأئري  ⁄يكن يسستحق ألطرد.
عند منطقة أ÷زأء Ãهارة وسسدد كرة على وقال سسعدأن بعد أŸبارأة إأن أللعب ‘ مثل هذه أŸباريات
‘ ظل نقصض عددي ليكون سسه ،Óوأضساف أنه ليتحدث
 ÚÁأ◊ارسض شس - - - -اوشس- - - -ي
ع-ن ضس-رب-ة أ÷زأء ول-ك-ن ع-ن ح-ال-ة أل-ط-رد
ﬁرزأ أل - - -ه- - -دف أل- - -ث- - -اÊ
^ لقطة من اŸباراة ◊ظات بعد بدء اŸباراة تبÚ
متحدثا عما وصسفه باسسÎأتيجية وأضسحة
Ÿنتخب بÓده.
ا’نطÓقة القوية للمنتخبÚ
إل◊اق ألهزÁة باŸنتخب أ÷زأئري.
@ ال-دق-ي-قة الـ :67أول
رفيق صسايفي:
ت -غ -يŸ Òن -ت -خب أ÷زأئ -ر ،ب -دخ -ول ع -ب -د
بصسعوبة.
« عيب وعار ماحدث الليلة»
@ ال--دق--ي-ق-ة الـ  :31أŸصس -ري أÙم -دي ي -رف-ع ك-رة أل -ق -ادر أل-ع-ي-ف-اوي ‘ م-ك-ان ألÓ-عب م-رأد
ح -م -ل رف -ي-ق صس-اي-ف-ي أل-ذي  ⁄يشس-ارك ‘
معنيﬁ ،اولة منه لتنشسيط ألهجوم.
عرضسية  ⁄يسستغلها عماد متعب.
أŸبارأة بسسبب أإلصسابة أ◊كم كو‘ كوجيا
@ ال-دق-ي-قة الـ  :35أŸصس-ري أح-م-د حسس-ن ي-رف-ع ك-رة @ ال-دق-ي-قة الـ  :70ك-و‘ ك-وج-يا يطرد
مسسؤوولية ألهزÁة ،مؤوكدأ أن زمÓئه بذلوأ
عرضسية  ⁄يلتحق بها عماد متعب بعد تدخل ناجح Ûيد أŸدأع نذير بلحاج ،بارتكابه خطا جسسيما
أقصسى جهدهم ولكن نقصسهم ألعددي أدى
Œاه أحد ألÓعب ÚأŸصسري.Ú
بوقرة.
إأ ¤ألÎأجع ‘ أŸسستوى ‘ ألشسوط ألثا.Ê
@ ال-دق-ي-قة الـ  :37ع-م-اد م-ت-عب يسس-ت-غ-ل خطأا دفاعيا @ ال-دق-ي-قة الـ  :75أ◊ارسض أŸصس-ري
وق -ال صس -اي -ف -ي ك -ذلك ،إأن أŸن -ت-خب ل-عب
ويسسيطر على ألكرة وينطلق دأخل أŸنطقة ليحصسل على عصس -ام أ◊ضس-ري ي-تصس-دى ل-تسس-دي-دة ك-رË
بثمانية لعب ‘ Úألشسوط ألثا‡ Êا يعني
ضسربة جزأء يطرد على إأثرها أ◊كم ألبنيني كو‘ كوجيا زيا.Ê
ع-دم أل-ق-درة ع-ل-ى أألدأء ب-ن-فسض أŸسس-ت-وى
@ الدقيقة الـ :76و أحمد حسسن ينفرد
ألÓعب أ÷زأئري رفيق حليشض.
معتÈأ أن أŸنتخب أ÷زأئري كان متفوقا
@ ‘ ال--دق--ي-ق-ة الـ  :39حسس -ن-ي ع-ب-د رب-ه ي-ف-ت-ت-ح ب-اب Ãرم -ى ف -وزي شس -اوشس-ي ويسس-دد ك-رة ق-وي-ة
‘ ألشسوط أألول قبل ضسربة أ÷زأء وحالة
أل-تسس-ج-ي-ل ل-ل-م-ن-ت-خب أŸصس-ري ،م-ن ضس-رب-ة أ÷زأء وي-حتج خارج أŸرمى.
ألطرد أألو.¤
لعبو أ÷زأئر بشسدة على أسساسض أن عبد ربه سسدد ألضسربة @ ال--دق-ي-ق-ة الـ :80م -درب أŸن-ت-خب
وأن -ه -ي صس -اي -ف -ي ح-دي-ث-ه ب-ال-ق-ول» أ◊ك-م
بشسكل غ Òصسحيح لكن أ◊كم أشسار إأ ¤أحتسساب ألهدف أŸصس -ري حسس -ن شس -ح -ات -ة ي -دف-ع ب-ال-ظ-هÒ
ﬁمد عبد ألشسا‘ بدل من سسيد معوضض ^ .كو‘ كوجيا أاشسهر بطاقته ا◊مراء ك-وج-ي-ا مسس-ؤوول ب-نسسبة  % 100ع -ن ه-زÁة
وأنذر فوزي شساوشسي.
@ ال-دق-يقة الـ :81أŸن-ت-خب أŸصسري ثÓث مرات ‘ وجه ا÷زائري ÚأŸنتخب أ÷زأئري هذأ هو ألعار ألكب.»Ò

عنÎ

يحيى:

« النتيجة ثقيلة و’ يوجد أاي عذر»

«لقد كان أدأؤونا ضسعيفا للغاية ليسض لدي ما أضسيفه فأاظن أن
أ÷ميع شساهد أŸقابلة و ألنتيجة ثقيلة و ل يوجد أي عذر
سسنقوم بالتحليل ‘ ألوقت أŸناسسب و هذأ كل ما Áكنني
قوله».
›يد بوقرة:

« كنا خارج اإ’طار»

«لقد كانت بدأية أŸقابلة جيدة لكن هدفهم أألول أثر علينا
كثÒأ و جعلنا نخرج من أŸقابلة .ل يوجد أي عذر لهذه
ألهزÁة .سسنبذل كل ما بوسسعنا لنحاول ألعودة إأ ¤ألصسدأرةّ.
كر Ëمطمور :

« ’ أاعرف أاين كان اÿلل»

«ل توجد أي كلمات لتفسس Òهذه ألهزÁة ،ل أعرف أين كان
أÿلل .لقد حاولنا تدأرك ألفارق بعد هدفهم أألول لكن
إأ‚ازهم ألثا Êفاجأانا .سسنتعلم من أخطائنا فالهزÁة جزء
من كرة ألقدم و يجب تدأرك أألمور أآلن».
حسسن شسحاتة (مدرب أŸنتخب أŸصسري):
« نسستحق ألفوز»
قال حسسن شسحاتة مدرب أŸنتخب أŸصسري بعد أŸبارأة
إأنه توقع ألفوز ولكن ليسض بهذه ألنتيجة ،وردأ على سسؤوأل
ق -ن -اة (ب -ي ب-ي سس-ي) ح-ول ح-ديث أŸن-ت-خب أ÷زأئ-ري ع-ن
أألخطاء ألتحكيمية قال غريب إأن أŸنتخب أŸصسري ⁄
يتحدث عن ألتحكيم بعدما هزم من أ÷زأئر ‘ ألسسودأن.
وأضس -اف شس-ح-ات-ة أن ك-رة أل-ق-دم ل-ع-ب-ة ي-جب أن ي-ك-ون ف-ي-ه-ا
أخ-ط-اء و«ف-ي-ه-ا سس-ل-ب-ي-ات وإأي-ج-اب-ي-ات وأŸنتخب أŸصسري
كانت إأيجابياته أك Ìمن سسلبياته».
وأع -ت Èشس-ح-ات-ة أن مسس-ت-وى أŸن-ت-خب أŸصس-ري ك-ان ث-اب-ت-ا
طوأل أŸبارأة مقرأ بأانه بعد حالة ألطرد أألو ¤بدأ مسستوى
أŸنتخب أ÷زأئري ‘ ألتأاثر.
أاحمد اÙمدي (مدافع اŸنتخب اŸصسري):

« كنا افضضل من ’عبي ا÷زائر »

أع -رب أح -م -د أÙم -دي ظ -ه ÒأŸن -ت -خب أŸصس -ري ‘
تصسريح Ÿوفد بي بي سسي عن سسعادته معربا عن أمله ‘ أن
تكتمل ألفرحة «‘ أŸبارأة ألنهائية إأن شساء ألله».
وقال أÙمدي ألذي كان له دور كب ‘ Òألهجوم أŸصسري
‘ ألشسوط أألول إأن لعبي أ÷زأئر لعبوأ مبارأة جيدة ولكن
لعبي مصسر كانوأ أفضسل.
ــــــــــــــــــ البطاقة الفنية للقاء ـــــــــــــــــ
أŸبارأة :مصسر  4أ÷زأئر 0
ألدور :نصسف ألنهائي
أŸلعب« :أومباكا بايرو دي نوسسا سسينيورأ دأ غرأسسا» ‘
بنغيÓ
أ◊كم :ألبنيني طو‘ كوجيا
أ÷مهور 3 :ألف متفرج
^ أألهدأف:مصسر :حسسني عبد ربه ( 39من ركلة جزأء)
وﬁم -د زي -دأن ( )65وﬁم- -د ع -ب -د ألشس -ا‘ ( )80وﬁم -د
ناجي جدو ()4+90
^ أإلنذأرأت:مصسرﬁ :مود فتح ألله ( )36أ÷زأئر :رفيق
حليشض ( )30وفوزي ألشساوشسي (.)40
^ أل-ط-رد:أ÷زأئ-ر :رف-ي-ق ح-ليشض ( )38ون-ادر ب-ل-ح-اج ()70
وفوزي شساوشسي (.)87
^ ألتشسكيلتان :مصسر :عصسام أ◊ضسري -أحمد أÙمدي
وﬁمود فتح ألله (ﬁمد ناجي جدو) ووأئل جمعة وسسيد
معوضض (ﬁمد عبد ألشسا‘) -أحمد فتحي وها Êسسعيد
وحسسني عبد ربه وأحمد حسسنﬁ -مد زيدأن وعماد متعب
(حسسام غا‹)
أ÷زأئر :فوزي شساوشسي -نادر بلحاج و›يد بوقرة ورفيق
ح- -ل- -يشض وع- -ن Îي- -ح -ي -ى -ي -زي -د م -نصس -وري وحسس -ن ي -ب -دأ
وك-ر Ëزي-ا Êوم-رأد م-غ-ن-ي (ع-ب-د أل-ق-ادر أل-عيفاوي) -كرË
م -ط -م -ور (ج -م -ال ع -ب -دون) وع -ب -د أل -ق -ادر غ -زأل (ﬁم-د
 ...يتبع
زماموشض
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اليوم

إاعداد :كر Ëمهدي

‘ مثل هذا اليوم من سسنة  1933ولد الشسيخ عبد ا◊ميد كشسك
رحمه الله ،داعية إاسسÓمي وقارئ قرآان مصسري ،وقبل ان
نÎككم مع اركان عدد اليوم ’ ،تنسسوا Ãراسسلتنا ع ÈاŸوقع
ا’لكÎو Êالتا‹،maddikarim@gmail.com :
فمواضسيعكم تنور صسفحتنا وانتقاداتكم تزيد من عزÁتنا
لنكون عند حسسن ظنكم ،وكما تعود” ‘ كل عدد ،نبدأا
صسفحتنا على بركة الله بدعاء اليوم.

السس--ؤوال :م--اه--ي اكÈ
ان--تصس-ار ح-ق-ق-ه ف-ري-ق نصس-ر
حسس Úداي ‘ مباراة رسسمية؟
ا÷واب :أك Èأنتصصار حققه فريق
نصصر حسص Úدأي ‘ مبارأة رسصمية،
كانت ‘ سصنة  ،2015بفوزه ‘ جولة
أÿتام من بطولة ألقسصم ألثا Êعلى
شص -ب -اب ت-ي-م-وشص-نت ب-عشص-رة أه-دأف
كاملة ‘ لقاء حرى Ãلعب بن حدأد
بالقبة.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ‘ الصشميم

^ ’ ن--حب ح Úن--خ-ت-ار ،و’ ن-خ-ت-ار
ح Úنحب.
’نسسان من
’Ÿ ⁄ا اسستمتع ا إ
^ لو’ ا أ
لذة.
^ إاذا أانعم الله عليك Ãوهبة لسست
ت---راه---ا ‘ إاخ---وانك ف Ó--ت--فسس--ده--ا
ب--ا’سس--ت--ط--ال-ة ع-ل-ي-ه-م ب-ي-نك وبÚ
نفسسك.
^ اŸغ--رور إانسس--ان ن-ف-خ الشس-ي-ط-ان ‘
دم-اغ-ه ،وط-مسس م-ن بصسره ،وأاضسعف
من ذوقه ،فهو ﬂلوق مشسوه.
’ ⁄لكان اŸرضس راحة –بب
^ ل و’ ا أ
الكسسل ،ولو’ اŸرضس ’فÎسست الصسحة
’نسس-ان،
*أاج--م--ل ن--وازع ال-رح-م-ة ‘ ا إ
’نسس-ان ب-واجب
ول-و’ الصس-ح-ة Ÿا ق-ام ا إ
و’ *بادر إا ¤مكرمة ،ولو’ الواجبات
’نسس-ان ‘
واŸك--رم--ات Ÿا ك--ان ل-وج-ود ا إ
هذه ا◊ياة معنى.
^ –دثك دائًما عن نفسسك دليل على
أانك لسست واثًقا منها.
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مارسس:

 - 1923فال فيتشس ،عا ⁄فيزياء أمريكي حاصصل على جائزة
نوبل ‘ ألفيزياء عام .1980
 - 1924هاجر حمدي‡ ،ثلة مصصرية.
 - 1933ألشصيخ عبد أ◊ميد كشصك ،دأعية إأسصÓمي وقارئ قرآأن مصصري.
 - 1936جوزيف بÓتر ،رئيسس أل–اد ألدو‹ لكرة ألقدم  -فيفا.
 - 1940تشصاك نوريسس‡ ،ثل أمريكي.
 - 1947كيم كامبل ،رئيسصة وزرأء كندأ.
 - 1952مورغان تسصفانغÒأي ،رئيسس وزرأء زÁبابوي.
 - 1957أسصامة بن لدن ،زعيم تنظيم ألقاعدة.
 - 1958شصارون سصتون‡ ،ثلة أمريكية.
 - 1964أألم Òإأدوأرد ،أبن ملكة أŸملكة أŸتحدة إأليزأبيث ألثانية.
 - 1972رأنيا ﬁمود ياسص‡ ،Úثلة مصصرية.
 - 1973كريسس سصوتون ،لعب كرة قدم إأ‚ليزي.
 - 1977بي Îإأنكلمان ،لعب كرة قدم فنلندي.
 - 1981صصامويل إأيتو ،لعب كرة قدم كامÒو ،Êسصتيفن ريد،
لعب كرة قدم أيرلندي.
 - 1984أوليفيا وأيلد‡ ،ثلة أمريكية.
 - 1985لسصانا ديارأ ،لعب كرة قدم فرنسصي.
 - 1988إأيفان رأكيتيتشس ،لعب كرة قدم كروأتي.
 -1991لويزينهو ،لعب كرة قدم برأزيلي وبهاء ألفرأ ،منافسس
ألعاب قوى فلسصطيني
 - 1992إأميلي أوسصمنت‡ ،ثلة ومغنية أمريكية.

عمر بÎوÊ

بÎو ⁄ ÊيÎك فريق أŸولودية بل أرغم
على تركها حيث يقول بلسصانه «  ⁄أغادر
مولودية ألعاصصمة ،بل أرغمت على تركه
ألفريق بعد ألذي حدث له غدأة تتويجه
بلقب ألبطولة ألوطنية عام  ،1979حيث
ت -ق -رر ألسص -ت -غ-ن-اء ع-ل-ى أع-م-دة أل-ف-ري-ق
وركائزه أألسصاسصية ،وكان ألهدف من ذلك
أل - -ق - -رأر ه - -و –ط - -ي - -م وكسص - -ر شص- -وك- -ة
أŸولودية ،ألتي كانت ل تقهر.
‘ خريف عام  1979فأاجا عمر بطروÊ
أ÷ميع باعتزأله أÓŸعب وهو ‘ سصن
ألتاسصعة وألعشصرون ،ورأح أ÷ميع آأنذأك
ي -تسص -اءل ع -ن سص-ر ه-ذأ أل-ق-رأر أŸف-اج-ئ
أل- -ذي  ⁄ي- -ج- -دو ل- -ه ت- -فسص ،Òو‡ا أث- -أار
ألغرأبة أن بطرو Êألتزم ألصصمت ،حيث
ق -رر م -ق -اط -ع -ة ألصص-ح-اف-ة وك-ت-م-ان سص-ر
أعتزأله ،لكن وبالنظر إأ ¤حب أ÷ماهÒ
لصص- -احب أل- -دق -ائ -ق أألخÒة ،رأح يسص -رد
أسص -ب -اب أع -ت -زأل -ه أŸب -ك -رـ ف-رأح ي-ط-ل-ق
سص- -ه- -ام- -ه ع- -ل -ى م -ه -ن -دسس ألصص -ط Ó-ح
أل- -ري- -اضص- -ي ج- -م- -ال ح- -وح- -و ،وأت- -ه -م -ه
باتهامات خطÒة ،و‡ا قال فيها ألرجل
أل -ذي أح -ب -ه أل -رأح -ل ه -وأري ب-وم-دي-ن»
ليعذر Êعشصاق ألفريق ألوطني ومولودية
أل -ع -اصص -م -ة ع -ل-ى رح-ي-ل-ي م-ن أÓŸعب،
ج -م -ال ح -وح -و ه-و أل-ذي أرغ-م-ن-ي ع-ل-ى
ألسصتقالة وأنا ‘ عز عطائي».
لكن Ÿاذا وجه بطرو Êسسهامه إا¤
الوزير جمال حوحو؟
ألسص- -بب أن ج- -م- -ال ح- -وح- -و ك -م -ا ي -ق -ول
ب -ط -رو Êأن -ه ه -و أل-ذي ك-ان ورأء أل-ق-رأر
أل -ذي أت -خ -ذت -ه آأن -ذأك أدأرة أŸول -ودي-ة
ب -السص -ت-غ-ن-اء ع-ن ج-م-ي-ع ألÓ-ع-ب Úأل-ذي
ن-اه-زوأ سص-ن أل-ثÓ-ث ،Úوتشص-ب-يب أل-فريق،
أألمر ألذي رفضصه بطرو Êوجميع ﬁبي
ألنادي ألعريق»
 ...يتبع
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Áث--ل ه--ذا ال-رق-م ،اŸب-ل-غ اŸا‹ ب-ا÷ن-ي-ة
ا’سسÎل-ي-ن-ي ل-لصسفقات التي صسرفها فريق
اŸان سس-ي-ت-ي ع-ل-ى اسستقدام الÓعب ،Úعلى
’ع-وام اÿمسس-ة اŸاضس-ية ،أاك Ìمن
م-دار ا أ
أاي ف--ري--ق إا‚ل--ي--زي آاخ--ر ،ب--ي-ن-م-ا أان-ف-ق
م-انشسسس Îي-ون-اي-ت-د رق-م-ا مقاربا ،هو 500
مليون إاسسÎليني ،دون أان ينجح ‘ الظفر
بلقب الÒÁÈليغ.

عجوز مريضصة ذهبت أ ¤أŸسصتشصفى مع إأبنها ...فحصصها ألطبيب وقال ل إ
Óبن :أمك
تعا Êمن ألوحدة ...ومن ألضصروري أن تتزوج من رجل ‘ أÿمسص Úمن عمره.
وهي ذأهبة مع إأبنها أ ¤ألبيت ،قالت له :لقد سصمعت ما قال ألطبيب ،يجب أن أتزوج من
رجل خمسصيني ،وإأن Œ ⁄د ل بأاسس سصأاتزوج من شصاب Úكل وأحد ‘ ألـ  25من ألعمر.

 - 1220سصقوط مدينة بخارى أمام قوأت أŸغول بقيادة جنكيز خان بعد
حصصار دأم ثÓثة أيام ،وقام أŸغول بطرد أهل بخارى ،وقتلوأ من بقي
بدأخل أŸدينة وأنهوأ عملهم ألوحشصي بإاحرأق أŸدينة.
 - 1814إأرغام نابليون بونابرت على ألنسصحاب من «معركة لون» ‘ فرنسصا.
 - 1910إألغاء ألرق ‘ ألصص.Ú
 - 1983إأل -ق-اء أل-ق-بضس ع-ل-ى ›م-وع-ة ي-ه-ودي-ة م-ت-ط-رف-ة ح-اولت أق-ت-ح-ام
أŸسصجد أألقصصى ‘ ألليل .
› - 2004لسس ألنوأب ألفرنسصي يوأفق على مشصروع قرأر يحظر أرتدأء
أ◊جاب أو أي رموز دينية أخرى ‘ أŸدأرسس وأŸؤوسصسصات أ◊كومية.
 - 2016أختيار أحمد أبو ألغيط أميًنا عاvما جديًدأ ÷امعة ألدول ألعربية
خلفًا لنبيل ألعربي أعتباًرأ من أول يوليو.
 - 2017تونسس تعلن عن عثورها على ıطوطة نادرة من ألتورأة تعود
للقرن أÿامسس عشصر.
 - 2019سُصُقوط طائرة أÿطوط أ÷وية أإلثيوبية ألرحلة  302بُعيد إأقÓعها
ِبوق ٍ
ت قصص ٍ
 Òمن مطار أديسس أبابا بو‹ ألدو‹ ومقتل جميع ألُرsكاب على
متنها ،وعددهم  157رأكًبا.

اول منتخب عربي
ششارك ‘ اŸونديال

طفل لسشانه أاك Èمن فمه أاربع مرات

ط-ف-ل ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر ثÓ-ث سس-نوات ُولد
ب--لسس--ان أاك Èب-أارب-ع م-رات م-ن ح-ج-م ف-م-ه
’ن ع-م-ل-ي-ات ج-راح-ي-ة ﬁفوفة
ي-واج-ه ا آ
’طباء لوقف ‰و
ب-اıاط-ر ح-يث ي-ك-افح ا أ
العضسو باسستمرار .يعا Êأاوين توماسس ،من
و’ي-ة ب-نسس-ل-ف-ان-ي-ا ،م-ن مرضس نادر للغاية
يسسمى متÓزمة بيكويث فيدمان ()BWS
وه-ي ح-ال-ة تسس-بب ف-رط ال-ن-م-و ‘ مناطق
ﬂت-ل-ف-ة م-ن ا÷سس-م  ،وت-ؤوث-ر ع-ل-ى ط-فل
واحد فقط من ب Úكل  15000طفل.
ت-ل-قت وال-دت-ه تÒي-زا ت-وماسس البالغة من
العمر  30عامًا ،تشسخيصس طفلها الصسغ‘ Ò
عام  ،2018بعد أاسسبوع Úفقط من و’دته
كاشسفة أان ا◊الة كانت تعرضس حياة ابنها
ÿط-ر جسس-ي-م ‡ا ج-ع-ل-ه غ Òق-ادر ع-ل-ى
’طباء إان لسسان
التنفسس ‘ .البداية قال ا أ
خ-ا ق-ل-ي Óً-ول-ك-ن كشس-فت
أاوي--ن ك-ان م-ن-ت-فً -
اخ-ت-ب-ارات أاخ-رى أان ال-عضس-و ي-عيق ›رى
الهواء للطفل وكان عليه أان يخضسع لعملية
جراحية مطولة لتقليل حجم اللسسان.
وخضس-ع أاوي-ن ل-ع-م-ل-ي-ة ج-راح-ي-ة م-ط-ولة
’زال-ة ب-وصس-ت Úم-ن لسس-ان-ه والقضساء على
إ
انقطاع النفسس ا’نسسدادي النومي وتركه
مع عضسو Á ⁄تصس Œويف فمه بالكامل
ولكن لسسوء ا◊ظ هذا ليسس حً Óدائًما و’
ي-زال لسس-ان أاوي-ن ي-ن-م-و ح-ت-ى ي-ومنا هذا،
’ط-ب-اء ج-اه-دي-ن إاي-جاد طريقة
ي-ح-اول ا أ
’ب-ط-اء ال-ن-م-و وإاج-راء ع-م-ل-ي-ة جراحية
إ
’وان.
للصسبي قبل فوات ا أ
’ولية  ،أامضسى أاوين  10أايام
بعد العملية ا أ
‘ اŸسس-تشس-ف-ى ول-ك-ن ا÷راح-ة ل-يسست حًÓ
دائًما و’ يزال لسسان الطفل الصسغ Òينمو.

ـــــــ تصسريح اليوم ــــــــــ

إابتسسم معنا
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«ألتصصق
بفريق
مانشصيسصÎ
سصيتي بصصرف
أموأل كبÒة ‘
أسصتقدأم
ألÓ- -ع -ب ،Úه -ذأ
أألم- - - - -ر وه - - - -ذه
ألن - -ت- -ق- -ادأت⁄ ،
نكن نلعب مع ألكبار
ق-ب-ل  30أو  40عاما،
رغ -م أن أل-ي-ون-اي-ت-د ح Úف-از
ب- -ال- -دوري ،ك -ان ألن -ه أن -ف -ق
قدرأ أك Èمن أŸال ،مقارنًة
ب-أاي ف-ري-ق آأخ-ر ،ي-ن-ط-ب-ق ن-فسس
ألشص -يء ع -ل -ى ب -رشص -ل-ون-ة وري-ال
مدريد .ل أرى أننا أسصتثناء من
أل-ف-رق أل-كÈى ‘ ت-لك أل-ن-ق-ط-ة،
لكن يجب علينا تقبل أألمر ،وأن
نوأصصل تقد Ëأفضصل ما لدينا».
’سسبا Êبيب غوارديو’
ا إ
(مدرب مانشسسس Îسسيتي)

مارسس:

مصص- -ر ه- -ي أول دول -ة ع -رب -ي -ة
شصاركت ‘ أأللعاب ألوŸبية ،كان ذلك ‘ دورة أمسصÎدأم سصنة 1928
وخÓلها سصجلت مصصر نتيجة ‡يزة ,ع ÈأŸصصارع Úإأبرأهيم مصصطفى
وألسص-ي-د نصص Òأل-ل-ذي-ن ف-ازأ وق-ت-ه-ا ب-ذه-ب-ي-ت ‘ Úأل-ي-ون-ان-ية-ألرومانية,
وأل-غ-ط-اسس ف-ري-د سص-ي-م-ي-ك-ا أل-ذي ن-ال فضص-ي-ة وبرونزية عن سصلم ألعشصرة
أمتار وألثÓثة أمتار.

^ منتخب ألÈأزيل ومنتخب أŸانيا
ه -م-ا أك Ìأل-ف-رق ل-ع-ب-ا ل-ل-م-ب-اري-ات ‘
كأاسس ألعا ،⁄حيث لعبا  92مبارأة.
^ م- -ن- -ت -خب أن -دون -يسص -ي -ا ه -و أق -ل
أŸن -ت -خ -ب -ات ل-ع-ب-ا ‘ ك-أاسس أل-ع-ا،⁄
حيث لعب مبارأة وأحدة فقط.
^ منتخب ألÈأزيل ك ÌأŸنتخبات فوزأ
‘ أŸباريات ‘ كأاسس ألعا ⁄بـ 64مبارأة.
^ منتخب أŸكسصيك أك ÌأŸنتخبات
خسصارة ‘ كأاسس ألعا ⁄بـ  22مبارأة.
^ أك Èم -ب-ارأة دول-ي-ة سص-ج-لت ف-ي-ه-ا
أهدأف كانت ب Úأ‚لÎأ وأسصÎأليا
وفازت أ‚لÎأ \17صصفر ‘ عام 1951م.
^ أسصرع هدف ‘ كرة ألقدم ‘ ألعا ⁄سصجله ألÓعب ألÈأزيلي ريفياينو
بعد  5ثوأ Êمن بدء أŸبارأة.
^ أسصرع حالة طرد ‘ تاريخ كرة ألقدم كانت من نصصيب حارسس أŸرمى
أٍل‚ليزي مارك سصميث بفريق كرو وطرد بعد  19ثانية من بدأية أŸبارأة.
^ ‘ مبارأة كرة ألقدم أذأ نقصس عدد ألÓعب ‘ Úفريق عن  7لعب Úيلغي
أ◊كم أŸبارأة.
^ مؤوسصسس كأاسس ألعا ⁄لكرة ألقدم هو÷ جول رÁيه.

ــــ إاقرا وأاعتÈ

^ ك-ل-م-ا لح أل-ن-ج-اح ن-ت-ي-ج-ة أل-ت-خطيط أ÷يد و
أŸث -اب-رة أŸسص-ت-م-رة م-ق-رون Úب-ال-ف-رصص-ة أŸوأت-ي-ة ،

أعت Èألناسس ذلك حظاً
^ قبل كل شصيء أإلسصتعدأد هو سصر ألنجاح
^ أي مشص Îبإامكانه أقتناء ألسصيارة باللون ألذي يريده ،طاŸا كان أللون أسصود
^ تسصعون باŸائة من ألسصياسصي Úيعطوأ للعشصر باŸائة أŸتبق Úألسصمعة ألسصيئة
^ صصديقي ألصصدوق هو من يخرج أفضصل ما لدي
^ ل شصيء يجعلنا سصعدأء سصوى أن نرى أنفسصنا و نحن ننجز شصيئًا ذأ معنى
^ أ÷ودة تعني أن تؤوديها على وجهها ألصصحيح ح Úل يرأقبك أو يرأك أحد
^ ل تسصتطيع أن تبني سصمعة-على عمل ما سصتقوم به
^ سصر ألنجاح يكمن ‘ أن تفهم ألرأي أآلخر

ــــــــ كلمات ومعا Êـــــــ

^ يكون ألشصعب قوًيا عندما تكون للقوأن Úقوة.
^ أإلرأدة -ل أ÷سصد -هي ألتي تصصنع ألفسصاد.
^ ما ل Áكننا تغيÒه ينبغي –مله.
^ قد يتقبل ألكثÒون ألنصصح  ،لكن أ◊كماء فقط هم ألذين يسصتفيدون منه.
Óرباح مؤوكد مثل ألدخار وألتوف.Ò
^ ليسس ثمة مصصدر ل أ
^ من فقد شصرفه  ⁄يبق لديه ما يفقده.
^ من يÎدد ‘ إأنزأل ألعقاب يضصاعف عدد أألشصرأر.
^ ألعمل ألذي ل يحقق غ Òأرباح مادية هو عمل ضصعيف
Óمام فالنجاح كفيل بأان يتحقق وحده
^ إأذأ كان أ÷ميع يتحرك ل أ
^ ليسس صصاحب ألعمل هو من يدفع أألجور  ،ولكن أŸنتج هو من يدفع أألجر

لربعاء  1٠مارسس 2٠21
أ أ
أŸوأفق لـ  2٥رجب  1442هــ
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«بلماضش ـ ـ ـي صشن ـ ـع منتخب ـ ـ Úللجزائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر..
وﬁـ ـ ـ ـ ـ ـرز اأ’فضشـ ـ ـ ـ ـل بإافريقـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
القانون حرمني من ا’حÎاف ‘ برششلونة سشنة 1981
كششف ÿضشر بلومي ،أسشطورة ألكرة أ÷زأئرية ،عن كوأليسس
غ Òمعروفة من مششوأره ألكروي أŸبهر ،وتوقعاته Ÿسشتقبل
أÿضشر خÓل ألفÎة أŸقبلة.
لسسطورة بلومي أليوم ..وŸاذأ هذأ
أين هو أ أ
ألغياب؟
ليسس هناك سشر إأ’ ألتقدم ‘ ألسشن ..فقد تخطيت ألـ60
ع-ام-ا ،وأ◊م-د ل-ل-ه ح-ق-ق-ن-ا ه-دف-ن-ا أأ’سش-اسشي وهو تششريف
أأ’ل -وأن أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر بصش-ف-ة خ-اصش-ة ،وأل-ع-رب بصش-ف-ة
عامة ،على أŸسشتوي Úأأ’فريقي وألعاŸي
عاد أسسم بلومي للظهور مؤوخرأ من بوأبة أبنه
ﬁمد بشس ..Òما توقعاتك Ÿسستقبله؟
ع-ن-دم-ا ن-رى أإ’م-ك-ان-ي-ات أل-ك-بÒة أل-ت-ي ق-دم-ها من أهدأف
وفنيات رغم ضشيق ألوقت وقلة أإ’مكانيات‚ ،د أن أبني
ﬁم-د بشش Òب-ره-ن ع-ل-ى إأم-ك-ان-ي-ات-ه وأن ل-ه م-وه-ب-ة رب-ان-ية
ومسش -ت -ق -ب‡ Ó-ي-زأ ك-ك-ل ألشش-ب-اب بصش-ف-ة ع-ام-ة ‘ ﬂت-ل-ف
أأ’ندية وألفرق ألوطنية إأن أتيحت لها ألفرصشة.
هل ترى فيه أŸوهبة ألقادرة على نسسف نظرية
لسساطÒ؟
فشسل أبناء أ أ
أإ’م-ك-ان-ي-ات أل-ت-ي كشش-ف ع-ن-ه-ا أب-ني هي فرصشة للمسشؤوولÚ
أŸعني Úباأ’مر حتى يأاخذوأ هذه أŸوأهب بع Úأ’عتبار
كما حدث معي ومع جيل رأبح ماجر وصشالح عصشاد.
حلم ﬁمد بشش Òهو أ’حÎأف خارج أ÷زأئر ،فهو يقول ‹
دأئما إأن حلمه وهدفه هو أن يحقق ما  ⁄يتمكن وألده من
–قيقه ‘ مششوأره ألكروي
وأ◊م-د ل-ل-ه ،م-وه-ب-ة ﬁم-د بشش Òأن-ت-ق-ل صش-ي-تها إأ ¤خارج
أل -ب Ó-د ،وت -ل -ق-ى ع-ددأ م-ن أ’تصش-ا’ت وأل-ع-روضس م-ن ع-دة
أن-دي-ة ،وه-و ع-ل-ى ت-وأصش-ل م-ع ب-عضش-ه-ا ،ل-ك-ن-ي أ–ف-ظ ع-ل-ى
ذكرها ،وأمنيتي أيضشا أن أرأه ’عباً Îﬁفًا ‘ فريق أجنبي
قوي ،وسشأاعمل على مسشاعدته أ’ن يحقق ما  ⁄أحققه.
لسسطورة بلومي كان أكÌ
على ذكر ألحÎأف ،أ أ

لعب تلقى عروضسا أوروبية ‘ تاريخ ألكرة
ألعربية ،بينها من برشسلونة وريال مدريد
ويوفنتوسس وبايرن ميونخ ،لكن  ⁄نره ‘
أحدهاŸ ..اذأ؟
كثÒون يعرفون قصشة ÿضشر بلومي مع أ’حÎأف ،خاصشة
‘ أÙي -ط أل -ري -اضش -ي وأŸسش -ؤوول ‘ Úذلك أل -وقت ،ف-ف-ي
ألبدأية ألقانون أÙلي  ⁄يكن يسشمح لنا با’حÎأف ‘
أÿارج من  1980إأ ،1984 ¤إأ ¤أن منحنا ألرئيسس ألرأحل
ألششاذ‹ بن جديد ألضشوء أأ’خضشر لÓحÎأف نحن ألثÓثة،
أنا وماجر وعصشاد.
كنت أيضشا متجهًا لÓحÎأف ،لكني تعرضشت إ’صشابة خطÒة
‘ ششهر مارسس  ،1984حرمتني من هذه ألتجربة ،وقبلها ‘
 1981تلقيت عرضشًا من برششلونة لكن بسشبب ألقانون سشابق
ألذكر  ⁄أ“كن من ذلك.
هل أنت نادم على عدم أحÎأفك ‘ أوروبا؟
ع -ل -ى أل -ع -كسس ،أ◊م -د ل -ل -ه ق-دمت ك-ل م-ا ل-دّي ل-ل-م-ن-ت-خب
أ÷زأئري ،ولعبت مع فريق معسشكر رغم قلة أإ’مكانيات
ليسس ‘ هذأ ألفريق فقط بل ‘ كل ألفرق أÙلية ،لكننا
ششرفنا أ÷زأئر وهذأ هو ألهدف أأ’سشمى ،وكل ألÓعب‘ Ú
ذلك ألوقت ألذين لعبوأ أ’ندية أوروبية ششرفوأ أيضشا أ÷زأئر
خصشوصشًا بعد مونديال .1986
ÿضسر بلومي هو من أبتكر «ألتمريرة ألعمياء»..
حدثنا عن سسرها؟
Óصشاغر،
أبتكرتها ‘ بدأيات مششوأري مع فريق معسشكر ل أ
نصشحني حينها مدرب أوŸبيك معسشكر وهو ألنادي أأ’ول
بأان ألعب كرة ألسشلة ،أكتششف موهبتي حينها وأنا ‘ عمر
ألـ ،14كنت أنفذها باليدين و“كنت من –قيقها برجلي.
هناك ‚وم عاŸيون وصسفوأ بلومي بعد مونديا‹
 1982و 1986بأانه «من دهاة ألقرن ‘ كرة
ألقدم» ..هل تعتقد أن ألقدر أنصسف ألدأهية
لمسس وأليوم؟
ألكروية با أ

ق-دم-ن-ا مسش-ت-وي-ات ع-ال-ي-ة ح-ت-ى ‘ م-ون-دي-ال  ،1986وك -انت
ل -ل -م -ن -ت -خب أ÷زأئ -ري مشش -ارك -ة مشش -رف -ة خصش -وصش ً-ا ضش-د
ألÈأزيل ،وكنا أحسشن منهم لكنهم حققوأ ألفوز علينا با◊ظ
وبخطأا دفاعي منا ،وقبلها ‘ مونديال  1982برزنا ،لكن ‘
 1986أكدنا أن أ÷زأئر منتخب ذو مسشتوى عاŸي.
كنت من صسناع ملحمة خيخون ألتي أدخلت
منتخب أ÷زأئر تاريخ كرة ألقدم ..ما سسر تلك
أŸلحمة ألكروية؟
م -ع ك -ل أحÎأم -ن -ا ل -ل -ج-ي-ل أأ’ول أل-ذي ق-اده أل-ن-ج-م حسش-ان
’Ÿاسس ،وكذأ ÷يل  2014ألذي ششرف أيضشا أ÷زأئر ‘
أŸون-دي-ال ،ل-ك-ن ج-ي-ل أل-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات ك-تب ت-اريخ كرة ألقدم
أ÷زأئرية ،بفوزنا على أŸانيا ،وأجÈنا «ألفيفا» على تغيÒ
ألقوأن ،Úوتبقى تلك أŸرحلة هي أأ’هم ‘ ألتاريخ ألكروي
با÷زأئر.
ما رأيكم ‘ أŸنتخب أ÷زأئري أليوم بقيادة
أŸدرب جمال بلماضسي؟
ألنتائج تتكلم عن نفسشها ما ششاء ألله ،ششّرف أ÷زأئر“ ،كن
من صشناعة منتخب أعاده إأ ¤مكانته أأ’صشلية ،وحصشد كأاسس
أ· أفريقيا ألتي جرت Ãصشر ‘ .2019
ك-ن-ا ن-ت-م-ن-ى م-دربً-ا يصش-ن-ع ل-ن-ا م-ن-ت-خ-بً-ا ج-دي-دأ وق-ويً-ا ،لكن
بلماضشي أحدث أŸفاجأاة ،عندما صشنع منتخب ‘ Úمنتخب
وأحد من أ’حتياطي Úوأأ’سشاسشي ÚوÃسشتوى وأحد ،وهو
م -ت-اب-ع دأئ-م Ÿسش-ت-وى ألÓ-ع-ب ،ÚوأŸشش-ك-ل-ة أل-وح-ي-دة أل-ت-ي
وأجهها ‘ بدأياته هي مششكلة ألÓعب أÙلي ،لكنه Œاوز
ذلك بطريقة عمل أحÎأفية.
من مِن لعبي أŸنتخب أ÷زأئري أو من ألبطولة
أÙلية تتوقع له مسستقب Óأسستثنائيا أو أن ينافسس
لسسطورة؟
على لقب أ أ
أعتقد أن رياضس ﬁرز Áلك كل أŸقومات لهذأ أللقب ،فهو
يششرف أ÷زأئر منذ عدة أعوأم سشوأء مع أŸنتخب ،أو مع
ليسش Îسشيتي ثم مانششسش Îسشيتي ،وحصشل على عدة ألقاب

ششباب بلوزداد

اأ’مور ’ تبششر با ‘ Òÿبيت الششباب واأ’نصشار يطالبون بالتغيÒ
ي -ب -دو أن أل -ت -ع -ادل أأ’خ ÒأÙق -ق أم -ام
ششباب قسشنطينة هو ألقطرة ألتي أفاضشت
ألكأاسس ‘ بيت أو’د ألعقيبة وهذأ بسشبب
ت -وأصش -ل أل -ن -ت -ائ -ج ألسش -ل-ب-ي-ة ‘ مÓ-ح-ق-ة
ألفريق قاريا وﬁليا ،لتتسشارع أأ’مور ‘
ألسش-اع-ات أŸاضش-ي-ة ب-ع-دم-ا ط-الب عششاق
ألنادي بضشرورة ألتغي ‘ Òألفريق برحيل
بعضس أأ’سشماء سشوأء ‘ ألطاقم ألفني أو
أإ’دأري.

مطالب برحيل قريششي

ي-ع-ت-ق-د أنصش-ار شش-ب-اب ب-ل-وزدأد أن ألسش-بب
أأ’ول ورأء ك- -ل م- -ا ي- -ح- -دث ل- -ل -ف -ري -ق ‘
أŸب-اري-ات أأ’خÒة ه-و أŸدي-ر أل-ري-اضشي
توفيق قريششي ألذي  ⁄يعرف كيف يسشÒ
أأ’مور دأخل ألفريق وأرتكب ألعديد من
أأ’خطاء وضشعت ألفريق على ششفى حفرة
من مغادرة دوري أأ’بطال وعودة ألنتائج
ألسش-ل-ب-ي-ة ‘ أل-ب-ط-ول-ة ،ل-ذلك ن-ادى عششاق
ألنادي كثÒأ بضشرورة تنحيته من مركزه
وجلب ششخصس بإامكانه تسشي ÒألفÎة ألقادمة.

حملوا اŸسشؤوولية لدوما أايضشا

نال أŸدرب فرأنك دوما وأبل من أإ’نتقادأت ‘ أأ’سشابيع أأ’خÒة
وهذأ بعد ترأجع مسشتوى ألفريق وعودة ألنتائج ألسشلبية ÓŸحقة
ألنادي على ألصشعيد ألقاري وأÙلي ،حيث رفعت ’فتة من أحد
ألعمارأت خلف ملعب  20أوت من قبل أأ’نصشار تطالب فيها بتنحية
دوما أيضشا من منصشبه.

عمارة يراقب من بعيد

 ⁄يعلق رئيسس ألنادي ألبلوزدأدي ششرف ألدين عمارة على أي ششيء
‡ا يحدث حاليا ‘ فريقه ،فهو يرأقب أأ’وضشاع من بعيد ويكتفي
بتحفيز ألÓعب Úعند أي مبارأة مهمة ،لكن بعضس أŸصشادر أكدت
أن هذأ ألهدوء ألذي يسشبق ألعاصشفة وسشيتحرك ‘ أأ’يام ألقادمة
إأذأ توأصشلت أأ’مور ‘ هذأ ألسشياق ،لذلك فإامكانية إأحدأث ألتغيÒ
تبقى وأردة.

سشعيود سشيغيب Ÿدة
’ تقل عن ششهر

كشسفت مصسادر مقربة من
جريدتنا أن صسانع ألعاب
ألشسباب أم Òسسعيود تعرضس
لصسابة على مسستوى عضسلة
إ
ألفخذ أليسسرى ولن يلعب Ÿدة
ل تقل عن ألشسهر ،وهي نفسس
لصسابة تقريبا مع زميله
أ إ
ثابتي وعودته إأ ¤أŸيادين
سستكون Ãدى أسستجابته
للعÓج.

التششكيلة تسشتأانف
التدريبات

النتائج اإ’يجابية وحدها هي من سشتمتصس غضشب اأ’نصشار

يعلم ألعارف ‘ Úبيت ألششباب أن ألتغي ‘ Òمنتصشف أŸوسشم سشوأء
على أ÷انب ألفني أو أإ’دأري سشيعصشف بالفريق وقد يعيده إأ¤
ن-ق-ط-ة ألصش-ف-ر ،ل-ذلك ف-ا◊ل أل-وح-ي-د ’م-تصش-اصس غضشب أأ’نصشار
وإأسشكاتهم قلي Óبعد مطالبتهم برحيل أ÷ميع هو عودة ألنتائج
أإ’يجابية و–قيق أ’نتصشارأت.

البعضس وصشف لقاء اŸولودية Ãنعرج اŸوسشم

لن يتقبل أنصشار ششباب بلوزدأد نتيجة سشلبية سشابعة على ألتوأ‹
وهذأ ‘ أللقاء ألقادم للفريق أمام مولودية أ÷زأئر ،لذلك فقد
وصشفه ألبعضس بأانه منعرج أŸوسشم وأÿسشارة ‘ هذأ أللقاء سشتعيد
أأ’مور إأ ¤نقطة ألصشفر وقد تخرج أأ’مور عن ألسشيطرة ‘ بيت
ألفريق ‘ ،نفسس ألوقت أ÷ميع يعول على أ’نتصشار ‘ «ألدأربي»
ألقادم من أجل –قيق بدأية جديدة خاصشة وأن ألفوز ‘ مباريات
م -ث -ل ه -ذه ي -زي -د م -ن ع -زÁة أل Ó-ع-بÃ Úا أن أل-ل-ق-اء م-ه-م ن-ظ-رأ
للمنافسشة ألرياضشية ب Úألنادي.Ú

عادت تشسكيلة شسباب
لجوأء ألتدريبات
بلوزدأد أ
أ÷ماعية يوم أمسس وهذأ
–ضسÒأ للقاء ألقادم
ألذي ينتظر ألفريق
أمام مولودية
أ÷زأئر يوم
أ÷معة أŸقبل،
أ◊صسة جرت
‘ أجوأء
معنوية
سسيئة طالب
فيها أŸدرب
دوما من
لعبيه نسسيان
أللقاء أŸاضسي وألتفكÒ
‘ أŸسستقبل ،هذأ وقسسم
ألفريق إأ› ¤موعتÚ
حيث تدرب ألÓعبون
ألذين شساركوأ أسساسسيÚ
أمام قسسنطينة رفقة
أÙضسر ألبد Êفيما أجرى
لخرون حصسة تدريبية
أ آ
عادية.
حفيظ.ب

بينها أحسشن ’عب بالدوري أإ’‚ليزي وبطل أفريقيا ،وهو
من أفضشل ’عبي ألعا ،⁄وكل أأ’رقام وأأ’هدأف وألتقنيات
ألتي يقدمها ششرفت أ÷زأئر.
ح -ت -ى م -ن Áلك إأم -ك -ان -ي -ات Ÿشش -اه -دة م-ب-اري-ات أل-دوري
أإ’‚ليزي ‘ أ÷زأئر ترأه أليوم يبحث عن متابعة رياضس
ﬁرز ،وهذأ ما يؤوكد أنه ’عب أسشتثنائي بكل أŸقاييسس.
هناك من يرى أن ﬁرز  ⁄يÈز بشسكل كافٍ مع
مانشسسس Îسسيتي ،وأن وضسعه على مقاعد ألبدلء
‘ ألكث Òمن أŸباريات يقلل من شسأانه ومن
إأمكانياته ،ما رأيك؟
ري -اضس ﬁرز ي -ؤودي دوره ،وغ -وأردي -و’ ي -ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه وف-ق
نظرته ألدقيقة لكل مبارأة ،ومع أحÎأمي Ÿن يتحدثون عن
ت -ع -رضس ﬁرز ل -ل -ظ -ل -م ‘ م -انششسش Îف-إان أأ’ه-م ه-و أأ’دأء
أŸميز ألذي يقدمه ‘ كل مبارأة يششارك فيها ،وهو أليوم ‘
نظري أحسشن ’عب أفريقي ويششرف كل ألعرب وأأ’فارقة
‘ ألدوري أإ’‚ليزي.
كيف هي عÓقتك برأبح ماجر وصسالح عصساد
وبقية ‚وم ألثمانينيات؟
أ◊م-د ل-ل-ه عÓ-ق-ت-ي ط-ي-ب-ة ج-دأ ب-ا÷م-ي-عÃ ،ن ف-ي-هم رأبح
ماجر وعلي بن ششيخ وعلي فرقا ،Êونتصشل ببعضشنا من حÚ
آ’خر ع Èألهاتف ،صشحيح وباء كورونا أبعدنا بعضس ألششيء،
لكن أ◊مد لله ’ مششكل بيننا ،وما زلنا أصشدقاء كما كنا.
لفريقية
‘ أعتقادكم ،ما هي أŸنتخبات أ أ
وألعربية ألقادرة على صسناعة أŸفاجأاة ‘
أŸنافسسات أŸقبلة؟
أ–دث وفق أأ’رقام ألتي تفرضس نفسشها دأئما ،وليسس من
منطلق أنني جزأئري ،فبعد منتخب أ÷زأئر أرى أن من بÚ
أق-وى أŸن-ت-خ-ب-ات أل-ع-رب-ي-ة ه-ن-اك ت-ونسس وأŸغ-رب ،وع-ل-ى
ألصشعيد أأ’فريقي توجد منتخبات ألسشنغال ونيجÒيا وحتى
ألكامÒون ،وهي تبقى مدأرسس كروية كبÒة.
نق Óعن الع Úا’ماراتية

الهجوم خيب أامام السشي أاسس سشي
 ⁄ينجح هجوم ألششباب ‘ –قيق هدف ألفوز ‘ أŸبارأة أŸاضشية أمام
ششباب قسشنطينة ،فبغضس ألنظر عن هدف بلحول  ⁄يصشنع أÿط أأ’مامي
للفريق فرصشا خطÒة على أŸرمى ،وهو ما أثار خوف ألطاقم ألفني قبل
مبارأة أŸولودية وألهÓل خاصشة ‘ ظل غياب صشانع أأ’لعاب سشعيود.

تغيÒات دوما  ⁄تصشنع الفارق

 ⁄ينجح ألÓعبون ألذين أقحمهم دوما ‘ أللقاء أŸاضشي ‘ صشناعة
ألفارق ويتعلق أأ’مر بكل من بلخ ،Òتريكات وقاسشمي ،وهو ما أك ÌألكÓم
عن ضشعف دكة بد’ء ألفريق هذأ أŸوسشم بالرغم من أمتÓكها أ’سشماء
بإامكانها صشناعة ألفارق ،وهو ما قد يضشع دوما ‘ ورطة حقيقية بالنظر
إأ ¤أهمية أŸباريات ألقادمة.

دراوي« :نتفهم أانصشارنا والنتائج السشلبية أاثرت علينا
أايضشا»

صشرح متوسشط ميدأن ألششباب زكريا درأوي للصشفحة ألرسشمية
ل -ل -ف-ري-ق ب-ع-د ن-ه-اي-ة ل-ق-اء شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة وق-ال ‘ ه-ذأ
ألسشياق«:لقد كانت مبارأة صشعبة أمام خاصشم عائد
‘ أŸباريات أأ’خÒة“ ،كننا من ألوصشول إأ¤
ألشش-ب-اك ل-ك-ن  ⁄ن-ح-اف-ظ ع-ل-ى ت-ق-دم-نا وهدف
ألتعادل أثر علينا ،حاولنا ألعودة ‘ أŸبارأة
ل -ك -ن ك -م-ا رأي-ت-م ل-ق-د دأف-ع-وأ ج-ي-دأ ون-ح-ن
ضش-ي-ع-ن-ا ب-عضس أل-ف-رصس ،ب-ال-نسش-بة للنتائج
ألسشلبية فنحن نتفهم أنصشارنا ألغاضشبÚ
ج-دأ ،ن-ح-ن ل-ع-ب-ن-ا أŸب-ارأة ألسشادسشة دون
فوز وهذأ أثر علينا أيضشا ،أأ’مور معقدة جدأ
وأ’نتقادأت جزء من كرة ألقدم ،نحن قدمنا كل ما
لدينا دأخل أŸسشتطيل أأ’خضشر و‘ أأ’خ Òهكذأ
كانت ألنتيجة».

باك« :Òعلينا أان نكون يدا واحدة
لتجاوز هذه الفÎة»

ب -اك Òه -و صش -رح أيضش -ا وق -ال ع -ن ل -ق -اء شش -ب-اب
قسشنطينة«:لقد ضشيعنا فوزأ ونقاط مهمة على
ملعبنا نحن حزينون جدأ من هذه ألهزÁة،
علينا ألتفك ‘ Òما هو قادم تنتظرنا مباريات
صش -ع -ب -ة ل -ذلك ع -ل-ي-ن-ا أإ’–اد ل-ت-ج-اوز ه-ذه
ألفÎة».

