أ÷زأئــــر  -بوتسشوأنــــا

اليوم Ãلعب تششاكر بداية من الثامنة مسشاءا

«اÿضسر» يعودون إا ¤الّدار
ولن ُيفرطوا ‘ ا’إنتصسار

ا إ
لثن ٢٩ Úمارسس  ٢٠٢١اŸوافق لـ  ١٥ششعبان  ١44٢هــ ^ العدد  ^ ١٢٦ :الثمن ٢٥ :دج

غزال يغيب عن آاخر حصسة تدريبية للخضسر قبل مواجهة بوتسسوانا

بن رحمة« :مباراة بوتسسوانا
–ضس Òجيد لتصسفيات
اŸونديال»

فيÔباتششــــي أيضشـــــا دخـــــل صشـــــــرأع ألتعاقــــــد مـــــــع ألÓعـــــــب أ÷زأئـــــــري

غا’تاسسراي يبحث عن التخلصص من فيغو‹ وضسم غزال !

بن العمري« :من يتمنى رحيل بلماضسي هو عدو للمنتخب الوطني»
بن العمري« :ما حدث ‘ زامبيا درسص لنا قبل تصسفيات كأاسص العا»⁄

عي ـ ـ ـون اŸـÓعـ ـ ـ ـب

اإلثن ٢٩ Úمارسس  ٢٠٢١اŸوافق لـ  ١٥ششعبان  ١44٢ه ـ

سستجرى ‘ فندق «الشسÒاطون» يوم  5أافريل..

«الفاف» تشسرع ‘ إارسسال دعوات ا÷معية العامة العادية
ششرع ا’–اد ا÷زائري لكرة القدم رسشميا ‘
’عضش-اء اŸك-تب ال-فيدرا‹
اإرسش-ال ال-دع-وات أ
من أاجل اŸششاركة ‘ ا÷معية العامة العادية
لـ «ال-ف-اف» ال-ت-ي سش-ت-ق-ام رسشميا يوم  5أافريل
اŸق---ب---ل ب--ف--ن--دق «الششÒاط--ون» ب--ا÷زائ--ر
العاصشمة مثلما هو مدّون ‘ الدعوات ،وسشيتم
خÓل هذه ا÷معية عرضض ا◊صشيلة اŸالية
Óرب-ع سش-ن-وات اŸن-قضش-ية من أاجل
’دب-ي-ة ل -أ
وا أ
اŸصش-ادق-ة ع-ل-ي-ه-ا ،وه-ي ا◊صش-يلة التي تثÒ
ا÷دل قبل ا÷معية العامة وسشط تسشاؤو’ت
’عضش-اء م-ن-ها أام سشيتم “ريرها
ع-ن م-وق-ف ا أ
مثلما جرت عليه العادة دون نقاشض.

ا÷هل اŸركب

تعي÷ Úنة الÎشسيحات والطعون
‘ جدول األعمال

وإا ¤ج-انب ع-رضض حصش-ي-ل-ة ع-م-ل «ال-ف-اف» خÓ-ل ال-ع-ه-دة ا أ
’وŸب-ية اŸنقضشية للمصشادقة ،فإاّن جدول أاعمال ا÷معية العامة
العادية يتضشمن أايضشا تعي÷ Úنة الÎششيحات والطعون التي سشتششرف على جمع ملفات اÎŸششحÓÿ Úفة الرئيسض ا◊ا‹ خÒ
الدين زطششي على رأاسض «الفاف» قبل ا÷معية ا’نتخابية اŸقررة يوم  15أافريل ،بعدما وافقت الوصشاية على هذا التاريخ الذي
م  .حمزة
’جراء ا÷معيات ا’نتخابية Ÿتخلف ا’–ادات الرياضشية.
يعت Èأاخر أاجل وضشعته وزارة الششباب والرياضشة إ

إاسسماعيل بن ناصسر يرفع رح ـ ـ ـو سسبان ـ ـ ـو ينتظر Œدي ـ ـ ـد عق ـ ـ ـده مع فالنسسيان الفرنسسي
حالة الطوارئ ‘ ميÓن

أابدى اŸدافع الدو‹ ا÷زائري ،ماكسشيم رحو
سش-ب-ان-و ،رغ-ب-ت-ه ‘ ال-ب-قاء مع نادي فالنسشيان
لسشنوات طويلة  ،مؤوكدا أانه ينتظر إاتصشا’ من
إادارة الفريق من أاجل التفاوضض على Œديد
عقده الذي ينتهي ششهر جوان  ،2022وصشرح
ÓعÓم الفرنسشي◊ «:د السشاعة قضشية
قائ Óل إ
Œدي-د ع-ق-دي م-ت-وق-ف-ة ،ول-ك-ن أاع-تقد أاننا
سش-نصش-ل إا ¤إات-ف-اق ق-ري-با سشواءا طال أاو قصشر
’م-ر ،أان-ا أان-ت-ظ-ر إاتصش-ا’ م-ن إادارة الفريق ،
ا أ
وه--م ي--ع--ل-م-ون أا Êأارغب ‘ Œدي-د ع-ق-دي
والبقاء ضشمن مششروع نادي فالنسشيان»Œ .در
’ششارة إا ¤أان رحو سشبانو صشاحب ال 26سشنة
ا إ
يعد ’عبا أاسشاسشيا ‘ نادي فالنسشيان الفرنسشي
حسشام.ل
هذا اŸوسشم.

يعيشض مسشوؤولو نادي ميÓن
ا’إيطا‹ حالة من ا’سشتنفار
والقلق الششديدين ،بششأان الدو‹
ا÷زائري إاسشماعيل بن ناصشر
’عب خط وسشط الفريق.
’مر يتعلق بعقد بن ناصشر مع
ا أ
ميÓن ،الذي يتضشمن ششرطا
Áنحه حق الرحيل عن الفريق
بنهاية اŸوسشم ا◊ا‹ ،مقابل 50
مليون يورو .ويعتقد ميÓن أان
’مكانيات
«اŸبلغ زهيد بالنظر إ
الÓعب اŸتأالق» ،علما باأن
سشتيفانو بيو‹ مدرب عمÓق
اإيطاليا ،اعÎف صشراحة بأان
فريقه تأاثر كثÒا باإصشابات بن
ناصشر وابتعاده عن اÓŸعب.
وحسشب ما ذكرته صشحيفة «توتو
سشبورت» ا’ٕيطالية ،فإان باولو
مالديني اŸدير الرياضشي ŸيÓن،
يÎقب عودة بن ناصشر بفارغ
الصش Èمن ا÷زائر ،لبدء
التفاوضض معه حول تعديل
عقده .وأاوضشح اŸصشدر أان
’يطا‹ يرغب
أاسشطورة الكرة ا إ
‘ ا’جتماع مع بن ناصشر ووكيل
’قناعهما برفع قيمة
أاعماله ،إ
الششرط ا÷زائي ،ورÃا يتم
إالغاءه بششكل نهائي .تلك
اÿطوة سشيقابلها زيادة ‘ الراتب
السشنوي لÓعب ،بجانب “ديد
عقده لسشنوات أاخرى قادمة.
يذكر أان «مُحارب الصشحراء» يثÒ
إهتمام العديد من عمالقة
القارة العجوز ،وعلى رٕاسشها
مانششسش Îيونايتد ومانششسشÎ
سشيتي ،اللذين ُيراقبانه عن كثب
’خÒة.
خÓل الفÎة ا أ

 ﬁـ ـ ـ ـرز  « :غوارديـ ـ ـ ـول رائـ ـ ـ ـع،
ونتعلـ ـ ـ ـ ـم من ـ ـ ـ ـه الكث ـ ـ ـ ـ»Ò

ح--ل ال--دو‹ ا÷زائ--ري ري--اضض ﬁرز ’عب م--انششسش Îسش--ي--ت-ي
’‚ليزي ،ضشيفا على اŸنصشات الرسشمية لناديه Ãواقع التواصشل
ا إ
ا’ج-ت-م-اع-ي اıت-ل-ف-ة .وظهر ﬁرز مع زميله الفرنسشي بنجامÚ
م-ي-ن-دي ،ل-ل-رد ع-ل-ى ال-ع-دي-د من أاسشئلة متابع Úمن ﬂتلف دول
وقارات العا .⁄وبسشؤواله عن الوجبة العربية اŸفضشلة ،رد ﬁرز
’كÓ-ت ’ .أافضشل ششيئا بعينه» .وعن
ضش-اح-ك-ا« :أان-ا أاحب ج-م-ي-ع ا أ
’سش-ب-ا Êب-يب غ-وارديو’ ،قال« :هو
شش-ع-وره ب-ال-ع-م-ل م-ع اŸدرب ا إ
ششعور رائع وﬂتلف ،أاتعلم منه أاششياء جديدة كل يوم» .وأاضشاف:
’نه رائع ويقدم كرة
«نحن جميعا كفريق نسشتمتع بالعمل معه ،أ
قدم ﬂتلفة ،ونتعلم منه الكث .»Òوعن قدمه اليمنى قال« :لدي
ق-درة ع-ل-ى اسش-ت-خ-دامها بالقدر الكا‘ للتمرير والتسشديد ،أاضشطر
’حيان بسشبب مركزي كجناح أاÁن».
لÓ-ع-ت-م-اد ع-ل-ي-ه-ا ‘ بعضض ا أ
وع-ن سش-ر –ك-م-ه ا÷ي-د ب-ال-ك-رة ،رد ⁄« :أات-ع-ل-مها مؤوخرا ،لكنها
موهبة فطرية منذ أان كنت ششابا» ،وأاضشاف سشاخرا« :اعتقد أانني
أافضشل ’عبي العا ‘ ⁄التحكم بالكرة» .أاحد اŸششجع Úطلب من
ﬁرز اختيار فريق مكون من ’ 5عب ،Úبواقع ’عب واحد من
ل-وه-اف-ر ال-ف-رنسش-ي ول-يسش Îسش-ي-ت-ي وم-انششسش Îسش-ي-ت-ي وم-نتخب
ا÷زائر .ورد بقوله« :اختار وليد مسشلوب (لوهافر) ،نغولو كانتي
(ليسش ،)Îميندي (مان سشيتي) ،وواحد من الثنائي ياسش Úبراهيمي
أاو إاسشحق بلفوضشيل (منتخب ا÷زائر) واختتم بقوله ’« :أاواجه أاي
ضش-غ-وط-ات ‘ Œرب-ت-ي ا’حÎاف-ي-ة ،اع-ت-دت ع-ل-ى ا’ب-ت-عاد عن
أاسشرتي وبلدي ،لكنني ششخصض ناضشج بالقدر الكا‘ للتعامل مع تلك
الصشعوبات».

اŸدير مسسؤوول النشسر
يومية رياضسية شساملة تصسدر
عن شش ذ م م « بي ام بي ميديا «
راسش مال الشسركة  900000.00دج

مدرب زامبيا يعÎف باÿشسونة ضسد غزال ولعبي اÿضسر

اعÎف الصشربي ميلوتÚ
سشريدوفيتشض مدرب منتخب زامبيا،
بارتكاب ﬂالفات بحق ’عبي
ا÷زائر ،خÓل اŸباراة التي جمعت
’سشبوع اŸاضشي .وتعادل
بينهما ا أ
اŸنتخبان إايجابيا بنتيجة ‘ ،3-3
’خÒة من
ا÷ولة اÿامسشة وقبل ا أ
’·
التصشفيات اŸؤوهلة لكأاسض ا أ
’فريقية  .2022وقبل اŸباراة،
ا أ
تعرضض ’عبو ا÷زائر للعديد من
اŸضشايقات التي وصشفتها وسشائل
’عÓم هناك بـ«ا◊رب النفسشية»،
ا إ
لتششتيت تركيزهم أامام زامبيا.
اŸدرب اŸعروف بـ«ميتششو» ،قال إان
’عبي فريقه ارتكبوا كل ما هو
’يقاف الÓعب رششيد غزال،
‡كن إ
الذي سشجل هدفا من ثÓثية
«ﬁاربي الصشحراء» قبل أان يتعرضض
’صشابة مقلقة ‘ الكاحل .وقال
إ
ميتششو «:لقد كنا نعلم قبل اŸباراة
أانه و‘ غياب رياضض ﬁرز ،فٕان
’ك Ìخطورة من جانب
العنصشر ا ٕ
ير سشيكون غزال» .وفسشر
ا÷زا ٕ
’برز
بقوله« :رششيد غزال يعت Èا أ
على صشعيد التمريرات ا◊اسشمة ‘
الدوري الÎكي ،و“كن خÓل
نصشف سشاعة فقط من صشناعة
الفارق Ÿنتخبه بÓده أامامنا».
وواصشل« :بعد مسشتواه ‘ الدقائق
’و ،¤أادركنا ٕانه يسشتحيل علينا
ا أ
ترك غزال فوق أارضشية اŸلعب طوال
’ن ذلك سشيكون
الـ 90دقيقة كاملةٕ ،
كارثيا بالنسشبة لنا».

رقم الهاتف 021562901 :

وسسيـم بن عورة

الÈيد اللكÎوÊ
asdamalaab@gmail.com

ﬁمد ﬁمودي

الطبع  /شسركة الطباعة للوسسط

رئيسش التحرير

ض ب-ع ٌضض م-ن اخ-ت-اَرْتُ-ه-م الصش-دف-ة ب-عضض طقوسِض
Áارس ُ
التوجيه وقيادِة الرأاي العام الرياضشي Ãنط ِ
ق ا÷اهل
 Óمِعَول هدٍم وتخريبٍ دون
الذي يسشعى للتّقو Ëحام ً
ِ
ُ
َ
أان ي--دري ورÃا ي-دري ل-ك-ن نّ-ي-ة السش-وء ت-خ-ت-ل-ط م-ع
ل « اŸمارسض من طرف السشاسشة واÙتال Úبائعي
«الْهَبا ْ
’وهام.
ا أ
ﬁاولة ربط ما حدث من حكم مباراة اŸنتخب الوطني
مع زامبيا بصشعوب ِ
ة التأاهل إا ¤مونديال  2022من طرف
بعضض ‡و‹ الفسشاد الكروي والقائم Úعلى Œسشيده
’خÒ
واقعيًا يختلف عن رأاي اŸناصشر البسشيط..هذا ا أ
يتحدث من منطلق عششِقه للمنتخب وخوِفه على ضشياع
فرصشةِ الفرح ِ
ة الوحيدِة له ‘ هذا الزمن أاما اŸنتفعون
عن بعد فهدُفهم نابع من ﬂط ٍ
ط يهدف إا ¤تبييضضِ
ٌ
صش--ورِة ط--رٍف وج--عِ -
’خ-ر سش-وداء،
ل صش-ورِة ال-ط-رِف ا آ
لكنهم ‘ هذا السشياق يرتكبون حماقًة ما بعدها أاخرى.
’فريقي-حتى نحن
صش-ي-اغ-ة ا◊م-ل-ة ضش-د ال-ت-حكيم ا إ
أافارقة -وفق مُنطق أاّننا كنا ‘ حالٍ أافضشل سشابقا ُيصشدِر
صشورة فيها بعضُض التسشاؤو’ت عن سشuر النتائج اÙققة
ÓعÓم غ Òا÷زائري حتى يششuكك
وُيعطي الفرصشة ل إ
ف--ي--ه-ا ..صش-ي-اغٌ-ة ف-ي-ه-ا ال-ك-ث Òم-ن ا÷ه-ل اŸركب أاي
’ن واق---ع ا◊ال ي---ؤوك---د أان
اŸقصش---ود وغ ÒاŸقصش---ود ،أ
’ف-ريقية
اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ك-غÒه م-ن اŸن-ت-خ-ب-ات ا إ
’خ-ط-اء ال-تحكيمية رغم بعضض
ع-ان-ى وسشُ-ي-ع-ا Êم-ن ا أ
ال-ت-ف-اوت ‘ درج-ات الضش-رر ،ك-م-ا أان ال-واق-ع يقول بأان
ب-عَضض اŸن-ت-خ-ب-ات اŸدع-وم-ة ال-تحكيمية ‘ فÎة ما ⁄
’لقاب.
–uقق ا أ
آاخر الكÓم :اŸنظومة الكروية ا÷زائرية  ⁄تكن يومًا
ق-وي-ة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا وا◊ديث ع-ن حu-ق اŸن-ت-خب بباطل
تصش--ف--ي--ة ا◊سش--اب--ات ب Úق--ادة ال-عصش-اب-ات السش-اب-ق-ة
’سشاءة لسشمعِة
وا◊ال-ي-ة والÓ-ح-ق-ة ف-ي-ه الكثُ Òمن ا إ
اŸنتخب ،لك ّ
ن القذِر دائما يرى الناسض Ãا فيه..

لشسهار
من أاجل اشسهاركم توجهوا إا ¤الشسركة الوطنية للنشسر وا إ
بوكالة  anepرقم  1نهج باسستور  -ا÷زائر
الهاتف 021.71.16.64 / 021.73.71.28
الفاكسش 021.73.95.59 / 021.73.9.19

العنوان  14تعاونية الرحمة حي الينابيع بئر مراد رايسش ا÷زائر العاصسمة
كل الرسسائل والصسور التي تصسل ا ¤ا÷ريدة ل ترد ا ¤اصسحابها سسواء نشسرت اول  ⁄تنشسر

ا◊دث

أإ’ثن 29 Úمارسس  2021أŸوأفق لـ  15شصعبان  1442ه ـ

‘ظ ّ
ل تراجع مسستوى مبو◊ي...

مطالب Ãنح الفرصضة لـ اأوكيدجة
صصحوي–ضضÒه لتصضفيات اŸونديال

ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر – بوتسض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوانا

ح أّن أ◊ارسس ر
جليلة للمنتخب ألوطن أيسس وهاب مبو◊ي قّدم خدمات
ي
و
س
ص
ا
ه
م
بقسصط وف ‘ Òألعديد من
أ’‚ازأت ألسصابقة لع
مصصر ألذي كان أحد ّل أبرز ألتتويج بكأاسس أ· إأفريقيا بـ
بشصكل خاصس أبان عنأبرز مهندسصيه ،لكن أللقاء ألسصابق
ألذي فقد ألكث Òمن إأ ترأجع رهيب ‘ مسصتوى مبو◊ي
كان Áنحه سصابقا للخ مكاناته و ⁄يعد يعطي أأ’مان ألذي
أأ’صصوأت أŸطالبة Ãنط أÿلفي لـ «أÿضصر» ،وهو ما جعل
م-ب-ارأة ب-وتسص-وأن-ا ،ت-رت -ح ألفرصصة لـ أليكسصندر أوكيدجة ‘
تصصفيات أŸونديال .ف-ع م-ن أج-ل Œري-ب-ه ق-ب-ل أن-طÓ-ق
ا إ
لصسابة والبتعاد
عن اŸنافسسة أاثّرا على مبو◊ي
وك -ان أ◊ارسس رأيسس و
خطÒة على مسصتوى ه -اب م -ب -و◊ي ق -د ت -ل -ق-ى أإصص-اب-ة
أ
ل
ر
ك
ب
ة
‘ تدريبات فريقه أ’تفاق
ألسصعودي مطلع ألعام أ
عن أŸنافسصة ألرسصمية÷ديد جعلته يبتعد قرأبة ألشصهرين
أخر ◊ظة ،قبل أن يعو  ،بعدما تفادى ألعملية أ÷رأحية ‘
ألسص -ع-ودي م-ؤوخ-رأ ف-ق -د إأ ¤أŸنافسصة ألرسصمية ‘ ألدوري
أ◊ارسس ألسصابق لـ كريلط ،ح-يث ب-دأ أل-ت-أاّث-ر وأضص-ح-ا ع-ل-ى
ألتي تلقاها فÎة قصص يا سصوفيتوف بهذه ألضصربة أŸوجعة
ألذي كان ‘ ألبدأية مÒة قبل ألدخول ‘ تربصس «أÿضصر»
رشصحا للغياب عنه.
مبكرأ مثلما فعل ‘ مبارأة ألذهاب ح Úكّلف
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Ãزيد من ألعمل وألث ادر على أسصتعادة مسصتوأه أŸعهود
أجل ألعودة إأ ¤ألوأج قة ‘ ناديه أ’تفاق ألسصعودي من
هة قبل دخول غمار تصصفيات كأاسس
ألعا.⁄
أاوكيد
جة من أافضسل ا◊راسس ‘ «الليغ »1ينتظر فرصسته
وي-
-ب- -ق- -ى م -ن -ح أل -ف -رصص -ة ل -ل -ح -ارسس

«اÿضضر» يعودون إا ¤الّدار
( )20:00ولن ُيّفرطوا ‘ ا’نتصضار
سسهرة اليوم Ãلعب
تشساكر بداية من

ي-ع-ود أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي إأ ¤ح-دي-ق-ته أŸفضصلة سصهرة
أليوم بدأية من ألسصاعة ألثامنة ،ح Úيسصتقبل نظÒه من
ب- -وتسص- -وأن- -ا ب- -رسص- -م أ÷ول- -ة ألسص- -ادسص -ة وأأ’خÒة م -ن
تصصفيات كأاسس أ· إأفريقيا ألتي سصتقام بـ ألكامرون،
وهي أŸبارأة ألتي تأاتي أربعة أيام بعد ألتعادل أمام
زأمبيا ‘ «لوزأكا» بظلم –كيمي فاضصح من صصاحب
ألبذلة ألسصودأء ،لكن أأ’مور سصتكون مغايرة هذه أّŸرة
مادأم أّن «أÿضصر» غ Òمسصتعدين للتفريط ‘ ألفوز
وŒديد ألعهد مع أ’نتصصارأت بسصرعة لتأاكيد هيمنتهم
على ألقارة ألسصمرأء منذ ألتتويج ألقاري.
«اÿضسر» للوصسول إا ¤اŸباراة  24دون خسسارة
ورغم ألطابع ألشصكلي لهذه أŸبارأة Ãا أّن أŸنتخب
أ÷زأئر ضصمن ورقة ألعبور مبّكرأ إأ« ¤كان» ألكامرون،
فإان رفقاء ألقائد ﬁرز سصيدخلون من أجل ألدفاع عن
أŸكسصب أل -ك-ب Òوه-و سص-لسص-ل-ة أŸب-اري-ات دون خسص-ارة
ألتي وصصلت إأ 24 ¤مبارأة دون هزÁة أمام زأمبيا،
وبالتا‹ سصيكون أŸنتخب أمام حتمية ألفوز هذه أŸرة
ول -يسس أل -ت -ع -ادل م -ن أج -ل م -وأصص -ل -ة –ط -ي-م أأ’رق-ام
وألتأاكيد على ألسصمعة ألعاŸية ألتي أكتسصبها «ﬁاربو
ألصص -ح -رأء» م -ن -ذ أل-ع-ودة ب-ال-ن-ج-م-ة أل-ث-ان-ي-ة م-ن أرضس
أل -ف-رأع-ن-ة ،وه-و م-ا ّÁر ح-ت-م-ا ع Èأإ’ط-اح-ة ب-أاشص-ب-ال
عمروشس.
عودة الركائز وتغيÒات مرتقبة على
التشسكيلة
وبعدما غاب ألعديد من أأ’سصماء عن أŸبارأة ألسصابقة
ألتي أضصطر فيها ألناخب ألوطني إأ ¤ألدفع بأاسصماء
ج -دي -دة أّدت م -ا ع -ل -ي -ه -ا ،تشص -ه-د ه-ذه أŸب-ارأة ع-ودة
ألركائز ألتي ألتحقت بÎبصس سصيدي موسصى أ÷معة
أŸاضص - -ي وع - -ل - -ى رأسص - -ه - -م أل - -ن - -ج - -م ري - -اضس ﬁرز
و«مايسصÎو» ميÓن إأسصماعيل بن ناصصر وألنجم أ÷ديد
لـ ويسصت هام سصعيد بن رحمة وصصخرة ألدفاع رأمي بن
سصبعيني وقائد دفاع ريال بيتيسس عيسصى ماندي ،وهي
أأ’سص-م-اء أŸرت-قب أن ي-دف-ع ب-ه-ا ج-م-ال ب-ل-م-اضص-ي م-ن

ألبدأية أمام بوتسصوأنا لتحقيق أ’نتصصار.
مهدي عبيد يغيب ونحو إاراحة غزال
وتشصهد هذه أŸبارأة غياب ’عب ألوسصط مهدي عبيد
ألذي غادر باŒاه نادي ألنصصر ألسصعودي من ألعاصصمة
ألزأمبية «لوزأكا» بتسصريح من ألناخب ألوطني جمال
بلماضصي بعدما أّدى ما عليه ‘ أللقاء أأ’ول وسصيفسصح
أÛال أم-ام أسص-م-اء أخ-رى م-ت-أال-ق-ة ‘ خ-ط أل-وسص-ط،
ب-ي-ن-م-ا ي-ن-ت-ظ-ر أن ’ ي-ج-ازف أل-ط-اق-م أل-ف-ني للمنتخب
بنجمه رشصيد غزأل بعدما أصصيب ‘ مبارأة أÿميسس
أŸاضصي على مسصتوى ألكاحل حتى وإأن كانت إأصصابته ’
ت-دع-و إأ ¤أل-ق-ل-ق ن-ظ-رأ ل-ع-دم أه-م-ي-ة أŸب-ارأة وح-اجة
ناديه ألÎكي ÿدماته ‘ ألقريب ألعاجل.
لولويات
اسستعادة هيبة الدفاع على رأاسس ا أ
وكانت شصباك «أÿضصر» قد أهتزت ‘ ثÓث مناسصبات
سصهرة أÿميسس أŸاضصي ،وهو ما سصيجعل أÿط
أÿل -ف -ي –ت أÛه -ر م -ن ج -دي -د م -ن أج -ل
تفادي أأ’خطاء ألتي أرتكبها حتى وإأن كان
جل
أ◊كم هو من منح هديت Úللمنافسس سص ّ
منهما ثنائية ،كما أن أŸبارأة سصتشصهد عودة
م -ه -دي ت -اه -رأت إأ ¤أ’ح -ت-ي-اط رف-ق-ة ع-ب-د
ألÓوي مع أ’عتماد على ألعائدين رأمي بن
سصبعيني وعيسصى ماندي إ’عطاء أأ’مان لدفاع
«أÿضصر» وأسصتعادة ألهيبة أŸفقودة ‘ «لوزأكا»
مثلما تعّود عليه دفاع أŸنتخب ألوطني.
عمروشس يشسن حربا نفسسية والرّد عليه
سسيكون رياضسيا
وكان أ÷زأئري عادل عمروشصمدرب منتخب
بوتسصوأنا قد رفضس أإ’د’ء بأاي تصصريح لدى
حلول منتخب بÓده بأارضس ألوطن ألسصبت
أŸاضص- -ي رغ- -م أن أŸب- -ارأة ب Ó- -أه- -م- -ي- -ة
بالنسصبة Ÿنتخبه وكذلك ألشصأان بالنسصبة لـ
أ÷زأئ-ر ،ل-ك-ن-ه شص-رع ‘ ح-رب-ه أل-ن-فسصية
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أل -ذي أّك -د م -ر نه ’ يقّل شصأانا عن مبو◊ي ،وهو
أŸونديال أسص أرأ أّن ه -دف -ه ه -و ل -عب تصص -ف -ي -ات
اسصيا.

ملعب تشساكر يكتسسي حّلة جديدة...

«اÿضضر» يعودون إا ¤حديقتهم اŸف ّضضلة بعد أاك Ìمن  16شضهرا

بذكريات جميلة

سصيكون أ◊دث ‘ مبارأة بوتسصوأنا سصهرة أليوم عودة «أÿضصّر إأ ¤حديقتهم أŸف ّضصلة ملعب مصصطفى تشصاكر بالبليدة بعد غياب
طويل ،أسصتقبل فيه أشصبال بلماضصي منافسصيهم Ãلعب  5جويلية أأ’وŸبي بالعاصصمة ،حيث تعود أخر مبارأة للمنتخب ألوطني على
ملعب تشصاكر إأ ¤تاريخ  14نوفم 2019 Èأمام زأمبيا ‘ لقاء ألذهاب ألذي أنتهى Ÿصصلحة أشصبال بلماضصي بخماسصية دون مقابل.
جل ‘ تشساكر
بو‚اح آاخر من سس ّ
ويعت ÈأŸهاجم بغدأد بو‚اح أخر من سصجّل من عناصصر أŸنتخب ألوطني ‘ ملعب مصصطفى تشصاكر قبل أن ينتقل إأ ¤أ’سصتقبال
جل هّدأف ألسصد ألقطري ثنائية على زأمبيا ‘ أخر
Ãلعب  5جويلية ‘ ظل أأ’شصغال ألتي كانت جارية ‘ ملعب تشصاكر ،حيث سص ّ
جل أخر هدف له مع «أÿضصر» ‘ تلك أŸبارأة وسصيطمح دون شصك إأŒ ¤ديد ألعهد مع ألشصباك
لقاء وحتى هÓل ألعربي سصودأ Êسص ّ
أليوم ‘ أŸلعب ذأته ألذي يحمل فيه ذكريات ’ “حى.
تشساكر بحّلة جديدة وخالدي سسيكون حاضسرا
وأكتسصى ملعب مصصطفى تشصاكر حّلة جديدة هذه أّŸرة بعدما ” تغي Òأأ’رضصية ألتي توجد ‘ أفضصل حال مثلما وقف عليها ألطاقم
ألفني ألوطني مؤوخرأ ،وحتى أŸنصصة ألشصرفية أكتسصت حلة جديدة بعدما ” وضصع كرأسصي جديدة وبشصكل ’فت ،وسصيكون وزير
ألشصباب وألرياضصة سصيد علي خالدي حاضصرأ ‘ هذه أŸبارأة Ÿتابعة أللقاء من أŸنصصة ألشصرفية رفقة رئيسس «ألفاف» خ Òألدين
م  .حمزة
زطشصي وألسصلطات ألو’ئية لـ ألبليدة.

م  .حمزة

اÎÙف األول

أإ’ثن ٢٩ Úمارسص  ٢٠٢1أŸوأفق لـ  1٥ششعبان  144٢ه ـ

شضبيبة القبائل

الÓعبون يسضتمرون ‘ اإلضضراب ويرفضضون العودة إا ¤التدريبات أامسس

م-ث-ل-م-ا أشش-رن-ا إأل-ي-ه ‘ أل-ع-دد ألسش-اب-ق ،ق-رر ’ع-ب-و ألشش-ب-ي-ب-ة
وألركائز على وجه أÿصشوصص مقاطعة ألتدريبات وألدخول
‘ إأضش -رأب م -ف -ت -وح ل -ل -م -ط -ال -ب -ة ب -ا◊صش -ول ع -ل -ى ك -ام -ل
مسش-ت-ح-ق-ات-ه-م أŸال-ي-ة أل-ت-ي ي-دي-ن-ون ب-ه-ا أل-ف-ري-ق منذ عدة
أشش -ه -ر ،ح -يث أن زم Ó-ء ح-م-رون صشÈوأ ك-ثÒأ ع-ل-ى أإ’دأرة
بخصشوصص أموألهم ،لكن هذه أأ’خÒة  ⁄تبد أية نية ‘ دفع
أŸسش -ت -ح -ق -ات ،أأ’م -ر أل -ذي ج -ع-ل ألÓ-ع-بÁ Úت-ن-ع-ون ع-ن
ألتدريبات ‘ حصشة أ’سشتئناف أول أمسص ،ويوأصشلون
إأضشرأبهم لليوم ألثا Êعلى ألتوأ‹ أمسص أين
ك -ان -وأ م -ت -وأج -دي -ن ‘ أŸل-عب ل-ك-ن دون أن
يوأفقوأ على ألتدرب مع أÛموعة ،أأ’مر
أل-ذي ي-ج-ع-ل أŸسشÒي-ن ‘ وضش-ع-ي-ة ح-رجة
ل-ل-غ-اي-ة ‘ ظ-ل أأ’زم-ة أŸال-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-اÊ
منها ألششبيبة ششأانها ششأان أغلبية أأ’ندية
أ÷زأئرية.

يضضعون اإلدارة أامام األمر الواقع
ويطالبون Ãسضتحقاتهم

وحسشب أŸع -ل -وم-ات أل-ت-ي –صش-ل-ن-ا
ع-ل-ي-ه-ا ،ورغ-م ﬁاو’ت أŸسشÒي-ن
‘ إأق- -ن- -اع أل Ó-ع -ب Úب -ال -ع -ودة إأ¤
ألتدريبات منذ أول أمسص ألسشبت،
إأ’ أنها باءت بالفششل أمام إأصشرأر
كب Òمن طرف زمÓء ألقائد رزقي
ح- -م- -رون ‘ ع -دم أل -ت -درب ق -ب -ل
أ◊صشول على ضشمانات باسشتÓم

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل:
«–دثت مع
الÓعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úوتسضويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اŸسضتحقات مسضأالة وقت»

‘ أول رد فعل للرئيسص ششريف Œاه مششكل مسشتحقات
أل Ó-ع -ب Úأل -ع -ال -ق -ة ،كشش -ف ه -ذأ أأ’خ Òق -ائ  «:Ó-ف -ع،Ó-
ألÓ- -ع- -ب- -ون ي- -رفضش- -ون أل- -ع- -ودة إأ ¤أل- -ت- -دري- -ب- -ات بسش -بب
مسشتحقاتهم أŸالية وهذأ أمر Áكن تفهمه خاصشة وأنهم ⁄
يتقاضشوأ أجورهم منذ مدة ،لقد –دثت إأليهم وأكدت لهم أن
أŸسشأالة مسشأالة وقت فقط ،وأن أإ’دأرة ألقبائلية سشتكون عند
وعدها ولن –رم ألÓعب Úمن حقوقهم ،مثلما يعلم أ÷ميع،
ف-إان ك-ل أأ’ن-دي-ة ت-ع-ا Êم-ن أزم-ة م-ال-ي-ة خ-ان-ق-ة بسشبب جائحة
كورونا ألتي أثرت على كل أأ’ندية ‘ ألعا ،⁄ومع ذلك ،سشنفعل
أŸسشتحيل من أجل تسشوية مسشتحقات ألÓعب ‘ Úأقرب
أآ’جال».

«الÓعبون وافقوا على العودة إا ¤التدريبات هذا الثن»Ú

وأضشاف ششريف مÓل ‘ ألسشياق ذأته قائ ‘ «:Óأجتماعنا
مع ألÓعب ،Úأتفقنا معهم على أن يعودوأ إأ ¤ألتدريبات
هذأ أ’ثن Úخاصشة وأنه تنتظرنا مبارأة ‘ غاية أأ’همية
هذأ ألثÓثاء أمام سشريع غليزأن وتنقل أهم إأ ¤أŸغرب ‘
إأط -ار أŸن -افسش -ة أإ’ف-ري-ق-ي-ة ،أل-ي-وم (أمسص) أج-روأ حصش-ة
عÓج وغدأ سشيعودون إأ ¤ألتدريبات ،وسشنفعل أŸسشتحيل
إ’يجاد أ◊ل أأ’نسشب لهذأ أŸششكل».

مسشتحقاتهم أŸالية ألعالقة ‘ أقرب أآ’جال ،ما يعني أن
أل Ó-ع -ب Úيضش -ع -ون أإ’دأرة أم -ام أأ’م -ر أل -وأق -ع ،وÁارسش-ون
ضشغطا ششديدأ على ألرئيسص ششريف مÓل ألذي أصشبح يوأجه
مششك Óأك Èمن كل أŸششاكل ألتي Áر بها ألفريق ‘ أŸدة
أأ’خÒة.

يريدون أاجرة ثÓثة أاشضهر وكل اŸنح هذا األسضبوع

ح-ق-وق أل-بث أل-ت-ل-ف-زي-و Êم-ن-ذ أŸوسش-م أŸاضش-ي ،تعويضشات
وزأرة ألشش -ب -اب وأل -ري -اضش -ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ن-قÓ-ت أل-ف-ري-ق ‘
أŸن-افسش-ة أإ’ف-ري-ق-ي-ة ،وألشش-ط-ر أأ’ول م-ن أŸم-ول أل-رسشمي
للفريق ›مع كوسشيدأر.

حديث عن تسضليم منحة اليوم

وبهدف ألتقليل من ششدة ألضشغط ألذي يعا Êمنه ألÓعبون
وأŸسشÒون ع -ل -ى ح-د سش-وأء ،ع-ل-م-ن-ا م-ن مصش-در مسش-ؤوول أن
أإ’دأرة ألقبائلية مقبلة على منح ألÓعب Úأليوم أ’ثن Úمنحة
وأحدة ،كما تعد بتسشوية جزءأ هاما من أŸسشتحقات أŸالية
بعد عودة ألفريق من أŸغرب –سشبا Ÿوأجهة أ÷ولة ألثالثة
م-ن دور ›م-وع-ات ك-أاسص أل-ك-اف أم-ام ن-هضش-ة ب-رك-ان خ-ارج
ألوطن ،لذلك ،فإان أÿناق يششتد أك Ìعلى ألرئيسص ششريف
م Ó-ل أŸط -الب ب -ال -وف -اء ب-ا’ل-ت-زأم-ات أل-ت-ي ق-ط-ع-ه-ا ع-ل-ى
ألÓعب Úمن أجل تفادي إأضشرأب آأخر بعد أقل من أسشبوع.

م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،وحسشب ب -عضص أŸصش -ادر أŸوث -وق -ة ،ف-إان
ألÓ-ع-ب Úأل-ذي-ن ق-رروأ أل-دخ-ول ‘ إأضش-رأب م-ف-ت-وح وألذين
يعتÈون من ألقدأمى ،يطالبون أ◊صشول على أجرة ثÓثة
أششهر كاملة وكل أŸنح أÿاصشة باŸباريات ألتي ” –قيقها
فيها نتائج إأيجابية وألتي ›موعها خمسشة لقاءأت ‘ مهلة
’ ت -ت -ع -دى أسش-ب-وع ح-ت-ى ي-ت-وق-ف-وأ ع-ن ه-ذأ أإ’ضش-رأب أل-ذي
سش -ت-ك-ون ل-ه ﬂل-ف-ات سش-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى م-ردود ون-ت-ائ-ج أل-ف-ري-ق،
وسشيكون على أإ’دأرة ألقبائلية ألبحث عن أŸصشادر أŸالية
ة
م-ن أج-ل ت-ل-ب-ي-ة م-ط-الب ألÓ-ع-ب Úأل-ذي-ن  ⁄ت-ع-د ل-ه-م طاق
الÓعبون أاجروا حصضة عÓج أامسس ويعودون اليوم
ص
للتحمل وألصش Èأك Ìمن هذه أŸدة ،مع أإ’ششارة أن بعض من جهة أخرى ،وعلى هامشص أ’جتماع ألذي عقده ألرئيسص
ألÓعب Úيدينون ألفريق بأاجرة  13ششهرأ كام.Ó
مÓ- -ل م- -ع ألÓ- -ع- -ب Úأمسص ‘ غ -رف ت -غ -ي ÒأÓŸبسص ،ح -اول
مÓل –دث إاليهم ووعدهم بتسضوية اŸسضتحقات
أŸسشÒون مرأرأ إأقناع زمÓء حمرون ‘ ألعودة إأ ¤ألتدريبات
‘ أŸقابل ،وأمام هذه ألوضشعية ألصشعبة ألتي تعيششها أإ’دأرة أمسص حتى تعود أأ’مور إأ ¤نصشابها ويششرع ألفريق ‘ ألتحضشÒ
ألقبائلية ،تنقل ألرئيسص ششريف مÓل إأ ¤أŸلعب من أجل Ÿوأجهة سشريع غليزأن أŸقررة بعد غد ألثÓثاء بتيزي وزو ‘
مقابلة ألÓعب Úوألتحدث إأليهم بخصشوصص هذأ أŸوضشوع ،إأط -ار تسش -وي -ة أل-رزن-ام-ة ،غ Òأن ألÓ-ع-ب Úك-ان-وأ مصش-رون ع-ل-ى
حيث أن مÓل يعÎف بخطئه وكان متفهما جدأ لوضشعية م-وق-ف-ه-م ورفضش-وأ أل-رضش-وخ ل-ل-مسشÒي-ن وأل-ع-ودة إأ ¤أل-تدريبات
ألÓ- -ع- -ب Úأل- -ذي- -ن صشÈوأ ك- -ثÒأ ع- -ل- -ى أإ’دأرة ب- -خصش -وصص أمسص ،حيث أنهم فضشلوأ أÿضشوع إأ ¤حصشة أسشÎجاع وعÓج،
مسشتحقاتهم أŸالية ،كما وعدهم بتسشويتها ‘ أقرب أآ’جال لكن من أŸنتظر أن يعودوأ إأ ¤ألتدريبات أليوم أ’ثن Úعششية
نبيل .ل
خاصشة وأن ألششبيبة تنتظر مدأخيل مالية معتÈة متمثلة ‘ مبارأة ألسشريع.

كمال عبد السضÓم« :الÓعبون سضيحصضلون على بعضس األجور بعد العودة من اŸغرب»

من جهته ،كششف أŸدير ألرياضشي للششبيبة كمال عبد ألسشÓم قائ «:Óصشحيح أن ألÓعب ⁄ Úيعودوأ إأ ¤ألتدريبات
بسشبب أŸسشتحقات أŸالية وهذأ أمر طبيعي ،لكنهم كانوأ متفهم Úجدأ لوضشع أإ’دأرة ،ويدركون أّن كل أأ’ندية
تعا Êمن أزمة مالية خانقة ،لقد –دثنا إأليهم وأكدنا لهم أنهم سشيحصشلون على منحة هذأ أ’ثن Úوبعضص أأ’جور
بعد ألعودة من أŸغرب وسشنفعل أŸسشتحيل لتجسشيد هذه ألوعود على أرضص ألوأقع».

«يجب التدارك أامام غليزان والتنقل إا ¤اŸغرب Ãعنويات أافضضل»

‘ سشياق آأخر ،كششف كمال عبد ألسشÓم قائ «:Óألوضشعية ليسشت بهذه أÿطورة ‘ ألفريق ،مثلما سشبق وأن قلت ،فاإن
ألÓعب Úكانوأ متفهم Úلوضشع أإ’دأرة ووأفقوأ على ألعودة إأ ¤ألتدريبات هذأ أ’ثن ،Úتنتظرنا مبارأة مهمة هذأ
ألثÓثاء أمام سشريع غليزأن يجب ألظفر بنقاطها و–قيق ألفوز حتى يكون بوسشعنا ألتنقل إأ ¤أŸغرب Ãعنويات
ن .ل
مرتفعة وإأرأدة قوية لتحقيق أŸزيد من ألنتائج أإ’يجابية ‘ أŸنافسشة أإ’فريقية».
بسسبب ديونها Œاه الÓعب Úالسسابق...Ú

الشضبيبـ ـ ـ ـ ـة ‡نوعـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـن السضتقدامـ ـ ـ ـ ـات ‘ اÒŸكـ ـ ـ ـ ـاتـ ـ ـ ـ ـو الشضت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوي

لدأرة
لدأري ألقائم ب› Úلسض أ إ
لخÒة ،حيث بغضض ألنظر عن أŸششكل أ إ
يبدو أن أŸششاكل أصشبحت تتوأ ¤على ألبيت ألقبائلي ‘ أŸدة أ أ
لحد أŸاضشي أجتماعا ◊ل ›لسض ألإدأرة وتعي› Úلسض جديد
أ◊ا‹ ،وأعضشاء ألنادي ألهاوي وأŸسشاهم Úألذين عقدوأ يوم أ أ
لدأرة
ب-رئ-اسش-ة ي-زي-د ي-اريشش-ان ،ومشش-ك-ل أŸسش-ت-ح-ق-ات أŸال-ي-ة أل-تي يطالب بها ألÓعبون وجعلتهم يدخلون ‘ إأضشرأب مفتوح ،فإان أ إ
لندية أŸمنوعة من ألسشتقدأمات ‘
ألقبائلية توأجه مششكل آأخر ،حيث علمنا من مصشادر موثوقة أن ألششبيبة أصشبحت رسشميا من ب Úأ أ
لربعاء ،وذلك بسشبب ديون ألفريق Œاه ألÓعب Úألذين
لخ Òيوم أ أ
هذأ أÒŸكاتو ألششتوي بقرأر من ألرأبطة ألوطنية ‘ أجتماعها أ أ
لمور أك.Ì
لجال قبل أن تتعقد أ أ
لدأرة أ◊الية تسشويته ‘ أقرب أ آ
÷ؤووأ إأ÷ ¤نة أŸنازعات وهو مششكل آأخر سشيكون على أ إ

اإلدارة مطالبة بتسضوية مسضتحقات بÓيلي ،عدادي ،وبانوح لتأاهيل مدان

لمر بكل
وكما يعلم أ÷ميع ،فإان ÷نة أŸنازعات لدى ألرأبطة ألوطنية أنصشفت ثÓثة لعب Úرفعوأ قضشية ضشد ألششبيبة ،ويتعلق أ أ
من بÓيلي ،عدأدي ،وبانوح ألذين يدينون ألفريق بقيمة مالية ضشخمة مقدرة بحوأ‹  2.5مليار سشنتيم ،و‘ حالة عدم تسشوية
لدأرة ألقبائلية هذه ألديون ،فإان ألششبيبة لن تتمكن من تأاهيل أŸسشتقدم أ÷ديد ياسش Úمدأن ،ول أي لعب من ألÓعب Úألذين
أ إ
Áكن أن يلتحقوأ بالفريق ‘ هذأ أÒŸكاتو ألششتوي.

اÎÙف اأ’ول

اإلثن ٢٩ Úمارسس  ٢٠٢١اŸوافق لـ  ١٥ششعبان  ١44٢ه ـ

مولودية ا÷زائر

بعد التعادل ‘ الداربي ...

عمـ ـ ـ ـرا Êيدخـ ـ ـ ـ ـ ـل
’عبيه ‘ جو مباراة
الزمالـ ـك اŸصس ـ ـري
ويطالـ ـ ـ ـ ـب ’عبي ـ ـه
برفـ ـ ـ ـ ـع التحـ ـ ـ ـ ـدي
شش-رع اŸدي-ر ال-ف-ن-ي ل-ل-م-ول-ودي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر عمرا،Ê
اأمسس ‘ برمج حصشصس تدريبية ثرية لÓعبيه من أاجل
ضشمان ا÷اهزية التامة ،للمباراة القوية التي تنتظر
اأششباله يوم السشبت القادم ،أامام نادي الزمالك اŸصشري
◊سش -اب ا÷ول -ة اÿامسش -ة م -ن دور اÛم -وع -ات م-ن
منافسشة رابطة األبطال اإلفريقية ،التقني التلمسشاÊ
اأدخل لعبيه مبكرا ‘ جو اŸباراة الهامة التي سشتكون
صشعبة وقويةÃ ،ا أان اŸنافسس اŸصشري لن يأاتي إا¤
ال -ن -زه-ة ب-ل سش-ي-ح-اول –ق-ي-ق اŸف-اج-أاة ب-ال-ف-وز ع-ل-ى
اŸولودية ،والعودة من جديد ‘ سشباق التنافسس على
ضشمان بطاقة العبور إا ¤الدور الربع النهائي.

عمرا Êطلب من ’عبيه نسسيان نتيجة الداربي

 ⁄ي -ت -وان م -درب اŸول-ودي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ع-م-را‘ ،Ê
مطالبة لعبيه بضشرورة نسشيان نتيجة مباراة الداربي

الذي جمعهم با÷ر Ëإا–اد العاصشمة ،والذي ششهد
ندية كبÒة على مدار تسشع Úدقيقة وانتهى على وقع
ال-ت-ع-ادل اإلي-ج-اب-ي ه-دف ‘ Úك-ل شش-ب-ك-ة ،عمرا Êأاكد
لÓعبيه أان البكاء على األطÓل ل يجدي نفعا والفريق
تنتظره –ديات كبÒة ،وطبعا نادي الزمالك اŸصشري
لن يكون لقمة صشائغة سشهلة Ãا أانه سشÒمي بكل ثقله ‘
الهجوم للعودة بنتيجة إايجابية .

حثّهم على بذل اŸزيد من اÛهودات

كما راح مدرب اŸولودية يحث لعبيه على بذل اŸزيد
من اÛهودات البدنية والفنية ‘ ،ا÷ولت القادمة
من أاجل –قيق نتائج إايجابية تعيد الفريق إا ¤السشكة
الصشحيحة ،فاألخ Òيرى بأان فريقه ‘ كل مرة يقدم
مسشتويات جيدة لكنه يعجز عن الفوز ‘ نهاية اŸباراة،
مصشرا ‘ نفسس الوقت مع لعبيه على ضشرورة الجتهاد

الزمالك اŸصسري يعا Êمن نقصص اŸنافسسة
وعمـ ـ ـ ـرا Êيري ـ ـد اسستغ ـ ـ ـ ـÓل الفـ ـ ـ ـرصس ـ ـ ـة
يعا Êنادي الزمالك اŸصشري منافسس اŸولودية ‘ ا÷ولة القادمة ،من نقصس اŸنافسشة نظ Òعدم لعبه مباراة
رسشمية منذ مواجهته القارية أامام الÎجي التونسشي ،وهذا بسشبب فÎة التوقف الدو‹ وعدة أامور  ⁄تصشب
‘ صشا◊ه ،األمر الذي جعل مدربه الفرنسشي كاريتون يعرب عن تخوفه من عدم قدرة لعبيه على
Œاوز عقبة اŸولودية ،هاته األخÒة التي لعبت مباراة قوية ‘ داربي عاصشمي مث Òوفى بكامل
وعوده الكروية ،ما جعل اŸدرب عمرا Êيدرسس هذه النقطة جيدا ويريد اسشتغÓلها بأاحسشن
طريقة إلنهاء السشوسشبانسس وضشمان العبور للدور ربع نهائي بصشفة رسشمية .

إادارة النادي اŸصسري تعيشص مشساكل إادارية

كما أان إادارة النادي اŸصشري الزمالك تعيشس صشراعات ومششاكل داخلية أاثرت
من الناحية السشلبية على معنويات الÓعب ،Úوخاصشة الطاقم الفني بقيادة
الفرنسشي كاريتون ،هذا األخ Òالذي يتواجد أامام مقصشلة اإلقالة ‘ ظل
النتائج السشلبية اŸسشجلة بقيادته ،فالششارع الرياضشي اŸصشري يرفضس
ب-ق-اؤوه ع-ل-ى رأاسس ال-ع-ارضش-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ن-ادي ،واإلدارة ج-ددت ف-ي-ه الثقة
وتنتظر منه رد العتبار أامام اŸولودية ،التي سشتسشمح له بتصشحيح
اŸسشار ،كل هذه اŸعطيات والظروف تصشب ‘ مصشلحة اŸولودية
وطبعا اŸدرب عمرا Êالذي يحضشر مفاجأاة سشارة للنادي اŸصشري.

رفاق ا◊ارسص شسعال ‘ أافضسل اأ’حوال

‘ اŸقابل يتواجد رفاق ا◊ارسس ششعال ‘ أافضشل األحوال النفسشية
واŸعنوية ،خاصشة وأانهم قدموا مباراة كبÒة ‘ الداربي العاصشمي
أامام ا÷ار إا–اد العاصشمة ،ح Úعادوا بنقطة ثمينة و“كنوا من
فرضس إايقافهم على أاششبال اŸدرب زغدود ،فاآلداء كان رائعا طيلة
التسشع Úدقيقة ولو أان نقائصس كثÒة ظهرت للعيان ،لكن الششناوة
بدو متفائل Úبعد رؤوية هذا اŸسشتوى ،و“نوا أان يواصشل الÓعبون
تقد Ëالعروضس ا÷ميلة أامام الزمالك اŸصشري ،بتحقيق فوز
مثا‹ يعيدهم إا ¤الواجهة .

الÓعبون ›ندون للفوز على الزمالك

هذا ل حديث يدور ب ÚالÓعب Úبعد مباراة الداربي ،والنتيجة
التي آال إاليها هدف ‘ Úكل ششبكة ،غ Óعلى ضشرورة الفوز أامام
نادي الزمالك اŸصشري ‘ ،اŸباراة التي سشيحتضشنها ملعب ٥
جويلية يوم السشبت القادم ،والتي تدخل ◊سشاب ا÷ولة اÿامسشة
من دور اÛموعات ،فرفاق القائد حششود يؤومنون بأافضشليتهم
ع -ل-ى ال-ن-ادي اŸصش-ري م-ن ج-م-ي-ع ال-ن-واح-ي ،ف-اŸول-ودي-ة –ت-ل
اŸرك-ز ال-ث-ا Êب-رصش-يد  8ن-ق-اط وت-ن-قصش-ه-ا ن-قطة وحيدة لضشمان
العبور بسشÓم ،أاما الزمالك اŸصشري فيحتاج على معجزة بالفوز
ع -ل-ى اŸول-ودي-ة وت-ون-غ-يت ‘ ا÷ول-ة اÿت-ام-ي-ة ،وان-ت-ظ-ار ه-زÁة
اŸولودية ‘ رادسس أامام الÎجي التونسشي.

اŸهمة صسعبة لكنها ليسست مسستحيلة

م -ا ي -ج-در اإلشش-ارة وال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ي-ه ،ه-و أان اŸه-م-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر
اŸولودية يوم السشبت القادم أامام نادي الزمالك اŸصشري ،ليسشت
سشهلة بل صشعبة للغاية ‘ ظل حاجة النادي اŸصشري للنقاط الثÓث،
فأاي نتيجة غ Òالفوز بالنسشبة للنادي اŸصشري تعني إاقصشاؤوه اŸبكر
م -ن دور اÛم-وع-ات ،ون-ح-ن اآلن ن-ت-ح-دث ع-ن م-نشش-ط ن-ه-ائ-ي ك-أاسس
إافريقيا اŸوسشم الفارط ،ما يعني أان اŸنافسس قادر على العودة وقلب
اŸوازين ،لكن اŸهمة ليسشت مسشتحيلة بالنسشبة لرفاق الهداف بلخ،Ò
الذين Áلكون خÈة السشن ‘ ÚاŸيادين وبإامكانهم إا◊اق الضشرر بالنادي
اŸصش -ري ال -ذي ل -يسس ‘ أاحسش -ن أاي-ام-ه ول-يسس ب-ال-ن-ادي ال-ذي ل ي-ق-ه-ر ‘
حسسÚ
السشنوات األخÒة .

أاك Ìلتحقيق اŸطلوب ،معتÈا عمرا Êأان فريقه قدم
مردود طيب أامام اإل–اد وكان قريبا جدا من الفوز
بنقاط الداربي .

 ...وضسرورة رفع التحدي

«الكوتشس» راح يخ Èلعبيه باأهمية اŸباراة القارية
القادمة ،اأمام نادي الزمالك اŸصشري ،الذي سشيحل
ضش -ي -ف -ا ع -ل-ى ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،وسش-ي-ح-اول خ-ل-ق
اŸف -اج -اأة ال -ت -ي ل -يسشت مسش -ت -ح -ي -ل -ة ب -ال -ف-وز ع-ل-ى
اŸول-ودي-ة ،واإح-ي-اء اآم-ال-ه ‘ ال-ت-ن-افسس ع-لى ضشمان
ورقة العبور على الدور القادمÃ ،ا اأن كرة القدم
ل-يسشت ع-ل-وم دق-ي-ق-ة ول ت-عÎف ب-اŸسش-ت-ح-ي-ل ،وهي
التي تبتسشم Ÿن يجتهد لها ‘ الأخ ،Òلذا عمراÊ
‘ كل مرة طالب لعبيه برفع التحدي وعقد العزم
ع -ل -ى م -واصش -ل -ة حصش -د ال -ن-ت-ائ-ج الإي-ج-اب-ي-ة ‘ دور

اÛموعات ،للتواجد بصشفة رسشمية ‘ الدور الربع
النهائي.

نقطة وحيدة تكفي لتأاهل اŸولودية

ب -دوره اŸدرب ع-ب-د ال-ق-ادر ع-م-را Êراح ي-ت-ح-دث م-ع
لعبيه بإاسشهاب كب Òعن أاهمية اŸباراة القادمة ،أامام
نادي الزمالك اŸصشري ،فالفوز بنقاطها الثÓث يؤوكد
ق-وة اŸول-ودي-ة وأاح-ق-ي-ت-ه-ا ب-ال-ت-واجد ‘ الدور القادم،
وال-ت-ع-ادل ي-ك-ف-ي-ه-ا ل-ل-ع-ب-ور بسشÓ-م دون ان-ت-ظار ا÷ولة
اÿتامية أامام الÎجي التونسشي ،متصشدر اÛموعة
وصشاحب النتصشارات الكبÒة التي تؤوكد نواياه مبكرا
‘ الذهاب بعيدا ‘ هذه اŸنافسشة القارية ،والÓعبون
ي-درك-ون ج-ي-دا ب-أان ن-ق-ط-ة وح-ي-دة ت-ك-ف-ي-ه-م ل-كن يبقى
ا◊ذر مطلوب اأمام الفراعنة .
حسسÚ

بعدما صسنعوا أاجواء خيالية ...

«الشسناوة» يÎقبون جديد اإ’دارة
وأاسسم ـ ـ ـ ـاء ك ـ ـ ـ ـبÒة منتظ ـ ـ ـ ـرة

ل زال أانصشار وعششاق النادي الكب« ،Òالششناوة» كما يحلو للكثÒين تسشميتهم ينتظرون على
أاحر من ا÷مر جديد اإلدارة ،بقيادة الرئيسس عبد الناصشر اأŸاسس الذي أاكد للجميع أانه يعمل
‘ سشرية تامة رفقة اŸدير الرياضشي بورايو ،فرغم اأن األيام والسشاعات “ر إال أان اإلدارة ⁄
ت-ع-ل-ن ع-ن ضش-م-ه-ا أاي صش-ف-ق-ات ن-وع-ي-ة خÓ-ل فÎة الن-ت-ق-الت الشش-توية ،مكتفية بتقدË
الوعود التي طال اأمدها ،ولو أان مصشادرنا اŸطلعة تؤوكد بأان األخÒة تتواجد ‘
اتصشالت جد مقربة مع أاسشماء كبÒة سشيتم اإلعÓن عن ضشمها قريبا .

عمرا Êسسطر قائمة اŸسسرحÚ

هذا وعلمت مصشادرنا اŸطلعة واŸقربة من إادارة النادي ،أان اŸدرب
عمرا Êسشطر قائمة الÓعب ÚاŸسشرح ،Úوقدمها إلدارة النادي من أاجل
ع-ق-د ج-لسش-ة م-ف-اوضش-ات لÎسش-ي-م فسش-خ ع-ق-ده-ا م-ع اŸول-ودية ،بعدما
خيبت ظن اإلدارة واألنصشار و ⁄تكن ‘ مسشتوى التطلعات ،وحسشب
ذات اŸصشادر فإان هناك اأسشماء كانت منتظرة للتسشريح على غرار
اŸهاجم عبد ا◊فيظ الذي سشيكون مطالبا بالبحث عن فريق
يبعث مششواره معه من جديد .

 ...وكشسف عن أاسسماء الÓعب Úالذين يريدهم

كما أان اŸدرب عمرا Êبعد التششاور مع طاقمه اŸسشاعد ،قدم
Óدارة أاسش-م-اء الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن ي-ري-دوه-م خÓ-ل ال-فÎة ا◊ال-ية،
ل -إ
والذين يراهم بإامكانهم قادرين على تقد Ëاإلضشافة خاصشة على
مسشتوى الهجوم ،ومن ب Úاألسشماء اŸطلوبة بقوة مهاجم ع Úمليلة
جعبوط ومهاجم ششبيبة القبائل حمرون ،اللذان يصشر عمرا Êعلى
انتدابهما ‘ ظل اإلمكانيات الكبÒة التي يتمتعان بها .

مهاجم إافريقي منتظر ‘ السساعات القادمة

علمت يومية أاصشداء اÓŸعب من مصشادر ل يرقى إاليها أادنى ششك
‘ بيت الفريق ،أان اŸدير الرياضشي بورايو يتواجد ‘ اتصشالت
جد متقدمة مع مهاجم افريقي كب ،Òحيث عرضشت عليه إادارة
ال -ن -ادي ع -رضس رسش -م -ي م -غ -ري م -ن أاج-ل إاق-ن-اع-ه ب-اإلمضش-اء ‘
اŸولودية ،علما أان إادارة أاŸاسس ترفضس جملة وتفصشي Óالكششف
عن اسشمه اآلن ،على غاية ترسشيم الصشفقة التي سشتكون مفاجأاة
سشارة للششناوة ،وتأاتي هذه اÿرجة ‘ ظل اŸششاكل التي كانت
تدخل فيها اإلدارة مع فرق أاخرى عندما تعلن عن هوية الÓعب .

مهاجم قناصص ،وصسانع أالعاب أاولوية حتمية

‘ ظل اŸعطيات السشالفة الذكر ،وحسشب التصشريحات التي جاءت
على لسشان اŸدرب عمرا Êبعد كل مباراة ،فإان اإلدارة تعلم جيدا أان
الفريق بحاجة ماسشة Ÿهاجم قناصس حقيقي أامام اŸرمىÁ ،لك حسس
ت-ه-دي-ف-ي ‡ت-از يسش-م-ح ل-ل-ف-ري-ق ب-ت-ح-ق-ي-ق ان-تصش-ارات م-ثالية ،ويسشاعد
اŸهاجم الوحيد فريوي ‘ ترجمة الفرصس اŸتاحة إا ¤أاهداف ،وطبعا
صشانع أالعاب حقيقي يتمتع بفنيات ل بأاسس بها ،يكون Ãثابة وصشل حقيقي بÚ
اÿط اÿلفي واÿط األمامي ،الطلبان اللذان يعدان أاولوية حتمية بالنسشبية
حسسÚ
للطاقم الفني للبقاء على رأاسس العارضشة الفنية للنادي .

اÎÙف اأ’ول
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وفاق سسطيف

اŸباراة Œري ‘ الثانية زوال و–ت حرارة شصديدة

لفريقية إا ¤ما بعد مواجهة الغد
اجل ضصبط القائمة ا إ

الكوك ـي يسستنفـ ـر ’عبيه ويطال ـب بنقاط ع Úمليلـة

الكاف تع Úا◊كم ا÷يبوتي سسليمان
أاحمد جمعة إ’دارة مباراة انيمبا

عينت ÷نة التحكيم ‘ اإل–اد اإلفريقي لكرة القدم
«ال -ك-اف» ،ا◊ك-م ا÷ي-ب-وت-ي سس-ل-ي-م-ان أاح-م-د ج-م-ع-ة
لإدارة مباراة ا÷ولة الثالثة ب Úفريقنا ونادي انيمبا
ال-ن-ي-جÒي ي-وم  4اف-ري-ل ا÷اري Ãل-عب أال-ب-ا اي-ن-م-با
ال- - -دو‹  ،ب- - -رسس- - -م دور اÛم- - -وع- - -ات م- - -ن ك- - -أاسس
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم ،ويسساعده كل من
ليبان عبد الرزاق أاحمد و رشسيد وايسس بوراله ‘ ،
ح Úسس -ي -ك -ون ﬁم -ود ن -اصس -ر حسسﬁ Úم-ود ح-ك-م-ا
رابعا ،كما ” إاسسناد مهمة ﬁافظ اللقاء إا ¤الغامبي
م -رت-ان غ-وم-از ،أام-ا اŸراقب ال-ع-ام ال-غ-ا Êأال-كسس-ن-در
صساكي اشسانتي.

اŸباراة Œري ‘ حرارة شسديدة ‘ الثانية زوا’

عقد اŸدرب نبيل الكوكي اجتماعا مطول مع لعبيه علي هامشس ا◊صسة التدريبية
اين وجه خطابا انتقد فيه اŸردود اÙتشسم الذي غدا الÓعبون يظهرون به ‘
اŸب- -اري- -ات الخÒة وغ- -ي- -اب الرادة وال- -رغ- -ب -ة ‘ ال -ف -وز ح -يث ط -الب ال Ó-ع -بÚ
بالنتفاضسة ورفع التحدي والذي يبقي السسبيل الوحيد من اجل ا◊فاظ علي صسدارة
الÎتيب وطالب لعبيه بنقاط الفوز أامام ع Úمليلة أامسسية الغد ﬁذرا من مغبة
تضسييع اي نقطة خÓل هذه اŸباراة .

أاكد لهم ان الوضسع غ Òمناسسب للحديث عن اأ’موال

تضسمن خطاب اŸدرب الكوكي الوضسعية اŸالية حيث طالب لعبيه بنسسيان ا÷انب
اŸا‹ والÎكيز علي اŸباراة مؤوكدا ان الوضسع الذي توجد فيه التشسكيلة غ Òمناسسب
للحديث عن األموال وان ا◊فاظ علي الصسدارة سسيجعلهم ‘ موقع قوة للمطالبة

Ãسستحقاتهم وان اي تع Ìقادم سسيدخل ‘ الفريق ‘ حسسابات هو ‘ غنى عنها
مشسددا علي ضسرورة الفوز امسسية الغد.

اجل ضسبط القائمة اإ’فريقية ا ¤بعد اŸباراة

 ⁄يسسلم اŸدرب التونسسي القائمة السسمية للعناصسر اŸعنية بالسسفر اÿميسس القادم
إا ¤نيجÒيا واŸتكونة من  16لعبا علي غرار السسفرية السسابقة حيث اجل ضسبط
القائمة ا ¤ما بعد مواجهة أامسسية الغد امام جمعية ع Úمليلة حيث سستكون له فكرة
دقيقة عن مدي تعا‘ العناصسر اŸصسابة إاضسافة ا ¤إايجاد البديل للمهاجم حسسام
الدين غشسة الذي سسيضسطر ا‹ الغياب عن هذه السسفرية بسسبب العقوبة اŸسسلطة
عليه Œدر اإلشسارة ان اإلدارة طلبت التأاشسÒة ل 37لعبا سسيختار الطاقم الفني 26
خليل/ب
لعبا للسسفر.

لدارة مطالبة
 500مليون ديون بولطيف-ذبيح تصصل وا إ
بتسصديدها لرفع اŸنع من السصتقدامات

ا’دارة تخت ـ ـار الظه ـ ـ Òا’يسسـ ـ ـر ’– ـ ـ ـاد
بلعبـ ـ ـ ـاسس بعـ ـ ـ ـوشس Óÿفـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـرحـ ـ ـ ـاÊ

ضس-ب-ط ال–اد اإلف-ري-ق-ي ل-ك-رة ال-ق-دم ت-وقيت مباراة
انينمبا النيجÒي أامام وفاق سسطيف ◊سساب ا÷ولة
ال-ث-ال-ث-ة م-ن دوري اÛم-وع-ات Ÿن-افسس-ة ال-كاف ا‹
أامسسية األحد  4افريل بداية من السساعة الثانية زوال
ب-ال-ت-وق-يت ال-ن-ي-جÒي ب-ط-لب من الفريق اŸسستضسيف
ال -ذي ت -ع -م-د ه-ذا ال-ت-وق-يت ل-يسس-ت-ف-ي-د م-ن ال-ظ-روف
اŸناخية التي تعود عليها علي حسساب اŸنافسس وفاق
سسطيف الذي سسيلعب –ت حرارة شسديدة .

ترتيبات سسفرية نيجÒيا  ⁄ترسسم

لزالت إادارة وفاق سسطيف  ⁄ترسسم ترتيبات السسفرية
التي تقود التعداد ا ¤مدينة ابا النيجÒية ◊ضسور
م -ب -اراة ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن دوري اÛم-وع-ات أام-ام
انينمبا النيجÒي فرغم –ديد اإلدارة موعد الفا—
من افريل اي اÿميسس القادم موعدا للتنقل إا‹ أانها
 ⁄تضس -م -ن إا‹ غ -اي -ة أامسس األح -د اسس -ت-ئ-ج-ار ط-ائ-رة
خاصسة لنقل الفريق مباشسرة إا‹ مطار مدينة ابا
الذي يبعد  70كلم عن اŸدينة .
خليل/ب

سصرار مدد بقائه بسصبب اŸوعد مع اŸدير العام للشصركة البÎولية

ا’جتم ـ ـ ـ ـاع م ـ ـع الكـ ـ ـوكـ ـي يتأاج ـ ـ ـل
واŸسسرحون قلقون ومتخوفون

أاجلت إادارة وفاق سسطيف الجتماع اŸزمع عقده مع الطاقم الفني بقيادة نبيل الكوكي من
اجل البث ‘ إاسسÎاتيجية اŸركاتو ا◊ا‹ و–ديد الحتياجات إاضسافة إا ¤ترسسيم قائمة
بأاسسماء العناصسر اŸعنية بالتسسريح بعد تعذر حضسور رئيسس ›لسس اإلدارة سسرار الجتماع
خاصسة ان ﬁضسر الجتماع يوقع بختم اŸدرب الرئيسسي ورئيسس ›لسس اإلدارة ليصسبح
سساري اŸفعول بشسكل قانو Êوباÿصسوصس قائمة اŸسسرح Úليتم –ديد موعد لحق إا¤
غاية عودة الرئيسس سسرار السساعات القليلة القادمة.

لقاء ا’دارة مع جابو يتاجل كذلك

ادى “ديد رئيسس ›لسس الدارة مكوثه ‘ العاصسمة ا‹ تاجيل اللقاء
ال -ذي ك-ان ﬁددا ب Úالدارة وال-وسس-ط ال-ه-ج-وم-ي ع-ب-د اŸؤوم-ن
ج -اب -و م -ن اج -ل وضس -ع ال -ل-مسس-ات الخÒة ع-ل-ى الت-ف-اق ع-ل-ى
التحاقه لتدعيم التشسكيلة حيث وبنسسبة كبÒة سسيكون جابوا
ول اŸسس -ت -ق-دم ÚخÓ-ل اŸرك-ات-و الشس-ت-وي ا◊ا‹ ب-ع-د ان
ابدى الÓعب رغبة ملحة ‘ العودة ا‹ فريقه والعتزال
–ت الوانه .

سسرار التقي اŸدير العام للشسركة البÎولية

وقع اختيار اإلدارة علي الظه Òاأليسسر ل–اد بلعباسس هواري بعوشس أاين مدرسسة جمعية وهران
والذي تقمصس أالوان فرق ترجي مسستغا، ÂاوŸبي اŸدية ،أاهلي الÈج اŸوسسم ما قبل اŸاضسي
قبل التحاقه بداية اŸوسسم ا◊ا‹ بفريق ا–اد بلعباسس حيث سسبق لÓعب ان واجه وفاق
سسطيف خÓل مباراة الكأاسس اŸوسسم الفارط والتي عرفت نهايتها اأحداثا مؤوسسفة وحسسب
مصسادرنا فقد باشسرت اإلدارة اŸفاوضسات مع الÓعب الذي ترى فيه أاحسسن بديل Óÿفة
فرحا ‘ Êبقية مشسوار البطولة واŸنافسسة اإلفريقية  .من جهة وصسل تبيلغ موكل الثنائي
السسابق لوفاق سسطيف ا◊ارسس بولطيف وزميله ذبيح للمطالبة Ãبلغ يفوق  500مليون “ثل
ديون الثنائي الذي اسستفاد منذ فÎة من قرار لصسا◊ه من ÷نة النزاعات واسستو‘ اŸدة
القانونية للتبليغ قبل  45يوما ما جعل الوفاق –ت طائلة عقوبة اŸنع من السستقدامات خÓل
الفÎة ا◊الية من اÒŸكاتو الشستوي وسستكون إادارة الفريق ملزمة بتسسديد مبلغ  500مليون من
اجل رفع قرار اŸنع وتأاهيل العناصسر اŸسستهدفة خÓل اÒŸكاتو ا◊ا‹ خاصسة أان اإلدارة
أابرمت اتفاقا مع العديد من األسسماء بغرضس تدعيم التشسكيلة بعد النقائصس التي أاظهرتها .

البث ‘ شسكوى بوقلمونة اأ’سسبوع القادم

ردت ادارة وف-اق سس-ط-ي-ف ع-ل-ى م-راسس-ل-ة ÷ن-ة ال-ن-زاع-ات ب-خصس-وصس الشس-ك-وي ال-ت-ي ت-ق-دم ب-ه-ا
اŸهاجم ◊بيب بوقلمونة للمطالبة Ãسستحقاته العالقة ووثائق تسسريحه اين دافعت اإلدارة عن
موقفها وأاصسرت على تطبيق الÈتوكول اÿاصس بفÎة كورونا وخصسم  4اجور شسهرية لÓعب
إاضسافة إا ¤تأاكيدها على عدم احقيته باألجور الشسهرية الثÓث لبداية اŸوسسم ا◊ا‹ بعد ان
اخفى اŸهاجم خضسوعه ا ¤عملية جراحية منعته من حضسور ا÷ولت األو‹ من انطÓق
البطولة وينتظر ان تنطق ÷نة النزاعات با◊كم النهائي األسسبوع القادم .

أاحكام بوقلمونة-رضسوا Êتؤوجل القرار ا ¤الصسائفة

لن يؤوثر القرار الذي تصسدره ÷نة النزاعات بخصسوصس شسكوى اŸهاجم بوقلمونة علي اŸركاتو
الشستوي ا◊ا‹ لنادي وفاق سسطيف على غرار القرار الذي صسدر منذ فÎة لصسالح الظهÒ
األÁن رضسوا Êوالذي يتطلب تطبيقه قيام الثنائي بتبليغ اإلدارة  45يوما قبل Œسسيد القرار
وهو الذي قام به رضسوا Êمنذ أاسسبوع Úفقط فيما لزال بوقلمونة ينتظر صسدور القرار قبل
إاك -م -ال ب -ق -ي-ة اإلج-راءات وه-و م-ا ي-ؤوج-ل ات-خ-اذ ال-راب-ط-ة أاي ق-رار ي-ؤودي إا ¤م-ن-ع ال-ف-ري-ق م-ن
السستقدامات إا‹ غاية مÒكاتو الصسائفة القادمة Œدر اإلشسارة أان الثنائي يطالب بغÓف ما‹
خليل/ب
ل يقل عن مليارين و 700مليون .

جاء اŸوعد الذي ربطه الرئيسس سسرار امسس مع اŸدير
ال -ع -ام ل-لشس-رك-ة ال-بÎول-ي-ة وب-وسس-اط-ة م-ن ج-ه-ات ن-اف-ذة
ليجعله Áدد مكوثه بالعاصسمة لليوم الرابع على التوا‹
ح -يث اسس -ت -غ -ل ال -رئ -يسس سس-رار اŸوع-د م-ن اج-ل ط-لب
السستفادة من عقد “ويلي وتوضسيح الوضسعية الصسعبة
ال -ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا ف-ري-ق-ه م-ن ا÷انب اŸا‹ ع-ل-ي أام-ل ان
ي -ح -ظ -ي Ãواف -ق -ة اŸسس -ئ -ول الول ل-لشس-رك-ة ال-بÎول-ي-ة
وضسمان عقد “ويلي معت Èسسيكون طوق ‚اة للرئيسس
سسرار .

اŸسسرحون قلقون ومتخوفون من تضسييع العروضس

تبدي األسسماء التي تداول األنصسار أاخبار تسسريحها القلق
ب-ع-د ت-اج-ي-ل الج-ت-م-اع ح-يث ب-ق-يت تÎقب ال-ت-ع-جيل ‘ عقد
الجتماع مع بداية األسسبوع من اجل التأاكد من وضسعيتها ضسمن
التعداد حتى تباشسر دراسسة العروضس التي وصسلتها قبل –ديد مصسÒ
وجهتها ‘ بقية اŸشسوار مبدية التخوفات من تضسييع العروضس ‘
حالة تواصسل “اطل اإلدارة ‘ –ديد موعد لبداية مفاوضسات فسسخ
خليل/ب
العقد .

سسرار غ Òراضس على عمل الطاقم
اŸسساعد للمدرب الكوكي

كششفت مصشادر موثوقة ان الرئيسس سشرار ابدي انزعاجه من الطاقم
اŸسشاعد للمدرب نبيل الكوكي كل من اŸدرب اŸسشاعد كر Ëدلهوم
،اÙضشر البد Êقيسس الغطاسشي ومدرب ا◊راسس بعد ا إ
لصشابات
العديدة التي لحقت الÓعب Úوالتي أارجعها الرئيسس السشطايفي
ا ¤سشوء التحضش Òالبد Êوحمل فيها اŸسشئولية كاملة للمحضشر
البد Êوالطاقم اŸسشاعد و ⁄يخفي الرئيسس سشرار هذه اÓŸحظة
علي اŸدرب الكوكي وكششف له اسشتياءه من مسشاعديه .
خليل/ب

اÎÙف األول

إأ–اد ألعاصشمة
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زغدود Áنح لعبيه راحة وينتظر –ديد موعد لقاء بلوزداد

–Óاد ثÓ-ث-ة أي-ام رأح-ة لÓ-ع-ب Úم-ن أج-ل ألتقاط
م-ن-ح أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ل -إ
أنفاسصهم وألسصÎجاع أ÷يد بعد أ÷هود ألكبÒة ألتي بذلوها ‘ مبارأة
أل -دأرب -ي أم -ام م -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر ي-وم أ÷م-ع-ة أل-ف-ارط ،و‘ ظ-ل ت-وق-ف
أŸنافسصة وعدم –ديد موعد لقاء شصباب بلوزدأد أŸتأاخر ،حيث Œ ⁄د
ألرأبطة ◊د أآلن موعدأ مناسصبا إلجرأء أŸوأجهة ،وهو ما يقلق كثÒأ
م -ن Òزغ -دود أل -ذي  ⁄ي -ت -م -ك -ن م -ن ضص -ب -ط ب -رن -ام-ج أل-ت-حضصÒأت ل-ه-ذه
أŸوأجهة ،على أمل أن تكشصف ألهيئة أŸسصؤوولة عن أŸوعد ‘ ألسصاعات
أŸقبلة.

ينتظر –ديد موعد مباراة الشضباب

وي-ن-ت-ظ-ر أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ل–Ó-اد ب-ق-ي-ادة زغ-دود –دي-د م-وع-د وت-وقيت
أŸبارأة أألخÒة ل–Óاد ‘ مرحلة ألعودة من ألبطولة على أرضصية ملعب
 20أوت ب -ال -ع -اصص -م-ة ،م-ن أج-ل وضص-ع ب-رن-ام-ج خ-اصض ب-اŸق-اب-ل-ة وب-دأي-ة

رضضوا Êسضيغيب  3أاسضابيع
ع ـ ـ ـ ـن اŸنافسض ـ ـ ـ ـة

علمت مصشادرنا ،أن سشعدي رضشوأ ÊيعاÊ
من “زق خفيف على مسشتوى ألعضشلة
أŸقربة ،سشيحرمه من ألتدرب رفقة زمÓئه
لمر
Ÿدة لن تقل عن ألثÓثة أسشابيع ،وهو أ أ
ألذي يعني أن عودة رضشوأ Êلن تكون قبل
لياب ،وسشيضشيع مبارأة ششباب
مرحلة أ إ
بلوزدأد أŸتأاخرة.

بعوشض يتواجد على
رادار سضوسضطارة

ليسشر
يتوأجد ألظه Òأ أ
ل–اد بلعباسض هوأري
بعوشض على رأدأر إأدأرة
سشوسشطارة ،من أجل
ألتعاقد معه خÓل
أÒŸكاتو أ◊ا‹ لتعويضض
غياب خمايسشية أŸصشاب،
إأل أن أŸششكل ألذي قد
يحول دون أكتمال
ألصشفقة هو عقد ألÓعب
مع فريقه ألذي يسشتمر
إأ ¤غاية صشيف ألسشنة
أŸقبل.

نصشر حسش Úدأي

ألتحضصÒأت أ÷دية لها ،خاصصة وأن أإل–اد يسصعى إلنهاء ألنصصف أألول
من ألبطولة بانتصصار يرفع به أŸعنويات ويقربه أك Ìمن أŸرأتب أألو،¤
خاصصة وأن ألفرق متقاربة فيما بينها من ناحية ألنقاط.

العودة إا ¤التدريبات مقررة يوم غد

وسص-يسص-ت-أان-ف لع-ب-و سص-وسص-ط-ارة أل-ت-دري-ب-ات ب-دأي-ة من مسصاء ألغد ألثÓثاء
Ãلعب عمر حمادي ببولوغ ،Úبعد أسصتفادتهم من ثÓثة أيام رأحة بعد
مبارأة مولودية أ÷زأئر ،وهذأ ‘ ظل عدم –ديد موعد لقاء ألدأربي
أمام شصباب بلوزدأد ،حيث من أŸرتقب أن تكون وتÒة ألعمل منخفضصة من
أجل تفادي أإلصصابات ألعضصلية ،قبل ألشصروع ‘ أألمور أ÷دية مع أقÎأب
م -وع-د أŸوأج-ه-ة ،أل-ت-ي م-ن أŸرت-قب أن ت-ل-عب ب-ع-د إأن-ه-اء ألشص-ب-اب ل-دور
أÛموعات أي بعد يوم ألتاسصع من ألشصهر أŸقبل.

يريد إانهاء الذهاب بانتصضار

اإلشضاعات تطارد عن Îيحيى بسضبب الفاف!

يبدو أن مششاكل أŸدير ألرياضشي ل–Óاد عن Îيحيى ،لن تنتهي هذأ أŸوسشم،
لخÒة حول رغبة
لونة أ أ
و‘ حلقة جديدة أنتششرت إأششاعات با÷ملة ‘ أ آ
ل–اد أ÷زأئري لكرة ألقدم
ألدو‹ ألسشابق ‘ ألدخول إأ ¤سشباق رئاسشة أ إ
خÓل أ÷معية ألنتخابية أŸقررة ألششهر أŸقبل ،وهو ما أششارت إأليه بعضض
لضش-اف-ة إأ ¤ب-عضض أŸدون ‘ Úم-وأق-ع أل-ت-وأصش-ل
أل--ت-ق-اري-ر ألصش-ح-ف-ي-ة ب-ا إ
ألج--ت--م-اع-ي ،إأذ ورغ-م م-وأصش-ل-ة أل-رج-ل ل-ع-م-ل-ه م-ع أل–اد إأل أن ب-عضض
لطرأف تريد إأقحام أسشم بطل ملحمة أم درمان ‘ ششأان آأخر.
أ أ

الرجل مركز ‘ عمله مع ال–اد

وي-ق-وم ي-ح-ي-ى ب-ع-م-له على أكمل وجه ‘ ألتحاد ،وألدليل
على ذلك توأجده Ãلعب بولوغ Úيوم ألدأربي وخروجه
غ-اضش-ب-ا بسش-بب ت-ع Ìأل-ف-ري-ق وتضش-ي-ي-ع-ه ل-ف-وز ك-ان ‘
أŸتناول ،ما يؤوكد بأان ألرجل مركز على عمله دون أمر
لمور ألتي تقال من هنا وهناك،
آأخر ،ول يفكر “اما ‘ أ أ
خاصشة وأنه جاء إأ ¤سشوسشطارة من أجل مششروع طويل
لخÒة.
لمد وهو ما أكده ‘ تصشريحاته أ أ
أ أ

زغدود« :ننتظر –ديد موعد مباراة شضباب بلوزداد»

وكان زغدود قد –دث عن مبارأة ألشصباب عقب ألدأربي أألخ ،Òوقال:
«مبارأة مولودية أ÷زأئر أصصبحت من أŸاضصي ،وما يهمنا حاليا هو –ديد
م -وع -د م -ب-ارأة شص-ب-اب ب-ل-وزدأد أŸت-أاخ-رة ،ح-ت-ى نضص-ع ب-رن-ام-ج أل-ت-حضصÒ
ب .ب
أŸناسصب لها ،خاصصة وأنها مبارأة هامة بالنسصبة لنا».
أنهى أرتباطاته مع ألبÓك سستار...

أاوبوك ـ ـو مرتقـ ـ ـب يـ ـ ـوم األحـ ـ ـد بـ ـأارضض الوط ـ ـ ـن
علمت مصصادرنا ،أن أŸسصتقدم أ÷ديد ‘ صصفوف أإ–اد ألعاصصمة ألغا Êكوأمي أوبوكو
سصيحل بأارضض ألوطن يوم أألحد أŸقبل ،بعدما أنهى أرتباطاته مع منتخب بÓده غانا يوم
أمسض Ÿا شصارك معه ‘ أ÷ولت Úأÿامسصة وألسصادسصة من تصصفيات كان ألكامرون ،ومن
أŸرتقب أن يصصل أوبوكو أإ ¤أرضض ألوطن من أجل ألشصروع ‘ ألتدرب مع لعبي ألفريق،
وقبل ذلك سصيخضصع ألÓعب للفحوصصات ألطبية ألروتينية للكشصف عن جاهزيته ألبدنية.

جاهز بدنيا ومعنويا لتقد Ëاإلضضافة

ويتوأجد أوبوكو ‘ أ” أ÷اهزية ألبدنية وأŸعنوية من أجل أللتحاق بصصفوف سصوسصطارة،
خاصصة وأنه بات لعبا مهما ‘ منتخب بÓده ‘ منصصب مهم جدأ فوق أŸيدأن ،حثي ل
يختلف أثنان على أن أوبوكو Áلك إأمكانات كبÒة وقادر على تقد Ëألكث Òلهجوم أل–اد
وألقضصاء على ألعقم ألهجومي ألذي Áيز لعبي خط ألهجوم ،كما أنه سصيكون أفضصل
معوضض لغياب ﬁيوصض أŸصصاب ،حيث يتميع ألغا Êببنية جسصدية قوية وفنيات عالية
بعضض األطراف تريد التشضويشض عليه
لطرأف للتششويشض على ألعمل ألذي “كنه من ألنجاح ‘ فريق يطبق كرة قدم جميلة مثل أل–اد.
وتسشعى بعضض أ أ
يقوم به عن Îيحيى ‘ أل–اد ،خاصشة وأن ألفريق
يسش ‘ Òألطريق ألصشحيح بعد موجة من أŸششاكل
ك-ان ق-د وأج-ه-ه-ا ‘ ب-دأي-ة أŸوسش-م ،ح-يث يسش-عى
لشش-خ-اصض لÓ-صش-ط-ي-اد ‘ أŸي-اه أل-ع-ك-رة
ب-عضض أ أ
لغرأضض
وألتششويشض على ألعمل ألذي يقوم به أ
شش-خصش-ي-ة ،ج-دي-ر ب-الكر أن يحيى كان قد نفى
نيته ‘ ألÎششح لرئاسشة ألفاف منذ قدومه إأ¤
أل–اد ألسشنة ألفارطة.
ب .ب

بن عيـ ـ ـاد وسضـ ـ ـ ـي عمـ ـ ـ ـار غابـ ـ ـ ـا عـ ـن السضتئنـ ـ ـ ـاف

عادت تشصكيلة نصصر حسص Úدأي صصبيحة
أول أمسض ألسصبت إأ ¤أجوأء ألتدريبات بعد
ألرأحة ألتي أسصتفاد منها ألÓعبون عقب
إأسص -دأل ألسص -ت -ار ع -ل -ى أل -نصص -ف أألول م-ن
أŸوسص -م أ◊ا‹ ،وشص-ه-دت أ◊صص-ة غ-ي-اب
ألثنائي بن عياد وسصي عمار وألذين تشصÒ
ألعديد من أŸصصادر إأ ¤توأجده ‘ قائمة
أŸسص -رح Úأل -ت -ي سص -ل -م -ه-ا أŸدرب بÓ-ل
Óدأرة مؤوخرأ وألتي تضصم أيضصا
دزير ي ل إ
أ◊ارسض م -ق -رأ ،Êق -ب-ل-ي وب-ط-رو ،Êوه-و
ألثÓثي ألذي حضصر حصصة ألسصتئناف.
لششكال ‘ طريقة فسشخ عقود
أ إ
أŸسشر ح Ú
ورغم أن ألطاقم ألفني فصصل بنسصبة كبÒة
‘ ق- -ائ- -م- -ة أŸسص- -رح ،Úإأل أن أŸشص -ك -ل
أألك Èه-و ط-ري-ق-ة فسص-خ ع-ق-ود أل-ع-ن-اصص-ر

ويأامل أŸدرب ‘ إأنهاء مرحلة ألذهاب بانتصصار يؤوكد من خÓله ألعودة
ألقوية للفريق ،رغم ألتعادل ‘ ألدأربي ألكب Òأمام مولودية أ÷زأئر ،ما
يجعل زغدود يحضصر للموأجهة أŸقبلة بطريقة جدية ،وسصيحاول شصحن
لعبيه معنويا و–ضصÒهم نفسصا من أجل حصصد ألنقاط ألثÓث وإأنهاء
مرحلة ألذهاب بأافضصل طريقة ‡كنة ،وهو أألمر ألذي يأامله عاق ألفريق
أيضص -ا ،أإذ ي -ري-دون ت-ع-ويضض أل-ت-ع Ìأم-ام أŸول-ودي-ة م-ن خÓ-ل أل-ف-وز ع-ل-ى
بلوزدأد.

أŸسص -رح -ة م -ادأم أن -ه -ا لزألت م -رت-ب-ط-ة
ب-ع-ق-ود سص-اري-ة أŸف-ع-ول م-ع أل-ن-ادي ،لهذأ
سصتكون أإلدأرة ›Èة على أ÷لوسض مع
لعبيها على طاولة وأحدة Ùاولة إأيجاد
ح ّ-ل وّدي ح -ت -ى ل ي -ل -ج -أا ه-ؤولء إأ÷ ¤ن-ة
أŸنازعات ويكون ألفريق أŸتضصّرر أألكÈ
‘ هذه ألقضصية.
دزيري ُيصشّر على مدأفع ﬁوري
يسص - -ع - -ى أŸدرب ب Ó- -ل دزي- -ري إأ ¤ضص- -م
م- -دأف- -ع ﬁور خÓ- -ل فÎة أل -ت -ح -وي Ó-ت
ألشصتوية أ◊الية لتعويضض أŸدأفع إأسصحاق
قبلي ألذي قّرر ألتخلي عليه رغم أنه ظهر
Ãسصتوى ل بأاسض به وكان أ÷ميع ينتظر
تسصريح عزي أو بوةشصريحة ،وهو ألثنائي
ألذي أرتكب ألكث Òمن أألخطاء ‘ مرحلة
ألذهاب غ Òأن دزيري كان له رأي أخر ‘

أن -ت-ظ-ار أتضص-اح أل-رؤوي-ة أك ‘ Ìألسص-اع-ات
أل- -ق- -ادم- -ة ح- -ول أل- -ق- -ائ- -م- -ة أل- -رسص -م -ي -ة
للمسصرح .Ú
لدأرة قد تÎأجع عن فكرة
أ إ
ألتعاقد مع ششاوششي
كما علمنا أّن إأدأرة ألنادي قد تÎأجع عن
ألتعاقد مع أ◊ارسض ألدو‹ ألسصابق فوزي
شصاوشصي ‘ «أÒŸكاتو» ألشصتوي Ãا أّنه ل
ي-ح-ق-ق أإلج-م-اع وسص-ط أŸسصÒي-ن ،وحتى
أألنصصار أسصتغربوأ أ Èÿألذي ” تدأوله
ب -ي -ن -ه -م ع -ل -ى ن -ط-اق وأسص-ع ‘ ألسص-اع-ات
أŸاضص-ي-ة بسص-بب ت-رأج-ع مسص-ت-وى شصاوشصي
ألذي يوجد دون فريق منذ فسصخ عقده مع
ف-ري-ق-ه ألسص-اب-ق أه-ل-ي ألÈج وي-تدّرب على
أنفرأد ‘ مسصقط رأسصه برج منايل منذ
م.م
فÎة.

وسضيكون ‘ منافسضة كبÒة مع نعيجي وبن شضاعة

وسصيكون أوبوكو ‘ منافسصة قوية مع زكرياء نعيجي ألذي سصيكون هو أآلخر متاحا للطاقم ألفني
بدأية من مرحلة أإلياب ،حيث سصيتنافسض ألثنائي بشصكل مباشصر على مكانة وأحدة ،دون نسصيان
بن شصاعة ألذي سصيكون هو أآلخر ‘ منافسصة معهما ،رغم أن حظوظه قلت ‘ نيل ثقة منÒ
زغدود ‘ ،ظل أŸسصتوى أŸتوأضصع ألذي يظهر به منذ بدأية أŸوسصم ،وخاصصة ‘ مبارأة
ب .ب
ألدأربي أمام أŸولودية Ÿا ضصيع فرصصت Úسصانحت Úلقتل أŸبارأة.

أاخبار األندية
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ششباب بلوزدأد

الشسبـ ـ ـ ـ ـاب يسسقـ ـ ـ ـ ـط ‘ فـ ـ ـ ـ ـخ تلمسسـ ـ ـ ـ ـان ويعـ ـ ـ ـ ـود لنقطـ ـ ـ ـ ـة الصسفـ ـ ـ ـ ـر
نسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاخ واصس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اللع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ‘ ا Ùـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور رفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بوشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

يبدو أن أŸدرب دوما إأقتنع بالثنائي نسساخ وبوشسار ‘ ﬁور ألدفاع بعد غياب كدأد أŸصساب ،فرغم جاهزية خا‹ ألتامة لهذأ أللقاء إأ’ أن
’بطال،
ألتقني ألفرنسسي رفضض أŸغامرة به وجدد ألثقة ‘ نسساخ وبوشسار أللذأن يقدمان مباريات كبÒة معا منذ لقاء ألهÓل ‘ ذهاب دوري أ أ
هذأ و ⁄يغ Òدوما أي شسيء ‘ أÿط أÿلفي مقارنة بلقاء ألشسلف بإاعتماده على بلخي Ìوحايسض كظهÒين أÁن وأيسسر.

مريزق ودراوي ‘ اإلسسÎجاع والفريق دون صسانع األعاب

’لعاب سسعيود وثابتي،
أج Èدوما ‘ لقاء أمسض على ألعودة للعب بالنهج ألتكتيكي  ،2-4-4وهذأ بسسبب عدم جاهزية صسانعي أ أ
’سسÎجاع بعدما أظهرت مردوظا طيبا ‘ لقاء ألشسلف ،ولعب أمامهما كل من بلخÒ
ألتقني ألفرنسسي أشسرك درأوي ومريزأق مع ‘ أ إ
على أ÷هة أليسسرى باك Òعلى أ÷هة أليمنى ،حيث أوكلت لهما مهام هجومية عند إأمتÓك ألكرة ومسساندة ألظهÒين عند
خسسارتها.

بشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو وبلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول ‘ الهج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم

’سساسسية للشسباب بعد غياب طويل ،حيث أقحمه دوما بسسبب ألغيابات ألكثÒة مانحا إأياه فرصسة أخرى
عاد يوسسف بشسو للتشسكيلة أ أ
’مامي أين لعبا جنبا إأ ¤جنب ‘ ألهجوم حيث عول عليهما من أجل
’ثبات نفسسه ،بشسو رأفق هدأف ألفريق بلحول ‘ أÿط أ أ
إ
’هدأف.
صسناعة ألفارق وتسسجيل أ أ

األنصس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار حضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروا ‘ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اŸلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب

توأجد عدد من أنصسار ألشسباب Ãدخل ملعب  20أوت وكانوأ ‘ إأسستقبال حافلة ألفريق قبل دخولها للملعب ،عشساق ألنادي شسجعوأ
’نصسار ونشسروأ ألصسور عÈ
’بقاء على نقاط أŸبارأة ‘ ألعاصسمة ،هذأ وتفاعل عدد منهم مع أ أ
ألÓعب Úمطو’ زحفزوهم من أجل أ إ
حسساباتهم ‘ موأقع ألتوأصسل أ’جتماعي.

إانتهت مباراة أامسش ب Úشسباب بلوزداد ووداد تلمسسان
‘ ل-ق-اء م-أاج-ل م-ن ال-دوري اÙل-ي ب-ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-عادل
والذي لعب على ملعب  20أاوت بالعاصسمة بداية من
السساعة  h15مسساءا ،الشسباب كان السسباقا للتسسجيل
ع -ن ط-ري-ق ب-ل-خ Òع-ن-د ال-دق-ي-ق-ة  ،42ق -ب -ل أان ي -ع-دل
عايشسي للزوار قبل ثوا Êمن صسافرة ا◊كم ،ليسسقط
ال-ن-ادي ال-ب-ل-وزدادي ‘ ف-خ ال-وداد ،وي-ع-ي-د ه-ذا ال-ت-عÌ
رفقاء حايسش إا ¤نقطة البداية بعدما إاعتقدوا أانهم
Œاوزوا مرحلة الفراغ.

الشسباب بدأا اللقاء بقوة وبشسو ضسيع أاول األهداف

بدأا النادي البلوزدادي اŸباراة بقوة بعدما ضسغط على
الفريق اÿصسم من أاجل تسسجيل الهدف األول ،حيث
شس-ن-وا أاول ا◊مÓ-ت ال-ه-ج-وم-ي-ة ع-ن-د الدقيقة  12عن
طريق دراوي ،فيما فضسل الوداد الركون للدفاع واللعب
على الهجمات اŸرتدة ،وبعد حوا‹ نصسف سساعة من
اللعب سسجلت أاخطر الفرصش عن طريق اŸهاجم بشسو
الذي إانفرد با◊ارسش لكن كرته ضسلت طريق اŸرمى.

بلخ Òإافتتح التسسجيل أاخÒا

 ⁄يتمكن هجوم الفريق من فك شسيفرة دفاع النادي
ال -ت-ل-مسس-ا Êرغ-م ال-ف-رصش ال-ك-ثÒة ونسس-ب-ة اإلسس-ت-ح-واذ
ال-ك-بÒة م-ن-ذ ب-داي-ة ال-ل-ق-اء ،ل-ك-ن الÓ-عب ب-ل-خ Òكسس-ر
العقدة عند الدقيقة  ،42فبعد هجمة منظمة زصسلت
ألقدام حايسش هذا األخ Òمرر لبلخ Òواضسعا الكرة ‘
الشسباك مسسج Óأاول أاهداف فريقه قبل نهاية الشسوط

أهلي ألÈج

بدقائق واضسعا إاياهم ‘ اŸقدمة ليتوحهو لغرف تغيÒ
اÓŸبسش Ãعنويات مرتفعة.

الشسباب  ⁄يجد معاŸه ‘ الشسوط الثاÊ

 ⁄ي -ت-م-ك-ن ال-ن-ادي ال-ب-ل-وزدادي م-ن ف-رضش أاسس-ل-وب-ه ‘
الشس-وط ال-ث-ا Êم-ن ال-ل-ق-اء وضس-ي-ع ال-ف-ري-ق ال-ع-دي-د م-ن
الكراة ‘ وسسط اŸيدان ‘ ،ح Úدخل اÿصسم بعزÁة
أاك Èم -ن أاج -ل ت -ع -دي-ل ال-ن-ت-ي-ج-ة ،رف-ق-اء ب-ل-ح-ول ⁄ ⁄
ي -ت -م -ك-ن-وا م-ن اÿروج ب-ال-ك-رة ول-عب ع-ل-ى ط-ري-ق-ت-ه-م
اŸعتادة.

الفري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق الردي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف حق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوز الث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا Êتوالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

حقق ألفريق ألرديف للشسباب فوزه ألثا Êعلى ألتوأ‹ وهذه أŸرة على ودأد تلمسسان ‘ أللقاء ألذي معهما صسبيحة أمسض على ملعب
’ول
 20أوت بالعاصسمة ،أللقاء إأنتهى بثنائية نظيفة لصسالح ألفريق أŸضسيف من تسسجيل بلخادم عند ألدقيقت 2 Úو 20من ألشسوط أ أ
‘ مبارأة سسيطر فيها رفقاء بكوشض على أطوأرها وسسيطروأ عليها منذ ألبدأية لكنه خانتهم ألفعالية ‘ ألشسوط ألثا ،Êبهذأ ألفوز
’خÒة ،خاصسة وأن
رفع ألفريق رصسديه للنقطة  ‘ 26جدول ألÎتيب ليقÎب أك Ìمن أندية أŸقدمة مأاكدأ عودته ‘ أللقاءأت أ أ
’هتمام بالفئات ألشسبانية.
ألرئيسض دأئم أ إ

ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار واصس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اللع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـردي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف

’ول بالرغم من جاهزيته قبل أك Ìمن
 ⁄يغ ÒأŸدرب دوما رأيه بشسأان ’عبه جرأر حيث يوأصسل إأبعاده عن مباريات ألفريق أ أ
’ن’ ،عب سسريع غيليزأن ألسسابق لعب أمسض مع ألفريق ألرديف ولعب ‘ وسسط أŸلعب أين كان سسببا ‘ تسسجيل ألهدف
شسهر من أ آ
’خÒة
’مل بعد رغم تصسريحات دوما أ أ
’ول فهو  ⁄يقطع أ أ
’ول للفريق بعد قطعه للكرة ،هذأ وينتظر جرأر عودة للفريق أ أ
أ أ
عنه.

عايشسي عدل ‘ الثوا ÊاألخÒة للوداد

دفع النادي البلوزدادي ثمن تراجع أادائه ‘ الشسوط
الثا Êغاليا ،حيث “كن الوداد من تعديل النتيجة ‘
آاخر ثوا ÊاŸباراة عن طريق الÓعب عايشسي الذي
كلل ›هودات زمÓئه ‘ العشسر دقائق األخÒة الذين
صس -ن -ع -وا ال -ع -دي -د م -ن ال -ف -رصش ل -تسس-ج-ل آاخ-ر ك-رة ‘
اŸباراة ،والتي قتلت رفقاء موسساوي وأاسسقطتهم أارضسا
بعد الهدف مباشسرة ،لينتيهي اللقاء بهدف Ÿثله.

بلخ Òوبلخي Ìإاشستكيا من إاصسابة

خرج مهاجم الشسباب بلخ ‘ Òالشسوط الثا Êكن اللقاء
تاركا مكانه لبوÿوة وهذا بسسبب اإلصسابة التي تعرضش لها
‘ رجله اليمنى ،هداف اŸباراة هو من طلب التغي Òبعد
شسعوره آللم ،وهو نفسش األمر تقريبا لبلخي Ìالذي شسعر
بآالم ‘ آاخر دقائق اŸباراة لكنه  ⁄يتمكن من اÿروج
بسسبب إانتهاء التغيÒات اŸسسموح بها.

الديجيـ ـ ـ ـاسس« :الوا‹ سسيمنـ ـ ـ ـح ضسمانـ ـ ـ ـات واإلدارة مطالبـ ـ ـ ـة بالعمل لضسمـ ـ ـ ـان البقاء»
أاك -د ‡ث -ل ال -وصس -اي-ة ع-ل-ي مسس-ت-وي ولي-ة الÈج ال-ن-واري
ح -م -ي -دي ان -ه ل -ن ي -دخ -ر أاي ج -ه -د م -ن اج -ل ت-ق-د Ëي-د
Óدارة ا÷دي -دة ب -ق -ي -ادة ال -رئ -يسش ع-يسس-ي
اŸسس -اع -دة ل  -إ
عفافسسة ورئيسش الهاوي ا◊واسش رماشش مؤوكدا انه رفع
ت -ق -ري -را م -فصس  Ó-ل -ل -مسس -ئ -ول األول ع -ن ال-ولي-ة وت-ل-ق-ي
اŸواف -ق -ة م-ن اج-ل ال-ب-حث ع-ن ا◊ل-ول اŸن-اسس-ب-ة ح-يث
قال«:لقد –دثت مع اŸسسئول الول عن الولية ووافق
ع-ل-ي ب-ر›ة ل-ق-اء م-ع ال-رئ-يسش ال-ف-ري-ق ‘ الي-ام ال-ق-ليلة
القادمة وقد فهمت من حديثه عن اسستعداده Ÿسساعدة
اإلدارة ا÷ديدة « ليتحول مدير الشسبيبة والرياضسة ا‹
اÿوضش ‘ التفاصسيل ح Úأاعلن صسراحة من أان الفريق
م -ط -الب ب -اسس-ت-غÓ-ل ال-فÎة ا◊ال-ي-ة م-ن اج-ل ال-ت-حضسÒ
ا÷اد والÎكيز اك Ìمن اجل –قيق نتائج ايجابية ‘
اŸب -ارات ÚاŸت -أاخ -رت Úح -يث ق-ال «:م-ا زالت ه-ن-اك 21
م -ب -اراة ب -اح -تسس -اب اŸواج -ه -ت ÚاŸت -أاخ-رت Úوال-ف-ري-ق
م -ط -الب ب-ال-ع-م-ل م-ن اج-دل –ق-ي-ق أافضس-ل ال-ن-ت-ائ-ج لن
ال -ف -ري -ق  ⁄يسس -ق -ط وب -إام -ك -ان -ه رف -ع ال-ت-ح-دي وضس-م-ان
ال- -ب -ق -اء».اŸدي -ر كشس -ف ان ل اح -د م -ن اعضس -اء ›لسش
الدارة تقدم من الرئيسش عفافسسة لتقد ËاŸسساعدة بعد
ان منحوه ضسمانات بالقوف ا‹ جنبه ◊ظة تزكيته.

إأ–اد أ◊رأشض

«مدربون برايجية عرضسوا خدماتهم على الديجياسس»

كشسف مدير الشسبيبة والرياضسة علي مسستوي ولية الÈج
Óذاع -ة اÙل -ي -ة ان ع -دة أاسس-م-اء ŸدربÚ
‘ تصس -ري -ح ل  -إ
ﬁل -ي Úق -د –دث-وا م-ع-ه م-ب-دي-ن السس-ت-ع-داد Ÿسس-اع-دة
التشسكيلة واإلشسراف عليها وعرضسوا خدماتهم من دون
Óشسراف علي العارضسة الفنية للفريق من دون ان
شسروط ل إ
يذكر األسسماء رغم ان ‡ثل الوصساية –دث من ان جميع
الكفاءات الÈايجية علي حد تعبÒه ما يعني انه  ⁄يسستثن
اي من أاسسماء اŸدرب ÚالÈايجية Œدر الشسارة ان الÈج
ت -زخ -ر ب -ال -ع -دي-د م-ن المسس-اء ‘ صس-ورة اŸدرب ب-وبÎة
،عزيز عباسش ؟،السسعيد بلقاسسم واŸدرب زه Òبن عنيبة.

واصسل الثنائي اŸدافع اÙوري وقائد التشسكيلة سسبيعي
ال-غ-ي-اب ع-ن ال-ت-دري-ب-ات ا‹ ج-نب زم-ي-ل-ه ال-ظه Òاليسسر
زغدان من دون ا◊صسول علي الضسوء الخضسر من الدارة
بعد ان كان بقية العناصسر الغائبة قد التحقت بالتدريبات
منذ اول امسش السسبت حيث تنتظر اإلدارة التحاق الثنائي
لتقد ËالتÈيرات قبل الندماج ضسمن التدريبات خاصسة
ان الدارة لسست ‘ موقع قوة لفرضش النضسباط وتبقي
ت -ن -ت -ظ -ر اÿم -يسش ال -ق -ادم لتضس -اح ال -رؤوي -ة ب -خصس-وصش
مسستقبل الدارة ا÷ديدة.

 ⁄يتقبل وسسط اŸيدان نبيل بوسسماحة العقوبة اŸالية التي
سسلطت عليه من قبل اÛلسش التاديبي بخصسم اجرة شسهر
ونصسف خاصسة بعد ان قدم تÈيرات مشسروعة علي حد قوله
بعد ان غاب بسسبب دخوله القفصش الذهبي من جهة اضسافة
ا‹ ان الدارة  ⁄تتصسل به طيلة فÎة غيابه حيث اكد الÓعب
انه سسيتقدم بطعن لÓدارة من اجل مراجعة العقوبة والتي
يري الكث Òانها عقوبة مؤوقتة خاصسة ان كل المور متوقفة

اصسبح اŸناج Òا÷ديد عادل جلو‹ من يتكفل با◊ضسور
ال -دائ -م ا‹ ال -ت -دؤوري -ب -ات ل -ل -وق -وف ع -ل -ي م -دي ج -دي -ة
ال-ت-حضسÒات وتسس-ج-ي-ل ال-غ-ي-اب-ات وا◊ديث مع الÓعبÚ
بعد ان كان اŸنسسق العام السسابق ميلود تيميان من يتكفل
ب-ه-ذه اŸه-م-ة وي-ب-ق-ي اŸن-اج Òا÷دي-د ي-ن-ت-ظ-ر م-ا ب-ع-د
اÿميسش من اجل ترسسيم عقده ‘ منصسب مناج Òعام
خليل/ب
ومن ثم مباشسرة مهامه بشسكل رسسمي .

بوسسماحة  ⁄يتقبل العقوبة ويريد الطعن

بن ع ـروسس يتّفق وسسيك ـون ثا ÊاŸسستقدمـ ـÚ

اتفقت إادارة ا–اد ا◊راشش ‘ السساعات القليلة اŸاضسية مع الظهÒ
األيسس -ر ك -ر Ëب -ن ع -روسش م -ن أاج -ل ال -ت -وق -ي -ع ‘ ال -ف -ري -ق خ Ó-ل فÎة
ال -ت -ح -وي Ó-ت الشس -ت -وي -ة ال -ت -ي ان -ط -ل -قت رسس -م-ي-ا م-ؤوخ-را ،ل-ي-ك-ون ث-اÊ
اŸسستقدم ‘ Úالنادي بعد أام Úعودية الذي اتفق منذ فÎة بعدما
فسسخ عقده مع ا–اد البليدة ،ويحقق ابن بودواو الجماع ب ÚاŸسسÒين
ن-ظ-را إلم-ك-ان-ات-ه ال-ك-بÒة ال-ت-ي أاب-ان ع-ن-ه-ا ‘ م-ول-ودي-ة ا÷زائر قبل أان
يتعّرضش إلصسابة خطÒة ‘ أاربطة الركبة.

منّاد يعرفه والÓعب يريد بعث مشسواره ›ددا

وÃا أانّ جمال مناد سسبق له تدريب مولودية ا÷زائر ،فقد سسأال عن بن
عروسش وما يتمتع به من إامكانات ،حيث زكاه ا÷ميع ‘ ب Úالنادي ،وهو
الذي كان يحظى Ãحبة كبÒة من طرف األنصسار الذين كانوا يرون فيه
مسستقب Óواعدا ‘ النادي غ Òأان اإلصسابة التي تعّرضش لها ‘ التدريبات
جعلته يبتعد عن الفريق ويعود من بوابة اŸلعب التونسسي الذي وقع له
الصسيف اŸاضسي ،غ Òأانه ف ّضسل العودة إا ¤ا÷زائر لبعث مشسواره مع
«الصسفراء».

علي موعد لقاء الوا‹ –عفافسسة .

سسبعي وزغدان واصسل الغياب امسس

حضسر ح ّصسة السستئناف واّتفق مع اŸسسّيرين

وك-ان ع-ب-د ال-ك-ر Ëب-ن ع-روسش ح-اضس-را ‘ ا◊صس-ة ال-ت-دري-ب-ي-ة ال-تي أاجراها
الفريق أاول أامسش Ãلعب «لفيجري» بعد التعادل ‘ بجاية ،حيث تنقل بالزي
اŸد Êللحديث مع الطاقم الفني واŸسسÒين ،بعدما توصسل إا ¤اتفاق نهائي
مع رئيسش اŸكتب اŸسس ÒاŸؤوقت جعفر بوسسليما ،Êوعلمنا أانه يكون قد
وّقع ‘ السساعات اŸاضسية بعدما اتفق على كافة التفاصسيل .مع اŸكتب
اŸسسّير وسسيكون ثا Êالوافدين ‘ النادي ‘ هذا «اÒŸكاتو».

دّراق ،طوبال وغول ُيواصسلون الغياب

وشسهدت حصسة السستئناف أاول أامسش السسبت اسستمرار غياب العناصسر
اŸصسابة التي غابت عن مباراة مولودية بجاية ،ويتعلق األمر بالثÓثي
غ -ول ،دروق وط -وب -ال ‘ ان-ت-ظ-ار –دي-د ج-اه-زي-ت-ه-م –سس-ب-ا ل-ل-م-ب-اراة
اŸقبلة ،حيث عانى الفريق كثÒا ‘ اللقاء اŸاضسي من الغيابات النوعية
خاصسة ا◊ارسش غول الذي تأالق أامام وفاق اŸسسيلة وحتى غياب الهّداف
دراق كان مؤوثرا على القاطرة األمامية التي عانت العجز ‘ خرجتها إا¤
م.م
«Áا قورايا».

اŸناج Òا÷ديد جلو‹ حاضسر ‘ التدريبات

أصسدأء ألرياضسة

أإلثن 29 Úمارسس  2021أŸؤأفق لـ  15شسعبان  1442ه ـ

فهيمة صشبيان اŸرششحة لرئاسشة ال–ادية ا÷زائرية للفروسشية :

«متيجي قام بتزكيتي لقدرأتي وليسس أ’نني قريبته»
‘ رد للسسيدة فهيمة صسبيان أŸرشسحة لسسباق رئاسسة أل–ادية أ÷زأئرية للفروسسية عن تزكيتها
م-ن ق-ب-ل رئ-يسس أل–ادي-ة أŸن-ت-ه-ي-ة ع-ه-دت-ه ﬁم-د م-ت-ي-ج-ي أوضس-حت أن م-ت-يجي قام بتزكيتها
Èÿتها و قدرأتها ‘ رياضسة ألفروسسية و ثقته ألكبÒة ‘ كفاءتها و ليسس لنها قريبته أو Œمعهما
عÓقة عائلية و كشسفت أنها تزوأل رياضسة ألفروسسية منذ خمسس Úسسنة كفارسسة و مسسÒة و أكدت
أن تزكية ألرئيسس لعضسؤ أخر Óÿفته أمر وأرد يحدث كثÒأ ‘ أ÷معيات ألرياضسية .

« ⁄أكن أ’ترشسح لو’ برنا›ي ألÌي»

‘ ذأت ألسسياق أوضسحت ألسسيدة صسبيان أن لديها برنامج قؤي يخدم رياضسة ألفروسسية و يطؤرها
سستكشسف عنه خÓل أشسغال أ÷معية ألنتخابية و أكدت أنها لؤ  ⁄يكن بحؤزتها برنامج قؤي و
ثري ما كانت لتتقدم للÎشسح لرئاسسة أل–ادية .

«كنت مدرسسة بفرنسسا و أزدوأجية أ÷نسسية ’ Áنع ترشسحي قانونيا»

و فيما يخصس ماتدأول ب Úأعضساء أ÷معية ألعامة و أŸرأسسلة ألتي وصسلت أ ¤وزأرة ألشسباب و
ألرياضسة حؤل خدمتها للدولة ألفرنسسية سسابقا و أزدوأجية جنسسيتها كشسفت ألسسيدة فهيمة أنها
أسستفسسرت بؤزأرة ألشسباب و ألرياضسة و ألقانؤن ل Áنع مزدوجي أ÷نسسية من ألÎشسح على رأأسس
جمعية وطنية و من جهة أخرى أوضسحت أنها كانت تشستغل بفرنسسا كمدرسسة وعادت بعدها
للجزأئر ‘ مهمة لتدرسس ‘ أŸدرسسة ألدولية رفقة مدرسس Úجزأئري . Úخولة منصشوري

جوحوتسشو

مÓحة ششراعية

يزيد براشش رئيسش جمعية ابطال مسشتقبل ا÷زائر :

أقوم بتكوين أبطال و و’ية أ◊زأئر تتماطل ‘ منحي أ’عتماد
صس-رح ي-زي-د ب-رأشس رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة أب-طال مسستقبل
أ÷زأئ- -ر ÷ري- -دة أصس -دأء أÓŸعب أن -ه ي -ت -ع -رضس
ل-ع-رأق-ي-ل و ت-ع-ق-ي-دأت ك-بÒة م-ن أج-ل حصس-ؤله على
أعتماد ولية أ÷زأئر حتى يتمكن من ألعمل بطريقة
ق-ان-ؤن-ي-ة و يسس-ت-ف-ي-د م-ن أع-ان-ات أل-دول-ة لأن-ه يزأول
نشس-اط-ه أل-ري-اضس-ي م-ن-ذ سس-ن-ت Úو يقؤم بصسرف
أمؤأل من أمؤأله أÿاصسة من أجل تدريب
و تكؤين ألرياضسيÚ

«دأئرة برأقي ضسيعت ‹
ألوثائق مرت»Ú

«كونت أبطال ﬁلي Úو أفريقي ‘ Úسسنت Úدأخل
مسستودع»

و رغم أنه ل Áلك أعتماد يسسمح له بالسستفادة من أعانات
ألدولة أŸقدمة من ألسسلطات أÙلية و مديرية ألشسباب و
ألرياضسة أل أنه يعمل على تكؤين مصسرع ‘ Úأختصساصس
أ÷ؤجؤتسسؤ و “كن من تكؤين مصسارع Úتؤجؤأ كأابطال
وطني Úو حتى –صسلؤأ على ميدأليات ‘ منافسسات أفريقية
و مع ذلك كشسف أنه ‘ كل مرة يتؤجه للؤلية يطالب فيها
بالعتماد يطلبؤن منه ألعؤدة ألسسبؤع أŸقبل .

«أشسكر أ’–ادية على مسساعدتها»

و م -ن ب Úأل -ع -رأق-ي-ل أل-ت-ي وأج-ه-ت-ه
حتى يق نشساطه ألرياضسي كشسف و ‘ سس- -ي- -اق أخ- -ر أك- -د ي- -زي- -د ب- -رأشس أن أل–ادي- -ة أ÷زأي -ري -ة
برأشس أن أدأرة دأئرة برأقي قامت للجؤجؤتسسؤ و خصس بالذكر نائب رئيسس أل–ادية سسعيد فاسسي
بضسييع وثايق Ãلفه مرتت Úو –مل أنه يسسهل لهم أجرأءأت أŸشساركة ‘ أŸنافسسات و ألسستعرأضسات
ه - -ؤ مسس - -ؤؤول - -ي - -ة أه - -م - -ال ألدأرة أÙلية كما أنه يقدم ÷معيته ألرياضسية دعم مادي يتمثل ‘
أل -ب -دلت أل -ري -اضس -ي -ة (ك -ي -م-ؤن-ؤ) و ي-دف-ع مسس-ت-ح-ق-ات ألك-ل ‘
لقضسايا أŸؤأطني. Ú
ألبطؤلت ألؤطنية ووجه له ألشسكر نظ ÒأÛهؤدأت ألتي يقؤم
خولة منصشوري
بها لتطؤير رياضسة أ÷ؤجؤتسسؤ .

إأطÓق مشسروع مركز –ضس Òوترفيه «كاب م»Ò
قريبا على مسستوى منتزه «ألصسابÓت» بالعاصسمة

سس--ي--ت-م إطÓ-ق مشس-روع إنشس-اء م-رك-ز –ضس Òوت-رف-ي-ه ل-ل-ت-ع-ري-ف
بالرياضسات إŸائية –ت تسسمية «كاب م( »Òرأإسس إلبحر) ،قريبا على
مسس-ت-وى م-ن-ت-زه «إلصس-ابÓ-ت» ب-ا÷زإئ-ر إلعاصسمة ،حسسبما أإفادت به
إ’–ادية إ÷زإئرية للشسرإع .ويدخل هذإ إŸشسروع ‘ إطار إلتطوير
وإلتعريف بهذه إلرياضسة إŸائية على إلصسعيد إلوطني ،وإلذي من
إŸرتقب «أإن يتجسسد قريبا» بعدما تتوصسل إلفيدرإلية «إ ¤إتفاق» مع
رإب-ط-ة إلشس-رإع ل-و’ي-ة إ÷زإئ-ر وك-ذإ م-دي-رية إلشسباب وإلرياضسة
لذإت إلو’ية .من جهة أإخرى ،أإعلنت إ–ادية إلشسرإع عن إمضساء
وشسيك على «إتفاقية شسرإكة مع إÛلسس إلشسعبي إلبلدي للمرسسى»،
وإل-ذي Ãوج-ب-ه-ا سس-ت-ت-مكن ﬂتلف إŸنتخبات إلوطنية للشسرإع «من
إ’سس-ت-ف-ادة م-ن ﬂت-ل-ف إŸرإف-ق إŸائ-ي-ة إل-ت-ي ت-ت-م-ت-ع ب-ه-ا م-نطقة
ت-ام-ن-ف-وسست» ،حسسب ذإت إŸصس-در .وم-ب-اشس-رة ب-ع-د إن-ت-خ-اب-ه رئيسسا
ل-ل-فيدرإلية يوم  14م-ارسس  ،2021شس--رع ﬁم-د ع-زوق م-ب-اشس-رة ‘
Œسس-ي-د ﬂط-ط ع-م-ل-ه ب-ه-دف ت-ط-وي-ر ه-ذه إل-ري-اضسة ،فضس Óعن
’مثل برياضسيي إلنخبة».
إلرغبة ‘ «إلتكفل إ أ

رياضشات تقليدية

 150مشساركا ‘ أŸهرجان ألوطني أل 22
للرياضسات وأأ’لعاب ألتقليدية بو’ية بشسار

شس-ارك ن-ح-و  150ري--اضس-ي-ا ‘ إŸه-رج-ان إل-وط-ن-ي إلـ  22للرياضسات
وإ’لعاب إلتقليدية إمسس إلسسبت ببشسار ،حسسبما أإشسار إليه رئيسس
إ’–ادي--ة إ÷زإئ--ري--ة ل--ه--ذإ إلصس--ن--ف م--ن إل-ري-اضس-ة .وي-ن-ت-م-ي
إلرياضسيون إ 10 ¤رإبطات وأإندية تابعة لو’يات كل من تيزي وزو
وإلشس-ل-ف وبشس-ار وأإدرإر وسس-ع-ي-دة وت-لمسسان وع“ Úوشسنت وتيارت
ومسس-ت-غ-ا Âح-يث يشس-ارك-ون ‘ م-ن-افسس-ات إŸطرق وإلكرة وإÿربقة
وإلسسيق وتسسلق إلنخيل ،مثلما إشسار إليه إلسسيد مÈوك حمزإوي‘ ،
حفل إنطÓق هذإ إŸهرجان على مسستوى كثبان « قورإية « جنوب
بشسار  .وتهدف هذه إلتظاهرة إلتي تنظم Ãبادرة من إ’–ادية
إ÷زإئ-ري-ة ل-ل-ري-اضس-ات وإ’ل-ع-اب إل-ت-قليدية وÃسساهمة من قطاع
إلشسباب وإلرياضسة ،إ ¤توف Òفضساء للتنافسس ‘ مثل هذإ إلصسنف من
’لعاب إلتقليدية
إل-ري-اضس-ات وت-ث-م ÚودÁوم-ة ه-ذه إلرياضسات وإ أ
إلعريقة ،إسستنادإ إ ¤إلسسيد حمزإوي ،إلذي إنتخب ›ددإ على رأإسس
’ل-ع-اب إل-ت-قليدية .ومن بÚ
إ’–ادي-ة إ÷زإئ-ري-ة ل-ل-ري-اضس-ات وإ أ
إŸنافسسات إŸوزعة على إلعديد من إŸرإفق إلتابعة لقطاع إلشسباب
وإل--ري--اضس--ة ،تÈز م--ن--افسس--ة إŸط--رق إل--ت-ي ج-رت إل-ي-وم بسس-اح-ة
إ÷مهورية وسسط مدينة بشسار ،حيث إسستقطبت جموعا غفÒة من
إŸتفرج .Úكما سسيتم تنظيم تظاهرإت ثقافية وفنية ‘ إطار هذإ
إŸهرجان ،إلذي يقام أإيضسا Ãناسسبة إحياء إلذكرى إل ’ 61سستشسهاد
إلعقيد لطفي ورفاقه بجبل بشسار ( 27مارسس .)1960

للعاب القوى
البطولة الوطنية الششتوية أ

خمسس ـ ـ ـ ـ ـة أرق ـ ـ ـ ـ ـام قياسسي ـ ـ ـ ـ ـة وطني ـ ـ ـ ـ ـة ج ـ ـ ـ ـ ـدي ـ ـ ـ ـ ـدة
” –ط-ي-م خ-مسس-ة أأرق-ام ق-ي-اسس-ي-ة وط-ن-ي-ة وأن-ت-زأع ت-أاشسÒتÚ
مؤؤهلت Úإأ ¤مؤنديال فئة أقل من  20سسنة ،خÓل فعاليات
ألبطؤلة ألؤطنية ألشستؤية أللعاب ألقؤى «عبد ألقادر حما،»Ê
أل- -ت- -ي ج- -رت ي- -ؤم- -ي أ÷م- -ع- -ة وألسس- -بتÃ ،ل -عب -أل -ب -اخ -رة
أÙط -م -ة -ألل -ع -اب أل -ق-ؤى بÈج أل-ك-ي-ف-ان (شس-رق-ي أ÷زأئ-ر
ألعاصسمة) وخÓل منافسسات أمسس ألسسبت– ” ،طيم أأربعة
أأرقام قياسسية منهم ثÓثة فقط ‘ أختصساصس  10آألف مشسي.
وجاء ألرقم ألقياسسي أألول عند ألسسيدأت بفضسل ألعدأءة سسعاد
عزي من فريق مشسعل بجاية بزمن قدره ( 46د  59ثا  33جزء)
علما أأن ألرقم ألسسابق ألذي كان بحؤزتها هؤ ( 47د  47ثا و 54
ج - -زء) ‘  2019ب-ب-ج-اي-ة .وع-ن-د أل-ؤسس-طيات ،أ‚زت ميليسسا
تؤلؤم من نادي أأمل بجاية زمنا قدره (49د  09ثا و  80جزء) ‘
ألؤقت ألذي كان ألرقم ألقياسسي ألذي حققته ‘ وقت سسابق :
 49د  41ثا  54جزء وأÙقق ببجاية ‘  .2018وصسرحت
«ألسسباق  ⁄يكن سسه Óبالنسسبة ‹ ،ألنني تنافسست مع رياضسيÚ
من ألكÈيات .أ◊مد لله“ ،كنت من –طيم ألرقم ألقياسسي
وهؤ ما سسمح ‹ بافتكاك تأاشسÒة ألتأاهل أ ¤أŸؤنديال .أآلن

علي مؤأصسلة ألعمل من أجل –ضس Òجيد –سسبا للمنافسسات
ألقادمة» .من جانبه ،حطم سسهيل علؤي من نادي باتنة ،ألرقم
ألقياسسي عندما حقق وقتا قدره  41د  23ثا  34جزء ‘ ،ألؤقت
أل-ذي ك-ان أل-رق-م ألسس-اب-ق ب-ح-ؤزة أل-رأح-ل ع-ث-م-ان شس-ي-با Êمن
ج-م-ع-ي-ة ألم-ن ألؤطني ( 42د  59ث- -ا و  41ج-زء) م-ن-ذ .2018
وأأوضس-ح ع-ل-ؤي «ل-ق-د ح-ق-قت وق-ت-ا رأئ-ع-ا خÓ-ل أل-بطؤلة ،على
أل -رغ -م م -ن أŸن -افسس -ة ألشس -رسس -ة .ع-ل-ي أآلن م-ؤأصس-ل-ة أل-ع-م-ل
لتحقيق أهدأف أخرى» .وبفضسل –طيمهما للرقم ألقياسسي،
ي-ك-ؤن أل-ث-ن-ائ-ي ت-ؤل-ؤم وع-ل-ؤي ،ق-د أق-ت-ط-عا تأاشسÒة ألتأاهل أ¤
ألبطؤلة ألعاŸية لفئة أقل من  20سسنة وأŸقررة من  17أ22 ¤
أأغسسطسس أŸقبل بنÒوبي ألكينية .وجاء ألرقم ألقياسسي أآلخر
‘ رمي أ÷لة (أقل من  20سسنة) ،من طرف ﬁمد رياضس زياد
ري -ج -يشس-ت-ا م-ن ن-ادي سس-ط-ي-ف ،ب-رم-ي-ة ت-ق-در بـ  15م  Î- -و 26
سسنتم ‘ ،Îألؤقت ألذي كان ألرقم ألسسابق هؤ 14.97 :م.Î
و‘ منافسسات أأمسس أ÷معة ،سسجل ألعدأء ألؤأعد ﬁمد علي
قؤأند من أ–اد بسسكرة ،رقما قياسسيا جديدأ لسسباق  600مÎ
أأوأسسط ،بتؤقيت قدره1 :د  14ثا  79ج .من جهته ،أأكد أŸدير

ألفني ألؤطني ،عبد ألكر Ëسسعدو ،أأن بعضس ألعدأئ Úأألوأسسط
ق-د ت-أال-ق-ؤأ بشس-ك-ل «‡ي-ز» .وأع-ت Èسس-ع-دو ‘ تصس-ري-ح ل-ؤك-ال-ة
ألنباء أجزأئرية « أأن ألنتائج ألتي حققها ألعدأؤوون تشس Òأ¤
تأاكيد ألبعضس منهم على علؤ كعبه ،مثل قؤأند وكذأ أأسسامة
شس -رأد .أأرى أأن –ط -ي -م أألرق -ام أل -ق -ي-اسس-ي-ة م-ن ط-رف ه-ؤؤلء
ألشسبان هؤ أأمر جيد وأضساف «عرفت هذه أŸنافسسة سسيطرة
أل -ع -ن -اصس -ر ألشس -اب-ة .أأم-ا أل-ه-دف أŸسس-ط-ر ه-ؤ م-ت-اب-ع-ة ه-ؤؤلء
ألرياضسي Úألذين Áثلؤن مسستقبل ألعاب ألقؤى» .وشسارك 406
عدأء من بينهم  184عدأءة ‘ هذه ألبطؤلة ألؤطنية ألشستؤية
لصسنفي أأقل  20عاما و أألكابر ،حيث ” تنظيم  34أختصساصسا
ل -ت -حضس ÒأألوŸب -ي -اد .وي-ن-ت-م-ي أل-ع-دأؤوون أŸشس-ارك-ؤن إأ31 ¤
رأبطة ،حيث تتؤفر رأبطة أ÷زأئر ألعاصسمة على أأك Ìعدد
من أŸشساركÃ Úجمؤع  163عدأء من بينهم  69عدأءة .و–مل
هذه ألبطؤلة أسسم أŸرحؤم «عبد ألقادر حما »Êألذي كان
أأحد أأ›اد ألعاب ألقؤى أ÷زأئرية ‘ أألربعينات ،حيث تؤج
ب-ل-قب ب-ط-ل شس-م-ال إأف-ري-قيا عام  1947ب-ت-ؤنسس ‘ أخ-تصساصسه
أŸفضسل  3.000م مؤأنع».

نافذة على التاريخ

مباريات «اÿضضر» منذ السضتقÓل
(ا◊لقة الثامنة والتسسعون)
إاعداد :كر Ëمهدي
^ عناصسر اŸنتخب
الوطني التي لعبت
أاول مباراة لها بعد
ا’سستقÓل
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’خÒة قبل
سسنتوقف ‘ حلقة اليوم عن اŸواجهة الودية الثالثة وا أ
تنقل اŸنتخب الوطني إا ¤جنوب إافريقيا للمشساركة ‘ نهائيات كاسس
العا ،2010 ⁄وعلى غرار مواجهة ايرلندا الشسمالية ،واجه اŸنتخب
’Ÿانية ،وانتهت بفوز
’ماراتي Ãدينة نورنبورغ ا أ
الوطني نظÒه ا إ
ا÷زائر بهدف لصسفر.
ترى ماذا قال بشسأانها اŸدرب رابح سسعدان قبل وبعد أاجرائها؟ ،وكيف
بدت اŸباراة ‘ منظور الÓعب› Úيد بوقرة وكر ËزياÊ؟ ،وكيف
“كنت العناصسر الوطنية من –قيق الفوز بهدف وقعه الÓعب كرË
زيا Êمن ضسربة جزاء ،كل هذا Œدوه ‘ حلقة هذا العدد،
فرحلة سسعيدة إا ¤دهاليز تاريخ مباريات
اŸنتخب ا÷زائري.
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قبل اŸباراة

رابح سسعدان :

« ل تهمنا نتيجة اإلمارات»

وصص- -ف راب- -ح سص- -ع- -دان م -درب اŸن -ت -خب
ا÷زائ-ري م-ب-اراة م-ن-ت-خب اإلم-ارات ال-تي
جرت يوم  6جوان Ã 2010دينة نورنبورغ
األŸان-ي-ة بـ«ال-ت-م-ري-ن» ال-ذي ي-دخل ضصمن
الÈن-ام-ج اإلع-دادي ال-ع-ام ل-ن-ه-ائيات كأاسس
العا 2010 ⁄التي جرت ‘ صصائفة بجنوب
أافريقيا .ويبدو أان سصعدان أاراد اسصتباق أاي
«عاصصفة ﬁتملة» ،وفضصل التخلصس من أاي
ضص-غ-ط ق-د تسص-ب-ب-ه م-ب-اراة اإلمارات الودية
من دخول اŸنافسصة الرسصمية ،لذلك ترك
اإلنطباع بأان النتيجة ‘ هذه اŸباراة ل
تهمه بقدر ما يهمه البحث عن اإلنسصجام و
ال -ت-نسص-ي-ق ب Úخ-ط-وط اŸن-ت-خب ال-ثÓ-ث-ة،
رغم أان الكث Òمن ا÷زائري“ Úنوا الفوز
^
ق -ب -ل السص -ف -ر إا ¤م -دي-ن-ة دي-رب-ان ب-ج-ن-وب
أاف -ري -ق-ي-ا م-ك-ان إاق-ام-ة اŸن-ت-خب .ون-ق-لت
القناة اإلذاعية األو ¤ا÷زائرية عن سصعدان قوله إانه
م -ت -ف -ائ -ل Ãردود اŸن -ت -خب ‘ ج-ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا ،وأان
األم-ور تسص Òع-ل-ى م-ا ي-رام خ-اصص-ة ب-ع-د ع-ودة غ-ال-ب-ي-ة
ال Ó-ع -ب ÚاŸصص -اب Úإا ¤ال -ت -دري-ب-ات ا÷م-اع-ي-ة ع-دا
اŸدافع حبيب بلعيد الذي يعا Êمن آالم تتطلب من
ا÷هاز الفني عدم اŸغامرة به إا ¤غاية شصفائه التام.
زيا( Êوسسط ميدان اŸنتخب ا÷زائري)

^ كر ËزياÊ
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صصاحب
الـ 20عاما ،وحول الكرة إا¤
ضصربة ركنية .واسصتمر تقدم
ا÷زائ-ر ب-ه-دف ن-ظ-يف إا¤
ان أاط -ل -ق ا◊ك -م صص-ف-ارت-ه،
معلنا نهاية اŸباراة الودية
ب ÚاŸن- -ت -خ -ب Úال -ع -رب -يÚ
ورغ- -م ه- -ذا
الشصقيقÚ
اŸسص- - -ت- - -وى غ ÒاŸق- - -ن- - -ع
ل-ل-م-ن-ت-خب ا÷زائ-ري الذي
“ي -ز م -رة ج -دي-دة ب-ال-ع-ق-م
ال-ه-ج-وم-ي وعدم التسصجيل،
’مارات
ا÷الية ا÷زائرية بأاŸانيا حضسرت بقوة لقاء ا÷زائر وا إ
اعرب اŸدرب رابح سصعدان
عن رضصاه عما قدمه رجاله
أافضصل من نظÒه اإلماراتي الذي كان ندا قويا وجاراه
‘ ك -ل شص -يء ه -ج -وم -ا ودف-اع-ا وف-رصص-ا ‚ح ا◊ارسس خصصوصصا على صصعيد األداء ا÷ماعي واللياقة البدنية،
ا÷زائري فوزي شصاوشصي ‘ التصصدي لها خصصوصصا من مشصÒا إا ¤ان -ه ي -أام -ل Ãع -ا÷ة ج -م -ي -ع ال-ث-غ-رات ق-ب-ل
الركÓت ا◊رة التي نفذها بدقة اŸتخصصصس سصبيت مواجهة سصلوفينيا ‘ اŸباراة األو 13 ‘ ¤جوان أامام
خاطر .و ⁄يكن الفوز سصه Óعلى اإلطÓق رغم مؤوازرة اŸنتخب السصلوفيني.
ن-ح-و  16أال-ف مشص-ج-ع ج-زائ-ري ،ول-ول اح-تسص-اب رك-ل-ة
حول اŸباراة
Ú
جزاء من كرة ارتطمت بيد احد الÓعب Úالماراتي
^ دقت وسصائل اإلعÓم ا÷زائرية ناقوسس اÿطر بعد
لكانت النتيجة سصلبية ⁄ .تقل حماسصة لعبي ا÷زائر األداء اŸتواضصع الذي قدمته العناصصر الوطنية امام
«مطالبون بهزم المارات»
مع بداية الشصوط الثا ،Êفاÿضصر واصصلوا رحلة البحث اŸنتخب اإلماراتي ،وأاجمعت على ان أاداء اŸنتخب
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المارات باŸهمة ،مشصددا على ضصرورة
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بضص -رورة ت-دارك ك-ل األخ-ط-اء وال-ن-ق-ائصس ق-ب-ل ف-وات
م-ع-ن-وي-ات الÓ-ع-ب Úق-ب-ل ال-ت-ن-ق-ل إا ¤ج-ن-وب إافريقيا .لسص-ت-غÓ-ل الن-دف-اع ال-ه-ج-ومي للجزائر ،و‘ الدقيقة
الـ 48سصدد سصبيت
خ-اط-ر ك-رة ق-وي-ة
تصصدى لها فوزي
شصاوشصي باقتدار.
واح- -تسصب ح- -ك -م
اŸب- - -اراة رك - -ل - -ة
ج- - -زاء لصص- - -ال- - -ح
ا÷زائ - - - - - - - - -ر ‘
ال- -دق- -ي -ق -ة الـ،50
ب - -ع - -دم - -ا Ÿسصت
ال- - - - -ك- - - - -رة ي - - - -د
اإلماراتي خاطر،
^ رابح سسعدان وصسف مباراة ا’مارات
وسص-دده-ا ب-ن-ج-اح
بالتدريبية
،
ك - - - -ر Ëزي - - - -ا Êاألوان.
ﬁرزا ال - -ه - -دف ^ مواجهة اإلمارات هي آاخر مباراة لعبها اŸنتخب
األول ،وأاه - - - - - -در ا÷زائري قبل انطÓق مونديال جنوب أافريقيا.
ف- -يصص- -ل خ- -ل- -ي- -ل ^ ك- -انت اإلم- -ارات ق- -د ح- -ق- -قت ‘ اŸب -اراة ال -ودي -ة
ف - - -رصص- - -ة إادراك السص-اب-ق-ة ف-وزا ع-ل-ى م-ن-ت-خب م-ول-دوفا بنتيجة (،)2-3
ال- - - -ت- - - -ع - - -ادل ‘ بينما خسصرت ا÷زائر أامام أايرلندا ( ،)0-3وهذا األمر
ال- -دق -ي -ق -ة الـ ،64أاق- -ل- -ق مشص- -ج -ع -ي «اÿضص -ر» ،خ -اصص -ة بسص -بب ال -ع -ق -م
ب- - -ع- - -دم - -ا كسص - -ر التهديفي للفريق الذي سصقط أايضًصا وديا أامام صصربيا
^ لقطة من مباراة ا÷زائر وا’مارات
مصص -ي -دة ال-تسص-ل-ل بالنتيجة نفسصها.
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^ حضص- -ر ل- -ق- -اء ا÷زائ- -ر واإلم- -ارات ع- -دد ك -ب Òم -ن
ج - -اءت تصص - -ري - -ح- -ات الÓ- -عب ك- -ر Ëزي- -ا Êإلح- -دى شصاوشصي ،لكنه فشصل ‘ التحكم بالكرة
اÓÛت الفرنسصية ،بقوله « بعد تعرضصنا لنهزام Úال -ت -ي اب -ت -ع -دت ع -ن -ه ل -ت -ذهب ‘ ي -دي
أام-ام صص-رب-ي-ا واي-رل-ن-دا الشص-م-ال-ي-ة بنفسس النتيجة  ،0/3ا◊ارسس ا÷زائري بكل سصهولة .وباغت
علينا بتحقيق الفوز على اŸنتخب اإلماراتي ،فحتى بعدها زيا ÊاŸرمى اإلماراتي بضصربة
وان ك- -ان ه- -ذا األخ Òاق- -ل مسص- -ت -وى م -ن اŸن -ت -خ -ب Úح -رة م -ب -اشص-رة ‘ ال-دق-ي-ق-ة الـ ،65ل-ك-ن
السصابق Úإال أان ذلك ل يقلل من قوة هذا اŸنتخب ،ا◊ارسس حولها إا ¤ضصربة ركنية ،وكرر
وعلينا اسصتغÓل جميع الفرصس للتسصجيل ،حتى ل ‚د خ -اط -ر تسص -دي -دات -ه الصص -اروخ -ي-ة ع-ل-ى
أانفسصنا ‘ مونديال جنوب إافريقيا ‘ حرج من انعدام اŸرم -ى ا÷زائ -ري ‘ ال -دق -ي-ق-ة الـ،69
األهداف ‘ اŸباريات الودية».
ل -ك -ن شص -اوشص -ي تصص -دى ل -ل -ك -رة ال -ق-وي-ة
 3جوان 2010
وأامسصك بها على مرت .Úوتأالق شصاوشصي
‘ الدفاع عن مرماه ‘ الدقيقة الـ،77
ا÷زائر  1اإلمارات 0
ح- -ق -ق م -ن -ت -خب ا÷زائ -ر ف -وزا ه -زي  Ó-ع -ل -ى ن -ظÒه بعدما تصصدى لتسصديدة سصعيد اÿطÒي
اإلماراتي  ‘ 0/1اŸباراة الودية التي أاقيمت ‘ مدينة ال -ه -ارب م -ن ال-رق-اب-ة ال-دف-اع-ي-ة داخ-ل
ن -ور‰ب -ورغ األŸان -ي -ة ‘ إاط -ار اسص -ت-ع-دادا ل-ن-ه-ائ-ي-ات منقطة ا÷زاء ،ليحول الكرة إا ¤ضصربة
م-ون-دي-ال ج-ن-وب إاف-ري-قيا  ،2010وسص -ج -ل ك -ر Ëزي-ا Êركنية .وانقذ ا◊ارسس اإلماراتي على
ال -ه-دف ال-وح-ي-د ‘ ال-دق-ي-ق-ة الـ 51م -ن ضص-رب-ة ج-زاء خسص- -ي- -ف شص- -ب- -اك- -ه م- -ن ه- -دف ث -ان ‘
مشصكوك ‘ أامرها .و ⁄يقدم اŸنتخب ا÷زائري أاداء ال-دق-ي-ق-ة الـ ،81ب -ع -دم -ا تصص -دى ل -ل-ك-رة
^ كر Ëزيا Êمسسجل الهدف الوحيد امام ا’مارات
ال -ق -وي -ة ال -ت-ي سص-دده-ا ري-اضس ب-ودي-ب-وز

اŸشصجعÚ
ا÷زائ- - -ري ،Úوك- - -ان أاداء «اÿضص- - -ر»
األك Ìقوة من نظÒه اإلماراتي على صصعيد اÙاولت
ال -ه -ج-وم-ي-ة ع-ل-ى اŸرم-ى خÓ-ل الشص-وط األول ،إال ان
ا÷زائري Úظلوا صصائم Úعن تسصجيل األهداف.
^ اعتمدت ا÷زائر ‘ اŸباراة الودية األخÒة على
امتÓك الكرة والتمريرات القصصÒة وإاطÓق الكرات
ال -ع -رضص -ي -ة ب-واسص-ط-ة زي-ا Êوم-ط-م-ور ،ب-ح-ث-ا ع-ن ف-وز
م- -ع -ن -وي ق -ب -ل السص -ف -ر إا ¤ج -ن -وب إاف -ري -ق -ي -ا ÿوضس
م -ن -افسص -ات اÛم-وع-ة ال-ث-ال-ث-ة ،ال-ت-ي تضص-م ال-ولي-ات
اŸتحدة األمريكية وسصلوفينيا وا‚لÎا.
^  ⁄تتضصح اÿطورة الهجومية للمنتخب اإلماراتي،
الذي ظلّ لعبوه على اسصتعداد للتصصدي لÓخÎاقات
ا÷زائ- -ري- -ة ،ول- -عب ت -راج -ع «األب -يضس» دورا ك -بÒا ‘
تشصجيع «اÿضصر» على مواصصلة ضصغطهم الهجومي.
رابح سسعدان:

« لياقة الÓعب Úطمأانتني»

اأع -رب راب -ح سص -ع -دان م -درب اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي ع-ن
سصعادته ،ألداء الÓعب ‘ ÚاŸباراة الودية ضصد منتخب
اإلم-ارات ال-ع-رب-ي-ة اŸت-ح-دة ،ب-ق-ول-ه ‘ تصص-ري-ح ل-قناة
ا÷زيرة الرياضصية إان أاداء لعبيه كان أاهم بالنسصبة له
من نتيجة اŸباراة ،كما أاشصار إا ¤أان اŸنتخب الوطني
ظ -ه -ر ب -ل -ي -اق -ة ج -ي -دة ،ب-ال-رغ-م م-ن أان-ه سص-ي-ح-ت-اج إا¤
روت-وشص-ات ن-ه-ائ-ي-ة ق-ب-ل ان-طÓ-ق م-ب-اريات اŸونديال.
وباŸقابل اأوضصح الشصيخ أان اÿطة التي سصينتهجها يوم
األحد ضصد سصلوفينيا سصتكون ﬂتلفة ،كما  ⁄يخف أان
ه -ن-اك صص-ع-وب-ات ال-ت-ي وضص-ع-ه-ا اŸن-ت-خب اإلم-ارات-ي،
معتÈا اأن األخ Òلديه مسصتوى عا‹ خاصصة ‘ الدفاع
والهجوم .اأما عن العناصصر ا÷ديدة ،فقد أاكد اŸدرب
الوطني أانها سصتكون مسصتقبل ا÷زائر ‘ اŸنافسصات
الدولية اŸقبلة ،سصواء كأاسس إافريقيا أاو مونديال .2014
زه Òجلول (مسساعد مدرب اŸنتخب
الوطني):

«سضعدان كان صضائبا ‘ اختياره للجدد»

اأشصار مسصاعد اŸدرب الوطني ،آانذاك زه Òجلول ،إا¤
أان الفوز ضصد اإلمارات وديا أامسس ،سصيكون مهما جدا
ب-ال-نسص-ب-ة Ÿع-ن-وي-ات الÓ-ع-ب ،Úق-ب-ل اÿوضس ‘ غ-مار
اŸونديال ،معلنا ‘ نفسس الوقت أان اŸباراة خلت من
اإلصصابات ،وهو الشصيء ا÷يد من اللقاء ،مضصيفا أان
سصعدان اأحسصن الختيار باسصتدعائه للعناصصر ا÷ديدة،
التي تعد باألحسصن مسصتقب.Ó
بودبوز(مهاجم اŸنتخب الوطني ا÷زائري) :

«فوزنا باŸباراة كان أاهم من مشضاركتي كأاسضاسضي»

ع Èرياضس بودبوز الذي كان يلعب ‘ تلك الفÎة لنادي
سص -وشص -و ال -ف -رنسص -ي وال-وج-ه واح-د ال-وج-وه ا÷دي-ة ‘
التشصكيلة الوطنية ‘ تلك الفÎة  ،عن فرحته بالفوز
الذي حرر زمÓءه بعد عزوف عن النتصصارات،
فبالرغم من مشصاركته ‘ ربع السصاعة األخ‘ Ò
مباراة اإلمارات الودية ،إال أانه أاكد أان اŸهم هو
ال-ف-وز وال-ل-عب ا÷م-اع-ي ،مضص-ي-ف-ا أان ا◊ماسس
يسصود اÛموعة ،كونه “كن من النسصجام ‘
مدة قياسصية مع زيا Êورفقائه.
›يد بوڤرة(مدافع اŸنتخب الوطني
ا÷زائري) :

«الفوز ضضد اإلمارات مهم للمعنويات «

قال ›يد بوڤرة ،صصخرة دفاع «اÿضصر» ‘
ت -لك ال -فÎة ال -ذي ك -ان ي-ل-عب ل-ن-ادي غÓ-سص-ك-و
را‚رز السصكتلندي ،إان الفوز على اŸنتخب
الم -ارات -ي م -ف -ي -د ل-ل-م-ع-ن-وي-ات ،ق-ب-ل ان-طÓ-ق
اŸونديال ،مرجعا سصبب فوز «اÿضصر» بهدف
يتيم ضصد اإلمارات ،إا ¤شصدة ا◊رارة ،مؤوكد أان
م -ن -اخ ج -ن -وب إاف -ري -ق -ي -ا سص -يسص-اع-د اŸن-ت-خب
 ...يتبع
الوطني كثÒا.
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إاعداد :كر Ëمهدي

’مريكية من الفيتنام؟
متى انسسحبت الؤ’يات اŸتحدة ا أ
ا÷ؤاب سستتعرفؤن عليه ‘ ركن حدث ‘ مثل هذا اليؤم ،وقبل
ذلك ’ ،تنسسؤا Ãراسسلتنا ع ÈاŸؤقع ا’لكÎو Êالتا‹:
 ،maddikarim@gmail.comفمؤاضسيعكم تنؤر صسفحتنا
وانتقاداتكم تزيد من عزÁتنا لنكؤن عند حسسن ظنكم ،وكما
تعؤد” ‘ كل عدد ،نبدأا صسفحتنا على بركة الله بدعاء اليؤم.

السسؤؤال :ضسد من خسسر
فريق نصسر حسس Úداي نهائي
كاسس الكؤؤوسس ا’فريقية سسنة
1978؟
ا÷ؤاب :خسسر فريق نصسر حسسÚ
داي نهائي كاسس الكؤووسس ا’فريقية
سس- -ن- -ة  ،1978ام- - -ا ن- - -ادي ح - -وري - -ا
ك-ون-اك-ري ال-غ-ي-ن-ي ،بسس-ق-وطه ذهابا
Ãل -عب  5ج-وي-لية  1/3وإاي-اب-ا 1/2
بكوناكري.

ـ اقرأا واعتÈ

^ اكسسب الرزق ا◊Óل وإاياك وا◊رام
 ،واجتنب سسؤؤال الناسس  ،والتجارة خÒ
من الؤظيفة  ،وضسارب Ãالك واقتصسد
‘ اŸعيشسة .
^ ال--بسس وسس--ط-ا’ ،ل-ب-اسس اÎŸف Úو’
لباسس البائسس، Úو’ تشسهر نفسسك بلباسس
 ،وكن كعامة الناسس.
^ ’ ت--غضسب ف-إان ال-غضسب ي-فسس-د اŸزاج
وي-غ Òاÿل-ق ويسس-يء ال-عشس-رة ويفسسد
اŸؤدة ويقطع الصسلة .
^ سسافر أاحيانًا لتجدد حياتك وتطالع
ع-ؤا ⁄أاخ-رى وتشس-اه-د م-ع-ا ⁄جديدة
وبلدانًا أاخرى  ،فالسسفر متعة.
^ احتفظ Ãذكرة ‘ جيبك ترتب لك
أاع-م-الك  ،وت-ن-ظ-م أاوق-اتك  ،وت-ذكرك
Ãؤاعيدك  ،وتكتب بها مÓحظاتك.
^ ابدأا الناسس بالسسÓم وحيهم بالبسسمة
وأاع-ره-م ا’ه-ت-م-ام ل-ت-ك-ن ح-ب-ي-باً إا¤
قلؤبهم قريبًا منهم.
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مارسس:

 - 1790جون تايلر ،رئيسس الو’يات اŸتحدة العاشسر.
 - 1927جون روبرت ف ،Úعا ⁄أادوية إا‚ليزي حاصسل على
جائزة نوبل ‘ الطب عام .1982
ﬁ - 1929مد بن صسالح العثيم ،Úرجل دين سسعودي.
 - 1941ج-وزي-ف ت-ي-ل-ور ،ع-ا ⁄ف-ي-زي-اء أام-ري-ك-ي ح-اصس-ل على
جائزة نوبل ‘ الفيزياء عام .1993
 - 1942كينيتشسي أاوغاتا‡ ،ثل أاداء صسوتي يابا.Ê
 - 1943جون ميجور ،رئيسس وزراء اŸملكة اŸتحدة.
 - 1955برندان غليسسون‡ ،ثل أايرلندي.
 - 1957كرسستوفر ’مبÒت‡ ،ثل فرنسسي.
 - 1968يوسسكي كورودا ،كاتب نصسوصس أا‰ي يابا.Ê
 - 1972روي كوسستا’ ،عب كرة قدم برتغا‹.
جونيتشسي سسوابي‡ ،ثل أاداء صسوتي يابا.Ê
 - 1973م - -ارك أاوف - -رم - -ارسس’ ،عب ك- -رة ق- -دم ه- -ول- -ن- -دي
وسسيباسستيانو سسيفيليا’ ،عب كرة قدم إايطا‹.
 - 1980اأ’م Òحمزة بن ا◊سس ،Úو‹ عهد اŸملكة اأ’ردنية
الهاشسمية السسابق.
ﬁ - 1984مد البوعزيزي ،شساب تونسسي أاشسعل الثورة ضسد
حكم الرئيسس زين العابدين بن علي.
 - 1986سسيلفان إابانكسس بليك’ ،عب كرة قدم إا‚ليزي.
 - 1989جاÁسس تومكنز’ ،عب كرة قدم إا‚ليزي.

ﬁمود قندوز

شساءت الصسدف ان انتقال ﬁمود قندوز
اإ ¤ال -نصس -ري-ة ب-ع-د فشس-ل السس-ي-اسس-ة ال-ت-ي
انتهجها مسسÒوا هذا الفريق ‘ منتصسف
السس-ب-ع-ي-ن-ي-ات ب-اسس-ت-ق-دام-ه-م ل-لعد Ëمن
الÓ- -ع- -ب Úك -ان -وا ‘ ن -ه -اي -ة مشس -واره -م
الكروي نذكر على سسبيل اŸثال كل من
ﬂت- - -ار ك- - -ا’م وحسس- - -ن ’Ÿاسس ،وه - -ي
السسياسسة التي كادت ان ترمي بالنصسرية
اإ ¤جحيم الدرجة الثانية ،وهو الفريق
ال- -ذي  ⁄يسس- -ب- -ق ل -ه آان -ذاك وان ل -عب ‘
القسسم الوطني الثا ،Êفتم ا’عتماد على
الشسباب ،ا’مر الذي مكن ﬁمود قندوز
من فرضس مكانته ،فبعد ان تسساءل أانصسار
النصسرية عن ذلك الشساب الطويل القادمة
ال -ذي ق-دم إا ¤ف-ري-ق-ي-ه-م و ⁄يسس-ب-ق وان
سسمعوا عنه من قبل ،راح يعرفهم بنفسسه
ب-ط-ري-ق-ت-ه اÿاصس-ة بل بطريقة الÓعبÚ
الكبار ،وذلك بأادائه اŸميز الذي ابهر كل
الفني Úآانذاك.
حب أانصسار النصسرية للقادم إا ¤فريقيهم
ﬁم -ود ق -ن -دوز ك -ان ي -زداد م -ن ق -اء إا¤
ل -ق-اء ،وب-ع-د ان ت-ي-ق-ن-وا ان ال-غ-ريب ف-عÓ-
Áوت على فريقهم ،راحوا يطلقون عليه
اسسم « اÛاهد» وهو ا’سسم الذي ك‘ È
قلب ﬁمود قندوز ،ا’مر الذي مكنه من
لفت أانظار اŸدرب الوطني رشسيد ﬂلو‘ مباشسرة بعد تتويج اŸنتخب الوطني باŸيدالية الذهبية لدورة
يتبع...
اأ’لعاب اŸتوسسطية التي جرت ببÓدنا عام .1975

ــــــ ضسف Ÿعلؤماتك ؟ ــــــــــ

^ أاشسعة الليزر أاقوى من أاشسعة الشسمسس بأاربع مرات
^ اللغة اŸالطية هي أاك Ìاللغات تأاثراً باللغة العربية
^ العن Èيسستخرج من أامعاء حوت العن Èوهو مادة قيمة ‘ صسناعة العطور
^ زرقاء اليمامة كانت تبصسر الشسيء من مسسÒة ثÓثة أايام
^ أاول من أاشساروا إا ¤تفتيت ا◊صسى ‘ اŸثانة هم اأ’طباء العرب
^ الرأارأاة  -تعني –ريك العين Úو إادارتهما لتسسديد النظر على الهدف
^ ا÷اذبية على القمر تسساوي سسدسس ا÷اذبية على اأ’رضس

إابتسسم معنا

قال الزوجة لزوجها «هذه الورقة اللي ‘ جيب بدلتك ومكتوب عليها «سسوسسو»؟؟»
الزوج« :يا بنت ا◊Óل ،هذه أاسسم ا◊صسان الذي أاشسجعه ‘ السسباق!».
الزوجة صسدقته وراحت ◊الها -بعد أاسسبوع ،الزوج قاعد ‘ أامان الله يقرا ا÷رنان،
وفجأاة جات زوجته وضسربته بالغطا على رأاسسه !! الزوج« :خ Òيازوجتي العزيزة «.
الزوجة«:حصسانك على التليفون»!!.

اليؤم
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رقم اليؤم:

Áث-ل ه-ذا ال-رق-م ع-دد اŸن-ت-خ-ب-ات ال-ت-ي
سستشسارك ‘ نهائيات كاسس ا· افريقيا
اŸق -ب -ل -ة ب-ال-ك-امÒون ،وه-و ن-فسس ال-ع-دد
ال- -ذي شس- -ارك ‘ ال -دورة ا’خÒة Ãصس -ر
وتوج بلقبها اŸنتخب الوطني ا÷زائري.

يسس -ت-ط-ي-ع ا’‚ل-ي-زي بÒسس-ي إادواردز أان
ي- -ق- -ل- -د أاصس -وات ا◊ي -وان -ات وا◊شس -رات
وال -ط -ي -ور  ،واسس -ت -ط -اع وه -و إاب-ن ال-ث-ال-ث-ة
والسس- -ب- -ع Úم- -ن ع- -م -ره أان ي -ق -ل -د صس -وت
ث- -م -ا‰ائ -ة صس -وت م -ن أاصس -وات ال -ط -ي -ور
اıتلفة.
ومن غريب ماجرى أان أاصسدقاءه أاخذوه
‘ رح- -ل- -ة ا ¤ج -ب -ال أام -ري -ك -ا ل -يشس -اه -د
اŸناظر ا÷ميلة الرائعة  ،ونزل ا÷ميع
م -ن السس -ي -ارة  ،وخ -ط -ر ‘ ب-ال-ه أان ي-ط-ل-ق
صس-وتً-ا ك-أاصس-وات ال-دب-ب-ة ول-ك-ن-ه جنى على
نفسسه  ،إاذ أانه عندما عاد شساهدهم وهم
يهربون بالسسيارة !.

ـــــــ تصسريح اليؤم ــــــــــ

«ي -جب ع-ل-ى
ا÷ميع
ال -دف -ع ن -ح -و
اأ’م - -ام .لسست
رج-ل سس-ي-اسس-ة.
أانا رياضسي .من
ج -ه -ت -ي ،أاسس -ع-ى
ب - -ذل أاقصس- -ى م- -ا
Áكن من جهد ،و
ن - - - - -فسس الشس - - - - -يء
ل Ó-ع -ب .Úل -ك -ل واح-د
مسس -ؤوول -ي -ت -ه ،و ع -ل -ي-ن-ا ع-دم
الغوصس ‘ أالعاب خطÒة...
الشس- - -عب ا÷زائ - -ري ي - -درك
حقيقة اأ’مور ،وكل ما يحدث،
أانا رياضسي ولسست سسياسسيا».
جمال بلماضسي (مدرب
اŸنتخب الؤطني لكرة القدم)
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مارسس:

 - 1430ا÷يشس العثما Êبقيادة مراد الثا Êيقتحم مدينة سسالونيك.
 - 1549تأاسسيسس مدينة سسالفادور ،باهيا ،لتكون أاول عاصسمة للÈازيل.
 - 1632ت -وق -ي-ع م-ع-اه-دة سس-ان جÒم-ان ال-ت-ي أاع-ادت ك-ي-بك إا ¤السس-ي-ط-رة
الفرنسسية بعد أان سسيطر عليها اإ’‚ليز ‘ سسنة 1629م.
 - 1638اŸسستعمرون السسويديون يؤوسسسسون أاول مسستوطنة أاوروبية ‘ و’ية
ديÓوير ،وسسموها السسويد ا÷ديدة.
 - 1792مقتل ملك السسويد غوسستاف الثالث بعد إاصسابته برصساصسة ‘ ظهره
‘ حفلة تنكرية ‘ منتصسف الليل ‘ دار اأ’وبرا اŸلكية ‘ سستوكهو،⁄
ويخلفه غوسستاف الرابع أادولف.
 - 1945ا÷يشس اأ’مريكي يسستو‹ على مدينة فرانكفورت وذلك خÓل
تقدمة إا ¤الشسرق خÓل ا◊رب العاŸية الثانية.
 - 1967فرنسسا تدشسن أاول غواصسة نووية لها.
 - 1973الو’يات اŸتحدة تنسسحب من فيتنام بعد أان فقدت نحو  50000من جنودها.
 - 1974مسسبار ناسسا ماري 10 Ôيعت Èأاول مسسبار فضسائي يحلق فوق كوكب عطارد.
 - 1998اغتيال القائد القسسامي الفلسسطيني ﬁيي الدين الشسريف.
 - 2002الفتاة الفلسسطينية آايات اأ’خرسس تفجر نفسسها ‘ متجر بالقدسس الغربية.
 - 2008انعقاد القمة العربية الدورية ‘ دمشسق وسسط تخفيضس  9دول
Ÿسستوى “ثيلها بالقمة ومقاطعة لبنان.
 - 2010هجوم Úانتحاري ‘ Úقطاري أانفاق ‘ موسسكو يؤوديان إا ¤مقتل
 38شسخ ًصسا على اأ’قل.
 - 2012عقد القمة العربية ‘ بغداد.
 - 2015ت -ن -ظ -ي -م مسسÒة دول -ي -ة Ÿن -اهضس -ة اإ’ره-اب ‘ ت-ونسس ال-ع-اصس-م-ة
Ãشساركة حوا‹  30من قادة العا ⁄وذلك بعد هجوم متحف باردو.
 - 2016اختطاف طائرة تابعة Ÿصسر للطÒان وهبوطها ‘ قÈصس.
 - 2017تÒيزا ماي رئيسسة وزراء بريطانيا تطالب البدء بتنفيذ انسسحاب
اŸملكة اŸتحدة من ا’–اد اأ’وروبي وذلك اسستناداً إا ¤اŸادة  50من
معاهدة لشسبونة ‘ رسسالة إا ¤دونالد توسسك رئيسس اÛلسس اأ’وروبي.
انطÓق أاعمال القمة العربية الثامنة والعشسرين ‘ منطقة البحر اŸيت ‘
اأ’ردن Ãشساركة معظم القادة العرب.

كلمة «ماراتون»

اصس-ل ك-ل-م-ة م-ارات-ون ،وال-تي تطلق
على السسباقات الطويلة ‘ العاب
القوى ،هي اسسم سسهل كب ‘ ÒبÓد
اليونان قطعه جندي باسسل كي ينقل خ Èانتصسار ا÷يشس الذي ينتمي
إال-ي-ه إا ¤ق-ائ-ده صس-ائ-حً-ا ل-ق-د ان-تصس-رن-ا .وع-ن-د ال-وصس-ول ل-ف-ظ أان-فاسسه
اأ’خÒة وخر صسريعًا .وكان ذلك عندما انتصسر ميتياد على الفرسس
سسنة  491ق.م .واŸسسافة التي قطعها هذا ا÷ندي أاو طول سسهل
اŸاراتون هي  42،195كم وقد اعتمدت بوصسفها مسسافة السسباق
اŸعروف اآ’ن بهذا ا’سسم .لكنها اختصسرت إا 40 ¤كم ح Úأادخلت
‘ اأ’ل -ع -اب اأ’وŸب-ي-ة ع-ام  .1896ث-م أاع-ي-د اع-ت-م-اد ال-رق-م السس-ابق
ابتداءاً من أاوŸبياد لندن  .1908و ⁄تشسارك النسساء ‘ هذا السسباق إا’
‘  27جويلية .1970

^ ه -ل ت -ع -ل -م أان الÓ-عب الÈازي-ل-ي
بيلي يلقب با÷وهرة السسوداء.
^ هل تعلم أان مصسر هي أاول دولة
ع- -رب- -ي- -ة شس -اركت ‘ دورة اأ’ل -ع -اب
اأ’وŸبية.
^ هل تعلم أان ‘ لعبة التنسس تعد
النقطة اأ’و ¤بـ  15والثانية كذلك
وال-ث-الثة  10وع-ن-دم-ا يصس-ل ›م-وع
ال-ن-ق-اط  40تصس-ب-ح ال-ن-ق-ط-ة التالية
نقطة الفوز
^ هل تعلم أان أاول بلد طبق الطريقة
الدفاعية فى كرة القدم الكاتناشسيو

هو ايطاليا .
^ هل تعلم أان اسسكوبار هو ا◊ارسس الذي سسجل عن طريق اÿطأا فى
مرمى فريقه فى مونديال 1994
^ هل تعلم أانه ‘ عام  1904أاسسسست منظمة ال  ‘ FIFAفرنسسا.
^ هل تعلم أان نصسف سسكان الكرة اأ’رضسية يشسجعون لعبة كرة القدم

ــــــــ كلمات ومعا Êـــــــ

^ من السسهل أان –ب الناسس ولكن من الصسعب أان  ÈŒالناسس على حبك.
^ النفوسس القوية ’ تعرف اليأاسس.
^ إاذا أاردت أان تعيشس سسعيداً إانزع ا◊قد من قلبك.
^ الصسحة مثل اŸال ’ تعرف قيمتها إا’ ح Úتفقدها.
^ ا◊ياه –ب من يحبها والتعاطف أاسساسس اأ’خÓق والصسدق لغة التفاهم.
^ ا◊ياة كالوردة كل ورقة خيال وكل شسوكة حقيقة.
^ ا÷هل هو اŸوت واŸعرفة هي ا◊ياة.
^ البكاء ضسروري ولكنه ليسس ح ً
.Ó

لثن ٢٩ Úمارسس ٢٠٢١
ا إ
اŸوافق لـ  ١٥ششعبان  ١44٢هــ

:…ôª©dG øH

«من ُيري ـ ـ ـ ـ ـ ـد رحي ـ ـ ـ ـ ـ ـل بلماضش ـ ـ ـ ـ ـ ـي،
هو عدو للمنتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـب الوطن ـ ـ ـ ـ ـ ـي»

حيوي ـ ـة كب ـ ـÒة ‘ أاخـ ـر حصش ـة
وبلماضشي ُيكـ ـّذب الششائعـ ـ ـات

–دث صشخرة دفاع اŸنتخب الوطني ،جمال بن العمري ،عن مصش Òالناخب الوطني جمال بلماضشي بعد صشدور بعضس األخبار
حول رغبته ‘ الرحيل ،قبل أان ينفيها اŸعني ،حيث قال بن العمري ‘ اŸنطقة اıتلطة عششية أامسس« :أاكيد أان مصشÒ
الناخب الوطني يهمنا ،ألنه متعلق Ãصش ÒاŸنتخب ،ششخصشيا كÓعب ،أاو كمواطن ،ل أاتوقع أان هناك من يتمنى رحيل جمال
بلماضشي» ،وأاضشاف مدافع ليون« :إاذا كان هناك من يرغب ‘ رحيل جمال بلماضشي ،فهو عدو للمنتخب الوطني».

«ل توجد مباراة سشهلة وعلينا مواصشلة سشلسشة النتائج اإليجابية»

وأاكد مدافع ليون الفرنسشي أان الفوز على بوتسشوانا هام للغاية م أاجل مواصشلة سشلسشلة النتائج
اإلي-ج-اب-ي-ة وب-ل-وغ اللقاء رقم  24دون خسش -ارة ،وق -ال ب -ن ال-ع-م-ري ‘ ه-ذا الصش-دد « :سش-لسش-ل-ة
الÓنهزام ‘ ُ 23مباراة مهمة ويجب اأن نكون جاهزين Ÿواجهة بوتسشوانا» ،كما قال أان
اŸبارة لن تكون سشهلة ،وأاضشاف« :ل توجد ُمباراة سشهلة ،كل الفرق ُتريد الفوز علينا اآلن
خ -اصش-ة ب-ع-د ك-ل م-ا ح-دث ‘ م-ب-اراة زام-ب-ي-ا» ،وت-اب-ع ي-ق-ول« :ال-ع-ق-ل-ي-ة دائ-م-ا واح-دة ‘
اŸنتخب الوطني وهي خوضس اŸباريات من أاجل الفوز وفقط».

«اسشتخلصشنا الدروسس من لقاء زامبيا»

كما أاوضشح بن العمري أان اŸنتخب اسشتخلصس الدروسس من لقاء زامبيا األخ،Ò
وقال« :اسشتخلصشنا الدرسس ‡ا حدث ‘ زامبيا وبوتسشوانا من أامور خارج عن
ن- -ط- -اق ك- -رة ال- -ق- -دم ،اُŸه- -م اأن ه -ذه األم -ور ح -دثت اآلن ول -يسس ‘ تصش -ف -ي -ات
اŸون-دي-ال» ،وق-ال أايضش-ا« :ب-ال-نسش-ب-ة اإل-ي-ن-ا ك-ل اŸب-اري-ات تسشاعدنا على التعلم
خاصشة أان ما حكصشل مع ا◊كم كان ‘ لقا ششكلي وعلنا أان نحضشر أانفسشنا جيدا
لتصشفيات اŸونديال وأان نكون مركزين كما يجب».

خ-اضشت ال-ع-ن-اصش-ر ال-وط-ن-ي-ة عشش-ي-ة أامسس أاخ-ر حصش-ة ت-دري-ب-ية لها
Ãركز سشيدي موسشى –ضشÒا Ÿباراة سشهرة اليوم أامام بوتسشوانا،
وهي ا◊صشة التي بدا فيها ا÷ميع عازما على –قيق النتصشار ‘
لقاء اليوم ونسشيان التعادل ‘ زامبيا الذي حصشل ‘ ظروف يعرفها
ا÷م- -ي -ع بسش -بب –ي -ز ا◊ك -م ،ك -م -ا أان األج -واء ب -دت رائ -ع -ة بÚ
الÓعب Úوالناخب الوطني ،بعدما –دثت أاخبار عن غيابه عن
حصشة أاول أامسس السشبت وتواجده ‘ اجتماعات أاخرى ،غ Òأان
بلماضشي حضشر وكّذب كل الششائعات.

«جاهزون لتحّدي كل الظروف للتأاهل إا ¤اŸونديال»

وعن تصشفيات اŸونديال ،قال بلماضشي« :حلمنا هو التأاهل إا ¤اŸونديال ،فهدفنا
ليسس التأاهل إا ¤الكان وهدف ا÷ميع والششعب ا÷زائري هو بلوغ اŸونديال لكن ل
يجب فرضس الضشغوط علينا وعلنا أان نحضشر أانفسشنا لكل الصشعوبات ا◊راراة ،
الضشغط ،ا◊كام سشوء األرضشية ،والطاقم الفني يعي جيدا ما ينتظرنا مسشتقب Óو‘
تصش- -ف -ي -ات اŸون -دي -ال» ،وع -ن السش -ت -ق -رار ‘
اŸن -ت -خب ،ق -ال« :ي -ه -م -ن -ا مسش -ت -ق -ب -ل ال -ن-اخب
م  .حمزة
ومسشتقبل اŸنتخب الوطني».

غـ ـ ـ ـ ـزال يغيـ ـ ـ ـ ـب وُيـ ـ ـ ـ ـواصشـ ـ ـ ـ ـل العـ ـ ـ ـ ـÓج

وششهدت ا◊صشة األخÒة تواجد كل العناصشر التي تدربت بجدية
وبدت عازمة على الفوز ‘ ،ح Úكاتن النجم رششيد غزال الغائب
الوحيد بسشبب معاناته من إاصشابة على مسشتوى الكاحل تعّرضس لها
‘ لقاء زامبيا اÿميسس اŸاضشي وأاجÈته على تر مكانه لـ سشودا،Ê
وت-واج-د ‚م ب-يشش-ي-ك-ت-اشس الÎك-ي عشش-ي-ة أامسس ‘ ال-ع-ي-ادة Ãركز
سشيدي موسشى Ÿواصشلة العÓج –ت إاششراف الطاقم الطبي رغم
م  .حمزة
أان إاصشابته ل تدعو إا ¤القلق.

بن رحمة« :الفرصشة مواتية لتحضش Òتصشفيات اŸونديال وسشنسشعد ا÷زائري»Ú

كما كان اŸهاجم سشعيد بن رحمة حاضشرا ‘ اŸنطقة اıتلطة ،واعت Èسشعيد بن رحمة اŸباراة أامام بوتسشوانا،
ب-أان-ه-ا سش-ت-ك-ون أافضش-ل Ÿب-اري-ات-ه-م اŸق-ب-لة ضشمن تصشفيان اŸونديال .وصشرح بن رحمة قائ« :ÓلÎبصس يسش‘ Ò
لحوال –ضشÒا Ÿباراتنا اŸقبلة واŸعنويات عالية من أاجل –قيق الفوز» ،وأاضشاف« :رغم أاننا ضشمن
اأحسش Úا أ
التأاهل للكان ،إال أاننا سشنخوضس مواجهة بوتسشوانا بكل جدية ،ونعتÈها أافضشل –ضشÒية Ÿبارياتنا اŸقبلة ششهر
جوان» ،وختم يقول« :نحاول تقد Ëأافضشل ما لدينا ‘ كل مباراة ،كوننا ‰ثل اŸنتخب ا÷زائري» .م  .حمزة

فارسس يششفى من اإلصشابة ويعود إا ¤تدريبات لزيو روما اليوم

فيÔباتشسي أيضسا دخل صسرأع
ألتعاقد مع ألÓعب أ÷زأئري

يعود اŸدافع الدو‹ ا÷زائريﬁ ،مد فارسس ،اليوم إا ¤أاجواء التدريبات مع نادي لزيو روما
اإليطا‹– ،سشبا إلسشتئناف مباريات «الكالتششيو» نهاية األسشبوع ،حيث كششفت صشحيفة «كوريري
ديلو سشبورت» اإليطالية أان الطاقم الطبي لنادي منح الضشوء األخضشر للمدرب سشيميو Êإاينزاغي من
أاجل إادماج ﬁمد فارسس ‘ التدريبات ا÷ماعية للفريق بداية من اليوم عقب ششفاءه التام من
اإلصشابة التي عانى منها مدافع اÿضشر منذ مباراة ثمن نهائي دوري أابطال أاوروبا أامام بايرن
ميونيخ األŸا ،Êوحسشب نفسس اŸصشادر فإان اŸدرب إاينزاغي أابدى سشعادته إلسشتعادة فارسس مع
كل الÓعب ÚاŸصشاب ،Úويأامل ‘ –قيق اإلنتصشارات بداية Ãواجهة «سشبيزيا» اŸقررة نهاية
األسشبوع من أاجل العمل على إانهاء اŸوسشم ضشمن اŸراكز األربعة األو– ¤سشبا للمششاركة ‘
منافسشة دوري أابطال أاوروبا اŸوسشم اŸقبلŒ .در اإلششارة إا ¤أان ﬁمد فارسس غاب عن تربصس اأبدت إادارة نادي غالتاسشراي الÎكي رغبتها
اŸنتخب الوطني ا◊ا‹ –سشبا Ÿواجهتي زامبيا وبوتسشوانا ضشمن تصشفيات كأاسس أا· أافريقيا ‘ ال- - -ت - -خ - -لصس م - -ن لعب ال - -وسش - -ط ال - -دو‹
 2022بسشبب معاناته من اإلصشابة.
حسسام.ل ا÷زائري سشفيان فيغو‹ ‘ نهاية اŸوسشم
ا◊ا‹ ،رغم إارتباطه بعقد مع الفريق Áتد
إا ¤غ -اي -ة شش -ه -ر ج-وان لسش-ن-ة  ،2022بسش -بب
إارتفاع أاجرته الششهرية ورغبة إادارة الفريق
ب-اشش-رت إادارة ن-ادي ف-ال-نسش-ي-ا –رك-ات-ه-ا م-ن أاج-ل تدعيم
‘ تقليصس النفقات  ،ما جعلها Œتمع مع
ت
صشفوفها بÓعب‡ Úيزين –سشبا للموسشم اŸقبل ،وأابد
مدرب الفريق فا— ت ËÒمن أاجل اإلتفاق
ى
ش
إاهتمامها بالتعاقد مع اŸدافع الدو‹ ا÷زائري ،عيس
ح -ول ق -ائ -م -ة اŸسش -رح Úال-ذي-ن ي-تصش-دره-م
ماندي  ،من نادي ريال بيتيسس إاششبيلية اإلسشبا ،Êحيث اŸغربي يونسس بلهندة ويليه ا÷زائري سشفيان
كششفت تقارير إاعÓمية إاسشبانية أامسس أان إادارة فالنسشيا فيغو‹ اŸرششح بقوة Ÿغادرة الفريق الÎكي
وضش-عت ع-يسش-ى م-ان-دي والÓ-عب «ي-وت-ا ب-ي-ل-ي-تÒي-و» على حسشب صش -ح -ي-ف-ة «م-ي-ل-ي-ات» الÎك-ي-ة ،وال-ت-ي
رأاسس أاولوياتها –سشبا لضشمه ‘ نهاية اŸوسشم من أاجل قالت أان مدرب الفريق إاششÎط تدعيمات
تعزيز صشفوفها أامﬁ ‘ Óو خيبة اŸوسشم ا◊ا‹ اين جيدة ‘ نهاية اŸوسشم ‘ .سشياق متصشل
فششل الفريق ‘ ا◊صشول على مششاركة أاوروبية اŸوسشم اŸقبل مكتفيا بالبقاء ‘ وسشط ترتيب كشش - -فت صش - -ح - -ي - -ف- -ة «ل- -يسش ÎمÒك- -ري»
«الليغا» اإلسشبانية ،وحسشب نفسس اŸصشادر فإان إادارة فالنسشيا تريد إاسشتغÓل فرصشة نهاية عقد الÈيطانية عن إاهتمام فريقي غالتاسشراي
ماندي من أاجل ضشمه ›انا ‘ نهاية اŸوسشم ا◊ا‹ ،غ Òأان مهمة إاقناعه تبقى صشعبة ‘ ظل وفيÔباتششي بضشم لعب الوسشط الدو‹
إاهتمام عديد األندية بخدمات الدو‹ ا÷زائري ،أابرزها  ،أان ÎميÓن اإليطا‹ ‘ ،وقت ينتظر ا÷زائري رششيد غزال من نادي ليسشÎ
فيه ا÷ميع رد عيسشى ماندي على عرضس ريال بيتيسس من أاجل Œديد عقده قبل نهاية اŸوسشم ،سش -ي -ت -ي اإل‚ل -ي-زي  ‘ ،ن-ه-اي-ة اŸوسش-م
علما أان ماندي اŸتواجد مع اŸنتخب ا÷زائري ‘ تربصس سشيدى موسشى حاليا – ،سشبا ا◊ا‹ ب- -ع- -د ن -ه -اي -ة إاع -ارت -ه إا ¤ن -ادي
Ÿواجهة بوتسشوانا سشهرة اليوم ضشمن تصشفيات كأاسس أا· افريقيا  ،كان قد إاششÎط على إادارة ريال ب-ي-تشش-ك-ت-اسس الÎك-ي ،ح-يث أاكدت نفسس
بيتيسس رفع راتبه السشنوي وا◊صشول على مششاركة ‘ منافسشة اوروبية اŸوسشم اŸقبل لتجديد اŸصشادر أان إادارة ليسش Îأابدت رغبتها
عقده  ،فيما يحتل النادي الندلسشي الصشف السشادسس ‘ الدوري اإلسشبا Êحاليا.
Óسش-ت-ف-ادة م-ن
حسسام.ل ‘ ب -ي-ع رشش-ي-د غ-زال ل -إ
عائدات بيعه وإاسشÎجاع جزء من
م -ب-ل-غ  14م- -ل -ي -ون أاورو ال -ذي
ششفي الÓعب الدو‹ ا÷زائري ،أادم وناسس ،من اإلصشابة العضشلية التي عانى منها وتسشببت ‘ إاششÎته به ،خاصشة ‘ ظل تأالقه
إابعاده عن اÓŸعب لفÎة تقارب األسشبوع ،Úحيث عاد لعب اÿضشر إا ¤التحضشÒات الفردية مع نادي بيتششكتاسس الذي سشجل
بعيدا عن تششكيلة نادي «كروتو »Êاإليطا‹ ،أام ‘ Óالعودة إا ¤اŸنافسشة ‘ أاقرب وقت ،كما له هدفا وقدم “ 13ريرة حاسشمة ‘ 21
يعمل وناسس رفقة ﬁضشر بد Êخاصس من أاجل إاسشتعادة لياقته ‘ أاقرب وقت ‡كن Ÿواصشلة مباراة هذا اŸوسشم ،و‘ حال الوصشول إا¤
اŸردود ا÷يد الذي يقدمه مع نادي كروتو Êأام ‘ Óمسشاعدته على تفادي السشقوط من دوري إات- -ف- -اق م- -ع غ- -ال- -ت- -اسش- -راي ق -د ي -ك -ون
الدرجة األو ¤اإليطالية هذا اŸوسشم .هذا ورغم ›هودات ادم وناسس إال أان الششكوك –ول رششيدغزال بدي Óلسشفيان فيغو‹ ‘
حول قدرته على اŸششاركة مع الفريق ‘ اŸباراة اŸرتقبة أامام نادي نابو‹ يوم السشبت اŸقبل الدوري الÎكي.
حسسام.ل
بسشبب حالته البدنية عقب تعافيه من اإلصشابة .حسشام.ل

غالتاسشراي يبحث عن
التخلصس من فيغو‹
وضشم رششيد غزال !

فالنسشيا يسشعى لضشم عيسشى ماندي

وناسس يششفى من اإلصشابة ويسشتأانف التحضشÒات الفردية

ديلور يتحدى منتقديه ويرد على
اسشتفزازات نيمار« ..لن أاتغ»Ò
–دى الدو‹ ا÷زائري أاندي ديلور ،مهاجم مونبيليه الفرنسشي،
منتقديه ،مؤوكدا أانه لن يغ Òمن الششخصشية التي يعرفها عنه
ا÷ميع.
وت-ع-رضس دي-ل-ور لسش-لسش-ل-ة م-ن الن-ت-ق-ادات م-ن ق-بل الصشحافة
الفرنسشية على مدار الفÎات اŸاضشية ،بسشبب اŸششكÓت التي
يدخل فيها مع اŸنافسش Úب Úكل فÎة والأخرى.
ديلور علق على تلك النتقادات ‘ تصشريحات أاد ¤بها Ûلة
لمر جزء
«فرانسس فوتبول» الفرنسشية ،حيث أاكد أان هذا ا أ
لطÓق.
من ششخصشيته ،مششÒا إا ¤أانه لن يتغ Òعلى ا إ
وق--ال اŸه-اج-م ا÷زائ-ري ‘ ه-ذا الصش-دد« :ك-رة ال-ق-دم ‘
وق--ت--ن-ا ا◊ا‹ ٔاصش-ب-حت ُم-ع-ق-دة ك-ثÒا ب-ال-نسش-ب-ة
لÓ-ع-ب ،Úح-يث إان-ه-م ٔاصش-ب-حوا ُم Ú›Èوكٔانهم
ٔالت ،ويحسشبون ٔاي خطوة يقومون بها ،ؤانا لسشت
من هذا النوع ،ولن ٔاكون كذلك».
وأاضش-اف« :م-ا ف-ع-ل-ت-ه ٔام-ام أاوŸب-يك نيم عندما احتفلت
بٔاكل حلوى التمسشاح الذي ُيمثل رمز هذا الفريق ،لقي
تفاعٔ Óايجابيا حتى من طرف ٔانصشار اÿصشم».
وك-ان دي-ل-ور ق-د سش-ج-ل ه-دف-ا ‘ ال-ت-ع-ادل م-ع نيم ،١-١
لسشبوع اŸاضشي ‘ ،ا÷ولة الـ ٢٩من الدوري الفرنسشي،
ا أ
لح-مر «هاريبو» ،والذي
ل-ي-خ-رج م-ا يشش-ب-ه ال-ت-مسش-اح ا أ
يرمز إا ¤ششعار نادي نيم ،ويقوم بأاكله.
ك-م-ا –دث الÓ-عب ا÷زائ-ري ع-ن اسش-تفزاز الÈازيلي
ن-ي-م-ار دا سش-ي-ل-ف-ا ،لعب ب-اريسس سش-ان جÒمان ،له ،من
خÓل نششر صشورة له مع زميله باريديسس،
وه--م-ا ي-ح-ت-فÓ-ن ع-قب ال-ف-وز ع-ل-ى
م-ون-ب-ي-ليه  ،٠-٥وه--م--ا ي--ح--مÓ-ن
قميصس اŸهاجم ا÷زائري.
وع-ل-ق دي-ل-ور ع-ل-ى ت-لك ال-واقعة
بقوله« :ما حدث من نيمار ٔاثار
ضش-ح-ك-ي ،وقيامه بنششر صشورة
يل
له رفقة باريديسس ‘ وسشا ٔ
ال--ت-واصش-ل الج-ت-م-اع-ي ،وه-و
يعا».
يحمل قميصشي كان را ٔ
لق-ل سشٔ-اقول لبني
وأا”« :ع-ل-ى ا ٔ
إان واح-دا م-ن ٔافضش-ل الÓ-ع-ب‘ Ú
ال---ع--ا ⁄اح--ت--ف--ل ب--اسش--م
وال--دك ،ؤ ⁄ان--زع-ج
لنني
من ذلك “امأ ،
ٔاق---وم ب---تصش--رف--ات
ُم---شش--اب--ه--ة داخ--ل
وخارج اŸيدان».
ُيذكر أان ديلور ⁄
ي-ل-ت-ح-ق ب-اŸن-ت-خب
ال--وط-ن-ي ‘ اŸعسش-ك-ر ال-ذي
ي---خ---وضش---ه خÓ--ل ال--فÎة
ا◊ال--ي--ة ،ب--ع--د رفضس ن-ادي
مونبيليه ضشمه إاﬁ« ¤اربي
الصش---ح--راء» ،وه--و م--ا أاث--ار
غضشب اŸدي-ر ال-ف-ن-ي جمال
ب-ل-م-اضش-ي ،ال-ذي اع-ت Èأان
الÓ-عب م-قصش-ر ‘ الضشغط
ع---ل---ى ن---ادي--ه م--ن أاج--ل
النضشمام للمنتخب.

