الصفحة 1

قبل البداية نقول بسم اهلل وبه نتوكل ونستعين ،راجين من المولى عز وجل ان

يوفقنا بما نصبو إليه ،وهو ايصال رسالتنا الى كل من يطالع هذا العدد التجريبي من
هاته المجلة الفتية.
مجلة الفوفينام فيات فو داو ،هذا المولود الجديد الذي هو بين يديك ،ها هو يرى
النور بعد مخاض طويل ،واملنا ان ينير الساحة الرياضة الجزائرية ،التي تفتقر الى مثل
هاته المجالت المختصة ،ولهذا الغرض جاءت فكرة انشاء مجلة رياضة "الفوفينام
فيات فو داو" التي تصدر عن نادي خميس الخشنة لهاته الرياضة.
بعد ان كان إصدار مجلة خاصة بنادي خميس الخشنة لرياضة الفوفينام أبعد من
الحلم ،في نظر الكثير من أبناء النادي ،ها هو يتحول الى حقيقة ملموسة بفضل

إصرار رئيس النادي السيد صابر قندوزي و بتشجيع من االعالمي كريم مادي ،تمكن
الرجالن من تحدي الصعاب ،وراحا يرفعان التحدي خاصة في وجه أولئك الذين وصفوا
الحديث بإصدار مجلة للنادي بمثابة مضيعة للوقت ،لكن وكما يقال االرادة تصنع

المعجزات.
و ها هو الحلم كما سبق الذكر تحول الى حقيقة ،وها هي مجلة الفوفينام فيات
فوداو لنادي خميس الخشنة بين يديك ،فإن أخطأنا فلنا أجر و إن أصبنا لنا أجران،
فنحن تحدينا الصعاب ولكم الحكم......
الصفحة 2

.

الصفحة 3

أصله من شمال الفيتنام تاريخه يعود الى العصور الغابرة
رياضة الفوفينام فيات فو داو فن قتالي ووسيلة دفاعية

 .91م
سرفماظػقصقـاممصقاتمصقمداومعـذماظؼدممطػـمضؿاظلموودقؾةمدصاسقةم
طان ممياردفا ماظشعب ماظػقؿـاعل مخاصة مؼب ماظػرتة ماظؿارطبقةماظيتم
طاغقا مضباربقن مصقفا ماالجؿقاح ماظصقين مظؾالدػؿ موػذا معا مجعؾفم
ؼرتؾطمباظػـماظعلؽريمممامأدىمإظبمتطقؼرمتؼـقاتفماظؼؿاظقةم .م
8391
اهلدفمعـمذظؽمػقمإخراجمػذهماظرؼاضةمعـمرابعفاماحملؾّلموػقم
عامهؼّؼمباظػعؾ،مإذممتّماظلّؿاحمظؾػقؿـاعقنيمبـؼؾماظػـّموتعؾقؿفمؼبم
رؼاضة ماظػقصقـام مصقات مصق مداو مػق مصـ مضؿاظل مأصؾف معـ ممشالم
اظدولماألجـؾقة،مخاصّةمؼبماظدولماألوروبقة،مممّامأدّىمإظبمادؿدساءم
اظػقؿـام م(اظعاصؿة مػاغقي) موظؼد متأدس مػذا ماظػـ ماظرائع مسؾك مؼدم
اظعدؼدمعـماظشققخمواألداتذةماظػقؿـاعقنيماظذؼـمطاغقامؼدردقنمؼبم
األدؿاذ م( مغؼقان مظقك م) مدـة م 9191مباظػقؿـام مهت متلؿقةم
زبؿؾػماظدولماظػقصقـاممصقاتمصقمداو.م م
صقصقـاممظؽـمدسقغامغؿعؿؼمؼبمتارؼخمػذاماظػـمألنمغؼقانمظقكمػقمعـم
عبع مػذا ماظػـ موأدلف مظؽـ معـ ماٌسؤدس ماألصؾل مأو ماألب ماألولم وغظرا مظشعؾقة مػذا ماظػـّ موتطقّره ممتّ مإغشاء ماظػدراظقة ماظدوظقةم
ظؾػقصقـامموػقماإلعربارقر ( وغؼمبقغؼ)مواظػرتةماظزعـقةمآغذاكمتعقدم ظؾػقصقـاممصقاتمصقمداومدـةم9199مؼبمبقدطـمباظقالؼاتماٌؿّقدةم
إظب مأطـر معـ م 055مدـة مضؾؾ ماٌقالد مظؽـ مضؾت مػذه ماظرؼاضةم األعرؼؽقة،موػلماهلقؽةماظقحقدةماٌعرتفمبفامسؾكمعلؿقىماظؾّفـةم
عؿػرضةمبنيماظؼؾائؾمثؿمجاءمغؼقانمظقكمومعبعفا،حقثمإػؿؿمغؼقانم األوٌؾقةماظدوظقة،موعـذمذظؽماينيمأصؾقتممتارسمػذهماظرؼاضةم
ظقكمعـذمصغرهمبدرادةمرقؼؾةمظؾػـقن ماظؼؿاظقةمواظػؾلػةماظػقؿـاعقةم سربمطؾّمأسباءماظعامل· م
م
 ،مهلذامذفعفمأداتذتفمسؾكماظؿفقلمؼبمطاعؾمأرجاءمبالدهمظؿعؾؿم
وعبعمو مدرادةمتؼـقاتمػذهماظرؼاضةماظيتمطاغتممتارسمآغذاكم
بشؽؾ مسشقائل مضام مبأول مادؿعراض مدـة م ،9190موظؽـ مععم زفقر مغظرؼات موادرتاتقفقات مجدؼدة مأصؾقت ماظققم معـ مبنيم
اظظروفماظيتمطاغتممترمبفاماظػقؿـاممؼبمذظؽماظقضتمتقضػتمػذهم اٌؾادئماألدادقةماظيتمأثرتمسؾكمػذاماظػـماظؼؿاظلماٌؿقزماألداءم
اظرؼاضةمبأعرمعـماظلؾطاتماظػرغلقةمظؿؾعثمعـمجدؼدمؼبماظلـقاتم اظػينمواظؿؼينمهلذاماظػـم .م
اظلؿقـاتمعـمررفماًؾقػةماظـاغلمظؾؿسؤدسموػق(مترانمػلمصقغؼ)م
وتؿؿـؾ محرطات مػذا ماظػـ مؼب ماظرذاضة موتسؤدىمؼب ماهلقاء مباغلفامم
ظؽـمهتمتلؿقةمجدؼدةموػلم(اظػقاتمصقمداو)م .م
وتؽاعؾمتاممتؾدومٌـمؼراػامحرطاتمخقاظقةمهؿاجمظػؾلػةمسؿقؼةم
ظػفؿفا  .م
م
م

الصفحة 4

اظيتمتقجدمبفام19مضربةمعؼصقةم ،مومتؼـقاتماٌصارسةم،اظدصاعم
ضدمزبؿؾػماألدؾقةموالمميؽـمواػؾمعاػقةمػذاماظػـموتؿؿـؾمؼبم
إنمصـماغلفام مضقةماظروحمععماىلدمواٌؿؿـؾمؼبمرؼاضةماظػقصقـامم اظصالبةمواظؼقةماظيتمتؿطؾبمعـممماردفاماظؿدرؼبماظؼادلمواٌلؿؿرم
صقاتمصقمداوماظذيمطانماظشعبماظػقؿـاعلممياردفمطػـمضؿاظلمغابعم اظذيمؼشؾفمؼبمحدمذاتفماظؿدرؼؾاتماظعلؽرؼة  .م
م
عـ ماظرتاث ماظؿؼؾقدي موععـاه مػق مصقت ماٌعرطة ماظػقؿـاعقة مصؽؾؿةم
(اظػقصقـام)متعينمادؿمعدردةموم(صقات)متعينمذعبماظػقؿـاممو(صق)م
تعينماظػـماظؼؿاظلم ،مو(داو)متعينماظطرؼؼمأوماٌـفجموععـاػامإذام
رطؾـاػامعـفجماظػـقنماظؼؿاظقةماظػقؿـاعقةماظػقصقـاممصـمظفمتارؼخم .م
م

تعؿؿد مػذه ماظرؼاضة مسؾك متؼـقات موضقاسد مطغريػا معـ ماظػـقنم
األدققؼةموترتطزمطؾفامسؾكماظعؿؾماىؿاسلماٌؿؼـ،مطؿامأغفامتؿؿقزم
بؼقاسد موبـاءات مصؾلػقة مسؿقؼة موعفارات مصـقة موتؼـقة مخقاظقةم
وتؿعدد متؼـقاتفا موتؿـقع محقث متعؿؿد مأدادا مسؾك مسؿؾ ماألرجؾم
واألؼديمطاظؽاراتلموتؼـقاتماٌقيمتاي مطاٌرصؼمواظرطؾةموتؼـقاتم
اٌصارسةمواىقدومطاٌلؽمواالرتؽازمواظرعلمواظدصاعم.موعـماظؽقغغم
صق ماًػة مواظشدة مواظصالبة م ،موعـ ماألؼؽقدو معؾدأ ماظؿعاعؾ مععم
اًصؿ موػؽذا موتؼـقات معبؾازؼة متعؿؿد مسؾك ماظؾققغة م مطؿا مأنم
م
م
م

اظػقصقـاممؼعؿؾمبؿؼـقاتماظؽلرمو ماٌصارسةم ،موطغريػامعـماظػـقنم
اظؼؿاظقة ممتؿاز مرؼاضة ماظػقصقـام مصقات مصق مداو مبعدة متؼـقات معـم
بقـفا ماظضربات ماٌؼصقة ماظطائرة مباألرجؾ موضد مادؿعؿؾت مضدميام
حقثمطانماحملاربقنمؼلؼطقنماظعدومعـمزفقرماًقؾمسـمررؼؼم
اظؼػز مؼب ماظلؿاء مواهلفقم مسؾك ماًصؿ م ،موػل ماظرؼاضة ماظقحقدةم
الصفحة 5

وممتمواوزمػذاماٌلؿقىمؼبماظلـقاتماألخريةم
سؿؾت إدارة مغادي مػبقس ماًشـة مسؾكم
إلسالنمرؿقحاتماظػقزموماظصعقدمسؾكمعـصةم
ادؿؼطاب ماظشؾاب مو متـؿقة مراضاتفؿ مو متطقؼرم
اظؿؿقؼجمؼبمػذهماٌشارطاتمومالمشرابةمؼبمذظؽم
إعؽاغقاتفؿ مو متقجقففا مسبق معا مؼعقد مباظػائدةم
عاداعت مإدارة ماظـادي مو مرجاهلا مضبضقنم
سؾكماجملؿؿع .م
برساؼة مطرمية مو مدسؿ مال مربدود معـ مررفم
تلعكمإدارة ماظـاديمإظبمادؿـؿارمراضاتماظشؾابم
عدؼرؼة ماظشؾاب مو ماظرؼاضة مو مطذا مبؾدؼةم
ومتػفريػاممظصاحلماجملؿؿعمعـمخاللماظرساؼةم
ػبقسماًشـة .م
اٌلؿؿرة مو ماٌلاسدة مو ماظؿقجقف مو ماإلرذاد موم
بعدمدـةم 1551مسؿؾماٌشرصقن مسؾكماظطاضؿم
تقصريمأصضؾماظلؾؾموماظظروفمظؿـؿقةمذكصقةم
اظؿؼينمظؾـاديمظػرضماظقجقدمبرصعماٌلؿقىم
اظشاب ممبا مؼؿؿاذك معع مأداظقب ماظرتبقةم
ايدؼـةمععمايػازمسؾكمأصاظةماجملؿؿعماىزائريمومخصائصفم اظؿؼين مو مذظؽ مباظؿقضري ماىقد مظؾؿـاصلاتم ،محقث مطاغت مأولم
اظعربقةماإلدالعقةمو متؿؿـؾماحملاورماألدادقةماظيتمؼعؿؾماظـاديم عشارطة مظفمؼب ماظؾطقظة ماظقالئقة مدـة م 1551مو ماظيت محؼؼ مصقفام
سؾك متـؿقؿفا مظدى ماظـشأ مو ماظشؾاب م مؼب مذباالت ماظرتوؼح موم  51معقداظقات مذػؾقة مو مصضقؿني مو مبروغزؼة مواحدة مو مساد معـم
ادؿغاللمأوضاتماظػراغمومتـؿقةماٌقػقبنيمومإضاعةماظدوراتمومرساؼةم اظؾطقظةماظقرـقةممبقداظقةمصضقةمؼبمصـػماألطابرماخؿصاصماٌـازظةم
اٌسؤدلاتماظيتمتـشطمؼبمذبالمخدعةماظشؾابم،مومتعؿؾمإدارةم صـػم05مطؾغ .م
اظـاديمإظبمجاغبماألغشطةماظرؼاضقةمسؾكمإحقاءماألسقادماظقرـقةم م
عـمخاللمتـظقؿمادؿعراضاتمومتظاػراتمسـدمطؾمعـادؾةمومػذام م
ظربطماظصؾةمبنيماظشؾابمومربقطفماإلجؿؿاسل .م
مؼعقد مجذور ماغشاء مغادي مػبقس ماًشـة مظرؼاضة ماظػقصقـامم
مصقات مصقداو مإظب مدـة م 2008محقث ماسؿؿدت ماظؾؾـات ماألوظبم
ومظؿقؼقؼمذظؽمرأتمإدارةماظـاديمضرورةمتػعقؾمدورماألغشطةمؼبم مظالغطالضة م سؾك مجفقد ماظؾطؾ ماظعاٌل ماظلقد مضـدوزي مصابرم
غادي ماظػقصقـام مصقات مصق مداو مو ماظيت مؼرتادػا معبع مطؾري معـم ماظذي مدصعؿف ماٌشاطؾ ماظيت مطاغت متعقؼ متطؾعاتف مو مأػداصفم
اظشؾابمومأصؾقتمتؾؽماألغشطةمجزأمػاعامعـمبراعجمػذاماألخري .م مظؾقصقلمباظػرؼؼمإظبمأسؾكماٌلؿقؼاتمحبقثم ضاممبغرسمبذورم
ماظػقصقـاممصقاتمصق مداومؼبمػبقسماًشـةموماظذيمظؼلمبؼرارم
ماسؿؿاد متأدقس مغادي مرؼاضل مػاوي مهت مادؿ م"غاديم
أصؾحمصعقدمرؼاضققمغاديماظػقصقـاممصقاتمصقمداومػبقسماًشـةم
ماظػقصقـام مصقات مصق مداو مظؾؾدؼة مػبقس ماًشـة" مسام م2008م
سؾكمعـصاتماظؿؿقؼجمؼبماحملاصؾماظرؼاضقةماظؽربىمأعراماسؿادتم موتقاظتمذبفقداتفمؼبماظؿطقؼر ،إظبمأنمجعؾمعـماظـاديمضؾؾةم
سؾقف ماألوداط ماظرؼاضقة ماظعاٌقة مو متعددت ماإلنازات مدقاء مسؾكم مظؾرؼاضةماظعاٌقة.
اٌلؿقىماظقرينمأوماظعاٌلموماطؿلبمرؼاضققماظـاديمثؼةمطؾريةمؼبم موعع مبداؼة مدـة م 2008مرأى مبعض متالعقذ ماٌدرب مصابرم
إعؽاغقاتفؿمومضدراتفؿمومواوزوامعرحؾةماٌشارطاتماًارجقةمؼبم مضـدوزي ماظـقر موطان مربقع مصاحل مو مزاؼدي مغبزة مو ماألخقانم
تشرؼػماظؾؾدمإظبمعلؿقىمأسؾكمومػقمرصعماظؿقديم .م
محؼاغل منقب مو مسقلك م أول مأبطال ماىزائر مظقؾقؼ مبفؿم
ماظــائلمطـؿقظلمربؿدمومحؾقؿلمخريماظدؼـمؼبمغػسماظلـة.
م

الصفحة 6

م
م:
م
بؼقت متؾؽ ماظقجقه متـؿظر مضرار ماٌدؼر ماظؿؼين ماظقرين ماظلقد م"ربؿدم
جقاج"مظؾؿشارطةمؼبماظدورةماظدوظقةمؼبمذظؽماظقضتموؼبمسامم2009م
صدر مضرار مباٌشارطة محلب ماألغدؼة موطشػت ماظـؿائج مسـ مدؾعةم
عقداظقات معـفا مثالث مذػؾقات مظؾـادي مضؿـ ماظؿلعة ماظيت مهصؾتم
سؾقفؿماىزائرمبػضؾمطؾمعـمربقعمصاحلمومزاؼديمغبزةمومحؾقؿلم
خريماظدؼـم،مطـؿقظلمربؿدم.

غاديمصقصقـاممصقاتمصق مداومػبقسماًشـةمؼلؿؿرمؼبمهؼقؼماظعدؼدم
عـماإلنازاتماظرؼاضقةماظيتمأسطتمظفمعؽاغةمعرعقضةمأعامماألغدؼةم
األخرىمبػضؾمعامؼؿؿؿعمبفمعـمحضقرموصاسؾقةممشؾتمذباالتمػاتفم
اظرؼاضةماظػقؿـاعقة.ممممممممم
حقث مخالل ماظػرتة ماٌاضقة محؼؼ مغادي ماظػقصقـام مًؿقس ماًشـةم
دؾلؾةمعـماإلنازاتماظعدؼدةماظيتممالمؼزالمصداػامؼرتددمؼبماآلصاقم
ومؼبمإرارماالغؿصاراتماظؽؾريةممواإلنازاتماظرؼاضقةماحملؼؼةم
واألروضةماظقرـقةمواإلصرؼؼقةموماظعاٌقة.
تأػؾممغاديمصقصقـاممػبقسماًشـةمإظبماظؾطقظةماظعاٌقةماظيتم
سرفمصقفامعـاصلةمطؾريةموععمػذامتقجمصقفامبذػؾقةممسقتم
ظف مباظصعقد مإظب معـصة ماظؿؿقؼج م ،موػذا ممبدؼـة مػقذقؿـفم
اظػقؿـاعقةمأواخرمذفرمأوتم.2012مسؾكمؼدمطؾمعـماظــائلم
رابقع مصاحل موزاؼدي مغبزة م/اٌرتؾة ماألوظب /مإخؿصاصم
صقغؼؾني مزاو مواظــائل مزاؼدي مغبزة مورابقع مصاحل ماٌرتؾةم
اظـاغقة مؼب متؼين ماظدصاع ماظذاتل مو ماظرؼاضل مضـدوزي مصابرم
اٌرتؾةماظرابعةمؼبمتؼـقةمصقغؼؾنيمطقاممممممممم

ومؼبمدقاقماإلنازاتموبـػسماٌـقالمذاركمغاديمػبقسماًشـةمؼبم
اظؽأسماظقرـقةمظصـػلممأوادطموأطابرماظيتمأضقؿتمؼب24مو25ممعايم
2012موساااادمباٌرتؾاااةماظـاغقاااةمخبؿاااسمذػؾقااااتمومصضاااقؿنيممممممممممممم
ومبروغزؼؿان.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
الصفحة 7

صؼدمطاغتمعشارطة مغاديمػبقسماًشـةمؼبماظؽأسماظقرـقةمظألغدؼةم
ظصـػل ماألوادط مواألطابر مبعـقان ماىائزة ماظؽربى مخالل مذفر معارسم
 2012مإناز مسظقؿ محبصقظف مسؾك ماٌرتؾة ماظـاغقة ممبفؿقع مػبسم
ذػؾقاتمومصضقةمومبروغزؼؿني.
ومشؾتماإلنازاتمأؼضامحصقلماظـاديمسؾكماٌرتؾةماألوظبمؼبماظؾطقظةم
اظقرـقة مظصـػل مأوادط موأطابر م ممبفؿقع ممثاغقة مذػؾقات مو مثالثم
صضقاتموثالثمبروغزؼاتموػذامؼبمبداؼةمذفرمجاغػلم2012

مطؿامؼعؿربممتؿقؼجمغاديمػبقسماًشـةمبؾؼبماظؾطقظةماًاصةمبعقدمعقالدماظػقصقـاممإنازمعـمدؾلؾةماإلنازاتماحملؼؼةمؼبماٌقدؿم
اظرؼاضلم 2012/2011ماظيتمحصدمصقفامػبسمعقداظقاتمذػؾقة ،مبعدماظؿؿقؼجمباألظؼابماظدوظقةمواظعاٌقةمواظؼارؼةموتؿقؼجمغادؼـام
بؾؼب ماظؾطقظة مواظؽاس ماظقرـقةمؼبمصـػ ماألوادط مواألطابرمظؾؿقدؿم 2011/2010مسؿؾ ماظػرؼؼمظؾقػاز مسؾك معلؿقاهماظؿؼين موطذام
ايػازمسؾكمعؽاغةمسـاصرهمؼبماظػرؼؼماظقرينمومبفذاممتمتؿقؼجمغادؼـامبؾؼبماظؾطقظةماظقرـقةمظصـػلماألوادطمواألطابرمظؾؿقدؿم2011م/م
 2012موظؾؿرةماظـاظـةمسؾكماظؿقاظلموطذامإحؿاللماٌرتؾةماألوظبمؼبماظؾطقظةماظقرـقةمظصـػلماألصاشرمواألذؾالمومأعامسـماظؽأسماظقرـقةم
اطابرماحؿؾمغادؼـاماٌرتؾةماظـاغقةمبػارقمصضقةمواحدةم،موؼبمصـػماألصاشرمواألذؾالمإحؿؾمغادؼـاماٌرتؾةماألوظبموػقمأػؿمإنازمظؾؿقدؿم
اظرؼاضل م 2012/2011مواظذي مؼدل مسؾك مغؿائج ماظؿؽقؼـ موطذا ماالرتػاع ماظؿدرصبل مظؾؿلؿقى ماظؿؼين مظؾػرؼؼ مبؿقؼقؼ مظؼب ماظؽأسم
اظقرـقةمظؽؾماألصـافمملمؼلؾؼمأليمغاديمهؼقؼمػذاماإلنازمؼبمتارؼخماظؾعؾةموبؾؼبماظؾطقظةمواظؽأسمؼبمعقدؿمواحدموػلمأطربم
عػاجؽةمظؾؿقدؿم.
وهضريامظؾؿقدؿماظؼادمموبفدفمايػازمسؾكمعلؿقىماظػرؼؼ مؼبمظعبماألدوارماألوظبمحؼؼماظـادي مظؼبمأولمطأسمظؾؿقدؿمهتمسـقانم
طأسماظلػريماظقرـقةماظيتماحؿضـؿفامضاسةمحرذةمحلانمبػقزهمبام07معقداظقاتمذػؾقةموصضقةموبروغزؼة،محقثمذاركمؼبماٌـاصلةمطؾم
عـمسـاصرماٌـؿكبماظقرينمأعـالمربقعمصاحلموطـؿقظلمربؿدموحؾقؿلمخريماظدؼـموزاؼديمغبزةموػلماظعـاصرماظيتمملمتؿقضػمسـم
اظؿقضريمظؾؿـادؾاتماظعاٌقةم،محقثمطاغتمطأسماظلػريمربطةمػاعةمباظـلؾةمظؾطاضؿماظؿؼينمظؾػرؼؼماظقرين.
وتـدرجمػذهماٌـاصلاتمؼبمإرارماالحؿػاالتماٌكؾدةمًؿلقـقةماالدؿؼاللموطذامتردقؿماظعالضاتماظدبؾقعادقةمبنيماىزائرموماظػقؿـام.م
طؿامحضرماٌـاصلةمدػريماىؿفقرؼةماالذرتاطقةماظػقؿـاعقةمعـظؿماٌـاصلةممبـادؾةماظذطرىماًؿلنيمظؾصداضةمبنيماىزائرمو ماظػقؿـامم
وطذامدػريمداحؾماظعاجمودػريماٌغربمورئقسماالهادؼةماإلصرؼؼقةمظؾػقمصقـام.

الصفحة 8

احؿػظ مغادي مػبقس ماًشـةمظؾؿقدؿ ماظـاغل مسؾك ماظؿقاظل مباظؾؼبم
اظقرينمظرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصق مداوماظيتمجرتموضائعفامبؼاسةم
األبقارممبشارطةمضقادقةم 580مرؼاضلمورؼاضقةمعـمبقـفؿم 80معـم
اىـس ماظؾطقػمضدعقا معـم 24موالؼة موػؿ مرضؿمضقادل ممل متشفدهم
اظؾطقالتماظلابؼةم،طؿامحازتماىزائرمؼبمػذهماظؾطقظةمسؾكماظعدؼدم
عـماٌقداظقاتماظذػؾقةمأعاممأبطالماظعاملمظؼبماظؾطقظةماظقرـقةموطؿام
طانمعـؿظراماحؿؽروهمرؼاضققمغاديمػبقسماًشـةمحبصقهلؿمسؾكم
 13معقداظقةمعـفامدتمذػؾقاتموػبسمصضقاتموبروغزؼؿنيمصقؿام
سادتماٌرتؾةماظـاغقةمظػرؼؼمإهادمواديماظلؿارمأعاماٌرتؾةماظـاظـةم
صعادتمظشؾابمبينمعلقسمبـالثمذػؾقاتموصضقةمواحدة.
وذاركماظـادي مؼبماظؾطقظةماظقرـقةمظصـػلماألصاشرمواألذؾالمبقالؼةم
دعقدة مؼقعل م 20مو 21معارس م 2013مو محؼؼقا ماهلدف معـم
اٌشارطةمموحصدوا ماٌرتؾةماألوظبمبا م 06معقداظقاتموم 04مصضقاتم
و05مبروغزؼات.ممممممممممممممممممممممممممم
ذاركماظـاديمؼبماظؾطقظةماظقرـقةماظـاغقةمسشرماظيتمأجرؼتم
أحداثفا مؼقم م :م 2013/12/20مباٌرطب ماظرؼاضلم
اىقاري ماظدار ماظؾقضاء م ،محقث مضدر مسدد ماظرؼاضنيم
اٌشارطني معـ مغادي مػبقس ماًشـة م 84مرؼاضل مصـػم
اصاشر موأذؾال ماظؿكصص متؼين مو معـازظة مو مؼعقد ماظػضؾم
ظؾؿففقداتماٌؾذوظةمؼبماظؾطقظةماظقالئقةمواظـؿائجماحملؼؼةم
ؼبمػذهماألخريةم.مممممممممممممممممممممممممممم
م
ذفدت مػذه ماظؾطقظة ماظقرـقة معلؿقى مرصقع مجدا موذظؽم
مبشارطة مجؾ ماألغدؼة معـ اظلاحة ماظقرـقة ،مصقؿا مؼعقدم
تؼققؿ ماظؾفـة ماظؿؼـقة مظؾػرؼؼ مبـؿائج مجد معرضقة موذظؽم
باٌشارطة مؼبم 47مغفائل ممبلؿقى متؼين معؿؼدم مطؿا متعؿربم
عـمبنيمأػؿماظـؿائجماظداظةمسؾكمعلؿقىماظؿؽقؼـماظؼاسدي.

الصفحة 9

الصفحة 10

طؾؿةمسرصانمغؼقهلامظؽؾمعـمؼؼػموراءمرؼاضةماظػقمصقـاممبؾؾدؼةمػبقسم
اًشـة،معـمعدربنيموتؼـقنيموعلريؼـموأسضاءماجملؾسماظؾؾديمخبؿقسم
اًشـةمورئقسماظدائرةمو مواظلموالؼةمبقعرداسموعدؼرؼةماظشؾقؾةمواظرؼاضةم
ظذاتماظقالؼة،موالمغـلكمرجالماظظؾموطؿمػؿمطـريونماظذيمؼلفرونمسؾكم
تطقؼرمػاتفماظرؼاضةمظقسمسؾكمعلؿقىماظـاديمصقلبمبؾمسؾكماٌلؿقىم
اظقرينم.
ادؿطاست مرؼاضة ماظػقصقـام مؼب مزعـ مضصري مجدا مان متلؿفقي ماآلالف معـم
اظشؾاب ماىزائري ،موعا ماظعدد ماظذي مؼرتػع مؼقعقا مإال مدظقؾ مسؾك مذظؽ،م
صؾقسمدفالمأنمؼصؾمسددممماردلمػاتفماظرؼاضةمؼبمزعـمضقادلمالمؼؿعدىم
سشر مدـقات معـ مال مذلء ماظب محقاظل م 50مأظػ مسؾك معلؿقى ماظقرـ م،م
وظقسمدفالمانمؼصؾماظعددمؼبمغاديمػبقسماًشـةمعـمدـةم2008معـم
ممارسمواحدمو مؼؿؿـؾمؼبمذكص ماظلقدمصابرمضـدوزيماظبمحقاظلم700م
ممارس مواظعدد مؼـؿظر مأن مؼصؾ مؼب ماألسقام ماٌؼؾؾة ماظب م 1000مممارس،م
خاصةمبعدمانمادؿػادماظـاديمبؼاسةمجدؼدة.

الصفحة 11

برغاعج معدردة ماظػقصقـام مػق معشروع مرائد مصبلد ماظـظرةم
اٌلؿؼؾؾقةمظؾؿلسؤوظنيموماٌشرصنيمسؾكماظػقصقـاممؼبماىزائر متؾؽم
اظـظرةماظيتمتضعمثؼؿفامؼبماظشؾابمعـذمدـماظطػقظةمصؿقرصم
سؾك مأن متقصر مهلؿ مأصضؾ ماظظروف مظؾـاء مذكصقؿفؿ مباظرتبقةم
اظعؾؿقة مو ماظرؼاضقة مسؾك محد مدقاء مو مظؼد محؼؼ ماظربغاعجم
اظـؿقذجل مٌدردة ماظػقصقـام مناحا مطؾريا معـ ماغطالضف مضؾؾم
عقمسني مو مؼؽؿـ مػذا ماظـفاح مؼب متؼدؼؿ مخدعات مجؾقؾة مظقسم
سؾكمعلؿقىماظرؼاضةمصقلبم،بؾمومؼبمذبالماظصقةموماظؾقؽةم
و ماظـؼاصة مو مشريػا معـ معـاح مايقاة ماظيت موعؾ ماظػرد موم
اجملؿؿعمطقاغامعؿؽاعالمضائؿامسؾكمأدسمحبماظعؿؾموماظؿػاغلم
ؼب مخدعة ماظقرـ مو ماظؿعاون مو ماظؿضاعـ مو مشريػا معـ ماظؼقؿم
اإلصبابقة ماظيت متـفض مبفا ماجملؿؿعات موتزدػر م ،مطؿا مأنم
ناحمعدردةماظػقصقـاممؼبماٌدىماٌؿقدطمطؿامؼبماٌدىماظطقؼؾم
دقف مؼؽقن معـ مذأغف مأن مؼصؾ مبـا مإظب ماظؿػقق مؼب معلؿقىم
إنازاتمرؼاضققـامالدقؿامأنماظؿػققمسؿقعامػقماظشعارماحملػزم
ؼبماظؼطاعماظرؼاضلمومبذظؽمتؿضاسػمصرصماظلريمحـقـامسبقم
اٌزؼد معـ ماظؿؿقز مو ماظػعاظقةمظؾقصقل مإظب ماٌكرجات مو ماظـؿائجم
اظيتمغأعؾفامعبقعامألبـائـامومرؼاضققـامسؿقعامصؿؽقنماٌدارسم
ضدمأدفؿتمؼبمبـاءمذكصقاتمهلامضقام ماٌعرصةموماظـؼةمباظـػسم
و ماظؿقاضع مو ماالدؿعداد مظؾؿضققة مؼب مدؾقؾ معصؾقة ماظؾؾد موم
اجملؿؿع.ممم

واطب مغادي ماظػقصقـام مصقات مصق مداو ماظؿققالت ماظيت ممير مبفام
اجملؿؿع ماظرؼاضل ماىزائري موادؿفاب معلريو ماظـادي مظؿطؾعاتم
اظشؾابمصقصرمذبؿقسةمعـماظؿؽقؼـاتمادؿفابةمظؿقجفاتماظشؾابم
ورشؾات ماٌؿاردني معـفؿ مظؾؿأظؼ مؼب مزبؿؾػ ماظؾطقالت مو موصرتم
اظؿأرري ماظؿؼين م اظالزم مظإلذراف مسؾقفا موإدارتفا مو مؼب مدـةم
 2008مطانمسددماٌدربنيم 02مواظققمموبعدمأربعمدـقاتمصإنم
سددػؿم 15معدربمؼغطقن  26مصقج معـماىـلني مومعـمزبؿؾػم
االسؿارموماٌلؿقؼات .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
و متؿقظبماالدارةماإلذرافماإلداريمواظقزقػلمواظػينمسؾكمطؾمػذهم
االصقاج موتقصر مهلا ماظدسؿ ماٌعـقي مواالسؿؿاد ماٌاظل موتلاغدػا مؼبم
تؽقؼـ مرؼاضققفا موتلاسدػا مسؾك ماظؿأظؼ مؼب معـاصلاتفا ماحملؾقةم
وتؽقؼـ مشبؾة ممتـؾ ماظـادي مؼب ماٌشارطات اظقرـقة مواًارجقة،م
وتشؽؾمعدردةماالصاشرماظؼاسدةماألدادقةمظؾرؼاضةمؼبماىزائرم.

* ماالػؿؿام مباىاغب ماظؿؽقؼين مظؾػؽات ماظصغرى موصؼؾ ماٌقاػبم
اظشابةم.
*إغشاء معشؿؾة مرؼاضقة مبإعؽاغفا مإسطاء مأبطال مآخرؼـ مظؿشرؼػم
األظقانماظقرـقة.
*اغشاءمعدردةمالدؿغاللمومتقجقفماٌقاػبماظشؾاغقة.
*اطؿلابماظرؼاضقنيمعفاراتموبراعجمتقاطبماظعاٌقة.م
*االدؿػادة معـ معؿابعة متؼـقة مدوظقة مهت مإذراف ماالهادؼةم
اظعاٌقةمععمخرباءمدوظقني.
*غشرماظروحماظرؼاضقةمبنيماظشؾاب.م
*تشفقعماألغدؼةمسؾكمصؿحمعدارسمخاصةممبؿابعةمسؾؿقة.
*االرتؼاءمسبقمتؽقؼـمعدربنيمأطػاءممبلؿقىمدوظلمؼقاطبماظعاٌقة.م
*خؾؼمجقمسؾؿلمظؿققؼؾمخربةماٌدربنيمو ماألبطالمإظبماظشؾابم
اظـاذؽني.
*تأرريمأطربمسددمعـماظشؾاب.
*تقصريمأصضؾماظرباعجماظؿدرؼؾقةمظؾؿؿاردنيمظؾقصقلمبفؿمإظبمأسؾكم
علؿقىمعـماظؿػققماظرؼاضلم.
*تفقؽة ماظرؼاضقني مؼب مزبؿؾػ ماظؿكصصات مظؾؿـاصلات مسؾكم
اظصعقدؼـماإلضؾقؿلموماظدوظلمومرصعماظراؼةماظقرـقة.

الصفحة 12

ادؿػاد مغاديماظػقصقـاممصقاتمصق مداومظؾؾدؼةمػبقسماًشـةمعـمضاسةمتدرؼبمخاصةموممتمتدذقـفامرمسقا مؼقمماظلؾتم 31معارسم
 2012م حبضقرمرئقسماظدائرةماإلدارؼةمًؿقسماًشـةمومرئقسماإلهادؼةماإلصرؼؼقةمومرئقسماجملؾسماظشعيبماظؾؾديمظؾرؼاضةموم
رئقسماظرابطةماظقالئقةمومإراراتمأخرىمومتزاعـامععمإرالقمعشروعمعدردةماظػقصقـاممصقاتمصقمداومظؾؾدؼةمػبقسماًشـةماظيتمتعؿربم
األوظب معـ مغقسفا مسؾك ماٌلؿقى ماظقرين م ،محقثمدبؾؾ مايدث محػؾ مرؼاضل مالدؿالم ماألحزعة ماظرؼاضقة مالعؿقان ماجؿقاز ماظرتبم
ظؾلدادلماألول.مممممممممممممممممممم
حبقثمتشرفمرئقسمدائرةمػبقسماًشـةماظلقدمسؾدماظعزؼزمضقضاممبؿلؾقؿمحزاممعؿػققماظدصعةمظصـػماألذؾالمطؿامتػضؾماالدؿاذم
جقاجمربؿدمبؿؼدؼؿمايزاممٌؿػققماظدصعةمظصـػماألصاشرمومتؽرؼؿماٌلسؤوظنيماحملؾقنيمومأسضاءماجملؾسماظشعيبماظؾؾديمٌكؿؾػم
االصـافمومؼأتلمػذامبعدمطؾؿةمإصؿؿاحقةمظرئقسماظدائرةماظذيمأسربمسـمدرورهمومػقمععمػذاماىؿعمعـماظرؼاضقنيمعفـؽامإؼاػؿمبفذام
اظلرحماظرؼاضلماىدؼدمعؿؿـقامهلؿمعلؿؼؾؾمأحلـمحمطؿامأطدمسؾكمضرورةمدسؿمػذاماظػرؼؼماظذيمصرضمغػلفمظقسمسؾكماٌلؿقىم
احملؾلمصقلبمبؾمسؾكماٌلؿقىماظقرينمومواجؾـامأنمغقصرمظفمطؾماظظروفماٌالئؿةمطؿامطؿبمؼبماظلفؾماظذػيبمظؾػرؼؼممبـادؾةم
تدذني مضاسة ماظػقصقـام مصقات مصق مداو م" ميشرفنا أن نهنئ هذا الفريق متمنيا له المزيد من
التتويجاتم"مرئقسمدائرةمػبقسماًشـةمسؾدماظعزؼزمضقضام".مممممممممممممممممممم.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ومؼأتلمػذامبعدماظعـاءماظؽؾريمؼبمضطعمعراحؾمومأذقاطماظؿطقرماظيتمعرمبفاماظػرؼؼمرشؿمحداثةمغشأتفمحبقثمحؼؼمسدةمأظؼابمورـقةموم
دوظقةمومتشرؼػفمظؾراؼةماظقرـقةمؼبمسدةمعـادؾاتمومطذاماإلضؾالماظؽؾريمظشؾابماٌـطؼةمسؾكمػذاماالخؿصاصمحبقثمؼضؿمحاظقام700م
رؼاضل مؼب مزبؿؾػ ماألصـاف مو مؼعؿرب معـ مبني مأحلـ ماألغدؼة موؼلعك مظؿفلقد معشروع معدردة ماظػقصقـام .م

الصفحة 13

السيد عبد العزيز قوقام  ،رئيس دائرة خميس الخشنة
بعدمإذادتفممبامضدعفمرؼاضققمغاديمػبقسماًشـةمربؾقامودوظقا،مراحمؼؼقل"ماظؿزممأعامماٌألمؼبمػذامايػؾ
اظؾفقجمانمأضدممطؾمعامظديمعـمإعؽاغقاتمظـاديمصقصقـاممصقاتمصقمداومًؿقسماًشـة،مصفذاماظـاديماظذي
ذرفمرؼاضققماىزائر دوظقا،مصببمانمؼؾؼكمطؾماظدسؿماٌاديمواٌعـقي،مصؾقسمباألعرماظلفؾمانمتؿؿؽـمػاتفماىؿعقةممم
اظػؿقة،مبؾؿمأطـرمعـم 600مرؼاضل،موػقمرضؿمصبب مانمغػؿكرمبف،مظذامأسدماظلاػرؼـمسؾكمػاتفماظرؼاضةمبؾؾدؼةمػبقسم
اًشـة،مأغلموبصػيتمرئقلامظدائرةمػبقسماًشـةمأنمالمأخبؾممبدمؼدماظدسؿ،مطؿامأغقهمباٌـادؾةممبامؼؾذظفماظلاػرونم
سؾكمػاتفماظرؼاضةمبؾؾدؼةمػبقسماًشـة،معـمعلريؼـموعدربني،موأضقلمهلسؤالءمؼديمممدودةمهلؿ".مممممممم

رئيس المجلس الرياضــي لبلدية خميس الخشنة

عـمجفؿفمأبدى مرئقسماجملؾسماظرؼاضلمبؾؾدؼةمػبقسماًشـةممباموصؾؿفمرؼاضةماظػقصقـاممبؼقظف"مدعداءمجدامباٌؽاغةم
اظقرـقةماظيتموصؾماظقفامغاديمػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػقصقـام،مواظػضؾمؼعقدماظبماظلاػرؼـمسؾكمػاتفماظرؼاضة،مواظيتم
متؽـتمؼبمزرفمضصريمجدامانمتلؿفقيماٌؽاتمعـمأرػالماٌدارسموحؿكمعـماظشؾابمواظؽفقل،موطؿؿـؾمظؾرؼاضةمسؾكم
علؿقىمبؾدؼةمػبقسماًشـة،مأبقابماظؾؾدؼةمعػؿقحةمؼبموجفماظلاػرؼـمسؾكمػاتفماظرؼاضة،مصاظقاجبمسؾقـامتؼدؼؿمؼدم
اظدسؿمواٌلاسدة م.مؼعقد ماظؿطقرماظذ يمسرصؿفمػاتفماظرؼاضةمسؾكمعلؿقىمبؾدؼةمػبقسماًشـةماظبمرئقسماظدائرةمو مواظلم
اظقال ؼة موعدؼر ماظشؾقؾة مواظرؼاضة ،مواظب مرجال ماظظؾ ماظذؼـ مؼعؿؾقن موؼؽدونمؼب ماًػاء مإلؼصالمػاتف ماظرؼاضة ماظب معؽاغةم
عرعقضة.مممممممممممممممممممممممممم
وعـمجفةمأخرى،موصػماظؼاسةماىدؼدة مبـابة مهديمطؾري،مصؾقسمدفالمسؾكمذؾابمأنمضبقظقامايؾؿماظبمحؼقؼة،م
وذرفمطؾريمأ نمتضافمػاتفماظؼاسةماظبماظؼاسةماٌؿعددةماظرؼاضاتماٌقجقدةمسؾكمعلؿقىماظؾؾدؼة،موباظرشؿمعـمطؾمػذام
صاظؾؾدؼةمتؾؼكمتعاغلمعـمغؼصمعـمحقثماٌراصؼماظرؼاضقة،مظؽـمأعؾـامطؾريمؼبمرئقسماظدائرة،مخاصةموانمصضؾفمطؾريمبعدم
ان محؾمعشؽؾةمعؼر مدقغاظغاز ،محقث معـح مهلؿمعؼرا مجدؼدا مسقضا ماظؾؼاء مؼب مصراعمعع معلريي مغادي مػبقس ماًشـةم
ظؾػقصقـامم.

الصفحة 14

السيد محمد ج ــــواج  ،رئيس االتحاد اإلفريقي لرياضة الفوفينام
ممعـمجفؿفمأذادمرئقسماالهادماإلصرؼؼلمظرؼاضةماظػقصقـامماظلقدمربؿدمجقاج مبفذهماظؼاسةمبؼقظف"متدسقؿم
بؾدؼةمػبقسماًشـةمبؼاسةمجدؼدةمظرؼاضةماظػقصقـام،مدقعطلمدصعامضقؼامهلاتفماظرؼاضةمظقسمسؾكماٌلؿقىم
احملؾل مصؼط ،مبؾ مسؾك ماٌلؿقى ماظقرين ،مطقن مغادي مػبقس ماًشـة مؼعد مرائدا مهلاتف ماظرؼاضة ،مطؿا مانم
رؼاضققهمؼعدونمعػكرةمظؾفزائر،موظقمملمصبدمػذاماظـاديمعلاسدةمعـمررفماظلؾطاتماحملؾقة،مصأغامسؾكم
ؼؼنيماغفمملمؼصؾمػذاماظـاديماظبمعا موصؾفمحاظقا،مظؽـمصببمتدسقؿماظـاديمعادؼاموععـقؼا،موالمأذؽمؼبم
رئقس مدائرة مػبقس ماًشـة مو مال مؼب مرئقس ماظؾؾدؼة مو مال مؼب مواظل موالؼة مبقعرداس موال مؼب معدؼرؼة ماظشؾقؾةم
واظرؼاضةمظؾقالؼةمبإػؿاهلؿمهلاتفماظرؼاضة،مصأغامسؾكمؼؼنيمأنمػسؤالءمدقضعقنمػاتفماظرؼاضةمعقضعمإحرتام،م
صاظـؿائج ماحملؼؼة مدوظقا مٌصارسل مػذا ماظـادي ،مػل مؼب محد مذاتفا مانازا مظؾفزائر مطؽؾ موتشرؼػا مظؾقرـ مؼبم
احملاصؾماظدوظقة"
جقاجم ؼبمغفاؼةمحدؼـفموجفمهقةمخاظصةمىؿقعماظلاػرؼـمسؾكمغاديمػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػقصقـام،مبؼقظف"مأغفؿممنقذجمظؾعؿؾم
وحبماظقرـ·"
رمضان سماش _ رئيس رابطة بومرداس لرياضة الفو فينام-
عـمجفؿفمأذادمرئقسمرابطةمبقعرداسمظرؼاضةماظػقمصقـاممصقاتمصقمداو،مباظدورماظؽؾريماظذيمؼؾعؾفم
اظلاػرون مسؾك مػاتف ماظرؼاضة مباظـادي ،محقث مراح مؼؼقل مهلؿ "أغؽؿ مصعال متلؿقؼقن مأطـر معـم
هقة،مصؿامتؼدعقغفمظشؾابماٌـطؼةمبإعؽاغقاتمبلقطة،مؼضعؽؿمعقضعماحرتام،موتلؿقؼقنمطؾم
اظدسؿماٌاديمواٌعـقيمعـمررفماظلؾطاتماحملؾقةمواظقالئقة،مواغامسؾكمؼؼنيماغفمبعدمصؿحمػاتفم
اظؼاسةمووضعفامهتمتصرفمػذاماظـادي،مدقعطلمدصعامضقؼامهلاتفماظرؼاضةمظقسمسؾكمعلؿقىم
اٌـطؼةمبؾمسؾكماٌلؿقىماظقرين،مخاصةمو مأنمغاديمػبقسماًشـةمؼعدمرائدامؼؼؿدىمبفمسؾكم
اٌلؿقىماظقرين.
عمار بلكبير – أحد الوجوه الفعالة في تطوير هذه الرياضة بخميس الخشنة-
ؼعرفمبرجؾماظظؾ،مطقغفمالمؼؾكؾمبؿؼدميفمطؾماٌلاسدة،مإغفماظلقدمسؿرمبؾؽؾريماظذيم
ؼؼقلمسؾكمػاعشمتدذنيمػاتفماظؼاسةم"معـمواجيبمطفزائريمأنمأضدممطؾماظدسؿمهلاتفم
اظرؼاضة ،مصؾق مملمأٌس معـ معلريي مػذه ماظرؼاضة محؾامظؿطقؼرػا موإؼصاهلا ماظب ماحملاصؾم
اظدوظقةمٌامضدعتمهلؿمؼدماظدسؿ"مصقؽػلمغاديمعدردةمػبقسماًشـةمظؾػقصقـاممصقاتمصقم
داو ماغف مادؿطاع مؼب مزرف مضقادل مان مؼؿكرج معـفا ماظعدؼد معـ ماألبطال ماظعاٌقني ،موػقم
ذرفمظقسمظؾؾدؼةمػبقسماًشـةمومالمهلذاماظـاديمصقلبم،مبؾمظؾفزائرمطؽؾ.

الصفحة 15

حؾمبؿارؼخ م 2012/10/16ماًؾريماظدوظلمومسضقماظؾفـةم
اظؿؼـقة مظدى ماالهادؼة ماظعاٌقة مظؾػقصقـام ماألدؿاذ مغؼقان مصانم
تشقق مضقػا مظزؼارة معدردة ماظػقصقـام مصقات مصق مداو مًؿقسم
اًشـة ،مػذه ماظزؼارة ماٌدرجة مضؿـ مبرغاعج مزؼارتف مظؾفزائرم
ضصد مععاؼـة مو معؿابعة ماظربغاعج ماظؿؼين مٌلاؼرة ماظربغاعجم
اظدوظل،محبقثمادؿؼؾؾ محبػاوةمعـمررفمأصاشرمومرؼاضقلم
ػبقس ماًشـةمؼب محػؾ مصاق مسدد محضقره م 600معشاركموم
دبؾؾ مايػؾ مادؿعراض مأصاشر مو مبراسؿ معدردة مػبقسم
اًشـة م ،محقث مراصؼ ماًؾري مرئقس ماالهادؼة ماإلصرؼؼقةم
األدؿاذ مجقاج مربؿد مو مرئقس ماظؾفـة ماظقرـقة مظؾػقصقـام موم
األعني ماظعام مظؾؾدؼة مػبقس ماًشـة مو مذكصقات مأخرىم
حبقث ماشؿـؿ معلسؤوظق ماظـادي ماظػرصة ماظؿارطبقة مالسؿؾار مأغفام
أول مزؼارة مًؾري مدوظل مألول معدردة مؼب ماىزائر مباعؿالطفام
ظؼاسةمخاصةمبػضؾماهللمثؿماظـؿائجماحملؼؼةمؼبمطؾماٌقادؼـموم ضاممؼقمماظـالثاءم 11مدؼلؿربم 2012موصدماإلهادؼة ماإلصرؼؼقةماٌؿقاجدم
اظيتمأصؾقتمخزانمرئقللمومأدادلمظؾؿـؿكبماظقرينماظذيم باىزائر مسؾك مػاعش متـظقؿ ماىزائر مظؾؾطقظة ماإلصرؼؼقة مبزؼارة مٌدردةم
عدتف معسؤخرا مبؿلعة مسـاصر ماظيت مسرصت ماظلقطرة مسؾك مععظؿم اظػقصقـام مًؿقس ماًشـة ماظقصد ماٌؿؽقن معـ مرئقس ماإلهادؼة ماإلصرؼؼقةم
غفائقاتماظؾطقظةمو ماظؽأسماظقرـقةمحبقثممتمتؽرؼؿمايضقرم األدؿاذمجقاجمربؿدموماًؾريماظروعاغلمومرئقسمىـةماظؿقؽقؿماألوروبقةم
بأومسةمذرصقةمخاصةمباٌدردة.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
اظلقدمغقؽقؿامضابرؼانمومرئقسمإهادؼةماظػقصقـاممظدوظةمداحؾماظعاجماظلقدم
م
عقعقغل متراوري مو ماظلقد مأبقظقـا مأودراضاو مخؾري مدوظل مدرجة مرابعة معـم
دوظةمبقرطقـاصادقم وماظلقدمعاعادومدؼقبمسضقم إهادؼةماظػقصقـاممظدوظةم
اظلـقغال موماظلقدمأغقسمطقققؾماالعنيماظعاممظإلهادماٌغربمظؾػقصقـامم
إدؿؼؾؾ ماظقصد مسؾك مػاعش متـظقؿ مغادي ماظػقصقـام مصقات مصقداو مظؾؾدؼةم
ػبقسماًشـةمدورةموالئقةمظصـػماٌدردةممبـادؾةمذطرىم 11مدؼلؿربم
اظدورة ماظيت مذارك مصقفا م 330مرؼاضل معـ م 6مأغدؼة متفدف مإظب متطقؼرم
اٌدارس ماظقالئقة مطؿا متفدف مإلخؿؾار معدى ماظعؿؾ ماٌـفز مسؾك ماٌلؿقىم
اظؼاسديمطؿامادؿؼؾؾماظقصدمبرتحابمطؾريمعـمررفمبراسؿماظػقصقـامماظذؼـم
ضدعقا مادؿعراض معباسلمظؾقضقرمطؿققةمخاصةمظؾؿعؾريمسؾكماالدؿؼؾالم
طؿاممتمأخذ مصقر متذطارؼة معع ماظرباسؿ مو متعد مػذه ماظزؼارةمداصع مضقي موم
هػقز مععـقى مألصاشر ماظػقصقـام مصقات مصق مداو مو مباٌـادؾة مسرب ماىؿقعم
سؾكمعلؿقىمتؼدمماىزائرمؼبماإلخؿصاصمومؼبموضتمزعينمضقادلموسؾكم
ظلان مرئقس مإهادؼة ماظػقصقـاممظلاحؾ ماظعاج ماظلقد مممقغلمتراوريم أنم
اىزائرمدفؾتمتؼدممطؾريمؼبمضرفمزعينمضصريمعؼارغةمباظدولماإلصرؼؼقة.
الصفحة 16

باتت مدرسة نادي الفوفينام محل إعجاب الجميع ،بل
مرآة حقيقة لكل من يريد ركوب درب النجاح ،كيف
ال وان نادي خميس الخشنة كان في عام  8002ال
يتعدى عدد رياضييه إال رياضي واحد ،نعم رياضي
واحد ،انه صابر قندوزي الذي قدم إلى خميس
الخشنة وكله عزيمة وإصرار لرفع التحدي في منطقة
لم يكن سكانها يعرف حتى نطق كلمة الفوفينام
فيات فو داو و كيفية ممارستها ،لكن وكما يقال
اإلرادة العزيمة التي تسلح بها رئيس النادي مكنته
في زمن قياسي من الوصول إلى أكثر من 000
ممارس ،و يراهن صابر قندوزي بتخطي الرقم الـ0000
ممارس قبل حلول عام .8000

ظؽـ مباظرشؿ معـ ماٌؽاغة ماظيت موصؾ مإظقفا ماظـادي مإال مأن مػـاكم
اظعدؼدمعـماظعراضقؾماسرتضتمدؾقؾماظػرؼؼ .م
م
حؼقؼة مؼصعب ماظؿؽفـ مباظصعقبات مؼب مذبال مسؿؾـا مؼب مغاديم
اظػقصقـاممظؽـماظذيمؼعؿؾمؼبمػذاماجملالمؼعؾؿمعلؾؼامأغفمدققاجفم
اظؽـري معـ ماظصعقبات موظؽـ مؼعؿؿد مػذا ماظشلء مسؾ مضقة موصالبةم
اظشكصماظذيمؼلريمػذاماىفازم،موأغامايؿدمهللمادؿطعتمأنم
أسرب مػذهماٌرحؾةمعـذمزعـم،مخاصةمان محؾؽمظرؼاضةماظػقصقـامم
ؼؽلر مأعاعؽ ماظؽـري معـ مايقاجز ماظيت مضد متؽقن معقجقدة م،م
وأصؾقت مبػضؾ ماهلل مأسرب مظؾفؿفقر مسـ مدر مدعادتل مطرئقسم
غاديمػبقسماًشـة .م

ترىمعاػلماظعقاعؾماظيتمداػؿتمؼبمتطقؼرمغاديماظػقصقـاممصقاتم
صق مداو مػبقس ماًشـة ،مذظؽ معا مدـؿعرف مسؾقف مدقؼا مؼب مػذام
اٌقضقع .م

الـقةذوذاإلخالصذوحبذالعؿل ذ

حنيموؿؿعماظـقةموماإلخالصموحبمماظعؿؾمؼبمروحمواحدة،مصإنم
اظـفاح مدقؽقن محؾقػؽ ،مذظؽ مػق ماظلالح ماظذي مغبؾف مصابرم
ضـدوزيمحنيمضدممإظبمبؾدؼةمػبقسماًشـةمظؿأدقسمغاديمخاصةم
بفذهماظرؼاضةمضؾؾمدتمدـقاتمعـماآلن .م
م
و مسـمناحماظػرؼؼمؼؼقلماٌعينمباألعرم" مغاديمػبقسماًشـةم
ظرؼاضةماظػقصقـااااااممصقاتمصقمداوممؼشؽؾمأداارةمواحدة،مصؿفدغام م
م
دائؿامغؿقاصؾمبقــاموغؿابعمسـمطـبمإنازاتموعشارؼعماظـاديم
أبرزذالوصاواذاليتذتؼدمذلؾرواضقنيذ ذ
ألغفؿمؼلؿقؼقنمػذاماالػؿؿامم،محقثمأغينمأسؿؾمطـريامؼبمهؼقؼم م
وكلذأسضاءذالـادي ذ
اهلدف ماٌـشقد موػق ماظرؤؼة ماظيت مؼطؿح مإظقفا ماظـادي معـ مخاللم
ذ
تقاصؾل معع معبقع ماظلؾطات ماحملؾقة مواظقالئقة مواظشرطات ماظيتم
ؼلفر مصابر مضـدوزي مسؾك متؼدؼؿ مطؾ ماظـصائح مواإلرذاداتم
دقفمتؽقنمؼبماظزعـماظؼرؼبمدسؿامظـادؼـا .م
ظؾرؼاضقني مواٌدربني ،مضصد مإؼصال مػاتف ماظرؼاضة مإظب مشد مأصضؾم
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عـفا مسؾك موجف ماًصقص ماظؿقؾل مباظصرب موبروح ماظػرؼؼ مواظعؿؾم ظؿقصري مهلا مطؾ معا مؼؿطؾب مظؿشرؼػ ماظـادي مواظقالؼة مواظقرـ موعـم
بقد مواحدة موأؼضا مطقػقة ماظؿعاعؾ معع مودائؾ ماإلسالم محقث مانم اًططماظضرورؼةمتقصريمبرغاعجمسؿؾمبقداشقجلمسؾكماٌدىماظؾعقد .م
اظعؿؾماظرؼاضلمسؿؾموادعماظـطاقموػقمعؾؿؼكمطؾريمىؿفقرمعؿعددم ذ ذ
التطؾعذإىلذدخولذساملذاالحرتاف ذ
اظـؼاصاتمواألجـاسمواألسرافمو مالبدمعـمضرورةمتعؾؿمصـماإلتصالم
وضرورةمإؼصالماظػؽرةمظؾرؼاضقنيمبطرؼؼةمصقققةموإحرتاصقة .م
باظرشؿمعـمضؾةماٌقاردماٌاظقة،مإالمأنماظلاػرؼـمسؾكمغاديمػبقسم
م
اًشـةمظرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصق مداومؼطؿققنمإظب مبؾقغممساملم
إقبالذمتزاودذدلؿاردةذرواضةذالػوفقـامذسربذمـطؼةذ
االحرتاف،مصقققا مأنمدخقلمػذاماظعاملمؼبمغظرمرئقسماظـاديم
مخقسذاخلشـة ذ
اظلقدمصابرمضـدوزيمصعؾامومععؼدامإالمأنمؼبمغظرهمصببمدخقظف،م
م
تعرفمرؼاضةماظػقصقـاممسربمعـطؼةمػبقسماًشـةمومحؿكماٌـارؼم ٌلاؼرة ماظؿطقر ماظؽؾري ماظذي مبؾغؿف مػاتف ماظرؼاضة مؼب ماظعدؼد معـم
اجملاورة مهلا مطؾؾدؼات مغبادي موعػؿاح مو مأوالد معقدك موم اظدولماألوروبقةمواألدققؼة.م م

االربعطاش ماغؿشار مطؾري مبدظقؾ ماالرتػاع ماٌؿقاصؾ مٌؿاردل مػاتفم
اظرؼاضة مبؾؾدؼة مػبقس ماًشـة ،مو مؼرجع مػذا ماالرتػاع محلبم
صابر مضـدوزي مإظب مسدة مأدؾاب معـفا مسؾك موجف ماًصقص مأنم
اظـادي مميؿؾؽ مخطة متعرؼػقة مظؾرؼاضة موخطة معدرودة مسبقم
ادؿؼطاب ماظػؽات مظؾؿشارطة مواالشبراط مؼب ماظرؼاضة مسرب مبرغاعجم
زؼارةماٌدارسموعقضعـاماإلظؽرتوغلمظؾـاديموإتؾاعماظقدائؾماظؿعرؼػقةم
وتـؼقػماجملؿؿعمبأػؿقةمرؼاضةماظػقصقـامموتشفقعفؿمؼبماالغضؿامم
خاصة مأن ماظـادي مميؿؾؽ ماظققم مذبؿقسة مطؾرية موعؿؿقزة معـم
اظرؼاضقنيمؼبمعبقعماظػؽاتموصؾتمإظبم 700مرؼاضلمذظؽمداػؿم
ؼب ماإلرتؼاء مباظرؼاضة مظؾقصقل مبفا مإظب ماظعاٌقة مو معـ مجاغب مآخرم
تقصريمشبؾةمعؿؿقزةمعـماٌدربنيماٌكؿصنيمؼبمرؼاضةماظػقصقـام .م

م

الطؿوحذواآلفاق ذ

م

حؿكمومإنمبؾغمسددممماردلمرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقمداومبـاديم
ػبقس ماًشـة محاظقا مإظب مأطـر معـ م 700مممارس ،مإال مأنم
اظلاػرؼـمسؾكمػذاماظـاديمؼأعؾقنمؼبمرصعماظعددمإظبمأطـرمعـمأظػم
رؼاضل ،مراٌا مأن مػـاك مرؿقح مطؾري معـ معلريي ماظػرؼؼ موعبقعم
اٌدربنيمظؿقؼقؼماألػدافماٌلطرة،مػذاماظطؿقحمغؾؿلفمعـمخاللم
اإلضؾال ماظؽؾري مظشؾاب ماٌـطؼة ،مصاظؽـري معـ ماظرؼاضقني ماٌؾؿقؼنيم
باظـادي ،مضادعني معـ مرؼاضات مصردؼةمأخرى مطاىقدو مواظؽاراتلم
واٌالطؿة،مبعدمأنمالحظقامأنمػـاكمصعالماػؿؿاممطؾريمعـمررفم
اظلاػرؼـمسؾكمغاديماظػقصقـاممصقاتمصق مداو،مو ماظبماٌؽاغةماظيتم
بؾغؿفا مػاتف ماظرؼاضة مؼب مزعـ مضصري مجدا ،مبدظقؾ محصقل مػاتفم
ررقذسؾؿقةذمنذأجلذالتألقذوالـجاح ذ
اظرؼاضةمسؾكماهادؼةمورـقةمضائؿةمبذاتفامعؿػقضةمسؾكماظعدؼدمعـم
م
عـ مبني مأػؿ ماظعقاعؾ ماظيت مداسدت مؼب متطقؼر مرؼاضة ماظػقصقـامم اظرؼاضات ماظؼؿاظقة ماألخرى مباظرشؿ معـ مأن مػاتف ماألخرية مؼعقدم
صقاتمصقداومػقماإلدؿـؿارمؼبماظشؾاب،موػذامبإغشاءمعشؿؾفمرؼاضقةم مماردؿفامؼبماىزائرمإظبمصفرماالدؿؼالل .م
ذ ذ
بإعؽاغفا مإسطاء ماظؽـري مظؾرؼاضة ماىزائرؼة موػق معا مؼؿقؼؼ ماظققمم
عقداغقامواظيتمأسطتمسددمػائال معـماألمساءماٌعقلمسؾقفاموغلعكم
م
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م م

:م م
مممممم

انتخب األستاذ محمد جواج رئيسا لالتحادية الجزائرية
لرياضة الفوفينام فيات فو داو  ،خالل الجمعية العامة
التأسيسية االنتخابية التي جرت بالقاعة المتعددة
الرياضات بالدار البيضاء بحضور سفير الفيتنام بالجزائر،
دو ترونغ كونغ ،بحصوله على  28صوتا من مجموع الـ
 28ناخبا في عملية انتخاب المكتب و الرئيس (مترشح
واحد) لعهدة أولمبية ) (2016-2013وهذا بعد
المصادقة على القانون األساسي بحضور ممثلي 02
والية .
ذ

باغؿكابفمسؾكمرأسماىؿعقةماظعاعةمظالهادؼةماىزائرؼةمظرؼاضةم
اظػقصقـام،مؼؽقنماألدؿاذمواًؾريماظدوظلمؼبمػاتفماظرؼاضةمضدمحؼؼم
حؾؿامراٌامراودهمعـذمأنمأدخؾمػاتفماظرؼاضةمإظبماىزائرمؼبمغفاؼةم
اظؿلعقـقات،مترىمطقػمؼرىماظرئقسماىدؼدمربؿدمجقاجمطأولم
رئقس مهلذه ماظرؼاضة ماظيت متعد مجد مصؿقة معؼارغة مباظرؼاضاتم
األخرى؟ موعا مػل مرؿقحاتف ماٌلؿؼؾؾقة؟ موعاػل مغظرتف مهلاتفم
اظرؼاضة؟،متؾؽؿمعـمبنيماألدؽؾةماظيتمغؿعرفمسؾقفامؼبمػذامايقارم
اظذيمخصّـامبفمربؿدمجقاجمسؼبماغؿكابف · م
م
*ما ذهو ذذعورك ذبعد ذانتخابك ذرئقدا ذلالحتادوة ذاجلزائروةذ
لرواضةذالػوفقـام؟

أعا مخبصقص مدسؤاظؽؿ ،مصأغا مجد مدعقد ممبقالد مصقدؼراظقة مجدؼدةم
تعينمباخؿصاصماظػقصقـاممصقاتمصق مداوماظذيمطانمعؾقؼامباظػـقنم
اظؼؿاظقةمأطـرمعـم10مدـقاتموؼُعدمعؽلؾامتارطبقامهلاتفماظرؼاضةم
ؼـؾغل ماظؿـقؼف مبف مو ماظقضقف مسـده  ،مضػ مإظب مذظؽ مأن معقالدم
االهادؼة ماىزائرؼة مظرؼاضة ماظػقصقـام مصقات مصق مداو ،مؼعقد مإظبم
اظعؿؾ ماظؽؾري ماظذي مضام مبف مطؾ معـ مظف مسالضة مبفذه ماظرؼاضة معـم
عسؤررؼـ موعلريؼـ مورؼاضقني ،مطؿا مأن ماظـؿائج ماظيت مدفؾفام
ذ
اٌـؿكب ماظقرين مؼب ماحملاصؾ ماظدوظقة مزادت معـ مسزميؿـا مظرصعم
اظؿقديمظؿقؼقؼمايؾؿماظذيمراودماىؿقعموػقمتأدقسماهادؼةم
اظػقصقـام مضائؿة مبذاتفا معلؿؼؾة مسـ ماالهادؼة ماىزائرؼة مظؾػـقنم
اظؼؿاظقة  ،مصؿـذ مسدة مدـقات مطان مرؿقحـا مهؼقؼ مػذا ماٌؾؿغك،م
وػامسبـماظققممسبؼؼمجزءامعـمأػداصـاموعازالماٌشقارمأعاعـامرقؼالم
ظؿقؼقؼماٌزؼدمعـماٌؽادب .م
*ماهيذأهدافؽمذادلدتؼبؾقةذبعدذتأدقسذاالحتادوة؟ م

*عـ مأػداف ماهلقؽة ماظػقدؼراظقة ماىدؼدة مػقؽؾة مػذام
االخؿصاص مسؾك ماٌلؿقى ماظؼاسدي ،مسـ مررؼؼ متأدقس مرابطاتم
والئقة م(تقجد مدؾع مرابطات معـ مأصؾ م 31موالؼة ورصع مسددم
مماردلمػذاماظػـماظؼؿاظلمإظبم50مأظػمعـكرطمسؾكماٌدىماٌؿقدطم
واظعؿؾمسؾكمجعؾماىزائرماظعاصؿةمساصؿةمدوظقةمظؾػقصقـاممصقاتم
صراحة مأغا مجد مدعقد ،مظقس مباغؿكابل مسؾك مرأس ماالهادؼةم
صقمداو .م
اىزائرؼة مظرؼاضة ماظػقصقـام مصقات مصق مداو ،مبؾ مظؿأدقسم
االهادؼة،موػقمايؾؿماظذيمطـتمأدعكمإظبمولقدهمؼب مأرضقةم *كقفذالدبقلذلبؾوغذ55ذألفذمـخرط؟ م
اظقاضع،موايؿدمهللمعامطان مباألعسماظؼرؼبمأبعدمعـمايؾؿمهقلم *ظدؼـا مبرغاعج مرؿقح مظؾؾقغ مدؼػ م 50مأظػ معـكرط ،مدقفم
اظققممإظبمحؼقؼة .م
تلؿقدث مأضطابا مظؿطقؼر ماالخؿصاص مسرب مطاعؾ موالؼات ماظؼطرم
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اظقرين مطؿا مدؿعطل محقزا مطؾريا مظؿؽقؼـ ماٌدربني موايؽام مسربم **ذكقفذاكتشػتذرواضةذالػوفقـامذفقاتذفوذداو؟ ذ
االحؿؽاكموغلجمسالضاتمععماًرباءماظػقؿـاعقني،مطاذػامباٌـادؾةم
سـمتـظقؿمعـاصلاتماظدورةماظدوظقةمظؽأسمعدؼـةماىزائرماظعاصؿةم *ؼبمايؼقؼةمحدثمظلمذلءمررؼػمحقـؿامطـتمأعارسمؼبمذظؽم
اظقضت ماظػقصؿـام مصؼرأت مؼب مإحدى ماجملالّت ماظشفرؼة ماظػرغلقةم
ابؿداءمعـماظلـةماٌؼؾؾة.م م
سـقان مطؾري مامسف م(اظػقصقـام) مصؿلاءظت معع مغػلل موضؾت:مطقػم
*يف ذنظرك ذاخلاص ذهل ذالـتائج ذاإلجيابقة ذاليت ذحصدهاذ ظؽاتب مػذا ماٌؼال مؼرتؽب مػذا ماًطأ؟ مألن ماًطأ متؽرّر مسدّةم
ادلـتخب ذالورين ذسؾى ذالصعقد ذالعادلي ذوراء ذموافؼة ذالوزارةذ عرّات ،مصاتّصؾت مباظؼلؿ ماحملؾّل مهلذه ماجملؾّة ،مسـدػا ماطؿشػتم
الوصقةذسؾىذتأدقسذاالحتادوةذاجلزائروةذلرواضةذالػوفقـام؟ م ػذهماظرؼاضةماىدؼدةماظيتمتشؿؾمطاعؾماظؿؼـقات· م
م

*أطقد ،مصؾق ممل مؼربز ماٌـؿكب ماظقرين مسؾك ماظصعقد ماظعاٌل مٌام *ماذهيذأمـقتك؟ ذ
ولدمايؾؿمسؾكمأرضقةماظقاضع،مصؾقؽـمؼبمسؾؿماىؿقع،مأنمػاتفم
م
اظرؼاضة م(اظػقصقـام مصقات مصق مداو) مضدعت ماظؽـري مظؾرؼاضةم * أعـقيت ماظؽؾرية مهؼؼت ،مبؿأدقس ماالهادؼة ماىزائرؼةم
اىزائرؼة،موذظؽمحبصقلماٌـؿكبماظقرينمسؾكماٌرطزماظـاظثمؼبم ظرؼاضة ماظػقصقـام مصقات مصق مداو ،موأعـقيت ماٌلؿؼؾؾقة مإدراج مػذهم
اظؾطقظة ماظعاٌقة ماألخرية ،ماظيت مجرت مؼب معطؾع ماظشفر ماٌاضلم اظرؼاضة مضؿـ ماألظعاب ماألوٌؾقة مواإلصرؼؼقة مواظعربقة مظـضؿـم
باظعاصؿةماظػرغلقةمبارؼس،مو مظقالماالسبقازماظػاضحمظؾقؽامميؼؼم عقداظقاتمظؾفزائر .م
اٌـؿكبماظقرينماٌرطزماظـاغل،موػذامضؿـم 17مدوظةمذارطتمؼبم **هلذمنذكؾؿةذيفذختامذجؾدتـاذاحلالقة؟ ذ
ػاتفماظؾطقظة· م
*أذؽرمطؾ معـمداػؿمعـمبعقدمأومعـمضرؼبمؼبمعقالدماالهادؼةم
ذ
اىزائرؼةمظرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصق مداو،مطؿامأذقدمباظدسؿماظذيم
ؼؼدعف ماظلقد موزؼر ماظشؾاب مواظرؼاضة مربؿد متفؿل ،موطذا معدؼرم
اظشؾاب مواظرؼاضة مظقالؼة ماىزائر ،مواظعدؼد معـ معدراء ماظشؾابم
واظرؼاضة مسؾك معلؿقى ماظقالؼات ،موطذظؽ مرؤداء ماظؾؾدؼات،م
باػؿؿاعفاماظؾاظغمواظؽؾريمهلاتفماظرؼاضة،مصؼدمداػؿتمبشؽؾمطؾريم
ؼب معقالد ماالهادؼة ،موأضقل مأن معلاصة ماألظػ معقؾ ماغطؾؼت معـم
عدؼـةماظدارماظؾقضاء· م
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-ذرئقسذالـاديذ -ذ

لو كانت هناك ميدالية ذهبية
لتطوير الرياضة في الجزائر و
االهتمام بالفئات الصغرى ،لنالها
الشاب صابر قندوزي ،مدرب و
رئيس نادي خميس الخشنة
لرياضة الفو فينام ،الرجل الذي
جعل من هاته الرياضة لؤلؤة
في سماء والية بومرداس،
بفضل تفانيه المطلق في رفع مستوى هاته
الرياضة وترقيتها و تعميم ممارستها ،لتشمل الجنس
اللطيف وفئة الكهول·
بداوةذمنذهوذصابرذقـدوزي؟ ذ
رؼاضلمجزائريمعقظعمطؾريمبرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقمداو،مؼرجعم
اظػضؾ مؼب ماخؿقاري ممماردة مػاتف ماظرؼاضة مإظب معدربل ممساشم
رعضانمثؿ ماألدؿاذمربؿدمجقاجماظذيمؼرجعمظفماظػضؾمؼبمإدخالم
ػاتفماظرؼاضةماظبماىزائر،موبػضؾماظلقادةماظرذقدةماٌـؿففةمعـم
ررف مػذا ماألدؿاذ ممتؽـت مأن متلؿؼطب مذرضبة مطؾرية معـم
اٌؿاردني مؼب ماىزائر حقث مؼـاػز مؼب ماظظرف ماظراػـ مسددم
اٌـكررني مبصػة مضاغقغقة محقاظل مسشرة مآالف مرؼاضل مورؼاضقة،م
واظعددمعرذحمظالرتػاع .م
كقفذمتؽـتذهاتهذالرواضةذأنذجتدذمؽاناذودطذذرحيةذكبريةذ
منذالشباب؟ ذ
ذ

ظقؽـ مؼب مسؾؿ ماىؿقع مأن مرؼاضة ماظػق مصقـام مصقات مصق مداو ،مػلم
رؼاضة مترتؽز مسؾك متـؿقة ماظعؼؾ مواظذػـ مورؼاضة مصـقة مضؿاظقةم
ذاعؾة،و مميؽـ مألي مطان ممماردؿفا ،مصفل مال مهؿاج مإظب مسؿرم
ربدد،مصقؿؽـمأنممياردفاماظطػؾماظذيمالمؼؿعدىمدـفمسـماظلتم
دـقات،مطؿامميؽـمأنممياردفاماظؽفؾماظذيمتعدىمدـفماظلؿني .م

م

وطؾمعـمعارسمػاتفماظرؼاضةمالمميؽـفمترطفا،مصفلمرؼاضةموعؾم
اظرؼاضل معدعـا موذغقصا ممبؿاردؿفا ماألعر ماظذي مجعؾ مسددم
مماردقفامؼبماىزائر ؼرتػعمؼقممبعدمؼقم،موأغامسؾكمؼؼنيمأغفمبعدم
دـقاتمضؾقؾةمعـماآلنمدقؿصدرمسددممماردلمػاتفماظرؼاضةمبؼقةم
اظرؼاضاتماظػردؼةماألخرى،مو مطؿامدؾؼماظذطرمعـذمضؾقؾمأنمػاتفم
اظرؼاضة ممياردفا ماظصغري مواظؽؾري مظؽال ماىـلني ،مطقغفا متُـؿينم
اظعؼؾموتطقرماإلتؼانمسؾكمايرطاتماظػـقة .م
م

ذ
تشرفذحالقاذسؾىذتدروبذنادي ذمخقسذاخلشـة،ذدلاذاذفضؾتذ
دخولذساملذالتدروب؟ ذ
ذ

طؿامالمطبػكمسؾكمأحد،مأنماىزائر ؼبموضتمعضكمتشؿؽلمعـم
غؼص متؼـقنيم مزبؿصنيمعؿكرجنيمعـماٌعاػدماظعؾقامؼبماخؿصاصم
ػاتف ماظرؼاضة ،مباسؿؾارػا مرؼاضة مجدؼدة ،موبصػيت مبطؾ مساٌلم
دابؼ موغائب مبطؾ ماظعامل ،موحاصؾ مسؾك مأطـر معـ مظؼب مورين،م
ارتأؼتمأنمأضعمخربتلمهتمتصرفمسشاقمػاتفماظرؼاضةمسؾكم
علؿقى مبؾدؼةمػبقس ماًشـة مو معـف مدد ماظـؼص ماٌقجقدمأغذاكم
طؿامأضقػماغينمطقغتم36معدربامععؿؿدمعـماالهادؼةماظقرـقةموم
اظقزارةماظقصقةمطؿامأتشرفمأغينمداػؿتمؼبمتؽقؼـمدؾعةمتالعقذم
طإرارات مؼب ماظشؾاب مو ماظرؼاضة مضصد مإسطاء مرطائز مظؾػقصقـام موم
اظرؼاضةمبصػةمساعةم .م
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م
ماذدورذالدؾطاتذاحملؾقةذلبؾدوةذمخقسذاخلشـةذلتطوورذهاتهذ
الرواضة؟ ذ
ذ

ػـاك مطؾؿة محؼ مصبب مأن متؼال ،مصقفب ماإلذادة مباظدور ماظؽؾريم
اظذي متؼقم مبف ماظلؾطات ماحملؾقة موسؾك مرأدفا مرئقس ماظؾؾدؼة م،م
ورئقسماظدائرة،موالمغـلكمدورمواظلموالؼةمبقعرداس م،ماضاصةماظبم
رجالماظظؾ،مطؿامأغقهمطذظؽمباظدورماظذيمتؼقممبفمعدؼرؼةماظشؾقؾةم
واظرؼاضة مظقالؼة مبقعرداس م ،مدون مأن مأغلك مدور موزارة ماظشؾابم

كمذوؼدرذسددذممارديذهاتهذالرواضةذسؾىذمدتوىذبؾدوةذمخقسذ
اخلشـة؟ م
اظعددمؼؼدرمحبقاظلم 700مرؼاضل،موعـمعبقعماألسؿار،مواظعددم
عرذح مظالرتػاع ،موغلعك مظرصع ماظعدد ماظب مأظػ مممارس ،موٌا مالم
أطـر ،مطؿا مغأعؾ مؼب متعؿقؿ ممماردؿفا ،مظؿشؿؾ ماىـس ماظؾطقػ،م
وصؽةماظؽفقل،مومسبـمغلعدمبؼدوممأيمطانمظالغضؿاممإظبماظػرؼؼ،م
صغاؼؿـامػلمتطقؼرمػاتفماظرؼاضةمظقسمسؾكمعلؿقىمعـطؼةمػبقسم
اًشـةمبؾمسؾكماٌلؿقىماظقرين،مخاصةموأنماظلقادةماٌـؿففةم
عـمررفماألدؿاذمربؿدمجقاجمترتؽزمسؾكمتقدقعمػاتفماظرؼاضةم
ظؿشؿؾ معبقع متراب ماظقرـ ،محقث ممتارس محاظقا مسؾك معلؿقىم
31موالؼة .م
واظرؼاضة ،مظؽـ مأسقد موأطرر مأن مػاتف ماظرؼاضة محباجة معادّة مإظبم
دسؿمطؾماٌلسؤوظنيمسؾكمطؾماٌلؿقؼات .م
ماهيذادلشاكلذاليتذتعرتضذدبقؾؽمذلتطوورذهاتهذالرواضة؟ ذ
هلذمنذكؾؿةذأوذمنذنصقحةذخنتمذبفاذحدوثـاذهذا؟ ذ
ذ
ذ
طؽؾماظرؼاضاتماألخرى،متعاغلمرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقداومسؾكم
ضؾةماٌقاردماٌاظقةم،موأغؿفزمػذه ماٌـادؾةمألوجفمغداءمإظبماظلاػرؼـم غقابة مسـ معبقع ممماردل مػاتف ماظرؼاضة موؼب معؼدعؿفؿ ماألدؿاذم
سؾك ماظرؼاضة مؼب ماىزائر باظـظر مإظب مػاتف ماظرؼاضة ماظيت مذرصتم ربؿدمجقاجمأػـئمطؾماٌؿاردنيمظرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصق مداو،م
اظقرـ مؼب مأطرب ماحملاصؾ ماظدوظقة م،ودسؿ متطقؼر مػاتف ماظرؼاضةم ومأعـقيتمأنمتصؾحمػاتفماظرؼاضةمظسؤظسؤةماظرؼاضاتمؼبماىزائر .م
وتقدقعممماردؿفا،مصقؿكموإنمطاغتمؼدمواحدةمضدمتصػؼمحاظقام
باظـظرمٌامهؼؼمسؾكماٌلؿقىماظعاٌلمرشؿمضؾةماإلعؽاغقاتماٌادؼةم
إالمأنماإلرادةموحدػامالمتؽػلمحقثمالمؼعؼؾمأنمغؾؼكمغعؿؿدمسؾكم
أغػلـا .م
م
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اسرتافاذذوؼدمهذالـاديذلشبابذادلـطؼة جاءت موسقد ماظلقد مطؿال مسؾاس مخاللم
حضقره محػؾ متؽرؼؿ ماظؾطؾ ماظعاٌل مبقزؼدم
بؾؽؾري معـ مغادي مبقدواو مضؾؾ مذفر معـم
اآلن،موخاللمػذامايػؾ،مغقهماظلقدمطؿالم
 .ذ
سؾاسمباجملفقداتماظؽؾريةماظيتمؼؼقممبفام
ذ
ضاهلا مو مرددػا ماطـر معـ معرة مرئقس مبؾدؼةم علرييماظـاديمومراحمؼؼقلماظلقدماظقاظل"م
ػبقسماًشـةماظلقدمغباديمزدؼغةم"إنم صبب معلاسدة مغادي مػبقس ماًشـةم
عا مؼؼقم مبف مغادي ماظػقصقـام مصقات مصقداوم ظرؼاضةماظػقصقـام،مبعدمأنمذرفمرؼاضققهم
خبؿقسماًشـةمملمؼؼؿمبفمأيمغاديمآخرم اظقالؼة مؼب ماحملاصؾ ماظقرـقة مواظدوظقة،م
سؾك معلؿقى ماظؾؾدؼة ،مطقػ مال مو مأن مػذام صقصقلمأطـرمعـمرؼاضلمعـماظـاديمسؾكم
اظـادي مادؿطاع مخالل مدت مدـقات مصؼطم عقداظقات مذػؾقة ممل مؼأت مػؽذا مصدصة مبؾم
عـ متأدقلف مأن مؼلؿفقي مسؼقل مأرػال موم جاء مغؿقفة مسؿؾ موطد موذبفقدات مطؾريةم
ذؾاب ماٌـطؼة ،مبدظقؾ مأن مسدد ممماردلم ؼؼقم مبفا معلريي ماظـادي مو مطذا معلاػؿؿفم
ػاتف ماظرؼاضة معـ مدـة م 1551ماظب مشاؼةم ؼبمغشرمػذاماالخؿصاصمؼبماظقالؼة" .م
م
اظلـةماىارؼةمبؾغمأطـرمعـم 955مرؼاضلم
م م
و مرؼاضقة مو ماظعدد معرذح مظالرتػاع ،مصالم
ذزدوغةذ
محادي
تـدػشقامإذمبؾغماظعددمحبؾقلماظلـةماٌؼؾؾةم
ذبؾدوةذ
(رئقس
 1590ماظب محقاظل ماظػ مممارس ،موػقم
مخقسذاخلشـة) :ذ
اظعددماظذيمراػـمسؾقفمرئقسماظـاديم .م
" ذلن ذاخبل ذمبداسدةذ
م
الـادي" ذ
ترى مطقػ مؼـظر مطؾ معـ مرئقس مبؾدؼةم
ػبقس ماًشـة ماظلقد مغبادي مزدؼغة موم سؾك مشرار مواظل موالؼة مبقعرداس ،معـم
رئقس معصؾقة ماظرؼاضة مٌدؼرؼة ماظشؾاب موم جفؿف مأذاد ماظرجؾ ماألول مبؾؾدؼة مػبقسم
اظرؼاضةمظقالؼةمبقعرداسماظلقدمسؾدماظؽرؼؿم اًشـة ماظلقد مغبادي مزدؼغة ،مصفذام
حدادومو مواظلموالؼةمبقعرداسماظلقدمطؿالم اظرجؾ ماظذي مادؿؾشر ماًشـققن ماغؿكابفم
سؾاس ماظب مػذا ماظـادي؟ مػذا معا مدـؿعرفم سؾكمرأسمبؾدؼؿفؿمؼبماالغؿكابات ماحملؾقةم
سؾقفمعـمخاللمتصرضباتماٌعـقنيمباألعر .م األخرية ،مؼرى مؼب مغادي مػبقس ماًشـةم
ظرؼاضة ماظػقصقـام مصقات مصقداو ماٌؿـػسم
م
كؿال ذسباس ذ(واليذ ايؼقؼل مألرػال موذؾاب ماظؾؾدؼة ،مبعدمأنم
والوةذبومرداس) :ذ متؽـمػذاماظـاديمؼبمزرفمضصريمعـمطلبم
حبمػسؤالءممبؿاردةمػاتفماظرؼاضة .م
ذ
"ذأسدذمبداسدةذناديذ هلذا ماظلؾب موحلب متصرضبات ماظلقدم
مخقس ذاخلشـةذ غبادي مزدؼغة ماظذي مجاءت مسؾك مػاعشم
لرواضةذالػوفقـام" ذ احؿػال ماظـادي معسؤخرا مباظذطرى ماظلاددةم
ظؿأدقلف مأغفمصببمتؼدؼؿمعلاسدةمظؾـاديم
ذ
وسد ماظرجؾ ماألولم بؽؾ ماالعؽاغقات ماٌادؼة مواٌعـقؼة مصؾقسم
سؾك معلؿقى موالؼة مبقعرداس ماظلقد مطؿالم دفال مأن مؼضؿ ماظـادي ماطـر معـ م955م
سؾاس مبؿؼدميف مطؾ ماظدسؿ ماٌادي مواٌعـقيم رؼاضل مورؼاضقة ،مصشرف مطؾري مظؾؾدؼةم
ظـاديمػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػقصقـام .م ػبقس ماًشـة مان مؼعؾقا مامسفا مؼب مأطربم
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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اظؿظاػراتماظقرـقةمواظعاٌقة،مو معامحصقلم
أطـر معـ مرؼاضل مسؾك ماظؾؼب ماظقرينم
واإلصرؼؼل موحؿك ماظعاٌل مإال مؼعؿرب معػكرةم
ظؾؾدؼة مػبقس ماًشـة مأن مؼؽقن معػكرةم
ظؾفزائر"م م
م
و ماخؿؿ ماظلقد مزدؼغة مطالعف مبؿؼدؼؿ مطؾم
اظشؽرمظؾلاػرؼـمسؾكماظـاديموؼبمعؼدعؿفؿم
رئقس ماظـادي ماظلقد مصابر مضـدوزي معـقػام
مبامؼؼقممبفمسؾكمعلؿقىماظؾؾدؼة .م
م
سبد ذالؽروم ذحدادو ذ(رئقس ذمصؾحةذ
الرواضةذببؾدوةذمخقسذاخلشـة) :ذ
"منذحؼـاذوواجبـاذمداسدةذالـادي" ذ
م
ؼرى مسؾد ماظؽرؼؿ محدادو مرئقس معصؾقةم
اظرؼاضة مبؾؾدؼة مػبقس ماًشـة مأغف معـم
اظقاجب متؼدؼؿ مؼد ماظدسؿ ماٌادي مواٌعـقيم
ظـادي مػبقس ماًشـة مظرؼاضة ماظػقصقـام،م
بعد مأن مأثؾت موجقده مربؾقا مو مورـقا موم
ساٌقا،موػذامعـمخاللماإلنازاتماظؽؾريةم
اظيت محؼؼفا ماظعدؼد معـ مرؼاضقل ماظـادي،م
وعا ماٌؽاغة ماظيت مبؾغفا مػسؤالء مبإػدائفؿم
اىزائرماظعدؼدمعـماٌقداظقاتماظذػؾقة ،مإالم
دظقؾ مسـ معدى ماظدور ماظؽؾري ماظذي مؼؾعؾفم
علريوماظػرؼؼ .م
م
صقؿامضدم ماظلقد مسؾد ماظؽرؼؿ محدادو مخاللم
االحؿػال ماظذي ممت معسؤخرا مبؼاسة معدردةم
اظػقصقـام مؼب مذطرى ماالحؿػال مبؿأدقسم
اظـادي م ،مهقاتف ماًاظصة مىؿقعم
اظرؼاضقني موخص مباظذطر ماظطاضؿ ماظػينم
واٌلري مورئقس ماظـادي مصابر مضـدوزي،م
عؿؿـقا مظؾـادي مطؾ ماظؿقصقؼ مواظـفاح مؼبم
اٌقاسقدماظقرـقةمواظدوظقة .م
ذ
ذ

ذ

بعدمأنممتؽـمغاديمػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقداوم
عـموظقجمذؾابماٌـطؼةمبؽؾمضقة،محقثمباتمسددممماردلمػاتفم
اظرؼاضة مؼػقق ماظا 955مرؼاضل مو مرؼاضقة مو ماظعدد مال مؼزال مؼبم
ارتػاع ،مػا مػق مػذا ماظـادي مؼؼؿقؿ ماٌرطز ماظـػلل ماظؾقداشقجلم
ظألرػال ماٌعقضني مذػـقا ماظقاضع مبؾؾدؼة مػبقس ماًشـة ،مواظذيم
ؼضؿمحقاظلمم915مرػؾ .م
م
اٌرطز ماظذي ممت ماصؿؿاحف معطؾع ماظلـة ماىارؼة ،مو ماظؿابع مٌدؼرؼةم
اظضؿان ماالجؿؿاسل مظقالؼة مبقعرداس مواٌـضقي مهت مظقاء موزارةم
اظؿضاعـماظقرين،مادؿطاعمخاللمػاتفماظػرتةماظقجقزةمأنمصبؾبم
اػؿؿام مأوظقاء ماألرػال ماٌصابني مغػلقا موذػقـامعـ مخالل ماظربغاعجم
اظعؾؿل ماظرذقد ماٌطؾؼ معـ مررف معدؼرة ماٌرطز ماظلقدة مصابرؼـةم
داوي .م
م
صابرذقـدوزيذ
وراءذالػؽرةذوذ
التجدقدذمنذ
صابروـةذداوي ذ
ذ
مصؽرةم
تعقد
مماردة مأرػالم
اٌرطز ماظـػلل ماٌعقضني مذػـقا مخبؿقس ماًشـة ماظب مرئقس مغاديم
ػبقس ماًشـة مظذات ماظرؼاضة ،مصكالل مزؼارتف مظؾؿرطز ،متأثرم
حباظةماظؽـريمعـماألرػال،موراحمؼؼرتحمسؾكمعدؼرةماٌرطزماظلقدةم
صابرؼـة مداوي ،ماظيت ممل مترتدد مػاتف ماألخرية مؼب مضؾقل ماظػؽرة،م
خاصةمو مأنماٌرطزمؼؼعمجبقارماظؼاسةماٌؿعددةماظرؼاضاتمخبؿقسم
اًشـة،موجبقارػامعؾعبمظؽرةماظقد .م
م
ومبامأنمأرػالماٌرطزمالمصبفدونماغػلفامظؾؿـؼؾمبعقدامسـماٌرطز،م
واصؼتمعدؼرةماٌرطز،مبؾماطـرمعـمذظؽمرحؾتمباظػؽرة،مو مراحتم
تشقد مبفا ،ماألعر ماظذي مدفؾ مسؾك مرئقس ماظـادي ماظلقد مصابرم
ضـدوزي مظقضع مبرغاعج مسؾؿل مرؼاضل ،موصؼ معا مؼـادب مػسؤالءم
األرػال .م
م

وؼبمزرفموجقزممتمإبراممإتػاقمذراطةمبنيماظـاديمو مبنيماٌرطزم
ؼؿؿمعـمخالظفمتؽػؾماظـاديمبأرػالماٌرطزمو مػذامبؿدرؼؾفؿمتدرؼؾام
رؼاضقاممسؾؿقاموصؼمععاؼريمساٌقةموتؿكؾؾمػذهماظؿدرؼؾاتمحصصم
غػلقةموحرطقةمظألرػال .م

مدربونذسادلقنيذوشرفونذسؾىذتدروبذأرػالذادلركز .ذ

ذ
ؼشرفمسؾكمتدرؼبمأرػالماٌرطزمأربعةمعدربنيمعـمخريةمرؼاضلم
اظػقصقـاممصقاتمصقداومؼبماىزائر،مؼؿؼدعفؿماظؾطؾنيماىزائرؼنيموم
االصرؼؼقنيماظعاٌقنيمخريماظدؼـمحؾقؿلمومطـؿقظلمربؿدم .م
م
وؼؿضؿـ ماظربغاعج ،م 95محصة متدرؼؾقة مؼب ماألدؾقع معؼلؿة مسؾكم
ػبلة مأؼام ممبعدل مأطـر معـ مثالث مداسات مؼقعقا ،موطؾ محصةم
تؿضؿـ مصـ معـ مصـقنم
رؼاضة ماظػقصقـام مصقاتم
صقداو ،مخاصة ماذام
سؾؿـامأنمػاتفماظرؼاضةم
مياردفا ماظػقؿـاعققن موم
اظؽـري معـ مدول مذرقم
آدقا مطؿادة معـ ماٌقادم
األدادقةمؼبماظدرادة .م
وضد مأسطت مػاتفم
اظرؼاضة مؼب ماٌـفجم
اظدرادل مؼب مدوظةم
اظػقؿـام معـؾع مػاتفم
اظرؼاضة ،مغؿائجمإصبابقةمسؾكماألرػالمصغارماظلـ،موطذظؽمسؾكم
األرػال ماٌعاضني مذػـقا ،محقث مادؿقلـ ماألرػال ممماردة مػاتفم
اظرؼاضةمسـمبؼقةماظرؼاضاتماظؼؿاظقةماألخرىم م
م
ادلدتؼبلذ...ذالواسد ذ
ذ
اآلن موبعد مأ ن مولدت ماظػؽرة مسؾك مأرضقة ماظقاضع موبات مغاديم
ػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقداومؼشرفمسؾكمتدرؼبم
أرػالماٌرطزماظـػللماٌعقضنيمذػـقامخبؿقسماًشـةمذاتمتعدادم
 915مرػؾ،مؼأعؾ مرئقسماظـاديمؼبماٌلؿؼؾؾمأنمؼؿؿمتعؿقؿماظػؽرةم
سؾكمعلؿقىمبؾدؼاتماظقالؼةمو ماظقالؼاتماجملاورةمظؾقعرداس،موٌام
المتعؿقؿفامورـقا .م
م
و محلبمرئقسماظـاديماظلقدمصابرمضـدوزيمأغفمؼأعؾمبرصعمسددم
اٌدربنيماظبمأطـرمعـمأربعة،مععمرصعمسددماألرػالمإظبمأطـرمعـم
 155مرػؾ ،مصغاؼؿف مػق مرؤؼة ماظؾلؿة مسؾك موجقه مػاتف ماالرػالم
اظربؼؽة،موٌامالمرؤؼةمأبطالمجزائرؼنيمخرصبلمػذاماٌرطز .م
م
صأ ظػ مهقة مصبب متقجقففا ماظب مرئقس ماظـادي ماظلقد مصابرم
ضـدوزي موراضؿف ماٌسؤعـ مبؼدراتف مصؿا مؼؼقعقن مبف مبؾؾدؼة مػبقسم
اًشـة ممل مؼؼؿ مبف مأي مذكص مآخر ،محؿك مو مإن مطاغقا مؼدسقنم
حؾفؿمظشؾابماظؾؾدؼة .م
م

الصفحة 24

غاديمػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقمداومصراحتمتؼؾدم
تؾؽ مايرطات ماظرؼاضقة ماىؿقؾة ،مصقرة ماسفب مبفا مرئقسم
اظـادي ماظلقد مصابر مضـدوزي موعبقع معدربل ماظػؽات ماظشؾاغقة،م
صـصققا مواظدػا مبرتك مابـؿف ممتارس مػاتف ماظرؼاضة ،مصقاصؼ مبدونم
تردد .م

...ذانتظروهاذإنفاذقادمة ذ

م

قال عيَا االضتاذ الفيتيامي ىكاٌ فاٌ تشيو اىَا
متلك مً املنيصات اليت جتعلَا جننة مً جنوو
زياضة الفوفيياو فيات فو داو ليظ على
املطتوى الوطين بل على املطتوى العاملي،
اىَا باختصاز شديد الربعنة والصٍسة اجلنيلة
زيَاو مادي ابية االعالمي اجلصائسي كسيه
مادي.
م

صقؿكموانمطانمدـفامحاظقامالمؼؿفاوزماًؿسمدـقاتماالماغفام
متؾؽماظؽـريمعـماًصائصماظرؼاضقةماظؽؾرية،مصفلموقدممماردةم
ػاتف ماظرؼاضة مباعؿقاز موػذا مبشفادة م ماخؿصاصل مػاتف ماظرؼاضة،م
وتؾؼك ماحلـ مذفادة مضقؾ مبشأغفا معا مصدر مسـ ماالدؿاذ ماظعاٌلم
اظػقؿـاعل مغؼان مصان متشقق محني مذاػدػا موػل ممتارس مرؼاضؿفام
احملؾقبةم"اظػقصقـاممصقاتمصقمداو"مؼبمذفرمأصرؼؾمعـماظعامماٌـصرمم
خالل ماظزؼارة ماظيت مضادتف ماظب مضاسة مغادي مػبقس ماًشـة م" مظقم
طاغتمػاتفماظرؼاضقةمتعقشمؼبمورينماظػقؿـاممىعؾتمعـفاماصغرم
بطؾةمؼبماظعامل،مصفلممتؾؽمطؾمممقزاتماظـفاح .م
م
ومل مؼؽؿػ مػذا ماالدؿاذ مبفذه ماإلذادة مبؾ مراح مؼقصل معدربقفام
ورئقسماظـاديماظلقدمصابرمضـدوزيمبأنمؼقظقامطؾماظعـاؼةمهلاتفم
اظرؼاضقة ماظصغرية ،معؿؿـقا مان مؼراػا مذات مؼقم متفدي مبالدػام
اىزائرمعقداظقةمذػؾقةمؼبماطربماٌقاسقدماظدوظقةماظؽؾرية .م

دخؾت مرؼفاممعادي ،مرؼاضة ماظػقصقـام مصقاتمصق مداو مؼب معـؿصػم
ذفر ماطؿقبر معـ مدـة م ،2011موػق ماظشفر ماظذي مدخؾ مصقفم
ذؼقؼفامراعلمذوماظؿلعمدـقاتمحاظقامومابـاءمسؿفاماظـالثلمصارسم
(10دـقاتم)مومداعلم(7دـقات)موحلامماظدؼـم(6مدـقات) .م
م

طاغت ممتارس ماظربسؿة مرؼفام مرؼاضؿفا ماٌػضؾة موػل مبايػازاتم
وضؾؾ معؾاذرة ماظؿدرؼؾات متطؾب معـ مواظدػا مان مؼعطل مهلام
"اٌصاصة" مظؾضع مثقاغل ،ماظب مان مدبؾت مسؾك ماالثـني مععا مبعدم
عاديمرؼفام،معـمعقاظقدم 19مجقؼؾقةم 2009مبؾؽرمعرادمراؼسم
ذفرؼـمتؼرؼؾامعـمممماردؿفامػاتفماظرؼاضة .م
باىزائرماظعاصؿة،مدخؾتمرؼاضةماظػقصقـاممدونماظلـؿني،مبعدمانم
م
اسفؾتمبؿؾؽمايرطات ماىؿقؾةماظيتمطانممياردفامارػالمعدردةم
م

الصفحة 25

ػذهماظرؼاضة،مالمترؼدمانممتؿغقبمسـمايمحصةمتدرؼؾقة،موهػظم
سـمصدرمضؾبمعقاضقتماظؿدرؼؾات،مصفلمأولمعـمتدخؾماظبماظؼاسةم
واخرمعـمدبرجمعـفا،مصاذامرؾبمعـفامواظدػاماًروجمبعدمغفاؼةم
طؾمحصةمتدرؼؾقةمتردمسؾقف"مباباذخؾقينذنتدرب"،ماالعرماظذيم
زادمعـماسفابمعبقعماٌدربنيمباظـاديمبفاتفماظربسؿة،موؼقظقنم
هلا مرساؼة متاعة ،مبعد مان متأطد مهلؿ مأغفا ممتؾؽ معـ ماًصائصم
واٌؿقزاتماظ يتمدؿفعؾفامبطؾةماظغد،ماظؾطؾةماظيتمدؿفديمبإذنم
اهلل ماىزائر مواىزائرؼني معقداظقة مذػؾقة مؼب ماحدى ماظدوراتم
االوٌؾقةموٌامالمؼبمدورةم 2024محنيمؼؿؿماسؿؿادمرؼاضةماظػقصقـامم
صقاتمصقمداومطرؼاضةماوٌؾقة .م
م

صقظمدعقدمظؾرؼاضقةماظصغريةمرؼفاممعاديموطؿامؼؼالمربلمؼلرتػام
عـ ماظعني ،مصشؽرا مىؿقع معدربقفا مو مأظػ مذؽر مظرئقس ماظـاديم
االن موضد معضك مسؾك ماظربسؿة مرؼفام معادي ماطـر معـ مدـؿني معـم

صابرمضـدوزيماظذيمؼعؿربػاممبـابةمابـؿفماظـاغقة .م

دخقهلامرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقمداو،محؼؼتمضػزةمطؾريةمؼبمساملم

الصفحة 26

يهتم باللياقة البدنية و عالج اإلصابات الرياضيــة:

ٍو فسع مً الطب الري يَته باللياقة البدىية و
وقاية و عالج اإلصابات السياضية يف األطساف و
املفاصل  ،و تصلب املفاصل و آالو العضالت و
العظاو و عالجَا الطسيع الفيصيائي و الدوائي.
كنا يشنل حتضري السياضيني و األجصاء املعسضة
ٌلإلصابة وشيادة قوة العضالت و املفاصل .والعياية
بالتغرية الالشمة .و تشنل أيضاً إضاءة اضتعنال
األدوية يف املبازيات.

كؿا ذوعـى ذببحث ذوسالج ذالتطورات ذوالتغريات ذالوزقػقةذ
وادلرضقة ذادلختؾػة ذيف ذجدم ذاإلندان ذكـتاج ذلـشاره ذاحلركي ذيفذ
الظروف ذالعادوة ذوادلختؾػة ذكؿا ذأنه ذوبحث ذأوضاً ذالعالقاتذ
التطبقؼقةذالوثقؼةذدلختؾفذالػروعذالطبقةذبأداءذومماردةذالـشاطذ
العاديذوالرواضيذلؾػرد،ذحقثذوعتربذودقؾةذلعالجذوتشخقصذ
االصاباتذالرواضقةذوخصوصاذااللتواءاتذوالتشوهاتذاليتذ ذ
حتدث ذيف ذاألربطة ذأو ذالعضالت ذواليت ذحتدث ذأثـاء ذاحلركاتذ
ادلختؾػةذلؾجدمذدواءذيفذاحلصصذالتدروبقةذأوذخارجفا .ذ

إنمعقؽاغقزم مايرطةماظيتمؼسؤدؼفاماظرؼاضلمخاللمحصةماظؿدرؼبم
ضد متؾدو مظؾـازر مأغفا مبلقطة مؼب مذبؿؾفا م ،مشري مأغف مؼب مهؾقؾم
ترطقؾةمايرطةم،مندمأغفامتـؼلؿمإظبمسدةمأواعرمومتطؾقؼاتمحؿكم
ؼقصؼماظرؼاضلمؼبمتأدؼؿفامسؾكمأحلـموجفم،مأيمبػعاظقةمجقدةم،م
ومتـقصرمصقؿامؼؾل :م
أوال :مضرورة ماإلغباء ماىقد مظؽاصة ماظعضالت مو ماألربطة ماٌؾقؼةم
اٌعـقةمبؿـػقذمايرطةم،مثاغقام:ممتؽنيماظعنيمعـماظرؤؼةماظشاعؾةم
ظؾقرطةمضؾؾمتؼؾقدػام،مثاظـام:موزقػةماظدعاغماظذيمؼردؾماألواعرم
بعد متؾؼقفا معـ مررف ماظعني مو ماظذي مبدوره مؼعقد مإرداهلا مإظبم
األسضاءماٌعـقةمبايرطةمبعدمإدؿقعابفامطؾقامؼبمأضصرمعدةمزعـقةم م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ممؽـةم(حلبمرؾقعةماظرؼاضل)م،مرابعا:ماظػارقماظزعينمؼبماظؿـػقذم
و ماٌؿؿـؾ مؼب ماظلرسة ماالبؿدائقة مضؾقؾ متـػقذ مايرطة مسـدعا مؼفؿم
اظرؼاضل مؼب مأدائفا م(اظيت مشاظؾا معا متؽقن مغؼطة مضعػ مبعضم
اظرؼاضقني مأثـاء ماٌؾارؼات) مخاعلا :مادؿقضار ماظعزم مو ماظـؼةم
باظـػس مداددا م :متـػقذ مايرطة محبزم مو مضقة معع ماألخذ مبعنيم
االسؿؾارمغؼطةمأدادقةمومعفؿةم،محؿكمؼلؿقسبماظرؼاضلمعامؼؼدمم
سؾقفمومػقمأنمطؾمايرطاتماظرؼاضقةمتسؤدىمبـػسماٌراحؾماٌؿؾعةم
،مطؿامأغفامدبؿؾػمؼبمرؾقعةمعلؿقؼاتفامومدراجاتمتصـقػفام،م
شريمأغفامتشرتكمؼبمساعؾنيمأدادقنيمومالمميؽـمأنمتـفحمبدونم
أيمعـفؿامأالمومػؿام(اإلتؼانموماظؼقة).م م
اإلتؼانم:مومػقماحملاصظةمسؾكمعباظقةمومواغسمعراحؾمايرطة .م
اظؼقةم:مومؼؼصدمبفامإخراجماظطاضةماظؽاعـةمؼبمذاتماظرؼاضلم .م
ساعؾنيمأدادقنيمالمبدمأنمؼؿقصرامؼبمذاتماظرؼاضلمحؿكمؼقصؼمؼبم
عشقارهماظرؼاضل،مصعؾقفمأنمؼؽقنمؼبمعامععـاهمطاظشفرمؼبماغلقابم
متاؼؾف مودط ماظرؼاح مو مطاٌاء مؼب متـادب محفؿف معع مطؾ مذؽؾم
احؿقؼـاهمصقف،مرباصظامومعلقطرامسؾكمراضؿف .م
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ضد مؼصادف مأن مرؼاضقام
ؼؿعرض مإلصابة معا مؼبم
أسضاءمأومأررافمجلؿفم،م
خاللمايصصماظؿدرؼؾقةمومذظؽمراجعمومباظدرجةماألوظبمإظبمدقءم
تفقؽة مذظؽ ماظعضق مأو ماظطرف مظلؾلؾة ماإلجفادات ماٌؼؾؾ مسؾقفام
أثـاءمايصةم،مومػذامبإػؿاظفمٌدىماألػؿقةماظرئقلقةمظػرتةمعامضؾؾم
عقضقعماظؿؿرؼـمأيمصرتةمتلكنيمومهؿقةماظعضالتماظيتمتؽقنم
دائؿامؼبمبداؼةمايصة ماظؿدرؼؾةم،مصؼدمؼطرحماظلسؤالمسؾكمعـمتؼعم
علسؤوظقة ماًطأ م؟ م ،مػؾ مظؾؿدرب ماظذي ممل مؼراسل ماظؿدرج مؼبم
ايصةماظؿدرؼؾقةم،مأمم مأنماظرؼاضلمؼبمحدمذاتفمتفاونمؼبمتطؾقؼم
حرطاتفمطؿامؼـؾغلمومأػؿؾمتعؾقؿاتمعدربف .م
م
سؿقعا مصإن ماياظة متـؿجم
بني ماظػرضقؿني مو متؽقنم
شاظؾا مإظؿقاءات مؼب ماألربطةم

اظغضروصقةم( gamont
) م ،متشـفات مسضؾقةم
( )crampesم ،مآالمم
سؾك معلؿقى ماظرطؾةم
( ménuscle de
 genouم ،مسؾك معلؿقى ماظؽعب م( )tendantمدون مأنم
غـلك ماإلصابات ماًطرية ماٌؿؿدة مسؾك مرقل م 33مصؼرؼة مظؾعؿقدم
اظػؼريمأثـاءمتأدؼةمايرطاتماظػـقةم .م
م

ضؾبمغؼلمعـمايؼدموماظغؾمومايلدم،مومأنمؼعؿؼدمؼؼقـامبأنم
مماردةماظرؼاضةمظؿفذؼبماظـػسمومتفدؼئماظروعمومدالعةمظؾعؼؾموم
اىلدمومأنمؼعؿربػامودقؾةمظصدهمسـماٌؿاسبمالمعدخالمهلا .م
ومالطؿؿالمػذهماظصػاتموجبمسؾقفمأنمؼؽقنمعـضؾطامؼبمتدرؼؾاتفم
،معـصؿامظؿعؾقؿاتمعدربفم،معؿػاغقامؼبمسؿؾفم،مبأنمؼقظلمأػؿقةم
باظغةمخاصةمؼبمصرتةمإغباءمومتلكنيماظعضالتم،محبقثمضبرصم
طؾمايرصمسؾكمتلكنيمطؾماظعضالتموماألربطةماٌؾقؼةمبفا م،م
بأن مضباصظ مسؾك ماظؿلؾلؾ مؼب ماظؿؿرؼـات مخالل مايصة ماظؿدرؼؾةم
ظؿفـبمصرتاتماظرطقضمأؼـمتػؼدماألسضاءمحققؼؿفامومدكقغؿفام،م
احملاصظة مسؾك مسؿؾقة ماظؿـػس مخالل متأدؼة مايرطات م ،متـشقطم
غظام محرطة ماظؼؾب م( système cardio
)vasculaireمععماحملاصظةمسؾكموتريةماإلجفادمعـمأصغرم
إظبمأسؾكمعلؿقىمومظقسماظعؽسم،مسدمماظؿلرعمؼبمرباوظةمتؼؾقدم
عـ مػؿ مأسؾكمعلؿقىمؼب ماظؿدرؼب م،مإضاصةمإظب مذظؽ مسدم متـاولم
اظقجؾاتماظغذائقةمضؾقؾماظؿدرؼؾاتم،ماالدؿقؼاز مباطرامؼؼلمومؼؼؾؾم
عـمخطقرةماألعراضماظؼؾؾقةم،متـؼقةماظرئؿنيمعـماهلقاءماٌؾقثمسـم
ررؼؼماىريمؼبماهلقاءماظطؾؼمومظق معرةمؼبماألدؾقسنيم،مألنمسادةم
عا مؼؽقن ماهلقاء مؼب ماظؼاسة ماٌغؾؼةمعؾقثا مبػعؾ مادؿـشاقمعا مؼطرحم
زعقؾؽ ماظرؼاضل مو ماظغؾار ماٌؿقاجد مأصال مبداخؾ ماظؼاسة م ،مظذظؽم
وجبمتؽققػماظؼاسةممبـاصذمعـادؾةمومعالئؿةمظؾؿفقؼةماظطؾقعقةم،م
حبماظرؼاضةموماظؾقثمسـمطؾمعامظفمصؾةمبفاممومأنمؼؿطؾعمدوعام
ظؾؿزؼدمصقؿامطبدمماظصاحلماظعاممظؾرؼاضةمومذظؽمبـؽرانماظذاتموم
اظؿقؾلمبروحماظػقجمأوماظػرؼؼم .م
م

رؾعا مسالج ماإلصابات مشاظؾا معا مؼؽقن مباظذػاب مإظب ماظعقادة مأوم
اظطؾقب مٌعاؼـة مو مصقص ماإلصابة معع متشكقصفا مٌعرصة ماٌضادم
ايققيمأوماظرتؼاقماظذيمؼلؽـمآالعفامأومؼعاىفا،مطؿامعـمصاحلم
اظرؼاضل مأن مؼداوم مسؾك مزؼارة مسقادات ماظؿدظقؽ ماظطيب م ،محقثم
أثؾؿتماظدراداتموماظؾققثماظطؾقةمسؾكمأنمظؾؿدظقؽمدورامػاعامؼبم
هلني متأدؼة موزائػ مأسضاء مأو مأرراف ماىلؿ م ،محقث مؼشعرم
اىلؿمبعدمحصةمتدظقؽمريبمبراحةموماردباءمتاممؼشعرماٌرءمعـم
خالهلامبرشؾؿفمؼبماظـقمم،مومذظؽمراجعمإلسادةمودؼدمخالؼاموم
م
ظؾرؼاضلماظذيمؼرؼدمأنمؼطقلمعشقارهماظػينمبلالعةمومصقةمجقدةم أغلفةمأسضاءماىلدمعـمضغطماإلجفاداتماٌؿاردةمسؾقفامؼقعقا.ممم م
بؾعباس.ذس ذ
،مسؾقفمأنممؼؽقنمذومرجاحةمسؼؾمومضـاسةمغػسمومدسابةمروحموم
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زوقاري أسامة
 09سنوات

وعلي عبد الرحمان
 04سنوات

مزباش إناس
 07سنوات

تنوبـل عمـاد
 08سنوات

جعيد أكرم
 06سنوات

كودري مدينة
 10سنوات

زايدي إسالم
 06سنوات

شطاب عماد الدين
 08سنوات

مسلكها علي محمد

غبريني سلسبيل
 07سنوات

جعيد سيد علي
 10سنوات
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لميني محمد
 07سنوات

بوقرارة أحمد
 08سنوات

واضح نهاد
 06سنوات

 08سنوات

وائـل محمد
 10سنوات

دوكارة موسى
 06سنوات

ضربان محمد سعيد
 10سنوات

واضح مالك
 10سنوات

جناتي شاكر
 09سنوات

بوشاشية محمد ادم
 07سنوات

!
قاه كي لبثت
قاه بن لبثت وئة عاً

قاه لبثت يووا أو بعض يوً
فاٌظر إىل طعاوك و

شرابك مل يتسٍْ و اٌظر إىل محارك
واٌظر إىل العظاً كيف ٌٍصرِا ثي

و لٍجعمك آية لمٍاس
ٌكسوِا حلىا

فمىا تبني لْ قاه أعمي أُ اهلل عمى كن شيء
قدير

وقالت اليّود عُزيراً ابَ
اهلل
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أفقي:
ست.
انخشُخ
نخًٛس
انفٕفُٛبو
َبد٘
يذسثٙ
يٍ
1
1
 2أسٖ ف ٙانًُبو – انذٕٛاٌ انجش٘ ضخى (و)
2
 3آداِ َف – ٙثًؼُٗ خالة  -ثبَ ٙدشٔف األثجذٚخ.
 4سفُٛخ انظذشاء – أداح َف – ٙيٍ دشٔف األثجذٚخ
3
 5يٍ أثشص انفٌُٕ انمزبنٛخ انفٛزُبيٛخ – أٔل دشٔف األثجذٚخ.
 6نت (و) – انذشف يب لجم األخٛش يٍ دشٔف األثجذٚخ.
4
ٚسزؼًم نشكٍ انسٛبساد .
5
 7رشكض – خبيس يٍ دشٔف األثجذٚخ – فبكٓخ أٔطٗ ثٓب
انُج( ٙص).
6
 8ػكس ثشد – دشف جش – َهًغ.
 9يٍ أثُبء َٕح (ص) – يٍ دشٔف انٓجبء – طبد انضفذع
7
(و).
8
َٕ 10ع يٍ انغٕٛس (و) -نهزخٛش(و) – يٍ أعشاف انجسى.
ٚ 11كجش – دخم ف ٙد ٍٚاإلسالو -انذشف يب لجم األخٛش يٍ
9
األثجذٚخ.
 12ثًؼُٗ أطًذ – كُٕص – سج.
15
ٚ 13زشافغ ثٓب ػهٗ يسزٕٖ انًذبكى  -يٍ يذسثَ ٙبد٘ انفٕ
11
فُٛبو نخًٛس انخشُخ.
عمودي:
12
 1دشف يبضَ ٙبلض – ْشة – يٍ انذشٔف  -يذبفظخ
ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ (و).
13
 2دششح يزكٕسح ف ٙانمشآٌ – ثًؼُٗ ٚظذح  -ثًؼُٗ لى.
ْ 3ضجخ – سئٛس انفٛذسانٛخ اإلفشٚمٛخ نهفٕ فُٛبو فٛبد فٕ دأ
(و).
 4ثهث ٔيض  -دكبٌ – رًٛض انجُس انهغٛف
 5ػكس خهف – لبل ػُّ َجُٛب (ص) أَّ يٍ فٛخ جُٓى(و) .
عدد األصفار
ٚ 6ظش  -يزشبثٓبٌ – يٍ انذشٔف  -نهزخٛٛش.
6
 7سم( ٙو) – يٍ انذشٔف -جٓبص إنكزشَٔ(ٙو)
9
 8يخزظش نكهًخ انفٛزُبو – يٍ انذشٔف  -انٓضجخ.
12
 9ثًؼُٗ أٔلف دشكخ ػضٕ يب  -رْت األسٕد (و)
 10ألهغ ػٍ فؼم انسٛئبد – ثًؼُٗ أخشج – ٙغى.
15
 11سئٛس َبد٘ انفٕفُٛبو فٛبد فٕ دأ نخًٛس انخشُخ.
18

ساعات الليل
انشفك
انغسك
انؼزًخ
انسذفخ
انفذًخ
انضنخ
انضنفخ
انجٓشح
انسذش
انفجش
انظجخ
انظجبح

ساعات النهار
انششٔق
انجكٕس
انغذٔح
انضذٗ
انٓبجشح
انظٓٛشح
انشٔاح
انؼظش
انمظش
األطٛم
انؼشٙ
انغشٔة

21
24
27
35
33
36
39
42
45
48
51
54
57
65
63

2

1

3

الرقم
يهٌٕٛ
يهٛبس
ثهٌٕٛ
ثهٛبس
رشنٌٕٛ
رشٚهٛبس
كشٚهٌٕٛ
كشٚهٛبس
سُكهٌٕٛ
سُكهٛبس
سٛضٚهٌٕٛ
سٛضٚهٛبس
سٛزهٌٕٛ
سٛزهٛبس
ٔٚزهٌٕٛ
ٔٚزهٛبس
رٛفهٌٕٛ
رٛفهٛبس
دٚشهٌٕٛ
دٚشهٛبس
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4

5

6

7

8

9

15

11

 أٌ انضٚذ ٔ انًبء ًٚكٍ اٌ ٚخزهغب .إرا
ٔضؼذ لغؼخ يٍ انظبثٌٕ يؼًٓب.
 أٌ يمذسح انذظبٌ ٔ انٓش ٔ االسَت ػهٗ
انسًغ أكجش يٍ يمذسح االَسبٌ ٔ ْٙ
رسزغٛغ رذشٚك ارَٓب النزمبط أضؼف
االطٕاد.
 أٌ انغفم ال ًٚكُّ انجكبء دمٛمخ لجم يشٔس
خًسخ أسبثٛغ ثؼذ انٕالدح .إر رجذأ دُٛئز
فمظ انمُٕاد انذيؼٛخ ف ٙػًهٓب.
 أٌ سيٕش ػ ٍٛاالَسبٌ رزجذد ثبسزًشاس،
ٔ ٚجهغ يزٕسظ ػًش انشيص انٕادذ دٕانٙ
ٕٚ 150يب.
 أٌ انذجش انًسزخذو ف ٙخزى انهذٕو،
ٚظُغ يٍ لشٕس انؼُت األسٕد.
 أٌ انًخ انجشش٘ ٚزكٌٕ يٍ  12يهٌٕٛ
خهٛخ رسغٛش ػهٗ انؼضالد ٔ األػظبة
ٔ أجٓضح انجسى انًخزهفخ.
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