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

يطالع هذا العدد التجريبي من  نليه، وهو ايصال رسالتنا الى كل مإيوفقنا بما نصبو 

 هاته المجلة الفتية.

ن يديك، ها هو يرى داو، هذا المولود الجديد الذي هو بي مجلة الفوفينام فيات فو

النور بعد مخاض طويل، واملنا ان ينير الساحة الرياضة الجزائرية،  التي تفتقر الى مثل 

الفوفينام هاته المجالت المختصة، ولهذا الغرض جاءت فكرة انشاء مجلة رياضة "

  " التي تصدر عن نادي خميس الخشنة لهاته الرياضة.داو فيات فو

خاصة بنادي خميس الخشنة لرياضة الفوفينام أبعد من صدار مجلة إبعد ان كان 

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 

لذين وصفوا يرفعان التحدي خاصة في وجه أولئك ا االرجالن من تحدي الصعاب، وراح

الحديث بإصدار مجلة للنادي بمثابة مضيعة للوقت، لكن وكما يقال االرادة تصنع 

  .المعجزات

م فيات الفوفيناها هو الحلم كما سبق الذكر تحول الى حقيقة، وها هي مجلة  و

ن، اإن أصبنا لنا أجر لنا أجر وفلنادي خميس الخشنة بين يديك، فإن أخطأنا فوداو 

 . .....الصعاب ولكم الحكم.فنحن تحدينا 
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م.91 

طػـمضؿاظلموودقؾةمدصاسقةمسرفماظػقصقـاممصقاتمصقمداومعـذماظؼدمم

ماظشعبماظػ ممياردفا ماظيتمقطان ماظؿارطبقة ماظػرتة مؼب ؿـاعلمخاصة
م مصقفا مضباربقن معاماالجؿقاحطاغقا موػذا مظؾالدػؿ جعؾفمماظصقين

م.ؼرتؾطمباظػـماظعلؽريمممامأدىمإظبمتطقؼرمتؼـقاتفماظؼؿاظقةم

8391

ممشالم معـ مأصؾف مضؿاظل مصـ مػق مداو مصق مصقات ماظػقصقـام رؼاضة
مسؾكمؼدم ماظرائع ماظػـ متأدسمػذا موظؼد مػاغقي( م)اظعاصؿة اظػقؿـام

مماألدؿاذ مدـة م( مظقك مغؼقان متلؿقةمقاظػبم9191) مهت ؿـام
ظقكمػقمعـمانمصقصقـاممظؽـمدسقغامغؿعؿؼمؼبمتارؼخمػذاماظػـمألنمغؼق

ماٌ معـ مظؽـ موأدلف ماظػـ مػذا ماألبماألولمعبع مأو سؤدسماألصؾل
غذاكمتعقدمآوغؼمبقغؼ(مواظػرتةماظزعـقةم ) ظؾػقصقـامموػقماإلعربارقر

م معـ مأطـر ماظرؼاضةمم055إظب مػذه مضؾت مظؽـ ماٌقالد مضؾؾ دـة
ػؿؿمغؼقانمإعبعفا،حقثممنمظقكمواعؿػرضةمبنيماظؼؾائؾمثؿمجاءمغؼق

اظػقؿـاعقةماظؼؿاظقةمواظػؾلػةممظقكمعـذمصغرهمبدرادةمرقؼؾةمظؾػـقن
هلذامذفعفمأداتذتفمسؾكماظؿفقلمؼبمطاعؾمأرجاءمبالدهمظؿعؾؿمم،

متؼـقاتمموعبعمو ماظيتمطاغتممتارسمدرادة ماظرؼاضة ذاكمغآػذه
م مادؿعراضمدـة مبأول مضام مسشقائل مععمم،9190بشؽؾ وظؽـ

ماظػقؿـاممؼبمذاظظروفم ظؽماظقضتمتقضػتمػذهماظيتمطاغتممترمبفا

اظرؼاضةمبأعرمعـماظلؾطاتماظػرغلقةمظؿؾعثمعـمجدؼدمؼبماظلـقاتم
اظلؿقـاتمعـمررفماًؾقػةماظـاغلمظؾؿسؤدسموػق)مترانمػلمصقغؼ(م

م.داو(مماظػقاتمصق)ظؽـمهتمتلؿقةمجدؼدةموػلم

عـمرابعفاماحملّؾلموػقماهلدفمعـمذظؽمػقمإخراجمػذهماظرؼاضةم
ـّموتعؾقؿفمؼبم عامهّؼؼمباظػعؾ،مإذممّتماظّلؿاحمظؾػقؿـاعقنيمبـؼؾماظػ
اظدولماألجـؾقة،مخاّصةمؼبماظدولماألوروبقة،ممّمامأّدىمإظبمادؿدساءم
مؼدردقنمؼبم ماظػقؿـاعقنيماظذؼـمطاغقا معـماظشققخمواألداتذة اظعدؼد

مم.داومزبؿؾػماظدولماظػقصقـاممصقاتمصق

مظ ماظدوظقةموغظرا ماظػدراظقة مإغشاء ممّت موتطّقره ـّ ماظػ مػذا شعؾقة
ؼبمبقدطـمباظقالؼاتماٌّؿقدةمم9199داومدـةممظؾػقصقـاممصقاتمصق

األعرؼؽقة،موػلماهلقؽةماظقحقدةماٌعرتفمبفامسؾكمعلؿقىماظّؾفـةم
األوٌؾقةماظدوظقة،موعـذمذظؽماينيمأصؾقتممتارسمػذهماظرؼاضةم

م·سربمطّؾمأسباءماظعامل
م

م

م مغظرؼات مبنيمموادرتاتقفقاتزفقر معـ ماظققم مأصؾقت جدؼدة
ماألداءم ماظػـماظؼؿاظلماٌؿقز ماظيتمأثرتمسؾكمػذا اٌؾادئماألدادقة

ماظػينمواظؿؼينمهلذاماظػـم.

مباغلفامم موتسؤدىمؼبماهلقاء ماظرذاضة مؼب ماظػـ وتؿؿـؾمحرطاتمػذا
راػامحرطاتمخقاظقةمهؿاجمظػؾلػةمسؿقؼةموتؽاعؾمتاممتؾدومٌـمؼ

م .ظػفؿفا

م

 أصله من شمال الفيتنام تاريخه يعود الى العصور الغابرة

 الفوفينام فيات فو داو فن قتالي ووسيلة دفاعيةرياضة 
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ضقةماظروحمععماىلدمواٌؿؿـؾمؼبمرؼاضةماظػقصقـاممماغلفامإنمصـم
ضؿاظلمغابعممشعبماظػقؿـاعلممياردفمطػـاظداوماظذيمطانممصقاتمصق

م ماظػقؿـاعقة ماٌعرطة مصقت مػق موععـاه ماظؿؼؾقدي ماظرتاث صؽؾؿةمعـ
(مصق(متعينمذعبماظػقؿـاممو)صقات)م(متعينمادؿمعدردةمواظػقصقـام)

مإذامداوو)متعينماظػـماظؼؿاظلم، (متعينماظطرؼؼمأوماٌـفجموععـاػا
ماظػقصقـاممصـمظفمتارؼخم.رطؾـاػامعـفجماظػـقنماظؼؿاظقةماظػقؿـاعقةم

م

م مػذه ماظػـقنمتعؿؿد معـ مطغريػا موضقاسد متؼـقات مسؾك اظرؼاضة
طؿامأغفامتؿؿقزمماألدققؼةموترتطزمطؾفامسؾكماظعؿؾماىؿاسلماٌؿؼـ،

موبـاء مسماتبؼقاسد مخقاظقةصؾلػقة موتؼـقة مصـقة موعفارات مؿقؼة
ماألرجؾم مسؿؾ مسؾك مأدادا متعؿؿد محقث موتؿـقع متؼـقاتفا وتؿعدد

موتؼـقاتممواألؼديمطاظؽاراتلموتؼـقاتماٌقيمتاي طاٌرصؼمواظرطؾة
اٌصارسةمواىقدومطاٌلؽمواالرتؽازمواظرعلمواظدصاعم.موعـماظؽقغغم

م، مواظصالبة مواظشدة ماًػة مععممصق ماظؿعاعؾ معؾدأ ماألؼؽقدو وعـ
م ماظؾققغة مسؾك متعؿؿد معبؾازؼة موتؼـقات موػؽذا مأنمماًصؿ طؿا

قنموطغريػامعـماظػـماٌصارسةم،ماظػقصقـاممؼعؿؾمبؿؼـقاتماظؽلرمو
معـم متؼـقات مبعدة مداو مصق مصقات ماظػقصقـام مرؼاضة ممتؿاز اظؼؿاظقة
مضدميام مادؿعؿؾت موضد مباألرجؾ ماظطائرة ماٌؼصقة ماظضربات بقـفا
حقثمطانماحملاربقنمؼلؼطقنماظعدومعـمزفقرماًقؾمسـمررؼؼم

م، ماًصؿ مسؾك مواهلفقم ماظلؿاء مؼب ماظقحقدةمماظؼػز ماظرؼاضة وػل

ومتؼـقاتماٌصارسةم،اظدصاعممضربةمعؼصقةم،م19اظيتمتقجدمبفام

ضدمزبؿؾػماألدؾقةموالمميؽـمواػؾمعاػقةمػذاماظػـموتؿؿـؾمؼبم
اظؼادلمواٌلؿؿرماظصالبةمواظؼقةماظيتمتؿطؾبمعـممماردفاماظؿدرؼبم

م .اظذيمؼشؾفمؼبمحدمذاتفماظؿدرؼؾاتماظعلؽرؼة
م

م

م

م
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م سؿؾت ماًشـةإدارة مػبقس سؾكممغادي

متطقؼرم مو مراضاتفؿ متـؿقة مو ماظشؾاب ادؿؼطاب
مباظػائدةم مؼعقد معا مسبق متقجقففا مو إعؽاغقاتفؿ

مسؾكماجملؿؿع.
إظبمادؿـؿارمراضاتماظشؾابمماظـاديمإدارةتلعكم

ومتػفريػاممظصاحلماجملؿؿعمعـمخاللماظرساؼةم

موم ماإلرذاد مو ماظؿقجقف مو ماٌلاسدة مو اٌلؿؿرة
ماظظروفمظؿـؿقةمذكصقةم تقصريمأصضؾماظلؾؾمو
ماظرتبقةم مأداظقب معع مؼؿؿاذك ممبا اظشاب

ايدؼـةمععمايػازمسؾكمأصاظةماجملؿؿعماىزائريمومخصائصفم

مو ماإلدالعقة ماظيتمؼعؿؾماظـاديمماظعربقة ماألدادقة تؿؿـؾماحملاور
موم ماظرتوؼح مذباالت مؼب م ماظشؾاب مو ماظـشأ مظدى متـؿقؿفا سؾك

رساؼةمادؿغاللمأوضاتماظػراغمومتـؿقةماٌقػقبنيمومإضاعةماظدوراتموم
متعؿؾمإدارةم ماظشؾابم،مو اٌسؤدلاتماظيتمتـشطمؼبمذبالمخدعة

ماأل مسؾكمإحقاء ماظرؼاضقة ماظقرـقةماظـاديمإظبمجاغبماألغشطة سقاد

عـمخاللمتـظقؿمادؿعراضاتمومتظاػراتمسـدمطؾمعـادؾةمومػذام
م.صؾةمبنيماظشؾابمومربقطفماإلجؿؿاسلظربطماظ

ومظؿقؼقؼمذظؽمرأتمإدارةماظـاديمضرورةمتػعقؾمدورماألغشطةمؼبم

معـم مطؾري معبع مؼرتادػا ماظيت مو مداو مصق مصقات ماظػقصقـام غادي

م.عجمػذاماألخرياعـمبراظشؾابمومأصؾقتمتؾؽماألغشطةمجزأمػاعام

أصؾحمصعقدمرؼاضققمغاديماظػقصقـاممصقاتمصقمداومػبقسماًشـةم
ماسؿادتم سؾكمعـصاتماظؿؿقؼجمؼبماحملاصؾماظرؼاضقةماظؽربىمأعرا

مسؾكم متعددتماإلنازاتمدقاء مو ماظعاٌقة ماظرؼاضقة ماألوداط سؾقف

اٌلؿقىماظقرينمأوماظعاٌلموماطؿلبمرؼاضققماظـاديمثؼةمطؾريةمؼبم
معرحؾةماٌشارطاتماًارجقةمؼبمومضدراتفؿموموإعؽاغقاتفؿم اوزوا

م.تشرؼػماظؾؾدمإظبمعلؿقىمأسؾكمومػقمرصعماظؿقديم

م

ألخريةماوممتمواوزمػذاماٌلؿقىمؼبماظلـقاتم

نمرؿقحاتماظػقزموماظصعقدمسؾكمعـصةمإلسال
اظؿؿقؼجمؼبمػذهماٌشارطاتمومالمشرابةمؼبمذظؽم

ماظـادي مإدارة مضبضقنممعاداعت مرجاهلا و
مررفم معـ مربدود مال مدسؿ مو مطرمية برساؼة
مبؾدؼةم مطذا مو ماظرؼاضة مو ماظشؾاب عدؼرؼة

مػبقسماًشـة.
سؾكماظطاضؿممسؿؾماٌشرصقنم1551بعدمدـةم

مبرصعماٌلؿقىماظؿؼينمظؾـاديمظػرضماظقج قد
مظؾؿـاصلاتم،محقثمطاغتمأولم مذظؽمباظؿقضريماىقد اظؿؼينمو

م مدـة ماظقالئقة ماظؾطقظة مؼب مظف مصقفامم1551عشارطة ماظيتمحؼؼ و
معـمم51 مساد مو مواحدة مبروغزؼة مو مصضقؿني مو مذػؾقة عقداظقات

داظقةمصضقةمؼبمصـػماألطابرماخؿصاصماٌـازظةمقاظؾطقظةماظقرـقةممب
مطؾغ.م05صـػم
م

م
م
م

م
م

م
م
م
م

م
م
م
م
م

م

م مؼعقد مغادي ماغشاء مجذور مظرؼاضة ماًشـة اظػقصقـاممػبقس

م مدـة مإظب مصقداو ماألوظبمم2008صقات ماظؾؾـات ماسؿؿدت حقث
م مصابرم ظالغطالضة مضـدوزي ماظلقد ماظعاٌل ماظؾطؾ مجفقد سؾك

مأػداصفم مو متطؾعاتف متعقؼ مطاغت ماظيت ماٌشاطؾ مدصعؿف اظذي
ضاممبغرسمبذورم ظؾقصقلمباظػرؼؼمإظبمأسؾكماٌلؿقؼاتمحبقثم

ماظذيمظؼلمبؼرارمماظػقصقـاممصقاتمصق داومؼبمػبقسماًشـةمو
م"غاديم مادؿ مهت مػاوي مرؼاضل مغادي متأدقس اسؿؿاد

مصقاتمصق مماظػقصقـام مسام مػبقسماًشـة" مظؾؾدؼة م2008داو

إظبمأنمجعؾمعـماظـاديمضؾؾةم ،وتقاظتمذبفقداتفمؼبماظؿطقؼر
 ظؾرؼاضةماظعاٌقة.
م مدـة مبداؼة مصابرممىرأم2008وعع ماٌدرب متالعقذ بعض

م مصاحل مربقع موطان ماظـقر مضـدوزي ماألخقانمو مو مغبزة زاؼدي
م مسقلك مو منقب ماىزائر حؼاغل مأبطال مبفؿمم أول ظقؾقؼ

 .اظــائلمطـؿقظلمربؿدمومحؾقؿلمخريماظدؼـمؼبمغػسماظلـة
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م"ربؿدم ماظؿؼينماظقرينماظلقد ماٌدؼر مضرار متـؿظر ماظقجقه متؾؽ بؼقت
م2009"مظؾؿشارطةمؼبماظدورةماظدوظقةمؼبمذظؽماظقضتموؼبمساممجقاج

مدؾعةم مسـ ماظـؿائج موطشػت ماألغدؼة محلب مباٌشارطة مضرار صدر
ماظيتمهصؾتم ماظؿلعة مثالثمذػؾقاتمظؾـاديمضؿـ عقداظقاتمعـفا
مومحؾقؿلم مزاؼديمغبزة سؾقفؿماىزائرمبػضؾمطؾمعـمربقعمصاحلمو

 طـؿقظلمربؿدم.م،خريماظدؼـم

داومػبقسماًشـةمؼلؿؿرمؼبمهؼقؼماظعدؼدممغاديمصقصقـاممصقاتمصق 
ماألغدؼةم مأعام معؽاغةمعرعقضة ماظيتمأسطتمظف عـماإلنازاتماظرؼاضقة

تفمااألخرىمبػضؾمعامؼؿؿؿعمبفمعـمحضقرموصاسؾقةممشؾتمذباالتمػ

 اظرؼاضةماظػقؿـاعقة.ممممممممم
م مغادي محؼؼ ماٌاضقة ماظػرتة مخالل ماظحقث ؿقسماًشـةمًػقصقـام

دؾلؾةمعـماإلنازاتماظعدؼدةماظيتممالمؼزالمصداػامؼرتددمؼبماآلصاقم
 .واألروضةماظقرـقةمواإلصرؼؼقةموماظعاٌقة

اركمغاديمػبقسماًشـةمؼبمؼبمدقاقماإلنازاتموبـػسماٌـقالمذمو

عايممم25وم24اظيتمأضقؿتمؼبماظؽأسماظقرـقةمظصـػلممأوادطموأطابر
مممممممممممموساااادمباٌرتؾاااةماظـاغقاااةمخبؿاااسمذػؾقااااتمومصضاااقؿنيمممم2012

 ومبروغزؼؿان.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

ؼبمإرارماالغؿصاراتماظؽؾريةممواإلنازاتماظرؼاضقةماحملؼؼةممو
تأػؾممغاديمصقصقـاممػبقسماًشـةمإظبماظؾطقظةماظعاٌقةماظيتم
سرفمصقفامعـاصلةمطؾريةموععمػذامتقجمصقفامبذػؾقةممسقتم
مػقذقؿـفم ممبدؼـة موػذا م، ماظؿؿقؼج معـصة مإظب مباظصعقد ظف

ـماظــائلم.مسؾكمؼدمطؾمع2012اظػقؿـاعقةمأواخرمذفرمأوتم
مإخؿصاصممعرابق ماألوظب/ م/اٌرتؾة مغبزة موزاؼدي صاحل

مورابق مغبزة مزاؼدي مواظــائل مزاو ماٌرتؾةممعصقغؼؾني صاحل
مصابرم مضـدوزي ماظرؼاضل مو ماظذاتل ماظدصاع متؼين مؼب اظـاغقة

 اٌرتؾةماظرابعةمؼبمتؼـقةمصقغؼؾنيمطقاممممممممم
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غاديمػبقسماًشـةمؼبماظؽأسماظقرـقةمظألغدؼةممةصؼدمطاغتمعشارط
معارسم مذفر ماظؽربىمخالل ماىائزة مبعـقان مواألطابر ظصـػلماألوادط

ممبفؿقم2012 ماظـاغقة ماٌرتؾة مسؾك محبصقظف مسظقؿ مػبسمإناز ع

 .ذػؾقاتمومصضقةمومبروغزؼؿني

طقظةمومشؾتماإلنازاتمأؼضامحصقلماظـاديمسؾكماٌرتؾةماألوظبمؼبماظؾ
مثالثم مو مذػؾقات ممثاغقة ممبفؿقع م موأطابر مأوادط مظصـػل اظقرـقة

 2012صضقاتموثالثمبروغزؼاتموػذامؼبمبداؼةمذفرمجاغػلم

 

طؿامؼعؿربممتؿقؼجمغاديمػبقسماًشـةمبؾؼبماظؾطقظةماًاصةمبعقدمعقالدماظػقصقـاممإنازمعـمدؾلؾةماإلنازاتماحملؼؼةمؼبماٌقدؿمم

بعدماظؿؿقؼجمباألظؼابماظدوظقةمواظعاٌقةمواظؼارؼةموتؿقؼجمغادؼـامماظيتمحصدمصقفامػبسمعقداظقاتمذػؾقة،م2011/2012اظرؼاضلم
م مظؾؿقدؿ مواألطابر مواظؽاسماظقرـقةمؼبمصـػماألوادط ماظؿؼينموطذامم2010/2011بؾؼبماظؾطقظة مسؾكمعلؿقاه ماظػرؼؼمظؾقػاز سؿؾ

/مم2011متمتؿقؼجمغادؼـامبؾؼبماظؾطقظةماظقرـقةمظصـػلماألوادطمواألطابرمظؾؿقدؿممبفذامايػازمسؾكمعؽاغةمسـاصرهمؼبماظػرؼؼماظقرينمو
سماظقرـقةمأعامسـماظؽأمذؾالمووظؾؿرةماظـاظـةمسؾكماظؿقاظلموطذامإحؿاللماٌرتؾةماألوظبمؼبماظؾطقظةماظقرـقةمظصـػلماألصاشرمواألم2012

ػؿمإنازمظؾؿقدؿمأاماٌرتؾةماألوظبموػقمحؿؾمغادؼـصـػماألصاشرمواألذؾالمإاطابرماحؿؾمغادؼـاماٌرتؾةماظـاغقةمبػارقمصضقةمواحدةم،موؼبم

م مام2011/2012اظرؼاضل موطذا ماظؿؽقؼـ مغؿائج مسؾك مؼدل مظؼبماظؽأسمالواظذي مبؿقؼقؼ ماظؿؼينمظؾػرؼؼ مظؾؿلؿقى ماظؿدرصبل رتػاع

مؼبم ماإلناز مظؽؾماألصـافمملمؼلؾؼمأليمغاديمهؼقؼمػذا موبؾؼبماظاظقرـقة مواظؽأتارؼخماظؾعؾة موػلمأطربمؾطقظة مواحد سمؼبمعقدؿ
 عػاجؽةمظؾؿقدؿم.

أولمطأسمظؾؿقدؿمهتمسـقانمظؼبممؼبمظعبماألدوارماألوظبمحؼؼماظـاديموهضريامظؾؿقدؿماظؼادمموبفدفمايػازمسؾكمعلؿقىماظػرؼؼ
حقثمذاركمؼبماٌـاصلةمطؾمعقداظقاتمذػؾقةموصضقةموبروغزؼة،مم07اظيتماحؿضـؿفامضاسةمحرذةمحلانمبػقزهمباممسماظلػريماظقرـقةطأ

عـمسـاصرماٌـؿكبماظقرينمأعـالمربقعمصاحلموطـؿقظلمربؿدموحؾقؿلمخريماظدؼـموزاؼديمغبزةموػلماظعـاصرماظيتمملمتؿقضػمسـم
 .سماظلػريمربطةمػاعةمباظـلؾةمظؾطاضؿماظؿؼينمظؾػرؼؼماظقرينأاظؿقضريمظؾؿـادؾاتماظعاٌقةم،محقثمطاغتمط

 وماظػقؿـام.موتـدرجمػذهماٌـاصلاتمؼبمإرارماالحؿػاالتماٌكؾدةمًؿلقـقةماالدؿؼاللموطذامتردقؿماظعالضاتماظدبؾقعادقةمبنيماىزائرم

ماٌـاصلةممبـادؾةماظذطرىماًؿلنيمظؾصداضةمبنيماىزائرمو ماٌـاصلةمدػريماىؿفقرؼةماالذرتاطقةماظػقؿـاعقةمعـظؿ اظػقؿـامممطؿامحضر
 .ودػريماٌغربمورئقسماالهادؼةماإلصرؼؼقةمظؾػقمصقـاممداحؾماظعاجوطذامدػريم
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مباظؾؼبم ماظؿقاظل ماظـاغلمسؾك مظؾؿقدؿ مغاديمػبقسماًشـة احؿػظ
مصقاتمصق ماظػقصقـام مبؼاسةمماظقرينمظرؼاضة ماظيتمجرتموضائعفا داو

عـمم80بقـفؿمرؼاضلمورؼاضقةمعـمم580األبقارممبشارطةمضقادقةم
مضقادلمملمتشفدهمم24عـممااىـسماظؾطقػمضدعق مرضؿ موػؿ والؼة
طؿامحازتماىزائرمؼبمػذهماظؾطقظةمسؾكماظعدؼدم،اظؾطقالتماظلابؼةم

ؼبماظؾطقظةماظقرـقةموطؿامعـماٌقداظقاتماظذػؾقةمأعاممأبطالماظعاملمظ
راماحؿؽروهمرؼاضققمغاديمػبقسماًشـةمحبصقهلؿمسؾكمطانمعـؿظ

مدتمذػؾقاتموػبسمصضقاتموبروغزؼؿنيمصقؿامعقداظقم13 معـفا ة
ماٌرتؾةماظـاظـةم مأعا سادتماٌرتؾةماظـاغقةمظػرؼؼمإهادمواديماظلؿار

 صعادتمظشؾابمبينمعلقسمبـالثمذػؾقاتموصضقةمواحدة.

قالؼةماظقرـقةمظصـػلماألصاشرمواألذؾالمباظؾطقظةمؼبمماظـاديوذاركم

م مؼقعل مم21وم20دعقدة معـمموم2013عارس ماهلدف حؼؼقا
صضقاتمم04عقداظقاتمومم06ماٌرتؾةماألوظبمباماٌشارطةمموحصدوا

 ممممممممممممممممممممممممممم.بروغزؼاتم05و

ؼبماظؾطقظةماظقرـقةماظـاغقةمسشرماظيتمأجرؼتمماظـاديذاركم

م م: مؼقم ماظرؼاضلمم20/12/2013أحداثفا باٌرطب
ماظرؼاضنيم مسدد مضدر محقث م، ماظؾقضاء ماظدار اىقاري

م مغاديمػبقسماًشـة معـ مصـػمم84اٌشارطني رؼاضل
ماص معـازظة ماظؿكصصمتؼينمو موأذؾال ماظػضؾممواشر ؼعقد
ماظقالئقؿظؾ مواظـؿائجماحملؼؼةمففقداتماٌؾذوظةمؼبماظؾطقظة ة

 ممممممممممممممممممممممممممممؼبمػذهماألخريةم.

 م
موذظؽم مجدا مرصقع معلؿقى ماظقرـقة ماظؾطقظة مػذه ذفدت

معـ ماألغدؼة مجؾ مصق مبشارطة ماظقرـقة، مؼعقدماظلاحة ؿا
موذظؽم معرضقة مجد مبـؿائج مظؾػرؼؼ ماظؿؼـقة ماظؾفـة تؼققؿ

مؼبم متعؿربم47باٌشارطة مطؿا مغفائلممبلؿقىمتؼينمعؿؼدم
              ـؿائجماظداظةمسؾكمعلؿقىماظؿؽقؼـماظؼاسدي.اظعـمبنيمأػؿم
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م مسرصانمغؼقهلا مبؾؾدؼةمػبقسمظطؾؿة مصقـام ماظػق مرؼاضة ؽؾمعـمؼؼػموراء
اًشـة،معـمعدربنيموتؼـقنيموعلريؼـموأسضاءماجملؾسماظؾؾديمخبؿقسم

واظلموالؼةمبقعرداسموعدؼرؼةماظشؾقؾةمواظرؼاضةمماظدائرةمواًشـةمورئقسم
ظذاتماظقالؼة،موالمغـلكمرجالماظظؾموطؿمػؿمطـريونماظذيمؼلفرونمسؾكم

تطقؼرمػاتفماظرؼاضةمظقسمسؾكمعلؿقىماظـاديمصقلبمبؾمسؾكماٌلؿقىم
 .ماظقرين

متلؿ مان مضصريمجدا مزعـ مؼب ماظػقصقـام قيماآلالفمعـمفادؿطاستمرؼاضة
مم،اىزائرياظشؾابم مؼقعقا مؼرتػع ماظذي ماظعدد مسإوعا مدظقؾ ذظؽ،ممؾكال

مىضقادلمالمؼؿعدمسددممماردلمػاتفماظرؼاضةمؼبمزعـمنمؼصؾأصؾقسمدفالم
م محقاظل ماظب مذلء مال مدـقاتمعـ ممأظػم50سشر ماظقرـ معلؿقى ،مسؾك

عـمم2008وظقسمدفالمانمؼصؾماظعددمؼبمغاديمػبقسماًشـةمعـمدـةم
م700اظلقدمصابرمضـدوزيماظبمحقاظلممؼؿؿـؾمؼبمذكصمممارسمواحدمو

م مؼـؿظر مواظعدد مأممارس مؼصؾ ماألسقامن ممةاٌؼؾؾمؼب ممارس،مم1000اظب
 .اظـاديمبؼاسةمجدؼدةمادؿػادخاصةمبعدمانم

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 

 
 
 

12 الصفحة    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصبل مرائد معشروع مػق ماظػقصقـام معدردة اظـظرةممدبرغاعج
تؾؽمماىزائراٌلؿؼؾؾقةمظؾؿلسؤوظنيموماٌشرصنيمسؾكماظػقصقـاممؼبم

اظـظرةماظيتمتضعمثؼؿفامؼبماظشؾابمعـذمدـماظطػقظةمصؿقرصم
مذكصقؿ مظؾـاء ماظظروف مأصضؾ مهلؿ متقصر مأن مباظرتبقةمسؾك فؿ

ماظربغاعجم محؼؼ مظؼد مو مدقاء محد مسؾك ماظرؼاضقة مو اظعؾؿقة
مضؾؾم ماغطالضف معـ مطؾريا مناحا ماظػقصقـام مٌدردة اظـؿقذجل

م مؼب ماظـفاح مػذا مؼؽؿـ مظقسممتؼدؼؿعقمسنيمو خدعاتمجؾقؾة
بؾمومؼبمذبالماظصقةموماظؾقؽةم،مصقلبعلؿقىماظرؼاضةممسؾك

مايقا معـاح معـ مشريػا مو ماظـؼاصة مومةو موماظيت ماظػرد عؾ
اجملؿؿعمطقاغامعؿؽاعالمضائؿامسؾكمأدسمحبماظعؿؾموماظؿػاغلم
ماظؼقؿم معـ مشريػا مو ماظؿضاعـ مو ماظؿعاون مو ماظقرـ مخدعة ؼب

موتزدػ ماجملؿؿعات مبفا متـفض ماظيت ممراإلصبابقة مأنم، طؿا
ناحمعدردةماظػقصقـاممؼبماٌدىماٌؿقدطمطؿامؼبماٌدىماظطقؼؾم

مإظب مبـا مؼصؾ مأن مذأغف معـ مؼؽقن معلؿقىمدقف مؼب ماظؿػقق

إنازاتمرؼاضققـامالدقؿامأنماظؿػققمسؿقعامػقماظشعارماحملػزم
ؼبماظؼطاعماظرؼاضلمومبذظؽمتؿضاسػمصرصماظلريمحـقـامسبقم
ماظـؿائجم ماٌكرجاتمو مإظب مظؾقصقل ماظػعاظقة مو ماظؿؿقز معـ اٌزؼد
مصؿؽقنماٌدارسم مسؿقعا مرؼاضققـا مو مألبـائـا معبقعا اظيتمغأعؾفا

اٌعرصةموماظـؼةمباظـػسممـاءمذكصقاتمهلامضقامدمأدفؿتمؼبمبض
موم ماظؾؾد معصؾقة مدؾقؾ مؼب مظؾؿضققة ماالدؿعداد مو ماظؿقاضع و

 .ممماجملؿؿع

 

مصق  مصقات ماظػقصقـام مغادي مميرمواطب ماظيت ماظؿققالت بفاممداو
مظؿطؾعاتم ماظـادي موادؿفابمعلريو ماىزائري ماظرؼاضل اجملؿؿع

اظشؾابمصقصرمذبؿقسةمعـماظؿؽقؼـاتمادؿفابةمظؿقجفاتماظشؾابم
مو ماظؾطقالت مزبؿؾػ مؼب مظؾؿأظؼ معـفؿ ماٌؿاردني وصرتممورشؾات

م ماظؿؼين مو اظؿأرري موإدارتفا مسؾقفا مظإلذراف مدـةمماظالزم ؼب
ماٌدربنيمم2008 موم02طانمسدد بعدمأربعمدـقاتمصإنمواظققم
زبؿؾػمومعـممعـماىـلنيمصقجم 26عدربمؼغطقنم15سددػؿم

 .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماالسؿارموماٌلؿقؼات

تؿقظبماالدارةماإلذرافماإلداريمواظقزقػلمواظػينمسؾكمطؾمػذهممو
م ماٌعـقي ماظدسؿ مهلا موتقصر مؼبماالصقاج موتلاغدػا ماٌاظل واالسؿؿاد

ماحملؾقةم معـاصلاتفا مؼب ماظؿأظؼ مسؾك موتلاسدػا مرؼاضققفا تؽقؼـ
ماٌشارطات مؼب ماظـادي ممتـؾ مشبؾة مواًارجقة وتؽقؼـ ،ماظقرـقة

  األدادقةمظؾرؼاضةمؼبماىزائرم.موتشؽؾمعدردةماالصاشرماظؼاسدة

م ماظؿؽقؼينمظؾػ* مباىاغب ماٌقاػبمؽاالػؿؿام موصؼؾ ماظصغرى ات
 اظشابةم.

مظؿشرؼػم مآخرؼـ مأبطال مإسطاء مبإعؽاغفا مرؼاضقة معشؿؾة *إغشاء
 األظقانماظقرـقة.

 دؿغاللمومتقجقفماٌقاػبماظشؾاغقة.اغشاءمعدردةمال*
 م.*اطؿلابماظرؼاضقنيمعفاراتموبراعجمتقاطبماظعاٌقة

ماالهادؼةم* مإذراف مهت مدوظقة متؼـقة معؿابعة معـ االدؿػادة
 اظعاٌقةمععمخرباءمدوظقني.

 غشرماظروحماظرؼاضقةمبنيماظشؾاب.م*
 تشفقعماألغدؼةمسؾكمصؿحمعدارسمخاصةممبؿابعةمسؾؿقة.*
 ػاءممبلؿقىمدوظلمؼقاطبماظعاٌقة.ماالرتؼاءمسبقمتؽقؼـمعدربنيمأط*
ماٌدربنيم* مسؾؿلمظؿققؼؾمخربة األبطالمإظبماظشؾابمم وخؾؼمجق

 اظـاذؽني.
 تأرريمأطربمسددمعـماظشؾاب.*
تقصريمأصضؾماظرباعجماظؿدرؼؾقةمظؾؿؿاردنيمظؾقصقلمبفؿمإظبمأسؾكم*

 علؿقىمعـماظؿػققماظرؼاضلم.
مسؾكم* مظؾؿـاصلات ماظؿكصصات مزبؿؾػ مؼب ماظرؼاضقني تفقؽة

 اظصعقدؼـماإلضؾقؿلموماظدوظلمومرصعماظراؼةماظقرـقة.

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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عارسمم31ؼقمماظلؾتمموممتمتدذقـفامرمسقاضاسةمتدرؼبمخاصةمعـمداومظؾؾدؼةمػبقسماًشـةممغاديماظػقصقـاممصقاتمصقمادؿػاد

حبضقرمرئقسماظدائرةماإلدارؼةمًؿقسماًشـةمومرئقسماإلهادؼةماإلصرؼؼقةمومرئقسماجملؾسماظشعيبماظؾؾديمظؾرؼاضةمومم2012
داومظؾؾدؼةمػبقسماًشـةماظيتمتعؿربممـامععمإرالقمعشروعمعدردةماظػقصقـاممصقاتمصقرئقسماظرابطةماظقالئقةمومإراراتمأخرىمومتزاع

مسؾكماٌلؿقىماظقرينم مغقسفا معـ مرؼاضلمم،األوظب ممالدؿالمحقثمدبؾؾمايدثمحػؾ ماظرؼاضقة اظرتبمماجؿقازمالعؿقاناألحزعة

 .ممممممممممممممممممممظؾلدادلماألول
حبقثمتشرفمرئقسمدائرةمػبقسماًشـةماظلقدمسؾدماظعزؼزمضقضاممبؿلؾقؿمحزاممعؿػققماظدصعةمظصـػماألذؾالمطؿامتػضؾماالدؿاذم
جقاجمربؿدمبؿؼدؼؿمايزاممٌؿػققماظدصعةمظصـػماألصاشرمومتؽرؼؿماٌلسؤوظنيماحملؾقنيمومأسضاءماجملؾسماظشعيبماظؾؾديمٌكؿؾػم

اظرؼاضقنيمعفـؽامإؼاػؿمبفذامعـمؿاحقةمظرئقسماظدائرةماظذيمأسربمسـمدرورهمومػقمععمػذاماىؿعماالصـافمومؼأتلمػذامبعدمطؾؿةمإصؿ
ماظػرؼؼماظذيمصرضمغػلفمظقسمسؾكماٌلؿقىم مطؿامأطدمسؾكمضرورةمدسؿمػذا اظلرحماظرؼاضلماىدؼدمعؿؿـقامهلؿمعلؿؼؾؾمأحلـمح

روفماٌالئؿةمطؿامطؿبمؼبماظلفؾماظذػيبمظؾػرؼؼممبـادؾةماحملؾلمصقلبمبؾمسؾكماٌلؿقىماظقرينمومواجؾـامأنمغقصرمظفمطؾماظظ
مصق مصقات ماظػقصقـام مضاسة ممتدذني مداو أن نهنئ هذا الفريق متمنيا له المزيد من  ايشرفن"

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم..مممممممممممممممممممم"ضقضاممرئقسمدائرةمػبقسماًشـةمسؾدماظعزؼز"ممالتتويجات
سدةمأظؼابمورـقةموممؼاظػرؼؼمرشؿمحداثةمغشأتفمحبقثمحؼمػذامبعدماظعـاءماظؽؾريمؼبمضطعمعراحؾمومأذقاطماظؿطقرماظيتمعرمبفامومؼأتل

م700ؼضؿمحاظقامماالخؿصاصمحبقثدوظقةمومتشرؼػفمظؾراؼةماظقرـقةمؼبمسدةمعـادؾاتمومطذاماإلضؾالماظؽؾريمظشؾابماٌـطؼةمسؾكمػذام
ماظػقصقـام معدردة معشروع مظؿفلقد موؼلعك ماألغدؼة مأحلـ مبني معـ مؼعؿرب مو ماألصـاف مزبؿؾػ مؼب مرؼاضل .  
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 ؼبمػذامايػؾمعامماٌألأغاديمػبقسماًشـةمربؾقامودوظقا،مراحمؼؼقل"ماظؿزمممرؼاضققذادتفممبامضدعفمإبعدم
 اظذيماظـاديمداومًؿقسماًشـة،مصفذاماظؾفقجمانمأضدممطؾمعامظديمعـمإعؽاغقاتمظـاديمصقصقـاممصقاتمصق

مماديمواٌعـقي،مصؾقسمباألعرماظلفؾمانمتؿؿؽـمػاتفماىؿعقةمٌدوظقا،مصببمانمؼؾؼكمطؾماظدسؿما اىزائرقمقذرفمرؼاض
سدماظلاػرؼـمسؾكمػاتفماظرؼاضةمبؾؾدؼةمػبقسمأانمغػؿكرمبف،مظذاممرؼاضل،موػقمرضؿمصببم600اظػؿقة،مبؾؿمأطـرمعـم

دؾةممبامؼؾذظفماظلاػرونماغقهمباٌـأخبؾممبدمؼدماظدسؿ،مطؿامأنمالمأاًشـة،مأغلموبصػيتمرئقلامظدائرةمػبقسماًشـةم
 مممم."ممممهلؿمممدودةسؾكمػاتفماظرؼاضةمبؾؾدؼةمػبقسماًشـة،معـمعلريؼـموعدربني،موأضقلمهلسؤالءمؼديم

 السيد عبد العزيز قوقام ، رئيس دائرة خميس الخشنة 

 خميس الخشنة  المجلس الرياضــي لبلديةرئيس 

رئقسماجملؾسماظرؼاضلمبؾؾدؼةمػبقسماًشـةممباموصؾؿفمرؼاضةماظػقصقـاممبؼقظف"مدعداءمجدامباٌؽاغةممىعـمجفؿفمأبد
اظقرـقةماظيتموصؾماظقفامغاديمػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػقصقـام،مواظػضؾمؼعقدماظبماظلاػرؼـمسؾكمػاتفماظرؼاضة،مواظيتم

حؿكمعـماظشؾابمواظؽفقل،موطؿؿـؾمظؾرؼاضةمسؾكمقيماٌؽاتمعـمأرػالماٌدارسموفمتؽـتمؼبمزرفمضصريمجدامانمتلؿ
علؿقىمبؾدؼةمػبقسماًشـة،مأبقابماظؾؾدؼةمعػؿقحةمؼبموجفماظلاػرؼـمسؾكمػاتفماظرؼاضة،مصاظقاجبمسؾقـامتؼدؼؿمؼدم

واظلمميمسرصؿفمػاتفماظرؼاضةمسؾكمعلؿقىمبؾدؼةمػبقسماًشـةماظبمرئقسماظدائرةموذاظؿطقرماظمؼعقد.مماظدسؿمواٌلاسدة
معؽاغةماظقال ماظب ماظرؼاضة مإلؼصالمػاتف موؼؽدونمؼبماًػاء مؼعؿؾقن ماظذؼـ ماظظؾ مواظبمرجال مواظرؼاضة، ماظشؾقؾة موعدؼر ؼة
 .ممممممممممممممممممممممممممعرعقضة

ظقامايؾؿماظبمحؼقؼة،منمضبقأهديمطؾري،مصؾقسمدفالمسؾكمذؾابمممبـابة اىدؼدة،موصػماظؼاسةموعـمجفةمأخرى
نمتضافمػاتفماظؼاسةماظبماظؼاسةماٌؿعددةماظرؼاضاتماٌقجقدةمسؾكمعلؿقىماظؾؾدؼة،موباظرشؿمعـمطؾمػذامأوذرفمطؾريم

ئرة،مخاصةموانمصضؾفمطؾريمبعدمصاظؾؾدؼةمتؾؼكمتعاغلمعـمغؼصمعـمحقثماٌراصؼماظرؼاضقة،مظؽـمأعؾـامطؾريمؼبمرئقسماظدا
مع مؼبمصراع ماظؾؼاء مسقضا مجدؼدا معؼرا مدقغاظغاز،محقثمعـحمهلؿ معؼر علرييمغاديمػبقسماًشـةممعانمحؾمعشؽؾة

 .مظؾػقصقـام

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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  االتحاد اإلفريقي لرياضة الفوفينام، رئيس  ــــواججمحمد السيد 

ماإلصرؼؼلمظرؼامم مرئقسماالهاد ماظلقدمربؿدمجقاجعـمجفؿفمأذاد ماظػقصقـام متدسقؿمذبفمضة مبؼقظف" ماظؼاسة ه
بؾدؼةمػبقسماًشـةمبؼاسةمجدؼدةمظرؼاضةماظػقصقـام،مدقعطلمدصعامضقؼامهلاتفماظرؼاضةمظقسمسؾكماٌلؿقىم

مانم مطؿا ماظرؼاضة، مهلاتف مرائدا مؼعد مغاديمػبقسماًشـة مطقن ماظقرين، ماٌلؿقى مسؾك مبؾ مصؼط، احملؾل
مظ ماظـاؾرؼاضققهمؼعدونمعػكرة معـمررفماظلؾطاتماحملؾقة،مصفزائر،موظقمملمصبدمػذا مسؾكمأديمعلاسدة غا

ماظـاديماظبمعا موععـقؼا،موالممؼؼنيماغفمملمؼصؾمػذا ماظـاديمعادؼا ذؽمؼبمأوصؾفمحاظقا،مظؽـمصببمتدسقؿ
مو مػبقسماًشـة مومرئقسمدائرة مرئقسماظؾؾدؼة مؼب ماظشؾقؾةممال معدؼرؼة مؼب مبقعرداسموال موالؼة مواظل مؼب ال
حرتام،مإنمػسؤالءمدقضعقنمػاتفماظرؼاضةمعقضعمأغامسؾكمؼؼنيمأاتفماظرؼاضة،مصواظرؼاضةمظؾقالؼةمبإػؿاهلؿمهل

مظ مانازا مذاتفا محد مػلمؼب ماظـادي، مػذا مٌصارسل مدوظقا ماحملؼؼة مؼبمؾصاظـؿائج مظؾقرـ موتشرؼػا مطؽؾ فزائر

 "احملاصؾماظدوظقة

ؼبمغفاؼةمحدؼـفموجفمهقةمخاظصةمىؿقعماظلاػرؼـمسؾكمغاديمػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػقصقـام،مبؼقظف"مأغفؿممنقذجمظؾعؿؾممجقاج
 ·"وحبماظقرـ

 
 -رمضان سماش _ رئيس رابطة بومرداس لرياضة الفو فينام

داو،مباظدورماظؽؾريماظذيمؼؾعؾفممتمصقابقعرداسمظرؼاضةماظػقمصقـاممصقعـمجفؿفمأذادمرئقسمرابطةم
مهلؿ مؼؼقل مراح محقث مباظـادي، ماظرؼاضة مػاتف مسؾك م "اظلاػرون مصعال ملؿتأغؽؿ مأطـر عـمقؼقن

معقضعماحرتام،موتلؿقؼقنمطؾم مبإعؽاغقاتمبلقطة،مؼضعؽؿ متؼدعقغفمظشؾابماٌـطؼة هقة،مصؿا
طاتماحملؾقةمواظقالئقة،مواغامسؾكمؼؼنيماغفمبعدمصؿحمػاتفمٌاديمواٌعـقيمعـمررفماظلؾااظدسؿم

ماظـادي،مدقعطلمدصعامضقؼامهلاتفماظرؼاضةمظقسمسؾكمعلؿقىم اظؼاسةمووضعفامهتمتصرفمػذا
نمغاديمػبقسماًشـةمؼعدمرائدامؼؼؿدىمبفمسؾكمأماٌـطؼةمبؾمسؾكماٌلؿقىماظقرين،مخاصةمو

                               .اٌلؿقىماظقرين
 

 -أحد الوجوه الفعالة في تطوير هذه الرياضة بخميس الخشنة –عمار بلكبير 

غفماظلقدمسؿرمبؾؽؾريماظذيمإؼعرفمبرجؾماظظؾ،مطقغفمالمؼؾكؾمبؿؼدميفمطؾماٌلاسدة،م
نمأضدممطؾماظدسؿمهلاتفمأؼؼقلمسؾكمػاعشمتدذنيمػاتفماظؼاسةم"معـمواجيبمطفزائريم

مملم مصؾق ماظبماحملاصؾمأاظرؼاضة، موإؼصاهلا مظؿطقؼرػا محؾا ماظرؼاضة معلرييمػذه ٌسمعـ

مصقؽػلمغاديمعدردةمػبقسماًشـةمظؾػقصقـاممصقاتمصق"مٌامضدعتمهلؿمؼدماظدسؿاظدوظقةم
موػقم ماظعاٌقني، ماألبطال معـ ماظعدؼد معـفا مؼؿكرج مان مؼبمزرفمضقادل مادؿطاع ماغف داو

 .بؾمظؾفزائرمطؽؾصقلبم،مذاماظـاديممهلالمذرفمظقسمظؾؾدؼةمػبقسماًشـةمو
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م ماظـالثاء ماإلهادؼةم2012دؼلؿربمم11ضاممؼقم ماٌؿقاجدمموصد اإلصرؼؼقة
مٌدردةم مبزؼارة ماإلصرؼؼقة مظؾؾطقظة ماىزائر متـظقؿ مػاعش مسؾك باىزائر

ماٌؿؽق ماظقصد مًؿقسماًشـة ماإلصرؼؼقةممناظػقصقـام مرئقسماإلهادؼة عـ
األدؿاذمجقاجمربؿدموماًؾريماظروعاغلمومرئقسمىـةماظؿقؽقؿماألوروبقةم

اظلقدممداحؾماظعاجقـاممظدوظةماظلقدمغقؽقؿامضابرؼانمومرئقسمإهادؼةماظػقص

معـم مرابعة مدرجة مدوظل مخؾري مأودراضاو مأبقظقـا ماظلقد مو متراوري عقعقغل
إهادؼةماظػقصقـاممظدوظةم عادومدؼقبمسضقماوماظلقدمع قمددوظةمبقرطقـاصا
وماظلقدمأغقسمطقققؾماالعنيماظعاممظإلهادماٌغربمظؾػقصقـاممماظلـقغال

مغادي متـظقؿ مػاعش مسؾك ماظقصد مظؾؾدؼةممإدؿؼؾؾ مصقداو مصقات اظػقصقـام
دؼلؿربمم11ػبقسماًشـةمدورةموالئقةمظصـػماٌدردةممبـادؾةمذطرىم

م مصقفا ماظيتمذارك مم330اظدورة معـ متطقؼرمم6رؼاضل متفدفمإظب أغدؼة

م مسؾك ماٌـفز ماظعؿؾ معدى متفدفمإلخؿؾار مطؿا ماظقالئقة لؿقىماٌاٌدارس
اسؿماظػقصقـامماظذؼـماظؼاسديمطؿامادؿؼؾؾماظقصدمبرتحابمطؾريمعـمررفمبر

مظؾؿعؾريمسؾكممضادؿعراماضدعق مطؿققةمخاصة ماالدؿؼؾالعباسلمظؾقضقر
م مضقيموممتمطؿا مداصع ماظزؼارة مػذه متعد مو ماظرباسؿ معع متذطارؼة مصقر أخذ

مصقاتمصق ماظػقصقـام مععـقىمألصاشر ماىؿقعممهػقز مسرب مباٌـادؾة مو داو
ضقادلموسؾكمؼبموضتمزعينمومخؿصاصماإلسؾكمعلؿقىمتؼدمماىزائرمؼبم

م ماظػقصقـام مرئقسمإهادؼة ماظعاجظلان مممقغلمتراوريممظلاحؾ أنم اظلقد
 .باظدولماإلصرؼؼقةمةاىزائرمدفؾتمتؼدممطؾريمؼبمضرفمزعينمضصريمعؼارغ

ماظؾفـةماًؾريمم16/10/2012مبؿارؼخحؾم مسضق اظدوظلمو
مصانم مغؼقان ماألدؿاذ مظؾػقصقـام ماظعاٌقة ماالهادؼة مظدى اظؿؼـقة

مصق مصقات ماظػقصقـام معدردة مظزؼارة مضقػا مًؿقسممتشقق داو

ماٌدرجم،اًشـة ماظزؼارة مظؾفزائرممةػذه مزؼارتف مبرغاعج ضؿـ
مٌلاؼر ماظؿؼين ماظربغاعج معؿابعة مو مععاؼـة اظربغاعجممةضصد

مرؼاضقلممدؿؼؾؾ،محبقثمااظدوظل مو معـمررفمأصاشر حبػاوة
م محضقره مسدد مصاق ومعشاركمم600ػبقسماًشـةمؼبمحػؾ

مػبقسم معدردة مبراسؿ مو مأصاشر مادؿعراض مايػؾ دبؾؾ
م ماًشـة ماإلصرؼؼقةم، ماالهادؼة مرئقس ماًؾري مراصؼ حقث

موم مظؾػقصقـام ماظقرـقة ماظؾفـة مرئقس مو مربؿد مجقاج األدؿاذ
مذ مو ماًشـة مػبقس مظؾؾدؼة ماظعام مأخرىماألعني كصقات

معلسؤوظ مالمقحبقثماشؿـؿ ماظؿارطبقة ماسؿؾاظـاديماظػرصة أغفامر

مباعؿالطفا ماىزائر مؼب معدردة مألول مدوظل مًؾري مزؼارة مأول
اظـؿائجماحملؼؼةمؼبمطؾماٌقادؼـموماهللمثؿمؾمظؼاسةمخاصةمبػض

اظيتمأصؾقتمخزانمرئقللمومأدادلمظؾؿـؿكبماظقرينماظذيم

ماظيتمسر مسـاصر مبؿلعة معسؤخرا مسؾكمععظؿعدتف مصتماظلقطرة
ؽأسماظقرـقةمحبقثممتمتؽرؼؿمايضقرماظموغفائقاتماظؾطقظةم

بأومسةمذرصقةمخاصةمباٌدردة.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 م
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باتت مدرسة نادي الفوفينام محل إعجاب الجميع، بل 

مرآة حقيقة لكل من يريد ركوب درب النجاح، كيف 

ال  8002ال وان نادي خميس الخشنة كان في عام 

يتعدى عدد رياضييه إال رياضي واحد، نعم رياضي 

قدم إلى خميس واحد، انه صابر قندوزي الذي 

الخشنة وكله عزيمة وإصرار لرفع التحدي في منطقة 

لم يكن سكانها يعرف حتى نطق كلمة الفوفينام 

ممارستها، لكن وكما يقال  يةكيف داو و فيات فو

مكنته  رئيس النادياإلرادة العزيمة التي تسلح بها 

 000إلى أكثر من من الوصول في زمن قياسي  

 0000الـيراهن صابر قندوزي بتخطي الرقم  ممارس، و

 .8000ممارس قبل حلول عام 

ػقصقـاممصقاتماظترىمعاػلماظعقاعؾماظيتمداػؿتمؼبمتطقؼرمغاديم

مػذاممصق مؼب مدقؼا مسؾقف مدـؿعرف معا مذظؽ ماًشـة، مػبقس داو
ماٌقضقع.

ذاإلخالصذوحبذالعؿلذالـقةذو

مصإن،مواحدةمروحاظعؿؾمؼبماإلخالصموحبمممحنيموؿؿعماظـقةمو
مصابرم مغبؾف ماظذي ماظلالح مػق مذظؽ محؾقػؽ، مدقؽقن اظـفاح

ةمضـدوزيمحنيمضدممإظبمبؾدؼةمػبقسماًشـةمظؿأدقسمغاديمخاص
من.اآلهماظرؼاضةمضؾؾمدتمدـقاتمعـمبفذ
م
م"مو غاديمػبقسماًشـةممسـمناحماظػرؼؼمؼؼقلماٌعينمباألعر

مفدغامرةمواحدة،مصؿااؼشؽؾمأدصقاتمصقمداوممامماااااظرؼاضةماظػقصقـ
موغؿابعمسـمطـبمإنازاتموعشارؼعماظـاديم مغؿقاصؾمبقــا دائؿا

مغينمأسؿؾمطـريامؼبمهؼقؼمأألغفؿمؼلؿقؼقنمػذاماالػؿؿامم،محقثم
مخاللم معـ ماظـادي مإظقفا ماظيتمؼطؿح ماظرؤؼة موػق اهلدفماٌـشقد
مواظشرطاتم مواظقالئقة ماظلؾطاتماحملؾقة مععمعبقع اظيتمتقاصؾل

مسؿامظـادؼـا.دمدقفمتؽقنمؼبماظزعـماظؼرؼب

مأن مإال ماظـادي مإظقفا موصؾ ماظيت ماٌؽاغة معـ مباظرشؿ ػـاكممظؽـ

م.اظػرؼؼدؾقؾمماظعدؼدمعـماظعراضقؾماسرتضت
م

مغاديممةحؼقؼ مؼب مسؿؾـا مذبال مؼب مباظصعقبات ماظؿؽفـ ؼصعب
غفمدققاجفمأاظػقصقـاممظؽـماظذيمؼعؿؾمؼبمػذاماجملالمؼعؾؿمعلؾؼام

م مػذا مؼعؿؿد موظؽـ ماظصعقبات معـ موصالبةماظؽـري مضقة مسؾ اظشلء

مايؿدمهللمادؿطعتمأنم ماىفازم،موأغا اظشكصماظذيمؼلريمػذا
مانأسرب مزعـم،مخاصة ماٌرحؾةمعـذ ماظػقصقـاممممػذه حؾؽمظرؼاضة

م،م معقجقدة متؽقن مضد ماظيت مايقاجز معـ ماظؽـري مأعاعؽ ؼؽلر

مطرئقسم مدعادتل مدر مسـ مأسربمظؾفؿفقر ماهلل مبػضؾ وأصؾقت
مغاديمػبقسماًشـة.

م

ذأبرزذالوصاواذاليتذتؼدمذلؾرواضقنيذ
ذوكلذأسضاءذالـادي

ذ

مواإلرذاداتم ماظـصائح مطؾ متؼدؼؿ مسؾك مضـدوزي مصابر ؼلفر
مأصضؾم مشد مإظب ماظرؼاضة مػاتف مإؼصال مضصد مواٌدربني، ظؾرؼاضقني
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مواظعؿؾم ماظػرؼؼ ماًصقصماظؿقؾلمباظصربموبروح مسؾكموجف عـفا

ماإلسال مودائؾ معع ماظؿعاعؾ مطقػقة موأؼضا مواحدة مانمبقد محقث م
اظعؿؾماظرؼاضلمسؿؾموادعماظـطاقموػقمعؾؿؼكمطؾريمىؿفقرمعؿعددم

البدمعـمضرورةمتعؾؿمصـماإلتصالمماظـؼاصاتمواألجـاسمواألسرافمو
موضرورةمإؼصالماظػؽرةمظؾرؼاضقنيمبطرؼؼةمصقققةموإحرتاصقة.

م

إقبالذمتزاودذدلؿاردةذرواضةذالػوفقـامذسربذمـطؼةذ
ذمخقسذاخلشـة

م

حؿكماٌـارؼمماظػقصقـاممسربمعـطؼةمػبقسماًشـةموتعرفمرؼاضةم
مو موعػؿاح مغبادي مطؾؾدؼات مهلا موماجملاورة معقدك مأوالد

مػاتفم مٌؿاردل ماٌؿقاصؾ ماالرتػاع مبدظقؾ مطؾري ماغؿشار االربعطاش

مو مػبقسماًشـة، مبؾؾدؼة محلبمماظرؼاضة ماالرتػاع مػذا ؼرجع
مأنم ماًصقص موجف مسؾك معـفا مأدؾاب مسدة مإظب مضـدوزي صابر

مسبقما معدرودة موخطة مظؾرؼاضة متعرؼػقة مخطة مميؿؾؽ ظـادي
مبرغاعجم مسرب ماظرؼاضة مؼب مواالشبراط مظؾؿشارطة ماظػؽات ادؿؼطاب

زؼارةماٌدارسموعقضعـاماإلظؽرتوغلمظؾـاديموإتؾاعماظقدائؾماظؿعرؼػقةم
وتـؼقػماجملؿؿعمبأػؿقةمرؼاضةماظػقصقـامموتشفقعفؿمؼبماالغضؿامم

مذب ماظققم مميؿؾؽ ماظـادي مأن معـمخاصة موعؿؿقزة مطؾرية ؿقسة
رؼاضلمذظؽمداػؿمم700اظرؼاضقنيمؼبمعبقعماظػؽاتموصؾتمإظبم

مو ماظعاٌقة مإظب مبفا مظؾقصقل مباظرؼاضة ماإلرتؼاء ممؼب خرمآجاغبمعـ
ممشبؾةمعؿؿقزةمعـماٌدربنيماٌكؿصنيمؼبمرؼاضةماظػقصقـام.ريتقص

م

ذجلذالتألقذوالـجاحأررقذسؾؿقةذمنذ
م

ماظػقصقـامم مرؼاضة متطقؼر مؼب مداسدت ماظيت ماظعقاعؾ مأػؿ مبني عـ
صقاتمصقداومػقماإلدؿـؿارمؼبماظشؾاب،موػذامبإغشاءمعشؿؾفمرؼاضقةم
ماظققمم مؼؿقؼؼ معا موػق ماىزائرؼة مظؾرؼاضة ماظؽـري مإسطاء بإعؽاغفا

عقلمسؾقفاموغلعكماٌعـماألمساءممعقداغقامواظيتمأسطتمسددمػائال

موعـم مواظقرـ مؼؿطؾبمظؿشرؼػماظـاديمواظقالؼة معا مطؾ ظؿقصريمهلا

م.سؾكماٌدىماظؾعقداًططماظضرورؼةمتقصريمبرغاعجمسؿؾمبقداشقجلم
ذذ

ذالتطؾعذإىلذدخولذساملذاالحرتاف

باظرشؿمعـمضؾةماٌقاردماٌاظقة،مإالمأنماظلاػرؼـمسؾكمغاديمػبقسم
مصقاتمصق ماظػقصقـام مظرؼاضة مؼطؿققنمإظبماًشـة مساملممداو بؾقغم

مرئقسماظـاديممااالحرتاف،مصققق ماظعاملمؼبمغظر أنمدخقلمػذا
إالمأنمؼبمغظرهمصببمدخقظف،مصعؾامومععؼداماظلقدمصابرمضـدوزيم

معـم ماظعدؼد مؼب ماظرؼاضة مػاتف مبؾغؿف ماظذي ماظؽؾري ماظؿطقر ٌلاؼرة
مم.اظدولماألوروبقةمواألدققؼة

م

ذواآلفاقذالطؿوح
م

داومبـاديمماظػقصقـاممصقاتمصقمنمبؾغمسددممماردلمرؼاضةإمحؿكمو
م معـ مأطـر مإظب محاظقا ماًشـة مأنمم700ػبقس مإال ممارس،

اظلاػرؼـمسؾكمػذاماظـاديمؼأعؾقنمؼبمرصعماظعددمإظبمأطـرمعـمأظػم
موعبقعم ماظػرؼؼ معلريي معـ مطؾري مرؿقح مػـاك مأن مراٌا رؼاضل،
اٌدربنيمظؿقؼقؼماألػدافماٌلطرة،مػذاماظطؿقحمغؾؿلفمعـمخاللم

م ماظرؼاضقنيماٌؾؿقؼنيماإلضؾال معـ مصاظؽـري اظؽؾريمظشؾابماٌـطؼة،
مواظؽاراتلم مأخرىمطاىقدو مرؼاضاتمصردؼة مضادعنيمعـ باظـادي،

مطؾريمعـمررفم مأنمػـاكمصعالماػؿؿام واٌالطؿة،مبعدمأنمالحظقا
مصقاتمصق اظبماٌؽاغةماظيتممداو،موماظلاػرؼـمسؾكمغاديماظػقصقـام
مضصري مزعـ مؼب ماظرؼاضة مػاتف مػاتفممبؾغؿفا محصقل مبدظقؾ جدا،

اظرؼاضةمسؾكماهادؼةمورـقةمضائؿةمبذاتفامعؿػقضةمسؾكماظعدؼدمعـم

مؼعقدم ماألخرية مػاتف مأن معـ مباظرشؿ ماألخرى ماظؼؿاظقة اظرؼاضات
ممماردؿفامؼبماىزائرمإظبمصفرماالدؿؼالل.

ذذ
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محمد جواج رئيسا لالتحادية الجزائرية األستاذ انتخب 

، خالل الجمعية العامة  داو لرياضة الفوفينام فيات فو

التأسيسية االنتخابية التي جرت بالقاعة المتعددة 

الرياضات بالدار البيضاء بحضور سفير الفيتنام بالجزائر، 

صوتا من مجموع الـ  28دو ترونغ كونغ، بحصوله على 

ملية انتخاب المكتب و الرئيس )مترشح ناخبا في ع 28

عد وهذا ب (2013-2016)واحد( لعهدة أولمبية 

 02بحضور ممثلي  المصادقة على القانون األساسي

  .والية
ذذ

باغؿكابفمسؾكمرأسماىؿعقةماظعاعةمظالهادؼةماىزائرؼةمظرؼاضةم

ؼؼماظػقصقـام،مؼؽقنماألدؿاذمواًؾريماظدوظلمؼبمػاتفماظرؼاضةمضدمح
راٌامراودهمعـذمأنمأدخؾمػاتفماظرؼاضةمإظبماىزائرمؼبمغفاؼةمماحؾؿ

مطأولاظؿلعقـقات،مترىمطقػمؼرىماظرئقسماىدؼدمربؿدمجقاجم

مباظرؼاضاتم معؼارغة مصؿقة مجد متعد ماظيت ماظرؼاضة مهلذه رئقس
مهلاتفم مغظرتف موعاػل ماٌلؿؼؾؾقة؟ مرؿقحاتف مػل موعا األخرى؟

اظرؼاضة؟،متؾؽؿمعـمبنيماألدؽؾةماظيتمغؿعرفمسؾقفامؼبمػذامايقارم
م ·اظذيمخّصـامبفمربؿدمجقاجمسؼبماغؿكابف

م
ذه * ذاجلزائروذوما ذلالحتادوة ذرئقدا ذانتخابك ذبعد ةذذعورك

   الػوفقـام؟ذلرواضة

ماالهادؼةم  مرأس مسؾك مباغؿكابل مظقس مدعقد، مجد مأغا صراحة

مصق مصقات ماظػقصقـام مظرؼاضة مظؿأدقسمماىزائرؼة مبؾ داو،
م ماظذيمطـتمأدعكمإظبمولقده مايؾؿ أرضقةممؼباالهادؼة،موػق

باألعسماظؼرؼبمأبعدمعـمايؾؿمهقلممنعامطااظقاضع،موايؿدمهللم
م.اظققممإظبمحؼقؼة

مجدؼدةم مصقدؼراظقة ممبقالد مدعقد مجد مصأغا مخبصقصمدسؤاظؽؿ، أعا

داوماظذيمطانمعؾقؼامباظػـقنممتعينمباخؿصاصماظػقصقـاممصقاتمصق
دـقاتموُؼعدمعؽلؾامتارطبقامهلاتفماظرؼاضةمم10اظؼؿاظقةمأطـرمعـم

مسـده ماظقضقف مو مبف ماظؿـقؼف م ؼـؾغل معقالدمإمضػ، مأن مذظؽ ظب
ماظػق مظرؼاضة ماىزائرؼة مصقاالهادؼة مصقات مإظبممصقـام مؼعقد داو،

مبف مسالضة مظف معـ مطؾ مبف مضام ماظذي ماظؽؾري معـمذاظعؿؾ ماظرؼاضة ه
مدفؾفام ماظيت ماظـؿائج مأن مطؿا مورؼاضقني، موعلريؼـ عسؤررؼـ

مظرصعم مسزميؿـا معـ مزادت ماظدوظقة ماحملاصؾ مؼب ماظقرين اٌـؿكب
متأدقسماهادؼةم ماظذيمراودماىؿقعموػق اظؿقديمظؿقؼقؼمايؾؿ

مض مظؾػـقنماظػقصقـام ماىزائرؼة ماالهادؼة مسـ معلؿؼؾة مبذاتفا ائؿة
مصؿـ اظؼؿاظقة ماٌؾؿغك،م، مػذا مهؼقؼ مرؿقحـا مدـقاتمطان مسدة ذ

وػامسبـماظققممسبؼؼمجزءامعـمأػداصـاموعازالماٌشقارمأعاعـامرقؼالم
م.ظؿقؼقؼماٌزؼدمعـماٌؽادب

مماهيذأهدافؽمذادلدتؼبؾقةذبعدذتأدقسذاالحتادوة؟*

م * مأػداف ماظػعـ ماىدؼدةقاهلقؽة مػذامم  دؼراظقة ػقؽؾة
متأدقسمرابطاتم مررؼؼ مسـ ماظؼاسدي، ماٌلؿقى االخؿصاصمسؾك

م مأصؾ معـ مرابطات مدؾع م)تقجد مسددم والؼةم31والئقة ورصع

أظػمعـكرطمسؾكماٌدىماٌؿقدطمم50مماردلمػذاماظػـماظؼؿاظلمإظبم

واظعؿؾمسؾكمجعؾماىزائرماظعاصؿةمساصؿةمدوظقةمظؾػقصقـاممصقاتم
م.داومصق

مألفذمـخرط؟ذ55كقفذالدبقلذلبؾوغذ*
م * مدؼػ مظؾؾقغ مرؿقح مبرغاعج مدقفمم50ظدؼـا معـكرط، أظػ

ماظؼطرم موالؼات مطاعؾ مسرب ماالخؿصاص مظؿطقؼر مأضطابا تلؿقدث
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م مسربماظقرين موايؽام ماٌدربني مظؿؽقؼـ مطؾريا محقزا مدؿعطل طؿا

ماالحؿؽاكموغلجمسالضاتمععماًرباءماظػقؿـاعقني،مطاذػامباٌـادؾة
سـمتـظقؿمعـاصلاتماظدورةماظدوظقةمظؽأسمعدؼـةماىزائرماظعاصؿةم

م .مابؿداءمعـماظلـةماٌؼؾؾة

ذحصدهاذ * ذاليت ذاإلجيابقة ذالـتائج ذهل ذاخلاص ذنظرك يف

ذالوزارةذ ذموافؼة ذوراء ذالعادلي ذالصعقد ذسؾى ذالورين ادلـتخب

مالوصقةذسؾىذتأدقسذاالحتادوةذاجلزائروةذلرواضةذالػوفقـام؟
 

مصؾق * مٌاممأطقد، ماظعاٌل ماظصعقد ماٌـؿكبماظقرينمسؾك مؼربز مل
ولدمايؾؿمسؾكمأرضقةماظقاضع،مصؾقؽـمؼبمسؾؿماىؿقع،مأنمػاتفم

مصق مصقات م)اظػقصقـام مظؾرؼاضةمماظرؼاضة ماظؽـري مضدعت داو(
اىزائرؼة،موذظؽمحبصقلماٌـؿكبماظقرينمسؾكماٌرطزماظـاظثمؼبم

م مؼب مجرت ماظيت ماألخرية، ماظعاٌقة ماٌاضلماظؾطقظة ماظشفر عطؾع
ظقالماالسبقازماظػاضحمظؾقؽامميؼؼممباظعاصؿةماظػرغلقةمبارؼس،مو

دوظةمذارطتمؼبمم17اٌـؿكبماظقرينماٌرطزماظـاغل،موػذامضؿـم

م·ػاتفماظؾطقظة
  ذ

ذداو؟ذكقفذاكتشػتذرواضةذالػوفقـامذفقاتذفوذ**

 
ؼبمايؼقؼةمحدثمظلمذلءمررؼػمحقـؿامطـتمأعارسمؼبمذظؽم *

م ماظػرغلقةمماماظػقصؿـاظقضت ماظشفرؼة ماجملاّلت مإحدى مؼب صؼرأت
مغػللموضؾت:مطقػم مصؿلاءظتمعع م)اظػقصقـام( مطؾريمامسف سـقان
مسّدةم متؽّرر ماًطأ مألن ماًطأ؟ مػذا مؼرتؽب ماٌؼال مػذا ظؽاتب

ماطؿشػتم مسـدػا ماجملّؾة، مهلذه ماحملّؾل مصاّتصؾتمباظؼلؿ عّرات،
م·قاتػذهماظرؼاضةماىدؼدةماظيتمتشؿؾمطاعؾماظؿؼـ

م

ذماذهيذأمـقتك؟ *

م

ماىزائرؼةم *  ماالهادؼة مبؿأدقس مهؼؼت، ماظؽؾرية أعـقيت

مصق مصقات ماظػقصقـام مػذهممظرؼاضة مإدراج ماٌلؿؼؾؾقة موأعـقيت داو،
مواظعربقة مواإلصرؼؼقة ماألوٌؾقة ماألظعاب مضؿـ ظـضؿـمماظرؼاضة

م.عقداظقاتمظؾفزائر
ذهلذمنذكؾؿةذيفذختامذجؾدتـاذاحلالقة؟ **

عـمداػؿمعـمبعقدمأومعـمضرؼبمؼبمعقالدماالهادؼةممأذؽرمطؾ *
داو،مطؿامأذقدمباظدسؿماظذيمماىزائرؼةمظرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصق

معدؼرم موطذا متفؿل، مربؿد مواظرؼاضة ماظشؾاب موزؼر ماظلقد ؼؼدعف
ماظشؾابم معدراء معـ مواظعدؼد ماىزائر، مظقالؼة مواظرؼاضة اظشؾاب

مرؤد موطذظؽ ماظقالؼات، معلؿقى مسؾك ماظؾؾدؼات،مواظرؼاضة اء
باػؿؿاعفاماظؾاظغمواظؽؾريمهلاتفماظرؼاضة،مصؼدمداػؿتمبشؽؾمطؾريم
معـم ماغطؾؼت ماألظػمعقؾ معلاصة مأن موأضقل ماالهادؼة، معقالد ؼب

م·عدؼـةماظدارماظؾقضاء
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ذ-ذرئقسذالـاديذ-

لو كانت هناك ميدالية ذهبية 
 و الجزائرلتطوير الرياضة في 

االهتمام بالفئات الصغرى، لنالها 
 الشاب صابر قندوزي، مدرب و
رئيس نادي خميس الخشنة 

جل الذي رلرياضة الفو فينام، ال
جعل من هاته الرياضة لؤلؤة 

رداس، في سماء والية بوم
بفضل تفانيه المطلق في رفع مستوى هاته 

تعميم ممارستها، لتشمل الجنس  الرياضة وترقيتها و
 ·اللطيف وفئة الكهول

 
ذبداوةذمنذهوذصابرذقـدوزي؟

داو،مؼرجعممرؼاضلمجزائريمعقظعمطؾريمبرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصق
مإظب ماظرؼاضة مػاتف ممماردة ماخؿقاري مؼب ممساشمماظػضؾ عدربل

األدؿاذمربؿدمجقاجماظذيمؼرجعمظفماظػضؾمؼبمإدخالممرعضانمثؿ
،موبػضؾماظلقادةماظرذقدةماٌـؿففةمعـماىزائرػاتفماظرؼاضةماظبم

معـم مطؾرية مذرضبة متلؿؼطب مأن ممتؽـت ماألدؿاذ مػذا ررف
ماٌؿارد مؼب مسددم اىزائرني ماظراػـ ماظظرف مؼب مؼـاػز حقث

مورؼاضقة،م مآالفمرؼاضل مسشرة محقاظل مضاغقغقة اٌـكررنيمبصػة
م.واظعددمعرذحمظالرتػاع

 
ذرحيةذكبريةذكقفذمتؽـتذهاتهذالرواضةذأنذجتدذمؽاناذودطذ

ذمنذالشباب؟

ذ

مصق مصقات مصقـام ماظػق مرؼاضة مأن ماىؿقع مسؾؿ مؼب مػلممظقؽـ داو،
م مصـقة مورؼاضة مواظذػـ ماظعؼؾ متـؿقة مسؾك مترتؽز ضؿاظقةمرؼاضة

مسؿرمموذاعؾة، مإظب مهؿاج مال مصفل ممماردؿفا، مطان مألي ميؽـ
ربدد،مصقؿؽـمأنممياردفاماظطػؾماظذيمالمؼؿعدىمدـفمسـماظلتم

م.أنممياردفاماظؽفؾماظذيمتعدىمدـفماظلؿنيدـقات،مطؿامميؽـم

م

وطؾمعـمعارسمػاتفماظرؼاضةمالمميؽـفمترطفا،مصفلمرؼاضةموعؾم
مسددم مجعؾ ماظذي ماألعر ممبؿاردؿفا موذغقصا معدعـا اظرؼاضل

ؼرتػعمؼقممبعدمؼقم،موأغامسؾكمؼؼنيمأغفمبعدم زائراىمماردقفامؼبم
دـقاتمضؾقؾةمعـماآلنمدقؿصدرمسددممماردلمػاتفماظرؼاضةمبؼقةم

طؿامدؾؼماظذطرمعـذمضؾقؾمأنمػاتفمماظرؼاضاتماظػردؼةماألخرى،مو
مُتـؿينم مطقغفا ماىـلني، مظؽال مواظؽؾري ماظصغري ممياردفا اظرؼاضة

م.اظعؼؾموتطقرماإلتؼانمسؾكمايرطاتماظػـقة
م

ذ

ذسؾىذتدروبذ ذفضؾتذذناديتشرفذحالقا مخقسذاخلشـة،ذدلاذا

ذدخولذساملذالتدروب؟

ذ

مالمطبػكمسؾكمأحد،مأنم ؼبموضتمعضكمتشؿؽلمعـم اىزائرطؿا

اٌعاػدماظعؾقامؼبماخؿصاصمعؿكرجنيمعـمزبؿصنيممتؼـقنيممغؼص
مساٌلم مبطؾ موبصػيت مجدؼدة، مرؼاضة مباسؿؾارػا ماظرؼاضة، ػاتف
مظؼبمورين،م معـ مأطـر مسؾك موحاصؾ ماظعامل، موغائبمبطؾ دابؼ
ارتأؼتمأنمأضعمخربتلمهتمتصرفمسشاقمػاتفماظرؼاضةمسؾكم

مأغذمومعلؿقىمبؾدؼةمػبقسماًشـة ماظـؼصماٌقجقد مدد ماكعـف

اظقرـقةمومماالهادؼةعدربامععؿؿدمعـمم36طؿامأضقػماغينمطقغتم
اظقزارةماظقصقةمطؿامأتشرفمأغينمداػؿتمؼبمتؽقؼـمدؾعةمتالعقذم
موم مظؾػقصقـام مرطائز مإسطاء مضصد ماظرؼاضة مو ماظشؾاب مؼب طإرارات

ماظرؼاضةمبصػةمساعةم.

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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كمذوؼدرذسددذممارديذهاتهذالرواضةذسؾىذمدتوىذبؾدوةذمخقسذ

م؟اخلشـة
رؼاضل،موعـمعبقعماألسؿار،مواظعددمم700عددمؼؼدرمحبقاظلماظ

م موغلعك مظالرتػاع، مالمظعرذح موٌا مممارس، مأظػ ماظب ماظعدد رصع

م مغأعؾ مطؿا مأطـر، ماظؾطقػ،مؼب ماىـس مظؿشؿؾ ممماردؿفا، تعؿقؿ

سبـمغلعدمبؼدوممأيمطانمظالغضؿاممإظبماظػرؼؼ،مموصؽةماظؽفقل،مو
صغاؼؿـامػلمتطقؼرمػاتفماظرؼاضةمظقسمسؾكمعلؿقىمعـطؼةمػبقسم
اًشـةمبؾمسؾكماٌلؿقىماظقرين،مخاصةموأنماظلقادةماٌـؿففةم

عـمررفماألدؿاذمربؿدمجقاجمترتؽزمسؾكمتقدقعمػاتفماظرؼاضةم
معلؿقى مسؾك محاظقا ممتارس محقث ماظقرـ، متراب معبقع مظؿشؿؾ

م.والؼةم31

 
ذماهيذادلشاكلذاليتذتعرتضذدبقؾؽمذلتطوورذهاتهذالرواضة؟

ذ

طؽؾماظرؼاضاتماألخرى،متعاغلمرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقداومسؾكم
اٌـادؾةمألوجفمغداءمإظبماظلاػرؼـممػذهضؾةماٌقاردماٌاظقةم،موأغؿفزم

م مؼب ماظرؼاضة ماظيتمذرصتم اىزائرسؾك ماظرؼاضة مػاتف مإظب باظـظر

م، ماظدوظقة ماحملاصؾ مأطرب مؼب ماظرؼاضةممودسؿاظقرـ مػاتف تطقؼر

وتقدقعممماردؿفا،مصقؿكموإنمطاغتمؼدمواحدةمضدمتصػؼمحاظقام
ؼؼمسؾكماٌلؿقىماظعاٌلمرشؿمضؾةماإلعؽاغقاتماٌادؼةمباظـظرمٌامه

إالمأنماإلرادةموحدػامالمتؽػلمحقثمالمؼعؼؾمأنمغؾؼكمغعؿؿدمسؾكم
م.أغػلـا

م

م

ماذدورذالدؾطاتذاحملؾقةذلبؾدوةذمخقسذاخلشـةذلتطوورذهاتهذ

ذالرواضة؟

ذ

ماظؽؾريم مباظدور مصقفبماإلذادة متؼال، محؼمصببمأن مطؾؿة ػـاك
م،م مرئقسماظؾؾدؼة مرأدفا موسؾك ماظلؾطاتماحملؾقة مبف متؼقم اظذي

ةماظبم،ماضاصمبقعرداسورئقسماظدائرة،موالمغـلكمدورمواظلموالؼةم
رجالماظظؾ،مطؿامأغقهمطذظؽمباظدورماظذيمتؼقممبفمعدؼرؼةماظشؾقؾةم
ماظشؾابم موزارة مدور مأغلك مأن مدون مبقعرداسم، مظقالؼة واظرؼاضة

مإظبم معاّدة محباجة ماظرؼاضة مػاتف مأن موأطرر مأسقد مظؽـ واظرؼاضة،
مدسؿمطؾماٌلسؤوظنيمسؾكمطؾماٌلؿقؼات.

ذهلذمنذكؾؿةذأوذمنذنصقحةذخنتمذبفاذحدوثـاذهذا؟

ذ

ماألدؿاذم معؼدعؿفؿ موؼب ماظرؼاضة مػاتف ممماردل معبقع مسـ غقابة
داو،ممرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقأػـئمطؾماٌؿاردنيمظربؿدمجقاجم

م.اىزائرػاتفماظرؼاضةمظسؤظسؤةماظرؼاضاتمؼبمأنمتصؾحمأعـقيتممو
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وؼدمهذالـاديذلشبابذادلـطؼةذرتافاذاس

ذ.
ذ

مو مرئقسمبؾدؼدردمضاهلا معرة معـ ماطـر مةػا
نم"إػبقسماًشـةماظلقدمغباديمزدؼغةم
مصقا ماظػقصقـام مغادي مبف مؼؼقم مصقداومعا ت
خرمآيمغاديمخبؿقسماًشـةمملمؼؼؿمبفمأ

مو مطقػمال مػذامأمسؾكمعلؿقىماظؾؾدؼة، ن
مصؼطم مدـقات مدت مخالل مادؿطاع اظـادي

متأدقلف مأمعـ مسؼقل مؼلؿفقي موأن مرػال
ماٌ مأطؼةـذؾاب مبدظقؾ ممماردلم، مسدد ن

م مدـة معـ ماظرؼاضة مشاؼةمم1551ػاتف اظب
رؼاضلمم955طـرمعـمأغماظلـةماىارؼةمبؾ

مومو مصالممرؼاضقة مظالرتػاع، معرذح اظعدد
ذمبؾغماظعددمحبؾقلماظلـةماٌؼؾؾةمإتـدػشقام
موػقمم1590 مممارس، ماظػ محقاظل اظب

م.اظعددماظذيمراػـمسؾقفمرئقسماظـاديم
م

مبؾدؼةم مرئقس معـ مطؾ مؼـظر مطقػ ترى
مو مزدؼغة مغبادي ماظلقد ماًشـة مػبقس

م مٌدؼرؼة ماظرؼاضة اظشؾابمومرئقسمعصؾقة
اظرؼاضةمظقالؼةمبقعرداسماظلقدمسؾدماظؽرؼؿم

واظلموالؼةمبقعرداسماظلقدمطؿالممحدادومو
مدـؿعرفم معا مػذا ماظـادي؟ مػذا ماظب سؾاس
مسؾقفمعـمخاللمتصرضباتماٌعـقنيمباألعر.

م
ذ)واليذ ذسباس كؿال
ذوالوةذبومرداس(:

ذ
أسدذمبداسدةذناديذ"ذ

ذاخلشـةذ مخقس
ذ"لرواضةذالػوفقـام

ذ
م ماظرجؾ ولماألوسد

مطؿالم مبقعرداسماظلقد معلؿقىموالؼة سؾك
ماظد مطؾ ماٌاديمواٌعـقيمسسؾاسمبؿؼدميف ؿ

مظـاديمػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػقصقـام.

مخاللم مسؾاس مطؿال ماظلقد موسقد جاءت
مبقزؼدم ماظعاٌل ماظؾطؾ متؽرؼؿ محػؾ حضقره
معـم مذفر مضؾؾ مبقدواو مغادي معـ بؾؽؾري
اآلن،موخاللمػذامايػؾ،مغقهماظلقدمطؿالم

سمباجملفقداتماظؽؾريةماظيتمؼؼقممبفامسؾا
علرييماظـاديمومراحمؼؼقلماظلقدماظقاظل"م
ماًشـةم مػبقس مغادي معلاسدة صبب

ماظػقصقـام،مبعدم نمذرفمرؼاضققهمأظرؼاضة
ماحملاصؾ مؼب مواظدوظقة،مماظقالؼة اظقرـقة

طـرمعـمرؼاضلمعـماظـاديمسؾكمصقصقلمأ
مبؾم مصدصة مملمؼأتمػؽذا عقداظقاتمذػؾقة

مسؿ مغؿقفة مطؾريةمجاء موذبفقدات موطد ؾ
ماظـاديمو معلريي مبفا معلاػؿؿفممؼؼقم طذا

مؼبمغشرمػذاماالخؿصاصمؼبماظقالؼة".
م
مم

ذزدوغةذ محادي
ذبؾدوةذ )رئقس

ذمخقسذاخلشـة(:
ذمبداسدةذ ذاخبل ذلن "

ذالـادي"
مبقعر موالؼة مواظل مشرار معـمسؾك داس،

ماأل ماظرجؾ مأذاد مػبقسمجفؿف مبؾؾدؼة ول
مصفذام مزدؼغة، مغبادي ماظلقد اًشـة

ماظذ ماغؿكابفماظرجؾ ماًشـققن مادؿؾشر ي
احملؾقةممسمبؾدؼؿفؿمؼبماالغؿكاباتسؾكمرأ
مغااأل مؼب مؼرى ماًشـةمدخرية، مػبقس ي

ماٌؿـػسم مصقداو مصقات ماظػقصقـام ظرؼاضة
م مبعد موذؾابماظؾؾدؼة، نمأايؼقؼلمألرػال

رفمضصريمعـمطلبمؼبمزمتؽـمػذاماظـاديم
محبمػسؤالءممبؿاردةمػاتفماظرؼاضة.

م ماظلؾب مهلذا متصرضبات اظلقدموحلب
مػاعشم مسؾك مجاءت ماظذي مزدؼغة غبادي
ماظلاددةم مباظذطرى معسؤخرا ماظـادي احؿػال

مظؾـاديمأمظؿأدقلف معلاسدة غفمصببمتؼدؼؿ
مصؾقسم مواٌعـقؼة ماٌادؼة ماالعؽاغقات بؽؾ

مأمدفال معـ ماطـر ماظـادي مؼضؿ م955ن
مظؾؾدؼةم مطؾري مصشرف مورؼاضقة، رؼاضل

م مان ماًشـة مؼعػبقس مممسفااؾقا مطربأؼب

عامحصقلمماظؿظاػراتماظقرـقةمواظعاٌقة،مو
مأ معـ ماظقرينمطـر ماظؾؼب مسؾك رؼاضل
مواإل ماظعاٌل موحؿك معػكرةمصرؼؼل مؼعؿرب إال

ماًشـة مػبقس معػكرةمأمظؾؾدؼة مؼؽقن ن
مم"ظؾفزائر
م
مزدؼغةامو ماظلقد مطؾممخؿؿ مبؿؼدؼؿ طالعف

اظشؽرمظؾلاػرؼـمسؾكماظـاديموؼبمعؼدعؿفؿم
معـقػام مضـدوزي مصابر ماظلقد رئقسماظـادي

ممبامؼؼقممبفمسؾكمعلؿقىماظؾؾدؼة.
م

ذمصؾحةذ ذ)رئقس ذحدادو ذالؽروم سبد
ذالرواضةذببؾدوةذمخقسذاخلشـة(:
ذ"منذحؼـاذوواجبـاذمداسدةذالـادي"

م
معص مرئقس محدادو ماظؽرؼؿ مسؾد ؾقةمؼرى

م مأاظرؼاضة ماًشـة مػبقس معـمبؾؾدؼة غف
مواٌعـقيم ماٌادي ماظدسؿ مؼد متؼدؼؿ اظقاجب
ماظػقصقـام،م مظرؼاضة ظـاديمػبقسماًشـة

مأ مأن موبعد مربؾقا موجقده مومثؾت مورـقا
نازاتماظؽؾريةمساٌقا،موػذامعـمخاللماإل

مرؼاضقلاظ معـ ماظعدؼد اظـادي،مميتمحؼؼفا
م مبؾغفا ماظيت ماٌؽاغة موعا بإػدائفؿمػسؤالء

المإم،ظعدؼدمعـماٌقداظقاتماظذػؾقةاىزائرما
مؼؾعؾفم ماظذي ماظؽؾري ماظدور معدى مسـ دظقؾ

معلريوماظػرؼؼ.
م

مخاللم محدادو ماظؽرؼؿ مسؾد ماظلقد مضدم صقؿا
معدردةماال مبؼاسة معسؤخرا ممت ماظذي حؿػال

مبؿأدقسم ماالحؿػال مذطرى مؼب اظػقصقـام
مىؿقعم ماًاظصة مهقاتف م، اظـادي
ماظػينم ماظطاضؿ مباظذطر موخص اظرؼاضقني

مضـدوزي،موا مصابر ماظـادي مورئقس ٌلري
مؼبم مواظـفاح ماظؿقصقؼ مطؾ مظؾـادي عؿؿـقا

م.اٌقاسقدماظقرـقةمواظدوظقة
ذ
ذ

ذ
ذ
ذ

ذ
ذ
ذ
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نممتؽـمغاديمػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقداومبعدمأ
قثمباتمسددممماردلمػاتفمعـموظقجمذؾابماٌـطؼةمبؽؾمضقة،مح

مؼ ماظااظرؼاضة موم955ػقق مومرؼاضل ممرؼاضقة ماظعدد مؼزال ؼبمال
مػا ماظؾقداشقجلممارتػاع، ماظـػلل ماٌرطز مؼؼؿقؿ ماظـادي مػذا ػق

مواظذيم ماًشـة، مػبقس مبؾؾدؼة ماظقاضع مذػـقا ماٌعقضني ظألرػال
مرػؾ.م915ؼضؿمحقاظلمم

م
مو ماىارؼة، ماظلـة معطؾع ماصؿؿاحف ماظذيممت مٌدؼرؼةمماٌرطز اظؿابع

مظ ماالجؿؿاسل موزارةماظضؿان مظقاء مواٌـضقيمهت مبقعرداس قالؼة
م ماظقجقزة ماظػرتة أنمصبؾبماظؿضاعـماظقرين،مادؿطاعمخاللمػاتف

ماأل مأوظقاء ماٌصاػؿؿام ماظربغاعجمارػال معـمخالل موذػقـا بنيمغػلقا
مصابرؼـةم ماظلقدة ماٌرطز معدؼرة مررف معـ ماٌطؾؼ ماظرذقد اظعؾؿل

مداوي.
م

صابرذقـدوزيذ
وراءذالػؽرةذوذ
التجدقدذمنذ

ذابروـةذداويص
ذ

مصؽرةم تعقد
م رػالمأمماردة
مرئق ماظب مخبؿقسماًشـة مذػـقا ماٌعقضني ماظـػلل مغاديماٌرطز س

م ماظرؼاضة، مظذات ماًشـة متأثرمػبقس مظؾؿرطز، مزؼارتف صكالل
ماٌرطزماظلقدةم حباظةماظؽـريمعـماألرػال،موراحمؼؼرتحمسؾكمعدؼرة

م مداوي، ماألخريةاظيتمصابرؼـة مػاتف مترتدد مممل مؼب اظػؽرة،مضؾقل
نماٌرطزمؼؼعمجبقارماظؼاسةماٌؿعددةماظرؼاضاتمخبؿقسمأمخاصةمو

ماًشـة،موجبقارػامعؾعبمظؽرةماظقد.
م
رػالماٌرطزمالمصبفدونماغػلفامظؾؿـؼؾمبعقدامسـماٌرطز،مأنمومبامأ

راحتممواصؼتمعدؼرةماٌرطز،مبؾماطـرمعـمذظؽمرحؾتمباظػؽرة،مو
ماأل مبفا، ماظـاتشقد مرئقس مسؾك مدفؾ ماظذي مصابرمعر ماظلقد دي
مب مظقضع مػسؤالءمضـدوزي مؼـادب معا موصؼ مرؼاضل، مسؾؿل رغاعج

مرػال.األ
م

مإ مبنيماظـاديمووؼبمزرفموجقزممتمإبرام بنيماٌرطزممتػاقمذراطة
ػذامبؿدرؼؾفؿمتدرؼؾاممؼؿؿمعـمخالظفمتؽػؾماظـاديمبأرػالماٌرطزمو

رؼاضقاممسؾؿقاموصؼمععاؼريمساٌقةموتؿكؾؾمػذهماظؿدرؼؾاتمحصصم
موحرطقةمظألرػال.غػلقةم

ذ
ذ.مدربونذسادلقنيذوشرفونذسؾىذتدروبذأرػالذادلركز

ذ
ربعةمعدربنيمعـمخريةمرؼاضلمأرػالماٌرطزمؼشرفمسؾكمتدرؼبمأ

ماظػقصقـاممصقاتمصقداومؼبماىزائر،مؼؿؼدعفؿماظؾطؾنيماىزائرؼنيمو
مطـؿقظلمربؿدم.مقؿلمواالصرؼؼقنيماظعاٌقنيمخريماظدؼـمحؾ

م
م ماظربغاعج، متدرؼؾم95وؼؿضؿـ مسؾكمحصة معؼلؿة ماألدؾقع مؼب قة

مأ مػبلة ممبعدل محصةمأؼام موطؾ مؼقعقا، مثالثمداسات معـ طـر
م معـ مصـ مصـقنتؿضؿـ

مصقاتم ماظػقصقـام رؼاضة
ماذام مخاصة صقداو،

م ماظرؼاضةمأسؾؿـا نمػاتف
موميا ماظػقؿـاعققن مردفا

مذرقم مدول معـ اظؽـري
ماٌقادم معـ مطؿادة آدقا

مدادقةمؼبماظدرادة.األ
م مػاتفموضد أسطت

ماٌـف مؼب جماظرؼاضة
مدوظةم مؼب اظدرادل
مػاتفم معـؾع اظػقؿـام

وطذظؽمسؾكمصغارماظلـ،مابقةمسؾكماألرػالمصبإغؿائجمم،اظرؼاضة
ماألرػااأل مادؿقلـ محقث مذػـقا، ماٌعاضني مػاتفمل ممماردة رػال
مخرىمظرؼاضاتماظؼؿاظقةماألضةمسـمبؼقةمااظرؼا
م

ذادلدتؼبلذ...ذالواسد
ذ

مأ موبعد مغاديماآلن موبات ماظقاضع مأرضقة مسؾك ماظػؽرة مولدت ن
سؾكمتدرؼبممػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقداومؼشرف

مرػالماٌرطزماظـػللماٌعقضنيمذػـقامخبؿقسماًشـةمذاتمتعدادأ
ؼؿؿمتعؿقؿماظػؽرةمنمرئقسماظـاديمؼبماٌلؿؼؾؾمأمرػؾ،مؼأعؾم915

اظقالؼاتماجملاورةمظؾقعرداس،موٌاممسؾكمعلؿقىمبؾدؼاتماظقالؼةمو
مالمتعؿقؿفامورـقا.

م
غفمؼأعؾمبرصعمسددمزيمأحلبمرئقسماظـاديماظلقدمصابرمضـدومو
معـمربنيماظبمأاٌد ماألرػالمإظبمأطـر معـمأربعة،مععمرصعمسدد طـر

ماالم155 مػاتف موجقه مسؾك ماظؾلؿة مرؤؼة مػق مصغاؼؿف رػالمرػؾ،
مبطالمجزائرؼنيمخرصبلمػذاماٌرطز.أاظربؼؽة،موٌامالمرؤؼةم

م
مصابرمصأ ماظلقد ماظـادي مرئقس ماظب متقجقففا مصبب مهقة ظػ

مػبقسم مبؾؾدؼة مبف مؼؼقعقن مصؿا مبؼدراتف ماٌسؤعـ موراضؿف ضـدوزي
مبف مؼؼؿ ممل موآيمذكصمأماًشـة محؿك مؼدسقنمإمخر، مطاغقا ن
محؾفؿمظشؾابماظؾؾدؼة.

م
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ذنفاذقادمة...ذانتظروهاذإ

 
اىَا  ويىكاٌ فاٌ تشعيَا االضتاذ الفيتيامي قال 

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

مالمؼؿفاو محاظقا ماًؿسمدـقاتماالماغفامصقؿكموانمطانمدـفا ز
متؾؽماظؽـريمعـماًصائصماظرؼاضقةماظؽؾرية،مصفلموقدممماردةم
ماظرؼاضة،م مػاتف ماخؿصاصل م مبشفادة موػذا مباعؿقاز ماظرؼاضة ػاتف
ماظعاٌلم ماالدؿاذ مسـ مصدر معا مبشأغفا مضقؾ مذفادة ماحلـ وتؾؼك

م متشاظػقؿـاعل مصان مرؼاضؿفاممققغؼان ممتارس موػل مذاػدػا حني
عـماظعامماٌـصرمممأصرؼؾاحملؾقبةم"اظػقصقـاممصقاتمصقمداو"مؼبمذفرم

مظقم م" مغاديمػبقسماًشـة مضاسة ماظب ماظيتمضادتف ماظزؼارة خالل
طاغتمػاتفماظرؼاضقةمتعقشمؼبمورينماظػقؿـاممىعؾتمعـفاماصغرم

مبطؾةمؼبماظعامل،مصفلممتؾؽمطؾمممقزاتماظـفاح.
م
م معدربقفامومل مؼقصل مراح مبؾ ماإلذادة مبفذه ماالدؿاذ مػذا ؼؽؿػ

مطؾماظعـاؼةمهلاتفم مضـدوزيمبأنمؼقظقا ورئقسماظـاديماظلقدمصابر

مبالدػام متفدي مؼقم مذات مؼراػا مان معؿؿـقا ماظصغرية، اظرؼاضقة

ماىزائرمعقداظقةمذػؾقةمؼبماطربماٌقاسقدماظدوظقةماظؽؾرية.
م

م مراؼسمم2009جقؼؾقةمم19عاديمرؼفام،معـمعقاظقد معراد بؾؽر
باىزائرماظعاصؿة،مدخؾتمرؼاضةماظػقصقـاممدونماظلـؿني،مبعدمانم

اىؿقؾةماظيتمطانممياردفامارػالمعدردةممايرطاتاسفؾتمبؿؾؽم

قـاممصقاتمصقمداومصراحتمتؼؾدمصغاديمػبقسماًشـةمظرؼاضةماظػق

مرئقسم مبفا ماسفب مصقرة ماىؿقؾة، ماظرؼاضقة مايرطات تؾؽ
مض مصابر ماظلقد ماظشؾاغقة،ماظـادي ماظػؽات معدربل موعبقع ـدوزي

مبدونمـص مصقاصؼ ماظرؼاضة، ممتارسمػاتف مابـؿف مبرتك مواظدػا صققا
متردد.

م

مصقاتمصق ماظػقصقـام مرؼاضة معادي، معـؿصػممدخؾتمرؼفام مؼب داو

م مدـة معـ ماطؿقبر مصقفم2011ذفر مدخؾ ماظذي ماظشفر موػق ،
اظؿلعمدـقاتمحاظقامومابـاءمسؿفاماظـالثلمصارسممواعلمذفامرؼذؼق
مدـقات(.م6دـقات(موحلامماظدؼـم)7)مداعلمدـقاتم(مو10)
م

مبايػازاتم موػل ماٌػضؾة مرؼاضؿفا مرؼفام طاغتممتارسماظربسؿة

مهلام مؼعطل مان مواظدػا معـ متطؾب ماظؿدرؼؾات معؾاذرة وضؾؾ
م ماالثـني مسؾك مدبؾت مان ماظب مثقاغل، مظؾضع م"اٌصاصة" بعدمععا

مفرؼـمتؼرؼؾامعـمممماردؿفامػاتفماظرؼاضة.ذ
م
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معـم مدـؿني معـ ماطـر معادي مرؼفام ماظربسؿة مسؾك معضك موضد االن

ةمؼبمساملمريدخقهلامرؼاضةماظػقصقـاممصقاتمصقمداو،محؼؼتمضػزةمطؾ

هماظرؼاضة،مالمترؼدمانممتؿغقبمسـمايمحصةمتدرؼؾقة،موهػظمػذ

ولمعـمتدخؾماظبماظؼاسةمأسـمصدرمضؾبمعقاضقتماظؿدرؼؾات،مصفلم

واخرمعـمدبرجمعـفا،مصاذامرؾبمعـفامواظدػاماًروجمبعدمغفاؼةم

"،ماالعرماظذيمباباذخؾقينذنتدربطؾمحصةمتدرؼؾقةمتردمسؾقف"م

ماظربسؿة،موؼقظقنم معـماسفابمعبقعماٌدربنيمباظـاديمبفاتف زاد

م مهلؿ متأطد مان مبعد متاعة، مرساؼة ماًصائصممفاغأهلا معـ متؾؽ

ماظيتمدؿفديمواٌؿقزاتماظ ماظغد،ماظؾطؾة مبطؾة مبإذنيتمدؿفعؾفا

ماظدوراتم ماحدى مؼب مذػؾقة معقداظقة مواىزائرؼني ماىزائر اهلل

حنيمؼؿؿماسؿؿادمرؼاضةماظػقصقـاممم2024االوٌؾقةموٌامالمؼبمدورةم

مصقاتمصقمداومطرؼاضةماوٌؾقة.
م

صقظمدعقدمظؾرؼاضقةماظصغريةمرؼفاممعاديموطؿامؼؼالمربلمؼلرتػام

ماظعني موعـ معدربقفا مىؿقع مصشؽرا ماظـاديمأم، مظرئقس ظػمذؽر

مصابرمضـدوزيماظذيمؼعؿربػاممبـابةمابـؿفماظـاغقة.
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يهتم باللياقة البدنية و عالج اإلصابات الرياضيــة:
 

    
 
 

 

 فسع مً الطب الري يَته باللياقة البدىية وٍو   

 يف األطساف و ج اإلصابات السياضيةعال وقاية و

 آالو العضالت و تصلب املفاصل و ، و املفاصل

الدوائي.  عالجَا الطسيع الفيصيائي و العظاو و

األجصاء املعسضة  يشنل حتضري السياضيني و اكن

املفاصل. والعياية  صابة وشيادة قوة العضالت وإلٌل

أيضًا إضاءة اضتعنال  تشنل بالتغرية الالشمة. و

 .األدوية يف املبازيات

 
ذالوزقػقةذ ذوالتغريات ذالتطورات ذوسالج ذببحث ذوعـى كؿا

ذيفذ ذاحلركي ذلـشاره ذكـتاج ذاإلندان ذجدم ذيف ذادلختؾػة وادلرضقة

ذالعالقاتذ ذأوضًا ذوبحث ذأنه ذكؿا ذوادلختؾػة ذالعادوة الظروف

ـشاطذالتطبقؼقةذالوثقؼةذدلختؾفذالػروعذالطبقةذبأداءذومماردةذال

العاديذوالرواضيذلؾػرد،ذحقثذوعتربذودقؾةذلعالجذوتشخقصذ

ذاالصاباتذالرواضقةذوخصوصاذااللتواءاتذوالتشوهاتذاليتذ

ذاحلركاتذ ذالعضالتذواليتذحتدثذأثـاء ذأو ذاألربطة حتدثذيف

ذادلختؾػةذلؾجدمذدواءذيفذاحلصصذالتدروبقةذأوذخارجفا.

ايرطةماظيتمؼسؤدؼفاماظرؼاضلمخاللمحصةماظؿدرؼبممإنمعقؽاغقزم
مهؾقؾم مؼب مأغف مشري م، مذبؿؾفا مؼب مبلقطة مأغفا مظؾـازر متؾدو ضد
ترطقؾةمايرطةم،مندمأغفامتـؼلؿمإظبمسدةمأواعرمومتطؾقؼاتمحؿكم
ؼقصؼماظرؼاضلمؼبمتأدؼؿفامسؾكمأحلـموجفم،مأيمبػعاظقةمجقدةم،م

مومتـقصرمصقؿامؼؾل:

ماى ماإلغباء مضرورة ماٌؾقؼةمأوال: ماألربطة مو ماظعضالت مظؽاصة قد
اٌعـقةمبؿـػقذمايرطةم،مثاغقام:ممتؽنيماظعنيمعـماظرؤؼةماظشاعؾةم
ظؾقرطةمضؾؾمتؼؾقدػام،مثاظـام:موزقػةماظدعاغماظذيمؼردؾماألواعرم
مإظبم مإرداهلا مؼعقد مبدوره ماظذي مو ماظعني مررف معـ متؾؼقفا بعد

ممأضصرمعدةمزعـقةماألسضاءماٌعـقةمبايرطةمبعدمإدؿقعابفامطؾقامؼب

م
م
م
م
م

م
م
م
م
م

م

م
م
م

ممؽـةم)حلبمرؾقعةماظرؼاضل(م،مرابعا:ماظػارقماظزعينمؼبماظؿـػقذم

م ماظلرسة مؼب ماٌؿؿـؾ مؼفؿمماالبؿدائقةو مسـدعا مايرطة متـػقذ ضؾقؾ
مبعضم مضعػ مغؼطة متؽقن معا مشاظؾا م)اظيت مأدائفا مؼب اظرؼاضل

ماظـؼةم مو ماظعزم مادؿقضار مخاعلا: ماٌؾارؼات( مأثـاء اظرؼاضقني
مبعنيم ماألخذ معع مضقة مو محبزم مايرطة متـػقذ م: مداددا باظـػس

االسؿؾارمغؼطةمأدادقةمومعفؿةم،محؿكمؼلؿقسبماظرؼاضلمعامؼؼدمم
أنمطؾمايرطاتماظرؼاضقةمتسؤدىمبـػسماٌراحؾماٌؿؾعةمسؾقفمومػقم

مومدراجاتمتصـقػفام،م مأغفامدبؿؾػمؼبمرؾقعةمعلؿقؼاتفا ،مطؿا
شريمأغفامتشرتكمؼبمساعؾنيمأدادقنيمومالمميؽـمأنمتـفحمبدونم

مأيمعـفؿامأالمومػؿام)اإلتؼانموماظؼقة(.م

ماإلتؼانم:مومػقماحملاصظةمسؾكمعباظقةمومواغسمعراحؾمايرطة.
ماظؼقةم:مومؼؼصدمبفامإخراجماظطاضةماظؽاعـةمؼبمذاتماظرؼاضلم.

ساعؾنيمأدادقنيمالمبدمأنمؼؿقصرامؼبمذاتماظرؼاضلمحؿكمؼقصؼمؼبم
عشقارهماظرؼاضل،مصعؾقفمأنمؼؽقنمؼبمعامععـاهمطاظشفرمؼبماغلقابم
مذؽؾم مطؾ معع محفؿف متـادب مؼب مطاٌاء مو ماظرؼاح مودط متاؼؾف

مؾكمراضؿف.احؿقؼـاهمصقف،مرباصظامومعلقطرامس
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مرؼاضقام مأن مؼصادف ضد
مؼبم معا مإلصابة ؼؿعرض

جلؿفم،مأسضاءمأومأررافم

خاللمايصصماظؿدرؼؾقةمومذظؽمراجعمومباظدرجةماألوظبمإظبمدقءم
مسؾقفام ماٌؼؾؾ ماإلجفادات مظلؾلؾة ماظطرف مأو ماظعضق مذظؽ تفقؽة
أثـاءمايصةم،مومػذامبإػؿاظفمٌدىماألػؿقةماظرئقلقةمظػرتةمعامضؾؾم
عقضقعماظؿؿرؼـمأيمصرتةمتلكنيمومهؿقةماظعضالتماظيتمتؽقنم

اظؿدرؼؾةم،مصؼدمؼطرحماظلسؤالمسؾكمعـمتؼعممدائؿامؼبمبداؼةمايصة

مؼبم ماظؿدرج مؼراسل ممل ماظذي مظؾؿدرب مػؾ م، م؟ ماًطأ علسؤوظقة

أنماظرؼاضلمؼبمحدمذاتفمتفاونمؼبمتطؾقؼممايصةماظؿدرؼؾقةم،مأمم
محرطاتفمطؿامؼـؾغلمومأػؿؾمتعؾقؿاتمعدربف.

م
متـؿجم ماياظة مصإن سؿقعا

متؽقنم مو ماظػرضقؿني بني
م ماألربطةممتإظؿقاءاشاظؾا ؼب

 gamontاظغضروصقةم)

مسضؾقةمم( متشـفات ،

(crampesمآالمم م، )

ماظرطؾةم معلؿقى سؾك
(ménuscle de 

genou م)م ماظؽعب معلؿقى مسؾك ،tendantمأنم مدون )
م مرقل مسؾك ماٌؿؿدة ماًطرية ماإلصابات مظؾعؿقدمم33غـلك صؼرؼة

ماظػؼريمأثـاءمتأدؼةمايرطاتماظػـقةم.

م

م

ظؾرؼاضلماظذيمؼرؼدمأنمؼطقلمعشقارهماظػينمبلالعةمومصقةمجقدةم

،مسؾقفمأنممؼؽقنمذومرجاحةمسؼؾمومضـاسةمغػسمومدسابةمروحموم

مبأنم مؼؼقـا مأنمؼعؿؼد مايلدم،مو ماظغؾمو مو ضؾبمغؼلمعـمايؼد

مماردةماظرؼاضةمظؿفذؼبماظـػسمومتفدؼئماظروعمومدالعةمظؾعؼؾموم
مودقؾةمظصدهمسـماٌؿاسبمالمعدخالمهلا.اىلدمومأنمؼعؿربػام

ومالطؿؿالمػذهماظصػاتموجبمسؾقفمأنمؼؽقنمعـضؾطامؼبمتدرؼؾاتفم
،معـصؿامظؿعؾقؿاتمعدربفم،معؿػاغقامؼبمسؿؾفم،مبأنمؼقظلمأػؿقةم
باظغةمخاصةمؼبمصرتةمإغباءمومتلكنيماظعضالتم،محبقثمضبرصم

،ممطؾمايرصمسؾكمتلكنيمطؾماظعضالتموماألربطةماٌؾقؼةمبفا
ماظؿدرؼؾةم مايصة ماظؿؿرؼـاتمخالل مؼب ماظؿلؾلؾ مسؾك مضباصظ بأن
ظؿفـبمصرتاتماظرطقضمأؼـمتػؼدماألسضاءمحققؼؿفامومدكقغؿفام،م
متـشقطم مايرطاتم، متأدؼة ماظؿـػسمخالل مسؿؾقة مسؾك احملاصظة

م) ماظؼؾب محرطة  système cardioغظام

vasculaireمعـمأصغرم ماإلجفاد مسؾكموترية مععماحملاصظة )

كمعلؿقىمومظقسماظعؽسم،مسدمماظؿلرعمؼبمرباوظةمتؼؾقدمإظبمأسؾ
متـاولم مذظؽمسدم مإظب ماظؿدرؼبم،مإضاصة مأسؾكمعلؿقىمؼب مػؿ عـ

باطرامؼؼلمومؼؼؾؾممزاظقجؾاتماظغذائقةمضؾقؾماظؿدرؼؾاتم،ماالدؿقؼا
عـمخطقرةماألعراضماظؼؾؾقةم،متـؼقةماظرئؿنيمعـماهلقاءماٌؾقثمسـم

عرةمؼبماألدؾقسنيم،مألنمسادةممررؼؼماىريمؼبماهلقاءماظطؾؼمومظق
مؼطرحم مادؿـشاقمعا مبػعؾ معؾقثا ماٌغؾؼة ماظؼاسة مؼب ماهلقاء مؼؽقن عا

مظذظؽم م، ماظؼاسة مبداخؾ مأصال ماٌؿقاجد ماظغؾار مو ماظرؼاضل زعقؾؽ
وجبمتؽققػماظؼاسةممبـاصذمعـادؾةمومعالئؿةمظؾؿفقؼةماظطؾقعقةم،م

دوعامحبماظرؼاضةموماظؾقثمسـمطؾمعامظفمصؾةمبفاممومأنمؼؿطؾعم
ماظصاحلماظعاممظؾرؼاضةمومذظؽمبـؽرانماظذاتموم ظؾؿزؼدمصقؿامطبدم

ماظؿقؾلمبروحماظػقجمأوماظػرؼؼم.
م

مأوم ماظعقادة مإظب مباظذػاب مؼؽقن معا مشاظؾا ماإلصابات مسالج رؾعا
ماٌضادم مٌعرصة متشكقصفا معع ماإلصابة مصقص مو مٌعاؼـة اظطؾقب

ؼعاىفا،مطؿامعـمصاحلممايققيمأوماظرتؼاقماظذيمؼلؽـمآالعفامأو
ماظطيبم،محقثم مسقاداتماظؿدظقؽ مزؼارة مسؾك مؼداوم اظرؼاضلمأن
أثؾؿتماظدراداتموماظؾققثماظطؾقةمسؾكمأنمظؾؿدظقؽمدورامػاعامؼبم

محقثمؼشعرم م، مأررافماىلؿ مأو موزائػمأسضاء هلنيمتأدؼة
اىلؿمبعدمحصةمتدظقؽمريبمبراحةموماردباءمتاممؼشعرماٌرءمعـم

مبرشؾؿفم مومخالهلا ؼبماظـقمم،مومذظؽمراجعمإلسادةمودؼدمخالؼا
ممم.مأغلفةمأسضاءماىلدمعـمضغطماإلجفاداتماٌؿاردةمسؾقفامؼقعقا

ذبؾعباس.ذس



 

 
 
 

29 الصفحة    
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!

قاه لبثت يووا أو بعض يوًتلبثقاه كي 

فاٌظر إىل طعاوك و عاً قاه بن لبثت وئة

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 ُعزيرًا ابَ 

اهلل
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 :أفقي

 ست. -يٍ يذسثٙ َبد٘ انفٕفُٛبو نخًٛس انخشُخ  1

 جش٘ ضخى )و(انذٕٛاٌ ان – أسٖ فٙ انًُبو 2

 .األثجذٚخثبَٙ دشٔف  - ثًؼُٗ خالة –آداِ  َفٙ  3

  يٍ دشٔف األثجذٚخ –أداح َفٙ  –سفُٛخ انظذشاء  4

 .األثجذٚخأٔل دشٔف  –يٍ أثشص انفٌُٕ انمزبنٛخ انفٛزُبيٛخ  5

 .األثجذٚخانذشف يب لجم األخٛش يٍ دشٔف  –نت )و(  6

 سٛبساد .شكٍ اننٚسزؼًم 

فبكٓخ أٔطٗ ثٓب  – األثجذٚخدشٔف يٍ خبيس  –رشكض  7

 انُجٙ )ص(.
 َهًغ. –دشف جش  –ثشد ػكس  8

انضفذع  طبد –دشٔف انٓجبء  يٍ –يٍ أثُبء َٕح )ص(   9

 )و(.

 انجسى. أعشافيٍ  – نهزخٛش)و( -َٕع يٍ انغٕٛس )و( 10

انذشف يب لجم األخٛش يٍ  -دخم فٙ دٍٚ اإلسالو –ٚكجش  11

 .األثجذٚخ
 سج. –كُٕص  –ثًؼُٗ أطًذ  12

يٍ يذسثٙ َبد٘ انفٕ  -ٚزشافغ ثٓب ػهٗ يسزٕٖ انًذبكى  13

 فُٛبو نخًٛس انخشُخ.
 :عمودي

يذبفظخ  -يٍ انذشٔف  –ْشة  –دشف يبضٙ َبلض  1

 .)و( ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ
 ثًؼُٗ لى. - ثًؼُٗ ٚظذح –ح فٙ انمشآٌ دششح يزكٕس 2

سئٛس انفٛذسانٛخ اإلفشٚمٛخ  نهفٕ فُٛبو فٛبد فٕ دأ  –ْضجخ  3

 )و(.

 رًٛض انجُس انهغٛف  –دكبٌ  - ٔيضثهث  4

 . )و(لبل ػُّ َجُٛب )ص( أَّ يٍ فٛخ جُٓى  –ػكس خهف  5

 نهزخٛٛش. -يٍ انذشٔف  –يزشبثٓبٌ  - ٚظش 6

  )و(جٓبص إنكزشَٔٙ -يٍ انذشٔف –)و( سمٙ  7

 انٓضجخ. -يٍ انذشٔف  –يخزظش نكهًخ انفٛزُبو  8

 )و(رْت األسٕد  -ثًؼُٗ أٔلف دشكخ ػضٕ يب  9

 غى. –ثًؼُٗ أخشجٙ  –ألهغ ػٍ فؼم انسٛئبد  10

 انخشُخ.خًٛس فُٛبو فٛبد فٕ دأ نسئٛس َبد٘ انفٕ 11
 

 أٌ انضٚذ ٔ انًبء ًٚكٍ اٌ ٚخزهغب. إرا

 ٔضؼذ لغؼخ يٍ انظبثٌٕ يؼًٓب.

 ٗأٌ يمذسح انذظبٌ ٔ انٓش ٔ االسَت ػه

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 فٙ ػًهٓب.

 ،أٌ سيٕش ػٍٛ االَسبٌ رزجذد ثبسزًشاس

ٔ ٚجهغ يزٕسظ ػًش انشيص انٕادذ دٕانٙ 
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  ،أٌ انذجش انًسزخذو فٙ خزى انهذٕو

 ٚظُغ يٍ لشٕس انؼُت األسٕد.

 ٌيهٌٕٛ  12انًخ انجشش٘ ٚزكٌٕ يٍ أ

خهٛخ رسغٛش ػهٗ انؼضالد ٔ األػظبة 

 ٔ أجٓضح انجسى انًخزهفخ.
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