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عاد املنتخب اجلزائري لكرة القدم أول من أمس 
الى بالده حيث لقي العبوه ومدربه جمال بلماضي 
استقبال األبطال غــداة تتويجهم بلقب كــأس األمم 
اإلفــريــقــيــة الــتــي أقيمت فــي مــصــر، راســمــني على 
القميص جنمة ثانية بعد انتظار 29 عاما، ومانحني 
اجلزائريني فرحة كبرى في خضم االحتجاجات 

السياسية منذ أشهر.
وأظــهــر التلفزيون احلكومي وصــول الطائرة 
وخـــروج الالعبني يتقدمهم القائد ريــاض محرز 
حامال الكأس الذهبية ومعه الالعبون الذين وضعوا 
امليداليات الذهبية حول أعناقهم، قبل التقدم على 
ــوزراء نور الدين  بساط أحمر ليستقبلهم رئيس ال

بدوي في صالون الشرف.
وعــلــى أرض املــطــار، قـــدم االطــفــائــيــون حتية 
بخراطيم املــيــاه لالعبني، بتشكيل الــقــوس الــذي 
يخصص عادة للرحالت اجلديدة أو الترحيب، قبل 
أن يصعدوا على منت حافلة مكشوفة عليها صورة 
كبيرة لالعبني واملدرب، إضافة الى جنمتني في إشارة 
للقبني القاريني، وعبارتي »فخورين بكم« و«أبطال 

إفريقيا«.
وانطلقت احلافلة فــي جولة نصر فــي شــوارع 
العاصمة وصوال الى ساحة أول مايو حيث احتشد 

آالف اجلزائريني الستقبال املنتخب.
وقال حسني )22 عاما( الذي قدم من مدينة بسكرة 
)400 كلم جنوب اجلزائر( للمشاركة في استقبال 
املنتخب، لوكالة فرانس برس »أنا هنا منذ التاسعة 

صباحا الشاهد الالعبني وأفرح مع الناس«.
وتغلب محاربو الصحراء على منتخب أسود 
تيرانغا السنغالي بنتيجة -1صفر بفضل هدف 
املهاجم بغداد بوجناح في الدقيقة الثانية من املباراة 
النهائية التي أقيمت فــي ستاد القاهرة الــدولــي، 
ليحرزوا اللقب للمرة الثانية في تاريخهم، واألولى 

منذ تتويجهم على أرضهم بلقب نسخة 1990.
ووسط انتشار كثيف لعناصر الشرطة، تقدمت 
ــوارع اجلــزائــر، وســط حشود  احلافلة ببطء في ش
املشجعني الذين لوحوا باألعالم اجلزائرية ورددوا 
هتافات »وان، تو، ثري، فيفا الجليري )1، 2، 3، حتيا 

اجلزائر(«.
وخـــَصّ املشجعون الالعبني بالتحية، ومنهم 
مجيد )28 عاما( اآلتي من مدينة املدية على بعد 80 
كلم من العاصمة. وقال »لم أمن طوال الليل بسبب 

االحتفاالت، وأتوق ملشاهدة بوجناح عن قرب«.
وأضــاف عن العب نــادي السد القطري »أريــد أن 
ــول له شكرا على هــذا اإلجنــاز  أقابله وأعانقه وأق

الرائع«.
وينسب الفضل الكبير في هذا اللقب الى املدرب 
جــمــال بلماضي الـــذي يتولى اإلدارة الفنية منذ 
أغسطس 2018، وله الفضل في مصاحلة اجلزائريني 
مع اللقب. ففي خضم احلراك السياسي الذي تشهده 

البالد منذ أشهر، منح النجم السابق والعبوه شعبهم 
فرحة اللقب بعد بطولة أجمع فيها النقاد على أن 

اجلزائر قدمت املستوى األفضل.
ــن الصحف  ــــادة كــبــيــرة م ــقــي بــلــمــاضــي إش ول
اجلزائرية السبت، بعد ساعات من منح املنتخب 
مواطنيه فرحة مساء اجلمعة امتدت من العاصمة 
املصرية الى اجلزائر ووالياتها، وصوال الى مختلف 
مدن فرنسا واالنتشار، في فترة من احلراك السياسي 
النشط والتظاهرات االحتجاجية ضد نظام احلكم 
التي تتكرر كل يوم جمعة، وأحيت أمس »ذكراها« 

الثانية والعشرين.
ــري سفيان  ــزائ ــب خــط الــوســط اجل وتــوقــع الع
فغولي في تصريحات بعد النهائي اجلمعة أن »تكون 
كل اجلزائر في الشوارع. سيكون األمر ال يصدق. لقد 
اختبرنا ذلك في 2014 )بعد بلوغ الدور ثمن النهائي 
ملونديال البرازيل(. كان األمر مذهال، واآلن سيكون 

أكبر«.
وتــابــع »ال يــوجــد أصــعــب مــن الــفــوز بلقب أمم 
إفريقيا، مبشاركة 24 منتخبا )للمرة األولى بدال من 
16(، وخارج البالد لكن االحتفال سيكون أقوى في 

بالدنا«.

بلماضي »دخل التاريخ«
وشكل بلماضي السبت محط إجماع الصحف بعد 
قيادته محاربي الصحراء الى لقب ثاٍن في كأس األمم 
بعد نحو ثالثة عقود، وطي صفحة أعوام من التخبط 

في صفوف املنتخب ونتائج متواضعة.
ــّول بلماضي على تشكيلة موهوبة يقودها  وع
ريـــاض مــحــرز، وضــمــت فــي صفوفها أســمــاء مثل 
فغولي وبغداد بوجناح ويوسف باليلي، إضافة الى 
اسماعيل بن ناصر )21 عاما( الــذي اختير أفضل 
العب في البطولة، وحــارس املرمى الصلب رايس 

مبوحلي الذي اختير األفضل أيضا في مركزه.
وعنونت صحيفة »اخلبر« على صفحتها األولى 
»جابوها الرّجالة )الــرجــال(« و«كتيبة بلماضي 
تهدي الثانية للجزائر«، مرفقة ذلك بصورة جماعية 
للمنتخب بعد تسلمه الــكــأس، وأخـــرى لالعبني 

يحتفلون مع بلماضي.
ورأت الصحيفة أن اجلــزائــريــني آمــنــوا »بقدرة 
بلماضي على قيادة اجلزائر الى تتويج طال انتظاره، 
ما جعلهم ينتقلون بقوة الى مصر في النهائي من 
أجل مساندة املنتخب وتقاسمه فرحة التتويج«، في 
إشــارة الى آالف املشجعني الذين سافروا خصيصا 

الى العاصمة املصرية ملتابعة املباراة النهائية.
وذكرت صحيفة »الشروق« بتصريح لبلماضي 
لدى توليه مهامه خلفا للنجم السابق رابــح ماجر 
في صيف العام املاضي، عندما قال »قد تقولون عني 
إني مجنون ولكنني أريد التتويج بكأس إفريقيا«. 

وعّقبت »دخل بلماضي تاريخ املنتخب الوطني من 
الباب الواسع، حيث متكن من حتقيق ما عجز عنه 
كل املدربني الذين تعاقبوا على العارضة الفنية منذ 

االستقالل«.

»عمل جبار«
وكان بلماضي قد قال بعد املباراة »أشعر بأنني 
سعيد جــدا، لكل بالدنا، لشعبنا الــذي كــان ينتظر 
النجمة الثانية منذ وقت طويل جدا. أول بطولة أمم 
إفريقيا نفوز بها خارج أرضنا، األمر مذهل، خاصة 
بالنظر الى املكان الذي أتينا منه. تسلمت فريقا في 
وضع صعب فعال. التربع على عرش إفريقيا في فترة 
عشرة أشهر أمر رائع. رمبا أنا متعب بعض الشيء، 
ومن الصعب إظهار مشاعر، سأدركها في وقت الحق 

مبجرد أن نرتاح بعض الشيء«.
وتابع »قلت أننا سنشارك في أمم إفريقيا من أجل 
الفوز بها. كنت أرغب في البعث برسالة قوية الى 
الالعبني، ألقول لهم أنني أنخرط في مشروع قوي. 
األلقاب هي ما يهمني. في مؤمتري الصحافي األول 
سئلت عما اذا كانت هذه البطولة انتقالية. كال، نحن 

هنا )أحرزنا اللقب(«.
ونــال بلماضي إشــادة رئيس االحتــاد اجلزائري 
خير الــديــن زطشي الــذي قــال »حصلنا على هذه 
النتيجة بفضل مدرب كبير الذي حقق األمر الكبير 
للفريق الوطني، وثانيا الالعبني الذين قاموا منذ شهر 

ونصف بعمل جبار«.
أضاف »نهدي هذا الفوز وهذا التتويج بثاني كأس 

إفريقيا لكل اجلزائريني«.

حشود بشرية
»شامبيوني.. شامبيوني« هكذا صدحت حناجر 
احلشود البشرية الضخمة التي انتظرت ألكثر من 
ثالث ساعات حتت الشمس احلارقة وصول حافلة 
املنتخب اجلزائري الى وسط اجلزائر العاصمة 

وفي يده كأس افريقيا التي انتظروها 29 سنة.
عثمان، 24 سنة، جلس طول هذه الفترة على 
جسر في شــارع جيش التحرير قرب حي بلكور 
الشعبي، ال يحميه من حرارة الشمس سوى وشاح 
على رأسه بألوان العلم اجلزائري. هاتفه في يده 
ــه في السماء، صــرخ من شــدة الفرح حتى  وذراع
فقد القدرة على الكالم. وبلغ الفرح أوجــه عندما 
مرت احلافلة حتت قدميه وهو يشاهد احلارس 
رايس مبوحلي ميسك بالكأس ويلوح بها لتحية 
اجلماهير وهو يتفاعل معهم بالغناء »وان تو ثري 

فيفا الجيري )1، 2، 3، تعيش اجلزائر(.
وقبل وصــول احلافلة كان ابراهيم، 28 سنة، 
يحلم أن يقفز فوق احلشود و«أنزل داخل احلافلة 

مع محرز واآلخرين« وهو الذي تنقل من املدينة 
القليعة على بعد 35 كلم من أجــل هــذه اللحظة 

»النادرة« كما قال لوكالة فرانس برس.
وبــعــد قلق كبير بــدا على وجـــوه اآلالف من 
املترقبني لوصول احلافلة وعلى متنها »رجــال« 
املــدرب جمال بلماضي، وانتشار اشــاعــات عبر 
مواقع التواصل االجتماعي ان املوكب غّير مساره، 
ظهرت دراجـــات الشرطة الرئاسية لتعلن قرب 

وصول النجوم.
ــواء الزرقاء  وماهي إال دقائق حتى بــدت األض
لنحو 50 ســيــارة شرطة ودرك تتقدم احلافلة 
تخترق احلشود التي غــزت الطريق. لم يتوقف 
الالعبون عن حتية اجلمهور ومنهم من كان يتفاعل 
باستمرار مع أغاني املشجعني مثل سفيان فغولي 

أو بغداد بوجناح.
بعض احلاضرين ال ميلكون من القوة ما يجعلهم 
ــوار اللتقاط  يتسلقون اجلسور واألشجار واألس
صورة للموكب الرسمي، كما جمال الذي تنقل من 

البليدة )45 كلم غرب اجلزائر( مع والدته املسّنة.
وقالت والــدتــه، سامية )74 سنة( »أردت ان 
أشاهد إن كــان هــؤالء رجــال عاديون أم بشر من 

كوكب آخر«.
ومبجرد وصول احلافلة إلى مستوى جمال حمل 
والدته لتتخطى اجلموع فأطلقت زغرودة، كادت أن 

تسقط مغشية بعدها.
أما مولود، 44 سنة، فجاء مع أوالده الثالثة. 
ترك سيارته وسط الطريق بعد ان قطعت الشرطة 
حركة املرور في شارع حسيبة بن بوعلي القريب 

من شارع جيش التحرير.
ــن اجلــزائــر العاصمة  ــف م ــوظ وعــبــر هـــذا امل
ــزاز« بأبناء وطنه، مضيفا »  عن«الفخر واالعــت
خرجت من أجل أوالدي، أرادوا ان يكونوا هنا حتى 

يصدقوا اننا فعال فزنا بالكأس«.
ورغــم أن املسافة ال تزيد عن كيلومترين بني 
شارع جيش التحرير وساحة األول من مايو، إال 
ان املوكب استغرق اكثر من 45 دقيقة للوصول الى 
حيث مت التحضير لالستقبال الشعبي، لكن ذلك لم 
يأخذ في احلسبان ان »الشعب قرر أن االستقبال 
يبدأ من املطار حتى قصر الشعب« كما قال آكلي، 
40 سنة. وشارك هذا العسكري السابق، قبل خمس 
سنوات في احتفاالت عودة املنتخب من مشاركته 
التاريخية في كأس العالم بالبرازيل عندما بلغ 
الدور الثاني قبل أن يقصى على يد أملانيا التي فازت 
باللقب. وفي ساحة أول مايو املعروفة بنافورتها 
الضخمة انفجرت احلشود فرحا لرؤيتها أخيرا 
احلافلة وعلى واجهتها كتب »أبطال افريقيا« مع 
جنمتني ذهبيتني، للتذكير بأن هذه الكأس الثانية 
التي تفوز بها اجلزائر بعد األولى التي نالتها في 

1990 عندما احتضنت املنافسة.

استقبال مهيب للمنتخب اجلزائري

الرئيس اجلزائري يقلد 
منتخب بالده وسام 
االستحقاق الوطني

   قــرر رئيس الــدولــة اجلزائرية عبد الــقــادر بن 
صالح، منح أوسمة من درجة االستحقاق الوطني 
لالعبي املنتخب اجلزائري لكرة القدم، إثر فوزهم 

بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.
وحققت اجلزائر لقب البطولة، بعد فوزها على 

السنغال بهدف دون رد، في املباراة النهائية.
وأقام بن صالح حفل استقبال على شرف أعضاء 
املنتخب اجلزائري، حيث قال في كلمته: »إننا بهذه 
املناسبة، وإذ نتقاسم فيض املشاعر التي عمت ربوع 
الوطن، وجنــدد لكم الشكر واالمتنان ملا قدمتموه 
طيلة األسابيع املاضية من جهد مضن، نقدر العناء 
واملشاق التي حتملتموها بصبر واعتزاز، وهو ما 
يرفعكم بجدارة إلى مقام التكرمي والتشريف، حيث 
قررنا أن نسدي لكم أوسمة من مصف االستحقاق 
الوطني اعتباراً لإلضافة التاريخية املشرفة وتقديراً 

إلعالئكم رصيد وشأن الرياضة اجلزائرية«.
وأضــاف »ويعد هــذا التكرمي استثنائياً بحق، 
إذ يهدف إلى مكافأة اجنازاتكم املتميزة لكي يكون 

مصدر إلهام وقدوة حسنة لألجيال القادمة«.
وتابع »منذ أن بدأمت مشواركم الرياضي املظفر في 
منافسة قارية صعبة خالل الدورة الثانية والثالثني 
لكأس أمم أفريقيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة، 
تعلقت بكم آمال اجلزائريات واجلزائريني في الوطن 

وفي اخلارج«.
ومنذ أن باشرمت هذه املنافسة الرياضية القارية 
الهامة، توسم فيكم الشعب اجلزائري التألق، وألنكم 
من طينة هذا الشعب العظيم، حملتم في قلوبكم أمانة 
حتقيق احللم، حلم الفوز والتتويج بالكأس الثانية«.

زيدان يبعث رسالة مؤثرة 
لـ »محاربي الصحراء«

 حرص مــدرب ريــال مدريد اإلسباني، الفرنسي 
زين الدين زيدان، على تهنئة منتخب اجلزائر، بعد 

تتويجه بكأس أمم أفريقيا 2019.
وتـــّوج املنتخب اجلــزائــري باللقب الثاني في 
تاريخه بالبطولة، بعدما فاز في املباراة النهائية 
على السنغال يــوم  اجلمعة بنتيجة 1-0، والتي 

أقيمت على إستاد القاهرة الدولي.
ونشر زيدان، صورة عبر حسابه على إنستغرام، 
وكتب بجانبها قائاًل: »أخــي الكبير فريد سيكون 
فخوراً جداً بهذا التتويج، مبروك للمنتخب اجلزائري 

على فوزه بالكأس«.
يشار إلى أن فريد زيــدان، شقيق مــدرب الريال، 

توفي منذ أيام قليلة.

هداف أمم أفريقيا أوديون 
إيجالو يعتزل اللعب 

الدولي مع نيجيريا
أعلن املهاجم املخضرم أوديون إيجالو، اعتزال 
اللعب الدولي مع منتخب نيجيريا، بعد مشاركته 
مع »النسور اخلــضــراء« في بطولة أمم أفريقيا 

2019 مبصر التي توج هدافا لها بـ 5 أهداف.
ونشر صاحب الـ30 عاًما، رسالة عبر حسابة 
على شبكة »إنستجرام«: »هذا أحد أصعب القرارات 
التي اتخذتها عبر مسيرتي. لقد كانت 5 سنوات 

رائعة«.
وأوضـــح »بــعــد اســتــشــارة عائلتي فــي األمــر 
ومناقشته بشكل مستفيض معهم، قررت أنها ساعة 

االعتزال من املنتخب الوطني«.
وقال العب شنغهاي شينهوا الصيني إنه »ممنت 
للغاية« للفترة املاضية، لكنه أكد أنها »اللحظة 
املناسبة للتركيز مع النادي، ومنح الفرصة لالعبني 

الشباب للتعلم والنضج«.
وأشـــار إلــى أن ارتـــداء قميص »الــنــســور« كان 
»فرصة ال تنسى خلدمة بــالدي بشرف وبشغف 

وللمساهمة في تطور كرتنا«.
وارتــدى إيجالو قميص منتخب نيجيريا للمرة 
األولى في مباراة ودية أمام أوغندا في مايو 2015، 
ومنذ تلك اللحظة شارك في 35 مباراة وسجل 16 

هدًفا.
وتوج مهاجم واتفورد اإلجنليزي سابًقا هدافا 
لبطولة أمم أفريقيا 2019 التي احتضنتها مصر بـ5 
أهــداف، من بينها الذي هز به شباك تونس ليمنح 

منتخب بالده املركز الثالث في البطولة.

»شكرا لك السنغال !« بهذه العبارة استقبل اآلالف 
من املشجعني في دكار وبحماس كبير، منتخب بالدهم 
الوطني، وخصصوا ترحيبا حــاراً لألسود الذين لم 
يخفوا خيبة أملهم غــداة خسارتهم املباراة النهائية 
لكأس األمم اإلفريقية لكرة القدم أمام اجلزائر صفر1- 

في القاهرة.
كــان السنغاليون، مبكانتهم العاملية وصدارتهم 
ترتيب املنتخبات اإلفريقية في تصنيف االحتاد الدولي 
)فيفا( ومساندة بطلهم األوروبي ساديو مانيه )املتوج 
ــا(، واثقني من أنهم  مع ليفربول بــدوري أبطال أوروب
سيفكون النحس أخيرا في املباراة النهائية الثانية لهم 
في العرس القاري بعد أن خسروا نهائي عام 2002 

أمام الكاميرون.
لكن آمال الشعب العاشق لكرة القدم تبخرت بهدف 
منذ الثانية 79 سجله مهاجم السد القطري بغداد 
بوجناح بتسديدة ارتطمت بقدم املدافع ساليف سانيه 

وخدعت احلارس ألفريد غوميس.
وعلق مانيه قائال »احلظ لم يبتسم لنا، لكنني آمل أن 
يكون كذلك في املرة القادمة«، معربا عن »حزنه« لدى 
خروجه من الطائرة في مدرج املطار القدمي ليوبولد 

سيدار سينغور في دكار.
واستعاد »أسود التيرانغا« االبتسامة مرة أخرى 
عندما اكتشفوا اآلالف من املشجعني الذين ينتظرونهم 
خـــارج املــطــار، بــأعــداد كبيرة خلف احلــواجــز التي 
وضعتها السلطات األمنية أو يجلسون فوق أسطح 
املباني احمليطة. حماسة غير مسبوقة في السنغال 

منذ سنوات بحسب معلقني من التلفزيون الوطني »آر 
تي إس«.

وســارع الالعبون إلى ركــوب حافلة بيضاء بدأت 
في شق طريقها بصعوبة وسط مد بشري للذهاب إلى 
قصر اجلمهورية على بعد حوالي 15 كيلومترا، حيث 

من املقرر أن يستقبلهم الرئيس السنغالي ماكي سال.
كان أسود التيرانغا مرفوقني باآلالف من املشجعني 
وهــم يلوحون بــاألعــالم ويرقصون ويقفزون على 
ــرددون شعار »شكرا لك  صوت أبــواق الفوفوزيال وي
السنغال!«. واستغرقت القافلة ما يقرب من ساعة 

لعبور 500 متر األولى.
قابل مانيه اجلماهير بابتسامة كبيرة على شفتيه 

وصافح اجلماهير عبر النافدة.
وقال املدرب أليو سيسيه »نحن سعداء جدا بالعودة 
إلــى الــبــالد، لكننا كنا نــود الــعــودة بالكأس لهؤالء 
ــاف القائد السابق  الــنــاس، هــؤالء املشجعني«. وأض
ملنتخب األسود الذي خسر نهائي عام 2002: »لقد قدم 
الالعبون كل ما لديهم، إنه لشرف لي أن أدرب هؤالء 
األوالد«. من جهته، قال العب الوسط بابا أليون ندياي 
»كنا نود العودة مع الكأس« التي لم يسبق للسنغال 

الظفر بها، معربا عن خيبة آمله مثل باقي زمالئه.
وبالنسبة لرئيس االحتـــاد السنغالي أوغستني 
سنغور، فإن »املشاعر مختلطة«، بني فرحة »جتاوز 
عدة مراحل« خالل كأس إفريقيا لألمم في مصر و«خيبة 
األمل القوية« بالفشل في اخلطوة األخيرة.وأضاف »لن 

جانب من استقبال العبي السنغالنستسلم، في املرة القادمة سنذهب للحصول عليها«.

جماهير السنغال تشكر الالعبني على أدائهم القوي في أمم إفريقيا

استقبال األبطال في اجلزائر حملاربي الصحراء


