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األخ حصاد يدعو اجلامعات الرياضية لضمان التأطير
اجليد للبطولة الدولية لأللعاب املدرسية مبراكش

الحركة العدد 9048 :
الخميس  13يوليوز 2017

العبو الرجاء يواصلون مقاطعة التداريب
واصل العبو الرجاء البيضاوي مقاطعة التداريب
لليوم الثالث على التوالي ،احتجاجا على عدم توصلهم
مبستحقاتهم املادية العالقة بذمة املكتب املسير
للفريق األخضر.

وأصر العبو الفريق األخضر على عدم استئناف
التداريب حتى تسوية كافة مشاكلهم املادية.
ولم يكلف املدرب اإلسباني خوان غاريدو نفسه
احلضور إلى مركب الوازيس بعد علمه بتخلف الالعبني
عن احلصة التدريبية التي كان مقررا إجراؤها أمس
األربعاء.

الزاكي يشرف على أول حصة تدريبية الحتاد طنجة

دعا األخ محمد حصاد كل اجلامعات
الرياضية املشاركة في جيمنازياد
 2018مبراكش لضمان التأطير اجليد
والتوجيه السليم لالعبني واحلكام
املغاربة ،مسلطا الضوء على تعبئة
أعضاء اللجنة احمللية املنظمة برئاسة
وزاراتي التربية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
والشباب والرياضة من أجل جناح هذا
احلدث.
وأبرز األخ حصاد أول أمس في ندوة
صحفية مشتركة مع رشيد الطالبي

العلمي وزير الشباب والرياضة بحضور
ممثلي  16جامعة رياضية مشاركة في
هذه األلعاب (ألعاب القوى والسباحة
واجلمباز والكاراطي والتايكواندو
واملالكمة واجليدو واملصارعة ،املسايفة
والرماية وكرة املضرب والكرة احلديدية
والغولف والدراجات ،وركوب األمواج) أن
اختيار املغرب الحتضان هذه املنافسة،
املنظمة ألول مرة بإفريقيا ،راجع إلى
الرغبة في تعزيز إشعاع اململكة ،التي
تتوفر على مؤهالت ثقافية ورياضية
وتنظيمية ،مشيرا إلى أن ألعاب 2018

أوملبيك خريبكة
يفسخ عقد األبيض

مبراكش (البطولة الدولية لأللعاب
املدرسية) ستجمع حوالي ثالثة آالف
رياضي ( 18-15سنة) مع حضور قوي
للدول اإلفريقية .
من جانبه أكد رشيد الطالبي العلمي
وزير الشباب والرياضة ،أن كل اإلجراءات
والتدابير الالزمة اتخذت إلجناح البطولة
الدولية لأللعاب املدرسية مبراكش.
وق��ال العلمي ،إن وزارة الشباب
والرياضة ستعمل على تأهيل كل
املرافق الرياضية التي ستحتضن هذه
التظاهرة الرياضية الكبرى ،املنظمة

ألول مرة بإفريقيا وذلك لتكون في املوعد،
مشيدا بالعمل الذي تقوم به اجلامعات
الرياضية واملدارس العمومية في مجال
تأطير الشباب مذكرا بأن الرياضة هي
مكون رئيسي في بناء شخصية األفراد.
ونظمت آخر نسخة لهذه البطولة
النصف سنوية عام  2016بترابزون
بتركيا بحضور  2500عداء ،ينحدرون
من  35بلدا ،حول  12صنفا رياضيا
مقترحا من بينها ألعاب القوى ،واجليدو
والكراطي وك��رة املضرب واملصارعة
والسباحة.

دشن فريق احتاد طنجة لكرة القدم رسميا حتضيراته
للموسم الرياضي اجلديد ،حيث خاض أول أمس الثالثاء
حصة تدريبية حتت إشراف املدرب اجلديدي للفريق الزاكي
بادو.
وانطلقت هذه احلصة التي استمرت ألزيد من ساعة
ونصف ،بكلمة افتتاحية ألقاها بادو الزاكي مدرب
الفريق ،قبل أن تنتقل اجملموعة إلى خوض مجموعة
من التمارين البدنية التي تهدف إلى استرجاع الطراوة
البدنية لالعبني بعد عودتهم من العطلة الصيفية.
هذا وسيخوض احت��اد طنجة في األي��ام املقبلة
معسكرا إعداديا مغلقا مبدينة طنجة سيجري من
خالله الالعبني مجموعة من احلصص التدريبية التي
ستتوزع بني امللعب اجلديد بالزياتن و أحد شواطئ املدينة
وإحدى الغابات.

الصالحي بوموس وجبرون يغيبون عن تدارب المغرب التطواني

فك فريق أوملبيك خريبكة لكرة القدم ،االرتباط
بالظهير األمين إلياس األبيض ،ليغادر قبل موسم
واحد على نهاية عقده ،بعد فشله في كسب
الرسمية وعدم جتاوبه مع املفكرات التقنية
للمدرب عز الدين أيت جودي ،ليرغم على توديع
ممثل عاصمة الفوسفاط ،رغم التحاقه باحلصص
التدريبية ملدة أسبوع كامل ،علما أنه كان واحدا
من العناصر التي أبعدت عن اجملموعة خالل الشق
الثاني من منافسات املوسم املاضي.
واكتفى إلياس األبيض ،القادم من املتلوي التونسي مستهل املوسم املاضي ،بلعب مباراة
رسمية وحيدة في الذهاب ،بقيادة محمد يوسف ملريني.

عبد العزيز خمال

اإلحتاد املصري يتجه
إلى تعديل قانون تسجيل
الالعبني من أجل «آزارو»
أملح اإلحتاد املصري لكرة القدم ،إلى إمكانية
مشاركة وليد أزارو ،العب األهلي اجلديد ،في
مباريات كأس مصر املقبلة.
وأضاف مصدر من اإلحتاد املصري في تصريح
ملوقع كووورة ،أنه من احملتمل أن يتم فتح باب
التسجيل بشكل استثنائي للنادي األهلي ،من
أجل تسجيل العبيه ،قبل إغالق باب التسجيل
اإلفريقي يوم  5غشت املقبل.
وأشار املصدر ،إلى أن هناك اجتاه لوضع بند يتمثل في أحقية مشاركة أي العب داخل األهلي مت
التعاقد معه من خارج مصر ،وهو ما يطبق على آزارو ،املنتقل حديثا للفريق املصري قادما من فريق
الدفاع اجلديدي  ،مشددا على أن األمر ال يزال قيد الدراسة.
وتابع «لكنه ال يحق ألي العب حصل األهلي على خدماته من أي فريق مصري ،املشاركة معه في
بطولة الكأس حتى ال يشارك في نفس البطولة مع فريقني مختلفني».

ملعب سانية يخضع إلصالحات جذرية

صادق مجلس جماعة تطوان خالل دورة استثنائية ،على اتفاقية شراكة بني
جماعة تطوان واجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم.
وتهم االتفاقية جتهيز مدرجات ملعب سانية الرمل بالكراسي وترقيمها،
وإحداث نظام سلس للتشوير من أجل ولوج ومغادرة اجلماهير الرياضية للملعب،
وجتهيز امللعب بكاميرات املراقبة وإحداث البوابات اإللكترونية في جميع أبواب
امللعب ،وحتديث نظام بيع تذاكر الولوج إلى امللعب ،وحتسني شروط استقبال
اجلماهير الرياضية عبر توفير املرافق الصحية.
في سياق متصل سيتم تثبيت لوحة إلكترونية ضخمة بامللعب ،وتغيير
العشب االصطناعي للملعب بنوع جديد ينتمي للجيل اجلديد من العشب
االصطناعي ،وفق تصنيف اإلحتاد الدولي لكرة القدم.
من جهة أخرى استأنف فريق املغرب التطواني أول أمس حتضيراته مبركز

التكوين للشباب باملالليني وذلك بخوض حصتني تدريبيتني غاب عنهما كل
من احلارس عيسى السيودي ،واملدافع أيوب املودن والعب الوسط زكريا الوردي
لالحتاقهم باملنتخب الوطني للشبان ،إضافة إلى الالعبني ياسني الصاحلي وعدنان
بوموس وأنس جبرون

بايرن ميونخ يضم الكولومبي «خاميس»

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل أملانيا لكرة القدم ضم الكولومبي خاميس
رودريغيز من ريال مدريد اإلسباني بطل أوروبا ،على سبيل اإلعارة ملوسمني،
مع خيار ضمه بشكل نهائي بعد ذلك.
وقال النادي البافاري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»،
«رسميا :بايرن ميونخ يتعاقد مع الالعب خاميس رودريغيز بنظام اإلعارة
عامني من ريال مدريد».
وأكد ريال مدريد في بالغ مقتضب توصله مع بايرن «على إعارة الالعب
خاميس رودريغيز للموسمني املقبلني».
وسيدافع رودريغيز ( 25عاما) ،هداف كأس العالم  2014في البرازيل
بستة أهداف ،عن ألوان النادي األملاني حتى  30يونيو  ،2019حيث سيعاود
اللعب بإشراف املدرب االيطالي لبايرن االيطالي كارلو أنشيلوتي الذي
سبق أن دربه في النادي امللكي الذي أحرز املوسم املنصرم لقب دوري أبطال
أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغي «نحن مسرورون
لتمكننا من اجناز هذا االنتقال» ،مضيفا «ضم خاميس رودريغيز كانت
األمنية األكبر ملدربنا كارلو أنشيلوتي ،بعد جتربتهما الناجحة في العمل
معا مبدريد».

