




المسابقة  على  التام  التركيز  بإعتبار  اإلفريقي 
إلى  للوصول  نادييهم  حول  األحباء  وإلتفاف 

المربع الذهبي.
كلوب  فيتا  مسؤولي  بين  بالتهم  التراشق 
كلوب  فيتا  مسؤولي  التهام  يعود  ومازمبي 
لفرق  وثائق  بتسليم  قام  مازمبي  ان  مؤخرا، 
اضافة  كلوب  فيتا  القصاء  المجموعة  بقية 
من  مفزعة  غريبة  بممارسات  اتهامهم  إلى 
اساليب  باستعمال  كلوب  فيتا  ادارة  طرف 
قذرة ال تمت لكرة القدم و ال للرياضة بصلة 
كرش الغرف التى تحل بها االندية التى تواجهه 
سواًء فى البطولة المحلية أو االفريقية بالغاز 
من  دقائق  بضع  قبل  االعصاب  يهدى  الذى 
وتفننه  الفندق  فى  المكيفات  عبر  المباريات 
االندية  مع  القذرة  االساليب  استعمال  في 
العالم  كأس  ينال  بأن  لرئيسه  سعيا  االخرى 
البطولة  نيل  وأولها  الطرق  بشتى  لالندية 
الحالية ومن ثم التواطؤ مع اندية كبيرة حتى 

يصل إلى مبتغاه.
ويبدو ان مازمبي بدوره لم يغفر لفيتا كلوب 
االندية  بطولة  من  السابق  فى  إخراجه 
االفريقية فى موسم 2012 والتى ابعد منها 
ممثل مدينة لوممباشى من دور الثمانية بعد 
القدم  لكرة  االفريقى  االتحاد  اكتشف  ان 
فى  يلعب  كان  الذى  العبيه  ألحد  التزوير 
الرجاء  نادى  فيه  وقدم  الدورىالتونسى 
ان  بعد  الحال  على  كسبها  شكوى  البيضاوى 
اتضح ان الالعب تبقى له عدد من الشهور مع 
مازمبي  أن  باعتبار  تونس،  فى  السابق  ناديه 
يتهم ادارة فيتا كلوب من مد النادى المغربى 
مقابل  الالعب  بشكوى  تتعلق  التى  باالوراق 

مبلغ مالي.
كل هذا ينبئ بمقابلة لحساب الجولة األخيرة 
الكنغوليين محفوفة  الفريقين  بين  للمجموعة 
بمخاطر أمنية قد يكون لخروجها عن السيطرة 
تأثير مباشر على مكان خوض االدوار القادمة، 
بنفس  الفريقين  بين  مقابلة  آخر  أن  و  خاصة 
انتهت  قد   2014 ماي  في  كنشاسا  ملعب 
أحداث  اثر  الملعب  في  مشجعا   18 بوفاة 
تتهدد  التي  المخاطر  أن  كما  مأساوية. 
من تأتيهم  ال  قد  الكونغوليين  الفريقين 

مكاتب الكاف فحسب بل إن اروقة المنظمة 
ضربة  تسدد  أن  يستبعد  ال  للصحة  العالمية 
موجعة للفريقين خالل بقية األيام، بحرمانهما 
أبطال  رابطة  نهائي  نصف  لقاءي  خوض  من 
إلى  مقابلتيهما  ونقل  القواعد،  داخل  إفريقيا 
"إيبوال"  فيروس  تفشي  بسبب  محايد،  بلد 
تزايدا  تعرف  وفيات  من  خّلفه  ما  مع  القاتل 
هي  إفريقيا  غرب  منطقة  كانت  وإن  مرعبا، 
األخرى  الجهات  من  غيرها  دون  تضّررا  األكثر 
أعلنت  قد  "الكاف"  ان  حيث  السمراء  للقارة 
سيراليون  منتخبي  بأن  لها  بيان  أحدث  في 
ضربة  سيخوضان  نيجيريا  و  كوناكري  وغينيا 
 2015 إفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  انطالقة 
في بلد محايد. وإذا كانت نيجيريا معنية بهذا 
تنتقل  أن  يستبعد  ال  فإنه  المميت،  الوباء 
البلد  الديموقراطية  الكونغو  إلى  العدوى 
الذي ال يبتعد كثيرا عنها من الناحية الجغرافية.

ومهما كانت نتيجة مباراة اليوم فإنها ستحدد 
انتظار  في  المجموعة  في  الفريقين  ترتيب 
الغريمين  بين  الكونغو  مباراة  مصير  تحديد 
الذين لم يحسما بعد مسألة تصدر المجموعة. 
سيدفع  النهائي  النصف  الدور  فإن  وبالتالي 
بكل من النادي والصفاقسي ونادي سطيف 
في مغامرة على جزئين تدور إحدى حلقاتها في 
الترشح  ورقة  على  للمنافسة  إفريقيا  أدغال 

للدور النهائي.
كونغولية/مغاربية  منافسة  بانتظار  اذن  نحن 
عن  تسفر  أن  نأمل  نهائي،  النصف  الدور  في 
لقاء  ليكون  النهائي  الدور  إلى  ناديينا  ترشح 
الكرة  تفوق  يجسم  جزائريا  تونسيا  نهائيا 

المغاربية وزعامة األكحل واألبيض إفريقيا.
وعلى أمل أن يعاد هذا اللقاء ثانية في الدور 
في  طيبة..  متابعة  لكم  النهائي...نتمنى 

اجواء...خاوا خاوا.

أن  بعد  لقائهما  الفريقان  اليوم  يخوض  و  
الملعب  أبواب  وفتح  الفريق  استقبال  بحسن 

للضيوف من المتفرجين.

المجموعة الثانية – المجموعة المغاربية
من  متفوقين  خرجا  والوفاق  الصفاقسي 
مجموعة مغاربية شاركهم فيها كل من الترجي 
الرياضي التونسي وأهلي بن غازي الليبي.  و 
في  االسوء  هي  مشاركة  لألول  كان  إلن 
داخلية  ألسباب  المجموعات  بدوري  تاريخه 
كان  الليبي  الفريق  فإن  إدارية،  و  فنية 
ملعبه  خارج  المنافسة  للفرق  إلستقباله 
الترشح،  أمل  في  لتفريطه  الرئيسي  السبب 
حيث حسمت االمور خالل لقاءاته مع سطيف  

والسي اس اس حين استقباله اياهما بتونس 
العاصمة يخوض اليوم فريقان مغاربيان اللقاء 
رابطة  لكأس  المجموعات  دور  من  األخير 

األبطال اإلفريقية .
إستهل كل منهما لقاء الدوري المحلي بلقاء 
بالنجم  الديار جمع الصفاقسي  كالسيكو خارج 
نتيجة  إلى  كالهما  آل  باألتحاد  والسطايفي 
بفترة  يمران  الفريقان  فإن  وعموما  التعادل. 
عدة  في  التفريط  في  تتمثل  نوعية  انتقال 
كامل  وتغيير  للسطايفي  بالنسبة  العبين 
خالل  للصفاقسي  بالنسبة  الفني  اإلطار 
الصائفة. غير أنه ال نعتقد بأنها ستكون حاجزا 
للدوري  القادمة  األدوار  في  تميزهما  دون 

في حوار أخوي زاده ترشح كالهما منذ الجولة 
القبل األخيرة طابعا إحتفاليا وأخويا.

الفوارة، ضيف مدينة صفاقس وفريق  فريق 
عاصمة الجنوب تجمعهما عديد نقاط التشابه، 
مرورا  واألبيض  األسود  الفريقين  بلون  بداية 
بكل  به  عرفا  الذي  والفرجوي  المميز  بالطابع 
النضالي  بالتاريخ  مرورا  والجزائر  تونس  من 

والحاضر الثوري ضد التهميش للمدينتين.

في  أولى  مناسبة  الفريقين  الحباء  كان  وقد 
إلعطاء  الذهاب  لقاء  خالل  سطيف  مدينة 
بدأت  المغاربية،  القدم  لكرة  جميلة  صورة 
الجزائري  الفريق  مسؤولي  من  راقية  بحركة 
الدخول  الصفاقسي من  النادي  أحباء  بتمكين 
به  قام  الذي  االحتفالي  المهرجان  ثم  مجانا 
األحباء من الفريقين بالمدارج وصوال إلى تلك 
اللقطة التاريخية التي قام بها جمهور الفريقين 
أهازيج  وإنشاده  واحد  مدرج  في  بالتحامه 

الفريقين بصفة مشتركة.
ونأمل اليوم أن تدور مقابلة الجولة األخيرة من 
الرياضي  اإلطار  نفس  في  المجموعات  دور 
واألخوي. وقد قامت إدارة النادي برد الجميل 






