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نابليون بونابرت
https://bit.ly/2R5TwhO المصدر:

 Napoleone di :؛ وبا�يطاليةNapoléon Bonaparte I :ول (بالفرنسية	نابليون بونابرت ا
Buonaparte) هو قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك إيطاليا وإمبراطور الفرنسيين، عاش 
حكم  عشر.  التاسع  القرن  من  العشرينيات  عقد  أوائل  وحتى  عشر  الثامن  القرن  أواخر  خالل 
فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصًال عاًما، ثم بصفته إمبراطوًرا في العقد ا	ول 

من القرن التاسع عشر، حيث كان 	عماله وتنظيماته تأثيًرا كبيًرا على السياسة ا	وروبية.
ُولد نابليون في جزيرة كورسيكا 	بوين ينتميان لطبقة أرستقراطية تعود بجذورها إلى إحدى 
النبيلة. ألحقه والده "كارلو بونابرت"، المعروف عند الفرنسيين باسم  عائالت إيطاليا القديمة 
"شارل بونابرت" بمدرسة بريان العسكرية. ثم التحق بعد ذلك بمدرسة سان سير العسكرية 
العلوم  في  فقط  ليس  رفاقه،  على  باهًرا  تفوًقا  أظهر  المدرستين  وفي  الشهيرة، 
روائع  على  اطلع  دراسته  وخالل  والجغرافيا.  والتاريخ  ا¼داب  في  أيًضا  وإنما  العسكرية 
المبادئ  ودعاة  أصحاب  من  كانوا  حيث  وجّلهم،  فرنسا  في  عشر  الثامن  القرن  كّتاب 
الحرة. فقد عرف عن كثب مؤلفات فولتير ومونتسكيو وروسو، الذي كان أكثرهم أثًرا 

في تفكير الضابط الشاب.
سالح  في  أول  مالزم  برتبة  وُعين  ١٧٨٥م  سنة  في  وتخّرج  الحربية  دروسه  أنهى 
فرصة  له  أعطيت   ١٧٩٥ سنة  وفي  الملكي.  الفرنسي  للجيش  التابع  المدفعية 
الظهور، ليبرز براعته 	ول مرة في باريس نفسها حين ساهم في تعضيد حكومة 
العناصر  تساعدهم  الملكيون،  بها  قام  التي  المظاهرات  على  القضاء  وفي  ا�دارة 
أن  توجه  ضد  الحكومة  هذه  ودعم   ١٧٩٧ سنة  في  عاد  ثم  والرجعية.  المحافظة 
تكون فرنسا ملكية دستورية فبات منذ هذا التاريخ السند الفعلي لها ولدستور سنة 
إليه  عهدت  عندما  ا	ولى،  الفرنسية  الجمهورية  عهد  خالل  بونابرت  نجم  بزغ   .١٧٩٥
المنقضة  الدول  ائتالف  ضد  موجهتين  عسكريتين  حملتين  بقيادة  ا�دارة  حكومة 
حكومة  منها  بدًال  وأنشأ  ا�دارة  حكومة  بعزل  قام   ،١٧٩٩ سنة  وفي  فرنسا.  على 
مؤلفة من ٣ قناصل، وتقّلد هو بنفسه منصب القنصل ا	ول؛ ثم سعى في إعالن 
الفرنسي.  الشيوخ  مجلس  من  بإعالن  سنوات   ٥ بعد  هذا  له  وتم  إمبراطوًرا  نفسه 
خاضت ا�مبراطورية الفرنسية نزاعات عّدة خالل العقد ا	ول من القرن التاسع عشر، 
أوروبا.  في  العظمى  القوى  جميع  فيها  ودخلت  النابليونية،  الحروب  باسم  ُعرفت 
قاتلتها،  التي  الدول  جميع  على  العهد،  ذلك  في  باهرة  انتصارات  فرنسا  أحرزت 
وجعلت لنفسها مركًزا رئيسًيا في أوروبا القارية، ومّدت أصابعها في شؤون جميع 
في  الفرنسي  التدخل  نطاق  بتوسيع  بونابرت  قام  حيث  تقريًبا،  ا	وروبية  الدول 
وتنصيب  الدول،  بعض  مع  تحالفات  خلق  طريق  عن  ا	وروبية  السياسية  المسائل 

بعض أقاربه وأصدقائه على عروش الدول ا	خرى.
حيث  بونابرت،  حظوظ  في  تحول  نقطة  ١٨١٢م  سنة  لروسيا  الفرنسي  الغزو  شّكل 
لم  جسيمة،  ومادية  بشرية  وخسائر  بأضرار  الحملة  خالل  الفرنسي  الجيش  أصيب 
قّوات  هزمت   ،١٨١٣ سنة  وفي  ذلك.  بعد  أخرى  مرة  به  النهوض  من  نابليون  ُتمكن 
االئتالف السادس الجيش الفرنسي في معركة ا	مم؛ وفي السنة الالحقة اجتاحت 
هذه القّوات فرنسا ودخلت العاصمة باريس، وأجبرت نابليون على التنازل عن العرش، 
على  ليتربع  وعاد  سنة،  من  أقل  بعد  منفاه  من  بونابرت  هرب  ألبا.  جزيرة  إلى  ونفوه 
عرش فرنسا، وحاول مقاومة الحلفاء واستعادة مجده السابق، لكنهم هزموه شر 
بعد  بونابرت  استسلم  ١٨١٥م.  عام  من  يونيو  شهر  خالل  واترلو  معركة  في  هزيمة 
البريطانية،  المستعمرة  هيالنة،  القديسة  جزيرة  إلى  نفوه  الذين  للبريطانيين،  ذلك 
أن وفاته  نابليون  الست ا	خيرة من حياته. أظهر تشريح جثة  السنوات  حيث أمضى 
جاءت كنتيجة �صابته بسرطان المعدة، على الرغم من أن كثيًرا من العلماء يقولون 

بأن الوفاة جاءت بسبب التسمم بالزرنيخ.
العالم،  حول  الحربية  المدارس  من  العديد  في  العسكرية  نابليون  حمالت  ُتدّرّس 
أعاد  جبارا  طاغية  معارضوه  يراه  حيث  حوله،  منقسمة  ا¼راء  أن  من  الرغم  وعلى 
مغامرات  ودخل  أسرته  على  وا	لقاب  المناصب  ووزع  المبراطورية  الحكومة 
عسكرية دمرت الجيش، فإن محبيه يرونه رجل دولة وراعًيا للحضارة، إذ ُينسب إليه 
القانون المدني الفرنسي، المعروف باسم قانون نابليون، الذي وضع ا	سس ا�دارية 
واالنتداب  لالستعمار  خضعت  التي  والدول  الغربية،  أوروبا  دول  لمعظم  والقضائية 

الفرنسي في العصور الالحقة.



٢

أخبار العالم

إن  خامنئي،  علي  ا�سالمية  للجمهورية  ا	على  المرشد  قال 
هدف الخطة ا	ميركية للسالم في الشرق ا	وسط هو "محو 
الهوية الفلسطينية" وذلك أثناء لقائه لوفد من حركة حماس 

الفلسطينية.
ا	ميركي  الرئيس  وصهر  مستشار  كوشنر  جاريد  ويسعى 
بأنها  يصفها  التي  السالم  خطة  تنفيذ  إلى  ترامب  دونالد 
االقتصاد  في  دوالر  مليار   ٥٠ ستضخ  والتي  القرن"  "فرصة 

الفلسطيني.
لقائه وفدا من حماس في  أثناء  الخطة  وانتقد خامنئي هذه 
السياسي  المكتب  رئيس  نائب  العاروري  صالح  برئاسة  طهران 

لحماس.
الهوية  محو  هو  الخطيرة  الخطة  هذه  من  "الهدف  وقال 
الفلسطينية، وينبغي التصدي لهذه القضية ا	ساسية، وعدم 

السماح باستخدام المال لمحو الهوية الفلسطينية".
الفلسطيني  الشعب  يشعر  أن  هو  ا¼خر  "السبيل  أن  وأضاف 
الفلسطينيون  كان  الماضية  القليلة  ا	عوام  ففي  بالتقدم. 
يناضلون بالحجارة، لكنهم اليوم مجّهزون بالصواريخ الدقيقة 

بدل الحجارة"، بحسب الموقع الرسمي للمرشد ا	على.
بارزين  إيرانيين  ومسؤولين  العاروري  بين  الثاني  اللقاء  هو  وهذا 

خالل شهر تقريبا.
وزير  مع  محادثات  العاروري  أجرى  حزيران/يونيو   ١٧ وفي 
على  واتفقا  بيروت،  في  علوي  محمود  ا�يراني  االستخبارات 

"مواجهة أخطار" الخطة ا	ميركية.
الناتجة  والمخاطر  التحديات  "مواجهة  ضرورة  على  اتفقا  كما 
عن إصرار الحكومة ا	ميركية على فرض" ما يسمى بـ "صفقة 

القرن"، بحسب وكالة إرنا لÜنباء.
عنها  يكشف  لم  التي  السالم  خطة  الفلسطينيون  ورفض 
سافر  بشكل  منحازة  ترامب  سياسات  إن  ويقولون،  كاملة، 

لمصلحة إسرائيل.

تحذيرية  طلقات  أطلقت  أنها  الثالثاء،  الجنوبية،  كوريا  أعلنت 
فوق  الجوي  مجالها  خرقت  روسية  حربية  طائرة  باتجاه 
ساحلها الشرقي، محذرة من أن ردها سيكون أقوى بكثير في 

حال تكرار ذلك.
الجنوبي،  الكوري  الجوي  المجال  انتهاك  موسكو  ونفت 
موضحة أن طائرات تابعة لها قامت بعمليات مقررة في المياه 

الدولية.
الكوري  الجيش  أركان  رئاسة  في  رسمي  مسؤول  وقال 
الكوري  الجوي  المجال  خرقت  الروسية  الطائرة  الجنوبي،إن 
إرسال  إلى  الجنوبية  الكورية  الجوية  القوات  دفع  مما  مرتين، 

طائراتها، وإطالق طلقات تحذيرية باتجاهها.
وأوضح أن المرة ا	ولى سجلت بعيد الساعة التاسعة (منتصف 
ليل االثنين الثالثاء) واستمرت ثالث دقائق. وتابع المصدر نفسه 
الجوي  المجال  واخترقت  ساعة  نصف  بعد  عادت  الطائرة  أن 

	ربع دقائق هذه المرة.
وردا على ذلك، أرسلت القوات الجوية عددا من طائرات "إف-١٥

ضوئية  قنابل  وأطلقت  الطائرة،  العتراض  و"إف-١٦كي"  كي" 
لتحذير الطائرة بعد توجيه رسالة إلى طاقمها.

فيها  تنتهك  التي  ا	ولى  المرة  إنها  نفسه  المسؤول  وقال 
أن  موضحا  الجنوبي،  الكوري  الجوي  المجال  روسية  طائرة 

الجيش يحقق في هذه المسألة.
وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الحادث وقع بالقرب من جزر 
دودكو الصغيرة المتنازع عليها بين كوريا الجنوبية التي تسيطر 
وهذا  تاكيشيما.  وتسميها  بها  تطالب  التي  عليها،واليابان 
الحادث هو ا	ول من نوعه منذ انتهاء الحرب الكورية في ١٩٥٣.

وعلق مستشار ا	من القومي الكوري الجنوبي شونغ إيو وونغ 
بغضب على الحادث. وقال، إنه ستكون هناك عواقب خطيرة 
إذا تكرر مثل هذا االنتهاك في رسالة واضحة إلى ا	مين العام 

لمجلس ا	من الروسي.

طلقات تحذيرية باتجاه طائرة 
حربية روسية

https://bit.ly/2LLtdyY المصدر:

خامنئي: المقترح يهدف إلى 
"محو هوية فلسطين"

https://bit.ly/311PBYv المصدر:



مزيد  إلى  أدى  ما  محتوياتها،  لحساسية  نظرا  الطرود  على  الرقابة 
من الضغط على كوادر المركز.

الفترة  خالل  المركز  معها  تعامل  التي  القضايا،  أن  إلى  وأشار 
الماضية، هي المخدرات بجميع أنواعها وا	دوية المقلدة والسجائر 
المساعدة  والمواد  والهرمونات  الغذائية  والمكمالت  ا�لكترونية 
ا	من  على  خطرا  جميعها  تشكل  والتي  المتفجرات،  لصناعة 

المجتمعي.

حماية  و  ا	مني  الهاجس  هو  ا	كبر  التحدي  أن  أبوعليم  وبين 
المجتمع من هذه ا¼فات ا	مر الذي قابله موظف الجمارك بحرفية 
المطار،  في  العاملة  ا	منية  ا	جهزة  جميع  مع  بالتعاون  كبيرة، 

وتركيب أجهزة "اكس راي" متطورة كبيرة.

التي  الصالحيات  جميع  المركز  منحت  الجمارك  إدارة  أن  إلى  وأشار 
أن  موضحا  معامالتهم،  بإنجاز  وتسرع  المواطنين  على  تسهل 
عليها  التخليص  يتم  الجمارك  دائرة  في  العالقة  ذات  البيانات 
بموجب التفويض من إدارة الجمارك، أما عدا ذلك فيكون متطلبات 
والمقاييس  والمواصفات  والطاقة  الزراعة  كوزارة  ا	خرة  للدوائر 

والغذاء والدواء.

الشهور  بلغت خالل  للمركز  الجمركية  الحاصالت  أن  أبوعليم  وببن 
تم  التي  والبيانات  دينار  مليون   ٨٣ الحالي  العام  من  ا	ولى  الستة 
إنجازها ٨٨ ألف بيان شملت جميع أنواع التجارة، فيما بلغت قضايا 
ألف   ٢٢٤ بلغت  ورسوم  غرامات  عليها  ترتبت  قضية   ٦٥٣ التهريب 

دينار.

وأوضح أن كادر جمرك مطار التخليص تمكن من إحباط العديد من 
والمقلدة،  الممنوعة  المواد  من  مختلفة  	نواع  التهريب  محاوالت 
مثل  المجال،  هذا  في  العالمية  ا	ساليب  أحدث  اتباعه  خالل  من 
المخاطر  وتحليل  للبضائع  الممنهج  واالستهداف  االنتقاء  عمليات 
دون المساس بالدور الكبير الذي تقوم به الدائرة لتشجيع االستثمار 

وتسهيل حركة التجارة.

٣

أخبار العالم

قال مدير مركز جمرك مطار الشحن "التخليص" مفلح أبوعليم، إن 
 ١٥٠ االلكترونية فاقت  التجارة  ا	ردنيين عن طريق  حجم مشتريات 
الضرائب  من  ا�عفاء  حجم  بلغ  فيما  الماضي،  العام  دينار  مليون 

والرسوم الجمركية ١٠٠ مليون من إجمالي هذه التجارة.

وأضاف أن هذه التجارة ا�لكترونية "أصبحت تشكل جزءا رئيسيا من 
الضرائب  من  الكبير  ا�عفاء  قيمة  وأن  ا	ردنية  التجارة  هيكل 
وانخفاض  جهة،  من  الدولة  إيرادات  على  ينعكس  لها  والرسوم 
بالكميات  االستيراد  عن  التجار  �حجام  أخرى،  جهة  من  الصادرات 
ا�لكترونية،  التجارة  تتمثل بهذه  المعهودة لوجود منافسة قوية 
كذلك،  والرسوم  عليها  المخلص  البيانات  أعداد  انخفاض  وبالتالي 
الضرائب  من  المتأتية  الحكومة  إيرادات  تراجع  إلى  إضافة 

المفروضة على مبيعات التجار ا	ردنيين".

وبين أبوعليم أن ا	دوية استحوذت على النسبة ا	كبر من مجموع 
مشتريات التجارة ا�لكترونية بنسبة ١٥٪، في حين حلت ا	لبسة في 
ا	جهزة  على  ا¼خرى  المشتريات  وتوزعت   ٪١٠ بنسبة  الثانية  المرتبة 
ومستحضرات  والعطور  والساعات  وا�كسسوارات  الكهربائية 

التجميل والمكمالت الغذائية.

المتوقع  ا�لكترونية تتضاعف بشكل، ومن  التجارة  أرقام  إن  وقال 
أن تتجاوز ٢ مليار دينار خالل العامين المقبلين.

وضعت  العالقة  ذات  والجهات  الجمارك  دائرة  أن  أبوعليم  واوضح 
مسودة مشروع تنظيمي للتجارة ا�لكترونية تؤطره أسس قانونية 
ويعمل  المستهلك  ومصلحة  ا	ردنية  التجارة  مصلحة  بين  يراعي 
وتوسعته  الطرود  استقبال  ومكان  العمل  بيئة  تحسين  على 

وإضافة أجهزة حساسة لفحص الطرود البريدية.

وكشف عن أن دائرة الجمارك قدمت مشروع قانون لرئاسة الوزراء 
يقضي بفرض رسوم جمركية على التجارة ا�لكترونية.

وحول أداء المركز، بين أبو عليم، أن المركز يعتبر بوابة ا	ردن الجوية 
للتخليص على البضائع والطرود، حيث تطور عمله بفرض مزيد من 

150 مليون دينار
مشتريات عبر التجارة

ا¦لكترونية
https://bit.ly/2Kdh7vl المصدر:



رائعة  وإحصائيات  أرقاما  محرز  رياض  الجزائري  الدولي  الالعب  حقق 
في  به  التحق  الذي  سيتي  مانشستر  فريقه  مع  له  موسم  أول  في 
جنيه  مليون   ٦٠ بلغت  قياسية  صفقة  مقابل  الماضي  الصيف 
استرليني، وبالرغم من أن الموسم الذي خاضه محرز لم يكن مثاليا 
على كل المستويات، بعد أن عانى طويال على كرسي االحتياط، إال أن 
تتويج  في  ساهم  أن  بعد  إليه،  بالنسبة  جدة  سعيدة  كانت  النهاية 
فريقه بلقب الدوري االنجليزي الممتاز في أخر جولة من البطولة بعد 
أرقاما  الجزائري  الدولي  ودّون  ليفربول،  الغريم  مع  شرس  صراع 
واحصائيات رائعة ال تعكس تماما وضعه كخيار ثانوي في حسابات 
في  العبه  أقصى  الذي  غوارديوال  ومدربه  لـ“السيتي“،  الفني  الطاقم 
أخر مباراة  ثمينة خالل  أن يمنحه هدية  ا	خيرة قبل  الست  المباريات 
أما برايتون بعدما دفع به في التشكيلة ا	ساسية، ورد محرز الجميل 
في  فريقه  تقّدم  في  ساهم  إذ   ،١/٤ العريض  الفوز  في  بمساهمته 
فريقه  يمنح  أن  قبل  البورت،  إمريك  لزميله  تمريرة  عبر   (١/٢) البداية 

هدف ا	مان وا�طمئنان بطريقة غاية في الروعة.
التهاني على  الممتاز، تهاطلت  الدوري االنجليزي  تتويجه بلقب  وبعد 
لكرة  االفريقي  لالتحاد  الرسمي  الحساب  نشر  حيث  محرز،  رياض 
القدم ”الكاف“، على موقع التواصل االجتماعي ”تويتر“ تهنئته لالعب 
في  ا	لقاب  بأغلى  تتويجه  محرز  لرياض  كتب:“هنيئا  إذ  الجزائري، 
انتظارك في كاس أمم إفريقيا بمصر“، كما قام  إنجلترا، ونحن في 
عدد من الالعبين الجزائريين بتهنئة رياض محرز على اللقب المحقق، 
على غرار القائد ا	سبق لـ“الخضر“ مجيد بوقرة، الذي نشر صورة محرز 
بموقع  الرسمية  صفحته  على  برايتون  أمام  بهدفه  يحتفل  وهو 
”أنستغرام“، وكتب معها:“فخور بك“، كما وجه  االجتماعي  التواصل 
لمحرز،  أيضا  تهنئة  رسالة  بلكاالم  السعيد  السابق  الدولي  المدافع 

وكتب فيها“مبروك أخي رياض محرز على نجاحك المستحق“.

٤

يحاول نادي يوفنتوس ا�يطالي، استغالل العالقة السيئة بين إدارتي 
برشلونة ا�سباني وباريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ا�نقضاض 

على صفقة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا.
ويكثف نادي برشلونة ا�سباني من محاوالته �عادة نيمار مجددا إلى 
قلعة "كامب نو" فى الوقت الذى يرغب فيه الالعب بالخروج من ناديه 

الباريسي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" ا�سبانية، أن يوفنتوس 

يرغب في استغالل الظروف للتعاقد مع نيمار دا سيلفا
وبليز  ديباال  بتقديم  يوفنتوس  من  عرض  عن  الصحيفة  وكشفت 
ماتويدي للنادي الفرنسي، با�ضافة لمبلغ مالي كبير، مقابل التعاقد 

مع نيمار، حيث يهتم النادي الباريسي بعودة العبه السابق ماتويدي.
باريس سان جيرمان يعلم جيدا ان نيمار ال  إلى أن  وأشارت الصحيفة 
يريد االستمرار مع فريقه، لكنهم ال يريدون بيعه إلى برشلونة بسبب 
العالقة المتوترة بين إدارة كل نادي، على خلفية ما حدث في صيف 

٢٠١٧ بتعاقد باريس مع الالعب البرازيلي مقابل ٢٢٢ مليون يورو.
منذ  الغائب  أوروبا  أبطال  دوري  لقب  تحقيق  في  يوفنتوس  ويرغب 
أبرز  من  مجموعة  حاليا  يضم  حيث  النادي،  خزائن  عن  كبيرة  فترة 

العبي العالم على رأسهم كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس يعرض ديباال + ماتويدى 
ومبلغ مالى للتعاقد مع نيمار

https://bit.ly/2KaEx4w المصدر:

محرز يحقق أرقاما رائعة في 
موسم ”التناقضات“

https://bit.ly/2W6YFNa المصدر:



٥

كأس ا�مم االفريقية:
الجزائر تتوج بلقب البطولة بعد فوزها على السنغال 1-0

https://bbc.in/2OuJD0W المصدر:

٣٨ في المئة للجزائر.
وسادت بعد إعالن الفوز أجواء احتفالية في عدد من المدن الكبرى 

في الجزائر وفي فرنسا، السيما العاصمة باريس ومدينة مارسيليا.
وخرج مشجعو المنتخب الجزائري في شوارع باريس لالحتفال بهذا 
المشهد في  السيارات، وتكرر  وأبواق  الصافرات  الفوز مستخدمين 
ومارسيليا،  ليون،  مدن  في  باللقب  الجزائر  بفوز  تحتفي  تجمعات 

وليل، وستراسبورغ.
جماهير  حث  الجزائر،  لمنتخب  الفني  المدير  بلماضي،  جمال  وكان 
على  الحفاظ  على  باللقب،  الفوز  قبل  فرنسا،  في  الجزائرية  الكرة 
ا	مم  كأس  بلقب  الفوز  في  المنتخب  فشل  حال  في  النظام 
نهائي  في  السنغالي  منتخب  على  فوزه  حال  في  أو  ا	فريقية 

البطولة.
وقال بلماضي: "البد أن نحترم البالد التي نعيش فيها".

مشجعي  بعض  بين  اندلعت  واشتباكات  شغب  أعمال  وكانت 
في  الشانزيليزيه  شارع  في  الفرنسية  والشرطة  الجزائريين  الكرة 
باريس، وفي مارسيليا وليون حولت ا	جواء االحتفالية بتأهل الجزائر 
نيجيريا  على  الفوز  بعد  ا	فريقية  ا	مم  كأس  بطولة  لنهائي 
 ٣٠٠ حوالي  شملت  اعتقاالت  حملة  إلى  هدف  مقابل  بهدفين 

شخصا من مشجعي الفريق الجزائري.

فاز منتخب الجزائر لكرة القدم بكأس ا	مم ا	فريقية بعد التغلب 
القاهرة  ملعب  على  النهائية  المباراة  في  السنغال  منتخب  على 

الدولي من نسخة ٢٠١٩ من البطولة ا	فريقية.
وحسم المنتخب الجزائري فوزه بهدف واحد أحرزه الالعب بغداد 
بو نجاح في الدقيقة الثانية من المباراة، ولم يستطع السنغاليون 

تحقيق التعادل طوال شوطي المباراة.
وُعد هذا الهدف الجزائري من أسرع أهداف المباريات النهائية في 
إلى  بونجاح  الجزائري  الهداف  لينضم  ا	فريقية،  البطولة  تاريخ 
ا	مم  كأس  نهائي  في  ا	هداف  أسرع  سجلوا  الذين  الالعبين 
ا	فريقية، كالالعب المصري محمد دياب العطار في مرمى إثيوبيا 
الجزائر  مرمى  في  أوديغبامي  باتريك  والنيجيري   ١٩٥٧ نهائي  في 

في نهائي نسخة ١٩٨٠.
واستعاد المنتخب الجزائري بعد هذا الفوز لقب بطل كأس ا	مم 

ا	فريقية بعد ٢٩ عاما من حصوله عليه.
هدف  بعد  التعادل  هدف  لتحقيق  السنغالي  المنتخب  وجاهد 
الجزائر المبكر الذي أربك صفوفه، لكنه فشل في اختراق الدفاعات 

الجزائرية الُمحكمة.
نصيب  من  ا	ول  الشوط  مدار  على  الكرة  على  االستحواذ  وكان 
السنغال، إذ سجلت نسب االستحواذ ٦٢ في المئة للسنغال مقابل 
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