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Morel sy Mathyas, anisan’ireo hanatevina ny Barea 
any Ethiopia.

Lalaina Nomenjanahary na i Bôlida, anisan’ny mpilalao 
malagasy tsy ho tazana amin’ity lalao ity.

LALAO AMiN’i EtHiOPiA SY NigEr

Hiova endrika ny ekipan'ny Barea

Na dia nambaran’ny mpa-
nazatra Nicolas Dupuis
tao anaty pejy tambazo-
trany aza, fa tsy nave-
lan'ny klioba hilalaovany
hiatrika ny fifampivon-
droana miaraka amin'ny
Barea aza ny kapiteny,
Anicet Abel, sy ireo mpila-
lao tompon-toerana maro
hafa milalao any Frantsa
dia noho ny teny nale-
fan’ny Fifa tany amin’ireo
klioba, hilalaovan’ireo
mpilalao Afrikana mila ra-
vinahitra any “Europe”, ny
tokony hamelan’izy ireo
malalaka ireo mpilalao
baolina kitra ao aminy ha-
monjy ny ekipam-pire-
nena niaviany tsirairay
avy dia fantatra fa ho avy
any Ethiopie ihany fa
amin’ny alatsinainy 22

martsa 2021 ho avy izao i
Jérémy Morel sy i Ma-
thyas Randriamamy mila-
lao any Frantsa. Ireo
mpilalao hafa ao anatin’ny
delegasiôna Malagasy dia

fantatra fa hanainga eny
Ivato rahampitso alahady
alina hihazo an’i Addis
Abeba, ka fiaramanidina
manokana “Ethiopian Air-
lines” nofain’ny fitondram-

Orange Pro League Malagasy 2020-2021

Lalao tokana no hatao anio sabotsy

Barea hiatrika an’i Ethiopie

Ho avy hilalao ihany i Morel sy i Mathyas

Lalao tokan’ny vondrona
“Conférence Sud”, tara ta-
min’ny andro voalohan’ny
fifaninanana, tokony ho
natao tamin’ny 09 sy 10
janoary 2021 lasa teo
ihany no ho tanterahina

NY VALOSOA sy Mahaliana

Ny tanànan’i Maevaranohely, 
any amin’ny distrikan’i Boriziny,

faritra Sofia

Saka fo  Ny Va loso a  

Henomby sy voanemba indray no laoka amin’ny Sa-
kafo eto amin’ny gazetinao androany. Azo atao ket-
saketsa izany, azo atao rony koa. Dia mazotoa
homana tompoko.

NY VALOSOA sy Mahasoa

Ny soa azo avy amin’ny 
voankazo paoma

Ny tanànan’i Maevaranohely, any amin’ny distrikan’i
Boriziny faritra Sofia indray no Mahaliana eto amin’ny
gazetinao androany. Renivohitry ny kaominina Maeva-
ranohely ity tanàna ity. Any amin’ny faritra afovoany an-
drefan’ny faritra Sofia no misy azy. Mbola azo lazaina
ho iva toerana ihany ity tanàna ity, satria 85 m ny haa-
vony miohatra amin’ny ranomasina. Tantsaha mpam-
boly sy mpiompy ny mponina any an-toerana. Vokatra
any ny vary sy ny haninkotrana isan-karazany.

Ny soa azo avy amin’ny voan-
kazo paoma indray no Mahasoa
eto amin’ny gazetinao an-
droany. Anisan'ny voankazo
tsara tokoa ny paoma. Mitobaka
izy eny an-tsena amin’izao fotoana. Tsara koa raha ho-
hanina miaraka amin'ny hodiny izy fa tsy voasana.
- HOMAMIADANA : Araka ny fikarohana dia fantatra fa
miaro amin'ny homamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza ny
paoma, noho ireo singa maro hita ao aminy. 
- Ahitana potassium, phosphore, sélénium, zinc, cuivre,
calcium, magnésium, fer, antioxydant, vitamine C ny
paoma. Noho izany dia tsara tokoa ny mihinana azy.
- FANATANJAHANTENA : Tena tsara hoan'ny mpanao
fanatanjahantena ihany koa ny mihinana paoma bet-
saka. Ilaina foana ny mihinana azy, na mialoha, na
mandritra, na aorian'ny fanaovana fanatanjahantena,
noho izy ahitana rano betsaka ao aminy.
- FANDEVONAN-KANINA : manampy betsaka amin'ny
fizotran'ny fandevonan-kanina tokoa ny paoma. Ahi-
tana "fibre" mantsy ao aminy, izany hoe manena ny ta-
han'ny siramamy sy menaka any amin'ny rà ihany koa
izy ary tsy vitan'izany, fa manala ireo "mauvais gras",
na menaka ratsy any amin'ny rà ihany koa ny fihina-
nana paoma matetika.
- FANENAM-BATANA : ho an'ireo mpitaiza vatana dia
amporisihina mihitsy ny fihinanana paoma. Manampy
betsaka an'ireo olona te hanena vatana ny fihinanana
paoma. Noho izany dia tokony hanararaotra mihitsy
ireo olona ngeza te hanena vatana amin'ny fihinanana
paoma. Mila arahina fanatanjahantena sy fisotroana
rano betsaka ihany anefa izany.

panjakana Malagasy no
hitondra azy ireo. Hoy ny
senton’ny maro: raha
mbola tsy namidin’ny fi-
tondrana tetezamita man-
tsy ny Force One 2 Mala-
gasy! Anisan’ireo ao ana-
tin’ny delegasiôna ireo
mpilalao vaovao vao nan-
tsoin’ny mpanazatra ha-
natevin-daharana indray
ny Barea miisa 5 dia i : -
Toavina Rambeloson (Iris
Club de la Croix « France
») -Jean Claude Marobe
(Fosa Juniors Fc « Mada-
gascar ») -Mamy Gervais
Randrianarisoa (La Tam-
ponnaise « La Réunion »)
-Naina Théo Urbain
(Cosfa « Madagascar ») -
François Ranaivo (Five
Fc Madagascar)

Rainilita

anio sabotsy 20 martsa
2021, etsy amin’ny kianja
Elgeco Plus Stadium By,
amin’ny lalao baolina
kitra: Orange Pro League
Malagasy 2020-2021. Ny
fandaharam-potoana

amin’izany anio amin’ny
2h30 tolakandro: ny Aje-
saia hifandona amin’ny
CS-DFC. Marihana fa ho
fampiharana ny fepetra
noraisin’ny filan-kevitry ny
minisitra tamin’ny 17

martsa 2021 lasa teo 
dia tsy azon’ny mpijery
hatrehana izany lalao
izany, no hoe hatao “à
huis clos”.

Rainilita

M
ipetraka ny fanon-
taniana raha mbo-
la hitohy amin'ny

endriny mampalaza azy
izao ny ekipa nasionaly
Malagasy Barea, izay
tena lasa lavitra ny taona
2019 tamin'ny nahatonga-
vany teo amin'ny ampa-
hefa-dalana, na "quart de
finale" tamin'ny fifanina-
nana ho tompon-dakan'ny
baolina kitra eto afrika, na
Coupe d'Afrique des Na-
tions (CAN). Maro ao
amin'ny Barea ireo mpila-
lao matihanina avy any
ivelany, izay miasa sy mi-
velona amin'ny alalan'ny
baolina kitra anaty klioba
ary isan'izany i Bolida, na
Lalaina Nomenjanahary.
Niditra mivantana tao
anaty ny tambazotran-
tserasera ity farany nana-
zava momba ny tsy han-
draisany anjara amin'ireo
lalao fifanintsanana CAN
2022 roa sosona ho avy,
hifandonan'ny Barea
amin'i Etiopia sy i Niger.
Ny antony lehibe voalo-
hany tsy handraisany an-
jara dia vokatry ny fepetra
vao navoakan'ny fede-
rasiona iraisampirene-
nan'ny baolina kitra, na ny
FIFA, izay mametraka fa
zon'ny klioba ny tsy ma-
mela ny mpilalaony han-
dray anjara amina lalaon'
ny ekipa nasionaly. Araka
izany dia zon'ny talen'ny
klioban'ny Paris FC izay
ilalaovan'i Bolida ohatra,
ny tsy mamela azy han-
dray anjara amin'ireo

lalao roa ireo miaraka
amin'ny Barea. Mitombina
ny fanapahan-kevitra na-
taon'ity klioba ity raha rai-
sina ohatra, ny nahazo
an'i Bolida vokatry ny fa-
haratrany (voadona ny "li-
gaments croisés"), nan-
dritra ny lalao tany Côte
d'Ivoire. Voatreron'ny mpi-
tantana tao amin'ny Paris
FC i Bolida rehefa tafave-
rina tao Paris, satria sa-
lama ianao hoy izy no
niala, kanefa tsy nisy fan-
draisana andraikitra avy
amin'ny federasiona ma-
lagasy mikasika ny fitsa-
boana rehefa naratra.
Dimy volana i Bolida no
tsy afaka nilalao, ary ny
tao amin'ny Paris FC no
niantso azy isan'andro ni-
karakara sy nanontany fa-
hasalamana fa tsy nisy
olon-kafa niraharaha. Vo-
katr'izany dia lalao miisa
15 no tsy nandraisany an-
jara. Tonga tao amin'ny

klioba àry ny fiantsoana
ny alahady 7 martsa avy
amin'ny federasiona, mi-
kasika ny lalao roa ho
ataon'ny Barea any Etio-
pia sy any Niger. Nam-
piantso an'i Bolida ny
mpitantana tao amin'ny
Paris FC ary nilaza, fa tsy
hamela azy handeha. Eo
hoy izy ireo ny ezaka na-
taon'ny klioba nitsaboana
sy namerenana anao ta-
min'ny fahafahana mila-
lao, ka ny "sasany indray
ve no hiravaka ny van-
giny". Eo koa ny paika-
din'ny klioba manoloana
ny "barrage" iakarana
"Ligue 1", ka raha tafave-
rina ny 1 aprily dia tsy
afaka hiatrika ny lalao
amin'i Sochaux ny 3
aprily, noho ny fepetra
amin'ny "Covid" dia mila
hatoka-monina. Ka na teo
aza ny faniriana handray
anjara, izay am-pitiavana
feno fa tsy misy na ariary

aza raisina avy amin'ny
federasiona, dia nanaiky
izay tapaky ny klioba i Bo-
lida. Naneho ny alahelony
koa ny tenany mikasika
ny teny fanesoesoana na-
taon'ireo mpanaraka azy
toy ny hoe: "tokony hija-
nona fa efa mahazo
taona" na koa hoe "mam-
pifilafila", saingy tsy misy
mahasakana vavan'olona
araka ny efa hita andava-
nandro eny. Tamin'ny 17
martsa teo koa, dia nan-
dray fanapahan-kevitra ny
Ligue de Football Profes-
sionnel (LFP) any Fran-
tsa, fa tsy hamela ireo
mpilalaony handray an-
jara amina lalao ivelan'ny
Union Européenne man-
dritra ny volana Martsa.
Ary vao nivaoka koa ny
fepetra ara-pahasala-
mana izay mametraka ny
fihibohana manomboka
ny 19 martsa mandritra ny
iray volana. Araka izany
dia tsy handray anjara
amin'ny lalao roa mana-
raka ireo koa ry Abel Ani-
cet, Jérémy Morel, Jérô-
me Mombris sy Mathyas
Randriamamy. Miova en-
drika aloha eto araka
izany ny ekipan'ny Barea.
Mbola hiverina amin'ny
endriny nahafantarana
azy tamin'ny taona 2019
ve ny ekipa nasionaly, sa
pejy vaovao indray? Ny
ho asetrin'ity valanaretina
ity sy ny fihetsiky ny
klioba no hilaza azy ao
aoriana ao.

Ny Valosoa


