جتدون يف هذا العدد � 9صفحات عن الأخبار الدولية

�سليماين
مطلوب
يف �سيفا�س
�سبور الرتكي

مـــاجـــر ُيـــفــ ّنـد رغـبتــه
يف رئــا�ســة "الـفــــاف"
اجلـريدة الريا�ضـــية رقم
www.elheddaf.com
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� 140شـــابا مـــزدوج اجلنـ�ســية مـحــل مـتـابعـة "الـفــاف"
MCA

jsk

خـــالفـــات يف خل ّيــة اال�ستقــدامـات
و�أملـــــــا�س غــيـــــــر را�ض

الإدارة ال تفكر يف زمامو�ش وت�ؤكد
ثقتها يف بن بوط ،حديد وحمداد
حــديـــد�" :أتـط ّلع
لـفـــر�ض نفـــ�ســي
والتتويج بالألقــاب"

ESS

الــوفـاق يف مـفتــرق الطــرق..
"�إمـا �شركــة و�إمــا الـغــرق"
�سعيدي:
"�سئمنا هذه
الو�ضعية ونحن �أمام
مع�ضلة"
مطراين" :املـولــودية تفتـح
يل �أبواب املنتخب واهتمــامها
يـــ�شـــرفـــنــي"
بـــي
ّ
ت�سرح �أكرث
"�سوناطراك" لن
ّ
من  30مليارا حتى نهاية ال�سنة

دغـمــوم
يــو ّقــع مــلحــق
عقده اجلديد وميدّ د
�إىل 2023

مـــالل يــــــ� ّؤجــــل
املفاو�ضات مــع �سعدو

MCO

CSC

CRB

جـبـاري يطــالب باجلمعيـة الإ�ستثنائـية
يـــوم � 8أو 9جــــويــليــة

الـــالعبـــون يـــخـ ّف�ضـــــون الأجــــــور
بــــ  % 35وهــــريـــدة يــرفــ�ض

�أوراق دومــــا تختـلــط وكابـو�س
الإ�صـــابــات يــعـــــود

بوخليفة" :واثق من النجاح مع احلمراوة" �أمقـــران" :تخفيــ�ض الرواتـب �أقل �شيء
USMBA
يـــمكنـــنـــا القـيــــام بـــــه"

بـــــو�شــــار:
"�سنتـــ ّوج باللقــــب وخـــدمـــة
عــــام مـــا تـــروحـــــ�ش"

ولدي عقد لت�شريفه"
ليث�" :سنعود بقوة
ّ

USMA

خــــا�ســـف يف الطــريـــق الـ�صــحــيــح

ASO

بـــوزناد" :ا�ستــكمـــال املـو�سـم يعنـي
ا�سـتــمـــرار الــــعــــذاب"

�شـــريــــفـــي:
" لـــم �أتـلـــق �أي �إ�صـابــة يف احلــومــة"

وهـــاب" :ال يــمكــــن الــعــودة
فــــي هـــذه الـــظـــــروف"

�سيتيان يهـني
غـريـــزمـــان
والـــحـــــرب
ت�شتعل بينهما

اليوم سا 20:15

CABBA

غوارديوال:
"كلوب لي�س
عدوي و�سنقاتل
ّ
للفوز"

اليوم سا 21:00

الريال
يلعب مباراة
اللقب
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خملويف يفكر يف العودة على الأقدام من جنوب
�إفريقيا

باليلي يبدع حتى يف حو�ض ال�سباحة

وا�صل جنم
املنتخب
الوطني،
يو�سف
باليلي� ،صنع
احلدث
بفنياته
العالية جدا
التي �أمتع بها
اجلميع يف
املباريات ما
بني الأحياء
بوالية وهران،
�سحر باليلي
امتد �إىل �أحوا�ض
ال�سباحة هذه املرة ،حيث ان�شر " فيديو" له وهو يداعب كرة �صغرية احلجم بطريقة
رائعة جدا داخل �أحد امل�سابح رفقة �صديقه املقرب العب جمعية ال�شلف قدور بلجياليل،
والذي مرر �إىل باليلي الذي �سددها مبق�صية رائعة جدا �أكد بها �أن فنياته ال حدود لها.

هذا الزم تدوه لأوالد خرية

زفــــان ماعنـــدو�ش الزهـــر تــــع ال�صــــح

يبدو �أن الظهري الأمين
للمنتخب الوطني ،مهدي زفان� ،أ�صبح
يعاين من �سوء الطال منذ التتويج
بك�أ�س �أمم �إفريقيا� ،إذ وجد نف�سه يف
باية املو�سم اجلاري دون فريق وبقي
بعيدا عن املناف�سة ملدة ا�شهر كاملة،
وبعدها �أنقذ الو�ضع بتوقيعه مع
نادي " �سامارا" الرو�سي ،ومبا�شرة
بع التحاقه به ،توقفت املناف�سة
الر�سمية هناك ب�سبب انت�شار وباء
" كورونا" ،ومبا�شرة بعد العودة
�إىل املناف�سة �أم�س يف
مواجهة " لوكومونتيف
مو�سكو" تلقى زفان
�إ�صابة خطرية على
م�ستوى �أوتار الركبة
والتي �ستبعده لفرتة
طويلة عن املناف�سة.

�أوزناجي يلقى ت�ضامنا كبريا بعد وفاة والدته
وهو يف ال�سجن

يحيى �شريف قدرو عايل عند القبائل

رغم �أن
هداف
�شبيبة
ال�ساورة،
�سيد علي
يحيى
�شريف،
غادر
غادر ال�شاب الفرانكو جزائري �أمني غويري ر�سميا نادي �أوملبيك
�شبيبة
ليون ،ملتحقا بـ ني�س ،يف �صفقة كلفت خزائن الأخري  7ماليني �أورو،
القبائل
مع ن�سبة  15باملائة تعود �إىل "لوال" يف حال حتويله م�ستقبال ،ورف�ض
منذ
�صاحب  20عاما فكرة االنتقال على �شكل �إعارة فقط ،مف�ضال انتقال
ثمانية
نهائي نحو ني�س ،على �أمل �أن ي�أخذ فر�صته يف امل�ستقبل مع ت�شكيلة
املدرب باتريك فيريا ،علما �أن غويري �سيلعب الآن بجانب الثنائي
�سنوات
الدويل يو�سف عطال – ه�شام بوداوي وال ي�ستبعد �أن يختار اللعب
كاملة،
للمنتخب الوطني يف القريب.
بعدما
احرتف
مع نادي
"�إي�سرت الفرن�سي" قبل عودته �إىل الدوري اجلزائري من بوابة
مولودية اجلزائر� ،إال �أنه ال يزال مبحبة كبرية من
"ال�شناوة
ع�شاق ال�شبيبة� ،سواء كانوا كبارا �أو �صغارا ،بدليل
�أن جمموعة من الأطفال الذين ينا�صرون
دايرين حالة
" اجليا�سكا" ا�ستوقفوه يف والية بجاية
يف باري�س"
اللتقاط �صورة تذكارية معه ،والتي
ن�شرها يحيى �شريف يف ح�سابه
توقف املناف�سة الر�سمية منذ قرابة �أربعة �أ�شهر
على "�إن�ساتغرام" ،مبديا حمبته
والتواجد يف ديار الغربة ،مل مينع عددا كبريا من
الكبرية لهذا النادي الذي ق�ضى
�أن�صار مولودية اجلزائر من �صنع �أجواء احتفالية ال
مع �أجمل فرتاته وفتح له
يعرف �سرها �سواهم ،حيث �أ�صبح " ال�شناوة" يتجمعون
�أبواب االحرتاف بفرن�سا.
�أ�سبوعيا يف العا�صمة الفرن�سية باري�س وبال�ضبط يف �ساحة
"تروكاديرو" املحاذية لـ برج �إيفيل ال�شهري ،ويرددون الأغاين
ال�شهرية للمولودية التي �أمتعوا بها كل الفرن�سيني وال�سياح يف
عز وباء "الكورونا".

عقلي يقول � 10أيام يف جزر املالديف
قلبي يقول � 10أيام يف ماليزيا
ودراهمي يقولو �أ�شري دالعة وديرها تربد

العبو االحتاد مل ين�سوا الهجهوج

صورة اليـوم

لقي املهاجم ال�سابق
الحتاد العا�صمة،
�شبيبة القبائل وعدة
�أندية جزائرية �أخرى
"نوري �أوزناجي"
ت�ضامنا �شديدا من
كل الو�سط الريا�ضي
اجلزائري ،بعد
الفاجعة التي �أملت
وبكل عائلته ،وهي
فقدان والدته ع�شية
�أول �أم�س الثالثاء،
وهو اخلرب الذي
نزل كال�صاعقة على
�أوزناجي الذي يتواجد
يف ال�سجن منذ قرابة
�أربعة �أ�شهر ب�سبب �شجاره يف حيه بـ "�سو�سطارة" ،وهو ما زاد من
ت�أثر اجلميع بهذه الفاجعة ...من هذا املنرب نعزي عائلة �أوزناجي
بهذا امل�صاب اجللل ،راجيني من املوىل عزوجل �أن يتغمد الأم بوا�سع
رحمته ويلهمهم جميل ال�صرب وال�سلوان.

الظاهر �أن
البطل الأوملبي
اجلزائري،
توفيق خملويف،
يفكر حقا
يف الدخول
�إىل كتاب "
غيني�س"
للأرقام
القيا�سية من
�أو�سع الأبواب،
هذا بعد
التغريدة التي
ن�شرها عرب
ح�سابه الر�سمي
على "�إن�ستاغرام"
والتي كتب فيها �إنه
يفكر يف العودة �إىل
اجلزائر على الأقدام
من جنوب �إفريقيا والتي
�سافر �إليها منذ قرابة �أربع
�أ�شهر للتح�ضري لأولبياد
طوكيو ،ليجد نف�سه عالقا هناك ب�سبب غلق الرحالت اجلوية ،ون�شر خملويف
خمطط افرتا�ضي للعودة �إىل اجلزائر من جنوب �إفريقيا مرورا بـ زميبابوي،
�أنغوال ،الغابون ،نيجرييا ،النيجر ،ثم اجلزائر ،يف مدة تقدر بـ  84يوما ...فهل
�سينفذ مفخرة اجلزائر هذا املخطط على �أر�ض الواقع؟

يبدو �أن
الالعب املغرب
ال�سابق الحتاد
العا�صمة ،ر�ضا
الهجهوج ،كون
�صداقة متينة
مع كل زمالئه
ال�سابقني يف
نادي �سو�سطارة،
رغم �أنه مل
ميكث �إال مو�سما
واحدا ،بدليل
�أن عدد كبري
من الالعبني
هن�ؤوه �أم�س
مبنا�سبة عيد
ميالده ون�شروا
�صوره عرب
مواقع التوا�صل
االجتماعي ،متمنيني له حياة �سعيدة والتوفيق يف بقية م�شواره
الكروي ،ما ي�ؤكد �أنه ترك مكانه نظيفا ،خا�صة �أن اجلميع ي�شهد
ب�أخالقه الرائعة داخل وخارج �أر�ضية امليدان.

من غ�سل الأطباق وتنظيف ال�شوارع �إىل النجومية

كثري من الالعبني
مار�سوا �أعماال ب�سيطة
مبقابل مايل �صغري
جدا ،من �أجل قوتهم
وقوت �أ�سرهم ،قبل
االحرتاف والنجومية،
و�ضربوا مثاال لل�صمود
وحتدي الأو�ضاع
املزرية قبل حياة
الرفاهية التي هم
عليها الآن ،فدمييرتي
باييت كان بائع مالب�س،
فرجيل فان ديك
العب ليفربول امتهن
غ�سل الأطباق ،لوي�س
�سواريز جنم بر�شلونة
عمل يف تنظيف
ال�شوارع ،ريفالدو بائع
�صحف ،داين �ألفا�ش مزارع ،دي ماريا تغليف �أكيا�س الفحم� ،إيتو بائع
�سمك ،بيلي كان يك�سب قوته من م�سح الأحذية ،وغريهم كثري ،وكانوا
مناذج ملواطنني مكافحني قبل حياة البذخ.

بلغ النجم الأرجنتيني ،ليونيل مي�سي ،العب بر�شلونة الإ�سباين� ،إىل
الهدف رقم  700يف م�سريته مع بر�شلونة واملنتخب الأرجنتيني ،بعد
�أن �سجل يف �شباك �أتلتيكو مدريد �أول �أم�س ،عن طريق ركلة جزاء
نفذها بطريقة فنية رائعة ،يذكر �أن النجم الربتغايل " كري�ستيانو"
متكن من ت�سجيل  728هدفا حتى الآن.
لأجل تقدمي �أفكاركم و�إنتقاداتكم ،وحتى م�ساهماتكم ،الرجاء التوا�صل معنا عرب الربيد الإلكرتوين

wachkaloulyoum@gmail.com
wachkaloulyoum1@gmail.com
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03
الدحيل القطري يتحرك
من �أجل فغويل

�سليماين مطلوب يف �سيفا�س �سبور
الرتكي

يتواجد ا�سم �سفيان فغويل� ،ضمن قائمة
اهتمامات نادي الدحيل القطري ،وفقا ملا
�أكدته �صحيفة "�إ�ستاد الدوحة" ،حيث
ك�شفت �أن املغربي وليد الركراكي ،مدرب
الفريق ،يفكر مليا يف غربلة قائمة
املحرتفني الأجانب ،مع تخطيطه
جللب فغويل �إىل جانب املغربي يون�س
بلهندة ،النا�شطان معا �ضمن �صفوف
نادي غاالتا�سراي الرتكي .وكانت
تقارير �سابقة قد �أكدت حترك
نادي الغرافة القطري ف�ضال عن
الن�صر ال�سعودي من �أجل التعاقد
مع الدويل اجلزائري ،وقد قيل
وقتها �أن مطالب الأتراك من �أجل
التخلي عن جنم فالن�سيا ال�سابق ال
تقل عن  10ماليني �أورو.

ك�شفت تقارير �إعالمية تركية عن تواجد �إ�سالم
�سليماين �ضمن قائمة الأهداف الرئي�سية لنادي
�سيفا�س �سبور� ،صاحب املركز الثالث حتى الآن
يف جدول ترتيب "دوري �سوبر ليغ"� ،إذ يطمح
م�س�ؤولو الفريق الرتكي الرثي ل�ضمان خدمات
الدويل اجلزائري ،ق�صد تعوي�ض الإيفواري
املخ�ضرم هارونا كوين ،حيث �أن عقد الأخري
ينتهي بعد �أيام قليلة من الآن .وميتلك
�سيفا�س حظوظا وفرية يف الت�أهل �إىل الدوري
الأوروبي املو�سم القادم ،بينما الزال الأمل
قائما بالن�سبة �إليه للعبور �إىل دوري �أبطال
�أوروبا ،وهو ما يراهن عليه م�س�ؤولو �سيفا�س
من �أجل �إقناعه.

�أولويته البقاء يف امل�ستوى
العايل

م�س�ؤول يف فيرنبات�شي" :فغويل ات�صل
بنا �سابقا من �أجل �ضمه �إلينا!"

وي�أتي احلديث عن اهتمام �سيفا�س �سبور بـ
�سليماين ،عقب ربط ا�سم الدويل اجلزائري
بـ �أوملبيك مر�سيليا الفرن�سي و�سبورتينغ
ل�شبونة الربتغايل م�ؤخرا ،وهي الفرق التي جتد
قبوال لدى الالعب مقارنة بـ �سيفا�س ،خا�صة �أن
جتربة الدويل اجلزائري ال�سابقة مع فيرنبات�شي
واالنتقادات الالذعة التي تعر�ض لها هناك ل�سبب �أو
بدونه ،جتعله يفكر ملي ًا قبل تكرارها .ويعود �سليماين
�إىل �صفوف فريقه الأ�صلي لي�سرت �سيتي الإجنليزي،
عقب انتهاء فرتة �إعارته مع موناكو الفرن�سي ،لكنه �سينتظر
حتركات املهتمني به ،مع منحه الأولوية للبقاء يف امل�ستوى العايل.

ويف مو�ضوع منف�صل ،نقلت ال�صحيفة الإلكرتونية "غاالتا�سراي هيربلريي"
تعليقا �أدىل به م�س�ؤول يف نادي فيرنبات�شي� ،ضمن حرب الت�صريحات بني م�س�ؤويل
"الكناري" وغرميهم "غاالتا�سراي" ،على خلفية �ضم الفريق الأول لل�شاب مريت
هاكان من �سيفا�س �سبور ،يف وقت كان الفريق الثاين ال�سباق �إىل ربط االت�صال به ،حيث
�أن املتحدث �أقحم فغويل يف اجلدال و�أكد �أن فيرنبات�شي كان ال�سباق للتفاو�ض معه قبل
تعاقده مع غاالتا�سراي ،وقال" :هل تفاو�ض فيرنبات�شي مع �أي العب كان يعني �أنه ملكية
خا�صة بهم؟ �سبق لـ فغويل و�أي�ضا يون�س بلهندة �أن ات�صال بنا يف منا�سبات كثرية وطلبا االلتحاق
بـ فيرنبات�شي ،هل هذا يعني التحاقهما بـ فيرنبات�شي؟".

فيريا�" :سنوظف عطال ظهريا �أمين ونعول عليه دفاعيا"

حتدث باتريك فيريا ،مدرب نادي ني�س الفرن�سي ،عن الفرتة املنق�ضية من
حت�ضرياته للمو�سم اجلديد ،م�ؤكدا االنطباعات الإيجابية التي تركها يو�سف
عطال وه�شام بوداوي ،كما ك�شف عن عزمه اال�ستقرار بالن�سبة ملركز الالعب
الأول بعدما �أ�شركه يف منا�سبات كثرية على م�ستوى اجلبهة الهجومية ،و�صرح
فيريا ل�صحيفة "ليكيب"" :يجب �أن نتح�سن يف العمل الهجومي ونوظف العبني
متخ�ص�صني على م�ستوى الرواقني ،ذلك مل يعد املن�صب الذي نعتمد فيه على
عطال بعد �أن �ساعدنا قليال خالل املو�سم الفارط� ،سنعيده �إىل اجلهة اليمنى
الدفاعية" ،وتابع فيريا" :عطال ميتلك الكثري من القدرات� ،إ�صابته املو�سم
الفارط �أثرت كثريا فيه ،الآن يجب �أن يقدم يف اجلهة اخللفية ما يفعله يف
اجلهة الهجومية".

� 140شابا مزدوج اجلن�سية
حمل متابعة واهتمام "الفاف"

"بوداوي �أعجبني خالل التح�ضريات"

وحتدث فيريا �أي�ضا عن بوداوي الذي ي�ستعد ملو�سمه الثاين يف فرن�سا ،حيث �أكد
�إعجابه ال�شديد بقدرات �إبن ب�شار وكذا بعزميته ورغبته الكبرية يف النجاح،
وقال متحدثا عن بداياته مع ني�س والرهانات التي يحملها قبل املو�سم اجلديد:
"وا�ضح متاما �أن بوداوي احتاج �إىل بع�ض الوقت للت�أقلم ،لقد و�صل �إلينا من
بطولة اخرى ومل يكن يتقن اللغة ب�شكل جيد ،لقد ابهرين خالل التدريبات،
رغبته يف النجاح وا�ضحة متاما� ،أظهر عزمية كبرية يف كل مرة ،يتدرب يف كل
مرة ك�أنها ليلة املباراة".

�أ�شاد بـ بن �سبعيني �أي�ضا…

ملو�شي" :بن نا�صر �أف�ضل بكثري
من كي�سيي"

ن�شرت �صحيفة "ال غازيتا
ديلو �سبورت" الإيطالية
حوارا �أجري مع الفرن�سي
�صربي ملو�شي ،مدرب نوتنغهام
فوري�ست الإجنليزي ،حتدث
خالله عن ر�أيه يف م�ستوى
اجلزائري �إ�سماعيل بن نا�صر
مع ميالن ،كما عرج �أي�ضا
على �أداء رامي بن �سبعيني
الذي �سبق له تدريبه مع
رين الفرن�سي ،و�صرح جنم
الإنتري ،بارما وجنوة ال�سابق
كالعب" :يف ميالن فوجئت
ب�أداء كي�سيي ،لكنهم ميتلكون
العبا �أهم و�أقوى ،بن نا�صر
يتمتع بجودة كبرية جدا وهو �أف�ضل بكثري من كي�سيي" ،بينما
قال حول مدافع بورو�سيا مون�شنغالدباخ" :بن �سبعيني تطور
كثريا ،هو مدافع مثايل يلعب يف الرواق واملحور ،ت�ألقه مع
بورو�سيا وو�صوله �إىل دوري الأبطال �أمر رائع".

لعرو�سي حا�ضر مع "الريدز"…

حمرز يالقي ليفربول
يف مواجهة خا�صة

ي�ستقبل مان�ش�سرت �سيتي
غرميه ليفربول �سهرة اليوم،
يف اطار مباريات اجلولة
 32من الدوري االجنليزي
املمتاز ،بعد �أن توج "الريدز"
بلقب "الربميرليغ" الأول يف
تاريخهم ،ما يُفقد املباراة
نكهتها ،خا�صة مع عزم مدربي
الفريقني �إ�شراك الالعبني
ور�شح ريا�ض
ال�شبابُ .
حمرز للتواجد على كر�سي
الإحتياط ،من �أجل منح
الفر�صة لزمالئه البدالء ،لكن
ال�صحافة الربيطانية �أبقت
حظوظه قائمة يف �إمكانية
التواجد �ضمن اخليارات
القليلة التي �سيحافظ عليها مدربه بيب غواديوال ،كما
�ستعرف املواجهة �أي�ضا ح�ضور اجلزائري ال�شاب يا�سر لعرو�سي
من جانب الزوار ،لينتظر من جانبه نيل فر�صة امل�شاركة
لأول مرة يف الدوري املمتاز.

ماجر ُيف ّند الإ�شاعات حول رغبته
يف رئا�سة "الفاف"

انت�شرت الكثري من الإ�شاعات عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
على وجه التحديد خالل اليومني الأخريين ،حول نية النجم
ال�سابق رابح ماجر ،الرت�شح لرئا�سة الإحتادية اجلزائرية لكرة
القدم بعد نهاية العهدة احلالية للرئي�س خري الدين زط�شي،
غري �أن جنم بورتو الأ�سبق فند كل تلك الأقاويل ،م�ؤكدا عدم
وجود �أي نية له من �أجل التواجد على ر�أ�س "الفاف" ،و�أو�ضح
ماجر كذلك ب�أنه بعيد يف الوقت الراهن عن حميط كرة القدم
وبدا غا�ضبا من احلمالت املتكررة التي حتاول ت�شويه �سمعته.

نابويل يكثف حماوالته لإدخال �أونا�س يف �صفقة مبادلة مع ليل

عاد الدويل اجلزائري �أدم �أونا�س ب�صفة ر�سمية �إىل ناديه
الأ�صلي نابويل ،على خلفية رف�ض �إدارة نادي ني�س تفعيل
خيار ال�شراء الذي كان موجودا يف عقد �إعارته ،لكن الطاقم
الفني لـ"البارتينوباي" غري متحم�س لبقاء جنم املنتخب
الوطني ،ليكون على �صاحب  23عاما البحث عن فريق جديد
يف املو�سم املقبل ،يف الوقت الذي كثف فيه نابويل حماوالته
من �أجل �إدراج �أونا�س يف �صفقة مبادلة مع لـيـل ،وذلك حتى
يُخف�ض قيمة ا�ستقدام النيجريي فيكتور �أو�سيمن املتواجد منذ
�أيام يف مدينة نابويل ،ال�ستكمال املفاو�ضات ،ومل تبد جماهري
لـيـل متحم�سة كثريا للفكرة ،ب�سبب ف�شل التجربة الأخرية
لالعب مع ني�س.

تورينو يتقدم على اجلميع
يف مفاو�ضاته مع فار�س

ك�شفت �صحيفة "توتو �سبورت" ،عن اخلطوة
اجلدية التي �أقدم عليها نادي تورينو من �أجل
الظفر بخدمات الدويل اجلزائري حممد �سليم
فار�س ،وذلك ملا قام املدير الريا�ضي للفريق
ببعث االت�صاالت بينه وبني وكالء �أعمال
الالعب ،علما �أن ديفيدي فاجناتي املدير
الريا�ضي لـ تورينو ،كان املدير الريا�ضي
لنادي �سبال والتحق م�ؤخرا فقط بـ"التورو"،
وبالتايل ف�إنه يعرف جيدا فار�س ،مبا �أنه كان
وراء ا�ستقدامه كذلك من هيال�س فريونا �إىل
�سبال قبل �سنوات قليلة ،علما �أن فاجناتي
حتدث فعال مع �شبكة "�سكاي" ومل يخف
اهتمامه بالدويل اجلزائري ،حتى �إن �أ�صر
على تركيزه حاليا على م�ستقبل الفريق �أوال.

بن طالب يب�صم على عودة موفقة للت�شكيلة الأ�سا�سية

�سجل نبيل بن طالب عودته �إىل الت�شكيلة الأ�سا�سية لناديه نيوكا�سل يونايتد ،مبنا�سبة
حلول الفريق �ضيفا على بورمنوث م�ساء �أم�س ،يف جولة جديدة من الدوري الإجنليزي
املمتاز ،و�شارك الدويل اجلزائري يف  90دقيقة كاملة ،م�ساهما بذلك يف فوز عري�ض
حققه "املاغبايز" بواقع نتيجة ( ،)1-4و�أ�شادت جماهري نيوكا�سل باملردود الذي قدمه بن
طالب والذي يلعب م�صريه يف اجلوالت املتبقية ،من �أجل �إقناع النادي الإجنليزي بتفعيل
خيار �شراء عقده ،مبا �أنه يلعب حاليا على �شكل �إعارة من طرف �شالك الأملاين والذي
حدّ د قيمة  10ماليني �أورو للتفريط يف خدماته.

عقدت خلية "رادار الفاف" التي �أن�ش�أتها الإحتادية اجلزائرية لكرة
القدم قبل � 3أ�شهر فقط ،اجتماعا بتقنية الفيديو بح�ضور الرئي�س خري
الدين زط�شي وكذلك املدير الفني الوطني عامر �شفيق ،بجانب اثنني من
�أع�ضاء اخللية وهما كرمي �إدير و�إليا�س براهيمي ،حيث دار االجتماع الذي
جرى بتاريخ  26جوان الفارط ،حول جدول �أعمال هذه اخللية اجلديدة
والإجراءات التنظيمية لها ،وهي التي انطلقت قبل �أ�شهر قليلة ،يف مهمة
الك�شف عن �أبرز الالعبني ال�صاعدين �سواء داخل الوطن �أو خارجه ،وح�سب
ما �أو�ضحت "الفاف" يف بيان لها �أم�س ،ف�إن اللجنة �أقدمت بالفعل على
متابعة ملف  140العبا جزائريا من مزدوجي اجلن�سية وحتى العبني
ميتلكون  3جن�سيات ،ين�شطون خارج الوطن ،وذلك من خالل االهتمام بهم
وحماولة رفع م�ستوى الوعي وحت�سي�سهم بالوطنية.

العبون واعدون على ا�ستعداد تام
للقدوم للفئات ال�شبانية

و�أ�شارت "الفاف" يف بيانها� ،إىل ا�ستعداد الكثري من الالعبني الواعدين
للقدوم من �أجل اللعب للفئات ال�شبانية للمنتخب الوطني ،رغم امتالكهم
جن�سية مزدوجة ،وهو ما وقفت عليه خلية رادار "الفاف" ،من خالل ردود
�أفعال الالعبني الذين قامت مبتابعتهم� ،إذ �أبدى ه�ؤالء ال�شبان وحتى
عائالتهم كذلك ،فخرهم واهتمامهم باملتابعة التي تقوم بها اخللية من
�أجل تدعيم املنتخبات ال�شبانية يف امل�ستقبل القريب ،علما �أن الأمر يتعلق
بالعبني ين�شطون مع �أندية من الدرجتني الأوىل والثانية بفرن�سا على وجه
خا�ص ،وبينهم العبون متكنوا من الظفر بعقود احرتافية مع �أنديتهم ،يف
ت�أكيد على الإمكانيات الكبرية التي يتمتعون بها ،وكانت اخللية احلديثة
الن�ش�أة ،قد �ساعدت على ا�ستدعاء  10العبني مغرتبني يف مار�س الفارط،
للعب مع الفئات بني  16و 23عاما.

قاعدة بيانات حمدثة من �أجل اختيار الأف�ضل

ذكر البيان نف�سه ب�أن الالعبني املعنيني ،ين�شطون يف خمتلف املنا�صب،
من حار�س املرمى وحتى املهاجم ،وهو ما مينح الكثري من اخليارات
بالن�سبة للطواقم الفنية للمنتخبات ال�شبانية يف امل�ستقبل القريب ،ا�ستعدادا
للتحديات الكثرية التي تنتظر الكتيبة الوطنية ،و�شكلت هذه اخللية قاعدة
بيانات من �أجل حتديث املعلومات يف كل مرة حول هذه العنا�رص ،حتى
يتم ت�سهيل مهمة املدربني من �أجل اختيار الأف�ضل .ويبدو �أن الإحتادية
قررت االهتمام �أكرث بالالعبني املغرتبني ،حتى تخطف �أبرز العنا�رص التي
قد تكون قادرة على تقدمي الإ�ضافة املرجوة يف ال�سنوات املقبلة ،خا�صة �أن
التجربة جنحت مع املنتخب الوطني يف ال�سنوات املا�ضية ،بعدما ا�ستفادت
اجلزائر من العبني من طينة ريا�ض حمرز� ،إ�سماعيل بن نا�رص وغريهما.
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مولودية الجزائر

ات�صاالت من �أع�ضاء دون علم الآخرين وخالفات يف خلية الإ�ستقدامات
 ...و �سيجتمع باللجنة لإذابة اجلليد

بلغ "الهدّ اف" من م�صدر م�س�ؤول يف بيت مولودية اجلزائر،
�أن خالفات طفت �إىل ال�سطح يف الأيام القليلة املا�ضية
داخل خلية اال�ستقدامات التي ع ّينها جمل�س الإدارة قبل
ّ
تت�شكل اللجنة من نغيز،
حوايل �شهرين من الآن ،حيث
بوي�ش ،لعزيزي و�شاو�ش ويكمن لب اخلالف يف تداخل
ال�صالحيات و هناك من الأع�ضاء من يربطون ات�صاالت
مع بع�ض الالعبني دون علم بقية الأع�ضاء ،يف وقت كان
من املفرو�ض �أن يكون هناك �إجماع يف الأ�سماء امل�ستهدفة
والكلمة الأخرية تعود �إىل املدر نغيز.

ينتظر �أملا�س �إنهاء ق�ضية الالعبني ال�شبان الذين �شرع
�أم�س يف ربطهم بعقود ،قبل �أن يتفرغ �إىل فك اخلالفات
التي ظهرت يف خلية االنتدابات و �إذابة اجلليد ،حيث
�ستحمل ال�ساعات القادمة م�ستجدات من هذه الناحية،
قررت ال�سلطات توقيف املناف�سة ،ما يعني
خا�صة �إذا ّ
حينها �ضرورة الإ�سراع يف التعاقد مع العبني جدد،
يف وقت �أن فرقا �أخرى بلغت �أ�شواطا متقدمة يف هذه
العملية ،كما �أن الإدارة كانت ّ
تفكر يف البداية تدعيم
جلنة االنتدابات� ،إال �أنها � ّأجلت تطبيق هذا القرار.

�أملا�س غري را�ض بنتائج عمل
اللجنة حتى الآن

الت�أخر يف تعيني مدير ريا�ضي
من الأ�سباب

�أكد ذات امل�صدر �أن رئي�س جمل�س الإدارة عبد النا�صر
�أملا�س غري را�ض بنتائج عمل خلية االنتدابات حتى
الآن ،طاملا �أن االت�صاالت مل تتقدم كثريا مع الالعبني
امل�ستهدفني الذين كانوا يف القائمة� ،إذ مل تخطف جلنة
االنتدابات �سوى موافقة احلار�س ليتيم ،يف حني �أن
الأمور مل تتطور كثريا مع الالعبني الآخرين ،على غرار
بلقا�سمي ،بوقلمونة ،بلح�سيني ،زغبة� ،أما عنا�صر �أخرى
ا�ستهدفتها اللجنة مرتبطة بعقد مع فرقها ،على غرار
مي�صالة مرباح ومطراين،كما �أن دراوي الوحيد الذي
تفاو�ضت معه الإدارة حتى الآن مل مينح بعد موافقته
النهائية.

العارفون بخبايا املولودية �أجمعوا على �أنه من بني
الأ�سباب التي جعلت عملية اال�ستقدامات يف الفرق تعرف
تذبذبا و غمو�ضا يف الر�ؤية ،هو غياب مدير ريا�ضي كان
ّ
يتكفل بهذه املهمة ،فحتى و�إن كانت
من املفرو�ض �أن
هناك خلية ا�ستقدامات ،ف�إن املدير الريا�ضي يكون على
وين�سق مبا�شرة مع
دراية بكل ما تعلق باجلانب الريا�ضي
ّ
الطاقم للفني� ،أما جمل�س الإدارة فمهامه �إدارية بالدرجة
الأوىل.

ب.ر�شيد

ألماس يشرع في ربط الالعبين الشبان

يعقوبــي ،بن يحيــى وبوكمـبــو�ش مي�ضـون عقـــودا احرتافيـــة لـــ � 3سنــوات
�شرع رئي�س جمل�س الإدارة املا�س �صبيحة �أم�س يف
ربط بع�ض الالعبني ال�شبان الذين �أظهروا �إمكانات
كبرية يف الأ�صناف ال�صغرى ،خا�صة يف فئتي
�أقل من  19و� 21سنة بعقود احرتافية متو�سطة
املدى ،تفاديا لنزيف مواهب "العميد" �إىل
فرقا �أخرى ،حيث كان املوعد �أم�س مع توقيع
حار�س فئة �أقل من � 19سنة �أمني يعقوبي
على عقد احرتايف مدته ثالث �سنوات،
وجاء هذا بطلب من با�شطا والعفري
اللذين تكفال ب�ضبط قائمة الالعبني
الذين يجب التعاقد معهم والتي ّ
ت�ضم
ثمانية �أ�سماء.

يعرتف له الكثري ب�إمكاناته الكبرية
جدا يف حرا�سة املرمى ،بدليل
�أنه دويل ،ولقد تو�صل
�إىل اتفاق مع عبد
النا�صر �أملا�س حول
الراتب ال�شهري
الذي يتح�صل
عليه قبل
�أن مي�ضي
عقدا لثالث
�سنوات،
لي�أتي الدور
على متو�سط
ميدان الفريق
الرديف �شكيب
علي بن يحيى ،حيث
�أم�ضى هو الآخر على عقد
احرتايف مدته ثالث �سنوات.

اقتنعوا بالأجرة
التي �سيتح�صلون عليها

بوكمبو�ش كان �أول من �أم�ضى على العقد ع�شية
�أول �أم�س الثالثاء لثالث �سنوات بعدما �أكد على
�إمكانات كبرية ف فريق �أقل من � 19سنة ،كما �أن يعقوبي

نغيز �سيجتمع مب�ساعديه
يوم الأحد

�سيتنقل املدرب نبيل
نغيز �إىل العا�صمة
يوم الأحد املقبل
بعدما برمج
اجتماعا مع
م�ساعديه
فوزي العفري
ور�ضا بابو�ش،
�إذ �سيتم خالل
هذا االجتماع
مناق�شة �آخر
امل�ستجدات بني
ا�ستئناف البطولة
�أو توقفها و�سري عملية
اال�ستقدامات وو�ضعية
الالعبني ،الذين يوا�صلون التدرب على
انفراد ،كما �ستكون الفر�صة للطاقم الفني
للف�صل يف مكان �إجراء الرتب�صني املزمع
�إقامتهما هذه ال�صائفة� ،إىل غري ذلك من
النقاط املرتبطة باجلانب التقني.

ت�سرح
""�سوناطراك" لن ّ
�أكرث من  30مليارا
حتى نهاية ال�سنة

�أكد م�صدر موثوق يف مولودية اجلزائر� ،أن
تخ�ص�ص �أكرث من
�شركة "�سوناطراك" لن
ّ
 30مليار �سنتيم كميزانية �إىل غاية نهاية
�شهر دي�سمرب  ،2020على اعتبار �أن الفريق
ا�ستنفذ �أكرث من ن�صف امليزانية ،و�ضبطت
ال�شركة النفطية هذه القيمة �إىل غاية
نهاية ال�سنة لإحداث التوازن يف م�صاريف
النادي ،وهو ما يح ّتم على جمل�س الإدارة
برئا�سة �أملا�س تر�شيد النفقات ،خا�صة �إذا
ا�ستكملت البطولة ،حيث ت�سعى الإدارة
�إىل و�ضع خمطط لتقلي�ص الكتلة ال�شهرية
وعدم �صرف مبالغ كبرية يف عملية
اال�ستقدامات ،حتى ال يدخل الفريق يف
�ضائقة مالية قبل نهاية ال�سنة.

تبقي على التزاماتها لتمويل
مركز التكوين

باملقابل من ذلك ،حافظت �شركة
"�سوناطراك" على كل التزاماتها يف متويل
مركز التكوين الذي من املنتظر �أن تنطلق
و�ستخ�ص�ص
فيه الأ�شغال قريبا يف زرالدة
ّ
له غالفا ماليا غري مرتبط مب�صاريف
الفريق يف �سنة  2020يف ميزانية خا�صة،
كما �أن "�سوناطراك" ال تريد االكتفاء
بتخ�صي�ص ميزانية لت�سديد م�ستحقات
الالعبني والطاقم الفني فح�سب ،بل يهمها
كثريا �أن يكون للفريق هياكل ريا�ضية
ي�ستفيد منها �شبان النادي م�ستقبال.

و�أكدت م�صادرنا �أن الالعب اقتنع بعر�ض الإدارة ،لكن
الذي يهمه حاليا هو �أن يوا�صل الت�ألق مع الفريق
الرديف املو�سم القادم( يبلغ من العمر � 20سنة) حتى
يظفر مبكان يف الفريق الأول.

يف انتظار عبد الالوي والبقية

و�ستوا�صل �إدارة املولودية �إبرام عقود لثالث
�سنوات مع العبني �آخرين تتواجد �أ�سما�ؤهم يف
القائمة ،حيث �سي�أتي الدور على عبد الالوي
والعبني �آخرين� ،أما دحالل الذي متت ترقيته
�إىل الفريق الأول ،ف�إنه ميلك عقدا ميتد �إىل
�سنة  .2023ويرتقب �أن يربم �أملا�س عقودا مع
�ستة �أو �سبعة العبني �آخرين �شبان على الأقل،
حتى حتتفظ املولودية بالعبيها الذين �أظهروا يف
الأ�صناف ال�صغرى �أن لديهم م�شوارا كرويا كبريا
ينتظرهم.
ب.ر�شيد

الإدارة تنهي مهام خمازين كمدير فني وتقرتح عليه تدريب الرديف
مثلما كان مربجما ،اجتمع �أع�ضاء جمل�س
�إدارة املولودية مع املدير الفني للفئات
ال�شبانية حممد خمازين ع�شية �أم�س الأربعاء
للحديث عن و�ضعية الفئات ال�صغرى
للفريق ،و�أكد م�صدر م�س�ؤول يف املولودية �أن
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أبلغوا خمازين ب�إنهاء
مهامه يف من�صب مدير فني للفئات ال�شبانية
ب�سبب التحفظات الكثرية التي قدّ مها حمافظ
احل�سابات يف اجلمعية العامة للم�ساهمني
بخ�صو�ص الأ�صناف ال�صغرى يف تقريره املايل
ل�سنة .2019

خمازين �أكد عدم م�س�ؤوليته
يف الت�سيري املايل وال يف العقود

و كانت الفر�صة �أمام خمازين يف هذا االجتماع
للدفاع عن نف�سه بالت�أكيد على �أن نتائج الفرق
ال�صغرى كانت �إيجابية هذا املو�سم ،كما �أنه
لي�س م�س�ؤوال ال على اجلانب املايل وال على
غياب عقود لالعبني ال�شبان ،م�شريا �إىل �أنه
�سبق له �أن ن ّبه الإدارة منذ �أ�سابيع �إىل �ضرورة
�إبرام عقود مع بع�ض الالعبني الذي يرى �أنهم
ي�ستحقون ذلك ،لكنه مل يجد ردا وا�ضحا من
الإدارة.

قد ي�ستقيل وميلك
عرو�ضا يف املغرب

الإدارة اقرتحت عليه
تدريب الفريق الرديف

ك�شف ذات امل�صدر �أن جمل�س الإدارة اقرتح
على خمازين تدريب فريق �أقل من � 21سنة
(الرديف) بداية من املو�سم القادم وهو الذي
ميلك عقدا يف الفريق ميتد ل�سنة �أخرى ،حيث
قال له �أملا�س �أنه يبقى يثق يف كفاءته ،خا�صة
يف العمل القاعدي ،م�ستدال بفكرة حتويله �إىل
تدريب الفريق الرديف وعدم التخلي عنه
نهائيا وهي الفكرة التي مل يعرت�ض عليها بقية
�أع�ضاء جمل�س الإدارة.

غري متح ّم�س و�سريد كتابيا
يوم الإثنني

قبل نهاية االجتماع ،ا�شرتط خمازين �أن يكون
هذا املقرتح من جمل�س الإدارة كتابيا على �أن
يرد على املقرتح كتابيا يوم الإثنني املقبل،
متحم�س
لكنوح�سب ما علمناه ف�إن خمازين غري
ّ
للعمل كمدرب لفريق �أقل من � 21سنة� ،إذ بدا
غري را�ض ب�إنزاله من مدير فني للأ�صناف
ال�صغرى �إىل مدرب للرديف.

�صحيح �أن خمازين غري مقتنع مبقرتح تدريب
الفريق الرديف ،لكنه �سي�ستغل املهلة التي
طلبها �إىل غاية يوم الإثنني القادم لكي يفكر
جيدا قبل اتخاذ �أي قرار ،فمن جهة هو ميلك
عرو�ضا و�صلته من املغرب قد جتعله ي�ستقيل
ويخو�ض جتربة بطموح جديد �أو �أنه �سريف�ض
ف�سخ العقد طاملا �أن العقد الذي �أم�ضى عليه
ي�شري �إىل توليه من�صب مدير فني للأ�صناف
ال�صغرى ولي�س مدربا لفريق من ال�شبان.

جمل�س الإدارة رف�ض الإعالن
عن القرار �إىل الإثنني
رغم ما مت اتخاذه من قرارات ومقرتحات يف
اجتماع الأم�س �إال �أن �أملا�س طلب من بقية
�أع�ضاء جمل�س الإدارة عدم احلديث �إىل
ال�صحافة عن فحوى هذا االجتماع �إىل غاية
الإعالن الر�سمي يوم الإثنني بعدما مينح
خمازين جوابه النهائي ،لذا ف�إن �أملا�س ويف
حديث معه اكتفى بالقول ب�أن خمازين باق

كمدير فني �إىل �إ�شعار �آخر راف�ضا اخلو�ض يف
تفا�صيل ما جرى يف هذا االجتماع.

ب.ر�شيد

مــطـرانـي" :مـولــودية اجلـزائــر تفتــح يل �أبــواب املنتخب"
"لــــن ألـــجــأ إلـــى لجـــنــة المــــنازعــــات احتــــرامـــا لـــ الحــمـــراوة"

�سمعنا ب�أنك تلقيت عر�ضا من مولودية اجلزائر ،هل
هذا �صحيح؟

ات�صال م�س�ؤويل مولودية اجلزائر كان مع
"مناجريي" الذي ك�شف يل ب�أن مولودية
اجلزائر و�شباب بلوزداد مهتمان
بخدماتي ويريدان التعاقد معي
وهذاي�رشفني.
ّ
كيف كان جوابك؟

ال ميكنني اتخاذ �أي قرار
لأنني مرتبط مبولودية وهران
حتى عام � ،2021ضف �إىل
ذلك �أنني ال �أ�ستطيع احلديث
عن العرو�ض طاملا �أننا يف
الوقت الراهن ال نعرف �إن كانت
البطولة �ست�سمر �أم �ستتوقف،
بغ�ض النظر �أن الأمور غري وا�ضحة
يف مولودية وهران ،،حيث ن�سمع ب�أن
هناك �رشكة �ستتكفّل بالفريق ولكن ال
يوجد �شيء ر�سمي.

ب�صراحة ،هل تفكر يف تغيري الأجواء؟� ،أم �أنك
ّ
تف�ضل البقاء يف مولودية وهران حتى نهاية عقدك؟

و اهلل "مانكذب عليك" ورغم �أين "ماراني�ش خال�ص" و �أدين

ب�ستة �أ�شهر كاملة ،لكن �إدارة مولودية وهران تعرف ب�أنني لن
�أ�شتكي �إىل جلنة املنازعات للح�صول على �أوراقي� ،أنا ابن
الفريق و"هاذو ال�صوالح ما نديرهم�ش" وال�شيء الذي
�أمتناه هو �أن ت�س ّهل الإدارة مهمتي �إذا مل ت�ستطع
ت�سديد م�ستحقاتي ،ال �أعرف و�ضعيتي حتى
الآن ووباء "كورونا" حب�س كل �شيء"وال
نعرف �إن كنا �سنعود �إىل جو املناف�سة
�أم ال.
بلغنا �أنك متلك عرو�ضا من
خارج الوطني ،هل ت�ؤكد
ذلك؟

نعم "مناجريي" �أعلمني �أن
هناك ات�صاالت �أولية مع النادي
ال�صفاق�سي التون�سي� ،إ�ضافة �إىل
فريق م�رصي وطلب مني "مناجريي"
متيقن �أن
أ�رصح به ،كما �أنني ّ
�أن ال � ّ
الإدارة �ست�س ّهل من مهمتي �إذا تعلق الأمر
باالحرتاف �أما �إذا تعلق الأمر باالنتقال �إىل
فريق جزائري ،ف�إن املهمة تكون �صعبة.

لفتت انتباه م�سريي مولودية اجلزائر يف
مباراة فريقك �أمام "العميد" مبلعب  5جويلية ،عندما
�سجلت هدف التعادل ،ما جعلهم ي�ضعون ا�سمك يف
املفكرة...

�أنا من طبعي �أحبذ اللعب يف امليادين الكبرية ذات ال�شعب
تكونت يف
الطبيعي ،حيث �أجد راحتي و�أبرز بكل �إمكاناتي ،لأنني ّ
ملعب كبري وهو ما يف�سرّ الأداء الذي قدمته �أمام مولودية اجلزائر
يف ملعب  5جويلية.

كم �سجلت من هدف هذا املو�سم؟ ،وماهو املن�صب الذي
جتد فيه راحتك؟

�أجد راحتي يف الهجوم يف الرواق الأي�رس� ،سجلت �أربعة
�أهداف حتى الآن وقدمت �أربع متريرات حا�سمة ،رغم �أنني مل �أكن
�ألعب يف بداية املو�سم� ،إذ مل يكن الطاقم الفني يعتمد علي ،لكن
عندما جاءتني الفر�صة جنحت يف الت�أكيد على �إمكاناتي ،احلمد
هلل كل هذا جاء بف�ضل العمل حتى و�إن كان امل�ستوى الذي ظهرت
به لي�س م�ستواي احلقيقي و"نقدر نكون خري من هكذا".
ماذا تريد �أن ت�ضيف؟

حتى �أكون معكم �رصيحا ،طموحي الكبري هو االلتحاق
باملنتخب الوطني� ،أظن �أن مولودية اجلزائر الفريق الذي يفتح
أت�سبب يف �أي م�شكل يف مولودية
يل �أبواب "اخل�رض" ،ال �أريد �أن � ّ
وهران و�أحرتم كثريا �رشيف الوزاين وحتى و�إن كنت �أعرف ب�أن
جلنة املنازعات �ستن�صفني �إذا ق ّدمت �شكوى ،لكنني لن �أفعل ذلك
احرتاما لـ "احلمراوة" وهذا النادي الكبري الذي ف�ضله كبري ،لكن
من حقي �أن �أفكّر يف م�ستقبلي ،لي�س من اجلانب املايل ،بل يف
م�رشوعي الريا�ضي وهديف هو اللعب يف املنتخب الوطني.
ب.ر�شيد

"هنــاك اتصــــاالت أوليـــة مـــع الصفــاقســــي و فريـــق مــصـــري"
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شبيبــــة القبائـــل

الإدارة ال تـفـكـر يف زمـامو�ش وتـ�ؤكــد ثقتـها يف بن بـوط وال�شبان
ال تعتزم �إدارة �شبيبة القبائل القيام ب�أي تدعيم ملن�صب حرا�س املرمى ،يف
ظل الثقة الكبرية التي ت�ضعها يف ثالثي حرا�سة املرمى احلايل بقيادة �أ�سامة بن
بوط ،الذي عرف كيف ينتزع مكانته الأ�سا�سية وي�صبح احلار�س الأول للفريق بعد
مناف�سة قوية مع زميله ال�سابق عبد القادر �صاحلي� ،إذ �أكدت م�صادرنا اخلا�صة �أن
�إدارة ال�شبيبة ال متلك �أي نية يف التعاقد مع حار�س مرمى ،عك�س ما ذهبت بع�ض
امل�صادر الإعالمية لت�أكيده ب�ش�أن رغبتها يف تعزيز من�صب حرا�سة املرمى بحار�س
ميلك اخلربة والتجربة.

البع�ض ر ّوج الإ�شاعة

وجاء نفي الإدارة لأي حتركات تقوم بها من �أجل تدعيم حرا�سة املرمى ،بعد
ال�شائعات التي راجت يف ال�ساعات القليلة املا�ضية ب�ش�أن تواجد حار�س مرمى �إحتاد
العا�صمة حممد �أمني زمامو�ش يف مفكرة الرئي�س �رشيف مالل� ،إذ �أكدت م�صادرنا
اخلا�صة �أن كل ما قيل يف هذا املو�ضوع ال �أ�سا�س له من ال�صحة و�أن �إدارة ال�شبيبة ال
تفكر �إطالقا يف التعاقد مع �أي حار�س مرمى كان ،يف ظل اقتناعها مب�ستوى حرا�س
مرمى الفريق.

التعاقد مع "زميا" م�ستحيل

وق�صد تق�صي احلقيقة �أكرث ،كان لنا �أم�س ات�صال هاتفي مع م�س�ؤول فاعل يف
الفريق ،عرب عن ا�ستغرابه ال�شديد مل�صدر املعلومة ،من باب �أن الإدارة ال تفكر �إطالقا
يف تدعيم من�صب حرا�سة املرمى حت�سبا للمو�سم املقبل ،معتربا �أن التعاقد مع حار�س
عرين االحتاد م�ستحيل جدا ،لعدة �أ�سباب مو�ضوعية رف�ض اخلو�ض فيها وقال" :ال
منلك �أي نية �أو رغبة يف التعاقد مع �أي حار�س مرمى كان ،منلك �شبان الفريق وبن
بوط وثقتنا فيهم تبقى كبرية ،كل ما قيل يف هذا املو�ضوع جمرد �إ�شاعات فقط ،لأنه
من امل�ستحيل �أن نتعاقد مع زمامو�ش لعدة �أ�سباب مو�ضوعية تخ�ص الفريق ولي�س
لها �أي عالقة به ،لكن ال �أود اخلو�ض فيها".

بن بوط يحظى بالثقة التامة ولن يغادر

كما �أن الأمر الذي مينع �إدارة �شبيبة القبائل من التفكري يف التعاقد مع حار�س
مرمى جديد ،هو امتالك "الكناري" حلار�س مرمى �أثبت �إمكاناته الكبرية ،يتعلق
الأمر ب�أ�سامة بن بوط الذي يبقى عر�شه كحار�س رقم واحد للت�شكيلة القبائلية
غري مهدد ،خا�صة يف حال ما �إذا وا�صل الربوز والت�ألق �أكرث يف املواعيد املقبلة،
�إذ ت�أمل الإدارة والطاقم الفني بقيادة الزلفاين �أن يوا�صل تطوره يف ظل امتالكه

كل امل�ؤهالت للذهاب بعيدا يف م�شواره الكروي ،وهو الأمر الذي يف�رس مت�سك
الرئي�س �رشيف مالل بخدماته ،بدليل ان ا�سمه موجود يف قائمة الالعبني غري
القابلني للبيع.

حديد وحمداد م�ستقبل ال�شبيبة يف احلرا�سة

ال�سبب الآخر الذي يجعل الإدارة غري مهتمة بالتعاقد مع زمامو�ش �أو �أي

حار�س مرمى �آخر ،هي الثقة الكبرية التي ت�ضعها يف احلار�سني ال�شابني حممد
�إيدر حديد وزميله حمداد� ،إذ تعتربهما مبثابة م�ستقبل الفريق يف حرا�سة املرمى،
خا�صة حديد الذي ورغم �أنه مل يتجاوز  18عاما� ،إال �أنه حظي بفر�صة التدرب مع
الفريق الأول ،يف ظل اقتناع الطاقم الفني بقيادة الزلفاين ب�إمكاناته وقدرته
على مناف�سة �أ�سامة بن بوط.

حميدي .م

م�ســـاعدة الفــرق على تطبيــق الربوتـكـول ال�صحـي يريـــح ال�شبيبـــة
يبدو �أن قرار املكتب الفيدرايل الأخري القا�ضي ب�رضورة
ا�ستكمال املناف�سة الر�سمية ،جاء ب�سبب ال�ضمانات
التي حت�صلت عليها "الفاف" باحل�صول على م�ساعدات
مالية من االحتاد الدويل للعبة والكنفيدرالية االفريقية
لت�سهيل مهمة الفرق يف تطبيق الربوتكول ال�صحي� ،إذ
من املرتقب �أن تقدم "الفاف" على م�ساعدة الأندية ماليا
من �أجل التطبيق الأمثل لـ "الربوتكول" ال�صحي ،ومن
ثم منح ال�ضوء الأخ�رض للفرق للعودة �إىل �أجواء املناف�سة
ومباريات البطولة.

ال�شبيبة �سيكون لنا ن�صيب
من دعم "الفاف"

وح�سب الأمني العام لـ "الفاف" ،ف�إن الإحتادية تدعمت
مبا قيمته  1.3مليون دوالر ،ر�صدتها "الفيفا" و"الكاف"
مل�ساعدة الفرق على تطبيق الربوتكول ال�صحي ،وهو الأمر
الذي من �ش�أنه �أن ي�سعد كثريا �إدارة �شبيبة القبائل ،باعتبارها
من �أبرز امل�ؤيدين لقرار ا�ستكمال املو�سم اجلاري ولعب
املباريات الثماين املتبقية.

الإ�شكال يف عدم حتديد
موعد معني لال�ستئناف

الإعانة جاءت يف وقتها يف ظل الأزمة

ويبقى ال�شيء الوحيد الذي �أثار امتعا�ض �أ�رسة ال�شبيبة يف
قرار املكتب الفيدرايل بتم�سكه ب�رضورة ا�ستكمال البطولة ،يف
عدم اقدام �أع�ضاء املكتب الفيدرايل على حتديد �أي تاريخ معني
لال�ستئناف املناف�سة� ،إذ كانت �إدارة ال�شبيبة ت�أمل ،على غرار
بقية الفرق ،حتديد تاريخ معني ،حتى يت�سنى للم�سريين �إتخاذ
الإجراءات الالزمة وت�رسيح الالعبني حتى ي�ستفيدوا من عطلتهم.

مـــالل ي�ؤجــــل املــفـــاو�ضــات مــع �ســعــدو

وميكن القول �أن الدعم املايل الذي من املرتقب �أن تقدمه
"الفاف" للفرق من �أجل م�ساعدتها على تطبيق الربوتكول
ال�صحي جاء يف وقته بالن�سبة لإدارة �شبيبة القبائل ،باعتبار
�أن تكفل الإدارة مبفردها بامل�صاريف العديدة التي يتطلبها
تطبيق "الربوتكول" ال�صحي ،كان �سي�ضعها يف م�أزق يف ظل
الأزمة املالية التي تتخبط فيها.

ح .م

حديد" :مل �أمن عند ا�ستدعائي للفريق
الأول وڤاواوي وبوغرارة قدوتي"

خ�ص حممد ادير حديد ،حار�س
املرمى ال�شاب ل�شبيبة القبائل،
القناة الر�سمية للفريق ،بحوار
حتدث فيه عن م�شواره مع
"الكناري" والأهداف التي ي�سعى
لبلوغها ،خا�صة بعدما متكن من
حتقيق حلم االلتحاق بالفريق
الأول ،الذي �شارك معه يف العديد
من احل�ص�ص التدريبية ،لكن دون
�أن متنح له فر�صة امل�شاركة يف
�أي مباراة ر�سمية ،و�صرح قائال ":
حني تلقيت ا�ستدعاء للتدرب مع
الفريق الأول ،مل �أ�ستطيع النوم من
�شدة الفرحة التي غامرتني ،لأن
ما حتقق كان مبثابة حلم بالن�سبة
يل ،و�أنا �سعيد للغاية رغم �أين مل
�أحظ بعد بفر�صة اللعب مع الفريق
الأول".

"ال�شبيبة مهد للحرا�س الكبار"

قرر رئي�س �شبيبة القبائل �رشيف مالل ت�أجيل جل�سة املفاو�ضات
احلا�سمة التي كان من املرتقب �أن جتمعه مطلع �شهر احلايل مع قائد
الفريق نبيل �سعدو ،وهذا بعدما تعذر على هذا الأخري العودة �إىل �أر�ض
الوطن ،ب�سبب توا�صل غلق احلدود بني اجلزائر وتون�س� ،إذ يبقى �سعدو
عالقا �إىل حد الأن يف تون�س ،بعد العملية اجلراحية التي �أجراها هناك
وكللت بالنجاح ،وهو الذي كان قد تلقى �إ�صابة يف الركبة قبل جوالت
معدودة عن توقف مناف�سة البطولة.

تلقى عدة عرو�ض ومل يف�صل فيها

ومبا �أن �سعدو يف نهاية عقده مع ال�شبيبة ،ف�إن ذلك جعله حمل �أطماع
العديد من الفرق التي ت�أمل اال�ستفادة من خدماته ،ال�سيما بعد التجربة
التي اكت�سبها مع ال�شبيبة� ،إذ يبقى من بني �أبرز عنا�رص اخلط اخللفي
يف البطولة ،الأمر الذي جعل العديد من الفرق املحلية وحتى التون�سية
تبدي رغبتها يف التعاقد معه ،خا�صة �أنه حر واملفاو�ضات تكون مبا�رشة
مع وكيل �أعماله ودون املرور على �إدارة ال�شبيبة ،ورغم العرو�ض التي
و�صلته� ،إال �أن م�صادرنا اخلا�صة ك�شفت �أن �صخرة الدفاع ال�سابق
لأوملبي املدية مل يقرر �أي �شيء و�أجل الف�صل يف م�ستقبله.

ي�أمل العودة �إىل الوطن يف القريب العاجل

وعلى غرار اجلزائريني العالقني يف تون�س ،ي�أمل �سعدو �أن تخ�ص�ص
ال�سلطات العليا للبالد رحالت جوية خا�صة ق�صد العودة �إىل �أر�ض الوطن،
�إذ ورغم �أنه �أكد يف وقت �سابق �أنه مرتاح جدا يف تون�س يف ظل العناية

واعترب �صاحب  18عاما اللعب لفريق كبري بحجم ال�شبيبة فخر بالن�سبة لأي العب،
وب�صفة خا�صة لأبناء املنطقة الذين يعتربون ال�شبيبة رمزا �أكرث منها فريقا لكرة
القدم ،معربا عن �أمله يف �أن يكون خري خلف خلري �سلف ،يف �إ�شارة حلرا�س املرمى
الكبار الذي مروا على ال�شبيبة منذ ت�أ�سي�سها ،وقال يف هذا ال�سياق" :اللعب ل�شبيبة
التي وجدها من قبل زميله ال�سابق يف ال�شبيبة واملدافع احلايل للرتجي
القبائل بالن�سبة لنا نحن �أبناء املنطقة� ،أمر مهم جدا ،لأن الفريق بالن�سبة لنا رمز
�إليا�س �شتي� ،إال �أن هذا مل مينع قائد ت�شكيلة ال�شبيبة من الإعراب عن �أمله
و�أرث يحظى باحرتام وتقدير اجلميع ،بالتايل �أنا فخور بتحقيق ذلك ولو �أنني مازلت
الكبري يف العودة �إىل الوطن ،حتى يت�سنى له الف�صل يف م�ستقبله
يف بداية الطريق ،كل ما �أمتناه �أن �أكون يف م�ستوى حرا�س املرمى الكبار
مع ال�شبيبة.
الذي مروا على الفريق ،على غرار الونا�س ڤاواوي ،اليامني بوغرارة
وبركاين والعديد من الأ�سماء التي تركت ب�صمتها لي�س فقط يف
الزلفاين
احتمال جاهزيته قبل نهاية
ال�شبيبة و�إمنا �أي�ضا يف املنتخب الوطني".

�سيعود �إىل تون�س
يف الأيام املقبلة

املو�سم قائم

"�أتط ّلع لفر�ض نف�سي والتتويج بالألقاب"

�أما على �صعيد احلالة ال�صحية لقائد
وب�ش�أن �أهدافه امل�ستقبلية� ،أكد حممد �إدير حديد �أن كل
ي�س
تعد
مد
رب
ت�شكيلة ال�شبيبة ،ف�إن م�صادرنا اخلا�صة
�شب
يبة
ا
لقب
ما يتطلع �إليه يف امل�ستقبل القريب هو العمل �أكرث لفر�ض
ائل
يامن الزلفاين
ومواطنه الالعب �أ�س
ك�شفت �أنها حت�سنت كثريا مقارنة مبا
نف�سه يف الفريق الأول ومل ال خطف مكانة� أ�سا�سية،
تون�س ،وهذا بعد الأنامة الدراجي للعودة �إىل بلدهما
رغم اعرتافه ب�صعوبة املهمة ،مبديا عزمه ال�شديد
كانت عليه ،بدليل �رشوعه م�ؤخرا يف
ال�سفارة التون�سية باجل باء التي �أكدت �إمكانية برجمة
زائر
على رفع التحدي وحتقيق ذلك والعمل بعدها على
الرك�ض على انفراد وهذا حتت مراقبة
جاليتها العالقني يف اجلزائررحالت جوية خا�صة للأفراد
امل�ساهمة يف قيادة الفريق للعودة �إىل من�صة التتويجات
البلدين جراء فريو�س كور منذ قرار غلق احلدود بني
حم�رض بدين تون�سي يعمل على
ونا،
وقال" :هديف الرئي�سي الآن هو العمل �أكرث وال�سعي
�إذ علمنا �أن املدرب الزلفاين
ال
ي
ريد
تفو
م�ساعدته على جتاوز �أثار الإ�صابة
يت
ا
لفر
�صة
لفر�ض نف�سي مع الفريق الأول وبعدها التفكري يف
العودة �إىل وطنه وزيارةهذه املرة ،و�إمنا يرغب ب�شدة يف
لها،
اخلطرية التي كان قد تعر�ض
عائل
ته،
خطف مكانة �أ�سا�سية رغم علمي �أن الأمر لن يكون
بعد
مك
وثه لأزيد من
ثالثة �أ�شهر باجلزائر،
وح�سب م�صادرنا ف�إن �إمكانية م�شاركة
�سهال ،خا�صة يف فريق كبري بحجم ال�شبيبة الذي يلعب
�ألعاب الفريق �أ�سامةوهو نف�س الأمر ملواطنه� ،صانع
مبارياته حتت �ضغط �شديد� ،أنا عازم على رفع التحدي
�سعدو يف املباريات الأخرية للمو�سم
�أن يرافقه يف ال الدراجي الذي من املرتقب
و�أ�ستمد قوة من الثقة التي �أ�ضعها يف نف�سي ومن الن�صائح
الالعبني ال رحلة ،فيما يتعذر على بقية
عودة
احلايل تبقى قائمة ،ال�سيما �أن
التي �ألتزم بها و�آمل �أن �أجنح يف امل�ساهمة يف �إعادة الفريق
ظل عدم أجانب العودة �إىل بلدانهم يف
�أجواء املناف�سة مازلت بعيدة ،ما يجعل كل
بر
جمة
رح
الت
�إىل من�صة التتويجات والفوز بالعديد من الألقاب ،لأن ذلك
جوية نحو
الوقت �أمامه ق�صد حت�ضري نف�سه كما ينبغي.
وجهات �أخرى.
�سيكون له نكهة خا�صة مع فريق القلب".
ح .م
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وفاق سطيف

الــوفـاق يف مـــفرتق الطـــرق "�إ ّمــــا �شــركـــة و�إ ّمــــا الــغـــرق"
مثلما �أ�رشنا �إليه يف عدد �أم�س من يومية الهداف ،فقد ات�ضحت ال�صورة بخ�صو�ص
الأرقام املالية بالن�سبة لوفاق �سطيف ،الذي يعي�ش واحدة من �أعنف املراحل على
ال�صعيد املايل ،وهي الو�ضعية التي قد تقوده نحو غرق حمقق على جميع امل�ستويات،
انطالقا من مدى �أهمية الأموال يف �ضبط العديد من امللفات وباعتباره الع�صب
الفعلي يف الت�سيري.

 5.5مليار من ال�سلطات" ..هذا املوجود"

بعد م�صادقة املجل�س ال�شعبي البلدي على ر�صد ثالثة ماليري �سنتيم للوفاق يف
�إطار امليزانية الإ�ضافية لل�سنة اجلارية ،وهي القيمة التي ت�ضاف �إىل ما ر�صدته
الوالية من قبل بقيمة مليارين و 500مليون �سنتيم من طرف الديجيا�س ،ف�إن
هذا يح�رص قيمة الإعانات الإجمالية املقررة من طرف ال�سلطات املحلية يف 5.5
مليار �سنتيم ،وهي القيمة الوحيدة املوجودة كمداخيل للنادي يف املرحلة احلالية
والقادمة ،ما مل تظهر موارد مالية جديدة.

الوفاق دون ممولني جدد والقدمي ا�ستهلك

يف الوقت الذي تطمع الإدارة وبالأخ�ص رئي�س جمل�سها عز الدين �أعراب يف �أن
يتحرك بع�ض املمولني لتقدمي الإعانات والدعم للوفاق يف �إطار عقود متويل جديدة،
ف�إن النقطة التي يجب التنبيه �إليها هي �أن النادي ال ميلك �أي م�صدر مايل يف �إطار
عقود متويل جديدة منذ املو�سم املا�ضي ،وكل القيم التي مت �ضخها و�رصفها يف
الفرتة املا�ضية من هذا الباب تعود �إىل عقود �سابقة ،حيث وجدت الإدارة احلالية
�صعوبة كبرية جدا يف توفري �صفقات جديدة نظرا للو�ضع االقت�صادي ال�صعب الذي
تعي�شه جل امل�ؤ�س�سات التي تعودت على تدعيم النادي.

الإدارة وعدت بت�سوية جزئية هذه الأيام ،لكن

على �ضوء املعطيات النظرية والأرقام املالية اخلا�صة بالوفاق يف هذه املرحلة،
ف�إن كل امل�ؤ�رشات ال تبعث على االرتياح يف اجلانب املايل ،حيث لن تكون القيمة
املتوفرة نظريا من �إعانات يتطلب �ضخها وقتا �إ�ضافيا وفرتة �أخرى لإمتام
الإجراءات ،كافية يف كل احلاالت لتغطية النفقات واالحتياجات ،خا�صة فيما
يتعلق ب�أجور الالعبني الذين وعدت الإدارة بت�سوية جزء منها يف بداية �شهر جويلىة
اجلاري ،وهو املوعد الذي يبدو ب�أنه �سيكون من ال�صعب على الإدارة �أن تلتزم به.

الأمور قد ت�أخذ �أبعادا �أخرى من بع�ض الالعبني

يف الوقت الذي ت�شري املعطيات اخلا�صة بالو�ضعية املالية �إىل م�ؤ�رشات تفر�ض
املخاوف مما تخبئه الأيام القادمة يف بيت النادي ،ف�إن احلديث يف املقابل كرث
بني الالعبني داخل املجموعة ولو بتواجدها متباعدة عن الو�ضعية املالية ،حيث
�أعرب العديد من الالعبني عن ا�ستيائهم من هذه الو�ضعية وغياب توا�صل فعال من
طرف الإدارة مع ق�ضية م�ستحقاتهم العالقة ،يف الوقت الذي يدور فيه احلديث حول
تفكري بع�ض الالعبني يف اللجوء �إىل جلنة املنازعات من �أجل املطالبة مب�ستحقاتهم
العالقة ،وهو الباب الذي �سيكون غلقه �صعبا جدا من �إدارة الوفاق يف حال فتح فعال،

لأن الأرقام اخلا�صة مبا يدين به الالعبون من �أجور �شهرية يك�شف و�ضعية معقدة
جدا ،تبقى ت�سويتها �شبه م�ستحيلة بالنظر �إىل الأرقام املوجودة يف هذا املو�ضوع.

الو�ضعية بني قدوم ال�شركة �أو الغرق

جاءت الو�ضعية املالية املعقدة التي مير بها الوفاق يف املرحلة احلالية والتي
تنذر مبرحلة �أ�صعب يف الأ�سابيع والأ�شهر القادمة ،لتفتح باب احلديث من جديد
و�إن كان الباب مل يغلق طيلة الفرتة الأخرية ،ب�إ�رصار الأن�صار وحميط النادي من
العبني قدامى ومقربني ،على �رضورة قدوم �رشكة وطنية ترعى الوفاق وتخرجه من
الأزمات املالية املتكررة التي يعي�شها يف كل مو�سم ،يف الوقت الذي ت�شري فيه كل
امل�ؤ�رشات �إىل �أن النادي �سيتجه نحو الغرق فعال يف حال عك�س ذلك.

قد تكون الأ�صعب ماليا منذ املوا�سم العجاف

يف نف�س الإطار ،ف�إن البع�ض قد يفكر �أن �إدارة الوفاق �ستجد احللول الظرفية
التي حتتوي من خاللها الو�ضع وت�ضمن بذلك الهدوء الذي ي�سمح للفريق باملوا�صلة

يف حتدياته رغم كل ال�صعوبات ،لكن النقطة التي يجب التنبيه �إليها هي �أن الو�ضع
االقت�صادي العام والظروف التي يعي�شها النادي حاليا ،قد تكون الأعنف منذ
ال�سنوات العجاف ،لأن الوفاق كان يدخل يف بع�ض الأزمات وامل�شاكل املالية،
لكن الأرقام التقديرية حول املداخيل املمكنة كانت تنبئ باحللول ولو بعد حني،
لكن الو�ضع �أخطر وخمتلف هذه املرة ،لأن الوفاق ال ميلك مداخيل قادمة و�أنظاره
م�شدودة فقط نحو الإعانات املقررة من ال�سلطات.

احلل بتحويل بع�ض الالعبني "ما بان عليه حتى خرب"

من جانب �آخر ،فقد كرث احلديث يف الفرتة املا�ضية حول تلقي بع�ض الالعبني
البارزين واملت�ألقني يف الوفاق ،عرو�ضا يف اخلارج ،خا�صة بالن�سبة للموهبة
بو�صوف ،وذهبت الإدارة �إىل �إدراج هذه التحويالت �ضمن احللول املالية التي من
املمكن �أن ت�ساهم يف اخلروج من الأزمة التي يعي�شها النادي ،لكن هذا احلل مل يظهر
عنه �أي خرب ر�سمي ،وكل ما كان يقال حول هذه العرو�ض مازال حربا على ورق.
خ .لعم�ش

الإ�صـــرار علـى �إكـــمــال املـــو�ســــم يـــفــر�ض الـتـــركــيــــز
عاد القرار الذي خرج به املكتب الفدرايل يف اجتماعه �أول �أم�س،
ليغيرّ النظرة بخ�صو�ص م�صري البطولة املحرتفة ،بعدما مالت
الكفة يف الأيام ال�سابقة نحو قرار �إلغاء املو�سم بناء على موقف
ر�ؤ�ساء الأندية ،حيث �أكد املكتب الفدرايل مت�سكه مبوا�صلة
املناف�سة ،وهي النظرة التي تفر�ض على الوفاق مبختلف �أطرافه
تطبيق �سيا�سة جادة ت�ضمن له البقاء على �أهبة اال�ستعداد حت�سبا
لعودة املناف�سة.

امل�شكلة يف ا�ستمرار الغمو�ض
وغياب تاريخ حمدد

يف الوقت الذي �أعلن املكتب الفدرايل عن مت�سكه بقراره ال ّأول
الذي ين�ص على �ضرورة موا�صلة املو�سم ب�أي حال من الأحوال بعد
نهاية فرتة احلجر ال�صحي املنزيل ،ف�إن النقطة ال�سلبية التي ت�ؤكد
ب�أن هذا االجتماع مل يحمل �أي جديد ،هي افتقاد القرار لتاريخ
حمدد من �أجل العودة على الأقل �إىل �أجواء التدريبات اجلماعية،
وبالتايل ا�ستمرار الغمو�ض الذي �أرهق الالعبني واملدربني وحتى
امل�سريين.

متديد احلجر ّ
يعطل عودة
الكوكي من تون�س

قرار ال�سلطات العليا للبالد بتمديد احلجر املنزيل �إىل غاية
تاريخ  13جويلية اجلاري ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على و�ضعية املدرب
التون�سي نبيل الكوكي ،لأن ا�ستمرار غلق احلدود اجلوية والربية
بني البلدين ،يعني تعطل عودته �إىل �سطيف ،وهو الذي كان
يعول على العودة يف  27جوان املا�ضي ،من �أجل الف�صل يف مو�ضوع
م�ستقبله مع النادي ووقوفه عن قرب على و�ضعية املجموعة
والنادي على العموم ،خا�صة بعد امل�شاكل والتطورات التي حدثت
يف الفرتة الأخرية.

الالعبون مطالبون باحلفاظ على الرتكيز

املوقف الثابت الذي تبنه االحتادية اجلزائرية لكرة القدم،
ي�ضع الالعبني �أمام حتمية احلفاظ على الرتكيز يف التدريبات
ومواجهة امللل الذي ت�سرب لدى العديد منهم ب�سبب طول فرتة
توقف املناف�سة واالكتفاء بالتدريبات الفردية التي ال ميكن �أن

تكون يف م�ستوى العمل اجلماعي مهما احتواه م�ضمون الربنامج
الذي يعده الطاقم الفني.

الإدارة يجب �أن توفر اجلو
املنا�سب قبل رفع احلجر

يف �سياق مت�صل ،ف�إن الأمر ال يقت�صر على الالعبني يف �ضرورة
التحلي بالروح اجلدية يف العمل واحلفاظ على الرتكيز ،لأن
الت�أكيد من طرف املكتب الفدرايل ب�أن املناف�سة يجب �أن ت�ستكمل
مع ا�ستعداد الفاف لتقدمي امل�ساعدة للأندية من �أجل توفري
الإمكانات اخلا�صة بالربوتوكول ال�صحي الواجب توفريه للعب
اللقاءات املتبقية من املو�سم ،يعني �ضرورة حترك الإدارة �أي�ضا
الحتواء مو�ضوع امل�ستحقات املالية ،وترتيب الأمور مع الالعبني
املنتهية عقودهم ،و�ضبط الو�ضعية �أي�ضا مع املدرب نبيل الكوكي
وطاقمه �إداريا وماليا ،من �أجل �ضمان توفري اجلو املنا�سب قبل رفع
احلجر املنزيل الذي ربطت الفاف العودة للتدريبات اجلماعية
وا�ستئناف البطولة برفعه.

خ .لعم�ش

�سعيدي�" :سئمنا هذه الو�ضعية ونحن �أمام مع�ضلة حقيقية"
"حـــرام أن تتفــــرق المجمــوعــة الرائــعــة التـــي نـــملــكـها حــالــيــا"
يف البداية ،كيف هي �أحوالك وكيف تق�ضي �أيامك
و�سط الظروف احلالية؟

بخري ،حاليا �أنا يف م�سقط ر�أ�سي بالرم�شي يف والية تلم�سان،
وهنا احلجر املنزل رفع واحلاالت م�ستقرة على العموم،
ونتمنى �أن يتح�سن احلال يف كل �أرجاء الوطن
ونعود �إىل حياتنا الطبيعية ،وبخ�صو�ص
يومياتي فبارتفاع احلرارة ،غالبا ما
تكون وجهتي نحو البحر ،كما �أوا�صل
التدريبات الفردية و�أحيانا نلعب
بع�ض املقابالت امل�صغرة فيما
بيننا نحن الالعبني من املنطقة،
على غرار من�صوري وبقية الرفاق
الذين ين�شطون يف خمتلف الأندية.

ما تعليقك على قرار الفاف
الذي مت فيه التم�سك با�ستكمال
املناف�سة بعد نهاية احلجر
املنزيل؟

ب�رصاحة ،الأمور �أ�صبحت معقدة
جدا وكما "تدير ما ت�سلك" ،فمن الناحية
املنطقية احلديث عن ا�ستئناف املناف�سة بعد
كل هذه الفرتة من التوقف التي طالت كثريا و�أكرث
مما كنا نعتقد جميعا ،يبقى غري معقول و�صعب جدا ،رغم �أننا
كنا نتدرب ،لأن الو�ضع الذهني �سيكون �صعبا وهذا ما �شاهدناه
حتى يف البطوالت الأوربية التي مل تتوقف بقدر ما توقفنا نحن،
ويف املقابل ،ف�إنه ال ميكن �إلغاء املو�سم وحتديد البطل والنازلني
وغريها ،لأن الأمور متداخلة ومتقاربة ،وهناك العديد من الفرق

والوفاق من بينهم لهم احلظوظ يف التناف�س على اللقب ،لذا
فاحلقيقة نحن �أمام مع�ضلة و�أي ح�ساب ت�ضعه جتد فيه م�شكلة،
و�أعتقد ب�أن هناك �سوء ت�سيري للأمور من البداية ،خا�صة و�أن
الغمو�ض كان ومازال م�ستمرا وال �أحد متى �سيكون
موعد عودة املناف�سة.
هل ترى ب�أن الإمكانية موجودة
لتطبيق الربوتوكول ال�صحي
عند اال�ستئناف؟

يجب �أن نكون واقعيني وال
نخفي احلقائق ،فال يوجد �أي ناد
يف بطولتنا ميلك الإمكانات التي
ت�سمح له ب�أن يطبق الربوتوكول
ال�صحي الذي يتحدثون عنه ،ففي
مالعبنا ال توجد غرف املالب�س
الالزمة والكافية ونف�س ال�شيء
بالن�سبة للنقل ،كما �أن كل الأندية
تقريبا تعاين من الناحية املالية
والالعبون مل يح�صلوا على م�ستحقاتهم،
وال ميكن لهذه الأندية �أن حتجر الفنادق،
لذا �أرى �أنه من ال�صعب �إن مل �أقل م�ستحيال �أن
نطبق هذا الربوتوكول ال�صحي.

على �صعيد �آخر ،كيف ترى م�ستقبل النادي بالنظر �إىل
الظروف التي مير بها؟

الو�ضعية يف الوفاق ال تختلف عن بقية الفرق ،وكما هو معلوم
ف�إن الالعبني مل يح�صلوا على م�ستحقاتهم منذ عدة �أ�شهر ،ونتمنى
من الإدارة �أن جتد احلل لهذا الو�ضع يف �أقرب وقت ،خا�صة و�أن
االحتمال قائم ب�أن تعود املناف�سة يف الأ�سابيع القادمة والبد من

ترتيب الأمور من �أجل موا�صلة التحدي يف ظروف م�ساعدة.

ما ر�أيك فيما حدث مع حلفاية ب�سبب ق�ضية الت�سجيل
ال�صوتي؟

�أوال ،لقد �سمعت ذلك الت�سجيل املتداول ومن خالل �سماعه نفهم
جره للحديث يف ذلك املو�ضوع ومل تكن له نية
ب�أن حلفاية قد مت ّ
فعلية يف ترتيب �أي مقابلة ،وبخ�صو�ص النتائج التي حققناها
ف�إنه ال ميكن لأي كان �أن ي�شكك فيها لأن اجلميع �شاهد الطريقة
التي كنا نفوز بها وحتى يف بداية املو�سم التي كانت �صعبة مل نكن
نخ�رس �سوى ب�أخطاء ب�سيطة ،وال يجب �أن نن�سى املواقف الإيجابية
حللفاية الذي وقف مع الفريق يف الظروف ال�صعبة ،و�أعتقد ب�أنه
جاء بنيته واملحيط املتعفن املوجود يف كرة القدم اجلزائرية هو
الذي "لعب عليه" ،ونتمنى �أن يفك ربي �أحواله ويعود �إىل �أهله.
هناك بع�ض العنا�صر من املجموعة احلالية يف نهاية
عقود ،ما مدى �أهمية االحتفاظ بالرتكيبة املوجودة
يف الفريق؟

نحن منلك جمموعة قوية ومتكاملة وهذا ما ي�شهد له اجلميع،
خا�صة مع الطاقم الفني الذي يوجد معنا بقيادة الكوكي ،والذي
يعمل بكل جدية والنقطة الإيجابية هي �أنه ال مييز بني �أي العب،
وعلى �سبيل املثال عندما ن�شاهد طريقة عمل املح�رض البدين فهو
يعمل مع الأ�سا�سيني والبدالء وحتى العائدين من الإ�صابة والذين
ال يدخلون يف ح�سابات املباريات بكل جدية وبنف�س الطريقة ،وهذا
من �أ�رسار جناحنا ،و�أعتقد ب�أنه �سيكون حرام لو تتفرق �أو يغادر
بع�ض الالعبني من الفريق خا�صة بعدما تبني ب�أننا قادرون على
حتقيق الأف�ضل �سواء حمليا وحتى خارجيا يف املو�سم القادم،
لذا نتمنى بقاء املجموعة احلالية والطاقم الفني حتى نوا�صل
التحديات القادمة بكل قوة و�إرادة.
خ .لعم�ش

"حلفـــاية جاء بنيــته والمحيـــط المتعـفـن دارهــا بيه وربي يفـــك أحــواله"

دغموم يوقع ملحق عقده
وميدّ د �إىل غاية 2023

كان املوعد �أم�س مع فتح رئي�س جمل�س
الإدارة عز الدين �أعراب ملف و�ضعية
الالعب الي�ساري عبد الرحيم دغموم،
الذي مل تودع الإدارة ملحق عقده يف
ال�صيف املا�ضي ،مما فر�ض عليها �إعادة
التفاو�ض معه لإيجاد حل ،حيث حتدث
�أعراب مع مناجري الالعب واتفق معه
على التفا�صيل قبل �أن يطلب ح�ضور
الالعب م�ساء �أم�س للتوقيع.

امللحق اجلديد حمل متديدا
ملو�سم �إ�ضايف

بعدما حاولت الإدارة �أن تقنع دغموم
ب�أن يوقع ملحق عقد ميتد �إىل ،2024
مع اختالف حول ال�شرط اجلزائي الذي
ي�سمح له باملغادرة مقابل ت�سديده،
انتهت املفاو�ضات �أم�س �إىل االتفاق على
توقيع ملحق عقد يق�ضي برفع راتبه
�إىل  75مليون ،ومتديد فرتة ارتباطه
�إىل نهاية مو�سم .2023/2022

اتفاق على مغادرته يف حال
عر�ض خارجي

من النقاط التي توا�صل حولها النقا�ش
بني الإدارة ودغموم بخ�صو�ص ملحق
عقده ،تلك املتعلقة بال�شرط اجلزائي
الذي طالب ب�إدراجه ،حيث �سيكون له
احلق يف املغادرة نحو اخلارج يف حال
و�صول عر�ض ر�سمي دون حتديد قيمة
معينة لل�شرط اجلزائي.

دغموم� ":سعيد بتوقيع
امللحق والتمديد ملو�سم"

�أعرب الالعب عبد الرحيم دغموم يف
ت�صريح للهدّ اف ،بعد �إمتام مرا�سيم
التوقيع ،عن �سعادته الكبرية وارتياحه
ال�شديد ب�إنهاء م�شكلة ملحق عقده،
كما �أبدى فرحة كبرية بتمديد عقده
ملو�سم �إ�ضايف يف الوفاق ،الذي �أكد ب�أنه
يبقى كبريا رغم ّ
كل امل�شاكل التي
يواجهها و� ّأي العب يحلم بحمل �ألوانه.

املنا�صر الفاقد لعينه
اال�صطناعية ينا�شد الإدارة

وجه املنا�صر الذي فقد عينه
ّ
اال�صطناعية يف �أحداث مقابلة �أهلي
الربج ووفاق �سطيف يف ملعب 20
�أوت ،ر�سالة عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،نا�شد فيها �إدارة النادي
مل�ساعدته والوقوف �إىل جانبه من �أجل
عالج حالته ،حيث وجه نداء مبا�شرا
للإدارة مع تو�ضيحات بخ�صو�ص ما
حدث يف حالته خالل الفرتة املا�ضية.
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شباب قسنطينة

توقيع البروتوكول تم أمس...

الإدارة تتــفق مـــع الالعبــــني على تخفيـــ�ض الأجــور بــ % 35

تو�صلت �أم�س� ،إدارة النادي الريا�ضي الق�سنطيني
�إىل اتفاق مع الالعبني يق�ضي مبوجبه تخفي�ض
رواتبهم ب % 35خالل فرتة توقف املناف�سة
ب�سبب تف�شي فريو�س كورونا ،حدث ذلك خالل
االجتماع املنعقد مبقر الفريق ،وعرف ح�ضور جل
العنا�رص مبن يف ذلك عواج ،الذي التحق مت�أخرا
نوعا ما ،بعد �أن قدم من مدينة وهران التي غادرها
�صبيحة �أم�س.

االجتماع غاب عنه بن عيادة،
بالغ و�شحرور

وغاب عن االجتماع ثالثة عنا�رص تقطن يف
غرب البالد ويتعلق الأمر بكل من بن عيادة وبالغ
و�شحرور ،هذا الأخري �أكدت الإدارة ب�أنه كان يعاين
من وعكة �صحية خفيفة وهو ما جعل امل�سريين
يرخ�صون له بالغياب ،علما و�أن بن عيادة و�شحرور
�أكدا ب�أن ر�أيهما �سيكون من موقف بقية زمالئهم.

اقرتحت يف بادئ الأمر
التخفي�ض للن�صف

وح�سب م�صادرنا التي ح�رضت االجتماع ،ف�إن
امل�سريين اقرتحوا يف بادئ الأمر تخفي�ض الرواتب
�إىل الن�صف ،على �أمل �أن يوافق رفقاء زعالين،
ال�سيما و�أن القوانني يف �صاحلهم ،ولديهم عقود
حتميهم ،وتوقيع الربوتوكول اخلا�ص بالتخفي�ض
لن يكون �إال مبوافقة من الطرفني.

الالعبون وافقوا على % 35

ويف ال�سياق ذاته ،فقد قوبل االقرتاح الأول
بالرف�ض ،قبل �أن ي�ستقر الطرفان على تخفي�ض
الراتب بداية من �شهر مار�س �إىل  ، % 35قبل
املرور �إىل املكتب وتوقيع بروتوكول اتفاق ،كل
العب على حدى ،على �أن تقوم الإدارة ب�إر�ساله بعد
ذلك �إىل م�س�ؤويل الآبار للم�صادقة عليه.

الإدارة �ستودع الربتوكول
لدى جلنة املنازعات

وما يتوجب الإ�شارة �إليه ،هو �أن �إدارة ال�شباب
�ستقوم بو�ضع بروتوكول االتفاق مع الالعبني على
م�ستوى الرابطة املحرتفة وجلنة املنازعات ،مثلما
�أو�صت به االحتادية اجلزائرية لكرة القدم لتفادي
حدوث �أي �إ�شكال م�ستقبال ،يف حال تقدم الالعبون
ب�شكاوي �ضد الفريق.

جموج" :الالعبون م�شكورون
على تفهمهم"

كان للهداف حديث مع جموج يف املو�ضوع،
قال فيه":ن�شكر الالعبني على تفهمهم املوقف
وتخفي�ضهم الرواتب خالل فرتة توقف البطولة،
ومن البداية كنت مت�أكدا من موقفهم ،وعلينا
التفكري من الآن يف الفرتة القادمة ،رغم �أننا كنا
نتمنى التعرف على موعد ا�ستئناف التدريبات".

حمزة�.س

يعتبر الالعب الوحيد...

هـــريــدة يـفــاجــئ ويـرفـــ�ض تـخفيـــ�ض الــراتـب
فاج�أ املدافع الأي�رس �إ�سالم هريدة امل�سريين برف�ضه
التوقيع على برتوكول التخفي�ض ،م�ؤكدا ب�أنه يريد احل�صول
على م�ستحقاته كاملة ،وهو ما و�ضع امل�سريين يف حرية من
�أمرهم ،خا�صة و�أن الالعب كان م�رسحا يف الفرتة املا�ضية،
لكنه رف�ض ف�سخ العقد ،قبل �أن يحول على ت�شكيلة الرديف.

من قبل املدرب ديني�س الفان �ضمن قائمة امل�رسحني،
وبعده املدرب كرمي خودة ،غري �أن مدافع "املوب"
ا لأ�سبق رف�ض ف�سخ العقد ،وهو ما و�ضع امل�سريين
يف ورطة ب�سبب عدم وجود �أي بنود يف العقد ميكن
ا�ستعمالها لف�سخ العقد.

مل ي�شارك يف �أي مباراة

وبالعودة �إىل م�شوار املدافع الأي�رس هريدة مع ال�شباب،
ف�إن مدافع "املوب" الأ�سبق مل ي�شارك يف �أي مباراة ر�سمية
منذ �أزيد من �ستة �أ�شهر ،ما يعني ب�أنه ال يعترب عن�رصا مهما
يف الت�شكيلة� ،إال �أنه �أقدم على خطوة مل يقم بها �أي العب
مثلما علق عليه الأن�صار ،الذين تفاج�أوا خلرجته التي تطرح
�أكرث من عالمة ا�ستفهام.

رف�ض من قبل ف�سخ العقد

وكما هو معلوم ،ف�إن املدافع هريدة �أدرج ا�سمه

وافق على التدرب
مع الرديف ويرف�ض اليوم
تخفي�ض الراتب !

و�أكرث من ذلك ،ف�إن ال�س�ؤال الذي يبادر �إىل الأن�صار يف
الوقت الراهن ،هو �أن املدافع هريدة وافق من قبل على التدرب
مع الرديف دون امل�شاركة يف املباريات الر�سمية ،واليوم
يرف�ض تخفي�ض الراتب مثلما قام به كل الالعبني مبن يف
ذلك عنا�رص مطلوبة بقوة يف �سوق االنتقاالت يف �صورة حداد
وبلقا�سمي وزعالين.

أمـقـران:

القوانني يف �صاحله ،لكن

وما يتوجب الإ�شارة �إليه هو �أن القوانني املعمول بها
يف الفرتة احلالية ت�صب يف م�صلحة املدافع هريدة ،ال�سيما
و�أنه ميلك عقدا ،واالحتاد الدويل للعبة مثلما �أكدته "الفاف"
م�ؤخرا يجرب الفرق على التفاو�ض مع الالعبني واحل�صول على
موافقتهم قبل القيام ب�أي تخفي�ض يف الراتب.

خرجته تعيد للأذهان "مريكاتو"
ال�صيف الفارط

وا�ستغل عدد معترب من الأن�صار خرجة هريدة من �أجل
�إعادة فتح ملف "مريكاتو" ال�صيف الفارط ،كيف ال ويعترب
هريدة ثاين عن�رص جتد معه الإدارة �إ�شكاال بعد احلار�س مزيان
الذي بدوره رف�ض ف�سخ العقد يف وقت �سابق ،قبل �أن يلج�أ �إىل
جلنة املنازعات ويطالب مب�ستحقاته وفق الربوتوكول املوقع
ح�.س
			
من طرف رجراج.

يف البداية ،كيف كان لقا�ؤكم
بامل�سريين؟

�أوال نحن �سعداء جدا ملالقاة بع�ضنا
البع�ض ،بعد فرتة طويلة ،لقد ا�شتقنا
لبع�ضنا البع�ض ،وهو ما ي�ؤكد العالقة
اجليدة املوجودة بيننا ،ال تن�سوا ب�أننا
مل نلتقي منذ لقاء احتاد ب�سكرة� ،أما
فيما يتعلق باالجتماع فقد كان عاديا،
وحتدثنا بكل �شفافية ،عن مو�ضوع
تخفي�ض الرواتب ،مثلما هو احلال
بالن�سبة جلميع الفرق.
وكيف كان موقفكم كالعبني؟

لقد وافقنا على مقرتح تخفي�ض
الأجور ،وهذا �أمر طبيعي خا�صة و�أن
البطولة متوقفة ب�سبب فريو�س كورونا
عفانا اهلل و�إياكم منه ،ومن غري
املعقول �أن نح�صل على الراتب كله،
ولقد تفهمنا موقف امل�سريين وتو�صلنا
التفاق بتخفي�ض الرواتب بقيمة ،% 35
خالل فرتة توقف املناف�سة.
وهل كان لكم اجتماع مع
املدرب عمراين؟

نعم ،لقد قام امل�سريون بتقدمي
املدرب عمراين ،رغم �أنه غني عن كل
تعريف ،ويعرف جيدا غالبية التعداد،
بحكم �أنه �أ�رشف على تدريب جل
العنا�رص ،وهو ما �سهل العملية ،حيث
حتدث معنا بكل �شفافية ،وعمراين

ما هي هذه النقطة؟

لقد الحظت التفاهم والتجاوب
الكبري بني الالعبني واملدرب عمراين،
لقد �سبق و�أن حتدثت معكم على هذه
النقطة بالذات ،و�أرى ب�أن �إ�رشاف
عمراين على التح�ضريات �سي�ساعدنا
كثريا ،رغم �أنني ل�ست متفائال ب�إمكانية
العودة يف القريب العاجل.
تبدو غري متفائل رغم قرارات
املكتب الفدرايل� ،ألي�س
كذلك؟

ل�ست �أنا من يقول بل الو�ضع
ال�صحي الذي يتحدث عن نف�سه ،نحن
كالعبني نتمنى العودة للتدريبات
اليوم قبل الغد ،لكن امل�صلحة
العامة متر قبل� أي �شيء ،وندرك
جيدا ب�أن املعطيات خمتلفة مقارنة
بالدول الأوروبية� ،سميا فيما يتعلق
بالإمكانيات القاعدية واملن�ش�آت ،حيث
نفتقد ملالعب من نف�س احلجم مثلما
هو عليه احلال يف �أملانيا و�إجنلرتا
و�إ�سبانيا ،وال تن�سوا ب�أن البطولة
الفرن�سية مت �إلغا�ؤها ،ورغم ذلك يبقى
هناك ب�صي�ص �أمل ،عندما تطلع على

كان املوعد �أم�س �أي�ضا ،مع تقدمي املدرب عبد القادر
عمراين لالعبني مبنا�سبة م�أدبة غذاء �أقيمت على �شرف
الالعبني باملقر� ،إذ حتدث التقني التلم�ساين مع رفقاء
زعالين ب�صراحته املعهودة ،داعيا اجلميع �إىل فتح �صفحة
جديدة والتفكري يف الفرتة القادمة ،خا�صة يف حال ما
توا�صل املو�سم الكروي احلايل ،و �أكد ثقته الكبرية يف
التعداد احلايل ،وقدرتهم على حتقيق نتائج �إيجابية،
�شريطة ت�ضافر اجلهود.

عمراين كان يتمنى ح�ضور
جميع الالعبني

وح�سب م�صادر مقربة من املدرب عبد القادر عمراين ،ف�إن
هذا الأخري كان ميني النف�س يف ح�ضور كل الالعبني ،بعد
ان وقف على غياب كل من بن عيادة و�شحرور �إىل جانب
بالغ ،الذي ات�صل به امل�سريون من �أجل احل�ضور ،رغم �أنه
مل يتواجد مع الت�شكيلة يف الفرتة املا�ضية ب�سبب العقوبة.

حتدث مع رفقاء زعالين بتفا�ؤل

ويف ال�سياق ذاته ،ف�إن املدرب عمراين عرب عن تفا�ؤله
بامل�ستقبل ،بدليل اللهجة التي حتدث بها مع رفقاء زعالين،
والتي ت�ؤكد رغبة التقني التلم�ساين يف ترك ب�صمته
جمددا مع �أبناء مدينة اجل�سور املعلقة ،كيف ال ومدرب
الدفاع اجلديدي عاد من �أو�سع الأبواب.

عمراين لالعبني" :ال تن�سوا �أنكم
تلعبون يف ناد كبري"

"تخفيـــ�ض الرواتــب �أقــل �شــيء يـمـكنـنا القيــام بــه"
معروف ب�رصاحته املعهودة� ،إذ وجه
لنا ر�سالة مبا�رشة وحثنا عل موا�صلة
العمل ،رغم توقف املناف�سة وطالبنا
باملحافظة على ن�سق التدريبات ،كما
�أن هناك نقطة مهمة.

رجراج وجموج ّ
يقدمان
عمراين لالعبني و�سط
�أجواء حميمية

قرارات املكتب الفدرايل ومت�سكمهم
ب�إنهاء املو�سم.

وهل �سلمكم عمراين برنامج
عمل خا�ص؟

ال ،لقد حتدث معنا وطلب منا
املوا�صلة يف التدريبات ولو بن�سق
منخف�ض ،و�أنا �شخ�صيا عدت لأجواء
التدريبات ،بعد اال�ستفادة من راحة ،
لكن �رصاحة يف ظل عدم معرفتنا موعد
ا�ستئناف املناف�سة الفعلية ،ف�إننا نعاين
كثريا من الناحية النف�سية ،ونتمنى فقط
ات�ضاح الر�ؤية ،حتى تكون لدينا فكرة،
لأن التدريبات الفردية لأكرث من ثالثة
�أ�شهر ال معنى لها ،ويكفي فقط احل�صول
على معلومة نهائية ،حتى نرتاح نوعا
ما من الناحية النف�سية ،ال�سيما وان
الأمور �ستكون خمتلفة معنا بقدوم
املدرب عمراين ،الذي يعرف عمله جيدا،
و�شخ�صيا متفائل بنجاحه وقدرتنا
على حتقيق نتائج جدية يف امل�سقبل،
لأننا منلك ت�شكيلة جيدة ،وفقط
ينق�صنا مدرب من حجم عمراين من
دون التقليل من املدربني ال�سابقني،
لكن االن�ضباط وفر�ض ال�شخ�صية مهم
من �أجل النجاح ،ال�سيما عندما يتعلق
الأمر مبدرب عادل مع الالعبني ومينح
لكل ذي حق حقه.

حمزة�.س

وكان كالم عمراين �صريحا جدا مع الالعبني ،حيث
قال لهم�" :أود �أن �أرحب بكم �أوال و�سعيد مبالقاتكم من
جديد،ويجب �أن نفتح جميعا �صفحة جديدة ون�ضع اليد
يف اليد ،لأنه لدينا م�صلحة واحدة وال تن�سوا ب�أنكم تلعبون
يف فريق كبري".

"يجب عليكم املحافظة على لياقتكم
حت�سبا لأي طارئ"

و�أ�ضاف املدرب عمراين يف كالمه مع الالعبني ،عندما قال
لهم� ":أدرك جيدا ب�أن الفرتة احلالية �صعبة جدا ،خا�صة
من الناحية النف�سية ،ون�س�أل اهلل فقط �أن يرفع عنا هذا
الوباء عفانا اهلل و�إياكم منه ،كما يجب عليكم املحافظة
على لياقتكم حت�سبا لأي طارئ ،ال�سيما و�أن م�س�ؤويل
"الفاف" ي�صرون على �إكمال املو�سم ،وعليه يجب التدرب
ولو بن�سق منخف�ض بالنظر �إىل ارتفاع درجة احلرارة� ،إىل
غاية �أن تت�ضح الأمور نوعا ما ،ون�ضع برنامج عمل وا�ضح".

حمزة�.س

عمراين ج�س نب�ض بلقا�سمي
وطالبه بالبقاء

ا�ستغل املدرب عبد القادر عمراين فر�صة لقائه باملهاجم
بلقا�سمي �أم�س مبقر الفريق من �أجل احلديث معه ،وج�س
نب�ضه بخ�صو�ص م�ستقبله� ،إذ طلب منه املوا�صلة وجتديد
العقد ،غري �أن ابن مدينة �سور الغزالن كان �صريحا مع
التقني التلم�ساين و�أكد له رغبته يف خو�ض جتربة يف
اخلارج ،ويف حال عدم و�صول عر�ض جدي يف الأيام القادمة
�سيمدد دون �أي �إ�شكال ولن يبدل �أبناء مدينة اجل�سور املعلقة
ب�أي فريق حملي ،رغم حيازته على عدة عرو�ض.

بلقا�سمي�" :سعدت ملالقاة
"ال�شيخ" وزمالئي "

عرب املهاجم بلقا�سمي عن �سعادته مبالقاة املدرب عمراين
من جديد ،حيث قال يف حديث مقت�ضب مع "الهداف"":
�سعدت كثريا ملالقاة "ال�شيخ" وزمالئي وحتى امل�سريين ،لقد
ا�شتقت لهم كثريا ،وفرحت كثريا لتواجدهم جميعا يف حالة
�صحية جيدة ،نحن عائلة واحدة ومن واجبنا االطمئنان
على بع�ضنا".
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مولودية وهران

جبـــاري يطالـــب بعقــد اجلمعيـــة الإ�ستثنائيـــة يـــوم � 8أو  9جويليــــة
بعدما كنا قد �أ�شرنا يف عدد �سابق لعقد اجلمعية الإ�ستثنائية للم�ساهمني يف ال�شركة
الريا�ضية ذات الأ�سهم مع بداية �شهر جويلية ،حدد رئي�س جمل�س الإدارة �سابقا
يو�سف جباري تاريخ � 8أو 9جويلية لعقدها ،يف �إنتظار احل�صول على الرتخي�ص من
ال�سلطات الوالئية وكذا موافقة غالبية امل�ساهمني يف ال�شركة.

�إلتقى رفقة ب�سجراري بالأمني العام للوالية

كان املوعد ع�شية �أول �أم�س الثالثاء مبقر والية وهران ،مع لقاء بني الأمني
العام للوالية �شايب بوبكر وع�ضوي جمل�س الإدارة يو�سف جباري ون�صر الدين
ب�سجراري ،وهو اللقاء الذي �إ�ستغله الرئي�س ال�سابق للمولودية لإبداء رغبته رفقة
بع�ض امل�ساهمني يف عقد اجلمعية الإ�ستثنائية للم�ساهمني ،وذلك لإخراج النادي
من حالة الفراغ الإداري الذي يتواجد فيه منذ �إ�ستقالة الرئي�س ال�سابق بابا.

�أكد قانونية عقد اجلمعية الإ�ستثنائية

رغم ت�ضارب الأبناء حول �شرعية اجلمعية الإ�ستثنائية املقبلة للم�ساهمني� ،إال
�أن ذلك مل مينع جباري للت�أكيد للأمني العام للوالية
بقانونية و�شرعية اجلمعية الإ�ستثنائية ،وذلك
من منطلق �أنه �صاحب غالبية الأ�سهم يف
ال�شركة الريا�ضية بخالف ما يزعم
الرئي�س ال�سابق بلحاج �أحمد بابا.

هل جهز امل�ساهمون
الرئي�س اجلديد ملجل�س
الإدارة؟

يف الوقت الذي يتحرك بع�ض
امل�ساهمني ويف مقدمتهم جباري،
يف جميع الإجتاهات لعقد اجلمعية
الإ�ستثنائية يف �أقرب وقت ،يبقى
ال�س�ؤال حول هوية الرئي�س اجلديد
ملجل�س الإدارة ،خا�صة �أن "احلمراوة"
يرف�ضون م�سبقا �أي �إ�سم من الأ�سماء
القدمية �أو حتى اجلديدة ،وي�صرون
على قدوم �شركة وطنية مع الرحيل
اجلماعي لكافة امل�ساهمني احلاليني.

الوالية �إ�ستدعت �أم�س حمياوي

يف �سياق الو�ضعية الإدارية ملولودية وهران ،تلقى رئي�س النادي
الهاوي الطيب حمياوي �إ�ستدعاء للح�ضور �إىل مقر الوالية ع�شية
�أم�س ،وذلك على �ضوء امل�ستجدات الإدارية الأخرية داخل بيت
"احلمراوة" .و�سيكون موقف حمياوي حا�سما يف �إتخاذ �أي قرار كونه
رئي�س النادي الهاوي املمثل القانوين الثاين للمولودية وع�ضو جمل�س
الإدارة.

حمياوي" :كل �شيء �سيت�ضح
بعد لقائي مب�س�ؤويل الوالية"

�أكد حمياوي ب�أن امل�ستقبل الإداري للمولوية �سيت�ضح قريبا وقال يف هذا ال�سياق:
"كل �شيء بخ�صو�ص م�ستقبل املولودية �إداريا �سيت�ضح بعد لقائي مب�س�ؤويل الوالية،
فعلى الرغم من �أنني �سمعت برغبة بع�ض امل�ساهمني يف عقد اجلمعية الإ�ستثنائية،
مقابل رغبة الإدارة احلالية يف متديد عهدتها �إال �أن احلديث عن هذه الأمور يبقى
م�ؤجال �إىل ما بعد �إجتماعي يف الوالية".

ب�-سفيان

بوخليفة" :واثق من جناح جتربتي مع احلمراوة وال�سري على خطى الالعبني الكبار"
نفهم من كالمك ب�أنك كنت تنتظر هذا العر�ض؟

حتى �أكون �رصيح معك فمنذ بداية املو�سم عندما وقعت يف �إحتاد ال�سوقر،
و�ضعت ن�صب �أعيني اللعب يف الرابطة الأوىل حيث علمت بجدية و"قتلت روحي"
يف التدريبات واملباريات ،لأمتكن من ت�سجيل  21هدفا يف بطولة ما بني الرابطات،
قبل �أن بتحقق حلمي و�أوقع يف فريق كبري �إ�سمه مولودية وهران.

كيف �سارت املفاو�ضات يف اجلانب املايل؟

عندما جليت �إىل طاولة املفاو�ضات مع م�سريي "احلمراوة" مل �أعر �أي �إهتمام
للجانب املايل ،لأن ما كان يهمني يف هذا العر�ض هو اجلانب املايل حيث �أ�سعى
ل�صنع �إ�سمي يل يف البطولة الوطنية ،و�أعتقد �أن مولودية وهران الفريق الوحيد الذي
يتيح يل هذه الفر�صة.
هل ت�ؤكد لنا �إهتمام عدة �أندية من الرابطة �ألأوىل بخدماتك؟

لقد كان يل عر�ضني من الرابطة الأوىل املحرتفة من ناديني �أرف�ض الك�شف عن
هويتهما بعدما وقعت يف املولودية ،بالإ�ضافة لعرو�ض �أخرى من الرابطة املحرتفة
الثانية لكن املكتوب قادين يف نهاية املطاف للمولودية.

�أال تخ�شى من املناف�سة �أو ف�شل جتربتك يف املولودية يف �أول ظهور لك
يف الرابطة الأوىل؟

كيف جاء توقيعك يف مولودية وهران؟

لقد كنت على علم ب�أنني حمل �إهتمام من طرف م�سريي مولودية وهران يف
منت�صف املو�سم ،قبل �أن ي�أتي العر�ض الر�سمي يف �ألأيام القليلة املا�ضية ويطلب
مني مناجريي اخلا�ص القدوم �إىل وهران للتفاو�ض والتوقيع ،واحلمد هلل �أنا فخور
جدا بحمل �ألوان واحد من �أعرق الأندية اجلزائرية.

لو كنت �أخ�شى املناف�سة �أو �أي �شيء لآخر لبقيت �ألعب يف بطولة ما بني الرابطات،
فلقد �سبق يل و�أن �إكت�شفت �أجواء الرابطة الأوىل مع فريقي �شباب الزاوية يف مناف�سة
ك�أ�س اجلمهورية ،وحينها وقفت على �أنه ال يوجد فرق كبري بني الرابطة املحرتفة
والأندية ال�سفلى ،وهذا ما جعلن �أحر�ص على �أن �أظفر يف يوم ما مبكانة يف فريق
كبري واحلمد هلل حققت هذا احللم.

مبا �أنك من �سكان القليعة ف�إختيارك "للحمراوة" يعترب مفاجئا خا�صة
و�أن �سكان القليعة منق�سمون بني "ليا�سما" و"العميد"� ،ألي�س كذلك؟

هذا �صحيح فغالبية �سكان مدينة القليعة ي�شجعون �إما مولودة العا�صمة
�أو "ليا�سما" لكن �أنا ف�ضلت مولودية وهران لأننت كنت معجب بهذا النادي منذ

ال�صغر ،وقد �أفاجئك �إن قلت لك �أننا كنت �أتابع كل كبرية و�صغرية عن "احلمراوة"
�سواء عرب و�سائل الإعالم �أو �صفحات �شبكة التوا�صل الإجتماعي ،ليكتب املكتوب
و�أحقق احللم الذي راودين منذ ال�صغر.
املولودية �صنعت العديد من املهاجمني الهدافني ،فهل ت�أمل يف ال�سري
على خطاهم؟

ال يختلف �إثنان على �أن مولودية وهران �صنعت �أ�سماء العديد من الالعبني
الكبار على غرار بلومي و�رشيف الوزاين بالإ�ضافة ملهاجمني هدافني يف �صورة
بن ميمون ومي�صابيح وت�سفاوت �...إلخ  ،وهذا ما يحفزين �أكرث لل�سري على خطاهم
وكتابة �إ�سمي ب�أحرف من ذهب يف تاريخ هذا النادي.
مباذا تريد �أن تختم هذا احلوار؟

�أود �أن �أ�شكر الإدارة وعلى ر�أ�سها �رشيف الوزاين على الثقة التي و�ضعت يف و�إن
�شاء اهلل �س�أكون عند ح�سن ظنهم خالل املو�سم اجلديد و�أ�ؤكد لهم �أحقيتي يف تقم�ص
�ألوان "احلمراوة" ،كما ال يفوتني �أن �أ�شككر كثريا مناجريي الذي يعود له الف�ضل يف
هذه ال�صفقة ،و�أعد �أن�صار املولودية ب�أن �أ�ساهم يف �إ�سعادهم.

ب�-سفيان

مطراين ي�شرتط مراجعة �أجرته ال�شهرية

بعد العرو�ض العديدة التي تلقاها �سواء من �أندية حملية على غرار مولودية
و�إحتاد العا�صمة� ،أو �أخرى �أجنبية يف �صورة النادي ال�صفاق�سي التون�سي ،مل ميانع
مهاجم مولودية وهران مطراين زوبري البقاء �إىل غاية نهاية عقده مع "احلمراوة"
يف  ،2021م�شرتطا باملقابل �إقدام الإدارة على مراجعة �أجرته ال�شهرية مع العلم
ب�أنه يتقا�ضى  80مليون �سنتيم .و�أبى مطراين �إال �أن يوجه ر�سالة لإدارة املولودة
قال فيها" :لي�س لدي �أي تفكري يف اللجوء للجنة املنازعات والت�سبب يف م�شكل
للمولودية ،كما �أنه لي�س لدي �أي مانع يف البقاء وت�شريف عقدي مع املولودية �إىل
غاية نهايته يف  ،2021لكن �أمتنى من الإدارة مراجعة �أجرتي ال�شهرية ورفعها،
خا�صة و�أن �شريف الوزاين كان قد وعدين بذلك عند توقيعي يف النادي يف
ال�صائفة املا�ضية".

بن ميمــون �" :أنـا مـع متديـد عهـدة �شريـف الوزانــي"
�أكد احلبيب بن ميمون ع�ضو جمل�س �إدارة مولودية وهران
�إ�ستعداده للوقيع على حم�رض متديد عهدة املدير العام
�رشيف الوزاين عندما قال�" :أنا مع متديد عهدة املدير العام
�رشيف الوزاين وذلك على �ألقل حتى يتمكن من ت�سوية بع�ض
الق�ضايا العالقة ،كما �أن العمل الكبري الذي قام به �رشيف
الوزاين و�إدارته منذ بداية املو�سم يجعله حمل ثقة".

بع�ض الالعبيـن با�شـــروا
�إجـــــــراءات اللجـــــوء
للجنــــــة املنازعـــــــات

""الإ�ستقرار مهم و�ضروري
يف هذه املرحلة"

علمت الهداف من م�صادرها اخلا�صة ب�أن بع�ض
العبي مولودية وهران با�شروا م�ؤخرا �إجراءات
اللجوء للجنة املنازعات ،وذلك بقدمي �شكوى �ضد
النادي يف ظل عدم ح�صولهم على م�ستحقاتهم
املالية لأزيد من �ستة �أ�شهر ،ورف�ضهم �أي حل ودي
مع الإدارة بخ�صو�ص �أموالهم خا�صة بعد �إقرتاح
املدير العام �شريف الوزاين بتخفي�ض �أجورهم.

قلب هجوم "احلمراوة" �سابقا �أكد ب�أن الإ�ستقرار الإداري
مهم جدا خا�صة يف املرحلة احلالية وقال يف هذا ال�سياق:
"الإ�ستقرار مهم و�رضوري يف هذه املرحلة بالذات خا�صة
و�أننا مقبلون مع مو�سم جديد وحتديات جديدة ،كما يجب
احلر�ص على �أن تكمل الإدارة احلالية العمل الذي �رشعت فيه،
على �أمل �أن تظهر ثماره بداية من املو�سم املقبل".

الالعبون املعنيون من املنتهية عقودهم

وح�سب ما �أكدته م�صادرنا اخلا�صة ،ف�إن الالعبني
الذين با�شروا �إجراءات اللجوء للجنة املنازعات،
هم من الذين تنتهي عقودهم مع املولودية بنهاية
املو�سم احلايل .وت�شري كل املعطيات ب�أن احلار�س
ليتيم واملهاجم ناجي قد يكونان املعنيني ،يف ظل
عدم ردهما على �إت�صاالت الإدارة م�ؤخرا ورف�ضهما
التوقيع على بروتوكول الإتفاق.

""ل�ست �ضد اجلمعية الإ�ستثنائية
لأنه ال مفر من عقدها"

�أكد بن ميمون ب�أن حديثه عن متديد عهدة �رشيف الوزاين
ال يعني رف�ضه عقد اجلمعية الإ�ستثنائية وقال" :انا ل�ست
�ضد اجلمعية الإ�ستثنائية لأنه ال مفر من عقدها يف ظل
تهديدات جلنة مراقبة الت�سيري املايل والإداري للأندية ،لكن
متديد عهدة الإدارة �رضوري ولي�س له �أي عالقة باجلمعية
الإ�ستثنائية".

"�أمتنى �أن يتحلى امل�ساهمون باحلكمة
ويراعوا امل�صلحة العامة للمولودية"

ويف ختام حديثه �أبى امل�ساهم يف ال�رشكة الريا�ضية ذات
الأ�سهم ملولودية وهران �إال �أن يوجه ر�سالة للم�ساهمني يف
ال�رشكة عندما قال�" :أمتنى �أن يتحلى امل�ساهمون باحلكمة

الإدارة مل تعرت�ض بعد
على حكم �شويطر

ويراعوا امل�صلحة العامة للمولودية يف هذه املرحلة ،ويرتكوا
الإدارة احلالية توا�صل عملها وتفادي �أي ت�شوي�ش �أوعراقيل
�ستكون فيها املولودية اخلا�رس الأكرب".

ب�-سفيان

رغم �أن �إدارة مولودية وهران كانت قد �أكدت
جلوءها للمحكمة الريا�ضية يف ق�ضية املهاجم
�شويطر عبد الر�ؤوف� ،إال �أنها الزالت مل تبا�شر بعد
الإجراءات القانونية بعد يف ظل حيازة الإدارة
ل 21يوما فرتة قانونية من �أجل الطعن ،بالإ�ضافة
لرغبة الإدارة يف حل ودي للمرة الأخرية مع
الالعب قبل اللجوء للتا�س.
ب�-سفيان

الإدارة تنتظر مبادرة من الوايل

تنتظر �إدارة مولودية وهران مبادرة من وايل والية
وهران جالوي عبد القادر ،للتدخل يف ق�ضية الفراغ
الإداري الذي يعي�شه النادي ودعوة امل�ساهمني لعقد
اجلمعية الإ�ستثنائية كونه امل�س�ؤول الأول عن كل
كبرية و�صغرية يف الوالية ،ليبقى بذلك م�ستقبل
املولودية يف مرمى ال�سلطات والوايل بالدرجة الأوىل.

�شريف الوزاين كان قد
�إلتقى الأمني العام للوالية

وكان املدير العام ملولودية وهران �شريف الوزاين
رفقة بع�ض م�سريي النادي ،قد �إلتقوا م�ؤخرا بالأمني
العام للوالية �شايب بوبكر وذلك يف خطوة من �إدارة
"احلمراوة" لتمرير العديد من الر�سائل امل�شفرة
لل�سيد الوايل عن طريق �أمينه العام ،والذين يكون من
جهته قد منح تطمينات لإدارة املولودية ب�إيجا حلول
�إ�ستعجالية مل�شاكل النادي خا�صة الإدارية منها.

و�ضعه يف �صورة الفراغ الإداري

وح�سب ما علمته الهداف من م�صادرها اخلا�صة ،ف�إن
املدير العام للمولودية �شريف الوزاين يكون قد و�ضع
الأمني العام للوالية يف �صورة الفراغ الإداري الذي
يعي�شه النادي منذ تاريخ  18جوان الفارط ،بالإ�ضافة
لتهديدات جلنة مراقبة الت�سيري املايل والإداري
للأندية تزامنا مع �إقرتاب املهلة املمنوحة للنادي
واملحددة بتاريخ  15جويلية من �إنتهائها.

حتى الأن�صار يعلقون �آماال
كبرية على مبادرة من الوايل

مل تكن �إدارة مولودية وهران لوحدها من تعلق �آماال
كبرية على مبادرة من الوايل جالوي للتدخل يف
ق�ضية النادي ،بل ي�ضع كل الأن�صار الكرة يف مرمى
امل�س�ؤول الأول عن اجلهاز التنفيذي للوالية للتدخل
العاجل ،وو�ضع حد حلالة الفراغ الإداري الذي
يعي�شه النادي ومن مت �ضمان تفادي �أي عقوبات قد
تطال املولودية �سواء �إداريا �أو حتى ريا�ضيا.
ب�-سفيان
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شباب بلوزداد

�أوراق "دومـا" تختلط وكابو�س الإ�صابـــات يعــود

كيف تق�ضي �أحوالك يف ظل ا�ستمرار
توقف املناف�سة الر�سمية؟

ال جديد يذكر ،ك�سائر الأيام يف البيت
�أو اتدرب على انفراد ،قليال ما التقي
الأ�صدقاء ،ال ندري �إن كنا �سنعود �إىل
التدريبات اجلماعية ونوا�صل املو�سم،
�أو �سيتم �إيقاف املناف�سة نهائيا ،و�إىل
ذلك احلني الربنامج اليومي نف�سه مل
يتغري.

رمبا رفع احلجر اجلزئي عن
والية �سكيكدة يخفف من
ال�ضغط عنك قليال؟

�أكيد رفع احلجر ال�صحي �أو حظر التجول،
الذي كان مفرو�ضا يخفف من ال�ضغط الذي كان مفرو�ضا علينا
يف الأيام املا�ضية ،على الأقل ا�صبحنا نخرج ونغري قليال اجلو مع
توخي احلذر بطبيعة احلال ونتمنى رفعه يف باقي الواليات ويزول
الوباء نهائيا وتعود احلياة ب�شكل طبيعي من جديد.

�أكيد تتابع الأخبار املتعلقة بتوقف املناف�سة الر�سمية،
بني رف�ض الأندية والرابطة املحرتفة وقرار املكتب
الفيدرايل املتم�سك با�ستئنافها...

يف احلقيقة "ما فهمت والو" ،من جهة الرابطة والأندية �أكدتا
ا�ستحالة ا�ستئناف البطولة ب�سبب فريو�س كورونا و�صعوبة تطبيق
الربوتوكول ال�صحي ومن جهة �أخرى املكتب الفيدرايل ي�ؤكد �أنه
متم�سك باال�ستئناف ،ال ندري ما نقوله يف هذا ال�صدد �سوى �أننا
نتمنى �أن يتخذوا القرار النهائي يف �أ�رسع وقت لأن الأمور طالت
والغمو�ض �أ�صبح متعبا للغاية بالن�سبة لالعبني ،على كل ننتظر ما
�ستقرره ال�سلطات العليا للبالد ووزارة ال�صحة مبا �أن الكلمة الأخرية
�ستكون لهما يف نهاية املطاف.

اليوم نقرتب من �أربعة �أ�شهر من �إيقاف البطولة
والتدريبات� ،صراحة هل تتوقعون �أن يكون الإ�ستئناف
�سهال؟

�سيكون معقدا للغاية ،يف بداية الأمر كنا نتحدث عن توقف
لثالثة �أ�شهر ،واليوم نقرتب من �أربعة �أ�شهر مبا ان احلجر اجلزئي مت
متديده �إىل  13جويلية ،وال ندري �إن كان �سريفع بعد هذا التاريخ،
يف ظل ت�سجيل �إ�صابات مرتفعة بالفريو�س ب�شكل يومي .العودة
�إىل املباريات الر�سمية �ستكون �أ�صعب بكثري الآن ،وب�رصاحة "
البالون يتلفلك" و�سنفقد كل معامل املناف�سة و�سوف نكون يف
حاجة �إىل وقت طويل يف التح�ضريات البدنية والفنية ،لأن الأمر
ال يتعلق ببداية مو�سم التي يحتاج فيها الالعبون بع�ضا من الوقت
للت�أقلم مع املناف�سة ،ولكن با�ستكمال بطولة ولعب مباريات
م�صريية ،باعتبارنا نلعب على لقب البطولة و�أي�ضا هناك من يلعب
على البقاء وهذا ما �سي�شكل خطرا على الالعبني ،وال �أدري �إن كنا
�سنواكب وترية املناف�سة.

مع مرور الوقت اجلميع بد�أ ي�شتكي من رتابة التدريبات
على انفراد ،يف نظرك هل �ستكون فعالة يف حال
ا�ستئناف البطولة؟

من ال�صعب البقاء على نف�س املنوال �أربعة �أ�شهر كاملة� ،أكيد
ن�صاب بامللل وجند �صعوبة يف تطبيق برنامج التح�ضريات،
و�سيكون من ال�صعب جدا �أن نحافظ على لياقتنا البدنية والبقاء يف
وترية املناف�سة ،ولهذا �سنكون يف حاجة ما�سة �إىل وقت طويل يف
نتعر�ض �إىل �إ�صابات
التح�ضريات ومباريات ودية ،على �أمل �أن ال ّ
ب�سبب التوقف الطويل� ،سواء يف فرتة التح�ضريات �أو املباريات
الر�سمية ولهذا �أعتقد �أن احلل وا�ضح وال �أدري ملاذا املماطلة.
ما هو احلل يف نظرك؟

�إيقاف املو�سم وننهي الأمر طاملا الأندية كلها طالبت بذلك
وحتى الرابطة ،اجلميع ال ي�ستطيعون تطبيق الإجراءات ال�صحية
املالئمة ،ومن جهة �أخرى نفرت�ض ا�ست�أنفنا البطولة يف �سبتمرب،
اكيد �سننهيها يف �أكتوبر �أو نوفمرب ،وبعدها نلعب مو�سما جديدا،
تتخلله مناف�سة قارية ،هل �ست�ستطيع الأندية �أن تلعب هذا الكم
الهائل من املباريات ..ال �أعتقد ذلك ويجب التفكري يف الأمر جيدا.
اجلميع توقع �إعالن املكتب الفيدرايل �إيقاف املناف�سة
وتتويجكم بلقب البطولة لكنه مت�سك بقرار الإ�ستئناف،
فما قولك؟

يبدو �أن قرار املكتب الفيدرايل با�ستئناف البطولة ،كان
خميبا للطاقم الفني البلوزدادي الذي كان يراهن على
�إيقاف املو�سم اجلاري ،بعد �إجماع الأندية على ذلك
وال�شروع يف التفكري يف املو�سم اجلديد ،لكن القرار �أعاد
اجلميع �إىل ال�صفر وهو احلال بالن�سبة ملدرب �شباب
بلوزداد فرانك دوما ،الذي �شعر باخليبة بعدما اعتقد
�أن الأمور �ستح�سم نهائيا ب�إنهاء املو�سم اجلاري والإنتقال
للتح�ضري للمو�سم اجلديد ،ليجد نف�سه يتخبط يف نف�س
الو�ضعية ،وهو الذي يخ�شى موا�صلة مباريات البطولة،
التي يرى عواقبها وخيمة على الالعبني.

احلديث عن � 4أ�شهر
من التوقف ورمبا �أكرث

وما يقلق التقني الفرن�سي هي مدة التوقف التي �ستبلغ
�أربعة �أ�شهر يوم  13جويلية بعد متديد فرتة احلجر
ال�صحي يف جل واليات الوطن ،من بينها العا�صمة وقد يتم
متديد احلجر لفرتة �أخرى يف حال ا�ستمرار الو�ضع على
حاله بت�سجيل املزيد من الإ�صابات ،والتي جتاوزت الـ 300
�إ�صابة يف اليوم ،وهو ما يخ�شاه الطاقم الفني الذي �سي�صعب
عليه حت�ضري الالعبني الحقا �أو �ضبط الربنامج اخلا�ص
بالتدريبات با�ستئناف البطولة �أو حت�سبا للمو�سم اجلديد،
بعدما راهن كثريا على �إيقاف املو�سم اجلاري والإنتقال �إىل
املو�سم اجلديد مبا�شرة مثلما تطالب به جل الأندية.

فرتة � 6أ�سابيع من
التح�ضريات لن تكون كافية

وكانت الفاف والرابطة املحرتفة قد حتدثتا يف وقت
�سابق على منح الأندية فرتة �ستة �أ�سابيع من �أجل
التح�ضريات ،لكن هذه املدة الزمنية ،مل تعد كافية
مبا �أنها كانت من قبل على �أ�سا�س �أن التوقف لن يتجاوز
ثالثة �أ�شهر ،فيما اننا اليوم نقرتب من �أربعة �أ�شهر من
التوقف ،وهو ما يتطلب فرتة حت�ضريات طويلة ،لن تقل
عن ثمانية �أ�سابيع ،ح�سب الفنيني ،لأن الالعب �سيت�أثر
من كل النواحي ،وعليه ف�إن �ستة �أ�سابيع من التح�ضريات
التي حتدثت عنها الفاف ،تتطلب �إعادة النظر� ،إن حدث

ومت �إقرار ا�ستئناف البطولة يف �شهر �أوت.

جل الالعبني يعانون
من زيادة يف الوزن

ويدرك الطاقم الفني جيدا �أن برنامج التدريبات املمنوح
لالعبني للتدرب على انفراد� ،أ�صبح مع مرور الوقت غري
كاف متاما لتعوي�ض التدريبات اجلماعية واملباريات
الر�سمية بالرغم من برجمة الالعبني مباريات م�صغرة
فيما بينهم مب�شاركة �أ�صدقاء لهم .وقد الحظ امل�سريون �أن
جل الالعبني يعانون من زيادة يف الوزن ،عند ح�ضورهم
للتوقيع على "بروتوكول " تخفي�ض رواتبهم ال�شهرية يف
وقت �سابق ،وهو ما يعني �أن البع�ض مل يلتزم بالربنامج �أو
تراخوا مع مرور الوقت ب�سبب " الروتني" اليومي وا�ستحالة
عب الكثري عن امللل الذي
البقاء على نف�س الوترية ،بعدما رّ
�أ�صابهم وال�صعوبات التي يجدونها يف التدريبات.

الفرن�سي متخوف
من عامل الإ�صابات

ويدرك اجلميع ب�أن العودة �إىل التدريبات �أو املناف�سة
الر�سمية ،بعد هذا التوقف الطويل قد يجعل الالعبني
حتت تهديد الإ�صابات الع�ضلية �أثناء التدريبات ،التي
�ستكون مكثفة دون �شك ،وهو ما حدث يف �أكرب الأندية
الأوربية التي تعر�ض فيها عدة العبني �إىل �إ�صابات
ع�ضلية� ،أحيانا بليغة ،والأ�سو�أ �أن الأمر ال يتعلق ببداية
مو�سم التي عادة ما تكون �صعبة ،لكننا اليوم نتكلم عن
ثماين مباريات م�صريية بخ�صو�ص لقب البطولة والتي
تتطلب رفع وترية اللعب من البداية ،وهو ما قد يجعل
الالعبني عر�ضة �إىل �إ�صابات خطرية قد حترم الفريق من
جمهوداتهم.

�سيعيد النظر
يف برنامج التح�ضريات

و�سبق للطاقم الفني و�ضبط برنامج حت�ضريات يف وقت
�سابق ،على �أ�سا�س �أن الإ�ستئناف �سيكون بعد ثالثة �أ�شهر

من التوقف ،لكننا اليوم بلغنا �أربعة �أ�شهر ورمبا قد تطول
املدة ،ما يتطلب حت�ضريات من نوع خا�ص ومعها �سي�ضطر
الفرن�سي �إىل تغيري برنامج التح�ضريات ،ح�سب املعطيات
اجلديدة والتاريخ الر�سمي للإ�ستئناف ،و�ستكون البداية
بالإختبارات البدنية لالعبني .ومن املنتظر �أن تكون
هناك جل�سة عمل بني الطاقم الفني والإدارة ،لدرا�سة
التح�ضريات ،يف حال ت�أكيد قرار ا�ستئناف املناف�سة.

قد يكون هناك
برنامج �إعادة ت�أهيل

ويفكر �أبناء العقيبة يف و�ضع برنامج �إعادة ت�أهيل
لالعبني للوقوف على حاالتهم البدنية ،و�إن كانوا يعانون
من �إ�صابات ،و�أي�ضا من �أجل حت�ضريهم لفرتة العودة
التدريجية للتدريبات ،حيث �سيتم التعامل مع الالعبني
على �أ�سا�س �أنهم عادوا من �إ�صابات �أبعدتهم فرتة زمنية
طويلة ،بربجمة ح�ص�ص �إعادة ت�أهيل من �أجل تفادي
�إ�صابات يف التدريبات قد تخلط الأوراق .و�ستتم درا�سة
هذه النقطة رفقة املح�ضر البدين للفريق بلحاج والطاقم
الطبي ،الذي �سيكون له ر�أي يف هذا املو�ضوع مبا �أنه �سيكون
امل�شرف على هذه العملية وبعدها �سيتم توجيه الالعبني
�إىل التدريبات البدنية بوترية منخف�ضة ،قبل رفعها مع
مرور الوقت.

ال�شباب ينتظر القرار
الر�سمي من وزارة ال�صحة

و�سيبقى القرار الأخري من وزارة ال�صحة حول م�صري
البطولة با�ستئنافها �أو �إيقافها نهائيا والإنتقال �إىل مو�سم
جديد مبا�شرة ،وهذا بح�سب التقارير التي تقدمها خلية
متابعة فريو�س كورونا .وقد �سبق للدكتور بقاط وهو �أحد
�أع�ضائها البارزين و�أن اكد �أنه ال�صعب ا�ستئناف البطولة
يف الوقت احلايل ،وعليه ف�إن الك�شف عن الربنامج النهائي
للتح�ضريات �سيكون مبا�شرة بعد قرار وزارة ال�صحة
بخ�صو�ص م�ستقبل البطولة.

فريد ع

�صحيح اجلميع انتظر ذلك وما نقوله �أننا �إذا توجنا بلقب
البطولة ،ف�إننا ن�ستحقه بف�ضل النتائج املحققة فوق امليدان ،و�إذا ما
قرروا موا�صلة البطولة فلن نفرط يف اللقب كيف ال ونحن ت�صدرنا
الرتتيب منذ اجلولة الأوىل وي�ستحيل �أن يذهب جهدنا وتعبنا طيلة
�سنة كاملة هباء� ..سوف نح�رض جيدا لكي ن�ؤكد نتائجنا فوق
امليدان ،ولكن كما قلنا الكلمة الأخرية لوزارة ال�صحة.
هل من م�ستجدات بخ�صو�ص اهتمام الرجاء البي�ضاوي
املغربي بخدماتك؟

ال جديد يذكر .الإت�صاالت متوقفة يف الوقت احلايل ومن ال�سابق
الوانه �أن نتحدث يف الأمر� ..أف�ضل الرتكيز حاليا على ما يحدث
يف بطولتنا� ،إن كنا �سن�ست�أنف من جديد ونح�ضرّ جيدا للتتويج
باللقب.

هذه املرة الثالثة التي تكون فيها مطلوبا من ناد �أجنبي
بعد اهتمام ناد تون�سي بك املو�سم املا�ضي وقبله فريق
�سعودي ،فهل �سرناك ب�ألوان ناد �أجنبي هذه ال�صائفة؟

ال ميكن التكهن مبا �سيحدث يف الأيام املقبلة ،ال �أخفي عنكم
�أريد خو�ض جتربة خارج اجلزائر ،لكن �إذا مل �أمتكن من ذلك ،ف�إنني
مرتاح يف ال�شباب وال ينق�صني �شيء و�س�أوا�صل اللعب والتتويج
بالألقاب معه ،ويف نهاية املطاف كل �شيء ق�ضاء وقدر.

ف .ع
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اتحاد العاصمة

عنرت يحيى يتفق مع ظهري �أمين مغرتب
وخا�سف يف الطريق ال�صحيح
اتفق معه عنرت يحيى ين�شط يف الدوري البلجيكي ويتمتع
ب�إمكانات بدنية وفنية كبرية ت�ؤهله ليكون �أحد �أعمدة الإحتاد
خالل ال�سنوات املقبلة مبا �أن �سنه يتالءم �أي�ضا مع امل�شروع الذي
يرغب عنرت و"�سريبور" يف تطبيقه مع الإحتاد ،وعاين عنرت يحيى
جيدا �أ�شرطة الالعب و�أعجب ب�إمكاناته ،يف انتظار ما �ستك�شف
عنه الأيام بخ�صو�ص جت�سيد ال�صفقة.

جمعية عين مليلة

بن �صيد" :الفريق يعاين ومن
حقنا احل�صول على �شركة وطنية"

عا�شور يدخل املفكرة

و�إىل جانب الظهري الأمين املغرتب ،علمنا �أن الظهري الأمين
لإحتاد بلعبا�س فتحي عا�شور دخل يف مفكرة �إدارة الإحتاد التي
قد ت�سرع ب�ضمه خالل الأيام املقبلة ،بالنظر �إىل �إمكاناته العالية
وتواجده يف نهاية عقده مع "املكرة" ،ويبلغ عا�شور � 25سنة من
العمر والكثري يعتربه من �أح�سن الأظهرة يف البطولة بالنظر �إىل
م�ستواه الكبري الذي قدمه مع بلعبا�س ،ما جعله حمل �أطماع الكثري
من الأندية على غرار �شبيبة القبائل.

عنرت يحيى �سيح�سم �صفقة
خا�سف مبا�شرة بعد قدومه

يوا�صل املدير الريا�ضي الحتاد العا�صمة ،عنرت يحيى ،رحلة
البحث عن الع�صافري النادرة لتدعيم الت�شكيلة حت�سبا للمو�سم
املقبل الذي يرغب اجلميع يف �أن يكون ا�ستثنائيا وي�شهد عودة
الإحتاد �إىل من�صة التتويجات التي غاب عنها هذا املو�سم ،فبعد
التوقيع للمهاجم املغرتب "�أ�سامة عبد اجلليل" والتو�صل �إىل اتفاق
�شبه نهائي مع بع�ض الالعبني الأخرين ،علمت "الهداف" �أن القائد
ال�سابق لـ "اخل�ضر" �أكمل كافة االجراءات ل�ضم ظهري �أمين مغرتب
ومل يتبق �سوى التوقيع الر�سمي الذي �سيكون خالل ال�ساعات
املقبلة.

ين�شط يف بلجيكا و�صفقات
�أخرى �ستعرف هذا الأ�سبوع

قطع عنرت يحيى �شوطا كبريا حل�سم �صفقة الظهري الأي�سر
نوفل خا�سف الذي يعترب �أولوية بالن�سبة له ،حيث �سبق �أن
ك�شفنا من قبل �أنه حتدث معه هاتفيا وعر�ض عليه الإن�ضمام
�إىل الإحتاد ،ويعول عنرت يحيى على ح�سم �صفقة العب
املنتخب الأوملبي يف ا�سرع وقت ممكن و�سيتفرغ لها مبا�شرة
بعد قدومه �إىل �أر�ض الوطن .،علما �أن خا�سف اليزال مرتبطا
بعقد ل�سنتني مع ن�صر ح�سني داي بعد نهاية فرتة اعارته �إىل
نادي "بوردو" الفرن�سي والتي مل يكتب لها النجاح ب�سبب وباء
"الكورونا".

الالعب منح موافقته

و�أ�شارت ذات امل�صادر املوثوقة� ،أن عنرت يحيى �أنهى كل �شيء مع
نوفل خا�سف الذي منح موافقته النهائية على اللعب يف االحتاد،
خا�صة �أنه يعرف البيت جيدا مبا �أنه تدرج يف خمتلف �أ�صناف
النادي قبل �أن يغادر نحو الن�صرية يف �صنف الرديف ،ويدرك
خا�سف جيدا �أن الإحتاد �سيفتح له �أبواب االحرتاف من جديد
واملنتخب الوطني ،خا�صة مع امل�شروع ال�ضخم التي ترغب
"�سريبور" يف تطبيقه ،يف املقابل لن تعار�ض �إدارة الن�صرية
ت�سريحه �إىل الإحتاد يف انتظار جلو�س الطرفني �إىل طاولة
املفاو�ضات.

م.ق�صبي

وح�سب املعلومات التي حت�صلنا عليها ،ف�إن الظهري املغرتب الذي

ا�ستئناف املناف�سة مل يعجب الالعبني

مل مير قرار املكتب الفيدرايل ،با�ستئناف املناف�سة الر�سمية بعد رفع احلجر ال�صحي ،دون �أن يخلف ردود �أفعال لدى
العبي احتاد العا�صمة ممن كان لنا حديث معهم خالل ال�ساعات الأخرية ،حيث �أكدوا �أنهم يعار�ضون ا�ستكمال املو�سم،
م�ؤكدين �أن هذا ال يخدمهم �إطالقا حيث لن يكون با�ستطاعتهم العودة للعب بعد فرتة طويلة من التوقف تدوم �أربعة
�أو خم�سة �أ�شهر� ،إذ �سيكونون يف حاجة �إىل حت�ضريات ت�صل �إىل �شهرين وهذا لن يكون بالإمكان تطبيقه مبا �أن الرابطة
�ستجرب الأندية على اال�ستئناف بعد �شهر من رفع احلجر يف �أح�سن الأحوال.

ابن البطل "عمر حمادي" يزور بولوغني

نزل ابن
املجاهد
والبطل "عمر
حمادي" رحمه
اهلل �صبيحة
�أم�س �ضيفا
على ملعب
بولوغني الذي
يحمل ا�سم
والده الذي
يعترب رمزا من
رموز النادي
التاريخية
ومفخرة كل
حمبيه ،وحظي
"عبد الرزاق
حمادي" با�ستقبال رائع من �إدارة الإحتاد ،على ر�أ�سها املدير العام
عبد الغاين هادي الذي قدم له هدايا الرمزية وقمي�ص الإحتاد الذي
يحمل ا�سم والده البطل ،يف خرجة ا�ستح�سنها كثريا الأن�صار الذين
ال يفوتون �أدنى فر�صة لالفتخار ببطلهم التاريخي.

�شبان الإحتاد ينتظرون التفاتة

تواجد املدير الريا�ضي للإحتاد عنرت يحيى خارج
الوطن منذ تعييه يف هذا املن�صب وعدم قدرته على
املجيء ،عطل الكثري من الأمور الهامة يف النادي،
�أبرزها ق�ضية العبي الفئات ال�شبانية وبالأخ�ص فئة
�أقل من � 21سنة و�أقل من � 19سنة التي من املفرت�ض �أن
ت�ضم �أح�سن الالعبني حمليا بالنظر �إىل امل�شروع الكبري
الذي ي�سعى القائمون على النادي لتطبيقه واالعتماد
على �أبناء النادي يتطلب �ضم العبني يف امل�ستوى
و�إم�ضاء عقود طويلة الأمد لأف�ضل العنا�صر املوجودة
يف الفريق حاليا.

هذا الكالم جمرد �إ�شاعات وال �أ�سا�س له من ال�صحة ،مل �أفهم
ال�سبب الذي دفع بع�ض و�سائل الإعالم لن�رشه دون الت�أكد منه،
�صحيح �أين كنت حا�رضا يف مباراة لعبت يف احلي الذي �أقطن
فيه والتي �شارك فيها الكثري من العبي البطولة ،لكني
مل �ألعب ب�سبب معاناتي من �إ�صابة على م�ستوى
اال�صبع والتي تلقيتها قبل ايام �أثناء �إجراء
ح�صة تدريبية على انفراد.
كيف حدث هذا؟

كما جرت عليه العادة يف كل يوم،
كنت �أتدرب على انفراد يف الغابة
و�أقوم ببع�ض متارين ال�ضغط
وقمت بحركة خاطئة ت�سببت يل
يف �أمل كبري ،ما �أجربين على �إيقاف
التدريبات ،لكن الإ�صابة لي�ست
باخلطورة التي حتدثوا عنها ،حتى
�أين مل �أ�ضع اجلب�س �إطالقا ومل تكن يف
مباراة مثلما روجوا لها ومن هذا املنرب

الالعبون ي�ستبعدون اال�ستئناف

ا�ستبعد العبو جمعية عني مليلة ا�ستئناف املناف�سة الر�سمية ،خالل الأيام املقبلة ،يف وقت �أن الوباء ال
يزال ي�رضب الوطن ،بل �أن عدد امل�صابني يف ارتفاع م�ستمر ،ورغم �أن املكتب الفيدرايل قرر اال�ستئناف بعد
رفع احلجر ال�صحي ،ف�إن الالعبني �أجمعوا على �أن العودة خالل �شهر جويلية �ستكون �أمراً �شبه م�ستحيل.

الأمور غام�ضة والوباء قائم

كما �أن ال�شيء الذي جعل العبي عني مليلة ي�ستبعدون العودة من جديد �إىل املناف�سة الر�سمية هو �أن
الأمور ال تزال غام�ضة والوباء �أ�صبح يتف�شى ب�رسعة والإ�صابات باتت ب�أعداد رهيبة ،وهو الأمر الذي
�سيجعل ال�سلطات العليا للبالد ،متدد احلجر ال�صحي بن�سبة كبرية لأ�سبوعني �آخرين ،ح�سب الالعبني ،وهو
كفيل ب�أن تت�أخر العودة �إىل �شهر �أوت املقبل على الأقل.

"ال�صام" غري قادرة على تطبيق الربوتوكول ال�صحي

كما �أن العودة �إىل التدريبات من جديد �ستجعل الفرق مطالبة بتطبيق الربوتكول ال�صحي الذي و�ضعته
"الفاف" ،يف وقت �أن الرئي�س �شداد بن �صيد �أكد يف وقت �سابق �أن فريقه ال ميتلك الإمكانات لتطبيقه
والفريق �سيكون معر�ضا للخطر ب�سبب هذا الأمر.

ناتوري ف

.

نجم مقرة

�أوراق النجم تختلط

الوفاق ،بلوزداد واملولوية �أم�ضوا
عقودا طويلة لأح�سن �شبانهم

وما يزيد من قلق الأن�صار بخ�صو�ص ت�أخر الإدارة يف
�ضم �أح�سن الالعبني ال�شباب يف اجلزائر ،هو �أن معظم
الأندية الكبرية قامت خالل الأيام الأخرية بتوقيع
عقود طويلة لأف�ضل العبيها ال�شباب على غرار وفاق
�سطيف� ،شباب بلوزداد ومولودية اجلزائر ،وقامت يف
نف�س الوقت بخطف �أح�سن العنا�صر ال�شابة يف الأندية
الأخرى ،يف حني �أن �إدارة الإحتاد مل حترك �ساكنا �إىل
غاية اللحظة ل�ضم العبني �شباب قادرين على اللعب
مع الأكابر م�ستقبال ،رغم �أنها �أكدت مرارا على م�شروع
التكوين واالعتماد على �أبناء النادي م�ستقبال.

�شريفــي ":لــم �أتلــق �أي �إ�صابــة فــي احلومــة
ومــن ر ّوج ال�شائعـــات �أقــول لــه ربي يهديــك"
كالم كثري قيل عن �إ�صابتك يف مباراة ما بني الأحياء،
هل هذا �صحيح؟

حتدث �إلينا رئي�س جمعية عني مليلة �شداد بن �صيد عن فريق وقال" :فريقنا يعاين من �أزمة مالية
خانقة ،لكن لن نبقى مكتويف الأيدي و�سنبحث عن ال�سيولة ،من �أجل و�ضع الفريق يف �أف�ضل حال.
�سنتحدث مع ال�سلطات املحلية و�سنطالب مب�ساعدتنا خا�ص ًة و�أنه من حقنا احل�صول على �رشكة وطنية
مثلنا مثل الفرق الأخرى".

نقولهم "ربي يهديكم".

وكيف هي �أحوالك الأن؟

�أنا بخري� ،أخذت فرتة راحة ق�صرية لأ�سبوع من �أجل التخل�ص
من الأالم و�س�أ�ست�أنف التدريبات بعد يومني �أو ثالثة وعليه ال
يوجد �أي �شيء يدعو للقلق.
يف الأخري ما ر�أيك يف �إ�صرار "الفاف" على ا�ستئناف
البطولة بعد رفع احلجر ال�صحي؟

نحن الالعبون لي�س لنا احلق يف االعرتا�ض
على �أي قرار تتخذه الإحتادية اجلزائرية
لكرة القدم �أو ال�سلطات العليا للبالد ،لي�س
لنا اي خيار غري موا�صلة العمل بجدية
كبرية على انفراد وانتظار املوعد
الذي �سيعلنون عنه من �أجل ا�ستئناف
التدريبات اجلماعية ونتمنى �أن يكون
ذلك يف �أقرب وقت ممكن مادام �أنهم
قرروا موا�صلة املو�سم ،لأنه كلما طال
موعد العودة �أكرث كلما �أ�صبحت الأمور
�صعبة علينا نحن الالعبني.

م .ق

قابلت �إدارة جنم مقرة قرار املكتب الفيدرايل
با�ستئناف املناف�سة ،فور رفع احلجر ال�صحي
با�ستياء ،خا�صة يف ظل الظروف غري العادية ،التي
مير بها الوطن ،يف ظل تف�شي وباء كورونا ،يف
وقت �أن الأمور �أ�صبحت �صعبة للغاية من اجلانب
ال�صحي ،وقرار املكتب الفيدرايل ح�سب "املقراوية"
ما هو �إال تعنت وقرار خطري ،يجب �أن يتحملوا
م�س�ؤوليته يف حال حدوث �أي �شيء عند عودة
عجلة كرة القدم للدوران يف امل�ستقبل القريب.

القرار �سابق لأوانه وغري مفهوم

ويعترب املقراوية� ،أن االعالن عن هذا القرار
�سابق لأوانه بالنظر �إىل �أن الوباء ال يزال يح�صد
الأرواح يف اجلزائر وبع�ض املدن تف�شى فيها بقوة،
بل �أكرث من ذلك ف�إن هذا القرار غري مفهوم يف
�سوءا مع
الوقت الراهن ،خا�صة و�أن الأمور تزداد ً
مرور الوقت.

جاء معاك�سا متاما ملطالب الأندية

ومن الأ�شياء التي الحظها اجلميع ،هو �أن قرار
املكتب الفيدرايل جاء مبا�رش ًة بعد اجتماع �أع�ضاء
الرابطة الوطنية بر�ؤ�ساء الأندية املحرتفة ،والذي
كان �ضد م�ضمون اجتماعات الرابطة ،وهو ما فتح
املجال للت�أويالت ،و�أكد البع�ض �أن التيار ال مير
بني الهيئتني.

التفكري يف كرة القدم حالي ًا خط�أ

رغم ت�أكيد املكتب الفيدرايل على �أن البطولة
�س ُت�ست�أنف يف امل�ستقبل ،بعد رفع احلجر ال�صحي،
�إال �أن القرار النهائي �سيكون بيد ال�سلطات العليا
للبالد ،خا�صة وزارة ال�صحة ،فالأمر يبدو �صعبا
للغاية وحياة اجلزائريني ت�سبق كرة القدم ،خا�ص ًة
و�أن الأندية ال ميكن لها توفري م�ستلزمات الأمان
لالعبني يف حال ا�س ُت�ؤنفت البطولة.

بن نا�صر" :القرارات
احلالية �سابقة لأوانها
يف ظل تف�شي الوباء"

حتدث �إلينا رئي�س جنم مقرة بن نا�رص عن قرار
املكتب الفيدرايل وقال" :وقفت على قرار املكتب
الفيدرايل الأخري با�ستئناف البطولة بعد رفع
احلجر ال�صحي ،والذي �أراه �سابقا لأوانه ،خا�ص ًة
و�أن الفريو�س ال يزال ينت�رش ،الأمر �صعب للغاية
بالإ�ضافة �إىل الأجواء املناخية القا�سية ،يف
بع�ض واليات الوطن على غرار مقرة� ،أنا مل �أفهم
كيف يتخذ ه�ؤالء قراراتهم دون مراعاة مثل هذه
الأ�شياء".
ناتوري ف
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إتحاد بلعباس

"الفــــاف" تعيــــد ب�صي�صــــا مــــن الأمــــل لالعبيــــن

ليث ،زعراط وبلبنة
تنقلوا ل�شواطئ وهران

�أعلنت الفاف عرب موقعها الر�سمي ب�أنها تنتظر قرار
ال�سلطات العليا للبالد برفع احلجر لإ�ستكمال املناف�سة
من جديد وهو القرار الذي �أراح العديد من العبي احتاد
بلعبا�س ممن يريدون العودة لهوايتهم املف�ضلة ،بعد �أن
غادروا امليادين منذ �شهر مار�س الفارط ،يف وقت نزل
البيان كال�صاعقة على بع�ض من م�سريي املكرة الذين
�سيجدون �أنف�سهم �أمام مواجهة الالعبني ،الديون والأن�صار
من جديد ،وهو ما مل يكن يتمناه كثريون منهم ،خا�صة
بعد �أن عربوا عن ذلك يف �إجتماع رئي�س الرابطة مدوار
عبد الكرمي مع ر�ؤ�ساء �أندية الغرب الذين رف�ضوا كل
املقرتحات بحجة غياب الأموال.

مبجرد �إعالن رئي�س الفاف عن نية هيئته يف �إ�ستكمال
املناف�سة بعد رفع احلجر من ال�سلطات العليا للبالد،
راح الالعب ليث عبد العزيز ،برفقة زميليه احلار�س
زعراط والقائد بلبنة ل�شواطئ وهران� ،أين �شرعوا يف
العمل ،حتى ي�ستعيدوا لياقتهم من جديد يف �إنتظار
العودة للمناف�سة.

ليث�" :سنعود بقوة
يف حال �إ�ستكمال املناف�سة"

الإدارة �أمام حتمية توفري
ال�سيولة املالية

�أول م�شكل �ستقع فيه الإدارة هو ال�سيولة املالية ،التي
بات عليها توفريها من الآن ،ق�صد حتفيز الالعبني
و�إ�ستمالتهم من جديد ،بعد �أن خالفت وعدها �إجتاههم
يف الكثري من املرات ،و�أغلقت الهواتف منذ �شهر مار�س
الفارط ،وهو ما �أغ�ضب رفقاء القائد بلبنة الذين �سيكون
من ال�صعب �إر�ضائهم و�إعادتهم للميادين من جديد من
دون ت�سوية ،قد تتخطى ال�شهرين ،خا�صة �أن غالبيتهم
يدين ب� 6أ�شهر فما فوق.

وحت�ضري برنامج يتما�شى
والفرتة احلالية

من جهة �أخرى �سيتحتم على امل�سريين جتهيز كل الظروف
مبا فيها ترب�ص لالعبني ،الك�شوفات الطبية ،الفحو�صات �شبه
اليومية ،التعقيم ،التباعد ،فندق خا�ص ،وغريها من الأمور

التي تو�صي بها الوزارة الو�صية والربوتوكول الذي �سيلتزم
به امل�سريين �إجتاه العبيهم حفاظا على �سالمتهم جميعا.

عليها الإت�صال باملدرب
وبعدها الالعبني

ويتذكر كثريون �أن امل�سريين مل يت�صلوا بالطاقم الفني وال
الالعبني منذ �شهر مار�س الفارط ،حيث اختفوا بحجة احلجر
املنزيل ،تفاديا ملالقاة الالعبني الذين طالبوا مب�ستحقاتهم،
�ش�أنهم �ش�أن املدربني الذين بات على الإدارة الآن الإت�صال

بهم وقبول كل �شروطهم �سواء هم �أم العبيهم.

لكنها �ستكون يف مواجهة املنا�صرين

وحتى �إذا �سلمنا ب�أن الإدارة احلالية متكنت من �إقناع
املدربني والالعبني ،ف�إنها لن تتمكن من دون �شك ب�إ�ستمالة
الأن�صار الذين ينتظرون هم �أي�ضا رفع احلجر الكلي لإرغام
امل�سريين على الرحيل بعد كرثة امل�شاكل التي �أثرت على
�صورة الفريق من كل اجلوانب بداية بق�ضية الإجازات
لغاية الت�سجيل ال�صوتي حللفاية.

تاج الدين

بعد بيان الفاف....

الزيـــن يح�ضـّــر خارطـــة الطريـــق حت�سبـــا للإ�ستئنـــاف

�رشع املدرب الزين برفقة بقية �أع�ضاء الطاقم الفني
يف حت�ضري برنامج جديد �سيوزع على الالعبني بداية من
اليوم �أو الغد ك�أق�صى حد ،بعد قرار �إ�ستكمال املناف�سة من
جديد ،حيث �سارع للإت�صال باملح�رض البدين لعرو�سي من
�أجل تزويد الالعبني بامل�ستجدات وبالربنامج الذي �سيتبعه
رفقاء الالعب ليث خالل هذه الفرتة.

طالب العبيه مبوا�صلة العمل بجدية

وقد طالب املدرب الزين العبيه ببدل املزيد من اجلهد،
وم�ضاعفة العمل خا�صة بعد �أن �أح�سن �أن كثريين منهم
فقدوا الرغبة ،ناهيك عن الروتني ،احلرارة ،واحلجر الذي
حرم الالعبني من احل�ص�ص امل�سائية ،ما جعل الزين ي�رص

على �أن يتبع الالعبون الربنامج امل�سطر.

�سريفع وترية التدريبات هذا الأ�سبوع

و�سريفع املدرب الزين مبعية املح�رض البدين لعرو�سي
حجم التدريبات ،حيث �سيتم توزيع برنامج مميز ومتنوع،
ق�صد الرفع من جاهزية الالعبني �أكرث ،حت�سبا للعودة
للتدريبات اجلماعية يف حال رفع احلجر الكلي ،وبهذا
يتمكن الالعبون من العودة بقوة ويف �أق�رص فرتة.

امل�شكل يكمن يف �إ�ستجابة
الالعبني ملطلبه

ويبقى امل�شكل الذي يتخوف منه الزين هو �إ�ستجابة

و�أكد الالعب ليث عبد العزيز يف �إت�صال هاتفي جلريدة
الهداف �صبيحة �أم�س من وهران ،ب�أنه وزمالءه يوا�صلون
التح�ضريات لإ�ستكمال املو�سم خا�صة بعد قرار الفاف،
لكن �شريطة توفري كل الظروف املريحة ،حيث قال:
"�سن�ضرب موعدا ملحبي املكرة بالعودة بقوة عقب رفع
احلجر ال�صحي و�إ�ستئناف ن�شاط البطولة بعد ت�أكيد
رئي�س الفاف لذلك ،حيث �سنعمل على حتقيق �أف�ضل
النتائج يف املباريات املتبقية لنا ،ق�صد النجاح يف بلوغ
�أهدافنا� ،سواء من خالل بلوغ مرتبة م�شرفة �أو تن�شيط
النهائي الثالث للمكرة ،لكن �شريطة توفري كل ظروف
العمل والراحة معا".

"لدي عقد لت�شريفه"

و�أكد ليث �أنه يرغب يف �إ�ستكمال املناف�سة ومهمته
وزمال�ؤه هي ت�شريف العقد ورد دين الأن�صار الذين
وقفوا معه ،وقال بهذا اخل�صو�ص�" :شخ�صيا �أرغب يف
العودة للمناف�سة ،لدي عقد مع الفريق علي بت�شريفه
ورد الدين لأن�صاره الذين وقفوا معنا يف ال�سراء وال�ضراء،
وينتظرون منا �إنهاء املو�سم بقوة يف البطولة وك�أ�س
اجلمهورية ،وهذا ما �سن�سعى لتحقيقه".

"�أتدرب حاليا برفقة
زعراط وبلبنة يف ال�شاطئ"

الالعبني ملطلبه ،خا�صة �أنه يدرك �أن احلالة النف�سية لرفقاء
القائد بلبنة ،باتت يف احل�ضي�ض ،ب�سبب عدم وفاء الإدارة
بوعدها �إجتاههم ،وعدم تلقيهم مل�ستحقاتهم العالقة منذ
�أ�شهر ،وهو الأمر الذي �سيعيقه ال حمال يف جتهيزهم للعودة
بقوة لإ�ستكمال املناف�سة.

وحتدث الالعب ليث عن موا�صلته للتدريبات اليومية
وهذه املرة بعد �أن غري الوجهة لل�شواطئ برفقة كل من
احلار�س زعراط والقائد بلبنة حيث قال" :تنقلنا لل�شاطئ
هذه املرة ق�صد تنويع التدريبات �أنا متواجد بوهران
برفقة احلار�س زعراط وقائد الفريق بلبنة ،حتى نعمل
�سويا ون�ستعيد لياقاتنا من جديد".

وباتت الإدارة مطالبة بالوقوف مع املدرب الزين يف
هذه الفرتة من خالل توفري اجلو املالئم للعمل ،وت�سوية
و�ضعيات العبيها ،حتى يعودوا لإ�ستكمال املناف�سة بقوة،
�سواء يف البطولة للظفر مبرتبة م�رشفة ،وكذا التتويج بثالث
ك�أ�س للجمهورية.

وحتدث ليث عن الأرقام التي �أعلنت عنها الوزارة ب�ش�أن
�إرتفاع �أرقام امل�صابني بالوباء وهو ما �أقلق اجلميع ،حيث
قال" :نتابع ب�شكل يومي �أرقام كورونا وامل�صابني ،وهي
يف �إرتفاع خميف ،لهذا نتمنى �أن يلتزم اجلميع باحلجر
حتى يزول كليا هذا الوباء ،وتعود احلياة ملا كانت عليه
يف ال�سابق".
تاج الدين

الإدارة مطالبة بالتحرك الفوري

تاج الدين

"�أرقام الوباء يف ارتفاع وعلينا احلذر"

جمعية الشلف

وهـــــاب ":كـــــل �شــــيء ممكــــن بخ�صــــو�ص م�ستقبـــــل البطولـــة"
يف تعليق له على قرار املكتب الفيدرايل القا�ضي با�ستئناف املو�سم الكروي عقب رفع احلجر ال�صحي ،ك�شف رئي�س جمعية ال�شلف حممد وهاب ،ب�أن الر�ؤية مازالت غري وا�ضحة كثريا ،مبا �أن ال �أحد يعرف موعد زوال الوباء ،وقال�" :صحيح �أن املكتب الفيدرايل
خرج بقرار ا�ستكمال املو�سم عقب ر فع احلجر ال�صحي ،لكن مت الت�أكيد كذلك على �أن القرار النهائي يعود لل�سلطات العليا ،وعليه ف�أرى ب�أن كل �شيء ممكن �أن يح�صل بخ�صو�ص م�ستقبل بطولة هذا املو�سم ،خ�صو�صا و�أن ال �أحد فينا يعرف موعد زوال وباء
"كورونا" يف العامل ككل"...

"ال ميكن العودة يف مثل هذه الظروف"

مت�سكه با�ستحالة ا�ستئناف املو�سم الكروي يف هذه الفرتة بالذات،
كما جدّ د الرئي�س وهابّ ،
ليقول �أكرث ":من غري املمكن العودة �إىل �أجواء املناف�سة الر�سمية يف مثل هذه الظروف،
�سيعر�ض �سالمة اجلميع �إىل اخلطر ،كون �أن عدد حاالت الإ�صابة بفريو�س
لأن ذلك
ّ
"كورونا" يف بالدنا �أ�صبح يرتفع ب�شكل مقلق يف الأيام املا�ضية ،بعد �أن جتاوز الـ  300حالة،
كما ميكن القول �أي�ضا ب�أن كرة القدم تبقى �شيئا ثانويا يف هذا الظرف بالذات".

""حتى دون الوباء ،فالظروف
املناخية ال ت�سمح باال�ستئناف"

و�أكد امل�س�ؤول الأول على اجلهاز الإداري لـ "الي�صو" حممد وهاب ،ب�أنه وحتى من دون هذا
الوباء ،فالعودة حاليا تبقى م�ستحيلة بالنظر �إىل ارتفاع درجة احلرارة يف جل مناطق
الوطن ،وا�ستطرد قائال ":لعل النقطة الأخرى التي جتعل العودة �إىل �أجواء املناف�سة
الر�سمية يف هذه الفرتة بالذات م�ستحيلة حتى من دون وباء "كورونا" ،هو �أن درجة
احلرارة تبقى مرتفعة للغاية ،وهذا ما من �ش�أنه �أن يحول دون قدرة الالعبني على القيام
بواجباتهم كما يجب داخل �أر�ضية امليدان".

""لو يتم رفع احلجر ال�صحي،
فالعودة �ستت� ّأخر ب�شكل كبري"

وتو ّقع حمدثنا ب�أن العودة �إىل املناف�سة �ستت� ّأخر حتى لو يتم رفع احلجر ال�صحي يف تاريخ
الـ  13من ال�شهر اجلاري ،حيث قال ":بعد �أن جتاوزت فرتة توقف البطولة � 3أ�شهر ،ف�إن
الالعبني يلزمهم الآن حوايل �شهرين على الأقل ،من �أجل جتهيز �أنف�سهم كما يجب ،وكذا

التخ ّل�ص من النقائ�ص الكثرية املوجودة ،ولذا فيمكن القول ب�أن العودة �إىل �أجواء املناف�سة
�ستت� ّأخر ب�شكل كبري حتى لو يتم رفع احلجر ال�صحي يف  13جويلية� ،أ�ضف �إىل ذلك
فاملو�سم الكروي يتبقى من عمره  8جوالت ،وهنالك فرق يتبقى لها  9مباريات ،وذلك ما
�سي�ستغرق وقتا كبريا ،ق�صد ا�ستكمال اللقاءات ،وبالتايل ف�إن انطالقة املو�سم املقبل هي
الأخرى لن تكون قبل �شهر نوفمرب �أو دي�سمرب القادمني ،وما ميكن قوله هو �أن الو�ضعية
تبقى غام�ضة للغاية".

"كل امللفات �ستبقى عالقة لإ�شعار �آخر"

واعترب رئي�س جمعية ال�شلف وهاب ،ب�أن كل امللفات تبقى عالقة �إىل غاية ات�ضاح
الر�ؤية ب�شكل ر�سمي ،ليوا�صل حديثه قائال ":مبا �أننا ال نعرف ما ميكن حدوثه يف
امل�ستقبل ،وما �إذا كانت البطولة �ست�ستكمل فعال �أو �سيتم الرتاجع عن هذا القرار ،يف
حت�سن الو�ضع ال�صحي يف البالد عن قريب ،فيمكن القول كذلك ب�أن جميع
حالة عدم
ّ
امللفات �ستبقى عالقة �إىل �إ�شعار الحق ،لأنه ال ميكن لنا القيام ب�أية خطوة الآن يف ظل
توا�صل حالة الغمو�ض".

"ي�ستحيل احرتام الربوتوكول ال�صحي"

ويف الأخري ،جدّ د امل�س�ؤول الأول على اجلهاز الإداري وهاب حممد ،اقتناعه با�ستحالة
احرتام الفرق لـ "الربوتوكول" ال�صحي الذي �أعدّ ته "الفاف" ب�سبب غياب الإمكانيات،
عندما قال ":من ال�صعب جدا �أن يتم احرتام "الربوتوكول" ال�صحي الذي يلزمه
الإمكانيات املادية الالزمة ،وحتى الب�شرية يف ظل املطالبة ب�إ�ضافة طبيب �آخر �إىل
الطاقم الطبي ،ناهيك على �أننا نخ�شى �أن يت�س ّبب نق�ص الوعي يف ح�صول الأ�سو�أ ،وما
عودة ارتفاع حاالت الإ�صابة بفريو�س "كورونا"� ،إال خري دليل على خطورة عدم
االلتزامات بالإجراءات الوقائية".

ب�.س.

"ال�شلفـــــــاوة" يبـــــــــدون حت ّفظــــــــات كبيـــــــــرة
عبت �أ�رسة جمعية ال�شلف عن حتفّظها الكبري على قرار املكتب الفيدرايل الأخري،
رّ
والقا�ضي با�ستكمال املو�سم الكروي احلايل عقب رفع احلجر ال�صحي من ال�سلطات
العليا ،حيث يرى اجلميع ب�أن القرار ال يخدم امل�صلحة العامة للفرق على الإطالق،
لأنه وبعد �أن خالفت فرتة التوقف كامل التوقعات ،ف�إن العودة �إىل املناف�سة
�ستعر�ض الالعبني
الر�سمية �سيكون لها �سلبيات �أكرث من الإيجابيات ،لطاملا �أنها
ّ
�إىل خطر الإ�صابات ،بحكم �أن معظم الفرق �إن مل نقل كلها ال متلك كامل الإمكانيات
التي ت�سمح لها بتجهيز الالعبني كما يجب يف �آجال ال تتع ّدى � 6أ�سابيع.

الكل �شعر ب�إحباط بعد القرار

ويف ذات ال�سياق ،ف�إن اجلميع �شعر ب�إحباط كبري عقب القرار املذكور ،بحيث
�أن �أ�رسة "الي�صو" كانت تتوقع اخلروج بقرار خمالف متاما� ،سواء من خالل �إقرار
بطولة بي�ضاء �أو على الأقل �إنهاء املو�سم واعتماد الرتتيب احلايل ،كون �أن الو�ضع
ال�صحي �أ�صبح مقلقا ب�شكل كبري يف الأيام املا�ضية مقارنة مبا كان عليه احلال يف
ال�سابق ،زيادة على ذلك ف�إن الظروف املناخية هي الأخرى ال ت�سمح على الإطالق
بخو�ض املباريات يف ال�شهر احلايل �أو حتى ال�شهر املقبل ،كون �أن درجة احلرارة
تبقى مرتفعة ومبا �أن معظم املالعب اجلزائرية مك�سوة بالع�شب اال�صطناعي فذلك

�سيت�سبب يف ارتفاعها ب�شكل �أكرب ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤثّر �سلبا على م�ستوى
ّ
املباريات.

البع�ض يرى ب�أن القرار فيه تناق�ض

وباملوازاة مع ذلك ،فريى الكثريون ب�أن قرار املكتب الفيديرايل يبقى متناق�ضا
بع�ض ال�شيء� ،إذ ومن جهة فتم الت�أكيد على �أن البطولة �ست�ستكمل عقب رفع احلجر
ال�صحي حتى لو ت� ّأخر ذلك لأ�سابيع �أو �أ�شهر �إ�ضافية ،ومن جهة �أخرى يتم الك�شف
على �أن القرار النهائي بخ�صو�ص م�ستقبل بطولة هذا املو�سم يبقى بيد ال�سلطات العليا
ووزارة ال�صحة على وجه اخل�صو�ص ،وهذا من �ش�أنه �أن يبقي على "ال�سو�سبان�س"
قائما لفرتة �إ�ضافية ،كما لن يزيل الغمو�ض الذي ظل �سائدا يف الفرتة املا�ضية.

مقرتحات ر�ؤ�ساء الأندية �ضربت عر�ض احلائط

ولعل النقطة الأبرز التي �أثارت ا�ستغراب املتتبعني كثريا ،هي �أن الرابطة الوطنية
كانت قد قامت م�ؤخرا باجتماعات مع ر�ؤ�ساء كامل �أندية الرابطتني املحرتفتني
التطرق �إىل م�ستقبل بطولة هذا املو�سم ،وكذا اال�ستماع �إىل
الأوىل والثانية ،بغية
ّ
ان�شغاالتهم ومقرتحاتهم ،ليتم اخلروج بوجهات نظر متقاربة لأبعد احلدود ،مبا �أن

الكثريين �أكدوا على ا�ستحالة اال�ستئناف يف ظل غياب الإمكانيات املادية الالزمة،
ومت�سك بالقرار الذي
ولكن رغم كل هذا �إال �أن املكتب الفيديرايل كان له ر�أي �آخر،
ّ
كان قد خرج به من اجتماعه الأ�سبق ،وبهذا فيمكن القول ب�أن مقرتحات ر�ؤ�ساء
النوادي �رضبت عر�ض احلائط يف نهاية املطاف.

"الي�صو" قادرة على بلوغ الهدف ،لكن...

وال�شيء الأكيد ،هو �أن ا�ستئناف املو�سم لن يقلق الفريق من الناحية الريا�ضية
على وجه اخل�صو�ص ،بحكم �أن و�ضعية رفقاء املدافع املحوري �إبراهيم لدرع ،لي�ست
مقلقة على م�ستوى �سلم الرتتيب ،وهم الذين يبعدون عن منطقة اخلطر بـ  6نقاط،
كما �أنهم ميلكون مباراة مت� ّأخرة� ،أ�ضف �إىل ذلك فـ "الي�صو" يلزمها الآن جلب
 9نقاط على الأكرث من املباريات الت�سعة املتبقية حتى تنجح يف �ضمان البقاء
ب�شكل ر�سمي ،لكن ال�شيء الذي �أزعج اجلميع هو �أنه كان من املفرو�ض على املكتب
الفيديرايل و�ضع املو�سم احلايل يف خانة املا�ضي مع اتخاذ قرارات ا�ستثنائية
جيدا حت�سبا
تر�ضي اجلميع ،وبعدها منح الأندية الوقت الكايف لرتتيب بيوتها ّ
للمو�سم املقبل.

ب�.سيف الدين
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أهلــــي البـــــرج

بوزنــاد« :ا�ستكمـال املو�ســم احلالــي
يعنـــــي ا�ستمــــرار العــــذاب»

�أن ت�ستجيب الفاف ملطلبنا املتمثل يف توقيف املو�سم احلايل
واملرور لتح�ضري املو�سم القادم ،والذي دعمنا بعدة حجج وبراهني
منطقية ،لكن ذلك مل يقع ومعه �سيطول العذاب �أكرث ف�أكرث».

نصر حسين داي

بو�سماحـــة" :احلـــل الأمثـــل
يف �إيقــاف البطولــة نهائيـــا"

«الأندية غري قادرة ،ال من
حيث اجلهد وال من حيث املال»

ووا�صل بوزناد يقول ،معلّقا على قرار املكتب الفيدرايل،
القا�ضي با�ستكمال املو�سم احلايل ،الذي جاء معاك�سا متاما لرغبة
الأندية« :اليوم الأندية غري قادرة على ا�ستكمال املو�سم احلايل،
وهو ما عربت عنه �رصاحة يف اجتماعاتها مع الرابطة الوطنية ،ال
من حيث اجلهد وال من حيث املال ..ا�ستكمال املو�سم احلايل ،يعني
جهدا ا�ضافيا و�أمواال �أكرث ..نتمنى نحن م�س�ؤولو الأندية ،ب�أن يقع
الرتاجع عن هذا القرار».

«ا�ستكمال املو�سم احلايل
لن يكون احلل مل�شاكل كرة القدم»

وا�ستغرب بوزناد ،مثله مثل معظم ر�ؤ�ساء وممثلي �أندية
الرابطتني الأوىل والثانية ،من ا�رصار «الفاف» على ا�ستكمال
املو�سم احلايل ،قائال« :ا�ستمرار املو�سم احلايل ،لن يكون احلل
للم�شاكل الكثرية التي تتخبط فيها كرة القدم اجلزائرية ..لقد
نادينا ب�إلغاء املو�سم احلايل ،والتفكري من الآن يف املو�سم املقبل،
لأ�سباب مو�ضوعية ،لكن يبدو �أن وجهة نظرنا ،مل تقنع الفاف التي
كنا ننتظر منها قرارات جريئة».

«�سنوا�صل الت�شبث مبوقفنا
ونتمنى �إعادة النظر يف القرار»

علّق املدير العام ل�رشكة «منور البيبان» نذير بوزناد على قرار
«الفاف» القا�ضي با�ستكمال املو�سم احلايل ،بعد احلجر ال�صحي
بالقول« ..لن �أبالغ �أبدا �إذا قلت لكم ب�أن ا�ستكمال املو�سم احلايل،
يعني ا�ستمرار العذاب� ..رصاحة كنا ننتظر نحن م�س�ؤولو النوادي

وختم بوزناد حديثه يف «الهداف بالقول�« :سنوا�صل نحن
ممثلو ور�ؤ�ساء الأندية ،الت�شبث مبوقفنا ،القا�ضي ب�إلغاء املو�سم
احلايل والتفكري يف املو�سم املقبل ،ونتمنى من الفاف اعادة النظر
يف هذا القرار الذي نبقى نحرتمه ،رغم �أننا نختلف معه ».للتذكري
�أن جل �أندية الرابطتني الأوىل والثانية طلبت الغاء املو�سم احلايل
والتفكري يف املو�سم املقبل ،خالل اجتماعاتها مع «الفاف» يف
وهران ،ق�سنطينة والعا�صمة.
ع .بوجنمة

عرو�ســـي" :مللنـــا االنتظـــار ونريــد
معرفــــة تاريـــــخ اال�ستئنــــــاف"
مل يرتدد املدافع الأو�سط لأهلي برج بوعريريج ،خري الدين
عرو�سي ،يف ابداء ر�أيه ،بخ�صو�ص قرار "الفاف" القا�ضي
با�ستكمال املو�سم احلايل� ،إذ قال" :احلقيقة �أننا مللنا االنتظار
ونريد تاريخا حمددا لال�ستئناف ..كنا ننتظر �أن يعلن املكتب
الفيدرايل يف اجتماعه ليوم �أم�س – احلديث جرى �أم�س – عن
تاريخ حمدد ال�ستكمال املو�سم احلايل �أو الغائه ،وحتديد تاريخ
بداية مو�سم  ،2021-2020لكن ال هذا وال ذاك حدث".

"احلقيقة �أننا مل نعد نتدرب
بنف�س احلما�س ال�سابق"

و�أو�ضح عرو�سي �أن طول فرتة التوقف ،انعك�ست بال�سلب حتى
على معنويات الالعبني" ..احلقيقة �أننا مل نعد نتدرب بنف�س
احلما�س ،مقارنة بالأيام الأوىل لتوقف البطولة ،يف ظل
الغمو�ض بالدرجة الأوىل الذي يحاط حول املناف�سة الر�سمية..
ّ
من ال�صعب جدا على �أي العب ،مهما كانت جديته �أن يبقى مركزا
 100باملائة ،وهو ال يعلم حتى تاريخ اال�ستئناف� ،سواء ما تعلق
باملو�سم احلايل ،يف حال تر�سيم موا�صلته �أو املو�سم املقبل".

"نعرف �أزمة الأندية
وننتظر موعد  18جويلية"

وعن الو�ضعية املالية ال�صعبة التي ميرون بها� ،أجاب" :نعرف
كلنا الأزمات التي متر بها الأندية ،خا�صة يف الظرف احلايل،

"نتمنى زوال الفريو�س �سريعا"

وختم بو�سماحة كالمه معنا بتمني زوال الفريو�س
نهائيا لكي تعود احلياة من جديد اىل طبيعتها ويعود
وزمال�ؤه �إىل امليادين التي ا�شتاقوا لها كثريا وقال:
"كل ما نتمناه يف الوقت احلايل هو زوال الفريو�س
نهائيا عن بالدنا وتعود احلياة اىل طبيعتها لأننا
نعي�ش �أوقاتا �صعبة ب�سبب الإ�صابات التي تزداد
من يوم �إىل �آخر ،كما ا�شتقنا �إىل امليادين والأجواء
الرائعة التي كنا نعي�شها ويجب الإلتزام بالوقاية
والوعي قدر امل�ستطاع لكي ن�ضع حدا لتف�شي الوباء".

ر�شيد �ش

اتحاد بسكرة

الالعبون ات�صلوا
بـ "�سي�سي" و�ساعدوه

وفور حديثنا مع بع�ض الالعبني ،بخ�صو�ص ق�ضية
الالعب "�سي�سي" ،ات�صل العديد منهم بزميلهم
و�ساندوه مادي ًا ومعنوي ًا ،رغم �أنهم يُعانون هم �أي�ض ًا،
يف ظل عدم تلقيهم لأموالهم منذ �أ�شهر� ،إال �أن
تواجد الالعب لوحده يف ب�سكرة جعل اجلميع يهب
مل�ساعدته مبا يقدر عليه.

"لو ي�ستمر الوباء ال قدر
اهلل ..هل �سنبقى ننتظر؟"

و�أ�ضاف القائد الثاين يف الفريق ،بعد �سبيعي يقول" :اليوم
و�صلنا بال�ضبط �إىل � 3أ�شهر ون�صف من التوقف ،والأكيد �أن
املدة �ست�صل �إىل � 4أ�شهر على الأقل ،بعد متديد احلجر ال�صحي
�إىل غاية  13جويلية املقبل .لي�س من ال�سهل ابدا العودة �إىل
العمل اجلماعي واملناف�سة الر�سمية ،بعد �أكرث من � 4أ�شهر من
التوقف� 3 ..أ�شهر ون�صف اليوم ومازال يقولها غري الفم ان
جاز التعبري ،رغم ذلك اجدد طلبي القا�ضي مبعرفة تاريخ
اال�ستئناف ال �أكرث وال �أقل".

و�ضم بو�سماحة �صوته �إىل �صوت الأندية التي �أكد
ر�ؤ�سا�ؤها ،ومن بينها ن�صر ح�سني داي على �صعوبة
تطبيق الربوتوكول ال�صحي الذي تريده "الفاف"
ب�سبب غياب الإمكانات الالزمة .و�أو�ضح قائال:
"الو�ضع خطري جدا وال ميكن التحكم يف الإجراءات
الوقائية يف املباريات الر�سمية ،وجل الأندية ال
تقدر على تطبيق الربوتوكول ال�صحي� ،سواء يف
املباريات الر�سمية �أو التدريبات وبالتايل �سيكون
خطر الإ�صابة كبريا ،التوقف يكاد يبلغ �أربعة
�أ�شهر ،ومن ال�صعب العودة �إىل املباريات الر�سمية
لأننا لن نكون يف م�ستوانا من كل النواحي ".

مل متر ق�ضية الالعب "�سي�سي" مرور الكرام
على اجلمهور الكروي يف ب�سكرة ،فالالعب تلقى
ً
خا�صة زمالئه
ت�ضامن ًا منقطع النظري من اجلميع،
و�ضع
الالعبني ،يف وقت �أن الإدارة تتواجد حالي ًا يف
ٍ
ال حت�سد عليه ويجب عليها تعديل الأمور �سريع ًا
حتى ال تخ�سر ود الأن�صار..

وعن ما �إذا كان مع ا�ستكمال املو�سم احلايل� ،أو الغائه واملرور
�إىل املو�سم املقبل� ،أجاب" :نحن مع �أي قرار تتخذه الفاف �أو
ال�سلطات العليا يف البالد� ،سواء تعلق الأمر با�ستكمال املو�سم
احلايل �أو الغائه واملرور مبا�شرة �إىل املو�سم القادم ،لكننا نطالب
بتواريخ حمددة ،بعد �أن مللنا االنتظار ،مثلنا مثل الطاقمني
امل�سي والفني والأن�صار وحتى �أنتم ال�صحافة دون �شك..
رّ
احلقيقة ب�أن الو�ضع بات ال يطاق ،ومعه ينبغي الك�شف عن
تواريخ حمددة".

"� 3أ�شهر ون�صف توقف
ومازال ..يقولها غري الفم"

""ال منلك الإمكانات
الالزمة ال�ستئناف البطولة"

وعن التدريبات على انفراد التي يقوم بها الالعبون
منذ  15مار�س املا�ضي وفق برنامج الطاقم الفني،
فقد �أكد و�سط ميدان الن�صرية �أنها �أ�صبحت �صعبة
للغاية و�أ�ضاف" :نتدرب مند توقف املناف�سة يف 15
مار�س املا�ضي على انفراد ما يعني منذ ثالثة �أ�شهر
ون�صف ..نحاول تطبيق برنامج الطاقم الفني كما
ينبغي للحفاظ قدر امل�ستطاع على لياقتنا البدنية
وتفادي الزيادة يف الوزن ،لكن مع مرور الوقت
�أ�صبحنا جند �صعوبة يف التدريبات ون�شعر باململ
لأنها لي�ست كالتدريبات اجلماعية ،ولهذا نتمنى
�أن يتم اتخاذ قرار نهائي يف �أ�سرع وقت".

تفجر بيت االحتاد
ق�ضية "�سي�سي" ّ

"نحن مع �أي قرار ،لكننا
نطالب بتواريخ حمددة"

وت�ساءل الالعب ال�سابق ل�شباب ق�سنطينة ووفاق �سطيف:
"لو ي�ستمر الوباء ال قدر اهلل لفرتة �أخرى ،هل هذا معناه �أننا
�سنبقى ننتظر؟؟� .صدقني لقد تعبنا من االنتظار وال نطلب
اليوم كالعبني� ،سوى الك�شف عن تاريخ ا�ستئناف املناف�سة،
�سواء تعلق الأمر مبا تبقى من بطولة هذا املو�سم �أو بطولة
املو�سم املقبل ..ننتظر ات�ضاح الر�ؤية ،مثلنا مثل الطاقمني
امل�سري والفني .تعبنا ،طاملا �أننا اليوم و�صلنا �إىل � 3أ�شهر ون�صف،
من دون تدريبات جماعية ومناف�سة ر�سمية".

�أكد نبيل بو�سماحة و�سط ميدان ن�صر ح�سني
داي� ،أنه يريد �إيقاف املناف�سة ب�شكل نهائي ب�سبب
التوقف الطويل للمناف�سة وخطورة الو�ضع ،يف
ظل ا�ستمرار ت�سجيل �إ�صابات جديدة بفريو�س
كورونا .وقال يف هذا ال�صدد" :املكتب الفيدرايل
مت�سمك با�ستئناف البطولة ،ولكن الكلمة الأخرية
هي لوزارة ال�صحة ..ر�أينا كل الأندية ترف�ض
العودة ،وبالتايل �أرى �أن احلل الأمثل هو �إيقاف
املناف�سة نهائيا ،يف ظل خطورة الو�ضع وتفادي
املغامرة بالالعبني ،فنحن ن�سجل حاالت مرتفعة
من امل�صابني اجلدد بالفريو�س ".

""التدريبات على انفراد
�أ�صبحت �صعبة ومملة "

مع غياب املداخيل ،ومن جهتنا ننتظر موعد  18جويلية ،للقاء
الإدارة والإجابة على ت�سا�ؤالتنا الكثرية يف هذا املو�ضوع".
يذكر �أن الإدارة مم ّثلة يف بن حمادي وبوزناد كانت قد اجتمعت
م�ساء ال�سبت الفارط ،مع املدرب دزيري ،ومن �أهم قرارتها ،هي
للتطرق �إىل
دعوة الالعبني ابتداء من تاريخ  18جويلية املقبل
ّ
ق�ضية م�ستحقاتهم.

ع .بوجنمة

الإدارة �ست�ستقبل العبيها
يف �شكل �أفواج بداية من  19جويلية

�أو�ضحت الإدارة "الربايجية"� ،أنها �ست�ستقبل العبيها
يف �شكل �أفواج ،بداية من تاريخ  19جويلية املقبل،
وعلى مدار � 4أيام ( 21 ،20 ،19و 22جويلية) ،للتطرق
معهم �إىل م�س�ألة م�ستحقاتهم الكثرية العالقة ،وذلك
تفاديا لإحداث جتمعات كبرية ،ال�سيما يف حال
يتقرر متديد احلجر ال�صحي �إىل ما بعد تاريخ 13
جويلية املقبل .وينتظر الالعبون على الأقل ت�سوية
جزئية ،يف اجتماعاتهم مع الإدارة.

يوم  18جويلية �سيكون
خم�ص�صا للطاقمني الفني والطبي
ّ

و�أ�ضافت الإدارة �أن يوم  18جويلية ،الذي �أعلنت
عنه يف بيان ر�سمي ،بعد اجتماع ال�سبت الفارط
مع املدرب دزيري �سيكون خم�صّ �صا لالجتماع مع
�أع�ضاء الطاقمني الفني والطبي والإداري ب�شكل عام،
للتطرق معهم �إىل ق�ضية م�ستحقاتهم وخطة العمل،
حت�ضريا للمناف�سة الر�سمية ،حيث �سيكون حينها
قد ات�ضح اخليط الأبي�ض من اال�سود ،من خالل � ّإما
ا�ستكمال املو�سم احلايل �أو املرور �إىل مو�سم جديد.

خل�ضاري حتدث
مع بن عي�سى بخ�صو�صه

ومبا �أنه قائد الفريق ،ف�إن خل�ضاري ات�صل بالالعب
"�سي�سي" و�سانده ،كما �أنه حتدث �أم�س مع الرئي�س
بن عي�سى وطالبه بت�سديد ب�ضعة �أجور لالعب
ً
خا�صة و�أن اجلميع
املايل وحتى الالعبني الآخرين،
مل يتلقوا �أموالهم لأ�شهر وهو �شيء كثري.

�صالح �صغري�" :سي�سي
يح�شم ومل يخربين مبعاناته"

حتدث �إلينا العب ب�سكرة �صالح �صغري عن زميله
"�سي�سي" وقال" :ال �أخفي عنكم
�أنني تفاج�أت للأمر ،فنحن
نتدرب مع بع�ض ويف كل مرة
�أقول له �إذا كان بحاجة �إىل
�شيء ما ،ولكنه ي�ستحي كثرياً،
وهذا �سبب رف�ضه الدائم،
لكنني لن �أتركه بعد الآن
و�س�أحتدث معه عن هذا الأمر".

"�سي�سي"" :يف بع�ض
الأحيان ال �أجد
حتى ما �آكله"
حتدث �إلينا العب ب�سكرة
"�سي�سي" عن و�ضعيته وقال:
"�أنا جد م�ستاء من الو�ضعية
التي �أنا فيها ،فهذا لي�س حال
العب حمرتف ،كيف و�أنا يف
بع�ض الأحيان ال �أجد حتى
ما �أ�سد به جوعي ،و�أبقى �أبكي
على حايل ،كرهت و�س�أغادر
اجلزائر فور فتح احلدود

واملطارات ،لأنني ال �أطيق العي�ش يف هذا احلال".

"�أدين ب�أكرث من � 48ألف
�أورو ولديّ م�شاكل عائلية"

و�أ�ضاف "�سي�سي"�" :أدين بالكثري من الأموال
لفريقي ،حيث مل �أتلق �أي �شيء على مدار ثمانية
�أ�شهر وهو �شيء كثري� ،أنا �أدين ب�أكرث من � 48ألف
�أورو ،وتزوجت فقط قبل بداية احلجر ال�صحي،
ويف ظل كرائي ل�شقة لزوجتي يف مايل ،ف�إن مالكها
�أخرجها وهي الآن مع �أمي ب�سبب بقائي يف اجلزائر
علي كل �شيء".
وهو ما �أف�سد ّ

""بن عي�سى ال يرد
على مكاملاتي واحلاج حفيظ
حجز جواز �سفري"

وعن بقائه ملدة طويلة يف اجلزائر قال" :فور
عودتي من مايل ،بقيت عدة �أيام حمتجزا يف
اجلزائر العا�صمة وب�أموايل اخلا�صة ،وبعدها
جئت �إىل ب�سكرة وبقيت لوحدي يف �شهر رم�ضان،
الرئي�س بن عي�سى مل ي�س�أل عني وال يرد حتى على
مكاملاتي الهاتفية ،يف وقت �أن املناجري احلاج حفيظ
احتجز جواز �سفري بدون �سبب ،وطول هذه املدة
و�أنا �أم�شي بدون وثائق يف ب�سكرة ولو يطلبها مني
�شرطي يف الطريق لي�س لدي ما �أقدمه".

ناتوري .ف

رابطة �أبطال �أوروبا �ستنطلق املو�سم املقبل يوم � 20أكتوبر
 2020والنهائي يوم  28ماي  2021بـ �إ�سطنبول

العـــدد  4946اخلمي�س  02جويلية  2020ال�سنـــــــة الع�شـــــرون

�أقر عمدة مدينة ل�شبونة الربتغالية يف اجتماع ملجل�س
املدينة �إجراءات احرتازية �صارمة جدا ت�أهبا ال�ستقبال
ملعبي "جوزي �ألفاالدي" و"دالو�ش" لنهائيات رابطة �أبطال
�أوروبا يف الفرتة املمتدة بني  21و� 32أوت القادم.
�أعلن املليونري كليمن�س تونيي�س رئي�س نادي �شالك  40ا�ستقالته عقب � 91سنة
كاملة من تقلده املن�صب ،وذلك بعد احتالل "الأزرق امللكي" املركز  21يف �سلم
ترتيب البوند�سليغا.
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بوكيتينو
�سيدرب بنفيكا

يف حال فوز �أنطونيو توري�س برئا�سة االحتاد

مارادونا مر�شح لتدريب
املنتخب الإ�سباين
(يا�سر وار�ست)

تيبا�س �أنقذ الريال
وكورتوا كان حمقا!

كغريه من الدوريات الأوروبية الكربى،
كان الدوري الإ�سباين مهددا بالتوقف
نهائيا هذا املو�سم ب�سبب جائحة كورونا،
متاما مثلما حدث يف فرن�سا ،ما كان
�سيعني تتويج بر�شلونة باللقب مبا �أنه
مت�صدر الدوري عقب اجلولة  27بفارق
نقطتني عن ريال مدريد ،بعد فوزه
على ريال �سو�سيداد بهدف دون رد يف
مباراة كانت الأخرية قبل التوقف.
ويف الوقت الذي تعالت يف الأ�صوات
من كل حدب و�صوب مطالبة ب�إيقاف
الدوري الإ�سباين هذا املو�سم واعتماد
ترتيب ما بعد مباريات اجلولة  ،27حني
كان فريو�س كورونا يح�صد بالآالف يف
البلد الأيبريي مع منح اللقب لـ البار�صا
و�إ�سقاط من كانوا يف مراكز الهبوط،
ظهر رئي�س الرابطة الإ�سبانية لكرة
القدم خافيري تيبا�س مطالبا بال�صرب
ومبديا تفا�ؤال ب�إمكانية اال�ستئناف
و�إنهاء الدوري ...تفا�ؤل مكنه من
ال�صمود يف معركة وقف فيها اجلميع
�ضده مبا يف ذلك احلكومة الإ�سبانية.
تيبا�س حتى �إن كان هدفه الرئي�سي
من وراء رف�ض فكرة الإيقاف جملة
وتف�صيال ،ماليا بحتا ،بالنظر لعلمه
امل�سبق بالكوارث والأزمات املالية التي
كان �سيخلفها قرار مماثل لدى الأندية
الإ�سبانية� ،إال �أنه �أنقذ ريال مدريد
بطريقة غري مبا�شرة بعد �أن جنح
الرجل القوي و�ساهم بق�سط وفري يف
�إعادة الليغا و�إخراجها من الإنعا�ش ،فـ
ريال مدريد ا�ستغل الفر�صة الذهبية
التي منحت له حمققا "رميونتادا"
مميزة �سمحت له بخطف ال�صدارة
واالقرتاب �أكرث من �أي وقت م�ضى من
ح�صد اللقب.
"نحن �أف�ضل من بر�شلونة وال ميكن
تقبل منحهم اللقب يف حال �إيقاف
املو�سم" ...كانت ت�صريحات وكلمات
�أدىل بها تيبو كورتوا يف �أكرث من
منا�سبة خالل مرحلة الإغالق يف
�إ�سبانيا ويف وقت كان فيه اجلميع
يناق�ش جديا فكرة �إيقاف املو�سم ،فما
يفعله ريال مدريد منذ ا�ستئناف الليغا
جعل الدويل البلجيكي يبدو حمقا �إىل
�أبعد احلدود ،فالنادي امللكي �أف�ضل
بكثري من البار�صا على الأقل يف الوقت
الراهن و�سيح�صد اللقب �إال يف حال
مفاج�أة غري متوقعة قبل ختام املو�سم.
كل ما يحدث حاليا من تقدم لـ الريال
وتراجع للنادي الكتالوين ،يجعلنا نقول
ومن دون تردد ،نعم كورونا كادت �أن
حترم ريال مدريد من لقب يف املتناول
على �ضوء ما ن�شاهده منذ اال�ستئناف،
يف حني كادت �أن متنح البار�صا لقبا من
دون بذل �أي جمهود! ،الريال عليه �أن
ي�شكر تيبا�س ويرجع الف�ضل �إليه يف
حال التتويج مثلما �سريجعه �إىل بن
زمية.

�صورة اليوم كاريكاتورية ُتربز حقيقة
انتقال الدويل املغربي �أ�شرف حكيمي
�إىل �إنتري ميالن رغم رغبة الكثري من
جنوم ريال مدريد يف عودته على غرار
ذي الأ�صول اجلزائرية كرمي بن زمية،
حكيمي ف�ضل "النرياتزوري" بعدما مل
يتلق ال�ضمانات من �إدارة النادي الإ�سباين
ومن املدرب زين الدين زيدان بامل�شاركة
�أ�سا�سيا ،ل ُيقرر طي �صفحة النادي "امللكي"
ب�شكل نهائي واالنتقال �إىل الإنتري يف
�صفقة كلفت الأخري �أكرث من  04مليون
�أورو.

يبقى الأ�سطورة
الأرجنتينية ديغو
�أرماندو مارادونا ملفتا
لالنتباه ومطلوبا بقوة
على ال�صعيد الريا�ضي
رغم م�شاكله ال�شخ�صية
الكثرية خا�صة يف
الآونة الأخرية ،ويف
هذا ال�سياق انفرد موقع
"بيتيفي" الكتالوين
بت�أكيد اهتمام �أنطونيو
توري�س املر�شح لتويل
رئا�سة االحتاد الإ�سباين
لكرة القدم بالتعاقد
مع املدرب احلايل لنادي
جيمنا�سيا دي ال بالتا،
حيث �أجرى ات�صاالت
�أولوية مع وكيل �أعماله
وبع�ض من مقربيه من
�أجل ج�س نب�ض الأ�سطورة حول املقرتح ،ومل يت�أكد حتى الآن تر�شيح امل�سري الريا�ضي
الكتالوين ،حيث يبقى يف حاجة للح�صول على  % 15من �أ�صوات اجلمعية العمومية
لالحتاد الإ�سباين �أي � 21صوتا من �أ�صل  141ع�ضوا ليناف�س الرئي�س احلايل روبيالي�س يف
االنتخابات املقرر خالل �شهر �أوت القادم.

الأ�سطورة موافق وقد يقود "الروخا" يف مونديال قطر

مارادونا وافق فورا على مقرتح �أنطونيو توري�س لي�ؤكد اهتمامه الكبري بتدريب منتخب
من حجم �إ�سبانيا ،خا�صة �أنه يف �أم�س احلاجة للخروج من الأرجنتني حاليا يف ظل
امل�شاكل الكبرية التي يعي�شها على ال�صعيد العائلي ،موقف مارادونا وا�ضح متاما ،غري
�أنه مرتبط �أ�سا�سا مبدى قدرة �أنطونيو توري�س على مناف�سة روبيالي�س يف االنتخابات
القادمة ،ويف حال حتقيقه املفاج�أة �سيعني مارادونا بن�سبة كبرية جدا مدربا جديدا
للمنتخب الإ�سباين خالل ال�سنتني القادمتني ،وقد يكون على ر�أ�س "الروخا" يف مونديال
قطر .2022

ن�شر الدويل الفرن�سي ذو الأ�صول
اجلزائرية كرمي بن زمية �صورة عرب
"تويرت" يظهر فيها بلوك جديد ليعلق
عليها قائال" :عليكم �أن تهتموا ب�أنف�سكم"،
ويعمد جنم ريال مدريد يف كل مرة
على �إر�سال معاين م�شفرة للرد بطريقة
مبا�شرة على االنتقادات التي تطاله يف
كل مرة ،وهو الذي يوجد حاليا يف �أف�ضل
حاالته مع "املرينغي".

مينوتي" :مي�سي تعب
كثريا من االنتقادات
ومن ال�صعب عليه
�أن ي�سجل � 4أهداف
كل �أ�سبوع"

ر�شحت بع�ض و�سائل الإعالم
الربتغالية ماوري�سيو بوكيتينو
لتدريب نادي بنفيكا خلفا لـ برونو
الغي الذي قدم ا�ستقالته لرئي�س
النادي على �إثر ت�سجيل �سل�سلة من
النتائج ال�سلبية ،ورغم �أن �إدارة
النادي الربتغايل توا�صلت فعال
مع التقني الأرجنتيني يف العديد
من املنا�سبات م�ؤخرا وعر�ضت
عليه فكرة تدريب فريقها� ،إال �أن
املدرب ال�سابق لـ توتنهام مل يقتنع
بامل�شروع املعرو�ض عليه وف�ضل
االعتذار عن قبول املهمة ،كما �أن
بوكيتينو وح�سب تقارير �إعالمية �أرجنتينية يف�ضل ال�شروع يف عمله مع فريقه اجلديد
بعد نهاية املو�سم احلايل والإ�شراف على العار�ضة الفنية لأحد الأندية الكبرية املت�ألقة
حاليا على ال�ساحتني املحلية والقارية ،وهو ما ال يتوفر يف الوقت الراهن لدى النادي
الربتغايل.

اخلليفي يهني مونيي
ويرف�ض عودته رغم
احلاجة خلدماته

�سبق للمدير التنفيذي لنادي بورو�سيا
دورمتوند �أن �أكد عقب �إم�ضاء الالعب
توما�س مونيي ل�صالح فريقه قادما من
باري�س �سان جرمان يف �صفقة جمانية بعد انتهاء عقده مع نادي العا�صمة الفرن�سية� ،أن
الدويل البلجيكي يفكر جديا يف العودة ال�ستكمال املو�سم مع النادي الباري�سي من خالل لعب
نهائيي ك�أ�س فرن�سا وك�أ�س الرابطة الفرن�سية �إ�ضافة �إىل ربع نهائي رابطة �أبطال �أوروبا ،ووفقا
لتقارير �إعالمية فرن�سية ،ف�إن الالعب عر�ض فكرة العودة ال�ستكمال املو�سم مع البيا�سجي
قبل العودة من جديد �إىل دورمتوند ،لكنه و�ضع �شرطا جعل رئي�س النادي الفرن�سي نا�صر
اخلليفي يهينه من خالل رف�ض خدماته ،حيث وافق مونيي الإم�ضاء على عقد ميتد ل�شهرين
�شرط �أن يح�صل على راتبني �أكرب بكثري من الراتب الذي كان ي�أخذه مع الفريق ،الأمر الذي
جعل الرجل الأول يف باري�س �سان جرمان يغلق الباب يف وجهه نهائيا رغم حاجة توما�س
توخيل املا�سة خلدماته يف ظل نق�ص البدائل.

ك�شف بورو�سيا دورمتوند عن قمي�صه اجلديد
للمو�سم القادم عرب �صور ن�شرها بح�سابه يف موقع
التوا�صل االجتماعي "فاي�سبوك"� ،أين ميلك �أكرث
من  15مليون متابع عرب خمتلف �أرجاء العامل،
وظهر القمي�ص مبوا�صفات خا�صة كعادة النادي
الأملاين ،القمي�ص من �إنتاج �شركة "بوما" للمالب�س
الريا�ضية وجاء باللون الأ�صفر مع وجود بع�ض
الإ�ضافات بالأ�سود يف الو�سط وعلى الأطراف،
ومل يجد "بي .يف .بي" �أف�ضل من النجم الرنويجي
�إيرلينغ هاالند ليكون �أول من يرتدي القمي�ص
اجلديد.

ال�صني حتذر من ت�سبب فريو�س جديد يف جائحة عاملية

�أطلق �سيزار لوي�س مينوتي
املدرب الأرجنتيني املخ�ضرم
�صاحب � 81سنة ،ت�صريحات
نارية يف حق من ينتقد ليونيل
مي�سي ،م�ؤكدا �أن النجم الأرجنتيني لـ بر�شلونة تعب كثريا من تلك االنتقادات،
وم�شددا على �أنه ميلك �شجاعة كبرية جدا جتعله يوا�صل اللعب رغم ذلك ،مينوتي
قال يف هذا ال�سياق" :حينما ُت�سجل � 4أهداف فهذا بالن�سبة لهم �أمر عادي جدا،
وحينما ال ت�سجل �أنت ل�ست جيدا؟ ،هذا الأمر �أ�صبح مقلقا جدا لأنه يتكرر دائما،
عليه �أن يكون �شجاعا فهذا �صعب جدا ،عليك �أن تكون مي�سي كل يوم �أحد وهذا قد ال
يكون ممكنا يف كل مرة".

�أعلن علماء �صينيون حتديدهم ل�ساللة جديدة من فريو�س �أنفلونزا اخلنازير م�ؤخرا ال
ي�ستبعد ح�سبهم �أن تت�سبب يف جائحة عاملية جديدة يف وقت ي�صارع فيه العامل من �أجل و�ضع
حد جلائحة فريو�س كورونا الذي �أ�صاب �أكرث من  10ماليني �شخ�ص عرب العامل ،وح�سب ما
جاء يف جملة الأكادميية الوطنية الأمريكية للعلوم ،ف�إن العلماء ال�صينيني �أطلقوا على هذا
الفريو�س اجلديد ا�سم "جي  ،"4الذي ينحدر من �ساللة "�إت�ش � 1إن "1التي �سبق �أن ت�سبب يف
جائحة عاملية ،و�أن لهذا الفريو�س كل املوا�صفات التي قد ت�سمح له ب�إ�صابة الب�شر.

الدوري الإجنليزي

 20:15مان�ش�سرت �سيتي – ليفربول

الدوري الإ�سباين

 21:00ريال مدريد – خيتايف

الدوري الإيطايل
� 18:30أتاالنتا – نابويل

العـــدد 4946
اخلمي�س  02جويلية 2020
ال�سنـــــــةالع�شـــــرون

14
�سيتيان" :لن �أعتذر لـ غريزمان
وهذا �سبب �إدخاله يف الدقيقة "90

التعرث �أمام الأتلتيكو مل يكن امل�شكلة الوحيدة

امل�شــاكــل تدمر
البار�صا واحلرب
ت�شتعـل بني
غريــزمان
و�سيتـــيان

"أملك دعم الالعبين وال أشعر بأنني مهدد باإلقالة"

تظاهر كيكي �سيتيان مدرب بر�شلونة بالقوة يف م�ؤمتره ال�صحفي الذي ن�شطه بعد مباراة
�أتلتيكو مدريد ،حيث �أكد �سعادته مب�ستوى الفريق يف ت�صريح ا�ستغربه اجلميع ،لأن
بر�شلونة �ضيع نقطتني مهمتني يف �سباق الدوري ،ما رهن حظوظه ب�شكل كبري مقارنة بـ
ريال مدريد ،و�أثار �سيتيان �ضجة كبرية ب�إ�شراك غريزمان يف الدقيقة  ،90قبل �أن يرف�ض
االعتذار له يف ت�صريح �صب الزيت على النار.

ما ر�أيك يف التعادل ويف م�ستوى الفريق؟

ل�ست را�ضيا متاما لأننا مل نفز يف مباراة مهمة ،لكنني �سعيد لأن معظم الالعبني قدموا
مباراة رائعة �أمام مناف�س كبري� ،أعتقد �أننا كنا جيدين ب�شكل ا�ستثنائي.
�أال ت�شعر ب�أن الدوري قد �ضاع؟

�إنه لأمر خمز فعال ،لقد �أ�صبح الدوري �أكرث تعقيدا ،الآن ابتعدنا عن
�إمكانية حتقيق ذلك ،حاولنا كثريا مع مي�سي وريكي بويغ ولكن
املناف�س �أغلق امل�ساحات جيدا.
�سواريز لعب �أ�سا�سيا مرتني يف � 3أيام ،ما قولك؟

بد�أنا بـ لوي�س �سواريز لأن الو�ضع يتطلب ذلك� ،أنت تعرف
الأهداف التي ي�سجلها وكيف هي �أهميته بالن�سبة للفريق ،يف
املباراة ال�سابقة ح�سم الأمر بهدفني.
هل تلقيت دعم الإدارة؟

�أ�شعر بدعم كبري من غرف تبديل املالب�س ،ومن الوا�ضح
�أنني لن �أعلق لكم على االجتماع الذي جرى مع جمل�س الإدارة
يف املنزل.

رغم اجلهود الكبرية لالعبي بر�شلونة يف مباراة �أتلتيكو مدريد� ،إال �أن النتيجة
النهائية ت�سببت يف انتقادات الذعة جدا للفريق م�ست �إدارته والعبيه مرورا
بالطاقم الفني ،فالتعادل الذي انتهت عليه املباراة منح الريال فر�صة لالبتعاد
بـ  4نقاط ،ما يعني تتويجه بن�سبة كبرية بلقب الليغا ،وو�سط هذا الواقع اندلعت
م�شكلة كبرية يف غرف املالب�س ا�سمها "�أنطوان غريزمان" ،فالأخري دخل بديال
يف مواجهة فريقه ال�سابق يف الدقيقة  ،90وهو ما اعتربه �إهانة من مدربه �سيتيان
الذي كان ي�ستطيع �إدخاله بعد تعديل "الروخي بالنكو�س" النتيجة يف الدقيقة
 ،62وذلك ملنح البار�صا فر�صا هجومية �أكرث.

املدرب رف�ض االعتذار واجتمع بالعبه �أم�س

رغم �أن غ�ضب الالعب وحميطه مل يكن ظاهرا للعيان� ،إال �أن ت�رصيحات كيكي
�سيتيان يف امل�ؤمتر ال�صحفي زادت الطني بلة ،فاملدرب �سئل عن الالعب وما
�إن كان �سيعتذر منه ،ف�أكد �أنه لن يفعل لأنه مدرب ويقوم باختياراته وفقا ملا
يراه منا�سبا ،و�أكد �سيتيان �أول �أم�س �أنه �سيجتمع مع غريزمان ،وهو ما ح�صل
يف احل�صة التدريبية لـ �أم�س� ،إذ �رشح له هذا التغيري وا�ستمع لالعب الذي كان
متذمرا فعال ،حيث ا�ستغرب �إدخاله بعد نهاية الوقت الأ�صلي ،لأنه مل يكن ليقدم
�أي م�ساعدة تذكر خا�صة �أنه مل يكن جاهزا من الناحية النف�سية.

الفرن�سي يعترب �إدخاله يف الدقيقة � 90إهانة

ح�سب الإعالم الإ�سباين ف�إن غريزمان يعترب �إدخاله يف الدقيقة � 90إهانة،
ذلك �أنه كان منزعجا جدا ملا طلب منه الدخول ،ومل يكن ب�إمكانه على الإطالق
�صنع الفارق لأن التحفيز كان غائبا ،هذا الأمر حاول �سيتيان تفنيده بالت�أكيد
على �أن التغيري تكتيكي بحت ،غري �أنه وقع يف �شباكه التي ن�صبها واعرتف ب�أن
العبا بحجم غريزمان قد ال يتقبل تغيريا مماثال ،ما يعني �أنه كان يعرف �أن ذات
التغيري �سيت�سبب يف �ضجة كبرية وخا�صة على م�ستوى الإعالم الفرن�سي الذي �أكد
�أن مدرب بيتي�س ال�سابق تعمد �إهانة "غريزو" ب�إدخاله يف ذلك الوقت.

والد و�شقيق الالعب يهاجمان �سيتيان ب�شرا�سة

تعر�ض كيكي �سيتيان لهجوم �رش�س من عائلة غريزمان وحتديدا من والده
و�شقيقه ،ون�رش �أليان والد الالعب ر�سالة قوية على موقع "�إن�ستاغرام" كتب فيها
ردا على ت�رصيح �سيتيان" :لكي تقول هذا الكالم يجب �أن تكون لديك مفاتيح

بو�سكيت�س�" :سنقاتل حتى النهاية
وركالت اجلزاء دمرتنا"

احتفظ �سريجيو
بو�سكيت�س جنم
و�سط بر�شلونة
ب�أمل التتويج بلقب
الدوري الإ�سباين،
رغم �أن الكثريين
يعتقدون �صعوبة
ذلك يف حال فوز
ريال مدريد �أمام
خيتايف �سهرة اليوم،
وقال بو�سكيت�س يف
ت�صريحات نقلتها
�صحيفة "�آ�س"" :نحن
نكافح على اللقب،
فقدان نقطتني
يعترب �أمرا معقدا
لكننا �سنقاتل حتى
النهاية� ،سنحاول
النجاح" ،و�أ�ضاف:
"دمرتنا ركالت اجلزاء ،وعندما ت�ستقبل �أهدافا �سيكون عليك الكفاح
بقوة ،ولذلك كان الأمر �صعبا جدا".

"الأف�ضلية لـ الريال ومن ال�صعب �أن
يتعرثوا"

�أتبع �سريجيو بو�سكيت�س كالمه باحلديث عن التحكيم ،فقال" :يف
املباراة يكون الأمر �صعبا ،كل فريق يتمنى �أن يكون  VARل�صاحله،
ال �أ�ستطيع احلكم على �أي �شيء" ،قبل �أن يختتم كالمه بالقول" :قبل
التوقف كان الأمر مالئما بالن�سبة لنا ،لقد كنا يف ال�صدارة لكننا فقدنا
نقاطا بعد العودة ،هناك مباريات لعبناها ب�شكل �سيئ ،ومباريات �أخرى
كانت جيدة ،فقدان نقطتني جديدتني يعطي الأف�ضلية لـ ريال مدريد،
يبدو من ال�صعب �أن يفقد الريال نقاطا �أخرى لأنهم يف حالة جيدة".

ال�شاحنة ،ولكن ،لي�س هذا هو احلال� ،إنك جمرد راكب" ،و�أثار هذا الكالم �ضجة
كبرية جدا� ،إذ يرى الإعالميون الكتاالن �أن والد الالعب مل يكن ليقول كالما
كهذا على مدرب البار�صا لوال �أنه مل يناق�شه مع جنله يف وقت �سابق،
�أما ثيو �شقيق غريزمان فكتب م�ستنكرا�" :إنه يجعلني �أرغب
يف البكاء" ،ثم قال يف تغريدة �أخرى" :دقيقتان !"،
ملمحا �إىل الوقت الذي لعب فيه �شقيقه ،للإ�شارة،
ف�إن كال من والد و�شقيق الالعب حذفا
من�شوراتهما على مواقع التوا�صل ،ولكن ذلك
كان مق�صودا� ،إذ كانا يعلمان �أن املتابعني
يلتقطون �صورة للمن�شور و�سيتم تداوله
حتى و�إن حذف� ،أما حذفه ف�سيكون تربيرا
من الالعب لإدارة فريقه لو تعر�ض مل�ساءلة
حول املو�ضوع.

بارتوميو غري مقتنع
بـ غريزمان ويريد ا�ستعماله
جللب ناميار

يف تبعات املو�ضوع� ،أكدت �صحيفة
"�آ�س" �أن جوزيب ماريا بارتوميو رئي�س
بر�شلونة غري مقتنع بالالعب الفرن�سي وال
ميانع �إطالقا �إقحامه يف �أي �صفقة جيدة هذا
ال�صيف ،بل يفكر وفقا لذات امل�صدر يف ا�ستعمال
الالعب ومواطنيه �أومتيتي ودميبيلي ال�ستعادة
ناميار دا �سيلفا من باري�س �سان جرمان ،وهو الثالثي الذي قد
يكون كفيال ب�إقناع �إدارة الفريق الفرن�سي بالتخلي �أخريا عن
جنمها الربازيلي ،والأكيد �أن ر�أي الالعب �سيكون مهما جدا يف
هذه احلالة ،حيث �سبق �أن �أكد ملقربيه �أنه يرف�ض الدخول يف �أي
�صفقة تبادلية من هذا النوع ،ال�سيما �أنه �سيكون رفقة العبني
اثنني مقابل العب واحد.

ريكــــــي بويــــغ" :ال يـــزال
ب�إمكاننـــــا الفـــوز باللقـــب"

كان ريكي بويغ واحدا من النقاط امل�ضيئة يف غابة بر�شلونة املظلمة
خالل مواجهة �أتلتيكو مدريد ،حيث قدم �أداء مقبوال نال ا�ستح�سان
املتتبعني ،وقال بويغ بعد نهاية املواجهة يف ت�صريحات نقلتها
�صحيفة "ماركا"" :خ�سرنا نقطتني مهمتني كانتا ب�إمكانهما منحنا لقب
الدوري ،الآن يجب �أن نلعب بهدوء �أكرب ،الدوري مل ينته بعد وما
زلنا ن�ستطيع الفوز به" ،و�أ�ضاف�" :أعطاين كيكي �سيتيان فر�صة كنت
�أنتظرها منذ �أن كنت �صغريا ،لقد بد�أت �أ�سا�سيا يف كامب نو و�أمام
�أتلتيكو مدريد ،كانت مباراة مهمة" ،و�أ�ضاف" :ركالت اجلزاء كانت
�صحيحة وميكن اعتبار �أداء احلكام جيدا".

رفقة بيلي ،رونالدو
وعدة أساطير

مي�سي ي�صل للهدف  700و�سط
�أجواء خميبة

و�سط خيبة �أمل كبرية عا�شها الكتاالن يف لقاء �أتلتيكو
مدريد ،جنح ليونيل مي�سي �أخريا يف الو�صول �إىل الهدف
رقم  700يف م�سريته الكروية مع بر�شلونة ومنتخب
الأرجنتني ،و�سجل ليو  630هدفا يف  723مباراة بقمي�ص
البار�صا ،بالإ�ضافة �إىل  70هدفا يف  138مواجهة مع
"التانغو" ،لين�ضم �إىل قائمة ت�ضم العديد من النجوم
والأ�ساطري يتقدمهم الت�شيكي جوزيب بيكان الذي
�سجل � 805أهداف ،يليه الربازيلي روماريو بـ  772هدفا
فـ مواطنه بيلي بـ  767هدفا ،و�سجل املجري بو�شكاك 746
هدفا متقدما على الأملاين مولر بـ  11هدفا ،فيما �سجل
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو  728هدفا يف م�سريته،
ويناف�س "ليو" على لقب هداف الدوري الإ�سباين لهذا
املو�سم بو�صوله �إىل الهدف رقم  ،22متفوقا بـ � 5أهداف
عن الفرن�سي كرمي بن زمية جنم ريال مدريد.

هل تتخوف من الإقالة؟

ال �أ�شعر ب�أنني مهدد بالإقالة� ،أرى نف�سي مدربا للفريق يف
امل�ستقبل.
هل تفتقدون احلما�س الالزم؟

الفريق لعب مباراة رائعة ،يف اخلارج
ميكن �أن يكون هناك الكثري من
ال�ضجيج ولكن داخل الفريق ال
نزال �أقوياء ولدينا حما�س كبري
للفوز بالنقاط املتبقية ،مازلنا
�أقوياء ومتحم�سني للفوز.
غريزمان دخل مت�أخرا
يدين
هل
جدا،
باعتذار؟

دخل مت�أخرا لأن الالعبني
الذين كانوا يف �أر�ضية امللعب
قدموا م�ستوى جيدا ،لن �أعتذر له
لكنني �س�أحتدث معه غدا ،لي�س
من الطبيعي �أن يدخل غريزمان
عندما يكون هناك وقت قليل،
هذا �صعب على العب من م�ستواه
لكن الظروف �أجربتني على القيام
بذلك.

كيف
البار�صا؟

ترى

م�ستقبل

�أنا �سعيد بالعمل مع الفريق،
الالعبون كانوا جيدين وخا�صة
�أرتورو فيدال وريكي بويغ.
هل ت�شعر بالقوة رغم
اخليبة؟

بطبيعة احلال� ،أعتقد �أن الفريق
قد لعب مباراة رائعة� ،صحيح
�أن الكثري من الكالم يقال يف
اخلارج لأن التعرث يخفي الكثري
من الأ�شياء اجليدة التي نقوم
بها ،مازلنا �أقوياء ومتحم�سني
للفوز� ،سن�ستمر هكذا.
مي�سي و�صل �إىل الهدف
 700يف م�سريته ،ما
ر�أيك؟

ال يوجد �سقف لطموحات
مي�سي ،لن يتوقف �أبدا عن
مفاج�أتنا� ،أمتنى لو �أنني �سجلت
 700هدف كالعب ،هذا �أمر
رهيب.

عن

امل�ؤمتر

ال�صحفي لـ
�سيتيان

�شالك يرف�ض متديد
ا�ستعارة مرياندا

�أكد بر�شلونة �أن خوان مرياندا
�سيعود �إىل الفريق يف الأيام املقبلة،
حيث تو�صل الفريق �إىل اتفاق مع
نادي �شالك  04يق�ضي بعدم تفعيل
مو�سم الإعارة الثاين ،ويلعب
مرياندا كظهري �أي�سر و�أي�ضا
كقلب دفاع ،حيث �شارك يف 11
مباراة �ضمن الدوري الأملاين
ومل ينجح يف �إقناع م�س�ؤويل
النادي "امللكي" ،ما يعني �أن
بر�شلونة �سيفكر من الآن يف
طريقة لبيعه �أو �إعارته
مرة �أخرى ،حيث �أكد
الإعالم الأملاين �أنه ال
ميلك فر�صة اللعب مع
التعداد احلايل.
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اجلولة  33من الدوري الإ�سباين

يحت�ضن ملعب "�ألفريدو دي
�ستيفانو" بـ مدريد مواجهة
قد تكون الأهم لـ الريال هذا
املو�سم ،حيث ي�ستهدف الفوز من
�أجل االنفراد بال�صدارة وبفارق
 4نقاط عن الغرمي التقليدي
بر�شلونة الذي �سقط �أمام �أتلتيكو
مدريد يف فخ التعادل على ملعب
"كامب نو" �أول �أم�س ،و�سيواجه
"املرينغي" جاره خيتايف الذي
يعي�ش مو�سما مميزا ويبقى
مناف�سا �صعبا جدا رغم نتائجه
املخيبة وكرثة تعادالته يف
اجلوالت الأخرية ،وبغ�ض النظر
عن كل املعطيات ف�إن �أ�شبال
زين الدين زيدان �سيدخلون اللقاء
للفوز مهما كانت ال�صعوبات التي
�ستواجههم ،ذلك �أن االبتعاد عن
البار�صا بـ  4نقاط قبل  5جوالت
عن نهاية الدوري يعني التتويج
باللقب بن�سبة كبرية.

الريال يلعب مباراة اللقب

جنوم الريال اجتمعوا بعد تعرث البار�صا
وي�صرون على اللقب

زيدان" :تنتظرنا  6نهائيات والليغا
حت�سم يف اجلولة الأخرية"

ن�شط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد م�ؤمترا �صحفيا قبل مواجهته املهمة اليوم
�أمام خيتايف يف �إطار اجلولة الثالثة والثالثني من الدوري الإ�سباين ،وبد�أ زيزو كالمه حول
م�ستوى فريقه يف املباريات ال�سابقة ،فقال�" :أنا �سعيد جدا وفخور بالالعبني ،لكن تنتظرنا
 6مباريات نهائية و�أولها �أمام خيتايف ،علينا تقدمي �أف�ضل م�ستوياتنا من �أجل الفوز ،نحن
منر بفرتة جيدة لكن ذلك ال يعني �شيئا يف امللعب" ،و�أ�ضاف" :نهدف للفوز بجميع املباريات،
ولكن ال �أحد يعلم ما الذي �سيحدث ،هناك  6مباريات متبقية ونحن الآن نتقدم بفارق
نقطة وحيدة ،مل يح�سم �أي �شيء ولن يح�سم �شيء قبل املباراة الأخرية ،فوزنا بخم�س
يعني �أننا توجنا باللقب".
مباريات ال

"الفوز �أمام خيتايف لن يكون حا�سما
واللقاء �سيكون �صعبا"

عما �إذا كانت الرزنامة ظاملة للبع�ض �أجاب زيدان:
"لي�س بو�سعي القيام ب�أي �شيء ،كل ما �أقوم به هو التح�ضري
للمباراة املقبلة والرتكيز على اال�سرتجاع اجليد لالعبني،
هذا ما يهم جميع الفرق ،نحن الآن جاهزون ملباراة
خيتايف" ،و�سئل زيزو �إن كان الفوز �أمام خيتايف �سيح�سم
الليغا ،ف�أجاب" :ال نعلم �إن كنا �سنفوز �أم ال ،و�إن فزنا
ف�إن ذلك لن يكون حا�سما ،لن يتغري �شيء و�سيتعني علينا
اال�ستمرار بنف�س احليوية ،خيتايف لن يكون �صيدا �سهال على
الإطالق� ،سنعمل جاهدين للفوز".

"اال�سرتجاع اجليد هو ال�سر و�سط
ارتفاع درجات احلرارة"
التشكيلتان المحتملتان:

ريال مدريد :كورتوا ،كارفاخال ،رامو�س ،فاران ،ميندي،
كا�سيمريو ،كرو�س ،مودريت�ش� ،أ�سين�سيو ،بن زمية،
فيني�سيو�س.
خيتايف� :صوريا� ،سواريز� ،شيما� ،إيت�شايتا� ،أوليفريا ،نيوم،
ماك�سيموفيت�ش ،تيمور ،كوكوريا ،ماتا ،مولينا.

الريال قام بـ  50عملية
بيع منذ رحيل روبينيو

رف�ض زيدان التعليق على الو�ضع ال�سيئ لـ
بر�شلونة ،حيث �أجاب" :نحن مل نفز ب�شيء
بعد" ،يف �إ�شارة منه �إىل �أن بر�شلونة مل
يخ�سر �شيئا �أي�ضا ،و�أ�ضاف" :الطاقمان
الفني والطبي لـ الريال يهتمان كثريا
بجانب اال�سرتجاع ،حل�سن احلظ �أنني
ل�ست وحيدا ،فب�سبب الو�ضع الراهن
و�أي�ضا ب�سبب حرارة اجلو التي تزداد
يوما بعد �آخر ،ف�إن الالعب يتعني
عليه تناول الكثري من الوجبات
املحددة للو�صول بجاهزية تامة
للمباراة املقبلة" ،و�أ�ضاف:
"نحن نلعب كرة القدم على
�أعلى م�ستوى ،املناف�سة على
�أ�شدها واملناف�سون �أقوياء
للغاية والفوز باللقب لي�س
�سهال ،ح�سابيا مل يح�سم
�شيء" ،و�أتبع" :مل نن�س الأوقات
ال�سيئة التي مررنا بها ،والآن نريد اال�ستمرار
يف نتائجنا الإيجابية".

"ال �أعتقد �أن املناف�سني
ميلكون نية لإيذاء هازارد"

�أكدت قناة "كواترو" �أن جنوم الريال اجتمعوا فيما بينهم �أم�س قبل احل�صة التدريبية
و�أكدوا على �رضورة الفوز �أمام خيتايف وتو�سيع الفارق عن بر�شلونة �إىل  4نقاط ،حيث باتوا
ميتلكون احلافز الكايف للتتويج باللقب وت�أكيد جناحهم مع زين الدين زيدان يف ال�سنوات
الأخرية ،وح�سب ذات امل�صدر ،ف�إن جميع الالعبني حمفزون ب�شكل تلقائي ويعي�شون حالة
نف�سية جيدة ،عدا �إن تعلق الأمر ببع�ض احلاالت على غرار غاريث بايل الذي يبقى منبوذا من
اجلميع ب�سبب م�ستواه وت�رصفاته.

زيدان يحذر من الفرحة املبكرة وي�صر على الرتكيز

بجانب اجتماع الالعبني العفوي والذي مل يكن مربجما ،قام زيدان باحلديث مع �أ�شباله
حول �رضورة الرتكيز وعدم الدخول يف �أجواء الفرحة املبكرة ،حيث �أن ت�ضييع الفوز �أمام
خيتايف �سيت�سبب يف انهيار نف�سي لـ "املدريدي�ستا" كما �سيمنح الكتاالن فر�صة حياة
جديدة ،وب�سبب العامل الذهني ،ف�إن كل �شيء ميكن �أن يحدث يف املواجهات املقبلة ،و�أدرك
رفقاء رامو�س هذا الأمر جيدا ح�سب "كواترو"� ،إذ �شددوا على �رضورة الت�سجيل وح�سم اللقاء
يف ال�شوط الأول ،خا�صة �إن واجهوا مناف�سا عنيدا على امليدان مثلما ح�صل مع �إ�سبانيول،
فرغم �أن الأخري يحتل املرتبة الأخرية يف الدوري� ،إال �أنه عقد كثريا مهمة "املرينغي" الذي
فاز ب�صعوبة بالغة بهدف نظيف فقط.

خيتايف حقق فوزا يتيما على ملعب الريال
تاريخيا

مل يلتق ريال
مدريد وخيتايف
يف الكثري من
املواجهات تاريخيا،
وذلك ب�سبب تواجد
"الزرق" يف الأق�سام
الدنيا يف الكثري من
املوا�سم ،وتواجه
الطرفان  29مرة
كانت كلها �ضمن
مناف�سة الدوري
فاز
الإ�سباين،
الريال بـ  21مباراة،
فيما فاز جاره ال�صغري بـ  5مواجهات ،وعلى ملعب "املرينغي" مل يفز خيتايف �إال بلقاء واحد
فقط �سنة  ،2008مقابل خ�سارته  12مباراة وافتكاكه تعادال واحدا ،والأكيد �أن الفريق امللكي لن
ير�ضى �إال باالنت�صار  13على �أر�ضه �أمام هذا املناف�س ،لأن املواجهة تبدو م�صريية جدا هذه
املرة ،و�أي تعرث ف�إنه �سيعيد �إىل بر�شلونة �أمل التتويج بـ الليغا بعدما فقدها متاما �إثر تعادله
�أمام الأتلتيكو ،للإ�شارة ،ف�إن �أثقل فوز لـ الريال كان مو�سم  2015 - 2014بنتيجة  3-7كما فاز
مرتني برباعية نظيفة على �أر�ضه ومرة واحدة بنتيجة  1-5على ملعب خيتايف.

�أكدت �صحيفة "�آ�س" الإ�سبانية �أن ريال مدريد قام بـ 50
عملية بيع منذ مو�سم  2009 - 2008حتى الآن وحتديدا منذ
رحيل الربازيلي روبينيو �إىل مان�ش�سرت �سيتي مقابل  43مليون
�أورو ،وح�صل املرينغي يف ذلك املو�سم على قيمة  71مليون
�أورو من وراء عمليات البيع ،فبجانب روبينيو ،رحل بابتي�ستا
�إىل روما مقابل  10ماليني �أورو ،كما رحل �سولدادو وغرانريو
�إىل خيتايف مقابل  6و 3ماليني �أورو لكل العب ،و�شد كا�سانو
الرحال �إىل �سامبدوريا مقابل  5ماليني �أورو ،فيما رحل بالبوا
�إىل بنفيكا مقابل  6ماليني �أورو.

خزينة الريال ا�ستفادت
من  970مليون �أورو

ا�ستفادت خزينة ريال مدريد من ال�صفقات اخلم�سني بدءا بـ
روبينيو ونهاية بـ �أ�شرف حكيمي من  970.1مليون �أورو� ،أي
ما يقارب  1مليار �أورو ،وكان املو�سم املا�ضي هو �أكرث املوا�سم
دخال من هذه الناحية ،حيث باع الريال العبني بقيمة 144
مليون �أورو ،ويتعلق الأمر بـ كوفا�سيت�ش �إىل ت�شيل�سي بقيمة
 45مليون �أورو ،يورنتي �إىل �أتلتيكو مدريد بقيمة  30مليون
�أورو ،تيو �إىل ميالن مقابل  20مليون �أورو ،دي توما�س �إىل
بنفيكا مقابل  20مليون �أورو ،نافا�س �إىل البيا�سجي مقابل
 15مليون �أورو� ،إ�ضافة �إىل قيمة  14مليون �أورو ا�ستفاد منها
"املرينغي" من وراء �إعارة �سيبايو�س �إىل �أر�سنال.

رونالدو الأغلى وموراتا
�أح�سن عملية بيع

ت�شري الأرقام �إىل �أن رونالدو هو �أغلى عملية بيع قام بها
ريال مدريد ،حيث رحل �إىل جوفنتو�س مقابل  100مليون
�أورو� ،أما موراتا فكان �أف�ضل عملية بيع قام بها الريال يف هذه
الفرتة� ،إذ غادر يف املرة الأوىل �إىل اليويف بقيمة  22مليون
�أورو ويف الثانية �إىل ت�شيل�سي مقابل  80مليون �أورو ،ويف
مو�سم  2015 - 2014دفع مان�ش�سرت يونايتد  75مليون �أورو
للتعاقد مع دي ماريا الذي كان �صفقة فا�شلة على طول
اخلط ،للإ�شارة ،ف�إن مو�سم  2012 - 2011كان الأ�سو�أ من
حيث املبيعات بواقع  7ماليني �أورو فقط ،يليه مو�سم 2010
  2011بـ  10.5ماليني �أورو وهي قيمة انتقال الهولندي فاندير فارت �إىل توتنهام الإجنليزي.

حتدث املدرب الفرن�سي عن بع�ض العبيه
فبد�أ بـ هازارد ومعاناته من التدخالت
القوية للمدافعني ،فقال�" :إنه العب رائع
واملناف�سون يعرفون هذا ال�شيء ،لكن ال
�أعتقد �أنه توجد نية من �أي العب لإيذاء
العب �آخر ،يجب �أن نكون هادئني حيال
�إيدين ،لقد غاب عن املالعب لفرتة طويلة
جدا ويجب التعامل معه ب�سال�سة� ،سيكون
على ما يرام قريبا" ،وحول خامي�س ،قال:
"ما قاله الالعب حقيقة ،هو يرغب يف
اللعب وهذا طبيعي� ،أنا �أتفهم ذلك لكننا
�سن�ستمر حتى النهاية بنف�س الأ�سلوب"،
وبجانب هازارد وخامي�س حتدث زيزو عن
كا�سيمريو ،فقال" :ما يقدمه مذهل ،هو
يقوم مب�ساهمة هجومية مهمة متاما مثلما
يفعل كل الالعبني على �أر�ضية امللعب،
كا�سيمريو يقدم لنا التوازن بالدرجة
الأوىل و�إن ا�ستطاع امل�ساهمة هجوميا فهذا
جيد للفريق".

"زيزو" ي�ستبعد هازارد من قائمة اللقاء

ا�ستبعد زين الدين زيدان العبه �إيدين هازارد من قائمة لقاء خيتايف ،حيث يبدو �أن
البلجيكي يعاين على م�ستوى الكاحل ولن يكون مبقدوره اللعب ال �أ�سا�سيا وال بديال مثلما
توقعت بع�ض ال�صحف ،وبعد الإعالن عن القائمة امل�ستدعاة� ،أكد �أران�شا رودريغيز من
�إذاعة "كادينا كوبي" �أن هازارد غري م�صاب� ،إال �أن زيدان ف�ضل �إراحته ك�إجراء احرتازي
على �أن يعود يف اجلولة املقبلة ،ال�سيما �أن املدرب الفرن�سي ي�صر على �إ�شراك اجلميع لتفادي
�إرهاق عنا�صر حمددة فقط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بورداال�س" :الريال هو �أكرث الفرق جاهزية يف الليغا"

�أكد جوزي بورداال�س مدرب خيتايف �أن ريال مدريد �أكرث جاهزية من فريقه ،بل اعتربه
الفريق الأكرث جاهزية يف الدوري ،ورغم ذلك احتفظ ب�آماله و�آمال فريقه يف اخلروج
بنتيجة �إيجابية من ملعب "�ألفريدو دي �ستيفانو ،حيث قال" :ريال مدريد هو الفريق الأكرث
جاهزية بني �أندية الليغا ،زيدان جنح يف ا�ستخراج �أف�ضل ما لدى الالعبني� ،إنه ميلك
العبني رائعني يف كل املراكز ،وعندما يقوم املدرب باملداورة ال يت�أثر النادي كما تت�أثر فرق
�أخرى مثلنا" ،و�أ�ضاف�" :سنواجه املت�صدر واملباراة �ستكون �صعبة جدا لكننا ن�سعى لتحقيق
نتيجة �إيجابية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الريال ي�ؤ�س�س الفريق الن�سوي وي�ستهدف عديد النجمات

�أ�س�س ريال مدريد �أم�س فريقه الن�سائي بعد طول انتظار ،وذلك بعد اال�ستحواذ على ملكية
نادي "تاكون" على �أمل حتقيق �إجنازات كبرية متاما مثلما هو احلال بالن�سبة لفريق الرجال،
وكان العديد من املتتبعني يت�ساءلون عن عدم ت�أ�سي�س "املرينغي" فرع كرة قدم ن�سوي،
حيث ت�أخر ن�سبيا يف ت�أ�سي�س هذا الفرع مقارنة ببقية الفرق ،يف انتظار معرفة ما �إذا كان
قادرا على مناف�سة البار�صا منذ البداية� ،إذ ميلك النادي الكتالوين واحدا من �أقوى الفرق
الن�سوية يف القارة العجوز ،وح�سب �صحيفة "�آ�س" ،ف�إن ريال مدريد �سيتعاقد مع مايتي
�أورو�س من �أتلتيك بيلباو� ،أبيلريا من ديبورتيفو الكورونيا ،كما يقرتب من االتفاق مع
�أولغا كارمونا العبة �إ�شبيلية ،داماري�س من �أتلتيك بيلباو� ،إيفا نافارو و�إيفانا �أندري�س من
ليفانتي� ،إ�ضافة �إىل مارتا كاردونا وناهيكاري غار�سيا من ريال �سو�سيداد.
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الجولة  32من الدوري اإلنجليزي

قمــة نـــاريـــة بخلفــيــة ثـــ�أريــة
ملعب
�سي�شهد
"االحتاد" قمة كروية
كبرية بني مان�ش�سرت
�سيتي وليفربول حل�ساب
اجلولة  32من الدوري
الإجنليزي ،ورغم ح�سم
"الريدز" الدوري يف
اجلولة املا�ضية� ،إال �أن
"ال�سيتيزن" ال يرغبون
يف ال�سقوط خالل هذه
و�سيحاولون
القمة
الفوز بها لتخفيف �أمل
الأن�صار و�إف�ساد فرحة
ليفربول قليال ،خا�صة
�أنهم يرغبون يف حتطيم
الأرقام القيا�سية التي
حققتها كتيبة بيب
غوارديوال يف املوا�سم
ال�سابقة.

كلوب" :لن نتهاون و�سن�ضرب بقوة �أمام ال�سيتي"
�شدد يورغن كلوب على �رضورة الفوز بهذا اللقاء و�أكد �أن فريقه لن يرتاخى لأنه البطل ،بل
عليه �أن يظهر ذلك �أمام مان�ش�سرت �سيتي القوي والذي لن يكون �سهال و�سيحاول الإطاحة بهم
�أي�ضا يف هذه املباراة ،حيث قال" :من يعتقد �أن مهمتنا �ستكون �سهلة خمطئ،
ومن يظن �أننا �سنتهاون ونحتفل �أمام مان�ش�سرت �سيتي خمطئ �أي�ضا� ،سنقدم
�أف�ضل �أداء ممكن ،ندرك جيدا �أن ال�سيتي يرغب يف الفوز علينا،
لديهم كل الرغبة يف حتقيق النقاط الثالث ،نحن �أي�ضا نريد
الفوز والنقاط الثالث لأن هدفنا الآن حتطيم بع�ض
الأرقام ،غوارديوال جهز فريقه لتقدمي
�أداء جيد �أمامنا والفوز ،ونحن
�سنتنقل �إىل مان�ش�سرت بنية الفوز
وفقط".

"التناف�س على الدوري
�سيكون بني � 4أندية املو�سم
املقبل"

التشكيلتان المحتملتان:

�أغويرو
وفرناندينيو �أبرز
الغائبني عن القمة

مان�ش�سرت �سيتي� :إيدر�سون ،ميندي ،والكر ،البورت� ،أوتامندي ،غوندوغان ،دافيد �سيلفا ،دي بروين،
�ستريلينغ ،حمرز ،برناردو �سيلفا.
ليفربول� :ألي�سون ،روبرت�سون� ،أرنولد ،فان ديك ،غوميز ،فابينيو ،وينالدوم ،هندر�سون ،ماين،
�صالح ،فريمينو.
�سيغيب عن مان�ش�سرت �سيتي كل من �سريجيو �أغويرو
و�إيريك غار�سيا ب�سبب الإ�صابة ،يف وقت لن ي�شارك فيه
القائد فرناندينيو ب�سبب العقوبة ،وميكن القول �إن هذه
�سبق لـ ليفربول ومان�ش�سرت �سيتي �أن تقابال  184مرة يف كل امل�سابقات ،ويعود التفوق لـ
الغيابات م�ؤثرة جدا يف �صفوف "ال�سيتيزن" خا�صة ما يتعلق
"الريدز" بـ  90انت�صارا مقابل  46لـ "ال�سيتيزن" وتعادال  48مرة ،مع ت�سجيل هجوم ليفربول
بـ "الكون" الذي �سيرتك فراغا رهيبا يف الهجوم وفرناندينيو
 325هدفا ،وا�ستقبال دفاعه  240هدفا� ،أما على �صعيد الدوري الإجنليزي فقط ،فتقابال 163
الذي رغم تقدمه يف ال�سن وتراجع م�ستواه قليال� ،إال �أنه كان
مرة ،فاز ليفربول بـ  79لقاء ،ال�سيتي بـ  43وتعادال  41مرة.
يقدم حلوال كثرية لـ بيب يف اخلط اخللفي وو�سط امليدان
�أي�ضا ،وخربته كانت �ست�ساعد الفريق كثريا يف هذه
القمة ،ومن جانب ليفربول �سيغيب كل من �شكريدان
مل يتوج ليفربول بلقب الدوري �صدفة ،بل ب�سبب امل�ستوى الرائع الذي يقدمه العبوه
�شاكريي ،جويل ماتيب وجامي�س ميلرن ،وطبعا
والإح�صائيات التي حققوها ،حيث متكن من الفوز بـ  35من �آخر  38لقاء لعبه يف الدوري ،كما
هناك �أكرث من بديل بالن�سبة لـ كلوب،
�أن "الليفر" جنح يف احلفاظ على نظافة �شباكه يف  6من �آخر  8مباريات ،وهي �أرقام جتعل من مهمة
ومبا �أن الإ�صابات مل مت�س ركائزه
ال�سيتي �صعبة جدا.
لن يجد �أي حرج.

"الريدز" يتفوق بفارق كبري قبل املوعد 185
ليفربول فاز بـ  35من �آخر  38لقاء يف الدوري

غــــوارديــــــوال �سيـــدخــــل
بت�شكـــيــلـــــة مثـــــالـــية

�سيدخل بيب غوارديوال بت�شكيلة قوية خالل هذه املباراة رغم ح�سم ليفربول
للدوري ،وال�سبب �أنه يرغب يف تقدمي مباراة كبرية والإطاحة بالبطل
وعدم ال�سماح له ب�أن يحتفل بانت�صار كبرية على ملعب "االحتاد"،
خا�صة �أن ال�سيتي �سيقيم ممرا �شرفيا لـ ليفربول وهو الأمر الذي �أزعج
الكثري من جماهري الفريق ،لأن املناف�س املبا�شر �سيكون �أول من ي�صفق
على البطل ،ورغم �أن الأمر اختياري �إال �أنه مل ي�سبق لأي فريق
رف�ض �إقامة املمر ال�شريف الذي مت اعتماده لإظهار الروح الريا�ضية
واملناف�سة ال�شريفة.

�سيلعب مبهاجم وهمي
بدل االعتماد على جي�سو�س

ح�سب خمتلف و�سائل الإعالم الإجنليزية لن
يدخل بيب غوارديوال بر�أ�س حربة �صريح رغم
وجود غابريال جي�سو�س الذي عو�ض �سريجيو
�أغويرو يف لقاء الك�أ�س الأخري �أمام نيوكا�سل والذي �شهد ت�أهل
"ال�سيتيزن" ،حيث يف�ضل املدرب الإ�سباين البدء مبهاجم وهمي
و�سيلعب برناردو �سيلفا هذا الدور بن�سبة كبرية ،ح�سب ما �أ�شارت �إليه
هذه ال�صحف ،ويبدو �أنها خطة خا�صة من بيب للإطاحة بـ "الريدز"
و�سيعول على الثنائي ريا�ض حمرز ورحيم �ستريلينغ على الرواقني
الأمين والأي�سر خالل هذه القمة.

بيب مطالب بالتفكري يف رابطة الأبطال
وتفادي الإ�صابات

من جهة �أخرى ،هناك تقارير �إعالمية �أ�شارت �إىل �أن روح
االنتقام ورغبة العبي ال�سيتي يف الفوز قد تكلفانهم بع�ض
الإ�صابات �إذا مل يعرفوا كيف يلعبون ،ويجب على بيب �أن ال
يغامر بنجومه كثريا حتى ال يتكرر �سيناريو �سريجيو �أغويرو
الذي قد يجد نف�سه خارج ح�سابات رابطة �أبطال �أوروبا ،مع
العلم �أن اللقب الأوروبي �أ�صبح �أهم و�أغلى ،خا�صة �إذا مت �إيقاف
الفريق ملو�سمني قادمني ،ففي هذه احلالة �سيجد ال�سيتي نف�سه
يف موقف حمرج جدا ،ولهذا على العبي ال�سيتي �أن يقدم
مباراة قوية ولكن لي�س على ح�ساب �أهدافهم الأخرى.

غوارديوال يوا�صل تقدمي
الن�صائح لـ �أرتيتا !

اعرتف مايكل �أرتيتا مدرب �أر�سنال ب�أنه ال يزال ي�أخذ
الن�صائح وطريقة العمل من بيب غوارديوال مدرب مان�ش�سرت
�سيتي ،حيث كان يعمل م�ساعدا له قبل �أن يتوىل م�س�ؤولية
تدريب "الغينريز" خلفا لـ �أوناي �إميري ،وميلك �أرتيتا عالقة
جيدة مع مواطنه بيب الذي كان ي�شيد به يف كل مرة ،خا�صة
�أنهما من نف�س املدر�سة ولديهما �أ�سلوب مت�شابه ،حيث يحاول
�أرتيتا �أن ي�سري على نهج معلمه بيب ،ومل يجد �أي حرج يف
الت�أكيد على �أنه ال يزال ي�أخذ الن�صائح من غوارديوال يف
الكثري من الأمور.

غوارديوال" :طوينا �صفحة الدوري
لكننا �سنقاتل للفوز"

اعرتف بيب غوارديوال ب�أن خ�سارة اللقب كانت قا�سية
على فريقه ولكن الأمر �أ�صبح من املا�ضي وكل ما
يفكر فيه هو امل�ستقبل وعليهم �أن يقدموا
�أف�ضل ما لديهم بداية من هذه املباراة،
ويفكروا جيدا يف الدوري املو�سم املقبل،
حيث قال" :يف كرة القدم دائما نطمح
للمزيد من الألقاب ،لقد �ضيعنا فر�صة
التتويج باللقب هذا املو�سم وليفربول
كان �أف�ضل ،لقد كانت خ�سارة اللقب
قا�سية ،لكن هذا �أ�صبح من املا�ضي والآن
كل ما نفكر فيه هو امل�ستقبل ،بداية
من هذا اللقاء �سنقدم �أف�ضل ما لدينا
ونحاول الفوز ،لي�س من ال�سهل �أن تواجه
ليفربول يف هذه الظروف ،لكننا حمرتفون
و�سنبارك لهم قبل بداية املباراة وبعدها
ن�سعى للفوز عليهم بكل الطرق".

"كلوب لي�س عدوي وما يحدث
يف امللعب يبقى يف امللعب"

بخ�صو�ص العالقة اخلا�صة التي جتمعه بـ
يورغن كلوب الذي يعترب مناف�سه الأول
يف ال�سنوات الأخرية� ،أكد غوارديوال �أن
املناف�سة ال تتجاوز كرة القدم وكلوب
لي�س عدوه وما يحدث يف امللعب يبقى
يف امللعب ،حيث قال" :نحن نلعب كرة
قدم فقط ،كلوب لي�س عدوي وما
يحدث يف امللعب يبقى يف امللعب،
عندما تنتهي كرة القدم �أريد �أن
يكون �صديقي ،هذه العالقة
اجليدة وال�صحية ،وال وجود
ملا ي�سمى بامل�شاكل الكروية،
هدفنا �أن نكون متناف�سني يف
امللعب وخارج امللعب ن�ضحك
ونكون �أ�صدقاء".

يبدو �أن املدرب الأملاين يدرك �أن املهمة
لن تكون �سهلة املو�سم املقبل عندما يرغب
يف احلفاظ على لقبه لأن العديد من الأندية
�ستدخل ال�سباق ولن يكون التناف�س ثنائيا
فقط مثل هذا املو�سم ،حيث قال" :املو�سم
املقبل �سيكون �أكرث �إثارة� ،أعلم جيدا
�أن ت�شيل�سي ومان�ش�سرت يونايتد
�سيدخالن ال�سباق بقوة �إىل جانب
مان�ش�سرت �سيتي ونحن طبعا،
هذه الفرق بد�أت جتد معاملها
وهي يف �أف�ضل الأحوال ومع
بع�ض التدعيمات والتح�ضري
�سيكون التناف�س قويا جدا
املو�سم املقبل ولن نكون
لوحدنا ،وطبعا هذا �سيكون
ممتعا لنا ،لأن اجلماهري
�ست�ستمع و�سرنى كرة
قدم جميلة وقوية من
كل الأطراف ،هذه هي
متعة كرة القدم".

هندر�سون:
"عقليتنا لن تتغري
و�سنلعب للفوز"

�أكد جوردان هندر�سون قائد ومتو�سط
ميدان ليفربول �أن عقليتهم لن تتغري
م�ستقبال ،وبداية من هذا اللقاء
�سيقدمون �أف�ضل ما لديهم و�سيلعبون
وك�أنهم ي�سعون لتحقيق لقب ما ،وهذه
العقلية �ست�سمح لهم بتحقيق املزيد من
الألقاب ،حيث قال" :عقليتنا لن تتغري
م�ستقبال ،ال نزال نريد الفوز بالألقاب،
لن نتهاون لأننا توجنا بالدوري� ،سنلعب
مباراة �صعبة �أمام مان�ش�سرت �سيتي من
�أجل الفوز� ،سبق �أن قلت �إنه الوقت من
�أجل حتطيم بع�ض الأرقام القيا�سية
واملو�سم املقبل �سنفكر يف �أكرب عدد ممكن
من الألقاب �أي�ضا".
____________________________________

ال�سيتي �سيعرف م�صريه الأوروبي يوم  13جويلية

�ستعلن حمكمة التحكيم الريا�ضية يوم  13جويلية املقبل القرار النهائي بخ�صو�ص اال�ستئناف الذي
تقدم به مان�ش�سرت �سيتي بعد تعر�ضه لعقوبة الإيقاف �أوروبيا ملو�سمني كاملني وتغرميه بـ  30مليون
�أورو ،ب�سبب خمالفته قوانني اللعب املايل النظيف ،وكان النادي الإجنليزي قد اعرت�ض على العقوبة
التي �سلطها عليه االحتاد الأوروبي ،وكان من املفرو�ض �أن يتم الإعالن عن القرار يوم  10جويلية
لكن مت تعديل التوقيت لكي ال يتزامن مع قرعة رابطة �أبطال �أوروبا اخلا�صة بربع النهائي ون�صف
النهائي.
____________________________________

برافو" :ل�ست نادما
على متديد عقدي
ل�شهرين فقط"

�أعرب كالوديو برافو عن �سعادته
بتمديد عقده مع مان�ش�سرت �سيتي
ملدة �شهرين فقط ،م�ؤكدا �أنه وقف
مع الفريق الذي كان �إىل جانبه ملا
تعر�ض لإ�صابة كبرية ،حيث قال:
"كانت هناك حمادثات لتمديد
عقدي ملدة �شهرين ومل �أتردد يف
املوافقة لأن عالقتي مع الفريق
رائعة ،تعر�ضت لإ�صابة بليغة
�سابقا وكانت فرتة العالج مميزة
و�أح�س�ست باهتمام النادي بي ،لهذا
�أردت �أن �أرد لهم اجلميل و�أوقع
على التمديد دون �أي تعقيدات
كثرية مثلما نراها يف بع�ض الفرق
ومن بع�ض الالعبني".
____________________________________

املراهنون يختارون ليفربول وو�سائل الإعالم تتوقع التعادل

ن�شرت مكاتب املراهنات بع�ض الأرقام والإح�صائيات التي جمعتها من رهانات بع�ض امل�شرتكني
وجاءت �أغلبها يف �صالح ليفربول ،حيث ال يزال "الريدز" ميلكون الأف�ضلية يف الفوز يف هذا اللقاء
رغم �أنه يقام على ملعب "االحتاد" ورغم كل ما قاله جنوم ال�سيتي �أي�ضا عن تقدمي �أداء جيد
واالنتقام خل�سارة لقب الدوري� ،أما الإعالم الإجنليزي فيعتقد �أغلبيته �أن التعادل �سيكون النتيجة
التي تنتهي عليها هذه القمة ،يف انتظار ما �سيحدث خالل املباراة.
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مستوى اليونايتد تطور منذ التحاقه به

برونو فرنانديز يخطف الأنظار ويت�صدر العناوين

ت�شيل�سي يتوا�صل مع وكيل �سافيت�ش

بـ  5مباريات والتعادل يف  3لقاءات �أخرى �أمام
فرق �صعبة وعلى مالعبها (وولفرهامبتون،
�إيفرتون وتوتنهام) ،وجاءت �أهداف برونو يف
�شباك :واتفورد ،توتنهام �إيفرتون وثنائية يف
�شباك برايتون� ،أما متريراته احلا�سمة فكانت
�أمام ت�شيل�سي ،ال�سيتي وواتفورد.

حلم رابطة الأبطال يقرتب
والف�ضل يعود لـ الربتغايل

ت�ألق برونو فرنانديز ب�شكل ملفت للأنظار
�أمام برايتون يف اللقاء الأخري وقاد اليونايتد
للفوز بثالثية نظيفة (�سجل منها ثنائية) ،لي�ؤكد
�أن الأرقام التي حققها منذ التحاقه بـ "املان
يو" مل تكن �صدفة و�أنه العب كبري و�سيقدم
الكثري للفريق م�ستقبال ،وقد تفاج�أ ع�شاق الفريق
وو�سائل الإعالم وكل من �شاهد الربتغايل يلعب،
فبعد حتقيقه �أرقاما خيالية يف الربتغال كان
البع�ض يقول �إن الأمر خمتلف متاما يف الدوري
الإجنليزي ،والأمور �ستكون �أ�صعب ،لكنه �أثبت �أنه
�صفقة مميزة و�أن "املان يو" لن يندم على دفع
 55مليون �أورو للتعاقد معه وو�ضع  25مليون
�أورو كمتغريات ح�سب جمموعة من ال�رشوط.

�أكرث من �ساهم بالأهداف منذ
التحاقه بـ "الربميرليغ"

الإ�شادة بـ فرنانديز مل ت�أت من فراغ ،بل
ب�سبب الأرقام التي حققها مع اليونايتد منذ �أول
لقاء لعبه �أمام وولفرهامبتون يوم  1فيفري
املا�ضي ،حيث �ساهم بـ � 8أهداف� ،سجل 5

�أهداف وقدم  3متريرات حا�سمة ،متفوقا على
كل الالعبني مبن يف ذلك جنوم ليفربول الذين
توجوا باللقب وجنوم ال�سيتي املعتادون على
حتقيق �أرقام خيالية ،ويعترب حممد �صالح
و�أنطوين مار�سيال الأقرب لـ فرنانديز (�ساهما
يف � 6أهداف) ،لي�ؤكد النجم الربتغايل �أنه مل
ينتقل �إىل اليونايتد من �أجل حمل قمي�ص هذا
الفريق الكبري فقط ،جدير بالذكر �أن برونو
منذ التحاقه بالفريق لعب  13مباراة يف كل
امل�سابقات ،فاز معه الفريق بـ  9مباريات،
تعادل يف  4ومل يخ�رس� ،سجل � 6أهداف وقدم 4
متريرات حا�سمة.

توج بجائزة �أف�ضل العب  7مرات
يف  8مباريات

لعب فرنانديز  8مباريات يف الدوري مع
مان�ش�سرت يونايتد وجنح يف الفوز بجائزة �أف�ضل
العب باملباراة  7مرات ،وهو �أمر مل ي�سبق �أن
حدث يف اليونايتد ،وي�ؤكد �أن الالعب يقدم
مباريات كبرية ،ومعه متكن "املان يو" من الفوز

نيفيل" :غرينوود �أح�سن
من را�شفورد ومار�سيال"

فاج�أ فيل نيفيل العب مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق اجلميع عندما �أكد �أن ما�سون غرينوود
�سي�صبح مهاجما �أف�ضل من را�شفورد ومار�سيال يف امل�ستقبل ،وا�ستدل ب�أنه ميلك القدرة على
الإنهاء وبب�ساطة �أف�ضل منهما ،حيث قال" :غرينوود �أكد من جديد �أنه العب رائع ومبهر ،لي�س
من ال�سهل �أن حتقق ما حققه هذا الالعب ال�شاب يف هذه الظروف� ،إذا �س�ألتموين عن ر�أيي �س�أقول
لكم �إنه �أف�ضل يف عملية الإنهاء من را�شفورد ومار�سيال ،كما �أن طريقة لعبه فعالة جدا داخل
منطقة العمليات ،بهذا امل�ستوى وهذه الطريقة �سيكون الأف�ضل م�ستقبال ولن �أتفاج�أ من حتطيمه
الكثري من الأرقام و�سعي الكثري من الأندية الكبرية الأخرى خلطفه من اليونايتد".

الجولة  32من الدوري اإلنجليزي

""الغينريز" يبقون على حظوظهم
يف ح�صد مركز �أوروبي

يف حال ت�أهل مان�ش�سرت يونايتد �إىل رابطة
�أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ودخل التوب
 ،4وهو �أمر ممكن جدا حاليا� ،سيكون برونو
فرنانديز �صاحب الف�ضل الكبري ،لأن م�ستوى
الفريق حت�سن ب�شكل كبري منذ ان�ضمامه
وب�شهادة كل املخت�صني ،وبعد �أن كان "املان
يو" بعيدا جدا عن هذا احللم ،هو على مقربة جدا
ويتجه بخطى ثابتة خلطف مكانة لي�سرت �سيتي
بن�سبة كبرية ،لأن م�ستوى "الثعالب" تراجع
ب�شكل كبري مقارنة بـ ت�شيل�سي الذي ا�ستعاد
عافيته ويرغب يف الت�أهل �إىل رابطة الأبطال
�أي�ضا ،دون ن�سيان فر�صة الت�أهل عن طريق
املركز اخلام�س يف حال معاقبة مان�ش�سرت
�سيتي ر�سميا وحرمانه من رابطة الأبطال
املو�سم املقبل ،وهو املركز الذي يتواجد فيه
"املان يو" حاليا.

�إيفرا" :من جلب فرنانديز �إىل
اليونايتد ي�ستحق مكاف�أة كبرية"

حتدث باتري�س �إيفرا قائد اليونايتد ال�سابق
عن م�ستوى برونو فرنانديز ،م�شيدا بالدور الذي
قام به منذ جميئه للفريق ،حيث قال" :برونو
فرنانديز ميتلك �شخ�صية قوية جدا ،لي�س من
ال�سهل �أن حتمل قمي�ص اليونايتد يف هذه الظروف
ال�صعبة وتقدم هذا الأداء ،عندما ت�شاهد املباراة
حت�س برونو يف كل مكان ،العب مثله �سيقدم
الإ�ضافة بكل ت�أكيد ،مل ينتظر كثريا للت�أقلم �أو
�إظهار �أف�ضل ما لديه� ،أعتقد �أن ال�شخ�ص الذي
كان وراء هذه ال�صفقة ي�ستحق مكاف�أة كبرية".

�سول�شكاير
يرف�ض عودة �سان�شيز

�أ�شارت تقارير �صحفية �إجنليزية و�إيطالية �إىل
عودة �أليك�سي�س �سان�شيز �إىل مان�ش�سرت الأ�سبوع
املقبل بعد �أن ف�شل يف الو�صول التفاق مع الإنتري من
�أجل متديد عقده �إىل غاية نهاية املو�سم على الأقل،
حيث جدد الكثري من الالعبني ملدة �شهرين ب�سبب
ا�ستئناف خمتلف البطوالت� ،إال �أن النجم ال�شيلي مل
يتو�صل التفاق مع �إدارة ناديه ونف�س الأمر بالن�سبة
لـ "املان يو" ،وح�سب ذات التقارير ،ال تفكر �إدارة
الفريق يف الإبقاء عليه و�ستبحث عن فريق
�آخر من �أجل �إعارته �أو بيعه ،لأنه خارج
ح�سابات �سول�شكاير.

الغابوني قدم مباراة كبيرة

�أوباميونغ �أ�سرع
العب يف تاريخ
�أر�سنال ي�سجل
 50هدفا

دخل بيار �إميريك �أوباميونغ تاريخ
�أر�سنال من �أو�سع الأبواب بعد �أن و�صل
�إىل  50هدفا مع "الغينريز" يف الدوري بعد
 79مباراة فقط ،ليكون �أ�رسع العب ي�صل
�إىل هذا الرقم بل جتاوزه بعد ثنائية �أم�س،
حيث ميلك يف ر�صيده  51هدفا بالدوري من
 79مباراة ،كما �أنه خام�س �أ�رسع العب يف
تاريخ "الربميرليغ" ي�صل �إىل هذا الرقم.

ارتقى �إىل �صدارة الرتتيب
رفقة فاردي

�ضيفه
جنح �أر�سنال يف حتقيق فوز كبري على
من
نورويت�ش �سيتي برباعية نظيفة �سجلها كل
�سو ا ر ي�س
�أوباميونغ (د )33و(د ،)67ت�شاكا (د )37و�سيدريك
(د ،)81وبهذا االنت�صار حترر �أر�سنال قليال لريتقي �إىل املركز ال�سابع بر�صيد
 46نقطة ويتقدم �أكرث يف جدول الرتتيب ،يف انتظار ما �سيحدث م�ستقبال ،يف
وقت جتمد فيه ر�صيد نورويت�ش يف املركز الأخري عند النقطة  21و�أ�صبحت
مهمته يف البقاء �أ�صعب بكثري الآن.

بالثنائية التي �سجلها يف �شباك تيم
كرول ،ارتقى "�أوبا" للمركز الأول يف �صدارة
الهدافني رفقة جيمي فاردي مهاجم لي�سرت
�سيتي ومل يكن الأمر غريبا على هذا الهداف
املت�ألق ،والذي قدم م�ستويات كبرية منذ
التحاقه بـ "الغينريز" ،وكان رجل املباراة يف
لقاء �أم�س بعد �أن �سجل ثنائية وقدم متريرة
حا�سمة.

توا�صلت �إدارة ت�شيل�سي مع وكيل �أعمال �سريجي ميلينكوفيت�ش �سافيت�ش متو�سط ميدان الزيو من
�أجل التعاقد معه هذا ال�صيف ،حيث كان الالعب ال�صربي يتواجد حمل اهتمام العديد من الأندية
الأوروبية الكبرية يف مقدمتها ريال مدريد ،غري �أن املطالب اخليالية لـ "الن�سور" جعلت املهتمني
به يرتاجعون عن �ضمه ،ومع تراجع م�ستواه قليال انخف�ضت قيمته ال�سوقية ،والآن يحاول "البلوز"
احل�صول على خدمات �صاحب � 25سنة يف حماولة منهم لتعوي�ض رحيل جورجينيو الذي يبدو �أن
ا�ستمراره مع ت�شيل�سي لن يطول �أكرث.
__________________________________

ت�شيل�سي يك�شف ر�سميا
عن قمي�صه اجلديد

�أعلن نادي ت�شيل�سي ر�سميا عن قمي�ص املو�سم
املقبل والذي �صممته �شركة "نايك" الأمريكية
وجاء بعقد رعاية جديد من �شركة "ثري"
لالت�صاالت ،ورغم �أن الأن�صار كان لهم بع�ض
التحفظ من القمي�ص بعد �أن �شاهدوا الت�سريبات،
�إال �أن الإعالن كان جيدا والقمي�ص بد�أ يلقى
رواجا ،والأكيد �أن الأن�صار �سيعتادون على �شعار
الراعي الر�سمي يف القمي�ص ،جدير بالذكر �أن
ت�شيل�سي لعب بهذا القمي�ص �أم�س �أمام وي�ست
هام �أول مبارياته.
__________________________________

كري�ستين�سن" :ال �أفكر
يف الرحيل عن البلوز"

�أكد �أندريا�س كري�ستين�سن مدافع ت�شيل�سي �أنه ال
يفكر يف الرحيل عن الفريق ومل يخطر بباله هذا
الأمر رغم �أن عقده �سينتهي يف جوان  ،2022حيث
قال�" :سعيد بالتواجد مع ت�شيل�سي ،مل �أفكر يوما يف
الرحيل �أو تغيري الأجواء� ،أنا �سعيد بالتواجد هنا
ويف كل مرة �أطور نف�سي �أكرث و�أتعلم املزيد ،جددت
عقدي �سابقا ويف كل مرة ملا ي�س�ألني �أي �شخ�ص عن
م�ستقبلي� ،أقول له يف ت�شيل�سي وال �أعتقد �أين �س�أغادر
الفريق �أو �أفكر يف هذا الأمر الآن ،علي �أن �أثبت نف�سي
و�أح�صل على مكانة �أ�سا�سية دائمة".
__________________________________

الإدارة ت�سمح بتمديد �إعارة درينكووتر

تو�صلت �إدارة �أ�ستون فيال التفاق مع نظريتها يف ت�شيل�سي لبقاء داين درينكووتر ل�شهرين �إ�ضافيني
�إىل غاية نهاية الدوري بعد انتهاء فرتة �إعارته يوم  30جوان املا�ضي ،لكن ب�سبب جائحة "كورونا"
وما نتج عنها ،ا�ضطررت بع�ض الفرق لتجديد عقود العبيها ملدة �شهرين وهناك بع�ض الأندية
�سمحت بتمديد الإعارة مثلما حدث مع درينكووتر.

�أرتيتا يرف�ض تهمي�ش
غندوزي رغم رغبته
يف الرحيل

منح مايكل �أرتيتا الفر�صة من جديد لـ ماثيو
غندوزي رغم كل ما يقال عن �إمكانية رحيله
وعدم رغبته يف البقاء مع "الغينريز" ،وكان
الكثري من املتابعني والإعالميني ينتظرون
تغيري غندوزي وعدم منحه الكثري من
الفر�ص بعد �إ�صراره على الرحيل� ،إال �أن �أرتيتا
يريد �أن ي�ؤكد له �أنه بحاجة ما�سة خلدماته،
غري �أن الأو�ضاع لن تتغري بن�سبة كبرية لأن رد �أرتيتا على ال�صحفيني كان وا�ضحا ،م�شري �إىل �أن
الو�ضعية مل تتغري منذ �أ�سبوع.
__________________________________

�أرتيتا" :قدمنا مباراة كبرية
وا�ستحققنا االنت�صار"

�أعرب مايكل �أرتيتا عن �سعادته الكبرية بالفوز
الذي حققه فريقه �أمام نورويت�ش الذي كان
مناف�سا قويا و�صلبا ،م�ؤكدا �أن الأمور �ستكون
�أف�ضل م�ستقبال لو وا�صلوا بهذا الأداء ،حيث
قال" :نورويت�ش �سيتي يحتل املركز الأخري
لكنه فريق �صلب وقدم م�ستويات جيدة منذ
العودة� ،أمام اليونايتد يف اللقاء الأخري خ�سر
بـ  1-2وب�صعوبة� ،أعتقد �أنهم فريق ي�ستحق
كل االحرتام وفوزنا عليهم بهذه النتيجة �أمر يدفعنا للتفا�ؤل مبا هو قادم ،علينا املوا�صلة بهذا
ال�سيناريو �إذا �أردنا احل�صول على مركز جيد".
__________________________________

�أرتيتا يريد ديباي يف حال بيع الكازيت �أو �أوباميونغ

ك�شفت تقارير �صحفية �إجنليزية و�أخرى فرن�سية و�ضع �إدارة �أر�سنال لـ ممفي�س ديباي �ضمن
اخلطة التي �ستقوم بها من �أجل تعوي�ض رحيل �ألك�سندر الكازيت �أو بيار �إميريك �أوباميونغ،
حيث يريد �أرتيتا احلفاظ على القوة الهجومية التي ميلكها الفريق ويف حال رحيل واحد
من مهاجميه �سيكون م�ضطرا للتعاقد مع العب جديد ،ويتواجد الهولندي املت�ألق يف �صفوف
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"اليويف" يجتاز فخ جنوه بنجاح
ويبقي فارق  4نقاط

�أماوري" :ق�ضيت فرتة �صعبة مع جوفنتو�س
لأنه مل يكن نف�س النادي احلايل"

عاد الدويل الإيطايل ال�سابق �أماوري �إىل جتربته مع
جوفنتو�س ،يف حوار له مع �أحد املواقع الإلكرتونية،
ليك�شف ال�صعوبات التي واجهها يف جتربته بني
 2008و ،2011فقال" :ق�ضيت عامني �صعبني جدا مع
جوفنتو�س� ،إن اليويف فريق اعتاد على الفوز ويف العامني
املذكورين عانينا من �صعوبات كثرية ،مل �أجد نف�سي يف
و�ضع مثلما هو عليه اليويف الآن ،مل يكن فريق اليوم،
ال رئي�س اليوم وال مدرب اليوم ،وال حتى �شخ�صا مثل
كونتي" ،و�أ�ضاف املهاجم �صاحب الأ�صول الربازيلية،
قائال عن العودة القوية لـ "اليويف" حتت قيادة �أنطونيو
كونتي" :كونتي غيرّ كل �شيء هناك ،غيرّ النظام ،لذلك
حقق اليويف التتويجات يف ال�سنوات املوالية".

غي كل �شيء وهو ُيثبت
"كونتي رّ
�أنه مدرب كبري"

اجتاز جوفنتو�س املواجهة املفخخة التي لعبها �سهرة �أول �أم�س �أمام
جنوه بنجاح ،بعدما عاد بالزاد كامال من �سفريته �إىل ملعب "لويجي
فرياري�س" ،ولو �أن "اليويف" انتظر مرة �أخرى حتى ال�شوط الثاين من �أجل
ح�سم الأمور ،حيث انتهت املرحلة الأوىل بالتعادل ال�سلبي ،لكن هجوم
"ال�سيدة العجوز" وقع � 3أهداف متتالية عن طريق باولو ديباال ،كري�ستيانو
رونالدو والبديل دوغال�س كو�ستا ،بينما قل�ص ال�شاب �أندريا بينامونتي
املطلوب من "اليويف" الفارق يف �آخر ربع �ساعة ،ويكون جوفنتو�س قد
اجتاز بذلك هذا االمتحان بنجاح ،لأنها كانت مباراة مفخخة ،مع ارتفاع
ال�ضغط قبل انطالقها ،ب�سبب الفوز الذي عاد به الو�صيف الزيو من تورينو،
لكن رفقاء كري�ستيانو رونالدو حافظوا يف الأخري على فارق  4نقاط يف
ال�صدارة.

�شخ�صية �ساري بد�أت تظهر وذلك �أكرث ما �أ�سعده

رغم �أنه كان فوزا عاديا �أمام فريق ال يوجد يف �أف�ضل �أحواله هذا املو�سم،
�إال �أن املدرب ماوري�سيو �ساري ظهر �سعيدا للغاية بعد النهاية ،كما كان ذلك
نف�س ال�شعور ال�سائد داخل حميط "اليويف" ،لأن الفوز املحقق جاء بالطريقة

والأداء املثاليني ،حيث انتبه الكثري من املتابعني �إىل ظهور �شخ�صية املدرب
�ساري فوق امليدان وتطبيق تعليماته بحذافريها ،وهو �أ�سعد كثريا املدرب
ال�سابق لنادي نابويل ،وتتبقى الآن  9مباريات لـ "اليويف" حل�سم اللقب،
�أولها بعد غد ال�سبت �أمام تورينو يف داربي املدينة ،قبل �شد الرحال يف نف�س
الأ�سبوع �إىل ملعب "�سان �سريو" ملالقاة ميالن.

بينتانكور" :طبقنا ما طلبه منا �ساري وتطورت معه"

من بني اخليارات املهمة جدا يف ح�سابات املدرب �ساري ،يتواجد
رودريغو بينتانكور الذي وا�صل م�شاركاته الأ�سا�سية يف جنوه ،وك�شف
النجم الأوروغواياين بعد نهاية هذه املواجهة ،عن تطبيق الالعبني
تعليمات الطاقم الفني ،وهو �رس الظهور القوي للفريق ،ليقول بينتانكور يف
ت�رصيحاته ل�شبكة "�سكاي �سبورت"" :لعبنا مباراة كبرية و�سنفكر الآن يف
بقية امل�شوار ،نحن نقوم بعمل جيد ولو �أن هناك �أ�شياء متبقية لتح�سينها،
�أنا �سعيد جدا ب�أداء الفريق" ،و�أ�ضاف جنم "اليويف"" :طبقنا اليوم ما طلبه
منا املدرب� ،إنه جهد فريق ب�أكمله ولي�س العبا واحدا فقط ،لقد تطورت هذا
املو�سم و�أ�شعر بالتح�سن يف كل مباراة".

المدرب يحذر من إمكانية االنهيار خالل الفترة القادمة

�ساري" :الو�ضعية ا�ستثنائية ،مل ي�سبق
لأحد عي�شها وال منلك �أي �ضمانات"

رغم الفوز املحقق على جنوه �إال �أن املدرب
ماوري�سيو �ساري خرج بت�صريحات يحذر فيها
من �إمكانية االنهيار يف الفرتة املقبلة ،لأن
الفريق مير بفرتة ا�ستثنائية مل ي�سبق �أن
عاي�شها من قبل ،ب�سبب تراكم املباريات على
خلفية العودة لأجواء املناف�سة �إثر توقف
ا�ضطراري ،لذلك علق �ساري بعد الفوز يف
"مارات�سي" قائال" :الو�ضعية غري طبيعية
على الإطالق� ،إىل درجة �أننا ال منلك �أي�ضا
�ضمانات ،نحن نعي�ش جتربة مل نع�شها من
قبل ،ال �أحد لديه �ضمانات يف حالة من هذا
النوع ،لأنه مل ي�سبق لأي �أحد �أن عا�شها،
ال�شعور �أننا نتطور ،علينا العمل قليال على
تنمية العائدين من الإ�صابة ،مثل رام�سي
وهيغواين ،لن�صل بهم �إىل جمموع دقائق
�أكرب ،لأنهم العبون مهمون بالن�سبة لنا ،وهم
�ضروريون جدا خالل املرحلة املوالية".

"كنت بحاجة لإراحة
الالعبني وهو ما يعلمه
رونالدو وديباال"

املدير الريا�ضي ُيثمن
�صفقة �آرثر

�شدّ د فابيو باراتي�شي على �أهمية ال�صفقة
التي قام بها جوفنتو�س ،حني تعاقد مع
الربازيلي �آرثر ميلو ،رغم رحيل البو�سني
مرياليم بيانيت�ش يف االجتاه املعاك�س
نحو بر�شلونة ،وكانت للمدير الريا�ضي
لـ"اليويف" ت�صريحات يف هذا ال�ش�أن ،قال
فيها" :كانت مبادلة جيدة وهي فر�صة
بالن�سبة لنا قمنا با�ستغاللها� ،إن ال�سوق
يعتمد على تفا�صيل معينة� ،صحيح
�أن بيانيت�ش كان ا�ستثنائيا معنا وجنح
يف اليويف ،ليكون بر�شلونة هو الفريق
الوحيد الذي ميكن �أن يرحل �إليه ويتوج
م�سريته معه" ،و�أردف باراتي�شي حول
�صفقة �آرثر" :جنحنا يف التوقيع مع
�آرثر� ،إنه العب برازيلي كنا نتابعه منذ
�سنوات ونحن �سعداء باالتفاق� ،إنها �صفقة
ممتازة حتى من اجلانب املايل".
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عودة كيليني يف مباراة
تورينو ممكنة

وا�صل مدرب "اليويف" ت�صريحاته حول ما
ح�صل يف املباراة ،وقال" :كان لدّ ي �شعور حتى ال�شوط الأول ب�أنهم ي�ستمتعون فوق امليدان ،يف ال�شوط
الثاين كان �أكرث من ذلك ،كنا بحاجة �إىل ال�سماح لالعبني بالراحة ،لكن ال �أحد �أراد اخلروج ،ثم �أقدمنا
على منح بع�ض الراحة لالعبني الذين �شاركوا يف عدد كبري من الدقائق خالل الفرتة الأخرية� ،إنه
�أمر حتدثنا فيه مع كري�ستيانو وباولو خالل الأيام املا�ضية وهما على علم بذلك".

"رونالدو يف حالة جيدة و�أ�صبح �أكرث تعامال مع ديباال"

بخ�صو�ص مردود كري�ستيانو رونالدو ،قال �ساري" :كان خطريا جدا خالل ال�شوط الأول رغم �أنه مل
يُ�سجل ،وهي عالمة جيدة ت�ؤكد �أنه يف حالة جيدة" ،و�أ�ضاف مدرب "اليويف" متحدثا عن العالقة
بني النجم الربتغايل وديباال" :تغريت الأمور بني كري�ستيانو وديباال يف التحركات و�أ�صبحا يبحثان
عن بع�ضهما البع�ض واال�ستفادة من بع�ضهما البع�ض ،لقد الحظت ذلك يف التدريبات �أي�ضا".

"تعافينا بعد خيبة الك�أ�س وبوفون لديه الوقت الكايف لتحطيم
الرقم القيا�سي"

قال التقني الإيطايل حول الأداء املقدم �أمام جنوه" :لقد كان الأداء جيدا وجنحنا يف توقيع � 3أهداف
جميلة ،تعافينا جيدا الآن بعد خيبة �أمل الك�أ�س ،لكن كانت امل�شكلة بدنية فقط" ،وعن �إمكانية منح
الفر�صة للحار�س اخلبري جيانلويجي بوفون يف داربي تورينو ،حتى يتمكن من حتطيم رقم قيا�سي يف
عدد املباريات دون تلقي �أهداف ،علق �ساري بالقول" :ال �أعرف ،لقد انتهت املباراة قبل قليل فقط،
جيجي جدّ د م�ؤخرا فقط ولديه الكثري من املباريات من �أجل حتقيق رقم قيا�سي جديد".

"لي�ست لديّ �أي خماوف ب�ش�أن بيانيت�ش"

حافظ مرياليم بيانيت�ش على مكانته الأ�سا�سية يف مباراة جنوه ،رغم انتقاله قبل �ساعات فقط
ب�شكل ر�سمي �إىل بر�شلونة ،وقال �ساري حول العبه البو�سني�" :إنه جيد جدا ويعمل ب�شكل جيد يف
التدريبات ،لي�ست لدّ ي �أي خماوف ب�ش�أنه" ،وعن �أداء الفرن�سي �أدريان رابيو الذي �شارك �أ�سا�سيا،
�أ�ضاف مدرب جوفنتو�س بالقول" :كان مردوده �إيجابيا وهو يتطور دائما ،يتوقعون منه الكثري منذ
و�صوله ،لكن ذلك لي�س �سهال ،لأنه و�صل بعد بقائه ن�صف مو�سم دون لعب مع باري�س �سان جرمان،
وجاء �إىل بلد بفل�سفة و�أ�سلوب خمتلفني ،بالإ�ضافة �إىل م�شاكله البدنية".

رغم �أن �أماوري مل يجد فر�صته على الإطالق مع
كونتي� ،إال �أن ذلك مل مينع الهداف الأ�سبق لناديي
بالريمو وبارما ،من الإ�شادة بالتقني الإيطايل ،فقال
موا�صال ت�صريحاته" :عندما و�صل كونتي كنت عائدا من �إعارة �إىل بارما� ،أين �سجلت � 7أهداف،
قدمت متريرات حا�سمة وحت�صلت على ركالت جزاء و�أنقذت الفريق من النزول ،عندما عدت قلت
�إنني �س�أح�صل على الفر�صة لإظهار قدراتي ،لكن كانت لهم فكرة �أخرى ،لي�س كونتي فقط ،بل
الرئي�س واملدير الريا�ضي" ،واختتم بالقول�" :إنه مدرب كبري ،كان العبا كبريا �أي�ضا وهو يثبت الآن
�أنه مدرب كبري".

ميليك على رادار "اليويف" حتى الآن

�أو�ضحت م�صادر �صحفية �أن
جوفنتو�س مل يتخل عن فكرة
التعاقد مع النجم البولوين
�أركاديوز ميليك ،حيث ي�ضع
"اليويف" مهاجم نابويل كواحد
من اخليارات الرئي�سية يف
املريكاتو ال�صيفي ،بعدما �أ�صبحت
�أيام الالعب مع "البارتينوبي"
معدودة ،ب�سبب عدم اتفاقه
مع الإدارة حول جتديد عقده
الذي ينتهي يف  30جوان ،2021
وكانت �إدارة "ال�سيدة العجوز"
قد طالبت من ميليك عدم
جتديد عقده مع نابويل ،حتى
ت�ستغل ذلك من �أجل تخفي�ض
قيمة انتقاله ،لكن نابويل
�سريف�ض بكل ت�أكيد حتويل
جنمه �إىل مناف�س �آخر يف الدوري
الإيطايل وقد يدر�س بجدية
العرو�ض الأخرى التي جاءته
من خارج �إيطاليا ،على غرار
عر�ض �أتلتيكو مدريد �أو الأندية
الإجنليزية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أالن موجود يف ح�سابات �ساري وكذلك �أن�شيلوتي

�أكدت تقارير �صحفية وجود النجم الربازيلي �أالن �ضمن مفكرة ماوري�سيو �ساري ،بحكم العالقة
اجليدة التي تربط ال�شخ�صني ،على خلفية �إ�شراف مدرب جوفنتو�س احلايل على �أالن يف جتربته
ال�سابقة مع نابويل ،ورغم اهتمام "اليويف" بفكرة التعاقد مع العب الو�سط البالغ  29عاما� ،إال �أنه
لن يجد الطريق مفرو�شا �أمامه ،لأن �أالن مطلوب كذلك من طرف �إيفرتون الإجنليزي ،عن طريق
املدرب كارلو �أن�شيلوتي الذي �سبق له العمل مع الالعب يف جتربته الق�صرية مع نابويل ،ويبقى �أالن
من بني ركائز "البارتينوبي" الذي لعب له �أكرث من  200مباراة يف م�شواره الكروي ،كما �أنه مرتبط
بعقد حتى  30جوان  ،2023غري �أن الإدارة قد ت�ست�سلم يف حال و�صول عر�ض الئق ،خا�صة �أن
الالعب يتقدم يف ال�سن.

ملو�شي يدعو لل�صرب �أكرث على �إيريك�سن

دعا الدويل الفرن�سي ال�سابق �صربي ملو�شي حميط
نادي الإنتري �إىل ال�صرب �أكرث على النجم الدمناركي
كري�ستيان �إيريك�سن ،حتى ي�صل جنم توتنهام
ال�سابق �إىل �أف�ضل م�ستوياته مع الفريق ،وكان
�إيريك�سن قد ان�ضم �إىل "النرياتزوري" يف املريكاتو
ال�شتوي الأخري ،دون �أن يُظهر م�ستويات كبرية
حتى الآن ،لكن ملو�شي مدرب نوتنغهام فور�ست
احلايل والعب الإنتري الأ�سبق له ر�أي خمالف،
فقال يف املو�ضوع" :ال يوجد نقا�ش على جودته،
�إنه العب مهم� ،أتذكر يف  ،1996حني و�صل زيدان
�إىل جوفنتو�س واجه �صعوبات كبرية ،بعد � 6أ�شهر
�أظهر قيمته� ،أنا مقتنع ب�أن كونتي �سيجد احلل
ال�صحيح وب�أن �إيريك�سن �سيكون قادرا على التعبري
عن نف�سه ،الدمناركي ال يزال بحاجة �إىل الت�أقلم،
نظرا لالختالف الكبري بني الدوريني الإيطايل
والإجنليزي".

"النرياتزوري" ي�ضرب بال�ستة ويتابع �سباق "ال�سكوديتو"

ا�ست�أنف جوفنتو�س �أم�س التدريبات لكن
مع ح�ضور الالعبني الذين مل يُ�شاركوا
يف موقعة جنوه فقط ،و�أو�ضحت تقارير
�صحفية �أن �إمكانية ا�ستعادة ماوري�سيو
�ساري خلدمات املدافع املخ�ضرم جيورجيو
كيليني ممكنة جدا ،حيث قد يجل�س
�صاحب  35عاما على مقاعد البدالء
يف داربي املدينة �أمام تورينو ،علما
�أن كيليني �شارك يف  3مباريات فقط
هذا املو�سم ،بعدما تعر�ض �إىل �إ�صابة
خطرية على م�ستوى الع�ضلة املقربة
مع بداية املو�سم ،قبل عودته للم�شاركة
يف وقت �سابق ،لتعرف مواجهة الإنتري
�آخر ح�ضور له ،حني جل�س على مقاعد
البدالء ،وهو الذي جدّ د قبل �أيام قليلة
عقده مع "اليويف" ملو�سم �آخر.

�أمطر الإنتري �شباك �ضيفه بري�شيا ع�شية
�أم�س ب�سدا�سية ،يف ا�ستكمال مباريات
اجلولة  29من الدوري الإيطايل ،وبد�أ
"النرياتزوري" املهرجان مبكرا بافتتاحه
باب الت�سجيل بعد مرور  5دقائق فقط عرب
الإجنليزي �أ�شلي يونغ ،ثم �أ�ضاف ال�شيلي
�أليك�سي�س �سان�شيز هدفا ثانيا عرب ركلة
جزاء يف (د ،)20بينما تكفل دانيلو دي
�أمربوزيو ب�إنهاء ال�شوط الأول بثالثية،
قبل يتوا�صل املهرجان يف املرحلة الثانية
عرب �أهداف روبريتو غاليارديني (د،)52
كري�ستيان �إيريك�سن (د )83و�أنطونيو
كاندريفا (د ،)88وحافظ بذلك الإنتري
على فارق  8نقاط بينه وبني املت�صدر
جوفنتو�س ،كما يتخلف عن الو�صيف الزيو
بـ  4نقاط ،حمافظا على �أمل ولو �صغري يف
املناف�سة على "ال�سكوديتو".
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�ضربة موجعة ملخططات �إنزاغي قبل قمة "الكالت�شيو"

الزيو يواجه
ميالن دون
مهاجمني !

جتاوز الزيو ب�سالم �أول حمطتني له عقب ا�ستئناف الدوري الإيطايل،
حيث وجد �أ�شبال �سيموين �إنزاغي �صعوبات �شديدة يف تخطي عقبتي
فيورنتينا ثم تورينو ،وذلك يف ح�ضور غالبية الأ�سماء القوية والوازنة
يف التعداد ،لكن املباراة املوالية يف جدول "البيانكو�سيلي�ستي" �ستكون
الأ�صعب يف الوقت الراهن ،عندما يواجه �ضيفه ميالن م�ساء ال�سبت ،يف قمة
اجلولة  30من "الكالت�شيو" ،وال�سبب عائد �إىل كرثة الغيابات على م�ستوى
ت�شكيلة الزيو ،وهو ما ميثل �رضبة قوية ملخططات �سيموين ومنعرجا قد
يرجح كفة "ال�سكوديتو" �سواء ل�صالح "البيانكو�سيلي�ستي" �أو يبعده عنه
�صوب املت�صدر جوفنتو�س.

�ساهمت يف فوز ثمني جدا ،بعد ت�سجيلك �أول �أهدافك هذا املو�سم ،ما
تعليقك؟

�سعيد جدا بالهدف واالنت�صار ،هذا املو�سم ت�أخرت يف الت�سجيل رغم �أنني
�ساهمت يف الأهداف ،فوزنا م�ستحق متاما� ،أظهرنا �شخ�صية قوية و�أكدنا �أن الزيو
يلعب دائما من �أجل الفوز ،الروح هي التي �صنعت الفارق ومكنتنا من تخطي م�شكلة
غياب املدرب على دكة البدالء (ب�سبب الطرد).
حافظتم على مركزكم الثاين يف جدول
هي �أهدافكم امل�سطرة خالل ما بقي من

حلمنا هو دائما الت�أهل �إىل دوري الأبطال،
�إزعاج جوفنتو�س يف ال�صدارة ،حققنا  3نقاط
مهمة جتعلنا قريبني منه دائما.

ماذا عن تطور جاهزيتكم بعد  3جوالت
من اال�ستئناف؟

نحن ننموا ونتح�سن من جولة �إىل
�أخرى ،يف بريغامو (اخل�سارة
�أمام �أتاالنتا) وجدنا بع�ض
ال�صعوبات ،الآن متكنا
من ك�سب الن�سق
والثقة ،ذلك ما
جعلنا ن�شعر

باالرتياح،
الآن علينا
�أن نطمح
ال�ستعادة عدد
من العبينا
ا مل�صا بني
حتى يقدموا لنا
الإ�ضافة املطلوبة.

املقبلة
املباراة
�أمام ميالن �ستكون
�أ�صعب دون �شك؟

علينا �أن نكون
م�ستعدين متاما ،اجلانب
البدين �سيكون حا�سما
�أمام ميالن ،من جهتنا
فقد لعبنا قبلهم بـ 24
�ساعة كما �أن املباراة
�ستلعب يف روما� ،إذا
فارق يوم �إ�ضايف من
الراحة قد مينحنا
الأف�ضلية.
نقال عن موقع
"الزيو �ستايل"

لوكوموتيف حري�ص
على �ضم الك�سالت

يتعامل �إنزاغي مع حالة طارئة مل ي�سبق �أن قابلته خالل املو�سم احلايل،
تتمثل يف عدم قدرته على �إ�رشاك �أف�ضل مهاجمني لديه� ،سريو �إميوبيلي
وكاي�سيدو ،بعد �أن حت�صال خالل مواجهة تورينو على الإنذار اخلام�س هذا
املو�سم ،ما يعني غيابهما ب�صفة �آلية عن مواجهة "الرو�سونريي" ال�سبت
القادم ،ويفتقد الزيو منذ فرتة خدمات مهاجمني �آخرين ب�سبب الإ�صابة،
هما الهولندي �أديكاين والإ�سباين را�ؤول مورو ،الأمر الذي يجعل من مباراة
ميالن اختبارا �شاقا للخيارات البديلة املتاحة حتت ت�رصف �إنزاغي.

متكن املخ�ضرم ماركو بارولو من افتتاح عداده هذا املو�سم ،عندما �أم�ضى الهدف
الثاين يف مرمى تورينو ،لتكون ب�صمته حا�ضره يف االنت�صار الهام وال�صعب� ،صاحب
 35عاما� ،أكد بعد املواجهة �أن املعنويات مرتفعة والغيابات لن ت�ؤثر على عزميتهم
خالل اجلولة املقبلة �أمام ميالن ،خا�صة �أن املباراة �ستلعب يف "الأوملبيكو"� ،أين
انت�صر الفريق بكل لقاءاته هذا املو�سم ،عدا تعادله يف  3منا�سبات.

"الكالت�شيو" ،ما
املو�سم اجلاري؟

�سنحاول �أي�ضا

"�صفقة مبادلة" تقرب مريان�شوك من ميالن

�أفاد اخلبري ال�شهري جيانلوكا دي مارزيو ب�أن ميالن قد يتمكن من ح�سم �صفقة
الرو�سي املتميز �أليك�سي مريان�شوك جنم نادي لوكوموتيف مو�سكو ،رغم
�أن �أندية كبرية تبدي اهتمامها باجلناح �صاحب  24عاما ،ي�أتي يف مقدمتها
بر�شلونة الإ�سباين وجوفنتو�س الإيطايل ،وينتهي عقد مريان�شوك مع
لوكوموتيف بعد �سنة واحدة من الآن ،الأمر الذي حفز ميالن على
دخول �سباق املهتمني به ،على �أمل �ضمه مقابل �صفقة منخف�ضة
التكلفة ،خا�صة �أن الالعب ميتلك �إمكانات كبرية جدا ،كما �أن �سنه
منا�سب خلطة الت�شبيب التي اعتمدها "الرو�سونريي" و�سيوا�صل على
نهجها بعد قدوم مدربه اجلديد ،الأملاين رالف راجننيك.

�إميوبيلي وكاي�سيدو موقوفان ب�سبب تراكم البطاقات

بارولو" :هدفنا دوري الأبطال
وت�ضييق اخلناق على جوفنتو�س"

الالعب يتواجد ضمن اهتمامات برشلونة

حتويل املدافع با�ستو�س
�إىل مهاجم وارد

يبدي لوكوموتيف مو�سكو الرو�سي اهتمامه بـ
الأوروغواياين دييغو الك�سالت ،العب الو�سط
الذي يتواجد خارج خمططات الإدارة الفنية
لـ "الرو�سونريي" ،ما يرجح عقد �صفقة
مبادلة بني الناديني� ،أو على الأقل
التنازل عن خدمات الك�سالت مقابل
تخفي�ض قيمة انتقال مريان�شوك
�إىل ميالن ،ويعد مريان�شوك ثالث
�أغلى العب رو�سي ،حيث ت�صل
قيمته يف �سوق االنتقاالت �إىل
 15مليون �أورو ،يف حني تقدر
القيمة ال�سوقية لـ الك�سالت
بـ  5.5ماليني �أورو ،وفقا ملوقع
"تران�سفر ماركت".

الملياردير آرنو يريد إعادة أليغري كمدرب للفريق

مالك "لوي�س فيتون" يجتمع مبالك ميالن

ك�شفت تقارير �إيطالية �أن امللياردير الفرن�سي ال�شهري
برينارد �آرنو مالك جمموعة "لوي�س فيتون" للمو�ضة،
�سيجتمع خالل الأيام املقبلة بـ الأمريكي جوردان
�سينغر ابن مالك �شركة "�إيليوت" ،ق�صد التباحث
ب�شكل مبا�شر حول فكرة بيع الفريق ل�صالح الفرن�سي
الرثي ،والذي ي�صنف كثالث �أغنى رجل يف العامل،
ويقوم م�شروع �آرنو ،وفقا ملوقع "ميالن اليف" على
اال�ستفادة من العالمة التجارية للفريق الكبري،
خا�صة �أنه ميثل مدينة املو�ضة العاملية "ميالنو"،
لتكون املكا�سب كبرية من وراء ذلك ،خا�صة �إذا ما
متكن من �إعادة الرو�سونريي �إىل مكانته احلقيقية
على عر�ش الكرة الإيطالية.

ا�ستعر�ضت �صحيفة "كوريريي ديلو �سبورت" الإيطالية
يف عددها ال�صادر �أم�س جمموعة من احللول التي قد
يلج�أ �إنزاغي �إليها من �أجل جتاوز الظرف اخلا�ص ،بداية
من اخلطة الأقرب وهي �صناعة مثلث هجومي جديد
من العبي و�سط امليدان ،لوي�س �ألبريتو – ميلينكوفيت�ش
�سافيت�ش – كوريا ،وذلك �شرط تعايف كاتالدي و�إ�شراكه يف
خط الو�سط� ،أو اللجوء �إىل الإ�سباين جوين كمهاجم �صريح
ووحيد ،يف حني �أ�شارت ال�صحيفة �إىل احتمال توظيف
املدافع الأنغويل با�ستو�س مهاجما ،كونه ميتلك اخل�صائ�ص
الالزمة لذلك.

فاري�س" :نخطط لتغيري �شكل الفريق
والغيابات قد تدمرنا"

ن�شط ما�سيميليانو فاري�س امل�ساعد الأول لـ �إنزاغي ندوة
�صحفية بعد مواجهة تورينو ،حتدث خاللها عن الظرف
ال�صعب الذي يتواجد فيه الفريق ب�سبب تراكم البطاقات،
�إذ يرى �أن غياب �إميوبيلي وكاي�سيدو يف نف�س املباراة� ،أمر
قد "يدمر" طموحات "البيانكو�سيلي�ستي" ،و�صرح فاري�س
يف هذا ال�سياق" :يف الوقت الراهن ،اال�ستعدادا الذهني
هو الأهم من �أجل تخطي هذا الظرف ،غياب �إميوبيلي
وكاي�سيدو قد يدمرنا ،لكننا �سنعمل على تغيري �شكل
الفريق ،خا�صة �أننا ندرك �أنه ما من جمال النتظار عودة
امل�صابني يف اخلط الأمامي".

�إميوبيلي يعادل رقمه القيا�سي
وي�ستهدف "احلذاء الذهبي"

و�صل �سريو �إميوبيلي �إىل هدفه رقم  29هذا املو�سم ،ليعادل
بذلك �أف�ضل ح�صيلة حققها يف مو�سم واحد ،عندما توج
هدافا لـ "�سريي �أ" مو�سم  ،2018 - 2017ويطمح الدويل
الإيطايل �إىل تعزيز ح�صيلته وجتاوز البولوين روبرت
ليفاندوف�سكي الذي �أنهى املو�سم هدافا لـ"البوند�سليغا"
الأملانية بر�صيد  34هدفا ،وبذلك فلقب "احلذاء
الذهبي" لأف�ضل هداف يف الدوريات الأوروبية
الكربى ي�شكل حتديا كبريا بالن�سبة لـ �إميوبيلي
خالل اجلوالت الت�سع املتبقية من "الكالت�شيو" ،ومل
ي�سبق لأي العب �أن جتاوز  29هدفا يف  29مباراة من
الكالت�شيو ،منذ �سنة .1958

عودة �أليغري تت�صدر خمططات �آرنو

يطمح �آرنو ل�شراء ميالن مقابل �صفقة تقرتب قيمتها
من مليار �أورو ،وهو مبلغ يقارب  1باملائة فقط من
ثروته ال�ضخمة ،كما يخطط الفرن�سي �أي�ضا �إىل �ضخ
ا�ستثمارات كبرية يف الفريق ،لكن قبل التعاقد مع
العبني كبار ،يتطلع وفقا لبع�ض امل�صادر �إىل �إعادة
املدرب ال�شهري ما�سيميليانو �أليغري ،يذكر �أن خطة
�إدارة ميالن احلالية تقوم على التعاقد مع املدرب
الأملاين رالف راجننيك مبجرد نهاية املو�سم احلايل ،حتى �إن بع�ض امل�صادر املطلعة �أكدت ح�سم كل
اجلزئيات املتعلقة بال�صفقة.

شركة "إيليوت" أظهرت صالبتها خالل الجائحة

ميالن �أقوى �أندية "الكالت�شيو" خالل �أزمة "كورونا"

ك�شف موقع "ميالن نيوز" متيز ميالن على ال�صعيد املايل خالل الأزمة العاملية التي ت�سبب فيها
فريو�س"كوفيد  ،"-19حيث �أكد امل�صدر �أن "الرو�سونريي" هو الفريق الوحيد الذي مل يتح�صل على
قرو�ض كبرية من البنوك ،خالل اجلائحة ،وهو ما ميثل ح�سب امل�صدر ،دليال قاطعا على قوة �شركة
" ،"Elliott Management Corporationوالتي ا�ستحوذت على نادي ميالن بعد �أن ف�شل مالكه
ال�سابق ال�صيني يل يونغ هونغ يف �سداد القر�ض الذي ح�صل عليه من ال�شركة من �أجل احل�صول
على ال�سيولة املالية الالزمة ل�شراء النادي الإيطايل من �شركة "فاينفي�ست" ،اململوكة لرجل الأعمال
ورئي�س الوزراء الإيطايل ال�سابق �سيلفيو بريل�سكوين.

باقي �أندية "ال�سريي �أ" الكبرية جتاوزت ديونها  300مليون �أورو

ح�سب ذات امل�صدر ،مل يقم ميالن ب�إ�صدار �سندات �أو �أخذ ديون م�صرفية تقليدية ،خالل اجلائحة التي
�أثرت على جل الأندية العاملية ،يف وقت جل�أت فيه �أندية جوفنتو�س ،الإنتري وروما �إىل اال�ستدانة
يف هذا املجال ،برقم يتجاوز  300مليون �أورو ،وحافظت �شركة "�إيليوت" على نظام امليزانية العمومية
اخلا�ص بنادي ميالن ،كما �أن الفريق مل تقرتب من امل�سا�س بقواعد اللعب املايل النظيف ،وهو �أمر مل
يكن يف و�سع النادي حتقيقه لوال قوة ال�شركة الأمريكية املالكة.

الشراء مؤجل إلى الصيف القادم

خميتاريان باق ملو�سم �آخر على �سبيل الإعارة

�أعلن نادي روما تو�صله �إىل اتفاق �أويل مع جنمه الأرميني هيرنيك خميتاريان ،يق�ضي بتمديد
عقد ا�ستعارته �إىل غاية نهاية املو�سم القادم ،على �أن ت�شهد الأيام املقبلة ح�سم باقي اجلزئيات
املتعلقة بال�صفقة ،خا�صة �أن فريقه الأ�صلي �أر�سنال الإجنليزي يحتاج حاليا �إىل �إ�ضافة بند يحتم
على الذئاب �شراء عقد الالعب �صيف العام القادم ،وكان خميتاريان قد التحق بـ
روما ال�صيف املا�ضي على �سبيل الإعارة ملو�سم واحد ،مع خيار يتيح للإيطاليني
التمديد لكن مع حتمية ال�شراء يف نهاية الفرتة الثانية.

خميتاريان" :ال تزال لدي
�أمور �أريد حتقيقها مع روما"

روما
يحدد قيمة زانيوال
بـ  60مليون �أورو

ك�شفت �صحيفة "كوريريي ديلو �سبورت" ال�شهرية
حتدث خميتاريان للموقع الر�سمي اخلا�ص بناديه روما حول
موقف نادي روما من املهتمني بنجمه ال�شاب نيكولو
التمديد ،م�ؤكدا اعتزازه باخلطوة ورغبته يف حتقيق جناحات
زانيوال ،حتديدا العرو�ض الإجنليزية التي قيل �إنها
�إ�ضافية بقمي�ص "الذئاب" ،حيث قال�" :سعيد جدا بتمديد �إقامتي و�صلت ب�شكل جاد� ،إ�ضافة �إىل اهتمام جوفنتو�س ب�صاحب
هنا يف روما ،ال تزال لدي �أ�شياء مل �أحققها بعد و�أريد حتقيقها  21عاما ،حيث �أكدت �أن �إدارة "اجليالورو�سي" ال متانع
بقمي�ص روما� ،أنا �أتطلع �إىل �إجنازات مع هذا الفريق ،هدفنا �إنهاء التخلي عن خدمات العبها ال�صاعد ،لكن �شرط �أال تقل
املو�سم بقوة والظفر بالت�أ�شرية الأوروبية" ،ومل ي�شارك خميتاريان
قيمة العرو�ض عن  60مليون �أورو ،وكان زانيوال
كثريا بقمي�ص روما خالل املو�سم احلايل ،حيث �أنه ب�صم على ظهوره
قد ا�ستعاد �أجواء التدريبات م�ؤخرا ،بعد غيابه
يف  15مباراة من خمتلف امل�سابقات� ،سجل خاللها � 6أهداف ومنح 3
الطويل عن امليادين ب�سبب �إ�صابة تعر�ض
متريرات حا�سمة.
لها �شهر فيفري املا�ضي على م�ستوى
�أوتار الركبة.
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ت�صريحات لونغلي
تربطه بـ باري�س
�سان جرمان

اليونايتد يضع شرطا مقابل تسريحه

بوغبا ال يعار�ض االلتحاق
بـ باري�س �سان جرمان
ك�شفت �صحيفة "ليكيب" الفرن�سية �أن بول بوغبا ال
يزال مهتما بفكرة الرحيل عن �صفوف مان�ش�سرت يونايتد
بداية من املريكاتو املقبل ،خا�صة يف ظل ف�شل فريقه يف
التناف�س على الألقاب وظهوره غري قادر على القيام بذلك
حتى على املدى القريب� ،إذ يبدو الدويل الفرن�سي متحم�سا
�أكرث لالن�ضمام �إىل ناد ي�ضمن له التتويج ب�أكرب عدد من
الألقاب ،ويف هذا ال�سياق� ،أكدت ال�صحيفة الفرن�سية �أن
الهدف الأول لـ بوغبا يبقى جوفنتو�س ،لكنه يف املقابل ال
يعار�ض االلتحاق بناد �آخر من بني الأندية املهتمة بخدماته
على غرار ريال مدريد و�أي�ضا باري�س �سان جرمان الذي لطاما
حاولت �إدارته التعاقد معه ،حيث �سيكون على النادي
الباري�سي تلبية �أوال جميع مطالب الالعب املالية قبل
التحول للتفاو�ض مع �إدارة ناديه التي لن ت�رسحه بكل
�سهولة حتى �إن كانت املهمة لي�ست م�ستحيلة.

�سول�شكاير يريد الأموال ومتو�سط
ميدان لت�سريح الفرن�سي

�إذا كانت مهمة �إقناع الالعب ممكنة بالن�سبة لـ
باري�س �سان جرمان مبا �أن الأموال �أكرث ما يهم
الدويل الفرن�سي ووكيل �أعماله مينو رايوال ،وهو ما
يبدو النادي الباري�سي قادرا على توفريه ،ف�إن املهمة
الأ�صعب التي تنتظر م�س�ؤوليه هي التفاو�ض مع
مان�ش�سرت يونايتد ال�ساعي لال�ستفادة قدر الإمكان
من رحيل بوغبا �إن مت فعال ،فاملدرب �أويل غونار
�سول�شكاير الذي ميني النف�س ببقاء بوغبا� ،سيطالب
بقيمة مالية كبرية نظري ت�رسيحه �إ�ضافة �إىل احل�صول
على �أحد العبي خط الو�سط الذين يالئمون طريقة
لعبه ،وهو ما يبدو �أن البيا�سجي قادر على توفريه،
حيث توجد العديد من الأ�سماء على م�ستوى الو�سط
التي لن يرتدد توما�س توخيل يف الت�ضحية بها من
�أجل بوغبا با�ستثناء ماركو فرياتي ،ويف انتظار ما
�سيحدث يبقى البيا�سجي مر�شحا بارزا للح�صول
على خدمات جنم ال�شياطني احلمر.

""البيا�سجي" مي�ضي عقدا �ضخما
مع "فاناتيك�س" لرفع �أرباحه

�أعلنت �إدارة باري�س �سان جرمان �إم�ضاءها على عقد
مع �شركة "فاناتيك�س" ال�شهرية واملعروفة بتخ�ص�صها
يف بيع الألب�سة وامل�ستلزمات الريا�ضية عرب الإنرتنت
ميتد لع�شر �سنوات كاملة ،الهدف منه هو رفع مداخيل
النادي وتنويعها على املدى القريب ،املتو�سط والبعيد
وحماولة الت�أقلم مع الظروف اجلديدة التي مير بها
العامل ب�صفة عامة وعامل كرة القدم ب�صفة خا�صة،
حيث يركز م�س�ؤولو البيا�سجي من خالل تعاقدهم مع
"فاناتيك�س" على بلوغ �أرباح تقدر بـ  35مليون �أورو
بحلول  ،2023و 50مليون �أورو بداية من � ،2024إذا
�ستعمل هذه ال�شركة على ت�سويق خمتلف املنتجات
وامل�ستلزمات الريا�ضية احلاملة لعالمة باري�س �سان
جرمان ب�أف�ضل طريقة ممكنة على �شبكة الإنرتنت
وم�ساعدة النادي الباري�سي على حتقيق �أكرب قدر
ممكن من املداخيل.

ت�سبب كليمون لونغلي مدافع
بر�شلونة يف �صدور العديد من
الإ�شاعات التي باتت تربطه
باالنتقال �إىل باري�س �سان
جرمان م�ستقبال ،وذلك بعد
الت�صريحات التي �أدىل بها
ل�صحيفة "لوباريزيان" الفرن�سية
والتي عرب من خاللها عن ع�شقه
الكبري للنادي الباري�سي� ،إذ قال:
"لطاملا كنت م�شجعا وفيا لـ باري�س
�سان جرمان منذ �صغري ،لقد كان والدي
ي�أخذين معه لـ "كون دي لوج" يف كل مرة من
�أجل م�شاهدة تدريبات الفريق هناك ،كما �أتذكر جيدا �أين قابلت
جنوما كبارا ور�أيتهم �أمامي كـ رونالدينيو ،باوليتا والكثري من
الالعبني الكبار" ،وهي الت�صريحات التي ربطت ابن مدينة "بويف"
القريبة من باري�س بـ البيا�سجي رغم �أن الدويل الفرن�سي مل يرتدد
يف الت�أكيد على �سعادته وارتياحه يف مدينة بر�شلونة على الأقل يف
الوقت الراهن.
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ليوناردو
ين�سحب من
�صفقة كوبو

قرر ليوناردو املدير الريا�ضي
لنادي باري�س �سان جرمان
االن�سحاب نهائيا من �صفقة
تاكيفو�سا كوبو الالعب الياباين لـ
ريال مدريد والذي يلعب حاليا
ل�صالح مايوركا على �شكل �إعارة
�إىل غاية جوان  ،2021حيث ك�شفت
تقارير �إعالمية �إ�سبانية� ،أن
ليوناردو توا�صل مع م�س�ؤويل ريال
مدريد وج�س نب�ضهم بخ�صو�ص
�إمكانية التعاقد مع الالعب
ليت�أكد �أنهم غري م�ستعدين
�إطالقا لت�سريحه و�أن ال�سبيل الوحيد للقيام بذلك من دون موافقتهم هو تفعيل �شرطه اجلزائي ،من
خالل دفع قيمة مالية �ضخمة ت�صل �إىل  250مليون �أورو ،ورغم �أن الريال ال ينوي �إدماج الالعب يف
الت�شكيلة الأوىل للفريق بداية من املو�سم املقبل� ،إال �أنه يف الوقت نف�سه ال يبدو م�ستعدا لت�سريحه
لأحد كبار �أوروبا ويف�ضل �أن يوا�صل �إعارته لأندية �إ�سبانية �صغرية لل�سماح له بالتطور واكت�ساب
اخلربة الالزمة.

باريدي�س�" :س�أعود يوما
ما �إىل البوكا و�أمتنى �أن
يرافقني ناميار"

ك�شف لياندرو باريدي�س يف ت�صريحات
تناقلتها و�سائل �إعالم فرن�سية
و�أرجنتينية �أنه م�صمم على عدم ت�ضييع
فر�صة اللعب ل�صالح بوكا جونيورز يف
نهاية م�سريته االحرتافية ،م�شريا
�إىل �أنه لطاملا فكر يف �أن تكون حمطته
الأخرية قبل االعتزال هي حمل �ألوان
بوكا جونيورز� ،إذ قال" :حلمي �أن �أعود
�إىل الأرجنتني للعب هناك ب�ألوان البوكا"،
ويف رده عن �س�ؤال متعلق بهوية الالعب
الذي �سيحاول �أخذه معه �إىل النادي
الأرجنتيني ال�شهري ،مل يرتدد الدويل
الأرجنتيني يف اختيار ناميار ،حيث
�أ�ضاف�" :إذا كان هناك العب من الالعبني
احلاليني لـ باري�س �سان جرمان �س�أ�سعى
لأن يرافقني �إىل بوكا جونيورز يف نهاية
م�سريتي ف�سيكون ناميار بطبيعة احلال".

باتت �إدارة بورو�سيا دورمتوند م�ستعدة
للتفاو�ض مع الأندية الكبرية الراغبة يف
التعاقد مع جنومها يف خطوة ت�سعى من
خاللها لتحقيق �أكرب قدر ممكن من املداخيل،
وتغطية اخل�سائر الكبرية التي �سجلها النادي
هذا املو�سم والتي بلغت  45مليون �أورو،
ومن بني �أبرز العبي دورمتوند املوجودين
حمل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية
العمالقة ،جند جادون �سان�شو �أحد �أف�ضل
العبي البوند�سليغا هذا املو�سم ،ورغم �أهمية
الالعب الإجنليزي بالن�سبة للفريق� ،إال �أن
م�س�ؤويل دورمتوند م�ستعدون للتفاو�ض
حول ت�سريحه مقابل قيمة مالية �ضخمة،
علما �أن اليونايتد يعد من بني �أبرز املهتمني
بخدماته ويفكر يف �إدخال العب �آخر �ضمن
ال�صفقة لتقليل القيمة املالية التي يطلبها
النادي الأملاين.

البايرن ي�ضمن
خدمات �ساين مقابل
 50مليون �أورو

وعد بتعيين الفرانكو ـ جزائري بوجالل رئيسا للنادي

رجل الأعمال التون�سي حممد �أجرودي
ي�ؤكد نيته يف �شراء مر�سيليا

تو�صل بايرن ميونيخ �إىل اتفاق نهائي مع
مان�ش�سرت �سيتي للح�صول على خدمات لوروي
�ساين ،يف خطوة كانت متوقعة من طرف جميع
خرباء املريكاتو ،بالنظر لإ�صرار الالعب على
الرحيل عن ال�سيتيزن رغم حماوالت الإدارة
الإجنليزية جتديد عقده الذي ينتهي يف
جوان  ،2021حيث وافقت �إدارة ال�سيتي
على  50مليون �أورو التي عر�ضتها نظريتها
من البايرن ،يف وقت كان فيه م�س�ؤولو النادي
البافاري قد تو�صلوا اىل اتفاق نهائي مع
الدويل الأملاين بخ�صو�ص جميع التفا�صيل
اخلا�صة مبدة العقد وراتبه ال�سنوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

""البيا�سجي" �سيلعب ثالث مباريات
ودية قبل النهائي �أمام �سانت �إيتيان

ك�شفت قناة " "RMCالفرن�سية �أن �إدارة باري�س �سان جرمان قد ح�سمت خمططها التح�ضريي
ال�ستئناف املناف�سة الر�سمية من خالل تنظيم ثالث مباريات ودية ،قبل مواجهة �سانت �إيتيان
يوم  24جويلية يف نهائي ك�أ�س فرن�سا ومن ثم ليون يوم  31من ذات ال�شهر يف نهائي ك�أ�س الرابطة
الفرن�سية ،حيث ي�سعى النادي الباري�سي ل�ضمان جاهزية العبيه من خالل ربحهم بع�ض الدقائق
يف الأرجل قبل ا�ستئناف اللقاءات املهمة التي تنتظر الفريق ،ويف الوقت الذي مل ت�شر فيه القناة
الفرن�سية �إىل هوية الفرق التي �سيواجهها النادي الباري�سي ،ف�إنها �أ�شارت �إىل �أن املباراة الأوىل
�ستلعب بـ "النورموندي"� ،أما املباراتان الثانية والثالثة ف�ستلعبان مبلعب حديقة الأمراء ،علما �أن
م�صادر �إ�سكتلندية �سبق �أن �أكدت مواجهة �سلتيك لـ البيا�سجي يف فرن�سا وديا.

دورمتوند يفكر
يف التخلي
عن �أحد جنومه
لتغطية خ�سائره

مل ينتظر �أن�صار نادي مر�سيليا طويال من �أجل معرفة امللياردير الفرانكو ـ تون�سي الذي كان يقف
وراء رجل الأعمال الفرانكو ـ جزائري مراد بوجالل الذي كان �أول من �أعلن اجلمعة املا�ضي وجود
جمموعة رجال �أعمال عرب يتقدمهم رجل �أعمال تون�سي ت�سعى لال�ستحواذ على �أ�سهم نادي مر�سيليا
واال�ستثمار فيه بقوة ،حيث اعرتف امللياردير التون�سي حممد عيا�شي �أجرودي يف ت�صريحات تناقلتها
و�سائل الإعالم الفرن�سية �أنه �صاحب العر�ض الذي �أعلن عنه بوجالل ،م�ؤكدا على نيته رفقة
جمموعة من رجال �أعمال عرب يف �إعادة مر�سيليا �إىل الواجهة من جديد ،من خالل ا�ستثمار مبالغ
مالية �ضخمة ،حيث قال" :نعم� ،أنا من يريد �شراء مر�سيليا رفقة فريقي املتكون من رجال �أعمال
عرب� ،إ�ضافة �إىل مراد بوجالل الذي �سيكون رئي�سا للنادي يف حال جنحت ال�صفقة".

"ح�صة ال�سعوديني والكويتيني لن تتجاوز "% 50

كما رد �أجرودي على الأخبار التي ك�شفت وجود �أطراف كثرية يف فرن�سا ت�سعى لإف�ساد ال�صفقة كون
الأمر يتعلق برجال �أعمال �سعوديني يختفون وراء �أحدهم ل�شراء مر�سيليا من دون �إحداث بلبلة ،يف
ظل وجود معار�ضة كبرية لل�سعوديني يف �أنحاء �أوروبا مثلما حدث يف �إجنلرتا ملا ف�شلت �صفقة �شراء
نيوكا�سل من طرف ال�سعوديني ،لكن �أجرودي �أو�ضح فيما يتعلق بهذه النقطة ،فقال" :ل�ست حامال
مل�شروع �أي �شخ�ص ول�ست حامال مل�صالح �سعوديني �أو كويتيني ،هذا م�شروعي �أنا واملجموعة التي تعمل
معي ،وعلي الت�أكيد على �أن ح�صة ال�سعوديني والكويتيني لن تتجاوز ."% 50
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مانداندا يتجه نحو جتديد عقده مع مر�سيليا

بات �ستيف مانداندا قاب قو�سني �أو �أدنى من جتديد عقده مع مر�سيليا بعد تو�صله �إىل اتفاق �شبه نهائي
مع م�س�ؤويل الفريق بخ�صو�ص كل النقاط املتعلقة بهذه اخلطوة ،فبعد جتديدها عقد دمييرتي باييت
الذي مدد عقده مع النادي �إىل جوان  ،2024التفتت الإدارة لـ مانداندا من �أجل القيام بنف�س اخلطوة،
حيث من املتوقع �أن يتم جتديد عقده الذي ينتهي يف جوان � 2021إىل جوان  2023على الأقل ،حيث
يعترب الدويل الفرن�سي �أيقونة يف مر�سيليا الذي التحق به �سنة  2007قادما من لوهافر ،وهو ما جعل
امل�س�ؤولني يف�ضلون االحتفاظ به وحماولة اال�ستفادة من خربته الكبرية.

""البافاري" يعلن
ر�سميا �ضم كوا�سي

�أعلن نادي بايرن ميونيخ عرب بيان ن�شره �أم�س
�ضمه تانغوي كوا�سي ب�صفة ر�سمية بعد �إم�ضاء
الالعب على عقد يربطه مع النادي �إىل غاية
جوان  ،2024لي�ضمن بالتايل بطل الدوري
الأملاين خدمات �أحد �أبرز املواهب حاليا يف
�أوروبا و�أحد �أف�ضل املدافعني ال�شباب ،علما
�أن باري�س �سان جرمان الفريق ال�سابق لالعب
حاول بكل الطرق االحتفاظ ب�صاحب 18
ربيعا لكن من دون �أن تكلل حماوالته بالنجاح
ب�سبب �إبداء ال�شاب الفرن�سي رغبة جاحمة يف
االلتحاق ب�صفوف البافاري.
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إشهـــار
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية البليدة
دائرة العفرون

رقم التعريف اجلبائي لبلدية وادي جر098409229063120 :
مو�ضوع الأ�شغال جتديد قناة ال�ضخ و�شبكة التوزيع للمياه ال�صاحلة لل�شرب املغذية
حلي املعاييف و�سي حمدان 02

�إعالن عن فتح طلب عرو�ض مفتوحة مع ا�شرتاط قدرات دنيا
رقم2020 /..… :
تعلن بلدية وادي جر عن فتح طلب عرو�ض مفتوحة مع ا�شرتاط قدرات دنيا موجهة
للم�ؤ�س�سات احلائزة على �شهادة التخ�ص�ص والت�صنيف املهنيني يف قطاع الري كن�شاط رئي�سي
من �صنف ( )02ف�أكرث (رمز  )34.404.3والتي قامت ب�إجناز م�شروع واحد م�شابه على الأقل
خالل ال�سنوات  03الأخرية (�شهادة ح�سن التنفيذ)  +رقم �أعمال امل�ؤ�س�سة اخلا�ص بال�سنوات
� 2018 - 2017 - 2016أكرث من �أو ي�ساوي  12000000.00دج  05 +عمال م�صرح بهم لدى
� CNASسارية املفعول ،فعلى امل�ؤ�س�سات الراغبة يف امل�شاركة� ،سحب دفرت ال�شروط اخلا�ص
بامل�شروع من بلدية وادي جر مقابل دفع مبلغ مايل قدره (5.000,00دج).
 - ١ملف الرت�شح:
 - ٠١الت�صريح بالرت�شح مملوء ،م�ؤ�شر عليه ،مم�ضي وم�ؤرخ.
 - ٠٢الت�صريح بالنزاهة مملوء ،م�ؤ�شر عليه ،مم�ضي وم�ؤرخ.
 - ٠٣ن�سخة من القانون الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة.
� - ٠٤شهادة الت�أهيل والت�صنيف املهنيني ن�شاط رئي�سي يف قطاع الري �صنف � 02سارية املفعول.
 - ٠٥م�ستخرج من �سجل ال�سوابق العدلية مل�سري امل�ؤ�س�سة (ن�سخة �أ�صلية �سارية املفعول).
 - ٠٦الوثائق اجلبائية و�شبه جبائية م�ستخرج ال�ضرائب م�صفى مع م�صالح ال�ضرائب �شهادة �أداء
امل�ستحقات �صندوق ال�ضمان االجتماعي� ،صندوق التقاعد لغري الأجراء و�صندوق العطل لقطاع
الأ�شغال العمومية والبناء والري (ن�سخة �أ�صلية).
 - ٠٧م�ستخرج من ال�سجل التجاري الرتقيم اجلديد.
 - ٠٨ن�سخة ل�شهادة �إيداع احل�سابات الإجتماعية مل�ؤ�س�سات التجارية ذات ال�شخ�ص املعنوي
(م.ذ.م.م ،م.ذ.م.غ و �ش ذ �أ).
 - ٠٩ن�سخة ل�شهادة الرتقيم اجلبائي.
 -10ن�سخة ل�شهادة الرتقيم الإح�صائي.
 - 11احل�صيلة املالية لثالث �سنوات الأخرية  2018 /2017 / 2016م�ؤ�شر عليها من طرف م�صالح
ال�ضرائب.
� - ١٢شهادات ح�سن تنفيذ م�ستخرجة من طرف امل�صالح املتعاقدة العمومية مل�شاريع اخلا�صة من
نف�س النوع.
 - ١٣القائمة الإ�سمية للإمكانات الب�شرية م�ؤ�شر عليه من طرف �صندوق ال�ضمان االجتماعي +
�شهادة جناح � +شهادة عمل.
 - ١٤قائمة �إمكانيات العتاد املتحرك مربرة بالبطاقات الرمادية � +شهادة الت�أمني ،بطاقة املراقبة
التقنية �سارية املفعول وفواتري للعتاد امل�صنع.
 - ١٥مدة الإجناز واملخطط التوقعي للأ�شغال.
 - ٠٢العر�ض التقني:
 - ١٦الت�صريح باالكتتاب مملوء ،م�ؤ�شر عليه ،مم�ضي وم�ؤرخ.
 - ١٧تعليمات للمتعاهدين مملوء ،م�ؤ�شر عليه ،مم�ضي وم�ؤرخ.
 - ١٨دفرت التعليمات اخلا�صة مملوء ،م�ؤ�شر عليه ،مم�ضي وم�ؤرخ.
 - ١٩القائمة الإ�سمية للإمكانات الب�شرية م�ؤ�شر عليه من طرف �صندوق ال�ضمان االجتماعي +
�شهادة جناح � +شهادة عمل.
 - ٢٠مدة االجناز واملخطط التوقعي للأ�شغال.
 - ٢١قائمة �إمكانيات العتاد املتحرك مربرة بالبطاقات الرمادية � +شهادة الت�أمني ،بطاقة املراقبة
التقنية �سارية املفعول وفواتري للعتاد امل�صنع.
 - ٢٢دفرت ال�شروط مت�ضمن يف ال�صفحة الأخرية باخلط اليد اجلملة قرء وقبل.
 - ٠٣العر�ض املايل:
 - ٢٣ر�سالة التعهد مملوءة ،م�ؤ�شر عليها ،مم�ضية وم�ؤرخة.
 - ٢٤جدول الأ�سعار الوحدوية مملوء ومم�ضي وم�ؤ�شر عليه.
 - ٢٥الك�شف الكمي والتقديري مملوء ومم�ضي وم�ؤ�شر عليه.
تقدم عرو�ض امل�ؤ�س�سات املتعهدة يف ن�سختني يف ظرف مغلق ومبهم (يحتوي الظرف اخلارجي على
ثالثة �أظرفة منف�صلة).
الظرف �أ ملف الرت�شح الظرف ب العر�ض التقني الظرف ج العر�ض املايل يو�ضعا يف ظرف خارجي
يحمل فقط مو�ضوع امل�شروع املعني باملناق�صة املحدودة ويحتوي على املعلومات التالية:

�إعالن عن فتح طلب عرو�ض مفتوحة مع ا�شرتاط قدرات دنيا
رقم2020 /.…… :

جتديد قناة ال�ضخ و�شبكة التوزيع للمياه ال�صاحلة لل�شرب املغذية حلي املعاييف و�سي حمدان 02
"ال يفتح �إال من طرف جلنة فتح الأ�ضرفة وتقييم العرو�ض".
وتودع العرو�ض امل�ؤلفة من طرف املتعاهدين لدى مكتب الأمانة العامة بلدية وادي جر.
حتدد مدة �إيداع العرو�ض لليوم الواحد والع�شرون  15يوم ابتداءا من �أول �صدور للإعالن عن
املناق�صة يف اليوميات الوطنية �أو الن�شرة الر�سمية للمتعامل العمومي من ال�ساعة الثامنة �08سا 00
�إىل غاية الثانية ع�شرة �12سا .00
كل املتعهدون مدعوون حل�ضور جل�سة افتتاح العرو�ض التقنية يف نف�س اليوم على ال�ساعة �14سا
التي تقام يف مقر بلدية وادي جر.
�إذا كان �أخر يوم لإيداع العرو�ض ي�صادف نهاية الأ�سبوع �أو يوم عطلة يتم ت�أجيل عملية فتح
العرو�ض �إىل �أول يوم الذي يليه.
يبقى املتعهدون ملزمني بعرو�ضهم املقدمة مدة ثالثة (� )03أ�شهر ب�إ�ضافة مدة �إيداع العرو�ض ابتداء
من تاريخ املحدد للإيداع العرو�ض.
ميكن للم�صلحة املتعاقدة �إذا ر�أت �ضرورة متديد �أجل �إيداع العرو�ض.
Anep : 2016010849 / ELHEDDAF DU 02/07/2020

Anep : 2016010812 / ELHEDDAF DU 02/07/2020
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Anep : 2016010801 / ELHEDDAF DU 02/07/2020

إشهـــار

Anep : 2016010798 / ELHEDDAF DU 02/07/2020

الظهـــــــــر
الع�صــــــــر
املغــــــــرب
الع�شـــــــاء
الفجـــــــــر

12 :52
16: 44
20 :14
21: 54
03:43

ال يكن حبك كلفا
وال بغ�ضك تلفا.

كان مالك بن دينار يقول":من مل ي�أن�س بحديث
اهلل عن حديث املخلوقني  ،فقد قل علمه ،وعمي
قلبه ،و�ضيع �أمره".

�أ�صلحـــوا بينكـــم وبني مـــن حولكــــــم

ال ريب �أن ال�شقاق واخلالف من �أخطر �أ�سلحة ال�شيطان الفتاكة ا َلّتي
يوغر بها �صدور اخللق  ،لينف�صلوا بعد احتاد ،ويتنافروا بعد اتفاق،
اهتم الإ�سالم مب�س�ألة احتمال وقوع اخلالف
خوة ،وقد َّ
ويتعادوا بعد �أُ َّ
بني امل�ؤمنني و�أخذها بعني االعتبار؛ وذلك لأن امل�ؤمنني َب�شرَ يخطئون
تتوحد اجتاهاتهم دائم ًا  ،ولهذا
وي�صيبون  ،ويع�رس �أن ت َّتفق �آرا�ؤهم �أو
َّ
عالج الإ�سالم م�س�ألة اخلالف على اختالف م�ستوياتها بدءاً
من مرحلة امل�شاحنة واملجادلة  ،ومروراً بالهجر
وانتهاء مبرحلة االعتداء والقتال ،
والتباعد ،
ً
يت�شوف �إىل ال�صلح وي�سعى
والإ�سالم دين
ّ
له وينادي �إليه  ،ولي�س ثمة خطوة
�أحب �إىل اهلل عز وجل من خطوة
ي�صلح فيها العبد بني اثنني
ويقرب فيها بني قلبني  ،فبالإ�صالح تكون الطم�أنينة والهدوء واال�ستقرار والأمن
وتتفجر ينابيع الألفة واملحبة .
�أهمية الإ�صالح :
 .1الإ�صالح عبادة جليلة وخلق جميل يحبه اهلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم،
وهو خري كله " وال�صلح خري "
 .2بالإ�صالح تكون الأمة وحدة متما�سكة ،يعز فيها ال�ضعف ويندر فيها
اخللل ويقوى رباطها وي�سعى بع�ضها يف �إ�صالح بع�ض .
 .3بالإ�صالح ي�صلح املجتمع وت�أتلف القلوب وجتتمع الكلمة وينبذ اخلالف
وتزرع املحبة واملودة .
ي
ون ِ�إ ْخ َو ٌة َف�أَ ْ�صل ُِحواْ َب نْ َ
 .4الإ�صالح عنوان الإميان يف الإخوان; "لمْ ُ �ؤْمِ ُن َ
�أَ َخ َو ْيك ُْم".
� .5إذا فقد الإ�صالح هلكت ال�شعوب والأمم وف�سدت البيوت والأ�رس وتبددت
الرثوات وانتهكت احلرمات وعم ال�رش القريب والبعيد .
 .6الذي ال يقبل ال�صلح وال ي�سعى فيه رجل قا�سي القلب قد ف�سد باطنه وخبثت
نيته و�ساء خلقه وغلظت كبده فهو �إىل ال�رش �أقرب وعن اخلري �أبعد .
 .7امل�صلح قلبه من �أح�سن القلوب و�أطهرها  ،نف�سه تواقة للخري م�شتاقة  ،يبذل جهده
ووقته وماله من �أجل الإ�صالح .
ومن عظيم بركة الرب وعفوه ورحمته �أنه ي�صلح بني امل�ؤمنني يوم القيامة ،قال بن القيم
رحمه اهلل " فال�صلح اجلائز بني امل�سلمني هو يعتمد فيه ر�ضي اهلل �سبحانه ور�ضي اخل�صمني،
فهذا �أعدل ال�صلح و�أحقه  ،وهو يعتمد العلم والعدل  ،فيكون امل�صلح عاملا بالوقائع  ،عارفا بالواجب،
قا�صدا العدل  ،فدرجة هذا �أف�ضل من درجة ال�صائم القائم ".

الرتهيب من تعمد �إ�ضحاك امل�صلي

ال�س�ؤال :هل تعمد �إ�ضحاك امل�صلي بالكالم من الكبائر ملا فيه عدم مراعاة لل�صالة؟

اجلواب:
فال ريب يف حرمة تعمد �إ�ضحاك امل�صلي؛ ملا يف ذلك من انتهاك حرمة ال�صالة ،وفتنة
امل�صلي ،وقد �سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم �أن ي�شغل امل�صلي ،وهو ي�ؤدي �صالته
بكالم م�ضحك وغريه عمدا ...؟
ف�أجابت :ال يجوز تعمد �إ�شغال امل�صلي عن �صالته بكالم وال غريه ،حتى �إن القارئ
للقر�آن ال يرفع �صوته بالقراءة؛ حتى ال ي�شغل من ي�صلي بجانبه ،ففي احلديث عن
�أبي �سعيد ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�" :أال �إن كلكم
مناج ربه ،فال ي�ؤذي بع�ضكم بع�ضا ،وال يرفع بع�ضكم على بع�ض يف القراءة .ومما
ي�ستفاد منه هذا احلكم �أي�ضا :قيا�س الأوىل على املرور بني امل�صلي و�سرتته ،فقد
�سمى النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -من تعمد فعل ذلك �شيطانا ،فقال� :إذا �صلى
�أحدكم �إىل �شيء ي�سرته من النا�س ،ف�أراد �أحد �أن يجتاز بني يديه فليدفعه .ف�إن
�أبى فليقاتله .ف�إمنا هو �شيطان .متفق عليه .و�إن �أمر ال�صالة عظيم ،حتى ال يلقي
ال�سالم على امل�صلي ،فكيف مبن تعمد �إ�ضحاكه؟!! وقد �سلم ابن م�سعود على النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم وهو يف ال�صالة فلم يرد عليه ،ثم علل ذلك بقوله� :إن يف
ال�صالة ل�شغال .رواه البخاري .قال ابن عبد الرب يف اال�ستذكار :هذا احلديث �إمنا
فيه كراهية ال�سالم على امل�صلي .والفتنة والت�شوي�ش احلا�صل للم�صلي ب�سبب تعمد
�إ�ضحاكه� ،أكرب من جمرد املرور بني يديه.

هل ينال الأجر من � ّأخر �أذكار ال�صباح وامل�ساء عن وقتها؟

ال�س�ؤال :هناك حديث للنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،يقول فيه" :من قال :احلمد هلل،
مائة مرة قبل طلوع ال�شم�س وقبل غروبها ،كان �أف�ضل من مائة فر�س يحمل عليها يف �سبيل
اهلل" ،فهل الأجر ال يتحقق �إال �إذا قالها ال�شخ�ص قبيل الغروب؟ ف�أنا �أ�صل البيت قبل �أذان املغرب
ب�ساعة ،وبعد �أن �أ�صلي �صالة الع�صر� ،أقر�أ �أذكار امل�ساء� ،أم �إن الأمر ي�شرتط فيه �أن يكون وقت هذا
الذكر قبيل الغروب؟

اجلواب:
احلديث قد �أخرجه الن�سائي يف الكربى عن عمرو بن �شعيب ،عن �أبيه ،عن جده ،قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم :من قال� :سبحان اهلل مائة مرة قبل طلوع ال�شم�س ،وقبل غروبها ،كان �أف�ضل من
مائة بدنة ،ومن قال :احلمد هلل مائة مرة قبل طلوع ال�شم�س ،وقبل غروبها ،كان �أف�ضل من مائة فر�س
يحمل عليها ،ومن قال :اهلل �أكرب مائة مرة قبل طلوع ال�شم�س ،وقبل غروبها ،كان �أف�ضل من عتق مائة
رقبة ،ومن قال :ال �إله �إال اهلل ،وحده ،ال �رشيك له ،له امللك وله احلمد ،وهو على كل �شيء قدير مائة
مرة قبل طلوع ال�شم�س ،وقبل غروبها ،مل يجئ يوم القيامة �أحد بعمل �أف�ضل من عمله� ،إال من قا ل
قوله� ،أو زاد .واملراد يف ن�صو�ص ال�رشع بالذكر قبل غروب ال�شم�س ،هو ما بعد �صالة الع�رص
كثريا * و�سبحوه بكرة
�إىل الغروب،قال �سبحانه وتعاىل :يا �أيها الذين �آمنوا اذكروا اهلل ذكرا ً
و�أ�صيلاً  .والأ�صيل :قال اجلوهري :هو الوقت بعد الع�رص �إىل املغرب .وقال تعاىل :و�سبح
بحمد ربك بالع�شي والإبكار .فالإبكار� :أول النهار .والع�شي� :آخره.
اللهم
وقال تعاىل :و�سبح بحمد ربك قبل طلوع ال�شم�س وقبل الغروب.
يا حبيب التائبني ،
من قال كذا وكذا حني ي�صبح ،وحني مي�سي� ،أن املراد به قبل طلوع
ويا �سرور العابدين ،ويا
ال�شم�س ،وقبل غروبها ،و�أن حمل هذه الأذكار بعد ال�صبح ،وبعد الع�رص.
قرة �أعني العارفني ،ويا �أني�س
لكن ذكر اهلل م�رشوع يف كل وقت وحني ،ف�إذا �شغل املرء عن الإتيان
املنفردين ،ويا حرز الالجئني،
بالأذكار يف وقتها ،فال �ضري عليه يف الإتيان بها بعد ذلك ،لكن الأ�صل �أن
ويا ظهري املنقطعني ،ويا من
ابن
�سئل
الثواب املعني املقيد بوقت معني ،ال ُينال بالذكر يف غري ذلك الوقت ،وقد
حنت �إليه قلوب ال�صديقني،
عن
ة
أخر
�
مت
وامل�سائية
باز :هل تزول الفائدة من قراءة الأوراد ،والأذكار ال�صباحية
ً
اجعلنا من �أوليائك املقربني،
وقتها ،كالظهر� ،أو بعد الع�شاء مثلاً ؟ ف�أجاب :ال�سنة املحافظة على الأذكار ،والدعوات
وحزبك املفلحني.
ال�صباحية وامل�سائية يف �أوقاتها ،و�إذا ذهب وقتها ،ذهب ثوابها املتعلق بوقتها� ،أما الت�سبيح،
والتهليل ،والتحميد ،والتكبري ،واال�ستغفار ،والدعاء ،وقول :ال حول وال قوة �إال باهلل ،فهذا
م�رشوع يف جميع الأوقات.

�أي �أمر تريده ،و�أي م�صلحة تطـلبها �إذا �أنزلتـها
بباب اهلل ف�إن اهلل لن يخذلك ،وا�صدق مع اهلل
يف دعائك ،ف�إن اهلل ال يخيـبك.

الق�ضاء الربازيلي يلغي قرار �إجبار الرئي�س بول�سونارو
على ارتداء الكمامة

�ألغى الق�ضاء الربازيلي ،القرار الذي �سبق �أن �أ�صدره قبل �أيام
واملتمثل يف �إجبار الرئي�س جايري بول�سونارو على ارتداء الكمامة
يف خمتلف الأماكن العمومية التي يزورها �ضمن خمتلف خرجاته
امليدانية يف �إطار عمله ،بعد ال�شكوى التي تقدم بها �أحد املحامني،
الق�ضاء وافق �أم�س على اال�ستئناف املقدم من طرف املحامي العام الذي
يدافع عن احلكومة والذي طالب مبعاملة الرئي�س كغريه من املواطنني مبا �أن
ارتداء الكمامات يف الأماكن العمومية قرار موجود �أ�صال و�ساري املفعول يف
الوقت الراهن وال ميكن �إ�صدار قرار يخ�ص الرئي�س وحده ،علما �أن بول�سونارو
دائما ما يتفادى ارتداء القناع الواقي يف الأماكن العامة وهو ما �سيهدده من الآن
ف�صاعدا بدفع غرامة مالية قدرها � 340أورو يف حال خالف القوانني جمددا.

واهلل تعاىل �أعلم

عن �أبي �أمامة الباهلي ـ ر�ضي اهلل عنه ـ قال� :سمعت ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ يقول" :اقر�ؤوا القر�آن ،
ف�إنه ي�أتي يوم القيامة �شفيعًا لأ�صحابه".
رواه م�سلم

قال اهلل تعاىل" ِل َي ْب ُل َو ُك ْم �أَ ُي ُّك ْم �أَ ْح َ�س ُن َع َمل" ،مل يقل�( :أكرث) لأن العربة بالأح�سن ال الأكرث! ناف�س �أعمالك
َّ ،
حتد �إجنازاتك ،واحر�ص كل يوم �أن تكون (�أح�سن) من اليوم الذي قبله ،فمن راقب �أعماله بغر�ض التقومي
والتح�سني ،وُ ِ ّفق للخري كله.

�س :من هو �إمام القراء؟
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اء ْت ُه ْم �آيَا ُت َنا ُم ْب ِ�ص َر ًة َقا ُلوا هَ َذا ِ�س ْح ٌر ُم ِب ٌ
ني)
( َف َل َّما َج َ

َ
حقيقة ما
بينة يب�صر بها َمن نظر �إليها
فلما جاءتهم هذه املعجزات ظاهرة ِ ّ
�سحر وا�ضحٌ ِ نّ
بي.
دلت عليه ،قالوا :هذا
ٌ

حل ال ّلغز :معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنه.
الرجاء من الإخوة القراء �أن يطمئنوا
على �أ�سئلتهم التي ترد �إلينا ،فلكرثتها
ال ميكننا ن�شرها كلها دفعة واحدة..

لكل �أ�سئلتكم ال�شرعية واقرتاحاتكم يرجى �إر�سالها على العنوان الربيديelheddafdinia@gmail.com :
العـــدد  / 4946اخلمي�س  02جويلية  - 2020ال�سنـــــــة الع�شـــــرون

ملحق �إعالمي ي�صدر عن جريدة پانوراما� :ص.ب .رقم  66بور �سعيد (اجلزائر العا�صمة)
E-mail: contact@elheddaf.com
مدير الن�شـر :كاحل بو�سعد .رئي�س التحريـر :ب .ر�ضوان .
�سكرتري التحرير :حلي�ش مراد .التحرير :جنم الدين �سيدي عثمان ،ر�شيد بن �شيخ ،عدالن �شويعل ،علي بوجنمة،
�سمري ب�شري ،فريد عبود ،حممد زروق ،مراد حلالح ،حممد لكحل ،مهدي تفارت ،عثمان �سلمان� ،إبراهيم �سعد هّ
الل،
يو�سف كودري ،حمزة بركاوي ،بالل ڤندور ،ر�ضوان عنان.

للن�شـــــر والإ�شهـــــــــار:
� 1شارع پا�ستور  -اجلزائر .الهاتف .021 73 03 24:الفاك�س 021 73 95 59 :التلك�س.56150 :
الطبع :الو�سط  - SIAال�رشق  - SIEالغرب  SIOالتوزيع :امل�ؤ�س�سة الوطنية للتوزيع.
جلميع مرا�سالتكم :ات�صلوا بنا على العنوان التايل� :ص .ب .رقم  66بور �سعيد (اجلزائر العا�صمة)
مالحظة :كل الوثائق واملخطوطات التي ت�صل �إىل اجلريدة ال ترد �إىل �أ�صحابها.
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�أكد �أن ت�شاجرهما يف وقت �سابق �أ�صبح من املا�ضي

صالح يتجاوز خالفه مع
ماني ويكشف سر
عالقته مع أبوتريكة
ي�ؤكد الدويل امل�صري حممد �صالح �أن خالفه مع زميله الدويل ال�سنغايل �ساديو ماين �أ�صبح من املا�ضي ،و�أن عالقتهما احلالية رائعة
للغاية ،وعاد جنم ليفربول و�أح�سن العبي املو�سم يف النادي حلادثة مباراة برينلي يف ال�شطر الأول من الدوري الإجنليزي� ،أين
دخل يف نقا�ش حاد مع ماين ب�سبب اتهامه �إياه بالأنانية بعدما رف�ض مترير الكرة �إليه وهو على انفراد ،قبل �أن يُهدر فر�صة وا�ضحة
وفقط ،بعدها
للت�سجيل� ،صالح قال يف ت�صريحات �أدىل بها لقناة "بي �إين �سبورت" القطرية" :تلك احلادثة كانت يف امللعب
عادت الأمور �إىل جماريها وعالقتنا رائعة للغاية كما كانت قبل ذلك" ،و�أثارت تلك احلادثة اجلدل
حول العالقة بني نحوم "الريدز" وانت�شار الأنانية بينهم،
قبل �أن ينجح املدرب يورغن كلوب يف �إعادة الأمور �إىل
ن�صابها الطبيعي ويُرمم العالقة بني كال الالعبني.

�صالح�" :أبوتريكة ال ميل مني
ولذلك هو الأقرب �إيل"

رونالدو يرجع الف�ضل حلذاء
"نايك" اجلديد يف هدف جنوه
ال�صاروخي
ظهر الدويل الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو للمرة الأوىل باحلذاء
اجلديد ل�شركة "نايك" الأمريكية
خالل مباراة فريقه الأخرية �أمام
جنوه ،بر�سم مناف�سات الدوري
الإيطايل ،حيث �سجل هدفا
رائعا وبت�سديدة قوية ،رونالدو
ن�شر عرب ح�سابه "�إن�ستاغرام"
�صورة احلذاء الذي يدخل
�ضمن فئة "مريكوريال" وعلق
النجم الربتغايل قائال�" :إنه
حذاء رائع جدا وخا�ص للغاية،
�أ�شكركم كثريا" ،و�أعدت ال�شركة
الأمريكية  4ن�سخ ب�ألوان خمتلفة،
غري �أن رونالدو ف�ضل ارتداء
احلذاء الأبي�ض مزرك�شا بنقاط
�سوداء �صغرية وبعالمة "نايك"
باللون الربتقايل.

بــــن زيــمة فـي جل�سة
ت�صـويــر جديــدة
رفـــقــة ابنـتـــه

حتدث النجم امل�صري عن عالقته اخلا�صة �أي�ضا بـ حممد
�أبوتريكة م�شددا على �أنه واحد من �أعز �أ�صدقائه
وال ين�سى �أبدا الدعم الذي �أمده �إياه خالل
خطواته الأوىل رفقة املنتخب امل�صري� ،صالح
�أ�ضاف متحدثا يف هذا ال�سياق" :العالقة بيني
وبني �أبوتريكة قوية و�أحاول احلفاظ عليها،
فهو دائم االت�صال بي ،حينما كنت العبا
�صغريا كنت �أوجه له الكثري من الأ�سئلة
حول خمتلف طرق اللعب� ،أنا العب
يحب �إلقاء الأ�سئلة دائما حتى �إن كانت
كثرية �أو مملة واحلقيقة �أن �أبوتريكة
مل ميل مني �أبدا ،وكان دائما يجيب على
كل اال�ستف�سارات" ،ويعمل النجم الدويل
امل�صري ال�سابق على تقدمي الن�صائح لـ
"الفرعون ال�صغري" لتح�سني م�ستواه
الفني من جهة ،و�أي�ضا طريقة تعامله مع
ال�شهرة خا�صة �أنه يعترب حاليا واحدا
من جنوم كرة القدم العامليني.

ماتريازي يثري غ�ضب الإيطاليني
بـــر�سالــة غريــبـة �إىل بيلي
ماتريازي مثريا للجدل على الدوام بطريقة �أو ب�أخرى ،بطل العامل
ن�سخة  2006ا�ستذكر �أم�س مرور � 50سنة كاملة عن تتويج املنتخب
الربازيلي بلقب ك�أ�س العامل  1970على ح�ساب منتخب بالده،
ليقوم بتهنئة الأ�سطورة بيلي على ذلك يف من�شور على ح�سابه بـ
"�إن�ستاغرام" ،وقال ماتريازي يف ر�سالته �إىل �أ�سطورة كرة القدم
العاملية�" :أيها امللك ،هنيئا لك على مرور � 50سنة عن تتويجك بك�أ�س
العامل" ،ومل يكن غريبا �أن تلفت خرجة ماتريازي �أنظار ال�صحافة
واجلماهري الإيطالية ،خا�صة �أن الطرف املنهزم يف ذلك النهائي مبدينة
مك�سيكو كان "الآتزوري" بواقع رباعية لهدف واحد وبت�ألق الفت لـ بيلي
حينها بت�سجيله هدفا وتقدميه متريرتني حا�سمتني ،وقام ماتريازي
ب�إر�سال هدية خا�صة �إىل بيلي باملنا�سبة متثلت يف قمي�صه مع الإنتري
موقع با�سم الأ�سطورة الربازيلية.

بوجناح يقود
�سيارته الفارهة
على �أنغام "�سولكينغ"
ظهر الدويل اجلزائري بغداد بوجناح يف �شوارع العا�صمة
القطرية داخل �سيارته الفارهة رفقة �أحد �أ�صدقائه،
ال�سيارة تظهر ب�شكل مميز وب�صالون خا�ص باللون
الأزرق ،ويبدو �أن بوجناح من �أ�شد املعجبني باملغني
اجلزائري "�سولكينغ" ،وهو ما يف�سر قيادته على وقع
�أنغام �آخر �إ�صداراته ،ويتواجد بوجناح يف قطر �أين
ا�ست�أنف التدريبات مع فريقه ال�سد بعدما خ�ضع
لفحو�صات طبية �أظهرت خلوه من فريو�س كورونا،
وذلك متهيدا لعودة املناف�سات يف الدوري القطري يف
غ�ضون الأيام القليلة املقبلة.

ناميار ومبابي
يتناف�سان على التهام
حلوى "كاب كايك"

الظاهر �أن العالقة بني الدويل الفرن�سي كيليان مبابي وزميله
الربازيلي ناميار دا �سيلفا �سمن على ع�سل ،على عك�س ال�شائعات
املنت�شرة هنا وهناك منذ فرتة ،وح�ضر الثنائي حفلة عيد ميالد
الدويل الأرجنتيني لياندرو باريدي�س يف �أحد �أفخم مطاعم العا�صمة
الفرن�سية باري�س ،حيث ظهرا �سويا يف �أكرث من �صورة ،فيما ن�شر النجم
الربازيل �صورة تناف�سه مع مبابلي على اقتنا�ص حلوى "باب كايك"
وعلق عليها عرب "�إن�ستاغرام"�" :إنها معركة كاب كايك مع كيليان" ،وجنح
املدرب الأملاين توخيل يف حت�سني الأجواء داخل النادي الباري�سي منذ
قدومه ،حيث قلت امل�شاكل و�أ�صبحت املجموعة �أكرث تالحما �سواء داخل
�أو خارج امل�ستطيل الأخ�ضر.

كان الدويل الفرن�سي كرمي بن زمية جنم ريال
مدريد على موعد مع جل�سة ت�صوير جديدة مع
�شركة "نوف �أجون�سي" املتخ�ص�صة ،وظهر �صاحب
الأ�صول اجلزائرية ب�شكل �أنيق وبطقم مالب�س
يُعر�ض للمرة الأوىل ،وبالتزامن مع ذلك يحر�ض
بن زمية على ق�ضاء الكثري من الوقت رفقة
عائلته ،وخا�صة ابنته ال�صغرى ،حيث ن�شر �صورا
�أثناء تواجده باملنزل بجانبها ،فيما يق�ضى الالعب
وقتا �آخر بالقاعة اخلا�صة التي ميلكها يف منزله،
�إذ يحر�ص على العمل البدين للحفاظ على لياقته
حتى خارج التدريبات الر�سمية مع الريال ،خ�صو�صا
�أنه ميلك قاعة ريا�ضية مبوا�صفات جد خا�صة،
تتوفر على كل الو�سائل ال�ضرورية للعمل ف�ضال عن
معدات �أخرى لال�سرتخاء واال�سرتجاع على غرار
جاكوزي وحتى م�سبح.

بن رحمة ي�ستعر�ض جمموعة �أحذيته اجلديدة ويقلد حمرز يف ت�سريحته

يُعد �سعيد بن رحمة العب نادي برينتفورد الإجنليزي من �أكرث جنوم املنتخب الوطني تعلقا ب�آخر �صيحات املو�ضة ،وهو ما
ُتظهره ال�صور الكثرية لالعب عرب خمتلف مواقع التوا�صل االجتماعي ،النجم املميز يف دوري "ال�شامبيون�شيب" الإجنليزي
ن�شر �صورة حلذائه اجلديد من نوع "نايك" والذي ال يختلف كثريا عن �أحذيته ال�سابقة ب�ألوان متعددة ،ويحر�ص ابن عني
متو�شنت على الظهور ب�شكل �أنيق يف كل املنا�سبات �سواء مبالب�سه الفريدة من نوعها �أو حتى بق�صة �شعره ،حيث ظهر يف الأيام
الأخرية بت�سريحة جديدة على طريقة الدويل اجلزائري الآخر ريا�ض حمرز.

بــــــن �سبـــــعـــيني يخـــطـف
الأ�ضواء بنظارته اجلديدة

ي�ستغل رامي �أمري بن �سبعيني العب بورو�سيا
مون�شغالدباخ الأملاين وقت فراغه للت�سوق،
حيث �شوهد ب�أحد حمالت بيع النظارات التابعة
ل�شركة "هي�ستوار دو �أوبتيك" املتخ�ص�صة ،بن
�سبعيني جرب �أحدث الإ�صدارات ليقع اختياره
على �إ�صدار عالمة "راي بن" ،ون�ضم املتجر
مبنا�سبة تواجد بن �سبعيني م�سابقة
ملحبيه عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
�سيح�صل الفائزون خاللها على هدايا
خمتلفة منها زوج
من النظارات
التي اقتناها
الدويل
اجلزائري.

�أتلتيكو منريو يخلد
ذكرى رونالدينيو بجدارية
يف ملعبه اجلديد

تتوا�صل �أ�شغال بناء ملعب نادي �أتلتيكو منريو اجلديد
يف مدينة "بيلو �أوريزنتي" الربازيلية ،وا�ستدعت
�إدارة النادي بع�ضا من فناين ال�شوارع للقيام بر�سومات
كروية خمتلفة على اجلداريات الفوالذية التي
ُتغطي هوام�ش امل�شروع ب�أكمله ،ومن بني ال�صور
التي لفتت االنتباه ،تلك التي ج�سدت �صورة
الأ�سطورة رونالدينيو الذي مثل النادي
مو�سمني متتاليني بني  2012و 2014وترك
ب�صمته عقب قيادته للتتويج بك�أ�س
ليربتادوري�س لأندية �أمريكا
اجلنوبية ن�سخة  ،2013وبجانب
رونالدينيو ظهرت �صور �أخرى
لبع�ض �أ�ساطري النادي الربازيلي
على مر تاريخه على غرار
رينالدو و�أي�ضا دونغا.

