جتدون يف هذا العدد � 9صفحات عن الأخبار الدولية

غــوارديـــوال" :حمـــرز يف حــالــة رائــعــة
و�أراهـــن عـليـــه الآن وغـــدا"
نــــابــــولــــي
يـــــعــــــر�ض
�أونــا�س عــلى
روما يف �صفقة
مبادلة جديدة

بـــن نا�صــر يف اختـبــــار قـــوي اليــــوم �أمــــــام الزيــــو

حـــــــداد يتــــفق مــــع �أملـــــــا�س
عــلـــــى  140مــليـــون �شــهـــريــا

الإدارة تنفـي مـقـايــ�ضة حــمـرون
بـ ثابتي وتفكر يف ا�سرتجاع يددان

اجلـريدة الريا�ضـــية رقم
www.elheddaf.com

يومية ريا�ضية ال�سبت  04جويلية .2020العدد  4947الثمن 30 :دج

E-mail : contact@elheddaf.com

MCA

jsk

نغيــز يــ�شتـرط
احلــفــاظ عـلى
"الكوادر" للعب
رابطة الأبطال

يددان" :مالل حتدّ ث
عني والعودة �إىل
ال�شبيبة حلمي"
ESS

يجدد رغبته يف التجديد
قراوي ّ
قراوي:
"لو �أردت
�إحداث �أي م�شكلة
لفعلت منذ �أ�شهر"
دلهوم:
"ارتباطنا
بالوفاق معنوي رغم
انتهاء العقود"

�أملا�س ي�ؤكد على مراجعة �أجور
جابو ،ربيعي وميباراكو
�أملا�س 15" :العبا �أم�ضوا على
تع ّهد تخفي�ض الأجور"
MCO

الإدارة تـعـتــزم رفــع
�شكـوى �ضــد مـو�سـونـي
بــ�سـبب تــهــديــداتــه
CRB

CSC

ليتيم يبا�شر �إجراءات اللجوء للجنة املنازعات عــمـرانـــي يريـــــد  18العــبــا فقــــط ال�شـــبـاب يعــــ ّلـــق الـــتــوقــيــع
مــــــن الأكـــــــابـــــر
لــــــ دراوي ور�ضــــوانــــي
لــيـتيــم�" :أديــــن بـــ � 10أجـــــــــور
نـــ�ســـاخ:
ولــــم �أقــم �ســوى ب�إعــذار الإدارة" �صــــاحلــي" :ح�ســمت قـــراري بالبـقــاء
"جـــاهــزون لإكـمـــال املــو�سـم
USMBA
و�أنــــتــظـــر اتـــ�صـــاال"
و�سـنـتــــــ ّوج باللــــقــب"
USMA
الزيــن" :من غيــر املــعقــول �أن �أديـر
عنرت يحيى يريد بلخيرث ومعجب بـ ذيب
ظــهــــري لـــــ املـــكــــرة"
ASO
CABBA

قدا�شة وعرو�سي ير�سالن �إعذارين
مي�سي ينفجر
ويوقف مفاو�ضات
جتديد عقده
زيدان" :ال �أمتنى
رحيل مي�سي عن
بر�شلونة"

تـــوقيــــع ت�شيكــــوليــــنــي مــرتــبــط
بـنـــهــــايـــة املــــو�ســـم

الـالعـبـــون يــــــ�ؤكـــدون عـلــى
�ضــــرورة التــــ�ضحـيــــة

اليوم سا 19:00

البايـرن
لإحــــــــراز
الثنائية املحلية
وموا�صلة حلم
الثالثية

وفاة والد خبيب نورحممدوف بـ "كورونا"
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باليلي وبن العمري "حطة" حتى يف الثمانينيات

منا�صر لـ "مان يونايتد" يطرد من عمله ب�سبب حمرز

حادثة غريبة وقعت مع �أحد
م�شجعي نادي "مان�ش�سرت
يونايتد" يدعى " كريج ويلي�س"،
والذي طرد من عمله يف ملعب
" االحتاد �ستايديوم" اخلا�ص
بنادي " مان�ش�سرت �سيتي" ،وهذا
ب�سبب عدم اتباعه قواعد
التباعد االجتماعي واقرتابه من
النجم اجلزائري ريا�ض حمرز
اللتقاط �صورة تذكارية معه
قبل لقاء "ليفربول" ،والغريب
يف الأمر �أن هذا املنا�صر طرد بعد
�أول يوم من توظيفه ،ورغم �أنه
كان يعلم عاقبة ت�صرفه مبا �أن
ال�سلطات االجنليزية ال تت�سامح
مع القوانني� ،إال �أنه رف�ض تفويت
فر�صة مالقاته بالنجم اجلزائري
حمرز مثلما ك�شفت عنه �صحيفة "
ذا �صن" االجنليزية.

صورة اليـوم

�صمم رواد مواقع التوا�صل االجتماعي �صورا للعديد من جنوم
املنتخب الوطني حاليا مع تغيري كامل ملالحمهم لتتطابق ب�شكل
تام مع مالمح العبي املنتخب الوطني للثمانينات ،حيث ن�شروا �صورا
رائعة لراي�س مبوحلي ،بن العمري ،باليلي وحمرز لو كانوا العبني
يف �صفوف منتخب  82الذي �شارك يف مونديال �إ�سبانيا ،وهي ال�صور
التي لقيت �إعجابا �شديدا من الأن�صار اجلزائريني الذين ن�شروها على
نطاق وا�سع ،معتربين �أن بن العمري وباليلي �أنيقان حتى وهما بـ "لوك"
الثمانينيات.

غواريوال" :العبو ليفربول
مل ي�شكرونا على املمر ال�شريف"

�أدىل املدرب اال�سباين " بيب غوارديوال" ،بت�صريح مثري عقب نهاية اللقاء الذي جمع ناديه
مان�ش�سرت �سيتي �أمام ليفربول� ،سهرة �أول �أم�س والذي �شهد �إقامة العبي "ال�سيتي" ممرا
�شرفيا لنظرائهم من " الليفر" قبل بداية اللقاء ،حيث �أكد �أن العبي ليفربول مروا مبا�شرة يف
املمر دون �أن يذكروا �أي عبارة �شكر �أو امتنان لأ�شباله ،وقال "غوارديوال" �أن �سبب امل�ستوى
ال�ضعيف الذي قدمه بطل الدوري االجنليزي قد يعود لإفراط زمالء "فان دايك" يف ال�شرب
خالل احتفالهم باللقب.

�أهه راك كبري

دوغاري":مي�سي طفل وعلى غريزمان �أن ي�صفعه"

ن�شر الدويل اجلزائري يو�سف عطال �صورة
قدمية له ،وهو يف �إحدى احل�ص�ص التدريبية
مع ناديه " ني�س" الغائب عنه منذ فرتة طويلة،
ب�سبب اال�صابة التي عانى منها وبعدها "
الكورونا" التي �أوقفت الدوري الفرن�سي،
و�أرفق عطال ال�صورة برموز �أبدى فيها �شعوره
مبلله ال�شديد من طول فرتة االبتعاد عن
امليادين.

تهجم الدويل الفرن�سي ال�سابق،
كري�ستوف دوغاري ب�شكل غريب على
النجم الأرجنتيني " ليونيل مي�سي"
حممال �إياه م�س�ؤولية تراجع م�ستوى
مواطنه غريزمان ،وو�صف دوغاري
مي�سي بالطفل ال�صغري الذي ال
يتعدى طوله  1.50مرت ولديه
ن�صف توحد وطلب من غريزمان
�أن يوجه له �صفعة على وجهه� ،إن
كانت هناك م�شكلة بينهما.

بالإجنليزيةHe is sick :
بالعـــربيــة� :إنــــــه مريـــــــ�ض
باجلزائرية :راهــــــو يخلـــّــــــــــــ�ص

ن�شر القائد ال�سابق للمنتخب الوطني ،كارل جماين� ،صورة احتفاله بالهدف
ال�شهري الذي �سجله امام املنتخب املايل �ضمن ت�صفيات ك�أ�س العامل 2014
والذي �أهدى به ثالث نقاط من ذهب لـ "اخل�ضر" ،يف �سباق الت�أهل �إىل
مونديال الربازيل ،وذكر جماين �أن هذا الهدف هو الأغلى يف م�سريته
الكروية ،كونه جاء حتت �أعني �أفراد عائلته الذين كانوا حا�ضرين يف ملعب
ت�شاكر لت�شجيعه.
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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تقنية "الفار" حرمته من هدف…

بن رحمة ي�ستهدف
يقربه من
فوزا ّ
ال�صعود املبا�شر

مـحــرز "ينتقم" من ليفـربــول
ويتح�سر على عـدم الت�سجيل
ّ

يبحث �سعيد بن رحمة،
رفقة ناديه برينتفورد،
عن انت�صار جديد
يقربه من املركز الثاين
الذي ي�صعد بهم مبا�شرة
نحو الدوري املمتاز ،عندما
ي�ست�ضيفون ويغان �أتليتيك م�ساء
الأوىل
اليوم �ضمن اجلولة  41من دوري الدرجة
الإجنليزية .ويتطلع رفقاء الدويل اجلزائري �إىل تذليل
فارق  5نقاط عن وي�ست بروميت�ش �ألبيون ،وهو ما يبدو
ممكنا يف ظل ت�ألق برينتفورد بح�صدهم  4انت�صارات متتالية
يف الدوري ،لكن املهمة حتتاج �إىل تعرث "وي�ست بروميت�ش"
�أي�ضا ،وهو ما ال يبدو م�ستحيال كون الأخري حقق انت�صارا
وحيدا منذ ا�ستئناف الدوري قبل � 3أ�سابيع ،علما �أن �إبن عني
متو�شنت مر�شح للمحافظة على مكانته الأ�سا�سية مثلما
جرت العادة.

تواجد ريا�ض حمرز خارج الت�شكيلة الأ�سا�سية لناديه مان�ش�سرت �سيتي ،خالل املواجهة
اخلا�صة التي جمعته بالغرمي ليفربول �أول �أم�س� ،ضمن املرحلة  32من الدوري الإجنليزي
املمتاز ،وهي اخلطوة املتوقعة نظرا ل�شكلية املباراة (ليفربول توج باللقب) وكذا م�شاركة
الدويل اجلزائري �أ�سا�سيا خالل  4مباريات متتالية ،ما دفعه املدرب بيب غوارديوال �إىل
�إراحته لأول مرة منذ اال�ستئناف .وعرف "ال�سيتيزن" كيف يكرمون ال�ضيف املدجج بكل
جنومه ،فبعد املمر ال�رشيف قبل املباراة والذي جاء تكرميا لتتويج "الريدز" باللقب،
�أحرز ا�شبال بيب غوارديوال رباعية نظيفة ،بينما وقع حمرز الهدف اخلام�س بقدمه يف
الوقت بدل ال�ضائع ،لكن احلكم عاد و�ألغاه بعد اللجوء �إىل تقنية الفيديو.

مراوغاته و�إبداعاته �صنعت احلدث

و�شارك حمرز بديال بداية من (د ،)56ليرتك ب�صمته وا�ضحة يف الأداء املتميز
لـ "ال�سيتيزن" ،حيث �صنع فر�صتني �سانحتني للت�سجيل ،وهو ذات العدد من
الفر�ص التي خلقها امل�رصي حممد �صالح رغم م�شاركته طيلة  90دقيقة .وتداول
رواد مواقع التوا�صل فيديوهات حمرز املتميزة �أمام الليفر ،بداية من انطالقته
التي �أنهاها يف ال�شباك خالل الوقت بدل ال�ضائع ،لوال �أن احلكم عاد �إىل لقطة
�سبقتها ،عرفت مل�س زميله فودن للكرة بيده دون �أن يتعمد ذلك ،ليقوم ب�إلغاء
الهدف ،كما تداولوا �أي�ضا املراوغة التي �أ�سقط خاللها الربازيلي فابينيو ،قبل
�أن ي�سدد كرة كادت تخادع احلار�س الربازيلي �ألي�سون.

غالم حبي�س مقاعد
البدالء يف بريغامو

حمرز" :كنت �أمتناها �أكرث من رباعية"

وكان حمرز ميني النف�س بالت�سجيل يف مرمى ليفربول ،بالنظر �إىل خ�صو�صية
املواجهة �أمام الفريق الذي حرمهم من لقب الدوري املمتاز ،وهو ما �أكده عرب من�شور �أطلقه
على �صفحته للتوا�صل يف موقع "تويرت" ،ت�ضمن يف فحواه "ا�ستفزازا" �رصيحا للغرمي ،وكتب
الدويل اجلزائري عقب �صافرة النهاية" :نتيجة كبرية حققناها �أمام ليفربول ،لكنني كنت �أريدها �أثقل
من �أربعة �أهداف".

غوارديوال" :حمرز يف حالة رائعة و�أراهن عليه الآن وغدا"

من جهة �أخرى ،كان غوارديوال قد �أثنى على حمرز قبل مواجهة ليفربول ،وهذا لدى حديثه عن ح�سم م�ستقبل الأملاين
لوروي �ساين الذي �سيغادر "ال�سيتيزن" ر�سميا �صوب بايرن ميونيخ ،حيث �أكد �أن وجود العب بكفاءة وم�ستوى الدويل
اجلزائري ،ف�ضال عن ال�شاب فيل فودين واجلناح ال�رسيع رحيم �ستريلينغ ،يجعله يف غنى عن �ضم بديل لـ �ساين ،الأمر الذي
ي�ؤكد �أن �أدوار الدويل اجلزائري �ستكون �أكرب خالل املو�سم القادم ،و�رصح التقني الإ�سباين يف ال�سباق" :منتلك العبني يف
حالة رائعة ،حمرز ،فودين و�ستريلينغ ميكنهم القيام باملطلوب� .أراهن عليهم ب�شدة خالل الفرتة املقبلة ،يف حني ال ي�سعنا
�إال �أن نتمنى كل التوفيق لـ �ساين خالل جتربته املقبلة".

ماندي مر�شح للبدء �أ�سا�سيا �أمام
�سيلتا فيغو

ثاين ظهور على التوايل
لـ بن خما�سة مع
ماالغا

ي خوين

نابويل يعر�ض �أونا�س يف �صفقة مبادلة جديدة
وروما غري متحم�س

ال يبدو ب�أن نابويل لديه �أي نية لالحتفاظ بخدمات الدويل اجلزائري
�أدم �أونا�س يف املو�سم املقبل ،وهو ما يُف�سر �إقدام املدير الريا�ضي للفريق
على عر�ض خدماته يف كل مرة من خالل �صفقات مبادلة ،حيث �سبق لـ
كري�ستيانو جيونتيويل عر�ضه على �إدارة لـيـل ،على �أمل االتفاق على
�صفقة النيجريي فيكتور �أو�سيمن ،قبل �أن ت�ؤكد ال�صحافة الإيطالية
ب�أنه عر�ض العبه اجلزائري كذلك على روما ،يف ظل مفاو�ضاته لأجل
اال�ستفادة من خدمات النجم الرتكي جينغيز �أوندر ،وح�سب �صحيفة
"كوريريي ديل ميزوجيورنو" ،ف�إن �إدارة روما غري متحم�سة على
الإطالق للفكرة وتريد عر�ضا ماليا فقط من �أجل التفريط يف خدمات
�أوندر .وذكرت �صحيفة "كوريريي ديلو �سبورت" من جهتها ،ب�أن نابويل
قدم عر�ضا جديدا لـ لـيـل من �أجل العبه النيجريي �أو�سيمن والعب
�آخر كذلك ،يتمثل يف عر�ض  50مليون �أورو ،بالإ�ضافة �إىل �أونا�س الذي
حدد "البارتينوباي" قيمته بـ 30مليونا.

املدير الريا�ضي لتورينو:
"ن�ضمن البقاء ثم نتفرغ لـ فار�س"

�أ�صر دافيد فاغناتي ،املدير الريا�ضي لنادي تورينو ،على جديته يف تخطيطه
للتعاقد مع الدويل اجلزائري حممد فار�س ،حيث �أنه خالف الأعراف و�صرح
علنا ب�أن ظهري �سبال يت�صدر �أولوياته ،لكنه �أرج�أ الأمر �إىل غاية �ضمان "التورو"
للبقاء يف "�سريي �أ" ،و�صرح فاغتاين ل�شبكة "�سكاي"" :يوجد العبون �أهتم به
و�أريدهم ،بالن�سبة لـ فار�س فهو العب جيد جدا ،لكن من الوا�ضح �أننا مطالبون
�أوال بجمع  40نقطة و�ضمان البقاء ،بعد ذلك �سنفتح امللفات التي تنتظرنا� .أكن
احرتاما كبريا لـ فار�س الذي �أعرفه جيدا" .من جهتها� ،أكدت �صحيفة "توتو
�سبورت" �أن تورينو جهز  7,5مليون �أورو ،من �أجل �ضمان توقيع فار�س لـ� 4سنوات
مقبلة ،علما �أن �سبب االهتمام ال�شديد يعود �إىل فاغناتي الذي كان ي�شتغل
مديرا ريا�ضيا ل�سبال وهو بذلك يعرف فار�س متام املعرفة.

مرغم يلتحق ر�سميا بـ نان�سي

�إلتحق ال�شاب الفرانكو جزائري مهدي مرغم ر�سميا بنادي نان�سي
النا�شط يف الدرجة الثانية الفرن�سية ،حيث �أعلن هذا الفريق م�ساء
�أم�س ،عن تعاقده مع �صاحب  22عاما ،على �شكل �إعارة ملو�سم ،قادما
من نادي غانغون ،وذلك بعدما ف�شل جنم �شاتورو الأ�سبق يف فر�ض
نف�سه يف ت�شكيلة غانغون خالل املو�سم احلايل رغم الآمال الكبرية
التي كانت تعقد عليه ،بالتايل �سيجد مرغم الفر�صة مع نان�سي لأجل
العودة من الباب الوا�سع وحتقيق �أهدافه امل�ستقبلية ،وبينها االلتحاق
يوما ما باملنتخب الوطني الأول.

بن نا�صر على موعد مع اختبار قوي اليوم �أمام الزيو

يحل ميالن �ضيفا على الزيو �سهرة اليوم ،يف اختبار �صعب جدا ،يف �إطار اجلولة الثالثني من الدوري
الإيطايل ،حيث ينزل رفقاء الدويل اجلزائري بن نا�صر �ضيوفا على و�صيف "الكالت�شيو" الذي يبحث عن
فوز يبقيه يف مالحقه املت�صدر جوفنتو�س� ،أما بن نا�صر وفريقه يبحثان عن جمع املزيد من النقاط على
�أمل خطف مركز م�ؤهل �إىل م�سابقة "�أوروبا ليغ" يف املو�سم املقبل ،بينما �ستكون فر�صة مواتية للدويل
اجلزائري حتى ي�ؤكد علو كعبه �أمام واحد من الأندية القوية يف �إيطاليا هذا املو�سم ،علما �أن بن نا�صر
�شارك يف كامل �أطوار املواجهة الأخرية �أمام �سبال والتي عاد فيها ميالن بتعادل �صعب جدا �أمام متذيل
الرتتيب.

"فران�س فوتبال" ت�شيد به

من جانب �آخر� ،أطنبت جملة "فران�س فوتبال" يف الإ�شادة بـ بن نا�صر ،حيث ا�ستعر�ضت عرب تقرير
لها ن�شرته يف موقعها االلكرتوين� ،أرقام جنم ميالن هذا املو�سم وت�أثريه الكبري على نتائج الفريق،
و�أرفقت ذلك بت�صريحات �صحفي متخ�ص�ص يف الكرة الإيطالية ،ي�أتي ذلك يف ظل االهتمام القوي لنادي
باري�س �سان جرمان بالتعاقد مع �صاحب  22عاما رغم منح الالعب نف�سه الأولوية للبقاء ملو�سم �آخر مع
"الرو�سونريي" لأجل الت�ألق والربوز ب�شكل �أكرب .ويعمل بن نا�صر حاليا على �إنهاء املو�سم بقوة مع ميالن ،قبل
التفكري يف م�ستقبله املو�سم املقبل وبالت�أكيد ف�إن الأندية الكبرية املهتمة بخدماته لن تبقى مكتوفة الأيدي
و�ستحاول �إقناع �إدارة ميالن بالتفريط يف خدمات جنمها.

ظل الدويل اجلزائري
فوزي غالم حبي�س
مقاعد البدالء طيلة
�أطوار املباراة التي
جمعت ناديه نابويل
وم�ست�ضيفه �أتاالنتا
وذلك بعدما ف�ضل الطاقم
الفني لـ"البارتينوباي"
موا�صلة االعتماد على
�أطوار
الربتغايل ماريو روي ،ويف ظل �سري
املواجهة التي انقاد فيها نابويل للخ�سارة بثنائية نظيفة ،مل
يجد املدرب جينارو غاتوزو �أي فر�صة من �أجل الزج بالظهري
الأي�سر اجلزائري يف موقعة بريغامو ،غري �أن غالم ي�أمل
نيل فر�صته كاملة يف القمة �أمام روما غدا ،خا�صة �أن نابويل
ابتعد �أكرث عن حلم االلتحاق ب�أحد املراكز الأربعة الأوىل
للت�أهل �إىل رابطة �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،وكان �صاحب
 29عاما قد �شارك بديال يف لقاءين على التوايل �أمام هيال�س
فريونا و�سبال ،بعد ا�ستئناف املناف�سات التي توقفت لفرتة
طويلة ب�سبب انت�شار فريو�س كورونا.

يراقب الإعالم الإ�سباين بكثري من االهتمام
و�ضعية عي�سى ماندي ،قبل املواجهة التي
�ستجمع ناديه ريال بيتي�س مب�ست�ضيفه
�سيلتا فيغو م�ساء اليوم� ،ضمن املرحلة
 34من الليغا الإ�سبانية ،حيث �أن الدويل
اجلزائري ر�شح بقوة للعودة �أ�سا�سيا بعد
�أن مت التخلي عنه بكيفية مبهمة خالل
اجلولة الفارطة �أمام ليفانتي ،وهو ما كبد
الفريق هزمية كبرية بواقع رباعية مقابل
هدفني� .صحيفة "�إ�ستاديو
ديبورتيفو" ،ال�صادرة يف
مدينة �إ�شبيلية� ،أكدت
�أن ماندي �سيكون
يف املحور الثالثي
�إىل جانب بارترا
و�سيدين ،لكن يف حال
عدم حدوث ذلك،
فالأمر ي�شري حتما
�إىل وجود م�شكلة
بني الدويل اجلزائري
و�إدارة ناديه ،على
خلفية تعرث مفاو�ضات
متديد عقده.

�سجل حممد بن خما�سة
ظهوره الثاين على
التوايل مع نادي ماالغا،
حيث ب�صم على ح�ضوره
بديال طيلة �شوط يف
مباراة رايو فايكانو التي
عاد فيها النادي الأندل�سي
بالتعادل ال�سلبي من خارج
ذلك بديال
دياره ،و�شارك الدويل اجلزائري قبل
ملدة  11دقيقة يف مواجهة جريونا ،قبل �أن مينحه الطاقم
الفني فر�صة جديدة ،على �أمل �أن ينجح يف �إقناع اجلميع
بقدرته على موا�صلة مغامرته يف �إ�سبانيا ،وغاب بن خما�سة
عن  11مباراة على التوايل ،لأ�سباب فنية ،حيث �ض ّيع ثقة
الطاقم الفني منذ تعيني �سريجيو بيلي�سري مدربا جديدا،
علما �أن �صفقة انتقاله �إىل ماالغا خلفت الكثري من اجلدل،
خا�صة �أن بع�ض الأطراف حاولت ت�شويه �صورته بت�أكيد
�أن الإدارة القطرية كانت وراء ا�ستقدامه دون �إ�ست�شارة
املدرب ال�سابق.

بوكا�سي" :كلمات
بلما�ضي جعلتني
�أحلم بقمي�ص
املنتخب"

�أكد مهدي
بوكا�سي،
و�سط ميدان
نادي ت�شرينو مو
البلغاري ،تطلعه
للتواجد �ضمن �صفوف
املنتخب الوطني
يوما ما ،وال�سبب
عائد ح�سبه
�إىل خطاب الناخب الوطني جمال
بلما�ضي ،الذي فتح املجال �أمام
جميع الالعبني دون ا�ستثناء �إىل
التطلع حلمل قمي�ص "اخل�ضر"،
و�صرح �إبن �سيدي بلعبا�س
الذي مر ب�أكادميية بارادو
قبل التحاقه مبركز
تكوين نادي �شارلوروا
البلجيكي �سنة
�" :2011أكرب
�أحالمي هو
متثيل املنتخب
الوطني ،لقد
ت�شجعت
كثريا
لتحقيق ذلك
ب�سبب خطاب
الناخب الوطني
بلما�ضي ،مثلي مثل
جميع الالعبني� ،سمعت
�أنه �سي�ستدعي كل من
ي�ستحق الدعوة .هو مدرب
رائع� ،س�أعمل بكل جد حتى �أكون
الالعب الذي يريده �ضمن املنتخب".
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مولودية الجزائر

أدى موسما استثنائيا في سكيكدة …

حداد يتفق مع �أملا�س على  140مليون �شهريا وي�شرتط ت�سبيق � 4أ�شهر
بعدما تفاو�ض رئي�س جمل�س �إدارة مولودية اجلزائر ،عبد النا�رص �أملا�س ،قبل
�أيام مع و�سط ميدان وفاق �سطيف زكرياء دراوي ،كان املوعد �أول �أم�س اخلمي�س مع
تفاو�ضه مع العب ثان ،يتعلق الأمر مبعاذ حداد ،الذي ين�شط يف حمور الدفاع ولعب
مو�سما ا�ستثنائيا مع �شبيبة �سكيكدة التي تناف�س على ال�صعود �إىل الرابطة املحرتفة
الأوىل ،كما يعرف املدرب نغيز هذا الالعب ابن مدينة القل و�أعطى للإدارة ال�ضوء
الأخ�رض للتعاقد معه ،مادام �أن الت�شكيلة يف حاجة �إىل تدعيم يف حمور الدفاع بعد
رحيل عزي و�شافعي.

العقد �أو يف اجلانب املايل ،حيث اقرتح �أملا�س عقدا ملدة ثالث �سنوات ،مبا �أن الالعب
�شاب والفريق يريد اال�ستثمار يف خدماته ،على غرار ما حدث مع حممد مرواين املو�سم
املن�رصم� ،أما يف الأجرة ال�شهرية ،فقد اتفق الطرفني على راتب بـ  140مليون �سنتيم
�شهريا ورغم �أن الالعب ك�شف مل�س�ؤويل املولودية �أنه تلقى عدة عرو�ض �أهمها من
�شباب بلوزداد ،ف�إنه منح املولودية الأولوية ومتنى �أن يتو�صل �إىل اتفاق نهائي
حول كل حيثيات العقد.

الالعب ا�شرتط ت�سبيقا
بـ � 4أ�شهر و�أملا�س يتحفظ

نغيز ز ّكاه لدى الإدارة والالعب يف نهاية عقده

وح�سب ما بلغ "اله ّداف" من م�صادرها اخلا�صة /ف�إن نبيل نغيز وبعدما اقرتح
عليه �أحد �أع�ضاء جلنة االنتدابات ا�سم معاذ حداد منح موافقته ،لأنه يعرف م�ستواه و
يرى فيه كل املوا�صفات التي يريدها يف الالعبني امل�ستقدمني ،ف�إ�ضافة �إىل �إمكانات
الالعب الفنية والبدنية العالية وكونه العبا من�ضبطا ،ف�إنه يبلغ من العمر � 23سنة و
يعد مب�ستقبل كبري ،كما �سيكون حرا من كل االلتزامات مع �شبيبة �سكيكدة يف نهاية
املو�سم اجلاري ،ما ي�س ّهل مهمة الإدارة يف انتدابه.

�أملا�س ولعزيزي تفاو�ضا معه يف �ضواحي العا�صمة

وح�سب ذات امل�صادر وبعدما منح نغيز موافقته النتداب معاذ حداد ،ات�صل
املن�سق لعزيزي بالالعب وطلب منه التنقل �إىل العا�صمة للتفاو�ض ،وهو ما حدث
ّ
ع�شية �أول �أم�س اخلمي�س� ،أين التقى حداد بكل من �أملا�س ولعزيزي يف �أحد �ضواحي
حتم�سا لاللتحاق
العا�صمة وجرت عملية املفاو�ضات ،مادام �أن الالعب �أبدة ّ
ي�رشفه كثريا اللعب
مبولودية اجلزائر ،كما �أكد خالل لقائه ب�أملا�س و لعزيزي� ،أنه ّ
يف "العميد" لأنه العب طموح ويريد الربوز �أكرث والتتويج بالألقاب ،متمنيا يف
الوقت نف�سه �أن يحقق ال�صعود مع فريقه �شبيبة �سكيكدة ،ثم يغادر من الباب
الوا�سع ،مبا �أنه يف نهاية عقده.

اتفاق على عقد بـ � 3سنوات
و�أجرة بـ  140مليون �شهريا

عملية املفاو�ضات �سارت يف ظروف طبيعية ومل يحدث اختالف بخ�صو�ص مدة

عبد الالوي مي�ضي مو�سمني
وا�صل رئي�س جمل�س الإدارة ،عبد النا�صر �أملا�س ،عملية ربط
الالعبني ال�شبان بعقود متو�سطة املدى ،فبعدما مت ربط بالثالثي
يعقوبي ،بن يحي و بوكمبو�ش بعقود ،جاء الدور �أول �أم�س اخلمي�س
على �أربعة العبني �آخرين من فئتي �أقل من  19و� 21سنة ،حيث
�أبرمت الإدارة ر�سميا عقودا احرتافية لكل من مهاجم الرديف
زكرياء عبد الالوي الذي �أم�ضى مو�سمني والعبي فريق �أقل من
� 19سنة ح�سام الن�ش ،توفيق بو�صيدة (كوكي) ورم�ضان بن كوينت
الذين و ّقعوا لثالث �سنوات ،كما �ستتوا�صل العملية مع العبني �آخرين
حققوا الإجماع بني التقنيني على �أنهم يتمتعون مب�ؤهالت عالية.

عدد املتعاقدين و�صل �إىل �سبعة

بعد توقيع الرباعي عبد الالوي ،الن�ش ،بن كوينت وبو�صيدة على
عقد احرتايف �أول �أم�س اخلمي�س ،و�صل عدد الالعبني ال�شبان الذين
�أبرمت معهم الإدارة عقودا �إىل �سبعة العبني �شبان� ،إذ كانت البداية
يوم الأربعاء املن�صرم مع الثالثي يعقوبي ،بن يحي وبوكمبو�ش،
يف انتظار �أ�سماء �أخرى ،على غرار رحماين،عبد اللطيف رم�ضان،
�أوكال ،رحيم مراد ،لويزيني� ،سرير� ،شر�شور والعبني �آخرين،
يرتقب �أن مت�ضي لهم الإدارة عقودا احرتافية يف الأيام القليلة
املقبلة ،مثلما هناك احتمال ،لأن ت�ضاف �أ�سماء �أخرى باقرتاح من
مدربي الفئات ال�صغرى.

عبد الالوي �أم�ضى على �إجازة �أكابر

على خالف ح�سام الن�ش ،توفيق بو�صيدة ،يعقوبي ،بوكمبو�ش،
بن يحي ورم�ضان بن كوينت الذين �سيكونون حتت ت�صرف الفريق
الرديف املو�سم القادم ح�سب �سنهم ،ف�إن املهاجم عبد الالوي �أم�ضى
�إجازة �أكابر ،ذلك �أن هداف الفريق الرديف الذي كان حمل اهتمام
امللعب التون�سي لعب هذا املو�سم �آخر �سنة يف فريق �أقل من � 21سنة،
على �أن يكون املو�سم املقبل �سنة �أوىل �أكابر( من مواليد  20مار�س
 ،)1999لذا فقد �أم�ضى الالعب مدة مو�سمني لهذا ال�سبب بقرار من
يرقى ر�سميا املو�سم
الإدارة و�أ�صبح �أول العب من رديف املولودية ّ
املقبل �إىل الأكابر ب�شكل نهائي يف تعداد املدرب نبيل نغيز.

نغيز منح ال�ضوء الأول للتعاقد معه

تعاقد الإدارة مع عبد الالوي الذي �أ�صبح ب�شكل نهائي يف تعداد
�أكابر "العميد" كان بتزكية من املدرب نبيل نغيز الذي �أعطى ال�ضوء
الأخ�ضر للإدارة للتعاقد معه ،ذلك �أن زاكو كما يحلو للأن�صار
ماداته �أظهر �إمكانيات فنية كبرية يف الفئات ال�شبانية� ،آخرها هذا
املو�سم يف الفريق الرديف ،كما �سجل عدة �أهداف و قدّ م كرات
حا�سمة �إىل زمالئه ،واعدا بتفجري طاقاته يف �أكابر املولودية ومنح
الإ�ضافة للخط الأمامي.

عبد الالوي" :مند قاع وا�ش عندي ونفرح
الأن�صار"

وعرب عبد الالوي عن �سعادته بعد توقيعه على

النقطة التي � ّأجل الطرفني احل�سم فيها �إىل ال�ساعات القليلة القادمة،
هو ا�شرتاط الالعب ح�صوله على ت�سبيق �أربعة �أ�شهر ،مثلما اقرتحه عليه
م�س�ؤولو �شباب بلوزداد قبل الإم�ضاء على العقد ،ما حتفظ عليه �أملا�س،
معتربا منح العب ت�سبيق ب�أربعة �أ�شهر �شيء كثري ،كما يريد عبد النا�رص
�أملا�س ا�ست�شارة م�س�ؤويل "�سوناطراك" و �أع�ضاء جمل�س الإدارة بخ�صو�ص
منح الت�سبيق املايل للم�ستقدمني ،قبل �أن يرد على �رشط حداد يف ال�ساعات
القليلة القادمة.

الإدارة قد تراجع قرار عدم منح الت�سبيق املايل

قرر عدم منح ت�سبيق مايل لالعبني
كان جمل�س الإدارة يف وقت �سابق ،قد ّ
اجلدد ،لكن هذا اقرار قد تتم مراجعته ح�سب م�صدر م�س�ؤول يف املولودية ،طاملا
�أن كل الالعبني اجلدد يكون لهم نف�س ال�رشط وهناك فرق �أخرى ت�سعى لإقناع
الالعبني امل�ستهدفني بالت�سبيق املايل ،ما يف�سرّ رغبة �أملا�س يف ا�ست�شارة م�ساعديه
قبل اتخاذ �أي قرار يف هذا ال�ش�أن.

�أملا�س يريد املرور �إىل ال�سرعة الق�صوى
يف اال�ستقدامات

وجتلى بو�ضوح �أن رئي�س جمل�س الإدارة يريد املرور �إىل ال�رسعة الق�صوى يف
عملية اال�ستقدامات ،بعدما عبرّ عن عدم ر�ضاه بنتائج خلية اال�ستقدامات حتى
الآن و حدوث خالفات بني �أع�ضائها ،فبعدما تفاو�ض قبل �أيام مع زكرياء دراوي،

ب.ر�شيد

نغيز ي�شرتط احلفاظ على "الكوادر" للعب رابطة �أبطال �إفريقيا
كان املوعد �أول �أم�س اخلمي�س مع انعقاد اجتماع
و�صف بالهام بني امل�س�ؤول الأول على الطاقم الفني
ورئي�س جمل�س الإدارة �أملا�س وع�ضو جمل�س الإدارة
املن�سق طارق لعزيزي ،حيث كانت
با�شطا بح�ضور
ّ
الفر�صة يف هذا االجتماع لدرا�سة و�ضعية الفريق من
جميع النواحي ،بو�ضع خارطة الطريق ملخططني الأول
يف حال ا�ستئناف البطولة و الثاين يف حال توقيفها
ر�سميا ،كما حتدث املجتمعون حول عدد الالعبني
ال�شبان الذين يفرت�ض ترقيتهم �إىل الفريق الأول ،خا�صة
و�أن الإدارة ت�سعى �إىل منح الفر�صة لالعبني ال�شبان
املت�ألقني يف الفريق الرديف ،حت�ضريا لتطبيق �سيا�سة
جديدة يف النادي ت�سمح للفريق من االعتماد م�ستقبال
على خزانه.

�أملا�س ي�ؤكد على مراجعة �أجور
جابو ،ربيعي وميباراكو

يف بداية هذا االجتماع الذي جرى يف �أحد مقرات
�رشكة "�سوناطراك" يف دايل �إبراهيم ،تناول عبد النا�رص
�أملا�س ،الكلمة لكي ي�ؤكد �إىل نغيز �أن الإدارة مرغمة على
تر�شيد النفقات و ال�سيا�سة �ستتغري املو�سم املقبل ،كما
�أ�ضاف �أن الفريق لن ي�ستقدم العبني ب�أموال كبرية و
�سرياجع �أجرة بع�ض الالعبني بداية من يوم الإثنني
القادم وذكر �أ�سماء جابو ،ربيعي وميباراكو التي يرى
�أنها مرتفعة وال تتالءم مع ميزانية النادي ،رغم �أن

الالعبني ميلكون عقدا يحفظ لهم كل حقوقهم ،كما
يف�ضل �أن متنح الفر�صة �إىل الالعبني ال�شبان مع القيام
ّ
با�ستقدامات عقالنية ح�سب ميزانية النادي.

�ستة العبني على الأقل
�سي�سرحون
ّ

بعد ذلك ،حتدث نغيز
عن التعداد ورف�ض
الك�شف حاليا عن قائمة
امل�رسحني ،مادام �أن
ّ
البطولة مل تنته وقد
ت�ست�أنف يف �أي حلظة،
لكن باملقابل �أكد �أنه
لن يكون يف حاجة
غلى خدمات �ستة
العبني على الأقل ممن
مل يظهروا �أ�شياء كثرية
هذا املو�سم منهم من هم
يف ناهية عقدهم منهم من ال
يزالون مرتبطني بعقد ،كما �أن الطاقم
الفني و الإدارة اتفقوا على عدم �ضبط قائمة
امل�رسحي حتى االنتهاء من عملية اال�ستقدامات ،خا�صة
ّ
و�أن الأ�سابيع القادمة قد تعرف م�ستجدات بخ�صو�ص
عرو�ض ت�صل بع�ض الالعبني من خارج الوطن وحتى

من �أولئك الذين مل تتو�صل معهم الإدارة �إىل اتفاق حول
ال�شق املايل.

نغيز ا�شرتط االحتفاظ بـ ح�شود،
بوردمي ودرارجة

يف �سياق احلديث عن ترقية
الالعبني ال�شبان� ،أكد نبيل نغيز
يف ذات االجتماع ح�سب
م�صادرنا� ،أنه �شيء جميل
�أن متنح الفر�صة �إىل بع�ض
الالعبني ال�شبان ،لكن لي�س
ب�إحداث تغري جذري على
التعداد و ت�شبيب الفريق
بن�سبة كبرية جدا ،كما
�أكد على �رضورة تواجد 22
العبا بخربة وم�ستوى مقبول
من �صنف الأكابر ،خا�صة
�إذا �شاركت املولودية يف رابطة
�أبطال �إفريقيا ،مع ترقية �أربعة �أو
خم�سة العبني من ال�شبان ،م�ضيفا �أنه
من م�صلحة الفريق االحتفاظ بـ « الكوادر" ح�شود،
بوردمي درارجة الذين �سيكونون يف نهاية عقدهم يف
املولودية.
ب.ر�شيد

�أملــا�س":ربـطـنا �شـــبـاننا بعــقــود خـوفا مـن فقــدانــهم"
�صرح �أملا�س حول العملية التي انطلق فيها ب�إبرام عقودا لالعبني ال�شبان يقول":
هدفنا هو �أن تظهر �سيا�سة التكوين يف املولودية يف امليدان وت�شجيع الالعبني ال�شبان،
كما �أنه كان من املفرو�ض �أن تكون عملية ربط الالعبني بعقود قبل اليوم ،لأن
كل الفرق لديها تقنيون خمت�صون يف اقتناء وا�ستقدام املواهب ال�شابة،
لذا وخوفا من فقدان العبينا ال�شبان الذين �صرفت عليهم ال�شركة
�أمواال لتكوينهم قمنا بهذه املبادرة ،حيث اخرتنا بع�ض الالعبني
كمن تتوفر فيهما الكفاءات واملوا�صفات ،بعد ا�ست�شارة
التقنيني وربطناهم بعقود حتى يكونون ملكا للمولودية وهم
�أي�ضا يكونون مرتاحني ذهنيا ».

"�سن�ستثمر يف �شباننا بدل جلب
العبني ب�أموال باهظة»

العقد يف مولودية اجلزائر وقال ب�صريح
يف نف�س ال�سياق ،وا�صل �أملا�س" :العملية
العبارة�" :أنا م�سرور بتوقيعي على
متوا�صلة والأمور ال تتوقف هنا،
عقد احرتايف يف مولودية
لأن هدفنا �أن نرى يف امل�ستقبل
اجلزائر ،حققت بذلك حلم
ثالثة �أو �أربعة العبني من
الرديف ي�صعدون �إىل
الطفولة� ،ضيت يف الفريق
الفريق الأول ،هدفنا
خم�س �سنوات يف الفئات
هو التكوين واال�ستثمار
ال�شبانية ،لت�أتي
بعد مـــــريزيــــق الذي �أم�ضى يف �شباب بلوزداد عقدا خلم�س
يف �شباننا وكلما نكت�شف
الفر�صة الآن للربهنة
موهبة والعب �شاب متميز
�سنوات ،ي�سري �صانع �ألعاب رديف مولودية اجلزائر علي �صحراوي
على �إمكاناتي يف
نربطه بعقد بدل جلب
على نف�س اخلطى وبن�سبة كبرية �سيعود �إىل فريقه ال�سابق وفاق
الفريق الأول
العبني ب�أموال باهظة و�أنا واثق
�سطيف ،ذلك �أن ابن مدينة العلمة الذي ال يربطه عقدا مع املولودية يكون
و�أعد الأن�صار
من �أن الطاقم الفني �سيعطي الفر�صة
الفريق
مع
اللعب
فر�صة
مبنحه
الكوكي
الوفاق
مدرب
من
وعودا
تلقى
قد
ب�أنني "مند قاع
لبع�ض ال�شبان املو�سم القادم".

علي
�صحراوي يف طريقه
للعودة �إىل �سطيف

وا�ش عندي
ونفرحهم" ،كما
�أطلب من كل
�شبان املولودية
العمل واالجتهاد
لتحقيق طموح
ال�صعود �إىل
الفريق الأول".
ب.ر�شيد

جاء الدور على حداد رغبة منه يف خطف املوافقة النهائية لثالثة �أو �أربعة العبني
على الأقل ،قبل التوقيع لهم مبا�رشة �إذا �أعلنت "الفاف" توقيف املناف�سة ر�سميا.

الأول ،ما جعله مينح موافقته للإم�ضاء يف الوفاق يف ال�ساعات القليلة القادمة.

خمازين ينتظر القرار كتابيا قبل الرد

ينتظر حممد خمازين القرار الكتابي من جمل�س �إدارة املولودية ،على قرار حتويله
�إىل تدريب الفريق الرديف و يحتفظ بنف�س الأجرة ال�شهرية ،بدال من بقائه
يقرر بعد �إن كان
مديرا فنيا للفئات ال�صغرى قبل �أن يرد كتابيا ،كما �أن خمازين مل ّ
�سيوافق على تدريب الفريق الرديف �أو ي�ستقيل �أو عدم قبول �أي قرار ماعدا
البقاء كمدير فني لل�شبان ،مادام �أنه �أم�ضى قبل �سنتني على عقد لثالث �سنوات
كمدير فني للفئات ال�شبانية ولي�س �أي مهمة �أخرى.

"�صعب جدا على جميع
الفرق تطبيق التدابري
الوقائية"

يف ر�أيه عن قرار "الفاف" با�ستكمال
املناف�سة بعد رفع احلجري ال�صحي �صرح
رئي�س جمل�س �إدارة املولودية" :نحرتم
قرار املكتب الفيدرايل وهو لي�س قرار
جديدا و قلت حينها �أن هذا القرار و�ضع

حدا للت�أويالت ،بعدها ا�ستدعينا من الرابطة ،حيث �أعطى كل فريق ر�أيه و �أظن �أن
هناك �إجماع بني الفرق �أن ا�ستمرار املناف�سة يف الظروف احلالية واحرتام التدابري
االحرتازية �صعب جدا ،تطبيق التدابري الوقائية �صعب و �أين هو امللعب الذي
ميلك غرفتني لتغيري املالب�س لتطبيق التباعد اجل�سدي ويف اللقاء
ي�ستفيد كل فريق من مقعدين لالحتياطيني ويف الإقامة يجب منح
غرفة لكل العب و حافلتني لتنقل الفريق بدل واحدة ،لذا فال
نكذب على �أنف�سنا وتطبيق هذه ال�شروط �صعب جدا على
جميع الفريق".

"لو يرفع احلجر نهاية جويلية،
�سننهي البطولة يف �أكتوبر
�أو نوفمرب"

يف ذات ال�سياق ،قال �أملا�س" :ال يعرف �أي �أحد تاريخ
رفع احلجر ال�صحي ،نرى ت�صاعد الإ�صابات بالفريو�س
و ندعو اهلل �أن يرفع عنا هذا الوباء ،كما نفرت�ض �أن
املناف�سة �ست�ستمر و يرفع احلجر يف نهاية جويلية ماهو
الوقت الذي �سيمنح لالعبني للتح�ضري بعد �أربعة �أ�شهر
من التوقف ،ففي هذه احلالة ننتظر �شهر �أكتوبر �أو نوفمرب
لنهاية املو�سم ولهذا قلت ب�أنه من الأح�سن توقيف البطولة
ون�ضحي مبو�سم بدل ت�ضييع مو�سمني ،رغم �أنه من الناحية
ّ
الريا�ضية فريقي ميلك حظوظا كبرية يف البطولة ،مبا �أنه تنق�صنا
ت�سع لقاءات و الرزنامة يف �صاحلة بلعب عدة لقاءات يف ملعبنا ،لكن البد �أن
نغ ّلب ال�صالح العام".

" 15العبا �أم�ضوا على تعهد تخفي�ض الأجور
و�سن�ستكمل التعداد"

�أما يف ق�ضية تخفي�ض �أجور الالعبني �أجاب �أملا�س" :طرحنا م�شكل �أجور الالعبني يف
احلجر ال�صحي ،كما �أن تعليمات "الفيفا" و"الفاف" ت�شدّ د على �ضرورة االتفاق الفردي
مع كل العب قبل التوقيع على تعهد بتخفي�ض الأجرة �إىل  50باملائة واحلمد هلل �أننا
لقينا جتاوبا من الالعبني الذين تفهموا الو�ضعية ،حيث ا�ستدعينا الالعبني لهذا
الغر�ض و�أم�ضى  15العبا على التعهد� ،أما البقية فقد تعذر عليهم احل�ضور لبعدهم
عن العا�صمة ،لكنهم �سيلتحقون و�سيم�ضون تدريجيا على التعهد حتى ن�ستكمل كل
التعداد".

ب.ر�شيد
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شبيبــــة القبائـــل

الإدارة تنفي �شائعة مقاي�ضة حمرون بـ ثابتي وتفكر يف ا�سرتجاع يددان
ا�ضطرت �إدارة �شبيبة القبائل ،يف ظل الأخبار املغلوطة التي يتداولها البع�ض،
للخروج عن �صمتها وو�ضع حد لكل ال�شائعات� ،إذ وبعد نفي م�صدر م�س�ؤول يف
�إدارة النادي لـ "الهداف" �إ�شاعة ا�ستهداف حار�س مرمى �إحتاد العا�صمة حممد �أمني
زمامو�ش ،وجدت الإدارة نف�سها جمربة يف ال�ساعات القليلة املا�ضية على ن�رش بيان،
فندت فيه كل ما قيل ب�ش�أن احتمال �إجراء �صفقة مقاي�ضة بينها وبني �إدارة �شباب
بلوزداد بخ�صو�ص الالعبني رزقي حمرون والعربي ثابتي.

�أكدت �أنها ال تفكر �إطالقا يف املقاي�ضة

و�أ�ضافت �إدارة �شبيبة القبائل يف البيان الذي ن�رشته عرب ح�سابها الر�سمي يف
"تويرت"� ،أن كل ما قيل ب�ش�أن االتفاق مع �إدارة �شباب بلوزداد على مقاي�ضة مهاجم
الفريق رزقي حمرون ب�صانع �ألعاب ال�شباب العربي ثابتي غري �صحيح �إطالقا ،مبا �أن
القائمني على �ش�ؤون الفريق مل يناق�شوا هذا املو�ضوع متاما ،للعديد من االعتبارات
املو�ضوعية ،املتعلقة بالت�صور العام لت�شكيلة املو�سم الكروي املقبل ،ف�ضال عن
عدم ا�ستناد مروجي اال�شاعة  -ح�سب ما جاء يف البيان  -لأي م�صدر ر�سمي مينح
املعلومة امل�صداقية الالزمة.

م�صرة على الإ�ستقرار وعدم التفريط يف الركائز

وجاء تفنيد الإدارة ل�شائعة مقاي�ضة حمرون بثابتي ،من باب توجهها القائم ،على
�رضورة احلفاظ على ا�ستقرار الت�شكيلة وعدم التفريط �إطالقا يف �أي ركيزة �أ�سا�سية
يف الفريق وب�صفة خا�صة رزقي حمرون ،الذي كانت قد ف�صلت يف م�ستقبله بالت�أكيد
�أن �صاحب الـ  24عاما غري قابل للتحويل �إطالقا� ،ش�أنه زميله يف الهجوم ر�ضا بن
�سايح وحار�س مرمى الفريق �أ�سامة بن بوط ،وجاء ذلك مبثابة رد من الإدارة على كل
الأنباء املتعلقة ب�ش�أن رغبة بع�ض الفرق يف ا�ستهداف ركائز ال�شبيبة.

حمرون ميلك عرو�ضا ،لكنه مينح ال�شبيبة الأولوية

ويبقى الأمر الآخر الذي يتعني على ع�شاق ال�شبيبة معرفته� ،أن املهاجم رزقي
حمرون ورغم تواجده �ضمن اهتمامات العديد من الفرق املحلية� ،إال �أنه �أكد يف
ت�رصيحات �سابقة �أن فكرة مغادرة ال�شبيبة مل تخطر على باله ،خ�صو�صا يف ظل
ارتباطه بعقد ملو�سم �آخر مع الفريق ،ما يجعل م�صريه بيد الإدارة ،ف�ضال عن ت�أكيده
�أي�ضا يف العديد من املنا�سبات �أنه مينح ال�شبيبة الأولية على بقية الأندية املحلية،
خا�صة �أن الأمر يتعلق بفريق القلب الذي منحه فر�صة الربوز و�صنع ا�سم لنف�سه.

مالل �سي�ستدعيه قريبا لإقناعه بتمديد عقده

ومبا �أن عقد حمرون ينتهي يف �صائفة  ،2021ف�إن �إدارة �شبيبة القبائل تعتزم
ا�ستدعاءه للجلو�س �إىل طاولة املفاو�ضات من �أجل اقناعه بالتمديد� ،إذ ي�أمل الرئي�س
�رشيف مالل النجاح يف ذلك ،مع منح الالعب �ضمانات بت�سهيل احرتافه يف حال
تلقيه عر�ض �أجنبي حمرتم� ،إذ ي�أمل الرجل الأول يف ال�شبيبة حت�سني بع�ض بنود عقد
حمرون ق�صد اقناعه بالتمديد على الأقل ملو�سمني �إ�ضافيني� ،ش�أنه �ش�أن بقية ركائز
الفريق الذين ترغب �إدارة ال�شبيبة االحتفاظ بهم ملوا�سم �أخرى.

حديث عن عودة يددان �إىل الفريق

و�إذا كانت �إدارة �شبيبة القبائل قد ح�سمت الأمور ب�ش�أن اجلدل الإعالمي القائم
حول م�ستقبل املهاجم رزقي حمرون ،ف�إنها من جهة �أخرى توا�صل التحرك يف كل

االجتاهات ل�ضمان التعاقد مع العبني ميلكون املوا�صفات التي يريدها املدرب
الزلفاين� ،إذ ك�شفت م�صادرنا �أنها تناق�ش �إمكانية �إعادة املهاجم ال�سابق للفريق
واحلايل لإحتاد بني دوالة بلقا�سم يددان� ،إذ يدور حديث عن �إمكانية �إعادة الالعب
�إىل �صفوف ال�شبيبة التي تدرج عرب جميع �أ�صنافها.

ي�صنع احلدث مع بني دوالة

ويعترب بلقا�سم يددان من �أبناء املنطقة ومن خريجي مدر�سة �شبيبة القبائل التي
لعب ملختلف �أ�صنافها ال�صغرى ،قبل �أن يقع �ضحية ل�سيا�سة الإدارة ال�سابقة التي
كانت تفرط يف �شبان الفريق بكل �سهولة� ،إذ مل تتوان يف اال�ستغناء عن خدماته رغم
كل ما ك�شفه حينها من �إمكانات ت�ؤهله لاللتحاق بالفريق الأول ،لي�ضطر بعد ت�رسيحه
لاللتحاق بفريق �شباب بوغني النا�شط يف الأق�سام ال�سلفى ،قبل �أن يلتحق ب�صفوف

طالب باحل�صول على  360مليون �سنتم…

الإدارة ت�شرع يف �إجراءات الدفاع
عن الفريق يف ق�ضية مو�سوين

قررت �إدارة �شبيبة القبائل طرق �أبواب العدالة يف ق�ضية املهاجم ال�سابق
للفريق فوزي مو�سوين ،الذي كاد يت�سبب يف جتميد ح�ساب البنكي
للفريق ،بعدما �صدر قرار من املحكمة يق�ضي بحقه يف اال�ستفادة من
ثالثة رواتب �شهرية بقيمة  360مليون �سنتيم� ،إذ قررت (�إدارة ال�شبيبة)
اال�ستئناف يف احلكم والنق�ض فيه من خالل تكليف حمام للدفاع عن
حقوق الفريق ،باعتبار �أن الالعب ال�سابق يطالب باحل�صول ح�سبها على
الأموال دون ا�ستحقاق .وتعود تلك امل�ستحقات �إىل حقوق الت�أمني ملا كان
العبا يف الفريق و�أي�ضا بعمله كمدرب م�ساعد للمدرب ال�سابق للفريق
مراد رحموين.

�ستقدم �شكوى �ضده ب�سبب تهديداته

وال تنوي �إدارة �شبيبة القبائل التوقف عند هذا احلد يف �صراعها
الق�ضائي مع مو�سوين ،بل تعتزم رفع �شكوى �أي�ضا �ضده بعد الت�صريحات
التي هدد فيها الرئي�س �شريف مالل ،وكان مو�سوين قد خ�ص قناة
"الهداف" بت�صريحات �أكد فيها �أن م�ستعد ملقابلة مالل يف �أي جهة ،بل
حتداه بالتجول مبفرده يف مدينة تيزي وزو ،وهي الت�صريحات التي
�صنعت احلدث و�أثارت جدال وا�سعا ،ال�سيما بني ع�شاق ال�شبيبة.

الزلفاين ،الفخري والدراجي مرتقبون
اليوم بتون�س

من املرتقب �أن ي�سجل الثالثي التون�سي ل�شبيبة القبائل املدرب
يامن الزلفاين ،م�ساعدة الفخري� ،إىل جانب �صانع �ألعاب الفريق
�أ�سامة دراجي عودتهم �إىل وطنهم يف �ساعة متقدمة من نهار اليوم،
وهذا بعد قرار �سلطات البلدين بفتح احلدود الربية ملدة � 24ساعة
فقط ،ق�صد ال�سماح للعالقني بالأر�ضي اجلزائرية �أو التون�سية
بالعودة �إىل وطنهم� ،إذ من
املرتقب �أن ي�شد ثالثي
ال�شبيبة رحاله برا على
�أن يكون يف حدود ال�ساعة
الثالثة �صباحا يف نقطة
احلدود ال�شرقية.

�سيعودون مبجرد
حتديد تاريخ
لال�ستئناف

ويف ظل عدم ات�ضاح الر�ؤية
ب�ش�أن موعد ا�ستئناف
البطولة ،ف�إن �إدارة ال�شبيبة
رخ�صت للثالثي التون�سي
للفريق العودة �إىل بلده،
خا�صة بعدما طالت مدة بقائه
يف اجلزائر ،ومت االتفاق على
�أن تتم برجمة عودة الثالثي
�إىل �أر�ض الوطن مبجرد
حتديد ال�سلطات تاريخ معني
ال�ستئناف املناف�سة الر�سمية.

الإدارة طم�أنتهم ب�ش�أن م�ستحقاتهم املالية

وطم�أنت �إدارة ال�شبيبة الثالثي التون�سي قبل مغادرته ب�ش�أن
م�ستحقاته املالية� ،إذ وعدت بت�سوية الأمور مبجرد دخول
الأموال �إىل خزينة الفريق ،وهي ال�ضمانات التي �أراحت كثريا
الزلفاين وم�ساعده ،وحتى �صانع الألعاب �أ�سامة الدراجي ،الذي
�أكد ثقته الكبرية يف �إدارة �شريف مالل.

نادي �إحتاد بني دوالة النا�شط يف بطولة الهواة� ،أين متكن من الربوز والت�ألق ،ما
جعله من بني �أف�ضل عنا�رص الت�شكيلة ب�شهادة العديدة من متتبعي احتاد بني دوالة.

امل�سريون والطاقم الفني �أعجبوا به يف الودية

وكان يددان قد عرف كيف يلفت انتباه م�سريي ال�شبيبة و�أع�ضاء الطاقم
الفني ،يف املباراة الودية التي لعبها الفريق �أمام �إحتاد بني دوالة� ،إذ كان من
�أبرز العنا�رص املت�ألقة ،ما جعله حمل �إ�شادة اجلميع عقب نهاية اللقاء ،على نحو
دفع مالل لال�ستف�سار عنه وطلب معلومات والتفكري �أي�ضا يف �إمكانية �إعادته �إىل
ال�شبيبة ،خا�صة �أنه العب �شاب يتنب�أ له الكثري ممن تابعوا مبارياته بالذهاب
بعيدا يف م�شواره الكروي.

يـددان:
حميدي .م

"مالل حتدث مع رئي�سي ب�ش�أين
والعودة �إىل ال�شبيبة حلمي"

"�أنا �ضحية الإدارة ال�سابقة وكدت �أتوقف عن ممار�سة
الكرة بعد ت�سريحي"
كيف هي �أحوالك؟

بخري و�شكرا على ات�صالكم
بي ،لكن للأ�سف ال�شديد نحن
منر مبرحلة ا�ستثنائية يف
ظل الأزمة ال�صحية ،بالتايل،
ف�إننا ن�سعى جاهدين للت�أقلم
مع احلياة اجلديدة� ،صدقني
�أن الأمر �صعب جدا ،ندعوا
اهلل �أن يرفع عنا هذا الوباء
يف القريب العاجل ون�سرتجع
حياتنا الطبيعية.

كيف تق�ضي يومياتك ،يف
ظل توقف كل الن�شاطات
الكروية يف البالد؟

مثل كل الالعبني� ،أتدرب
على انفراد وفق الربنامج امل�سطر لنا من
قبل الطاقم الفني و�أ�سعى جاهدا الحرتامه
وااللتزام به �إىل �أن تتح�سن الأو�ضاع ونتح�صل
على ال�ضوء الأخ�رض للعودة �إىل املناف�سة،
�أمتنى حدوث ذلك يف القريب العاجل ،على كل
حال ،حاليا الأمور تبدو �صعبة جدا ،لكن علينا
التحلي بال�صرب والوعي ،لأن الأمر خطري جدا،
وبالتايل ال جمال للمغامرة.
م�صادرنا اخلا�صة ك�شفت لنا� ،أن
�إدارة ال�شبيبة تفكر يف �إعادتك
للفريق ،هل ت�ؤكد ذلك؟

كل ما ميكن �أن �أقوله لكم يف هذا
املو�ضوع� ،أنه كان ثمة حمدثات بني م�سريي
فريقي �إحتاد بني دوالة ونظرائهم من فريقي
ال�سابق ال�شبيبة قبل �أ�شهر من الأن ،بالتحديد
مبنا�سبة املباراة الودية التي لعبناها مبلعب
�أول نوفمرب بتيزي وزو ،الرئي�س مالل حتدث
مع نظريه من بني دوالة وا�ستف�رسه عني ،هذا
كل ما �أملكه من معلومات ال غري.

حملت �ألوان ال�شبيبة ل�سنوات،
قبل �أن تغادر ،هل لك �أن ت�ضعنا يف
ال�صورة ب�ش�أن �أ�سباب رحيلك؟

�صحيح ،تدرجت عرب جميع الأ�صناف
ال�صغرى لل�شبيبة ،لكن يف الوقت الذي كنت

�أنتظر ترقيتي �إىل الفريق
الأول ،قامت الإدارة
ال�سابقة بت�رسيحي ،حينها
�أتذكر �أن الفريق كان ي�رشف
عليه املدرب "بيجوتا"،
�صدقني �إن قلت لكم �أن
طريقة مغادرتي حزت يف
نف�سي كثريا ،لأين فكرت
يومها حتى يف التوقف عن
ممار�سة كرة القدم ب�شكل
نهائي ،لأن قرار ت�رسيحي
�شكل �صدمة كبرية يل،
لكني جتاوزت الأمر و�أنا
الأن دائما �أ�ستمتع بلعب
مباريات كرة القدم مع
فريقي احلايل �إحتاد بني دوالة.

و�إىل �أين كانت وجهتك بعد مغادرتك
ال�شبيبة؟

كانت لدي عدة عرو�ض منها عر�ض من
�أمل بو�سعادة ،لكن ولدرجة ت�أثري بقرار
ت�رسيحي مل �أفكر �إطالقا يف م�ستقبلي ،لأنه
يف قرارة نف�سي قلت �إين �س�أتوقف كليا عن
ممار�سة كرة القدم بعدما غادرت ال�شبيبة ،قبل
�أن �أقرر االلتحاق بفريق �شباب بوغني ملو�سم
واحد فقط و�أمتكن بعدها من االن�ضمام �إىل
نادي �إحتاد بني دوالة.

ال�شبيبة تبحث عن تدعيم الفريق
مبهاجم قنا�ص ،هل ترى �أنك متلك
املوا�صفات ال�ضرورية؟

�أعرف جيدا �إمكاناتي ولن �أتردد ولو
للحظة للعودة �إىل الفريق يف حال االتفاق
بني امل�سريين� ،أنا جاهز والعودة �إىل ال�شبيبة
مبثابة حلم بالن�سبة يل ،لأين ع�شت معها
عدة ذكريات ،كما �أن املدرب ال�سابق للفريق
"بيجوتا" منحني فر�صة اللعب مع الفريق
الأول يف مباراة ودية وكان ي�ستدعيني
للتدرب مع الأكابر ،لكن الإدارة ال�سابقة مل
ت�أبه بذلك وقررت ت�رسيحي للأ�سف ال�شديد.

حميدي .م
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وفاق سطيف

الإدارة مطالبة بفعالية �أكرب يف هذا امللف...

يـــجــدد رغـــبـتـه يف التــجــديـــد
قــــراوي
ّ
وا�سـتــعــداده للتـنـازل عن جـزء م�ستحقــاته

يف الوقت الذي ات�ضح ب�أن �صانع الألعاب �سيف الدين علي �صحراوي ال ميلك عقدا
م�ؤ�رشا يف مولودية اجلزائر ،وب�أن العب و�سط امليدان مـــــريزيــــق مل يوقع فعال يف
بلوزداد خالل الأيام املا�ضية ح�سب ما �أكده لإدارة الوفاق ،فقد كان للثنائي لقاء مع
�أعراب يوم الأربعاء ومت االتفاق على �أن يوقع عقدا احرتافيا خلم�س �سنوات يف الوفاق،
وهي العملية التي برجمت غدا الأحد بعد ت�أجيلها ،حيث كان من املفرت�ض �أن يوقع
الالعبان اخلمي�س املا�ضي لوال ظروف خا�صة.

الإدارة تربط حتركها الفعلي
بتحديد م�صري البطولة

الإدارة �ستقرتحهما على الكوكي يف الأكابر

بخ�صو�ص هذا الثنائي الذي �أثارت مغادرتهما يف �صيف ال�سنة املا�ضية مع بع�ض
ال�شبان الآخرين �ضجة كبرية يف بيت الوفاق ،ف�إن املتتبعني لل�شبان يجمعون على
امتالكهما �إمكانات كبرية ،وانطالقا من معرفة الإدارة بذلك ،ف�إنه من املقرر �أن يتم
اقرتاح ترقيتهما للأكابر على املدرب الكوكي الذي �سيف�صل يف القرار النهائي.

بخ�صو�ص و�ضعية الالعبني الذين يوجدون يف نهاية
عقود مع النادي ،ف�إن متاطل الإدارة يف فتح املو�ضوع
معهم ب�شكل مبا�رش حول م�ستقبلهم ،يعود �سببه �إىل افتقاد
ال�سيولة املالية من �أجل ت�سوية م�ستحقاتهم العالقة من
جهة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إن الإدارة تنتظر ات�ضاح ال�صورة
ب�شكل وا�ضح حول م�صري املناف�سة والبطولة لت�سطر
خارطة الطريق النهائية حول هذه الو�ضعية.

ال جمال للت�ساهل يف �إيداع عقود املوقعني

يف الوقت الذي �سارعت الإدارة على امتداد الأيام والأ�سابيع الأخرية �إىل توقيع
العقود االحرتافية لعدة العبني يف الفئات ال�شبانية وخا�صة الرديف ،ف�إن النقطة
التي يجب الت�أكيد عليها هي �أنه البد من ت�سجيل هذه العقود على م�ستوى الرابطة
يف الآجال املحددة ،لأن عدم ت�سجيلها يعني ب�أنها غري فعالة وهذا من الأ�سباب
التي �ست�سمح با�ستعادة مـــــريزيــــق و�صحراوي من املولودية التي مل ت�سجل
عقودهما يف املو�سم املا�ضي.

�ضغط الأندية املناف�سة
قد يكون له ت�أثري

الكوكي يركز كثريا على االحتفاظ باملجموعة

من جهته ،ف�إن املدرب التون�سي نبيل الكوكي الذي يتوا�صل ب�شكل م�ستمر مع
الإدارة من �أجل تدار�س العديد من الأمور والنقاط ،يركز كثريا على مو�ضوع التجديد
لالعبني املنتهية عقودهم واحلفاظ على املجموعة احلالية ،وهي النقطة التي علمنا
ب�أنها تعترب من �رشوطه الأ�سا�سية قبل التجديد وموا�صلة التحدي مع الوفاق.

قراوي ي�ؤكد ا�ستعداده للتنازل والتجديد

بالعودة �إىل و�ضعية الالعب املخ�رضم �أمري قراوي التي تبقى الأكرث تعقيدا بني
جميع الالعبني ،فقد عاد املعني يف �إجابته على �أ�سئلة الأن�صار عرب �صفحة النادي،

توا�صل �إدارة الوفاق العمل على توقيع عقود العبي الفئات ال�شبانية مبختلف
الأ�صناف ،ويف هذا الإطار ،من املرتقب �أن ت�شهد ال�ساعات القليلة القادمة عودة �سيف
الدين علي �صحراوي ومـــــريزيــــق �إىل النادي بعد ق�ضائهما مو�سما يف مولودية
اجلزائر.

�أعراب اتفق معهما يف انتظار التوقيع

حتدث العب و�سط امليدان الدفاعي لوفاق �سطيف
�أمري قراوي ،من جديد ،عن م�ستقبله يف النادي وو�ضعيته
املالية املعقدة ،حيث عاد لي�ؤكد رغبته يف التجديد
وا�ستعداده للتنازل عن جزء من م�ستحقاته حل ّل م�شكلته
املالية ،وهو الذي كان له لقاءات وحديث مبدئي مع
رئي�س جمل�س الإدارة �أعراب بخ�صو�ص هذا املو�ضوع،
وعدة نقاط �أخرى تتعلق بو�ضعيته والفريق على العموم.

يف الوقت الذي يبقى للإدارة مربراتها التي جتعلها
ت�ؤجل الف�صل مع الالعبني املنتهية عقودهم يف �إطار
�ضبط الأمور حت�سبا للعودة �إىل املناف�سة �أو حتى للمو�سم
القادم ،ف�إن النقطة التي يجب التنبيه �إليها هي �أن مواقف
الالعبني املعنيني من �ش�أنها �أن تت�أثر مبرور الأيام
والأ�سابيع خا�صة يف ظل �ضغط الأندية الأخرى املناف�سة التي كثفت ات�صاالتها
بعدة العبني من الوفاق يف الفرتة املا�ضية ،حماولة ا�ستغالل الظروف التي يتخبط
فيها النادي وامل�شاكل املالية املوجودة لتغيري وجهة ه�ؤالء الالعبني.

الوفاق �سي�ستعيد علي �صحراوي
ومـــــريزيــــق

خ .لعم�ش

لي�ؤكد رغبته يف التجديد وموا�صلة امل�شوار يف الوفاق ،وبخ�صو�ص و�ضعيته
املالية وت�أخر ت�سديد ما يفوق � 14أجرة �شهرية من م�ستحقاته ،ليبدي رغبته يف
البقاء والتنازل حتى عن بع�ض الأجر ال�شهرية من �أمواله حلل مو�ضوع م�ستحقاته
العالقة.

قراوي" :م�ستعد للتنازل عن جزء من م�ستحقاتي
ورغبتي يف التجديد قائمة"

قال قراوي بخ�صو�ص و�ضعيته وم�ستقبله" :كما يعلم اجلميع وكما دار احلديث
عنه ،ف�أنا �أدين بحوايل � 14إىل � 15أجرة �شهرية ،وهذا يك�شف ب�أين مل �أنو �أن �أحدث �أي
م�شكلة يف الفريق ولو كانت يل نية يف ذلك لفعلت منذ �أ�شهر كثرية ،وبطبيعة احلال
�أنا م�ستعد للتنازل عن جزء من م�ستحقاتي التي تبقى حقي حلل هذه الو�ضعية،
ورغبتي يف التجديد والبقاء يف الوفاق موجودة وهذا ما �أمتناه فعال"
خ .لعم�ش

بهلول" :ال خوف على الوفاق والفرق الكبرية قادرة
على جتاوز كل الأزمات"

كان لع�ضو املكتب الفدرايل عمار بهلول مداخلة هاتفية عرب �إذاعة �سطيف
اجلهوية �أم�س ،حتدث من خاللها عن قرار الفاف املتم�سك مبوا�صلة املو�سم
واملقرتحات املوجودة يف هذا املو�ضوع ،ويف تعريجه للحديث عن و�ضعية
الوفاق �أكد بهلول ب�أن الوفاق كبري والفرق الكبرية قادرة على جتاوز كل
الأزمات مهما تكن �صعوبتها ،موجها ر�سالة للأن�صار �أكد فيها ب�أنه ال خوف
على ناديهم الذي �سيعود بقوة �أكرب.

"�أنا�شد وايل �سطيف �أن يقف مع الوفاق ويدعمه"

كما وجه ع�ضو املكتب الفدرايل عمار بهلول ر�سالة �إىل وايل والية �سطيف
حممد بلكاتب الذي يعرفه جيدا بحكم عملهما يف الطارف ،حيث نا�شده
ب�أن يقف خلف النادي ويقدم له الدعم الكامل من �أجل جتاوز الأزمة التي
يعي�شها ،م�شريا �إىل �أن هذا الوايل كان له ف�ضل كبري يف �إحداث ثورة لتغطية
جل مالعب الطارف بالع�شب اال�صطناعي ،كما وجه بهلول ر�سالة لكل
اجلهات ب�أن تقف خلف الوفاق الذي يعترب من �أعرق الأندية يف اجلزائر.

ال�سلطات التون�سية �س ُتجلي �أع�ضاء الطاقم الفني وم�ستحقاتهم عالقة
�سيكون املوعد يف هذا الأ�سبوع مع مغادرة �أع�ضاء الطاقم الفني التون�سي الذي
يعمل حتت �إ�رشاف املدرب نبيل الكوكي ،ونعني كال من املدرب امل�ساعد كرمي دلهوم،
مدرب احلرا�س وليد بن ح�سن واملح�رض البدين قاي�س الغطا�سي ،نحو بلدهم ،يف �إطار
عملية �إجالء برجمتها ال�سلطات التون�سية التي فتحت حدودها الربية واجلوية منذ
فرتة ،يف الوقت الذي مازالت فيه احلدود اجلزائرية مغلقة.

رحلتان لإجالء التون�سيني من اجلزائر هذا الأ�سبوع

بخ�صو�ص عملية الإجالء التي برجمتها ال�سلطات التون�سية بالتن�سيق مع نظريتها
يف اجلزائر وم�صاحلها املمثلة فيها ،ف�إنه من املقرر �أن تتم عملية �إجالء دفعة �أوىل
من التوان�سة على منت رحلة �أوىل تغادر اليوم من مطار هواري بومدين نحو مطار
قرطاج الدويل يف تون�س ،على �أن تغادر الطائرة الثانية يوم الثالثاء القادم الذي
�سي�صادف تاريخ  7جويلية اجلاري.

دلهوم �سيغادر اليوم

من جهتهم ،قام دلهوم ،بن ح�سن والغطا�سي بالإجراءات الالزمة من �أجل
�إجالئهم نحو بلدهم ،وح�سب املواعيد التي منحت لهم ،ف�إنه من املقرر �أن ي�سافر
اليوم على منت الرحلة الأوىل امل�ساعد دلهوم فقط.

 ..وبن ح�سن والغطا�سي يوم الثالثاء

و�سيكون املوعد يوم الثالثاء القادم مع �سفر مدرب احلرا�س وليد بن ح�سن
واملح�رض البدين قاي�س الغطا�سي ،على منت رحلة الإجالء الثانية ،ومن املقرر �أن
يدخل الأع�ضاء بعد و�صول �إىل تون�س يف فرتة احلجر املنزيل على امتداد �أ�سبوعني،
بداية ب�أ�سبوع �أول يف الفندق قبل موا�صلة الفرتة يف املنازل.

الأع�ضاء �سيغادرون دون ت�سوية م�ستحقاتهم

مثلما �أ�رشنا �إليه يف عدد �سابق من الهداف ،فقد اتفقت الإدارة مع �أع�ضاء
الطاقم الفني على �صيغة احل�سابات املالية اخلا�صة بفرتة التوقف ،ووافق
الأع�ضاء على التنازل عن راتب �شهري لكل واحد منهم ،كما مت �ضبط احل�سابات
اخلا�صة مبا يدينون به من �أجور �شهرية ،حيث يدين كل من دلهوم وبن ح�سن
مبا يعادل حوايل ثالثة �أجر ،يف الوقت الذي يدين فيه الغطا�سي مبا يقارب
راتبني ،وهي القيم التي مل ت�سو من طرف الإدارة للأع�ضاء املعنيني،
يف الوقت الذي �سيغادرون فيه خالل ال�ساعات القليلة القادمة وفقا
للربنامج الذي ك�شفنا عنه فيما �سبق.

الإدارة اعتذرت عن جت�سيد االتفاق

ربط �أع�ضاء الطاقم الفني املعنيني بعملية الإجالء نحو بلدهم
وبت�سوية م�ستحقاتهم العالقة ،االت�صال ب�إدارة الفريق ممثلة يف رئي�س
جمل�س الإدارة عز الدين �أعراب ،بخ�صو�ص هذا املو�ضوع ،حيث طالبوا
باحل�صول على �أجورهم املتفق عليها قبل �أن يغادرون نحو بلدهم،
لكن الإدارة وجدت نف�سها يف موقف حمرج ب�سبب غياب ال�سيولة
املالية ،ب�سبب جتميد الإعانات التي مل ت�ضخ يف ح�ساب الفريق وبقيت
جممدة ب�سبب م�شكلة التقرير املايل ل�سنة  2019غري املكتمل ،ويف ظل
هذا الو�ضع مل يجد رئي�س جمل�س الإدارة عز الدين �أعراب �سوى االعتذار
واملطالبة مبهلة �إ�ضافية �إىل غاية ت�سوية الو�ضعية وت�سوية امل�ستحقات
اخلا�صة ب�أع�ضاء الطاقم الفني مبا�رشة بعد �ضخ الأموال يف احل�ساب ،مع
تقدمي قيمة م�سبقة للعودة بها �إىل تون�س.

الكوكي ات�صل بخ�صو�ص و�ضعية م�ساعديه

من جانب �آخر ،علمنا ب�أن املدرب نبيل الكوكي ات�صل بالإدارة خالل ال�ساعات
املا�ضية ،بخ�صو�ص الو�ضعية املالية لأع�ضاء طاقمه ،حيث �شدد على �رضورة
ت�سوية م�ستحقاتهم وال�سهر على و�ضعهم يف �أح�سن الظروف ،بالنظر �إىل االحرتافية
املطلقة التي عملوا بها يف الوفاق منذ قدومهم ،وهي االحرتافية التي جتلت �أكرث
يف فرتة توقف البطولة ،التي حافظ فيها �أع�ضاء الطاقم الفني على نف�س اجلدية
يف العمل رغم غمو�ض الو�ضعية حول م�صري املناف�سة وابتعادهم عن بلدهم و�سط
ظروف خا�صة ب�سبب جائحة كورونا.

احرتافية الطاقم الفني ج ّنبت الإدارة "تبهديلة"

يف الوقت الذي كان من املمكن �أن ت�صنع ق�ضية ت�أخر الإدارة يف ت�سوية
م�ستحقات �أع�ضاء الطاقم الفني �ضجة وا�سعة ،يف حال تبني �أع�ضاء الطاقم الفني
موقفا م�ستاء من ت�أخرها عن ت�سوية لأموالهم يف املوعد املحدد ،خا�صة يف ظل
م�ستجدات مغادرتهم يف �إطار عملية الإجالء التي تعترب فر�صة ال تعو�ض بالن�سبة
لهم ،ف�إن احرتافية الطاقم الفني الذي ق ّزم امل�شكلة ج ّنب الإدارة "تبهديلة" حقيقية،
فلوال تفهم دلهوم ورفاقه للظروف لأخذ هذا املو�ضوع بعدا �آخر.

مطالبة ب�إيجاد حل والقيمة متوا�ضعة

وتبقى الإدارة مطالبة ب�إيجاد حل لو�ضعية �أع�ضاء الطاقم الفني وت�سديد �أجورهم،
خا�صة �أن القيمة العالقة لي�ست كبرية والأمر يتعلق بحوايل  400مليون �سنتيم لإنهاء
هذا املو�ضوع الذي من �ش�أنه �أن ي�رض ب�سمعة الوفاق وقيمته على امل�ستوى اخلارجي،
باعتبار �أن الأمر يخ�ص �أع�ضاء طاقم فني �أجنبي من بلد �شقيق.

دلهوم" :ال ميكن �أن ن�ضيع فر�صة الإجالء"

يف حديث هاتفي مع كرمي دلهوم قال" :قرار العودة �إىل التدريبات اجلماعية
وعودة املقابالت مازال م�ؤجال �إىل موعد الحق غري معلوم ،ويف هذا الإطار ،ف�إنه ال
يوجد داع لبقائنا يف �سطيف ،خا�صة و�أننا ق�ضينا �أربعة �أ�شهر تقريبا ونحن ننتظر،
ويف ظل متديد توقف املناف�سة فالأف�ضل �أن نغادر نحو بلدنا ،خا�صة و�أنه جاءتنا
الفر�صة للإجالء ،وهي فر�صة قد ال تتكرر لنا ،لأن احلدود مازالت مغلقة من اجلزائر،
وعلينا �أن ال ن�ضيعها"

"م�ستحقاتنا لي�ست م�شكلة ونتفهم ظروف الإدارة"

بخ�صو�ص مو�ضوع م�ستحقاتهم العالقة ،فقد �أكد املدرب امل�ساعد ب�أن
املو�ضوع ال ي�شكل م�شكلة بالن�سبة للأع�ضاء ،مو�ضحا" :تنازلنا عن �أجرة �شهرية
واتفقنا مع الإدارة على �صيغة ت�سوية الأجور الأخرى ،وكان من املفرت�ض �أن
نتقا�ضى الأجور قبل موعد املغادرة ،لكن ح�سب ما علمناه فهناك م�شكلة �إدارية
�أخرت �ضخ الأموال التي تنتظرها الإدارة ،وهذا لي�س م�شكلة بالن�سبة لنا ،لأن النية
من الإدارة موجودة ونحن متفهمون للظروف التي يعي�شها النادي والعامل ككل
بالن�سبة للو�ضع املايل".

"مغادرتنا لن ت�ؤثر على العمل
و�سنوا�صل بكل جدية مع الالعبني"

عن ت�أثري مغادرة �أع�ضاء الطاقم الفني على �سري العمل املتوا�صل يف التدريبات
الفردية ،ر ّد دلهوم بقوله" :كما تعلمون ،فنحن من البداية نعمل عن بعد من خالل
وات�ساب مع الالعبني ،ولذا ف�إن نظام العمل �سيتوا�صل بنف�س الطريقة حتى بعد
مغادرتنا ،و�سنوا�صل انتظار ات�ضاح املواعيد اخلا�صة بعودة املناف�سة حتى ن�ضبط
الربنامج وكل ما يلزم بناء عليها ،والأكيد ب�أننا �سنوا�صل مع الالعبني بنف�س اجلدية
ونحن واثقون يف موا�صلتهم �أي�ضا بنف�س الن�سق واالحرتافية التي التم�سناها منهم
منذ توقف البطولة"

"�سنعود فور ات�ضاح ال�صورة"

علّق دلهوم على احرتافية �أع�ضاء الطاقم الفني طيلة الأ�شهر التي توقفت
فيها املناف�سة ،فقال�" :أعتقد ب�أن العمل الذي كنا نقوم به والذي �سنوا�صل
فيه ،رغم توقف البطولة التي مل يتحدد م�صريها ،يبقى واجبنا وهذا ما
يجب �أن نقوم به ،وبخ�صو�ص موعد العودة فننتظر متى يرفع احلجر يف
اجلزائر وتت�ضح ال�صورة لنعود ونوا�صل املهمة واملو�سم الذي تنتظرنا
فيه حتديات كبرية"

"عقودنا انتهت يف  15جوان،
لكننا مرتبطون معنويا بالوفاق"

وعن الو�ضعية الإدارية اخلا�صة ب�أع�ضاء الطاقم الفني ،قال كرمي
دلهوم" :بالن�سبة لعقودنا مع الوفاق فقد انتهت يف  15جوان املا�ضي،
لكننا مرتبطون معنويا دائما بالنادي ما مل ينته املو�سم ر�سميا ،وهذا
ما يجعلنا نوا�صل العمل بكل جدية �إىل غاية نهايته ،كما �أن الفيفا
حتدثت عن متديد �آيل للعقود املنتهية قبل نهاية البطوالت ،و�سرنى
ما �سيكون عليه الو�ضع الحقا يف الأ�سابيع القادمة بخ�صو�ص م�صري
البطولة وبعدها �سيت�ضح كل �شيء"
خ .لعم�ش
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شباب قسنطينة

عمــرانــي يريــد تعــدادا بـ  18العـبـا فقــط مــن الأكـــابــر
قال مدرب �شباب ق�سنطينة ،عبد القادر عمراين� ،أنه ال يرغب يف التعاقد مع عدد
كبري من الالعبني ،يف بطولة املو�سم القادم ،حيث قال �إنه يف�ضل اال�ستقرار بالدرجة
الأوىل من خالل الإبقاء على �أهمية الركائز الأ�سا�سية ،مع التعاقد مع عدد قليل
وحمدود جدا من املنتدبني اجلدد ،وهي الإ�سرتاتيجية التي �أبلغ بها امل�س�ؤولني عن
النادي وعلى ر�أ�سها ر�شيد رجراج وجموج ،حيث �أكد �أنه ال يريد التعامل مع �أكرث من
ثمانية ع�رش العبا من �صنف الأكابر

يريد ترقية �أربعة العبني �أو خم�سة من �صنف الآمال

و�أعلن عمراين �أنه يريد ترقية من بني �أربعة �إىل خم�سة العبني من �صنف الآمال،
ممن ت�ألقوا يف بطولة املو�سم املنق�ضي ،وجنحوا يف خطف الأ�ضواء من خالل قيادة
فريقهم نحو �أف�ضل النتائج الإيجابية �سواء يف البطولة �أو ك�أ�س اجلمهورية ،وح�سب
ما علمناه ف�إن املدرب ال�سابق ملولودية بجاية �سيجل�س على الطاولة مع امل�س�ؤولني
عن الفئات ال�شبانية من �أجل اختيار الأ�سماء الأف�ضل لرتقيتها �إىل الفريق الأول

�سيحافظ على �سيا�سته يف �إدارة التعداد

ويبدو جليا �أن عمراين ويف جدا اجتاه الإ�سرتاتيجية التي يعتمد عليها يف طريقة
�إدارة التعداد ،حيث يرف�ض التعامل مع عدد كبري من الالعبني يف التدريبات ،والأكرث
من ذلك ف�إنه يرغب يف منح الفر�صة كاملة لالعبني ال�شبان من �صنف الرديف ،من
�أجل الت�ألق يف الفريق الأول وتطوير �إمكاناتهم �أكرث حت�سبا للموا�سم املقبلة

الهدف الرئي�سي ال�سيطرة على املجموعة من البداية

ويعد الهدف الرئي�سي من مطالبة املدرب عمراين بوجود ثمانية ع�رش العبا
فقط من �صنف الأكابر ،هو النجاح يف ال�سيطرة على املجموعة من البداية ،دون
وجود لأي م�شاكل مهما كان نوعها ،خا�صة املتعلقة مبناق�شة اخليارات التكتيكية
يف املباريات الر�سمية ،حيث دائما ما يظهر عمراين حزما كبريا يف التعامل مع
املجموعة ،مع ال�رضب بيد من حديد اجتاه الت�رصفات غري االن�صباطية

بخ�صو�ص �ضبط العبي الأكابر بعدد  ،18لأن ذلك ينا�سبها كثريا من اجلانب
املايل ،مادام �أن الهدف القادم هو تقلي�ص امليزانية املالية ،يف ظل الظرف اخلا�ص
واال�ستثنائي الذي متر به جميع الأندية الكروية ،منذ تف�شي فريو�س كورونا

وتتجه �إدارة النادي �إىل املوافقة على مقرتحات املدرب عبد القادر عمراين،

وتتجه �إدارة "ال�سنافر" بالتن�سيق مع املدرب عبد القادر عمراين �إىل ت�شكيل

الإدارة �ستوافق على مقرتحاته لتقلي�ص امل�صاريف

نحو ت�شكيل التعداد بـ  23العبا فقط

تعداد ي�ضم �سوى  23العبا على الأكرث ،دون ا�ستهالك جميع الإجازات امل�سموح
بها من قبل الرابطة ل�صالح �أندية املحرتف الأول ،ويبقى الطموح الرئي�سي احلفاظ
على تركيبة التعداد مع تدعيمه بعنا�رص جديدة يف بع�ض املنا�صب ،على �أمل
تقدمي الإ�ضافة الكافية املرجوة

ال�صحافة التون�سية ت�ؤكد اهتمام ال�صفاق�سي بـ زعالين
ذكرت العديد من التقارير الإعالمية التون�سية يف
ال�ساعات املا�ضية ،اهتمام النادي ال�صفاق�سي بالتعاقد
مع مدافع �شباب ق�سنطينة زعالين ،حيث �أكدت مثال جريدة
"الريا�ضي" �أن م�س�ؤويل فريق اجلنوب التون�سي،
مهتمني ب�صخرة دفاع "ال�سنافر" ،خا�صة
بعد امل�ستويات الفنية الثابتة التي
قدمها يف املوا�سم املا�ضية ،مع
اخلربة الكبرية التي اكت�سبها مع
فريقه يف املناف�سات اخلارجية

بكري هو من
اقرتحه على
الفريق التون�سي

وح�سب املعلومات التي
بحوزتنا ف�إن املهاجم اجلزائري
بكري ،املحرتف حاليا يف �صفوف
النادي ال�صفاق�سي ،هو من اقرتح على
�إدارة فريقه التعاقد مع املدافع زعالين ،لأنه
يعرف جيدا حقيقة �إمكاناته البدنية والفنية ،خا�صة �أنه
�سبق للثنائي اللعب �سويا قبل موا�سم من الآن ب�ألوان
�أمل الأربعاء ،ما جعله ي�ؤكد �أنه �صفقة ناجحة يف حال
التعاقد ر�سميا معه

الالعب وعد �سابقا بالتجديد

وكان املدافع زعالين قد وعد م�س�ؤويل "ال�سنافر" بتجديد
عقده ملو�سمني ،دون تغيري الوجهة نحو �أي فريق �آخر� ،أو
حتى الإحرتاف يف اخلارج ،حيث �أكد �أنه يف�ضل
البقاء لأطول مدة ممكنة يف �صفوف "ال�سي
ا�س �سي" ،لكن دون اجللو�س على طاولة
املفاو�ضات ،من �أجل احلديث عن
بنود العقد اجلديد يف النادي

�إدارة ال�صفاق�سي
حتاول �إقناعه
ب�شتى الطرق

ويدور حديث قوي عن وجود
ات�صاالت �أولية بني م�س�ؤويل النادي
ال�صفاق�سي ،مع املدافع زعالين ووكيله
اخلا�ص ،خا�صة بعد جتربة الالعبني
اجلزائريني يف البطولة التون�سية ،وح�سب
التقارير الإعالمية ف�إن �إدارة فريق اجلنوب التون�سي
تريد خدمات الالعب ب�شتى الطرق ،خا�صة و�أنه يتواجد حر
من �أي التزام ،وبالتايل ف�إن التعاقد معه ال يتطلب التفاو�ض
مع �إدارة فريقه احلايل �شباب ق�سنطينة

الالعب �سيف�صل يف وجهته
الأ�سبوع القادم

و�سيف�صل املدافع زعالين يف وجهته القادمة يف
الأ�سبوع القادم ،من خالل جتديد العقد ر�سميا يف �صفوف
ال�شباب �أو االحرتاف يف اخلارج عرب بوابة النادي
ال�صفاق�سي �أو فريق �آخر ،حيث ف�ضل املعني منح نف�سه
فرتة للتفكري ،قبل اختيار الوجهة املنا�سبة يف املرحلة
القادمة ،و�إن كانت الكثري من املعطيات ت�ؤيد خيار
بقاء الالعب ب�ألوان "ال�سنافر"

عمراين يرف�ض ب�شكل
قاطع مغادرته

وكان املدرب "القدمي-اجلديد" عبد القادر
عمراين عرب �رصاحة رف�ضه ملغادرة املدافع
زعالين نحو �أي فريق �آخر ،حيث يرى �أن من
املهم جدا بقا�ؤه يف املوا�سم القادمة ،نظرا
للكثري من املعطيات �أبرزها الإمكانات
التي يتمتع بها ،ومعرفته اجليدة
بخبايا بيت "ال�سنافر" ،بعد ال�سنوات
الطويلة التي ق�ضاها يف الفريق
ق.م

مفاو�ضات جتديد العقود تنطلق الثالثاء
حددت �إدارة ال�شباب ممثلة يف رجراج وجموج هذا الثالثاء ،من �أجل ال�رشوع
يف عملية املفاو�ضات مع الالعبني املنتهية عقودهم ،لإقناعهم بفكرة التجديد
دون الرحيل نحو فرق �أخرى ،حيث يبقى هدف امل�س�ؤولني ا�ستغالل فرتة التوقف،
ودون حتديد الهيئات الكروية موعد ا�ستئناف ن�شاط البطولة ،من �أجل احل�سم
النهائي يف هذا امللف ،خا�صة و�أن الطاقم الفني �أعلن �رصاحة يف االحتفاظ
بالقوام الأ�سا�سي للفريق

ت�أجيل املفاو�ضات ليوم ب�سبب جل�سة مزيان

وكان من املفرت�ض �أن تنطلق عملية املفاو�ضات مع الالعبني املنتهية عقودهم،
بداية من هذا الإثنني ،لكن العملية مت ت�أجيلها لغاية اليوم املوايل الثالثاء ،وال�سبب
لكون املدير الريا�ضي ر�شيد رجراج �سيكون معنيا بعد غد ،باجلل�سة اخلا�صة

باحلار�س ال�سابق مزيان ،من خالل الدفاع عن م�صلحة النادي �أمام
جلنة املنازعات ،وال�سعي �إىل تقلي�ص املطالب املالية للحار�س ال�سابق
الحتاد البليدة

ق.م

�صاحلي" :ح�سمت
قراري بالبقاء و�أنتظر
�إت�صال الإدارة"

كيف تق�ضي �أيامك حاليا يف احلجر ال�صحي؟

�أ�سعى �إىل البقاء لأطول مدة يف البيت ،من �أجل متابعة �آخر
الأخبار وم�شاهدة املباريات الكروية ،بعد ا�ستئناف املناف�سة يف
بع�ض الدوريات الأوروبية ،مع التدرب يوميا على انفراد �أو مع
جمموعة من الأ�صدقاء للحفاظ على م�ستواي من اجلانب البدين
وكيف ا�ستقبلت قرار الفاف بتكملة لعب املو�سم؟

�أعتقد �أن القرار النهائي مل يف�صل فيه بعد ،و�سيتم
اتخاذه من قبل اجلهات ال�صحية ،وما �أ�ؤكد عليه ان ما
نتمناه هو زوال الوباء نهائيا من بالدنا ،حتى تعود
احلياة �إىل طبيعتها يف اجلزائر ويف جميع بلدان العامل
�أنتم يخدمكم املو�سم الأبي�ض �أو تكملة لعب
املو�سم؟

ما �أقوله �أن القرار �صعب جدا ،لأن العودة
يف مثل هذه الظروف تعترب مغامرة غري
حممودة العواقب ،بالن�سبة لنا نحن
الالعبني واملدربني واحلكام وحتى
امل�سريين ،ويف نف�س الوقت نتمنى
ا�ستئناف املو�سم ولعب اجلوالت
الثمانية املتبقية ،على �أمل ح�صد
�أكرب عدد ممكن من النقاط التي
ت�سمح لنا ب�إنهاء املو�سم يف مرتبة
جيدة ،وجتعلنا ن�ضمن م�شاركة
قارية او �إقليمية يف املو�سم
القادم
�أنت من الالعبني
عقودهم،
املنتهية
هل ح�سمت وجهتك
القادمة؟

العملية الأوىل �ستنطلق
مع �أربعة العبني فقط

نعم ح�سمت قراري منذ فرتة
طويلة ،حيث �س�أوا�صل حمل
�ألوان ال�سنافر ،وانتظر حاليا
ات�صاال من قبل الإدارة ،بهدف
احلديث عن بنود املو�سم القادم،
ومتاكد من حدوث االتفاق
بيننا ،لأين مثلما قلت لك �سابقا
ف�إين عربت عن رغبتي يف البقاء
دون تغيري الوجهة

وح�سب املعطيات احلالية ف�إن العملية الأوىل ملفاو�ضات
التجديد� ،ستم�س �أربعة العبني ،ويتعلق الأمر بكل من� :صاحلي
وزعالين وحداد و�أخريا احلار�س ع�صماين ،حيث �سيحاول
امل�س�ؤوالن رجراج وجموج �إقناعهم بفكرة جتديد العقود ،خا�صة
و�أن الطاقم الفني بقيادة املدرب عبد القادر عمراين ي�رص على
�إتباع �سيا�سة اال�ستقرار لتحقيق �أهداف الفريق
يف املو�سم القادم

هل وافقت على مراجعة
�أجرتك ال�شهرية؟

ت�أجيل التفاو�ض
مع بن عيادة وبلقا�سمي

ور�أت الإدارة �أنه من الأف�ضل ت�أجيل التفاو�ض مع الثنائي
بن عيادة وبلقا�سمي �إىل موعد الحق ،لأن الالعبني املذكورين
عربا �رصاحة عن رغبتهما يف االحرتاف اخلارجي ،من �أجل طرق
�أبواب املنتخب الوطني الأول ،مع الت�أكيد يف نف�س الوقت �أنهما لن
مي�ضيان يف �أي فريق �آخر يف اجلزائر �سوى ل�شباب ق�سنطينة

عمراين يريد �إنهاء املو�ضوع يف �أ�سرع وقت

ويرغب املدرب عبد القادر عمراين يف �إنهاء مو�ضوع جتديد
عقود الالعبني الأربعة يف �أ�رسع وقت ممكن ،حتى يت�سنى له
�ضبط التعداد النهائي يف �أ�رسع وقت ممكن ،ثم ر�سم �إ�سرتاتيجية
حت�ضريات املو�سم القادم �أو حتى اجلوالت الثمانية املتبقية من
نهاية املو�سم املعلق ،مثلما �أعلنت عنه الفيدرالية اجلزائرية لكرة
القدم يف اجتماع �أع�ضائها الأخري ،عندما مت الت�أكيد على �أهمية
تكملة لعب املو�سم املعلق لغاية اجلولة الأخرية

ق.م

نعم مثلي مثل بقية زمالئي يف الفريق ،لأننا
نعلم جيدا ال�صعوبات املالية التي متر بها جميع
الأندية من اجلانب املايل ،منذ تعليق ن�شاط
البطولة منت�صف �شهر مار�س املا�ضي ،واحلمد
اهلل �أن املناق�شات جرت يف �أجواء �أخوية وطيبة
للغاية
الأن�صار ينتظرون لقبا جديدا مع
عودة عمراين ،ماذا تقول؟

من حقهم الطموح للألقاب يف كل مو�سم
ريا�ضي ،لأنهم ي�شجعون فريقا كبريا
بتاريخه وبتقاليده وب�شعبيته ،ونحن
بدورنا لن ندخر جهدا يف �سبيل ا�سعادهم،
وحتقيق �أف�ضل النتائج يف جميع
امل�سابقات التي ن�شارك فيها ،لكن يبقى
الأهم يف الوقت احلايل هو عودة احلياة
�إىل طبيعتها بالدرجة الأوىل

ق.م
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مولودية وهران

ليتيـــــم يبا�شــــر �إجـــراءات اللجــــوء للجنــــة املنــــازعـــات

�شريف الوزاين�" :إ�ستدعينا ليتيم للتفاو�ض،
لكنه ف�ضل اللجوء للجنة املنازعات"

حتدث املدير العام ملولودية وهران �رشيف الوزاين للهداف عن ق�ضية ليتيم
وقال" :تلقينا �إعذارا بت�سوية م�ستحقات احلار�س ليتيم رغم �أن الإدارة كانت قد
�إ�ستدعته للتفاو�ض حول تخفي�ض �أجرته ال�شهرية مع ت�سوية م�ستحقاته املالية
العالقة ،لكنه مل ي�ستجب لطلب الإدارة وف�ضل اللجوء للجنة املنازعات".

ليتيم�" :أدين بع�شرة �أجور
ومل �أقم �سوى ب�إعذار الإدارة"

من جهته ويف بيان ن�رشه عرب ح�سابه ال�شخ�صي عرب �شبكة التوا�صل الإجتماعي،
نفى ليتيم جلوءه للجنة املنازعات وقال" :مل �أجل�أ للجنة املنازعات وما قمت به
ما هو �إال �إعذار للإدارة لت�سوية م�ستحقاتي املالية كوين �أدين بحوايل ع�رشة �أجور
�شهرية ،يف وقت �أمر به بو�ضعية �صعبة من الناحية املالية".

""م�ستعد للتنازل ولي�س فقط تخفي�ض
�أجوري ال�شهرية ملرحلة كورونا"

احلار�س ال�سابق لإحتاد البليدة �أبدى �إ�ستعداده للتنازل عن �أجوره ال�شهرية
اخلا�صة بفرتة كورونا وقال يف هذا ال�سياق" :م�ستعد للتنازل عن �أجوري ال�شهرية
اخلا�صة مبرحلة كورونا ولي�س تخفي�ضها فقط ،وهذا حتى يكون العام واخلا�ص
يف ال�صورة وال يتم تغليط الر�أي العام من طرف بع�ض الأ�شخا�ص الذين يريدون
الفتنة".
مثلما �سبق و�أن �أ�رشنا �إليه يف عدد �سابق بخ�صو�ص مبا�رشة بع�ض العبي
مولودية وهران �إجراءات اللجوء للجنة املنازعات ،فبعد املهاجم �شويطر الذي
حت�صل على حكم ل�صاحله يلزم الإدارة مبنحه ما قيمته  550مليون �سنتيم ،جاء
الدور على احلار�س ليتيم �أ�سامة الذي با�رش �إجراءات ال�شكوى وهذا ما �سي�ضع الإدارة
يف ورطة حقيقية.

الإدارة تلقت �إعذارا بت�سوية م�ستحقاته

وتلقت �إدارة مولودية وهران ع�شية الأربعاء �إعذارا عن طريق املح�رض الق�ضائي،
من طرف حمامي ليتيم ،يلزمها بت�سديد م�ستحقات احلار�س ال�سابق لدفاع تاجنانت
واملقدرة بحوايل �سبعة �أجور �شهرية يف �آجال ال تتعدى الأ�سبوعني ،وذلك وفقا ملا
تن�ص عليه قوانني جلنة املنازعات يف مثل هذه احلاالت .و�ستكون �إدارة املولودية

جمربة على �إيجاد حل ودي مع احلار�س ،حيث �سيكون املدير العام �رشيف الوزاين
وجماعته مطالبني بت�سوية م�ستحقاته قبل جلوئه للخطوة الثانية واملتمثلة يف
تقدمي �شكوى ر�سمية �ضد النادي.

موقفها �سيكون �ضعيفا

ويف حال ما �إذا و�صلت ق�ضية ليتيم �إىل جلنة املنازعات ،ف�إن موقف �إدارة
مولودية وهران �سيكون �ضعيفا وجلنة املنازعات �ستحكم م�سبقا ل�صالح احلار�س
ال�سابق لإحتاد البليدة ،طاملا �أنه يدين فعال للإدارة بحوايل �ستة �أجور �شهرية
كما �أنه من بني الالعبني القالئل الذين لعبوا ب�إنتظام ومل ي�سجلوا �أي حاالت عدم
�إن�ضباط ،مما يجعله يف موقف قوة.

"الفاف" ترا�سل الإدارة يف ق�ضية "كفايل"

را�سلت "الفاف" خالل الـ � 72ساعة املا�ضية �إدارة مولودية وهران وذلك يف ق�ضية املدرب الفرن�سي "كفايل" ،حيث طلبت احل�ساب البنكي
للتقني الفرن�سي ،مع ال�صك البنكي حتى يت�سنى �إنهاء عملية حتويل الأموال مبا�شرة حل�ساب "كفايل".

�شريف الوزاين وبلعبــا�س يذيبان اجلليد
بعد احلرب الباردة التي ن�شبت م�ؤخرا
بني املدير العام للمولودية �رشيف الوزاين
وامل�ساهم يف ال�رشكة عبد احلفيظ بلعبا�س،
�إ�ستغل الرجالن الفر�صة يف �إت�صال هاتفي
لإذابة اجلليد بينهما ،حيث نفى بلعبا�س كل
التهم املوجهة �إليه بالتخطيط ل�سحب الب�ساط
من حتت �أرجل �رشيف الوزاين يف ظل التح�ضري
لعقد اجلمعية الإ�ستثنائية.

بلعبا�س" :ل�ست �ضد الإدارة
احلالية ومادابيا الإ�ستقرار"

عبد احلفيظ بلعبا�س ويف ت�رصيح للهداف
�أكد ب�أنه لي�س �ضد الإدارة احلالية وقال يف هذا
ال�سياق" :كل ما يقال حول عملي �ضد الإدارة
احلالية ال �أ�سا�س له من ال�صحة لأنني �سبق و�أن
�ساعدت هذه الإدارة يف عدة منا�سبات وتربطني
عالقة جيدة بكل امل�سريين تقريبا ،كما �أنني من
بني امل�ساهمني الذين يح�رصون على الإ�ستقرار
والإ�ستمرارية يف العمل".

"م�س�ؤولية متديد عهدة
الإدارة من �إخت�صا�ص �أع�ضاء
جمل�س الإدارة"

الالعب ال�سابق "للحمراوة" �أكد ب�أن
م�س�ؤولية متديد عهدة الإدارة احلالية لي�ست
من �إخت�صا�صه وقال" :م�س�ؤولية متديد عهدة
الإدارة احلالية من �إخت�صا�ص �أع�ضاء جمل�س
الإدارة و�أنا ل�ست ع�ضوا بل م�ساهم فقط ،لذا ال
يجب حتميلي م�س�ؤولية التهرب �أو رف�ض متديد
عهدة املدير العام لل�رشكة والتي تنتهي بنهاية
املو�سم الريا�ضي".

""اجلمعية الإ�ستثنائية
ال عالقة لها بعمل الإدارة
احلالية"

ويف رده عن �س�ؤال يتعلق باجلمعية
الإ�ستثنائية للم�ساهمني يف ال�رشكة  ،قال
الكاتب العام ال�سابق للمولودية" :اجلمعية

الإ�ستثنائية التي يح�رض امل�ساهمون لعقدها
ال عالقة لها بالإدارة احلالية ،لأن املولودية
تعي�ش فراغا �إداريا وجلنة مراقبة الت�سيري املايل
والإداري �أجربتنا على عقد جمعية �إ�ستثنائية
لتعيني رئي�س وجمل�س �إدارة جديدين لتقدمي
الوثائق املطلوبة".

ب�-سفيان

بن �شيخ" :املولودية �ضحية
ال�صراعات و�شريف الوزاين
ي�ستحق كل الدعم"

�أكد حملل قناة الهداف والالعب الدويل
ال�سابق علي بن �شيخ ب�أن مولودية وهران
�ضحية ال�صراعات وقال يف هذا ال�سياق:
"مولودية وهران فريق عريق ال ي�ستحق
ما يحدث له يف كل مرة من �صراعات �إدارية
بني امل�ساهمني ،والعمل الكبري الذي يقوم به
املدير العام �شريف الوزاين ي�ستحق كل الدعم
بعدما جنح يف قيادة املولودية يف �أول
جتربة ت�سيري له على ر�أ�س النادي".

ع�شيو�" :سيا�سة �شريف الوزاين
م�شجعة ونتمنى له النجاح"

من جهته �أثنى الالعب ال�سابق لإحتاد العا�صمة
ع�شيو ح�سني على �سيا�سة املدير العام للمولودية
�شريف الوزاين عندما قال�" :سيا�سة �شريف الوزاين
يف املولودية م�شجعة وذلك ب�إ�صطياد الع�صافري
النادرة يف حماولة منه للتخفي�ض من كتلة الأجور
ال�شهرية للنادي ،لذا فكل ما نتمناه هو النجاح ل�سي
الطاهر و�أن يلقى الدعم الكايف".

"نتمنى �أن يعمل الرئي�س
اجلديد بالتن�سيق مع الإدارة
احلالية"

ويف ختام حديثه متنى عبد احلفيظ بلعبا�س
�أن يعمل رئي�س جمل�س الإدارة اجلديد بالتن�سيق
مع الإدارة احلالية وقال" :كل ما نتمناه �أن
يتم تعيني رئي�س تربطه عالقة جيدة بالإدارة
احلالية بقيادة �رشيف الوزاين ،ليعمال بالتن�سيق
فيما بينهما مبا تقت�ضيه امل�صلحة العامة
للمولودية وبعيدا عن �أي �رصاعات ال تخدم
�إطالقا النادي".

ب�-سفيان

ال�سلطــــات وامل�ساهمـــون يتفقـــون علـــى عقـــد اجلمعيــة الإ�ستثنائيـــة

باتت كل امل�ؤ�رشات توحي ب�أن اجلمعية الإ�ستثنائية للم�ساهمني يف ال�رشكة
الريا�ضية ذات الأ�سهم ملولودية وهران �ستعقد يف الأيام القليلة املقبلة ،وذلك بعد
�إتفاق حدث بني غالبية امل�ساهمني وال�سلطات الوالئية ،يف خطوة لإيجاد حل للفراغ
الإداري الذي مير به النادي منذ ال�صائفة املا�ضية بعد �إ�ستقالة رئي�س جمل�س الإدارة
�سابقا بلحاج �أحمد بابا.

تهديدات جلنة عبدو�ش دفعت ال�سلطات للتحرك

يبدو ب�أن تهديدات جلنة مراقبة الت�سيري املايل والإداري للأندية للفاف يف ظل
حالة الفراغ الإداري الذي تعي�شه املولودية ،والعقوبات املنتظرة �سواء ريا�ضية كانت
�أو �إدارية يف حال عدم جتهيز الوثائق الـ  19املطلوبة قبل تاريخ  15جويلية املقبلة،
دفعت ال�سلطات الوالئية للتحرك و�أخذ موقف بال�ضغط على امل�ساهمني لعقد اجلمعية
الإ�ستثنائية.

نحو عقدها بتاريخ � 8أو 9جويلية مبقر الوالية

وح�سب ما حت�صلت عليه الهداف من معلومات ،ف�إن اجلمعية الإ�ستثنائية
للم�ساهمني يف ال�رشكة الريا�ضية ذات الأ�سهم �ستعقد بتاريخ � 8أو 9جويلية ،وذلك
بح�سب طلب من رئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق يو�سف جباري ،كما من املنتظر �أن
يحدد مقر الوالية كمكان لإجراء اجلمعية الإ�ستثنائية وذلك بطلب من امل�ساهمني
تفاديا حلدوث �أي �إنزالقات.

كل �شيء �سيح�سم بعد لقاء "بابا" وال�سلطات الوالئية

من املنتظر �أن يتم ح�سم كل �شيء بخ�صو�ص �أ�شغال اجلمعية الإ�ستثنائية �سواء
التاريخ �أو املكان ،بعد لقاء مرتقب خالل ال�ساعات القليلة املقبلة بني رئي�س جمل�س
الإدارة ال�سابق بلحاج �أحمد بابا وال�سلطات الوالئية ،بحكم �أن قوانني ال�رشكات

الريا�صية جترب املرور على �صاحب غالبية �ألأ�سهم قبل عقد �أي جمعية لل�رشكة.

رجل مطافئ لفرتة ق�صرية".

رغم �أن غالبية امل�ساهمني �إتفقوا على عقد اجلمعية الإ�ستثنائية خالل الأ�سبوع
الأول من �شهر جويلية احلايل� ،إال �أن حالة الغمو�ض تبقى قائمة حول هوية من
�سيخلف بلحاج �أحمد بابا على ر�أ�س جمل�س الإدارة ،يف ظل عدم �إ�ستقرار امل�ساهمني
من ا�صحاب القرار على ال�شخ�ص املنا�سب والذي يلقى الإجماع بني امل�ساهمني وعند
الأن�صار.

ح�سب ما علمته الهداف من م�صادرها اخلا�صة ف�إن بع�ض امل�ساهمني من
�أ�صحاب القرار يف ال�رشكة الريا�ضية ذات الأ�سهم ،يفكرون يف تعيني رئي�س جمل�س
�إدارة م�ؤقت خالل اجلمعية الإ�ستثنائية املقبلة ،وذلك حتى يتم جتاوز الفراغ الإداري
الذي مير به النادي وت�سوية الوثائق املطلوبة من طرف جلنة مراقبة الت�سيري الإداري
واملايل للأندية.

وكانت بع�ض امل�ساهمني يف ال�رشكة الريا�ضية ملولودية وهران قد �إقرتحوا على
الالعبني ال�سابقني "للحمراوة" وامل�ساهمني يف ال�رشكة عبد احلفيظ بلعبا�س واحلبيب
بن ميمون ،من�صب رئي�س جمل�س الإدارة بحكم �أنهما �إ�سمان جديدان مقارنة بالأ�سماء
الأخرى على غرار بابا وجباري وحمياوي .ويبدو ب�أن الإقرتاح لقي معار�ضة من
بلعبا�س وحتى بن ميمون.

�أكد رئي�س النادي الهاوي ملولودية وهران وع�ضو جمل�س الإدارة الطيب
حمياوي عقد اجلمعية الإ�ستثنائية يف الأيام املقبلة وقال يف هذا ال�سياق" :اجلمعية
الإ�ستثنائية للم�ساهمني يف ال�رشكة الريا�ضية ذات الأ�سهم ملولودية وهران �ستعقد يف
الأيام القليلة املقبلة وذلك بعد �إتفاق مع ال�سلطات ،و�ستكون �أ�شغال جدول �أعمالها
خم�ص�صة لتعيني رئي�س وجمل�س �إدارة جديدين".

غمو�ض ي�سود هوية رئي�س جمل�س الإدارة املقبل

بع�ض امل�ساهمني �إقرتحوا على بلعبا�س
وبن ميمون رئا�سة جمل�س الإدارة

بلعبا�س" :بع�ض امل�ساهمني �إقرتحوا
علي من�صب رئي�س جمل�س الإدارة ،لكني �إعتذرت"

و�أبى امل�ساهم يف �رشكة مولودية وهران عبد احلفيظ بلعبا�س �إال �أن ي�ؤكد تلقيه
لعر�ض لتويل من�صب رئي�س جمل�س الإدارة وقال" :لقد تلقيت عر�ضا من طرف بع�ض
امل�ساهمني يف ال�رشكة لتويل من�صب رئي�س جمل�س الإدارة لكنني �إعتذرت ،وحتى ويف
حال ما �إذا قبلت ف�إن ذلك �سيكون لعهدة متتد لثالث موا�سم كوين �أرف�ض �أن �أكون

حديث عن رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤقت

حمياوي" :اجلمعية الإ�ستثنائية للم�ساهمني
�ستعقد لتعيني رئي�س وجمل�س �إدارة جديدين"

"الرئي�س اجلديد �سيكون بعد لقاء بني امل�ساهمني"

الرئي�س ال�سابق جلمعية وهران نفى ب�أن يكون امل�ساهمون قد �إ�ستقروا على رئي�س
جمل�س غدارة جديد وقال" :حتى �أكون �رصيحا معك فعلى الرغم من �أننا �إتفقنا على
عقد اجلمعية الإ�ستثنائية يف الأيام املقبلة� ،إال �أننا مل ن�ستقر بعد على الرئي�س اجلديد
و�سيكون ذلك بعد لقاء مرتقب بني امل�ساهمني يف ال�ساعات القليلة املقبلة".

ب�-سفيان
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شباب بلوزداد

ال�شبـــــــاب يع ّلـــق التوقيــــع لـ دراوي ور�ضــــــواين
بالرغم من �أن الالعب مل يقدم
مو�سما كبريا مع ال�شبيبة ولزم
كر�سي الإحتياط يف مباريات
كثرية .وجاء جتديد دوما طلب
التعاقد مع حمرون خالل جل�سة
العمل الذي جمعته مع م�سريي
ال�شباب يف وقت �سابق ملناق�شة
الإ�ستقدامات.

امل�شكل يف ارتباط
الالعب مع القبائل

يبدو �أن قرار املكتب الفيدرايل الأخري با�ستئناف مباريات
البطولة اخلط ح�سابات �شباب بلوزداد كليا ،بعدما �رشع من
قبل يف التح�ضري للمو�سم اجلديد ،حتى �أن الإدارة كانت تت�أهب
حل�سم املفاو�ضات مع الالعبني امل�ستهدفني ،على غرار دراوي
الذي �سبق ومنح موافقته املبدئية ،وهو ال�ش�أن نف�سه مع زميله
يف وفاق �سطيف ر�ضواين اللذان كانا �أبرز امل�ستهدفني ،ومل يبق
�إال توقيعهما على العقد ،الذي كان من املفرت�ض �أن يتم خالل
الأيام القليلة �أو ال�ساعات املقبلة ،قبل �أن يت�أجل كل �شيء �إىل
تاريخ الحق.

الإدارة تعاملت على �أ�سا�س التح�ضري
للمو�سم املقبل

وجعل �إ�رصار املكتب الفيدرايل على ا�ستئناف املو�سم
اجلاري الإدارة تعلّق كل ن�شاطاتها املتعلقة بالفريق الأول،
�سواء التح�ضريات �أو تر�سيم التوقيع على العقود ،حيث كانت
االدارة قد راهنت على �إيقاف البطولة وال�رشوع يف التح�ضري
للمو�سم اجلديد ،لكي ال ت�ضيع الوقت ،يف ظل املناف�سة ال�شديدة
من باقي الأندية و�شح �سوء الإنتقاالت ال�شتوية .و�سي�ضطر
امل�سريون انتظار الإعالن الر�سمي مل�صري املو�سم اجلاري،
�إما ب�إيقاف املناف�سة وال�رشوع يف التعاقدات ر�سميا �أو
انتظار فرتة الإنتقاالت ال�صيفية ،بعد نهاية املو�سم ،يف حالة
ا�ستئناف مباريات البطولة.

ت�شعر ب�أنها عادت �إىل ال�صفر

وكان توفيق قري�شي مدير القطب التناف�سي ل�شباب بلوزداد

يت�أهب لعقد ندوة �صحفية يتطرق فيها �إىل الإ�ستقدامات التي
�سيقوم بها ال�شباب والتح�ضريات ب�شكل عام حت�سبا ملو�سم
املقبل ،لكن قرار املكتب الفيدرايل �سيدفعه لت�أجيل الندوة
ال�صحفية �إىل تاريخ الحق ،لأنه ال ميكن للإدارة الإقدام على �أي
خطوة يف الإ�ستقدامات والتح�ضريات ال�صيفية ،ومعها ا�صبح
امل�سريون ي�شعرون ب�أنهم عادوا �إىل ال�صفر ،مع انتظار قرار
وزارة ال�صحة بخ�صو�ص �إمكانية ا�ستئناف البطولة من عدمها
مبا �أنها �صاحبة القرار الأخري.

احلديث عن حمرون يعود

ويف هذه الأثناء ،عاد احلديث من جديد عن مهاجم
�شبيبة القبائل ارزقي حمرون الذي كان حمل اهتمام النادي
البلوزدادي ،حيث قرر م�سريو ال�شباب بعث الإت�صاالت من جديد
مع الالعب بعدما توقفت يف وقت �سابق يف �إطار البحث عن
الأ�سماء القادرة على تدعيم القاطرة الأمامية للفريق ،التي
و�ضعتها االدارة �ضمن �أولوياتها بعد النقائ�ص الكثرية التي
�سجلها ال�شباب يف هذا املن�صب و�أي�ضا الغمو�ض بخ�صو�ص
�صفقة مطراين العب مولودية وهران ،ب�سبب ال�رشوط التعجيزية
لإدارة �رشيف الوزاين.

دوما يريده وجدد طلب التعاقد معه

وح�سب الأخبار التي بحوزتنا ،ف�إن املدرب الفرن�سي
"دوما" من طلب من الإدارة التعاقد مع حمرون ،باعتباره
هدافه �سابقا ملا كان مدربا ل�شبيبة القبائل ويرغب يف �ضمه
�إىل ال�شباب مبا �أنه يعرف �إمكاناته الفنية والبدنية جيدا،

لكن ال�شباب �سيجد �صعوبة
يف �إمتام ال�صفقة ،بحكم
ارتباط حمرون بعقد مع �شبيبة
القبائل �إىل غاية املو�سم املقبل
ورف�ض �إدارة �رشيف مالل
التنازل عن خدمات الالعب،
الذي يرغب يف تغيري الأجواء.
وتبقى املفاو�ضات بني ال�شباب
وحمرون معطلّة ،ب�سبب م�شكل
العقد ،يف انتظار ما �ست�سفر عنه الأيام املقبلة من خالل
ال�صيغة التي �ستتم بها ال�صفقة مع ادارة ال�شبيبة �أو �سيتكفل
الالعب بجلب ورقة ت�رسيحه.

فريد ع

ودادية بلوزداد �ستكرم "نا�صو"

�ستقوم ودادية بلوزداد بقيادة عبد الكرمي �سعدي
ابن الراحل يحيى �سعدي �صاحب فكرة ت�أ�سي�س �شباب
بلوزداد ،بتكرمي احلار�س ال�سابق لل�شباب "نا�صو"
الذي يعاين من املر�ض ،مع اقرتاب ذكرى ت�أ�سي�س
الفريق ،ومن املنتظر �أن تقوم الودادية بالتن�سيق مع
جممع مدار و�إدارة ال�شباب بتكرميات �أخرى لأ�سماء
�صنعت تاريخ نادي العقيبة.

ڤورمان يفقد ابنه
والبلوزداديون يت�ضامنون معه

ببالغ احلزن والأ�سى تلقت الأ�سرة البلوزدادية نب�أ
وفاة ابن عالل قورمان الالعب واملدرب ال�سابق
لل�شباب مت�أثرا مبر�ض "كورونا" ،و�سط ت�ضامن كبري
من �أن�صار ال�شباب مع عالل قورمان على فقدانه ابنه
�سيد علي ،وعلى �إثر هذا امل�صاب اجللل ،ن�ضم �صوتنا
�إىل �صوت البلوزداديني ونتقدم ب�أخل�ص تعازينا �إىل
عائلة قورمان راجني من املوىل عز وجل �أن يتغمد
روح الفقيد برحمته التي و�سعت كل �شيء ويلهم
ذويه ال�صرب وال�سلوان.

ال�شباب يوا�صل خطف
املواهب ال�شابة

�سبق و�أ�شرنا يف عدد �سابق� ،أن �إدارة �شباب
بلوزداد �شرعت يف التعاقد مع العبني �شبان من
فئة �أقل من � 21سنة� ،ضمن م�شروع التكوين،
الذي تقوم به املديرية الفنية للفريق التي
تبحث عن املواهب ال�شابة .وقد قرر �أبناء
العقيبة ال�شروع مبكرا يف حملة الإ�ستقدامات،
من خالل خطف الع�صافري النادرة والتوقيع
لها على عقود طويلة املدى لتح�ضريها حت�سبا
لتدعيم الفريق الأول ،وهو ما �سبق وك�شف
عنه توفيق قري�شي مدير القطب التناف�سي
للفريق يف وقت �سابق.

تعاقد مع العب املدية
كرا�ش وو�سط ميدان

وح�سب املعلومات التي بحوزتنا ف�إن ال�شباب
تعاقد مع العبني قيل ب�ش�أنهما الكثري و�أبرمت
لهما الإدارة عقد احرتفيا لأربعة موا�سم وهما
قلب الهجوم حمي الدين كرا�ش القادم من �أوملبي
املدية والعب �آخر وقع يف �سرية و�سيتم تقدميه
يف الأيام املقبلة حيث رف�ضت م�صادرنا الك�شف
عن هويته و الفريق القادم منه ،لكنه بن�سبة
كبرية عا�صمي وين�شط يف من�صب و�سط ميدان.

مريزيق يتفق مع الوفاق
وال�شباب ي�ؤكد توقيعه

لكن املفاج�آة تكمن يف العب مولودية اجلزائر
ح�سام الدين مريزيق الذي �أحدث �ضجة لدى
الفريق اجلار بعد خرب ان�ضمامه �إىل ال�شباب
حتى �أن الأخبار حينها �أكدت �أنه وقع على عقد
لأربعة موا�سم ،لكن الغريب يف الأمر �أن �إدارة
وفاق �سطيف ك�شفت ب�أنها اتفقت مع الالعب
و�سيوقع على عقد يف فريقها يف ال�ساعات املقبلة
وهو ما يطرح الكثري من الت�سا�ؤالت حول �صحة
توقيعه يف ال�شباب من عدمه ،خا�صة �أنه مل
يتم تقدميه مثلما كان احلال مع العب املدية
كرا�ش.

�شارف هو من ي�شرف على العملية

وي�شرف على هذه العملية ،بوعالم �شارف
املدير الريا�ضي للفريق ،رفقة مدربي الفئات
ال�شبانية ،الذين يقومون يف الوقت نف�سه
مبهمة اكت�شاف املواهب ال�شابة ،ورغم الأخبار
الأخرية حول توتر عالقة بوعالم �شارف مع
بع�ض الإداريني يف جممع مدار� ،إال �أن هذا مل
مينع املدير الريا�ضي لل�شباب من موا�صلة عمله
من خالل التعاقد مع الالعبني ال�شبان وتدعيم
فريق الرديف من الآن وعدم الإنتظار �إىل
غاية ات�ضاح الر�ؤية بخ�صو�ص املو�سم اجلديد،
وهي النقطة التي حت�سب له.
فريد ع

ن�ساخ" :جاهزون لإكمال املو�سم و�سنتوج باللقب"
نقرتب من �أربعة �أ�شهر عن توقف املناف�سة،
فكيف تق�ضي �أيامك؟

نتدرب على انفراد وفقط وال يوجد �أي تغيري� ،سوى بع�ض
التفا�صيل الب�سيطة يف طريقة التدريبات ،لأننا كنا نعتقد
ب�أننا �سنعود �إىل امليادين ،بعد ثالثة �أ�شهر على الأكرث ،لكننا
اليوم نقرتب من �أربعة �أ�شهر ولهذا يف بع�ض الأحيان ن�ضيف
�أ�شياء جديدة ،لكي نحافظ على لياقتنا البدنية.

يف حال ا�ستئناف املناف�سة ،هل �ستكونون جاهزين
حقا بعد هذا التوقف الطويل؟

من ال�صعب �أن نكون جاهزين للمناف�سة الر�سمية ،لأننا
متوقفون منذ �أربعة �أ�شهر كاملة وتلزمنا حت�ضريات �شاقة
ومكثفة ،لأننا اليوم نتدرب لكي ال ن�سجل زيادة يف الوزن
ونراقب نظامنا الغذائي ،الأمور تزداد �صعوبة لأننا ال ندري
متى �سوف ن�ست�أنف البطولة.
املكتب الفيدرايل متم�سك با�ستئناف املناف�سة� ،أال
يحبطكم ذلك؟

نصر حسين داي

الن�صرية مهددة بخ�سارة مواهبها
يبدو �أن الظروف ال�صعبة التي مير بها ن�صر ح�سني داي
قد جتعله يخ�سر لي�س فقط ركائزه التي هددت بالرحيل
وباللجوء �إىل جلنة املنازعات ،ولكن �أي�ضا مواهبه ال�شابة
التي ت�ألقت مع الفريق الأول �أو الرديف ولفتت انتباه
العديد من الأندية التي تتهافت خلطفها ،حيث قررت
العديد من العنا�صر ال�شابة عدم الإنتظار �أكرث بعدما
انقطعت كل قنوات الإت�صال مع الإدارة منذ عدة �أ�شهر ،بل
وحتى قبل ايقاف املناف�سة وفر�ض احلجر ال�صحي اجلزئي،
بحثا عن م�ستقبلها مع الفرق التي طلبت خدماتها.

غرزة قد يكون �أول املغادرين

ويبدو �أن الالعب غرزة �سيكون �أول املغادرين هذه
ال�صائفة ،يف ظل الغمو�ض حول م�صريه يف الفريق وعدم
التزام االدارة بوعدها له بحل م�شاكله �أو الف�صل يف
م�ستقبله .ويعترب غرزة الذي ين�شط يف من�صب و�سط
امليدان ،من بني �أبرز الالعبني يف الن�صرية ،وهو الذي ال
يتجاوز الـ � 19سنة و�سبق له حمل قمي�ص املنتخب الوطني
لهذه الفئة ،لكنه بات غري متحم�س للبقاء ،فهل �ست�سمح
الإدارة برحيله؟ لأن ذلك �سوف يفتح الباب لرحيل املزيد
من املواهب.

نحو تن�صيب مدير ريا�ضي جديد

يحدث هذا يف وقت �سيطر�أ تغيري يف من�صب املدير الريا�ضي
للفريق ،وهي العادة ال�سيئة املوجودة يف ن�صر ح�سني داي
كل مو�سم ،حيث �شرع ولد زمرييل يف البحث عن مدير
ريا�ضي جديد� ،ستكون مهمته �إعادة ترتيب الفئات
ال�شبانية وقيادتها اىل االف�ضل ،بعد امل�شاكل التي وقعت يف

هذه الفئة التي تعاين التهمي�ش.

ب�سكري مقرتح لتويل املن�صب

وبد�أت الن�صرية يف و�ضع بع�ض الأ�سماء التي ميكنها �أن
تعو�ض �صويلح يف املديرية الفنية للفريق ،وح�سب الأ�صداء
التي بحوزتنا ،ف�إن االمني العام هويلي اقرتح ا�سم م�صطفى
ب�سكري على الرئي�س ولد زمرييل ،حيث يراه الأن�سب لتويل
من�صب املدير الفني للن�صرية ،وتدر�س الإدارة مقرتح
ب�سكري لكنها مل تقرر اي �شيء يف هذا اخل�صو�ص حلد
ال�ساعة.

يو�سف م

الإدارة �ست�شرع يف ا�ستدعاء
الالعبني لتخفي�ض رواتبهم

يبدو �أن �إدارة ن�صر ح�سني داي قررت حتريك
الأمور ،بالن�سبة للفريق الأول ،من خالل ال�شروع
يف التفاو�ض مع الالعبني الذين لن حتتفظ بهم،
ب�سبب ارتفاع رواتبهم ال�شهرية ومل يقدموا
الإ�ضافة للفريق يف املباريات الر�سمية ،حيث
�ست�ستدعيهم ،للتفاو�ض معهم وتعر�ض عليهم
راتبني �شهريني �إىل ثالثة ،مقابل ف�سخ عقودهم
مع الفريق.

كالعبني ال ميكننا تغيري الأمور ،مهمتنا هي التدرب
ولعب املباريات الر�سمية والكلمة الأخرية تعود للقائمني
على �أمور كرة القدم يف بالدنا ،لكن الأمور تزداد �صعوبة مع
مرور الوقت ون�شعر بامللل ونتمنى ح�سم الأمور ب�رسعة ،نحن
يف �شهر جويلية وكان من املفرت�ض �أن ننهي البطولة بعد
ا�ستئنافها ،الأمور غام�ضة ويف حال ا�ستئناف البطولة يف
�سبتمرب� ،سيلزمنا �شهر ون�صف على الأقل من التح�ضريات،
وبعدها نف�س املدة للعب املباريات املتبقية ،وبعد نهاية
املو�سم �سن�ستفيد من �شهر من التدريبات ،حت�سبا للمو�سم
اجلديد وهو ما �سيكون معقدا للغاية.

يف حال ا�ستئنافكم البطولة �أال تخ�شون من عامل
ال�ضغط وت�أثري التوقف الطويل يف حما�سكم يف
التتويج بلقب البطولة؟

ال نخ�شى ال�ضغط ،املو�سم املعقد الذي ع�شناه علمنا
التعامل مع الأوقات ال�صعبة كما ينبغي وتوجنا خالله
بالك�أ�س� ،أما املو�سم اجلاري فال�صدارة مل تتحقق بال�صدفة

بل بف�ضل عمل كبري قامت به الإدارة التي وفرت كل
الإمكانات ا�ضافة اىل التح�ضريات التي قمنا بها قبل بداية
املو�سم ،وهو ما �سمح لنا بتحقيق نتائج رائعة يف مرحلة
الذهاب ،ويف الإياب الإدارة دعمت الفريق يف املريكاتو
وح�رضنا جيدا �أي�ضا وحافظنا على ال�صدارة ومعنوياتنا
لن تت�أثر �إذا �أرادوا ا�ستئناف البطولة� ،سوف نحافظ على
�أف�ضلية الرتتيب ونتوج باللقب.

كنتم �أول من وقع على بروتكول تخفي�ض الرواتب
قبل �أيام وتبعتكم باقي الأندية ،فما تقول؟

نحن موظفون يف الفريق واليوم منر بظروف ا�ستثنائية
مثل اجلميع والفريق كان يف حاجة �إلينا ،ومثلما نثق يف
�إدارتنا فهي �أي�ضا تثق يف الالعبني ،الذين تفهموا الو�ضع
يف ظل توقف املناف�سة ويف نهاية املطاف هذه بالدنا
التي ن�ستفيد من خرياتها ويجب �أن نقف معها يف �أوقات
ال�شدة.

فريد ع
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اتحاد العاصمة

عنتــــر يحيــــى يريـــد بلخيثـــــــر ومعجـــــب بـــــــ ذيــــــب

الالعبون
ي�ست�أنفون
التح�ضريات

بعد �أن ا�ستفاد معظم
العبي �إحتاد العا�صمة
من فرتة راحة م�ؤخرا
ا�ستغلوها لق�ضاء
�أيام يف الواليات
ال�ساحلية ،عادوا
من جديد �إىل �أجواء
التح�ضريات على
انفراد ،حيث علمنا �أن
املدير الريا�ضي عنرت
يحيى واملدرب زغدود
طلبا من اجلميع
العودة واتباع برنامج
خا�ص ،خا�صة مع
القرار الذي اتخذته
االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم با�ستكمال
املباريات املتبقية من
املو�سم احلايل بعد رفع
احلجر ال�صحي.

ات�صلوا
ب�شريفي
ال�ستف�ساره
عن حقيقة
�إ�صابته

الإحتاد يف حاجة �إىل
ظهري �أمين من طرازه

ال تزال الأمور تراوح مكانها يف بيت �إحتاد
العا�صمة بخ�صو�ص عملية اال�ستقدمات التي
ت�شهد ركودا لعدة �أ�سباب �أهمها تواجد املدير
الريا�ضي عنرت يحيى خارج الوطن وهو
امل�س�ؤول الأول والأخري عنها ،و�أي�ضا
قرار "الفاف" ا�ستكمال املو�سم بعد
رفع احلجر ال�صحي� ،إال �أن م�صادرنا
ك�شفت �أن هذا الأ�سبوع �سي�شهد اجلديد
بخ�صو�ص اال�ستقدامات� ،إذ يدور
حديث عن رغبة الإدارة يف التعاقد
مع الظهري الأمين ال�سابق للنادي
الإفريقي خمتار بلخيرث الذي �أعجب
كثريا عنرت يحيى ب�إمكاناته ويعتزم ربط
االت�صال معه يف ال�ساعات القادمة من �أجل
ح�سم الأمر و�ضمان �صفقته ،خا�صة �أنه ميلك
الكثري من العرو�ض املحلية.

ورغم �أن الظهري الأمين احلايل للإحتاد ربيع
مفتاح �سيجدد ر�سميا على عقده ملو�سمني� ،إال �أن
هذا ال مينع من الت�أكيد على �أن الفريق يف حاجة
ما�سة �إىل دماء جديدة يف هذا املن�صب و�ضم
العب من طراز بلخيرث �سيكون �صفقة مرحبة جدا
للفريق بالنظر �إىل امكاناته الكبرية ،بالإ�ضافة
خربته الكبرية يف �إفريقيا التي اكت�سبها من قبل
مع العلمة والنادي الإفريقي ،ف�ضال عن الرغبة
الكبرية التي حتذوه للعودة �إىل الواجهة.

عنرت �أعجب ب�صانع
�ألعاب عني مليلة

وعلمنا �أن عنرت يحيى ،تلقى يف الأيام الأخرية مقرتحا ل�ضم
�صانع �ألعاب جمعية عني مليلة ابراهيم ذيب البالغ من العمر 26
�سنة ،حيث تابع �أ�رشطة الالعب ومبارياته هذا املو�سم مع " ال�صام"
و�أعجب كثريا ب�إمكاناته ،خا�صة �أنه يجيد اللعب بالقدمني وم�سدد بارع
للمخالفات التي �سجل منها ثالثة هذا املو�سم وقدم  5متريرات حا�سمة،
يف انتظار ما �ست�سفر عنه الأيام املقبلة.

بلخيرث دون فريق

ولن تكون مهمة �ضم خمتار بلخيرث ع�سرية على �إدارة الإحتاد بالنظر
�إىل �أن الالعب حر من �أي التزام جتاه �أي ناد ،بعد �أن حت�صل على ت�رسيحه
تلقائيا من "الفيفا" جتاه ناديه ال�سابق الإفريقي التون�سي ،و�سبق لإبن
وهران �أن حتدث لـ "الهداف" عن قراره بالعودة �إىل اجلزائر للعب مع ناد
كبري وطموح ي�سمح له ببعث م�شواره من جديد ومل ال العودة �إىل املنتخب
الوطني ،خا�صة �أنه يبلغ من العمر � 27سنة.

م.ق�صبي

بلقروي يتلقى عر�ضا من ال�سعودية

كنا قد �أ�شرنا من قبل �إىل �أن املدافع املحوري لإحتاد العا�صمة ،ه�شام
بلقروي ،تلقى عر�ضا جديا من ناد �إماراتي يرغب يف �ضمه هذا
ال�صيف و�أنه ينتظر مالقاة املدير الريا�ضي عنرت يحيى من �أجل
احلديث معه عن م�ستقبله مبا �أنه ال يزال مرتبطا مع الإحتاد بعقد
ل�سنتني �أخرتني ،اجلديد هو �أن ابن وهران تلقى م�ؤخرا �أي�ضا عر�ضا
من ناد �سعودي يريده ب�شدة وهو ما قد يزيد من رغبة بلقروي يف
املغادرة والعودة �إىل اخلليج.

و�أحدثت اال�شاعة
التي انت�شرت يف
ال�ساعات الأخرية
بخ�صو�ص تعر�ض
الظهري الأ�سر للإحتاد،
ر�ضوان �شرييفي،
لإ�صابة خطرية يف
مباراة ما بني الأحياء،
هلعا و�سط كل العبي
الإحتاد الذين ات�صلوا
جميعا بالالعب من
�أجل معرفة ما جرى
له ،قبل �أن يطمئن
اجلميع بعد �أن �أكد
لهم الالعب �أنه بخري
و�أن كل ما قيل جمرد
�إ�شاعات ،يذكر �أن
ابن عني البنيان كان
قد اختار "الهداف"
من �أجل تفنيد هذه
ال�شائعة.

توقيــــع ت�شيكولينــــي مع ّلــــــق بنهايـــــة املو�ســـــم
كالم كثري قيل يف احتاد العا�صمة خالل ال�ساعات
الأخرية ،بخ�صو�ص تعرث املفاو�ضات بني املدير الريا�ضي
عنرت يحيى واملدرب الفرن�سي فران�سوا ت�شيكوليني الذي
�أكد عنرت يف وقت �سابق �أنه �سيكون املدرب اجلديد خلفا
ملنري زغدود الذي �سيغادر يف نهاية املو�سم اجلاري ،غري
�أن م�صادرنا اخلا�صة �أكدت �أن كل ما قيل جمرد �إ�شاعات
و�أن عنرتيحيى تو�صل �إىل اتفاق نهائي مع املدرب ال�سابق
لنادي " �أجاك�سيو" الذي �سيكون يف اجلزائر مبا�شرة بعد
فتح الرحالت من �أجل تر�سيم التحاقه ومبا�شرة عمله على
ر�أ�س العار�ضة الفنية.

ت�أخر الإعالن عن �ضمه
�ساهم يف ن�شر ال�شائعات

وك�شفت م�صادرنا اخلا�صة �أن عنرت يحيى �أنهى كل �شيء مع
ت�شيكوليني حتى فيما يخ�ص الأجرة ال�شهرية واملدة التي
�سيوقع عليها والبالغة �سنتني ،غري �أن ت�أخر �إدارة االحتاد يف
الإعالن عن ال�صفقة و�ضم املدرب ال�سابق ل�شبيبة القبائل
ب�شكل ر�سمي ،جعل بع�ض الأطراف ت�شكك يف التحاقه ،يف

حني حتدثت �أطراف �أخرى عن دخول املدير الريا�ضي يف
مفاو�ضات مع مدرب فرن�سي �آخر للإ�شراف على تدريب
االحتاد.

عنرت يحيى على ات�صال دائم معه

وما ي�ؤكد �أن الأمور ت�سري على �أح�سن ما يرام بخ�صو�ص
املدرب فران�سوا ت�شيكوليني ،هو �أن عنرت يحيى على ات�صال
دائم معه عرب الهاتف و"الوات�س �أب" ،حيث يتحدثان عن
كل �صغرية وكبرية تخ�ص الأمور الفنية لإحتاد العا�صمة
وامل�شروع الذي يبحث عنرت لتطبيقه مع �شركة "�سريبور"،
حيث يقوم با�ست�شارته بخ�صو�ص اال�ستقدمات والالعبني
الذين يقوم مبعاينة �أ�شرطة " الفيديو" اخلا�صة بهم قبل
مبا�شرة املفاو�ضات معهم.

الإدارة تنتظر قرار ا�ستئناف
البطولة �أو �إيقافها لرت�سيم �ضمه

وح�سبما علمناه ف�إن ال�سبب الرئي�سي الذي جعل �إدارة
�إحتاد العا�صمة ت�ؤجل تر�سيم قدوم املدرب ت�شيكوليني

ب�إم�ضاء عقده ،هو عدم ات�ضاح الر�ؤية بخ�صو�ص موعد
ا�ستئناف بطولة املو�سم اجلاري �أو �إيقافها ،ففي حال
توقيع العقد معه يف جويلية �ستكون مطالبة بت�سديد
كل �أجوره بداية من هذا ال�شهر ،يف حني �أن عقد املدرب
احلايل زغدود ال يزال �ساري املفعول �إىل غاية ا�سدال
ال�ستار عن املو�سم اجلاري ،ويف هذه احلالة �ستكون
جمربة على ت�سديد الأجرة ملدربني يف نف�س الوقت وهذا
غري معقول.

م.ق�صبي

الإدارة تنهي مهام غول

ت�أكدت ر�سميا مغادرة الناطق الر�سمي لإحتاد العا�صمة،
طارق غول ،ملن�صبه يف الفريق بعد �أن قررت الإدارة
انهاء مهامه وعدم جتديد عقده الذي ينتهي يف �شهر
جويلية احلايل ،يف انتظار �أن يتم تعيني �شخ�ص �أخر
يف هذا املن�صب وبن�سبة كبرية �سيكون �أحد الالعبني
القدامى للإحتاد الذين قدموا الكثري للفريق.

جمعية عين مليلة

"ال�صــــام" ُتعلــــن �إفال�سهــــا وم�صريهــــا جمهـــــول

�صرح رئي�س جمعية عني مليلة �شداد بن �صيد يف وقت �سابق �أن �إدارته ال ميكن
ً
خا�صة و�أنه �أ�صبح مفل�سا ،بالنظر �إىل عدم قدرته على ت�سديد
لها ت�سيري الفريق،
�أموال الالعبني ،ورغم �أن الفريق املليلي لي�س الوحيد الذي يتواجد يف هذه
الو�ضعية ،ولكن الأمور �ستكون �أ�صعب بكثري يف امل�ستقبل القريب ،يف حال عدم
حت�سن الو�ضع ،فاجلمعية ينتظرها م�صري جمهول ويجب على ال�سلطات املحلية
التحرك من �أجل تعديل الأمور قبل فوات الأوان.

ممثل ال�شاوية الوحيد
يف املحرتف االول ُيعاين يف �صمت

ومن بني الأ�شياء التي يُندى لها اجلبني هي �أن جمعية عني مليلة التي تعترب ممثل
ال�شاوية الوحيد يف املحرتف الأول تعاين يف �صمت ،وهو ما ي�ستوجب على ال�سلطات
املحلية ورجال الأعمال يف املنطقة الوقوف معها ،ولكن حلد ال�ساعة ال �شيء كان
من هذا القبيل ،لي�صبح م�ستقبلها يف املحرتف الأول مهددا ،مثلما حدث مع �شباب
عني فكرون يف ال�سابق.

بن �صيد مل يقدر مبفرده على جتاوز امل�صاعب

ال يختلف اثنان يف عني مليلة �أن الرئي�س �شداد بن �صيد قام بعمل كبري ،رغم
العراقيل التي �صادفها ،وهو الذي وجد �إىل جانبه مدير جمل�س الإدارة عمراين،
ولكن كما يُقال "يد واحدة ال ُت�صفق" واحلالة املزرية للفريق من اجلانب املايل،
ً
خا�صة و�أن الالعبني يُدينون بعدة �أجور
جعلت الأمور �صعبة للغاية يف فريقه،
�شهرية.

ا�ستئناف البطولة �سي�ضع الإدارة يف حرج

ويف ظل قرار املكتب الفيدرايل ا�ستئناف البطولة بعد رفع احلجر ال�صحي ،ف�إن
يرت�سم �سي�ضع �إدارة �شداد بن �صيد يف حرج من �أمرها ،فالالعبون من
هذا الأمر �إن
ّ

دون �شك �سي�ستغلون عودتهم لطلب �أموالهم ،وهو الأمر الذي �سيجعل الرئي�س بن
جزءا من �أموالهم العالقة على االقل ،و�إال ف�إن قرار املقاطعة
�صيد مطالبا مبنحهم
ً
�سيكون واردا.

ال�شركة الوطنية هي احلل

ويعترب احلل الأف�ضل جلمعية عني مليلة يف الوقت الراهن هو �أن تتوىل �شركة
وطنية زمام �أمور الفريق ،يف ظل الديون املرتاكمة ،كما كان عليه احلال مع احتاد
العا�صمة الذي عانى من �أزمة مالية �أكرب بكثري من �أزمة عني مليلة يف بداية
املو�سم ،ولكن الأمر انفرج بعد �شراء �شركة "�سريبور" للأ�سهم ،ليعود الفريق �إىل
�أف�ضل �أحواله.

ناتوري ف

ُ Ooredooتهنئ ال�شعب اجلزائري
بعيدي اال�ستقالل وال�شباب

مبنا�سبة الذكرى الثامنة
واخلم�سون لعيد اال�ستقالل
وال�شباب الذي يُ�صادف اﻟ 05
جويلية من كل �سنة ،تتقدم
أحر تهانيها
 Ooredooب� ّ
لل�شعب اجلزائري الأبي
متمنية له املزيد من الرقي
والهناء واالزدهار.
ككل �سنةُ ،ت�شارك Ooredoo
اجلزائريني يف تخليد هذه
الذكرى العظيمة من تاريخ
اجلزائر املجيد و ُتقا�سم
ال�شباب اجلزائري فرحة هذا
اليوم الذي ُي� ّؤرخ لبطوالت
وت�ضحيات �أ�سالفه   .
يف ر�سالته التهنيئية
�صرح نائب
للجزائرينيّ ،
املدير العام لـ  ،Ooredooال�سيد ب�سام �آل ابراهيم� " :أت�شرف ،با�سمي وبا�سم كافة
أحر التهاين و�أطيب الأمنيات لل�شعب اجلزائري
عمال  ،Ooredooان �أتقدم ب� ّ
الطيب مبنا�سبة عيد اال�ستقالل وال�شباب متمنيا له املزيد من الرقي واالزدهار.
تاريخ الـ  5من جويلية يذكر العامل ب�أ�سره بت�ضحيات �أبناء اجلزائر الأبطال يف
�سبيل وطنهم .واغتنم هذه املنا�سبة التاريخية املجيدة لأترحم على �أرواح
�شهداء اجلزائر الطاهرة .و�أدعو اهلل عز وجل �أن يحفظ اجلزائر وابنائها و�أن
يرفع عنا �إن �شاء اهلل هذا الوباء" .
ك�شركة مواطنة بامتيازُ ،توا�صل  ،Ooredooبكل فخر واعتزاز ،يف �إحياء
املحطات التاريخية والبطولية لل�شعب اجلزائري  .
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أهلــــي البـــــرج

قدا�شة وعرو�سي ير�سالن �إعذارين ويطالبان مب�ستحقاتهما

�سيدريك يغادر �إىل فرن�سا غا�ضبا
بلغنا �أن احلار�س �سي حممد �سيدريك غادر
يف ال�ساعات املا�ضية �إىل مقر اقامته بفرن�سا
غا�ضبا ،ب�سبب م�شكل امل�ستحقات الذي يعاين
منه كل الالعبني .وكان احلار�س ال�سابق
ل�شباب بلوزداد قد انتظر على مدار قرابة 4
�أ�شهر كاملة ت�سوية جزئية مل�ستحقاته ،مثله
مثل كل الالعبني من دون جدوى .يذكر
�أن �سيدريك لعب تقريبا كل مباريات هذا
املو�سم� ،آخرها منت�صف مار�س املن�صرم �أمام
�شبيبة ال�ساورة.

ك�شفت م�صادر م�ؤكدة لـ "الهداف"� ،أن
العبي �أهلي برج بوعريريج "�آيكل قدا�شة"
ّ
وخري الدين عرو�سي ار�سال ،يف ال�ساعات
املا�ضية ،اعذارين للإدارة ،للمطالبة
مب�ستحقاتهما املالية الكثرية العالقة ،بعد �أن
م ّال من انتظار ت�سوية و�ضعيتيهما بالطرق
الودية ..وكانت يومية "الهداف" قد حذّرت من
الو�صول �إىل هذه املرحلة ،يف �أعداد �سابقة،
ما �سي�ؤ ّزم من دون �شك ،من و�ضعية "الأ�صفر
يرت�سم ا�ستئناف
والأ�سود" ،ال�سيما يف حال
ّ
املو�سم احلايل.

التقى بن حمادي وا�ستف�سر

وكان �سيدريك وقبل عودته �إىل مقر اقامته
بفرن�سا خالل ال�ساعات املا�ضية ،قد حل
مبدينة الربج� ،أين جمعه لقاء بالرئي�س بن
حمادي ،مبقر الفريق ،ا�ستف�سره فيه عن
و�ضعيته املالية ،مبا �أنه يدين بعدة رواتب
�شهرية .للتذكري �أن الالعبني مل يح�صلوا،
خالل فرتة � 3أ�شهر ون�صف الأخرية �سوى
على مبلغ  10ماليني �سنتيم يف �شكل ت�سبيق،
وهو ما �أدى بـ عرو�سي وقدا�شة �إىل توجيه
اعذارين للإدارة (انظر املو�ضوع الأول).

�أكدا �أنهما حاوال
االت�صال عدة مرات
بالإدارة دون نتيجة

و�أكد عرو�سي وقدا�شة ملقربيهما ،ب�أنهما
حاوال االت�صال عدة مرات ،وعلى مدار حوايل
� 4أ�شهر بالإدارة "الربايجية" ،لل�س�ؤال عن
م�ستحقاتهما العالقة الكثرية ،دون جدوى ،ما
جعلهما يلج�آن �إىل الطرق القانونية من خالل
ار�سال اعذارين ،بلغنا �أنهما و�صال الإدارة،
خالل ال�ساعات املا�ضية .و�سينتظر الثنائي
مهلة  15يوما للح�صول على م�ستحقاته ،ويف
حال عدم حدوث ذلك ،ف�إنه �سيمر للخطوة الثانية ،وهي الق�ضاء.

يدينان بـ  8رواتب
باحت�ساب فرتة توقف البطولة

و�أ�ضافت م�صادرنا� ،أن عرو�سي وقدا�شة يدينان بال�ضبط
بـ  8رواتب �شهرية كاملة ،باحت�ساب فرتة توقف البطولة ،منذ
منت�صف �شهر مار�س املن�رصم �إىل يومنا هذا ،حيث ح�صل الأول
عند توقيعه� ،ضمن "الأ�صفر والأ�سود"� ،شهر جويلية املن�رصم
على  4رواتب دفعة واحدة ،ومنذ ذلك اليوم ،مل يتلق �أي �سنتيم
�آخر ،مثله مثل تقريبا قدا�شة الذي ا�ستفاد عند توقيعه� ،شهر �أوت
من  3رواتب دفعة واحدة ،وهو ما يعني �أنه يدين اليوم هو الآخر
بـ  8رواتب.

عرو�سي" :املو�س حلق العظم"

وقال عرو�سي عن الإجراء الذي قام به ،خالل الأيام القليلة
املا�ضية" ..يا �أخي �أنا �أدين اليوم بـ  8رواتب �شهرية كاملة� ،إذا
ما احت�سبنا بطبيعة احلال ،فرتة توقف البطولة ،منذ منت�صف
مار�س �إىل يومنا هذا ،وقبل قيامي بهذه اخلطوة� ،سعيت لالت�صال
بالإدارة ،على مدار حوايل  4ا�شهر كاملة ،لكن من جديد ..ال �أخفي
عنكم املو�س حلق العظم� ".أو�ضح عرو�سي الذي يعد من اكرث

بن حمادي �سعى
�إىل طم�أنته ،لكنه مل يقتنع

الإدارة �أمام الأمر الواقع

الالعبني ا�ستعماال ،خالل هذا املو�سم.

قدا�شة" :جل�أت �إىل هذا االجراء
بعد ا�ستنفاد كامل الطرق"

و�إن حتفّظ قدا�شة عن احلديث يف هذا املو�ضوع ،يف ات�صال
هاتفي معه ،ف�إنه �أكد لأحد مقربيه ،ملّا قام بهذه اخلطوة" :جل�أت
�إىل هذا االجراء القانوين ،بعد �أن ا�ستنفدت كامل الطرق الودية،
لال�ستفادة من م�ستحقاتي العالقة ،والتي و�صلت �إىل  8رواتب
�شهرية ،ومن ذلك �أين حاولت االت�صال بالإدارة عدة مرات ،لكن
من دون جدوى ..و�ضعي املايل مقلق ،خا�صة بعد انتهاء فرتة
كراء �شقتي مبدينة �سطيف ،وهو ما ا�ضطرين لالتفاق مع �صاحب
البيت على فرتة ا�ضافية".

العبون �آخرون يخططون لنف�س االجراء

وك�شفت م�صادر م�ؤكدة لـ "الهداف"� ،أن العبني �آخرين
يخططون للقيام بنف�س االجراء الذي قام به الثنائي عرو�سي –
قدا�شة ،بعد �أن و�صل "املو�س العظم" ،مبا �أن عددا منهم يدينون،
بـ  8رواتب ،وال ي�سع الأن�صار �سوى الت�أكيد يف هذا املقام" :ربي
ي�سرت "..للتذكري �أن "الهداف" كانت قد حذّرت من مو�ضوع
ار�سال العبني لإعذارات ،متهيدا للذهاب �إىل جلنة املنازعات ،يف
يتج�سد اليوم على �أر�ض الواقع.
الرابطة الوطنية ،وهو ما
ّ

وباتت الإدارة "الربايجية" ،بقيادة الرئي�س بن حمادي
واملدير العام بوزناد �أمام الأمر الواقع اليوم ،بعد �أن و�صل الأمر
�إىل "االعذارات" ،حيث �ستكون مطالبة بتقدمي حلول يف لقاءاتها
مع الالعبني ،ابتداء من تاريخ  19جويلية املقبل و�إىل غاية يوم
 22من نف�س ال�شهر ،بعد �أن مت حتديد تاريخ  18جويلية لالجتماع
بالطاقمني الفني والطبي والإداريني ،مثلما ك�شفنا يف �آخر عدد
من "الهداف" يوم �أول �أم�س اخلمي�س.
ع .بوجنمة

الإدارة �أر�سلت ر�سائل ن�ص ّية لالعبني
حت�سبا لالجتماع بهم

ار�سلت الإدارة "الربايجية" ،خالل ال�ساعات القليلة
املا�ضية ،ر�سائل ن�ص ّية لالعبني عرب هواتفهم ،تت�ضمن
مواعيد قدومهم �إىل مدينة الربج لعقد اجتماعات
واحلديث عن م�شكل ال�ساعة املتمثل يف امل�ستحقات .وكانت
يومية "الهداف" قد ك�شفت يف �آخر عدد� ،أن الإدارة قررت
تخ�صي�ص يوم  18جويلية املقبل للطاقمني الفني والطبي
والإداريني ب�شكل عام ،على �أن يكون ا�ستقبال الالعبني ،يف
�شكل �أفواج �أو جمموعات ،ابتداء من  19جويلية و�إىل غاية
 22منه ،على مدار � 4أيام.

وك�شفت م�صادر "الهداف" ،ب�أن الرئي�س
بن حمادي� ،سعى �إىل طم�أنة �سيدريك،
بخ�صو�ص م�ستحقاته العالقة ،يف اللقاء الذي
جمعهما قبل �أيام بالربج ،لكن هذا الأخري مل
يقتنع كثريا ،وخرج غا�ضبا ،بل وقرر حينها
العودة �إىل مقر اقامته بفرن�سا ،متى ما ت�س ّنت
له الفر�صة ،يف ظل غلق املجال اجلوي،
كما هو معلوم .ليبقى ال�س�ؤال املطروح:
"هل �سيكون �سيدريك يف املوعد ،خالل
االجتماعات التي دعت �إليها االدارة ،ابتداء
من تاريخ  19جويلية املقبل؟".

�سيدريك طار �إىل فرن�سا
مبجرد �أن وجد الفر�صة

و�أكد م�صدر مقرب من احلار�س ال�سابق
ل�شباب بلوزداد واحتاد ب�سكرة� ،أنه طار �إىل
فرن�سا ،خالل ال�ساعات املا�ضية ،مبجرد
وجد الفر�صة ،مبا �أن لديه بطاقة اقامة
دائمة هناك ،و�سينتظر احلار�س الدويل
ال�سابق ،دون �شك فتح املجال اجلوي ب�شكل
ر�سمي ،للعودة �إىل اجلزائر ،ال�ستئناف العمل
اجلماعي ،حت�سبا ال�ستكمال املو�سم مثلما
تنادي به "الفاف" ،كما �سيكون على موعد مع
االجتماع الذي دعت اليه الإدارة ،ابتداء من
تاريخ  19جويلية املقبل.
ع .بوجنمة

جمعية الشلف

الالعبـــــــــــون ي�ؤكـــــــــدون علـــــــى �ضــــــــــــرورة الت�ضحيــــــــــة
حتى و�إن قرار املكتب الفيدرايل الأخري القا�ضي با�ستكمال املو�سم الكروي احلايل عقب رفع احلجر ال�صحي من ال�سلطات العليا ،قد خ ّلف ردود فعل متباينة بني العبي جمعية ال�شلف ،بحكم �أن بع�ضهم كان مي ّني النف�س ب�إلغاء البطولة والبع�ض الآخر �ساند
جمربون على احرتام �أي قرار يتخذ من قبل القائمني
القرار� ،إدراكا منهم ب�أن العودة �إىل املناف�سة �ست�سمح لهم بتجهيز �أنف�سهم كما يجب حت�سبا للمو�سم الكروي القادم� ،إال �أن النقطة التي اتفق عليه اجلميع هي �أنهم ال ميلكون الآن �أي خيار �آخر ،بل بالعك�س فهم ّ
على �ش�ؤون كرة القدم.

يعرفون �أنهم مطالبون
مبجاراة ال�صعاب

ويف ذات ال�سياق ،ف�إن �أ�صحاب الزي الأحمر والأبي�ض
التخوف من ال�صعاب الكثرية التي �ستواجههم
ال يريدون
ّ
عقب �إعطاء ال�ضوء الأخ�رض للعودة �إىل �أجواء التدريبات
اجلماعية �أو حتى بعد انطالقة املناف�سة الر�سمية ،والتي
�ستت�سبب فيها طول فرتة ابتعادهم عن امليادين ،و�إمنا
ّ
هم ي�ؤكدون على �رضورة الت�ضحية داخل �أر�ضية امليدان،
وكذا جماراة كامل ال�صعاب ،مبا �أن ذلك �سي�ساعدهم ب�شكل
كبري يف التخلّ�ص من النقائ�ص املوجودة وبالتايل ي�شفع
لهم �أي�ضا بالقدرة على القيام بواجباتهم كما ينبغي داخل
�أر�ضية امليدان.

عازمون على االلتزام
بالإجراءات الوقائية

ولعل �أبرز نقطة �ستثري خماوف القائمني على �ش�ؤون
جمعية ال�شلف وحتى معظم الفرق الأخرى بعد �إعطاء

ال�ضوء الأخ�رض للعودة �إىل �أجواء التدريبات اجلماعية
على وجه اخل�صو�ص ،هي �إمكانية خرق بع�ض الالعبني لـ
"الربوتوكول" ال�صحي ،بحكم �أن فرتة بقائهم يف الفنادق
قد تفوق كل التوقعات ،ما من �ش�أنه �أن ي�شعرهم مبلل
كبري ،يف حني �أن �أ�شبال املدرب �سمري زاوي ،يجمعون من
جانبهم على �أنهم واعون مبا ينتظرهم ولذا ف�سيعملون
على احرتام كامل الإجراءات الوقائية التي �ستن�ص عليها
اجلهات املخت�صة ،مبا �أنهم ال يريدون ح�صول �أي مفاج�آت
غري �سارة.

غري متخ ّوفني
من الت�أ ّثر بالتوقف احلايل

ورغم �أن رفقاء الالعب فوزي بن حملة ،يعرفون ب�أنه
لي�س من ال�سهل االبتعاد عن �أجواء التح�ضريات اجلماعية
واملناف�سة الر�سمية لأزيد من � 3أ�شهر ،و�إمنا هم مقتنعون
�سيت�سبب يف هدم كل ما مت بنا�ؤه منذ انطالقة
الآن ب�أن ذلك
ّ
املو�سم الكروي احلايل ،ما يعني ب�أنهم �سيفقدون الكثري من
جاهزيتهم ،لكن ويف اجلهة املقابلة من ذلك ،فال يخ�شى
العبو "الي�صو" �أن يحول هذا العائق دون قدرتهم على

الو�صول �إىل الهدف الذي يتناف�سون من �أجله ،بحكم �أنهم
عازمون على العمل بجدية �أكرب خالل فرتة التح�ضريات التي
�ست�ستفيد منها كامل الفرق ،مبا �أن ذلك هو ال�سبيل الوحيد
الذي �سي�شفع لهم بتدارك كل ما �ضاع منهم الآن.

...لكن يتم ّنون �أن ال تطول
املدة �أكرث

ويف اجلهة املقابلة من ذلك ،فيم ّني الالعبون النف�س
يتح�سن الو�ضع ال�صحي يف البالد خالل �أقرب فر�صة
ب�أن
ّ
ممكنة ،حتى ال يكون هناك متديد �آخر لفرتة احلجر ال�صحي
من جهة ،ومن جهة �أخرى لكي يتم �إعادة افتتاح املالعب
واملن�ش�آت الريا�ضية مبا�رشة بعد تاريخ الـ  13من ال�شهر
والتفرغ
اجلاري ،بغية الإ�رساع يف �إنهاء املو�سم احلايل
ّ
ب�شكل �أف�ضل للمو�سم املقبل ،يف حني �أنه �إذا طالت مدة
التوقف لأكرث من املتوقع ،وهو ال�سيناريو املتوقع بالنظر
�إىل املعطيات احلالية ،فال يعار�ض "ال�شلفاوة" �إعادة النظر
يف قرار املكتب الفيدرايل الأخري ،من خالل �إعالن �إنهاء
املو�سم ب�شكل ر�سمي.

ب�.سيف الدين

مو�سـي ":كنـــا نتوقــــّع �إعــــالن �إنهــــاء املو�ســــم قبــــل �أوانـــه ،لكــــن"
مل يخف م�ساعد مدرب جمعية ال�شلف مو�سي ف�ضيل ،ب�أنه
كان يتو ّقع �أن يعلن املكتب الفيدرايل يف اجتماعه الأخري عن
نهاية املو�سم قبل �أوانه ،بناء على مقرتحات ر�ؤ�ساء النوادي
�صرح قائال
متر به البالد ،عندما ّ
وحتى الو�ضع ال�صحي الذي ّ
�":أنا �شخ�صيا كنت �أتوقع �أن يتم الإعالن عن نهاية املو�سم
الكروي احلايل مبنا�سبة اجتماع املكتب الفيدرايل الأخري،
متر بها
وذلك بالنظر �إىل الظروف ال�صحية ال�صعبة التي ّ
البالد ،عقب االرتفاع املقلق حلاالت الإ�صابة بفريو�س
"كورونا" طيلة الأيام املا�ضية ،و�أي�ضا بعد اجماع معظم
ر�ؤ�ساء النوادي على ا�ستحالة العودة �إىل �أجواء املناف�سة من
ومت�سك بنف�س القرار الذي اتخذه
جديد ،غري �أن املكتب عاد
ّ
يف نهاية �شهر �أفريل املا�ضي".

""اال�ستئناف لن يتم
�إال مبوافقة ال�سلطات"

وعما �إذا كان يرى ب�أنه من املفرو�ض منح الفرق تواريخ مبدئية
ّ

بخ�صو�ص موعد عودة التدريبات اجلماعية وحتى املناف�سة
الر�سمية ،حتى يعرفوا ما ينبغي فعله ،فا�ستطرد مو�سي ف�ضيل،
قائال ":ال ميكن �إعطاء تواريخ مبدئية الآن ،بحكم �أن قرار
املكتب الفيدرايل جاء فيه ب�أن البطولة �ست�ستكمل عقب رفع
احلجر ال�صحي ،ولهذا فال �أحد يعرف موعد ح�صول ذلك،
مرة �أخرى بعد تاريخ الـ
لأنه من املمكن جدا �أن يتم متديده ّ
 13جويلية بالنظر �إىل املعطيات احلالية� ،أ�ضف �إىل ذلك ف�إن
ا�ستئناف التدريبات وحتى املناف�سة الر�سمية لن يحدث �إال بعد
�إعطاء ال�سلطات العليا للبالد ال�ضوء الأخ�ضر".

""امل�شكل لي�س يف الأموال
فقط و�إمنا حتى يف الإمكانيات"

ويف تعليق له حول عن عزم "الفاف" على تقدمي م�ساعدات
مالية للأندية ،ق�صد م�ساعدتها على احرتام "الربوتوكول"
ال�صحي ،فك�شف الالعب الأ�سبق لـ "الي�صو" ب�أن امل�شكل
لي�س يف الأموال وحده ،و�إمنا حتى يف الإمكانيات ،حيث

قال ":اطلعنا على �أن االحتادية الوطنية لكرة القدم تريد
تقدمي �إعانات مالية للفرق ،بغية م�ساعدتها على تطبيق
"الربوتوكول" ال�صحي ،لكن ال�شيء الذي ينبغي معرفته هو
�أن امل�شكل احلايل لي�س يف الأموال وحدها فقط ،و�إمنا حتى يف
جمربة على
انعدام الإمكانيات الالزمة ،مبا �أن الفرق �ستكون ّ
البقاء يف فندق� ،إ�ضافة �إىل اخ�ضاع الالعبني لفحو�ص دورية
للت� ّأكد من �سالمتهم من الوباء ،وكذا �أمور �أخرى تتع ّلق بزيادة
عدد غرف حفظ املالب�س وتدعيم الطاقم الطبي وغريها".

""الالعبون يف حاجة
�إىل الراحة لهذا ال�سبب"

ور�أى بعد ذلك مو�سي ،ب�أن الالعبني �أ�صبحوا الآن يف حاجة
�إىل اخللود لفرتة راحة ،ق�صد ا�سرتجاع �أنفا�سهم بع�ض
ال�شيء ،خ�صو�صا و�أنهم مل يتوقفوا عن العمل الفردي منذ
�أزيد من � 3أ�شهر ،وقال �":أنا �أرى ب�أنه حان الوقت لل�سماح
لالعبني من �أجل اخللود �إىل فرتة راحة ،لكي يتخ ّل�صوا

من الإرهاق الذي نال منهم يف هذه الفرتة ،و�أي�ضا حتى
ي�سرتجعوا �أنفا�سهم ،لأن ذلك �سي�ساعدهم على ا�ستعادة
لياقتهم الريا�ضية عقب انطالق فرتة التح�ضريات
اجلماعية ،الأمر الذي قد ال يح�صل يف حالة ما مل يكون
هنالك توقف ق�صري عن العمل".

"فرتة التح�ضريات تبقى نف�سها"

وبخ�صو�ص ما �إذا كان من املفرو�ض على امل�س�ؤولني متديد فرتة
التح�ضريات �إىل �أزيد من � 6أ�سابيع ،بحكم �أن فرتة التوقف
تقارب دخول �شهرها الرابع ،ف�أجاب امل�ست�شار الرئي�سي يف
الريا�ضة مو�سي ف�ضيل ،قائال ":رغم �أن مدة التوقف �ستطول
�أكرث� ،إال �أن فرتة التح�ضريات تبقى نف�سها ،مبعنى �أنها
�سترتاوح ما بني � 6إىل � 8أ�شهر ،وهذه الطريقة املعمول بها من
الناحية العلمية� ،أما ال�شيء الوحيد الذي يختلف الآن هو
نوعية الربنامج الذي يتط ّلب التعامل مع الالعبني بحذر ودون
حرق للمراحل ،ق�صد جتنبيهم الوقوع يف �شبح الإ�صابات".

ب�.س.
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إتحاد بلعباس
اتحاد بسكرة

""املكرة" توقع �إتفاقية احل�صول
على �شهادة "�إيزو "9001

وقعت �إدارة �إحتاد بلعبا�س يوم اخلمي�س الإتفاقية الثالثية التي
تربط ال�رشكات الريا�ضية ذات الأ�سهم مبكاتب اخلربة ومديرية
مراقبة الت�سيري واملالية التابعة للإحتادية اجلزائرية لكرة القدم
 ،من �أجل تطوير الت�سيري واحل�صول على �شهادة "�إيزو "9001
ح�سب ما �أعلنت عنه الهيئة الكروية ويلتحق �إحتاد بلعبا�س بكل
من نادي بارادو ،مولودية اجلزائر ،جمعية عني مليلة وجنم مقرة،
وتعترب هذه ال�شهادة معيارا للت�سيري املثايل وهي معرتف بها
دوليا وتهدف ملرافقة امل�ؤ�س�سات لتحقيق مردود عال يف الت�سيري
الداخلي والتحكم يف الن�شاطات والك�شف عن �أحوال ال�سوق و
التقليل من النفقات وجعل امل�ؤ�س�سات �أكرث تناف�سية ،ناهيك عن
�أنها من بني ال�رشوط للح�صول على رخ�صة النادي املحرتف.

العملية ح�ضرها املدير العام بن عياد!

وقد وقع املدير العام بن عياد قدور الإتفاقية كممثل عن
ال�رشكة الريا�ضية للمكرة ،حيث تنقل من بلعبا�س للعا�صمة،
لكن الغريب هو �أن هذا ال�شخ�ص نف�سه من حتدث عن �إ�ستقالته
منذ مدة و�أنه غري معني بت�سيري الفريق ،حيث �أكدها لـ "الهداف"
يف العديد من املرات وحتى لبع�ض الالعبني الذين طالبوا
مب�ستحقاتهم ،ليظهر وهو يوقع على الإتفاقية الثالثية ،وقبلها
�أم�ضى على �شهادة عمل لأحد الالعبني ،وهو ما يطرح الت�سا�ؤالت
حول نوايا بن عياد.

"اخل�ضراء" على فوهة بركان

�أي ت�سيري مثايل واملكرة فيها
ما يفوق الـ 25مليار ديون ؟

وعلق حمبو املكرة على الإتفاقية ب�أن املكرة بعيدة كل البعد
عن الت�سيري املثايل و�أمور من هذا القبيل ،فالفريق تنتظره ديون
تتخطى الـ  25مليار ما بني حماكم وجلنة منازعات ،ما يعني
�أن التوقيع على مثل هذه الإتفاقيات جمرد بروتوكوالت و�صور
لإ�سكات الأن�صار -ح�سبهم -الذين ي�رصون على تنحي اجلميع
وقدوم �رشكة تتكفل بفريقهم الذي ي�سري نحو الأ�سو�أ منذ املوا�سم
الأخرية ،ب�شهادة اجلميع .

مطعم� ،سائق حافلة ومكلف
بالعتاد "راهم ي�سالو"

وذهب حمبو النادي لأبعد من هذا حيث ذكروا امل�سريين الذين
راحوا يتباهون بهذه الإتفاقية ب�أن الفريق الذي يدين له مطعم،
�سائق حافلة ومكلف بالعتاد ،يبقى بعيدا جدا عن التوقيع على
عقود و�إتفاقيات لن يتمكن من جت�سيدها على �أر�ض الواقع ،كونه
عجز عن �أمور �سهلة وب�سيطة ،فكيف �سيتعامل مع ق�ضايا وديون
�أكرب؟.
تاج الدين

العبـــــون �سابقــــــون يتنازلــــــون عن جــــزء
مــــــن م�ستحقاتهـــــم ويطالبـــــون بالت�سويــــة
�أكدم�صدرمقربمنالفريق�أنالعبنييفال�سابقنيكانواقدحت�صلوا
على�أحكامنهائيةمناملحاكموجلنةاملنازعاتقررواالتنازلعن
جزءمنديونهمالعالقةل�صالحالفريقومن�أجل�ألوانهو�أن�صاره،
كخطوة حت�سب لهم ،يف �إنتظار �أن تويف الإدارة بالوعد وت�سوي
و�ضعياتهمويغلقملفهمنهائيا،للتذكريف�إنالعديدمنهملعبيف
موا�سم،2015،2016وحتىاملو�سمالفارطوقبله.

العبون حاليون تلقوا � 3أ�شهر
منذ بداية املو�سم

يف املقابل ف�إن العبني حاليني يف الفريق مل يتلقوا حلد الآن
�سوى � 3أ�شهر منذ بداية املو�سم وهو �أمر مل ي�سبق �أن حدث حتى
حينما كان الفريق يف عز الأزمات ويف موا�سم �سابقة ،حيث
ينتظر رفقاء "بلح�سيني" �إلتفاتة من امل�سريين احلاليني الذين

قدموا وعودا مل جت�سد حلد ال�ساعة على �أر�ض الواقع بحجة
عدم وجود الأموال �أو وجود �صعوبات يف �صرفها ب�سبب جتميد
العديد من احل�سابات البنكية.

�سوءا
متر الأيام واحلالة يف احتاد ب�سكرة تزداد ً
وغمو�ضاً ،ففي وقت �أن اجلميع كان ينتظر �إ�شارات
�إيجابية� ،إال �أن الق�ضايا التي قد تهدد م�ستقبل
الفريق تظهر يوم ًا بعد يوم ،يف ظل غياب الأموال
وطلب الالعبني ت�سديد �أجورهم ال�شهرية ،وهذا ما
جعل الإدارة �أمام الأمر الواقع ،بل �أكرث من هذا
�سوءا
ف�إن بقاء الأمور على حالها �ستزيد الو�ضع ً
خا�ص ًة و�أن الفريق الب�سكري مهدد بهجرة جماعية
لالعبني.

عرت الإدارة
ق�ضية "�سي�سي" ّ

لت�صب
وجاءت ق�ضية الالعب املايل «�سي�سي»
ّ
الزيت على النار ،ففي ظل الأزمة املالية التي يتخبط
فيها الفريق ،ف�إن الالعب ا�شتكى فريقه �إىل «الفيفا»،
من �أجل احل�صول على �أمواله العالقة واملغادرة
ب�صورة نهائية ،خا�ص ًة و�أن الظروف التي مير بها
جعلت اجلميع يوجه �أ�صابع االتهام �إىل الرئي�س بن
عي�سى و�إدارته ،وهو ما يعني ان الأو�ضاع مهددة
باالنفجار �أكرث ،خالل الأيام املقبلة.

ديون الفريق ترتاكم
والو�ضع يزداد �صعوبة

وال تزال ديون الفريق ترتاكم يوم ًا بعد يوم،
ومعه جتد االدارة نف�سها يف و�ضع ال حُت�سد عليه،
خا�ص ًة و�أنه يتعينّ عليها ت�سديد �أموال «�سي�سي»،
بالإ�ضافة �إىل اموال املدرب لكناوي ،بقيمة تقارب
امللياري �سنتيم ،فما يحدث للفريق كارثي ،خا�ص ًة
ّ

و�أن الالعبني ُيدينون بني ثمانية �إىل ع�رشة �أ�شهر.

بن عي�سى تهرب من م�س�ؤولياته

رغم ات�صال العديد من الأطراف به يف الآونة
الأخرية� ،إال �أن الرئي�س بن عي�سى تهرب من
م�س�ؤولياته وال يرد على االت�صاالت ،ومن دون �شك،
ف�إنه يتواجد يف حالة مزرية ،خا�ص ًة و�أنه ال يجد
احلجج لإقناع الالعبني بخ�صو�ص م�ستحقاتهم ،وهم
الذين ينتظرون ب�ضعة �أجور للتنف�س ولو قليال.

الالعبون ُيطالبون ب�أموالهم

وابدى العديد من العبي الفريق الذين حتدثنا
معهم بخ�صو�ص ق�ضية الالعب «�سي�سي» ا�ستياءهم
من الإدارة و�أكدوا �أنهم هم �أي�ض ًا �س ُيطالبون
ب�أموالهم العالقة ،خا�ص ًة و�أنهم مل يتلقوا �أي �سنتيم
لأ�شهر ولديهم عائالت وم�شاريع تتطلب الأموال.

الالعبون�" :صربنا كثري ًا وعلى
الإدارة �أن تتفهمنا"

حتدث �إلينا العديد من العبي احتاد ب�سكرة عن
و�ضعيتهم مع الفريق و�أكدوا �أن الأمر �أ�صبح ال
ُيطاق ،يف ظل تراكم الديون وعدم تلقيهم �أموالهم،
م�ضيفني ب�أنهم �صربوا كثرياً على الرئي�س بن
عي�سى مبا �أنهم يحرتمونه ،ولكن عليه �أن يتفهمهم
�أي�ضاً ،خا�ص ًة و�أنهم ُيعيلون �أ�رسهم ولديهم
م�شاريع تتطلب الأموال من �أجل �إنهائها.

ناتوري ف

.

نجم مقرة

حلم ال�شركة الوطنية ُيراود مڤرة

حجم رواتب املو�سم احلايل قليلة
وامل�سريون عجزوا عن توفريها!

ومقارنة مبا كان يحدث يف املوا�سم الفارطة ،حني كانت تتخطى
الكتلة ال�شهرية لرواتب الالعبني  3مليارات �شهريا ،ف�إن الفريق
هذه املرة تبقى كتلته �أقل بكثري من القيمة املذكورة ،وقد ال
تتخطى املليار ون�صف ح�سب م�صدر مقرب من الفريق ،لكن ومع
هذا مل يتمكن امل�سريون احلاليون من توفريها ،خا�صة �أنهم
�إكتفوا ب�إنتظار ما �سيقدمه الوايل وال�سلطات والبلدية فقط.

تاج الدين

الزيـــن�" :أنـــا ابــن بلعبــــا�س ومــــن
غيــر املعقــول �أن �أديــر ظهــــري لهـا"
حتدث املدرب الزين زواوي جلريدة الهداف على �أنه ورغم امل�شاكل التي حتيط بالفريق� ،إال �أنه من غري املعقول �أن ين�سحب
ويرتكه يتخبط ،خا�صة �أنه �إبن هذه املدينة ورحيله �سيزيد الأمور تعقيدا حيث قال�" :أنا �إبن بلعبا�س ومن غري املعقول �أن �أدير
ظهري ،الفريق بحاجة �إلينا ،رغم امل�شاكل وكل ما يحدث م�ؤخرا ،لكن رحيلي �سيزيد من حدة الو�ضع ،ولهذا �أنا هنا يف اخلدمة من
�أجل �ألوان النادي و�أن�صاره".

"�أبقى على �إت�صال ببقية الزمالء وحتى بع�ض الالعبني"

و�أكد الزين على �أنه يتوا�صل ب�شكل يومي تقريبا مع بقية �أع�ضاء الطاقم الفني وبع�ض الالعبني للحديث عن امل�ستجدات ،الربنامج،
طريقة العمل وجاهزية عنا�رصه حت�سبا للعودة ليقول حول هذا�" :أنا على �إت�صال بكل من لعرو�سي وحجاوي ،وحتى بع�ض الالعبني
 ،نتحدث عن امل�ستجدات ،الربنامج ،ق�ضية �إ�ستكمال املناف�سة ،واخلطة التي �سنعمل عليها �سويا ،وهذا حتى ن�سجل عودة قوية يف
البطولة ،لكن كل هذا �رشيطة توفري ظروف العمل طبعا".

"العودة لن تكون �سهلة وتتطلب برناجما مميزا"

و�إعرتف الزين ب�أن العودة لإ�ستكمال املناف�سة بعد �أزيد من � 3أ�شهر من التوقف لن تكون �سهلة للجميع ،حيث تتطلب حت�ضريا
مميزا تفاديا للإ�صابات و�إرهاق الالعبني ،حيث قال" :لن تكون عودة الالعبني �سهلة على الإطالق ،فقد دام التوقف �أزيد من � 3أ�شهر،
وهذا ما مل ي�سبق �أن حدث ،لهذا علينا توخي احلذر وحت�ضري من الآن برنامج يكون مميزا ،تفاديا لإرهاق الالعبني وتعري�ضهم خلطر
الإ�صابات".

"ننتظر زوال الوباء �أكرث من �أي �شيء الآن"

وك�شف الزين على �أنه كباقي اجلزائريني ينتظر زوال الوباء �أكرث من �أي �شيء ،خا�صة �أن �أرقامه باتت خميفة جدا ح�سبه ،و�أ�رضت
بالعديد �سواء امل�صابني �أو ال�ضحايا وتوقفت عجلة احلياة ليقول عنه ":نحن ننتظر زوال الوباء �أكرث من �أي �شيء� ،أرقامه خميفة ،عدد
امل�صابني والوفيات يرتفع ب�شكل يومي ،عجلة احلياة توقفت تقريبا ،ولهذا نتمنى وندعو من اهلل عز وجل �أن يرفعه عنا ".
تاج الدين

متر الأيام يف جنم مقرة وتت�شابه بخ�صو�ص
الو�ضعية العامة ،ففي وقت �أن الأزمة املالية ال
تزال ت�ضرب �أ�سوار ال�صاعد اجلديد �إىل املحرتف
الأول ،الذي هو املمثل الوحيد لوالية امل�سيلة ،ف�إن
اجلميع يحلم بتويل �شركة وطنية زمام الفريق مثل
ما هو الأمر لدى العديد من الفرق الأخرى ،ولكن
حلد ال�ساعة لي�س هناك �أي �شيء جديد بخ�صو�ص
هذا املو�ضوع ،والفريق يعي�ش حالة �صعبة للغاية،
مبا �أن الالعبني مل يتلقوا �سوى �أجرتني خالل
املو�سم احلايل.

الالعبون دخلوا يف عطلة م�سبقة

مل مير خرب �إعالن املكتب الفيدرايل با�ستئناف
املناف�سة م�ؤخراً مرور الكرام على العبي جنم
ً
خا�صة يف ظل
مقرة ،حيث ا�ستقبلوه با�ستياء،
دخولهم يف عطلة م�سبقة ،وباتت عودة الفريق
ً
خا�صة و�أن
�إىل املناف�سة من جديد تهدد امل�ستقبل،
النجم ال ميلك الإمكانات يف الوقت الراهن ،يف ظل
الأزمة املالية التي تع�صف بالفريق.

البع�ض ّ
ف�ضل التح�ضري
يف ال�شواطئ

اختار بع�ض الالعبني ويف ظل احلرارة
ال�شديدة هذه ا لأيام ،التح�ضري على رمال
ال�شواطئ ،على غرار دراجي ،بالل ،فقعا�ص
و�شيخي ،وهو ما �سيجعلهم �أف�ضل من زمالئهم

من اجلانب البدين ،لأن العمل يف ال�شواطئ
الرملية يزيد من لياقة الالعبني.

رحال وبولعن�صر يلعبان
يف دورات ما بني الأحياء

كما �أن بع�ض الالعبني الآخرين يُ�شاركون بانتظام
العبي بجاية
يف دورات ما بني الأحياء ،على غرار
ّ
رحال وبولعن�صر ،ليكونا اكرث جاهزية ،علما �أن
دورات ما بني الأحياء ببجاية تعرف م�شاركة
العديد من العبي الفرق املحرتفة الأخرى ،مثل
"اجليا�سامبي" و"املوب" و"ال�سياربي" ،وهو ما
جعل البع�ض ي�ؤكد على �أنها ُت�شبه كثرياً املناف�سة
الر�سمية.

عايب" :قرار اال�ستئناف
لي�س يف حمله"

حتدث �إلينا العب جنم مقرة عايب عن فريقه
و�إمكانية اال�ستئناف وقال" :قرار اال�ستئناف الذي
كان يف الآونة الأخرية لي�س يف حمله ،نحن دخلنا
�شهر جويلية ،وهو ما يعني �أن التح�ضري حتى
للمو�سم املقبل �سيكون مت�أخرا ،علينا التفكري يف
املناف�سة الر�سمية واال�ستئناف �سيجعلنا نلعب بقوة
والفريق لن ي�سقط ،الأمر �صعب ولكن لي�س لدينا
خيار �آخر ،فنحن نثق يف �إمكاناتنا وما علينا �سوى
ناتوري ف
جتهيز �أنف�سنا".

و�ضع املهاجم الدويل الت�شيكي املخ�ضرم ميالن بارو�ش �أم�س
حدا مل�سريته الكروية يف �سن  38ربيعا وبقمي�ص نادي
بانيك �أو�سرتافا ال�سلوفاكي ،وذلك ب�سبب معاناته من
�إ�صابة خطرية يف الكاحل.
ربطت تقارير �إعالمية برتغالية املدرب الإ�سباين �أوناي
�إميري بتدريب بنفيكا بداية من املو�سم القادم ،وهو الذي
يتواجد دون فريق منذ �أن متت �إقالته من �أر�سنال الإجنليزي
وتعوي�ضه بـ ميكيل �أرتيتا.
اختارت رابطة الدوري الإيطايل "ليغا كالت�شيو" و�سط امليدان الربازيلي لوي�سي
�ألبريتو ك�أف�ضل العب يف �شهر جوان املا�ضي بعدما قاد ناديه الزيو للعديد من
االنت�صارات.
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دي لورنتي�س يفكر
يف �إقالة غاتوزو

ال�سنغايل قد يزامل حمرز

دي لورنتي�س يوافق على تخفي�ض
مطالبه للتخلي عن كوليبايل
(يا�سر وار�ست)
مي�سي يهدد و"بر�شلونة" ترتعد
بر�شلونة ترتعد ...نعم ،لي�س ب�سبب
عودة ارتفاع �ضحايا فريو�س كورونا
�أو جتدد املظاهرات املطالبة با�ستقالل
كتالونيا ،بر�شلونة ترتعد لأن ملكها
ليونيل مي�سي بات يهدد برمي التاج
والرحيل �إىل الأبد.
خرب واحد من �إذاعة " "SERالإ�سبانية
ال�شهرية كان كفيال بالت�سبب يف حالة
طوارئ حقيقية يف بر�شلونة ،بعد
الت�أكيد من خالله على �أن مي�سي قرر
عدم جتديد عقده احلايل والرحيل
نهائيا عن �صفوف الفريق يف جوان 2021
�إىل وجهة غري معروفة ،ب�سبب عدم
ر�ضاه عن الطريقة التي بات ي�سري بها
النادي من طرف �إدارة �ضيعت عليه
�أكرث من لقب يف ال�سنوات الأخرية.
يوم اعتزال مي�سي ي�شكل كابو�سا
حقيقيا يطارد يوميا ع�شاق بر�شلونة،
ف�إىل �أي مدى ميكنهم حتمل فكرة
رحيله من �أجل �إكمال ما تبقى من
م�سريته ب�ألوان فريق �آخر؟ ،فريق قد
ي�ضع "الربغوث" يف مواجهة فريق القلب
م�ستقبال يف �صورة ي�صعب تخيلها.
احلديث عن عدم جتديد عقد مي�سي
واقرتاب رحيله بات م�سل�سال ي�سبب
�ضغط الدم لأن�صار البار�صا كل �صيف،
و�إذا كان "ليو" ي�ست�سلم يف كل مرة
خليار القلب ف�إنه هذه املرة يبدو غا�ضبا
�إىل درجة قد مينح فيها حرية االختيار
للعقل الذي يدفعه للرحيل بحثا عن
�ألقاب حرمته منها �إدارة البار�صا ب�سبب
خيارات كارثية جعلته يحارب وحده
رفقة �أ�شباح فوق امللعب با�ستثناء تري
�شتيغن.
احلديث يف �إ�سبانيا ب�ش�أن رحيل
مي�سي عن بر�شلونة قابله حديث يف
�إيطاليا عن اتفاق مبدئي بني الإنتري
والالعب لالنتقال �إىل �صفوف معقل
الأرجنتينيني يف �إيطاليا بداية من
�صيف ال�سنة املقبلة ،فهل يرغب
"الربغوث" حقا يف االنتقال �إىل �إيطاليا
وتلبية نداء كري�ستيانو رونالدو
لاللتحاق به يف الكالت�شيو� ،أم �أنه
�سي�ستعني بـ النرياتزوري كو�سيلة �ضغط
على الإدارة احلالية ،من �أجل بناء
فريق كبري وتناف�سي قادر على ح�صد
جميع الألقاب التي يناف�س من �أجلها
النادي الكتالوين؟.

�صورة اليوم عبارة عن "فوتو�شوب" انت�شر
بقوة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
�أم�س ،بالتزامن مع �أخبار رغبة مي�سي يف
ترك بر�شلونة ب�سب بخالفاته مع الإدارة،
و�أظهرت ال�صورة الأرجنتيني بقمي�ص
مان�ش�سرت �سيتي الفريق الأقرب ليكون
وجهته القادمة يف حال غادر البار�صا
ب�سبب تواجد مدربه ال�سابق غوارديوال،
وتنب�أت جماهري ال�سيتي بت�شكيل مي�سي
ثنائيا ناريا مع البلجيكي كيفن دي
بروين ،فهل �سيكون مي�سي زميال للدويل
اجلزائري ريا�ض حمرز؟.

وافق �أوريليو دي
لورنتي�س رئي�س
نابويل �أخريا على
تخفي�ض مطالبه
املالية للتخلي عن
املدافع الدويل
ال�سنغايل خاليدو
كوليبايل �إىل �أحد
الأندية الأوروبية
الكثرية الراغبة يف
التعاقد معه ،لتعزيز
خطها اخللفي ،ويف
هذا ال�سياق� ،أكدت
تقارير �إعالمية
�إيطالية ع�شية �أم�س
�أن دي لورنتي�س
حدد �سعر املدافع بـ
 45مليون �أورو ،ف�ضال
عن متغريات بـ 15
مليون �أورو ،ما يعني
�أن �إجمايل ال�صفقة قد ي�صل �إىل  60مليون �أورو يف �أق�صى احلاالت ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن
"البارتينوبي" �أ�صر يف وقت �سابق على  90مليون �أورو كمطلب وحيد للتخلي عن مدافعه
املحوري.

ال�سيتي الوجهة الأقرب و"البيا�سجي" يراقب الو�ضع عن كثب

يبدو �أن وجهة كوليبايل بد�أت يف االت�ضاح ،حيث �ستكون نحو الدوري الإجنليزي بن�سبة
كبرية جدا وبال�ضبط نادي مان�ش�سرت �سيتي� ،أين يوجد املدرب بيب غوارديوال �ضمن
�أبرز املهتمني به وهو ال�ساعي ل�ضخ دماء جديد يف حمور دفاعه ،خيار ليفربول باملقابل
ابتعد ب�شدة �أمام عدم رغبة يورغن كلوب يف التعاقد مع مدافع متقدم يف ال�سن ،على
اعتبار �أن كوليبايل يقرتب من عامه الثالثني ويف�ضل مدافع �أوملبيك مر�سيليا ال�صاعد
كامارا �صاحب  19ربيعا بدال منه ،بينما يراقب باري�س �سان جرمان الو�ضع بتمعن كبري
على �أمل جناحه يف �إقناع الالعب بتحويل وجهته من "الربميرليغ" �إىل "الليغ ."1

تغريدة اليوم هي للدويل اجلزائري
يو�سف باليلي العب نادي الأهلي
ال�سعودي ،ون�شر جنم مولودية وهران
واحتاد العا�صمة ال�سابق �صورة لقمي�صه
مع املنتخب الوطني مع العلم الوطني
والقر�آن الكرمي ،متمنيا يوما �سعيدا
للجزائريني وغرد قائال" :جمعة مباركة
للجميع".

تراجع عن ت�صريحاته بعد ذلك
وقدم اعتذاراته لنجم البار�صا

دوغاري" :مي�سي ن�صف
متوحد وعلى غريزمان
عدم اخلوف منه"

�صنعت ت�صريحات املهاجم الدويل
الفرن�سي ال�سابق كري�ستوف دوغاري
عرب "�أر� .أم� .سي" احلديث نهاية
الأ�سبوع ،بعدما و�صف الدويل
الأرجنتيني ليونيل مي�سى بن�صف
املتوحد ،داعيا مواطنه �أنطوان غريزمان لفر�ض �شخ�صيته عليه وعدم اخلوف منه،
وقال دوغاري يف هذا ال�سياق�" :أنطوان ملاذا �أنت خائف� ،إنه ن�صف متوحد وبـ � 150سم
فقط ،عليك �أن تكون �أقوى" ،ت�صريحات �سرعان ما تراجع عنها بطل مونديال 1998
بعد احلملة التي طالته ،ليعتذر من مي�سي ،حيث قال يف �أحدث ت�صريحاته" :حينما
قلت �إن مي�سي ن�صف متوحد فهذا ب�سبب �أنه منعزل ويف�ضل البقاء لوحده �أكرث من
االندماج مع البقية ،هذا كل ما يف الأمر".

تلقى نابويل خ�سارة على
يد �أتاالنتا �سهرة اخلمي�س يف
الدوري الإيطايل ،جعلت الكثري
من امل�صادر الإيطالية تتوقع �أن
يفكر رئي�س النادي �أوريليو دي
لورنتي�س يف �إقالة املدرب جينارو
غاتوزو ،خا�صة �أن حظوظ
الفريق يف ك�سب مركز م�ؤهل
ملناف�سة رابطة �أبطال �أوروبا باتت
�أقل من �أي وقت م�ضى� ،إال �أن
الرجل الأول يف النادي ال ينوي
�إطالقا �إحداث تغيري على ر�أ�س
العار�ضة الفنية لـ البارتينوبي،
بل ينوي جتديد ثقته يف التقني الإيطايل ويحرتمه �أكرث من �أي �شخ�ص �آخر �إىل درجة
�سيكون من ال�صعب عليه �إقالته حتى يف حال ا�ضطر لذلك يوما ما ،خا�صة �أن املدرب
�سبق له رف�ض تلقي م�ستحقاته خالل فرتة انت�شار الفريو�س يف �إيطاليا ،و�أجنز عمال
مميزا منذ توليه زمام الأمور.

توين باركر يخطط
خلالفة �أوال�س

بات احلديث يدور يف فرن�سا عن
هوية الرئي�س الذي �سيخلف جون
مي�شال �أوال�س على ر�أ�س نادي ليون
بعد �أزيد من � 30سنة ،ظل فيها
�أوال�س رئي�سا للنادي ،ومن بني �أبرز
املر�شحني خلالفته جند توين باركر
النجم الفرن�سي ال�سابق لكرة القدم
الأمريكية والرئي�س احلايل لنادي
"�أ�سفيل" لكرة ال�سلة ،و�أي�ضا ع�ضو جمل�س �إدارة نادي ليون ،حيث من املتوقع �أن
يلقى النجم ال�سابق يف مناف�سة  ABNدعم الرئي�س احلايل والعديد من ال�شخ�صيات
املعروفة يف حميط ليون ،علما �أن باركر �سبق له الت�أكيد يف العديد من املنا�سبات على
ع�شقه الكبري لكرة القدم ،و�أنه كان ميني النف�س باحرتافها قبل �أن يتحول للعب
كرة ال�سلة.

ن�شر احل�ساب الر�سمي لنادي بايرن ميونيخ الأملاين
�أم�س القمي�ص الذي �سريتديه امل�ستقدم اجلديد
لوروي �ساين و�سيحمل الرقم  ،10ووقع �ساين ر�سميا
يف "البافاري" قادما من مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي
يف �صفقة قدرتها التقارير الإعالمية بحوايل
 49مليون �أورو ،ف�ضال عن متغريات �أخرى،
حيث ميكن لل�صفقة �أن ت�صل حدود  60مليون
�أورو ،وباملنا�سبة �أطلق احل�ساب الر�سمي للنادي
"البافاري" م�سابقة للح�صول على قمي�ص الدويل
الأملاين عرب التعليق والإعجاب بال�صفحة ،على �أن
يتم اختيار الفائز عرب عملية القرعة.

م�سلح يقتحم منزل رئي�س وزراء كندا
اقتحم �شخ�ص م�سلح بوابة منزل
تعود لرئي�س الوزراء الكندي،
ّ
جا�سنت ترودو ،على الإقامة فيه،
ب�شاحنته وبقي هناك ملدة �ساعتني
كاملتني قبل �أن يتم القب�ض عليه
من طرف قوات الأمن ،حيث
�أكدت ال�شرطة الكندية �أن هذا
ال�شخ�ص الذي قالت �إنه ع�ضو يف
القوات امل�سلحة الكندية ،اقتحم
البوابة الرئي�سية ملنزل رئي�س
الوزراء الذي مل يكن هناك رفقة
عائلته يوم اخلمي�س على ال�ساعة
ال�ساد�سة ون�صف �صباحا ،قبل �أن
يقوم باالختباء يف �أحد �أرجاء
املنزل �إىل غاية ال�ساعة 8:30
�صباحا حني مت اكت�شاف �أمره من طرف قوات الأمن و�إلقاء القب�ض عليه ،يف الوقت الذي رف�ضت
فيه متحدثة با�سم وزير الدفاع الكندي التعليق على املو�ضوع يف انتظار �صدور نتائج التحقيق.

الدوري الإجنليزي

 15:00مان�ش�سرت يونايتد – بورمنوث
 17:30وولفرهامبتون – �أر�سنال
 20:00ت�شيل�سي – واتفورد

الدوري الإ�سباين

� 15:00سيلتا فيغو – ريال بيتي�س

الدوري الإيطايل

 16:15جوفنتو�س – تورينو
 20:45الزيو – ميالن

نهائي ك�أ�س �أملانيا

 19:00بايرن ميونيخ – باير ليفركوزن
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النادي متفاجئ وال يعلم
�أن بيئة "ليو" �أوقفتها

يريد ا�ستعماله يف �صفقة
الربازيلي مع العبني �آخرين

بر�شلونة يدفع غريزمان
نحو الرحيل لإعادة ناميار

مي�سي ينفجر
ويــــوقـــف
مفـاو�ضات
جتديد عقده
فجرت �إذاعة "كادينا �سري" الإ�سبانية مفاج�أة من العيار الثقيل ،حني �أكدت
يف خرب �صنع احلدث �أن ليونيل مي�سي �أوقف مفاو�ضات جتديده مع بر�شلونة،
حيث ينتهي عقده اجلاري �صيف  ،2021وكان ليو قد بد�أ مفاو�ضاته عن طريق
والده يف فرتة �سابقة ،غري �أن امل�شاكل الكثري التي �صادفت فريقه ب�سبب الإدارة
احلالية جعلته مرتددا يف التوقيع� ،إذ يرف�ض تقدمي �أي �رشعية جديدة لإدارة
بارتوميو عن طريق متديده ،ذلك �أن الإدارة احلالية �ست�ستخدم هذا الأمر كنوع من
احلملة االنتخابية قبل تقدمي مر�شحها اجلديد يف االنتخابات الرئا�سية املقبلة،
وبعد يوم من ن�رش اخلرب عادت نف�س الإذاعة لت�ؤكد �أن النادي متفاجئ من هذا
الأمر و�أنهم ال يعلمون �أن بيئة "الربغوث" قد �أوقفت املفاو�ضات �إىل �إ�شعار �آخر
ولأ�سباب �سي�أتي ذكرها بالتف�صيل.

منزعج من حتميله م�س�ؤولية
اتخاذ القرارات يف النادي

وفقا لـ "كادينا �سري" ف�إن ليونيل مي�سي منزعج جدا من الت�رسيبات الدائمة
التي تتهمه باتخاذ م�س�ؤولية القرارات يف الفريق ،وهي الت�رسيبات التي يعتقد �أن
الإدارة وراءها و�أن الهدف منها ال�ضغط على مي�سي و�إبعاد الأنظار عن بارتوميو
وجماعته ،وكان الالعب الأرجنتيني قد ثار يف وجه الإدارة بعد ت�رصيحات
�سابقة لـ �أبيدال اتهم فيها الالعبني بعدم العمل بجدية مع فالفريدي ،حيث قال
يف ر�سالة على �صفحته عرب "�إن�ستاغرام"�" :أنا ال �أحب القيام بهذه الأ�شياء بكل
�رصاحة ،لكنني �أعتقد �أن كل �شخ�ص يجب �أن يكون م�س�ؤوال عن مهامه والعناية
بقراراته ،الالعبون يتحملون م�س�ؤولية ما يحدث يف امللعب ونحن �أول من يعرتف
عندما ال ت�سري الأمور على ما يرام ،ولكن امل�س�ؤولني يف الإدارة الريا�ضية عليهم
القيام بنف�س ال�شيء وحتمل م�س�ؤولياتهم".

�سئم ت�صرفات الإدارة وفكرة الرحيل تعود

يبدو �أن مي�سي �سئم فعال ت�رصفات الإدارة ،حيث كان يعتقد �أن امل�شاكل
�ستنتهي برحيل فالفريدي الذي حدث بطريقة مل تعجب الالعبني ،فالنادي
الكتالوين �أقال مدربه بطريقة غري متوقعة ويف مرحلة غري متوقعة على الإطالق،
والآن ها هو بر�شلونة يتجه �إىل خ�سارة الدوري كونه يبتعد ب�أربع نقاط كاملة
عن ريال مدريد قبل  5جوالت عن النهاية ،وكان ليو قد �أكد يف وقت �سابق �أنه
فكر فعال يف الرحيل عن فريقه وذلك يف حواره مع جملة "فران�س فوتبول" بعد
فوزه ب�آخر كرة ذهبية ،ومن دون �شك ف�إن تقارير "كادينا �سري" مل ت�أت من
فراغ ،بل بناء على م�ؤ�رشات ومعطيات منطقية ،و�أي�ضا من املمكن �أن تكون ذات
الأخبار قد �رسبت من حميط مي�سي نف�سه.

قرار توقيف املفاو�ضات متوقع
جدا رغم حماوالت نفيه

رغم حماوالت نفي اخلرب الذي جاءت به "كادينا �سري" �إال �أن توقيف
املفاو�ضات يف ظل هذه الأو�ضاع متوقع جدا ،وحتدث بع�ض الإعالميني
املقربني من �إدارة البار�صا يف الأمر ف�أكدوا �أن ليو لن يرحل و�أن هذه التقارير
لي�ست الأوىل من نوعها ويف كل مرة يقرر الأرجنتيني البقاء ،غري �أن ذلك مل مينع
ه�ؤالء من االعرتاف ب�أن الالعب غا�ضب فعال وغري را�ض بالو�ضع الراهن لفريقه،

�أومتيتي ي�صاب جمددا
و�سيغيب �أمام فياريال

�أكد بر�شلونة يف بيان ر�سمي
�أن �صامويل �أومتيتي م�صاب
ولن يكون مبقدوره اللعب �أمام
فياريال يوم الأحد ،و�أكد البيان
�أن عودة الفرن�سي تعتمد على
�شعوره بالتح�سن ،وهو اخلرب
الذي زاد يقني الكتاالن على
�ضرورة بيع الالعب ومواطنه
دميبيلي لأن �إ�صاباتهما قد زادت
عن احلد ،وباب من غري املمكن
اال�ستفادة من �إمكاناتهما بطريقة
منتظمة ،للإ�شارة ،ف�إن �أومتيتي
ال يزال راف�ضا فكرة اخل�ضوع
لعملية جراحية من �أجل �إنهاء
كابو�س �إ�صابته نهائيا ،وي�صر يف
كل مرة على العالج الطبيعي
لتفادي الغياب لفرتات طويلة
جدا.

�أكدت قناة "كواترو" الإ�سبانية �أن �إدارة البار�صا تريد ا�ستعمال
�أنطوان غريزمان يف �صفقة تبادلية ت�شمله مع بع�ض الالعبني
لإعادة ناميار دا �سيلفا ،وح�سب ذات امل�صدر ،ف�إن �إدارة
بارتوميو تعمل على خف�ض قيمة ا�ستعادة الالعب الربازيلي
عن طريق �إدراج الفرن�سي والعبني �آخرين يف �صورة
كوتينيو �أو دميبيلي و�أومتيتي ،الأمر الذي ترف�ضه مبدئيا
�إدارة باري�س �سان جرمان ،وبعد م�ستويات متوا�ضعة لنجم
الأتلتيكو ال�سابق يف �صفوف البار�صا ،حدثت م�ؤخرا م�شكلة
بينه وبني كيكي �سيتيان الذي �أدخله يف الدقيقة � 90أمام
"الروخي بالنكو�س" ما ت�سبب يف �ضجة كبرية جدا
بالأو�ساط الإعالمية.

اجتماع مرتقب بني الفرن�سي
والإدارة يوم الثالثاء

ما يعني �أن الفكرة العامة التي جاءت بها "كادينا �سري" تبقى �صاحلة يف ظل
الو�ضع الراهن ،يف انتظار ما �سيحدث م�ستقبال مع الإدارة احلالية ،خا�صة �إن
خرج "البالوغرانا" خايل الوفا�ض من املو�سم اجلاري.

البار�صا تريد متديد عقده لعام واحد فقط !

نقلت �صحيفة "موندو ديبورتيفو" خرب "كادينا �سري" مع الت�أكيد على �أنها
حاولت االت�صال مبقربني من مي�سي دون جدوى ،ويف ذات ال�سياق� ،أكد الإعالمي
ميغيل ريكو من ذات ال�صحيفة �أن �إدارة البار�صا تريد فعال متديد عقد الأرجنتيني
الذي ينتهي �صيف  ،2021غري �أن نية بر�شلونة ح�سب ذات الإعالم تتمثل يف
التجديد ملو�سم واحد فقط مع �إمكانية الزيادة ملو�سم �آخر ،وهو الأمر الذي يبدو
غريبا لأنه يتعلق ب�أ�سطورة النادي الأوىل عرب التاريخ ،ومن غري املنطقي �أن
تقرتح الإدارة متديدا ملو�سم واحد بدال من ترك املجال مفتوحا �أو تقدمي عر�ض
بعقد ملدى احلياة مثلما فعلت مع �إنيي�ستا� ،أما بالن�سبة لـ مي�سي ف�إنه �سبق �أن
�أكد رف�ضه عقدا ب�صيغة مدى احلياة لأنه يرف�ض التفكري يف ارتباطه ب�أي طرف
ملدة طويلة جدا.

""ليو" �سينتظر �إدارة جديدة
قبل ت�أكيد قراره النهائي

�سئل جوزيب ماريا بارتوميو يف وقت لي�س ببعيد عن م�ستقبل مي�سي ،ف�أكد
�أن الأمر يتجاوزه يف الوقت الراهن بعد العديد من امل�شاكل التي حدثت يف
بيت البار�صا ،ويف كل مرة يت�أكد فعال �أن مي�سي ال يريد التفاو�ض مع الإدارة
احلالية ،و�إال ل�سارع رئي�س البار�صا لت�أكيد االجتماع والتفاو�ض ق�صد تبيي�ض
�صورته ،وباعرتاف �إيريك �أبيدال يف مقابلة �سابقة مع "موندو ديبورتيفو" ،ف�إن
املفاو�ضات مع ليو لي�ست �سهلة على الإطالق ،حيث قال الفرن�سي �إن الأمر يتعلق
ب�أف�ضل العب يف العامل ومن املنطقي �أن ال يكون التجديد �سهال ،وبعد عودة ذات
املو�ضوع �إىل الواجهة ،ف�إنه ميكن القول �إن ابن "روزاريو" يرف�ض االجتماع مع
الإدارة اجلديدة و�سينتظر االنتخابات الرئا�سية املتوقعة �سنة  2021قبل حتديد
موقفه النهائي من البقاء.

مي�سي يف ت�صريح �سابق" :يوما ما
قد �أرغب يف تغيري الأجواء"

مبا �أن العديد من الإعالميني حاولوا تفنيد تفكري مي�سي يف �أي مرة من املرات
يف مغادرة البار�صا ،ف�إننا �سنعود بالذاكرة �إىل حواره مع جملة "فران�س فوتبول"
الذي ن�رش بعد فوزه بالكرة الذهبية ال�ساد�سة ،حيث �سئل عما �إذا كان قد فكر يوما
ما يف الرحيل ،ف�أجاب " :نعم ،لكن لأ�سباب �شخ�صية ولي�ست كروية ،لقد ع�شت
حلظات �صعبة ولكنني جنحت يف تخطي ذلك بف�ضل م�ساعدة النادي والأ�شخا�ص
يف بر�شلونة ،هذا ما دفعني �أكرث للبقاء هنا" ،ويق�صد ليو بكالمه ق�ضية ال�رضائب
التي حا�رصته طويال ،وعما �إذا كان قد تلقى عرو�ضا �أجاب" :ت�أتيني عرو�ض يف
كل �سنة ،الكثري من الأندية تفتح يل �أبوابها ،لكنها تعرف جيدا رغبتي ،يوما ما
قد �أرغب يف تغيري الأجواء" ،و�أ�ضاف" :يف كل �سنة ي�س�ألونني عما �إذا كنت قد
غريت ر�أيي و�أردت الرحيل".

بر�شلونة يرف�ض بيع راكيتيت�ش
لـ �إ�شبيلية ويف�ضل الإنتري

�أكدت �صحيفة "موندو ديبورتيفو" �أن �إدارة بر�شلونة
لن ت�سمح برحيل �إيفان راكيتيت�ش �إىل �إ�شبيلية بل
�ستعمل على ت�سويقه �إىل ناد �آخر ،وذلك لأن الفريق
الأندل�سي ال يريد دفع �أموال لإعادة الكرواتي
ويف�ضل االنتظار �إىل ال�صيف املقبل من �أجل
احل�صول عليه جمانا ،مبا �أن عقده ينتهي �صيف
 ،2021وذكرت بع�ض الأخبار �أن �إ�شبيلية يريد
اقرتاح �إعارة الالعب دون �أي مقابل مايل مع
التكفل براتبه ال�سنوي ،على �أن يوقع مع الالعب
نهائيا ال�صيف املقبل ،للإ�شارة ،ف�إن راكيتيت�ش
�أكد يف ت�صريحات �سابقة �أنه يريد العودة
�إىل فريقه الأندل�سي ،خا�صة �أن زوجته من
تلك املدينة وت�ساند كثريا هذه الفكرة،
يف انتظار ما �إذا كانت العرو�ض الإيطالية
�ستجدد هذا ال�صيف ،حيث �أن و�صول
عر�ض من الإنتري على �سبيل املثال قد
يغري كل املخططات بالن�سبة لالعب
و�إدارة البار�صا على حد �سواء.

�أكدت �صحيفة "موندو ديبورتيفو"
�أن اجتماعا مرتقبا يوم الثالثاء
املقبل بني �أخت �أنطوان غريزمان
ووكيلة �أعماله من جهة و�إداريني
عن بر�شلونة من جهة �أخرى،
وذلك للحديث عن و�ضع الالعب
ومعرفة ما �إذا كان النادي يرغب
حقا يف بيعه ،حيث انت�شرت �أخبار
م�ؤخرا تفيد برغبة بارتوميو يف
بيع الالعب �أو ا�ستعماله يف �صفقة ناميار،
وهي الأخبار التي تزامنت مع م�شاكل العب �أتلتيكو
مدريد ال�سابق الأخرية ،لت�ؤكد �أن الو�ضع غري مريح
فعال بالن�سبة �إليه ،وبني هذا وذاك يبقى اجلميع يف
انتظار اجتماع الثالثاء ،وما �إن كان �سي�سفر عن
�أمور مهمة تخ�ص م�ستقبل بطل العامل مع فرن�سا
�سنة .2018

اليونايتد و�أر�سنال يراقبانه عن
كثب وقد يت�صالن به

وفقا ل�صحيفة "�سبورت" الكتالونية ،ف�إن مان�ش�سرت
يونايتد و�أر�سنال يراقبان و�ضعية غريزمان ومن
املمكن �أن يتقدما بعرو�ض جدية يف امل�ستقبل
با�ستغالل رغبة "البالوغرانا" يف بيعه ،ورغم �أن
ق�صة اليونايتد وغريزمان لي�ست وليدة اليوم� ،إال �أن
�أر�سنال يبدو الأكرث جدية هذه املرة ح�سب الكتاالن،
ال�سيما �أن مان�ش�سرت يونايتد �سينتظر نهاية املو�سم قبل
التخطيط للم�ستقبل ،و�إن ت�أهل �إىل دوري الأبطال ف�إنه
�سيعمل على تعزيز �صفوف الفريق ب�أف�ضل الأ�سماء
املوجودة وعلى ر�أ�سها "غريزو" ،للإ�شارة ،ف�إن ال�صحف
الإيطالية حتدثت �أي�ضا عن �إمكانية اقرتاح الالعب يف
�صفقة تبادلية مع لوتارو مارتينيز مهاجم �إنتري ميالن.

دميبيلي يخيب
الآمال و�شفا�ؤه
يت�أخر

�أكدت �صحيفة "�آ�س" الإ�سبانية �أن ع�صمان
دميبيلي العب بر�شلونة لن ينجح يف العودة
�إىل املالعب قبل نهاية �شهر �أوت املقبل ،حيث
ت�أخرت عملية �شفائه عن املتوقع وبذلك لن
يكون جاهزا يف بداية �أوت ولن يلحق بدوري
الأبطال �إال �إذا ت�أهل بر�شلونة �إىل املباراة
النهائية يوم  23من ذات ال�شهر،
للإ�شارة ،ف�إن دميبيلي �أ�صيب �شهر
فيفري املا�ضي بتمزق يف ع�ضلة
الفخذ اخللفية ذات الر�أ�سني،
ما يعني �أنه كان بحاجة �إىل 5
�أ�شهر على الأكرث للعودة� ،إال
�أن الالعب يبقى غائبا لل�شهر
ال�ساد�س ،وهو ما يبدو غريبا
بع�ض ال�شيء بالن�سبة
لأطباء النادي.

البار�صا تريد
التخل�ص منه
ب�أي �صيغة
ممكنة هذا
ال�صيف

وفقا لذات امل�صدر،
ف�إن دميبيلي �سيعود
�إىل التدريبات يف
الن�صف الأول من �شهر
�أوت ،وبذلك ف�إن عودته �ستت�أجل �إىل املو�سم
املقبل الذي قد يكون فيه ب�ألوان ناد �آخر غري
البار�صا ،ف�إدارة بارتوميو ت�سعى �إىل التخل�ص
منه ب�أي �صيغة ممكنة هذا ال�صيف� ،سواء عن
طريق بيعه �أو �إدراج ا�سمه يف �صفقة تبادلية،
ومن دون �شك ف�إن الالعب لن يكون عليه �إال
القبول مبا �ستقرره الإدارة كونه يف موقف
�ضعف ،ولن ي�ستطيع فر�ض ر�أيه بالطريقة
التي يريد.
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فاران ي�صاب و�شكوك
حول حلاقه مبباراة بيلباو

زيدان" :ال �أمتنى رحيل
مي�سي عن بر�شلونة"

“تنتظرنا  5نهائيات أخرى ويجب أن نتحسن هجوميا”

يف مقابل االنت�صار املهم الذي ح�صل عليه ريال مدريد �أمام خيتايف يف اجلولة
املا�ضية من الدوري الإ�سباين ،خرج فريق زيدان منقو�صا من خدمات العب
مهم جدا تعر�ض لإ�صابة على م�ستوى الرقبة ويتعلق الأمر بـ رافاييل فاران
الذي ا�ضطر لرتك امللعب بعد مرور ن�صف �ساعة عن عمر اللقاء ،والآن ها
هو مهدد بالغياب عن رحلة “املرينغي” �إىل ملعب “�سان مامي�س”
ملواجهة �أتلتيك بيلباو يف اجلولة  24من الليغا ،وبعد كرة هوائية
م�شرتكة تعر�ض الفرن�سي لإ�صابة حاول مقاومتها وموا�صلة اللعب،
لكنه �شعر بالدوار والأمل على م�ستوى رقبته ،ليقرر زيزو �إخراجه �إثر
نقا�ش دار بينه وبني الأطباء.

�أكد زين الدين زيدان يف م�ؤمتره ال�صحفي �أن بقاء ليونيل مي�سي يف الدوري الإ�سباين هو ما
يف�ضله كل متابعي هذا الدوري ،وذلك يف ظل الأخبار التي ت�شري �إىل توقيفه املفاو�ضات مع
البار�صا ،وحتدث زيزو عن فريقه وعن االنت�صار ال�صعب �أمام خيتايف ،م�ؤكدا �أن املرينغي
قوي جدا يف اجلانب الدفاعي لكنه تراجع ب�شكل ملحوظ من الناحية الهجومية.

هل ميكن تخيل بر�شلونة دون مي�سي؟

ال �أعرف ما الذي �سيحدث ،مي�سي موجود الآن يف الليغا ونحن نحب الأف�ضل هنا،
ال نتمنى رحيله.

كيف تقيم �أداء فريقك �أمام خيتايف؟

يجب �أن نكون �سعداء لأننا قدمنا م�ستوى جماعيا كبريا �أمام مناف�س �سبب لنا العديد
من امل�شاكل ،لقد انت�رصنا بروح الفريق.

الطبيب يطمئن والالعب �سيخ�ضع
اليوم لفحو�صات جديدة

ما هي نقطة قوة الريال؟

�أعتقد �أننا عملنا ب�شكل جيد جدا يف الفرتة ال�سابقة ،الالعبون كانوا يف حالة بدنية
جيدة وكلهم قاتلوا ب�شدة ،لقد دافعوا ب�شكل جيد وقاموا بعمل كبري ،كنا نفتقد فقط �إىل
الن�شاط يف اخلط الأمامي ،لكن ب�شكل عام ،الفريق قوي جدا ونريد املوا�صلة بنف�س ال�شكل
يف املباريات املقبلة.

�أكدت �صحيفة “ماركا” �أن الطبيب نيكو ميهيت�ش الذي رافق فاران
�إىل منزله بعد �إ�صابته مبا�رشة للوقوف على حالته ،نفى �أن تكون احلالة
خطرية ،غري �أنه مل يقدم �أي �ضمانات تفيد بجاهزيته للم�شاركة يف مباراة
�أتلتيك بيلباو ،وذكرت الأخبار �أن فاران �سيخ�ضع اليوم ال�سبت لفحو�صات
جديدة من �أجل الوقوف على حالته ال�صحية بطريقة دقيقة ،ومن املتوقع �أن
ال ي�شارك �أمام الفريق البا�سكي لتفادي املخاطرة به ،وهو ما ملح �إليه العديد
من الإعالميني الإ�سبان �أم�س.

هل ميكن القول �إن مباراة خيتايف هي الأ�صعب يف املو�سم؟

كنا نعرف قبل املباراة �أننا �سنعاين كثريا ،يف ال�شوط الأول لعبوا الهجوم وقاموا
بالكثري من ال�ضغط العايل ،ذلك ما كلفنا الكثري ،لقد ت�أخرنا يف ت�سجيل
الهدف لكننا كنا �صبورين ،كان علينا اللعب بعقل بارد لأنهم دافعوا
�أي�ضا ب�شكل جيد ،يتوجب علينا تهنئة الالعبني لأن ما قاموا به
لي�س �سهال �سواء على امل�ستوى الذهني �أو البدين.

الفرن�سي ثالث �أكرث العب
ي�ستخدمه زيدان هذا املو�سم

هل تعي�شون �أوقاتا �صعبة على امل�ستويني الذهني
والبدين؟

من الوا�ضح �أن غياب فاران قد يت�سبب يف بع�ض املتاعب بالن�سبة لـ زين الدين
زيدان ،ذلك �أن الفرن�سي يعترب من �أبرز ركائزه هذا املو�سم ،حيث �شارك يف 3483
دقيقة ،منها  2553دقيقة �ضمن الدوري الإ�سباين ،وال يتقدم عليه يف هذا الأمر �إال
�سريجيو رامو�س الذي �شارك يف  3513دقيقة وكا�سيمريو بـ  3570دقيقة ،وح�سب
الإعالميني الإ�سبان ،ف�إن �إيدير ميليتاو هو من �سيكون �أ�سا�سيا يف لقاء “�سان
مامي�س”� ،إذ �سيتم جتهيزه نف�سيا قبل كل �شيء كونه جاهزا من الناحية البدنية،
وذلك لأن “املرينغي” يريد اخلروج ب�شباك نظيفة مرة �أخرى على الأقل ،يذكر �أن
فاران وقبل مباراة خيتايف لعب  90دقيقة غري منقو�صة طيلة  14مباراة كاملة يف
الليغا ،وهو ما يوحي ب�أهميته الكبرية بالن�سبة ملدربه ،واملفارقة �أن �آخر مباراة غاب
عنها كانت �أمام �أتلتيك بيلباو يف اجلولة  18وانتهت بتعادل �سلبي.

بـ “ 16كلين شيت” لحد اآلن

كورتوا �أف�ضل حرا�س الدوريات
اخلم�سة الكربى

املدربون والالعبون يعانون ب�سبب كثافة املباريات ،يجب �أن
تعمل برتكيز كبري لكل مباراة ،نحن نلعب كل � 3أيام والأمر �صعب
جدا ،لأن كل مباراة قد تكلفك الكثري لكي تفوز بها ،هناك مباريات
كثرية تنتظرنا ويجب �أن نوا�صل بنف�س الطريقة ،لي�س من ال�سهل
�أن تفعل ما نفعله اليوم ،ودون املعاناة لن ت�ستطيع حتقيق
�أهدافك ،رمبا تكون مباراة خيتايف هي الأ�صعب م�ؤخرا
لأننا �سجلنا هدفا يف الدقيقة  ،79علينا �أن نوا�صل
بنف�س القوة والوترية ،الآن حان وقت اال�سرتجاع.
ميكن القول �إنكم فزمت بن�صف “الليغا”؟

رامو�س
هداف "الليغا" منذ
عودة البطولة بـ � 4أهداف

هز �سريجيو رامو�س �شباك املناف�سني  4مرات يف  6مباريات فقط منذ عودة الفريق
خرج تيبو كورتوا حار�س مرمى ريال مدريد ب�شباط نظيفة للمرة  16هذا املو�سم
عقب فرتة احلجر ال�صحي ،لي�صل بذلك �إىل الهدف  9يف الدوري الإ�سباين و 11هذا
يف الدوري الإ�سباين وللمرة  19يف كل امل�سابقات ،ليتخطى بذلك مانوير نوير
املو�سم ،وبت�سجيله � 4أهداف بات الأندل�سي هداف “الليغا” منذ ا�ستئناف امل�سابقات املحلية،
ك�أكرث احلرا�س حفاظا على نظافة �شباكهم يف الدوريات اخلم�سة الكربى،
�إذ يت�ساوى مع �أ�سبا�س العب �سيلتا فيغو ،راوول غار�سيا العب �أتلتيك بيلباو وجريارد مورينو
فحار�س بايرن ميونيخ جنح يف القيام بـ “ 15كلني �شيت” هذا املو�سم يف
العب فياريال ،هذا الأخري ميلك �أف�ضل معدل من حيث الدقائق ،بواقع � 4أهداف يف  375دقيقة،
البوند�سليغا ،بجانب “ 5كلني �شيت” يف بقية املناف�سات ،ويف مقابل ذلك،
للإ�شارة ،ف�إن رامو�س حظي بتكرمي خا�ص من برييز بعد لقاء خيتايف ،وذلك �إثر و�صوله �إىل املباراة
ا�ستقبلت �شباك البلجيكي  18هدفا يف  30مباراة �ضمن الدوري ،فيما
رقم  450ب�ألوان “املرينغي” يف مناف�سة “الليغا”.
ا�ستقبلت �شباك نوير  31هدفا يف  33مباراة.

" 177كلني �شيت" لـ البلجيكي
"
يف م�سريته مع الأندية

ب�شكل عام و�صل كورتوا �إىل “الكلني �شيت” رقم 177
يف كل م�سريته مع الأندية وذلك يف  426مباراة لعبها،
مقابل دخول  402هدف �إىل �شباكه ،ومع الأتلتيكو
حقق كورتوا �أكرب عدد من “الكلني �شيت” بواقع 76
مرة من �أ�صل  154مباراة ،فيما خرج ب�شباك نظيفة
مع ت�شيل�سي يف  58منا�سبة من �أ�صل  154مباراة �أي�ضا،
ومع الريال حقق “ 29كلني �شيت” من �أ�صل  73مباراة،
فيما فعل ذلك  14مرة يف  45مباراة لعبها مع نادي جينك
البلجيكي.

كورتوا" :ما يهمنا هو الفوز
ومباراة بيلباو �ستكون
معقدة"

�أدىل تيبو كورتوا بت�صريحات
للإعالم الإ�سباين بعد لقاء
خيتايف حول نظافة �شباكه
جمددا ،فقال“ :كان الأمر
�صعبا ،لعبنا �أمام فريق قوي
لكن الأهم �أننا مل نكرتث
لتلك ال�صعوبات وبحثنا
عن الفوز والنقاط الثالث
فقط” ،و�أ�ضاف“:ارتكبنا
بع�ض الأخطاء ولكن
يف النهاية ح�صدنا
الثالث،
النقاط
�سنوا�صل البحث عن
االنت�صارات بدءا
من مباراة بيلباو
يوم الأحد ،نعلم
�أنها �ستكون مباراة
معقدة جدا” ،و�أتبع:
“علينا موا�صلة االنت�صارات،
ميكن �أن تواجه مناف�سا قويا ولكنك يف
النهاية حت�صل على ما تريد ،حققنا 6
انت�صارات منذ ا�ستئناف البطولة ،وهذا
يعك�س اجلهد الذي يبذله اجلميع
داخل امللعب”.

يبدع يف ركالت اجلزاء منذ ركلة لقاء البايرن ال�شهرية

لن ين�سى �سريجيو رامو�س تاريخ � 25أفريل منذ �سنة  2012على الإطالق متاما مثلما لن تن�ساه
جماهري املرينغي ،ولو �أن رامو�س عو�ضهم عن ذلك الكثري ،ففي �إياب ن�صف نهائي دوري الأبطال
ميونيخ �أهدر رامو�س ركلة الرتجيح الرابعة بت�سديدة علت عار�ضة
�أمام بايرن
مانويل نوير ،لي�صبح حمل �سخرية من اجلميع ،وبعد رحيل
رونالدو �إىل اليويف �صيف  ،2018بات رامو�س امل�سدد الأول
لركالت اجلزاء ،ومن يوم ت�ضييعه للركلة الرتجيحية
�أمام “البافاري” ،مل ي�ضيع ابن الأندل�س �إال ركلة واحدة
يف لقاء خ�سره الريال �أمام �إ�شبيلية مو�سم – 2017
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هدفا متتاليا من ركالت جزاء رفقة املرينغي،
ومن �ضمنها ركلة ترجيح يف نهائي ك�أ�س
ال�سوبر �أمام �أتلتيكو مدريد.

ال �أوافق على ذلك ،لأننا يف النهاية نعرف جيدا
كيف ت�سري هذه الأمور ،قبل �أن تنتهي الليغا متاما
ال ت�ستطيع القول �إنك فزت بها ،لقد فزنا بـ  3نقاط
جديدة لكنها مهمة جدا ،كان علينا الفوز وقد فعلنا
ذلك ،و�أنا فخور ب�صالبة فريقي ،الآن هناك 5
نهائيات �أخرى تنتظرنا والأهم حاليا يكمن يف
اال�سرتاحة واال�سرتجاع والتفكري يف املباراة
املقبلة.
هل �أنت را�ض مب�ستوى البدالء؟

لقد لعبوا دورا مهما ،التغيريات جنحت يف
تغيري ديناميكية الفريق ولقد فعلوا ذلك بامتياز،
كل الالعبني يقدمون م�ساهمتهم وهم يعرفون � ّأن �أي
عن�رص منهم ي�ستطيع تقدمي �أف�ضل ما لديه ،فكرتنا كانت
ال�سيطرة على منطقة الأجنحة ب�شكل �أف�ضل.
يقولون الآن“ :فقط الريال من ب�إمكانه
خ�سارة الليغا بنف�سه” ،ما ر�أيك؟

يف النهاية نحن نتحدث عن كرة القدم و�أمام
مناف�سني �أقوياء ،كل � 3أيام يتعني علينا لعب مباراة،
�أمام خيتايف عانينا كثريا ولكي تفوز يجب �أن تعاين،
هذا ما نفعله.
كيف هي حالة فاران؟

حاليا هو لي�س بخري لأنه تلقى �رضبة على رقبته،
�إنه يف منزله والطبيب ذهب �إىل هناك ليقوم مبعاينته،
لن نقوم ب�أي خماطرة على الإطالق ،لقد تلقى �رضبة قوية،
�سرنى ما الذي �سيحدث معه.
ما هو مفتاح ت�ألقكم بعد العودة من فرتة احلجر؟

املفتاح يكمن يف الالعبني ،دون املعاناة لن ت�ستطيع
حتقيق �أ�شياء عظيمة ،دوري كمدرب يكمن يف منح الالعبني
الهدوء وال�صرب يف الأوقات الع�صيبة ،الالعبون ي�ؤمنون مبا
نقوم به ،عندما نواجه ظروفا �صعبة كالتي واجهناها �أمام
خيتايف ،يتعني علينا ال�صرب والهدوء ،ولذلك يجب �أن نهنئ كل
الالعبني ،ما نقوم به لي�س �سهال.

هل �أنت را�ض بال�صرامة الدفاعية لفريقك؟

دفاعيا ،نعم� ،أنا �سعيد جدا بالفريق ،نحن �أقوياء يف �أر�ضية
امليدان ،لكننا نعاين -هجوميا يف الآونة الأخرية ،ال ن�سجل
الأهداف ب�سهولة ،من ناحية الدفاع والتوازن نحن بخري.

عن امل�ؤمتر ال�صحفي لـ زين الدين زيدان

كارفاخال" :نعاين
من الإجهاد وتنتظرنا
معركة قوية جدا"

�أدىل داين كارفاخال الظهري الأمين لنادي ريال مدريد
بت�صريحات ن�شرتها �صحيفة “ماركا” عقب لقاء خيتايف ،وقال:
“الت�صدر بفارق  4نقاط عن الو�صيف بر�شلونة يجعل الأمر
يعتمد علينا ،هذا �سي�ساعدنا على الفوز باللقب ،نحن على الطريق
ال�صحيح” ،و�أ�ضاف“ :خيتايف لعب مباراة كبرية جدا ،ونحن كنا
نريد ا�ستغالل تعرث بر�شلونة ،املباراة كانت مبثابة نهائي ،لقد
واجهنا العديد من ال�صعوبات لكن الفريق كان جادا ،كما �أن املدرب
�أجرى تغيريات مهمة” ،و�أ�ضاف“ :الآن �سن�سرتيح لأننا �سنخو�ض
معركة قوية جدا �أمام بيلباو ،نعاين قليال من الإجهاد لكننا
منتلك فريقا متكامال”.
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اإلنجليزي لن يلعب مجددا تحت إشراف بيب

غوارديوال يغلق �أبواب
العودة يف وجه �سان�شو

رف�ض بيب غوارديوال مدرب مان�ش�سرت �سيتي عودة جادون �سان�شو
�إىل مان�ش�سرت �سيتي بداية من املو�سم املقبل ،م�ؤكدا �أنه ال يفكر يف
االحتفاظ �سوى بالالعبني الذين يرغبون يف البقاء �أو الذين ي�صربون
يف الفريق ويريدون متثيله ،وقد كرث احلديث يف الآونة الأخرية
عن �إمكانية عودة �صاحب � 20سنة �إىل الدوري الإجنليزي من
بوابة مان�ش�سرت يونايتد �أو مان�ش�سرت �سيتي ،غري �أن بيب �أغلق
�أبواب العودة يف وجه اجلناح الإجنليزي ،م�ؤكدا �أنه لو �أراد
اللعب لـ ال�سيتي ملا غادر من البداية وانتقل �إىل دورمتوند.

الطريق مفتوح �أمام "املان يو" �إذا مل
يدخل الريال ال�سباق

عودة
الحديث عن أحقيته
باللعب أساسيا

يبدو �أن الطريق �سيكون مفتوحا �أمام مان�ش�سرت يونايتد من �أجل احل�صول على
خدمات �سان�شو �إال يف حال دخول ريال مدريد ال�سباق ،لأن �آخر التقارير ت�شري �إىل �أن
اليونايتد ال يريد دفع مبلغ  130مليون �أورو الذي تطلبه �إدارة دورمتوند ،و�سيكتفي
بـ  55مليون �أورو م�ستغال الأو�ضاع املادية ال�صعبة التي تعي�شها كل الأندية
العاملية ،جدير بالذكر �أن �سان�شو انتقل من فريق مان�ش�سرت �سيتي لأقل من
� 13سنة يف �أوت � 2017إىل دورمتوند مقابل  7.8ماليني �أورو والآن قيمته
ال�سوقية تقدر بـ  117مليون �أورو.

فودين يخطف الأنظار وي�ساهم
يف � 6أهداف خالل  4مباريات

غوارديوال" :ال نحتاج الفوز برباعية �أمام
ليفربول لنثبت �أننا الأقوى"

ت�ألق فيل فودين متو�سط ميدان مان�ش�سرت �سيتي ب�شكل الفت للأنظار منذ
بيب
�أكد
ا�ستئناف البطوالت ،بعد توقفها ب�سبب جائحة "كورونا" ،حيث متكن من ت�سجيل
غو ا ر د يو ال
� 4أهداف وتقدمي متريرتني حا�سمتني بعد  4مواجهات� ،أي �أنه �ساهم يف � 6أهداف
ال
�أنهم
خالل  4مباريات ،وهو ما جعله حمل �إ�شادة كبرية من طرف اجلماهري وو�سائل
يحتاجون الفوز
الإعالم.
بنتيجة ثقيلة
�أمام ليفربول
من �أجل الت�أكيد
�أ�شاد بيب غوارديوال بنجمه فودين ،م�ؤكدا �أنه �سيح�صل على ما ي�ستحقه
على �أنهم فريق
قريبا ،لأنه �صرب وعمل ومل يتكلم كثريا مثلما يفعل بع�ض الالعبني
ا�ستثنائي ومن بني
عندما ال يح�صلون على فر�صة اللعب دائما ،حيث قال" :فودين
الأف�ضل يف العامل،
العب مميز ولي�س لدي �أي �شك يف ذلك ،لقد �صرب كثريا
حيث قال" :الفوز على
وجل�س على مقاعد البدالء طويال� ،سيح�صل
ليفربول دائما ما يكون
على ما ي�ستحقه قريبا جدا".
رائعا لأنه فريق كبري ،لكننا ال
نحتاج الفوز برباعية �أمام ليفربول
لنثبت �أننا فريق ا�ستثنائي �أو الفريق
الأقوى ،لقد حققنا �إجنازات كثرية
يف ال�سنوات الأخرية ،عندما نفوز بـ � 8أو � 10ألقاب ،هذا يعني �أننا فريق مميز
وا�ستثنائي والعامل كله يعرف هذا الأمر".

غوارديوال" :فودين �سيح�صل على ما ي�ستحقه قريبا"

ساهم في
 28هدفا لحد اآلن
دي بروين الأف�ضل يف
الدوري بالأرقام هذا املو�سم

جنح كيفن دي بروين يف تقدمي م�ستوى مميز
�أمام ليفربول وقيادة فريقه لالنت�صار ،وبعد
ت�سجيله الهدف الأول من ركلة جزاء،
و�صل �إىل  11هدفا هذا املو�سم وهو
الرقم الأعلى يف م�شواره خالل
مو�سم واحد بالدوري ،ومع
امتالكه  17متريرة حا�سمة يف
الدوري �أ�صبح الأكرث م�ساهمة
يف الأهداف هذا املو�سم بـ 28
هدفا.

""العبو ليفربول �أكرثوا
من امل�شروبات احتفاال باللقب"

مازح املدرب الإ�سباين العبي ليفربول ومدربهم كلوب ،م�ؤكدا �أنهم تناولوا الكثري
من امل�شروبات احتفاال باللقب ،لكنهم جا�ؤوا م�ستعدين للمباراة �أي�ضا ،حيث قال:
"�أعتقد �أن العبي ليفربول تناولوا الكثري من امل�شروبات احتفاال بالدوري ،لكنهم
جا�ؤوا م�ستعدين بن�سبة ."% 100

روي كني" :دي بروين
يجعل املباراة �سهلة
بالن�سبة لك"

_____________________

غوارديوال فاز بـ  306لقاءات
من  400بالدوري

كان اللقاء الأخري �أمام ليفربول رقم  400لـ غوارديوال يف
م�سابقات الدوري ،حمققا االنت�صار رقم  306بعد الفوز
برباعية نظيفة ،بن�سبة انت�صار بلغت  ،% 76.5كما
تعادل يف  54لقاء وخ�سر  40مباراة ،مع ت�سجيل هجومه
 1028هدفا وا�ستقبال دفاعه  289هدفا ،مع فوزه بـ 8
�ألقاب وخ�سارة الرهان  3مرات خالل � 11سنة.

_____________________

�ستريلينغ الأكرث ح�صوال على
ركالت اجلزاء يف التاريخ

�أ�شاد روي كني كثريا بـ دي
بروين ،م�ؤكدا �أن امل�ستوى الذي
و�صل �إليه النجم البلجيكي
والأداء الذي يقدمه يجعالنك
تعتقد �أن املباراة �سهلة وال
توجد فيها �أي تعقيدات ،حيث
قال" :عندما ت�شاهد دي بروين
يلعب تعتقد �أن املباراة �سهلة
جدا رغم كل تعقيداتها ،لديه
موهبة كبرية ونقية ،ال ميكن
�أن ت�صفه بكلمات عادية
لأنه العب خارق".

برناردو
�سيلفا يثري جدال كبريا
بعدم ت�صفيقه لالعبي ليفربول

�أثار برناردو �سيلفا جدال كبريا �أثناء املمر
ال�شريف الذي قام به العبو ال�سيتي لتحية
البطل ،حيث كان يتناول م�شروبه
اخلا�ص ومل ي�صفق لالعبي املناف�س،
وكان �أول من غادر ال�صف وك�أنه
مل يكن يرغب يف الوقوف وحتية
ليفربول ،لكن الربوتوكوالت
اخلا�صة بالروح الريا�ضية
�أعرب �صاحب الأ�صول اجلامايكية عن �سعادته الكبرية باالنت�صار
و�ضعته يف موقف حمرج،
الذي حققوه على ح�ساب ليفربول ،م�ؤكدا �أن املو�سم املقبل بد�أ من الآن،
وقد يتعر�ض الربتغايل
حيث قال" :مل يكن من ال�سهل �أن نواجه ليفربول الذي فاز بالدوري
لبع�ض امل�ضايقات من طرف �إعالم
على ح�سابنا ،لكننا �أظهرنا �أننا م�ستعدون للمو�سم املقبل من الآن ،املناف�سة
ليفربول وجماهريه وقد ي�ضطر
�ستكون قوية ولن ن�ضيع اللقب مثلما حدث هذا املو�سم".
لتقدمي اعتذار لو مت ت�صعيد
الأمر �أكرث.
�أ�صبح رحيم �ستريلينغ الالعب الأكرث ح�صوال على ركالت جزاء
يف تاريخ الدوري الإجنليزي املمتاز ،بـ  18ركلة جزاء متفوقا على
اجلميع ،لتكون هذه واحدة من �أبرز نقاط قوة النجم الإجنليزي
الذي ي�ستغل �سرعته ومهارته يف دفع املدافعني الرتكاب الأخطاء
عليه وب�سببها يتمكن فريقه من ت�سجيل الكثري من الأهداف.

"املو�سم املقبل بد�أ من الآن"

كان محل سخرية كبيرة بعد السقوط برباعية

كلوب يتعر�ض للإحراج
ويغادر ملعب "االحتاد" غا�ضبا

تعر �ض
كلوب
يورغن
لإحراج كبري بعد �سقوط فريقه
برباعية نظيفة �أمام مان�ش�سرت
�سيتي ،يف وقت كانت فيه كل
ت�صريحات العبيه توحي ب�أنهم
�سيقدمون مباراة كبرية جدا
وي�ضربون "ال�سيتيزن" يف عقر
دارهم بنتيجة ثقيلة لي�ؤكدوا
للجميع �أنهم الأبطال و�أنهم مل
يتوجوا عبثا �أو �صدفة ،لكنه مني
بخ�سارة ثقيلة جدا ومل يظهر
العبوه بثوب البطل ،وهو الأمر
الذي جعله غا�ضبا جدا ،رغم
اعرتافه بقوة مان�ش�سرت �سيتي
وتخفيف ال�ضغط عن العبيه،
لكنه تعر�ض حلملة �سخرية
كبرية بعد هذا ال�سقوط املدوي.

�صحفي "�سكاي" ا�ستفزه
والأملاين مل يتمالك
�أع�صابه

كانت عالمات الغ�ضب بادية على
وجه املدرب الأملاين الذي حاول
�أن يتمالك �أع�صابه ويتحدث بثقة
لو�سائل الإعالم ،عندما �أكد �أنه
فخور باملجهود الذي قدمه العبوه
يف هذه املباراة و�أن اخل�سارة وبهذه
النتيجة �أمر وارد �أمام فريق بحجم
وقوة مان�ش�سرت �سيتي ،لكنه �أعرب
عن انزعاجه من �أ�سئلة �صحفي
"�سكاي �سبورت�س" الذي �أراد ربط
اخل�سارة الثقيلة باالحتفال
املبالغ فيه بالدوري ،حيث قال له:
"�أنت حتاول �أن تربط اخل�سارة باالحتفال باللقب و�أننا مل نكن مركزين بن�سبة  ،% 100لقد قلت لك
�إين فخور مبا قدمه الالعبون وقد خ�سرنا �أمام فريق كبري ،لكن �إذا �أ�صررت على كالمك ،ال ميكنني �أن
�أقول العك�س" ،وغادر بعدها الأملاين وهو منزعج جدا من هذا احلوار.

"الأ�ستاذ" ت�أكد ب�أن املو�سم املقبل �سيكون �صعبا جدا

ميكن القول �إن كلوب ت�أكد من الآن ب�أن املو�سم املقبل �سيكون �صعبا ،ومهمة احلفاظ على اللقب
�ستجعله يعي�ش �ضغطا رهيبا ،لأنه من املعروف يف �إجنلرتا تقدمي كل الفرق م�ستويات خرافية �أمام
البطل ،وما حدث يف لقاء ال�سيتي الأخري �سيتكرر يف باقي مباريات هذا املو�سم وحتى يف املو�سم
اجلديد ،وكان الكثري من الالعبني ال�سابقني واملحللني قد توقعوا عودة ت�شيل�سي ،مان�ش�سرت �سيتي
ومان�ش�سرت يونايتد بقوة املو�سم املقبل ومناف�سة "الريدز" على اللقب ،ولهذا يجب على كلوب �أن يعد
نف�سه وفريقه ب�شكل جيد.

كلوب" :هذه اخل�سارة ت�ؤكد قوة الدوري الذي فزنا به"

حاول بيب �إخفاء خيبة �أمله وحزنه بهذه اخل�سارة عندما �أكد �أن الهزمية بهذه النتيجة �أمام مان�ش�سرت
�سيتي �أمر يحدث ولي�س مفاجئا لأن الأمر يتعلق بفريق كبري ،وهو ما ي�ؤكد �أن التتويج بالدوري مل
يكن �سهال يف وجود فريق مثله �أي�ضا ،حيث قال" :لن �أقول �إين تقبلت هذه الهزمية و�أننا مل نرتكب
الكثري من الأخطاء ،لكن يجب �أن ندرك �أننا خ�سرنا �أمام فريق قوي جدا واخل�سارة �أمامه لي�ست �أمرا
نادرا ،هذا هو احلال عندما نواجه الفرق الكبرية ودليل �آخر على �أن تتويجنا بالدوري مل يكن �سهال
هذا املو�سم".

روي كني ي�سخر من ليفربول !

�سخر روي كني قائد ومتو�سط ميدان مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق والذي يعمل حملال لقنوات "�سكاي
�سبورت�س" حاليا من ليفربول بعد اخل�سارة برباعية �أمام مان�ش�سرت �سيتي ،م�ؤكدا �أن العبي الفريق
احتفلوا �أكرث من الالزم وكان عليهم �أن يركزوا �أكرث على �أدائهم يف �أر�ضية امليدان ،واملعروف عن النجم
الأيرلندي حبه الكبري لـ "املان يو" وكرهه لباقي املناف�سني ،خا�صة �أر�سنال وليفربول ،لهذا �سخر ب�شكل
كبري بعد هذه اخل�سارة من العبي ليفربول الذين مل يكونوا يف يومهم ويبدو �أنهم احتفلوا كثريا.

مقابل  35مليون أورو

ليفربول قريب جدا
من �ضم �ألكانتارا

ك�شفت تقارير �صحفية �إجنليزية
و�إ�سبانية اقرتاب ليفربول من ح�سم
�صفقة تياغو �ألكانتارا متو�سط ميدان
بايرن ميونيخ مقابل  35مليون �أورو،
حيث يرغب يورغن كلوب يف تدعيم
و�سط ميدانه بخدمات �صاحب � 29سنة،
يف وقت ال يبدو فيه الإ�سباين متحم�سا
للتجديد مع "البافاري" ويريد خو�ض
جتربة �أخرى ،وحتاول �إدارة النادي
الأملاين بيعه بعد نهاية املو�سم احلايل
خوفا من رحيله جمانا يف جوان 2021
موعد نهاية عقده ،لأن �صاحب الأ�صول
الربازيلية كان وا�ضحا و�أكد رف�ضه
التجديد.

"الريدز" يريدون تق�سيط
املبلغ لإنهاء ال�صفقة

يبدو �أن ليفربول ال يريد دفع مبلغ
 35مليون �أورو الذي تتحدث عنه
و�سائل الإعالم الأملانية دفعة واحدة،
والذي يبدو منطقيا بالنظر �إىل قيمة الالعب ال�سوقية واملقدرة بـ  48مليون �أورو و�إمكانية دخول
مناف�سني �آخرين ،بالإ�ضافة �إىل امل�ستوى الرائع الذي يقدمه العب بر�شلونة ال�سابق والذي ب�إمكان
"الريدز" اال�ستفادة منه ،وح�سب �آخر التقارير ،ليفربول يريد دفع املبلغ على �شكل �أق�ساط �أو
�إيجاد �صيغة �أخرى لهذه ال�صفقة ،مثل �إدخال العب �آخر فيها �أو دفع مبلغ وترك جزء �آخر على
�شكل متغريات.

العـــدد 4947
ال�سبت  04جويلية 2020
ال�سنـــــــة الع�شـــــرون
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الجولة  33من الدوري اإلنجليزي

"املان يو" ملوا�صلة امل�شوار والت�أهل لرابطة الأبطال

مان�ش�سرت
ي�ست�ضيف
يونايتد ع�شية اليوم على
ملعبه "�أولد ترافورد" نادي
بورمنوث �صاحب املركز ،19
حل�ساب اجلولة  33من الدوري
الإجنليزي ،وكله �أمل يف حتقيق
انت�صار جديد يقربه �أكرث من
احل�صول على مركز م�ؤهل �إىل
رابطة �أبطال �أوروبا املو�سم
املقبل ،يف وقت �سيحاول فيه
ال�ضيوف حتقيق املفاج�أة من
�أجل احلفاظ على حظوظهم يف
البقاء هذا املو�سم ،خا�صة �أنهم
على بعد نقطة فقط من منطقة
الأمان ومعنوياتهم �سرتتفع
�أكرث لو عادوا بنتيجة �إيجابية.

تفوق وا�ضح لـ "ال�شياطني"
قبل املوعد  18بينهما

ال تبدو مهمة
"املان يو" �صعبة
بالنظر
جدا
الأرقام،
�إىل
لأنهم يتفوقون
تاريخيا ،حيث
�سبق �أن تقابال
 17مرة يف كل
امل�سابقات ،فاز
اليونايتد بـ 11
لقاء مقابل 3
فقط لـ بورمنوث،
وتعادال  3مرات،
مع ت�سجيل هجوم
" ا ل�شيا طني
احلمر"  34هدفا وا�ستقبال دفاعه  14هدفا فقط.

بورمنوث مل ي�سبق له العودة
ب�أي انت�صار من "�أولد ترافورد"

مل ي�سبق لـ بورمنوث �أن عاد ب�أي انت�صار من ملعب "�أولد ترافورد" وال
يبدو �أن �أن�صاره متفائلون بقدرة فريقهم على الفوز يف هذا اللقاء ،حيث
�سبق لهم �أن لعبوا  8مباريات على "م�رسح الأحالم" و�أف�ضل نتيجة كانت
التعادل مرة واحدة يف اجلولة  27من مو�سم .2017 - 2016

عاد للتألق وفريقه في الطريق الصحيح

بوغبا يرتاجع عن فكرة
الرحيل م�ؤقتا

ك�شفت �شبكة " "ESPNالأمريكية رغبة بول بوغبا
يف البقاء مع مان�ش�سرت يونايتد وعدم الرحيل
هذا ال�صيف ب�سبب العالقة اجليدة التي جتمعه بـ
�سول�شكاير حاليا ،وعودته للت�ألق تدريجيا بعد الفرتة
ال�صعبة التي مر بها منذ نهاية املو�سم املا�ضي ،حيث
تعر�ض للكثري من الإ�صابات وكان مرتبطا بـ
ريال مدريد ووكيل �أعماله مينو رايوال
كان ي�ضعه يف موقف �صعب كل مرة
بت�صريحاته لو�سائل الإعالم ،لكن
بول وا�صل العمل بهدوء منذ
خ�ضوعه للعملية اجلراحية،
ليتمكن من العودة بقوة
م�ؤخرا.

وودوارد يعمل جاهدا
لإقناعه بتجديد
عقده

يعمل �إد وودوارد حاليا على
�إقناع بوغبا بتجديد عقده،
لأنه يدرك جيدا �أن الأمور
قد ال ت�ستمر يف �صالح
اليونايتد لفرتة طويلة،
لأن االهتمام بـ بوغبا
�سيعود وبقوة من طرف
بقية الكبار ،لهذا عليه
�أن يحميه من �أطماعه
ولن يح�صل ذلك
�إال بتجديد عقده
الذي ينتهي يف
جوان  ،2021لكن
تفعيل
�سيتم
البند املوجود يف
عقده لينتهي
بذلك يف جوان
وهي
2022
فر�صة لـ �إدارة
�إ قنا ع
"املان يو" من �أجل
�صاحب � 27سنة بالبقاء لفرتة
�أطول مع الفريق والت�ألق �أكرث.

التشكيلتان

المحتملتان:

مان�ش�سرت يونايتد :دي خيا� ،شاو،
فان بي�ساكا ،ماغواير ،ليندلوف ،بوغبا،
ماتيت�ش ،را�شفورد ،غرينوود ،فرنانديز،
مار�سيال.
بورمنوث :رام�سدايل� ،سميث� ،ستاي�سي،
�أكي ،ميفام ،لريما ،غو�سلينغ،
كووك� ،ستاني�سال�س ،بروك�س،
كينغ.
�سيدخل بورمنوث هذه املباراة
ال�صعبة بدون خدمات مهاجمه املت�ألق
حظ
كالوم ويل�سون ب�سبب الإيقاف لكن من ح�سن
�إيدي هاو �أنه ميلك جو�شوا كينغ يف الهجوم ،كما �سيغيب عن الفريق كل
من ت�شاريل دانييلز و�سيمون فران�سي�س ب�سبب الإ�صابة ،يف وقت �سيغيب
فيه عن اليونايتد كل من فيل جونز و�أك�سيل توانزيبي فقط.
________________________________

بورمنوث يدخل
منقو�صا من 3
العبني مهمني

ا�ستدعاء اليرد �إىل الفريق الأول لـ اليونايتد

قرر �سول�شكاير ا�ستدعاء �إيثان اليرد املدافع ال�شاب �صاحب � 18سنة
للفريق الأول خالل هذه املواجهة ،وقد مينحه الفر�صة �إذا كانت الأمور
ت�سري يف �صالح "املان يو" خالل هذا اللقاء ،و�سبق لـ اليرد الذي يلعب يف
كل املراكز الدفاعية �أن لعب لقاءين مع الفريق الأول يف "�أوروبا ليغ".
________________________________

�سول�شكاير:
"نعي�ش فرتة
رائعة و�سنوا�صل
بكل قوة"

اعرتف �أويل غونار
�سول�شكاير ب�أن اليونايتد
يعي�ش فرتة رائعة
و�سيوا�صل رفقة العبيه
تقدمي �أف�ضل ما لديهم
والظهور بهذا امل�ستوى
اجليد من �أجل حتقيق
�أهدافهم ،حيث قال:
"متكنا من العودة بقوة
واقرتبنا �أكرث من املراكز
امل�ؤهلة �إىل رابطة �أبطال
�أوروبا ،كان الأمر يبدو
�صعبا وبعيدا يف ال�سابق،
لكن �آمنا بحظوظنا وقدمنا مباريات يف امل�ستوى و�سنوا�صل بكل قوة من
�أجل حتقيق هدفنا ،علينا �أن نظهر بنف�س الأداء خالل املباريات املقبلة
وال نتهاون لأننا قد جند �أنف�سنا ن�ضيع نقاطا مهمة".

�إيدي هاو" :الفوز على اليونايتد لي�س م�ستحيال"

�أكد �إيدي هاو مدرب بورمنوث �أن الفوز على مان�ش�سرت يونايتد لي�س �أمرا
م�ستحيال وعليهم �أن ي�ؤمنوا بقدرتهم على حتقيق الفوز فقط خالل هذا
اللقاء ،حيث قال�" :سنلعب مباراة كبرية �أمام مان�ش�سرت يونايتد� ،إنهم
بحاجة ما�سة للفوز ونحن �أي�ضا ،كل �شيء ممكن يف الدوري الإجنليزي
و�سنقدم �أف�ضل ما لدينا من �أجل حتقيق النقاط الثالث ،لي�س م�ستحيال
�أن تعود بالفوز من �أولد ترافورد ،لهذا �سن�ؤمن بحظوظنا ونحاول الفوز
على اليونايتد".
________________________________

فرنانديز على ر�أ�س املر�شحني للفوز
بجائزة �أف�ضل العب ل�شهر جوان

يتواجد برونو فرنانديز
ميدان
متو�سط
مان�ش�سرت يونايتد على
ر�أ�س قائمة املناف�سني
على جائزة �أف�ضل العب
يف الدوري الإجنليزي
ل�شهر جوان ،و�إىل
جانبه زميله �أنطوين
مار�سيال بالإ�ضافة �إىل
ثنائي وولفرهامبتون:
واملهاجم
كوادي
املك�سيكي املت�ألق را�ؤول
خيمينيز� ،إينغز مهاجم
�ساوثهامبتون و�سانت ماك�سيمني اجلناح الطائر لـ نيوكا�سل.

� 4أ�سماء مر�شحة بقوة للمناف�سة على جائزة
�أف�ضل مدرب

�أما على �صعيد جائزة �أف�ضل مدرب عن نف�س ال�شهر� ،سيتناف�س كل من
�أويل غونار �سول�شكاير مدرب مان�ش�سرت يونايتد ،فرانك المبارد مدرب
ت�شيل�سي ،نونو �إ�سبرييتو مدرب وولفرهامبتون و�ستيف برو�س مدرب
نيوكا�سل والذي قاده لعودة قوية م�ؤخرا ،لهذا �سيكون من ال�صعب
اختيار اال�سم الأف�ضل والأبرز بني املدربني �أي�ضا.

(

قمة نارية من �أجل ت�أ�شرية �أوروبية

ملعب
�سيكون
"مولينيو" م�سرحا
ملباراة مثرية بني
و و لفر ها مبتو ن
املركز
�صاحب
ال�ساد�س والباحث
عن مركز م�ؤهل
�أبطال
لرابطة
�أوروبا يف مفاج�أة من
العيار الثقيل هذا
و�أر�سنال
املو�سم،
الذي يوا�صل رحلة
البحث عن �أجماده،
كما �أنه ال يزال
مت�شبثا بحلم الت�أهل
�إىل نف�س امل�سابقة،
مبا �أنه ال يبتعد
�سوى بفارق  8نقاط
عن املركز الرابع،
لكن املهمة �ستكون �صعبة بداية من هذه املباراة التي �سيحاول فيها �أبناء نونو �إ�سبرييتو تقدمي �أف�ضل
�أداء ممكن للفوز بها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التشكيلتان المحتملتان:

وولفرهامبتون :باتري�سيو� ،ساي�س ،كوادي ،بويل ،جوين ،دوهرتي ،موتينيو ،ديندونكر ،نيفي�س،
خيمينيز ،تراوري.
�أر�سنال :مارتينيز� ،سوكراتي�س ،لويز ،م�صطايف� ،سيبايو�س ،ت�شاكا ،تريين ،بيلريين� ،أوباميونغ،
نيل�سون ،الكازيت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفوق وا�ضح لـ "الغينريز" قبل املوعد  116بينهما

�سبق لـ �أر�سنال و وولفرهامبتون �أن تقابال  115مرة يف كل امل�سابقات ،ويعود التفوق لـ "الغينريز"
الذين ح�سموا  57مباراة مقابل  30فقط لـ "الذئاب" وتعادال  28مرة ،مع ت�سجيل هجوم �أر�سنال
 220هدفا وا�ستقباله  168هدفا ،لكن هذه الأرقام ال تعني �أن مهمة �أر�سنال �ستكون �سهلة لأن
وولفرهامبتون يتواجد يف �أف�ضل �أحواله.

وولفرهامبتون فاز بـ  5من �آخر  6مباريات يف الدوري

ما ي�ؤكد �أن وولفرهامبتون يف �أف�ضل �أحواله متكنه من الفوز بـ  5من �آخر  6مباريات له يف الدوري،
وهو رقم جيد ورهيب ويخيف ع�شاق �أر�سنال قبل هذه املباراة ،مع العلم �أن كتيبة �أرتيتا فازت
بلقاءين من �آخر  4مباريات ،و�سيحتاج العبوه لتقدمي �أف�ضل ما لديهم من �أجل حتقيق االنت�صار
�أمام هذا الفريق العنيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أرتيتا" :علينا الفوز وبعدها التفكري يف رابطة الأبطال"

�أكد مايكل �أرتيتا مدرب �أر�سنال �أن الهدف الأول يف هذا اللقاء هو الفوز بالنقاط الثالث ،وهو يدرك
جيدا �صعوبة املهمة ،وبعدها ميكنه �أن يتحدث عن الت�أهل �إىل رابطة الأبطال وبقية الأهداف
املخطط لها ،حيث قال" :ال يوجد �أي فريق ال يرغب يف الت�أهل �إىل رابطة الأبطال ،لكن علينا
التعامل مع الو�ضعية التي نتواجد فيها حاليا ،يجب الفوز باملباراة التي �ستكون �أمام مناف�س �صعب
وقوي وبعدها �سنتحدث عن مو�ضوع رابطة الأبطال ،وولفرهامبتون ميلكون العبني مميزين وعلينا
�أن نكون جاهزين لهم".

موعد للتعوي�ض �أمام مناف�س عنيد

ي�ست�ضيف ت�شيل�سي �سهرة
اليوم جاره واتفورد
على ملعب "�ستامفورد
بريدج" يف داربي لندين
جديد لتعوي�ض الإخفاق
الأخري �أمام وي�ست هام
وت�ضييع فر�صة االنفراد
باملركز الثالث يف جدول
الرتتيب ،وكله عزم على
الإطاحة بـ "الدبابري"
الذين مل ي�ضمنوا البقاء
بعد رغم تواجدهم يف
املركز  ،17وهو ما �سيجعل
مهمة "البلوز" يف الفوز
�صعبة جدا ،و�سيكون
عليهم �إظهار �أف�ضل ما لديهم يف هذا اللقاء من �أجل االنت�صار وتفادي تكرار �سيناريو وي�ست هام
الذي غادر منطقة اخلطر بعد الفوز عليهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التشكيلتان المحتملتان:

ت�شيل�سي :كيبا� ،أزبيلكويتا ،جامي�س ،زوما ،كري�ستين�سن ،ماونت ،جورجينيو ،غيلمور ،بولي�سيت�ش،
ويليان ،جريو.
واتفورد :فو�سرت ،ما�سينا ،داو�سون ،كاثكارت ،كابا�سيلي ،كابوي ،هيوز� ،سار ،برييرا ،دوكوري،
دينيي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"البلوز" فازوا بـ  8من �آخر  9لقاءات بينهما

حني احلديث بلغة الأرقام واملواجهات التاريخية لن يجد "البلوز" �أي �صعوبة يف التفوق على
"الدبابري" ،حيث �سبق �أن تقابال  36مرة يف كل امل�سابقات ،فاز ت�شيل�سي بـ  20لقاء ،واتفورد بـ 10
لقاءات وتعادال  6مرات ،مع ت�سجيل هجوم ت�شيل�سي  74هدفا وا�ستقبال دفاعه  49هدفا ،كما �أن
ت�شيل�سي جنح يف الفوز بـ  8من �آخر  9مباريات بني الفريقني على ملعب "�ستامفورد بريدج" ،وهو ما
يعني �أن مهمة رفقاء القائد دينيي لن تكون �سهلة �سهرة اليوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبارد" :واتفورد خطري لكن علينا الفوز ب�أي طريقة"

اعرتف فرانك المبارد ب�أن مواجهة واتفورد لن تكون �سهلة لأنه فريق عنيد ولديه العبون قادرون
على الت�سجيل وخلط الأمور يف �أي دقيقة ،حيث قال" :واتفورد من الفرق التي قد تبدو لك ب�أنك
م�سيطر عليها لكن يف �أي دقيقة ومن �أي زاوية ميكن �أن جتد نف�سك يف و�ضع حرج ،لديهم العبون
قادرون على الت�سجيل يف كل من�صب ولهذا علينا احلذر منهم ،نحن بحاجة لالنت�صار وتعوي�ض
اخل�سارة الأخرية �أمام وي�ست هام ،يجب �أن نقدم مباراة كبرية طبعا".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إدارة ت�شيل�سي تطالب المبارد بال�صرب على كيبا �أكرث

ال تنوي �إدارة ت�شيل�سي التخلي عن خدمات كيبا رغم الرغبة الكبرية لـ فرانك المبارد يف التخل�ص
منه والتعاقد مع حار�س جديد ،ويبدو �أن الظروف املادية وعدم وجود حار�س يف امل�ستوى حاليا
قادر على تقدمي الإ�ضافة للفريق� ،أمور جعلت �إدارة الفريق تعلم مدربها ب�ضرورة ال�صرب على
احلار�س الإ�سباين �أكرث ،يف انتظار ما �ست�سفر عنه الأيام القادمة ،كما �أن �آخر تقرير من �صحيفة "ذا
تيليغراف" الإجنليزية ي�شري �إىل �أن بيع كيبا بربع املبلغ الذي دفع من �أجله �أمر �صعب حاليا (تعاقدوا
معه بـ  80مليونا).
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اجلولة  30من الدوري الإيطايل

يفتتح جوفنتو�س اجلولة  30من
الدوري الإيطايل ع�شية اليوم ،با�ستقبال
جاره تورينو يف داربي املدينة ،حيث
ت�سنح الفر�صة بالتايل لـ "اليويف" من �أجل
تعميق الفارق يف ال�صدارة ولو م�ؤقتا ،قبل
�أن يخو�ض و�صيفه الزيو مباراة قوية
يف ال�سهرة �أمام ميالن ،ويركز �أ�شبال
ماوري�سيو �ساري على موا�صلة الديناميكية
الإيجابية ،من خالل بالإطاحة باجلار،
وينتظر �أن يعتمد �ساري على ت�شكيلته
املثالية يف هذه املواجهة ،مبا �أنه ال يوجد
�أي جمال من �أجل �إراحة �أي العب ،خا�صة
النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الذي
حامت �شكوك يف الفرتة املا�ضية ،حول
�إمكانية �إراحته يف بع�ض املباريات ،حتى
يكون يف �أف�ضل لياقة ممكنة ،لكن مدرب
"اليويف" يرف�ض رف�ضا قاطعا هذا اخليار،
يف الوقت الراهن بالذات.

""اليويف" يف مهمة الإطاحة باجلار
وموا�صلة االبتعاد يف ال�صدارة

عـــودة كيليـــنـــي تتـــ�أجــــل

�أكد ماوري�سيو �ساري
مدرب جوفنتو�س خالل
ندوته ال�صحفية �أم�س
�أن املخ�رضم جيورجيو
كيليني لن ُي�شارك يف
مباراة اليوم �أمام تورينو
ولن يكون كذلك �ضمن
املجموعة ،حيث ت�أجلت
بذلك عودة �صاحب 35
عاما �إىل املباراة املوالية
�أمام ميالن على الأقل،
وعلق �ساري حول �إمكانية
ا�ستعادة كيليني العائد
�إىل التدريبات م�ؤخرا:
"كيليني يتدرب ولكن لي�س
متاحا للطاقم الفني بعد،
عودته متوقعة خالل فرتة
وجيزة� ،أمتنى �أن يح�صل
ذلك بعد هذه املباراة".

التشكيلتان

المحتملتان:

جوفنتو�س :بوفون ،كوادرادو،
بونوت�شي ،دي ليخت ،دانيلو ،بينتانكور،
بيانيت�ش ،ماتويدي ،بريناردي�سكي،
ديباال وكري�ستيانو رونالدو.
تورينو� :سرييغو� ،إيزو ،نكولو ،برمير،
دي �سيلف�سرتي ،مييتي ،رينكون،
لوكيت�ش� ،أن�سالدي ،فريدي
وبيلوتي.

دي ليخت" :بدايتي كانت �صعبة جدا
ب�سبب كرة القدم املعقدة يف �إيطاليا"

�ساري:
"الداربي
مباراة
خا�صة وال
تتبع املنطق"

حول م�سار التتويج بـ "ال�سكوديتو" ملو�سم جديد� ،أ�ضاف دي ليخت قائال" :كل حتد
�سيكون حا�سما للتتويج باللقب� ،سيكون �سباقا ثالثيا مع الإنتري والزيو ،الإنتري فريق
رائع وهو متخلف عنا ببع�ض النقاط حاليا لكن يبقى فريقا خميفا"� ،أما عن مواجهة
الداربي اليوم �أمام تورينو ،فعلق بالقول" :عندي ذكرى جميلة ،لأنني �سجلت هديف
الأول مع جوفنتو�س ويف �إيطاليا يف داربي الذهاب ،خالل فرتة مل تكن �سهلة بالن�سبة
يل ،لقد كان هدفا مهما منحنا الفوز ،كل داربي مميز ،لكن نريد الفوز".

راتب الفرن�سي �أكرب عائق لكن احلل موجود

رغم �أن القيمة التقديرية يف �سوق االنتقاالت بني غريزمان ولوتارو متقاربة وميكن التفاو�ض ب�ش�أن
الفوارق الطفيفة� ،إال �أن امل�شكل الأكرب الذي �ستجابه �إدارة الإنتري يف حال �أ�صرت على التعاقد مع النجم
الفرن�سي ،هو الراتب املرتفع جدا لنجم �أتلتيكو مدريد الأ�سبق والذي ينال  17مليون �أورو �سنويا يف
بر�شلونة ،وذكر ذات امل�صدر �أن ماروتا �سيحاول ا�ستغالل ارتباك �إدارة النادي الكتالوين ،ب�سبب و�ضعية
الفريق احلالية ،حتى يقرتح �إعارة غريزمان على الأقل ملو�سم �أو مو�سمني ،مع تكفل بر�شلونة بجزء من
راتبه املرتفع ،علما �أنها فكرة ي�أمل من خاللها الإنتري اال�ستفادة من خدمات العب بقيمة غريزمان ،حتى
ال يت�أثر الفريق برحيل لوتارو.
ذكر امل�صدر نف�سه ا�ستعداد �إدارة الإنتري للدخول يف مفاو�ضات مع نظريتها يف بر�شلونة ب�ش�أن لوتارو ،حتى
بعيدا عن غريزمان ،وذلك �إن وجد النادي الإيطايل رغبة حقيقية من طرف النادي الكتالوين ،حيث طالب
"النرياتزوري" منذ البداية بالقيمة املوجودة يف ال�شرط اجلزائي للنجم الأرجنتيني� ،أي  111مليون �أورو،
لكن النادي على ا�ستعداد كذلك للتفاو�ض بخ�صو�ص قيمة يف حدود  100مليون ،خا�صة �أنه مت�أكد ب�أن
بر�شلونة �سيعود من �أجل لوتارو يف قادم الأيام.

"كو�ستا ي�ستحق اللعب �أ�سا�سيا لكنه
�سالح حيوي لنا كبديل الآن"

مفاو�ضات الإنتري مع �إمير�سون يف تقدم ملحوظ

تابع �ساري ت�صريحاته قائال حول جدول املباريات
املكثف" :جدول املباريات مهم الآن لأن كل مباراة
�صعبة ،وبعد كل هذا الوقت الطويل من دون لعب،
هناك حاجة �أكرث للراحة ،يف الوقت احلايل مل
نكت�شف �أي عالمات تعب داخل املجموعة" ،ثم
حتدث عن العبيه فرادى ،على غرار بريناردي�سكي
ودوغال�س كو�ستا ،ف�أ�ضاف" :بريناردي�سكي يبلي بالء
ح�سنا بدنيا ونف�سيا ،دوغال�س كو�ستا ي�ستحق اللعب
منذ البداية وميكنه ذلك فعال ،لكنه الآن �سالح
حيوي بالن�سبة لنا يف �سري املباراة".

"بوفون يفعل �أ�شياء ال ميكن ت�صورها
حتى يف التدريبات"

نابويل يطمئن
حول حالة �أو�سبينا

""لدّ ي ذكرى جميلة يف الداربي
وكل حتد �سيكون حا�سما للتتويج"

فاج�أت �صحيفة "الروبيبليكا" الإيطالية بت�أكيدها على انفتاح �إدارة الإنتري بقيادة املدير الريا�ضي
جو�سيبي ماروتا على فكرة رحيل النجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز باجتاه بر�شلونة ،لكن ذلك لن يح�صل،
�إال من خالل �صفقة تبادلية ،يكون فيها النجم الفرن�سي �أنطوان غريزمان طرفا ،وح�سب "الروبيبليكا"،
ف�إن �إدارة "النرياتزوري" تدرك جيدا �أن بر�شلونة لن ي�ست�سلم ب�ش�أن مطامعه يف الظفر بخدمات لوتاورو
و�سيكثف حماوالته يف قادم الأيام ،خا�صة �أن ال�شرط اجلزائي املوجود يف عقد النجم الأرجنتيني واملقدر
بـ  111مليون �أورو ،ينتهي بتاريخ  15جويلية اجلاري ،ويف حال عاد البار�صا للبحث عن لوتارو ،لن يرتدد
ماروتا يف اقرتاح مبادلة مع غريزمان الذي �أ�صبح مغ�ضوبا عليه م�ؤخرا يف بيت النادي الكتالوين.

اعرتف ماوري�سيو
�ساري بخ�صو�ص املواجهة
التي تنتظر جوفنتو�س م�ساء �أم�س ب�أن الأمر يتعلق
بداربي مدينة تورينو ،ورغم �إ�شادة التقني الإيطايل
ب�إمكانات العبيه واملجموعة ككل� ،إال �أنه حذر من
الفريق املناف�س ،فقال خالل بداية ندوته ال�صحفية
�أم�س" :الفريق قادر على لعب كرة قدم جميلة ،كما
�أننا منتلك بع�ض الفرديات التي ميكنها حتديد م�صري
مباراة يف �أي حلظة ،ميكننا بذلك االعتماد على
هذين العاملني" ،ثم �أ�ضاف قائال�" :إن الداربي مباراة
خا�صة ال تتبع املنطق ،تورينو �سيكون متحفزا جدا".

كان ملدرب "اليويف" كالم حول العالقة بني الثنائي
كري�ستيانو رونالدو – باولو ديباال ،فقال" :رونالدو
وديباال يبحثان عن بع�ضهما البع�ض غالبا ،من
خالل اللعب ب�سرعة واالقرتاب من بع�ضهما ،وهو ما
يفعالنه يف التدريبات �أي�ضا" ،وعاد كذلك للحديث
حول �إمكانية �إقحام جيانلويجي بوفون �أ�سا�سيا اليوم،
ف�أ�ضاف�" :سنتخذ قرارا بخ�صو�ص �إ�شراكه �أم ال بعد
التدريبات� ،إنه �شخ�ص ن�أخذه بعني االعتبار دائما،
فهو حار�س قوي جدا ،حيوي ويفعل �أ�شياء ال ميكن
ت�صورها حتى يف التدريبات".

اعرتف النجم الهولندي ماتيا�س دي ليخت بالبداية ال�صعبة له يف �إيطاليا ،بعدما
ان�ضم هذا املو�سم �إىل جوفنتو�س قادما من �أجاك�س �أم�سرتدام ،وعاد الدويل الهولندي
�إىل تلك الفرتة التي تعر�ض فيها للكثري من االنتقادات ،معلقا من خالل ت�رصيحاته
عرب �شبكة "�سكاي �سبورت"" :كانت بدايتي �صعبة ،كرة القدم الإيطالية هي نوع معقد
جدا ،فيها الكثري من التكتيك ،هناك العديد من املهاجمني الأقوياء واملختلفني ،كنت
يف و�ضعية �صعبة خالل الأ�شهر الأوىل وتعر�ضت للكثري من االنتقادات ،لكنني الآن
بخري ذهنيا وبدنيا ،ذلك مهم جدا لأدائي".

ماروتا يفكر يف طلب غريزمان يف
حال عودة البار�صا �إىل لوتارو!

تعر�ض احلار�س الكولومبي دافيد �أو�سبينا �إىل ا�صطدام
عنيف مع زميله ماريو روي ،خالل مواجهة نابويل
الأخرية �أمام �أتاالنتا ،ما �أدى �إىل ا�ستبداله قبل مرور
ن�صف �ساعة لعب فقط ،ورغم الهلع الكبري بعد هذه
احلادثة� ،إال �أن نابويل طم�أن بخ�صو�ص احلالة ال�صحية
للحار�س الكولومبي ون�شر يف بيان له ما يلي" :كانت نتائج
الك�شوف �إيجابية� ،سيحتاج �أو�سبينا �إىل بع�ض الأيام
من الراحة فقط" ،و�سيخلف �أليك�س مرييت ،احلار�س
الكولومبي خالل املباريات املقبلة.

الإنتري على ا�ستعداد للتفاو�ض ب�ش�أن لوتارو بقيمة  100مليون

�أكدت �شبكة "�سكاي �سبورت" الإيطالية �أن نادي الإنتري الذي بد�أ مفاو�ضاته بخ�صو�ص �إمير�سون بامليريي،
يتجه يف الطريق ال�صحيح نحو �إقناع �إدارة ت�شيل�سي والظفر بخدمات الدويل الإيطايل �صاحب الأ�صول
الربازيلية ،ويعترب �صاحب  25عاما اخليار الأول بالن�سبة للمدرب �أنطونيو كونتي ،لتعزيز الرواق
الأي�سر ،خا�صة �أن كونتي يعرف جيدا �إمكانات جنم روما الأ�سبق وكان وراء ا�ستقدامه �إىل ت�شيل�سي يف
 ،2018علما �أن الطاقم الفني لـ "النرياتزوري" مل يقتنع بامل�ستويات التي �أظهرها الغاين كوادو �أ�سامواه
ويبحث عن العب رواق �أي�سر جديد ،حتى يتناف�س مع الإجنليزي �أ�شلي يونغ يف املو�سم املقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزي�س ي�ضيع لقاء بولونيا ب�سبب الإ�صابة

ت�أكدت �إ�صابة النجم النيجريي فيكتور موزي�س على م�ستوى الفخذ الأي�سر ،مثلما �أو�ضح الإنتري عرب
بيان له يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،ليكون بذلك الالعب املُعار من ت�شيل�سي ،غري قادر على احل�ضور
مع "النرياتزوري" يف مباراة غد �أمام بولونيا ،على �أن يعمل موزي�س على العودة يف اجلولة املوالية التي
يحل فيها الإنتري �ضيفا على هيال�س فريونا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غاليارديني" :عدم تلقينا �أي هدف يف لقاء بري�شيا مهم جدا"

ثمن روبريتو غاليارديني الفوز الأخري الذي حققه الإنتري ب�سدا�سية نظيفة على ح�ساب بري�شيا،
م�شددا على �أهمية احلفاظ على �شباك احلار�س �سمري هاندانوفيت�ش نظيفة دون تلقي �أهداف لأول مرة
منذ مدة ،فقال متو�سط ميدان "النرياتزوري" حول مباراة بري�شيا" :لعبنا املباراة ب�أف�ضل طريقة ،حيث
فر�ضنا �إيقاعنا ب�أداء ممتاز ،النتيجة م�ستحقة ومن املهم جدا �أننا مل نتلق �أهدافا ،كان هدفنا الرئي�سي
حتقيق  3نقاط وهو ما حققناه" ،ثم تابع قائال" :ندرك ما ميكننا حتقيقه ،هدفنا هو حماولة الفوز بكل
مباراة حتى النهاية� ،سنحاول اال�ستمرار على هذا النهج والتح�سن �أكرث".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كونتي�" :أ�سفي الوحيد هذا املو�سم هو
�سذاجتنا التي دفعنا ثمنها باهظا"

�أ�شاد �أنطونيو كونتي بالطريقة التي حقق بف�ضلها الإنتري فوزه الكبري على ح�ساب بري�شيا ،ليقول
يف ت�صريحات تلفزيونية" :بالت�أكيد� ،أنا را�ض بالطريقة التي �سرينا بها املباراة ،لقد قمنا بعمل جميل
للحفاظ على نف�س العقلية طيلة الوقت دون توقف" ،ثم تابع كالمه" :نريد �إنهاء املو�سم ب�أف�ضل طريقة،
وبعد ذلك �سنقيم ما حققناه ،نحاول كذلك جتربة �أ�شياء خمتلفة يف الوقت الراهن ،وي�سعدين الفريق
لأنني �أ�ستطيع ر�ؤية الأفكار املحددة التي نحاول جتربتها خالل التدريبات ،علينا فقط التح�سن على
م�ستوى عقليتنا".

"ال ميكنني حمل �أي �شيء �ضد لوتارو وهو ملتزم جدا"

طرح �س�ؤال على مدرب الإنتري ،بخ�صو�ص النجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز ،يف ظل الأنباء املنت�شرة
حول �إمكانية رحيله نحو بر�شلونة ،ف�أجاب كونتي قائال" :ال ميكن �أن نحمل �أي �شيء �ضده ،خا�صة من
ناحية التزامه ،لقد ا�ستحق الهدف ور�ضاي عليه� ،أنا هادئ جدا ،عندي جمموعة رائعة من الرجال
والذين يريدون الأف�ضل لـ الإنتري ،ميكن �أن تكون �سلبيات وعيوب يف املباريات ،لكن ال نزال قادرين على
احلفاظ على الهدوء ب�سبب احرتافية هذه املجموعة� ،أ�سفي الوحيد هذا املو�سم هو دفعنا الثمن باهظا
ل�سذاجتنا".

"�أليك�سي�س بد�أ �إيجاد معامله لكنه
لي�س الالعب الذي �أعجبت به يف �إجنلرتا"

�أ�شاد كونتي بالعودة القوية للنجم ال�شيلي �أليك�سي�س �سان�شيز ،حتى �إن �أكد �أن الالعب املُعار من مان�ش�سرت
يونايتد مل ي�صل بعد �إىل امل�ستوى الذي �أبهره به قبل �سنوات يف �إجنلرتا ،وقال مدرب الإنتري" :جلبناه
ب�سبب �إمكاناته ،للأ�سف افتقدناه طويال كخيار ،لقد بد�أ يف �إيجاد معامله الآن ،حتى لو مل ي�صل �إىل
�سان�شيز الذي كنت من املعجبني به يف �إجنلرتا ،مع ذلك ميكنني القول �إنه ي�سري يف الطريق ال�صحيح� ،إن
توفر كل املهاجمني يجعلني �أ�شعر براحة �أكرب".
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الزيو ي�ستهدف روز من توتنهام

الجولة  30من الدوري اإليطالي

�صراع الطموحات بني "الن�سور" و"الرو�سونريي"

يحت�ضن ملعب "الأوملبيكو" يف العا�صمة
الإيطالية روما قمة حقيقية ينتظرها
ع�شاق الكالت�شيو ،جتمع الزيو �صاحب
طموحات التتويج ،ب�ضيفه ميالن العائد
بقوة بعد فرتة التوقف التي ت�سببت
فيها جائحة كورونا ،ليكون التناف�س
على �أ�شده بني فريقني يحمالن
طموحات كبرية جدا خالل اجلوالت
الت�سع املتبقية من املو�سم ،ويريد
"البيانكو�سيلي�ستي" ح�صد الفوز الثالث
على التوايل ،وبذلك البقاء يف املركز
الثاين مبا�شرة بعد املت�صدر جوفنتو�س،
يف حني يتطلع "الرو�سونريي" �إىل
تعوي�ض تعادله الأخري على �أر�ض
�سبال ،وبذلك احلفاظ على حظوظه
كاملة يف الظفر بت�أ�شرية ت�ؤهله �إىل
الدوري الأوروبي املو�سم القادم.

�إنزاغي �أمام مع�ضلة غياب املهاجمني
يفتقد الزيو خالل موقعة اليوم
�أمام ميالن �أبرز املهاجمني لديه،
حيث �شهدت اجلولة الفارطة
�أمام تورينو حت�صل الثنائي �سريو
�إميوبيلي وفيليب كاي�سيدو على
�إنذارهما اخلام�س بالن�سبة لكل
العب ،ما يعني غيابهما ب�صفة
�آلية �أمام "الرو�سونريي" ،وهو
ما ي�شكل �ضربة قوية ملخططات
املدرب �سيموين �إنزاغي ،من
خالل افتقاده قوة �ضاربة �سجلت
 38هدفا منذ انطالق املو�سم
(الالعبان معا).

كوريا ولوي�س �ألبريتو
يحمالن الآمال

كان �إنزاغي قد وظف خطة  2 - 5 - 3ب�شكل مطلق خالل املو�سم اجلاري ،معتمدا
يف كل مرة على ح�ضور �إميوبيلي وكاي�سيدو� ،أو �أحدهما على الأقل ،لكنه �سيجد
نف�سه م�ضطرا للتخلي عنهما ،ب�سبب تراكم البطاقات ال�صفراء ،وهو ما دفع اخلرباء
يف �إيطاليا �إىل توقع �إقحام العبي الو�سط :الأرجنتيني خواكني كوريا والإ�سباين
لوي�س �ألربيتو يف مركزي الهجوم ،كما ميكن ملدرب ن�سور العا�صمة الإيطالية
الدفع بال�شاب الربازيلي �أندري �أندير�سون يف خط الو�سط لتعوي�ض لوي�س �ألبريتو
حتديدا ،ويفتقد الزيو مثلما هو معلوم �إىل كل من لوكا�س ليفا ،لويز فيليبي ،بوبي
�أديكاين و�سيناد لوليت�ش ب�سبب الإ�صابات.

بيولي متردد بين إبقاء ريبيتش أو تعويضه بـ زالتان

�إبراهيمــــــوفيتـــــــــ�ش يـنتـــظر
ال�ضـــوء الأخ�ضــــر للعـــودة �أ�ســـــا�سيا

عرفت املواجهة الأخرية لـ ميالن يف الكالت�شيو �أمام �سبال ظهورا باهتا للمهاجم
الكرواتي �أنتي ريبيت�ش ،وذلك خالفا للمباريات ال�سابقة ،ما دفع املدرب �ستيفانو بيويل
�إىل ا�ستبداله بعد  70دقيقة من اللعب و�إقحام النجم ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش
بدال منه ،وهو ما �أتى بثماره بعد حت�سن العمل الهجومي ما مكن "الرو�سونريي" من
العودة بقوة وحتقيق التعادل الإيجابي بهدفني ملثلهما ،بعدما
كان رفقاء اجلزائري حممد فار�س متقدمني بثنائية
نظيفة ،ويفكر بيويل يف الرتيث خالل مباراة الزيو،
�إذ يتجه غالبا نحو جتديد الثقة يف مهاجمه الأول
ريبيت�ش ،وتف�ضيله الدفع بـ "�إبرا" كورقة بديلة يف
الوقت الراهن ،لكن �صحيفة "غازيتا ديلو �سبورت"
توقعت يف عددها ال�صادر �أم�س �إمكانية الدفع بـ
ال�سويدي �أ�سا�سيا ومفاج�أة "البيانكو�سيلي�ستي".

باكيتا �سينال فر�صة
للت�أكيد بعد ت�ألقه

عرفت مواجهة ميالن و�سبال �إقحام الربازيلي لوكا�س
باكيتا �أ�سا�سيا ،لأول مرة منذ �شهر فيفري الفارط ،وهي
الفر�صة التي ا�ستغلها �صاحب  22عاما ب�أف�ضل طريقة،
حيث مت اختياره �ضمن خرية العبي الرو�سونريي يومها،
ويتجه بيويل �إىل جتديد الثقة يف باكيتا هذا امل�ساء ،على
م�ستوى خانة �صناعة اللعب ،والالفت �أن الربازيلي
املهاري ت�ألق �أي�ضا بعد ا�ستبدال اجلزائري �إ�سماعيل
بن نا�صر ،من خالل عودته �إىل الوراء وتغطيته
على م�ستوى حمور االرتكاز ،ليكون دوره هاما
اليوم يف حال جتديد الثقة فيه ،خا�صة �أن معركة
الو�سط �ستكون على �أ�شدها ،يف ظل تواجد العبني
من العيار الثقيل على م�ستوى ذات اخلط
يف الناديني.

زالتان يرف�ض
التجديد ويف�ضل
العودة �إىل ال�سويد

نقلت تقارير �إيطالية �أن ميالن حاول �إقناع
وكيل �أعمال زالتان �إبراهيموفيت�ش بتمديد
عقده ل�سنة �إ�ضافية ،لكن النجم ال�سويدي
رف�ض ذلك ،مف�ضال تطبيق اخلطة التي �سطرها
�سابقا ،واملتمثلة يف �إنهاء م�شواره الكروي بعد
العودة �أوال �إىل الدوري يف بالده ال�سويد ،ويتجه
"�إبرا" �إىل حمل �ألوان هاماربي ،وهو فريق
ميتلك الالعب ن�سبة  25باملائة من �أ�سهمه.

يبحث الزيو روما عن ظهري �أي�سر يدعم ت�شكيلته خالل املو�سم القادم ،بعدما اعتاد املدرب �سيموين
�إنزاغي على توظيف خطة ال حتتاج �إىل ظهريين متخ�ص�صني ( ،)2 - 5 - 3حيث �أكدت تقارير
�إيطالية �أن العودة للم�شاركة يف دوري الأبطال �ستفر�ض على "البيانكو�سيلي�ستي" جتهيز �أ�سلحة
�أخرى وخمططات متنوعة ،وهو ما قاد نادي العا�صمة الإيطالية �إىل درا�سة ملف الدويل الإجنليزي
داين روز ،العب توتنهام املعار �إىل نيوكا�سل يونايتد حاليا� ،إvذ يعمل الفريق على �إغرائه بامل�شاركة
يف امل�سابقة الأوروبية الأهم خالل املو�سم القادم ،وبذلك �صد باقي املهتمني به ،يف �صورة ليدز
يونايتد� ،شالك  04وواتفورد ،وخا�ض روز �آخر  4ن�سخ من دوري الأبطال ،لكن مع قدوم جوزي
مورينيو �إىل "ال�سبريز" ،وجد نف�سه خارج املخططات.

سلسلة خاصة تنتظر أشباله قبل مواجهة "اليوفي"
�إنزاغي يعترب ميالن �أهم حمطة لإحياء فر�ص التتويج

التشكيلتان

المحتملتان:

الزيو� :سرتاكو�شا ،باتريك� ،آ�سريبي،
رادو ،الزاري ،ميلينكوفيت�ش �سافيت�ش،
بارولو� ،أندير�سون ،جوين� ،ألبريتو،
كوريا.
ميالن :دوناروما ،كاالبريا ،غابيا،
رومانيويل ،هرينانديز ،كي�سيي،
بن نا�صر ،كا�ستييخو ،باكيتا،
كولهانوغلو ،ريبيت�ش
(�إبراهيموفيت�ش).

بعد سؤاله
عن تعويضه
بالمدرب األلماني

بيويل" :ل�ست ظال لأي مدرب
وال �أ�شعر ب�أنني كب�ش فداء
يف ميالن"

�أجاب �ستيفانو بيويل
مدرب ميالن على
�أهم �س�ؤال يتبادر
�إىل �أذهان جمهور
ميالن منذ فرتة،
يتعلق بر�أي املدرب
احلايل يف الأنباء
املتداولة هنا وهناك
حول االتفاق الأويل
املربمم بني �إدارة
"الرو�سونريي"
واملدرب الأملاين
رالف راجننيك،
خا�صة بعد حتقيق
بيويل عددا من
النتائج الإيجالية ،حيث قال يف رده�" :أنا �أعمل بحما�س �شديد
واحرتافية� ،أحب الالعبني الذين �أ�شتغل معهم ،مينحون يل
كل ما يف جعبتهم وهذا الأهم ،بيويل لي�س ظال لأي مدرب
�آخر ،يف الأخري �سيتم اختيار احلل الأمثل للفريق ،من جهتي
ل�ست قلقا وال �أ�شعر ب�أنني كب�ش فداء ،ل�ست �ضحية و�أ�شعر
بالفخر جتاه الالعبني الذين �أدربهم".

""ميالن قادر على مواكبة
الزيو وحتى جوفنتو�س"

�أظهر بيويل ثقة كبرية وهو يتحدث عن العبيه ،حيث
�أكد �أنهم قادرون على مواكبة �أقوى الأندية حاليا يف
"الكالت�شيو" ،ليتوعد بذلك الزيو هذا امل�ساء وبعدها بـ 3
�أيام جوفنتو�س ،يف �أ�سبوع �شاق جدا بالن�سبة لأبناء عا�صمة
املو�ضة العاملية ،وقال بيويل يف ت�صريحه" :ن�شعر ب�أن
ميالن احلايل قادر على مواكبة الزيو ثم جوفنتو�س هذا
الأ�سبوع" ،وتابع" :يف و�سعنا ا�سرتجاع �أنفا�سنا وطاقاتنا يف
الوقت املنا�سب ،ما يجعلنا جاهزين جميعا لأ�سبوع �شاق وقوي
بالن�سبة لنا".

""من حقنا التطلع �إىل املركز
اخلام�س على الأقل"

بعد تخطي هذا الأ�سبوع� ،سيكون ميالن على موعد مع لقاء
�آخر قوي جدا ،يلعب مطلع الأ�سبوع القادم �أمام نابويل ،وهنا
علق بيويل حول الرزنامة القوية لأ�شباله ،وكذا الأهداف
التي �سطروها خالل اللقاءات الثالثة املذكورة�" :سنخو�ض
 3لقاءات قوية ومتتالية �أمام الزيو ،جوفنتو�س ثم نابويل،
هي مباريات و�إن كانت �شاقة� ،إال �أنها حتفز الالعبني يف قادم
املواعيد ،لدى ميالن ال�صفات الكافية للعب ندا للند �أمام هذه
الفرق ،من جانبنا ن�ؤمن ب�أنف�سنا و�إن كان ترتيب ميالن هو
ال�سابع ولكن الواقع يجعلنا نفهم �أننا ل�سنا بعيدين عن نابويل
وروما �صاحبي املركزين ال�ساد�س واخلام�س تواليا" ،وميكن
ملن ي�شغل املركز ال�سابع من جدول الكات�شيو الت�أهل �إىل
الأدوار التمهيدية من الدوري الأوروبي ،بعد تتويج نابويل
بك�أ�س �إيطاليا ،لكن ميالن ي�ستهدف الت�أهل املبا�شر.

لياو" :ميالن احلايل ميكنه الفوز على
الزيو وجوفنتو�س"

خطف الربتغايل ال�شاب رافاييل لياو الأنظار �سهرة الأربعاء
املا�ضي ،عندما �سجل هدفا ثمينا قاد به ميالن �إىل �إدراك
التعادل �أمام م�ضيفه �سبال ،حدث ذلك بعد م�شاركته بديال
خالل ال�شوط الثاين من املواجهة ،وقد حتدث مهاجم ليل
و�سبورتينغ ل�شبونة ال�سابق حول هدفه الرابع بقمي�ص
ميالن ،وكذا الطموحات التي �سريفعونها �أمام و�صيف جدول
"الكالت�شيو"�" :سعيد جدا ب�سبب ت�سجيلي �أمام �سبال ،هديف
احلايل هو ت�سخري كل طاقاتي خدمة للنادي� ،أريد �أن �أظفر
بثقة �إ�ضافية و�أ�شارك �أ�سا�سيا يف قادم املواعيد" ،وتابع:
"ميالن حت�سن كثريا يف الفرتة الأخرية� ،أعتقد �أن الفريق
احلايل بقوته وروحه ،ميكنه الفوز �أمام الزيو هذا ال�سبت
وحتى جوفنتو�س ،لقد حت�سنا كثريا".

تبد�أ انطالقا من اليوم �سل�سلة خا�صة من
املباريات بالن�سبة لـ الزيو وجوفنتو�س،
متتد خالل الأ�سابيع الثالثة املقبلة وحتدد
بن�سبة كبرية هوية بطل "ال�سكوديتو" خالل
املو�سم احلايل� ،إذ يلتقي "البيانكو�سيلي�ستي"
مناف�سا قويا هو ميالن ،قبل  3حمطات �أقل
قوة �أمام ليت�شي� ،سا�سولو ثم �أودينيزي،
تليها القمة الكبرية �أمام جوفنتو�س بتاريخ
 20جويلية اجلاري ،يف حني تبدو مهمة
"اليويف" �شاقة خالل نف�س الفرتة ،حيث
�أنه �سيلتقي غرميه تورينو يف داربي املدينة
هذا امل�ساء ،قبل مواجهة ميالن يف حتد
�صعب على ملعب "�سان �سريو" ،ثم ا�ست�ضافة
"الثائر" �أتاالنتا وبعدها التنقل �إىل �سا�سولو،
وهو ما دفع املراقبني يف �إيطاليا �إىل توقع
حتديد معامل �صدارة الكالت�شيو بن�سبة
كبرية قبل قمة املت�صدر وو�صيفه.

�إنزاغي" :الفوز على ميالن
�أهم خطوة يف الوقت احلايل"

يعي �إنزاغي جيدا �أن الفوز على ميالن
م�ساء اليوم يف "الأوملبيكو" �سيكون اخلطوة
الأهم بالن�سبة لأ�شباله من �أجل �إنعا�ش
�آمال التتويج ،خا�صة �أن فارق  4نقاط عن
"اليويف" ميكن تداركه يف ظل �إحتمال تعرث
الأخري خالل املباريات الثالث التي تنتظره
انطالقا من اليوم ،و�صرح �إنزاغي متحدثا عن �أهمية مباراة اليوم" :رغم الظروف اخلا�صة التي
�سنلتقي خاللها بـ ميالن (غياب ثنائي خط الهجوم)� ،إال �أننا نعي جيدا �أهمية الفوز بالنقاط الثالث،
هي خطوة حا�سمة يف طريق �سعينا لإزعاج املت�صدر".

بعد الهزيمة المفاجئة أمام أودينيزي

بالوتا�" :أ�شعر باال�شمئزاز من �أداء فريقي"
باتت حظوظ
روما يف اقتطاع
ت�أ�شريةت�أهله�إىل
دوري الأبطال
املقبل
املو�سم
�شبه منعدمة،
هزميته
بعد
غري املتوقعة
م�ساء اخلمي�س
�ضيفه
�أمام
�أ و د ينيز ي ،
حل�ساب املرحلة
 29من الدوري
الإيطايل ،حيث
بات الفارق 12
نقطة كاملة عن
الرابع �أتاالنتا،
وحتدث جيم�س بالوتا رئي�س نادي روما عن الهزمية الثانية على التوايل بالن�سبة لـ "الذئاب" ،بعد
التعرث ال�سابق �أمام ميالن ،فقال يف تعليق تناقلته ال�صحافة الإيطالية بكثافة�" :صراحة �أ�شعر
باال�شمئزاز مما �شاهدته خالل املباراة ،الفريق خيب الآمال ب�شكل تام".

الأن�صار يطالبونه ببيع النادي والرحيل �سريعا

رغم �أن تعليق بالوتا يتعلق �أ�سا�سا ب�أداء الالعبني والإدارة ال�سيئة للمدرب باولو فون�سيكا� ،إال �أن
�صحيفة "كوريريي ديلو �سبورت" نقلت ل�سان حال جماهري "الذئاب" ،وكتبت يف �صدر �صفحتها
الأوىل �أم�س اجلمعة�" :ألي�س هذا كافيا يا بالوتا؟" ،لت�ؤكد �أن �أن�صار النادي ينتظرون انتهاء
�إجراءات بيع النادي للم�ستثمرين الأمريكيني على �أحر من اجلمر ،خا�صة �أنهم ملوا �سيا�سات بالوتا
املالية وتعرث ا�ستثماراته يف النادي.
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إقالته ممكنة في حال التعثر أمام نابولي
فون�سيكا�" :أحتمل امل�س�ؤولية لكن علينا �أوال اخلروج من النفق"

�أكد باولو فون�سيكا مدرب روما حتمله
م�س�ؤولية التعرث �أمام �أودينيزي،
ال�سيما �إراحته كثريا من الركائز،
لكنه حاول تربير ما حدث ،و�صرح
التقني الربتغايل عقب املباراة:
"�أحدثت كثريا من التغيريات ب�سبب
كثافة املناف�سة ،لكن للأ�سف ال�شديد
الأداء مل يكن مثلما انتظرته ،طرد
بريوتي املبكر (يف د� )29أثر كثريا
علينا يف جل فرتات املباراة" ،وتابع
فون�سيكا" :روما ال يزال يحافظ على
هويته ،يجب �أن ن�ستمر يف القتال ،من
جانبي �أحتمل امل�س�ؤولية كاملة ،لكن
الأهم حاليا هو جتاوز هذا الظرف
والعودة �إىل �سكة االنت�صارات يف
اجلولة القادمة" ،ويلتقي روما غدا
الأحد �ضيفه نابويل ،يف قمة قد
تعرف خ�سارة جديدة لـ "الذئاب"
وبذلك �إمكانية �إقالة فون�سيكا ح�سب
التوقعات.

العـــدد 4947
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يوم12جويليةبملعب"أوسيان"

البايرن ملوا�صلة حلم الثالثية
وليفركوزن خللق املفاج�أة

"البيا�سجي" �سيواجه
لوهافر وديا
بح�ضور اجلمهور

يحت�ضن ملعب "برلني الأوملبي" ع�شية اليوم نهائي ك�أ�س �أملانيا بني باير ليفركوزن وبايرن
ميونيخ ،يف لقاء يعد بالكثري بني طرف ي�سعى للعودة ملعانقة الألقاب بعد �سنوات عجاف وفريق
م�صمم على ح�صد لقب جديد هذا املو�سم ،عقب ح�صده لقب الدوري وموا�صلة حلم الثالثية التي
ي�سعى لتحقيقها من خالل الفوز بالك�أ�س و�أي�ضا برابطة �أبطال �أوروبا ،وبكل ت�أكيد ف�إن النادي
البافاري �سيدخل اللقاء مر�شحا بقوة للفوز به �إال �أن ليفركوزن �سي�سعى ملخالفة معطيات ما قبل
املواجهة ،ور�سم �سيناريو مغاير فوق امل�ستطيل الأخ�رض خالل  90دقيقة التي �ستجمعه بالعمالق
البافاري.

وكيل زوما يعر�ض
خدماته على "البيا�سجي"

التشكيلتان المحتملتان:

باير ليفركوزن :هرادكي ،ل.بيندر ،تاب�سوبا� ،س.بيندر ،فاندل ،بورغامتلينغر،
�أرنغيز ،ديابي ،هافريتز ،بايلي ،فوالند.
بايرن ميونيخ :نوير ،بافارد ،بواتينغ� ،أالبا ،دايفي�س ،غوريت�سكا ،كيميخ ،كومان ،مولر،
غنابري ،ليفاندوف�سكي.

�أف�ضلية وا�ضحة لـ "البافاري" تاريخيا قبل
اللقاء 90

�إ�ضافة �إىل الأف�ضلية
الوا�ضحة التي �سيدخل بها
لقاء اليوم كونه الفريق
الأملاين الأقوى حاليا ،ف�إن
بايرن ميونيخ �سي�ستفيد
من �أف�ضلية تاريخية خالل
املواجهة  90التي �ستجمعه
بنظريه باير ليفركوزن،
فخالل املباريات ال�سابقة
حقق البايرن  53انت�صارا
مقابل  19لـ ليفركوزن و17
تعادال بينهما ،وفيما يخ�ص
لقاءاتهما على م�ستوى ك�أ�س
�أملانيا ،فقد ك�سب البايرن 4
من �أ�صل  6لقاءات واجه فيها
هذا املناف�س مقابل خ�سارة
واحدة وتعادل واحد فقط،
جتدر الإ�شارة �إىل �أن البايرن
فاز ب�آخر لقاءين لعبهما هذا
املو�سم يف الدوري �أمام باير
ليفركوزن بـ  2-1و.4-2
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فليك" :فريقي جاهز وخطورة ليفركوزن
تكمن يف �سرعته"

�أكد هان�سي فليك مدرب بايرن ميونيخ
�أن فريقه جاهز خلو�ض النهائي املرتقب
اليوم �أمام باير ليفركوزن ،رغم اعرتافه
يف املقابل ب�صعوبة املهمة �أمام فريق
قال �إنه ال ي�ستهان به و�سيكون على
�أ�شباله تقدمي �أف�ضل ما لديهم لتجاوزه
وحتقيق الك�أ�س ،حيث ك�شف خالل الندوة
ال�صحفية التي ن�شطها �أم�س ،قائال" :نحن
يف �أف�ضل �أحوالنا ،لقد تطورنا ب�شكل كبري
منذ ا�ستئناف الن�شاط الكروي وبلغنا اليوم
جاهزيتنا ،ونحن م�ستعدون خلو�ض هذا
النهائي� ،سيكون على الالعبني تقدمي �أف�ضل
ما لديهم خالل املباراة �إذا �أرادوا جتاوز
ليفركوزن دون مفاج�آت غري �سارة ،فنحن
�سنواجه فريقا قويا ميلك العبني مميزين
قادرين على �صنع الفارق وميتازون
ب�رسعة كبرية يف اللعب� ،أعتربها م�صدر
خطورتهم على �أي فريق".

�أعلن باري�س �سان جرمان مواجهته وديا
لنادي لوهافر املنتمي للدرجة الثانية
الفرن�سية يوم  12جويلية املقبل مبلعب
"�أو�سيان" مبدينة لوهافر ،يف �إطار
حت�ضريات النادي الباري�سي ال�ستئناف
ما تبقى �أمامه من حتديات على م�ستوى
ك�أ�سي فرن�سا وربع نهائي رابطة �أبطال
�أوروبا ،يف انتظار �إعالنه عن مناف�سيه
يف مباراتني وديتني �أخريني يف قادم
الأ�سابيع يف الوقت الذي �أكدت فيه
م�صادر �إ�سكتلندية �أن �سلتيك �سيكون
�أحد مناف�سي البيا�سجي وديا ،جتدر
الإ�شارة �إىل �أن املباراة الودية بني
باري�س �سان جرمان ولوهافر �ستجرى
بح�ضور اجلماهري ،بعدما �سمحت
احلكومة الفرن�سية قبل �أيام بدخول
 5000منا�صر على الأكرث يف خمتلف
التظاهرات الريا�ضية من بينها كرة
القدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكرت تقارير �إعالمية فرن�سية �أن
حميط الالعب كورت زوما عر�ض
خدمات هذا الأخري على �إدارة باري�س
�سان جرمان يف الأيام القليلة املا�ضية،
و�أكدت ا�ستعداد الالعب لاللتحاق
بكتيبة املدرب توما�س توخيل بداية من
املو�سم اجلديد بعد اتخاذه قرار الرحيل
عن فريقه احلايل ت�شيل�سي الذي
يرتبط معه بعقد �إىل غاية جوان ،2023
فيما فتحت �أمامه �إدارة البلوز الأبواب،
وح�سب ذات التقارير ،ف�إن املدرب
توخيل معجب كثريا بالالعب وميني
النف�س بالتعاقد معه ليكون خليفة لـ
تياغو �سيلفا الذي يلعب �آخر مو�سم له
مع البيا�سجي ،لكن �إ�صرار النادي اللندين
على ما قيمته  30مليون �أورو مقابل
ت�سريح الالعب يجعل البيا�سجي مرتددا
بخ�صو�ص ح�سم هذه ال�صفقة ،ال�سيما
�أنه مل يخ�ص�ص �سوى  90مليون �أورو
فقط لـ املريكاتو القادم لتلبية طلبات
التقني الأملاين.

جماهري مر�سيليا
يف حالة غليان ب�سبب
تعيني م�سري ي�شجع
"البيا�سجي"

ت�سبب تعيني �إدارة نادي مر�سيليا لـ
هوغ �أوفرارد كم�س�ؤول عن القطاع
االقت�صادي للنادي يف حالة غليان
حقيقية لدى جماهري الفريق ،كون
املعني م�شجع لـ باري�س �سان جرمان
و�سبق له �أن �أظهر حتى كرهه الكبري
لنادي مر�سيليا ،وما �إن مت الإعالن عن
تعيني �أوفرارد يف من�صبه اجلديد حتى
�سارع بع�ض �أن�صار مر�سيليا للبحث عن
تغريدات �سابقة لهذا امل�س�ؤول يف موقع
التوا�صل االجتماعي "تويرت" ،تبني
مدى تعلقه بنادي باري�س �سان جرمان
وتهكمه على ناديهم يف العديد من
املنا�سبات ،ورغم �أن املعني �سارع �إىل
�إزالة تغريداته ال�سابقة التي تك�شف
تعلقه بـ البيا�سجي وكرهه مر�سيليا� ،إال
�أن ذلك مل يغري من موقف اجلماهري
التي وا�صلت املطالبة بتنحيته من
من�صبه يف �أقرب وقت.

يرفض أي عملية مقايضة

"البيا�سجي" ي�صر على
 170مليون �أورو
مقابل ناميار

مل تعد �إدارة باري�س �سان جرمان متم�سكة بفكرة الإبقاء على
ناميار دا �سيلفا �ضمن �صفوف الفريق وبغلق جميع �أبواب
املفاو�ضات بخ�صو�صه مع الفرق املهتمة بخدماته،
فامل�شاكل التي ت�سبب فيها الربازيلي خالل م�سريته
مع النادي الباري�سي و�أي�ضا رغبته هو �شخ�صيا يف
تغيري الأجواء بعدما ملح يف العديد من املنا�سبات �إىل
رغبته يف الرحيل ،جعلتا م�س�ؤويل النادي الباري�سي
ينتظرون �أي فر�صة من �أجل التخل�ص منه لكن
لي�س دون �أي �شروط ،بل مقابل قيمة مالية �ضخمة
حتى �إن كانت �أقل من تلك التي دفعوها مقابل
جلبه من البار�صا� ،إال �أنها لن تقل عن  170مليون
�أورو ،و�إ�ضافة �إىل هذا ف�إن البيا�سجي ي�صر على
احل�صول على هذه القيمة نقدا ويرف�ض رف�ضا
قاطعا تعوي�ضها بالعب �أو تعوي�ض جزء منها
بالعب �ضمن ما ي�سمى ب�صفقة مقاي�ضة.

اخلليفي مهتم بـ غريزمان لكنه
يرف�ض مقاي�ضته بـ الربازيلي

يف الوقت الذي يح�ضر فيه بر�شلونة لعر�ض
خدمات �أنطوان غريزمان (انظر �صفحة  )14على
باري�س �سان جرمان� ،إ�ضافة �إىل قيمة مالية قد
ال تتجاوز � 80أو  90مليون �أورو من �أجل ا�ستعادة
ناميار ،ف�إن م�س�ؤويل البيا�سجي لن يرتددوا يف الرد بالرف�ض
على هذا املقرتح ،وهو ما تتوقعه �أي�ضا �أغلب و�سائل الإعالم
الفرن�سية وحتى الإ�سبانية ،ورغم رغبة نا�صر اخلليفي يف �ضم
النجم الفرن�سي ال�سابق لـ �أتلتيكو مدريد� ،إال �أنه غري م�ستعد
لأن يكون طرفا يف �صفقة ناميار بل ي�صر على احل�صول على
خدماته �ضمن �صفقة م�ستقلة عن تلك املتعلقة بـ ناميار ،خا�صة �أن قيمة "غريزو" انهارت �أكرث من
�أي وقت م�ضى وقيمته يف �أعني م�س�ؤويل البار�صا ال ميكن �أن تتجاوز  70مليون �أورو ،بعدما حتول �إىل
العب احتياطي يف البار�صا وبر�صيد جد متوا�ضع من الأهداف.

�إيكاردي" :قررت البقاء مع البيا�سجي
منذ �أول يوم يل يف باري�س"

عرب ماورو �إيكاردي عن ارتياحه الكبري بان�ضمامه نهائيا ل�صفوف باري�س �سان جرمان بعدما قام
النادي الباري�سي بتفعيل بند �شراء عقده نهائيا من ناديه ال�سابق الإنتري ،عقب نهاية فرتة �إعارته،
ففي ت�صريحات �أدىل بها ل�صحيفة "لوباريزيان" الفرن�سية ،ك�شف قائال�" :أعجبت كثريا بالأجواء يف
باري�س �سان جرمان ،وقررت البقاء هنا منذ �أول يوم و�صلت فيه �إىل الفريق� ،صحيح �أن الأمر مل يكن
بيدي لأن الإدارة فقط من كان لها القرار النهائي يف �شرائي �أو �إعادتي �إىل الإنتري �إال �أين عملت على �أن
تفعل بند �شراء عقدي نهائيا ،وهو ما حدث يف نهاية املطاف ،و�أنا �سعيد جدا بهذا القرار الذي ي�سمح
يل بالبقاء يف الفريق الذي وجدت فيه كل الظروف املواتية للنجاح".

"�أنا متعلق بـ �إيطاليا كثريا و�س�أبقى م�ستقرا هناك"

رغم تعبريه عن ارتياحه الكبري يف �صفوف باري�س �سان جرمان و�أي�ضا يف مدينة باري�س �أين يتواجد
فيها رفقة عائلته� ،إال �أنه مل يخف تعلقه وحبه الكبري ملدينة ميالنو التي
قال �إنه �سيبقى م�ستقرا فيها �إىل الأبد ،حيث ك�شف �أنه يعود �إىل هناك يف
كل مرة ت�سنح له الفر�صة وخا�صة خالل العطل مبا يف ذلك الق�صرية،
حيث قال" :يف احلقيقة باري�س مدينة رائعة لكني متعلق �أكرث بـ �إيطاليا
وميالنو و�س�أبقى م�ستقرا هناك ،ال�شيء الإيجابي هو �أن ال�سفر عرب
الطائرة ال ي�أخذ مني �سوى �ساعة واحدة فقط ،و�س�أحاول �أن �أتنقل �إىل
هناك رفقة عائلتي املوجودة معي حاليا يف باري�س يف كل مرة تكون
الفر�صة مواتية".

"ل�ست قلقا بخ�صو�ص الرقم  9وقد �أحمله بداية
من املو�سم املقبل"

بخ�صو�ص الرقم  9الذي بات متاحا له منذ ت�أكد رحيل
زميله ال�سابق �إيدين�سون كافاين عن الفريق ،فقد �أكد
�إيكاردي �أنه لي�س قلقا كثريا من هذه الناحية و�أنه
مركز �أكرث على ما ينتظره من حتديات يف املو�سم
احلايل على م�ستوى ك�أ�سي فرن�سا و�أي�ضا ربع نهائي
رابطة �أبطال �أوروبا� ،إذ �أ�ضاف قائال�" :إىل حد
الآن مل �أحتدث مع الإدارة حول هذا املو�ضوع،
الأمر ال يقلقني وال يزعجني �إطالقا وال �أرى
�أي م�شكلة يف �إنهاء املو�سم بالرقم  18الذي
�أحمله ،لكن رمبا �س�أحمل الرقم  9بداية من
املو�سم املقبل وقد �أحتدث مع الإدارة حول
هذا الأمر".

"�أجواء البيا�سجي عائلية
وكل ما يقال حول عالقتي
بـ دي ماريا غري �صحيح"

من جهة �أخرى ،فند ماورو �إيكاردي ما
و�صفه بالإ�شاعات التي �سبق �أن �أ�شارت
�إىل وجود م�شاكل كبرية وانق�سام
يف �صفوف باري�س �سان جرمان،
ب�سبب بع�ض التكتالت بقيادة ركائز
خمتلفة ،حيث �أكد �أن الأجواء
عائلية يف الفريق ،وهو ما �شجعه
�أكرث على البقاء� ،إذ قال" :منذ
جميئي �إىل باري�س مل �أالحظ وجود
�أي م�شاكل يف الفريق ،بل بالعك�س
فقد �أعجبت كثريا بالعالقة املتينة
املوجودة بني كل فرد من �أفراد
النادي" ،كما كذب كل ما قيل حول
وجود م�شاكل بينه وبني مواطنه
�أنخيل دي ماريا ،وقال" :كل هذا ال
�أ�سا�س له من ال�صحة� ،أملك عالقة رائعة مع �أنخيل
ومع جميع الالعبني دون ا�ستثناء وخا�صة العبي
�أمريكا الالتينية".
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مارادونا يتهجم على
ابنتيه ويتهمهما
باالنحياز لوالدتهما
وجه الأ�سطورة الأرجنتينية دييغو �أرماندو مارادونا
تنبيها �شديد اللهجة البنتيه جيانينا (� 31سنة) وديلما
(� 29سنة) ،بعدم التدخل يف حياته ال�شخ�صية ،م�ؤكدا
�أنهما لطاملا انحازتا �إىل �أمهما يف �صراعه القانوين
معها ،ت�صريحات مارادونا جاءت على �شكل ت�سجيل
�صوتي بثته �شبكة "كالرين" الأرجنتينية ،و�أدلت
جيانينا مارادونا البنت الكربى لـ مارادونا قبل �أيام
بت�صريحات خطرية� ،أكدت من خاللها عزمها رفع
دعوة ق�ضائية �ضد والدها ب�سبب �إدمانه الكحول
الذي ت�سبب يف فقدان توازنه العقلي والذهني
ح�سبها ،فيما يعتقد النجم الأرجنتيني �أنها جمرد
خطة لل�ضغط عليه من �أجل التنازل عن ال�صراع
القانوين مع والدتهما.

""والدتهما �سرقتني وهما
تريدان ال�ضغط علي لأتنازل"

قال مارادونا يف الت�سجيل ال�صوتي الذي بثته �شبكة
"كالرين" التلفزيونية �أول �أم�س" :تعتقدان �أنهما
من خالل ال�ضغط علي �س�أتنازل عن الدعوات
الق�ضائية وال�صراع القانوين مع والدتهما ،لقد �سرقت
مني الكثري من الأ�شياء ،لطاملا انحازتا علنا لأمهما"،
ومعلوم �أن مارادونا رفع عدة دعاوى ق�ضائية �ضد زوجته
ال�سابقة كالوديا فيالفانيي �أم ديلما وجيانينا يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،حيث يتهمها ب�سرقة مبالغ مالية مهمة
من ح�سابه ال�شخ�صي واال�ستيالء على عقارات يف �أمريكا،
وانتهى زواج الأ�سطورة الأرجنتينية بـ كالوديا �سنة 2003
بالطالق بعد � 19سنة كاملة.

حتدى اجلميع وفقد  5كيلوغرامات
يف �أقل من �أ�سبوع

يف �سياق مت�صل ،رد الأ�سطورة الأرجنتينية �سريعا على
ادعاءات ابنته الكربى ليظهر للجميع �أنه يف �صحة جيدة،
وخ�ضع مدرب خيمنا�سيا البالتا لربنامج خا�ص للتعايف من
�إدمان الكحول والتخفيف من الوزن ،وفق ما نقلته تقارير
�إعالمية �أرجنتينية �أم�س� ،أ�سطورة نابويل فقد ما يُناهز
 5كيلوغرامات يف �أقل من �أ�سبوع ،بينما عاد ملداعبة
الكرة من جديد وتخلى عن الكحول وفق ت�صريحات
طبيبه ليوبلدو لوكي امل�شرف العام على الطاقم الذي
ي�سهر على عالجه ،حيث قال" :حققت حلمي باللعب
مع مارادونا ومداعبة الكرة رفقة ،دييغو يف الطريق
ال�صحيح ،فقد � 4إىل  5كيلوغرامات ،كما �أنه ال يتناول
الكحول يف الوقت احلايل لكن ج�سمه ال يزال يحمل
�آثار هذا الإدمان ،على النقي�ض فقد �أ�صبح �صافيا
متاما من الكوكايني".

هاميلتون يعزز مكانته
ك�أغلى ريا�ضي بريطاين
براتب خيايل

يرغب جنم "الفورميال وان" لوي�س هاميلتون يف تعزيزه مكانته ك�أغنى ريا�ضي يف
بريطانيا من خالل ا�شرتاط راتب �ضخم لتمديد تعاقده مع �شركة "مر�سيد�س"
الذي يقرتب من نهايته بحلول دي�سمرب القادم ،ووفق تقارير جريدة "دايلي
مايل" يُطالب هاميلتون برفع راتبه �إىل حدود  44مليون �أورو ،بينما
يتقا�ضى حاليا  39مليون �أورو ،وفق ذات اجلريدة ،واجتمع النجم
الربيطاين م�ؤخرا مع املدير العام لفريق "مر�سيد�س" توتو وولف على
�أن ت�ستمر املفاو�ضات يف الأ�سابيع القادمة ،وتبلغ ثروة هاميلتون
حوايل  250مليون �أورو ،وهو بذلك �أغنى ريا�ضي يف بريطانيا
واململكة املتحدة.

بيلي يرحب
بـ مي�سي يف نادي
 700هدف

مل يرتدد �أ�سطورة كرة القدم العاملية الربازيلي بيلي يف
التوجه بر�سالة خا�صة �إىل الأرجنتيني ليونيل مي�سي،
وذلك مبنا�سبة بلوغه  700هدف خالل م�سريته
الكروية ،الأ�سطورة الربازيلية �صاحب  80عاما ن�شر
ر�سالة تهنئة عرب ح�سابه يف موقع التوا�صل االجتماعي
"�إن�ستاغرام" ،وقال من خاللها�" :أهال بك يا ليو يف
نادي  700هدف� ،أ�شكرك كثريا على املتعة التي
ُتقدمها لنا ،من الرائع دائما بالن�سبة يل �أن �أراك
تلعب وتت�ألق بهذا ال�شكل" ،وكما هو معلوم يُعترب
بيلي الهداف التاريخي يف كرة القدم العاملية
بـ  1281هدفا يف  1363مباراة لعبها مب�سريته
الكروية ومبختلف املناف�سات.

ت�سبب الدويل اجلزائري ريا�ض
حمرز بطريقة غري مق�صودة يف
فقدان �أحد م�شجعي نادي مان�ش�سرت
يونايتد وظيفته ،وفق ما نقلته
تقارير جريدة "ذا �صن" الربيطانية،
تفا�صيل احلادثة تعود ملنت�صف
الأ�سبوع املا�ضي� ،أين التقط غريغ
ويلي�س �صاحب � 37سنة �صورة
تذكارية مع حمرز يف �أحد �شوارع
مان�ش�سرت" دون �أن يُراعي قواعد
التباعد االجتماعي ودون ارتداء
الكمامة ،وهو ما دفع م�س�ؤويل
�شركته للتوقيع على قرار ف�صله من
العمل ،ويلي�س قال يف ت�صريحات
نقلتها "ذا �صن" " :ظهر حمرز رائعا
جدا ووافق �أن �ألتقط معه �صورة،
كانت ال�صورة �إهداء ل�صديقي املقرب
فهو م�شجع لـ ال�سيتي ،لي�س يف كل
يوم تلتقي مع �شخ�ص كمحرز"،
بدورها ك�شفت ال�شركة التي يعمل
بها ويلي�س عن �أ�سباب ف�صله يف
بيان لها ،حيث قالت�" :سالمة و�أمن
اجلميع على مواقعنا لها �أهمية
ق�صوى يف جميع الأوقات".

""كــــورونــا" ُتفـــقد نــورحممـدوف
�أعز ما ميلك

فقد حبيب نورحممدوف جنم الفنون
القتالية املختلطة والده ومدربه
ال�شخ�صي الذي �صارع فريو�س
كورنا لأ�سابيع ،قبل �أن ُتوافيه املنية
�أم�س يف العا�صمة الرو�سية مو�سكو،
�أين مت نقله لأحد امل�ست�شفيات من
�أجل العالج ،وو�صل النجم الرو�سي
خرب وفاة والده �صاحب � 57سنة
�صبيحة �أم�س ،وهو املتواجد يف
�إقليم داغ�ستان ،ويُعد عبد املنيب
املدرب ال�شخ�صي لـ حبيب والعديد
من امل�صارعني الرو�س الآخرين
خا�صة يف �إقليم داغ�ستان� ،أين يحوز
على احرتام اجلميع ،كما �أنه كان
ي�سهر على تنظيم احلياة الريا�ضية
البنه وت�سيري اجلوانب التجارية
والت�سويقية �أي�ضا ،ومل يُ�صدر امل�صارع الرو�سي امل�سلم �أي بيان ر�سمي عرب ح�ساباته ال�شخ�صية �أو موقعه
الر�سمي بخ�صو�ص حادثة وفاة والده.

ديوكوفيت�ش يتعافى من "كورونا" ويبقى حتت احلجر ال�صحي

�أكد املتحدث الر�سمي با�سم جنم التن�س العاملي ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش �أن الأخري �شفى متاما من فريو�س كورونا ،بعدما
�أظهرت الفحو�ص الطبية الأخرية خلوه من الفريو�س رفقة زوجته ،و�أحدث ديوكوفيت�ش �ضجة كبرية يف �صربيا وكرواتيا
م�ؤخرا حني نظم دورة للتن�س يف مدينة "زادار" الكرواتية ح�ضرتها جماهري غفرية وعرفت انتقال العدوى بينها ،بفعل
عدم احرتام �إجراءات التباعد االجتماعي ،وعن احلالة ال�صحية للنجم ال�صربي قال املتحدث با�سمه يف بيان ن�شرته �أم�س
تقارير �إعالمية" :ديوكوفيت�ش وزوجته خ�ضعا للك�شف عن فريو�س كورونا يف بلغراد وكانت النتيجة �سلبية ،مع ذلك هو ال
يزال يف احلجر ال�صحي منذ � 10أيام".

بن زمية يبعث بر�سالة م�شفرة يف
الذكرى  58لال�ستقالل

فاج�أ كرمي بن زمية العب ريال مدريد و�صاحب
الأ�صول اجلزائرية حمبيه عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي بلوك جديد لفت االنتباه ،بعدما طغى
اللون الأحمر والأخ�ضر املج�سد للعلم الوطني اجلزائري
عليه ،وارتدى بن زمية قمي�صا ل�شركة "غوت�شي"
الإيطالية باللون الأبي�ض مع تطريز ا�سم ال�شركة
بالأخ�ضر والأحمر ونف�س الأمر بالن�سبة لل�سروال
الريا�ضي و�أي�ضا احلذاء الذي ظهر بهما� ،إذ
حمال �أي�ضا عالمة ال�شركة وباللون
الأخ�ضر والأحمر ،ر�سالة بن زمية
كانت �صريحة جدا بخ�صو�ص
هويته اجلزائرية تزامنا مع
انطالق االحتفاالت املخلدة
ملرور � 58سنة كاملة عن
ا�ستقالل البالد.

قيمتها أكثر من  7ماليين أورو

�شقة رونالدو
يف �أرقى �أحياء "ل�شبونة"
الأغلى بـ الربتغال

تتنوع عقارات النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو بني املنازل ،ال�شقق
والفنادق ،وبجانب امتالكه فيال فخمة يف م�سقط ر�أ�سه بجزيرة ماديرا ق�ضى بها
�أغلب فرتات احلجر ال�صحي منذ مار�س املا�ضي ،اقتنى vالنجم الربتغايل قبل
فرتة �شقة يف العا�صمة ل�شبونة وبال�ضبط باحلي الراقي "كا�ستيو ،"203
وترتبع ال�شقة على م�ساحة  288مرتا مبنية ،ف�ضال عن
 260مرتا كبهو (ترا�س) ،و ُتقدر قيمة �شقة رونالدو
يف العا�صمة الربتغالية حوايل  7.5ماليني
�أورو ،لتكون بذلك الأغلى على الإطالق يف
البالد ،وبجانب عقاراته يف الربتغال ميلك
رونالدو �شقة �أخرى يف العا�صمة الإ�سبانية
مدريد ،و�أخرى يف مدينة ماربيال ال�سياحية،
ف�ضال عن فنادق يف ل�شبونة وماديرا و�آخر قيد
البناء مبدينة مراك�ش املغربية.
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قدم االحرتام للجميع والثقة
للقليل ،وال ت�ؤذي النا�س ف ُتبتلى .

قال �أبو �سليمان الداراين رحمه اهلل":اخلا�سر من
�أبدى للنا�س �صالح عمله ،وبارز بالقبيح من هو
�أقرب �إليه من حبل الوريد".

�أيهـــا الآبـــاء  ...امنحــوا �أبناءكــم وقتــا

�إن م�سئولية الأب ج�سيمة وعظيمة يف �آن واحد  ،حيث �إن كثريا
من التكليفات ملقاة على عاتقه فهو القيم على �شئون الأ�رسة �إنفاقا
وتربية ورعاية ورقابة للو�صول ب�أفراد �أ�رسته �إىل ما ي�أمل �إليه كل
والد وكل رب �أ�رسة  ،واالهتمام بالأبناء يهدف بالدرجة الأوىل �إىل
�إ�صالحهم وح�سن تربيتهم  ،والو�صول بهم �إىل النجاة من عذاب اهلل
تعاىل يوم القيامة ،كما بني الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم عظم هذه امل�سئولية  ،عن عبد اهلل بن
عمر ر�ضي اهلل عنهما عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم قال�" :أَلاَ كُ ُّلك ُْم َر ٍاعَ ،وكُ ُّلك ُْم
ري ا َّلذِي
َم ْ�سئُولٌ َع ْن َرعِ َّي ِتهِ ،ف َْ أ
َالمِ ُ
ا�س َر ٍاعَ ،و ُه َو َم ْ�سئُولٌ
َعلَى ال َّن ِ
الر ُجلُ َر ٍاع َعلَى
و
ِ،
ه
ت
ِ
َع ْن َرعِ َّي َ َّ
�أَ ْهلِ َب ْي ِتهَِ ،و ُه َو َم ْ�سئُولٌ
َع ْن ُه ْمَ ،والمْ َْر�أَ ُة َراعِ َي ٌة
َعلَى َب ْيتِ َب ْع ِل َها َو َو َل ِدهِ،
َوهِ َي َم ْ�سئُو َل ٌة َع ْن ُه ْمَ ،وا ْل َع ْب ُد َر ٍاع َعلَى َمالِ َ�س ِّي ِد ِه َو ُه َو َم ْ�سئُولٌ َع ْن ُه�َ ،ألاَ َف ُك ُّلك ُْم َر ٍاع،
َوكُ ُّلك ُْم َم ْ�سئُولٌ َع ْن َرعِ َّي ِت ِه »  ،فالأبناء هم الهدف الرئي�س الذي من �أجله ي�سعى
الوالدان � ،إال �أن ظروف احلياة و�إن�شغال الآباء بالك�سب دون الرتبية  ،خلق فجوة
وفراغا بني الأب و�أبنائه  ،فمن الآباء من ال يجل�س مع �أبنائه مطلقا بحجة عدم
فراغه  ،فال يعود من عمله �إال وهم نائمون  ،فال يكلف نف�سه بال�س�ؤال عن مكان
تواجدهم ،خرجوا  ،ثم بعد ذلك يفاج�أ مبا ال حتمد عقباه  ،فالأخبار ت�أتيه غري
�سارة ب�أن �أبناءه قد انحرفوا ،و�سلكوا طريق الهالك وال�ضياع .
فالأب منهمك غارق يف عمله وم�شكالته  ،والأم ال ت�ستطيع ال�سيطرة وحدها
على الأبناء خا�صة عندما يكربون وي�صلون �إىل �سن ال�شباب  ،وهذه هث النتيجة
� ،ضياع و�سوء �أخالق وجرمية وبالت�أكيد ي�صاحب كل هذا عقوق الوالدين  ...وماذا
بع ؟ ونت�ساءل  ،هل هذه هي الثمرة التي ينتظرها الوالدان ؟هل يفنى الوالدان
عمرهما عمال وك�سبا للأموال من �أجل ر�ؤية �أبناء كه�ؤالء ؟؟  ،بالت�أكيد كال .
�إن قدر الأب �أن يعمل وينفق على �أبنائه  ،لكن مع ذلك يراقب وي�س�أل عن �أحوالهم ،
يتعرف على �أ�صحاب �أبنائه  ،وجمال�سهم ،فيثيب ويعاقب  ،ويرغب ويرهب  ،وال يتحقق
ذلك �إال مبنحهم الوقت املنا�سب ليكونوا ثمرة مرجوة  ،ويكونوا �صاحلني نافعني  ،وليكونوا
بارين بوالديهم يف احلياة بح�سن املعاملة،وفى املمات بالدعاء قائلني كل يف دعائه َ { ":ر ِّب
ِريا}" ،فاحلذر احلذر من الغفلة عن الأبناء � ،أو �إهمالهم �إىل حد الن�سيان.
ْار َح ْم ُه َما كَ َما َر َّب َي يِان َ�صغ ً

هل يثاب املرء على ق�ضاء حوائج النا�س دون ا�ستح�ضار النية؟

ال�س�ؤال� :أتعاون مع النا�س يف ق�ضاء حوائجهم بدون تردد ،ولكن بدون ا�ستح�ضار النية.
يعني مل �أتذكر هل �أعمل على ق�ضاء احلوائج هلل يف نف�س الوقت ،ولكن بعد ذلك
�أتذكر ،و�أ�س�أل نف�سي :هل عملت هلل �أم ماذا؟ حيث �إين دائما �أ�ساعد النا�س بدون
تردد .فهل �أجد �أجرا �أم ال؟ ف�أنا على يقني ب�أن �صنائع املعروف تقي م�صارع
ال�سوء؟

اجلواب:
ذكرت من ال�سعي يف ق�ضاء حوائج امل�سلمني ،وتفريج
ففي البداية نهنئك على ما
َ
كرباتهم ،وهذه عبادة عظيمة ،ثبت الرتغيب فيها .فقد جاء يف �صحيح الإمام م�سلم
عن �أبي هريرة ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :من نف�س عن م�ؤمن كربة
من كرب الدنيا ،نف�س اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن ي�رس على مع�رس،
ي�رس اهلل عليه يف الدنيا والآخرة ،ومن �سرت م�سلما� ،سرته اهلل يف الدنيا والآخرة،
واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون �أخيه .و �صنائع املعروف ،تقي م�صارع
ال�سوء،ونن�صحك بالثبات على ما �أنت عليه من فعل اخلري ،ف�إنك مثاب عليه ب�إذن
اهلل تعاىل .واعلم �أن لل�شيطان مداخل على ابن �آدم ،منها �أنه يلب�س عليه يف نيته
حيث ي�شككه يف �أمره ،فيزين له �أن عبادته مدخولة ،و�أنها لي�ست خال�صة ،مما
ي�ؤدي �إىل االنقطاع عن العبادة وترك العمل ،بحجة فقد الإخال�ص.
أقدمت على فعل خري ،ومل ت�ستح�رض نية االمتثال ،ف�إنه يح�صل لك
ويف حال ما � َ
الثواب .بناء على ما قاله بع�ض �أهل العلم من �أن ال�شخ�ص يثاب على العمل ال�صالح،
ولو ومل ي�ستح�رض نية االمتثال.

كيفية التوبة من ال�شماتة واال�ستهزاء بالآخرين

ال�س�ؤال :هل الإن�سان الذي ي�شمت ،وي�ستهزئ من �أي �صفة بفالن؛ يكون عقابه �أن
يبتلى بهذه ال�صفة؟ وكيف يتوب الإن�سان؟ هل لو دعوت ملن �شمت به ،يكفي بحيث ال
�أ�صاب مبا �شمت به فيه؟

اجلواب:
فرح الع ُد ّو ببلّيةٍ تنزلُ مبعادي ِه ـ وقد ورد نهي امل�سلم �أن ي�شمت
َّ
فال�شمات ُة ـ كما قال �أهل اللغة ـ معناهاُ :
ب�أخيه امل�سلم ويفرح �أو ي�ضحك مما ينزل به من بالء �أو مكروه ،ملا يف ذلك من �إحزانه و�أذيته بغري حق ،وقد قال
اح َت َملُوا ُب ْه َتا ًنا َو�إِث ًْما ُمبِي ًنا.
ني َوالمْ ُ �ؤْمِ َن ِ
ُون المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
ِين ُي�ؤْذ َ
اهلل تعاىلَ :وا َّلذ َ
ات ِب َغيرْ ِ َما اكْ َت َ�س ُبوا َف َق ِد ْ
ولأنه ال يكمل �إميان �أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه ،ويكره له ما يكره لنف�سه ،وقد قال �صلى
اهلل عليه و�سلم :ال تظهر ال�شماتة لأخيك ،فيعافيه اهلل ويبتليك .وكذلك اال�ستهزاء بالنا�س ،منكر حمرم،
بل �إنه معدود يف الكبائر،وهذا �إذا �أظهره �صاحبه ،و�أما ما يقع من ذلك يف النف�س دون �إظهار ،وال
ي�سرت�سل معه �صاحبه :فال م�ؤاخذة به.
ويبقى م�س�ألة التوبة من هذا الذنب ،وهذه �ش�أنها �ش�أن التوبة من الذنوب املتعلقة بحقوق
العباد .وقد ذكر الغزايل �أنواع هذا الق�سم من الذنوب التي بني العبد وبني النا�س ،وهي :يف
املال ،ويف النف�س ،ويف العر�ض ،ويف احلرمة ،والدين ،وذكر تف�صيل ذلك وكيفية التوبة
منه ،فقال� :أما العر�ض ،ف�إن اغتبته �أو بهته �أو �شتمته ،فحقك �أن تكذب نف�سك بني
اللهم
يدي من فعلت ذلك عنده ،و�أن ت�ستحل من �صاحبه �إن �أمكنك ،هذا �إن مل تخ�ش
ندعوك وقد
زيادة غيظ� ،أو هيج فتنة يف �إظهار ذلك وجتديده ،ف�إن خ�شيت ذلك ،فالرجوع
ا�صطفيتنا بالإ�سالم،
ومننت علينا بنعمة الإميان،
�إىل اهلل تعاىل لري�ضيه عنك ،واال�ستغفار الكثري ل�صاحبه  ...وجملة الأمر،
فال حترمنا لذة القرب منك ،وال
فما �أمكنك من �إر�ضاء اخل�صوم عملت .وما مل ميكنك ،راجعت اهلل �سبحانه
لذة ال�شوق �إىل لقائك ،واجعلنا
وتعاىل بالت�رضع ،وال�صدق لري�ضيه عنك ،فيكون ذلك يف م�شيئة اهلل تعاىل
ممن قد ر�ضيت عنهم مبح�ض
ال�صدق
يوم القيامة ،والرجاء منه بف�ضله العظيم ،و�إح�سانه العميم� :أنه �إذا علم اهلل
برك وف�ضلك وجودك و�إن كنا
من قلب العبد ،ف�إنه �سبحانه ير�ضي خ�صماءه من خزانة ف�ضله.
على يقني ب�أنا ال ن�ستحق
ومع الدعاء لأ�صحاب احلقوق عليه ،ينبغي �أن يكرث َمن فعل ذلك مِ ن �أعمال الرب
ذلك.
ات َذلِكَ ذِكْ َرى
ال�س ِّي َئ ِ
والطاعة ،تعوي�ضا عما فات؛ ف�إن اهلل تعاىل يقول� :إِ َّن الحْ ََ�س َن ِ
ات ُيذْهِ نْ َ
ب َّ
ين ،ويقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� :أتبع ال�سيئة احل�سنة.
لِل َذّاكِ ِر َ
واهلل تعاىل �أعلم

عن �أبي �شريح ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قالَ " :واهلل ال ُي�ؤْ ِم ُنَ ،واهلل ال ُي�ؤْ ِم ُنَ ،واهلل ال ُي�ؤْ ِم ُن"
ِق َ
ول ؟ َق َ
يل َو َم ْن َيا َر ُ�س َ
ار ُه َب َو ِائ َق ُه".
ال« :ا َّل ِذي ال َي�أْ َم ُن َج ُ
�أخرجه البخاري

حتى تكون �أ�سعد النا�س  :اترك امل�ستقبل حتى ي�أتي ،وال تهتم بالغد لأنك �إذا �أ�صلحت يومك �صلح غدك،
طهر قلبك من احل�سد ،ونقه من احلقد ،و�أخرج منه البغ�ضاء ،و�أزل منه ال�شحناء.

�س :كم عدد خزنة جهنم ح�سب ما ورد يف القر�آن الكرمي؟

ترامب يك�شف �سبب عدم ارتدائه
الكمامة

علق
الرئي�س
الأمريكي،
دونالدو ترامب،
على مت�سكه بعدم
ارتدائه الكمامة بعد
االنتقادات الالذعة
تعر�ض لها يف �أكرث من
منا�سبة من طرف و�سائل الإعالم
الأمريكية يف وقت ينادي فيه �شخ�صيا يف
كل مرة ب�رضورة ارتدائها ،فبعد �أيام من ك�شف
�أحد �أع�ضاء الإدارة الأمريكية �أن �سبب عدم ارتداء
الرئي�س للكمامة يعود لكونه رفقة املحيطني به
يخ�ضعون الختبارات يومية كا�شفة عن الفريو�س� ،أكد
ترامب يف ت�رصيحات جديدة �أنه لي�س بحاجة لو�ضع
الكمامة لكونه ال يختلط مع �أ�شخا�ص ال يعرفهم
وغري مت�أكد من �سالمتهم ،م�شريا �إىل �أن كل مقربيه
يخ�ضعون للفح�ص يوميا كما وعد بارتداء الكمامة
يف حال كان جمربا على االختالط بغرباء.
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حل ال ّلغز :ت�سعة ع�شر.
الرجاء من الإخوة القراء �أن يطمئنوا
على �أ�سئلتهم التي ترد �إلينا ،فلكرثتها
ال ميكننا ن�شرها كلها دفعة واحدة..

رة الثناء،
النف�س يف
حاجة �إىل الوقاية من َ�س ْك ِ
ٍ
كحاجتها �إىل اخلال�ص من �أذى ال�سب و�آثاره� ،أو
�أ�شدّ  ،والعاقل ال يُخدع عن �آفات نف�سه وعللها
بربيق الثناء و�إن تتابع!

(يَا �أَ ُّيهَا ال َّن ِب ُّي ا َّت ِق َهّ َ
الل َوال ُت ِط ْع ا ْل َك ِاف ِر َ
ين
ني ِ�إ َّن َهّ َ
َو مْالُ َن ِاف ِق َ
الل َك َ
يما)
يما َح ِك ً
ان َع ِل ً

يا �أيها النبي دُ م على تقوى اهلل بالعمل ب�أوامره واجتناب حمارمه ،وليقتد بك
امل�ؤمنون؛ لأنهم �أحوج �إىل ذلك منك ،وال تطع الكافرين و�أهل النفاق� .إن اهلل كان
حكيما يف خلقه و�أمره وتدبريه.
عليما بكل �شيء،
ً
ً

لكل �أ�سئلتكم ال�شرعية واقرتاحاتكم يرجى �إر�سالها على العنوان الربيديelheddafdinia@gmail.com :
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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 2403: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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المنتخب الوطني
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