جتدون يف هذا العدد � 9صفحات عن الأخبار الدولية

بيويل" :بن نا�صر
يتط ّور بثبات
بف�ضل التزامه
وعزميته"

اجلـريدة الريا�ضـــية رقم
www.elheddaf.com

بن رحمة يف الت�شكيلة املثالية
وي�ستهدف ال�صعود املبا�شر
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E-mail : contact@elheddaf.com

خــــــالـــدي (وزير ال�شباب والريا�ضة)" :ال يـــمكــــــن الــــجـــزم بعـــــودة املــــو�ســـــم �أو �إلــغـــــائـــــه"
MCA

الزلفاين:
"لـ�سـت وكيــال
لـالعـبـــــــــني
وال �أدري ملــاذا
�أقحم �إ�سمـي!"

jsk

نغيـز�" :سنقوم با�ستقـدامـات نـوعية
لـو نـ�شــارك يف رابــطـة الأبطــال"

الزلفاين م ّتهم باملتاجرة بالالعبني

ESS

حالة حلفاية ال�صحية تتدهور
واملحامون يطلبون الإفراج عنه
بورحلي
يعر�ض على
الإدارة �سلفة مالية

"�إقناع الركائز بالتجديد
�سيكون �أهم �صفقة حاليا"

زغال�ش:
"التاريخ
�سيحفظ خرجة
بورحلي يف هذه
الظروف"

"م�ستحيل �أن �أحدّ د امل�سرحني
قبل حتديد م�صري البطولة"
الوعود مل تتج�سد وق�ضية
امل�ستحقات تقلق الالعبني

تيزي بوعلي �سيكون
جاهزا  100%يف �أوت

MCO

CSC

CRB

بن ميمون ي�ؤكد تلقيه عر�ضا لرئا�سة
مـــجـلـــ�س الإدارة

الإدارة تـ�ستـــدعــي هـــريـــدة وبالــغ
لــــفـــ�ســــخ الـــعــقـــد

الالعـبـــون يــ�ستلمـــون راتــبـا
وغـــمـــــو�ض حـــول جــــــوان

مطرانــي" :لــم ولـن �أخـون املولودية �شـــحـــرور" :وافقـــت علـــى تـخـفيــ�ض
تــــــردد"
الــــراتـــب دون
ومــــ�سـتـــعـــد للــبقــــاء"
ّ
USMBA

USMA

بن عيــاد لـم ي�ستقـل ويوا�صــل مهــامه

"�سيـــــربـــور" جتــ ّنــــــب الإتـــحـــاد
عـــقــــوبــات قــــا�سيـــة

CABBA

الر�صيد يج ّمد والإدارة يف ورطة

ASO

بلحــوة" :يجــب عــدم ا�ستعـجـال
عــا�شــــور يـــقـتـرب مـــن الإلـتــحـــــاق الــعــــودة �إلـــى املـنـــافـــ�سة"
قمة الكبريين تلفت الأنظار

بر�شلونة
يتهم التحكيم
مب�ساعدة
الريال
بارتوميو:
" VARيف �صالح
فريق واحد"

مـــربـاح:
"هـــديف اللـــقـــب و�أعـــــــ ّول
علـــى الــــعـــــودة بــقــــوة"

اليوم سا 20:45

حرب باردة بني زيدان وبايل
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حمدود �شارك مع الأن�صار يف " كراكاج" باري�س

زغبة�" :أنا يف �صحة جيدة ومل �أ�صب بـ كورونا"

يبدو �أن العالقة بني
املدافع ال�سابق حممد
حمدود ونادي احتاد
العا�صمة� ،أكرث من
جمرد عالقة العب
بناديه ال�سابق ،حيث
�أثبت "موحا" للمرة
الألف �أنه يع�شق "
الكهربا" �إىل درجة ال
ميكن ت�صورها ،وهذا
بعد �أن �شارك رفقة
ابنيه يف "الكراكاج"
ال�ضخم الذي �صنعه
"�أوالد البهجة" �سهرة
�أول �أم�س بالعا�صمة
الفرن�سية باري�س
وبال�ضبط يف نهر "ال�سني"،
احتفاال بالذكرى الـ83
لت�أ�سي�س الإحتاد .و�أ�شعل
حمدود "الفيميجان" ،و�سط
الأن�صار مرددا الأغاين القدمية واجلديدة للنادي ،يف �صورة جعلت الكل
يت�أكد من �أنه منا�صر متع�صب للفريق.

نفى احلار�س
اجلزائري
لنادي ال�ضمك
ال�سعودي،
م�صطفى
زغبة� ،إ�صابته
بـ "فريو�س
كورونا"،
وهذا بعدما
انت�شر خرب
�إ�صابته �أم�س
ب�سرعة
الربق عرب
مواقع التوا�صل
االجتماعي،
حيث �سارع
احلار�س ال�سابق
لوفاق �سطيف
لالت�صال بـ "الهداف"
من �أجل نفي هذا اخلرب و�أكد �أنه ب�صحة جيدة و�أن زميله يف الفريق هو الذي ت�أكدت �إ�صابته بـ
الفريو�س وك�إجراء احرتازي قامت �إدارة ناديه ب�إخ�ضاعه �إىل احلجر ال�صحي ملدة �أ�سبوع رفقة �أربعة
من زمالئه.

ما دراك بالرجالة

النجم ال�ساحلي يهنئ اجلزائريني بـ عيد اال�ستقالل

يحيى �شريف يذ ّكر البلوزدادين بهدفه يف النهائي

مل يفوت نادي النجم
ال�ساحلي التون�سي و�أن�صاره،
فر�صة تهنئة ال�شعب اجلزائري
مبنا�سبة الذكرى الـ 58ال�ستقالل
اجلزائر يف اخلام�س من جويلية،
حيث قام برتكيب �صورة �ضمت
كل الالعبني اجلزائريني الذين
تقم�صوا �ألوان نادي �سو�سة،
بداية من دزيري بالل يف
الت�سعينيات ،مرورا بالهداف
بغداد بوجناح ثم قدور
بلجياليل وو�صوال
�إىل اجليل احلايل،
الذي ي�ضم املهاجمني
الثالثة كرمي عريبي،
دادي مواقي ور�ضوان
زردوم.

حميو�ص د ّورها جتذيف

يبدو �أن ر�أ�س
حربة احتاد
العا�صمة� ،أمين
حميو�ص ،قد
وجد لنف�سه
هواية مي�ضي
بها الوقت يف
الفرتة احلالية
لتوقف البطولة
الوطنية والتي
ت�شهده ارتفاعا
�شديدا لدرجة
احلرارة ،وهي
التجديف يف
�شواطئ والية
جيجل ال�ساحرة،
حيث �أ�صبح ابن
"الطاهري" يخرج
ب�شكل يومي
تقريبا يف رحلة
ممتعة بوا�سطة "  " Planche de padlالتي يح�سن التعامل معها
كثريا.

صورة اليـوم

بن �سبعيني يك�شف بع�ض كوالي�س "الكان" مع
زمالئه

ك�شف
الظهري
الأي�سر
للمنتخب
الوطني،
رامي بن
�سبعيني،
عن وجهه
�أعاد موقع �إيطايل �شهري متخ�ص�ص يف �أر�شيف جنوم الكرة الإيطالية ن�شر
الأخر
�صور للأ�سطورة "باولو مالديني"� ،أثناء زيارته اجلزائر ،قبل ثالث
حوار
يف
�سنوات بدعوة من "الهداف" حل�ضور حفل الكرة الذهبية ،التي كان
خارج
�ضيفا �شرفيا عليه ،وقام خالله بت�سليم الكرة الذهبية ملدافع نادي
امل�ألوف
توج ب�أف�ضل العب
نابويل فوزي غالم الذي ذكر ذات املوقع �أنه ّ
مع قناة
جزائري يف تلك ال�سنة ،بف�ضل م�ستوياته الرائعة مع "البارتينوبي".
ريا�ضية
فرن�سية
ا�ست�ضافته م�ؤخرا ،حيث حتدث عن العديد من الكوالي�س
التي حدثت مع زمالئه يف املنتخب الوطني ،خالل ك�أ�س
�إدارة
�أمم �إفريقيا مب�صر ،كا�شفا ب�أن الرباعي عطال ،بن
العمري ،باليلي وبوجناح هم �أكرث العبي
لي�سرت �سيتي
املنتخب امل�ضحكني والذين كانوا يحدثون
"مانكرت�ش الع�شرة"
�أجواء رائعة يف الت�شكيلة ،حتى يف
�أكرث الأوقات تركيزا قبيل املباريات
على الرغم من �أن لي�سرت �سيتي االجنليزي ال ي�ضم
احلا�سمة يف "الكان".
حاليا �أي العب جزائري يف �صفوفه� ،إال �أن هذا مل مينع
�إدارة هذا الفريق من تهنئة ال�شعب اجلزائري مبنا�سبة الذكرى
الـ 58ال�ستقالل البالد ،حيث قامت برتكيب �صورة للعلم اجلزائري
و�شعار نادي لي�سرت �سيتي ،مرفقة اياها بعبارة ":عيد ا�ستقالل
لل�شعب اجلزائري" ،وتفاعل اجلزائريون بقوة مع هذه اخلرجة من
النادي االجنليزي ،الذي طاملا �شجعوه بقوة حني كان ي�ضم النجم ريا�ض
حمرز ،حتى �أن البع�ض علق ب�أن لي�سرت �سيتي "مانكرت�ش
الع�شرة" مع اجلزائريني.

عندهم عام ملي طلقو ،بعثتلو مي�ساج يف التليفون
عيد ا�ستقالل �سعيد ...كي ماريبوندا�ش عليها عاودت بعثتلو ...يا احلركي

يبدو �أن الهدف
ال�شهري الذي �سجله
املهاجم �سيد علي
يحيى �شريف
يف نهائي ك�أ�س
اجلمهورية 2017
و�أهدى به الك�أ�س
ال�سابعة ل�شباب
بلوزداد على ح�ساب
وفاق �سطيف،
�سيبقى حمفورا يف
ذاكرته مادام على
قيد احلياة ،حيث
ن�شر الهداف احلايل
ل�شبيبة ال�ساورة
�صورة احتفاله
بالهدف القاتل
الذي مرت عليه
�أم�س ثالث �سنوات
بال�ضبط ،على اعتبار �أن ذلك النهائي لعب يف اخلام�س من �شهر جويلية،
على عك�س كل النهائيات الأخرية التي لعبت كلها يف الفاحت من �شهر
ماي.

�سعيود يتمنى تتويج الأهلي ويريد العودة �إىل م�صر

�أعرب العب
�شباب بلوزداد،
�أمري �سعيود،
عن دعمه
لفريقه ال�سابق،
الأهلي امل�صري،
مبديا �أمله
يف تتويجه
بلقب رابطة
�أبطال �إفريقيا
لهذا املو�سم،
يف ت�صريحات
لقناة "�أون
تامي �سبورت"،
واعترب �صانع
�ألعاب �شباب
بلوزداد،
�أن الأهلي
امل�صري ،ميلك
حاليا جيال
جديدا من
ال�شباب القادر
على التتويج
بالبطولة،
م�شريا �إىل �أنه كان قريبا من العودة اىل م�صر ،بعدما تلقى عر�ضا
من برياميدز ،لكن املفاو�ضات مل تكتمل ،مبديا رغبته يف
العودة للدوري امل�صري املمتاز من جديد.

تهجم املهاجم ال�صاعد لنادي "�أف �سي بر�شلونة" �أن�سو فاتي ،بطريقة
مبا�شرة على الغرمي التقليدي ريال مدريد متهما اياه بالكول�سة للفوز
بالدوري اال�سباين ،حيث ن�شر من�شورا �أم�س قال فيه ":نحن ن�سجل
الأهداف ،ال ننتظر ركالت جزاء جمانية ".يف �إ�شارة �إىل النادي
امللكي الذي حت�صل تقريبا يف كل مبارياته الأخرية على ركالت جزاء
م�شكوك فيها ومثرية للجدل.
لأجل تقدمي �أفكاركم و�إنتقاداتكم ،وحتى م�ساهماتكم ،الرجاء التوا�صل معنا عرب الربيد الإلكرتوين

wachkaloulyoum@gmail.com
wachkaloulyoum1@gmail.com

Anep :2016010929/ ELHEDDAF DU 04/07/2020
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�أكد �أن الوزارة لن تتخلى عن خملويف....

غالم يالزم مقاعد البدالء
للجولة الثانية تواليا

خالدي" :الو�ضع على حاله وال ميكن
اجلزم بعودة املو�سم �أو �إلغائه"
حتدث وزير ال�شباب والريا�ضة� ،سيد علي خالدي،
مرة �أخرى حول الو�ضع الذي متر به البطولة الوطنية،
يف ظل جائحة كورونا التي توا�صل �أرقامها مبنحنى
ت�صاعدي يف بالدنا ،م�ؤكدا �أن الو�ضع �سيبقى على
حاله بالن�سبة لتوقف املناف�سات اجلماعية و�أن
القرار الأول والأخري يعود �إىل اللجنة العلمية التابعة
لوزارة ال�صحة ،و�رصح الوزير عرب �أمواج الإذاعة
الوطنية" :طالبنا جميع االحتادات بتقدمي مقرتحاتها
ب�ش�أن الربوتوكول ال�صحي قبل تقدميها �إىل اللجنة
املخت�صة من �أجل درا�ستها والف�صل فيها .وزارة
ال�شباب والريا�ضة ال متتلك ال�سلطة التخاذ القرار
والأمر لي�س �سيا�سيا ،ال ميكن اجلزم بعودة املو�سم
من عدمه ،ال�سلطات الو�صية هي التي �ستتخذ القرار
وتبقى م�صلحة املواطن فوق كل اعتبار".

""الريا�ضات الفردية
�ستعود ب�ضوابط"

و�أقر وزير ال�شباب والريا�ضة ب�صعوبة عودة مناف�سات
كرة القدم وباقي الريا�ضات اجلماعية ،يف ظل توا�صل
انت�شار اجلائحة ،كما �أكد �أن الريا�ضات الفردية �ستعود يف
الفرتة املقبلة وفقا لربوتوكول خا�ص ،خا�صة بالن�سبة
للريا�ضيني املعنيني ب�أوملبياد طوكيو �أو الدورات
الت�صفوية امل�ؤهلة �إىل تلك الدورة ،حيث قال" :بالن�سبة
للريا�ضيني الذين ح�سموا ت�أهلهم �إىل الأوملبياد� ،أو
املر�شحني للت�أهل ،فعودتهم ممكنة بناء على تنفيذهم
الربوتوكول ال�صحي الذي مت �إعداده بالتعاون مع املركز
الوطني للطب الريا�ضي بـ بن عكنون ،لكن بالن�سبة
للريا�ضات اجلماعية فالأمر معقد".

""تر�شح زط�شي من عدمه
ال يعني الوزارة"

و�سئل الوزير خالدي حول و�ضعية الإحتادية
اجلزائرية لكرة القدم ،يف ظل الأنباء املتداولة
حول عدم نية خري الدين زط�شي الرت�شح لعهدة
�أوملبية جديدة على ر�أ�س الفاف ،وت�ضارب
الأنباء بعدها حول �إمكانية عدوله عن ذلك،
حيث �أو�ضح الوزير �أن الأمر ال يعني وزارته
ولي�س من �صالحياتها ،و�رصح الوزير يف رف�ضه
مبد�أ طرح ذلك ال�س�ؤال من الأ�سا�س" :هذا ال�س�ؤال ال
يجب توجيهه يل من الأ�سا�س ،يجب �أن تطرحوه على
املعني بالأمر لأن الأمر ال يعني الوزارة".

"لن نكف عن حماربة الف�ساد ول�ست
وزيرا لكرة القدم فقط"

وعاد خالدي �إىل ق�ضية التالعب بنتائج املباريات
والتي جرت عددا من م�س�ؤويل الأندية اجلزائرية �إىل
املحاكم وحتى ال�سجون ،م�شريا �إىل �أن الوزارة الو�صية
لن تقف مكتوفة الأيدي �أمام مظاهر الف�ساد� ،سواء يف كرة
القدم �أو باقي الريا�ضيات ،حيث قال" :كان واجبا علينا
التدخل وهو ما جعلنا نرفع ق�ضية يف حماربتنا للف�ساد.
ل�ست وزيرا لكرة القدم و�سنحارب الف�ساد يف كل الريا�ضات،
لن نتهم �أي طرف ونرتك الأمر بني يدي العدالة".

"�أنا يف ات�صال مع خملويف
ولن نتخلى عن ريا�ضيينا"

و�ضمن ت�رصيحاته �أي�ضا ،التفت الوزير خالدي �إىل

الق�ضية التي �أثارت جدال كبريا واملتعلقة بالبطل
الأوملبي توفيق خملويف العالق يف جنوب �إفريقيا منذ
� 4أ�شهر ،حيث علق حول املو�ضوع والر�سائل التي بعث
بها �إبن �سوق �أهرا�س و�أثارت ا�ستعاطف اجلزائريني عرب
مواقع التوا�صل" :نحن يف ات�صال مع خملويف� ،شخ�صيا
حتدثت معه قبل حوايل � 4أيام .خملويف يف ظروف جيدة
بجنوب �إفريقيا وميتلك منحة ،من جانبنا كوزارة
للريا�ضة لن نتخلى عن ريا�ضيينا".

ي .خوين

بن رحـمــة يتـحـدى اجلـميــع
ويراهـن على ال�صعود املـبا�شر
�صنع �سعيد بن رحمة احلدث بعد ثالثيته �أول �أم�س يف مرمى ويغان ،ما مكنه من دخول
الت�شكيلة املثالية لـ"ال�شامبيان�شيب" عن جدارة ،ح�سب املوقع الر�سمي للم�سابقة ،يف وقت
�أجمعت املواقع املتخ�ص�صة يف التقييم والتنقيط على منح الدويل اجلزائري لقب �أف�ضل
العب يف اجلولة دون مناف�س .وحتول �أداء بن رحمة �إىل مادة د�سمة عرب و�سائل الإعالم
الربيطانية التي �أجمعت على جدارته باالهتمام الذي توليه �إياه الأندية الكبرية ،مثل
ت�شيل�سي و�أر�سنال ،لكن الدويل اجلزائري �أطلق ت�رصيحات �أكد من خاللها �أن هدفه الأول
حاليا هو الظفر بت�أ�شرية ال�صعود املبا�رش مع برينتفورد وهو ما قد يح�سم م�ستقبله �إذا ما
حقق ذلك الهدف ،خا�صة �أن عقده مع الفريق اللندين ميتد حتى .2023

بن رحمة" :هدفنا جميعا حتقيق
م�شروع برينتفورد"

"ن�ستهدف ال�صعود املبا�شر"

وتناقلت ال�صحافة الربيطانية ت�رصيحات بن رحمة على �أنها تهديد مبا�رش ل�صاحبي
املركزين الأول والثاين يف دوري "ال�شامبيان�شيب" ،ليدز يونايتد ووي�ست بروميت�ش �ألبيون،
كونهما �سي�صعدان مبا�رشة �إىل الدوري املمتاز يف حال املحافظة على ترتيبهما ،يف حني

يتناف�س برينتفورد �ضمن دورة اللقب "البالي �أوف" مع  3فرق �أخرى �إذا ما �أنهى املو�سم
يف املركز الثالث مثلما هو حاليا ،و�رصح بن رحمة يف ال�سياق" :نحن يف برينتفورد
متحدون فيما بيننا ،نعمل على �ضمان ت�أ�شرية ال�صعود املبا�رش بنهاية املو�سم ،ذلك هو
هدفنا ،نريد �أن نلعب يف الدوري املمتاز املو�سم القادم".

ي .خوين

بيويل" :بن نا�صر يتط ّور بثبات بف�ضل التزامه وعزميته"
ُيقدم الدويل اجلزائري �إ�سماعيل بن نا�رص مو�سما كبريا
مع ميالن ،جعله يحظى يف كل مرة بالإ�شادة والثناء� ،سواء
من طرف املتابعني للدوري الإيطايل �أو حتى من جانب
حميط ناديه ،على غرار ما فعل املدرب �ستيفانو بيويل
الذي ا�ستغلت و�سائل الإعالم ،فر�صة تن�شيطه ندوة �صحفية
�أم�س ،حتى ت�س�أله مرة �أخرى حول ر�أيه فيما ُيقدمه جنم
املنتخب الوطني ،ومل يرتدد بيويل يف الإ�شادة بنجمه
اجلزائري ،م�ؤكدا امتالكه خ�صائ�ص مهمة ت�ساعد الفريق
من �أجل حتقيق �أهدافه املرجوة وقال�" :إ�سماعيل لديه
خ�صائ�ص مهمة ميكن �أن ت�ساعد الفريق ،يف الوقت احلايل
هو ي�ستفيد كثريا من اللعب بجانب كي�سي ،ذلك ي�سمح له
ب�أن يكون �أكرث هدوء ودقة يف لعبه� .إنه يتطور بثبات
وميكنه التح�سن فقط ،ذلك �أي�ضا بف�ضل االلتزام والعزمية
اللذان يظهرهما" .علما �أن امل�س�ؤول الأول عن العار�ضة
الفنية لـ "الرو�سونريي"� ،ش ّدد كذلك على �أهمية الثنائي بن
نا�رص والإيفواري فرانك كي�سي يف و�سط امليدان الدفاعي.

الالعب ُمعول عليه �سهرة اليوم
يف القمة �أمام جوفنتو�س

ت�سنح الفر�صة للدويل اجلزائري من �أجل مواجهة
جوفنتو�س للمرة الرابعة هذا املو�سم ،بحكم التقاء الفريقني
يف  3منا�سبات �سابقة بني الدوري والك�أ�س ،ليكون بن

نا�رص من بني املعول عليهم ب�شدة �سهرة اليوم لأجل
الإطاحة باملت�صدر وموا�صلة حتقيق النتائج الإيجابية،
حيث ُيعترب �صاحب  22عاما من بني الأ�سلحة الهامة
للمدرب بيويل ،كما �أن مثل هذه املواعيد ت�ضعه بني �أنظار
الأندية الكبرية ،خا�صة منها التي تتابعه منذ فرتة ،على
غرار مان�ش�سرت �سيتي ،مان�ش�سرت يونايتد وكذلك باري�س
�سان جرمان وغريها ،علما �أن الدويل اجلزائري خرج قبل
�أيام من مباراة كبرية �أمام الو�صيف الزيو ،حني �ساهم يف
الإطاحة بفريق العا�صمة يف دياره بثالثية نظيفة.

بن نا�صر" :مركزون على �أهدافنا"

من جانبه ،كان للدويل اجلزائري تعليق ق�صري قبل
مباراة اليوم �أمام جوفنتو�س ،وذلك من خالل ح�ساباته
يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،حني قال" :مركزون على
�أهدافنا" ،يف �إ�شارة منه �إىل ا�ستهداف ميالن احل�صول على
مركز م�ؤهل �إىل م�سابقة "�أوروبا ليغ" يف املو�سم املقبل،
بعدما حتول حلم الت�أهل �إىل رابطة �أبطال �أوروبا م�ستحيال،
بابتعاد �أتاالنتا �صاحب املركز الرابع بفارق كبري ،علما
�أن ميالن مل ُي�شارك هذا املو�سم يف املناف�سات الأوروبية
ب�سبب العقوبة امل�سلطة عليه من طرف الإحتاد الأوروبي
لكرة القدم ،غري �أنه عازم على العودة للواجهة يف املو�سم
املقبل.

ي .خوين

مدير ومدرب "غالدباخ" را�ضيان
عن بن �سبعيني

نقل موقع �إلكرتوين
مقرب من نادي بورو�سيا
مون�شنغالدباخ،
ت�صريحات للمدرب
واملدير الريا�ضي
للفريق ،يُ�شيدان فيها
بنجاح الدويل اجلزائري
رامي بن �سبعيني يف
مو�سمه الأول ب�أملانيا،
وعلق املدير الريا�ضي
ماك�س �إيربل قائال:
"رامي هو الالعب
الذي كنا نبحث عنه
يف فريقنا"� ،أما املدرب
ماركو روز ،فقال عن
مو�سم بن �سبعيني" :لقد
اندمج رامي معنا ب�شكل
جيد جدا ونحن �سعداء بتواجده معنا" ،و�أو�ضح املوقع
نف�سه ب�أن حميط بورو�سيا مون�شنغالدباخ را�ض جدا ،عما
قدمه مدافع املنتخب الوطني يف مو�سمه الأول ،ليكون
الالعب من بني املعول عليهم يف املو�سم املقبل والذي
يعرف م�شاركة "غالدباخ" يف رابطة �أبطال �أوروبا ،بف�ضل
احتالله املركز الرابع يف "البوند�سليغا".

اختير ضمن التشكيلة المثالية للجولة...

و�أ�شاد بن رحمة بالأجواء التي يعي�شها حاليا رفقة نادي برينتفورد ،حيث �أن اجلميع
متجند من �أجل �إجناح امل�رشوع امل�سطر� ،أال وهو ال�صعود �إىل الدوري املمتاز ،و�رصح
الدويل اجلزائري يف حديثه للموقع الر�سمي اخلا�ص بفريقه اللندين" :كان من دواعي
�رسوري �أن �أ�سجل � 4أهداف خالل �آخر  4جوالت ،نحن جيدون بدنيا ونتوا�صل فيما بيننا
ب�شكل رائع� ،سجلت ثاين هاتريك هذا املو�سم وذلك ما �أ�سعدين كثريا .ن�ستمتع باللعب لهذا
الفريق ،جميعنا جمندون من �أجل م�رشوع برينتفورد".

ف�شل فوزي غالم يف ت�سجيل ح�ضوره يف مباراة
فريقه نابويل �أمام �ضيفه روما �أول �أم�س� ،ضمن
املرحلة الثالثني من الدوري الإيطايل ،حيث الزم مقاعد
البدالء للجولة الثانية على التوايل ،وهو ما مل يكن
متوقعا بعد ظهوره قبلها بديلت �أمام هيال�س فريونا ثم
�سبال على التوايل .وكان غالم قد �صرح قبل مواجهة
روما �أنه متفائل ومرتاح ،كون مدربه غاتوزو ي�ؤمن به،
كما �أكد �سعيه لرفع جاهزيته خالل قادم املواعيد .ويف
�سياق �آخر ،حتدثت تقارير �إيطالية �أم�س عن وجود خطة
لإعارة عدد من العبي نابويل يف نهاية املو�سم ،من بينهم
غالم ،لكن القرار يبقى بني يدي املدرب غاتوزو.

بوداوي يتح�صل
على جائزة �أح�سن
العب �شاب يف
ني�س

حت�صل ه�شام بوداوي
على جائزته التي نالها
قبل عدة �أ�سابيع ،من
طرف بنك "كريديت
�أغريكول" الفرن�سي،
�أحد رعاة نادي ني�س،
وذلك عقب اختياره
�أف�ضل العب �شاب يف
تعداد الفريق خالل
املو�سم ،ون�شرت ال�صفحة
الر�سمية لـ ني�س على "تويرت" فيديو ق�صري ظهر خالله
�إبن ب�شار وهو يحمل اجلائزة ال�شرفية ،كما حتدث جنم
بارادو ال�سابق عن تقدميه قمي�صه اخلا�ص هدية لأحد
الأن�صار عرب �صفحات التوا�صل الر�سمية للفريق.

ليون ميدد
عقد �شرقي
وي�صد املهتمني

�أعلن نادي �أوملبيك ليون
الفرن�سي متديد عقد
اجلزائري ريان �شرقي
حتى  ،2023بزيادة �سنة
عن عقده ال�سابق ،مع
حت�سني اجلانب املايل
املتعلق بالراتب ،لتنهي
تلك اخلطوة �أطماع
�أندية كبرية كانت
تراهن على �ضم "بن
زمية اجلديد" ،مثل
ريال مدريد ومان�ش�سرت
�سيتي .وعلق �شرقي �صاحب  16عاما عقب التمديد:
"�سعيد جدا بالتمديد لفريق مدينتي ونادي القلب،
حري�ص على �أن �أكون عند ح�سن الظن وبقدر الثقة التي
منحتها يل الإدارة".
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مولودية الجزائر

يكشف كل شيء لـ "الهداف"

أحدد قائمة امل�سرحني قبل حتديد م�صري البطولة"
نغيز" :م�ستحيل �أن � ّ

خ�ص مدرب مولودية اجلزائر ،نبيل نغيز ،يومية الهداف �أم�س بحوار مطول حتدث
فيه عن جميع النقاط التي ت�شغل املنا�رص الب�سيط ،خا�صة يف ظل حالة الغمو�ض التي
تكتنف م�ستقبل الفريق ،مادام �أن ال�سلطات العليا مل تتخذ القرار النهائي بخ�صو�ص
م�صري البطولة و�رصح يف هذا ال�سياق قائال " :تفاج�أت والبع�ض يتحدث عن حتديد
قائمة امل�رسحني� ،أ�ؤكد �أن هذا الأمر ال �أ�سا�س له من ال�صحة ،ي�ستحيل �أن نتخلى عن
العبينا يف هذا الظرف ،نحن ال نعلم �إذا كانت البطولة �ست�ستكمل ونكون بحاجة �إىل
كل العبينا �أو �سيعلن مو�سم �أبي�ض وهنا �سيكون لنا كالم �آخر".

""ال�ضبابية �أجربتنا
على و�ضع خمططني للم�ستقبل"

ووا�صل نغيز حديثه يف هذا ال�سياق قائال" :مثلي مثل �أي مدرب متنينا لو حدد
م�صري البطولة حتى نر�سم خارطة امل�ستقبل بدقة ،لكن ال�ضبابية وعدم �إعالن
ا�ستكمال البطولة وحتديد التواريخ �أجربنا على و�ضع خمططني وهذا من �أجل ربح
الوقت ،مثلما �رصحت به لكم �سابقا نحن جاهزون لكل ال�سيناريوهات املحتملة".

"�إقناع الركائز بالتجديد �سيكون
�أهم ا�ستقدام لنا حاليا"

�أكد مدرب مولودية اجلزائر ،نبيل نغيز� ،أنه منح ال�ضوء الأخ�رض للإدارة من �أجل
فتح باب التفاو�ض مع الالعبني املنتهية عقودهم والذين قرر االحتفاظ بهم ،يف
�صورة بوردمي ،ح�شود ودرارجة و�رصح يف هذا ال�سياق قائال�" :رصحت يف �أكرث من
مرة� ،أنني را�ض متاما بنوعية الالعبني الذين ي�ضمهم التعداد احلايل ،رغم �أنني ال
�أنفي وجود بع�ض النقائ�ص وقبل �أن نفكر يف جلب العبني �آخرين ،علينا �أن نقنع
الركائز املنتهية عقودهم بالتجديد وهو ما �سيكون �أهم ا�ستقدام تقوم به �إدارتنا ،الآن
اتفقنا على مفاحتهم يف املو�ضوع يف �أقرب وقت".

"كيف نتعاقد مع العبني جدد والأمور غري وا�ضحة"

ورغم �أن مدرب مولودية اجلزائر ،مل ينف تفاو�ض الإدارة مع بع�ض الالعبني ،يف
�صورة مدافع �شبيبة �سكيكدة حداد ،ف�إنه فند خرب �إم�ضاء �أي العب يف فريقه حتى
الآن و�رصح يف هذا ال�سياق قائال" :التعاقد مع الأ�سماء اجلديدة لي�ست �أولوية الآن،
وحتى �إذا كان هناك العبون قادرون على تقدمي الإ�ضافة لفريقنا فعال� ،أت�ساءل كيف
نتعاقد معهم والأمور غري وا�ضحة ،خا�صة �أنهم �سيكونون �أمام حتمية ا�ستكمال
املو�سم مع نواديهم لو تقرر ال�سلطات �إ�ستكمال املو�سم الكروي".

"�سنقوم بانتدابات نوعية
لو ن�شارك يف رابطة الأبطال"

فيها فريقه املو�سم املقبل و�رصح يف هذا ال�سياق قائال" :ننتظر املناف�سة التي
�سن�شارك فيها ولو منثل اجلزائر يف دوري �أبطال �إفريقيا ،لن ندخل املناف�سة دون
�سالح و�سنقوم بانتدابات نوعية ونختار الالعبني الذين لديهم خربة يف امل�سابقة".

"علينا �أن نعو�ض رحيل عزي� ،شافعي وبن دبكة"

ووا�صل نغيز حديثه يف هذا ال�سياق قائال" :الأولوية يف بناء فريق قوي هو
االحتفاظ بالعبينا �سواء املرتبطني �أو الذين تنتهي عقودهم مع نهاية املو�سم
اجلاري ،لكن ال تن�سوا �أننا خ�رسنا خدمات ثالث العبني مهمني يف املريكاتو ال�شتوي
وهم عزي� ،شافعي وبن دبكة ويجب �أن نعو�ض الفراغ الذي تركوه حتى نق�ضي على
النقائ�ص ونعيد التوازن �إىل خمتلف اخلطوط".

""ال�شبان هم م�ستقبل العميد
و�س�أ�ستثمر فيهم تدريجيا"

ويف تعليقه على اخلطوة التي �أقدمت عليها �إدارة الرئي�س �أملا�س والتي وقعت عقود
على املدى املتو�سط ل�شبانها� ،رصح نغيز قائال" :ما تقوم به الإدارة يح�سب لها ،لأن
ال�شبان هم م�ستقبل املولودية والالعبني الذين يوقعون عقودهم هم م�ستقبل الفريق
و�سنقوم باال�ستثمار فيهم تدريجيا ولن �أتردد يف ا�ستدعاء �أي العب ي�ؤكد �إمكاناته
للفريق الأول ،كما �أنتظر الكثري من دحالل وعبد الالوي اللذان �أ�صبحا العبني يف
الأكابر و�سيح�صالن على فر�صتهما معي".

" كيف �أ�ستقدم العبا �أجنبيا واحلدود مغلقة؟"

وبخ�صو�ص الإ�شاعات التي تتحدث عن نية املدرب نغيز يف التعاقد مع العبني
�أجانب� ،رصح مدرب مولودية اجلزائر يف هذا ال�سياق قائال" :مثلما مثل �أي فريق
و�صلتني �سري ذاتية لالعبني �أجانب من جن�سيات �إفريقية خمتلفة ،لكن التعاقد مع
ه�ؤالء لي�س �أولوياتنا الآن� ،صحيح �أننا لن نرف�ض العب من قيمة دينغ �أو �أمادا ،لكن
�ستقدام العب �أجنبي �صعب حاليا ،يف ظل الظروف من جهة وغلق احلدود دون �إعالن
موعد �إفتتاحها من جهة �أخرى".

"نحرتم �أي قرار تتخذه وزارة ال�صحة"

ويف تعليقه على ت�رصيح وزير الريا�ضة خالدي الذي �أكد �أن القرار الأخري
بخ�صو�ص ا�ستكمال البطولة من عدمها ،يعود للجنة ال�صحية حتدث املدرب نغيز
قائال" :املولودية فريق جزائري ونحرتم خمتلف الهيئات� ،صحيح �أن ا�ستكمال
البطولة ي�ساعدنا لأن فريقي طرفا يف معادلة املناف�سة على اللقب ،لكن �صحة
املواطن �أوىل ونحن مع �أي قرار تتخذه وزارة ال�صحة وال�سلطات العليا للبالد ".

"نحتاج للتح�ضري � 8أ�سابيع يف حال ا�ستئناف البطولة"

�أكد نبيل نغيز �أن ا�سرتاجتية االنتدابات �ستكون مبنية على اجلبهات التي �سيناف�س

ويف الأخري ،حتدث نغيز عن برنامج التح�ضريات من الناحية العلمية يف حال

ا�ستكمال الدوري و�رصح قائال" :بعد توقف �أكرث من �أربعة �أ�شهر من ال�صعب جدا على
الالعب �أن يجد معاملة ويت�أقلم مع �أجواء التدريبات ب�رسعة ،لهذا من الناحية العلمية
يجب �أن نح�رض ثماين �أ�سابيع كاملة ،خا�صة و�أن �أول �أ�سبوعني �سيكونان لإجراء
التحاليل والتدرب جمموعات �صغرية عن بعد ،ثم نوا�صل برناجمنا بعد انطالق
املباريات ويجب �أن يتعامل كل مدرب مع الو�ضع احلايل بذكاء".

م-لكحل

�أملا�س ي�ؤجل اجتماعه بلجنة اال�ستقدامات �إىل الأ�سبوع املقبل
�أجل رئي�س جمل�س �إدارة مولودية
اجلزائر ،عبد النا�رص �أملا�س ،االجتماع
الذي كان مقررا م�ساء �أم�س مبقر ال�رشكة
مع �أع�ضاء جلنة االنتدابات �إىل الأ�سبوع
املقبل ،بعدما مت ا�ستدعا�ؤه من طرف
م�س�ؤويل �سوناطراك �إىل اجتماع هام
�أي�ضا يف حيدرة ،وكان من املنتظر �أن
يتطرق املجتمعون �إىل عدة ق�ضايا هامة.

قرر تق�سيم املهام بني
�أع�ضاء اللجنة م�ستقبال

ومن بني �أهم القرارات التي ينتظر �أن
يتطرق �إليها رئي�س جمل�س الإدارة عبد
النا�رص �أملا�س ،خالل اجتماعه ب�أع�ضاء
جلنة االنتدابات تق�سيم املهام ،بعدما

�أ�صبح البع�ض يتهم �أملا�س ولعزيزي
باتخاذ قرارتهما على �إنفراد ودون
ا�ست�شارة بقية الأع�ضاء ،ما �أغ�ضب بع�ض
امل�سريين الذين هددوا باالن�سحاب من
من�صبهم.

وحتديد قائمة الالعبني
املعنيني بتخفي�ض الأجور

كما قرر رئي�س جمل�س الإدارة �أملا�س
ال�رشوع يف التح�ضري للمو�سم املقبل
وتنفيذ رغبة �سوناطراك التي تطالبه
بت�سقيف الأجور وعدم منح �أي العب
مهما كان وزنه �أكرث من  200مليون
�سنتيم ،وح�سب ما علمناه ،ف�إن �أملا�س
و�أع�ضاء اللجنة �سيحددون قائمة

النادي الهاوي �سيعقد جمعيته
العادية يوم  10جويلية
حددت �إدارة النادي الهاوي
ملولودية اجلزائر ،تاريخ 10
جويلية اجلاري موعدا لعقد
اجلمعية العامة العادية ،من �أجل
مترير احل�صيلة املالية والأدبية
مثلما تن�ص عليه القوانني ،وقام
رئي�س النادي تركي م�سعودي
مبرا�سلة خمتلف اجلهات للح�صول
على الرتخي�ص ،مادام �أن الوزارة
متنع �أي جتمعات ب�سبب الوباء
و�إذا مل يتح�صل عليه ف�سي�ضطر
�إىل عقد اجلمعية مبقر �شركة
�سوناطراك وهذا بعد موافقة
خمتلف اجلهات.

الالعبني املعنيني ،خا�صة الالعبني
الذين يتقا�ضون  250و 300مليون ،ما من
�ش�أنه �أن يحدث �صداما جديدا بني الإدارة
وه�ؤالء.

نغيز قد يكون حا�ضرا
يف االجتماع

وينتظر �أن يكون املدرب نبيل نغيز
حا�رضا يف اجتماع الأ�سبوع املقبل،
خا�صة �إذا كانت وزارة ال�صحة قد
ح�سمت م�ستقبل املو�سم الكروي وهذا
من �أجل ر�سم خارطة الطريق وال�رشوع
يف التح�ضري �سواء ال�ستئناف الدوري �أو
املو�سم الكروي اجلديد.

ت�صريحات الوزير �أخلطت
ح�سابات الإدارة �أكرث

م-لكحل

وعود اإلدارة لم تتجسد حتى اآلن…

ق�ضيــة امل�ستحـقـات تقــلق الالعبــني و�أملــا�س يـنتظــر دخــول الأمــوال
نفد �صربهم على الرئي�س �أملا�س ،ما جعلهم يت�صلون
ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو حتى جلنة االنتدابات لفهم
ما يحدث و�سبب هذا الت�أخر ،لكنهم مل يجدوا جوابا
كافيا ،مبا �أن كل طرف ي�ؤكد �أن املو�ضوع لي�س من
�صالحيته و�أن الرئي�س �أملا�س هو الذي يتابع الق�ضية
عن كثب.

�أملا�س ي�ؤكد �أن �أموال �سوناطراك
�ستدخل قريبا

من جهته ،حتدث رئي�س جمل�س الإدارة عبد النا�رص
�أملا�س هاتفيا مع بع�ض لكوادر و�أكد �أنه تلقى فعال
�ضمانات لدخول الأموال يف �أقرب وقت حتى يقوم
بت�سديد م�ستحقات الالعبني ،لكن هذا الأمر مل يحدث
ب�سبب �أمور �إدارية و�أكد �أن الأموال �ستجد طريقها �إىل
خزينة الفريق قريبا� ،إذ �سي�رشع يف �ضخ ما يدين به
كل العب يف ح�سابه البنكي ال�شخ�صي.
يبدو �أن الأزمة املالية التي متر بها خزينة مولودية اجلزائر ،يف
ظل �سيا�سة التق�شف التي جل�أت �إليها �سوناطراك قد �أحدثت قب�ضة
حديدية بني الإدارة والالعبني ،حيث �أ�صبحت ق�ضية امل�ستحقات
املالية العالقة ال�شغل ال�شاغل لزمالء درارجة ،فيما ينتظر الرجل
الأول يف بيت الفريق عبد النا�رص �أملا�س دخول الأموال حتى يفي
بوعده ويغلق املو�ضوع نهائيا.

رفقة املن�سق العام طارق لعزيزي ،خالل اجتماعهما للتوقيع
على بروتوكل تخفي�ض الأجور خالل �أ�شهر جائحة كورونا
�إىل خم�سني باملائة ،م�ؤكدا �أنه �سي�رسح �أجرتي �شهري فيفري
ومار�س اللتان يدين بهما الالعبني و�سيح�صلون عليهما
كاملتني منذ �أ�سبوعني ،لكن هذا الأمر مل يحدث ،ما جعل
الالعبني يغ�ضبون كثريا من الإدارة.

وكان رئي�س جمل�س الإدارة �أملا�س ،قد طم�أن الالعبني

وح�سب ما علمته الهداف من م�صادرها ،ف�إن بع�ض الالعبني

�أملا�س وعد الالعبني بت�سديد
�أجرتني منذ �أ�سبوع

بع�ض الالعبني نفد �صربهم
وا�ستف�سروا الإدارة

الإدارة مل تتفاو�ض مع الالعبني
حول �أجرة جوان

و�إذا كان الرئي�س �أملا�س قد و�ضع النقاط على احلروف مع
الالعبني الذين وقعوا على بروتوكول تخفي�ض �أجرتي �أفريل وماي
�إىل  50باملائة ب�سبب جائحة كورونا ،مقابل ح�صولهم على �أجرتي
فيفري ومار�س كاملتني ،ف�إن امل�شكل هو �أن الإدارة مل تتفاو�ض
حول �أجرة �شهر جوان الذي ق�ضاه زمالء براهيمي يف بيوتهم �أي�ضا
و�سيكون الرئي�س �أملا�س مطالبا بفتح باب التفاو�ض مع الالعبني
لإقناعهم بتوقيع بروتوكل �آخر ،خا�صة �إذا طال الو�ضع �أكرث وعا�ش
الفريق نف�س ال�سيناريو خالل �شهر جويلية �أي�ضا.
م-لكحل

�أدىل وزير ال�شبيبة والريا�ضة
�سيد على خالدي �صبيحة �أم�س،
بت�صريحات جديدة �أكد فيها �أن
اللجنة ال�صحية التابعة لوزارة
ال�صحة هي التي �ستحدد م�ستقبل
البطولة ،وهو الت�صريح الذي
جاء ليزيد الو�ضع �ضبابية و�أخلط
ح�سابات �إدارة املولودية التي
تنتظر على �أحر من اجلمر القرار
النهائي بني ا�ستكمال الدوري �أو
�إلغائه ،ما �سي�سمح له بال�شروع يف
التح�ضري لللمو�سم جيدا.

بوكمبو�ش �أم�ضى عقده �أم�س
وا�صلت �إدارة مولودية اجلزائر
حماية العبيها ال�شبان وربطهم
بعقود متو�سطة املدى ،حيث
تعاقدت �أم�س مع متو�سط ميدان
املنتخب الوطني لأقل من � 19سنة
وخريج مدر�سة املولودية بالل
بوكمبو�ش الذي �أم�ضى لثالث
موا�سم كاملة و�أدى مو�سما متميزا
مع فريق �صنفه قبل �أن تتوقف
البطولة.

هوية املدير الريا�ضي
�ستت�ضح قريبا

علمت يومية الهداف من م�صادرها
اخلا�صة� ،أن رئي�س جمل�س الإدارة
عبد النا�صر �أملا�س ،قد اقتنع
ب�ضرورة تعيني مدير ريا�ضي ،مثلما
دعا �إليه جمل�س امل�ساهمني خالل
اجتماعه الأخري ،ورغم وجود
عدة �أ�سماء على طاولة الإدارة،
ف�إن �أملا�س غري قلق وقرر ا�ست�شارة
�أع�ضاء جمل�سه الختيار ال�شخ�ص
الذي ميلك املوا�صفات التي ت�سمح
له ب�شغل هذا املن�صب.
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شبيبــــة القبائـــل

اسمه ورد في قضية العب الترجي علي بن رمضان..

الزلفانـــي يبـــرئ نف�ســـه من تــهمــة املـتـــاجــرة بــالالعـبــني
مل يكن مدرب �شبيبة القبائل يامن الزلفاين يعلم �أن عودته �إىل وطنه تون�س،
�ست�صاحبها �أزمة �إعالمية كبرية ،بعدما وجد ا�سمه يف قلب �أزمة �إعالمية ،بطلها
�أحد �أ�شهر مدرب يف البطولة التون�سية خمتار التليلي ،الذي اتهمه �رصاحة باملتاجرة
بالالعبني والوقوف وراء امل�شاكل بني الدويل التون�سي حممد علي بن رم�ضان مع
�إدارة فريقه الرتجي التون�سي ،يف ظل ا�رصار الالعب على االحرتاف يف فرن�سا ورف�ض
التجديد� ،إذ اتهم املدرب ال�سابق لنادي االفريقي خمتار التليلي ،الزلفاين بالوقوف
وراء الأزمة ،وهي الت�رصيحات التي �أثارت ا�ستياء مدرب ال�شبيبة الذي عرب عن ح�رسته
ال�شديدة القحام ا�سمه يف ق�ضية ال تعنيه -ح�سبه -ال من قريب وال من بعيد.

دافع عن نف�سه و�أكد �أنه مدرب ولي�س مناجريا

وف�ضال عن تعبريه عن ح�رسته ال�شديدة ملا جاء على ل�سان خمتار التليلي ،ف�إن
الزلفاين ا�ستهل رده على هذا الأخري يف ت�رصيحات خ�ص بها موقع "كوورة" بالدفاع
عن نف�سه يف تهمة املتاجرة وحتويل الالعبني ،م�ؤكدا �أن يعمل مدربا ولي�س وكيال
لالعبني ،رغم �إقراره بالعالقة اجليدة التي تربطه بوكالء الالعبني يف تون�س ،خا�صة
وكيلي العب الرتجي حممد علي بن رم�ضان ،اللذين مل ينف الزلفاين عالقته اجليدة
معهما حني �رصح قائال" :خمتار التليلي هاجمني يف ت�رصيح �إعالمي يف ق�ضية
الالعب حممد علي بن رم�ضان ،ال �أدري ملاذا �أقحمني يف هذا املو�ضوع! �صحيح �أين
�أعرف وكيلي الالعب ،لكن كمدرب ومل �أعط �أي ر�أي يف بن رم�ضان لأنه العب دويل
وتوج بدوري الأبطال مع الرتجي وهو ولي�س بحاجة لذلك ،ال �أدري ماذا يريد مني
املدرب خمتار التليلي!؟".

�أكد عودته �إىل تون�س وبقاءه يف احلجر مدة �أ�سبوع

كما اكد الزلفاين يف ت�رصيحاته الإعالمية ،ما ذهبنا �إىل ن�رشه قبل �أيام قليلة من
الآن ب�ش�أن عودته �إىل تون�س بعد فتح احلدود الربية بني اجلزائر وال�شقيقة تون�س ملدة
� 24ساعة ال�سبت املا�ضي� ،إذ �أكد مدرب ال�شبيبة �أنه حاليا يف تون�س ،لكن مل يت�سن له
بعد ر�ؤية �أفراد عائلته �إىل غاية انق�ضاء فرتة احلجر ال�صحي وقال" :عدت �إىل تون�س
قبل �أيام قليلة فقط ،مل �أر عائلتي بعد ،لأين جمرب على البقاء مدة �أ�سبوع يف احلجر
ال�صحي ،وهو ما �س�ألتزم به ل�سالمتنا جميعا".

ي�أمل ا�ستئناف البطولة الوطنية يف القريب العاجل

وعرب التنقي التون�سي لل�شبيبة عن �أمله الكبري يف ا�ستئناف ن�شاط البطولة الوطنية

يف القريب العاجل ،مبديا يف نف�س الوقت احرتامه ال�شديد لقرار "الفاف" القا�ضي
با�ستكمال املو�سم الكروي رغم رف�ض غالبية ر�ؤ�ساء الأندية ذلك ،م�ؤكدا �أن �سيبقى
يف تون�س �إىل غاية ات�ضاح ال�صورة ب�ش�أن املو�سم الكروي احلايل يف اجلزائر وقال
يف هذا املو�ضوع�" :أغلب ر�ؤ�ساء الأندية �ضد ا�ستكمال البطولة ،لكن االحتادية م�رصة
على ذلك فور موافقة ال�سلطات ،بدوري �س�أبقى يف تون�س حتى تت�ضح الأمور ب�ش�أن
م�ستقبل الدوري اجلزائري".

حميدي.م

حظوظها وفيرة للعب المباريات المتبقية…

تيزي بوعلي و�سعدو �أكرب امل�ستفيدين من ا�ستمرار التوقف
يف الوقت الذي يبقى الرتقب �سيد املوقف ب�ش�أن بطولة املو�سم احلايل ،ف�إن العبي
�شبيبة القبائل بالل تيزي بوعلي ونبيل �سعدو ي�سابقان الزمن من �أجل العودة �إىل
امليادين يف �أقرب الآجال املمكنة� ،إذ يعترب العبا حمور دفاع ال�شبيبة امل�ستفيد
الأكرب من ا�ستمرار توقف البطولة ،مبا �أن ذلك مينحهما الأمل للحاق باملباريات
الثماين املتبقية ،ال�سيما يف حال برجمة اال�ستئناف �شهر �سبتمرب.

مع زميله يف النادي م�سعود جوما� ،إذ ن�رش مدافع ال�شبيبة م�ؤخرا �صورة له يظهر
فيها وهو يتدرب يف �أحد �شواطئ مدينة تيڤزيرت ال�ساحلية� ،إذ يبقى م�رصا على
لعب اجلوالت الثماين املتبقية ،خا�صة بعد التقرير الطبي الإيجابي الأخري ،وتبقى
حظوظ تيزي بوعلي يف العودة �إىل �أجواء املناف�سة الر�سمية يف الأ�سابيع املقبلة
قائمة ب�صفة كبرية جدا.

ولعل ما يجعل حظوظ قائد �شبيبة القبائل نبيل �سعدو يف لعب املباريات الثماين
املتبقية من البطولة كبرية ،هو �رشوعه م�ؤخرا يف الرك�ض على انفراد ،بعد التح�سن
الكبري حلالته ال�صحية� ،إذ ميكن الت�أكيد على �أن �إ�صابته على م�ستوى الركبة �أ�ضحت
من املا�ضي ،خ�صو�صا يف ظل جتاوبه الكبري مع برنامج العمل املكثف الذي يخ�ضع
له� ،إذ �إىل حد الآن مل يتعر�ض لأي م�ضاعفات ،الأمر الذي دفعه مل�ضاعفة العمل مع
حم�رض بدين من �أجل حت�سني لياقته البدنية ،و�سط �أنباء عن احتمال تعافيه التام
من �أثار الإ�صابة التي يعاين منها واحل�صول على ال�ضوء الأخ�رض للعودة �إىل �أجواء
املناف�سة الر�سمية.

ويبقى الأمر امل�ؤكد �أن عودة تيزي بوعلي و�سعدو �إىل
امليادين �سرتيح كثريا الطاقم الفني لل�شبيبة ،خا�صة بعد
ال�صعوبات التي واجهته يف �ضبط معامل الت�شكيلة الأ�سا�سية
جراء غيابهما عن املباريات الأخرية التي لعبها الفريق
قبل توقف املناف�سة� ،إذ وجد الزلفاين نف�سه �أمام
حتمية املغامرة بتحويل ال�شاب �آيت عبد ال�سالم من
ظهري �إىل حمور الدفاع ،وهي املغامرة التي و�إن
�أتت بثمارها يف ظل ت�ألق �آيت عبد ال�سالم� ،إال
�أن اجلزم بنجاحها يف املباريات املتبقية
التي �سي�شتد فيها ال�ضغط �سيكون
�صعبا جدا.

�سعدو �شرع يف الرك�ض
وعودته لن تطول

تيزي بوعلي ي�صر على لعب املباريات الأخرية

بدوره ف�إن احلالة ال�صحية لـ تيزي بوعلي متقدمة �أكرث على احلالة ال�صحية
لزميله نبيل �سعدو ،وهو ما يف�رس العمل املكثف الذي يخ�ضع له على انفراد �أو

عودتهما �سرتيح الزلفاين
ومتنح الدفاع اال�ستقرار

حميدي .م

رغم ارتباطه بعقد مع الشبيبة حتى صائفة …2021

دوما لـم يفقــد الأمــل يف التعـــاقد
مــــع تيــــزي بــــوعــلي
توا�صل �أندية حظرية النخبة
ا�ستهداف �أبرز عنا�رص ت�شكيلة
�شبيبة القبائل� ،إذ ورغم �أن
غالبية الالعبني مرتبطون
بعقود مع الفريق ملو�سم واحد
على الأقل� ،إال �أن بع�ض الأندية
توا�صل حتركاتها يف اخلفاء
القناع بع�ض الالعبني بالتوقيع
لها ،وهو ما ينطبق على املدافع
تيزي بوعلي الذي مل يفقد املدرب
احلايل ل�شباب بلوزداد وال�سابق
لل�شبيبة فرانك دوما الأمل يف
التعاقد معه ،بعدما جدد م�ؤخرا
حماوالت اقناعه بحمل اللونني
الأحمر والأبي�ض املو�سم املقبل.

الالعب ال يفكر يف
العرو�ض ومينح
ال�شبيبة الأولوية

ورغم �أن فكرة اللعب ل�شباب
بلوزداد تغري �أي العب� ،إال
�أن تيزي بوعلي يف�ضل يف
الوقت احلايل عدم �شغل تفكريه

بالعرو�ض التي و�صلته ،و�إمنا
يف�ضل الرتكيز على موا�صلة
العمل من �أجل التعايف من
الإ�صابة التي يعاين منها� ،إذ
يرى �أن الوقت مل يحن للتفكري
يف م�ستقبله ،خا�صة يف ظل
رغبته يف اال�ستمرار ملوا�سم
�أخرى مع ال�شبيبة ،التي ي�ؤكد
الالعب يف كل املنا�سبات �أنه
مينحها الأولية على بقية الأندية
املحلية.

حتى الإدارة غري
م�ستعدة للتفريط
فيه

كما �أن الأمر الذي يجعل
ر�ؤية تيزي بوعلي املو�سم املقبل
بقمي�ص �آخر من غري قمي�ص
ال�شبيبة �أمرا �شبه م�ستحيل ،هو
ارتباطه بعقد ملو�سم �آخر مع
الفريق ،ف�ضال عن ا�رصار الإدارة
الكبري على االحتفاظ به ،بدليل
عزمها على ا�ستدعائه يف الأيام

املقبلة من �أجل اقناعه بتمديد
عقده وغلق الطريق �أمام
الأندية الراغبة يف �ضمه.

�سيكون جاهزا
 100%يف �أوت

و�سيكون بو�سع تيزي
بوعلي العودة ملداعبة
الكرة من جديد يف �شهر
�أوت املقبل� ،إذ �أفادت
م�صادرنا اخلا�صة �أن
نتائج الفح�ص الطبي
الذي خ�ضع له م�ؤخرا
�أظهر حت�سنا كبريا يف حالته
ال�صحية ،و�سط توقعات بقدرته
على االندماج مع املجموعة
والتدرب مع رفاقه ب�صفة
طبيعية يف �أوت ،يف خرب من
دون �شك �سيثلج كثريا �صدر
املدرب الزلفاين وكل ع�شاق
ال�شبيبة ،قيا�سا بحاجة الفريق
املا�سة خلدمات حماربها يف
خط الدفاع.

حميدي .م

اللجنة العلمية �ستعلن عن قرار
مهم ب�ش�أن املناف�سة هذا اخلمي�س

�أفادت م�صادرنا اخلا�صة� ،أن اللجنة العلمية لوزارة ال�صحة ،املكلفة
مبتابعة تطورات الأزمة ال�صحية يف البالد ،تعتزم الإعالن عن العديد
من القرارات احلا�سمة يوم اخلمي�س املقبل يف ظل االرتفاع الكبري لعدد
امل�صابني يف الفرتة الأخرية� ،إذ ك�شفت م�صادرنا اخلا�صة �أن اللجنة
العلمية �ستف�صل �أي�ضا يف م�ستقبل املو�سم الكروي احلايل و�ستعلن عن
قرار مهم ب�ش�أن ما تبقى من مباريات� ،إذ من املرتقب �أن ت�ؤكد ا�ستحالة
عودة الن�شاط الكروي يف البالد �إىل غاية �شهر نوفمرب املقبل ،يف خرب من
�ش�أنه �أن يدفع جميع الأطراف الفاعلة يف امل�شهد الكروي املحلي ملراجعة
ح�ساباتهم.

املكتب الفيدرايل �سيعقد اجتماعا جديدا
وفق قرار اللجنة

ويف حال ما �إذا �أعلنت اللجنة الطبية ا�ستحالة عودة الن�شاط الكروي
يف البالد قبل �شهر نوفمرب املقبل ،ف�إن املكتب الفيدرايل لالحتادية
اجلزائرية لكرة القدم �سيكون جمربا على عقد اجتماع �آخر لأخذ
التدابري والإجراءات الالزمة ،ال�سيما �أنه يف اجتماعه الأخري و�إن
مت�سك بقرار اال�ستئناف� ،إال �أنه مل يحدد �أي تاريخ معني ،واعترب ذلك
من �صالحيات اللجنة الطبية التابعة لوزارة ال�صحة.

الإدارة ترتقب

وبدورها تبقى �إدارة �شبيبة القبائل وعلى غرار بقية الأندية
الأخرى ،ترتقب على �أحر من جمر القرار الذي �ستعلن عنه
اللجنة الطبية اخلمي�س املقبل ،وهذا حتى يت�سنى لها
الف�صل يف العديد من امللفات العالقة ،ال�سيما فيما يتعلق
بالتح�ضريات للمو�سم الكروي اجلديد.
ح .م

الإدارة م�ضطرة ملراجعة خمططاتها

�أكد �سيد علي خالدي وزير ال�شباب والريا�ضة
يف ت�صريحات للإذاعة الوطنية �أم�س� ،أن منح
ال�ضوء الأخ�ضر لعودة الن�شاط الريا�ضي يف البالد
والكروي على وجه التحديد ،من �صالحيات
اللجنة الطبية لر�صد ومتابعة فريو�س "كورونا"،
راف�ضا اجلزم بعودة املناف�سة من عدمها .هذه
الت�صريحات و�إن مل تكن جديدة� ،إال �أنها متنح
االنطباع ب�أن ا�ستئناف البطولة مايزال بعيدا،
ال�سيما يف ظل االرتفاع الكبري لأعداد امل�صابني
يف املدة الأخرية.و�أمام الو�ضع احلايل ،ف�إن
�إدارة �شبيبة القبائل �ستجد نف�سها �أمام حتمية
مراجعة خمططاتها ،ال�سيما فيما يتعلق بالرتب�ص
التح�ضريي الذي ي�صر الزلفاين على برجمته قبل
ا�ستئناف البطولة� ،إذ يلح على �ضرورة برجمة
ترب�ص نوعي يتخلله �إجراء �سل�سلة من اللقاءات
الودية من �أجل �إعادة �شحن بطاريات الالعبني من
جديد.

الالعبون قلقون وي�أملون حتديد
موعد لال�ستئناف

وبدورهم يبقى العبو �شبيبة القبائل يف حرية
من �أمرهم ،جتاه برنامج العمل الذي �سيطبقونه
�إىل غاية موعد ا�ستئناف املناف�سة� ،إذ يجمع
زمالء بن �شريفة على �أن عدم حتديد
الهيئات الكروية لتاريخ معني ال�ستئناف
البطولة قد �أثر عليهم كثريا ،يف ظل
�صعوبة موا�صلة التح�ضري على انفراد
لأ�شهر عديدة ،كما �أن التوقف
عن التدرب دون احل�صول على
ترخي�ص من الإدارة والطاقم
الفني قد يكلفهم غاليا ،الأمر
الذي جعلهم ينا�شدون
الهيئات الكروية للف�صل يف
تاريخ ا�ستكمال ما تبقى
من مباريات البطولة،
حتى ي�ضبطوا
جيدا برنامج
حت�ضرياتهم.
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وفاق سطيف

حالة
حلفاية
ال�صحية تتدهـور
واملحامون يطلبون
لـه الإفـراج

"الديريكتوار" ي�ؤكد على
جتنب الإق�صاء يف قائمة
اجلمعية العامة القادمة

مثلما �أ�شرنا �إليه يف عدد �أم�س ،عقد رئي�س "الديريكتوار" جابر
زغال�ش اجتماعا �أم�سية �أول �أم�س الأحد مع �أع�ضاء الهيئة التي
ير�أ�سها ،من �أجل مناق�شة العديد من النقاط واملوا�ضيع التي
تتعلق مبهامها ،واحلديث حول مو�ضوع عقد اجلمعية العامة
التي �ستعقد بعد رفع احلجر املنزيل املرتبط بالو�ضعية حول
جائحة "كورونا".

القدامى اقرتحوا قائمة ت�ضم عدة �أ�سماء

ح�سب ما علمناه ،ف�إن الالعبني القدامى الذين كانت لهم
لقاءات متكررة مع رئي�س جمل�س الإدارة عز الدين �أعراب،
قدموا قائمة ت�ضم �أ�سماء العديد منهم ممن لهم رغبة ب�أن
ينخرطوا �ضمن اجلمعية العامة للنادي الهاوي ،التي يبقى
ت�شكيل تركيبتها من �صالحيات الديريكتوار الذي يقود النادي
يف املرحلة االنتقالية احلالية �إىل غاية انتخاب رئي�س جديد
يف اجلمعية العامة.

بعيدا عن يوميات وفاق �سطيف على ال�صعيد
الإداري والفني ،ك�شفت م�صادر مقربة من
حميط املدير العام املوقوف فهد حلفاية ،املتواجد
يف احلب�س االحتياطي باحلرا�ش ب�سبب ق�ضية
الت�سجيل ال�صوتي� ،أنه قد تعر�ض لوعكة �صحية و
حالته تدهورت كثريا يف ال�ساعات الأخرية ،مما دفع
مبحاميه �إىل التقدم بطلب جديد على م�ستوى املحكمة
من �أجل الإفراج امل�ؤقت عنه.

"الديريكتوار" اجتمع وكل الأع�ضاء ح�ضروا

وعرف اجتماع �أم�سية الأحد ح�ضور جميع �أع�ضاء الهيئة امل�ؤقتة،
الذين طرحوا العديد من النقاط للمناق�شة والتدار�س فيما بينهم،
يف �إطار �ضبط �سيا�سة العمل اخلا�صة بها يف هذه الفرتة .ومن بني
املحاور املهمة التي دار حولها هذا االجتماع ،مو�ضوع عقد اجلمعية
العامة و�ضبط قائمتها ،ويف هذا ال�صدد ،فقد مت احلديث حول املعايري
الأولية،التي �سيتم اتباعها يف عملية درا�سة ملفات طلبات االنخراط
الحقا،وحتديد الأ�س�س الأوىل اخلا�صة بهذا اجلانب.

حديث عن تواجده يف حالة �صعبة

ح�سب املعلومات التي حت�صلنا عليها من املحيط املقرب من عائلة
املدير العام للوفاق املوقوف فهد حلفاية ،ف�إن و�ضعيته ال�صحية
�أ�صبحت متدهورة يف الأيام الأخرية ،وب�أنه يعاين من انخفا�ض �شديد يف
الوزن ،نتيجة ال�صدمة التي عا�شها وتواجده يف و�ضعية ال يح�سد عليها.

مواعيد وخطوات انعقادها �ستحدد بعد نهاية احلجر

املحامون تقدموا بطلب الإفراج امل�ؤقت

وعلمنا ب�أن املحامني املوكلني من طرف حلفاية ،قد تقدموا بطلب جديد على
م�ستوى املحكمة من �أجل الإفراج امل�ؤقت عنه ،مع تقدمي كل ال�ضمانات
القانونية الالزمة ،ب�سبب الظروف ال�صحية اال�ستثنائية التي يعي�شها
يف هذه الأيام .وقد تفاعل �أن�صار الوفاق بت�أثر بالغ مع خرب مع تدهور
حالة حلفاية ال�صحية يف �سجن احلرا�ش ،حيث �أعربوا عن ت�ضامنهم
معه ،خا�صة من منظور �إن�ساين ،م�ؤكدين على �أن وقفته مع الوفاق
يف �صيف  2019ال تن�سى بعيدا عن موقفهم من ق�ضية الت�سجيل
ال�صوتي وحتى ال�سيا�سة التي كان يتبعها يف ت�سيري النادي.
خ .لعم�ش

قائمة املوقعني يف
الفئات ال�شبانية تتو�سع
بطريقة تفتح الت�أويالت

بعيدا عن �أ�سماء الالعبني الذين مت التوقيع لهم على عقود احرتافية يف النادي خالل
وم�ستواهم الفعلي الذي يبقى امليدان هو الفي�صل احلقيقي للحديث عنه ،فقد وقف املتتبعون
مل�شوار ال�شبان ،ب�أن قائمة املوقعني يف الفئات ال�شبانية قد تو�سعت ب�شكل كبري يعك�س ع�شوائية يف
العملية ،مما فتح باب الت�أويالت حول هذا الباب.

بن ح�سن والغطا�سي غادرا
نحو تون�س �سهرة �أم�س

خالفا ملا كان مقررا ب�أن تكون
الرحلة الثانية اخلا�صة ب�إجالء
اجلالية التون�سية من اجلزائر نحو
بلدهم اليوم الثالثاء ،فقد ات�ضح
ب�أن هذه الرحلة مقررة �سهرة
�أم�س ،وهي الرحلة التي غادر
على متنها كل من مدرب احلرا�س
بن ح�سن واملح�ضر البدين قاي�س
الغطا�سي من طاقم الوفاق ،بعدما
�سبقهما املدرب امل�ساعد كرمي دلهوم
يوم ال�سبت الفارط.

حت�صال على جزء
من م�ستحقاتهما

كما كان عليه الأمر مع املدرب
امل�ساعد كرمي دلهوم الذي حت�صل
على جزء من م�ستحقاته قبل �أن
يغادر نحو تون�س ،فقد كان املوعد
�أم�س مع تقدمي الإدارة جزء من
�أموال الثنائي بن ح�سن مدرب
احلرا�س واملح�ضر البدين الغطا�سي
قبل �أن يغادرا ،على �أن ت�ضخ باقي
م�ستحقاتهم يف ح�ساباتهم الحقا
بعد دخول الأموال املرتقبة.

�إيداع �أعراب مللحق
دغموم �شخ�صيا له داللته

مثلما كان مقررا ،فقد تنقل رئي�س
جمل�س الإدارة عز الدين �أعراب
�إىل العا�صمة �أم�س ،ومن بني النقاط
التي كانت يف خمططه التنقل �إىل
مقر الرابطة املحرتفة� ،أين كان
على موعد مع �إيداع ملحق عقد
دغموم ،الذي �أ�صر على �أن ي�ضعه
�شخ�صيا ،وهو الأمر الذي يعك�س
ب�أنه مل يعد يثق كثريا يف جهازه
الإداري ،بعدما مل يودع ملحق
نف�س الالعب يف ال�صيف املا�ضي.

 4العبني وقعوا �أم�س
�أي�ضا من ال�شبان

تو�صلت عملية توقيع العقود
اخلا�صة بالعبي الأ�صناف �أم�س،
حيث كان املوعد مع توقيع كل
من ربعي كرمي من مواليد 2002
على عقد ملدة خم�س �سنوات ،وهو
مهاجم من امل�سيلة ،كما وقع هيثم
خروبي من مواليد  2003عقدا
لثالث �سنوات ويلعب يف و�سط
امليدان الدفاعي ،ووقع �أي�ضا كل من
ونوغي تقي الدين والوح�ش زياد
من مواليد  2002على عقديهما ملدة
خم�س �سنوات.

بع�ض الالعبني معنيون بالتجارب رغم التوقيع!

بخ�صو�ص القائمة الطويلة من الالعبني الذين وقعوا يف �صفوف خمتلف الفئات ال�شبانية ،فقد علمنا ب�أن
الإدارة قد �أبلغت بع�ض العنا�صر ،ب�أنهم معنيون باالختبارات الحقا من املدربني الذين �سيعينون للإ�شراف
على خمتلف الأ�صناف ،وهي النقطة التي تتناق�ض مع توقيعهم لعقود احرتافية.

العقود املوقعة مل تودع والإدارة ترتيث

يف الوقت الذي �أ�صبحت ال�صورة تبدو وك�أن الإدارة �ستوقع لكل الالعبني الذين كانوا يف �أ�صناف النادي ،ف�إن
النقطة التي يجب التنبيه �إليها هي �أن الإدارة مل تودع العقود التي وقعت لل�شبان على م�ستوى الرابطة ،وهذا
ما �سي�ؤدي �إىل بطالن مفعولها قانونا ،وهذا ما يك�شف ب�أن الإدارة تريد �ضمان كل العب ترى فيه �إمكانية
النجاح لكن القرار �سيكون الحقا للمدربني.

التوقيع م�ستعجل قبل تعيني املدربني وات�ضاح الأ�صناف العمرية

النقطة التي يجب التنبيه �إليها بخ�صو�ص الفئات ال�شبانية ،هي �أن املديرية الفنية مل حتدد الت�صنيف العمري
اخلا�ص بها ،وهو ما يفر�ض تريثا يف التوقيع لالعبني لأن هذا الت�صنيف قد ي�ؤثر على احل�سابات يف عدد
الالعبني للكل �صنف ،كما �أنه من غري املنطقي �ضبط قوائم الالعبني قبل تعيني املدربني الذين من املرتقب �أن
يتغريوا بن�سبة كبرية .وعليه ،ف�إن الإدارة مطالبة بتنظيم فعال للملفات وترتيب الأولويات يف هذا امللف.

خ .لعم�ش

يف خرجة حت�سب له ...

بورحلي يقرتح على الإدارة امل�ساهمة
ماليا من �أجل جتاوز الأزمة
يف الوقت الذي حترك بع�ض
الالعبني القدامى ،الذين كان لهم
لقاء مع رئي�س جمل�س الإدارة عز
الدين �أعراب يف الأ�سابيع املا�ضية
و�أكدوا م�ساندتهم للإدارة ووقفهم
معها يف الفرتة احلالية ال�صعبة
التي مير بها الوفاق معنويا وحتى
فعليا ،من خالل �سعيهم �إىل رفع
االن�شغال الرئي�سي لل�سلطات العليا
واملحلية واملتمثل يف قدوم �شركة
راعية للنادي ،ف�إن املهاجم ال�سابق
ي�سعد بورحلي كان له موقف
�إ�ضايف من خالل عر�ضه تقدمي
امل�ساعدة املالية للإدارة على �شكل
قر�ض ح�سب الإمكانات التي ميلكها
�شخ�صيا.

عر�ض تقدمي مبلغ مهم
والرتيث يف ا�ستعادته

ف�ضال عن لقائه عدة مرات مع
رئي�س جمل�س الإدارة �أعراب
ورئي�س الديريكتوار جابر زغال�ش
من �أجل امل�ساهمة يف حل امل�شاكل
والق�ضايا التي تواجهها الإدارة يف
كل مرة ،فقد علمنا ب�أن بورحلي
قدم عر�ضا للإدارة من �أجل
امل�ساهمة ماليا عن طريق تقدمي
عر�ض خا�ص من �أمواله ال�شخ�صية
للإدارة ،حتى ت�سدد بع�ض النفقات على �أن ي�ستعيد
�أمواله يف وقت الحق بعد انفراج الو�ضع.

اتخذ عدة مواقفة �إيجابية
هذا املو�سم

املوقف الذي اتخذه بورحلي بخ�صو�ص هذا املو�ضوع،
ي�ضاف �إىل عدة خرجات ومواقف م�ساندة للنادي
قام بها يف املرحلة املا�ضية ،حيث يعترب من الالعبني

القدامى الذين ي�سعون
دائما لتقدمي �صورة
م�شرفة عن الوفاق ويدافع
عنه يف كل مرة بقوة،
ف�ضال عن الدور اخلفي
الذي يلعبه يف م�ساندة
الإدارة لت�سوية بع�ض
الق�ضايا التي تكون يف
متناوله.

زغال�ش:
"التاريخ �سيحفظ
وقفة بورحلي يف
هذه الظروف"

و�صرح رئي�س
الديريكتوار جابر
زغال�ش قائال" :بورحلي
قام معنا بخرجة رجولية
ووقفة �سيحفظها التاريخ،
ورغم �أنه طلب الت�سرت
على املوقف لكن يجب
�أن نعطي لكل ذي حق
حقه ،فبورحلي �أكد لنا
ب�أنه م�ستعد لأن يقدم من
�أماله اخلا�صة للنادي من
�أجل امل�ساهمة ولو ن�سبيا
يف جتاوز الأزمة املالية على �أن ي�ستعيد �أمواله بعد
انفراج الو�ضع ،وهي خرجة رمبا غري م�سبوقة ،و�إن
كنا نثمن وقفة الالعبني القدامى جميعا� ،إال �أن
ما بادر �إليه بورحلي يبقى موقفا خا�صا �سيبقى يف
التاريخ ،وهذه هي املواقف التي نحتاجها من كل
الأطراف القادرة على م�ساعدة الوفاق الذي يبقى
رمزا يف الوالية ويجب علينا جميعا احلفاظ عليه
ليبقى دوما يف القمة"

خ .لعم�ش

املواعيد واخلطوات التي �سيتم انتهاجها بخ�صو�ص مو�ضوع عقد اجلمعية
العامة للنادي الهاوي ،مازالت مل حتدد ،بالنظر �إىل الظروف التي تعي�شها
البالد ب�سبب جائحة "كورونا" ،وقرار منع التجمعات ومنها عقد اجلمعيات
العامة للأندية التي انتهت عهدتها هذا املو�سم ،وعليه ،ف�إن كل الأمور
والنقاط التي مت احلديث عنها يف هذا االجتماع تبقى جمرد مقرتحات
وعمل متهيدي ل�ضبط ا�سرتاتيجية اخلطوات التي �ستتبع يف �ضبط الو�ضعية
اخلا�صة بالنادي الهاوي الطي ي�سريه حاليا الديريكتوار.

الأع�ضاء �أكدوا على جتنب الإق�صاء

وكان هناك �إجماع لدى املجتمعني على �ضرورة تفادي �سيا�سة الإق�صاء
وفتح الباب �أمام جميع الأطراف القادرة على تقدمي الإ�ضافة الفعلية يف
اجلمعية العامة وتقدمي ال�سند الفعلي للفريق ،كما �أكد �أع�ضاء الديريكتوار
يف مناق�شتهم لهذا املو�ضوع على �ضرورة �أن تكون تركيبة اجلمعية العامة
القادمة للنادي الهاوي ممثلة لكل الأطراف التي يخول لها القانون �أن تكون
يف هذه الرتكيبة ،ويف هذا الإطار مت الت�أكيد على �ضرورة �أن تكون قائمة
الالعبني القدامى �شاملة لكل الأجيال ،على �أن ت�ضم الرتكيبة �أي�ضا �أع�ضاء
فاعلني من �أعيان الوالية ،ور�ؤ�ساء �سابقني وممثلني حتى عن الأن�صار يف
�إطار ما ي�سمح به القانون واللوائح املعمول بها.

التن�سيق يف نظام العمل مع ال�شركة املحور الثاين

ف�ضال عن الرتكيز الكبري يف هذا االجتماع على اخلطوط العري�ضة املبدئية
اخلا�صة باجلمعية العامة اخلا�صة بالنادي الهاوي وتركيبتها امل�ستقبلية،
فقد تطرق �أع�ضاء الديريكتوار �إىل نقطة �أخرى تتعلق بنظام العمل يف
ت�سيري الناديّ ،
ومت الت�أكيد على �ضرورة االحرتام املتبادل بني الهيئة امل�ؤقتة
التي ت�سري النادي الهاوي وجمل�س �إدارة ال�شركة الذي ير�أ�سه �أعراب يف �إطار
االحرتام املتبادل بني اجلهتني يف �إطار ال�صالحيات املخولة لكل جهة.

زغال�ش" :مواعيد و�إجراءات اجلمعية
العامة �ستحدد بعد نهاية احلجر"

يف حديث مع رئي�س "الديريكتوار" جابر زغال�ش حول فحوى االجتماع
الذي عقده مع الأع�ضاء و�أهم حماوره ،قال" :لقد ارت�أينا عقد هذا االجتماع
التن�سيقي والت�شاوري من �أجل احلديث ومناق�شة عدة موا�ضيع مطروحة
على الطاولة ،ومن �أهم املحاور اجلمعية العامة القادمة للنادي الهاوي التي
يبقى تنظيمها من �صالحيات الديريكتوار ،وهي اجلمعية التي ال ميكن �أن
نعقدها الآن ب�سبب احلجر املنزيل وقرار منع التجمعات ،وعليه فكل �شيء
يبقى م�ؤجال �إىل ما بعد �أن يرفع عنا اهلل الوباء وحتل الأمور ،وهذا االجتماع
بيننا جاء لو�ضع اخلطوط العري�ضة والأولية حول املو�ضوع وكل �شيء يتعلق
باملواعيد والإجراءات �سيحدد يف وقت الحق بعد رفع احلجر".

"الديريكتوار �سي�ضمن ت�شكيل
الرتكيبة بكل احرتافية"

ك�شف جابر زغال�ش يف ت�صريحاته للهدّ اف ،ب�أن الديريكتوار �سيتبع الطرق
القانونية بحذافريها وبكل احرتافية فيا يخ�ص �ضبط القائمة و�سري
اجلمعية العامة القادمة ،حيث قال" :هناك قوانني ولوائح معمول بها يف
قانون اجلمعيات الريا�ضية ،وهو الإطار الذي �سن�سري وفقه مع مرافقة من
ال�سلطات املحلية والديجيا�س ،من �أجل �ضمان �سري الأمور يف �إطار �شفاف
وقانوين وهادئ وبكل احرتافية".

"لي�س لنا �أي خلفيات"

كما �أ�ضاف حمدثنا يف نف�س ال�سياق م�صرحا" :خالل هذا االجتماع� ،أكد
جميع �أع�ضاء الديريكتوار على �أنه البد من االحرتام التام للإطار القانوين
يف حتديد تركيبة اجلمعية العامة التي يجب �أن تكون يف م�ستوى وقيمة
نادي من حجم الوفاق ،كما �أكدوا على �ضرورة تفادي �سيا�سة الإق�صاء
واالبتعاد عن �أي خلفيات يف �ضبط قائمة اجلمعية العامة و�سري عملها".

"اتفقنا على �أن تكون اجلمعية القادمة قوية"

كما قال زغال�ش �أي�ضا حول ما دار من مناق�شة بني �أع�ضاء الديريكتوار يف
هذا االجتماع" :اتفقنا �أي�ضا يف هذا االجتماع على �أن تكون اجلمعية العامة
القادمة للنادي الهاوي قوية ويف م�ستوى عراقة النادي ،والنقطة الأخرى
التي �أكد عليها الأع�ضاء كثريا هي �أنه البد و�أن تكون تركيبتها ممثلة
فعال لكل الأطراف التي يحق لها التواجد يف قائمتها من العبني قدامى من
خمتلف الأجيال ،ر�ؤ�ساء �سابقني و�أع�ضاء حاليني والأن�صار ،يف �إطار قانوين
وا�ضح و�شفاف".

"الديريكتوار ملزم مبهام و�سن�ؤديها ب�أمانة"

ختم زغال�ش ت�صريحاته يف هذا املو�ضوع من خالل الت�أكيد على �أن
الديريكتوار له مهام يبقى ملزما بـ�أدائه يف �إطار �صالحياته التي يخولها لها
القانون ،وهو يعمل دائما حتت الإ�شراف املبا�شر لل�سلطات املحلية والهيئات
الو�صية ،كما �أكد زغال�ش ب�أن الظروف التي مير بها الوفاق يف الفرتة
احلالية ،تغني الفريق عن �أي �صراعات بني جميع الأطراف ،مبا فيها العالقة
بني الديريكتوار وجمل�س الإدارة ،الذي �أكد ب�أنها يجب �أن تكون مبنية على
�أ�سا�س االحرتام املتبادل والتعاون باعتبار �أن الهدف م�شرتك ،وهو اخلروج
بالوفاق �إىل بر الأمان و�سط الظروف ال�صعبة التي يتخبط فيها منذ ما قبل
بداية املو�سم احلايل.
خ .لعم�ش
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شباب قسنطينة

الإدارة ت�ستــدعـــي هــريــــدة وبـالــــغ لــفـ�ســـخ الــــعــقـد
علمت "الهداف" من م�صادرها املوثوقة ،ب�أن �إدارة النادي الريا�ضي الق�سنطيني
ا�ستدعت الثنائي �سفيان بالغ و�إ�سالم هريدة للقدوم �إىل مدينة ق�سنطينة بحر الأ�سبوع
اجلاري من �أجل التفاو�ض حول ف�سخ العقد ،بعد �أن رف�ض املدرب عبد القادر عمراين
تواجدهما �ضمن التعداد الذي �سري�شف عليه ،خا�صة و�أن التقني التلم�ساين يعرف
جيدا �إمكانات بالغ ،على اعتبار �أنه �سبق و�أن �أ�رشف على تدريبه يف فريق �شباب
بلوزداد ،فيما مل يقتنع ب�إح�صائيات هريدة ،الذي مل ي�شارك يف �أي مباراة ر�سمية.

الثنائي كان �ضمن قائمة امل�سرحني �شتاء

وما يتوجب الإ�شارة �إليه هو �أن الثنائي �سفيان بالغ و�إ�سالم هريدة كانا �ضمن
قائمة العنا�رص املعنية بالت�رسيح خالل فرتة التحويالت ال�شتوية املا�ضية ،لكنهما
رف�ضا املغادرة� ،إذ وافقا على مقرتح التدرب مع الرديف دون امل�شاركة ،على �أن
يغادرا �إىل �أحد الفرق االخرى.

بالغ وبوركاب �أي�ضا رف�ضا توقيع بروتوكول
تخفي�ض الراتب

وح�سب ذات امل�صادر ،ف�إن بالغ وبوركاب �أي�ضا �سارا على نف�س منوال هريدة
ورف�ضا التوقيع على بروتوكول تخفي�ض الراتب خالل فرتة توقف املناف�سة ،مثلما
�أكده القائد �سيد علي العمري للم�سريين بخ�صو�ص بالغ ،ال�سيما و�أن �إدارة ال�شباب
كلفته مبهمة التوا�صل مع العنا�رص التي مل حت�رض االجتماع يف �صورة بن عيادة
ح�سني و�إ�سالم �شحرور و�سفيان بالغ ،فيما توا�صلت الإدارة عرب الربيد الإلكرتوين مع
بوركاب املتواجد خارج �أر�ض الوطن ،حيث كان رده بعدم موافقته على املقرتح،
مثلما ك�شفه �أحد امل�سريين.

عمراين يريد تعدادا بـ  19العبا من الأكابر

وكما ك�شف لنا املدرب عمراين من قبل ،ف�إنه يف�ضل العمل مع  19العبا فقط
من �صنف الأكابر ،مع ترقية �أربعة �إىل خم�سة العبني من الرديف ،الأمر الذي جعله
يف�ضل ت�رسيح بع�ض العنا�رص التي يرى عدم اجلدوى من بقائها مع الت�شكيلة خالل
الفرتة املقبلة.

ليمان �سيغادر ال�شباب بعد �أربعة موا�سم

ويف ال�سياق ذاته ،ف�إن عدد امل�رسحني مر�شح لالرتفاع ،بعد �أن ت�أكد عدم رغبة
املدرب عمراين يف االحتفاظ باحلار�س ليمان مثلما ن�رشناه يف عدد �أم�س� ،إىل جانب

الثنائي بالغ وهريدة ،علما وان ليمان تقم�ص �ألوان ال�شباب لأربعة موا�سم كاملة،
ومل يخلق �أي م�شكلة ،بل العك�س متاما يعترب من العنا�رص الأكرث ان�ضباطا.

والعدد مر�شح لالرتفاع

ويف ال�سياق ذاته ،فقد ك�شفت م�صادرنا ب�أن عدد امل�رسحني مر�شح لالرتفاع،
وقد ي�صل �إىل خم�سة العبني على الأقل� ،إذ �سيتم الف�صل يف املو�ضوع من طرف
املدرب عبد القادر عمراين ،على اعتبار �أنه امل�س�ؤول الأول عن اجلانب الفني ،وميلك
معلومات عن جميع الالعبني احلاليني وحتى �إح�صائياتهم.

جموج:
"ا�ستدعينا بالغ وهريدة لف�سخ العقد"

كان للهداف حديث مع املدير الريا�ضي ن�رص الدين جموج يف هذا املو�ضوع،
حيث قال" :حتدثت مع مناجري كل من بالغ وهريدة و�رضبت لهما موعدا للقدوم �إىل
ق�سنطينة من �أجل التفاو�ض حول ف�سخ العقد ،يف انتظار املرور �إىل �أمور �أخرى ،حيث
نعي�ش فرتة �صهبة ونتمنى فقط زوال هذا الوباء عفانا اهلل و�إياكم منه حتى يت�سنى
حمزة�.س
				
لنا ترك ب�صمتنا".

بسبب ارتباطات مهنية...

ناوري غاب عن جل�سة املنازعات والنطق باحلكم الأ�سبوع املقبل
غاب �أم�س رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة �شباب ق�سنطينة ناوري ال�سعيد
عن جل�سة جلنة املنازعات يف ق�ضية احلار�س مزيان� ،إذ اكتفى ب�إر�سال
وثيقة ت�ؤكد عدم قدرته على احل�ضور ب�سبب ارتباطاته املهنية على
م�ستوى �رشكة الآبار ،وقد عو�ضه جمددا حمامي الفريق� ،إىل جانب
املدير العام ر�شيد رجراج.

مزيان رف�ض احلل الودي

وح�سب م�صادرنا من داخل اجلل�سة ،قام �أع�ضاء جلنة املنازعات
باقرتاح احلل الودي على احلار�س مزيان ،من خالل العمل على تخفي�ض
املطالب ،وقد كان رد احلار�س الأ�سبق ل�شباب بلوزداد ب�أن احلل الودي
مت يوم  21جانفي ،ويق�صد توقيع وثيقة ف�سخ العقد عن طريق بروتوكول
اتفاق بني الطرفني.

ومت�سك مبطالبه ال�سابقة

وك�شفت م�صادرنا من داخل جل�سة �أم�س ،ب�أن مزيان خالل مداخلته
مت�سك بنف�س املطالب ال�سابقة و�أ�رص على احل�صول على قيمة �أكرب من
 4ماليري �سنتيم ،بعدما كان يطالب يف بادئ الأمر مبنحه  2.285مليار
�سنتيم قبل تاريخ  28فيفري ،وهو ما ميثل م�ستحقاته كاملة ،ومن دون
التنازل على �أي �سنتيم ،لكن عدم التزام �إدارة ال�شباب باالتفاقية املوقعة
من قبل ،جعل احلار�س الأ�سبق ل�شباب بلوزداد ي�ضاعف من مطالبه،
التي جدد مت�سكه بها �أمام �أع�ضاء جلنة املنازعات.

الإدارة حتدثت عن منحه  3رواتب،
لكن...

ويف ال�سياق ذاته ،فقد �أكد �أم�س حمامي
الفريق الذي ح�رض �إىل جلنة املنازعات،
ب�أن امل�سريين قاموا ب�ضخ ثالث رواتب
�شهرية يف ر�صيد احلار�س مزيان واملقدرة
ب  315مليون �سنتيم ،مثلما �أكدته
بع�ض امل�صادر ،يف خطوة �أرادت من
خاللها التعامل مع الالعب مببد�أ املعاملة
باملثل مع بقية الالعبني ،رغم �أن احلار�س
مزيان ف�سخ عقده ،وهو ما يطرح �أكرث من
عالمة ا�ستفهام.

رجراج قدم بع�ض الدفوعات
القانونية ولكن...

وبدوره املدير العام ر�شيد رجراج كان له تدخل خالل
اجلل�سة �أبدى خالله عدم قلقه من هذه الق�ضية ،وقدم بع�ض الدفوعات
القانوينة ،رغم انه وقع من قبل وثيقة ف�سخ العقد ،كما �أن رجراج �أكد
ملقربيه ،ب�أن احلار�س مزيان لن يتح�صل على القيمة املالية التي يطالب

بها ،يف ظل وجود بع�ض الأمور التي ال ميكن احلديث عنها ،و�سيحاول
ا�ستعمالها على م�ستوى املحكمة الريا�ضية الدولية بلوزان،
ال�سيما و�أن امل�سريين يفكرون من الآن يف التوجه �إىل
"التا�س" يف حال خ�سارة الق�ضية واحلكم ملزيان
باحل�صول على املبلغ كلية.

النطق باحلكم الأ�سبوع
املقبل

وبعد �أن جرت اجلل�سة �أم�س ب�شكل عادي
ويف غياب رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
�شباب ق�سنطينة ،ف�إنه �سيتم النطق باحلكم
يف هذه الق�ضية نهاية الأ�سبوع املقبل،
وي�أمل "ال�سنافر" �أن يتفادى فريقهم عقوبة
املنع من اال�ستقدامات يف حال خ�سارة الق�ضية
ووجوب تعوي�ض احلار�س مزيان بقيمة مالية
تفوق  4ماليري �سنتيم ،رغم �أن �إدارة ال�شباب عازمة
على الطعن يف الق�ضية يف حال خ�سارتها ،والتوجه �إىل
املحكمة الريا�ضية اجلزائرية يف �أول خطوة ،قبل االنتقال �إىل املحكمة
الدولية بلوزان ال�سوي�رسية ،وعي املراحل القانونية الواجب �إتباعها.

حمزة�.س

تردد"
�شحرور" :وافقت على تخفي�ض الراتب دون ّ
غبت عن االجتماع الأخري املنعقد بني
امل�سريين والالعبني ،هل لك �أن تو�ضح لنا
ال�سبب؟

�صحيح غبت ب�سبب معاناتي نوعا ما من احلمى،

حيث ات�صلت بامل�سريين و�أخربتهم بو�ضعيتي
ال�صحية ،وقد تفهموا الأمر وطلبوا مني عدم التنقل
واليوم حالتي حت�سنت كثريا و�أنا بخري.

وكيف كانت ردة فعلك بخ�صو�ص ق�ضية
تخفي�ض الراتب �إىل  35باملئة
خالل فرتة "كورونا"؟

لقد حتدث مع القائد العمري يف املو�ضوع،
وقلت له ب�أن ر�أيي من ر�أيي اجلماعة ومل �أتردد
ولو للحظة يف املوافقة على قرار تخفي�ض الراتب،
وهذا �أقل �شيء ميكن القيام به ،وال ميكننا احل�صول
على الراتب كله ونحن نتدرب بعيدا عن مدينة
اجل�سور املعلقة ،وكنت �أمتنى التواجد مع زمالئي
يف االجتماع للتوقيع مبا�رشة و�إنهاء هذه الق�ضية
ب�شكل نهائي.

نفهم من كالمك ب�أنك توا�صل التدرب
على انفراد �أم ماذا؟

نفهم من كالمك ب�أنك مع قرار �إكمال
املو�سم �أم ماذا؟

بطبيعة احلال� ،أنا من بني م�ؤيدي قرار �إكمال
املو�سم ،وهذا حتى يتم منح لكل ذي حق حقه،
ومن غري املعقول الإعالن عن مو�سم �أبي�ض قبل
نهايته بثمان جوالت ،ونحن تعبنا كثريا ،و�أكرث
من ذلك ،ف�إن كل البطوالت العاملية قررت �إنهاء
املو�سم ،بتو�صيات من االحتاد الدويل ،رغم �أننا
�سنجد �صعوبات كبرية.
عن �أي �صعوبات تتحدث؟

بطبيعة احلال ،ال ميكننا التوقف ب�شكل نهائي ،ال
تن�سوا ب�أن فرتة التوقف قد طالت ونحن نعي�ش ال�شهر
الرابع دون تدريبات جماعية ،بفعل انت�شار وباء
كورونا عفانا اهلل و�إياكم منه ،ونتمنى فقط �أرن
يزول هنا هذا الفريو�س اللعني يف �أقرب وقت ممكن،
حتى ن�ستطيع العودة �إىل املناف�سة ،لقد �سئمنا من
الو�ضع احلايل وتكرار نف�س ال�سيناريو يوميا.

�سنواجه �صعوبات من الناحية البدنية� ،إال �إذا
حت�صلنا على فرتة معينة ت�ضمن لنا �أح�سن حت�ضري،
خا�صة و�أننا دون مناف�سة ر�سمية لقرابة �أربعة �أ�شهر،
وال ندر بعد موعد العودة ،وهو ما �سيجعلنا نعاين
نوعا ما ،و�سنكون عر�ضة للإ�صابات الع�ضلية،
ال�سيما العنا�رص غري املن�ضبطة ،والتي ال تتدرب
بانتظام ،وميكنكم الوقوف على ذلك من خالل ن�سق
بع�ض البطوالت التي ا�ست�أنفت يف الفرتة املا�ضية.

من خالل �إلقاء نظرة على الو�ضع ال�صحي
الذي تعي�شه البالد ،خا�صة بعد االرتفاع
املتوا�صل لعدد امل�صابني فاليوم على �سبيا
املثال و�صلنا �إىل �أكرب ح�صيلة من خالل
ت�سجيل � 463إ�صابة جديدة وهو رقم كبري،
تقول يف قرارة نف�سك ب�أن الأمر �صعبا ،لكن
عندما ترى ت�رصيحات م�س�ؤويل االحتادية
ورغبتهم يف �إكمال املو�سم هناك ب�صي�ص
من الأمل ،ونتمنى فقط ات�ضاح الر�ؤية يف
�أقرب وقت ممكن.

�أود يف اخلتام �شكر جموج ورجراج على ثقتهما
يف ،واقرتاحهما علي فكرة البقاء ،كما �أن احتفاظهم
بركائز الت�شكيلة �سيعود بالفائدة على ال�شباب ،كما
�أوجه ر�سالة لل�شعب اجلزائري ب�رضورة االلتزام
باحلجر ال�صحي ،خا�صة و�أنني �أالحظ بع�ض التهاون
يف الفرتة الأخرية ،ما ت�سبب يف توا�صل انت�شار هذا
الفريو�س ،لأنه كلما قللنا حتركاتنا والتزمنا ب�رشوط
الوقاية وقواعد التباعد االجتماعي كلما اقرتبنا من
الق�ضاء على الوباء بحول اهلل.

وهل �أنت متفائل ب�إمكانية ا�ستئناف
املناف�سة؟

هل من كلمة �أخرية؟

حمزة�.س

جل�سة املفاو�ضات
مع الطاقم امل�ساعد
لعمراين غدا
برجمت �إدارة
النادي الريا�ضي
الق�سنطيني جل�سة
املفاو�ضات غدا مع
�أع�ضاء الطاقم الفني
امل�ساعد للمدرب
عبد القادر عمراين،
حيث ف�ضل الثنائي
جموج ورجراج
برجمة هذه اجلل�سة
غدا ،على اعتبار
�أن املدير العام كان
متواجدا يوم �أم�س يف
اجلزائر العا�صمة من
�أجل ح�ضور جل�سة
احلار�س مزيان.

عمراين طلب من
جموج ورجراج
الإ�سراع يف �إمتام
العملية

وح�سب املعلومات
التي بحوزتنا ،ف�إن
املدرب عمراين
طلب من جموج
ورجراج الإ�سراع يف
عملية املفاو�ضات
مع �أع�ضاء طاقمه
الفني امل�ساعد ،حتى
يت�سنى له عقد بع�ض
االجتماعات اخلا�صة
ب�ضبط طريقة العمل
خالل الفرتة املقبلة،
وهو ما تفهمه ثنائي
الإدارة.

املفاو�ضات مع
بوجنان عرب
الهاتف فقط

ويف ال�سياق ذاته،
ف�إن املفاو�ضات مع
املح�ضر البدين كمال
بوجنان �ستكون
عرب الهاتف ،على
اعتبار �أنه يتواجد
يف �إ�سبانيا وال ميكنه
القدوم �إىل مدينة
اجل�سور املعلقة ب�سبب
غلق املطارات وعدم
وجود رحالت قادمة
من بالد الأندل�س
�إىل اجلزائر ،وهو
ما �سيجرب ثنائي
الإدارة على التوا�صل
مع املح�ضر البدين
الأ�سبق للدفاع
اجلديدي عرب
الهاتف.
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مولودية وهران

بن ميمـــون يــ�ؤكد تلقيـــه عر�ضــا لرئا�ســـة جملـــ�س الإدارة

الإدارة مل
تبا�شر �إجراءات
الت�سوية الودية
مع ليتيم

رغم تلقيها لإعذار
نهاية الأ�سبوع
الفارط من احلار�س
ليتيم� ،إال �أن �إدارة
مولودية وهران مل
تبا�شر بعد �إجراءات
الت�سوية الودية
مع حار�سها ،وذلك
�إدراكا من م�سريي
النادي برف�ض ليتيم
م�سبقا �أي حل ودي
و�إ�شرتاطه احل�صول
على م�ستحقاته املالية
كاملة ،خا�صة و�أن
حار�س دفاع تاجنانت
�سابقا يتواجد يف نهاية
عقده مع "احلمراوة".

احلل الودي
ي�سقط يف املاء يف
ق�ضية �شويطر

مثلما �سبق و�أن �أ�رشنا �إليه يف عدد �سابق� ،أكد
امل�ساهم يف ال�رشكة الريا�ضية ذات الأ�سهم ملولودية
وهران احلبيب بن ميمون تلقيه عر�ضا من بع�ض
امل�ساهمني لتويل من�صب رئي�س جمل�س الإدارة
مبنا�سبة �أ�شغال اجلمعية الإ�ستثنائية املقبلة .ومل
ميانع الالعب ال�سابق للمولودية الفكرة م�شرتطا �أن
يلقى �إجماع كل امل�ساهمني .علما �أن بن ميمون من بني
امل�ساهمني القالئل الذين لي�ست لهم �صورة �سيئة عند
الأن�صار.

حتى الإدارة احلالية ت�ؤيد تعيينه

من جهتها الإدارة احلالية ملولودية وهران
بقيادة املدير العام �رشيف الوزاين ،ت�ؤيد �إقرتاح
و�ضع الثقة يف احلبيب بن ميمون ليكون على ر�أ�س
جمل�س الإدارة ،لأن ذلك �سي�سهل كثريا من مهمة

الإدارة يف موا�صلة عملها ،يف ظل العالقة اجليدة
التي تربط بن ميمون واملدير العام �رشيف الوزاين
وكل امل�سريين يف الإدارة.

ميمون مرتدد وي�صر على الإجماع

ورغم �أن بن ميمون رحب ب�إقرتاح تعيينه على
ر�أ�س جمل�س الإدارة ،لكنه يبقى مرتددا يف ظل
حر�صه على �أن تكون تزكيته ب�إجماع كل امل�ساهمني
وذلك لتفادي الدخول بعدها يف �رصاعات قد ال
تخدمه ال هو وال حتى املولودية ،مثلما �سبق �أن
حدث مع العديد مع الر�ؤ�ساء ال�سابقني.

بن ميمون�" :أنتظر قرار كل
امل�ساهمني ملنح املوافقة"

و�رصح بن ميمون لـ "الهداف" قائال�" :أ�ؤكد لكم

حتى ولو كانت م�ؤقتة وقال" :م�صلحة املولودية
جتربين على قبول املهمة خا�صة يف ظل الظرف
الإ�ستثنائي الذي يعي�شه النادي وحالة الفراغ
الإداري ،و�أكد لكم ب�أنني م�ستعد لأي من�صب حتى لو
كان م�ؤقتا من �أجل امل�صلحة العامة".

ب�أن بع�ض امل�ساهمني يف ال�رشكة �إقرتحوا علي
تويل من�صب رئي�س جمل�س الإدارة مبنا�سبة �أ�شغال
اجلمعية الإ�ستثنائية التي �ستعقد يف الأيام القليلة
املقبلة" .حلد الآن �أنا مرتدد يف قبول �إقرتاح بع�ض
امل�ساهمني والأكيد �أنني لن �أمنح املوافقة النهائية
�إال بع�ض ت�أييد كل امل�ساهمني ،لأنني �أريد �أن
�ألقى الإجماع و�أحر�ص على تفادي الدخول يف �أي
�رصاعات م�سبقة مع �أي م�ساهم".

""�س�أمنح الإدارة احلالية
الورقة البي�ضاء"

""امل�صلحة العامة
جتربين على قبول املهمة
يف هذا الظرف الإ�ستثنائي"

ويف ختام حديثه �أكد احلبيب بن ميمون بنه ويف
حال تعيينه على ر�أ�س جمل�س الإدارة �سيمنح الإدارة
احلالية الورقة البي�ضاء قال" :يف حال تويل من�صب
رئي�س جمل�س الإدارة �س�أمنح الورقة البي�ضاء للإدارة
احلالية بقيادة املدير العام �رشيف الوزاين ،وذلك
�إعرتافا بالعمل الكبري الذي قامت به رغم امل�شاكل
ب�-سفيان
والعراقيل والأزمة".

املناجري ال�سابق "للحمراوة" �أو�ضح ب�أن الظرف
الذي تعي�شه املولودية يجربه على قبول �أي مهمة

تر�سيم ع�ضوية بن عمر يف ال�شركة
�ضمن �أ�شغال اجلمعية الإ�ستثنائية

بخالف نقطتي تعيني رئي�س وجمل�س �إدارة جديدين
وفقا لتعليمات جلنة مراقبة الت�سيري املايل والإداري
للأندية للفاف  ،من املنتظر �أن يت�ضمن جدول �أ�شغال
اجلمعية الإ�ستثنائية التي �ستعقد خالل الأيام
القليلة املقبلة ،نقطة ثالثة تتمثل يف تر�سيم ع�ضوية
بن عمر �سفيان كم�ساهم جديد يف ال�شركة الريا�ضية
ذات الأ�سهم ملولودية وهران .جتدر الإ�شارة ب�أن بن
عمر �سفيان كان قد �إ�شرتى يف ال�صائفة املا�ضية �أ�سهم
امل�ساهمني بن �شني ال�شارف والعربي عبد الإله ،وذلك
مبوجب حم�ضر ر�سمي موثق بني جميع الأطراف،
لكن كان لزاما على رئي�س وداد م�ستغامن �سابقا املرور
على اجلمعية العامة للم�ساهمني لرت�سيم ع�ضويته يف
ال�شركة الريا�ضية.

ويف �سياق مت�صل
بق�ضايا جلنة
املنازعات� ،سقط احلل
الودي يف ق�ضية املهاجم
�شويطر يف املاء يف ظل
�إ�صرار الالعب ووكيل
�أعماله على احل�صول
على قيمة حكم جلنة
املنازعات كاملة ودفعة
واحدة ،يف وقت كانت
ت�أمل فيه �إدارة املدير
العام �شريف الوزاين يف
�أن يكون الت�سديد �إما
على دفعات �أو بتنازل
الالعب عن قيمة من
املال.

نحو التقدم
بطعن لدى
"التا�س" هذا
الأ�سبوع

ت�شري كل املعطيات
ب�أن �إدارة مولودية
وهران يتتقدم بطعن
على م�ستوى التا�س يف
ق�ضية املهاجم �شويطر
خالل هذا الأ�سبوع،
وذلك تزامنا مع �إقرتاب
�إنتهاء مهلة الطعون
واملحددة بثالث
�أ�سابيع ،يف خطوة
من �إدارة املولودية
على الأقل للتخفيف
من القيمة املالية
حلكم جلنة املنازعات
واملقدرة بحوايل 550
مليون �سنتيم.

مطرانـــــي" :لـــــم ولـــــن �أخـــون املولوديــــة وم�ستـعــــد للبقــــاء"

فتح املهاجم مطرانب زوبري قلبه للهداف عندما حتدث عن
و�ضعيته وم�ستقبله مع مولودية وهران يف ظل العرو�ض
التي و�صلته م�ؤخرا .مهاجم "احلمراوة" نفى تفاو�ضه
مع �أي ناد �أو تفكريه يف اللجوء للجنة املنازعات،
مبديا �إ�ستعداده لت�رشيف عقده مع املولودية
حتى نهايته يف حال مراجعة الإدارة لأجرته
ال�شهرية.

"الدعوة �سماطت يف ظل
�إ�ستمرار احلجر ال�صحي"

ويف م�ستهل حديثه �أكد مطراين ب�أن
الالعبني باتوا ي�شعرون مبلل كبري يف
ظل �إ�ستمرار �إبتعادهم عن التدريبات
لل�شهر الرابع على التوايل وقال" :حتى
�أكون �رصيحا معك الدعوة �سماطت ونحن
كالعبني �أ�صبحنا ن�شعر بحالة كبرية
من امللل ،يف ظل �إ�ستمرار احلجر ال�صحي
و�إبتعادنا عن التدريبات اجلماعية لأربع
�أ�شهر ،مع العلم ب�أن التدريبات الفردية ال تفي
بالغر�ض".

"�إ�شتقنا لأجواء املناف�سة"

مهاجم املولودية �أكد �إ�شتياقه لأجواء املناف�سة الر�سمية متمنيا العودة
�إليها يف �أ�رسع وقت وقال�" :صحيح �أن الأمور تبقى غام�ضة بخ�صو�ص م�ستقبل
البطولة يف ظل �إرتفاع امل�صابني بالوباء� ،إال �أننا نتمنى العودة ويف �أقرب وقت �إىل
�أجواء املناف�سة الر�سمية لأننا �إ�شتقنا �إليها كثريا ،بحكم �أننا كالعبني لي�س لنا عن
املباريات والتدريبات".

""مراعاة �سالمة الأ�شخا�ص
ت�أتي قبل التفكري يف �أي بطولة"

املهاجم ال�سابق لأوملبي املدية �أ�رص على �رضورة مراعاة �سالمة الأ�شخا�ص
قبل �إتخاذ �أي قرار بخ�صو�ص م�ستقبل البطولة وقال يف هذا ال�سياق" :قبل �إتخاذ
�أي قرار بخ�صو�ص م�ستقبل البطولة يجب مراعاة �سالمة الأ�شخا�ص ،لأن الت�رسع

قد يكون مبثابة مغامرة يف ظل الو�ضع ال�صحي اخلطري ال�سائد يف
البالد".

"تلقيت عدة عرو�ض حملية
و�أجنبية"

بعدها حتدث مطراين عن العرو�ض التي
و�صلته م�ؤخرا عندما قال" :لقد تلقيت
م�ؤخرا وعن طريق وكيل �أعمايل العديد من
العرو�ض �سواء من �أندية حملية على غرار
مولودية العا�صمة و�شباب بلوزداد� ،أو
حتى من �أندية �أجنبية يف �صورة النادي
ال�صفاق�سي التون�سي و�إهتمام من �أحد
النوادي امل�رصية".

"مل ولن �أتفاو�ض مع �أي
فريق لأنني مرتبط بعقد"

ونفى مهاجم �شبيبة تيارت �سابقا ب�أن يكون
تفاو�ض مع �أي ناد �إحرتاما للعقد الذي يربطه
باملولودية وقال يف هذا ال�سياق" :هناك من حتدث
عن جلو�سي �إىل طاولة املفاو�ضات مع املدير الريا�ضي
ل�شباب بلوزداد قري�شي ،لذا �أ�ؤكد لكم ب�أنني مل ولن �أتفاو�ض مع
�أي ناد �إحرتاما للعقد الإداري الذي يربطني باملولودية واملعنوي الذي
يربطني باحلمراوة".

"م�ستقبلي بيد الإدارة ووكيل �أعمايل"

ويف رده عن �س�ؤال يتعلق مب�ستقبله ،و�ضع مطراين الكرة يف مرمى الإدارة ووكيل
�أعماله وقال" :كل ما ميكنني �أن �أو�ضحه بخ�صو�ص م�ستقبلي هو �أن الكرة يف مرمى
الإدارة بحكم �أنني مرتبط بعقد �إىل غاية  ،2021وكذا وكيل �أعمايل والذي فو�ضته يف
كل �شيء ومنحته الورقة البي�ضاء حتى �أبقى بعيدا عن مثل هذه الأمور التي تفقد
الرتكيز".

"م�ستعد للبقاء وكل ما �أمتناه هو مراجعة �أجرتي"

وبخ�صو�ص موقفه من �إكمال م�سريته مع املولودية �إىل غاية نهاية عقده ،قال

�صاحب الثالثة �أهداف مع املولودية هذا املو�سم" :م�ستعد للبقاء وت�رشيف عقدي
�إىل غاية نهايته لكن لدي مطلب واحد فقط هو مراجعة �أجرتي ال�شهرية والتي تبقى
زهيدة جدا مقارنة ببع�ض الالعبني ،مع العلم ب�أن �رشيف الوزاين كان قد وعدين
بذلك عند توقيعي يف ال�صائفة املا�ضية".

"�أعتقد �أنه ال �أحد �سيعار�ض
�إحرتايف �إذا كتب املكتوب"

مطراين متنى ب�أال يتم معار�ضة �إحرتافه وذلك يف حال تر�سيم �صفقة �إنتقاله لأحد
الأندية الأجنبية عندما قال�" :أعتقد �أنه ال يوجد �أي �شخ�ص �سيعار�ض �إحرتايف �إذا كتب
املكتوب ،لأن ذلك �سيكون �أوال �رشفا ملولودية وهران و�سيعود بالفائدة على النادي،
كما �أنه �سريفع من �سقف طموحاتي يف وقت �أبقى �أحلم فيه باملنتخب الوطني".

"لن �أخون املولودية ولن �أجل�أ للجنة املنازعات"

و�أبى مهاجم "لوام" �سابقا �إال �أن يتوقف عند نقطة مهمة تتعلق بلجوئه للجنة
املنازعات مثلما حتدث البع�ض وقال يف هذا ال�سياق�" :أ�ؤكد لكم ب�أنني مل ولن �أخون
املولودية ولن �أجل�أ للجنة املنازعات ،فالفريق الذي �صنع يل �إ�سما و�أع�شقه حتى النخاع
لن �أت�سبب له يف �أي م�شكل ،لذا فكل ما يقال يف هذا ال�سياق ال �أ�سا�س له من ال�صحة".

""لو كنت �أفكر يف تقدمي �شكوى
ملا خف�ضت �أجرتي منذ �أيام"

مطراين وا�صل حديثه عن هذه النقطة عندما قال" :لو كانت لدي �أي نية يف
التفكري حتى يف اللجوء للجنة املنازعات ،ملا قمت م�ؤخرا على تخفي�ض �أجوري
ال�شهرية بن�سبة  %50فلقد كنت يف موقف قوة كوين كنت �أدين ب�أكرث من �ستة �أجور
�شهرية ،لكن تعلقي باملولودية ومراعاتي لو�ضعية النادي جعلني �أخف�ض �أجرتي
بعيدا عن �أي تفكري يف م�صلحتي ال�شخ�صية".

"�أنا حمراوي يف الدم ومن يحاولون
ت�شويه �صورتي ربي يهديهم"

ويف ختام حديثه بدا مطراين مت�أثرا نوعا ما عندما قال" :هناك بع�ض من
يحاولون ت�شويه �صورتي ببع�ض املغالطات ونقول لهم ربي يهديكم ،و�أ�ؤكد لكم ب�أن
مطراين �إبن حي احلمري وحمراوي يف الدم ،وم�ستعد حتى للإعتزال يف املولودية
�رشيطة مراعاة الإدارة لو�ضعيته فقط".

ب�-سفيان
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شباب بلوزداد

مرباح" :دفعت ثمن الإ�صابة ونق�ص التح�ضريات و�أع ّول على العودة بقوة"
"اختياري ضمن األفضل في شمال إفريقيا يحفزني أكثر"

كيف هي يوميات مرباح مع توا�صل توقف البطولة؟

يومياتي عادية ،يف ظل احلجر ال�صحي وتوقف املناف�سة ،حيث �أبقى يف البيت
لفرتة طويلة و�أتدرب للحفاظ على لياقتي البدنية ..ال يوجد �شيء كثري نقوم به،
خا�صة و�أننا يف فرتة ال�صيف وال ندري كيف �سيكون م�صري البطولة� ،إما ب�إيقافها
نهائيا �أو ا�ستئنافها.

تتدربون على انفراد ،منذ قرابة � 4أ�شهر ،فكيف هي املعنويات؟

التوقف طال �أمده لكن لي�س باليد حيلة ،يجب �أن نوا�صل التدريبات على انفراد،
حت�سبا ال�ستئناف البطولة يف الأيام املقبلة� ،أحاول التدرب مع بع�ض احلرا�س
ال�شبان لكي اقدم لهم امل�ساعدة لأنني ال �أبخل عنهم ب�شيء ،وهذا يخلق نوعا من
الأجواء الرائعة يف التدريبات.
احلرا�س لديهم عادة تدريبات خا�صة ،رمبا قد يكونون الأكرث ت�أثرا
من هذا التوقف فما قولك؟

�صحيح احلرا�س يت�أثرون كثريا من هذا التوقف لأن حت�ضرياتهم لي�ست بدنية فقط
لكن لديهم عادة تدريبات خا�صة تتطلب تواجد مدرب على ر�أ�سهم ،لهذا �أتدرب مع
ر�شيد مدرب حرا�س تادمايت الذي يقوم معي بعمل رائع ،لكي �أحافظ على م�ستواي
ولياقتي البدنية و�صدقني �أتدرب يوميا بكل جدية ،وعلى �سبيل املثال ركنت للراحة
لثالثة �أيام بعد تدريبات �شاقة و�س�أعود �صبيحة الغد (يق�صد اليوم الثالثاء) للتدرب
من جديد وبنف�س الوترية واجلدية فال جمال للتهاون.

لقدم مت اختيارك �ضمن �أف�ضل الالعبني يف �شمال �إفريقيا �سنة
 2020من طرف �شركة "�إين�سات" وكنت احلار�س الوحيد من البطولة
الوطنية ،فما قولك؟

�رصاحة �سعدت كثريا بذلك ومل �أعلم �إال �صبيحة �أم�س ملا �أخربين �شقيقي و�صديق
يل ،يف البداية اعتقدت �أنه جمرد �سرب للآراء و�ضعته �صفحة ما يف و�سائل التوا�صل
الإجتماعي ،لكني قمت بالإطالع عليه يف موقع "الفاف" و�أدركت ب�أن الأمر جاد
للغاية وبطبيعة احلال ي�سعدين كثريا �أن �أكون يف قائمة �أح�سن الالعبني يف البطوالت
الثالث ب�شمال �إفريقيا ،ما �سيمنحني دفعا معنويا كبريا يف قادم الأيام.
رمبا هذا ما كان ينق�صك يف وقت تبحث عن عودة قوية يف املباريات
املقبلة؟

بطبيعة احلال مهم جدا يل ذلك يف هذه الظروف بالذات ،لكي �أوا�صل التح�ضريات
بجدية وادخل املباريات املقبلة بقوة ..رمبا هذا هو الدافع املعنوي الذي كان
ينق�صني بعد بداية مو�سم �صعبة للغاية وغري موفقة حلد ما ..اختياري �ضمن �أف�ضل
الالعبني يف �شمال �إفريقيا واحلار�س الوحيد من اجلزائر �سيحفزين� ،سواء يف باقي
مباريات البطولة �إذا مت ا�ستئنافها لأ�ساهم يف التتويج باللقب الذي ن�ستحقه وحتى
املو�سم املقبل.
باحلديث عن البداية ال�صعبة التي �سجلتها مع ال�شباب� ،أال تعتقد
�أن ال�ضغط قد يكون ال�سبب بعدما و�صفك الكثريون ب�أف�ضل حرا�س

البطولة يف وقت رمبا مل تت�أقلم ب�سرعة ،فماذا تقول؟

ال اتعقد من م�س�ألة ت�صنيفي من �أف�ضل احلرا�س يف البطولة ،و�أحيانا
ال �أعري اهتماما لذلك كما �أنني مل �أجد �صعوبة يف الت�أقلم ملا ان�ضممت
يف كثريا،
�إىل ال�شباب ،لكن الظروف التي مررت بها قبل ان�ضمامي �أثرت ّ
وبالرغم من �أنني بد�أت املو�سم بطريقة موفقة ،لكن كل �شيء انقلب مع
مرور الوقت.
رمبا اال�صابة التي تعر�ضت لها �أمام ال�شباب املو�سم املن�صرم ،كان لها
ت�أثري فيك؟

فعال تلك الإ�صابة التي تعر�ضت لها �أمام ال�شباب يف الك�أ�س ملا ا�صطدم
يف كثريا و�أبعدتني لفرتة طويلة عن املناف�سة ،فلما
بي �سومانا �أثرت ّ
ان�ضممت �إىل ال�شباب كان يلزمني على الأقل  20يوما �أو �أكرث من التدريبات
اخلا�صة من املح�رض البدين الذي ال �أرغب يف احلديث عنه ،لكن هذا مل
يحدث والأ�سو�أ �أن انتقايل �إىل ال�شباب من ن�رص ح�سني داي �أخذ وقتا طويال
وبالتايل كل �شيء �أثر يف التح�ضريات ودفعت ثمنه مع مرور اجلوالت ،وهذا
�سبب بدايتي املتعرثة يف �أول مو�سم الذي كنت �أرغب يف �أن يكون موفقا
لأبعد احلدود.

معنوياتك تبدو �أف�ضل بكثري فهل �أنت جاهز لرد الإعتبار لنف�سك؟

�أ�شعر ب�أنني �أف�ضل� ..أتدرب بجدية يوميا لكي �أحافظ على لياقتي البدنية
و�أعول على عودة قوية يف املباريات املقبلة� ،سواء يف املو�سم احلايل �أو
املقبل ،ولدي طموحات كبرية �أريد حتقيقها ،ما مير عرب الت�ألق مع �شباب
بلوزداد.

هل لك �أن تك�شف لنا طموحاتك امل�ستقبلية؟

�أول �شيء �أريد التتويج بلقب البطولة مع �شباب بلوزداد بعد املو�سم
الرائع الذي حققناه وت�صدرنا للرتتيب العام و�سوف نبذل ما يف و�سعنا
لكي ن�صل �إىل هذا الهدف� ،أما هديف الثاين فهو الإحرتاف يف �أوربا ،و�أما
الطموح الثالث والذي يبقى حلما بالن�سبة يل ،هو حمل قمي�ص املنتخب
الوطني الأول ،بعدما �سبق وحملت قمي�ص الفريق الوطني للمحليني ..الت�ألق
مع ال�شباب �سيكون بوابتي نحو املنتخب الوطني.

قلت �إنك تريد الإحرتاف يف �أوربا ،يعني �أنك ال تفكر يف اخلليج
بعدما راجت �أخبار حتدثت عن ذلك؟

عمري ال يتجاوز الـ � 25سنة وبالتايل ميكنني الإحرتاف يف �أوربا التي
تبقى الوجهة املف�ضلة يل� ،أعلم �أن قليال من يحرتف يف �أوربا من احلرا�س ،لكن
عزميتي على حتقيق هذه الغاية كبرية ويجب �أن �أت�ألق يف �شباب بلوزداد �إن �أردت
الإحرتاف يف �أوروبا و�إذا مل يتحقق يل هذا الأمر ف�إنني مرتاح يف ال�شباب وال
ينق�صني �شيء و�س�أوا�صل الت�ألق يف �صفوفه.

الالعبون ا�ستلموا راتبا �شهريا

�شرع الالعبون منذ �أيام يف �سحب راتب �شهر ماي الذي وعدتهم الإدارة ب�ضخه يف ح�ساباتهم البنكية ،بعدما تعطلت العملية بع�ض ال�شيء،
ب�سبب ت�أخر الالعبني يف التوقيع على "بروتكول" تخفي�ض الرواتب ال�شهرية �إىل  50باملائة .وقامت الإدارة ب�ضخ الرواتب االخرية ،بعد تطبيق
التخفي�ض ،يف ظل توقف املناف�سة الر�سمية ،علما انه مت ا�ستثناء �أ�صحاب الرواتب ال�ضعيفة من الالعبني �أو املوظفني املح�سوبني على الطاقم
الفني من التخفي�ض.

غمو�ض حول �صيغة راتب جوان

لكن الغمو�ض �سيكمن يف راتب �شهر جوان �إن كانت الإدارة �ست�سدده لالعبني ،مبا �أن املو�سم مل ينته ب�شكل ر�سمي والالعبون يتدربون على
انفراد �أم �أنها لن حتت�سبه مثلما يحدث عادة ملا تنتهي املناف�سة .ووجدت الإدارة نف�سها يف حرية من �أمرها كيف �ستتعامل مع املو�ضوع ،ولو �أن كل
امل�ؤ�شرات توحي ب�أنها �سوف ت�سدد  50باملائة ،طاملا املو�سم مل ينته ب�شكل ر�سمي ،يف انتظار ما �ست�سفر عنه الأمور بخ�صو�ص �شهر جويلية مبا �أن
احلجر ال�صحي اجلزئي �سينتهي يوم  13منه ،و�سط �أنباء عن متديده لفرتة �أخرى ب�سبب ارتفاع ح�صيلة امل�صابني بفريو�س كورونا.

كلمة �أخرية ...

�أعول على مو�سم كبري مع ال�شباب املو�سم املقبل وتعوي�ض ما فاتني ولهذا اح�رض
بكل بجدية وبكل ما �أتيح يل من و�سائل ،و�أ�رضب موعدا للجميع يف املباريات
املقبلة� ،سواء فيما تبقي من املو�سم اجلاري �أو املو�سم اجلديد.

فريد ع

دكيما�ش" :اختيار مرباح مع مواهب �شمال
�إفريقيا مهم له وللفريق"

حتدث خالد دكيما�ش مدرب حرا�س
�شباب بلوزداد عن اختيار قايا مرباح
�ضمن �أف�ضل الالعبني ،يف بطوالت
�شمال �إفريقيا من طرف �شركة �إين�سات
لتحليل �أداء الالعبني واعتربه حدثا
مهما للغاية لالعب .و�أ�ضاف " :لقد
تابعت خرب اختيار مرباح من �أف�ضل
الالعبني يف �شمال �إفريقيا مع �سبعة
العبني جزائريني� ..إنه الالعب
الوحيد من �شباب بلوزداد واحلار�س
الوحيد يف بطولتنا وهذا مهم للغاية
للفريق ب�شكل عام وله ،لكي يوا�صل
العمل بجدية ولقد �سعدت كثريا
من �أجله وقمت بتهنئته ،فهو حار�س
ميتلك �إمكانات فنية وبدنية رائعة ".

"يريد الإحرتاف يف �أوربا
واختياره �سيحفزه"

و�أكد دكيما�ش �أن مرباح كان يف حاجة
�إىل دفع معنوي بعد الأوقات ال�صعبة
التي مر بها ،واختياره مع الالعبني
الأف�ضل يف �شمال �إفريقيا ،هو ما كان
ينق�صه لكي ي�ستعيد الثقة يف نف�سه
من جديد ويحقق طموحاته التي ي�صبو �إليها .وقال يف هذا ال�صدد" :مرباح
كان يف حاجة ما�سة �إىل دفع معنوي يف وقت يريد ا�ستعادة مكانته من جديد
وتعوي�ض ما فاته ،و�أعتقد �أن اختياره �ضمن �أف�ضل الالعبني يف �شمال �إفريقيا،
جاء يف توقيت مهم للغاية لكي يحفزه على العمل �أكرث ،خا�صة وانه �أخربين
ب�أنه يريد الإحرتاف يف �أوربا وبالتايل هذا هو الوقت املالئم لكي يحقق
طموحه وتكون �سابقة من نوعها من خالل احرتاف حار�س من اجلزائر يف �أوربا
حتول حرا�س من اجلزائر اىل �أوربا و�أمتنى له حتقيق حلمه".
لأننا ال ن�شاهد ّ

اتحاد بسكرة

ب�سكـــــرة تغــــــرق واجلميـــــــع يتفــــــرج
يعي�ش احتاد ب�سكرة �أحلك �أيامه يف الآونة
الأخرية ،ب�سبب الأزمة املالية وامل�شاكل الكثرية
تفرج
التي تتهاطل عليه من كل اجلوانب ،و�سط ّ
اجلميع ،يف الوقت الذي كان اجلميع مُيني
النف�س �أن ُيحقق الفريق �أف�ضل ما ميكن حتقيقه
هذا املو�سم ،وينتظر حمبو الفريق حترك الإدارة
�أو ال�سلطات املحلية ،لإنقاذ ما ميكن انقاذه.

بن عي�سى انقلبت عليه الأمور

كان الرئي�س بن عي�سى يف �أف�ضل �أحواله
يف وقت �سابق ،خا�ص ًة بعد حتقيقه ال�صعود
�إىل املحرتف الأول املو�سم املا�ضي ،ولكن كل
�شيء انقلب ر�أ�س ًا على عقب ،بعدما وجد الأمر
خمتلفا للغاية هذا املو�سم ،يف ظل الأزمة
املالية اخلانقة التي ُيعاين منها الفريق ،وحتى
بع�ض الأطراف التي كانت قريبة جداً منه ،مل
تعد اليوم كذلك وهو الذي بات يرف�ض الرد
على مكاملات الالعبني ،مبا �أنه يعرف �أنهم

�س ُيطالبون ب�أموالهم العالقة.

م�شكلتا لكناوي و"�سي�سي"
و�ضعتا الإدارة يف م�أزق

وما ي�ضع الإدارة يف م�أزق هو �أن املدرب
لكناوي والالعب املايل �سي�سي �سي�أخذان مبلغا
هاما فالأول ُيدين مببلغ قارب املليار �سنتيم
�أما الالعب الذي ا�شتكى بالفريق �إىل "الفيفا"
فيطالب بكافة �أمواله التي قاربت الـ  520مليون
�سنتيم مبا �أنه ُيدين بثمانية �أ�شهر و�أجرته
ال�شهرية كانت قبل  2020بـ � 4آالف �أورو ثم بـ 3
�آالف �أورو منذ �شهر جانفي.

الديون ُتثقل كاهل الفريق

�ستكون بداية املو�سم املقبل �صعبة للغاية
بالن�سبة للفريق الب�سكري ،ب�سبب الديون التي
ُتثقل كاهله ،خا�ص ًة و�أن الالعبني ُيدينون
ب�أجور كثرية بني ثمانية للجدد وع�رشة

للقدامى ،وما يزيد من �صعوبة الو�ضع ،تراجع
"�سوناطراك" عن متويل الفريق ،وهو ما
�سيجعل الرئي�س بن عي�سى �أمام االمر الواقع.

املو�سم الأبي�ض �س ُيخرج
الإدارة من عنق الزجاجة

ت�أمل �إدارة الفريق الب�سكري �أن يتم الإعالن
عن مو�سم �أبي�ض يف قادم الأيام ،وهو الأمر
الوحيد الذي �س ُيخرجها من عنق الزجاجة،
طاملا �أن الإدارة يف حال �إلغاء املو�سم ،لن
تدفع �أموال الالعبني منذ توقف املناف�سة
الر�سمية ،مبا �أنهم مل يلعبوا ،يف وقت �أن الأمور
يف الوقت الراهن ورغم ت�أكيد املكتب الفيدرايل
على �أن البطولة �س ُت�ست�أنف ت�سري �إىل العك�س،
خا�ص ًة يف ظل تف�شي وباء كورونا والأزمة
املالية اخلانقة التي ُتعاين منها العديد من
الأندية.

ناتوري ف
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اتحاد العاصمة

"�سريبور" ت�سدد م�ستحقات �إيبارا وجت ّنب الإحتاد عقوبات قا�سية
علمت " الهداف" من م�صادرها
املقربة �أن �إدارة �إحتاد العا�صمة
�أنهت ر�سميا �أم�س ق�ضية املهاجم
الكونغويل "برين�س �إيبارا" الذي
كان قد تقدم ب�شكوى لدى
االحتادية الدولية لكرة القدم
من �أجل ت�سوية م�ستحقاته املالية
العالقة ،و�سارعت �إدارة الإحتاد
يف �ضخ الأموال يف ح�ساب الالعب
قبل انتهاء الأجال التي منحتها
"الفيفا" لها يف ال�ساد�س من �شهر
جويلية� ،أي �أم�س ،بهذا تكون
قد �أغلقت امللف نهائيا وجنبت
النادي عقوبات قا�سية كانت
�ست�صدر يف حقه وهي احلرمان
من اال�ستقدامات وخ�صم النقاط
من املو�سم اجلديد.

الكونغويل ا�ستفاد من
� 200ألف �أورو
وح�سبما علمناه ف�إن املبلغ الذي
قامت "�سريبور" بتحويله �صبيحة
�أم�س �إىل احل�ساب البنكي اخلا�ص
بـ " �إيبارا" يبلغ � 200ألف �أورو،
ما ي�ؤكد �أن الإحتاد كان �سيكون
يف ورطة حقيقية مع "الفيفا"

يف حال عجز عن ت�سديد هذا
املبلغ ،والأكيد �أن " �إيبارا" يبقى
من �أ�سو�أ ال�صفقات التي �أبرمتها
الإدارة ال�سابقة مبا �أنه مل يقدم
الكثري من الناحية الريا�ضية ،ثم
رحل جمانا �إىل نادي "بري�شوت"
البلجيكي قبل ح�صوله على كل
�أمواله عن طريق "الفيفا".

"ال�سياربي" تريد
خطف ر�ضواين

تغريتاملعطياتبخ�صو�صالظهري
الأمين احلايل لوفاق �سطيف
�سعدي ر�ضواين ،الذي كان ي�سري
بخطى ثابتة للعودة �إىل �إحتاد
العا�صمةهذاال�صيفبعدماتو�صل
�إىل اتفاق مع املدير الريا�ضي عنرت
يحيى ،قبل �أن يتلقى عر�ضا جديا
من م�س�ؤويل �شباب بلوزداد الذين
يفعلون كل ما بو�سعهم من �أجل
خطفه من الإحتاد ،حيث علمنا �أن
مديرالقطبالريا�ضيلل�شباب،
قري�شي ،اقرتح عليه راتبا �شهريا
مغريا� ،إال �أن ابن �سطيف مل
مينحهموافقتهالنهائيةوهو
يف انتظار قدوم عنرت يحيى من

فرن�سا للح�سم معه ،خا�صة �أنه �أكد
ملقربيه رغبته ال�شديدة يف العودة
�إىل النادي الذي تدرج يف خمتلف
�أ�صنافه.

عا�شور يقرتب
من الإحتاد

ومع دخول �شباب بلوزداد ال�سباق
للظفر بر�ضواين ،علمنا �أن
الظهري الأمين املقبل لالحتاد
�سيكون العب احتاد بلعبا�س
فاحت عا�شور الذي نال �إعجاب
عنرت يحيى بعد �أن عاين �أ�شرطة
"الفيديو" اخلا�صة به ،ورغم �أنه
مل يتحدث مع الالعب مبا�شرة
واكتفى باحلديث مع وكيل
�أعماله� ،إال �أن كل امل�ؤ�شرات
توحي باقرتاب الالعب من
الإحتاد ،خا�صة �أنه يرغب يف
العودة �إىل النادي الذي تكون
فيه ويف�ضله على العرو�ض التي
تلقاها من مولودية وهران،
�شبيبة القبائل� ،أهلي الربج
و�شباب ق�سنطينة.

م.ق

"�سريبور" توقع عقدا ملو�سمني مع املدر�سة العليا للفندقة
مثلما انفردنا بن�شره يف عدد �أم�س ،ر�سمت
�إدارة �إحتاد العا�صمة عقد ال�شراكة مع املدر�سة
العليا للفندقة و املطاعم بعني البنيان ،من
�أجل اال�ستفادة من من�ش�آت املدر�سة واملتمثلة
يف امللعب ،امل�سبح ،قاعة تقوية الع�ضالت،
الفندق ،قاعة متعددة الريا�ضات ،املكاتب
وقاعة الإ�سرتجاع والتدليك ،حيث مت ع�شية
�أم�س يف املدر�سة التوقيع ر�سميا على عقد
ملدة �سنتني� ،سيكون فيها الإحتاد امل�ستفيد
الأكرب من هذا املركب ال�ضخم �إىل غاية انتهاء
الأ�شغال يف مركز التكوين اخلا�ص بالنادي.

"�أوالد احلمرا" يتحدون
"كورونا" ويلهبون باري�س

يف الوقت الذي حرم �أن�صار احتاد العا�صمة باجلزائر من
االحتفال بالذكرى الـ 83لت�أ�سي�س فريقهم ب�سبب �إجراءات
احلجر ال�صحي وانت�شار "فريو�س كورونا" ،كان الو�ضع مغايرا
متاما بالن�سبة لـ "�أوالد احلمرا" يف فرن�سا ،حيث �أبدع ع�شاق
"احلمرا والكحلة" يف �صنع احتفال �ضخم ع�شية �أول �أم�س
بالعا�صمة باري�س ،م�ؤكدين تعلقهم الكبري بالنادي ،خا�صة
�أن االحتفالية جاءت يف ظروف �صعبة جدا متر بها كل
دول العامل ..وتتعامل ال�سلطات الفرن�سية مع التجمعات
الب�شرية الكبرية بحذر �شديد �إال �أن هذا مل مينع "�أوالد
البهجة" من ت�أكيد ع�شقهم للإحتاد.

"""la villette pantin
حت ّول �إىل بولوغني

االحتفالية ال�ضخمة التي �صنعها �أبناء الإحتاد �أول �أم�س،
مل تقت�صر فقط على القاطنني يف باري�س ،حيث قدموا من
كل املناطق الفرن�سية وبلغ عددهم حوايل �ألفي منا�صر
جتمعوا قرب نهر " "parc de la villette pantinوالذي حتول
�إىل �أ�شبه مبلعب بولوغني ،بالنظر �إىل �أن كل الأن�صار كانوا
يرتدون اللونني الأحمر والأ�سود ومرفقني برايات كبرية
للإحتاد ،ما لفت انتباه املوجودين يف املنطقة.

�سا.. 20.00:النهر يلتهب بـ "كراكاج"

ومبا�شرة بعد توافد �أن�صار الإحتاد �إىل النهر الذي يقع
بلقب العا�صمة الفرن�سية� ،شرعوا يف �صنع احتفاالت كبرية
من خالل ترديدهم الأغاين التي متجد �إحتاد ال�شهداء يف
الذكرى الثالثة والثمانني لت�أ�سي�سه ،قبل �أن ت�أتي اللحظة
التي انتظرها اجلميع وهي �إ�شعال عدد كبري من الفيميجان
دفعة واحدة ،بال�ضبط على ال�ساعة الثامنة بالتوقيت
املحلي ،حيث ا�صطف الأن�صار على جانبي النهر و�أبدعوا بـ "
كراكاج" غري منتظر متاما.
م.ق�صبي

عا�شور جلول حا�ضر وانبهر
بروعة املركب

وعرفت مرا�سيم توقيع عقد ال�شراكة بني
احتاد العا�صمة واملدر�سة العليا للفندقة
والإطعام بعني البنيان ،ح�ضور الرئي�س املدير
العام ل�شركة "�سريبور" عا�شور جلول ،الذي كان حري�صا على جت�سيد االتفاق ومل يخف انبهاره
ال�شديد بروعة املن�ش�آت التي حتتوي عليها املدر�سة والتي �ستكون كلها حتت ت�صرف االحتاد و�شبانه
طيلة املو�سمني املقبلني ،وهي خطوة مهمة جدا ت�ؤكد �إ�صرار �شركة "�سريبور" على �إدخال النادي
االحرتاف من �أو�سع �أبوابه وتوفري كل الو�سائل لإجناح امل�شروع ال�ضخم.

مبن�ش�آت مماثلة ،الإحتاد �سيت�سيد �إفريقيا

اخلطوة الكبرية التي قامت بها �شركة "�سريبور" بتوقيع �شراكة ح�صرية مع املدر�سة العليا للفندقة و
املطاعم بعني البنيان� ،ستكون دون �شك نقطة حتول يف م�ستقبل النادي على كافة امل�ستويات ،حيث
�سيجد العبو الإحتاد مبختلف �أ�صنافهم كل و�سائل العمل والراحة على �أعلى م�ستوى مثلما هو معمول
به يف الأندية الكبرية عامليا ،فحتى �أندية كبرية يف �إفريقيا ال متلك مركزا بهذا احلجم،
ب�شهادة العبي املنتخب التون�سي
الذين ع�سكروا يف عني البنيان
قبل اللقاء احلا�سم الذي لعبوه
�أمام املنتخب الليبي للت�أهل �إىل
"كان"  2017بالغابون ،بالتايل
مركز من هذا احلجم من �ش�أنه
�أن ي�ساهم يف عودة النادي
�إىل حتقيق الهدف الأول وهو
ت�سيد قارة �إفريقيا يف ال�سنوات
املقبلة.
م.ق�صبي

نصر حسين داي

املعنويــــات حمبطــة والإدارة
مطالبــــة بالتحــــرك

متر الأيام وتت�شابه يف ن�صر ح�سني داي ،يف ظل امل�شاكل الكثرية
التي يعاين منها ،خا�صة املالية ،التي تخنق الفريق وباتت
تكبت �أنفا�س الالعبني ،الذين يكادون يفقدون الأمل يف تلقي
م�ستحقاتهم العالقة منذ �أ�شهر� ،إذ �أكد لنا بع�ض الالعبني الذين
حتدثنا معهم �أن معنوياتهم حمبطة للغاية ،ب�سبب الو�ضعية التي
يتخبطون فيها و�أي�ضا غياب م�سريي النادي للحديث معهم بجدية،
بعدما �سئموا من لغة اخل�شب والوعود الذي كانت تقدم لهم وال
جت�سد على �أر�ض الواقع.

يجدون �صعوبة يف التدريبات

ومع مرور الوقت ،بد�أ الالعبون ي�شعرون بامللل يف التدريبات التي
يقومون بها على انفراد ،ب�سبب غياب التحفيزات ،مثلما ك�شفه
لنا بع�ضهم ،حيث �أكدوا ب�أنهم يف بع�ض الأحيان يجدون �صعوبة
يف تطبيق برنامج الطاقم الفني ،وهو ما �سينعك�س بال�سلب على
لياقتهم البدنية وقد تكون عواقبها وخيمة يف حال ا�ستئناف
البطولة يف الأيام املقبلة.

الطاقم الفني ينتظره عمل كبري

ويبقى ال�س�ؤال ،هو كيف �سيتعامل الطاقم الفني مع هذه املع�ضلة يف
الأيام املقبلة ،خا�صة لو يحدث وت�ست�أنف البطولة ،حيث �سيكون
�أمام م�شكل حقيقي ،يتمثل يف انهيار معنويات الالعبني ،ب�سبب
م�شكل امل�ستحقات املالية ،وعدم تعامل الإدارة مع املو�ضوع بجدية
كبرية ،وهو ما قطع حبل الثقة بني اجلانبني .و�سيكون الطاقم
الفني �أمام مهمة �إقناع الالعبني بتجاوز امل�شكل ورفع معنوياتهم،
من �أجل �ضمان تركيز رفقاء بومتن على التدريبات.

الإدارة عليها التحرك قبل خ�سارة الركائز

يحدث هذا يف وقت �أن �إدارة الن�صرية تفكر يف ال�شروع يف �إعادة
ترتيب البيت من جديد ،والبداية قد تكون عرب غربلة الفريق،
من خالل ت�سريح العديد من الالعبني� ،سواء الذين مل يلعبوا
كثريا وعجزوا عن فر�ض �أنف�سهم �أو الذين لعبوا لكنهم مل يقدموا
ما كان منتظرا منهم ،لكن �إدارة الفريق ترف�ض الك�شف عن هوية
امل�سرحني ،ب�سبب عدم ات�ضاح م�صري البطولة ب�إمتامها �أو �إنهائها،
لكن ما يخ�شاه اجلميع هو النزيف الذي قد ي�صيب الفريق ،يف
حال رحيل ركائزه التي هددت بذلك يف منا�سبات كثرية ،ب�سبب
م�شكل امل�ستحقات املالية وعدم تلبية الإدارة ملطالبهم .وعليه
�سيكون على �إدارة الن�صرة التحرك ب�سرعة ،من �أجل احتواء الو�ضع
بالإجتماع مع الركائز للتفاو�ض معها� ،سواء بت�سوية م�ستحقاتها �أو
الإتفاق حول بقائها يف الفريق ،ويتحدث البع�ض عن لقاء يح�ضر
له امل�سريون �سيجمعهم مع الالعبني حل�سم الأمر نهائيا.

يو�سف م
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أهلــــي البـــــرج

يرد على بوزناد..

بن مني" :عقدي غري مودع يف الرابطة و�إم�ضائي يف بلوزداد قانوين"
ر ّد املدافع الأو�سط ال�شاب هارون بن مني الذي ينتمي �إىل
الرديف ،على املدير العام لأهلي برج بوعريريج ،نذير بوزناد ،الذي
�أكد يف عدد �أم�س من "الهداف" ،ب�أن الالعب يتوفّر على عقد مع
الربج لـ � 5سنوات (من � 2019إىل  )2024مودع يف الرابطة الوطنية،
تعقيبا على توقيعه �ضمن �شباب بلوزداد ،حيث قال�" :صحيح ب�أين
�أتوفر على عقد مع الربج لـ � 5سنوات ،لكنه غري مودع يف الرابطة
الوطنية وبالتايل ف�إن ام�ضائي قانوين يف بلوزداد".

تهمه كثريا ،حيث �أن طموحه
ب�أن الأموال ال ّ
الأول ،هو الو�صول �إىل املنتخب الوطني،
والذهاب بعيدا يف م�شواره الكروي ،للتذكري
ب�أن املدربني "فرانك دوما" وبالل دزيري
خريج املدر�سة
معجبان كثريا ب�إمكانات
ّ
"الربايجية"� ،إىل درجة �أن الأول هو من زكاه
لإدارة بلوزداد.

ووا�صل بن مني �صاحب � 20سنة ،يقول ردا على بوزناد" :قبل
توقيعي يف بلوزداد ،ا�ستف�رست يف الرابطة الوطنية ،عن ما �إذا كان
م�سجل ،فات�ضح �أنه لي�س كذلك ".وهو الكالم
عقدي مع �أهلي الربج ّ
الذي ي�أتي معاك�سا متاما لت�رصيحات بوزناد ،يف عدد �أم�س من
يومية "الهداف" ،ملا قال �أن الإدارة الربايجية �أودعت عقد الالعب،
على م�ستوى الرابطة الوطنية ،وهو ما يعني �أن ام�ضاءه يف �شباب
بلوزداد باطل ح�سبه.

و�أبى بن مني �إال �أن ي�ؤكد ،بعد توقيعه يف
�شباب بلوزداد ،ب�أنه لي�س له �أي م�شكل على
االطالق مع �أهلي الربج ،وهدفه الأبرز هو
مير عرب
الو�صول �إىل املنتخب الوطني ،والذي ّ
التوقيع ،يف فريق من العا�صمة .يذكر �أن بن
مني برز �أكرث يف فئة �أقل من � 19سنة ،حتت
قيادة املدرب ال�شاب عبد اجلليل لوعيل ،الذي
عرف كيف ي�صقل موهبته ،فف�ضال عن مهامه
الدفاعية ،فقد متكن من ت�سجيل عدة �أهداف،
ال�سيما عرب كرات ثابتة ،كانت �أبرزها يف
ملعب "مناين" بب�سكرة �أمام االحتاد املحلي.

"ا�ستف�سرت يف الرابطة فات�ضح
�أن عقدي غري مودع فيها"

"�أنا و�إدارة بلوزداد ل�سنا
جمنونني حتى ن ّتم عملية التوقيع"

وظهر ال�شاب بن مني (من مواليد  ،)2000واثقا من كالمه ،عندما
قال�" :أنا و�إدارة بلوزداد ل�سنا جمنونني حتى ن ّتم عملية التوقيع،
والتي جاءت بعد �أن ت�أكدنا �أن عقدي ملدة � 5سنوات غري مودع على
م�ستوى الرابطة الوطنية� ..إدارة بلوزداد لي�ست مبتدئة ،حتى ترتكب
خط�أ �ساذجا� ..أ�ؤكد ب�أن توقيعي يف ال�شباب جاء بعد �أن ت�أكدت
ومعي �إدارة بلوزداد بن�سبة  100باملائة �أن عقدي مع �أهلي الربج غري
م�سجل يف الرابطة".
ّ

"�صحيح �أين ام�ضيت عقدا
م�سجل"
لـ � 5سنوات لكنه غري ّ

ووا�صل بن مني يقول ،ردا على ما جاء على ل�سان بوزناد:
"�صحيح �أين ام�ضيت يف �شهر دي�سمرب  ،2018على عقد ملدة � 5سنوات،
م�سجل متاما على م�ستوى الرابطة الوطنية لكرة القدم ،وهو
لكنه غري ّ
ما ت�أكدت ب�ش�أنه بنف�سي ومعي �إدارة �شباب بلوزداد ".وكان توقيع
بن مني قد خلّف ردود �أفعال متباينة يف ال�شارع الريا�ضي الربايجي
تخوف من امكانية �ضياع مواهب �أخرى ،تعد مب�ستقبل زاهر.
الذي ّ

"�أجرتي كانت  18000دج،
لكن �أ�ؤكد �أن الأموال ال ته ّمني"

و�أ�شار بن مني �أن العقد الذي �أم�ضاه مع الأهلي يف دي�سمرب ،2018
يت�ضمن اجرة �شهرية ال تتعدى  18000دج ،لكنه �أو�ضح يف هذا الإطار،
ّ

"لي�س يل م�شكل مع الربج
وهديف الو�صول �إىل املنتخب"

"اخلوف" من �ضياع مواهب
�أخرى على ر�أ�سها �سعيدي

وبعد ت�أكد رحيل بن مني �إىل بلوزداد باال�ستناد �إىل ت�رصيحاته،
مبقابل التو�ضيحات التي �أدرجها بوزناد ،يف عدد �أم�س من
"الهداف" ،من �أن الالعب "مربوط" بعقد �إىل  ،2024و�أكرث من ذلك
مودع يف الرابطة الوطنية ،ف�إن اخلوف اليوم الذي ينتاب الربايجية
املتميز
ب�شكل عام من �ضياع مواهب �أخرى ،على ر�أ�سها العب الو�سط
ّ

مل تكد متر � 48ساعة عن توقيع
املدافع الأو�سط هارون بن مني من
الرديف ،يف �شباب بلوزداد ،حتى
بلغنا �أم�س� ،أن متو�سط ميدان فئة
�أقل من � 19سنة م�سعود حديدان
و ّقع ر�سميا على عقد مع جنم
مقرة ال�صاعد حديثا �إىل الرابطة
الأوىل ،وا�ستغل ابن املدر�سة
"الربايجية" عدم حيازته على
م�سجل يف الرابطة الوطنية،
عقد
ّ
ليغيرّ الأجواء يف "�سيناريو" م�شابه
ملا وقع مع بن مني ،ا�ستنادا بطبيعة
احلال �إىل ت�صريحات الأخري،
على اعتبار �أن بوزناد ي�ؤكد �أنه مت
ايداع عقده يف الرابطة.

الإدارة مطالبة بعدم
االنتظار �إىل  19جويلية

يتعينّ على الإدارة "الربايجية"
مم ّثلة يف بن حمادي وبوزناد الذي
ّ
حل مبدينة الربج ،منذ ال�سبت
املن�صرم ،عدم االنتظار �إىل غاية
 19جويلية ،ملفاحتة الالعبني يف
مو�ضوع م�ستحقاتهم املالية ،بعد
امل�ستجدات الأخرية ،املتمثلة يف
توجيه عرو�سي ،قدا�شة وبلعمريي
لإعذارات ،عرب حم�ضر ق�ضائي
وتوقيع بن مني وحديدان يف
�شباب بلوزداد وجنم مقرة ،على
التوايل� ،إذ �أن الأف�ضل هو التوا�صل
مع الالعبني يف الوقت احلايل ملنع
الأ�سو�أ..

"ات�صلت بـ بن حمادي مبجرد
انتهاء �إجازتي دون جواب"

وختم ابن املدر�سة الربايجية حديثه يف
"الهداف" بالقول" :يف الأخري وجبت الإ�شارة
�إىل �أنه ومبجرد انتهاء اجازتي بتاريخ 30
جوان الفارط ،ات�صلت بالرئي�س �أني�س بن
حمادي ،الذي هو الإدارة يف نظري ،للحديث
معه عن م�ستقبلي ب�شكل عام ،لكنه مل يجبني،
وهو ما دفعني �إىل التفاو�ض مع م�س�ؤويل �شباب بلوزداد ،الذين
اقنعوين بالتوقيع ،وباملنا�سبة �أمتنى حظا �سعيدا لـ فريقي الأول
�أهلي الربج الذي �أ�ؤكد �أنه لي�س يل �أي م�شكل معه".

حديدان من فئة �أقل
من  19مي�ضي يف مڤرة

والد عبد النور
لو�صيف يف ذمة اهلل

العيد �سعيدي ،الذي مل يرتدد ال "دوما" وال دزيري يف توظيفه،
�آخرها يف مباراة ال�ساورة ،منت�صف �شهر مار�س املن�رصم.

ع .بوجنمة

وكيل الالعبني �س ّلة يج ّمد
الر�صيد ويو ّرط الإدارة

بلغنا من م�صدر م�ؤكد� ،أن وكيل الالعبني ح�سني �س ّلة ،الذي
جمد الر�صيد
تعامل كثريا مع الإدارات املتعاقبة على الأهليّ ،
البنكي للفريق ،خالل الأيام املا�ضية ،ب�سبب عدم ح�صوله
على املبلغ ،الذي �أقر�ضه للفريق ،قبل �سنوات ،والذي يتعدى
 300مليونا ،ح�سب م�صادرنا ..والأكيد �أن هذه "احلكاية" ت�ؤثر
كثريا يف �سمعة الفريق الذي و�صل به الأمر يف �أحد املوا�سم �إىل
االقرتا�ض من وكيل لالعبني ..بدون تعليق.

انتقل م�ساء �أول �أم�س والد
الالعب الأ�سبق لأهلي الربج عبد
النور لو�صيف �إىل رحمة اهلل ،عن
عمر ناهز � 83سنة ،و�ش ّيع جثمان
املرحوم �أم�س بعد �صالة الظهر
�إىل مثواه الأخري مبقربة "�سيدي
بدقة" بالربج ،وبهذه املنا�سبة
جممع "الهداف"
الأليمة ،يتقدم
ّ
والأ�سرة الريا�ضية بـ الربج،
ب�أ�سمى عبارات التعازي واملوا�ساة
لعائلة لو�صيف ،داعني اهلل عز
يتغمد املرحوم برحمته
وجل
ّ
الوا�سعة ويلهم ذويه جميل
ال�صرب وال�سلوان ..انا هلل وانا اليه
راجعون.

جمعية الشلف

الآمــــال مع ّلقــــــة علـــــى �إعانــــــة "الفـــــاف"
بعد �أن قدمت االحتادية الوطنية لكرة القدم
تطمينات للفرق تق�ضي بت�سريح �إعانات مالية
حمرتمة ،بغية م�ساعدة اجلميع على تطبيق
"الربوتوكول" ال�صحي بحذافريه عقب رفع التعليق
عن الن�شاط الر�سمي للبطولة ،خ�صو�صا و�أن ر�ؤ�ساء
معظم نوادي الرابطتني املحرتفتني الأوىل والثانية
كانوا ك�شفوا عن عدم حيازتهم على الإمكانيات
الالزمة التي ت�سمح لهم بذلك ،وعليه ف�إن �أ�سرة
جمعية ال�شلف تبقى تع ّلق �آماال على تلك الإعانات،
حتى ت�ساعدها من �أجل و�ضع الالعبني يف �أح�سن
الظروف جت ّنبا للأ�سو�أ.

الكل يتم ّنى دخولها يف �آجال معقولة
ويف هذا ال�سياق ،فيبقى الكل الآن مي ّني النف�س ب�أن
يتم الإ�سراع يف �ضخ تلك الإعانة يف �أر�صدة الفريق،
حتى تنع�ش اخلزينة يف �آجال معقولة ،بحكم �أن هذه
العملية تتط ّلب املرور ب�إجراءات �إدارية قد ت�أخذ بع�ض
الوقت يف ظل الو�ضع الذي مي ّيز البالد حاليا ،كما �أن
ت� ّأخر "الي�صو" والفرق املناف�سة لها من اال�ستفادة منها
�سيجعل تلك الإعانة دون �أي معنى ،مبا �أن الأندية
أم�س احلاجة �إليها بغية توفري كامل متط ّلبات
تبقى يف � ّ
"الربوتوكول" ال�صحي الذي �أعدّ ته هيئة خري الدين
زط�شي بدرجة �أوىل ،ولي�س ل�شي �آخر.

ال يريدون تكرار �سيناريو وعود
ال�شركات ال�سابقة

حتى و�إن كان البع�ض قد ا�ستب�شر خيرّ ا عقب ك�شف
"الفاف" عن عزمها على مرافقة الأندية يف ظل
متر به حاليا ،غري �أن ذلك
الو�ضع ال�صعب الذي ّ
ّ
التحفظ خ�شية
�صاحبه يف اجلهة املقابلة نوع من
�إمكانية ت�أخر دخول الإعانة �أو حتى عدم اال�ستفادة
منها ،خ�صو�صا و�أن اجلميع �ضاق ذرعا من الوعود التي
جت�سد على �أر�ض الواقع ،مثلما كان عليه احلال يف
مل ّ
الأ�شهر املا�ضية� ،أين مت منح الفرق وعودا من طرف
وزير ال�شباب والريا�ضة ال�سابق تق�ضي ب�أنها �ستح�صل
على �إعانات حمرتمة من �شركات وطنية ،لكن ذلك
بقي مبثابة حرب على ورق �إىل غاية يومنا هذا.
ّ

الأموال وحدها قد ال تكفي
الحرتام "الربوتوكول"

وال يختلف اثنان على �أن تو ّفر ال�سيولة املالية
الكافية �سي�ساهم ب�شكل كبري جدا يف توفري متط ّلبات
"الربوتوكول" ال�صحي ،لكن ذلك ال يعني بال�ضرورة
ب�أنها وحدها فقط �ستفي بالغر�ض ،و�إمنا النجاح يف
تطبيق "الربوتوكول" بحذافريه يفر�ض �أي�ضا تو ّفر

�إمكانيات �أخرى على غرار مالعب باملقايي�س املطلوبة
حتى ي�ستفيد كل فرق من  3غرف حفظ مالب�س،
�إ�ضافة �إىل فنادق ذات  4جنوم على الأقل ،حتى ت�ضمن
تواجد كل ع�ضو من الفرق يف غرفة مبفرده ،وكذا
متط ّلبات �أخرى.

تظافر جهود اجلميع
واجب يف الفرتة املقبلة

مهمة �إجناح "الربوتوكول"
وال�شيء الأكيد هو �أن ّ
ال�صحي ال تقع على عاتق طرف معينّ  ،و�إمنا هي
م�س�ؤولية اجلميع ،بداية بامل�سريين ،من �أجل
و�ضع الالعبني يف ظروف مالئمة ،وكذا الطاقم
الفني بحر�سه على االن�ضباط وتفادي �أي خرق
للحجر ال�صحي ،و�أي�ضا كامل عنا�صر التعداد الذين
�سيكونون �أمام حتمية التح ّلي بالوعي الكبري ،دون
ن�سيان امل�س�ؤولني على امللعب الذين �سيلعبون هم
�أي�ضا دورا كبريا لتفادي ح�صول �أي مفاج�آت غري
�سارة ،وذلك من خالل القيام بعمليات التعقيم
ت�صرف الفريق
ب�شكل دوري ،مع و�ضع املركب حتت
ّ
الأول فقط� ،إىل غاية عودة عجلة احلياة الطبيعية
للدوران من جديد.

ب�.سيف الدين

بلحــوة" :يجـب عـدم ا�ستعجــال العــودة �إلــى غايــة التخ ّلــ�ص مـن الوبــاء"
يف البداية ،هل لك �أن تع ّلق على قرار املكتب الفيدرايل الأخري؟

قرار املكتب الفيديرايل الأخري مل يفاجئنا لأنه هو نف�س القرار الذي مت اتخاذه
يف االجتماع الأ�سبق ،ما يعني ب�أنه لي�س جديدا بالن�سبة لنا ،والآن علينا انتظار
موعد رفع احلجر ال�صحي ،حتى نعود �إىل �أجواء التدريبات اجلماعية وكذا املناف�سة
الر�سمية بطبيعة احلال.
�أمل تكونوا تتوقعون اخلروج بقرار مغاير يف ظل الو�ضع ال�صحي
احلايل؟

نحن كالعبني ج ّهزنا �أنف�سنا لكامل القرارات املحتملة ،خا�صة و�أن حالة
ت�سببت يف خروج الكثري من ال�شائعات تتعلق
الغمو�ض التي �سادت يف وقت �سابق ّ
مب�ستقبل بطولة املو�سم الكروي احلايل ،لكن ال مينع من الإ�شارة �إىل �أننا تتوقعنا
�أن متيل الكفة لقرار �إنهاء املو�سم ،وذلك بناء على مقرتحات ر�ؤ�ساء �أندية الرابطتني
املحرتفتني الأوىل والثانية الذين �أكد معظمهم يف اجتماعاتهم مع مكتب الرابطة
على ا�ستحالة اال�ستئناف ب�سبب غياب الإمكانيات الالزمة ،ولكن مبا �أن املكتب
الفيديرايل كان له ر�أي �آخر ،فما علينا �إال احرتامه.
لكن كالعبني ،هل كنتم تتم ّنون ا�ستكمال املو�سم �أو العك�س خ�صو�صا
و�أن فرتة التوقف طالت كثريا؟

كما كنت قد �أكدت يف وقت �سابق ،فالقرار النهائي لي�س ب�أيدينا ،و�إمنا يرجع

للقائمني على �ش�ؤون كرة القدم وحتى ال�سلطات العليا الذين يبقون �أدرى مبا يجب
تقرر ب�شكل ر�سمي رفع التعليق عن الن�شاط الر�سمي
فعله� ،أما نحن الالعبون ف�إن ّ
حت�سن الو�ضع ال�صحي يف البالد ،فينبغي القيام بواجباتنا على �أكمل وجه بغية
بعد ّ
ت�رشيف العقود التي تربطنا بفرقنا ،و�أي�ضا لكي نقوى على بلوغ الأهداف امل�سطّ رة،
يف حني لو يتم �إعادة النظر يف القرار �إذا ما توا�صل انت�شار الوباء فلن نعار�ض
كذلك.
بع�ض الالعبني ي�شتكون من فقدان الرغبة يف املوا�صلة ،كيف ترى
هذه النقطة؟

�صحيح �أنه لي�س من ال�سهل العودة �إىل �أجواء املناف�سة الر�سمية من جديد،
خ�صو�صا و�أن فرتة التوقف احلالية فاقت كامل التوقعات ،لكن هذا الأمر يبقى
خارجا عن نطاق اجلميع ،ولذا فال بد �أن نح�ضرّ �أنف�سنا للعودة يف �أي حلظة ،لأننا
ل�سنا الدوري الوحيد الذي �سي�ست�أنف بعد فرتة توقف فاقت الـ � 3أ�شهر� ،أ�ضف �إىل
ذلك فحتى لو يتم �إلغاء املو�سم احلايل ،ف�سنكون �أمام حتمية العودة للميادين يف
املو�سم املقبل ،ولذا علينا �أن ن�سرتجع تلك الرغبة ،لطاملا �أن كرة القدم تبقى مهنتنا
الوحيدة.

قررت تقدمي عانات مالية للفرق ،ق�صد م�ساعدتها على
"الفاف" ّ
احرتام "الربوتوكول" ال�صحي ،كيف ترى هذه النقطة؟

�أظن ب�أن هذه اخلرجة يف حملها متاما ،لأن معظم الفرق تبقى تعاين من الناحية

متر به البالد حاليا،
املادية ،وهي املعاناة التي ازدادت تعقيدا ب�سبب الو�ضع الذي ّ
الأمر الذي كان يجعلها يف �أم�س احلاجة �إىل م�ساعدات كافية للخروج ب�أخف
الأ�رضار من هذه الأزمة ،لكن ال�شيء الذي �أمت ّناه الآن هو �أن تقوى كامل الفرق على
احرتام "الربوتوكول" ال�صحي بعد ال�سماح بالعودة �إىل �أجواء التدريبات اجلماعية،
ن�سجل �أي مفاج�آت غري �سارة.
حتى ال ّ
كثريون يخ�شون �أن يت�أّثر تركيزكم �سلبا ب�سبب الأزمة ال�صحية التي
مير بها العامل ككل ،ماذا عنكم؟
ّ

ميكن اعتبار الأمر كذلك ،لأن العودة يف الظروف احلالية التي ت�شهد انت�شارا
وا�سعا لفريو�س "كورونا" ،وب�أعداد مل نعهدها يف الأ�سابيع املا�ضية تبقى م�ستحيلة
متاما ،بحكم �أن تركيز الالعبني يقل ب�شكل كبري ،بل ال �أحد فينا �سيفكّر يف كرة القدم
بينما هنالك �أ�شخا�ص يعانون ،وكل ما نتم ّناه هو �أن ال يتم ا�ستعجال العودة �إىل
غاية التخلّ�ص من الوباء.

مباذا تود �أن تختتم هذا احلوار؟

يف الأخري نعود ونعبرّ عن قلقنا الكبري جراء ارتفاع عدد حاالت الإ�صابة
بفريو�س "كورونا" م�ؤخرا ،كما نطلب من اجلميع التحلّي باحلذر ال�شديد ،مع احرتام
الإجراءات الوقائية مثلما كان عليه احلال يف الأ�سابيع الأوىل التي و�صل فيها
الوباء �إىل بالدنا.

ب�.س.
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إتحاد بلعباس

بـــن عيــاد لـــم ي�ستقـــل ويوا�صــل
مهامــــه مديــــرا عامــــا

�أثارت ق�ضية �إ�ستقالة املدير العام الحتاد بلعبا�س بن عياد قدور الكثري من اجلدل ،ب�سبب �صحتها من عدمها ،رغم �أنه �أكدها
م�ؤخرا ،متحججا بعدم قدرته على ت�سيري الفريق لوحده ،وكذا الديون والنفقات التي جعلته يرمي املن�شفة يف الكثري من
املرات� ،آخرها كانت قبل ق�ضية الت�سجيل ال�صوتي لرئي�س الوفاق حلفاية ،ليظهر من جديد يف مرا�سيم توقيع �إتفاقية الثالثية
اخلا�صة باحل�صول على �شهادة "�إيزو ،"9001ويت�أكد ب�شكل نهائي �أن �إ�ستقالته مل تكن �سوى "ذر للرماد".

�إ�ستقال الأربعاء وعاد اخلمي�س

ويتذكر كثريون �أن املدير العام كان قد �إت�صل بقناة الهداف
لإعالن �إ�ستقالته ،قبل �أن يرتاجع عنها بعد �أقل من � 24ساعة وينفي
ذلك ،بعد �أن تلقى �إ�ستدعاء من حمكمة �سيدي حممد جعلته يخ�شى �أن
يتم ربط �إ�ستقالته بالت�سجيل ال�صوتي حللفاية واملناجري �سعداوي.

�إ�ستقالته �أكدها لبع�ض الالعبني
املطالبني برواتبهم

وكان بع�ض الالعبني قد ربطوا �إت�صاالتهم مع املدير العام بن
عياد للإ�ستف�سار عن ديونهم العالقة ورواتبهم ،لي�ؤكد لهم هذا الأخري

على �أنه غري م�س�ؤول عن الفريق و�أنه قد قدم �إ�ستقالته للم�سريين
وحتى ال�سلطات ،وهذا حتى يتفادى احلديث معهم عن م�ستحقاتهم
وفقط ،بدليل �أنه ظهر بعدها يف اجتماع مديرية مراقبة الت�سيري
املايل لكرة القدم.

جهز ملعبا ويريد �إن�شاء مدر�سة!

والغريب يف الأمر �أن بن عياد الذي حتدث عن امل�شاكل ،العراقيل،
وعدم قدرته على ت�سيري الفريق و�أنه قدم �إ�ستقالته للم�سريين،
هو نف�سه الذي راح يقف على جتهيز ملحق مبركب  5جويلية ،من
�أجل �إن�شاء مدر�سة كروية خا�صة بالفريق ،وهو ما �أثار الكثري من
تاج الدين
		
الت�سا�ؤالت حول نوايا هذا الأخري.

متـــرف يطالـــب بتوقيــــف البطولـــــة
و�إعــــالن مو�ســــم �أبيــــــ�ض

حتدث الالعب مرتف جلريدة الهداف يف �إت�صال �صبيحة �أم�س عن
ق�ضية �إ�ستئناف البطولة من عدمها ،وكذا التدريبات الفردية التي
طالت ح�سبه ،م�ؤكدا على �أنه الزال يعمل رفقة والده بالغابة وبع�ض
املالعب اجلوارية ،ناهيك عن �إنتظاره ورفقا�ؤه لإت�صال من الإدارة
من �أجل احلديث عن امل�ستجدات وم�ستقبلهم مع الإحتاد ،و�إ�ستهل
الالعب احلدث بالقول�" :آن الأوان لإعالن نهاية املو�سم� ،سواء
ب�إقراره �أبي�ض �أو ب�إعالن املتوج بطال ،خا�صة �أن الو�ضع قد طال
والوباء يزداد �إنت�شارا يوما بعد يوم ب�شكل خميف ،ومل نتمكن من
ال�سيطرة عليه  ،وبالتايل على ال�سلطات الريا�ضية �إتخاذ قرار عاجل
ينهي اجلدل القائم حول عودة املناف�سة من عدمها".

"امللل بد�أ يت�سرب �إيل"

و�أكد مرتف على �أن امللل بد�أ يت�رسب لنف�سه ب�سبب التدريبات
الفردية اليومية التي �أ�صبحت روتينية ،ومل تعد جتدي نفعا ،فمن غري
املعقول �أن تتجاوز � 3أ�شهر و�أنت تخو�ض برناجما واحد ،حيث قال
حول هذا املو�ضوع ":لقد �سئمت التدريبات الفردية التي مل تعد جتد
نفعا ،فمن غري املعقول �أن نبقى مدة تخطت ال� 3أ�شهر ونحن نخو�ض
نف�س العمل ،فقد �إ�شتقنا للمباريات  ،التدريبات اجلماعية ،التنقالت
والرتب�صات وحتى الأن�صار ".

""مل �أتوقف عن العمل
ووالدي ي�ساعدين كثريا"

الالعب مرتف الذي �شوهد يف العديد من املرات وهو يجري
ح�ص�صا تدريبية بالغابة برفقة والده الذي كان العبا �سابقا �أي�ضا،
راح ي�شكره �أباه على وقفته ودعمه له وقال ":من ح�سن احلظ وجدت
والدي الذي يقف بجانبي يف هذا الظرف بالذات ،فهو يقدم يل
الن�صائح والتمارين حتى �أحافظ على لياقتي ،و�أكون جاهزا ولو
بن�سبة متو�سطة يف حال العودة".

""ننتظر �إت�صاال من الإدارة
للحديث عن م�ستقبل الفريق"

من جهة �أخرى الزال ذات الالعب ينتظر �إت�صاال من الإدارة
لدرا�سة العديد من النقاط اخلا�صة بالفريق وم�ستقبله يف ظل
الغمو�ض الذي ي�سوده حلد الآن ليقول عنه� ":أنتظر كباقي الزمالء
�إت�صاال من الإدارة للحديث عن العديد من النقاط �أبرزها م�ستقبل
الفريق الذي الزالت الأمور فيه غام�ضة حلد الآن  ،و�أمتنى �أن يجتمع
اجلميع حلل العديد من امل�شاكل التي تطغى عليه".

" ندعو اهلل �أن يرفع عنا الوباء "

ويف النهاية راح الالعب مرتف يدعو اهلل �سبحانه وتعاىل لرفع
الوباء الذي �إنت�رش ب�شكل رهيب م�ؤخرا حيث قال ":لقد �إنت�رش الوباء
ب�شكل خميف م�ؤخرا ،ولهذا علينا �أن نرفع �أيدينا لل�سماء حتى يرفع
اهلل عنا هذا الوباء الذي طال و�أثر على كل �شيء".
تاج الدين

جمعية عين مليلة

الأن�صار متخوفون من هجرة جماعية

برز يف الآونة الأخرية م�شكل عوي�ص بالن�سبة
جلمعية عني مليلة ،خا�ص ًة بعد دخول �شهر
جويلية ،الذي انتهت معه عقود عدة العبني ،وهو
الأمر الذي جعل الأن�صار يتخوفون من هجرة
جماعية ،خا�صة يف ظل الأزمة املالية اخلانقة
التي يعي�شها فريقهم هذا املو�سم والعرو�ض التي
تهاطلت على زمالء القائد زياد يف الآونة الأخرية
من فرق ا�ستغلت مرور الفريق "املليلي" مبرحلة
�صعبة.

 11العبا يف نهاية عقودهم

يتواجد  11العب ًا من عني مليلة يف نهاية
عقودهم ،يتعلق الأمر بـ "روين" ،زياد ،بيطام،
غربي ،حاجي ،حنيفي� ،إيبوزيدن� ،سي عمار،
�صيام ،وكذا "�سيال" ،وهو ما يعني �أنه ميكنهم
التوقيع لأي فريق يرغبون فيه ،ما ي�ضع �إدارة
عني مليلة يف موقف �ضعف ،خا�صة و�أن الأمر يف
الوقت الراهن لي�س بيدها.

العبو "الرديف" كلهم �أحرار

كما �أن ال�شيء املالحظ هو �أن كل العبي
الرديف انتهت عقودهم يف بداية �شهر جويلية
احلايل ،وهو ما �سيفر�ض على الإدارة الإم�ضاء
لهم ،يف حال �أرادت االحتفاظ بهم مع فريق
الأكابر املو�سم املقبل ،وهو االمر الذي �سيكون
�صعبا للغاية ،ولو �أن الرئي�س بن �صيد ُيفكر اكرث
يف الوقت احلايل يف اقناع العبي الأكابر الذين
برزوا وانتهت عقودهم بتمديدها ملوا�صلة الت�ألق
املو�سم املقبل.

الإبقاء على الركائز
مطلب اجلميع

ق ّدمت جمعية عني مليلة م�ستوى جيدا خالل
املباريات املا�ضية ،حتت قيادة املدرب بوغرارة
�إىل درجة �أن الفريق يقرتب من �ضمان البقاء
مبكرا ،بل هو يف طريق مفتوح للفوز مبرتبة
مع رباعي املقدمة ،يف حال ا�ستكمال املو�سم،
بالنظر �إىل املباريات املتبقية ،مبا �أنه �سي�ستقبل
الفرق التي تتناف�س على املراكز الأوىل مبلعب
ال�شهيد زبري خليفي و�سيتنقل �إىل فرق قاربت
حتقيق البقاء ،وهو ما جعل الأن�صار يطالبون
ببقاء الركائز.

بوغرارة" :ب�إمكاننا حتقيق
نتائج �أف�ضل مع هذه املجموعة"

حتدث �إلينا مدرب جمعية عني مليلة ليامني
بوغرارة يف وقت �سابق عن فريقه والالعبني
املنتهية عقودهم وقال�" :أي مدرب يتمنى
حتقيق هذه النتائج ،خا�ص ًة بالنظر �إىل الت�شكيلة
التي منتلكها ،ب�إمكاننا اليوم �إنهاء املو�سم يف
املركزين الرابع �أو الثالث ب�سهولة ،ولكن يجب
النظر �إىل م�صلحة العباد يف ظل تف�شي فريو�س
كورونا� ،أمتنى �أن نحافظ على هذه الت�شكيلة يف
املو�سم املقبل و ُندعمها بالعبني مينحون لنا
الإ�ضافة ،االكيد �سيكون للفريق �ش�أن يف املناف�سة
الر�سمية م�ستقبالً".

ناتوري ف

.

نجم مقرة

الأو�ضاع تراوح مكانها
وبن نا�صر يبحث عن احللول
ال يزال جنم مقرة يعي�ش الأمرين خالل املو�سم احلايل ،ب�سبب الأزمة املالية ،يف وقت �أن الرئي�س بن
نا�صر يبحث عن احللول ،مبا �أنه ال يريد �أن تذهب اجلهود التي بذلها منذ وقت طويل من �أجل بلوغ
ً
خا�صة و�أن الفريق حالي ًا ين�شط يف املحرتف الأول ،ويتمنى اجلميع �أن يبقى
هباء منثوراً،
فريقه املجد،
ً
يف ق�سم الأ�ضواء لأطول مدة ممكنة.

ديون الالعبني �شغله ال�شاغل

ورغم �أن م�ستقبل املو�سم احلايل مبهم� ،إال �أن الرئي�س بن نا�صر مت�أكد بن�سبة كبرية ب�أنه لن يُ�ستكمل،
يف ظل تف�شي فريو�س كورونا بقوة يف الآونة الأخرية ،وهو ما جعله يُفكر ب�شكل �أكرب يف ديون الالعبني
جزء منها ،كي يُقنعهم بالبقاء ملو�سم �آخر على الأقل.
وكيفية ت�سديد ولو
ً

قدوم �شركة �سيحل كل امل�شاكل

ً
خا�صة و�أن قيمة الأجور
ال يختلف اثنان �أن قدوم �شركة وطنية لفريق مقرة �سيجعل كل امل�شاكل حتل،
ً
مقارنة بالفرق الأخرى ،وهو ما �سي�ساهم يف عودة قوية للفريق،
ال�شهرية لالعبني لي�ست بالكبرية
ويبقى حلم "املقراوية" بقدوم �شركة م�شروعا ،خا�صة وان النجم هو ممثل والية امل�سيلة الوحيد ومن
حقه �أن يح�صل هو الآخر على �إعانة من �شركة وطنية.

جتديد العقود مرهون بدخول الأموال

ومن جانب �آخر ،ف�إن بع�ض العبي مقرة يتواجدون يف نهاية عقودهم ،و�سط �سعي الإدارة لتمديد بع�ضها،
ولكن هذا لن يكون �إال يف حال دخلت بع�ض الإعانات املالية ،مبا �أن الالعبني ي�شرتطون احل�صول على
جزء من م�ستحقاتهم املالية المتام العملية ،وهو الأمر الذي يعرفه الرئي�س بن نا�صر جيداً.

بن نا�صر" :لن نرتك النجم ومڤرة فيها الرجال"

حتدث �إلينا رئي�س جنم مقرة بن نا�صر عن فريقه و�أزمته املالية وقال" :فريقنا مثل �أغلب الفرق
الوطنية يُعاين من �أزمة مالية� ،سنعمل كل ما بو�سعنا من �أجل توفري ال�سيولة املالية الالزمة،
كما �أننا لن نرتك الفريق
بعد بلوغنا املحرتف
ا لأول ،عانينا كثري اً حتى
و�صلنا �إىل ما نحن عليه
ا لآن ،مقرة فيها الرجال
عمت الأفراح يف بيت عائلة العب مولودية باتنة �أمني هالل،
و�سنعمل كلنا من �أجل
مبنا�سبة ازديان فرا�شه مبولود جديد بهي الطلعة ،اختار له من
م�ساعدة ممثل والية
"حممد را�سم" ،بهذه املنا�سبة ال�سعيدة
الأ�سماء �أجملها و�أروعها
امل�سيلة الوحيد يف ق�سم
ّ
تتقدم له �أ�سرة البوبية ورفاقه وكل الأ�صدقاء واملحبني ،ب�أحلى
ا لأ�ضواء".
"حممد را�سم" يف عز والديه وطاعة
التهاين ،متمنني �أن يكرب
ّ
الرحمان ،ويكون خري خلف خلري �سلف ،والعاقبة لطزينة يا �أمني.
ناتوري ف
"�ألف مربوووك"

تــــهنئــــــــة:
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�أعطى املدرب ال�شيلي املخ�ضرم مانويل بيليغريني موافقته
النهاية على تدريب ريال بيتي�س الإ�سباين حتى جوان
 2022مف�ضال �إياه على فالن�سيا وفيرنبات�شي الرتكي.
�أعلن نادي ليون الفرن�سي متديد عقد موهبته ال�صاعدة
الفرانكو  -جزائري ريان �شرقي حتى جوان ،2023
ليعرت�ض بذلك مطامع الكثري من الأندية الأوروبية
الراغبة يف التعاقد معه على غرار ريال مدريد ومان�ش�سرت
يونايتد.
ك�شف هانز فيلر مولر طبيب بايرن ميونيخ ال�سابق �أن املدرب الإ�سباين غوارديوال
دفعه لال�ستقالة من عمله ب�سبب تدخله يف الأمور الطبية.
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دوناروما باق
مع ميالن ل�سنوات

مت ذلك بالتزامن مع خو�ضه مباراة يف "الكالت�شيو"

ريبريي يهدد مبغادرة
فيورنتينا بعد �سرقة منزله
(يا�سر وار�ست)

جنوم ال�سيتي �أمام اختبار
الوفاء وحب الألوان

�أيام قليلة تف�صلنا عن قرار املحكمة
الريا�ضية بخ�صو�ص الطعن الذي تقدم
به مان�ش�سرت �سيتي �ضد العقوبة امل�سلطة
عليه من طرف االحتاد الأوروبي،
واملتمثلة يف �إبعاده عن املناف�سات
القارية ملدة مو�سمني ب�سبب خمالفة
�إدارته قوانني اللعب املايل النظيف.
ال�سيتي يبدو �أمام مفرتق الطرق ويف
منعرج خطري قد يح�سم م�ستقبله ويغري
الكثري من خططه ،ففي حال �ساندت
املحكمة الريا�ضية يوم  13جويلية
املقبل قرار االحتاد الأوروبي ،و�أكدت
العقوبة امل�سلطة عليه ،ف�إن الكثري من
الأمور �ستتغري والأكيد �أن زرقة ال�سماء
فوق بيت النادي �ستتحول �إىل ظلمة
ل�سنوات.
ت�أكيد العقوبة� ،سي�ضع جنوم مان�ش�سرت
�سيتي �أمام اختبار الوفاء وحب الألوان،
ف�أن�صار النادي يت�ساءلون منذ �صدور
العقوبة ...هل �سري�ضى دي بروين،
حمرز ،جي�سو�س� ،ستريلينغ� ،أغويرو
ومدربهم غوارديوال بحرمانهم من
امل�شاركة يف �أغلى امل�سابقات الأوروبية،
وهل �سيقبلون الت�ضحية ب�سنتني من
م�سريتهم من دون حماولة الفوز باللقب
الذي لطاملا كان هدفا لهم وللنادي؟.
�أكرث املتفائلني من م�شجعي النادي
يعون جيدا �أن فريقهم بات مهددا
بهجرة جماعية لنجومه بداية من
الدقائق التي �ستلي قرار ت�أكيد عقوبة
"اليويفا" ،فحتى �إن مل يرحل اجلميع،
ف�إن الالعبني الأف�ضل على الإطالق
�سيغادرون دون تردد ،فـ ال�سيتي مهما
كرب ب�ألقابه يف ال�سنوات الأخرية �إال �أنه
ال ميلك عراقة �أندية �أكرب كـ مان�ش�سرت
يونايتد ،ليفربول ،ريال مدريد،
بر�شلونة �أو تاريخ جوفنتو�س الذي
مكنه من االحتفاظ ب�أغلب جنومه رغم
�سقوطه �إىل الدرجة الثانية يف .2006
معطيات ت�ؤكد �أن ال�سيناريو الأف�ضل
بالن�سبة لـ مان�ش�سرت �سيتي �سيكون
رف�ض املحكمة الريا�ضية لقرار االحتاد
الأوروبي ،و�إلغاء عقوبة حرمان النادي
من امل�شاركة يف امل�سابقات الأوروبية
ملدة �سنتني� ،سيناريو �سيخل�ص جنوم
الفريق من عناء تربير مغادرتهم
الفريق ومن اختبار حب ووفاء ي�صعب
اجتيازه.

تعر�ض منزل
الدويل الفرن�سي
ال�سابق فرانك
ريبريي لل�سرقة
مبدينة "فلورن�سا"
بالتزامن مع خو�ضه
مباراة مع فريقه يف
الدوري الإيطايل
�أمام بارما ،وتفاج�أ
العب بايرن
ميونيخ ال�سابق
ب�أقفال منزله
مفتوحة وبحجم
اخلراب الذي �أمل
بالبيت ،حيث �أتلف
ال�سارقون الكثري
من الأثاث ،ون�شر
النجم الفرن�سي
مقطع فيديو
حلجم الفو�ضى التي بات عليها املنزل عقب تعر�ضه لعملية ال�سطور ،وك�شفت التقارير
الإيطالية �أن امل�سروقات ت�ضمنت جموهرات وهدايا ثمينة ،ويبدو �أن م�صائب ريبريي ال
ت�أتي فرادى ،خا�صة �أنه تعر�ض لإ�صابة جديدة قد تبعده عن املالعب لفرتة �أخرى.

ريبريي�" :س�أتخذ قرارات مهمة حلماية عائلتي"

ن�شر ريبريي مقطع فيديو لأثار ال�سرقة والفو�ضى يف املنزل عرب ح�سابه يف
"�إن�ستاغرام" ،قبل �أن يُرفق ذلك بتعليق قال فيه" :انظروا لهذا املنزل يف �إيطاليا ،البلد
الذي �أردت �أن �أمتم فيه م�سريتي بعد �سنوات رائعة يف ميونيخ ،ال �أتقبل هذا وهذا الأمر
�آملني و�أ�صبت بالده�شة ،عائلتي موجودة يف ميونيخ وهي ب�أمان� ،أنا ال �أحتدث عما �سرق
مني لأين �أملك كل �شيء واحلمد اهلل ،عائلتي ت�أتي قبل اجلميع و�سنتخذ الإجراءات
والقرارات املنا�سبة حلماية حياتنا" ،ت�صريحات ُف�سرت على �أنها تهديد �صريح من النجم
الفرن�سي ب�إمكانية مغادرته �إيطاليا ب�شكل نهائي بعد الذي حدث ملنزله يف فلورن�سا.

ال يتوان النجم الفرانكو  -جزائري كرمي
بن زمية يف ا�ستذكار �أ�صوله اجلزائرية
ب�أي منا�سبة وطنية ،وهو ما جت�سد يف
تهنئته ال�شعب اجلزائري ع�شية �أول
�أم�س عرب ح�سابه يف موقع" تويرت"
بذكرى مرور � 58سنة كاملة عن ا�ستقالل
البالد من اال�ستعمار الفرن�سي ،وقال بن
زمية يف تغريدته�" :إنه عيد اال�ستقالل
يف اجلزائر� ،أمتنى يوما جميال للجميع".

�شنايدر" :يف الإنتري
مورينيو كان يعلم �أننا
ندخن ون�شرب اخلمر"

يُوا�صل الدويل الهولندي ال�سابق
وي�سلي �شنايدر �صنع احلدث بكتاب
يروي مذكراته ،مثريا الكثري من
اجلدل ب�سبب ن�شره بع�ض الأحداث
لأول مرة ،فبعد اعرتافه ب�سهره
قبيل املباريات ،عاد �شنايدر للحديث
عن عالقته بـ مورينيو وعن تعامل
الأخري مع العبيه ،م�ؤكدا �أنه كان
يعلم يقينا �أن الكثري منهم يُدخنون وي�شربون الكحول دون �أن ينبهم �إىل ذلك خالل
فرتة تدريبه �إنتري ميالن ،النجم الهولندي ال�سابق قال بخ�صو�ص املو�ضوع" :مورينيو
كان يعرف جيدا كيف يتعامل معنا ،لقد �أخربنا ب�أنه �سوف مينحنا حرية �أكرب من
املعتاد ولكن يف املقابل يجب �أن نقدم �أف�ضل ما لدينا يف امللعب ،فقد كان مدربا متطلبًا
للغاية� ،أما خارج امللعب كان يرتك لنا م�ساحة العمل بحرية مبا يف ذلك �شرب اخلمر
والتدخني وكنت واثقا من �أنه يعرف �أننا نفعل ذلك وال يمُ انع".

يتجدد احلديث عن م�ستقبل
جيانلويجي دوناروما مع ميالن
خالل كل �صائفة ب�سبب ال�ضغط
الذي ميار�سه وكيل �أعماله
مينو رايوال على �إدارة النادي
وبحثه الدائم واملنتظم عن �إيجاد
خمرج له من النادي اللومباردي
املرتاجع والفاقد لربيقه ،ورغم
حماولة م�س�ؤويل الرو�سونريي
يف كل مرة الت�أكيد على تفا�ؤلهم
ببقاء احلار�س ال�شاب مع الفريق
لأطول فرتة ممكنة� ،إال �أن
مهمتهم يف االحتفاظ به �ستكون
يف غاية ال�صعوبة ،فالدويل الإيطايل بات مطلوبا من طرف كبار الأندية الأوروبية
املناف�سة على الألقاب ،ومقاومة عرو�ضها و�ضغوط رايوال بالن�سبة لـ رايوال تبدو مهمة
�شبه م�ستحيلة بالن�سبة لإدارة ميالن مثلما �أكدته العديد من التقارير الإعالمية
الإيطالية.

�أليغري رف�ض تدريب
بورو�سيا دورمتوند

�أعلنت �إدارة بورو�سيا دورمتوند قبل
�أيام جتديد ثقتها يف املدرب احلايل
لو�سيان فافر بعدما دار احلديث
عن �إمكانية �إقالته عقب خ�سارته
الأهداف امل�سطرة له هذا املو�سم ،لكن
هذا الإعالن جاء بعد عدة حماوالت
من م�س�ؤويل النادي الأملاين للتعاقد مع
مدرب من العيار الثقيل يقود الفريق
بداية من املو�سم املقبل ،وح�سب م�صادر �إعالمية �أملانية ،ف�إن م�س�ؤويل النادي الأملاين
عر�ضوا فكرة تدريب الفريق على املدرب الإيطايل ما�سيميليانو �أليغري �إال �أن هذا
الأخري اعتذر عن قبول املهمة رغم وجوده دون فريق يف الوقت الراهن ،ما جعل
�إدارة دورمتوند ت�ست�سلم للأمر الواقع يف نهاية املطاف وتقرر جتديد ثقتها يف فافر
على الأقل �إىل غاية ال�سنة املقبلة.

احتفل احل�ساب الر�سمي لنادي ليفربول
عرب موقع التوا�صل االجتماعي
"فاي�سبوك" بعيد ميالد الدويل
الكرواتي ديان لوفرين  31ون�شر ح�ساب
ليفربول �صورة الالعب وهو يحمل
ك�أ�س لقب رابطة �أبطال �أوروبا املتوج به
املو�سم املا�ضي.

مغني الراب "كاين وي�ست" يعلن تر�شحه للرئا�سيات الأمريكية
�أعلن مغني الراب ،الأمريكي كاين
وي�ست ،تر�شحه ب�صفة ر�سمية
لالنتخابات الرئا�سية الأمريكية
ليدخل ال�سابق مع الرئي�س احلايل
دونالد ترامب ال�ساعي للفوز بعهدة
ثانية وجو بايدن عن احلزب
الدميقراطي ،وجاء �إعالن وي�ست
عرب تغريدة ن�شرها عرب ح�سابه
الر�سمي على موقع التوا�صل
االجتماعي "تويرت" ،كتب فيها ما
يلي" :يجب علينا الآن �أن نحقق
وعد �أمريكا ،من خالل الثقة بالرب
وتوحيد ر�ؤيتنا وبناء م�ستقبلنا،
�أتر�شح لرئا�سة الواليات املتحدة
الأمريكية" ،وهو الإعالن الذي
فاج�أ اجلميع مبا �أن مغني الراب لطاملا كان �أحد الداعمني للرئي�س احلايل و�سبق �أن �أكد �أنه لن
يرت�شح قبل نهاية العهدة الثانية لـ ترامب ،قبل �أن يغري ر�أيه ويقرر خو�ض غمار الرئا�سيات،
علما �أن وي�ست �سبق له �أن عانى من بع�ض الأمرا�ض النف�سية و�إدمان املخدرات.

الدوري الإجنليزي

ال�صورة للأ�سطورة الإيطالية باولو
مالديني املدير الريا�ضي الذي يتجه
ملغادرة "الرو�سونريي" ك�إداري يف غ�ضون
الأيام القليلة املقبلة ،بعدما مت �إعالمه
�أم�س بتويل الأملاين رالف راجننيك املهام
الريا�ضية ف�ضال عن كونه مدربا رئي�سيا،
مالديني رُ
اقتح عليه من�صب �سفري ميالن
لكنه رف�ض ما يعني مغادرته نهائيا.

 18:00كري�ستال باال�س  -ت�شيل�سي
� 20:15أر�سنال – لي�سرت �سيتي

الدوري الإ�سباين

� 21:00سيلتا فيغو – �أتلتيكو مدريد

الدوري الإيطايل
 18:30ليت�شي – الزيو
 20:45ميالن – جوفنتو�س

ملحق ال�صعود الأملاين
 17:45نورمبورغ – �أنغلو�شتاد
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أخرج الصراع إلى العلن وحاول تبرير فشله

بارتوميو يتهم التحكيم مب�ساعدة الريال ويثري اجلدل
كبري جدا واتهامات مثرية ت�ؤكد �أنه �أكرب م�ستفيد من تقنية  VARهذا
املو�سم.

�أكد �أن مي�سي �سيعتزل يف بر�شلونة رغم امل�شاكل

يف و�سط اجلدل القائم حول ليونيل مي�سي� ،أكد جوزيب ماريا بارتوميو
�أن الالعب الأرجنتيني �سيعتزل يف بر�شلونة وا�ستدل بت�رصيحاته يف وقت
�سابق ،حني �أكد �أنه �سيتقاعد يف فريقه احلايل ،ومل يعلق رئي�س البار�صا على
التفا�صيل اجلديدة وال عن توقيف املفاو�ضات ،يف انتظار ت�رصيحات من
مي�سي يف امل�ستقبل القريب ملعرفة وجهة نظره وما �إن كانت قريبة من
وجهة نظر رئي�سه �أم ال ،للإ�شارة ،ف�إن �آخر امل�ستجدات �أكدت �أن ليو يرف�ض
توقيع العقد اجلديد مع الإدارة احلالية و�أنه �سينتظر االنتخابات الرئا�سية
املقبلة التخاذ قراره ،ومن غري امل�ستبعد �أن ي�ستغل كل الظروف ال�سيئة
لتغيري الأجواء وجتربة حتد جديد يف الدوري الإجنليزي على �سبيل
املثال قبل اعتزال ال�ساحرة امل�ستديرة.

بارتوميو VAR“ :يف �صالح فريق واحد
دائما”

يعي�ش جوزيب ماريا بارتوميو على وقع م�شاكل كثرية جدا تالحقه يف
فريقه ،حيث �أكدت �آخر الأخبار �أن ليونيل مي�سي متذمر جدا من �سيا�سته،
وهو ما دفعه لتوقيف املفاو�ضات اخلا�صة بتجديد عقده ،ما يعني �أن
بارتوميو �سيفقد الكثري من �أ�سهمه لدى �أع�ضاء البار�صا الذين لن مينحوا
�أي ع�ضو من الإدارة احلالية ثقتهم يف االنتخابات املقبلة ،ولتربير ف�شله
هذا املو�سم رمى بارتوميو بالكرة يف مرمى التحكيم ،و�أكد �أن تقنية
الفيديو امل�ساعد تخدم دائما نف�س الفرق ،يف �إ�شارة �إىل ريال مدريد الذي
يقرتب من ح�سم الدوري الإ�سباين ولكن و�سط جدل

مي�سي على بعد
“�أ�سي�ست” واحدة
عن حتطيم رقمه
القيا�سي

بتمريرتيه احلا�سمتني
�أم�س ،يكون ليونيل مي�سي
قد و�صل �إىل الأ�سي�ست
رقم  20يف الدوري الإ�سباين
هذا املو�سم ،ومبا �أنه ال تزال
هناك  4جوالت يف الر�صيد،
ف�إن الأرجنتيني ي�ستطيع
�إ�ضافة متريرة واحدة على الأقل
ليتجاوز رقمه الذي حققه يف مو�سم
 ،2015 - 2014ما يعني �أنه �سيكون بطال
لرقم قيا�سي جديد ،ويعترب هذا املو�سم هو
الثاين من نوعه الذي جنح فيه ابن روزاريو يف تقدمي
 20متريرة حا�سمة لزمالئه ،وهو ما مل يتمكن من القيام به �أي العب
�آخر يف الدوريات اخلم�سة الكربى مرتني� ،إذ جنح كل من تريي هرني
وتوما�س مولر من فعل ذلك مرة واحدة يف الدوري الإجنليزي
املمتاز والدوري الأملاين على التوايل ،وبجانب هذا الرقم،
يعترب الأرجنتيني الالعب الوحيد يف الدوريات اخلم�سة
الكربى الذي و�صل �إىل  19متريرة حا�سمة يف ثالثة موا�سم
خمتلفة� ،إذ فعل ذلك يف مو�سم 2015 - 2014 ،2011 - 2010
وهذا املو�سم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيكي�“ :سنحارب
للتتويج رغم
�أن الو�ضع
معقد”

�أكد
جريارد
بيكي �أنهم
�سيلعبون
للفوز
بالدوري
الإ�سباين �إىل
�آخر رمق ،رغم
اعرتافه ب�أن
الو�ضع معقد جدا
مبا �أن الفارق هو 4
نقاط ومل يتبق الكثري
عن النهاية ،وقال املدافع املثري
“ال نحب �أن نكون خلف الريال،
للجدل:
�سنحارب لقلب الطاولة رغم �أن الو�ضع معقد ،الآن نفكر يف
املباراة املقبلة �أمام �إ�سبانيول” ،و�أ�ضاف“ :املباراة �أمام فياريال
كانت مهمة بالن�سبة لنا لال�ستمرار يف القتال ،قدمنا مباراة
رائعة” ،وحول حركته بعد �أحد الأهداف �أ�ضاف“ :ال
�أتذكر ،عندما تكون يف امللعب ،الأدرينالني يكون مرتفعا”،
وختم بالقول حول غريزمان“ :كان من املهم جدا �أن ي�سجل
غريزمان ،الهدف �أعطاه الثقة ،و�أعتقد �أنه جاهزا جدا
للمباراة املقبلة يوم الأربعاء”.

حتدث بارتوميو عن مو�ضوع التحكيم ،فقال“ :يبدو �أن  VARيف�ضل دائما
نف�س الفرق ،مل تكن تقنية الفيديو عادلة ولقد �أثرت على الكثري من النتائج
يف العديد من املباريات” ،و�أ�ضاف“ :الريال ي�ستفيد دائما؟ ،الليغا
�أف�ضل دوري يف العامل و  VARلي�س مب�ستوى جيد فيها،
مل تكن هذه التقنية عادلة منذ فرتة ما بعد احلجر ،لقد
�أثرت على بع�ض النتائج ل�صالح فريق واحد دائما
(يق�صد ريال مدريد) ،والأكيد �أن هذه الت�رصيحات
لن متر مرور الكرام على الطرف املدريدي الذي
�سريد بقوة يف الأيام املقبلة عن طريق الإعالم �أو
حتى بت�رصيحات من الر�سميني ،علما �أن زيدان
مدرب املرينغي تذمر من هذه االتهامات و�أكد
�أنها تقلل من جهود العبيه.

�سيتيان" :يف الوقت احلايل VAR
ال يقوم بوظيفته احلقيقية"
رغم رف�ضه احلديث عن تقنية الفيديو امل�ساعد وما يقال عن ا�ستفادة ريال مدريد منها،
�إال �أن كيكي �سيتيان مدرب نادي بر�شلونة �أكد �أن  VARال يقوم بوظيفته اجليدة حاليا،
وبجانب هذا حتدث مدرب البار�صا عن الفوز �أمام فياريال وعن غريزمان و�أمور �أخرى يف
م�ؤمتره ال�صحفي.

ما ر�أيك يف تقنية VAR؟

وظيفة تقنية الفيديو امل�ساعد هي جعل كرة القدم �أكرث �إن�صافا ،ولكن
يف الوقت احلايل ،هي لي�ست كذلك ،هناك �أمور �أخرى تتدخل يف
النتائج �أي�ضا.
هل تفهم معايري تقنية الفيديو؟

يف احلقيقة ،ال.

هل ترى �أن تقنية الفيديو تخدم ريال مدريد
�أكرث؟

�أنا �أفكر يف الكثري من الأ�شياء ولكن لن �أحتدث عن هذا،
مت�أ�سف.

روبريتو يف الو�سط ثم كظهري ،هل ي�ساعده هذا
الأمر؟

روبريتو جوكر وهو متعدد املنا�صب� ،إنه ي�ؤدي ب�شكل جيد.

كيف ترى م�ستقبله؟

�سريجي لعب مباراة رائعة ،يف املباراة املا�ضية
لعب ب�شكل جيد �أي�ضا ،لقد جاء بطاقة
�إيجابية بعد الإ�صابة� ،إنه العب متعدد
اال�ستخدامات ويلعب يف مراكز
خمتلف ،كما �أنه يقدم م�ستويات
جيدة دائما.
هل هو فوز مت�أخر؟

كانت هناك بع�ض الفرق التي
عقدت علينا الأمور ب�سبب قوة
دفاعها ،كل مباراة خمتلفة عن
الأخرى و�أمام فياريال قمنا بكل
�شيء ب�شكل جيد ،لقد لعبنا ب�شكل
جيد ومتكنا من التغلب عن املناف�س
على م�ستوى كل الأ�صعدة ،وجنحنا
يف ت�سجيل العديد من الأهداف.

“مي�سي �سيبقى و�سيتيان ميتلك
ثقة اجلميع”

حول م�ستقبل ليونيل مي�سي واملدرب كيكي
�سيتيان ،قال بارتوميو“ :لطاملا �أكد مي�سي �أنه
�سيعتزل يف بر�شلونة� ،سوف ن�ستمتع به ل�سنوات
�أخرى ،لن �أعطي �أي تفا�صيل لكنه قال يف عدة
منا�سبات �أنه �سيتقاعد مع بر�شلونة” ،و�أ�ضاف:
“هناك �شائعات حول كيكي �سيتيان وجميعها خاطئة،
�سيتيان ميتلك ثقة اجلميع وهو يقوم بعمل رائع� ،سنقاتل على
ما تبقى من الدوري ،وبعدها �سرنكز على دوري الأبطال ،هناك
مباريات مهمة جدا يف انتظارنا” ،و�أتبع“ :الفريق ي�سري يف الطريق
ال�صحيح ،هذا هو �أ�سلوبنا و�أنا �أ�ستمتع به ،الأداء اجليد مل ي�أت
مت�أخرا ،بعد فرتة احلجر كانت الأمور �صعبة جدا والعودة لي�ست
�سهلة”.

ما تقييمك لـ غريزمان؟

غريزمان كان جيدا للغاية� ،أنا
را�ض مب�ستواه ،لقد �شكل ثنائية رائعة
مع مي�سي و�أي�ضا مع �سواريز ،هدفه
كان مذهال.
ما ر�أيك يف ت�صريحات بارتوميو
حول تقنية الفيديو؟

لن �أعلق على ت�رصيحات بارتوميو
لأنني مل �أ�سمعها ،وعندما يتعلق الأمر
برئي�س الفريق فماذا علي �أن �أ�ضيف.
هل ترى �أن الثالثي:
مي�سي� ،سواريز وغريزمان
عاد بقوة من جديد؟

منها  8639هدفا في البطوالت
الرسمية

فاتي ي�سجل الهدف رقم
 9000لـ بر�شلونة
تاريخيا

روبريتو:
“يهمني اللعب فقط
ولي�س املن�صب”

لقد لعبوا ب�شكل جيد معا،
�إنهم العبون ذوو جودة عالية،
كنا نحتاجهم للو�صول �إىل مرمى
املناف�س وهذا ما ح�صل� ،أمتنى �أن
ي�ستمر ذلك معنا.

عن امل�ؤمتر ال�صحفي لـ كيكي
�سيتيان

حتدث �سريجي روبريتو العب نادي بر�شلونة بعد الفوز
املحقق �أمام فياريال بنتيجة  1-4فقال“ :مرت فرتة طويلة
جنح نادي بر�شلونة يف حتقيق فوز كبري قوامه 4-1
منذ �أن لعبت يف و�سط امليدان� ،شعرت براحة يف التحكم يف
�أمام فياريال على ملعب “ال �سرياميك” ،وهو الفوز
الكرة ،لقد ق�ضيت وقتا رائعا يف الو�سط وبعدها كان علي
الذي جاء ب�أداء جيد جدا ولكنه مت�أخر ح�سب
العودة �إىل مركز الظهري ،بالن�سبة يل ،ما يهم هو �أن �أكون
ع�شاق البار�صا ،حيث يتجه ريال مدريد بخطى
يف امللعب” ،و�أ�ضاف حول املباراة“ :بد�أنا ب�شكل جيد للغاية
ثابتة للتتويج بالدوري الإ�سباين كونه ميلك
و�سجلنا ب�سرعة ،وبعدما تعادلوا عرفنا كيف نتعامل مع
فارقا بـ  4نقاط قبل  4جوالت عن النهاية ،وكان
الو�ضع ،فياريال كان من بني الفرق التي عادت ب�شكل
لالعب ال�شاب �أن�سو فاتي �شرف ت�سجيل الهدف
رقم  9000لنادي بر�شلونة يف خمتلف
�أف�ضل بعد احلجز” ،وحول هدف غريزمان وما �إن
البطوالت ،وهو الهدف الذي جاء بعد
كان ي�شبه هدف مي�سي ال�شهري �أمام ريال بيتي�س يف
 111عاما من ت�سجيل �أول هدف
فيامارين قال“ :فعال ،هدف غريزمان ذكرين بذلك
ر�سمي للنادي الكتالوين بتاريخ 5
الهدف� ،إنه هدف ي�سجله قلة من الالعبني مثل
�أفريل  1909وذلك يف الدور ن�صف
مي�سي وغريزمان”.
النهائي من البطولة الإ�سبانية التي
لعبت يف مدريد.

 6167هدفا يف الدوري
و 543هدفا يف دوري
الأبطال

من بني الأهداف  9000التي �سجلها
بر�شلونة ،كان للدوري الإ�سباين ن�صيب
الأ�سد منها ،حيث �سجل الكتاالن 6167
هدفا يف هذه امل�سابقة ،فيما �سجلوا 1474
هدفا يف ك�أ�س امللك و 543هدفا يف دوري
الأبطال ،وجنح البار�صا يف ت�سجيل 178
هدفا يف ك�أ�س الك�ؤو�س الأوروبية و 149هدفا
يف ك�أ�س االحتاد الأوروبي 87 ،هدفا يف الك�أ�س
الأوروبية 23 ،هدفا يف ك�أ�س العامل للأندية،
 17هدفا يف ك�أ�س ال�سوبر الأوروبية وهدف
واحد يف ك�أ�س الإنرتكونتينونتال ،وبجانب هذه
الأهداف احت�سب بر�شلونة �أهدافه يف بطوالت
غري ر�سمية مثل ك�أ�س املعار�ض التي �سجل فيها
 141هدفا ،ك�أ�س “الربان�س” التي �سجل فيها 39
هدفا ،ك�أ�س التينا التي �سجل فيها  12هدفا.

�إدارة البار�صا تنتظر تعوي�ضات من �شركة “نايك”

�أكد الإعالم الإ�سباين �أن �إدارة بر�شلونة تنتظر تعوي�ضات مالية من �رشكة “نايك” للألب�سة
واملعدات الريا�ضيات ،حيث �أن ال�رشكة ت�أخرت يف عر�ض القم�صان للبيع ب�سبب خط�أ يف ت�صنيعها
والذي �أجربها على ت�أخري عر�ض القمي�ص للم�ستهلكني ،ووفقا للإعالم يف كتالونيا ف�إن �إدارة
البار�صا وعلى ر�أ�سها بارتوميو قد �أر�سلت �شكوى �إىل ال�رشكة وطالبتها بتحمل اخل�سائر التي يتكبدها
النادي ،حيث كان يعول الكتاالن على عر�ض القم�صان اجلديدة يف الوقت املطلوب لتعوي�ض بع�ض
اخل�سائر املادية التي حلقت بالفريق ب�سبب ما جنم عن وباء “كوفيد.”19-

�ستلج�أ �إىل املحكمة �إن رف�ضت مطالبها

ح�سب الأخبار ،ف�إن �إدارة البار�صا �ستلج�أ �إىل املحاكم �إن رف�ضت �رشكة “نايك” تلبية مطالبها،
فرغم العالقة اجليدة بني ال�رشكة والنادي ،ناهيك عن العقد الذي يربط الطرفني �إىل غاية �سنة ،2028
�إال �أن بر�شلونة ال يريد تكبد املزيد من اخل�سائر املادية ،علما �أن توفر القمي�ص اجلديد يف املتاجر
الر�سمية قد يت�أخر كثريا ،وهو ما ترتتب عنه �أ�رضار كثرية ،ففي املعتاد يكون ع�شاق البار�صا على
موعد يف مثل هذا الوقت �أو حتى قبل ذلك مع عر�ض القم�صان اجلديدة للبيع� ،أما هذا املو�سم ف�إن
ذلك لن يحدث بحلول �شهر �سبتمرب ح�سب الأ�صداء الأولية.
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قيمة الالعب انهارت وأصبحت في حدود  30مليونا

 VARفي خدمة الريال !

حرب باردة بني بايل
وزيدان وعالقتهما �سيئة جدا

الأرقام ت�ؤكد �أحقية الريال بال�صدارة

�أكدت مباراة �أتلتيك بيلباو �أن العالقة بني زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد والعبه الويلزي غاريث بايل
قد و�صلت فعال �إىل طريق م�سدود ،حيث ظهرت م�ؤ�شرات وا�ضحة على حرب باردة بني الرجلني بد�أت بالالعب
يف مقاعد البدالء وانتهت بت�صريحات املدرب يف امل�ؤمتر ال�صحفي ،وبات من الوا�ضح �أن م�شاركة بايل �أ�سا�سيا
مع الريال لن حتدث �إال يف مرات قليلة و�إن حدث ذلك فلن يكون منتظرا منه تقدمي م�ستويات جيدة ،حتى �إن
العديد من املتتبعني اتهموه بتعمد الظهور مب�ستويات �سيئة ،للإ�شارة ،ف�إن بايل �سجل هدفني فقط يف “ليغا” هذا
املو�سم �أمام فياريال مبنا�سبة اجلولة الثالثة ،ومن يومها مل ي�ساهم �إال يف هدف واحد عن طريق متريرة حا�سمة
�أمام غرناطة باجلولة الثامنة.

“زيزو” يرف�ض تربير غياب الويلزي وال ي�أبه لغ�ضبه

�سئل زيدان عن بايل وعدم �إ�شراكه ولو لدقيقة واحدة فقط للمباراة الثالثة تواليا ،فرف�ض تربير ذلك على الإطالق
وحتدث بلهجة �صارمة وك�أنه يوجهها لالعب نف�سه ،حيث قال�“ :أنا هو املدرب و�أنا من يختار الت�شكيلة” ،يف �إ�شارة �إىل
�أنه خيار فني و�أن العب توتنهام ال�سابق مل يعد مهما بالن�سبة �إليه ،كما �أنه لن يكون م�ساهما جيدا يف لقب الليغا الذي
يتجه بخطى ثابتة �إىل العا�صمة الإ�سبانية ،وذكرت و�سائل الإعالم الإ�سبانية �أن املدرب الفرن�سي ال ي�أبه لغ�ضب الالعب
الويلزي وال يتخوف �إطالقا من ت�أثري ذلك على الفريق ،حيث �أن بايل ال ميلك وزنا ثقيال و�سط زمالئه وحتى �إن مترد
ف�إن الفريق �سي�سري بطريقة جيدة ،وهو م�شكل �آخر يجب �أن ي�أخذه الالعب بعني االعتبار بدال من الإ�صرار على
البقاء يف حرب خ�سارة.

بايل حاول ا�ستفزاز املدرب بال�ضحك وعدم االكرتاث !

رغم �أنه يعي�ش و�ضعية �سيئة جدا من الناحية الريا�ضية وال يلعب �أ�سا�سيا رغم �إ�صرار وكيل
�أعماله يف كل مرة على الإدالء بت�صريحات غريبة ي�ؤكد فيها �أن بايل هو �أحد �أف�ضل �أربعة
العبني يف العامل� ،إال �أن الويلزي ال يكرتث وبات يركز على حربه ال�شخ�صية مع
زيزو فقط ،ففي مباراة بيلباو كان ي�ضحك دون �أن ي�أبه بال�صعوبات التي وجدها
زمال�ؤه �أمام املناف�س البا�سكي ،وذلك للت�أكيد على �أنه غري غا�ضب بتاتا بعدم
امل�شاركة و�أنه معتاد على هذا الو�ضع ،ورغم ذلك ف�إنه �سيبقى �إىل غاية نهاية
عقده ،الأمر الذي ال ي�سانده مقربوه على الإطالق ،حيث يطالبونه يف كل
مرة بالرحيل �إىل وجهة �أخرى ي�ستطيع فيها �إعادة االعتبار لنف�سه كالعب
كان جدا ،لكنه بات الآن �سيئا جدا.

�أثارت تقنية الفيديو امل�ساعد جدال كبريا جدا يف �إ�سبانيا هذا املو�سم وخا�صة بعد عودة
البطوالت �إثر فرتة احلجر ال�صحي ،حيث يتهم الكثريون نادي ريال مدريد باال�ستفادة من هذه
التقنية على نحو �أف�ضل من البقية ،وهو ال�سبب ح�سب املتهمني يف �صدارة “املرينغي” لرتتيب
الدوري ،وبعد اجلدل الكبري يف لقاء الريال وبيلباو على ملعب “�سان مامي�س” ،ن�رشت �صحيفة
“�آ�س” املقربة من النادي امللكي تقريرا مف�صال �أكدت فيه �أن الريال يت�صدر الليغا بتقنية VAR
ومن دونها �أي�ضا ،حيث �أن الفارق يبقى  4نقاط بني الريال والبار�صا يف كلتا احلالتني ،ليبقى
االختالف يف فارق الأهداف� ،إذ كانت �شباك كورتوا دون التقنية �ست�ستقبل هدفني �آخرين فيما
كان الريال �سي�سجل هدفا �إ�ضافيا� ،أما البار�صا فكانت لت�سجل هدفا �إ�ضافيا دون التقنية ،فيما
كانت الأهداف امل�سجلة �ضد تري �شتيغن �ستتقل�ص من � 36إىل .33

�إعالم �إ�سبانيا ي�ؤكد �أنهما
ال يتحدثان مع بع�ضهما البع�ض

كان برنامج “�إل ت�شريينغيتو” ال�شهري قد �أكد قبل �أيام قليلة فقط
�أن زيدان وبايل ال يتحدثان مع بع�ضهما البع�ض �إطالقا ،ومبا �أن
الويلزي ال يلعب ف�إن زيزو لن يكون م�ضطرا حتى لفتح نقا�ش 
تكتيكي مع العبه ،عك�س ما هو احلال بالن�سبة لالعبني
�آخرين قليلي امل�شاركة يف �صورة خامي�س رودريغيز الذي
ال ميلك عالقة �سيئة مع مدربه رغم تذمره من و�ضعيته
وت�أكيده على ذلك �أمام اجلميع ،وبجانب زيزو ف�إن بايل
ال يتحدث كثريا مع زمالئه �أي�ضا ،بل �إنه ال يتحدث �إط
wظد القا مع بع�ضهم �إال يف منا�سبات قليلة ،ذلك �أنه
يرف�ض دوما ا�ستخدام اللغة الإ�سبانية ،كما �أنه ميلك
عقلية خمتلفة عن البقية� ،إذ يحب االنزواء بنف�سه
لدرجة �أنه و�صف باملغرور.

هذه هي ح�صيلة “امللكي” والبار�صا مع تقنية الفيديو خالل
مو�سمني

ن�رشت ال�صحيفة املدريدية ح�صيلة كل من ريال مدريد وبر�شلونة مع تقنية الفيديو امل�ساعد
� VARضمن مناف�سة الليغا يف مو�سمني ،حيث �أكدت �أن املرينغي ا�ستفاد من  4قرارات ل�صاحله
يف املو�سم املا�ضي مقابل  10قرارات �أ�رضت به ،فيما ا�ستفاد “البالوغرانا” من  6قرارات
ل�صاحله مقابل قرارين فقط �أ�رضا به� ،أما هذا املو�سم فا�ستفاد الفريق امللكي من  5قرارات
ل�صاحله مقابل � 5أخرى �ضده� ،أما الفريق الكتالوين فا�ستفاد من  3قرارات ل�صاحله مقابل 7
قرارات �ضده ،ما يعني �أن كال الفريقني ا�ستفادا من  9قرارات ل�صاحلهما يف مو�سمني مقابل 15
قرار �أ�رض بـ الريال و 9قرارات �أ�رضت بـ البار�صا.

برييز ي�ضع بيع الويلزي من
�أبرز �أولويات “املريكاتو”

زيدان يطلب الرتكيز وجتاهل احلديث عن احلكام

وفقا لآخر امل�ستجدات ،ف�إن برييز ي�ضع الالعب
الويلزي �ضمن قائمة املعنيني بالرحيل و�سيعمل
على بيعه ولو باخل�سارة لأنه بات ي�ؤثر �سلبا على
غرف املالب�س ،كما �أنه ينال راتبا مرتفعا دون امل�ساهمة يف
�أي نتائج �إيجابية ،وكانت �أخبار �سابقة قد �أكد �أن برييز �سيجتمع
مع وكيل �أعماله بعد نهاية الليغا لدرا�سة املو�ضوع ،و�أي�ضا
لال�ستماع للعرو�ض  التي قد ت�صله ،للإ�شارة ،ف�إن قيمة بايل
انهارت متاما وو�صلت �إىل  32مليون �أورو ح�سب موقع “تران�سفر
ماركت”� ،أي �أقل بـ  69مليون �أورو من القيمة التي ا�شرتاه
بها املرينغي �سنة  ،2013والأكيد �أن ت�سويقه الآن �سيكون
�أ�صعب �شيء ،حيث تراجعت العديد من الأندية عن فكرة
�ضمه على غرار اليونايتد� ،إال �أن �أندية �إجنليزية متو�سطة
قد ت�سعى لإعادته �إىل الربميرليغ الذي
ا مل�ستو ى
فيه كثريا رفقة توتنهام.
ت�أ لق

ح�سب �صحيفة “ماركا” ف�إن زين الدين زيدان طالب العبيه بالرتكيز على املباريات القادمة
وال�سعي للفوز بها ب�أي طريقة �رشعية حتى �إن كان ذلك عن طريقة ركلة جزاء �أخرى دون االلتفات
ملا يقال عن م�ساعدة التحكيم لهم ،وكان زيدان قد غ�ضب كثريا يف م�ؤمتره ال�صحفي �أول �أم�س،
وقال يف هذا املو�ضوع�“ :سئمت الكالم الذي يقول �إننا نفوز بف�ضل احلكام ،الالعبون ي�ستحقون
االحرتام واحلكام يتخذون قراراتهم بناء على ما يرونه� ،أنتم تظهرون الأمر كما لو �أننا نفوز
بف�ضل احلكام ولكن هذا لي�س �صحيحا ،علينا احرتام الالعبني واحرتام ريال مدريد ،احلكم ر�أى
�رضورة التدخل وقام باحت�ساب ركلة جزاء”.

�سيميوين:
“ VARيكون من�صفا
ملن يفوز”

ت�أثري  VARعلى نتائج الريال وبر�شلونة:

ريال مدريد:
فياريال  -ريال مدريد  2 - 1( 2-2دون )VAR
�ألغى حكم اللقاء هدف جريارد مورينو بداعي الت�سلل ،لكن تقنية
الفيديو �أقرت ب�صحته ومت احت�سابه.
ريال مدريد وريال بيتي�س  0 - 1( 0-0دون )VAR
حتدث دييغو �سيميوين مدرب نادي
�ألغت تقنية الفيديو يف ذلك اللقاء هدفا لـ البلجيكي �إيدين
�أتلتيكو مدريد عن مو�ضوع تقنية
هازارد بداعي الت�سلل.
الفيديو وا�ستفادة ريال مدريد منه،
ريال مدريد و�إ�شبيلية  2 - 2( 1 - 2دون )VAR
فرف�ض �أن يتهم الفريق اجلار و�أكد �أن
�سجل لوك دي يونغ هدفا لـ �إ�شبيلية ،ولكن تقنية الفيديو
 VARتكون من�صفة للفريق الذي يفوز،
�أ�شارت على حكم اللقاء مبراجعة الهدف ب�سبب �ضربة
يف تكرار وا�ضح ملقولة “احلظ يكون دائما
تعر�ض لها مدافع ريال مدريد �إيدر ميليتاو ،وبالفعل �ألغى
مع الفائز” ،وقال املدرب الأرجنتيني يف
احلكم ذلك الهدف.
ت�صريحاته“ :تقنية الفيديو امل�ساعد
�أتلتيك بيلباو وريال مدريد  0-0( 1 - 0دون )VAR
من�صفة ملن يفوز ،عندما يتم منحك
�أبلغ جيل مانزانو حكم الفار ،غونزاليز غونزاليز ب�أن
�أكد برنامج “�إل ت�شريينغيتو”
ركالت جزاء فهذا يعني �أنك فريق
داين غار�سيا وط�أ قدم مار�سيلو بداخل منطقة اجلزاء ،لذا
�أن خامي�س رودريغيز تكلم مع
تهاجم دائما مثل ريال مدريد”،
احت�سبها ركلة جزاء جاء منها هدف الفريق الوحيد ب�أقدام
زين الدين زيدان وطلب منه
و�أ�ضاف“ :تقنية الفيديو ال ت�صنع
�سريجيو رامو�س.
عدم ا�ستدعائه ملباراة �أتلتيك
القرارات بل تو�ضح احلقائق ،يف
بر�شلونة
بيلباو لأنه كان مقتنعا ب�أنه لن
ال�سابق مل يكن لدى احلكام فر�صة
بر�شلونة وخيتايف  2-2( 1 - 2دون )VAR
يلعب �أي دقيقة ،وح�سب “�إيدو
لتغيري قراراتهم اخلاطئة والآن
�ألغت تقنية الفيديو هدفا لـ نيوم ب�سبب ارتكابه خط�أ ل�صالح
�أغريي” الإعالمي املدريدي
بات ب�إمكانهم ذلك ،تقنية الفيديو
�أومتيتي.
ال�شهري ف�إن الالعب الكولومبي
تو�ضح كل �شيء لك”.
بر�شلونة و�أتلتيكو مدريد  1 - 2( 2-2دون )VAR
ي�شعر بعدم �أهميته بالن�سبة لـ زيزو
ت�صدى تري �شتيغن لركلة جزاء من دييجو كو�ستا ،ولكن ماتيو الهوز حكم
ف�إ ن
وبات مقتنعا ب�ضرورة الرحيل ،للإ�شارة،
الفار �أخرب هرينانديز هرينانديز ب�أن حار�س بر�شلونة كان متقدما ،لذا �أعاد الكرة
زيدان رف�ض احلديث عن مو�ضوع هذا الالعب يف امل�ؤمتر ال�صحفي الأخري
مرة �أخرى و�سجلها �سا�ؤول هذه املرة.
و�أكد للإعالميني �أن خامي�س مل يكن يف القائمة لأنه هو من طلب ذلك ،دون تقدمي �أي
تفا�صيل �أخرى ،يف انتظار معرفة ما �إذا كان �سيلعب املباريات املقبلة �أم ال.

خامي�س ال ي�شعر ب�أهميته
وبات متذمرا من
و�ضعيته

�أخرب زيدان ب�أنه يفكر يف امل�ستقبل فقط

ذكر ذات امل�صدر �أن خامي�س �أخرب زيدان ب�أنه يفكر فقط يف امل�ستقبل ويتطلع للرحيل
والعودة �إىل امل�شاركة با�ستمرار ،الأمر الذي يتفهمه زيزو ب�شكل وا�ضح ،حتى �إن
املدرب الفرن�سي وعده بدقائق �إ�ضافية يف املباريات املقبلة ،كما طالبه بتح�سني م�شكلته
الذهنية للرتكيز �أكرث على م�ساعدة الريال عند احلاجة ،قبل التفكري يف م�ستقبله مع
نهاية املو�سم ،ويف ذات ال�سياق� ،أكدت �إذاعة “كادينا �سري” �أن ريال مدريد قرر وب�شكل
نهائي بيع العب موناكو ال�سابق يف املريكاتو املقبل ،ذلك �أنه يريد احل�صول على �سيولة
مادية ال�ستخدامهما يف �صفقات �أخرى ،على غرار �صفقة فابيان رويز العب و�سط
نابويل الذي يبقى م�ستهدفا من الناديني امللكي والكتالوين.

تيبا�س" :ال يجب جتاهل اجلدل
ويجب حت�سني تقنية الفيديو"

ن�شرت �صحيفة “�سبورت” الكتالونية ت�صريحات لـ خافيري تيبا�س رئي�س الرابطة الإ�سبانية لكرة
القدم حول اجلدل القائم على تقنية الفيديو امل�ساعد ،حيث قال“ :يجب حت�سني تقنية الفيديو ،ال
يجب �أن نتجاهل اجلدل الدائر ،هناك �إخفاقات كبرية يف هذا الأمر ،عندما يقوم فريق مهم يف
�إ�سبانيا كـ ريال مدريد ب�إجراء مكاملة مع االحتاد املحلي بعد  20دقيقة من نهاية املباراة ،فهذا لي�س
منا�سبا لعامل التحكيم ،يجب �أن نحاول �إبعاد التحكيم عن اجلدل ،وبالطبع لي�س من اجليد �أن نعلن
ونقول �إننا حتدثنا مع رئي�س الريال عن تقنية الفيديو امل�ساعد”.
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هدفه في شباك كورتوا بـ "مدريد" كان األخير

جي�سو�س ي�صل لـ  9مباريات دون
هدف ويدق ناقو�س اخلطر
ُيثري الدويل الربازيلي غابريال جي�سو�س مهاجم "ال�سيتي" الكثري
من ال�شكوك بعد تراجع م�ستواه ب�شكل رهيب� ،سواء قبل التوقف
اال�ستثنائي ب�سبب وباء كورونا �أو بعد العودة ،ليت�أكد ذلك
مبنا�سبة مبارة �ساوثهامبتون �أول �أم�س حني عزف من
جديد عن الت�سجيل رغم م�شاركته �أ�سا�سيا وطيلة
�أطوار اللقاء� ،أمر الربازيلي �أ�صبح حمريا جدا وهو
الذي طالب يف الكثري من املنا�سبات ب�رضورة
منحه حيزا زمنيا �أكرب للعب ،لكن حتى الآن خيب
كل الآمال املعقودة عليه لتعوي�ض �سريجيو �أغويرو
امل�صاب ،وخرج العب �سانتو�س ال�سابق غري را�ض متاما
مب�ستواه يف لقاء �ساوثهامبتون ،جدير بالذكر �أن جي�سو�س �سجل 18
هدفا يف  45مباراة خا�ضها مع "ال�سيتي" بكافة امل�سابقات هذا املو�سم ،ف�ضال
عن تقدميه  11متريرة حا�سمة.

�سيلفا:
"�أخطاء ب�سيطة
�أ�صبحت تكلفنا الكثي"

الربازيلي ف�شل يف رهانه على لقب "املهاجم رقم واحد"

يبدو �أن النجم الربازيلي ف�شل يف رهانه على التحول �إىل املهاجم رقم واحد يف
"ال�سيتي" وهو ما كان ي�صبو �إليه يف وقت �سابق� ،أو على الأقل �أبدى ت�أثره ال�شديد
لعدم تعويل غوارديوال عليه ليكون املهاجم الأ�سا�سي ،الربازيلي عزف عن التهديف
مند  26فيفري املا�ضي مبنا�سبة مباراة ريال مدريد حل�ساب ذهاب ثمن نهائي
رابطة الأبطال ،حينها �صنع االنت�صار التاريخي لفريقه على "املرينغي" يف قلب
"برينابيو" ،غابريال �شارك منذ تلك املباراة يف  9مواجهات بني الدوري والك�أ�س
ونهائي ك�أ�س الرابطة دون �أن يتمكن من هز ال�شباك ،ما �أدخله يف مرحلة من ال�شك
والفراغ يف وقت ح�سا�س جدا ي�شهد انعدام اخليارات الهجومية بعد �إ�صابة �أغويرو
ومغادرة لوروي �ساين.

ظهر بريناندو �سيلفا جنم "ال�سيتي" حزينا خل�سارة فريقه يف
ملعب �ساوثهامبتون ،وذلك بالنظر �إىل الفر�ص الكثرية املهدرة
والأداء اجليد للفريق طيلة  90دقيقة� ،أين �سيطر ح�سبه بالطول
والعر�ض� ،سيلفا قال يف ت�صريحات �أعقبت اللقاء" :بكل �صدق �أعتقد
�أننا لعبنا ب�شكل جيد وخلقنا الكثري من الفر�ص 88 ،دقيقة من 90
لعبناها يف ملعب �ساوثهامبتون ،لكن خط�أ �صغري كلفنا النتيجة،
ظهر جليا الفراغ الذي تركه النجم الأرجنتيني �سريجيو �أغويرو على الأداء
تهانينا لهم ،مل نلعب ب�شكل �سيئ لكن علينا حت�سني �أنف�سنا،
الهجومي لـ مان�ش�سرت �سيتي مقارنة بـ جي�سو�س ،رغم �أن املردود الإجمايل للخط
ال�شوط الثاين �ضغطنا عليهم كثريا ولكن للأ�سف مل
الأمامي منذ ا�ستئناف املناف�سات الكروية يف بريطانيا كان مقنعا �إىل حد ما بعد
ن�ستطع الت�سجيل ،نحن بحاجة �إىل ت�صحيح الأخطاء
التي ارتكبناها اليوم ،مثل هذه الأخطاء
متكنه من ت�سجيل  15هدفا يف  6مباريات ،غوارديوال �أ�صبح يف ورطة حقيقية مع
ال�صغرية كلفتنا هدفا".
تراجع م�ستوى غابريال واحتمال عدم حلاق �أغويرو ببقية مباريات املو�سم خا�صة �أن

غياب �أغويرو جد م�ؤثر وغوارديوال يف ورطة

الظهير األيسر الوحيد
المتوفر لـ غوارديوال
زينت�شينكو يت�سبب يف خ�سارة ال�سيتي
وخماوف من �أدائه �أمام الريال
ت�سبب الأوكراين �ألك�سندر زينت�شينكو ظهري �أي�سر
"ال�سيتي" يف خ�سارة الفريق �أمام �ساوثهامبتون بهدف
دون رد عقب ارتكابه خط�أ فادحا جاء منه هدف
�أ�صحاب الأر�ض الوحيد ،ف�ضال عن قيامه ب�أخطاء
�أخرى خا�صة يف ال�شوط الأول� ،أين فقد  3كرات مهمة
جدا ويف �أماكن ح�سا�سة ،ل ُيعيد احلديث من جديد عن
�صحة م�ستواه ومدى قدرته على مقارعة جنوم ريال
مدريد يف املباراة القادمة من مناف�سات رابطة �أبطال
�أوروبا ،ال�سيما �أن غوارديوال م�ضطر لإ�شراكه �أ�سا�سيا
على اعتبار �أنه الظهري الأي�سر الوحيد املتوفر �ضمن
ت�شكيلته.

زينت�شينكو" :خطئي غري مقبول
و�أعتذر من اجلميع"

اعرتف الظهري الأي�سر الدويل الأوكراين باخلط�أ الفادح
يف لقاء �ساوثهامبتون ليتوجه بر�سالة اعتذار �إىل
رفاقه الالعبني و�أي�ضا امل�شجعني،
حيث قال عرب ح�سابه يف
موقع التوا�صل االجتماعي
"�إن�ستاغرام"�" :أعتذر للفريق
ولكل امل�شجعني ،خط�أ غري
مقبول" ،ويبقى زينت�شينكو
مطالبا با�ستعادة توازنه �سريعا
خا�صة �أن الفرتة القادمة تتطلب
�أن ي�صل �إىل كامل جاهزيته
البدنية ،الفنية والذهنية
ت�أهبا للمباراة الأهم
للفريق هذا املو�سم،
حني ي�ست�ضيف
على ملعب
االحتاد مناف�سه
ريال مدريد،
حل�ساب �إياب
ثمن نهائي
رابطة
الأبطال.

�إ�صابته كانت م�ؤثرة وحتتاج �إىل وقت �أطول للتعايف ،والظاهر �أن م�ستوى غابريال يف
اللقاءات الأخرية �س ُيجرب غوارديوال من جهة �أخرى على مراجعة ح�ساباته بخ�صو�ص تدعيم
اخلط الأمامي ،خا�صة �أن م�ستقبل �أغويرو غري م�ضمون على اعتبار �أن عقده ينتهي املو�سم
القادم.

�أرقام جي�سو�س مع مان�ش�سرت �سيتي هذا املو�سم:

المباريات
أساسي
احتياطي
مجموع الدقائق
األهداف
معدل التهديف
التمريرات الحاسمة
مباريات متتالية دون أهداف

45
26
19
2622
18
هدف كل  146دقيقة
11
9

خسر للمرة األولى  3مباريات متتالية خارج الديار

بسب كثرة إصاباته وتقدمه في السن

كلوب غري متحم�س
لـ �ألكانتارا والإ�سباين
بعيد عن "الريدز"

يتوا�صل م�سل�سل ارتباط الدويل الإ�سباين تياغو �ألكانتارا متو�سط ميدان بايرن
ميونيخ باالنتقال �إىل ليفربول خالل فرتة االنتقاالت ال�صفية ليكون دعامة �إ�ضافية يف و�سط
امليدان الهجومي و�صناعة اللعب...

تقارير �إعالمية �إجنليزية �أ�شارت �أم�س وعرب حتليالتها وتوقعاتها �إىل عدم حتم�س املدرب الأملاين
يورغن كلوب جللب �ألكانتارا ،حيث يعتقد ب�أنه لي�س ذلك الالعب الذي يبحث عنه ولو �أن �صفقته
لن تكلف الكثري مقارنة ب�أ�سماء �أخرى متوفرة يف ال�سوق وتتمتع بنف�س اخل�صائ�ص الفنية لالعب
بر�شلونة ال�سابق ،ويبحث كلوب عن �صانع لعب جديد لتعزيز خطه الهجومي مبوا�صفات خا�صة،
ال�سيما �أنه يفتقد �صانع لعب حقيقي منذ �أن غادر الربازيلي فيليب كوتينيو النادي نحو بر�شلونة.

"الليفر" مل يقدم على �أي خطوة ر�سمية مع "البافاري" حتى الآن

يومية "كيكر" الأملانية �أ�شارت �سهرة �أول �أم�س �إىل �أن ليفربول مل يقم حتى الآن ب�أي حتركات
جدية يف حماولة منه القتنا�ص خدمات تياغو �ألكانتارا ،حيث مل يتقدم ب�أي عر�ض ر�سمي ومل يربط
بعد ات�صاالته ب�إدارة "البافاري" ،م�ؤ�رشات توحي ب�أن الالعب ُيعد خيارا ثانويا ال غري للمدرب
يورغن كلوب ولي�س خياره الأول ولو �أن املعطيات ب�إمكانها �أن تتغري يف غ�ضون الأيام �أو الأ�سابيع
القادمة خا�صة �أن املريكاتو ال يزال يف �أيامه الأوىل ومن املمكن �أن ت�شهد الأمور تغريا "راديكاليا"
الحقا ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن �ألكانتارا �أعلم ر�سميا قبل �أيام قليلة �إدارة ناديه برغبته
يف املغادرة وفق ما ك�شفته التقارير.

كلوب ي�شرح �أ�سباب رف�ضه
الإ�سباين وي�ؤكد �أنها غري فنية

من جهة �أخرى ،ك�شفت بع�ض التقارير
الأ�سباب احلقيقية وراء عزوف
كلوب عن و�ضع
�أ لكا نتا ر ا
على ر�أ�س
ا لأولويات،
�أهمها كرثة
�إ �صا با ته
وهو الذي كان
عر�ضه لإ�صابات خطرية
�سواء مع بر�شلونة �أو حتى يف
البايرن ،ف�ضال عن تقدمه يف ال�سن
ورغبة غوارديوال يف التعاقد مع
متو�سط ميدان هجومي �شاب،
ما ي�ؤكد �أن الأ�سباب لي�ست
فنية ،حيث �أ�شارت التقارير
�إىل �إعجاب كلوب مب�ستواه
وطريقة لعبه ،لكن مع
ذلك ف�إن احتمال عقد
ال�صفقة ورغم �ضعفه
يبقى قائما ،ال�سيما
�أن مبلغ انتقاله
لن يكون كبريا
جدا وي�ستقر
بني � 30إىل 40
مليون �أورو
يف �أق�صى
احلاالت.

غـــوارديــــوال ي�سجــــل رقــمــــا قيا�ســـيا
�سلبيــــا فــي م�سريتــــه التدريبــــية

�سجل الإ�سباين بيب غوارديوال مدرب مان�ش�سرت �سيتي رقما قيا�سيا �سلبيا يف م�سريته
التدريبية بعد اخل�سارة الأخرية التي مني بها فريقه مان�ش�سرت �سيتي �أول �أم�س �أمام
�ساوثهامبتون ،بر�سم اجلولة  33من الدوري الإجنليزي ،وتعر�ض املدرب "الكتالوين"
للخ�سارة الثالثة على التوايل خارج �أر�ضه وهو �أمر يحدث للمرة الأوىل منذ �أن بد�أ م�سريته
كمدرب ،وظهر غوارديوال غا�ضبا ومتح�سرا على اخل�سارة التي عاد بها "ال�سيتي" خا�صة
�أن العبيه �أهدروا الكثري من الفر�ص املحققة ،فيما جاء هدف �ساوثهامبتون على �إثر خط�أ
دفاعي فادح.

غوارديوال" :ما قدمناه مل يكن كافيا للفوز"

عقب اللقاء �أكد املدرب الإ�سباين �أن الأداء الذي قدمه فريقه مل يكن كافيا للعودة
باالنت�صار ،خا�صة �أمام الفر�ص الكثرية املهدرة والتي بلغت  26فر�صة كاملة،
غوارديوال حتدث �أي�ضا عن ال�سر وراء عدم �إراحة الربازيلي �إيدر�سون الذي
خا�ض �أغلب مباريات فريقه منذ بداية املو�سم ،وقال�" :أداء جيد ،لعبنا ب�شكل
جيد حقا ولكن هذا مل يكن كافيا ،هذه املباراة جزء ب�سيط مما حدث يف
مو�سمنا ،عوقبنا من خط�أ واحد وبعد ذلك خلقنا الكثري من الفر�ص ولكن مل
ن�سجل" ،وبخ�صو�ص احلار�س الربازيلي �إيدر�سون وخماوف من �إ�صابته �أو
�إرهاقه قبيل مباراة ريال مدريد احلا�سمة يف رابطة �أبطال �أوروبا ،قال
غوارديوال" :ن�ستخدم �إيدر�سون با�ستمرار لبناء اللعب فهو ي�ساعدنا
على اللعب ب�شكل �أف�ضل".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ضغوط ال�سيتي تتج�سد
ومباراة الريال على ملعب االحتاد

جنحت �إدارة مان�ش�سرت �سيتي يف �إقناع االحتاد الأوروبي لكرة القدم ب�إقامة
مباراة العودة من ثمن نهائي رابطة �أبطال �أوروبا �أمام ريال مدريد على ملعب
االحتاد يف مدنية مان�ش�سرت ولي�س يف العا�صمة الربتغالية ل�شبونة التي من
املفرت�ض �أن ت�ست�ضيف الدورة النهائية (على ملعبي جوزي �ألفاالدي ودا لو�ش)
لتحديد البطل وجتمع بني  8فرق يف الفرتة املمتدة بني � 12إىل � 23أوت القادم،
و�أكدت تقارير جريدة "�آ�س" الإ�سبانية �أم�س �أن "اليويفا" ر�ضخ �أخريا ل�ضغوطات
�إدارة مان�ش�سرت �سيتي التي تقدمت باحتجاج �شديد اللهجة وحتذير يف حال قيام
الهيئة الأوروبية بربجمة اللقاء بالعا�صمة الربتغالية ل�شبونة عو�ض ملعب
االحتاد �ضمن �سيا�سة املعاملة باملثل ،على اعتبار �أن الريال ا�ست�ضاف "ال�سيتي"
على ملعبه.

�إليوت يوقع �أول عقد
احرتايف مع "الريدز"
�أنهى الدويل الإجنليزي ال�شاب هريفينغ
�إليوت �أم�س �إجراءات توقيعه �أول عقد
احرتايف مع ليفربول املنظم �إليه املو�سم
املا�ضي قادما من �أكادميية فولهام،
وب�إيعاز من املدرب يورغن كلوب الذي
اقتنع متاما مب�ؤهالته وقدرته على
تقدمي الإ�ضافة للفريق الأول يف غ�ضون
ال�سنوات املقبلة ،خا�صة �أن الالعب مل
يتعد بعد  18ربيعا من عمره ،وانتقل
�إليوت املو�سم املا�ضي من فولهام �إىل
ليفربول يف �صفقة مبليوين �أورو ،غري
�أنه مل يوقع عقدا احرتافيا قبل �أن
ينجح يف �إقناع القائمني على الطاقم
الفني للنادي ببع�ض م�شاركته مع الفريق
الأول ومب�ستواه املميز رفقة الفريق
االحتياطي.
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النادي الأملاين يريد  120مليون �أورو على الأقل

اليونايتد ي�صر على �سان�شو رغم القيمة
الفلكية املطلوبة من دورمتوند

اجلولة  34من الدوري الإجنليزي

""البلوز" للدفاع عن املركز الرابع
وحماولة خطف املرتبة الثالثة

ي�رصون يف وقت �سابق على ما قيمته 133
مليون �أورو قبل �أن يرتاجعوا وت�ستقر طلباتهم
عند حاجز  120مليون �أورو ،ما يعني �أن الفرق
كبري جدا بني ما عر�ض من طرف الإجنليز وما
يطلبه الأملان ،ال�شيء الذي من �ش�أنه �أن يعرقل
املفاو�ضات ويجعل دورمتوند يركز مفاو�ضاته
مع ناد �آخر من الأندية املهتمة بخدمات الالعب
امل�ستعدة لدفع قيمة تفوق  100مليون �أورو،
يف انتظار موقف م�س�ؤويل ال�شياطني احلمر يف
قادم الأيام.

م�س�ؤولو دورمتوند ميهلون
"املان يو" حتى � 10أوت

توا�صل �إدارة مان�ش�سرت يونايتد تخطيطها
للتعاقد مع جادون �سان�شو جنم بورو�سيا
دورمتوند خالل �سوق االنتقاالت املقبلة ،فبعد
احلديث عن تو�صلها �إىل اتفاق مع الالعب مثلما
�أ�رشنا �إليه يف عدد �أم�س حول كافة النقاط
املتعلقة بعقده� ،سواء فيما يخ�ص مدة العقد �أو
راتبه ال�سنوي الذي ي�صل �إىل  10ماليني �أورو،
ف�إن اليونايتد �سيحول تركيزه من الآن ف�صاعدا
على مفاو�ضاته مع بورو�سيا دورمتوند من
�أجل احل�صول على موافقته للظفر بخدمات
الالعب يف مهمة لن تكون �سهلة �إطالقا على
النادي الإجنليزي ،خا�صة يف ظل القيمة املالية
ال�ضخمة التي يطالب بها الأملان ،رغم �أن
ال�شيء امل�ؤكد هو �أن دورمتوند موافق على فكرة

البيع ،وهو ال�ساعي لتحقيق �أكرب عائد ممكن من
املداخيل لتجاوز �أزمته املالية احلالية.

فرق �شا�سع جدا بني عر�ض
"ال�شياطني" و�شرط امل�س�ؤولني
الأملان

بالدخول يف التفا�صيل ،ف�إن مان�ش�سرت
يونايتد ورغم علم م�س�ؤوليه ب�أن �صفقة التعاقد
مع العب بقيمة �سان�شو لن تكلف �أقل من 100
مليون �أورو� ،إال �أنهم ي�رصون على تقدمي عر�ض
تتجاوز قيمته  50مليون �أورو بقليل ،وهو ما
يرف�ضه بطبيعة احلال نظرا�ؤهم من النادي
الأملاين جملة وتف�صيال ،وهم الذين كانوا

وفقا لتقارير �إعالمية �إجنليزية ،ف�إن م�س�ؤويل
بورو�سيا دورمتوند �سيبقون باب املفاو�ضات
مفتوحا �أمام جميع الأندية الراغبة يف �ضم
الالعب مبا يف ذلك مان�ش�سرت يونايتد �إىل غاية
العا�رش من �شهر �أوت املقبل موعد انطالق
املع�سكر التح�ضريي للفريق ب�أحد املناطق
اجلبلية يف �سوي�رسا ،فاملدرب ال�سوي�رسي لو�سيان
فافر ،ي�رص على �أن تكون الت�شكيلة نهائية بداية
من �أول يوم من التح�ضريات ،وهو ما يعني �أن
�إدارة مان�ش�سرت يونايتد �سيكون �أمامها �أكرث
من �شهر من �أجل حماولة ح�سم الأمور و�إعادة
جتهيز عر�vض مايل جديد يليق بقيمة الالعب
الذي يعد من بني �أف�ضل الأجنحة يف �أوروبا هذا
املو�سم �إن مل يكن �أف�ضلهم على الإطالق ،علما �أن
املعني مهتم جدا بالعودة �إىل الدوري الإجنليزي
الذي غادره قبل ثالث �سنوات من بوابة فريق
مان�ش�سرت �سيتي لأقل من  18عاما.

يحل نادي ت�شيل�سي �ضيفا اليوم على ملعب "�سيلهر�ست بارك"� ،أين �سي�ستقبله م�ضيفه كري�ستال
باال�س حل�ساب اجلولة  34من الدوري الإجنليزي ،ويف الوقت الذي �سيلعب فيه كري�ستال باال�س
مباراة �شبه �شكلية بالنظر ل�ضمانه البقاء وامتالكه حظوظا �ضئيلة جدا يف الظفر مبركز م�ؤهل
ملناف�سة �أوروبا ليغ ،ف�إن اللقاء يبدو يف غاية الأهمية بالن�سبة لـ ت�شيل�سي ال�ساعي لتحقيق الفوز من
�أجل �ضمان بقائه يف املركز الرابع من جهة ،و�أي�ضا ال�سعي خلطف املرتبة الثالثة من جهة �أخرى،
مبا �أنه �سينتظر نتيجة اللقاء الذي �سيلعب بعد مباراته �أمام كري�ستال باال�س والذي �سيجمع لي�سرت
�سيتي ثالث الرتتيب واملتقدم عنه بنقطة واحدة �أمام م�ضيفه �أر�سنال ،ففوز البلوز وتعرث لي�سرت

التشكيلتان المحتملتان:

كري�ستال باال�س :غايتا ،ورد ،كاهيل� ،ساخو ،فان �أنهولت� ،أيو ،ماك �أرثر ،ميليفوييفيت�ش ،كوياتي،
زاها ،بنتيكي.
ت�شيل�سي :كيبا� ،أزبيليكويتا ،كري�ستن�سن ،روديغري� ،ألون�سو ،باركلي ،جورجينيو ،مونت ،ويليان،
جريو ،بولي�سيت�ش.

المبارد" :لن نفكر يف املركز الثالث �إال بعد نهاية اللقاء"

�أكد فرانك المبارد مدرب نادي ت�شيل�سي
�أن فريقه لن يركز �سوى على اللقاء الذي
ينتظره �أمام كري�ستال باال�س من �أجل
حماولة الفوز به والعودة �إىل الديار بالنقاط
الثالث ،حيث ك�شف خالل الندوة ال�صحفية
التي ن�شطها �أم�س عن بعد� ،أن فريقه جمرب
على جتاوز عقبة كري�ستال باال�س رغم
اعرتافه ب�صعوبة املهمة ،حيث قال:
جدد نيمانيا ماتيت�ش عقده ب�صفة ر�سمية مع ناديه
"كري�ستال باال�س مر بفرتة �صعبة م�ؤخرا
مان�ش�سرت يونايتد ليمتد �إىل جوان  2023بعدما كان عقده
ومن امل�ؤكد �أنه �سي�سعى للتعوي�ض �أمامنا
ال�سابق من املنتظر �أن ينتهي يف جوان من ال�سنة املقبلة ،وهي
وهنا تكمن �صعوبة اللقاء ،من جهتنا
خطوة كانت متوقعة من طرف �أغلب املتتبعني خا�صة يف ظل
�أ�شاد �آالن �شريار النجم ال�سابق للمنتخب الإجنليزي مبهاجم مان�ش�سرت يونايتد ال�شاب
�سرنكز فقط على هذه املباراة مبا �أن
حاجة املدرب �أويل غونار �سول�شكاير خلدماته واعتباره واحدا
ماي�سون غرينوود ،معتربا �إياه م�ستقبل ال�شياطني احلمر واملنتخب الإجنليزي خا�صة
هدفنا الأول هو احلفاظ على مركزنا
من ركائز النادي ،وعلى �إثر جتديد عقده ،ك�شف النجم ال�صربي
يف حال وا�صل الظهور بنف�س امل�ستوى الذي يقدمه يف الوقت الراهن ،ففي ت�صريحات
احلايل ،ولن نفكر يف املركز الثالث �سوى
قائال�" :أ�شعر �أين ال �أزال قادرا على منح الكثري يف ال�سنوات املقبلة
تناقلتها و�سائل �إعالم �إجنليزية ،ك�شف �شريار قائال" :دائما ما �أرى نف�سي ملا �أ�شاهده
بعد نهاية املباراة".
و�أن �أفعل ذلك مع مان�ش�سرت يونايتد �سيكون مبثابة فخر كبري
يلعب ،فهو ميلك نف�س طريقتي يف اللعب ونف�س طريقة ت�سجيل الأهداف� ،أتوقع �أن
بالن�سبة يل" ،من جهته ،عرب �أويل غونار �سول�شكاير عن
يكون جنما كبريا يف مان�ش�سرت يونايتد بل حتى يف املنتخب الإجنليزي� ،إذ �أنه يعد واحدا
�سعادته الكبرية بتجديد الدويل ال�صربي ،و�صرح بدوره
من الالعبني الذين ميثلون م�ستقبل الكرة الإجنليزية خا�صة �إذا وا�صل العمل بهذه
قائال" :نيمانيا ميلك اخلربة ،حمرتف حقيقي
الطريقة ،كنت �أول من توقع �أن يكون �ضمن ت�شكيلة املنتخب الإجنليزي يف ك�أ�س �أمم �أوروبا
وميلك روحا قيادية ،ولن جند �أف�ضل منه
ملا كان من املتوقع �أن تقام يف وقتها ،واليوم �سمعت �أن املدرب �سول�شكاير �أكد يف ت�صريحات له
لقيادة هذه املجموعة الرائعة من
�أن العبه م�ستعد لتقم�ص �ألوان املنتخب".
ال�شباب".
ي�ستقبل
نادي
�أر�سنال
�سهرة
اليوم على
يعد مان�ش�سرت يونايتد من بني الأندية التي يتوقع �أن تكون ن�شطة خالل �سوق االنتقاالت
ملعبه
املقبلة رغم الأزمة املالية التي تعاين منها معظم �أندية كرة القدم ،ف�إ�ضافة �إىل
�ضيفه
�سعي �إدارته للتعاقد مع جادون �سان�شو رغم القيمة ال�ضخمة التي يطلبها بورو�سيا
لي�سرت
دورمتوند ،ف�إنها مهتمة �أي�ضا بالتعاقد مع خامي�س رودريغيز من ريال مدريد
�سيتي
م�ستغلة الو�ضعية ال�صعبة التي يعي�شها هناك حتت قيادة املدرب زين الدين
يف قمة
زيدان ،حيث �أكدت تقارير �إعالمية بريطانية� ،أن م�س�ؤويل اليونايتد �شرعوا فعال
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يف االت�صال مبحيط الالعب من �أجل ج�س نب�ضه بخ�صو�ص خو�ض جتربة ب�ألوان
من الدوري
الفريق بداية من املو�سم املقبل ،علما �أن النادي الإجنليزي لن يكون الوحيد
الإجنليزي
ال�ساعي ل�ضم الدويل الكولومبي بل �سيلقى مناف�سة �شر�سة من طرف العديد من
دعا بول �سكولز �إدارة نادي
والتي
الأندية الأوروبية خا�صة الإيطالية منها.
مان�ش�سرت يونايتد �إىل �ضرورة
تبدو
التعاقد مع مدافع جديد
نقاطها
يكون �شريكا يف اخلط اخللفي
يف غاية
لـ هاري ماغواير بداية من
الأهمية
املو�سم املقبل ،فرغم اعرتافه
على عك�س �صفقة �سان�شو التي تبدو معقدة كثريا ،ف�إن �صفقة خامي�س رودريغيز
بالن�سبة
بالإمكانات الكبرية التي
تبدو يف متناول مان�ش�سرت يونايتد ،ال ل�شيء �سوى لكون رحيل الالعب عن
لكال
ميلكها بقية مدافعي الفريق
ريال مدريد �أمرا م�ؤكدا مبا �أن �إدارة النادي امللكي بدورها غري م�ستعدة
الطرفني ،ما �سيجعل املنت�صر باملواجهة يربح �أكرث من جمرد ثالث نقاط ،فيما �سيخ�سر املنهزم
�إال �أنه اعرتف يف املقابل ب�أن
لالحتفاظ به وتف�ضل بيعه خالل �سوق االنتقاالت املقبلة تفاديا
الكثري� ،أما التعادل فلن يخدم �أيا منهما ،فـ �أر�سنال ي�سعى جلمع �أكرب عدد ممكن من النقاط لإنهاء
اليونايتد بحاجة �إىل نوع
لرحيله جمانا �صيف  2021موعد نهاية عقده ،كما �أن الدويل
املو�سم يف �أف�ضل مرتبة ممكنة مبا �أن ت�أهله حتى �إىل رابطة �أبطال �أوروبا ممكن ح�سابيا� ،أما لي�سرت
�آخر من املدافعني ليكون
الكولومبي ينتظر بفارغ ال�صرب الرحيل عن امللكي بعد التهمي�ش
ف�سي�صر على الفوز من �أجل تعزيز مركزه الثالث وتفادي �أي عودة من طرف ت�شيل�سي �أو مان�ش�سرت
خط دفاعه متكامال� ،إذ قال:
الكبري الذي عانى منه حتت قيادة املدرب زين الدين زيدان والذي
يونايتد اللذين يناف�سانه عليه.
"�صحيح �أن ماغواير مدافع
دفعه حتى لالمتناع عن التنقل مع الفريق �إىل "�سان مامي�س"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كبري ومان�ش�سرت يونايتد
ملواجهة بيلباو �سهرة الأحد.
بحاجة ما�سة خلدماته لكن
مت�أكد من �أنه غري قادر على
�أر�سنال :مارتينيز ،مو�صطايف ،لويز ،كوال�سيناك ،بيلريين ،ثيبايو�س ،ت�شاكا ،تريين� ،ساكا،
حتمل عبء الدفاع لوحده
يف الوقت الذي تبلغ فيه القيمة ال�سوقية لـ خامي�س رودريغيز حوايل
الكازيت� ،أوباميونغ.
ويحتاج مدافعا من نوع خا�ص
 32مليون �أورو ،ف�إن مان�ش�سرت يونايتد �سي�سعى للح�صول عليه ب�أقل
لي�سرت �سيتي� :شمايكل ،جا�سنت� ،إيفانز� ،سويونكو ،فا�ش�س� ،أيوز ،نديدي ،تيليمان�س ،بارن�س،
ليكمله ويغطي على نقائ�صه،
قيمة مالية ممكنة� ،إذ �أن �إدارته ال تنوي دفع �أزيد من  25مليون
�إيانات�شو ،فاردي.
هناك مدافعون جيدون كـ
�أورو للظفر بخدماته ،حيث ت�سعى ال�ستغالل الو�ضعية احلالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليندلوف وبايلي لكنهما غري
بني الالعب والريال من �أجل التعاقد معه بقيمة منا�سبة ،علما �أن
قادرين على تغطية هذا
الالعب مل يح�سم م�ستقبله بعد ومل ي�ستقر على وجهته املقبلة
النق�ص ،فـ ماغواير بحاجة
لكن ال�شيء امل�ؤكد �أن مان�ش�سرت يونايتد يعترب خيارا مهما جدا
�أكد ميكال �أرتيتا �أن مباراة فريقه �أمام لي�سرت �سيتي يف غاية الأهمية مبا �أن الفوز بها يبقي على
�إىل مدافع كـ ريو فريديناند
بالن�سبة له ،خا�صة يف ظل رغبته اجلاحمة يف موا�صلة
حظوظ �أ�شباله قائمة يف الت�أهل �إىل رابطة �أبطال �أوروبا ،حيث ك�شف خالل الندوة ال�صحفية
�أو ياب �ستام ليظهر مب�ستواه
اللعب يف امل�ستوى العايل ويف ناد كبري كـ ال�شياطني احلمر
التي ن�شطها ع�شية هذا اللقاء ،قائال" :قبل �أ�سابيع من الآن ،مل نكن نفكر حتى يف �إمكانية الت�أهل
احلقيقي ،وبالتايل �أرى �أن
�إ�ضافة �إىل خو�ض جتربة هي الأوىل من نوعها
ملناف�سة قارية ،واليوم الأمر يبدو ممكنا ح�سابيا بف�ضل النتائج الرائعة التي حققناها م�ؤخرا"،
الإدارة مطالبة بالتعاقد مع
بالن�سبة له على م�ستوى الدوري الإجنليزي
قبل �أن ي�ضيف" :لي�سرت �سيتي فريق قوي بوجود العبني ممتازين على غرار فاردي الذي دائما ما
مدافع م�شابه لهما �إذا �أرادت
بعد لعبه يف �أوروبا يف كل من الربتغال،
يبهرين ،لكننا جمربون على الفوز لي�س بهذا اللقاء فقط بل بجميع اللقاءات املتبقية �أمامنا حتى
�أن حت�صل على خط خلفي
�إ�سبانيا ،فرن�سا و�أملانيا.
�إن كانت �صعبة وبعدها �سرنى ما الذي ميكننا حتقيقه".
�أقوى".

�شريار" :غرينوود ي�شبهني كثريا
و�سيكون جنما للفريق واملنتخب"

ماتيت�ش
يجدد عقده ر�سميا
�إىل 2023

�أر�سنال – لي�سرت �سيتي (اليوم �سا )20:15
نقاط يف غاية الأهمية حمل �صراع بني لي�سرت و"املدفعجية"

اليونايتد يح�ضر عر�ضا للتعاقد مع رودريغيز

�سكولز" :ماغواير
بحاجة ملدافع
قوي بجانبه
كـ فريديناند �أو
�ستام"

ال�صفقة يف املتناول ب�سبب موقف
الالعب وموافقة الريال على بيعه

 25مليون �أورو �ستكون كافية حل�سم ال�صفقة

التشكيلتان المحتملتان:

�أرتيتا" :الفوز �سيبقي حظوظنا قائمة يف الت�أهل لرابطة الأبطال"

العـــدد 4949
الثالثاء  07جويلية 2020
ال�سنـــــــة الع�شـــــرون
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اجلولة  31من الدوري الإيطايل

قمة الكبريين تلفت الأنظار اليوم يف "�سان �سريو"
تلعب قمة اجلولة  31من الدوري
الإيطايل �سهرة اليوم ،على ملعب "�سان
�سريو" ،حني يحل املت�صدر جوفنتو�س
�ضيفا على غرميه التقليدي ميالن ،يف
مباراة ب�أهداف متباينة ،لأن "اليويف"
يبحث عن تعزيز �صدارته ،بينما
ي�ستهدف "الرو�سونريي" االقرتاب
�أكرث ف�أكرث من املركز اخلام�س الذي
يعترب هدف الفريق ،ويتجدد املوعد
بني ميالن وجوفنتو�س للمرة الرابعة
هذا املو�سم ،مبا �أنهما التقيا يف
ذهاب الدوري ولعبا ن�صف نهائي
الك�أ�س ذهابا و�إيابا ،علما �أن الأمر
يتعلق ب�أكرث فريقني ُتوجا بالألقاب
يف تاريخ �إيطاليا.

""اليويف" يف منعرج
خطري حل�سم "ال�سكوديتو"

التشكيلتان

المحتملتان:

ميالن :دوناروما ،كونتي ،كايري،
رومانيويل ،تيو هرينانديز ،بن
نا�صر ،كي�سي� ،سايلمايكرز ،بونافنتورا،
كالهانوغلو� ،إبراهيموفيت�ش.
جوفنتو�س� :شيزين ،كوادرادو ،روغاين،
بونوت�شي ،دانيلو ،بينتانكور،
بيانيت�ش ،رابيو ،بريناردي�سكي،
هيغواين ،كري�ستيانو.

�ساري:
"مواجهة
ميالن خالل
هذه الفرتة
معقدة جدا"

كونتي غا�ضب جدا ،يهدد العبيه ونحو
�إحداثه ثورة هذا ال�صيف

�أحدثت اخل�سارة املفاجئة التي
تعر�ض لها الإنتري يف عقر دياره
�أمام بولونيا موجة غ�ضب عارمة
بالن�سبة للمدرب �أنطونيو كونتي
الذي مل يتقبل �أبدا الكيفية التي
انهار بها فريقه ،رغم تقدمه يف
النتيجة عرب البلجيكي روميلو
لوكاكو ،ثم ت�ضييع الفريق ركلة
جزاء عن طريق الأرجنتيني
لوتارو مارتينيز ،قبل �أن يُ�سجل
الفريق الزائر هدفني مباغتني
يف اللحظات الأخرية ،وح�سب
ما �أكدته الكثري من التقارير
ال�صحفية الإيطالية ،ف�إن
كونتي �صب جام غ�ضبه على
الالعبني وو�صل به الأمر �إىل
حد تهديدهم ،خا�صة �أن املو�سم
�شارف على نهايته و�سيفتح
بعد ذلك املريكاتو ا�ستعدادا
للمو�سم اجلديد الذي لن يطول
انطالقه.

اجتمع بهم
بح�ضور ماروتا طيلة
�ساعة كاملة

يدين جوفنتو�س كثريا لـ ميالن،
بعدما �أطاح الأخري بالو�صيف
الزيو يف اجلولة الفارطة،
ما جعل الفارق بني "اليويف"
ومالحقه يرتفع �إىل  7نقاط ،لكن
فريق "ال�سيدة العجوز" �سيخو�ض
الآن منعرجا خطريا حل�سم اللقب
وت�أكيد �أحقيته بالتتويج ملو�سم
جديد ،وذلك حني يحل اليوم
�ضيفا على ميالن ،ثم ي�ستقبل
الفريق املت�ألق �أتاالنتا ،على �أن
يُ�سافر �إىل �سا�سولو وي�ستقبل
بعد ذلك و�صيفه احلايل الزيو،
وبالتايل ف�إن جوفنتو�س �سيلعب
�أقوى  3مباريات من �أ�صل 8
جوالت متبقية خالل هذه
املرحلة.

الكثري من التغيريات مرتقبة وغودين على ر�أ�س قائمة املغادرين

ميالن على موعد مع
ت�أكيد عودته القوية

كونتي ي�شدد لهجته بعد مباراة بولونيا:

ت�أكد التقني الإيطايل بعد مباراة بولونيا ب�أن الفريق بحاجة �إىل العديد من التعديالت حتى يُ�صبح
�أقوى يف املو�سم املقبل ،لذلك ف�إنه يتجه نحو �إحداث ثورة يف الت�شكيلة خالل ال�صيف احلايل ،خا�صة
�أن الإدارة تدعمه ب�شدة و ُت�صر على ا�ستمراره يف �إطار م�شروعها الريا�ضي ،ويعترب الأوروغوياين
دييغو غودين من �أكرث الالعبني الذين خيبوا الآمال املعلقة عليهم ،ليكون على ر�أ�س قائمة املغادرين،
بينما ال ت�ستبعد الت�ضحية بـ روبريتو غاليارديني ،مع عنا�صر �أخرى خرجت منذ مدة من احل�سابات،
يف �صورة بورخا فالريو �أو ماتيا�س فيت�شينو و�أ�سامواه ،كما لن يُجدد الفريق �إعارة فيكتور موزي�س وال
حتى �أليك�سي�س �سان�شيز.

"من اليوم وحتى نهاية املو�سم على كل فرد �إثبات جدارته
بالتواجد مع الإنتري"

بدوره ميالن الغائب عن �ساحة
الألقاب خالل ال�سنوات الأخرية،
ي�ستعد للعب مباراة قوية� ،سي�ساعده الفوز فيها يف االقرتاب �أكرث من مركز �أوروبي
للمو�سم املقبل ،وهو العائد بقوة خالل املباريات الأخرية ،حيث حقق  3انت�صارات من
�أ�صل  4جوالت منذ عودة املناف�سات ،وبالتايل ف�إن مواجهة "اليويف" هي فر�صة لإثبات
هذه العودة ،حتت قيادة العبني مت�ألقني مثل اجلزائري �إ�سماعيل بن نا�صر والفرن�سي
تيو هرينانديز.

بيويل�" :سنواجه
الفريق الأف�ضل
ونحن بحاجة للتفوق
يف كل �شيء"

و�صف �ستيفانو بيويل مدرب
ميالن مناف�سه اليوم جوفنتو�س
بالفريق الأف�ضل هذا املو�سم يف
�إيطاليا ،حيث كانت للم�س�ؤول
الأول عن العار�ضة الفنية
لـ "الرو�سونريي" ت�صريحات
�أم�س ،خالل الندوة ال�صحفية
التي ن�شطها ،فقال عن مالقاة
"اليويف" اليوم" :احلافز الذي
منلكه والفرتة اجليدة التي
منر بها� ،سوف ي�ساعداننا على
القيام ب�أف�ضل ما ن�ستطيع ،نحن
بحاجة للتفوق يف كل �شيء
�أمام جوفنتو�س ،لأننا �سنواجه
الأف�ضل ،فقد �أظهروا تفوقهم
من ناحية اجلودة والعقلية
ل�سنوات حتى الآن ،لذلك �إن
�أردنا الفوز باملباراة ،علينا
التفوق يف جميع املراحل ويكون �أدا�ؤنا على م�ستوى عال جدا".

"�إبرا �أقوى العب من اجلانب الذهني �أ�شرفت عليه،
مناف�سوه وزمال�ؤه يدركون ذلك"

�أ�شاد بيويل بنجمه ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش �صاحب  38عاما ،وقال عنه�" :أمتنى
منحه املزيد من الدقائق فوق امليدان و�أرى �أداءه يتطور �أكرث ف�أكرث ،مل يلعب منذ  8مار�س
وعاد يف مباراة �سبال خالل مرحلة دقيقة من املواجهة ،عندما يتعلق الأمر باجلانب الذهني
وت�أثري ح�ضوره فوق امليدان ،فهو بكل ت�أكيد �أقوى العب دربته يف م�شواري ،وهو ما يدركه
مناف�سوه مثل زمالئه"  ،وعن �إمكانية م�شاركة الرتكي كالهانوغلو اليوم� ،أ�ضاف�" :سنقيم
حالته ،لقد كانت له م�شكلة يف ربلة ال�ساق يف مباراة روما� ،سنتعرف على النتيجة التي
نحتاجها من خالل احل�صة التدريبية الأخرية� ،أمتنى �أن يكون متاحا يل".

"ال �أفكر حاليا يف م�ستقبلي بل �أريد تقدمي كل �شيء لناد
مرموق مثل ميالن"

رف�ض بيويل احلديث عن م�ستقبله مع ميالن ،على اعتبار �أنه �سريحل مع نهاية املو�سم ويتم
تعوي�ضه باملدرب الأملاين رالف راجننيك ،ليقول التقني الإيطايل حول هذا املو�ضوع" :ال
�أفكر يف � 3أوت خالل الوقت احلايل� ،أنا �شخ�صيا �أريد �أن �أ�شعر بالر�ضا لأنني قدمت كل �شيء
لناد مرموق مثل ميالن ،بجانب الالعبني والطاقم الفني ،نظرا للجهد وااللتزام اللذين قمنا
بهما ،ن�ستحق جميعا �إنهاء الدوري ب�شكل جيد معا".

مع �إطالق احلكم �صافرة نهاية مباراة بولونيا �سارع كونتي نحو غرف تغيري املالب�س يف قمة الغ�ضب،
�أين اجتمع بالالعبني حلوايل �ساعة من الزمن ومع ح�ضور املدير الريا�ضي جو�سيبي ماروتا ،حيث
و�ضع النقاط على احلروف معهم ،خا�صة �أنها لي�ست املرة الأوىل التي يُفرط فيها الإنتري يف النقاط
بطريقة �ساذجة ،وهو ما جعل الفريق يبتعد الآن بفارق  11نقطة كاملة عن املت�صدر جوفنتو�س،
رغم �أن هذا الأخري ال يتواجد يف �أح�سن �أحواله يف املو�سم احلايل ،ويعتقد كونتي ب�أن العبيه �أهدروا
فر�صة من ذهب للتناف�س على "ال�سكوديتو" هذا املو�سم ،رغم �أن كل الظروف كانت مواتية.

�شدّ د �أنطونيو كونتي لهجته من خالل ت�صريحاته لقناة "دازن" بعد نهاية مباراة بولونيا ،مطالبا
العبيه بت�أكيد �أحقيتهم باللعب لناد بحجم الإنتري ،وبعد اجتماعه مع الالعبني يف غرف تغيري
املالب�س ،خرج التقني الإيطايل للحديث مع ال�صحافة و�أخرج كل ما بجعبته ،فقال يف بادئ الأمر
حول اخل�سارة املريرة" :لي�س هناك الكثري لقوله لأن ما ح�صل وا�ضح جدا ،علينا جميعا حتمل
امل�س�ؤولية� ،أنا امل�س�ؤول يف املقام الأول ،ثم الالعبون ،لقد منحناهم املباراة وذلك يحدث كثريا" ،ثم
تابع�" :أ�شعر بخيبة �أمل كبرية و�أمتنى �أن يكون الالعبون كذلك ،نحن بحاجة �إىل تقييم الأ�شياء،
لأننا كنا فائزين عمليا باملباراة ،كان يجب �أن نرى ذلك".

"علي طرح الأ�سئلة على نف�سي والالعبون
" ّ
بحاجة للقيام بذلك �أي�ضا"

اعرتف ماوري�سيو �ساري مدرب جوفنتو�س ب�صعوبة
م�أمورية الفريق قبل مواجهة ميالن �سهرة اليوم،
خا�صة �أن املناف�س عائد بقوة خالل الفرتة الأخرية
وحقق انت�صارات الفتة �أمام �أندية قوية مثل روما
والزيو ،وعلق التقني الإيطايل خالل ندوته ال�صحفية
م�ساء �أم�س ،حملال مواجهة "الرو�سونريي"" :خلق لنا
ميالن �صعوبات طيلة املو�سم� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،فهو
يف حالة بدنية وذهنية جيدة جدا يف الوقت احلايل،
لقد لعب مبارياته الأخرية مب�ستوى رائع من خالل
انت�صارين هامني �أمام روما والزيو ،لذلك ف�إن مواجهة
ميالن الآن معقدة".

"اجلانب الذهني حا�سم ويف هذا
الوقت ميكننا ر�ؤية نتائج غري متوقعة"

تابع �ساري حديثه حول م�ستقبل "اليويف" ،حمذرا من
اال�سرتخاء رغم ات�ساع الفارق يف ال�صدارة �إىل  7نقاط،
فقال" :ال يجب خلق �أي نوع من اال�سرتخاء ،هذه
الفرتة التي تكون فيها كل املباريات �صعبة جدا وميكن
�أن يكون ارتكاب الأخطاء �سهال جدا ،لأنه ال يوجد
فريق يف حالة بدنية جيدة ،بل �إن اجلانب الذهني هو
احلا�سم� ،إنه الوقت الذي ميكن �أن تظهر فيه النتائج
غري املتوقعة بكل �سهولة ،علينا امل�ضي قدما مثلما
فعلناه حتى الآن� ،سرنكز على مباراة ميالن وال نهتم
مبن �سنواجه بعد ذلك".

"ت�شاجرت مع هيغواين لأنه يحب
العدوانية لإخراج �أف�ضل ما عنده"

تطرق مدرب جوفنتو�س �إىل مو�ضوع املهاجم غونزالو
هيغواين الذي قد يبد�أ �أ�سا�سيا اليوم ،يف غياب مواطنه
باولو ديباال ،فعلق �ساري حول جنمه ال�سابق يف نابويل:
"قر�أت خالل املو�سم ب�أنني ت�شاجرت مع اجلميع ،لكن
يف الواقع الوحيد الذي ت�شاجرت معه هو هيغواين ،ال
�أدري ملاذا ولكن كان الأمر دائما على هذا النحو ،رمبا
�أي�ضا لأنه يحتاج �إىل �أن يكون لديه �شخ�ص عدواين من
�أجل �إخراج الأف�ضل منه� ،إنه �أح�سن ذهنيا ولكن بدنيا
ال �أعرف جيدا �أين و�صل".

بدا مدرب الإنتري متفاجئا جدا للطريقة التي خ�سر بها الفريق  3نقاط على ملعب "جيو�سيبي
مياتزا" ،لي�ضيف �إىل ت�صريحاته قائال�" :أجد �صعوبات يف �شرح الأمر ،كنا  11العبا مقارنة بـ 10
العبني من املناف�س ،كنا متقدمني يف النتيجة وكانت لدينا فر�صة لتوقيع الهدف الثاين من ركلة
جزاء ،حتى مع �إهدار ركلة اجلزاء كنا متقدمني وبفارق العب واحد ومع ال�سيطرة على كافة
�أطوار املواجهة� ،إنها لي�ست املرة الأوىل التي يحدث فيها نف�س هذا الأمر� ،أنا �أطرح الأ�سئلة على
نف�سي والالعبون بحاجة �إىل القيام بذلك �أي�ضا".

"�أنا امل�س�ؤول الأول مبا �أنني املدرب
وتنق�صنا �أ�شياء لن�صبح فريقا رائعا"

بعث كونتي ر�سالة وا�ضحة جدا �إىل العبيه ،عندما �أ�ضاف" :مبا �أنني املدرب ،ف�أنا امل�س�ؤول الأول
و�س�أحاول احل�صول على �إجابات من خالل عملي ،من اليوم وحتى نهاية املو�سم� ،سيتوجب على
اجلميع �إثبات �أنهم ي�ستحقون التواجد مع الإنتري ،هذا ما ينطبق على املدرب وجميع الالعبني"،
قبل �أن يردف متابعا �أقواله�" :إذا كان الأمر يتعلق مب�شروع ناجح وتوجد رغبة يف النجاح من
جديد ،فنحن بحاجة �إىل تقدمي كل ما لدينا من �أجل �إثبات �أننا جديرون بـ الإنتري ،وا�ضح ب�أنه
تنق�صنا بع�ض اخلطوات من �أجل �أن ن�صبح فريقا رائعا".

"الآن نحتاج ت�أكيد ت�أهلنا �إىل رابطة الأبطال"

�أ�صبح وا�ضحا ب�أن امل�س�ؤول الأول عن العار�ضة الفنية لـ "النرياتزوري" ،فقد الأمل نهائيا يف التناف�س
على "ال�سكوديتو" ،بعدما ات�سع الفارق �إىل  11نقطة كاملة ،لي�ؤكد ب�أن الهدف الآن هو ت�أكيد احتالل
املركز الثالث �أو الثاين على الأقل ،واختتم كونتي كالمه بالقول�" :سنلعق الآن جروحنا� ،أمتنى مرور
ولو قدر قليل من النار �إىل عروق الالعبني ،حتى  1باملائة فقط من الكمية التي تتدفق �سيكون
نقطة انطالق جيدة ،الآن نحتاج لت�أكيد احتالل مركز م�ؤهل �إىل رابطة �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل
وارتكاب �أقل عدد ممكن من الأخطاء ،نحن جميعا قيد الفح�ص وعلينا �إثبات �أننا قادرون على �أن
جزءا من م�شروع ناجح".
نكون
ً

دي فري" :يجب �أن نتح�سن من اجلانب
الدفاعي لأن الأمر تكرر معنا كثريا"

حت�سر �ستيفان دي فري على اخل�سارة التي تعر�ض لها الإنتري �أمام بولونيا ،حيث كانت له ت�صريحات
يف نهاية املواجهة� ،أين علق املدافع الهولندي قائال" :لقد متكنوا من العودة عندما كانوا بـ 10
العبني ،ن�شعر بخيبة كبرية لأننا مل نقتل املباراة يف وقت �سابق و�أبقينا النقاط ،علينا �أن نتح�سن،
خا�صة من اجلانب الدفاعي ،هناك طريق طويل �أمامنا ،لأننا غالبا ما نف�شل يف �إغالق املباريات
عندما نتقدم يف النتيجة" ،ثم �أ�ضاف" :بطبيعة احلال ،اخل�سارة ت�ؤملنا كثريا ،لكن ال�شيء الوحيد
الذي ميكننا القيام به الآن هو التفكري يف املباراة املوالية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باريال لن يلتحق بلقاءي فريونا وتورينو

�أكدت الفحو�صات التي قام بها نيكولو باريال معاناته من �إ�صابة ع�ضلية على م�ستوى الفخذ الأمين،
بذلك لن يكون ب�إمكان الطاقم الفني االعتماد على جنمه ال�شاب يف مباراة بعد غد �أمام هيال�س
فريونا ،كما �أن باريال �سيوا�صل الغياب بن�سبة كبرية يف مواجهة تورينو املوالية ،علما �أن الإنتري
وجد �صعوبات كبرية �أمام بولونيا يف غياب الالعب الذي ا�ستقدمه من كالياري ،وهو ما حدث قبل
ذلك �أمام �سا�سولو �أي�ضا.
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فون�سيكا يف قف�ص االتهام

روما ينهار
ويقرتب من
ت�ضييع كل
الت�أ�شريات
الأوروبية
بات نادي روما على �أعتاب ت�ضييع كل الأهداف التي �سطرها هذا
املو�سم ،حتى �أن الطموح الأكرب حاليا �أ�ضحى احتالل املركز ال�سابع يف
جدول ترتيب الكالت�شيو من �أجل العبور �إىل الأدوار التمهيدية من "الدوري
الأوروبي" ،بعدما كان الهدف هو املناف�سة على "ال�سكوديتو" �أو على الأقل
�ضمان مركز ي�ؤهله مبا�رشة �إىل دوري الأبطال مع نهاية مرحلة الذهاب،
وخ�رس رفقاء �إيدن دزيكو �أول �أم�س �أمام نابويل بـ  ،3-1حل�ساب املرحلة
 30من الدوري ،لينهار امل�رشوع الطموح لـ "الذئاب" ،بينما يتخوف بع�ض
اخلرباء من �أن ي�ستمر داء "االنهزام" يف التف�شي داخل الفريق ،وهو ما قد
يبعده عن املركز ال�سابع الذي بات هو الآخر يف خطر.

من  3مباريات متتالية يف مناف�سبتني خالل مو�سم واحد منذ �سنة ،2005
وهو ما تكرر هذا املو�سم ،ف�إ�ضافة �إىل هزائمه الإخرية �أمام ميالن� ،أودينيزي
ثم روما ،كان الذئاب قد �سقطوا خالل �شهر فيفري املا�ضي �أمام �سا�سولو،
بولونيا ثم �أتاالنتا ،ما يعزز كثريا خماوف الف�شل يف اقتطاع ولو ت�أ�شرية
الأدوار التمهيدية من الدوري الأوروبي ،متاما مثلما حدث �سنة 2005
عندما �أنهى رفقاء فران�شي�سكو توتي حينها مو�سمهم يف املركز الثامن.

سيتعاقد مع األوروغوياني بعد شرائه النادي

م�ستثمر كندي يفاو�ض
كافاين با�سم روما !

 6هزائم يف �آخر  10جوالت ت�ؤكد �أن املر�ض قدمي

ان�ساق روما �إىل الهزمية الثالثة على التوايل ،من بني اجلوالت الأربع
التي لعبها الفريق منذ ا�ستئناف "الكالت�شيو" بعد تف�شي وباء كورونا ،لكن
بالعودة �إىل �آخر  10جوالت يف امل�سابقة ،واحت�ساب مرحلة الفراغ التي
مر بها الفريق قبل اجلائحة ،جند �أن ذئاب روما فازت يف  3لقاءات فقط
خالل تلك الفرتة ،مقابل  6هزائم وتعادل واحد ،الأمر الذي يبعد فر�ضية
ت�أثر الفريق باجلائحة العاملية ،حيث �أن "املر�ض" الذي تغلغل داخل النادي
قدمي وال يقرتن بـ "كوفيد ."19 -

�سجل رقما �سلبيا عمره  15عاما

وقع روما �ضحية لرقم �سلبي عمره  15عاما ،حيث �أنه مل ي�سخر �سل�سلة

فون�سيكا" :اخل�سارة ال تعني
�أننا مل نكن جيدين"

�أكد باولو فون�سيكا مدرب روما ر�ضاه بالأداء الذي قدمه العبوه �أمام
م�ست�ضيفهم نابويل �أول �أم�س ،حتى �إن خ�سروا يف الأخري بنتيجة هدفني
لهدف ،م�شريا �إىل حت�سن املردود مقارنة باملواجهة املا�ضية �أمام �أودينيزي،
و�صرح التقني الربتغايل عقب املباراة" :كنت غا�ضبا جدا بعد مباراة
�أودينيزي ،لكن بالن�سبة للقاء نابويل ،فحتى �إن مل �أكد �سعيدا� ،إال �أن الأدء
كان جيدا ،غرينا اخلطة ولعبنا بـ  3مدافعني حموريني ،ذلك مل يكن
ا�ست�سالما من جانبنا ،لكنها خطة �سطرناها و�أظهرت �أمورا �إيجابية ،لكن
للأ�سف �سجل املناف�س هدفا رائعا (هدف �إن�سينيي الثاين) كلفنا اخل�سارة"،
وتابع�" :أ�شعر �أننا قريبون من ا�ستعادة نغمة االنت�صارات� ،سنفوز يف اللقاء
القادم �أمام بارما (يلعب غدا)".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خميتاريان" :ل�سنا جمانني
حتى ن�ست�سلم الآن"

ك�شف الأرميني هيرنيك خميتاريان تفا�ؤله بقدرة فريقه على جتاوز هذا
الظرف ال�صعب ،م�ؤكدا حاجة كل التعداد �إىل التالحم فيما بينهم ،حيث
قال" :امل�شكلة ذهنية ون�سعى لتخطيها ،نحافظ على ثقتنا يف �أنف�سنا ،ل�سنا
جمانني حتى نفقد الأمل ون�ست�سلم ،ال يزال يف و�سعنا حتقيق املطلوب"،
و�أ�ضاف الالعب امل�ستعار من �أر�سنال" :يجب �أن نتكاتف جميعا� ،سواء
الالعبني �أو الطاقم الفني ،حتى يعود روما �إىل �سكة االنت�صارات".

ات�ضحت الر�ؤية حول
الأنباء التي �أكدت
م�ؤخرا �أن نادي روما
دخل مفاو�ضات جادة
الأوروغوياين
مع
كافاين،
�إيدين�سون
بغر�ض التعاقد معه
عقب انتهاء عقده مع
باري�س �سان جرمان،
لكن املفاج�أة كانت
احلديث عن كون
الطرف الذي تفاو�ض
مع وكيل �أعمال جنم
نابويل ال�سابق ال
ينتمي متاما �إىل نادي
"الذئاب" ،بل هو
م�ستثمر كندي ينوي
�شراء النادي ،ودخل
جيف ماليت وهو �أحد
م�ؤ�س�سي �شركة "ياهوو"
�سباق
الأمريكية،
املهتمني باال�ستثمار يف النادي ح�سب �إذاعة "تيلي راديو �سترييو"
الإيطالية ،حماوال �ضم فريق "الذئاب" �إىل ممتلكاته يف املجال الريا�ضي،
�إ�ضافة �إىل نادي "فانكوفر وايت كاب�س" الكندي لكرة القدم و�سان
فران�سي�سكو غاينت�س الأمريكي لـ البي�سبول.

من جانبه ،فند جيم�س بالوتا مالك نادي روما معرفته بامل�ستثمر الكندي
جيف ماليت وال باخلطوات التي يقوم بها حاليا ،م�شريا يف ت�صريح مقت�ضب
�أدىل به ل�صحيفة "�إل مي�ساجريو" �إىل عدم تقدم ماليت ب�أي عر�ض ل�شراء
�أ�سهم النادي �أو حتى ا�ستف�ساره حول املو�ضوع ،ويعد املنتج ال�سينمائي
الأمريكي دان فريدكني ،الوحيد الذي تقدم بعر�ض ل�شراء النادي قبل
�أ�شهر من الآن وقد مت رف�ض ذلك املقرتح ،يف حني تتوا�صل املفاو�ضات مع
نف�س ال�شخ�ص الذي �أبدى ا�ستعداده لتح�سني العر�ض.

اجلولة  31من الدوري الإيطايل

الن�ســــور اجلـــريــــحة تبــحـــث
عن ا�ستفاقة مريحة

بالوتا" :ال �أعرف هذا امل�ستثمر
وال �أدري ما الذي يفعله"

الت�شكيلتان
املحتملتان:

�إنزاغي" :مل نفقد الأمل يف
التتويج بـ ال�سكوديتو"

ليت�شي :غابريال ،ري�سبويل ،دوناتي،
يُ�صر �سيموين �إنزاغي على �أن �أمل
لويت�شيوين ،باز ،كالديروين� ،أمنكو�سو،
التتويج بلقب ال�سكوديتو ال يزال قائما
ت�شات�سيدي�س ،باراك ،باباكار ،فاريا�س .بالن�سبة لأ�شباله ،لكن ذلك مير �أوال
الزيو� :سرتاكو�شا ،ماتريك� ،أ�سريبي،
عرب الفوز �أمام ليت�شي هذا امل�ساء،
رادو ،الزاري ،ميلينكوفيت�ش
خا�صة �أن قادم لقاءات جوفنتو�س تبدو
�شافيت�ش ،بارولو ،لوكا�س ،جوين،
�صعبة وب�إمكان الأخري �أن يخ�سر بع�ض
كاي�سيدو� ،إميوبيلي.
النقاط ،و�صرح �إنزاغي" :جتاوزنا هزميتنا
الأخرية �أمام ميالن ،نحن الآن ب�صدد البحث
عن االنت�صار يف ليت�شي ،نتطلع لعودة الالعبني
امل�صابني حتى يدعموا حظوظنا" ،وتابع" :نعتقد �أننا
مازلنا يف �سباق الدوري ،مل نفقد الأمل والبداية �ستكون من
االنت�صار يف ليت�شي".

يبحث نادي
الزيو عن
ت�صحيح
�أ و �ضا عه
و ا �ستعا د ة
طعم
ا ال نت�صا ر ا ت
بعد خ�سارته
ا لكبري ة
يف اجلولة
ا ملا �ضية
�أمام ميالن
ثية
بثال
،
نظيفة
عنما ينزل
�ضيفا على ليت�شي املتعرث ،حل�ساب املرحلة  31من الدوري الإيطايل ،ويبدو �أ�شبال
�سيموين �إنزاغي يف �أف�ضل رواق حل�صد النقاط الثالث والعودة �إىل �سباق الدوري،
على اعتبار �أن مناف�سهم تعر�ض �إىل  6هزائم متتالية يف الكالت�شيو ،ليكون بذلك
لقمة �سائغة بالن�سبة لثاين جدول "الكالت�شيو" ،كما تبدو الظروف مهي�أة بالن�سبة
لت�شكيلة "البيانكو�سيلي�ستي" التي �ست�ستعيد الثنائي الهجومي املرعب� :سريو
�إميوبيلي وفيليب كاي�سيدو ،بعد �أن غابا عن اجلولة الفارطة ب�سبب الإيقاف.

مورييل (جنم �أتاالنتا)" :ميكننا انتزاع
املركز الثاين من الزيو"

وا�صل نادي �أتاالنتا نتائجه املبهرة ،بانت�صاره �أول �أم�س على
م�ضيفه كالياري ،لي�صبح على بعد  5نقاط فقط على الزيو،
وهو ما رفع عار�ضة الطموحات وفقا لنجمه الكولومبي لوي�س
مورييل ،حيث �صرح بخ�صو�ص الرغبة يف االرتقاء �إىل ال�صف
الثاين ومزاحمة الزيو على لقب الو�صيف" :الآن كل �شيء ممكن،
املركز الثاين يبتعد عنا بـ  4نقاط فقط� ،إذا التطلع لإزاحة الزيو
م�شروع جدا ،من ال�صعب جدا مواكبة جوفنتو�س وتدارك فارق
 12نقطة ،لكن �إنهاء املو�سم يف مركز الو�صافة ممكن جدا".

خ�ص�ص  80مليون �أورو ل�ضم مهاجم ومدافع حموري

نابويل يراهن عن �صفقتي كوليبايل وميليك
لتمويل �صفقاته ال�صيفية

ك�شفت �صحيفة "كوريريي ديال �سريا" الإيطالية اخلطة التي �سطرها نادي نابويل ،باالتفاق بني
الرئي�س دي لورنتي�س واملدير الريا�ضي كري�ستيان جيانتويل ،حيث �أن الإدارة تراهن على بيع
الثنائي كوليبايل وميليك مقال مبلغ �إجمايل ال يقل عن  120مليون �أورو ،على �أن يخ�ص�ص جل ذلك
املبلغ لتمويل ال�صفقات ال�صيفية ،حتديدا حوايل  80مليون �أورو ،وكان نابويل قد ح�سم � 5صفقات
خالل ال�سوق ال�شتوية ،يتعلق الأمر بـ �أندريا بيتانيا� ،ستاني�سالف لوبوتكا ،دييغو دام ،ماتيو بوليتانو
والألباين �أمري رحماين الذي �سيلتحق �شهر �سبتمرب القادم.

الأولوية لـ �أو�سيمني وغابريال

ي�ضع نابويل �ضمن خمططاته عددا من الالعبني املتميزين ،يتقدمهم الإيفواري جريميي بوغا
جنم �سا�سولو من �أجل تعزيز خطه الأمامي ،كما ي�ضع يف ح�سبانه �صفقة كبرية بتطلعه للتعاقد مع
الفرن�سي �أنطوان غريزمان من بر�شلونة ،وذلك يف حال رحيل النجم لورينزو �إن�سينيي ،لكن الإدارة
تتجه لعقد �صفقة مزدوجة من ليل الفرن�سي ،من خالل ا�ستهدافها املهاجم النيجريي فيكتور
�أو�سيمني بالدرجة الأوىل� ،إ�ضافة �إىل زميله العب حمور الدفاع الربازيلي غابريال ،وهو ما �سيكلف
اخلزينة  80مليون �أورو.

مدته تتحدد بعد مواجهة برشلونة

متديد عقد غاتوزو م�ؤجل حتى نهاية �أوت

يحظى جينارو غاتوزو مدرب نادي نابويل
بالثقة املطلقة من طرف القائمني على الفريق،
يف مقدمتهم الرئي�س �أوريليو دي لورنتي�س� ،إذ
متكن قائد ميالن ال�سابق من جتاوز التوقعات
ونقل الفريق �إىل نقي�ض احلالة ال�سابقة
باملقارنة ما بني فرتة �إ�شرافه والفرتة التي
�سبقت مع املدرب الكبري كارلو �أن�شيلوتي ،وذلك
بعد التتويج بك�أ�س �إيطاليا ثم �إزاحة روما عن
املركز اخلام�س من جدول ترتيب "الكالت�شيو"،
وهو ما ميهد ح�سب �صحيفة "ال ريبوبليكا"
لتمديد عقده خالل الفرتة املقبلة ،حتى �أنها
و�صفت الأمر بـ "ال�شكلي" فقط على اعتبار �أن
غاتوزو نف�سه متحم�س لال�ستمرار.

دي لورنتي�س معجب بحما�سه

ميتد عقد غاتوزو مع "البارتينوبي" حتى
�صيف  ،2021لكن �إدارة النادي ترغب يف
توقيع عقد جديد معه ،ت�صد من خالله �أطماع
املهتمني وتوفر للتقني ال�شاب املجال من �أجل حتقيق الأهداف امل�سطرة وعلى ر�أ�سها املناف�سة
على ال�سكوديتو املو�سم القادم ،وذكرت "ال ريبوبليكا" �أن دي لورنتي�س الذي يبدي �إعجابا �شديدا
بحما�س وحيوية غاتوزو� ،سيجتمع بالأخري نهاية �شهر �أوت القادم من �أجل التفاو�ض حول متديد
عقده ل�سنة �إ�ضافية ،لكن يف حال حدوث املفاج�أة خالل �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا �أمام
بر�شلونة يوم � 8أوت ،فالعقد �سيكون �أف�ضل من اجلانبني املايل والزمني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إن�سينيي" :غاتوزو جعلني �أ�شعر ب�أهميتي"

�صنع النجم الإيطايل لورينزو �إن�سينيي احلدث
خالل مواجهة روما �أول �أم�س ،بعد ت�سجيله
هدفا جميال يف مرمى "الذئاب"� ،أهدى من خالله
النقاط الثالث لفريقه يف وقت ح�سا�س جدا،
و�أكد يف ت�صريحاته لقناة "�سكاي" عقب املباراة
�أن الف�ضل يف ت�ألقه يعود �أ�سا�سا �إىل الثقة التي
مينحها �إياه املدرب جينارو غاتوزو ،حيث قال:
"نحن �سعدا للغاية بالفوز الذي حققناه ،منذ
و�صول املدرب غاتوزو ،ن�شعر �أننا يف حالة جيدة
ونحاول ت�صحيح �أخطائنا ال�سابقة" ،وتابع" :الآن
نحن ب�صدد التح�ضري للمو�سم املقبل الذي نريده
ممتازا على خمتلف الأ�صعدة ،بالن�سبة يل ،فقد
حت�سن �أدائي بعد الثقة التي منحها يل املدرب،
لقد جعلني �أ�شعر ب�أهميتي يف الفريق� ،أعمل جاهدا على �أن �أكون مفيدا للفريق يف كل فرتات
املباراة �سواء يف الدفاع �أو الهجوم".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرتين�س" :باق يف نابويل للتتويج بلقب الدوري"

�أكد البلجيكي دري�س مرتين�س جنم نابويل �أنه ال
يزال يحلم بنيل "ال�سكوديتو" مع الفريق الأزرق
ال�سماوي و�إنهاء لعنة ت�ستمر منذ �سنة ،1990
م�شريا �إىل �أن الهدف الرئي�سي الذي �سطره لنف�سه
هو الفوز بالدوري قبل الرحيل عن �صفوف
"البارتينوبي" ،وذلك عقب متديد عقده حتى
�سة  ،2002و�صرح" :مررنا بفرتة �صعبة جدا لكننا
خرجنا �أقوى ،بالن�سبة يل فقد در�ست خياراتي
و�شعرت �أين �س�أكون �أف�ضل حتما بالبقاء يف نابويل،
لقد مددت عقدي حتى �أفوز بـ ال�سكوديتو� ،أجد
�أن الفرق يف امل�ستوى مل يعد كبريا عن جوفنتو�س
ويف و�سعنا التفكري يف التتويج املو�سم القادم".
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فليك ميهد لرحيل
�ألكانتارا و�أالبا املفاج�أة

قام هان�س فليك �صانع �إجنازات بايرن ميونيخ هذا املو�سم عقب تتويجه بثنائية الدوري
والك�أ�س ،بزيارة �إىل متحف بايرن ميونيخ برفقة لقب الك�أ�س املتح�صل عليه م�ؤخرا على ح�ساب
باير ليفركوزن يف نهائي مثري ،ل ُي�ضيفه �إىل خزائن النادي ،وكانت الفر�صة مواتية لقناة البايرن
الر�سمية للحديث مع املدرب �صانع احلدث يف الكرة الأملانية هذا املو�سم ،حول م�ستقبل الفريق
وبع�ض الالعبني ممن �أثاروا اجلدل م�ؤخرا على غرار الإ�سباين تياغو �ألكانتارا والنم�ساوي دافيد
�أالبا ،ل ُيعطي �ضمنيا م�ؤ�رشات �سلبية توحي ب�أن �أيامهما �أ�صبحت معدودة يف النادي لأ�سباب
خمتلفة خارجة عن �إرادته على حد تعبريه.

الإ�سباين خارج �أ�سوار "البافاري" والنم�ساوي يريد راتبا خياليا

كما �أ�رشنا �إليه �آنفا ،ف�إن �أيام كل من �ألكانتارا و�أالبا �أ�صبحت معدودة يف بايرن ميونيخ،
فالنجم الأ�سباين ك�شف عالنية رغبته يف املغادرة نحو جتربة �أخرى ،وهو امل�ستاء من عدم توظيفه
ب�شكل دائم ،بينما يتماطل النم�ساوي يف الرد على عر�ض متديد العقد و ُيريد زيادة معتربة جدا
يف راتبه مع تقدمي �ضمانات ريا�ضية �أخرى ،خا�صة �أن الكثري من الأندية الأوروبية الكبرية
تالحقه على غرار مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي ،و�ضعية الثنائي ال تبدو مت�شابهة ،حيث �أن �ألكانتارا
و�صل �إىل قناعة بعدم املوا�صلة ،بينما يرغب �أالبا يف التجديد لكن �رشيطة تلبية مطالبه املالية
املرتفعة ،وا�ضعا �إغراءات الأندية الأوروبية الأخرى ك�سالح لل�ضغط على �إدارة ناديه.

فليك" :منحناهما الوقت الكايف للتفكري وننتظر قرارهما"

مدرب البايرن و�ضع الكرة يف مرمى الثنائي :الإ�سباين والنم�ساوي ،م�ؤكدا �أن �إدارة النادي
منحت الوقت الكايف لهما للتفكري دون �أن ي�صلها قرار نهائي منهما و�أ�ضاف متحدثا يف هذا
ال�سياق" :كالهما يعرف مبا �أفكر (يق�صد رغبته يف موا�صلتهما مع النادي) لقد منحناهما الوقت
للتفكري� ،أحاول دعم اجلميع كمدرب ونا�صح ،يف النهاية يجب على الالعب اتخاذ قراره ،وعلينا �أن
نحرتم ذلك" ،وكانت جريدة "بيلد" قد �أكدت قبل فرتة �أن فليك ُيعار�ض متاما فكرة رحيل �ألكانتارا
و�أالبا لكنه �سري�ضخ لقرار �إدارة النادي وحتى الالعبني ،ال�سيما �أن �ألكانتارا على �سبيل املثال هو
من يرغب يف املغادرة لأ�سباب خا�صة.

كشف موعدها سيكون الجمعة القادم
مباراة العودة �أمام ت�شيل�سي على "�أليانز �أرينا"

ر�ضخ االحتاد الأوروبي لكرة القدم �أخريا ل�ضغوطات الأندية امل�ست�ضيفة لإياب ثمن نهائي رابطة
�أبطال �أوروبا ،ل ُيقرر �إقامة املباريات املتبقية على مالعبها عو�ض نقلها �إىل الربتغال وبال�ضبط �إىل
ملعبي "دا لو�ش" �أو "جوزي �ألفاالدي" ،قبيل �إقامة الدورة النهائية يف الفرتة املمتدة بني � 12إىل 23
�أوت القادم ،وعليه �سي�ستقبل بايرن ميونيخ مناف�سه ت�شيل�سي الإجنليزي على ملعب "�أليانز �أرينا"
يف تاريخ �س ُيحدد يوم اجلمعة القادم ،وفق ما �أكدته �أم�س تقارير جريدة "�آ�س" الإ�سبانية ،جتدر
الإ�شارة �إىل �أن بايرن ميونيخ ح�سم موقعة الذهاب يف ملعب "�ستانفورد بريدج" مل�صلحته بواقع
ثالثية دون رد ،لي�ضع رجال يف الدورة النهائية التي ت�شهد م�شاركة � 8أندية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ألكانتارا �أف�ضل مراوغ يف املو�سم املنتهي من "البوند�سليغا"

ميتلك الدويل الإ�سباين تياغو �ألكانتارا �أعلى ن�سبة جناح يف املراوغات بالدوري الأملاين خالل
املو�سم املنتهي قبل �أيام ،رغم م�شاركته يف عدد قليل من املباريات مقارنة بنجوم �آخرين ،وبلغ معدل
جناح العب بر�شلونة ال�سابق يف املراوغات  % 85ليكون الأف�ضل على الإطالق يف "البوند�سليغا" من
�أ�صل � 144ضمن التن�صيف ،و�شارك �ألكانتارا يف  20مباراة فقط مع "البافاري" طيلة مو�سم كامل
من الدوري الأملاين ،حيث مل ت�سمح له الإ�صابات املتتالية من رفع معدل م�شاركاته ،ف�ضال عن
اخليارات الفنية للمدرب هان�س فليك يف بع�ض املباريات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامان" :البايرن مر�شح للفوز برابطة الأبطال حتى دون دعم
جماهريه"

�أقر ديتمار هامان الدويل الأملاين ال�سابق قدرة بايرين ميونيخ على التتويج برابطة �أبطال �أوروبا
هذا املو�سم ،حتى دون دعم جماهريه على اعتبار �أن الدورة النهائية التي �س ُتقام يف ل�شبونة
الربتغايل �س ُتلعب دون جمهور ب�شكل مبدئي يف انتظار القرار النهائي ،وقال هامان يف هذا ال�سياق:
"بايرن ميونيخ قادر على التتويج يف دوري �أبطال �أوروبا رغم عدم وجود م�شجعيه ،الالعبون
قدموا عر�ضا مقنعا جدا بدون ح�ضور امل�شجعني" ،و�أعطى العب بايرن ميونيخ ومان�ش�سرت �سيتي
ال�سابق ر�أيه حول �صفقة لوروي �ساين الأخرية ،وقال ":عليك �أن ترى كيف �سيعود من الإ�صابة،
لقد كان �أدا�ؤه جيدا يف مان�ش�سرت �سيتي ،لكنه مل يكن ناجحا بن�سبة ."٪ 100

النادي أعلم األندية المتصارعة على خدماته بذلك

�شروط رحيل �سان�شو غري قابلة للمناق�شة
حتدثت �إدارة بورو�سيا دورمتوند مع نظريتها من مان�ش�سرت يونايتد
بخ�صو�ص �صفقة انتقال الدويل الإجنليزي جادون �سان�شو،
لت�ؤكد �أن املبلغ املحدد غري قابل للمناق�شة ،و ُت�صر �إدارة
"الأ�صفر والأ�سود" على  120مليون �أورو لرتك �سان�شو يرحل
�إىل "ال�شياطني احلمر" ،وهي قيمة تمُ ثل مبلغ ف�سخ العقد
لتعطي مهلة حتى �أوت القادم ،ومل يُعلم الدويل الإجنليزي
املميز حتى الآن �إدارته برغبته يف الرحيل بينما توا�صل
التقارير الإعالمية الإجنليزية احلديث عن قرب عودته
�إىل الدوري الإجنليزي ،دون �أن تتطور املفاو�ضات بني
الأندية الراغبة يف �ضمه و�إدارة دورمتوند.

األلماني يبقى مهددا في أي لحظة

ليوناردو ي�ضع �أليغري خيارا �أول
يف حال �إقالة توخيل م�ستقبال
فجرت تقارير �إعالمية �إيطالية مفاج�أة
من العيار الثقيل حني تطرقت لرغبة املدير
الريا�ضي لنادي باري�س �سان جرمان ليوناردو
يف التعاقد مع املدرب ما�سيميليانو �أليغري
ليكون مدربا للنادي الباري�سي يف امل�ستقبل
القريب ،حيث �أ�شارت ذات التقارير من بينها
تقرير ل�صحيفة "الغازيتا ديلو �سبورت" ذائعة
ال�صيت يف �إيطاليا� ،إىل �أن ليوناردو لطاملا كان
مهتما بجلب �أليغري �إىل باري�س لكنه مل ي�ستفد
�إىل حد ما من الظروف املنا�سبة لتج�سيد هذه
ال�صفقة على �أر�ض الواقع خا�صة يف الوقت
الراهن ،مبا �أن الربازيلي ال ميلك �أي حجج
لتربير �إقالة توما�س توخيل من من�صبه وهو
الذي يح�رض حاليا ملا تبقى من مباريات فريقه
خالل املو�سم احلايل على م�ستوى مناف�ستي
الك�أ�س يف فرن�سا و�أي�ضا رابطة �أبطال �أوروبا.

الإيطايل �سيكون مدربا
لـ "البيا�سجي" يف حال مل ين�ضم
لفريق جديد

رغم �أن التعاقد معه يف الوقت الراهن يعد
�أمرا م�ستحيال� ،إال �أن ما�سيميليانو �أليغري
�سيظل الهدف الرئي�سي بالن�سبة لـ ليوناردو،
حيث ميني النف�س بر�ؤيته يبقى دون فريق
�إىل غاية �إيجاد حجة لإقالة توما�س توخيل
من من�صبه ،رغم �أن هذا الأمر يبقى �صعبا
للغاية مبا �أن الأمر يتعلق مبدرب مطلوب من
طرف العديد من الأندية الأوروبية الكبرية التي
�سيكون مبثابة خيار رئي�سي لها يف حال �إقالة
مدربيها احلاليني ،علما �أن التقني الإيطايل �أكد
يف العديد من املنا�سبات رغبته يف التدريب
خارج �إيطاليا كما �أنه مل ي�ستبعد فكرة تدريب
نادي باري�س �سان جرمان م�ستقبال ،كما ك�شف
يف ت�رصيحات له م�ؤخرا ب�أنه بات م�ستعدا

للعودة �إىل العمل بعد ق�ضائه �سنة بعيدة عن
�ضغط الكرة و�سط عائلته و�أ�صدقائه يف مدينة
ليفورنو.

"ليكيب" ت�ؤكد �أن م�ستقبل
التقني الأملاين �ستحدده
رابطة الأبطال

يف �سياق مت�صل ،ك�شفت �صحيفة "ليكيب"
الفرن�سية �أن �إقالة توما�س توخيل يف امل�ستقبل
القريب تبقى ممكنة و�أن بقاءه مدربا للفريق
حت�سبا للمو�سم املقبل ال يعد م�ؤكدا على

خ�سائر "البيا�سجي" مل تتجاوز ما كان متوقعا

بلغت خ�سائر
نادي باري�س �سان
جرمان يف املو�سم
احلايل  120مليون
�أورو ،وهو رقم
رغم �أنه كبري جدا
�إال �أنه �أراح الإدارة
الباري�سية التي
كانت تتوقع قبل
�أيام خ�سائر مالية
�أكرب ب�سبب ت�أثري
جائحة كورونا
�أوقفت
التي
الدوري الفرن�سي
وحرمت النادي
من حقوق البث
التلفزيوين و�أي�ضا
مداخيل امللعب،
وح�سب �صحيفة "ليكيب" الفرن�سية ،ف�إن جمل�س �إدارة النادي الباري�سي
كان يتوقع خ�سائر ت�صل �إىل  215مليون �أورو ،وهو ما جعلها تعلن حالة
الطوارئ وت�ضع خمططا حمكما لتجاوز الأزمة يت�ضمن تر�شيدا للنفقات
وتفادي ا�ستثمار مبالغ مالية �ضخمة على م�ستوى �سوق االنتقاالت قبل �أن
يت�ضح ب�أن �إجمايل اخل�سارة مل يتجاوز  120مليون �أورو.

بوجالل يتهم
القطريني بعرقلة
عملية �شراء مر�سيليا

عاد رجل الأعمال الفرن�سي مراد بوجالل
ل�صنع احلدث من جديد من خالل رده على
�أحد ال�صحفيني الفرن�سيني امل�ستقلني واملقربني
من الإدارة احلالية لنادي مر�سيليا ،حيث اتهم
هذا الأخري مراد بوجالل بالكذب فيما يخ�ص
قدرة رجال الأعمال العرب الذين حتدث عنهم
يف وقت �سابق على �شراء نادي مر�سيليا ،م�شككا
يف قدرة الفرانكو ـ تون�سي �أجرودي يف توفري
ما قيمته  700مليون �أورو ال�ستثمارها يف نادي
اجلنوب الفرن�سي ،وعلى �إثر هذه الت�صريحات،
�أ�شار مراد بوجالل بو�ضوح من خالل تغريدة
ن�شرها على موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت"
�إىل �أن هذا ال�صحفي م�سري من طرف القطريني
ليكون مبثابة م�شو�ش على العملية وحماولة
�إف�شالها بكل الطرق.

الإطالق ،رغم �أنه امل�س�ؤول يف الوقت الراهن
عن ا�ستقدامات الفريق وحت�ضرياته ،حيث �أكدت
ال�صحيفة الفرن�سية �أن م�ستقبل التقني الأملاين
�ستحدده نتيجة الفريق يف مناف�سة رابطة �أبطال
�أوروبا ،فرغم بلوغ النادي الباري�سي الدور ربع
النهائي بعد جتاوزه عقبة بورو�سيا دورمتوند،
�إال �أن القائمني على �ش�ؤون النادي لن ير�ضوا
بالقليل هذه املرة ومينون النف�س بالذهاب
�إىل �أبعد حد ممكن من املناف�سة ،ما يعني �أن
الإق�صاء من ربع النهائي قد يكون مربرا كافيا
من �أجل �إقالة توخيل.

مينيز" :البيا�سجي لن يعاين عند اال�ستئناف
و�أر�شحه للفوز باللقب الأوروبي"

�أكد جريميي مينيز
النجم ال�سابق لـ باري�س
�سان جرمان �أنه يتوقع
ت�ألق النادي الباري�سي
هذا املو�سم على م�ستوى
مناف�سة رابطة �أبطال
�أوروبا ،م�شريا �إىل �أنه غري
مقتنع مبا يقوله بع�ض
اخلرباء عن �إمكانية
مواجهة الفريق مل�شاكل
متعلقة بنق�ص املناف�سة
مقارنة ببقية الأندية
الأوروبية الكبرية الأخرى
التي ا�ست�أنفت ن�شاطها،
ويف هذا ال�صدد ،ك�شف
مينيز ،قائال" :بالن�سبة
يل ،ل�ست متخوفا من
هذا اجلانب ،الفريق ميلك الوقت الكايف للتح�ضري ب�أف�ضل طريقة
ممكنة ال�ستئناف الن�شاط و�أظن �أن الطاقم الفني يدرك ما يجب القيام
به لتعوي�ض نق�ص املناف�سة وعدم وجود مباريات ر�سمية يف الوقت
الراهن ،بالطريقة التي �ستلعب بها ما تبقى من مباريات املناف�سة �أظن
�أن البيا�سجي ميلك حظوظا كبرية يف الت�أهل".
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ال تكن مبا نلت من دنياك فرحا،
وال ملا فاتك منها ترحا وال تكن
ممن يرجو الأخرة بغري عمل،
وي�ؤخر التوبة لطول الأمل.

كان مالك بن دينار يبكي ويبكي �أ�صحابه،
ويقول يف خالل بكائه " :ا�صربوا على
طاعته ،ف�إمنا هو �صرب قليل وغنم طويل،
والأمر �أعجل من ذلك".

�إميانك وخلقك هو ثمنك..
مر هذا الرجل الفقري املعدم ،وعليه �أ�سمال بالية وثياب
رثة ،جائع البطن ،حايف القدم ،مغمور الن�سب ،ال جاه وال
مال وال ع�شرية ،لي�س له بيت ي�أوي �إليه ،وال �أثاث وال
متاع ،ي�شرب من احليا�ض العامة بكفيه مع الواردين ،وينام
يف امل�سجد ،خمدته ذراعه ،وفرا�شه البطحاء ،لكنه �صاحب
ذكر لربه وتالوة لكتاب مواله ،ال يغيب عن
ال�صف الأول يف ال�صالة والقتال ،مر
ذات يوم بر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم فناداه با�سمه
و�صاح به" :يا جليبيب �أال
تتزوج؟".
قال" :يا ر�سول اهلل،
ومن يزوجني؟ وال
مال وال جاه؟".
ثم مر به �أخرى ،فقال له مثل قوله الأول ،و�أجاب بنف�س اجلواب ،ومر
ثالثة ،ف�أعاد عليه ال�س�ؤال و�أعاد هو اجلواب ،فقال �صلى اهلل عليه
و�سلم« :يا جليبيب ،انطلق �إىل بيت فالن الأن�صاري وقل له :ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقرئك ال�سالم ،ويطلب منك �أن تزوجني
بنتك».وهذا الأن�صاري من بيت �شريف و�أ�سرة موقرة ،فانطلق
جليبيب �إىل هذا الأن�صاري وطرق عليه الباب و�أخربه مبا �أمره به
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال الأن�صاري" :على ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ال�سالم ،وكيف �أزوجك بنتي يا جليبيب وال
مال وال جاه؟".وت�سمع زوجته اخلرب فتعجب وتت�ساءل" :جليبيب،
ال مال وال جاه؟!".فت�سمع البنت امل�ؤمنة كالم جليبيب ور�سالة
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم فتقول لأبويها�" :أتردان طلب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ال والذي نف�سي بيده".
وح�صل الزواج املبارك والذرية املباركة والبيت العامر ،امل�ؤ�س�س على
تقوى من اهلل ور�ضوان ،ونادى منادي اجلهاد ،وح�ضر جليبيب املعركة،
وقتل بيده �سبعة من الكفار ،ثم قتل يف �سبيل اهلل ،وتو�سد الرثى را�ضي ًا
عن ربه وعن ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم وعن مبدئه الذي مات من �أجله،
ويتفقد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم القتلى ،فيخربه النا�س ب�أ�سمائهم وين�سون
جليبيب ًا يف غمرة احلديث ،لأنه لي�س المع ًا وال م�شهوراً ،لكن الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم يذكر جليبيب ًا وال ين�ساه ،ويحفظ ا�سمه يف الزحام وال يغفله ،ويقول:
«لكنني �أفقد جليبيب ًا».ويجده وقد تدثر بالرتاب ،فينف�ض الرتاب عن وجهه ويقول له:
"قتلت �سبعة ثم قتلت؟� ،أنت مني و�أنا منك� ،أنت مني و�أنا منك� ،أنت مني و�أنا منك".
ً
وجائزة...
عطاء ومكاف� ًأة
ويكفي هذا الو�سام النبوي جليبيب ًا
ً
�إن ثمن جليبيب �إميانه وحب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم له ،ور�سالته التي مات من �أجلها�...إن قيمتك يف
معانيك اجلليلة و�صفاتك النبيلة.

دائما
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ً

ال�س�ؤال :والدي متوفى منذ �سنة ون�صف ،واحلمد هلل �أبر والدي ،و�أعامله معاملة �صاحلة ،ولكن لدي م�شكلة مع
دائما ب�سبب م�شاكل تافهة ،ف�أندم و�أغ�ضب.
علي ً
والدتي ،فهي ال تفهمني ،وتدعو ّ
اجلواب :ن�س�أل اهلل عز وجل لوالدك املغفرة ،والرحمة ،ورفعة الدرجات يف الفردو�س الأعلى،
ون�س�أله ل ّأمك ال�صحة ،والعافية ،و�أن يرزقها ر�شدها ،و�صوابها ،ويك�سبك برها ،ور�ضاها ،ون�س�أله
�أن يتقبل منك برك بوالديك ،وكل عمل �صالح تعمله.
ودعاء الوالدين على الأبناء ،مما جاء النهي عنه يف ال�سنة النبوية ،ففي �صحيح م�سلم
عن جابر -ر�ضي اهلل عنه� -أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال :ال تدعوا على �أنف�سكم ،وال
تدعوا على �أوالدكم ،وال تدعوا على �أموالكم ،ال توافقوا من اهلل �ساعة ي�س�أل فيها عطاء،
في�ستجيب لكم.وعليك �أن جتتنب ما تخ�شى �أن يكون �سب ًبا يف م�ضايقتها ،وا�ستفزازها،
ودعائها عليك ،وحتني الوقت واحلال املنا�سبني للكالم معها.
أي�ضا �أن حتقق ما تريده منها عن طريق �شخ�ص �آخر غريك ،ترجو �أن
وميكنك � ً
ت�سمع كالمه ،و�أن ت�ستجيب له.وعلى كل؛ ف�إننا نو�صيك بال�صرب عليها ،ومقابلة
�إ�ساءتها بالرب ،والإح�سان.وال يجوز لك الإ�ساءة �إليها ،و�إن �أ�ساءت هي ،قال تعاىل:
�شكَ بِي َما ل َْي َ�س لَكَ ِب ِه عِ ل ٌْم فَلاَ ُتطِ ْع ُه َما َو َ�صاحِ ْب ُه َما يِف ال ُّد ْن َيا
اه َداكَ َعلَى �أَ ْن ُت رِْ
َو ِ�إ ْن َج َ
َم ْع ُروفًا قال الألو�سي يف تف�سريه :وذكر يف الدنيا لتهوين �أمر ال�صحبة ،والإ�شارة �إىل
�أنها يف �أيام قالئل و�شيكة االنق�ضاء ،فال ي�رض حتمل م�شقتها؛ لقلة �أيامها ،و�رسعة
ان�رصامها .وكونك جتد �شي ًئا من ال�ضيق يف نف�سك ب�سبب بع�ض ت�رصفاتها ،فال م�ؤاخذة
عليك يف ذلك؛ لأن �أمر القلوب ال دخل للمرء فيه ،ولكن �إن ترتب على ذلك ما ي�ؤذي � ّأمك،
كان ذلك عقوقًا لها ،والعقوق من كبائر الذنوب.

الت�صدق من املال احلرام

ال�س�ؤال� :أعمل م�ضيفًا جو ًّيا ،و�أقدم اخلمور �أثناء عملي ،و�أعرف �أن ذلك حرام؛ لقول الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم :لعن اهلل اخلمر ،و�شاربها ،و�ساقيها ،وبائعها ،ومبتاعها ،وعا�رصها ،ومعت�رصها ،وحاملها ،فهل
وحججت �أمي و�أبي ،وت�صدقت من ذلك
املال الذي �أتقا�ضاه حرام؟ مع العلم �أين �أقمت
ً
م�رشوعا حاللاً بذلك املالَّ ،
منثورا؟
املال ،فهل كل هذا يجعله اهلل هباء
ً

اجلواب:

فاملال احلرام ال ينفع �صاحبه الت�صدق به ،ف�إن اهلل طيب ال يقبل �إال طي ًبا ،وقد جاء يف احلديث :من جمع مالاً
حراما
ً
ثم ت�صدق به ،مل يكن له فيه �أجر ،وكان �إ�رصه عليه .رواه ابن خزمية ،وابن حبان ،واحلاكم يف �صحاحهم .ورواه
إ�رصا عليه .وح�سنه الألباين يف
الطرباين بلفظ :من ك�سب مالاً من حرام ،ف�أعتق منه ،وو�صل رحمه؛ كان ذلك � ً
�صحيح الرتغيب.
وعلى ذلك؛ فقدر احلرام من راتب هذا العمل ال ثواب ل�صاحبه يف �إنفاقه يف �أعمال الرب واخلري،
وهذا هو الذي يكون كالهباء املنثور!
و�أما قدر املباح من هذا العمل ،فال؛ وذلك �أن عمل امل�ضيف يف الأ�صل يعقد على منفعة
مباحة ،ثم يعر�ض فيه بع�ض املحرمات ،كتقدمي اخلمر ،ومن ثم؛ ف�أجرة العمل تكون
خمتلطة ،فيها من احلالل بقدر العمل املباح ،وفيها من احلرام بقدر احلرام.
اللهم
ولذلك كان الواجب على ال�سائل يف عمله ال�سابق �أن يجتهد يف تقدير هذا القدر من
اجعلنا هادين مهتدين،
احلرام ،ثم يتخل�ص منه ب�إنفاقه يف م�صالح امل�سلمني ،ويكون له �أجر التوبة،
غري �ضالني وال م�ضلني� ،سلما
والتخل�ص من احلرام ،و�أما الباقي فال حرج عليه يف �إنفاقه على نف�سه� ،أو
لأوليائك ،وحربا على �أعدائك،
الت�صدق به� ،أو ا�ستثماره يف م�رشوع جتاري.
نحب بحبك من �أحبك ،ونعادي
بعداوتك من خالفك.
و�أما ما مت ا�ستثماره من املال احلرام يف جمال مباح ،فربحه حمل خالف
بني �أهل العلم ،هل هو تابع للمال نف�سه� ،أم للعامل؟.
واهلل تعاىل �أعلم

عن �سلمان الفار�سي قال ":قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من اغت�سل يوم اجلمعة
وتطهر مبا ا�ستطاع من طهر ثم ادهن �أو م�س من طيب ثم راح فلم يفرق بني اثنني ف�صلى ما كتب له
رواه البخاري
		
ثم �إذا خرج الإمام �أن�صت غفر له ما بينه وبني اجلمعة الأخرى"

وتوك ً
ُّ
ال عليه مهما كانت الأ�شياء يف نظرك بعيدة �أو ُم�ستحيلة  ،ثق �أ َّنها �ستكون
لو ملأت قلبك ُح�سن ظن باهلل
بني يديك ب�إذن اهلل.

�س :ما هي بع�ض الذنوب العظيمة؟
حل ال ّلغز :قال ر�سول اهلل�" :إن �أعظم الذنوب عند اهلل رجل تزوج امر�أة ،فلما ق�ضى حاجته منها طلقها
وذهب مبهرها ،ورجل ا�ستعمل رجال فذهب ب�أجرته ،و�آخر يقتل دابة عبثا".
الرجاء من الإخوة القراء �أن يطمئنوا
على �أ�سئلتهم التي ترد �إلينا ،فلكرثتها
ال ميكننا ن�شرها كلها دفعة واحدة..
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الكتاب الذي �ستقر�أه لأول مره وتتفاج�أ مبا فيه
رغم �أنك م�ؤلفه هو كتابك يوم القيامة ،ف�أح�سن
وي�سر ح�سابنا وث ّبت
ت�أليفه {اللهم ميّن كتابنا ّ
علي ال�صراط �أقدامنا}

مدير خمابرات بريطانيا ال�سابق ال ي�ستبعد
وجود م�ؤامرة وراء انت�شار كورونا

حذر املدير ال�سابق للمخابرات اخلارجية الربيطانية،
ريت�شارد ديرلوف ،من ا�ستبعاد نظرية امل�ؤامرة التي ترجح
�أن يكون فريو�س كورونا قد متت هند�سته ب�أحد خمتربات
ووهان ال�صينية قبل �أن يت�سرب بطريقة �أو ب�أخرى �أو رمبا حتى
بال�صدفة على حد قوله ،ورغم االنتقادات الالذعة التي تعر�ض لها
املدير ال�سابق ملا يعرف
بـ  MI6من طرف علماء
فريو�سات ممن ا�ستبعدوا
نظرية امل�ؤامرة كون
الفريو�س ينتمي �إىل عائلة
معروفة من الفريو�سات،
�إال �أن ديرلوف بدا متم�سكا
بر�أيه ،علما �أن فريقا من
علماء منتمني �إىل منظمة
ال�صحة العاملية ي�ستعد
لل�سفر �إىل ال�صني بحر هذا
الأ�سبوع من �أجل التحقيق
يف �أ�صل املر�ض والف�صل يف
هذا املو�ضوع الذي �أ�سال
الكثري من احلرب.

اع ْف ُه َل ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم َو هَّ ُ
�ضوا هَّ َ
الل َق ْر ً
( ِ�إنْ ُت ْق ِر ُ
�ضا َح َ�س ًنا ي َ
يم)
الل َ�ش ُكو ٌر َح ِل ٌ
ُ�ض ِ
�إن تنفقوا �أموالكم يف �سبيل اهلل ب�إخال�ص وطيب نف�س ،ي�ضاعف اهلل ثواب
ما �أنفقتم ،ويغفر لكم ذنوبكم ،واهلل �شكور لأهل الإنفاق بح�سن اجلزاء على
ما �أنفقوا ،حليم ال يعجل بالعقوبة على َمن ع�صاه.

لكل �أ�سئلتكم ال�شرعية واقرتاحاتكم يرجى �إر�سالها على العنوان الربيديelheddafdinia@gmail.com :
العـــدد  / 4949الثالثاء  07جويلية  - 2020ال�سنـــــــة الع�شـــــرون

ملحق �إعالمي ي�صدر عن جريدة پانوراما� :ص.ب .رقم  66بور �سعيد (اجلزائر العا�صمة)
E-mail: contact@elheddaf.com
مدير الن�شـر :كاحل بو�سعد .رئي�س التحريـر :ب .ر�ضوان .
�سكرتري التحرير :حلي�ش مراد .التحرير :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 اللهّ ،
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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مع اقرتاب عودة املناف�سة

"كورونا" يضرب  nbaبقوة
�ضرب فريو�س "كورونا" العديد من فرق كرة ال�سلة الأمريكية ،و�أعلنت العديد
منها �إ�صابة العبيها وبع�ض �أع�ضاء الطاقم الفني وحتى العاملني يف املرافق
املختلفة التابعة لها بفريو�س "كورونا" الذي �ضرب الواليات املتحدة الأمريكية
بكل قوة ،ومع هذا توا�صل خمتلف الأندية ا�ستعداداتها من �أجل عودة الدوري
قريبا ،حيث �ستلعب بع�ض املباريات الودية والتح�ضريية قبل ا�ستئناف املناف�سة،
لكن اخلوف ال يزال كبريا وقائما مع تزايد عدد الإ�صابات ،ومع هذا يحاول
القائمون على الدوري التخفيف من قلق الالعبني والقيام بكل الإجراءات
الوقائية الالزمة ،كما �أن الفحو�صات تتم ب�شكل دوري من �أجل الت�أكد من �إمكانية
عودة املناف�سة.

 30حالة �إ�صابة وغلق � 5أندية ملقراتها

ح�سب ما �أ�شارت �إليه و�سائل الإعالم الأمريكية ،و�صل عدد
الإ�صابات يف  NBAبفريو�س "كورونا" �إىل � 30إ�صابة ،وهو ما
دفع  5فرق حلد الآن من �أ�صل  30لغلق مقراتها تفاديا النت�شار
املر�ض �أكرث ،و�سيتم التوجه �إىل "�أورالندو" من �أجل التح�ضري
لعودة الدوري واختيار جمموعة من الواليات فقط �ستح�ضنت
ما تبقى من املو�سم ،ورغم تخوف الكثري من الالعبني والأندية
من حدوث �إ�صابات جديدة� ،إال �أن مقاطعة الدوري �أمر غري
ممكن و�إنهاءه �أمر �أكرث من �ضروري يف الوقت الراهن ،تفاديا
للمزيد من اخل�سائر ،ومع هذا هناك بع�ض الالعبني الذين
طلبوا الإعفاء خوفا من �إ�صابتهم بالفريو�س ،يف وقت تعر�ض
البع�ض للإ�صابة ومت �إق�صا�ؤهم و�آخرهم الندري �شاميت من
"الكليربز".

ليربون جامي�س" :رغم كل الظروف
نحن جاهزون للعودة"

حتدث ليربون جامي�س النجم الأول يف كرة ال�سلة
الأمريكية حاليا عن هذه الو�ضعية ال�صعبة التي يعي�شها
العامل ككل ولي�س جنوم  NBAفقط ،م�ؤكدا على �ضرورة
�أخذ التدابري الالزمة وحماربة هذا الفريو�س بكل الطرق
العلمية ،كما دعا اجلميع لعدم اال�ست�سالم ويف نف�س
الوقت �أكد ا�ستعداده للعودة وبكل قوة ل�سحق ال�سلة ،حيث
قال�" :أعلم �أن الظروف التي مير بها العامل الآن �صعبة ،علينا الرتكيز على
ما هو قادم الآن ،يجب �أن نقوم بكامل احتياطاتنا ويجب �أن ال نتوقف �أي�ضا ،نحن
م�ستعدون للعودة بقوة �إذا مل يكن هناك �أي خطر يحدق بنا ،علينا �أن نكون يف
امل�ستوى دائما".

بر�شلونة يتحول �إىل
كري�ستال باال�س !

يك�شــف �سر
ع�ضــالته
ك�شف �أداما تراوري جنم وولفرهامبتون ال�سر
وراء بنيته اجل�سدية القوية والتي ا�شتهر بها
�أكرث من �أي �شيء �آخر يف الفرتة الأخرية،
رغم �أن هذا الالعب تكون يف بر�شلونة
وقرر اختيار مايل قبل �أن يرتاجع عن
الأمر ويختار �إ�سبانيا ،بالإ�ضافة �إىل كل
الأمور الكروية الأخرى من تغيري مركزه
و�سرعته الرهيبة ،وليفاجئ اجلميع يف
الأخري عندما �أكد جمددا �أنه ال ميار�س
ريا�ضة رفع الأثقال مثلما يقال عنه،
و�سر الع�ضالت التي ميلكها يعود للجينات
التي ميلكها تراوري ،حيث يتمرن ب�شكل
عادي ومل ي�سبق له �أن قام برفع الأثقال
�أو التدرب حتت �إ�شراف خمت�صني يف
كمال الأج�سام ليح�صل على هذا اجل�سد
الذي ال ميتلكه الكثري من الالعبني.

�صور �صالح يف �سن
املراهقة ت�صنع
احلدث يف م�صر

ن�شرت �صحيفة "اليوم ال�سابع" امل�صرية �صورا لـ حممد
�صالح جنم ليفربول يف فرتة الطفولة واملراهقة،
وقد �أثارت الكثري من ال�سخرية عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،حيث ظهر جنم "الريدز" املتوج بلقب
الدوري ،ب�شكل ب�سيط �أيام �شبابه يف م�صر ،قبل �أن ي�صل
�إىل النجومية يف ال�سنوات الأخرية وي�صبح واحدا من
�أف�ضل الالعبني يف العامل ،وطبعا مل تخل من�شورات
امل�صريني يف مواقع التوا�صل االجتماعي من ال�سخرية
وال�ضحك من حممد �صالح والت�أكيد على �أن الأموال
والنجومية تغري الكثري من الأمور با�ستثناء �أخالق
النجم امل�صري الذي ظل �شخ�صا حمرتما وي�ساعد �أهله يف
م�صر ب�شكل م�ستمر.

�صنع ت�سريب قمي�ص بر�شلونة اجلديد
من عالمة "نايك" احلدث بني جماهري
كري�ستال باال�س الإجنليزي ويف و�سائل
الإعالم الإجنليزية التي نقلت �صورة
القمي�ص الذي ي�شبه كثريا قمي�ص "الن�سور"،
خا�صة بعد تقارب الألوان� ،أما الت�صميم فهو
متقارب جدا رغم �أن قمي�ص النادي اللندين
من عالمة "بوما" ،ولكن احلدث الأكرب كانت
التعليقات امل�ضحكة لع�شاق امل�ستديرة الذين
�أكدوا �أنهم اكت�شفوا �أخريا �سبب تراجع
م�ستوى بر�شلونة الذي يلعب م�ؤخرا بنف�س
م�ستوى كري�ستال باال�س.

جماهيـــــر زينـــيـــت
الـــــرو�ســـي حتتـــفــل
باللقـــب مـــع العبيها

ا�ستقبلت جماهري نادي زينيت الرو�سي العبيها بعد تتويجهم ر�سميا بلقب الدوري
الرو�سي عقب فوزهم �أول �أم�س على ح�ساب نادي كر�سنودار ،ورغم جائحة "كورونا"
التي تهدد العامل� ،إال �أن ع�شاق الفريق ا�ستقبلوا فريقهم بالألعاب النارية
وبالهتافات وحتيات كبرية ،وطبعا كان �أغلبهم يرتدون الكمامات يف
حماولة ملنع انتقال الفريو�س �إذا كان البع�ض منهم مري�ضا ،ومع
هذا كانت هناك حتذيرات ومطالب باحرتام قواعد التباعد
االجتماعي.

عطال ين�شر فيديو
يظهر مهاراته يف
مداعبة الكرة

ن�شر يو�سف عطال الظهري الأمين
للمنتخب اجلزائري ونادي ني�س الفرن�سي
فيديو يظهر فيه مهاراته يف مداعبة
الكرة مثل جنوم "الفري�ستايل" ،و�سط
�إعجاب �صديقه الذي يقوم بت�صوير
الفيديو الذي كان �أثناء تدريبات
الفريق ،ويتواجد عطال حاليا يف
فرتة حت�ضريية من �أجل املو�سم
املقبل مع فريقه بعد �إلغاء عودة
"الليغ ."1

طالب �إيطايل يحقق �إجنازا
يدخله طواف فرن�سا !

�صنع طالب �إيطايل احلدث يف مواقع التوا�صل االجتماعي
عامليا وذلك بعد �أن قام بعبور  4دول وقطع م�سافة 2000
كلم من �أجل الو�صول �إىل عائلته عرب دراجته الهوائية
وذلك بعد توقف الرحالت اجلوية ب�سبب جائحة
"كورونا" ،حيث مل ي�ستطع اال�ستمرار لفرتة طويلة دون
مقابلة �أهله ،وقد تفاعل الكثريون مع هذا الطالب الذي
مل يكن �شخ�صا معروفا قبل هذه الرحلة ودعوه للم�شاركة
يف خمتلف �سباقات الدرجات الهوائية ،لأن ما قام به لي�س
�أمرا �سهال �أو هينا و�إن كان على فرتات ،لكنه �أمر ي�ؤهله
للم�شاركة يف طواف فرن�سا ويف خمتلف امل�سابقات العاملية،
وطبعا كان الهدف هو املزاح وت�شجيع هذا الطالب ال غري،
لأن الذين ين�شطون يف هذه الريا�ضة �أ�شخا�ص حمرتفون.

الإجنليز يفرون من جماهري
لي�سرت ب�سبب "كورونا"

�أ�صبح الو�ضع �سيئا بالن�سبة لـ جماهري لي�سرت �سيتي بعد
�أن مت غلق كل �شيء يف هذه املدينة ب�سبب تف�شي فريو�س
"كورونا" ،مما جعلهم غري قادرين على م�شاهدة
فريقهم ب�شكل جماعي رغم �أن ال�سلطات الإجنليزية
�أعادت فتح احلانات با�ستثناء املناطق املت�ضررة كثريا،
ولهذا ال�سبب قرر جمموعة من �أن�صار الفريق كراء
حافلة والتنقل معا �إىل �إحدى حانات مدينة نوثنغهام
وم�شاهدة مباراة فريقهم �أمام كري�ستال باال�س ،وبعد �أن
مت اكت�شاف �أمرهم من طرف ال�سكان املحليني الذوا بالفرار
من احلانة خوفا من انتقال العدوى لهم يف حال
�إ�صابة ه�ؤالء الأن�صار القادمني
من مدينة انت�شر فيها
املر�ض بقوة.

جنم ليفربول
يهاجم هدف
اليونايتد القادم

حرب كبرية ا�شتعلت بني غرامي �سوني�س جنم ليفربول
والكرة الإ�سكتلندية ال�سابق وجاك غريلي�ش قائد �أ�ستون
فيال ،حيث �أكد الأول �أنه غري مقتنع ب�أداء العب
"الفيالنز" وال يرى �أنه ي�ستحق حمل �شارة
القيادة يف فريق بحجم �أ�ستون
فيال ،كما �أنه �إذا �صدقت التوقعات
والتقارير التي ت�شري �إىل �إمكانية
انتقاله �إىل مان�ش�سرت يونايتد
مببلغ كبري� ،سيكون هذا الأمر
مبثابة هدر كبري للأموال ،ورد
غريلي�ش على ح�سابه يف "تويرت"
فكتب ب�أنه من غري املعقول �أن
يتم �إر�ضاء النا�س جميعا.

