جتدون يف هذا العدد � 9صفحات عن الأخبار الدولية

فغـولـي ينتف�ض �ضــد العن�صريـة
ومـــعــر�ض للــعقــــوبـــة
ّ
بن �سبعيني ثالث �أف�ضل
�إفريقي يف "البوند�سليغا"

اجلـريدة الريا�ضـــية رقم
www.elheddaf.com
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E-mail : contact@elheddaf.com

غــــــالم و�أونـــــــا�س مــقـتـــــرحــــــان �ضــمـــــن �صــــفقــة مــــبـــادلـــــة مـــــع لــيــــــــل
MCA

مرزوڤي:
"مـ�ستـحــيــل
�أن �أ
رفــ�ض العــودة
وخري
ال�شناوة عمري
مــا نن�ســاه"

�شهـــران حبــ�ســــا �ضــــد مــــالل
بــــدون �أمـــــر �إيــــــداع

jsk

النيجيـــري "�أوكبــوتـو" يبهر نغيـز
ويــدخــل قـائــمــة امل�ستـــهدفــني

فــــي قـــــ�ضيــــتـــه مـــــع حــنـــا�شـــــي…

"قررت الطعن يف احلكم و�س�أذهب بعيدا يف الق�ضية"
ماللّ :
"على حنا�شي املثول �أمام العدالة
ب�ش�أن  5ق�ضايا رفعتها �ضده"

ESS
قب�ضة حديدية بني �أعراب وزغال�ش
�أعراب:
"نطرق كل
الأبواب لإيجاد احللول
وهوما يك�سرو فينا"

�أملــــا�س�" :ســـــونــاطــــــراك
ا�ستــدعـتني يف ظــرف �صعـــب
وكــنـا نريـــــد عنتـر يـحـيـى"

زغال�ش:
"ننتظر التقرير
حلل م�شكلة التجميد
ول�سنا هنا لنعرقل"

�صــفقة حــداد حتـــدث �أزمـــة
يف بيــــت املـــولـــوديـــــة

"لـــن �أتراجــع �أمـــام
الإنتهـازيـني و�س�أفـ�ضح
ممــار�سـاتـهـم القــذرة"

MCO

CSC

CRB

يرحب بجمعية عامة للم�ساهمني
"بابا" ّ
ويــنفــي نــيـــتـه الــعـــودة

جمـــوج يتـــفق مــــع مـــنـاجيــــر بـالــغ
عــلـــى الطــــالق بالـــتــرا�ضـــي

امل�سيــرون ،دومــا واملـــوظفــون
يخ�ضعــون لفحــ�ص "كـــورونا"

عــواج" :ال�ضـــغــط النـــفــ�سـي يـــزداد
"بـــابــا":
"لــ�ســـت متــح ّم�ســا لـ�شـغــل مـنــ�صب ويــمكنــنا التــنافــ�س علـى البــوديــوم"
رئيـــــ�س مـــجلـــــ�س الإدارة"
USMA

قـــريـــ�شــي:
"ال يـــمـــكـــن الإقــــدام عـلى
�أي خـــطـــوة حـــالـيـا"

CABBA

العراقي عالء عبا�س مفاج�أة عنرت يحيى

بــوزناد�" :ســـ�أغــادر نــهــاية الـ�شـهـر
و�أحتدّ ى بــن منــــي وبلـــــوزداد"

هـــادي" :انطلــقـنا يف املــرحـلة الأوىل
للإحــتــراف الــــحــقيـــقــي"

عــا�شــور" :ال �أظـن �أن ال�سلطـات
�ستــ�سمـــح ب�إكـمــال املــو�ســم"
مبابي يوا�صل
التمرد ويرف�ض
ّ
التجديد

اليوم سا 21:00

م�ستقبل البار�صا يطغى
على داربي كتالونيا
بارتوميو�" :صفقة ناميار
غري حمتملة ومي�سي باق"

USMBA

زيدان ي�صر على بدء مفاو�ضات
�ضـــــم بـــوغــــبـــــا
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مزياين ي�سخر من �أخبار رف�ضه مغادرة الرتجي

بن زمية ال يفرط يف احلجامة

الظاهر �أن جنم
وهداف نادي
ريال مدريد
اال�سباين،
كرمي بن
زمية،
�أ�صبح ال
يفوت �أدنى
فر�صة من
�أجل تطبيق
�سنة النبي
عليه ال�صالة
وال�سالم
باالحتجام يف
الأيام البي�ض
من كل �شهر
هجري ،حيث ن�شر
�أم�س �صورة له تظهر �آثار احلجامة التي قام بها و�سط تفاعل كبري من ع�شاقه من العامل
اال�سالمي وبالأخ�ص اجلزائريني الذين �أ�صبحوا متعلقني كثريا به بعد خرجاته املتكررة
يف ال�سنوات الأخرية والتي �أكد فيها �أنه جزائري مائة باملائة و�أن حمله قمي�ص املنتخب
الفرن�سي مل يكن �سوى خيارا ريا�ضيا يف م�شواره.

ت�صريحات بورعدة تفجر مواقع التوا�صل االجتماعي

علق املهاجم
اجلزائري
للرتجي
التون�سي،
الطيب
مزياين،
ب�سخرية
على الأخبار
التي
تناقلتها
عناوين
�صحفية
يف تون�س،
بخ�صو�ص
مترده على
�إدارة الرتجي
التون�سي ورف�ضه
الرحيل نحو احتاد
العا�صمة الذي طلبه ب�شدة ،حيث ن�شر �صورة املقال عرب ح�سابه
الر�سمي على "ان�ستغرام" ،مبديا ا�ستغرابه ال�شديد مل�صادر هذه
م�صر على املغادرة وبعث م�شواره من جديد
الأخبار الغريبة ،خا�صة �أنه ّ
مع احتاد العا�صمة.

اهلل ال تربحكم �أ �سيدي

حلفاية يلقى ت�ضامنا كبريا

�أحدثت الت�صريحات املثرية التي �أطلقها
البطل اجلزائري يف تخ�ص�ص الع�شاري ،العربي
بورعدة ،عرب قناة "الهداف" زوبعة يف الأو�ساط
الريا�ضية اجلزائرية ،خا�صة ملا قال" :ماعندي
حتى ورقة تثبت �أنني ريا�ضي وال �أي منحة
ومازال بابا ي�صرف علي ،ماعندي حتى دورو،
نفطر ب�سوندويت�ش بعد التدريبات وراين
معي�ش بناتي بقدرة ربي" ،و�أكد كل اجلزائريني
يف تعاليقهم �أن ما يحدث مع بورعدة وكل
ريا�ضيي النخبة �سيبقى و�صمة عار ،فرغم
الت�ضحيات الكبرية التي يقدمونها
ودفاعهم عن الراية الوطنية �إال
�أنهم يعي�شيون يف "ميزيرية" وال
ميلكون حتى �أجر �شهرية يعيلون بها
عائالتهم و�أبنائهم ،ما يدفع البع�ض
�إىل ممار�سة مهن �أخرى على غرار
"النجارة" و"امليكانيك" والبيع يف
الأ�سواق.

"ال�سنافر د ّوختهم ق�ضية مزيان"

صورة اليـوم

ال تزال ق�ضية
احلار�س مزيان
تثري الغمو�ض
لدى �أن�صار �شباب
ق�سنطينة الذين مل
ي�ستوعبوا �إىل حد
الأن اخلطوة التي
قامت بها الإدارة يف
"املريكاتو" ال�شتوي
حني وافقت
على ت�سديد كل
الأجر ال�شهرية
املتبقية من عقده
مقابل الرحيل
وال�سماح بت�أهيل
احلار�س العائد من
ال�سعودية رحماين،
خا�صة بعد �أن مثل
احلار�س ال�سابق
ل�شباب بلوزداد �أول �أم�س �أمام جلنة املنازعات مبديا ا�صراره ال�شديد
على اال�ستفادة من كل �أمواله ،ما ي�ضع الإدارة الق�سنطينية يف
ورطة مبا �أن املبلغ يفوق ملياري �سنتيم.

مل مير اخلرب الذي
ن�شرته "الهداف" يف
عدد �أم�س بخ�صو�ص
تواجد املدير العام
لوفاق �سطيف ،فهد
حلفاية ،يف حالة
�صحية متدهورة يف
ال�سجن ،ومطالبة
حماميه بالإفراج
امل�ؤقت عنه ،دون �أن
يخلف ردود �أفعال
قوية يف الو�سط
الريا�ضي ،حيث
�أبدى �أن�صار خمتلف
الأندية اجلزائرية
ت�ضامنهم مع حلفاية
فرغم اعرتافهم
ب�أنه �أخط�أ يف ق�ضية
امل�سرب ،غري �أن هذا مل مينع من �إبداء التعاطف
الت�سريب ال�صوتي ّ
معه ،ال�سيما �أنه رب عائلة ومتنوا �أن يتم االفراج عنه و�أن يكون عربة
لكافة م�س�ؤويل الأندية اجلزائرية م�ستقبال لتفادي الكول�سة التي تهدد
م�ستقبل الكرة اجلزائرية.

ثابتي �أف�ضل مراوغ يف البطولة ح�سب الالعبني

غايا مرباح يت ّوعد �أعداء النجاح

ردّ حار�س
�شباب
بلوزداد،
غايا
مرباح،
بطريقته
اخلا�صة
على
الأ�شخا�ص
الذين
�أكد الدويل اجلزائري ،نبيل بن طالب ،عزمه الكبري على العودة بقوة �إىل
و�صفهم
م�ستواه ال�سابق رفقة ناديه احلايل نيوكا�ستل الإجنليزي الذي يلعب له
ب�أعداء
على �شكل �إعارة ،حيث ن�شر �صورة �أثناء ح�صة تدريبية معلقا عليها
النجاح
بالقول" :العمل ال�شاق يدفعك دائما �إىل الأمام" ،ما يعك�س العزمية
ممن
التي حتذوه للم�ضي قدما وتخطي املرحلة ال�صعبة جدا التي مر بها
يف م�سريته الكروية.
فرحوا
للفرتة
ال�صعبة
مر بها يف املرحلة الأخرية من املو�سم اجلاري و�ضيع
التي ّ
ب�سببها مكانته الأ�سا�سية يف ال�شباب ،وردّ مرباح على
هذه الأطراف بتغريدة عرب االن�ستغرام قال
فيها�" :إىل كل عدو للنجاح ،انتظر و�سرتى...
الوقت �سيجعلك ترى الكثري" ،يف �إ�شارة
وا�ضحة منه �إىل �أنه �سيعود �أكرث قوة
من ذي قبل و�سي�ستعيد امكاناته
التي جعلته �أف�ضل حار�س يف
�أكد نادي زناميا ترودا النا�شط يف الأق�سام ال�سفلي بالدوري الرو�سي وجود حار�سه �إيفان
البطولة يف املو�سم املا�ضي.
زاكبوروف�سكي (� 16سنة) يف العناية امل�شددة ب�أحد م�ست�شفيات مو�سكو ،عقب تعر�ضه ل�صاعقة
�أثناء تدريباته منفردا مبلعب النادي ،والتقطت الكامريات املنت�شرة بامللعب احلادثة ب�شكل وا�ضح،
زاكبوروف�سكي ي�ستغل عادة �أوقات فراغ امللعب الرئي�سي لناديه للقيام بتدريبات �إ�ضافية ،غري �أن تزامن
تدريباته �أول �أم�س مع ظروف مناخية ا�ستثنائية �شكلت ال�صاعقة التي كادت ُتودي بحياته.

�صاعقة ُتدخل حار�سا رو�سيا
العناية امل�شددة

ماعندي�ش مبد�أ النقا�ش يف حياتي..
يا نقنعك يا توافقني الراي

من بني الأمور
التي يجمع
عليها معظم
العبي البطولة
الوطنية ،هو
�أن �صانع �ألعاب
�شباب بلوزداد
العربي ثابتي
هو الأف�ضل
وطنيا من
حيث الفنيات
وقدرته على
املراوغة ،فرغم
�أن الالعب مل
يربز كثريا
هذا املو�سم مع
"ال�سياربي"� ،إال
�أن الكثري من
الالعبني ويف
�إجابتهم على
الأ�سئلة التي
يطرحها عليهم
متابعيهم على
مواقع التوا�صل
بخ�صو�ص من هو �أف�ضل مراوغ يف البطولة �إال ويذكرون دون
تردد ا�سم ثابتي.

تلقى العب املنتخب الوطني
وم�ستقبل الكرة اجلزائرية،
ه�شام بوداوي ،التهاين من ر�ضوان
زردوم بعد تتويجه بلقب �أف�ضل
العب �أمال مع فريقه "ني�س"
الفرن�سي ،فرغم بدايته ال�صعبة
و�صعوبة الت�أقلم يف هذه ال�سن
املبكرة التي احرتف فيها� ،إال �أن
ابن ال�صحراء عرف كيف يثبت
امكاناته الكبرية وفر�ض نف�سه
ك�أف�ضل العب �شاب مع "ني�س" يف
انتظار م�ستويات �أكرب بداية من
املو�سم املقبل.

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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حمــرز ُمر�شــح للإحتفـــاظ مبكانتـــه الأ�سا�سيـــة اليــوم �أمـــام نيوكا�ســـل

يرتبط ريا�ض حمرز مبباراة جديدة مع ناديه مان�ش�سرت �سيتي الذي ي�ستقبل م�ساء اليوم،
نيوكا�سل يونايتد ،يف �إطار اجلولة  34من الدوري الإجنليزي املمتاز ،حيث توقعت ال�صحافة
املحلية ،وبينها �صحيفة "مان�ش�سرت �إيفينينغ نيوز" ،احتفاظ جنم املنتخب الوطني مبكانته
الأ�سا�سية ،ولو �أن ذلك �سابق لأوانه ،يف ظل االختيارات املفاجئة التي لطاملا قام بها املدرب
جو�سيب غوارديوال ،علما �أن حمرز �شارك �أ�سا�سيا يف املواجهة الأخرية �أمام �ساوثامبتون ،دون �أن
يتمكن من ترك ب�صمته فيها .وتوقعت ال�صحافة الإجنليزية القريبة من بيت نيوكا�سل ،عودة
الدويل الآخر نبيل بن طالب �إىل احل�سابات الرئي�سية للمدرب �ستيف برو�س ،ليكون هناك
احتمال من �أجل ر�ؤية �صراع جزائري فوق امليدان ،بني حمرز وبن طالب.

 5مواعيد �أخرية لأجل التح�ضري لقمة الريال وتعزيز �أرقامه
يتجه الدوري الإجنليزي املمتاز نحو نهايته ،من خالل بقاء  5جوالت فقط ،حيث يلعب مان�ش�سرت
�سيتي مباريات �شكلية فقط ،بعدما �ضمن بن�سبة كبرية احتالل ال�صف الثاين يف املو�سم الذي
ح�سمه ليفربول ،لكنها بالت�أكيد مواعيد هامة بالن�سبة للمدرب بيب غوارديوال الذي �س ُيجهز من
خاللها العبيه وبينهم حمرز للقمة املنتظرة يف �شهر �أوت �أمام ريال مدريد ،يف �إياب ثمن نهائي
رابطة �أبطال �أوروبا ،على �أن يُحاول الفريق بعد ذلك الذهاب بعيدا يف امل�سابقة ،وبجانب لقاء
نيوكا�سل اليوم ،ف�إن حمرز لديه الفر�صة �أمام برايتون ،بورمنوث ،واتفورد ونورويت�ش ،حتى
يختتم مو�سمه ال�ساد�س على التوايل يف "الربميرليغ" بقوة ويُعزز �أرقامه �أكرث.

ماندي يلعب لقاء البقاء قبل التفرغ حل�سم م�ستقبله

يخو�ض ريال بيتي�س مباراة هامة ع�شية اليوم ،ملا ي�ستقبل �أو�سا�سونا ،حل�ساب اجلولة  35من الدوري الإ�سباين� ،إذ يحتاج رفقاء
الدويل اجلزائري عي�سى ماندي �إىل تعادل على الأقل حتى يُر�سم الفريق بقاءه يف حظرية الكبار ،قبل التفرغ �إىل التح�ضري
للمو�سم املقبل ،علما �أن ال�صحافة الأندل�سية ر�شحت مدافع املنتخب الوطني للبقاء �أ�سا�سيا ،بعدما �شارك يف �آخر لقاءين �أمام
فياريال و�سيلتا فيغو .و�سيكون ماندي متفرغا كذلك بعد نهاية هذه املواجهة حل�سم م�ستقبله مع ريال بيتي�س ،مبا �أنه مل
يُوافق حتى الآن على جتديد عقده الذي ينتهي يف  30جوان  ،2021ما يجعله ُمر�شحا بقوة لالنتقال �إىل ناد �آخر يف حال عدم
توقيعه على عقد جديد الحقا.

بن �سبعيني ثالث �أف�ضل �إفريقي يف "البوند�سليغا"

�أ�صدر موقع "غوول" العاملي ،يف ن�سخته الأملانية ،ت�صنيفا خا�صا ب�أف�ضل الالعبني
الأفارقة النا�شطني يف "البوند�سليغا" خالل املو�سم املنق�ضي ،حيث جاء ت�صنيف الدويل
اجلزائري رامي بن �سبعيني ثالثا رغم حداثة عهده بامل�سابقة وهذا بعد املغربي �أ�شرف
حكيمي والفرنكو كونغويل كري�ستوفر نكونكو ،وذكر تقرير "غوول" �أن �إبن ق�سنطينة
ميثل اكت�شافا حقيقيا بالن�سبة للدوري الأملاين ،بعد جناحه الباهر يف االندماج �سريعا مع
�أجواء امل�سابقة ال�صعبة ،كما و�صف �أي�ضا بامل�ساهم الرئي�سي يف ت�أهل غالدباخ �إىل دوري
الأبطال ،خا�صة �أنه �شارك يف � 8أهداف ما بني ت�سجيل و�صناعة.

�ضمن ال�سدا�سي املتناف�س على جائزة املو�سم يف "غالدباخ"

ويف ذات ال�سياق ،تواجد بن �سبعيني �ضمن ال�سدا�سي املتناف�س على جائزة �أف�ضل العب
يف بورو�سيا مون�شنغالدباخ خالل املو�سم الكروي  ،2020-2019ح�سبما �أعلن عنه موقع
النادي .ويعد الدويل اجلزائري اكت�شافا متميزا للخرباء يف "البوند�سليغا" ،حيث
�أنه �أظهر قدراته الكبرية على االندماج ال�سريع ،كما لفت الأنظار بتمكنه من
الوقوف ندا لند �أمام جنوم بايرن ميونيخ ،يف �أول منا�سبة يواجههم فيها ،حيث
متكن يومها من ت�سجيل ثنائية قاد بها فريقه �إىل انت�صار تاريخي.

حلي�ش يتلقى طرده الثاين هذا املو�سم

فغـــولــي
يــــنـتفــ�ض �ضـــــد
الــعـــن�صـــــريـــــــــــة

تلقى رفيق حلي�ش طردا مبا�شرا ،خالل املواجهة التي
جمعت فريقه موريرين�سي ب�ضيفه �سبورتينغ ل�شبونة،
�ضمن اجلولة  30من الدوري الربتغايل ،حيث �أ�شهر
احلكم بطاقة حمراء يف وجه الدويل املعتزل عند (د،)51
بعد ارتكابه خط�أ على �أحد مهاجمي �سبورتينغ ،علما �أن
اللقاء انتهى بالتعادل ال�سلبي .وتعد البطاقة احلمراء
التي نالها حلي�ش ،الثانية له هذا املو�سم بعد تلك التي
حت�صل عليها �أمام بوافي�شتا بورتو �شهر �أكتوبر الفارط،
كما �أنها ال�سابعة خالل م�شواره االحرتايف يف الربتغايل،
رفقة كل من موريرين�سي� ،إي�ستوريل� ،أكادمييكا
ونا�سيونال ماديرا .ويق�ضي حلي�ش مو�سمه
الأخري مع موريرين�سي وغالبا يف الربتغال
والدوريات الأوروبية ،قبل خطوة
العودة �إىل البطولة الوطنية �أو
التوجه �إىل التجربة اخلليجية.

ت�سبب الدويل اجلزائري �سفيان فغويل يف خ�سارة قا�سية تعر�ض لها ناديه غاالتا�سراي،
يف مباراته الأخرية يف الدوري الرتكي املمتاز �أمام طرابزون �سبور ،وذلك بعدما تعر�ض جنم
املنتخب الوطني �إىل طرد مبا�شر خالل املرحلة الأوىل ،جعل فريقه م�ضطرا �إىل اللعب منقو�صا
لوقت طويل ،ورغم اعرتاف فغويل مب�س�ؤوليته يف اخل�سارة التي تبعد غاالتا�سراي عن حلم
الو�صول �إىل املركز الثاين على الأٌقل ،ف�إن الهجوم ال�شنيع عليه من طرف �إحدى القنوات الرتكية،
جعله ينتف�ض وينتقد علنا معلق هذه القناة ،متهما �إياه بالعن�صرية اجتاه الالعبني القادمني من
�شمال �إفريقيا.

ما قيل عن �أ�صوله املغاربية �أزعجه وجعله يرد

ويرجع �سبب انتفا�ضة جنم غاالتا�سراي� ،إىل الكلمات اجلارحة التي �أطلقها املعلق الرتكي ليفنت
توزميني ،حني حتدث الأخري عن حاجة الأندية الرتكية �إىل التفكري جيدا قبل التعاقد مع العب من
�شمال �إفريقيا ،وهو ما مل يعجب فغويل الذي �سارع �إىل الرد من خالل ح�ساباته يف مواقع التوا�صل
االجتماعي ،م�شريا �إىل عدم طرده قبل ذلك يف م�شواره الكروي ،ولو �أنه ُطرد يف  5منا�سبات
�أخرى مع فالن�سيا ،وي�ست هام وحتى غاالتا�سراي ،علما �أن املعلق الرتكي كان له حق
الرد من جانبه ،حيث فند اتهامات فغويل اجتاهه ونفى �أن يكون عن�صريا على
الإطالق.

نحو تغرميه بقيمة بني  30و� 40ألف �أورو

وبالإ�ضافة �إىل م�شاكله مع ال�صحفي الرتكي وكذلك انتقادات
اجلماهري ،يُتوقع �أن يتم ت�سليط عقوبة قا�سية على فغويل من
طرف الإحتاد الرتكي لكرة القدم ،من خالل �إيقافه يف بع�ض
املباريات ،قبل  4جوالت فقط عن ختام املو�سم الكروي ،خا�صة
�أن الطرد جاء على خلفية اعتداء وا�ضح على الدويل املغربي
مانويل دا كو�ستا ،لكن الأ�سو�أ بالن�سبة لـ"�سو�سو" �سيكون
ت�سليط عقوبة �أخرى يف حقه من طرف غاالتا�سراي ،حيث
حتركت الإدارة فعال ،ح�سب تقارير �صحفية تركية ،من
�أجل تغرميه بقيمة مالية ترتاوح بني � 30إىل � 40ألف
�أورو.

فغويل�" :أحتمل امل�س�ؤولية ،اخل�سارة
كانت خطئي"

جاءت �إجابة فغويل على املعلق الرتكي ،من خالل تغريدة
عرب "تويرت" ،حيث بد�أ بالقول" :هذه �أول مرة �أطرد فيها يف
مباراة ،منذ  13عاما يف م�سريتي الكروية ،وا�ضح �أنني خمطئ
و�أحتمل امل�س�ؤولية عن ذلك ،اخل�سارة كانت خطئي �أي�ضا ،لكن
لي�س لالعبي �شمال �إفريقيا م�شاكل ب�ش�أن الغ�ضب يف امللعب"،
ثم �أ�ضاف خماطبا املعلق" :ليفنت توزميني ،ك�شخ�ص عن�صري،
�أنت تقول ب�أنه ال يجب التعاقد مع ه�ؤالء الالعبني بطريقة جاهلة
وخاطئة ،عندما تقوم بالتحليل ،تعامل مب�ساواة مع كل الأ�صول ،لأن
ذلك عدم احرتام".
ي .خوين

الأول حا�ضر مع نابويل الليلة �أمام جنوه…

غــــالم و�أونـــا�س مــقتــرحــان �ضمــن
�صفـقــــة مــبـــادلـــة مـــع ليـــل

�أفادت م�صادر �إعالمية
�إيطالية �أن نادي نابويل
م�ستعد متاما للتنازل
عن خدمات اجلزائريني
فوزي غالم و�آدم �أونا�س
ل�صالح ليل الفرن�سي،
�ضمن �صفقة يعتزم
"البارتينوبي" ح�سمها.
وي�سعى الفريق الأزرق
ال�سماوي للظفر
بخدمات النيجريي
فيكتور �أو�سيمني
والربازيلي غابريال،
جنما نادي ليل ،وهي
ال�صفقة التي قد
تكلفه ما ال يقل عن
 80مليون �أورو ،لذلك
يفكر يف �إقحام الثنائي
اجلزائري �ضمنها من
�أجل تخفي�ض النفقات
بن�سبة قد ت�صل �إىل
الن�صف �أو على الأقل
�ضمان ن�سبة تخفي�ض ب�سيطة مقابل �إعارة الالعبني ملو�سم واحد .من جهة �أخرى ،يتواجد غالم
�ضمن القائمة التي �أعلنها مدربه جينارو غاتوزو ،للتنقل �إىل جنوه م�ساء اليوم بر�سم اجلولة
 31من الكالت�شيو ،حيث ي�أمل الظهري اجلزائري نيل فر�صته ،بعد �أن الزم مقاعد البدالء خالل
اجلولتني املا�ضيتني.

"�شان  "2022ت�ؤجل �إىل ال�صيف

�أكد حممد �ساعد ،الأمني العام لـ الفاف ،تقدم االحتاد الإفريقي لكرة القدم بطلب �إىل
اجلزائر من �أجل ت�أجيل نهائيات ك�أ�س �أمم �إفريقيا للمحليني من �شتاء � 2022إىل ف�صل
ال�صيف من ذات ال�سنة وذلك ب�سبب �إزاحة ك�أ�س �أمم �إفريقيا "الكان" من �شتاء العام
القادم �إىل �شهري جانفي وفيفري من �سنة  2022يف الكامريون .و�أكد �ساعد يف ت�صريحات
�إذاعية �أن "الكاف" اقرتحت تنظيم الدورة ما بني �شهري جوان وجويلية ،بعد �سنتني
من الآن ،م�ؤكدا الفاف �ستعلن عن املوعد اجلديد للم�سابقة بعد ا�ست�شارة وزارة ال�شباب
والريا�ضة ف�ضال عن ال�سلطات العليا.

الربجمة قد تتعار�ض مع رزنامة الألعاب املتو�سطية

وكان ت�أجيل نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للمحليني متوقعا ،بعد قرار "الكاف" بت�أخري "الكان" �إىل
�شتاء  ،2022ب�سبب جائحة "كوفيد ،"-19لذا �ستعمل الوزارة الو�صية بالتعاون مع "الفاف"
على �إيجاد موعد يتنا�سب مع التظاهرات التي مت �ضبطها يف اجلزائر �صيف  ،2022حتديدا
"الألعاب املتو�سطية" املقررة يف مدينة وهران والتي �أجلت هي الأخرى ب�سنة واحدة بعدما
كانت مقررة يف  ،2021علما �أنه متت برجمتها يف الفرتة ما بني  25جوان و 5جويلية .اجلدير
بالذكر ،لن يكون امللعب الأوملبي اجلديد بوهران �ضمن املن�ش�آت املعنية بـ"ال�شان" ،حيث
ف�ضلت اللجنة املنظمة �إقامة املباريات يف عا�صمة الغرب على ملعب ال�شهيد �أحمد زبانة
بعد جتديده.

الربوفي�سور بقاط بركاين:
"يجب الكف عن التفكري يف عودة املناف�سات"

�أ�صر الربوفي�سور بقاط بركاين ،ع�ضو اللجنة العلمية ملتابعة �إنت�شار
وتف�شي فريو�س "كورونا" ،على ر�أيه فيما يخ�ص ا�ستئناف
البطولة الوطنية ،حيث �أبدى ا�ستغاربه وجود من يطالب
بالعودة رغم �أن فريو�س "كوفيد "-19الزال يعرف انت�شارا
وا�سعا يف اجلزائر ،وقال الربوفي�سور يف ت�صريحات �أدىل
بها عرب �أمواج �إذاعة �سطيف اجلهوية" :كرة القدم
لي�ست الأولوية يف الوقت الراهن� ،أولوياتنا التغلب
على الوباء وحماية املواطنني .للأ�سف� ،أ�ستغرب
وجود من يطالبون با�ستئناف مباريات
البطولة ،يجب �أن يتم ت�أجيل املناف�سات �أو
حتى �إلغا�ؤها متاما هذا املو�سم" .معلوم �أنه
يوجد اختالف كبري يف وجهات النظر بني
املكتب الفدرايل والأندية ،ففي الوقت
الذي ي�صر املكتب على منح الأولوية
ال�ستئناف ما بقي من املو�سم ،حدث
�شبه �إجماع بني م�س�ؤويل �أندية الرابطة
املحرتفة على �ضرورة �إنهاء املو�سم عند
اجلوالت التي لعبت منه.
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مولودية الجزائر

الإدارة تبعث املفاو�ضات مع مرزوڤي

النيجريي "�أوكبوتو" يبهر نغيز ويدخل قائمة امل�ستهدفني

علمت يومية الهداف من م�صادرها اخلا�صة� ،أن املهاجم
النيجري �أنتوين �أوكبوتو الذي ين�شط يف فريق املن�ستري التون�سي ،قد
دخل �إهتمامات �إدارة مولودية اجلزائر خالل الأيام القليلة املا�ضية
و�أ�صبح من املهاجمني امل�ستهدفني ،بعدما �أبهر املدرب نغيز �أي�ضا،
و�أ�صبح ثالث ر�أ�س حربة على رادار الإدارة ،بعد مهاجم وفاق �سطيف
بوقلمونة والعب �شبيبة �سكيكدة خري الدين مرزوڤي.

بوي�ش �أعجب ب�سريته واقرتحه
على نغيز و�أملا�س

وح�سب نف�س امل�صادر ،ف�إن ع�ضو جلنة اال�ستقدامات نا�رص
بوي�ش ،هو الذي �أعجب ب�سرية املهاجم النيجريي �أنتوين �أوكبوتو،
بعدما اقرتحه عليه �أحد �أ�صدقائه التون�سيني ،وحول �سريته
وفيديوهاته للرئي�س �أملا�س واملدرب نغيز ،مبا �أنهما �أول امل�س�ؤولني
عن عملية االنتدابات وح�سب ما علمناه ،ف�إن نغيز وجد موا�صفات
املهاجم القنا�ص يف �أوكبوتو.

نغيز معجب به و�أملا�س ي�ستف�سر
عن قيمة الالعب

وبعدما عاين املدرب نغيز فيديوهات الالعب جيدا� ،أعجب به
ومنح الإدارة ال�ضوء الأخ�رض لبعث الإت�صاالت مع هذا املهاجم،
بينما ي�شدد الرئي�س �أملا�س على اجلانب املايل وي�ستف�رس عن قيمة
ال�صفقة ،خا�صة و�أن الالعب مرتبط ملو�سم �أخر مع فريقه وال�سيا�سة
اجلديدة لل�رشكة املالكة ،حتتم عدم تخطي عتبة  200مليون �سنتيم
مهما كانت قيمة الالعب.

الالعب حمل اهتمام من الرتجي،
الوداد والزمالك

ويبدو �أن م�أمورية �إدارة مولودية اجلزائر �صعبة جدا يف الفوز
ب�صفقة املهاجم �أنتوين �أوكبوتو ،بحكم �أن الالعب الذي �سطع جنمه
يف �سماء املالعب التون�سية ،يوجد حمل اهتمام كبار تون�س وخا�صة
الرتجي التون�سي ،بالإ�ضافة �إىل الوداد البي�ضاوي املغربي الذي يلح
عليه وحتى الزمالك امل�رصي الذي ي�ستعد لتقدمي عر�ض ر�سمي الدارة
املن�ستري ،ما �سريفع قيمة الالعب يف �سوق التحويالت �أكرث ف�أكرث.

لعزيزي يبعث ات�صاالته مع مرزوڤي

ويف �إطار �سيا�سة تدعيم خط الهجوم ب�أ�سماء يف امل�ستوى

ورغم �أن خمازين طلب
يف البداية مهلة �إىل يوم
الإثنني الفارط للرد على
مقرتح تعيينه مدربا
للفريق الرديف ،ف�إنه مل
يرد خالل اجتماعه �أم�س
ب�أملا�س على املقرتح ،ما
جعل الرئي�س �أملا�س مينحه
مهلة جديدة �إىل الغد ،مع
حماولة �إغرائه باملحافظة
على نف�س الأجرة ال�شهرية
التي كان يتقا�ضاها يف
من�صب مدير ريا�ضي
للفئات ال�شبانية.

مل�ساعدة الهداف فريوي ،بعث املن�سق العام طارق لعزيزي ات�صاالته
مع مهاجم �شبيبة �سكيكدة خري الدين مرزوڤي ،حيث مازال يخطط
لإعادته �إىل العميد ،رغم كل ما عا�شه الالعب بعد معاقبته ب�أربع
�سنوات كاملة ،خا�صة �أن عودته مع �سكيكدة كانت قوية وفر�ض
نف�سه يف �أول مبارياته مع فريقه.

الالعب متحم�س ،لكن ال�سكيكديني
متم�سكون به

ورغم �أن مرزوڤي متحم�س كثريا للعودة �إىل مولودية اجلزائر،
مبا �أن جتربته الأوىل مل يكتب لها �أن تكتمل� ،إال �أن رغبته قد
ت�صطدم مع رف�ض �إدارة �شبيبة �سكيكدة ت�رسيحه ،بالنظر �إىل وزنه
خا�صة لو يحقق الفريق ال�صعود �إىل الرابطة املحرتفة الأوىل،
للإ�شارة ف�إن مرزوڤي �إن�ضم يف فرتة التحويالت ال�شتوية ووقع
على عقد ملو�سمني ون�صف.

نغيز ي�صر على بوڤلمونة

ومن بني اهم الأ�سماء التي مازالت يف قائمة �إدارة مولودية
اجلزائر مهاجم وفاق �سطيف حلبيب بوقلمونة الذي يوجد يف نهاية
عقده ،ورغم �أن املفاو�ضات معه توقفت ب�سبب عدم حتديد م�صري
البطولة ،ف�إن نغيز يلح عليه لأنه يعرف �إمكاناته جيدا وواثق �أنه
�سيقدم الإ�ضافة للخط الأمامي ،خا�صة بعدما متاثل لل�شفاء من
الإ�صابة التي كان يعاين منها.

مرزوڤي:
"م�ستقبلي لي�س بيدي"

�أكد مهاجم �شبيبة �سكيكدة ،خري الدين مرزوڤي ،يف ات�صاالته
بالهداف �أول �أم�س� ،أنه تلقى فعال ات�صاال جديدا من م�س�ؤويل
مولودية اجلزائر و�رصح يف هذا ال�سياق قائال " :نعم ،ات�صل بي
م�سري من مولودية اجلزائر وهذا ي�رشفني كثريا ،لكن م�ستقبلي لي�س
بيدي لأنني مرتبط مع فريقي �شبيبة �سكيكدة وال ميكنني �أن �أطعن
الفريق و�أن�صاره الذين وقفوا معي يف وقت ال�شدة وو�ضعوا ثقتهم
يف �شخ�صي ،لكن كل �شيء باملكتوب و�سرنى ما الذي �سيحدث يف
الأيام القادمة ».

«ات�صلنا بـ عنرت يحيى ،لكننا املفاو�ضات
معه مل تتطور"

�رصح رئي�س جمل�س الإدارة� ،أملا�س ،لأول مرة �أنه كان يريد الالعب
الدويل ال�سابق عنرت يحيى يف من�صب مدير ريا�ضي ،قبل �أن يتحول
ل�شغل هذا املن�صب يف اجلار احتاد العا�صمة وحتدث قائال" :نعم كنا
نريد عنرت يحيى مديرا ريا�ضيا يف مولودية اجلزائر ،ات�صلنا به ولكن
املفاو�ضات توقفت معه ومل نتحدث عن التفا�صيل املهم هو مع فريقه
اجلديد ونتمنى له التوفيق".

"حمافظ احل�سابات �صادق
على ميزانية �سنة "2019

فند �أملا�س الأخبار التي حتدثت عن رف�ض حمافظ
احل�سابات امل�صادقة على ميزانية  ،2019بعد عقد اجلمعية
العامة للم�ساهمني م�ؤخرا ،و�رصح يف هذا ال�سياق قائال:
« تفاج�أت ملا �سمعت البع�ض يقول �أن املحافظ رف�ض
امل�صادقة على ميزانية  ،2019رغم �أن احلقيقة عك�س ذلك
فالرجل �صادق ،الثغرات املالية غري موجودة ،لكن هناك
نق�ص الب�صرية لدى بع�ض امل�سريين ».

"ما الفائدة من �أننا منلك �أح�سن
الالعبني والت�سيري غائب!؟"

�أكد الرئي�س �أملا�س �أنه يهدف �إىل �إعادة ترتيب بيت
مولودية اجلزائر من الداخل و�رصح يف هذا ال�سياق قائال:
"الكل يقول �أن مولودية اجلزائر متلك تعدادا ثريا ،لكن
ما الفائدة �إذا كنا منلك �أح�سن الالعبني يف اجلزائر ،لكن
الت�سيري غائب ولهذا نحن نريد �أن نعيد تنظيم �أنف�سنا
ونرتب البيت جيدا ،قبل احلديث عن امل�ستقبل وبناء فريق
قوي".

"م�ستحيل �أن �أرف�ض العودة
وخري ال�شناوة عمري ما نن�ساه"

ورد مرزوڤي على الإ�شاعات التي حتدثت �سابقا عن عدم رغبته
يف العودة جمددا �إىل مولودية اجلزائر ،قائال" :ع�شت �أوقاتا جميلة
يف العميد ورغم ما حدث يل ،ف�إنه م�ستحيل �أن �أرف�ض العودة ،رغم
انني مرتبط بعقد مع فريقي ومرتاح يف �سكيكدة ،من امل�ستحيل �أن
�أن�سى خري ال�شناوة ووقفتهم معي خالل فرتة العقوبة ،خا�صة بعدما
خ�صوين با�ستقبال كبري ملا كنت معاقبا وتنقلت �إىل امللعب ملتابعة
داربي بلوزداد �أين تغنوا با�سمي مطوال".

�أملا�س�" :سوناطراك ا�ستدعتي يف ظرف �صعب
وكنا نريد عنرت يحيى مديرا ريا�ضيا"
نزل رئي�س جمل�س �إدارة مولودية اجلزائر ،عبد النا�رص �أملا�س� ،سهرة
�أول �أم�س �ضيفا على �إحدى القنوات اخلا�صة� ،أين حتدث عن عدة �أمور
تخ�ص فريقه و�أ�صبحت ت�صنع احلدث يف بيت العميد خالل الأيام
الأخرية ،حيث كانت البداية عن الظروف التي �أم�سك فيها الفريق وحتدث
قائال�" :سوناطراك ا�ستدعتني يف ظرف �صعب و�أكرب م�شكل واجهته هو
الديون و�ضعنا برناجما خا�صا للخروج منه ،وال�شيء الإيجابي هو
�أنها ا�ستنجدت ب�أبناء املولودية لأول مرة وهم با�شطا ،عوف ،بلخريي
و�أع�ضاء جلنة اال�ستقدامات من �أبناء الفريق �أي�ضا".

تنقل املدير الريا�ضي
للفئات ال�شبانية حممد
خمازين� ،صبيحة �أم�س �إىل
مقر ال�شركة يف العا�شور
وهذا من �أجل مالقاة
رئي�س جمل�س الإدارة عبد
النا�صر �أملا�س الذي منحه
�إقالته كتابيا ،بعدما �أعلن
عنها يف وقت �سابق،وهو
القرار الذي �أحدث �ضجة
كبرية يف بيت العميد،
خا�صة بعدما �أظهر
ال�شناوة تعاطفا مع خمازين
عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي.

�أملا�س منحه مهلة
جديدة �إىل اخلمي�س

�أوكبوتو �أح�سن هداف يف الدوري
التون�سي م�ؤقتا

وت�ؤكد ال�سرية الذاتية للمهاجم النيجريي �أنتوين �أوكبوتو� ،أنه
ميلك املوا�صفات التي يتطلبها من�صبه ،حيث فر�ض نف�سه بقوة يف
�أول مو�سم له مع الإحتاد املن�ستريي� ،إذ يعد �أح�سن هداف حلد الآن
بـ  11هدفا ،رغم الأ�سماء الثقيلة التي تعج بها كبار الأندية التون�سية،
ويعد �أوكبوتو خريج مدر�سة "لوبي �ستار" ال�شهرية يف نيجرييا و�سبق
له اللعب لأهلي طرابل�س الليبي والدفاع احل�سني اجلديدي املغربي.

خمازين ا�ستلم �إقالته
كتابيا �أم�س

"�سن�ستثمر يف ال�شبان
ولهذا ال�سبب �أقلنا خمازين"

وعن اخلطوة التي �أقدم عليها م�ؤخرا بالتعاقد مع �شبان مدر�سة
الفريق و�إقالة مدير الفئات ال�شبانية حممد خمازين من�صبه ،حتدث
الرئي�س �أملا�س قائال « :قررنا ربط ال�شبان بالعقود ،لأننا نريد تغيري
�سيا�سة الفريق وم�ستقبال الفريق هو الذي ي�صنع النجوم وال ي�ستقدم
العبني مببالغ مالية كبرية� ،أما بخ�صو�ص �إقالة خمازين ،فقد �أردنا
�إعفاءه من �أعباء الت�سيري وحتى يركز �أكرث على مهمة التكوين ،لأن
ثقتنا فيه كبرية وال عالقة للقرار برحيل الالعب مرييزاق �إىل �شباب
بلوزداد ،اقرتحنا عليه من�صبا جديدا وطلب مهلة للتفكري ولكنه مل يرد
على عر�ضنا بعد".

"�سن�ضع حجر �أ�سا�س مركز تكوين
زرالدة قريبا"

ويف الأخري طم�أن �أملا�س �أن�صار مولودية اجلزائر ،بخ�صو�ص مركز
التكوين و�رصح قائال" :الأمور ت�سري يف الطريق ال�صحيح ،و�سن�ضع
حجر الأ�سا�س قريبا نريد مركز تكوين مبوا�صفات عاملية وهذا قبل حل
م�شكل امللعب".
م-لكحل

م-لكحل

�صفقة حداد حتدث �أزمة
يف بيت املولودية

علمت
يومية
الهداف من
م�صادرها
اخلا�صة
�أن تفاو�ض
الرئي�س
�أملا�س
واملن�سق
العام طارق
لعزيزي
مع املدافع
ال�سكيكدي
ح�سام
حداد قد
�أحدث �أزمة
حقيقية
يف بيت
مولودية اجلزائر وخا�صة على م�ستوى جلنة
الإنتدابات وهو ما جعل بع�ض الأع�ضاء يت�صلون
ب�أملا�س يوطالبون بتف�سريات حول ما يحدث داخل
الفريق م�ؤخرا.

بع�ض امل�سريين يريدون الإجماع
يف ال�صفقات

وح�سب ما علمناه ف�أن التفاو�ض مع مدافع �سكيكدة
حداد دون علم بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة وحتى
�أع�ضاء جلنة االنتدابات �أحرج �أملا�س ولعزيزي
كثريا ،وجعل بع�ض امل�سريين ي�شعرون �أنهم
"خ�ضرة فوق طعام" لأنهم ال �أحد ي�ست�شريهم
ولهذا يريدون عقد اجتماع بح�ضور نغيز حتى
تكون ال�صفقات يف �شفافية وبعد ح�صول موافقة كل
الأطراف.

الو�ضعية احلالية قد تدفع
بع�ض امل�سريين لال�ستقالة

وي�أمل �أع�ضاء جلنة االنتدابات وجمل�س �إدارة
مولودية اجلزائر� ،أن يكون االجتماع املقبل حا�سما
حتى ال يتكرر �سيناريو املفاو�ضات مع حداد وقبلها
مع مهاجم تراكتور الإيراين حمزاوي ،لأنه �إذا
ا�ستمر هذا الو�ضع ف�أن بع�ض الأع�ضاء �صارحوا
الرئي�س �أملا�س� ،أنه ال ميكنهم ال�صرب �أكرث وقد
ي�ضطرون للإ�ستقالة من من�صبهم قريبا.
م-لكحل

العفري �أبرز مر�شح
خلالفته

علمت يومية الهداف من
م�صادرها اخلا�صة� ،أن
م�س�ؤويل مولودية اجلزائر
يفكرون يف تعيني املدرب
امل�ساعد يف الفريق الأول
فوزي العفري يف من�صب
مدير ريا�ضي للفئات
ال�شبانية وهذا خلفا للمقال
حممد خمازين ،حيث ج�ست
الإدارة نب�ضه ووجدته
متحم�سا ،خا�صة و�أن
الرجل �سبق له و�أن �شغل
املن�صب ،قبل �أن ي�ستقيل
ب�سبب م�شاكله مع املدير
العام الريا�ضي ال�سابق
كمال قا�سي ال�سعيد.

فرحات يوقع لثالثة
موا�سم

وا�صلت �إدارة مولودية
اجلزائر عملية توقيع عقود
الالعبني ال�شبان �أم�س،
�أين كان املوعد مع مدافع
الرديف ريان فرحات الذي
�أم�ضى لثالث موا�سم ،بعدما
اتفق مع الرئي�س �أملا�س
وجاء اختيار فرحات بعد
ت�ألقه هذا املو�سم ،خا�صة
حتت �أنظار املدرب نغيز يف
مباراة الك�أ�س �أمام �شباب
ق�سنطينة مبلعب براقي،
�أين تكهن له مب�ستقبل
كبري.

رحماين يتفق وينتظر
والده للإم�ضاء

كما كان رئي�س جمل�س
الإدارة عبد النا�صر �أملا�س،
على موعد مع مالقاة
مهاجم الرديف �شم�س
الدين رحماين الذي
تفاو�ض معه واتفق على
توقيع عقده ملدة ثالث
موا�سم ،بعدما ت�ألق املو�سم
الفارط،ولكن توقيع
الالعب ت�أجل ب�سبب وفاة
عمه رحمه اهلل وينتظر
عودة والده الذي تنقل �إىل
امل�سيلة حل�ضور مرا�سيم
دفن �شقيقه.

املولودية تخطف
طموزة من االحتاد

جنح م�سريو مولودية
اجلزائر يف �إقناع الالعب
حممد يا�سني طموزة يف
العودة �إىل فريقه ،حيث
ا�ستغلت �إدارة �أملا�س عدم
حيازة الالعب على عقد
احرتايف مع فريقه احتاد
العا�صمة وخطفته من
الفريق اجلار ،للإ�شارة ف�إن
طموزة لعب ملختلف الفئات
ال�شبانية للعميد ،لكنه
غادر نحو االحتاد املو�سم
الفارط ،ليعود �إىل الفريق
الذي يحمله يف قلبه ح�سب
ما �أكده مقربوه.
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شبيبــــة القبائـــل

حمكمة تيزي وزو نطقت بحكمها �أم�س يف ق�ضيته مع حنا�شي

�شهران حب�سا �ضد مالل بدون �أمر �إيداع
نطقت حمكمة تيزي وزو �أم�سية �أم�س ،بحكمها
يف ق�ضية ال�شكوى التي رفعها الرئي�س ال�سابق
ل�شبيبة القبائل حمند �شريف حنا�شي �ضد
الرئي�س احلايل �شريف مالل� ،إذ حكمت على
هذا الأخري باحلب�س �شهرين بدون �أمر �إيداع،
وقرر �شريف مالل الطعن يف احلكم ،خا�صة �أنه
م�صر على �إدانة حنا�شي يف العديد من الق�ضايا
التي ي�شكك يف �ضلوعه فيها.

احلكم متعلق باتهامات مالل لـ
حنا�شي يف �أحداث
مباراة "ال�سياربي"

احلكم الذي نطق به جمل�س ق�ضاء تيزي وزو
�أم�س ،يعود �إىل الت�صريحات التي كان الرئي�س
احلايل لل�شبيبة �شريف مالل قد �أطلقها �ضد
�سلفه حمند �شريف حنا�شي يف �أعقاب الأحداث

امل�ؤ�سفة التي عرفتها مباراة �شبيبة القبائل
�أمام �شباب بلوزداد يف البطولة يف بداية املو�سم،
�إذ كان قد اتهمه حينها بال�ضلوع يف الأحداث
امل�ؤ�سفة التي �شهدتها نهاية املباراة ،الأمر الذي
دفع بحنا�شي للتحرك ق�ضائيا ورفع �شكوى
بتهمة القذف والت�شهري.

مالل يقرر الطعن وي�صر
على الذهاب بعيدا
يف الق�ضية

بدوره ،ف�إن الرئي�س �شريف مالل مل ينتظر
كثريا عقب �صدور قرار املحكمة ،حيث قرر
هو الآخر الطعن يف احلكم ،يف ظل �إ�صراره
على الذهاب بعيدا يف الق�ضية وا�ستعادة حق
ال�شبيبة -ح�سبه ،-خا�صة �أنه يرى �أن الرئي�س
ال�سابق للفريق وراء كل املناورات وامل�ؤامرات

�شريف مالل" :قررت الطعن يف احلكم
و�س�أذهب بعيدا يف هذه الق�ضية"

كان لنا �أم�س ات�صال برئي�س ال�شبيبة �شريف مالل ،مل يرتدد خالله يف
ت�أكيد نطق جمل�س ق�ضاء والية تيزي وزو احلكم ب�إدانته �شهرين حب�س
دون �أمر �إيداع� ،إذ ك�شف لنا �أن احلكم مل ي�ؤثر عليه �إطالقا ،خا�صة �أنه
ابتدائي ولي�س نهائيا و�أ�ضاف يف هذا ال�سياق" :احلكم الذي نطقت به
املحكمة �ضدي ابتدائي ولي�س نهائيا وقررت الطعن فيه ،ل�ست مت�أثرا
�إطالقا وعازم على الذهاب بعيدا يف هذه الق�ضية".

""على حنا�شي املثول �أمام
العدالة ب�ش�أن  5ق�ضايا رفعتها �ضده"

و�أ�ضاف مالل بنربة فيها الكثري من الإ�صرار� ،أن �صراعه الق�ضائي مع
�سلفه ال يتوقف فقط على الق�ضية التي نطقت بها �أم�س العدالة ،كا�شفا
�أنه مازالت هناك  5ق�ضايا �أخرى رفعها �ضده �سيكون فيها الرئي�س ال�سابق
لل�شبيبة جمربا على املثول �أمام الق�ضاء وقال�" :صراعي مع حنا�شي مازال
متوا�صال ولن يتوقف هنا ،لأين رفعت �ضده  5ق�ضايا �أخرى �أمام العدالة،

التي حتاك يف اخلفاء �ضد الإدارة احلالية� ،إذ
يلح مالل على �إدانة حنا�شي بقرار من العدالة
حتى ي�ضع حدا لكل املحاوالت التي يقوم بها
لزعزعة ا�ستقرار الفريق على حد تعبريه.

يتم�سك بحق ال�شبيبة يف ق�ضية
حتويل "مالو ودياورا"

كما �أن مالل ال يريد فقط و�ضع حد ملا و�صفها
بـ مناورات الرئي�س ال�سابق وحا�شيته ،بل ي�صر
�أي�ضا على ا�سرتجاع حق ال�شبيبة فيما يتعلق
ب�أموال�صفقةحتويلالالعبنيالبوركينابيني
ال�سابقني للفريق "مالو" و"دياوار" �إىل نادي
ال�سموحة امل�صري� ،إذ يبقى متم�سكا ب�أقواله ب�ش�أن
وجود تالعبات يف الق�ضية يف ظل عدم وجود �أي
�أثر �أو تقارير مالية ب�ش�أن طريقة حتويل الثنائي
والأموال التي ا�ستفاد منها الفريق.
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�أ�ضرب له موعدا يوم  27جويلية �أمام النيابة ،و�أقول له �إىل ذلك اليوم
ا�ستمتع باحلكم الذي نطلقت به املحكمة ،لكني مل �أت�أثر بحكم �أنه
حكم ابتدائي ولي�س نهائيا".

"�أزعج �أ�صحاب امل�صالح ال�ضيقة
ولن �أترجع �أمامهم ولو خطوة"

وختم مالل ت�صريحاته بالت�أكيد �أنه �أ�صبح العدو
الأول لأ�صحاب امل�صالح ال�ضيقة والأ�شخا�ص
الذين كانوا ي�ستعلمون ال�شبيبة لتحقيق
م�آربهم ،بعد �سد كل املنافذ والأبواب يف
وجههم و�أ�ضاف قائال�" :أعلم جيدا �أين �أ�صبحت
العدو الأول لأ�صحاب امل�صالح ال�ضيقة وكل
االنتهازيني الذين �أو�صدت الأبواب يف وجههم
ومنعتهم من العودة �إىل الفريق ،لقد حطموا
الفريق و�أخذوه رهينة لهم ل�سنوات عديدة،
لهذا لن �أتراجع �أمامهم ولو خلطوة واحدة،
لن �أ�ست�سلم حتى �أف�ضح كل ممار�ساتهم القذرة
وتالعباتهم".

�أعربت �إدارة �شبيبة القبائل عن �أملها الكبري يف حت�سن احلالة
ال�صحية للثنائي ال�سابق للفريق مهدي �سرباح ور�شيد دايل،
�إذ يف الوقت الذي هن�أت احلار�س الدويل ال�سابق �سرباح على
جناح العملية اجلراحية التي خ�ضع لها م�ؤخرا ومتنت له
ال�شفاء العاجل ،ف�إنها مل تتوان يف الدعاء بال�شفاء للهداف
ال�سابق للفريق ر�شيد دايل الذي يالزم الفرا�ش جراء تدهور
حالته ال�صحية يف املدة الأخرية ،و�سط دعوات له بال�شفاء
العاجل ،من قبل جميع ع�شاق ال�شبيبة وكل اجلزائريني،
ال�سيما �أن الأمر يتعلق بثنائي قدم الكثري للمنتخب الوطني يف
�سبيعينيات وثمانينيات القرن املا�ضي .بدروه جممع "الهداف" وكل
العاملني به ،يتمنون ال�شفاء العاجل لـ �سرباح ودايل و�أن يطيل اهلل
يف عمرهما.

الإدارة يف �سباق �ضد الزمن الحتواء الأزمة املالية وجتمد ملف اال�ستقدامات
ن�شرت �أم�س �إدارة �شبيبة القبائل بيانا فندت فيه كل الأخبار التي حتدثت
عن ا�ستهدافها التعاقد مع بع�ض الالعبني حت�سبا للمو�سم املقبل� ،إذ
نفت وجود �أي ات�صاالت مع �أي العب ،يف ظل عدم ات�ضاح ال�صورة ب�ش�أن
م�ستقبل بطولة املو�سم احلايل و�أي�ضا جراء الو�ضعية احلالية التي متر بها
البالد وال�شلل الذي �أ�صاب العديد من املجاالت احليوية ،ال�سيما يف ال�شق
االقت�صادي ،على نحو �ألقى ب�ضالله �سلبا على القدرات املالية لكل الأندية
ولي�س فقط ال�شبيبة.

كل �شيء م�ؤجل �إىل �إ�شعار الحق

و�أمام الغمو�ض الكبري الذي يكتنف م�ستقبل املو�سم الكروي احلايل ،ف�إن
�إدارة �شبيبة القبائل ال تفكر �إطالقا يف التح�ضري للمو�سم املقبل� ،إذ �أجلت كل
التح�ضريات املتعلقة باملو�سم الكروي اجلديد �إىل �إ�شعار الحق.

الأولية الحتواء الأزمة املالية اخلانقة

وتبقى جهود �إدارة �شريف مالل من�صبة يف الأ�شهر الأخرية على الطريقة التي
ت�سمح لها باحتواء الأزمة املالية اخلانقة التي يتخبط فيها الفريق� ،إذ تتحرك
يف كل االجتاهات ل�ضمان دخول �أموال املمولني بغية ت�سوية م�ستحقات الالعبني
الذين يرتقبون منذ �أ�شهر احل�صول على م�ستحقاتهم املالية.

الإدارة تنتظر جت�سيد وعود املمولني

ورغم �أنها مل تبق مكتوفة الأيدي جتاه الأزمة املالية اخلانقة التي يتخبط
فيها الفريق ،يف ظل امل�ساعي املكثفة التي يقوم به امل�سريون� ،إال �أن خزينة
�إدارة الفريق تبقى فارغة ،و�سط ترقب �شديد لتج�سيد وعود و�ضمانات
املمولني الذين كانوا قد طم�أنوا الرئي�س �شريف مالل ب�ش�أن الأموال التي يدين
بها الفريق ،لكن دون حدوث �أي ملمو�س �إىل غاية ال�ساعة ،يف ظل الركود
الكبري الذي يعرفه الن�شاط االقت�صادي يف البالد جراء الأزمة املالية.

م�صدر من الإدارة �أكد �أن اال�ستقدامات
لي�ست �أولية االدارة

وق�صد تق�صي حقيقة الأخبار املتداولة من هنا وهناك ب�ش�أن حتركات الإدارة
يف �سوق حتويالت الالعبني ،كان لنا �أم�س حديث هاتفي مع �أحد الأع�ضاء
الفاعلني يف جمل�س الإدارة� ،أكد لنا �أن ملف اال�ستقدامات ال ي�شكل يف الوقت
احلايل �أي �أولوية بالن�سبة للإدارة و�أن كل ما يتداول من �أنباء ب�ش�أن بع�ض
الالعبني غري �صحيح ،يف ظل عدم اقدام الإدارة على ربط �أي ات�صاالت
مع �أي من الأ�سماء التي حتدثت عنها بع�ض امل�صادر الإعالمية وقال يف هذا
املو�ضوع" :كل الأ�سماء التي �أكدت م�صادر �إعالمية �أنها م�ستهدفة من الإدارة،
غري �صحيحة �إطالقا ،لأن ملف اال�ستقدامات لي�س �ضمن �أولوياتنا يف الوقت
احلايل وكل ما قيل جمرد �إ�شاعات ال �أ�سا�س لها من ال�صحة"

الأندية يف مفرتق الطرق وامل�ستقبل غام�ض

و�أ�ضاف الع�ضو الفعال يف جمل�س �إدارة ال�شبيبة� ،أن ال�شبيبة لي�ست الفريق
الوحيد الذي يعي�ش يف ركود تام ،و�إمنا جل �أندية حظرية النخبة يف
و�ضعية مماثلة ،يف ظل الغمو�ض الذي يكتنف م�ستقبل املو�سم الكروي
احلايل والأزمة املالية اخلانقة التي �أزمت الأو�ضاع �أكرث ،م�ستدال بامل�شاكل
التي ت�صادف غالبية الفرق مع الالعبني يف ظل ت�أخر ت�سوية م�ستحقاتهم
لأ�شهر عديدة ،وربط حمدثنا هذا التخبط الذي تعي�شه الفرق بالأزمة
ال�صحية التي �ضربت البالد وقال" :على ما اعتقد ،ال�شبيبة لي�ست الفريق
الوحيد الذي يتخبط يف �أزمة مالية بل جل الفرق �إن مل �أقل كلها ،كل
الأندية يف مفرتق الطرق الآن والغمو�ض الذي يكتنف م�ستقبل بطولة
املو�سم احلايل زاد من حدة الأزمة التي عقدها �أكرث احلالة ال�صحية
واال�ستثنائية التي متر بها البالد":
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مددا فرتة اقامتهما بـ تيزي وزو…

الطبــال وجـــوما يــكثفــان الـعمـــل ويــ�أمـالن
الــــعـــودة �إلــــى املـــنــافـــ�سة �ســريــعــــا

�إذا كان املدرب الزلفاين ،م�ساعده الفخري والالعب �أ�سامة
الدراجي ،قد �ساعفهم احلظ وت�سنى لهم العودة �إىل بلدهم (تون�س)
قبل �أيام من الآن ،ف�إن الأمور خمتلفة مع الثنائي الأجنبي الآخر
يف ال�شبيبة ونعني به الدويل الليبي حممد الطبال وزميله الكيني
م�سعود جوما ،اللذين وجدا نف�سيهما جمربين على متديد فرتة
مكوثهما ب�أر�ض الوطن ،يف ظل عدم برجمة رحالت جوية بني
اجلزائر وبلديهما ،وهو الأمر الذي يعمل الثنائي على ا�ستغالله
من �أجل تكثيف التح�ضريات على انفراد ،على �أمل العودة يف �أقرب
الآجال �إىل �أجواء املناف�سة الر�سمية.

الإدارة والالعبونخففوا عنهما حدة الغربة

ورغم طول مدة مكوثهما ب�أر�ض الوطن� ،إال �أن الطبال وجوما
يحظيان برعاية خا�صة من قبل �إدارة �شبيبة القبائل التي مل تق�صر
يف حقهما ،من خالل �سعيها �إىل و�ضعهما يف �أح�سن الظروف� ،إذ
ورغم الأزمة املالية التي يتخبط فيها الفريق �إال �أن �إدارة �شريف

الإدارة
تتمنى
ال�شفاء العاجل
لـ �سرباح ودايل

مالل ت�سعى جاهدة لتوفري كل �شيء لالعبني ،وهو نف�س الأمر
الذي يقوم به العبو ال�شبيبة املقيمون بتيزي وزو ،حيث مل يبخلوا
بتقدمي الدعم املادي واملعنوي ،بغية م�ساعدتهما على التخفيف من
حدة الغربة التي ي�شعران بها ،خا�صة �أنهما مل يزرا عائلتيهما منذ
�شهر مار�س املا�ضي ،وهو �أمر �صعب جدا.

يوا�صالن التدرب على انفراد للحفاظ
على لياقتهما

وعلى غرار بقية الالعبني ،ف�إن الطبال وجوما يوا�صالن تطبيق
برنامج العمل اخلا�ص الذي �سطره الطاقم الفني� ،إذ ي�سعى كل
واحد منهما للحفاظ على لياقته البدنية من خالل
التدرب على انفراد ب�شكل يومي ،ويف بع�ض الأحيان
مع زمالئهما يف الفريق ،مثلما كان احلال مع الكيني
"جوما" الذي ن�شر م�ؤخرا �صورا له يظهر فيها وهو
يتدرب على �شاطئ البحر برفقة زميله تيزي
بوعلي.

الزلفاين حتدث معهما
قبل عودته �إىل تون�س

وما جتدر الإ�شارة �إليه� ،أن املدرب يامن
الزلفاين وقبل عودته �إىل تون�س ،كان
له حديث خا�ص مع جوما وطبال ،حيث
طالبهما بال�صرب وموا�صلة االلتزام بتطبيق
برنامج العمل امل�سطر لهما� ،إىل غاية
ات�ضاح ال�صورة ب�ش�أن املو�سم الكروي
احلايل ،كما وعد مبنحهما عطلة مبجرد
حت�سن احلالة ال�صحية حتى ين�سى
لهما زيارة عائلتيهما و�أقاربهما ،وهو ما
�أراح كثريا الثنائي الذي ورغم �شعوره
بالغربة بعيدا عن الأهل� ،إال �أنه يعمل
على الت�أقلم مع الو�ضع اال�ستثنائي الذي
متر بها جميع دول العامل.
ح .م

يف ظل العرو�ض العديدة التي و�صلته…

الإدارة توقع عقدا لـ عمراين
لثالثة موا�سم

رغم �أنه ال يتجاوز  19عاما� ،إال �أن الالعب ال�شاب ل�شبيبة القبائل نزمي عمراين عرف كيف يخطف
الأ�ضواء بامل�ستويات الطيبة التي قدمها مع الفريق الرديف ،الأمر الذي جعله حمل اهتمام العديد
من الفرق املحلية التي �سعت بكل جهدها ق�صد خطفه ،وهي التحركات التي تفطنت لها الإدارة التي
�أعلنت مت�سكها بالالعب من خالل التوقيع له على عقد ميتد لـ  3موا�سم.

بارادو واالحتاد �أكرث املهتمني به

وب�صم نزمي عمراين على عودة قوية يف الفئات ال�شابة لل�شبيبة بعد جتربة مو�سم واحد فقط مع
نادي بارادو ،وهي العودة القوية التي جعلته حمل اهتمام العديد من الأندية التي حاولت التقرب
منه على �أمل اقناعه بالتوقيع ،على غرار م�سريي نادي بارادو و�إحتاد العا�صمة الذين يعتربون
الأكرث �إ�رصارا على خطف �صاحب الـ  ،19نظري امل�ستويات الطيبة التي ظهر بها ب�ألوان الفريق
الرديف لل�شبيبة.

ال�شبية قطعت الطريق �أمام الأندية

وحتى تقطع الطريق �أمام كل الأندية املهتمة به ،قامت �إدارة �شبيبة القبائل باقناع نزمي عمراين
بالتوقيع على عقد جديد ميتد لثالثة موا�سم� ،إذ عرفت كيف تقنعه بالتوقيع على عقد طويل الأمد
وتنجح بذلك يف ك�سب معركة خطف �شبان الفريق ،ال�سيما يف
ظل ال�سيا�سة اجلديدة التي تنتهجها الفرق املحلية م�ؤخرا
مع ال�شبان املت�ألقني والتوقيع لهم على عقود طويلة ،يف
ظل االهتمام املتزايد للفرق الأجنبية بالأ�سماء ال�شابة
ومواهب البطولة الوطنية.

الإدارة متم�سكة بال�شبان وتعدهم
مبنحهم الفر�صة

ومن املرتقب �أن ال تكتفي الإدارة بالتوقيع على عقد
جديد لـ عمراين ،بل �أنها �ستقوم يف قادم الأيام بالتوقيع
على عقود جديدة لكل الالعبني الذين ميلكون م�ؤهالت
كبرية ،مع منحهم �ضمانات برتقيتهم �إىل الفريق الأول،
يف �إطار �سيا�ستها اجلديدة التي تف�ضل منح الأولية لل�شبان
وبالأخ�ص لأبناء الفريق لت�شكيل فريق امل�ستقبل.

الزلفاين يرى م�ستقبل
ال�شبيبة يف �شبانها

وبدوره ف�إن املدرب التون�سي لل�شبيبة
يامن الزلفاين يويل �أهمية كبرية ل�شبان
الفريق ،وهو ما جتلى يف خمتلف
ت�رصيحاته التي مل يتوان فيها يف
الإ�شادة باملواهب العديدة التي يزخر
بها الفريق يف �أ�صنافه ال�صغرى ،م�ؤكدا
�أن م�ستقبل ال�شبيبة �سيكون م�ضمونا يف
حال االهتمام �أكرث بال�شبان ،وهو الأمر
الذي جعله يعلن يف العديد من املنا�سبات
مت�سكه بالعنا�رص ال�شابة املت�ألقة ،مع
فتح الطريق �أمامها لاللتحاق بالفريق
الأول ،من خالل ال�سماح لها بالتدرب
مع الفريق الأول وا�ستدعاء البع�ض منها
للم�شاركة حتى يف مباريات ر�سمية،
مثلما كان عليه مع املهاجم مروان
لو�صيف.
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وفاق سطيف

قب�ضة حديدية بني �أعراب وزغال�ش ب�سبب ت�أخر حل ق�ضية الإعانات
�أعرب رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة وفاق �سطيف ،عز الدين
�أعراب عن ا�ستيائه من ت�أخر �ضخ الإعانات املرتقبة يف
خزينة النادي الهاوي قبل حتويلها على �شكل "�سلفة" نحو
ال�رشكة ،واتهم �إدارة النادي الهاوي احلالية ونعني الديريكتوار
بالتماطل يف �إنهاء هذا املو�ضوع ،الذي ال ي�ستحق كل هذا
الوقت ح�سب موقفه ،يف الوقت الذي �أكد رئي�س الديريكتوار
زغال�ش ب�أن الهيئة التي ي�رشف عليها قامت بكل ما يلزم
ومازالت تنتظر احلل من الإدارة ال�سابقة ممثلة يف �سنو�ساوي
بخ�صو�ص التقرير املايل اخلا�ص بالن�صف ال ّأول من ال�سنة
املا�ضية ،وهو ال�سبب الذي �أدى �إىل جتميد الإعانات على
م�ستوى املراقب املايل ح�سب ما �أكده.

ال�صراع اخلفي بني القطبني
طفا �إىل ال�سطح

هذا املو�ضوع جاء ليفتح باب احلديث عن ال�رصاع اخلفي
بني جمل�س الإدارة برئا�سة �أعراب والديريكتوار الذي ير�أ�سه
جابر زغال�ش والذي كان كال الطرفني يحاول �إخفاءه ،لكنه
انعك�س يف ت�رصيحات �أعراب التي �أكد فيها ب�أن النادي الهاوي
ال عالقة له بكرة القدم والفريق الأول ،وهي الت�رصيحات التي
�أثارت غ�ضب وا�ستياء �أع�ضاء الديريكتوار دون رد فعل معلن
بعدما طالب زغال�ش بالهدوء وتفادي الدخول يف ال�رصاعات.

�أعراب �أكد ا�ستياءه
من متاطل الديريكتوار

ك�شف �أعراب �أم�س عند ات�صاله بالهداف ب�أنه م�ستاء جدا
م النادي الهاوي الذي ي�سريه الديريكتوار يف هذه املرحلة،
حيث حتدث ب�أن هذه الهيئة التي ير�أ�سها جابر زغال�ش تعمل
على تعطيل وعرقلة �سري الأمور يف ت�سيري النادي ،وب�أنه هناك
تعمدا مق�صودا من طرفهم بغر�ض ت�أخري �ضخ الإعانات املقررة
من طرف ال�سلطات املحلية والديجيا�س ،والتي مت جتميدها عل
م�ستوى املراقب املايل .

...وب�أن �إجراءات �ضخ الإعانات
ال حتتاج كل هذا الوقت

�أكد عز الدين �أعراب يف �سياق مت�صل ب�أن الإجراءات اخلا�صة
ب�ضخ الإعانات ال يتطلب كل هذا الوقت ،راف�ضا احلجة التي
يتحدث عنها الديريكتوار بخ�صو�ص قرار التجميد من طرف
املراقب املايل ،والتي �أكد ب�أنه ميكن حلها يف ظرف ال يتعدى
�أياما قليلة ،ولي�س �أ�سابيع �أو �أ�شهر كما هو حا�صل حاليا.

هدّ د باال�ستقالة

�أبدى رئي�س جمل�س الإدارة ا�ستياء �شديدا من الو�ضعية
املالية احلالية وت�أخر �ضخ الإعانات وحتويلها �إىل ال�رشكة
من �أجل بداية حل امل�شاكل والق�ضايا التي تنتظر الإدارة ،ويف
خ�ضم حديثه بنربة الغ�ضب يف هذا املو�ضوع ،ك�شف �أعراب
عن نيته يف اال�ستقالة واالن�سحاب يف حال ا�ستمر الو�ضع
على ما هو وا�ستمرت الأمور على هذه احلالة وتوا�صل متاطل
الديريكتوار يف �إنهاء هذه امل�شكلة ح�سبه.

�أعراب" :النادي الهاوي يعرقلنا"

يف حديث هاتفي مع �أعراب الذي كان �أم�س يف العا�صمة،
قال" :تعبنا و�سئمنا من هذه الو�ضعية� ،أحتمل م�س�ؤولية ما
�أقول ..النادي الهاوي يعرقلنا والإجراءات اخلا�صة ب�ضخ
الأموال التي مت ر�صدها من ال�سلطات وحتى حل امل�شكلة
املوجودة يف تقرير ال�سنة املا�ضية ال يتطلب كل هذا الوقت،
فمن غري املعقول ا�ستغراق �أكرث من �شهرين دون حل هذه
الإجراءات التي بحكم خربتنا يف الت�سيري نعلم جيدا ب�أنها ال
حتتاج �إىل كل هذا الوقت".

"نطرق كل الأبواب من �أجل احللول
وهوما ي�سكرو فينا"

و�أ�ضاف �أعراب يف نف�س الإطار قائال" :نعمل جاهدين من
�أجل �إيجاد احللول للو�ضعية املالية املعقدة التي يعرف اجلميع
طبيعتها� ،أحدثكم و�أنا يف العا�صمة من �أجل طرق كل الأبواب
لهذا الغر�ض ،لكن يف املقابل هوما يك�رسو فينا ويعملون على
عرقلتنا بهذا التماطل يف �إمتام �إجراءات �أ�ؤكد مرة �أخرى ب�أنه
ال تتطلب كل هذه الفرتة".

م�شكلة جتميد الإعانات تتعلق بتقرير
الن�صف الأول من 2019

بخ�صو�ص موقف "الديريكتوار" الذي ير�أ�سه جابر
زغال�ش بخ�صو�ص الإعانات التي ر�صدتها ال�سلطات
للنادي ،والتي مت جتميدها من طرف املراقب املايل ،ف�إن
�سبب هذا التجميد يعود �إىل افتقاد �إدارة النادي للتقرير
املايل اخلا�ص بالن�صف الأول من ال�سنة املا�ضية ،وهو
التقرير الذي مل تتم امل�صادقة عليه كما تن�ص عليه
القانون ،ب�سبب الفو�ضى التي عا�شها النادي يف �صيف
ال�سنة املا�ضية ،وهو اخلط�أ الإجرائي قانونا ،الذي و�ضع
الفريق يف ورطة حقيقية خالل هذه الفرتة.

الديريكتوار ينتظر ت�سليمه
من �سنو�ساوي

مثلما �أ�رشنا �إليه يف عدد �أم�س ،فقد ربطت الإدارة احلالية
االت�صال مع نائب رئي�س النادي ال�سابق ح�سان �سنو�ساوي ،من
�أجل �إيجاد حل بخ�صو�ص التقرير املايل الذي يتعلق بالن�صف
الأول من �سنة  ،2019ومت االتفاق على تقدمي عر�ض حال
للمحا�سبة على م�ستوى املراقب املايل من �أجل رفع التجميد
على �إعانة الوالية والديجيا�س ،لكن الأخري ا�شرتط التقرير

املايل ،الذي ك�شف رئي�س "ديريكتوار" ب�أنه ينتظر ت�سليمه من
طرف �سنو�ساوي لرفع التجميد على الإعانات التي �ستحول
الحقا على �شكل �إعارة �إىل ال�رشكة التجارية.

يطالب جمل�س الإدارة
مب�سار  17مليار الأوىل

يف الوقت الذي ك�شف زغال�ش ب�أن الديريكتوار يرتقب
حت�ضري التقرير املايل من �سنو�ساوي وت�سليمه لرفع التجميد
على الإعانات املجمدة ،ف� ّإن �أع�ضاء الديريكتوار ناق�شوا يف
االجتماع الأخري مو�ضوع حتويل الإعانات نحو ال�رشكة
التجارية ،ومت الت�أكيد من طرف الأع�ضاء على مطالبة جمل�س
الإدارة بالك�شوف والتقارير حول م�سار  17مليار �سنتيم التي
مت حتويلها يف االتفاقية الأوىل املربمة بني الطرفني.

زغال�ش ":مازلنا ننتظر التقرير حلل
م�شكلة جتميد الإعانات"

يف حديث مع زغال�ش حول جتميد الإعانات قبل ات�صال
فجر فيه غ�ضبه و�أبدى فيه حالة ا�ستياء من متاطل
�أعراب الذي ّ
م�سريي النادي الهاوي يف هذه الق�ضية ،قال زغال�ش ب�أنه
ينتظر ت�سليم �سنو�ساوي للتقرير املايل اخلا�صة بالن�صف الأول
من �سنة  ،2019وهو الأمر الذي من املرتقب �أن يتم قبل نهاية
الأ�سبوع ح�سب ما �أكده له �سنو�ساوي.

"ال ميكن للديريكتوار
�أن يهدم ما بناه

بعد متابعته لت�رصيحات �أعراب الذي فتح النار على
الديريكتوار ،جاء الرد من زغال�ش يف ات�صاله بالهداف ،حيث
�أكد ب�أن امل�شكلة يف ت�أخر الإعانات �سببه التقرير املايل اخلا�ص
بالإدارة ال�سابقة ،لي�ؤكد على نقطة �أخرى ،م�رصحا" :امل�شكلة
بخ�صو�ص الإعانات معلومة ،وعندما يتهمنا �أعراب مبحاولة
العرقلة ،يجب �أن ينتبه �إىل امل�ساهمة الكبرية للديريكتوار يف

بقي في العاصمة أمس لهذا الغرض...

�أعراب يطرق كل الأبواب من �أجل �إبرام �صفقات متويل جديدة
مثلما �أوردناه يف عدد �أم�س ،تنقل رئي�س جمل�س �إدارة
ال�رشكة التجارية عز الدين �أعراب �أول �أم�س �إىل العا�صمة،
�أين قام ب�إيداع ملحق العقد الذي وقعه العب و�سط امليدان
الهجومي عبد الرحيم دغموم ،كما كانت له حتركات �أخرى
على م�ستوى الرابطة وبع�ض اجلهات من �أجل
البحث عن احللول للو�ضعية املالية التي
تزداد تعقيدا من مرحلة لأخرى ،حيث
ق�ضى �أعراب � 48ساعة الأخرية
يف العا�صمة من �أجل هذا
املو�ضوع.

التقى بع�ض
امل�س�ؤولني بحثا
عن احللول

الغر�ض الرئي�سي الذي
تنقل �أعراب من �أجله �إىل
العا�صمة ،كان من �أجل لقاء
بع�ض امل�س�ؤولني وممثلني عن
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،بغر�ض
املحاولة لإبرام عقود متويل جديدة
وم�ساهمتهم يف حل الأزمة املالية التي
مير بها الوفاق يف املرحلة احلالية والتي تهدد
م�ستقبله.

حت�صل على تطمينات،
يف انتظار امللمو�س

وحت�صل �أعراب على تطمينات من بع�ض امل�س�ؤولني

وممثلي بع�ض امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،الذين �أبدوا ا�ستعدادا
مبدئيا من �أجل م�ساعدة النادي يف �إطار �إبرام �صفقات متويل
للفريق ،وهي التطمينات التي تبقى موجهة �إىل احلفظ حتى
ظهور امللمو�س بتوقيع العقود فعليا.

الوفاق يعول على حقوق
البث التلفزي ،لكن

من بني املداخيل املفرت�ضة
التي تعول عليها �إدارة الوفاق
لت�ساهم يف حل الو�ضعية
املالية املعقدة التي مير
بها الفريق ،هو اال�ستفادة
من حقوق البث التلفزي،
�إال �أن هذا احلل يبقى غري
م�ضمون يف ظل الو�ضعية
احلالية للت�سوية التي مازالت
عالقة بني التلفزيون العمومي
والرابطة املحرتفة ،مما يجعل
هذا احلل م�ستبعدا خا�صة يف
الفرتة احلالية ،مع العلم �أن الأندية
مازالت تدين ب�شطر من م�ستحقات البث
التلفزي من املو�سم املا�ضي ومل حت�صل على
�أي �شطر من هذا املو�سم.

مازال ي�أمل يف العقد
الإ�ضايف من "جيكا"

�إدارة الوفاق مازالت توجه �أنظارها نحو م�ؤ�س�سة "جيكا"
لال�سمنت ،من �أجل جت�سيد االتفاق ال�شفوي الذي كان يف وقت

�سابق بح�ضور الوايل ،من �أجل توقيع عقد �إ�ضايف بقيمة 8
ماليري بعد العقد الأول الذي كان بقيمة  7ماليري وهي �أكرب
قيمة ا�ستفاد منها النادي من املمولني يف هذا املو�سم ،حيث
مازالت الإدارة ترتقب التفاتة من م�س�ؤويل هذه امل�ؤ�س�سة
من �أجل تقدمي هذا الدعم الذي �سيكون له ت�أثري كبري يف حل
الأزمة احلالية للنادي.

الو�ضعية املالية �صعبة
واحللول مازالت مفقودة

رغم حترك الإدارة على م�ستوى العديد من اجلهات
والأطراف وحماولتها �إيجاد احللول للأزمة املالية اخلانقة
التي مير بها النادي حاليا� ،إال �أن احللول لهذه الو�ضعية
مازالت مفقودة �إىل غاية الآن ،مما يبقي الوفاق مهددا
ب�أزمة معقدة جدا ،من �ش�أنه �أن ت�ؤثر على ا�ستقراره يف
املرحلة القادمة ،خا�صة يف حال ا�ستئناف املناف�سة خالل
الأ�سابيع القادمة.

احللول الظرفية ال تغطي
حتمية قدوم �شركة راعية

يف الوقت الذي تعمل الإدارة على �إيجاد احللول الظرفية
للأزمة املالية التي يعي�شها النادي يف هذه املرحلة ،وهذا
هو املطلوب من �أجل جتاوز هذه الو�ضعية املعقدة ب�سالم،
ف�إن هذا ال يحجب الإ�رصار املتوا�صل من حميط النادي
والأن�صار على �رضورة قدوم �رشكة وطنية لرعاية النادي
ق�صد اخلروج به �إىل بر الأمان وو�ضعه يف موقع م�ستقر
ماديا وتنظيميا كما هو عليه احلال مع الأندية امل�ستفيدة
من ال�رشكات الراعية.
ح .لعم�ش

بناء النجاح الذي و�صلنا �إليه رغم كل ال�صعوبات ،وال ميكن
لنا �أن نهدم ما بنيناه ،ونحن يف املرتبة الثانية يف البطولة
ومر�شحون للك�أ�س".

" لو كانت لنا نية العرقلة ما ح ّولنا
 17مليار الأوىل لل�شركة"

كما تطرق جابر زغال�ش �إىل نقطة �أخرى يف نف�س الإطار
قائال" :لو كان للديريكتوار الذي ي�سري �ش�ؤون النادي الهاوي
حتت و�صاية اجلهات املعنية ،النية يف العرقلة ،ما كنا حولنا
 17مليار الأوىل يف �إطار االتفاقية املربمة مع ال�رشكة وما
قدمنا كل الت�سهيالت يف هذا اجلانب".

"مل نفهم غر�ض �أعراب من حماول
ت�شويه الديريكتوار يف كل مرة"

جاء يف رد زغال�ش على ت�رصيحات �أعراب �أي�ضا قوله:
"مل نفهم الغر�ض من حماولة �أعراب يف الأيام الأخرية ت�شويه
�صورة الديريكتوار!� ،أ�صبح يف كل مرة يتحدث عن دوره
ويحاول تقزميه ،ون�سي ب�أن هذا الديريكتوار كان له دور كبري
يف جناح النادي وخروجه من الأزمة يف هذا املو�سم الذي
هرب فيه الكثريون عن الفريق يف ظروف �صعبة".

" �أدعو �أعراب �إىل تفادي �صراعات
الوفاق يف غنى عنها"

ختم زغال�ش ت�رصيحاته بدعوة رئي�س جمل�س الإدارة عز الدين
�أعراب �إىل تفادي ال�رصاعات خا�صة يف هذه املرحلة احل�سا�سة
وال�صعبة ،حيث قال" :اجلميع يعلم ب�أن الوفاق مير مبرحلة �صعبة
والأمور املالية معقدة ،ومن جهتنا �أ�ؤكد ب�أننا قمنا بكل ما يلزم
لرفع التجميد على الإعانات وحتى امل�شكلة ال تعنينا نحن بل
تخ�ص الإدارة ال�سابقة ،لذا �أدعو �أعراب �إىل تفادي هذه ال�رصاعات
التي ال تخدم النادي خ�صو�صا يف الوقت الراهن".
خ .لعم�ش

"الفيفا" تعتمد �أكادميية الوفاق
والفاف تطلب ملف م�شروع العمل

ك�شفت �إدارة وفاق �سطيف ب�أن االحتاد الدويل لكرة
القدم ،را�سل االحتادية اجلزائرية يف ال�ساعات
املا�ضية ،وقدّ م قائمة �أندية و�أكادمييات موجودة يف
اجلزائر �سيتم اعتمادها من طرف الفيفا ،ومن بني
�أ�سماء الفرق  13التي مت اختيارها يوجد الوفاق ،الذي
من املرتقب �أن يقدم امللف الكامل للفاف بخ�صو�ص هذا
املو�ضوع.

الوفاق �سي�ستفيد من مرافقة "الفيفا"

ح�سب املعلومات املح�صل عليها بخ�صو�ص هذا املو�ضوع،
ف�إن الوفاق �سي�ستفيد يف حال تر�سيم اعتماد �أكادمييته
من الفيفا ،من مرافقة االحتاد الدويل عن طريق
الفاف ،يف ت�سيري هذه الأكادميية وبالتايل اال�ستفادة
ماليا وتنظيميا ،وهي النقطة التي �ستكون �إ�ضافة
للنادي يف حال �سارت الأمور كما هو خمطط لها.

الفاف طلبت ملفات خمطط
العمل من املعنيني

يف �سياق مت�صل ،ف�إن الفاف التي �أبلغت �إدارة الوفاق
ب�أن الفيفا قد اعتمدت �أكادميية النادي �ضمن قائمة
ت�ضم  13فريقا ،طلبت من هذه الأندية املعنية والوفاق
بينها ب�أن تقدم ملفا �إداريا وم�شروع العمل اخلا�ص
بهذه الأكادميية ،وهو امللف الذي ينتظر �أن تقدمه
الإدارة يف الأيام القادمة ،وجتدر الإ�شارة �إىل نادي
وفاق �سطيف يبقى مطالبا با�ستغالل هذا القرار
واال�ستفادة منه يف كل اجلوانب.

منديل فقد عمته

تلقت عائلة مدافع وفاق �سطيف عبد الكرمي منديل
و�شقيقه املهاجم ال�سابق للنادي واحلايل لغليزان زهري،
نب�أ حمزنا ،يف ال�ساعات املا�ضية� ،إثر وفاة العمة رحمها
اهلل ،بهذه املنا�سبة الأليمة تتقدم الأ�سرة الريا�ضية
ال�سطايفية و بالتعازي القلبية للعائلة راجية من
املوىل �أن يرحم الفقيدة وي�سكنها ف�سيح جناته.
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شباب قسنطينة

طالب برواتبه لغاية شهر ماي فقط...

جمـــوج يـتـــفق مــع مــنـاجيـر بالــغ على ف�سـخ العقــد بالـتـرا�ضـي
علمت "الهداف" من م�صادرها املوثوقة ،ب�أن املهاجم �سفيان بالغ وافق على ف�سخ عقده مع النادي
الريا�ضي الق�سنطيني ،خالل جل�سة املفاو�ضات التي غاب عنها وعو�ضه وكيل �أعماله ،الذي اقرتح احل�صول
على رواتبه �إىل غاية �شهر ماري الفارط وف�سخ العقد دون �أي �إ�شكال ،ال�سيما و�أن ابن الباهية وهران مقتنع
بعدم �إمكانية املوا�صلة مع ال�شباب ،على اعتبار �أنه ال يدخل �ضمن خمططات املدرب عبد القادر عمراين
الذي يعرف �إمكاناته جيدا مبا �أنه �أ�رشف على تدريبه يف فريق �شباب بلوزداد املو�سم املا�ضي.

اخلطوة حت�سب له

وما يتوجب الإ�شارة �إليه هو �أن املعاجم بالغ الذي كلف مناجريه "باتو" بالتفاو�ض حول ف�سخ العقد ،مل
يكن متطلبا كثريا ،حيث اتفق على احل�صول على رواتبه �إىل غاية �شهر ماي الفارط ،لكن دون تخفي�ضها قبل
ف�سخ العقد ،وهي اخلطوة التي حت�سب له ،ال�سيما و�أنه مل يرد �إحداث �أي م�شكل جديد ،بعد �أن رف�ض يف وقت
�سابق املغادرة ب�سبب ت�أخر �إخطاره بت�رسيحه.

العملية مربجمة يف الأيام القادمة

وح�سب ذات امل�صادر ،ف�إن عملية ف�سخ العقد �ستربمج يف الأيام املقبلة� ،إذ �سيكون بالغ �أول املغادرين
ب�صفة ر�سمية ،يف انتظار قدوم وكيل �أعمال املدافع الأي�رس �إ�سالم هريدة ،مثلما تطرقت "الهداف" �إليه يف
عدد �أم�س  ،التي ك�شفت عن و�ضع املدرب عمراين الثنائي ال�سالف الذكر �ضمن قائمة امل�رسحني� ،إىل جانب
احلار�س ليمان ،الذي لن يجدد عقده ،بعد �أن قرر التقني التلم�ساين االحتفاظ بع�صماين ورحماين وترقية
احلار�س ال�شاب بن ال�شيخ لفقون.

جموج ينتظر ات�صال مناجري هريدة

ويبقى ال�س�ؤال املطروح حول كيف �ستكون ردة فعل هريدة ،رغم �أنه مل ي�شارك يف �أي مباراة ر�سمية ،وال
يحظى بثقة املدرب عمراين� ،إال �أن مدافع املوب الأ�سبق ف�ضل يف وقت �سابق التدرب مع الرديف على ف�سخ
العقد وتغيري الأجواء ،علما و�أن جموج حتدث مع وكيل �أعمال الالعب وينتظر ات�صاال جديدا من �أجل حتديد
موعد جل�سة املفاو�ضات حول ف�سخ العقد.

حمزة�.س

جموج و"الديجيا�س" يزوران ملعب بن عبد املالك
كان املوعد �أم�س ،مع قيام املدير الريا�ضي للنادي الريا�ضي الق�سنطيني
ن�رص الدين جموج ومدير ال�شبيبة والريا�ضية لوالية ق�سنطينة بزيارة تفقدية
مللعب ال�شهيد بن عبد املالك رم�ضان ،من �أجل الوقوف على حالته ،ال�سيما يف
ظل �إمكانية �إكمال املو�سم ،و�أبناء مدينة اجل�سور املعلقة �سي�ستقبلون مناف�سيهم
بذات امللعب.

وقفا على بع�ض النقائ�ص

�ضبط موعدا مع الركائز قريبا

�سي�ضبط اليوم جموج ورجراج جل�سة جتديد عقود الالعبني الركائز بطلب من
املدرب عمراين ،حيث �سيكون �صاحلي وزعالين وحداد �أول املعنيني بالعملية،
بعد اتفاقهم يف وقت �سابق مع امل�سريين� ،إىل جانب تزكيتهم من طرف التقني
التلم�ساين الذي يعرف �إمكاناتهم جيدا.

جموج�" :إما عدم �إكمال املو�سم �أو الك�شف
عن تاريخ ا�ستئناف املناف�سة"

الوايل ي�أمر ب�ضرورة الإ�سراع يف �إمتام الرتميمات

جموج التقى �أي�ضا م�س�ؤويل مركب حمالوي

كما كان ملجوج زيارة اي�ضا �إىل ملعب ال�شهيد حمالوي ،والتقى م�س�ؤويل هذا
املركب ،بخ�صو�ص ملعب امللحق الذي قد ي�ستفيد ال�شباب من التدرب عليه يف
الفرتة املقبلة ،بعد �أن �أكد القائمون على �ش�ؤون هذا امللعب ب�أن الأر�ضية �ستكون
جاهزة �شهر �أوت املقبل ،علما و�أن الأ�شغال مل تنطلق بعد على م�ستوى الأر�ضية
الرئي�سية ب�سبب الظرف احلايل ،خا�صة و�أن ذات امللعب يعترب من املالعب
املر�شحة الحت�ضان "ال�شان"التي �ستجرى باجلزائر �سنة .2022

جموج يلتقي احلار�س بن ال�شيخ
وتوقيع العقد غدا
مثلما �سبق و�أن تطرقنا �إليه يف �أعدادنا ال�سابقة بخ�صو�ص طلب املدرب عمراين
ب�ضرورة "ربط" احلار�س بن ال�شيخ وبقية ال�شبان بعقود على املدى البعيد ،فقد
كان �أم�س للمدير الريا�ضي ن�صر الدين جموج لقاء مع احلار�س بن ال�شيخ ،الذي
حتدث معه عن تفا�صيل العقد ،الذي �سيتم توقيعه غدا مبقر الفريق يف انتظار
بقية زمالئه يف �صورة بواجلدري وحمزم.

وح�سب املعلومات التي بحوزتنا ،فقد وقف كل من جموج ومدير ال�شبيبة
والريا�ضة لوالية ق�سنطينة �إىل جانب امل�ؤ�س�سة املخت�صة على بع�ض التحفظات
املوجودة على م�ستوى ملعب بن عبد املالك ،والتي حتول دون تطبيق
الربوتوكول ال�صحي ،يف �صورة غرف تغيري املالب�س� ،إىل جانب م�شكل غياب
الإنارة مبلعب ال�شهيد بن عبد املالك ،خا�صة و�أنه يف حال ا�ستئناف املناف�سة
املباريات �ستلعب يف الأم�سية بداية من ال�ساعة ال�ساد�سة على الأقل ،ب�سبب
ارتفاع درجة احلرارة ،يف انتظار رفع احلجر ال�صحي واحل�صول على الربنامج
الر�سمي ،وذلك نزوال عند رغبة �أع�ضاء املكتب الفدرايل.
وا�ستنادا �إىل م�صادرنا ف�إن وايل ق�سنطينة ال�سيد �سا�سي �أمر مدير ال�شبيبة
والريا�ضة ب�رضورة الوقوف على م�شكلة ملعب بن عبد املالك والعمل على
التخل�ص من التحفظات والقيام بالرتميمات يف �أقرب وقت ممكن ،الأمر الذي
جعل "الديجيا�س" يتنقل �أم�س رفقة جموج �إىل امللعب من �أجل الوقوف على كل
كبرية و�صغرية به ،والعمل على التخل�ص من كل التحفظات.

بطلب من عمراين...

الأن�صار يتمنون انطالق الأ�شغال به
اليوم قبل الغد

ويتمنى �أن�صار ال�شباب انطالق �أ�شغال الإنارة على م�ستوى ملعب بن عبد
املالك اليوم قبل الغد ،حتى يت�سنى لل�شباب يف حال �إنهاء املو�سم با�ستقبال
ال�ضيوف بهذا امللعب ،الذي مل ينهزم فيه رفقاء بن عيادة يف عهد االحرتاف،
بعد �أن جنحوا يف �ضمان البقاء ه بالعالمة الكاملة يف �أول مو�سم للمدرب
عمراين� ،إ�ضافة �إىل الفوز يف �آخر لقاء احت�ضنه ذات امللعب يف البطولة يوم 15
مار�س الفارط �أمام احتاد ب�سكرة بنتيجة ثقيلة.

حمزة�.س

�أكد املدير الريا�ضي ل�شباب ق�سنطينة ن�صر الدين جموج ،ب�أن كل �شيء متوقف،
ب�سبب عدم ات�ضاح الر�ؤية بخ�صو�ص م�صري املو�سم ،حيث قال�" :إىل غاية الآن
مل نفهم التح�ضري لإكمال املو�سم �أو ال�شروع يف التفكري للمو�سم املقبل� ،أعتقد
�أن تو�ضيح الر�ؤية بات �ضروريا اليوم قبل الغد ،ومن غري املعقول �أن يتوا�صل
الغمو�ض لكل هذه الفرتة ،وهو ما ال يخدم �أي جهة� ،صحيح الو�ضع ال�صحي
�صعب للغاية يف ظل ارتفاع عدد الإ�صابات ونتمنى فقط زوال هذا الوباء ،لكن
حتديد تواريخ وا�ضحة �أمر ال بد منه مع مراعاة امل�صلحة العامة".

التفاو�ض اليوم مع �أع�ضاء الطاقم الفني

�سي�شرع جموج ورجراج اليوم يف التفاو�ض مع �أع�ضاء الطاقم الفني الذي اقرتحه
املدرب عمراين ،من �أجل االنتهاء من هذا املو�ضوع ،قبل املرور �إىل نقاط �أخرى،
�أبرزها ملف الفئات ال�شبانية ،حيث ي�صر التقني التلم�ساين على توقيع عقود
بالن�سبة للعنا�صر املت�ألقة خوفا من خطفها من طرف الفرق الأخرى.
ح� .س

عــواج ":كلـمـا تطــول فـتـرة التــوقف كلـمـا يزيــد ال�ضـغـط النـف�سـي"
"يمكننا التنافس على البوديوم ونتمنى الفصل قريبا في مصير المنافسة"
كيف هي �أحوالك �سيد �أحمد؟

�أنا بخري ،ا�ستيقظت من النوم منذ حلظات فقط (االت�صال
كان منت�صف نهار �أم�س) خا�صة و�أنني من النوع الذي ال
ينام باكرا ،حيث �أف�ضل متابعة الأفالم �أو �أ�شياء �أخرى يف
ال�سهرة ،لتفادي اال�ستيقاظ باكرا ،ال�سيما يف ظل الظرف
احلايل ،لتفادي مغادرة البيت� ،إال يف الأم�سية لإجراء ح�صة
تدريبية �أو مباراة مع الأ�صدقاء يف احلي ،مثلما هو احلال
اليوم.

نفهم من كالمك ،ب�أنك ملتزم باحلجر املنزيل؟

بطبيعة احلال� ،أنا ملتزم باحلجر املنزيل ،خا�صة و�أن
الو�ضعية هنا يف وهران يف الأيام الأخرية لي�ست على
�أح�سن ما يرام يف ظل ارتفاع عدد الإ�صابات بهذا الوباء
عفانا اهلل و�إياكم منه ،ورغم كل هذا �أوا�صل التدرب يوميا ،و
ال ميكنني التوقف ب�شكل نهائي ،ال تن�سوا ب�أن فرتة التوقف
قد طالت ونحن نعي�ش ال�شهر الرابع دون تدريبات جماعية،
وهي الفرتة التي تعترب طويلة جدا ،و�سابقة بالن�سبة لنا،
وهو ما يعني ب�أن البقاء بعيدا عن التدريبات اليومية
يجعلنا نفقد الكثري من لياقتنا البدنية ،و�صعب جدا ا�ستعادة
ولو جزء منها م�ستقبال.

وكيف ترى �إمكانية ا�ستئناف املو�سم من عدمه؟

�أعتقد ب�أن املو�ضوع يتجاوزين ويتجاوز م�س�ؤويل كرة
القدم ،والقرار بيد ال�سلطات العليا للبالد بدءا من وزارة
ال�صحة ووزارة ال�شباب والريا�ضة ،لكن �إىل غاية الآن ال
يوجد موعد ر�سمي خا�ص باال�ستئناف ،وهو ما �أقلقنا كثريا

كالعبني ،رغم تفهمنا للموقف والظرف ال�صحي يف ظل
االرتفاع املتوا�صل لعدد امل�صابني ،ومقارنة مبدينتي فقط
وهران ،ف�إن عدد الإ�صابات اليومية مرتفع جدان وهناك
يوم �سجل فيه �أكرب رقم يف اجلزائر � 82إ�صابة ،ون�س�أل اهلل
فقط �أن يرفع عنا هذا الوباء ،كما �أن ال�شعب �أي�ضا مطالب
ب�أكرث وعي والتزام بال�رشوط الوقائية.

كثريا ملالقاة زمالئي الذين ا�شتقت لهم كثريا ،فنحن نعي�ش
كعائلة واحدة ،و�أما بخ�صو�ص تخفي�ض الراتب فهذا �شيء ال
بد منه ،ور�أيي كان 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 ال
ن�شارك يف املباريات الر�سمية.

�أعتقد ب�أننا البطولة الوحيدة التي يتم الف�صل يف
م�صريها ب�شكل نهائي �إىل غاية الآن� ،سواء ب�إكمال املو�سم
�أو العك�س ،ونحن كالعبني نتمنى ات�ضاح الر�ؤية ،للتخل�ص
من امل�شكل النف�سي الذي نعاين منه يف الفرتة الأخرية ،ال
تن�سوا ب�أننا من دون تدريبات جماعية قرابة �أربعة �أ�شهر،
وهو ما يعر�ضنا ملواجهة �صعوبات من الناحية البدنية،
�إال �إذا ا�ستفدنا من �شهر ون�صف او �شهرين من التح�ضريات،
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 ،ال�سيما يف البداية قبل �أن تتح�سن الأمور.

عمراين مدرب كبري ولي�س �أنا من يزكيه ،لقد �أثبت حنكته
مع كل الفرق التي عمل معها ،و�أمتنى �إكمال املو�سم معه،
حتى ن�ستطيع اال�ستفادة من خربته وملا ال �إنهاء املو�سم
فوق "البوديوم" و�أنا �شخ�صيا متفائل بذلك ،بالنظر �إىل
التعداد املتواجد يف الفريق والإمكانات التي املتوفرة،
�إ�ضافة �إىل قدوم املدرب عمراين.

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

كنت حا�ضرا يف اجتماع امل�سريين الأخري ووافقت
على تخفي�ض الراتب يف فرتة توقف املناف�سة ،ما
ر�أيك يف هذه اخلطوة؟

بطبيعة احلال ،ف�ضلت احل�ضور رغم بعد امل�سافة ،حيث
قدمت يف ال�صبيحة وو�صلت بعد انطالق االجتماع ،وفرحت

كان املوعد يومها �أي�ضا مع تقدمي املدرب اجلديد
القدمي عمراين ،كيف حدث ذلك؟

هل من كلمة �أخرية؟

�أمتنى فقط ات�ضاح الر�ؤية بخ�صو�ص املو�سم الكروي
اليوم قبل الغد ،خا�صة و�أننا �سئمنا من الو�ضع احلالني
وكلما تطول فرتة التوقف كلما يزداد ال�ضغط النف�سي ،كما
�أوجه ر�سالة لل�شعب اجلزائري ب�شكل عام و�أن�صار �شباب
ق�سنطينة ب�شكل خا�ص 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 اللعني ،لأنه كلما
التزمنا ب�رشوط الوقاية وقواعد التباعد االجتماعي كلما
اقرتبنا من الق�ضاء على الوباء بحول اهلل.

حمزة�.س
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مولودية وهران

التقى األمين العام للوالية أول أمس…

"بابا" يرحب بعقد جمعية عامة للم�ساهمني وينفي نيته العودة للرئا�سة
اجتمع ع�رص �أول �أم�س �صاحب �أغلبية الأ�سهم يف ال�رشكة
الريا�ضية ملولودية وهران بلحاج �أحمد "بابا" بالأمني العام لوالية
وهران بطلب من هذا الأخري الذي كان قد التقى يف الأيام القليلة
املا�ضية ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة ويف مقدمتهم يو�سف جباري،
ن�رص الدين ب�سجراري ،طيب حمياوي واحلبيب بن ميمون وذلك من
�أجل مطالبتهم بحل امل�شاكل الإدارية املطروحة يف بيت املولودية
و�أبرزها حت�ضري الوثائق التي تطالب بها جلنة مراقبة الت�سيري املايل
والإداري للأندية املحرتفة.

كان مرفوقا مبحاميه ومدير الديجيا�س

ك�شفت م�صادرنا املطلعة �أن الرئي�س ال�سابق ملجل�س �إدارة
مولودية وهران بلحاج �أحمد كان مرفوقا مبحاميه ومدير ال�شبيبة
والريا�ضة لوالية وهران �سيايف الذي حر�ص على ح�ضوره �إىل مقر
الوالية من �أجل معاجلة امل�شاكل املطروحة يف بيت النادي ،خا�صة
�رضورة عقد جمعية عامة للم�ساهمني يف ال�رشكة الريا�ضية وهي
اجلمعية التي ب�إمكانها حل م�شكلة الوثائق املطلوبة من هيئة ر�ضا
عبدو�ش.

رحب بفكرة عقد جمعية عامة للم�ساهمني

�أول نقطة تطرق لها الأمني العام للوالية مع �صاحب الأغلبية من
الأ�سهم يف ال�رشكة الريا�ضية هي ق�ضية عقد جمعية عامة للأع�ضاء
امل�ساهمني مبا �أن موافقة "بابا" تبقى مهمة لأنه ميلك غالبية الأ�سهم
يف ال�رشكة الريا�ضية ،حيث رحب املعني بالفكرة ولكنه و�ضع بع�ض
ال�رشوط مقابل ذلك ويف مقدمتها �رضورة عقدها بعيدا عن الأنظار.

جدد ت�أكيده ب�أنه مع بقاء �شريف الوزاين

وعلمنا �أن "بابا" ج ّدد لل�سلطات املحلية لوهران ت�أكيد رغبته يف
بقاء املدير العام لل�رشكة الريا�ضية �رشيف الوزاين �سي الطاهر يف
من�صبه من �أجل اال�ستقرار وبالنظر �إىل العمل الكبري الذي قامت به

الإدارة احلالية رغم نق�ص الإمكانيات املالية.

""بابا"" :مل �أعار�ض فكرة
عقد جمعية عامة للم�ساهمني"

مل ينف بلحاج �أحمد هذه املعلومات و�رصح يقول" :لبيت دعوة
الأمني العام للوالية والتقيت به يف ال�ساعات املا�ضية بح�ضور
مدير ال�شبيبة والريا�ضة الذي طلب مني �رضورة عقد جمعية عامة
للم�ساهمني ومل �أعار�ض الفكرة من �أجل م�صلحة فريقنا التي
ت�ستوجب ذلك ولكني و�ضعت بع�ض ال�رشوط مقابل ذلك ويف مقدمتها
�رضورة توفري الأمن لتفادي �أي انزالقات".

"طالبت بتجديد الثقة يف �شريف الوزاين"

ك�شف "بابا" �أنه مع فكرة بقاء �رشيف الوزاين �سي الطاهر فقال:
"�سبق يل و�أن ك�شفت لكم �أن مع فكرة بقاء الإدارة احلالية وموا�صلة
عملها وهو نف�س الكالم الذي قلته للأمني العام للوالية ومدير
ال�شبيبة والريا�ضة حيث طالبت بتجديد الثقة يف �رشيف الوزاين
ومنحه فر�صة �أخرى ملوا�صلة العمل الذي �رشع فيه منذ عدة �أ�شهر،
فاال�ستقرار مهم".

ويف �س�ؤال حول ما �إذا كان ينوي العودة �إىل من�صب رئا�سة جمل�س
الإدارة بعد الإ�شاعات التي حامت حول ذلك� ،رصح "بابا"�" :أكدت
للأمني العام للوالية �أين ل�ست متحم�سا لفكرة �شغل من�صب رئي�س
جمل�س الإدارة ب�سبب ما حدث يل من م�شاكل مع جمموعة من الأن�صار
يف وقت �سابق ،حيث �أق�سمت على عدم العودة �إال عندما حتتاجني
املولودية من خالل احل�ضور لأ�شغال اجلمعية العامة للم�ساهمني".
هواري ب

بعد ال�ضجة الكبرية التي �أحدثتها ق�ضية العب مولودية وهران �سابقا عمر بودومي ،الذي كان قد
�أر�سل �إعذارا �إىل الإدارة مطالبا بحوايل مليار و 200مليون �سنتيم تعود �إىل مو�سمي 2017/2016
و 2018/2017اللذين دافع فيهما عن اللونني الأحمر والأبي�ض� ،أي يف عهدة الرئي�س ال�سابق للفريق
بلحاج �أحمد "بابا"� ،أبى الأخري �إال عن يخرج عن �صمته ويدافع �أي�ضا عن نف�سه و�إدارته يف هذه
الق�ضية حيث قال�" :أ�ؤكد للجميع ب�أن بودومي ،ال يدين يل ب�أي �سنتيم حيث �سدّ دت املو�سم الفارط
حت�صل عليه من طرف املحكمة
وبال�ضبط بتاريخ  27جانفي  ،2019م�ستحقاته املالية وفق احلكم الذي
ّ
الريا�ضية والذي ق�ضى ب�أنه يدين بـ  933مليون �سنتيم ،حيث و�ضعت �صكا بنكيا لدى مقر الرابطة
الوطنية لكرة القدم وب�إمكان رئي�سها عبد الكرمي مدوار �أن ي�شهد عن �صحة كالمي".

"م�ستعد لتقدمي كافة الوثائق الإدارية واملالية للإدارة"

كما �أبدى "بابا" ،ا�ستعداده التام لتقدمي الوثائق كامل الوثائق املالية والإدارية �إىل �إدارة �شريف
الوزاين ،ق�صد م�ساعدتها للدفاع عن حق مولودية وهران يف هذه الق�ضية ،ليوا�صل حديثه قائال�" :إذا
كانت �إدارة مولودية وهران احلالية يف حاجة �إىل الوثائق الالزمة التي ت�سمح لها بالدفاع عن حق
الفريق يف ق�ضية الالعب ال�سابق عمر بودومي ،ف�أنا على ا�ستعداد تام من �أجل التوا�صل معها وتقدمي
كافة الوثائق املطلوبة ،لأن املولودية لي�ست البقرة احللوب ،كما �أن زمن �أخذ الأموال من طرف
العبني �سابقني دون وجه حق قد ولىّ الآن".

"�أرف�ض ت�شويه �صورتي �أمام الر�أي العام"

ويف ختام حديثه� ،أبدى الرئي�س ال�سابق للمولودية بلحاج �أحمد ""بابا"" رف�ضه �أن يتم ت�شويه �صورته
لدى الر�أي العام من خالل الت�أكيد يف كل مرة على �أنه ترك خلفه ديونا كثرية ،ليقول" :غادرت
مولودية وهران من الباب الوا�سع ،ولهذا �أرف�ض �أن يتم ت�شويه �صورتي الآن �أمام الر�أي العام من �أي
طرف ،لأن اجلميع يعرف الطريقة التي كنت �أتعامل بها مع الالعبني ،كما �أقول للأ�شخا�ص الذين
يريدون تغليط ع�شاق النادي ربي يهديكم ،وح�سبي اهلل ونعم الوكيل".

ب�.سيف الدين

على خالف ما كان متداوال
بخ�صو�ص �إمكانية عقد
اجلمعية العامة اال�ستثنائية
للم�ساهمني يف ال�شركة
الريا�ضية ذات الأ�سهم ملولودية
وهران بحر هذا الأ�سبوع،
بناء على طلب الرئي�سني
ال�سابقني يو�سف جباري
والطيب حمياوي ،،وذلك
عقب تهديدات جلنة مراقبة
الت�سيري املايل والإداري
للأندية ،فقد بات يف حكم
امل�ؤكد ب�أن هذه اجلمعية لن
تعقد يف الأ�سبوع احلايل ،بعد
�أن مت ت�أخري موعد انعقادها �إىل
�آجال الحقة لأ�سباب �إدارية.

لقاء مربمج
بني "بابا" ،جباري،
قاليجي وحمياوي

""ل�ست متح ّم�سا ل�شغل
من�صب رئي�س جمل�س الإدارة"

""بــــابــا"" :بودومـــــي خالــــــ�ص
وو�ضعـــت �صكــه لـــدى الرابطــة"

اجلمعية اال�ستثنائية
للم�ساهمني لن تعقد
هذا الأ�سبوع

لعمارة يف�سخ عقده بالرتا�ضي

ف�سخ املهاجم املغرتب لعمارة عبد املالك عقده بالرتا�ضي مع مولودية وهران وهو الذي كان
ميلك عقدا ينتهي �شهر جوان من �سنة  2022بعد �أن ان�ضم �إىل احلمراوة خالل ال�صائفة املا�ضية
و�شارك مع الفريق الأول خالل بع�ض اللقاءات الر�سمية يف البطولة ويف مناف�سة الك�أ�س ،كما
لعب مع الفريق الرديف.

هو من �أ�صر على الرحيل

ح�سب م�صادرنا ف�إن لعمارة هو من �أ�صر على ف�سخ عقده ب�سبب عدم ت�أقلمه مع �أجواء املناف�سة
املحلية� ،إذ مل يتمكن من فر�ض نف�سه يف الت�شكيلة الأ�سا�سية للمدرب م�شري ب�شري حيث وظف
يف مواجهتني �أ�سا�سيا و�شارك بديال يف خم�س مباريات ،جلها يف البطولة.

الإدارة مل تعار�ض رغبته لهذا ال�سبب

ومل تعار�ض �إدارة �شريف الوزاين �سي الطاهر رغبة لعمارة يف ف�سخ عقده بالرتا�ضي بعد
�أن حت�صل على  50باملائة من �أجوره ال�شهرية التي تخ�ص �أكتوبر ،نوفمرب ودي�سمرب على
غرار جل زمالئه يف الت�شكيلة .ويعود �سبب عدم اعرتا�ض طلب لعمارة يف �أنه مل يتمكن من
فر�ض نف�سه يف الت�شكيلة ومل يظهر ما كان منتظرا منه يف املباريات الر�سمية وامل�شاكل التي
واجهته.

ف�ضل العودة �إىل فرن�سا

وف�ضل لعمارة العودة �إىل م�سقط ر�أ�سه يف فرن�سا والوقوف �إىل جانب عائلته ال�صغرية ،خا�صة
بعد �أن فقد والدته خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية .يذكر �أن الالعب كان ينتمي هذا املو�سم
لفئة �أقل من � 21سنة واملو�سم املقبل �سريتقي �إىل فئة الأكابر وهو الذي �سبق له اللعب الحتاد
العا�صمة يف الأ�صناف ال�صغرى.
هواري ب

وبح�سب م�صادر قريبة جدا
من بيت مولودية وهران ،ف�إن
هناك لقاء مربمج يف ال�ساعات
القليلة املقبلة بني بع�ض
امل�ساهمني من �أ�صحاب القرار
يف ال�شركة الريا�ضية ،ويتعلق
الأمر بكل من الر�ؤ�ساء ال�سابقني
بلحاج �أحمد "بابا" ،يو�سف
جباري ،الطيب حمياوي،
وكذا عميد امل�سريين ح�سان
قاليجي ،حيث من املنتظر �أن
يتم تخ�صي�ص هذا االجتماع
ل�ضبط كامل الرتتيبات
والإجراءات اخلا�صة بتحديد
موعد وحتى مكان انعقاد
اجلمعية العامة اال�ستثنائية.

الأمني العام للوالية
قدم �ضمانات بخ�صو�ص
اجلانب الأمني

خالل لقاء "بابا" والأمني العام
للوالية �شايب بوبكر ،ف�إن
الأخري قدّ م �ضمانات كبرية
للرئي�س ال�سابق للمولودية
مثلما كان عليه احلال مع باقي
امل�ساهمني الآخرين ،بخ�صو�ص
اجلانب الأمني ،حيث �أكد على
�أن اجلمعية العامة اال�ستثنائية
�ستجرى و�سط تعزيزات �أمنية
م�شدّ دة ،و�إن اقت�ضى الأمر
برجمتها حتى يف مقر الوالية،
وذلك ق�صد االبتعاد عن
حدوث �أي انزالقات �أو م�شاكل
تبقى املولودية يف غنى عنها
خالل الظرف احلايل ،خا�صة
و�أن العديد من اجلمعيات
العامة ال�سابقة التي كانت
جترى يف الفنادق �شهدت بع�ض
التجاوزات.

ليتيــم" :م�ستعــد للتفـــاو�ض حـــول م�ستحقاتــي ولــن �أرفــ�ض التجديــد"

مل يغلق حار�س مولودية وهران �أ�سامة ليتيم الأبواب يف وجه
امل�سريين من �أجل التفاو�ض حول كيفية احل�صول على
م�ستحقاته املالية وقال" :م�ستعد للتفاو�ض مع م�سريي
املولودية ومل �أغلق �أبدا الأبواب يف وجه الإدارة
عك�س ما قيل هنا وهناك ب�أين �أغلقت هاتفي
النقال ومل �أرد على مكاملات امل�سريين ،حيث
كلفت مناجريي بالتحدث مع امل�سريين و
م�ستعد ملالقاته من �أجل احلديث عن ق�ضية
امل�ستحقات املالية".

"لن �أقبل التنازل عن
الأموال التي �أ�ستحقها"

ك�شف ليتيم �سبب رف�ضه اقرتاح
�إدارة �رشيف الوزاين بتخفي�ض �أجرته
�إىل الن�صف قائال" :لن �أقبل التنازل عن
الأموال التي �أ�ستحق احل�صول عليها،
حيث كان ردي وا�ضحا للم�سريين بعد �أن
رف�ضت فكرة تخفي�ض �أجوري ال�شهرية �إىل
الن�صف� ،إال �أين مل �أعار�ض قرار بقية زمالئي
الذين قبلوا هذه الفكرة يف معظمهم وكل واحد
حر يف قراره".

"�أجور �أكتوبر ،نوفمرب
ودي�سمرب عرقت عليها"

ووا�صل ابن مدينة خن�شلة قائال�" :أجور �أكتوبر ،نوفمرب ودي�سمرب التي طلبت
منا �إدارة مولودية وهران احل�صول على  50باملائة منها والتنازل عن الـ  50الأخرى،
عرقت عليها وال ميكنني ب�أي حال من الأحوال �أن �أتنازل عن ن�صفها وهذا �أمر غري
منطقي ،لأنني تعبت وكنت حا�رضا يف جل املباريات التي لعبت يف تلك الفرتة ومل
�أ�ضيع احل�ص�ص التدريبات".

"م�ستعد للتنازل كليا عن م�ستحقات فرتة كورونا"

ك�شف حار�س املولودية �أنه م�ستعد للتنازل عن الأجور ال�شهرية التي توقفت
فيها التدريبات واملناف�سة الر�سمية و�رصح" :م�ستعد للتنازل كليا عن م�ستحقات

ثالث �أجور �شهرية التي تتعلق بـ مار�س� ،أفريل وماي التي توقفت
فيها املناف�سة الر�سمية والتدريبات اجلماعية ب�سبب جائحة
كورونا حيث �أن مناجريي حتدث مع امل�سريين وك�شف
لهم ا�ستعدادي لذلك عو�ض تخفي�ض �أجرتي �إىل
الن�صف".

""خري املولودية
عمري ما نن�ساه"

�أقر ليتيم بف�ضل مولودية وهران عليه
وهو الذي ت�ألق يف املو�سمني املا�ضيني
ب�ألوانها وقال" :خري املولودية عمر ما
نن�ساه وقد ق�ضية مو�سمني رائعني رغم �أننا
مل نتمكن من حتقيق �أهدافنا بقيادة هذا
النادي العريق �إىل الواجهة ولكننا �ضحينا
على �أر�ضية امليدان .كما �أن عالقتي جيدة
مع الأن�صار الذين يحرتمونني و�أنا �أي�ضا،
فهم ميثلون قوة الفريق ووقفوا معنا يف
�أ�صعب الظروف".

"منحت احلمراوة الأولوية
ولن �أرف�ض التجديد"

جدد احلار�س ال�سابق لدفاع تاجنانت ت�أكيده ب�أنه
مينح الأولوية ملولودية وهران من �أجل جتديد عقده الذي
ينتهي مع نهاية هذا املو�سم وقال" :قلتها و�أعيدها� ،أمنح الأولوية
للمولودية ولن �أرف�ض جتديد عقدي مع هذا النادي الكبري رغم �أين تلقيت عدة
ات�صاالت ر�سمية يف الآونة الأخرية ..مل �أتفاو�ض مع �أي فريق مبا �أن املو�سم لن
ينتهي وذلك احرتاما لهذا النادي العريق وم�سرييه و�أن�صاره".

"ال ميكنني �أن �أفر�ض نف�سي على الفريق"

و�أ�ضاف حمدثنا�" :صحيح �أين �أمنح الأولوية ملولودية وهران من جملة العرو�ض
التي تلقيتها �إال �أنه ال ميكنني فر�ض نف�سي على م�سريي هذا الفريق الذين مل يت�صلوا
بي ومل يعر�ضوا علي فكرة البقاء وجتديد عقدي ملو�سمني �آخرين رغم �أين ك�شفت عرب
و�سائل الإعالم �أين م�ستعد ملوا�صلة م�شواري مع هذا النادي العريق ولكن كما يقال

كل �شيء باملكتوب".

"بالفعل منحت موافقتي املبدئية لـ العميد ،لكن"

مل ينف ليتيم تلقيه عر�ضا ر�سميا من �إدارة مولودية اجلزائر التي منحها موافقته
املبدئية و�رصح" :بالفعل ،منحت موافقتي املبدئية حلمل �ألوان مولودية اجلزائر
التي ات�صل بي م�سريوها ،لكن ال �شيء ر�سمي حلد الآن مبا �أننا مل نتفاو�ض حول
�رشوط ان�ضمامي �إىل هذا النادي الكبري �أي�ضا و�أجلنا ذلك �إىل موعد الحق".

""لدي عدة ات�صاالت حتى
من اخلليج ومل �أح�سم وجهتي بعد"

ك�شف احلار�س ال�سابق الحتاد البليدة �أنه تلقى عدة عرو�ض ولي�س من مولودية
اجلزائر فقط فقال" :لدي عدة ات�صاالت من �أندية حملية على غرار �شباب ق�سنطينة،
�أهلي الربج و�شبيبة القبائل وحتى من اخلليج حيث عر�ض علي �أحد املناجرة فكرة
اللعب يف البطولة ال�سعودية بعد �أن تعذر علي التنقل �إىل هناك املو�سم املا�ضي ب�سبب
ارتباطي بعقد مع املولودية ومل �أح�سم وجهتي بعد حتى تت�ضح الأمور �أكرث".

كان ب�إمكاننا حتقيق نتائج �أح�سن لوال امل�شاكل املالية"

عاد احلار�س ال�سابق ل�شباب باتنة ليتحدث عن م�شوار مولودية وهران يف بطولة
هذا املو�سم و�رصح�" :أدينا م�شوارا مقبوال على العموم وكان ب�إمكاننا حتقيق نتائج
�أح�سن من التي حققناها لوال امل�شاكل التي واجهناها خا�صة املالية منها التي
�أثرت على معنويات الالعبني حيث مل نلق الدعم الالزم يف وقت ح�سا�س ما جعلنا
ن�ضيع عدة نقاط ثمينة خا�صة يف ملعبنا و�أمام �أن�صارنا الذي �ضيعنا فيه على ما
�أظن  15نقطة".

""مولودية وهران فريق
عريق ب�ألقابه ،تاريخه و�أن�صاره"

�أثنى ليتيم على فريق مولودية وهران قائال�" :رشف يل حمل �ألوان املولودية
التي تعترب من �أعرق الأندية املحلية والعربية والإفريقية حيث �أن لها تاريخ حافل
بالألقاب وله قاعدة جماهريية عري�ضة لي�س يف وهران فقط بل يف كل �أنحاء الوطن
يع�شقون اللونني الأحمر والأبي�ض و�أريد الت�أكيد ب�أين فخور بحمل �ألوان املولودية
التي �أمتنى لها حظ موفق� ،سواء وا�صلت م�شواري معها �أو غادرت �صوب فريق
�آخر".

هواري ب
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شباب بلوزداد

"مدار" تخ�ضع امل�سريين ،دوما واملوظفني لفح�ص "كورونا"

"�أديدا�س" ت�شرع
يف حت�ضري القمي�ص اجلديد

من املنتظر �أن ت�شرع �شركة �أديدا�س
يف التح�ضري للقمي�ص اجلديد ل�شباب
بلوزداد حت�سبا للمو�سم املقبل ،بعدما
اتفقت مع نظريتها يف ال�شباب على
جتديد العقد ،حيث مل تبق �إال بع�ض
التفا�صيل الب�سيطة حل�سم الأمور نهائيا.
وقرر �أبناء العقيبة ح�سم ق�ضية العتاد
الريا�ضي من الآن وعدم انتظار م�صري
البطولة احلالية ،طاملا امل�ؤ�شرات توحي
بتوقف املناف�سة و�أي�ضا لكي يكون كل
العتاد جاهزا متى انطلق املو�سم اجلديد،
لتفادي الت�أخريات التي حدثت املو�سم
املا�ضي ،و�أدخلت الإدارة حينها بقيادة
�سعيد عليق يف حرب كالمية مع م�س�ؤويل
�شركة الألب�سة الريا�ضية.

عرف مقر �شباب بلوزداد ب�سعيد حمدين حركة غري عادية
�أم�س ،بعدما قامت الإدارة ،بقيادة جممع مدار ب�إخ�ضاع احل�ضور
�إىل فحو�صات الك�شف عن فريو�س كورونا ،يتعلق الأمر بامل�سريين
�إىل �أ�صغر موظف يف �إجراء وقائي ،يف ظل تف�شي الفريو�س ،حيث
�رضب الطاقم الطبي مع �أطباء خمت�صني موعدا للجميع يف مقر
الفريق من �أجل مبا�رشة الإجراءات والفحو�صات املتمثلة يف نزع
الدم وقيا�س درجة احلمى ،مثلما هو معمول به يف هذه احلاالت.

حتر�ص على �سالمة اجلميع من الوباء

وجاءت خرجة جممع مدار ب�إخ�ضاع موظفيه يف ال�شباب
لفح�ص فريو�س كورونا حفاظا على �سالمة اجلميع ،بعدما �سبق
وقام بنف�س العملية مع موظفيه ،مبقر املجمع وخمتلف فروعه،
خا�صة و�أن اجلميع يحتك ببع�ضهم البع�ض يف خمتلف الن�شاطات
والإجتماعات ويف ظل ارتفاع احل�صيلة امل�ستمر .وجرت الفحو�ص
يف ظروف ممتازة ،بف�ضل التجاوب من اجلميع الذين ا�ستح�سنوا
هذه املبادرة من املجمع ،حفاظا على �سالمتهم من هذا الوباء
الذي ال يزال ي�رضب ب�شدة يف اجلزائر وخا�صة العا�صمة.

�أر�سلت مناذج
للأقم�صة املقرتحة

�أول فريق يجري هذا الإجراء الوقائي

يطبق هذا الإجراء الوقائي
ويعترب �شباب بلوزداد �أول فريق ّ
�ضد الوباء ،بعدما كان ال�سباق يف تقدمي امل�ساعدة ملحاربته،
على غرار الدفعات التي قدمها من امل�ساعدات الطبية ممثلة يف
الأجهزة� ،أخرها الأ�سبوع املا�ضي و�أي�ضا امل�ساعدات املالية،
بف�ضل تربع امل�سريين ،الطاقم الفني والالعبني بربع راتب �شهر
مار�س املا�ضي .ومعروف �أن ال�شباب يطبق �إجراءات وقائية
�صارمة يف مقر عمله على املوظفني مهما كانت �صفتهم من
خالل الإلتزام ب�أ�ساليب الوقاية على الأقل وو�ضع الكمامات.

دوما خ�ضع للفح�ص رفقة امل�سريين

ومن بني الأ�شخا�ص الذين خ�ضعوا لفح�ص كورونا مدرب
الفريق "فرانك دوما" الذي كان متواجدا �أم�س يف مقر الفريق من
�أجل �أمور �إدارية وفنية .و�أبى �إال �أن يخ�ضع للفح�ص �ش�أنه �ش�أن
امل�سريين واملوظفني ،باعتباره �إجراء وقائي .وتبادل "دوما"
�أطراف احلديث مع امل�سريين والطاقم الطبي حول الإجراء الوقائي
و�أي�ضا ما �سيحدث يف الأيام املقبلة يف حال ا�ستئناف املناف�سة
الر�سمية ،وما هي الإجراءات الوقائية التي �ستقوم بها الإدارة
لت�أمني �سالمة اجلميع.

ح�ضر بال�صدفة ورحب بالفكرة

وح�سب الأخبار التي بحوزتنا ،ف�إن املدرب "البلوزدادي"

ح�رض بال�صدفة �إىل مقر الفريق من �أجل لقاء امل�سريين لأ�سباب
�إدارية ومل يكن يخطط لإجراء الفح�ص الطبي ،لكنه مل يرتدد
يف املوافقة للخ�ضوع له ،ملا اقرتحه عليه امل�سريون والأطباء،
بل و�أ�شاد بالفكرة التي جاءت بها �إدارة املجمع ،التي ت�صب
يف احلفاظ على �سالمة الفريق بطريقة احرتافية ،ومعروف عن
الفرن�سي روح الدعابة و�أي�ضا �أخذ الأمور بب�ساطة ،وهو ما جعله
ي�شارك يف الفحو�صات دون تردد.

الالعبون �سيخ�ضعون للفح�ص يف الإ�ستئناف

وبخ�صو�ص الالعبني ف�إنهم مل ي�شاركوا يف الفحو�صات الطبية
�أم�س ،مبا �أن جلهم غري موجودين يف العا�صمة ،ومن املنتظر �أن
يخ�ضع الالعبون �إىل الفحو�صات مبجرد معرفة م�صري البطولة
احلالية ،من خالل ا�ستئناف التدريبات �أو يف حال الإنتقال
للمو�سم و�سيكون ذلك دوريا طيلة فرتة التح�ضريات.

الإدارة تنتظر م�صري البطولة
لو�ضع الربوتوكول ال�صحي

وتنتظر �إدارة ال�شباب حتديد م�صري البطولة ،لل�رشوع يف
حت�ضري الربوتوكول ال�صحي الذي �ستطبقه يف التدريبات

اجلماعية والرتب�صات و�أماكن العمل ،على غرار ملعب � 20أوت،
�سواء يف �أر�ضية امليدان �أو غرف حفظ املالب�س� .إ�ضافة �إىل الفندق
الذي �سيقيم به الفريق ،حفاظا على �سالمة الالعبني والطاقمني
الفني الطبي.
فريد ع

�أبناء العقيبة يتذكرون
الأ�سطورة الملا�س

�أحيى �أبناء العقيبة �أم�س ذكرى وفاة �أ�سطورة
الكرة اجلزائرية ح�سن الملا�س الذي وافته املنية
قبل �سنتني من الآن ،و�أبى البلوزداديون �إال �أن
يتذكروا �أح�سن العب يف كرة القدم اجلزائرية
لكل الأوقات ،يف وقت يت�صدر فريقهم البطولة
وا�ستعاد هيبته من جديد ،وهو الذي كان قد �أر�سل
ر�سالة �إىل ال�سلطات العليا للبالد �أياما قبل وفاته
طلب فيها م�ساعدة ال�شباب ،وكان حلمه ر�ؤية
الفريق بني �أيدي �أمينة ،وهو ما حتقق له ،لكن بعد
�أن �سبقه الأجل وانتقل �إىل الرفيق الأعلى.

وقامت �شركة �أدايدا�س ب�إر�سال مناذج
للقمي�ص التي تريد حت�ضريه لل�شباب
املو�سم املقبل مع خمتلف الألوان ،على
غرار الأحمر والأبي�ض وقمي�ص ثالث
بلون مغاير .وتعكف الإدارة على
درا�سة املقرتحات املقدمة من طرف
امل�ؤ�س�سة على �أن تقوم باختيار ثالثة
�ألوان وتقدميها لل�شركة لل�شروع يف
حت�ضري القم�صان ،ولكن ذلك بعد �أخذ
قيا�سات الالعبني ،خا�صة اجلدد الذين
�سين�ضمون �إىل الفريق ،لكي يكون كل
�شيء جاهزا خالل التح�ضريات للمو�سم
اجلديد.

الأن�صار يطالبون
ب�إعادة الـ " " v

ويف هذه الأثناء ،بد�أ �أن�صار ال�شباب
يطالبون الإدارة ب�إعادة الـ "" v
"فيكتوار" الذي كان يزين �صدر
القمي�ص البلوزدادي والذي رافق ال�شباب
منذ عهد كاالم ،الراحل الملا�س و�ساملي
والبقية .وكان هذا ال�شعار قد اختفى
املو�سم اجلاري من قمي�ص الفريق ،حيث
كان �آخر مرة ظهر ال�شباب بهذا ال�شعار
يف  ،2009وهو ما جعل اجلميع يطالب
ب�إعادته من جديد �إىل القمي�ص املرتقب،
راف�ضني ازالته مرة �أخرى.

قري�شــــي�" :سنحـــ�ضر الربوتوكــول ال�صحــي حل�ســـم م�صيـــر البطولـــة"
�أكد توفيق قري�شي مدير القطب التناف�سي ل�شباب
بلوزداد� ،أن الإدارة تفكر مليا يف الربوتوكول ال�صحي
الذي �ستطبقه يف حال ا�ستئناف التدريبات ،حيث لديها
فكرة حول املو�ضوع ،وقال يف هذا ال�صدد" :بخ�صو�ص
الربوتوكول ال�صحي الذي �سنطبقه يف حال ا�ستئناف
التدريبات اجلماعية� ،سيكون جاهزا مبجرد �إعالن
م�صري البطولة احلالية ب�إيقافها نهائيا وال�رشوع يف
التح�ضري للمو�سم اجلديد �أو ا�ستئنافها ،وعندها �سوف
ن�رشع يف التح�ضري للربوتوكول ال�صحي لكي ن�ضع
الالعبني ،الطاقم الفني واجلميع يف م�أمن من الإ�صابة
بفريو�س كورونا".

" يف الوقت احلايل ال ميكننا
الإقدام على �أي خطوة"

و�أكد قري�شي ب�أن عدم ات�ضاح الر�ؤية بخ�صو�ص
تاريخ املناف�سة يدفع الإدارة لت�أجيل حت�ضري
الربوتكول ال�صحي ،و�أو�ضح قائال" :يف الوقت احلايل
ال ميكننا الإقدام على �أي خطوة ،طاملا الأمور غام�ضة
وال ندري ماذا �سيمكننا القيام به وماهي املناف�سة

التي �سنلعبها ومتى �سيتم ا�ستئنافها .نحن جمربون
على انتظار قرار ال�سلطات العليا ،بخ�صو�ص ا�ستئناف
املباريات الر�سمية ،طاملا النزال ن�سجل املزيد من
الإ�صابات بفريو�س كورونا".

"الربوتوكول �سي�شمل امللعب ،غرف
حفظ املالب�س ومرافق �أخرى"

وعن طبيعة الإجراءات التي �سيتم اتخاذها يف
و�ضع الربوتوكول ال�صحي ،فقد �أكد مدير القطب
التناف�سي �أنها �ستتمثل يف فحو�صات طبية دورية
لالعبني وتعقيم كل املرافق التي �سوف حتت�ضن
تدريبات الفريق خا�صة امللعب وغرف حفظ املالب�س.
وقال يف هذا ال�صدد" :الإجراءات التي �سنقوم بها
ت�شمل الفحو�صات الدورية لالعبني ،للوقوف على
�سالمتهم و�أي�ضا ملعب � 20أوت ،بالتن�سيق مع بلدية
بلوزداد و�أي�ضا غرف حفظ املالب�س ،مبا انها حتت�ضن
التدريبات واملباريات الر�سمية و�أي�ضا مرافق �أخرى،
على كل حال �سوف نف�صل يف هذا املو�ضوع مبجرد
ات�ضاح الر�ؤية بخ�صو�ص م�صري املو�سم اجلاري ".

" خ�ضوعنا لفحو�صات كورونا جاء
حر�صا من مدار على موظفيها"

وتطرق قري�شي �إىل خ�ضوع امل�سريين ،دوما
واملوظفني �إىل فحو�صات كورونا �أم�س وقال�" :أجرينا
فحو�صات كورونا وهو �إجراء وقائي برجمه جممع
مدار ملوظفيه يف املجمع ويف �شباب بلوزداد حر�صا
منه على �سالمة اجلميع لأننا نحتك ببع�ضنا البع�ض
وبالنا�س يف ال�شوارع ونثمن هذه املبادرة الوقائية.
هذه لي�ست املرة الأوىل التي تقوم فيها مدار ب�إجراء
وقائي فمنذ اليوم الأول قامت بحمالت حت�سي�سية
�شارك فيها الالعبون  ،كما تربعت مبلغ مايل معترب
مع تربع الالعبني والطاقم الفني بـ  25يف املائة من
الرواتب ،كما قدمت دفعتني من امل�ساعدات الطبية
�آخرها قبل �أ�سبوع وال نن�سى �أننا كنا �أول من حذر من
ا�ستئناف البطولة ودعا لإيقافها ب�سبب خطر الإ�صابة
بالفريو�س والزمن �أن�صفنا واليوم نحن �أول من خ�ضع
للفحو�صات �أي�ضا".

فع

.

نجم مقرة

التخـــــــ ّوف مــــــن مقاطعـــــــة الالعبيــــــن يـــــــزداد
اكت�شف جنم مڤرة خالل املو�سم احلايل لأول مرة يف
تاريخه املحرتف الأول ،لكن الأمور مل مت�ش كما خطط
له ،مبا �أن الإدارة واجهت العديد من ال�صعوبات ،خا�ص ًة
و�أن الفريق يحتل م�ؤخرة الرتتيب ،وبات م�ستقبل النجم
مرهونا ب�إلغاء املو�سم ،مبا �أنه ُيعاين من �أزمة مالية
خانقة ،مبقابل ذلك تنتظر الإدارة م�ساعدة ال�سلطات،
للتنف�س قلي ًال و�إال ف�إن الأمور �ست�سوء �أكرث م�ستقبالً.
ويتخوف اجلميع من مقاطعة الالعبني م�ستقب ًال يف
حال مل يتلقوا �أموالهم ،و�أمام ذلك ف�إنه �سيكون على
الإدارة �إقناعهم بالعودة ،يف حال اال�ستئناف ،ويظهر �أن
املقاطعة واردة مع بقاء الأمور على حالها ،يف انتظار
ما �ست�سفر عنه االيام املقبلة.

مڤرة ا�صطدمت
مبتطلبات الرابطة االوىل

كان �صعود جنم مقرة �إىل املحرتف الأول تاريخياً،
مبا �أنه مل ي�سبق له اللعب يف حظرية الكبار ،فرغم �أن
الإمكانات املادية للفريق حمدودة جداً� ،إال �أنه رفع
التحدي منذ لعبه يف الوالئي ،حيث اكد الرئي�س بن نا�رص
�أنه �رصف  60مليارا فقط منذ توليه رئا�سة الفريق ،يف
وقت �أن بع�ض الفرق الأخرى يف اجلزائر �رصفت هذا

املبلغ يف مو�سم واحد فقط ،ورغم مرارة اللعب على جتنب
ال�سقوط هذا املو�سم ،اال �أنه ميكن القول �أن الفريق حقق
�إجنازاً ُيح�سب له.

بن نا�صر �سيتحدث مع الالعبني

املالية وقال" :نحن ُندين للفريق بعدة �أجور �شهرية،
ولكن ما ع�سانا �أن نفعل يف ظل الأزمة املالية� ،سن�صرب
على الفريق �أكرث ونتمنى �أن تتح�سن الأو�ضاع �رسيعاً،
رغم �أن �أغلب الالعبني ُيعانون يف �صمت ،مبا �أن كرة
القدم هي م�صدر رزقهم الوحيد ،نتمنى �أن يرفع اهلل
عنا هذا البالء وتعود الأمور �إىل ما كانت عليه يف وقت
�سابق".

لن يبقى رئي�س جنم مقرة بن نا�رص مكتوف الأيدي،
يف ظل الأزمة التي يعي�شها الفريق ومطالبة الالعبني
ب�أموالهم ،حيث �أن بع�ض الأخبار املقربة منه �أكدت ب�أنه
�سيتحدث �إليهم من �أجل �إقناعهم ب�رضورة العمل مل�صلحة
الفريق ،خا�ص ًة و�أن �أغلب الفرق
ُتعاين من نف�س امل�شكل و�أن هذا لن
يطول وفور دخول الإعانات ،ف�إن
الإدارة �ستمنحهم �أموالهم حتى
انتقل �إىل رحمة اهلل الالعب
يكونوا يف �أف�ضل حال.
ال�سابق لأوملبي العنا�صر ،رائد

تعـــزيـــــة

رحال�" :سن�صرب
على الفريق �أكرث
رغم املعاناة"

حتدث �إلينا العب جنم مقرة
فوزي رحال عن فريقه و�أزمته

القبة وجنم القليعة ،حممد علو،
عن عمز ناهز � 29سنة ،بهذه
املنا�سبة الأليمة تتقدم "الهداف"
بتعازيها القلبية �إيل عائلة الفقيد،
�سائلة املوىل العلي القدير �أن
يرحمه برحمته الوا�سعة و�أن
ي�سكنه ف�سيح جناته� ..إنا هلل و�إنا
�إليه راجعون.

ناتوري ف
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اتحاد العاصمة
جمعية عين مليلة

يلقبونه بخليفة يونس محمود…

النجم العراقي عالء عبا�س مفاج�أة عنرت يحيى
ك�شفت م�صادرنا املطلعة بخبايا
احتاد العا�صمة� ،أن املدير الريا�ضي
عنرت يحيى ،دخل يف مفاو�ضات
متقدمة مع املهاجم العراقي عالء
عبا�س ،الذي يعترب من �أف�ضل
املهاجمني ال�صاعدين يف �آ�سيا،
حيث يعول القائد ال�سابق ال�سابق لـ
"اخل�رض" على �ضم قلب هجوم نادي
الكويت الكويتي الذي يتواجد يف
نهاية عقده .وح�سبما علمناه ف�إن
عالء عبا�س �أبدى رغبة يف خو�ض
جتربة احرتافية يف الدوري اجلزائري
الذي يعتربه بوابة نحو االحرتاف يف
�أوروبا ،خا�صة �أنه يبلغ من العمر 22
�سنة فقط.

بلوزداد تريده وقد
يكون �صفقة املو�سم

وتناقلت و�سائل �إعالم قطرية
و�سعودية �أم�س خرب تلقي عالء
عبا�س عر�ضني جديني من فريقني
يف اجلزائر دون ذكر ا�سمي الفريقني،
�إال �أن م�صادرنا �أكدت �أنه �إىل جانب
الإحتاد ف�إن النادي الثاين الذي يرغب
يف هداف املنتخب العراقي هو �شباب
بلوزداد الذي �سيكون مناف�سا �رش�سا،

بالإ�ضافة �إىل العديد من الأندية
القطرية وال�سعودية الكبرية التي
ترغب يف خطف الالعب الذي يلقبونه
بخليفة �أ�سطورة الكرة العراقية يون�س
حممود ،بالنظر �إىل ما �أظهره من
�إمكانات تهديفية كبرية جدا وحمله
�شارة قيادة املنتخب العراقي رغم
�صغر �سنه.

بن دين جديد القائمة
ومينح موافقته

من جانب �أخر وبعد �أن قطع
عنرت يحيى �شوطا كبريا من �أجل
�ضم املدافع املحوري املغرتب
�أحمد طوبا الذي �سيوقع لثالثة
موا�سم خالل ال�ساعات القليلة
املقبلة ،دخل يف مفاو�ضات
متقدمة مع ظهري �أي�رس �أخر مغرتب
ا�سمه مهدي بن دين ،البالغ من
العمر � 24سنة والنا�شط يف �صفوف
نادي "كيفريل روان" بالدرجة
الثالثة الفرن�سية ،وح�سبما علمناه
ف�إن بن دين بدا متحم�سا ومنح
عنرت يحيى موافقته وال�صفقة
بن�سبة كبرية �سترت�سم.

تتواجد جمعية عني مليلة يف مفرتق الطرق
يف الآونة الأخرية ،يف ظل تواجد  11العب ًا يف
نهاية عقودهم ،وهو ما و�ضع الإدارة يف حرج،
يف وقت �أن ه�ؤالء �أجلوا الف�صل بخ�صو�ص
م�ستقبلهم مع الفريق �إىل غاية االجتماع بالإدارة
يف وقت الحق ،خا�ص ًة و�أنه حلد الآن مل ُيعرف �إن
كانت املناف�سة الر�سمية �س ُت�ست�أنف �أم ال ،وهو ما
يجعل م�ستقبل الالعبني حلد الآن غام�ضا ،خا�ص ًة
يف كيفية التعامل مع الأمر يف حال اال�ستئناف
يف وقت الحق.

م.ق�صبي

بن �صيد يف موقف ال يح�سد عليه

الالعبون فرحوا بال�شراكة مع املدر�سة العليا للفندقة والإطعام

مل متر اخلطوة التي قامت بها �إدارة �إحتاد العا�صمة ب�إم�ضاء عقد �شراكة ح�صري مع املدر�سة العليا للفندقة والإطعام بـ عني
البنيان دون �أن تخلف ردود �أفعال لدى العبي الفريق الذين �أعربوا عن �سعادتهم بهذه اخلطوة التي �ستكون دون �شك نقطة
حتول يف م�ستقبل النادي ،خا�صة �أنهم يدركون جيدا �أن هذا املركز من بني الأف�ضل على ال�صعيد القاري من حيث الأر�ضيات
وكافة الهياكل من م�سابح ،قاعات تقوية الع�ضالت ،قاعة التدليك وغريها من الو�سائل التي �ست�سمح لهم ب�إجراء حت�ضريات من
�أعلى م�ستوى انطالقا من املو�سم املقبل.

عا�شو جلول� ":سنوفر كل �شيء للإحتاد"

كان الرئ�س املدير العام ل�شركة "�سريبور" عا�شور جلول حا�ضرا يف مرا�سيم توقيع عقد ال�شراكة مع املدر�سة الوطنية للفندقة
و�ألقى كلمة يف هذا اخل�صو�ص ،حيث قال�" :أ�شكر كثريا كل القائمني على هذا القطب الكبري الذي �سيكون مك�سبا كبريا لإحتاد
العا�صمة خالل ال�سنتني املقبلتني ،هذه اخلطوة ت�ؤكد النية احلقيقية لل�شركة يف جعل احتاد العا�صمة �أكرب و�أكرب بكثري..
�سنوفر كل االمكانات ال�ضرورية للفريق لكي ي�صل �إىل املكانة التي نريدها جميعا".

" ما قام به الأن�صار يف باري�س ي�شعرنا باالعتزاز"

ومل يفوت الرجل الأول يف احتاد
العا�صمة الفر�صة من �أجل توجيه
ر�سالة �إىل �أن�صار �إحتاد العا�صمة
يف ديار الغربة والذين �أقاموا
احتفالية �ضخمة يف باري�س
مبنا�سبة الذكرى الـ 83لت�أ�سي�س
الإحتاد وقال" :كنا نرغب يف
�إقامة احتفالية كبرية مبنا�سبة
الذكرى الـ 83لت�أ�سي�س النادي
ولكن مل نتمكن من ذلك ب�سبب
انت�شار الوباء ،لكن ما قام به
�أن�صارنا يف باري�س يجعلنا ن�شعر
باالعتزاز كثريا وهو دليل على �أن
احتاد العا�صمة ميلك �أن�صارا غري
عاديني داخل الوطن وخارجه،
من هذا املنرب �أ�شكرهم كثريا
و�سنعمل على �أن جنعلهم فخورين
�أكرث بناديهم".

غمو�ض لدى املنتهية عقودهم

ي�سود غمو�ض �شديد يف عني مليلة ب�ش�أن
املنتهية عقودهم ،خا�صة وان �إمكانية ا�ستكمال
املو�سم جعلت الأمور تختلط عليهم ،و�أكرث من
هذا يطرحون العديد من الت�سا�ؤالت� ،إن كان

بع�ض الفرق
ات�صلت بالعبي "ال�صام"

ا�ستغلت بع�ض الفرق تواجد بع�ض العبي
اجلمعية يف نهاية عقودهم وات�صلت بهم من
�أجل �ضمهم خالل هذه ال�صائفة� ،إال �أن الأزمة
يف اجلزائر جعلت العبي "ال�صام" ال يقومون
ب�أي �شيء �إىل غاية حديثهم مع الإدارة ،خا�صة
و�أن البع�ض منهم يريدون البقاء يف الفريق
وموا�صلة رفع التحدي ،ب�رشط ت�سوية جزء من
م�ستحقاتهم.

�إيبوزيدن" :م�ستقبلي
�سيتحدد بعد لقائي الإدارة"

حتدث �إلينا العب اجلمعية املنتهي عقده مع
الفريق �إيبوزيدن وقال�" :أنا مثلي مثل الالعبني
ح�ض على انفراد ،وكما يعلم
اجلزائريني ،ال نزال ُن رّ
اجلميع ف�إن عقدي مع جمعية عني مليلة انتهى يف
الفاحت من �شهر جويلية ،ورغم �أنني �أمتلك بع�ض
العرو�ض� ،إال �أنني مل �أتفاو�ض مبا �أن كل �شيء
غام�ض ،بخ�صو�ص ا�ستكمال املو�سم ،م�ستقبلي
�سيتحدد بعد لقائي الإدارة ،حيث �سنتحدث عن كل
�صغرية وكبرية وبعدها �سنف�صل يف الأمر معاً".

ناتوري ف

الإدارة تتم�ســك بـــ بلعيــد ونحـــو
�إعـــداد قائمــة م�سرحيــن مو�سعـــة

عرب املدير العام عبد الغامي
هادي عن �سعادته برت�سيم
االتفاقية مع مدر�سة عني البنيان،
حيث �رصح يف نهاية مرا�سيم
التوقيع على العقد�" :سعيد جدا
لرت�سيم هذا االتفاق بيننا وبني
املدر�سة العليا للفندقة واالطعام،
والذي �سيكون مك�سبا كبريا لإحتاد
العا�صمة على مدار ال�سنتني
املقبلتني �أو �أكرث� ،إىل غاية انتهاء
الأ�شغال يف مركز التكوين اخلا�ص
بالنادي ،الإحتاد �سي�ستفيد
ح�رصيا من كل املن�ش�آت املوجودة
يف املدر�سة من مكاتب وكل الهياكل الريا�ضية والفندقية ،بهذه اخلطوة انطلقنا يف
املرحلة الأوىل من االحرتاف احلقيقي ،االحتاد �سيكون م�ستقرا من كافة اجلوانب
الريا�ضية والإدارية واملالية والقادم �سيكون �أف�ضل بكثري".

يف �إطار عملية �إعادة الهيكلة
الإدارية لإحتاد العا�صمة،
قامت ال�شركة املالكة لأ�سهم
النادي "�سريبور" خالل ال�ساعات
الأخرية بتن�صيب مدير جديد
للمالية واملحا�سبة ،يتعلق الأمر
بالإطار عز الدين بو�شي�شة الذي
ميتلك خربة كبرية يف الت�سيري
وال�ضبط املايل ،وهو ما ي�ؤكد
الرغبة ال�شديدة التي حتذو
امل�س�ؤولني عن ال�شركة يف �ضبط
كل �شيء يخ�ص النادي من كافة
امل�ستويات الإدارية واملالية
والريا�ضية.

يتواجد الرئي�س بن �صيد يف و�ضعية ال ُيح�سد
عليها يف الآونة الأخرية ،يف ظل مطالبة الالعبني
ب�أموالهم وتواجد العديد منهم يف نهاية عقودهم،
حيث بات ي�ستوجب عليه توفري ال�سيولة املالية
الالزمة من �أجل منحهم م�ستحقاتهم والتفاو�ض
مع الذين يرغب املدرب يف االحتفاظ بهم على
جتديد عقودهم ،حت�سب ًا للمو�سم اجلديد ،خا�ص ًة
و�أن الأموال هي التي �س ُتحدد م�ستقبلهم مع
الفريق.

ب�إمكانهم االن�ضمام �إىل فرق �أخرى واللعب معها،
�أو ا�ستكمال املو�سم �أو ًال مع فريقهم احلايل.

نصر حسين داي

عبد الغاين هادي" :انطلقنا يف املرحلة الأوىل لالحرتاف"

تعني بو�شي�شة مديرا
للمالية و املحا�سبة

الالعبون ُي�ؤجلون الف�صل يف م�ستقبلهم
�إلـــى غايــة االجتمــاع مــع الإدارة

زايد� ":سن�ضع كل الهياكل
حتت ت�صرف الإحتاد"

مل يخف املدير العام للمدر�سة
العليا للفندقة والإطعام ،عبد
الطيف زايد ،ارتياحه لعقد
ال�شراكة مع احتاد العا�صمة
وقال يف نهاية مرا�سيم التوقيع:
"�سعداء لتوقيع هذه االتفاقية
مع ناد كبري مثل احتاد
العا�صمة الذي نكن له جميعا
احرتاما كبريا ،من هذا املنرب
�أهنئ اجلميع على هذه اخلطوة
التي تخدم كثريا الفريق
و�أ�ؤكد �أننا �سن�ضع كافة الهياكل
وكل الت�سهيالت يف خدمة هذا
الفريق العريق خالل ال�سنتني
املقبلتني ومن هذا املنرب �أمتنى
له كل التوفيق".

هادي يوقع اتفاقية مع �أكادميية "KAIZEN EXPERTISE

ر�سمت �إدارة �إحتاد العا�صمة وعلى ر�أ�سها املدير العام عبد الغاين هادي� ،أم�س ،اتفاقيتها
ّ
الثالثية مع �شركة �أكادميية " "KAIZEN EXPERTISEبالإ�ضافة �إىل مديرية مراقبة
الت�سيري واملالية "  ،"DCGFحيث يعترب �إحتاد العا�صمة �أول ناد جزائري يطبق التو�صيات
اجلديدة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم والتي �ستكون �شرطا رئي�سيا لإنخراط الأندية يف
املو�سم اجلديد ،وهذا ي�ؤكد على العمل الكبري الذي تقوم به الإدارة اجلديدة للإحتاد والتي
ت�سري بالنادي نحو االحرتاف احلقيقي.

�إلتقى الوايل املنتدب لرتميم ملعب بولوغني

من جانب �أخر التقى عبد الغاين هادي �صبيحة �أم�س الوايل املنتدب للمقاطعة الإدارية
لباب الواد ،رئي�س بلدية بولوغني ومدير ال�شباب والريا�ضة لوالية اجلزائر ،يف جل�سة عمل
مطولة من �أجل مناق�شة امل�شروع الذي طرحته �شركة "�سريبور" م�ؤخرا والذي يخ�ص ترميم
ملعب عمر حمادي بولوغني ،حيث ا�ستعر�ض �أبرز الهياكل التي �ستم�سها عملية الرتميم
يف امللعب انطالقا من غرف حفظ املالب�س ،املن�صة ال�شرفية والر�سمية و�أي�ضا املدرجات يف
انتظار االنطالق الر�سمي للأ�شغال.

يف الوقت الذي ي�سود الغمو�ض حول م�صري
تعداد ن�رص ح�سن داي ،خا�صة و�أن عدة العبني
ف�شلوا يف الإت�صال بامل�سريين منذ فرتة ،عك�س
املدافع ال�شاب بلعيد الذي متكن من الإت�صال
بالرئي�س ولد زمرييل واحلديث معه ،حيث نقل
له ان�شغاالته حول م�صريه يف الفريق ،يف وقت
ان عدة �أندية تطلب خدماته ،م�ؤكدا على �أنه مينح
الأولية للن�رصية ،لكنه يريد اجللو�س �إىل طاولة
املفاو�ضات ،وهو ما كان له مع ولد زمرييل،
الذي �أكد له �أنه غري قابل للتحويل و�سيبقى يف
الن�رصية ،طاملا هو مرتبط بعقد و�أكرث من هذا
يعترب من �أبرز ركائز الفريق.

الإدارة �أكدت لـ بلعيد �أنها
�ستلعب الأدوار الأوىل

ومن بني النقاط التي توقف عندها بلعيد مع
الإدارة هي الو�ضعية التي يتخبط فيها الفريق
والتي جعلته مهددا بال�سقوط ،وقال ب�أنه ال يريد
�أن يعي�ش الكابو�س نف�سه املو�سم املقبل ،وا�شرتط
تكوين فريق قوي من �أجل تفادي اللعب على
البقاء ،ومل يرتدد ولد زمرييل من طم�أنة العبه،
من خالل الت�أكيد له �أن الن�رصية ب�صدد التح�ضري
لفريق قوي املو�سم املقبل �سيتناف�س على الأدوار
الأوىل ،طالبا منه الهدوء ،وما هو ما �أقنع الالعب
بالبقاء ،يف وقت يت�ساءل الكثريون حول قدرة

الإدارة حقا على تكوين هذا الفريق التناف�سي.

حت�ضر قائمة م�سرحني مو�سعة

ويف هذه الأثناء عاد احلديث عن قائمة
امل�رسحني التي تنوي الإدارة اعدادها ،يف �إطار
حملة جتديد تعداد الفريق و�ضخ دماء جديدة،
حيث ال حديث يف الن�رصية �إال على �رضورة
ت�رسيح الالعبني الذين مل يقدموا الإ�ضافة ،مهما
كانت �صفتهم �أو وزنهم وجلب العبني قادرين
على تقدمي الإ�ضافة املرجوة ،املو�سم املقبل ،وهو
ما �أثار قلق الأ�سماء التي جتهل م�صريها ،ب�سبب
نهاية عقدها �أو التي راجت �أ�سما�ؤها يف قائمة
امل�رسحني .حيث �أكدت م�صادر من بيت الن�رصية
�أن الإدارة �رشعت يف �ضبط الأ�سماء ،لكن يف �رسية
يف ظل عدم ات�ضاح م�صري البطولة احلالية.

نحو الإحتفاظ بـ  5ركائز

و�أ�ضافت م�صادرنا �أن الإدارة تفكر يف
الإحتفاظ بخم�س ركائز ،على الأكرث حت�سبا
للمو�سم املقبل ،تكون مهمتها هي ت�أطري
العنا�رص ال�شابة التي �سيتم ترقيتها �أو الالعبني
الذين �سيتم جلبهم ويفتقرون خلربة الق�سم الأول.
وتراهن الإدارة على تكوين فريق قوي املو�سم
املقبل وتفادي �أخطاء املو�سم احلايل ،وهو ما
جعلها ت�رشع يف التح�ضري للعملية من الآن .
يو�سف م
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أهلــــي البـــــرج

بوزنـــاد �سيغادر يــوم  31جويليــة ويتحــدى بــن منــي وبلـــوزداد
ك�شف املدير العام ل�رشكة "منور البيبان" نذير
بوزناد ،يف ت�رصيحات لـ "الهداف" ،ب�أنه �سيغادر
الأهلي "الربايجي" ،يوم  31جويلية املقبل ،بعد عام
ون�صف تقريبا ،من توليه زمام الأمور ،ومل يرتدد الأمني
العام ال�سابق لـ "الفاف" يف عهد روراوة يف الك�شف عن
الأ�سباب ،التي �ستدفعه �إىل االن�سحاب ،ومن جانب �آخر،
حتدى بوزناد ،الالعب عامر بن مني وحتى �إدارة بلوزداد،
بعد �أن و ّقعت له� ،إذ عاد لي�ؤكد �أن خريج املدر�سة الربايجية
"مربوط" بعقد مودع يف الرابطة الوطنية..

بوزناد" :اتفقت مع بن حمادي
على املغادرة نهاية هذا ال�شهر"

وقال املدير العام ل�رشكة "منور البيبان"� ،أنه اتفق
منذ فرتة من الآن مع الرئي�س �أني�س بن حمادي ،على
يتفرغ من عدة ملفات،
املغادرة ،نهاية هذا ال�شهر ،بعد �أن ّ
�أبرزها االجتماعات املربجمة مع الطاقمني الفني والطبي
والإداريني ب�شكل عام� ،أيام  21 ،20 ،19 ،18و 22جويلية،
مثلما ك�شفنا يف اعداد �سابقة من "الهداف" وكذا التح�ضري
لعقد اجلمعية العامة للم�ساهمني ،املربجمة يوم  23من
ال�شهر اجلاري.

"�أنا يف الربج منذ ب�ضعة �أيام
وب�صدد ا�ستكمال امللفات العالقة"

ووا�صل بوزناد يقول حول مغادرته الأهلي ،بعد عام
ون�صف تقريبا ،منذ م�سكه زمام الأمور�" :أنا يف مدينة
الربج ،منذ ب�ضعة �أيام ،حيث ا�شتغل على عدة ملفات و�أ�سعى ال�ستكمالها ،قبل
تاريخ  31جويلية املقبل ،ال�سيما ما تعلّق بالتقرير املايل اخلا�ص ب�سنة  2019والذي
�سيعر�ض للمناق�شة يوم  23جويلية يف جمعية عامة ،كما هو معلوم ".للتذكري �أن
بوزناد ا�ستلم مهمة املدير العام يف �شهر اكتوبر من عام .2018

""عملت ب�إخال�ص منذ قدومي
وقراري راجع لأ�سباب �شخ�صية"

و�أو�ضح املدير العام ل�رشكة "منور البيبان" ،يف ت�رصيحاته لـ "الهداف"" :عملت
ب�إخال�ص منذ قدومي �إىل الأهلي ،يف �شهر �أكتوبر  ،2018ومل �أبخل ب�أي �شيء على
أكن له كل االحرتام والتقدير� ،أما عن قراري
الفريق ورئي�سه �أني�س بن حمادي ،الذي � ّ
باملغادرة ،يف نهاية ال�شهر اجلاري ،فيعود لأ�سباب �شخ�صية ال �أكرث وال �أقل .مع
مت�رشف بالعمل يف �أهلي برج بوعريريج اين عرفت الرجال".
الت�أكيد �أنه
ّ

""تعبت� ..س�أركن للراحة ولي�ست
لديّ ات�صاالت من فرق �أخرى"

وعن م�ستقبله يف عامل الت�سيري الريا�ضي� ،أجاب الأمني العام ال�سابق لـ "الفاف"،
يف عهد روراوة�" :أ�ؤكد لكم اليوم �أين تعبت ،بعد حوايل عام ون�صف من العمل
معينة ،قبل
املتوا�صل مع �أهلي برج بوعريريج ،وعليه ف�إين �س�أركن للراحة لفرتة ّ
العودة �إىل االنطالق من جديد "..ويف رد على بع�ض الأخبار ،التي حتدثت عن قرب
لدي اي ات�صاالت من فرق �أخرى..
تعاقده مع فريق عا�صمي� ،أجاب بوزناد" :لي�ست ّ
أف�ضل يف الوقت احلايل �أن ارتاح قليال وبعدها كل �شيء باملكتوب".
� ّ

""جتربتي كانت مفيدة مع الأهلي
و�أمتنى له التوفيق م�ستقبال"

وختم بوزناد حديثه ،حول هذا املو�ضوع بالت�أكيد �أن جتربته ،كانت مفيدة
مع الأهلي ،على مدار حوايل مو�سم ون�صف �سعى فيه ،لتقدمي خربته يف الت�سيري
الريا�ضي بطريقة احرتافية ،ومل ين�س بوزناد �أن يتمنى التوفيق للأهلي "الربايجي"
م�ستقبال� ،سواء يف حال ا�ستكمال املو�سم احلايل �أو الغائه واملرور �إىل املو�سم املقبل
مبا�رشة ،وهو ما نادى به �أغلب ر�ؤ�ساء الرابطتني الأوىل والثانية يف اجتماعاتهم
مع رئي�س الرابطة الوطنية مدوار.

""احتدى بن مني وبلوزداد
م�سجل"
و�أ�ؤكد �أن عقد الالعب ّ

وعن ما �إذا كان ان�سحابه له عالقة مبغادرة الالعب ال�شاب هارون بن مني،
املعروف با�سم "عامر" �إىل �شباب بلوزداد ،م�ستغال عدم ت�سجيل عقده ،على م�ستوى
الرابطة الوطنية ،مثلما ي�ؤكد الالعب ،رد بوزناد" :قلت لكم يف بداية حديثي �أين
اتفقت مع الرئي�س بن حمادي منذ فرتة معتربة ن�سبيا على املغادرة يف نهاية ال�شهر
اجلاري� ،أما بخ�صو�ص حكاية بن مني ،ف�إين احتدى الالعب و�إدارة �شباب بلوزداد
م�سجل على م�ستوى الرابطة الوطنية".
و�أ�ؤكد �أن عقده معنا ّ

""كان على بن مني التح ّقق
على م�ستوانا والهدرة كواغط"

توجه بن مني �إىل الرابطة الوطنية ،للتحقق من �أن عقده مودع
وا�ستهجن بوزناد ّ
على م�ستواها �أم ال ،حيث قال يف هذا الإطار" :كان على بن مني �أن يتح ّقق على

م�ستوانا �أف�ضل من �أن يتنقل �إىل غاية مقر الرابطة الوطنية ،عموما �أ�ؤكد مرة �أخرى
�أن عقده م�سجل يف الرابطة الوطنية والهدرة كواغط� ".أو�ضح املدير العام ل�رشكة
"منور البيبان" الذي اختار عدم الدخول يف �صدام مع �شباب بلوزداد ،بالنظر �إىل
املتميزة التي تربط الفريقني.
العالقات
ّ

""حتى �إدارة بلوزداد كان
عليها املرور علينا ولن ن�سكت"

ووا�صل بوزناد يتحدث يف هذه النقطة" :حتى �إدارة بلوزداد كان عليها املرور
علينا والدخول من الباب �إن �صح التعبري ،عموما لن ن�سكت وقررنا مرا�سلتها
وا�سرتداد حقنا� "..أو�ضح بوزناد ،الذي �سيخلّف قراره ،ب�ش�أن املغادرة يوم 31
جويلية ،وحتديه بن مني و�إدارة �شباب بلوزداد معا ،ردود �أفعال متباينة ،يف
ال�شارع الريا�ضي "الربايجي" والوطني ب�شكل عام ،يحدث هذا يف الوقت الذي مازال
ي�رص على �أن توقيعه يف �شباب بلوزداد قانوين.
بن مني ّ

بن مني ي�ؤكد �أن �إدارة
بلوزداد و�ضعت عقده يف الرابطة

ويف الوقت الذي يتحدى بوزناد ،الالعب و�إدارة ال�شباب ،ف�إن بن مني �أو�ضح لنا
يف حديث جديد معه� ،صبيحة �أم�س� ،أن �إدارة �شباب بلوزداد و�ضعت عقده اجلديد،
على م�ستوى الرابطة الوطنية ،من دون �أي م�شكل ،طاملا �أنه ال يتوفر على عقد
م�سجل مع الربج ،وبني هذا وذاك ،ف�إن كل �شيء �سيت�ضح بدقة يف هذه امل�س�ألة يف
ّ
الأيام القادمة .للتذكري �أن ال�شاب م�سعود حديدان من فئة �أقل من � 19سنة� ،أم�ضى
�أول �أم�س يف جنم مقرة ،م�ستغال عدم توفره على عقد م�سجل يف الرابطة.

ع .بوجنمة

في انتظار البقية..

ّ
يقــدمون تنـــازالت معتبـــرة
"�إي�ســــال"" ،الغربـــال" وجحنيــط

ك�شف املدير العام ل�رشكة "منور البيبان" بوزناد� ،أنه التقى خالل تواجده هذه
الأيام يف مدينة الربج ،لال�شتغال على عدة ملفات ،الإيفواري "اي�سال" ،ال�سوداين حممد
عبد الرحمان الغربال ويو�سف جحنيط ،الذين قدموا تنازالت معتربة ،بخ�صو�ص
الأموال التي يدينون بها ،وهذا يف انتظار البقية الذين �سيتوافدون على مدينة الربج
ابتداء من يوم  19جويلية و�إىل غاية  22منه ،للحديث بالتف�صيل عن هذه النقطة.

�أبدوا ا�ستعدادهم للتنازل عن
�أ�شهر �أفريل ،ماي ،جوان..

و�أو�ضح بوزناد� ،أن "اي�سال"" ،الغربال" وجحنيط �أبدوا ا�ستعدادهم التام لـ
"ال�سماح" يف �أجور ا�شهر �أفريل ،ماي ،جوان وحتى جويلية ،يف حال مل ت�ست�أنف فيه
املناف�سة الر�سمية ،مبقابل احل�صول على م�ستحقاتهم �إىل غاية  31مار�س الفارط� ،أي

ب�إ�ضافة  15يوما عن تاريخ التوقف الذي كان منت�صف �شهر مار�س املن�رصم ،ومن
املنتظر �أن متنح الإدارة م�ستحقات ه�ؤالء العالقة ،على مرحلتني ،يف انتظار ما �سيقع
مع بقية الالعبني.

"�إي�سال" ّ
يح�ضر لل�سفر
�إىل �أبيجان وينتظر الدفعة الأوىل

وك�شف "اي�سال" عند قدومه عند لقائه الإدارة ،خالل ال�ساعات املا�ضية� ،أنه
يح�ضرّ هذه الأيام لل�سفر �إىل عا�صمة بالده "ابيجان" ،التي حت�ضرّ لإجالء رعاياها
يف بع�ض البلدان منها اجلزائر ،على حد ت�أكيد الالعب ال�سابق لوفاق �سطيف ،الذي
ينتظر الدفعة الأوىل من �أمواله قبل ال�سفر ،على �أن يح�صل على الدفعة الثانية بعد
عودته ،وهو ما �سيقع من دون �شك مع الثنائي "الغربال" – جحنيط الذي يق�ضي

وقتا طويال مع بع�ض يف الربج.

هل �سيحذو البقية حذو
"�إي�سال"" ،الغربال" وجحنيط؟

ويبقى اليوم ال�س�ؤال املطروح ب�إحلاح هو" :هل �سيحذو بقية الالعبني حذو اي�سال،
الغربال وجحنيط الذين قدموا تنازالت معتربة؟" على حد ت�أكيد املدير العام ل�رشكة
"منور البيبان" نذير بوزناد الذي �أكد �أنه �سريحل يوم  31جويلية املقبل ،بعد عام
ون�صف من جتربته يف الأ�صفر والأ�سود .للإ�شارة ب�أن "اي�سال"" ،الغربال" وجحنيط
جاءوا من دون موعد م�سبق مع الإدارة ،غري �أن ذلك مل مينعها من ا�ستقبالهم والتحدث
معهم ب�ش�أن ق�ضية ال�ساعة وهي م�ستحقاتهم العالقة.
ع .بوجنمة

اتحاد بسكرة

ّ
مهــــددة بدفــــع  3.2مليــــار �سنتيــــم لـــــ "�سي�ســــي"
ب�سكــــــرة
ال تزال ق�ضية الالعب املايل "�سي�سي" ت�سيل
الكثري من احلرب ،بعد �أن كان قد ا�شتكى الفريق
�إىل "الفيفا" من �أجل احل�صول على �أمواله
و�أوراق ت�رسيحه م�ؤخراً ،يف وقت مل ت�أخذ �إدارة
ب�سكرة الأمر بجدية ،وهو ما قد يجعل الفريق
يدفع لالعب ما قيمته  3.2مليار �سنتيم ،مبا �أن
قوانني "الفيفا" تفر�ض على النادي منح الالعب
كل �أمواله �إىل غاية نهاية عقده ،وهو �أمر خطري
جداً على الفريق ،خا�ص ًة يف ظل الظروف املادية
ال�صعبة التي مير بها خالل املو�سم احلايل.

الالعب وحماميه قدما
تنازالت ومنحا �آخر �أجل

منح الالعب وكذا حماميه التون�سي مهلة
للفريق الب�سكري خالل هذا الأ�سبوع� ،إىل غاية
غد اخلمي�س من �أجل دفع  360مليون �سنتيم
فقط ،عو�ض  520مليون �سنتيم ،وهو ما يعني
ان الالعب تنازل على �أجرتني �شهريتني ،يف
وقت �أن الإدارة الب�سكرية مطالبة با�ستغالل
ذلك ،من �أجل ربح الأموال ،خا�ص ًة و�أنه يف

حال عدم ت�سديدها يف الوقت املحدد ،ف�إنها
�ستدفع الحقا قيمة كبرية جداً و�ستدخل يف
دوامة من امل�شاكل املالية.

ال�شرطة ت�ستدعي
احلاج حفيظ

كانت لت�رصيحات الالعب "�سي�سي" الأخرية
الوقع الكبري يف اجلزائر ،خا�ص ًة و�أنه �أكد على
�أن ال�سكرتري احلاج حفيظ ،هو الذي حجز جواز
�سفره وال ميتلك الأوراق ،وهو الأمر الذي جعل
الأمن يف ب�سكرة ي�ستدعي هذا الأخري لال�ستماع
�إىل �أقواله ،على اعتبار ان احتجاز جواز �سفر
�أي �شخ�صُ ،يعاقب عليه القانون ،فما بالك �إن
كان ال�شخ�ص �أجنبيا.

"�سي�سي" م�ستاء
من ت�ضييع طائرة الطلبة

ومما جعل الالعب متذمر بخ�صو�ص ق�ضية
جواز �سفره� ،أن ال�سلطات املالية كانت قد
خ�ص�صت يف وقت �سابق طائرة ،من �أجل �إجالء

طلبة مايل من اجلزائر ،يف رحلة من مطار
هواري بومدين �إىل مطار باماكو ،والتي رحل
فيها �أي�ض ًا بع�ض العبي مايل الذين ين�شطون
يف البطولة الوطنية ،على غرار "ماليك توري"
الذي يلعب مع وفاق �سطيف ،وكان الالعب
"�سي�سي" قد تنقل �إىل اجلزائر العا�صمة للرحيل
�إىل بلده ،ولكن عدم امتالكه �أوراق الهوية جعله
�ضيع الرحلة وبقي يف اجلزائر.
ُي ّ

الإدارة مطالبة
ب�إيجاد احلل غدا و�إال..

�ستكون �إدارة احتاد ب�سكرة �أمام الأمر الواقع
خالل الـ � 24ساعة املقبلة ،ففي حال اتفاقها مع
الالعب "�سي�سي" ومنحه الـ  360مليونا ،تكون
قد ج ّنبت الفريق الكثري من امل�شاكل ،خا�ص ًة
و�أن الالعبني الأجانب يف اجلزائر يف كل مرة
ُيلحقون ب�أنديتهم الكثري من اخل�سائر املالية،
و�إال ف�إنها لن تلوم �سوى نف�سها وم�ستقبل
الفريق ككل �سيكون يف خطر.

ناتوري ف
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إتحاد بلعباس

الالعبــــــون يفقــــدون الرغبــــة فـــــي العـــودة ويريــــدون حــــال
�أكد العديد من العبي احتاد بلعبا�س �أنهم فقدوا الرغبة يف العودة للمناف�سة،
بعد �أن بقوا خارجها مدة � 3أ�شهر ون�صف ،وهي فرتة طويلة جعلتهم يطالبون
بحل �سريع من الرابطة والفاف معا� ،سواء ب�إ�ستكمال املو�سم وحتديد تاريخ معني،
�أو الإعالن عن نهايته من الآن حتى يتفرغوا مل�شاكلهم ،م�ستقبلهم و�أمورهم
ال�شخ�صية.

بع�ضهم دخل يف عطلة

ورغم �أن رفقاء مرتف كانوا قد اعتمدوا على العديد من الربامج ،التمارين الفردية
يف الغابات ،ال�شواطئ واملالعب اجلوارية� ،إال �أنها �إنتهت -ح�سبهم ،-فمن غري املعقول
�أن يت�ضمن الربنامج �أزيد من  100ح�صة يقوم بها الالعب مبفرده ،وهو ما جعل
غالبيتهم يدخل يف عطلة م�ؤخرا ،ب�سبب امللل والروتني اليومي ،ناهيك عن �إدراكهم
�أن العمل هذا لن يجلب �أي �إ�ضافة لهم م�ستقبال.

ت�أثروا من كل اجلوانب ويعانون نف�سيا

وت�أثر العديد من العبي املكرة من كل اجلوانب ،خا�صة بدنيا ،حيث مل تعد
التدريبات الفردية جتدي نفعا بعد �أن طال العمل الفردي مدة غري معقولة ،ما �أ�صاب
رفقاء احلار�س زعراط بامللل ،ناهيك عن اجلانب النف�سي ب�سبب ت�أثري الوباء على
يومياتهم ،ليبقى الالعبون ينتظرون ب�شكل يومي قرار ال�سلطات ،الفاف والرابطة.

أ�ضر بهم
عدم ح�صولهم على م�ستحقاتهم � ّ

ومن بني الأمور التي جعلت الالعبني يفقدون الأمل والرغبة يف العودة للعب هي
ق�ضية الديون العالقة ،حيث مل يتلق رفقاء ليث �أموالهم منذ �أ�شهر عدة ،فغالبيتهم
ح�صلوا على � 3أ�شهر فقط ،رغم تقدمي الإدارة ل�ضمانات مل جت�سد على �أر�ض الواقع
وهو ما �أثر عليهم �أي�ضا وراح غالبيتهم يفكرون يف تغيري الأجواء والبحث عن
م�ستقبل �أف�ضل.

عودتهم للتدريبات �ستكون كارثية

ويت�ساءل كثريون عن الطريقة التي �سيعود بها رفقاء الهداف بلح�سيني للميادين
وهم الذين عانوا الأمرين مع الإدارة احلالية ،زادها �إبتعادهم عن امليادين مدة
طويلة �أفقدتهم لياقتهم وزادت من �أوزانهم و�أثرت على نف�سياتهم ،وهو ما قد
يجعلهم يعودون مب�ستوى حتت املتو�سط ح�سبهم.

الطاقم الفني يدرك �أن املهمة �صعبة الآن

وكان الطاقم الفني قد ملح يف العديد من املرات ل�صعوبة �إقناع الالعبني بالعودة
للتدريبات اجلماعية يف حال الإ�ستئناف ،خا�صة �أنهم الزالوا يدينون برواتبهم منذ
مدة ومل يتلقوا �أي �إت�صال من امل�سريين على الأقل لطم�أنتهم ،وهو ما قد يجعل عودة
�سلطاين والبقية �أمرا �صعبا.

امل�شكل يف امل�سريين ولي�س يف الربوتوكول

وح�سب بع�ض امل�صادر املقربة من العديد من الالعبني ف�إن امل�شكل ال يكمن يف تطبيق
الربوتوكول ال�صحي بل يف امل�سريين الذين مل يت�صلوا بالالعبني منذ �آخر ح�صة

تدريبية يف منت�صف �شهر مار�س� ،أي قبيل لقاء جمعية ال�شلف ،وهو الأمر الذي
�أغ�ضب الالعبني الذين كانوا ينتظرون �إلتفاتة يف �شهر رم�ضان ،عيد الفطر ،وبعده
لكن دون �أن يح�صلوا عليها.

الالعبون يطالبون ال�سلطات بحل يريحهم

وي�صر رفقاء كويف على �أن تقوم ال�سلطات ب�إنهاء اجلدل اخلا�ص بالبطولة،
حيث يريدون �أن يتم الإعالن عن قرار �إما ب�إ�ستكمال املو�سم �أو جتميده ،وهذا
حتى يرتاحوا وهم الذين باتوا يتابعون ب�شكل يومي الأحداث من دون �أي جديد
يذكر.

تاج الدين

عا�شـــــور" :ال �أظـــــــن �أن ال�سلطـــات �ست�سمــــح ب�إكمـــال املو�ســـم"
كيف هي الأحوال خ�صو�صا بعد �أن عادت بع�ض الواليات لتطبيق
احلجر؟

لقد كان متوقعا �أن تعود بع�ض الواليات لتطبيق احلجر اجلزئي،فقد �إنت�رش ب�شكل
رهيب هذا الوباء ،يف وقت كنا قد بد�أنا نتحكم فيه نوعا ما ،لكن هذا مل يدم �سوى
وقتا ق�صريا ،وبعدها مثلما ت�شاهدون �أرقامه باتت خميفة ،ولهذا �أظن �أن قرار �إعادة
تطبيق احلجر هو احلل الأن�سب يف الوقت الراهن ،لكن على املواطنني الإلتزام به .

هل ميكنك التعليق على قرار الفاف ب�إ�ستكمال املو�سم؟

هذه الأمور لي�ست من �صال حياتي� ،أبقى كباقي الالعبني �أتابع امل�ستجدات،
فكل يوم ت�سمع �أخبارا جديدة� ،أندية ترف�ض اللعب ،رابطة ت�ؤيد القرار ،والفاف تريد
الإ�ستكمال ،ونحن الالعبني نتفرج وننتظر قرار ال�سلطات التي ال �أظن �أنها �ست�سمح
ب�إ�ستكمال املو�سم يف الوقت الراهن.
لو تفتتح املالعب من جديد ب�إمكانكم التدرب جماعيا وجتهيز
�أنف�سكم� ،ألي�س كذلك؟

�أكيد فنحن مل نتوقف عن العمل رغم تعليق الن�شاط الر�سمي للبطولة منذ منت�صف
�شهر مار�س الفارط ،ولو تفتح املالعب من جديد ويتم ال�سماح بعودة التدريبات
اجلماعية ف�سنعمل كل ما يف و�سعنا مل�ساعدة الطاقم الفني من �أجل تطبيق برناجمه
التدريبي كما ينبغي ،حتى نقوى على ت�صليح النقائ�ص و�أي�ضا نتدارك ما �ضاع م ّنا

جمعية الشلف

فمن دون �شك �أ�صبحت هدفا هي الأخرى ،يكفي ال�صمود يف لقاء
العودة �ضد �أمل بو�سعادة وبهذا ن�ضمن تواجدنا يف املربع الذهبي
بعد �أن فزنا يف لقاء الذهاب بثالثية .

ب�سبب التوقف احلايل ،كون �أن النجاح يف ذلك �سي�ساعدنا على
القيام بواجباتنا عقب ا�ستئناف املناف�سة الر�سمية.

لكن بقاءكم مدة قاربت � 4أ�شهر قد تعيق عودتكم
بقوة مثلما ترغبون

هل تعتقد ب�أنكم �ستبلغون هذه الأهداف يف ظل
امل�شاكل التي يعاين منها الإحتاد؟

لي�س من ال�سهل �أن تدخل غمار املناف�سة
الر�سمية بعد توقف قارب � 4أ�شهر ،فال ميكن �أن
نخفي احلقيقة الآن العديد من الالعبني فقدوا
الأمل ،وتراخوا يف العمل ،خا�صة �أن التدريبات
الفردية مل تعد جتدي نفعا ،ويف حال العودة
فنحن بحاجة لعمل مكثف ومميز على الأقل
طيلة � 6أ�سابيع �أو �أكرث ،تفاديا للإ�صابات وحتى
ن�ضمن بع�ضا من جاهزيتنا.

نحن �سنعمل ما بو�سعنا لبلوغ هذه الأهداف امل�سطرة
والتي يتمناها حمبي املكرة ،والباقي �سيكون على
الإدارة حلل امل�شاكل ،و�إعادة النظر يف العديد من
الق�ضايا لعل �أبرزها الديون العالقة ،وهذا حتى ننهي
املو�سم يف �أف�ضل حال.
مباذا تود �أن تختتم هذا احلوار؟

يف الأخري �أمت ّنى �أن يرفع عنا الوباء يف قريب
العاجل ،لأن فرتة انت�شاره فاقت املتوقع وهنالك �رشائح
كثرية من املجتمع ت�أثّرت �سلبا من هذه املرحلة ال�صعبة،
كما ندعو اجلميع لالبتعاد قدر امل�ستطاع عن اال�ستهزاء ،بل
ينبغي احرتام الإجراءات الوقائية ،لأنه وكما يقال فالوقاية خيرّ
من العالج.

ما هي �أهدافكم يف حال �إ�ستكمال املو�سم؟

الكل يعرف �أننا نريد التواجد يف مرتبة م�رشفة
يف البطولة ،ولو �سارت الأمور مثلما نريد فقد ن�ضمن
م�شاركة خارجية ،فال تن�سى �أنه بقي �أمامنا العديد من
املواجهات وميكننا ح�صد العديد من النقاط� ،أما يف الك�أ�س

تاج الدين

الالعبون يعانون نف�سيا وخماوف من ت�ضييع الهدف
مبا �أن ن�سبة ا�ستكمال املو�سم الكروي احلايل عقب
رفع احلجر ال�صحي تبقى عالية حلد الآن ،وذلك
بناء على القرار الذي خرج به املكتب الفيديرايل
من اجتماعه املنعقد الأ�سبوع الفارط ،ف�إن ال�س�ؤال
الذي بات يطرحه الكثريون الآن هو ب�أي وجه �ستعود
جمعية ال�شلف �إىل �أجواء املناف�سة الر�سمية؟ ،بحكم
�أن التوقف احلايل كان له الكثري من ال�سلبيات
على الفريق �ش�أنه �ش�أن باقي الأندية املناف�سة له يف
حظرية الكبار ،علما ب�أن "الي�صو" مل تخ�ض �أي مباراة
ر�سمية منذ � 4أ�شهر ،كون �أن �آخر لقاء جاء يف تاريخ الـ
 7من �شهر مار�س الفارط �ضد املت�صدر �شباب بلوزداد.

فقدوا الكثري من جاهزيتهم

ورغم �أن الالعبني وا�صلوا العمل على انفراد خالل
فرتة تعليق الن�شاط الر�سمي للبطولة ،وفق برنامج
ّ
ّ
املح�ضر البدين عبد العايل
ي�سطره
العمل الذي كان
�صحري ،غري �أن ذلك ال مينع من الت�أكيد ب�أن
التدريبات الفردية ال ت�أتي بال�شيء الكثري خ�صو�صا
يف ظل طول فرتة التوقف ،وهذا ما يعني ب�أن �أ�شبال
املدرب �سمري زاوي ،فقدوا الآن الكثري من �إمكانياتهم
�سواء الفنية ،التقنية وبدرجة �أقل البدنية ،الأمر
ّ
�سي�شكل لهم عائقا كبريا جدا بعد رفع التعليق
الذي

عن الن�شاط الر�سمي ،كما لن يخدم اجلمعية �إطالقا،
وهي التي مازالت مل تبلغ بعد هدفها الرئي�سي.

الريا�ضية ق�صد ال�شروع يف التح�ضريات اجلماعية،
ناهيك على �أن املدرب �سمري زاوي ،كان قد �أكد يف
ت�صريحات لقناة خا�صة م�ؤخرا ب�أنه لي�س من ال�سهل
الآن �إقناع الالعبني بالعودة لأجواء التدريبات
وخو�ض املناف�سة الر�سمية دون �إيجاد حل مل�شكل
امل�ستحقات املالية العالقة منذ �أ�شهر.

وزيادة على ذلك ،ف�إن العبي جمعية ال�شلف ورغم
�أنهم يعرفون ب�أن البطولة �ستعود حتما �سواء بعد
�شهر� ،شهرين �أو �أكرث لأن الأمر يبقى مرتبطا �أ�سا�سا
بالتخ ّل�ص من الوباء ،لكنهم حاليا ي�ؤكدون ب�أن ال
جمال للحديث �إطالقا عن كرة القدم ،ب�سبب الو�ضع
متر به البالد ،عقب عودة ارتفاع
ال�صحي املقلق الذي ّ
الإ�صابات بفريو�س "كورونا" يف هذه الفرتة بالذات
حيث يتم ت�سجيل �أرقاما قيا�سية يف كل يوم� ،إذ يرون
ب�أنه من املعقول التفكري يف املناف�سة الر�سمية ،يف
حني �أن هناك �أ�شخا�صا ورمبا حتى عائالت يعانون
أمرين.
ال ّ

تخ ّوفات من توا�صل
رّ
التعثات
م�سل�سل

يرون �أن ال جمال
للحديث عن اال�ستئناف الآن

و�ضعيتهم النف�سية غري مريحة

وتبقى احلالة املعنوية ملعظم العبي جمعية ال�شلف
غري مريحة الآن ،كيف ال وهم الذين �سئموا الرتقب
مرة �إعادة افتتاح املالعب وحتى املن�ش�آت
يف كل ّ

وباملوازاة مع كل ما ذكر ،فيخ�شى ال�شارع الريا�ضي
ال�شلفي �أن يت� ّأثر م�ستوى الفريق �سلبا عقب �إعطاء
ال�ضوء الأخ�ضر ال�ستكمال املباريات املتبقية من عمر
هذا املو�سم ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يت�س ّبب يف توا�صل
ت�سجيل النتائج ال�سلبية ،وبالتايل قد ّ
يعقد كثريا من
م�أمورية "الي�صو" على م�ستوى �سلم الرتتيب ،رغم
�أنها تبعد حاليا بـ  6نقاط عن منطقة اخلطر ،زيادة
على امتالكها مباراة ناق�صة �ضد اجلار احتاد بلعبا�س،
وللإ�شارة ف�إن "الي�صو" كانت قد �صامت عن تذوق
حالوة االنت�صارات يف �آخر  3مباريات ر�سمية خا�ضتها
من عمر البطولة.

ب�.سيف الدين

يتقــرر ا�ستكمــال املو�ســم"
طاهـــر" :ال بـــد �أن نكــون فــي امل�ستــوى لـــو
ّ

كيف تع ّلق على قرار ا�ستكمال املو�سم عقب رفع احلجر ال�صحي؟

ال ميكنني قول ال�شيء الكثري بخ�صو�ص هذا القرار ،لأن املكتب الفيدرايل ب�شكل
خا�ص والقائمني على �ش�ؤون كرة القدم ب�شكل عام هم �أدرى مبا يجب فعله يف
املتوج
هذه الفرتة ،ف�إن ر�أوا ب�أنه ينبغي ا�ستكمال البطولة ،بغية الف�صل يف هوية ّ
وكذا ممثلي اجلزائر خارجيا� ،إ�ضافة �إىل ال�صاعدين والنازلني من الأق�سام الأخرى،
تقبل الأمر والعودة ب�أكرث قوة ،لكن يف حالة ما �إذا مت الرتاجع عن هذا القرار
فعلينا ّ
فلن نعار�ض كذلك.
هل كنت تتم ّنى �إنهاء املو�سم قبل �أوانه؟

حتى و�إن كانت فرتة التوقف خالفت كل التوقعات� ،إال �أننا نبقى نرت ّقب العودة
�إىل امليادين يف �أي حلظة ،بدليل �أننا نوا�صل العمل على انفراد يف هذه الفرتة ،بغية
احلفاظ على لياقتي البدنية ،وذلك حتى نكون جاهزين لال�ستئناف.

�أنتم كالعبني هل ترون ب�أنه من ال�سهل العودة بعد توقف طويل؟

الكل يتفق على �أن العودة بعد توقف قارب الآن � 4أ�شهر لن تكون يف املتناول،
بل بالعك�س فامل�أمورية �ستكون �صعبة للغاية ،خ�صو�صا و�أننا كنا قد ابتعدنا عن
التدريبات اجلماعية كذلك ولي�س عن املناف�سة الر�سمية فقط ،لكن ومن جانب �آخر
مي�س فريقنا �أو بطولتنا املحلية فقط ،و�إمنا حدث يف العامل
ف�إن هذا التوقف مل ّ
نتقبل الأمر ون�سعى للعمل بكل جدية خالل فرتة التح�ضريات
ب�أ�رسه ،وهذا يجعلنا ّ

التي ت�سبق عودة املناف�سة ،لكي نقوى على القيام بواجباتنا كما ينبغي داخل
�أر�ضية امليدان.

ما قد ي�شفع لنا بتح�صيل �أكرب قدر ممكن من النقاط ،لعلها تكون كفيلة ب�إنهاء
امل�رشفة.
املو�سم �ضمن �إحدى املراتب
ّ

اطلعنا على �أن ر�ؤ�ساء الفرق كانوا قد �أكدوا على ا�ستحالة احرتام "الربوتوكول"
ال�صحي ب�سبب غياب الإمكانيات املادية الكافية ،ولكن هذا الأمر يرجع للقائمني
على �ش�ؤون كرة القدم الذين �إن ر�أوا ب�أنه ميكن العودة لأجواء املناف�سة دون تعري�ض
�سالمة الآخرين �إىل اخلطر ،فال بد من االمتثال لأي قرار وفقط.

ميكن القول ب�أنه من ال�سابق لأوانه احلديث عن هذا الأمر ،لأنه وبكل ب�ساطة
فنحن ال نعرف حتى موعد ا�ستئناف املو�سم الكروي احلايل ،كما �أنه ال ينبغي حرق
املراحل ،و�إمنا علينا ال�سعي لقيادة الفريق �أوال نحو بلوغ الهدف امل�سطّ ر ،وبعدها
�سنوجه تفكرينا للم�ستقبل ،ولو �أنه ال ينبغي �أن نقلق كثريا من هذه الناحية ،لأن
ّ
امل�س�ؤولني يف كرة القدم قد يجدون حلوال من �ش�أنها م�ساعدة الأندية يف هذا الظرف
اال�ستثنائي.

تخوف من �إمكانية عدم احرتام "الربوتوكول" ال�صحي ،كيف
هناك
ّ
ترى هذه النقطة بالذات؟

لكن اال�ستئناف حاليا يبقى غري ممكن� ،ألي�س كذلك؟

بطبيعة احلال ،فاال�ستئناف لن يح�صل يف هذا الظرف بالذات لعدة �أ�سباب
�أبرزها �أن احلجر ال�صحي مازال مل يتم رفعه بعد ،كما �أن الو�ضع ال�صحي يبقى
مقلقا �أكرث من ال�سابق ،بالنظر �إىل االرتفاع الرهيب يف عدد الإ�صابات ،زيادة على
االرتفاع الكبري يف درجة احلرارة بعدة مناطق من الوطن ،وهذه كلها عوامل �ستدفع
بعدم ا�ستعجال العودة ،حتى يتم االبتعاد ب�شكل نهائي عن املفاج�آت غري ال�سارة.

يف حالة العودة ،ماهي الأهداف التي �ستتناف�سون عليها؟

نحن �سنعمل على الظهور ب�أح�سن وجه ممكن ،من �أجل حتقيق �أف�ضل النتائج
�سواء ملّا نلعب مبيداننا �أو حتى خارج الديار ،لكي ننجح يف �ضمان البقاء خالل
�أقرب فر�صة ممكنة ،لأن ذلك �سي�سمح لنا بت�سيري املباريات الأخرية ب�أريحية ،وهو

بعد ذلك قد ال مينح لكم وقتا كافيا للتح�ضري كما يجب للمو�سم
اجلديد� ،أل�ستم قلقني من هذه الناحية؟

هل من ر�سالة �أخرية؟

يف الأخري ال ي�سعني �إال �أن �أعبرّ عن قلقي جراء االنت�شار املتزايد لفريو�س
"كورونا" ،حيث نطلب من اجلميع �أن يتحلّوا بالوعي ال�شديد ،واالبتعاد قدر
امل�ستطاع عن اال�ستهزاء ،لأن الو�ضع �أ�صبح مقلقا ب�شكل كبري حقا ،كما نتم ّنى �أن
يرفع عنا الوباء يف �أقرب فر�صة ممكنة ،حتى ن�سرتجع حياتنا الطبيعية ،و�أي�ضا يتم
�إعادة افتتاح املالعب وغريها من املرافق الأخرى.
ب�.س.

يتجه الدويل اال�سباين خافيري مارتينيز ملغادرة بايرين
ميونيخ بعد نهاية رابطة �أبطال �أوروبا لتكون وجهته
القادمة ما بني العودة �إىل �إ�سبانيا �أو خو�ض جتربة يف
الدوري الأمريكي.
اقرتب نادي �سبورتينغ ل�شبونة الربتغايل من التعاقد مع
املدافع الدويل املغربي زهري ف�ضال قادما من ريال بيتي�س
الإ�سباين.
رد �سكان مدينة فلورن�سا بقوة على الفرن�سي فرانك ريبريي
الذي انتقد الأمن هناك عقب �سرقة منزله ورف�ض ال�سكان ت�شبيه مدينتهم بـ
ميديلني الكولومبية� ،أين قتل الدويل الكولومبي ال�سابق �أندري�س �إي�سكوبار.
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�إدارة الإنتري
تفكر يف �إقالة كونتي

كلوب يعرتف ب�أف�ضلية غوارديوال
ويعتربه �أح�سن مدربي جيله

(يا�سر وار�ست)

ناميار وخطة الهروب
من �سجن الأمراء

بقاء ناميار مع باري�س �سان جرمان مل
يكن يوما �أمرا م�ؤكدا منذ �أول مو�سم
التحق فيه النجم الربازيلي بالنادي
الباري�سي �صيف  ،2017ففي كل فرتة
انتقاالت �صيفية كانت �أم �شتوية �إال
ويعود احلديث عن �إمكانية عودة
الربازيلي �إىل فريقه ال�سابق بر�شلونة.
"ناي" الذي �صرب مو�سما �آخر يف باري�س
وهو الذي كان قاب قو�سني �أو �أدنى
من العودة �إىل البار�صا يف �آخر �أيام
املريكاتو ال�صيفي املا�ضي ،باعرتاف من
ليوناردو املدير الريا�ضي لـ البيا�سجي
الذي �أكد حينها �أن عر�ض الكتاالن مل
يكن كافيا من الناحية املالية ،ال يريد
الت�ضحية بالبقاء ل�سنة �إ�ضافية يف
فريق يبدو وك�أنه مل يعد يتحمل البقاء
فيه ...فريق جعله يفقد حتى روح،
رغبة ومتعة مداعبة امل�ستديرة.
رغم العالقة غري امل�ستقرة واملتدهورة
�أحيانا بني ناميار وم�س�ؤويل نادي
بر�شلونة� ،إىل درجة ف�صلت املحاكم
بينهما فيما �أ�سماه الربازيلي بق�ضية املنح
العالقة� ،إال �أنها مل متنع الالعب من
التفكري يف العودة فيما مل حتجب عنهم
يوما ر�ؤية حلم عنوانه "عودة ناميار".
ال�ساعات القليلة املا�ضية �شهدت �صدور
تقارير من و�سائل �إعالم �إ�سبانية
موثوقة ت�ؤكد ح�صول اتفاق بني الدويل
الربازيلي و�إدارة باري�س �سان جرمان
ي�سمح له بالعودة �إىل �صفوف النادي
الكتالوين يف حال و�صول عر�ض من
�إدارة بارتوميو بقيمة  170مليون �أورو،
اتفاق يفتح �أبواب الرحيل �أمام ناميار
لكنه ال ي�ضمن له �إىل حد الآن ج�سر
العبور ،فـ بر�شلونة على الأقل يف الوقت
الراهن ال ميلك القدرة على ا�ستثمار
قيمة مماثلة ب�سبب الأزمة املالية.
رغم املكانة التي خ�ص�صت له منذ
التحاقه بالفريق الباري�سي ،ورغم
الراتب ال�ضخم واملنح املتعددة التي
�أنع�شت ر�صيده بانتظام ،وكذلك
املعاملة اخلا�صة التي حظي بها� ،إال �أن
مواقف ناميار منذ التحاقه بـ باري�س
�سان جرمان وردود �أفعاله ،جعلته
ي�صور حديقة الأمراء وك�أنها �سجن
للأمراء.

ُتو�ضح ال�صورة امل�سربة �أم�س تفا�صيل
القمي�ص اجلديد لنادي مان�ش�سرت �سيتي
الإجنليزي الذي �سيتم عر�ضه يف قادم
الأيام ب�شكل ر�سمي ،ون�شرت عدة مواقع
ال�صورة التي ُتظهر القمي�صني :الأ�سا�سي
بالأزرق واالحتياطي بالأ�سود مع وجود
الكثري من االختالفات مقارنة بالقمي�ص
الذي يرتديه رفقاء الدويل اجلزائري
ريا�ض حمرز حاليا.

اعرتف الأملاين
يورغن كلوب
مدرب مان�ش�سرت
�سيتي مرة
�أخرى ب�أن زميله
الإ�سباين بيب
غوارديوال مدرب
مان�ش�سرت �سيتي
هو �أف�ضل مدرب
حاليا يف عامل
كرة القدم ،م�ؤكدا
ب�أنه ال يجد �أي
حرج يف قول ذلك،
ت�صريحات �سبقتها
�أخرى قبل فرتة
جاءت بنف�س
ال�سياق ،و�أكد من
خاللها الأملاين �أن
"بيب" هو الأف�ضل
من اجلميع ،وذلك
بالنظر �إىل الألقاب التي ٌتوج بها مع الأندية املختلفة �سواء يف �إ�سبانيا� ،أملانيا و�إجنلرتا
و�أي�ضا لطريقة لعبه و�أ�سلوبه الفريد من نوعه.

كلوب" :لي�س لدي �أي م�شكل
يف قول �إن بيب هو الأف�ضل يف العامل"

قال املدرب الأملاين يف ت�صريحات �أدىل بها لإذاعة "بي .بي� .سي � "5أم�س" :لي�س لدي
�أدنى م�شكلة يف قول �إنه �أف�ضل مدرب يف جيلنا احلايل ،الأمر ال يُ�شكل لدي �أي حرج
كما �أنه ال ي�ؤثر �أي�ضا على ثقتي بعملي ونف�سي� ،أنا �أحرتم عمله كثريا لطاملا كان �أقوى،
حينما �أواجهه دائما ما �ألقى الكثري من ال�صعوبات �سواء يف �إجنلرتا �أو حتى حينما كنت
�أدرب يف �أملانيا" ،واعرتف كلوب باملقابل ب�أن عالقته جيدة مع غوارديوال ومل ي�سبق لهما
�أن اختالفا �أو �أثارا اجلدل على عك�س بقية املدربني.

احتفل نادي باير ليفركوزن الأملاين عرب
ح�سابه يف "تويرت" بعيد ميالد جنمه
ال�صاعد الدويل الفرن�سي مو�سى ديابي،
خريج مدر�سة باري�س �سان جرمان �أكمل
�أم�س عامه  ،19وهو الذي يعد مب�ستقبل
كبري جدا على امل�ستوى الهجومي.

�أوهارا" :حينما �أ�شاهد
توتنهام مورينيو �أفكر
يف تغيري القناة"

انتقد الدويل الإجنليزي والعب
توتنهام ال�سابق جيمي �أوهارا �أ�سلوب
لعب املدرب جوزي مورينيو ،م�ؤكدا
غي كثريا �شكل "ال�سبريز"
�أنه رّ
الذي �أ�صبح �أقل �إقناعا بكثري من
فرتة املدرب ال�سابق الأرجنتيني
ماوري�سيو بوكيتينو� ،أوهارا قال يف
ت�صريحات لإذاعة "تالك �سبور":
"مل يُعد يل �أي حما�س لأ�شاهد
املباريات ،مورينيو �أفقد توتنهام
متعة كرة القدم ،الفريق كان �أح�سن مع بوكيتينو ،كان يلعب كرة قدم ممتعة ،يف
البداية قلنا �إن مورينيو و�صل مع عديد الإ�صابات والغيابات الآن بعد اال�ستئناف ال
توجد �أعذار ،حينما �أ�شاهد توتنهام مع مورينو �أفكر يف تغيري القناة".

كرث احلديث يف ال�ساعات
املا�ضية عن م�ستقبل املدرب
�أنطونيو كونتي بعد �سل�سلة
النتائج ال�سلبية التي حققها
فريقه الإنتري م�ؤخرا� ،آخرها
اخل�سارة �أمام بولونيا والتي
جعلته يبتعد نهائيا عن �سباق
اللقب الذي بات منح�صرا بني
جوفنتو�س والزيو ،ورغم �أن
بع�ض التقارير �أ�شارت �إىل �إمكانية
تفكري �إدارة النرياتزوري يف
�إقالة املدرب كونتي خا�صة بعد
�أن وفرت له كل الظروف املواتية
للنجاح ،ال�سيما فيما يتعلق بالزاد الب�شري� ،إال �أن القائمني على �ش�ؤون النرياتزوري غري
مهتمني بفكرة �إجراء تغيري على م�ستوى العار�ضة الفنية �إطالقا ،وال يزالون ي�ؤمنون
بقدرة كونتي على قيادة الفريق لتحقيق الألقاب يف املوا�سم املقبلة.

""اليويفا" حتدد موعد
ح�سم مو�ضوع �أماكن
لعب مباريات ثمن النهائي

ك�شفت تقارير �إعالمية �إ�سبانية �أن
االحتاد الأوروبي لكرة القدم حدد
موعد ح�سم مو�ضوع املالعب التي
�ستحت�ضن ما تبقى من مباريات �إياب
ثمن نهائي رابطة �أبطال �أوروبا ،فبعد �أن قرر يف وقت �سابق لعب جميع املباريات
بداية من دور ربع النهائي يف العا�صمة الربتغالية ل�شبونة ،ف�إنه �أبقى يف املقابل
الباب مفتوحا فيما يتعلق ب�أماكن لعب ما تبقى من مباريات �إياب ثمن النهائي،
وهي بايرن ميونيخ – ت�شيل�سي ،بر�شلونة – نابويل ،مان�ش�سرت �سيتي – ريال مدريد
وجوفنتو�س ليون� ،إذ من املتوقع �أن تعلن اليويفا قرارها النهائي بخ�صو�ص هذا
املو�ضوع هذا اخلمي�س يف وقت تطالب فيه الأندية امل�ستقبلة فيما تبقى من لقاءات
ثمن النهائي اللعب على �أر�ضها بعدما لعبت الذهاب يف �أر�ض مناف�سيها.

ن�شر الدويل الإيطايل املثري للجدل ماريو
بالوتيلي �صورة ُتظهر ق�صة �شعره اجلديدة ،حيث
مل يخرج عن عاداته الغربية بق�صة �شعر �أثارت
�ضجة بني حمبيه عرب املوقع ،بالوتيلي ج�سد من
خالل الق�صة �أ�صوله الإفريقية.

ا�صطدام طائرتني �سياحيتني يف الواليات املتحدة
ا�صطدمت طائرتان
�سياحيتان ببع�ضهما
البع�ض فوق مدينة
�أيداهو الأمريكية وفقا
ملا �أكدته تقارير �إعالمية
�أمريكية ،والتي �أ�شارت
�إىل �أن الطائرتني وعقب
ا�صطدامهما يف اجلو
حتطمتا و�سقطتا يف
بحرية مليئة بالزوار
ممن يختارونها وجهة
لل�سباحة يف هذا الف�صل،
لكن من دون �أن يخلف
احلادث خ�سائر ب�رشية
بينهم ،ليقت�رص عدد
ال�ضحايا على ثمانية
ممن كانوا يف الطائرتني من ركاب و�أفراد الطاقمني ،وح�سب �رشطة مقاطعة كوتيناي ف�إنه مت �إىل حد الآن
انت�شال ثالث جثث فيما يجري البحث عن انت�شال بقية اجلثث لكن من دون ت�أكيد مقتل الأ�شخا�ص اخلم�سة
الآخرين ب�صفة ر�سمية.

الدوري الإجنليزي

 18:00نيوكا�سل ـ مان�ش�سرت �سيتي
 20:15برايتون – ليفربول

الدوري الإ�سباين

 21:00بر�شلونة – �إ�سبانيول

الدوري الإيطايل
 18:30جنوه  -نابويل
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اجلولة  35من الدوري الإ�سباين

بر�شلونة يكت�سح تاريخ اللقاءات �أمام االبن العاق

البار�صا ب�أمل �ضئيل و�إ�سبانيول نحو الدرجة الثانية
يحت�ضن ملعب "كامب نو"
�سهرة اليوم داربي كتالونيا
بنكهة خمتلفة عن التي كانت
متيزه يف ال�سنوات املا�ضية،
فـ بر�شلونة يبقى مطالبا
بالفوز على �أمل تعرث ريال
مدريد ،حيث يحتل املرتبة
الثانية بر�صيد  73نقطة
خلف "املرينغي" بـ  4نقاط،
�أما �إ�سبانيول فيحتل املرتبة
الأخرية بر�صيد  24نقطة ،ما
يعني �أنه ودع دوري الدرجة
الأوىل منطقيا و�سيودعها
ح�سابيا يف وقت قريب جدا،
ومبا �أن املباراة لن تلعب
باجلمهور ف�إنها �ستفتقد
احلما�س املعروف ،ولو �أن
"البالوغرانا" �سيحاول ت�أكيد
نتيجته الأخرية يف ملعب
فياريال و�سيعمل على �إخماد
امل�شاكل احلا�صلة يف بيته حتى
�إن �ضاع لقب الدوري ،وذلك
للعودة �إىل مناف�سة دوري
الأبطال بنف�سية جيدة.

التقى بر�شلونة و�إ�سبانيول تاريخيا يف  208مواجهات ،ما ي�ؤكد �أن اللقاء بني الطرفني
تقليدي وعريق حتى �إن كانت املناف�سة غري قوية على الإطالق مقارنة بلقاءات داربي
�أخرى كـ داربي ميالنو ،فـ «البالوغرانا» يتفوق ب�شكل كبري عن جاره بـ  120انت�صارا يف كل
امل�سابقات مقابل  44لالبن العاق� ،أما يف الدوري الإ�سباين ،فاز بر�شلونة بـ  99لقاء مقابل  34لـ
�إ�سبانيول ،وعلى ملعب «البالوغرانا» لعب الطرفان  85مباراة يف الليغا ،فازت البار�صا بـ 67
لقاء مقابل  9فقط لالبن العاق و 9تعادالت �أخرى ،ما ي�شري �إىل اكت�ساح بر�شلوين لـ �إ�سبانيول
تاريخيا.

�إ�سبانيول يحتفظ ب�أثقل فوز و� 0 - 5أكرث
نتيجة ثقيلة تكررت

املثري يف الأمر� ،أن نادي� إ�سبانيول يحتفظ لنف�سه ب�أثقل نتيجة يف تاريخ املواجهات رغم
تفوق البار�صا يف عدد االنت�صارات ،حيث فاز بنتيجة  6-0يف مباراة �ضمن ليغا مو�سم 1950
 � ،1951أما �أثقل نتيجة لالبن العاق يف ملعب البار�صا فحدثت مو�سم  1954 - 1953بنتيجة ،4-1ومن جانب �آخر ،متلك البار�صا عدة انت�صارات بنتيجة � ،5-0إذ تعترب هذه النتيجة
�أكرث نتيجة ثقيلة تكررت يف الداربي ،وحتديدا يف  7منا�سبات كاملة ،كانت الأوىل مو�سم
� 1934 - 1933أما الأخرية ففي مو�سم .2018 - 2017

التشكيلتان
المحتملتان:

غريزمان ي�شعر بدعم
كبري من مي�سي و�سواريز

�أكدت �صحيفة "موندو ديبورتيفو" �أن �أنطوان غريزمان ي�شعر بدعم كبري من ركائز بر�شلونة
وخا�صة ليونيل مي�سي ولوي�س �سواريز ،عك�س ما حاول العديد من الإعالميني ترويجه
وخا�صة يف فرن�سا ،عن كون مواطنهم حما�صرا يف غرف املالب�س ومهم�شا وال ميلك عالقة جيدة
مع مي�سي يف امللعب ،وذكرت ال�صحيفة الكتالونية �أن "غريزو" تلقى دعما كبريا جدا يف الفرتة
الأخرية من جميع زمالئه ،ال�سيما من رفيقيه يف الهجوم ،حيث قدما له الكثري من الن�صائح
وحاوال م�ساعدته للخروج من �أزمته ،وهو ما حدث فعال يف مباراة فياريال.

منتظر �أ�سا�سيا ويريد الهدف العا�شر يف "الليغا"

ح�سب �أغلب امل�صادر ال�صحفية الإ�سبانية ،ف�إن غريزمان منتظر �أ�سا�سيا يف مواجهة الداربي �أمام
�إ�سبانيول ،حيث يريد ت�أكيد م�ستواه يف املباراة املا�ضية و�إن فعل ذلك ،ف�إنه �سيب�صم دون �شك
على نهاية فرتته ال�صعبة التي الزمته طويال يف الدوري ،فقبل هدف فياريال كان قد �سجل
هدفا وحيدا فقط يف  15مباراة وكان ذلك �أمام خيتايف يف اجلولة  ،25كما
�أنه مل يقدم �أي متريرة حا�سمة منذ اجلولة � 16أمام مايوركا يف
مباراة ت�ألق فيها ب�شكل الفت ،حيث �سجل هدفا وقدم متريرة
حا�سمة ،للإ�شارة ف�إن غريزمان ميلك � 9أهداف يف الليغا و15
هدفا يف كل امل�سابقات مع البار�صا هذا املو�سم.

طالب مقربيه بعدم مهاجمة �أي �شخ�ص
يف مواقع التوا�صل

ذكرت الأخبار �أن غريزمان حتدث مع والده� ،شقيقه ومقربيه
وطالبهم بعدم مهاجمة �أي �شخ�ص على مواقع التوا�صل ،حيث
كان الثنائي املذكور قد هاجم املدرب كيكي �سيتيان بعد نهاية
لقاء �أتلتيكو مدريد ،وذلك لأن الالعب الفرن�سي دخل يف
الدقيقة الت�سعني ومل ي�شارك �إال لدقيقتني ،وبعد
تلك املواجهة حدثت �ضجة كبرية دفعت �سيتيان
لالجتماع بالالعب والت�أكيد له على
�أنه عن�صر مهم جدا و�أنه
يحتاج للثقة والت�أكيد
عندما يلعب ،ويبدو
�أن ذات االجتماع
قد �أثمر ب�شكل
�سريع ،بدليل
العب
�أن
" ا لر و خي
بال نكو �س "
ال�سابق قدم مباراة
كبرية �أمام فياريال
على ملعب "ال
�سرياميك".

بر�شلونة :تري �شتيغن ،روبريتو ،بيكي،
لونغلي� ،ألبا ،بو�سكيت�س ،راكيتيت�ش،
فيدال ،مي�سي ،غريزمان� ،سواريز.
�إ�سبانيول :دييغو لوبيز ،غوميز،
�إي�سبينوزا ،كابريرا ،فيال� ،إميباربا،
دافيد لوبيز ،روكا ،ميليندو،
دي توما�س ،وو يل.

رغم عودته �إىل التدريبات� ،إال �أن فرينكي دي يونغ العب و�سط
بر�شلونة لن يكون حا�ضرا يف مباراة �إ�سبانيول ،حيث �سيت�أجل
ظهوره مرة �أخرى �إىل اجلولة املقبلة ،وبجانب الهولندي ،عرفت
قائمة البار�صا املعنية بـ الداربي غياب املدافع �صامويل �أومتيتي
الذي تعر�ض م�ؤخرا لإ�صابة ،كما �شهدت غياب الظهري جونيور
فريبو ب�سبب تعر�ضه هو الآخر لإ�صابة على م�ستوى الورك
الأمين والتي �أعلن عنها النادي �أم�س م�ؤكدا �أن عودته تعتمد
على مدى تعافيه.

"تحدثت مع ميسي السبت الماضي ولن يرحل"
"سيتيان سيستمر واآلن نستهدف دوري األبطال"
�أجرى جوزيب ماريا بارتوميو
رئي�س بر�شلونة حوارا �صحفيا
مع "راديو كتالونيا  ،"1وحتدث
عن العديد من املوا�ضيع املهمة
خا�صة ما يتعلق باالنتخابات
و�سيتيان ،و�أي�ضا م�ستقبل مي�سي
وعودة ناميار.

�سيتيان" :عامل
الكرة كال�سريك
ومل �أ�شعر قط ب�إمكانية
رحيلي"

هل فكرت يف اال�ستقالة
يف خ�ضم هذه امل�شاكل؟

ن�شط كيكي �سيتيان مدرب بر�شلونة م�ؤمترا �صحفيا حتدث
فيه عن العديد من املوا�ضيع اجلديدة و�أي�ضا تلك التي
حتدث عنها يف م�ؤمترات �سابقة ،حيث يلعب الفريق كل � 3أيام
تقريبا ،وبذلك تتكرر الأ�سئلة على املدرب ب�صيغ خمتلفة يف
م�ؤمتراته ال�صحفية ،وحول ت�صريحات بارتوميو التي قال
فيها �إن �سيتيان �سيبقى ،علق املدرب قائال" :مل �أ�شعر بغري
ذلك ،لقد خربت ال�سريك املحيط بعامل كرة القدم وتعلمت
الكثري منه طيلة �سنوات� ،أنا �أقوم بعملي فقط ومن اجليد �أن
امل�س�ؤولني يف النادي �سعداء بالعمل الذي نقوم به".

مل �أفكر �أبدا يف اال�ستقالة ،بل
على العك�س ،حان الوقت للعمل
بجد.

جرت حتقيقات م�ؤخرا
يف مكاتبكم ،هل توجد
ق�ضية ف�ساد؟

ال يوجد �أي ف�ساد �أو ق�ضية
للت�شهري بالالعبني ،ثبت �أن الأمر
لي�س �صحيحا.

"ا�ستخدام  VARيفاجئنا ويجب
توحيد قرارات احلكام"

عاد �سيتيان للحديث عن تقنية الفيديو امل�ساعد VAR
واجلدل القائم حول ا�ستخدامها مل�ساعدة ريال مدريد ،فقال:
"بع�ض القرارات املتخذة تفاجئنا ،يف نف�س اللقطات تقريبا،
�أحيانا يتم احت�سابها كخط�أ و�أحيانا �أخرى ال ،البد من توحيد
القرارات لدى كل احلكام" ،و�أ�ضاف حول احلالة النف�سية
للفريق" :نحن �سعداء للغاية ،النتائج �شيء وامل�شاعر �شيء
�آخر ،الفوز الذي حققناه �أمام فياريال غطى على العديد
من املباريات ال�سيئة الأخرى ،علينا �أن نحافظ على الأ�شياء
اجليدة التي قمنا بها ونتخل�ص من �أخطائنا".

"التتويج باللقب �صعب لكننا ال نريد
اال�ست�سالم"

حتدث مدرب ريال بيتي�س ال�سابق عن العبه �آرثر ميلو
و�سبب ا�ستبعاده يف الآونة الأخرية مقارنة بـ بيانيت�ش
الذي يلعب با�ستمرار مع جوفنتو�س ،فقال" :هما لي�سا يف
نف�س الو�ضع� ،آرثر يتدرب مع الفريق و�أظهر رغبته يف
�إكمال املناف�سة ،م�شاركته تعتمد على اجلانب التكتيكي
للمباراة" ،و�أ�ضاف�" :إنه العب حري�ص جدا ويحاول بذل
ق�صارى جهده ،دخوله يف الت�شكيلة الأ�سا�سية �أم ال يعتمد
على العديد من العوامل" ،و�أ�ضاف حول �أن�سو فاتي� " :إنه
يتح�سن ونحن �سعداء جدا بامل�ستوى الذي �أظهره� ،أن�سو يبلي
بالء ح�سنا وتطوره رائع ،لكن ال تزال �أمامه حياة كاملة،
من امل�ستح�سن �أن تكون قراراته مدرو�سة ب�شكل جيد"،
وحول الليغا وم�صري الفريق فيها هذا املو�سم،
قال" :علينا موا�صلة العمل �إىل �آخر جولة،
�صحيح �أن التتويج �صعب لكننا ال نريد
اال�ست�سالم".

"لن نكون �سببا يف هبوط
�إ�سبانيول �إن فزنا"

دي يونغ� ،أومتيتي وفريبو
غري معنيني باللقاء

بارتوميو�" :صفقة ناميار غري
حمتملة ب�سبب الو�ضع املايل"

حتدث �سيتيان عن مباراة �إ�سبانيول،
وما �إن كان الفوز لت�أكيد هبوط
�إ�سبانيول يحفزهم؟ ،ف�أجاب�" :إذا فزنا
لن نكون ال�سبب يف هبوط �إ�سبانيول،
هم يف هذا الو�ضع ب�سبب عملهم طيلة
املو�سم" ،و�أ�ضاف�" :أريد �أن يلعب
الالعبون بحرية ،حتى لو خ�سروا املباراة
فلن يحدث �شيء" ،وعن دي يونغ وحالته
ال�صحية قال" :حالته تتح�سن ،لقد �شارك
يف التدريبات الأخرية والفكرة العامة
هي �أنه �سين�ضم �إلينا قريبا ،دعونا نرى
ما �إذا كان �سيتعافى كليا قبل مباراة بلد
الوليد �أم ال" ،وعن فيدال وم�ستقبله �أتبع
بقوله�" :أعتقد �أن فيدال ميلك عقدا
�ساري املفعول ،نعم� ،أنا �أريد بقاءه ،هو
�ضمن خططي وعليك �س�ؤاله �أي�ضا عن
م�ستقبله ،هذا الالعب هو م�صدر
احلما�س وااللتزام� ،إنه م�ستعد دائما
للعمل ونحن حمظوظون بوجوده".

ماذا عن احل�سابات التي
ن�شرت تلك الأمور؟

ال �أعرف �إن
هناك �أ�شخا�ص يف
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بالت�شهري �ضد النادي،
هناك عمل لنقوم به.

تعليمات بالت�شهري؟

كان
�رشكة
قاموا
ال يزال

هل هناك من تلقى

ال �أحد تلقى تعليمات ،التقرير يقول ذلك والالعبون يعرفون ذلك �أي�ضا.

هل �سيعود ناميار؟

عملية ناميار غري حمتملة لأن جميع �أندية �أوروبيا يف و�ضع �صعب ماليا.

ملاذا رفعتم دعوى �ضد رو�سود؟

مل ي�ضع �أحد يده يف �صندوق النادي ولذلك قمنا برفع الدعوى.

ما �سبب التغيريات يف جمل�س الإدارة؟

كان من ال�رضوري القيام بذلك ،كان علي �أن �أكون �شجاعا ،ظننت �أنني �أحيط نف�سي
بفريق ميكنني من العمل بهدوء.

ماذا عن مو�ضوع تقنية الفيديو؟

�أنا والنادي ن�ؤيد ا�ستخدام  VARوب�شدة ،لكنه �أ�صبح غري عادل بعد التوقف.

هل �أنت نادم على �إقالة فالفريدي؟

ل�ست نادما على ذلك ،كانت هناك حاجة للتغيري و�سيتيان جلب �أفكارا جديدة.

هل �سيقال �سيتيان فعال؟

�سيتيان �سوف ي�ستمر.

ما ر�أيك يف م�ستوى الفريق م�ؤخرا؟

�أنا �سعيد بتطور الفريق رغم التعرثات التي ح�صلت ،ر�أيت �صورة جيدة عن بر�شلونة يف
�آخر مباراتني و�آمل �أن ن�ستمر على هذا النحو.
يبدو �أنكم تتجهون خل�سارة "الليغا"؟

�إذا خ�رسنا الدوري فال يزال هناك دوري الأبطال.

ما تعليقك على هبوط �إ�سبانيول �إىل الدرجة الثانية؟

�أرغب دائما يف ر�ؤية الفرق الكتالونية بالدرجة الأوىل� ،أريد ر�ؤية جريونا هنا �أي�ضا.

هل �ستلعبون مباراة نابويل يف "كامب نو"؟

نحن نقاتل من �أجل ذلك ،نحن يف حمادثات مع االحتاد الأوروبي بخ�صو�ص هذا
الأمر.

ما تعليقك على مو�ضوع مي�سي وتعليقه املفاو�ضات؟

�أنا مقتنع ب�أن مي�سي �سي�ستمر معنا يف بر�شلونة ،لقد قال �إنه �سيعتزل هنا و�أنا مت�أكد
من �أنه �سيفعل ذلك.

هل �سي�ستمر طويال؟

مي�سي �سيلعب بعد رحيلي لأنه �سيبقى هنا ل�سنوات.

ولكن ماذا عن ال�شائعات التي تقول ب�إمكانية رحيله؟

هذه ال�شائعات دائما ت�أتي من �إذاعة واحدة ،لدينا التزام بتجديد عقد الأف�ضل يف
التاريخ.

لن تر�شح نف�سك؟

ال �أ�ستطيع �أن �أر�شح نف�سي لالنتخابات القادمة لأن القوانني متنعني.

متى كانت �آخر مرة حتدثت فيها مع مي�سي؟

�آخر مرة حتدثت فيها مع مي�سي كانت ال�سبت املا�ضي� ،أحتدث مع الالعبني وخا�صة
القدامى لأننا يجب �أن نناق�ش العديد من امل�شكالت.

ما الذي تقوله لهم؟

�أطلب منهم القتال و�أال ي�ست�سلموا.

عن "راديو كتالونيا"
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الصفقة غير مؤكدة ألسباب مالية وكروية

بتأكيد من رئيس الرابطة تيباس

زيدان ي�صر على بوغبا
ويريد بدء املفاو�ضات

ا�ستئناف "الليغا" جنب خ�سائر
تزيد عن مليار �أورو

�أكدت �صحيفة “ليكيب” الفرن�سية �أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد ي�رص على
احل�صول على بول بوغبا العب و�سط مان�ش�سرت يونايتد الذي ينتهي عقده �صيف  ،2021حيث
يعتقد املدرب الفرن�سي �أن مواطنه هو الالعب الأف�ضل لقيادة املرينغي يف املرحلة القادمة،
ذلك �أنه ميتلك م�ؤهالت فنية كبرية ناهيك عن بلوغه من العمر  27عاما ،وهو �سن الن�ضج
بالن�سبة لأي العب ،ووفقا لذات امل�صدر ف�إن زيزو يريد من �إدارة فريقه بدء املفاو�ضات يف
�أقرب فر�صة ممكنة ،ذلك �أن مفاو�ضات من هذا النوع ومع وكيل �أعمال كـ مينو رايوال وناد كـ
مان�ش�سرت يونايتد تكون معقدة للغاية ولي�س من ال�سهل �إنها�ؤها يف فرتة �صغرية.

اليونايتد لن يفرط فيه ويعمل على جتديد عقده

ح�سب الإعالم الإجنليزي ف�إن مان�ش�سرت يونايتد لن يفرط يف بوغبا ب�سهولة� ،إذ يعمل على
جتديد عقده منذ فرتة طويلة ،وهي الفكرة التي يدعمها كل ع�شاق الفريق يف الآونة الأخرية وذلك بعدما
حت�سنت و�ضعية فريقهم كثريا بقدوم برونو فرنانديز ،ويعتقد حميط ال�شياطني احلمر �أن فريقهم �سيكون
مناف�سا قويا على الدوري الإجنليزي يف املو�سم املقبل ،كما �أنه �سيكون معادلة �صعبة يف دوري
الأبطال �إن ت�أهل �إليها ،وذلك بناء على امل�ستوى الذي �أظهره �أ�شبال �سول�شكاير يف الآونة الأخرية
التي عرفت عودة بوغبا �إىل املناف�سة وت�شكيله ثنائية رائعة مع الربتغايل فرنانديز.

بوغبا م�ستعد للبقاء مع فريقه ودعمه يف امل�شروع اجلديد

ح�سب الإعالم الإجنليزي ف�إن بول بوغبا �أبدى ا�ستعداده للبقاء مع فريقه وجتديد
عقده ق�صد م�ساعدة فريق القلب يف م�رشوعه اجلديد الذي بد�أت م�ؤ�رشاته يف الظهور،
وبعد ارتباطه بالرحيل يف الفرتات ال�سابقة �إىل جوفنتو�س ثم ريال مدريد ،ف�إن
بطل العامل �سنة  2018بات يفكر بطريقة �أخرى ويريد ح�سب الإجنليز كتابة ا�سمه
ب�أحرف من ذهب يف تاريخ “ال�شياطني احلمر” ،ووفقا لآخر التقارير ف�إن بوغبا
كان يريد الرحيل يف بداية الأمر ب�سبب غياب م�رشوع حقيقي ،ولكن ا�ستقدام الإدارة
لـ الربتغايل برونو فرنانديز ت�سبب يف تغيري قناعاته ،حيث يرى �أنه ي�ستطيع عقد
�رشاكة قوية معه وال�سيطرة على الكرة الإجنليزية يف وقت قريب جدا.

نفى رئي�س رابطة الدوري الإ�سباين لكرة القدم خافيري تيبا�س خالل افتتاح القمة
العاملية لكرة القدم يف مدريد والتي ت�شارك فيها �أ�سماء كبرية على ر�أ�سها رئي�س االحتاد
الدويل للعبة جياين �إنفانتينو تفكريه مطلقا يف �إقامة مباريات لـ الليغا خارج �إ�سبانيا،
تيبا�س قال خالل افتتاح �أ�سبوع امل�ؤمتر الرقمي الذي ينظمه Worldfootball
 Summitبالإ�ضافة �إىل رونالدو نازاريو دا ليما رجل الأعمال والعب كرة القدم ال�سابق:
“لي�س من بني �أولوياتي الع�رش الأوىل تنظيم مباراة خارج �إ�سبانيا” ،و�أكد تيبا�س �أن �إلغاء
م�سابقة الليغا كان �سي�ؤدي �إىل خ�سارة ما يزيد قليال عن  1.1مليار �أورو حتى  30يونيو
فقط ،وذلك يف قطاع هام�ش ربحه لي�س مرتفعا للغاية.

الإجنليز يقدمون راتبا خرافيا لـ الفرن�سي
قوامه  21.5مليون �أورو

ذكرت ذات التقارير �أن مان�ش�سرت يونايتد �سيقدم راتبا خرافيا لـ بوغبا ي�صل �إىل
 21.5مليون �سنويا� ،أي ما يقارب � 445ألف �أورو �أ�سبوعيا ،وهو الراتب الذي يبقى
كفيال ب�إقناعه بالبقاء مع ناديه ،حيث �أن الريال ال ميكنه تقدمي هذا الراتب املرتفع،
ال�سيما �أن قيمة �رشائه لن تقل عن  100مليون �أورو ،ويف ظل الو�ضعية املالية ال�صعبة
ب�سبب فريو�س كورونا ،ف�إن برييز قد ي�ضطر للنظر �إىل �صفقات �أخرى �أقل تكلفة ،بدال
وقتا طويال.
من الإ�رصار على العب �سيكلفه الكثري وقد ي�ستغرق ت�أقلمه

الالعب أكد رغبته
في الرحيل
وتشيلسي األقرب

الريال يتجه
خل�سارة هافريتز
ومطالب بالتحرك

تيبا�س“ :من امل�ستحيل ر�ؤية انتقاالت
بقيمة  100مليون �أورو”

الريال يقرر عدم
الرد على ت�صريحات
بارتوميو وبيكي

�أكدت �صحيفة “غارديان” الربيطانية �أن
كاي هافريتز العب و�سط باير ليفركوزن
الأملاين �أبلغ م�س�ؤوليه برغبته يف الرحيل
هذا ال�صيف ،رغم �أنه عقده ينتهي يف
�صيف  ،2022حيث يرف�ض اال�ستمرار
ملو�سم �آخر مع الفريق يف ظل االهتمام
الكبري بخدماته ،وح�سب الأخبار ،ف�إن
ريال مدريد ،بر�شلونة ،بايرن ميونيخ
وليفربول ناهيك عن ت�شيل�سي مهتمون
بخدماته� ،إال �أن الالعب يريد االنتقال
�إىل “البلوز” للحاق مبواطنه تيمو فرينر،
ووفقا لذات امل�صدر ف�إن ليفركوزن
يريد احل�صول على  100مليون
�أورو من �أجل بيع الالعب� ،إال �أن
الفريق اللندين يريد احل�صول
عليه مقابل  75مليون �أورو.

البايرن ين�سحب
و"امللكي" �أمام فر�صة ذهبية

ح�سب “غارديان” ف�إن هافريتز يرغب
يف االنتقال �إىل ت�شيل�سي ب�سبب �إعالن
بايرن ميونيخ عن عدم عزمه التقدم
ب�أي عر�ض ر�سمي ل�ضم الالعب هذا
ال�صيف ،غري �أنه قد يغري هذا الر �أي
يف حالة و�صول عر�ض جدي من ريال
مدريد الذي �سبق �أن �أكد اهتمامه
بالالعب ناهيك عن بر�شلونة الذي
يفكر يف احل�صول عليه ،للإ�شارة،
ف�إن هافريتز �سجل  12هدفا وقدم
 6متريرات حا�سمة مع فريقه يف
الدوري الأملاين لهذا املو�سم ،كما
�أنه يبلغ من العمر  21عاما وميلك
لياقة بدنية قوية ما يجعله فعال
�أحد �أبرز العبي الو�سط يف العامل،
علما �أن موقع “تران�سفر ماركت”
الأملاين يحدد قيمته بـ  81مليون
�أورو حاليا.

توقع رئي�س الليغا انتعا�شا اقت�صاديا لأندية كرة القدم على املدى الطويل يف غ�ضون
ثالثة موا�سم �أو �أقل ،وذلك بعد جاهزية لقاح �ضد فريو�س “كوفيد ،”-19وبخ�صو�ص
االنتقاالت ،يرى �أنه �إذا كانت هناك عمليات كربى ،ف�سيكون من خالل مبادلة الالعبني
بني الأندية ،و�أنه من امل�ستحيل ر�ؤية عقد ب�أكرث من  100مليون �أورو ،و�أ�ضاف“ :ال يجب
تغيري املراقبة االقت�صادية� ،أعلم �أنه كان هناك نقا�ش مهم يف �أوروبا ،حيث �أن بع�ض
الأندية الكربى �أرادت �أن تكون �أكرث تراخيا ،نحن والبوند�سليغا اتخذنا موقفا معاك�سا
و�أكدنا �أنه لي�س من ال�رضوري �أن نكون �أكرث تراخيا ،ولكن �أكرث �رصامة”.

"“ننتظر انطالق املو�سم اجلديد
يوم � 12سبتمرب ”2020

حتدث تيبا�س عن الربوتوكول ال�صحي منذ عودة املناف�سة ،م�ؤكدا �أن الليغا الإ�سبانية
هي الوحيدة يف �أوروبا امل�س�ؤولة عن جميع رحالت الفرق ،و�أقر تيبا�س ب�أنه من ال�صعب
�أن ت�شهد مباريات هذا املو�سم ح�ضورا للجماهري ،رغم �أنه قلل من �أهمية الأمر مقارنة
ب�رضورة �إنهاء املو�سم الكروي ب�أي �شكل ،كما �أكد �أنه ينتظر انطالق املو�سم الكروي اجلديد
يوم � 12سبتمرب املقبل ،رغم �أنه �أقر ب�أنه ال يزال يحتاج للحديث مع النقابات واالحتاد
بهذا اخل�صو�ص ،و�رصح“ :عندما نعود للمناف�سة ،والتي �آمل �أن تكون يوم � 12سبتمرب،
�ستكون لدينا بروتوكوالت جلل�سات التدريب واملباريات خلف الأبواب املغلقة”.

“�أ�شغال جتديد ملعب الريال �ستكلف  500مليون �أورو”

حذر تيبا�س الالعبني من عدم االلتزام بقواعد الربوتوكول ال�صحي بعد نهاية املو�سم،
حيث قال�“ :سنجد حلوال مل�س�ألة واجهها كثريا الدوري الإجنليزي املمتاز ،مقرا ب�أن
املو�سم املقبل �سيكون �صعبا يف م�س�ألة حتديد موعد اجلوالت ،وعن ريال مدريد قال �إن
هذا الفريق متكن من تقدمي موعد بدء خطة جتديد ملعب �سانتياغو برينابيو بف�ضل قدرته
على لعب مبارياته لدى ا�ستئناف الدوري املحلي دون جمهور يف ملعب “�ألفريدو دي
�ستيفانو” ،و�أتبع“ :بالن�سبة لـ ريال مدريد ،التوجه �إىل فالديبيبا�س كان يعني امل�ضي
قدما يف االنتهاء من الأ�شغال املخطط لها لتجديد امللعب بواقع �سنة واحدة ،وهو ما
�سيكلف  500مليون �أورو”.

�أكد الإعالمي ميل�شور رويز من �إذاعة “كادينا كوبي” �أن
ريال مدريد قرر عدم الرد على ت�صريحات جريارد بيكي
العب نادي بر�شلونة ورئي�سه جوزيب ماريا بارتوميو،
والتي اتهموا فيها التحكيم الإ�سباين با�ستخدام تقنية
الفيديو امل�ساعد ل�صالح النادي امللكي ،وذكر ذات امل�صدر
�أن برييز وزيدان طلبا من الالعبني جتاهل كل ما يقال
والرتكيز فقط على ح�سم الدوري الإ�سباين يف امليدان
قبل الرتكيز جمددا على دوري الأبطال ،حيث يعتقدون
�أن حتقيق الإجنازات �سيكون الرد الوحيد على الطرف
الكتالوين.

الإدارة م�ستغربة من �إقحام بارتوميو
نف�سه يف اللعبة

ح�سب ذات امل�صدر ،ف�إن بيت الفريق الأبي�ض لي�س م�ستغربا من
ت�صريحات بيكي و�سيتيان ،فالأول معتاد على الإدالء بت�صريحات
كثرية �ضد النادي امللكي� ،أما �سيتيان فهو مدرب يخ�شى على مكانته،
ومن الطبيعي �أن يحمل �أي طرف �آخر م�س�ؤولية الإخفاق ،ولكنهم يف
املقابل م�ستغربون جدا من ت�صريحات رئي�س البار�صا حول املو�ضوع،
حيث �أنه غري معتاد على مثل هذه الت�صريحات النارية ،بل وميتلك
عالقة جيدة مع فلورنتينو برييز رئي�س “املرينغي”.

فان دير فارت ين�صح فان دي بيك بعدم
الرتدد يف قبول عر�ض الريال

حتدث رافاييل فان دي فارت العب نادي ريال مدريد الأ�سبق عن ارتباط مواطنه فان
دي بيك بالنادي امللكي ،فقال“ :عندما تتلقى عر�ضا من ريال مدريد فما الذي تنتظره؟،
هذا واحد من �أكرب الأندية يف العامل و�إذا كانوا يريدونك ف�إنهم �سيح�صلون عليك بالفعل،
ولكن من ال�صعب حتقيق النجاح هناك” ،و�أ�ضاف“ :كل النا�س الذين يقولون �إنه يتوجب
عليه البقاء ملو�سم �آخر مع �أجاك�س و�أنه يجب �أن يركز مع املنتخب الهولندي وك�أ�س الأمم
الأوروبية ال يفهمون �أنه من ال�صعب جدا قول ال لناد مثل ريال مدريد”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدرب البدين لـ الريال يحظى ب�إ�شادة كبرية

�أ�شادت �صحيفة “ماركا” �أم�س يف مقال مطول بـ غريغوري دوبونت املدرب البدين لنادي
ريال مدريد ،حيث �أكدت �أنه �أحد �أبرز العوامل التي �ساهمت يف عودة الفريق بقوة بعد
فرتة احلجر ال�صحي ،وذكرت ال�صحيفة �أن �إدارة املرينغي �أ�شادت بهذا الرجل بعد مواجهة
�سان مامي�س ،وذلك لأنه جنح يف جتهيز الالعبني بعد � 62ساعة فقط �إثر لقاء خيتايف،
وذكر املقال �أن الطاقم الطبي لـ الريال �أرجع تراجع الإ�صابات يف الفريق �إىل ذات املدرب
الذي راهن عليه زيدان كثريا وجنح يف الرهان ،حيث بات ب�إمكان زيزو االعتماد على جل
الالعبني واملداورة بينهم لتفادي الإرهاق ،ويف حالة حدوث �إ�صابة �أو اثنتني مثلما هو
احلال مع هازارد وفاران حاليا ،ف�إن البدائل �ستكون جاهزة ولن يكون هناك �أي م�شكل كبري
يت�سبب يف تعرث الفريق وفقدانه حظوظ التتويج باللقب.

العـــدد 4950
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اجلولة  34من الدوري الإجنليزي

فر�صة للتعوي�ض �أمام مناف�س عنيد
ي�ست�ضيف مان�ش�سرت
�سيتي ع�شية اليوم على
ملعبه "االحتاد" نادي
نيوكا�سل �صاحب املركز
 12حل�ساب اجلولة  34من
الدوري الإجنليزي ،وكان
"ال�سيتيزن" قد �أق�صوا
"املاغبايز" منذ �أيام من
الدور ربع نهائي لك�أ�س
االحتاد الإجنليزي ،ولهذا
�ستكون فر�صة لل�ضيوف
من �أجل الت�أثر و�إحراج
كتيبة غوارديوال �أكرث بعد
اخل�سارة الأخرية �أمام
والتي
�ساوثهامبتون
جعلت الفارق ي�صبح بينه
وبني املت�صدر ليفربول 23
نقطة.

ليفربول م�ستعد للت�ضحية بـ ماين ل�ضم مبابي
ك�شفت تقارير �صحفية �إجنليزية نية �إدارة
ليفربول يف التخلي عن خدمات �ساديو ماين من
�أجل احل�صول على كيليان مبابي مهاجم باري�س
�سان جرمان ،والذي يتواجد حمل اهتمام
العديد من الأندية الأوروبية الأخرى و�أبرزها
ريال مدريد الذي اتهم رئي�سه فلورنتينو برييز
بالت�شوي�ش عليه ودفعه لرف�ض جتديد عقده
الذي ينتهي يف جوان  2022من �أجل احل�صول
عليه مببلغ مقبول ،خا�صة يف ظل االرتفاع
اجلنوين لأ�سعار الالعبني وا�ستغالل الفرق
التي متلك �أف�ضلهم لبيعهم مببلغ كبري.

قيمة الفرن�سي حتتم على
"الريدز" �إ�ضافة مبلغ لل�صفقة

�أغويرو
يوا�صل الغياب
وغوارديوال يف ورطة

التشكيلتان المحتملتان:

مان�ش�سرت �سيتي� :إيدر�سون ،ميندي ،والكر ،البورت� ،أوتامندي ،رودري ،غوندوغان،
دي بروين� ،ستريلينغ ،فودين ،جي�سو�س.
نيوكا�سل :دوبرافكا ،رو�س ،مانكييو ،فرنانديز ،ال�سيل�س ،بن طالب� ،شيلفي� ،سانت
�ست�شهد هذه القمة غياب �سريجيو �أغويرو مهاجم
ماك�سيمني ،ريت�شي� ،أملريون ،غايل.
مان�ش�سرت �سيتي جمددا ،وبغيابه �سيجد الفريق نف�سه يف موقف
�صعب جدا كالعادة ،خا�صة �أن الأرقام التي حققها جي�سو�س
�سلبية حلد الآن بعد �أن ف�شل يف الت�سجيل خالل �آخر  9مباريات� ،أما
من جانب نيوكا�سل �سيغيب كل من فلوريان لوجوين ،كالرك� ،شيان
لونغ�ستاف� ،إ�سحاق هايدن.
________________
�سبق لـ مان�ش�سرت �سيتي ونيوكا�سل �أن تقابال  181مرة يف تاريخ كل امل�سابقات
ويعود التفوق لـ "املاغبايز" الذين حققوا االنت�صار  72مرة ،مقابل  69لـ
"ال�سيتيزن" وتعادال  40مرة� ،أما على �صعيد الدوري الإجنليزي ،تقابال 145
�أكد �ستيف برو�س مدرب نيوكا�سل �أن املهمة لن تكون �سهلة �أمام
مرة ولكن التفوق هنا لـ ال�سيتي الذي ميلك  57انت�صارا مقابل  53لـ نيوكا�سل
مان�ش�سرت �سيتي كالعادة ولهذا عليهم �أن يظهروا �أف�ضل ما لديهم،
وتعادال  35مرة.
حيث قال" :لعبنا مباريات قوية منذ ا�ستئناف املناف�سات
ومواجهة مان�ش�سرت �سيتي دائما ما تكون قوية ،علينا �أن نكون
جاهزين لكل �شيء ونظهر �أف�ضل �أداء ممكن ،الفوز على
ال ميلك نيوكا�سل تاريخا كبريا على ملعب مان�ش�سرت �سيتي ،حيث زاره  88مرة يف
ال�سيتي لي�س م�ستحيال وهو ما �أثبتته لنا بقية
كل امل�سابقات ومل يعد �سوى بـ  19انت�صارا ،وهو رقم �ضعيف جدا ،حيث خ�سر  48مرة
الفرق لكنه لي�س �سهال �أي�ضا ،ولكل مباراة
وتعادل هناك  21مرة ،كما �أن ال�سيتي جنح يف الفوز بـ  10من �آخر  11لقاء على ميدانه
خ�صائ�صها ،علينا �أن نكون جاهزين
�أمام "املاغبايز".
دائما".

�أف�ضلية تاريخية لـ "املاغبايز" قبل املوعد
 182بينهما

في خطوة جديدة لضم الفرنسي

برو�س" :علينا �أن نظهر ب�أف�ضل �أداء ممكن"

ي�ستعد ليفربول لعر�ض النجم ال�سنغايل البالغ
من العمر � 28سنة بالإ�ضافة �إىل مبلغ مايل من
�أجل احل�صول على مبابي �صاحب � 21سنة،
وتقدر القيمة ال�سوقية للنجم الفرن�سي حاليا بـ
 180مليون �أورو ح�سب موقع "تران�سفر ماركت"
املخت�ص ،يف وقت �أن قيمة ال�سنغايل تقدر بـ 120
مليون �أورو ،لكن "الريدز" قد يكونون مطالبني
بدفع مبلغ كبري �إىل جانب هدافهم ،وذلك لأن
مبابي �صفقة امل�ستقبل وهناك اهتمام كبري
من ريال مدريد بخدماته ،لهذا �سيكون عليهم
تقدمي عر�ض كبري �إذا �أرادوا احل�صول عليه،
�أو االنتظار �إىل غاية نهاية عقده مثلما يفكر
الريال يف القيام به والتوقيع معه جمانا� ،شرط
�أن مينحوه امتيازات �شخ�صية �أف�ضل من "امللكي" و�ستبقى رغبته حا�سمة جدا.

كلوب ال يبدو متحم�سا للتخلي عن ال�سنغايل

من جهته ،ال يبدو كلوب متحم�سا جدا لهذه الفكرة ،رغم �أنه يحلم بـ كيليان مبابي مثلما قاله منذ
فرتة ،حيث يراه واحدا من �أف�ضل الالعبني يف العامل حاليا وينتظره م�ستقبل كبري ،كما �أن مالك
النادي قرروا �إغراء الأملاين بهذه ال�صفقة من �أجل �إقناعه بالبقاء ل�سنوات �أطول مع الفريق،
وبالن�سبة لـ كلوب �أف�ضل ما قد يحدث هو �أن يحافظ على ماين ويتعاقد مع املهاجم الفرن�سي ،وطبعا
�ستحاول �إدارة النادي حتقيق هذا الأمر رغم �صعوبته ،للإ�شارة فقط ،كلوب �أ�شاد كثريا بـ ماين يف
ندوته ال�صحفية التي كانت خم�ص�صة للقاء اليوم �أمام برايتون ،وكانت �أ�سئلة ال�صحفيني تتمحور
حول هذا املو�ضوع بطريقة غري مبا�شرة و�إجاباته كانت كلها ت�شيد بـ ماين.

تفوق رهيب لـ "ال�سيتيزن" على ميدانهم

غوارديوال�" :أمتنى بقاء مي�سي مع بر�شلونة"
"تمنيت مواجهة الريال في االتحاد لكن الظروف أقوى منا"

حتدث بيب غوارديوال يف الندوة ال�صحفية التي �أقامها قبل مباراة نيوكا�سل حول العديد
من النقاط املهمة يف م�شوار فريقه والتي كانت مثرية جدا وبعيدا نوعا ما عن لقاء
نيوكا�سل ،خا�صة �أن مباريات الدوري مل تعد مهمة جدا بالن�سبة للمدرب الإ�سباين وفريقه
وهذا �أبرز ما جاء يف الندوة.

هل تعترب ما حدث لفريقك هذا املو�سم �إخفاقا؟

ال ،بالعك�س هناك من يقول �إننا ف�شلنا و�أخفقنا هذا املو�سم ،لكنني �أرى
العك�س ،لأننا بنف�س الالعبني والت�شكيلة تقريبا يف �آخر � 3سنوات ومتكنا من
حتقيق اللقب مرتني وهذا املو�سم جنح ليفربول يف التتويج ،ال ميكن �أن
ن�سمي هذا �إخفاقا خا�صة �أن ما حققناه لي�س �سهال على الكثري من الفرق.

ما الذي حدث للفريق يف مباراة �ساوثهامبتون الأخرية؟

ما حدث لنا يف هذه املباراة تكرر يف العديد من املباريات هذا املو�سم،
مل نكن فعالني جدا يف الهجوم ،قمنا بالكثري من الفر�ص ولكن مل ن�سجل،
�أكرث من  20ت�سديدة ولكن مل ن�سجل ،ويف الأخري يعاقبنا الفريق الذي
نلعب �أمامه ويفوز علينا بهدف يتيم ،علينا �أن نركز على جت�سيد
الفر�ص التي تتاح لنا دائما.

هل مي�سي �ضمن خمططاتك امل�ستقبلية بعد
الأحداث الأخرية يف بر�شلونة؟

دائما ما �أقول للجميع �إنني �أرف�ض احلديث
عن املريكاتو واال�ستقدامات قبل نهاية املو�سم،
لي�س الأمر جيدا ،وبخ�صو�ص مي�سي والأ�سئلة التي
تتكرر ميكنني �أن �أقول لكم �إن �أمنيتي ال�شخ�صية هي بقاء وا�ستمرار مي�سي
مع بر�شلونة ،هذا كل ما ميكنني �أن �أقوله.
ما الذي يحدث لـ جي�سو�س وهل تعوي�ض �أغويرو �صعب لهذه
الدرجة؟

ما يحدث لـ جي�سو�س ميكن �أن يحدث لأي مهاجم �آخر� ،إنه يقدم
مباريات يف امل�ستوى ونحن يف انتظار �أهدافه فقط ،عندما ال ي�سجل هذا
ال يعني �أنه مل يقدم ما عليه ،لكن الكل ينتظر الأهداف من املهاجم و�أنا
واثق ب�أنه �سيعود بقوة ويعو�ض غياب �أغويرو امل�صاب.

كيف تتوقع �أن تكون مواجهة نيوكا�سل هذه املرة؟

نيوكا�سل فريق �صلب ولديه العبون مميزون ،هدفنا حتقيق الفوز
عليهم وتعوي�ض ما حدث �أمام �ساوثهامبتون ،لكن يف نف�س الوقت
نحن ندرك جيدا �أن الأمور لن تكون �سهلة �أبدا ،لهذا علينا �أن نقدم
�أف�ضل �أداء ممكن ،وواثق ب�أننا �سنحقق االنت�صارات الالزمة لبقائنا
يف الو�صافة.

�ستواجهون الريال يف رابطة الأبطال بعيدا عن "مان�ش�سرت"،
هل �سي�ؤثر هذا الأمر عليكم؟

متنينا لو كان ب�إمكاننا مواجهة ريال مدريد يف ميداننا ولكن هذا
لن يحدث ب�سبب الظروف التي يعرفها اجلميع ،كنت �أرغب يف ذلك
لكني ال �أملك القوة لأت�صل باالحتاد الأوروبي �أو االحتاد الدويل من
�أجل �أن نلعب يف ميداننا� ،سنحاول �أن نقدم مباراة كبرية �أمامهم
ونذهب بعيدا يف هذه امل�سابقة.
عن الندوة ال�صحية لـ غوارديوال

مارتينيز" :دي بروين
�أف�ضل العب يف الدوري
الإجنليزي"

حتدث روبرتو مارتينيز مدرب منتخب
بلجيكا عن العبيه وجنم مان�ش�سرت �سيتي
كيفن دي بروين ،م�ؤكدا �أنه �أف�ضل العب
يف الدوري الإجنليزي هذا املو�سم،
حيث قال �":شاهدت مباراة
مان�ش�سرت �سيتي وليفربول
وميكن القول �إن ليفربول
هذا املو�سم كان الأف�ضل
وا�ستحق اللقب ،لكن بعد
�أداء دي بروين ميكنك �أن
تت�أكد ب�أنه �أف�ضل العب
يف الدوري الإجنليزي
هذا املو�سم ،ال �أحد
يلعب بالطريقة التي
يلعب بها ،ي�سجل وميرر
ويتحرك ب�شكل رائع يف
امللعب".
______

ال�سيتي يقرتب �أكرث
من ح�سم �صفقة
تراوري

ك�شفت تقارير �صحفية
�إجنليزية اقرتاب مان�ش�سرت
�سيتي من ح�سم �صفقة �أداما
تراوري الذي لن ميانع
االلتحاق بـ "ال�سيتيزن" غري
�أن �إدارة وولفرهامبتون لن
ت�سمح برحيله ب�سهولة لأنه
مرتبط بعقد مع الفريق
�إىل غاية جوان ،2023
لكن ح�سب ذات التقارير
الالعب الإ�سباين و�صاحب
الأ�صول املالية �سيطلب
الرحيل �إذا مل يت�أهل
فريقه �إىل رابطة
�أبطال �أوروبا املو�سم
املقبل ،وحتى
لو مت �إق�صاء
ال�سيتي من
اللعب �أوروبيا
�سيف�ضل هذا
الفريق
من �أجل
املناف�سة
على لقب
الدوري.

يحل ليفربول بطل
الدوري الإجنليزي
�ضيفا على برايتون
�سهرة اليوم يف
لقاء ال يبدو
�سهال على كتيبة
"الريدز" رغم �أن
�أ�صحاب ال�ضيافة
يتواجدون
يف املركز 15
وحظوظهم يف
البقاء كبرية� ،أي
�أنهم لن يزعجوا
"الريدز" كثريا،
ولكن ليفربول
�سيلعب حتت
ال�ضغط يف �سعيه
لتحطيم بع�ض
الأرقام ولهذا
�سيكون مطالبا
بالفوز.

مهمة �سهلة للأبطال لتحطيم
املزيد من الأرقام

التشكيلتان المحتملتان:

برايتون :ريان ،بورن ،المبتي ،دانك ،ويب�سرت ،بروبر ،بي�سوما� ،ستيفن�س ،ترو�سارد ،موي ،موباي.
ليفربول� :ألي�سون ،روبرت�سون� ،أرنولد ،فان ديك ،غوميز ،فابينيو ،كيتا ،وينالدوم ،ماين ،مينامينو،
فريمينو.

التاريخ يف م�صلحة "الريدز" قبل املوعد  31بينهما

�سبق لـ ليفربول وبرايتون �أن تقابال  30مرة على م�ستوى كل امل�سابقات ،فاز ليفربول بـ  18لقاء بينما
حقق برايتون االنت�صار يف  4منا�سبات فقط وجنح الفريق يف اخلروج متعادال من  8مواجهات �أخرى،
�أما على �صعيد الدوري ميلك برايتون انت�صارا واحدا فقط و 3تعادالت من  13مواجهة.

برايتون مل يفز منذ � 36سنة على ليفربول

ال يبدو �أن برايتون ميلك الكثري من احلظوظ عندما يواجه ليفربول لأن الأخري فاز ب�آخر 7
مباريات تواجها فيها يف كل امل�سابقات ،وهو ما يو�ضح الفرق الكبري بني الفريقني فمنذ لقاء ك�أ�س
االحتاد �سنة  1984مل يتمكن برايتون من الفوز على "الريدز".
________________________________

كلوب" :برايتون يلعب كرة جميلة ومهمتنا لن تكون �سهلة"

�أكد يورغن كلوب �أن مواجهة برايتون �ستكون �صعبة جدا لأنهم
يلعبون كرة جيدة لكنه يفكر �أكرث يف املباريات التي تلي هذه
املواجهة ،حيث قال" :نحن جاهزون ملواجهة برايتون وتقدمي �أداء
جيد ،الفوز لن يكون �سهال لأننا �سنواجه فريقا طموحا ويلعب كرة
جميلة ،لكن لأكون �صريحا تفكرينا من�صب يف �صعوبة املباريات
املتبقية� ،سنواجه برينلي� ،أر�سنال وت�شيل�سي وكلها فرق تقاتل يف
الدوري لأهداف خمتلفة� ،أعتقد �أن نهاية املو�سم لن تكون �سهلة
بالن�سبة لنا من �أجل حتقيق �أرقام كبرية".

غراهم بوتر" :لي�س لدينا ما نخ�سره و�سنقدم
�أف�ضل �أداء ممكن"

يرى غراهم بوتر مدرب برايتون �أن فريقه ال ميلك �أي �شيء
يخ�سره يف هذه املباراة القوية لهذا �سيظهرون �أف�ضل ما لديهم ويحاولون حتقيق الفوز ،حيث قال:
"لي�س لدينا ما نخ�سره يف هذه املباراة� ،سنواجه البطل و�سيكون علينا �أن نظهر �شخ�صية قوية،
هدفنا تقدمي مباراة كبرية ومل ال حتقيق االنت�صار ،لهذا �سنقدم كل �شيء يف امللعب".

العـــدد 4950
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وولفرهامبتون يرف�ض بيعه ب�أقل من  100مليون

رحيله سيكون ضربة قاسية لـ "الغينيرز"

خيمينيز �أولوية اليونايتد
لتدعيم الهجوم

�أ�شارت تقارير �صحفية �إجنليزية �إىل نية
مان�ش�سرت يونايتد يف التعاقد مع ر�أ�س حربة
�رصيح حت�سبا للمو�سم املقبل ،وهو الأمر الذي مت
تداوله يف الفرتة الأخرية خا�صة �أن مار�سيال ال
يجيد اللعب يف هذا املن�صب بقدر م�شاركته على
الرواق الأي�رس �أو خلف املهاجم ،وكان مايكل
�أوين قد ن�صح اليونايتد �سابقا بالتعاقد مع رقم
" "9كبري من �أجل التتويج بالألقاب ،ولهذا تعمل
�إدارة النادي منذ فرتة على التوقيع مع ا�سم كبري
بعد رحيل لوكاكو ،وح�سب ذات التقارير ،را�ؤول
خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون املر�شح الأول.

�سول�شكاير مقتنع بقدراته
ومتحم�س جللبه

يبدو �أن �سول�شكاير مقتنع بفكرة التعاقد مع
املهاجم املك�سيكي ورمبا هو ال�سبب وراء تفكري
"املان يو" يف جلبه ،لأن املدرب الرنويجي
كان قد �رصح ب�رضورة التعاقد مع ر�أ�س حربة
حت�سبا للمو�سم املقبل ،لكنه مل يعط �أي �أ�سماء
�أو اقرتاحات لو�سائل الإعالم ،لكن امل�ستوى
الذي �أظهره �صاحب � 29سنة جعله حمل �أطماع
الكثري من الفرق ،حيث جنح يف ت�سجيل  15هدفا
وتقدمي  6متريرات حا�سمة يف الدوري� ،أما يف
كل البطوالت ميلك  24هدفا و 10متريرات حا�سمة
يف  48لقاء ،متفوقا على كل العبي اليونايتد،
وهو �أمر يجعل "املان يو" يفكر جديا يف التعاقد

هاريف نيفيل يوقع
�أول عقد احرتايف
مع "املان يو"

وقع هاريف نيفيل ابن فيل نيفيل جنم مان�ش�سرت
يونايتد ال�سابق على �أول عقد احرتايف مع "املان يو"
وهو يف �سن  18فقط ،وين�شط هاريف يف نف�س
من�صب عمه غاري نيفيل قائد "ال�شياطني
احلمر" ال�سابق� ،أي كظهري �أمين،
ويبدو �أن �إرث عائلة نيفيل مع هذا
الفريق م�ستمر وقد �أعرب هاريف
عن �سعادته بتوقيعه على هذا
العقد.

�أرتيتا ي�ضغط على الإدارة
لتجديد عقد �أوباميونغ

ك�شفت �صحيفة "ذا تيليغراف" الإجنليزية ال�ضغط الذي يفر�ضه مايكل �أرتيتا
مدرب �أر�سنال على �إدارة النادي من �أجل منح بيار �إميريك �أوباميونغ عقدا جديدا،
حيث ينتهي عقده احلايل يف جوان � ،2021أي على بعد مو�سم واحد و�سيكون ب�إمكان
املهاجم الغابوين التفاو�ض مع �أي فريق يريده بعد � 5أ�شهر من الآن (جانفي
 ،)2021لهذا يريد املدرب الإ�سباين عدم ت�ضييع الكثري من الوقت وتلبية
طلبات "�أوبا" الذي يعترب النجم الأول للفريق حاليا ،ورحيله لن يخدم
�أهداف �أرتيتا �أبدا ،جدير بالذكر �أن املهاجم الغابوين متكن من ت�سجيل 22
هدفا وتقدمي متريرتني حا�سمتني هذا املو�سم يف  37لقاء بكل امل�سابقات.

مع هذا الالعب الذي ترف�ض �إدارة ناديه بيعه
ب�أقل من  100مليون �أورو رغم �أن قيمته
ال�سوقية تقدر بـ  40مليونا.

مارتينو (مدرب
املك�سيك)�" :أمتنى
ر�ؤية خيمينيز يف
اليونايتد"

"�أوبا" متحم�س للبقاء وينتظر
خطوة من امل�س�ؤولني

حلد كتابة هذه الأ�سطر� ،أوباميونغ متحم�س للتجديد والبقاء
مع �أر�سنال الذي يريد �أن يكتب معه تاريخا كبريا ،وميكنه
ذلك ب�سبب امل�ستوى الرائع الذي يقدمه وتطور الفريق
وحت�سنه �أكرث مع �أرتيتا ،رغم اخلالفات الكبرية
التي كانت بينهما يف ال�سابق وعدم اقتناع
مهاجم دورمتوند الأ�سبق باخلطوة التي
اتخذتها الإدارة عندما عينت املدرب
الإ�سباين ،وهو �أحد �أ�سباب عدم جتديده يف
ال�سابق ،والآن �سيتعني عليه التفاو�ض جمددا
مع الإدارة التي قد ال متنحه كل االمتيازات
التي يريدها ،خا�صة �أنه يبلغ من العمر 31
�سنة حاليا ،ورمبا ت�ستغل فرتة الركود التي �ستعي�شها
خمتلف الأندية ب�سبب �أزمة "كورونا" ومع هذا
�سيكون من ال�ضروري جدا احلفاظ على �أوباميونغ.

من جهته ،دعم جرياردو
مارتينو مدرب منتخب
املك�سيك مهاجمه خيمينيز
من �أجل االنتقال �إىل
مان�ش�سرت يونايتد ،م�ؤكدا
�أنه �سيكون �أف�ضل خيار
بالن�سبة له م�ستقبال للربوز
ب�شكل �أكرب وحتقيق املزيد
من الإجنازات ،حيث قال�" :أمتنى
ر�ؤية خيمينيز يف مان�ش�سرت يونايتد،
�إنه الفريق املنا�سب له حاليا� ،صحيح
�أنهم ميلكون مهاجمني مت�ألقني مثل
مار�سيال ،را�شفورد وغرينوود ،لكنه
ر�أ�س حربة �رصيح وهم بحاجة ما�سة
لالعب مثله� ،أعتقد �أنه قد حان الوقت
من �أجله الآن ،لن يجد فر�صة �أف�ضل".

�أر�سنال يتجه خل�سارة
خدمات الكازيت وغندوزي

رغم أنه لم يكمل كل اللقاءات

فرنانديز يقطع  39.36كلم
يف  4مباريات !

وا�صل برونو فرنانديز مفاج�أة اجلميع بالأرقام التي حققها
منذ ا�ستئناف الدوري ،فبعد ت�سجيله � 4أهداف وتقدميه
متريرتني حا�سمتني يف  4مباريات ،مت ن�شر امل�سافة التي
قطعا العبو الفريق ،ليكون �صاحب املركز الثاين
بـ  39.36كلم ،ويتفوق عليه �آرون فان بي�ساكا
الظهري الأمين للفريق بقطعه  43.4كلم،
وهو �أمر طبيعي بالنظر �إىل طبيعة
املن�صب الذي ي�شغله الإجنليزي
ال�شاب ،ومن جديد �أكد برونو �أنه
�صفقة مثالية ودوره ال يقت�صر على
الت�سجيل والتمرير فقط ،بل على
تقدمي �أف�ضل �أداء ممكن يف امللعب.

اختري رفقة غرينوود
يف الت�شكيلة املثالية
للجولة 33

مت اختيار برونو فرنانديز
وما�سون غرينوود �ضمن
الت�شكيلة املثالية للجولة
 33من الدوري الإجنليزي
ح�سب �شبكة  ،BBCوهي
تقريبا الت�شكيلة الأكرث
متابعة بالنظر للقائمني
عليها ،وذلك بعد امل�ستوى
الرائع الذي قدماه �أمام
بورمنوث يف اللقاء
الأخري ،وجاء �إىل
جانبهما يف الت�شكيلة
كل من �ألي�سون بيكر
يف حرا�سة املرمى،
�ستيفن�س ،مو�صطايف
و�إيغان يف الدفاع،
ويليان ،راي�س وت�شاكا يف و�سط امليدان،
�أما يف خط الهجوم تواجد كل من �ساديو
ماين وجيمي فاردي �إىل جانب غرينوود.

مورينيو ي�صل للفوز  200يف تاريخه بـ "الربميرليغ"

جنح جوزي مورينيو يف حتقيق فوزه رقم 200
يف الدوري الإجنليزي املمتاز ليكون بذلك ثاين
�أف�ضل مدرب يف تاريخ "الربميرليغ" من ناحية
هذا الرقم ،حيث حققه خالل  326مباراة،
يف وقت ال يتفوق عليه �سوى ال�سري �أليك�س
فريغ�سون الذي حقق هذا الرقم يف  322مباراة.

مورينيو" :ما حققته
جمرد رقم عادي"

مل يفتخر املدرب الربتغايل بهذا الإجناز كثريا،
م�ؤكدا �أنه �سعيد جدا مبا قدموه �أمام �إيفرتون و�أن
حتقيق هذا الرقم مل يفاجئه لأنه كان منتظرا،
حيث قال�" :سعيد مبا قدمناه �أمام �إيفرتون� ،أما
بخ�صو�ص الرقم فلقد كان متوقعا ومنتظرا� ،إنه
�أمر عادي عندما تدرب فرقا كبرية يف الدوري
الإجنليزي".

من جهة �أخرى ال يبدو �أرتيتا واثقا جدا من
�إقناع �ألك�سندر الكازيت بالبقاء مع �أر�سنال
املو�سم املقبل ،حيث ن�شرت �صحيفة "ليكيب"
الفرن�سية تقريرا ت�ؤكد فيه تواجد املهاجم
الفرن�سي حمل اهتمام العديد من الأندية
الإنتري و�أتلتيكو
الأوروبية الكبرية الأخرى و�أبرزها جوفنتو�س،
مدريد ،ويبدو مهاجم ليون ال�سابق متحم�سا لفكرة خو�ض جتربة
جديدة مع فريق قادر على التتويج بالألقاب بعد حماوالت فا�شلة مع
"الغينريز" منذ  ،2017متكن خاللها من الفوز بالدرع اخلريية فقط ،كما
�أن �إقناع غندوزي �سيكون �صعبا �أي�ضا ،لأن متو�سط امليدان يفكر يف خو�ض
جتربة �أخرى ،وقد حاولت معه الإدارة �سابقا دون �أي فائدة.

�أرتيتا يرغب يف جتديد عقد مو�صطايف

يوا�صل مايكل �أرتيتا حماولة احلفاظ على �أبرز العبيه كي ال ي�ضطر لدخول �سوق االنتقاالت
للتعاقد مع عدد كبري من الالعبني ،وهذه املرة يفكر يف جتديد عقده �شكوردان مو�صطايف الذي رغم
الكثري من االنتقادات التي تلقاها� ،إال �أنه مدافع ميكن االعتماد عليه يف نظر املدرب الإ�سباين ،لهذا
يريد جتديد عقده الذي ينتهي يف جوان .2021

الجولة  34من الدوري اإلنجليزي
"الأ�سود" ينجون من فخ جديد ويبقون يف "التوب "4

جنح ت�شيل�سي يف حتقيق فوز �صعب جدا بنتيجة  2-3على ح�ساب م�ضيفه
كري�ستال باال�س يف داربي لندين مثري ،حيث متكن "البلوز" من افتتاح باب الت�سجيل
مبكرا عن طريق جريو يف (د )6قبل �أن ي�ضيف بولي�سيت�ش الثاين يف (د ،)27لكن قذيفة زاها يف (د)34
قل�صت النتيجة لأ�صحاب الأر�ض الذين حاولوا التعديل ،لكن تامي �أبراهام البديل �سجل الهدف
الثالث يف (د ،)71غري �أن بنتيكي قل�ص النتيجة مبا�شرة يف (د ،)72والأهم بالن�سبة لـ "البلوز" يف هذا
اللقاء �أنهم حافظوا على مكانتهم �ضمن "التوب ."4

التشكيلتان:

كري�ستال باال�س :غويثا ،فان �أنهولت ،وارد ،كاهيل (�ساكو د ،)8دان ،كوياتي ،ماك �آرثر (ماكارثي
د ،)80ميلويفيت�ش� ،أيو (تاون�سند د ،)80زاها ،بنتيكي.
ت�شيل�سي :كيبا� ،أزبيلكويتا ،جامي�س ،زوما ،كري�ستين�سن ،غليمور (جورجينيو د ،)80ماونت ،باركلي
(لوفتي�س ت�شيك د ،)65بولي�سيت�ش ،ويليان ،جريو (�أبراهام .)65

جريو ي�ستفيق من �سبات عميق

ت�ألق �أوليفيي جريو مهاجم ت�شيل�سي ب�شكل ملفت للأنظار يف املباريات الأخرية ،حيث جنح يف
ت�سجيل � 5أهداف خالل �آخر  8مباريات يف الدوري ،وهو نف�س العدد الذي �سجله يف  49مباراة التي
�سبقتها ،ليت�أكد للجميع �أن جريو ملا مينح الفر�صة ينجح ب�شكل كبري.
__________________

ت�شيل�سي يحقق رقما قيا�سيا مل ي�سجله منذ  76عاما

جنح ت�شيل�سي يف ت�سجيل هدفني �أو �أكرث يف  8مباريات متتالية لأول مرة يف الدوري الإجنليزي منذ
�سنة  ،1944ويدل هذا الرقم على النجاعة الهجومية لـ "البلوز" يف الفرتة الأخرية بقيادة فرانك
المبارد و�إن كانت م�شاكله الدفاعية تت�سبب يف خ�سارة الفريق للعديد من النقاط ،وي�أمل ع�شاق
الفريق �أن ت�ستمر هذه الفاعلية م�ستقبال.
__________________

كيبا يوا�صل االنهيار والمبارد يح�سب �أخطاءه

�أثار كيبا املزيد من الت�سا�ؤالت وخ�سر املزيد من النقاط عند مدربه المبارد الذي ي�صر على تعوي�ضه
بحار�س �آخر رغم رف�ض الإدارة حاليا ،و�إذا ا�ستمر يف القيام مبثل هذه الأخطاء يف باقي املباريات قد
ال جتد الإدارة ما تدافع به عن احلار�س الإ�سباين وتر�ضخ ملطالب املدرب الإجنليزي.
__________________

المبارد" :كنا ننتظر هذا الأداء القوي من كري�ستال باال�س"

اعرتف فرانك المبارد ب�أنه عا�ش املباراة على �أع�صابه واملهمة مل تكن �سهلة ،حيث قال" :كنت �أتوقع
مثل هذه املباراة ال�صعبة والفوز مل يكن �سهال ،كري�ستال باال�س من الفرق العنيدة والكل يعلم ذلك،
لكن املهم �أننا فزنا ولعبنا مباراة كبرية من الناحية الهجومية ،لكن من جديد علينا الرتكيز دفاعيا
لتفادي تكرار نف�س الأخطاء".
__________________

تريي مر�شح لتدريب بري�ستول �سيتي املو�سم املقبل

ك�شفت �صحيفة "ذا �صن" الإجنليزية �إمكانية تويل جون تريي مهمة تدريب بري�ستول �سيتي بداية
من املو�سم املقبل ،والذي ين�شط يف دوري الدرجة الأوىل (�شامبيون�شيب) ،و�سيخلف قائد ت�شيل�سي
ال�سابق ،يل جون�سون الذي يدرب الفريق منذ  2016ومتت �إقالته يوم  4جويلية ب�سبب �سوء النتائج.

العـــدد 4950
الأربعاء  08جويلية 2020
ال�سنـــــــة الع�شـــــرون
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الإنتـــيــــر
متم�سك حاليا
بـ لوتارو رغم
حمـــــــاوالت
بر�شـــلـــــونة
يتواجد النجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز
منذ مدة �ضمن مفكرة بر�شلونة الذي ُيكثف
حماوالته على �أمل تعزيز �صفوفه بالعبني
قادرين على �إعادة الفريق �إىل حجمه الطبيعي،
لكن �إدارة الإنتري من جانبها ال ت�أخذ دور
املتفرج ،بل تدرك جيدا �أن جنمها حمل �أطماع
البار�صا وعلى ا�ستعداد لالنتقال للعب بجانب
مواطنه ليونيل مي�سي ،و�أعرب الإنتري ب�رصاحة
عن مت�سكه بـ لوتارو ،حتى مع تراجع مردود
الالعب خالل الفرتة املا�ضية ،يف وقت ت�ؤكد
فيه ال�صحافة الإ�سبانية على االهتمام اجلدي لـ
بر�شلونة.

لن ير�ضخ لل�ضغوطات
�إال مقابل قيمة �ضخمة

كانت �إدارة "النرياتزوري" وا�ضحة جدا فيما
يتعلق مب�ستقبل جنمها الأرجنتيني ،عندما �أبدت
مت�سكها بالالعب ،لكنها منفتحة يف نف�س الوقت
على �إمكانية التفريط فيه مقابل قيمة �ضخمة،

اجلولة  31من الدوري الإيطايل
جنوه – نابويل (اليوم �سا )18:30

"البارتينوبي" يف مهمة البحث عن فوز جديد

التشكيلتان
المحتملتان:

�سواء من خالل دفع ال�رشط اجلزائي املتواجد
يف عقده احلايل واملقدر بـ  111مليون �أورو� ،أو
على الأقل تقدمي مقرتحات يف حدود  100مليون،
�رشط ال تبدو �إدارة بر�شلونة بدورها على ا�ستعداد
لتنفيذه ،يف ظل الظروف املالية غري اجليدة
وكذلك خمافة الوقوع يف نف�س �أخطاء ال�سنوات
املا�ضية ،مع كوتينيو وع�صمان دميبيلي.

�سيمنحه �أجرا مرتفعا ولو �أنه
�أقل من عر�ض البار�صا

ح�سب امل�صادر ال�صحفية الإيطالية ،ف�إن
�إدارة الإنتري �أبدت جاهزيتها للتقدم بعر�ض
جديد للنجم الأرجنتيني ،حتى تقنعه بالبقاء
�ضمن م�رشوعها امل�ستقبلي الطموح ،حيث
�ستمنحه راتبا �سنويا جديدا يف حدود � 6إىل 6.5
ماليني �أورو ،بدل الراتب احلايل الذي ي�صل �إىل
 2.2مليون �سنويا ،ورغم �أن الأمر يتعلق براتب
مرتفع ومقبول �إىل حد بعيد ،قيا�سا ب�إمكانات
الالعب� ،إال �أن �إدارة بر�شلونة على ا�ستعداد

ماروتا" :انتقادات كونتي ت�ؤكد �أنه رجل
يريد الأف�ضل من نف�سه ومن الفريق"
دافع املدير الريا�ضي لـ الإنتري على
املدرب �أنطونيو كونتي الذي �أطلق
ت�صريحات قوية ،عقب اخل�سارة
الأخرية للفريق على يد بولونيا،
لي�ؤكد جو�سيبي ماروتا وقوفه بجانب
كونتي ويو�ضح ب�أن انتقاداته ت�ؤكد
�أنه رجل يريد الأف�ضل من نف�سه ومن
الفريق ،وقال ماروتا يف بادئ الأمر
حول اخل�سارة �أمام بولونيا" :ن�شعر
بالكثري من املرارة واخليبة ب�سبب عدم
ح�صولنا على النقاط الثالث ،على
�ضوء الأداء اجليد يف جزء من املباراة،
جميعنا �أبدينا خيبة �أملنا وعربنا
عنها ،على غرار كونتي� ،إنها خيبة �أمل
ت�ضييع مباراة كانت يف متناولنا" ،قبل
�أن ي�ضيف حول كالم كونتي الأخري:
"بالت�أكيد ،ف�إن كونتي بد�أ التفكري يف
مباراة اخلمي�س� ،إنه غا�ضب للغاية،
لكن انتقاده يُ�ساعد على فهم �شخ�صية
ورجل يريد احل�صول املزيد من نف�سه
ومن الفريق".

لإغراء لوتارو براتب �أ�ضخم ،ي�صل �إىل �ضعف
ما �سيقرتحه الإنتري ،وهي �أكرب عقبة �ستقف يف
طريق "النرياتزوري".

ماروتا" :الإنتري ال يريد
بيع �أهم العبيه"

كان املدير الريا�ضي جو�سيبي ماروتا وا�ضحا
يف ت�رصيحاته مع �شبكة "�سكاي �سبورت"،
حني �أكد مت�سك النادي بخدمات لوتارو ،فقال
يف املو�ضوع" :الإنتري ال يريد بيع �أهم العبيه،
نحن نتحدث عن �صبي يبلغ  23عاما والذي قد
يكون يف فرتة هائلة من م�شواره والتي ترتبط
بالإ�شاعات التي تالحقه ورمبا �سيتكيف معها،
لقد �أعجبنا بـ لوتارو ممتاز خالل الن�صف الأول
من املو�سم ،عليه �أن يعود �إىل ذات ال�صفاء الذي
�سيقوده �إىل الر�ضى عن نف�سه ،ويف نف�س الوقت
�سي�ضمن لـ الإنتري امل�ساهمة التي �أظهر �أنه قادر
على تقدميها خالل الن�صف الأول من املو�سم".

م�ساعد كونتي الأ�سبق يتوقع
�إحداثه ثورة يف الإنتري

�أ�شاد �أجنيلو �ألي�سيو م�ساعد �أنطونيو كونتي الأ�سبق
بالعمل الذي يقوم به كونتي مع الإنتري خالل املو�سم
احلايل ،م�ؤكدا كذلك حاجة مدرب "النرياتزوري"
�إىل القيام ببع�ض التعديالت حتى يكون الفريق
�أقوى ،وعلق �ألي�سيو حول عمل كونتي يف الإنتري،
خالل ت�صريحات مع راديو "توتو مريكاتو ويب"،
فقال�" :أعطى كونتي تغيريا �سريعا مع الإنتري من
حيث النتائج والأداء ،مع تفكريه �أي�ضا يف طريق
رابطة الأبطال" ،و�أ�ضاف �ألي�سيو" :تقال الكثري
من الأ�شياء بعد حرارة اللقاء ،ثم بعد ذلك تفكر
ب�شكل �أف�ضل� ،سيجل�س �أي فريق على الطاولة من
�أجل معرفة من �سيحتفظ بهم ومن لن يفعل ،الإنتري
يريد حتقيق الإجنازات من جديد ،لذلك عليه �إيجاد
الرجال املنا�سبني وال يخطئ".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدوم �أالبا �إىل الإنتري م�ستبعد

خماوف يف نابويل من ت�ضييع
�صفقة �أو�سيمن

مرت العديد من الأيام دون جناح �إدارة
نابويل يف الو�صول حتى الآن �إىل اتفاق
نهائي مع نظريتها يف لـيـل ،ب�ش�أن �صفقة
النجم النيجريي الواعد فيكتور �أو�سيمن،
وهو املهاجم الذي يُعترب اخليار رقم واحد
بالن�سبة لـ "البارتينوبي" من �أجل تعوي�ض
الرحيل املحتمل لـ البولوين �أركاديوز ميليك،
ومع مرور الأيام دون جديد ،ف�إن املخاوف
بد�أت حول �إمكانية ت�ضييع هذه ال�صفقة،
خ�صو�صا �أن الأندية الإجنليزية القوية
ماليا ،قد تدخل ال�سباق خالل الفرتة املقبلة،
و�أكد موقع "فوتبال �إيطاليا" نقال عن م�صادره ،ب�أن النجم النيجريي �سريف�ض مقرتح نابويل وهو
بالفعل يف انتظار و�صول عر�ض �آخر من ناد �إجنليزي ،رغم �إقدامه على زيارة املدينة خالل الأيام
املا�ضية والوقوف عن قرب على من�ش�آت النادي ،مع حديثه كذلك مع جينارو غاتوزو.

ميليك يف مقدمة �أولويات "اليويف" ونابويل غري متحم�س

يتواجد النجم البولوين �أركاديوز ميليك
�ضمن مفكرة جوفنتو�س منذ عدة �أ�سابيع،
خا�صة �أن مهاجم نابويل يرف�ض جتديد
عقده مع "البارتينوبي" ومتم�سك بقرار
الرحيل مع نهاية املو�سم ،و�أو�ضحت تقارير
�إيطالية �أن الالعب هو بالفعل يف مقدمة
�أولويات "اليويف" الذي يقوده ماوري�سيو
�ساري ،لكن الإ�شكال يكمن يف عدم حتم�س
�إدارة نابويل لتحويل جنمها �إىل مناف�س �آخر
يف �إيطاليا ،بل ترغب يف ت�سويقه يف �إجنلرتا
�أو �إ�سبانيا ،علما �أن "البارتينوبي" يطالب
بقيمة بني � 40إىل  50مليون �أورو للتفريط
يف خدمات ميليك ،رغم بقاء مو�سم واحد
فقط يف عقد جنم �أجاك�س الأ�سبق ،وهي
قيمة ترف�ضها �إدارة جوفنتو�س �شكال
وتف�صيال ،بل �ستبحث عن �سبيل �آخر لإقناع
نابويل ،ولو من خالل اقرتاح مبادلة.
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زامربوتا�" :إيقاف اليويف �صعب وكري�ستيانو مثال للجميع"

اعرتف ماروتا بال�صعوبات التي يجدها
الإنتري خالل الفرتة احلالية ،ب�سبب
اختالط املناف�سات وكذلك عمل
الإدارة على �سوق االنتقاالت �أي�ضا،
فقال املدير الريا�ضي متحدثا كذلك
عن املباراة املقبلة �أمام هيال�س فريونا
التي تلعب غدا" :فريونا هي مرحلة يف رحلة ،لكن ت�أتي يف حلظة يجب خاللها �إثبات
�أنف�سنا ،يف هذه اللحظة اال�ستثنائية يتعاي�ش اجلزء التناف�سي� ،أي الدوري و�أوروبا ليغ
التي �سنعود لها يف �أوت وكذلك �سوق االنتقاالت التي نتواجد فيها يف نف�س الوقت" ،وحترك
الإنتري فعال يف املريكاتو ،بعدما تعاقد مع النجم املغربي �أ�شرف حكيمي ،يف �صفقة كلفته
حوايل  40مليون �أورو ،دفعها �إىل ريال مدريد.

كان للمدير الريا�ضي لـ "النرياتزوري" حديث حول مردود النجم الدمناركي كري�ستيان
�إيريك�سن الذي مل ي�صل بعد �إىل امل�أمول منه ،فقال" :ان�ضم للفريق بالت�أكيد مع �صعوبات يف
جانفي ،يف جزء يعاين من عدة فجوات هامة� ،إنه العب رائع ،بالت�أكيد ميكنه تقدمي املزيد،
�سننتظره بهدوء ،لكن هنا �أي�ضا يقوم كونتي بعمل رائع ،هناك  8مباريات متبقية وعلينا
تقدمي �أف�ضل ما لدينا ،لقد تلقينا  4هزائم فقط ،ميكن �أن تكون كثرية �أو قليلة ،كثرية ملا
ميثله الإنتري وقليلة مقارنة مب�سار منونا" ،قبل �أن ي�ؤكد ا�ستهداف الفريق التتويج باللقب
الأوروبي ،حني ا�ستكمال املناف�سات ال�شهر املقبل ،ف�أ�ضاف ماروتا�" :سنحاول ذلك ،بالت�أكيد
نعم ،ال نعرف حالة بقية الأندية ولكن علينا �أن ن�ؤمن بقدراتنا ،القول �إننا �سن�شارك من
�أجل التتويج هو يف حد ذاته �أمر جيد".

يحل نابويل �ضيفا على جنوه ع�شية اليوم يف ا�ستكمال
مباريات اجلولة  31من الدوري الإيطايل ،حيث يُوا�صل بحثه
عن التقدم �أكرث يف الرتتيب العام وخطف املركز اخلام�س،
بعدما �أ�صبح الو�صول �إىل املركز الرابع امل�ؤهل �إىل رابطة �أبطال
�أوروبا �صعب املنال ،ب�سبب ابتعاد �أتاالنتا بفارق كبري ،و�س ُيحاول
"البارتينوبي" ت�أكيد نتائجه الأخرية �أمام مناف�س �سيلعب كامل �أوراقه لالبتعاد عن منطقة
اخلطر ،مبا �أن جنوه يُعترب من �أكرب املهددين بالنزول ،يف ظل احتالل املركز  17بفارق نقطتني
فقط عن ليت�شي� ،أول املعنيني بالنزول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعرتف جيانلوكا زامربوتا ب�صعوبة م�أمورية كل الأندية الإيطالية يف �إيقاف جوفنتو�س الذي
يتجه نحو حتقيق "�سكوديتو" جديد ،مع نهاية هذا املو�سم ،الدويل الإيطايل الأ�سبق الذي حمل
قمي�ص "اليويف" وكذلك ميالن وغريهما من الأندية ،علق على �سباق اللقب يف ت�صريحات مع
�شبكة "�سكاي" قائال�" :إيقاف اليويف �أمر �صعب ،ففي البطولة العادية هذا الفريق ي�صنع الفرق ،ف�إذا
قمت ب�سحب العب واحد ،يدخل بديل له يف نف�س امل�ستوى �إن مل يكن �أف�ضل ،على �سبيل املثال،
حني يغيب ديباال ،يح�ضر هيغواين ،وهو لي�س العبا متو�سط امل�ستوى ،بل بطال حقيقيا" ،كما �أ�شاد
زامربوتا مبا يُقدمه النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،فقال" :كري�ستيانو مثال للجميع� ،إنه
حمرتف ،حتى �ساري كان جيدا �أي�ضا ،لأنه فهم ب�أن عليه تركه �أكرث حرية بدل القيام بالواجبات
التكتيكية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"نحن يف مرحلة تعاي�ش
مع فرتة ا�ستثنائية"

"�إيريك�سن قادر على تقدمي الأف�ضل
و�سنحاول التتويج بـ �أوروبا ليغ"

جنوه :بريين ،رومريو� ،سوماورو،
ما�سييلو ،بريا�شي ،بيهرامي� ،شون،
كا�ساتا ،باريكا ،بينامونتي� ،سانابريا.
نابويل :مرييت ،هي�ساي ،مانوال�س،
ماك�سيموفيت�ش ،ماريو روي ،فابيان
رويز ،لوبوتكا ،زييلين�سكي،
بوليتانو ،مرتين�س ،لوزانو.

توتنهام يقرتح على جوفنتو�س ندومبيلي مقابل رام�سي

�أكدت �صحيفة "بيلد" �أن كل ما قيل حول وجود اتفاق
مبدئي بني الإنتري والنجم النم�ساوي دافيد �أالبا،
ال �أ�سا�س له من ال�صحة ،لتك�شف ال�صحيفة الأملانية
ذائعة ال�صيت ا�ستبعاد انتقال مدافع بايرن ميونيخ لـ
"النرياتزوري" يف املو�سم املقبل ،حيث يدر�س الالعب
خيارين� ،إما التجديد �أو اال�ستمرار مع البايرن حتى
نهاية عقده ،و�إما االنتقال �إىل �أحد قطبي الكرة
الإ�سبانية� ،أي ريال مدريد �أو بر�شلونة ،وبالتايل
ف�إن فكرة االلتحاق بـ الإنتري غري مطروحة �إطالقا،
علما �أن �أالبا موجود يف مفكرة العديد من الأندية
الأوروبية الكبرية ،وهو ما قد يُ�صعب امل�أمورية على
النادي الإيطايل.

�أكدت �صحيفة "تيليغراف" الربيطانية �إقدام نادي توتنهام على عر�ض العبه الفرن�سي تانغي
ندومبيلي على جوفنتو�س ،من خالل �صفقة مبادلة ،يدخل فيها �أرون رام�سي ،يف ظل رغبة
"ال�سبريز" يف �إعادة النجم الويلزي من جديد �إىل �إجنلرتا ،لكن ال�صحافة الإيطالية حتدثت
عن عدم حتم�س "اليويف" للفكرة ،خا�صة �أن الفريق ال يبحث عن العب مبثل خ�صائ�ص الدويل
الفرن�سي ،بعدما �أمت قبل �أيام تعاقده مع النجم الربازيلي �آرثر ميلو ،يف انتظار ما �ستف�سر عنه
املفاو�ضات� ،إن و�صلت �إىل مرحلة الر�سميات.

كاندريفا مطلوب من طرف غا�سبرييني

يبقى م�ستقبل الدويل الإيطايل �أنطونيو كاندريفا مع الإنتري
غام�ضا ،يف ظل �إمكانية �إحداث املدرب �أنطونيو كونتي ثورة يف
الت�شكيلة خالل هذه ال�صائفة ،لذلك ف�إن �صاحب  33عاما قد
يدر�س بع�ض العرو�ض التي و�صلته ،رغم �إبدائه يف وقت �سابق
رغبته يف االعتزال بقمي�ص "النرياتزوري" ،وذكرت تقارير
�صحفية ب�أن نادي �أتاالنتا ي�ضع كاندريفا �ضمن مفكرته ،بطلب
من املدرب جيانبيريو غا�سبرييني ،لكن �أكرب عائق يف وجه �صاحب
املركز الرابع حاليا هو راتب الالعب.
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"البيا�سجي" يدخل املناف�سة
على خدمات هافريتز

الالعب يواصل عناده ويرفض تمديد عقده

توقعات بارتفاع قيمة مبابي يف حال
جتديده �إىل حدود  300مليون

يعمل ماركو روي�س جاهدا على �ضمان
العودة �إىل املناف�سة من جديد بعد غياب
طويل جدا ب�سبب �إ�صابة غام�ضة ومعقدة
على م�ستوى الع�ضلة املقربة ،فالالعب
الذي �أ�صيب �شهر فيفري املا�ضي كان من
املنتظر �أن يعود �إىل امليادين عند ا�ستئناف
الدوري الأملاين عقب توقفه ب�سبب جائحة
كورونا ،لكنه يف نهاية املطاف مل يح�صل
على ال�ضوء الأخ�ضر ب�سبب عدم تعافيه،
وح�سب �صحيفة "بيلد" الأملانية ،ف�إن الدويل
الأملاين ا�ستعان بخدمات اخت�صا�صي عالج
طبيعي رافقه �إىل مكان ق�ضاء عطلته حاليا
من �أجل �أن يقف على عملية �شفائه ،وي�ضمن
جاهزيته ليكون طرفا يف حت�ضريات فريقه
حت�سبا للمو�سم اجلديد والتي �ستنطلق يف
�سوي�سرا بداية �أوت املقبل.

ن�رش املعهد الدويل للدرا�سات الريا�ضية قائمة تت�ضمن القيم اجلديدة املتوقعة لأف�ضل الالعبني
يف العامل يف الوقت الراهن ،يف حال جتديد عقودهم ملوا�سم �إ�ضافية مع �أنديتهم احلالية ،على
ر�أ�سهم كيليان مبابي الذي تبلغ قيمته الت�سويقية يف الوقت الراهن  180مليون �أورو ،حيث �أكد
املعهد الدويل للدرا�سات الريا�ضية �أن الدويل الفرن�سي ويف حال جتديد عقده احلايل املمتد �إىل
غاية جوان  2022مبو�سم �إ�ضايف ،ف�إن قيمته ال�سوقية �ستقارب  300مليون �أورو و�ست�صل بالتحديد
�إىل  281مليون �أورو ،وهو ما �سيجعله �أغلى الالعبني يف العامل على الإطالق �أي بزيادة  100مليون
وهو
�أورو وهو ما يبدو منطقيا بالنظر لإمكاناته اخلارقة �إ�ضافة �إىل �صغر �سنه،
الذي ميلك هام�شا كبريا للتطور �أكرث م�ستقبال.

ليوناردو يجدد االت�صال مبحيط الالعب وي�صر
على التجديد حتت �ضغط القطريني

جاء الرقم الذي ك�شفه املعهد الدويل للدرا�سات الريا�ضية
لي�ؤكد ال�سبب الرئي�سي الذي يجعل الالعب كيليان مبابي يوا�صل
عناده ،ويرف�ض �إىل غاية اليوم الطلبات املتكررة للمدير الريا�ضي
لنادي باري�س �سان جرمان ليوناردو من �أجل اجللو�س حول طاولة
املفاو�ضات لتجديد عقده مع النادي الباري�سي ،فـ مبابي يعي جيدا
�أن التجديد ملو�سم �إ�ضايف �سيجعل من رحيله ال�صيف احلايل �أو ال�سنة
املقبلة �أمرا م�ستحيال يف ظل عدم وجود فريق قادر على دفع قيمة
فلكية تتجاوز  200مليون �أورو ،يف الوقت الذي ال يبدو فيه �أن
ليوناردو �سيكل من حماوالته لإقناع الالعب بالتجديد
خا�صة �أنه يعاين من �ضغط دائم من طرف
املالك القطريني الذين يعتربون التجديد
لالعب �أولوية ت�أتي قبل جميع بقية
الأولويات.

التحق نادي باري�س �سان جرمان بقائمة الأندية املهتمة بخدمات كاي هافريتز جنم باير
ليفركوزن واملطلوب من طرف عدة �أندية �أوروبية كبرية على غرار ريال مدريد وت�شيل�سي الذي
قطعت �إدارته �أ�شواطا كبرية من �أجل التو�صل �إىل اتفاق معه ،لكن من دون �أن حت�سم الأمور ،ومبا
�أن التعاقد مع النجم الأملاين ال�شاب يتطلب قيمة مالية معتربة لن تقل عن  100مليون �أورو ،ف�إن
ليوناردو املدير الريا�ضي لـ البيا�سجي يخطط لإدخال �أحد الالعبني احلاليني للفريق �ضمن ال�صفقة
بهدف تقلي�ص القيمة املالية املطلوبة من طرف ليفركوزن ،وهو ما قد ترف�ضه �إدارة النادي
الأملاين ال�ساعية لال�ستفادة من �أكرب قيمة مالية ممكنة جراء بيع جنمها ال�صاعد.

م�صادر مقربة من
"البيا�سجي" ت�ؤكد
رحيل الفرن�سي
ال�سنة املقبلة

ح�سب م�صادر مقربة من
النادي الباري�سي ،ف�إن مبابي
بات مقتنعا بفكرة الرحيل
عن �صفوف باري�س �سان
جرمان بداية من ال�سنة املقبلة
وبالتحديد بداية من جوان ،2021
و�سواء اتفق الالعب فعال مع
فريق ما مثلما ي�شاع عن تو�صله
�إىل �أر�ضية اتفاق مع ريال مدريد
للعب يف �صفوفه بداية من مو�سم
� 2022 - 2021أم ال ،ف�إن مبابي ال
ينوي اال�ستمرار يف �صفوف النادي
الباري�سي �إىل ما بعد جوان  2021ويرى �أنه ا لو قت
املنا�سب لتغيري الأجواء والقيام بخطوة نحو الأمام
من خالل االن�ضمام �إىل �أحد عمالقة القارة العجوز
ممن يناف�سون بانتظام على لقب رابطة �أبطال
�أوروبا ،رغم �أن ريال مدريد يبقى �إىل حد الآن
املر�شح رقم واحد خلطف املوهبة الفرن�سية.

ويراقب و�ضعية �سافيت�ش

�إ�ضافة �إىل اهتمام النادي الباري�سي بخدمات كاي هافريتز ،ف�إنه يظل
يراقب و�ضعية ميلينكوفيت�ش �سافيت�ش جنم الزيو الذي لطاملا كان هدفا
للنادي لكن من دون النجاح يف التعاقد معه ،ب�سبب تعنت رئي�سه كالوديو
لوتيتو ،لكن مع ت�أكد الباري�سيني ب�أن نادي العا�صمة الإيطالية مل يعد
يطلب نف�س القيمة املالية التي �سبق �أن طلبها يف املواعيد ال�سابقة
من املريكاتو والتي و�صلت  100مليون �أورو ،ف�إنه يخطط للعودة من
جديد للتقدم بعر�ض لـ الالت�سيايل من دون �أن تتجاوز قيمته  60مليون
�أورو مع �إمكانية �إدخال العب من العبي ت�شكيلة توخيل �ضمن ال�صفقة
لتقلي�ص املبلغ متاما مثلما هو خمطط له يف �صفقة هافريتز.

ميزانية "املريكاتو" تعيق حتقيق جميع الأهداف

مقابل تزايد �أهداف باري�س �سان جرمان على م�ستوى �سوق
االنتقاالت ،ف�إن ميزانية النادي املخ�ص�صة لـ املريكاتو خالل
ال�صيف احلايل قد قلت �أكرث من �أي وقت م�ضى ،مقارنة مبا كان
عليه احلال منذ قدوم القطريني ،حيث مل يخ�ص�ص النادي الباري�سي
�سوى  140مليون �أورو ال�ستثمارها على م�ستوى ال�سوق مل تتبق منها
�سوى  90مليون �أورو بعد �رشاء ماورو �إيكاردي نهائيا من الإنتري
مقابل  50مليون �أورو ،والأكيد �أن قيمة  90مليون �أورو لن تكون
كافية لتلبية طلبات ليوناردو يف ال�سوق ،وهو ما يحتم عليه
عر�ض العبني من الت�شكيلة احلالية على خمتلف الفرق التي
متلك الالعبني الذين يريدهم ،يف انتظار ات�ضاح الر�ؤية فيما
يخ�ص م�ستقبل ناميار الذي �إن مت بيعه بقيمة  170مليون
�أورو ف�إن م�شكلة الأموال �ستحل نهائيا يف بيت النادي
الباري�سي.

بيلريين ين�ضم
لقائمة املر�شحني
لتعوي�ض مونيي

الإدارة متم�سكة به �أكرث
من مت�سكها بـ ناميار

يبقى ال�شيء امل�ؤكد �أن مبابي ومهما �أ�رص
على الرحيل يف جوان  2021و�أي�ضا عدم جتديد
عقده احلايل املمتد �إىل جوان � ،2022إال �أنه �سيلقى
�ضغطا رهيبا جدا من طرف ليوناردو ومن
ورائه الإدارة القطرية ،فمالك النادي لن يقبلوا
�إطالقا رحيل الالعب بكل �سهولة ويتم�سكون بـ
مبابي �أكرث حتى من مت�سكهم بـ الربازيلي ناميار،
اقتناعا منهم ب�أنه قادر على �أن يكون جنم الفريق
وقائده ل�سنوات عدة والركيزة الأ�سا�سية التي
حتمل �أهداف البيا�سجي الأ�سا�سية ،ورغم �أن بيع
مبابي من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف ا�ستفادة خزينة
النادي من قيمة فلكية ت�سمح له با�ستثمارها على
م�ستوى املريكاتو ل�رشاء �أكرث من العبني من �أف�ضل
العنا�رص احلالية� ،إال �أن مبابي بالن�سبة لإدارة
النادي يبقى غري قابل للم�س.

ان�ضم هكتور بيلريين �إىل قائمة الالعبني
املر�شحني لالن�ضمام �إىل نادي باري�س �سان
جرمان ال�ساعي لتعوي�ض رحيل مدافعه
الأمين ال�سابق توما�س مونيي املن�ضم حديثا
�إىل بورو�سيا دورمتوند ،على �إثر رف�ضه
جتديد عقده مع النادي الباري�سي ،وكونه �أحد
�أف�ضل الأظهرة يف العامل ،ف�إن بيلريين بات
متواجدا على قائمة املدير الريا�ضي ليوناردو
وفقا ل�صحيفة "دايلي �إك�سربي�س" الربيطانية،
والتي �أ�شارت �أي�ضا �إىل رغبة الدويل الإ�سباين
يف تغيري الأجواء واالن�ضمام �إىل فريق قادر على
املناف�سة بانتظام على الألقاب� ،إ�ضافة �إىل �أن وجود
مناف�سة �شر�سة املو�سم املقبل على من�صب الظهري الأمين يف
�أر�سنال قد تزيد �إ�صراره على الرحيل.

ليون ي�ستعد لتمديد عقد
ديباي ملو�سم �إ�ضايف

روي�س يوا�صل العالج
خالل العطلة للحاق
ببداية املو�سم

اعرتف رئي�س نادي ليون جون مي�شال �أوال�س
برغبته يف جتديد عقد العب فريقه ممفي�س ديباي
ل�سنة �إ�ضافية ،وهو الذي ينتهي عقده مع الفريق
ال�سنة املقبلة وبالتحديد يف جوان  ،2021حيث �أكد
الرجل الأول يف بيت النادي �أن جتديد عقد النجم
الهولندي �أولوية بالن�سبة للإدارة التي �ستعمل ح�سبه
على ح�سم الأمور يف �أقرب وقت ممكن ،حيث يخ�شى
�أوال�س من �إمكانية رف�ض الالعب متديد عقده عقب
انطالق املو�سم اجلديد ،وهو ما يعني بالت�أكيد رحيله
جمانا يف جوان من ال�سنة املقبلة ،يف الوقت الذي
توجد فيه العديد من الأندية الأوروبية الكبرية
الطاحمة للتعاقد مع الدويل الهولندي الذي يعد �أحد
�أف�ضل الالعبني يف الدوري الفرن�سي ،وهو الذي �سجل
املو�سم املن�صرم  14هدفا وقدم متريرتني حا�سمتني.

بيرتوف" :موناكو �سيناف�س
على اللقب املو�سم املقبل"

طم�أن نائب رئي�س نادي موناكو� ،أوليغ بيرتوف،
جماهري الفريق بخ�صو�ص قدرة �أ�شبال املدرب مورينو
على الذهاب بعيدا وحتقيق �أهداف الفريق بداية من
املو�سم املقبل ،م�شريا �إىل �أنه مقتنع ومتفائل بعودة
نادي الإمارة بقوة �إىل الواجهة من �أجل املناف�سة
على لقب الدوري الفرن�سي ،حيث قال" :ال �شك يف �أن
موناكو �سيعود بقوة للعب الأدوار الأوىل ،هناك رغبة
كبرية من طرف اجلميع �ضمن الفريق يف النجاح وجعل
الفريق يلعب الأدوار الأوىل خا�صة يف الدوري" ،وهو
الت�صريح الذي ا�ستغربته جماهري النادي عرب ردود
�أفعالها على مواقع التوا�صل االجتماعي خا�صة بعد
رحيل عدد معترب من الالعبني املهمني وعدم �إظهار
الإدارة نية يف اال�ستثمار بقوة يف املريكاتو.

البايرن يفتح
�أبواب الرحيل �أمام
�أالبا ب�سبب �شرطه
التعجيزي

ف�شل بايرن ميونيخ يف التو�صل �إىل اتفاق
نهائي مع العبه دافيد �أالبا بخ�صو�ص جتديد
عقده احلايل مع الفريق واملمتد �إىل غاية
جوان من ال�سنة املقبلة ،وذلك بعد �إ�صرار
الالعب على و�ضع �شروط مالية تعجيزية
لإدارة البافاري� ،إذ ك�شفت تقارير �إعالمية
�أملانية �أن الدويل النم�ساوي ا�شرتط احل�صول
على راتب �سنوي �ضخم ال تقل قيمته عن
 20مليون �أورو ،وهو ما يراه م�س�ؤولو البايرن
�أمرا مبالغا فيه ،يف وقت �أ�شارت فيه ذات
التقارير �إىل �أن هدف الالعب من وراء
مطالبته براتب مماثل هو �إف�شال عملية
التجديد لعلمه امل�سبق برف�ض امل�س�ؤولني،
وبالتايل احل�صول على �إذن بالرحيل خالل
املريكاتو املقبل لالن�ضمام �إىل �أحد الأندية
املهتمة بخدماته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوف" :عودة �ساين
�إ�ضافة كبرية
للدوري الأملاين"

�أبدى يواكيم لوف مدرب املنتخب الأملاين
�سعادته الكبرية بان�ضمام لوروي �ساين �إىل
فريق بايرن ميونيخ قادما من مان�ش�سرت
�سيتي ،م�ؤكدا �أن النادي البافاري �سي�ستفيد
من خدمات العب كبري على حد قوله ،كما
ك�شف �أن الدويل الأملاين �سي�ضمن �إ�ضافة
كبرية جدا للدوري الأملاين بالنظر لإمكاناته
الكبرية ،ورغم العالقة املتدهورة بني لوف
و�ساين منذ �أن �أبعده عن ت�شكيلة املنتخب
الأملاين امل�شاركة يف ك�أ�س العامل � ،2018إال
�أن التقني الأملاين ،ك�شف بخ�صو�ص هذا
املو�ضوع ،قائال�" :إنها �صفقة رائعة �سواء لـ
بايرن ميونيخ �أو الدوري الأملاين ككل ،الأمر
يتعلق بالعب كبري �سيقدم �إ�ضافة كبرية
لفريقه بالنظر للإمكانات الكبرية التي
يتميز بها والتي ال يختلف عليها اثنان".
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�إعـــالن عــن طلـــب عـــرو�ض وطــنـــي مفتـــوح ومــــع
�إ�شتـراط قدرات دنيــا رقــم 2020/07
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ً
ِّ
�سيئة،
ال�صديق� ،إن ر�أى من �أخيه
ً
ح�سنة،
وطئها بالقدم و�إن ر�أى
ِ
رفعها على َع َلم.

قال ال�شافعي رحمه اهلل�" :أ�شد الأعمال
ثالثة  :اجلود من قلة ،والورع يف خلوة،
وكلمة احلق عند من يرجى ويخاف".

بالإميان تولد الروح من جديد
حكم الت�سميع والتحميد يف ال�صالة

ال�س�ؤال :هل قول " �سمع اهلل ملن حمده" و "ربنا لك احلمد " يف ال�صالة واجب �أم �سنة؟
وهل يقول امل�أموم " �سمع اهلل ملن حمده "؟
اجلواب:

اختلف العلماء يف حكم الت�سميع (يعني قول � :سمع اهلل ملن حمده) ،والتحميد ( يعني قول  :ربنا
ولك احلمد) يف ال�صالة على قولني :
القول الأول  :قول اجلمهور  :الأحناف واملالكية وال�شافعية �أنه �سنة من �سنن ال�صالة
ولي�س من واجباتها .
القول الثاين � :أنه من واجبات ال�صالة  ،وهو قول احلنابلة .
وعن �أحمد �أنه غري واجب ،وهو قول �أكرث الفقهاء ؛ لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل
ُي َع ِلّم ُه امل�سيء يف �صالته  ،وال يجوز ت�أخري البيان عن وقت احلاجة " ثم ا�ستدل ابن
قدامة على الوجوب بعدة �أدلة :
َ
مر ُه للوجوب .
�
أ
و
،
به
أمر
�
و�سلم
� -1أن النبي �صلى اهلل عليه
ُ
(�ص ُلّوا كَ َما َر َ�أي ُت ُمونيِ �أُ َ�ص ِلّي ) .
 -2و َف َع َل ُه وقال َ :
 -3وقد روى �أبو داود عن علي بن يحيى بن خالد عن عمه عن النبي �صلى اهلل
ا�س َح َّتى َي َت َو َّ�ض�أَ� ..إىل قوله ..ث َُّم َيقُولُ "
عليه و�سلم �أنه قال َ ( :ال َتت ُِّم َ�ص َال ٌة َِ أل َح ٍد مِ َن ال َّن ِ
َ�سمِ َع َهّ ُ
الل لمِ َن َحمِ َد ُه " َح َّتى َي�س َت ِو َي قَائ ًِما) و�صححه الألباين يف �صحيح �أبي داود
 -4ولأن موا�ضع هذه الأذكار �أركان ال�صالة  ،فكان فيها ذكر واجب كالقيام .
تعليمه ذلك  ،وهي
و�أما حديث امل�سيء يف �صالته فقد ذَكَ َر يف احلديث الذي رويناه
َ
زيادة يجب قبولها  ،على �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل ُي َع ِلّم ُه كُ َّل الواجبات  ،بدليل �أنه
مل ُي َع ِل ّْم ُه الت�شهد وال ال�سالم  ،ويحتمل �أنه اقت�رص على تعليمه ما ر�آه �أ�ساء فيه " انتهى .
الل ْبنِ ُب َر ْي َد َة َع ْن �أَبِي ِه قَالَ  :قَالَ يِل
كما ي�ستدل بع�ض احلنابلة على الوجوب بحديث َع ْب ِد َهّ ِ
وع َف ُق ْل �َ :سمِ َع َهّ ُ
الل لمِ َْن َحمِ َد ُه ال َّل ُه َّم
الركُ ِ
ال َّنب ُِّي �صلى اهلل عليه و�سلم َ ( :يا ُب َر ْي َد ُة ! ِ�إذَا َر َف ْع َت َر ْ�أ َ�سكَ مِ َن ُّ
�ض َومِ ل َْء َما �شِ ْئ َت مِ ْن �شَ ْى ٍء َب ْع ُد) رواه الدارقطني
ال�س َما ِء َومِ ل َْء الأَ ْر ِ
َر َّب َنا لَكَ الحْ َْم ُد مِ ل َْء َّ
لكنه حديث �ضعيف  ،ن�ص �أهل العلم على �ضعفه .اختيار القول بوجوب الت�سميع والتحميد  ،وبيان
�أن املنفرد يجمع بني الت�سميع والتحميد باتفاق العلماء  ،و�أن الإمام يجمع بينهما �أي�ض ًا وهو مذهب ال�شافعية
واحلنابلة  ،و�أما امل�أموم ف�إنه يقت�رص على التحميد فقط وال ي�رشع له الت�سميع  ،كما هو مذهب اجلمهور  ،وقد �سبق هناك ذكر
الأدلة.

هل يجب التحلل ممن اغتابه الإن�سان؟

ُخيم على مالحمك ُ
ُ
ُ
احل ْزنُ
القلق
حني يعرتيك
وال�ضيق ،وي ِ ّ
والك�آبة ،وميتلئ قلبك بالفراغ والوح�شة ،وت�ضيق عليك
ال ُ
وحت�س باختناق حتى لك� َّأن �شي ًئا ما
أر�ض مبا رحبت،
ُّ
ُّ
يجتث ُروحك من داخلك ،وينتزعها انتزاعً ا ُم� مِؤلًا.
اً
ُ
أغالل ،و�أقعدك
ك�سول قد ك َّبلتك ال
وحني جتد نف�سك
الفتور ،فال تريد فعل �أي �شيء ،ومل يعد
ُ
ٌ
هدف ت�سعى لتحقيقه ،وال
لديك
�صديق حتر�ص على مو َّدته.
هل ق�سا قلبك؟ نعم وال �شك،
ف� ِأذ ْب ق�سوته بالذكر،
نعم ،اذكر ر َبّك بقلب
خال من العوائق
ٍ
الدنيوية والعالئق
الأر�ضية ،انطرح
ذليل،
كفقري ك�سري ،وابتهل �إليه ابتهال ُم ْذ ِن ٍب
على عتبة عبود َيّته
ٍ
ٍ
َ
خائف ُم�ستجري ،فهل ي�سمع كال َم َ
ك ويرى
ا�ستغاثة
وا�ستغث به
ٍ
مكانك ،ويعلم �شكواك �سواه؟! َّ
م�سكني عا�ش ومات،
جل اهلل .كم من
ٍ
ً
نف�سه َّ
َ
حلظة واحدة ،مات
وحالوة املناجاة
لذ َة العبادة
ومل ي ُِذ ْق َ
ً
ج�سدا ،خذل روحه وخ�سر نف�سه .ت�أمل قوله
روحا قبل �أن ميوت
ً
�صلى اهلل عليه و�سلمَ ( :و َر ُج ٌل َذ َك َر هَّ َ
الل َخ ِاليًا َف َف َ
ا�ض ْت َع ْي َناهُ)؛ �إنه
الروح يف جدب احلياة ،ونور الب�صرية يف دياجري الظالم� ،إنه
قوت ُّ
للنف�س والقلب طوق النجاة� ،إنه َّ
لذة القلوب وغاية املطلوب ،ففاقة
َّ
يلم �شعثه �إال بالإنابة �إليه.
القلب لن
ي�سدها �إال الإقبال عليه ،ومل َّ
كم من �أنا�س بعيدين عن الإ�سالم بقلوبهم ،و�إن كانت جوارحهم معه،
نا َي َت َق َّب ُل هَّ ُ
احلاج قليل� ،إِ مَّ َ
الل ِم َن مْالُ َّت ِق َ
ف�س ْر
فالركب نعم كثري؛ ولكن
َّ
ني ِ
ربّك قبل �أن ت�سري �إليه بج�سدك ،و�أخل�ص له قلبك قبل
ُ
بروحك �إىل ِ
هيئها قبل امل�سري ِ ّ
وزكها به ،وحا�سبها �إن �ضعفت
�أن ت�سري بجوارحكّ ِ ،
فالروح لن ت�سم َو ملقام ُ
ربّها ،وتت�صل بامللأ الأعلى ،وتكون
عنهُّ ،
الق ْرب من ِ
حمل و�أهلاً
اًّ
لتنزل رحماته ِ ّ
ُّ
وتلقي نفحاته� ،إال �إذا تعاهدت تطهريها عما
مادي وخواء روحي.
تلو ٍث
ٍّ
علق بها من ُّ
وازن بني مطالب ج�سدك وروحك ،ودنياك و�آخرتكّ ِ ،
ات ٌ
�ساق عجيب ال طغيان
ٌ
ُ
ٌ
ولقمة
�سكن ي�ؤيك،
وتوازن .يغنيك عن الدنيا
تو�سط واعتدال
فيه وال تهاون؛ بل ُّ
وثوب ي�سرت بدَ َن َ
ُّ
بائ�سة فقرية.
روح
ت�سد رمقك،
ٌ
ٍ
ك ،فما ُتغني كنوز العامل عن ِ
اعلم �سيدي �أنك �إذا مل ت�شبع روحك بالإميان ا�ضمح َّلت ،وذابت وخارت قواها ،وا�ستوىل
عليها الي�أ�س والعجز ،فهي م�ضطربة الهثة متعبة ،تبحث عن اخلال�ص فال تراه ،ف�إن مل يكن لك
يد يف موعد والدتك ،فلك احلق يف اختيار والدة روحك من جديد .ابد�أ وال تتكا�سل ،فيكفيك تعبًا ،ويكفي
َ�ساهَ ا).
روحك ن�صبًا ﴿ َقدْ �أَ ْف َلحَ َم ْن َز َّكاهَ ا * َو َقدْ َخ َ
اب َم ْن د َّ

ال�س�ؤال :هل يجب على من اغتاب م�سلم ًا و�أراد �أن يتوب �إىل اهلل �أن يتحلل ممن اغتابه �أو هل يذكر له ما
قاله فيه من وراء ظهره ،و�إذا ر�أى �أن ذكره ملا تكلم به يف حقه قد ي�ؤدي �إىل غ�ضبه ونفوره ،فهل
يجب عليه واحلالة هذه �أن يذكر له ذلك� ،أم يكتفي ب�أن يتحلل منه دون ذكر ما قال فيه؟
اجلواب:

الراجح  -واهلل �أعلم � -أنه ال يعلمه ب�أنه قد اغتابه �إذا مل يعلم ،بل يكفيه �أن ي�ستغفر من ذنبه،
و�أن ي�ستغفر لأخيه يف مقابل ما ح�صل منه من غيبه و�إيذاء له .
وهذه �أقوال العلماء يف ذلك :
قال النووي رحمه اهلل يف كتابه:
اعلم �أن كل من ارتكب مع�صية لزمه املبادرة �إىل التوبة منها ،والتوبة من حقوق اهلل
تعاىل ي�شرتط فيها ثالثة �أ�شياء :
�أن يقلع عن املع�صية يف احلال.
و�أن يندم على فعلها .
و�أن يعزم �أال يعود �إليها .
والتوبة من حقوق الآدميني ي�شرتط فيها هذه الثالثة ورابع وهو  :رد
الظالمة �إىل �صاحبها � ،أو طلب عفوه عنها  ،والإبراء منها .
فيجب على املغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة ،لأن الغيبة حق �آدمي  ،والبد من
ا�ستحالل من اغتابه.

ال�سنن ،ومن
من تهاون بـالأدب عُ وقب بحرمان ُ
تهاون بـال�سنن عُ وقب بحرمان الفرائ�ض ،ومن
تهاون بالفرائ�ض عُ وقب بحرمان الإميان.

ال �إله �إال
�أنت �سبحانك يا قاهر
فوق عبادك ن�س�ألك بعزتك
�إال رحمتنا وعفوت ع ّنا وبلطفك
اخلرية من �أمرنا
اخلفي دبّر لنا ِ
و�أحوالنا و�أقدارنا نعوذ بك من
ّ�شرنا فعافيتك �أو�سع لنا نعوذ بك
ن�سينا
�أن نن�ساك فتن�سانا �أو ُت ّ
�أو �أن َن�سقط من عينك.

عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال  :قال َر ُ�س ُ
�سَ :ر ُّد
ول ِ
اهلل َ :
"ح ُّق مْالُ ْ�س ِل ِم َع َلى مْالُ ْ�س ِل ِم َخ ْم ٌ
ال�س َ
ي�ضَ ،و ِ ّ
الد ْع َو ِةَ ،و َت ْ�شمِ ُ
ات َب ُ
اع الجْ َ َن ِائ ِزَ ،و ِ�إ َجاب َُة َّ
�س" متفق عليه من
يت ا ْل َع ِ
َّ
اط ِ
ال ِمَ ،و ِع َياد َُة مْال َ ِر ِ
حديث �أَ ِبي هُ َري َْر َة ر�ضي اهلل عنه".

كلما كان العبد ح�سن الظن باهلل ح�سن الرجاء له �صادق التوكل عليه :ف�إن اهلل ال يخيب �أمله فيه �ألبتة ،ف�إنه
�سبحانه ال يخيب �أمل �آمل وال ي�ضيع عمل عامل.
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�س :ما هي �أيام الت�شريق؟
حل ال ّلغز :هي الأيام الثالثة التي يق�ضيها احلاج يف منى.
الرجاء من الإخوة القراء �أن يطمئنوا
على �أ�سئلتهم التي ترد �إلينا ،فلكرثتها
ال ميكننا ن�شرها كلها دفعة واحدة..

الرئي�س الربازيلي يعلن �إ�صابته
بفريو�س كورونا
�أعلن الرئي�س الربازيلي ،جايري بول�سونارو� ،إ�صابته بفريو�س كورونا
امل�ستجد خالل مقابلة مع عدة قنوات تلفزيونية يوم �أم�س الثالثاء،
وذلك بعدما كان قد �شعر بارتفاع يف درجة حرارته م�ساء الإثنني ما
ا�ستدعى فح�صه و�إخ�ضاعه الختبار الك�شف عن الفريو�س ،وك�شف بول�سونارو
الذي لطاملا قلل من خطورة الفريو�س رغم �أنه ح�صد �أكرث من � 65ألف �ضحية
يف بالده ،قائال:
"النتائج و�صلت
�إيجابية ،درجة
حرارتي تبلغ ،38
لكن رئتي يف حالة
جيدة جدا ح�سب
ما �أكده الأطباء
الذين منحوين
''هيدروك�سي
كلوروكني''
و''�أزيرتومي�سني''
(�أدوية يت�ضمنها
بروتوكول العالج
�ضد كورونا)،
وبعدها �شعرت
بتح�سن كبري و�أنا
حاليا يف �أف�ضل
حال".

نز َل هَّ ُ
(و ْ
اء ِم ْن ِر ْز ٍق َف�أَ ْح َيا ِب ِه الأَ ْر َ
ار َو َما �أَ َ
�ض
ال�س َم ِ
َ
اخ ِت ِ
الل ِم ْن َّ
الف ال َّل ْي ِل َوال َّن َه ِ
اح �آ َي ٌ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلون)
ب َْعدَ َم ْو ِت َها َو َت ْ�ص ِر ِ
يف ِ ّ
الر َي ِ
ويف اختالف الليل والنار وتعاقبهما عليكم وما �أنزل اهلل من ال�سماء من
مطر ،ف�أحيا به الأر�ض بعد ُي ْب�سها ،فاهتزت بالنبات والزرع ،ويف ت�صريف
الرياح لكم من جميع اجلهات وت�صريفها ملنافعكمٌ � ،
أدلة وحججٌ لقوم يعقلون
عن اهلل حججه و�أدلته.

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

العـــدد  / 4950الأربعاء  08جويلية  - 2020ال�سنـــــــة الع�شـــــرون
ملحق �إعالمي ي�صدر عن جريدة پانوراما� :ص.ب .رقم  66بور �سعيد (اجلزائر العا�صمة)
للن�شـــــر والإ�شهـــــــــار:
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.

� 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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الأجواء يف بيت "ال�سبريز" مكهربة للغاية منذ قدوم الربتغايل

لوريس وسون يتشاجران على
المباشر تحت أنظار مورينيو

يبدو �أن الأجواء داخل بيت توتنهام مكهربة للغاية ،متاما كما ت�ؤكده التقارير الإعالمية الإجنليزية،
خا�صة منذ قدوم املدرب الربتغايل جوزي مورينيو الذي يبدو �أنه عجز حتى الآن عن التحكم يف
تعداده...
�آخر م�شاهد الفو�ضى التي �أ�صبح يعي�شها "ال�سبريز" كان بطلها الثنائي هوغو لوري�س وهيونغ مني
�سون ،بعدما توترت الأمور بينهما لت�صل �إىل حد رفع الأيدي والت�شاجر خالل مباراة �إيفرتون �أول
�أم�س ،وحتت �أنظار املدرب مورينيو وكذا الكامريات التي التقطت �صورة وا�ضحة ملحاولة لوري�س
االعتداء على زميله الكوري اجلنوبي ،ولوال تدخل بع�ض رفاقه يف �صورة �سي�سوكو ،لو�سيل�سو
ووينك�س ،لتطورت الأمور �إىل اعتداء ج�سدي وا�ضح ،ومل تك�شف التقارير الإعالمية �سبب
ال�شجار ،ولو �أن هيونغ مني �سون يكون قد توجه بكالم غري الئق لزميله الدويل الفرن�سي ،بعدما
احتج عليه نتيجة تخاذله يف مراقبة الربازيلي ري�شارلي�سون خالل �إحدى اللقطات.

لوري�س" :ما حدث يبقى يف غرف
تغيري املالب�س وقولوا ما �شئتم"

حتدت لوري�س عن ال�شجار الذي جمعه بـ هيونغ مني �سون ،لي�ؤكد �أن مثل هذه الأمور عادية
يف كرة القدم ،لكنها تبقى يف غرف تغيري املالب�س ،م�شددا على �أن ما حدث �أ�صبح من املا�ضي،
الفرن�سي قال يف ت�صريحات تداولتها �أم�س تقارير �إعالمية �إجنليزية�" :إنها �أمور ومعطيات
و�أحداث تبقى يف غرف تغيري املالب�س ويف اخلارج قولوا ما �شئتم ،ما حدث مع �سون جزء من كرة
القدم ،ال توجد م�شكلة �شخ�صية بيننا ،عقب اللقاء احتفلنا �سويا وعادت الأمور لطبيعتها" ،ومن
املنتظر �أن تتدخل �إدارة توتنهام هوت�سبريز يف الق�ضية خا�صة بعدما التقطتها عد�سات امل�صورين
على املبا�شر ،بينما مل تك�شف التقارير ردة فعل الربتغايل مورينيو.

طالء �سيارة مارادونا يكلف
نابويل � 100ألف �أورو

عاد غريمو كوبوال وكيل �أعمال الأ�سطورة الأرجنتينية ديغو �أرماندو
مارادونا للحديث عن ق�صة �سيارة "فرياري � " F40سوداء اللون التي
�أعدت خ�صي�صا للنجم الأرجنتيني دييغو �أرماندو مارادونا �سنة ،1986
غريمو وكيل �أعمال مارادونا روى ق�صة مثرية عن "الفرياري" التي
�أ�صر مارادونا على �شرائها قبل �أن ُتهدى له وباملوا�صفات التي طلبها،
ل ُي�ضيف يف ت�صريحاته ل�شبكة "فوك�س �سبور" الأرجنتينية" :مارادونا
�أرادها و�أمتمنا االتفاق مع �إينزو فرياري مقابل حوايل � 430ألف �أورو،
بعدها قلت له �إين �أريدها باللون الأ�سود فرد بال�سلب وقال F 40 " :البد �أن
تكون بالأحمر" ،بعد تتويج مارادونا بك�أ�س العامل واختياره �أح�سن العب،
رئي�س نابويل قدم له ال�سيارة هدية كانت باللون الأ�سود الذي كلف � 100ألف
�أورو ،مالك فرياري �ضاعف من ثمن ال�سيارة التي اقرتبت من  1مليون �أورو".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيدرير يناف�س "�أديدا�س" ويطلق عالمة "ذا روجر" للأحذية الريا�ضية

ك�شف جنم التن�س العاملي ال�سوي�سري روجر فيدرير �آخر �إ�صدارات عالمة "ذا روجر" املتخ�ص�صة يف الأحذية والتي �أطلقها
قبل فرتة بالتعاون مع �شركة "وان" ال�سوي�سرية ،ونظم النجم ال�سوي�سري الإثنني املا�ضي م�ؤمترا �صحفيا باملنا�سبة قبل �أن
يك�شف احلذاء الريا�ضي الذي ي�شبه �إىل حد كبري �أحذية "نا�ستا�س" التي ا�شتهرت بها �شركة "�أديدا�س" على مدار عقود
طويلة ،و�أطلق فيدرير ن�سخا جتريبية وح�صرية بلغ عددها  1000على �أن ُتباع ب�سعر
� 240أورو ( 48000دج).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25مليون �أورو خ�سائر البار�صا جراء خط�أ
تقني يف القمي�ص اجلديد

قدر م�س�ؤولو املال واالقت�صاد يف نادي بر�شلونة اخل�سائر من جراء
توقيف بيع القم�صان اجلديدة مابني  25 - 15مليون �أورو ،وهو مبلغ
معترب جدا يف ظل الأزمة االقت�صادية التي تعي�شها غالبية الأندية
الكبرية جراء تداعيات وباء كورونا ،وكانت �شركة "نايك" الأمريكية
الراعي الر�سمي لـ البار�صا مند  1998قد �أر�سلت بيانا �إىل �إدارة النادي
الكتالوين تدعو �إىل �سحب كل القم�صان اجلديدة من متاجر النادي
ب�سبب ت�ضمنها خط�أ يف الت�صميم ولي�س يف النوعية كما �أ�شيع يف وقت
�سابق ،والظاهر �أن �إدارة بر�شلونة ا�ستاءت كثريا من ال�شركة الأمريكية
ل ُتطالب بالتعوي�ض والذهاب �إىل الق�ضاء ،علما �أن عقد "نايك" مع البار�صا
ممتد حتى .2026
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كوتينيو يكت�شف �أبرز املالمح ال�سياحية يف "نابويل"

منحت �إدارة بايرن ميونيخ العبيها عطلة م�ؤقتة عقب انتهاء مناف�سات املو�سم يف �أملانيا بتتويج "البافاري" بلقبي الدوري
والك�أ�س ،وهو ما ا�ستغله بع�ض النجوم باخلروج من �أملانيا والتنقل �إىل وجهات �سياحية خمتلفة ،على غرار كوتينيو الذي
�شوهد يف مدينة نابويل �أم�س الثالثاء ،ولو �أن طابع الزيارة كان يف ظاهره �سياحيا� ،إال �أن التقارير الإ�سبانية والإيطالية
على حد �سواء مل ت�ستبعد �إمكانية تنقل كوتينيو �إىل اجلنوب الإيطايل للتفاو�ض مع �إدارة الرئي�س �أوريليو دي لورنتي�س
حول انتقال حمتمل ،لكن واقعيا ال�صفقة تبقى م�ستبعدة للغاية ب�سب ارتفاع راتب النجم الربازيلي مقارنة بالقدرات
املالية لـ "البارتينوبي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنم كرة القدم الأمريكية يتحول �إىل �أغلى ريا�ضي يف التاريخ

�أم�ضى باتريك هومن�س جنم كرة القدم الأمريكية عقدا جديدا مع نادي كان�سا�س �سيتي ميتد �إىل � 12سنة قادمة ،ب�إجمايل
عائد مايل بلغ  445.4مليون �أورو ،ليكون بذلك �أغلى ريا�ضي يف التاريخ� ،صاحب  24ربيعا قاد فريقه �إىل التتويج بـ "�سوبر
بول" للمرة الأوىل منذ � 50سنة ليتحول �إىل جنم فوق العادة ،وجتاوز هومن�س النجم الآخر يف لعبة "البي�سيول" مايك
تروت ،حيث �أن الأخري كان يحوز على لقب �أغلى ريا�ضي يف العامل قبل ذلك ،حينما وقع عقدا جديدا مع لو�س �أجنل�س يف
مار�س  2019بقيمة  377مليون �أورو.

"اجلار الودود"
لقب رونالدو يف
تورينو
ميلك الدويل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو �سمعة جيدة
بني جريانه ،وهو ما ك�شفته �إيليزابيت روبيل التي ت�سكن
بالقرب من منزل العب جوفنتو�س ،مبدية �إعجابا كبريا
بت�صرفات "الدون" وعائلته ،و�أ�ضافت روبيل يف ت�صريحات
�أدلت بها جلريدة "ذا �صن" الربيطانية:
"هناك الكثري من الهدوء يف منزله ،ال
يقيم �أبدا احلفالت ،مل �أر يوما �أنا�سا
ي�أتون �إىل بيته ،هو �ألتقي به يوميا
و�أ�شاهده دائما ب�سيارته رول�س
روي�س ،لديهم منزل
رائع مب�سبح وحديقة
كبرية".

بن زيمة
يفتخــر بالـطـب
النبوي ويخ�ضع
للـــعـــــــالج
بالــحجــامــة
�أ�صبحت للطب النبوي مكانة خا�صة لدى
ريا�ضيي النخبة وامل�ستوى العايل وخا�صة
احلجامة التي �أعطت نتائج �صحية م�ؤكدة
على حت�سن الدورة الدموية بعد التخل�ص من
ال�شوائب والرت�سبات التي تكبح ن�شاط اجل�سم،
ولذات ال�سبب �أجرى النجم الفرانكو  -جزائري
كرمي بن زمية ح�ص�صا عالجية باحلجامة وفق
ما ن�شره �أم�س عرب ح�سابه يف موقع التوا�صل
االجتماعي "�إن�ستاغرام" ،بن زمية معتاد على
القيام باحلجامة ،وقال يف تعليقه على ال�صورة:
"احلمد للموىل �أنا �أعالج باحلجامة".

