جتدون يف هذا العدد � 9صفحات عن الأخبار الدولية

بن رحمـة يـ�سـجل ثنـائـية
جديدة ويوا�صل الإبداع
فرانك (مدرب برينتفورد):
"بــــن رحـمـــة يـخـــلـق
�أ�شـيـــــاء خـــــــــا�صــــة
وحـالته الذهنية مـذهــلة"

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

ّ
ويـــ�شــكــــل نـقـطــــة قـــــوة الـــرو�ســـونـيــــري"
بيـــــولـــي (مـــــدرب مــــيـــالن) " :بــــن نا�صــــر رائـــــع
MCA

نـغــيـــز" :الــتـعــــاقــد مــــع و�ســــط مـيـــدان �أجـنبــي
لــيـــ�س مـــــــــن �أولـــــويـــاتــنــــا"

jsk

املهاجم النيجريي لو�سوكا يدخل القائمة

الإدارة ت�ضخ اليوم راتب �شهرين
يف حـــ�ســـابــات الـالعـبـــــني
مالل�" :سنحتوي ق�ضية
امل�ستحقات قبل نهاية �أوت
وحق الالعبني لن ي�ضيع"

�أملــــا�س�" :أتــفـ ّهــم غـ�ضــب
الـــالعبـــني ولـ�سـت جمـنـونا
لأطـــالــب بـرفـــع راتـبــي"

ESS
حلفاية ي�صاب بـ "كورونا" ويخ�ضع
للحجر ال�صحي بال�سجن
زغال�ش:
"حــالة حلفاية
خطيــرة ورا�سـلــنـا
رئي�س اجلمهورية"
�أعراب:
"عـمـلـنـا � 4أ�شـهــر يف
�صمت وبو�صوف �سينجح"

بلخري" :كنا رجاال مع الإدارة،
لــكــن يـجــب �أن تتـفهـمـنا"

"�سنخرج من الأزمة
وهناك م�ستجدات �سارة
بــعــد �أيـــام"

MCO

CSC

CRB

نـــادي الـــ�شـــابـــــة الــتـــونــــ�ســي
يــطـلـــــــب بـــن عــمـــارة

املالك ي�ؤجلون الف�صل يف خليفة رجراج

ال�شــبـــاب ي�ؤكـــد �شــرعــــيــة
عـــقــد بـــن مـــنـــي

�شـريــف الــوزانـــي:
مـــتــم�ســكـــا بـاملـــنـ�صـــب"
"لــ�ســـت
ّ
USMBA

"املــكـرة" مهــدّ دة مبيــركـاتـو �أبيـ�ض

رجــــراج�" :أ�ستغــرب عـــدم تبــلـيــغــي
ولـــــن �أبــــوح بــالأ�ســــــرار"
USMA

بــن ديـــن ،عــقــال و�ســـوال يــو ّقـعـــون
وكـــــودري �سيـــجـــدّ د ملــو�سـمـــني

خـــيــري:
"الـلـــقـــب مـــــن حـــــقـــنـــا
وبــــال مـــزيــــة واحــــد"
ASO

CABBA
عنتـــر يــحـيــى�" :سنبنــي فريــقـا قـويـا هـــالل" :جــاهـــزون لأي قـــرار
بــن �صـالـــح يـو ّقـع ر�سـمـيا ملــو�سـمــني
وعـلـيــنــا تــ�شــريـــف عقـــودنا"
يــ�سعـــــد الأنــ�صـــــار"

0

1

البار�صا
ت�ض ّيق اخلناق
وتناف�س �إىل
�آخر ال�سباق

بايل ي�ستـ ّفز
الـــــريـــــال
والإعـــــالم
ي�صــفه بــــ
"غري املحرتم"

اليوم سا 16:30

داربي واعــد
مــــن �أجــــل
مقعد �أوروبي
واحــــــــــد
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�سوداين ي�ستمتع يف يخت رفقة "كوكا" و"العربي"

"دايلي ميل" تل ّقب بو�صوف بـ حمرز اجلديد

نهاية املو�سم يف
الدوري اليوناين
وتتويج "
�أوملبياكو�س"،
كانت فر�صة
للمهاجم
اجلزائري
هالل العربي
�سوداين
من �أجل
اال�ستمتاع
ببع�ض الأيام
من الراحة بعد
الفرتة الع�صيبة
مر بها �أثناء
التي ّ
ا�صابته ،ون�شر
هداف "اخل�ضر"
مقطع فيديو رفقة
زميليه امل�صري ح�سن
كوكا واملغربي يو�سف العربي على منت يخت فاخر ب�سواحل " �أثينا"
ال�ساحرة ،وظهر �سوداين يف حالة معنوية جد مرتفعة ،قبل ا�ستئناف
التح�ضريات للمو�سم اجلديد.

تفاعلت و�سائل الإعالم االجنليزية بقوة مع ال�صفقة التي �أبرمتها �إدارة مان�ش�سرت
�سيتي ،ب�ضمها اجلوهرة اجلزائرية ال�صاعدة� ،إ�سحاق بو�صوف ،والذي �سيمر عرب
" كورتري" البلجيكي و"�أيندهوفن" الهولندي ،قبل االلتحاق بـ "ال�سيتي" ،وو�صفت
جريدة " دايلي ميل" الذائعة ال�صيت يف بريطانيا ابن ميلة ب�شبيه ريا�ض حمرز يف
طريقة لعبه وموهبته ،حيث عنونت بالبنط العري�ض ":مان�ش�سرت �سيتي ينجح يف �ضمان
خليفة حمرز من الأن".

هذي بوكي�ستيو

بو�شينة بارع يف �شوي ال�سردين

عريبي وزردوم "ج ّوزو نهار �شباب"

يبدو �أن �صخرة دفاع
نادي بارادو ،م�صطفى بو�شينة،
ال يح�سن فقط لعب كرة القدم،
حيث �أبان عن موهبة ثانية وهي
الطبخ ،بعد �أن �أبدع يف حت�ضري
طبق ال�سردين م�شوي على
�شاطئ البحر يف "المادراك"،
حيث ن�شر بو�شينة فيديو
رفقة �أ�صدقائه وهو يح�ضر لهم
ال�سردين ،الذي كان �شهيا جدا
بت�أكيد من ه�ؤالء ،وعليه
ميكن القول �أن ابن
عني البنيان قد وجد
لنف�سه مهنة اخرى،
بعد اعتزال ميادين
كرة القدم وهي
الطبخ.

فرحات "زهى" ب�أغاين "جليل بالريمو"

ن�شر العب
املنتخب الوطني،
زين الدين
فرحات ،فيديو له
يف بيته مبدينة
" نيم" الفرن�سية
وهو ي�ستمتع
ب�إحدى �أغاين
الفنان اجلزائري
" جليل بالريمو"
والذي حقق
جناحا كبريا يف
الآونة الأخرية
و�أ�صبح حمبوبا
لدى كل ال�شباب
اجلزائري،
وا�ستمتع فرحات
باال�ستماع �إىل
�أغنية " النهاية"
التي �أطلقها جليل
قبل �أ�شهر ،بالإ�ضافة �إىل �أغنية " كوراج" التي حققت جناحا كبريا
يف الآونة الأخرية.

علي مهبول ملا ك�شفت عن احرتاف
بورحلي":قالو ّ
بو�صوف يف
ال�سيتي"

صورة اليـوم

علق املهاجم
التاريخي
لوفاق �سطيف
وحملل قناة
عرفت مباراة ريال مدريد �أمام �أالفي�س حادثة طريفة التقطتها
"الهداف" ي�سعد
عد�سات الكامريات وكان بطلها الدويل الويلزي غاريث بال� ،إذ �أن العب
بورحلي ،على
توتنهام ال�سابق جل�س جمددا على مقاعد البدالء غري �أنه مل يقو هذه
انتقال املوهبة
املرة على مقاومة النعا�س ،ليغط يف نوم عميق ،يف حادثة �أثارت اجلدل
على اعتبار �أن الالعب مل يتحل باالحرتافية ،حيث مل يبال بفريقه
ا�سحاق بو�صوف
الذي كان يخو�ض مباراة �صعبة ن�سبيا يف �صراعه حل�سم لقب الدوري
اىل العمالق
الإ�سباين مبكرا ،ويعي�ش بايل و�ضعا معقدا جدا يف ريال مدريد،
االجنليزي
خ�صو�صا بعد تدهور عالقته مع املدرب الفرن�سي زين الدين
مان�ش�سرت
زيدان.
�سيتي ،مرورا
بـ " كورتري"
البلجيكي ثم
"ايندهوفن"
لعمارة
الهولندي ،حيث قال ثعلب امل�ساحات يف ات�صال
هاتفي مع قناة "الهداف"" :قالوا عل ّيا مهبول ملا
""توح�ش"
ك�شفت عن احرتاف بو�صوف يف مان�ش�سرت
�سيتي االجنليزي قبل ا�شهر من الأن،
�أيام بلعبا�س
كنت �أعي جيدا ما �أقول ،ولوال
يبدو �أن الظهري الأ�سر ملولودية اجلزائر ،نبيل
القوانني التي تفر�ضها الرابطة
لعمارة ،قد ا�شتاق كثريا �إىل الأيام الرائعة التي
االجنليزية على الأجانب ،لكان
ق�ضاها مع ناديه ال�سابق احتاد بلعبا�س والذي فتح له
انتقال بو�صوف �إىل املان �سيتي
�أبواب الت�ألق وتوج معه بك�أ�س اجلمهورية وك�أ�س "ال�سوبر"،
مبا�شرة دون املرور على
قبل التحاقه مبولودية اجلزائر ،ون�شر ابن القبة �صورة له
بلجيكا وهولندا".
بقمي�ص "املكرة" رفقة املهاجم حممد �سوقار والذي كان من
�أقرب الالعبني �إىل لعمارة ،بدليل �أن هذا الأخري ارفق ال�صورة
بتعليق كتب فيه ":ا�شتقت لك كثريا �أخي".

يف كل عائلة جزائرية كاين هداك يل يخرج من الدو�ش ،حتب ت�سلم
عليه وتقولو :توح�شناك �أ �سيدي ..هادي غيبة

رغم �أن الأندية
التون�سية تتواجد
يف فرتة التح�ضريات
ال�صيفية ،حت�سبا
للمو�سم اجلديد،
�إال �أن هذا مل مينع
مهاجمي النجم
ّ
ال�ساحلي التون�سي،
اجلزائريني كرمي
عريبي ور�ضوان
زردوم من ق�ضاء يوم
كامل على �شاطئ
البحر بعد الراحة
الق�صرية التي منحها
لهما املدرب "خوان
كارلو�س غاريدو"،
حيث ن�شرا مع بع�ض
�صورا رائعة لهما
وهما ي�ستمتعان
بال�سباحة ،يف
�أحد ال�شواطئ ال�ساحرة ملدينة "�سو�سة" التي يطلقون عليها يف تون�س
ت�سمية " عرو�س ال�ساحل".

زعالين ال يفارق �صديقه خالد

�أبان قلب
دفاع �شباب
ق�سنطينة،
ن�صر الدين
زعالين ،عن
روح ان�سانية
عالية من
خالل ال�صور
التي ين�شرها
مع �صديقه
خالد من فئة
" متالزمة
داون" والذي
ينا�صر �شباب
ق�سنطينة �إىل
حد النخاع،
حيث �أ�صبح
زعالين يق�ضي
وقتا طويال مع "
ال�سنفور" خالد،
الذي تعلق
كثريا به وال
يفارقه حتى يف
املباريات التي
يلعبها ما بني الأحياء ،م�ؤكدا طيبة قلبه الكبرية.

تهاطلت التهاين على موهبة وفاق �سطيف ،ا�سحاق بو�صوف ،بعد
توقيعه على عقد خلم�س �سنوات مع "جممع ال�سيتي فوتبال" ،حيث
تلقى الالعب الآالف من ر�سائل التهنئة ،عرب ح�سابه الر�سمي على "
االن�ستغرام" والتي قام بن�شرها جميعها ،من بينها هذه التهنئة التي
و�صلته يف �صفحة ريا�ضية والتي �صنعت له �صورا مركبة ب�أقم�صة
"كورتي"�" ،أيندهوفن" و"مان�ش�سرت �سيتي" ،وهو الطريق الذي �سي�سلكه
�إن �شاء اهلل يف م�شواره االحرتايف.
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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ي�سجل ثنائية
بن رحمة ّ
جـديــدة ويـوا�صــل
الإبـداع يف �إجنلتـرا
قاد الدويل اجلزائري �سعيد بن رحمة ناديه
برينتفورد نحو جتاوز عقبة م�ست�ضيفه ديربي
كاونتي زوال �أم�س ،مع افتتاح اجلولة  43من
دوري الدرجة الأوىل الإجنليزية ،وذلك بعدما
وقع ثنائية يف �شباك املناف�س ،حيث انتهت
املرحلة الأوىل بالتعادل الإيجابي هدف
ملثله ،قبل �أن مينح بن رحمة النقاط كاملة
لـ برينتفورد يف ال�شوط الثاين الذي �سجل فيه
هدفني يف (د 49و ،)64وجاء الهدف الثاين
بطريقة جميلة ،بعدما و�ضع الدويل اجلزائري
الكرة يف الزاوية ال�صعبة للحار�س ،علما �أن
املدرب الدامناركي توما�س فرانك �أقدم على
ا�ستبدال بن رحمة يف (د )81لأجل احلفاظ عليه
يف قادم املواعيد املهمة.

�أمامه  3مباريات من �أجل
خطف ت�أ�شرية �صعود مبا�شرة

متكن الدويل اجلزائري من تعزيز ح�صيلته
هذا املو�سم ،بو�صوله �إىل هدفه ال�شخ�صي
رقم  17يف دوري "ال�شامبيون�شيب" ،لتكون
�أمامه فر�صة لأجل تعزيز �أرقامه �أكرث خالل
اجلوالت الثالث املتبقية والتي �سيلعب
فيها برينتفورد كامل حظوظه حتى يخطف
ت�أ�شرية �صعود مبا�رشة ،بدل انتظار مباريات
امللحق ،ويحتل رفقاء بن رحمة حاليا املركز
الثالث بفارق  3نقاط عن املت�صدرين ليدز
يونايتد ووي�ست برومويت�ش �ألبيون ،مع
ناق�ص مباراة للأول التي �سيلعبها اليوم
يف ا�ستكمال اجلولة  ،43علما �أن برينتفورد
�س ُيالقي بري�ستون ثم �ستوك �سيتي ثم
بارن�سلي �أيام  18 ،15و 22جويلية على
التوايل ،مع ا�ستقباله يف منا�سبتني.

�أرقام قيا�سية جزائرية
ت�سقط على يديه

ُي�ؤدي بن رحمة مو�سما رائعا مع برينتفورد،
متكن خالله من تك�سري �أكرث من رقم قيا�سي

ال�شباب ي�ؤكد ح�ضور
بن العمري خالل املباريات
املتبقية من املو�سم

جز ا ئر ي
ُم�سجل
بقا
�سا
يف تاريخ
الق�سم الثاين
يف �إجنلرتا،
حيث �أ�صبح
�أم�س �أف�ضل
هداف جزائري
يف مو�سم واحد يف
هذه البطولة ،بعدما
عادل خالل اجلولة
الفارطة رقم ر�شيد حركوك
الذي �سجل  15هدفا يف مو�سم
 ،1984-1985كما �أنه حطم رقما
قدميا م�سجال با�سم علي بن عربية الذي
كان �أكرث جزائري م�ساهمة يف الأهداف خالل
مو�سم واحد ،من خالل م�ساهمته يف  24هدفا
يف مو�سم ال�صعود مع مان�ش�سرت �سيتي (2001-
 ،)2002ليكون بن رحمة كذلك قريبا من رقم
�آخر وهو �أف�ضل هداف جزائري يف تاريخ الق�سم
الثاين الإجنليزي ،حيث ميتلك الآن  27هدفا،
بينما توقف ع ّداد حركوك يف �صيف  1985يف
 28هدفا.

فرانك (مدرب برينتفورد):
""بن رحمة يخلق �أ�شياء
خا�صة للفريق"

كانت الفر�صة بعد نهاية مباراة ديربي
كاونتي ،بالن�سبة ملدرب برينتفورد لأجل
الثناء على جنمه اجلزائري الذي �أبقى
الفريق يف �رصاع املركزين الأول والثاين،
قبل  3جوالت فقط عن ختام املو�سم ،حيث
اعرتف توما�س فرانك بجودة بن رحمة والتي
جت�سدت من خالل هدفه الثاين الرائع �أم�س،
فقال التقني الدامناركي" :الهدف الثاين له
هو جودة فردية رائعة ،الفريق يحتاج �إىل

بن طالب يظهر بديال يف واتفورد
ويكتفي بـ 12دقيقة

عاد الدويل اجلزائري نبيل
بن طالب للجلو�س يف مقاعد
بدالء ناديه نيوكا�سل يونايتد،
مثلما كان متوقعا ،بعدما خيب
الآمال خالل اجلولة الفارطة
�أمام مان�ش�سرت �سيتي ،وتابع
و�سط امليدان املُعار من �شالك
 04الأملاين ،بداية املواجهة من
على مقاعد البدالء ،قبل منحه
فر�صة الظهور بديال يف �آخر
 12دقيقة ،وا�ستفاد بن طالب
من القرار القا�ضي ب�إجراء 5
تغيريات يف املباراة الواحدة،
وهو ما �سمح له بامل�شاركة ولو
بديال يف املباريات املا�ضية مع
"املاغبايز" ،مع ت�ضييعه مباراة
ك�أ�س الإحتاد الإجنليزي �أمام
مان�ش�سرت �سيتي ب�سبب الإيقاف.

مل يتبق له الكثري
من الوقت حتى ُيثبت
نف�سه

ورغم ظهوره يف كل مباريات
نيوكا�سل يف "الربميرليغ" منذ
عودة املناف�سات� ،إال �أن بن طالب
مل ي�أخذ الوقت الكايف يف اللعب ،لأنه دخل بديال يف عدة منا�سبات،
�ضيع وقتا كثريا من �أجل �إثبات نف�سه مع الفريق ،حيث
ليكون قد ّ
تتبقى له الآن  3مباريات فقط �أمام توتنهام ،برايتون وليفربول ،وهي
فر�صته الأخرية حتى ي�ؤكد قدرته على موا�صلة مغامرته مع نيوكا�سل
ويدفع الإدارة نحو تفعيل خيار ال�رشاء املوجود يف عقده ،علما �أن
"املاغبايز" �ضمن بقاءه ر�سميا وب�إمكانه و�ضع بن طالب حتت االختبار
يف بقية املواجهات.

نقل موقع "�سعودي �سبورت"،
عن م�صادر من داخل نادي
ال�شباب ت�أكيدها ب�أن
الدويل اجلزائري جمال
بن العمري �سيعود عما
قريب �إىل ال�سعودية ،ق�صد
ال�شروع يف التح�ضريات
ال�ستئناف املناف�سات
املحلية ،مرجعا ت�أخره
�إىل غلق املجال اجلوي ال
غري .وكانت ال�شكوك قد
�أحاطت ب�إمكانية ح�ضور
بن العمري خالل املباريات
املتبقية من املو�سم يف
ال�سعودية ،والتي �ستنطلق
يوم � 4أوت املقبل ،لكن م�صدرا
من داخل ال�شباب �أو�ضح �أن
الدويل اجلزائري ملتزم متاما
بعقده ،ليكون ت�أخره يف االلتحاق
بتدريبات النادي خارجا عن �إرادته.
يذكر �أن بن العمري �سبق و�أعلن
�صراحة �أنه غري مرتاح ب�سبب اخلالف
بينه وبني م�س�ؤويل ال�شباب ،م�شريا �إىل
�إمكانية رحيله نهاية املو�سم.

خلق �أمر خا�ص يف بع�ض الأحيان ،وهو ما
يحدث مع �سعيد".

"�أتوقع له م�ستقبال كبريا
جدا ..معنا طبعا!"

ال يبدو ب�أن مدرب برينتفورد� ،سيتقبل فكرة
التفريط يف خدمات النجم اجلزائري ،خا�صة
�إن متكن الفريق من خطف �إحدى ت�أ�شريات
ال�صعود نحو الدوري املمتاز يف املو�سم املقبل،
وهو ما يت�ضح من خالل ت�رصيحات التقني
الدامناركي الذي وا�صل كالمه حول بن رحمة
فقال�" :إنه واحد من �أف�ضل العبي الدوري يف
الن�سخة احلالية ،حالته الذهنية مذهلة وتظهر
عرب العمل الكبري والقوي الذي يقوم به� ،أتوقع
له م�ستقبال كبريا جدا ،طبعا معنا (يبت�سم) ،ال
تنظروا �إىل الهدف الثاين وفقط ،بل �إىل طريقة
قيادته الفريق يف كثري من اللقطات".

ي .خوين

تاباتا" :بوجناح �أف�ضل
�أجنبي يف الدوري
القطري"
�أ�شاد رودريغو تاباتا ،جنم الريان
القطري ال�سابق و�أحد �أكرث الأجانب
ح�ضورا يف "دوري النجوم" ،مبا يقدمه
اجلزائري بغداد بوجناح ،معتربا �إياه
�أف�ضل العب �أجنبي يف امل�سابقة ،و�صرح
تاباتا ملوقع "�آ�س بالعربية"" :بوجناح
هو �أف�ضل العب �أجنبي يف قطر خالل
ال�سنوات لأخرية ،خالل الفرتة التي
�أم�ضيتها يف قطر ،وجدته الأح�سن
والأكرث فعاليه مع فريقه ال�سد".

حديث
عن ا�ست�سالم باري�س
يف م�ساعيه ل�ضمه...

بن نا�صر يحظى ب�إ�شادة
بيويل قبل قمة نابويل
تتوجه الأنظار مرة �أخرى �صوب �إ�سماعيل بن نا�صر ،قبل قمة الكالت�شيو
املنتظرة م�ساء اليوم بني ناديه ميالن وم�ست�ضيفه نابويل ،يف �إطار اجلولة
 32من الكالت�شيو� ،إذ يتوقع اخلرباء �أن ي�صنع اجلزائري احلدث مرة �أخرى
بعد ت�ألقه الالفت يف القمتني ال�سابقتني �أمام الزيو ثم جوفنتو�س على
التوايل ،وهو ما �أيده املدرب �ستيفانو بيويل خالل ندوته ال�صحفية �أم�س،
عندما �أ�شاد بنجمه �صاحب امل�ستويات الثابتة .من جهة �أخرى ،ك�شفت
تقرير فرن�سية م�ساء �أم�س عن اقرتاب باري�س �سان جرمان من ح�سم
�صفقة ال�صربي ميلينكوفيت�ش �سافيت�ش ،العب و�سط الزيو ،وهي
اخلطوة التي ت�أتي بعد الت�أكد من ا�ستحالة التعاقد مع بن نا�صر ،ليقرر
الفرن�سيون التحول �إىل خطتهم االحتياطية لتعوي�ض �صفقة الدويل
اجلزائري.

بيويل" :بن نا�صر رائع وي�شكل نقطة قوة ميالن"

و�أ�سهب بيويل يف الثناء على ثنائي حمور االرتكاز لديه ،بن
نا�صر والإيفواري كي�سيي ،معتربا �إياهما من بني �أبرز نقاط قوة
يرتقب قرار نيوكا�سل من �أجل ترتيب م�ستقبله
الرو�سونريي خالل املو�سم احلايل ،و�صرح بيويل خالل ندوته
ال�صحفية" :خط الو�سط مهم جدا يف خمططاتنا وي�شكل نقطة
ظهرت �أخبار خالل ال�ساعات املا�ضية ،ت�شري �إىل �إقتناع �إدارة �شالك 04
قوة ميالن ،كان �أداء بن نا�صر وكي�سيي ممتازا خالل الفرتة
ب�أن نيوكا�سل �س ُيفعل خيار ال�رشاء املوجود يف عقد �إعارة بن طالب والذي ُيحدد
املا�ضية ،هما من�سجمان معا ويقدمان �أداء رائعا من لقاء
�سعره بـ 10ماليني �أورو ،لكن ال�صحافة الإجنليزية ،مل تك�شف عن �أي تفا�صيل يف
�إىل �آخر" .اجلدير بالذكر ،يحتاج بن نا�صر للحذر
هذا اخل�صو�ص و�أبقت الأمور غام�ضة ،خا�صة �أن الدويل اجلزائري مل ُيقنع اجلميع حتى
خالل مواجهة نابويل ،حيث �أن نيله �إنذارا جديدا
يعني غيابه ب�صفة تلقائية عن اجلولة املوالية
الآن ،وبالتايل ف�إن �صاحب  25عاما �سيرتقب بكل ت�أكيد قرار نيوكا�سل ب�ش�أنه خالل قادم
�أمام بارما.
الأيام ،حتى ُيرتب م�ستقبله ،مبا �أن عودته �إىل �شالك  04تبدو م�ستبعدة يف الوقت الراهن وقد

يجد نف�سه يف فريق جديد ،لو يرف�ض نيوكا�سل تفعيل خيار ال�رشاء.

ي .خ

نابويل ينفي �إقحام غالم �ضمن �صفقة
مبادلة مع مر�سيليا

نقلت �شبكة "�آرينا نابويل" ،املقربة من النادي الإيطايل ،نفيا قاطعا ملا هو متداول
من �أنباء عن ا�ستعداد "البارتينوبي" عقد �صفقة مبادلة مع �أوملبيك مر�سيليا ،تق�ضي
بالتخلي عن فوزي غالم ل�صالح "لوام" ،مقابل تخلي الأخري عن ظهريه الفرن�سي
جوردان �آمايف .وتابع امل�صدر يف تفا�صيل اخلرب �أن الراتب املرتفع للدويل اجلزائري
يجعله فوق م�ستوى القدرات املالية لكبري اجلنوب الفرن�سي ،الأمر الذي يفر�ض على
الدويل اجلزائري تخفي�ضه �إذا ما �أظهر
ا�ستعدادا حللم �ألوان النادي الأزرق
ال�سماوي الفرن�سي .اجلدير بالذكر� ،أن
ا�سم غالم كان قد اقرتن بـ مر�سيليا املو�سم
املا�ضي ،لكن الفكرة �ألغت يف مهدها ب�سبب
ال�شق املادي دائما.

حظوظ اجلزائري �ضئيلة اليوم
�أمام ميالن

من جهة �أخرى ،يتواجد غالم مرة �أخرى
�ضمن قائمة ناديه نابويل املعنية مبباريات
الكات�شيو ،لكن حظوظه تبقى �ضئيلة جدا
يف ت�سجيل ح�ضوره ولو بديال م�ساء اليوم
�أمام ميالن ،خا�صة �أن املدرب جينارو
غاتوزو مل ي�ستخدمه خالل �آخر  3جوالت
متتالية ،بعد �أن وظفه قبلها يف منا�سبتني
متتاليتني �أمام هيال�س فريونا ثم �سبال.
وت�صر ال�صحافة الإيطالية على �أن الدويل
اجلزائري جاهز بدنيا ،بل ومتميز خالل
احل�ص�ص التدريبية ،ما يطرح عالمات
ا�ستفهام كثرية حول �أ�سباب تهمي�شه يف
الفرتة الأخرية ،ولو �أن الأمر يعود �أ�سا�سا
�إىل �أهمية املباريات التي يخو�ضها نابويل
وجاهزية اخليارات املعتادة يف الرواق
الأي�سر ،ال�سيما هي�ساي وماريو روي.

فار�س ُي�ضيع ثالث مباراة على التوايل

ت�أكد غياب الدويل اجلزائري حممد �سليم فار�س،
عن املباراة الثالثة على التوايل ،لناديه �سبال
الذي يحل �ضيفا على جنوه م�ساء اليوم ،يف �إطار
اجلولة  32من الدوري الإيطايل ،حيث �سبق
ملدافع املنتخب الوطني ت�ضييع مباراتي �سامبدوريا
و�أودينيزي ب�سبب الإ�صابة التي تعر�ض لها يف
مواجهة ميالن ،ومل تت�ضح ال�صورة حتى الآن
حول حالة �صاحب  24عاما و�إمكانية عودته
للمناف�سة قبل نهاية املو�سم ،علما �أن ال�صحافة
الإيطالية الزالت تربطه ب�إمكانية االنتقال �إىل ناد
�آخر هذه ال�صائفة ،خا�صة �أن ناديه �سبال يف طريقه
نحو العودة �إىل الدرجة الثانية ،ويتواجد كل من
فيورنتينا وتورينو يف مقدمة ال�سباق على الظفر
بخدمات فار�س

زفان ي�ضيع املباراة الثالثة
على التوايل

�أعلن نادي كريليا �سوفيتوف
ا�ستمرار غياب مدافعه اجلزائري
مهدي زفان� ،إذ يتواجد الأخري
خارج القائمة املعنية مبواجهة
دينامو مو�سكو املقررة هذا
امل�ساء ،بر�سم اجلولة 28
من الدوري الرو�سي .وكان
ظهري "اخل�ضر" قد �أ�صيب
على م�ستوى الركبة ،خالل
مواجهة لوكوموتيف مو�سكو
قبل  12يوما ،لي�ضيع �إثر ذلك
لقاء رو�ستوف ثم �أر�سنال
توال ،فيما �أ�شار املوقع الر�سمي
لـ كلرييا �أن خريج مدر�سة
�أوملبيك ليون يتقدم بثبات
يف العالج ،م�ستهدفا العودة
يف مواجهتي كرا�سنودار
و�سوت�شي ،الأخريتان
�ضمن مناف�سات املو�سم
اجلاري من الدوري
الرو�سي ،علما �أن كلرييا
�ضمن طليعة املهددين
بال�سقوط باحتالله
املركز ما قبل الأخري.

العـــدد الأحد  12جويلية2020
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مولودية الجزائر

يكشف كل شيء لـ "الهداف"

�أملا�س�" :أتفهم غ�ضب الالعبني ول�ست جمنونا لأطالب برفع راتبي"
خ�ص رئي�س جمل�س �إدارة مولودية اجلزائر ،عبد النا�رص
�أملا�س الهداف ،بت�رصيحات جديدة �أم�س حتدث فيها عن
الق�ضايا العالقة يف فريقه والتي �أ�صبحت ت�شغل املنا�رص،
خا�صة بعد الإ�شاعات التي �إنت�رشت �أم�س حول مطالبته برفع
راتبه وثورة الالعبني الذين يطالبون بت�سوية م�ستحقاتهم
املالية العالقة".

"كيف �أطالب براتب �آخر ولدّ ي �أجرة
يف �سوناطراك؟"

ووا�صل �أملا�س حديثه يف هذا ال�سياق قائال" :كل ما �أثري
حول مطالبتي برفع �أجرتي ال�شهرية �أو بالأحرى احل�صول على
راتب �آخر يف �سوناطراك �إ�شاعة ال �أ�سا�س له من ال�صحة وال
�أدرى ما الذي يريده مني من يطلق هذه الإ�شاعات ،كيف �أطالب
براتب �أخر ول ّدي �أجرة يف �سوناطراك؟ ل�ست جمنونا لأطالب
برفع راتبي ونحن نعاين من �أزمة مالية خانقة".

"من حق الالعبني �أن يغ�ضبوا
و�سن�س ّوي م�ستحقاتهم قريبا"

وعن ق�ضية امل�ستحقات املالية العالقة لالعبني والتي

�أ�سالت الكثري من احلرب يف بحر هذا الأ�سبوع� ،رصح رئي�س
مولودية اجلزائر عبد النا�رص �أملا�س يف هذا ال�سياق قائال:
"ق�ضية امل�ستحقات يف طريقها �إىل احلل� ،صحيح �أن الالعبني
غ�ضبوا وهذا من حقهم و�أتفهم ذلك ،لكن حتدثنا معهم و�أكدت
له �أنهم �سيتح�صلون على �أموالهم مبا�رشة بعد دخول الأموال".

"ننتظر يوم  15جويلية
قبل احلديث عن امل�ستقبل"

ويف �س�ؤال عن التح�ضريات للمو�سم الكروي اجلديد� ،رصح
الرئي�س عبد النا�رص �أملا�س�" :رشعنا يف ربط ال�شبان بعقود
احرتافية وهذا ك�أحد اخلطوط العري�ضة ل�سيا�سة الفريق اجلديدة،
كما ننتظر حتديد م�صري البطولة ،على غرار كل ر�ؤ�ساء الأندية
من �أجل معرفة ما �إذا كانت البطولة �ست�ستكمل �أو يتم �إعالن
مو�سم �أبي�ض ون�رشع يف التح�ضري املقبل �إن �شاء اهلل".

"قمنا بج�س نب�ض حداد
والأمور �ستت�ضح �أكرث معه"

�أما بخ�صو�ص �صفقة مدافع �شبيبة �سكيكدة حداد التي
�أحدثت انق�ساما يف مولودية اجلزائر� ،رصح الرئي�س �أملا�س

قائال" :مل نتفاو�ض بعد مع الالعب حداد ،لكن قمنا بج�س نب�ضه
فقط ،الأمور �ستتطور �أكرث بعد حتديد م�صري البطولة والالعب
�سيكون جمربا بالعودة �إىل فريقه وخو�ض اللقاءات املتبقية لو
يقرر امل�س�ؤولني ا�ستكمال املو�سم الكروي اجلاري".

"�سنعني املدير الريا�ضي
اجلديد قريبا"

وبخ�صو�ص من�صب مدير ريا�ضي يف
مولودية اجلزائر� ،أكد رئي�س جمل�س الإدارة
عبد النا�رص �أملا�س� ،أنه غري قلق متاما
من هذا اجلانب و�رصح قائال" :الثابت هو
�أننا قررنا فعال جلب مدير ريا�ضي جديد
ملولودية اجلزائر هناك عدة �أ�سماء متدوالة
عرب و�سائل الإعالم ،لكن ال يوجد �أي �شيء
ر�سمي حتى الآن ،و�سنعني ال�شخ�ص الذي
ميلك املوا�صفات بالت�شاور مع �أع�ضاء
جمل�س الإدارة والذي يكون قادرا على جلب
الإ�ضافة للفريق".
م-لكحل

المهلة الجديدة ستنتهي هذا الثالثاء…

�أملا�س يتلقى �ضمانات بت�سريح  20مليار اليوم ويطمئن الالعبني
يبدو �أن بودار �إنفراج الأزمة املالية يف
مولودية اجلزائر ،قد بد�أت تطفو على ال�سطح،
بعدما تلقي رئي�س جمل�س الإدارة عبد النا�رص
�أملا�س �ضمانات من م�س�ؤويل ال�رشكة املالكة
�سوناطراك بت�رسيح مبلغ مايل يقدر بع�رشين
مليار �سنتيم اليوم ،ما جعله ي�سارع �إىل
توجيه ر�سالة تطمني لالعبني وكل عمال
ال�رشكة� ،أين �أكد �أنه �سيقوم بت�سوية جزء من
م�ستحقاتهم العالقة قبل الثالثاء.

�أكد �أن الالعبني �صربوا
كثريا ويجب �أن يفي بوعده

وح�سب ما علمته الهداف من م�صادرها
اخلا�صة ،ف�إن رئي�س جمل�س الإدارة عبد
النا�رص �أملا�س ،تنقل اخلمي�س الفارط �إىل مقر

�إىل �أجور الالعبني وتفادي �أي ت�أخري حتى
ي�سحب زمالء القائد ميباراكو �أموالهم ،ابتداء
من يوم الثالثاء املقبل مادام �أن الأجراءات
البنكية تدوم � 48ساعة.

�سوناطراك وكان له لقاء مع امل�سريين� ،أين
�أكد �أن الو�ضعية املالية يف مولودية اجلزائر
غري مريحة و�شدد على �رضورة ت�رسيح
الأموال ،لأن الالعبني نفد �صربهم ويجب �أن
يفي بوعده الذي قطعه عليهم بت�سديد �أجرتي
ما قبل جائحة كورونا.

و�ست�سدد �أجرتني للطاقم
الفني وكل املوظفني

الإدارة �ستقوم بتحويل
الأموال �إىل ح�ساباتهم

ويعتزم رئي�س جمل�س الإدارة ،عبد
النا�رص �أملا�س� ،أن يقوم بت�سديد �أجرتني
�شهريتني للمدرب نبيل نغيز و�أع�ضاء طاقمه
الفني �أي�ضا ،بالإ�ضافة �إىل كل املوظفني من
�أع�ضاء الطاقم الطبي و�أعوان الأمن وغريهم،
قبل عيد الأ�ضحي املباراك الذي مل يعد
يف�صلنا عنه ثالثة �أ�سابيع فقط.

وينتظر رئي�س جمل�س الإدارة �أملا�س� ،أن
يتحرك م�س�ؤولو �سوناطراك فعال ويقدموا
الأموال ملولودية اجلزائر ح�سب املبلغ الذي
�إتفق عليه �أملا�س مع املالك واملقدر بع�رشين
مليار �سنتيم  ،حيث �ستكون �أول خطوة يقوم
بها امل�سريون حتويل م�ستحقات الالعبني

تريد غلق ملف
بروتوكول تخفي�ض
الأجور �أي�ضا

ومثلما �أ�رشنا �إليه يف عدد �أم�س ،ف�إن
تخفي�ض
هناك 12العبامليوقعواعلىبروتوكل
لعزيزي
الأجورحتى الآن وهذا ل�سبب �أو لأخر ،حيث
ي�شرتطوناحل�صولعلى�أجرتيفيفري يبدو �أن يق�ضي عطلته يف جيجل
ومار�س قبل التوقيع ،ما يجعل
ق�ضية امل�
املن�سق العام ملولوديةستحقات واالنتدابات قد �أرهقت
اجل
الرئي�ساملا�سي�رصعلىغلقملف
زائر
طا
رق
ل
عزي
زي
كث
ريا ،ما
جعله يقرر �أن ي�سافر يف نه
الربوتوكل و�إر�ساله �إىل املالك،
ال�ساحلية وهذا لق�ضاء عطلةاية الأ�سبوع �إىل مدينة جيجل
بعد تنقل بقية الالعبني �إىل
وا
ل
أبت
ق�صربة من �أجل تغيري الأجواء
عاد
عن ال�ضغط ،خا�صة و�أن ا
العا�صمة والتوقيع على
�شيء �إىل غاية ات�ضاح الر�ؤية حوللرئي�س �أملا�س قرر �أن يجمد كل
الفاف يوم  15م�ستقبل البطولة بعد �إجتماع
الربوتوكول.
جويلية.
م-لكحل

مهاجم الترجي لوسوكا يدخل القائمة…

وكيل النيجريي �سوكاري يتحدث عن عر�ض كبري من املولودية
فجر وكيل �أعمال و�سط ميدان النادي الريا�ضي
ال�صفاق�سي ،النيجريي كي�سنلي �سوكاري،
مفاج�أة من العيار الثقيل ،بعدما �أعلن �أول �أم�س
عرب �أمواج �إذاعة "�شم�س �أفم" عن تلقيه عر�ضا
ر�سميا من مولودية اجلزائر للتعاقد مع موكله
الذي يبلغ عمره � 25سنة ،يحدث هذا يف الوقت
الذي دخل مهاجم الرتجي الريا�ضي التون�سي،
جونيور لو�سوكا ،قائمة الالعبني الأجانب الذين
يوجدون على طاولة �إدارة العميد خالل ال�ساعات
القليلة املا�ضية.

قرر مغادرة ال�صفاق�سي ب�سبب
�أمواله العالقة

وح�سب ما �أكدت و�سائل الإعالم التون�سية،
ف�إن الالعب النيجريي �سوكاري يعد قيمة ثابتة
يف تعداد النادي الريا�ضي ال�صفاق�سي ،لكنه
قاطع التدريبات ويرف�ض املوا�صلة مع فريقه
ب�سبب �أمواله العالقة ،ما جعل وكيل �أعماله ي�ؤكد
�أن بقاءه �شبه م�ستحيل ،رغم �أنه مرتبط �إىل غاية
جوان .2021

الوداين (وكيل �أعمال
�سوكاري)" :عر�ض املولودية
�سي�ساعد ال�صفاق�سي على جتاوز
�أزمته املالية"

نزل وكيل �أعمال الالعب �سوكاري� ،ضيفا
على �إذاعة �شم�س �أفم يف ح�صة " �صيف �سبور"
�أين �أكد على تلقيه عر�ض ر�سمي من �إدارة
مولودية اجلزائر التي ترغب يف احل�صول على
خدمات العبه وحتدث الوداين يف هذا ال�سياق
قائال « :تلقينا عر�ضا ر�سميا من نادي مولودية
العا�صمة اجلزائري ،القيمة املالية للعر�ض
ميكنها �أن ت�ساعد النادي ال�صفاق�سي على جتاوز
�أزمته يف هذا الظرف ال�صعب� ،أ�ؤكد �أن ن�سبة
مغادرة �سوكاري �ستكون بن�سبة  90باملائة ،رغم
�أين مرتبط مع فريقه �إىل غاية جوان ." 2021

نغيز" :التعاقد مع و�سط ميدان
�أجنبي لي�س من �أولوياتنا"

ويف حماولة منا ملعرفة اخليط الأبي�ض
من الأ�سود يف الق�ضية ،ات�صلت الهداف �أم�س
باملدرب نبيل نغيز ،بحكم �أنه امل�س�ؤول الأول

على عملية االنتدابات ،حيث �رصح قائال:
"مثلما �رصحت لكم من قبل ،هناك عدة �أ�سماء
لالعبني �أجانب مقرتحة على طاولة الفريق من
خمتلف اجلن�سيات ،لكنني مل �أ�سمع عن ات�صاالت
بالعب ال�صفاق�سي �سوكاري والتعاقد مع العب
�أجنبي يف من�صب و�سط ميدان دفاعي لي�س من
�أولوياتنا حاليا".

نغيز �أعجب كثريا ب�سرية
النيجريي لو�سوكا

علمت يومية الهداف من م�صادرها اخلا�صة،
�أن �أحد املناجرة قد اقرتح مهاجم الرتجي
الريا�ضي التون�سي ،جونيور لو�سوكا ،على
ع�ضو جلنة اال�ستقدامات نا�رص بوي�ش والذي
حول �سريته الذاتية مبا�رشة للمدرب نبيل نغيز
الذي �أعجب كثريا ب�سرية الالعب ،الذي ميلك
موا�صفات ر�أ�س احلربة الذي ينق�ص مولودية
اجلزائر.

لو�سوكا �أح�سن هداف
للدوري النيجريي يف
2018

امل�رسحني رفقة اجلزائري مزياين ،بعدما عجز
عن فر�ض نف�سه ،لكن ح�سب ما �أكدته
ال�صحف التون�سية ،ف�إن لو�سوكا
مطلوب يف فريق النجم ال�ساحلي،
ما �سريفع �أ�سهم الالعب ماديا
�أكرث فاكرث
م -لكحل

ي�ؤكد
مهاجم
مولودية
اجلزائر ،عبد
النور بلخري ،يف
هذا احلوار الذي
خ�ص به يومية الهداف
�أن الإدارة قدمت له وعدا
بت�سوية م�ستحقاتهم املالية
العالقة هذا الإثنني وحتدث عن
�أمور عديدة تخ�ص فريقه يف هذا
احلوار:

لز
علمت يومية الهوم يف �أف�ضل رواق خلالفة �شريط

داف من م�صادرها اخلا
ال�سابق زين الدين لزوم وابن مولودية ا�صة �أن مدرب حرا�س املنتخب
جلزا
للإلتحاق
ئر ،يوجد يف �أف�ضل رواق
بالطاقم الفني للمدرب نغيز
ي�صر على املغادرة لأ�سباب عائلية ويو وخالفة ح�سان �شريط الذي
�شباب ق�سنطينة ،لكن ح�سب ما �أكده جد يف ات�صاالت متقدمة مع
ف�إن كل �شيء �سيبقى م�ؤجال �إىل غ الرئي�س �أملا�س �أم�س للهداف،
يف بحر هذا ا اية حتديد م�ستقبل البطولة
لأ�سبوع.

بلخري:
"كنا رجاال مع
الإدارة ،لكن
يجب �أن تتفهمنا
وترد اجلميل"

كيف تعي�ش يومياتك يف ظل عدم �إت�ضاح الر�ؤية حول م�ستقبل البطولة؟

تنقلت �إىل وهران لزيارة عائلتي الكبرية وا�ستغليت الفر�صة ملالقاة �صديقي بلجياليل �أين لعبنا بع�ض املباريات يف احلي للمحافظة على لياقتنا رفقة العبني
�أخرين ين�شطون يف خمتلف �أندية الغرب.

يعترب املهاجم النيجريي ،جونيور
لو�سوكا� ،أح�سن هداف للدوري
املحلي يف بلده مو�سم 2018
�أكيد �أنك تنتظر ك�أي العب حتديد م�صري البطولة يوم  15جويلية املقبل؟
 ،-2019بعدما �سجل مع فريقه
هذا �أكيد ،ب�رصاحة مرحلة الغمو�ض طالت كثريا وحان الوقت لتحديد م�صري الدوري ،كنت من الالعبني الأوائل الذين طالبنا ب�رضورة �إ�ستكمال البطولة ،لكن هذا
"كانو بيالر�س"  21هدفا ،ما جعله
حمل �أطماع العديد من الأندية ،قبل الأمر �أ�صبح �صعب جدا الأن ب�سبب تف�شي الوباء �إىل درجة �أننا جند �صعوبة يف التحكم يف الوباء يف بع�ض الواليات وال ميكن احلديث عن كرة القدم الأن ،وحتى نف�سيا
ف�إن الالعبني غري م�ستعدين للعودة ،لكننا جاهزون لكل ال�سيناريوهات ونحن مع �أي قرار تتخذه ال�سلطات حول م�ستقبل الدوري.
�أن ينجح رئي�س الرتجي التون�سي
ق�ضية امل�ستحقات �صنعت احلدث يف بيت املولودية �أكيد �أن الت�أخري �أ�صبح يقلقكم كثريا؟
حمدي املدرب يف خطفه ،بعدما قدم
يجب �أن نكون �رصحاء ،الالعبون كانوا رجاال وت�رصفوا باحرتافية عالية ،بعدما تفهمنا و�ضعية البالد والفريق �أي�ضا ووقعنا على بروتوكل تخفي�ض �أجور �أ�شهر
عر�ضا مغريا لفريقه ،لكن جتربته
كورونا �إىل خم�سني باملائة وقدموا لنا وعدا بت�سديد جزء من �أموالنا قريبا وهو الأمر الذي مل يحدث.
مع الرتجي يف مو�سمه الأول مل تكن
وهذا ما �أغ�ضبكم كثريا �أنتم الالعبني �ألي�س �أكيد؟
ناجحة ،حيث مل ي�شارك �إال يف 11
"لعزيزي
هذا �أكيد من حقنا نحن الالعبون �أن نغ�ضب مثلما تفهمنا معاناة الإدارة ماديا يف ظل جائحة كورونا وخف�ضنا رواتبنا ،كنا ننتظر
مباراة.
التعاقد معه �سهل بعدما �أن يردوا لنا اجلميل ومينحونا م�ستحقاتنا ،لكن هذا الأمر مل يحدث وهو ما �أغ�ضب الالعبني ،لأن �أغلبيتنا �أرباب عائالت ويحتاجون �إىل وعدنا بت�سوية
م�صاريف ،خا�صة و�أننا مل نتح�صل على �أي �سنتيم منذ �شهر فيفري الفارط.
امل�ست
وهل هذا يعني �أنك �ضحيت بعطتلك ب�سبب جائحة كورونا؟

ال ،تنقلت رفقة عائلتي �إىل �شواطيء بني حوة �أين ق�ضية �أياما جميلة وهذا يف حماولة لتغيري الأجواء ،متتعت ب�أيام جميلة ،لكنني عدت الأن �إىل العا�صمة� ،أين
�أتدرب على انفراد و�أ�ؤكد �أنني خف�ضت وزين كثريا وهذا بالتدرب بني ال�شاطئ والغابة وحتى يف البيت� ،أين جهزت قاعة تقوية الع�ضالت بكل اللوازم.

قرر الرتجي ت�سريحه

ويبدو �أن مهمة �إدارة مولودية اجلزائر
يف التعاقد مع ر�أ�س احلربة جونيور لو�سوكا
�سهلة ،حيث �سيكون �أمام امل�سريين م�أمورية
واحدة وهي الإتفاق مع الالعب ،مبا �أن �إدارة
الرتجي التون�سي قررت و�ضعه �ضمن قائمة

و�إىل �أين ت�سري الأمور بينكم وبني الإدارة؟

نحن متفائلون ب�أن يكون الفرج قريبا ،خا�صة بعدما حتدث معنا املن�سق العام طارق لعزيزي وطم�أننا ب�أن عملية الت�سوية
�ستكون هذا الأربعاء ،لدينا العبون �أبناء عائلة ولهذا �أمتنى �أن تفي الإدارة بوعدها ونغلق املو�ضوع نهائيا.

حقات هذا
الإثنني"

وهل بد�أت تفكر يف م�ستقبلك الكروي �أو ال؟

�رصحت لكم �سابقا �أنني مل �أظهر بكامل �إمكانياتي يف مو�سمي الأول وخيبت الأن�صار ،لهذا �أ�شعر �أن هناك دين يجب �أن �أ�سدده وهو رد
جميل الأن�صار فوق امليدان يف مو�سمي الثاين وعازم على �أداء مباريات كبرية و�سي�شاهدون بلخري الذي كان يت�ألق مع �شباب ق�سنطينة.

م-لكحل
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شبيبــــة القبائـــل

الإدارة ت�ضخ اليوم راتب �شهرين يف ح�سابات الالعبني ومالل يطمئن
يبدو �أن �إدارة �شبيبة القبائل تتجه بخطوات ثابتة لإبطال
مفعول امل�ستحقات املالية العاقة لالعبني وهذا بعدما كللت
اجلهود الكبري الذي بذلتها باحل�صول على ح�صة معتربة
من الأموال� ،ستمكنها من ال�رشوع يف �ضخ راتب �شهرين يف
�أر�صدتهم بداية من اليوم ،يف خرب من �ش�أنه �أن يثلج كثريا
�صدور زمالء رزقي حمرون ،الذين ينتظرون منذ مدة احل�صول
على الأموال التي يدينون بها منذ �أ�شهر� ،إذ من املقرر �أن ت�رشع
الإدارة بداية من هذا الأحد يف ت�سوية جزء من م�ستحقاتهم.

العملية �ستتوا�صل فور دخول
�إعانات املمولني

و�أ�ضافت م�صادرنا �أن �إدارة �شبيبة القبائل تعهدت لالعبني
بااللتزام بوعودها بت�سوية جميع م�ستحقاتهم املالية مبجرد
انتعا�ش خزينة النادي ب�أموال املمولني� ،إذ تنتظر دخول جزء
معترب من من �أموال املتعاقدين �إىل جانب منحة "الكاف" يف
غ�ضون الأ�سابيع القليلة املقبلة ،وهي الأموال التي �ستعمل
على حتويلها مبا�رشة �إىل الأر�صدة البنكية لالعبني الذين
اظهروا احرتافية كبرية ،بدليل التزامهم بال�صمت طيلة هذه
املدة وعدم التعبري عن امتعا�ضهم لت�أخر ت�سوية م�ستحقاتهم،
رغم �أنهم يدينون مب�ستحقات لأ�شهر عديدة.

�أ�سبوع مكثف ينتظر مالل
ولقاءات حا�سمة مع املمولني

و�سعيا منه من �أجل احتواء الأزمة املالية التي يتخبط فيها
النادي منذ عدة �أ�شهر جراء الأزمة ال�صحية التي متر بها البالد،
يعتزم الرئي�س مالل هذا الأ�سبوع التحرك يف كل االجتاهات
ل�ضمان دخول �أموال املمولني .يف هذا ال�سياق علمنا من
م�صادرنا اخلا�صة� ،أن الرجل الأول يف بيت ال�شبيبة �سيكون له
بحر هذا الأ�سبوع لقاء حا�سم مع الرئي�س املدير العام ل�رشكة
"كو�سيدار" للحديث ب�ش�أن ال�شطر الثاين من عقد الرعاية املوقع
بني الطرفني ،وهي القيمة املالية الكبرية التي تراهن عليها
�إدارة ال�شبيبة كثريا من �أجل ت�سوية جزء كبري من م�ستحقات
الالعبني ،وهذا ف�ضال عن لقاءات �أخرى مع ممولني �آخرين
للفريق �سيعمل مالل على اال�ستف�سار لديهم حول م�صري الأموال
التي تدين بها الإدارة.

ممولون جدد منحوا موافقتهم املبدئية
لتوقيع عقود رعاية

و�إىل جانب املمولني التقليديني الذين من املرتقب �أن
يلتقي مالل بهم بحر هذا الأ�سبوع لال�ستف�سار �أكرث حول
م�صري �أموال الفريق ،ك�شفت م�صادرنا اخلا�صة �أن رئي�س
ال�شبيبة �سيكون له لقاءات �أخرى مع ممولني جدد منحوا
موافقتهم املبدئية لتوقيع عقود رعاية و�إ�شهار مع النادي
حت�سبا للمو�سم املقبل� ،إذ يعمل مالل على امتام االجراءات
الإدارية وحت�ضري الوثائق الالزمة من �أجل جت�سيد االتفاق،
و�سط تفا�ؤل �شديد بتح�سن احلالة املالية للفريق م�ستقبال،

يف ظل رغبة العديد من املمولني اجلدد يف التوقيع على
عقود رعاية و�إ�شهار مع الفريق بعد عودته �إىل واجهة
الأحداث الكروية املحلية والقارية.

الالعبون يف قمة االرتياح
ويثمنون جهود الإدارة

بدورهم ،عرب لنا العبو �شبيبة القبائل عن ارتياحهم ال�شديد
بعد بلوغ م�سامعهم خرب �رشوع الإدارة يف ت�سوية جزء من
م�ستحقاتهم املالية بداية من اليوم� ،إذ اعتربوا اخلطوة مهمة
لهم ،خا�صة �أنها جاءت بعد �أ�شهر عديدة من االنتظار ،و�سط
تثمني للجهود التي يبذلها امل�سريون من �أجل احتواء الأزمة
املالية التي يدرك زمالء بن بوط �أن فريقهم لي�س الوحيد
الذي يتخبط فيها ،و�إمنا جل �أندية حظرية النخبة تعاين وجتد
�صعوبات يف ت�سوية م�ستحقات العبيها ،الأمر الذي جعل
العبي ال�شبيبة يتفهمون �أكرث الإدارة ويتجنبون فر�ض �ضغط
�أكرب عليها ،من خالل احرتافيتهم يف التعامل مع الو�ضعية
اال�ستثنائية التي مير بها النادي.

مالل" :من هنا �إىل �شهر �أوت� ،سنحاول
ت�سوية جميع م�ستحقات الالعبني"

طم�أن رئي�س �شبيبة القبائل زمالء بن �رشيفة ،بالت�أكيد �أن
الإدارة مل تبق مكتوفة الأيدي جتاه الو�ضعية املالية اخلانقة
التي مير بها الفريق ،من خالل التحركات املكثفة التي تقوم
بها من �أجل احل�صول على الأموال ومن ثم ت�سوية م�ستحقاتهم،
وك�شف مالل يف ت�رصيحات لـ "الهداف" �أن الإدارة عازمة
على طي ملف امل�ستحقات املالية لالعبني قبل نهاية �شهر
�أوت املقبل ،يف ظل ال�ضمانات والوعود التي حت�صلت عليها
من املمولني لال�رسع يف �ضخ الأموال يف خزينة النادي وقال
يف هذا ال�سياق" :كما قلت من قبل ،ال�شبيبة لي�ست الفريق
الوحيد الذي يتخبط يف �أزمة مالية ،بل جل الفرق تقريبا تعاين
نف�س ال�شيء ..الأزمة املالية تفاقمت �أكرث مع الأزمة ال�صحية
التي متر بها البالد وال�شلل الذي �أ�صاب املجاالت احليوية،
مع ذلك مل ن�ست�سلم ووا�صلنا التحرك يف كل االجتهات حتى
جن�سد وعودنا جتاه الالعبني ،و�أقول �إننا نعتزم احتواء �أزمة

في إطار دعم سياسة التكوين في الفريق…

الإدارة توقع عقدا احرتافيا لـ ن�شات وتعتربه م�ستقبل دفاع ال�شبيبة

م�ستحقات الالعبني قبل نهاية �شهر �أوت املقبل ،من باب
امل�س�ؤولية والتزاماتنا جتاه الالعبني الذين �أقولهم لهم �أن
حقكم لن ي�ضيع معنا".

""ال�شبيبة �ستخرج من هذه
الأزمة قريبا"

و�أ�ضاف مالل يف حديثه دائما عن الأزمة املالية التي
يتخبط فيها الفريق ،بالت�أكيد �أن جهود الإدارة كللت باحل�صول
على موافقة ممولني جدد على توقيع عقود رعاية و�إ�شهار ،الأمر
الذي �سيكون له الأثر االيجابي على الو�ضعية املالية للفريق،
وطم�أن الرجل الأول يف ال�شبيبة الالعبني والأن�صار على حد
�سواء بقيادة الفريق �إىل بر الآمان و�إخراجه من الأزمة حني
�رصح قائال" :كل ما ميكن �أن �أقوله �أننا نتجه الحتواء الأزمة
املالية ،خا�صة بعد كل اجلهود الكبرية التي قمنا بها طيلة عدة
�أ�شهر و�أ�سابيع ،ال�شبيبة �ستخرج قريبا من هذه الأزمة و�ستكون
هناك م�ستجدات �سارة بعد �أيام قليلة من الأن".

حميدي .م

الإدارة ت�ستخرج �إجازة
عمل لأجانب الفريق

�شرعت �إدارة �شبيبة القبائل يف التح�ضري
للمو�سم املقبل ،وذلك مببا�شرتها �إجراءات
ح�صول �أجانب الفريق على �إجازة العمل،
على نحو ي�سمح لهم مبزاولة مهامهم
ب�شكل قانوين داخل الرتاب الوطني ،ويف
هذا ال�سياق �أفادت م�صادرنا اخلا�صة �أن
الإدارة حت�صلت قبل �أيام على اجازة عمل
كل من املدرب التون�سي الزلفاين وم�ساعده
الفخري� ،إىل جانب مواطنهما الالعب �أ�سامة
الدراجي ،ف�ضال عن املهاجم الكيني م�سعود
جوما والدويل الليبي حممد الطبال ،وهذا
قبل ايداع االجازات على م�ستوى الهيئات
املخت�صة للح�صول على ترخي�ص بالعمل يف
اجلزائر.

�ست�ضبط خارطة عمل جديدة
وفق قرارات املكتب الفيدرايل

�ستتم ترقيته املو�سم املقبل �إىل الأكابر

تويل �إدارة �شبيبة القبائل �أهمية كبرية ل�سيا�سة التكوين
ودعم الفئات ال�شبانية ،من خالل االمكانات الكبرية التي
ر�صدتها للمديرية الفنية للفئات ال�شابة التي ير�أ�سها �أحد
مهند�سي التتويج بك�أ�س اجلزائر يف  ،1992ويتعلق الأمر باملدير
الفني حممد يون�سي ،الذي مل يتوان خالل الندوة ال�صحفية
التي ن�شطها اخلمي�س املنق�ضي مبعية الرئي�س �رشيف مالل
يف اال�شادة بخزان املواهب الذي يزخر به الفريق يف خمتلف
الأ�صناف ال�صغرى ،خا�صا بالذكر الظهري الأمين فار�س ن�شات
الذي يتنب�أ له اجلميع مب�ستقبل واعد يف م�شواره الكروي ،نظري
ما يتمتع به من �إمكانات ت�ؤهله ليكون قائدا لدفاع ال�شبيبة
يف امل�ستقبل القريب جدا.

من باب اقتناعها ب�إمكاناته� ،ستقرتح �إدارة �شبيبة القبائل
على الطاقم الفني بقيادة الزلفاين فكرة ترقية ن�شات �إىل
الفريق الأول بداية من املو�سم املقبل� ،إىل جانب العبني �آخرين
لفتا الأنظار مب�ستوياتهما الطيبة مع الفريق الرديف� ،إذ تتوقع
�إدارة ال�شبيبة �أن يلقى قرار ترقية ن�شات جتاوبا كبريا من
املدرب التون�سي ،الذي �أكد بدوره يف منا�سبات عديدة �أن �أبواب
الفريق الأول �ستكون مفتوحة للمواهب ال�شابة التي يزخر بها
الفريق يف فئاته ال�شابة ،وهذا يف �إطار دعم �سيا�سة التكوين
التي �رشعت ال�شبيبة يف تطبيقها منذ املو�سم املا�ضي لت�شكيل
فريق قوي من �أبناء الفريق يف املوا�سم القليلة املقبلة.

وبغية �صد جميع الأبواب �أمام الأندية الراغبة يف �ضمه،
قامت �إدارة �شبيبة القبائل م�ؤخرا بالتوقيع لـ ن�شات على
عقد احرتايف هو الأول له يف م�شواره الكروي ،ويحلم الالعب
بالربوز والت�ألق مع الفريق الأكرث تتويجا بالألقاب� ،إذ �أ�رس
للم�سريين �أن حمل قمي�ص ال�شبيبة كان حمله ،وهو ما حققه،
يف انتظار االرتقاء والدفاع عن �ألوان الفريق الأول.

مل يتوان حممد يون�سي ،املدير الفني للفئات ال�شابة
لل�شبيبة ،عن اال�شادة ب�إمكانات الظهري الأمين لفريق �أقل من
� 19سنة فار�س ن�شات ،بل ذهب �إىل �أبعد من ذلك حني تنب�أ ب�أن
يكون �أبرز اكت�شافات البطولة الوطنية يف امل�ستقبل القريب،
قيا�سا مبا يتمتع به من �إمكانات ومهارات وقال يف هذا
ال�سياق" :نراقب عن قرب كل املواهب التي يزخر بها فريقنا

يحلم بالربوز
مع ال�شبيبة

يون�سي" :ن�شات �سيكون اكت�شاف
البطولة اجلزائرية"

يف خمتلف الأ�صناف ال�صغرى ،م�ستقبل ال�شبيبة �سيكون
م�ضمونا مع ه�ؤالء ال�شبان ،على غرار الظهري الأمين لفريق �أقل
من  19عاما ن�شات الذي نتوقع �أن يكون �أحد �أبرز اكت�شافات
البطولة يف امل�ستقبل القريب ،لي�س جماملة مني �إن قلت �إن
موهبته فاقت �سنه و�إن وا�صل العمل �أكرث ف�إنه �سيكون من بني
�أبرز الالعبني يف ال�شبيبة ويف البطولة الوطنية ككل".

يف مو�ضوع �آخر ،علمت "الهداف" �أن �إدارة
�شبيبة القبائل تنتظر ما �سي�سفر عنه
اجتماع �أع�ضاء املكتب الفيدرايل املقرر
منت�صف هذا الأ�سبوع ،ل�ضبط خارطة عمل
جديدة� ،إذ يف ظل ال�شكوك الكبرية التي
حتوم حول ا�ستئناف مناف�سة البطولة،
ف�إن �إدارة �شريف مالل تنوي عقد اجتماع
يح�ضره اجلميع من �أجل االتفاق على
خارطة عمل موحدة واحلديث �أي�ضا عن
كل الرتتيبات واالجراءات اخلا�صة باملو�سم
الكروي اجلديد ،يف حال اعالن املكتب
الفيدرايل ا�ستحالة ا�ستكمال ما تبقى من
مباريات يف بطولة هذا املو�سم.

و�أ�ضاف حممد يون�سي بلغة حتمل الكثري من التفا�ؤل� ،أن
م�ستقبل ال�شبيبة مع املواهب ال�شابة للفريق التي تن�شط يف
خمتلف الأ�صناف �سيكون م�ضمونا ،ال�سيما يف ظل الدعم
الكبري الذي يحظون به ،موجها يف نف�س الوقت ر�سالته �إىل
كل الالعبني ب�رضورة موا�صلة العمل وجتنب الوقوع يف فخ
الغرور ،وقال�" :أقول بكل ثقة �إن م�ستقبل ال�شبيبة م�ضمون
مع ه�ؤالء ال�شبان ،ال�سيما �أننا نتابعهم عن كثب ون�سعى
جاهدين لت�أطريهم جيدا من كافة اجلوانب� ،أن�صحهم فقط
مبوا�صلة العمل وجتنب الغرور ،لأن كل امل�ستقبل �أمامهم
ولن ندخر �أي جهد يف م�ساعدتهم من �أجل الذهاب بعيدا
يف م�شوارهم الكروي".

وما جعل �إدارة ال�شبيبة القبائل ت�شرع يف
التفكري يف �ضبط خارطة طريق املو�سم
الكروي اجلديد ،هي الإجراءات اجلديدة
التي اتخذتها ال�سلطات العليا يف البالد
ب�إعادة فر�ض حجر �صحي على  29والية
جراء االرتفاع الكبري ل�ضحايا الأزمة
ال�صحية ،ف�ضال عن الأنباء التي حت�صلت
عليها ب�ش�أن منع فتح املالعب واقامة
التجمعات �إىل غاية �شهر نوفمرب املقبل
ب�صفة مبدئية ،لكن �إىل حد الآن ترف�ض
�إدارة ال�شبيبة اتخاذ �أي خطوة �إىل غاية
معرفة القرار النهائي للمكتب الفيدرايل
ب�ش�أن البطولة.

""الخوف على م�ستقبل ال�شبيبة
مع ه�ؤالء ال�شبان"

ح .م

املالعب والتجمعات ممنوعة
حتى نوفمرب مبدئيا
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وفاق سطيف

حسب ما أكدته محاميته...

حلفاية ي�صاب بـ "كورونا" ويو�ضع يف احلجر ال�صحي ب�سجن احلرا�ش
�أ�صيب املدير العام لوفاق �سطيف ،فهد
حلفاية ،بفريو�س كورونا "كوفيد  ،"19ح�سب ما
ك�شفت عنه حماميته الأ�ستاذة نعيمة فرحي ،التي
�أو�ضحت ب�أن الك�شوف املخربية التي �أجراها
خالل تنقله للم�ست�شفى اجلامعي م�صطفى با�شا
باجلزائر العا�صمة� ،أكدت �إ�صابته ،م�ضيفة ب�أنه
تعر�ض للعدوى على م�ستوى امل�ؤ�س�سة العقابية،
داعية ل�رضورة �إطالق �رصاحه ،ق�صد تلقي العالج
بالقرب من عائلته.

فرحي" :حلفاية م�صاب بـ كورونا
والنتائج جاءت �إيجابية"

وك�شفت �أم�س ،الأ�ستاذة نعيمة فرحي ،يف تدخل
لها عرب ن�رشة "الهداف تي يف" ب�أن موكلها م�صاب
فعال بفريو�س كورونا ،م�ضيفة" :لقد �أكدت الك�شوف
املخربية �إ�صابته ،عالوة على معاناته من متاعب
�صحية يف الآونة الأخرية وقد �إلتم�سنا �إطالق
�رساحه يف عدة مرات".

"موكلي يف ظروف �صعبة
باحلجر يف ال�سجن"

وختمت الأ�ستاذة فرحي ،ب�أن موكلها يف
و�ضعية ال�صحية �صعبة للغاية ،ال�سيما �أنه اخ�ضع
للحجر ال�صحي على م�ستوى �سجن احلرا�ش ،م�ضيفة:
"يتواجد يف ظروف �صعبة وننا�شد ال�سلطات
الق�ضائية �إطالق �رساحه ،خ�صو�صا �أن ق�ضيته مل
تربمج بعد ،طاملا �أنها ال تزال يف التحقيق".

" الديريكتوار" ينا�شد رئي�س
اجلمهورية التدخل للإفراج
امل�ؤقت عن حلفاية

قررت الإدارة امل�ؤقتة للنادي الهاوي لوفاق
�سطيف ،برئا�سة جابر زغال�ش� ،إر�سال ر�سالة �إىل
رئي�س اجلهورية عبد املجيد تبون ،ينا�شده فيها
التدخل من �أجل الإفراج امل�ؤقت عن املدير العام
املوقوف يف �سجن احلرا�ش ب�سبب ق�ضية الت�سجيل
ال�صوتي ،ب�سبب تدهور حالته ال�صحية و�إ�صابته
بفريو�س "كورونا" ،ح�سب ما �أكدته حماميته
نعيمة فرحي.

زغال�ش:
"حالة حلفاية خطرية وبعثنا
ر�سالة لرئي�س اجلمهورية"

يف حديث مع رئي�س الديريكتوار جابر
زغال�ش حول هذا املو�ضوع ،قال" :لقد حتدثت
مع حمامية فهد حلفاية ،وح�سب ما علمناه
فحالته ال�صحية تدهورت كثريا ،وقد ثبت تعر�ضه
لفريو�س كورونا ،لذا فقد بعثنا ر�سالة �إىل رئي�س
اجلمهورية ال�سيد عبد املجيد تبون ،ننا�شده فيها
التدخل من �أجل الإفراج امل�ؤقت عن حلفاية ،على
�أن تتم حماكمته وهو خارج ال�سجن ،نظرا للحالة
التي و�صل �إليها".
خ .لعم�ش

بورحلي" :عندما قلت ب�أن بو�صوف �سينتقل �إىل ال�سيتي و�صفوين باملهبول"
حتدث املهاجم الدويل ال�سابق لوفاق �سطيف ،ي�سعد بورحلي،
عن �صفقة �إنتقال املوهبة ال�سطايفية ال�شابة �إ�سحاق بو�صوف،
وتوقيعه مع جممع ال�سيتي ،حت�سبا لإن�ضمامه للنادي العمالق
مان�ش�سرت �سيتي ،بعد ثالثة موا�سم ،يف حالة �سار م�ساره
الكروي على �أح�سن ما يرام .و�شدد بروحلي ،خالل تدخله عرب
الن�شرة الريا�ضية "للهداف تي يف" ب�أن ال�صفقة املذكورة ،تعترب
تتويج للوفاق ال�سطايفي واملدربني العاملني مبختلف الأطقم
الفنية م�ضيفا" :لقد �سبق يل وان تطرقت ملو�ضوع انتقال
بو�صوف ملان�ش�سرت �سيتي وقد و�صفني البع�ض باملجنون ،لكن
الآوان حان ليعرف اجلميع ب�أنني على �صواب".

"لو كان بو�صوف دوليا اللتحق
مبا�شرة مبان�ش�سرت �سيتي"

�أ�شار ي�سعد بورحلي يف نف�س التدخل ،ب�أن �إنتقال بو�صوف لناد
بلجيكي ثم هولندي ،قبل �أن ينتقل ملان�ش�سرت �سيتي ،ي�أتي
لكونه لي�س العبا دوليا ،م�ضيفا" :لو كان �إ�سحاق بو�صوف العبا
دوليا النتقل مبا�شرة للعب ملان�ش�سرت �سيتي ،لكونه العب
موهوب و�شاب وي�ستحق مكانة �ضمن �أكرب الأندية ،ب�شرط �أن
يعمل ويجتهد �أكرث".

"عندنا قندو�سي ودباري وهناك خزان
كبري من الالعبني يف الوفاق"

تطرق بعدها بورحلي لالعبني �آخرين ،ت�ضمهم ت�شكيلة الن�سر
الأ�سود يف الوقت الراهن ،وقال" :الوفاق خزان حقيقي ،ميلك
العديد من الالعبني املوهوبني من طينة بو�صوف ،على غرار
قندو�سي الذي لديه �إمكانات مهمة ت�ؤهله ليكون العبا كبريا،
�إ�ضافة �إىل دباري وغريهما".

"�أعراب عرف كيف يتحكم يف الأمور
لت�سيري هذه ال�صفقة امل�شرفة"

�أما بخ�صو�ص ال�صفقة يف حد ذاتها� ،أثنى بورحلي ،على �إدارة
النادي ال�سطايفي وقال" :رئي�س جمل�س الإدارة عزالدين
�أعراب عرف كيف يتحكم يف الأمور من �أجل ت�سيري ال�صفقة
على �أح�سن مايرام ..ال�صفقة م�شرفة للوفاق ال�سطايفي وفئاته
ال�شبانية".

"�إذا مل يتفق �أعراب
وزغال�ش ،ما عليهما �سوى
الرحيل"

"البد من التعاقد مع مدر�سة الباز
ال�ستغاللها ومنح عالوات للمك ّونني"

و�أعطى بورحلي بع�ض التوجيهات والن�صائح للإدارة
ال�سطايفية ،ق�صد الرتكيز على تكوين الفئات ال�شبانية ،لأنها
�أ�ضحت م�صدر دخل بالن�سبة للعديد من الفرق ،مع �إ�ستغالل
بع�ض الإمكانات املادية والب�شرية املتاحة ويف نف�س ال�صدد
�أ�ضاف" :البد من التعاقد مع املدر�سة الوطنية للريا�ضات
الأوملبية بالباز ،من �أجل �إ�ستغالل هياكلها القاعدية ،مع منح
عالوات لفائدة املكونني".

"نتمنى �أن تقف �شركة
اال�سمنت مع النادي"

"عليه العمل �أكرث ليت�أقلم وينجح"

و�أ�ضاف ثعلب امل�ساحات ،ب�أن بو�صوف العب موهوب وكبري،
م�شريا ب�أنه �أمام �ساعة احلق ،من �أجل العمل والرتكيز على
�أر�ضية امليدان وقال" :يجب �أن يت�أقلم مع ظروف الإحرتاف
والعمل �أكرث لينجح يف امل�ستقبل ،من �أجل الو�صول �إىل
مان�ش�سرت �سيتي والت�ألق وفتح �أبواب النجومية".

الفرتة احلالية� ،أ�شار بورحلي ب�أن �صفقات الالعبني مثل
بو�صوف� ،إ�ضافة �إىل �أموال ال�سلطات املحلية وي�ضاف
�إليها املمولني �ست�ساهم يف اخلروح من الأزمة املالية التي
يتخبط فيها النادي يف كرة مرة ،م�ضيفا يف نف�س ال�سياق:
"�ستمنح هذه الأموال فور �صبها يف اخلزينة ،جرعة
�أوك�سيجني مهمة ،يف �إنتظار قدوم ال�شركة ومتويلها
للفريق".

�أما بالعودة للت�صريحات التي �أدىل بها ،ي�سعد بورحلي ،يف
ح�صة باملك�شوف ،فقد تطرق لل�صراع بني رئي�س جمل�س
الإدارة عزالدين �أعراب ورئي�س النادي الهاوي جابر
زغال�ش ،ب�سبب الأموال وغريها من ال�صراعات ،م�ضيفا :
"�أعترب ب�أن الأموال التي حتدث عنها زغال�ش هي �أموال
ال�سلطات العمومية ويجب �أن يتفقا خلدمة الوفاق� ..إذا مل
يتفقا فما عليهما �سوى الرحيل معا".

�أ�شار بورحلي ،لأهمية ت�ضافر اجلهود خالل الفرتة احلالية،
من �أجل م�ساندة الفريق واخلروج به لرب الأمان ،م�ضيفا حول
تعايل الأ�صوات يف الفرتة احلالية جللب �شركة وطنية قائال:
"نتمنى �أن تقف �شركة الإ�سمنت مع الوفاق ،خ�صو�صا �أنه يقدم
النجوم وخزائنه ممتلئة بالتتويجات رغم الأزمات".

"�أموال املمولني ،ال�سلطات وهذه
ال�صفقات �ستخرج الوفاق من الأزمة �إىل
�أن ت�أتي ال�شركة الراعية"
�أما بخ�صو�ص الأزمة املالية التي مير بها وفاق �سطيف يف

"القدامى جاءوا للم�ساعدة
وال نفهم �سبب التخوف منهم"

�أما بخ�صو�ص الالعبني القدامى ،قال بورحلي ب�أنهم
ح�ضروا من �أجل تقدمي يد امل�ساعدة ومرافقة
الإدارة يف الفرتة احلالية م�ضيفا" :لقد جاءوا ب�سبب
الأزمة احلالية التي ت�ضرب الفريق وال نفهم بع�ض
عبت عن التخوف منهم ولوال الأزمة
الأ�صوات التي رّ
ملا ظهروا" .ليختم بورحلي حديثه بنربة غا�ضبة:
"لقد كانوا يف منازلهم ي�أكلون وي�شربون بدون
م�ساعدة �أحد ،لكن �إح�سا�سهم ب�أهمية تواجدهم يف
�صفوف الفريق يف الفرتة الراهنة جعلهم يقدمون
يد امل�ساعدة ،ريثما تتح�سن و�ضعية النادي خالل
الفرتة املقبلة".

خ .لعم�ش

ال�سطايفية مل ين�سوا ف�ضل حلفاية يف "ربط" بو�صوف و�أعراب "ك ّملها مليح"
�أعادت �صفقة حتويل الالعب ال�شاب بو�صوف �إىل جممع "�سيتي فوتبال" الذي ي�ضعه �ضمن
خمطط االلتحاق بنادي "مان�ش�سرت �سيتي" العمالق� ،إىل �أذهان الأن�صار ما حدث مع هذا
الالعب يف املريكاتو ال�شتوي املا�ضي ،الذي وقع خالله على عقده االحرتايف مع الوفاق
حيث مت�سك به املدير العام املوقوف فهد حلفاية الذي �ألقى بكل ثقله �إىل حد املغامرة
براتب معترب لالعب من �أجل �إقناعه بتوقيع العقد االحرتايف يف جانفي املا�ضي.

�سيكون �سبب خروج الوفاق من �أزمة ثانية

الأنظار �أ�صبحت م�شدودة نحو الأموال التي �ستنع�ش خزينة النادي بعد ا�ستكمال
الإجراءات اخلا�صة ب�صفقة حتويل بو�صوف �إىل �أوربا ،وهي الأموال التي �ستكون �سببا
م�ؤثرا للخروج من الأزمة وال�ضائقة املالية ال�صعبة التي يتخبط فيها النادي ،وانطالقا
من ف�ضل حلفاية يف ارتباط بو�صوف بعقد مع الوفاق ،ف�إن هذا يعني ب�أنه �ستكون له يد
يف خروج النادي من الأزمة املالية اخلانقة بعد دخول �أموال هذه ال�صفقة ،لي�سجل بذلك
حلفاية يف التاريخ ب�أنه �ساهم يف جتاوز الوفاق لأزمة ثانية ،بعدما كان املبادر �إىل حل
الأزمة التي كانت تهدد النادي باالنفجار واالنهيار التام يف �صيف ال�سنة املا�ضية ،حني
قدم وجلب �أمواله اخلا�ص لت�سديد م�ستحقات الالعبني وو�ضع النادي يف الطريق ال�صحيح
تتغي املطامع والأهداف بعودة النادي �إىل �سكة
للخروج من تلك الو�ضعية ال�صعبة ،قبل �أن
رّ
النتائج الإيجابية.

الأن�صار مل ين�سوا ف�ضله يف احلل وهو بعيد

يف الوقت الذي �أثلجت �صفقة حتويل الالعب ال�شاب املوهبة �إ�سحاق بو�صوف قلوب �أن�صار
النادي الذين فرحوا كثريا لهذا الالعب و�إن كانوا مل يت�شبعوا من اال�ستمتاع بفنياته،
خا�صة و�أنهم يعلمون يقينا ب�أن ال�صفقة �ستحل الكثري من م�شاكل النادي ماليا ،ف�إن الأن�صار
يف املقابل �أي�ضا ا�ستح�ضروا الذكريات ومل ين�سوا الف�ضل الكبري حللفاية يف تواجد الالعب
مرتبطا بعقد احرتايف� ،ضمن للوفاق اال�ستفادة من � 900ألف �أورو ،كانت لتكون خارج
احل�سابات متاما لو مل يوقع بو�صوف عقده يف جانفي املا�ضي.

�أعراب �أكمل العملية باحرتافية ويف �سرية

يف نف�س الإطار ،ف�إن احلديث عن الدور الكبري الذي لعبه املدير العام املوقوف فهد حلفاية
من �أجل �ضمان ارتباط بو�صوف بعقد احرتايف يف الوفاق ،وهي نقطة جوهرية يف و�ضعية
الالعب ،ال يلغي قيمة العمل الذي قامت به الإدارة بقيادة �أعراب يف الفرتة الأخرية من
�أجل �إمتام ال�صفقة رغم الظروف التي يعي�شها العامل حاليا ب�سبب جائحة "كورونا" ،حيث
متكن �أعراب من �إمتام ال�صفقة يف �سرية تامة بعيدا عن ت�شوي�ش �صراعات وكالء الالعبني
وعدة �أطراف كانت ت�سعى لأن تكون طرفا يف حتويل هذا الالعب املوهبة ،وهي النقطة
االحرتافية التي وجب الإ�شادة عليها يف هذا املو�ضوع.

�إ�صراره على  10%يف االنتقاالت
مهم جدا
القادمة ّ

�صفقة بو�صوف �ستفتح
باب انفراج الأزمة
جاءت ال�صفقة التي �أبرمتها �إدارة الوفاق يف ال�ساعات
املا�ضية ،اخلا�صة بتوقيع املوهبة ال�شاب �إ�سحاق بو�صوف
مع جممع "�سيتي فوتبال" الذي �سطر له م�شروعا
ريا�ضيا� ،ستكون بدايته بالإعارة ملو�سم �إىل نادي
"كورتري" البلجيكي ،على �أن يلعب لنادي "�إيندهوفن"
الهولندي يف املو�سم الثاين ،قبل االلتحاق بالعمالق
االجنليزي "مان�ش�سرت �سيتي" يف الثالث بعد الإقناع،
لتفتح باب الفرج القريب لل�ضائقة والأزمة املالية
اخلانقة التي يعي�شها الوفاق.

�إجراءات ح�صوله على الت�أ�شرية بد�أت

بخ�صو�ص بع�ض التفا�صيل التي تتعلق ب�صفقة التحاق
بو�صوف مبجمع "�سيتي فوتبال" الذي وقع معه عقدا
خلم�س �سنوات ،فقد علمنا ب�أن الوكالة التي قامت
بال�صفقة والتي تن�سق مع �إدارة املجمع االجنليزي ،قد
�شرعت يف ترتيب الأمور اخلا�صة ب�إجراءات ح�صوله
على الت�أ�شرية ،ق�صد ال�سفر بعد نهاية احلجر املنزيل
ورفع قرار جتميد الرحالت من و�إىل اجلزائر ،ويف حال
ا�ستمر الو�ضع على ما هو عليه حاليا ،ف�إن �إدارة جممع
"�سيتي فوتبال" �ستلج أ� �إىل طلب قرارات ا�ستثنائية من
�أجل تنقل الالعب يف �أقرب ممكن.

�صفقة حتويله �ستفتح باب انفراج
الأزمة املالية

مثلما �أ�شرنا �إليه يف عدد �أم�س ،بخ�صو�ص قيمة ت�سريح
الالعب بو�صوف من طرف �إدارة الوفاق ،فقد متت ال�صفقة
مقابل ح�صول النادي على � 900ألف �أورو ،وهي القيمة
التي تعادل حاليا ما يفوق  13مليار �سنتيم ح�سب �سعر
الأورو يف البنك ،يف الوقت الذي �ستت�ضح القيمة الفعلية
الحق ح�سب �سعر ال�صرف عند �ضخ القيمة ،وهي القيمة
التي �ستفتح باب انفراج الأزمة املالية اخلانقة التي يتخبط
فيها النادي ،مع الإ�شارة �إىل �أن الإدارة ترتقب فتح "تياما�س"
و�إمتام �إجراءات ورقة خروج بو�صوف ل�ضخ الأموال من طرف
املجمع االجنليزي.

�ضخ � 900ألف �أورو دفعة واحدة
مهم رغم اختالف الأراء

ح�سب ما علمناه ،ف�إن املقرتح الأول الذي تلقته �إدارة الوفاق يف البداية اقت�صر على
من بني النقاط الإيجابية يف النقاط املتفق عليها يف هذه ال�صفقة،
تقدمي � 900ألف �أورو مقابل ت�سريح بو�صوف �إىل جممع "�سيتي فوتبال" ،ويف الوقت
هي �أن القيمة املالية �ست�ضخ يف ح�ساب النادي دفعة واحدة� ،أي �أن
الذي حاولت الإدارة رفع القيمة �إىل  1.2مليون �أورو دون �أن تفلح يف ذلك ،فقد كان
الوفاق لن يعي�ش ما عا�شه �سابقا من ت�أخر وترقب للأ�شطر يف حال
تركيز �أعراب مع ممثل الوكالة التي تكفلت بال�صفقة كمال �سعيدية ،من�صبا
تق�سيم القيمة ،خا�صة و�أنه يحتاج وب�شدة �إىل الأموال يف القريب
على و�ضع بند ي�سمح للنادي ب�أن ي�ستفيد من  10باملائة من
قيمة انتقال بو�صوف الحقا يف م�شواره االحرتايف
العاجل ملعاجلة الأزمة املالية التي يعي�شها ،وهي النقطة التي
�سليم
القادم ،وهي النقطة املهمة جدا التي مت�سك بها
تبقى مهمة جدا بغ�ض النظر عن اختالف الآراء حول
�أعراب ،نظرا لأهميتها البالغة يف امل�ستقبل.
القيمة ،بني من اعتربها مقنعة ومن يراها قليلة ،و�إن
بو
حل
جي
تويف �أم�س ،الت يف ذمة اهلل
كانت املعايري املتبعة يف حتديدها جتعلها مقبولة
الرئ
�أعراب" :عملنا � 4أ�شهر
ي�س الأ�سبق لوفاق �سطيف �سليم
جدا ،انطالقا من �أن الالعب مازال يف بداية
بو
الوفاق حلجيالت ،عن عمر يناهز 61
�س
نة،
وهو
ال
ذي
تر
�
أ�س
م�شواره ويفتقد لبطاقة العب دويل يف املنتخب
يف �صمت لإجناح �صفقة
من �أكتوبر  2001ملار�س 2
دريدح ثم �أتى حمدادي بعده ،وي ، 200وقد خلف الرئي�س الأ�سبق
الأول التي تزن الكثري يف التقييم.
عترب املرحوم �ش

بو�صوف"

م�س�ؤول
قيق �ضياء الدين،
الفئات ال�شبانية وهو خال امل
املنا�سبة الأليمة ،يتقدم طاقم "الهد دير العام فهد حلفاية ،بهذه
اف"
اخلال�صة لعائلة الفقيد والأ�سرة الريا�ضية بالتعازي
رحمه اهلل.

ال�صفقة جاءت
يف الوقت املنا�سب

يف حديث مع رئي�س جمل�س
الإدارة عز الدين �أعراب
بخ�صو�ص �صفقة انتقال
يف الوقت الذي تعمدت فيه الإدارة اعتماد
بو�صوف �إىل جممع �سيتي
حت
دث
ي�
سعد
بور
فوتبال ،قال ب�أن هذه
ال�سرية التامة يف ح�سم �صفقة الالعب
حلي ،عن تواجد املدرب
مراطلة ،عن تواجده يف امل�ست�شفى ،ب�سبب ال�سابق للفئات ال�شبانية �سمري
مهمة ومتت بعد
ال�صفقة ّ
ال�شاب بو�صوف الذي يتمنى اجلميع �أن
متنياته بال�شفاء العاجل ،ال�سيما �أنه مدرب واملر�ض ،وقد �أعرب بورحلي عن
عمل احرتايف من الإدارة
ينجح يف م�شواره االحرتايف القادم ،وي�سري
لعدة �سنوات�.ضع ب�صمته يف الفئات ال�شبانية
على امتداد �أربعة �أ�شهر
على نف�س الدرب الذي �سار عليه عطال
رغم الظروف اخلا�صة
وبقية الالعبني الذين برزوا يف �أوربا
ال�سائدة ،التي ح�سمت الأمور
وت�ألقوا بعد تكوين يف الأندية املحلية ،ف�إن
يف �إطار �سري لأ�سباب عديدة،
التحق �أم�س� ،سيف الدين ع
�صم
اين،
من
موا
ليد
�سنة
01
الأكيد بـ�أن هذه ال�صفقة جاءت يف وقتها
و�أعرب �أي�ضا عن متنياته بنجاح
 ،20على عقد
ملدة � 3سنوات ،يربطه بوفاق �
املنا�سب بالن�سبة للوفاق الذي تنف�س �أن�صاره
الإدارة احلالية ،التي عكفت سطيف ،وذلك امتدادا ل�سيا�سة
بو�صوف الذي �سيكون �سفريا للكرة
على
التو
قيع
ل
لموا
هب ال�شاب
اجلزائرية وممثال لنادي وفاق
ال�صعداء بعد هذا اخلرب ،باعتبار �أن ال�صفقة
وربطها بعقود م
تو�سطة وبعيدة الأمد ،لثالثة
�سطيف ،متمنيا م�شاهدته فعال يف نادي
�ستكون حال مهما للأزمة املالية اخلانقة التي
وخم�سة �سنوات.
مان�ش�سرت �سيتي العمالق.
يتخبط فيها الوفاق.

�سمري مراطلة يرقد يف امل�ست�شفى

ع�صماين يلتحق باملوقعني يف ال�شبان

خ .لعم�ش

خ .لعم�ش
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شباب قسنطينة

مجوج سيتكفل بتسيير الفريق مؤقتا...

املــالك ي�ؤجـلــون الف�صل يف خليــفة رجــراج وعــدة �أ�سمــاء مقـتـرحـة
مثلما� أ�رشنا �إليه يف عدد �أم�س ،فقد ت�أجل تعيني املدير العام اجلديد ل�شباب
ق�سنطينة �إىل غاية اجتماع جمل�س الإدارة املقبل والذي مل يتحدد بعد موعد �إقامته،
وهو املن�صب الذي �سي�شغله املدير الريا�ضي احلايل ن�رص الدين جموج م�ؤقتا لفرتة
�شهرين بعدما را�سله املالك و�أخربوه بالقرار.

طريقة مغادرة رجراج "فيها وعليها"

وخلفت طريقة مغادرة املدير العام ر�شيد رجراج الكثري من عالمات اال�ستفهام،
بداية بتقدميه اال�ستقالة يوم  24جوان الفارط ،من دون حترك املالك ،قبل �أن يقوموا
ب�إر�سال قرار تعيني جموج مديرا عاما بالنيابة ملدة �شهرين ،دون �إر�سال نف�س القرار
لرجراج ،وهو ما جعل الكثري يعلق ب�أن طريقة مغادرة رجراج "فيها وعليها".

ت�صريحاته بخ�صو�ص ق�ضية مزيان ت�ؤكد وجود �شيء ما

وجاءت ت�رصيحات املدير العام ر�شيد رجراج التي ن�رشناها يف عدد �أم�س
بخ�صو�ص ق�ضية مزيان وا�ستعداده ملوا�صلة التكفل بالق�ضية رغم مغادرته،
لت�ؤكد وجود �شيء ما ،خا�صة ملا ك�شف طريقة دفاع املحامي يف اجلل�سة الأخرية
واقرتاحه ت�سديد � 18شهرا ملزيان و�إلغاء بند م�ضاعفة القيمة ،يف الوقت الذي �أكد
رجراج ب�أنه يريد منح �ستة �أ�شهر فقط ملزيان وفق ما ين�ص عليه قانون العمل،
لتبقى الق�ضية للمتابعة.

املالك �سيعقدون اجلمعية العامة لل�شركة �أوال

وح�سب املعلومات التي بحوزتنا ،ف�إن املالك يريدون �أوال عقد اجلمعية العامة
لل�رشكة ،التي برجمت يوم  22جويلية القادم مبدينة اجل�سور املعلقة ،وقد يتم بعدها
عقد اجتماع جمل�س الإدارة ،حيث يبقى كل �شيء مرهونا بقرارات املكتب الفيدرايل
املقبلة ،التي �سيتم خاللها الف�صل يف م�صري املو�سم الكروي.

الف�صل يف خليفة رجراج م�ؤجل

وا�ستنادا �إىل م�صادرنا ف�إن ال�سري الذاتية تتهاطل على م�س�ؤويل "الآبار"،
خا�صةو�أن هذا املن�صب ي�سيل لعاب العديد من الوجوه الكروية والريا�ضية �سواء
داخل مدينة اجل�سور املعلقة �أو خارجها ،يف ظل توفر كل الإمكانيات على م�ستوى
ال�شباب الذي ت�سريه �رشكة عمومية.

�أ�سماء عديدة على طاولة "الآبار"

ال�سري الذاتية تتهاطل على املالك

جموج يتكفل بت�سيري النادي م�ؤقتا

وا�ستنادا �إىل امل�صادر ،ف�إن املالك قد ات�صلوا باملدير الريا�ضي ن�رص الدين جموج
وعر�ضوا عليه التكفل بت�سيري النادي خالل الفرتة املقبلة ملدة �شهرين ،حيث يدركون
بانه على �إطالع بكل �صغرية وكبرية تخ�ص الفريق يف الفرتة املا�ضية ،على اعتبار
�أنه عمل �إىل جانب رجراج.

وبحكم �ضيق الوقت ،ا�ستقر جمل�س الإدارة على تفوي�ض جموج مديرا عاما م�ؤقتا
بالنيابة من �أجل ربح الوقت ،خا�صة �أن تعيني مدير عام �سيجعل الفريق يخ�رس الكثري
من الوقت ب�سبب بع�ض الإجراءات الإدارية التي يجب �أن تتبع ،وهو الأمر الذي جعل
جمل�س الإدارة ي�ؤجل الف�صل يف الأمر.
وتوجد �أ�سماء عديدة لعدة �شخ�صيات معروفة �سواء على ال�ساحة الكروية
الق�سنطينية �أو حتى من خارج مدينة اجل�سور املعلقة على طاولة م�س�ؤويل "الآبار"،
حيث �ستتم مناق�شتها قبل الف�صل فيها خالل االجتماع املرتقب نهاية ال�شهر
اجلاري ،فاملالك ال يريدون الت�رسع يف اختيار املدير العام هذه املرة ،يف ظل توقف
املناف�سة ،وهو ما جعلهم يف�ضلون درا�سة كل االقرتاحات املوجودة.

عدم الإ�ستقرار "ال�سمة" الأبرز منذ قدوم
"طا�سيلي" والآبار

""عملت عاما ون�صف مع عليق
وعيب يحبو يديرو بيناتنا"

وما يتوجب الإ�شارة �إليه ،هو �أنه
منذ قدوم ال�شركة املالكة ل�شباب
ق�سنطينة ،وامل�ستفيد الأول والأخري هم الالعبون واملدربون وحتى بع�ض امل�سريين ،لكن اخلا�سر الأكرب يبقى
املنا�صر ،الذي ي�ضحي من �أجل النادي ويحبه فعال ،ويتمنى ر�ؤيته يف كل مو�سم يعانق الألقاب.

اجلميع يف انتظار جت�سيد م�شروع مركز التكوين

ويف ال�سياق ذاته ،يتمنى الأن�صار �أن يتم جت�سيد م�شروع مركز التكوين يف �أقرب وقت ممكن ،ال�سيما و�أنه
�سيكون املك�سب الأكرب بالن�سبة للنادي ويعود بالفائدة على ال�شبان ،كما �أنه ميكن للفريق م�ستقبال �أن ي�سري بحد
ذاته ،يف حال وجود مركز تكوين يجعله يتفادى م�صاريف كبرية.

ح�.س

�ضــــم
عمـــراين يتـــراجـــع عــــــن
ّ
بــــوجـــنان ويــخـــتـــار لــعبـنــي

جموج تفاو�ض مع لعبني

املالك �سيف�صلون يف مطالب
بقية �أع�ضاء الطاقم

را�سل �أم�س ،امل�سريون املالك بخ�صو�ص
مطالب �أع�ضاء الطاقم الفني الذي �سيعمل �إىل
جانب عمراين ،حيث �أكدت م�صادرنا ،ب�أنه مت

حمزة� .س

ات�صل بنا م�ساء �أم�س ،املدرب عبد القادر عمراين ،حيث �أ�رص على الإدالء
ببع�ض الت�رصيحات وتو�ضيح بع�ض النقاط ،حيث قال" :ل�ست املدير العام
ل�رشكة الآبار� ،أنا جمرد مدرب يف يف �شباب ق�سنطينة و�أ�ستغرب من يتحدث
عن قيامي بالتعيينات �أو رف�ض بع�ض الأ�سماء ،وهو ما مل �أقم به �أ�صال".

املاليري ت�صرف دون
جدوى

وح�سب املعلومات التي بحوزتنا ،ف�إن املدير
العام بالنيابة ن�رص الدين جموج قد التقي
املح�رض البدين عادل لعبني يف اجلزائر العا�صمة،
واتفق معه حول كل التفا�صيل ،قبل �أن ير�سل
التقرير للمدرب عمراين وم�س�ؤويل الآبار ،علما و�أن
لعبني �سبق له العمل مع �شباب ق�سنطينة ،كما �أن
احتاد العا�صمة يعترب �آخر فريق عمل معه.

تواجده �إىل جانب جموج ي�سهل امل�أمورية

تواجد املدرب عبد القادر عمراين �إىل جانب املدير العام بالنيابة ن�رص الدين جموج
�سي�سهل من مهمة هذا الآخري ،خا�صة و�أن اجلميع يدرك االن�ضباط الذي يفر�ضه التقني
التلم�ساين يف الفريق ،بدليل النتائج التي حققها من قبل وم�ساهمته يف التتويج باللقب
يف فرتة ت�سيري املناجري العام ال�سابق طارق عرامة ،حيث جنحا يف �إنقاذ الفريق من
�شبح ال�سقوط يف املو�سم الأول قبل التتويج باللقب يف املو�سم الثاين.

عمراين":ل�ست املدير العام للآبار
لأقوم بالتعيينات يف الإدارة"

يرى �أن�صار النادي الريا�ضي
الق�سنطيني ب�أنه منذ قدوم ال�شركة
املالكة لغالبية �أ�سهم �شباب ق�سنطينة
بداية ب�شركة "طا�سيلي" و�صوال
�إىل �شركة الأ�شغال يف الآبار وعدم
اال�ستقرار يعترب "ال�سمة" الأبرز،
بالنظر �إىل كرثة تعاقب امل�سريين
على النادي ،بعد �أن كان يف وقت لي�س
بالبعيد تعقد اجلمعيات العامة للنادي
الهاوي والأن�صار ال يجدون رئي�سا
يرت�شح لرئا�سة النادي.

ك�شفت م�صادر ح�سنة الإطالع للهداف ،ب�أن
املدرب عبد القادر عمراين تراجع عن التعاقد مع
املح�رض البدين كمال بوجنان ،وقرر تدعيم الطاقم
الفني باملح�رض البدين عادل لعبني ،ب�سبب مطالب
بوجنان التي قدمها �أحد املناجرة ،الذي ناب عنه
يف جل�سة املفاو�ضات على اعتبار �أنه متواجد
حاليا يف �إ�سبانيا ،علما و�أن امل�سريين يريدون
تقدمي كل الطاقم دفعة واحدة م�ستقبال ،يف حال
ما تقرر �إكمال املو�سم.

املالك يثقون كثريا يف عمراين

وما يتوجب الإ�شارة �إليه ،هو �أن مالك �رشكة �شباب ق�سنطينة يثقون كثريا يف
املدرب عبد القادر عمراين ،بدليل �أنهم يتوا�صلون معه كثريا يف الأيام املا�ضية ،بل
�أكرث من ذلك ف�إنهم من بني �أهم العوامل التي جعلت التقني التلم�ساين يوافق على
العودة جمددا للعمل يف �شباب ق�سنطينة.

االتفاق مع كل من بوطاجني لتويل من�صب مدرب
م�ساعد و�رشيط مدرب احلرا�س وعمرون مكلف
بنظام الفيديو ،خا�صة بعد �أن اتفق جموج معهم
يف جميع التفا�صيل يف الأيام املا�ضية.

جموج�":سنف�صل يف موعد
جتديد الركائز بعد قرارات
املكتب الفيدرايل"

يحدث هذا يف الوقت ،الذي �سيتم
برجمة عملية جتديد العقود بعد �صدور
قرار املكتب الفدرايل ،مثلما �رصح به
جموج للهداف ":ننتظر �صدور قرار
املكتب الفدرايل ل�ضبط مواعيد
جتديد العقود ،ونتمنى فقط �أن
تكون هناك قرارات فعلية هذه
املرة ،لأننا مللنا من تكرار
نف�س الأ�سطوانة ،رغم �أننا
ندرك جيدا ب�أن الو�ضع
�صعب للغاية ونتمنى فقط
زوال هذا الوباء عفانا اهلل
و�إياكم منه".
ح� .س

وا�ستهل عمراين ت�رصيحاته للهداف ،بالإ�شارة �إىل نقطة اعتربها مهمة،
حيث قال" :عملت عاما ون�صف مع عليق وعيب يحبو يديرو بيناتنا� ،أنفي
نفيا قاطعا اقرتاحي �أو رف�ضي العمل مع عليق يف �شباب ق�سنطينة ،هو
�صديقي و�سيبقى كذلك ،ع�شنا احللو واملر �سويا يف �شباب بلوزداد وتعبنا مل
يذهب �سدا وظفرنا بك�أ�س اجلزائر".

"�أنا مدرب وعملي
يف امليدان فقط"

و�أ�ضاف التقني التلم�ساين،
ب�أنه جمرد مدرب يف فريق
�شباب ق�سنطينة ،حيث قال":
�أنا مدرب وعملي فوق امليدان،
�أنا مركز حاليا على كيفية
و�ضع خطة عمل وا�ضحة،
وننتظر فقط الك�شف عن موعد
اال�ستئناف من عدمه ،ونتمنى
فقط زوال هذا الوباء يف �أقرب
وقت ممكن".

حمزة�.س

رجراج�" :أ�ستغرب عدم تبليغي
لغاية الآن و ن �أبوح ب�أ�سرار النادي"

كان للهداف حديث مع املدير العام امل�ستقيل
ر�شيد رجراج� ،أكد ب�أنه مل ي�صله �إىل غاية
�أم�س �أي تبليغ �أو بيان من طرف م�س�ؤويل
الآبار ،م�شريا يف ذات ال�سياق ب�أنه لن يبوح
ب�أ�سرار الفريق مهما كلفه ذلك ،حيث قال:
"�أ�ستغرب عدم تبليغي لغاية الآن ب�أي قرار،
وكل ما �أنا على دراية به هو �أنني قدمت
ا�ستقالتي يوم  24جوان الفارط� ،أمتنى كل
التوفيق ل�صديقي جموج ،كما �أ�ؤكد لكم ب�أنني
لن �أبوح ب�أي �سر من �أ�سرار النادي و�س�أحتفظ بها
لنف�سي و�أمتنى كل التوفيق ل�شباب ق�سنطينة".

الهري�ش والعريف ي�ستف�سران
عن و�ضعيتهما

ك�شفت م�صادر ح�سنة الإطالع للهداف ،ب�أن
الثنائي الأجنبي يف �صفوف النادي الريا�ضي
الق�سنطيني عبد اهلل العريف وزكرياء الهري�ش
ا�ستف�سرا امل�سريين بخ�صو�ص و�ضعيتهما،
ال�سيما و�أن فرتة �إعارة الثنائي ال�سالف الذكر
تنتهي يوم  15جويلية القادم ،حيث كان لهما
حديث مع املدير العام امل�ستقيل ر�شيد رجراج،
الذي طم�أنهما ،م�ؤكدا ب�أن فرتة الإعارة �سيتم
متديدها �أوتوماتيكيا من طرف الرابطة
والفاف بناء على تو�صيات االحتاد الدويل،
وال يوجد �إ�شكال من هذه الناحية ،ال�سيما
�إذا ما تقرر �إكمال املو�سم الكروي ،ويحق لهما
امل�شاركة مع ال�سنافر ،رغم �أن كل امل�ؤ�شرات
توحي بالعك�س يف انتظار القرار النهائي الذي
�سيتم اتخاذه هذا الأربعاء خالل اجتماع
املكتب الفدرايل.

يعانيان نف�سيا ويبحثان
عن العودة �إىل ليبيا

وح�سب ذات امل�صادر ،ف�إن الثنائي الهري�ش
والعريف يبحثان عن كيفية العودة �إىل ليبيا �أو
التنقل �إىل تون�س على �أقل تقدير ،على اعتبار
�أن لديهما بع�ض معارفهما هناك ،حيث مال من
البقاء مبفردهما يف املنزل امل�ست�أجر لهما ،علما
و�أن املدرب عمراين يفكر بجدية يف االحتفاظ
باملهاجم الهري�ش فقطن بعد �أن و�صلته
�أ�صداء جيدة عنه ،كما �أنه يريد الوقوف على
�إمكاناته عن قرب.

عمراين يعقد �أول اجتماع
مع حميمدات

عقد �أم�س املدرب عمراين �أول اجتماع عمل مع
املدير الفني اجلديد للفئات ال�شبانية ر�شيد
حميمدات ،حيث مت احلديث عن طريقة
العمل ،و�ضرورة االعتناء بالفئات ال�شبانية
التي تعترب خزان الفريق ،قبل �أن ي�ضطر
التقني التلم�ساين ملغادرة االجتماع بعد تلقيه
ات�صاال من طرف مقربيه ،على �أن يلتقي
الثنائي جمددا يف الأيام املقبلة.
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مولودية وهران

بالتحرك
الفراغ الإداري يزيد املتاعب وامل�ساهمون مطالبون
ّ

ال يبدو �أن م�شاكل مولودية وهران �ستنتهي ،بل هي يف تزايد م�ستمر،
فبالإ�ضافة �إىل كل العراقيل التي واجهتها الإدارة يف منا�سبات �سابقة
والديون املرتاكمة على الفريق ،ف�إن الفراغ الإداري يزيد من متاعب
هذا النادي العريق الذي �أ�صبح يتخبط يف م�شاكل جمة ،قد تلقي به �إىل
الهاوية �إن مل تتحرك اجلهات املعنية ويف مقدمتها ال�سلطات املحلية
ومعها امل�ساهمون يف ال�رشكة الريا�ضية املطالبون بتحمل م�س�ؤوليتهم
يف هذه الفرتة احل�سا�سة.

ق�ضايا عديدة لن جتد من يعاجلها

مبا �أن حم�رض تعيني �رشيف الوزاين �سي الطاهر مديرا عاما لل�رشكة
الريا�ضية للمولودية انتهى مع نهاية جوان املا�ضي ،ف�إن هناك فراغا
�إداريا �سي�رض الفريق كثريا ،لأن هناك عدة ق�ضايا يف انتظاره ولن جتد
من يعاجلها حيث �أن عدة العبني �سيلج�أون يف الأيام املقبلة �إىل جلنة
املنازعات للمطالبة مب�ستحقاتهم واملح�رض الق�ضائي �أ�صبح يزور مقر
النادي يوميا ومعه عدة ق�ضايا تخ�ص العبني �سابقني.

نهاية مهمة �شريف الوزاين �صعبت الأمور �أكرث

الأكيد �أن نهاية مهمة املدير العام ل�رشكة مولودية وهران �سي الطاهر
�رشيف الوزاين خالل الأيام املا�ضية �صعبت الأمور �أكرث ،خا�صة يف ظل
الق�ضايا التي �أ�صبحت تتهاطل على مقر النادي بو�سط املدينة وعدم قدرة
امل�سريين احلاليني على حلها لأنهم ال ميكلون �أي �صالحيات يف اتخاذ
القرارات ،على غرار ما حدث يف ق�ضية الالعب عمر بودومي الذي يطالب
باحل�صول على مليار و 200مليون.

رف�ض متديد حم�ضر تعيينه مديرا
عاما �سي�ضر املولودية

كان �رشيف الوزاين قد طالب يف وقت �سابق امل�ساهمني ،خا�صة الذين
ميلكون �سلطة القرار ،بتمديد حم�رض تعيينه مديرا عاما ملولودية وهران

حلل امل�شاكل املطروحة حاليا� ،إال �أنه مل يجد �آذانا �صاغية ورف�ض جل
امل�ساهمون طلبه وهو ما �سي�رض املولودية كثريا خا�صة و�أنه مل يقرتب
�أحد من ه�ؤالء امل�ساهمني من الفريق ملحاولة م�ساعدته يف حل امل�شاكل
املطروحة حاليا.

امل�ساهمون مطالبون بالتحرك

يبقى امل�ساهمون يف ال�رشكة الريا�ضية ملولودية وهران مطالبني
بالتحرك خالل هذه الفرتة ،خا�صة الذين ميلكون �سلطة القرار ويعتربون
من امل�ساهمني الفاعلني ،حيث �أن الوقت مير وهو يف غري �صالح الفريق
الذي تنتظره العديد من التحديات وم�شاكل عدة تنتظر احلل لدى ف�إن
امل�ساهمني يف ال�رشكة مطالبون بتحمل م�س�ؤوليتهم قبل فوات الأوان
خا�صة و�أن تاريخ عقد جمعية عامة مل يحدد حلد الآن

جباري ،حمياوي ،بابا وب�سجراري ميلكون احلل

باحلديث عن امل�ساهمني الذين ب�إمكانهم حل م�شكلة الفراغ الإداري
الذي ت�شكو منه مولودية وهران يف هذه الفرتة ،جند كال من الر�ؤ�ساء
الثالثة ال�سابقني ونعني بهم طيب حمياوي ،جباري يو�سف وبابا �إىل
جانب ب�سجراري ن�رص الدين الذي ينتمي �إىل جمل�س الإدارة وهم الذين
ميلكون احلل و�سلطة القرار داخل الفريق وربطت بع�ض الأطراف الفعالة
ات�صاالتها بهم وطلبت منهم متديد حم�رض تعيني �رشيف الوزاين مدير
عام �إال �أنهم مل يتحركوا حلد الآن وهناك انق�سامات بينهم.

االجتماعات ال�سرية تتوا�صل

تتوا�صل االجتماعات ال�رسية لبع�ض امل�ساهمني يف الفاعلني
يف �رشكة املولودية والتي يقف وراءها �أحد الأ�شخا�ص املعروفني
باالنقالبات وحتديد م�ستقبل الفريق ،حيث يعمل على عدم جتديد حم�رض
تعيني �رشيف الوزاين مديرا عاما ،كما �أن م�ساهمني �آخرين اقرتحوا على
�سي الطاهر بعد اجتماعاتهم ال�رسية مهلة ثالثة �أ�شهر فقط لت�سيري الفريق
وهو ما رف�ضه هذا الأخري واعتربه �إهانة.

�إذا رف�ضوا التمديد لـ "�سي الطاهر"،
فعليهم تعيني خليفته

لن يكون ه�ؤالء الأع�ضاء الفاعلني جمربين على متديد حم�رض تعيني
�سي الطاهر �رشيف الوزاين كمدير عام ل�رشكة مولودية وهران و�إذا رف�ضوا
ذلك فما عليهم �سوى تعيني خليفة له يف �أقرب وقت ممكن لتفادي دخول
الفريق يف دوامة �أخرى من امل�شاكل .و�إذا كان �أحدهم خا�صة جباري،
حمياوي وبابا يريدون قيادة الفريق فما عليهم �سوى التقرب وك�شف
نواياهم وهم الذين يتخوفون من ردة فعل الأن�صار

نادي ال�شابة
التون�سي
يطلب خدمات
بن عمارة

ك�شفت م�صادرنا
املطلعة �أن نادي
ال�شابة التون�سي
الذي �صعد هذا
املو�سم �إىل الرابطة
التون�سية الأوىل،
طلب خدمات
و�سط ميدان
مولودية وهران
بن عمارة عبد
احلفيظ الذي
تتهافت عليه
بع�ض الأندية على
غرار مولودية
اجلزائر و�شباب
بلوزداد حيث
ات�صل به �أحد
املناجرة وعر�ض
عليه فكرة حمل
�ألوان هذا النادي
التون�سي الذي
التحق به خالل
مرحلة التحويالت
ال�شتوية املهاجم
حامية �أمني.

الإدارة مطالبة
بالتحرك

�شريف الوزاين" :ل�ست متم�سكا باملن�صب
وم�صلحة فريقنا فوق كل اعتبار"

جدد �رشيف الوزاين �سي الطاهر ت�أكيده ب�أنه غري متم�سك مبن�صب
املدير العام ل�رشكة مولودية وهران و�رصح يقول" :ل�ست متم�سكا بهذا
املن�صب وطلبت جتديد حم�رض تن�صيبي مديرا عاما من �أجل حل امل�شاكل
العالقة وتفادي ت�ضييع الق�ضايا التي تتهاطل على مقر النادي من قبل
العبني �سابقني وحاليني ،حيث �أن م�صلحة فريقنا فوق كل اعتبار وعلى
امل�ساهمني �أن يحلوا م�شكلة الفراغ الإداري".

"الفراغ الإداري �سي�ضر املولودية كثريا"

ك�شف القائد ال�سابق للمنتخب الوطني �أن الفراغ الإداري الذي تتواجد
عليه مولودية وهران �سي�رضها كثريا يف هذه الفرتة و�رصح قائال:
"الفراغ الإداري الذي يتواجد عليه فريقنا منذ نهاية �شهر جوان املا�ضي
�سي�رضه كثريا خا�صة و�أن الظرف الراهن ح�سا�س وتواجد عدة ق�ضايا
عالقة لدى جلنة املنازعات واملحكمة الريا�ضية وعلينا �أن نرد على
مرا�سالت خمتلف الهيئات و�إال �ستخ�رس املولودية هذه الق�ضايا وتت�أزم
الو�ضعية �أكرث و�أكرث".

هواري ب

بالنظر �إىل
العرو�ض التي
�أ�صبحت تتهاطل
على الالعب
ال�شاب يف �صفوف
مولودية وهران
بن عمارة
الذي �أبان على
م�ؤهالت فنية
وبدنية كبرية
هذا املو�سم ف�إن
الإدارة مطالبة
بالتحرك من �أجل
قطع الطريق �أمام
الأندية التي
تريده خا�صة �إذا
علمنا �أن املن�سق
العام ملولودية
اجلزائر طارق
لعزيزي ما زال
على ات�صال دائم
مع ابن املولودية
الوهرانية وهو
ي�صر على الظفر
بخدماته هذا
ال�صيف.

حميدي" :ال خيار �أمامنا �سوى االنتظار واملولودية �ستعود بقوة"
ك�شف الظهري الأمين ملولودية وهران حميدي كمال �أنه يعمل على احلفاظ على
لياقته البدنية من خالل التدرب على انفراد وقال" :رغم �أنه من ال�صعب تعوي�ض
التدريبات اجلماعية بالتدريبات الفردية �إال �أين �أحاول احلفاظ على لياقتي البدنية
من خالل �إجراء ح�ص�ص تدريبية متنوعة تارة مبفردي وتارة �أخرى مع بع�ض
�أ�صدقائي حيث �أننا نتدرب يف الغابة �أو يف ال�شاطئ ويف بع�ض الأحيان نلعب
لقاءات ما بني الأحياء للق�ضاء على الروتني".

"�سيكون من ال�صعب علينا العودة �إىل املناف�سة"

�أو�ضح املدافع حميدي �أن ابتعاد الالعبني على جو املناف�سة
لأكرث من �أربعة �أ�شهر �سي�صعب لهم مهمة العودة �إليها فقال:
"مل ي�سبق لنا و�أن خ�ضعنا للراحة طيلة هذه املدة وكنا جند
�صعوبات كبرية بعد نهاية بطولة ما وال�رشوع يف بطولة
جديدة عندما كنا نرتاح ل�شهرين على الأكرث ،فما بالك
الآن �سرنتاح �أكرث من �أربعة �أ�شهر حيث �أن العودة �إىل
التدريبات اجلماعية واملناف�سة �سيكون �صعبا للغاية".
�أما عن احلل املنا�سب� ،رصح خريج مدر�سة مديوين
وهران يقول" :ال خيار �أمامنا �سوى االنتظار مبا
�أن القرار لي�س بني �أيدينا وال بني �أيدي من ي�سري
كرة القدم يف بالدنا بل بني �أيدي م�س�ؤولوا ال�صحة
واجلهات الو�صعية ح�سب معلوماتي لدى علينا
باملزيد من ال�صرب خا�صة و�أن حاالت الإ�صابة بفريو�س
كورونا يف تزايد م�ستمر خالل هذه الفرتة ولكن ثقتنا باهلل
كبرية و�إن �شاء اهلل �ستفرج قريبا".

"حياة الب�شر �أهم من كرة القدم"

ووا�صل مدافع مولودية وهران
يقول فيما يخ�ص هذه
النقطة�" :أريد �أن �أ�ؤكد
�أن حياة الب�رش حاليا
�أهم من لعبة كرة
القدم �أو �أي ريا�ضة
�أخرى لدى علينا
�أن نتفادى
املغامرة ونعمل
بتوجيهات
اجلهات
املعنية
واتخاذ
و�سائل

الوقاية من هذا الوباء حيث �أنه ال ميكننا �أن نتحدث عن العودة �إىل التدريبات
اجلماعية يف هذه الفرتة التي ارتفعت فيها وللأ�سف ن�سبة الإ�صابة بكورونا مقارنة
بالأ�سابيع املا�ضية".

""�سواء �أكملنا البطولة �أو بد�أنا بطولة
جديدة ،املهم العودة"

خا�صة و�أن معظمهم العبني �شبان من �أبناء النادي �أو ينتمون �إىل والية وهران
وما جاورها وهم يطمحون للت�ألق وقيادة املولودية �إىل الواجهة حيث كنا منلك
هذا املو�سم جمموعة متجان�سة ومل ت�سمح لنا بع�ض الظروف من البقاء �ضمن كوكبة
املقدمة ويف مقدمتها نق�ص الدعم املايل".

""رف�ضنا �أن ندير ظهورنا لفريقنا
يف وقت ال�شدة"

وك�شف الالعب ال�سابق الحتاد احلرا�ش يقول حول م�صري البطولة�" :صحيح �أن
العودة �إىل املناف�سة �سيكون �صعبا للغاية يف ظل العوامل املذكورة �إال �أنه
ينبغي علينا حت�ضري �أنف�سنا للعودة �إليها �سواء �أكملنا بطولة املو�سم
اجلاري التي بقي منها ثماين جوالت �أو بد�أنا بطولة جديدة حيث �أن
ما يهم حاليا هو العودة �إىل املناف�سة التي ا�شتقنا �إليها كثريا رفقة
التدريبات اجلماعية ولكن لي�س على ح�ساب �صحتنا".

�أما عن ق�ضية تخفي�ض الأجور �إىل الن�صف (�أكتوبر ،نوفمرب ودي�سمرب) ،قال
الالعب" :لقد طلب منا امل�سريون م�ساعدة الفريق على تخطي الأزمة املالية ال�صعبة
التي مير بها ورف�ضنا �أن ندير ظهورنا لهذا النادي الكبري حيث وافقنا على طلب
الإدارة باحل�صول على ن�صف �أجرتنا ال�شهرية لثالث �أ�شهر كاملة ونتمنى �أن حتل
امل�شاكل املالية املطروحة لأننا ما زلنا ندين للفريق ب�أجور �شهرية �أخرى".

ويف �س�ؤال حول ما �إذا كان يف�ضل �إكمال بطولة هذا املو�سم �أو
الإعالن عن نهايتها وبداية بطولة جديدة� ،رصح حمدثنا يقول" :ل�ست
�أنا من يتحدث عن م�صري املناف�سة وال حتى بقية الالعبني حيث �أن
هناك جهات خمت�صة كوزارة ال�صحة ووزارة ال�شبيبة والريا�ضة التي
ميكنها الف�صل يف ذلك ونحن جاهزون لأي قرار يتخذ ونتمنى فقط �أن
ال تطول �أكرث مدة ابتعادنا عن جو التدريبات اجلماعية".

حتدث املدافع ال�سابق الحتاد ب�سكرة عن �أهدافه ال�شخ�صية وقال" :ا�ستفدت
كثريا من �أول جتربة يل مع هذا النادي العريق خا�صة و�أين وجدت مدربني من �أبناء
املولودية الذين ميلكون خربة وجتربة كبريتني على غرار م�رشي ب�شري� ،سباح بن
يعقوب وبن عبد اهلل عبد ال�سالم وبكادجة جمال دون �أن نن�سى �رشيف الوزاين �سي
الطاهر حيث يبقى هديف هو ا�ستغالل تواجدهم من �أجل تطوير �إمكاناتي الفنية
والبدنية و�أنا ال �أفكر يف الرحيل لأن مرتاح يف املولودية".

حتدث ابن مدينة وهران عن فريقه و�رصح�" :رشف يل �أن تقم�صت
�ألوان مولودية وهران خا�صة و�أين �أنحدر من هذه الوالية التي �أجنبت
العبني كبار وقد �سعيت منذ التحاق بهذا الفريق العريق
ال�صائفة املا�ضية �إىل تقدمي كل ما �أملك من �أجل
تقدمي امل�ساعدة له و�إن �شاء اهلل املولودية
�ستعود بقوة يف املوا�سم القليلة املقبلة
بت�ضافر جهود اجلميع لأنها �ست�سحق
التناف�س على الألقاب ال غري".

�أما فيما يخ�ص امل�ستوى الذي ظهر به يف اللقاءات التي �شارك فيها مع مولودية
وهران� ،رصح حميدي" :ل�ست را�ضيا بن�سبة كبرية عن الأداء الذي ظهرت به هذا
املو�سم مع احلمراوة حيث كان ب�إمكاين تقدمي م�ستوى �أح�سن من الذي ظهرت به �إال
�أن عدم م�شاركتي بانتظام ك�أ�سا�سي مل ي�سمح يل ب�إظهار كامل م�ؤهالتي رغم �أن
�أحرتم قرارات الطاقم الفني و�س�أعمل م�ستقبال على الربوز".

""ل�سنا نحن من يتحدث عن م�صري
املناف�سة وجاهزون لأي قرار"

"املولودية �ستعود بقوة بت�ضافر اجلهود"

"لدينا تعداد قادر على
رفع التحدي"

�أثنى الظهري الأمين حميدي
كمال على التعداد الذي ت�ضمه
مولودية وهران و�رصح" :لدينا
تعداد قادر على رفع التحدي

""هديف تطوير �إمكاناتي
وال �أفكر يف الرحيل"

"كان ب�إمكاين تقدمي الأح�سن"

""احلمراوة قدموا لنا دعما كبريا
ولن نن�سى ف�ضلهم"

يف ختام حديثه� ،أثنى ابن حي �إي�سطو بوهران على �أن�صار احلمراوة قائال" :من
ح�سن حظنا �أننا منلك جمهورا من ذهب ،ي�ساند فريقه �أينما حل وارحتل حيث �أن
احلمراوة �ساندونا هذا املو�سم وقدموا لنا دعما كبريا حتى يف �أ�صعب الفرتات التي
�ضيعنا يف عدة نقاط ثمينة ،خا�صة يف ملعبنا ،حيث �أنهم وا�صلوا دعمهم لنا ولن
نن�سى ف�ضلهم علينا و�أنا �أطلب منهم �أن يوا�صلوا م�ساندتهم لفريقهم الذي �سيكون
بحاجة ما�سة �إليهم وعليهم �أن يتحدوا فيما بينهم لتعود املولودية للواجهة".

هواري ب
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شباب بلوزداد

متم�سك بـ بن مني وي�ؤكد �شرعية عقده
ال�شباب
ّ
فريق اخر ،مهددا برفع دعوى ق�ضائية،
وهو ما اثار خماوف الالعب من الدخول يف
�رصاعات قانونية بالرغم من انه �سبق و�أكد
ب�أنه مل يوقع يف ال�شباب �إال بعدما ت�أكد ب�أنه
يف و�ضعية �سليمة وعقده مع الأهلي انتهى.

ال�شباب يرف�ض التخلي عنه

اتحاد بسكرة

ق�ضية توري مع "املوب"
تلقي بظاللها على ب�سكرة

من جهتها ،جددت �إدارة ال�شباب مت�سكها
بخدمات بن مني وهي ترف�ض التخلي عن
الوافد اجلديد ،الذي يتمتع ب�إمكانات فنية
معتربة وهو مل يتجاوز الع�رشين �سنة ،وهو
جعل فرانك دوما مدربه يف �أهلي الربج
يف مرحلة الذهاب يطلب التعاقد معه هذه
ال�صائفة ،حيث �أكدت الإدارة ب�أنها تق�صت
و�ضعية الالعب يف ثالث منا�سبات وت�أكدت
ب�أن عقده انتهى يف الفاحت جويلية وب�أنه
م�سجل بعقد جديد وترف�ض التخلي
غري
ّ
عن الالعب وتنوي الذهاب بعيدا يف هذه
الق�ضية ،للحفاظ على هذه املوهبة.

قري�شي" :وقعنا لـ بن مني
بعد نهاية عقده مع الربج"

يتوا�صل ال�رصاع بني �شباب بلوزداد
و�أهلي الربج بخ�صو�ص الالعب هارون بن
مني ،الذي وقع �أيام على عقد احرتايف مع
نادي العقيبة مدته اربعة موا�سم ،وتفيد
بع�ض الأخبار التي بحوزتنا� ،أن الالعب
تراجع عن الإن�ضمام اىل ال�شباب ب�سبب
ال�ضغط الذي تعر�ض له من �إدارة الأهلي،
التي ت�ؤكد انه مرتبط بعقد مع الفريق بالرغم
من انه �سبق واكد انه حر من كل التزام ملا

وقع مع ال�شباب.

بن حمادي ي�ضغط
عليه ب�شدة

ويفر�ض رئي�س اهلي الربج اني�س بن
حمادي �ضغطا رهيبا على بن مني من اجل
العودة اىل الفريق ،م�ؤكدا ان لديه عقدا مع
الفريق منذ  ،2019ومت ايداعه على م�ستوى
الرابطة ،وبالتايل ال يحق له التوقيع يف

و�أكد توفيق قري�شي املناجري العام
ل�شباب بلوزداد �أن فريقه متم�سك بخدمات
بن مني ومل يتعاقد معه� ،إال بعدما ت�أكد
ب�أنه يف و�ضعية �سليمة ،و�أ�ضاف" :ملا
وقعنا لـ بن مني كان عقده مع �أهلي الربج
قد انتهى ،وهو ما ت�أكدنا منه يف ثالث
منا�سبات على م�ستوى الرابطة والقانون
ي�سمح لنا بالتفاو�ض مع الالعب قبل
نهاية عقده ب�ستة �أ�شهر ونحن متم�سكون
بالالعب ".

فريد ع

خريي" :اللقب من حقنا وبال مزية واحد"
كيف هي معنوياتك ،يف ظل توقف البطولة،
منذ قرابة �أربعة �أ�شهر؟

كما ترون التوقف �أخلط �أوراقنا كليا..
نحن على �أعتاب �أربعة �أ�شهر وال ندري متى
�سوف ن�ست�أنف التدريبات وال املباريات
الر�سمية ،يف ظل الغمو�ض الذي يكتنف
الو�ضع� ،أما عن يومياتي فهي ك�سائر
الأيام ،البيت ،التدريبات ويوم راحة على
الأقل ،ال�ستعادة الأنفا�س وك�رس امللل مع
احلذر ال�شديد ،يف ظل انت�شار فريو�س كورونا
ونرتقب ما �سوف �ست�سفر عنه الأمور يف الأيام
املقبلة.

اجلميع ي�شتكي من امللل وغياب الرتكيز يف التدريبات،
فماذا عنك؟

�أكيد ن�شعر بامللل والرتكيز يقل مع مرور الوقت ،ب�سبب الغمو�ض،
فقد كنا نعتقد �أننا �سوف نعود بعد ع�رشين يوما �أو رمبا �شهر ،لكننا
اليوم �أمام توقف دام �أربعة �أ�شهر ورمبا قد يطول �أكرث ،من جهتي
�أ�صارحكم مل �أتوقف عن التدريبات طيلة الأ�شهر الثالثة املا�ضية،
وبكل جدية لكي �أحافظ على لياقتي البدنية ويف نيتي �أن املناف�سة
قد ت�ست�أنف يف �أي حلظة ،لكن مع مرور الوقت �أ�صبحت �أ�شعر بامللل
والرتكيز قد يقل لأننا ال ندري متى �سوف نبقى على هذا احلال ،فال
نحن يف عطلة وال يف تدريبات.

املكتب الفيدرايل �سيجتمع ويناق�ش و�ضعية املناف�سات
هذا الأربعاء ،رمبا قد حت�سم الأمور نهائيا؟

نتمنى �أن يخرج املكتب الفيدرايل بقرار نهائي لأننا �سئمنا
الو�ضع والغمو�ض ،فلو كنا ندري �أن البطولة لن ت�ست�أنف ،طيلة
هذه املدة ،كنا �سرنكن �إىل الراحة بع�ض الوقت وبعدها نعود �إىل
التدريبات ،على الأقل معنويا نكون مرتاحني ون�ضبط برنامج
التدريبات ،ولكن يف مثل هذا احلال نتدرب من �أجل التدرب ،طاملا
الإ�ستئناف غري وا�ضح و�سوف ننتظر ما �سي�صدر من قرارات املكتب
الفيدرايل ،ف�إما �أن ن�ست�أنف �أو نوقف البطولة ،طاملا اجلميع يرف�ض
العودة ويريحوننا نهائيا.

اجلميع ينتظر �إنهاء املو�سم وتتويجكم باللقب ،رمبا هو
�أف�ضل �سيناريو بالن�سبة لكم ،فما قولك؟

قبل كل �شيء على اجلميع �أن يت�أكدوا من �شيء ،وهو �أنه يف
حال منحنا اللقب ،فال هو هدية وال �صدقة ،و�أقول ب�أنه حق ال�شباب
لأننا مت�صدرون للرتتيب طيلة املو�سم ،واجلميع ي�شهد لنا بذلك ،لقد
فر�ضنا �أنف�سنا فوق امليدان ولي�س يف اجلوالت الأخرية ،وال �أفهم
ملاذا البع�ض يرون �أنه من غري املعقول تتويجنا بطال للمو�سم و�أريد
قول كلمة �إىل البع�ض.
ما هي؟

الذين يقولون �أن املو�سم ال يزال متوا�صال ومل ينته بعد وب�أنهم
قادرون على العودة بقوة وال يعقل منح اللقب ل�شباب بلوزداد ،اننا

فزنا عليهم وعلى كل مالحقينا ،ومنهم من فزنا عليهم
ذهابا و�إيابا ،وبالتايل عليهم الإعرتاف ب�أننا
البطل وكالمي هذا يف حالة �إيقاف البطولة،
�أما �إذا ا�ست�ؤنفت املباريات ،نحن جاهزون لها
و�سوف نوا�صل الزحف يف ال�صدارة ،و�سوف
نح�رض �أنف�سنا ،لكن ت�أكدوا لو تتوقف البطولة
ونتوج باللقب ،فلأننا ن�ستحقه و" بال مزية
ّ
واحد" واعتقد �أن كالمي وا�ضح.
البع�ض يتخوف من الأثر ال�سلبي
لهذا التوقف الطويل يف الالعبني ،فقد
تنجم عنه �إ�صابات خطرية ،فما قولك؟

�أكيد التوقف طويل و�سوف يكون �صعبا علينا
ا�ستئناف املباريات الر�سمية ،و�أي مباريات� ..ستكون
م�صريية لأننا نتناف�س على اللقب ،ولهذا متنينا لو مت ح�سم ق�ضية
املو�سم نهائيا ،طاملا الفريو�س ينت�رش بكرثة ،لكن الأمور تبقى
غام�ضة وال �أدري كيف �سيكون القرار ..كالعبني لي�س لنا خيار،
�إذا قرروا املوا�صلة علينا التح�ضري جيدا ملوا�صلة امل�شوار و�إذا
توقفت البطولة� ،سوف ن�رشع يف التح�ضري للمو�سم املقبل يف الوقت
املنا�سب.

الفريق �سيحتفل بالذكرى الـ  58لت�أ�سي�سه هذا الأربعاء
رمبا قد يتزامن ذلك مع توقيف املو�سم و�إعالنكم
بطال..

نتمنى ذلك لأننا نريد تتويج املو�سم الرائع الذي خ�ضناه،
وت�صدرنا الرتتيب منذ اجلولة الأوىل لي�س م�صادفة ولكن جاء بف�صل
العمل الذي نقوم به فوق امليدان ،وال �أدري ملا ال يزعجهم تتويج
�شباب بلوزداد �إىل هذه الدرجة؟ �سيكون من الرائع ،لو يتوج الفريق
بلقب البطولة يف الذكرى الـ  58لت�أ�سي�سه ،و�إذا ما قرروا ا�ستئناف
البطولة �سوف نكون جاهزين للمناف�سة و�سوف نتوج باللقب ولن
يذهب تعبنا هباء.
ماذا تقول لأن�صار ال�شباب قبيل هذه الذكرى؟

نتمنى �أن يحتفلوا باللقب وذكرى الت�أ�سي�س معا ،و�إذا ما حدث ومت
ا�ستئناف البطولة �سوف نبذل ما يف و�سعنا لكي نهديهم لقب البطولة،
لأنهم �ساندونا طيلة املو�سم ومن غري املعقول �أن نخيب ظنهم.

فريد ع

ال�شباب ي�ستعد لإحياء
الذكرى الـ  58لت�أ�سي�سه

�شرعت �إدارة �شباب بلوزداد يف التح�ضري لإحياء الذكرى الـ 58
لت�أ�سي�س الفريق امل�صادفة لـ  15جويلية  1962من خالل برامج
جمعت فيها بع�ض الالعبني �أم�س يف مقر الفريق ،على غرار
جرار ،كداد ،حاي�س ،ولد حمو و�سويبع ،على �أمل �أن يخرج املكتب
الفيدرايل بقرارات حا�سمة ويتوج ال�شباب بطال للمو�سم يف حال
�إيقاف املو�سم اجلاري نهائيا.

الإدارة تنتظر قرار الفاف لرت�سيم التعاقدات

ترتقب �إدارة �شباب بلوزداد ما �سي�صدره املكتب الفيدرايل يف اجتماعه املقرر هذا الأربعاء من قرارات ،بخ�صو�ص ا�ستئناف
املو�سم من عدمه ،من �أجل ال�شروع يف تر�سيم الإ�ستقدامات التي �سيقوم بها الفريق ،حت�سبا للمو�سم املقبل .وي�أمل م�سريو
ال�شباب �إنهاء البطولة احلالية ،بعد رف�ض كل الأندية املوا�صلة ،لكي ت�شرع يف تر�سيم العقود اجلديدة ،يف ظل املناف�سة
ال�شديدة من الفرق الأخرى التي تهدد الفريق يف �أبرز �صفقاته.

البداية �ستكون مع ر�ضواين ودراوي

وقد تكون البداية مع الظهري الأمين لوفاق �سطيف ر�ضواين ،الذي منح موافقته يف وقت �سابق ومل يبق �إال التوقيع على
العقد ،يف ظل املناف�سة التي يلقاها ال�شباب من احتاد العا�صمة الذي طلب خدمات الالعب وحتدث يف وقت �سابق عن انتظار
موافقته ،وهو الذي عاد و�أكد ب�أنه مل يرتاجع عن اللعب يف ال�شباب ،وهو نف�س الأمر بالن�سبة لزكريا دراوي ،الذي ينتظر لقاء
امل�سريين حل�سم ان�ضمامه �إىل ال�شباب ،بعدما توقفت املفاو�ضات ب�سبب عدم ات�ضاح الر�ؤية بالن�سبة للمو�سم اجلاري و�إ�صرار
املكتب الفيدرايل على ا�ستئناف البطولة ولكن �إنهاء املو�سم �سيفتح �أبواب الإنتقاالت ال�صيفية ،وهو ما �سي�سمح لل�شباب
بالتوقيع للثنائي دون م�شاكل قانونية.

مل مير اخلرب الأخري لالعب الأ�سبق الحتاد
ب�سكرة واحلايل لوفاق �سطيف "ماليك توري" مع
فريق ال�سابق مولودية بجاية ،مرور الكرام على
بيت احتاد ب�سكرة ،فهو مثال حي لق�ضية الفريق
احلالية رفقة الالعب املايل "�سي�سي" الذي ا�شتكى
بالفريق �إىل "الفيفا" م�ؤخرا ،يف وقت �أن الدر�س
يجب �أن ُيحفظ جيداً من �إدارة ب�سكرة ،خا�ص ًة
و�أن الدخول يف دوامة امل�شاكل رفقة الالعبني
الأجانب �سيجعل الفريق هو اخلا�رس الأكرب.

الفريق مطالب
بدفع  480مليونا

وكان الالعب املايل "�سي�سي" ،رفقة حماميه
قد منحا مهلة لإدارة احتاد ب�سكرة ،مقابل دفع
 360مليونا فقط والتخلي عن �أجرتني �شهريتني،
ولكن املهلة انتهت اخلمي�س ومل يتم ت�سديد
م�ستحقات الالعب ،وهو ما �سيفر�ض على �إدارة
ب�سكرة منح الالعب الـ  480مليونا كاملة قبل
نهاية الآجال املحددة.

الفريق يف خطر
ب�سبب  3.2مليار

�سيكون الفريق الب�سكري يف خطر ،يف حال مل
يدفع لالعب �سي�سي �أمواله يف �أقرب وقت ممكن،
على اعتبار �أن قوانني الفيفا �ستكون رادعة
والفريق �سي�سدد �أموال الالعب �إىل غاية نهاية
عقده ،وهو ما ي�صل �إىل  3.2مليار �سنتيم ،وهو
�شيء كثري على الفريق الذي كان ب�إمكانه جتنب
الأمر برمته ودفع فقط  360مليونا �سنتيم.

الالعبون ينتظرون اجلديد
بخ�صو�ص و�ضعيتهم

يعاين العبو ب�سكرة كثرياً يف الآونة الأخرية،
خا�صة يف ظل عدم تلقيهم �أموالهم لأ�شهر عديدة،
وهو ما عاد عليهم بال�سلب وجعلهم يت�صلون
بالرئي�س بن عي�سى ،ولكن هذا الأخري مل يرد على
ات�صاالتهم وعليه ف�إن الأمور ال تزال مبهمة.

االحتاد قد ي�شهد هجرة جماعية

ال يختلف اثنان يف �أن معاناة ب�سكرة وتواجد
ع�رشة العبني يف نهاية عقودهم� ،سيجعل الأمور
�أكرث تعقيداً خالل هذه ال�صائفة ،فاجلميع يتنب�أ
بهجرة جماعية لالعبني يف الوقت الراهن ،خا�صة
و�أن الإدارة مل تكن يف امل�ستوى معهم بخ�صو�ص
م�ستحقاتهم ،وهو ما جعلهم يفقدون الثقة فيها،
رغم �أن الرئي�س بن عي�سى ق ّدم الكثري لالحتاد.

بن طيب" :مل �أقرر ب�ش�أن
م�ستقبلي ويجب ت�سوية
م�ستحقاتنا"

حتدث �إلينا العب احتاد ب�سكرة �إ�سماعيل
بن طيب عن و�ضعيته وفريقه وقال" :كما يعلم
اجلميع �أنا الآن حر من �أي التزام رفقة فريقي ،بعد
نهاية عقدي بداية �شهر جويلية احلايل ،و�أنا حلد
الآن مل �أقرر �أي �شيء ب�ش�أن م�ستقبلي مع الفريق،
يجب على الإدارة ت�سوية م�ستحقاتنا قبل احلديث
عن التجديد ،خا�ص ًة و�أننا خالل املو�سم احلايل مل
ناتوري ف
نتلقَ �سوى �أجرتني".

جمعية عين مليلة

ت�صريحــــــات بـن �صيــــد
"تزلــــزل عيــــن مليلــــة"
مل متر ت�رصيحات رئي�س جمعية عني مليلة
�شداد بن �صيد �أم�س يف "الهداف" مرور الكرام
على اجلمهور املليلي الكبري ،فاجلميع �أدىل بدلوه
بخ�صو�ص ما قاله ،لكن الأغلبية اتفقوا معه يف
�أغلب النقاط ،خا�ص ًة بخ�صو�ص الأزمة املالية
التي ُيعاين منها الفريق و�أحقيته باحل�صول على
�رشكة وطنية مثله مثل �أندية �أخرى ،ويبقى �أهم
ما ك�شف عنه الرئي�س �أن "ال�صام" لي�ست بخري
وهي الآن �أمام م�ستقبل مبهم.

الأزمة املالية �أخطر
مما يت�صوره البع�ض

و�ضع الرئي�س �شداد �أ�صبعه على اجلرح خالل
حديثه �إلينا ،فقد �أكد ب�أنه لن يرت�شح لعهدة �أخرى،
بعد انتهاء احلالية هذا ال�صيف ،و�أ�ضاف �أن الذي
�سي�أتي بعده� ،سيجد نف�سه يف و�ضعية �صعبة
للغاية ،بالنظر �إىل الأزمة املالية التي هي �أخطر
مما يت�صوره البع�ض ،فالفريق الآن �سيكون عليه
ت�سديد ديون العبيه وبعدها �ستعمل الإدارة على
جتديد عقود الالعبني ،خا�ص ًة يف ظل الظروف
ال�صعبة التي مير بها الفريق خالل املو�سم
احلايل.

الفريق �سيلعب م�صريه

�ستلعب عني مليلة م�صريها ،خالل الأ�شهر
القليلة القادمة ،ففي ظل الأزمة املالية التي

يتخبط فيها الفريق ف�إن الأمور لن تكون �سهلة
على الإطالق ،وكل �شيء مرتبط بالأموال التي
�ستدخل �إىل خزينة "ال�صام" ،ففي حال بقاء
الأمور على ما هي عليه الآن ف�إن الفريق هو الذي
�سيكون اخلا�رس الأكرب والأمور �ستتعقد.

الالعبون قد يرحلون

يتواجد  11العب ًا من الفريق الأول يف نهاية
عقودهم ،وهو الأمر الذي �سيجعل الإدارة مطالبة
بتجديدها يف �أقرب وقت ممكن� ،إذا ما �أرادت
الإبقاء عليهم ،لكن الأمر �سيكون �صعبا للغاية يف
ظل غياب الأموال ،كما �أن العرو�ض التي و�صلتهم
من اندية اخرى �ستجعل بقاءهم يف "ال�صام"
م�ستبعدا ،وهو ما �سيفقد الفريق قوته خا�ص ًة و�أن
املدرب بوغرارة �صنع ت�شكيلة قوية هذا املو�سم.

بولطيف يفقد والدته

فقد حار�س جمعية عني مليلة عبد الرحمن
بولطيف والدته م�ؤخراً ،وهو ما جعله يتلقى
ت�ضامن جميع العبي فريقه والإدارة والطاقم
الفني ،الذين ات�صلوا به لتعزيته ،ومن جهتهما،
ا�رستي "الهداف" وعني مليلة ال ي�سعهما
ف�إن
ّ
�سوى �أن يتقدما لالعب و�أ�رسته بتعازيهما
اخلال�صة ،راجني من املوىل عز وجل �أن يتغمد
الفقيدة برحمته و ُيدخلها ف�سيح جناته� .إ ّنا هلل
و�إ ّنا �إليه راجعون.

ناتوري ف
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بن دين ،عقال و�سوال يوقعون ر�سميا يف الإحتاد

�شريفي يتماثل لل�شفاء
ويبا�شر التدريبات

زالت املخاوف بخ�صو�ص الإ�صابة
املقلقة التي تعر�ض لها الظهري
الأي�سر ر�ضوان �شريفي قبل
�أيام والتي خلفت الكثري من
ردود الفعل يف بيت الإحتاد،
بعد ال�شائعات التي انت�شرت
بخ�صو�ص ا�صابته يف مباراة ما
بني الأحياء ،حيث متاثل ابن
عني البنيان لل�شفاء ب�شكل نهائي
بدليل �أنه با�شر �أم�س التدريبات
على انفراد و�سيخ�ضع خالل االيام
املقبلة �إىل برنامج عمل خا�ص
من �أجل ا�ستعادة لياقته البدنية
قبل العودة من جديد �إىل �أجواء
العمل.

كودري يتفق مع عنرت
يحيى و�سيجدد مو�سمني

ت�سارعت الأحداث يف بيت احتاد العا�صمة
بخ�صو�ص عملية اال�ستقدامات التي ا�ستهلها املدير
الريا�ضي عنرت يحيى قبل �أ�سابيع بالتعاقد مع
املهاجم املغرتب �أ�سامة عبد اجلليل الذي �أم�ضى ثالثة
موا�سم ،وعلمت "الهداف" من م�صادرها �أن عنرت
يحيى متكن من �ضم ثالثة العبني مغرتبني �آخرين
خالل ال�ساعات القليلة املا�ضية �أم�ضوا ر�سميا على
عقودهم مع الإحتاد ومل يتبق �سوى االعالن الر�سمي
عن �ضمهم عرب ال�صفحة الر�سمية للنادي ،وعلمنا �أن
الأمر يتعلق بالظهري الأي�رس مهدي بن دين ،العب
الو�سط �سليم عقال واملهاجم "مازير �سوال" لي�صل عدد
امل�ستقدمني اجلدد �إىل �أربعة العبني كلهم مغرتبون.

بن دين �سيناف�س �شريفي
وخماي�سية �سيمدد عقده ويعار

وكما �أ�رشنا �إليه قبل �أيام� ،أنهى عنرت يحيى كافة
الإجراءات ل�ضم الظهري الأي�رس املغرتب هدي بن دين
البالغ من العمر � 24سنة والذي �أم�ضى على عقده
لي�صبح ثاين امل�ستقدمني ،و�سيكون خريج مدر�سة
تكوين "موناكو" مناف�سا ل�رشيفي ،يف حني ت�أكد

ر�سميا �أن �أني�س خماي�سية �سيمدد عقده ملو�سم �إ�ضايف
على �أن يتم �إعارته �إىل ناد �أخر من الرابطة الأوىل
لك�سب وقت لعب �أكرب قبل �أن يعود �إىل الإحتاد ال�صيف
املقبل ،خا�صة �أنه من مواليد  1999و�سيكون يف �أول
مو�سم له مع �صنف الأكابر.

عقال �سيكون �صفقة املو�سم

الالعب الآخر الذي �أم�ضى له عنرت يحيى ر�سميا هو
�صانع الألعاب �سليم عقال البالغ � 20سنة (من مواليد
تكون يف نادي "�أوجني" و�سبق
 17فيفري  )2000والذي ّ
له �أن حمل �ألوان املنتخب الفرن�سي لأقل من � 20سنة
والكل يتنب�أ له مب�ستقبل كبري ،بالنظر �إىل �إمكاناته
الفنية الكبرية جدا والتي جعلت كل املقربني منه
يتوقعون ان�ضمامه �إىل املنتخب الوطني الأول بعد
�أ�شهر قليلة فقط من التحاقه باحتاد العا�صمة،
و�أكدت م�صادرنا �أن عنرت يحيى يعترب عقال مبثابة
مفاج�أة املو�سم يف الإحتاد و�سيكون �أحد �أهم الأوراق
الهجومية.

�سوال �سيدعم هجوم الإحتاد

علمت "الهداف" من م�صادرها
املقربة� ،أن عنرت يحيى تو�صل اىل
اتفاق نهائي مع العب الو�سط حمزة
كودري من �أجل جتديد عقده
مع الإحتاد والذي �سينتهي هذا
ال�صيف ،حيث �أبدى املدير الريا�ضي
مت�سكا كبريا بخدمات ابن ميلة
الذي اختري �أح�سن العب يف الإحتاد
خالل هذا املو�سم من قبل الأن�صار،
وح�سبما علمناه ف�إن كودري �سيوقع
خالل الأيام املقبلة عقدا ملدة
مو�سمني و�سيحمل �شارة القيادة يف
املو�سم اجلديد ،يف انتظار احل�سم
مع بقية الركائز املنتهية عقودها
على غرار مفتاح وحمرة.

�سنة ،فهو خريج مدر�سة تكوين نادي "لوهافر"
الذي تخرج منها جنوم عامليني على غرار "بول
بوغبا ،ال�ساناال ديارا ،ريا�ض حمرز والأخوين
ميندي" ،و�سبق له �أن خا�ض جتربة يف �صفوف
نادي "�أوجني" املو�سم املا�ضي ،وا�ستغل عنرت
يحيى عالقته الطيبة مع م�س�ؤويل نادي �أوجني
الذي يرت�أ�سه اجلزائري
"�سعيد �شعبان" من �أجل
اال�ستف�سار جيدا عن
عنرت يحيى" :نقوم بعمل
حقيقة �إمكانات "�سوال"
كبري و�سنبني فريقا قويا"
والت�أكد من �أنه مهاجم
كان لنا خالل ال�ساعات املا�ضية ات�صاال هاتفيا مع املدير
جيد وقادر على تقدمي
الريا�ضي للإحتاد عنرت يحيى بخ�صو�ص عملية اال�ستقدمات
�إ�ضافة كبرية للإحتاد
التي يويل لها الأن�صار �أهمية بالغة ،ورغم �أن ابن ميلوز رف�ض
قبل �ضمه ب�شكل ر�سمي
تقدمي الكثري من التفا�صيل عن الأ�سماء التي متكن من �ضمها
لي�صبح رابع امل�ستقدمني
ب�شكل ر�سمي وال حتى التي يتفاو�ض معها بغية �ضمها� ،إال �أنه
�صرح لنا قائال" :لي�س من ال�سهل �أن تقوم مبهامك عن بعد،
يف الإحتاد والثاين يف
احلجر ال�صحي �أعاقنا كثريا يف ت�سوية الكثري من الق�ضايا
اخلط الأمامي بعد �أ�سامة
ورغم ذلك نقوم بعمل كبري جدا ،تو�صلت اىل اتفاق مع بع�ض
عبد اجلليل.

�أما املهاجم "مازير �سوال" ،البالغ من العمر 22
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الركائز الأ�سا�سية التي تتواجد يف نهاية عقدها و�ستوقع
يف الأيام املقبلة على عقودها اجلديدة ،وبخ�صو�ص عملية
اال�ستقدامات �أفعل كل ما بو�سعي من �أجل بناء فريق قوي
وتناف�سي املو�سم املقبل ،ويكون قادرا على �إ�سعاد الأن�صار".

قب�ضة حديدية بني
الإحتاد وال�صفاق�سي
حول بن �شاعة

تلوح يف الأفق بوادر
�صراع �شديد بني �إدارة
�إحتاد العا�صمة ونظريتها
من ال�صفاق�سي التون�سي،
بخ�صو�ص املهاجم زكرياء بن
�شاعة الذي انتقل �إىل �صفوف
نادي اجلنوب التون�سي �شهر
جانفي املا�ضي مع وجود بند
ي�سمح ب�شراء عقده يف نهاية
فرتة الإعارة املمتدة ل�ستة
�أ�شهر ،حيث �أخلط املدير
الريا�ضي للإحتاد عنرت
يحيى كل �أوراق " التوان�سة"
بعد �أن �أبدى رف�ضه التنازل
عن بن �شاعة ب�شكل نهائي
و�أ�صر على �إعادته يف نهاية
املو�سم اجلاري مبا �أنه ال يزال
مرتبطا مع الإحتاد بعقد
ملو�سم �أخر ،وهو ما �أحدث
طوارئ يف بيت ال�صفاق�سي
وجعل م�سريي هذا الفريق
يدخلون يف �سباق �ضد ال�ساعة
من �أجل �إيجاد حل للق�ضية
واحل�صول على خدمات ابن
وهران ب�شكل نهائي.

�إدارة ال�صفاق�سي قد
تلج�أ �إىل " الفيفا"

و�أولت و�سائل الإعالم
التون�سية �أهمية كبرية
لق�ضية بن �شاعة و�أكدت �أن
�إدارة ل�صفاق�سي ترف�ض ب�أي
�شكل من الأ�شكال التخلي عن
خدمات املهاجم اجلزائري،
حيث �أكدت �أن م�س�ؤويل
النادي يرغبون يف حل
الق�ضية وديا مع �إدارة الإحتاد
و�إذا تعذر ذلك �سيلج�أون �إىل
املحكمة الريا�ضية الدولية
"التا�س" لك�سب الق�ضية ،مبا
�أن القانون �إىل جانبهم على
حد تعبري م�س�ؤويل النادي،
الذين يعولون على البند
الذي ي�سمح ب�شراء الالعب
نهائيا مقابل � 100ألف �أورو
ودون احل�صول على موافقة
الطرف اجلزائري وهو ما
يرف�ضه عنرت يحيى وب�شدة.

نصر حسين داي

بالتحرك �سريعا
مقراين" :الإدارة ملزمة
ّ
وعلى ال�سلطات �إيقاف البطولة"
مع متديد فرتة احلجر ال�صحي ،كيف هي
يومياتك؟

الو�ضعية ال تبعث على الإرتياح ،يف ظل توا�صل
ت�سجيل املزيد من احلاالت والإ�صابات بفريو�س
كوفيد  19يوميا ،وهذا يجعلنا ن�شعر باخلطر الدائم وعلينا
تفادي اخلروج قدر الإمكان ومن الناحية البدنية� ،أقول
�إنني �أ�سعى �إىل التخل�ص من التعب والإ�سرتجاع جيدا� ،أما
اجلانب املعنوي فهذا �شيء �آخر.

�إذن توا�صلون التدرب على انفراد يف ظل توقف
املناف�سة الر�سمية� ،ألي�س كذلك؟

بالطبع �أتدرب يوميا يف ال�صبيحة على انفراد ،لكي
�أحافظ على لياقتي البدنية و�أحر�ص يوميا على تفادي
ت�سجيل زيادة يف الوزن ،وميكن القول �إنني �أتدرب مبعدل
�ساعة ون�صف يوميا تقريبا.

�صراحة هل تطبقون برنامج التح�ضريات،
الذي �أعده لكم الطاقم الفني؟

نحاول الإلتزام بالربنامج الذي ي�سلمه لنا الطاقم
الفني ،لكي نحافظ على لياقتنا البدنية ،ال �أخفي عنكم
يف بداية الأمر كنا نطبقه بحذافريه ،ظنا منا �أن البطولة
�ستعود عن قريب ،لكن اليوم نتحدث عن � 4أ�شهر من
التوقف ومن ال�صعب البقاء يف نف�س وترية التدريبات
�أو الرتكيز ون�سعى للتدرب قدر امل�ستطاع ،لكي نح�سن
لياقتنا البدنية ال �أكرث ،وهو احلال مع باقي الالعبني يف
اجلزائر ،كلهم يعانون من هذا امل�شكل.
نتحدث عن امكانية �إيقاف نهائي للبطولة
خالل �أ�شغال املكتب الفيدرايل املقرر هذا
الأربعاء ،فما قولك؟

�أعتقد �أنهم ت�أخروا يف �إعالن مو�سم �أبي�ض ..كان ال
بد من اتخاذ قرار نهائي يف وقت �سابق وعدم انتظار
كل هذا الوقت لأن الو�ضع �أ�صبح �صعبا للغاية ،وكل
الأندية ال متلك الإمكانات املادية �أو ال�صحية ،من �أجل
�إبقاء الالعبني بعيدا عن الإ�صابة بالفريو�س ،و�أي�ضا من
اجلانب املعنوي ال ميكننا العودة �إىل مباريات البطولة
اليوم ،وعلى ال�سلطات العليا واملعنية �إيقاف البطولة
من الآن ولقد �سبق وقلت هذا يف وقت �سابق وال�رشوع يف
التح�ضري للمو�سم اجلديد وهذا هو احلل الأمثل.
على امل�ستوى الإداري للفريق كل �شيء متوقف،
فما قولك؟

ما ع�ساين �أقوله ،كل �شيء غام�ض وال ندري كيف
�ستنتهي الو�ضعية احلالية ،ولقد �سبق و�أن �أكدت الإدارة

ب�أنها �سوف تت�صل بنا وتخطرنا بو�ضعيتنا ،ولكن ال �شيء
حدث� .أمتنى �أن ال تدوم هذه الفرتة طويال لأننا جنهل
و�ضعيتنا يف الفريق.

نفهم من كالمك �أن الإدارة مل تف بوعودها؟

ما ميكنني قوله من هذا الناحية ،هو على الإدارة
التحرك ب�رسعة لأن الو�ضعية لي�ست على ما يرام ،نحن
ننتظر �إ�شارة من امل�سريين ،منذ �أ�شهر ولكن ال �شيء على
الإطالق حدث ،وهذا ما يثري قلقنا ونتمنى �أن يتحرك
امل�سريون ب�رسعة ويعيدوا الأمور �إىل جماريها الطبيعية
وال�رشوع يف التفكري يف التحديات املقبلة.

هل �ستوا�صل املغامرة مع ن�صر ح�سني داي؟

لكي �أكون وا�ضحا� ،أنا مرتبط بعقد مع الفريق وبالتايل
ل�ست حرا ،و�أي�ضا �أنا �أحمل �ألوان فريق عريق وكل العب
يحلم باللعب له و�رشف يل �أن �أكون واحدا منهم.

�إذا لن تغادر ن�صر ح�سني داي املو�سم املقبل؟

كل �شيء بـ " املكتوب" ال �أدري ما �ستخفيه الأيام
املقبلة ،وال ميكنني احلديث عن و�ضعيتي �أو م�ستقبلي
و�أف�ضل عدم الت�رسع ،طاملا الأمور غام�ضة ،كما �أنني
�أمنح الأولوية لن�رص ح�سني داي الذي �صنع يل �إ�سما وال
�أنكر ذلك مهما كان الو�ضع يف الفريق ،ولكن الكرة يف
مرمى امل�سريين من �أجل حت�سني الو�ضع.
يو�سف م
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أهلــــي البـــــرج

في اطار سياسة الفريق الجديدة..

يف هجوم معاك�س منها...

بــــن �صالـــح يو ّقــــع ر�سميــــــا مو�سميـــــــن

الإدارة تعرث على وثيقة ف�سخ
ّ
وتهدده بالق�ضاء
عقد ر�شرا�ش

ك�شفت م�صادر م�ؤكدة لـ "الهداف"� ،أن الإدارة "الربايجية" تعاقدت خالل
�سرية مع املدافع الأي�سر لـ احتاد ال�شاوية عبد القادر
اليومني املا�ضيني ،ب�صفة ّ
بن �صالح (� 27سنة) ،لتعوي�ض -على ما يبدو -فار�س عقون ،الذي انتهى عقده
بنهاية املو�سم احلايل ،وي�أتي التعاقد مع الظهري الأي�سر لأبناء �سيدي ارغي�س،
يف اطار �سيا�سة الفريق اجلديدة التي تعتمد على العبني �شبان خالل املو�سم
املقبل ،مثلما �سبق لنا و�أن ك�شفنا من قبل.

ك�شف م�صدر اداري م�ؤكد ،ب�أن الإدارة "الربايجية" ،بقيادة الرئي�س �أني�س بن حمادي
عرثت ،خالل ال�ساعات املا�ضية ،على وثيقة ف�سخ عقد الالعب املغرتب ال�سابق خملوف
حممد ال�صالح ر�شرا�ش ،مبا�شرة بعد انتهاء مو�سم ( ،)2013-2014وهي تهدده اليوم
بالق�ضاء يف هجوم معاك�س منها ،بعد �أن كان الالعب ال�سابق قد جل�أ يف الفرتة الأخرية
�إىل جلنة املنازعات للمطالبة مب�ستحقاته العالقة .علما �أن ق�ضية ر�شرا�ش مربجمة على
م�ستوى املحكمة الريا�ضية "التا�س" يوم  20جويلية.

�سرية تامة
وو ّقع الظهري الأي�سر الحتاد ال�شاوية بن �صالح (من مواليد  )1993يف ّ
خالل اليومني املا�ضيني يف مكتب الفريق ،بعد �أن �س�أل الطاقم الفني ،بقيادة
املدرب دزيري جيدا عن امكاناته ،والوا�ضح ب�أن الإدارة تخطط من الآن لتدعيم
�صفوفها بالعبني �شبان برزوا يف فرقهم ،يف اطار ال�سيا�سة اجلديدة التي تنوي
اعتمادها املو�سم املقبل ،بعد ف�شل عدة العبني من ا�صحاب اخلربة يف فر�ض
�أنف�سهم خالل املو�سم احلايل.

وات�ضح للإدارة "الربايجية" ،بقيادة الرئي�س بن حمادي ،بعد االطالع على وثائق
قدمية ،تعود �إىل الإدارات ال�سابقة� ،أن خملوف حممد ال�صالح ر�شرا�ش ،و ّقع على ف�سخ
عقده �صيف  ،2014بعد � 6أ�شهر من التواجد �ضمن "الأ�صفر والأ�سود" ،حيث �شارك يف
بع�ض املباريات ،واعتربت الإدارة الربايجية جلوء ر�شرا�ش �إىل الق�ضاء لال�ستفادة من
م�ستحقات كثرية تعادل � 3سنوات ،مبا �أن و ّقع ملدة � 3سنوات ون�صف حتايال ،م�ؤكدة �أنها
ّ
�ست�شن هجوما معاك�سا عليه.

وي�أتي التوقيع لـ بن �صالح ليك�شف �أن الإدارة "الربايجية" قررت ر�سميا عدم
جتديد عقد املدافع الأي�سر فار�س عقون الذي ينتهي بنهاية املو�سم احلايل..
و�سيجد بن �صالح نف�سه ،يف مناف�سة مع هواري بعو�ش القادم يف ال�صائفة املا�ضية
من �أوملبي املدية ،وهذا يف انتظار �صفقات �أخرى ،وقبل ذلك� ،سي�ستقبل الرئي�س
الربايجي بن حمادي� ،أع�ضاء الطاقمني الفني والطبي والإداريني والالعبني،
�أيام  21 ،20 ،19 ،18و 22جويلية.

وقال املدير العام نذير بوزناد ،الذي مازال ي�شتغل على بع�ض امللفات العالقة ،قبل
مغادرته يوم  31جويلية املقبل" :ات�ضح لنا �أن ر�شرا�ش ف�سخ عقده� ،صائفة ..2014
نتعجب من توجهه للق�ضاء لي�شتكي بالفريق ويطالب مب�ستحقات كثرية تعادل
واليوم
ّ
� 3سنوات� ..سن�شن هجوما معاك�سا عليه ،بتهمة التحايل ".والأكيد �أن هذا املو�ضوع
�سيخ ّلف ردود �أفعال كثرية يف ال�شارع الريا�ضي مبدينة برج بوعريريج.

دزيري �س�أل جيدا عن �إمكاناته

التوقيع له معناه عدم جتديد عقد عڤون املنتهي

ات�ضح لها �أنه ف�سخ عقده �صيف  2014وما يقوم به حتايل

بوزناد" :ر�شرا�ش ف�سخ عقده يف  2014و�سنتابعه ق�ضائيا"

ع .بوجنمة

ع .بوجنمة

بن حمـــادي �سيعيـــد �إثــارة ق�ضيــة النــادي الهــاوي فـي اجلمعيــة العامــة
ك�شفت م�صادر م�ؤكدة لـ "الهداف" �أن رئي�س �أهلي برج بوعريريج �أني�س بن حمادي� ،سيعيد اثارة ق�ضية النادي الريا�ضي الهاوي ،خالل �أ�شغال اجلمعية العامة اخلا�صة بامل�ساهمني ،املربجمة يوم  23من ال�شهر اجلاري ،والتي �سيعر�ض
فيها احل�صيلة املالية ل�سنة  .2019وكانت ق�ضية ال�شركة الريا�ضية ،بقيادة بن حمادي مع النادي الهاوي ،بقيادة احلوا�س رما�ش ،قد �أ�سالت الكثري من احلرب قبل �أ�شهر من الآن ،دون �أن تعرف احلل.

بن حمادي" :نتمنى اخلروج بحل يف ق�ضيتنا مع النادي الهاوي"

و�أكد بن حمادي يف ات�صال هاتفي مع "الهداف" املعلومة التي و�صلتنا ،التي تفيد �أنه �سيعيد اثارة ق�ضية النادي الريا�ضي
الهاوي ،خالل �أ�شغال اجلمعية العامة اخلا�صة بامل�ساهمني ،املربجمة يوم  23من ال�شهر اجلاري ،مبقر الفريق ،قائال يف هذا
الإطار" :نتمنى اخلروج بحل يف ق�ضيتنا مع النادي الريا�ضي الهاوي ،يف �أ�شغال اجلمعية العامة ،املربجمة يوم  23من ال�شهر
اجلاري والتي �سنعر�ض فيها احل�صيلة املالية ل�سنة ".2019

"يف حال ت�ش ّبثه مبوقفه ،يجب عليه ايجاد حل"

ت�شبث النادي الهاوي مبوقفه ،املعروف �سابقا ،وهو عدم التنازل عن
ووا�صل بن حمادي يقول يف هذه النقطة" :يف حال ّ
�أغلبية الأ�سهم ،خالل �أ�شغال اجلمعية العامة اخلا�صة بامل�ساهمني ،املربجمة يوم  23من ال�شهر اجلاري ،ف�إنه ينبغي عليه ايجاد
حل لهذا الفريق ،حتى ال يوا�صل امل�سرية بقوة ..ال ميكننا اال�ستثمار يف الفريق ونحن ال نتوفّر على �أغلب الأ�سهم� ".أو�ضح بن
حمادي الذي يبدو �أنه ينتظر الكثري من موعد  23جويلية املقبل.

ق�ضية النادي الهاوي �ستكون "فا�صلة" يف م�ستقبل بن حمادي

والوا�ضح من كالم الرئي�س بن حمادي� ،أن ق�ضية النادي الريا�ضي الهاوي� ،ستكون حا�سمة فا�صلة يف م�ستقبله على ر�أ�س
"الأ�صفر والأ�سود" ،ففي حال يجد �أر�ضية اتفاق مع رئي�س النادي الريا�ضي الهاوي احلوا�س رما�ش بخ�صو�ص الأ�سهم ،ف�إنه

�سيوا�صل املهمة ،ويف حال العك�س ،ف�إنه ال ي�ستبعد "يجبد روحو" ،بعد مو�سمني اثنني من الت�سيري ،حاول فيهما �أن يذهب بعيدا
بالفريق ،خا�صة يف هذا املو�سم ،الذي يتواجد فيه الفريق يف الدور ربع النهائي من مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية.

بن حمادي" :ثايري �سيخلف بوزناد لو ي�سر كل �شيء كما نريد"

وعن املعلومة التي ك�شفت عنها "الهداف" ،يف عدد �أم�س ،والتي مفادها ب�أن املدير العام بوزناد �سي�سلّم املهام لـ عبد الغني
ثايري ،الذي �سبق له و�أن تقلّد هذا املن�صب لفرتة � 4أ�شهر (من جويلية �إىل اكتوبر  ،)2018نهاية ال�شهر اجلاري� ،أو�ضح بن حمادي:
"فعال ..بوزناد �سي�سلّم املهام لـ عبد الغني ثايري نهاية ال�شهر اجلاري ،لو ي�رس كل �شيء كما نريد يف �أ�شغال اجلمعية العامة
املربجمة يوم  23من ال�شهر اجلاري ،ال�سيما ما تعلق بالنقطة اخلا�صة بالنادي الهاوي".

"را�سلنا اجلهات الو�صية لرتخ�ص لنا بعقد اجلمعية العامة"

جراء انت�شار فريو�س "كورونا"� ،إىل درجة
وبخ�صو�ص موعد اجلمعية العامة ،الذي ي�أتي يف ظروف خا�صة ،متر بها البالدّ ،
�أن البع�ض حتدث عن امكانية ت�أجيلها� ،إىل تاريخ الحق� ،أو�ضح الرئي�س "الربايجي"" :اجلمعية العامة �ستعقد يف وقتها� ،أي يوم
 23جويلية ،ولقد را�سلنا اجلهات الو�صية ،للح�صول على الرتخي�ص وال م�شكل من هذا اجلانب ".ومن املنتظر �أن تكون اجلمعية
العامة حا�سمة فا�صلة يف م�ستقبل الرئي�س "الربايجي".

ع .بوجنمة
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جمعية الشلف

الأزمة املالية قد تع�صف بـ "الي�صو"

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية امل�سيلة
دائرة �أوالد دراج
بلدية املعا�ضيد
الرقم التعريف اجلبائي098428025034428 :
طلب عرو�ض حمدود مع ا�شرتاط قدرات دنيا رقم2020/01 :

رغم �أن الن�شاط الر�سمي للبطولة يبقى متوقفا منذ قرابة
الـ � 4أ�شهر� ،إال �أن ذلك مل يغيرّ ال�شيء الكثري داخل بيت جمعية
ال�شلف خا�صة فيما يتعلّق باجلانب املايل� ،أين يبقى الفريق
يتخوف الكثريون �أن تع�صف مب�ستقبله،
يعي�ش �أزمة خانقة
ّ
خ�صو�صا و�أن الت�شكيلة �ستكون عقب رفع التعليق عن
الن�شاط الر�سمي مقبلة على مباريات م�صريية تتطلّب لعب
ورقة التحفيزات املالية بغية ت�سجيل نتائج مر�ضية ،وحتى
جمرب على
يف حالة �إنهاء املو�سم قبل �أوانه ف�إن الفريق ّ
حيازة �سيولة كافية لكي ير ّتب بيته كما ينبغي.

املالية اخلانقة على فريقهم �سلبا يف امل�ستقبل القريب ،هو
�سجلتها ت�شكيلة
�أن الكثريين ربطوا االنطالقة املحت�شمة التي ّ
املدرب �سمري زاوي ،مع بداية هذا املو�سم� ،أين �صامت عن
تذوق حالوة االنت�صارات جلوالت عديدة �إىل الإ�رضاب الذي
ّ
دخل فيه الالعبون احتجاجا على م�ستحقاتهم العالقة ،كما
�أكدوا ب�أنه لو توفّرت الظروف املالئمة لكان اجلمعية قد
م�رشفة ومل ال حتى على "البوديوم"،
تناف�ست على مراتب ّ
لطاملا �أن التعداد يبقى مزيجا بني العبني �شباب موهبني
و�آخرين من عن�رص اخلربة.

ورغم �أن الكثري من الأندية املناف�سة جلمعية ال�شلف
تبقى ت�شكو هي الأخرى من �شح ال�سيولة املالية� ،إال �أن هذا
لن مينع من الت�أكيد ب�أن و�ضعية "الي�صو" تبقى مغايرة
متاما ،كون �أن النادي يبقى يعاين من التهمي�ش ،كما ال
يح�صل على الدعم الكايف من اجلهات الو�صية ،وهذا ما
يبقى يطرح الكثري من الت�سا�ؤالت حول الأ�سباب وراء عدم
تقدمي ال�سند للنادي ،خا�صة و�أنه يعد املمثّل الوحيد للوالية
�ضمن حظرية الكبار ،علما ب�أن �رشكة "ا�سمنت ال�شلف" تبقى
الوحيدة التي ت�صنع اال�ستثناء بتقدميها لإعانات من حني
لآخر.

مير بها الفريق تبقى
ومبا �أن الأزمة املالية التي ّ
فوت على الإدارة ال�شيء
تت�ضاعف مبرور الوقت ،ف�إن ذلك ّ
الكثري ،حيث �أنها كانت تريد ا�ستغالل فرتة تعليق الن�شاطات
الر�سمية للأ�سباب املعروفة ،بغية الف�صل يف عدة ق�ضايا
�أبرزها حماولة اقناع الركائز التي �سينتهي ارتباطها مع
الفريق بنهاية املو�سم الكروي احلايل من �أجل متديد عقودها
ملو�سني �إ�ضافيني على الأقل حتى يتم �ضمان اال�ستقرار يف
"الي�صو" ،زيادة على ح�سم ق�ضية تخفي�ض رواتب الالعبني
اخلا�صة بفرتة توقف البطولة ،لطاملا �أن امل�سريين يعرفون
ب�أن هذه اخلطوة مرتبطة �أ�سا�سا بت�سوية م�ستحقات العالقة،
وهذا دون ن�سيان احل�سم ال�رسيع مع العنا�رص املراد التعاقد
معها ،مبا �أن بع�ض الأندية املناف�سة يف حظرية الكبار
با�رشت هذه العملية منذ �أ�سابيع ،غري �أن غياب الأموال جعل
دار لقمان باقية على حالها.

ت�سا�ؤالت حول �أ�سباب العزوف
عن تقدمي الإعانات

الالعبون يدينون بعدة رواتب

ويف هذا ال�سياق ،ف�إن العبي جمعية ال�شلف مازالوا
يدينون بعدة رواتب �شهرية للفريق �سواء الذين ان�ضموا �إىل
النادي خالل "املريكاتو" ال�صيفي املا�ضي �أو حتى �أولئك
الذين كانوا �ضمن التعداد الذي دافع عن اللونني الأحمر
والأبي�ض يف بطولة املو�سم الفارط ،حيث ورغم �أن �إدارة
�سوت جزء من امل�ستحقات
الرئي�س حممد وهاب ،كان قد ّ
خالل �شهر مار�س الفارط� ،إال �أن ذلك مل يكن كافيا للق�ضاء
على هذا امل�شكل ب�شكل نهائي ،بحكم �أن ال�سيولة التي كانت
متوفّرة مل ت�سع �سوى ل�ضخ راتب �أو راتب ون�صف بح�سب
حجم م�شاركات كل العب ،و�أمام هذا الو�ضع فيخ�شى البع�ض
يت�سبب م�شكل الرواتب يف ما ال يحمد عقباه ،ولو
يخ�شى �أن ّ
�أن الالعبني و�إال غاية اللحظة مازالوا يتحلّون ب�صرب كبري.

البداية املحت�شمة كانت
ب�سبب غياب الأموال

ولعل النقطة الأبرز التي جتعل ع�شاق اللونني الأحمر
يتخوفون كثريا من �إمكانية انعكا�س الأزمة
والأبي�ض
ّ

الأزمة ف ّوتت
على الإدارة ال�شيء الكثري

الإدارة تتم ّنى امل�ساواة
يف تقدمي الإعانات

ورغم �أن الإدارة مقتنعة ب�أنه لي�س الوقت املنا�سب
للحديث عن �إعانات ال�سلطات املحلية ،لطاملا �أن هناك
قطاعات تبقى �أوىل ب�إعانات الدولة بالنظر �إىل الو�ضع
متر به البالد جراء االنت�شار املقلق لفريو�س
ال�صحي الذي ّ
"كورونا"� ،إال �أنها تبقى مت ّني النف�س ب�أن يتم التحلي
بامل�ساواة يف تقدمي الإعانات املالية ،وهي التي ترى ب�أنه
لي�س من املعقول منح بع�ض الفرق �رشكات وطنية وت�رسيح
�إعانات هائلة لأندية �أخرى ،يف حني �أن فريقها يبقى يعاين
منذ موا�سم ،رغم �أنه يبقى �صاحب �أول بطولة احرتافية يف
م�رشفة خارجيا يف
اجلزائر ،كما كان يب�صم على م�شاركات ّ
موا�سم خلت.

ب�.سيف الدين

هالل ":جاهزون ل ّأي قرار ب�ش�أن م�ستقبل البطولة"

عاد "ال�سو�سبان�س" م�ؤخرا بخ�صو�ص م�ستقبل البطولة ،ما تعليقك؟

قرر يف وقت �سابق ب�أن املو�سم الكروي احلايل �سي�ستكمل عقب رفع احلجر ال�صحي من ال�سلطات
املكتب الفيدرايل كان قد ّ
العليا ،ولذا فنحن الآن ننتظر ح�صول ذلك حتى نعود من جديد �إىل �أجواء التدريبات اجلماعية وحتى املناف�سة الر�سمية.

لكن وزارة ال�شباب والريا�ضة �أكدت م�ؤخرا ا�ستحالة اال�ستئناف حاليا...

هذا قرار يبقى منطقيا لأبعد احلدود ،لأن احلجر ال�صحي مازال مل يرفع بعد ،ناهيك على �أن االح�صائيات املقدمة تظهر ب�أن
وباء "كورونا" مازال يف انت�شار م�ستمر ،وهذا ما يجعل عودة البطولة غري ممكنة يف الوقت الراهن على وجه اخل�صو�ص.

ماذا تنتظرون من اجتماع املكتب الفيدرايل املنتظر هذا الأربعاء؟

نحن �سمعنا ب�أن املكتب الفيدرايل �سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء للح�سم ب�شكل نهائي يف م�ستقبل بطولة هذا املو�سم ،حتى
يزيل اللب�س احلا�صل ،وعليه ف�أ�ؤكد من الآن ب�أن � ّأي قرار يتخذ �سنحرتمه ،وهذا لأننا كالعبني علينا �أن جن ّهز �أنف�سنا لكامل
االحتماالت ،و�أي�ضا ال نفكّر �سوى يف ت�رشيف العقود التي تربطنا بفرقنا.
التم�سك بالقرار ال�سابق ،لن يزعجكم ذلك؟
يتم
�إذن لو ّ
ّ

يتقرر ا�ستكمال املو�سم فينبغي �أن نكون يف امل�ستوى املطلوب ونقوم بواجباتنا كما يجب داخل
ال على الإطالق ،فلو ّ
�أر�ضية امليدان ،حتى نقوى على �ضمان البقاء خالل �أقرب فر�صة ممكنة من جهة ،ومن جهة �أخرى لكي تكون املباريات
الأخرية مبثابة مواجهات حت�ضريية حت�سبا للمو�سم الكروي املقبل الذي وح�سب املعطيات الأخرية �سينطلق بعد فرتة ق�صرية
جدا من نهاية املو�سم احلايل.
هناك حديث عن �إمكانية خو�ض بطولة بـ  20فريقا املو�سم املقبل ،كيف ترى ذلك لو ّ
حتقق بالفعل؟

اعتدنا يف هذه املوا�سم على خو�ض بطولة بـ  16فريقا ،وعليه فال �أملك ال�شيء لأقوله يف حالة ما �إذا مت تغيري منط
املناف�سة يف املو�سم املقبل ،ولكن الأكيد هو �أن �إذا كان اللعب بـ  20فريقا �سي�سمح بتطوير م�ستوى كرة القدم املحلية ،ويجعل
الالعبني يخو�ضون املباريات ب�أقل �ضغط مقارنة مبا هو عليه احلال يف الوقت الراهن حيث توجد فرق حتتل و�سط الرتتيب
تبقى تخ�شى من الهبوط �إىل الق�سم الأدنى ،ف�سن�ساند هذا القرار ب�صدر رحب.

ب�.س.

يعلن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية املعا�ضيد عن طلب عرو�ض مفتوح ق�صد �إجناز
امل�شروع التايل :حفر جتهيز كهربة وربط بئر تدعيمية لقرية اخللوة بالرتبة  -ح�صة -
حفر البئر وبناء الواقية والتجهيز والربط.
ميكن للم�ؤ�س�سات امل�ؤهلة واملهتمة بامل�شاركة التقدم �إىل مقر البلدية (مكتب ال�صفقات)
ل�سحب دفرت ال�شروط مقابل مبلغ  4.000.00دج لدى ح�ساب �أمني خزينة البلدية
ب�أوالد دراج كحقوق امل�شاركة على �أن تكون العرو�ض (ملف الرت�شح  +العر�ض التقني +
العر�ض املايل) يف �أظرفة مكتوبة ومنف�صلة والكل داخل ظرف واحد).
مرفوقة بالوثائق ومبينة كمايلي:
 -1ملف الرت�شح:
 - 1الت�صريح بالنزاهة (مملوء باملعلومات املطلوبة ،مم�ضي ،خمتوم وم�ؤرخ).
 - 2الت�صريح بالرت�شح (مملوء باملعلومات املطلوبة ،م�ؤ�شر على �صفحاته ،مم�ضي ،خمتوم
وم�ؤرخ).
 - 3ال�سجل التجاري (ن�سخة).
� - 4شهادة التخ�ص�ص والت�صنيف املهنيني �صاحلة املدة (ن�شاط رئي�سي ري درجة  3فما فوق
رمز تنقيب (( - )303-34ن�سخة).
 - 5احل�صائل املالية واملراجع امل�صرفية لل�سنوات الثالث ( )03الأخرية (ن�سخ).
 - 6القدرات التقنية:
الو�سائل الب�شرية (قائمة العمال وامل�ؤطرين املوجهني لتنفيذ امل�شروع والعدد امل�صرح به
لدى  CACOBATPHو  CNASمع تقدمي �شهادات النجاح واالنتماء لدى  CNASبالن�سبة
للإطارات وم�سري الأ�شغال) (ن�سخ).
الو�سائل املادية (قائمة مف�صلة للعتاد املخ�ص�ص لتنفيذ الأ�شغال مم�ضية من طرف املتعهد
مدعمة بالبطاقات الرمادية (ن�سخ) للآليات احلاملة لها مع �شهادة الت�أمني للعتاد ال�سيار
�صاحلة املدة �أما بالن�سبة للعتاد الذي ال يخ�ضع للبطاقة الرمادية يجب �أن يربر بوثيقة
لأقل من ال�سنتني ( )02الأخريتني �صادرة عن موثق �أو حم�ضر ق�ضائي �أو خبري.
املراجع املهنية (�شهادات ح�سن التنفيذ تتعلق ب�أ�شغال مماثلة حتتوي على مبالغ امل�شاريع
خالل الثالث (� )03سنوات الأخرية)( .ن�سخ).
 - 7خمطط تنفيذ الأ�شغال (مم�ضي ،خمتوم وم�ؤرخ).
 - 8القانون الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة (بالن�سبة لل�شخ�ص املعنوي (ن�سخة).
 - 9وثيقة التفوي�ض التي ت�سمح للأ�شخا�ص ب�إلزام امل�ؤ�س�سة (بالن�سبة لل�شخ�ص املعنوي (ن�سخة).
مالحظة هامة :يجب على املتعهد احلائز على امل�شروع حتت طائلة رف�ض عر�ضه يف
�أجل �أق�صاه ع�شرة (� )10أيام ابتداءا من تاريخ �إخطاره تقدمي الوثائق التالية والتي تربر
املعلومات التي يحتويها الت�صريح بالرت�شح وهي:
� - 10صحيفة ال�سوابق الق�ضائية �صادرة منذ �أقل من ثالثة (� )03أ�شهر وحتتوي على الإ�شارة
"ال �شيء" ويف خالف ذلك �إرفاق ن�سخة من احلكم الق�ضائي و�صحيفة ال�سوابق الق�ضائية
للمر�شح �أو املتعهد عندما يتعلق الأمر ب�شخ�ص طبيعي وللم�سري �أو املدير العام للم�ؤ�س�سة
عندما يتعلق الأمر ب�شركة.
� - 11شهادة �أداء امل�ستحقات اجلبائية و�شبة اجلبائية:
� CACOBATPH - CNAS - CASNOSصاحلة (ن�سخ).
 - 12ك�شف ال�ضرائب بكل الر�سوم وال�ضرائب �صادر منذ �أقل من ثالثة (� )03أ�شهر م�صفى �أو
جمدول (ن�سخة).
 - 13رقم التعريف اجلبائي (ن�سخة).
� - 14شهادة تثبت الإيداع القانوين للح�سابات االجتماعية لل�سنة الأخرية (بالن�سبة
لل�شخ�ص املعنوي (ن�سخة).
�إذا مل تقدم الوثائق املطلوبة واملذكورة �أعاله يف الآجال املحددة �أو تبني بعد تقدميها �أنها
تت�ضمن معلومات غري مطابقة لتلك املذكورة يف الت�صريح بالرت�شح يرف�ض العر�ض املعني
وت�ست�أنف امل�صلحة املتعاقدة �إجراءات منح امل�شروع.
و�إذا اكت�شفت امل�صلحة املتعاقدة بعد �إم�ضاء العقد �أن املعلومات التي قدمها املتعهد زائفة
ف�إنها ت�أمر بف�سخ العقد حتت م�س�ؤولية املتعاقد دون �سواه.
مالحظة هامة :كما ميكن لكل املتعهدين امل�شاركني تقدمي كل الوثائق املطلوبة يف العر�ض
دون اللجوء �إىل طلب ا�ستكمالها من طرف امل�صلحة املتعاقدة.
 - 2العر�ض التقني:
 الت�صريح بالإكتتاب (مملوء باملعلومات املطلوبة ،م�ؤ�شر على �صفحاته ،مم�ضي ،خمتوموم�ؤرخ).
دفرت ال�شروط (تعليمات للمتعهدين +دفرت البنود العامة والتعليمات اخلا�صة  -م�ؤ�شر علىكل ال�صفحات) يحتوي يف �أخر �صفحته على العبارة "قرىء وقبل" مكتوبة بخط اليد من
طرف املتعهد.
 املذكرة التقنية التربيرية (مملوءة باملعلومات املطلوبة ،مم�ضية ،خمتومة وم�ؤرخة). - 3العر�ض املايل:
 - 1ر�سالة التعهد (مملوءة باملعلومات املطلوبة ،م�ؤ�شرة ،مم�ضية ،خمتومة وم�ؤرخة).
 - 2جدول الأ�سعار بالوحدة (مملوء بالأرقام وبالأحرف ،مم�ضي ،خمتوم وم�ؤرخ).
 - 3التف�صيل الكمي والتقديري (مملوء بالأرقام ،مم�ضي ،خمتوم وم�ؤرخ).
يتم �إيداع العرو�ض يف ثالثة �أظرفة داخلية ومقفلة ب�إحكام ويحتوي الأول على ملف
الرت�شح والثاين على العر�ض التقني والثالث على العر�ض املايل يبني كل منهم ت�سمية
امل�ؤ�س�سة ومرجع طلب العرو�ض ومو�ضوعها وتت�ضمن عبارة ملف الرت�شح  -امللف التقني -
امللف املايل ح�سب احلالة يتم جمع الأظرفة يف ظرف خارجي مغلق وال يحمل �إال العبارة
التالية:

طلب عرو�ض حمدود مع �إ�شرتاط قدرات دنيا رقم2020/01 :
م�شروع :حفر جتهيز كهربة وربط بئر تدعيمية لقرية اخللوة بالرتبة  -ح�صة -
حفر البئر وبناء الواقية والتجهيز والربط
عر�ض ال يفتح �إال من طرف جلنة فتح الأظرفة وتقييم العرو�ض

حدد �أخر �أجل لإيداع العرو�ض بـ � 10أيام من �أول �صدور الإعالن يف اجلرائد الوطنية �أو
الن�شرة الر�سمية ل�صفقات املتعامل العمومي واملحدد على ال�ساعة الثالثة ع�شر والن�صف
زواال (� ،)13:30إذا �صادف �آخر �أجل لإيداع العرو�ض يوم عطلة مدفوعة الأجر ف�إن تاريخ
�إيداع العرو�ض ميدد �إىل غاية يوم العمل املوايل على ال�ساعة الثالثة ع�شر والن�صف زواال
� 13:30سا ،ويبقى املتعهدون ملزمون بعرو�ضهم ملدة � 03أ�شهر.
املتعهدون مدعوون حل�ضور جل�سة علنية لفتح الأظرفة ،التي �ستجرى على ال�ساعة الثانية
( )14:00زواال من نف�س اليوم وذلك مبقر البلدية.
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إتحاد بلعباس

بعد أن فقدوا األمل في العودة للعب....

الالعبون يطالبون مب�ستحقاتهم العالقة ويت�ساءلون عن م�صري الإعانات
بعد �أن باتت كل الظروف توحي بعدم �إ�ستكمال املناف�سة ،جراء
الإنت�شار الرهيب لوباء كورونا م�ؤخرا ،وعدم قدرة الأندية على تطبيق
الربوتوكول ال�صحي ،ناهيك عن تخوف كبري على �صحة الالعبني الذين
بقوا مدة قاربت � 4أ�شهر من دون تدريبات جماعية ،مباريات ر�سمية
وغريها من الأمور التي تبقيهم يف جاهزية ،ف�إن العديد من العبي
احتاد بلعبا�س راحوا يطالبون بت�سوية م�ستحقاتهم العالقة بعد احلديث
عن و�صول �إعانة ال�سلطات الوالئية والبلدية خلزينة الفريق.

 4مليارات مل تظهر وخماوف
"
من تق�سيمها خفية

ومل تظهر حلد ال�ساعة  4مليارات التي وافقت على �ضخها ال�سلطات
ببلعبا�س ك�إعانة للفريق الذي يتخبط يف الديون ،حيث كانت قد �أكدت
الإدارة على �إنهاء اجلدل بني النادي الهاوي واملراقب املايل للبلدية
الذي رف�ض يف البداية الت�صديق عليها كون العملية غري قانونية حيث
مينع حتويل الأموال من النادي الهاوي لل�رشكة الريا�ضية ،ليتلقى
�ضمانات بعدها من الوايل ويتم �ضخها ،لكنها مل تظهر حلد ال�ساعة ،ما
جعل الالعبني يتخوفون من �أن يتم تق�سيمها على دائنني �آخرين .

القيمة هذه ال تكفي حتى لثالثة العبني

وح�سب م�صدر مقرب من الفريق ف�إن القيمة املالية ال تكفي حتى
لت�سوية ديون  3العبني فقط ،ممن ميلكون �أر�صدة �شخ�صية� ،أو حتى
ممن تلقوا �أحكاما لدى العدالة يف موا�سم فارطة ،وهو ما يعني �أن
امل�شكل �سيكون كبريا يف حال و�صول الأموال خلزينة ال�رشكة التي
�سيعمل م�س�ؤولوها على توزيعها ب�رسعة الربق خوفا من جتميد احل�ساب
البنكي من جديد مثلما يحدث يف كل مرة.

�أ�سماء تفكر يف املحكمة و�أخرون يف جلنة املنازعات

وبعد �أن �سئم العديد من الالعبني جتاهل الإدارة لهم ،راحوا يح�رضون ملفاتهم
�سواء للمحكمة ،خا�صة ممن ميلكون �صكوكا �شخ�صية� ،أو للجنة املنازعات للمطالبة
مب�ستحقاتهم العالقة ،بعد �أن خالف امل�سريون الوعد يف الكثري من املرات ،وهو ما
جعل الالعبني يتيقنون �أن احلل يكون عرب القانون ،وهو ما قد يزيد من متاعب
الفريق مرة �أخرى.

"املكرة" مهددة مبريكاتو �أبي�ض

و�أمام توا�صل �إرتفاع الديون ملا يفوق  25مليار �سنتيم ما بني حماكم وجلنة
منازعات الآن ،تبقى املكرة مهددة مبريكاتو �أبي�ض� ،إال يف حال حدوث معجزة و
ت�سوية امللفات العالقة من الآن .وال ت�سمع عن �أي تدخل للم�ساهمني يف الوقت هذا،
فال يتحدثون عن حلول� ،أو يدعمون الفريق من مالهم اخلا�ص وبعدها ي�ستعيدونها
مثلما يفعل بع�ض ر�ؤ�ساء الأندية ،بل �إكتفوا بلعب دور املتفرج حني يتعلق الأمر
باجلانب املادي ،و�أموال يتم �رصفها ،لكنهم يح�رضون التكرميات ،احلفالت ،زيارة
الوزراء وال�سلطات ،ناهيك عن جلبهم ملدربني والعبني يف بداية كل مو�سم .

احلل يف �شركة كبرية وفتح حتقيقات يف العدالة

و�إتفق كثريون على �أن احلل يكمن يف قدوم �رشكة كبرية كرب هذا النادي ،تتكفل
بديونه وتعيد هيكلته من جديد� ،أو بتحويل كل امللفات للمحكمة وفتح حتقيقات من
جديد ،خا�صة �أن القيمة كبرية جدا وتتطلب التدقيق فيها من جديد ،ح�سب الأن�صار
 ،الذين ذكروا العديد من الأ�سماء ملدربني ،العبني وعمال طالبوا مبا يفوق املليار
نظري خدمات مل تتعد �أ�شهرا قليلة يف الإحتاد.
تاج الدين

زعــــراط":توا�صــــل تعليــــق املناف�ســـات ي�ؤكـــد خطــورة الو�ضـــع"
خ�ص احلار�س احلايل للمكرة زعراط عبد القادر ،جريدة الهداف
ّ
متر به البالد،
بت�صريحات
تطرق فيها للحديث عن الو�ضع ال�صحي الذي ّ
ّ
وذلك عقب توا�صل تف�شي فريو�س "كورونا" ب�شكل مقلق م�ؤخرا ،وا�ستهل
حديثه قائال" :يف بادئ الأمر اجلميع �أخذ فريو�س "كورونا" بنوع من
اال�ستهزاء ،لكن نحن كنا قد تيقنا من خطورة الو�ضع مبا�شرة بعد و�صول
�إىل م�سامعنا قرار وزارة ال�شباب والريا�ضة القا�ضي بتجميد املناف�سات
الر�سمية �إىل موعد الحق ،والذي بلغ � 4أ�شهر ،وتوا�صل تعليقها ي�ؤكد �أن
الأمور الزالت خطرية".

""ال ميكن لل�سلطات �أن ت�سمح ب�إ�ستكمال املناف�سة
يف الوقت الراهن"

وبدا زعراط م�ؤيدا لقرارات ال�سلطات بعدم ال�سماح للفرق �أو بالأحرى
للرابطتا ب�إ�ستكمال الن�شاطات الريا�ضية ومن بينها كرة القدم ،نظرا
للو�ضع الذي متر به البالد م�ؤخرا ،وعودة الأمور ملا كانت عليه �أو �أكرث
ب�سبب �أرقام الوباء ليقول عنه" :كان منتظرا �أن ترف�ض ال�سلطات
الإ�ستئناف ،فالو�ضع الراهن �صعب وخطري جدا ،الأرقام مثلما قلت خميفة
جدا ،و�أعادتنا لنقطة ال�صفر ،ولهذا ف�إن القرار كان منطقيا
ومنتظرا طبعا".

"يجب الت�ضحية �أكرث وتطبيق كل التعليمات"

كما دعا زعراط ،ال�شعب اجلزائري ب�ضرورة الت�ضحية والتزام
البيت لأطول فرتة ممكنة وتطبيق التعليمات والن�صائح
من �أجل امل�ساهمة يف احلد من انت�شار هذا الوباء،
ووا�صل قائال" :نطلب من اجلميع ب�ضرورة الت�ضحية
والبقاء يف البيت لأطول فرتة ممكنة ،بغية
امل�ساهمة يف احلد من انت�شار فريو�س "كورونا"،
كما ندعوهم �أي�ضا التباع الإجراءات الوقائية
ن�صت عليها اجلهات املخت�صة بحذافريها".
التي ّ

"لوال التدريبات وبعد الأمور
اخلا�صة ملا غادرت البيت "

وعاد زعراط للحديث عن يومياته يف احلجر
ال�صحي الذي طبقه ،ليقول�" :ألتزم املنزل
وال �أغادر �إال لل�ضرورة الق�صوى� ،سواء من �أجل
�شراء بع�ض احلاجيات للعائلة� ،أو يف الأم�سية
للتدر ب برفقة بع�ض
أخ�ص�ص �ساعة من الزمن
ّ
� ّ
الزمالء ،وبعدها �أرجع �إىل البيت".

"�سئمنا التدريبات الفردية ،لكن"...

وبخ�صو�ص التدريبات الفردية التي فاقت املعقول� ،أجاب زعراط:
التدرب على انفراد لي�س كافيا ،لكن ويف
ما يجب علمه هو �أن
ّ
اجلهة املقابلة فلي�س هذا �شغلنا ال�شاغل يف الوقت الراهن،
حت�سن الو�ضع ال�صحي للبالد وتعايف
و�إمنا كل همنا هو ّ
املر�ضى من هذا الوباء ،حتى نعود �إىل حياتنا الطبيعية
مثل ال�سابق ،فالأرقام الأخرية خميفة جدا،
وت�ستدعي �إعادة النظر من جديد ".

"ندعوا �أن يرفع عنا الوباء"

وختم زعراط حديثه قائال" :ندعوا املوىل �أن
يرفع عن بالدنا وعن العامل ككل هذا الوباء ،ولكن
ذلك �أي�ضا يتطلب من اجلميع االلتزام ،فلو كل
واحد فينا يدرك خطورة الو�ضع ويلزم بيته ،ف�إننا
�سنتخ ّل�ص منه يف �أقرب الآجال� ،أما يف حالة العك�س
ف�إن الأمور �ستزداد �سوءا يوما بعد يوم ".
تاج الدين

.

نجم مقرة
الالعبون قلقون على م�ستحقاتهم

�أبدى العديد من العبي جنم مقرة قلقهم على م�ستحقاتهم املالية
العالقة ،مبا �أنهم مل ي�ستلموا �سوى �أجرتني �شهريتني منذ بداية
املو�سم ،وهو ما جعلهم يدقون ناقو�س اخلطر ،حيث مل تكن
االدارة يف م�ستوى تطلعاتهم وم�شاكلهم كرثت يف الآونة الأخرية،
رغم �أن كتلة الأجور هي  1.2مليار �سنتيم ،كما �صرح به الرئي�س
بن نا�صر يف وقت �سابق.

البع�ض ات�صلوا بـ بن نا�صر لكن...

�أكد لنا بع�ض الالعبني �أنهم ات�صلوا بالرئي�س بن نا�صر من �أجل
احلديث عن م�ستحقاتهم ،لكن رده جاء ب�أنه ال ميتلك الأموال
يف الوقت الراهن وال ميكنه فعل �أي �شيء ،وهو ما جعل الالعبني
ً
خا�صة و�أن الأمر بيد الرئي�س وال ميكن لغريه �أن يحل
يغ�ضبون،
امل�شكل ومينحهم م�ستحقاتهم العالقة.

الو�ضع معقد و ُيدينون بعدة �أجور

تعقدت الأمور كثرياً يف الآونة الأخرية بالن�سبة لالعبي مقرة،
فهم يُدينون بعدة �أ�شهر ،وهو ما جعل البع�ض يُفكر يف �إيداع
�شكوى �ضد الفريق لدى جلنة املنازعات ،لي�صبح م�ستقبل الفريق
مرتبطا بدخول الإعانات املالية.

بن نا�صر التقى الوايل وطرح عليه امل�شاكل
�أكد لنا م�صدر مقرب من رئي�س جنم مقرة بن نا�صر� ،أنه التقى وايل
والية امل�سيلة يف الآونة الأخرية وطرح عليه م�شكل الديون اخلا�صة
بالفريق ،وهو الأمر الذي تفهمه الوايل ووعد بتقدمي امل�ساعدة،
يف وقت �أن الرئي�س ي�أمل �أن يح�صل على م�ساعدة م�ستعجلة حتى
ُت�ساعده على ت�سديد جزء من الديون واخلروج من �أزمته.

بن نا�صر" :الو�ضع املايل �صعب ونحن
بحاجة �إىل امل�ساعدة"

حتدث �إلينا رئي�س جنم مقرة بن نا�صر عن فريقه وقال" :الفريق
حالي ًا مير ب�أزمة مالية خانقة ،مثلنا مثل العديد من الفرق
الأخرى ،فنحن بحاجة �إىل امل�ساعدة من �أجل اخلروج من الأزمة،
ورغم �أن فريقنا ميتلك ميزانية �صغرية جداً مقارنة بالفرق
الأخرى� ،إال �أننا ُنعاين كثريا هذا املو�سم ،فلو مت م�ساعدة فريقي
بجزء مما مينح للفرق الأخرى ،ملا كنا يف هذه احلالة ،ولكن
للأ�سف هناك الكيل مبكيالني بخ�صو�ص امل�ساعدات املالية ،ويتم
تف�ضيل فرق على ح�ساب فرق �أخرى".

ناتوري ف

Anep : 2023002348 / ELHEDDAF DU 12/07/2020

العـــدد 4953
الأحد  12جويلية 2020
ال�سنـــــــة الع�شـــــرون

14

بــر�شلـــونــة
يتو�صل التفاق
�شفــــوي
مع لوتارو
�أكدت �شبكة � ESPNأن بر�شلونة تو�صل التفاق �شفوي مع لوتارو
مارتينيز العب نادي �إنتري ميالن والذي يق�ضي بانتقاله �إىل "كامب نو" هذا
ال�صيف ق�صد خالفة لوي�س �سواريز يف امل�ستقبل القريب ،وح�سب ذات امل�صدر
الذي يعترب موثوقا ف�إن النادي الكتالوين ال يزال يعترب الالعب الأرجنتيني
�أولوية �أوىل ،والآن �سيتخذ فعال كل الإجراءات الالزمة للح�صول على خدماته
وتعزيز �صفوف فريقه يف املو�سم املقبل ،وبعد مفاو�ضات كثرية بعلم من
�إدارة "النرياتزوري" اقتنع لوتارو مب�رشوع البار�صا و�أي�ضا بالعر�ض املايل
املقدم ،يف انتظار املفاو�ضات بني الناديني حل�سم املو�ضوع ب�شكل نهائي.

الإنرت يخف�ض �سعره �إىل  90مليون �أورو

يف �سياق مرتبط ،ذكرت �صحيفة "كوريريي ديلو �سبورت" �أن الإنتري
خف�ض �سعر لوتارو مارتينيز �إىل  90مليون �أورو ،وهي القيمة التي تبقى
�أح�سن بالن�سبة لـ بر�شلونة من  111مليون �أورو اخلا�صة بقيمة �رشطه اجلزائي،
والأكيد �أن هذه اخلطوة من الإنتري تعني رغبته يف بيع الالعب الذي مل يعد
مرتاحا يف ميالنو ويريد اخلروج ،رغم �أنه مل يقدم مو�سما كارثيا و�سجل 12
هدفا يف الكالت�شيو ،للإ�شارة ،ف�إن قيمة ابن نادي را�سينغ الأرجنتيني تقدر
بـ  64مليون �أورو ،ح�سب موقع "تران�سفر ماركت"� ،إال �أن "النرياتزوري" لن
ي�سمح �إطالقا بخروجه مقابل هذا ال�سعر �أو حتى مقابل  80مليون �أورو.

البار�صا �ستحاول �إقحام كوتينيو يف ال�صفقة

رغم تخفي�ض قيمة الالعب من طرف �إدارة الإنتري� ،إال �أن بر�شلونة
�سيعمل ح�سب �صحيفة "كوريريي ديلو �سبورت" على تخفيف الأعباء املالية
قدر امل�ستطاع ،وذلك باقرتاح ا�سم فيليب كوتينيو على الطليان وحماولة
�إقناعهم بقبوله يف عملية تبادلية ،وهو الأمر الذي يبدو �صعبا للغاية ،ذلك
�أن �إدارة الفريق اللومباردي تريد الأموال وال �شيء غري ذلك لت�سيري مرحلتها
املقبلة ،حيث ت�أثر النادي على غرار اجلميع ب�سبب تف�شي فريو�س كورونا
"كوفيد ،"19-كما �أن كوتينيو الذي �سبق �أن لعب لذات الفريق ال يدخل �ضمن
اهتمامات املدرب �أنطونيو كونتي ،يف انتظار ما �ست�سفر عنه املفاو�ضات
يف الأيام املقبلة.

لوتارو يرف�ض �أي ناد وي�صر
على اللعب مع "البالوغرانا"

ذكرت ذات امل�صادر �أن لوتارو يرف�ض اللعب لأي ناد �آخر ،حيث ميلك
عرو�ضا �أخرى من فرق �إجنليزية� ،إال �أنه يريد بر�شلونة وفقط وذلك لأنه
ميلك فر�صة كبرية للعب �أ�سا�سيا يف امل�ستقبل كخليفة لـ لوي�س �سواريز،

البار�صا يف مفاو�ضات لتجديد عقد ريكي بويغ
�أكدت �صحيفة "�آ�س" الإ�سبانية �أن
نادي بر�شلونة يف مفاو�ضات مع
ريكي بويغ العب الو�سط
ال�شاب لتجديد عقده
�إىل غاية ،2023
وينتهي عقد الالعب
مع رديف البار�صا
�صيف  ،2021ما
يعني �أنه �سيكون
حمل اهتمام من
طرف العديد من
الأندية يف الفرتة
ولتفادي
املقبلة،
رحيله�سيحاولبارتوميو
�إقناعه بالتجديد ملو�سمني
�آخرين ،غري �أن املفاو�ضات لن
تكون �سهلة جدا هذه املرة لأ�سباب
تتعلق بطموحات �صاحب  20عاما.

يريد عقدا مع الفريق
الأول ولي�س الرديف

من امل�ؤكد �أن ريكي بويغ لن يقبل بالتجديد مع بر�شلونة
"ب" ،فبلوغه من العمر  20عاما ناهيك عن ح�صوله
على ر�ضا الإعالم واجلمهور الكتالوين يدفعانه لطلب
عقد مع الفريق الأول وب�شروط جتعله مرتاحا �أكرث،
متاما مثلما فعل الفريق يف وقت �سابق مع �أن�سو فاتي،
وحتما �سيقبل بارتوميو هذا ال�شرط تفاديا حلدوث
�أي �ضجة �إعالمية �ضده ،حيث اتهم يف العديد من
املرات بتجاهل مدر�سة "الما�سيا" ودفع العديد من
العبيها نحو الرحيل ،الأمر الذي �سيعمل على تفاديه
يف ق�ضية بويغ.

كما �أن مواطنه ليونيل مي�سي �شجعه على هذه اخلطوة والأكيد �أنه �سيتكفل
مب�ساعدته داخل غرف املالب�س ،و�إن حت�صل لوتارو على م�ساعدة من جنم
البار�صا الأول فالأكيد �أنه �سيكون �أكرث راحة يف هذا الفريق �أكرث من �أي
فريق �آخر ،كما �أن مي�سي �سي�ساعده كثريا على النجاح كرويا من خالله
�إمداده بالكثري من التمريرات ،يف انتظار ما �إذا كان لوتارو �سي�شكل ثالثيا
قويا مع مواطنه و�أي�ضا �أنطوان غريزمان الذي �سيبقى ملو�سم �آخر على الأقل
مع "البالوغرانا".

الريال فاو�ضه �أي�ضا والالعب
اختار النادي الكتالوين

كانت �صحيفة "�سبورت" الكتالونية قد �أكدت �أن ريال مدريد �أي�ضا فاو�ض
الالعب يف جانفي املا�ضي وكان ن�شطا جدا مع بيئته املقربة لإقناعه
باللعب يف �صفوف "امللكي" ،خا�صة �أن فلورنتينو برييز يبحث ب�شكل جدي
عن مهاجم مت�ألق خلالفة بن زمية م�ستقبال ،ورغم ن�شاط املرينغي القوي مع
لوتارو �إال �أن الأخري يريد اللعب مع بر�شلونة� ،إذ حتدث مع �أبيدال وم�س�ؤولني
يف الإدارة الريا�ضية و�أقنعوه بامل�رشوع الريا�ضي امل�ستقبلي للفريق ،كما
�أقنعوه ب�أنه �سيجد م�ساندة قوية من لوي�س �سواريز الذي طالب �إدارة فريقه
بجلب مهاجم �شاب وقوي ق�صد خالفته ،مبا �أنه ي�سري نحو االعتزال كما
يعاين من �إ�صابة على م�ستوى ركبته.

بر�شلونة يتجه للتخلي عن ناميار نهائيا

يف تبعات ذات املو�ضوع ،ي�ؤكد الإعالم الكتالوين �أن لوتارو مارتينيز
الذي بات �أقرب �إىل بر�شلونة من �أي وقت م�ضى ،هو الأولوية الأوىل للفريق
ولي�س ناميار دا �سيلفا ،وذلك لأن النادي الكتالوين يحتاج لر�أ�س حربة
�أكرث من حاجته �إىل جناح ،ويف الوقت الراهن ال توجد �أموال لإمتام كال
ال�صفقتني ،حيث تقدر قيمة ناميار يف حدود  150مليون �أورو ،ح�سب �آخر
الأخبار ،فيما تقدر قيمة لوتارو بـ  90مليون �أورو ،ح�سب �آخر امل�ستجدات،
للإ�شارة ف�إن رئي�س البار�صا �أكد قبل �أيام فقط
�أن �صفقة ناميار غري متاحة يف الوقت
الراهن لأ�سباب مالية بالدرجة الأوىل.

بر�شلونة يريد
ت�سويق كوتينيو
بـ  80مليون �أورو
�أكدت �صحيفة "موندو ديبورتيفو"
�أن نادي بر�شلونة يريد ت�سويق فيليب
كوتينيو مقابل  80مليون �أورو ،وهي
القيمة التي يبدو من ال�صعب جدا
احل�صول عليها يف الوقت الراهن
وخا�صة بالن�سبة لالعب تراجعت
�أ�سهمه كثريا ومل ي�ستطع �إعادة
�صورته اجليدة يف جتربته مع نادي
بايرن ميونيخ ،ووفقا للأخبار ،ف�إن
بر�شلونة �سيقرر م�ستقبل الالعب
الربازيلي بعد نهاية م�سابقة دوري
ا لأبطال ،غري �أنه يعمل من ا لآن
على �إدراج ا�سمه يف �صفقة لوتارو
مارتينيز املنتظرة.

عدة �أندية
�إجنليزية تريد
ا�ستعارته

�أفادت ا لأخبار التي ن�شرتها
ذات ال�صحيفة ب�أن عدة �أندية
�إجنليزية تريد ا�ستعارة كوتينيو ملو�سم واحد قابل
للتجديد ،غري �أن �إدارة بر�شلونة ترف�ض مبدئيا
فكرة ا لإعارة وتريد بيعه ب�شكل نهائي مقابل 80
مليون �أورو ،وح�سب ما يبدو ،ف�إن ا لأندية ا لإجنليزية
املعنية هي �أر�سنال ،توتنهام وبدرجة �أقل ليفربول
الذي يرف�ض �أن�صاره عودة الربازيلي ب�سبب مترده قبل
الرحيل �إىل بر�شلونة ،ومبا �أن ت�سويق الالعب بات �أمرا
�صعبا ،ف�إنه من املمكن �أن ير�ضخ الكتاالن يف نهاية ا لأمر
ويقبلون فكرة ا لإعارة.

اجلولة  36من الدوري الإ�سباين

البار�صا ت�ضيق اخلناق وتناف�س �إىل �آخر ال�سباق

حقق نادي بر�شلونة فوزا �صعبا خارج الديار �أمام نادي بلد الوليد بهدف نظيف �سجله
�أرتورو فيدال يف الدقيقة  51بعد متريرة حا�سمة من ليونيل مي�سي ،ورفع البالوغرانا
ر�صيد �إىل  97نقطة ،بنقطة واحدة خلف املت�صدر ريال مدريد مع مباراة ناق�صة للأخري
�سيلعبها غدا الإثنني �أمام غرناطة� ،أما بلد الوليد فتجمد ر�صيده عند النقطة  ،93ما يعني
�أنه �سيلعب �آخر مباراتني ب�ضغط كبري مبا �أنه مل ي�ضمن البقاء ح�سابيا بعد ،ال�سيما �إن جنح
كل من �إيبار ،مايوركا و�أالفي�س يف الفوز خالل هذه اجلولة.

البطاقة الفنية
ملعب "جوزي زوريا" يف بلد
الوليد
الطق�س 26 :درجة مئوية
اجلمهور :دون جمهور
احلكم� :أنطونيو الهوز
الإنذارات
بلد الوليد�:ألكاراز (د،)1 + 45
كيكي (د.)65
بر�شلونة:لونغلي (د،)40
بو�سكيت�س (د� ،)60ألبا (د)78
الأهداف
بر�شلونة :فيدال (د)15
الت�شكيلتان
بلد الوليد :ما�سيب ،موريانو،
�أوليفا�س� ،سان�شيز ،غار�سيا
(مارتينيز د� ،)25إمييترييو،
خواكني فرينانديز (هريفيا�س
د�،)46ألكاراز (�أونال د ،)46كيكي،
بالنو (مارين د ،)80غوارديوال
(رامرييز د.)61
املدرب�:سريجيو

إحصائيات المباراة

بلد الوليد

برشلونة

األهداف
المحاوالت
داخل اإلطار
خارج اإلطار
الركنيات
المخالفات
التسلالت
التمريرات
االستحواذ  

0
13
4
9
4
15
368
% 35

1
9
6
3
5
13
732
% 65

مي�سي يقدم «الأ�سي�ست»
 20ويعادل رقم ت�شايف

بر�شلونة :تري �شتيغن� ،سيميدو،
بيكي ،لونغلي (�أروخو د،)57
�ألبا ،روبريتو ،بو�سكيت�س (فريبو
د ،)74بويغ (راكيتيت�ش د،)57
فيدال ،مي�سي ،غريزمان (�سواريز
د)46
املدرب :كيكي �سيتيان
بتمريرته احلا�سمة �أم�س لـ �أرتورو فيدال ،يكون
ليونيل مي�سي قد و�صل �إىل الأ�سي�ست رقم  20يف الدوري الإ�سباين هذا املو�سم ،ومبا �أنه
ال تزال هناك جولتان يف الر�صيد ،ف�إن الأرجنتيني ي�ستطيع �إ�ضافة متريرة واحدة على
الأقل ليتجاوز رقم زميله ت�شايف الذي عادله �أم�س واملحقق يف مو�سم  ،2009 - 2008حيث
قدم و�سط البار�صا ال�سابق بدوره  20متريرة حا�سمة يف ذلك املو�سم ،علما �أن ليو هو الوحيد
يف الدوريات اخلم�سة الكربى الذي و�صل �أو تخطى  19متريرة حا�سمة يف ثالثة موا�سم
خمتلفة� ،إذ فعل ذلك مو�سم  2015 - 2014 ،2011 - 2010وهذا املو�سم.

ثاين العب ي�سجل وميرر �أكرث من  20هدفا بعد هرني

بو�صوله �إىل هذا الرقم ،بات ليونيل مي�سي ثاين العب ي�سجل  20هدفا (ميلك  )22ويقدم
 20متريرة حا�سمة يف مو�سم واحد بالدوريات اخلم�سة الكربى بداية من القرن الع�شرين،
وذلك بعد تريي هرني الذي �سجل  24هدفا وقدم � 20أ�سي�ست مع �أر�سنال يف مو�سم - 2002
 ،2003وكما هو احلال بالن�سبة لـ ت�شايف ،ميتلك الأرجنتيني فر�صة جتاوز الغزال الفرن�سي
وحتقيق رقم غري م�سبوق بت�سجيل  25هدفا على �سبيل املثال مع تقدمي  21متريرة حا�سمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيكي احتج على الهوز وطالب بركلة جزاء

احتج جريارد بيكي على ماتيو الهوز يف الدقيقة  ،80حيث حتدث معه لبع�ض الوقت
وطالب بركلة جزاء ،ففي الدقيقة  77من عمر اللقاء كان بيكي ي�ستعد لإنهاء هجمة
بر�أ�سية نحو مرمى ما�سيب ،غري �أنه مل ينجح يف ذلك ب�سبب م�سكه من طرف املدافع كيكو
�أوليفا�س ،وح�سب اخلبري التحكيمي ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» ف�إن ركلة اجلزاء �شرعية
وكان من الواجب �إعالنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيدال« :الليغا لي�ست ب�أيدينا ويجب �أن نح�سن م�ستوانا»

�أكد �أرتورو فيدال �أن التتويج
بالدوري الإ�سباين يعتمد على نتائج
ريال مدريد ولي�س على بر�شلونة،
حيث قال« :الفوز بالدوري
الإ�سباين ال يعتمد علينا� ،سنحاول
بذل ق�صارى جهدنا و�إن مل ننجح
�سنفعل كل ما بو�سعنا يف دوري
الأبطال» ،و�أ�ضاف« :كانت مباراة
معقدة ولكن الأهم هو فوزنا»،
و�أتبع« :نعرف جيدا �أنه ينبغي
علينا التح�سن يف دوري الأبطال
لكي ن�ستطيع حتقيق اللقب».

العـــدد 4953
الأحد  12جويلية 2020
ال�سنـــــــة الع�شـــــرون
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يتظاهر بالسعادة رغم عدم مشاركته مع الفريق

زيدان" :يهمني الت�سجيل وفقط
�سواء من ركلة جزاء �أو لعبة عادية"

بايـــل يوا�صــل ا�ستفــزاز الــــريال
والإعــــــالم يهــــاجـــــمـــه

�أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يف م�ؤمتره ال�صحفي
الأخري �أن فريقه �سيلعب �إىل غاية ح�سم اللقب ح�سابيا ،م�ؤكدا
�أن مواجهة غرناطة �ستكون �صعبة ،وحتدث زيزو عن تقنية
الفيديو امل�ساعد وحالة بن زمية و�أمور �أخرى.

يوا�صل غاريث بايل العب نادي ريال مدريد �صنع احلدث يف فريقه رغم �أنه غري معني بامل�شاركة وبات يكتفي
مب�شاهدة املباريات من مقاعد البدالء ،ورغم ذلك �إال �أن الويلزي ي�ستفز املدريديني بطريقته ويحاول يف
كل مرة �إظهار عدم اكرتاثه بو�ضعيته رغم �أنه كان يعترب واحدا من �أبرز جنوم الفريق وعليه م�س�ؤوليات كبرية
جدا جتاه ناد مينحه راتبا عاليا جدا ،ومن حقه احل�صول على تعوي�ض يف �أر�ضية امليدان ،ومن الوا�ضح �أن بايل بات
الالعب الأكرث كرها من طرف “املدريدي�ستا” يف الت�شكيل احلايل ،بل حتى يف تاريخ ريال مدريد ،حيث يتهمونه
بالغرور والأنانية ويجمعون على �أن التعاقد معه كان من �أكرث الأمور �سوءا يف فريقهم خالل هذه الع�شرية رغم
بع�ض اللحظات اجلميلة التي قدمها لهم يف م�سريته على غرار هدفه ال�شهري يف “مي�ستايا” �أمام البار�صا و�أي�ضا مق�صيته
يف نهائي دوري الأبطال بـ كييف.

فوز مهم يقربكم من اللقب..

ن�شعر ب�أحا�سي�س جيدة لأننا قمنا بعمل دفاعي جيد
وجاد ،علينا اللعب والقيام بالأمور على نحو جيد لكي ال
ي�سبب لك املناف�س �صعوبات ،كانت ثالث نقاط م�ستحقة.

كورتوا قدم �أداء جيدا ،ت�ألقه يفيد الريال كثريا،
�ألي�س كذلك؟

�إعالم “مدريد” ي�صفه بالالعب “غري املحرتم”

عدم تلقي الأهداف لي�س م�ستحيال ،نحن نقوم بهذا الآن على
نحو جيد جدا ،ولكن لي�ست هناك م�شكلة �إذا ا�ستقبلت �أهدافا خالل
املو�سم ،نحن نعمل ب�شكل جيد يف الدفاع وتيبو يقوم بعمل كبري،
هو يعي�ش �أف�ضل حلظاته ،كما �أننا مل نخاطر �أبدا يف اللقاء
ومل مننح املناف�س الكثري من الفر�ص.

من �أكرث الأمور التي بات يكرهها “املدريدي�ستا” يف بايل ،تظاهره بال�سعادة يف دكة البدالء وال�ضحك
با�ستمرار عندما تكون الكامريات موجهة �إليه ،رغم �أن املنطق يقول عك�س ذلك ،ف�أي العب يف كرة
القدم ال يحب بتاتا البقاء بديال ملباريات كثرية ،بل �إن الكثريين يغ�ضبون لدى تغيريهم مثلما
حدث مع لوي�س �سواريز يف مباراة �إ�سبانيول ،وكتب روبني خيمينيز من �صحيفة “ماركا” حول
هذا املو�ضوع فقال�“ :إذا مل تكن قادرا على تعديل راتبك وفقا لو�ضعك احلايل والبحث عن
فريق ت�شعر فيه بال�سعادة ،فكل ما عليك القيام به هو ال�ضحك يف املدرجات والتفكري
يف الأموال ،هل �ستنوي يا بايل ال�ضحك يف املدرجات حتى عام 2022؟� ،ألي�س لديك
احرتام لذاتك� ،أما �أنك ترغب يف االنتقام بدل لعب كرة القدم؟”.

�أ�سين�سيو قدم �أداء جيدا و�سجل هدفا،
رهانك كان يف حمله� ،ألي�س كذلك؟

كنا نتوقع منه هذا ،كان عليه التحلي
بالهدوء بعد فرتة غياب له دامت 10
�شهور ،هذه ثاين مباراة على التوايل
ي�شارك فيها �أ�سا�سيا ،وكان جيدا ،نحن
جميعا معا وال تزال هناك ثالث
مباريات متبقية ،علينا احل�صول
على ق�سط جيد من الراحة لأننا
�سنعاود اللعب مرة �أخرى يوم
الإثنني.

زيدان يتجاهله وال يتحدث معه يف التدريبات

يف مقابل ت�صرفات بايل ،ف�إن زين الدين زيدان يوا�صل التعامل معه بتجاهل
كبري ،حيث ال ي�أبه مل�شاركته من عدمها وبات يتلقى دعما كبريا جدا من �إدارة
الريال وعلى ر�أ�سها فلورنتينو برييز ،وكان زيدان قد �أقحم الويلزي �أ�سا�سيا
يف مواجهة مايوركا ،غري �أن الالعب مل يقدم �أي �شيء يذكر ،ليبقى حبي�س
الدكة بعدها لـ  4مباريات متتالية ،ويف �آخر  10مباريات �ضمن الليغا،
�شارك بايل يف مباراة واحدة �أ�سا�سيا وواحدة بديال ،بينما بقي يف الدكة
خالل  8مواجهة كاملة ،ما يعني �أن زيزو ال ي�ضعه بتاتا �ضمن خططه،
بل �إن الإعالميني الإ�سبان ي�ؤكدون �أن الرجلني ال يتحدثان مع
بع�ضهما البع�ض يف التدريبات ،فـ زيدان ميلك �شخ�صية قوية جدا
وال يحب التعامل مع العبني مبثل �شخ�صية الويلزي الذي يبقى
العبا م�ستفزا للغاية من خالل عزلته ورف�ضه املطلق االندماج
مع زمالئه رغم �أنه يف مدريد منذ � 7سنوات كاملة.

اللقب يقرتب ،هل
ت�شعر بالفوز به
حاليا؟

حتى النهاية ال ميكنك
معرفة ما قد يحدث ،علينا
املوا�صلة يف اللعب باحرتام
كل املناف�سني� ،ستكون مباراة
غرناطة �صعبة للغاية.

الويلزي �أ�صبح منبوذا
وال ميلك �أي عرو�ض

ما ر�أيك يف اجلدل القائم حول
تقنية الفيديو؟

يف ظل و�ضعيته احلالية ،ي�ؤكد الإعالميون الإ�سبان �أن ريال مدريد مل
يتلق �أي عرو�ض من �أجل غاريث بايل ،حيث ترف�ض الأندية الكبرية املغامرة
ب�شراء العب ميكن اعتباره فا�شال للغاية يف الفرتة الأخرية ،ما يعني �أن رحيله
لن يكون �إال لفريق يبحث عن نف�سه وهو الأمر الذي قد يرف�ضه العب توتنهام ال�سابق
العتبارات مالية بالدرجة الأوىل ،فراتبه احلايل يبقى مرتفعا للغاية ومن ال�صعب ت�أمينه
من طرف فرق متوا�ضعة ،ليبقى فريقه ال�سابق هو النادي الوحيد القادر على التعامل مع
و�ضعيته احلالية ولكن ب�شرط خف�ض راتبه ال�سنوي� ،إذ من املمكن �أن يقبل بايل العودة �إىل
الربميرليغ عرب بوابة “ال�سبريز” ولو �أن الكلمة الأوىل �ستكون للمدرب جوزي مورينيو.

 VARموجود للم�ساعدة يف ر�ؤية
الأمور بو�ضوح� ،شخ�صيا �أود �أن ال ت�ستخدم
التقنية ملوا�صلة اللعب ،ولكن عندما
يتوجب عليك مراجعة �شيء ما ،فهي هنا
لهذا الأمر.
كيف هي حالة بن زمية ال�صحية؟

بن زمية ا�ستطاع موا�صلة املباراة لأنها
كانت �رضبة خفيفة فقط ،لقد �شعر بدوار
ولكنه حت�سن بعد ذلك� ،أعتقد �أنه بخري.

يريد االنتقام ويدير الأمور على نحو �شخ�صي

ذكرت �صحيفة “ماركا” �أن بايل بات يدير الأمور على نحو �شخ�صي وال ي�أبه لكونه
العب كرة قدم حمرتفا ،حيث ال ميتلك �شغف رونالدو حيال النجاح على �سبيل املثال،
متاما مثلما ال ميلك �إمكاناته ،ولذلك فمن املمكن جدا �أن يرف�ض الرحيل وي�صر على
البقاء �إىل نهاية عقده كنوع من االنتقام من �إدارة برييز وزين الدين زيدان ،والغريب
�أن العب توتنهام ال�سابق يتعامل بهذه الطريقة لأنه ال يلعب �أ�سا�سيا ،لكنه ال يقدم �أي
�شيء يذكر عندما يلعب� ،إذ بات العبا عاديا للغاية ومل يعد “بايل توتنهام” الذي قدم
يقر مب�ستواه
الكثري على امل�ستوى ال�شخ�صي ،وبذلك ف�إنه من الطبيعي بالن�سبة �إليه �أن ّ
احلايل ويقبل الرحيل �إىل وجهة قد تتيح له �إمكانية العودة �إىل جزء من م�ستواه ال�سابق،
فاللعب لـ الريال و�صنع املجد فيه بات �أمرا �شبه م�ستحيل لأ�سباب كروية و�أخرى نف�سية.

بن زمية يعاين من �آالم
على م�ستوى الرقبة

�أكدت كل من �إذاعة “�أونداثريو” والقناة ال�ساد�سة
الإ�سبانية �أن كرمي بن زمية مهاجم نادي
ريال مدريد يعاين من �آالم على م�ستوى
الرقبة ،حيث تلقى كدمة يف ا�صطدام
بينه وبني �أحد العبي �أالفي�س ،ورغم
�أن الكدمة كانت يف ال�شوط الأول
�إال �أن الالعب الفرن�سي خ�ضع
لعالج خفيف بني �شوطي املباراة
و�أكمل اللعب ب�شكل عادي قبل �أن
يرتك مكانه لـ البلجيكي هازارد
يف الدقيقة  ،82يذكر �أن �إذاعة
“كادينا �سري” حتدثت �أي�ضا عن
تلقي كا�سيمريو كدمة من طرف
�أحد العبي �أالفي�س ،وهو ال�سبب
الذي جعل زيدان يقوم بتغيريه يف
�آخر دقيقة من عمر اللقاء.

مل يتدرب مع املجموعة
وم�شاركته �أمام غرناطة
حمل �شك

رغم �أن الإعالم الإ�سباين �أكد �أن بن
زمية ال يعاين من �شيء خطري� ،إال �أن
�صحيفة “�آ�س” �أكدت �أم�س �أن م�شاركته
�أمام غرناطة تبقى حمل �شك ،فالالعب
الفرن�سي مل يتدرب مع املجموعة يف ح�صة
�أم�س واكتفى بالرك�ض فقط ،و�سيخ�ضع بن
زمية اليوم الأحد لفحو�ص جديدة قبل
حتديد قدرته على اللعب من عدمها ،كما
�أن الالعب يعاين وفقا لـ “�آ�س” من �آثار �إجهاد
ع�ضلي ،وهو ما يعترب م�شكلة كبرية لـ زيزو يف
ظل غياب لوكا يوفيت�ش ب�سبب احلجر ال�صحي
املفرو�ض عليه.

هدفكم الأول جاء من ركلة جزاء
مرة �أخرى ،ما قولك؟

كانت كرة جيدة جدا ،ميندي توغل
واحلكم احت�سبها ركلة جزاء ،الت�سجيل من
ركالت جزاء �أو بطريقة عادية هو نف�سه
بالن�سبة يل ،الأهم هو الت�سجيل.

كورتوا:
"تنتظرنا ثالثة
نهائيات �أخرى"

فاران" :اجلدل
التحكيمي ال
حتدث تيبو كورتوا حار�س مرمى
ريال مدريد الذي يت�ألق ب�شكل الفت
يهمنا ونريد
يف الفرتة الأخرية بعد العديد من
الفرتات ال�صعبة التي عا�شها مع فريقه
حتقيق
وقال بعد مباراة �أالفي�س“ :نحن �سعداء
للغاية بالنقاط الثالث وبال�شباك
الليغا فقط"

هل �سي�شارك خامي�س
مرة �أخرى؟

ال �أعلم.

كيف تقيم
م�ستو ى
ميندي؟

النظيفة ،الآن نحن نركز على مباراة
�أكد رافاييل فاران مدافع
يوم الإثنني” ،وبعد هذا الت�صريح
نادي ريال مدريد �أن
الذي �أدىل به ملوقع “املرينغي” يف
ال�ضجة التحكيمية حول
امللعب ،كتب البلجيكي على موقع
تقنية الفيديو امل�ساعد
“�إن�ستاغرام”“ :حققنا ثالث نقاط
واحلديث عن م�ساعدة
مهمة مع �شباك نظيفة ،قمنا
احلكام للنادي امللكي �أمر ال
يهمهم على الإطالق كالعبني،
مبجهود رائع والآن تتبقى �أمامنا
حيث قال“ :ما يحدث يف اخلارج
ثالثة نهائيات”.

من �ضجيج ال يهمنا ،نحن نركز على
�إعطاء كل ما منلك يف امللعب ،هناك بع�ض
اللقطات التي حتتاج لإعادة امل�شاهدة وهذا هو
�سبب وجود تقنية الفيديو امل�ساعد” ،و�أ�ضاف“ :اجلدل ال
يهمنا� ،سنبذل ق�صارى جهدنا لتحقيق الليغا ،نحن �سعداء
مبا نقوم به وخا�صة يف خط الدفاع و�سن�ستمر يف العمل،
هناك ثالثة نهائيات متبقية”.

“لدينا جمموعة قوية واجلميع
يحظون بثقة زيدان”

وا�صل املدافع الفرن�سي كالمه بالت�أكيد على قوة فريقه
وروح املجموعة التي �صنعها زين الدين زيدان ،حيث قال:
“لدينا جمموعة قوية ،هناك العبون موهوبون و�آخرون
يتمتعون بخربة كبرية ،واجلميع يحظون بثقة زيدان،
نحن نعمل جميعا على �صالبة الدفاع وعلينا �أن نوا�صل
ذلك يف اجلوالت الأخرية ،كما يجب �أن نوا�صل ت�سجيل
الأهداف لأنها ال�سبيل �إىل الفوز” ،و�أتبع“ :احلفاظ على
نظافة �شباكنا مينحنا الكثري من الثقة وهذا بف�ضل عمل
الفريق ب�أكمله ،ال تزال �أمامنا العديد من املباريات ونحن
بحاجة للجميع”.

نحن
�سعداء
بعامه
الأول
معنا،
لقد جاء
لإظهار
قدراته،
وهذا ما
يقوم به
حاليا.

م�ؤمتر
عن
زيدان ال�صحفي

فازكيز“ :يف الريال ندافع معا ونهاجم معا”

�أكد لوكا�س فازكيز العب ريال مدريد الذي �شارك ظهريا �أمين يف املباراة الأخرية ب�سبب غياب
كارفاخال� ،أن مفتاح انت�صارات “املرينغي” م�ؤخرا يتمثل يف العمل اجلماعي ،حيث قال“ :نحن
ندافع معا ونهاجم معا وهذا هو مفتاح جناحنا ،كنا نعلم �أنها مباراة مهمة للغاية وبالن�سبة لنا يجب
�أن نوا�صل بهذه الطريقة لل�صراع على اللقب ،نحن �سعداء للغاية” ،و�أ�ضاف�“ :سنلعب املباريات
الثالث املتبقية بحما�س كبري” ،وحول مركزه يف مباراة �أالفي�س ،قال“ :تكيفت ب�شكل جيد مع هذا
املركز ،كما �أنني تكيفت مع زمالئي يف الدفاع ،لقد �ساعدوين كثريا”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“ريال زيدان” يتخطى  500هدف يف البطوالت الر�سمية

بت�سجيله هدفني يف مباراة �أالفي�س الأخرية تخطى ريال مدريد حتت قيادة زين الدين زيدان
عتبة الهدف رقم  500بهدف واحد ،ليتفوق على ريال مدريد ديل بو�سكي بفارق  11هدفا ،فيما
يبقى املدرب الأ�سطوري ميغيل مونيوز بعيدا جدا بـ  1226هدفا ،و�سجل ريال زيدان هذا املو�سم
 91هدفا يف جميع البطوالت ،فيما كان رقمه القيا�سي مع الفريق امللكي مو�سم  2017 - 2016بـ 173
هدفا ،ورغم هذا الرقم �إال �أن مت�صدر الدوري الإ�سباين يبقى بعيدا عن �أف�ضل �أداء هجومي له،
حيث عانى رفقاء بن زمية يف العديد من املباريات ومل يتكمنوا من الو�صول �إىل �شباك املناف�سني �إال
ب�صعوبة بالغة ،يف انتظار نهاية الدوري والعمل على هذا الأمر قبل عودة دوري �أبطال �أوربا.

العـــدد 4953
الأحد  12جويلية 2020
ال�سنـــــــة الع�شـــــرون
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اجلولة  35من الدوري الإجنليزي

ليفربول يف�شل يف حتقيق
املزيد �أمام برينلي العنيد
ف�شل ليفربول يف جتاوز
عقبة �ضيفه برينلي
واكتفى بالتعادل  1-1يف
مباراة كان ي�أمل الفوز
بها� ،إال �أن امل�ستوى الرائع
الذي �أظهره بوب حار�س
برينلي والوقوف اجليد
لأبناء �شون دايت�ش �ساهما
يف خروجهم متعادلني،
و�سجل لـ "الريدز" �أندري
روبرت�سون يف (د)34
وعدل جاي رودريغيز
(د )69لي�ضيق ال�ضيوف
اخلناق �أكرث على ليفربول
الذي �أ�صبح مطالبا بالفوز
بلقاءاته الثالثة املتبقية
ت�شيل�سي
(�أر�سنال،
ونيوكا�سل) �إذا �أراد حتطيم
الرقم القيا�سي لعدد
نقاط مان�ش�سرت �سيتي
( 100نقطة) ،حيث ميلك
"الليفر" حاليا  93نقطة
حاليا يف �صدارة الدوري
ولن يحطم الرقم �سوى
بح�صوله على  9نقاط.

سيكون الحل األول في حال
فشل صفقة كوليبالي

ال�سيتي يجهز  65مليون
�أورو ل�ضم �سكرينيار
�أ�شارت �صحيفة "توتو �سبورت" الإيطالية �إىل �أن
�إدارة مان�ش�سرت �سيتي فاحتت نظريتها يف الإنتري
بخ�صو�ص مو�ضوع ميالن �سكرينيار جمددا ،حيث
يعترب املدافع ال�سلوفاكي من �أولويات "ال�سيتيزن"
منذ فرتة ولكن �إدارة "النرياتزوري" رف�ضت
التخلي عنه ب�أقل من  80مليون �أورو ،وهو ما جعل
خمتلف املهتمني بخدماته يرتاجعون عن فكرة
�ضمه ،ليعود ال�سيتي الآن وي�ضعه كخطة بديلة يف
حال ف�شل �صفقة خاليدو كوليبايل مدافع نابويل،
ويح�ضر  65مليون �أورو ل�ضم �صاحب � 25سنة ،مع
العلم �أن قيمته ال�سوقية ح�سب موقع "تران�سفر
ماركت" تقدر بـ  48مليون �أورو حاليا ،وعقده مع
الإنتري ينتهي يف جوان .2023

�سوينكو اخليار الثالث
لتدعيم الدفاع

يتواجد على
ك�شفت تقارير �صحفية �إجنليزية �أخرى العبا �آخر
لي�سرت
مدافع
رادار بيب غوارديوال ويتعلق الأمر بـ كاغالر �سوينكو
�سيتي والذي يعترب واحدا من �أف�ضل املدافعني يف "الربميرليغ" حاليا ،لكن �إدارة
"الثعالب" ال تريد التخلي عنه ب�أقل من  80مليون �أورو ،وهو املبلغ الذي ترف�ض
خمتلف الفرق املهتمة بـ الرتكي دفعه ،ولهذا �أي�ضا و�ضعه مان�ش�سرت �سيتي كخيار
ثالث ،يف انتظار املفاو�ضات التي �ستتم مع كوليبايل �أوال وبعدها �سكرينيار و�إذا مل
يكن هناك اتفاق �سيتوجه ال�سيتي نحو �سوينكو.

كوليبايل" :ال �أعلم �أين �س�أكون م�ستقبال"

التشكيلتان:

ليفربول� :ألي�سون ،روبرت�سون ،ويليامز (�أرنولد د ،)69فان ديك ،غوميز،
فابينيو ،جونز (كايتا د ،)69وينالدوم (ت�شامربلني د ،)81ماين� ،صالح،
فريمينو.
برينلي :بوب ،تايلور ،بارد�سلي ،تاركوف�سكي ،لونغ ،برومويل ،وي�ست
وود ،ماك نيل ،بيرتز (غودمون�سون د ،)65رودريغيز ،وود (فيدرا
د.)65

روبرت�سون الالعب رقم
 14الذي ي�سجل على "�أنفيلد"

تألق
بوب حرمهم من
 3نقاط ثمينة

"الريدز" يف�شلون يف الفوز
رغم قيامهم بـ  23ت�سديدة

قام ليفربول بـ  23ت�سديدة على املرمى ومل ينجح يف
الفوز وهي املرة الأوىل التي يحدث فيها هذا الأمر منذ
دي�سمرب � ،2017أين قاموا بـ  23ت�سديدة �أمام �إيفرتون
ومل يحققوا الفوز ،ويعود ال�سبب الأول لف�شلهم
خالل هذه املباراة لت�ألق بوب حار�س برينلي
بت�سجيله هدف ليفربول
الذي متكن من �صد العديد من الكرات
الوحيد �أمام برينلي �أ�صبح �أندري
اخلطرية.
روبرت�سون الالعب رقم  14هذا املو�سم
من الفريق الذي يتمكن من ت�سجيل هدف
�أ ن
على الأقل يف "�أنفيلد" ،وهو رقم مميز وي�ؤكد
وال يتفوق
اجلميع �ساهموا يف حتقيق لقب الدوري هذا املو�سم،
على هذا الرقم �سوى الإجناز الذي حققه العبو "الريدز" مو�سم  ،1993 - 1992بعد
�أن �سجل  15العبا خمتلفا هدفا واحدا على الأقل.

الهدف رقم  150لـ ليفربول يف �آخر  59مباراة على ميدانه

يعترب هذا الهدف رقم  150على "�أنفيلد" منذ �آخر هزمية للفريق عليه ويعود
ذلك لـ � 3سنوات كاملة ،حيث لعب ليفربول  59مباراة� ،سجل  150هدفا وتلقى 33
هدفا فقط ،باحت�ساب الهدف الأخري الذي �سجله جاي رودريغيز ،وهو م�شوار جيد
للفريق ي�ؤكد مدى تطور كتيبة "الريدز" بقيادة يورغن كلوب.

بوب" :قمت بدوري فقط ولي�س �سهال
اخلروج بهذه النتيجة"

رف�ض بوب �أن ي�صف
نف�سه برجل اللقاء
بعد �أن متكن من �إيقاف
بت�صدياته
ليفربول
اخلرافية ومنعهم من
ت�سجيل �أكرث من هدف،
حيث قال" :قمت بعملي
وحاولت �أن �أظهر ب�أف�ضل
�أداء ممكن ،عندما تلعب
�أمام الفرق الكبرية ويف
مثل هذه املالعب يكون
ال�ضغط كبريا عليك،
لقد جهزت نف�سي جيدا
وحاولت م�ساعدة فريقي
على اخلروج ب�أف�ضل نتيجة ممكنة ،التعادل �أمام ليفربول مبلعبه
لي�س �أمرا �سهال وعجزت عنه الكثري من الفرق ،لهذا �أنا �سعيد جدا
مبا حققناه وعلينا �أن نفتخر بهذه النتيجة".

كلوب" :قمنا بكثري من الأخطاء ومنحنا
برينلي فر�صة التعديل"

�أكد يورغن كلوب �أن
فريقه ارتكب العديد من
الهفوات وقام بالكثري من
الأخطاء التي جعلتهم
ي�ضيعون االنت�صار يف هذه
املباراة ،حيث قال�" :سمحنا
لـ برينلي بالتعديل� ،أوال
�ضيعنا الكثري من الفر�ص
ال�سهلة وبوب ت�ألق �أي�ضا
يف �صد كرات كثرية ،ثم
ارتكبنا �أخطاء كثرية على
م�ستوى الدفاع وللأ�سف
منحنا الثقة لـ برينلي
الذي ا�ستفاد من خمالفات
كثرية وجنح يف التقدم والت�سجيل �أي�ضا ،ما يقع على عاتقنا الآن هو
االنت�صار يف املباريات القادمة والتفكري يف امل�ستقبل ،التعادل حدث
ولن يتغري".

رودريغيز يرتك
ب�صمته �أمام ليفربول

جنح جاي رودريغيز مهاجم برينلي يف ترك
ب�صمته خالل هذه املباراة بعد �أن �سجل هدف
فريقه الوحيد يف (د ،)69حيث �ساهم يف هدف على
الأقل خالل �آخر  4مباريات بالدوري ،بعد �أن �سجل
� 3أهداف وقدم متريرة حا�سمة� ،أكرث مما حققه
خالل  19مباراة �سابقة ،وهو ما ي�ؤكد ا�ستفاقته
بعد ا�ستئناف البطوالت.

________________

�صالح يف�شل يف الت�سجيل
ويتعر�ض النتقادات كثرية

ف�شل حممد �صالح خالل هذه املواجهة يف
الت�سجيل وبالتايل �ضيع فر�صة معادلة رقم روجر
هانت امل�سجل مو�سم  ،1966 - 1965الذي كان �آخر
من �سجل  20هدفا بالدوري يف  3موا�سم متتالية،
والرابع يف تاريخ النادي ،وطبعا تلقى امل�صري
الكثري من االنتقادات ب�سبب �أنانيته من �أجل
حتطيم هذا الرقم و�أي�ضا حماولة الفوز باحلذاء
الذهبي.

نورويت�ش �سيتي
يغادر "الربميرليغ"
ر�سميا

�سقط نورويت�ش �سيتي ر�سميا
�إىل دوري الدرجة الأوىل
(�شامبيون�شيب) وذلك بعد خ�سارته �أمام وي�ست هام
برباعية نظيفة ،ليتوقف ر�صيد "الكناري" عند
النقطة  21ر�سميا ومل يقدم هذا الفريق الكثري
ليبقى مع النخبة هذا املو�سم ،خا�صة �أنه فاز بـ 5
لقاءات فقط من �أ�صل  35مباراة ،مع خ�سارته  24لقاء
والتعادل يف .6

من جهته ،ملح كوليبايل لإمكانية البقاء مع نابويل ،وذلك من خالل ت�صريحات
�صحفية �أكد خاللها �أنه ال يرغب يف تغيري الفريق �إذا كانت الأمور جيدة
ويجب عليه �أن يكون العبا حمرتفا ،لكن ال �أحد يعلم ما ميكن �أن يحدث
م�ستقبال ،حيث قال�" :أ�صبحت �أ�سمع الكثري من الكالم حول رحيلي عن
نابويل وال �أعلم ما ميكن �أن يحدث ،ال تزال يف عقدي � 3سنوات و�أنا ملتزم
مع فريقي و�س�أقدم  % 300من قوتي ،لن �أبخل عن فريقي ،لكن �إذا حدث
العك�س �سرنى ما يحمله امل�ستقبل".

ال�سيتــــي يــزاحـــم ليفـــربول
علــــى �صفقــــة �ألكانـــتــارا

ك�شفت تقارير �صحفية �إجنليزية و�أخرى �إيطالية دخول مان�ش�سرت
�سيتي و�أي�ضا جوفنتو�س �سباق التعاقد مع تياغو �ألكانتارا متو�سط
ميدان بايرن ميونيخ والذي يتواجد حمل اهتمام ليفربول،
وهناك حديث عن وجود اتفاق بني �إدارة "الريدز"
والالعب الإ�سباين ،رغم �أن بع�ض امل�صادر الأخرى تنفي
وجود مفاو�ضات �أو اقرتابه من "الليفر" ،ومع هذا ركزت
ال�صحافة الإجنليزية على دخول ال�سيتي ال�سباق وحماولة
حرمان ليفربول من �صفقة �ستقدم الكثري من الإ�ضافة لهذا
الفريق.

غوارديوال ي�ستغل عالقته
بالالعب خلطفه من كلوب

يعلم يورغن كلوب جيدا �أن دخول ال�سيتي �سباق
التعاقد مع العب بر�شلونة ال�سابق �سيجعل بيب
غوارديوال يف موقف جيد لإقناع مواطنه بقبول
االنتقال �إىل "ال�سيتيزن" بدل بطل �إجنلرتا،
لأن عالقتهما جيدة والتحق به �سابقا يف بايرن
ميونيخ وترك جمد بر�شلونة ،لهذا لن ن�ستغرب
موافقة �ألكانتارا على حمل �ألوان فريق يدربه
بيب غوارديوال الذي يعرف �أ�سلوبه وطريقة
لعبه ،لكن الأمر الوحيد الذي قد يجعله يف�ضل
ليفربول على ال�سيتي ،حرمان الأخري من امل�شاركة
يف رابطة �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل.

م�ستقبل دافيد �سيلفا مازال جمهوال !

مل يح�سم دافيد �سيلفا �صانع �ألعاب مان�ش�سرت �سيتي وجهته املقبلة بعد �أن �أكد للجميع �أن هذا املو�سم الأخري له يف �صفوف
"ال�سيتيزن" ،حيث كان هناك حديث عن �إمكانية انتقاله �إىل الدوري الأمريكي لكرة القدم ،لكن الأمور مل تعد م�ستقرة منذ
بداية جائحة "كورونا" ،ومل تعد الواليات املتحدة الأمريكية وجهة مف�ضلة للنجم الإ�سباين الذي �سيحاول بيب غوارديوال
�إقناعه بالتجديد ملو�سم �آخر مع ال�سيتي ،رغم �أن احتمال ف�شله كبري لأن �سيلفا يخطط بالفعل ملرحلة ما بعد "ال�سيتيزن".
______________________________________________

غوارديوال" :جي�سو�س مطالب بالتعاي�ش مع ال�ضغط"

طلب بيب غوارديوال من مهاجمه غابريال جي�سو�س التعاي�ش مع ال�ضغط الذي يفر�ضه حمل �ألوان مان�ش�سرت �سيتي واللعب على
امل�ستوى العايل ،كما يجب �أن يكون جاهزا للكثري من التحديات م�ستقبال ،حيث قال" :جي�سو�س مطالب بالتعاي�ش مع ال�ضغط
املوجود يف مان�ش�سرت �سيتي ،هو العب موهوب ولديه �إمكانات كبرية ،يجب عليه الت�سجيل وهذا ما يفر�ضه واقع الأندية
الكبرية واملناف�سات العاملية" ،وجاءت ت�صريحات بيب بعد الكالم الكثري الذي قيل حول ف�شل جي�سو�س يف تعوي�ض �أغويرو.
______________________________________________

سيحصل على امتيازات كبيرة
مقابل البقاء

الإدارة تفتح ملف جتديد
عقد دي بروين

قررت �إدارة مان�ش�سرت يونايتد فتح ملف جتديد عقد
كيفن دي بروين والذي ينتهي يف جوان  ،2023حيث ال
يرغب م�س�ؤولو الفريق يف خ�سارة جنمهم الأول والذي
�أبدى رغبته يف البقاء مع كتيبة "ال�سيتيزن" حتى لو
متت معاقبة الفريق وحرمانه من امل�شاركة يف رابطة
�أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،وهو ما يجعل �إدارة ال�سيتي
تفكر يف منح "الأ�شقر" عقدا مميزا ورفع راتبه الذي
يقدر حاليا بـ � 374ألف �أورو �أ�سبوعيا ( 18مليون �أورو
�سنويا) ،كما �ستقوم مبنحه املزيد من االمتيازات مقابل
التوقيع على عقد جديد.

العـــدد 4953
الأحد  12جويلية 2020
ال�سنـــــــة الع�شـــــرون

اجلولة  35من الدوري الإجنليزي

داربي واعد من �أجل مقعد �أوروبي واحد

�سيكون "ملعب توتنهام" ع�شية اليوم م�سرحا لـ داربي �شمال لندن بني توتنهام و�أر�سنال يف قمة
مثرية يحاول كل فريق الفوز بها من �أجل التقدم �أكرث يف جدول الرتتيب وحماولة خطف مركز
م�ؤهل لـ "�أوروبا ليغ" ،حيث يحتل "الغينريز" املركز الثامن بر�صيد  50نقطة و"ال�سبريز" املركز
التا�سع بـ  49نقطة ،و�سيكون ال�صراع من �أجل مقعد �أوروبي واحد (ال�ساد�س) �سببا يف جعل القمة
�أكرث �إثارة بحكم �أن الفريقني فقدا الكثري هذا املو�سم وتراجعا ب�شكل رهيب لعدة �أ�سباب.

التشكيلتان المحتملتان:

توتنهام :لوري�س ،دايفي�س� ،أوريي ،فريتونغني� ،ألديرفريلد ،وينك�س ،لو �سيل�سو،
�سي�سوكو� ،سون ،مورا ،كاين.
�أر�سنال :مارتينيز ،كوال�سيناك ،لويز ،مو�صطايف� ،سيبايو�س ،ت�شاكا ،تريين ،بيلريين،
�أوباميونغ� ،ساكا ،الكازيت.

"الغينريز" يتفوقون تاريخيا قبل املوعد  187بينهما

�سبق لـ �أر�سنال وتوتنهام التواجه يف  186منا�سبة يف تاريخ كل امل�سابقات ،ويعود التفوق لـ �أر�سنال
الذي فاز بـ  77لقاء مقابل  58لقاء لـ توتنهام وتعادال  51مرة� ،أما على �صعيد الدوري الإجنليزي
فتقابال  165مرة ،فاز "الغينريز" بـ  66لقاء" ،ال�سبريز" بـ  52لقاء ،وتعادال  47مرة.

 % 29ن�سبة انت�صارات �أر�سنال يف معقل "ال�سبريز"

ميلك �أر�سنال ن�سبة انت�صارات تقدر بـ  % 29فقط عند اللعب على �أر�ض توتنهام يف الدوري ،حيث
�سبق �أن تقابال  82مرة على "وايت هارت لني" وم�ؤخرا امللعب اجلديد لـ "ال�سبريز" ،فاز �أر�سنال بـ 24
لقاء مقابل  34لأ�صحاب الأر�ض وتعادال  24مرة ،و�سيكون هذا اللقاء الأهم يف الفرتة الأخرية ومن
ال�ضروري الفوز به.
________________

�أ�سماء ثقيلة تغيب عن القمة من اجلانبني

�سي�شهد داربي اخلونة غياب العديد من الالعبني املت�ألقني من �صفوف الفريقني و�أبرزهم ديلي �أيل
من توتنهام ولينو ومارتينيلي من �أر�سنال ،كما �سيغيب كل من تاغناغا وفويت من "ال�سبريز" ب�سبب
الإ�صابة وداير بداعي الإيقاف� ،أما "الغينريز" �سيغيب عنه كل من ت�شامربز ،بابلو ماري و�أوزيل
ب�سبب الإ�صابة بالإ�ضافة �إىل نكيتياه بداعي الإيقاف.
________________

موقف طريف يحدث لـ مورينيو يف الندوة ال�صحفية

غادر جوزي مورينيو امل�ؤمتر ال�صحفي ب�سبب خط�أ تقني يف قاعة الندوات املوجودة يف ملعب
بورمنوث ،حيث مل يكن ب�إمكان "املو" �سماع �صوت ال�صحفيني مما �أجربه على املغادرة ،ليتم �إلغاء
الندوة ال�صحفية ولكن قناة النادي قامت ب�إجراء حوار مطول معه قبل املباراة حتدث فيه عن نقاط
كثرية لتعوي�ض امل�ؤمتر الذي مت �إلغا�ؤه.

مورينيو�" :أريد الفوز من �أجل
توتنهام ولي�س ل�شخ�صي"

�أكد جوزي مورينيو �أنه يرغب يف الفوز
وحتقيق الكثري من الإجنازات م�ستقبال من
�أجل توتنهام ولي�س من �أجله ،لأنه ميلك
�أرقاما و�ألقابا كثرية ،حيث قال�" :أنا هنا من
�أجل توتنهام ولي�س من �أجل مورينيو ،ال
�أرغب يف الفوز لتحقيق �أرقام خا�صة بي،
م�سريتي مليئة بالألقاب والأرقام القيا�سية
�أي�ضا ،لهذا �ألعب من �أجل توتنهام و�أنا هنا
لقيادته للألقاب مثلما يعلم اجلميع� ،سنعمل
ب�شكل كبري لكتابة التاريخ يف هذا النادي".

"�أحتاج نف�س مدة كلوب لتحقيق الألقاب"

يرى املدرب الربتغايل �أنه يحتاج الوقت لتحقيق الألقاب مع الفريق ولكنه �سيعمل على ذلك بداية
من املو�سم املقبل ،حيث قال" :البع�ض ي�س�ألني عن املدة التي �أحتاجها للفوز بالألقاب ،كم احتاج كلوب
لقيادة ليفربول للتتويج؟� 4 ،سنوات مع التعاقد مع حار�س كبري وواحد من �أف�ضل املدافعني يف العامل
وغريها من ال�صفقات� 4 ،سنوات من العمل و 8مريكاتو من �أجل الفوز برابطة الأبطال ،ك�أ�س العامل
للأندية والدوري الإجنليزي� ،أي مدرب يحتاج لوقت كاف من �أجل حتقيق هذه الإجنازات".

�أرتيتا" :توتنهام خطري
جدا بقيادة مورينيو
يف املواعيد الكربى"

اعرتف مايكل �أرتيتا مدرب �أر�سنال ب�أن املهمة
�أمام توتنهام لن تكون �سهلة ،لأنهم �سيواجهون
فريقا يقوده جوزي مورينيو ،حيث قال:
"�صحيح ،الفريق ال مير بظروف مميزة جدا،
حيث هناك فرتات جيدة و�أخرى �سيئة ولكن
فريق يدربه مورينيو يكون �صعبا وخطريا
يف املواعيد الكربى ،ال ننتظر مباراة �سهلة
وعلينا �أن نظهر �أف�ضل ما لدينا �أمامهم �إذا �أردنا
الفوز ،الداربي دائما خمتلف� ،أعرف الأجواء
جيدا و�أعرف قيمة املباراة بالن�سبة جلمهور
الفريقني ،لهذا �سنقدم مباراة بطولية من
�أجل حتقيق االنت�صار".
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التنافس سيكون كبيرا
مع السيتي وتشيلسي

اليونايتد ين�ضم ل�سباق
التعاقد مع بن ت�شيلويل

دخلت �إدارة مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق مع مان�ش�سرت
�سيتي وت�شيل�سي من �أجل احل�صول على خدمات بني
ت�شيلويل الظهري الأي�سر لـ لي�سرت �سيتي والذي يغري
الكثري من الفرق ب�سبب امل�ستوى املميز الذي يظهر
به ،حيث يعتربه الكثريون ثاين �أف�ضل ظهري �أي�سر يف
الدوري بعد روبرت�سون الظهري الأي�سر لـ ليفربول ،كما
�أنه جنح يف خطف مكانة �أ�سا�سية مع منتخب �إجنلرتا،
وهذه الأمور �شجعت الفرق الكبرية يف "الربميرليغ"
على ال�سعي للتعاقد معه ،جدير بالذكر �أن خريج
�أكادميية لي�سرت �سجل � 3أهداف وقدم  3متريرات
حا�سمة خالل  27مباراة بالدوري هذا املو�سم ،و�أظهر
نزعة هجومية �ستفيد الأندية الكبرية بكل ت�أكيد.

�سيكلف "املان يو"  65مليون �أورو

�ستقدم �إدارة "املان يو" عر�ضا �أوليا يقدر بـ  65مليون
�أورو من �أجل ح�سم ال�صفقة ،وحماولة التفوق على
مان�ش�سرت �سيتي وت�شيل�سي ،رغم �أن قيمة الالعب يف
بور�صة الالعبني ح�سب موقع "تران�سفر ماركت" تقدر
بـ  40مليون �أورو ،ولكن �إ�صرار لي�سرت على االحتفاظ به
حاليا وارتباطه بعقد مع الفريق �إىل غاية جوان ،2024
�أمران جعال من قيمته ترتفع �أكرث ،دون احلديث عن
قلة الالعبني املميزين يف هذا املركز حاليا والتناف�س
الكبري عليهم من طرف خمتلف الأندية الإجنليزية
والأوروبية.

�سول�شكاير ال يثق يف �شاو ويريد بن
ت�شيلويل لتعوي�ضه

ح�سب ما ك�شفته �صحيفة "ذا �صن" الإجنليزية،
�سول�شكاير هو من طلب من �إدارة ناديه التقرب من
نظريتها يف لي�سرت �سيتي من �أجل احل�صول على
خدمات �صاحب � 23سنة ،وهو ما ي�ؤكد ب�أنه ال يثق
يف قدرات لوك �شاو ليكون الظهري الأي�سر الأ�سا�سي
املو�سم املقبل وطبعا لن يعتمد على ويليامز الذي
تنق�صه اخلربة ،لهذا يريد املدرب الرنويجي ظهريا
�أي�سر بنف�س موا�صفات فان بي�ساكا الظهري الأمين الذي
تعاقد معه ال�صيف املا�ضي ،و�ستحاول �إدارة "املان يو"
�ضم الالعب رغم املناف�سة لأنها جتهز لبناء ت�شكيلة
قوية ت�ستطيع املناف�سة حمليا و�أوروبيا خالل املوا�سم
املقبلة من �أجل عودة الفريق ملن�صات التتويج.
______________________

أصبح حديث الجميع في إنجلترا

غرينوود يتفوق على �أرقام را�شفورد
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 16هدفا مقابل � 10أهداف فقط لـ را�شفورد يف �أول
مو�سم له ومع "املان يو" والذي كان مو�سم ،2017 - 2016
وقدم غرينوود متريرتني حا�سمتني حلد الآن مقابل
 3متريرات لـ را�شفورد وميكنه التفوق عليه يف هذا
الرقم �أي�ضا ،والتفوق الوحيد لـ ماركو�س كان يف معدل
املراوغات الناجحة ،حيث كان ميلك معدل مراوغتني
يف املباراة مقابل  1.2مراوغة لـ غرينوود.

�سول�شكاير" :غرينوود العب خارق"

�أ�شاد �سول�شكاير كثريا بالعبه ما�سون غرينوود ،م�ؤكدا
�أنه العب خارق ،حيث قال" :غرينوود العب رائع
وميلك �إمكانات كبرية� ،أنا �سعيد جدا بهذا الالعب
و�أتوقع املزيد منه م�ستقبال ،ال �شك لدينا ب�أنه �سيكون
م�ستقبل مان�ش�سرت يونايتد ،ما يقدمه حلد الآن مميز
والكل يرى الإمكانات الرهيبة التي يتمتع بها� ،إنه
العب خارق بب�ساطة".

اجلولة  35من الدوري الإجنليزي

ت�شيل�سي ي�سقط بثالثية وي�ضعف
حظوظ نيله ت�أ�شرية رابطة الأبطال

�سقط ت�شيل�سي بثالثية نظيفة �أمام م�ضيفه �شيفيلد يونايتد يف مباراة كان فيها �أ�صحاب
الأر�ض الأكرث فاعلية وكان ب�إمكانهم �إ�ضافة �أهداف �أخرى ،رغم املحاوالت الكثرية
�أي�ضا من جانب ت�شيل�سي ولكنهم كانوا فا�شلني جدا من الناحية الدفاعية ،وهو ما كلفهم
اخل�سارة وباتوا مهددين باخلروج من "التوب  ،"4و�سجل �أهداف "الباليدز" يف هذه املباراة
كل من ماك غولدريك (د )18و(د )77وماك بورين (د ،)33لريتقوا �إىل املركز ال�ساد�س
بر�صيد  54نقطة يف انتظار بقية املباريات.

التشكيلتان:

�شيفيلد يونايتد :هندر�سون� ،أوكنيل� ،إيغان ،با�شام (جاغيلكا د ،)68نوروود،
�أو�سبورن ،بريج (لوند�سرتام د� ،)63ستيفن�س ،بالدوك ،ماك غولدريك ،ماك
بورين (مو�سيت د.)63
ت�شيل�سي :كيبا� ،أزبيلكويتا ،جامي�س (�أودوي د ،)75زوما ،كري�ستين�سن (روديغري
د ،)46جورجينيو ،ماونت (�ألون�سو د ،)46باركلي (لوفتي�س ت�شيك د،)78
بولي�سيت�ش (جريو د ،)66ويليان� ،أبراهام.

دفاع كارثي لـ "البلوز" والمبارد مطالب بحلول

مل يقدم ت�شيل�سي مباراة كبرية
من الناحية الدفاعية ،حيث
انهار الفريق ب�شكل غريب جدا
�أمام �شيفيلد يونايتد ،لتت�أكد من
جديد معاناته و�ضرورة تدعيم
اخلط اخللفي املو�سم املقبل،
بالإ�ضافة �إىل تعوي�ض كيبا
احلار�س الذي مل يكن يف امل�ستوى
كالعادة ،كما وا�صل ت�شيل�سي
الظهور ب�شكل �سيئ دفاعيا يف
الكرات الثابتة ،حيث يعترب من
�أ�سو�أ الفرق من هذه الناحية ويف
العر�ضيات �أي�ضا ،لهذا �أ�صبحت
الفرق تركز على نقاط �ضعف
"البلوز" والمبارد مل يجد احلل
املنا�سب بعد ،جدير بالذكر �أن
ت�شيل�سي ا�ستقبل  49هدفا بعد 35
مباراة فقط ،وهو الرقم الأ�سو�أ
للفريق منذ �سنة  ،1997وي�ؤكد
املعاناة الدفاعية للفريق.

غياب كانتي وكوفا�سيت�ش �أثر كثريا على و�سط امليدان

رغم االنتقادات التي وجهها البع�ض لـ نغولو كانتي وكيف ي�ؤثر على طريقة لعب الفريق
وب�أن م�ستواه تراجع� ،إال �أن غيابه كان وا�ضحا ونف�س الأمر بالن�سبة لـ كوفا�سيت�ش ،حيث
ف�شل و�سط ميدان "البلوز" املكون من جورجينيو ،ماونت وباركلي يف الوقوف �أمام و�سط
�شيفيلد واحلد من حتركاتهم التي كانت �سهلة ،دون احلديث عن خط دفاع "البلوز" الذي
كان خارج الإطار ،لهذا ميكن القول �إن غياب كانتي كان م�ؤثرا ،والفريق بحاجة لإعادة
تنظيم �صفوفه من �أجل املو�سم املقبل.

�أزبيلكويتا يعادل عدد
م�شاركات دروغبا

عادل �سيزار �أزبيلكويتا قائد ومدافع
ت�شيل�سي عدد م�شاركات ديديي دروغبا
بقمي�ص ت�شيل�سي بعد �أن و�صل �إىل 381
م�شاركة ،لي�صبح بذلك  11يف ترتيب
الأكرث م�شاركة بقمي�ص "الأ�سود" ،وطبعا
ميلك فر�صة لزيادة هذا الرقم م�ستقبال
مبا �أنه ال يزال م�ستمرا مع الفريق.
____________________________________

نتائج غريبة لـ ت�شيل�سي بقمي�ص الراعي اجلديد

توا�صلت ق�صة الراعي اجلديد "ثري" وهي �شركة ات�صاالت بريطانية ،حيث لعب الفريق
 4مباريات بالقمي�ص الذي يحمل الرقم " "3وهو �شعار ال�شركة الراعية ،ومتكن من الفوز
مبباراتني بت�سجيله � 3أهداف ،وخ�سر مباراتني بتلقيه � 3أهداف ،يف �سيناريو غريب جدا،
جعل الفريق حمل �سخرية يف مواقع التوا�صل االجتماعي.
____________________________________

المبارد" :تعلمت الكثري
ولن �أن�سى هذه املباراة"

�أعرب فرانك المبارد عن �أ�سفه ال�شديد للمردود
الذي قدموه وخ�سارة نقاط مهمة ،حيث قال" :مل
نكن �سريعني بالكرة ،خ�سرنا الكثري من ال�صراعات،
كنا �سيئني دفاعيا وقمنا بالكثري من الأخطاء ،الآن
علينا �أن ن�ضع كل �شيء خلفنا ونفكر فيما هو قادم،
الأمر لي�س هينا ولكن علينا �أن نتعلم من هذه
الأخطاء ونفكر يف امل�ستقبل ،لقد تعلمت الكثري
اليوم ،لن �أن�سى هذه اخل�سارة �أبدا".
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هيغواين ينتظر
لقاء الإدارة
للف�صل يف
م�ستقبله
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أليغري أيضا ضمن مخططات ماروتا

اخلطر يهدد م�ستقبل كونتي
والإدارة تفكر يف �سيميوين

فاج�أت �صحيفة "�إل مي�ساجريو" بت�أكيدها على وجود تهديدات تواجه م�ستقبل �أنطونيو
كونتي على ر�أ�س العار�ضة الفنية لنادي الإنتري ،رغم البداية املقنعة لهذا املدرب مع
"النرياتزوري" وقيادته حتى وقت �سابق نحو حتقيق نتائج �إيجابية ومزاحمة جوفنتو�س
على �صدارة الدوري الإيطايل ،ويبدو �أن النتائج ال�سلبية الأخرية والتي بعثت الفريق �إىل
غيت الكثري يف بيت الإنتري ،لأن الإدارة
املركز الرابع ،خلف جوفنتو�س ،الزيو و�أتاالنتا ،رّ
بقيادة �شركة �سونينغ املالكةُ ،تفكر بالفعل يف �أ�سماء خلالفة كونتي� ،إن وقع االختيار
على االنف�صال عن مدرب جوفنتو�س وت�شيل�سي الأ�سبق ،علما �أن التقني البالغ �سن ،50
بد�أ مغامرته على ر�أ�س العار�ضة الفنية للفريق الأ�سود والأزرق هذا املو�سم فقط ،يف �إطار
م�شروع م�ستقبلي للنهو�ض من جديد بـ الإنتري.

�سيميوين جتتمع فيه ال�صفات التي تريدها الإدارة

يتم تداول ا�سم املهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين
كثريا خالل الفرتة الأخرية ،حيث �أ�صبحت حظوظ
الالعب يف الرحيل عن �صفوف جوفنتو�س كبرية جدا،
خا�صة �أن "البيانكونريي" يبحث بالفعل عن مهاجم
جديد ،تلبية ملطالب املدرب ماوري�سيو �ساري ،وبدوره،
ف�إن "البيبيتا" ينتظر لقاء م�س�ؤويل "اليويف" يف قادم
الأيام ،وبالت�أكيد بعد انتهاء م�شوار الفريق يف الدوري
�أو ح�سم اللقب على الأقل ،حتى يف�صل يف م�ستقبله
ويتعرف ب�شكل �صريح على م�صريه وعلى نية الإدارة
ب�ش�أن م�ستقبله.

يدرك �أن قدوم ميليك ت�أكيد
على خروجه من احل�سابات

ما يُثري قلق "البيبيتا" خالل هذه ا لأيام ،هو ارتباط
"اليويف" بالعديد من املهاجمني ،على ر �أ�سهم البولوين
�أركاديوز ميليك والذي يعرفه �ساري جيدا ،بحكم
تواجدهما معا يف نابويل قبل �سنوات قليلة ،لذلك
ف�إن هيغواين مدرك متام الإدراك �أن قدوم ميليك
يُ�ساوي خروجه ب�صفة �آلية من ح�سابات املدرب،

خا�صة �أن هذا الأخري ال يعتمد عليه كثريا ،حتى
يف غياب مهاجم �صريح �آخر ،مُ ف�ضال االعتماد على
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو كمهاجم �صريح،
وكل تلك امل�ؤ�شرات ال تخدم على الإطالق النجم
ا لأرجنتيني.

العودة �إىل ريفر باليت
مطروحة بعد  13عاما

يف ظل هذه املعطيات ،يكون هيغواين قد بد�أ بدوره
التفكري يف م�ستقبله ،وهو الذي لن تنق�صه العرو�ض بكل
ت�أكيد ،رغم بلوغه حاجز  32عاما ،حيث ت�أمل العديد
من الأندية �ضم النجم الأرجنتيني �إىل �صفوفها ،ولو
�أن العائق الأكرب �أمامها قد تكون املطالب املالية لالعب
نف�سه ،وذكرت تقارير �صحفية �أن عودة "البيبيتا" �إىل
وطنه مطروحة كذلك ،لأن ناديه الأ�سبق ريفر باليت
مهتم بفكرة �إعادة مهاجم "اليويف" بعد رحيله منذ 13
عاما ون�صف العام بال�ضبط ،حيث انتقل وقتها هيغواين
�إىل ريال مدريد ،قبل �أن يلعب كذلك لـ نابويل ،ميالن،
ت�شيل�سي وجوفنتو�س.

"اليوفي" مستعد لدفع بين  50و60
مليون أورو

مدرب �أتاالنتا ير�شح
"اليويف" للتتويج

زانيولو يتقدم الأولويات
حتى على ح�ساب تونايل!

�أكد جيانبيريو غا�سبرييني مدرب �أتاالنتا
قبل مواجهة جوفنتو�س �سهرة �أم�س �أن
"اليويف" هو املُر�شح الأقوى للتتويج بـ
"ال�سكوديتو" للمو�سم التا�سع على التوايل،
معتربا �أن نادي "ال�سيدة العجوز" له
�أف�ضلية كبرية جدا عن مالحقه الزيو،
فيما ا�ستبعد �أن يتمكن �أتاالنتا من املناف�سة
على اللقب ،و�أو�ضح غا�سبرييني �أن هدف
ناديه الرئي�سي يتمثل يف �ضمان ت�أ�شرية
�إىل رابطة �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل،
�أي باحتالل �أحد املراكز الأربعة الأوىل،
غري �أنه مل يخف رغبته يف املناف�سة على
و�صافة الرتتيب ،مبا �أن �أتاالنتا غري بعيد
جدا عن الو�صيف احلايل الزيو.

يبحث
جوفنتو�س عن
تعزيز �صفوفه
هذا ال�صيف،
مركزا �أكرث
�أبرز
على
جنوم الدوري
ا لإ يطا يل ،
بدل البحث
اخلارج،
يف
لي�ضع نيكولو
زانيولو كواحد
من �أولوياته،
ما
ح�سب
�أكدته �صحيفة
" كو ر يري ي
ديلو �سبورت"
ا ملو ثو قة ،
و �أ فا د ت
ال�صحيفة ب�أن
املديرالريا�ضي
فابيو باراتي�شي
با�شر بالفعل
مفا و �ضا ته
وكيل
مع
�أعمال الدويل
ا لإ يطا يل
البالغ  21عاما
وكذلك غييدو
فيينغا املدير التنفيذي لـ روما ،م�ؤكدا بذلك جدية "اليويف" يف
التعاقد مع زانيولو ،وح�سب امل�صدر ذاته ،ف�إن �إدارة "ال�سيدة
العجوز" ،على ا�ستعداد تام لدفع قيمة بني  50و 60مليون �أورو
لإكمال ال�صفقة ،على اعتبار �أن روما قد يُجرب على بيع �أبرز
جنومه وبينهم زانيولو ،يف ظل حاجته املا�سة للأموال.

كونتي ي�ستعد لطلب � 5إىل 6
�صفقات كبرية هذا ال�صيف

من بني الأ�سماء املوجودة يف خمططات �إدارة الإنتري ،جند الأرجنتيني دييغو �سيميوين،
رغم ارتباط هذا الأخري بنادي �أتلتيكو مدريد حتى  30جوان  ،2022لكن الإدارة ال�صينية
تعتقد ب�أن هذا اال�سم جتتمع فيه كل ال�صفات املطلوبة لقيادة الإنتري نحو العودة للألقاب يف
قادم ال�سنوات ،وعلى ر�أ�س هذه ال�صفات ،حب النادي ،على اعتبار �أنه العب �سابق يف �صفوف
�ضخم
"النرياتزوري" بني  1996و ،1999ولو �أن الإنتري جمرب على توفري راتب
لـ �سيميوين ،يف حال قرر ا�ستقدام "�إل ت�شولو" ،علما �أن �إدارة النادي
مل تتقبل اخلالفات الأخرية التي ح�صلت بني كونتي ومديرها
الريا�ضي ماروتا ،ما جعلها تبد�أ التفكري يف �إيجاد بديل للمدرب.

�أليغري قد يزيح كونتي مثلما فعل مع
"اليويف" قبل � 6سنوات!

يُوجد ا�سم �آخر على طاولة الإنتري ،ويتعلق الأمر بـ ما�سيميليانو
�أليغري ،املتواجد دون فريق منذ مغادرته جوفنتو�س ال�صيف
املا�ضي ،ويرتبط ا�سم هذا املدرب بالفريق ،بحكم العالقة
الوطيدة بينه وبني املدير الريا�ضي جو�سيبي ماروتا ،وبالتايل
ف�إن �أليغري مُيثل تهديدا لـ كونتي الذي �سبق �أن عو�ضه يف "اليويف"
قبل � 6سنوات ،عن طريق ماروتا بالذات ،لكن الإنتري �سيرتيث
بالت�أكيد قبل اتخاذ �أي قرار و�سينتظر قبل ذلك نهاية
مو�سم الدوري الإيطايل وكذلك مغامرة الفريق
يف م�سابقة "�أوروبا ليغ" ،لأن الإدارة قد
ترتاجع وتجُ دد الثقة يف كونتي ،يف حال
�أثبت هذا الأخري قدرته على قيادة
الفريق نحو الأف�ضل.

"ريبوبليكا"�" :إقالة
كونتي م�ستحيلة لأ�سباب
مالية يف املقام الأول"

على خالف ال�صحف الأخرى ،ف�إن
�صحيفة "ريبوبليكا" فندت وجود
�أي نية لإدارة الإنتري وحتى
مالك النادي يف �إقالة كونتي
مع نهاية املو�سم ،ويعود ال�سبب
الرئي�سي �إىل اجلانب املادي
يف املقام الأول ،لأن الإدارة
جمربة حاليا على دفع 9
ماليني �أورو �سنويا
للمدرب املقال لوت�شيانو
�سباليتي وهي لي�ست
على ا�ستعداد للدخول يف
متاهات مالية �أخرى ،يف
حال �إقالتها كونتي ،وجاء يف
تقرير ال�صحيفة الإيطالية:
"يف الوقت احلايل ال يُفكر �أحد
يف مو�ضوع الإقالة ،التنازل عن كونتي
لي�س خيارا واقعيا� ،إنه موجود فقط يف �أوهام
اجلماهري التي كانت م�ضطربة ب�سبب النتائج
ال�سلبية الأخرية".

رغم �أن م�ستقبله مع الإنتري غري م�ؤكد،
�إال �أن املدرب �أنطونيو كونتي بد�أ بالفعل
التفكري يف املو�سم املقبل ،بعدما وقف عن
قرب على النقائ�ص الكثرية للفريق خالل
املباريات القليلة املا�ضية ،وت�أكد كونتي
ب�أن ت�شكيلة "النرياتزوري" احلالية
بحاجة �إىل � 5إىل  6تعاقدات من امل�ستوى
العايل للو�صول �إىل القمة يف املو�سم
املقبل ،يف وقت تخالف فيه الإدارة ر�أي
مدربها ،العتقادها ب�أنها وفرت لـ كونتي
كل املتطلبات من خالل تعاقدها مع
جنوم يف �صورة لوكاكو ،باريال ،غودين
وكذلك �إيريك�سن ،وحتى مع ورود �أ�سماء
مر�شحة� ،إال �أن الإدارة تتجه بن�سبة
كبرية جدا لتجديد الثقة يف كونتي،
مانحة له فر�صة ثانية ،لكنها لن ت�صرب
عليه طويال يف املو�سم املقبل وقد تتخذ
قرار الإقالة حتى يف وقت مبكر� ،إن مل
ت�سر الأمور جيدا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إ�سبوزيتو يوقع
عقده اجلديد
يوم الإثنني

تعاقد النجم ال�صاعد
�سيبا�ستيانو �إ�سبوزيتو
مع وكيل �أعمال جديد
خالل ال�ساعات القليلة
ليكون
املا�ضية،
�صاحب  18عاما قريبا
جدا الآن من توقيع
عقد جديد كذلك
مع الإنتري ،واتفق
الالعب بالفعل مع
الإدارة قبل
عدة �أ�سابيع،
على متديد
عقده احلايل
ينتهي
الذي
يف  30جوان
 ،2022لكنه كان
يف انتظار فك
االرتباط مع وكيل
�أعماله ال�سابق ،حتى
يُوقع عقده اجلديد الذي �سيمتد
حتى  ،2025و�أكدت م�صادر من
بيت "النرياتزوري" ،ب�أن تر�سيم
العقد اجلديد قد يتم بعد غد
الإثنني.

كولو�سيف�سكي "خط �أحمر" و�إدراجه يف
ال�صفقة مرفو�ض

�أو�ضحت "كوريريي ديلو �سبورت" �أن �إدارة "اليويف" ت�ضع زانيولو
على ر�أ�س �أولوياتها ،حتى على ح�ساب النجم ال�صاعد الآخر
�ساندرو تونايل ،وبالتايل قد ترتك الطريق �شاغرا بالن�سبة لـ
الإنتري من �أجل الظفر بخدمات جنم بري�شيا ،ورغم االهتمام
الكبري بنجم روما� ،إال �أن جوفنتو�س يرف�ض يف نف�س الوقت فكرة
التفريط يف خدمات ديان كولو�سيف�سكي الذي يُريد روما �إدخاله
�ضمن ال�صفقة ،حيث تعود ملكية النجم ال�سويدي الواعد �إىل
"اليويف" الذي دفع  35مليون �أورو يف ال�شتاء الفارط ل�ضمه من
�أتاالنتا ،قبل �أن ي�سمح له مبوا�صلة مغامرته على �شكل �إعارة مع
بارما ،حيث ت�ضع �إدارة "ال�سيدة العجوز" خطا �أحمر ب�ش�أن جنمها
الواعد البالغ  20عاما فقط.
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اجلولة  32من الدوري الإيطايل

قمة مثرية للتناف�س على ت�أ�شرية �أوروبية
يحت�ضن ملعب "�سان باولو" يف مدينة نابويل
�سهرة اليوم ،قمة تك�سري العظام بني �أكرث
فريقني �إقناعا يف الكالت�شيو خالل الفرتة
الأخرية ،عندما يلتقي "البارتينوبي" �ضيفه
ميالن ،حل�ساب املرحلة  32من امل�سابقة ،من
�أجل البحث عن ت�أكيد م�ستوياتهما الأخرية،
خا�صة �أنهما يتواجدان يف املركزين ال�ساد�س
وال�سابع على التوايل ،ليكون رهانهما هو
ح�سم ت�أ�شرية الدوري الأوروبي ،ويدور
احلديث الرئي�سي قبل املوقعة حول قدرة
ميالن على موا�صلة �صحوته �أمام الكبار،
خا�صة �أنه قهر كال من الزيو وجوفنتو�س
خالل �آخر جولتني ،فيما يت�صدر احلديث
عن دوري الأبطال بالن�سبة لـ نابويل بعد
حتديد تاريخ مواجهة بر�شلونة يف �إياب
ثمن النهائي ،لكن �أ�شبال غاتوزو مينحون
الأولوية لت�سيري املرحلة احلالية خطوة
بخطوة و�صوال �إىل موقعة "كامب نو".

غاتوزو ي�ستعيد الغائبني ويجهز قوته ال�ضاربة �أمام ميالن

ي�ستفيد جينارو غاتوزو
م�ساء اليوم من عودة
اخليارات البارزة �ضمن
ت�شكيلته ،ليكون نابويل
م�ستعدا متاما للقمة
املنتظرة بعد �أن خا�ض
مواجهة جنوه الأخرية
وهو ي�شكو من غيابات
وازنة يف الفريق ،ب�سبب
الإرهاق بالدرجة الأوىل،
ون�شرت �صحيفة "غازيتا
ديلو �سبورت" يف توقعاتها
حول املباراة ،عزم غاتوزو
تغيري � 6أ�سماء �ضمن
ت�شكيلته مقارنة مبواجهة
جنوه ،يتعلق الأمر بـ
�أو�سبينا ،دي لورنزو،
كوليبايل ،دام ،زيلين�سكي وكايخون ،يف حني رجحت ا�ضطراره لإراحة ماريو روي
على م�ستوى مركز املدافع الأي�سر وتعوي�ضه بـ �سيد هي�ساي ،يف وقت يبقى فيه فوزي
غالم بعيدا عن اخليارات املطروحة.

بيويل ي�ستعيد كالهانوغلو ويراهن
على من �أطاحوا بـ جوفنتو�س

�أما بالن�سبة لـ ميالن ،في�ستفيد املدرب �ستيفانو بيويل من فرتة الراحة الكافية
بعد �آخر خرجاته القوية ،عندما فاز �أمام جوفنتو�س بـ ( ،)2-4حيث كانت الأيام
اخلم�سة كافية لتح�ضري نف�س الت�شكيلة التي ت�ألقت ب�شدة �أمام املت�صدر ،لكنه
�سيلج�أ غالبا �إىل تغيري واحد من خالل الدفع بـ الرتكي هاكان كالهانوغلو الذي
تعافى من �إ�صابته ،بدال من الربازيلي باكيتا ،ويتجه بيويل �إىل املحافظة على الر�سم
الهجومي ،عرب الدفع بـ ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش ،مدعوما بهداف الفريق
ريبيت�ش ،لتكون �أهدافه وا�ضحة يف �سان باولو� ،أال وهي حتقيق االنت�صار الثالث
بعدما �أطاح �سابقا بـ الزيو ثم جوفنتو�س على التوايل.

أكد طلبهم النصيحة من "الريدز"

مدير الإيرادات يف ميالن" :ن�سعى لتكرار
جتربة ليفربول"

"ميالن ميثل عالمة جتارية عاملية ومكانته
احلقيقية يف القمة"

جاءت ت�صريحات �ستيلي�سفيغ مبنا�سبة توقيع ليفربول عقدا مع
م�ؤ�س�سة ترفيهية �أمريكية ،بغر�ض الت�سويق ل�شعار النادي ،وهنا
�أو�ضح امل�س�ؤول عن الإيرادات عزم مالك "الرو�سونريي" ال�صعود به
�إىل القمة من �أجل ك�سب �أرباح كبرية ،حيث قال" :نحن نتحدث
عن ميالن املتوج يف �سبع منا�سبات بلقب دوري الأبطال ،مكانتنا
الطبيعية يف القمة ،نعتقد �أن نادي ليفربول مثال بارز من
�أجل ال�سري على خطواته ،لديهم فريق ممتع ومدرب رائع،
يفوزون بالألقاب بطريقة لعب مذهلة ،لقد �أخذ منهم
الأمر بع�ض الوقت لكنهم و�صلوا �إىل مبتغاهم ،الآن نعمل
على ا�ستغالل عالمة ميالن التجارية واملعروفة عامليا،
لقد فكرنا يف �سبل جديدة لتحقيق �أرباح �أكرب بناء على
ا�ستغالل �سمعة الفريق التي تخطت كل احلدود".

بيويل" :ال داعي للتفكري فيما �ضاع منا
و�سننهي املو�سم بقوة"
�شدد �ستيفانو بيويل على �أن ميالن �سيعمل خالل
الفرتة املقبلة على حماولة �إنهاء املو�سم ب�أف�ضل
طريقة ممكنة ،دون النظر �إىل اخللف ،يف رده على
جنمه ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش الذي قال
�إنه لو كان بيويل حا�ضرا منذ بداية املو�سم لظفر
"الرو�سونريي" بـ ال�سكوديتو ،و�صرح بيويل خالل
الندوة ال�صحفية التي ن�شطها �أم�س للحديث عن
مواجهة نابويل" :ينتظرنا لقاء قوي �أمام فريق �أظهر
كثريا من اخل�صائ�ص يف الفرتة الأخرية ،مدربهم
غاتوزو يقوم بعمل جبار ،يف ميالن ال �أحد ينظر
�إىل الوراء ،ال داعي لذاك ،ما يهمنا �إنهاء املو�سم يف
�أف�ضل مكان يف جدول الرتتيب وهذا ما �أنا متيقن منه ،ال يجب �أن نتح�سر على ما �ضاع ،بد�أت العمل
�شهر �أكتوبر املا�ضي و�أخذت بع�ض الوقت حتى ظهرت مل�ساتي ،لذا ال يجب �أن نتح�سر".

"ميالن مل يقرر بعد ب�ش�أن بقائي �أو رحيلي"

التشكيلتان المحتملتان:

نابويل� :أو�سبينا ،دي لورينزو ،ماك�سيموفيت�ش ،كوليبايل،
هي�ساي ،فابيان ،دام ،زيلين�سكي ،كايخون ،مرتين�س،
�إن�سينيي.
ميالن :دوناروما ،كونتي ،كيري ،رومانيويل ،هرنانديز،
كي�سيي ،بن نا�صر� ،ساليمايكرز ،كالهانوغلو ،ريبيت�ش،
�إبراهيموفيت�ش.

حول م�ستقبله والأنباء �شبه الأكيدة التي تتحدث عن رحيله وتعوي�ضه بـ الأملاين راجننيك ،قال
بيويل" :ال �أعرف �صراحة �إذا كان ميالن قرر بقائي �أو رحيلي ،لكن ذلك لي�س ما ي�شغلني ،ما يقلقني
حاليا هو �ضرورة البقاء يف �سل�سلة النتائج الإيجابية وبلوغ الهدف املن�شود يف نهاية املو�سم بالت�أهل
ملناف�سة �أوروبية ،بيني وبني الالعبني الأمور ت�سري على خري ما يرام ،كلنا متحفزون ومنتلك كثريا
من ال�شغف ،بالن�سبة لـ �إبراهيموفيت�ش فقد حالت بع�ض الظروف دون م�شاركته معنا لأطول فرتة
(يتحدث عن الإ�صابة واجلاهزية البدنية) ،الآن هو حا�ضر معنا وم�ؤثر جدا".

كوليبايل" :نابويل قادر على الإطاحة بـ بر�شلونة يف كامب نو"

�أجرت �صحيفة "ال غازيتا ديلو �سبورت" حوارا
مطوال مع ال�سنغايل خاليدو كوليبايل ،جنم اخلط
اخللفي يف نابويل ،تطرق فيه مللفات عديدة
تتعلق مب�ستقبل املدافع املحوري القوي ،ف�ضال عن
الرهانات التي يرفعها "البارتينوبي" نهاية املو�سم
اجلاري ،ال�سيما مواجهة بر�شلونة يف �إياب ثمن
نهائي دوري الأبطال ،وقال جنم "�أ�سود التريانغا"
يف تعليقه حول املواجهة املنتظرة �شهر �أوت املقبل:
"ال �أبالغ �إذا قلت �إننا �سنتنقل �إىل ملعب كامب نو
من �أجل الفوز ،نعلم قيمة املناف�س ،لكننا منتلك
العبني ميكنهم الوقوف �أمامه ،نحن حمفزون،
فكرة العودة بالت�أهل من بر�شلونة ت�شعرنا
بالإلهام ،لن نذهب �إىل هناك من �أجل النزهة،
�أ�شعر �أننا قادرون على حتقيق �أمر ما هناك".

أنقص مجددا من قيمة المدرب القادم
لـ "الروسونيري"

�إبراهيموفيت�ش يقارن بيويل
بـ �أليغري وي�ستفز م�س�ؤويل ميالن

�صنع ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش احلدث الأكرب خالل
الفرتة الأخرية ،عقب ت�صريحاته العديدة وامل�ستفزة
للآخرين ،فبعد خرجته عقب االنت�صار �أمام جوفنتو�س،
والتي �أ�شار خاللها �إىل �أن عدم تواجده �ضمن �صفوف
ميالن منذ انطالق املو�سم ت�سبب يف انتكا�سة الفريق ،قبل
ت�صريحاته عرب جملة "�سبورت ويك" والتي ا�ست�صغر من
خاللها املخططات التي �سطرتها الإدارة ،ال�سيما التعاقد مع
املدرب الأملاين رالف راجننيك� ،أطلق "�إبرا" عباراة �أخرى،
�أكدت مرة �أخرى �أن التعامل �سيكون م�ستحيال بينه وبني
الإدارة الفنية اجلديدة لـ "الرو�سونريي" ،ال�سيما �أنه �أ�شاد
بالعمل الذي يقوم به املدرب احلايل �ستيفانو بيويل ،وهو ما
ميثل ا�ستفزازا �صريحا لـ راجننيك.

"لو امتلك بيويل تعدادا قويا منذ بداية
املو�سم حلقق اللقب ب�سهولة"

جاءت �أحدث خرجات �إبرا عرب قناة "راي" الإيطالية� ،ضمن
حدث ترويجي �شارك فيه ،حيث �سئل عن عالقته بـ بيويل
وكذا ر�أيه يف الأخري ،ف�أجاب" :بيويل رجل رائع ،لي�س من
ال�سهل العمل يف مثل هذه الو�ضعية التي مير بها ميالن،
لكن الفريق يقف حاليا خلفه وبف�ضله ت�سري الأمور ب�شكل
جيد ،هو م�شابه جدا لـ ما�سيميليانو �أليغري ،لو كان لديه
نف�س التعداد الذي امتلكه �أليغري �سابقا ،لكنا قد توجنا بـ
ال�سكوديتو بن�سبة  200باملائة وب�سهولة �أي�ضا".

"راجننيك يعرفني وال �أعرفه وميالن مل
يت�صل بوكيلي للتمديد"
�إىل

ك�شف كا�سرب �ستيلي�سفيغ مدير الإيرادات يف نادي ميالن ات�صاله مب�س�ؤولني بارزين
يف نادي ليفربول الإجنليزي ،ق�صد االطالع على جتربتهم الناجحة جدا خالل
ال�سنوات الأخرية ،والتي متكن بف�ضلها "الريدز" من ك�سر لعنة الإخفاقات والعودة �إىل
مكانته الطبيعية كواحد من �أقوى و�أجنح الأندية على امل�ستوى العاملي ،ال�سيما �أن
"الرو�سونريي" مير حاليا بنف�س الو�ضع الذي كان عليه نظريه الإجنليزي قبل
تعاقد الأخري مع املدرب يورغن كلوب ،و�صرح �ستيلي�سفيغ لوكالة "�أ�سو�شيتد
بري�س"" :حتدثنا بالفعل مع م�س�ؤويل نادي ليفربول لأنهم مروا بظروف
م�شابهة ملا منر به حاليا ،قبل �أربع �أو خم�س �سنوات مل يكن �أحد ي�ضع ذلك
الفريق يف احل�سبان� ،أما اليوم فانظروا �أين و�صلوا".

ردا على تحسر إبراهيموفيتش

جانب حديثه عن بيويل ،رد "�إبرا"
حول �س�ؤال جديد يتعلق بـ
الأملاين رالف راجننيك الذي
بات و�صوله �إىل العار�ضة
الفنية لـ "الرو�سونريي"
و�شيكا ،وقال" :ال �أعرف
راجننيك ب�صراحة ،مع
كل احرتاماتي له ،لكنه
بالت�أكيد يعرف من �أكون"،
وتابع يف حديثه حول م�ستقبله
وفكرة ا�سمراره مع ميالن من
عدمها" :ال �أدري ما الذي
يخبئه امل�ستقبل ،لن
�أقدم وعودا بالبقاء
كما �أنني ال �أرغب
يف �أن �أكون رمزا
وفقط يف النادي،
الأكيد حتى الآن
�أن ميالن مل
يت�صل بوكيلي
مينو رايوال،
لذا دعونا
ننتظر حتى
نهاية

"لن �أعرت�ض �إذا طلب مني دي
لورنتي�س التمديد حتى االعتزال"

�أكد كوليبايل �أن النيجريي فيكتور �أو�سيمني مهاجم ليل الفرن�سي واملطلوب ب�شدة يف نابويل ،ات�صل به
ق�صد �س�ؤاله عن الفريق و�أجواء املدينة ،كما تطرق �أي�ضا �إىل ال�شائعات املتداولة يوميا حول اهتمام
�أندية كبرية ب�ضمه ،و�أن قيمة حتويله تتجاوز  100مليون �أورو ،فقال" :ما يهمني هو نابويل وفقط،
�أ�شغل تفكريي مبا يحدث يف املباريات رغم �أن ما يقال عني هنا وهناك ي�شعرين ب�أهميتي� ،أنا وعائلتي
ن�شعر بكثري من االرتياح يف نابويل ،م�ستعد للبقاء ،لو يطلب مني الرئي�س دي لورنتي�س التمديد
حتى االعتزال فلن �أرف�ض".

زيلين�سكي" :هدفنا
�إنهاء املو�سم بقوة
والإطاحة بـ البار�صا"

ك�شف البولوين بيوتر زيلين�سكي متو�سط ميدان
نابويل �شغفه بقوة فريقه منذ ا�ستئناف املباريات
يف �إيطاليا ،خا�صة بعد الظفر بالك�أ�س على ح�ساب
جوفنتو�س ،ليكون الهدف امل�سطر ح�سبه هو �إنهاء
املو�سم بقوة على م�ستوى الكالت�شيو ثم التفكري
يف دوري الأبطال ومواجهة بر�شلونة ،و�صرح
زيلين�سكي" :حاليا ن�ستهدف �إنهاء املو�سم بقوة،
وبالبداية من ميالن على �أر�ضنا ،نثق يف �أنف�سنا
قبل مواجهة البار�صا ،هو لقاء �صعب ،لكننا
قادرون على الت�أهل �أمامهم".

اجلولة  32من الدوري الإيطايل

""الن�سور" تنهار جمددا
توجه لـ �إنزاغي
واالتهامات ّ

تعر�ض الزيو روما �إىل
هزميته الثالثة على
التوايل ،موا�صال �سل�سلة
تعرثاته التي �صدمت
جماهريه ،حيث جاء
الدور على �سا�سولو
ب�أ�شبال
للإطاحة
�سيموين �إنزاغي ،داخل
الأوملبيكو،
معقلهم
حل�ساب املرحلة  32من
الدوري الإيطايل ،وكان
الزيو ال�سباق الفتتاح
التهديف يف (د)33
عرب الإ�سباين لوي�س
�ألبريتو ،حيث فر�ض رفقاء الهداف �إميوبيلي �سيطرتهم ومنطقهم ،غري �أن الأمور انقلبت بداية من
(د )52عرب را�سبادوين الذي عدل الكفة ،قبل �أن يوقع املهاجم البديل كابوتو هدف االنت�صار يف (د90
 )1 +خالفا ملجريات اللعب ،ما �شكل �صدمة بالن�سبة لـ �سيميوين و�أ�شباله.

�إنزاغي" :مل نتمكن من جماراة الربجمة املكثفة"

املو�سم".

تعر�ض �إنزاغي لهجوم حاد بعد املباراة ،خا�صة �أن �أ�شباله انهاروا مرة �أخرى يف ال�شوط الثاين ،الأمر
الذي يجعله املتهم الرئي�سي يف عيون النقاد والأن�صار ،وقد �صرح مدرب البيانكو�سيلي�ستي بعد
الهزمية اجلديدة والتي جتعل من�صب الو�صافة مهددا ب�شدة" :فريقي ال يعمل جيدا على امل�ستوى
النف�سي ،كما �أن كثريا من الالعبني مل يت�أقلموا مع الربجمة املكثفة للمباريات ،علينا �أال ن�ست�سلم
ونبحث عن ال�صحوة �سريعا ،مباراة �أودينيزي املوالية تكت�سي �أهمية كبرية �إن مل تكن م�صريية
بالن�سبة لروح الفريق".
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"البياسجي" المرشح األبرز لضمه

ليوناردو يعيد ربط االت�صاالت
مع نابويل ب�ش�أن كوليبايل
جدد نادي باري�س �سان جرمان اهتمامه بخدمات املدافع خاليدو
كوليبايل يف ال�ساعات الأخرية �سعيا حل�سم �صفقته هذه املرة،
و�ضمان تعوي�ض تياغو �سيلفا الذي �سيغادر الفريق مبا�شرة
بعد نهاية ما تبقى من عمر املو�سم �أف�ضل تعوي�ض ،وح�سب
تقارير �إعالمية فرن�سية ،ف�إن �إدارة النادي الباري�سي ممثلة
يف مديرها الريا�ضي ليوناردو �أعادت االت�صال ب�إدارة نادي
نابويل من �أجل التطرق من جديد مل�س�ألة �شراء الالعب
خالل الفرتة املقبلة من االنتقاالت وحماولة الظفر مبوافقة
الرئي�س �أوريليو دي لورنتي�س ال�ساعي لبيع النجم ال�سنغايل
ب�أكرب قيمة مالية ممكنة� ،أو الإبقاء عليه �ضمن �صفوف
فريقه الذي يربطه عقد معه �إىل غاية جوان .2023

 70مليون �أورو �أق�صى قيمة �سيعر�ضها
بدفعها على ق�سطني �أو �أكرث

رغم �أن الرجل الأول يف نادي نابويل �سبق له الت�أكيد
يف العديد من املنا�سبات �أنه لن ي�سرح كوليبايل بقيمة
�أقل من  100مليون �أورو ،وهو ما �أكده حتى بعد
انخفا�ض قيم معظم الالعبني عقب جائحة كورونا،
�إال �أن ليوناردو مقتنع بقدرته على جلب الالعب �إىل
�صفوف باري�س �سان جرمان بقيمة ال تتجاوز  70مليون
�أورو ،حيث �أكدت تقارير �إعالمية فرن�سية �أن املدير
الريا�ضي لـ البيا�سجي �سيقدم عر�ضا ر�سميا لإدارة
نابويل بهذه القيمة ب�شرط دفعها على مرتني �أو �أكرث،
�إذ �أن البيا�سجي بات ملزما بتحديد �سقف نفقاته خالل
ال�سوق املقبلة نتيجة الأزمة من جهة و�أي�ضا قانون
اللعب املايل النظيف من جهة �أخرى ،حيث �أن �إدارة
نا�صر اخلليفي مل ت�ضع �أمام مديرها الريا�ضي حت�سبا
لهذا ال�صيف �سوى  90مليون �أورو.

الالعب متحم�س خلو�ض جتربة مع
"البيا�سجي"

�إذا كانت مهمة �إقناع �أوريليو دي لورنتي�س يف
غاية ال�صعوبة ،ف�إن الأمور تبدو �أ�سهل بكثري
مع الالعب الذي �سبق له حتى منح موافقته
املبدئية للعب يف �صفوف باري�س �سان جرمان
بعد اطالعه على العر�ض املايل املقدم
له ،ورغم �أن الدويل ال�سنغايل لطاملا
ا�ستهدف اللعب يف الدوري الإجنليزي
�إال �أن الراتب ال�سنوي ال�ضخم املعرو�ض
عليه من طرف النادي الباري�سي والذي
ي�ساوي �أكرث ما يتلقاه حاليا يف نابويل
بثالث مرات ،جعله ال ي�ستبعد فكرة
العودة �إىل الدوري الفرن�سي من بوابة
النادي الباري�سي ،وبالتايل ف�إن ما يف�صل
بني كوليبايل وباري�س �سان جرمان هو اتفاق
نهائي مع الرجل الأول يف البارتينوبي حول قيمة ال�صفقة.

توخيل ينتقد �إقامة مباريات رابطة الأبطال دون جماهري

انتقد توما�س توخيل �إقامة ما تبقى من مباريات الن�سخة احلالية من مناف�سة رابطة �أبطال �أوروبا من
دون ح�ضور اجلماهري ،حيث عرب عن ا�ستيائه من قرار االحتاد الأوروبي بعدم ال�سماح ولو لعدد معني
من اجلماهري من دخول امللعب ملتابعة اللقاءات ،خا�صة �أن اجلمهور لطاملا كان على حد قوله مبثابة �أحد
�أ�سباب جناحها ،حيث قال" :من الغريب حقا �إقامة مباريات رابطة �أبطال �أوروبا �أمام مدرجات فارغة،
فهذه املناف�سة �أقيمت �أ�صال من �أجل اجلماهري التي تع�شقها ودائما ما تتطلع مل�شاهدة مبارياتها ،لكن
للأ�سف يف الوقت الراهن ال منلك �أي خيارات و�سيكون علينا
الت�أقلم مع هذا الو�ضع اجلديد واتباع التعليمات التي تقدم لنا
من طرف امل�س�ؤولني".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بوجالل ي�ؤكد تعر�ض �أجرودي لالبتزاز
ب�سبب تقدمه ل�شراء مر�سيليا

فجر مراد بوجالل رجل
الأعمال الفرن�سي وممثل
جمموعة رجال الأعمال
ال�ساعني ل�شراء �أ�سهم
نادي مر�سيليا ،مفاج�أة من
العيار الثقيل حني �أكد
عرب ت�صريحات �أدىل بها
لقناة " "RMCالفرن�سية،
�أن حممد عيا�شي �أجرودي
امللياردير الفرانكو ـ تون�سي
الذي يرت�أ�س جمموعة
امل�ستثمرين الذين عربوا
عن نيتهم يف �شراء نادي
اجلنوب الفرن�سي قد
تعر�ض لعملية ابتزاز من
طرف �أحد ال�صحفيني من
دون حتديد هويته ،م�شريا
�إىل �أنه طلب منه احل�صول
على قيمة مالية معتربة
مقابل عدم الكتابة �ضده
وعدم العمل على تك�سري م�شروع �شرائه نادي مر�سيليا ،علما �أن �أحد ال�صحفيني الفرن�سيني امل�ستقلني
واملعروفني يف فرن�سا �سبق له الت�أكيد عرب مواقع التوا�صل االجتماعي �أن كل ما جاء على ل�سان
بوجالل وحممد العيا�شي بخ�صو�ص ا�ستثمار  700مليون �أورو يف "لوام" جمرد وعود كاذبة.

فليك" :حتقيق
رابطة الأبطال
مير عرب الإطاحة
بالكبار"

"الو�ضع �أ�صبح خطريا وقمنا بتقدمي �شكوى لدى م�صالح ال�شرطة"

كما حذر بوجالل خالل ت�صريحاته للقناة الفرن�سية من خطورة الو�ضع ب�سبب �شروع املعار�ضني
لعملية �شراء مر�سيليا من طرف رجال �أعمال عرب يف ا�ستعمال جميع الأ�ساليب املمكنة من �أجل
حتطيم امل�شروع قبل انطالقه ،حيث قال" :الأمور و�صلت �إىل حد ال يطاق� ،أحد ال�صحفيني قام
بابتزاز حممد العيا�شي �أجرودي وطالبه بدفع ما قيمته � 60ألف �أورو حتى يتوقف عن الكتابة �ضده
و�ضد م�شروعه الذي ينوي جت�سيده على �أر�ض الواقع مع مر�سيليا ،كما �أن التهديد بلغ حتى �أفراد
عائلته وهو ما دفعنا لتقدمي �شكوى لدى م�صالح الأمن من �أجل و�ضع حد ملا يحدث".

جماهري �سانت �إيتيان تقاطع نهائي ك�أ�س فرن�سا

قرر �أن�صار نادي �سانت �إيتيان مقاطعة نهائي ك�أ�س
فرن�سا الذي �سي�ضع فريقهم يف مواجهة باري�س
�سان جرمان يوم  24جويلية اجلاري مبلعب
"فرن�سا" ،بالنظر للكمية القليلة جدا من التذاكر
التي و�ضعت حتت ت�صرفهم والتي ال تتجاوز ،1500
وهو نف�س عدد التذاكر املو�ضوعة حتت ت�صرف
�أن�صار البيا�سجي وذلك تطبيقا للقوانني اجلديدة
التي متنع ح�ضور �أزيد من  5000منا�صر للتجمعات
الريا�ضية ،وبعد لقاء جميع روابط امل�شجعني
اخلم�س للنادي مع �إدارة الفريق تقرر عدم تنقل
اجلماهري �إىل امللعب وترك اجلهة املخ�ص�صة لهم
فارغة يوم النهائي ،وذلك كاحتجاج منهم على
عدم وجود ما يكفي من تذاكر حل�ضور مباراة
كبرية بقيمة نهائي ك�أ�س فرن�سا.

علق هان�سي فليك مدرب نادي بايرن
ميونيخ على نتيجة قرعة الدورين
ربع ون�صف النهائي من رابطة �أبطال
�أوروبا ،م�شريا �إىل �أنه مل يكن ينتظر
�إطالقا مباريات �سهلة كما �شدد على �أنه
من غري الالئق التحدث عن الدور ربع
النهائي قبل ح�سم الت�أهل على �أر�ض
الواقع �أمام ت�شيل�سي� ،إذ �صرح قائال:
"�سيكون علينا �أوال جتاوز عقبة ت�شيل�سي
لأننا على �أر�ض الواقع مل نت�أهل بعد
�أمام مناف�س كبري ال ميكننا التقليل من
قيمته� ،أما فيما يخ�ص نتائج القرعة
فمن امل�ؤكد �أنه يف هذه الأدوار ال توجد
مباريات �سهلة �إطالقا ،والفوز باللقب
مير عرب جتاوز �أندية مر�شحة على
غرار جوفنتو�س ،مان�ش�سرت �سيتي ،ريال
مدريد وبر�شلونة".

كلود بويال 5000" :منا�صر؟ من
الأف�ضل �أال ي�أتي �أحد"

يف تعليقه على قرار �أن�صار �سانت �إيتيان مبقاطعة
املباراة النهائية� ،أكد كلود بويال �أنه يتفهم موقفهم
مبا �أنه هو �شخ�صيا ال يوافق على فكرة ح�ضور �أقل من  5000منا�صر ملباريات كرة القدم ،م�شريا �إىل
�أنه يف هذه احلالة �سيكون من الأف�ضل لعب املباريات دون جمهور �أ�صال ،حيث قال" :قرار ح�ضور
�أقل من � 5000شخ�ص باحت�ساب �أفراد الفريقني ،عمال امللعب ورجال الإعالم ال يبدو منطقيا ويبدو
يل �أنه من الأف�ضل عدم ح�ضور �أي كان �أ�صال لأنه ال يوجد �أ�صال فرق بني ح�ضور � 5000شخ�ص منهم
من هم �أفراد الفريقني وعمال و�صحفيني ،وبني �إجراء اللقاء دون ح�ضور اجلمهور".

راي" :ناميار �أ�صبح �أ�سطورة
يف باري�س �سان جرمان"

طم�أن راي النجم الربازيلي ال�سابق لنادي باري�س �سان جرمان،
جماهري النادي الباري�سي بخ�صو�ص م�ستقبل مواطنه ناميار مع
النادي ،م�شريا �إىل �أنه مقتنع ببقائه ب�ألوانه ملدة لي�ست ق�صرية
وذلك رغبة منه يف الفوز ب�أكرب عدد ممكن من الألقاب معه
وخا�صة رابطة �أبطال �أوروبا ،ففي ت�صريحات �أدىل بها لقناة
"غلوبو �إ�سبورت" الربازيلية ،ك�شف راي قائال" :ناميار بات
�أ�سطورة يف باري�س �سان جرمان� ،إنه حمبوب اجلماهري واجلميع
يع�شقه يف باري�س� ،أظن �أنه اتخذ خطوة منا�سبة بانتقاله �إىل
البيا�سجي� ،أين يفوز بالألقاب ب�شكل منتظم كما �أنه يهدف
للفوز بعدد �أكرب وحتى برابطة �أبطال �أوروبا".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

""البيا�سجي" يدخل �سباق
�ضم غندوزي

ذكرت تقارير �إعالمية فرن�سية �أن �إدارة نادي باري�س �سان
جرمان دخلت �سباق التعاقد مع ماتيو غندوزي متو�سط ميدان
�أر�سنال ،و�ستحاول التعاقد معه نزوال عند رغبة املدب توما�س
توخيل ال�ساعي لتقوية خط و�سط ميدانه حت�سبا للمو�سم
املقبل ،و�ستجد �إدارة البيا�سجي نف�سها على موعد مع مناف�سة
على خدمات الالعب من طرف قطبي كرة القدم الإ�سبانية:
ريال مدريد وبر�شلونة ال�ساعيني بدورهما ل�ضم الالعب
الفرن�سي ،علما �أن �أر�سنال الذي يبدو متم�سكا بخدمات الالعب
لن يوافق على ت�سريحه بقيمة �أقل من  55مليون �أورو ح�سب ما
�أ�شارت �إليه و�سائل الإعالم الإجنليزية يف وقت �سابق ،وهو ما
�سيخلق م�شكلة للمدير الريا�ضي ليوناردو الذي و�ضعت حتت
ت�صرفه ميزانية حمدودة مقارنة مبا كانت الإدارة متنحه من
�أموال يف كل مريكاتو.
Anep : 2016011232 / ELHEDDAF DU 12/07/2020

�أكد نادي بارما الإيطايل �إ�صابة �أحد العبيه بفريو�س كورنا
بعد ا�ستئناف مناف�سات الكالت�شيو ،ومل ي�شر بيان النادي
�إىل ا�سم الالعب الذي يبقى حتت احلجر ال�صحي ،مع
الت�أكيد على �أنها احلالة الوحيدة الن�شطة يف النادي
حتى الآن.
طالبت جماهري نادي بورتو ب�إ�شراك �إيكر كا�سيا�س لدقائق
معدودة فقط يف املباريات القادمة حتى يتح�صل على
ميدالية الفوز بالدوري الربتغايل ،علما �أن احلار�س الإ�سباين
�أعلن نهاية م�سريته الكروية بعد تعر�ضه مل�شاكل خطرية يف القلب.
�أعلن نادي باري�س �سان جرمان الفرن�سي متديد عقد مدافعه بري�سنيل كمبيمبي
ل�سنة �إ�ضافية لي�صبح مرتبطا مع الفريق �إىل غاية جوان .2024
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�آرثر مرتاح يف بر�شلونة

كوتينيو يحدد وجهته القادمة
بعد نهاية رابطة الأبطال

�سبق ملدرب بر�شلونة كيكي
�سيتيان الت�أكيد يف منا�سبة �سابقة
على �أن العبه �آرثر ميلو مرتاح يف
بر�شلونة وملتزم بالقيام بعمله خالل
التدريبات رغم �إم�ضائه على عقد
مع ناديه اجلديد جوفنتو�س الذي
�سين�ضم �إليه مبجرد نهاية م�سرية
البار�صا يف رابطة �أبطال �أوروبا� ،إال
�أن �صحيفة "�سبورت" الكتالونية،
�أكدت �أن الالعب ينتظر بفارغ ال�صرب
نهاية م�سريته مع البالوغرانا من �أجل
االنتقال �إىل تورينو ،و�أنه غري مرتاح
�إطالقا كما �أنه غري متحم�س ح�سبها
للعمل خالل احل�ص�ص التدريبية،
كما تفهمت ال�صحيفة ما يحدث مع
الالعب ،م�ؤكدة �أنه من ال�صعب جدا
على �أي العب يف مكانه �أن يوا�صل
العمل بنف�س االلتزام الذي كان عليه
قبل الإم�ضاء ل�صالح ال�سيدة العجوز.

�أمني م�شلوف

لوتارو يتقم�ص
دور �إدارة
البار�صا
ويدفع الإنتري
لال�ست�سالم
يعد لوتارو مارتينيز الهدف الرئي�سي بالن�سبة
لنادي بر�شلونة خالل �سوق االنتقاالت املقبلة
من �أجل تدعيم اخلط الأمامي وحت�ضريه
خلالفة لوي�س �سواريز املتقدم يف ال�سن،
فم�س�ؤولو البار�صا �أجمعوا يف �أكرث من منا�سبة
على �أن الدويل الأرجنتيني هو العن�صر
الأن�سب للعب �إىل جانب مواطنه مي�سي.
رغبة بر�شلونة يف التعاقد مع النجم
الأرجنتيني قابلتها مقاومة �شر�سة من نادي
الإنتري الذي �أبدى مت�سكا كبريا بالالعب،
و�أكد م�س�ؤولوه يف �أكرث من مرة �أن الطريقة
الوحيدة التي ميكن لالعب �أن يغادر بها هي
تفعيل �شرطه اجلزائي الذي تبلغ قيمته 111
مليون �أورو ،قيمة كبرية دفعت القائمني على
�ش�ؤون النادي الكتالوين للرتاجع يف ظل معاناة
فريقهم من �أزمة مالية حادة يف الوقت الراهن.
ف�شل بر�شلونة امل�ؤقت يف ح�سم ال�صفقة ،جعل
الالعب يتحرك �شخ�صيا من �أجل ت�سهيل
مهمة �إدارة بارتوميو من خالل فر�ضه �ضغطا
رهيبا على م�س�ؤويل النرياتزوري ،لت�سهيل
مهمة رحيله وحتقيق حلمه باللعب ب�ألوان
البالوغرانا و�إىل جانب مواطنه ليونيل مي�سي،
�إذ يرى �أن الفر�صة جد مواتية من �أجل اللعب
ل�صالح البار�صا ،خا�صة �أن الفريق �سيمر
مبرحلة انتقالية يف امل�ستقبل القريب �ست�شهد
رحيل بع�ض الركائز على غرار لوي�س �سواريز.
الأكيد �أنه �إذا متت �صفقة انتقال لوتارو
�إىل بر�شلونة ،ف�إن م�س�ؤويل النادي الكتالوين
�سيكون عليهم �شكر الالعب على م�ساهمته
الفعالة يف �إجناح العملية ،ف�إدارة الإنتري التي
لطاملا مت�سكت بالالعب باتت قاب قو�سني �أو
�أدنى من رفع الراية البي�ضاء وفتح باب الرحيل
�أمامه ،بعد �أن اقتنعت ب�أن الإبقاء عليه لن يعود
بالفائدة ال على الالعب وال على الفريق.
�ضغط لوتارو على �إدارة فريقه مل يجعلها
تقتنع فقط بفكرة رحيله ،بل �أدى بها حتى �إىل
مراجعة مطالبها املالية والتي قدرتها يف وقت
�سابق بـ  111مليون �أورو ،وهي قيمة ال�شرط
اجلزائي ،وا�ضطرت لتخفي�ضها �إىل  90مليون
�أورو نزوال عند رغبة الأرجنتيني.
بقدر ما يتحم�س بع�ض �أن�صار بر�شلونة لر�ؤية
لوتارو يتقم�ص �ألوان فريقهم ،بقدر ما يت�ساءل
البع�ض الآخر عن �سر �إ�صرار النادي على هذا
الالعب مقابل قيمة فلكية ،لكن ال�شيء امل�ؤكد
�أن ليونيل مي�سي مل يكن ليطلب التعاقد مع
مواطنه لو مل ير فيه اخلليفة الأن�سب ل�صديقه
و�شريكه احلايل يف الهجوم لوي�س �سواريز.

احتفلت ال�صحافة الإ�سبانية �أم�س
بالذكرى العا�شرة لتتويج منتخب
بالدها بك�أ�س العامل الوحيدة يف
خزائن "الروخا" التي �أقيمت �صيف
 2010يف جنوب �إفريقيا للمرة الأوىل
بالقارة ال�سمراء ،ون�شرت التقارير
الكثري من ال�صور غري �أن �أبرزها تلك
التي حملت �صورة �أندري�س �إنيي�ستا
�صاحب هدف الفوز يف �شباك املنتخب
الهولندي وطريقة احتفاله بهدفه.

قرر فيليب كوتينيو جنم نادي بايرن ميونيخ البت ب�شكل نهائي بخ�صو�ص م�ستقبله مبا�شرة عقب
نهاية مناف�سات دورة "البالي �أوف" التي �س ُتحدد هوية الفائز برابطة �أبطال �أوروبا ل�سنة 2020
و�ستقام يف العا�صمة الربتغالية ل�شبونة بني  12و 23من �شهر �أوت القادم ،وافق كوتينيو على متديد
فرتة �إعارته يف البافاري حتى �شهر �أوت القادم مقابل تخفي�ض راتبه ،بينما �سيكون م�ضطرا التخاذ
قراره النهائي يف الأ�سبوع الأخري من �شهر �أوت �سواء بالعودة مع بر�شلونة �أو اال�ستمرار يف البايرن
(احتمال �ضعيف جدا) �أو حتى املغادرة �إىل وجهة �أخرى ،ويتواجد كوتينيو حاليا يف مدينة نابويل،
�أين يق�ضى �إجازته قبل العودة �إىل ميونيخ يف  20من ال�شهر اجلاري بُغية مبا�شرة التدريبات.

بر�شلونة اخلا�سر الأكرب بعد تراجع قيمته �إىل  56مليون �أورو

يف كل الأحوال �سيكون بر�شلونة اخلا�سر الأكرب من �صفقة النجم الربازيلي بعدما دفع �أكرث من 145
مليون �أورو مقابل انتدابه من ليفربول �صيف  ،2018وتراجعت قيمة العب �إنتري ميالن وليفربول
ال�سابق �إىل  56مليون �أورو فقط ،ما يعني �أن خ�سائر البار�صا يف �صفقته �ستكون قيا�سية ،وف�شل النجم
الربازيلي يف ت�أكيد �أحقيته مبكانة �أ�سا�سية رفقة النادي "الكتالوين" وهو ما دفعه لطلب املغادرة
ال�صيف املا�ضي ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن بايرن ميونيخ ا�ستعار كوتينيو مقابل  8.5ماليني �أورو دون
ح�صوله على �أحقية �شراء عقده ب�شكل نهائي.

ت�شر احل�ساب الر�سمي لنادي
ت�شيل�سي على "تويرت" �صورا لأوىل
تدريبات النجم املغربي حكيم
زيا�ش مع ناديه اجلديد ،وعلق
عليها�" :أول تدريبات زيا�ش مع
البلوز" ،والتقى زيا�ش بـ الت�شيكي
بيرت ت�شيك املدير الريا�ضي للنادي
قبل مبا�شرته التدريبات.

بودول�سكي�" :ساين
يفتقد اخلربة وحاليا ال
ميكن ت�صنيفه مع الكبار"

مطالب كافاين
الكبرية �سبب ت�أخر
ان�ضمامه لناد جديد

ف�ضل �إيدين�سون كافاين مغادرة باري�س
�سان جرمان مبا�شرة بعد نهاية عقده
معه يف جوان املا�ضي من دون �أن يوافق
على التجديد ل�شهرين �إ�ضافيني من �أجل
لعب نهائيي ك�أ�س فرن�سا وك�أ�س الرابطة
الفرن�سية� ،إ�ضافة �إىل رابطة �أبطال
�أوروبا ،وعلى عك�س ما كان متوقعا ،ف�إن كافاين مل ينجح �إىل حد الآن يف �إيجاد فريق �أوروبي
كبري ين�ضم �إليه رغم �أن العديد من امل�صادر حتدثت عن اهتمام الكثري من الفرق بخدماته قبل
نهاية عقده مع البيا�سجي ،وح�سب �أحد املقربني من الالعب ،ف�إن �سبب ف�شل ان�ضمام الدويل
الأوروغوياين �إىل ناد جديد خالل الفرتة احلالية ،يعود ملطالبه املالية املبالغ فيها مبا �أنه
ي�شرتط  12مليون �أورو �سنويا وعقدا ميتد ل�سنتني ،وهو ما رف�ضته جميع الأندية التي كانت
مهتمة به يف مقدمتها نابويل و�أتلتيكو مدريد.

ن�شرت العديد من ال�صفحات اجلزائرية
عرب مواقع التو�صل االجتماعي وخا�صة
"فاي�سبوك" �صورة مميزة للنجم اجلزائري
�سعيد بن رحمة خالل مباراة فريقه
برينتفورد �أمام ديربي كاونتي ،واملثري لالنتباه
يف ال�صورة التي التقطها الكامريات تواجد
جنم الكرة الإجنليزية واين روين الذي يلعب
يف ديربي كاونتي ،علما �أن بن رحمة جنح
يف �صراعه مع العب اليونايتد ال�سابق بعدما
�أم�ضى �أم�س ثنائية كاملة منها هدف رائع.

طائرة �أ�سرع من ال�صوت حتت ت�صرف امل�سافرين قريبا

�شدد لوكا�س بودول�سكي الدويل الأملاين
ال�سابق على �أن لوروي �ساين امل�ستقدم
حديثا يف بايرن ميونيخ مل ي�صل بعد
�إىل امل�ستوى الكبري ليكون جنما فوق
العادة ،ويعتقد العب "البافاري"
ال�سابق �أن �أمام �ساين طريقا وعرا
الجتياز العديد من العقبات حتى
يُح�سن م�ستواه الفني على حد و�صفه،
الدويل الأملاين ال�سابق �أ�ضاف متحدثا
يف �سياق مت�صل" :البايرن دائما ما
يح�صل على �أف�ضل الالعبني و�ساين
العب رائع ،لكنه مل ي�صل بعد �إىل امل�ستوى الكبري ،هو يفتقر �إىل اخلربة� ،أعتقد �أنه
لي�صبح العبا رائعا �سيكون بحاجة �إىل عدة موا�سم �أخرى".

�أكدت �شركة "بوم �سوبر�سونيك" الأمريكية �أنها �ستك�شف عن طائرتها اجلديدة "�إك�سبي وان" �شهر �أكتوبر
املقبل والتي متتلك خ�صائ�ص ا�ستثنائية على غرار �سرعتها الكبرية التي ت�سبق �سرعة ال�صوت ،ح�سب
ما �أكده م�س�ؤولو ال�شركة التي يقع مقرها مبدينة "دنفر" الأمريكية ،حيث من املنتظر �أن ت�شرع ال�شركة
يف جتربة الطائرة بداية ال�سنة املقبلة من �أجل الت�أكد من �سالمتها قبل ال�شروع يف التح�ضري لإدخالها
ال�سوق ،علما �أن �سعة الطائرة ت�صل �إىل  75مقعدا ،و�ست�ستعمل يف البداية يف الرحالت الطويلة التي تقطع
املحيطات ،يف الوقت الذي بد�أت فيه بع�ض الدول ت�سجيل طلباتها للح�صول على عدد من هذه الطائرة على
غرار اليابان.

الدوري الإجنليزي
 16:30توتنهام – �أر�سنال
الدوري الإيطايل
 20:45نابويل – ميالن

العـــدد الأحد  12جويلية 2020
 4953ال�سنـــــــةالع�شـــــرون

22

تسليــــة

الظهـــــــــر
الع�صــــــــر
املغــــــــرب
الع�شـــــــاء
الفجـــــــــر

12 :54
16: 45
20 : 11
21 :49
03: 51

عندما مي�شي الك�سل يف الطريق
فالبد �أن يلحق به الفقر.

قال الإمام �أحمد بن حنبل رحمه اهلل� :إذا
�أحببت �أن يدوم اهلل لك على ما حتب فدم له
على ما يحب.

من هو امل�سكني..
كلنا ي�سمع كلمة امل�سكني ،وترتدد على م�سامعنا كثرياً،
هل تعرفون من هو امل�سكني؟ ومن هو مثلنا الأعلى يف
تعامله مع امل�ساكني؟ وكيف كان يعامل امل�ساكني؟.
امل�سكني هو لي�س املت�سول الذي يت�سول من
النا�س ،وترده العطية التي ي�أخذها
منهم� ،إمنا امل�سكني يف احلقيقة
هو املتعفف الذي ال ي�س�أل
النا�س �إحلافا ،قال اهلل
اء
{ل ْل ُف َق َر ِ
تعاىل ِ {:
ا َّل ِذ َ
ين �أُ ْح ِ�ص ُروا
الل
يل هَّ ِ
فيِ َ�س ِب ِ
يعونَ
اَل َي ْ�س َت ِط ُ
َ
�ض
�ض ْربًا فيِ ْ أ
الَ ْر ِ
َي ْح َ�س ُبه ُُم
جْ َ
اء
ال ِ
اه ُل �أَ ْغ ِن َي َ
ف
ِم َن ال َّت َع ُّف ِ
ا�س �إِلحْ َ ا ًفا ۗ َو َما ُت ِ
َت ْع ِر ُفهُم ِب ِ�س َ
يماهُ ْم اَل َي ْ�سَ�أ ُلونَ ال َّن َ
نف ُقوا ِم ْن َخيرْ ٍ
َف ِ�إ َّن هَّ َ
يم}.
الل ِب ِه َع ِل ٌ
هو الذي ال يعلم النا�س به لكي يعطوه ،وال يدري عنه �أحد،ويف
رواية يف ال�صحيحني« :لي�س امل�سكني الذي يطوف على النا�س،
ترده اللقمة واللقمتان ،والتمرة والتمرتان ،ولكن امل�سكني الذي
ال يجد ِغ ًنى يغنيه ،وال يُفطن به ف ُيت�صدق عليه ،وال يقوم في�س�أل
النا�س».
هذا هو امل�سكني الذي البد من التفقد والبحث عنه ،واحلنو
والعطف عليه ،وال�سداد والتكفل باحتياجاته ،وال�س�ؤال عنه من
حني �إىل �آخر .ولنا يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم املثل الأعلى
يف ال�شفقة والرحمة يف تعامله مع الفقراء وامل�ساكني يف التفقد وال�س�ؤال
عليهم ،واملالطفة والرفق بهم والإح�سان �إليهم ،واجللو�س والقرب منهم،
وعدم الكرب عليهم ،وق�ضاء حاجة املحتاج منهم ،والتلبية حلاجتهم على
حاجة �أهل بيته ،واالحرتام والتقدير .وكان �صلى اهلل عليه و�سلم ينهى عن
�إطعامهم من الطعام الذي ال يرغبه النا�سَ ،ع ْن َع ِائ َ�ش َةَ ،قا َل ْت �« " :أُ ِت َي َر ُ�س ُ
اهلل
ول ِ
�ص َّلى ُ
�ض ٍ ّبَ ،ف َل ْم َي ْ�أ ُك ْل ُهَ ،ولمَ ْ َي ْن َه َع ْن ُهُ ،ق ْل ُتَ :يا َر ُ�س َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِب َ
اهلل� ،أَفَلاَ ُن ْط ِع ُم ُه
ول ِ
َ
ال :اَ
ني؟ َق َ
اك َ
(ل ُت ْط ِع ُموهُ ْم ممِ َّ ا اَل َت�أْ ُك ُلونَ ).
المْ َ َ�س ِ
�أي �إن اخلبيث من املال والرديء من كل �شئ يح�سبه ،وينفقه على الفقراء هذا لي�س من الرب� ،إمنا الرب هو يف
نف ُقوا ِمن َ�ش ْي ٍء َف ِ�إ َّن
نف ُقوا ممِ َّ ا تحُ ِ ُّبونَ ۚ َو َما ُت ِ
الإنفاق والت�صدق مما نحب ،قال تعاىل َ {:لن َت َنا ُلوا ا ْلبرِ َّ َح َّتىٰ ُت ِ
هَّ َ
يم}يعني لن تنال اخلري الكثري ،ولن تنال رتبة ومنزلة الأبرار؛ حتى تنفق مما حتب.
الل ِب ِه َع ِل ٌ

و�صايا ملن كان يف نعمة فتغريت �أحواله

علي خالل تلك الفرتة ،وحاولت
ال�س�ؤال� :أنا �أعمل يف اخلارج منذ ما يقارب ت�سع �سنوات ،واحلمد هلل ربنا �أنعم َّ
يبارك يف املال؛ لأين كنت �أ�ساعد
�أن ال �أق�صر مع �أهلي ،وبالفعل يف �أول ثالث �سنوات الحظت �أن ربي ِ
�أهلي ،ثم بعد ذلك �أ�صابتني م�شكلة كبرية حتى الآن مل �أ�ستطع �أن �أخرج منها ،وال �أدري هل ما
يحدث يل ح�سد؟ �أم عمل م� ٍؤذ؟ �أم لأين توقفت عن م�ساعدة �أهلي فتوقف اخلري والربكة؟ �أنا
تعبت ،وال �أدري ماذا �أفعل.

اجلواب:
فاعلم �-أ�صلح اهلل حالك� -أن طاعة اهلل تعاىل ،والقرب منه هو اجلالب لكل خري ،والدافع
ال�س َما ِء
لكل �رش ،كما قال تعاىلَ :ول َْو �أَ َّن �أَ ْهلَ ا ْلق َُرى � َآم ُنوا َوا َّتق َْوا َل َف َت ْح َنا َعل َْيهِ ْم َب َركَ ٍ
ات مِ َن َّ
َو ْ أَ
�ض وقال تعاىلَ :و َم ْن َي َّتقِ َهّ َ
م َر ًجا * َو َي ْر ُز ْق ُه مِ ْن َح ْي ُث اَل َي ْح َت�سِ ُب"
ال ْر ِ
الل َي ْج َع ْل َل ُه خَ ْ
واعلم كذلك �أن مع�صية اهلل تعاىل هي �أ�صل البالء ،وجالبة ال�رشور ،و�ضنك
العي�ش ،كما قال تعاىلَ :و َما �أَ َ�صا َبك ُْم مِ ْن ُم ِ�صي َبةٍ َفب َِما كَ َ�س َب ْت َ�أ ْيدِيك ُْم َو َي ْعفُو َع ْن كَ ِث ٍري.
فالن�صيحة الأوىل املبذولة لك هي �أن جتتهد يف �إ�صالح ما بينك وبني اهلل تعاىل،
فتجتهد يف احلفاظ على الفرائ�ض والإكثار من النوافل ،والتوبة مما �أنت مقيم عليه
من الذنوب ابتغاء وجه اهلل تعاىل � اً
أول ،وثق �أن �أبواب الرزق �ستفتح لك ،و�أن ما متر
به من �ضيق �سينق�ضي عاجال .وعليك كذلك بالتوكل على اهلل تعاىل ،ف�إنه من يتوكل
على اهلل فهو ح�سبه ،ففو�ض �أمورك كلها هلل ،وثق بح�سن تدبريه لك ،وكفايته �إياك،
وظُ َّن به اخلري ،ف�إنه تعاىل عند ظن عبده به .وخذ ب�أ�سباب �سعة الرزق احل�سية من
النظر يف �أ�سباب تلك امل�شكالت ،وما �أوجبها ،وحاول عالجها مب�شورة �أهل اخلربة
واالخت�صا�ص ،وبالتفكري ال�سليم يف طرق احلل.وال ب�أ�س من ا�ستعمال الرقى النافعة من
الكتاب وال�سنة؛ ف�إن فيها نفعا مما نزل من البالء ب�سبب احل�سد �أو غريه على تقدير وجود
�شيء من ذلك.و�إذا و�سع اهلل عليك فو�سع على �أهلك وقرابتك ،و�أكرث من ال�صدقة ،ف�إن ال�صدقة
من �أعظم �أ�سباب زيادة الرزق ،وح�صول اخللف من اهلل جل ا�سمه ،كما قال تعاىلَ :و َما �أَ ْن َف ْق ُت ْم
ني .و�أكرث من دعاء اهلل تعاىل ،واللج�أ �إليه؛ ف�إن الدعاء من
الرازِقِ َ
مِ ْن �شَ ْي ٍء َف ُه َو ُي ْخ ِل ُف ُه َو ُه َو َخيرْ ُ َّ
�أعظم �أ�سباب ح�صول املطلوب واندفاع املرهوب.

التوبة...

علي؟
ال�س�ؤال :عملت ذنوب ًا كثرية ال يعلمها �إال اهلل فماذا علي �أن افعل حتى يتوب اهلل ّ

اجلواب:
ي�ضعف �إميان امل�سلم ويغلبه الهوى  ..ويزين له ال�شيطان املع�صية  ..فيظلم نف�سه  ..ويقع فيما حرم اهلل  ..واهلل لطيف
بالعباد  ..ورحمته و�سعت كل �شيء  ..فمن تاب بعد ظلمه ف�إن اهلل يتوب عليه �إن اهلل غفور رحيم ( ..فمن تاب من بعد
ظلمه و�أ�صلح ف�إن اهلل يتوب عليه �إن اهلل غفور رحيم).وباب التوبة مفتوح للعباد  ،حتى تطلع ال�شم�س من مغربها ،
قال عليه ال�صالة وال�سالم � ( :إن اهلل عز وجل يب�سط يده بالليل ليتوب م�سيء النهار ويب�سط يده بالنهار
ليتوب م�سيء الليل حتى تطلع ال�شم�س من مغربها).والتوبة الن�صوح لي�ست كلمة تقال بالل�سان ،بل
ي�شرتط يف قبول التوبة �أن يقلع �صاحبها عن الذنب فوراً ،ويندم على ما فات ،ويعزم على �أن ال
يعود �إىل ما تاب منه  ..و�أن يرد املظامل �أو احلقوق �إن كانت لأهلها ،و�أن تكون التوبة قبل
معاينة املوت ..قال تعاىل � ( :إمنا التوبة على اهلل للذين يعملون ال�سوء بجهالة ثم يتوبون
من قريب ف�أولئك يتوب اهلل عليهم وكان اهلل عليم ًا حكيم ًا  -ولي�ست التوبة للذين يعملون
ال�سيئات حتى �إذا ح�رض �أحدهم املوت قال �إين تبت الآن وال الذين ميوتون وهم كفار
�أولئك �أعتدنا لهم عذاب ًا �أليم ًا ).واهلل تواب رحيم يدعو �أ�صحاب الذنوب �إىل التوبة ،
ليغفر لهم ( كتب ربكم على نف�سه الرحمة �أنه من عمل منكم �سوءاً ب َِج َهالَةٍ ثم
اللهم تب علي
تاب من بعده و�أ�صلح ف�أنه غفور رحيم ).والكافر �إذا �أ�سلم  ..يبدل اهلل �سيئاته
�إنك �أنت التواب الرحيم
ح�سنات  ..ويغفر له ما �سلف من ذنوب كما قال �سبحانه (قل للذين كفروا
واعف عني وارحمني
�إن ينتهوا يغفر لهم ما قد �سلف).والنف�س �ضعيفة  ..ف�إذا �أذنب الإن�سان فعليه
بالتوبة واال�ستغفار كل حني ف�إن اهلل غفور رحيم وهو القائل ( :ومن يعمل �سوءاً �أو
واغفر يل ذنوبي ف�إنه ال
ويقبلها
يظلم نف�سه ثم ي�ستغفر اهلل يجد اهلل غفوراً رحيماً).واهلل يحب من عبده التوبة ،
يغفر الذنوب �إال �أنت.
 ،بل يفرح بها كما قال النبي عليه ال�صالة وال�سالم (للَ َهّ �أفرح بتوبة عبده من �أحدكم ،
�سقط على بعريه ،وقد �أ�ضله يف �أر�ض فالة ).
و اهلل تعاىل �أعلم

عن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم "امل�ؤمن القوي خري و�أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن
ال�ضعيف ويف كل خري احر�ص على ما ينفعك وا�ستعن باهلل وال تعجز و�إن �أ�صابك �شيء فال تقل لو �أين فعلت
رواه م�سلم
		
كان كذا وكذا ولكن قل قدر اهلل وما �شاء فعل ف�إن لو تفتح عمل ال�شيطان".

ال حتزن :ف�إن اهلل يدافع عنك ،واملالئكة ت�ستغفر لك ،وامل�ؤمنون ي�شركونك يف دعائهم كل �صالة  ،والنبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ي�شفع ،والقر�آن يعدك وعدا ح�سنا ،وفوق هذا رحمة �أرحم الراحمني.
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�س :ما هو عدد الذين بايعوا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بيعة العقبة الثانية؟
حل ال ّلغز :ثالث و�سبعون رجال وامر�أتان.
الرجاء من الإخوة القراء �أن يطمئنوا
على �أ�سئلتهم التي ترد �إلينا ،فلكرثتها
ال ميكننا ن�شرها كلها دفعة واحدة..

�إذا �أ�س�أت الظن بكل كلمة ُتقال لك� ،أ�صابك
من الهموم ما ي�شغل قلبك وي�ضيع وقتك ،و�إذا
ّ
غ�ض�ضت الطرف عن الكثري مما يقالَ ،جمعت
�شتات نف�سك في�سلم القلب.

ترامب يتوقع ارتداء الكمامة
خالل زيارته لـ ماريالند
ك�شف الرئي�س الأمريكي،
دونالد ترامب� ،أنه يتوقع
�أن يرتدي الكمامة خالل الزيارة
التي �ستقوده �إىل مركز "والرت
ريد" الطبي الع�سكري مبدينة ماريالند
الأمريكية ،م�شريا �إىل �أنه قد ي�ضطر
للقيام بذلك خا�صة �أن الأمر يتعلق
مب�ست�شفى ومن ال�رضوري االلتزام ح�سبه
بو�ضع القناع يف �أماكن مماثلة ،ورغم
�أن ترامب لطاملا تفادى ارتداء الكمامة
خالل خمتلف زياراته امليدانية التي قام
بها من انت�شار فريو�س كورونا� ،إال �أنه
�أكد عرب ت�رصيحات جديدة �أنه ال ميلك �أي
م�شكلة مع و�ضع الكمامة و�أنه �سيحر�ص
على ارتدائها ملا يتطلب الأمر ذلك.

ري)
(�أَ ْو ُيو ِب ْق ُه َّن مِ َ
با َك َ�س ُبوا َو َي ْع ُف َع ْن َك ِث ٍ
ُ
ويعف عن كثري من الذنوب فال
يهلك ال�سفن بالغرق ب�سبب ذنوب �أهلها،
�أو
ِ
يعاقب عليها.

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

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

الأحد  12جويلية  2020العدد  4953ال�سنة الع�شرون
للن�شـــــر والإ�شهـــــــــار:
� 1شارع پا�ستور  -اجلزائر .الهاتف .021 73 2403:الفاك�س 021 73 95 59 :التلك�س.56150 :
الطبع :الو�سط  - SIAال�رشق  - SIEالغرب  SIOالتوزيع :امل�ؤ�س�سة الوطنية للتوزيع.
جلميع مرا�سالتكم :ات�صلوا بنا على العنوان التايل� :ص .ب .رقم  66بور �سعيد (اجلزائر العا�صمة)
مالحظة :كل الوثائق واملخطوطات التي ت�صل �إىل اجلريدة ال ترد �إىل �أ�صحابها.

زيـــــدان
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العـــدد 4953
الأحد  12جويلية 2020
ال�سنـــــــة الع�شـــــرون

عالقة وطيدة جمعتهما على مدار ال�سنني

هكذا تحصل مارادونا على
 700ألف أورو نقدا من
القذافي وعباءته كتذكار

ير�سل م�ساعدات
طبية جديدة
مل�ست�شفى �سطيف

تتوا�صل مبادرات م�ؤ�س�سة زين الدين زيدان
اخلربية مل�ساعدة امل�ست�شفيات اجلزائرية يف
تخطي جائحة كورونا ،فبعد �إر�سالها م�ساعدات
طبية �إىل م�ست�شفى تيزي وزو قبل �أيام ،جاء
الدور على م�ساعدات ثانية �إىل م�ست�شفي �سطيف
اجلامعي الذي يعاين من ارتفاع حاد يف عدد
احلاالت الن�شطة وهو ما ت�سبب يف اكتظاظه
ونق�ص العتاد الطبي ،ومتثلت امل�ساعدات الطبية
يف �سريرين للإنعا�ش من الطراز الرفيع وبكل
جتهيزاته بالإ�ضافة �إىل معدات طبية �أخرى
ت�ستعمل يف الإنعا�ش،
ومن املنتظر �أن
ت�صل امل�ساعدات
الطبية قريبا �إىل
امل�ست�شفى.

ديوكوفيت�ش يعود للظهور
على مواقع التوا�صل للمرة
الأوىل منذ �إ�صابته بـ "كورونا"
عاد غريميي كوبوال وكيل �أعمال الأ�سطورة دييغو �أرماندو مارادونا ال�سابق للحديث عن بع�ض ذكرياته مع "امللك رقم ،"10
لريوي تفا�صيل زيارتهما �إىل ليبيا ولقاء الرئي�س ال�سابق معمر القذايف �سنة  ،2001ويف حديثه عرب برنامج "�أل فانتينو دي
ال تاردي"� ،أكد كوبوال �أن مارادونا مل يكن يت�صور �أبدا لقاء القذايف ،حيث كان يحلم بذلك ودون �شروط ،غري �أنه انده�ش
كثريا للمعاملة التي ُخ�ص بها يف زيارته �إىل البلد ال�شمال �إفريقي ،كوبوال قال يف البداية" :مارادونا كان يحلم بلقاء
القذايف� ،أتيحت لنا الفر�صة لذلك ،تنقلنا �إىل ليبيا وح�ضرنا حفل زفاف ابنه ال�ساعدي ،مارادونا جل�س بجانب القذايف
وتبادال �أطراف احلديث مطوال ،بعدها تنقلنا رفقة ال�ساعدي للغذاء ،كان �سخيا جدا ومنح دييغو � 700ألف �أورو".

وكيله ال�سابق" :القذايف لبى طلب مارادونا يف دقيقة واحدة فقط"

مارادونا يبدو �أنه �أعجب كثريا حينها ب�شخ�صية الرئي�س الليبي ال�سابق وتوا�ضعه ال�شديد ح�سبه ،وهو ما دفعه لطلب
العباءة التي كان يرتديها ،لريد القذايف بالإيجاب فورا ،وكيل �أعمال مارادونا وا�صل �سرد ما جرى يف طرابل�س يف حديثه
مع الربنامج التلفزيوين الأرجنتيني" :دييغو قال يل هل من املمكن �أن �أطلب ما يرتديه كتذكار؟ ،نقلت �س�ؤاله �إىل املرتجم
والقذايف لبى طلبه ،يف دقيقة واحدة منحه العباءة والقبعة التي كان يرتديها �أي�ضا" ،وكان مارادونا من �أ�شد املعجبني
بالرئي�س الليبي ال�سابق خا�صة ب�سبب عالقته املتوترة مع الواليات املتحدة الأمريكية ،وبع�ض مواقفه ال�سيا�سية التي اختلفت
عن بقية ر�ؤ�ساء العامل.

املحكمة الباراغويانية ترف�ض
الإفراج عن رونالدينيو
ومتدد �إقامته اجلربية

عاد جنم التن�س ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش للظهور مرة
�أخرى عرب موقع التوا�صل الجتماعي ،وذلك للمرة
الأوىل منذ قرابة � 3أ�سابيع وال�ضبط بعد �إ�صاباته
بفريو�س كورونا يف مدينة "زادار" الكرواتية،
وا�ستذكر جنم التن�س العاملي عيد ميالد العامل
ال�صربي "نيكوال تي�سيال" مبن�شور عرب ح�سابه يف
"�إن�ستاغرام" وقال" :عيد ميالد �سعيد للأ�ستاذ
تي�سيال" ،وت�أكدت �إ�صابة ديوكوفيت�ش بفريو�س
كورونا يف  23من ال�شهر املا�ضي ،قبل �أن
يخ�ضع للعالج ويتعافى نهائيا منه لكنه ال
يزال يف احلجر ال�صحي املنزيل وفق ت�أكيدات
الناطق الر�سمي با�سمه ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن
ديوكوفيت�ش �شارك يف دورة للتن�س بح�ضور
جنوم �أوروبا ال�شرقية ،ما ت�سبب يف انت�شار
العدوى ،ال�سيما �أن احل�ضور اجلماهريي كان
غفريا جدا ويف ملعب �صغري.

رف�ضت حمكمة اال�ستئناف الباراغويانية طلب دفاع النجم
الربازيلي رونالدينيو غاوت�شو بالإفراج عنه ومغادرة
البالد ،ل ُتعزز قرار و�ضعه حتت الإقامة اجلربية يف العا�صمة
"�أ�سان�سيون" بعد خروجه من ال�سجن ،و�ألقت ال�شرطة
الباراغويانية القب�ض على رونالدينيو و�شقيقه يف  6مار�س
املا�ضي بتهمة ا�ستعمال جوزي �سفر مزورين لدخول البالد ،ليتم
�سجنها مدة  32يوما ،قبل �أن يخرجا بكفالة مالية قدرها 1.3
مليون �أورو ،لتفر�ض عليهما املحكمة الإقامة اجلربية يف �أحد
فنادق العا�صمة "�أ�سان�سيون" �إىل �أجل غري م�سمى ،يف انتظار
انتهاء كافة التحقيقات و�إ�صدار احلكم النهائي يف الق�ضية،
وطالب الربازيليون الرئي�س بول�سريانو بالتدخل لإيجاد حل
لق�ضية العب بر�شلونة ال�سابق و�إعادته �إىل البالد.

قمي�ص البار�صا يعود
للعر�ض عرب املتاجر
بعد �أ�سبوع عن
�سحبه

منقذ �إجنلرتا يف مونديال  1966يفارق احلياة

تويف جاك ت�شارلتون �أخ الأ�سطورة بوبي �شارلتون �سهرة اجلمعة املا�ضي عن عمر
ناهز  85عاما ،وذلك بعد �صراع طويل مع املر�ض ،ت�شارلتون �سبق له اللعب مع املنتخب
الإجنليزي و ُتوج برفقته بك�أ�س العامل  ،1966حني �سجل هدفا حا�سما يف ن�صف النهائي
�أمام املنتخب الربتغايل ،فيما ميلك يف م�سريته االحرتافية �أكرث من  700مباراة مع نادي
ليدز يونايتد� ،إذ كان ين�شط كمدافع حموري ،ت�شارلتون خا�ض جتارب كمدرب �أبرزها
مع منتخب جمهورية �أيرلندا ملدة � 10سنوات ،و�صل برفقته �إىل ربع نهائي مونديال
 ،1990كما �أ�شرف على �أندية ميدل�سربه ،نيوكا�سل يونايتد و�شيفيلد وينزداي.
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م�شجع لـ اليونايتد ي�ستثمر مرياثه يف رهانه على ليفربول
ويجني � 100ألف �أورو

�أعادت �إدارة بر�شلونة قمي�ص
النادي اجلديد للعر�ض عرب
خمتلف متاجرها بعد نحو
�أ�سبوع عن �سحبه ،جراء خط�أ
فادح يف الت�صميم من طرف
�شركة “نايك” الأمريكية
التي �أكدت �أن الأمر ال يتعلق
ب�سوء نوعية القما�ش امل�ستعمل
و�إمنا خلط�أ ب�سيط يف ت�صميم
اجلزء ال�سفلي من القمي�ص،
وقدر اخلرباء خ�سارة بر�شلونة
بحوايل  25مليون �أورو ك�أق�صى
حد جراء �سحب القمي�ص من
املتاجر ملدة �أ�سبوع ،حيث تنوي
�إدارة النادي مقا�ضاة ال�شركة
الأمريكية يف حال عدم دفعها
التعوي�ضات.

توين وارد م�شجع لنادي مان�ش�سرت يونايتد مل يكن يدري ب�أن غرميه التقليدي والفريق
الذي ميقته �سيدر عليه �أمواال كبرية جدا ،وف�ضل �صاحب  55ربيعا �أن يُراهن على فوز
ليفربول بلقب الدوري الإجنليزي عو�ض فريقه اليونايتد ،حيث �صرف مبلغا قدره 60
�ألف �أورو يف بداية املو�سم كرهان ،ما ميثل كامل ثروته التي ورثها عقب وفاة والدته،
وارد ومع تتويج "الريدز" بلقب الدوري ارتفعت �أرباحه �إىل � 100ألف �أورو ليكون رهانه
على الغرمي التقليدي ناجحا ،فوز وارد يف رهانه لفت �أنظار ال�صحافة ل ُي�صرح قائال:
"اعتقدت �أن الوقت قد حان ل ُيتوج ليفربول مع كلوب بلقب الدوري ،لذلك راهنت
عليهم ،حتى مع احتمال �إلغاء املو�سم ب�سبب كورونا مل �أكن خائفا على املال الذي �أنفقه
لأن ليفربول كان قد �أخذ فارقا مريحا جدا بـ  25نقطة وكان من امل�ستحيل حرمانه من
اللقب".
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خط�أ كارثي يف التنظيم يحرم بطل العامل
من حتطيم رقم بولت

حادثة غريبة �شهدتها �ألعاب القوى العاملية هذا الأ�سبوع ،كان بطلها منظمو �سباق "ذا
�أن�سبرياي�شن غاميز" يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حني حرموا بطل العامل يف 200
مرت "ليال�س نوا" من حتطيم رقم الأ�سطورة يو�سن بولت ،و�أنهى نوا ال�سابق يف زمن
قيا�سي بـ  18.90ثانية متفوقا على الرقم القيا�سي العاملي  19.20الذي هو بحوزة بولت،
حيث مل ي�صدق ما �شاهده ليدخل يف فرحة ه�سرتية �سرعان ما ا�ستيقظ منها ليعي�ش
كابو�سا حقيقيا ،وذلك بعدما توجه �إليه املنظمون لي�ؤكدوا �أن م�سافة ال�سباق كانت 185
مرتا فقط ولي�س  ،200حيث �أخط�ؤوا يف ح�ساب م�سافة امل�ضمار املخ�ص�ص لـ  200مرت ،نوا
مل يجد �سوى ح�سابه يف موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت" ليعرب عن �أ�سفه ":ال ميكنهم
�أن يتالعبوا بي بهذه الطريقة ،لقد و�ضعوين يف االجتاه اخلط�أ".
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