جتدون يف هذا العدد � 9صفحات عن الأخبار الدولية

مـــحــرز �سـيـ�شــارك يف رابـطـة
الأبطـال ولـن يغـادر "ال�سيـتـي"
مالديني:
"بن نا�صر
�ضمن �أف�ضل
 4العبني
"
يف ميالن"

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

�ضــــم بـــاليــــلــي
�ســـانــت �إيــتيـان يــحــــاول
ّ
MCA

لعزيزي:
"لن �أت�صل ب�أي العب
ولي�س بهذه الطريقة
ت�سري الأمور"

jsk

يــقــــرر الإنــ�سـحــــاب
لعــزيـــزي
ّ
مــــن لـجــنة الإ�سـتــقـــدامــات

الزلفاين" :و�صلني اقرتاح لتدريب
متم�سك بال�شبيبة"
منتخب الكونغو ،لكني ّ
"حظوظنا يف اللقب
قائمة و�أريد التتويج
مع الكناري"

ESS
الكوكي يرف�ض حتويل غ�شة وقندو�سي

�أعراب:
"ال ميكننا
تفريغ الوفاق"
"�أخذنا
موافقة الكوكي
قبل حتويل
بو�صوف"

�صــايـــلــع:
"ا�ستكمــال البطــولة �صعب،
لكـنه �سيــكــون �أف�ضــل قرار"

"�أتطـ ّلــع لتـرك ب�صمتـي
و�صــــنـع فريــق عاملــي"

MCO

CSC

CRB

غـــرتـــيــل يو ّقـــع ملحــــق متــديــد
عقـــــده �إلــــى 2023

عمــراين يريــد تـــدعـــيــم ال�شــبـاب
بــ�صـــانـــع �ألـعــاب �أجــنــبـــي

دومـــا ي�شعـــر بالقـلـق ويـنتظــر
قـــــرارات الغــــــد

بن عمـــارة" :لن �أرفـــ�ض مــوا�صــلة ليمـــان" :مل يــخــبــرنـــي �أحــد بــقـرار
�صالح باي عبود:
عــــــدم الــتــجــديــد"
املـــ�شــوار مــــع احلـــمـــراوة"
"ال�شــــــباب يــ�ســتـحـــق اللــقب
USMA
و�أطــــمـــئـن الـ�سـيــاربـي"
ASO
"الي�صــو" ترفـ�ض املغـامـرة ب�أهـدافها حمــرة �سيجدّ د وبـقـاء مفـتاح غيـر مـ�ؤكد
USMBA
CABBA

خـــوجـــة �سيــكــــون ثانــي املــو ّقعـني

مــحــيـــو�ص" :مـــ�ستعـــد لـتــمــديـــد
عـــقـــدي �إلـــى "2022

املحكمة الريا�ضية تلغي عقوبة مان�ش�سرت �سيتي

غوارديوال يعيد ح�ساباته ونحو متديد عقده

عـــبــا�س" :بالـتــ�أكيــــد املـــو�سـم
لــــن يــــ�ستــكـــمــــل"
كلوب ي�صدم
ليفربول ويحدّ د
وجهته املقبلة

بارتوميو" :حتدثنا مع مي�سي
و�سيــــتيــان بـــــاق"
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فرحات يتحدى بن �سبعيني يف كرة ال�سلة بالقدم

فاحت تريمي ":فغويل �إبني ..و�أنا ال �أطعم �إبني لل�ضباع"

�أر�سل العب املنتخب
الوطني زين الدين
فرحات ،حتديا
خا�صا �إىل زميله
يف املنتخب رامي
بن �سبعيني
لت�سجيل الكرة
يف ال�سلة بقدمه
وبطريقة
خلفية حتمل
الكثري من
الفنيات والدقة،
وهو التحدي
الذي قبله
مدافع "بورو�سيا
مون�شنغالدباخ"
على الفور ،حيث
قام بن�شر "فيديو"
على الفور ووعده
بالرد عليه يف �أقرب وقت
ممكن ،معلقا ب�أن هذا التحدي �سهل للغاية مقارنة بالإمكانات التي
يتمتع بها.

دافع املدرب الرتكي
لنادي "غاالتا �سراي"
فاحت تريمي ،بطريقة
�شر�سة عن العبه
اجلزائري �سفيان
فغويل ،بعد احلملة
ال�شر�سة التي يتعر�ض
لها من قبل بع�ض �أبواق
الإعالم الرتكية،
حيث وجه �صحفي
تركي �أم�س �س�ؤاال لـ
تريمي قائال ":هل
�ستعاقب فغويل بعد
الطرد الذي تعر�ض
له؟" ،فجاء الرد قا�سيا
من التقني الرتكي
املثري للجدل والذي
قال ":فغويل �إبني
و�أنا ال �أطعم �إبني
لل�ضباع".

الأطباء فرحوا مبالقاة بو�صوف ومتنوا له التوفيق

ما �أدراك بالرجالة

يحيى �شريف يحظى بتكرمي خا�ص من �أبناء
بني م�سو�س

اجتاز املوهبة ال�صاعدة،
�إ�سحاق بو�صوف ،الفح�ص الطبي
الروتوين بعد توقيعه مع جممع "
ال�سيتي فوتبال" ،حت�سبا اللتحاقه
بنادي " كورتري" البلجيكي الذي
�سيلعب له املو�سم املقبل ،وبدا
بو�صوف يف غاية ال�سعادة �أثناء
اجتيازه الفح�ص رفقة الأطباء
الذين ا�ستغلوا الفر�صة لإلتقاط
�صورة تذكارية معه
ومتنوا له حظا موفقا
يف م�شواره الكروي ومل
ال ال�سري على خطى
ريا�ض حمرز و�إهداء
ك�أ�س �إفريقيا ثالثة
للمنتخب اجلزائري.

غا�سبرييني ي�شكر اجلزائريني عرب �صحفي
"الهداف"

صورة اليـوم

ن�شر �صحفي
"الهداف" امللم
بكرة القدم
الإيطالية،
�إبراهيم حنيفي،
�صورة املحادثة
التي جمعته
مع املدرب
الإيطايل ال�شهري
" غا�سبرييني"
والذي �صنع
احلدث هذا
املو�سم بقيادته
نادي "�أتالنتا
بريغام" لتقدمي مو�سم رائع يف الدوري ورابطة �أبطال �أوروبا ،حيث
ا�ستغل " غا�سبرييني" الفر�صة لتوجيه ر�سالة �شكر �إىل كل الأن�صار
اجلزائريني الذين �أ�صبحوا يتابعون مباريات " �أتالنتا" باهتمام
�شديد ،رغم عدم وجود �أي العب جزائري ،وطلب التقني الإيطايل
من الزميل حنيفي �أن يبلغ ال�سالم لكل اجلزائريني الذين يعرفون
كرة القدم جيدا على حد تعبريه.

مقتل �شقيق �أوريي رميا بالر�صا�ص

تعر�ض
ال�شقيق
الأ�صغر
للنجم
الإيفواري
"�سريج
�أوريي"� ،إىل
االغتيال فجر
�أم�س االثنني
يف مدينة
" تولوز"
بهذه الطريقة ا�ستقبل املدرب الإ�سباين ،بيب غوارديوال ،وكل طاقمه
الفرن�سية،
قرار االحتاد الأوروبي لكرة القدم ،ب�إلغاء عقوبة حرمان مان�ش�سرت
حيث ا�صيب
�سيتي من اللعب يف املناف�سات الأوروبية ملو�سمني متتاليني ،وجاءت
"كري�ستوف
هذه ال�صورة لتزيل كل ال�شكوك عن مغادرته ال�سيتي يف نهاية
�أوريي" بطلق
املو�سم احلايل.
ناري ،على
م�ستوى
البطن لفظ
على اثره
�أن�صار
�أنفا�سه
الأهلي يريدون غ�شة
الأخرية يف
عني املكان،
يف "القلعة احلمراء"
و�أفاد م�صدر يف ال�شرطة الفرن�سية،
�أن قاتل �شقيق العب توتنهام
عرب ح�سابه الر�سمي على " ان�ستغرام"� ،أين تلقى
االجنليزي ال يزال جمهوال،
عددا كبري جدا من �أ�سئلة متابعيه� ،سواء �أن�صار الوفاق
خا�صة �أن " كري�ستوف" بعيد
�أو �أندية جزائرية �أخرى �أو حتى من منا�صري الأندية
كل البعد عن عامل االجرام
العربية ،على غرار الر�سالة التي تركها له �أحد منا�صري
واملخدرات ،وهو العب يف
الأهلي امل�صري والذي قال له باحلرف الواحد ":نف�سي تيجي
�صفوف نادي تولوز يوديو
للأهلي امل�صري" ،فما كان من غ�شة �إال �إجابته بعبارة " نادي القرن"
للهواة.
و�شعار القلب الذي يعك�س رغبة ابن اوالد جالل يف خو�ض جتربة مع
�أح�سن ناد يف �إفريقيا خالل القرن املا�ضي.

فر�ش قدامو وارقد..
الباب اللي يجيك منو الريحّ ،
ال�سخانة خويا ،ما�شي وقت الأمثال و احلكم

حظي مهاجم وهداف
�شبيبة ال�ساورة،
�سيد علي يحيى
�شريف بتكرمي خا�ص
من ابناء حي "بني
م�سو�س" باجلزائر
العا�صمة ،الذين
وجهوا له الدعوة يف
مباراة ا�ستعرا�ضية
�شارك فيها الكثري
من العبي البطولة
الوطنية وقدموا
له يف نهايتها بع�ض
الهدايا الرمزية،
عرفانا له ب�أخالقه
العالية وطيبة
التعامل مع الغري
وتوا�ضعه الذي جعله
حمبوبا من �أن�صار كل الأندية اجلزائرية ،حتى التي مل ي�سبق له �أن
تقم�ص �ألوانها ،وبدوره الالعب �أعجب كثريا بهذه املبادرة وقام بن�شر
الهدايا التي قدمت له مع كلمة �شكر فيها لكل �أبناء احلي.

بن يو�سف مل يفقد �شيئا من �إمكاناته

على الرغم من
مرور �أكرث من
�سنة عن فر�ض
عقوبة احلرمان
من اللعب يف
حق العب
�شبيبة القبائل
ال�سابق� ،إليا�س
بن يو�سف،
�إال �أنه مل
يفقد �أي �شيء
من �إمكاناته
البدنية
والفنية،
بدليل �أنه لفت
االنتباه يف
مباراة ما بني
الأحياء� ،شارك
فيها �أف�ضل
الالعبني يف
البطولة ،على غرار يحيى �شريف ويدروج من �شبيبة ال�ساورة ،نبيل
لعمارة من مولودية اجلزائر ،زواري وبن خليفة من احتاد العا�صمة،
�سفيان خليلي مدافع نادي احتاد بن قردان التون�سي ،و�أمتع بن يو�سف
اجلميع بفنياته وك�أنه مل يتوقف �إطالقا عن اللعب ،من جهتنا نتمنى �أن
يعود قريبا �إىل املناف�سة و�أن يفتح �صفحة جديدة يف م�شواره
الكروي ،خا�صة �أنه ال يزال �شابا.

الظاهر �أن الت�سمية التي �أطلقها ع�شاق الكرة يف القارة العجوز
على النجم ال�صاعد لبورو�سيا دورمتوند " هاالند" بـ " الفايكينغ"،
تتطابق كثريا مع �شخ�صية الدويل الرنويجي ،الذي ف�ضل
ق�ضاء فرتة العطلة ال�سنوية يف القرية التي ولد وتربى فيها بـ
"الرنويج" وهو ميتهن املهنة التي عرف بها �أبا�ؤه و�أجداده ،وهي
االحتطاب وقطع الأ�شجار ،حيث ن�شر هداف الن�سخة احلالية من
رابطة �أبطال �أوروبا �صورة مثرية له وهو يقطع �شجرة �ضخمة
ما جعل الكثري من متابعيه يطلقون عليه ت�سمية ال�شخ�صية
التاريخية امللك " راغنار".
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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03
حمكمة التحكيم الريا�ضي �ألغت العقوبة املفرو�ضة على الفريق…

حمـــرز �سيــ�شــارك يف رابـــطة الأبــطـال
ولـــــن يـــغــــادر "الـــ�سيـتـــي"
�ألغت حمكمة التحكيم الريا�ضي ،العقوبة
التي �سلطها الإحتاد الأوروبي لكرة القدم
قبل عدة �أ�سابيع ،على مان�ش�سرت �سيتي والتي
كانت �ستحرمه من امل�شاركة يف املناف�سات
الأوروبية ،ليكون مبقدور النادي الإجنليزي
الآن اللعب دون �إ�شكال يف رابطة �أبطال
�أوروبا ،وهو القرار الذي يريح بالت�أكيد
الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز ،ليت�أكد كذلك
بقا�ؤه مع ال�سيتي يف املو�سم املقبل ،بعدما
بد�أ احلديث خالل الفرتة املا�ضية حول
تفكريه يف املغادرة مع العقوبة الأوروبية،
حيث �أبدت بع�ض الأندية رغبتها يف
اال�ستثمار يف م�شاكل مان�ش�سرت �سيتي ،على
غرار باري�س �سان جرمان الذي كان يرت�صد
النجم اجلزائري منذ �سنوات.

ال �شيء يدفعه للتفكري
يف الرحيل

مع �إلغاء احلظر الذي �أ�صدره الإحتاد
الأوروبي يف وقت �سابق� ،أ�صبح حمرز ال
ميلك �أي �شيء يدفعه للتفكري يف الرحيل عن
مان�ش�سرت �سيتي بعد نهاية املو�سم احلايل،

بعدما قدم م�ستويات رائعة منذ ا�ستئناف املناف�سة…

يتجه نحو �صدارة �أح�سن العبي "ال�شامبيون�شيب"
بن رحمة ّ

ا�ستغل الدويل اجلزائري �سعيد بن رحمة ،ت�ألقه الالفت منذ عودة
املناف�سات يف �إجنلرتا ،حتى يت�سلق �رسيعا نحو �صدارة �أح�سن العبي
دوري الدرجة الأوىل الإجنليزية� ،إذ بات لنجم برينتفورد �أف�ضل
ُمعدل تنقيط منذ بداية املو�سم ،ح�سب املوقع االلكرتوين
املتخ�ص�ص "هو�سكورد" ،ويبلغ ُمعدل بن رحمة الآن
 ،7.54قبل  3جوالت فقط عن ختام املو�سم ،حيث
ا�ستفاد من ت�ألقه الالفت يف �آخر  6مباريات
والتي و�صل معدله فيها �إىل  ،8.3بذلك �أ�صبح
�أبرز ُمر�شح لإنهاء املو�سم ك�أف�ضل العب
يف "ال�شامبيون�شيب" ،ح�سب ت�صنيف
"هو�سكورد" ،خا�صة �أنه يف �أف�ضل
�أحواله وقادر على تقدمي م�ستويات
�أف�ضل يف املباريات املتبقية �أمام
بري�ستون� ،ستوك �سيتي وبارن�سلي.

برينتفورد �أكرب م�ستفيد
ويتم�سك مبطالبه املالية

راهن نادي برينتفورد على االحتفاظ
بالدويل اجلزائري للمو�سم الثاين على التوايل،
لإقتناعه بقدرات بن رحمة على الت�ألق �أكرث وت�أكيد
م�ستوياته يف "ال�شامبيون�شيب" ،وهو ما ح�صل بالفعل،
ليكون النادي اللندين �أكرب م�ستفيد حتى الآن ،لأنه �سيتم�سك
مبطالبه املالية املرتفعة لأجل ت�رسيح �صاحب  24عاما هذه ال�صائفة،
بعدما رف�ضت كل الأندية املهتمة بخدمات الالعب تلبية تلك املطالب يف

ال�صائفة املا�ضية ،و�ستعمل �إدارة برينتفورد على �إقناع جنم املنتخب
الوطني بالبقاء ،يف حال �صعود الفريق ،لكنها لن ترف�ض �أي عرو�ض مغرية
يف نف�س الوقت ،لإقتناعها ب�أنها فر�صة قد ال تتكرر.

"هو�سكورد"" :ليفربول ،اليونايتد
و�أر�سنال �سي�ستفيدون
من بن رحمة"

طرح موقع "هو�سكورد" من خالل
تقرير له ،فكرة التعاقد مع جنم
برينتفورد ،على بع�ض الأندية الكبرية
يف �إجنلرتا ،على ر�أ�سها ليفربول،
مان�ش�سرت يونايتد و�أر�سنال ،مبا �أن
ت�شيل�سي موجود فعال على اخلط لأجل
اال�ستفادة من خدمات الدويل اجلزائري،
وح�سب تقرير املوقع الإح�صائي ،ف�إن
الأندية املذكورة ب�إمكانها اال�ستفادة كثريا
من العب مثل بن رحمة ،بدل �رصف �أموال
طائلة على العبني �آخرين ،فالن�سبة لـ ليفربول،
يعتقد كاتب التقرير ب�أن جنم "اخل�رض" �سيكون
مناف�سا �شديدا للثنائي حممد �صالح – �ساديو ماين،
�أما �أر�سنال �سيجد البديل املنا�سب يف حال رحيل جنمه
الغابوين بيار �أميرييك �أوباميونغ ،وهو نف�س ال�ش�أن بالن�سبة لناد مثل
ولفرهامبتون.

ي .خوين

قدم مباراة كبرية يف "�سان باولو"…

بن نا�صر يوا�صل الإقناع ويدفع مالديني �إىل الإ�شادة به
بقي �إ�سماعيل بن نا�رص وفيا لعاداته خالل
املباريات الأخرية مع ناديه ميالن ،حيث �سطع
بريقه مرة �أخرى �أمام كبار الكالت�شيو ،ليتم
اختياره �ضمن خرية العبي "الرو�سونريي" �أول
�أم�س �أمام م�ضيفهم نابويل ،يف مباراة انتهت
بالتعادل الإيجابي هدفني ملثلهما .وحظي
الدويل اجلزائري بثناء كبري عقب �أدائه املتميز
على ال�صعيدين الدفاعي والهجومي ،حتى
�أنه وقف وراء الهجمة التي مكنت زميله ثيو
هرينانديز من افتتاح جمال التهديف ،كونه منح
التمريرة الأخرية ل�صانع الهدف ريبيت�ش ،كما
وقف �سدا منيعا �أمام هجمات "البارتينوبي"،
وكان الرقيب الل�صيق للإ�سباين كاييخون .و�أبدع
بن نا�رص جمددا يف مترير الكرات بدقة �شديدة،
حتى �أن ن�سبة جناحه يف �إي�صال الكرات �إىل
وجهتها ال�صحيحة و�صلت �إىل  95باملئة.

دخوله م�ضمون �ضمن م�شروع
راجننيك

وذكرت تقارير �إيطالية �أم�س �أن ت�ألق بن
نا�رص� ،إ�ضافة �إىل زميله الإيفواري فرانك كي�سيي،
على م�ستوى حمور االرتكاز ،يجعل املدرب القادم
لـ "الرو�سونريي" مطمئنا بالن�سبة لهذا اخلط،
لكن �صحيفة "ال ريبوبليكا" ك�شفت من جانبها
�أن بن نا�رص قد يكون اخليار الأول للأملاين رالف
راجننيك ،خالل فرتة �إ�رشافه على العار�ضة الفنية
مليالن املو�سم القادم ،حتى �أنه جاهز للت�ساهل

لأنه انتقل �إىل ت�شكيلة غوارديوال على �أمل
املناف�سة على الألقاب املحلية وكذلك
الأوروبية ،وهو �أكرب حافز دفعه الختيار
"ال�سيتيزن" قبل عامني من الآن ،و�شارك
حمرز يف رابطة �أبطال �أوروبا ملو�سمني
متتاليني مع مان�ش�سرت �سيتي ،عك�س ما كان
عليه احلال يف جتربته ال�سابقة مع لي�سرت
�سيتي الذي خا�ض معه امل�سابقة الأوروبية
يف مرة واحدة فقط ،كما �أن اللعب لناد كبري
مثل ال�سيتي ،مينحه الأمل للتطلع �إىل حتقيق
�إجناز �أوروبي كبري.

ثقة غوارديوال عامل �آخر

تغريت و�ضعية جنم املنتخب الوطني يف
املو�سم احلايل� ،إذ بات يحظى بثقة املدرب
غوارديوال ،عك�س مو�سمه الأول الذي كان
�صعبا يف بع�ض الأحيان ،بعدما غاب عن
الكثري من املباريات املهمة ،وبالت�أكيد
ف�إن عامل ثقة "بيب" يدفع حمرز التخاذ
قرار البقاء ،لأنه ال يوجد �شيء �آخر يزعجه،
حيث �سيعمل ىل موا�صلة ت�ألقه يف �إجنلرتا
وحتطيم املزيد من الأرقام ،مبا �أنه �سبق
له حتقيق عدة �إجنازات ،من بينها التتويج

القيمة التقديرية
لـ بن �سبعيني ت�صل
لأعلى م�ستوياتها

و�صلت القيمة التقديرية للدويل اجلزائري
رامي بن �سبعيني يف �سوق االنتقاالت �إىل 15
مليون �أورو ،حيث ا�ستفاد مدافع بورو�سيا
مون�شنغالدباخ من ت�ألقه خالل املباريات
الأخرية يف الدوري الأملاين ،وبذلك تكون
قيمته قد و�صلت �إىل �أعلى م�ستوياتها خالل
م�سريته الكروية ،وهو الذي لعب مو�سمه الأول
يف "البوند�سليغا" ووفق �إىل حد بعيد ،ليكون
على موعد مع امل�شاركة كذلك لأول مرة يف
رابطة �أبطال �أوروبا يف املو�سم املقبل.

�سانت �إيتيان يحاول
�ضم باليلي

�أفادت تقارير فرن�سية �أن كلود بويال ،مدرب
�سانت �إيتيان ،يبدي �إعجابا �شديدا بالدويل
اجلزائري يو�سف باليلي ،حيث �أنه يتطلع
ل�ضمه �إىل كتيبة "ال�سانتي" املو�سم القادم،
م�ستغال رغبة الالعب يف مغادرة جتربته
اخلليجية وخو�ض حتد �أقوى يف الدوري
الفرن�سي حتديدا .وكانت تقارير �إعالمية
قد �أكدت يف وقت �سابق �أن نادي نيم الفرن�سي
يرغب هو الآخر يف �ضم باليلي� ،إىل جانب
غاالتا�سراي الرتكي ،ليكون العائق �أمام املهتمني
هو �ضرورة دفعهم  4ماليني �أورو نظري �شراء
ورقة ت�سريحه من �أهلي جدة ال�سعودي .جدير
بالذكر �أن �سانت �إيتيان كان قد ح�سم م�ؤخرا
�صفقة ال�شاب اجلزائري عادل عو�شي�ش من
باري�س �سان جرمان.

غاتوزو يقرر م�صري غالم
مع نهاية املو�سم

ن�شرت �صحيفة "�إل ماتينو" املهتمة ب�أخبار نادي
نابويل ،تقريرا حتدث عن م�ستقبل فوزي غالم
مع "البارتينوبي" ،لت�ؤكد �أن م�ستقبل الدويل
اجلزائري �سيتقرر مع نهاية املو�سم ،من طرف
مدربه جينارو غاتوزو .وك�شفت اليومية
املحلية ال�صادرة يف اجلنوب الإيطايل �أن
غاتوزو يف�ضل حاليا الثنائي ماريو روي و�سيد
هي�ساي على م�ستوى الرواق الأي�سر ،كما يبدي
بع�ض التحفظات على م�ستوى الالعب الألباين
هي�ساي ،ما جعلها تتوقع جلوءه �إىل ال�سماح
برحيل الدويل اجلزائري مع تخطيطه ل�ضم
ظهري جديد يدعم ت�شكيلته املو�سم القادم،
ال�سيما �أن الهدف امل�سطر منذ الآن هو حتقيق
الألقاب .والزم غالم مقاعد البدالء �أول �أم�س
�أمام ميالن يف الكالت�شيو ،وهي املرة الرابعة
على التوايل دون لعب ولو دقيقة واحدة.

الكامريون ت�صدم
"الكاف" برف�ضها ا�ست�ضافة
دوري الأبطال

مع رحيل كي�سيي املطلوب من طرف �إنتري ميالن،
مقابل �إ�رصاره على بقاء بن نا�رص ليكون الالعب
الرئي�سي �ضمن خطته املعتادة  ،2-4-4فيما يدور
احلديث حول �إمكانية تعوي�ض كي�سيي بالإيطايل
�ساندرو تونايل من بري�شيا.

مالديني" :بن نا�صر �ضمن
�أف�ضل  4العبني
يف ميالن حاليا"

من جانبه� ،أ�شاد باولو مالديني ،املدير
الريا�ضي لنادي ميالن ،بعدد من العبي الفريق،
معتربا �إياهم القوة ال�ضاربة لـ"الرو�سونريي"

يف الوقت الراهن ،يتعلق الأمر �أ�سا�سا بـ �أربعة
العبني ،و�رصح �أ�سطورة الرواق الأي�رس يف الكرة
الإيطالية" :يف الوقت الراهن �أبرز العبينا هم
كي�سيي ،بن نا�رص ،ريبيت�ش و�إبراهيموفيت�ش،
مل�ساتهم بارزة يف اللقاءات الأخرية ،بينما
يبقى كي�سيي الأف�ضل على الإطالق �ضمن
تعدادنا" .وكان مالديني دائم الثناء على بن
نا�رص ،خا�صة �أنه وقف �شخ�صيا وراء �ضمه
مطلع املو�سم من �إمبويل ،ليح�سب ت�ألق الدويل
اجلزائري ل�صالح مالديني ح�سب املخت�صني،
خا�صة �أنها �أول �سنة له كم�س�ؤول بارز على
م�ستوى �سوق االنتقاالت يف النادي.

ي .خوين

�أعلن االحتاد الكامريوين لكرة القدم ،على
ل�سان رئي�سه �سيدو مبوبو نغويا ،رف�ض ال�سلطات
املحلية للبالد ا�ست�ضافة الدورين ن�صف النهائي
والنهائي من مناف�سات دوري �أبطال �إفريقيا،
وال�سبب عائد �إىل جائحة كورونا التي الزالت
متف�شية يف الكامريون وباقي دول القارة
ال�سمراء .وباتت "الكاف" يف و�ضع حمرج للغاية،
بعدما كانت قد حت�صلت على �ضمانات �أولية
من الإحتاد الكامريوين ،حيث �أنها كانت تعلق
�آماال كبرية على جاهزية مدينة دواال وملعبها
اجلديد ،حتى حت�سم ما بقي من مباريات دوري
الأبطال خالل �شهر �سبتمرب املقبل .وتتجه
"الكاف" �إىل �إعالن مكان جديد ال�ستكمال
امل�سابقة ،حيث �أنها متتلك خططا بديلة،
ترتاوح غالبا بني املغرب �أو جنوب �إفريقيا،

بلقب "الربميرليغ" يف منا�سبتني و�أي�ضا
جائزة �أف�ضل العب يف املو�سم خالل مو�سمه
اال�ستثنائي مع لي�سرت �سيتي يف .2016-2015

معنوياته ترتفع لإنهاء
املو�سم بقوة

ارتفعت معنويات الدويل اجلزائري ،على
غرار كل زمالئه الآخرين ،بعدما �أ�صدرت
املحكمة الريا�ضية قرارها �صبيحة �أم�س،
ليكون الآن على حمرز وفريقه الرتكيز بهدوء
على بقية املواعيد التي تنتظرهم ،بداية
بن�صف نهائي ك�أ�س الإحتاد الإجنليزي �أمام
�أر�سنال ،ثم ا�ستكمال م�شوار رابطة �أبطال
�أوروبا ،من خالل ا�ستقبال ريال مدريد
يف �إياب ثمن النهائي ،على �أمل حتقيق
�إجناز كبري يف اخلتام ،و�سبق لـ حمرز بلوغ
ربع نهائي رابطة الأبطال يف منا�سبتني
خمتلفتني ،الأوىل مع لي�سرت �سيتي (-2016
 )2017والثانية مع مان�ش�سرت �سيتي (-2018
 ،)2019لي�أمل �أن يكون �أول جزائري ُي�شارك
يف ربع نهائي هذه البطولة يف  3منا�سبات،
يف حال اجتياز عقبة الريال .ي .خوين
ولو �أن اختيار البلد الأول قد يلقى معار�ضة
م�صرية ب�سبب ت�أهل الوداد والرجاء ملواجهة
الأهلي والزمالك يف املربع الذهبي.

غرفة ف�ض النزاعات حتدد
ديون الفرق بـ  110ماليري

ن�شرت الغرفة الوطنية لف�ض النزاعات عرب
موقع االحتادية تف�صيال لديون الأندية
اجلزائرية اجتاه الالعبني على م�ستواها �إىل
غاية �أحكام نهاية جوان  2020وقدر �إجمايل
الديون بـ  110مليار �سنتيم تخ�ص  23فريقا من
الرابطة املحرتفة و 10فرق هاوية لها ديون يف
عهدها مع االحرتاف .وتوجد  7فرق مدانة
من الرابطة االوىل مبجموع  22مليار �سنتيم،
�أكرث من ن�صف املبلغ الحتاد بلعبا�س بـ  12مليارا
و 800مليون �سنتيم وتوجد  3فرق ممنوعة
من االنتداب منذ ال�صيف املا�ضي ،يف حني �أن
كل فرق الرابطة الثانية لها ديون تدفعها
لالعبيها يف املنازعات بقيمة �إجمالية قدرها
 54مليار �سنتيم يف وقت �أن  11فريقا من الق�سم
الثاين ممنوع من االنتداب منذ دي�سمرب املا�ضي.
�أما فرق الهواة التي لها ديون منذ عهدها
باالحرتاف فعددها  10مبجموع قدره 23
مليارا و 900مليون �سنتيم� ،أكربها ديونا �شباب
باتنة� ،شباب عني فكرون ،مولودية ق�سنطينة
واحتاد البليدة .علما �أن هذه املبالغ ي�ضاف لها
�أحكام للمدربني بقيمة  4.2مليار لفرق الرابطة
الثانية و 600مليون ملدربني من الرابطة االوىل

واعلي ُيحقق ال�صعود
للدوري الرتكي املمتاز

حقق اجلزائري �إدير واعلي ال�صعود ر�سميا مع
ناديه هاتاي �سبور �إىل الدوري الرتكي املمتاز،
حيث ر�سم الفريق �صعوده ب�شكل ر�سمي ،قبل
جولة واحدة عن اخلتام ،و�شارك جنم دينامو
در�سدن الأ�سبق �أ�سا�سيا يف مواجهة �أدانا �سبور
قبل ا�ستبداله بني ال�شوطني ،ورغم �صعود
هاتاي �سبور� ،إال �أن م�ستقبل واعلي مع الفريق
لي�س وا�ضحا ،بعدما ف�شل يف الربوز كثريا خالل
املو�سم احلايل الذي �سجل فيه هدفا واحدا
فقط ،مع منحه  3متريرات حا�سمة.

العب جزائري يلتحق
بالدوري الأ�سكتلندي

�أعلن نادي ليفينغ�ستون النا�شط يف الدوري
الأ�سكتلندي ،عن تعاقده مع اجلزائري �سليم
قويدر عي�سى ،حيث وقع الأخري �أم�س على
عقد ملو�سمني مع �إمكانية �إ�ضافة مو�سم ثالث،
وهي نقلة كبرية يف م�شوار �صاحب  24عاما
الذي لعب املو�سم املا�ضي يف الدرجة الرابعة
ب�أ�سكتلندا� ،أين ت�ألق من خالل توقيعه  17هدفا
وهو ما جلب له اهتمام �أندية �أكرب ،على غرار
ليفينغ�ستون الذي تعاقد معه.

لكحل يخ�سر بـ9-0
يف "حديقة الأمراء"

مني نادي لوهافر ،النا�شط يف دوري الدرجة
الثانية الفرن�سية ،بهزمية كا�سحة (� )9-0أمام
م�ست�ضيفه باري�س �سان جرمان ،حامل لقب
"ليغ � ،"1ضمن مباراة حت�ضريية هي الأوىل
للفريقني ،ويف ح�ضور جماهريي قدر بـ� 5آالف
منا�صر مبلعب "حديقة الأمراء" .و�شارك
الدويل اجلزائري لكحل خالل ال�شوط الأول،
حيث �أظهر ا�ستعدادات ال ب�أ�س بها �أمام رفقاء
مبابي ،يف حني عرف ال�شوط الثاين دخول
ت�شكيلة مغايرة ب�شكل كامل ،تواجد �ضمنها
ال�شاب اجلزائري عماد عبديل ،حيث حاول
ال�شاب �صاحب  20عاما �إزعاج دفاع "البيا�سجي"،
وهو ما كان يف عدة منا�سبات ،لكن الفعالية
خانت فريقه الذي انهار متاما �أمام املارد
الباري�سي.
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مولودية الجزائر

بعدما كان مكلفا بالتفاوض مع المستهدفين

ويقـرر الإن�سحــاب من جلـنة اال�ستقـدامـات
يفجــر مفـاجــ�أة
لعزيــزي ّ
ّ

فجر املن�سق العام ملولودية اجلزائر طارق لعزيزي مفاج�أة مدوية �أم�س بعدما
�أعلن من منرب يومية الهداف �إن�سحابه وب�صفة ر�سمية من جلنة لإنتدابات وقرر عدم
التدخل يف العملية ،ما ي�ؤكد �أن الأمور ال تبعث على التفا�ؤل داخل �إدارة العميد ،رغم
�أن بع�ض الأطراف حتاول �أن تكذب ذلك خا�صة فيما يتعلق بعملية الإ�ستقدامات التي
مازالت ت�سري بوترية بطيئة جدا ومل ي�ضمن العميد �أي العب حتى الآن.

ق�ضية حداد القطرة التي �أفا�ضت الك�أ�س

وح�سب ما علمته الهداف من م�صادرها اخلا�صة ،ف�إن �أع�ضاء جلنة االنتدابات
كانوا قد كلفوا املن�سق العام طارق لعزيزي باالت�صال مع الالعبني امل�ستهدفني
الذين يحققون الإجماع وهذا من �أجل تفادي اللخبطة ،لكن وبعد الذي حدث عقب
لقائه بحداد يف �رسية واالتهامات غري املبا�رشة التي وجهها له بع�ض الأطراف،
خا�صة �أن االت�صاالت مبدافع �شبيبة �سكيكدة متت دون ا�ست�شارة بقية الأع�ضاء كانت
مبثابة القطرة التي �أفا�ضت الك�أ�س وجعلت لعزيزي يتخذ قرار االن�سحاب من عملية
اال�ستقدامات.

�أملا�س يفكر يف حل جلنة اال�ستقدامات هذا اخلمي�س

ويدور يف حميط مولودية اجلزائر �أنه وب�سبب بع�ض امل�شاكل واالختالفات
املوجودة بني �أع�ضاء جلنة اال�ستقدامات ،ف�إن رئي�س جمل�س الإدارة عبد النا�رص
�أملا�س يفكر بجدية يف حل جلنة االنتدابات التي �شكلها �سابقا خالل �إجتماع
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،حيث �سيعود كل ع�ضو �إىل من�صبه ،خا�صة و�أن اجلميع
يطالب ب�أعادة تنظيم الفريق �إداريا وحتديد �صالحيات كل ع�ضو لتفادي تداخل
املهام م�ستقبال.

يريد منح البطاقة البي�ضاء لنغيز
بخ�صو�ص امل�ستهدفني

وح�سب ما علمته الهداف من م�صادرها اخلا�صة ،ف�إن الرئي�س عبد النا�رص �أملا�س
يريد منح البطاقة البي�ضاء بخ�صو�ص عملية اال�ستقدامات للمدرب نبيل نغيز ،بحكم
�أنه امل�س�ؤول الأول على الأمور الفنية وو�ضع يده على اجلرح ،بعدما حدد املنا�صب
التي حتتاج �إىل تدعيم وونوعية الالعبني الذين يتما�شون من خمططاته ،فيما
�سيتكفل الرئي�س �أملا�س بالتفاو�ض مع امل�ستهدفني بخ�صو�ص ال�شق املايل ويتعاقد
مع الأ�سماء التي يريدها نغيز.

لعزيزي" :مهمتي وا�ضحة ولن �أتدخل م�ستقبال
يف عملية اال�ستقدامات"
ويف ت�رصيح خ�ص به يومية الهداف �صبيحة �أم�س� ،أعلن املن�سق العام طارق
لعزيزي ،ان�سحابه من جلنة االإنتدابات و�رصح قائال" :مهمتي وا�ضحة يف مولودية

اجلزائر وهي التن�سيق بني الإدارة والالعبني� ،أنا �أعمل ب�إخال�ص بدليل ما نقوم به
لإقناع الالعبني بال�صرب �أكرث على م�ستحقاتهم� ،أما بخ�صو�ص عملية اال�ستقدامات،
فلن �أتدخل م�ستقبال ولن �أت�صل ب�أي العب،و�ساكتفي مبنح ر�أيي �إذا ا�ست�شارين املدرب
�أو الرئي�س حول م�ستوى العب ما وهذا ،لأن بع�ض الأمور التي حتدث مل تعجبني
ولي�س بهذه الطريقة ت�سري الأمور".
م-لكحل

النيجيري إيدوو محل اهتمام المولودية…

ال�صحف امل�صرية تتحدث عن رف�ض جريالدو االنتقال �إىل املولودية
غريب حقا ما يحدث يف مولودية اجلزائر
هذه الأيام بخ�صو�ص �صفقات الالعبني
الأجانب ،حيث ال مير يوم �إال ون�سمع �أو نقر�أ يف
و�سيلة �إعالم عربية عن رغبة �إدارة �أملا�س يف
التعاقد مع العب جديد و�آخر ف�صول احلكاية
فجرته و�سائل الإعالم امل�رصية ،التي تتحدث
وت�ؤكد عن رف�ض مهاجم الأهلي امل�رصي
الأنغويل جريالدو االنتقال �إىل مولودية اجلزائر
على �شكل �إعارة ملو�سم واحد� ،إذ ي�رص على
البقاء يف "القلعة احلمراء" وهذا �إىل نهاية
عقده �أو منحه وثائقه الختيار الفريق اجلديد
بنف�سه.

�إدارة الأهلي تريد التخل�ص
منه ال�سرتجاع �أزارو

وح�سب ما �أكدته �صحيفة اليوم ال�سابع
امل�رصية ،على غرار عدة �صحف
�إلكرتونية
ومواقع
ف�إن
�أخرى،
�إ د ا ر ة

مولودية اجلزائر تقدمت بعر�ض لنظريتها
يف الأهلي طلبت خدمات مهاجم الرواق
الي�ساري جريالدو ،لكن الالعب يرف�ض ذلك
لأ�سباب جمهولة ،وح�سب ما ت�ؤكده ال�صحف
امل�رصية ،ف�إن �إدارة الأهلي ال تعر�ض �إعارة
العبها للعميد ،لأنها تريد التخل�ص منه من
�أجل ا�سرتجاع املهاجم �أزارو من التعاون
ال�سعودي� ،أين لعب معارا وهذا بطلب من
املدرب ال�سوي�رسي.

قائمة الأجانب املطلوبني
يف العميد �أ�صبحت طويلة

ورغم �أن مدرب مولودية اجلزائر نبيل نغيز
�رصح للهداف يف وقت �سابق� ،أن التعاقد مع
الالعبني الأجانب يف الوقت احلايل لي�س
من �أولوياته ،لكن القائمة �أ�صبحت طويلة
وعري�ضة ،بعدما علمت الهداف عن رغبة العميد
يف �ضم هداف االحتاد املن�سيرتي �أنتوين
�أوكبوتو ،قبل �أن ت�رصف عنه
النظر ب�سبب املطالب املالية

الكبرية لرئي�س فريقه ،ثم �أعلن متو�سط ميدان
ال�صفاق�سي النيجريي كي�سنغلي �سوكاري
عن رغبة املولودية يف التعاقد مع موكله
والتفاو�ض مع �إدارة ال�صفاق�سي حول وثائقه
 ،ثم دخل القائمة مهاجم الرتجي التون�سي
امل�رسح جونيور لو�سوكا ،قبل �أن تتحدث
ال�صحف امل�رصية عن ا�سم �آخر وهو مهاجم
الأهلي الأنغويل جريالدو.

من يتحدث مع الالعبني با�سم
مولودية اجلزائر؟

والغريب يف الأمر �أن م�س�ؤويل مولودية
اجلزائر ي�ؤكدون �أنهم مل يت�صلوا �إطالقا بكل
هذا الكم من الالعبني الأجانب ،وحتى املدرب
نغيز �رصح للهداف� ،أن الالعب الأجنبي الوحيد
الذي �أبهره ويرد التعاقد معه هو قلب هجوم
ين�شط فعال يف فريق تون�سي ،ما يطرح �أكرث
من عالمة ا�ستفهام حول هوية ال�شخ�ص الذي
يتحدث با�سم مولودية اجلزائر ويقدم عرو�ضا
للأندية ،ما يجعل الرئي�س �أملا�س مطالبا

بال�رضب بيد من حديد ،لأن مثل هذه الأمور
من �ش�أنها �أن ت�سيء ل�سمعة عميد الأندية يف
مو�سم املئوية.

موقع فوت  " 24املولودية
تريد مهاجم ال�صفاق�سي
النيجريي �إيدوو"

حتدث موقع فوت  24املخت�ص يف كرة
القدم التون�سية خالل اليومني املا�ضيني ،عن
اهتمام مولودية اجلزائر بالعب �أخر حيث يتعلق
الأمر مبهاجم النادي الريا�ضي ال�صفاق�سي
النيجريي كينغ�سلي �أيدوو الذي ين�شط يف
من�صب ر�أ�س حربة ،وهذا رغم �أن الالعب �سجل
هدفني فقط ،لي�صبح بذلك ثاين العب يتحدث
التون�سيني عن اهتمام �إدارة مولودية اجلزائر
بخدماته ،وهذا بعد العب الو�سط �سوكاري الذي
�أدىل وكيل �أعماله بت�رصيحات لأذاعة "�شم�س
�أفم" �أعلن فيها �أن موكله حمل �إهتمام عميد
الأندية اجلزائرية �أي�ضا.
م-لكحل

�صايــلـع" :ا�ستكمــال البطــولة �صعـب،
لــكـــــنـه �سيكــون �أف�ضــل قــرار"
ي�ؤكد مدافع مولودية اجلزائر ،عبد احلق �صايلع ،يف
هذا احلوار �أنه يف�ضل ا�ستكمال بطولة املو�سم اجلاري
رغم �صعوبة امل�أمورية حتى يحدد البطل فوق امليدان
ويتحدث عن تكرميه من طرف �أبناء حيه يف الرويبة
على هام�ش دورة ما بني الأحياء وعدة �أمور �أخرى.
كيف هي �أحوالك وما جديدك؟

�أنا مع عائلتي يف الرويبة وال �أغادر املنزل �إال
عن ال�رضورة ،كما �أجل�س �أحيانا مع �أبناء احلي الذي
تربيت فيه وهذا مع احرتام �رشوط التباعد وغريها ،ال
يوجد هناك �أي جديد ونحن ننتظر فقط �أن تفي الإدارة
بوعدها وت�سدد م�ستحقاتنا املالية العالقة.

ما تعليقك على التكرمي الذي تلقيته من �أبناء
حيك يف الرويبة؟

�رصاحة التكرمي مل يكن منتظرا و�أثر يف كثريا ،لأنه
جاء من �أ�شخا�ص "عزاز على قلبي بزاف" �أنا فخور جدا
بانتمائي للرويبة التي متلك فيها مولودية اجلزائر قاعدة
�شعبية وا�سعة و�أمتنى يف كل مرة �أن �أرد جميلهم يف الفريق
و�أقدم مباريات كبرية مع املولودية.

هل �صحيح �أن فريقك هو الذي توج باللقب يف
هذه الدورة؟

(ي�ضحك) نعم فريقي هو الذي توج� ،ضم العبني ين�شطون يف
خمتلف الأق�سام الدنيا وكنت �أنا مدرب للفريق �أين وفقت يف
مهمتي ،ما يجعلني �أفكر �أن �أحتول �إىل عامل التدريب م�ستقبال.
وماذا عن برنامج التدريبات الذي و�ضعه لكم
املدرب؟

�أحاول �أن �أطبق الربنامج� ،أتدرب على انفراد و�أحيانا �أ�شارك

يف مباريات مع �أبناء احلي وهذا من �أجل املحافظة على
لياقتي وتغيري الأجواء قليال وهذا �أمر مهم ،يف انتظار �إتخاذ
القرار الأخري حول م�صري البطولة ،لأننا ب�رصاحة ا�شتقنا �إىل
�أجواء املباريات.
وهل �أنت مع من يطالب ا�ستكمال الدوري �أو يعار�ض
ذلك؟

ب�رصاحة ،احلالة "والت تخوف" مع ازدياد عدد امل�صابني
واال�ستئناف �سيكون �صعبا ،لكن �أف�ضل �أن يتم �إعالن ت�أجيل
الإ�ستئناف �إىل غاية حت�سن الأو�ضاع وهذا بدال من �إعالن
مو�سم �أبي�ض ،وهذا حتى �إعالن البطل فوق امليدان وي�أخذ كل
فريق حقه ،لكن هذه جمرد تخمينات فقط ،لأن القرار الأخري
�سيعود للم�س�ؤولني وال�سلطات العليا ،من جهتنا ال ي�سعنا �إال �أن
نطبق تعليماتهم ،لأنهم �أدرى مب�صلحة البالد والريا�ضيني.
ما تعليقك على ق�ضية امل�ستحقات التي �أخذت �أبعادا
�أخرى م�ؤخرا؟

�أنا �شخ�صيا �ضد �أن تخرج �أ�رسار الفريق �إىل اخلارج ،مو�ضوع
امل�ستحقات ق�ضية داخلية ونتمنى �أن حتل بطريقة ودية بيننا،
امل�سريون حددوا لنا موعدا للح�صول عليها ونحن ننتظر هذا
املوعد حتى نح�صل عليها وهناك ثقة متبادلة بني الطرفني.

خا�صة و�أنكم وقعتم على بروتوكل التخفي�ض
ب�سبب جائحة كورونا؟

نعم ،وقعنا على بروتوكل تخفي�ض �أجور ال�شهرية خالل فرتة
كورونا� ،أين توقفت التدريبات واملباريات �إىل خم�سني باملائة،
�رصحت منذ البداية �أنني مع مع �أي قرار يتخذ زمالئي و�أظن
�أننا �إتخذنا قرار �صائب� ،أين راعينا ظروف الفريق وال�رشكة
�أي�ضا وهذا الأمر حدث يف �أكرب �أندية العامل �أي�ضا.

م-لكحل

�أطراف تريد بورايو
خلالفة خمازين

رغم �أن رئي�س جمل�س الإدارة عبد
النا�صر �أملا�س �صرح �سابقا لو�سائل
للإعالم� ،أنه قرر ر�سميا تنحية من�صب
مدير فني للفئات ال�شبانية� ،إال �أن
م�صادر الهداف ك�شفت �أم�س �أن �أطراف
تريد التعاقد مع املدرب ال�سابق لعدة
فرق خليجية عبد اللطيف بورايو يف
هذا املن�صب خلفا للمقال حممد خمازين،
وح�سب ما علمناه ف�إن هناك عدة �أ�سماء
قدمت �سريها الذاتية ل�شغل املن�صب،
يف انتظار اتخاذ القرار النهائي هذا
اخلمي�س على هام�ش �إجتماع �أع�ضاء
جمل�س الإدارة.

نغيز منتظر
اخلمي�س بالعا�صمة

ينتظر �أن يحل مدرب مولودية اجلزائر
نبيل نغيز �صبيحة اخلمي�س املقبل
بالعا�صمة من �أجل مالقاة الرئي�س
عبد النا�صر �أملا�س ور�سم خارطة
طريق امل�ستقبل مبا�شرة ،بعد اتخاذ
القرار النهائي حول م�صري بطولة
املو�سم الكروي اجلاري واملرتقب غدا
على هام�ش �إجتماع �أع�ضاء املكتب
الفيديرايل.

الالعبون ينتظرون
�سحب �أموالهم اليوم

تنتهي �صبيحة اليوم املهلة اجلديدة
التي منحها العبو مولودية اجلزائر
للم�سريين من �أجل ت�سوية جزء من
م�ستحقاتهم املالية العالقة ،حيث
�سيتوجه بع�ض الالعبني مبا�شرة �إىل
البنك ل�سحب �أموالهم �أو الت�أكد من
دخولها �إىل ح�ساباتهم ال�شخ�صية،
مثلما وعدهم به املن�سق العام
طارق لعزيزي ،وكان املدير العام
ل�سوناطراك قد منح ال�ضوء الأخ�ضر
لت�سريح مبلغ  20مليار �سنتيم وهو
املبلغ الذي �سيخ�ص�ص بن�سبة كبرية
لت�سديد امل�ستحقات اخلا�صة بالالعبني
وكل املوظفني يف ال�شركة �أي�ضا.

معهد الفندقة "�إي�شرا"
يطالب مب�ستحقاته

را�سل مدير معهد الفندقة بعني البنيان
�إدارة مولودية اجلزائر خالل الأيام
القليلة املا�ضية وهذا من �أجل املطالبة
باجلزء املتبقي من م�ستحقات املعهد،
الذي كان يفتح �أبوابه �أمام مولودية
اجلزائر قبل تف�شي جائحة كورونا،
وح�سب ما علمناه ،ف�إن الرئي�س �أملا�س
تعهد بت�سديد جزء من �أموال املعهد
حتى يعود الفريق للتدرب هناك لو
تقرر الفاف ا�ستكمال البطولة ،كما
علمنا �أن هناك بع�ض الفنادق االتي كان
يقيم بها العميد ليايل املواجهات قد
ات�صلت ب�أملا�س وتطالب ب�أموالها �أي�ضا،
ما يعك�س حجم الديون التي �أثقلت
الفريق ،رغم �صرف �أزيد من مائة مليار
املو�سم الفارط.
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شبيبــــة القبائـــل

تلقى اقتراحا لتدريب منتخب الكونغو…

متم�سـك مبهــامه مع ال�شبيـبة ويطمـح لقيـادتـهـا �إىل العـاملــية
الزلفــاين
ّ

رغم �أنه مل مت�ض �سوى �أ�شهر قليلة على توليه زمام قيادة العار�ضة الفنية ل�شبيبة
القبائل خلفا للفرن�سي هيربت فيلود� ،إال �أن هذا مل مينع املدرب التون�سي يامن الزلفاين
من التواجد �ضمن اهتمامات االحتادية الكونغولية لكرة القدم� ،إذ ك�شفت م�صادر
�إعالمية �أجنبية يف ال�ساعات القليلة املا�ضية �أنه تلقى اقرتاحا لتويل مهمة قيادة
املنتخب الكونغويل� ،إىل جانب �أ�سماء �أخرى مر�شحة تعكف االحتادية الكونغولية
لكرة القدم على درا�سة �سريتها الذاتية قبل الدخول يف الأمور الر�سمية.

�أكد الأنباء ونفى وجود �أي ات�صاالت ر�سمية

ومل يتوان التقني التون�سي �أم�س يف ت�رصيحات خ�ص بها "الهداف" عن ت�أكيد
خرب اقرتاح ا�سمه لتويل مهمة قيادة املنتخب الكونغويل ،لكنه يف املقابل �أ�رص على
تو�ضيح نقطة مهمة بنفي وجود �أي ات�صاالت ر�سمية بينه وبني االحتادية الكونغويل،
م�ؤكدا �أن الأمر ال يعدو �أن يكون �سوى اهتمام فقط� ،إىل جانب �أ�سماء �أخرى مت
تر�شيحها هي �أي�ضا لتويل املهمة ،كما كان املدرب ال�سابق للمريخ ال�سوداين وا�ضحا
يف ت�رصيحاته ،حني �أكد ارتباطه بعقد مع ال�شبيبة لـ  3موا�سم.

ما يربطه مع ال�شبيبة �أكرث من عقد �إدراي

ومل يكتف الزلفاين بت�أكيد ارتباطه بعقد ملدة  3موا�سم مع ال�شبيبة ،و�إمنا ذهب �إىل
�أبعد من ذلك حني ك�شف عرب �صحفته الر�سمية� ،أن ما يربطه مع ال�شبيبة يتجاوز العقد
الإداري ،بل ارتباط معنوي ،نابع من قناعته ال�شخ�صية بالعمل على النجاح مع واحد
من �أف�ضل الفرق يف ال�ساحة الكروية الإفريقية ،ف�ضال عن م�س�ؤوليات �أخرى م�شرتكة
مع الإدارة ،التي نوه التقني التون�سي باحرتافيتها وت�صورها للم�ستقبل القريب.

يطمح لكتابة التاريخ وقيادة الفريق �إىل العاملية

ومل يتوان الزلفاين يف رفع �سقف طموحاته عاليا مع ال�شبيبة ،حني ك�شف �أن
تركيزه من�صب فقط على النجاح معها وكتابة ا�سمه يف تاريخ النادي ،من خالل
العمل على قيادته للتتويج بالألقاب حمليا وقاريا ،ومل ال امل�شاركة يف املناف�سات
العاملية� ،إذ مل يخف املدرب ال�سابق لـ ظفار العماين طموحه الكبري يف �إعطاء بعد
�أخر و�أكرب لل�شبيبة التي اعتربها �أكرث من جمرد فريق لكرة القدم ،داعيا الأن�صار �إىل
اال�ستمرار يف م�ساندتهم ودعمهم للفريق ،معتربا تواجدهم م�صدر قوة وفخر.

عودته �إىل اجلزائر مرتبطة بقرارات املكتب الفيدرايل
وعلى غرار �إدارة الفريق ،ف�إن مدرب ال�شبيبة يرتقب هو الآخر قرارات اجتماع
املكتب الفيدرايل املقرر غدا الأربعاء� ،إذ �أنه ويف حال حتديد موعد قريب ال�ستكمال
املناف�سة ف�إنه �سيكون م�ضطرا للبحث عن كيفية عودته �إىل �أر�ض الوطن ،بعدما غادر

اخلطوط العري�ضة لربنامج املو�سم املقبل تت�ضح…

الإ�ستـقـرار �أولـويـــة مـالل والــ�شبـــان
�أمـــام فـر�صــة �إثـبات الـذات

م�ؤخرا �إىل بالده ،ويف حال �إعالن املكتب الفيدرايل قرار �إلغاء املناف�سة وت�أجيل
بداية املو�سم املقبل �إىل �إ�شعار الحق ،ف�إنه �سيمدد فرتة �إقامته يف تون�س �إىل جانب
�أفراد عائلته ،بعد مكوثه �أزيد من ثالثة �أ�شهر باجلزائر جراء غلق احلدود بني البلدين
ب�سبب الأزمة ال�صحية العاملية.

الزلفاين�" :إ�سمي مقرتح لتدريب منتخب الكونغو،
لكن دون وجود �أي ر�سمي"
يف ات�صال هاتفي جمعنا به �صبيحة
�أم�س ،مل يتوان مدرب �شبيبة القبائل
يف ت�أكيد �أنباء ارتباط ا�سمه مع املنتخب
الكونغويل ،ك�أحد املر�شحني لتدريب
منتخب "الفهود" ،لكنه �شدد يف املقابل
على تو�ضيح نقطة مهمة ،متعلقة
بعدم وجود �أي ات�صاالت ر�سمية يف هذا
االجتاه وقال يف هذا ال�سياق�" :صحيح ما
مت تداوله من �أنباء يف ال�ساعات القليلة
املا�ضية ب�ش�أن تواجد ا�سمي مع جمموعة
من املدربني املر�شحني لتدريب املنتخب
الكونغويل ،لكنه يبقى جمرد اقرتاح وال
يوجد �أي �شيء ر�سمي �إىل حد الآن وهذا
مهم جدا بالن�سبة يل".

"�أنا مرتبط بعقد معنوي
ومادي وم�س�ؤوليات
م�شرتكة مع الإدارة"

رغم الغمو�ض الذي يكتنف م�ستقبل بطولة هذا املو�سم،
�إال �أن �إدارة �شبيبة القبائل ت�رص على امل�ضي قدما يف جت�سيد
م�رشوعها الذي يرتكز على حمورين �أ�سا�سيني ،الأول متعلق
باحلفاظ على ركائز الت�شكيلة والثاين منح الفر�صة للعنا�رص
ال�شابة لإظهار قدراتهم مع الفريق الأول ،وهو ما جتلى يف
التحركات الأخرية للإدارة التي قامت م�ؤخرا بتوقيع عقود
احرتافية للعديد من العنا�رص ال�شابة ،على �أمل ترقيتها
والزج بها يف معرتك املناف�سة الر�سمية مع الأكابر بداية
من املو�سم املقبل.

اال�ستقدامات لن تتجاوز العبني

وما ي�ؤكد توجه الإدارة نحو دعم �سيا�سية التكوين ف�ضال
عن توقيعها لعقود احرتافية للعديد من املواهب ال�صاعدة ،هو
املخطط الذي �ضبطته حت�سبا للمو�سم املقبل فيما يخ�ص ملف
اال�ستقدامات� ،إذ ت�رص  -باالتفاق مع املدرب الزلفاين  -على
عدم التعاقد مع �أكرث من العبني يف فرتة االنتقاالت املقبلة،
وهذا جتنبا لتكرار ال�سيناريوهات ال�سلبية ال�سابقة التي كان
فيها غياب اال�ستقرار ال�سمة الأبرز على التعداد ،على نحو �ألقى
ب�ضالله �سلبا على نتائج الفريق.

ال�شروع قريبا يف �إقناع الركائز
بالتمديد والتجديد

و�إذا كانت �إدارة ال�شبيبة ت�رص على دعم �سيا�سة
التكوين ،ف�إنها من جهة �أخرى تبقى متم�سكة باال�ستقرار
الفني للت�شكيلة ،وهو ما ت�ؤكده اخلرجات الأخرية للرئي�س
�رشيف مالل ،الذي ي�ؤكد يف كل مرة �أن ركائز الفريق غري
قابلني للتحويل� ،إال يف حال و�صول عر�ض �أجنبي حمرتم،
وهذا ا�ستجابة لرغبة املدرب يامن الزلفاين الذي ي�رص هو
الآخر على موا�صلة العمل مع نف�س التعداد املو�سم املقبل،
بدليل موافقته على مالقاة القائد نبيل �سعدو يف تون�س
القناعه بالتجديد وت�أكيده يف وقت �سابق مت�سكه بالظهري
الأمين �أمري باليلي ،رغم الأنباء التي ت�ؤكد قرب التحاقه
بالنادي ال�صفاق�سي� ،إذ من املرتقب �أن ت�رشع �إدارة مالل
يف امل�ستقبل القريب يف اقناع الركائز بتمديد عقودهم
وبالتجديد �أي�ضا للأ�سماء التي و�صلت �إىل نهاية ارتباطها
مع الفريق.

ال�شبان �أمام فر�صة العمر
والت�أكيد �ضروري

بدورها ،تبقى العنا�رص ال�شابة التي تراهن عليها �إدارة
�شبيبة القبائل لت�شكيل فريق تناف�سي املو�سم املقبل� ،أمام
فر�صة كبرية لت�أكيد �إمكاناتها و�أحقيتها يف حمل �ألوان فريق
كبري بحجم ال�شبيبة� ،إذ �سيكون ميباركي� ،آيت عبد ال�سالم
وبقية الأ�سماء ال�شابة �أمام فر�صة العمر املو�سم املقبل ،يتعني
عليهم ا�ستغاللها جيدا ،لأنه قد ال تتاح لهم م�ستقبال ،الأمر
الذي يحتم على زمالء مروان لو�صيف العمل �أكرث ليكونوا يف
م�ستوى الآمال املعلقة عليهم ،ال�سيما يف ظل الدعم الكبري
الذي يحظون به من قبل الأطراف الفاعلة يف الفريق وحتى
من طرف الأن�صار الذين ينتظرون منهم تقدمي الكثري للفريق.

حميدي .م

ومل يكتف الزلفاين بنفي وجود ات�صاالت ر�سمية بينه وبني
الكونغوليني ،و�إمنا �شدد �أي�ضا على ت�أكيد ارتباطه بعقد مادي
ومعنوي مع ال�شبيبة ،ما يجعله غري متحم�س �إطالقا لفكرة
تغيري الأجواء ومغادرة الفريق ،م�ضيفا �أن ما يربطه مع �إدارة
ال�شبيبة يتجاوز العقد الإداري الذي وقعه ،بل ميتد �أي�ضا
�إىل م�س�ؤوليات م�شرتكة ور�ؤية م�ستقبلية واحدة وقال يف
هذا املو�ضوع�" :أريد �أن �أو�ضح نقطة مهمة بالن�سبة يل� ،إذ
كما يعلم اجلميع� ،أنا مرتبط بعقد مع الفريق وال �أملك �أي
نية لتغيريه ومغادرته ،ما يربطني بال�شبيبة �أكرث من عقد
�إداري ،بل �أي�ضا �أملك عقدا معنويا مع الفريق ومع امل�سريين
الذين تربطني بهم عالقة جيد ووطيدة يف ظل م�س�ؤولياتنا
امل�شرتكة ونظرتنا املوحدة للم�ستقبل".

"�أهدف مع امل�سريين �إىل بناء فريق
قوي وتناف�سي يف امل�ستقبل القريب"

و�أ�صر الزلفاين على الذهاب بعيدا يف ك�شف مدى ارتباطه
بالفريق ،بالت�أكيد على �أنه يهدف �إىل حتقيق الكثري من
الأ�شياء مع ال�شبيبة ،ال�سيما يف ظل االن�سجام التام بينه
وبني امل�سريين ب�ش�أن �أهداف وطموحات الفريق امل�ستقبلية،

و�أ�ضاف قائال" :لن �أذيع �سرا� ،إن قلت لكم
�أين ا�ستهدف مع امل�سريين بناء فريق قوي
وتناف�سي يف امل�ستقبل القريب وهو الأمر
الذي �سنعمل �سويا على بلوغه وجت�سيده
على �أر�ض الواقع و�أنا متفائل جدا ب�إدراكه".

"حظوظنا يف اللقب
قائمة و�أريد بلوغ من�صة
التتويجات مع ال�شبيبة"

وب�ش�أن طموحاته يف امل�ستقبل القريب،
�أو�ضح الزلفاين� ،أن تركيزه يف الوقت احلايل
من�صب فقط على الكيفية التي ت�سمح له
بقيادة ال�شبيبة للتتويج بلقب بطولة هذا
املو�سم يف حال �إقرار ال�سلطات ا�ستكمال
املو�سم الكروي احلايل ولعب اجلوالت
الثماين املتبقية ،م�ؤكدا يف هذا ال�سياق
�أن حظوظ �أ�شباله يف التناف�س على اللقب
كبرية ،وهو الأمر الذي �سيعمل على بلوغه،
خا�صة �أنه يحلم ب�إهداء لقب البطولة للأن�صار وقال" :كل
ما �أمتناه �أن تتح�سن الأو�ضاع ال�صحية يف كل دول العامل و�أن
ن�سرتجع حياتنا الطبيعية ونعود ملمار�سة مهامنا ،لأين �أريد
قيادة ال�شبيبة للتتويج بلقب بطولة هذا املو�سم ،خا�صة �أن
حظوظنا لتحقيق ذلك تبقى كبرية ،ال�سيما �إذا �سرينا ما
تبقى من مباريات بذكاء وبفعالية �أكرب".

"�أتطلع لرتك ب�صمتي ونريد �أن ن�صنع
فريقا ي�ستطيع املناف�سة عامليا"
ويف ت�صريح �أخر عرب �صفحته الر�سمية ،رفع يامن الزلفاين
�سقف طموحاته عاليا على ر�أ�س العار�ضة الفنية لل�شبيبة،
بت�أكيد عدم انح�صار رغبته رفقة امل�سريين يف بناء فريق
قوي قادر على فر�ض هيمنته حمليا وقاريا ،و�إمنا �أي�ضا
امل�شاركة والت�ألق يف املناف�سات العاملية ،وقال يف هذا ال�سياق:
"نحن يف ال�شبيبة متعاونون ومتفقون على �أن ن�صنع فريقا
ي�ستطيع املناف�سة عامليا وي�صعد على من�صة الألقاب� ،أريد
ترك ب�صمتي يف النادي وكتابة تاريخ جديد معه يليق
بعراقة تاريخه".

حميدي .م

مالل �أعلن �صراحة �أن الفر�صة �أمامهم

من جهته ،كان رئي�س الفريق �رشيف مالل يف ت�رصيحاته
الأخرية وا�ضحا ،حني ك�شف لـ "الهداف" �أن اال�ستقدامات
لي�ست من �أولويات الإدارة ،ال�سيما يف ظل امتالك الفريق
ملواهب ي�أمل بروزها مع الفريق الأول� ،إذ �أكد الرجل الأول
يف بيت ال�شبيبة �أن ثقته تبقى كبرية يف العنا�رص ال�شابة،
املطالبة بدورها بت�رشيف الثقة التي و�ضعت فيها وت�أكيد
ا�ستحقاقها حمل �ألوان الفريق الأكرث تتويجا بالألقاب.

الزلفاين�" :س�أمنح الفر�صة لل�شبان
لإثبات قدراتهم"

و�إذا كان �رشيف مالل وا�ضحا يف ر�سالته للأن�صار
ب�ش�أن عملية اال�ستقدامات بالت�أكيد على منحه الأولوية
ل�شبان الفريق ،ف�إن املدرب يامن الزلفاين هو الآخر �أكد يف
ت�رصيحات للإعالم التون�سي� أن ا�سرتاتيجية العمل الذي
يقوم به مع ال�شبيبة ،ترتكز �أ�سا�سا على منح الفر�صة لل�شبان
وم�ساعدتهم على اثبات قدراتهم وقال التقني التون�سي يف هذا
ال�سياق" :منلك جمموعة متكاملة ومتنا�سقة من الالعبني� ،أنا
حري�ص على املحافظ عليها من �أجل تقدمي الأف�ضل خالل
التحديات املقبلة ،كما �أنني �س�أدعم ال�شبان و�س�أمنحهم
الفر�صة لإثبات قدراتهم".
حميدي .م
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وفاق سطيف

يرفض تحويل أي العب آخر ويشترط االحتفاظ بالمجموعة...

الكوكي يح�صر قائمة املغادرين يف بو�صوف ،وغ�شة وقندو�سي لن يح ّوال
فتحت ال�صفقة التي �أبرمتها �إدارة وفاق �سطيف مع جممع "�سيتي فوتبال" لتحويل
املوهبة �إ�سحاق بو�صوف ،املجال وا�سعا �أمام فكرة حتويل العديد من الأ�سماء البارزة
واملت�ألقة يف �صفوف النادي ،على غرار ح�سام الدين غ�شة واحمد قندو�سي� ،إال �أن
امل�ؤ�رشات التي حتيط بهذا املو�ضوع واملوقف الذي اتخذه املدرب نبيل الكوكي
�أغلق باب �إمكانية حتويل هذين الالعبني يف الفرتة احلالية ،على �أن تتم الأمور يف
امل�ستقبل ويف ظروف مغايرة.

الإدارة ا�ست�شارته قبل املوافقة على حتويل بو�صوف

بالعودة �إىل �صفقة بو�صوف ،فقد ك�شفت �إدارة النادي على ل�سان رئي�س جمل�سها
عز الدين �أعراب ،ب�أن املوافقة النهائية على حتويله �إىل جممع "�سيتي فوتبال" مل تتم
�إال بعد �أخذ ر�أي املدرب نبيل الكوكي الذي منح ال�ضوء الأخ�رض من �أجل حتويل هذا
الالعب الذي يبقى عن�رصا مهما �ضمن التعداد رغم �أنه مل يلعب كثريا يف م�شواره مع
الأكابر كما كان م�سطرا ب�سبب م�شاركته يف الدورة الدولية مع منتخب الأوا�سط يف
تون�س ،وتزامن عودته مع قرار توقيف املناف�سة.

الكوكي وافق و�أغلق القائمة يف املقابل

يف الوقت الذي مل يعرت�ض نبيل الكوكي على قرار الإدارة ورغبة بو�صوف يف
االلتحاق مبجمع "�سيتي فوتبال" لبداية جتربة احرتافية يف �أوربا� ،ستكون بدايتها
من بلجيكا مع "كورتري" على �شكل �إعارة ،ف�إن املدرب �أغلق الباب يف وجه الإدارة
لتحويل �أي العب �آخر ،حيث �أكد ب�أنه لن يوافق على حتويل �أي العب بعد بو�صوف
يف الفرتة الراهنة.

طالب بالتجديد للمنتهية عقودهم

يف �سياق مت�صل ،فقد طالب الكوكي يف حديثه خالل الأيام الأخرية مع رئي�س
جمل�س الإدارة ،ب�رضورة التوقيع للعنا�رص التي توجد يف نهاية العقود ،وهو املطلب
الذي �سبق له �أن طرحه على طاولة الإدارة منذ فرتة ،حيث �أعرب عن مت�سكه بجل
العنا�رص التي انتهت عقودها مع النادي يف جوان املا�ضي.

مل ي�ستثن �أي العب من قائمة املعنيني

ح�سب ما �أو�ضحه لنا �أعراب ،ف�إن الكوكي مل ي�ستثن �أي العب من العنا�رص التي
توجد يف نهاية العقود ،حيث طالب باالحتفاظ بكل الالعبني ،وعليه ف�إن معنى هذا
الكالم ،هو �أنه يرغب يف التجديد لكل من ر�ضواين ،فرحاين ،دراوي ،منديل ،بوقلمونة
وقراوي ،يف مقابل عدم ال�سماح بت�رسيح �أو حتويل �أي العب �آخر.

الو�ضعية احلالية ت�ؤجل املو�ضوع �إىل موعد غري معلوم

باحلديث عن مو�ضوع جتديد الالعبني الذين انتهت عقودهم يف �شهر جوان
املا�ضي ،ف� ّإن الو�ضعية احلالية التي مير بها النادي رغم ظهور بع�ض بوادر االنفراج
يف الأزمة ،خا�صة بعد �إبرام �صفقة حتويل بو�صوف و�سري الأمور نحو رفع التجميد
على الإعانات املوجهة للنادي ،تفر�ض على الإدارة ت�أجيل اخلو�ض ر�سميا يف
مو�ضوع جتديد الالعبني املعنيني ،خا�صة و�أنه ال جمال للحديث عن هذا املو�ضوع
يف �إطار ر�سمي �إال بعد ت�سوية امل�ستحقات ولو جزئيا ،وهي النقطة التي عجزت الإدارة
عنها ب�سبب عدم توفر ال�سيولة املالية ،ف�ضال عن الغمو�ض حول م�ستقبل املناف�سة
الذي جعل الإدارة تف�ضل الرتيث �أي�ضا يف �ضبط خمططها بخ�صو�ص امل�ستقبل.

غ�شة وقندو�سي �أبرز املطلوبني يف اخلارج

يف الوقت الذي يوجد ملف جتديد العقود على طاولة �إدارة النادي بالن�سبة
للعنا�رص التي انتهى ارتباطها مع الوفاق يف جوان املا�ضي ،ف�إن هناك ملفا
�آخر يتعلق بو�ضعية التعداد مطروح هو الآخر �أمام الإدارة ،وهي العرو�ض التي
يدور احلديث حولها بخ�صو�ص حتويل بع�ض الأ�سماء املطلوبة يف اخلارج ،ونعني

عدة �أ�سماء يف �صورة دغموم الذي يوجد حمل اهتمام بع�ض الأندية التون�سية،
وبالأخ�ص الثنائي غ�شة وقندو�سي الذين يعتربان من �أبرز الالعبني و�أكرثهم طلبا
لالحرتاف يف اخلارج.

غ�شة تلقى عر�ضا يف بلجيكا
وقندو�سي يف الدرجة اال�سبانية الثانية

مثلما �أ�رشنا �إليه يف �أعداد �سابقة من الهداف ،فقد تلقت �إدارة الوفاق ات�صاال من
�أحد الوكالء الذي حتدث عن وجود عر�ض ر�سمي من ناد بلجيكي ل�ضم الالعب ال�رسيع
ح�سام الدين غ�شة ،الذي تهاطلت عليه املقرتحات من عدة جهات عربية و�أوربية ق�صد
حتويله خلو�ض جتربة احرتافية ،يف الوقت الذي علمنا ب�أن قندو�سي الذي كان حتت
جمهر ك�شافني من اجنلرتا خالل هذا املو�سم ،قد تلقى هو الآخر عر�ضا من ناد �إ�سباين
يف الدرجة الثانية ،وهو العر�ض الذي مل يرق �إىل م�ستوى طموحاته وال يتوافق مع
�إمكاناته التي ت�ؤهله للعب يف دوري �أح�سن ب�إجماع كل من تابع م�شواره الكروي.

الثنائي لن يح ّول يف الوقت الراهن

بناء على املوقف الذي اتخذه الكوكي يف حديثه مع الإدارة حول املخطط الأويل
ل�ضبط التعداد القادم للنادي ،ف�إن غ�شة وقندو�سي وحتى دغموم غري قابلني للتحويل
يف املرحلة الراهنة ،يف انتظار تغيري حمتمل حول هذا املخطط يف امل�ستقبل ويف
ظروف �ستكون خمتلفة من عدة جوانب.

�أعراب�" :أخذنا موافقة الكوكي قبل حتويل بو�صوف"

يف حديث مع رئي�س جمل�س الإدارة عز الدين �أعراب� ،أكد ب�أن �صفقة حتويل الالعب
ال�شاب بو�صوف نحو جممع "�سيتي فوتبال" ،قد متت بعد الت�شاور مع املدرب نبيل
الكوكي الذي يبقى امل�س�ؤول الأول عن اجلانب الفني ،حيث �أكد ب�أن الإدارة ات�صلت به
وا�ست�شارته حول قرار �إبرام هذه ال�صفقة ،التي جت�سدت بعدما منح املوافقة على ذلك.

"الديجيا�س" تطلــق حمــلة توعيــة للوقــاية
مــــن خــطـــر انـتــ�شـــار "كــــورونــا"
تعي�ش والية �سطيف فرتة �صعبة هذه الأيام ،ب�سبب
الو�ضع التي �آلت �إليه الأمور مع االنت�شار الوا�سع
واملخيف لفريو�س "كورونا" ،مما ا�ستدعى حترك كل
الأطراف النا�شطة يف املجتمع من �أجل التوعية بخطورة
الأمور والتح�سي�س ب�أهمية اتباع الإجراءات الوقائية
من �أجل احلد من ن�سبة االنت�شار ال�رسيع لهذا الوباء
اخلطري ،ويف هذا الإطار فقد بادرت الأ�رسة الريا�ضية
لوالية �سطيف ،حتت �إ�رشاف مديرية ال�شبيبة والريا�ضية
�إىل �إطالق حملة توعوية مع توزيع كمية من الكمامات
على املواطنني وتنبيههم �إىل مدى �أهمية هذا الإجراء
مع التباعد االجتماعي من �أجل مكافحة هذا الوباء.

ملويل وفالحي حا�ضران
من الالعبني القدامى

عرفت هذه املبادرة التي انطلقت �أم�س من مركب
عني �أرنات بح�ضور مدير مركب الثامن ماي ،ومدير
ال�شبيبة والريا�ضية زواوي ،ح�ضور عدة وجوه ريا�ضية
من خمتلف الريا�ضات ،ومن �أبرز الوجوه التي �شاركت
يف انطالقة هذه احلملة ب�شكل رمزي ،القائد ال�سابق
للوفاق فريد ملويل واملهاجم الأ�سبق فار�س فالحي
الذين لبيا دعوة املركب من �أجل احل�ضور يف هذه
االلتفاتة التح�سي�سية التي جاءت و�سط ظروف �صعبة
تعي�شها والية �سطيف مع جائحة كورونا ،حيث
�شارك الالعبان ال�سابقان للوفاق يف اجلولة التي
قام بها امل�شاركون يف هذه احلملة التي جابوا فيها
بع�ض ال�شوارع القريبة من املركب� ،أين مت توزيع عدد
من الكمامات على املواطنني وحت�سي�سهم ب�رضورة
و�ضعها والتباعد يف املجامع وتفادي االحتكاك قدر
امل�ستطاع.

الك�شافة وجمعية
"الوئام املهدية" �شاركا

�إ�ضافة �إىل م�شاركة العديد من الوجوه الريا�ضية يف
هذه احلملة التي بد�أت من مركب عني �أرنات ،وح�ضور
م�صالح الأمن للمرافقة وامل�شاركة ،ورئي�س بلدية عني
�أرنات ،فقد �شارك �أي�ضا جمموعة من الك�شافة الإ�سالمية

اجلزائرية وممثلوون عن جمعية الوئام اخلريية للمهدية
وهو رئي�س نادي الأمل ،كما ح�رض �أي�ضا رئي�س فريق
ق�رص الأبطال النادي الذي بادر �إىل توزيع الكمامات
من بداية ظهور هذا الوباء.

الأ�سرة الريا�ضية حتذر
من خطورة الو�ضع

�أكدت الأ�رسة مبختلف �أطرافها يف ر�ساالتها
للمواطنني خالل هذه احلملة التوعوية ،على �رضورة
توخي احلذر ال�شديد يف التعامل مع جائحة كورونا،
التي انت�رشت يف والية �سطيف وخا�صة يف بع�ض
البلديات ب�شكل خميف ،حيث دعا الريا�ضيون كل �رشائح
املجتمع مبا فيهم حتى الأطفال ال�صغار �إىل تفادي
االحتكاك وو�ضع الكمامات للحد من انت�شار هذا الوباء
اخلطري ،خ�صو�صا و�أن الأرقام �أ�صبحت خميفة والو�ضع
يف امل�ست�شفيات بالوالية �أ�صبح ال يب�رش باخلري.

زواوي(مدير الديجيا�س):
"من واجب الأ�سرة الريا�ضية
التوعية والتح�سي�س"

يف ت�رصيح ملدير ال�شبيبة والريا�ضة زواوي
بخ�صو�ص هذه احلملة التوعوية� ،أكد امل�س�ؤول الأول عن
قطاع الريا�ضة يف �سطيف ،ب�أن الو�ضع �أ�صبح خطريا
جدا يف الوالية ،وب�أنه البد من حتلي اجلميع باحلذر
وااللتزام بالإجراءات الوقائية ،م�ؤكدا ب�أن الأ�رسة
الريا�ضية تعمل منذ بداية هذه اجلائحة على توعية
املواطنني ،م�ؤكدا ب�أن هذا ينطوى �ضمن م�س�ؤليات
الريا�ضيني واجلمعيات وكل الأطراف الفاعلة يف
املجتمع ،التي دعاها �إىل امل�شاركة بقوة يف حت�سي�س
املواطنني والعمل على حما�رصة هذا الوباء.

ملويل" :من مل ي�ؤمن بوجود كورونا
فليزر امل�ست�شفيات واملقابر"

من جهته ،فقد �أكد املدافع ال�سابق القائد فريد
ملويل يف ت�رصيحه لله ّداف ب�أن تلبية الدعوة

للم�شاركة يف هذه
احلملة التوعوية
التي �أ�رشف عليها
مدير ال�شبيبة
والريا�ضة،
مب�شاركة �إطارات
و�أعوان القطاع ،يبقى
من واجبه كالعب
�سابق ،وحذر ملويل من
خطورة الو�ضع الذي �آلت
�إليه والية �سطيف ب�سبب االنت�شار
الوا�سع لهذا الفريو�س اخلطري ،كما دعا
�إىل �رضورة االلتزام بالإجراءات الوقائية ،كما دعا
املكذبني بوجود هذه اجلائحة �إىل التنقل للم�ست�شفيات
من �أجل الت�أكد فعال من حقيقة الو�ضع اخلطري الذي
و�صلت �إليه الأمور ،و�إىل املقابر مل�شاهدة حجم
وعدد ال�ضحايا الذين ترحم عليهم ،و�شدد ملويل على
�رضورة التحلي باحلذر والتباعد االجتماعي وارتداء
الكمامة يف �إطار العمل اجلماعي وامل�شرتك من اجلميع
لتجاوز هذه الأزمة ،التي دعا اهلل �أن يرفعها عن البلد
وعن والية �سطيف باخل�صو�ص ب�سبب احلالة التي
و�صلت �إليها.

فالحي" :الو�ضع �أ�صبح كارثيا
ويجب دعم الأطباء"

من جهته �أي�ضا� ،أدىل املهاجم ال�سابق للوفاق
فار�س فالحي بت�رصيح لله ّداف بخ�صو�ص هذه احلملة،
حيث حذر ب�شدة من الو�ضع الذي �أ�صبح كارثيا و�أ�صبح
يتطلب وعيا �أكربا من جميع النا�س للم�ساهمة يف احلد
من انت�شار هذه اجلائحة ،ويجب على النا�س �أن ت�ساعد
الأطباء بوعيها ،لأنهم حقا تعبوا و�أرهقوا يف مكافحة
هذا الوباء ،الذي ال ميكن االنت�صار عليه �إال من خالل
االلتزام لأن امل�شكلة ح�سبه لي�ست يف توفري الكمامة بل
يف االلتزام بو�ضعها والتباعد االجتماعي واتخاذ كل
التدابري الالزمة من �أجل التغلب عليه.
خ .لعم�ش

"املدرب �أكد االحتفاظ بباقي املجموعة
وهذا ما �سن�سعى �إليه"

كما ك�شف �أعراب يف كالمه متحدثا لله ّداف ب�أن الكوكي قد طلب االحتفاظ بكل
عنا�رص املجموعة التي �ضمها تعداد النادي ،مو�ضحا" :الكوكي بعد موافقته على
مغادرة بو�صوف يف �إطار هذه ال�صفقة� ،أكد على �رضورة االحتفاظ بباقي التعداد ومل
يحدد القائمة بالأ�سماء ،لكن هذا ما قاله لنا يجب �أن تبقى املجموعة التي منلكها
خا�صة بعد جناح الفريق يف العودة معها �إىل ال�سكة ال�صحيحة"

"ال ميكننا تفريغ الفريق وغ�شة
وقندو�سي لن يحوال حاليا"

كما �أو�ضح حمدثنا موقف الإدارة من العرو�ض واالت�صاالت التي ت�صل
بخ�صو�ص بع�ض الالعبني ،خا�صة غ�شة وقندو�سي ،فقال" :بالن�سبة للعرو�ض
ال يوجد هناك �أي �شيء ر�سمي وملمو�س ،وهناك مقرتحات �شفوية وحديث
يدور حول بع�ض الالعبني� ،سواء غ�شة �أو قندو�سي ،لكن بغ�ض النظر عن موقف
الكوكي ،ف�إننا ك�إدارة �أي�ضا ال ميكن �أن نحول كل الالعبني املت�ألقني ولن نحول
هذا الثنائي على الأقل يف الفرتة احلالية".

خ .لعم�ش

�أجرى بع�ض الفحو�ص الطبية...

مدر�سة الوفاق تك�سب نقاطا �إ�ضافية
بعد حتويل بو�صوف

بالعودة �إىل �صفقة حتويل الالعب ال�شاب �إ�سحاق بو�صوف من
الوفاق �إىل جممع "�سيتي فوتبال" الذي قرر �إعارته �إىل
نادي "كورتري" البلجيكي يف �أول مو�سم من م�شواره
الذي ميتد خلم�س �سنوات مع املجمع ح�سب العقد
املوقع ،ف�إن هذه ال�صفقة �سيكون لها انعكا�سات
�إيجابية على الوفاق خارج �إطار اال�ستفادة
املالية من هذه ال�صفقة� ،سواء قيمة التحويل
املبا�شر �أو الن�سبة املئوية التي �سينالها النادي
عند انتقاالته الالحقة.

ال�صفقة لقيت �صيتا
�إعالميا وا�سعا

من بني الأمور الإيجابية التي ت�صب يف �صالح
الوفاق و�سمعته من خالل �إبرام هذه ال�صفقة
االحرتافية بتحويل املوهبة ال�صاعدة �إ�سحاق
بو�صوف ،هو التداول الوا�سع لهذه ال�صفقة التي
تطرقت �إليها كربى و�سائل الإعالم يف فرن�سا
واجنلرتا ،وبنظرة ب�أن جممع �سيتي فوتبال قد انتدب
خليفة النجم اجلزائري الكبري ريا�ض حمرز ،وهي
املعاجلة الإعالمية الدولية التي ت�ضيف نقاطا �إيجابية يف
�سمعة الوفاق ومدر�سته التكوينية.

الوفاق يربح نقاطا �إ�ضافيا يف �سمعة ال�شبان

جاءت هذه ال�صفقة �أي�ضا لت�ضيف نقاطا �أخرى يف م�ستوى �سمعة �شبان
الوفاق ،الذي كان ت�ألقهم على كل ل�سان يف هذا املو�سم ،خا�صة بعد
التحاق املدرب الكوكي الذي �أ�سقط مبد�أ التعامل بالأ�سماء ومنح املكانة
يف الت�شكيلة للأجدر ولو كان �شابا ،على غرار بو�صوف وبالأخ�ص النجم
القادم قندو�سي ،وهي النقطة املهمة وامل�شجعة بالن�سبة جلميع �شبان
النادي الذي �سيكون لهم رغبة �أكرب يف العمل لل�سري على خطى بو�صوف
و�شق طريقهم نحو االحرتاف يف اخلارج.

خمزون كبري موجود وعدة �أ�سماء مر�شحة للت�ألق

من جانب �آخر ،ف�إن هناك �إجماعا على �أن الفئات ال�شبانية للوفاق ت�ضم
العديد من الالعبني القادرين على الت�ألق وتقدمي الإ�ضافة يف املو�سم
القادم �أو املوا�سم القادمة مع الفريق الأول و�إبراز �إمكاناتها الكبرية،
حيث يوجد خمزون كبري لالعبني يف امل�ستوى وعدة �أ�سماء مر�شحة لأن
تنجح يف امل�ستقبل القريب ،خا�صة لو تلقى الرعاية والت�أطري من كل
اجلوانب ،وبناء على املعطيات التي حتيط بالفئات ال�شبانية للنادي ف�إن
الإدارة تبقى مطالبة با�سرتاتيجية �أجنع يف ت�سيريه ل�ضمان عائدات
مالية ومكت�سبات فنية مهمة يف املوا�سم القادمة ،لأن املادة اخلام موجودة
واملطلوب الآن هو اال�ستغالل الالزم لها.

بو�صوف �أجرى بع�ض الفحو�ص الطبية

وكان بو�صوف على موعد مع �إجراء بع�ض الفحو�ص الطبية �أم�س ،وهو
الذي يخ�ضع لربنامج التقوية الع�ضلية ،ب�سبب الإ�صابة التي تعر�ض على
م�ستوى الركبة والتي كانت بالتحديد يف الغ�ضروف ،وهي الإ�صابة التي
تبقى من �أب�سط الإ�صابات بالن�سبة لأي العب.
خ .لعم�ش
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مولودية وهران

في انتظار حفيظ بن عمارة…

غرتـيــل يـــوقــع على ملحـــق متديــد
عــــــقـــــده �إلـــــى 2023
�سعت �إدارة مولودية وهران جاهدة لإقناع املهاجم ال�شاب غرتيل يو�سف
بالتوقيع على ملحق متديد عقده الذي كان �سينتهي نهاية �شهر جوان من ال�سنة
املقبلة وجنحت يف ذلك بعد �أن وقع هذا الالعب �إىل غاية �شهر جوان من �سنة 2023
بعد �أن كان قد ت�ألق يف بع�ض املباريات التي لعبها مع الفريق الأول الذي ارتقى
�إليه املو�سم املا�ضي عقب م�ساهمته يف تتويج الفريق الرديف بك�أ�س اجلمهورية
يف منا�سبتني.

الإدارة رفعت �أجرته ال�شهرية

وعلمنا من م�صادرنا العليمة �أن �إدارة �رشيف الوزاين �سي الطاهر رفعت الأجرة
ال�شهرية لالعب غرتيل يو�سف مقابل توقيعه على ملحق متديد العقد وهو الذي كان
يتلقى �أجرة �شهرية زهيدة قدرتها م�صادرنا بـ  30مليون �سنتيم حيث �سيتلقى بداية
من املو�سم املقبل �ضعف ما كان يح�صل عليه يف املو�سمني الأخريين وهو الذي
يتنب�أ له املتتبعون ل�ش�ؤون املولودية بالربوز يف املوا�سم القليلة املقبلة.

قطعت الطريق �أمام الأندية الراغبة يف �ضمه

ومتكنت �إدارة مولودية وهران من وراء هذا الإجراء من قطع الطريق �أمام
بع�ض الأندية التي كانت تريد اال�ستفادة من خدمات خريج مدر�سة رائد وهران
وهو الذي تلقى بع�ض العرو�ض من �أندية تون�سية يف املريكاتو ال�شتوي املا�ضي
وعرو�ض �أخرى من �أندية حملية� ،إال �أن الالعب ف�ضل اال�ستقرار وموا�صلة م�شواره
مع احلمراوة ،خا�صة �أنه يبقى بحاجة ملزيد من العمل لتطوير م�ؤهالته.

ترف�ض التفريط يف ال�شبان

تويل �إدارة �رشيف الوزاين �سي الطاهر� ،أهمية كبرية لالعبني ال�شبان حيث
ترف�ض التفريط فيهم ب�سهولة ،خا�صة الذين ميلكون �إمكانات كبرية ،حتى
ال يغادروا الفريق دون �أن ي�ستفيد منهم ،على غرار ما حدث مع الظهري الأمين
حالميية حممد ر�ضا الذي غادر �صوب البطولة البلجيكية يف �صفقة انتقال حر
بعد �أن انتهى عقده مع الفريق

�سبق لها �أن �أقنعت فريفر وبن جلول بالتمديد

وكانت �إدارة مولودية وهران قد �سعت يف بداية املو�سم اجلاري �إىل �إقناع بع�ض

الالعبني ال�شبان الذين ت�ألقوا املو�سم املا�ضي مع
احلمراوة �إىل متديد عقودهم والتوقيع على امللحق،
على غرار ما حدث مع املهاجم ال�شاب فريفر
بومدين الذي وقع على ملحق متديد عقده �إىل
غاية جوان  2022واملدافع ال�شاب بن جلول مراد
الذي وقع لنف�س املدة مع احلمراوة لكنهما مل
يت�ألقا هذا املو�سم يف ت�شكيلة "بابي".

بن عمارة ي�سري
نحو الإم�ضاء على ملحق
التمديد

من بني الالعبني ال�شبان املت�ألقني مع مولودية
وهران ،جند و�سط امليدان حفيظ بن عمارة الذي
�سينتهي عقده مع الفريق نهاية �شهر جوان  ،2021حيث
علمنا �أن �إدارة �رشيف الوزاين تفكر يف �إقناعه بتمديد
عقده مع الفريق يف حالة ما �إذا وا�صلت مهمتها املو�سم
املقبل .وي�سري ال�شاب بن عمارة للتوقيع على ملحق متديد
عقده ملو�سمني �إ�ضافيني وهو املطلوب من بع�ض الأندية املحلية
والتون�سية.

�سباح بن يعقوب:
""ال�شبان م�ستقبل املولودية
ولن نفرط فيهم"

بن عمارة" :لن �أرف�ض متديد عقدي مع احلمراوة"

ك�شف املدرب امل�ساعد ملولودية وهران �سباح بن يعقوب �أن الطاقم الفني ومعه
الإدارة لن يفرطا يف الالعبني ال�شبان وقال" :ال�شبان هم م�ستقبل املولودية ولن
نفرط فيهم ،خا�صة الذين ميلكون م�ؤهالت فنية وبدنية كبرية وميكنهم الربوز مع
فريقنا ،حيث �أننا نويل �أهمية بالغة لهذه الفئة التي منحنا ملعظمها فر�صة اللعب
�ضمن الفريق الأول على غرار غرتيل ،بن عمارة وفريفر وحتى حمادي".

ك�شف و�سط ميدان مولودية وهران بن عمارة عبد احلفيظ �أنه ال يرف�ض فكرة
التوقيع على ملحق متديد عقده و�رصح�" :أحب اال�ستقرار ولن �أرف�ض فكرة متديد
عقدي مع احلمراوة بعد �أن اقرتح علي املدير العام �رشيف الوزاين �سي الطاهر هذه
الفكرة قبل توقف البطولة ب�سبب جائحة كورونا حيث �أين �أف�ضل موا�صلة م�شواري
مع املولودية التي �أطمح للت�ألق معها وملا ال التتويج بالألقاب".

هواري ب

لـــڤـــرع" :نــقــ�ص الأمــــوال حــرمــنـا مـــن الـتــ�ألـــق"
حتدث و�سط ميدان مولودية وهران لڤرع حممد على م�شوار فريقه
يف الرابطة املحرتفة الأوىل وك�أ�س اجلزائر وقال�" :أدينا م�شوارا
مقبوال على العموم ومررنا بفرتات زاهية و�أخرى �صعبة ،مل نتمكن
فيها من ت�أكيد النتائج الإيجابية امل�سجلة خا�صة يف ملعبنا و�أمام
�أن�صارنا �أين �ضيعنا عدة نقاط وهو ما مل ي�سمح لنا بالبقاء �ضمن
كوكبة مقدمة الرتتيب بعد �أن ح�صدنا عدة نقاط من خارج الديار".

التدريبات اجلماعية ،يف الوقت الذي ارتفعت فيه ن�سبة الإ�صابة
بفريو�س كورونا .فعندما كانت الإ�صابات تقدر بـ  60و � 80إ�صابة
يوميا قبلنا بفكرة توقف البطولة والآن بعد �أ�صبح الإ�صابات تفوق الـ
� 400إ�صابة يوميا تريد بع�ض الأطراف العودة �إىل التدريبات".

ك�شف الالعب ال�سابق الحتاد بلعبا�س �أن نتائج املولودية كانت
متذبذبة هذا املو�سم لعدة �أ�سباب وقال�" :صحيح �أننا بد�أنا املو�سم
بقوة و�سجلنا نتائج �إيجابية يف اجلوالت الأوىل وكنا مع �أ�صحاب
املقدمة ولكن نتائجنا تراجعت بعد ذلك ب�سبب بع�ض الغيابات
امل�ؤثرة وعدم وجود اال�ستقرار داخل الت�شكيلة الأ�سا�سية ورغم ذلك
�سجلنا عودة قوية يف املناف�سة لكننا مل نحافظ عليها و�ضيعنا نقاط
عدة"

�أما عن ر�أيه يف الإعالن عن تتويج �شباب بلوزداد بلقب البطولة
يف حال توقفها� ،رصح لڤرع�" :إذا كان �شباب بلوزداد ي�ستحق اللعب
فل�سنا �ضد هذه الفكرة و�أنا �أف�ضل �أن �أترك هذا القرار لأهل االخت�صا�ص
ولكني ال �أجد مانعا يف تتويج هذا النادي الذي تربع على كر�سي
الريادة منذ انطالقة البطولة املحرتفة الأوىل و�أدى مباريات يف
امل�ستوى ولكن هناك من يف�صل يف هذه امل�س�ألة و�إن �شاء اهلل يتخذ
القرار املنا�سب".

"نتائجنا كانت متذبذبة لهذا ال�سبب"

"نق�ص الإمكانات املالية حال دون الربوز"

�أو�ضح لڤرع �أن نق�ص الإمكانات املالية حرم مولودية وهران
من التواجد مع �أ�صحاب املقدمة وقال" :كان ب�إمكاننا البقاء �ضمن
كوكبة مقدمة الرتتيب والتواجد مع الثالثة الأوائل لوال نق�ص
الإمكانيات املالية التي حرمتنا من الت�ألق والربوز حيث �أن
املجموعة ت�أثرت لعدم ت�سديد �أجورها ال�شهرية يف موعدها
املحدد بعد �أن واجهت �إدارة الفريق �أزمة مالية خانقة".

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

حتدث ابن مدينة كرم�س بوالية تيارت على ق�ضية
تخفي�ض الأجور ال�شهرية و�رصح" :طلب منا امل�سريون �أن
نقبل بفكرة تخفي�ض �أجورنا ال�شهرية اخلا�صة ب�أكتوبر،
نوفمرب ودي�سمرب �إىل الن�صف ب�سبب الأزمة املالية التي
يعاين منها الفريق وقد رف�ضنا �أن ندير ظهورنا له
وقبلنا الفكرة بالنظر �إىل الظروف ال�صعبة التي تعي�شها
املولودية التي تبقى بحاجة �إىل �رشكة وطنية لأنها نادي
عريق وله قاعدة جماهريية عري�ضة وحقق عدة �ألقاب
حملية وعربية".

"�أنا مع توقف البطولة
والتح�ضري لبداية مو�سم جديد"

�أما فيما يخ�ص م�ستقبل البطولة� ،رصح حمدثنا�" :أنا
مع فكرة توقف البطولة والتح�ضري ملو�سم جديد لأن
املناف�سة توقفت منذ �أكرث من �أربعة �أ�شهر ولن تعود يف هذه
الفرتة ب�سبب الو�ضعية التي تعي�شها البالد وال ميكننا �أن
ن�ست�أنف التدريبات يف ظروف جيدة لأن جل الفرق ال متلك
الإمكانيات لتطبيق الربوتوكول ال�صحي الذي اقرتح من
قبل اجلهات املعنية".

""احلديث عن اال�ستئناف
يثري ا�ستغرابي"

ووا�صل الالعب ال�سابق لوفاق �سطيف حديثه عن هذه النقطة
وقال" :حياة االن�سان �أهم من لعبة كرة القدم �أو �أي ريا�ضة �أخرى
وما يثري ا�ستغرابي وهو حديث بع�ض اجلهات عن ا�ستئناف

"�إذا كانت بلوزداد ت�ستحق،
فل�سنا �ضد الفكرة"

""اللقب احلقيقي هو التخل�ص
من هذا الوباء"

ك�شف الالعب الأكرث تتويجا بالألقاب يف هذه الفرتة (�سبعة �ألقاب
حملية� ،إفريقية وعربية) �أن اللقب احلقيقي هو الق�ضاء على فريو�س
كورونا وقال" :لي�س مهما من يتوج بلقب بطولة هذا املو�سم بل املهم
هو الق�ضاء على كورونا واللقب احلقيقي ح�سب اعتقادي هو التخل�ص
من هذا الوباء الذي غري حياتنا ر�أ�سا على عقب وحرمنا من عدة �أ�شياء
ثمينة ومن �أبرزها ال�صالة يف بيوت اهلل وزيارة الأقارب".

"�أتدرب على انفراد مب�سقط ر�أ�سي ،لكن"

ويف �س�ؤال حول التح�ضريات التي يقوم بها ،رد الالعب ال�سابق
الحتاد احلرا�ش�" :أتدرب يوميا على انفراد مب�سقط ر�أ�سي ومل �أتوقف
عن ذلك ولكن الأكيد �أنه ال ميكننا ب�أي حال من الأحوال �أن نعو�ض
التدريبات الفردية بالتدريبات اجلماعية التي ا�شتقنا �إليها كثريا
ولكن اهلل غالب هذا ق�ضاء وقدر وعلينا بال�صرب حتى تفرج ونتمكن
من العودة �إىل حياتنا الطبيعية وما بقا�ش قد اللي فات".

"�أحب اال�ستقرار و�س�أ�شرف
عقدي مع املولودية"

�أما �إذا كان يفكر يف تغيري الأجواء وهو الذي مازال مرتبطا
بعقد ملو�سم �آخر مع مولودية وهران� ،رصح حمدثنا يقول" :لي�س
من عادتي املطالبة باحل�صول على وثائق ت�رسيحي و�أنا دائما
�أ�رشف عقدي مع الفرق التي لعبت لها وهو ما �س�أقوم به مع
املولودية خا�صة و�أين �أحب اال�ستقرار الذي ي�سمح لالعب
بتطوير �إمكاناته الفنية والبدنية و�إن �شاء اهلل يكون املو�سم
املقبل �أح�سن من هذا املو�سم من جميع النواحي وملا ال
نحقق نتائج �أف�ضل من التي حققناها هذا املو�سم".

""على �أبناء النادي
نبذ اخلالفات"

طلب حممد لڤرع من �أبناء مولودية وهران �أن
يتحدوا فيما بينهم من �أجل م�صلحة الفريق و�رصح:
"�أطلب من �أبناء هذا النادي العريق من العبني �سابقني
وم�سريين حاليني و�سابقني وخا�صة الأن�صار �أن يتحدوا
فيما بينهم من �أجل م�صلحة املولودية التي تتطلب نبذ
اخلالفات مبختلف �أ�شكالها خا�صة و�أن هذا النادي
العريق عانى كثريا من االنق�سامات يف ال�سنوات املا�ضية
وهو ما مل ي�سمح له بالعودة �إىل من�صة التتويجات".

""الوعي والوقاية مطلوبان
للق�ضاء على كورونا"

ختم العب مولودية وهران حديثه بتوجيه ر�سالة
�إىل ال�شعب اجلزائري وخا�صة ال�شبان منهم وقال" :منر
بظروف �صعبة يف هذه الفرتة جراء هذا الوباء العاملي
ور�سالتي لأبناء اجلزائر هي �رضورة الوعي والوقاية من هذا
الفريو�س اخلطري حيث �أننا مطالبون بالتجند من �أجل الق�ضاء
عليه والعمل بتوجيهات اجلهات املخت�صة �رضوري حتى نعود �إىل
حياتنا الطبيعية التي تتطلب بع�ض الت�ضحيات و�سنق�ضي على هذا
الفريو�س بت�ضافر جهود اجلميع".

هواري ب

ناجي ،من�صوري،
هريات ،ليتيم و�سباح
يرف�ضون تخفي�ض
�أجورهم

باءت كل حماوالت �إدارة
مولودية وهران يف �إقناع
الالعبني اخلم�سة بتخفي�ض
�أجورهم �إىل الن�صف بالف�شل
ويتعلق الأمر بكل من احلار�س
�أ�سامة ليتيم ،املدافع �سباح
زين العابدين ،متو�سطا
امليدان هريات حمزة وزكريا
من�صوري واملهاجم ر�شيد ناجي
الذين ي�صرون على احل�صول
على كامل م�ستحقاتهم
املالية املتعلقة ب�أجور �أكتوبر
ونوفمرب ودي�سمرب وهم الذين
يتواجدون يف نهاية عقودهم
مع الإدارة ،يف الوقت الذي قبل
فيه  20العبا اقرتاح امل�سريين
يف وقت �سابق.

الإدارة مازالت ت�سعى
لإقناعهم

رغم �أنه من امل�ستبعد جدا �أن
يقبل ه�ؤالء الالعبني بقرار
احل�صول على  50باملائة من
م�ستحقاتهم املالية اخلا�صة
بالأجور ال�شهرية املذكورة
�إال �أن �إدارة مولودية وهران
ما زالت حتاول �إقناعهم بذلك
وهي يف مفاو�ضات مع البع�ض
منهم على غرار احلار�س ليتيم
�أ�سامة و�صانع الألعاب زكريا
من�صوري وقلب الهجوم ر�شيد
ناجي ،يف الوقت الذي يتواجد
فيه القائد �سباح يف فرن�سا مند
مدة.

تعزية
ببالغ احلزن والأ�سى تلقينا
نب�أ وفاة �شقيق م�س�ؤول الأمن
يف مولودية وهران معلي
قادة ،عن عمر ناهز الـ 51
�سنة� ،إذ وري الرثى مبقربة
عني البي�ضاء بوهران .بهذا
امل�صاب باجللل تتقدم �إدارة
الفريق بتعازيها القلبية
لعائلة الفقيد واالبن قادة،
راجية من املوىل العلي القدير
�أن يتغمد روحه برحمته
الوا�سعة و�أن يلهم ذويه
جميل ال�صرب وال�سلوان� .إنا
هلل و�إنا �إليه راجعون.

العـــدد الثالثاء  14جويلية2020
 4955ال�سنـــــــةالع�شـــــرون

08

شباب قسنطينة

شرع في معاينة بعض المقترحين....

عمــرانــي يـريــد تــدعيـــم التــ�شـكيــلة بـ�صــانــع �ألعـاب �أجـنبـي
ك�شفت م�صادر مقربة من مدرب النادي الريا�ضي الق�سنطيني عبد القادر عمراين
للهداف ،ب�أن هذا الأخري �رشع يف رحلة البحث عن تدعيم الت�شكيلة ب�صانع �ألعاب
�أجنبي ،بعد �أن وقف على وجود نق�ص على هذا امل�ستوى ،ما ي�ؤكد عدم اقتناعه
ب�إمكانات عبد اهلل العريف امل�ستقدم خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية الفارطة ،عك�س
زميله املهاجم زكريا الهري�ش الذي يتجه نحو �ضمان مكانة يف تعداد املو�سم
املقبل.

يعاين بع�ض الأ�سماء

وح�سب ذات امل�صادر ،فقد �رشع عمراين يف معاينة بع�ض الأ�سماء املقرتحة عليه،
على �أن ي�ستقر على �صانع �ألعاب �أجنبي ميكنه تقدمي الإ�ضافة لل�شباب يف الفرتة
املقبلة ،علما �أن التقني التلم�ساين �ضبط قائمة امل�رسحني ،مثلما �أ�رشنا �إليه يف عدد
�أم�س ،لكنه يرف�ض الك�شف عنها �إىل غاية الف�صل يف م�صري املو�سم الكروي احلايل،
ولو �أن م�صادر "الهداف" �أكدت ب�أن جل العنا�رص املوجودة مرتبطة مع ال�شباب بعقد
ملو�سم �إ�ضايف ،من بينها عنا�رص ا�ستقدمت ال�صائفة املا�ضية.

يريد �صانع �ألعاب من طينة الكبار

يبحث عمراين عن �صانع �ألعاب �أجنبي يكون من طينة الكبار يعمل على تقدمي
الدعم للفريق ،ال�سيما �أن ال�شباب حاليا يتجه لعدم االحتفاظ بعبد اهلل العريف ،ما
يعني ب�أنه لن ميتلك �أي �صانع �ألعاب ،وهو الأمر الذي يجعل التقني التلم�ساين يبحث
عن العب مبوا�صفات خا�صة ،ميكنه الت�أقلم مع طريقة لعبه.

غياب �صانع �ألعاب حقيقي �أثر على املردود

من دون �شك غياب �صانع �ألعاب حقيقي يف الفريق املو�سم املا�ضي �أثر على
طريق لعب ال�شباب ،وهو الأمر الذي جعل الكل حاليا يتمنى التعاقد مع �صانع �ألعاب
يكون قادر على تدعيم الت�شكيلة وتقدمي الإ�ضافة ،مبا �أن �أي فريق يتطلب �رضورة
وجود ممرر حا�سم يجيد و�ضع املهاجمني يف �صورة �إيجابية �أمام املرمى و بالتايل
فتفادي الأخطاء يبقى �رضورة ق�صوى من طرف الطاقم امل�سري لل�شباب.

ا�ستقدام مهاجمني من دون ممرر حقيقي ال معنى له

ولعل ال�شيء الذي وجب التحدث عنه ،هو �أنه من غري املعقول �أن تقوم الإدارة
با�ستقدام مهاجم من دون تدعيم خط الو�سط ،خا�صة من�صب �صناعة اللعب الذي
يبقى هاما وح�سا�سا جدا بالن�سبة للت�شكيلة ،ما يجعل املدير الريا�ضي ن�رص الدين
جموج مطالبا بالبحث عن بع�ض الأ�سماء القادرة على تدعيم هذا املن�صب و حتقيق
املراد ،مبا �أن الهدف الأول والأخري يبقى تكوين فريق متوازن يف جميع اخلطوط
وهو ما يتمناه "ال�سنافر" .

الف�صل م�ؤجل لغاية معرفة م�صري املو�سم

و ح�سب معلوماتنا ،ف�إن الإدارة لديها بع�ض الأ�سماء و لكن يف كل مرة ت�ؤجل
فكرة التعاقد مع �صانع لعب ،و هذا النتظارها قادم املواعيد لعل و ع�سى يطر�أ اجلديد
بخ�صو�ص بع�ض امل�رسحني و التي قد ت�ضع الإدارة �أمام ورقة جد مهمة تفيد النادي
الريا�ضي الق�سنطيني ،الأمر الذي ي�ؤجل الف�صل من طرف املدرب عمراين و املدير
الريا�ضي ن�رص الدين جموج و �سيتم درا�سة كل ال�سري املتوفرة لديها حتى تقع على
العب قادر على منح الإ�ضافة للت�شكيلة ،كما �أن املدرب عمراين ينتظر معرفة م�صري
املو�سم الكروي احلايل �أوال.

ح�.س

شملت كل المناصب...

قـائــمـة امل�ســرحـني ت�ضــم عــدة عـنـا�صـر مـرتـبـطـة
مثلما تطرقنا �إليه يف عدد �أم�س ،ف�إن
قائمة امل�سرحني التي �أعدها املدرب
عبد القادر عمراين والتي ت�ضم �سبعة
العبني ،ف�إن جل العنا�صر مرتبطة مع
ال�شباب ،كما �أكدت م�صادرنا ب�أن القائمة
ت�شمل كل املنا�صب ،بداية من من�صب
حرا�سة املرمى ،بعدما قرر التقني
التلم�ساين عدم التجديد للحار�س
ليمان� ،إىل جانب تواجد �أ�سماء من

اخلط اخللفي وو�سط امليدان وحتى على
م�ستوى الهجوم.

عمراين" :قائمة
امل�ستهدفني مرتبطة
بتجديد عقود الركائز"

�أكد املدرب عبد القادر عمراين خالل

حديثه مع "الهداف" ،بان قائمة العنا�صر
امل�ستقدمة واملنا�صب التي �سيحددها
الحقا �ستكون على ح�سب جتديد الركائز
من عدمه ،حيث قال�" :ضبطت قائمة
تعداد املو�سم املقبل ،ولكن ال ميكنني
الف�صل يف قائمة امل�ستهدفني ،وكل �شيء
مرتبط بعملية جتديد عقود الركائز،
خا�صة و�أنني و�ضعت �أ�سماءهم �ضمن
القائمة ،و�أمتنى بقاءهم معنا ،ولكن
يف حال حدوث العك�س وال قدر اهلل
�ستتغري املعطيات".

""نتمنى قرارات
نهائية غدا"

و�أ�ضاف حمدثنا بخ�صو�ص االجتماع
املرتقب غدا لأع�ضاء املكتب الفدرايل:
"ننتظر القرارات النهائية خالل اجتماع
املكتب الفدرايل ،حتى ن�ضبط خارطة
طريق �صحيحة ،وال ميكننا التح�ضري
لبداية املو�سم واملو�سم �سيكمل والعك�س
�صحيح� ،صحيح �أن الو�ضعية �صعبة
للغاية يف ظل تف�شي هذا الوباء عفانا
اهلل و�إياكم منه ،لكن يجب اتخاذ قرارات
وا�ضحة املعامل".

اجلــمعيـــة العـــامــــة للـــ�شركـــة تــعقـــد
يــوم  22جــويـــليــة بـقـ�سنـطـيـــــنة
ك�شفت م�صادر ح�سنة الإطالع للهداف ،ب�أن اجلمعية العامة
ل�رشكة �شباب ق�سنطينة �ستعقد يوم  22جويلية املقبل مبدينة
اجل�سور املعلقة ،ميكن �أن يتم خاللها مناق�شة الهيكل التنظيمي
اجلديد لل�رشكة ،حيث �سيكون الرئي�س املدير العام ل�رشكة الآبار
على موعد جمددا مع العودة �إىل مدينة اجل�سور املعلقة رفقة
رئي�س جمل�س الإدارة ناوري ال�سعيد و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،من
�أجل مناق�شة احل�صيلة املالية لل�سنة الفارطة� ،إىل جانب احلديث
عن امليزانية اخلا�صة باملو�سم اجلديد.

املالك وجهوا الدعوة للم�ساهمني

وح�سب ذات امل�صادر ،ف�إن املالك �سيوجهون الدعوة �إىل
امل�ساهمني من �أجل احل�ضور �إىل فعاليات اجلمعية العامة
العادية لل�رشكة التي �ستعقد يوم  22جويلية املقبل ،كما كان
املالك يفكرون يف توجيه الدعوة للمدير العام بالنيابة ن�رص
الدين جموج من �أجل احل�ضور ،على اعتبار �أنه ميثل ال�شباب،
لكن تواجده خارج �أر�ض الوطن حال دون ذلك.

امل�صادقة على الهيكل التنظيمي اجلديد

من بني الأمور التي ي�سعى �أع�ضاء جمل�س �إدارة �رشكة �شباب
ق�سنطينة �إىل القيام بها خالل اجلمعية العامة لل�رشكة ،جند
القانون الداخلي الذي �سي�ضعه م�س�ؤولو �رشكة الآبار و الذي
يت�ضمن عديد النقاط التي تخ�ص الفريق و طريقة ت�سيريه و
خا�صة بالن�سبة لالعبني ،حيث �سيحدد مهامهم و خمتلف
ال�ضوابط التي ي�سريون وفقها ،و هو القانون الذي �سيعد و

�سيدر�س جيدا من طرف الأع�ضاء قبل �أن يتم امل�صادقة عليه
و توقيعه من طرف رئي�س جمل�س الإدارة ناوري ال�سعيد حتى
يكون �سائر املفعول بداية من املو�سم املقبل ،ال�سيما و�أن
املالك يفكرون بجدية يف حذف من�صب املدير العام وتعيني
مدير �إدارة فقط.

امل�سريون ي�ضبطون احل�صيلة املالية

جدير بالذكر� ،أن امل�سريين احلاليني يوا�صلون عملية
�ضبط احل�صيلة املالية لل�سنة املا�ضية ،قبل تقدميها
للمالك الذين �سيقومون مبناق�شتها رفقة امل�ساهمني خالل
اجلمعية العامة لل�رشكة التي �ستعقد يوم  22جويلية اجلاري
مبقر الفريق ،مثلما كان عليه احلال ال�سنة الفارطة.

جدول الأعمال يت�ضمن عر�ض
احل�صيلة املالية

كما �سبق و�أن تطرقنا �إليه يف �أعدادنا ال�سابقة ،ف�إن
اجلمعية العامة التي �ستعقد يوم  22جويلية املقبل،
�ستكون خم�ص�صة من �أجل عر�ض اجلانب املادي
بالدرجة الأوىل� ،إذ �سيقوم املدير املايل و الإداري
للمالك بعر�ض احل�صيلة و م�صاريف الفريق يف �سنة
� ،2019إىل جانب احلديث عن امليزانية التي �سيتم
تخ�صي�صها املو�سم املقبل ،والتي �سيتم تخفي�ضها مثلما
ك�شفنا عنه من قبل.

حمزة�.س

"�ضبطت الطاقم الذي
�سيعمل معي"

وردا على �س�ؤالنا بخ�صو�ص طاقمه الفني
والطبي ،قال ":اليوم ميكن القول ب�أنني
�أكملت كل الأمور املتعلقة بالطاقم الطبي
و الفني ،بعد �أن اتفق امل�سريون مع كل
من بوطاجني ولعبني وعمرون و�شريط،
�إىل جانب تغيري كلي على م�ستوى
الطاقم الطبي با�ستثناء املدلك �سمري
يعالوي ،حيث جلبنا طبيب جديد
وم�شرفني طبيني".

حمزة�.س

الإدارة مل تودع بعد "الربوتوكول" لدى الرابطة
مل تودع بعد �إدارة النادي الريا�ضي الق�سنطيني بروتوكول االتفاق بني
امل�سريين والالعبني بخ�صو�ص تخفي�ض قيمة الراتب ال�شهري خالل
فرتة توقف املناف�سة بـ  35باملئة ،حيث حال قرار ال�سلطات املتمثل يف
احلجر املفرو�ض على بع�ض الواليات من بينها والية �سطيف دون التنقل
ملالقاة العمري ،الذي ناب عن زمالئه يف عملية التوقيع ،على اعتبار �أنه
قائد الفريق وبع�ض العنا�صر التي مل حت�ضر االجتماع من قبل كلفته
بالعملية مثل املدافع بن عيادة.

لــيـــمــان:

" �ض ّيعت عر�ضني بعد �أن منحت
�إدارة �سي�.أ�س�.سي كلمة"

"كل شيء بالمكتوب ولم يخبرني
أحد بقرار عدم تجديدي"
�أهال ح�سام ،كيف هي �أحوالك؟

بخري ،ملتزم كالعادة باحلجر املنزيل ،و�أغادر البيت �إال لل�رضورة
�سواء من اجل �إجراء ح�صة تدريبية �أو ق�ضاء بع�ض احلاجيات
وندعوا فقط �أن يرفع عنا هذا الوباء يف �أقرب وقت ممكن ،حتى
تعود احلياة لطبيعتها ،وعلينا التحلي بروح م�س�ؤولية �أكرب،
ال�سيما يف ظل توا�صل ارتفاع عدد احلاالت اجلديدة.
وماذا بخ�صو�ص م�ستقبلك الكروي ،هل هناك من
جديد؟

�إىل غاية الآن ال يوجد �أي �شيء جديد� ،سبق يل و�أن
التقيت مع م�س�ؤويل ال�شباب وحتدثت معهم ،حيث اتفقنا
حول كل التفا�صيل بخ�صو�ص جتديد العقد ،قبل �أن
�أتفاج�أ ببع�ض الأخبار املتداولة عن �إمكانية عدم
جتديد عقدي بطلب من املدرب عمراين ،وهو ما جعلني
يف موقف �صعنب ال�سيما و�أن امل�سريين مل يكذبوا �أو
ي�ؤكدوا اخلرب.
نفهم من كالمك ،ب�أن امل�سريين مل
يخربوك بعد بقرار موا�صلتك من
عدمه؟

نعم ،كان يل حديث يف الأيام املا�ضية مع
امل�سريين ،الذين مل ي�ؤكدوا يل �أي �شيء بخ�صو�ص
م�ستقبلي ،و�أنتظر ات�صاال جديدا من طرفهم من
�أجل معرفة اخلرب الر�سمي ،حتى يت�سنى يل
التفكري يف م�ستقبلي ،بعد �أن �ضيعت عر�ضني من
قبل ،على اعتبار �أنني منحت كلمة للم�سريين
يف وقت �سابق و�أكدت موافقتي على البقاء
وجتديد العقد.
تبدو مت�أثرا� ،ألي�س كذلك؟

بطبيعة احلال ،خا�صة و�أنني اتفقت مع
امل�سريين من قبل ،بعدما ات�صلوا بي و�أكدوا
رغبتهم يف بقائي ،وهو ما جعلني �أعترب
نف�سي العبا يف �شباب ق�سنطينة و�أرف�ض
التفاو�ض مع الأندية التي ات�صلت بي وذلك
احرتاما لفريقي �شباب ق�سنطينة ،الذي ق�ضيت
معه �أياما ال تن�سى ،لكن اهلل غالب وكل �شيء
باملكتوب ول�ست ب�صدد فر�ض نف�سي على
الفريق ،ولكن بالنظر �إىل ما حدث من قبل
واتفاقي مع امل�سريين ت�أثرت نوعا ما.

هل من كلمة �أخرية؟

�شباب ق�سنطينة �سواء بقيت �أو غادرته،
يبقى ذكرى جميلة يف م�شواري ،كيف ال و�أنا
الذي توجت معه بلقب البطولة ولدي عالقة
�أكرث من رائعة مع الأن�صار ،و�أمتنى كل اخلري
لهذا النادي ،ون�س�أل اهلل فقط ان يرفع عنا هذا
الوباء وتعود احلياة لطبيعتها.

حمزة�.س
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شباب بلوزداد

دومــــــا ي�شعــــــر بالقلــــــق
وينتظـــر قــــرارات الغــــد

جمعية عين مليلة

عمرانـــي" :ليــــ�س مـــن العـــدل �أن متنــــــح
واحـــدا بــــور�ش والآخــــر  404ليتناف�ســــا"

حتدث �إلينا رئي�س جمل�س �إدارة جمعية عني مليلة عمراين
�أم�س عن فريقه وا�ستهل كالمه عن الأزمة املالية التي يعاين
منها والبطولة الوطنية وقال" :فريقنا مثله مثل العديد من
الفرق يف اجلزائر ،يعاين من �أزمة مالية خانقة ،فالأمر �أ�صبح
�صعبا ولكن هناك �شيء ال يخفى على اجلميع� ،أال وهو �أن
بع�ض الأندية ح�صلت على �رشكات وطنية وتعي�ش يف
بحبوحة مالية و�أخرى تعي�ش يف �أزمات ،فلي�س من العدل �أن
متنح �سيارة "بور�ش" لفريق و�آخر متنحه  404وتريد منهما �أن
يتناف�سا ،فالنتيجة �ستكون حم�سومة منذ البداية".
يبدو �أن فرانك دوما ،مدرب �شباب بلوزداد ،هو الآخر بد�أ ي�شعر بامللل على غرار العبيه ،جراء التوقف
الطويل للمناف�سة ،ب�سبب فريو�س كورونا ،حيث يريد ح�سم الأمور ب�سرعة ،ويرتقب الفرن�سي ما �سيخرج به
اجتماع املكتب الفيدرايل من قرارات حا�سمة غدا الأربعاء ،ح�سب ما حمله بيان الإحتاد اجلزائري لكرة القدم
حول ا�ستئناف البطولة ،مثلما قرر يف وقت �سابق� ،أم �سيوقفها ب�سبب رف�ض �أغلبية الأندية الإ�ستئناف.

يخ�شى متديد "ال�سو�سبان�س"
مرة �أخرى

وما يقلق املدرب البلوزدادي يف الوقت الراهن
لي�س تعنت املكتب الفيدرايل يف قرار الإ�ستئناف،
لكن متديد الغمو�ض مرة �أخرى من خالل الت�أكيد
على �أن املو�سم �سي�ست�أنف ،لكن متى وكيف وانه
�سيبقى مرهونا برفع احلجر ال�صحي الذي �أخذ
منحنى �آخر مبنع التنقل بني الواليات .وي�أمل دوما
�أن يح�سم املكتب الفيدرايل موقفه هذه املرة وال ميدد
"ال�سو�سبان�س" الذي �أ�صبح ال يطيقه والعبيه الذين
يتدربون ب�شكل فردي لكن دون تركيز.

قلق من الغمو�ض �أكرث
من ا�ستئناف البطولة

ومن خالل درد�شة مع الفرن�سي وقفنا على �أن
قلقه لي�س من ا�ستئناف البطولة ،ولكن من الغمو�ض
الذي يكتنفها ،حيث يريد جوابا نهائيا ،لكي يت�سنى
له معرفة القبلة التي �سيويل وجهه �إليها ،ف�إما
بالتح�ضري لبقية البطولة �أو الإنتقال �إىل املو�سم
اجلديد ،وهو ما ينطبق على الالعبني الذين �سئموا
بدورهم هذا االنتظار الطويل ،الذي �سيتعدى يف كل
االحوال  4ا�شهر.

يتمنى على الأقل
�ضبط تاريخ الإ�ستئناف

ويف الوقت احلايل ،ف�إن الفرن�سي ي�أمل �أن حت�سم
الأمور و�أي املناف�ستني �سيتم �إقرارهما ،و�أكرث من هذا
حتديد تواريخ نهائية ال�ستئناف املناف�سة واالنطالق
يف التدريبات اجلماعية على الأقل لكي ي�شعر اجلميع
بارتياح من الناحية املعنوية وي�صبحون على
دراية مبا ينتظرهم ،ولو �أن الفرن�سي يدرك �أن حتديد

التواريخ الر�سمية قد ال يح�سم الأمور نهائيا و�ستبقى
معلقة مبدى حت�سن الظروف ال�صحية وميكن �أن تتغري
بت�أجيلها بع�ض الوقت ،وهو ما حدث يف بلدان �أخرى
ولكن على الأقل يتمكن اجلميع من و�ضع خمططاتهم
مع تعديلها ح�سب الظروف ال�سائدة ،وفق اجلدول
الزمني امل�سطر.

برنامج التح�ضريات
مبني على التاريخ

كما �أن الطاقم الفني يراهن على حتديد تواريخ
ا�ستئناف البطولة �أو املو�سم اجلديد ل�ضبط برنامج
التح�ضريات ،لأنها �ستكون خمتلفة بني املناف�ستني،
لأن ا�ستئناف البطولة املتوقفة منذ �أ�شهر �سيتطلب
حت�ضريات دقيقة خم�ص�صة للإ�سرتجاع وحت�سني
لياقة الالعبني مع احلر�ص على تفادي �إ�صابات
ع�ضلية� ،أما التح�ضري للمو�سم اجلديد ف�سيعيد العمل
من ال�صفر و�سن�شهد حت�ضريات مكثفة حت�سبا للمو�سم
اجلديد� ،ستتخللها ترب�صات حت�ضريية.

""دوما" يعقد اجتماعات
يوميا مع الإدارة

ورغم توقف املناف�سة منذ �أربعة �أ�شهر �إال �أن فرانك
دوما دائم احل�ضور تقريبا مبكتبه مبقر الفريق ب�سعيد
حمدين ملناق�شة التطورات مع الإدارة حول املو�سم
اجلاري �أو بدرجة �أكرب التح�ضري للمو�سم اجلديد،
على غرار الإ�ستقدامات التي با�رشها الفريق قبل
�أيام .حيث يف كل مرة يناق�ش الأ�سماء التي يريدها
�أو املقرتحة عليه مع الإدارة التي منحته البطاقة
البي�ضاء يف العملية� ،سواء مع الفريق الأول �أو الفريق
الرديف ،بدليل اقرتاحه بع�ض الأ�سماء على الإدارة
للتعاقد معها على غرار بن مني العب الربج.

فريد ع

�صالح باي عبود" :ال�شباب ي�ستحق اللقب و�ستكون قرارات �صائبة"

ك�شف �صالح باي عبود املكلف بالإعالم بالإحتاد اجلزائري لكرة القدم ،يف ت�صريحات لقناة
فران�س � 24أن �شباب بلوزداد ي�ستحق لقب البطولة ،يف ت�صريحات خمالفة لت�صريحات رئي�س
الإحتاد اجلزائري خري الدين زط�شي يف القناة الإذاعية الثانية ملا قال �إنه لو يعد الأمر �إليه ،فلن
مينح اللقب لرائد الرتتيب .وقال يف هذا ال�صدد ":الظروف ا�ستثنائية وحتما �سوف تكون هناك
قرارات ا�ستثنائية ،و�أطمئن قري�شي و�شباب بلوزداد ب�أنه �سوف تكون هناك قرارات �صائبة لأن
�شباب بلوزداد من حقه اللقب وي�ستحقه".

االدارة اعتربتها "مهدئات" بعد ت�صريحات زط�شي

ورغم ت�صريحات باي عبود املكلف بالإعالم التي حاول فيها طم�أنة ال�شباب ب�أنه لن تكون
هناك مظلمة �ضده يف ق�ضية اللقب� ،إال �أن م�سريي ال�شباب اعتربوا �أن هذه الت�صريحات قد
تكون امت�صا�صا لغ�ضب البلوزداديني من ت�صريحات زط�شي الأخرية وتهدئة للو�ضع ،خا�صة
وان ت�صريحات زط�شي �أحدثت غليانا يف ال�شارع البلوزدادي ،الذي اعتربها ب�أنها تك�شف نواياه
يف عدم تتويج نادي العقيبة باللقب ال�سابع يف تاريخه ،و�أكد االن�صار �أنهم لن ي�سكتوا على حق
فريقهم يف التتويج بلقب البطولة ،يف حال �إيقاف املناف�سة نهائيا.

قري�شي� ":أي قرار غري التتويج باللقب ظلم لل�شباب"

جدد توفيق قري�شي مدير القطب التناف�سي ل�شباب بلوزداد كالمه من ان �أي قرار �سي�صدر من
املكتب الفيدرايل بعدم تتويج ال�شباب بطال يف حال �إيقاف البطولة �سيكون ظلما له وقال يف
هذا ال�صدد�" :أي قرار �سي�صدر من املكتب الفيدرايل بعدم تتويج �شباب بلوزداد بطال يف حال �إذا
توقفت البطولة نهائيا �سيكون ظلما بعينه لل�شباب الذي �سيطر على البطولة منذ بداية املو�سم
وال يزال يت�صدر الرتتيب العام واليوم البطولة �سوف تتوقف ا�ستثناء ومن حقه التتويج باللقب
بعد اجلهد الذي بذله طيلة املو�سم ".

""م�صري املنتهية عقودهم
م�ؤجل �إىل ما بعد كورونا"

وعن تواجد العديد من الالعبني يف نهاية عقودهم قال
عمراين" :نعرف هذا ،لكن يف ظل الأو�ضاع التي متر بها البالد،
�سيكون كل �شيء م�ؤجال �إىل ما بعد كورونا ،فالأمور �صعبة
ومن دون �شك يف حال حت�سن الأو�ضاع بخ�صو�ص الوباء
وعودة عجلة كرة القدم للدوران من جديد �سن�ستدعيهم من
�أجل التفاو�ض معهم ،فنحن نرغب يف الإبقاء عليهم ،خا�صة
كونا جمموعة يف امل�ستوى".
�أن الطاقم الفني والإدارة ّ

"اجلزائر اجلديدة يجب �أن تكون
�أي�ض ًا يف كرة القدم"

و�أ�ضاف الرئي�س عمراين" :اجلميع يعلم �أن اجلزائر تغريت
كثرياً منذ �سنة من الآن ،وها نحن نتحدث عن جزائر جديدة،
لكن ح�سب ر�أيي يجب �أن تكون �أي�ض ًا جزائر جديدة يف كرة
القدم ،فكل �شيء ي�سري من �سيء �إىل �أ�سو�أ يف هذا املجال".

"" 30مليارا تكفي لكل
فريق فلماذا التبذير؟"

عرج عمراين يف حديثه عن الأموال وقال" :ال �أخفي عنك
�أن الفرق ب�إمكانها �أن حت�صل بالت�ساوي على م�ساعدات
مالية ،فال�رشكة الوطنية تقدم  20مليارا لكل فريق وال�سلطات
املحلية متنح ع�رشة ماليري وهو ما يكفي لت�سيري املو�سم ب�شكل

عادي ،فلماذا كل هذا التبذير يف بع�ض الفرق؟ ،اجلميع �شاهد
ق�ضية حار�س �شباب ق�سنطينة واملبلغ الكبري الذي �سيمنحه
له الفريق وهو مبلغ يكفي لبناء مركز تكوين كبري ،لكن �سوء
الت�سيري هو الذي جعلنا ن�صل �إىل ما نحن عليه الآن".

""لوال الأزمة املالية
لكنا مع فرق الريادة"

وعرج حمدثنا يف حديثه �إىل الأزمة املالية وقال" :اجلميع
يعرف �أن عني مليلة متتلك ت�شكيلة يف امل�ستوى ،فلوال الأزمة
املالية لكنا مع فرق املقدمة ب�سهولة ،الالعبون �أ�رضبوا
عن التدريبات ب�سبب م�ستحقاتهم وعانينا كثرياً ويف بع�ض
املباريات لعبوا بدون �أن يتدربوا ولو كانت الأمور بخري
حلققنا نتائج �أف�ضل بكثري".

"تخلينا عن التكوين ويجب �إعادة
النظر يف االحرتاف"

و�أ�ضاف رئي�س جمل�س �إدارة جمعية" :من بني النقاط
ال�سلبية يف كرة القدم اجلزائرية هو �أننا تخلينا عن التكوين،
خا�صة �أن املناف�سة �أ�صبحت يف رفع �أجور الالعبني فقط،
علينا �أو ًال �أن نعيد النظر يف االحرتاف ،فمن غري فريق بارادو،
ال يوجد فريق جزائري رابح ،فكلنا مفل�سون ولكن علينا �أن
جند حال كي تكون كرة القدم مربحة ،عك�س على ما هي عليه
الآن".

"�أعزي بولطيف و�أقول
للجميع خذوا حذركم"

ختم عمراين كالمه �إلينا قائال�" :أود �أن �أعزي حار�سنا
بولطيف يف وفاة �أمه التي ندعوا لها بالرحمة واملغفرة ،كما
�أتوجه بر�سالة لكل اجلزائريني وخا�صة �سكان عني مليلة
و�أقول لهم ال ت�ستهينوا بفريو�س كورونا وخذوا حذركم،
خا�ص ًة �أن احلالة �أ�صبحت �أخطر يف الآونة الأخرية و�أمتنى
ال�سالمة للجميع".

ناتوري ف
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نجم مقرة

بـــن نا�صـر �سيعقــد اجتماعـ ًا طارئــ ًا
من املنتظر �أن يعقد رئي�س جنم مقرة بن
نا�صر اجتماعا طارئا ب�إدارة فريقه ،بعد
الإعذارات التي و�صلته من الالعبني،
يف وقت �أن الأمور ال تزال تراوح مكانها
والفريق يُعاين من �أزمة حقيقية هذا
املو�سم ،ورغم �أنه لي�ست فقط مقرة التي
ُتعاين من غياب ال�سيولة املالية� ،إال �أن
الالعبني قاموا ب�إر�سال �إعذارات للإدارة،
قبل التوجه �إىل جلنة املنازعات وهو
ً
م�ستقبال،
الأمر الذي لن يُ�ساعد الفريق
بالنظر �إىل امل�شاكل الكبرية التي يتخبط
فيها.

�سيدر�س الو�ضعية
من كل اجلوانب

ومن دون �شك �سيتم القيام بدرا�سة عامة
حلالة الفريق من كل اجلوانب ،والتي
هي �سلبية �إىل حد بعيد بالنظر �إىل نتائج
الفريق التي �سجلها حلد الآن ،كما �أن الديون املرتاكمة لن
ُت�ساعده يف النهو�ض من جديد ،يف وقت �أن الأمر الذي يجب
العمل عليه الآن هو البحث عن كيفية لإخراج الفريق من
و�ضعيته احلالية والتطلع ملا هو اف�ضل.

جتديد العقود على طاولته

�سيكون للرئي�س بن نا�صر عمل كبري بعد عودة الأمور �إىل
ن�صابها والتخل�ص من وباء كورونا ،حيث �سيعمل على جتديد
ومتديد عقود العبيه ،فور رفع احلجر ال�صحي ،خا�صة و�أنه
يُريد �إنهاء كل �شيء يف �أقرب وقت وال�سماح للت�شكيلة بالعودة
�سريع ًا �إىل التدريبات.

رجال �أعمال املنطقة مطالبون بالتحرك

ويف ظل �صمت ال�سلطات املحلية� ،سواء لوالية امل�سيلة �أو بلدية
مقرة ،ف�إن الآمال معلقة يف الوقت الراهن على رجال �أعمال
املنطقة ،الذين �سيكون عليهم م�ساعدة ممثل الوالية الوحيد

ً
خا�صة و�أن هذا الأمر �أ�صبح البع�ض يراه
يف املحرتف الأول،
ق�ضية "نيف" ويجب �أن يعملوا كل ما يف و�سعهم من �أجل �إنقاذ
الفريق من الإفال�س و�إبقائه يف املحرتف الأول.

بن نا�صر" :نحن بحاجة
�إىل م�ساعدة اجلميع"

حتدث �إلينا رئي�س جنم مقرة بن نا�صر عن الأزمة يف فريقه
وال�صعوبات التي تلقاها وقال" :نحن كغرينا من الفرق ُنعاين
من �أزمة مالية واملو�سم �صعب للغاية ،وعلينا �أن نعمل كل ما
يف و�سعنا للخروج �ساملني ،ففريقنا بحاجة ما�سة �إىل م�ساعدة
ً
خا�صة و�أنه املمثل الوحيد لوالية امل�سيلة يف املحرتف
اجلميع،
الأول ،ال يعرف البع�ض �أننا عانينا كثرياً لإي�صاله �إىل ما هو
عليه الآن ،ولكن يجب على اجلميع �أن يُ�ساهم مبا ميكن للخروج
من الأزمة والبقاء يف حظرية الكبار".

ناتوري ف
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حميـــــــو�ص" :بـــــــاق مـــــــع الإحتـــــــاد
وم�ستعــــد لتمديــــد عقــــدي �إلــــى "2022
"ثقة عنتر يحيى تشرفني وسأعمل ما بوسعــي إلسعــــاد األنصـــار"
�صحيح ،عقدي مع الإحتاد �سينتهي ال�صيف املقبل
وعنرت �أعرب يل عن رغبته يف متديده ملو�سم �إ�ضايف �إىل
غاية �صيف  ،2022من جهتي مل �أعار�ض الفكرة و�أنا م�ستعد
للإم�ضاء على عقد جديد ،لكن يجب �أن ال نت�رسع ،علي �أن
�أنتظر قدوم عنرت �إىل اجلزائر واجللو�س معه �إىل طاولة
املفاو�ضات و�أنا واثق من �أن كل �شيء �سيكون على �أح�سن
ما يرام� ،أنا مرتاح جدا مع الإحتاد و�أرغب يف البقاء هنا
لأطول فرتة ممكنة وحتقيق الرغبة التي جئت من �أجلها
�إىل هذا النادي الكبري وهي التتويج بالألقاب.

يف البداية ،كيف هي �أحوالك مع الو�ضع
احلايل وتوقف املناف�سة الر�سمية؟

نتعاي�ش مع الو�ضعية احلالية التي
يت�شاركها كل اجلزائريني ولي�س فقط نحن
الالعبني� ،شخ�صيا تعودت كثريا على هذا
الو�ضع الذي �أعي�شه منذ �أربعة �أ�شهر� ،أنا يف
م�سقط ر�أ�سي بجيجل رفقة العائلة و�أتدرب
ب�شكل يومي على انفراد من �أجل احلفاظ على
لياقتي البدنية ورغم �أن العمل الذي �أقوم به
ال يقارن متاما مع العمل اجلماعي ولكن على
االقل �أحاول جاهدا لأبقى على لياقتي حت�سبا
للعودة �إىل املناف�سة الر�سمية التي ا�شتقنا
�إليها كثريا.

عنرت يحيى �أعلنها �صراحة ب�أن حميو�ص لي�س
للبيع ،ماذا ميثل لك هذا الت�صريح؟

هل كان من ال�صعب عليكم تقبل قرار
�إيقاف املناف�سة؟

لأكون �رصيحا معك ،يف بادئ الأمر كان
من ال�صعب علينا تقبل قرار االبتعاد النهائي
عن املناف�سة لأن الكرة جزء من حياتنا ولكن
�صحتنا و�صحة عائالتنا و�أفراد املجتمع �أهم
من كل �شيء ،كما ت�شاهدون احلالة تزداد
�سوءا من يوم لأخر وعدد احلاالت امل�صابة
يف تزايد رهيب ،لي�س �أمامنا �أي خيار �سوى
التعامل بجدية وااللتزام بالقواعد حتى نخرج
�إىل بر الأمان ،كما علينا الدعاء حتى يرفع
عنا هذا الوباء يف �أ�رسع وقت ممكن وتعود
املياه �إىل جماريها.

هل �صحيح �أنك تلقيت العديد من العرو�ض من خارج
الوطن؟

هذا �صحيح ،كنتم الأوائل لنقل خرب العر�ض الر�سمي
الذي تلقيه من نادي "�صان داونز" اجلنوب �إفريقي قبل
�أ�شهر� ،أ�ؤكد الآن �أين تلقيت عر�ضا �أخر من نف�س الفريق
الذي عاود االت�صال بي و�أر�سل مقرتحا ر�سميا �إىل �إدارة
احتاد العا�صمة وهذه الأخري رف�ضته جملة وتف�صيال ،كان
يل حديث مع املدير الريا�ضي اجلديد عنرت يحيى الذي كان
�رصيحا معي �إىل �أبعد احلدوج ،حيث �أكد يل �أنه يرف�ض ب�أي
�شكل من الأ�شكال رحيلي هذا ال�صيف وقال �إنه يعول علي كثريا
املو�سم املقبل ،وعليه الأمور وا�ضحة جدا بالن�سبة يل� ..أنا باق مع الإحتاد
ولن �أغادر �إىل �أي ناد.

هل �صحيح �أن عنرت يحيى عر�ض عليك متديد عقدك �إىل غاية 2022؟

حمرة باق

بخ�صو�ص املدافع املحوري عبد الرحيم حمرة الذي يتواجد يف
نهاية عقده مع الإحتاد� ،أكدت م�صادرنا �أن عنرت يحيى حتدث
معه بخ�صو�ص م�ستقبله مع النادي وعر�ض عليه التجديد
ملو�سمني �إ�ضافيني ،حيث �أكد له رغبته يف بقائه �ضمن التعداد
بالنظر �إىل ما قدمه هذا املو�سم ،وهو ما وافق عليه ابن وهران
الذي �سيجدد هو الأخر ملو�سمني ،رغم العرو�ض التي تلقاها من
�أندية خمتلفة يف الرابطة الأوىل.

مفتاح اللغز وبقا�ؤه غري م�ؤكد

رغم �أن كل امل�ؤ�شرات توحي ب�أن الظهري الأمين ربيع مفتاح باق
مع الإحتاد بالنظر �إىل امل�ستوى الكري الذي قدمه هذا املو�سم
ورغبة اجلميع يف الفريق يف بقائه� ،إال �أن م�صادرنا �أكدت �أن
املدير الريا�ضي عنرت يحيى مل يت�صل به �إىل غاية اللحظة من
�أجل احلديث عن م�ستقبله ،وهو ما يثري ال�شكوك حول رغبة
القائم على الأمور الريا�ضية يف الإحتفاظ بالالعب من عدمه،
خا�صة �أنه تفاو�ض مع ر�ضواين واتفق معه على التوقيع وكل
�شيء �سيت�ضح خالل ال�ساعات املقبلة.

�رشف كبري يل �أن ميدحني �شخ�ص يعرف جيدا كرة
القدم ويعد �أحد �أ�ساطري املنتخب الوطني ،ال �أخفي عنك
�أنه ويف حديثي معه جعلني �أ�شعر بثقل امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتقي املو�سم املقبل ،هذا �سيزيدين رغبة �أكرث يف
العمل وتطوير نف�سي حتى �أكون يف م�ستوى الثقة الكبرية
التي منحها يل هو والأن�صار الذين مل يبخلوا علي بالدعم،
�أ�ستغل الفر�صة لأقول للجميع �شكرا لكم وخريكم �س�أرده
يف امليدان عند العودة �إىل املناف�سة.

ڤندوز ي�ؤكد رحيله من "�أف �سي بو"

هذا �أمر مفروغ منه ،جميء �رشكة كبرية من حجم
"�سريبور" �أعاد الأمل لكل حمبي الإحتاد وخا�صة نحن
الالعبني الذين عانينا كثريا هذا املو�سم والكل يعرف
الو�ضعية التي مررنا بها ب�سبب الأزمة املالية والفراغ
الإداري ،لوال وقفة الأن�صار معنا والإرادة التي حتلينا بها
لكان الفريق اليوم يف و�ضعية ال يح�سد عليها ،لقد متكنا من جتاوز كل ذلك
ب�سالم والأن يجب �أن نفكر يف امل�ستقبل ،ومع الإمكانات الكبرية التي
�ست�سخرها ال�رشكة وامل�رشوع الريا�ضي ال�ضخم� ،سنعمل جميعا على
العودة �إىل �سكة الألقاب و�أنا متفائل كثريا مب�ستقبل م�رشق.

�صفقة عقال ت�صنع احلدث يف فرن�سا

�أال تعتقد �أن جميء �شركة "�سريبور" �سيكون
حتول يف م�شوار النادي؟
نقطة ّ

"مرحبا
بعبد الجليل
وسنساعد لوانشي
على تفجير
إمكاناته"

كودري �سيجدد خالل ال�ساعات املقبلة

كما �أ�شرنا �إليه من قبل ،تو�صل املدير الريا�ضي الحتاد العا�صمة،
عنرت يحيى� ،أم�س �إىل اتفاق نهائي مع العب الو�سط حمزة
كودري من �أجل التوقيع على عقد جديد �إىل غاية �صيف
 ،2022حيث كان الرجالن قد حتدثا من قبل يف املو�ضوع قبل
�أن يتو�صال �إىل اتفاق حول كل تفا�صيل العقد اجلديد مبا فيها
الأجرة ال�شهرية التي متت مراجعتها مثلما ك�شف عنه م�ؤخرا
املدير العام عبد الغاين هادي ،وح�سبما علمناه ف�إن ابن ميلة
�سيتنقل �إىل العا�صمة خالل ال�ساعات املقبلة من �أجل التجديد
ر�سميا ملو�سمني �إ�ضافيني.

الفريق تدعم باملهاجم املغرتب عبد اجلليل و�أي�ضا
ال�شاب لوان�شي� ،أال تعتقد �أن املناف�سة �ستكون �شر�سة
املو�سم املقبل؟

مرحبا ب�أي مهاجم جديد تتعاقد معه الإدارة� ،أ�ستغل الفر�صة
لأرحب ب�أ�سامة عبد اجلليل يف الفريق� ،سن�سهل له جميعا االندماج
ونف�س ال�شيء بالن�سبة لالعبني اجلدد الأخرين الذين �ستتعاقد معهم الإدارة،
�أما بالن�سبة لـ لون�شي ،هو ابن الدار� ،سمعت الكثري عن �إمكاناته و�سن�ساعده
جميعا على تفجريها� ،سن�ضع اليد يف اليد من �أجل خدمة م�صلحة الإحتاد و�إ�سعاد الأن�صار
عادل�.ش
				
يف املو�سم اجلديد.

�أدىل احلار�س املغرتب "�ألك�سندر ڤندوز" بت�صريحات �أم�س
ملوقع فرن�سي خمت�ص� ،أكد خاللها �أنه قرر ر�سميا تغيري
الأجواء بعد �أن كانت له جتربة ناجحة مع نادي "�أف �سي
بو" الذي ت�ألق معه وقاده لل�صعود �إىل الدرجة الفرن�سية
الثانية .وك�شف خريج مدر�سة تكوين "�سانت �إيتيان"
الفرن�سية� ،أن وجهته هذه املرة �ستكون خمتلفة ومل
مينح ا�سم النادي �أو البطولة التي يلعب لها وهو ما يعزز
�أكرث م�صداقية اخلرب الذي انفردت "الهداف" بن�شره يف
عدد �أم�س ،بخ�صو�ص التحاقه باحتاد العا�صمة لثالث
�سنوات ،ليكون خام�س امل�ستقدمني بعد الرباعي املغرتب
عبد اجلليل ،بن دين ،عقال و�سوال.
ال تزال ال�صفقة التي �أبرمها املدير الريا�ضي عنرت يحيى
بخطف املوهبة اجلزائرية ال�صاعدة �سليم عقال من نادي
"�أوجني" ت�صنع احلدث يف فرن�سا ،حيث �أ�شارت بع�ض
املواقع الفرن�سية املخت�صة �إىل �أن عنرت جنح يف خطف
ع�صفور نادر من الأندية الفرن�سية ،كان حمل �أطماع
�أندية فرن�سية من الدرجة الأوىل ،وهو ما ي�ؤكد على
الإمكانات الكبرية التي يتمتع بها الالعب ال�سابق ملنتخب
�أقل من � 18سنة الفرن�سي والتي جعلت عنرت يحيى ي�ؤكد
ملقربيه �أنه جلب العبا �سيكون �صانع الألعاب اجلديد
للمنتخب الوطني.
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أهلــــي البـــــرج
الالعبون تفاج�أوا بتوقيع
بن �صالح ويرتقبون

بعد بن صالح...

خوجــــة �سيكــــــــون ثانـــــي املو ّقعيـــــــن

ك�شفت م�صادر م�ؤكدة لـ "الهداف" ،ب�أن
حار�س احتاد ال�شاوية� ،أمين خوجة
�سيكون ثاين املو ّقعني يف �أهلي برج
بوعريريج بعد زميله الظهري الأي�سر
عبد القادر بن �صالح ،الذي �سبقه لهذه
العملية يف الأيام القليلة املا�ضية ،حيث
اتفقت معه الإدارة "الربايجية" ،على كل
�شيء تقريبا ومل يبق �إال تر�سيم التحاقه
يف ال�ساعات املقبلة ..والظاهر �أن الإدارة
"الربايجية" ،بقيادة الرئي�س بن حمادي،
تخطط ومن الآن لبناء فريق �شاب املو�سم
املقبل.

التوقيع له يعني عدم
جتديد عقد �شاو�شي

وي�أتي التوقيع املنتظر حلار�س احتاد
ال�شاوية يف ال�ساعات املقبلة ،ليك�شف �أن
الإدارة الربايجية لن جتدد عقد احلار�س
الدويل ال�سابق فوزي �شاو�شي ،الذي ينتهي

بنهاية املو�سم احلايل ،لي�س لأ�سباب فنية،
طاملا �أن امكانات ابن برج منايل ال يختلف
فيها اثنان ،بل لأ�سباب ان�ضباطية ،نتيجة
امل�شاكل الكثرية التي ت�سبب فيها على مدار
مو�سمني� ،آخرها مغادرته الفريق ،قبيل
مباراة الك�أ�س �أمام وفاق �سطيف ،مبجرد �أن
تبينّ له �أنه �سيكون يف دكة البدالء.

..وف�سخ عقد
بوحلفاية والرتقية
النهائية لـ لو�صيف

وتخطط الإدارة "الربايجية" بتعاقدها
املرتقب ،خالل الأيام املقبلة مع حار�س
احتاد ال�شاوية �أمين خوجة ،لي�س عدم
التجديد فح�سب لـ �شاو�شي ،بل حتى ف�سخ
عقد احلار�س زكريا بوحلفاية ،خا�صة بعد
الذي اقرتفه ،عقب نهاية مباراة �شباب
ق�سنطينة ،يف ملعب � 20أوت بالربج ،والذي

ت�س ّبب يف معاقبته ب�إنزاله �إىل الرديف،
مبقابل الرتقية النهائية للحار�س ال�شاب
ا�سالم لو�صيف ،بعدما اعجب مدرب
احلرا�س الونا�س قاواوي ب�إمكاناته.

�سيدريك �سيتناف�س مع
خوجة يف املو�سم املقبل

وميكن القول اليوم �أن ثالثي حرا�سة
املرمى لأهلي  2021-2020ات�ضح بن�سبة
كبرية ،من خالل بقاء �سيدريك ،الذي
مازال عقده �ساري املفعول ملو�سم �آخر،
ا�ستقدام خوجة والرتقية النهائية لـ
لو�صيف ،مبقابل عدم التجديد لـ �شاو�شي،
الذي ينتهي عقده بنهاية املو�سم ،والتخلي
عن خدمات بوحلفاية ،وبلغنا �أن الطاقم
الفني للأهلي ،بقيادة املدرب دزيري �س�أل
جيدا عن امكانات حار�س احتاد ال�شاوية
وتلقى تقاريرا ايجابية.

تفاج�أ العبو الأهلي ب�شدة من توقيع
الظهري الأي�سر الحتاد ال�شاوية عبد
القادر بن �صالح ،يف الأيام القليلة
املا�ضية ،يف الوقت الذي مل يت�ضح
م�ستقبلهم يف "الأ�صفر والأ�سود" ومازالوا
يدينون بعدة رواتب �شهرية ،مثلما ك�شفنا
يف اعداد �سابقة ،ويرتقب الالعبون
ب�شدة ما �ستف�سر عنه االجتماعات
املربجمة مع الإدارة �أيام  21 ،20 ،19و22
جويلية ،حيث �أو�ضحوا �أنهم ينتظرون
امللمو�س ،يف الوقت الذي �سيكون جانبا من
خم�ص�صا للحديث عن
هذه االجتماعات
ّ
"بروتوكول" التخفي�ض.

عم دزيري يف ذمة اهلل
ّ

عم املدرب بالل
انتقل �صبيحة �أم�س ّ
دزيري �إىل رحمة اهلل ،عن عمر ناهز
� 92سنة ،بعد �صراع مع املر�ض ،وقد �ش ّيع
جثمان املرحوم �أم�س بعد �صالة الظهر
مبقربة "قاريدي" بالعا�صمة ،وبهذه
جممع "الهداف"
املنا�سبة الأليمة ،يتقدم
ّ
و�إدارة �أهلي برج بوعريريج ،مم ّثلة يف
الرئي�س �أني�س بن حمادي ونذير بوزناد
ب�أخل�ص عبارات التعازي واملوا�ساة لعائلة
دزيري ..انا هلل و�إنا هلل راجعون.

ع .بوجنمة

في اتصال هاتفي مع "الهداف" من فرنسا...

ّ
ويتحـــدى البــــرج
ر�شــــرا�ش ينفـــي توقيعــــه علـــى ف�ســـخ العقــــد
التطورات اجلديدة يف ق�ضيته ،ومن ذلك �أنه ف�سخ عقده مع الأهلي -على حد
ات�صل بنا الالعب املغرتب الأ�سبق لـ �أهلي برج بوعريريج ،خملوف حممد ال�صالح ر�شرا�ش ،من مقر اقامته بفرن�سا ،بعد �أن اطلعه "مناجريه" يف اجلزائر على
ّ
ت�أكيد الإدارة "الربايجية" -بتاريخ  2جويلية  ،2014مثلما ك�شفنا يف عدد �أم�س من "الهداف"� ،إذ نفى الالعب الأ�سبق للأهلي هذا االدعاء ،مثلما و�صفه وقال�" :أنفي نفيا قاطعا توقيعي على ف�سخ عقدي مع �إدارة الربج ،بل و�أحتدها".

ر�شرا�ش" :يف  2جويلية  2014كنت يف فرن�سا ،فكيف �أو ّقع؟"

التطورات اجلديدة يف
وقال ر�رشا�ش يف ت�رصيحاته لـ "الهداف" ،من مقر اقامته بفرن�سا ،بعد �أن اطلعه "مناجريه" على
ّ
ق�ضيته" :بتاريخ  2جويلية  ،2014الذي تدعي �إدارة الربج �أين و ّقعت فيه وثيقة ف�سخ عقدي ،كنت يف مقر اقامتي بفرن�سا..
كيف �أو ّقع ف�سخ العقد يوم  2جويلية و�أنا موجود وقتها يف فرن�سا؟ ".ت�ساءل الالعب الأ�سبق للأهلي الذي مل يلعب �سوى � 6أ�شهر
بالأ�صفر والأ�سود ،وهو الذي و ّقع لـ � 3سنوات ون�صف.

"غادرت الربج لآخر مرة يف ماي  2014ومل �أعد من وقتها"

ووا�صل الالعب الأ�سبق حديثه مو�ضّ حا" :غادرت الربج لآخر مرة ،يف ماي  ،2014وقبل حتى املباراة الأخرية �أمام �شبيبة
ال�ساورة ،على ملعب ب�شار ،ومنذ ذلك التاريخ مل �أعد ثانية �إىل مدينة الربج ،فكيف يل �أن �أو ّقع على وثيقة ف�سخ عقدي ،بتاريخ 2
جويلية  ،2014مثلما تدعي الإدارة ..احلقيقة �أن مناجريي يف اجلزائر خلعني ،عندما اعلمني �أن �إدارة الربج عرثت على وثيقة
ف�سخ عقدي و�أكرث من ذلك بتاريخ  2جويلية� ،أين كنت يف فرن�سا".

"مل �أم�ض على ف�سخ العقد ال يف جويلية وال يف �أي �شهر �آخر"

و�أبى ر�رشا�ش �إال �أن يو�ضح �أنه مل مي�ض على وثيقة ف�سخ عقده ،ال يف جويلية  2014وال يف �أي �شهر �آخر� ،سواء كان ذلك يف

�سنة � 2014أو يف ال�سنوات املوالية ،متحديا الإدارة الربايجية التي �أكدت �أنها عرثت على وثيقة ف�سخ عقده يف الآونة الأخرية
حت�ض ل�شن هجوم معاك�س عليه ،وبدا الالعب الأ�سبق متعجبا من اخلرجة االعالمية للإدارة احلالية� ،إىل درجة �أنه �أكد:
و�أنها رّ
حتمل م�س�ؤولياتها".
"على �إدارة الربج ّ

"ح�صلت على  17000دج يف جتربتي وو ّقعت عليها �إي�صالني"

و�أو�ضح ر�رشا�ش ،الذي يطالب اليوم مب�ستحقات تعادل تقريبا � 3سنوات ون�صف ،وهي مدة عقده" :ح�صلت يف فرتة � 6أ�شهر
التي لعبت فيها يف الأهلي ،حتت رئا�سة م�سعودان ،على مبلغ  17000دج على دفعتني ،الدفعة الأوىل مبليون �سنتيم والدفعة
الثانية بـ  7000دج و�أم�ضيت مقابلهما على اي�صالني ،على �أ�سا�س �أن املبلغ �سيقتطع من م�ستحقاتي التي مل �أح�صل عليها �إىل
اليوم ،حيث كان وقتها الرئي�س م�سعودان يعدين يف كل مرة بت�سوية جزئية دون �أن يحدث ذلك".

"�أدعو الإدارات املتعاقبة �إىل حت ّمل م�س�ؤولياتها ولن �أ�سكت"

حتمل م�س�ؤولياتها ،بخ�صو�ص
ويف ختام حديثه من فرن�سا مع "الهداف" ،دعا ر�رشا�ش الإدارات املتعاقبة على الفريق �إىل ّ
امل�ستجدات الأخرية ،التي تفيد �أنه و ّقع على ف�سخ العقد ،بتاريخ  2جويلية  2014وهو التاريخ الذي كان فيه يف مقر اقامته
بفرن�سا ،م�شريا �إىل �أنه لن ي�سكت و�سيذهب بعيدا يف هذه الق�ضية ،التي �سيكون فيها وجها لوجه مع الإدارة ،يوم  20جويلية يف
ع .بوجنمة
						
املحكمة الريا�ضية اجلزائرية "التا�س".

جمعية الشلف

"الي�صـــــو" ترفـــــ�ض املغامـــــــرة ب�أهـــــدافهـــــا
قبل � 24ساعة عن موعد انعقاد اجتماع املكتب الفيدرايل الذي
�سيخرج بقرارات هامة تتع ّلق مب�ستقبل بطولة املو�سم الكروي
احلايل ،تبقى �أ�سرة جمعية ال�شلف غري متفائلة �إطالقا ب�إمكانية
رفع التعليق عن الن�شاط الر�سمي ،بل بالعك�س فقدت الأمل يف
العودة �إىل املناف�سة من جديد .وبعيدا عن اخل�سائر املالية التي
�سيتك ّبدها الفريق يف حالة اال�ستئناف ،ف�إن العودة بعد توقف
�سيفوق الـ � 4أ�شهر �ستكون لها انعكا�سات �سلبية كثرية على النادي
من الناحية الريا�ضية ،كيف ال وم�ستوى الالعبني �سيت� ّأثر �سلبا،
كما �أنهم قد ي�صطدمون ب�شبح الإ�صابات ،وهو ال�سيناريو الذي ال
يرغب �أي طرف يف اجلمعية ح�صوله ،بحكم �أن ت�شكيلة املدرب
�سمري زاوي يتبقى لها مباريات �صعبة يجب عليها �أن تخو�ضها يف
�أح�سن الظروف ،حتى تقوى على الو�صول من بوابتها �إىل الهدف
الرئي�سي� ،أما عك�س ذلك ف�إنها �ستجد �صعوبة بالغة يف �ضمان
البقاء.

كل الظروف تثبت ا�ستحالة العودة

ويف هذا ال�سياق ،ف�إن �أ�سرة جمعية ال�شلف تعترب ب�أن كامل
الظروف احلالية تبقى �ضد عودة املو�سم الكروي �إىل ن�شاطه
من جديد ،فبداية بالو�ضع ال�صحي املقلق جراء االنت�شار الكبري
لفريو�س "كورونا" يف عدة مناطق من الوطن ،وما جنم عنه من
تطبيق حجر �صحي جديد يف واليات �أخرى ،ف�إن معظم املالعب
اجلزائرية ال ت�ستويف ال�شروط الالزمة التي ت�سمح باعتماد
"الربوتوكول" ال�صحي بحذافريه ،وزيادة على ذلك ف�إن الكثري
من الأندية مبن فيها "الي�صو" ال حتوز على الإمكانيات املادية

يعر�ض حياة الكثريين �إىل اخلطر.
الكافية ،ما من �ش�أنه �أن ّ

الالعبون فقدوا الرغبة نهائيا

ورغم �أن جل الالعبني كانوا يف وقت �سابق مع قرار ا�ستكمال
املو�سم الكروي عقب رفع احلجر ال�صحي ،وذلك حتى يتخ ّل�صوا من
النقائ�ص الكثرية املوجودة ،مع ربح بع�ض الدقائق الإ�ضافية يف
�أرجلهم لعلها ت�ساعدهم كثريا يف املو�سم الكروي املقبل ،غري �أنهم
الآن فقدوا تلك الرغبة يف العودة ،بل حتى تدريباتهم الفردية
�أ�صبحت جتري دون روح ،وهذا �أمر مفهوم للغاية ،مبا �أنه لي�س
من ال�سهل البقاء يف نف�س "الروتني" ملدة � 4أ�شهر حاليا ،مقابل
عدم الت�أكد من �إمكانية العودة �أو العك�س مبا �أن قرارات املكتب
الفيدرايل ال�سابقة مل تكن مقنعة لأبعد احلدود.

اال�ستئناف لن يخدم "الي�صو"

ويعترب البع�ض ب�أن ا�ستئناف املو�سم الكروي احلايل لن يخدم
جمعية ال�شلف على الإطالق ،لأن ذلك �سيك ّلف اخلزينة
م�صاريف �إ�ضافية تتع ّلق بالرواتب اخلا�صة بالفرتة القادمة
�إ�ضافة �إىل التحفيزات املالية ق�صد الدفع بالالعبني لإعطاء �أف�ضل
ما عندهم ،بغية الو�صول �إىل الهدف الرئي�سي وهذا دون ن�سيان
ت�سوية �ضرورة ت�سوية امل�ستحقات املالية العالقة منذ �أ�شهر،
تفاديا حل�صول � ّأي م�شاكل ،وعليه ف�إن ذلك �سيجعل الإدارة تخ�سر
ميزانية كبرية ،بينما لن جتد بعد ذلك ال�سيولة الكافية التي
ت�ضمن ترتيب البيت ب�شكل �أف�ضل حت�سبا للمو�سم املقبل.

ب�.سيف الدين

بـــن حملــــة" :ال �أعتقــــــــد �أن البطولـــة �ست�ست�أنـــف"

حتدث العب جمعية ال�شلف فوزي بن حملة ،عن م�ستقبل بطولة هذا املو�سم التي تبقى متوقفة منذ منت�صف �شهر مار�س الفارط
للأ�سباب املعروفة� ،أين �أكد ب�أن ن�سبة اال�ستئناف �ضئيلة جدا ،عندما �أو�ضح �أكرث يف قوله ":بناء على الو�ضع ال�صحي احلايل يف
البالد والذي ي�شهد ارتفاعا كبريا يف عدد الإ�صابات بفريو�س "كورونا" ،ف�أتوقع ب�أنه وبن�سبة  %80لن يعود املو�سم الكروي احلايل
�إىل ن�شاطه الر�سمي ،بل من املنتظر جدا �أن يتم �إنها�ؤه قبل الأوان حفاظا على �سالمة اجلميع ،وتفاديا لتعري�ض حياة الآخرين
�إىل اخلطر".

"كنت متفائال بالعودة ،لكن"...

تغيت الآن ،ليو�ضح
ومل يخف متو�سط امليدان بن حملة ،ب�أنه كان متفائال يف وقت �سابق بعودة البطولة ،لكن املعطيات رّ
�أكرث يف قوله �":أنا �شخ�صيا كنت متفائال بعودة املو�سم الكروي �إىل ن�شاطه من جديد يف الفرتة املا�ضية ،بل حتى متنيت لو يتم
ا�ستكمال البطولة عقب رفع احلجر ال�صحي ،غري �أن الأمور �سارت عك�س ما كنا نتوقع يف ظل عودة انت�شار الوباء� ،أ�ضف �إىل ذلك
ف�إن فرتة التوقف طالت �أكرث من املتوقع ،حيث �أننا الآن نبقى بعيدين عن املناف�سة حلوايل � 4أ�شهر ،وهذا ما يجعل العودة غري
ممكنة متاما".

"�سننتظر ما ي�سفر عنه اجتماع املكتب الفيدرايل"

كما ك�شف الالعب الأ�سبق الحتاد ب�سكرة بن حملة فوزي ،ب�أنهم يرتقبون الآن قرارات املكتب الفيدرايل املنتظر انعقاده غدا،
ليوا�صل قائال ":بعيدا عن التوقعات وما يجب فعله ،ف�إننا ننتظر ما �سي�سفر عنه اجتماع املكتب الفيدرايل هذا الأربعاء ،وذلك حتى
تت�ضح الر�ؤية ب�شكل �أف�ضل ،ولو �أن املعطيات احلالية توحي بالرتاجع عن القرار املتخذ يف وقت �سابق ،خ�صو�صا بعد بيان وزارة
ال�شباب والريا�ضة الأخري الذي كان فيه تغليب للم�صلحة العامة على جميع امل�صالح الأخرى ،ولكن رغم هذا ف�أود الت�أكيد على
�أننا �سنحرتم � ّأي قرار يتخذ مبنا�سبة هذا االجتماع".

"الإ�صابات �أكرب هاج�س بعد اال�ستئناف"

واعرتف متو�سط ميدان "الي�صو" بن حملة ،ب�أنهم يخ�شون كثريا من �شبح الإ�صابات يف حالة ا�ستئناف املو�سم الكروي ،عندما
قال �":رصاحة ف�إن فرتة التوقف احلالية �ستكون لها الكثري من ال�سلبيات ،فعلى الرغم من �أننا مل نتوقف عن العمل الفردي بغية
يعو�ض ب�أي حال من الأحوال التدريبات اجلماعية التي يرتكز
احلفاظ على لياقتنا البدنية ،لكن ومبا �أن املدة طالت فذلك لن ّ
فيها العمل على كافة اجلوانب� ،أ�ضف �إىل ذلك فنبقى نخ�شى كثريا من اال�صطدام ب�شبح الإ�صابات� ،إذ �أ�صبحنا نرى ب�أن الدوريات
ت�سجل �إ�صابات كثرية يف كل جولة ،بالرغم من �أنهم ميلكون �إمكانيات تفوق �إمكانياتنا كثريا".
الأوروبية التي عادت مازالت ّ

"زاوي مبثابة املدرب والأخ الأكرب"

وبخ�صو�ص تعليقه عن رغبة املدرب �سمري زاوي ،يف املغادرة عقب نهاية املو�سم الكروي احلايل ،فقال الالعب الأ�سبق ل�شباب
التدخل
�أهلي الربج بن حملة ":بغ�ض النظر عن قرار املدرب �سمري زاوي ،الذي يبقى هو الأدرى مبا يجب فعله وال يحق لنا �إطالقا
ّ
يف قراراته ،ف�أ�ؤكد ب�أنه �ساعدنا كثريا ومل يكن املدرب وح�سب و�إمنا كان مبثابة الأخ الأكرب ،ومن هذا املنرب ما ي�سعني �إال �أن �أمت ّنى
له التوفيق يف م�شواره التدريبي �سواء مع جمعية ال�شلف �أو يف وجهة �أخرى".

"�إ�شتقنا كثريا �إىل اجلوارح"

يوجه ر�سالة �إىل �أن�صار جمعية ال�شلف ،حيث قال فيها �":صحيح �أنني يف توا�صل
و�أبى الالعب بن حملة فوزي ،يف الأخري �إال �أن ّ
من حني لآخر مع بع�ض املنا�رصين الذين يت�صلون بي ق�صد معرفة اجلديد ،لكن �أود الت�أكيد على �أننا ا�شتقنا كثريا �إىل الأن�صار،
ولذا فنتم ّنى زوال الوباء عن قريب ،حتى جن ّدد العهد مع �أجواء املباريات الر�سمية ومبدرجات ممتلئة ،كما �أريد �أن �أ�ضيف ب�أننا
نتم ّنى �إ�سعاد "اجلوارح" ب�أف�ضل النتائج م�ستقبال ،لأنهم وبكل ب�ساطة ي�ستحقون فريقا يناف�س على املراتب الأوىل وامل�شاركة
ب�.سيف الدين
					
ب�شكل منتظم يف امل�سابقات اخلارجية والإقليمية".
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إتحاد بلعباس

الإدارة بني تخيري الالعبني بتخفي�ض الرواتب �أو �إلزامهم

دورات ما بني الأحياء
تك�سر "روتني" الالعبني

�شوهد العديد من العبي
املكرة وهم يتحولون للمالعب
اجلوارية للم�شاركة يف دورات
ما بني الأحياء لك�سر الروتني،
خا�صة بعد �أن بقوا من دون
مناف�سة لقرابة  4ا�شهر ،وهي
فر�صة لهم ل�شحن بطارياتهم
واحلفاظ على الريتم من جديد.

مل تقم ب�أي خطوة حلل امل�شكلة ،بل مل ولن تتحدث عن
تخفي�ض الرواتب لأنها وبب�ساطة لن تكون من مالها
اخلا�ص.

الالعبون "ماخل�صو�ش"
حتى قبل ظهور "كورونا"!

و ال ميكن �إلزام �أي العب على خف�ض راتبه ،وهو مل
يتقا�ضاه منذ �أ�شهر عدة ،بل حتى قبل ظهور "كورونا"،
وبالتايل ف�إن مثل هذه الأمور م�ستبعدة ب�شكل نهائي
بالن�سبة لالعب �إنتظر منذ بداية املو�سم وقبل �شهر رم�ضان،
ثم عيد الفطر ،وقريبا عيد الأ�ضحى من دون �أن ينال وال
�سنتيما ،فكيف �سيتقبل مثل هذه اخلطوة.

الطاقم الفني تركهم
على حريتهم هذه املرة

ورغم �أن مثل هذه املباريات،
كانت ممنوعة يف وقت �سابق،
يتعر�ض الالعب
حيث كثريا ما
ّ
لعقوبات ت�صل للخ�صم من
م�ستحقاته وحتى للف�صل يف
بع�ض الأحيان� ،إال �أن الأمور
تغريت م�ؤخرا منذ ظهور الوباء،
حيث مل يعد يتدخل الطاقم
الفني للمكرة يف �ش�ؤون العبيه
الذين بقوا من دون مناف�سة مدة
قاربت � 4أ�شهر ،كما مل يتلقوا
رواتبهم وت�أثروا من كل اجلوانب
خا�صة نف�سيا ،وهو ما جعله يغ�ض
الطرف عنهم يف الوقت الراهن.

الالعبون يتخوفون
من الإ�صابات فقط

ويدرك العديد من الالعبني ب�أن
البطولة مل تنته بعد ،ولهذا فهم
يلعبون بحذر ولدقائق فقط ،ويف
�أحيان �أخرى �ضد زمالئهم يف
الفريق فقط ،خوفا من تعر�ضهم
للإ�صابات التي قد تخلط كل
ح�ساباتهم يف حال موا�صلة
امل�شوار.
تاج الدين

قد يقبلون الفكرة
يف حالة واحدة فقط

وقد يقبل العبو "املكرة" فكرة تخفي�ض جزء من
رواتبهم �أو التنازل عن �شهر �أو �إثنني من �أجل الفريق
و�أن�صاره ،لكن �رشيطة احل�صول على باقي امل�ستحقات
والتي تخطت � 4أ�شهر لكل العب ،وهو ما قد يجعل الإدارة
مرة �أخرى يف و�ضع حرج ،كونها ال متلك �أي �سيولة مالية
تقدمها لالعبيها يف الوقت الراهن .

باتت �إدارة احتاد بلعبا�س يف موقف �ضعف م�ؤخرا ،كيف ال وهي
التي عجزت حلد ال�ساعة عن مفاحتة العبيها ،يف ق�ضية تخفي�ض
الرواتب ،التي عمدت على تطبيقها العديد من الأندية ،من خالل
بروتوكول يق�ضي بالتنازل عن جزء من الرواتب ل�صالح النادي،
حيث وجدت نف�سها بني نارين� ،إما �أن تطلب من العبيها وبطريقة
�سل�سة تخفي�ض رواتبهم� ،أو تلج�أ لإلزامهم بذلك كونهم مل يلعبوا منذ
�أ�شهر ويحق للفريق �إقتطاع اجزاء منها.

كان عليها �إن�شاء خلية
�أزمة لدرا�سة الو�ضع

والغريب يف الأمر �أن �إدارة املكرة وحلد ال�ساعة مل تقم ب�إن�شاء
خلية �أزمة للحديث عن م�ستقبل الفريق ،ال�ضائقة املالية ،الديون
العالقة وق�ضية الرواتب التي تت�ضاعف من �شهر لآخر ،رغم توقف
البطولة ،كونها تدرك متام الإدراك �أن �أموال ال�شعب �ستكون حتت
ت�رصفها حني تقدمها لها ال�سلطات على �شكل �إعانات ،وبالتايل

من ينتظر �إعانة ال�سلطات ال ميكنه
تقدمي �ضمانات

وحتى �إذا �سلم كثريون ب�أن الالعبني "اوالد فاميليا"
وميكنهم تخفي�ض الرواتب ،ف�إنهم لن يقبلوا التعامل مع الإدارة
احلالية التي خدعتهم يف الكثري من املرات ،ومل تويف بوعدها
جتاههم ،وبالتايل ف�إن �أي خطوة من امل�سريين �سيقابلها رف�ض من
الالعبني ،خا�صة �أنهم يدركون �أن من يقفون خلف الفريق حاليا
باتوا حتت رحمة �إعانة ال�سلطات وبالتايل ال ميكن الوثوق بهم
والتعامل معهم.
تاج الدين

عبــــــــــا�س ":بالت�أكيــــــــد املو�ســـــــم لـــــــن ي�ستكمـــــــل"
ما تعليقك على قرار اللجنة العلمية بخ�صو�ص عدم �إ�ستكمال
املناف�سة؟

يف احلقيقة كنا ننتظر قرارا كهذا ،خا�صة بعد الأرقام الأخرية للوباء الذي ينت�رش
ب�شكل خميف ،كان متوقعا �أن ترف�ض اللجنة العلمية �إ�ستكمال �أي مناف�سة ،مبا فيها
كرة القدم ،ومن دون �شك �سرت�ضخ الفاف والرابطة لقرار ال�سلطات ويتوا�صل جتميد
كل الن�شاطات لأجل غري م�سمى.

هذا يعني �أن املو�سم لن ي�ستكمل بن�سبة كبرية �ألي�س كذلك؟

بالت�أكيد لن ي�ستكمل ،فكل الفرق �أعلنت م�ؤخرا نواياها يف عدم قدرتها على
العودة للمناف�سة ،ب�سبب الأزمة املالية ،بعد �إجتماعها مع رئي�س الرابطة ،ناهيك عن
�صعوبة تطبيق الربوتوكول ال�صحي ،لي�ضاف �إليها بيان اللجنة العلمية ،ولهذا ن�سري
نحو الإعالن عن جتميد املو�سم نهائيا .
لكن يف حال طالبت الفاف بالعودة يف الإجتماع الذي �ستعقده ،ما الذي
�ستفعلونه؟

العودة و�إتباع برنامج مميز علمي و�صحي ،تفاديا للإ�صابات التي قد تنهي
م�سرية �أي العب ،و�أظن �أن املح�رض البدين والطاقم الفني ب�شكل عام على علم بذلك
و�سيقدمان لنا برناجما يكون يف فائدة الالعبني .

وماذا عن م�ستقبلك مع الإحتاد بعد العرو�ض التي و�صلتك؟

حلد ال�ساعة الزالت مرتبطا بعقد مع فريقي ،ولهذا ال �أفكر �سوى يف الطريقة التي
ننهي بها املو�سم يف حال العودة لإ�ستكمال البطولة ،مهمتي �ستكون ت�رشيف عقدي
ونيل ر�ضا كل من وقف معي ،وبعدها ميكن التفرغ للعرو�ض وغريها من الأمور
ال�شخ�صية.

�شاهدناك تعمل باملركب برفقة مدرب لألعاب القوى..

طبعا �أعمل مع مدرب لألعاب القوى مبلحق املركب ،وهذا حتى �أحافظ ولو على
جزء من جاهزيتي ،حت�سبا لأي طارئ ،يف حال تتقرر العودة� ،أما �إذا مت جتميد
املو�سم نهائيا ،ف�س�أ�ستغل الو�ضع للتح�ضري للمو�سم املقبل من الآن .

مباذا تود �أن تختتم هذا احلوار؟

يف حال طالبت الفاف من الفرق العودة ،ف�إننا �سنعود لإ�ستكمال املناف�سة،
أم�س احلاجة �إىل ذلك ،حتى
فهذا القرار نحن كالعبني يخدمنا كثريا ،لأننا نبقى يف � ّ
ن�سرتجع ريتم املقابالت ونتخلّ�ص من تبعات التوقف احلايل ،فقد بقينا مدة قاربت
� 4أ�شهر بعيدين عن املالعب ،ما جعلنا نت�أثر بدنيا ونف�سيا وحتى ماديا.

نتمنى يف الأخري �أن يرفع اهلل ع ّنا وباء "كورونا" يف القريب العاجل ،حتى
نعود �إىل احلياة الطبيعية ،فالو�ضع الزال مقلقا ب�سبب ال�ضحايا وامل�صابني،
لذا ندعو اجلميع ملوا�صلة ال�صرب واالبتعاد عن اال�ستهزاء ،حتى نتفادى ح�صول
الأ�سو�أ.

بالطبع نخ�شى ذلك ،فتوقفنا فاق املعقول ،علينا عدم حرق املراحل يف حال

تاج الدين

�أال تخ�شون الإ�صابات يف حال العودة بعد توقف قارب � 4أ�شهر؟

نصر حسين داي

اتحاد بسكرة

�أين هي �أموال "�سوناطراك"؟

ولد زمرييل �أمام نهاية �أ�سبوع حا�سمة
من املنتظر �أن تكون نهاية الأ�سبوع اجلاري حا�سمة
لإدارة ن�رص ح�سني داي ورئي�س الفريق ولد زمرييل الذي
يرتقب قرار املكتب الفيدرايل املقرر غدا من �أجل ح�سم
م�صري املو�سم اجلاري نهائيا �سواء با�ستكماله �أو �إلغائه،
وف�ضل ولد زمرييل البقاء بعيدا عن الأ�ضواء �إىل ما بعد
الإجتماع لكي يقف على نتائجه وي�رشع يف التحرك بعد
تعليق كل خمططاته يف ظل توقف البطولة منذ �أربعة
�أ�شهر.

كل �شيء مرهون بقرارات الغد

ال تزال ق�ضية تراجع "�سوناطراك" عن منح احتاد ب�سكرة
ما قيمته  15مليار �سنتيمُ ،ت�سيل الكثري من احلرب ،حيث يت�ساءل
اجلميع عن ال�سبب ،خا�ص ًة و�أن رئي�س الفري بن عي�سى كان
قد �أم�ضى على كل الأوراق ومل يتبقَ �سوى التحويل ،لتتغري
الأمور فج�أة ،ل�سبب مل ُيعرف بعد ،ولو �أن �أ�صابع االتهام يف
ب�سكرة ُوجهت اىل وايل والية ورقلة ،واالكيد �أن بقاء الأمور
على ما هي عليه الآن لن يخدم االحتاد ،خا�ص ًة و�أنه من
حقه احل�صول على �إعانة من �رشكة وطنية مثله مثل باقي
الأندية.

الالعبون غا�ضبون و ُيهددون

باتت ق�ضية �أموال الالعبني العالقة ُتثري �سخطهم ،خا�ص ًة
و�أن الإدارة عاجزة عن توفري ال�سيولة املالية الالزمة ودفع
ولو جزء من م�ستحقاتهم ،خا�صة يف ظل الظروف التي متر

بها البالد وخا�ص ًة مدينة ب�سكرة ب�سبب فريو�س كورونا ،حيث
ان تفكريها يف الوقت الراهن بعيد عن كرة القدم ،وهو ما
جعل الالعبني ُيهددون باللجوء �إىل جلنة املنازعات للح�صول
على �أموالهم.

الق�ضايا تتواىل والفريق
هو اخلا�سر الأكرب

تتواىل الق�ضايا على احتاد ب�سكرة ،املطالب ب�إيجاد حل
�رسيع لق�ضية الالعب املايل "�سي�سي" الذي ُي�شكل اخلطر
الأكرب على الفريق ،كما �أن اموال املدرب لكناوي يجب �أن
ُت�سدد ،حتى يتمكن الفريق من جلب من يعو�ضه ،وبعدها يجب
على الإدارة �أي�ض ًا ت�سديد م�ستحقات الالعبني الذين ُيدينون
ناتوري ف
		
بعدة �أجور �شهرية.

ويبدو �أن ولد زمرييل ال يريد القيام ب�أي خطوة �إال بعد
معرفة قرار املكتب الفيدرايل بخ�صو�ص املو�سم اجلاري،
يف ظل الغمو�ض حول ا�ستئنافه ب�سبب رف�ض �أغلب الأندية
الإ�ستئناف نتيجة ا�ستحالة تطبيق "الربوتوكول" ال�صحي
الذي و�ضعته الفاف يف وقت �سابق .وترتقب الإدارة �إن
كان املكتب الفيدرايل �سيرتاجع وينهي املو�سم من �أجل
ال�رشوع يف التح�ضري للمو�سم املقبل مبا�رشة مهما كان
القرار املتعلق مب�صري النادي� ،سواء البقاء �أو ال�سقوط
�أوموا�صلة �رصاع البقاء يف املو�سم احلايل �إىل �آخر جولة.

الوقت لي�س يف �صاحله
ومطالب بالتحرك

ويبقى الأكيد �أن عامل الزمن لي�س يف �صالح ولد
زمرييل و�إدارته من �أجل حل امل�شاكل الكثرية التي تقف يف
طريقه وتهدد ا�ستقرار النادي وانطالقته املو�سم املا�ضي
بل جعلت الفريق مهددا بالإنفجار يف �أي حلظة .وما قد
يخدم الإدارة �أكرث هو التخل�ص من "قنبلة" املوريتاين
يايل برف�ض غرفة املنازعات لدى الفيفا �شكواه حيث
جنبت الفريق ت�سديد قرابة ثالثة ماليري �سنتيم وهو ما

قد ي�ستغله الفريق يف حل باقي امل�شاكل املالية يف ظل
غياب املوارد املالية و�رصاع ولد زمرييل مبفرده و�سط
هذه املعركة.

عليه �إقناع الركائز
بالبقاء وحل م�شكل الرواتب

�أما اخلطوة الثانية التي يبقى ولد زمرييل مطالبا بها
هي �إقناع الركائز بالبقاء بعدما نفذ �صربهم ب�سبب عدم
متكنهم من الإت�صال به وبباقي امل�سريين ال�ستف�ساره
حول م�ستحقاتهم املالية العالقة منذ �أ�شهر حيث �أن عليه
طم�أنتهم بت�سوية م�ستحقاتهم لتفادي جلوءهم �إىل جلنة
املنازعات لف�سخ عقودهم وهي اخلطوة التي ان جنح فيها
�ستمكنه من املحافظة على مواهب الفريق التي تعرف
نزيفا حاد و�سط غ�ضب الأن�صار من هذه الو�ضعية.

قائمة امل�سرحني
والإ�ستقدامات م�شكل �آخر

�أما النقطة الثالثة العالقة فهي الإ�ستقدامات التي
يجب على الإدارة القيام بها بعدما �رشعت يف ا�ستهداف
عدة �أ�سماء يف الأيام املا�ضية ،بع�ضها ين�شط يف الأق�سام
ال�سفلى ،يف وقت �أن الفريق ي�ستهدف لعب الأدوار الأوىل
املو�سم املقبل ولي�س البقاء وهذا يف حالة �إلغاء ال�سقوط
�أو �ضمان البقاء� ،أما قائمة امل�رسحني فال تزال غام�ضة
حيث تتحدث بع�ض الأخبار على �أنها �ستكون مو�سعة
و�ست�شمل العبني مل ي�شاركوا املو�سم اجلاري �أو مل يقنعوا
وهو ما جعل عدة العبني ي�شعرون بالقلق حول م�ستقبلهم
ب�سبب عدم ف�صل الإدارة يف القائمة.
يو�سف م

ك�شفت ال�سلطات الرنويجية ال�سبب الرئي�سي وراء طرد
املهاجم الدويل �إيرلينغ هاالند من ملهي ليلي ،لت�ؤكد �أن
الالعب مل يكن ميلك نتائج اختبار كوفيد  19-على عك�س
بقية مرتادي امللهي.
�أعلن االحتاد الأملاين لكرة القدم عن برجمة مباراتني
وديتني لـ املان�شافت �أمام كل من املنتخب الرتكي يف � 7أكتوبر
القادم مبدنية كولن ،وجمهورية الت�شيك يف  11من ذات ال�شهر
مبدينة اليبزيغ دون الإ�شارة �إىل ح�ضور اجلمهور.
اقرتب لي�سرت �سيتي الإجنليزي كثريا من �إمتام �صفقة التعاقد مع الدويل الربتغايل
ويليام كارفالو متو�سط ميدان ريال بيتي�س الإ�سباين مقابل  25مليون �أورو.
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�أوزيل باق مع �أر�سنال
حتى نهاية عقده

امل�سابقة مهددة بالإلغاء يف حال عدم �إيجاد بلد �آخر

الكامريون تعتذر عن ا�ست�ضافة
نهائيات رابطة الأبطال
وت�ضع "الكاف" يف ورطة

(يا�سر وار�ست)

يظل م�ستقبل م�سعود
�أوزيل مع �أر�سنال غام�ضا
بالنظر لعدم اتخاذ ال
الالعب وال �إدارة �أر�سنال
قرارا وا�ضحا ونهائيا
بخ�صو�صامل�ستقبل،
ورغم �أن الت�صريحات
الأخرية للمدرب ميكال
�أرتيتا التي قال فيها �إنه
�سيتم معاجلة ق�ضية
الالعب يف �أقرب الآجال
من دون �أن يو�ضح �أكرث،
جعلت بع�ض املتتبعني
يتوقعون موا�صلة النجم الأملاين م�سريته مع املدفعجية� ،إال �أن الالعب بات �أقرب من
باب اخلروج من بيت النادي اللندين �أكرث من �أي وقت م�ضى ،ففي ظل ا�ستحالة جتديد
عقده الذي �سينتهي يف جوان  ،2021ف�إن النادي �سي�سعى لبيعه بكل الطرق لال�ستفادة من
�صفقته ماليا وهو ما يبحث عنه الالعب بالتحديد بحثا عن حتديات جديدة.

""التا�س" تنقذ ال�سيتي
من الدمار وتورط "
اليويفا" مع الكبار

�أ�سقطت حمكمة التحكيم الريا�ضي العقوبة امل�سلطة من
طرف االحتاد الأوروبي لكرة القدم على مان�ش�سرت �سيتي
�شهر فيفري املا�ضي ،واملتمثلة يف حرمانه من امل�شاركة يف
امل�سابقات الأوروبية ملدة عامني ،وهي العقوبة التي لو
ت�أكدت �أم�س لت�سببت يف هجرة جماعية لنجوم النادي
الأزرق ال�سماوي.
قدم يف بيت ال�سيتي وقدم �أخرى خارجه ...هكذا كان
عليه احلال مع دي بروين وبقية النجوم بل حتى مع
املدرب بيب غوارديوال الذي ي�ضع الفوز برابطة ابطال
�أوروبا هدفه الأول مع النادي الإجنليزي ،فت�أكد العقوبة
كان �سيحطم ما بناه مالك النادي يف ملح الب�صر.
لكن قرار "التا�س" بقدر ما �أنقذ ال�سيتي و�أراح جماهريه
منهيا كابو�سا دام عدة �أ�شهر ،بقدر ما �سي�ضع عدة عالمات
ا�ستفهام �أمام الكيفية التي يتم من خاللها معاقبة
الأندية الأوروبية ،يف �إطار ما ي�سمى بقانون اللعب املايل
النظيف ،كما �سيورط املحكمة نف�سها و�أي�ضا االحتاد
الأوروبي لكرة القدم يف مواجهة الأندية الثائرة والتي
�سبق لها �أن عوقبت عن طريق هذا القانون ،رغم �أنها مل
تنفق مثلما �أنفق ال�سيتي خالل ال�سنوات املا�ضية.
�صحيح �أن جائحة كورونا �ساهمت بطريقة �أو ب�أخرى يف
�إلغاء هذه العقوبة ،بعد �أن �أعلن االحتاد الأوروبي لكرة
القدم �إلغاء بع�ض القوانني ال�صارمة ب�صفة م�ؤقتة ب�سبب
الأزمة التي م�ست الأندية ،لكن ما حدث لن مير مرور
الكرام على ناد كـ ميالن الذي ت�أخرت عودته �إىل الواجهة
ب�سبب العقوبات املتتالية امل�سلطة عليه من طرف
"اليويفا" يف �إطار قانون اللعب املايل النظيف ،رغم تعهد
م�س�ؤوليه يف كل مرة بت�سوية الو�ضعية املالية تدريجيا.
�إ�ضافة �إىل ميالن ،ف�إن ما حدث مع مان�ش�سرت �سيتي،
�سيجعل الكثري من الأندية الأوروبية الرثية تطلق
العنان لقدرات خزائنها املالية من �أجل اال�ستثمار بقوة
على م�ستوى ال�سوق ،و�ضرب املثال بـ ال�سيتي يف حال
حترك االحتاد الأوروبي ملنعها �أو ت�سليط �أي عقوبات
عليها ،ففريق كـ باري�س �سان جرمان لن يكتفي من
الآن ف�صاعدا بـ  90مليون �أورو التي خ�ص�صها قبل �أيام لـ
املريكاتو املقبل ،بل من املنتظر �أن ي�ضاعفها لتلبية طلبات
مدربه توما�س توخيل.
اللعب املايل النظيف ،قانون لطاملا كان بحاجة �إىل تعريف
وا�ضح ومف�صل ،وما التباين يف موقف االحتاد الأوروبي
الذي اعرتف يف وقت �سابق مبا �أ�سماه بانتهاكات ج�سيمة
من طرف ال�سيتي ،وموقف املحكمة الريا�ضية يف ق�ضية
نف�س النادي� ،سوى خري دليل على وجود نقاط كثرية
حتتاج �إىل التو�ضيح و�ضرورة �إبراز الأهداف احلقيقية
لهذا القانون.

�أعلنت الكامريون �أم�س ر�سميا وعلى ل�سان �سيدو مبومبو رئي�س االحتاد املحلي لكرة
القدم ،عدم قدرتها على ا�ست�ضافة نهائيات رابطة �أبطال �إفريقيا التي كانت مقررة يف
"ياوندي" ،وذلك ب�سبب تزايد حاالت الإ�صابة بوباء كورونا وعدم جناح البلد الإفريقي
حتى الآن يف ال�سيطرة على الوباء ،ون�شط رئي�س االحتادية الكامريونية �أم�س ندوة
�صحفية بح�ضور خمتلف و�سائل الإعالم �أعلن من خاللها القرار النهائي الذي جاء بعدما
رف�ضت احلكومة الكامريونية منح ال�ضوء الأخ�ضر لإجراء الدورة ،ب�سب بتخوفاتها
من زيادة عدد الإ�صابات بالوباء ،وتبقى "الكاف" الآن مطالبة بالبحث عن وجهة
�أخرى لإقامة الدورة مع وجود تهديدات قوية ب�إلغائها يف حال عزوف بقية البدالن
الإفريقية عن ا�ست�ضافتها.

مبومبو":ل�سنا قادرين على تنظيم
الدورة ونتمنى �أن تتقبل الكاف اعتذارنا"

�إبراهيموفيت�ش �سيقرر م�ستقبله
مع ميالن بعد �آخر جولة

يقرتب العقد احلايل لـ زالتان �إبراهيموفيت�ش
مع ميالن من النهاية من دون �أن يتخذ النجم
ال�سويدي �أي قرار بخ�صو�ص م�ستقبله مع النادي
اللومباردي� ،أو م�صري م�سريته الكروية ب�شكل عام� ،إذا يوا�صل ال�سلطان الإدالء بت�صريحات
غام�ضة ومبهمة حول ما �سيفعله بعد نهاية عقده مع الرو�سونريي ،يف وقت �أكدت فيه تقارير
�إعالمية مقربة من العمالق الإيطايل �أن النجم ال�سويدي لن يف�صل يف م�ستقبله قبل نهاية
�آخر مباراة �سيلعبها مع الفريق هذا املو�سم ،حيث �سيقف �أوال على ما مت حتقيقه يف الدوري قبل
الف�صل يف م�ستقبله نهائيا.

�سيدو مبومبو رئي�س االحتاد الكامريوين لكرة القدم ،تقدم باعتذار ر�سمي �إىل االحتاد
الإفريقي ،م�ؤكدا �أن الأمور تتعداه والقرار جاء من ال�سلطات الكامرونية التي مل تقدم
ال�ضوء الأخ�ضر لالحتادية ،مبومبو قال يف جممل ت�صريحاته بامل�ؤمتر ال�صحفي الذي
ن�شطه ظهرية �أم�س" :نعتذر عن عدم ا�ست�ضافة دوري الأبطال هذا املو�سم النت�شار
فريو�س كورونا امل�ستجد ووجود �أخطار �صحية داخل البالد ،نتمنى �أن يتقبل االحتاد
الإفريقي اعتذارنا الر�سمي عن ا�ست�ضافة مناف�سات البطولة القارية ،ونتمنى التوفيق
للقارة ال�سمراء" ،و�سجلت الكامريون �إىل غاية م�ساء �أم�س � 15173إ�صابة مقابل 359
حالة وفاة بـ كورونا.

بيليغريني" :ال ميكنني جلب
رونالدو ومي�سي لفريق كـ بيتي�س"

ظهر الدويل الأملاين لوروي
�ساين �آخر �صفقات نادي بايرن
ميونيخ �سعيدا جدا بالتدرب
للمرة الأوىل حتت �ألوان ناديه
"البافاري" ،ون�شر الالعب عرب
ح�سابه يف موقع "تويرت" فيديو
لتدريباته الأوىل �أم�س ،والتي
�أجراها على انفراد ومبعزل عن
املجموعة على اعتبار �أن كل
جنوم البايرن موجودون حاليا
يف عطلة.

�أ�شار احل�ساب الر�سمي لـ بر�شلونة عرب
موقع "فاي�سبوك" �أم�س �إىل الذكرى
الثانية لقدوم كليمون النغلي املدافع
الدويل الفرن�سي للنادي يف  13من جويلية
 ،2018ووقع النغلي يف البار�صا قادما من
�إ�شبيلية مقابل  36مليون �أورو.

�صورة اليوم �صنعها املثري للجدل جينارو
غاتوزو مدرب نابويل ،حيث �أظهر للجميع
�أنه ال يزال حمافظا على لياقته البدنية
وارتقائه العايل ،بعدما �صد �إحدى الكرات
املتجهة �أمامه بهذه الطريقة و�أمام
ده�شة الالعبني البدالء ،وذلك خالل
مباراة فريقه نابويل �أمام ميالن بالدوري
الإيطايل �سهرة �أول �أم�س.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مديرية التجهيزات العمومية  -والية باتنة
ر.ت.ج05714708178 :

�إعالن عن منح م�ؤقت

ليكن يف علم امل�شاركني يف ثاين �إعالن طلب العرو�ض املفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا بعد االلغاء رقم  20/05ال�صادر بتاريخ 16/06/2020
( )ANEP 2016009787عن مديرية التجهيزات العمومية لوالية باتنة ،واملتعلقة ب:
عملية :درا�سة واجناز  01جممع مدر�سي منط "د" رقم  01على م�ستوى حي � 250سكن ترقوي مدعم � 900 +سكن بيع باالجار � 850 +سكن عمومي ايجاري باملخطط �شغل
الأرا�ضي يف  17يف  10م (ح�صة  )18ببلدية بريكة والية باتنة (الأحياء ال�سكنية املدجمة الربنامج التكميلي .)2018
م�شروع :اجناز  01جممع مدر�سي منط "د" رقم  01على م�ستوى حي � 250سكن ترقوي مدعم � 900 +سكن بيع باالجار �850 +سكن عمومي ايجاري باملخطط �شغل
الأرا�ضي يف  17يف 10م (ح�صة  )18ببلدية بريكة والية باتنة (الأحياء ال�سكنية املدجمة الربنامج التكميلي .)2018
ق�سط ثابت :ادارة 12 +ق�سم  +قاعات :اال�ساتذة  -متعددة  -اخلدمات اعالم �آيل  +غرفة التدفئة  -خزان مياه  -جناح �صحي  +تدفئة مركزية � +شبكة الطرق
املختلفة.
ق�سط ا�شرتاطي رقم � :01سكن وظيفي  +ملعب ريا�ضي.
�أن ال�صفقة ا�سندت م�ؤقتا كمايل:
املقاولة

قدم نادي ريال بيتي�س الإ�سباين �أم�س مدربه اجلديد
ال�شيلي املخ�رضم مانويل بيليغريني الذي �سيتوىل زمام
العار�ضة الفنية للأندل�سيني حتى جوان  ،2023وفق العقد
املربم بني الطرفني ،ويف ت�رصيحات مثرية �شدد مدرب
مان�ش�سرت �سيتي وريال مدريد ال�سابق على �أنه ال ميكنه طلب
التعاقد معه رونالدو �أو مي�سي �أو غريهم من النجوم يف فريق
متوا�ضع ماليا على غرار بيتي�س ،و�أ�ضاف قائال خالل امل�ؤمتر
ال�صحفي لتقدميه" :يف عامل اال�ستقدامات املدرب يقرتح �أ�سماء
وامل�س�ؤولون يتفاو�ضون ،لكن مع ريال بيتي�س ال ميكنني �أن
�أطلب النجوم ،ال ميكنني جلب رونالدو �أو مي�سي� ،سنحاول �أن
نتعامل مع الإمكانات املتاحة لنا لبناء فريق جيد".

نوي�س عمار

ر.ت.ج

186054201212147

النقطة التقنية

100/80

املبلغ بعد الت�صحيح
والتحليل (بالدينار)

الأق�ساط

املبلغ قبل
الت�صحيح
والتحليل
(بالدينار)

ق�سط ثابت

65.911.018.02

65.961.730.02

ق�سط ا�شرتاطي رقم 01

6.945.565.90

6.682.813.90

الآجال

� 08أ�شهر

املالحظة

العر�ض
الأقل
ثمن

متنح مدة � 10أيام ابتداء من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلرائد الوطنية للم�شاركني الراغبني يف تقدمي طعونهم لدى جلنة ال�صفقات العمومية لوالية
باتنة (الأمانة العامة).
Anep : 2016011328 / ELHEDDAF DU 14/07/2020
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لوتارو يقرتب
مـن البـار�صـا
واملفاو�ضات
تتـــقــــدم
�أ�شارت العديد من الأخبار ال�صادرة من �إ�سبانيا و�إيطاليا على غرار التي
�أذاعها راديو "كادينا �سري" والتي ن�رشتها �صحيفة "الغازيتا ديلو �سبورت"
�إىل �أن بر�شلونة و�إنرت ميالن يف مفاو�ضات متقدمة ب�ش�أن لوتارو مارتينيز،
وهو ما ي�ؤكد �أخبار �شبكة  ESPNالتي �أكدت �أن نادي بر�شلونة تو�صل التفاق
�شفاهي مع العب "النرياتزوري" 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،

الكتاالن يعر�ضون  70مليونا  +فريبو
مقابل الأرجنتيني

وفقا لإذاعة "كادينا �سري" ،ف�إن بر�شلونة �سيدفع لإدارة الإنتري  70مليون
�أورو �إ�ضافة �إىل الظهري الأي�رس جونيور فريبو مقابل احل�صول على الالعب
الأرجنتيني ،يف انتظار قبول �إدارة الفريق الإيطايل بالعر�ض ،ذلك �أنهم
يريدون الأموال فقط ،وكانت �صحيفة "كوريريي ديلو �سبورت" قد �أكدت �أن

رئي�س البار�صا ي�ؤكد عدم
وجود انتخابات م�سبقة

�أكد رئي�س بر�شلونة وب�صفة نهائية عدم وجود انتخابات رئا�سية م�سبقة يف
الفريق و�أن الت�صويت على الرئي�س املقبل �سيكون بعد نهاية العهدة احلالية
وحتديدا بعد نهاية مو�سم  ،2021 - 2020حيث �سيجرى االنتخاب يف �شهر جوان
من �سنة  2021عك�س ما كان عليه احلال يف وقت �سابق ،ففي انتخابات 2003
و 2010جرى الت�صويت يف يوم مباراة ،وذلك ل�ضمان ت�صويت �أكرب قدر ممكن
من الأع�ضاء ،وقال بارتوميو يف كالمه" :االنتخابات �ستجرى يف �شهر جوان،
�س�أناق�ش ذلك مع املجل�س ولكن من الأف�ضل �أن تكون يف ذلك الوقت كي نتمكن
من الرتكيز على �أهدافنا بعدها" ،و�أ�ضاف�" :آمل �أن يكون هناك العديد من
املر�شحني والعديد من الربامج ،وبالن�سبة �إلينا �سيكون الهدف هو ترك النادي
�أف�ضل مما كان عليه احلال ملا ا�ستلمنا الرئا�سة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غريزمان �سيكون
جاهزا ملواجهة
نابويل

�أكدت �إذاعة "كادينا كوبي" عرب
الإعالمية هيلينا كوندي�س
�أن م�صادر مقربة من �أنطوان
غريزمان �أكدت �أن الالعب
�سيكون جاهزا ملواجهة
بر�شلونة ـ نابويل يف دوري
الأبطال ،وتعر�ض الالعب
الفرن�سي لإ�صابة على م�ستوى
ع�ضلة الفخذ والتي �ستمنعه
من امل�شاركة جمددا يف الدوري
الإ�سباين ،ذلك �أن الأطباء حددوا مدة غيابه املبدئية بـ � 3أ�سابيع ،غري �أن
غريزو ي�ستطيع اللحاق مبباريات الأبطال ،وهو ما �سيكون مهما جدا بالن�سبة
�إليه كالعب و�أي�ضا لفريقه ،على �أمل تقدمي م�ستويات جيدة تن�سي الكوليز يف
�إخفاقات املوا�سم املا�ضية �أوروبيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي يونغ جاهزا بن�سبة  % 100للم�شاركة

ذكرت �صحيفة "�سبورت"
الكتالونية �أن فرينكي دي
يونغ العب و�سط بر�شلونة
بات جاهزا ب�شكل كامل ملباراة
�أو�سا�سونا املقبلة ،حيث �شفي
من �إ�صابته وبات ب�إمكان املدرب
كيكي �سيتيان االعتماد عليه،
وهو ما يعترب خربا جيدا للغاية
بالن�سبة لع�شاق البار�صا الذين
يتمنون عودة الهولندي �إىل
م�ستواه املعهود قبل مباريات
دوري الأبطال ،خا�صة �أنه
ميلك جتربة مميزة مع فريقه
ال�سابق �أجاك�س �أم�سرتدام بهذه
امل�سابقة ،وكان على بعد خطوة
واحدة فقط عن النهائي.

الإنتري خف�ض �سعر لوتارو �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 ،يف انتظار معرفة ما �إذا كان عر�ض البار�صا
�سيلقى قبوال لدى الفريق اللومباردي الذي يبقى بدوره حمتاجا للأموال من
�أجل حتقيق مطالب مدربه كونتي يف املريكاتو ال�صيفي.

الفريقان �سيجتمعان حل�سم ال�صفقة يف بداية �أوت

ح�سب �إذاعة "كادينا �سري" ،ف�إن بر�شلونة و�إنتري ميالن �سيجتمعان يف
ميالنو بداية �شهر �أوت املقبل حل�سم ال�صفقة ب�شكل نهائي ،وهي الأخبار التي
تزامنت مع ت�رصيحات جوزيب ماريا بارتوميو رئي�س "البالوغرانا" الذي �أكد
لقناة � tv3أنهم حتدثوا فعال مع النادي الإيطايل ،وبعد نهاية املو�سم �سيعيدون
تقييم الو�ضع للتحدث مرة �أخرى ب�ش�أنه ،ما يوحي �أن كل الأطراف متفقة على
وجهة الالعب املقبلة يف انتظار االتفاق املايل فقط بني الفريقني ،ذلك �أن
البار�صا والالعب تو�صال التفاق �شفاهي حول امل�رشوع الريا�ضي و�أي�ضا حول
اجلانب املايل.

�سيتيان" :مي�سي يجب �أن يرتاح والإرهاق طبيعي"

اعرتف كيكي �سيتيان مدرب
نادي بر�شلونة ب�أن ليونيل
مي�سي جنم فريقه يحتاج
للراحة يف الوقت الراهن،
حيث تعالت ا لأ�صوات
املطالبة ب�إراحته تفاديا
لتعر�ضه هو ا لآخر لإ�صابة
ع�ضلية قد تت�سبب يف غيابه
عن دوري ا لأبطال ،ما
�سيعقد كثريا مهمة الكتاالن
حينها ،وقال �سيتيان يف هذا
ال�ش�أن" :نعم ،مي�سي يجب �أن
يرتاح ،نتيجة املباراة �أمام
بلد الوليد مل تكن مريحة
ولو كانت نتيجة �أكرب لكان
قد خرج مي�سي" ،و �أ�ضاف:
"من الطبيعي �أن نالحظ
ا لإرهاق على بع�ض الالعبني مثل بيكي ،اجلري ب�شكل عك�سي يجعلك
تتعب ،كما �أن اجلو حار ،وبني كل مباراة ومباراة هناك � 72ساعة فقط"،
و�أ�ضاف" :عندما تكون مرهقا �ستخ�سر العديد من الكرات".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روجي ميال" :لو لعبت مع مي�سي ل�سجلت 5
�أهداف كل مباراة"

حتدث روجي ميال �أ�سطورة
كرة القدم ا لإفريقية
ومنتخب الكامريون حول
�أف�ضل الالعبني يف التاريخ،
م�ؤكدا �أن ليونيل مي�سي
هو واحد منهم دون �شك،
وقال ميال يف ت�صريحات
ل�صحيفة "�سبورت"" :مي�سي
بني ا لأف�ضل و�سيتعني على
بر�شلونة �أن يفعل كل �شيء
للحفاظ عليه ،لو كنت �ألعب
مع العب مثله رمبا �سجلت
� 5أهداف يف كل مباراة"،
و �أ�ضاف" :ال يعجبني كثريا
�إجراء املقارنات بني الالعبني
الذين ي�شغلون مراكز خمتلفة ويلعبون يف حقب زمنية خمتلفة ،ولكن
بيلي يبقى املف�ضل بالن�سبة يل".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كابيلو" :نابويل قادر على خلق �صعوبات
كبرية لـ بر�شلونة"

�أكد فابيو كابيلو املدرب ا لإيطايل ال�شهري �أن نادي نابويل قد ي�ضع
بر�شلونة يف و�ضع �صعب جدا ،ففي مقابلة مع راديو Anch’io Sport
قال" :نابويل فريق جيد التنظيم و�أعتقد �أنهم قادرين على و�ضع
بر�شلونة �أمام �صعوبات كثرية� ،آمل �أن يحافظ نابويل على م�ستواه
و�شكله البدين يف ا لأ�سابيع املقبلة" ،و�أ�ضاف" :ا لآن بر�شلونة فريق غارق
يف �صعوبات كبرية وخا�صة عندما يكون عليهم الدفاع".

بارتوميو�« :سيتيان باق معنا
وال نبحث عن مدرب الآن»

«تحدثنا مع ميسي وهو يريد االعتزال في
البارصا»
«تواصلنا مع اإلنتير حول لوتارو ونايمار لن يأتي»
�أجرى جوزيب ماريا
بارتوميو رئي�س نادي
بر�شلونة مقابلة مع قناة
 TV3الكتالونية ،والتي
حتدث فيها عن الكثري
من الأمور اخلا�صة
بفريقه ومب�ستقبله،
و�أكد بارتوميو بقاء
�سيتيان ملو�سم �آخر كما
�أكد بقاء مي�سي مع
البالوغرانا حتى بعد
نهاية م�سريته كالعب،
وحتدث رئي�س الفريق
عن ناميار ،الوتارو
واالنتخابات ناهيك
عن العديد من املوا�ضيع
الأخرى.

هل �سيبقى كيكي
�سيتيان؟

كيكي �سيبقى مع
الفريق يف مناف�سة
دوري الأبطال ،الإدارة
تريد االحتفاظ به
للمو�سم املقبل ونيتنا
هي احرتام العقود.

ماذا عن مي�سي؟

لقد حتدثنا مع
مي�سي ،و�سنتحدث يف
امل�ستقبل ،هو يريد
�إنهاء م�سريته الكروية
هنا يف بر�شلونة،
�سنجدد معه بكل ت�أكيد
ولي�س لدي �أي �شك
يف �أنه �سي�ستمر هنا،
م�ستقبله كالعب كرة
قدم وحتى بعد كونه
العبا �سيكون مع البار�صا.

هل من جديد يف ملف لوتارو مارتينيز؟

لقد حتدثنا مع الإنتري حول لوتارو مارتينيز ،ولكن لي�س يف الوقت الراهن� ،سننتظر
انتهاء املو�سم وبعدها �سنعيد تقييم كل �شيء.

هل �سيكون ت�شايف هرينانديز مدربا لـ البار�صا م�ستقبال؟

�سيكون ت�شايف مدربا لـ بر�شلونة يوما ما ،لكننا الآن ال نبحث عن مدرب ،لدينا كيكي
�سيتيان.
كيف �سيكون اال�سم اجلديد للملعب؟

نحن قريبون من غلق اتفاقنا مع �رشكتني دوليتني مقرهما كتالونيا بخ�صو�ص
مو�ضوع حقوق ا�سم "كامب نو".

كي ترى و�ضع النادي؟

بر�شلونة ي�سري على الطريق ال�صحيح ،داخل النادي ال توجد �أي م�شاكل مثلما ي�صوره
الإعالم ،ال�شيء املهم الآن هو �أن نفعل ما هو �أف�ضل للفريق ،نحن نحاول ومن الوا�ضح �أننا
�أحيانا نخطئ ،نحن نتابع العمل الذي نقوم به وال نهتم كثريا مبا يقال.

هل �ستكون هناك انتخابات م�سبقة؟

االنتخابات �ستجرى يف جوان � ،2021أريد �أن يبد�أ الرئي�س القادم عمله ب�شكل �أف�ضل
وبطريقة �أف�ضل مما كان عليه احلال يف �سنتي  2003و� ،2010س�أناق�ش ذلك مع املجل�س ولكن
من الأف�ضل �أن تكون يف ذلك الوقت لكي نتمكن من الرتكيزعلى �أهدافنا بعدها.

ماذا عن ناميار؟

ال �أعتقد �أن ناميار متاح يف �سوق االنتقاالت وال �أعتقد البيا�سجي �سي�ضعه �ضمن قائمة
الالعبني املعنيني بالبيع.

متى �سيبد�أ جتديد ملعب "كامب نو"؟

لقد ت�سبب الوباء يف ت�أخري الكثري من الأمور ،كانت الفكرة �أن تكون الأعمال جارية يف
الوقت الراهن ،ولكننا �سنفعل ذلك عندما يكون ممكنا ،يجب �أن ن�س�أل الأع�ضاء عن التغيري
احلال يف متويل م�رشوع .ESPAI BARCA
هل ت�ضررت ميزانية النادي؟

بر�شلونة خ�رس ما يقارب  200مليون �أورو ب�سبب الوباء ،وميزانية العام املقبل �ستكون
مدرو�سة ،لن يكون هناك خف�ض يف �أجور الالعبني ولكن امليزانية �ستعتمد على تطور
الو�ضع الوبائي احلايل والوقت الذي ميكن فيه للنا�س العودة �إىل كامب نو.

هل �سيتجدد الفريق؟

هناك العبون لن يبقوا حتما و�آخرون �سي�أتون �إلينا مثل ترينكاو وبيدري ،كيكي
�سيتيان ي�شارك معنا يف عملية التخطيط للمو�سم املقبل رفقة �إيريك �أبيدال� ،أي�ضا �سيتواجد
الثنائي :ريكي بويغ و�أن�سو فاتي.

هل تعتقد �أن "الليغا" �ضاعت؟

اخليارات ال تزال قائمة للفوز بالدوري ،ال�شغف كبري جدا لدى الالعبني واجلميع �سيقدم
كل �شيء �إىل غاية نهاية الأمور ح�سابيا ،يف بر�شلونة يجب �أن نقاتل حتى اللحظة الأخرية
لأن �أهم �شيء بالن�سبة لنا هو تلك الروح القتالية.

هل ترى �أن ا�ستخدام � VARسيئ هذا املو�سم؟

 VARمل يجعل الدوري �أكرث �صعوبة ،لكننا نعتقد �أنه يجب �أن يكون �أكرث عدال،
كانت هناك قرارات ت�سري يف جتاه واحد� ،إنه لي�س اتهاما لكننا نريد �أن يكون هناك
بروتوكول وا�ضح لعمل تقنية الفيديو امل�ساعد ،يجب مراجعة الأمور ،ما ف�شل يف �إ�سبانيا
هو �إدارة التقنية ولي�س التقنية يف حد ذاتها.

قلت يف وقت �سابق �إنك ل�ست نادما على رحيل فالفريدي؟

�أنا غري نادم ،اكت�شفنا العديد من التغيريات التي ح�صلت داخليا� ،سواء يف التدريبات �أو
يف �إدارة املجموعة ،كان رحيله وقدوم �سيتيان دفعة قوية للفريق والالعبني� ،سرنى كيف
�سينتهي املو�سم والذي �أمتنى �أن ينتهي بلقب دوري الأبطال.

عن قناة " "TV3الكتالونية

العـــدد 4955
الثالثاء  14جويلية 2020
ال�سنـــــــة الع�شـــــرون

الريــــــال �سئــــم مـــن بايـــل
ويطـــــالبــــه بالـــرحيـــل
مرة �أخرى ،ي�ؤكد الإعالم املدريدي والإ�سباين �أن
ريال مدريد �سئم كثريا من غاريث بايل وت�صرفاته
التي بات ي�ستفز بها اجلميع ،حيث طالبه بالرحيل
والبحث عن فريق جديد كونه ال يدخل �ضمن
خمططات زين الدين زيدان ،وهو الكالم الذي يبدو
�أن بايل ال يريد �سماعه �إطالقا ،وكان الالعب الويلزي
قد ا�ستفز املدريديني بطريقته يف �أكرث من منا�سبة
وحاول كثريا �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.

الويلزي ال يبايل ويخطط
للبقاء حتى 2022

ح�سب �آخر الأخبار ،ف�إن بايل ال يبايل �إطالقا ويخطط
للبقاء مع الريال حتى نهاية عقده �صيف ،2022
وهو �أمر ال يتخيله برييز وال زيدان �إطالقا ،وكانت
�صحيفة “ماركا” قد ذكرت �أن العب توتنهام ال�سابق
بات يدير الأمور على نحو �شخ�صي وال ي�أبه بكونه
العب كرة قدم حمرتفا ،ولذلك فهو يرف�ض الرحيل
وي�صر على البقاء �إىل نهاية عقده كنوع من االنتقام
من �إدارة برييز وزين الدين زيدان ،والغريب �أن
الويلزي 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 الكثري على امل�ستوى ال�شخ�صي ،وبذلك ف�إنه من
الطبيعي بالن�سبة �إليه �أن يقر مب�ستواه احلايل ويقبل
الرحيل �إىل وجهة قد تتيح له �إمكانية العودة �إىل
جزء من م�ستواه ال�سابق.

زيدان يخطط لإبعاده
م�ستقبال ب�شكل كامل

وفقا ل�صحيفة  abcف�إن زيدان يخطط لإبعاد بايل
ب�شكل كامل يف امل�ستقبل ومن املمكن �أن ال ي�ستخدمه
يف دوري �أبطال �أوروبا �إطالقا للت�أكيد له على �أنه
بات دون قيمة يف الفريق ،و�إن مل يفعل ف�إن و�ضعه
لن يتغري كبديل هذا املو�سم ،يف انتظار ما �سيحدث
خالل املو�سم املقبل ،علما �أن بع�ض املحللني الإ�سباين
�أكدوا �أن زيزو قد يلج�أ �إىل حتويل الالعب �إىل الفريق
الرديف �أو �إىل التدريبات الفردية ،وهو ما قد يدفعه
نحو الرحيل ،ولو �أن عقلية هذا الالعب تبدو غريبة
وقد ي�صر وقتها على �إنهاء عقده حتى دون اللعب ،ما
�سيكون خ�سارة كبرية جدا بالن�سبة لـ املرينغي على
امل�ستوى املايل كون الالعب يح�صل على راتب �سنوي
كبري.

الإدارة ترف�ض اتخاذ �أي قرار
الآن تفاديا للم�شاكل

ذكر نف�س امل�صدر �أن الإدارة ترف�ض الآن اتخاذ �أي
بايل للحفاظ على الهدوء
قرار ب�ش�أن

ليفركوزن يقر برحيل هافريتز
ويطلب  100مليون �أورو

الداخلي وتفادي الت�سبب يف امل�شاكل خالل مرحلة
حا�سمة ،فالنادي يقرتب من احل�صول على
الدوري الإ�سباين قبل جولتني عن النهاية ،كما
�أنه ي�ستهدف حتقيق �إجناز كبري يف دوري
الأبطال با�ستغالل خربة الالعبني ومدربهم،
ولذلك ف�إنه من اجليد االحتفاظ بالهدوء
احلايل وعدم االنتباه �إىل ت�صرفات
بايل امل�ستفزة والتي باتت تزعج كثريا
الإعالميني الذين يتناولون هذا املو�ضوع
با�ستمرار يف الآونة الأخرية.

مقربون ي�ؤكدون �أن
وجوده الدائم خطر على
غرف املالب�س

�أكد مقربون من البيت امللكي �أن وجود بايل
ي�شكل خطرا دائما على هدوء غرف املالب�س،
حتى �إن العديد منهم و�صفوه بالالعب
“ال�ضار” ومن املمكن جدا �أن يفجر
ق�ضية تخ�صه يف وقت ح�سا�س
جدا للت�أثري على املجموعة،
وب�سبب هذه الأمور
الالعب
باب
الويلزي مكروها
للغاية يف و�سط
“ املدريدي�ستا”
الذين حاولوا
م�سا عد ته
بعد
كثريا
بع�ض اللحظات
اجلميلة التي
قدمها لهم على
هدفه
غرار
ال�شهري يف نهائي
“مي�ستايا” و�أي�ضا
مق�صيته التاريخية
يف دوري الأبطال،
�أما الآن ف�إن تظاهره
بال�سعادة يف دكة
وال�ضحك
البدالء
با�ستمرار عندما تكون
الكامريات موجهة �إليه
جعاله منبوذا ب�شكل كبري،
حتى �إن �صحيفة “ماركا”
ت�ساءلت قبل يومني قائلة:
“�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؟”.
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حتدث رودي فولر املدير الريا�ضي لنادي باير ليفركوزن الأملاين عن م�ستقبل العبه كاي
هافريتز ف�أكد �أن فريقه يريد بقاءه ملو�سم �آخر �أو �أكرث ولكن ذلك غري وارد احلدوث،
وكانت �أخبار �سابقة قد ك�شفت �أن هافريتز طلب الرحيل من فريقه نحو �أحد الأندية
الكبرية التي تريده ،لرتبطه الأخبار مبا�شرة بنادي ت�شيل�سي الذي �أبدى ا�ستعداده ل�ضخ
قيمة  100مليون �أورو من �أجل التعاقد معه ،وهي القيمة التي يريد باير ليفركوزن
احل�صول عليها ،حيث يريد اال�ستفادة من املناف�سة القوية على خدمات هذا الالعب
للح�صول على �أكرب قدر ممكن من الأموال ،يف انتظار معرفة ما �إذا كانت �أندية �أخرى
غري "البلوز" قد قدمت عرو�ضا ر�سمية للنادي الأملاين.

الأملان ي�ستغلون م�ستوى الالعب لال�ستفادة ماديا قدر
الإمكان

كان �أوليفر بريهوف املدير الإداري للمنتخب الأملاين قد �أدىل بت�صريحات مثرية و�ضعت
احتماالت �أخرى مل�ستقبل الالعب ،حيث �أكد �أنه �سيكون العبا للنادي امللكي ،قبل �أن تخرج
ماركا بخرب ذكرت فيه �أن العب الو�سط ال�شاب يريد اللعب يف �صفوف املرينغي فعال و�أنه
ينتظر عر�ضا �أقوى من فلورنتينو برييز لأن الوقائع احلالية ت�شري �إىل �أف�ضلية "البلوز"
�أمام كل الفرق ،و�سجل هافريتز هذا املو�سم  17هدفا مع فريقه كما قدم  6متريرات �أخرى،
ناهيك عن تقدميه م�ستوى كبريا يف الو�سط كرابط بني اخلطوط الثالثة وهو امل�ستوى
الذي �شجع امل�س�ؤولون يف ناديه على طلب مقابل مادي كبري نظري ال�سماح له بالرحيل.

"�آ�س" ت�ؤكد �أن املناف�سة على الالعب م�شتعلة بني الكبار

�أكدت �صحيفة "�آ�س" الإ�سبانية �أم�س �أن ا�سم الالعب مقرتن بعدة �أندية كبرية يف �صورة
مان�ش�سرت يونايتد ،ليفربول وت�شيل�سي من �إجنلرتا ،ناهيك عن ريال مدريد الإ�سباين ،فيما
كان بايرن ميونيخ الأملاين قد ان�سحب من فكرة �ضمه ب�سبب املطالب املالية لفريقه ،والأكيد
�أن النادي الذي �سيدفع القيمة املطلوبة هو من �سي�ستفيد من خدماته� ،شرط �أن يكون
مر�ضيا لالعب نف�سه ،وكانت �صحيفة "بيلد  "+الأملانية قد كتبت قبل يومني �أن ليفركوزن
رف�ض يف وقت �سابق عر�ضا بقيمة  80مليون �أورو من ريال مدريد مقابل التعاقد مع الالعب،
قبل �أن ت�ؤكد ا�ستعداد الفريق الأملاين لقبول عر�ض ت�شيل�سي املقدر بـ  100مليون �أورو،
و�إن حدث وقرر برييز تقدمي  100مليون �أورو مع تقدمي �ضمانات لـ هافريتز باللعب
�أ�سا�سيا ،ف�إنه من املمكن جدا �أن يغري الالعب فكرته ويقبل االن�ضمام �إىل نادي
القرن ،رغم �أنه يحلم باللعب يف الربميرليغ التي ت�ستهويه ب�سبب املناف�سة القوية
بني عدة �أندية هناك.

خيار ت�شيل�سي قد يزول ب�سبب دوري الأبطال

يف �سياق مرتبط� ،أكدت �صحيفة "بيلد" الأملانية �أن ال�سبب الأول لرحيل
هافريتز هو �إخفاق فريقه يف الت�أهل �إىل دوري الأبطال ،ما يعني �أن �إخفاق
"البلوز" يف الت�أهل �إىل دوري الأبطال يف ظل املناف�سة القوية بني الفرق
الإجنليزية املعنية ،قد يت�سبب يف رف�ض الالعب املطلق لهذه الوجهة،
وهو ما يعترب حتى الآن يف �صالح ريال مدريد ،مان�ش�سرت يونايتد
وليفربول ،وخا�صة �إن تعلق الأمر بالنادي امللكي الذي يتوجب عليه
فقط التفاو�ض مع �إدارة النادي الأملاين لأجل االتفاق على قيمة
انتقال منا�سبة ،يذكر �أن ت�شيل�سي تعرث �أول �أم�س ال�سبت بنتيجة
� 0-3أمام �شيفيلد يونايتد وبات مهددا بعدم الت�أهل �إىل مناف�سة
"ذات الأذنني".

املدير الريا�ضي لـ ليفركوزن:
"لدينا اتفاق يتيح لـ هافريتز
الرحيل"

حتدث فولر ل�صحيفة "بيلد" الأملانية حول
م�ستقبل الالعب ،فقال" :ال يوجد هناك
�شيء حمدد ،ال يوجد �شيء �أقوله وحتى
الآن هافريتز العب يف فريقنا ،لدينا �أفكار
ونعلم �أنه ي�ستطيع تنفيذها� ،أنا �شخ�صيا
�أمتنى �أن ي�ستمر معنا ملو�سم �آخر" ،و�أ�ضاف:
"لدينا اتفاق �إذا ما نفذ ف�سيمكنه الرحيل
هذا املو�سم" ،ويبدو �أن االتفاق بني
الطرفني يتعلق باجلانب املايل ،للإ�شارة،
ف�إن �أوليفر بريهوف املدير الإداري
للمنتخب الأملاين حتدث حول كاي
هافريتز للإعالم الإ�سباين فقال:
"هافريتز العب لـ ريال مدريد
(ي�ضحك)� ،أقول ذلك بجدية
لأنه العب لـ ريال مدريد ،هو
العب �صغري يف ال�سن ولكنه
ميلك كل �شيء" ،و�أ�ضاف:
"هافريتز موهوب للغاية
وميتلك املهارات الفنية
واللياقة الدنية اجليدة،
�إنه العب متكامل جدا
وبالن�سبة لنا �سيكون
مهما جدا� ،إنه
واحد من الالعبني
ا ملبد عني
وعليه موا�صلة
التطور".

سيخضع لفحص ثالث قبل
االنضمام للفريق

فح�ص يوفيت�ش جاء "�سلبيا"
للمرة الثانية
خ�ضع ال�صربي لوكا يوفيت�ش مهاجم فريق ريال مدريد الإ�سباين
لفح�ص طبي جديد للك�شف عما �إذا كان م�صابا بفريو�س كورونا �أم
ال وذلك بعد خمالطته �صديقا له ت�أكدت �إ�صابته بـ كوفيد،19-
وجاءت نتيجة الفح�ص للمرة الثانية �سلبية ،ومن املقرر �أن
يخ�ض الالعب لفح�ص ثالث خالل الأيام القليلة املقبلة،
و�إذا ما كانت النتيجة �سلبية ف�سيتمكن من االن�ضمام �إىل
التدريبات اجلماعية لفريقه ،وح�سب "�آ�س" ،ف�إن حالة
من التفا�ؤل ت�سود بداخل النادي حول الالعب ،حيث
ت�أمل الإدارة �أن يتمكن املهاجم ال�صربي ال�شاب
من الدخول يف ديناميكية الفريق ويكون
جاهزا ملعاونة زمالئه يف لقاء فياريال
الذي �سيقام اخلمي�س املقبل ،يف �إطار
مناف�سات اجلولة ال�سابعة والثالثني
من بطولة دوري الدرجة الأوىل الإ�سبانية.

لي�سرت �سيتي ي�ؤكد اهتمامه
بالالعب ويت�صل بوكيله

يف �سياق مرتبط� ،أكدت �صحيفة
" �آ�س" �أن نادي لي�سرت �سيتي الإجنليزي يخطط
لتقدمي عر�ض ي�صل �إىل  35مليون �أورو من �أجل �ضم
لوكا يوفيت�ش ،حيث يبحث "الثعالب" عن مهاجم
جديد مل�ساندة جيمي فادري مهاجم الفريق ،وحتدث
بريندان روجريز املدير الفني لنادي لي�سرت �سيتي عن اهتمام
فريقه ب�ضم يوفيت�ش يف ت�صريحاته التي �أدىل بها ل�صحيفة
"ديلي �ستار" ا لإجنليزية ،وبالفعل فتح م�س�ؤولو الفريق
قنوات ات�صال مع وكيل لوكا الذي يتفاو�ض �أي�ضا مع نادي
�أر�سنال ا لإجنليزي وميالن ا لإيطايل لنقل موكله بعيدا عن
قلعة "�سانتياغو برينابيو".

بعد ضمان األتلتيكو التأهل لدوري األبطال

كوكي�" :أنا فخور بفريقي ومل يكن عاما �سهال"

�أبدى كوكي قائد �أتلتيكو مدريد فخره بفريقه بعدما متكن من الت�أهل لدوري �أبطال �أوروبا للمو�سم الثامن على
التوايل ،وذلك بعد فوزه بنتيجة  0-1على ريال بيتي�س ،م�شريا يف نف�س الوقت �إىل �إن هذا العام مل يكن �سهال،
وقال كوكي بعد نهاية اللقاء الذي لعب على "واندا ميرتوبوليتانو"�" :إنني فخور بهذا الفريق بعد العمل الذي
قدموه طوال هذا املو�سم ،مل يكن عاما �سهال ،لكننا وجدنا �أنف�سنا ،بعد الفوز على ليفربول كانت نقطة حتول
للجميع ،ثم جاءت �أزمة كوفيد 19-وفرتة التوقف ،ولكننا جنحنا يف التحدي".
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رفعت الحظر أيضا عن التعاقدات الجديدة

املحكمة الريا�ضية تربئ الإدارة
وال�سيتي �سي�شارك يف رابطة الأبطال

برافو يغادر ر�سميا نهاية املو�سم

ت�أكد ب�صورة ر�سمية مغادرة احلار�س الدويل ال�شيلي كالوديو برافو مان�ش�سرت �سيتي نهاية
امل�سوم اجلاري ،بعدما �أعر�ضت �إدارة النادي عن متديد عقده ل�سنة �أخرى ليكون م�ضطرا
للبحث عن وجهة جديدة مبا�شرة عقب نهاية مناف�سات رابطة �أبطال �أوروبا ،وف�شل برافو
يف مناف�سة احلار�س الربازيلي �إيدر�سون على املكانة الأ�سا�سية ،حيث مل ي�شارك �إال نادرا
هذا املو�سم ،وتواجد احلار�س �صاحب  37ربيعا حمل اهتمام الكري من الأندية خا�صة
الرتكية منها يف �صورة غاالتا�سراي الذي يريده بديال حلار�سه الأوروغوياين مو�سلريا
الغائب عن املالعب لفرتة طويلة جراء �إ�صابته القوية يف الركبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــv

غوارديوال يدخل بقوة �سباق التعاقد مع موهبة فالن�سيا

و�ضع بيب غوارديوال مدرب مان�ش�سرت �سيتي مواطنه فريان توري�س موهية فالن�سيا
ال�صاعدة خيارا �أول لتعوي�ض رحيل الدويل الأملاين لوري �ساين نحو بايرن ميونيخ ،اجلناح
�صاحب  20ربيعا يُعد من �أبرز مواهب "الليغا" هذا املو�سم ،بحيث جنح يف تر�سيم مكانته
�أ�سا�سيا مع فالن�سيا مب�شاركته يف  42مباراة مبختلف امل�سابقات� ،سجل � 7أهداف وقدم 6
متريرات حا�سمة ،ويوجد توري�س على م�شارف نهاية عقده مع فالن�سيا الذي ينتهي
�صيف  ،2021فيما ُتقدر قيمته حاليا بحوايل  45مليون �أورو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال�سيتي يتجه لالن�سحاب من �صفقتي نيغويز وغريلي�ش

دي
بروين يقدم
�ضمانات لـ غوارديوال
بالبقاء حتى 2023

ك�شفت تقارير �إعالمية �إجنليزية �أم�س عدم وجود �أي حترك ر�سمي من �إدارة مان�ش�سرت
�سيتي للتعاقد مع الثنائي :جاك غريلي�ش جنم �أ�ستون فيال و�ساوول نيغويز العب �أتلتيكو
مدريد رغم من اهتمام غوارديوال بهما ،ويبدو �أن املدرب الإ�سباين يف�ضل خيارات �أخرى،
وهو ما يف�سر عدم القيام ب�أي خطوة ر�سمية ،خا�صة بعد احلديث عن تف�ضيل الإدارة
التعاقد مع الإ�سباين ال�صاعد فاران توري�س جنم نادي فالن�سيا الذي يُعد
ا�ستثمارا كبريا للنادي وهو الذي مل يتجاوز  20ربيعا.

يحلم بتدريب المنتخب األلماني
ا�ستقبل مان�ش�سرت �سيتي �أم�س خربا �سارا جدا من �سوي�رسا حني متت تربئة
النادي من تهمة التالعب املايل والقيام ب�صفقات غري �رشعية ،وبالتايل �إلغاء
العقوبة امل�سلطة على "ال�سيتيزن" من طرف االحتاد الأوروبي لكرة القدم
واملتمثلة يف منعه من امل�شاركة برابطة �أبطال �أوروبا لن�سختني متتاليتني،
و�أي�ضا عدم قدرته على القيام ب�أي انتدابات يف ال�سنتني القادمتني ،و�شكلت
�إدارة "ال�سيتي" فريقا كامال للدفاع عن ملفها ليتكلل ذلك بالنجاح يف
الأخري ،و�أ�صدرت املحكمة الريا�ضية �أم�س قرارها يف حدود � 11صباحا
ليكون حكما نهائيا غري قابل للطعن من طرف االحتاد الأوروبي لكرة القدم
الذي كان �صاحب قرار العقوبة.

قدم كيفن دي بروين جنم و�سط ميدان مان�ش�سرت �سيتي �ضمانات للمدرب
بيب غوارديوال باال�ستمرار مع النادي حتى نهاية عقده �صيف  2023مع
�إمكانية التمديد يف حال تلقيه عر�ضا مغريا جدا من الإدارة ،و�أجرى دي
بروين حمادثات مع مدربه الإ�سباين طم�أنه من خاللها بعدم تفكريه يف
الرحيل عن النادي ورف�ض كل العرو�ض التي من املمكن �أن ت�صله من
طرف كربى الأندية الأوروبية ،ويرتبط النجم البلجيكي بعقد مع
"ال�سيتي" حتى جوان  2023وبراتب يُعد من بني الأعلى يف النادي،
فيما ُت�صر الكثري من الأندية الأوروبية يف �صورة بر�شلونة
ريال مدريد ،جوفنتو�س وبايرن ميونيخ على التعاقد
كما �أ�رشنا �إليه �آنفا ،ف�إن قبول ا�ستئناف ال�سيتي من طرف املحكمة الريا�ضية
معه ،وهو الذي يعترب حاليا من بني الأف�ضل يف كرة
الدولية "التا�س" يعني بالدرجة الأوىل �أن �إدارة النادي بريئة متاما من كل التهم
القدم الأوروبية.

كلوب يفكر يف �إنهاء جتربته
مع "الليفر" يف 2024

"ال�سيتيزن" يرب�أ من تهمة التالعب املايل

معززا ذلك بقرار "التاس" األخير
ال�سيتي يبعث من جديد مفاو�ضات
متديد عقد غوارديوال

تعتزم �إدارة مان�ش�سرت �سيتي �إعادة بعث املفاو�ضات
لتمديد عقد املدرب الإ�سباين بيب غوارديوال الذي
ينتهي �صيف  ،2021وذلك بعد قرار املحكمة الريا�ضية
الأخري ب�إلغاء عقوبة منع النادي من امل�شاركة يف رابطة
�أبطال �أوروبا ،ما يعني انتهاء مطامع غالبية الأندية
الأوروبية الكبرية يف اقتنا�ص خدمات التقني الكتالوين
املثري اجلدل ،ومن املنتظر �أن جتل�س �إدارة "ال�سيتيزن"
يف غ�ضون الأيام القليلة املقبلة مع غوارديوال وممثليه
لتباحث تفا�صيل العقد اجلديد الذي قد ميتد حتى
� 2025أو  2024على �أقل تقدير ،وتوىل غوارديوال زمام
العار�ضة الفنية يف ال�سيتي يف الفاحت من جويلية ،2016
حيث يق�ضي �سنته الرابعة على التوايل مع النادي.

الإ�سباين قدم وعودا للإدارة
باال�ستمرار �سنوات
�أخرى

�سبق للمدرب الإ�سباين �أن
�أكد ا�ستعداداه للبقاء مع
مان�ش�سرت �سيتي حتى
يف حال تر�سيم عقوبة
االحتاد الأوروبي لكرة
القدم باحلرمان من
امل�شاركة يف رابطة
الأبطال ،غري �أن
موقفه �سيعزز �أكرث
بعد �إلغاء العقوبة
نهائيا ،غوارديوال
قدم �ضمانات
�إىل جمل�س �إدارة
النادي باال�ستمرار
و�أي�ضا ب�إعطاء "ال�سيتي"
الأولوية ورف�ض كل
العرو�ض التي من
املمكن �أن ت�أتيه من
هنا وهناك ،التقني
"الكتالوين" ميلك
ثقة كبرية من
طرف املالك
الإماراتيني
للنادي الذين
يبدون
بدورهم
ا�ستعدادا
كبريا لرفع
عر�ضهم املايل
وراتبه لإغرائه
باال�ستمرار وبعقد
طويل الأمد.

املن�سوبة �إليها من طرف االحتاد الأوروبي لكرة القدم ،فيما يتعلق ب�إبرام �صفقات
غري �رشعية و�أي�ضا ا�ستقدام العبني ق�رص �إىل النادي ،كل تلك االدعاءات �أبطلتها املحكمة
الريا�ضية ،وكانت �إدارة "ال�سيتيزن" قد �أبدت منذ فيفري املا�ضي تاريخ �صدور العقوبة على
النادي تفا�ؤال كبريا ب�إن�صافها من قبل املحكمة املتواجدة يف �سوي�رسا ،وهو ما حدث يف
الأخري ويعد انت�صارا كبريا للنادي "ال�سماوي".

عقوبة بـ  10ماليني �أورو ب�سبب عدم التعاون مع املحققني

املحكمة الريا�ضية مقال تربئة مان�ش�سرت �سيتي من تهمة التالعب املايل و�إبرام �صفقات
غري �رشعية ،فقد �سلطت عقوبة  10ماليني �أورو كاملة على �إدارة "ال�سيتي" ب�سبب عدم تعاونها
الكامل مع حمققي االحتاد الأوروبي لكرة القدم ،حيث مل يتم الرد على املرا�سالت املتتالية
منذ تقدمي �إدارة النادي اال�ستئناف لدى "التا�س" ،ومل ُت�سلط
املحكمة الريا�ضية �أي عقوبة �إدارية �أو مالية �أخرى ،عك�س ما
مت تداوله �أم�س من طرف بع�ض و�سائل الإعالم خا�صة تلك
التابعة للفرق الغرمية لـ ال�سيتي.

حمرز ورفاقه �سي�شاركون
يف رابطة الأبطال

على �إثر القرار الأخري ت�أكد ب�صورة
ر�سمية م�شاركة مان�ش�سرت �سيتي يف
الن�سخة القادمة من مناف�سات رابطة
�أبطال �أوروبا ،بعد ما كان الأمر
حمل �شك عقب �صدور عقوبة
االحتاد الأوروبي يف فيفري
املا�ضي ،قرار من �ش�أنه
�أن ُيغري كل املعطيات
يف " ا لرب مير ليغ " ،
خا�صة من طرف
الفرق التي كانت
تطمع يف �أخذ مكان
"ال�سيتيزن" الأوروبي
على غرار �أر�سنال،
مان�ش�سرت يونايتد و
وغريها من الفرق
و و لفر ها مبتو ن
املت�صارعة على الت�أ�شرية الأوروبية ،و�سبق لتلك الفرق
�أن �شكلت تكتال فيما بينها و�أر�سلت بيانا لالحتاد
الإجنليزي لكرة القدم حتثه على اتخاذ قرار لت�أكيد
عقوبة "ال�سيتي" قبل �أن نف�شل كل مطامعها يف الأخري.

غوارديوال م�ضطر ملراجعة ح�ساباته ونحو
القيام ب�صفقات مدوية

قرار املحكمة الريا�ضية �ستكون له تداعيات كثرية على
عدة م�ستويات يف "ال�سيتي" ،خا�صة فيما يتعلق بالتدعيمات
والتخطيط للموا�سم القادمة� ،إذ �سيكون املدرب بيب غوارديوال
م�ضطرا ملراجعة كل خططه التي �أعدها وا�ستثنى منها م�شاركة
الفريق يف رابطة الأبطال ،حيث ي�سعى حاليا للعمل على جتديد
عقود الركائز يف �صورة �أغويرو� ،ستريلينغ ورمبا حتى حمرز بعد
رحيل �ساين ،مع �إمكانية القيام ب�صفقات مدوية يف املريكاتو،
خا�صة على م�ستوى الدفاع وحتى الهجوم يف حال مغادرة غابريال
جي�سو�س� ،إدارة النادي �ستخ�ص�ص مبلغا معتربا جدا لتدعيم الفريق
الذي �أظهر بع�ض النق�ص ،ال�سيما يف اجلوانب الدفاعية وكانت ال�سبب
الرئي�سي وراء فقدانه لقب الدوري الإجنليزي مل�صلحة ليفربول.

انفردت جريدة "بيلد" الأملانية �أم�س بت�أكيد خرب رغبة املدرب يورغن كلوب يف ترك ليفربول
مبا�رشة عقب نهاية عقده �صيف  ،2024و�أ�شارت تقارير اجلريدة الأملانية �إىل �أن طموح كلوب �أ�صبح
كبريا جدا بعد �إعادته ليفربول لل�سكة ال�صحيحة وفوزه معه بلقب رابطة الأبطال والدوري الإجنليزي،
ف�ضال عن ك�أ�س العامل للأندية ،ويرى كلوب �أن البقاء حتى � 2024سيكون كافيا لتحقيق كل الألقاب
املمكنة مع "الريدز" ،لذلك ف�إن املغادرة من الباب الوا�سع تبقى �أولويته الق�صوى ،ويفكر كلوب يف
م�رشوع طموح جدا يتمنى حتققيه بعد الإيفاء بالتزاماته مع ليفربول.

�سيغادر بعد انتهاء عقده نحو جتربة فريدة من نوعها

كما �أ�رشنا �إليه �آنفا ،ف�إن جتربة كلوب مع ليفربول �ستنتهي �صيف  2024ب�صورة �أكيدة ويكون
املدرب الأملاين قد �أ�رس بذلك �إىل مقربني منه وفق م�صادر "بيلد" ،كلوب يعتقد �أن � 9سنوات متتالية
يف فريق واحد كافية جدا لي�شري �إىل �أن طموحه ال يتعلق بتدريب ناد �آخر ،فهو يهدف �إىل ما هو
�أعلى على حد ت�أكيد اجلريدة الأملانية ،وتوىل املدرب الأملاين زمام العار�ضة الفنية يف ليفربول
يف  8من �أكتوبر ل�سنة  ،2015ل ُي�رشف عليه يف  260مباراة كاملة ،فاز يف  159وتعادل يف  57مباراة
وتعر�ض للخ�سارة  44مرة فقط ،فيما توج معه بـ � 3ألقاب من الطراز الأول وهي رابطة الأبطال،
الدوري الإجنليزي وك�أ�س العامل للتندية.

تدريب "املان�شافت" وخالفة لوف حلمه الأول

تقارير جريدة "بيلد" الأملانية �أكدت �أن هدف كلوب الرئي�سي بعد انتهاء عقده هو تدريب املنتخب
الأملاين ،حيث �أن االنتقال �إىل �أحد الأندية الأوروبية ال ُيغريه على الإطالق بل يرغب يف جتربة دولية
فريدة من نوعها وهو يف �سن  ،57ويبدو �أن كلوب يوجد على ات�صال دائم مع م�س�ؤويل االحتادية
ويكن له �أن يتويل من�صب املدرب خلفا لـ يواكيم لوف يف حال مغادرته
الأملانية لكرة القدم مُ
ليفربول قبل املوعد املحدد لأي �سبب من الأ�سباب ،ورغم تخطيط كلوب لتويل تدريب منتخب �أملانيا
بداية من � ،2024إال �أن متغريات كرة القدم ال�رسيعة ميكن �أن ُتخلط كل تلك احل�سابات ،خا�صة �أن خرب
مغادرته ليفربول من �ش�أنه �أن يلفت انتباه بقية �أندية �أوروبا التي �ست�سعى دون �شك لبذل كل ما يف
و�سعها جللبه.

لوفرين يتلقى عر�ضا من زينيت
وكلوب ي�صر على ا�ستمراره
يُبدي نادي زينيت �سان بيرت�سبورغ الرو�سي اهتمامه بالتعاقد مع الدويل الكرواتي ديان
لوفرين مدافع ليفربول املرتبط بعقد مع النادي حتى �صيف  2021مع �إمكانية التمديد ل�سنة
�أخرى ،و�أجرت �إدارة النادي الرو�سي ات�صاالتها مع وكيل �أعمال و�صيف بطل العامل دون �أن تبد�أ
املفاو�ضات مع ليفربول ،ومل يت�ضح بعد موقف لوفرين من اال�ستمرار يف "الليفر" من عدمه ولو �أن
يورغن كلوب يُعول عليه �ضمن اخليارات البديلة يف حمور الدفاع ،خا�صة يف حال عدم انتداب
مدافع �آخر خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية ،و�سبق لـ لوفرين �أن �أبدى امتعا�ضه من قلة م�شاركته
هذا املو�سم ،حيث اكتفى بلعب  15مباراة فقط يف كافة امل�سابقات.
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أكد ثقة المسؤولين فيه

مورينيو" :الفوز على �أر�سنال
�أعاد لنا الروح جمددا ون�سعى
لك�سب  9نقاط املتبقية"

�سول�شكاير يلمح �إىل بقائه مدربا لـ اليونايتد لفرتة طويلة
ملح �أويل غونار �سول�شكاير �إىل بقائه مدربا
لـ مان�ش�سرت يونايتد لفرتة طويلة جدا مبنا�سبة
�إدالئه بت�رصيحات تناقلتها خمتلف و�سائل
الإعالم الإجنليزية ،حيث �أكد التقني الرنويجي
�أنه ي�شعر بثقة امل�س�ؤولني فيه ويف العمل املنجز
من طرفه منذ تعيينه مدربا للفريق ،و�أنه بدوره
م�ستعد لتقدمي �أف�ضل ما لديه للنادي على الأقل
على غاية نهاية عقده مع ال�شياطني احلمر
يف جوان  ،2022ورغم اقتناعه ب�أن الو�ضعية
احلالية لـ اليونايتد ال تنا�سب ا�سمه وطموحات
جماهريه� ،إال �أنه يف املقابل �أ�شار �إىل �أن الأمر
يتعلق مبرحلة انتقالية و�أنه مت�أكد من جناح
م�رشوعه ال�ساعي لإعادة اليونايتد �إىل مكانته
الطبيعية على ال�صعيدين املحلي والقاري.

"الإدارة �صربت على
العمل الذي �أجنزته و�آمنت
مب�شروعي مع الفريق"

يف �سياق مت�صل ،اعرتف �أويل غونار
�سول�شكاير ب�أنه ف�شل يف وقت من الأوقات يف
قيادة الفريق لتحقيق �أف�ضل النتائج وخا�صة يف
بداية املو�سم احلايل ،لكنه يف املقابل وجه �شكره
مل�س�ؤويل النادي الذين قال �إنهم منحوه الوقت
الكايف لتطوير الفريق والو�صول به �إىل امل�ستوى
احلايل ،حيث قال يف هذا ال�صدد�" :صحيح �أن
الأمور كانت �صعبة للغاية يف بداية املو�سم،
�إذ حققنا نتائج �سلبية ال تليق بفريق ا�سمه
مان�ش�سرت يونايتد ،لكن الإدارة �صربت كثريا

تنف�س جوزي مورينيو ال�صعداء بعد الفوز املحقق من
طرف �أ�شباله على �أر�سنال �سهرة الأحد يف داربي
�شمال لندن� ،إذ بدا التقني الربتغايل وك�أنه تخل�ص
من ال�ضغوط الكبرية التي كانت مفرو�ضة عليه يف
انتظار ما �سيفعله مع ال�سبريز يف اللقاءات الثالثة
املتبقية من هذا املو�سم.
ما هو �شعورك بعد حتقيق الفوز يف الداربي
�أمام �أر�سنال؟

علينا و�آمنت بالعمل الذي كنت �أقوم به رفقة
الالعبني ال ل�شيء �سوى لكون امل�س�ؤولني كانوا
ي�شاهدون التزامنا بالعمل وجهودنا املبذولة
يوميا ،وهو ما جعلهم ي�ؤمنون مب�رشوعي
وميكن القول �إن الف�ضل يعود �إليه بعد �أن تطورنا
و�أ�صبحنا �أف�ضل اليوم".

"من يلعب يف اليونايتد يجب
�أن يكافح من �أجل �أي كرة
فوق �أر�ضية امليدان"

من جهة �أخرى ،دعا �أويل غونار �سول�شكاير
العبيه �إىل �رضورة الت�ضحية �أكرث من �أي وقت

�أنا �سعيد للغاية بهذا الفوز الذي �أعاد لنا الروح
و�أبقانا على قيد احلياة ويجعلنا نوا�صل التناف�س
على مركز م�ؤهل �إىل م�سابقة �أوروبية املو�سم
املقبل� ،سعيد �أي�ضا من �أجل �أن�صارنا الأوفياء
الذين كانوا ينتظرون فوزا بهذه القيمة ،وهو
ما متكننا من حتقيقه �أمام �أر�سنال.

م�ضى يف �سبيل ال�سماح للنادي با�ستعادة
�أجماده و�إنهاء املو�سم احلايل يف �أف�ضل
مرحلة� ،إ�ضافة �إىل و�ضع �أهداف كبرية يجب
الو�صول �إليها املو�سم املقبل ،م�شريا �إىل �أن
كل فرد من �أفراد ت�شكيلته مطالب مبعرفة قيمة
الفريق الذي ميثله� ،إذ قال" :العب يف مان�ش�سرت
يونايتد ال يجب �أن يرتك كرة متر بالقرب منه من
دون �أن يكافح من �أجلها حتى لو كانت كرة غري
مهمة ،على كل العب من ت�شكيلتي معرفة قيمة
القمي�ص الذي يحمله ،فالأمر يتعلق بقمي�ص ناد
عمالق يجب �أن يكون دائما يف املقدمة يف كل
املناف�سات التي يلعبها".

ما هو

ال يوجد �رس غري
�أننا كنا مركزين
وم�رصين �أكرث من �أي
وقت م�ضى على حتقيق
النقاط الثالث ،اجلميع ظهر
متحم�سا كثريا خلو�ض املباراة
والفوز بها ،الالعبون قدموا م�ستوى
كبريا وجنحوا يف فر�ض منطقهم
على املناف�س ،للأ�سف خ�رسنا الكثري من
النقاط يف املباريات ال�سابقة ،وهو ما
عقد مهمتنا بع�ض ال�شيء لكننا مطالبون
اليوم بالرتكيز على ما هو قادم ،ف�أمامنا
 9نقاط كاملة �سن�ضطر للكفاح من �أجل
حتقيقها واحل�صول على �أف�ضل مرتبة
ممكنة.

ماتيت�ش:
"اليونايتد �سيناف�س
على اللقب املو�سم املقبل"

اليونايتد يرتاجع عن التعاقد مع كوليبايل

ك�شفت تقارير �إعالمية �إجنليزية تراجع �إدارة مان�ش�سرت يونايتد عن التعاقد مع خاليدو كوليبايل
مدافع نادي نابويل والذي لطاملا كان حمل اهتمام ال�شياطني احلمر خالل كل فرتة انتقاالت �صيفية،
حيث يبدو �أن املدرب �أويل غونار �سول�شكاير مل يعد مهتما كثريا بالدويل ال�سنغايل ،ويف�ضل
عليه �أ�سماء �أخرى لتعزيز الدفاع ،وعن �سبب تراجع ال�شياطني احلمر عن التعاقد مع الدويل
مل يرتدد نيمانيا ماتيت�ش جنم مان�ش�سرت يونايتد
ال�سنغايل ،ف�إن الأمر يتعلق باملطالب املالية الكبرية لرئي�س البارتينوبي� ،أوريليو دي لورنتي�س،
يف الت�أكيد على �أن فريقه قادر على املناف�سة على
الذي ي�شرتط  100مليون �أورو مقابل ت�سريح العبه ،من جهة ،وتقدم الالعب يف ال�سن من جهة
اللقب خالل املو�سم املقبل رغم الفارق الكبري الذي
�أخرى وهو الذي احتفل بعيد ميالده � 29شهر جوان املا�ضي ما يعني �أنه مل يعد يدخل �ضمن
يظهر بينه يف الوقت الراهن وبني الأندية الأقوى حاليا
خمططات التقني الرنويجي.
على غرار البطل ليفربول وو�صيفه مان�ش�سرت �سيتي ،ففي
ت�صريحات ،تناقلتها و�سائل الإعالم الإجنليزية ،ك�شف
الدويل ال�صربي ،قائال" :مررنا مبرحلة انتقالية �شهدت
دائما فيما يخ�ص مو�ضوع تعزيز دفاع الفريق ،ف�إن مان�ش�سرت يونايتد ا�ضطر للرتاجع �أي�ضا عن
قدوم العبني �صغار يف ال�سن ال ميلكون ما يكفي من
فكرة التعاقد مع مدافع �آخر ويتعلق الأمر بـ ميالن �سكرينيار جنم الإنتري املطلوب �أي�ضا من
اخلربة يف امل�ستوى العايل ،لكني �أظن �أنهم اكت�سبوا
طرف العديد من الأندية الأوروبية الكبرية ،بالنظر للم�ستوى الرائع واملنتظم الذي يقدمه
ما يكفي من اخلربة اليوم و�أرى �أنه ن�ضجوا كثريا
مع النرياتزوري خالل املو�سمني الأخريين� ،إذ �أن املطالب املالية الكبرية للنادي الإيطايل مقابل
وبات ب�إمكانهم تقدمي الإ�ضافة الالزمة
ت�سريح العبه حتمت على م�س�ؤويل النادي الإجنليزي البحث عن ا�سم �آخر لتعزيز اخلط اخللفي ،مبا
وال�سماح لنا باملناف�سة على اللقب
�أن الإدارة ال�صينية لـ الإنتري تطالب مبا ال يقل عن  60مليون �أورو مقابل التخلي عن خدمات الدويل
بداية من املو�سم املقبل".
ال�سلوفاكي خالل فرتة االنتقاالت املقبلة.

هل ترى �أنكم تفوقتم ب�شكل
كبري على �أر�سنال؟

ال ،املباراة كانت تكتيكية
بامتياز وامل�ستوى كان متقاربا
بيننا وبني �أر�سنال ،املناف�س لعب
بطريقته اجلديدة التي و�ضعها
�أرتيتا الذي يحاول تطويرها
من مباراة لأخرى ،لقد وجدنا
بع�ض ال�صعوبات لكننا يف
النهاية عرفنا كيف نتفاو�ض يف
هذا اللقاء ون�سري الأمور ب�أف�ضل
طريقة ،لقد جنحنا يف تعطيل
مفاتيح لعبهم كما �أننا تركناهم
ي�ستحوذون على الكرة بعيدا عن
مناطقنا وهو ما �أراحنا كثريا.

ويرفع الراية البي�ضاء بخ�صو�ص �سكرينيار ب�سبب قيمته

�سول�شكاير يطلب حماولة �إقناع دميبيلي جمددا

�إذا كنت را�ضيا بالأداء،
فهل �أنت را�ض بالنتيجة؟

طالب �أويل غونار �سول�شكاير �إدارة ناديه مان�ش�سرت يونايتد مبحاولة التعاقد من جديد مع ع�صمان دميبيلي مبنا�سبة فرتة االنتقاالت املقبلة بعد ف�شل
امل�س�ؤولني يف الظفر بخدمات الدويل الفرن�سي يف وقت �سابق ،وذلك بعد �أن رف�ض الالعب فكرة االنتقال �إىل �صفوف ال�شياطني احلمر مف�ضال البقاء
يف بر�شلونة ،ويرى التقني الرنويجي �أن الفر�صة �ستكون منا�سبة مرة �أخرى ملحاولة الظفر بخدمات الالعب ،يف وقت تبدو فيه �إدارة البار�صا م�ستعدة
لت�سريح الالعب يف املريكاتو املقبل وهي التي ت�ضعه �ضمن قائمة الالعبني املعنيني بالرحيل بحثا عن اال�ستفادة من قيمة مالية معتربة ت�ساعدها على
تخطي الأزمة املالية التي تعي�شها حاليا والتي متنعها من �إجناح خمططاتها يف التعاقد مع الالعبني امل�ستهدفني من طرفها.

اجلولة  36من الدوري الإجنليزي

""البلوز" جمربون على
الفوز يف لقاء �سهل على الورق

�سر الفوز بالقمة �أمام
�أر�سنال؟

كنا قادرين على ت�سجيل عدد
�أكرب من الأهداف لكن حتى �أكون
عادال يجب �أن �أقول �إن النتيجة
امل�سجلة هي الأقرب من املنطق لأن
اللقاء كان �صعبا فعال.

المبارد" :ال �أفكر يف املركز
الأوروبي بقدر تفكريي يف
ت�صحيح الأخطاء"

كيف ترى بقية امل�شوار،
وما الذي تهدف لتحقيقه
بال�ضبط نهاية هذا املو�سم؟

كما �سبق �أن قلت ،الأهم بالن�سبة
لنا هو الرتكيز على كل لقاء من دون
التفكري فيما م�ضى �أو فيما هو قادم،
تبقت �أمامنا  9نقاط �سن�سعى جلمعها
كاملة وبعدها فقط ميكننا معرفة ما
الذي ميكننا حتقيقه يف هذا املو�سم.
عن "�سكاي �سبورت�س"

�أرتيتا يلقي مب�س�ؤولية
اخل�سارة �أمام توتنهام
على مدافعيه

ي�ستقبل نادي ت�شيل�سي� ،سهرة اليوم� ،ضيفه نورويت�ش �سيتي يف افتتاح اجلولة  36من الدوري
الإجنليزي �سعيا للعود لتذوق طعم االنت�صارات من جديد بعد اخل�سارة امل�سجلة يف اللقاء ال�سابق �أمام
�شيفيلد يونايتد ،وحر�صا �أي�ضا على االحتفاظ بحظوظه قائمة يف الظفر مبركز م�ؤهل �إىل مناف�سة
رابطة �أبطال �أوروبا يف ن�سختها املقبلة ،خا�صة �أن التناف�س على املراكز امل�ؤهلة لهذه املناف�سة ا�شتد
�أكرث من �أي وقت م�ضى ،ورغم �أن البلوز يبدو املر�شح على الورق من �أجل حتقيق االنت�صار �إال �أن اللقاء
يبقى مفخخا �أمام فريق مل يعد يخ�سر �أي �شيء بعد ت�أكد �سقوطه.

التشكيلتان المحتملتان:

ت�شيل�سي :كيبا ،جامي�س ،كري�ستن�سن ،روديغر� ،أزبيلكويتا ،كوفا�سيت�ش ،باركلي ،مونت ،ويليان،
بولي�سيت�ش ،جريو.
نورويت�ش �سيتي :كرول� ،آرون�س ،غودفري ،كلوز ،لوي�س ،ماكلني ،تيتاي ،هرينانديز ،كانتويل،
بوينديا ،بوكي.

�أكد فرانك المبارد مدرب نادي ت�شيل�سي
�أنه لن ي�ضغط على العبيه من خالل
الرتكيز على احلديث عن حتقيق
املركزين الثالث �أو الرابع ل�ضمان الت�أهل
للم�شاركة يف الن�سخة املقبلة من رابطة
ابطال �أوروبا ،حيث ك�شف التقني
الإجنليزي" :حاليا ال �أحتدث لالعبني
على املركز الذي يجب �أن نحتله يف نهاية
املو�سم� ،أمامنا ثالث مباريات يف غاية
الأهمية �سنحاول الفوز بها وت�صحيح
الأخطاء خا�صة تلك التي ارتكبناها
�أمام �شيفيلد يونايتد" ،قبل �أن ي�ضيف:
"ال�شيء امل�ؤكد �أننا مطالبون بتح�سني
م�ستوانا كثريا �إذا �أردنا الفوز على كل
من نورويت�ش �سيتي ،مان�ش�سرت يونايتد،
ليفربول و وولفرهامبتون".

�ألقى ميكال �أرتيتا مدرب نادي
�أر�سنال اللوم على مدافعيه عقب
اخل�سارة امل�سجلة �أمام نادي توتنهام
حل�ساب اجلولة  35من الدوري
الإجنليزي �سهرة الأحد ،حيث �أظهر
امتعا�ضا من ارتكاب بع�ض العبيه
�أخطاء ق�ضت على حظوظ الفريق يف
اخلروج على الأقل بنقطة التعادل،
خا�صة �أن �أ�شباله كانوا الأف�ضل على
حد قوله خالل اللقاء ،حيث �صرح
قائال" :كان من ال�صعب جدا تقبل
الهزمية التي منينا بها �أمام توتنهام،
خا�صة �أننا لعبنا ب�شكل جيد كما �أين
فخور جدا مبا قدمه الالعبون لكن
للأ�سف بع�ض الأخطاء املرتكبة
من طرف املدافعني �ساهمت يف
خ�سارتنا".
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بقاء كونتي يجرب غودين على الرحيل

"البارتينوبي" يتمسك
بطلب  50مليون أورو

يتجه الدويل الأوروغوياين
دييغو غودين نحو مغادرة
الإنتري مع نهاية املو�سم ،يف ظل
عدم حتم�سه لفكرة موا�صلة
مغامرته مع "النرياتزوري" مع
بقاء املدرب �أنطونيو كونتي،
و�أو�ضحت �صحيفة "توتو
�سبورت" �أن جنم دفاع �أتلتيكو
مدريد الأ�سبق ربط م�ستقبله
ببقاء �أو رحيل كونتي� ،إذ �سيحزم
�أمتعته يف حال جتديد الثقة يف
املدرب احلايل ،لإدراكه التام
ب�أنه ال يدخل ح�سابات مدرب
ت�شيل�سي الأ�سبق ويعود ال�سبب
يف ذلك �إىل ف�شله يف الت�أقلم مع
طريقة  3مدافعني حموريني،
علما �أن غودين مطلوب من
طرف �أوملبيك ليون وكذلك
فالن�سيا ولن يرتدد يف درا�سة كل
العرو�ض التي و�صلته مع نهاية
املو�سم ،حتى يُ�سرع يف مغادرة
الإنتري.

نحو حـدوث
قـــبــــ�ضــة
حديــــديــــة
بني ميليــك ونابــويل
ب�سبـــب جوفنـتو�س!
حدّ د ماوري�سيو �ساري مدرب جوفنتو�س �أولوياته
خالل املريكاتو ال�صيفي ،وبينها التعاقد مع مهاجم
�صريح جديد ،ليكون �أركاديوز ميليك اخليار
رقم واحد بالن�سبة له ،يف ظل الثقة الكبرية
التي ي�ضعها �ساري يف �إمكانات املهاجم البولوين
الذي كان وراء ا�ستقدامه �إىل نابويل �صائفة
 ،2016ورغم جدية "اليويف" يف ملف ميليك� ،إال
�أن العائق الأكرب يتمثل يف مطالب "البارتينوبي"،
لأن �إدارة الرئي�س �أوريليو دي لورنتي�س حدّ دت
بالفعل القيمة التي تريدها ،وهي  50مليون �أورو،
لكن جوفنتو�س يعتربها تعجيزية ،لي�س تقليال
من قيمة الالعب ،بل لأن عقد ميليك يتبقى منه
�أقل من مو�سم واحد فقط.

االتفاق املبدئي بني الالعب
و"اليويف" ي�ؤزم الو�ضع

بالفعل ف�إن �إدارة جوفنتو�س لديها اتفاق مبدئي
مع النجم البولوين ،حيث اتفقت قبل �أ�سابيع على
ُجل النقاط مع وكيل �أعمال املهاجم ال�سابق لـ
�أجاك�س �أم�سرتدام ،وبينها الراتب ال�سنوي الذي

�سيتقا�ضاه والذي �سي�صل �إىل حدود  4ماليني
�أورو ،بينما يبدو ميليك متحم�سا جدا لفكرة
االلتحاق بالفريق الأقوى يف �إيطاليا خالل الوقت
الراهن ،ما �سي�سمح له باجتياز خطوة جديدة يف
م�شواره الكروي ،ويف ظل هذا االتفاق املبدئي،
ف�إن الو�ضع قد يت�أجج بن�سبة كبرية بني الالعب
و�إدارة نابويل خالل قادم الأ�سابيع� ،إن وا�صل
نادي اجلنوب مت�سكه بالقيمة التعجيزية التي
يُطالب بها من �أجل ال�سماح برحيله.

مترد البولوين لي�س م�ستبعدا
ونابويل يف انتظار عرو�ض �أجنبية

يدرك املتابعون لل�ش�أن الكروي يف �إيطاليا �أن
نابويل �سيعمل امل�ستحيل من �أجل عدم ال�سماح
بانتقال جنمه البولوين نحو جوفنتو�س ،على
خلفية العالقات املتوترة بني الإدارتني منذ
رحيل غونزالو هيغواين من الأول �إىل الثاين قبل
�سنوات قليلة ،وكذلك لأن "البارتينوبي" ال يُفكر
يف اجلانب الريا�ضي ويرف�ض تدعيم فريق مناف�س
له على ال�صعيد املحلي ،وبالتايل ف�إن الإدارة

"اليويف" يعمل على متديد عقد ديباال

يتواجد النجم الأرجنتيني باولو ديباال يف �أف�ضل �أحواله خالل املو�سم احلايل الذي �سجل فيه
 17هدفا و�صنع �أكرث من � 10أهداف يف كل امل�سابقات مع جوفنتو�س ،وهو ما �أجرب �إدارة "ال�سيدة
العجوز" على التحرك منذ مطلع العام ،لإيجاد �صيغة اتفاق مع وكيل �أعمال جنم بالريمو
الأ�سبق حتى يُوقع عقدا جديدا ،مع توفري امتيازات جديدة لالعب ،علما �أن العقد احلايل لـ
ديباال ينتهي يف  30جوان  ،2022لكن "اليويف" يعمل بجدية على الإ�سراع يف �إقناعه على توقيع
عقد جديد ،قبل مرور الوقت و�إيجاد النادي نف�سه يف موقف �ضعيف يف امل�ستقبل ،خ�صو�صا �أن
الأندية الكبرية تراقب الو�ضع ومهتمة جدا بفكرة التعاقد مع ديباال� ،إن �سنحت لها الفر�صة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرضية قدوم غوارديوال تسقط في الماء
ت�أكيد بقاء �ساري املو�سم املقبل والإدارة متنحه فر�صة جديدة

يقرتب جوفنتو�س تدريجيا من �ضمان التتويج
بلقب الدوري الإيطايل للمو�سم التا�سع على
التوايل ،ذلك ما جعل الإدارة ترتاجع عن �أفكارها
بخ�صو�ص �إجراء تعديالت على الطاقم الفني يف
املو�سم املقبل ،بل تتجه بن�سبة كبرية جدا نحو
جتديد الثقة يف ماوري�سيو �ساري حتى يُوا�صل
عمله ،حيث �سيكون ملدرب نابويل الأ�سبق الوقت
الكايف لتج�سيد �أفكاره على �أر�ض الواقع ،مبا �أنه
طالب الإدارة بتعاقدات جديدة ،علما �أن فر�ضية
جلب املدرب الإ�سباين جو�سيب غوارديوال،
�سقطت يف املاء الآن ،مع �إ�سقاط العقوبة التي
كانت م�سلطة على مان�ش�سرت �سيتي �أوروبيا� ،إذ ال
يبدو �أن "بيب" جاهزا للرحيل عن �إجنلرتا الآن،
كما �أن فكرة التعاقد مع �سيموين �إنزاغي ال تلقى
الإجماع داخل بيت "ال�سيدة العجوز".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف انتظار عرو�ض �أجنبية� ،سواء من �إجنلرتا
�أو �إ�سبانيا� ،أين يتواجد ميليك �ضمن مفكرة
بع�ض الأندية مثل �أتلتيكو مدريد وتوتنهام،
لكن الدويل البولوين قد ي�ستبق الأمور ويتمرد
على الفريق يف قادم الأيام ،وهي خطوة لي�ست
م�ستبعدة ،ح�سب م�صادر �صحفية �إيطالية.

زاباتا ودزيكو مقرتحان على
�ساري حت�سبا لأي طارئ

يف ظل �إمكانية حدوث �أي طارئ بخ�صو�ص
املفاو�ضات مع ميليك ،ف�إن جوفنتو�س ي�ضع ذلك
جيدا يف احل�سبان ويُفكر يف العبني �آخرين ،على
غرار البو�سني �إيدن دزيكو مهاجم روما و�أي�ضا
الكولومبي دوفان زاباتا الذي واجه "اليويف" قبل
�أيام قليلة مع �أتاالنتا ،وهي الأ�سماء التي تنا�سب
امليزانية التي �سيخ�ص�صها لـ املريكاتو ،وانطلق
بالفعل املدير الريا�ضي فابيو باراتي�شي يف ج�س
نب�ض الالعبني ونادييهما ،ولو �أن البولوين ميليك
هو اخليار رقم واحد والذي يُ�صر عليه ماوري�سيو
�ساري.

بريناردي�سكي يخ�سر الكثري من النقاط مع نهاية املو�سم

�أ�صبح الدويل الإيطايل فيديريكو بريناردي�سكي
خيارا رئي�سيا بالن�سبة لـ ماوري�سيو �ساري خالل
الفرتة الأخرية ،حتى �أنه يُف�ضله على ح�ساب
الربازيلي دوغال�س كو�ستا ،لكن رغم الثقة
الكبرية التي يوليها له مدرب جوفنتو�س بف�ضل
دوره التكتيكي� ،إال �أن الالعب خ�سر الكثري
من النقاط ومل ينجح يف �إقناع حميط "اليويف"،
خا�صة الإدارة ،ف�صاحب  26عاما عاجز عن
ترك ب�صمته ،وهو الذي �سجل هدفا واحدا فقط
منذ انطالق املو�سم ،مع �صناعته هدفني �آخرين،
وذكرت تقارير �صحفية �أن جوفنتو�س على
ا�ستعداد تام للتفريط يف خدمات بريناردي�سكي،
حتى �أنه با�شر يف اقرتاحه يف �صفقات ،على غرار
ما ح�صل مع نابويل.

يبحث الإنتري عن التعاقد مع مهاجم جديد لتعزيز
�صفوفه حت�سبا للمو�سم املقبل ،ويف حال رحيل
الأرجنتيني لوتارو مارتينيز املطلوب ب�شدة من طرف
بر�شلونة ،ف�إن قدوم مهاجم �آخر� ،س ُي�صبح حتمية ال
غنى عنها ،وي�ضع �أنطونيو كونتي ا�سم البو�سني �إيدن
دزيكو كخيار �أول ،ح�سب ما ت�ؤكده العديد من امل�صادر
منذ عدة �أيام ،لكن ذلك ال يحجب وجود �أ�سماء �أخرى
مطروحة على طاولة الفريق ،بينها املهاجم الدويل
الإيطايل �أندريا بيلوتي ،ورغم فقدان قائد تورينو
الكثري من بريقه خالل الفرتة املا�ضية� ،إال �أن �صاحب
 26عاما يحظى بتقدير كبري من طرف كونتي الذي كان
�أول من ا�ستدعاه للمنتخب الإيطايل ،لذلك ف�إن فتح
باب "النرياتزوري" له غري م�ستبعد ،خا�صة �إذا ر�ضخ
رئي�س تورينو وخف�ض مطالبه املالية التعجيزية.

بري�شيا يحدد �سعر جنمه
تونايل بـ  50مليون �أورو

وكالء املراهنات يتوقعون انتقال
جورجينيو �إىل "اليويف"

تربط الدويل الإيطايل جورجينيو عالقة
كبرية باملدرب احلايل لـ جوفنتو�س ،لذلك
ف�إن بروز ا�سم جنم ت�شيل�سي احلايل بني
قائمة الالعبني املطلوبني يف "اليويف" لي�س
مفاجئا على الإطالق ،لكن وكالء املراهنات
يف �إجنلرتا ذهبوا بعيدا وتوقعوا انتقال
جورجينيو بالفعل �إىل نادي "ال�سيدة
العجوز" ،خا�صة �أن و�ضعيته مع "البلوز"
لي�ست م�ستقرة وقد يطلب الرحيل ،حتى
يلتقي مبدربه الأ�سبق ماوري�سيو �ساري،
وبالت�أكيد ف�إن قدوم جورجينيو �إىل "اليويف"،
�سيعود بالإيجاب على الطرفني ،لأن الالعب
�سيجد راحته مع مدرب يعرفه جيدا ،كما
�أن �ساري �سيجد احلل الذي لطاملا بحث عنه
يف و�سط امليدان ،حتى ُي�شكل ثالثيا قويا يف
املو�سم املقبل مع الربازيلي �آرثر ميلو وكذلك
الأوروغوياين رودريغو بينتانكور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيورنتينا يعمل على خطف
ماندزوكيت�ش قبل اجلميع

يتواجد ال�شاب الإيطايل الواعد �ساندرو
تونايل حمل اهتمام كبار �أندية "الكالت�شيو"،
على ر�أ�سها جوفنتو�س والإنتري ،لتكون
الفر�صة مواتية بالن�سبة لإدارة بري�شيا
لال�ستفادة من قيمة مالية معتربة هذه
جدي به،
ال�صائفة ،يف ظل وجود اهتمام
ّ
خا�صة من طرف الإنتري ،على عك�س "اليويف"
الذي يُركز على �صفقات �أخرى قبله ،و�أو�ضحت
�صحيفة "غازيتا ديلو �سبورت" �أن بري�شيا حدّ د
بالفعل �سعر تونايل وقدره بـ  50مليون �أورو،
وهي قيمة ال ميكن لـ "النرياتزوري" دفعها،
وهو الذي يُفاو�ض بري�شيا على تخفي�ضها �إىل
حدود  30مليونا على الأقل ،ولو �أن الوقت
مبكر قليال الآن و�س ُي�ؤجل املفاو�ضات الر�سمية
حتى نهاية املو�سم احلايل.

رغم أن اإلنتير كان السباق
لالهتمام بهما

""اليويف" يدخل
�سباق التعاقد
مع دزيكو وكانتي!

يتوا�صل ال�صراع بني جوفنتو�س والإنتري حتى
خارج امليدان ،وعلى غرار كل مريكاتو ،ف�إن
التناف�س على �أ�شده بني قطبي �إيطاليا للو�صول �إىل
�أف�ضل الالعبني ،وبعدما ارتبط "النرياتزوري" يف
البداية بكل من �إيدن دزيكو و�أي�ضا نغولو كانتي،
ف�إن "اليويف" يكون قد دخل ال�سباق بدوره
وبالتايل يُريد �إف�ساد ح�سابات الإنتري ،على
اعتبار �أن كونتي يُ�صر على دزيكو ب�صفة خا�صة،
وال ميانع كذلك فكرة ا�ستقدام كانتي الذي كان
وراء جلبه �إىل ت�شيل�سي قبل �سنوات.

 11نقطة تنق�ص جوفنتو�س للتتويج ر�سميا بـ "ال�سكوديتو"

و�ضع جوفنتو�س نف�سه يف موقف جيد جدا ،رغم اكتفائه بالتعادل �أمام �ضيفه �أتاالنتا يف املباراة
الأخرية ،وذلك لأن مالحقه املبا�شر الزيو كان قد فرط يف  3نقاط داخل قواعده يف مباراته
�أمام �سا�سولو� ،أي �أن الفارق ات�سع �إىل  8نقاط كاملة ،وبالتايل بات "اليويف" بحاجة �إىل  11نقطة
ل�ضمان التتويج باللقب التا�سع على التوايل ،دون انتظار نتائج املناف�سني ،و�ستبد�أ مهمة جمع
هذه النقاط غدا يف �سا�سولو� ،أين لن تكون امل�أمورية �سهلة على الإطالق ،قبل ا�ستقبال الزيو
بعد ذلك ،علما �أن "اليويف" تتبقى له  6مباريات �أمام �سا�سولو ،الزيو� ،أودينيزي� ،سامبدوريا،
كالياري وروما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيلوتي خيار مطروح
على طاولة الإنتري

�أكدت �صحيفة "كوريريي ديلو �سبورت"
�أن نادي فيورنتينا جاد بالفعل بخ�صو�ص
فكرة التعاقد مع النجم الكرواتي ماريو
ماندزوكيت�ش ،على اعتبار �أن الالعب لن
يكلف خزينة النادي البنف�سجي �أمواال
كبرية ،حيث يتواجد جنم جوفنتو�س الأ�سبق
ُحرا من �أي التزام خالل الوقت الراهن ،بعدما
�أقدم على ف�سخ العقد الذي يربطه بنادي
الدحيل القطري بالرتا�ضي ،وهو يتطلع الآن
للعودة من جديد �إىل �أوروبا ،ليكون الدوري
الإيطايل من بني �أبرز الوجهات املحتملة
له ،حتى مع وجود �أندية �إجنليزية راغبة
يف �ضمه ،ودخل فيورنتينا ال�سباق منذ �أيام
بجانب ال�صاعد اجلديد بينيفينتو ،بينما
�أ�شارت م�صادر �صحفية �إىل عدم اهتمام
الإنتري بالفكرة ،رغم خروج �إ�شاعات ت�ؤكد
تفكري �أنطونيو كونتي يف امل�س�ألة.

غوميز �أف�ضل
العب ل�شهر جوان
بالدوري الإيطايل

�أعلنت الرابطة الإيطالية لكرة القدم
اختيار النجم الأرجنتيني �أليخاندرو
غوميز �أف�ضل العب يف الدوري
الإيطايل خالل �شهر جوان الفارط� ،أين
�ساهم "بابو" يف  4انت�صارات متتالية
لناديه �أتاالنتا ،من خالل منحه 4
متريرات حا�سمة ،وتقرر �أن يت�سلم
جنم �أتاالنتا جائزته قبل مباراة اليوم
�أمام بري�شيا ،و�أ�شاد لويجي دي �سريفو
الرئي�س التنفيذي للرابطة الإيطالية
بالنجم الأرجنتيني ،م�ؤكدا �أنه العب
يمُ ثل جودة �أتاالنتا.
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كشف صراحة دعمه لبقاء بيولي

مالديني ينتقد �سيا�سات ميالن وي�شري �إىل تهمي�شه
�أكد باولو مالديني املدير الريا�ضي لنادي
ميالن معار�ضته الأنباء املتداولة حول "رف�ضه"
فكرة تعاقد "الرو�سونريي" مع املدرب الأملاين
رالف راجننيك بداية من املو�سم القادم ،ولو �أن
رف�ضه ذاك للم�صطلح ال غري ،يف وقت مل ُيخف
م�ساندته ال�ستمرار �ستيفانو بيويل مدربا ،حيث
�أو�ضح الأمور خالل ت�رصيحات �أدىل بها لقناة
"�سكاي" على هام�ش مواجهة نابويل �سهرة
الأحد ،حيث قال" :ل�ست �ضد ال�شخ�ص بعينه
(يق�صد راجننيك) ،ما قيل عن رف�ضي له غري
�صحيح ،بل �أنا �ضد الطريقة التي يتم التعامل
بها مع ق�ضية املدرب" ،وتابع بعد �س�ؤاله عن
ا�ست�شارته من طرف امل�س�ؤولني حول ملف
املدرب ،وال�شائعات املتداولة حول تهمي�شه:
"�سواء حدث ذلك �أو مل يحدث ،لن �أقول حفاظا
على ا�ستقرار النادي ،اال�ستقرار مهم حاليا".

"الوقت �سمح لـ بيويل ببناء
فريق رائع"

�أ�شاد مالديني مبا قدمه بيويل ،م�ؤكدا �أنه
توقع �سابقا ظهور الرو�سونريي بالوجه احلايل،
بعد �أن ي�أخذ املدرب الوقت الكايف للعمل
وترك ب�صماته ،حيث قال" :فخور جدا بفريقنا،
�شاهدت  90باملائة من احل�ص�ص التدريبية ،لقد
كنت متيقنا ب�أن النادي �سينجح مع بيويل ،فرتة
التوقف منحت املدرب الفر�صة لرتك ب�صماته
وقد �شاهدنا الأداء الرائع للفريق" ،وتابع:
"مت�أكد ب�أن ميالن �سيكون قويا يف امل�ستقبل

ب�سبب الأ�س�س التي منتلكها الآن ،لكن القرارات
ب�ش�أن من �سيكون حا�رضا يف م�ستقبل النادي
�سيتخذها �أ�شخا�ص �آخرون".

"ال ميكن الفوز بالألقاب مع
الالعبني ال�شباب فقط"

جاء على ل�سان مالديني �إ�شارة وا�ضحة �إىل
توقعه ف�شل ميالن مع راجننيك ،كون الأخري
يعتزم ت�شبيب الفريق ب�شكل كامل ،مثلما كان
عليه احلال مع ناديه ال�سابق اليبزيغ الأملاين،

بعدما عبر عن غضبه بسبب استبداله

�إبراهيموفيت�ش يثري اجلدل
وبيويل يف�سر ما ح�صل

�أثار زالتان
�إبراهيموفيت�ش
اجلدل مرة �أخرى،
ب�سبب انفعاله
عقب ا�ستبداله
�أول �أم�س خالل
املواجهة التي
جمعت فريقه
ميالن مب�ضيفه
نابويل ،فبحلول
(د ،)61ومبا�شرة
بعد هدف
التقدم الثاين لـ
"البارتينوبي"،
قرر املدرب
�ستيفانو بيويل
ا�ستبدال ال�سويدي
باملهاجم الربتغايل
ال�شاب رفاييل
لياو ،وهو التوقيت
الذي �أظهر فيه
"�إبرا" انفعاال
جديدا وقام بركل
قارورة مياه �صغرية ،لتتحدث ال�صحافة الإيطالية ب�شكل مكثف عن تلك احلركة،
غري �أن املدرب بيويل و�ضع حدا للجدل وحتدث عن تلك اللقطة.

بيويل�" :إبرا غ�ضب ب�سبب النتيجة وجتاوز الأمر يف النهاية"

�أكد بيويل حتدثه مع "�إبرا" بعد املباراة ،وقال يف تعليقه" :رغم �أن غ�ضب زالتان
مفهوم يف ذلك التوقيت ،لكوننا تلقينا هدفا ثانيا بعد �أن كنا ال�سباقني الفتتاح
التهديف ،لكنه مل يكن غا�ضبا من التبديل ،زالتان غ�ضب لأنه كان ب�إمكاننا القيام
بعمل �أف�ضل يف بع�ض اللقطات ،كان ب�إمكاننا اللعب ب�شكل �أف�ضل ،وهو �أي�ضا كان
ب�إمكانه تقدمي باملزيد قبل ا�ستبداله" ،و�أ�ضاف" :لكن بعد نهاية املباراة وعودتنا يف
النتيجة ،زالتان كان �سعيدا للغاية مبردود زمالئه".

إلى جانب مناقشتهما مستقبل دوناروما
ميالن يتفاو�ض مع رايوال ل�ضم قائد �أيندهوفن

ذكرت الطبعة الورقية ل�صحيفة "توتو �سبورت" �أم�س �أن �إدارة ميالن فتحت ملفا
جديدا للنقا�ش مع الوكيل ال�شهري مينو رايوال ،توازيا مع املفاو�ضات القائمة �أ�سا�سا
من �أجل متديد عقد احلار�س جيانلويجي دوناروما ،يتعلق الأمر باملدافع الهولندي
القوي دينزل دومفريز ،وميتلك دومفريز �إمكانات بدنية وفنية هائلة ،تكون قد
�أغرت م�س�ؤويل "الرو�سونريي" ،حيث �أنه يلعب بكفاءة كبرية يف املحور الدفاعي،
االرتكاز و�أي�ضا الرواق الأمين الدفاعي ،ليكون حال مثاليا يعو�ض الثنائي� :أندريا
كونتي ودايفيد كاالبريا ،علما �أن قيمة حتويل الهولندي �صاحب  24عاما لن تقل عن
 18مليون �أورو.
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�أندية كثرية تالحق كي�سيي وميالن يغلق الأبواب

�أفاد اخلبري الإيطايل ال�شهري جيانلوكا دي مارزيو ب�أن الإيفواري فرانك كي�سيي،
النجم الأكرث ت�ألقا �ضمن تعداد ميالن يف الوقت احلايل ،يتواجد �ضمن اهتمامات
�أندية كثرية ،يتقدمها الإنتري ،لكنه �أكد رف�ض م�س�ؤويل ميالن احلديث عن الأمر
من الأ�سا�س ،حيث �أن الأبواب مو�صودة �أمامه �إىل جانب زميله اجلزائري �إ�سماعيل بن
نا�صر على م�ستوى خط االرتكاز ،وكان ميالن قد تعاقد مع كي�سيي قبل � 3سنوات،
قادما من �أتاالنتا على �سبيل الإعارة قبل �ضمه النهائي �صيف العام املا�ضي مقابل 24
مليون �أورو ،علما �أن عقده احلايل ميتد حتى �صيف .2022

و�أ�شار مالديني �إىل �أن رحيله هو وباقي القدماء
ب�سبب هيمة التقني الأملاين على خمتلف
منا�صب �صناعة القرار يف النادي �سيت�سبب
�أي�ضا يف االنهيار ،وقال" :يف بع�ض الأحيان،
نن�سى �أعمار الالعبني الذين منتلكهم ،لدينا
الكثري والكثري من ال�شباب ،بذلنا جهدا من �أجل
جلب �سيمون كيري و�إبراهيموفيت�ش منت�صف
املو�سم من �أجل دعمهم باخلربات ،عن نف�سي لو
مل �ألعب �إىل �أمثال باريزي وتا�سوتي يف بداياتي
ملا حققت �شيئا ،ال يوجد فريق حقق الألقاب
ملجرد امتالكه العبني �شبابا".

�أكد �أن فريقه جنح بامتياز �أمام �أف�ضل 3
فرق يف "الكالت�شيو"

بيويل" :بع�ض الالعبني انهاروا
بدنيا عقب مواجهة نابويل"

�أكد �ستيفانو
بيويل،
مدرب
ميالن،
�سعادته
باملردود
الذي قدمه
�أ�شباله
�أمام نابويل
�أول �أم�س،
لكنه �أقر
بال�صعوبات
الكبرية التي
وجدوها
بعد �أن نال
الإرهاق
من زمالء
�إ�سماعيل
بن نا�صر،
خا�صة �أن
التنقل �إىل ملعب "�سان باولو" جاء بعد مواجهة الو�صيف
واملت�صدر على التوايل ،الزيو وجوفنتو�س ،و�صرح بيويل بعد
التعادل بهدفني ملثلهما" :من ال�صعب اللعب كل � 3أيام ،بع�ض
الالعبني انهاروا مع �صافرة النهائية ،لقد حتطموا ب�سبب
كثافة املباريات ،عموما علينا �أن ن�ستمر� ،سيكون هناك
حتد �آخر يوم الأربعاء (غدا �أمام بارما)� ،أ�شبايل يعلمون ما
ينتظرهم ويجب عليهم �أن يرتاحوا قبل جولة جديدة ،من
جانبي �أخطط لإحداث بع�ض التغيريات التي تتنا�سب مع
هذا الو�ضع".

"التعادل لي�س �سيئا بعد فوزين �أمام الزيو
وجوفنتو�س"
�أعرب بيويل عن اعتزازه بامل�ستويات التي قدمها �أ�شباله،
حيث �أنهم وقفوا مرة �أخرى ندا لأف�ضل �أندية الكالت�شيو،
والالفت �أن اللقاءات جاءت متتالية مبواجهة كال من الزيو،
جوفنتو�س ثم نابويل ،وقال بيويل حول تلك ال�سل�سلة" :كان
الأمر �صعبا و�صعبا جدا ،فبعد الزيو ثم جوفنتو�س ،جاء
الدور على نابويل وهي الأندية الأف�ضل يف �إيطاليا ،لكننا
�أظهرنا �أننا على قدر امل�س�ؤولية" ،وتابع" :عندما حت�صل على
نتائج جيدة ،فهذا يعزز ثقتك يف نف�سك� ،أمام نابويل كنا
ال�سباقني للت�سجيل ،كافحنا �أمامهم وعادلنا النتيجة بعد
ت�سجيلهم هدفني ،هي نتيجة جيدة جدا بالنظر �إىل �أطوار
املباراة".

"م�ستقبلي مع ميالن خارج عن �إرادتي"

ُ�سئل بيويل مرة �أخرى عن م�ستقبله مع ميالن ،وهو ما
تعود عليه التقني الإيطايل خالل خرجاته الأخرية �أمام
و�سائل الإعالم ،يف ظل احلديث املتوا�صل عن اتفاق �إدارة
"الرو�سونريي" مع املدرب الأملاين رالف راجننيك ،حيث رد
مدرب بولونيا ال�سابق" :اجلميع ي�س�ألونني عن ذلك ،لكنني
�صراحة ال �أفكر يف امل�ستقبل حاليا� ،أنا �أ�شرف على فريق
كبري و�أقوم بعملي مع العبني يعرفون ما يفعلونه ،القرار
�سيتخذ �شهر �أوت القادم ،ما نقوم به حاليا يحتاج �إىل تركيز
كبري ،حتى ننهي املو�سم بقوة� ،صحيح �أننا جند م�شقة يف
خو�ض مباراة كل � 3أيام ،لكننا متحكمون يف الو�ضع ،ال �أريد
�إهدار تركيزي وطاقني يف التفكري ب�أمر خارج عن �إرادتي".

األنصار دعموه والرئيس اجتمع به

خماوف من انهيار معنويات �إميوبيلي

يتخوف حميط
نادي الزيو من
الهداف
ت�أثر
�سريي �إميوبيلي
بحملة االنتقادات
التي طالته ،عقب
الهزائم الثالث
املتتالية للفريق،
خا�صة �أن هداف
الكالت�شيو ن�رش
برقية عرب مواقع
التوا�صل ،طالب
خاللها
من
منتقديه بعدم
�إقحام عائلته يف
اجلدل الريا�ضي،
مبديا ا�ستياءه
ال�شديد من ال�شتم
وال�سب الذي مت توجيهه لزوجته و�أوالده دون وجه حق ،وذكرت �صحيفة "�إل مي�ساجريو" �أن
احلالة النف�سية لـ �إميوبيلي ت�شغل حاليا تفكري الرئي�س لوتيتو الذي اجتمع بالالعب ،ف�ضال عن
املدرب �سيموين �إنزاغي ،خا�صة �أن انهياره املعنوي يعني فقدان "البيانكو�سيلي�ستي" �أهم �أ�سلحتهم
الهجومية قبل  6جوالت عن نهاية املو�سم ،ما جعلهم يدعمونه ب�شدة خالل اليومني املا�ضيني.

�إميوبيلي�" :أ�شكر كل من دعمني والنقد البناء ال يزعجني"

�أكد �إميوبيلي �أنه تلقى عددا كبريا من ر�سائل الدعم عرب مواقع التوا�صل ،م�ؤكدا �أن جمهور
الزيو وقف يف �صفه ،رغم �أن فئة قليلة �أثارت ا�ستياءه ب�سبب تعليقاتها ال�سلبية والتي تتعدى
احلدود �أحيانا ،وقال �إميوبيلي يف من�شور �آخر" :تلقيت ر�سائل عديدة لدعمي� ،أ�شكر كل من حترك
من �أجلي� ،أنا جاهز دائما للنقد ،لكن ذلك الذي يبني وال يهدم ،النقد الذي يجعلني �أتقدم للأمام
و�أتطلع لتقدمي ما هو �أف�ضل ،الآن لن ن�ست�سلم يف الزيو و�سنخرج كل ما يف جعبتنا من �أجل �إنهاء
املو�سم بقوة".

الزيو يتفق مع فا�سكيز من �إ�شبيلية

ك�شفت تقارير �إ�سبانية �أن �إدارة الزيو �ضمنت خدمات الأرجنتيني فرانكو فا�سكيز ،متو�سط ميدان
�إ�شبيلية الإ�سباين ،بعد مفاو�ضات و�صف بالي�سرية ،جمعتها بوكيل �أعمال الالعب �صاحب  31عاما،
وينتهي عقد فا�سكيز مع �إ�شبيلية �صيف العام القادم ،ما جعل الفريق الأندل�سي ي�سمح له بالتفاو�ض
مع املهتمني ،علما �أن مطالب �إ�شبيلية تقدر بـ  8ماليني �أورو ،يف حني يطلب "البيانكو�سيلي�ستي"
تخفي�ض املبلغ �إىل حدود  5ماليني نظري �آخر �سنة يف عقد الالعب.
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�إنزاغي يحظى بثقة الإدارة رغم العرثات

�أفادت تقارير �إيطالية ب�أن كالوديو رئي�س نادي الزيو اجتمع م�ؤخرا مب�س�ؤولني مهمني يف النادي،
ق�صد الوقوف على م�شكلة تراجع النتائج وكذا االنهيار البدين الذي يتم ت�سجيله يف كل لقاء،
حماوال ت�صحيح الأمور قبل نهاية املو�سم ،كما عرف ذات االجتماع ت�أكيد لوتيتو على ثقته املطلقة
يف املدرب �إنزاغي ،حيث �أن عدم نيل ال�سكوديتو هذا املو�سم ال يعني ف�شل املدرب ال�شاب يف مهمته،
على اعتبار �أن الهدف الذي كان م�سطرا منذ البداية هو الت�أهل �إىل دوري الأبطال.

مقابل بقاء زانيولو

روما يخطط لبيع
�أوندر ،كاليفرت ولوبيز
مقابل  90مليون �أورو

ذكرت �صحيفة
"ليغو" الإيطالية
�أن نادي روما
ر�سم خطة
لتعزيز خزائنه،
دون اال�ضطرار
للتخلي عن
خدمات النجم
ال�صاعد نيكولو
زانيوال ،حتى
�أن "الذئاب"
جاهزون لبيع
عقود  3العبني
دفعة واحدة
خالل ال�سوق
ال�صيفية،
ويتعلق الأمر بـ
الرتكي جينكيز
�أوندر ،الهولندي
جا�سنت كاليفرت واحلار�س الإ�سباين بو لوبيز ،على �أمل �ضمان مبلغ ال يقل عن  90مليون �أورو من
�أجل متويل �صفقات ال�سوق ال�صيفية ،ويتواجد �أوندر �ضمن اهتمامات نابويل مثلما هو معلوم� ،أما
كاليفرت فمطروح لالنتقال �إىل �أر�سنال الإجنليزي ،فيما طرح ا�سم لوبيز لالنتقال �إىل الدوري
الإجنليزي املمتاز و�سط مهتمني كرث هناك يرغبون يف انتدابه.

زانيولو "خط �أحمر" وعر�ض "البيا�سجي" لـ بيليغريني مرفو�ض

مقابل انفتاح الزيو لرحيل الثالثي املذكور ،مع �إمكانية ال�سماح برحيل �إيدن دزيكو ،يرف�ض روما
التنازل عن جنمه ال�صاعد نيكولو زانيولو رغم �أن قيمة الأخري لوحدها قد تغطي ال�صفقات الثالث
املذكورة �آنفا� ،إذ يرى م�س�ؤولو "الذئاب" �أن �صاحب  21عاما يحمل �آمال النادي م�ستقبال ،ويف و�ضعية
م�شابهة لـ زانيوال ،كذلك احلال بالن�سبة لـ لورينزو بيليغريني ،رغم احلديث عن جاهزية باري�س
�سان جرمان الفرن�سي لدفع قيمة معتربة نظري خدمات متو�سط ميدان منتخب �إيطاليا.

روما يعدل خطته ل�ضم �سمالينغ

يعتزم نادي روما االحتفاظ بخدمات الدويل الإجنليزي كري�س �سمالينغ ،بعد مو�سم ق�ضاه �ضمن
�صفوف الذئاب على �سبيل الإعارة من مان�ش�سرت يونايتد ،لكن �أحدث الأنباء املتداولة يف روما،
�أكدت عزم الذئاب الدخول مبا�شرة يف مفاو�ضات �شراء عقد الالعب ،خالفا للأنباء الأخرية التي
رجحت طلبهم جتديد عقد اال�ستعارة ملو�سم واحد ،مع �إ�ضافة بند �إجبارية ال�شراء ،وتقدر قيمة
�صفقة �سمالينغ ،ح�سب ما هو متداول بـ  20مليون �أورو.
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ال استقدامات مليونية هذه الصائفة

فليك يتباحث م�ستقبل بريي�سيت�ش
و�ألكانتارا وي�ستهدف ظهريا �أمين

اهتمت جملة "كيكر" الأملانية يف عددها �أم�س مب�ستقبل تعداد بايرن ميونيخ و�أبرز معامل ت�شكيلة
املو�سم اجلديد ،حيث حدد املدرب هان�س فليك خطة طريق يعمل على تطبيقها يف قادم الأيام...

وا�ستقر املدرب الأملاين الأكرث لفتا لالنتباه يف الفرتة احلالية على خيار عدم �إجراء تعاقدات
جديدة ،خا�صة �أن الو�ضع املايل للنادي حاليا ال ي�سمح ب�رصف املزيد على �صفقات كبرية وخيالية
على اعتبار �أنه الأكرث ت�رضرا جراء وباء كورونا من بني كل الأندية الأملانية ،فليك حدد �أي�ضا
م�ستقبل بع�ض العنا�رص امل�شكوك يف ا�ستمرارها مع النادي على غرار الثالثي :بريي�سيت�ش ،تياغو
�ألكانتارا وتولي�سو.

احتمال �شراء عقد الكرواتي من الإنتري �ضئيل جدا

من بني امللفات التي يدر�سها املدرب هان�س فليك ذلك الذي يتعلق بالدويل الكرواتي �إيفان
بريي�سيت�ش امل�ستعار من �إنتري ميالن الإيطايل ،حيث يبدو �أن �إدارة البافاري تتجه نحو التخلي عنه
والإعرا�ض عن فكرة التعاقد معه نهائيا ب�رشاء عقده من "النرياتزوري"� ،صاحب  31ربيعا ورغم
م�شاركته يف  31مباراة مبختلف امل�سابقات مع "البافاري" هذا املو�سم� ،إال �أنه ال يدخل �ضمن
املخططات الأ�سا�سية للمدرب ،وهو ما يف�رس لعبه  1500دقيقة فقط من  2800ممكنة ،و�صيف بطل
العامل يتجه بذلك للعودة �إىل فريقه الأ�صلي �إنتري ميالن فور انتهاء ارتباطه مع "البافاري" مبا�رشة
عقب نهاية رابطة �أبطال �أوروبا.

�ألكانتارا �سيباع �إن مل يجدد وظهري �أمين �أولوية "البافاري"

من جهة �أخرى ،قرر هان�س فليك عر�ض الدويل الإ�سباين تياغو �ألكانتارا للبيع يف حال رف�ضه
متديد عقده مع النادي ،بعدما تلقى عر�ضا ر�سميا من الإدارة ،فليك كان �أ�شد املعار�ضني ملغادرة
�ألكانتارا هذه ال�صائفة ،غري �أن العب البار�صا ال�سابق يتماطل يف الرد على عر�ض الإدارة بل يف�ضل
االنتقال �إىل وجهة �أخرى ت�سمح له مبناف�سة �إ�ضافية مقارنة مبا هو عليه الآن مع" البافاري"،
وبخ�صو�ص التدعيم يبحث فليك عن ظهري �أمين جديد لتح�صني دفاعه ولو �أن التقارير مل تك�شف بعد
هوية الأ�سماء امل�ستهدفة.
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 % 52من اجلماهري
الأوروبية ت�ؤكد �أ�سبقية
البايرن للتتويج
برابطة الأبطال

�أجرت �شبكة "�سكاي �سبورت" العاملية
ا�ستفتاء حول هوية الفريق املر�شح بقوة
ً
للفوز بالن�سخة اجلارية من رابطة �أبطال
�أوروبا ،ليت�صدر بايرن ميونيخ الواجهة بـ
 % 52من �أ�صوات امل�شاركني يف اال�ستفتاء،
وتعتقد الغالبية ب�أف�ضلية "البافاري" على
بقية الفريق بالنظر �إىل اجلاهزية البدنية
لالعبيه واالن�سجام املوجود بني عنا�صره،
بعدما ترك املدرب هان�س فليك ب�صمته
على النادي منذ توليه مهمة تدريبه خلفا لـ
الكرواتي املقال نيكو كوفات�ش ،جتدر الإ�شارة
�إىل �أن بايرن ميونيخ مطالب باحلفاظ على
�أ�سبقيته �أمام ت�شيل�سي الإجنليزي يف مباراة
العودة من ثمن النهائي املقررة بينهما مطلع
ال�شهر القادم يف "�أليانز �أرينا" ،قبل امل�شاركة
يف الدور النهاية بـ ل�شبونة الربتغالية بداية
من � 12أوت القادم.
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البايرن يت�صدر �أعلى
�إيرادات ال�شركات
الراعية يف "البوند�سليغا"

فليك يرف�ض التخلي عن باتي�ستا لـ هوفنهامي

يرف�ض هان�س فليك مدرب بايرن
ميونيخ فكرة التخلي عن اجلناح
�أوليفر باتي�ستا ماير وتركه يرحل
على �شكل �إعارة بداية املو�سم
القادم ،رغم و�صول عدة عرو�ض
ب�ش�أنه� ،أهمها من نادي هوفنهامي،
�صاحب الأ�صول الربازيلية
واجلن�سية الأملانية البالغ من العمر
� 19سنة يبدو موافقا على فكرة
الرحيل على �شكل �إعارة الكت�ساب
املزيد من اخلربة واملناف�سة ،غري
�أن فليك يرى عك�س ذلك وهو
الذي يفكر يف منحه فر�صا �أكرب يف
املو�سم اجلديد ،وين�شط باتي�ستا
كجناح وميكنه �أي�ضا اللعب كمهاجم
متعدد للمنا�صب واكتفى الالعب
ذو الأ�صول الربازيلية بخو�ض
مباراة واحدة فقط مع الفريق
الأول للبافاري يف املو�سم املنتهي من
"البوند�سليغا".

توخيل يحذر جمددا من �أتاالنتا بعد
م�شاهدته �أمام جوفنتو�س

عاد توما�س توخيل مدرب باري�س �سان جرمان للتعليق على نتيجة قرعة ربع نهائي رابطة �أبطال
�أوروبا التي و�ضعت فريقه يف مواجهة �أتاالنتا بريغامو الإيطايل ،حيث �أكد التقني الأملاين جمددا
تخوفه الكبري من قوة املناف�س رغم �أن اجلميع ير�شح البيا�سجي لتجاوز مناف�سه وبلوغ ن�صف نهائي
املناف�سة ،بالنظر النعدام اخلربة لدى �أ�شبال املدرب غا�سبرييني ،ويف هذا ال�سياق ،ك�شف توخيل،
قائال" :على عك�س ما يظنه اجلميع ،ف�إننا وقعنا يف مواجهة فريق قوي جدا ويلعب بطريقة ع�صرية
وهجومية جتعله قادرا على خلق اخلطر �أمام �أي ناد كان مهما بلغت قوته� ،سبق �أن قلت �إن كل فريق بلغ
ربع النهائي البد �أن يكون قويا و�أرى �أن الفرق الثمانية التي �ستتواجد يف هذا الدور مر�شحة جميعها
للفوز باللقب".

"علينا احلذر فيما يتعلق مبو�ضوع عودة اجلماهري"

كما حتدث توخيل عن عودة اجلماهري �إىل املالعب يف فرن�سا مبنا�سبة املباراة الودية التي جمعت
فريقه بـ لوهافر املنتمي �إىل الدرجة الثاين الفرن�سية ،مبلعب "�أو�سيان" ع�شية يوم الإثنني ،ورغم
�إبدائه �سعادته بعودة اجلماهري من جديد �إىل املدرجات �إال �أنه يف الوقت نف�سه حذر من �أن يت�سبب
هذا الأمر يف عودة انت�شار العدوى من جديد يف فرن�سا ،حيث �صرح قائال" :علينا �أن نكون حذرين
جدا بخ�صو�ص عودة اجلماهري ،علينا اتخاذ اخلطوات بعد درا�ستها جيدا والت�أكد من عدم ت�شكيلها
�أي خطر على �صحة اجلميع ،طبعا ل�ست �أنا من يتخذ القرارات ،لكن من غري املنطقي �أن ترف�ض بلدان
ا�ست�أنفت املو�سم عودة اجلماهري ،فيما توافق ال�سلطات الفرن�سية على عودتها� ،أمتنى �أن ت�سري الأمور
على �أح�سن ما يرام و�أال يت�سبب هذا الأمر يف ت�أزم الو�ضع من جديد".

لوغوين" :مباراة �أتاالنتا �صعبة وكل ال�ضغط
�سيكون على البيا�سجي"

اعرتف بول لوغوين مدرب نادي لوهافر الفريق الذي خ�سر بت�سعة �أهداف نظيفة كاملة �أمام
باري�س �سان جرمان يوم الإثنني خالل لقاء ودي ،بقوة نادي العا�صمة الفرن�سية وجاهزيته من
الناحية البدنية ال�ستئناف املناف�سة عن قريب ،لكنه يف املقابل ،حذر من نق�ص املناف�سة ومدى
ت�أثريها على الفريق يف مباراته الأوروبية �أمام �أتاالنتا يف ربع نهائي رابطة �أبطال �أوروبا ،حيث
قال" :ر�أيت فريقا قويا ومتعط�شا وجاهزا يف الوقت نف�سه ،لكن فيما يخ�ص مباراته الأوروبية �أمام
�أتاالنتا ف�إن املهمة �صعبة للغاية ،حتى �إن كان الفريق يف امل�ستوى من الناحية البدنية �إال �أن نق�ص
املناف�سة �شيء خمتلف متاما� ،إذ �أن الالعبني بحاجة لك�سب عدة مباريات يف الأرجل قبل دخول
مناف�سة من امل�ستوى العايل ،من دون �أن نن�سى ب�أن �أتاالنتا �سينهي الدوري الإيطايل يف بداية �شهر
�أوت �أي �أياما قليلة فقط قبل لقائه البيا�سجي".

"غياب مونيي وكافاين �سيعقد �أكرث م�أمورية الفريق"

�ساين يتدرب للمرة
الأوىل مع "البافاري"

�أجرى الدويل الأملاين لوروي �ساين �أول
ح�صة تدريبية له مع فريقه اجلديد
بايرن ميونيخ ،املنتقل �إليه قبل
�أيام فقط قادما من مان�ش�سرت �سيتي
الإجنليزي يف �صفقة جاوزت  50مليون
�أورو ،ف�ضال عن متغريات مُيكن �أن ت�صل
�إىل  10ماليني �أورو ،العب ال�سيتي
ال�سابق قام بح�صة تدريبية على انفراد
ب�صحبة املح�ضر البدين للنادي الأملاين
مبركز تدريبات "زيبرن �سرتا�ش" ،وقطع
�ساين عطلته ليعود �إىل التدريبات
مبكرا ،حيث ال يرغب يف ت�ضييع املزيد
من الوقت من �أجل ا�ستعادة اجلاهزية
التامة علما �أنه غاب عن كامل جمريات
املو�سم ب�سبب �إ�صابة تلقاها خالل
حت�ضريات مان�ش�سرت �سيتي ال�صيفية
املا�ضية.
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متخوف من عودة الجماهير إلى المدرجات

من جهة �أخرى� ،أكد لوغوين الذي �سبق له تدريب باري�س �سان جرمان �أن مهمة البيا�سجي �ستكون
�صعبة �أي�ضا كون الفريق �سيفتقد خدمات اثنني من بني �أهم العبيه ،ويتعلق الأمر بكل من توما�س
مونيي و�إيدين�سون كافاين� ،إذ قال يف هذا ال�صدد" :علينا �أن نعرتف ب�أن باري�س �سان جرمان �سيخ�سر
خدمات اثنني من بني �أف�ضل العبيه وهما مونيي وكافاين ،وخا�صة �إيدين�سون ،لقد كنت �أمتنى
ر�ؤيته ينهي مغامرته مع باري�س �سان جرمان بطريقة �أف�ضل ،كما �أين �أتخيل �أن الأمر �سيكون �صعبا
عليه للغاية يف حال جنح البيا�سجي يف التتويج برابطة �أبطال �أوروبا يف النهاية ،حيث �أنه �سيكون
حينها قد �ضيع فر�صة ثمينة جدا ال ت�أتي رمبا �سوى مرة واحدة يف م�سرية كل العب".

وزير الثقافة الفرن�سي
ال�سابق يزكي �أجرودي وي�ؤكد �أنه
الرجل املنا�سب لـ مر�سيليا

ك�شفت جملة "كيكر" الأملانية عن جدول
يت�ضمن القيم املالية التي تتح�صل عليها
�أندية الدوري الأملاين من الرعاة الر�سميني،
وت�صدر بايرن ميونيخ الالئحة بـ  45مليون
�أورو �سنويا يجنيها من عقده مع �شركة
"تي .موبيل" العمالقة واملتخ�ص�صة يف
اخلطوط وال�شبكات الهاتفية النقالة ،وميتد
عقد بايرن ميونيخ مع ال�شركة الأملانية
�إىل غاية  ،2023فيما ُت�شري التوقعات
�إىل �إمكانية جتديد التعاون بعقد ميتد
ل�سنوات �أخرى ،ويُعد "تي .موبيل" الراعي
احل�صري لـ البافاري مند �أكرث من � 20سنة،
وي�أتي اليبزيغ يف املركز الثاين بـ  35مليون
�أورو يتح�صل عليها من �شركة "ريد بول"
الأمريكية وبورو�سيا دورمتوند بنف�س املبلغ
من �شركة "وان �أند وان".

�أ�شاد وزير الثقافة الفرن�سي الأ�سبق ،جاك النغ ،بـ حممد
العيا�شي �أجرودي املر�شح لال�ستحواذ على �أ�سهم نادي
مر�سيليا يف امل�ستقبل القريب ،وهو الذي ي�ستعد لتقدمي
عر�ض ر�سمي يف الأيام القليلة املقبلة للمالك احلاليني
لنادي اجلنوب الفرن�سي من �أجل احل�صول على ملكية
النادي ،ويف الوقت الذي تعر�ض فيه امللياردير الفرانكوـ
تون�سي النتقادات الذعة من طرف العديد من الأطراف
ال�ساعية لت�شويه �صورته قدر الإمكان والوقوف يف وجهه
و�إبعاده عن "لوام" ،ف�إن الوزير الفرن�سي الأ�سبق �أكد �أن
الأمر يتعلق برجل �سخي ،متوا�ضع ،و�صاحب �أفكار رائعة
يف عديد املجاالت ،م�شريا �إىل �أنه �سيكون الرجل الأن�سب
لقيادة نادي مر�سيليا ،علما �أن املالك احلاليني للنادي
يوا�صلون رف�ض فكرة البيع من خالل خمتلف الت�صريحات
التي يدلون بها يوميا تقريبا لو�سائل الإعالم الفرن�سية.

ليون ي�ضغط لتجديد عقد ديباي
خوفا من �أطماع مورينيو
باتت �إدارة نادي ليون الفرن�سي ت�ضغط �أكرث من �أي وقت م�ضى
على العب الفريق ممفي�س ديباي بغية احل�صول على موافقته
النهائية فيما يخ�ص جتديد عقده مع الفريق �إىل ما بعد جوان
 2021التاريخ املحدد لنهاية عقده احلايل ،حيث يعترب رئي�س
النادي جون مي�شال �أوال�س جتديد النجم الهولندي �ضرورة
حتمية بالنظر حلاجة الفريق �إىل خدماته ،كما �أنه ي�سعى يف
الوقت نف�سه للوقوف �أمام �أطماع العديد من الفرق الأوروبية
الكبرية ال�ساعية ل�ضم الالعب على غرار توتنهام الذي ي�ضغط
للتعاقد معه نزوال عند رغبة مدربه جوزي مورينيو ،والذي قرر
اعتماد �سيا�سة التعاقد مع الالعبني املنتهية عقودهم يف جوان
 2021لتفادي ا�ستثمار قيمة مالية كبرية خالل املريكاتو املقبل.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقطراطية ال�شعبية
والية اجلزائر
الدائرة الإدارية لبئر التوتة
بلدية بئر التوتة
رقم التعريف اجلبائي41000200001608501035 :

�إعالن عن م�سابقة وطنية مقيدة
رقم 2020 / 20
عمال ب�إجراءات املر�سوم الرئا�سي رقم  247/15امل�ؤرخ يف  2015/09/16املت�ضمن تنظيم ال�صفقات
ً
وتطبيقا للمواد  42و 47و 48يعلن ال�سيد /رئي�س املجل�س ال�شعبي
العمومية وتفوي�ضات املرفق العام
البلدي لبلدية بئر التوتة عن م�سابقة وطنية مقيدة ل:
درا�سة ومتابعة �إجناز القاعات املتعددة الريا�ضات والقاعات املتخ�ص�صة الريا�ضات واملكتبة البلدية
وال�سوق البلدي
 احل�صة � :01إجناز قاعة متعددة الريا�ضات بئر التوتة (ر�شيد م�سعدية). احل�صة � :02إجناز قاعة متخ�ص�صة الريا�ضات (ط  )2 +على م�ستوى بلدية بئر التوتة (حي 2160�سيدي احممد).
 احل�صة � :03إجناز قاعة متخ�ص�صة الريا�ضات (ط  )2 +على م�ستوى بلدية بئر التوتة (حي عدل) احل�صة  :04اجناز �سوق بلدي (ط  )2 +حي عدل بئر التوتة احل�صة  :05اجناز مكتبة بلدية بئر التوتة. مالحظة :مكتب الدرا�سات (العار�ض) ي�ستطيع امل�شاركة يف جميع احل�ص�ص. ميكنه احل�صول على عدة ح�ص�ص. �شروط الأهلية :العار�ضني امل�ؤهلني واحلائزين على القدرات للتقييم التايل: القدرات املهنية :ن�سخة من اعتماد للمعتمدين �أو امل�سجلني يف اجلدول الوطني للمهند�سنياملعماريني �أو املعادل.
مكاتب الدرا�سات العمومية والوطنية معفية من االعتماد.
 القدرات املالية :احلائزين على متو�سط رقم الأعمال للثالث �سنوات الأخرية(� )2018 - 2017 - 2016أكرث �أو ي�ساوي.
احل�صة رقم 01

DA 4.000.000.00

احل�صة رقم 02

DA 3.000.000.00

 القدرات التقنية :مكاتب الدرا�سات ملزمون بتقدمي و�سائل ب�شرية لكل ح�صة على حدى.* رئي�س الور�شة مهند�س معماري �أو مهند�س يف الهند�سة املدنية على الأقل � 04سنوات
خربة.
* مهند�س معماري �أو مهند�س يف الهند�سة املدنية على الأقل � 03سنوات خربة.
 املراجع املهنية :قد �أجنز على الأقل مهمة درا�سة ومتابعة مل�شروع مماثل ح�سب احلالة �صنف �سفما فوق مربرة ب�شهادة ح�سن التنفيذ مقدمة من طرف الهيئة املتعاقدة العمومية.
ميكن ملكاتب الدرا�سات امل�شاركة يف �إعالن عن م�سابقة مقيدة ملو�ضوع دفرت ال�شروط التقدم ل�سحب
دفرت ال�شروط من مكتب ال�صفقات العمومية ب�شارع �ساعد خمي�سات بئر التوتة مركز ،مقابل دفع
مبلغ قدره  10.000,00دج (ع�شرة �ألفني دينار) غري قابل للتعوي�ض.
�أ) ملف الرت�شح:
 الت�صريح بالرت�شح املرفق يف دفرت ال�شروط مملىء ،م�ؤرخ ،مم�ضي وم�ؤ�شر من طرف العار�ض. الت�صريح بالنزاهة املرفقة يف دفرت ال�شروط مملىء ،م�ؤرخ ،مم�ضي وم�ؤ�شر من طرف العار�ض. القانون الأ�سا�سي لل�شركة ذات ال�شخ�ص املعنوي…EURL - SARL - SNC . الوثائق مذكورة يف التعليمة للعار�ضني بدفرت ال�شروط �صفحة 14 - 13 -12 - 11 كل الوثائق التي ت�سمح بتقييم قدرات املر�شحني �أو املتعهدين (مهنية  -مالية  -تقنية). يجب �أن ت�شمل العرو�ض على ن�سخة �أ�صلية  +ن�سختني طبق الأ�صل للملف.ب) العر�ض التقني:
 الت�صريح باالكتتاب ح�سب النموذج املرفق يف دفرت ال�شروط مملىء ،م�ؤرخ ،مم�ضي وم�ؤ�شر منطرف العار�ض.
 دفرت ال�شروط مملىء ،م�ؤرخ ومم�ضي من طرف العار�ض يحتوي يف �أخر �صفحته على عبارة قرىءوقبل مكتوبة بخط اليد.
 املذكرة التقنية مملوءة ومم�ضاة (وثيقة اق�صاء).ج) العر�ض املايل:
 ر�سالة التعهد متلىء م�ؤرخة ومم�ضاة ح�سب النموذج املرفق لدفرت ال�شروط. جدول الر�سوم لكلتا املهمتني. الك�شف الكمي والتقديري مملىء م�ؤرخ مم�ضي من طرف العار�ض.* مالحظة � :01أي �شطب �أو �إ�ضافات �أو ا�ستعمال قلم الت�صحيح غري مقبول يف جدول الأ�سعار
الوحدوية.
* مالحظة  :02يبقى املتعهدون ملزمون بعر�ضهم مدة � 03أ�شهر ابتداء من تاريخ �إيداع العر�ض.
يو�ضع ملف الرت�شح والعر�ض التقني والعر�ض املايل يف ثالثة �أظرفة منف�صلة ومقفلة ب�إحكام،
يبني كل منها ت�سمية امل�ؤ�س�سة ومرجع طلب العرو�ض ومو�ضوعه ،وتت�ضمن عبارة "ملف الرت�شح"
�أو "عر�ض تقني" �أو "عر�ض مايل" ح�سب احلالة .وتو�ضع هذه الأظرفة يف ظرف رابع �أخر مقفل
ب�إحكام وال يحمل �إال العبارة التالية:
"�إعالن عن م�سابقة وطنية مقيدة رقم 2020 / 20
درا�سة ومتابعة �إجناز القاعات املتعددة الريا�ضات والقاعات املتخ�ص�صة الريا�ضات واملكتبة البلدية
وال�سوق البلدي
 احل�صة � :01إجناز قاعة متعددة الريا�ضات بئر التوتة (ر�شيد م�سعدية). احل�صة � :02إجناز قاعة متخ�ص�صة الريا�ضات (ط  )2 +على م�ستوى بلدية بئر التوتة (حي 2160�سيدي احممد).
 احل�صة � :03إجناز قاعة متخ�ص�صة الريا�ضات (ط  )2 +على م�ستوى بلدية بئر التوتة (حي عدل) احل�صة  :04اجناز �سوق بلدي (ط  )2 +حي عدل بئر التوتة احل�صة  :05اجناز مكتبة بلدية بئر التوتة. مدة حت�ضري العرو�ض بـ 15 :يوم مللف الرت�شح  40يوم للملف التقني  -مدة �صالحية العر�ض تقدرب :مدة حت�ضري العرو�ض ي�ضاف �إليها ثالثة �أ�شهر.
تاريخ �إيداع العرو�ض يوافق �أخر يوم من مدة حت�ضري العرو�ض على ال�ساعة (�13:00سا) �إذا وافق هذا
اليوم مع يوم عطلة �أو راحة قانونية ف�إن مدة حت�ضري العرو�ض متدد �إىل غاية يوم العمل املوايل.
وتكون عملية فتح الأظرفة التقنية واملالية للعرو�ض مبقر البلدية يف نف�س اليوم املوافق لتاريخ
الإيداع ابتداء من ال�ساعة الواحدة (�13:15سا) وتكون اجلل�سة علنية بح�ضور املتعهدين.
* مالحظة  :01ختم مكتب الدرا�سات مطلوب عند �سحب دفرت ال�شروط وحلظة فتح الأظرفة.
* مالحظة  :02يجب �سحب دفرت ال�شروط من طرف �صاحب مكتب الدرا�سات �أو ممثله.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة ال�شباب والريا�ضة
والية تي�سم�سيلت
مديرية ال�شباب والريا�ضة
رقم التعريف اجلبائي099038019000921 :

الإعالن عن طلب العرو�ض املفتوح مع �إ�شرتاط قدرات دنيا
رقم 2020/02
العملية :درا�سة� ،إجناز وجتهيز م�سبح 25م بلرجام.
امل�شروع :التجهيز التقني والبيداغوجي.
تعلن مديرية ال�شباب والريا�ضة لوالية تي�سم�سيلت عن طلب العرو�ض املفتوح مع
ا�شرتاط قدرات دنيا ق�صد :التجهيز التقني والبيداغوجي.
على املرت�شحني (م�ؤ�س�سات التموين) الذين تتوفر فيهم ال�شروط التالية:
�أ /احلا�صلني على ال�سجل التجاري واملتخ�ص�صون يف جمال التجهيز (امل�صنعون،
امل�ستوردون ،موزعو التجهيزات والتموينات ،البائعي باجلملة ،البائعي بالتجزئة).
ب /املرت�شحني احلا�صلني على متو�سط رقم �أعمال لل�سنوات الثالثة الأخرية
( )2018 - 2017 - 2016للح�صائل املالية مببلغ �أكرث من �أو ي�ساوي خم�سة ماليني
دينار جزائري 5.000.000,00دج.
على املرت�شحني (م�ؤ�س�سات التموين) امل�ؤهلني املهتمني بهذه املناق�صة �سحب دفرت
ال�شروط بعد �صدور هذا الإعالن يف الن�شرة الر�سمية ل�صفقات املتعامل العمومي
و� /أو يف ال�صحف الوطنية وذلك على م�ستوى مديرية ال�شباب والريا�ضة لوالية
تي�سم�سيلت تو�سعة مقر الوالية ( 5مديريات) �شارع الإخوة حمدي رقم الهاتف:
046 .57 .46 .00
ً
طبقا لدفرت ال�شروط:
يجب �أن ترفق العرو�ض بالوثائق ال�سارية املفعول
يو�ضع ملف الرت�شح ،العر�ض التقني والعر�ض املايل يف �أظرفة منف�صلة ومقفلة
ب�إحكام وتو�ضع هذه الأظرفة يف ظرف �آخر مقفل ب�إحكام وال يحمل �إال العبارة
التالية:
�إىل ال�سيد مدير ال�شباب والريا�ضة لوالية تي�سم�سيلت
�إعالن عن طلب العرو�ض املفتوح مع �إ�شرتاط قدرات دنيا ق�صد:
التجهيز التقني والبيداغوجي
"مناق�صة ال تفتح"
 / 1ملف الرت�شح:
 ت�صريح بالرت�شح مم�ضي وخمتوم. ت�صريح بالنزاهة مم�ضي وخمتوم. ن�سخة من ال�سجل التجاري. قائمة العمال. قائمة العتاد. القانون الأ�سا�سي يف حالة اللزوم. احل�صائل املالية لل�سنوات الثالثة الأخرية (.)2018 ،2017 ،2016 املراجع املهنية (�شهادات ح�سن التنفيذ). م�ستخرج �شهادة ال�سوابق العدلية للعار�ض �أقل من � 03أ�شهر. �شهادة �أداء امل�ستحقات � CASNOS, CNASسارية املفعول. ن�سخة م�صادق عليها من �شهادة و�ضع احل�سابات الإجتماعية لل�شركات التجارية،كل عر�ض ال يحوي هذه ال�شهادة �سوف يلغى.
 ن�سخة من �شهادة الرتقيم اجلبائي. /2العر�ض التقني:
 ت�صريح باالكتتاب م�ؤرخ ومم�ضي عليه. دفرت ال�شروط موقع وم�ؤرخ وخمتوم بختم املمون مع �إ�ضافة العبارة "قرىءوم�صادق عليه".
 خمطط التموين ومدة التموين  +ال�ضمان. / 3العر�ض املايل:
 ر�سالة العر�ض م�ؤرخ ومم�ضي عليها. جدول الأ�سعار الوحدوية مم�ضي وم�ؤ�شر من طرف العار�ض. الك�شف الكمي والكيفي مم�ضي وم�ؤ�شر من طرف العار�ض.تاريخ �إيداع العرو�ض حدد يف اليوم اخلام�س ع�شر ( )15قبل ال�ساعة  12:00ابتداء
من �أول ن�شر لهذا الإعالن يف ال�صحف الوطنية و � /أو .BOMOP
يبقى املتعهدون ملزمني بعرو�ضهم ملدة � 03أ�شهر  +مدة حت�ضري العرو�ض.
�أما فتح الأظرفة تكون يف جل�سة علنية وذلك يف اليوم الأخري من �إيداع العرو�ض
مبقر مديرية ال�شباب والريا�ضة لوالية تي�سم�سيلت على ال�ساعة الثانية زوا ً
ال
(.)14:00
املتعهدون مدعوون حل�ضور جل�سة فتح الأظرفة.
فتح الأظرفة يجري اليوم املوايل �إذا كان اليوم املحدد يوم عطلة.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة ال�سكن والعمران واملدينة
ديوان الرتقية والت�سيري العقاري
لوالية عني الدفلى
حي حاج قدور  -عني الدفلى -
الرقم /1662 :د.ت�.إ.م /م.ع2020 /
ال�سيــد :املديــر العــام لديوان الرتقية والت�سيري العقاري
لوالية عني الدفلى
�إلـــــــى
ال�سيد :الطاهر بلقا�سم حممد  -مقاولة �أ�شغال البناء -
 �أم الدروع رقم - 09ال�شلف -املو�ضوع� :إعذار رقم .03
امل�شروع 1000/50 :م�سكن عمومي �إيجاري ببلدية بطحية برنامج  2010RHPال�شريحة الثانية.
احل�صة :كل الأ�شغال مبا فيها الطرق وال�شبكات املختلفة.
بناءا على ال�صفقة رقم  2013/117امل�صادق عليها بتاريخ  2013/12/29املوكلة �إىل مقاولة الطاهر
 ًبلقا�سم حممد واملتعلقة ب�إجناز م�شروع  1000/50م�سكن عمومي �إيجاري ببلدية بطحية برنامج
�شهرا.
 2010RHPال�شريحة الثانية ح�صة كل الأ�شغال مبا فيها الطرق وال�شبكات املختلفة يف مدة 18
ً
بناءا على الأمر بالعمل رقم ( 01بداية الأ�شغال) امل�صادق عليه بتاريخ .2013/12/29
 ًبناءا على التقارير من طرف مكتب الدرا�سات الواردة �إىل م�صاحلنا بتاريخ .2014/10/13
 ًبناءا على تقرير مكتب الدرا�سات الوارد �إىل م�صاحلنا بتاريخ .2015/05/12
 ًبناءا على تقرير مكتب الدرا�سات الوارد �إىل م�صاحلنا بتاريخ .2015/07/26
 ًبناءا على تقرير مكتب الدرا�سات الوارد �إىل م�صاحلنا بتاريخ .2016/02/15
 ًبناءا على االعذار رقم  01املوجه لكم من طرف م�صاحلنا بتاريخ .2016/02/23
 ًبناءا على ار�سالنا حول تقدم الأ�شغال املوجه لكم من طرف م�صاحلنا بتاريخ .2019/06/11
 ًبناءا على الإعذار رقم  02ال�صادر عن م�صاحلنا التقنية بتاريخ  2020/05/31يف ال�صحافة الوطنية
 ً(بالعربية يف جريدة "الديار" بتاريخ  2020/06/02وجريدة " "le soir d'algérieبالفرن�سية بتاريخ
.)2020/06/02
بناءا على الزيارات امليدانية التي قامت بها م�صاحلنا التقنية �إىل امل�شروع املذكور �أعاله الحظنا
 ًمايلي:
 الأ�شغال متوقفة والور�شة مهجورة متامًا ون�سبة تقدم الأ�شغال ال تتنا�سب مع �آجال االجنازامل�ستهلكة رغم تو�صيات م�صاحلنا التقنية مب�ضاعفة وترية الإجناز.
 وعليه ،ف�إن مقاولتكم يف حالة �إعذار للمرة الثانية ( )03لأخذ التدابري الالزمة من �أجل: ا�ستئناف الأ�شغال فورا وتدعيم الور�شة باليد العاملة امل�ؤهلة ومواد البناء الالزمة والعمل بنظاماملناوبة وهذا ق�صد تدارك الت�أخر امل�سجل يف الإجناز مع موافاتنا بجدول اجناز حمني للأ�شغال
املتبقية ،وهذا يف �أجل �أق�صاه ثمانية (� )08أيام من تاريخ �صدور هذا الإعذار يف ال�صحافة الوطنية
والن�شرة الر�سمية ل�صفقات املتعامل العمومي.
ويف حالة عدم ا�ستجابتكم لهذا الإعذار �سوف ن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية املنا�سبة �ضدكم.
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الظهـــــــــر
الع�صــــــــر
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الع�شـــــــاء
الفجـــــــــر
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� إن كتم �سره كان اخليار بيده،
عر�ض نف�سه لل ّتهمة فال
ومن ّ
ّ
ّ
الظن به.
يلومن من �أ�ساء

قال حذيفة ر�ضي اهلل عنه �" :أول ما
تفقدون من دينكم اخل�شوع و�آخر ما تفقدون
من دينكم ال�صالة ورب م�صل ال خري فيه
ويو�شك �أن تدخل م�سجد اجلماعة فال ترى
فيهم خا�شعا".

�أن يرتقي امل�ؤمن �إىل درجة يجعل فيها لنف�سه مكا ًنا
يف قلوب العباد ،فتلك منزلة ال�صاحلني ،وعالمة الأتقياء
الذين خلت قلوبهم من ال�ضغائن والأحقاد ،و�صفت نفو�سهم
من الأكدار وال�شوائب ،وتخل�صت عقولهم من � ْأ�سر الذات،
و�أغالل الأنا ،فر�أوا يف �إخوانهم �صورة منهم ،يحبون لهم من
اخلري ما يحبون لأنف�سهم ،ويدفعون عنهم
من الأذى ما يحبون �أن يدفعوه عن
�أنف�سهم.
يَلقونهم بالب�شر،
ويعاملونهم بال�صدق،
وي�سريون بينهم
بالنفع واخلري،
َف ُيلقي اهلل
حمبتهم
يف نفو�س
خلقه،
َ
أحببت
فتلهج �أل�سنتهم بحمدهم والثناء عليهم؛ يقول �أبو جعفر املن�صور �":إن �
�أن يكرث الثناء اجلميل عليك من النا�س بغري نائل ،فا ْلقهم بب�شر
ح�سن".
ٍ
م�ستب�شرا ،متلأ طلع َته االبت�سامة ،ويك�سو جنباته
و�أن يرزقك اهلل وجها
ً
الب�شر واالنب�ساط ،فذلك �سلوك رفيع ،ال يرتقيه �إال �أ�صحاب القلوب
ال�سليمة ،والنفو�س الزكية الطيبة .وقد قيل للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
"ت ْل َ
ا�س َع َل ْي ِه؟ َق َ
"�أَ َر َ�أي َ
ك
الِ :
الر ُج َل ي َْع َم ُل ا ْل َع َم َل ِم َن الخْ َ يرْ ِ َ ،وي َْح َمدُ ُه ال َّن ُ
ْت َّ
اج ُل ب ُْ�ش َرى المْ ُ�ؤْ ِم ِن"؛ م�سلم؛ �أي :يعجل اهلل له الب�شرى يف الدنيا بهذا الثناء
َع ِ
ٌ
دليل
والر�ضا والقبول من النا�س ،ويدخر له يف الآخرة جزيل الثواب ،وهو
على ن�شر قبوله يف الدنيا والآخرة.
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َق َ
ال�ِ " :إ َذا �أَ َح َّب
ُ
يل�ِ :إ َّن َ
اهلل ي ُِح ُّب فُلاَ ًنا َف�أَ ْح ِب ْب ُهَ ،ف ُي ِح ُّب ُه ِجبرْ ِ ُ
اهلل ا ْل َع ْبدَ َ ،نادَى ِجبرْ ِ َ
ادي
يلَ ،ف ُي َن ِ
اء� :إِ َّن َ
ِجبرْ ِ ُ
اءُ ،ث َّم ي َ
ُو�ضعُ
ال�س َم ِ
ال�س َم ِ
اهلل ي ُِح ُّب فُلاَ ًنا َف�أَ ِح ُّبوهَُ ،ف ُي ِح ُّب ُه �أَهْ ُل َّ
يل فيِ �أَهْ ِل َّ
َل ُه ا ْل َق ُب ُ
�ض"؛ متفق عليه ،وزاد الرتمذيَ " :ف َذ ِل َ
ك َق ْو ُل اهلل� :إِ َّن ا َّل ِذ َ
ول فيِ ْ أ
ين �آ َم ُنوا
الَ ْر ِ
الر ْح َم ُن وُ ًّدا؛ قال النووي رحمه اهللَ " :و َم ْع َنى (ي َ
ُو�ضعُ َل ُه
ال�صالحِ َ ِ
َو َعمِ ُلوا َّ
ات َ�س َي ْج َع ُل َلهُمُ َّ
ْ أَ
ا ْل َق ُب ُ
�ض)؛ �أَ ْي :احلب يف قلوب النا�س ور�ضاهم عنه ،فتميل �إليه القلوب وتر�ضى
ال ْر ِ
ول فيِ
عنه ،وقد جاء يف روايةَ ( :ف ُت َ
و�ضع َل ُه المْ َ َح َّبة)" ،ثم قال" :هذا كله �إذا حمده النا�س من غري
تعر�ض منه حلمدهم ،و�إال فالتعر�ض مذمومٌ ".
ُّ
وقال ابن اجلوزي رحمه اهلل�" :إذا �أحب اهلل ً
عبدا ،ح َّببه �إىل خلقه ،وهم �شهداء اهلل يف الأر�ض" ،وهو
بذلك ي�ستح�ضر رحمه اهلل حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ " :م ْن �أَ ْث َن ْي ُت ْم َع َل ْي ِه َخيرْ ًاَ ،و َج َب ْت َل ُه الجْ َ َّن ُة،
�ض".
َو َم ْن �أَ ْث َن ْي ُت ْم َع َل ْي ِه َ�ش ًّراَ ،و َج َب ْت َل ُه ال َّن ُ
�ض� ،أَ ْن ُت ْم ُ�ش َهدَ ُ
�ض� ،أَ ْن ُت ْم ُ�ش َهدَ ُ
ار� ،أَ ْن ُت ْم ُ�ش َهدَ ُ
اء اهلل فيِ الأَ ْر ِ
اء اهلل فيِ الأَ ْر ِ
اء اهلل فيِ الأَ ْر ِ
ومن �أ�سباب ن�شر املحبة بني النا�س :الزهد فيما عندهم ،والرتفع عما يف �أيديهم ،فما �أف�سد القلوب �إال الطمع ،وال �أظلم النفو�س
�سوى اجل�شع.

حكم تعليق الآيات على اجلدران

ال�س�ؤال :عند زيارة لبع�ض بيوت امل�سلمني �أجد �أن كثرياً منهم يقومون بتعليق لوحات على اجلدران مكتوب
عليها �آيات من القر�آن و�أ�سماء اهلل احل�سنى �أو غري ذلك؟ ما حكم ال�شريعة الإ�سالمية يف هذا العمل؟
اجلواب:
واخل َرق التي فيها �آيات من القر�آن يف البيوت �أو املدار�س �أو النوادي �أو
�إن تعليق اللوحات
ِ
املحالت التجارية فيه عدد من املنكرات واملحاذير ال�شرعية ومنها :
� -1أنّ تعليقها يف الغالب هو للزينة وجتميل اجلدران بنقو�ش الآيات والأذكار
املزخرفة امللونة ويف هذا انحراف بالقر�آن عما �أنزل من �أجله من الهداية واملوعظة
احل�سنة والتعهد بتالوته ونحو ذلك  .والقر�آن مل ينزل لتزيني احليطان و�إمنا
نزل هدى للنا�س وبيان ًا .
� -2أن يف ذلك خمالفة ملا كان عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وخلفا�ؤه
الرا�شدون ر�ضي اهلل عنهم ف�إنهم مل يكونوا يفعلون ذلك واخلري يف اتباعهم
ال يف االبتداع  ،بل التاريخ ي�شهد يف بالد الأندل�س وتركيا وغريها �أنّ
الزخرفة وعمل هذه اللوحات ّ
والزينات ونق�ش الآيات يف جدران البيوت
وامل�ساجد مل يكن �إال يف ع�صور �ضعف امل�سلمني وهوانهم .
� -3أن يف التعليق ذريعة لل�شرك ف�إنّ بع�ض النا�س يعتقد �أنّ هذه اللوحات
�أو املع ّلقات هي حروز حتمي البيت و�أهله من ال�شرور والآفات وهذا اعتقاد
حمرم فالذي يحمي فعال هو اهلل جل وعال ومن �أ�سباب حمايته
�شركي
ّ
ٌّ
تالوة القر�آن والأذكار ال�شرعية بخ�شوع ويقني .
 -4ما يف الكتابة عليها من اتخاذ القر�آن و�سيلة لرتويج التجارة فيها
والزيادة يف ك�سبها وينبغي �أن يُ�صان القر�آن عن �أن يكون جماال لذلك ،
ومعلوم �أنّ بع�ض هذه اللوحات يف �شرائها �إ�سراف �أو تبذير.
� -5أنّ يف بع�ض هذه اللوحات عبث وا�ضح كالكتابات امللتوية ّ
املعقدة التي ال
يُنتفع بها لأ ّنها ال تكاد ُتقر�أ  ،وبع�ضها مكتوب على هيئة طائر �أو َر ُجل �ساجد
املحرمة .
ونحو ذلك من �صور ذوات الأرواح
ّ
�إن الواقع ال ي�شهد بذلك بل ي�شهد بخالفه فكم من املجال�س ذات الآيات املع ّلقة
يخالف اجلال�سون فيها ما هو مع ّلق فوق ر�ؤو�سهم ويكذبون ويغتابون وي�سخرون
ويفعلون املنكر ويقولونه  ،ولو فر�ضنا �أنّ هناك من ي�ستفيد منها فعال ف�إنهم قلة قليلة ال
ت�أثري لها يف حكم هذه امل�س�ألة.
فينبغي على امل�سلمني �أن يُقبلوا على كتاب اهلل يتلونه ويعملون مبا فيه  ،ن�س�أل اهلل �أن يجعل
القر�آن الكرمي ربيع قلوبنا ونور �صدورنا وجالء �أحزاننا وذهاب همومنا.

�صاحب العمل مينعه من ال�صالة

ال�س�ؤال� :صاحب العمل مينعني من ال�صالة يف العمل �أربع فرائ�ض من الظهر �إىل الع�شاء وهو وقت العمل،
فما احلكم يف هذه احلالة؟ هل �أ�صلي بعد العمل جميع ال�صلوات.

بين العبد ورزقه حجاب إذا رضي
وقنع أتاه الرزق وإن اقتحم وهتك
الحجاب لم يزد فوق رزقه.

اجلواب:

ت�أخري ال�صالة عن وقتها من غري عذر يبيح ذلك من كبائر الذنوب ،قال اهلل تعاىل :
( َف َوي ٌ
�ص ِ ّل َ
ني * ا َّل ِذ َ
الت ِه ْم َ�ساهُ ونَ ).
�ص ِ
ْل ِل ْل ُم َ
ين هُ ْم َع ْن َ
�سئل �سعد بن �أبي وقا�ص عن ال�سهو عن ال�صالة �أهو تركها؟ فقال  :ال  ،ولكن
ت�أخريها عن وقتها.
وقال ابن عبا�س ( :الذين هم عن �صالتهم �ساهون) هم الذين ي�ؤخرونها عن
وقتها .
ولي�س العمل عذراً يف ترك ال�صالة حتى يخرج وقتها ،قال اهلل تعاىل :
وت �أَ ِذنَ هَّ ُ
ُ�س ِ ّبحُ َل ُه ِفي َها ِبا ْل ُغدُ ِ ّو
( فيِ ُب ُي ٍ
الل �أَنْ ُت ْر َف َع َوي ُْذ َك َر ِفي َها ْ
ا�س ُم ُه ي َ
ال * ِر َج ٌ
الة
ال�ص ِ
ار ٌة َوال َب ْي ٌع َع ْن ِذ ْك ِر هَّ ِ
ام َّ
يه ْم تجِ َ َ
َوال َ
ال ال ُت ْل ِه ِ
آ�ص ِ
الل َو�إِ َق ِ
َ
اء َّ
ار).
يه ا ْل ُق ُل ُ
َو�إِي َت ِ
الز َك ِ
ْ�ص ُ
اة َي َخا ُفونَ َي ْومًا َت َت َق َّل ُب ِف ِ
وب َوالأب َ
قال ال�سعدي  :فه�ؤالء الرجال و�إن اجتروا وباعوا وا�شرتوا ف�إنهم
ال يلهيهم ذلك عن ذكر اهلل و�إقام ال�صالة و�إيتاء الزكاة ،بل جعلوا
طاعة اهلل وعبادته غاية مرادهم ،ونهاية مق�صدهم ،فما حال بينهم
وبينها رف�ضوه.
وعلى هذا �إما �أن تطلب من �صاحب العمل �أن يجعل لك من الوقت ما ت�صلي فيه
ال�صالة يف وقتها ،و�إما �أن ترتك هذا العمل الذي يحول بينك وبني ال�صالة،
ومن ترك �شيئ ًا هلل عو�ضه اهلل خرياً منه.
واهلل تعاىل �أعلم

الله ُّم �إنيّ
أ�ستغف ُر َ
ذنب،
�
ِ
ك ِمن ُك ِ ّل ٍ
أنت ربي ال �إله �إ ّ
ال � َ
�إ ّنك � َ
أنت،
�ضره
و�أنا عبدُ ك الأثيمُ  ،يا َمن ال َت ّ
تنفعه طاعتي� ،إنيّ
ُ
ظلمت
َمع�صيتي  ،وال
ُ
بت � َ
واعرتفت بذنبي ،و ُت ُ
ُ
إليك
نف�سي بجهلي،
ِ
فاغفر يل ،ف�إ ّنه ال
فريطي،
ِمن �إ�صراري و َت
ِ
ِ
وب �إ ّ
ال � َ
�ص ِ ّل يَا َر ِ ّب َو َ�س ِ ّلم
يغف ُر الذ ُن َ
ِ
أنتَ ،ف َ
حمم ٍدَ ،و َع َلى � ِآل
َارك َع َلى َ�س ِ ّي ِدنا
َّ
َوب ِ
ري
َ�س ِ ّي ِدنا
اغفر يل يَا َخ َ
حمم ٍدَ ،و ِ
َّ
اف َ
رين .
ال َغ ِ

يجر �إىل العدالة
الرئي�س الربازيلي ّ
ب�سبب الكمامة
�أودعت جمعية ال�صحفيني
الربازيليني� ،شكوى �ضد
الرئي�س الربازيلي جايري
بول�سونارو متهمة �إياه
بو�ضع �صحفيني قاموا
مبحاورته م�ؤخرا يف خطر
بعدما نزع الكمامة التي
كان ي�ضعها خالل احلوار
الذي جمعه بهم� ،أياما بعد
ت�أكد �إ�صابته بالفريو�س،
ورغم �أن الرئي�س ظهر
خالل مقطع فيديو وهو
يبتعد كثريا عن ال�صحفيني
الذين كانوا معه قبل �أن
ينزع القناع الواقي وي�ؤكد
للجميع �أنه بحالة جيدة،
�إال �أن جمعية ال�صحفيني
الربازيليني �أكدت �أن
الرئي�س تعامل بطريقة
غري م�س�ؤولة وو�ضع �صحة
جميع احلا�ضرين من
�صحفيني يف خطر.

وقرت عيني ف�أنبئني
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قلت :يا ر�سول اهلل� ،إين �إذا ر�أيتك طابت نف�سي ّ
عن كل �شيء؟ فقال“ :كل �شيء ُخلق من ماء” .قال :قلت :يا ر�سول اهلل� ،أنبئني عن �أمر �إذا �أخذت به دخلت
و�صل الأرحامُ ،
وقم بالليل والنا�س نيام ،ثم ادخل اجلنة ب�سالم”.
اجل ّنة؟ قال�“ :أف�ش ال�سالم ،و�أطعم الطعامِ ،
رواه الإمام

ال�سعادة ال حتتاج �إىل معجزاتّ ..
كل ما حتتاجه قلب مت�سامح،
تامة باهلل.
ووجه ُمبت�سم ،وقناعة بالن�صيب ،وثقة ّ
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�س :من ال�صحابي الذي �أعطاه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مفتاح الكعبة عند فتح مكة؟
حل ال ّلغز :عثمان بن طلحة ر�ضي اهلل.
الرجاء من الإخوة القراء �أن يطمئنوا
على �أ�سئلتهم التي ترد �إلينا ،فلكرثتها
ال ميكننا ن�شرها كلها دفعة واحدة..

َ
ََ َ
َ
ور)
األ ُم ِ
(و َل َم ْن َصبر و َغ َفر ِإ َّن َذ ِل َك َل ِم ْن َع ْز ِم ُ
وملن �صرب على الأذى ،وقابل الإ�ساءة بالعفو وال�صفح وال�سرت� ،إن ذلك من
َّ
عزائم الأمور امل�شكورة والأفعال احلميدة التي �أمر اهلل بها ،ور َّتب لها ثوابًا
ً
حميدا.
وثناء
جريال
ً

لكل �أ�سئلتكم ال�شرعية واقرتاحاتكم يرجى �إر�سالها على العنوان الربيديelheddafdinia@gmail.com :
العـــدد  / 4955الثالثاء  14جويلية  - 2020ال�سنـــــــة الع�شـــــرون

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

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

العنصرية تتصدر المشهد
في "البريمرليغ" مجددا

ال�شرطة تفتح حتقيقا خا�صا ب�سبب
قيادة ابن كري�ستيانو لـ
فتحت ال�شرطة الربتغالية حتقيقا خا�صا حول قيادة
ابن كري�ستيانو رونالدو مزجلة مائية " "Jet Skiبدون
رخ�صة ولوحده وهو يف �سن  10فقط ،وهو ما يعاقب
عليه القانون ،لأنه �شخ�ص قا�صر وقادر على الت�سبب
يف �ضرر ل�شخ�صه وللآخرين ،ومت ن�شر فيديو لـ
كري�ستيانو جونيور وهو يقود املزجلة من طرف عمته
�إملا على ح�سابها يف "�إن�ستاغرام" قبل �أن ت�سارع حلذفه
خوفا من العقوبات التي قد ت�سلط عليهم ب�سبب هذا
الت�صرف الذي و�صفه الكثريون بالطائ�ش ،ويتواجد
ابن "الدون" مع عمته وبع�ض �أقاربه يف جزيرة ماديرا،
�أين يق�ضون عطلة خا�صة هناك وكان كل �شيء على
ما يرام قبل �أن ينت�شر هذا الفيديو الذي �أثار جدال
كبريا.

غرامة ت�صل �إىل � 12ألف �أورو تنتظر
"الدون"

من املنتظر �أن ت�صل الغرامة التي �ستدفعها عائلة
كري�ستيانو ب�سبب هذا الت�صرف الطائ�ش �إىل � 12ألف
�أورو ،وهي جمموع �أكرث من خمالفة ،حيث يف العادة
تكون هناك غرامات خمتلفة ما بني  300و� 2500أورو
لقيادة املزجلة املائية بدون رخ�صة فقط ،ي�ضاف �إليها تعري�ض حياة قا�صر للخطر وعلم �شخ�ص بالغ وت�صويره
(عمته) بالأمر ،وحتدث رئي�س ال�شرطة غريرو كاردو�سو عن هذا احلادث ،م�ؤكدا �أن التحقيقات قائمة و�سيتم ن�شر
بيان خا�ص لتو�ضيح هذا الأمر ،م�ؤكدا �أنه لن يتم الت�ساهل مع القوانني اخلا�صة بالبلد حتى لو تعلق الأمر بابن
الربتغال حاليا.
�أ�شهر �شخ�صية يف

عادت مظاهر العن�صرية وبقوة يف الدوري الإجنليزي املمتاز رغم �أن الكل من�شغل بجائحة "كورونا" التي طغت على العامل،
�إال �أن بع�ض الأ�شخا�ص الذين ميكن و�صف تفكريهم بال�ضيق يوا�صلون �إظهار خمتلف �صور العن�صرية والتهجم على �أ�صحاب
الب�شرة ال�سوداء يف �إجنلرتا ،وكل هذا يف ظل غياب اجلماهري عن املالعب ،حيث �أ�صبحت مواقع التوا�صل االجتماعي املكان
املف�ضل له�ؤالء العن�صريني للتهجم على الالعبني والكثري من الأ�شخا�ص ،لكن ال�سلطات الربيطانية تتعهد مبعاقبة املت�سببني
يف مثل هذه الت�صرفات ولن ت�سمح مبرورها مرور الكرام ،لهذا لن يكون هناك �أي تهاون مع كل العن�صريني �سواء من طرف
ال�سلطات الأمنية التي �ستلقي القب�ض على املخالفني �أو حتى مواقع التوا�صل التي �ستغلق ح�سابات امل�سيئني.

زاها يتلقى ر�سالة عن�صرية من طفل يف �سن ! 12

لعل الأمر الذي كان �صادما ليلة �أول �أم�س يف �إجنلرتا الر�سالة التي تلقاها ويلفريد زاها جنم كري�ستال باال�س قبل مباراة
�أ�ستون فيال التي خ�سرها فريقه بثنائية نظيفة ،حيث قام بن�شر ر�سالة مكتوب فيها "من الأف�ضل �أن ال ت�سجل �أيها الأ�سود"
مع عبارات �شتم و�سب ،كما مت �إرفاقها ب�صورة ل�شخ�ص �أ�سود الب�شرة ومكتوب فيها عبارة عن�صرية " "COONوالتي يق�صد بها
ال�شخ�ص الأ�سود ،وبعد قيام ال�شرطة بتحرياتها اخلا�صة تبني �أن مر�سل الر�سالة �شخ�ص يف �سن  12فقط ،وهو ما دق ناقو�س
اخلطر �أكرث ،وقد �شكر الالعب الإيفواري ال�شرطة على القيام بعملها ،و�أكد �أن العن�صرية ال تعرتف ب�أي �سن وتكون �أخطر
عندما يتعلق الأمر بالأ�صغر �سنا.

مهاجم �شيفيلد يعي�ش اجلحيم بعد ت�سجيله ثنائية على ت�شيل�سي

يف حادثة �أخرى ،ب ّلغ دافيد ماك غولدريك مهاجم �شيفيلد يونايتد عن تعر�ضه لر�سالة عن�صرية من طرف �أحد الأ�شخا�ص
امل�شجعني لـ ت�شيل�سي ،حيث جاء يف ن�ص الر�سالة�" :أيها الزجني القذر ،حياتك ال�سوداء حتما ال تهم� ،سحقا لك �أيها احليوان
الأ�صلع الأ�سود� ،أين كنت حني واجتهم مان�ش�سرت يونايتد �أيها القرد؟" و�سجل العب �شيفيلد هدفني و�ضعا ت�شيل�سي يف موقف
حمرج من �أجل الت�أهل �إىل رابطة �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،لكن هذا ال يربر الكلمات العن�صرية التي وجهها هذا املنا�صر له
ب�أي طريقة كانت ،لهذا ردت �إدارة �شيفيلد ودافعت عن العبها م�شددة على �ضرورة الت�صرف مع مثل هذه املواقف ،وهو ما دفع
الرابطة الإجنليزية لن�شر بيان تتوعد فيه من يقوم بهذه الت�صرفات.

هازارد ي�شرتي �سيارة "المبورغيني �أفينتادور" بـ � 555ألف �أورو

�أ�ضاف �إيدين هازارد جنم ريال مدريد �سيارة
جديدة "المبورغيني �أفينتادور �أ�س يف جي" �إىل
�سل�سلة ال�سيارات التي ميلكها ،وتقدر قيمة هذه
ال�سيارة بـ � 555ألف �أورو ،وبعد �شراء هذه ال�سيارة
الثمينة جدا ،و�صل ثمن ال�سيارات التي ميلكها
جنم ت�شيل�سي ال�سابق �إىل  1.1مليون �أورو ،وتتمتع
هذه ال�سيارة ب�سرعة رهيبة وميكنها �أن ت�صل من
� 0إىل  100كلم يف ظرف  2.8ثانية ،كما �أن �سرعتها
الق�صوى ت�صل �إىل  350كلم�/سا ،ويقدر وزن "�أ�س يف
جي" بـ  1525كلغ ،وهي فارغة طبعا ،وميلك هازارد
�سيارة  AUDI R8 V10بالإ�ضافة �إىل BMW X6
و�سيارة  AUDI RS4و�أخرى من نوع "راجنر روفر"
يف الن�سخة الريا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل �سيارات �أخرى.

نويـــر بطــــل ف�ضـــيحة
جديــــدة فـــي كــرواتيا

وقع مانويل نوير حار�س مرمى بايرن ميونيخ يف
ف�ضيحة جديدة بـ كرواتيا ،بعد �أن قام بغناء �أغاين فا�شية
تدعم اليمني املتطرق الكرواتي ،الأمر الغريب �أن نوير
يعرف جيدا �أن الأغنية لـ ماركو بريكوفيت�ش طوم�سون
املثري للجدل ،وهو ما دفع �صحيفة “بيلد” الأملانية لطرح
�س�ؤال ،هل يعرف نوير ماذا كان يفعل ،وماذا كان يقول؟،
ولكن هناك من دافع عنه لأن الأغنية يف كرواتيا عادية
وتعترب مثل الن�شيد الوطني ويتم غنا�ؤها ب�شكل كبري ،جدير
بالذكر �أن بريكوفيت�ش ميجد بهذه الأغنية حركة �أو�ستا�شا،
وهي احلركة الثورية الكرواتية ،والتي تعترب منظمة فا�شية
�إرهابية كرواتية ن�شطت يف الفرتة بني عامي  1929و،1945
ولكن الآن تغريت الكثري من املعطيات لهذا نوير قد ينجو
من االنتقادات الكثرية ،لكن �صورته قد تتغري بالن�سبة
للحكومة الكرواتية.

وا�شنطن ريد �سكينز يغري ا�سم و�شعار
الفريق لأ�سباب عن�صرية

قرر نادي وا�شنطن ريد �سكينز لكرة القدم الأمريكية تغيري ا�سم الفريق ر�سميا بحذف عبارة "ريد �سكينز" والتي تعني
�أ�صحاب الب�شرة احلمراء بالإ�ضافة �إىل نزع �شعار الفريق الذي ميثل �صورة واحد من الهنود احلمر (ال�سكان الأ�صليني لـ
�أمريكا) ،وذلك ملا يحتويه اال�سم وال�شعار من متييز عن�صري ،رغم �أن الفريق كان حمل افتخار بالن�سبة للكثريين ،مع العلم
�أي�ضا �أن الفريق مت ت�أ�سي�سه �سنة � 1932أي منذ � 82سنة ،وقد كان هناك الكثري من الكالم والت�ضارب يف الآراء حول تغيري
اال�سم بني مطالب بذلك وراف�ض للأمر ،ويف الأخري تقرر �سحب كلمة "ريد �سكينز" وال�شعار تفاديا لأي م�شاكل جديدة،
خا�صة بعد كل ما حدث يف الواليات املتحدة الأمريكية ب�سبب امل�شاكل العن�صرية.

مبـــابــــي نا�شـــط بقــوة
على موقع "�إن�ستاغرام"
كان كيليان مبابي مهاجم باري�س �سان جرمان
ن�شيطا جدا يف ح�سابه على "�إن�ستاغرام"
يف �آخر � 24ساعة ،حيث �سابق لتهنئة
فيني�سيو�س جونيور بعيد ميالده ،وهنا
�أثري الكثري من الكالم حول عالقة
الالعبني و�إن كانا �سيلعبان معا م�ستقبال،
وبعدها قام بتعزية �سرييجي �أوريي يف
وفاة �شقيقه كري�ستوف ،كما تبادل املديح
مع ناميار الذي و�صفه بـ "غولدن بوي" خالل
�صورة جمعتهما قبل مباراة لوهافر الأخرية ،ويف
الأخري التقى مبابي ب�صديقه بينجامني ميندي
الظهري الأي�سر لـ مان�ش�سرت �سيتي ،هذا الن�شاط
جعل و�سائل الإعالم الفرن�سية ال تتوقف عن
و�ضع �سيناريوهات خمتلفة بناء على ما ين�شره
مبابي ،وهو ما اعتدنا عليه عندما يتعلق
الأمر بامل�شاهري.
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