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القزعة القرية التاريخية وكال�سيكو ال�شعيب بر�شلونة يرف�ض مطالب ت�شيل�سي
كتب  /ابو حسن اخليلي :

القزعــه ومــا ادراك ماهي
القزعه تلك القرية التاريخية انها
الحمراء يا سادة وكان يل الرشف
العظيم العام املايض حيث قمت
بزياره القزعه وللعلم اين ألول مرة
يف حيــايت ازورها واتعرف عىل
معاملهم وجاملها الطبيعي والفن
املعامري القديــم والحديث ويف
الحقيقــة وجدتها واحببتها مع
أهاليها وناسها الطيبني الرائعني
الكرماء الشهامء والعظامء إثناء
نهاية بطولة كأس شهداء القزعه.

لهــذا موعدنا مع القزعه يف
املربع الذهبي لرصاع االبطال يف
كالسيكو الشــعيب الذي تنتظره
الجامهري عىل احر من نار
ومن خاللهــا الوصول اىل
املبــاراة النهائية والتي تعترب هذه
املباراة بني الفريقان املرشــحني
الحراز لقــب البطولة ويف حال
فــوز اي فريق منهــم فمن حق
اي فريق ان يشــجع فريقه وهذا
حق مرشوع بعيــدا عن التعصب
االعمــى ويف حاله فوز اي فريق
علينا ان نبارك ونهني له ونتقبل
الهزميــة بروح رياضيــة عالية
فكره القدم فــن واخالق ومتعه

واســتمتاع فهي ثقافه الشعوب
املتقدمة وهي ال تتغري بأي حال
مــن االحوال بل انهــا تزيد عىل
تعميق وحده النسيج االجتامعي
واملحبة واالخــاء والتعارف بني
ابناء املنطقة بشــكل عام سواء
العبني او مدربني أو الجهاز الفني
واالداري وجامهريها الغفرية.
ويف االخري املهــم واالهم
من ذلك هو انجاح الدوري العام
املشرتك الذي تشارك فيه العديد
من الفرق الرياضية يف مديريتنا
الحبيبة الشعيب
والف تحيه لكل ابناء القزعه
يف الداخل والخارج.

� 5أ�سماء مر�شحة لدعم هجوم ريال مدريد
األمناء /متابعات:

كشــف تقرير صحفي إســباين ،عن
قامئة األســاء املرشــحة لتدعيم هجوم
ريال مدريد ،خالل فرتة االنتقاالت الصيفية
الحالية.
ويســعى ريال مدريد للتعاقد مع رأس
حربة جديد ،ليكــون بديال للفرنيس كريم
بنزميا ،خاصة بعــد رحيل بورخا مايورال،
واقرتاب رحيل ماريانو دياز.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»
اإلســبانية ،فإن ريال مدريــد حدد قامئة
مخترصة من  5العبني ،للتعاقد مع أحدهم
هذا الصيف.
وأشــارت الصحيفة ،إىل أن الالعبني
الخمسة هم ،تيمو فرينر مهاجم تشيليس،
وإدينســون كافاين مهاجم مانشســر
يونايتد الســابق ،وإديــن دجيكو مهاجم
إنرت ميــان ،وراؤول دي توماس مهاجم
إسبانيول ،وأخريا بنجامني سيسكو مهاجم
ريد بول سالزبورج.
وقد ارتبط ريال مدريد يف الســاعات
القليلة املاضية بالتعاقد إما مع فرينر أو دي
توماس ،قبل انضامم  3أسامء جدد لقامئة
املرشحني.

اتفقــت إدارة اتحاد جدة مع نظريتها يف ليدز يونايتد ،عىل
رشاء عقد الجناح الربتغايل هيلدر كوستا.

كشــف تقرير صحفي إسباين ،عن مطالب تشيليس ،لبيع ثنايئ الفريق سيزار
أزبيليكويتا وماركوس ألونسو ،لربشلونة يف املريكاتو الصيفي الجاري.
ويســعى برشلونة الســتكامل ســوق انتقاالته القوية ،من خالل التعاقد مع
ظهريي جنب تشيليس ،اللذان يرحبان بالرحيل إىل كامب نو.
وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية ،فإن تشيليس سبق وأن أخرب برشلونة
مبطالبه املالية لبيع أزبيليكويتا وألونســو مطلع يوليو /متوز املايض ،خالل تواجد
تود بوييل مالك النادي يف إسبانيا.
وأضافت الصحيفة ،أن تشيليس طلب الحصول عىل  25مليون يورو ،نظري بيع
الالعبني.
وأشارت الصحيفة ،إىل أن برشلونة يرفض دفع هذا الرقم ،خاصة وأن الالعبني
يتبقى يف عقديهام موسم واحد فقط ،وكالهام يرغب يف الرحيل إىل البارسا.
من جانبه ،ال ميانع تشــيليس رحيل الالعبني برشط الحصول عىل بديل ،وتعد
األولوية يف الرحيل أللونسو الذي خرج من حسابات مدربه توماس توخيل.
ويثق برشلونة يف إمكانية حسم الصفقتني ،مقابل  10ماليني يورو أو أقل لكل
العب.

جدير بالذكر ،أن ريال مدريد أبرم صفقتني فقط هذا الصيف،
هام أنطونيو روديجر يف الدفاع وأوريلني تشواميني يف الوسط.

احتاد جدة يتفق على �شراء جنم ليدز
األمناء /متابعات:

األمناء  /متابعات :

وعلم أن إدارة االتحاد ستدفع مبلغا يصل إىل  6ماليني يورو
لرشاء بطاقة الالعب.
جاءت هذه الصفقة بطلب من مدرب الفريق الربتغايل نونو
سانتو ،الذي أرشف عىل الالعب عندما كان مدربا لوولفرهامبتون.
ويلعــب كوســتا البالغ من
العمــر  28عاما يف مركز الجناح
األمين ،وخــاص عــدة تجارب
احرتافية أبرزها يف اندية بنفيكا
الربتغــايل وموناكــو الفرنيس
وولفرهامبتون وليدز يف إنجلرتا
وفالنسيا اإلسباين.
وكان الالعــب انتقــل عىل
ســبيل اإلعارة لصفوف فالنسيا
اإلسباين املوســم املايض ،لعب
خاللهــا  27مبــاراة يف الدوري
والكأس ،صنع خاللها هدفني ومل
يسجل أي هدف.
وتعمــل إدارة أمنار الحائيل
عــى مفاوضة أكــر من العب
محيل يف حراســة املرمى وخط
الهجوم ،بجانــب الجناح لتدعيم
دكة البدالء التــي تعاين من عدم
وجود العبني مميزين ،بعد رحيل
عدد من العنارص يف آخر فرتيت
تسجيل.

باري�س يزاحم بر�شلونة على
�صفقة ثقيلة من الربميريليج

األمناء  /متابعات :
يستعد نادي باريس سان جريمان الفرنيس ،ملنافسة برشلونة اإلسباين ،للفوز
بصفقة ثقيلة من الدوري اإلنجليزي ،هذا الصيف.
وكشفت شبكة «فوت مريكاتو الفرنســية» أن «يب إس جي» يجهز نفسه لضم
برناردو ســيلفا ،نجم مانشسرت سيتي ،الذي أبدى اســتعدادا للعودة مجددا للدوري
الفرنيس.
وأضافت أن ســان جريمان يراهن يف هذه الصفقة عىل مستشــاره الريايض،
لويس كامبوس ،الذي كان وراء انضامم سيلفا إىل موناكو.
أوضحت أن النادي اإلنجليزي يقدر العبه الربتغايل مببلغ يرتاوح بني  80إىل 85
مليون يورو ،علام بأنه انضم إىل الســيتي قادما من موناكو يف صيف  2017مقابل
 50مليون يورو.
كام أشــارت إىل أن ما يعطل برشلونة عن صفقة برناردو سيلفا ( 27عاما) هو
عدم تخلص النادي الكتالوين من العبه الهولندي فرينيك دي يونج.
ولفتت إىل أن برناردو لعب  252مباراة مع الســيتي يف  5مواسم ،سجل خاللها
 48هدفا إضافة إىل  51متريرة حاسمة.

