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األمناء  /متابعات :

األمناء  /متابعات :
أصدر اتحــاد أمريكا الجنوبيــة ،بيا ًنا
رسم ًيا ،يف الساعات األوىل من صباح امس
األربعــاء ،حول العقوبــات املفروضة عىل
ليونيل مييس قائد املنتخب األرجنتيني.
وبحسب صحيفة “أوليه”ً ،
نقل عن بيان
اتحاد الكومنيبــول ،فإنه تأكد إيقاف مييس
مباراة واحدة ،مع عدم االتفاق عىل أي إيقاف
آخر إضايف ،حول ترصيحاته واتهاماته ضد
االتحاد القاري.
وأشــار البيان إىل أنه تــم فرض غرامة
مالية بقيمــة  1500دوالر أمرييك ،تخصم

تلقائيا من املبالغ التي سيســتلمها االتحاد
األرجنتيني.
وأفاد البيان أنه ال يوجد أي استئناف ضد
هذه القرارات التــي أصدرها االتحاد القاري
ضد نجم برشلونة اإلسباين.
كان مييس قد رصح بأن مسؤويل اتحاد
أمريكا الجنوبية فاســدون ،وحرموا فريقه
من التأهل لنهــايئ كوبا أمريكا ،يف تربيره
للخسارة من الربازيل يف نصف النهايئ.
كام رفــض ليونيــل ،تســلم ميداليته
الربونزيــة بعد مباراة تشــييل التي حصل
خاللها عىل بطاقة حمراء بعد مشــادة مع
جاري ميديل.

تريزيجيه :املحمدي وراء
ان�ضمامي لأ�ستون فيال..

األمناء  /متابعات :
أعــرب محمــود حســن تريزيجيــه،
عن ســعادته باالنضامم إىل أســتون فيال
اإلنجليــزي ،بعدما أتم انتقاله رســم ًيا من
قاسم باشا الرتيك.
وقــال تريزيجيــه يف حديــث املوقع
الرسمي للنادي“ :أنا سعيد بأنني ألعب ضمن
أحد أفضل األندية بالعامل”.
وأضاف“ :آمل أن أســاعد الفريق ليكون
ناجحا أكرث ،وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق
ً
ذلك”.
وعن تطلعــه للعب يف الربميريليج ،قال

“أنا ســعيد للغاية للعــب بأفضل دوري يف
العــامل ،لقد كان حلمي دا ً
مئــا أنا ألعب يف
الربميريليج ،وأن ألعب مع أحد الفرق األكرب
يف العامل ،أستون فيال”.
وأكمل “عندمــا أتيت للمرة األوىل ،رأيت
أنه نا ٍد رائــع ،واآلن أنا متحمس للغاية للبدء
معه”.
وعن دور املحمدي يف انضاممه ألستون
فيال ،قال “املحمدي مثل أخي ،صديق مقرب
ريا
يل ،وقائــد ملنتخبنا الوطنــي ،حدثني كث ً
عن أســتون فيال ،وقال يل إنه نا ٍد مذهل ،إن
آتيت ستكون سعيدًا وسنساعدك ،وأنت ً
أيضا
ستساعدنا”.

أكد املدرب الرنويجي
أويل جونار سولشــاير
غياب املهاجم البلجييك
روميلــو لوكاكــو عن
صفــوف مانشســر
يونايتــد يف الفــرة
القادمة بسبب اإلصابة.
ويلعب مانشســر
يونايتــد اليومالخميس
أمام توتنهام هوتسبري
ضمــن بطولــة كأس
األبطال الدولية الودية ،
وكان روميلو لوكاكو قد
غاب عن املباريات الثالث
املاضية مع وجــود أخبار تربطه
باالنتقــال إىل صفوف إنرت ميالن
اإليطايل.
وقــال سولشــاير يف مؤمتر
صحفي قبل مواجهة مانشســر

يونايتد وتوتنهام هوتســبري “لن
يكون روميلــو الئق ًا أمام توتنهام
 ،يعمــل حالي ًا مــع طبيب الفريق
منذ األيام املاضية  ،وال أعتقد بأنه
سيلعب املباراة القادمة”.
وأضــاف “لقــد أصيــب يف

التدريبات  ،لكن األمر ليس سيئ ًا ،
لو كان األمر أسوأ لعاد إىل املنزل”.
ويبدو أن صفقة إنتقال روميلو
لوكاكــو إىل إنرت ميالن بســبب
مغاالة النادي اإلنجليزي مبطالبه
املالية مقابل بيع املهاجم البلجييك.

فل�سطني توا�صل حت�ضرياتها لبطولة غرب �آ�سيا..
األمناء  /متابعات :

يواصل املنتخب الفلسطيني ،تدريباته اليومية
ريا للمشــاركة يف بطولة غرب
عىل فرتتني ،تحض ً
آسيا ،املنتظر إقامتها يف العراق.
وأوقعت قرعة البطولة ،املنتخب الفلســطيني
يف املجموعــة األوىل بجانــب العــراق واليمن
وسوريا ولبنان.

ويقود تدريبات الفدايئ ،املدير الفني نور الدين
ولد عيل ،ويســاعده فهد العتــال وبقية أعضاء
الجهاز الفني.
ويركز الجهــاز الفني خالل الفــرة املتبقية،
حتى موعد السفر إىل العراق ،عىل الجانبني الفني
والبدين ،خاصة أن غالبية املشاركني يف املعسكر
الحايل ،من الالعبــن املحليني الذين حصلوا عىل
فرتات راحة بعد انتهاء املوسم الكروي.

�إعـالن حتذيري

تعلــن الســلطة احمللية محافظة حلج واســتنادا على قرار فخامــة األخ  /رئيس
اجلمهورية اخلاصة مبنع التصرف بأراضي وعقارات الدولة.
ومبوجــب علــى قــرارات املكتــب التنفيــذي حملافظة حلــج يف دورتــه األخيرة
االستثنائية بتاريخ 2019/7/17م :
 -1تعلن قيادة السلطة احمللية مبحافظة حلج عن إيقاف اجراءات التصرف والبيع
و الشــراء وحترير أي عقود ووقف أي توثيق ألراضي وعقارات الدولة يف احملافظة
حتت أي مسمى كان أو من قبل أي جهة كانت.
 - ٢بالنسبة لالســتثمار يخضع للقوانني النافذة ومن لديه أي مشروع استثماري
عليــه أن يســتويف الشــروط القانونيــة الواجبــة لذلــك وســوف يتــم التســهيل
لالستثمارات احلقيقية واملقيدة للمحافظة فقط ووفقا لفترة زمنية محددة.
 - ٣يتــم وقف أي تصــرف باألراضــي الزراعيــة وحتويلها إلى مخططات ســكنية
والبيع والشراء والتوثيق والتسجيل مخالفة للقوانني النافذة..
 - ٤أن أي تعامــل أو مخالفــة لنصوص هذا اإلعالن من أي جهــة كانت يعتبر عمل
غير قانوني ويتحمل املسؤولية القانونية واجلنائية من يخالف ذلك.
واهلل املوفق

