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»كورة سودانية« تكشف تفاصيل أزمة المدينة.. وصفقة تبادلية بين الهالل والدفاع الحسني 

المريخ يستقبل صانع األلعاب البرازيلي كوتيلو

كــــان الـــاعـــب ديــومــيــرســي 
اهتمام  محور  موكوكو  أمــالــي 
نادي اولمبيك مارسيليا الفرنسي 
الماضي  التنافسي  الموسم  في 
حــيــث تــنــاولــت وســائــل االعـــام 
الــنــادي  اهتمام  خبر  المغربية 
الكنغولي  بــالــمــدافــع  الــفــرنــســي 
وكتبت :« أكدت مصادر مقربة 
الجديدي  الحسني  الــدفــاع  مــن 
لكرة القدم، أن المفاوضات بين 
من  ونظرائهم  الفريق  مسؤولي 
مارسيليا الفرنسي، حول انتقال 

ــي،  الــكــونــغــولــي مــوكــوكــو أمــال
وأضافت  هامة.  أشواطا  قطعت 
الفريق  مسؤولي  أن  المصادر 
مدافع  بـــأداء  اقتنعوا  الفرنسي 
من  الــبــالــغ  الــكــونــغــو،  منتخب 
لفت  ــذي  والـ ســنــة،   23 العمر 
اإلقصائيات«.. خــال  األنــظــار 

في  ــم  ــت ت ــم  لـ الــصــفــقــة  ان  اال 
الاعب  ليواصل  الموسم  ذلكم 
في  الجديدي  الدفاع  نــادي  مع 
الموسم التنافسي الجاري فضًا 

عن نشاطه مع منتخب باده.

الشرطة يضم فارس درابزين قادما من االهلي القضارف 
كتب/ الطيب جالكتب/ الطيب جال

بالقضارف  الشبابة  المواهب  بإضافة  القضارف  الشرطة  نادي  واصل 
وكسب مساء أمس الموهوب فارس احمد عبده الشهير بـ«درابزين قادًما 
من نادي االهلي القضارف في صفقة انتقال حر يعتبر درابزين من أميز  
المواهب الشابة في دوري الوسيط سابقا ودوري القضارف، يجيد خانة 
وسط الميدان وتحديدًا مركز صناعة اللعب، يتوقع له مستقبل مشرق في 

عالم كرة القدم في السنوات.

)الصباح(  صحيفة  كشفت 
الـــدفـــاع  ــادي  ــ نـ الــمــغــربــيــة ان 
المغربي  ــدي  ــجــدي ال الــحــســنــي 
يرغب في إجراء صفقة تبادلية 
مع الهال.. وبحسب ما نقلته 
الــنــادي  إدارة  فـــان  الصحيفة 
الجديدي ترغب في إكمال صفقة 
إعارة الكاميروني سالمون بانغا 
تسريح  مــقــابــل  ــال،  ــهـ الـ مـــن 
ديوميرسي  الكونغولي  المدافع 
أمالي العب الفريق المغربي.. 
منتصف  أمــالــي  عقد  وينتهي 
فريق  ويسعى  ــجــاري،  ال الــعــام 
مجاًنا  رحيله  لــعــدم  “الــدفــاع” 
أمالي  ويبلغ  الصيف..  خــال 
من العمر )24( عاًما، وسبق 
كلوب  فيتا  لــفــريــق  الــلــعــب  ــه  ل
المدرب  قيادة  تحت  الكونغولي 
)فلوران إيبينجي(، المدير الفني 
للهال، قبل أن ينتقل لـ)موتيما 
ــاع  ــدفـ ــى الـ ــ ـــه إلـ ــن بـــمـــبـــي( ومـ
في  الاعب  ويملك  الجديدي.. 
رصيده )18( مباراة دولية مع 

الديمقراطية،  الكونغو  منتخب 
ــة في  ــي ــســوق ــغ قــيــمــتــه ال ــل ــب وت
بورصة الاعبين بحسب موقع 
الف   700 ماركت(  )ترانسفير 
الفني  للمدير  وســبــق  دوالر. 
ــوران  ــل لــلــهــال ، الــكــنــغــولــي ف
ايبينجي االشراف على المدافع 
ديوميرسي أمالي موكوكو عندما 
كلوب  فيتا  لــنــادي  يلعب  كــان 
الى  ينتقل  ان  قبل  الكنغولي 
منه  انتقل  الذي  بيمبي  موتيما 
الجديدي  الحسني  الدفاع  الــى 
ان  مــن فرضية  يعزز  مــا  وهــو 
فنية  الحالية  الهال  تسجيات 
ومسؤول عنها فلوران ايبينجي 
الـــــذي اوصـــــى خــــال تــقــريــره 
مع  بالتعاقد  الرياضي  للقطاع 
مــدافــع حـــدده بــاالســم وهــو ما 
يؤكد السرية الكبيرة التي تحيط 
بملف االحال واالبدال بالهال 
التي تسير وفق ما هو مخطط 
لــه مــن قــبــل فــلــوران والــقــطــاع 

الرياضي بالنادي.

مارسيليا يزاحم الهالل ويطلب »أمالي«

صفقة تبادلية بين الهالل والدفاع 
الحسني المغربي  

األحمر يعود للتدريبات أمس.. صعوبات تواجهه في تعاقدات األجانب.. وجماهيره تطالب بمالحقة الصيني

عن  الرحيل  من  المدينة  بكري  اقترب 
لاعب  مميزة  صفحة  ليطوى  الــمــريــخ، 
مميًزا،  عمًا  وانــجــز  الكثير،  قــدم  كبير 
خارطة  تغيير  في  كبيرة  بفعالية  وساهم 
ــوالت األنـــديـــة  ــطـ ــي بـ ــج الــفــريــق فـ ــائ ــت ن
كان  العقرب  أن  وذلك  تحديًدا،  اإلفريقية 
أحد العناصر المؤثرة والمساهمة بسخاء 
في وصول الفريق لنصف نهائي نسخة 
كبير  لــعــدد  وصناعته  بــإحــرازه   2015
الكبيرة  مساهماته  بجانب  األهــداف  من 
مع  مسيرته  ولكن  صعبة،  مباريات  في 
الفريق أخذت منحى آخر منذ أن فرض 
عليه اإلتحاد السوداني لكرة القدم عقوبة 
مباراة  أحــداث  نتيجة  التأديبية  اإليــقــاف 

ــال الــســاحــل فــي الـــــدوري الــمــمــتــاز،  هـ
والعماني  العراقي  للدوري  إعارتين  وبعد 
تسعفه  لــم  شحيحة  بغلة  الــاعــب  عــاد 
الفريق،  مــع  التألق  ذاكـــرة  استعادة  فــي 
واألزمــات  المشاكل  من  الكثير  وظهرت 
التي حاصرت عاقته مع ناديه والفريق..  
ومن ثم صعدت أزمة جديدة مع المدرب 
كان  أنــه  برغم  الغرايري  غــازي  التونسي 
من المطالبين بتواجده.. بدأت أزمة بكري 
اتخذه  الذي  الصائب  القرار  بعد  المدينة 
المريخ  تسيير  لجنة  رئيس  مبارك  أيمن 
رئاستها  أسندت  لجنة  بتكوين  السابقة 
مهمتها  كــابــو،  هيثم  المجلس  لعضو 
بالاعبين، ووفقا  تتعلق  حل أي مشكلة 

لمصادر موثوقة فإن بكري كشف للجنة 
النادي  على  متبقية  مستحقات  لديه  أن 
أزمة  يعاني  وأنــه  دوالر،  ألــف   40 تبلغ 
مالية، وبحاجة ماسة وضرورية للمبلغ، 
وبعد مداوالت منحته اللجنة مبلغ 2000 
دوالر على أن تخصم الحقا من المبلغ إن 
تأكد للجنة أحقيته به بالمبلغ الذي ذكره، 
بوضع حل  المبلغ مع وعد  بكري  فتسلم 
ألزمته بشكل نهائي إن كان له حقوق أو 
عليه، غير أن األزمة ظلت مشتعلة دون 
حلول ناجعة لها، وغادر كابو إلى القاهرة 
وقطر دون أن تتمكن اللجنة التي يقودها 
من وضع حلول ناجعة لألزمة التي كان 

من السهل السيطرة عليها.

اسامه سكسك  أن  موثوقة  افــادت مصادر 
قريب من خافة  بات  األسبق  الموردة  العب 
الرديف في  تدريب فريق  صبري عبد اهلل في 
أسامة  فإن  المصادر  وبحسب  المريخ،  نادي 
عبد الجليل نائب رئيس نادي المريخ للشؤون 
خال  بالمنصب  الــاعــب  وعــد  قــد  الرياضية 
مفاوضات قادها عبد الجليل مع سكسك لتمديد 
يثير  أن  يعقوب.ويتوقع  التاج  شقيقه  تعاقد 

التعاقد مع سكسك في منصب يعد في كل العالم 
حكرا على أبناء النادي، كما أن معايير اختيار 
شاغل المنصب في أندية الرديف مهمة للغاية 
التميز،  من  عــال  قــدر  على  يكون  أن  ينبغي 
ويملك خبرات وافرة، ليكون البديل األول حال 
رحيل المدير الفني، وهو أمر معروف عالميا، 
وتقبلت الجماهير فكرة التعاقد مع صبري عبد 
اهلل على مضض، على الرغم من تميزه كمدرب 

من  واحـــدا  ليكون  أهلته  وافـــرة  خــبــرات  يملك 
أمر  الممتاز.ثمة  الدوري  في  المدربين  أفضل 
غريب ودخيل يعد سابقة في أسلوب التفاوض، 
لتسجيل العب أو تمديد التعاقد معه بوعد أحد 
اقربائه بمنصب الكمال التعاقد، في وقت يؤكد 
فيه رئيس النادي أيمن مبارك أن المال متوفر 
إلنجاز عملية اإلحال واإلبــدال، وليس هناك 

ما يبرر خطوة عبد الجليل.

»كورة سودانية« تكشف تفاصيل أزمة بكري المدينة

صفقة غريبة تقرب أسامة سكسك من تدريب الرديف 

توقيع  ـــار  أثـ
عـــمـــاد الــصــيــنــي 
أفعال  ردود  للهال 
واســعــة وفــي الوقت 
الــــذي شــهــدت فيه 
صــفــحــات الــتــواصــل 
اإلجتماعي، وصحف 
في  مبالغة  الــهــال 
بتسجيل  ــاء  ــف االحــت
ــانـــت  الــــــاعــــــب، كـ
ــخ  ــمــري جــمــاهــيــر ال
إدارة  تطالب مجلس 
الــــنــــادي بــمــاحــقــة 
ــرداد  ــاعــب، واســت ال
حـــــقـــــوق الـــــنـــــادي 
مــــنــــه، النـــتـــهـــاكـــه 
بينه  الــمــبــرم  الــعــقــد 
ــــخ، وتـــبـــدو  ــري ــمــ ــ وال

حظوظ كسب المريخ 
لـــلـــشـــكـــوى ســهــلــة 
لتشابهها  ميسورة، 
ــع قــضــيــة ســيــف  ــ م
ــذي تعرض  الـ تــيــري 
مع  مغلظة  لعقوبات 
ناديه فاركو، ليضطر 
ــر لــلــوصــول  ــ ــي اآلخــ
المريخ،  لتسوية مع 
ــم بــمــوجــبــهــا  ــلـ ــسـ تـ
الغرامة  مبلغ  النادي 
بينما  دفــعــات،  على 
لعقوبة  تيري  تعرض 
باإليقاف عدة أشهر.

ورفـــضـــت جــمــاهــيــر 
قاطع  بشكل  المريخ 
أو  ــة  ــاومــ ــســ مــ أي 
تسويف في القضية

جماهير المريخ تطالب جماهير المريخ تطالب 
المجلس بمالحقة الصينيالمجلس بمالحقة الصيني

مساء  تدريباته  المريخ  استانف 
ــق  ــري ــف ــوم ال ــجـ ــع نـ ــضـ ــس، وخـ ــ ــ أم
مبكرة  بــدايــة  فــي  صــالــة  لتدريبات 
الثاني  للنصف  والتحضير  لإلعداد 
ــي الــفــريــق  ــوال ــمــوســم، وســي مــن ال
إلى  السفر  موعد  حتى  تحضيراته 
إلكمال  القاهرة  المصرية  العاصمة 
االعداد هناك، ليدخل 
ــق  ــري ــف ال
ــي  ــ فـ

أجواء 
ــمــبــاريــات  ال

سريعا  التجريبية 
مـــبـــاريـــات   4 بـــــــــأداء 

في  قوية  لمواجهات  ستجهزه 
ــطــة أبــطــال  مــرحــلــة مــجــمــوعــات راب
إفريقيا أمام أندية الزمالك المصري 
بلوزداد  وشباب  التونسي  والترجي 
مشواره  الفريق  الجزائري.وسيفتتح 
فـــي الــبــطــولــة بــمــواجــهــة الــتــرجــي 

التونسي على ملعب رادس.

المريخ يعود 
للتدريبات أمس

المريخ يستقبل البرازيلي كوتيلو

استقبل المريخ اليوم االربعاء صانع االلعاب 
الاعب  كوتيلو، وسيخضع  ماتيوس  البرازيلي 
للكشف الطبي خال الساعات المقبلة تمهيدًا 

للتعاقد معه في فترة االنتقاالت الحالية
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األربعاء

واليـــات

إتحاد عطبرة يكون 
لجنة تطبيع 
جديدة لنادي 

الشمالي
لكرة  المحلي  اإلتــحــاد  لكرة اعلن  المحلي  اإلتــحــاد  اعلن 
ــدم بــعــطــبــرة تـــكـــويـــن لــجــنــة  ــ ــق ــ ــدم بــعــطــبــرة تـــكـــويـــن لــجــنــة ال ــ ــق ــ ال
الشمالي  لــنــادي  جــديــدة  الشمالي تطبيع  لــنــادي  جــديــدة  تطبيع 
رئيسًا،  السر  تــاج  مجتبي  رئيسًا، مــن  السر  تــاج  مجتبي  مــن 
العابدين  زيـــن  جعفر  العابدين منتصر  زيـــن  جعفر  منتصر 
ــلــرئــيــس، هـــاشـــم طلحة  ــلــرئــيــس، هـــاشـــم طلحة نـــائـــبـــًا ل نـــائـــبـــًا ل
نائبًا للرئيس للشؤون اإلداريــة، نائبًا للرئيس للشؤون اإلداريــة، 
حــســيــن مـــطـــر نـــائـــبـــًا لــلــرئــيــس حــســيــن مـــطـــر نـــائـــبـــًا لــلــرئــيــس 
كل  وعضوية  المالية  كل للشؤون  وعضوية  المالية  للشؤون 
ــثــــمــــان، عــصــام  ــثــــمــــان، عــصــام مــــن ســـعـــيـــد عــ مــــن ســـعـــيـــد عــ
ــابــــو،  جــ اهلل  حــــســــن  ــابــــو، شـــــريـــــف،  جــ اهلل  حــــســــن  شـــــريـــــف، 
عــوض األمين وصــاح محمد عــوض األمين وصــاح محمد 

احمد.احمد.

مجلس إدارة نادي 
ًالشجرة سنجة يعقد 

 إستثنائيا
ً
إجتماعا

نــــادي  إدارة  مـــجـــلـــس  ــقـــد  نــــادي عـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــقـــد  عـ
ــي الــثــقــافــي  ــاضــ ــ ــري ــ ــــشــــجــــرة ال ــي الــثــقــافــي ال ــاضــ ــ ــري ــ ــــشــــجــــرة ال ال
ــاعــــي بـــســـنـــجـــة مـــســـاء  ــمــ ــ ــت ــاعــــي بـــســـنـــجـــة مـــســـاء االجــ ــمــ ــ ــت االجــ
بمقر  إستثنائيًا  إجتماعًا  بمقر أمــس  إستثنائيًا  إجتماعًا  أمــس 
الــنــادي بــرئــاســة رئــيــس الــنــادي الــنــادي بــرئــاســة رئــيــس الــنــادي 
لمناقشة  ادم صــغــيــرون  لمناقشة الــســيــد  ادم صــغــيــرون  الــســيــد 
لسد  التكميلية  االنــتــقــاالت  لسد فترة  التكميلية  االنــتــقــاالت  فترة 
الـــثـــغـــرات بـــالـــفـــريـــق واالحــــــال الـــثـــغـــرات بـــالـــفـــريـــق واالحــــــال 
واالبدال.وتم تشكيل لجنة فنية واالبدال.وتم تشكيل لجنة فنية 
لــمــتــابــعــة الــتــســجــيــات وتــحــديــد لــمــتــابــعــة الــتــســجــيــات وتــحــديــد 
المشوار  لمواصلة  المشوار االحتياجات  لمواصلة  االحتياجات 
الرياضي علي ان تباشر اللجنة الرياضي علي ان تباشر اللجنة 
مهامها من تاريخه ورفع تقرير مهامها من تاريخه ورفع تقرير 

بذلك للمكتب التنفيذي.بذلك للمكتب التنفيذي.

السكة حديد 
كوستي تدخل 

التسجيالت 
بالثنائي

دخل فريق السكة حديد أحد دخل فريق السكة حديد أحد 
بكوستي  الثانية  الــدرجــة  بكوستي أنــديــة  الثانية  الــدرجــة  أنــديــة 
الــتــســجــيــات فــي يــومــهــا األول الــتــســجــيــات فــي يــومــهــا األول 
ستطاع أن يضم الى صفوفه  ستطاع أن يضم الى صفوفه واإ واإ
الـــاعـــب نــجــم الـــديـــن حــمــيــدان الـــاعـــب نــجــم الـــديـــن حــمــيــدان 
مـــن فــريــق االمـــتـــداد والــاعــب مـــن فــريــق االمـــتـــداد والــاعــب 
فخر الدين مادبو العب فريق فخر الدين مادبو العب فريق 
الثنائي  ويعد  األسبق،  الثنائي االتحاد  ويعد  األسبق،  االتحاد 
إضـــافـــة حــقــيــقــيــة لــفــرقــة الــســكــة إضـــافـــة حــقــيــقــيــة لــفــرقــة الــســكــة 

حديد.حديد.

مصعب علي سليمان

عقدت لجنة تطبيع نادي عقدت لجنة تطبيع نادي 
أكـــوبـــام الــجــديــدة إجــتــمــاعــًا أكـــوبـــام الــجــديــدة إجــتــمــاعــًا 
لتسيير  النادي  بدار  لتسيير طارئًا  النادي  بدار  طارئًا 
الفريق ،وهذه اللجنة مدتها الفريق ،وهذه اللجنة مدتها 
ــيــــث تــــم تــكــويــن  ــهـــر ،حــ ــيــــث تــــم تــكــويــن شـ ــهـــر ،حــ شـ
بقيادة  مالية  ،لجنة  بقيادة لجنتين  مالية  ،لجنة  لجنتين 
الريس صالح أحمد األمين، الريس صالح أحمد األمين، 
مختار حسين ،حامد سيدنا مختار حسين ،حامد سيدنا 
كشه،أحمد أكد أحمد عمر كشه،أحمد أكد أحمد عمر 

وتضم  التسجيات  وتضم ،ولجنة  التسجيات  ،ولجنة 
كل من فتحي كابوي وعلي كل من فتحي كابوي وعلي 
ــبــــداهلل  ــد وطــــــــــارق عــ ــمـ ــحـ ــبــــداهلل مـ ــد وطــــــــــارق عــ ــمـ ــحـ مـ
وأبـــوعـــبـــيـــده عـــمـــر وحـــامـــد وأبـــوعـــبـــيـــده عـــمـــر وحـــامـــد 
ســيــدنــا والـــكـــوتـــش ســلــيــمــان ســيــدنــا والـــكـــوتـــش ســلــيــمــان 
ــفــتــرة  ــذه ال ــ ـــعـــد هـ ــا. وب ــفــتــرة مـــعـ ــذه ال ــ ـــعـــد هـ ــا. وب مـــعـ
ســتــكــون جــمــعــيــة عــمــومــيــة ســتــكــون جــمــعــيــة عــمــومــيــة 
ألنادي ويأتي مجلس  ألنادي ويأتي مجلس بدار  بدار 

منتخب.منتخب.

القضارف /القضارف /
خالد محمد احمدخالد محمد احمد

فـــي اطـــــار حـــركـــة تــنــقــات فـــي اطـــــار حـــركـــة تــنــقــات 
الشتوية  الاعبين  الشتوية وتسجيات  الاعبين  وتسجيات 
بـــــالـــــقـــــضـــــارف، اســـتـــطـــاعـــت بـــــالـــــقـــــضـــــارف، اســـتـــطـــاعـــت 
بقيادة  السهم  تسجيات  بقيادة غرفة  السهم  تسجيات  غرفة 
ــــاح عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــحـــاج  ــــاح عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــحـــاج صـ صـ
ــخ  ــريـ ــمـ الـ ــم  ــاجــ ــهــ مــ ــم  تــــضــ ــخ ان  ــريـ ــمـ الـ ــم  ــاجــ ــهــ مــ ــم  تــــضــ ان 
ــيـــع وعـــقـــب  ــمـ ــدالـــسـ ــبـ ــيـــع وعـــقـــب أمــــجــــد عـ ــمـ ــدالـــسـ ــبـ أمــــجــــد عـ

تظاهرة  فــي  خرجت  تظاهرة التسجيل  فــي  خرجت  التسجيل 
كــبــرى، وضــم الــوحــدة منتصر كــبــرى، وضــم الــوحــدة منتصر 
عبدالرحمن الطيب بعد صراع عبدالرحمن الطيب بعد صراع 
ــهــــال  ــ ــهــــال عـــنـــيـــف مــــع الــــتــــاج وال ــ عـــنـــيـــف مــــع الــــتــــاج وال
والمريخ وضم الشميلياب علي والمريخ وضم الشميلياب علي 
تظاهرة رياضية  تظاهرة رياضية موسي وســط  موسي وســط 
كبرى قادها علي حسن رئيس كبرى قادها علي حسن رئيس 
النادي بعد صراع مع الهال النادي بعد صراع مع الهال 

والتاج والسهم والمريخ.والتاج والسهم والمريخ.

ًلجنة تطبيع نادي اكوبام كسال 
 طارئا

ً
تعقد إجتماعا

السهم القضارف يكسب
خدمات مهاجم المريخ

الفضل  ود  التضامن  نـــادي  الفضل فجر  ود  التضامن  نـــادي  فجر 
بتمبول  التكميلية  التسجيات  بتمبول مفاجأة  التكميلية  التسجيات  مفاجأة 
كسب  فــي  تسجياته  غرفة  كسب ونجحت  فــي  تسجياته  غرفة  ونجحت 
تــوقــيــع الــســيــدح..وبــعــد الــتــوقــيــع عبر تــوقــيــع الــســيــدح..وبــعــد الــتــوقــيــع عبر 
الى  باالنضمام  الى السيدح عن سعادته  باالنضمام  السيدح عن سعادته 
انضمامي  وحقيقة  الفضل  ود  انضمامي أزرق  وحقيقة  الفضل  ود  أزرق 
الــنــادي والتضامن فريق  هــذا  الــنــادي والتضامن فريق اعشق  هــذا  اعشق 
كبير واتمني ان أكون إضافة حقيقية.كبير واتمني ان أكون إضافة حقيقية.

وقــــال جــمــهــور ود الــفــضــل جــمــهــور وقــــال جــمــهــور ود الــفــضــل جــمــهــور 
العريق  الــنــادي  هـــذا  ويــعــشــق  العريق عظيم  الــنــادي  هـــذا  ويــعــشــق  عظيم 
...وعن تعامل رئيس نادي التضامن ...وعن تعامل رئيس نادي التضامن 
التوقيع  قبل  )الــركــابــي(  العبد  التوقيع الــســر  قبل  )الــركــابــي(  العبد  الــســر 
قال السيدح من هنا برسل كل التحايا قال السيدح من هنا برسل كل التحايا 
وحقيقة  العبد  السر  الجميل  وحقيقة لإلنسان  العبد  السر  الجميل  لإلنسان 
السر العبد شخصية إدارية في المقام السر العبد شخصية إدارية في المقام 
األول وعاشق للكيان التضامن وفي األول وعاشق للكيان التضامن وفي 
الــحــقــيــقــة الــتــفــاوض لــإلنــضــمــام كــان الــحــقــيــقــة الــتــفــاوض لــإلنــضــمــام كــان 
تعامل جميل يجعل كل العب على تعامل جميل يجعل كل العب على 
للتضامن  االنضمام  الــدوري  للتضامن مستوى  االنضمام  الــدوري  مستوى 
...وكشف السيدح بأنه لم يضع اي ...وكشف السيدح بأنه لم يضع اي 
ــــروط وحــقــيــقــة رغــبــتــي كـــانـــت هي  ــــروط وحــقــيــقــة رغــبــتــي كـــانـــت هي شـ شـ
دون  للتضامن  للتوقيع  االول  دون الدافع  للتضامن  للتوقيع  االول  الدافع 
عن  الرحيل  عــن  تفكير.وتحدث  عن اي  الرحيل  عــن  تفكير.وتحدث  اي 
نــادي الزهرة قائًا حقيقة األمــر كان نــادي الزهرة قائًا حقيقة األمــر كان 
صعب ومن هنا أشكر مجلس إدارة صعب ومن هنا أشكر مجلس إدارة 
للفريق  الجماهيرية  والــقــاعــدة  للفريق الــزهــرة  الجماهيرية  والــقــاعــدة  الــزهــرة 
وحقيقة تــواجــدي مع الــزهــرة كــان من وحقيقة تــواجــدي مع الــزهــرة كــان من 

والرحيل  أنساها،  الفترات ولن  والرحيل أجمل  أنساها،  الفترات ولن  أجمل 
ســـنـــه الـــحـــيـــاة واتـــمـــنـــي الـــتـــوفـــيـــق مــع ســـنـــه الـــحـــيـــاة واتـــمـــنـــي الـــتـــوفـــيـــق مــع 
إضــافــة حقيقية  أكــون  وان  إضــافــة حقيقية التضامن  أكــون  وان  التضامن 
ان شاء اهلل...كما كشف السيدح بأنه ان شاء اهلل...كما كشف السيدح بأنه 
تلقى كثير مــن الــعــروض مــن داخــل تلقى كثير مــن الــعــروض مــن داخــل 
فضلت عرض  ولكن  تمبول  فضلت عرض وخـــارج  ولكن  تمبول  وخـــارج 
التضامن لكثير من االسباب، الرغبة التضامن لكثير من االسباب، الرغبة 
وكـــنـــت مــتــابــع الــتــضــامــن مــنــذ فــتــرة وكـــنـــت مــتــابــع الــتــضــامــن مــنــذ فــتــرة 
اإلدارة  مجلس  تعامل  وايضآ  اإلدارة طويلة  مجلس  تعامل  وايضآ  طويلة 
من  المساعدة  وجــدت  من الجميل.وقال  المساعدة  وجــدت  الجميل.وقال 
ــان يــحــدثــنــي عن  ــان يــحــدثــنــي عن العــــب بــالــفــريــق كــ العــــب بــالــفــريــق كــ
تعامل مجلس اإلدارة الجميل وتعاون تعامل مجلس اإلدارة الجميل وتعاون 
ــقــاعــدة الــجــمــاهــيــريــة مـــع الــاعــبــيــن  ــقــاعــدة الــجــمــاهــيــريــة مـــع الــاعــبــيــن ال ال
بـــصـــفـــة عـــامـــة.بـــعـــد الـــتـــســـجـــيـــل كــل بـــصـــفـــة عـــامـــة.بـــعـــد الـــتـــســـجـــيـــل كــل 
الى  بإنتقالي  الرياضي سعيد  الى الوسط  بإنتقالي  الرياضي سعيد  الوسط 
التضامن.رسالتي أشكر كل من صنع التضامن.رسالتي أشكر كل من صنع 
السيدح من ضمنهم اشكر اسرة نادي السيدح من ضمنهم اشكر اسرة نادي 
النصر عد  العظيم و  تمبول  النصر عد المريخ  العظيم و  تمبول  المريخ 
الحاج والزهرة وكل االهل في قريتي الحاج والزهرة وكل االهل في قريتي 
الجميلة عد الحاج وشكر خاص الي الجميلة عد الحاج وشكر خاص الي 
أسرة نادي الزهرة تمبول والي قاعدة أسرة نادي الزهرة تمبول والي قاعدة 
الــزهــرة وأشــكــر كــل الــوســط الرياضي الــزهــرة وأشــكــر كــل الــوســط الرياضي 
وايضآ اتمني كل التوفيق والنجاح مع وايضآ اتمني كل التوفيق والنجاح مع 
التضامن وأســأل اهلل ان اقــدم كل ما التضامن وأســأل اهلل ان اقــدم كل ما 
يرضى القاعدة الجماهيرية للتضامن يرضى القاعدة الجماهيرية للتضامن 
ولكم جزيل الشكر واالحترام والتقدير ولكم جزيل الشكر واالحترام والتقدير 

. افادنا بذلك مبشر البليابي. افادنا بذلك مبشر البليابي

السيدح يعبر عن سعادته باالنضمام لصفوف نادي التضامن ود الفضل

برافو شباب رفاعة

* اليوم أعيد نشر ما سطره قلم األستاذ عمر عبداهلل التوم * اليوم أعيد نشر ما سطره قلم األستاذ عمر عبداهلل التوم 
مبادرة  الماضية عن  القليلة  األيــام  في  بــام  بالشريف  مبادرة الشهير  الماضية عن  القليلة  األيــام  في  بــام  بالشريف  الشهير 
الشباب والرياضيين لتأهيل إستاد مدينة رفاعة . كتب األستاذ الشباب والرياضيين لتأهيل إستاد مدينة رفاعة . كتب األستاذ 

عمر عبداهلل ما يليعمر عبداهلل ما يلي
* شله من شباب رفاعة البرره رضعوا من ثدي أمهم الرؤوم * شله من شباب رفاعة البرره رضعوا من ثدي أمهم الرؤوم 
)رفاعة( أسماؤهم لمعت في سماء المدينة وتألألت. وأصبحوا )رفاعة( أسماؤهم لمعت في سماء المدينة وتألألت. وأصبحوا 

علكه لطيفة المضغ في أفواه مجتمع المدينة.علكه لطيفة المضغ في أفواه مجتمع المدينة.
* هؤالء الفتية األشاوس من الشباب تنادوا وتفاكروا في ما * هؤالء الفتية األشاوس من الشباب تنادوا وتفاكروا في ما 
الحياة  همال في شتي مناحي  تــردي واإ إليه مدينتهم من  الحياة آلت  همال في شتي مناحي  تــردي واإ إليه مدينتهم من  آلت 

فكان شعارهم .فكان شعارهم .
ولألوطان في دم كل حرولألوطان في دم كل حر
يد سلفت ودين مستحق.يد سلفت ودين مستحق.

فقد  بمبادرة عظيمه  وجــاءوا  بمبادئهم  آمنوا  الفتية  فقد *هــؤالء  بمبادرة عظيمه  وجــاءوا  بمبادئهم  آمنوا  الفتية  *هــؤالء 
نسانها في كافة المناحي  نسانها في كافة المناحي آلو على أنفسهم خدمة هذه المدينة واإ آلو على أنفسهم خدمة هذه المدينة واإ
فشمروا عن سواعد الجد . وضحوا بوقتهم وجهدهم ومالهم فما فشمروا عن سواعد الجد . وضحوا بوقتهم وجهدهم ومالهم فما 
النت لهم قناه وما خــارت لهم عزيمة فكانت أولــي محطاتهم النت لهم قناه وما خــارت لهم عزيمة فكانت أولــي محطاتهم 

العملية في تأهيل اإلستاد.العملية في تأهيل اإلستاد.
نصافا لهؤالء الشباب إنهم يعملون ...  حقاقا للحق واإ نصافا لهؤالء الشباب إنهم يعملون ... * واإ حقاقا للحق واإ * واإ
يضعوا  بــأن  الــطــمــوح  ويسربلهم  األحـــام  تدغدغهم  يضعوا ويعملون  بــأن  الــطــمــوح  ويسربلهم  األحـــام  تدغدغهم  ويعملون 
المدينة وأن يصبح  الرياضية لهذه  الخارطة  المدينة وأن يصبح بصمة جلية في  الرياضية لهذه  الخارطة  بصمة جلية في 
اإلستاد قلعة من قاع الرياضة في هذا الوطن الحبيب كما اإلستاد قلعة من قاع الرياضة في هذا الوطن الحبيب كما 

هي مدينة رفاعة قلعة من قاع العلم.هي مدينة رفاعة قلعة من قاع العلم.
* أن العمل أجل مدينة وفي كافة األصعدة ليس باألمر * أن العمل أجل مدينة وفي كافة األصعدة ليس باألمر 
اليسير فهو يحتاج لتضافر الجهود وعما دؤوبــا ووقفة قوية اليسير فهو يحتاج لتضافر الجهود وعما دؤوبــا ووقفة قوية 

من الجميع.من الجميع.
* لــذا وعبر هــذه الرقعة مــن األســطــر أنــاشــد ســعــادة األخ * لــذا وعبر هــذه الرقعة مــن األســطــر أنــاشــد ســعــادة األخ 
والي الوالية )إسماعيل عوض اهلل( أن يلتفت لفته حانيه لهؤالء والي الوالية )إسماعيل عوض اهلل( أن يلتفت لفته حانيه لهؤالء 
الشباب وهم يعملون . وليري بام عينه . ألن من رأي ليس الشباب وهم يعملون . وليري بام عينه . ألن من رأي ليس 
كمن سمع وليسمع منهم ويسمعون منه ويذلل لهم كل العقبات كمن سمع وليسمع منهم ويسمعون منه ويذلل لهم كل العقبات 
في  أبناءنا  أناشد  كما  الحميد  مساعهم  في طريق  تقف  في التي  أبناءنا  أناشد  كما  الحميد  مساعهم  في طريق  تقف  التي 
دول المهجر والمنظمات الطوعية والخيرية والبيوتات التجارية دول المهجر والمنظمات الطوعية والخيرية والبيوتات التجارية 
واألنـــديـــة الــريــاضــيــة وكـــل الــحــادبــيــن والــمــحــبــيــن لــهــذه المدينة واألنـــديـــة الــريــاضــيــة وكـــل الــحــادبــيــن والــمــحــبــيــن لــهــذه المدينة 
الفاضلة أن يلتفوا جميعا حول هذا الجهد حتي تتحقق األحام الفاضلة أن يلتفوا جميعا حول هذا الجهد حتي تتحقق األحام 
يسدد  أن  اهلل  سائلين   .. ملموسا  واقــعــا  وتصبح  يسدد والطموحات  أن  اهلل  سائلين   .. ملموسا  واقــعــا  وتصبح  والطموحات 

الخطي ويتتم النيات ..الخطي ويتتم النيات ..
أخيرا جدا

يــدعــوا شباب وريــاضــي نفرة تأهيل إســتــاد رفــاعــة لحضور يــدعــوا شباب وريــاضــي نفرة تأهيل إســتــاد رفــاعــة لحضور 
إجتماع هام يوم الخميس المقبل الموافق إجتماع هام يوم الخميس المقبل الموافق ١٩١٩//١١//٢٠٢٣٢٠٢٣ عند  عند 
بإستاد  المحلي  األتــحــاد  بمكاتب  ذلــك  الرابعة عصرا  بإستاد الساعة  المحلي  األتــحــاد  بمكاتب  ذلــك  الرابعة عصرا  الساعة 
المشاركة  الجميع  مــن  يرجي  اإلجــتــمــاع  ذلــك  المشاركة رفــاعــة وألهمية  الجميع  مــن  يرجي  اإلجــتــمــاع  ذلــك  رفــاعــة وألهمية 

والحضور في الزمان والمكان المحددين.والحضور في الزمان والمكان المحددين.

ربك : عبد اهلل العسيليربك : عبد اهلل العسيلي
فــوزا غاليا وصعبا  فــوزا غاليا وصعبا   الدفعة 2424  الدفعة حقق فريق  حقق فريق 
على فريق الدفعة على فريق الدفعة 2525، ضمن فعاليات دوري ، ضمن فعاليات دوري 
األقسام بكلية الهندسة جامعة اإلمام المهدي األقسام بكلية الهندسة جامعة اإلمام المهدي 
تــقــام تحت رعــايــة رابــطــة كلية الهندسة  تــقــام تحت رعــايــة رابــطــة كلية الهندسة الــتــي  الــتــي 
والــــدراســــات الــتــقــنــيــة واشــــــراف عـــمـــادة شـــؤون والــــدراســــات الــتــقــنــيــة واشــــــراف عـــمـــادة شـــؤون 
ــارة  ــارة الــطــاب بعد مــبــاراة امــتــازت بالندية واإلثـ الــطــاب بعد مــبــاراة امــتــازت بالندية واإلثـ
والقوة، بدأت المباراة بحذر من الفريقين وبعد والقوة، بدأت المباراة بحذر من الفريقين وبعد 
مرور الزمن تحسن األداء كثيرا من الفريقين مرور الزمن تحسن األداء كثيرا من الفريقين 
و في الدقيقة و في الدقيقة ٣٥٣٥ تمكن الاعب فارس عبيد  تمكن الاعب فارس عبيد 
مــن إحــــراز هـــدف الــتــقــدم لــفــريــق الــدفــعــة مــن إحــــراز هـــدف الــتــقــدم لــفــريــق الــدفــعــة 2525  
2424 ضغطا  ضغطا  الدفعة  فريق  مــارس  الهدف  الدفعة بعد  فريق  مــارس  الهدف  بعد 
متواصا من أجل ادراك التعادل حتى نهاية متواصا من أجل ادراك التعادل حتى نهاية 
الـــشـــوط األول.وفـــــــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي اجـــري الـــشـــوط األول.وفـــــــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي اجـــري 
الفريقين عدد من التبديات مما انعكس إيجابا الفريقين عدد من التبديات مما انعكس إيجابا 
على أداء الفريقين وفي الدقيقة على أداء الفريقين وفي الدقيقة ٣٠٣٠ استطاع  استطاع 

الاعب المخضرم مازن أحمد من إحراز هدف الاعب المخضرم مازن أحمد من إحراز هدف 
القوي  ليستمر األداء  القوي التعادل من ركلة جــزاء  ليستمر األداء  التعادل من ركلة جــزاء 
والرائعة الذي استمتع به الجمهور الغفير حتي والرائعة الذي استمتع به الجمهور الغفير حتي 
أعلن الحكم نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل أعلن الحكم نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل 
ليحتكم الفريقين لركات الترجيح التي ابتسمت ليحتكم الفريقين لركات الترجيح التي ابتسمت 
لفريق الدفعة لفريق الدفعة ٢٤٢٤ بركات الترجيح  بركات الترجيح ٧٧//٨٨ ليتأهل  ليتأهل 
ومتابعة  بامتياز  ادارهـــا  األربــعــة،  دوري  ومتابعة الــى  بامتياز  ادارهـــا  األربــعــة،  دوري  الــى 
أبوبكر  بمعاونة  المحبوب  الحكام عبداهلل  أبوبكر من  بمعاونة  المحبوب  الحكام عبداهلل  من 
الناير وعوض صالح و شرف المباراة بروف الناير وعوض صالح و شرف المباراة بروف 
أنــس إبــراهــيــم عميد شــؤون الــطــاب واألســتــاذ أنــس إبــراهــيــم عميد شــؤون الــطــاب واألســتــاذ 
يــوســف أبـــوشـــراء الــمــشــرف الــريــاضــي بكلية يــوســف أبـــوشـــراء الــمــشــرف الــريــاضــي بكلية 
الهندسة ولفيف من المدربين واإلعاميين.وقد الهندسة ولفيف من المدربين واإلعاميين.وقد 
وجد حضور عميد شؤون الطاب البروفسير وجد حضور عميد شؤون الطاب البروفسير 
انس للمباريات االشادة والتقدير من الطاب انس للمباريات االشادة والتقدير من الطاب 
الــذي  التحكيم  بطاقم  ــادوا  اشــ كما  الــذي والــجــمــهــور  التحكيم  بطاقم  ــادوا  اشــ كما  والــجــمــهــور 

يدير المباريات بمستوي ممتاز.يدير المباريات بمستوي ممتاز.

حلفا الجديدة / محمد جالل فرححلفا الجديدة / محمد جالل فرح

ــادى الــرابــطــة  ــ ــادى الــرابــطــة إفــتــتــحــت غــرفــة تــســجــيــات ن ــ إفــتــتــحــت غــرفــة تــســجــيــات ن
بحلفا  التكميلية  لــلــفــتــرة  الــاعــبــيــن  بحلفا تــســجــيــات  التكميلية  لــلــفــتــرة  الــاعــبــيــن  تــســجــيــات 
الجديدة، وذلك بإعادة قيد نجم الفريق الخطير الجديدة، وذلك بإعادة قيد نجم الفريق الخطير 
ــارق حــمــاد .. حــيــث وصـــل الـــاعـــب إلــى  ــارق حــمــاد .. حــيــث وصـــل الـــاعـــب إلــى طــ طــ
مكاتب اإلتحاد وسط تظاهرة كبيرة من جماهير مكاتب اإلتحاد وسط تظاهرة كبيرة من جماهير 

النادى يتقدمها السيد ممدوح حسن عبدالقادر النادى يتقدمها السيد ممدوح حسن عبدالقادر 
والسيد قاسم محمد على ومعتز فؤاد سليمان والسيد قاسم محمد على ومعتز فؤاد سليمان 
ــادة قيد  ــ ــادة قيد واألســـتـــاذ رفــعــت جعفر جــــارون ..إعـ ــ واألســـتـــاذ رفــعــت جعفر جــــارون ..إعـ
النجم طارق تعد خبطة كبيرة لغرفة تسجيات النجم طارق تعد خبطة كبيرة لغرفة تسجيات 
نــادى الرابطة لما يتميز به النجم من موهبة نــادى الرابطة لما يتميز به النجم من موهبة 
كبيرة إلى ذلك فهو فى صــدارة هدافى دورى كبيرة إلى ذلك فهو فى صــدارة هدافى دورى 

األولى فى نصفه األول.األولى فى نصفه األول.

الفولة / موسى ادم عبد الكريمالفولة / موسى ادم عبد الكريم
انطلقت ظهر االثنين عملية تسجيات انطلقت ظهر االثنين عملية تسجيات 
ــقـــاالت الــاعــبــيــن بــمــكــاتــب االتـــحـــاد  ــتـ ــقـــاالت الــاعــبــيــن بــمــكــاتــب االتـــحـــاد وانـ ــتـ وانـ
االنتقالي لكرة القدم الفولة بميدان الحرية االنتقالي لكرة القدم الفولة بميدان الحرية 
الساعة 2:302:30 -  - 5:005:00 مساء في  مساء في  الساعة من  من 
الفترة من الفترة من 1616--3131 يناير  يناير 20232023 جاءت  جاءت 
الــحــصــيــلــة كــأالتــي:ســجــل نــــادي شيكان الــحــصــيــلــة كــأالتــي:ســجــل نــــادي شيكان 
مــــازن حــمــيــدان حـــمـــودة وصــــاح الــديــن مــــازن حــمــيــدان حـــمـــودة وصــــاح الــديــن 
على، كسب األهلي حسن سليمان شان على، كسب األهلي حسن سليمان شان 
لفريق  بـــدوي  محمد  تسجيل  ــاد  واعــ لفريق نـــور  بـــدوي  محمد  تسجيل  ــاد  واعــ نـــور 
شــبــاب األهــلــي.وســجــل نـــادي كــونــكــورب شــبــاب األهــلــي.وســجــل نـــادي كــونــكــورب 

دحــدوح جبريل أحمد وضم نــادي الواحة دحــدوح جبريل أحمد وضم نــادي الواحة 
يعقوب  ونــصــرالــديــن  مــفــرح  يعقوب مــفــرح خليفة  ونــصــرالــديــن  مــفــرح  مــفــرح خليفة 
اهلل.  عبيد  الضي  الدين  وسيف  اهلل. )حنين(  عبيد  الضي  الدين  وسيف  )حنين( 
سجل نادي الوحدة موسى محمد محمود سجل نادي الوحدة موسى محمد محمود 
ــد خــلــيــفــة أحـــمـــد وجــــــاءت حصيلة  ــمـ ــد خــلــيــفــة أحـــمـــد وجــــــاءت حصيلة وأحـ ــمـ وأحـ
ــادي الــهــال  ــ ــادي الــهــال الــشــطــب كـــأالتـــي: شــطــب ن ــ الــشــطــب كـــأالتـــي: شــطــب ن
مــرزوق  محمد  وعلي  يعقوب  مــرزوق نصرالدين  محمد  وعلي  يعقوب  نصرالدين 
وشطب نادي الواحة خمسة العبين أحمد وشطب نادي الواحة خمسة العبين أحمد 
ومحمد  الــديــن  سيف  ومحمد  علي  ومحمد شين  الــديــن  سيف  ومحمد  علي  شين 
موسى محمد جابر وكباشي على عبيداهلل موسى محمد جابر وكباشي على عبيداهلل 

والباشا محمد موسى.والباشا محمد موسى.

إنطالق المركاتو الشتوي بالفولة واقبال 
جيد من قبل االندية

جماهير نادي الرابطة تزف النجم الكبير طارق 
حماد لمكاتب إتحاد حلفا

في دورة األقسام بكلية الهندسة والدراسات التقنية جامعة اإلمام المهدي

الدفعة 24 تحقق فوزا غاليا على الدفعة 25 
وتتأهل لدوري األربعة
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األربعاء

متابعــات

األهلي يعبر سموحة 
بسهولة ويصل نهائي 

كأس مصر

حقق األهلي فوزا سهال على حقق األهلي فوزا سهال على 
 ) )11--33( بنتيجة  سموحة  )حساب  بنتيجة  سموحة  حساب 
ــاء، بــاســتــاد  ــثـــالثـ ــيـــوم الـ ــاء، بــاســتــاد مـــســـاء الـ ــثـــالثـ ــيـــوم الـ مـــســـاء الـ
كأس  نهائي  نصف  فــي  كأس القاهرة  نهائي  نصف  فــي  القاهرة 
مــصــر لــنــســخــة مــوســم )مــصــر لــنــســخــة مــوســم )20212021  
في  األهـــلـــي  ــقــدم  ت في (.  األهـــلـــي  ــقــدم  ت  .)20222022  – –
الــدقــيــقــة الــدقــيــقــة 88 عـــن طـــريـــق العــبــه  عـــن طـــريـــق العــبــه 
أحمد عبد القادر من خطأ فادح أحمد عبد القادر من خطأ فادح 
للحارس الهاني سليمان ثم كرر للحارس الهاني سليمان ثم كرر 
الحارس خطأه في الهدف الثاني الحارس خطأه في الهدف الثاني 
ــــذي ســجــلــه حــمــدي فــتــحــي في  ــــذي ســجــلــه حــمــدي فــتــحــي في ال ال

الدقيقة الدقيقة 1111..
وأحــــرز مــحــمــود عــبــد المنعم وأحــــرز مــحــمــود عــبــد المنعم 
ــــهــــدف الـــثـــالـــث فــي  ــا« ال ــربـ ــهـ ــــهــــدف الـــثـــالـــث فــي »كـ ــا« ال ــربـ ــهـ »كـ
الدقيقة الدقيقة 3636 من عمر اللقاء بعد  من عمر اللقاء بعد 
غياب طويل دام ما يقرب من غياب طويل دام ما يقرب من 88  
أشهر، بينما سجل حسام حسن أشهر، بينما سجل حسام حسن 
هدف سموحة في الدقيقة هدف سموحة في الدقيقة 9090++11  

من ضربة جزاء.من ضربة جزاء.
وتــأهــل األهــلــي بــقــيــادة مدربه وتــأهــل األهــلــي بــقــيــادة مدربه 
الــســويــســري مــارســيــل كــولــر إلــى الــســويــســري مــارســيــل كــولــر إلــى 
نـــهـــائـــي كـــــأس مـــصـــر لــيــضــرب نـــهـــائـــي كـــــأس مـــصـــر لــيــضــرب 
مــوعــدا مــع بــيــرامــيــدز الـــذي فــاز مــوعــدا مــع بــيــرامــيــدز الـــذي فــاز 
ــلــقــب  ــامــــل ال ــك حــ ــ ــال ــزمــ ــ ــلـــى ال ــلــقــب عـ ــامــــل ال ــك حــ ــ ــال ــزمــ ــ ــلـــى ال عـ

بركالت الترجيح أمس اإلثنين.بركالت الترجيح أمس اإلثنين.
الــــمــــبــــاراة جـــــــاءت مــتــوســطــة الــــمــــبــــاراة جـــــــاءت مــتــوســطــة 
بشكل  األهلي  وتفوق  بشكل المستوى،  األهلي  وتفوق  المستوى، 
واضح على كتيبة سموحة بقيادة واضح على كتيبة سموحة بقيادة 
الـــمـــدرب طــــارق الـــعـــشـــري، قبل الـــمـــدرب طــــارق الـــعـــشـــري، قبل 
ــام الــزمــالــك يــوم  ــام الــزمــالــك يــوم مــبــاراة الــقــمــة أمـ مــبــاراة الــقــمــة أمـ

السبت المقبل بالدوري.السبت المقبل بالدوري.
بدأ األهلي الضغط الهجومي بدأ األهلي الضغط الهجومي 
منذ الدقائق األولى بتسديدة من منذ الدقائق األولى بتسديدة من 
حمدي فتحي مرت بجوار القائم، حمدي فتحي مرت بجوار القائم، 
ونجح الفريق األحمر في تسجيل ونجح الفريق األحمر في تسجيل 
الدقيقة 88 بعد  بعد  فــي  التقدم  الدقيقة هــدف  فــي  التقدم  هــدف 
تمريرة عرضية من جانب كهربا تمريرة عرضية من جانب كهربا 
ــهــانــي سليمان  ال ــارس  ــحـ الـ ــهــانــي سليمان لــكــن  ال ــارس  ــحـ الـ لــكــن 
أخطأ في التصدي للكرة ليسددها أخطأ في التصدي للكرة ليسددها 
الــقــادر فــي المرمى.  الــقــادر فــي المرمى. أحــمــد عبد  أحــمــد عبد 
ثانيا  هدفا  فتحي  ثانيا وسجل حمدي  هدفا  فتحي  وسجل حمدي 
فـــي الــدقــيــقــة فـــي الــدقــيــقــة 1111 بــعــد تــســديــدة  بــعــد تــســديــدة 
أخــطــأهــا أيــضــا الــهــانــي سليمان أخــطــأهــا أيــضــا الــهــانــي سليمان 
الــكــرة تحت  لتمر  شــديــدة  الــكــرة تحت بغرابة  لتمر  شــديــدة  بغرابة 

يديه داخل الشباك.يديه داخل الشباك.
ــجـــح األهــــلــــي فــــي تــســجــيــل  ــجـــح األهــــلــــي فــــي تــســجــيــل نـ نـ
الــهــدف الــثــالــث فــي الدقيقة الــهــدف الــثــالــث فــي الدقيقة 3636  
ــذي تسلم  ــ ــذي تسلم عـــن طـــريـــق كــهــربــا الـ ــ عـــن طـــريـــق كــهــربــا الـ
تمريرة من حسين الشحات ليودع تمريرة من حسين الشحات ليودع 
الكرة في الشباك، وحاول سموحة الكرة في الشباك، وحاول سموحة 
الرد بتسديدة حسام حسن في يد الرد بتسديدة حسام حسن في يد 

الشناوي.الشناوي.
حــاول كهربا بكرة أخــرى في حــاول كهربا بكرة أخــرى في 
يد الحارس عمر صالح، ليخرج يد الحارس عمر صالح، ليخرج 
األهـــلـــي  بـــتـــقـــدم  األول  ــوط  ــشــ ــ األهـــلـــي ال بـــتـــقـــدم  األول  ــوط  ــشــ ــ ال
بثالثية. ودفع سموحة مع بداية بثالثية. ودفع سموحة مع بداية 
صديق  بالثالثي  الثاني  صديق الــشــوط  بالثالثي  الثاني  الــشــوط 
أوجـــوال وأحــمــد شوشة وبنجامين أوجـــوال وأحــمــد شوشة وبنجامين 
بواتينج. وتعرض سموحة لموقف بواتينج. وتعرض سموحة لموقف 
صعب بعد إصابة البديل أوجوال صعب بعد إصابة البديل أوجوال 
ومشاركة  بدقائق  مشاركته  ومشاركة بعد  بدقائق  مشاركته  بعد 
محمد نــادي بــدال منه، قــم سدد محمد نــادي بــدال منه، قــم سدد 

نادي كرة قريبة بجوار القائم.نادي كرة قريبة بجوار القائم.
ــة لــســمــوحــة  ــاولـ ــحـ ــة لــســمــوحــة ضـــاعـــت مـ ــاولـ ــحـ ضـــاعـــت مـ
بــجــوار الــقــائــم، وأبــعــد شبانة كرة بــجــوار الــقــائــم، وأبــعــد شبانة كرة 
عرضية من عبد القادر ثم أبعد عرضية من عبد القادر ثم أبعد 
حسام حسن  مــن  محاولة  حسام حسن ربيعة  مــن  محاولة  ربيعة 
الـــذي حصل على ضــربــة جــزاء الـــذي حصل على ضــربــة جــزاء 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة 8787 بـــعـــد عــرقــلــتــه  بـــعـــد عــرقــلــتــه 
هدف  منها  ليسجل  ربيعة،  هدف مــن  منها  ليسجل  ربيعة،  مــن 

سموحة الوحيد.سموحة الوحيد.

المدير  الــوطــنــي معتصم خــالــد  الـــمـــدرب  المدير اكـــد  الــوطــنــي معتصم خــالــد  الـــمـــدرب  اكـــد 
الــفــنــي لــحــي الــــوادي نــيــاال انـــه راض تــمــامــا عن الــفــنــي لــحــي الــــوادي نــيــاال انـــه راض تــمــامــا عن 
المستوي العام الداء الفريق خالل مشواره بالدورة المستوي العام الداء الفريق خالل مشواره بالدورة 
االولي للممتاز مشيرا الي ان حصول الفريق علي االولي للممتاز مشيرا الي ان حصول الفريق علي 
الترتيب السابع في روليت المنافسة يمثل وضعا الترتيب السابع في روليت المنافسة يمثل وضعا 
مريحا جدا في ظل التنافس الكبير من قبل الفرق مريحا جدا في ظل التنافس الكبير من قبل الفرق 
االخــري وقــال : افتكر ان حصول الفريق علي االخــري وقــال : افتكر ان حصول الفريق علي 
المركز السابع في روليت المنافسة للدورة االولي المركز السابع في روليت المنافسة للدورة االولي 
الــدورة  الــدورة يشكل وضــع مريح جــدا وسنسعي خــالل  يشكل وضــع مريح جــدا وسنسعي خــالل 

في  المتقدمة  المراكز  علي  بقوة  التنافس  في الثانية  المتقدمة  المراكز  علي  بقوة  التنافس  الثانية 
الروليت ..واضاف : احسب ان الفريق قدم مردودا الروليت ..واضاف : احسب ان الفريق قدم مردودا 
مرضيا للغاية ..وكشف معتصم ان الجهاز الفني مرضيا للغاية ..وكشف معتصم ان الجهاز الفني 
متضمنا  االدارة  لمجلس  الفني  تقريره  بــرفــع  متضمنا قــام  االدارة  لمجلس  الفني  تقريره  بــرفــع  قــام 
خطوة االحالل واالبــدال فضال عن االحتياجات خطوة االحالل واالبــدال فضال عن االحتياجات 
المختلفة..مشيدا  الــوظــائــف  فــي  الــعــنــاصــر  المختلفة..مشيدا مــن  الــوظــائــف  فــي  الــعــنــاصــر  مــن 
بالتعاون المثمر بين الجهاز الفني ومجلس االدارة بالتعاون المثمر بين الجهاز الفني ومجلس االدارة 
خالل الفترة الماضية ..متوقعا ظهورا افضل لحي خالل الفترة الماضية ..متوقعا ظهورا افضل لحي 

الوادي في الدورة الثانية .الوادي في الدورة الثانية .

مدرب حي الوادي يؤكد عن رضائه التام
باداء الفريق في الدورة االولى

 يوسف هوت االفضل
ــانــــب ســابــقــيــن ومـــن  ــة اجــ ــعــ ــ ــانــــب ســابــقــيــن ومـــن ارب ــة اجــ ــعــ ــ ارب
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة ســغــلــوا وظــيــفــة جــنــســيــات مــخــتــلــفــة ســغــلــوا وظــيــفــة 
الظهير االيمن في الفريق االزرق الظهير االيمن في الفريق االزرق 
وسيكون الكنغولي ستيفن خامسهم  وسيكون الكنغولي ستيفن خامسهم  
ــــالل لـــالجـــانـــب  ــهـ ــ ــــالل لـــالجـــانـــب بــــــدا انـــــتـــــداب الـ ــهـ ــ بــــــدا انـــــتـــــداب الـ
فـــي وظــيــفــة الــظــهــيــر االيـــمـــن منذ فـــي وظــيــفــة الــظــهــيــر االيـــمـــن منذ 
عندما سحل  الثانية  االلفية  عندما سحل مطلع  الثانية  االلفية  مطلع 
قابيتو في  الــمــوزبــيــقــي.  قابيتو في الــمــحــتــرف  الــمــوزبــيــقــي.  الــمــحــتــرف 
لم  لكنه  لم   لكنه  و٢٠٠٣٢٠٠٣  و   ٢٠٠٢٢٠٠٢ مــواســم مــواســم 
ــيــكــون الــنــيــجــيــري الـــدولـــي  ــيــكــون الــنــيــجــيــري الـــدولـــي يــعــمــر ل يــعــمــر ل
الــســابــق يــوســف مــحــمــد ) يــوســف الــســابــق يــوســف مــحــمــد ) يــوســف 
الثاني واالفضل   المحترف  الثاني واالفضل  هــوت(  المحترف  هــوت( 
فيها حيث سجل ايمه باحرف من فيها حيث سجل ايمه باحرف من 
ذهب مع الهالل في مواسم ذهب مع الهالل في مواسم ٢٠٠٧٢٠٠٧  
الرتـــداء  الوظيفة  فــي  تالقه  الرتـــداء واهــلــه  الوظيفة  فــي  تالقه  واهــلــه 
شــعــار الــمــنــتــخــب الــنــيــجــيــري وبــعــد شــعــار الــمــنــتــخــب الــنــيــجــيــري وبــعــد 
رحيله ترك هوت فراغا في الوظيفة رحيله ترك هوت فراغا في الوظيفة 
التي تعاقب عليها وطنيين واجانب التي تعاقب عليها وطنيين واجانب 
االختيار  االختيار  كان  وفي موسم وفي موسم ٢٠١٥٢٠١٥ كان 
سليمانو  السنغالي  المحترف  سليمانو على  السنغالي  المحترف  على 
سيسيه والذي ايضا شغل الوظيفة سيسيه والذي ايضا شغل الوظيفة 
بـــاتـــقـــان عــلــى مـــر مــوســمــيــن قبل بـــاتـــقـــان عــلــى مـــر مــوســمــيــن قبل 

رحيله غربا الى هالل االبيض.رحيله غربا الى هالل االبيض.
مرور سريع لزوي

ــبــحــث عــــن مــن  ــهــــالل ي ــ ــبــحــث عــــن مــن ظــــل ال ــهــــالل ي ــ ظــــل ال
يــســغــل الــوظــيــفــة طـــــزال الــمــواســم يــســغــل الــوظــيــفــة طـــــزال الــمــواســم 
الماضية وفــي موسم الماضية وفــي موسم ٢٠٢٠٢٠٢٠ وقع  وقع 
االختيار على المحترف االيفواري االختيار على المحترف االيفواري 
الــجــنــســيــة  ــاحـــب  الــجــنــســيــة ســتــيــفــن زوي صـ ــاحـــب  ســتــيــفــن زوي صـ

السودانية قادما من االهلي مروي السودانية قادما من االهلي مروي 
ــبـــل وضـــع  ــا قـ ــعـ ــكـــن غـــــــادر ســـريـ ــبـــل وضـــع لـ ــا قـ ــعـ ــكـــن غـــــــادر ســـريـ لـ
للعناصر  الوظيفة  وتـــرك  للعناصر بصمته  الوظيفة  وتـــرك  بصمته 
الــوطــنــيــة الــســمــؤال واكــهــر ومــوفــق الــوطــنــيــة الــســمــؤال واكــهــر ومــوفــق 

صديق ومؤيد عابدين.صديق ومؤيد عابدين.
القطعة المفقودة

يرغب المدرب الكنغولي فلوران يرغب المدرب الكنغولي فلوران 
انــبــيــنــجــي الـــمـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق انــبــيــنــجــي الـــمـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق 
الوظيفة  تــلــك  تــامــيــن  فــي  الوظيفة االزرق  تــلــك  تــامــيــن  فــي  االزرق 
لغمار دوري  لغمار دوري خــالل خــوض فريقه  خــالل خــوض فريقه 
الظهير  امــن  ولعله  افريقيا  الظهير ابطال  امــن  ولعله  افريقيا  ابطال 
ابراهيم  الغاني  بايتجالب  ابراهيم االيــســر  الغاني  بايتجالب  االيــســر 
ايــمــورو ورشـــح ان يــكــون مواطنه ايــمــورو ورشـــح ان يــكــون مواطنه 
في  المفقودة  القطعة  ايبوال  في ستيفن  المفقودة  القطعة  ايبوال  ستيفن 

الظهير االيمن للفريق.الظهير االيمن للفريق.

هل سيكون ابيوال القطعة المفقودة في الطرف األيمن للهالل؟؟

يوسف محمد االفضل.. مرور سريع للموزمبيقي وااليفواري.. 
سيسيه يقدم كتابه ويغادر 

تقرير / عبد اهلل التماديتقرير / عبد اهلل التمادي

 استعصت وظيفة الطرف االيمن في الهالل على الكثير من العناصر الوطنية واالجنبية  لسنوات عديدة لكنها ازدهرت في مواسم محدودة  استعصت وظيفة الطرف االيمن في الهالل على الكثير من العناصر الوطنية واالجنبية  لسنوات عديدة لكنها ازدهرت في مواسم محدودة 
عندما استجلب النادي االزرق المحترف النيجيري يوسف محمد على مستوى العناصر االجنبية وبعد رحيله ترك فراغا جعل االجهزة الفنية تستخدم عندما استجلب النادي االزرق المحترف النيجيري يوسف محمد على مستوى العناصر االجنبية وبعد رحيله ترك فراغا جعل االجهزة الفنية تستخدم 
التوليف خاصة على مستوى العناصر المحلية وتعاقبت على الوظيفة التي شكلت صداعا دائما في الهالل عناصر احنبية من جنسيات مختلفة  التوليف خاصة على مستوى العناصر المحلية وتعاقبت على الوظيفة التي شكلت صداعا دائما في الهالل عناصر احنبية من جنسيات مختلفة  
طوال العقدين الماضيين، الزال الهالل يبحث عن القطعة المفقودة التي تؤمن وظيفة الرواق االيمن في فريق الكرة  وفي مطلع التسجيالت الشتوية طوال العقدين الماضيين، الزال الهالل يبحث عن القطعة المفقودة التي تؤمن وظيفة الرواق االيمن في فريق الكرة  وفي مطلع التسجيالت الشتوية 
يرغب المدرب الحالي للفريق في الحل الجذري للوظيفة واستجالب اصحاب االختصاص لتجلب التوليف ووقع االجتيار على المحترف الكنغولي يرغب المدرب الحالي للفريق في الحل الجذري للوظيفة واستجالب اصحاب االختصاص لتجلب التوليف ووقع االجتيار على المحترف الكنغولي 
ستبفن ايبوال  ليكون الخيار القادم. والمحترف الجامس في تاريخ الهالل في تلك الخانة المرهقة.. سيكون على المحترف ستيفن عبء ثقيل ستبفن ايبوال  ليكون الخيار القادم. والمحترف الجامس في تاريخ الهالل في تلك الخانة المرهقة.. سيكون على المحترف ستيفن عبء ثقيل 

العادة امجاد المحترف النيجيري يوسف باعتباره افضل من اجاد فيها واحتكرها لسنواتالعادة امجاد المحترف النيجيري يوسف باعتباره افضل من اجاد فيها واحتكرها لسنوات

قلم/هاشم الطيبقلم/هاشم الطيب
ينظم االتحاد السوداني للمالكمة ينظم االتحاد السوداني للمالكمة 
بطولة االستقالل المفتوحة للمالكمة بطولة االستقالل المفتوحة للمالكمة 
بصالة اسبورت الب   من الجمعه بصالة اسبورت الب   من الجمعه 
الجاري وذلك  يناير  الجاري وذلك   يناير  2020 حتي  حتي 2121 
المختلفة  العمرية  الفئات  المختلفة بمشاركة  العمرية  الفئات  بمشاركة 
الــشــبــاب والــشــابــات والــنــاشــئــيــن من الــشــبــاب والــشــابــات والــنــاشــئــيــن من 
جــمــيــع الـــواليـــات والــمــشــاركــون من جــمــيــع الـــواليـــات والــمــشــاركــون من 
ــســـودان وســيــتــم مــن خــالل  ــســـودان وســيــتــم مــن خــالل خــــارج الـ خــــارج الـ
ــواة لــلــمــنــتــخــب  ــ ــ ــيـــار ن ــتـ ــواة لــلــمــنــتــخــب الـــبـــطـــولـــة اخـ ــ ــ ــيـــار ن ــتـ الـــبـــطـــولـــة اخـ
وزن  وزن (   )1313 على)  والتنافس  على) القومي  والتنافس  القومي 

ــيـــن ) 6060( (  ــيـــن ) ..يـــبـــلـــغ عـــــدد مـــشـــاركـ ..يـــبـــلـــغ عـــــدد مـــشـــاركـ
العــبــا والعــبــة فــى مختلف األوزان  العــبــا والعــبــة فــى مختلف األوزان  
ــيــوم الــخــتــامــي قــيــادات  ــيــوم الــخــتــامــي قــيــادات وســيــشــرف ال وســيــشــرف ال
العمل الرياضي  والتنفيذي والسفراء العمل الرياضي  والتنفيذي والسفراء 
والـــمـــنـــظـــمـــات الـــطـــوعـــيـــة واإلعــــــالم والـــمـــنـــظـــمـــات الـــطـــوعـــيـــة واإلعــــــالم 
الـــريـــاضـــي...وأكـــد رئــيــس االتــحــاد   الـــريـــاضـــي...وأكـــد رئــيــس االتــحــاد   
الــفــاتــح عن  الــديــن  الــفــاتــح عن المهندس عــالء  الــديــن  المهندس عــالء 
اكــتــمــال كــافــة الــتــرتــيــبــات االداريـــــة اكــتــمــال كــافــة الــتــرتــيــبــات االداريـــــة 
والــفــنــيــة النــطــالقــة الــبــطــولــة عصر والــفــنــيــة النــطــالقــة الــبــطــولــة عصر 
الجمعة  البطوله غابت ألكثر من الجمعة  البطوله غابت ألكثر من 

أربعة سنوات سابقة ...أربعة سنوات سابقة ...

تعتزم هذه االيام ضمن حمالت تعتزم هذه االيام ضمن حمالت 
ــع اقـــــتـــــراب الــجــمــعــيــة  ــ ــتــــرشــــح مـ ــ ــع اقـــــتـــــراب الــجــمــعــيــة ال ــ ــتــــرشــــح مـ ــ ال
وتعدد  المحلي  لــالتــحــاد  وتعدد العمومية  المحلي  لــالتــحــاد  العمومية 
األصوات التي نادت باقتراح ترشح األصوات التي نادت باقتراح ترشح 
الــرئــاســة  الــمــصــري لمنصب  الــرئــاســة عــمــر  الــمــصــري لمنصب  عــمــر 
الســيــمــا وانـــه يعتبر مــن أصــحــاب الســيــمــا وانـــه يعتبر مــن أصــحــاب 
الضليع  واالداري  الكبيرة  الضليع األعمال  واالداري  الكبيرة  األعمال 
الذي يعرف دهاليز العمل في كرة الذي يعرف دهاليز العمل في كرة 
المصري  ويعتبر   .. وغيرها  المصري القدم  ويعتبر   .. وغيرها  القدم 
رئيس مريخ الثغر بأنه االجدر في رئيس مريخ الثغر بأنه االجدر في 
هـــذا الــتــوقــيــت فــي انـــه يستحق ان هـــذا الــتــوقــيــت فــي انـــه يستحق ان 
يشغل رئيس االتحاد خالل المرحلة يشغل رئيس االتحاد خالل المرحلة 
ــتــي تــحــتــاج رجـــل حكيم  ــتــي تــحــتــاج رجـــل حكيم الــمــقــبــلــة ال الــمــقــبــلــة ال
ومبتكر يعي دوره وسيقوم بتطوير ومبتكر يعي دوره وسيقوم بتطوير 
رزنــامــة ونمط االتــحــاد المحلي .. رزنــامــة ونمط االتــحــاد المحلي .. 
بمباركة  االولــي جــاء حديثها  بمباركة كتلة  االولــي جــاء حديثها  كتلة 

وتقديمه  الرجل  ترشح  من  وتقديمه الخطوة  الرجل  ترشح  من  الخطوة 
بالساحل  الــقــدم  كـــرة  ومــنــارة  بالساحل لقلعة  الــقــدم  كـــرة  ومــنــارة  لقلعة 
الشرقي.. اما الثانية فهي في رأي الشرقي.. اما الثانية فهي في رأي 
كرة  يشغل جمهورية  بــأن  كرة األغلبية  يشغل جمهورية  بــأن  األغلبية 
الــقــدم بــالــمــديــنــة رجـــل مــقــبــول مثل الــقــدم بــالــمــديــنــة رجـــل مــقــبــول مثل 
المصري . كتلة الثالثة علي غرار المصري . كتلة الثالثة علي غرار 
بأن  الـــرأي  فــي  التختلف  بأن الكتلتين  الـــرأي  فــي  التختلف  الكتلتين 
عــمــر الــمــصــري الــحــكــمــة والــتــمــيــز عــمــر الــمــصــري الــحــكــمــة والــتــمــيــز 
كـــــــاداري نـــاجـــح ســيــقــوم بـــاالرتـــقـــاء كـــــــاداري نـــاجـــح ســيــقــوم بـــاالرتـــقـــاء 
فـــي ادوار االتـــحـــاد ..  فـــي ادوار االتـــحـــاد .. بــالــريــاضــة  بــالــريــاضــة 
لــلــحــديــث بــقــيــة عـــن تــرشــيــح رجــل لــلــحــديــث بــقــيــة عـــن تــرشــيــح رجــل 
المهمات الصعبة من خالل الفترة المهمات الصعبة من خالل الفترة 
الشارع  باستطالع  وسنقوم  الشارع المقبلة  باستطالع  وسنقوم  المقبلة 
الــريــاضــي حــول هــذا الملف الــذي الــريــاضــي حــول هــذا الملف الــذي 
يدعم التميز ورونق وهيبة االتحاد يدعم التميز ورونق وهيبة االتحاد 

المحلي ..المحلي ..

تتواصل منافسات  دورة  نادي تتواصل منافسات  دورة  نادي 
اللهيب تخليدا لذكري  فقداء النادي اللهيب تخليدا لذكري  فقداء النادي 
تحت شــعــار الــوفــاء الهــل العطاء تحت شــعــار الــوفــاء الهــل العطاء 
ويستضيف    ) االولـــــي  الــنــســخــة  ويستضيف  )   ) االولـــــي  الــنــســخــة   (
العزبه   فريقي  اليوم  النادي  العزبه  ملعب   فريقي  اليوم  النادي  ملعب  
والوحدة  مربع والوحدة  مربع 11  في االسبوع الثاني    في االسبوع الثاني  
...فريق نجوم  العزبه فاز االسبوع ...فريق نجوم  العزبه فاز االسبوع 
الماضي علي مايو الماضي علي مايو 44/  /  11  بينما   بينما 
خــســرت الـــوحـــدة مـــن  دار الــســالم خــســرت الـــوحـــدة مـــن  دار الــســالم 

جنوب جنوب 22/ / 11 غــدا يتم  لقاء كوبر  غــدا يتم  لقاء كوبر 
ونــجــوم الــحــاج يــوســف  .مــن نتائج ونــجــوم الــحــاج يــوســف  .مــن نتائج 
الــمــنــافــســة  تـــعـــادل  نــجــوم  الــحــاج الــمــنــافــســة  تـــعـــادل  نــجــوم  الــحــاج 
الــمــغــاربــة   الـــســـالم  الــمــغــاربــة  يـــوســـف  ودار  الـــســـالم  يـــوســـف  ودار 
11//11  أحرز  لنجوم الحاج يوسف    أحرز  لنجوم الحاج يوسف  
نزار بلك    والفريق   دار السالم  نزار بلك    والفريق   دار السالم  
الــمــغــاربــه  معتز بــوغــبــا هـــذا  وقــد الــمــغــاربــه  معتز بــوغــبــا هـــذا  وقــد 
رصــدت  اللجنة  المنظمة  جائزة رصــدت  اللجنة  المنظمة  جائزة 
نجم  المباراة   في كل  مباراة تقام.نجم  المباراة   في كل  مباراة تقام.

أندية بورتسودان تعتزم ترشح المصري انطالقة بطولة االستقالل المالكمة
لرئاسة االتحاد المحلي 

دورة نادي اللهيب الكبري
بالحاج يوسف 

حي الوادي يتمسك بالعبه 
احمد عصمت 

افـــــادة الــمــعــلــومــات الــتــي تحصلت افـــــادة الــمــعــلــومــات الــتــي تحصلت 
ادارة  مجلس  ان  سودانية  كــورة  ادارة عليها  مجلس  ان  سودانية  كــورة  عليها 
حــي الــــوادي نــيــاال اعــلــن عــن تمسكه حــي الــــوادي نــيــاال اعــلــن عــن تمسكه 
بالعب منتخب الشباب احمد عصمت بالعب منتخب الشباب احمد عصمت 
ابدت  الممتاز  اندية  من  عــدد  ابدت وكانت  الممتاز  اندية  من  عــدد  وكانت 
رغبتها لالستفادة من خدمات الالعب رغبتها لالستفادة من خدمات الالعب 
والمريخ  الهالل  القمة  اندية  بينها  والمريخ من  الهالل  القمة  اندية  بينها  من 
..وقـــــــــــدم الـــــالعـــــب احــــمــــد عــصــمــت ..وقـــــــــــدم الـــــالعـــــب احــــمــــد عــصــمــت 
مستويات فنية عالية مع فريق الشباب مستويات فنية عالية مع فريق الشباب 

مما لفت انظار الفنيين ..مما لفت انظار الفنيين ..
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األربعاء

متابعـات

صعوبات بالغة 
تواجه المريخ الكمال 

تعاقداته األجنبية

ــن  ــزمـ ــمــــريــــخ الـ ــ ــق ال ــابـ ــسـ ــن يـ ــزمـ ــمــــريــــخ الـ ــ ــق ال ــابـ ــسـ يـ
إلكمال صفاقته األجنبية قبل إلكمال صفاقته األجنبية قبل 
يوم يوم 2424 من الشهر الجاري،  من الشهر الجاري، 
ــة  ــوبـ ــقـ ــد عـ ــهــ ــشــ ــ ــد ت ــ ــ ــي قـ ــ ــ ــت ــ ــ ــة ال ــوبـ ــقـ ــد عـ ــهــ ــشــ ــ ــد ت ــ ــ ــي قـ ــ ــ ــت ــ ــ ال
جــديــدة عــلــى الـــنـــادي بسبب جــديــدة عــلــى الـــنـــادي بسبب 
مستحقاقت المدرب الفرنسي مستحقاقت المدرب الفرنسي 
ــو ونـــجـــلـــه  ــ ـــتـ ــ ـــارزي ــو غــ ــغــ ــ ــي ــ ــو ونـــجـــلـــه دي ــ ـــتـ ــ ـــارزي ــو غــ ــغــ ــ ــي ــ دي
النادي  يتوصل  النادي انتونيو، ولم  يتوصل  انتونيو، ولم 
لتسوية مع المدرب، ورفض لتسوية مع المدرب، ورفض 
األربعة  البرازيلين  من  األربعة اثنين  البرازيلين  من  اثنين 
احترافية  تجربة  احترافية فكرة خوض  تجربة  فكرة خوض 
بالسودان، لتبدأ رحلة البحث بالسودان، لتبدأ رحلة البحث 
ــل، فــاتــجــه الــنــادي  ــدائـ ــل، فــاتــجــه الــنــادي عـــن بـ ــدائـ عـــن بـ
ــن بـــنـــيـــن، الــفــتــرة  ــن بـــنـــيـــن، الــفــتــرة لـــاعـــب مــ لـــاعـــب مــ
الــزمــنــيــة الــقــصــيــرة، والــتــحــرك الــزمــنــيــة الــقــصــيــرة، والــتــحــرك 
الــمــتــأخــر فـــي الــمــفــاوضــات الــمــتــأخــر فـــي الــمــفــاوضــات 
مــع األجــانــب وعـــدم تأمينهم مــع األجــانــب وعـــدم تأمينهم 
مبكرا قد يصعب مهمة فريق مبكرا قد يصعب مهمة فريق 
الكرة بشدة، ويهدد تسجياته الكرة بشدة، ويهدد تسجياته 
اإلدارة  مجلس  يتمكن  لم  اإلدارة ما  مجلس  يتمكن  لم  ما 
الصفقات خال  انــجــاز  الصفقات خال مــن  انــجــاز  مــن 
ــيـــرة الــمــقــبــلــة. ــقـــصـ ــيـــرة الــمــقــبــلــة.الـــفـــتـــرة الـ ــقـــصـ الـــفـــتـــرة الـ

كبير  لتدعيم  يحتاج  كبير المريخ  لتدعيم  يحتاج  المريخ 
عــلــى مــســتــوى خـــط الــهــجــوم عــلــى مــســتــوى خـــط الــهــجــوم 
تحديدا بجانب مركز الظهير تحديدا بجانب مركز الظهير 

األيمن.األيمن.

جماهير المريخ تطالب 
المجلس بمالحقة 

الصيني

أثار توقيع عماد الصيني أثار توقيع عماد الصيني 
لــلــهــال ردود أفــعــال واســعــة لــلــهــال ردود أفــعــال واســعــة 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي شــهــدت وفــــي الـــوقـــت الـــــذي شــهــدت 
ــل  ــواصــ ــتــ ــ ــات ال ــحــ ــفــ ــه صــ ــ ــي ــ ــل ف ــواصــ ــ ــت ــ ــات ال ــحــ ــفــ ــه صــ ــ ــي ــ ف
اإلجتماعي، وصحف الهال اإلجتماعي، وصحف الهال 
مبالغة في االحتفاء بتسجيل مبالغة في االحتفاء بتسجيل 
الــــاعــــب، كـــانـــت جــمــاهــيــر الــــاعــــب، كـــانـــت جــمــاهــيــر 
إدارة  مجلس  تطالب  إدارة المريخ  مجلس  تطالب  المريخ 
ـــادي بــمــاحــقــة الــاعــب،  ــن ـــادي بــمــاحــقــة الــاعــب، الـ ــن الـ
ــادي  ــ ــن ــ ــقــــوق ال ــادي واســــــتــــــرداد حــ ــ ــن ــ ــقــــوق ال واســــــتــــــرداد حــ
المبرم  العقد  النتهاكه  المبرم منه،  العقد  النتهاكه  منه، 
بينه والمريخ، وتبدو حظوظ بينه والمريخ، وتبدو حظوظ 
ــخ لـــلـــشـــكـــوى  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــخ لـــلـــشـــكـــوى كــــســــب الـ ــ ــريـ ــ ــمـ ــ كــــســــب الـ
مع  لتشابهها  ميسورة،  مع سهلة  لتشابهها  ميسورة،  سهلة 
ــيــــري الــــذي  ــ ــيـــف ت ــيــــري الــــذي قـــضـــيـــة سـ ــ ــيـــف ت قـــضـــيـــة سـ
ــقـــوبـــات مــغــلــظــة  ــقـــوبـــات مــغــلــظــة تـــعـــرض لـــعـ تـــعـــرض لـــعـ
مــع نــاديــه فـــاركـــو، ليضطر مــع نــاديــه فـــاركـــو، ليضطر 
ــلـــوصـــول لــتــســويــة  ــر لـ ــ ــي ــلـــوصـــول لــتــســويــة اآلخــ ــر لـ ــ ــي اآلخــ
بموجبها  تسلم  الــمــريــخ،  بموجبها مــع  تسلم  الــمــريــخ،  مــع 
الـــنـــادي مــبــلــغ الــغــرامــة على الـــنـــادي مــبــلــغ الــغــرامــة على 
تيري  تعرض  بينما  تيري دفــعــات،  تعرض  بينما  دفــعــات، 
لعقوبة باإليقاف عدة أشهر.لعقوبة باإليقاف عدة أشهر.

ورفـــضـــت جــمــاهــيــر الــمــريــخ ورفـــضـــت جــمــاهــيــر الــمــريــخ 
بشكل قاطع أي مساومة أو بشكل قاطع أي مساومة أو 

تسويف في القضيةتسويف في القضية

 افــادت مصادر موثوقة أن اسامه  افــادت مصادر موثوقة أن اسامه 
سكسك العـــب الـــمـــوردة األســبــق بــات سكسك العـــب الـــمـــوردة األســبــق بــات 
ــبـــري عـــبـــد اهلل  ــة صـ ــافـ ــريـــب مــــن خـ ــبـــري عـــبـــد اهلل قـ ــة صـ ــافـ ــريـــب مــــن خـ قـ
فـــي تـــدريـــب فــريــق الـــرديـــف فـــي نـــادي فـــي تـــدريـــب فــريــق الـــرديـــف فـــي نـــادي 
المريخ، وبحسب المصادر فإن أسامة المريخ، وبحسب المصادر فإن أسامة 
نــادي المريخ  نــادي المريخ عبد الجليل نائب رئيس  عبد الجليل نائب رئيس 
لــلــشــؤون الــريــاضــيــة قـــد وعـــد الــاعــب لــلــشــؤون الــريــاضــيــة قـــد وعـــد الــاعــب 
بالمنصب خال مفاوضات قادها عبد بالمنصب خال مفاوضات قادها عبد 
الجليل مع سكسك لتمديد تعاقد شقيقه الجليل مع سكسك لتمديد تعاقد شقيقه 
التعاقد  يثير  أن  يعقوب.ويتوقع  التعاقد التاج  يثير  أن  يعقوب.ويتوقع  التاج 

مــع سكسك فــي منصب يــعــد فــي كل مــع سكسك فــي منصب يــعــد فــي كل 
الــعــالــم حــكــرا على أبــنــاء الــنــادي، كما الــعــالــم حــكــرا على أبــنــاء الــنــادي، كما 
أن مــعــايــيــر اخــتــيــار شــاغــل المنصب أن مــعــايــيــر اخــتــيــار شــاغــل المنصب 
ينبغي  للغاية  مهمة  الرديف  أندية  ينبغي في  للغاية  مهمة  الرديف  أندية  في 
أن يكون على قــدر عــال من التميز، أن يكون على قــدر عــال من التميز، 
ويــمــلــك خــبــرات وافـــــرة، لــيــكــون الــبــديــل ويــمــلــك خــبــرات وافـــــرة، لــيــكــون الــبــديــل 
الفني، وهو  المدير  حــال رحيل  الفني، وهو األول  المدير  حــال رحيل  األول 
أمر معروف عالميا، وتقبلت الجماهير أمر معروف عالميا، وتقبلت الجماهير 
ــع صـــبـــري عـــبـــد اهلل  ــع صـــبـــري عـــبـــد اهلل فـــكـــرة الـــتـــعـــاقـــد مــ فـــكـــرة الـــتـــعـــاقـــد مــ
على مــضــض، على الــرغــم مــن تميزه على مــضــض، على الــرغــم مــن تميزه 

كمدرب يملك خبرات وافرة أهلته ليكون كمدرب يملك خبرات وافرة أهلته ليكون 
واحدا من أفضل المدربين في الدوري واحدا من أفضل المدربين في الدوري 
يعد  ودخــيــل  غــريــب  أمــر  يعد الممتاز.ثمة  ودخــيــل  غــريــب  أمــر  الممتاز.ثمة 
لتسجيل  التفاوض،  أسلوب  في  لتسجيل سابقة  التفاوض،  أسلوب  في  سابقة 
العـــب أو تــمــديــد الــتــعــاقــد مــعــه بــوعــد العـــب أو تــمــديــد الــتــعــاقــد مــعــه بــوعــد 
التعاقد،  الكمال  بمنصب  اقربائه  التعاقد، أحــد  الكمال  بمنصب  اقربائه  أحــد 
في وقت يؤكد فيه رئيس النادي أيمن في وقت يؤكد فيه رئيس النادي أيمن 
مبارك أن المال متوفر إلنجاز عملية مبارك أن المال متوفر إلنجاز عملية 
اإلحال واإلبدال، وليس هناك ما يبرر اإلحال واإلبدال، وليس هناك ما يبرر 

خطوة عبد الجليل.خطوة عبد الجليل.

صفقة غريبة تقرب أسامة سكسك من تدريب الرديف 

هيثم كابو يعمق 
األزمة

بدأت أزمة بكري المدينة بدأت أزمة بكري المدينة 
الذي  الصائب  الــقــرار  الذي بعد  الصائب  الــقــرار  بعد 
اتــخــذه أيمن مــبــارك رئيس اتــخــذه أيمن مــبــارك رئيس 
لجنة تسيير المريخ السابقة لجنة تسيير المريخ السابقة 
ــنــــدت  ــة أســ ــنـ ــجـ ــنــــدت بـــتـــكـــويـــن لـ ــة أســ ــنـ ــجـ بـــتـــكـــويـــن لـ
المجلس  لــعــضــو  المجلس رئــاســتــهــا  لــعــضــو  رئــاســتــهــا 
هيثم كابو، مهمتها حل أي هيثم كابو، مهمتها حل أي 

مشكلة تتعلق بالاعبين، ووفقا لمصادر موثوقة فإن مشكلة تتعلق بالاعبين، ووفقا لمصادر موثوقة فإن 
بكري كشف للجنة أن لديه مستحقات متبقية على بكري كشف للجنة أن لديه مستحقات متبقية على 
النادي تبلغ النادي تبلغ 4040 ألف دوالر، وأنه يعاني أزمة مالية،  ألف دوالر، وأنه يعاني أزمة مالية، 
وبــحــاجــة مــاســة وضــروريــة للمبلغ، وبــعــد مـــداوالت وبــحــاجــة مــاســة وضــروريــة للمبلغ، وبــعــد مـــداوالت 
اللجنة مبلغ 20002000 دوالر على أن تخصم  دوالر على أن تخصم  اللجنة مبلغ منحته  منحته 
المبلغ إن تأكد للجنة أحقيته به بالمبلغ  المبلغ إن تأكد للجنة أحقيته به بالمبلغ الحقا من  الحقا من 
الذي ذكره، فتسلم بكري المبلغ مع وعد بوضع حل الذي ذكره، فتسلم بكري المبلغ مع وعد بوضع حل 
لــه حقوق أو عليه،  لــه حقوق أو عليه، ألزمــتــه بشكل نهائي إن كــان  ألزمــتــه بشكل نهائي إن كــان 
ناجعة  حــلــول  دون  األزمـــة ظلت مشتعلة  أن  ناجعة غير  حــلــول  دون  األزمـــة ظلت مشتعلة  أن  غير 
لها، وغادر كابو إلى القاهرة وقطر دون أن تتمكن لها، وغادر كابو إلى القاهرة وقطر دون أن تتمكن 
اللجنة التي يقودها من وضع حلول ناجعة لألزمة اللجنة التي يقودها من وضع حلول ناجعة لألزمة 

التي كان من السهل السيطرة عليها..! التي كان من السهل السيطرة عليها..! 
بكري الحانق يتحدث بحدة في حضور 

ريكاردو
وفقًا للمصادر فإن بكري ظل يطالب بمستحقاته وفقًا للمصادر فإن بكري ظل يطالب بمستحقاته 
مباراة  مقنعًا، وقبل  حــًا  يجد  أن  مباراة التي ذكرها دون  مقنعًا، وقبل  حــًا  يجد  أن  التي ذكرها دون 
ــديــربــي بــفــتــرة قــصــيــرة اقــتــحــم بــكــري جــلــســه أقـــرب  ــديــربــي بــفــتــرة قــصــيــرة اقــتــحــم بــكــري جــلــســه أقـــرب ال ال
لــإجــتــمــاع كـــان الـــمـــدرب ريـــكـــاردو حـــاضـــرًا فيها، لــإجــتــمــاع كـــان الـــمـــدرب ريـــكـــاردو حـــاضـــرًا فيها، 

وتحدث امام الجميع بغضب مزجهًا حديثه ألسامة وتحدث امام الجميع بغضب مزجهًا حديثه ألسامة 
عبد الجليل وطالبه بحل مشكلته أو شطبه، وتدخل عبد الجليل وطالبه بحل مشكلته أو شطبه، وتدخل 
ريــكــاردو وســأل عن المشكلة، وبعد أن ترجموا له ريــكــاردو وســأل عن المشكلة، وبعد أن ترجموا له 
حــديــث بــكــري، الذ الــبــرازيــلــي بــالــصــمــت، ذلـــك أن حــديــث بــكــري، الذ الــبــرازيــلــي بــالــصــمــت، ذلـــك أن 

المشكلة إدارية في المقام األول.المشكلة إدارية في المقام األول.
مخطط إقصاء العقرب

يـــعـــتـــقـــد كـــــثـــــيـــــرون أن يـــعـــتـــقـــد كـــــثـــــيـــــرون أن 
هـــــنـــــاك مــــخــــط إلقــــصــــاء هـــــنـــــاك مــــخــــط إلقــــصــــاء 
ــنـــة وشــطــبــه  ــديـ ــمـ ــكــــري الـ ــ ــنـــة وشــطــبــه ب ــديـ ــمـ ــكــــري الـ ــ ب
مــن الــكــشــوفــات، واســتــغــل مــن الــكــشــوفــات، واســتــغــل 
الـــبـــعـــض بــطــبــيــعــة الـــحـــال الـــبـــعـــض بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
فعله  وردة  انفعاله  فعله ســرعــة  وردة  انفعاله  ســرعــة 
ــتــمــريــر الـــمـــخـــطـــط، وبــــدأ  ــتــمــريــر الـــمـــخـــطـــط، وبــــدأ ل ل
ــط مـــــع الــــمــــدرب  ــطـ ــط مـــــع الــــمــــدرب الـــمـــخـ ــطـ الـــمـــخـ
غازي الغرايري الذي اسقط غازي الغرايري الذي اسقط 
الاعب تماما من حساباته، وأبعده عن المباريات الاعب تماما من حساباته، وأبعده عن المباريات 
والمدرب واضحة  العقرب  والمدرب واضحة الرسمية، وكانت مشكلة  العقرب  الرسمية، وكانت مشكلة 
ال تحتاج سوى لقليل من الحكمة والحنكة، بجلسة ال تحتاج سوى لقليل من الحكمة والحنكة، بجلسة 
تجمع بكري بالغرايري، إذ كان التونسي يشترط فقط تجمع بكري بالغرايري، إذ كان التونسي يشترط فقط 
اعــتــذار مــن بــكــري على حــديــث كــان قــد أدلـــى به، اعــتــذار مــن بــكــري على حــديــث كــان قــد أدلـــى به، 
فرفض بكري االعتذار تماما دون اجتهاد فعلي من فرفض بكري االعتذار تماما دون اجتهاد فعلي من 
القطاع الرياضي الحتواء أزمة المهاجم الوحيد الذي القطاع الرياضي الحتواء أزمة المهاجم الوحيد الذي 

يملك الخبرة في الفريق.يملك الخبرة في الفريق.
أفول نجم العقرب

كل المؤشرات تدل على اقتراب أفول نجم مهاجم كل المؤشرات تدل على اقتراب أفول نجم مهاجم 
والملقب  المدينة  بكري  الوطني  والمنتخب  والملقب المريخ  المدينة  بكري  الوطني  والمنتخب  المريخ 
ــواره مـــع األحــمــر  ــشـ ــواره مـــع األحــمــر بــالــعــقــرب، ونــهــايــة مــســيــرتــه ومـ ــشـ بــالــعــقــرب، ونــهــايــة مــســيــرتــه ومـ
بنهايات ليست كما كانت تتمناها له جماهير القلعة بنهايات ليست كما كانت تتمناها له جماهير القلعة 
الحمراء، وهــو الــذي انضم إلــى صفوفه قــادمــًا من الحمراء، وهــو الــذي انضم إلــى صفوفه قــادمــًا من 
الهال واستطاع ان يقدم مواسمًا ستظل في ذاكرة الهال واستطاع ان يقدم مواسمًا ستظل في ذاكرة 
المريخاب، حقق من خالها الكثير من اإلنجازات المريخاب، حقق من خالها الكثير من اإلنجازات 
شخصية ومع فريقه واستطاع خال هذه المسيرة أن شخصية ومع فريقه واستطاع خال هذه المسيرة أن 

ينتزع لقب رجل المواعيد الكبيرة بإمتياز..!! ينتزع لقب رجل المواعيد الكبيرة بإمتياز..!! 

إقتراب أفول نجم العقرب بفعل فاعلإقتراب أفول نجم العقرب بفعل فاعل

لجنة كابو فشلت فيلجنة كابو فشلت في
إيجاد حلول لمشكلة الالعب إيجاد حلول لمشكلة الالعب 

والغرايري أقصاهوالغرايري أقصاه

حافظ محمد أحمدحافظ محمد أحمد

اقترب بكري المدينة من الرحيل عن المريخ، ليطوى صفحة مميزة لالعب كبير قدم الكثير، وانجز عماًل مميًزا، وساهم بفعالية كبيرة في تغيير اقترب بكري المدينة من الرحيل عن المريخ، ليطوى صفحة مميزة لالعب كبير قدم الكثير، وانجز عماًل مميًزا، وساهم بفعالية كبيرة في تغيير 
خارطة نتائج الفريق في بطوالت األندية اإلفريقية تحديًدا، وذلك أن العقرب كان أحد العناصر المؤثرة والمساهمة بسخاء في وصول الفريق لنصف خارطة نتائج الفريق في بطوالت األندية اإلفريقية تحديًدا، وذلك أن العقرب كان أحد العناصر المؤثرة والمساهمة بسخاء في وصول الفريق لنصف 
نهائي نسخة نهائي نسخة 20152015 بإحرازه وصناعته لعدد كبير من األهداف بجانب مساهماته الكبيرة في مباريات صعبة، ولكن مسيرته مع الفريق أخذت  بإحرازه وصناعته لعدد كبير من األهداف بجانب مساهماته الكبيرة في مباريات صعبة، ولكن مسيرته مع الفريق أخذت 
منحى آخر منذ أن فرض عليه اإلتحاد السوداني لكرة القدم عقوبة اإليقاف التأديبية نتيجة أحداث مباراة هالل الساحل في الدوري الممتاز، وبعد منحى آخر منذ أن فرض عليه اإلتحاد السوداني لكرة القدم عقوبة اإليقاف التأديبية نتيجة أحداث مباراة هالل الساحل في الدوري الممتاز، وبعد 
إعارتين للدوري العراقي والعماني عاد الالعب بغلة شحيحة لم تسعفه في استعادة ذاكرة التألق مع الفريق، وظهرت الكثير من المشاكل واألزمات إعارتين للدوري العراقي والعماني عاد الالعب بغلة شحيحة لم تسعفه في استعادة ذاكرة التألق مع الفريق، وظهرت الكثير من المشاكل واألزمات 
التي حاصرت عالقته مع ناديه والفريق..  ومن ثم صعدت أزمة جديدة مع المدرب التونسي غازي الغرايري برغم أنه كان من المطالبين بتواجده.. التي حاصرت عالقته مع ناديه والفريق..  ومن ثم صعدت أزمة جديدة مع المدرب التونسي غازي الغرايري برغم أنه كان من المطالبين بتواجده.. 

مخطط اإلبعاد 
إعتمد على حدة 

الالعب ومطالباته

التونسي كان في 
انتظار إعتذار من 
الالعب حتى يعود

المريخ يعود
للتدريبات أمس

أمــس، وخضع  مساء  تدريباته  المريخ  أمــس، وخضع استانف  مساء  تدريباته  المريخ  استانف 
نــجــوم الــفــريــق لــتــدريــبــات صــالــة فــي بــدايــة مبكرة نــجــوم الــفــريــق لــتــدريــبــات صــالــة فــي بــدايــة مبكرة 
الموسم،  من  الثاني  للنصف  والتحضير  الموسم، لــإعــداد  من  الثاني  للنصف  والتحضير  لــإعــداد 
وسيوالي الفريق تحضيراته حتى موعد السفر إلى وسيوالي الفريق تحضيراته حتى موعد السفر إلى 
العاصمة المصرية القاهرة إلكمال االعداد هناك، العاصمة المصرية القاهرة إلكمال االعداد هناك، 
ليدخل الفريق في أجواء المباريات التجريبية سريعا ليدخل الفريق في أجواء المباريات التجريبية سريعا 
ــأداء 44 مــبــاريــات ستجهزه لــمــواجــهــات قــويــة في  مــبــاريــات ستجهزه لــمــواجــهــات قــويــة في  ــ ــأداء ب ــ ب
مرحلة مجموعات رابطة أبطال إفريقيا أمام أندية مرحلة مجموعات رابطة أبطال إفريقيا أمام أندية 
الزمالك المصري والترجي التونسي وشباب بلوزداد الزمالك المصري والترجي التونسي وشباب بلوزداد 
الــجــزائــري.وســيــفــتــتــح الــفــريــق مــشــواره فــي البطولة الــجــزائــري.وســيــفــتــتــح الــفــريــق مــشــواره فــي البطولة 

بمواجهة الترجي التونسي على ملعب رادس.بمواجهة الترجي التونسي على ملعب رادس.
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األربعاء

متابعات

إحصائيات 
الكنغولي

اإلسم : ديوميرسي أمالي اإلسم : ديوميرسي أمالي 
موكوكو موكوكو 

ــاع  ــدفــ ــ ــالـــي :ال ــحـ ــه الـ ــ ــادي ــ ــاع ن ــدفــ ــ ــالـــي :ال ــحـ ــه الـ ــ ــادي ــ ن
الجديدي المغربي الجديدي المغربي 

أكتوبر    : الــمــيــاد  أكتوبر  تــاريــخ   : الــمــيــاد  تــاريــخ 
»»19981998م« )م« )2424((

ــة  ــ ــوري ــهــ ــمــ ــيــــة :جــ ــنــــســ ــــجــ ــة ال ــ ــوري ــهــ ــمــ ــيــــة :جــ ــنــــســ ــــجــ ال
الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية 
الطول : الطول : 1,781,78 م م

المركز: قلب الدفاعالمركز: قلب الدفاع
مركز آخر:ظهير أيمنمركز آخر:ظهير أيمن

خـــــــط الـــــــوســـــــط األيـــــمـــــن خـــــــط الـــــــوســـــــط األيـــــمـــــن 
»جوكر« »جوكر« 

العــــب دولـــــي بــمــنــتــخــب: العــــب دولـــــي بــمــنــتــخــب: 
جمهورية الكونغوجمهورية الكونغو

انتقل من نادي فيتا كلوب انتقل من نادي فيتا كلوب 
في  الــكــونــغــولــي  موتيما  في إلـــى  الــكــونــغــولــي  موتيما  إلـــى 

العام »العام »20182018م«م«
ـــادي موتيما  نـ ـــادي موتيما انــتــقــل مـــن  نـ انــتــقــل مـــن 
إلى الدفاع الحسني الجديدي إلى الدفاع الحسني الجديدي 
الـــمـــغـــربـــي فــــي الـــعـــاشـــر مــن الـــمـــغـــربـــي فــــي الـــعـــاشـــر مــن 

أكتوبر »أكتوبر »20202020م«م«
شارك الموسم الحالي في شارك الموسم الحالي في 

»»1010«مباريات مع ناديه «مباريات مع ناديه 
 » »33»: ــــى  ــلـ ــ عـ ــل  ــحــــصــ ــ :«ت ــــى  ــلـ ــ عـ ــل  ــحــــصــ ــ ت

بطاقات صفراءبطاقات صفراء
قــيــمــتــه الـــتـــســـويـــقـــيـــة تــبــلــغ قــيــمــتــه الـــتـــســـويـــقـــيـــة تــبــلــغ 

»»700700«« ألف يورو. «« ألف يورو. 
ينتهي عقده مع ناديه بعد ينتهي عقده مع ناديه بعد 

»»66«أشهر من اآلن.«أشهر من اآلن.

الصيني : اسعى 
لمساعدة زمالئي

عــــبــــر مــــتــــوســــط مــــيــــدان عــــبــــر مــــتــــوســــط مــــيــــدان 
الـــهـــال الـــجـــديـــد ـ«الـــقـــديـــم«ـ الـــهـــال الـــجـــديـــد ـ«الـــقـــديـــم«ـ 
العائد مجددًا  الصيني  العائد مجددًا عماد  الصيني  عماد 
لـــلـــكـــشـــوفـــات الـــــــزرقـــــــاء فــي لـــلـــكـــشـــوفـــات الـــــــزرقـــــــاء فــي 
ــقــــاالت الــشــتــوي  ــ ــت ــ ــوق االن ــ ــقــــاالت الــشــتــوي سـ ــ ــت ــ ــوق االن ــ سـ
للهال  بالعودة  سعادته  للهال عن  بالعودة  سعادته  عن 
مجددًا وقال في فيديو للموقع مجددًا وقال في فيديو للموقع 
امس  الهال  لنادي  امس الرسمي  الهال  لنادي  الرسمي 
البيت  الــى  بعودتي  سعيد  البيت :  الــى  بعودتي  سعيد   :
ــيـــر الـــهـــال  ــاهـ ــمـ ــر جـ ــ ــكـ ــ ــيـــر الـــهـــال واشـ ــاهـ ــمـ ــر جـ ــ ــكـ ــ واشـ
وترحيبها  معي  وقفتها  وترحيبها على  معي  وقفتها  على 
بي واتمنى ان اكون اضافة بي واتمنى ان اكون اضافة 
لــلــفــريــق وان اســهــم  لــلــفــريــق وان اســهــم حــقــيــقــيــة  حــقــيــقــيــة 
البطولتين  فــي  زمــائــي  البطولتين مــع  فــي  زمــائــي  مــع 
الــمــحــلــيــة واالفــريــقــيــة واشــكــر الــمــحــلــيــة واالفــريــقــيــة واشــكــر 
ادارة الهال على وقفتها معي ادارة الهال على وقفتها معي 
واخـــــص بــالــشــكــر الــمــهــنــدس واخـــــص بــالــشــكــر الــمــهــنــدس 
محمد ابراهيم العليقي رئيس محمد ابراهيم العليقي رئيس 

القطاع الرياضي .القطاع الرياضي .

 وعند انتصاف الموسم التنافسي الجاري وضحت  وعند انتصاف الموسم التنافسي الجاري وضحت 
رغبة الهال في تعزيز دفاعاته في منطقة قلب الدفاع رغبة الهال في تعزيز دفاعاته في منطقة قلب الدفاع 
باعب او العبين اثنين ليسهما مع المدافعين الوطنيين باعب او العبين اثنين ليسهما مع المدافعين الوطنيين 
في حماية العرين االزرق خاصة وان الفريق مقبل على في حماية العرين االزرق خاصة وان الفريق مقبل على 
خــوض مــعــارك قــويــة خــاصــة على صعيد مجموعات خــوض مــعــارك قــويــة خــاصــة على صعيد مجموعات 
ــز الجنوب  ــز الجنوب ابــطــال افريقيا لــنــزال مــامــيــلــودي صــن داونـ ابــطــال افريقيا لــنــزال مــامــيــلــودي صــن داونـ
افــريــقــي واالهـــلـــي الــمــصــري والــقــطــن الــكــامــيــرونــي في افــريــقــي واالهـــلـــي الــمــصــري والــقــطــن الــكــامــيــرونــي في 
المنافسة التي ستنطلق في فبراير المقبل، وفي سبيل المنافسة التي ستنطلق في فبراير المقبل، وفي سبيل 
سعيه لترميم الدفاعات اتجه الهال الى شمال افريقيا سعيه لترميم الدفاعات اتجه الهال الى شمال افريقيا 
وتحديدًا الى المملكة المغربية خاطبًا لود مدافع فريق وتحديدًا الى المملكة المغربية خاطبًا لود مدافع فريق 
الدفاع الحسني الجديدي المغربي ، الكنغولي العماق الدفاع الحسني الجديدي المغربي ، الكنغولي العماق 
ديوميرسي أمالي موكوكو، صاحب الـديوميرسي أمالي موكوكو، صاحب الـ2424 عامًا والذي  عامًا والذي 
يقدم مستويات فنية رائعة رفقة فريقه في دوري الرابطة يقدم مستويات فنية رائعة رفقة فريقه في دوري الرابطة 
الــمــحــتــرفــة بــالــمــغــرب لــتــعــويــض الــثــنــائــي الــكــامــيــرونــي الــمــحــتــرفــة بــالــمــغــرب لــتــعــويــض الــثــنــائــي الــكــامــيــرونــي 
سالمون بانغا واالنجولي فيكتور نانيكي فيدينهو اللذين سالمون بانغا واالنجولي فيكتور نانيكي فيدينهو اللذين 
باالعتماد  ايبينجي  فلوران  الكنغولي  يقنع  ما  يقدما  باالعتماد لم  ايبينجي  فلوران  الكنغولي  يقنع  ما  يقدما  لم 
سالمون  الكاميروني  خاصة  المقبلة  الفترة  في  سالمون عليهما  الكاميروني  خاصة  المقبلة  الفترة  في  عليهما 
بانغا الذي سيدخل النادي في صفقة مع ناديه السابق بانغا الذي سيدخل النادي في صفقة مع ناديه السابق 
من اجل اعارته لمدة عام واحد حتى يتمكن الهال من من اجل اعارته لمدة عام واحد حتى يتمكن الهال من 
التعاقد مع الكنغولي موكوكو ، حيث كشفت صحيفة التعاقد مع الكنغولي موكوكو ، حيث كشفت صحيفة 
الثاثاء  امــس  يــوم  الــصــادرة صباح  المغربية  الثاثاء الصباح  امــس  يــوم  الــصــادرة صباح  المغربية  الصباح 
ان نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي يرغب في ان نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي يرغب في 
اجراء صفقة تبادلية مع الهال وبحسب الصحيفة فإن اجراء صفقة تبادلية مع الهال وبحسب الصحيفة فإن 
اعــارة  اكمال صفقة  في  ترغب  المغربي  الــنــادي  اعــارة ادارة  اكمال صفقة  في  ترغب  المغربي  الــنــادي  ادارة 
الكاميروني سالمون بانغا العب الهال مقابل تسريح الكاميروني سالمون بانغا العب الهال مقابل تسريح 
للهال  موكوكو  أمــالــي  ديوميرسي  الكنغولي  للهال الــمــدافــع  موكوكو  أمــالــي  ديوميرسي  الكنغولي  الــمــدافــع 
الجاري  العام  الاعب في منتصف  ينتهي عقد  الجاري حيث  العام  الاعب في منتصف  ينتهي عقد  حيث 
خــاصــة وان الــنــادي الــمــغــربــي يخشى رحــيــل الــاعــب خــاصــة وان الــنــادي الــمــغــربــي يخشى رحــيــل الــاعــب 

بالمجان عند انتهاء عقده.بالمجان عند انتهاء عقده.
صفقة تبادلية  

الدفاع  الدفاع كشفت صحيفة )الصباح( المغربية ان نادي  كشفت صحيفة )الصباح( المغربية ان نادي 
الحسني الجديدي المغربي يرغب في إجراء صفقة تبادلية الحسني الجديدي المغربي يرغب في إجراء صفقة تبادلية 
مع الهال.. وبحسب ما نقلته الصحيفة فان إدارة النادي مع الهال.. وبحسب ما نقلته الصحيفة فان إدارة النادي 
الكاميروني  ــارة  إعــ إكــمــال صفقة  فــي  تــرغــب  الكاميروني الــجــديــدي  ــارة  إعــ إكــمــال صفقة  فــي  تــرغــب  الــجــديــدي 
ــمــدافــع  ــهــــال، مــقــابــل تــســريــح ال ــ ــانــغــا مـــن ال ــمــدافــع ســـالـــمـــون ب ــهــــال، مــقــابــل تــســريــح ال ــ ــانــغــا مـــن ال ســـالـــمـــون ب
المغربي..  الفريق  العــب  أمــالــي  ديوميرسي  المغربي.. الكونغولي  الفريق  العــب  أمــالــي  ديوميرسي  الكونغولي 

وينتهي عقد أمالي منتصف العام الجاري، ويسعى فريق وينتهي عقد أمالي منتصف العام الجاري، ويسعى فريق 
“الدفاع” لعدم رحيله مجاًنا خال الصيف.. ويبلغ أمالي “الدفاع” لعدم رحيله مجاًنا خال الصيف.. ويبلغ أمالي 
من العمر )من العمر )2424( عاًما، وسبق له اللعب لفريق فيتا كلوب ( عاًما، وسبق له اللعب لفريق فيتا كلوب 
الكونغولي تحت قيادة المدرب )فلوران إيبينجي(، المدير الكونغولي تحت قيادة المدرب )فلوران إيبينجي(، المدير 
لـ)موتيما بمبي( ومنه إلى  ينتقل  لـ)موتيما بمبي( ومنه إلى الفني للهال، قبل أن  ينتقل  الفني للهال، قبل أن 
الــدفــاع الــجــديــدي.. ويملك الــاعــب فــي رصــيــده )الــدفــاع الــجــديــدي.. ويملك الــاعــب فــي رصــيــده )1818( ( 
مباراة دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وتبلغ قيمته مباراة دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وتبلغ قيمته 
)ترانسفير  موقع  بحسب  الاعبين  بورصة  في  )ترانسفير السوقية  موقع  بحسب  الاعبين  بورصة  في  السوقية 

ماركت( ماركت( 700700 الف دوالر. الف دوالر.
ايبينجي على دراية بـ« موكوكو« 

ســبــق لــلــمــديــر الــفــنــي لــلــهــال ، الــكــنــغــولــي فــلــوران ســبــق لــلــمــديــر الــفــنــي لــلــهــال ، الــكــنــغــولــي فــلــوران 
ايــبــيــنــجــي االشـــــراف عــلــى الــمــدافــع ديــومــيــرســي أمــالــي ايــبــيــنــجــي االشـــــراف عــلــى الــمــدافــع ديــومــيــرســي أمــالــي 
موكوكو عندما كان يلعب لنادي فيتا كلوب الكنغولي موكوكو عندما كان يلعب لنادي فيتا كلوب الكنغولي 
قبل ان ينتقل الى موتيما بيمبي الــذي انتقل منه الى قبل ان ينتقل الى موتيما بيمبي الــذي انتقل منه الى 
الدفاع الحسني الجديدي وهو ما يعزز من فرضية ان الدفاع الحسني الجديدي وهو ما يعزز من فرضية ان 
فلوران  عنها  ومسؤول  فنية  الحالية  الهال  فلوران تسجيات  عنها  ومسؤول  فنية  الحالية  الهال  تسجيات 
الرياضي  للقطاع  الــذي اوصــى خــال تقريره  الرياضي ايبينجي  للقطاع  الــذي اوصــى خــال تقريره  ايبينجي 
بالتعاقد مع مدافع حــدده باالسم وهو ما يؤكد السرية بالتعاقد مع مدافع حــدده باالسم وهو ما يؤكد السرية 
الكبيرة التي تحيط بملف االحال واالبدال بالهال التي الكبيرة التي تحيط بملف االحال واالبدال بالهال التي 
تسير وفق ما هو مخطط له من قبل فلوران والقطاع تسير وفق ما هو مخطط له من قبل فلوران والقطاع 

الرياضي بالنادي.الرياضي بالنادي.
مارسيليا يطلب »أمالي«

كـــان الــاعــب ديــومــيــرســي أمــالــي مــوكــوكــو محور كـــان الــاعــب ديــومــيــرســي أمــالــي مــوكــوكــو محور 

الموسم  في  الفرنسي  مارسيليا  اولمبيك  نــادي  الموسم اهتمام  في  الفرنسي  مارسيليا  اولمبيك  نــادي  اهتمام 
الــتــنــافــســي الــمــاضــي حــيــث تــنــاولــت وســـائـــل االعـــام الــتــنــافــســي الــمــاضــي حــيــث تــنــاولــت وســـائـــل االعـــام 
الــمــغــربــيــة خــبــر اهــتــمــام الـــنـــادي الــفــرنــســي بــالــمــدافــع الــمــغــربــيــة خــبــر اهــتــمــام الـــنـــادي الــفــرنــســي بــالــمــدافــع 
الكنغولي وكتبت :« أكدت مصادر مقربة من الدفاع الكنغولي وكتبت :« أكدت مصادر مقربة من الدفاع 
الحسني الــجــديــدي لــكــرة الــقــدم، أن الــمــفــاوضــات بين الحسني الــجــديــدي لــكــرة الــقــدم، أن الــمــفــاوضــات بين 
مسؤولي الفريق ونظرائهم من مارسيليا الفرنسي، حول مسؤولي الفريق ونظرائهم من مارسيليا الفرنسي، حول 
أشــواطــا  أمــالــي، قطعت  مــوكــوكــو  الكونغولي  أشــواطــا انــتــقــال  أمــالــي، قطعت  مــوكــوكــو  الكونغولي  انــتــقــال 
هامة. وأضافت المصادر أن مسؤولي الفريق الفرنسي هامة. وأضافت المصادر أن مسؤولي الفريق الفرنسي 
اقتنعوا بأداء مدافع منتخب الكونغو، البالغ من العمر اقتنعوا بأداء مدافع منتخب الكونغو، البالغ من العمر 
2323 سنة، والذي لفت األنظار خال اإلقصائيات«.. سنة، والذي لفت األنظار خال اإلقصائيات«..

اال ان الصفقة لم تتم في ذلكم الموسم ليواصل الاعب اال ان الصفقة لم تتم في ذلكم الموسم ليواصل الاعب 
مع نادي الدفاع الجديدي في الموسم التنافسي الجاري مع نادي الدفاع الجديدي في الموسم التنافسي الجاري 

فضًا عن نشاطه مع منتخب باده.فضًا عن نشاطه مع منتخب باده.
الظهور االخيرة اليوم

يـــخـــوض الـــمـــدافـــع الــكــنــغــولــي ديــومــيــرســي أمــالــي يـــخـــوض الـــمـــدافـــع الــكــنــغــولــي ديــومــيــرســي أمــالــي 
اليوم اخر مبارياته مع فريقه الدفاع  اليوم اخر مبارياته مع فريقه الدفاع موكوكو عصر  موكوكو عصر 
الــحــســنــي الــجــديــدي عــنــدمــا يــنــازل اتــحــاد طــنــجــة في الــحــســنــي الــجــديــدي عــنــدمــا يــنــازل اتــحــاد طــنــجــة في 
الدوري المغربي حيث يتوقع ان تكون هذه المباراة هي الدوري المغربي حيث يتوقع ان تكون هذه المباراة هي 
متوجهًا صوب  الرحال  يشد  ان  قبل  لاعب  متوجهًا صوب االخيرة  الرحال  يشد  ان  قبل  لاعب  االخيرة 
بمثابة  الــهــال وهــي  فــي كشوفات  للتوقيع  بمثابة الــخــرطــوم  الــهــال وهــي  فــي كشوفات  للتوقيع  الــخــرطــوم 
الــاعــب في  لمتابعة  الــهــال  لجماهير  ايــضــًا  الــاعــب في فرصة  لمتابعة  الــهــال  لجماهير  ايــضــًا  فرصة 
مباراة اليوم خاصة وان الدوري المغربي يتم نقله على مباراة اليوم خاصة وان الدوري المغربي يتم نقله على 

القناة الرياضية بالمغرب.القناة الرياضية بالمغرب.

على ذمة الصحافة المغربية

 للهالل 
ً
 للهالل الكنغولي »ديوميرسي أمالي« العبا
ً
الكنغولي »ديوميرسي أمالي« العبا

يواصل الهالل عملية تدعيم صفوفه في فترة االنتقاالت الشتوية التي انطلقت االثنين ، حيث يخطط النادي االزرق لترميم صفوفه بصفقات نوعية تعينه يواصل الهالل عملية تدعيم صفوفه في فترة االنتقاالت الشتوية التي انطلقت االثنين ، حيث يخطط النادي االزرق لترميم صفوفه بصفقات نوعية تعينه 
على المضي قدمًا في موسمه الجاري الذي يجابه من خالله عديد التحديات على المستويين المحلي والقاري لجهة ان االزرق وضع هدفًا عند تعاقده مع على المضي قدمًا في موسمه الجاري الذي يجابه من خالله عديد التحديات على المستويين المحلي والقاري لجهة ان االزرق وضع هدفًا عند تعاقده مع 
الكنغولي فلوران ايبينجي وهو عبور مرحلة المجموعات التي استعصت على الفريق لسنوات ماضية لم يفلح خاللها الهالل في تجاوز عتبة المجموعات الكنغولي فلوران ايبينجي وهو عبور مرحلة المجموعات التي استعصت على الفريق لسنوات ماضية لم يفلح خاللها الهالل في تجاوز عتبة المجموعات 

والمرور الى االدوار المتقدمة من البطولة االولى بالقارة االفريقيةوالمرور الى االدوار المتقدمة من البطولة االولى بالقارة االفريقية
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األربعاء

متابعات

كورس اولمبي للزوارق 
الشراعية ببورتسودان

ــاضــــي  ــريــ ــ ــاضــــي يـــقـــيـــم اإلتــــــحــــــاد ال ــريــ ــ يـــقـــيـــم اإلتــــــحــــــاد ال
ــــزوارق الــشــراعــيــة  ــل ــ ــــزوارق الــشــراعــيــة الـــســـودانـــي ل ــل ــ الـــســـودانـــي ل
بمدينة  للمدربين   تدريبية  بمدينة دورة  للمدربين   تدريبية  دورة 
بــورســودان يحاضر فيه  خبير بــورســودان يحاضر فيه  خبير 
دولـــي  مــن جنوب افريقيا  في دولـــي  مــن جنوب افريقيا  في 
الفترة  من الفترة  من ٢٠٢٠--١١--٢٠٢٣٢٠٢٣ الي  الي 
٢٦٢٦--١١--٢٠٢٣٢٠٢٣.حــــيــــث يــشــارك .حــــيــــث يــشــارك 
فــي  الــكــورس عــدد فــي  الــكــورس عــدد ٢٥٢٥ مــدرب  مــدرب 
و مدربة الذين يمثلون عدد من  و مدربة الذين يمثلون عدد من  
االنـــديـــة الــمــنــضــويــة تــحــت لــواء  االنـــديـــة الــمــنــضــويــة تــحــت لــواء  
للجنة  بــالــشــكــر  للجنة االتـــحـــاد.وتـــقـــدم  بــالــشــكــر  االتـــحـــاد.وتـــقـــدم 
اتاحة  السودانية علي  اتاحة األلومبية  السودانية علي  األلومبية 
ــفــرصــة لــتــنــمــيــة الـــقـــدرات  ــفــرصــة لــتــنــمــيــة الـــقـــدرات هــــذة ال هــــذة ال
ورفع مستوي المدربين  لتطوير ورفع مستوي المدربين  لتطوير 

المنشط. بالسودان.المنشط. بالسودان.

طارق ادريس يؤكد 
جاهزية فريق الجنينة 
المدرسي للمشاركة 
االفريقية بتنزانيا

ــاذ طــــــارق عــلــي  ــ ــتـ ــ ــاذ طــــــارق عــلــي اكـــــد االسـ ــ ــتـ ــ اكـــــد االسـ
ــــس بـــعـــثـــة فـــريـــق  ــيـ ــ ــــس بـــعـــثـــة فـــريـــق ادريـــــــــــس رئـ ــيـ ــ ادريـــــــــــس رئـ
الجنينة المدرسي جاهزية الفريق الجنينة المدرسي جاهزية الفريق 
االفريقية  البطولة  في  االفريقية للمشاركة  البطولة  في  للمشاركة 
المدرسية المزمع انعفادها الشهر المدرسية المزمع انعفادها الشهر 
المقبل بتنزانيا  مبينا ان البعثة المقبل بتنزانيا  مبينا ان البعثة 
ــا بــالــخــرطــوم  ــ ــدادهـ ــ ــا بــالــخــرطــوم تــــواصــــل اعـ ــ ــدادهـ ــ تــــواصــــل اعـ
شخص  شخص (   )2121( البعثة  )وضــمــت  البعثة  وضــمــت 
مــنــهــم )مــنــهــم )1717( العـــب بــاالضــافــة ( العـــب بــاالضــافــة 
الداري ومدرب ومساعد مدرب الداري ومدرب ومساعد مدرب 
ــــي ان  ــيــــس بــعــثــة مـــشـــيـــرا الـ ــ ــــي ان ورئ ــيــــس بــعــثــة مـــشـــيـــرا الـ ــ ورئ
اقامتها  مفترض  كــان  اقامتها البطولة   مفترض  كــان  البطولة  
في شهر ذيسمبر الماضي وتم في شهر ذيسمبر الماضي وتم 
المقبل  فبراير  في  لتقام  المقبل تاجيلها  فبراير  في  لتقام  تاجيلها 
ــدري  ــ ــدري واضــــــاف: حــتــي االن الن ــ واضــــــاف: حــتــي االن الن
البعثة  الــتــاجــيــل وتــقــيــم  البعثة اســـبـــاب  الــتــاجــيــل وتــقــيــم  اســـبـــاب 
بالخرطوم  الشباب  ببيت  بالخرطوم حاليا  الشباب  ببيت  حاليا 
مؤكدا دعم حكومة الوالية للفريق مؤكدا دعم حكومة الوالية للفريق 
مشيرت الــي ان االنــجــاز الــذي مشيرت الــي ان االنــجــاز الــذي 
حففه الالعبين يعد انجاز للوالية حففه الالعبين يعد انجاز للوالية 
ــه الــفــريــق صــعــوبــات  ــواجـ ــم يـ ــ ــه الــفــريــق صــعــوبــات ول ــواجـ ــم يـ ــ ول
تــذكــر وحــالــيــا يـــواصـــل تــمــاريــنــه تــذكــر وحــالــيــا يـــواصـــل تــمــاريــنــه 
باكاديمية كرة القدم بالخرطوم باكاديمية كرة القدم بالخرطوم 22  
وقال : رغم الجهود التي نبذلها وقال : رغم الجهود التي نبذلها 
نفتقد التغطبة االعالمية خاصة نفتقد التغطبة االعالمية خاصة 
وان فريق الجنينة يمثل السودان وان فريق الجنينة يمثل السودان 

في البطولة االفريقية بتنزانيا.في البطولة االفريقية بتنزانيا.

ــوار، بــولــيــن  ــفــ ــ ــر الـــريـــاضـــة بـــكـــوت دي ــ ــوار، بــولــيــن صــــرح وزيـ ــفــ ــ ــر الـــريـــاضـــة بـــكـــوت دي ــ صــــرح وزيـ
كــلــود دانـــو، مــســاء  امــس مــن عــنــابــة، بــأن “شــان” كــلــود دانـــو، مــســاء  امــس مــن عــنــابــة، بــأن “شــان” 
بكل  محاطة  وهــي  استثنائية  طبعة  تعتبر  بكل الجزائر  محاطة  وهــي  استثنائية  طبعة  تعتبر  الجزائر 
بطولة  لتنظيم  مؤهال  عامال  وتعد  النجاح،  بطولة عوامل  لتنظيم  مؤهال  عامال  وتعد  النجاح،  عوامل 
كأس إفريقيا لألمم “كان” المقبلة كأس إفريقيا لألمم “كان” المقبلة 20252025، وأوضح ، وأوضح 
الــوزيــر اإليــفــواري الــذي تستضيفه واليــة عنابة في الــوزيــر اإليــفــواري الــذي تستضيفه واليــة عنابة في 
“شان”  المحليين  لالعبين  إفريقيا  أمم  بطولة  “شان” إطــار  المحليين  لالعبين  إفريقيا  أمم  بطولة  إطــار 
20222022، فــي تــصــريــح صحفي عــلــى هــامــش زيـــارة ، فــي تــصــريــح صحفي عــلــى هــامــش زيـــارة 
معرض للحرف والصناعات التقليدية بساحة الثورة معرض للحرف والصناعات التقليدية بساحة الثورة 
بأن نجاح بطولة أمم إفريقيا لالعبين المحليين تؤهل بأن نجاح بطولة أمم إفريقيا لالعبين المحليين تؤهل 
“كــان”  لــألمــم  إفريقيا  كــأس  بطولة  لتنظيم  “كــان” الــجــزائــر  لــألمــم  إفريقيا  كــأس  بطولة  لتنظيم  الــجــزائــر 
البلد  تعيين  قـــرار  بــأن  أضـــاف  و  البلد ،  تعيين  قـــرار  بــأن  أضـــاف  و   ،20252025 المقبلة المقبلة 
المنظم ألهم محفل كروي قاري بإفريقيا المتمثل في المنظم ألهم محفل كروي قاري بإفريقيا المتمثل في 
“الكان” يعود إلى هيئة “الكاف” غير أنه يرتكز على “الكان” يعود إلى هيئة “الكاف” غير أنه يرتكز على 
مقومات ومؤهالت الــدول المرشحة، مؤكدا بأن ما مقومات ومؤهالت الــدول المرشحة، مؤكدا بأن ما 
حققته الجزائر من إنجازات رياضية يؤهلها وبجدارة حققته الجزائر من إنجازات رياضية يؤهلها وبجدارة 
الــوزيــر مضيفا  ذات  واستطرد  “الــكــان”،  الــوزيــر مضيفا الحتضان  ذات  واستطرد  “الــكــان”،  الحتضان 
الجزائر  إلــى  تنقلوا  قــد  الــكــاف  الجزائر بــأن مــســؤولــي هيئة  إلــى  تنقلوا  قــد  الــكــاف  بــأن مــســؤولــي هيئة 
والحظوا نوعية و أهمية اإلنجازات المحققة وعاشوا والحظوا نوعية و أهمية اإلنجازات المحققة وعاشوا 
أجواء “الشان” في المالعب التي صنعتها الجماهير أجواء “الشان” في المالعب التي صنعتها الجماهير 
الجزائرية، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تعد مؤشرات الجزائرية، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تعد مؤشرات 
المقبلة، من جهة  القارية  الكروية  للمواعيد  المقبلة، من جهة إيجابية  القارية  الكروية  للمواعيد  إيجابية 
أخــرى، وجه الوزير االيفواري شكرا خاصا للجزائر أخــرى، وجه الوزير االيفواري شكرا خاصا للجزائر 

الجماهير  داعيا  االستقبال  وحـــرارة  لحفاوة  الجماهير وشعبها  داعيا  االستقبال  وحـــرارة  لحفاوة  وشعبها 
الرياضية إلى مواصلة التوافد على ملعب الرياضية إلى مواصلة التوافد على ملعب 1919 ماي  ماي 
المنتخب اإليفواري وصنع صور  لمناصرة  المنتخب اإليفواري وصنع صور   لمناصرة   19561956
جميلة بالملعب و ذلك قبل أن يأخذ صورا تذكارية جميلة بالملعب و ذلك قبل أن يأخذ صورا تذكارية 
الوفد  العارضين، و طــاف  الوفد مــع عــدد مــن الحرفيين  العارضين، و طــاف  مــع عــدد مــن الحرفيين 
اإليفواري رفقة رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة اإليفواري رفقة رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة 

المعرض  بأجنحة  شــوشــان  المعرض يــوســف  بأجنحة  شــوشــان  يــوســف 
وتــوقــف عــنــد جــمــالــيــات التحف وتــوقــف عــنــد جــمــالــيــات التحف 

التقليدية  الحلي  و  التقليدية النحاسية  الحلي  و  النحاسية 
الجزائرية و ذلك بعدما زار الجزائرية و ذلك بعدما زار 
كنيسة القديس “أوغستين” كنيسة القديس “أوغستين” 
والموقع األثري الروماني والموقع األثري الروماني 

“هـــــــيـــــــبـــــــون”، حـــيـــث “هـــــــيـــــــبـــــــون”، حـــيـــث 
تــــــفــــــقــــــد الــــــمــــــعــــــالــــــم تــــــفــــــقــــــد الــــــمــــــعــــــالــــــم 
األثـــريـــة الــعــريــقــة من األثـــريـــة الــعــريــقــة من 
الفسيفساء  الفسيفساء قــاعــات  قــاعــات 

ــد ثــمــن بــالــمــنــاســبــة الـــجـــهـــود الــتــي  ــد ثــمــن بــالــمــنــاســبــة الـــجـــهـــود الــتــي والــتــمــاثــيــل، و قـ والــتــمــاثــيــل، و قـ
معالمها  على  للمحافظة  الجزائرية  السلطات  معالمها تبذلها  على  للمحافظة  الجزائرية  السلطات  تبذلها 
التاريخ. كانت هذه  التاريخ. كانت هذه األثرية التي تضرب في عمق  األثرية التي تضرب في عمق 
الــوزيــر االيــفــواري كلود دانــو يعتبر طبعة  الــوزيــر االيــفــواري كلود دانــو يعتبر طبعة تفاصيل  تفاصيل 
“شان” الجزائر استثنائية ويرشحها الحتضان “كان” “شان” الجزائر استثنائية ويرشحها الحتضان “كان” 
20252025 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل  نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل 

والمعلومات الكامله .والمعلومات الكامله .

خــطــف منتخب الــجــزائــر تــأشــيــرة الــعــبــور إلــى خــطــف منتخب الــجــزائــر تــأشــيــرة الــعــبــور إلــى 
إفــريــقــيــا للمحليين،  بــبــطــولــة أمـــم  الــثــانــي  ــدور  ــ إفــريــقــيــا للمحليين، الـ بــبــطــولــة أمـــم  الــثــانــي  ــدور  ــ الـ
اليوم  اليوم (،   ،)00--11( اإلثيوبي  نظيره  على  الفوز  )بعد  اإلثيوبي  نظيره  على  الفوز  بعد 
اإلثنين، في اللقاء الذي احتضنه ملعب نيلسون اإلثنين، في اللقاء الذي احتضنه ملعب نيلسون 
مباريات  ضمن  الجزائرية،  بالعاصمة  مباريات مانديال،  ضمن  الجزائرية،  بالعاصمة  مانديال، 

الجولة الثانية من دور المجموعات.الجولة الثانية من دور المجموعات.
المنقذ للمرة  أيــمــن مــحــيــوص عــبــاءة  المنقذ للمرة وارتــــدى  أيــمــن مــحــيــوص عــبــاءة  وارتــــدى 
الدقيقة  في  الوحيد  اللقاء  هــدف  وسجل  الدقيقة الثانية،  في  الوحيد  اللقاء  هــدف  وسجل  الثانية، 
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وأولــــى فـــرص الــمــواجــهــة جــــاءت فــي الدقيقة وأولــــى فـــرص الــمــواجــهــة جــــاءت فــي الدقيقة 
الثانية لمصلحة المنتخب اإلثيوبي عبر ماليكو، الثانية لمصلحة المنتخب اإلثيوبي عبر ماليكو، 
الجزاء،  كــرة على مشارف منطقة  استقبل  الجزاء، الــذي  كــرة على مشارف منطقة  استقبل  الــذي 
قبل أن يسدد بقوة، ولكن كان الحارس الجزائري قبل أن يسدد بقوة، ولكن كان الحارس الجزائري 

في المكان المناسب.في المكان المناسب.

وجـــاء رد فــعــل الــمــحــاربــيــن بــعــد مـــرور دقيقة وجـــاء رد فــعــل الــمــحــاربــيــن بــعــد مـــرور دقيقة 
واحــدة، حيث انطلق لعوافي على الــرواق، وقدم واحــدة، حيث انطلق لعوافي على الــرواق، وقدم 
تمريرة للقادم من الخلف قندوسي، إال أن تسديدة تمريرة للقادم من الخلف قندوسي، إال أن تسديدة 

األخير مرت بمحاذاة القائم.األخير مرت بمحاذاة القائم.
ليقود  ليقود ،  الدقيقة 1313،  الدقيقة وعــاد الالعب لعوافي في  وعــاد الالعب لعوافي في 
هجمة جديدة على الــرواق، قبل أن يقدم تمريرة هجمة جديدة على الــرواق، قبل أن يقدم تمريرة 
لــمــزيــان الــــذي كـــان فــي مــكــان مــنــاســب، إال أن لــمــزيــان الــــذي كـــان فــي مــكــان مــنــاســب، إال أن 

تسديدته حولها الحارس إلى الركنية.تسديدته حولها الحارس إلى الركنية.
أخطر فرص المرحلة األولى، كانت لمصلحة أخطر فرص المرحلة األولى، كانت لمصلحة 
كوكسا  العــبــه  تلقى  ــذي  الـ اإلثــيــوبــي،  كوكسا المنتخب  العــبــه  تلقى  ــذي  الـ اإلثــيــوبــي،  المنتخب 
تمريرة في العمق، قبل أن يسدد كرة قوية حولها تمريرة في العمق، قبل أن يسدد كرة قوية حولها 

قندوز إلى الركنية.قندوز إلى الركنية.
األداء  فــي  كبيرا  تحسنا  الثاني، شهد  األداء الــشــوط  فــي  كبيرا  تحسنا  الثاني، شهد  الــشــوط 
الجزائري، وتمكن الهداف محيوص، من افتتاح الجزائري، وتمكن الهداف محيوص، من افتتاح 

متابعته  إثـــر  متابعته ،  إثـــر   ،5252 الــدقــيــقــة  عــنــد  التسجيل  الــدقــيــقــة بـــاب  عــنــد  التسجيل  بـــاب 
الكرة قبل أن يسدد  الكرة قبل أن يسدد لركنية مزيان، حيث روض  لركنية مزيان، حيث روض 

كرة بوجه القدم خادعت الحارس اإلثيوبي.كرة بوجه القدم خادعت الحارس اإلثيوبي.
وفـــي الــدقــيــقــة وفـــي الــدقــيــقــة 7979 تــلــقــى مـــزيـــان، تــمــريــرة من  تــلــقــى مـــزيـــان، تــمــريــرة من 
الكرة  يــســدد  أن  قبل  الملعب،  وســط  فــي  الكرة درواي  يــســدد  أن  قبل  الملعب،  وســط  فــي  درواي 

بقوة، والحارس اإلثيوبي في المكان المناسب.بقوة، والحارس اإلثيوبي في المكان المناسب.
ــارد  ــبـ ــــعــــرق الـ ــارد وأســـــــال الــمــنــتــخــب اإلثـــيـــوبـــي ال ــبـ ــــعــــرق الـ وأســـــــال الــمــنــتــخــب اإلثـــيـــوبـــي ال
لــلــجــزائــريــيــن، فــي الــدقــيــقــة لــلــجــزائــريــيــن، فــي الــدقــيــقــة 9090++11، عــنــدمــا تلقى ، عــنــدمــا تلقى 
ياكين كــرة على مشارف خط ياكين كــرة على مشارف خط 5.505.50 متر، قبل  متر، قبل 
أن يسدد الكرة بقوة والحارس قندوز ببراعة كبيرة.أن يسدد الكرة بقوة والحارس قندوز ببراعة كبيرة.

إلى  المحاربون رصيدههم  رفــع  الفوز،  إلى وبهذا  المحاربون رصيدههم  رفــع  الفوز،  وبهذا 
الــنــقــطــة الــســادســة فــي ريــــادة تــرتــيــب المجموعة الــنــقــطــة الــســادســة فــي ريــــادة تــرتــيــب المجموعة 
األولى، فيما تجمد رصيد إثيوبيا عند نقطة واحدة األولى، فيما تجمد رصيد إثيوبيا عند نقطة واحدة 

في المركز الثالث.في المركز الثالث.

الوزير االيفواري كلود دانو يعتبر طبعة »شان« الجزائر 
استثنائية ويرشحها الحتضان »كان« 2025

التحق منتخب النيجر اليوم الثالثاء التحق منتخب النيجر اليوم الثالثاء 
منافسات  فــي  لــدخــولــه  تحسبا  منافسات بــوهــران  فــي  لــدخــولــه  تحسبا  بــوهــران 
ــدم لــالعــبــيــن  ــقـ ــقــيــا لـــكـــرة الـ ــدم لــالعــبــيــن بــطــولــة إفــري ــقـ ــقــيــا لـــكـــرة الـ بــطــولــة إفــري
الـــتـــي  الـــتـــي «   »20222022 »شــــــــان  »شــــــــان الـــمـــحـــلـــيـــيـــن  الـــمـــحـــلـــيـــيـــن 
تستضيفها الجزائر من تستضيفها الجزائر من 1313 يناير إلى  يناير إلى 
باستقبال  الضيوف  وخــص  فبراير.  باستقبال   الضيوف  وخــص  فبراير.   44
ــار عــلــى مــســتــوى الـــقـــاعـــة الــشــرفــيــة  ــار عــلــى مــســتــوى الـــقـــاعـــة الــشــرفــيــة حــ حــ
للمطار الــدولــي »أحــمــد بــن بــلــة« من للمطار الــدولــي »أحــمــد بــن بــلــة« من 
طرف السلطات المحلية وأعضاء من طرف السلطات المحلية وأعضاء من 
›‹الــشــان‹‹ عن  لتنظيم  المحلية  ›‹الــشــان‹‹ عن اللجنة  لتنظيم  المحلية  اللجنة 

بالمناسبة  بالمناسبة قطب وهــران. كما حضرت  قطب وهــران. كما حضرت 
حماسا  األجـــواء  زادت  فولكلورية  حماسا فرقة  األجـــواء  زادت  فولكلورية  فرقة 
الجزائر  بضيوف  الترحيب  خــالل  الجزائر مــن  بضيوف  الترحيب  خــالل  مــن 
بطريقتها الخاصة وهو ما أعجب كثيرا بطريقتها الخاصة وهو ما أعجب كثيرا 
العــبــي الــنــيــجــر الــذيــن لــم يـــتـــرددوا في العــبــي الــنــيــجــر الــذيــن لــم يـــتـــرددوا في 
الرقص على إيقاع ›‹الزرنة‹‹. وغادر الرقص على إيقاع ›‹الزرنة‹‹. وغادر 
وفد منتخب النيجر مطار وهران، الذي وفد منتخب النيجر مطار وهران، الذي 
التحقوا به بعد توقف بالجزائر العاصمة التحقوا به بعد توقف بالجزائر العاصمة 
التي حطوا بها قادمين من تونس حيث التي حطوا بها قادمين من تونس حيث 
إقامتهم  إلى مقر  إقامتهم أقاموا تربصا مغلقا،  إلى مقر  أقاموا تربصا مغلقا، 

ــشــــروع فـــي الــتــحــضــيــر  ــ ــشــــروع فـــي الــتــحــضــيــر فـــي انـــتـــظـــار ال ــ فـــي انـــتـــظـــار ال
لــمــبــاراتــهــم األولـــــى ضــمــن الــمــجــمــوعــة لــمــبــاراتــهــم األولـــــى ضــمــن الــمــجــمــوعــة 
ــوم الجمعة  ــوم الجمعة الــخــامــســة ضــد الــكــونــغــو يـ الــخــامــســة ضــد الــكــونــغــو يـ
بــمــلــعــب مــيــلــود هـــدفـــي. وأعـــفـــي فــريــق بــمــلــعــب مــيــلــود هـــدفـــي. وأعـــفـــي فــريــق 
الجولة األولى لمجموعته،  الجولة األولى لمجموعته، النيجر من  النيجر من 
المؤلفة من ثالثة منتخبات، التي لعبت المؤلفة من ثالثة منتخبات، التي لعبت 
ــكــامــيــرون على  ــكــامــيــرون على أمـــس وعـــرفـــت فـــوز ال أمـــس وعـــرفـــت فـــوز ال
الكونغو بهدف نظيف. يذكر أن منتخبا الكونغو بهدف نظيف. يذكر أن منتخبا 
واحــدا فقط يتأهل عن هــذه المجموعة واحــدا فقط يتأهل عن هــذه المجموعة 

إلى الدور ربع النهائي.إلى الدور ربع النهائي.

أعـــــــلـــــــنـــــــت االتــــــــحــــــــاديــــــــة أعـــــــلـــــــنـــــــت االتــــــــحــــــــاديــــــــة 
اليوم  الــقــدم  لــكــرة  اليوم الموريتانية  الــقــدم  لــكــرة  الموريتانية 
االثنين غياب مدافع المنتخب االثنين غياب مدافع المنتخب 
الوطني للمحليين يحيى دالهي الوطني للمحليين يحيى دالهي 
بــطــولــة أفريقيا  نــهــائــيــات  بــطــولــة أفريقيا عــن  نــهــائــيــات  عــن 
ــم الـــخـــاصـــة بــالــالعــبــيــن  ــم الـــخـــاصـــة بــالــالعــبــيــن لـــألمـ لـــألمـ
المحليين – الجزائر المحليين – الجزائر 20222022، ، 
مستوى  على  إصابته  مستوى بسبب  على  إصابته  بسبب 
للفخذين.  الضامة  للفخذين. العضالت  الضامة  العضالت 

وخــرج دالهــي من المجموعة وخــرج دالهــي من المجموعة 
العالج  ليباشر  االثنين؛  العالج هــذا  ليباشر  االثنين؛  هــذا 
في العاصمة التونسية تونس، في العاصمة التونسية تونس، 
ــد  ــة.وقـ ــاديـ ــحـ ــد وفـــــق بـــيـــان لـــالتـ ــة.وقـ ــاديـ ــحـ وفـــــق بـــيـــان لـــالتـ
قــرر الــمــوريــتــانــي أمــيــر عبدو قــرر الــمــوريــتــانــي أمــيــر عبدو 
عــدم اســتــدعــاء العــب جديد، عــدم اســتــدعــاء العــب جديد، 
من  الحالية  بقائمته  من واالكتفاء  الحالية  بقائمته  واالكتفاء 
نهائيات  لــخــوض  العــبــًا  نهائيات   لــخــوض  العــبــًا   2424

البطولة.البطولة.

اإلصابة تغيب الالعب الموريتاني شان 2022: منتخب النيجر يحل بوهران
دالهي عن »الشان«

المحلي الجزائري يضمن تأهله للدور الثاني بـ»الشان«

اجــــــــــريــــــــــت  قـــــــرعـــــــة الــــبــــطــــولــــة اجــــــــــريــــــــــت  قـــــــرعـــــــة الــــبــــطــــولــــة 
الـــتـــأهـــيـــلـــيـــةالـــدولـــيـــةاللـــتـــقـــاط االوتــــــاد الـــتـــأهـــيـــلـــيـــةالـــدولـــيـــةاللـــتـــقـــاط االوتــــــاد 
والـــــــفـــــــحـــــــص الــــــطــــــبــــــي لــــلــــخــــيــــول والـــــــفـــــــحـــــــص الــــــطــــــبــــــي لــــلــــخــــيــــول 
اســـتـــعـــدادالنـــطـــالقـــة الــبــطــولــة الــيــوم اســـتـــعـــدادالنـــطـــالقـــة الــبــطــولــة الــيــوم 
السودان  دول  عــدد خمسة  السودان بمشاركة  دول  عــدد خمسة  بمشاركة 
ــة الــمــســتــضــيــفــة بــجــانــب وكــنــدا  ــدولـ ــة الــمــســتــضــيــفــة بــجــانــب وكــنــدا الـ ــدولـ الـ
والهند النرويج وجنوب افريقيا  وبعد والهند النرويج وجنوب افريقيا  وبعد 
اجــــرأء الــقــرعــة لــخــيــول بــعــد الفحص  اجــــرأء الــقــرعــة لــخــيــول بــعــد الفحص  
الــطــبــي واالخـــتـــبـــارات لــهــا فــيــمــا دعــا الــطــبــي واالخـــتـــبـــارات لــهــا فــيــمــا دعــا 
الــلــواء ركن  الفروسية   اتــحــاد  الــلــواء ركن رئيس  الفروسية   اتــحــاد  رئيس 
عبدالرحمن الصادق المهدي الجميع عبدالرحمن الصادق المهدي الجميع 

لنبذ العنف ومحاربة خطاب  الكراهية واإلقصاء لنبذ العنف ومحاربة خطاب  الكراهية واإلقصاء 
من أجل ســودان  يسع الجميع وقــال  المهدي من أجل ســودان  يسع الجميع وقــال  المهدي 
خالل إجراء القرعة بنادي الفروسية بالخرطوم خالل إجراء القرعة بنادي الفروسية بالخرطوم 
إن مايميز السودان عن بقية الدول الجود والكرم إن مايميز السودان عن بقية الدول الجود والكرم 
واجب  بالفروسية  االهتمام  أن  مؤكد  واجب والشهامة  بالفروسية  االهتمام  أن  مؤكد  والشهامة 
وطــنــي عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا  تــواجــه تحديات وطــنــي عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا  تــواجــه تحديات 

ومنافسة كبيرة  قال اليوم ضربة البداية لبطولة ومنافسة كبيرة  قال اليوم ضربة البداية لبطولة 
  20232023 لــعــام  الــعــالــم  لــكــأس  الــمــؤهــلــة  لــعــام التأهيلية  الــعــالــم  لــكــأس  الــمــؤهــلــة  التأهيلية 
بجنوب أفريقيا مبينا أن رياضة  التقاط االوتاد بجنوب أفريقيا مبينا أن رياضة  التقاط االوتاد 
منذ القدم واعتبرها من الرياضات الفروسية التي منذ القدم واعتبرها من الرياضات الفروسية التي 
تصقل الفارس   وأشاد بجهود القائمين على أمر تصقل الفارس   وأشاد بجهود القائمين على أمر 
البطولة  مرحبا بالضيوف الكرام  مشيدا بالزين البطولة  مرحبا بالضيوف الكرام  مشيدا بالزين 

ساهموا في قيام ودعم  البطولة وخاصة شركة ساهموا في قيام ودعم  البطولة وخاصة شركة 
مشيدا   كمبال  ياسر  لصاحبها  القابضة  مشيدا  أصيل  كمبال  ياسر  لصاحبها  القابضة  أصيل 
الداخلية  ووزارة  السيادة  مجلس  رئيس  الداخلية بمكتب  ووزارة  السيادة  مجلس  رئيس  بمكتب 
وجهاز األمن والمخابرات بجانب الحبيب عمر وجهاز األمن والمخابرات بجانب الحبيب عمر 
محمد مكي  إضافة التحاد الفروسية السوداني محمد مكي  إضافة التحاد الفروسية السوداني 
بالخرطوم وفي سياق متصل   الفروسية  بالخرطوم وفي سياق متصل  ونــادي  الفروسية  ونــادي 

لبطولة  المنظمة  اللجنة  لبطولة أكــد  رئيس  المنظمة  اللجنة  أكــد  رئيس 
مصطفى اإلمام الحلو انه  تم إجراء مصطفى اإلمام الحلو انه  تم إجراء 
الــقــرعــة لــعــددالــقــرعــة لــعــدد3131 حــصــان  مبينا أن  حــصــان  مبينا أن 
المتسابق ياخذ  رقم ويعتبر جواز أو المتسابق ياخذ  رقم ويعتبر جواز أو 
هوية الحصان لتجربة الخيول وأعلن  هوية الحصان لتجربة الخيول وأعلن  
عن تدشين البطولة التأهيلية المؤهلة عن تدشين البطولة التأهيلية المؤهلة 
لــعــام 20232023 بجنوب  بجنوب  الــعــالــم  لــعــام لــكــأس  الــعــالــم  لــكــأس 
بالخرطوم  الفروسية  بنادي  بالخرطوم أفريقيا   الفروسية  بنادي  أفريقيا  
نــفــســه    ــاق  ــيـ ــسـ الـ فــــي ذات  ــوم و  ــيــ ــ نــفــســه   ال ــاق  ــيـ ــسـ الـ فــــي ذات  ــوم و  ــيــ ــ ال
أعــلــن كــمــال الـــعـــوض عــضــو لجنة أعــلــن كــمــال الـــعـــوض عــضــو لجنة 
تحكيم البطولة عن مشاركة عددتحكيم البطولة عن مشاركة عدد1010  
حـــكـــام فـــي الــبــطــولــة بــرئــاســة الــحــكــم الــعــمــانــي حـــكـــام فـــي الــبــطــولــة بــرئــاســة الــحــكــم الــعــمــانــي 
االستئنافات  لجنة  ورئيس  المحروقي  االستئنافات منصور  لجنة  ورئيس  المحروقي  منصور 
على البلوشي وأكد أن مشاركة حكام السودان على البلوشي وأكد أن مشاركة حكام السودان 
وتجعلهم  العالية  الخبرات  الدولية  البطولة  وتجعلهم في  العالية  الخبرات  الدولية  البطولة  في 
العالم  بكأس  التحكيم  فــي  للمشاركة  العالم مرشحين  بكأس  التحكيم  فــي  للمشاركة  مرشحين 

المقام بجنوب أفريقيا.المقام بجنوب أفريقيا.

دعا لنبذ العنف ومحاربة خطاب الكراهية 
رئيس االتحاد السوداني للفروسية يؤكد اكتمال الترتيبات النجاح دولية االوتاد
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عالمية

١٨ يناير ٢٠٢٣

٢٥ رجب ١٤٤٤ هـ

العدد »١٠٣«

األربعاء

ــفــــت صــحــيــفــة »الغــــازيــــتــــا ديــلــو  ــفــــت صــحــيــفــة »الغــــازيــــتــــا ديــلــو وصــ وصــ
ــيـــة، مــديــنــة الـــريـــاض  ــالـ ــورت« اإليـــطـ ــبــ ــيـــة، مــديــنــة الـــريـــاض ســ ــالـ ــورت« اإليـــطـ ــبــ ســ
الــســعــوديــة بــعــاصــمــة كــــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا الــســعــوديــة بــعــاصــمــة كــــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا 
استضافت عظماء اللعبة الشعبية األولى استضافت عظماء اللعبة الشعبية األولى 
فـــي أيــــام مـــعـــدودة، بـــدايـــة مـــن مــنــافــســات فـــي أيــــام مـــعـــدودة، بـــدايـــة مـــن مــنــافــســات 
كــأس السوبر اإلســبــانــي، مـــرورا بالسوبر كــأس السوبر اإلســبــانــي، مـــرورا بالسوبر 
اإليــطــالــي، وصــوال إلــى الــمــبــاراة المنتظرة اإليــطــالــي، وصــوال إلــى الــمــبــاراة المنتظرة 
ــام باريس  ــام باريس بين نــجــوم الــهــال والــنــصــر أمـ بين نــجــوم الــهــال والــنــصــر أمـ

سان جيرمان.سان جيرمان.
تقرير  في  اإليطالية  الصحيفة  تقرير وقالت  في  اإليطالية  الصحيفة  وقالت 

تقريبا، سيلعب  تقريبا، سيلعب عبر موقعها اإللكتروني:  عبر موقعها اإللكتروني: 
الــعــالــم على استاد  أفــضــل العــبــي  الــعــالــم على استاد جميع  أفــضــل العــبــي  جميع 
بالرياض، خــال عدة  الدولي  فهد  بالرياض، خــال عدة الملك  الدولي  فهد  الملك 
ــد بــنــزيــمــة وفــيــنــيــســيــوس  ــواجـ ــام فـــقـــط، تـ ــ ــد بــنــزيــمــة وفــيــنــيــســيــوس أيـ ــواجـ ــام فـــقـــط، تـ ــ أيـ
ومودريتش وليفاندوفسكي وغافي وبيدري، ومودريتش وليفاندوفسكي وغافي وبيدري، 
فـــي الـــســـوبـــر اإلســـبـــانـــي، وســيــلــعــب يــوم فـــي الـــســـوبـــر اإلســـبـــانـــي، وســيــلــعــب يــوم 
ــاء كــل مــن لــيــاو وثــيــو هــيــرنــانــديــز  ــعـ ــاء كــل مــن لــيــاو وثــيــو هــيــرنــانــديــز األربـ ــعـ األربـ
وجيرو والوتارو وباريا وسكرينيار والعديد وجيرو والوتارو وباريا وسكرينيار والعديد 
نتر في السوبر  نتر في السوبر من نجوم ديربي ميان واإ من نجوم ديربي ميان واإ

اإليطالي.اإليطالي.

نابولي لهزيمة صادمة من كريمونيزي  نابولي لهزيمة صادمة من كريمونيزي تعرض  تعرض 
ليودع كأس إيطاليا لكرة القدم من دور ليودع كأس إيطاليا لكرة القدم من دور 1616 بركات  بركات 
الــتــرجــيــح الــتــرجــيــح 55--44 عــقــب الــتــعــادل  عــقــب الــتــعــادل 22--22 بــعــد وقــت  بــعــد وقــت 

إضافي يوم الثاثاء.إضافي يوم الثاثاء.
نابولي  مــن  الوحيد  لوبوتكا  ستانيساف  نابولي وكــان  مــن  الوحيد  لوبوتكا  ستانيساف  وكــان 
الذي  لينتقل كريمونيزي،  أهدر ركلة ترجيح  الذي الذي  لينتقل كريمونيزي،  أهدر ركلة ترجيح  الذي 
لم يحقق أي انتصار في دوري الدرجة األولى هذا لم يحقق أي انتصار في دوري الدرجة األولى هذا 

الموسم ويتذيل الترتيب، إلى دور الثمانيةالموسم ويتذيل الترتيب، إلى دور الثمانية
وفاجأ كريمونيزي أصحاب الضيافة حين تقدم وفاجأ كريمونيزي أصحاب الضيافة حين تقدم 
متصدر  لكن  دقيقة،  متصدر   لكن  دقيقة،   1818 بعد  بيكل  تشارلز  بعد عبر  بيكل  تشارلز  عبر 

الـــــــدوري رد بــهــدفــي جـــــوان جــيــســوس وجــيــوفــانــي الـــــــدوري رد بــهــدفــي جـــــوان جــيــســوس وجــيــوفــانــي 
نابولي  هيمنة  ورغـــم  االســتــراحــة.  قــبــل  نابولي سيميوني  هيمنة  ورغـــم  االســتــراحــة.  قــبــل  سيميوني 
كريمونيزي  انتزع  الثاني  الشوط  فترات  معظم  كريمونيزي في  انتزع  الثاني  الشوط  فترات  معظم  في 
أفينا-جيان  فيلكس  عبر  أفينا-جيان   فيلكس  عبر   8787 الدقيقة  في  الدقيقة التعادل  في  التعادل 
من ضربة رأس بعد ركلة ركنية. وتعرض ليوناردو من ضربة رأس بعد ركلة ركنية. وتعرض ليوناردو 
سرنيكوال العب الزوار للطرد للحصول على انذار سرنيكوال العب الزوار للطرد للحصول على انذار 
ثــان بالوقت اإلضــافــي لكن نابولي لم يتمكن من ثــان بالوقت اإلضــافــي لكن نابولي لم يتمكن من 
استغال التفوق العددي لتتجه المباراة إلى ركات استغال التفوق العددي لتتجه المباراة إلى ركات 
الترجيح وسيواجه كريمونيزي في دور الثمانية روما الترجيح وسيواجه كريمونيزي في دور الثمانية روما 

بقيادة جوزيه مورينيو في أول فبراير.بقيادة جوزيه مورينيو في أول فبراير.

الغازيتا ديلو سبورت«:

السعودية اختصرت سنوات في أسبوع
كريمونيزي يقصي نابولي من كأس إيطاليا

تفاصيل صفقة 
دورتموند الجديدة

أتـــــــــم نــــــــــــادي بـــــوروســـــيـــــا أتـــــــــم نــــــــــــادي بـــــوروســـــيـــــا 
دورتموند، تعاقده مع جوليان دورتموند، تعاقده مع جوليان 
رايــرســون مــن يــونــيــون برلين رايــرســون مــن يــونــيــون برلين 
األلماني، اليوم الثاثاء، لسد األلماني، اليوم الثاثاء، لسد 
ثغرة غياب الظهير البلجيكي ثغرة غياب الظهير البلجيكي 

توماس مونييه.توماس مونييه.
وأعلن دورتموند في بيان وأعلن دورتموند في بيان 
قبل بضعة ساعات،  قبل بضعة ساعات، رسمي  رسمي 
توقيع المدافع النرويجي على توقيع المدافع النرويجي على 

عقد حتى صيف عقد حتى صيف 20262026..
وكشف موقع »سبورتوكشف موقع »سبورت11« « 
عن تفاصيل صفقة دورتموند عن تفاصيل صفقة دورتموند 
الــجــديــدة، مــشــيــرا إلـــى نجاح الــجــديــدة، مــشــيــرا إلـــى نجاح 
ضمه  فــي  الفيستيفال  ضمه أســـود  فــي  الفيستيفال  أســـود 
بعد دفع قيمة الشرط الجزائي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي 
البالغ 55 مايين  مايين  البالغ فــي عــقــده،  فــي عــقــده، 

يورو فقط.يورو فقط.
وأشار إلى منح دورتموند وأشار إلى منح دورتموند 
القميص رقم  الــجــديــد  القميص رقم العــبــه  الــجــديــد  العــبــه 
2626، ليرتديه بملعب سيجنال ، ليرتديه بملعب سيجنال 
ــا بـــــارك خــــال الــفــتــرة  ــ ــدون ــ ــا بـــــارك خــــال الــفــتــرة إي ــ ــدون ــ إي

المقبلة.المقبلة.
الصفقة  دورتــمــونــد  ــرم  ــ الصفقة وأب دورتــمــونــد  ــرم  ــ وأب
بـــــعـــــدمـــــا ســـــــافـــــــر صــــاحــــب بـــــعـــــدمـــــا ســـــــافـــــــر صــــاحــــب 
إلى  برلين  مــن  إلى  عــامــا  برلين  مــن  الال2525 عــامــا 
دوســــلــــدورف صـــبـــاح الـــيـــوم، دوســــلــــدورف صـــبـــاح الـــيـــوم، 
ــبـــل اجـــتـــيـــاز الـــفـــحـــوصـــات  ــبـــل اجـــتـــيـــاز الـــفـــحـــوصـــات قـ قـ
دورتموند  في  بنجاح  دورتموند الطبية  في  بنجاح  الطبية 

ظهرا.ظهرا.
سيغيب  مونييه  أن  سيغيب يذكر  مونييه  أن  يذكر 
عن الماعب لمدة قد تصل عن الماعب لمدة قد تصل 
إلى إلى 66 أسابيع بسبب إصابته  أسابيع بسبب إصابته 
بتمزق في األلياف العضلية بتمزق في األلياف العضلية 
بربلة الساق، مما دفع النادي بربلة الساق، مما دفع النادي 

للتحرك نحو رايرسون.للتحرك نحو رايرسون.

ضجة بسبب لقاء 
صالح مع الخليفي

أثــار محمد صــاح، نجم أثــار محمد صــاح، نجم 
لــيــفــربــول ومــنــتــخــب مــصــر، لــيــفــربــول ومــنــتــخــب مــصــر، 
عبر  متداولة  بصورة  عبر ضجة  متداولة  بصورة  ضجة 
التواصل االجتماعي،  التواصل االجتماعي، مواقع  مواقع 
الخليفي،  ناصر  مع  الخليفي، تجمعه  ناصر  مع  تجمعه 
ـــادي بــــاريــــس ســـان  ــ ــيـــس نـ ـــادي بــــاريــــس ســـان رئـ ــ ــيـــس نـ رئـ

جيرمان.جيرمان.
وكــــشــــف مـــــراســـــل شــبــكــة وكــــشــــف مـــــراســـــل شــبــكــة 
أن  ــريـــكـــيـــة،  األمـ أن «  ــريـــكـــيـــة،  األمـ  »CBSCBS««
صــــاح اجــتــمــع بــالــفــعــل مع صــــاح اجــتــمــع بــالــفــعــل مع 
ناصر الخليفي في العاصمة ناصر الخليفي في العاصمة 

البريطانية، لندن.البريطانية، لندن.
ــتـــه  ــفـــحـ ــتـــه وأكـــــــــــــد عـــــبـــــر صـ ــفـــحـ وأكـــــــــــــد عـــــبـــــر صـ
ــتـــر أن  ــلـــى تـــويـ ــيـــة عـ ــتـــر أن الـــرســـمـ ــلـــى تـــويـ ــيـــة عـ الـــرســـمـ
للصندوق  الممثل  للصندوق الخليفي،  الممثل  الخليفي، 
الــســيــادي الــقــطــري، ال ينوي الــســيــادي الــقــطــري، ال ينوي 
شراء حصة من أسهم نادي شراء حصة من أسهم نادي 

ليفربول.ليفربول.
ــــى أن اجــتــمــاع  ــــى أن اجــتــمــاع وأشـــــار إل وأشـــــار إل
صاح والخليفي، لم يكن له صاح والخليفي، لم يكن له 
موضحا  الــقــدم،  بكرة  موضحا عاقة  الــقــدم،  بكرة  عاقة 
تــجــمــعــهــمــا  الــــطــــرفــــيــــن  تــجــمــعــهــمــا أن  الــــطــــرفــــيــــن  أن 

الصداقة.الصداقة.
تــقــاريــر صحفية  ــانـــت  تــقــاريــر صحفية وكـ ــانـــت  وكـ
ماك  أن  كشفت  ماك إنجليزية،  أن  كشفت  إنجليزية، 
النادي،  بيع  بصدد  النادي، ليفربول  بيع  بصدد  ليفربول 
وتزامن ذلك مع أزمة تراجع وتزامن ذلك مع أزمة تراجع 
ــفــــريــــق فــــي الـــفـــتـــرة  ــ ــج ال ــائـ ــتـ ــفــــريــــق فــــي الـــفـــتـــرة نـ ــ ــج ال ــائـ ــتـ نـ

األخيرة.األخيرة.

كــان هــدف هــارفــي إلــيــوت بتسديدة رائــعــة بعيدة كــان هــدف هــارفــي إلــيــوت بتسديدة رائــعــة بعيدة 
المدى كافيا ليمنح ليفربول حامل لقب كأس االتحاد المدى كافيا ليمنح ليفربول حامل لقب كأس االتحاد 
ملعبه  ملعبه صفر خــارج  -1-1صفر خــارج  الفوز  القدم  لكرة  الفوز اإلنجليزي  القدم  لكرة  اإلنجليزي 
على ولفرهامبتون واندرارز في مباراة إعادة بالدور على ولفرهامبتون واندرارز في مباراة إعادة بالدور 

الثالث أمس الثاثاء.الثالث أمس الثاثاء.
وركــــض العــــب الـــوســـط الـــشـــاب إلـــيـــوت بــالــكــرة وركــــض العــــب الـــوســـط الـــشـــاب إلـــيـــوت بــالــكــرة 
لمسافة كــبــيــرة قــبــل أن يــســدد كـــرة هــائــلــة تــجــاوزت لمسافة كــبــيــرة قــبــل أن يــســدد كـــرة هــائــلــة تــجــاوزت 
الــذي كان متقدما  الــذي كان متقدما حــارس ولفرهامبتون جوزيه سا،  حــارس ولفرهامبتون جوزيه سا، 

عن مرماه في الدقيقة عن مرماه في الدقيقة 1313..
كان ولفرهامبتون باهتا في معظم فترات الشوط كان ولفرهامبتون باهتا في معظم فترات الشوط 
األول قبل أن يدخل أجــواء المباراة بعد االستراحة األول قبل أن يدخل أجــواء المباراة بعد االستراحة 
لكن دفاع ليفربول حافظ على شباكه نظيفة ليحقق لكن دفاع ليفربول حافظ على شباكه نظيفة ليحقق 

أول فوز في أربع مباريات بجميع المسابقات.أول فوز في أربع مباريات بجميع المسابقات.

وبهذه النتيجة سيتقابل ليفربول في الدور الرابع وبهذه النتيجة سيتقابل ليفربول في الدور الرابع 
الــذي  الــذي خــارج ملعبه مــع برايتون آنــد هــوف ألبيون،  خــارج ملعبه مــع برايتون آنــد هــوف ألبيون، 
سحق فــريــق الــمــدرب يــورجــن كــلــوب سحق فــريــق الــمــدرب يــورجــن كــلــوب -3-3صــفــر في صــفــر في 

الدوري اإلنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.الدوري اإلنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.
افتقدت المباراة إثارة ودراما مواجهتهما السابقة افتقدت المباراة إثارة ودراما مواجهتهما السابقة 
وتركها  وتركها    22--22 بــالــتــعــادل  انتهت  الــتــي  أنفيلد،  بــالــتــعــادل فــي  انتهت  الــتــي  أنفيلد،  فــي 
ولــفــرهــامــبــتــون غــاضــبــا بــعــد إلـــغـــاء هـــدف متأخر ولــفــرهــامــبــتــون غــاضــبــا بــعــد إلـــغـــاء هـــدف متأخر 

للتسلل.للتسلل.
ودفع يولن لوبتيجي مدرب ولفرهامبتون بأسلحته ودفع يولن لوبتيجي مدرب ولفرهامبتون بأسلحته 
الــتــعــادل،  الــثــانــي بحثا عــن  الــشــوط  الــتــعــادل، الهجومية فــي  الــثــانــي بحثا عــن  الــشــوط  الهجومية فــي 
ماتيوس  البرازيلي  للمهاجم  فرصة  أخطر  ماتيوس وأتيحت  البرازيلي  للمهاجم  فرصة  أخطر  وأتيحت 
قوية  تكن  لــم  لكنها  ســدد ضــربــة رأس  قوية كونيا حين  تكن  لــم  لكنها  ســدد ضــربــة رأس  كونيا حين 
بما يكفي للتسبب بمشكلة لحارس ليفربول كويفين بما يكفي للتسبب بمشكلة لحارس ليفربول كويفين 

كيليهر.كيليهر.
وأجرى كلوب ثمانية تغييرات على التشكيلة التي وأجرى كلوب ثمانية تغييرات على التشكيلة التي 
وصفها  والــتــي  برايتون  مــن  مذلة  لهزيمة  وصفها تعرضت  والــتــي  برايتون  مــن  مذلة  لهزيمة  تعرضت 
المدرب األلماني باألسوأ خال ثمانية أعوام له مع المدرب األلماني باألسوأ خال ثمانية أعوام له مع 

النادي.النادي.
على  ليفربول سيطر  لكن  مثاليا  الــرد  يكن  على ولــم  ليفربول سيطر  لكن  مثاليا  الــرد  يكن  ولــم 
اللقاء وحقق انتصاره األول في اللقاء وحقق انتصاره األول في 20232023 كما حافظ  كما حافظ 

على نظافة شباكه ألول مرة في ثماني مباريات.على نظافة شباكه ألول مرة في ثماني مباريات.
والتحق وست بروميتش ألبيون بليفربول في الدور والتحق وست بروميتش ألبيون بليفربول في الدور 
-4-4صفر، صفر،  بعد أن سحق ضيفه تشيسترفيلد  بعد أن سحق ضيفه تشيسترفيلد الرابع  الرابع 
بينما حــول برمنجهام سيتي تأخره إلــى فــوز بينما حــول برمنجهام سيتي تأخره إلــى فــوز 22--11  
على فــورســت جرين روفـــرز، وتغلب لــوتــون تــاون على فــورســت جرين روفـــرز، وتغلب لــوتــون تــاون 

22--11 على ويجان أثليتيك. على ويجان أثليتيك.

ـــدوري  ـــدوري بــعــد أن مــنــي بــالــخــســارة الــســادســة فـــي الـ بــعــد أن مــنــي بــالــخــســارة الــســادســة فـــي الـ
اإلنجيلزي، رد المدرب األلماني يورغن كلوب على اإلنجيلزي، رد المدرب األلماني يورغن كلوب على 
التقارير التي قالت إنه قد يرحل عن ليفربول، مؤكدا التقارير التي قالت إنه قد يرحل عن ليفربول، مؤكدا 

أنه »ال يفكر بذلك«.أنه »ال يفكر بذلك«.
وقال يورغن كلوب إنه »ال يفكر في الرحيل عن وقال يورغن كلوب إنه »ال يفكر في الرحيل عن 
ليفربول إال في حال ٌطلب منه ذلــك«، ملمحا الى ليفربول إال في حال ٌطلب منه ذلــك«، ملمحا الى 
أنــه يخطط إلصــاحــات كبيرة خــال فترة الصيف أنــه يخطط إلصــاحــات كبيرة خــال فترة الصيف 

في تشكيلته.في تشكيلته.
ــســادس خــســارة فــي الــــدوري  ــســادس خــســارة فــي الــــدوري وتــعــرض لــيــفــربــول ل وتــعــرض لــيــفــربــول ل
برايتون  أمــام  الماضي،  األســبــوع  نهاية  برايتون اإلنجليزي  أمــام  الماضي،  األســبــوع  نهاية  اإلنجليزي 
بثاثة أهداف نظيفة، ليصبح بطل بثاثة أهداف نظيفة، ليصبح بطل 20202020 على ُبعد  على ُبعد 

1010 نقاط من المركز الرابع مع انتصاف الموسم. نقاط من المركز الرابع مع انتصاف الموسم.
وجدد كلوب عقده مع ليفربول الموسم الماضي وجدد كلوب عقده مع ليفربول الموسم الماضي 
حتى حتى 20262026، وشدد على أن »اإلقالة فقط ستطيح ، وشدد على أن »اإلقالة فقط ستطيح 

به من النادي«.به من النادي«.
وأضـــاف: »مــا لم يعلمني أحــد )بالرحيل(، فلن وأضـــاف: »مــا لم يعلمني أحــد )بالرحيل(، فلن 
أنــه ربما تكون هناك مرحلة  أنــه ربما تكون هناك مرحلة أذهـــب.  وهــذا يعني  أذهـــب.  وهــذا يعني 
يتعين علينا فيها تغيير أشياء أخــرى. سنرى، لكن يتعين علينا فيها تغيير أشياء أخــرى. سنرى، لكن 

هذا شيء للمستقبل. مثل الصيف وليس اآلن«.هذا شيء للمستقبل. مثل الصيف وليس اآلن«.
بذلك،  للتفكير  والمساحة  الــوقــت  »لــدي  بذلك، وتــابــع:  للتفكير  والمساحة  الــوقــت  »لــدي  وتــابــع: 
علينا أن نلعب كــرة الــقــدم اآلن«، وفــق مــا ذكــرت علينا أن نلعب كــرة الــقــدم اآلن«، وفــق مــا ذكــرت 

وكالة »فرانس برس«.وكالة »فرانس برس«.
 وال يــزال القائد جــوردان هندرسون ) وال يــزال القائد جــوردان هندرسون )3232 عاما(  عاما( 
ألكانتارا  تياغو  واإلسباني  ألكانتارا (  تياغو  واإلسباني   )2929( فابينيو  )والبرازيلي  فابينيو  والبرازيلي 
ــــى فــي خــط الــوســط الــذي  ــيــارات األول ــــى فــي خــط الــوســط الــذي ( االخــت ــيــارات األول ))3131( االخــت
يعكس مستواه تقدم الاعبين في السن، لكن كلوب يعكس مستواه تقدم الاعبين في السن، لكن كلوب 

نفى أنه يعّول كثيرا على الحرس القديم.نفى أنه يعّول كثيرا على الحرس القديم.

وأكـــد األلــمــانــي أن »الــمــشــكــلــة مــعــقــدة لــلــغــايــة«، وأكـــد األلــمــانــي أن »الــمــشــكــلــة مــعــقــدة لــلــغــايــة«، 
قائا: »لديكم العب جيد قام بالكثير من األشياء قائا: »لديكم العب جيد قام بالكثير من األشياء 
الــجــيــدة فــي الــمــاضــي، ثــم فــي ذهــنــكــم )تــعــتــقــدون( الــجــيــدة فــي الــمــاضــي، ثــم فــي ذهــنــكــم )تــعــتــقــدون( 
بإمكانكم،  إذا  لــه.  بالنسبة  انتهت  االمــور  أن  بإمكانكم، ربما  إذا  لــه.  بالنسبة  انتهت  االمــور  أن  ربما 
أحضروا العبا آخر ليحل مكانه، فهذا أمر منطقي. أحضروا العبا آخر ليحل مكانه، فهذا أمر منطقي. 
إذا لم تتمكنوا من التعاقد مع أحد فلن تتمكنوا من إذا لم تتمكنوا من التعاقد مع أحد فلن تتمكنوا من 

االستغناء عن أحد. هذا هو الوضع«.االستغناء عن أحد. هذا هو الوضع«.
ويلعب ليفربول، الثاثاء، الدور الثالث من كأس ويلعب ليفربول، الثاثاء، الدور الثالث من كأس 
فرض  أن  بعد  ولفرهامبتون،  مضيفه  ضــد  فرض إنجلترا  أن  بعد  ولفرهامبتون،  مضيفه  ضــد  إنجلترا 

األخير مباراة إعادة بعد التعادل األخير مباراة إعادة بعد التعادل 22--22 في أنفليد. في أنفليد.
ونــفــى كــلــوب أن يــكــون الــاعــبــون المخضرمون ونــفــى كــلــوب أن يــكــون الــاعــبــون المخضرمون 
والقدامى ال يأخذون بتعليماته ونصائحه، موضحا: والقدامى ال يأخذون بتعليماته ونصائحه، موضحا: 
»هناك قائمة باألشياء التي تفكرون بها، وأحدها هو »هناك قائمة باألشياء التي تفكرون بها، وأحدها هو 
أن الاعبين لم يعودوا يستمعون إلى المدرب. في أن الاعبين لم يعودوا يستمعون إلى المدرب. في 
ألمانيا نقول إن المدرب لم يعد يقوى على الوصول ألمانيا نقول إن المدرب لم يعد يقوى على الوصول 
لاعبين، لذا أتفهم أن األمر يبدو هكذا في بعض لاعبين، لذا أتفهم أن األمر يبدو هكذا في بعض 
األحيان ولكنه ليس كذلك. يمكنكم إزالــة ذلــك من األحيان ولكنه ليس كذلك. يمكنكم إزالــة ذلــك من 

القائمة«.القائمة«.

إليوت يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون في   مباراة اإلعادة

كلوب يرد: هذا موقفي من الرحيل عن ليفربول

العب جديد ينضم لقائمة 
مصابي ريال مدريد

قــويــة قبل مواجهة  قــويــة قبل مواجهة تلقى لاير مــدريــد، ضــربــة  تلقى لاير مــدريــد، ضــربــة 
فيالاير، يوم الخميس المقبل، بكأس ملك إسبانيا.فيالاير، يوم الخميس المقبل، بكأس ملك إسبانيا.

ويــحــل لاير مــدريــد ضيًفا على فــيــالاير، مساء ويــحــل لاير مــدريــد ضيًفا على فــيــالاير، مساء 
الخميس المقبل، على ملعب السيراميكا، ضمن الخميس المقبل، على ملعب السيراميكا، ضمن 

لقاءات دور الـ لقاءات دور الـ 1616 لكأس الملك. لكأس الملك.
ــة »ريــلــيــفــو« اإلســبــانــيــة، فقد  ــ ــة »ريــلــيــفــو« اإلســبــانــيــة، فقد وبــحــســب إذاعـ ــ وبــحــســب إذاعـ
انضم داني كارفاخال، ظهير أيمن لاير مدريد، انضم داني كارفاخال، ظهير أيمن لاير مدريد، 

لقائمة الاعبين المصابين قبل مواجهة فيالاير.لقائمة الاعبين المصابين قبل مواجهة فيالاير.
ويــفــتــقــد لاير مــدريــد لــجــهــود الــثــاثــي أوريــلــيــن ويــفــتــقــد لاير مــدريــد لــجــهــود الــثــاثــي أوريــلــيــن 
تشواميني ودافيد أالبا ولوكاس فاسكيز لإلصابة.تشواميني ودافيد أالبا ولوكاس فاسكيز لإلصابة.

وأوضـــح الــتــقــريــر، أن كــارفــاخــال يعاني من وأوضـــح الــتــقــريــر، أن كــارفــاخــال يعاني من 
آالم في العضات، تسببت في غيابه عن مران آالم في العضات، تسببت في غيابه عن مران 

اليوم، وستبعده عن مواجهة فيالاير.اليوم، وستبعده عن مواجهة فيالاير.
للفحص  كارفاخال  يخضع  أن  المقرر  للفحص ومــن  كارفاخال  يخضع  أن  المقرر  ومــن 
طبيعة  لتحديد  المقبلة،  الساعات  طبيعة الطبي خال  لتحديد  المقبلة،  الساعات  الطبي خال 

اإلصابة، ومدة غيابه.اإلصابة، ومدة غيابه.
وخسر لاير مدريد مؤخًرا، لقب كأس السوبر وخسر لاير مدريد مؤخًرا، لقب كأس السوبر 
اإلسباني، لصالح غريمه برشلونة، بنتيجة )اإلسباني، لصالح غريمه برشلونة، بنتيجة )33--

.).)11
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األربعاء
األخيـــرة

لإلعالن اإلتصال: 0999988886   -    0126914869

واتهمها االعالم

مــــــطــــــلــــــع   *
أهــدانــي  التسعينات 
أحد االصدقاء شريط 
ــددًا  ــشـ مـ  ، كـــاســـيـــت 
ــه فــي  ــ ــادتـ ــ ــلـــي اعـ عـ
ـــالـــي بــا  ـــت ــوم ال ــ ــي ــ ال
تأخير فقلت له ساخرًا 
بغني  حيكون  يعني 
لي  فقال  ؟  منو  فيه 
ــس ،  انـــت اســمــعــه ب

أخذت الكاسيت في فترة كنا نعشق استماع 
واحد  وكل  الباناسونيك  االستريو  مسجات 
السفر  لمشاوير  سماعات  هيدفون  يقتني 
او حاالت انقطاع الكهرباء ، قمت بتشغيل 
الكاسيت وسمعت اروع صوت شبابي يترنم 
ويتغنى برائعة محمد احمد عوض ) فاكرك 
معاي ( وهو تسجيل حفل ، تملكتني دهشة 
عظيمة من هذا العجيب الذي يخترق صوته 
وكل  سمعك  وترعيه  مباشرة  القلب  غياهب 
كل  مــع  ــًة  وروعـ ابــداعــًا  ويتفجر  احساسك 
كلمة يغنيها وكل آهات يطلقها من حنجرته 
كــم مــرة  ادري  الــذهــبــيــة االســتــثــنــائــيــة ، ال 
الوقت  ادري  وال  بوجهيه  للشريط  استمعت 
جهاز  ســمــاعــات  تبتعد  وال  ســهــرتــه  ــذي  الـ
كيف  ادري  ولكنني   ، ــي  اذن عــن  الكاسيت 
تحولت كل شرائط الكاسيت بعده عندي الى 
هذا المطرب الشاب الذي لغى الكل وتحكر 
وحيدًا ، وبالطبع لم اقم باعادة الشريط اال 
مع  رحلتي  كانت  ثم  ومــن  نسخته  ان  بعد 
محمود عبد العزيز اجمل وافضل من تغنى 
للشباب في السودان با منازع وال شريك .

بكل  المعطون  العزيز  عبد  محمود    *

الــجــمــال واالبـــــداع 
المشاعر  رقــيــق   ،
عميق  الجسد  كما 
ــس كــمــا  ــ ــي ــاســ االحــ
تـــــراه   ، الـــــحـــــزن 
تعرف فــورًا ان هذا 
االنسان يتقطع المًا 
ــادًة  ــعـ ــحــك سـ ــن ــم وي
مــحــمــود   ، غـــامـــرة 
شيئًا  ينقصه  كــان 
ما لم يفهمه أحد ، عاش حياة ال يمكن ان 
اغلب  انهمرت   ، واحــدة  قصة  في  تسردها 
رحيله  بعد  الدافقة  وخيراته  الرائعة  جوانبه 
حياته  فــي  الــقــاتــمــة  ــصــورة  ال كــانــت  بينما 
وما  ابــداعــاتــه  مــع  جنب  الــى  جنبًا  تسير 
يقدمه لجمهوره العريض الذي يتحدى حتى 
جماهير االندية الكبيرة في بادي ، فالحواتة 
استفتاء شعبي لم يحركه حشد ولم يجمعه 
نداء ولم تناديه دعوة ، الحواتة شعب نشأ 
في كل مكان وصلته زفرات الحوت وترنيماته 
كلمات  ان  حتى   ، الثمالة  حتى  عشقوه   ،
الحفل  قبل  يلقيها  التي  المقتضبة  محمود 
تعد عندهم اروع من االغاني ذاتها ،الحواتة 
الوحيد  عشقهم  وسيظلوا  زالـــوا  وال  كــانــوا 
يمتعهم  الــذي  الوحيد  والصوت  الحوت  هو 
فمنتوج  لذلك  بديل  ويطربهم هو صوته وال 
الجان يكفيهم وتسجياته التي كثرت بكثرة 
اطاالته والتوثيق له تغرقهم وال تمنحهم وقتًا 
للبدالء حيث ال يمكنهم قبول بديل له ، كنا 
نتواجد ويغيب محمود وال يغضب الجمهور 
من  اكثر  الحفل  في  ويتواجد  نتواجد  كنا   ،
وتاخير  اواًل  بــالــغــنــاء  فينصحونهم  فــنــان 

محمود للنهاية ألن محمود ان شدا ابتداءًا 
انتهاء  بعد  الحفل  الجمهور  يــواصــل  لــن 
فاصله ، كنا نتواجد وجمهور محمود ينتظر 
بالعشرات ليًا امام محات شركات االنتاج 
في انتظار قدوم الكاسيت الجديد ويقومون 
بشرائه من الكراتين قبل ان يتم وضعه على 
المحل  تدخل  ان  قبل  الكمية  فتنفد  االرفــف 
، و حيث كان المخرج شكر اهلل خلف اهلل 
يومه  في  العيد  برامج  بأجمل  ينفرد  سنويًا 
بسبب سهرة محمود عبد  الفضائية  بالقناة 
العزيز ، وحتى بعد تعدد القنوات كان محمود 
والمطلوب   ، وهناك  هنا  الرئيسية  االيقونة 
بشدة ، وعلى نطاق الكاسيت تبارت شركات 
واحتكارًا  واتفاقًا  عقودًا  عليه  الفني  االنتاج 
وعرفوا غنى المال من غناه ، وكان محمود 
يجاهد من اجل جمهوره ولم يكن يهمه مال 
وال عز بل كان يعشق الجلوس ارضًا وهو 
يسعد المايين التي رايناها تحتل كل طوابق 
قاعة  جنبات  وكــل  واالطــفــال  الشباب  قصر 
والمكتبة  االزرق  النيل  وكازينو  الصداقة 

القبطية ومسرح االهلية وغيرها . 
الذي كان يعشق  العزيز  * محمود عبد 
يخفي  وال  صراحًة  المريخ  ويشجع  النجمة 
انتماءه خوفًا من تراجع شعبيته او اغضاب 
االخوة االشقاء في الهال ، لكن محمود كان 
حياته  اساسيات  المريخ من  تشجيع  يعتبر 
وعشق الكيان االحمر يجري في دمه فكان 
بالعجب  يتغنى  عندما  سعادًة  االكثر  يبدو 
حبيبي ويسعد الجماهير في مدرجات االستاد 
داخل  من  العجب  فيصل  يسعدها  كان  كما 
الملعب فالثنائي يجمعهما الفن الكروي والفن 
الغنائي ويجمعهما المريخ االحمر الوهاج ، 

شمال  على  لتقف  تكن  لم  محمود  وشعبية 
الــســودان ووســطــه وغــربــه بــل كــان االخــوة 
الجنوبيين يعشقون محمود ويعتبرونه االول 
في السودان ولم يتأخر عنهم عندما زارهم 
وتسجيل  العزيز  عبد  مامون  بمعية شقيقه 
سهرة من جوبا كانت حدث الساعة وقتها ، 
بالطبع ال نغفل ان الجنوبيين يحبون ايضًا 
النور الجياني وبالطبع هو ايضًا مريخابي 
مشجعًا لاحمر ايضًا فالمريخ ينبوع االبداع 

والمبدعين . 
* محمود تغنى للكبار ، تمعنوا في رائعة 
بالطريقة  الدنيا تحلى (  احمد المصطفى ) 
تــوجــد بها آهة  الــجــان ،  أداهـــا بها  الــتــي 
ينطقها محمود تقسم انك لم تسمعها باذنك 
وانما بكل كيانك ، تمعنوا في رائعة الطيب 
عبد اهلل ) السنين ( او ) فاكرك معايا ( او ) 
الحزن النبيل ( و) ليه بنهرب من مصيرنا ( 
واتكاءة على جمال ) بخاف ( عندما غناها 
بالمانيا وزلزل المكان بصوته الرخيم ، اما 
اال  فما علي   ) الــربــاب  ) سكت  البوم  عن 
السكوت وقراءة ما كتبه الموسيقار عثمان 
النو عن مشاركة الروس في العزف للحوت 
ذلك االلبوم الذي يعتبر بمثابة كاس خارجي 
احرزه محمود للبلد وبقي شاهدًا على العصر 

واالبداع وكأنه ) جواب للبلد ( . 
آخر التداعيات

* عشر سنوات مرت على الرحيل المر 
عبد  محمود  االنسان  المدهش  اهلل  رحــم   ،
العزيز ، ورحم اهلل االخ العازف محمد بشير 
إليه  ــا  إن هلل  ــا  نـ واإ جناته  فسيح  واسكنهما 

راجعون  .

* حتى هذه اللحظة وما لم تحدث المعجزات، فإن المريخ والهال 
يحتاجان لمعجزة حقيقية للحصول على إجازة اإلتحاد األفريقي والمصادقة 
إذا هم صعدا ضمن  الفريقين  مباريات  الهال إلستضافة  استاد  على 
األربعة الكبار، والمخيف بالفعل أن إدارة الناديين وثالثهما اإلتحاد لم 
يفكروا حتى اآلن بدافع أنه هم مشترك، وأن مصير الكرة السودانية ككل 
متعلق بإجازة ملعب واحد يكون مؤهًا إلستضافة مبارياتهما األفريقية، 
والشيء األكثر رعبًا ان اإلعام ومجموعات الجماهير لم تع خطورة ما 
يجري في هذا الملف، والذي يعني فشله أنهم سينفقوا مايين الدوالرات 
لى أماكن مبارياتهما في المكان الذي يختارانه..!!  من أجل التنقل من واإ
* المؤسف أن إيقاع العمل في الناديين لم يرتق لما ينتظرهما من 
اإلمكانيات  تفوق  قد  يحاصرهم من طموحات جماهيرية  وما  تحديات 
المتاحة، ويبدو أن المجلسين يعانيان من ضعف الخبرة في إدارة مثل 

هذه الملفات بقليل من بعد النظر..!! 
الملعب  إجــازة  يكون  وقــد  الهال  بإستاد  كثيرة  نواقص  هنالك   *
إلستضافة مباريات دور ال١٦ تمت على مضض، ولكن في المرحلة 
وتدخل  والفيفا،  األفريقي  اإلتحاد  ويتشدد  المواصفات  ترتفع  القادمة 
نعمل  التي  من  أعلى  أخرى  اشتراطات  في  والناقلة  الراعية  الشركات 
إليجاد  الصندوق  خارج  فكرنا  أننا  لو  أتمنى  كنت  لذلك  اآلن،  عليها 
تأمينًا  يحتوي  الحل  ان  بحيث  الماعب  ألزمــة  المدى  بعيدة  حلول 
لطموحات الجماهير في أداء مباريات المنتخبات واألندية التي تمثل 

الباد داخل أراضيه..!! 
* إستاد المريخ لن يكون جاهزًا إذا سار بالوتيرة التي يسير بها 
لقب  التي تستحق  الجنيد  النادي على شركة  إعتمد  العمل اآلن ولو 
معاناة  أن  يعني  ما  وهو  كامل..  عام  بعد  ولو  بإمتياز،  )الساحف( 
النادي لن تنتهي بنهاية دوري أبطال هذا الموسم، بل ستمتد للمواسم 
استاد  اما  الشركة..   لسلحفائية  نهاية  مجلسه  يضع  لم  ما  القادمة 
الهال..  فهو اآلن يعتبر األفضل بدون أدنى شك، ولكن.. إدارة النادي 
ال تملك إستراتيجية واضحة لإلرتقاء بالملعب وترفيعه ليكون مستعدًا 

وفي أفضل معايير اإلجازة المطلوبة من اإلتحاد القاري..!! 
* كل المؤشرات تدل على أن ملعب المدينة الرياضية هو اإلستاد 
السودانية  للكرة  بإمتياز  المنقذ  دور  للعب  المؤهل  الوحيد  السوداني 
حتضان مبارياته في المواعيد الكبيرة، ورغم أن تشييده قد استغرق  واإ
زمنًا يكفي لبناء سور الصين العظيم إال أنه ظل محافظًا على مكانته 
ألن القائمين على أمره من األول وضعوا خارطته ليكون سابقًا لزمانه، 
بالملعب  إال  يقارن  وال  األفضل  يعد  كمرافق  الراهن  الوقت  في  وهــو 
القومي في العاصمة الزامبية لوساكا وملعب بنجامين مكابا بتنزانيا.. 
يكون  وبعدها  التشاطيب  من  األخيرة  والمرحلة  األرضية  تنقصه  فقط 

على أهبة اإلستعداد إلستضافة كبرى المناسبات..!! 
* أرضيات الماعب ذات العشب الطبيعي في العادة ال تستغرق _ 
حسب الخبراء _ وبكل أصنافه ال تكلف أكثر من أربعين مليون جنيه 
فأيهما  فيها..   العمل  بداية  من  فقط  أشهر  اربعة  بعد  جاهزًا  ليكون 
أفضل...  أن ينفق إتحاد الكرة والناديين مايين الدوالرات للتنقل من 
لى أماكن المباريات..  أم يتحد الجهات الثاثة لصيانة ستاد المدينة  واإ

الرياضية في أقرب وقت..!؟ 
حواشي

* السلحفائية التي تعمل بها شركة الجنيد في استاد المريخ تضع 
الريح.. وأستبعد  إلى إستادهم في مهب  بالعودة  المريخاب  طموحات 

العودة في سنتين كاملتين...!! 
* هل يعقل ان تكون شركة في مقام الجنيد معتمدة على قابات 
وآليات تقضي ساعاتها تحت الصيانة أكثر من ساعات العمل واإلنجاز؟ 
األنــقــاض  لنقل  ــاد  اإلســت ــل  داخـ المتحركة  الــقــابــات  مــن  عــدد   *

والخرصانات وغيرها تكون متوقفة أليام بسبب شح الجازولين؟ 
* العناد الذي مارسته لجنة المنشآت برئاسة الجكومي ومع دخول 
بإستجاب  إيفاء حازم مصطفى  الخط حال دون  السريع على  الدعم 

شركات مختصة تسلم الملعب في فترة وجيزة جدًا..! 
* وبنفس القدر أبدى جمال الوالي رغبته في تبني مشروع صيانة 
عادته سيرته األولى.. ولكن طبيعة الصراع في المكان جعله  اإلستاد واإ

يؤجل مبارته..!! 
فترة  خال  ألنجزه  اإلستاد  ملف  تركنا  لو  نفسه  أبجيبين  أيمن   *
وجيزة جدًا..  والن الملف معقد ووجود الدعم السريع في المكان جعله 

يتشاغل بمشروع أرض الحتانة..!! 
* تأخير العمل في ستاد المريخ نحمله لشركة الجنيد التي تتولى 
عمليات الصيانة.. وقد ظهرت عدم خبرتها في انها طاوعت الجكومي 
ونفذت ارضيات اإلستاد..  وقد كان عمًا عبارة عن مسخرة...  لذلك 

بدا العمل في إزالته تمامًا..! 
* العمل في إزالة أخطاء التنفيذ سيستغرق فترة أكبر من فترة تركيب 

النجيل... وصيانة الملعب..!!

تتأهب العاصمة السعودية لموعد 
القدم  كرة  أسطورتي  سيعيد  تاريخي 
ميسي  وليونيل  رونالدو  كريستيانو 
على  جديد،  من  العالمية  للواجهة 

شرف كأس موسم الرياض.
ــدو نــجــوم الهال  ــال وســيــقــود رون
ــصــر لــمــواجــهــة بـــاريـــس ســان  ــن وال
ملعب  فــي  ميسي،  بقيادة  جيرمان 
الخميس  مساء  الدولي،  فهد  الملك 

المقبل.
التاريخية  الــمــواجــهــات  وتــتــجــدد 
 3 نحو  بعد  وميسي  ــالــدو  رون بين 
كان  بينهما،  لقاء  آخر  من  سنوات 
قاد  حين  أوروبـــا،  أبطال  دوري  في 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي فــريــقــه الــســابــق 
يوفنتوس للفوز على برشلونة بقيادة 
بنتيجة  األرجــنــتــيــنــي  »الـــبـــرغـــوث« 

.0-3
يمثله  نــاٍد  رابــع  النصر  وسيكون 
رونالدو على مدار 36 لقاًء جمعه 
والمنتخب(  األندية  )مع  ميسي  مع 
منذ أول مواجهة بينهما في أبريل/ 
يونايتد  )مانشستر   2008 نيسان 
ــونــة بــنــصــف نــهــائــي دوري  وبــرشــل
لفريقين  ميسي  لعب  بينما  األبطال( 
ــط: بــرشــلــونــة ثـــم بـــاريـــس ســان  ــق ف

جيرمان اآلن.
المواجهات  على  ميسي  ويهيمن 
ضد رونالدو بـ 16 فوًزا مقابل 11 

لرونالدو، بينما تعادال 9 مرات.
وسجل ميسي في مواجهاته ضد 
رونالدو 22 هدًفا مقابل 21 للنجم 

البرتغالي.
المواجهات  أبرز  كــووورة  ويرصد 
التي تعد كنقاط ضوء صنعت طريق 
المنافسة الشرسة بين األسطورتين.

نهائي األبطال

الــتــقــى بــرشــلــونــة بــقــيــادة ميسي 
رونــالــدو  بقيادة  يونايتد  مانشستر 
في  ــا  أوروب أبطال  دوري  نهائي  في 
27 مايو/ أيار 2009، في روما، 
على  للمباراة  حينها  الــتــرويــج  ــم  وت
أنها معركة خاصة للنجمين، وحينها 

ليتوج   0-2 الكتالوني  الفريق  فاز 
بالكأس ذات األذنين.

في هذا النهائي سجل ميسي هدفا 
من رأسية نادرة، ليحصد أول ثاثية 
اإلسباني  ــدوري  ال برشلونة:  مع  له 

وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.
5-0.. »ال مانيتا«

مثلت مباراة برشلونة ولاير مدريد 
الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   29 ــي  ف
2010 أهمية كبرى للنجمين ميسي 
الدائم  تنافسهما  ظل  في  ورونــالــدو 

على الكرة الذهبية حينها.
كــانــت الــمــبــاراة فــي الــجــولــة 13 
مدريد  لاير  فيها  وســقــط  الليجا  مــن 
بأول هزيمة في الموسم تحت قيادة 
جوزيه مورينيو في ملعب كامب نو.

اللاير تعرض إلهانة كبيرة في تلك 
الــذي  ميسي  رفــاق  مــن  المواجهة، 
اكتفى بصناعة هدفين دون تسجيل.

ــاراة بــإشــارة  ــب ــم اشــتــهــرت هـــذه ال
قام  التي  الصغيرة«  »اليد  أو  مانيتا 
حين  بيكيه  جيرارد  البارسا  نجم  بها 
من  ســاخــرا  بكفه  للجماهير  ــار  أشـ

نتيجة 0-5.

انتقام رونالدو

أخيرا  االنتقام  من  رونالدو  تمكن 
برشلونة  وفريقه  ميسي  غريمه  من 
في نهائي كأس الملك في 20 أبريل/ 
مكثفة  سلسلة  بعد   2011 نيسان 
أقيمت  كاسيكو  مــواجــهــات   4 مــن 
في 3 أسابيع في بطوالت مختلفة، 
دوري  لنهائي  برشلونة  تأهل  أبرزها 

األبطال، على حساب الميرنجي.
فــي مــبــاراة نــهــائــي كـــأس الملك 
التي أقيمت في ملعب ميستايا توج 
في   18 للمرة  المحلي  باللقب  اللاير 
تاريخه بهدف من رأسية رونالدو في 

األشواط اإلضافية )ق103(.

»كالما«.. هدوء الدون

 2012 نيسان  أبــريــل/   21 فــي 

جاءت المباراة الشهيرة بين برشلونة 
ــر مــوســم 2011- والـــلاير فــي أواخـ

األبيض  قــاد رونــالــدو  2012 حين 
كامب  في  لانتصار  مجددا  الملكي 

نو 1-2.
لم يسجل ميسي في تلك المباراة 
بينما أحرز رونالدو هدف فوز اللاير 
المعتادة  طريقته  على  احتفل  حيث 
برشلونة  جــمــاهــيــر  مــطــالــبــا  حينها 
ــه الــشــهــيــرة التي  ــإشــارت ــهــدوء ب ــال ب
تصدرت عناوين الصحافة اإلسبانية 

»كالما«.
ألم جديد في كامب نو

ــأس ملك  ــ ــي ك ــهــائ ــي نــصــف ن فـ
إسبانيا )26 فبراير/ شباط 2013( 
ــعــودة  ــاء ال ــق ــدو فـــي ل ــالـ ــوهــج رونـ ت
في   1-1 الــذهــاب  في  التعادل  بعد 

البرنابيو.
البرتغالي سجل مرتين من  النجم 
لها  ارتقى  رأسية  ثم من  ركلة جزاء 
عاليا ليفوز اللاير في كامب نو 1-3 
ليؤمن مقعدا لألبيض في نهائي تلك 

النسخة.
قميص ميسي

في 23 أبريل/ نيسان2017 كان 
ميسي على موعد مع لقاء تاريخي 
ــك  ــقــوة، وذل عــبــر فــيــه عــن نفسه ب
حيث  البرنابيو،  في  مدريد  ضد لاير 
منها  سجل   2-3 برشلونة  تــفــوق 

»البرغوث« ثنائية.
الفوز  هــدف  على  ميسي  ووقـــع 
)رقم 500 في تاريخه مع برشلونة( 
بــقــوة عن  ليعبر   92 الــدقــيــقــة  فــي 
خلع  حين  األشهر  باحتفاله  فرحته 
قميصه وأشار به في وجه جمهور 
الــلاير وســط أجـــواء عــدائــيــة، ليحتل 
ال  منفردا  الصحف  عناوين  بعدها 
الجولة  في  كانت  المباراة  أن  سيما 
النتيجة  أحــيــت  إذ  الليجا  مــن   33
المنافسة  فــي  وقتها  البارسا  ــال  آم
اللقب باحتال الصدارة بفارق  على 

األهداف.

أبو عاقلة أماسا

الحل األمثل للعمالقين والمنتخبات..!! 

ايهاب صالح

عدت سنين وناسك ما اتغيروا يا حوتة !  

هل يفرض ميسي كلمته مجددا في معقل رونالدو؟
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