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 المريخ يبدأ في استقبال نجوم الكرة الالتينية.. وتأجيل تجمع نجوم األحمر 48 ساعة 

عماد الصيني يوقع للهالل لثالث سنوات

للهالل  السابق  الــمــدرب  قــال 
الهالل  ان  النقر  الفاتح  كابتن 
فترة  مــن  يعانيان  ظــال  والــمــريــخ 
ــتــدابــات  ــي مــســألــة االن طــويــلــة ف
الرئيسية او التكميلية في انتداب 
ــقــومــان بــانــتــداب  وهـــي انــهــمــا ي
الفرصة  يمنحونهما  وال  العبين 
ما  كــل  تقديم  اجــل  مــن  الكافية 
االستغناء  يتم  ثــم  ومــن  عندهم 
عنهم في فترة التسجيالت المقبلة 
ــك لـــن يــســتــفــيــدا مـــن فــتــرات  ــذل ل
خالل  النقر  وقــال   ، التسجيالت 
الرياضة  عــالــم  لبرنامج  حديثه 
بـــاالذاعـــة الــســودانــيــة امـــس : 
ــل االنــديــة  ــمــريــخ وكـ الــهــالل وال
في  لعبت  التي  االندية  فيها  بما 
االفريقية  الكونفيدرالية  بطولة 
االفريقية  البطولة  بــدأت  عندما 

إبان الدورة االولى لبطولة الدوري 
الممتاز قبل 3 اشهر تقريبًا في 
قاما  والمريخ  الهالل  الفترة  تلك 
بتسجيل العبين للبطولة االفريقية 
الــمــســتــويــات غير  ان  واكــتــشــفــا 
جيدة واالن تبقى اقل من عشرين 
مجموعات  مرحلة  النطالقة  يوم 
سيكون  فكيف   ، افريقيا  ابطال 
اشهر  ثالثة  قبل  كنت  اذا  الحل 
لم تصل الى حل وهل التسجيالت 
الجديدة ستكون هي الحل خاصة 
وان الوقت ال يسمح بذلك بدليل 
 3 قبل  محترفين  احــضــرت  ــك  ان
ومشكلة  بشطبهم  وقمت  اشهر 
الهالل والمريخ في اختيار نوعية 
الالعبين مثاًل في رأس الحربة ما 
هي امكاناته وكيف يصنع الفارق 
وهذه النوعية التي اتحدث عنها.

الفاتح النقر:
الوقت ال يسمح بانتدابات جديدة.. 
وعلى فلوران االستفادة من ياسر 

 فلوران أفضل مدرب كونغولي لعام 2022.. إصابة التش تتجدد.. والنقر ينصح باالستفادة من ياسر مزمل

مع  أمــس  مساء  الهالل  تعاقد 
مــتــوســط مــيــدانــه الــســابــق عــمــاد 
الصيني بعقد احتراف لثالث سنوات 
في استهاللية دخول النادي األزرق 
الذي  الشتوية  االنتقاالت  لسوق 
انطلق امس ويستمر حتى الحادي 
والثالثين من يناير الجاري، وكان 
للفريق  تصعيده  تــم  قــد  الصيني 
األول بالنادي وتمت اعارته لنادي 
في  النادي  ليفشل  مــروي  األهلي 
انتهاء اإلعــارة ويوقع  بعد  إعادته 
فترته  الذي شهدت  المريخ  لنادي 
كان  التشاكسات  من  العديد  معه 

اخرها النقاش الحاد الذي دار بينه 
الغريري  غــازي  التونسي  والمدرب 
الرياضي  المدير  النفطي  ومواطنه 
حيث تم إبعاد الالعب من معسكر 
المتبقية  المباريات  لبقية  الفريق 
ليطالب  ــمــاضــي  ال ــمــوســم  ال مـــن 
المريخ  مع  تعاقده  بفسخ  الالعب 
وهو ما حدث حيث قام بتوقيع عقد 
مع الهالل قبل أن يسحب االخير 
اسم الالعب من سيستم االنتقاالت 
ليتقدم المريخ بشكوى ضد الالعب 
للجنة الالعبين غير الهواه باالتحاد 
قامت  التي  القدم  لكرة  السوداني 

بفسخ عقد الالعب مع المريخ مع 
إيقافه لستة أشهر وتغريمه مبلغ 

نهاية  وفي  جنيه،  مليار   15
األســبــوع الــمــاضــي اصــدرت 
برفع  قرارًا  اإلنضباط  لجنة 

ما تبقى من عقوبة على 
لجنة  لتفاجئ  الالعب 
الالعب  اإلستئنافات 
ــه لــاليــقــاف  ــادتـ ــاعـ بـ
ــال ما  ــمـ مـــجـــددًا إلكـ
التي  فترته  من  تبقى 

تــنــتــهــي فــــي فـــبـــرايـــر 
المقبل.

عمـــاد الصيني يـــوقع للهـــالل

الرياضة  وزارة  نظمت 
بـــجـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو 
حفاًل   )DRC( الديمقراطية 
لتكريم أفضل مدرب كونغولي 
لعام 2022. وأذاع الحفل على 
التلفزيون  على  مباشرة  الهواء 
الوطني للبالد ، RTNC. الفائز 
ــذه الــمــســابــقــة هو  األكــبــر فــي هـ
كونغولي  مــدرب   ، إيبينج  فــلــوران 
يحظى باحترام كبير ومعترف به في 
عالم كرة القدم. تم تكريم أبيينغي  
العديدة  سهاماته  واإ إلنجازاته 
ــي نـــمـــو كـــرة  ــ ف

الكونغولية.  القدم 
بدأ كل شيء في أكتوبر 

بــإجــراء   CAF قـــام   .2014
قرعة كأس إفريقيا لألمم 2015 التي 

أخيًرا.  باإلسبانية  الناطقة  غينيا  نظمتها 
مصير القرعة يرسل المنتخب الكونغولي إلى 
الكاميرون  جانب  إلى  للغاية  قوية  مجموعة 
وســاحــل الــعــاج وســيــرالــيــون. احــتــالل المركز 
الثاني في مجموعة كهذه كان شبه مستحيل. 
الكونغو  جمهورية  كانت   ، الــوقــت  ذلــك  فــي 
االتــحــاد  وكـــان   ، مـــدرب  بـــدون  الديمقراطية 
الكونغولي لكرة القدم يبحث عن مدرب ، بشرة 
بيضاء بالطبع ، لملء الفراغ الذي تركه كلود 
العديد من  أن  لدرجة  الشك مطلق  لو روي. 
الناس اقترحوا على السيد كونستانت عماري 
التوقيع على انسحاب المنتخب الكونغولي من 
هذه التصفيات ، وهي مسألة االستعداد 
لكن  القادمة.  النهائية  للمواعيد  الجيد 
مدرب كرة القدم الكونغولي لم يرغب في 

سماع ذلك بهذه الطريقة.

فلوران إيبينجى 
أفضل مدرب 

كونغولي لعام 2022

غد  بعد  المريخ  نجوم  يتجمع 
الجمعة تأهبا للسفر إلى العاصمة 
معسكر  إلقامة  القاهرة  المصرية 
تحضيري يستمر 21 يوما استعدادا 
أبطال  رابطة  مجموعات  لمباريات 
إفريقيا والقسم الثاني من مسابقة 
البعثة  وستغادر  الممتاز.  الــدوري 
في ساعة متأخرة من يوم الميس 
عــددا  الفريق  وســيــؤدي  المقبل، 
من التجارب التضيرية أمام أندية 
الدوري المصري، ودخلت المسابقة 
الحاسمة،  ولفتها  اآليــرة  أمتارها 
أندية  مواجهة  امكانية  يعني  ما 
الفنية  ــدة  ــائ ــف ال ســتــقــدم  جــاهــزة 
للفريق، ولن يستهلك ريكاردجو 
التحضيرية،  التجارب  ليبدأ  وقتا 
بالنظر لفترة التوقف القصيرة بين 
نهاية مباريات الفريق في القسم 
األول من الموسم، وفترة اإلعداد 
الــجــهــاز  ــان  ــ وك ــانــي،  ــث ال للقسم 
رالة  الفريق  نجوم  قد منح  الفني 

بعد  واحــد  اسبوع  لمدة  قصيرة 
في  الفريق  اضها  مباراة  آر 

الــدوري أمــام حي الــوادي 
نياال.

المريخ يبدأ في 
استقبال نجوم الكرة 

الالتينية
تــنــقــالت وتسجيالت  بــدايــة حــركــة  مــع 

األجانب  الالعبين  تــوافــد  سيبدأ  الالعبين 
الفرريق  وسيتعاقد  المريخ،  كشوفات  لتزيين 

العدد  يرتفع  وربما  برازيليين،  العبين   4 مع 
إلى 5 حال اكتملت إجراءات تجنيس الكولمبي 

برايان، ليكون ثاني العب يحصل على الجنسية 
السودانية بعد الكنغولي إيرك كيمبالي، قامة المريخ 

بعد أن حقق  الالتينية  الكرة  ستضم عددا من نجوم 
ريــكــاردو  اختيار  جــيــدة،  مستويات  أديــســلــون  بــرايــان 
للمحترف البرازيلي السابق ليما رفع سقف الطموحات 
في نجاح المجموعة الجديدة من الالعبين البرازيليين 
اإلنتقاالت  فترة  خــالل  النادي  معهم  سيتعاقد  الــذي 
عن  المريخ  واستغنى  أمــس،  بــدأت  التي  الشتوية 
كيمبالي،  ريــك  واإ أديسلون  برايان  باستثناء  أجانبه 
واجرى النادي مخالصات مع أدو موسيس، خوسيه 

براهيما كمارا. ماكايا، غودفيري، واإ

تأجيل تجمع نجوم المريخ 48 ساعة 

حظ التش العاثر 
يتواصل في 

مجموعات األبطال

ســيــغــيــب نــجــم خـــط وســط 
المريخ أحمد حامد التش عن 
مرلة مجموعات األبطال أو 
األولى  الجوالت  األقل  على 
رحلة  بحسب  البطولة  من 
الالعب  وأصــيــب  عــالجــه، 
قطع جزئي في القضروف 
حظ  شــهــر،  نــحــو  ليغيب 
السودانية  الــكــرة  ساحر 
األبطال  مجموعات  فــي 
يعد األسوأ، بعد أن غاب 
عن الظهور في نستين 
ماضيتين، ليكون غيابه 
ــنــســخــة الــثــالــثــة  عـــن ال
ــد الــتــش  ــ ــع ــ مـــــؤكـــــدا. وي
ــجــوم الــكــرة  ــضــل ن أحـــد أف
يستهلك  وال  الـــســـودانـــيـــة، 
عندما  متميزة  مستويات  تقديم  في  وقتا 
يكون جاهزا، غير أنه غير محظوظ 
في الظهور في مراحل متقدمة من 
البطوالت بعد أن غاب عن نهائيات 
مهمة مع المنتخب الوطني، كما 
غاب عن الظهور مع المريخ في 
التي  البطوالت  من  متقدمة  مــرال 
الــتــش وحد  الــفــريــق.  شـــارك فيها 
أن  بعد  الــريــاضــي،  الــشــارع  مشاعر 
اإلجتماعي  التواصل  وســائــل  ضجت 
ــر اصـــابـــتـــه، وتـــمـــنـــى لــه  ــخــب ب
العاجل  الشفاء  الجميع 
السريعة  والعودة 

للمالعب.
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واليـــات

صالح جكنون 
 لنادي 

ً
رئيسا

النيل كريمة
نــادي  إدارة  مجلس  نــادي اعلن  إدارة  مجلس  اعلن 
ــيـــل كـــريـــمـــة مــــن الـــســـادة  ــنـ ــيـــل كـــريـــمـــة مــــن الـــســـادة الـ ــنـ الـ
صالح جكنون رئيسًا للنادي، صالح جكنون رئيسًا للنادي، 
نائبًا  ابوبشار  نائبًا محمد سليمان  ابوبشار  محمد سليمان 
له، عماد محمد الحسن التبر له، عماد محمد الحسن التبر 
ــيــرًا، عــصــام الــرفــاعــي   ــيــرًا، عــصــام الــرفــاعــي  ســكــرت ســكــرت
ــًا لــلــمــال وعــضــويــة كل  ــن ــًا لــلــمــال وعــضــويــة كل أمــي ــن أمــي
ــيـــد  ــســــي، ولـ ــيــ ــــر عــ ــيـ ــ ــيـــد مـــــن امـ ــســــي، ولـ ــيــ ــــر عــ ــيـ ــ مـــــن امـ
الطيب، محمد  الطيب، محمد التوم، جعفر  التوم، جعفر 
الــســر، احــمــد الــســر، عدلي الــســر، احــمــد الــســر، عدلي 
عــبــد  ــمــــر  عــ األحــــــمــــــر،  عــبــد ود  ــمــــر  عــ األحــــــمــــــر،  ود 
أسامة،  الهادي  عبد  أسامة، القادر،  الهادي  عبد  القادر، 
محمد  عباس  إبراهيم،  محمد خالد  عباس  إبراهيم،  خالد 

ومحمد جعفر.ومحمد جعفر.

المشعل الثورة 
يكون مجلس إدارة 

بالتوافق
بورتسودان / ود الحاجةبورتسودان / ود الحاجة

ــبــــاركــــة مـــــن أعــــضــــاء  ــمــ ــبــــاركــــة مـــــن أعــــضــــاء بــ ــمــ بــ
الــنــادي واالقــطــاب قــام نــادي الــنــادي واالقــطــاب قــام نــادي 
الثورة  بمدينة رابطة  الثورة المشعل  بمدينة رابطة  المشعل 
بعد  إدارة  مــجــلــس  بعد بــتــكــويــن  إدارة  مــجــلــس  بــتــكــويــن 
الــتــوافــق والــتــزكــيــة مــن جميع الــتــوافــق والــتــزكــيــة مــن جميع 
علي  وامضائهم  علي الحاضرين  وامضائهم  الحاضرين 
ــلـــي فــي  ــكـ ـــاق الـ ــ ــف ــ ــتــــر االتـ ــلـــي فــي دفــ ــكـ ـــاق الـ ــ ــف ــ ــتــــر االتـ دفــ
خالل  الــنــشــاط  تسيير  خالل كيفية  الــنــشــاط  تسيير  كيفية 
تم  ..وفــيــه  المقبلة  تم الــمــرحــلــة  ..وفــيــه  المقبلة  الــمــرحــلــة 
اختيار اآلتية اسمائهم لشغل اختيار اآلتية اسمائهم لشغل 
ــمــــل عــلــي  ــعــ ــ ــمــــل عــلــي الـــمـــنـــاصـــب وال ــعــ ــ الـــمـــنـــاصـــب وال
يحتذي  إداري  نــمــوذج  يحتذي تقديم  إداري  نــمــوذج  تقديم 
بتكوين  واعـــمـــالـــه  بتكوين بــخــطــواتــه  واعـــمـــالـــه  بــخــطــواتــه 
ممزوج من : اسماعيل محمد ممزوج من : اسماعيل محمد 
خير رئيسًا، يونس محجوب خير رئيسًا، يونس محجوب 
ــلــرئــيــس،  ــلــرئــيــس، مــصــطــفــى نـــائـــبـــًا ل مــصــطــفــى نـــائـــبـــًا ل
هشام محمد عوض سكرتيرًا، هشام محمد عوض سكرتيرًا، 
حسن  محمد  الــحــســن  حسن محمد  محمد  الــحــســن  محمد 
امين مال وعضوية اخرين..امين مال وعضوية اخرين..

الرابطة ودشمام 
تكسب توقيع 

الثالثي 
كوستي / طه دفيعةكوستي / طه دفيعة

تسجيالت  غــرفــة  تسجيالت نجحت  غــرفــة  نجحت 
ــادي الــرابــطــة ودشـــمـــام في  ــ ــادي الــرابــطــة ودشـــمـــام في ن ــ ن
ــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق بــقــوة  ــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق بــقــوة دعــ دعــ
للتسجيالت  األول  اليوم  للتسجيالت في  األول  اليوم  في 
الــشــتــويــة بــمــكــاتــب االتـــحـــاد الــشــتــويــة بــمــكــاتــب االتـــحـــاد 
بكوستي  الــقــدم  لكرة  بكوستي المحلي  الــقــدم  لكرة  المحلي 
وتكسب توقيع الثالثي المميز وتكسب توقيع الثالثي المميز 
وحبيب  رحمه  نعمان  وحبيب محمد  رحمه  نعمان  محمد 
الفاضل رحمه والهادي احمد الفاضل رحمه والهادي احمد 
رئيس  نائب  بحضور  رئيس حمد،  نائب  بحضور  حمد، 
النادي االستاذ الطيب حسن النادي االستاذ الطيب حسن 
إدريــــــــس والـــعـــجـــب ويــعــتــبــر إدريــــــــس والـــعـــجـــب ويــعــتــبــر 
ود  للرابطة  مكسب  ود الــثــالثــي  للرابطة  مكسب  الــثــالثــي 

شمام.شمام.

الــقــدم بكسال  لــكــرة  الــقــدم بكسال كـــّون اإلتــحــاد المحلي  لــكــرة  كـــّون اإلتــحــاد المحلي 
لجنة للتسجيالت التكميلية التي انطلقت يوم لجنة للتسجيالت التكميلية التي انطلقت يوم 
اللجنة  وتضم  اللجنة   وتضم   20232023 / /1616//11 االثنين  االثنين امــس  امــس 
كـــل مـــن عــصــام عــطــا رئــيــســًا وعــضــويــة كل كـــل مـــن عــصــام عــطــا رئــيــســًا وعــضــويــة كل 
من : طارق كرار محمد، الشاذلي الخضر، من : طارق كرار محمد، الشاذلي الخضر، 
طـــارق امــيــن عبدالحليم، عــوض حــاج أحمد طـــارق امــيــن عبدالحليم، عــوض حــاج أحمد 
: ال  التسجيل  احمد علي. ضــوابــط  : ال والطيب  التسجيل  احمد علي. ضــوابــط  والطيب 
يجوز السماح بتوقيع اي العب على اورنيك يجوز السماح بتوقيع اي العب على اورنيك 
به  اإلتــحــاد وغير مسجاًل  بختم  مختوم  به ليس  اإلتــحــاد وغير مسجاًل  بختم  مختوم  ليس 
رقم اإليصال وتاريخ بتوقيع الصراف. التعتمد رقم اإليصال وتاريخ بتوقيع الصراف. التعتمد 
إستمارة التسجيل إال إذا كانت مختومة بختم إستمارة التسجيل إال إذا كانت مختومة بختم 

النادي موقع عليها بواسطة إثنين من الضباط النادي موقع عليها بواسطة إثنين من الضباط 
األربعة او نائبي السكرتير او امين المال. لن األربعة او نائبي السكرتير او امين المال. لن 
النادي  النادي يتم تسجيل اي العب اال بعد اثبات  يتم تسجيل اي العب اال بعد اثبات 
بــوجــود خــانــة شــاغــرة أمـــام الــمــفــوض. يتحمل بــوجــود خــانــة شــاغــرة أمـــام الــمــفــوض. يتحمل 
كــل نـــادي مـــلء الــبــيــانــات الــخــاصــة بتسجيل كــل نـــادي مـــلء الــبــيــانــات الــخــاصــة بتسجيل 
اي العب بارونيك التسجيل. يجب على كل اي العب بارونيك التسجيل. يجب على كل 
نــادي االلــتــزام بميقات التسجيل الــصــادر في نــادي االلــتــزام بميقات التسجيل الــصــادر في 
النشرة. يجب إحضار أصل المستند لالعب النشرة. يجب إحضار أصل المستند لالعب 
)بطاقة قومية ـ اثبات سخصية ـ رقم وطني ـ )بطاقة قومية ـ اثبات سخصية ـ رقم وطني ـ 
جواز سفر(. يتم تسجيل اي العب مشطوب جواز سفر(. يتم تسجيل اي العب مشطوب 
لـــه. يتم  الــثــبــوتــي  لـــه. يتم بــواســطــة إحــضــار المستند  الــثــبــوتــي  بــواســطــة إحــضــار المستند 

يوم  مــن  المحلي  االتــحــاد  بمكاتب  يوم التسجيل  مــن  المحلي  االتــحــاد  بمكاتب  التسجيل 
االثنين االثنين 11//1616 وحتي الخميس  وحتي الخميس 11//2626 تبدأ فترة  تبدأ فترة 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة  من  صباحا التسجيل  عشر  الحادية  الساعة  من  التسجيل 
يــوم االحــد  الثانية ظــهــرا. مــن  يــوم االحــد وحتي الساعة  الثانية ظــهــرا. مــن  وحتي الساعة 
 : التالي  النحو  على  التسجيل  يكون    : التالي  النحو  على  التسجيل  يكون   2929//11
عشر  الحادية  الساعة  مــن  الصباحية  عشر الفترة  الحادية  الساعة  مــن  الصباحية  الفترة 
المسائية  الفترة  ظهرا.  الثانية  الساعة  المسائية وحتي  الفترة  ظهرا.  الثانية  الساعة  وحتي 
الساعة  مــســاء وحــتــي  الخامسة  الــســاعــة  الساعة مــن  مــســاء وحــتــي  الخامسة  الــســاعــة  مــن 
السابعة مساء. أيام الجمعة والسبت راحة اليوم السابعة مساء. أيام الجمعة والسبت راحة اليوم 
اآلخير للشطب هو يوم االثنين اآلخير للشطب هو يوم االثنين 11//3030 حتي  حتي 
آخر   . الليل  منتصف  عشر  الثانية  آخر الساعة   . الليل  منتصف  عشر  الثانية  الساعة 

الساعة  لغاية  الساعة   لغاية   3131//11 يــوم  هــو  للتسجيل  يــوم يــوم  هــو  للتسجيل  يــوم 
أرانيــك  قيمة  الــلــيــل.  منتصف  عشر  أرانيــك الثانية  قيمة  الــلــيــل.  منتصف  عشر  الثانية 
التسجيـل على النحـو االتي : الدرجة االولى التسجيـل على النحـو االتي : الدرجة االولى 
الدرجة  الدرجة  ج  60006000 ج  الثانية  الدرجة  الثانية  ج  الدرجة  80008000 ج 
الشباب 20002000 ج  ج  الشباب  ج العبي  الثالثة الثالثة 40004000 ج العبي 
المنطقة 1000010000   المنطقة تسجيل العــب مــن خــارج  تسجيل العــب مــن خــارج 
اورنيك إعتماد الشطب اورنيك إعتماد الشطب 50005000ج رسوم العقد ج رسوم العقد 
حسب  تكون  المتعاقدين  الوطنيين  حسب لالعبين  تكون  المتعاقدين  الوطنيين  لالعبين 
افادنا بذلك بشير آدم  العام.  افادنا بذلك بشير آدم منشور االتحاد  العام.  منشور االتحاد 
بشير آدم المنسق اإلعالمي لإلتحاد المحلي بشير آدم المنسق اإلعالمي لإلتحاد المحلي 

لكرة القدم كساللكرة القدم كسال

ضوابط وإجراءات التسجيالت التكميلية باإلتحاد المحلي لكرة القدم كسال 

ربك / بخيت الطاهرربك / بخيت الطاهر

انطلقت صباح أمس الورشة التدريبية المتطورة انطلقت صباح أمس الورشة التدريبية المتطورة 
بحضور  االولمبي  ربــك  مدينة  باستاد  بحضور للمدربين  االولمبي  ربــك  مدينة  باستاد  للمدربين 
مــمــيــز مــن الــخــبــيــر حــكــيــم مــرجــان مــحــاضــر من مــمــيــز مــن الــخــبــيــر حــكــيــم مــرجــان مــحــاضــر من 
اسماعيل  والكوتش  القدم  لكرة  السوداني  اسماعيل االتحاد  والكوتش  القدم  لكرة  السوداني  االتحاد 
الجالل حاضر من االتحاد السوداني لكرة القدم الجالل حاضر من االتحاد السوداني لكرة القدم 
القومي  البدني  المعد  جابر  عبدالعظيم  القومي والدكتور  البدني  المعد  جابر  عبدالعظيم  والدكتور 

وبــحــضــور عـــدد مــقــدر مــن مــدربــيــن مــديــنــة ربــك وبــحــضــور عـــدد مــقــدر مــن مــدربــيــن مــديــنــة ربــك 
والمدن المجاورة على رأسهم الكوتش احمد موسي والمدن المجاورة على رأسهم الكوتش احمد موسي 
المحلي  باالتحاد  التدريب  لجنة  رئيس  المحلي االعيسر  باالتحاد  التدريب  لجنة  رئيس  االعيسر 
والسيد عطايا بابكر رئيس لجنة المدربين االدارية والسيد عطايا بابكر رئيس لجنة المدربين االدارية 
والــكــوتــش احــمــد ابــراهــيــم ســكــنــيــة نــائــب الــرئــيــس والــكــوتــش احــمــد ابــراهــيــم ســكــنــيــة نــائــب الــرئــيــس 
للشؤون الفنية والكوتش هيثم احمد يوسف االمين للشؤون الفنية والكوتش هيثم احمد يوسف االمين 
العام وادم درقة امين المال. وسوف تكون الورشة العام وادم درقة امين المال. وسوف تكون الورشة 
لمدة اربعة ايام واليوم الخامس لمدربين المراحل لمدة اربعة ايام واليوم الخامس لمدربين المراحل 

السنية واليوم الخامس هدية من الخبراء لمدربين السنية واليوم الخامس هدية من الخبراء لمدربين 
البراعم والناشئين و الشباب وسوف يكون البرامج البراعم والناشئين و الشباب وسوف يكون البرامج 
علي ثالثة مراحل الفترة الصباحية عمل بدني مع علي ثالثة مراحل الفترة الصباحية عمل بدني مع 
الدكتور عبدالعظيم جابر وبعد االفطار محاضرة الدكتور عبدالعظيم جابر وبعد االفطار محاضرة 
فــي قــاعــة الــقــرآن الــكــريــم بمربع فــي قــاعــة الــقــرآن الــكــريــم بمربع 1717 مــع الخبير  مــع الخبير 
مشترك  عمل  فني  عمل  والعصر  مرجان  مشترك حكيم  عمل  فني  عمل  والعصر  مرجان  حكيم 
اسماعيل  الخبير  و  مــرجــان  حكيم  الخبير  اسماعيل بــيــن  الخبير  و  مــرجــان  حكيم  الخبير  بــيــن 

الجالل.الجالل.

إنطالقة الورشة التدريبية المتطورة للمدربين بربك 

محمد بشير صديق الشهير )الجقر( بالرقم محمد بشير صديق الشهير )الجقر( بالرقم 99  
هداف فريق الرابطة والعب اشبال الهالل وفرق هداف فريق الرابطة والعب اشبال الهالل وفرق 
المريخ والزمالة السابق بداء مسيرته بفريق الرابطة المريخ والزمالة السابق بداء مسيرته بفريق الرابطة 
في أول موسم في الدرجة األولى بام روابة تالق في أول موسم في الدرجة األولى بام روابة تالق 
فــي خــط الهجوم وســاهــم فــي فــوز فريقه الرابطة فــي خــط الهجوم وســاهــم فــي فــوز فريقه الرابطة 
ببطولة الدوري المحلي بدون هزيمة عام ببطولة الدوري المحلي بدون هزيمة عام ٢٠٠٣٢٠٠٣. . 
المدافعين  مـــراوغـــة  يجيد  وحــريــف  ســريــع  المدافعين العـــب  مـــراوغـــة  يجيد  وحــريــف  ســريــع  العـــب 
انتقل  الــرابــطــة  بــعــد  والــــراس  بالقدمين  انتقل والتسجيل  الــرابــطــة  بــعــد  والــــراس  بالقدمين  والتسجيل 

الـــدوري اكثر مــن مرة  الـــدوري اكثر مــن مرة للمريخ وفــاز معه ببطولة  للمريخ وفــاز معه ببطولة 
وســجــل عــدد مــن االهـــداف فــي الـــدوري التأهيلي وســجــل عــدد مــن االهـــداف فــي الـــدوري التأهيلي 
منها هدف في شباك الهالل كادوقلي الذي صعد منها هدف في شباك الهالل كادوقلي الذي صعد 
أيضا  للزمالة  انتقل  أيضا   للزمالة  انتقل   ٢٠٠٧٢٠٠٧ عــام  وقتها  عــام للممتاز  وقتها  للممتاز 
ــاد لفريقه  ــرازه لـــالهـــداف ثــم عـ ــ ــاد لفريقه واصــــل تــالــقــه واحــ ــرازه لـــالهـــداف ثــم عـ ــ واصــــل تــالــقــه واحــ
الرابطة عام الرابطة عام ٢٠١٩٢٠١٩ ابدع وفاز معه ببطولة كأس  ابدع وفاز معه ببطولة كأس 
الــوحــدة. تحية كبيرة  الــوحــدة. تحية كبيرة الــســودان كذالك لعب لفريق  الــســودان كذالك لعب لفريق 

للكابتن محمد بشير )الجقر(.للكابتن محمد بشير )الجقر(.

الدامر / عمر مصطفىالدامر / عمر مصطفى

زار مساء االمس االستاذ عمر عبداهلل الماذون زار مساء االمس االستاذ عمر عبداهلل الماذون 
الرئيس الفخري لنادي األهلي بالقرية )الرئيس الفخري لنادي األهلي بالقرية )33( بالوحدة ( بالوحدة 
العقيد  وبرفقته  الجديدة   المناصير  لقرى  العقيد اإلداريـــة  وبرفقته  الجديدة   المناصير  لقرى  اإلداريـــة 
الــمــخــدرات  مكافحة  شــرطــة  مــديــر  قــري  الــمــخــدرات عبدالرحيم  مكافحة  شــرطــة  مــديــر  قــري  عبدالرحيم 
بالوالية ووفدهم المرافق، وكان في إستقبالهم االستاذ بالوالية ووفدهم المرافق، وكان في إستقبالهم االستاذ 
عــبــدالــرحــمــن محمد عــلــي رئــيــس الــنــادي وأعــضــاء عــبــدالــرحــمــن محمد عــلــي رئــيــس الــنــادي وأعــضــاء 
الــكــرة وجمع  الفني وفــريــق  إدارتـــه والجهاز  الــكــرة وجمع مجلس  الفني وفــريــق  إدارتـــه والجهاز  مجلس 
من جمهور الفريق. وخالل كلمته رحب عبدالرحمن من جمهور الفريق. وخالل كلمته رحب عبدالرحمن 
بالرعاية  مشيدآ  بــدارهــم  الكريم  الــوفــد  بمقدم  بالرعاية محمد  مشيدآ  بــدارهــم  الكريم  الــوفــد  بمقدم  محمد 
عمر  للنادي  الفخري  للرئيس  المستمر  الــدعــم   عمر و  للنادي  الفخري  للرئيس  المستمر  الــدعــم   و 
الماذون وحضوره المعبر لمباركة االنتصار االول الماذون وحضوره المعبر لمباركة االنتصار االول 
الثالثة  لــلــدرجــة  فــي دورة اإلنــتــســاب  الــكــرة  الثالثة لــفــريــق  لــلــدرجــة  فــي دورة اإلنــتــســاب  الــكــرة  لــفــريــق 
بــالــدامــر، مــؤكــدا عزم  الــقــدم  المحلي لكرة  بــالــدامــر، مــؤكــدا عزم باالتحاد  الــقــدم  المحلي لكرة  باالتحاد 
رادة االهل وعشاق الفريق بالقريه الثالثة ووقفتهم  رادة االهل وعشاق الفريق بالقريه الثالثة ووقفتهم واإ واإ
القوية خلف ممثل القرية حتى يتحقق حلم الصعود القوية خلف ممثل القرية حتى يتحقق حلم الصعود 
لــلــدرجــة الثالثة ومــواصــلــة اإلنـــجـــازات الــكــرويــة في لــلــدرجــة الثالثة ومــواصــلــة اإلنـــجـــازات الــكــرويــة في 
قري  عبدالرحيم  شرطة  العقيد  االستحقاقات.  قري قــادم  عبدالرحيم  شرطة  العقيد  االستحقاقات.  قــادم 

مدير مكافحة المخدرات بالوالية هنأ مجلس اإلدارة مدير مكافحة المخدرات بالوالية هنأ مجلس اإلدارة 
الكبير،  النصر  بــهــذا  والجماهير  الفني  الكبير، والــجــهــاز  النصر  بــهــذا  والجماهير  الفني  والــجــهــاز 
مقدما شرح مفصل عن أضــرار المخدرات وأثارها مقدما شرح مفصل عن أضــرار المخدرات وأثارها 
الرياضة في محاربة  والمجتمع وأهمية  الفرد  الرياضة في محاربة على  والمجتمع وأهمية  الفرد  على 
بقيام  مبشرآ  ومعافى،  سليم  جسم  ببناء  بقيام المخدرات  مبشرآ  ومعافى،  سليم  جسم  ببناء  المخدرات 
بــرامــج ومــحــاضــرات تــوعــويــة إرشــاديــة لجميع قرى بــرامــج ومــحــاضــرات تــوعــويــة إرشــاديــة لجميع قرى 
ال  للرياضة  نعم  شــعــار  تحت  الــجــديــدة  ال المناصير  للرياضة  نعم  شــعــار  تحت  الــجــديــدة  المناصير 
الرئيس  الــمــاذون  عبداهلل  الرئيس للمخدرات..االستاذ عمر  الــمــاذون  عبداهلل  للمخدرات..االستاذ عمر 
ــاق للسفر  ــ ــالـــة أفـ ــام وكـ ــاق للسفر الــفــخــري لــلــنــادي مـــديـــر عــ ــ ــالـــة أفـ ــام وكـ الــفــخــري لــلــنــادي مـــديـــر عــ
والسياحة وخدمات الحج والعمرة أشاد بالمجهودات والسياحة وخدمات الحج والعمرة أشاد بالمجهودات 
وأقــطــاب  االدارة  مجلس  يقدمها  ظــل  الــتــي  وأقــطــاب الكبيرة  االدارة  مجلس  يقدمها  ظــل  الــتــي  الكبيرة 
وجمهور النادي األهلي من أجل سمو ورفعة وتقدم وجمهور النادي األهلي من أجل سمو ورفعة وتقدم 
االنشطة  لكافة  ورعايته  دعمه  مؤكدآ  الكرة،  االنشطة فريق  لكافة  ورعايته  دعمه  مؤكدآ  الكرة،  فريق 
الــثــقــافــيــة واإلجــتــمــاعــيــة والــريــاضــيــة ورعـــايـــة وكــالــة الــثــقــافــيــة واإلجــتــمــاعــيــة والــريــاضــيــة ورعـــايـــة وكــالــة 
التوعية  ومحاضرات  لبرامج  والسياحة  للسفر  التوعية أفاق  ومحاضرات  لبرامج  والسياحة  للسفر  أفاق 
المجتمعية ضد أفة المخدرات، معلنآ تحفيز الجهاز المجتمعية ضد أفة المخدرات، معلنآ تحفيز الجهاز 
المعنوية  الــروح  لرفع  مالي  بمبلغ  والالعبين  المعنوية الفني  الــروح  لرفع  مالي  بمبلغ  والالعبين  الفني 
الصعود  حــلــم  وتحقيق  الــمــبــاريــات  متبقي  الصعود وكــســب  حــلــم  وتحقيق  الــمــبــاريــات  متبقي  وكــســب 

للدرجة الثالثة لمنافسات االتحاد المحلي بالدامر.للدرجة الثالثة لمنافسات االتحاد المحلي بالدامر.

نجوم تالقوا في سماء ام روابة

 محمد بشير )الجقر( مشوار حافل بالبذل والعطاء

الرئيس الفخري لنادي أهلي القرية 3 المناصير
يزور النادي ويهنئ ويحفز 

اللجنة المنظمة ببارا ترفض 
شكوى المريخ ضد الهالل 
وتجمد نشاط نادي الوحدة

ــدرت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة الــتــابــعــة لــإلتــحــاد  ــ ــدرت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة الــتــابــعــة لــإلتــحــاد أصـ ــ أصـ
الفرعي لكرة القدم بمدينة بارا عدد من القرارات.. الفرعي لكرة القدم بمدينة بارا عدد من القرارات.. 
انطالق التسجيالت التكميلية اليوم الثالثاء. تبدأ انطالق التسجيالت التكميلية اليوم الثالثاء. تبدأ 
الساعة ٣٣ م  م  الساعة  م حتى  الساعة ١٢١٢ م حتى  الساعة الفترة االولــى  الفترة االولــى 
الساعة ٩٩   م حتى  الساعة   م حتى  الساعة ٧٧  الثانية  الفترة  الساعة تبدأ  الثانية  الفترة  تبدأ 
م رســوم االورنــيــك للدرجة االولـــى م رســوم االورنــيــك للدرجة االولـــى ٣٣ الــف جنيه  الــف جنيه 
تكوين  تــم  كما  الــف جنيه  تكوين   تــم  كما  الــف جنيه  الثانية ٢٢  لــلــدرجــة  الثانية -  لــلــدرجــة   -
لجنة التسجيالت من احمد محمد احمد إسماعيل لجنة التسجيالت من احمد محمد احمد إسماعيل 
رئيسًا، محمد المكي محمود نائبًا للرئيس، عثمان رئيسًا، محمد المكي محمود نائبًا للرئيس، عثمان 
محمد احمد اصفر مقررًا وعضوية كل من محمد محمد احمد اصفر مقررًا وعضوية كل من محمد 
الماحي فضل اهلل وطارق منصور. من القرارات الماحي فضل اهلل وطارق منصور. من القرارات 
رفض شكوى المريخ ضد نادي الهالل شكاًل و رفض شكوى المريخ ضد نادي الهالل شكاًل و 
الرياضي  الوحدة  نــادي  نشاط  تجميد  الرياضي موضوعًا.  الوحدة  نــادي  نشاط  تجميد  موضوعًا. 
لمدة عام لمخالفة قوانين المنافسة وسحب نتائجه لمدة عام لمخالفة قوانين المنافسة وسحب نتائجه 
من الـــدوري. إنــذار مــدرب المريخ مجاهد احمد من الـــدوري. إنــذار مــدرب المريخ مجاهد احمد 
المريخ حسن  نــادي  اداري  إنـــذار  نهائي.  المريخ حسن انـــذار  نــادي  اداري  إنـــذار  نهائي.  انـــذار 
يوسف إنــذار نهائي. تغريم نــادي المريخ غرامه يوسف إنــذار نهائي. تغريم نــادي المريخ غرامه 
ماليه قدرها ماليه قدرها ١٠١٠ الف جنيه بسبب شغب الجمهور  الف جنيه بسبب شغب الجمهور 

في مباراة الهالل.في مباراة الهالل.

شيكان يتوج ببطولة الشباب 
بالفولة على حساب األهلي

الفولة / موسى ادم عبد الكريمالفولة / موسى ادم عبد الكريم
تـــوج فــريــق شــبــاب شــيــكــان بــبــطــولــة الــشــبــاب تـــوج فــريــق شــبــاب شــيــكــان بــبــطــولــة الــشــبــاب 
باربعة  األهــلــي  شباب  على  تغلبه  بعد  باربعة بالفولة  األهــلــي  شباب  على  تغلبه  بعد  بالفولة 
اهــــداف مــقــابــل هـــدف فــي الــمــبــاراة الــتــى جــرت اهــــداف مــقــابــل هـــدف فــي الــمــبــاراة الــتــى جــرت 
بينهما عصر األحد بميدان الحرية احرز لشباب بينهما عصر األحد بميدان الحرية احرز لشباب 
شيكان جابر عزاز )شيكان جابر عزاز )77( الهدف االول واضاف ( الهدف االول واضاف 
زميله محمد هيثم )زميله محمد هيثم )1010( هدفين التاني والثالث ( هدفين التاني والثالث 
وســجــل الــهــدف الـــرابـــع لــشــبــاب شــيــكــان مهدي وســجــل الــهــدف الـــرابـــع لــشــبــاب شــيــكــان مهدي 
جبرالدار )جبرالدار )44( فيما احــرز هدف شباب األهلي ( فيما احــرز هدف شباب األهلي 
الوحيد مقدم عمار )الوحيد مقدم عمار )1111(، ادار المباراة جميل (، ادار المباراة جميل 
الحلو بمساعدة كل من مهاجر ادم حسن  الحلو بمساعدة كل من مهاجر ادم حسن اهلل  اهلل 
عبدالباقي  أحمد  وعبدالباقي  ابوالعزائم  عبدالباقي وصديق  أحمد  وعبدالباقي  ابوالعزائم  وصديق 
ادارة  مجلس  اداريـــا عضو  وراقبها  رابعا  ادارة حكما  مجلس  اداريـــا عضو  وراقبها  رابعا  حكما 
االتحاد االنتقالي لكرة القدم الفولة أمير حبيب االتحاد االنتقالي لكرة القدم الفولة أمير حبيب 

غبوش.غبوش.

الهالل يعيد قيد هداف دوري 
كريمة وحارسه المميز 

كريمة / بابكر كمالكريمة / بابكر كمال
بقوة  التكميلية  التسجيالت  الهالل  نادي  بقوة دخل  التكميلية  التسجيالت  الهالل  نادي  دخل 
بكريمة  الــكــرة  إتــحــاد  بمكاتب  األول  يــومــهــا  بكريمة فــي  الــكــرة  إتــحــاد  بمكاتب  األول  يــومــهــا  فــي 
الفريق وهـــداف دوري  قيد نجمه وهـــداف  ــاد  الفريق وهـــداف دوري وأعـ قيد نجمه وهـــداف  ــاد  وأعـ
كريمة النجم جشوه وحــارس الفريق األول النجم كريمة النجم جشوه وحــارس الفريق األول النجم 
ود الطيب. وفي دوائر نادي الشبيبة كسب توقيع ود الطيب. وفي دوائر نادي الشبيبة كسب توقيع 
النجم محمد  الــيــســاريــة  الــقــدم  النجم محمد نجم شبا صــاحــب  الــيــســاريــة  الــقــدم  نجم شبا صــاحــب 
حماد كابوكي. وفــي دوائــر نــادي شبا أعــاد قيد حماد كابوكي. وفــي دوائــر نــادي شبا أعــاد قيد 
نجمه السابق الخلوق المهذب علم حمدي رومانة نجمه السابق الخلوق المهذب علم حمدي رومانة 
الوسط ويضم المهاجم الواعد صالح مالك القادم الوسط ويضم المهاجم الواعد صالح مالك القادم 

من نادي الشبيبة مروي شرق.من نادي الشبيبة مروي شرق.
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العدد »١٠٢«

الثالثاء

متابعــات

هاشم الطيب

بيراميدز يقصي الزمالك 
ويبلغ نهائي كأس مصر

صــعــد بـــيـــرامـــيـــدز إلــــى نــهــائــي صــعــد بـــيـــرامـــيـــدز إلــــى نــهــائــي 
كأس مصر، بعدما جرد الزمالك كأس مصر، بعدما جرد الزمالك 
 ) )33--44( بنتيجة  بــالــفــوز  لقبه  )مــن  بنتيجة  بــالــفــوز  لقبه  مــن 
ــتــعــادل  ــتــرجــيــح بــعــد ال ــتــعــادل بـــركـــات ال ــتــرجــيــح بــعــد ال بـــركـــات ال
بنتيجة )بنتيجة )11--11( في نصف النهائي ( في نصف النهائي 
الذي أقيم على ستاد القاهرة مساء الذي أقيم على ستاد القاهرة مساء 
اليوم اإلثنين. تقدم الزمالك بهدف اليوم اإلثنين. تقدم الزمالك بهدف 
مبكر سجله حسام عبد المجيد في مبكر سجله حسام عبد المجيد في 
عن  بيراميدز  وتــعــادل  عن   بيراميدز  وتــعــادل   66 الدقيقة الدقيقة 
طــريــق ولــيــد الــكــرتــي فــي الدقيقة طــريــق ولــيــد الــكــرتــي فــي الدقيقة 
بــعــشــرة  بـــيـــرامـــيـــدز  ــعــــب  ــ ول بــعــشــرة ،  بـــيـــرامـــيـــدز  ــعــــب  ــ ول  ،5555
في  جبر  علي  طــرد  بعد  في العبين  جبر  علي  طــرد  بعد  العبين 
الدقيقة الدقيقة 1111. ولجأ الفريقان للوقت . ولجأ الفريقان للوقت 
اإلضافي ثم ركات الترجيح التي اإلضافي ثم ركات الترجيح التي 
سجل خالها الزمالك عن طريق سجل خالها الزمالك عن طريق 
ــة ومــصــطــفــى  ــ ــــرف روقـ ــة ومــصــطــفــى مــحــمــد أشـ ــ ــــرف روقـ مــحــمــد أشـ
مام عاشور وأضاع أحمد  مام عاشور وأضاع أحمد شلبي  واإ شلبي  واإ
فيما سجل  فيما سجل سيد زيــزو وشيكاباال،  سيد زيــزو وشيكاباال، 
لصالح بيراميدز رمضان صبحي لصالح بيراميدز رمضان صبحي 
وفــخــر الــديــن بــن يــوســف ودودو وفــخــر الــديــن بــن يــوســف ودودو 

الجباس وأسامة جال.الجباس وأسامة جال.

oo وقالوا قروشي بس فيها وال نطفيها  !! وقالوا قروشي بس فيها وال نطفيها  !!
بــشــرهــا وال نقول  انــتــهــت  الــمــمــتــاز  بــشــرهــا وال نقول  دورة  انــتــهــت  الــمــمــتــاز  oo دورة 
بخيرها ألن السلبيات غطت علي اإليجابيات!!بخيرها ألن السلبيات غطت علي اإليجابيات!!

يا حبيبنا صــاح وطاقم لجنتك  يا حبيبنا صــاح وطاقم لجنتك  و ...  oo و ... 
ايدام والنجوم  حكام الممتاز والتأهيلي قبضوا ايدام والنجوم  حكام الممتاز والتأهيلي قبضوا 

حقهم. !؟.حقهم. !؟.
oo لو قبضوا كلمونا ولــو ما قبضوا أدونــا  لو قبضوا كلمونا ولــو ما قبضوا أدونــا 
الــخــبــر عــشــان نــولــع الــنــار فــي الــتــعــبــيــر نــار الــخــبــر عــشــان نــولــع الــنــار فــي الــتــعــبــيــر نــار 

بحطب السنط !!بحطب السنط !!
الكرسي  فــوق  اتــوهــطــوا  النجومي  نــاس  الكرسي   فــوق  اتــوهــطــوا  النجومي  نــاس   oo
ووضعوا الخمسه فوق االتنين خوفا من عطا ووضعوا الخمسه فوق االتنين خوفا من عطا 

المنام !!المنام !!
مـــن  تــــــــذكــــــــروا  مـــن   تــــــــذكــــــــروا   oo
ــان رب  ــنـ ــمـ ــان رب يــعــطــيــه الـ ــنـ ــمـ يــعــطــيــه الـ
ــانــــي مــافــي  ــ ــانــــي مــافــي الــــنــــاس ت ــ الــــنــــاس ت
عـــلـــيـــه  يــــــقــــــدر  عـــلـــيـــه زول  يــــــقــــــدر  زول 

وياكل قروشه جهارا نهارا!!وياكل قروشه جهارا نهارا!!
oo زمــان لما اتحكروا ناس إيــدام الدمازين  زمــان لما اتحكروا ناس إيــدام الدمازين 
قبل اطاق  الحكام  قال حقوق  قبل اطاق الريس حدثنا  الحكام  قال حقوق  الريس حدثنا 
صافرة البدايه حقوقك تصلك كاش داون علي صافرة البدايه حقوقك تصلك كاش داون علي 
بنكك وكتبنا ونشرنا وبشرنا الحكام وكل حكم بنكك وكتبنا ونشرنا وبشرنا الحكام وكل حكم 

عمل خدمة بنكك .. لكن !!عمل خدمة بنكك .. لكن !!

oo لكن وا وا حسرتااا  لكن وا وا حسرتااا 
االلــي  الــصــراف  االلــي مشينا  الــصــراف  مشينا 
ضـــحـــك قـــــال صـــدقـــتـــوا ضـــحـــك قـــــال صـــدقـــتـــوا 
كام زولكم والكام نوع كام زولكم والكام نوع 
من المخدر أخطر من من المخدر أخطر من 

اآليس الحذر منه البرهان !!اآليس الحذر منه البرهان !!
oo ونــســت الــحــكــام وراء الــبــســمــات دمـــوع  ونــســت الــحــكــام وراء الــبــســمــات دمـــوع 
التي بلغت كم  الـــدورة االولــي  التي بلغت كم طالبوا بحقوق  الـــدورة االولــي  طالبوا بحقوق 

ال شنو؟ ال...  واإ ال شنو؟مليار واإ ال...  واإ مليار واإ
عطا  ومعاكم  بــراكــم  لعبوها  تعالوا  ال  واإ عطا   ومعاكم  بــراكــم  لعبوها  تعالوا  ال  واإ  oo

منانكم !!منانكم !!

بغالي  اليوم  يا خبر  باكر  ولعت  النار  بغالي   اليوم  يا خبر  باكر  ولعت  النار   oo
الفلوس وباكر بصبح بالمجاني !!الفلوس وباكر بصبح بالمجاني !!

oo اللهم اني قد بلغت وبالغت بوليغ فاشهد  اللهم اني قد بلغت وبالغت بوليغ فاشهد 
وما كل مدردم ليمون با تبودي !!!وما كل مدردم ليمون با تبودي !!!

oo يا أهل قروبات الحكام حكايه متسلل  يا أهل قروبات الحكام حكايه متسلل 
ــده او هو  ــ ــارق وضــربــتــو الـــكـــوره فـــي ي ــ ــده او هو وســ ــ ــارق وضــربــتــو الـــكـــوره فـــي ي ــ وســ
حقوقكم  شــوفــوا  حقها  بتجيب  مــا  حقوقكم الــضــارب  شــوفــوا  حقها  بتجيب  مــا  الــضــارب 
يقول حق وراه  يقول حق وراه الضايعة مشت وين والمثل  الضايعة مشت وين والمثل 
من يطالب به ان يضيع دعوا الخوف علي من يطالب به ان يضيع دعوا الخوف علي 
تشوفوه  ال  واإ حقوقنا  بــس   ( وشعاركم  تشوفوه جنب  ال  واإ حقوقنا  بــس   ( وشعاركم  جنب 

براكم !!(.براكم !!(.

النار ولعت منو البيطفيها.. !!؟

الــكــونــغــو  الــريــاضــة بــجــمــهــوريــة  الــكــونــغــو نــظــمــت وزارة  الــريــاضــة بــجــمــهــوريــة  نــظــمــت وزارة 
لتكريم أفضل مدرب  لتكريم أفضل مدرب ( حفًا  )الديمقراطية )DRCDRC( حفًا  الديمقراطية 
كونغولي لعام كونغولي لعام 20222022. وأذاع الحفل على الهواء . وأذاع الحفل على الهواء 
 . .RTNCRTNC ، مباشرة على التلفزيون الوطني للباد ، مباشرة على التلفزيون الوطني للباد
الفائز األكبر في هذه المسابقة هو فلوران إيبينج الفائز األكبر في هذه المسابقة هو فلوران إيبينج 
، مدرب كونغولي يحظى باحترام كبير ومعترف ، مدرب كونغولي يحظى باحترام كبير ومعترف 
به في عالم كرة القدم. تم تكريم أبيينغي  إلنجازاته به في عالم كرة القدم. تم تكريم أبيينغي  إلنجازاته 
سهاماته العديدة في نمو كرة القدم الكونغولية.  سهاماته العديدة في نمو كرة القدم الكونغولية. واإ واإ
  CAFCAF بـــدأ كــل شـــيء فــي أكــتــوبــر بـــدأ كــل شـــيء فــي أكــتــوبــر 20142014. قـــام . قـــام
بــإجــراء قــرعــة كـــأس إفــريــقــيــا لــأمــم بــإجــراء قــرعــة كـــأس إفــريــقــيــا لــأمــم 20152015 التي  التي 
مصير  أخــيــًرا.  باإلسبانية  الناطقة  غينيا  مصير نظمتها  أخــيــًرا.  باإلسبانية  الناطقة  غينيا  نظمتها 
مجموعة  إلى  الكونغولي  المنتخب  يرسل  مجموعة القرعة  إلى  الكونغولي  المنتخب  يرسل  القرعة 
قوية للغاية إلى جانب الكاميرون وساحل العاج قوية للغاية إلى جانب الكاميرون وساحل العاج 

ــيــون. احــتــال الــمــركــز الــثــانــي في  ــيــون. احــتــال الــمــركــز الــثــانــي في وســيــرال وســيــرال
مجموعة كهذه كان شبه مستحيل. في مجموعة كهذه كان شبه مستحيل. في 
ذلك الوقت ، كانت جمهورية الكونغو ذلك الوقت ، كانت جمهورية الكونغو 
ــدرب ، وكـــان  ــدون مــ ــ ــدرب ، وكـــان الــديــمــقــراطــيــة ب ــدون مــ ــ الــديــمــقــراطــيــة ب
يبحث  القدم  لكرة  الكونغولي  يبحث االتحاد  القدم  لكرة  الكونغولي  االتحاد 
عــن مـــدرب ، بــشــرة بــيــضــاء بالطبع عــن مـــدرب ، بــشــرة بــيــضــاء بالطبع 

، لــمــلء الـــفـــراغ الــــذي تــركــه كــلــود لو ، لــمــلء الـــفـــراغ الــــذي تــركــه كــلــود لو 
العديد  أن  لدرجة  مطلق  الشك  العديد روي.  أن  لدرجة  مطلق  الشك  روي. 

مــن الــنــاس اقــتــرحــوا عــلــى السيد مــن الــنــاس اقــتــرحــوا عــلــى السيد 
كونستانت عماري التوقيع كونستانت عماري التوقيع 

على انسحاب المنتخب على انسحاب المنتخب 
الــكــونــغــولــي مـــن هــذه الــكــونــغــولــي مـــن هــذه 

الــتــصــفــيــات ، وهــي الــتــصــفــيــات ، وهــي 
مــســألــة االســـتـــعـــداد مــســألــة االســـتـــعـــداد 
ــمــواعــيــد  ــل ــد ل ــيـ ــجـ ــمــواعــيــد الـ ــل ــد ل ــيـ ــجـ الـ
القادمة.  القادمة. النهائية  النهائية 
لــــــــكــــــــن مـــــــــــدرب لــــــــكــــــــن مـــــــــــدرب 

ــدم  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــدم كـــــــــــــرة الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ كـــــــــــــرة الـ
الــكــونــغــولــي لم الــكــونــغــولــي لم 
يــــــــرغــــــــب فـــي يــــــــرغــــــــب فـــي 
ســـــمـــــاع ذلــــك ســـــمـــــاع ذلــــك 
بهذه الطريقة.بهذه الطريقة.

بــيــنــمــا كــانــت بــيــنــمــا كــانــت 
بطيئة  بطيئة االتصاالت  االتصاالت 

الوقت  كــان   ، التبلور  الوقت فــي  كــان   ، التبلور  فــي 
لــو كــان بضربة  لــو كــان بضربة ينفد كما  ينفد كما 
الــقــد ، اســتــدعــى االتــحــاد الــقــد ، اســتــدعــى االتــحــاد 

فــرنــســي كونغولي  فــنــي  ، وهـــو  أبيينغي  ــمــدرب  فــرنــســي كونغولي ال فــنــي  ، وهـــو  أبيينغي  ــمــدرب  ال
ومــدرب لفريق كنشاسا ، وهــو النادي الــذي كان ومــدرب لفريق كنشاسا ، وهــو النادي الــذي كان 
إفريقيا  أبطال  إفريقيا لديه مسيرة غير عادية في دوري  أبطال  لديه مسيرة غير عادية في دوري 
بتأهله في نصف النهائي. - نهائي. ويستجيب بتأهله في نصف النهائي. - نهائي. ويستجيب 
سيتم  ذلـــك  مــع  لكنه   ، للمكالمة  إيــجــابــي  سيتم بشكل  ذلـــك  مــع  لكنه   ، للمكالمة  إيــجــابــي  بشكل 
اعتباره مساعًدا للمدرب في انتظار حامله القادم اعتباره مساعًدا للمدرب في انتظار حامله القادم 

من أوروبا.من أوروبا.
المنتخب  أجــل تجربته األولــى على رأس  المنتخب من  أجــل تجربته األولــى على رأس  من 
الوطني ، قام المدرب الكونغولي الشهير باختيار الوطني ، قام المدرب الكونغولي الشهير باختيار 
وبــدأ  الجميع  انــدهــش   ، وبــدأ  العبين  الجميع  انــدهــش   ، 107107 العبين  لـــ  لـــ مسبق  مسبق 
الفور يقع على عاتق الرجل  الفور يقع على عاتق الرجل النقد الساخر على  النقد الساخر على 
، كما أن مهارته موضع تساؤل. منذ أن اقترب ، كما أن مهارته موضع تساؤل. منذ أن اقترب 
اليوم األول أكثر فأكثر ، قرر أبيينغي  البدء في اليوم األول أكثر فأكثر ، قرر أبيينغي  البدء في 
 ، بالكامل  الشهداء غير جاهز  ، العمل. ملعب  بالكامل  الشهداء غير جاهز  العمل. ملعب 
مازيمبي  بي  تي  وملعب  لوبومباشي  مازيمبي مدينة  بي  تي  وملعب  لوبومباشي  مدينة 
الذي سيتم اختياره الستضافة هذه اللقاءات. الذي سيتم اختياره الستضافة هذه اللقاءات. 
فريق  يلعب   ، المهمة  الــمــبــاراة  هــذه  فريق قبل  يلعب   ، المهمة  الــمــبــاراة  هــذه  قبل 
243+243+ مــبــاراة وديــة ضــد فريق مازيمبي  مــبــاراة وديــة ضــد فريق مازيمبي 
في كامالوندو ، بفوز المنتخب الكونغولي في كامالوندو ، بفوز المنتخب الكونغولي 
على عامة اثنين لواحد ، سجل سيدريك على عامة اثنين لواحد ، سجل سيدريك 
مــونــجــونــجــو هـــدف الــفــوز بــضــربــة جــزاء مــونــجــونــجــو هـــدف الــفــوز بــضــربــة جــزاء 
وبالتالي أكد نفسه كمتخصص في هذا وبالتالي أكد نفسه كمتخصص في هذا 

التمرين. .التمرين. .
الكاميرون تفسد 
العرض األول 

ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ أول  ــاراة فـــــي  ــ ــبـ ــ مـ أول  فـــــي 
رسمية له على مقاعد رسمية له على مقاعد 
ــتــــرف  اعــ  ، ــتــــرف الــــــبــــــدالء  اعــ  ، الــــــبــــــدالء 
السيد أبيينغي  بهزيمة السيد أبيينغي  بهزيمة 
ســاحــقــة مـــن صفر ســاحــقــة مـــن صفر 
أهداف ضد اثنين أهداف ضد اثنين 
ضد األسود الذي ضد األسود الذي 
أول  ــهــــر.  ــقــ ــ ي أول ال  ــهــــر.  ــقــ ــ ي ال 
ــار فـــاشـــل،  ــ ــب ــ ــت ــار فـــاشـــل، اخــ ــ ــب ــ ــت اخــ
ولكن تم إيقافه بعد ولكن تم إيقافه بعد 
يتعافى  ــام،  ــ أيـ يتعافى ثــاثــة  ــام،  ــ أيـ ثــاثــة 
ــكــونــغــو  ــمـــهـــوريـــة ال ــكــونــغــو فــــريــــق جـ ــمـــهـــوريـــة ال فــــريــــق جـ
الديمقراطية من خال إلحاق الديمقراطية من خال إلحاق 
نــفــس الــنــتــيــجــة بــســيــرالــيــون ، نــفــس الــنــتــيــجــة بــســيــرالــيــون ، 

 ، إيبنج  حقبة  فــي  األول  الــهــدف  موبيلي  ، وســجــل  إيبنج  حقبة  فــي  األول  الــهــدف  موبيلي  وســجــل 
ويحدد جيريمي بوكيا مصير االجتماع. هذه بداية ويحدد جيريمي بوكيا مصير االجتماع. هذه بداية 
القصة الجميلة. خاف صغير بين مسؤولي استاد القصة الجميلة. خاف صغير بين مسؤولي استاد 
مازيمبي واتحاد كرة القدم سينقل مباريات ليوباردز مازيمبي واتحاد كرة القدم سينقل مباريات ليوباردز 
كينشاسا. في  تاتا رافائيل في  إلــى ملعب  كينشاسا. في القادمة  تاتا رافائيل في  إلــى ملعب  القادمة 
نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر 20142014 ، نـــزل نــجــوم كـــوت ديـــفـــوار إلــى  ، نـــزل نــجــوم كـــوت ديـــفـــوار إلــى 
الكونغوليين  على  وتغلبوا   ، الكونغولية  الكونغوليين العاصمة  على  وتغلبوا   ، الكونغولية  العاصمة 
عــلــى أرضــهــم بهدفين مــقــابــل هـــدف واحــــد. يشهد عــلــى أرضــهــم بهدفين مــقــابــل هـــدف واحــــد. يشهد 
نيسكينز كــيــبــانــو كـــارثـــة زمـــائـــه فـــي الــفــريــق من نيسكينز كــيــبــانــو كـــارثـــة زمـــائـــه فـــي الــفــريــق من 
تغيير  تسوية ملف  بمجرد  بــالــرد  تغيير الــمــدرجــات ويعد  تسوية ملف  بمجرد  بــالــرد  الــمــدرجــات ويعد 
 ، أيــام  ثاثة  بعد   . ، أيــام  ثاثة  بعد   .FIFAFIFA فــي  الرياضية  فــي جنسيته  الرياضية  جنسيته 
 ، أبيدجان  في  حياتهم  مــبــاراة  الكونغوليون  ، يلعب  أبيدجان  في  حياتهم  مــبــاراة  الكونغوليون  يلعب 
وســتــؤدي الــهــزيــمــة إلـــى مــحــوهــم تــمــاًمــا مــن سباق وســتــؤدي الــهــزيــمــة إلـــى مــحــوهــم تــمــاًمــا مــن سباق 
التأهل. لن يكون األمر كذلك ، ألن نيسكينز يفي التأهل. لن يكون األمر كذلك ، ألن نيسكينز يفي 
بوعده بشن القتال منذ الدقائق األولى، وهو هدفه بوعده بشن القتال منذ الدقائق األولى، وهو هدفه 
األول بالقميص الكونغولي في هجوم مضاد برق األول بالقميص الكونغولي في هجوم مضاد برق 

بقيادة يان بوالسي.بقيادة يان بوالسي.
فاز فريق أبيينغي بأربعة أهــداف مقابل ثاثة فاز فريق أبيينغي بأربعة أهــداف مقابل ثاثة 
بعد مباراة غنية بااللتواءات والمنعطفات. سنرى بعد مباراة غنية بااللتواءات والمنعطفات. سنرى 
كل شيء في هذا االجتماع. من ثاث تمريرات كل شيء في هذا االجتماع. من ثاث تمريرات 
كـــان كـــل شـــيء رائـــًعـــا. الــفــهــود تـــغـــادر أبــيــدجــان كـــان كـــل شـــيء رائـــًعـــا. الــفــهــود تـــغـــادر أبــيــدجــان 
الحلم  ويصبح  مولونجي  جيل  ويــولــد   ، الحلم منتصرة  ويصبح  مولونجي  جيل  ويــولــد   ، منتصرة 
ممكًنا. كل شيء سيكون معقًدا بعد هزيمة أخرى ممكًنا. كل شيء سيكون معقًدا بعد هزيمة أخرى 
قبل  الخامس.  اليوم  هامش  على  الكاميرون  قبل في  الخامس.  اليوم  هامش  على  الكاميرون  في 
التمرين السادس واألخير ، تظهر اآلالت الحاسبة التمرين السادس واألخير ، تظهر اآلالت الحاسبة 

، يصبح الجميع متشائمين.، يصبح الجميع متشائمين.
كما لو كان القدر سيحققه ، فاز الفهود بثاثة كما لو كان القدر سيحققه ، فاز الفهود بثاثة 
أهداف لواحد في ملعب تاتا رافائيل بفضل ثنائية أهداف لواحد في ملعب تاتا رافائيل بفضل ثنائية 
من تي جي في يانيك ، وفي نفس الوقت انتزعوا من تي جي في يانيك ، وفي نفس الوقت انتزعوا 
تذكرتهم ل تذكرتهم ل Can 2015Can 2015 من خال وضع أنفسهم  من خال وضع أنفسهم 
كأفضل ثلث من جميع المجموعات. نهاية الحلقة كأفضل ثلث من جميع المجموعات. نهاية الحلقة 
األولى.وخال الحفل ، شكر إيبينج وزارة الرياضة األولى.وخال الحفل ، شكر إيبينج وزارة الرياضة 
على هذا التكريم وقال إنه تشرفت كثيرا بالحصول على هذا التكريم وقال إنه تشرفت كثيرا بالحصول 
على هذه الجائزة. كما أعرب عن امتنانه لكل من على هذه الجائزة. كما أعرب عن امتنانه لكل من 
دعمه وشجعه طوال حياته المهنية. هذه الجائزة دعمه وشجعه طوال حياته المهنية. هذه الجائزة 
هي شرف كبير إليبينجي وكرة القدم الكونغولية. هي شرف كبير إليبينجي وكرة القدم الكونغولية. 
الشباب  الكونغوليين  للمدربين  إلهام  مصدر  الشباب إنــه  الكونغوليين  للمدربين  إلهام  مصدر  إنــه 
إنه  الكونغولية.  القدم  المشاركين في كرة  إنه وجميع  الكونغولية.  القدم  المشاركين في كرة  وجميع 
مثال على التفاني والمثابرة ويظهر أن العمل الجاد مثال على التفاني والمثابرة ويظهر أن العمل الجاد 

والتفاني يمكن أن يؤدي إلى إنجازات ملحوظة.والتفاني يمكن أن يؤدي إلى إنجازات ملحوظة.

فلوران إيبينج يتسلم جائزة أفضل مدرب كونغولي لعام 2022

 رصد /عبد اهلل التمادي رصد /عبد اهلل التمادي
افتتح االهلي الخرطوم موسمه بالمشاركة في افتتح االهلي الخرطوم موسمه بالمشاركة في 
البطولة االفريقية الكونفدرالية والتي ودعها من البطولة االفريقية الكونفدرالية والتي ودعها من 
تفرغ  وبعدها  الليبي  األخضر  بامر  تفرغ التمهيدي  وبعدها  الليبي  األخضر  بامر  التمهيدي 
قدم  والتي  قدم   والتي  للنسخة ٢٨٢٨  االول  الــدور  للنسخة لمباريات  االول  الــدور  لمباريات 
فيها نتائج جيدة وضعته في نهايتها في المركز فيها نتائج جيدة وضعته في نهايتها في المركز 
حقق  مــبــاراة  حقق (  مــبــاراة   )١٧١٧( بخوضه  للترتيب  )الخامس  بخوضه  للترتيب  الخامس 
فــي )٤٤( منها وتقبل ( منها وتقبل  فــي )( وتــعــادل  فــي )٧٧( وتــعــادل  )الــفــوز  فــي  الــفــوز 
الخسارة في )الخسارة في )٦٦( مواجهات واحرز رماته )( مواجهات واحرز رماته )٢٠٢٠( ( 
هدفا فيما استقبلت شباكه)هدفا فيما استقبلت شباكه)١٨١٨( وتخلف بفارق ( وتخلف بفارق 
هدف عن حيدوب صاحب المركز الرابع الذي هدف عن حيدوب صاحب المركز الرابع الذي 

يملك )يملك )٣٣( اهداف فيما لاهلي هدفين.( اهداف فيما لاهلي هدفين.
نتائج الفريق

حــقــق االهـــلـــي الــخــرطــوم جــمــيــع انــتــصــاراتــه حــقــق االهـــلـــي الــخــرطــوم جــمــيــع انــتــصــاراتــه 
الـــ)الـــ)٧٧( على ملعب الخرطوم وفشل في تحقيق ( على ملعب الخرطوم وفشل في تحقيق 
نقطة  نقطة (  انتصار خــارج ملعبه وحصد )٢١٢١(  انتصار خــارج ملعبه وحصد )اي  اي 
باالنتصارات بالخرطوم ونقطة واحدة من اهلي باالنتصارات بالخرطوم ونقطة واحدة من اهلي 

شندي.  شندي.  
أبرز االنتصارات

من ابرز انتصارات االهلي على مدار من ابرز انتصارات االهلي على مدار 
))١٧١٧( مباراة في القسم االول فــوزه على ( مباراة في القسم االول فــوزه على 
هدف  مقابل  بهدفين  العاصمي  هدف الــهــال  مقابل  بهدفين  العاصمي  الــهــال 
وهــو الــفــوز الـــذي عــاد بــاالهــلــي للمراكز وهــو الــفــوز الـــذي عــاد بــاالهــلــي للمراكز 
ــى وايــضــا حــقــق االهــلــي ماعجزت  ــ ــى وايــضــا حــقــق االهــلــي ماعجزت االول ــ االول
عنه جميع اندية الممتاز بعد مرور )عنه جميع اندية الممتاز بعد مرور )١٢١٢( ( 
جــولــة واوقـــف زحــف الــهــال وحــرمــه من جــولــة واوقـــف زحــف الــهــال وحــرمــه من 
العامة الكاملة كما فعل مع نده المريخ العامة الكاملة كما فعل مع نده المريخ 
في مواسم سابقة ليتخصص االهلي في في مواسم سابقة ليتخصص االهلي في 

تجريد القمة من العامة الكاملة.تجريد القمة من العامة الكاملة.
تواضع والئي

فشل االهلي الخرطوم في العودة باي فشل االهلي الخرطوم في العودة باي 
نقطة من خــارج الخرطوم  وخسر كل نقطة من خــارج الخرطوم  وخسر كل 
وبكوستي  مرتين  ببورتسودان  وبكوستي مبارياته  مرتين  ببورتسودان  مبارياته 
مــــن الـــرابـــطـــة وبـــالـــنـــهـــود مــــن حـــيـــدوب مــــن الـــرابـــطـــة وبـــالـــنـــهـــود مــــن حـــيـــدوب 
وبالفاشر من هالها في المقابل استأسد وبالفاشر من هالها في المقابل استأسد 
ــاز على  فـ ــاز على عــلــى االنـــديـــة بملعبه حــيــث  فـ عــلــى االنـــديـــة بملعبه حــيــث 

الهال واالمــل والشرطة واهلي مــروي وحي الهال واالمــل والشرطة واهلي مــروي وحي 
الوادي. الوادي. 

اول هاتريك
النسخة  فـــي  اهـــــداف  هــاتــريــك  اول  النسخة كــــان  فـــي  اهـــــداف  هــاتــريــك  اول  كــــان 
الحالية من نصيب االهلي الخرطوم عندما الحالية من نصيب االهلي الخرطوم عندما 

نــجــح العــبــه ايــمــن عــبــد الــرحــمــن  في نــجــح العــبــه ايــمــن عــبــد الــرحــمــن  في 
ــروي )٣٣( (  ــ ــروي )الـــوصـــول لــمــرمــى اهـــلـــي مـ ــ الـــوصـــول لــمــرمــى اهـــلـــي مـ
مرات وسجل اول هاتريك في النسخة مرات وسجل اول هاتريك في النسخة 
ايــمــن نفسه هــدافــا   تـــوج  ايــمــن نفسه هــدافــا  الــجــديــدة فيما  تـــوج  الــجــديــدة فيما 
متساويا  اهـــداف  متساويا (  اهـــداف   )٧٧( برصيد  )للفريق  برصيد  للفريق 
مع نجمي الهال وليد الشعلة وليليبو مع نجمي الهال وليد الشعلة وليليبو 

مكابي.مكابي.
أغلى االنتصارات

شارك جميع العبي االهلي مع الفريق شارك جميع العبي االهلي مع الفريق 
في مباريات الدورة االولى وكان االهلي في مباريات الدورة االولى وكان االهلي 
الــخــبــرة خاصة  فــي كشفه عناصر  الــخــبــرة خاصة ضــم  فــي كشفه عناصر  ضــم 
ــة وســجــل  ــديـ ــقــادمــيــن الــقــمــة وبــقــيــة االنـ ــة وســجــل ال ــديـ ــقــادمــيــن الــقــمــة وبــقــيــة االنـ ال
العبي  حضورا في المباريات الكبيرة اال العبي  حضورا في المباريات الكبيرة اال 
الجريف خطف  الــصــادق  المدفعجي  الجريف خطف ان  الــصــادق  المدفعجي  ان 
االضــــــواء مـــن الــجــمــيــع بــخــطــف الــنــقــاط االضــــــواء مـــن الــجــمــيــع بــخــطــف الــنــقــاط 
أغلى  الــى  الخسارة  وتحويل  الهال  أغلى من  الــى  الخسارة  وتحويل  الهال  من 
انتصار من اكبر انتصارات االهلي في انتصار من اكبر انتصارات االهلي في 
النسخة فوزه على اهلي مروي النسخة فوزه على اهلي مروي ٣٣/ صفر  فيما / صفر  فيما 

كانت خسارته من المريخ كانت خسارته من المريخ ٢٢//٣٣ االكبر. االكبر.

الفرسان يوقفون قطار الهالل

 بـ)٧( نقاط داخل الخرطوم
ً
أهلي الخرطوم سادسا

رفيدة محمد أحمد رفيدة محمد أحمد 

اكتمال  للفروسية  الــســودانــي  االتــحــاد  اكتمال اعــلــن  للفروسية  الــســودانــي  االتــحــاد  اعــلــن 
ــطـــاق بــطــولــة الـــتـــقـــاط االوتـــــاد  ــيــبــات النـ ــتــرت ــطـــاق بــطــولــة الـــتـــقـــاط االوتـــــاد ال ــيــبــات النـ ــتــرت ال
يــوم  يــوم      20232023 الــعــالــم  لــكــاس  التاهيلية  الــعــالــم الــدولــيــة  لــكــاس  التاهيلية  الــدولــيــة 
غد االربعاء بميدان الفروسية جاء ذلك خال غد االربعاء بميدان الفروسية جاء ذلك خال 
االتــحــاد ظهر  عــقــده  الـــذي  الصحفي  االتــحــاد ظهر المؤتمر  عــقــده  الـــذي  الصحفي  المؤتمر 
امس بفندق القراند هوليدي بالخرطوم بحضور امس بفندق القراند هوليدي بالخرطوم بحضور 
الدولي اللتقاط االوتــاد واالتحاد   الدولي اللتقاط االوتــاد واالتحاد  ممثل االتحاد  ممثل االتحاد 

السوداني للفروسية واالعام السوداني للفروسية واالعام 
السودان واالستضافة

امــام الحلو رئيس  امــام الحلو رئيس رحــب االســتــاذ مصطفي  رحــب االســتــاذ مصطفي 
ــدا اكــتــمــال  ــدا اكــتــمــال الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة بــالــحــضــور مـــؤكـ الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة بــالــحــضــور مـــؤكـ
الترتيبات النطاق دولية االوتاد التي يستضيفها الترتيبات النطاق دولية االوتاد التي يستضيفها 
السودان بمشاركة عدد من الدول منها النرويج السودان بمشاركة عدد من الدول منها النرويج 
_ جــنــوب افــريــقــيــا_ كـــنـــدا_ الــهــنــد  بــاالضــافــة _ جــنــوب افــريــقــيــا_ كـــنـــدا_ الــهــنــد  بــاالضــافــة 
انسحاب  اكــد  كما  المستضيف  البلد  انسحاب لــلــســودان  اكــد  كما  المستضيف  البلد  لــلــســودان 
السودان يضم  الي ان منتخب  السودان يضم البحرين مشيرا  الي ان منتخب  البحرين مشيرا 
عدد من الاعبين بقيادة عبد الرحمن الصادق عدد من الاعبين بقيادة عبد الرحمن الصادق 
عبد  اهلل  عبد   _ شبيلي  علي  ومحمد  عبد المهدي  اهلل  عبد   _ شبيلي  علي  ومحمد  المهدي 
المطلب _ حاتم محمد عبد اهلل_ اشرف محمد المطلب _ حاتم محمد عبد اهلل_ اشرف محمد 

عثمان _ عمر عبد الرحيم عثمان _ عمر عبد الرحيم 
الفروسية والدعم

اشار عبد اهلل احمد العوض سكرتير االتحاد اشار عبد اهلل احمد العوض سكرتير االتحاد 
السوداني للفروسية الي ان هنالك دعم سخي السوداني للفروسية الي ان هنالك دعم سخي 
من االتحاد الدولي النجاح البطولة وهنالك عدد من االتحاد الدولي النجاح البطولة وهنالك عدد 

مــن الــجــهــات ساهمت مــن الــجــهــات ساهمت 
في الدعم موضحا ان في الدعم موضحا ان 
البطولة تاتي بمشاركة البطولة تاتي بمشاركة 
عدد من الدول واعلنت عدد من الدول واعلنت 
الـــبـــحـــريـــن االنـــســـحـــاب الـــبـــحـــريـــن االنـــســـحـــاب 
بينما لم تؤكد سيركانا بينما لم تؤكد سيركانا 
انــســحــابــهــا حــتــي االن انــســحــابــهــا حــتــي االن 
هـــــــذه   : هـــــــذه واضــــــــــــــــــــاف   : واضــــــــــــــــــــاف 
من  تعتبر  من المجموعة  تعتبر  المجموعة 
ــات  ــمـــوعـ ــجـ ــمـ ــات اقـــــــــوي الـ ــمـــوعـ ــجـ ــمـ اقـــــــــوي الـ
وتاتي البطولة باشراف وتاتي البطولة باشراف 

ــي مــؤهــلــة لـــكـــاس الــعــالــم  ــــدولــــي وهــ ــي مــؤهــلــة لـــكـــاس الــعــالــم االتــــحــــاد ال ــــدولــــي وهــ االتــــحــــاد ال
الرسمي ظهر  االفتتاح  يكون  وســوف  الرسمي ظهر   االفتتاح  يكون  وســوف   20232023
ان  الــي  الفروسية مشيرا  بميدان  ان غــد االربــعــاء  الــي  الفروسية مشيرا  بميدان  غــد االربــعــاء 
الـــســـودان ســبــق وان اســتــضــاف دولــيــة االوتـــاد الـــســـودان ســبــق وان اســتــضــاف دولــيــة االوتـــاد 
وتختلف هذا العام بمشاركة دول قوية وتعتبر وتختلف هذا العام بمشاركة دول قوية وتعتبر 

هذه المجموعة من اقوي المجموعات هذه المجموعة من اقوي المجموعات 
االتحاد الدولي والتاهيل 

اوضح االستاذ سالم البلوشي مندوب االتحاد اوضح االستاذ سالم البلوشي مندوب االتحاد 
الدولي اللتقاط االوتــاد ان هذه البطولة مؤهلة الدولي اللتقاط االوتــاد ان هذه البطولة مؤهلة 
لكاس العالم ويتاهل من خالها دولنين مبينا ان لكاس العالم ويتاهل من خالها دولنين مبينا ان 
االتحاد الدولي اللتقاط االتحاد الدولي اللتقاط 
االوتــاد تم تكوينه عام االوتــاد تم تكوينه عام 
يــضــم  وكــــــان  يــضــم   وكــــــان   20132013
وحـــالـــيـــا  دولـــــــة  وحـــالـــيـــا (  دولـــــــة   )1919((
وصــــــــل عــــــــدد الــــــــدول وصــــــــل عــــــــدد الــــــــدول 
لــواء  تــحــت  لــواء المنضوية  تــحــت  المنضوية 
دولـــة  دولـــة (   )4242( ــاد  ــحــ ــ )االت ــاد  ــحــ ــ االت
وقال: هنالك اجراءات وقال: هنالك اجراءات 
ــا  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــا نـــــســـــعـــــي الكـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ نـــــســـــعـــــي الكـ
حــتــي يــنــضــم االتـــحـــاد حــتــي يــنــضــم االتـــحـــاد 
لاولمبية الدولية ومقر لاولمبية الدولية ومقر 
الــدولــي حاليا  بسلطنة عمان ويرأسه  الــدولــي حاليا  بسلطنة عمان ويرأسه االتــحــاد  االتــحــاد 
محمد الــفــيــروز واالتـــحـــاد لــديــه لــوائــح وقــوانــيــن محمد الــفــيــروز واالتـــحـــاد لــديــه لــوائــح وقــوانــيــن 
تــم تنظيمها لتاهيل  الـــدورات  تــم تنظيمها لتاهيل وهنالك عــدد مــن  الـــدورات  وهنالك عــدد مــن 
الكوادر الفنية تقام علي هامش البطوالت وفي الكوادر الفنية تقام علي هامش البطوالت وفي 
حال طلب اي دولة القامة كورسات تتم الموافقة حال طلب اي دولة القامة كورسات تتم الموافقة 

بالشكر لاتحاد  لها شروطها وتقدم  بالشكر لاتحاد وكل دورة  لها شروطها وتقدم  وكل دورة 
الــســودانــي لــكــرم الــضــيــافــة واالســتــقــبــال وتمني الــســودانــي لــكــرم الــضــيــافــة واالســتــقــبــال وتمني 

للدول المشاركة دوام التقدم والنجاحللدول المشاركة دوام التقدم والنجاح
النسخة الرابعة 

اكد االستاذ علي بن صالح البلوشي رئيس اكد االستاذ علي بن صالح البلوشي رئيس 
الرابعة  تعد  النسخة  الرابعة لجنة االستئنافات ان هذه  تعد  النسخة  لجنة االستئنافات ان هذه 
وتعتبر الخيول هي سبب نجاح البطولة والتقاط وتعتبر الخيول هي سبب نجاح البطولة والتقاط 
الخيل  بــاي خيل عكس سباق  الخيل االوتـــاد تمارس  بــاي خيل عكس سباق  االوتـــاد تمارس 
مـــؤكـــدا اكــتــمــال الــتــرتــيــبــات النـــجـــاح الــمــنــافــســة مـــؤكـــدا اكــتــمــال الــتــرتــيــبــات النـــجـــاح الــمــنــافــســة 
بــمــشــاركــة عــــدد مـــن الــمــتــســابــقــيــن مـــن الــــدول بــمــشــاركــة عــــدد مـــن الــمــتــســابــقــيــن مـــن الــــدول 
سيتم  المنافسة  قــرعــة  ان  الــي  مشيرا  سيتم المختلفة  المنافسة  قــرعــة  ان  الــي  مشيرا  المختلفة 
سحبها اليوم بحضور الدول المشاركة وتنطلق سحبها اليوم بحضور الدول المشاركة وتنطلق 
الفعاليات غدا  وتقام البطولة كل اربع سنوات الفعاليات غدا  وتقام البطولة كل اربع سنوات 

منافسات البطولة
ــيـــوم الـــثـــاثـــاء اجـــــراء الــقــرعــة  ــيـــوم الـــثـــاثـــاء اجـــــراء الــقــرعــة يــتــم ظـــهـــر  الـ يــتــم ظـــهـــر  الـ
والــفــحــص الــبــيــطــري وتــجــربــة الــخــيــول بــمــيــدان والــفــحــص الــبــيــطــري وتــجــربــة الــخــيــول بــمــيــدان 
الفروسية وتفتتح البطولة غد االربعاء حيث تقام الفروسية وتفتتح البطولة غد االربعاء حيث تقام 
منافسات فردي الرمح والزوجي والفرق وسيكون منافسات فردي الرمح والزوجي والفرق وسيكون 
هنالك تتويج للفائزين في منافسات اليوم االول هنالك تتويج للفائزين في منافسات اليوم االول 
وتتواصل الفعاليات يوما وتختتم عصر الجمعة وتتواصل الفعاليات يوما وتختتم عصر الجمعة 

المقبل بميدان الفروسية.المقبل بميدان الفروسية.

في المؤتمر الصحفي أمس
اتحاد الفروسية يؤكد اكتمال الترتيبات النطالق دولية األوتاد غد األربعاء
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الثالثاء

متابعـات

المريخ يبدأ في 
استقبال نجوم الكرة 

الالتينية

مــع بــدايــة حــركــة تنقالت مــع بــدايــة حــركــة تنقالت 
سيبدأ  الالعبين  سيبدأ وتسجيالت  الالعبين  وتسجيالت 
ــد الـــالعـــبـــيـــن األجـــانـــب  ــوافــ ــ ــد الـــالعـــبـــيـــن األجـــانـــب ت ــوافــ ــ ت
لــتــزيــيــن كـــشـــوفـــات الــمــريــخ، لــتــزيــيــن كـــشـــوفـــات الــمــريــخ، 
ــفـــرريـــق مـــع 44   ــفـــرريـــق مـــع وســيــتــعــاقــد الـ وســيــتــعــاقــد الـ
العــبــيــن بـــرازيـــلـــيـــيـــن، وربــمــا العــبــيــن بـــرازيـــلـــيـــيـــن، وربــمــا 
ــــى 55 حـــال  حـــال  ــــعــــدد إلـ ــــى يـــرتـــفـــع ال ــــعــــدد إلـ يـــرتـــفـــع ال
تجنيس  إجـــــــراءات  تجنيس اكــتــمــلــت  إجـــــــراءات  اكــتــمــلــت 
الكولمبي برايان، ليكون ثاني الكولمبي برايان، ليكون ثاني 
العب يحصل على الجنسية العب يحصل على الجنسية 
ــة بـــعـــد الــكــنــغــولــي  ــيـ ــودانـ ــسـ ــة بـــعـــد الــكــنــغــولــي الـ ــيـ ــودانـ ــسـ الـ
المريخ  قامة  كيمبالي،  المريخ إيــرك  قامة  كيمبالي،  إيــرك 
ستضم عددا من نجوم الكرة ستضم عددا من نجوم الكرة 
الالتينية بعد أن حقق برايان الالتينية بعد أن حقق برايان 
أديــســلــون مــســتــويــات جــيــدة، أديــســلــون مــســتــويــات جــيــدة، 
للمحترف  ــاردو  ــكـ ريـ للمحترف اخــتــيــار  ــاردو  ــكـ ريـ اخــتــيــار 
الــبــرازيــلــي الــســابــق ليما رفــع الــبــرازيــلــي الــســابــق ليما رفــع 
نجاح  في  الطموحات  نجاح سقف  في  الطموحات  سقف 
ــة الــــجــــديــــدة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ ــة الــــجــــديــــدة مــن الـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الـ
الــالعــبــيــن الــبــرازيــلــيــيــن الــذي الــالعــبــيــن الــبــرازيــلــيــيــن الــذي 
النادي خالل  النادي خالل سيتعاقد معهم  سيتعاقد معهم 
فترة اإلنتقاالت الشتوية التي فترة اإلنتقاالت الشتوية التي 
بدأت أمس، واستغنى المريخ بدأت أمس، واستغنى المريخ 
برايان  باستثناء  أجانبه  برايان عــن  باستثناء  أجانبه  عــن 
ريــــــك كــيــمــبــالــي،  ريــــــك كــيــمــبــالــي، أديــســلــون واإ أديــســلــون واإ
ــنـــادي مــخــالــصــات  ــــرى الـ ــنـــادي مــخــالــصــات واجـ ــــرى الـ واجـ
مـــع أدو مــوســيــس، خــوســيــه مـــع أدو مــوســيــس، خــوســيــه 
براهيما  واإ غودفيري،  براهيما ماكايا،  واإ غودفيري،  ماكايا، 

كمارا.كمارا.

تحسن كبير في 
أرقام المريخ في 

األمتار اآلخيرة من 
الممتاز

تــحــســنــت أرقــــــــام الـــمـــريـــخ تــحــســنــت أرقــــــــام الـــمـــريـــخ 
الممتاز  الـــدوري  مسابقة  الممتاز فــي  الـــدوري  مسابقة  فــي 
للمرحلة  الثاني  النصف  للمرحلة فــي  الثاني  النصف  فــي 
ــدايـــة جــيــدة  ــدايـــة جــيــدة األولــــــى، وبـــعـــد بـ األولــــــى، وبـــعـــد بـ
تعثر الــمــريــخ وخــســر مــبــاراة تعثر الــمــريــخ وخــســر مــبــاراة 
وتــــــعــــــادل فـــــي مـــثـــلـــهـــا أمـــــام وتــــــعــــــادل فـــــي مـــثـــلـــهـــا أمـــــام 
ــقـــيـــن ضـــعـــيـــفـــن لـــلـــغـــايـــة،  ــقـــيـــن ضـــعـــيـــفـــن لـــلـــغـــايـــة، فـــريـ فـــريـ
الـــرابـــطـــة كـــوســـتـــي واألهـــلـــى الـــرابـــطـــة كـــوســـتـــي واألهـــلـــى 
مــروي، قبل أن يعود الفريق مــروي، قبل أن يعود الفريق 
مجددا لالنتصارات، ومن ثم مجددا لالنتصارات، ومن ثم 
يسقط فــي ف الــتــعــادل أمــام يسقط فــي ف الــتــعــادل أمــام 
ــهــــود. وانــطــلــق  ــ ــن ــ ــدوب ال ــ ــي ــهــــود. وانــطــلــق حــ ــ ــن ــ ــدوب ال ــ ــي حــ
ذلك  بعد  كبيرة  بــقــوة  ذلك الــمــريــخ  بعد  كبيرة  بــقــوة  الــمــريــخ 
لم  متتالية  انتصارات  لم وحقق  متتالية  انتصارات  وحقق 
يقطعها تعادل أمام الهالل ال يقطعها تعادل أمام الهالل ال 
المباراة  أن  ذلــك  المباراة يعد مخيبا،  أن  ذلــك  يعد مخيبا، 
اقـــيـــمـــت فــــي ظــــــروف بــالــغــة اقـــيـــمـــت فــــي ظــــــروف بــالــغــة 
منقوصة،  وبصفوف  منقوصة، التعقيد  وبصفوف  التعقيد 
وفــي ظل فــراغ إداري، وعاد وفــي ظل فــراغ إداري، وعاد 
انتصارات  انتصارات    44 وحقق  وحقق المريخ  المريخ 

مـــتـــتـــالـــيـــة فــــي مـــبـــاريـــاتـــه مـــتـــتـــالـــيـــة فــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
ــة، لــيــحــصــل  ــ ــل ــؤجــ ــمــ ــ ــة، لــيــحــصــل ال ــ ــل ــؤجــ ــمــ ــ ال

ــلـــى 4242   ــلـــى الـــفـــريـــق عـ الـــفـــريـــق عـ
نقطة، وينال نقطة، وينال 2626  

هدفا، واستقبلت هدفا، واستقبلت 
الفريق  الفريق شباك  شباك 

ــداف  أهــ ــداف   أهــ  88
فقط.فقط.

ــمــريــخ بــعــد غـــد الجمعة  ــمــريــخ بــعــد غـــد الجمعة يــتــجــمــع نــجــوم ال يــتــجــمــع نــجــوم ال
القاهرة  المصرية  العاصمة  إلى  للسفر  القاهرة تأهبا  المصرية  العاصمة  إلى  للسفر  تأهبا 
يوما  يوما    2121 يستمر  تحضيري  معسكر  يستمر إلقــامــة  تحضيري  معسكر  إلقــامــة 
أبطال  رابطة  مجموعات  لمباريات  أبطال استعدادا  رابطة  مجموعات  لمباريات  استعدادا 
إفــريــقــيــا والــقــســم الــثــانــي مــن مسابقة الـــدوري إفــريــقــيــا والــقــســم الــثــانــي مــن مسابقة الـــدوري 
متأخرة  في ساعة  البعثة  متأخرة الممتاز. وستغادر  في ساعة  البعثة  الممتاز. وستغادر 
من يوم الميس المقبل، وسيؤدي الفريق عددا من يوم الميس المقبل، وسيؤدي الفريق عددا 
مــن الــتــجــارب التضيرية أمـــام أنــديــة الـــدوري مــن الــتــجــارب التضيرية أمـــام أنــديــة الـــدوري 
الــمــصــري، ودخــلــت المسابقة أمــتــارهــا اآليــرة الــمــصــري، ودخــلــت المسابقة أمــتــارهــا اآليــرة 
مواجهة  امكانية  يعني  ما  الحاسمة،  مواجهة ولفتها  امكانية  يعني  ما  الحاسمة،  ولفتها 
أندية جاهزة ستقدم الفائدة الفنية للفريق، ولن أندية جاهزة ستقدم الفائدة الفنية للفريق، ولن 

التجارب  ليبدأ  وقــتــا  ريــكــاردجــو  التجارب يستهلك  ليبدأ  وقــتــا  ريــكــاردجــو  يستهلك 
التوقف القصيرة  التوقف القصيرة التحضيرية، بالنظر لفترة  التحضيرية، بالنظر لفترة 

بــيــن نــهــايــة مــبــاريــات الــفــريــق في بــيــن نــهــايــة مــبــاريــات الــفــريــق في 
الــمــوســم،  الــمــوســم، الــقــســم األول مـــن  الــقــســم األول مـــن 
وفترة اإلعداد للقسم الثاني، وفترة اإلعداد للقسم الثاني، 
ــان الــجــهــاز الــفــنــي قد  ــان الــجــهــاز الــفــنــي قد وكــ وكــ
ــفــريــق رالـــة  ــفــريــق رالـــة مــنــح نــجــوم ال مــنــح نــجــوم ال
واحد  اسبوع  لمدة  واحد قصيرة  اسبوع  لمدة  قصيرة 
ــاراة اضــهــا  ــ ــبـ ــ ــاراة اضــهــا بـــعـــد آر مـ ــ ــبـ ــ بـــعـــد آر مـ
ــدوري أمــام  ــدوري أمــام الفريق فــي الـ الفريق فــي الـ

حي الوادي نياال.حي الوادي نياال.

ــغــانــي  ــارة الــمــنــتــخــب ال ــســ ــعـــت خــ ــغــانــي وضـ ــارة الــمــنــتــخــب ال ــســ ــعـــت خــ وضـ
أمــام  الــوطــنــي  المنتخب  ــام مــدغــشــقــر  أمــام أمــ الــوطــنــي  المنتخب  ــام مــدغــشــقــر  أمــ
محك صــعــب، وحـــال حقق صقور محك صــعــب، وحـــال حقق صقور 
ــوز فــســيــضــمــنــوا  ــفـ ــوز فــســيــضــمــنــوا الـــجـــديـــان الـ ــفـ الـــجـــديـــان الـ
التأهل بأفضلية المواجهات التأهل بأفضلية المواجهات 
ن ســـروا  تـــى واإ ــمــبــاشــرة،  ن ســـروا ال تـــى واإ ــمــبــاشــرة،  ال
الـــــمـــــبـــــاراة اآلخــــــيــــــرة أمـــــام الـــــمـــــبـــــاراة اآلخــــــيــــــرة أمـــــام 
سيكون  بينما  سيكون المالقاشي،  بينما  المالقاشي، 
الـــتـــعـــادل كـــافـــيـــا لــصــقــور الـــتـــعـــادل كـــافـــيـــا لــصــقــور 
واتسعت  للتأهل،  واتسعت الجديان  للتأهل،  الجديان 
فرص المنتخب في الظفر فرص المنتخب في الظفر 

ــثــانــيــة، بعد  ــتــرشــح لــلــمــرحــلــة ال ــثــانــيــة، بعد بــبــطــاقــة ال ــتــرشــح لــلــمــرحــلــة ال بــبــطــاقــة ال
فقط،  منتخبان  ليتأهل  المغرب،  فقط، انــســاب  منتخبان  ليتأهل  المغرب،  انــســاب 
وسيختتم صقور  الثالثة،  المنتخبات  وسيختتم صقور من  الثالثة،  المنتخبات  من 
الجديان مبارياتهم أمام مدغشقر. وستؤمن الجديان مبارياتهم أمام مدغشقر. وستؤمن 
لعدد  نموذجيا  أعــدادا  المنتخب  لعدد مباريات  نموذجيا  أعــدادا  المنتخب  مباريات 
من نجوم المريخ بالنظر لوجود من نجوم المريخ بالنظر لوجود 99 العبين  العبين 
المصطفى  محمد  وسيتواجد  الفريق،  المصطفى من  محمد  وسيتواجد  الفريق،  من 
بصفة أساسية بجانب رباعي خط الدفاع بصفة أساسية بجانب رباعي خط الدفاع 
نمر وكرشوم ومازن محمدين وبيئو بجانب نمر وكرشوم ومازن محمدين وبيئو بجانب 
عمار طيفور والسماني الصاوي وجميعهم عمار طيفور والسماني الصاوي وجميعهم 
يمثلون ركائز أساسية في تشكيلة المريخ.يمثلون ركائز أساسية في تشكيلة المريخ.

 للمريختأجيل تجمع نجوم المريخ 48 ساعة 
ً
 مثاليا

ً
المنتخب يؤمن اعدادا

ســيــغــيــب نــجــم خـــط وســـط الــمــريــخ أحــمــد حــامــد ســيــغــيــب نــجــم خـــط وســـط الــمــريــخ أحــمــد حــامــد 
الــتــش عــن مــرحــلــة مــجــمــوعــات األبـــطـــال أو على الــتــش عــن مــرحــلــة مــجــمــوعــات األبـــطـــال أو على 
ــن الـــبـــطـــولـــة بــحــســب  ــن الـــبـــطـــولـــة بــحــســب األقــــــل الــــجــــوالت األولـــــــى مــ األقــــــل الــــجــــوالت األولـــــــى مــ
رحــلــة عــالجــه، وأصــيــب الــالعــب قطع جــزئــي في رحــلــة عــالجــه، وأصــيــب الــالعــب قطع جــزئــي في 
الــقــضــروف ليغيب نحو شــهــر، حــظ ســاحــر الكرة الــقــضــروف ليغيب نحو شــهــر، حــظ ســاحــر الكرة 
السودانية في مجموعات األبطال يعد األسوأ، بعد السودانية في مجموعات األبطال يعد األسوأ، بعد 

أن غاب عن الظهور في نستين ماضيتين، ليكون أن غاب عن الظهور في نستين ماضيتين، ليكون 
غيابه عن النسخة الثالثة مؤكدا. ويعد التش أحد غيابه عن النسخة الثالثة مؤكدا. ويعد التش أحد 
أفضل نجوم الكرة السودانية، وال يستهلك وقتا في أفضل نجوم الكرة السودانية، وال يستهلك وقتا في 
غير  جاهزا،  يكون  عندما  متميزة  مستويات  غير تقديم  جاهزا،  يكون  عندما  متميزة  مستويات  تقديم 
أنه غير محظوظ في الظهور في مراحل متقدمة أنه غير محظوظ في الظهور في مراحل متقدمة 
الــبــطــوالت بعد أن غــاب عــن نهائيات مهمة  الــبــطــوالت بعد أن غــاب عــن نهائيات مهمة مــن  مــن 

مع المنتخب الوطني، كما غاب عن الظهور مع مع المنتخب الوطني، كما غاب عن الظهور مع 
المريخ في مرال متقدمة من البطوالت التي شارك المريخ في مرال متقدمة من البطوالت التي شارك 
فيها الفريق. التش وحد مشاعر الشارع الرياضي، فيها الفريق. التش وحد مشاعر الشارع الرياضي، 
بعد أن ضجت وسائل التواصل اإلجتماعي بخبر بعد أن ضجت وسائل التواصل اإلجتماعي بخبر 
اصابته، وتمنى له الجميع الشفاء العاجل والعودة اصابته، وتمنى له الجميع الشفاء العاجل والعودة 

السريعة للمالعب.السريعة للمالعب.

حظ الساحر العاثر يتواصل في مجموعات األبطال

 بخيت خميس ومحمد الرشيد 
يشاركان في التجارب التحضيرية

سيستعيد المريخ نجميه بخيت ميس ومحمد الرشيد، وسيظهر الثنائي سيستعيد المريخ نجميه بخيت ميس ومحمد الرشيد، وسيظهر الثنائي 
النصف  الثنائي خالل  بالقاهرة، وغــاب  تقام  التي  التحضيرية  التجارب  النصف في  الثنائي خالل  بالقاهرة، وغــاب  تقام  التي  التحضيرية  التجارب  في 

األول من الموسم، ولم يظهر الرشيد في أي مباراة في الدوري، بينما غادر بخيت األول من الموسم، ولم يظهر الرشيد في أي مباراة في الدوري، بينما غادر بخيت 
خميس مبكرا إلى القاهرة بسبب اإلصابة بعد أن خاض مباراتين فقط. وسيدعم محمد خميس مبكرا إلى القاهرة بسبب اإلصابة بعد أن خاض مباراتين فقط. وسيدعم محمد 

الرشيد محور اإلرتكاز لينضم لعمار طيفور والتاج يعقوب والتكت، وغيرهم من الممزين الرشيد محور اإلرتكاز لينضم لعمار طيفور والتاج يعقوب والتكت، وغيرهم من الممزين 
في المركز، بينما سيمثل خميس إضافة حقيقية لط الدفاع، والظهير األيسر، وسيكمل الالعب في المركز، بينما سيمثل خميس إضافة حقيقية لط الدفاع، والظهير األيسر، وسيكمل الالعب 

الخلوق رباعي خط الدفاع بجانب صالح نمر ومصطفى كرشوم وحمزة داوود، خط دفاع المريخ الخلوق رباعي خط الدفاع بجانب صالح نمر ومصطفى كرشوم وحمزة داوود، خط دفاع المريخ 
يعد األميز في المريخ بجانب خط الوسط، بعد أن أجاد جميع من شاركوا في النصف االول من الموسم.يعد األميز في المريخ بجانب خط الوسط، بعد أن أجاد جميع من شاركوا في النصف االول من الموسم.

القسم الثاني للممتاز 
يبدأ في غياب المريخ 

والهالل

ــقــســم الـــثـــانـــي من  ــقــســم الـــثـــانـــي من ســيــبــدأ ال ســيــبــدأ ال
الــمــمــتــاز في  الــــدوري  الــمــمــتــاز في مسابقة  الــــدوري  مسابقة 
غــيــاب الــمــري والـــهـــالل، ولــن غــيــاب الــمــري والـــهـــالل، ولــن 
مباريات  الفريقين  كــال  مباريات يـــؤدي  الفريقين  كــال  يـــؤدي 
ــل الـــــذي  ــبـ ــقـ ــمـ ــل الـــــذي فـــــي الـــشـــهـــر الـ ــبـ ــقـ ــمـ فـــــي الـــشـــهـــر الـ
النصف  انطالقة  مــع  النصف يتزامن  انطالقة  مــع  يتزامن 
وسيكون  الموسم،  من  وسيكون الثاني  الموسم،  من  الثاني 
ــن مــنــشــغــلــيــن  ــ ــي ــ ــق ــ ــري ــ ــف ــ ــن مــنــشــغــلــيــن كــــــال ال ــ ــي ــ ــق ــ ــري ــ ــف ــ كــــــال ال
بــمــبــاريــات مـــرلـــة مــجــمــوعــات بــمــبــاريــات مـــرلـــة مــجــمــوعــات 
ـــي تــقــام  ـــت ــة األبــــطــــال ال ــطــ ـــي تــقــام رابــ ـــت ــة األبــــطــــال ال ــطــ رابــ
وفق برمجة ضاغطة بفاصل وفق برمجة ضاغطة بفاصل 
واحــدا  اسبوعا  يتعد  واحــدا زمــنــي ال  اسبوعا  يتعد  زمــنــي ال 
وسيفتتح  أقــــل،  وربـــمـــا  وسيفتتح فــقــط،  أقــــل،  وربـــمـــا  فــقــط، 
ــة  ــيـ ــمـــالقـــي الــــكــــرة الـــســـودانـ ــيـــة عـ ــمـــالقـــي الــــكــــرة الـــســـودانـ عـ
في  مبارياته  والــهــالل  في المريخ  مبارياته  والــهــالل  المريخ 
المجموعات في الحادي عشر المجموعات في الحادي عشر 
من الشهر، خارج قواعدهما، من الشهر، خارج قواعدهما، 
وســيــســتــهــل األحـــمـــر مـــشـــواره وســيــســتــهــل األحـــمـــر مـــشـــواره 
بــمــواجــهــة الــتــرجــي الــتــونــســي، بــمــواجــهــة الــتــرجــي الــتــونــســي، 
الصعب،  رادس  ملعب  الصعب، على  رادس  ملعب  على 
مسيرته  الــهــالل  يــدشــن  مسيرته بينما  الــهــالل  يــدشــن  بينما 
مـــن جـــنـــوب الـــقـــارة بــمــواجــهــة مـــن جـــنـــوب الـــقـــارة بــمــواجــهــة 
ــايـــة أمــــــــام صــن  ــغـ ــلـ ــبـــة لـ ــايـــة أمــــــــام صــن صـــعـ ــغـ ــلـ ــبـــة لـ صـــعـ
للغاية  صعبة  البداية  للغاية داونـــز،  صعبة  البداية  داونـــز، 
بالنظر  لــلــعــمــالقــيــن،  بالنظر بالنسبة  لــلــعــمــالقــيــن،  بالنسبة 
ــقــة،  ـــاب ســوي ــ ــقــة، لـــقـــوة عـــمـــالق ب ـــاب ســوي ــ لـــقـــوة عـــمـــالق ب
والـــقـــراصـــنـــة. الــجــولــة الــثــانــيــة والـــقـــراصـــنـــة. الــجــولــة الــثــانــيــة 
األبـــطـــال ستكون  األبـــطـــال ستكون لــمــجــوعــات  لــمــجــوعــات 
داخل األرض، ويواجه المريخ داخل األرض، ويواجه المريخ 
ــتـــونـــســـي،  ــي الـ ــرجــ ــتــ ــ ــة ال ــ ــديـ ــ ــتـــونـــســـي، أنـ ــي الـ ــرجــ ــتــ ــ ــة ال ــ ــديـ ــ أنـ
ــمــــصــــري، بــيــنــمــا  ــ ــك ال ــ ــال ــزمــ ــ ــمــــصــــري، بــيــنــمــا ال ــ ــك ال ــ ــال ــزمــ ــ ال
يــتــواجــد الــهــالل فــي مجموعة يــتــواجــد الــهــالل فــي مجموعة 
ــمــــصــــري،  ــ ــى ال ــ ــ ــل ــ ــم األهــ ــمــــصــــري، تــــضــ ــ ــى ال ــ ــ ــل ــ ــم األهــ تــــضــ
إفريقي،  الجنوب  داونــز  إفريقي، صن  الجنوب  داونــز  صن 

والقطن الكاميروني.والقطن الكاميروني.
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الثالثاء

متابعات

طالل عادل..
رهان فلوران
على المحك

الحديث في االونة  الحديث في االونة كثر  كثر 
االخـــيـــرة عــن العـــب وســط االخـــيـــرة عــن العـــب وســط 
فريق االهلي مروي الشاب فريق االهلي مروي الشاب 
ــاحــــب  ــاحــــب طـــــــــال عـــــــــــادل صــ طـــــــــال عـــــــــــادل صــ
الـــــالـــــ2525 عــامــًا والــــذي تعاقد  عــامــًا والــــذي تعاقد 
مــعــه الــهــال كـــأول صفقة مــعــه الــهــال كـــأول صفقة 
مــحــلــيــة فـــي فــتــرة انــتــقــاالت مــحــلــيــة فـــي فــتــرة انــتــقــاالت 
الاعبين الحالية حيث أكد الاعبين الحالية حيث أكد 
المعلم خالد بخيت المدرب المعلم خالد بخيت المدرب 
الـــعـــام لــلــهــال ان الــتــعــاقــد الـــعـــام لــلــهــال ان الــتــعــاقــد 
مــع العـــب االهــلــي مــروي مــع العـــب االهــلــي مــروي 
ــم بــتــوصــيــة مــن  ــ ــاب ت ــشــ ــ ــم بــتــوصــيــة مــن ال ــ ــاب ت ــشــ ــ ال
ايبينجي  فــلــوران  ايبينجي الكنغولي  فــلــوران  الكنغولي 
ــذي لــــم يـــخـــف اعـــجـــابـــه  ــ ــ ــذي لــــم يـــخـــف اعـــجـــابـــه الـ ــ ــ الـ
والبدنية  الفنية  والبدنية باالمكانات  الفنية  باالمكانات 
ــتـــي يــتــمــتــع بــهــا  ــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الـــعـــالـــيـــة الـ الـــعـــالـــيـــة الـ
الــذي لفت  الــذي لفت الاعب الشاب  الاعب الشاب 
انــظــاره إبــان مــبــاراة الهال انــظــاره إبــان مــبــاراة الهال 
امام االهلي مروي االخيرة امام االهلي مروي االخيرة 
في مسابقة الدوري الممتاز في مسابقة الدوري الممتاز 
والتي كسبها الهال بهدفين والتي كسبها الهال بهدفين 
الــاعــب  ــات  ــ وب  ، الــاعــب نظيفين  ــات  ــ وب  ، نظيفين 
على المحك الثبات احقيته على المحك الثبات احقيته 
ــــهــــال  ــداء شــــعــــار ال ــ ــ ــارتـ ــ ــ ــــهــــال بـ ــداء شــــعــــار ال ــ ــ ــارتـ ــ ــ بـ
خاصة وان معظم جماهير خاصة وان معظم جماهير 
ــابـــعـــت الـــاعـــب  ــابـــعـــت الـــاعـــب الــــهــــال تـ الــــهــــال تـ
فقط في مباراة فريقها امام فقط في مباراة فريقها امام 
االهلي مروي وابدت بدورها االهلي مروي وابدت بدورها 
ــمـــردود  ــالـ ــمـــردود اعـــجـــابـــهـــا بـ ــالـ اعـــجـــابـــهـــا بـ
ــذي قــدمــه في  ــ ــذي قــدمــه في ال ــ ال
تلكم المباراة.تلكم المباراة.

قال المدرب السابق للهال كابتن الفاتح النقر قال المدرب السابق للهال كابتن الفاتح النقر 
ان الهال والمريخ ظا يعانيان من فترة طويلة في ان الهال والمريخ ظا يعانيان من فترة طويلة في 
مسألة االنتدابات الرئيسية او التكميلية في انتداب مسألة االنتدابات الرئيسية او التكميلية في انتداب 
وهي انهما يقومان بانتداب العبين وال يمنحونهما وهي انهما يقومان بانتداب العبين وال يمنحونهما 
الفرصة الكافية من اجل تقديم كل ما عندهم ومن الفرصة الكافية من اجل تقديم كل ما عندهم ومن 
ثم يتم االستغناء عنهم في فترة التسجيات المقبلة ثم يتم االستغناء عنهم في فترة التسجيات المقبلة 
التسجيات ، وقــال  فــتــرات  مــن  يستفيدا  لــن  التسجيات ، وقــال لذلك  فــتــرات  مــن  يستفيدا  لــن  لذلك 
النقر خال حديثه لبرنامج عالم الرياضة باالذاعة النقر خال حديثه لبرنامج عالم الرياضة باالذاعة 
السودانية امس : الهال والمريخ وكل االندية بما السودانية امس : الهال والمريخ وكل االندية بما 
الكونفيدرالية  بطولة  فــي  لعبت  التي  االنــديــة  الكونفيدرالية فيها  بطولة  فــي  لعبت  التي  االنــديــة  فيها 
االفريقية عندما بدأت البطولة االفريقية إبان الدورة االفريقية عندما بدأت البطولة االفريقية إبان الدورة 
االولى لبطولة الدوري الممتاز قبل االولى لبطولة الدوري الممتاز قبل 33 اشهر تقريبًا  اشهر تقريبًا 
في تلك الفترة الهال والمريخ قاما بتسجيل العبين في تلك الفترة الهال والمريخ قاما بتسجيل العبين 
الــمــســتــويــات غير  ان  واكــتــشــفــا  االفــريــقــيــة  الــمــســتــويــات غير للبطولة  ان  واكــتــشــفــا  االفــريــقــيــة  للبطولة 
يــوم النطاقة  اقــل مــن عشرين  تبقى  يــوم النطاقة جيدة واالن  اقــل مــن عشرين  تبقى  جيدة واالن 
فكيف سيكون   ، افريقيا  ابطال  فكيف سيكون مرحلة مجموعات   ، افريقيا  ابطال  مرحلة مجموعات 

الحل اذا كنت قبل ثاثة اشهر لم تصل الى حل الحل اذا كنت قبل ثاثة اشهر لم تصل الى حل 
وهل التسجيات الجديدة ستكون هي الحل خاصة وهل التسجيات الجديدة ستكون هي الحل خاصة 
انــك احضرت  بدليل  بــذلــك  الــوقــت ال يسمح  انــك احضرت وان  بدليل  بــذلــك  الــوقــت ال يسمح  وان 
ومشكلة  بشطبهم  وقــمــت  اشــهــر  ومشكلة   بشطبهم  وقــمــت  اشــهــر   33 قبل  قبل محترفين  محترفين 
الهال والمريخ في اختيار نوعية الاعبين مثًا في الهال والمريخ في اختيار نوعية الاعبين مثًا في 
رأس الحربة ما هي امكاناته وكيف يصنع الفارق رأس الحربة ما هي امكاناته وكيف يصنع الفارق 
اللعب على   ، عنها  اتــحــدث  الــتــي  النوعية  اللعب على وهـــذه   ، عنها  اتــحــدث  الــتــي  النوعية  وهـــذه 
االطــراف هو الحل في ظل وجــود  اربعة العبين االطــراف هو الحل في ظل وجــود  اربعة العبين 
يلعبون على االطراف ويكون عندك خمسة العبين يلعبون على االطراف ويكون عندك خمسة العبين 
التحول من  كيفية  ايضًا وهناك  التحول من بامكانات خاصة  كيفية  ايضًا وهناك  بامكانات خاصة 
الدفاع للهجوم والعكس اذا كنت تهاجم ولم تتحصن الدفاع للهجوم والعكس اذا كنت تهاجم ولم تتحصن 
بالمرتدات فلن تحقق اي شئ الن كرة  القدم تعتمد بالمرتدات فلن تحقق اي شئ الن كرة  القدم تعتمد 
على اللعب على االطراف وانت ليس لديك العبين على اللعب على االطراف وانت ليس لديك العبين 
مثل الــذيــن يملكهم االهــلــي الــمــصــري وصــنــداونــز مثل الــذيــن يملكهم االهــلــي الــمــصــري وصــنــداونــز 
الجنوب افريقي ، وقال النقر إن افضل فريق لديه الجنوب افريقي ، وقال النقر إن افضل فريق لديه 
وفرة في الاعبين في السودان هو الهال فالهال  وفرة في الاعبين في السودان هو الهال فالهال  

لديه اسرع طرف يمين في افريقيا وهو ياسر مزمل لديه اسرع طرف يمين في افريقيا وهو ياسر مزمل 
الطريقة يساعد  بهذه  الخط وهو  يلعب على  الطريقة يساعد لكنه  بهذه  الخط وهو  يلعب على  لكنه 
المدافع النه يخرج بالكرة الى خارج الملعب لكن المدافع النه يخرج بالكرة الى خارج الملعب لكن 
اتمنى ان يتم تحويله الى الجهة اليسرى مع تلقينه اتمنى ان يتم تحويله الى الجهة اليسرى مع تلقينه 
مهارات خاصة للتخلص من المدافعين وقال النقر مهارات خاصة للتخلص من المدافعين وقال النقر 
انه يفترض على الهال ان ينتدب العبين اسعارهم انه يفترض على الهال ان ينتدب العبين اسعارهم 
عالية ليصنعوا الفارق لمصلحة الفريق في االبطال عالية ليصنعوا الفارق لمصلحة الفريق في االبطال 
وتابع : يجب ان تتعاقد مع العب بمليوني دوالر وتابع : يجب ان تتعاقد مع العب بمليوني دوالر 
واهم شيء العبين االرتكاز الن اغلب االندية تلعب واهم شيء العبين االرتكاز الن اغلب االندية تلعب 

بارتكازين واحد دفاعي واالخــر يساند بارتكازين واحد دفاعي واالخــر يساند 
المهاجمين هذه الجزئية مهمة المهاجمين هذه الجزئية مهمة 

جدا الصعوبة في ان جدا الصعوبة في ان 
الفترة قصيرة بان الفترة قصيرة بان 
ــال  ــهــ ــ ــل ال ــقـ ــتـ ــنـ ــال يـ ــهــ ــ ــل ال ــقـ ــتـ ــنـ يـ
والــــــمــــــريــــــخ مـــن والــــــمــــــريــــــخ مـــن 
الدفاع للهجوم.الدفاع للهجوم.

قال إن محترفي المليون دوالر يصنعون الفارق 

الفاتح النقر : الوقت ال يسمح بانتدابات الفاتح النقر : الوقت ال يسمح بانتدابات 
جديدة.. وعلى فلوران االستفادة من ياسر جديدة.. وعلى فلوران االستفادة من ياسر 

ــهـــال الـــدولـــي صــاح  ــدان الـ ــيـ ــهـــال الـــدولـــي صــاح نــجــح مــتــوســط مـ ــدان الـ ــيـ نــجــح مــتــوســط مـ
للفريق  الفني  المدير  نفسه على  فــرض  فــي  للفريق عــادل  الفني  المدير  نفسه على  فــرض  فــي  عــادل 
، الكنغولي فلوران ايبينجي الذي بات يعتمد عليه ، الكنغولي فلوران ايبينجي الذي بات يعتمد عليه 
الاعب من  به  يمتاز  لما  الوسط  الاعب من في معارك خط  به  يمتاز  لما  الوسط  في معارك خط 
امكانات فنية وبدنية عالية اظهرها الاعب في كل امكانات فنية وبدنية عالية اظهرها الاعب في كل 
تــدريــبــات ومــبــاريــات الــهــال فــي الــمــوســم التنافسي تــدريــبــات ومــبــاريــات الــهــال فــي الــمــوســم التنافسي 
القائمة  القائمة الجاري حيث بات العبًا ال غنى عنه في  الجاري حيث بات العبًا ال غنى عنه في 
 ، الكنغولي  الــمــدرب  يــراهــن عليها  التي  الكنغولي ، االســاســيــة  الــمــدرب  يــراهــن عليها  التي  االســاســيــة 
ويعتبر صاح نموذج من الاعبين الذين استفادوا ويعتبر صاح نموذج من الاعبين الذين استفادوا 
االجــانــب  المحترفين  لاعبين  الكبير  الــوجــود  االجــانــب مــن  المحترفين  لاعبين  الكبير  الــوجــود  مــن 

كبيرًا  تطورًا  الاعب  اظهر  الهال حيث  كبيرًا بصفوف  تطورًا  الاعب  اظهر  الهال حيث  بصفوف 
يقوم  ما جعله  والفني وهو  البدني  المستويين  يقوم على  ما جعله  والفني وهو  البدني  المستويين  على 
المطلوب  بالشكل  والواجبات  والمهام  االدوار  المطلوب بكل  بالشكل  والواجبات  والمهام  االدوار  بكل 
الهال  جماهير  وســط  كبيرة  شعبية  لنفسه  الهال ليخلق  جماهير  وســط  كبيرة  شعبية  لنفسه  ليخلق 
التي بدأت تتغنى باسمه في عديد المباريات التي التي بدأت تتغنى باسمه في عديد المباريات التي 
قيادة  فــي  مــحــوريــًا ومهمًا  دورًا  الــاعــب  فيها  قيادة لعب  فــي  مــحــوريــًا ومهمًا  دورًا  الــاعــب  فيها  لعب 
الفريق لتحقيق االنتصارات والمحافظة عليها حيث الفريق لتحقيق االنتصارات والمحافظة عليها حيث 
ظل يشكل جدار صد قوي ومتين في منطقة وسط ظل يشكل جدار صد قوي ومتين في منطقة وسط 
الميدان ليريح رفاقه في الخط الخلفي بشكل كبير ، الميدان ليريح رفاقه في الخط الخلفي بشكل كبير ، 
صاح الذي قدم مستويات فنية متميزة مع الهال في صاح الذي قدم مستويات فنية متميزة مع الهال في 

الموسم التنافسي الجاري اقنع االطار الفني لمنتخبنا الموسم التنافسي الجاري اقنع االطار الفني لمنتخبنا 
الوطني االول بضرورة االستعانة به واعادته لكتيبة الوطني االول بضرورة االستعانة به واعادته لكتيبة 
صقور الجديان بعد ان تم ابعاده منها في فترة سابقة صقور الجديان بعد ان تم ابعاده منها في فترة سابقة 
كما انه على صعيد الهال اسهم في جل النتائج كما انه على صعيد الهال اسهم في جل النتائج 
االيجابية التي حققها الفريق على المستويين المحلي االيجابية التي حققها الفريق على المستويين المحلي 
والــقــاري ، وال ادل على ذلــك حصوله على جائزة والــقــاري ، وال ادل على ذلــك حصوله على جائزة 
نجم الشهر عن شهر ديسمبر الماضي وهي الجائزة نجم الشهر عن شهر ديسمبر الماضي وهي الجائزة 
بالهال  الرياضي  القطاع  ابتكرها  التي  بالهال التحفيزية  الرياضي  القطاع  ابتكرها  التي  التحفيزية 
امتدح  الــذي  ايبينجي  فلوران  المدرب  امتدح بالتشاور مع  الــذي  ايبينجي  فلوران  المدرب  بالتشاور مع 

الاعب مؤكدًا احقيته بالتتويج بالجائزة.الاعب مؤكدًا احقيته بالتتويج بالجائزة.

صالح عادل ..الرابح األكبر من وجود األجانب  برهن على علو كعبه   

تعاقد الهال مساء أمس مع متوسط ميدانه السابق عماد تعاقد الهال مساء أمس مع متوسط ميدانه السابق عماد 
الصيني بعقد احتراف لثاث سنوات في استهالية دخول الصيني بعقد احتراف لثاث سنوات في استهالية دخول 
النادي األزرق لسوق االنتقاالت الشتوية الذي انطلق امس النادي األزرق لسوق االنتقاالت الشتوية الذي انطلق امس 
الجاري، وكان  يناير  الحادي والثاثين من  الجاري، وكان ويستمر حتى  يناير  الحادي والثاثين من  ويستمر حتى 
الصيني قد تم تصعيده للفريق األول بالنادي وتمت اعارته الصيني قد تم تصعيده للفريق األول بالنادي وتمت اعارته 
لنادي األهلي مروي ليفشل النادي في إعادته بعد انتهاء لنادي األهلي مروي ليفشل النادي في إعادته بعد انتهاء 
اإلعارة ويوقع لنادي المريخ الذي شهدت فترته معه العديد اإلعارة ويوقع لنادي المريخ الذي شهدت فترته معه العديد 
بينه  الــذي دار  الحاد  النقاش  التشاكسات كــان اخرها  بينه من  الــذي دار  الحاد  النقاش  التشاكسات كــان اخرها  من 
والمدرب التونسي غازي الغريري ومواطنه النفطي المدير والمدرب التونسي غازي الغريري ومواطنه النفطي المدير 
الرياضي حيث تم إبعاد الاعب من معسكر الفريق لبقية الرياضي حيث تم إبعاد الاعب من معسكر الفريق لبقية 
الاعب  ليطالب  الماضي  الموسم  من  المتبقية  الاعب المباريات  ليطالب  الماضي  الموسم  من  المتبقية  المباريات 
قــام بتوقيع  قــام بتوقيع بفسخ تعاقده مع المريخ وهــو ما حــدث حيث  بفسخ تعاقده مع المريخ وهــو ما حــدث حيث 

عقد مع الهال قبل أن يسحب االخير اسم الاعب من عقد مع الهال قبل أن يسحب االخير اسم الاعب من 
سيستم االنتقاالت ليتقدم المريخ بشكوى ضد الاعب للجنة سيستم االنتقاالت ليتقدم المريخ بشكوى ضد الاعب للجنة 
التي  القدم  لكرة  السوداني  باالتحاد  الــهــواه  غير  التي الاعبين  القدم  لكرة  السوداني  باالتحاد  الــهــواه  غير  الاعبين 

قامت بفسخ عقد الاعب مع المريخ مع إيقافه لستة قامت بفسخ عقد الاعب مع المريخ مع إيقافه لستة 
وفي  جنيه،  مليار  وفي   جنيه،  مليار   1515 مبلغ  وتغريمه  مبلغ أشهر  وتغريمه  أشهر 

لجنة  اصــدرت  الماضي  األسبوع  لجنة نهاية  اصــدرت  الماضي  األسبوع  نهاية 
اإلنــضــبــاط قــــرارًا بــرفــع مــا تبقى من اإلنــضــبــاط قــــرارًا بــرفــع مــا تبقى من 
لجنة  لتفاجئ  الاعب  على  لجنة عقوبة  لتفاجئ  الاعب  على  عقوبة 
اإلســـتـــئـــنـــافـــات الــــاعــــب بـــاعـــادتـــه اإلســـتـــئـــنـــافـــات الــــاعــــب بـــاعـــادتـــه 
لايقاف مــجــددًا إلكــمــال مــا تبقى لايقاف مــجــددًا إلكــمــال مــا تبقى 
تنتهي في فبراير  التي  تنتهي في فبراير من فترته  التي  من فترته 

المقبل.المقبل.

عمـــاد الصينــي يوقــع للهـــالل 
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متابعات

“الشان” فرصة ثمينة 
لبعض المحليين لطرق 

أبواب المنتخب األول

ستكون بطولة كأس أمم أفريقيا ستكون بطولة كأس أمم أفريقيا 
لــاعــبــيــن الــمــحــلــيــيــن الــتــي تــجــري لــاعــبــيــن الــمــحــلــيــيــن الــتــي تــجــري 
فــعــالــيــاتــهــا بـــالـــجـــزائـــر، بــعــد قص فــعــالــيــاتــهــا بـــالـــجـــزائـــر، بــعــد قص 
شريط افتتاح المنافسة يوم الجمعة شريط افتتاح المنافسة يوم الجمعة 
ــهـــة الــمــنــتــخــب  ــمـــواجـ ــهـــة الــمــنــتــخــب الـــمـــاضـــي بـ ــمـــواجـ الـــمـــاضـــي بـ
على  الليبي  نظيره  أمــام  على الوطني  الليبي  نظيره  أمــام  الوطني 
ملعب نيلسون مانديا بالعاصمة، ملعب نيلسون مانديا بالعاصمة، 
فــرصــة مــنــاســبــة لبعض األســمــاء فــرصــة مــنــاســبــة لبعض األســمــاء 
ــلــة مـــجـــيـــد بــــوقــــرة مــن  ــلــة مـــجـــيـــد بــــوقــــرة مــن فــــي تــشــكــي فــــي تــشــكــي
بالمنتخب  لالتحاق  البروز  بالمنتخب أجل  لالتحاق  البروز  أجل 
في  يـــوجـــد  األخـــيـــر  هــــذا  في األول،  يـــوجـــد  األخـــيـــر  هــــذا  األول، 
مرحلة انتقالية حيث يقوم المدرب مرحلة انتقالية حيث يقوم المدرب 

الوطني، جمال بلماضي..الوطني، جمال بلماضي..
خـــــال هـــــذه الـــفـــتـــرة بــتــشــبــيــب خـــــال هـــــذه الـــفـــتـــرة بــتــشــبــيــب 
تــعــداده وهـــو يبحث عــن العبين تــعــداده وهـــو يبحث عــن العبين 
في مختلف المناصب من حراسة في مختلف المناصب من حراسة 
س الــحــربــة، بعد  س الــحــربــة، بعد الــمــرمــى إلـــى راإ الــمــرمــى إلـــى راإ
وصـــول عـــدد مــن ركـــائـــزه مرحلة وصـــول عـــدد مــن ركـــائـــزه مرحلة 
ــي. ولـــعـــل أبـــرز  ــ ــدول ــ ــزال ال ــ ــت ــي. ولـــعـــل أبـــرز االعــ ــ ــدول ــ ــزال ال ــ ــت االعــ
العناصر التي توجد تحت مجهر العناصر التي توجد تحت مجهر 
ــمــاضــي ومـــســـاعـــديـــه فــــي هـــذه  ــل ــمــاضــي ومـــســـاعـــديـــه فــــي هـــذه ب ــل ب
ــان” هـــنـــاك مــتــوســط مــيــدان  ــشــ ــ ــان” هـــنـــاك مــتــوســط مــيــدان “ال ــشــ ــ “ال
شـــبـــاب بـــــلـــــوزداد، حـــســـام الـــديـــن شـــبـــاب بـــــلـــــوزداد، حـــســـام الـــديـــن 
ميريزيق، الــذي وصــل إلــى عتبة ميريزيق، الــذي وصــل إلــى عتبة 
بفضل  األول  الــمــنــتــخــب  ــول  ــ بفضل دخـ األول  الــمــنــتــخــب  ــول  ــ دخـ
المستمر  وتــطــوره  الثابت  المستمر مستواه  وتــطــوره  الثابت  مستواه 
المنتخب  أو مع  المنتخب ســواء مع فريقه  أو مع  ســواء مع فريقه 
المحلي، علما انه كان من أبرز المحلي، علما انه كان من أبرز 
العناصر التي ساهمت في تتويج العناصر التي ساهمت في تتويج 
للفيفا  كــأس عربية  بــأول  للفيفا الجزائر  كــأس عربية  بــأول  الجزائر 
منذ اكثر من سنة في قطر، وفي منذ اكثر من سنة في قطر، وفي 
ــان الــجــزائــر”  ــان الــجــزائــر” حــالــة بــــروزه فــي “شـ حــالــة بــــروزه فــي “شـ
ســيــزيــح بــالــتــأكــيــد جــمــيــع األعــــذار ســيــزيــح بــالــتــأكــيــد جــمــيــع األعــــذار 
انضمامه  عطلت  التي  انضمامه والعراقيل  عطلت  التي  والعراقيل 
للخضر، وقد يكون ضمن تعداد للخضر، وقد يكون ضمن تعداد 
بلماضي في شهر مارس القادم. بلماضي في شهر مارس القادم. 
ــات “الـــشـــان”  ــاريـ ــبـ ــات “الـــشـــان” كــمــا تــعــتــبــر مـ ــاريـ ــبـ كــمــا تــعــتــبــر مـ
فرصة أيضا لنجم وفاق سطيف، فرصة أيضا لنجم وفاق سطيف، 
احمد قندوسي، إلزالة كل الشكوك احمد قندوسي، إلزالة كل الشكوك 
أمام بلماضي، خاصة أن فرصة أمام بلماضي، خاصة أن فرصة 
ــي أوروبــــــــا بـــعـــد هـــذه  ــي أوروبــــــــا بـــعـــد هـــذه احـــتـــرافـــه فــ احـــتـــرافـــه فــ
البطولة كبيرة وسيكون لتألقه في البطولة كبيرة وسيكون لتألقه في 
البطولة اإلفريقية ثمنه حيث من البطولة اإلفريقية ثمنه حيث من 
يــضــرب عصفورين  أن  يــضــرب عصفورين الــمــتــوقــع  أن  الــمــتــوقــع 
ــد وهــمــا الــظــفــر بعقد  ــد وهــمــا الــظــفــر بعقد بــحــجــر واحــ بــحــجــر واحــ
احــتــرافــي محترم واالنــضــمــام إلى احــتــرافــي محترم واالنــضــمــام إلى 
كتيبة بلماضي في الربيع القادم.كتيبة بلماضي في الربيع القادم.

إضــافــة إلــى ذلــك، تعد بطولة إضــافــة إلــى ذلــك، تعد بطولة 
المحليين  لــاعــبــيــن  أفــريــقــيــا  المحليين أمـــم  لــاعــبــيــن  أفــريــقــيــا  أمـــم 
مناسبة ممتازة ألسماء أخرى من مناسبة ممتازة ألسماء أخرى من 
أجل التعريف عنها والترويج أكثر أجل التعريف عنها والترويج أكثر 
لــصــورتــهــا، فـــي مــقــدمــتــهــم الــنــجــم لــصــورتــهــا، فـــي مــقــدمــتــهــم الــنــجــم 
الــصــاعــد التــحــاد الــعــاصــمــة ايــت الــصــاعــد التــحــاد الــعــاصــمــة ايــت 
الفريق  نفس  فــي  وزميله  الفريق الــحــاج،  نفس  فــي  وزميله  الــحــاج، 
زيـــن الـــديـــن بــلــعــيــد، هـــذا األخــيــر زيـــن الـــديـــن بــلــعــيــد، هـــذا األخــيــر 
مواجهة  في  جيدا  انطباعا  مواجهة خلف  في  جيدا  انطباعا  خلف 
منتخب ليبيا، ودون شك سيحظى منتخب ليبيا، ودون شك سيحظى 
بــمــعــايــنــة خـــاصـــة مـــن بــلــمــاضــي بــمــعــايــنــة خـــاصـــة مـــن بــلــمــاضــي 
فــي الــمــبــاريــات الــقــادمــة ألنـــه في فــي الــمــبــاريــات الــقــادمــة ألنـــه في 
أمــــس الــحــاجــة لــقــلــب دفــــاع قــوي أمــــس الــحــاجــة لــقــلــب دفــــاع قــوي 
حــراس  وحتى  القريب.  حــراس للمستقبل  وحتى  القريب.  للمستقبل 
المتابعة  من  حظهم  لهم  المتابعة المرمى  من  حظهم  لهم  المرمى 
من مدرب حراس مرمى المنتخب من مدرب حراس مرمى المنتخب 
خليفة  عـــن  يــبــحــث  ــــذي  الـ خليفة األول  عـــن  يــبــحــث  ــــذي  الـ األول 
فــي الــمــســتــوى ألخـــذ مــحــل رايــس فــي الــمــســتــوى ألخـــذ مــحــل رايــس 
العمر،  فــي  تــقــدم  الـــذي  العمر، مبولحي  فــي  تــقــدم  الـــذي  مبولحي 
“الــشــان” بطولة مهمة  تعد  “الــشــان” بطولة مهمة ولهذا  تعد  ولهذا 
للحارس األول للمحليين، ماكسيم للحارس األول للمحليين، ماكسيم 
قــنــدوز، إلثــبــات جــدارتــه لمنافسة قــنــدوز، إلثــبــات جــدارتــه لمنافسة 
ثــاثــي حــراســة الــمــرمــى للمنتخب ثــاثــي حــراســة الــمــرمــى للمنتخب 

األول.األول.

بمجرد أن أعلن حكم مباراة غانا أمام مدغشقر بمجرد أن أعلن حكم مباراة غانا أمام مدغشقر 
الملغاشي،  المنتخب  بــفــوز  األحـــد،  مــواجــهــة  الملغاشي، نهاية  المنتخب  بــفــوز  األحـــد،  مــواجــهــة  نهاية 
حتى دخلت بعثة مدغشقر في حالة فرح هستيرية، حتى دخلت بعثة مدغشقر في حالة فرح هستيرية، 
أوال ألن المنتخب واجه مدرسة إفريقية عريقة وهي أوال ألن المنتخب واجه مدرسة إفريقية عريقة وهي 
غانا، وثانيا ألن مدغشقر تشارك ألول مرة في كأس غانا، وثانيا ألن مدغشقر تشارك ألول مرة في كأس 
المنتخب  مـــدرب  جعل  مــا  وهــو  للمحليين،  المنتخب إفريقيا  مـــدرب  جعل  مــا  وهــو  للمحليين،  إفريقيا 
ــرّدد عـــدة مـــرات شكرا  ــ ــرّدد عـــدة مـــرات شكرا الــمــلــغــاشــي راكـــو تــونــدرابــي ي ــ الــمــلــغــاشــي راكـــو تــونــدرابــي ي
قسنطينة.. ابتهاجا بفوز تحقق في ظروف مائمة قسنطينة.. ابتهاجا بفوز تحقق في ظروف مائمة 
جدا بالرغم من أن درجة الحرارة كانت تحت الثمانية جدا بالرغم من أن درجة الحرارة كانت تحت الثمانية 
لبلد  ينتمي  يتعود عليه منتخب  لم  ما  لبلد مئوية، وهــو  ينتمي  يتعود عليه منتخب  لم  ما  مئوية، وهــو 
ال يعرف البرد إطاقا. كانت أجواء أول مباراة في ال يعرف البرد إطاقا. كانت أجواء أول مباراة في 
فقد  متميزة،  الجديدة  بحلته  حماوي  الشهيد  فقد ملعب  متميزة،  الجديدة  بحلته  حماوي  الشهيد  ملعب 
الكرة،  الحضور وحتى شغف  الفضول رغبة  الكرة، غلب  الحضور وحتى شغف  الفضول رغبة  غلب 
وكان كل متوجه إلى الملعب بصحبة ابنه أو أبنائه، وكان كل متوجه إلى الملعب بصحبة ابنه أو أبنائه، 
افتتاح  تــاريــخ  منذ  أي  قــرن  منذ نصف  مــرة  افتتاح وألول  تــاريــخ  منذ  أي  قــرن  منذ نصف  مــرة  وألول 
القديمة  بتسميته  جـــوان  مــن  عــشــرة  الــســابــع  القديمة ملعب  بتسميته  جـــوان  مــن  عــشــرة  الــســابــع  ملعب 
األولى التي تعني تاريخ إعان الثورة الزراعية في األولى التي تعني تاريخ إعان الثورة الزراعية في 
عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، شاهدنا النساء عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، شاهدنا النساء 
والــبــنــات وعــائــات بــالــكــامــل عــلــى مــدرجــات ملعب والــبــنــات وعــائــات بــالــكــامــل عــلــى مــدرجــات ملعب 
مريحة جدا، بالرغم من أن القسنطينيين تأكدوا بأن مريحة جدا، بالرغم من أن القسنطينيين تأكدوا بأن 
مدينتهم في حاجة فعا إلى مركب رياضي كبير، مدينتهم في حاجة فعا إلى مركب رياضي كبير، 
وليس ملعب تقلصت طاقة استيعابه إلى حدود وليس ملعب تقلصت طاقة استيعابه إلى حدود 2121  
الوالية  الوالية ألف متفرج فقط، بعد أن ارتفع عدد سكان  ألف متفرج فقط، بعد أن ارتفع عدد سكان 

إلى قرابة مليوني نسمة.إلى قرابة مليوني نسمة.
ما أثلج صدور متابعي مباراة مدغشقر أمام غانا، ما أثلج صدور متابعي مباراة مدغشقر أمام غانا، 
هو األجــواء اآلمنة جــدا، حيث قــدم الطاقم األمني هو األجــواء اآلمنة جــدا، حيث قــدم الطاقم األمني 
الساهر على مرور المباراة في ظروف سليمة كل الساهر على مرور المباراة في ظروف سليمة كل 
الراحة والطمأنينة للعائات، كما أن الحافات كانت الراحة والطمأنينة للعائات، كما أن الحافات كانت 
تقّل المتفرجين من كل األحياء والبلديات ولم نشهد تقّل المتفرجين من كل األحياء والبلديات ولم نشهد 
الزحام الذي عشش في محيط الملعب منذ خمسين الزحام الذي عشش في محيط الملعب منذ خمسين 
سنة في مباريات مولودية وشباب قسنطينة المحلية، سنة في مباريات مولودية وشباب قسنطينة المحلية، 
حيث كان المناصر يبقى ما ال يقل عن ساعة زمن حيث كان المناصر يبقى ما ال يقل عن ساعة زمن 
  100100 مبلغ  يدفع  أن  بعد  الــمــغــادرة  مــن  تمكنه  مبلغ قبل  يدفع  أن  بعد  الــمــغــادرة  مــن  تمكنه  قبل 
دج لــحــارس الــبــاركــيــنــغ الــفــوضــوي. كــمــا غـــاب عن دج لــحــارس الــبــاركــيــنــغ الــفــوضــوي. كــمــا غـــاب عن 
والمحاجب  “السندويتشات  باعة  مــرة  ألول  والمحاجب الملعب  “السندويتشات  باعة  مــرة  ألول  الملعب 
في  المعروضة  والمشروبات  األكـــات  مــن  في وغيرها  المعروضة  والمشروبات  األكـــات  مــن  وغيرها 
السجائر  باعة  بدائية وغير صحية، وغــاب  السجائر أجــواء  باعة  بدائية وغير صحية، وغــاب  أجــواء 
وكان عددهم بالمئات ألن منع التدخين كان سمة وكان عددهم بالمئات ألن منع التدخين كان سمة 
اقترب  الذين  المتفرجون  وتابع  اإلفريقية،  اقترب التظاهرة  الذين  المتفرجون  وتابع  اإلفريقية،  التظاهرة 
عددهم من عددهم من 1515 ألف متابع التسعين دقيقة تماما كما  ألف متابع التسعين دقيقة تماما كما 
بال  راحــة  بين  منازلهم  في  الكرة  مباريات  بال يتابعون  راحــة  بين  منازلهم  في  الكرة  مباريات  يتابعون 
ألنصار  مشابها  نموذجا  يكونوا  أن  على  ألنصار وحــرص  مشابها  نموذجا  يكونوا  أن  على  وحــرص 
و1919   بالعاصمة  مــانــديــا  نيلسن  ملعبي  فــي  والــكــرة  بالعاصمة  مــانــديــا  نيلسن  ملعبي  فــي  الــكــرة 
ماي بعنابة الذين سبقوهم في شان الجزائر زمنيا. ماي بعنابة الذين سبقوهم في شان الجزائر زمنيا. 
كل الذين اقتربت منهم “الــشــروق” من وفــدي غانا كل الذين اقتربت منهم “الــشــروق” من وفــدي غانا 
الرائع والمنشأة  التنظيم  الرائع والمنشأة ومدغشقر أجمعوا على أن  التنظيم  ومدغشقر أجمعوا على أن 
القسنطينيون  أما  الراحة،  قمة  في  القسنطينيون التحفة وضعتهم  أما  الراحة،  قمة  في  التحفة وضعتهم 
قــد ال يكون في  قــد ال يكون في فبالرغم مــن صغر ملعبهم والـــذي  فبالرغم مــن صغر ملعبهم والـــذي 
الــتــي تحتضن كـــان 20252025 في  في  الــمــنــشــئــات  الــتــي تحتضن كـــان قــائــمــة  الــمــنــشــئــات  قــائــمــة 
حالة حصول الجزائر على شرف التنظيم، إال أنهم حالة حصول الجزائر على شرف التنظيم، إال أنهم 
أصّروا على إنجاح الشان من أجل الجزائر كما قال أصّروا على إنجاح الشان من أجل الجزائر كما قال 

صغارهم وكبارهم ونساؤهم ورجالهم.صغارهم وكبارهم ونساؤهم ورجالهم.
الحضور المتميز للجمهور أبهر رئيس الكافالحضور المتميز للجمهور أبهر رئيس الكاف

أبــهــر جــمــهــور عــنــابــة الـــذي تــوافــد مــســاء السبت أبــهــر جــمــهــور عــنــابــة الـــذي تــوافــد مــســاء السبت 

لمشاهدة  لمشاهدة    19561956 مــاي  مــاي    1919 ملعب  مــدرجــات  ملعب على  مــدرجــات  على 
مباراتي الجولة األولى للمجموعة الثانية لبطولة أمم مباراتي الجولة األولى للمجموعة الثانية لبطولة أمم 
المتتبعين  المتتبعين ”  المحليين “شان 20222022”  المحليين “شان إفريقيا لاعبين  إفريقيا لاعبين 
الــقــدم )كــاف(  الــقــدم )كــاف( مــن ممثلي االتــحــاديــة اإلفريقية لكرة  مــن ممثلي االتــحــاديــة اإلفريقية لكرة 
)فـــاف(، بحضوره  الــقــدم  لكرة  الجزائرية  )فـــاف(، بحضوره واالتــحــاديــة  الــقــدم  لكرة  الجزائرية  واالتــحــاديــة 
بعض  حــســب  للمنتخبات  الــراقــي  وتشجيعه  بعض الــقــوي  حــســب  للمنتخبات  الــراقــي  وتشجيعه  الــقــوي 
ــــدى مــســؤولــيــن  ــــدى مــســؤولــيــن االنـــطـــبـــاعـــات الـــتـــي جــمــعــتــهــا وأج ل االنـــطـــبـــاعـــات الـــتـــي جــمــعــتــهــا وأج ل
بعنابة. وسجلت عديد  الشان  تنظيم  بعنابة. وسجلت عديد ومشرفين عن  الشان  تنظيم  ومشرفين عن 
الــعــائــات حــضــورهــا بــقــوة رفــقــة األبـــنـــاء، كــمــا رافــق الــعــائــات حــضــورهــا بــقــوة رفــقــة األبـــنـــاء، كــمــا رافــق 
الجمهور العنابي المنتخبات األربعة التي تستضيفها الجمهور العنابي المنتخبات األربعة التي تستضيفها 
الوالية ضمن المجموعة الثانية لبطولة الشان بروح الوالية ضمن المجموعة الثانية لبطولة الشان بروح 
رياضية عالية، كما صرح به رئيس اللجنة التنظيمية رياضية عالية، كما صرح به رئيس اللجنة التنظيمية 
المحلية للشان قطب عنابة عمار بهلول. وأضاف المحلية للشان قطب عنابة عمار بهلول. وأضاف 
للجمهور  المتميز  “الــحــضــور  بــأن  المتحدث  للجمهور ذات  المتميز  “الــحــضــور  بــأن  المتحدث  ذات 
اإلفريقية  الكونفدرالية  ممثلي  أبــهــر  عنابة  اإلفريقية بملعب  الكونفدرالية  ممثلي  أبــهــر  عنابة  بملعب 
لكرة القدم الذين تنقلوا إلى ملعب لكرة القدم الذين تنقلوا إلى ملعب 1919 ماي  ماي 19561956  
وفي مقدمتهم رئيس الهيأة، باتريس موتسيبي الذي وفي مقدمتهم رئيس الهيأة، باتريس موتسيبي الذي 
الرياضية  الجميلة واألجــواء  الرياضية أبــدى إعجابه بالصور  الجميلة واألجــواء  أبــدى إعجابه بالصور 
اإلفريقية  الكرة  يشجع  وهــو  الجمهور  صنعها  اإلفريقية التي  الكرة  يشجع  وهــو  الجمهور  صنعها  التي 
أعرب  الــذي  االنطباع  نفس  الجميل”.وهو  أعرب واللعب  الــذي  االنطباع  نفس  الجميل”.وهو  واللعب 
جهيد  الــقــدم،  لكرة  الجزائرية  االتــحــاديــة  رئيس  جهيد عنه  الــقــدم،  لكرة  الجزائرية  االتــحــاديــة  رئيس  عنه 
زفــيــزف فــي تــصــريــح لممثلي وســائــل اإلعــــام عند زفــيــزف فــي تــصــريــح لممثلي وســائــل اإلعــــام عند 
تحية  بالمناسبة  وجــه  حيث  الملعب.  مــن  تحية خــروجــه  بالمناسبة  وجــه  حيث  الملعب.  مــن  خــروجــه 
الــقــوي  حــضــوره  معتبرا  الــعــنــابــي  للجمهور  الــقــوي خــالــصــة  حــضــوره  معتبرا  الــعــنــابــي  للجمهور  خــالــصــة 
الجماهير  تشبث  على  “برهان  الرياضي  الجماهير وتشجيعه  تشبث  على  “برهان  الرياضي  وتشجيعه 
لمواعيد رياضية  تفاؤل  القدم وبــادرة  لمواعيد رياضية الجزائرية بكرة  تفاؤل  القدم وبــادرة  الجزائرية بكرة 
هامة مستقبا “.كما أبدى مناصرو الفرق المشاركة هامة مستقبا “.كما أبدى مناصرو الفرق المشاركة 
بالتشجيع  لمنتخباتهم  الجمهور  لمرافقة  بالتشجيع ارتــيــاحــهــم  لمنتخباتهم  الجمهور  لمرافقة  ارتــيــاحــهــم 
قــدم جميلة خــاصــة منهم مناصرو  كــرة  لعب  قــدم جميلة خــاصــة منهم مناصرو على  كــرة  لعب  على 
الجمهور  بالمناسبة  الذين شكروا  السينغالي  الجمهور الفريق  بالمناسبة  الذين شكروا  السينغالي  الفريق 
معهم  واالحــتــفــال  لفريقهم  تشجيعه  عــلــى  معهم الــعــنــابــي  واالحــتــفــال  لفريقهم  تشجيعه  عــلــى  الــعــنــابــي 
بهدف الفوز.وستشهد مدينة عنابة التي تعد بأجواء بهدف الفوز.وستشهد مدينة عنابة التي تعد بأجواء 
سبع  إجــراء  الشان  منافسات  طيلة  احتفالية  سبع كروية  إجــراء  الشان  منافسات  طيلة  احتفالية  كروية 
مقابات ستة منها تخص دور المجموعات وواحدة مقابات ستة منها تخص دور المجموعات وواحدة 

عنابة  مجموعة  النهائي.وتضم  ربع  بالدور  عنابة خاصة  مجموعة  النهائي.وتضم  ربع  بالدور  خاصة 
للطبعة السابعة لبطولة أمم إفريقيا لاعبين المحليين للطبعة السابعة لبطولة أمم إفريقيا لاعبين المحليين 
والكونغو  والسينغال وأوغــنــدا  ديفوار  كــوت  والكونغو كا من  والسينغال وأوغــنــدا  ديفوار  كــوت  كا من 
هذه  ضمن  المقبل  األربعاء  هذه الديموقراطية.وسيواجه  ضمن  المقبل  األربعاء  الديموقراطية.وسيواجه 
المجموعة بملعب المجموعة بملعب 1919 ماي  ماي 19561956 منتخب الكونغو  منتخب الكونغو 
الديموقراطية نظيره اإليفواري للمحليين فيما سيواجه الديموقراطية نظيره اإليفواري للمحليين فيما سيواجه 

فريق السينغال نظيره األوغندي.فريق السينغال نظيره األوغندي.
إمكانيات هامة لضمان أفضل استقبال 

لزوار المواقع السياحية
تم بقسنطينة تسخير إمكانيات بشرية ولوجيستية تم بقسنطينة تسخير إمكانيات بشرية ولوجيستية 
هــامــة بــالــمــواقــع السياحية مــن أجــل ضــمــان أفضل هــامــة بــالــمــواقــع السياحية مــن أجــل ضــمــان أفضل 
إفريقيا  أمم  بمناسبة بطولة  للزوار األفارقة  إفريقيا استقبال  أمم  بمناسبة بطولة  للزوار األفارقة  استقبال 
التي ستحتضن  التي ستحتضن (،  لاعبين المحليين )شان لاعبين المحليين )شان 20222022(، 
هذه الوالية جزءا من منافساتها، حسب ما علم من هذه الوالية جزءا من منافساتها، حسب ما علم من 
المديرية المحلية للسياحة والصناعة التقليدية. وقد تم المديرية المحلية للسياحة والصناعة التقليدية. وقد تم 
تسخير وسائل مرافقة بالمواقع والمسارات السياحية تسخير وسائل مرافقة بالمواقع والمسارات السياحية 
الـــــزوار األفـــارقـــة من  تــمــكــيــن  الـــــزوار األفـــارقـــة من بقسنطينة مـــن أجـــل  تــمــكــيــن  بقسنطينة مـــن أجـــل 
االستمتاع بجمال هذه المواقع في أحسن الظروف االستمتاع بجمال هذه المواقع في أحسن الظروف 
ــوات ودرب الــســيــاح  ــ ــوات ودرب الــســيــاح والـــتـــي مـــن بــيــنــهــا نــصــب األمــ ــ والـــتـــي مـــن بــيــنــهــا نــصــب األمــ
المعلقة، حسب ذات المصدر. وفي هذا  المعلقة، حسب ذات المصدر. وفي هذا والجسور  والجسور 
الصدد، أفاد ذات المصدر بأنه قد تم تكليف خبراء الصدد، أفاد ذات المصدر بأنه قد تم تكليف خبراء 
ــذا مــرشــديــن سياحيين  ــذا مــرشــديــن سياحيين فــي الــتــاريــخ وعــلــم اآلثـــار وكـ فــي الــتــاريــخ وعــلــم اآلثـــار وكـ
باستقبال  والفنون  للثقافة  الوالئية  للمديرية  باستقبال تابعين  والفنون  للثقافة  الوالئية  للمديرية  تابعين 
بالمعلومات  وتــزويــدهــم  وتوجيههم  األفــارقــة  بالمعلومات الـــزوار  وتــزويــدهــم  وتوجيههم  األفــارقــة  الـــزوار 
المفيدة حول هذه المواقع المعبأة بالتاريخ. وتم أيضا المفيدة حول هذه المواقع المعبأة بالتاريخ. وتم أيضا 
وضــع جهاز وقــائــي مــن طــرف مصالح أمــن واليــة وضــع جهاز وقــائــي مــن طــرف مصالح أمــن واليــة 
قسنطينة والمديرية المحلية للحماية المدنية من أجل قسنطينة والمديرية المحلية للحماية المدنية من أجل 
تأمين الزوار السيما على مستوى المواقع السياحية تأمين الزوار السيما على مستوى المواقع السياحية 
الــشــيــطــان.وأفــاد فــي هذا  الــشــيــطــان.وأفــاد فــي هذا مثل درب السياح وجــســر  مثل درب السياح وجــســر 
اإلطـــار مــســؤول خلية االتــصــال والــعــاقــات العامة اإلطـــار مــســؤول خلية االتــصــال والــعــاقــات العامة 
بأمن الوالية، محافظ الشرطة بال بن خليفة، بأنه بأمن الوالية، محافظ الشرطة بال بن خليفة، بأنه 
تم تسخير جهاز هام للوقاية المرافقة األمنية بالمواقع تم تسخير جهاز هام للوقاية المرافقة األمنية بالمواقع 
السياحية بقسنطينة لضمان استقبال أفضل للزوار.السياحية بقسنطينة لضمان استقبال أفضل للزوار.

 أفاد متوسط الميدان الدفاعي للمنتخب الجزائري  أفاد متوسط الميدان الدفاعي للمنتخب الجزائري 
االثنين  الــيــوم  الــقــدم, زكــريــا دراوي,  لــكــرة  االثنين المحلي  الــيــوم  الــقــدم, زكــريــا دراوي,  لــكــرة  المحلي 
بالجزائر, أن رفاقه عازمون على تحقيق االنتصار بالجزائر, أن رفاقه عازمون على تحقيق االنتصار 
نهائي  لربع  الصعود  بطاقة  النــتــزاع  إثيوبيا  نهائي ضــد  لربع  الصعود  بطاقة  النــتــزاع  إثيوبيا  ضــد 
)شـــان2022-2022-, ,  المحليين  لاعبين  إفريقيا  )شـــانبطولة  المحليين  لاعبين  إفريقيا  بطولة 
المؤجلة لـالمؤجلة لـ20232023(, اليوم الثاثاء بملعب »نيلسون (, اليوم الثاثاء بملعب »نيلسون 
الجولة  لحساب  ســا(,  الجولة   لحساب  ســا(,  )0000رر2020  ببراقي  )مانديا«  ببراقي  مانديا« 
الثانية عن المجموعة األولى. وصرح العب نادي الثانية عن المجموعة األولى. وصرح العب نادي 
شباب بلوزداد خال الندوة الصحفية التي نشطها شباب بلوزداد خال الندوة الصحفية التي نشطها 
بمعية الناخب الوطني بملعب براقي: »دخلنا هذه بمعية الناخب الوطني بملعب براقي: »دخلنا هذه 
 ) )00--11( ليبيا  بالتفوق على  بأحسن طريقة  )الــدورة  ليبيا  بالتفوق على  بأحسن طريقة  الــدورة 
وهو انتصار ثمين للغاية سمح لنا باسترجاع الثقة. وهو انتصار ثمين للغاية سمح لنا باسترجاع الثقة. 

حاليا نشتغل بجدية استعدادا للمقابلة الثانية أمام حاليا نشتغل بجدية استعدادا للمقابلة الثانية أمام 
إثيوبيا وعلينا تأدية مهمتنا على أكمل وجه بهدف إثيوبيا وعلينا تأدية مهمتنا على أكمل وجه بهدف 
الــفــوز والــتــأهــل لــلــدور الــثــانــي«.وفــاز »الــخــضــر« الــفــوز والــتــأهــل لــلــدور الــثــانــي«.وفــاز »الــخــضــر« 
ـــان2022-2022- على  على  ــ ــدورة شـ ــ ـــانفــي الــلــقــاء االفــتــتــاحــي ل ــ ــدورة شـ ــ فــي الــلــقــاء االفــتــتــاحــي ل
جزاء  ركلة  بفضل  جزاء (,  ركلة  بفضل   ,)00--11( بنتيجة  ليبيا  )منتخب  بنتيجة  ليبيا  منتخب 
جلها مهاجم اتحاد الجزائر أيمن محيوص. بينما جلها مهاجم اتحاد الجزائر أيمن محيوص. بينما 
اكتفى المنتخب اإلثيوبي في افتتاح شاناكتفى المنتخب اإلثيوبي في افتتاح شان2022-2022-  

بالتعادل سلبيا ضد موزمبيق )بالتعادل سلبيا ضد موزمبيق )00--00(.(.
وأضاف: »سوف نبذل قصارى جهدنا لتسويق وأضاف: »سوف نبذل قصارى جهدنا لتسويق 
وذلك  المحلي  الاعب  ممكنة عن  وذلك أحسن صــورة  المحلي  الاعب  ممكنة عن  أحسن صــورة 
عــبــر افــتــكــاك الــفــوز و الــذهــاب إلـــى أبــعــد محطة عــبــر افــتــكــاك الــفــوز و الــذهــاب إلـــى أبــعــد محطة 
ممكنة فــي هـــذه الــمــغــامــرة الــقــاريــة«.وبــخــصــوص ممكنة فــي هـــذه الــمــغــامــرة الــقــاريــة«.وبــخــصــوص 

األجــواء السائدة داخــل مجموعة »الخضر« قبيل األجــواء السائدة داخــل مجموعة »الخضر« قبيل 
مدرسة  خريج  أكــد  الجزائر-إثيوبيا,  مــبــاراة  مدرسة موعد  خريج  أكــد  الجزائر-إثيوبيا,  مــبــاراة  موعد 
رائد القبة أن جميع الاعبين »محفزين« للمحافظة رائد القبة أن جميع الاعبين »محفزين« للمحافظة 
على ديناميكية االنتصار.وقال دراوي: »الاعبون على ديناميكية االنتصار.وقال دراوي: »الاعبون 
لديهم خال  لتقديم أفضل ما  لديهم خال محفزون وجاهزون  لتقديم أفضل ما  محفزون وجاهزون 
الــمــقــابــلــة الــثــانــيــة ضــد إثــيــوبــيــا مــن أجـــل مــواصــلــة الــمــقــابــلــة الــثــانــيــة ضــد إثــيــوبــيــا مــن أجـــل مــواصــلــة 
الـــمـــشـــوار فـــي أحـــســـن األحـــــــوال« وتـــابـــع: »نــحــن الـــمـــشـــوار فـــي أحـــســـن األحـــــــوال« وتـــابـــع: »نــحــن 
لمساندتنا  تأتي  التي  جماهيرنا  إلسعاد  لمساندتنا مستعدون  تأتي  التي  جماهيرنا  إلسعاد  مستعدون 
في هذه البطولة اإلفريقية«.وتجمع المقابلة الثانية في هذه البطولة اإلفريقية«.وتجمع المقابلة الثانية 
لهذه المجموعة األولى بين منتخب ليبيا الساعي لهذه المجموعة األولى بين منتخب ليبيا الساعي 
الثاثاء  يــوم  الموزمبيقي,  نظيره  ضــد  الثاثاء لاستفاقة  يــوم  الموزمبيقي,  نظيره  ضــد  لاستفاقة 
بملعب »نيلسون مانديا« ببراقي )بملعب »نيلسون مانديا« ببراقي )0000رر1717 سا(. سا(.

األجواء في ملعب حمالوي في مواجهة غانا لمدغشقر

االفريقية  الــكــنــفــيــدرالــيــة  االفريقية عينت  الــكــنــفــيــدرالــيــة  عينت 
لكرة القدم )كاف( الحكم الغابوني, لكرة القدم )كاف( الحكم الغابوني, 
بيير غيسان آتشو, إلدارة مباراة بيير غيسان آتشو, إلدارة مباراة 
الجزائر أمام اثيوبيا, المقررة غدا الجزائر أمام اثيوبيا, المقررة غدا 
مانديا  نيلسون  بملعب  مانديا الثاثاء  نيلسون  بملعب  الثاثاء 
برسم  برسم (,  )0000رر2020(,  عــلــى  )بــبــراقــي  عــلــى  بــبــراقــي 
الــجــولــة الــثــانــيــة عـــن الــمــجــمــوعــة الــجــولــة الــثــانــيــة عـــن الــمــجــمــوعــة 
ــى مـــن الــبــطــولــة االفــريــقــيــة  ــ ــ ــى مـــن الــبــطــولــة االفــريــقــيــة األول ــ ــ األول
  20222022 لـــلـــمـــحـــلـــيـــيـــن  لـــلـــمـــحـــلـــيـــيـــن لـــاعـــبـــيـــن  لـــاعـــبـــيـــن 
)المؤجلة )المؤجلة 20232023( التي تحتضنها ( التي تحتضنها 

الــجــزائــر مـــن الــجــزائــر مـــن 1313 يــنــايــر الـــى  يــنــايــر الـــى 44  
فبراير, حسبما علمته »واج« من فبراير, حسبما علمته »واج« من 
االتــحــاديــة الــجــزائــريــة لــكــرة الــقــدم االتــحــاديــة الــجــزائــريــة لــكــرة الــقــدم 
)فـــــاف(. وســيــكــون فـــي مــســاعــدة )فـــــاف(. وســيــكــون فـــي مــســاعــدة 
بــيــيــر غــيــســان آتـــشـــو, مــواطــنــه بــيــيــر غــيــســان آتـــشـــو, مــواطــنــه 
)مساعد  ديتسوغا  مارليز  )مساعد بوريس  ديتسوغا  مارليز  بوريس 
ريــيــس  دوس  أبــلــيــمــيــرو  و  ريــيــس أول(  دوس  أبــلــيــمــيــرو  و  أول( 
مــونــتــي نــيــغــرو )مـــســـاعـــد ثــانــي( مــونــتــي نــيــغــرو )مـــســـاعـــد ثــانــي( 
فيما  وبرانسيبي,  تومي  ســاو  فيما من  وبرانسيبي,  تومي  ســاو  من 
الموريسي  الــرابــع  الحكم  الموريسي سيكون  الــرابــع  الحكم  سيكون 

ــــازار. مــــن جــهــتــه,  ــيـ ــ ــــازار. مــــن جــهــتــه, بـــاتـــريـــس مـ ــيـ ــ بـــاتـــريـــس مـ
ســيــكــون الــتــونــســي هــيــثــم غــيــرات ســيــكــون الــتــونــســي هــيــثــم غــيــرات 
بالفيديو  التحكيم  بتقنية  بالفيديو المكلف  التحكيم  بتقنية  المكلف 
)فار( بمساعدة السينغالي عيسى )فار( بمساعدة السينغالي عيسى 
ســـي. ودشــــن الــمــنــتــخــب الــوطــنــي ســـي. ودشــــن الــمــنــتــخــب الــوطــنــي 
ــذه الــبــطــولــة  بــفــوز عــلــى ليبيا  ــذه الــبــطــولــة  بــفــوز عــلــى ليبيا هـ هـ
المباراة  في  الجمعة  يوم  المباراة (  في  الجمعة  يوم   )00--11((
اثيوبيا  تعادلت  فيما  اثيوبيا االفتتاحية,  تعادلت  فيما  االفتتاحية, 
يـــوم  يـــوم (   )00--00( الـــمـــوزمـــبـــيـــق  ــام  ــ )أمــ الـــمـــوزمـــبـــيـــق  ــام  ــ أمــ

السبت.السبت.

حكم غابوني إلدارة مباراة أثيوبيا والجزائر

زكريا دراوي: »عازمو ن على الفوز ومواصلة المشوار«
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عالمية

١٧ يناير ٢٠٢٣

٢٤ رجب ١٤٤٤ هـ

العدد »١٠٢«

الثالثاء

نجح برشلونة في التتويج بلقب السوبر نجح برشلونة في التتويج بلقب السوبر 
اإلسباني على حساب غريمه التقليدي لاير اإلسباني على حساب غريمه التقليدي لاير 
أهــداف  بثالثة  عليه  التغلب  بعد  أهــداف مــدريــد،  بثالثة  عليه  التغلب  بعد  مــدريــد، 
مــقــابــل هـــدف واحــــد، خـــالل الــلــقــاء الــذي مــقــابــل هـــدف واحــــد، خـــالل الــلــقــاء الــذي 
أقيم بينهما أمس األحد، على ملعب فهد أقيم بينهما أمس األحد، على ملعب فهد 

الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
وبحسب صحيفة »سبورت« اإلسبانية، وبحسب صحيفة »سبورت« اإلسبانية، 
يــحــصــل بــرشــلــونــة عــلــى مــبــلــغ يــحــصــل بــرشــلــونــة عــلــى مــبــلــغ 22 مليون  مليون 
في  مشاركته  نظير  يـــورو،  ألــف  في   مشاركته  نظير  يـــورو،  ألــف  وو800800 
فيما  نتائجه،  عن  النظر  بغض  فيما البطولة  نتائجه،  عن  النظر  بغض  البطولة 
مبلغ  على  باللقب  تتويجه  نظير  مبلغ يحصد  على  باللقب  تتويجه  نظير  يحصد 

قيمته قيمته 22 مــلــيــون يــــورو، لــيــصــل إجــمــالــي  مــلــيــون يــــورو، لــيــصــل إجــمــالــي 
مليون  مليون    4.84.8 إلى  ماديًا  إلى ما حققه برشلونة  ماديًا  ما حققه برشلونة 

يورو.يورو.
وشــــــــارك فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الــســوبــر وشــــــــارك فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الــســوبــر 
اإلســـبـــانـــي أنـــديـــة، لاير مـــدريـــد وبــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــي أنـــديـــة، لاير مـــدريـــد وبــرشــلــونــة 
اللجنة  ـــددت  وحــ بــيــتــيــس،  اللجنة وفــالــنــســيــا ولاير  ـــددت  وحــ بــيــتــيــس،  وفــالــنــســيــا ولاير 
ــتــوزيــع االقــتــصــادي  ــتــوزيــع االقــتــصــادي الــمــنــظــمــة لــلــبــطــولــة ال الــمــنــظــمــة لــلــبــطــولــة ال
والــعــوائــد الــمــالــيــة لــكــل فــريــق، إذ حصل والــعــوائــد الــمــالــيــة لــكــل فــريــق، إذ حصل 
ــورو نظير  ــورو نظير  مــلــيــون يــ فــالــنــســيــا عــلــى فــالــنــســيــا عــلــى 1.81.8 مــلــيــون يــ
على  بيتيس  لاير  فيما حصل  على مــشــاركــتــه،  بيتيس  لاير  فيما حصل  مــشــاركــتــه، 
750750 ألــف يـــورو لنفس األمـــر، وتــســاوى  ألــف يـــورو لنفس األمـــر، وتــســاوى 

التي  المالية  القيمة  فــي  البرسا  مــع  التي الــلاير  المالية  القيمة  فــي  البرسا  مــع  الــلاير 
  2.82.8 بـــ  مشاركتهما  مقابل  عليها  بـــ حصال  مشاركتهما  مقابل  عليها  حصال 
برشلونة  أهـــداف  أن  يذكر  يـــورو.  برشلونة مليون  أهـــداف  أن  يذكر  يـــورو.  مليون 
في شباك لاير مدريد، جــاءت عن طريق في شباك لاير مدريد، جــاءت عن طريق 
الشوط  مــن عمر  الشوط   مــن عمر   3333 الدقيقة  فــي  الدقيقة جافي  فــي  جافي 
األول، قبل أن يضيف البولندي المخضرم األول، قبل أن يضيف البولندي المخضرم 
روبرت ليفاندوفسكي هدف البارسا الثاني روبرت ليفاندوفسكي هدف البارسا الثاني 
البلوغرانا  ثالثية  البلوغرانا ، واختتم  ثالثية  4545، واختتم  الدقيقة  الدقيقة في  في 
بيدري في الدقيقة بيدري في الدقيقة 6969، فيما أحرز هدف ، فيما أحرز هدف 
الدقيقة  في  بنزيما  كريم  الوحيد  الدقيقة الميرنغي  في  بنزيما  كريم  الوحيد  الميرنغي 
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انتعاش الخزينة.. كم جنى برشلونة بعد تحقيق كأس السوبر اإلسباني؟

غاري نيفيل: 
أرسنال لن يتوج 

بالدوري هذا 
الموسم

أكد نجم مانشستر يونايتد أكد نجم مانشستر يونايتد 
الـــســـابـــق جـــــاري نــيــفــيــل، أن الـــســـابـــق جـــــاري نــيــفــيــل، أن 
ــن يـــحـــصـــد لــقــب  ــ ــن يـــحـــصـــد لــقــب أرســـــنـــــال لـ ــ أرســـــنـــــال لـ
ــذا  ــزي هــ ــ ــي ــ ــل ــجــ ــ ــذا الـــــــــــدوري اإلن ــزي هــ ــ ــي ــ ــل ــجــ ــ الـــــــــــدوري اإلن
الموسم، رغم انفراده بصدارة الموسم، رغم انفراده بصدارة 
جــــــــدول تـــرتـــيـــب الـــمـــســـابـــقـــة جــــــــدول تـــرتـــيـــب الـــمـــســـابـــقـــة 

برصيد برصيد 4747 نقطة. نقطة.
 وقــــال جــــاري نــيــفــيــل في  وقــــال جــــاري نــيــفــيــل في 
»ســكــاي  لشبكة  »ســكــاي تــصــريــحــات  لشبكة  تــصــريــحــات 
ــال لــن  ــ ــنـ ــ ــبــــورتــــس«: »أرسـ ــال لــن ســ ــ ــنـ ــ ــبــــورتــــس«: »أرسـ ســ
يفوز بالدوري اإلنجليزي هذا يفوز بالدوري اإلنجليزي هذا 
مــانــشــســتــر سيتي  مــانــشــســتــر سيتي الـــمـــوســـم،  الـــمـــوســـم، 
سيحصد اللقب في النهاية«.سيحصد اللقب في النهاية«.

ــد أن  ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــد أن وتــــــــابــــــــع: »أعــ ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ وتــــــــابــــــــع: »أعــ
سيحتل  يــونــايــتــد  سيحتل مــانــشــســتــر  يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر 

المركز الثاني«.المركز الثاني«.
أن جماهير  أن جماهير وأتــم: »أعلم  وأتــم: »أعلم 
ــج مـــن  ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــج مـــن أرســـــــــنـــــــــال سـ ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ أرســـــــــنـــــــــال سـ
تصريحاتي، لكن هذه وجهة تصريحاتي، لكن هذه وجهة 

نظري«.نظري«.
ـــان مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــ ـــان مــانــشــســتــر ســيــتــي وكـ ــ وكـ
بهدفين  اليونايتد  أمــام  بهدفين خسر  اليونايتد  أمــام  خسر 
ــد، ضمن  ــ ــد، ضمن مــقــابــل هـــدف واحـ ــ مــقــابــل هـــدف واحـ
اإلنجليزي  الــدوري  اإلنجليزي منافسات  الــدوري  منافسات 
الــمــمــتــاز هـــذا الــمــوســم، فيما الــمــمــتــاز هـــذا الــمــوســم، فيما 
ــال الـــفـــوز على  ــ ــن ــال الـــفـــوز على حــقــق أرســ ــ ــن حــقــق أرســ

توتنهام بهدفين دون رد.توتنهام بهدفين دون رد.
ويــــحــــقــــق أرســـــــنـــــــال هــــذا ويــــحــــقــــق أرســـــــنـــــــال هــــذا 
ــم نـــتـــائـــج مـــمـــيـــزة إذ  ــمــــوســ ــ ــم نـــتـــائـــج مـــمـــيـــزة إذ ال ــمــــوســ ــ ال
ــاراة بـــالـــدوري  ــ ــب ــاراة بـــالـــدوري  مــ ــ ــب لــعــب لــعــب 1818 مــ
اإلنــجــلــيــزي حــتــى اآلن، فــاز اإلنــجــلــيــزي حــتــى اآلن، فــاز 
فـــي فـــي 1515 وتـــعـــادل  وتـــعـــادل 22 وخــســر  وخــســر 

لقاء وحيد.لقاء وحيد.

في الميركاتو 
الشتوي.. صفقة 
تبادلية منتظرة 

بين برشلونة 
وانتر ميالن

أكدت تقارير صحفية، أن أكدت تقارير صحفية، أن 
منتظرة  تبادلية  صفقة  منتظرة هناك  تبادلية  صفقة  هناك 
ميالن،  وانــتــر  برشلونة  ميالن، بين  وانــتــر  برشلونة  بين 
ــالل الـــمـــيـــركـــاتـــو الــشــتــوي  ــ ــالل الـــمـــيـــركـــاتـــو الــشــتــوي خـ ــ خـ

الجاري.الجاري.
وبــــــحــــــســــــب الــــصــــحــــفــــي وبــــــحــــــســــــب الــــصــــحــــفــــي 
ــيـــرارد رومـــيـــرو،  ــيـــرارد رومـــيـــرو، الــمــوثــوق جـ الــمــوثــوق جـ
ــة جــــدًا  ــبـ ــريـ ـــإن الـــصـــفـــقـــة قـ ــ ــة جــــدًا فـ ــبـ ــريـ ـــإن الـــصـــفـــقـــة قـ ــ فـ
ميالن،  وانــتــر  برشلونة  ميالن، بين  وانــتــر  برشلونة  بين 
الهولندي  بموجبها  الهولندي سينتقل  بموجبها  سينتقل 
ممفيس ديباي مهاجم البرسا ممفيس ديباي مهاجم البرسا 
إلى النيراتزوري، نظير رحيل إلى النيراتزوري، نظير رحيل 
خواكين كوريا إلى البلوغرانا.خواكين كوريا إلى البلوغرانا.

ــرو، أن  ــ ــ ــي ــ ــرو، أن وأضــــــــاف رومــ ــ ــ ــي ــ وأضــــــــاف رومــ
ــال مــوافــقــة  ــال مــوافــقــة الــصــفــقــة ســتــتــم حـ الــصــفــقــة ســتــتــم حـ
ممفيس ديباي على االنتقال ممفيس ديباي على االنتقال 
إلى صفوف انتر ميالن، في إلى صفوف انتر ميالن، في 
ظل تلقيه عروضًا من أندية ظل تلقيه عروضًا من أندية 
أخرى، أبرزها أتلتيكو مدريد.أخرى، أبرزها أتلتيكو مدريد.

مدريد  أتلتيكو  مدريد ويستهدف  أتلتيكو  ويستهدف 
ــاي فــي  ــ ــ ــب ــ ــ ــع دي ــ ــع مــ ــ ــي ــ ــوق ــ ــت ــ ــاي فــي ال ــ ــ ــب ــ ــ ــع دي ــ ــع مــ ــ ــي ــ ــوق ــ ــت ــ ال
لتعويض  الحالي،  لتعويض الميركاتو  الحالي،  الميركاتو 
ــيـــل جـــــواو فــيــلــيــكــس إلــى  ــيـــل جـــــواو فــيــلــيــكــس إلــى رحـ رحـ
صفوف تشيلسي على سبيل صفوف تشيلسي على سبيل 

اإلعارةاإلعارة

أوضح روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أن تألق أوضح روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أن تألق 
زميله الشاب غافي في نهائي كأس السوبر اإلسباني أمام زميله الشاب غافي في نهائي كأس السوبر اإلسباني أمام 
لاير مدريد، يعود إلى تواجدهما بالقرب من منطقة الخصم.لاير مدريد، يعود إلى تواجدهما بالقرب من منطقة الخصم.

وأضاف المهاجم البولندي في تصريحات إعالمية: لقد وأضاف المهاجم البولندي في تصريحات إعالمية: لقد 
أخبرت غافي، أنه إذا كنا قريبين من منطقة الجزاء، فيمكننا أخبرت غافي، أنه إذا كنا قريبين من منطقة الجزاء، فيمكننا 
إلحاق الضرر بلاير مدريد، ألن غافي يمكنه القيام بأشياء إلحاق الضرر بلاير مدريد، ألن غافي يمكنه القيام بأشياء 
خطيرة. وواصل: الفوز باللقب أمر ال يصدق، لكن التحدي خطيرة. وواصل: الفوز باللقب أمر ال يصدق، لكن التحدي 
الــجــزء األصعب  يبقى  الـــدوري،  تحقيق  هــو  التالي  الــجــزء األصعب الكبير  يبقى  الـــدوري،  تحقيق  هــو  التالي  الكبير 

ونريد االستمرار في القمة، علينا أن نستمر في التقدم.ونريد االستمرار في القمة، علينا أن نستمر في التقدم.
وقدم غافي )وقدم غافي )1818 عاما( مباراة رائعة وحصل على جائزة  عاما( مباراة رائعة وحصل على جائزة 

رجل المباراة.رجل المباراة.
بعدما  الحالي،  الموسم  في  ألقابه  بــأول  برشلونة  بعدما وتــوج  الحالي،  الموسم  في  ألقابه  بــأول  برشلونة  وتــوج 
ــقــدم، عقب  ــقــدم، عقب أحـــرز بطولة كــأس الــســوبــر اإلســبــانــي لــكــرة ال أحـــرز بطولة كــأس الــســوبــر اإلســبــانــي لــكــرة ال
فوزه الكبير فوزه الكبير 33 -  - 11 على غريمه التقليدي لاير مدريد، يوم  على غريمه التقليدي لاير مدريد، يوم 
األحد، في المباراة النهائية للمسابقة، على ملعب الملك فهد األحد، في المباراة النهائية للمسابقة، على ملعب الملك فهد 

بالعاصمة السعودية الرياض.بالعاصمة السعودية الرياض.

أقّر المدرب االسباني بيب غوارديوال أن مانشستر أقّر المدرب االسباني بيب غوارديوال أن مانشستر 
سيتي بطل إنجلترا يجب أن يجد طريقة »إليجاد« سيتي بطل إنجلترا يجب أن يجد طريقة »إليجاد« 
كان  بعدما  أكثر،  هاالند  إرلينغ  النروجي  كان المهاجم  بعدما  أكثر،  هاالند  إرلينغ  النروجي  المهاجم 
مانشستر  الجار  امــام  الخسارة  مانشستر دوره هامشًيا خــالل  الجار  امــام  الخسارة  دوره هامشًيا خــالل 

يونايتد يونايتد 11--22 في الدوري المحلي السبت. في الدوري المحلي السبت.
لم يسجل هاالند، الذي لمس الكرة لم يسجل هاالند، الذي لمس الكرة 1919 مرة فقط  مرة فقط 
في أولد ترافورد، مع شّح في الفرص، في المباريات في أولد ترافورد، مع شّح في الفرص، في المباريات 
الــثــالث االخــيــرة بعد ان ســّجــل الــثــالث االخــيــرة بعد ان ســّجــل 2727 هــدًفــا فــي  هــدًفــا فــي 2121  

مباراة له في جميع المسابقات.مباراة له في جميع المسابقات.
الى  لسيتي  االخــيــرة  الــمــهــزوزة  الــعــروض  الى وأّدت  لسيتي  االخــيــرة  الــمــهــزوزة  الــعــروض  وأّدت 
طرح عالمات استفهام حول دور المهاجم النروجي طرح عالمات استفهام حول دور المهاجم النروجي 
وما اذا كان اجبر الفريق على تغيير مقاربته بعدما وما اذا كان اجبر الفريق على تغيير مقاربته بعدما 
مــن دون مهاجم صريح خالل  اللعب  مــن دون مهاجم صريح خالل اعــتــاد على  اللعب  اعــتــاد على 

الموسمين الماضيين.الموسمين الماضيين.
وقال االلماني ديتمار هامان العب وسط سيتي وقال االلماني ديتمار هامان العب وسط سيتي 
السابق على مواقع التواصل االجتماعي إن الفريق السابق على مواقع التواصل االجتماعي إن الفريق 
»كان أفضل من دون هاالند، حتى لو سجل »كان أفضل من دون هاالند، حتى لو سجل 4040  
هدًفا هذا الموسم«. ال يــزال غــوارديــوال يعمل على هدًفا هذا الموسم«. ال يــزال غــوارديــوال يعمل على 
دمج الالعب المنتقل بصفقة بلغت دمج الالعب المنتقل بصفقة بلغت 5151 مليون جنيه  مليون جنيه 
إسترليني )إسترليني )6262 مليون دوالر( من بوروسيا دورتموند  مليون دوالر( من بوروسيا دورتموند 

االلماني في يونيو الماضي.االلماني في يونيو الماضي.
وعّلق مدرب سيتي »في الوقت الحالي لدينا هذه وعّلق مدرب سيتي »في الوقت الحالي لدينا هذه 
الـ 1818   الـ العملية ألنه عندما تجلس الفرق في مربع  العملية ألنه عندما تجلس الفرق في مربع 
أن  أكثر صعوبة ولكن علينا  األمــر  يكون  أن يـــاردة،  أكثر صعوبة ولكن علينا  األمــر  يكون  يـــاردة، 

نجده )هاالند( أكثر قلياًل، نعم«.نجده )هاالند( أكثر قلياًل، نعم«.
وعانى سيتي من قلة الثبات هذا الموسم خصوًصا وعانى سيتي من قلة الثبات هذا الموسم خصوًصا 
منذ االستئناف بعد كأس العالم حيث تعادل على منذ االستئناف بعد كأس العالم حيث تعادل على 
أرضه مع إيفرتون ومن ثّم تلقى هزيمتين متتاليتين أرضه مع إيفرتون ومن ثّم تلقى هزيمتين متتاليتين 
أمـــام ســاوثــمــبــتــون فــي كـــأس الــرابــطــة ويــونــايــتــد في أمـــام ســاوثــمــبــتــون فــي كـــأس الــرابــطــة ويــونــايــتــد في 

الــذي يحتل فريقه حالًيا  الــذي يحتل فريقه حالًيا الـــدوري. لكن غــوارديــوال،  الـــدوري. لكن غــوارديــوال، 
الــدوري بفارق ثماني نقاط عن  الثاني في  الــدوري بفارق ثماني نقاط عن المركز  الثاني في  المركز 
التغيير  اللوم على  إلقاء  المتصدر، رفض  التغيير أرسنال  اللوم على  إلقاء  المتصدر، رفض  أرسنال 

في االسلوب لتكييف هاالند.في االسلوب لتكييف هاالند.
وقال »أود أن أقول إن عدم الثبات كان من حيث وقال »أود أن أقول إن عدم الثبات كان من حيث 
النتائج وليس من حيث األداء. بشكل عام، )لكن( النتائج وليس من حيث األداء. بشكل عام، )لكن( 

ليس ضد ساوثمبتون، كنا متسقين في مبارياتنا«.ليس ضد ساوثمبتون، كنا متسقين في مبارياتنا«.
لعبنا  إيــفــرتــون  »بالطبع ضــد  لعبنا واردف غــوارديــوال  إيــفــرتــون  »بالطبع ضــد  واردف غــوارديــوال 
بشكل أفــضــل، لكنهم ســـددوا تــســديــدة واحـــدة على بشكل أفــضــل، لكنهم ســـددوا تــســديــدة واحـــدة على 
ذلك  يحصل  لــم  عندما  عاقبونا  وتعادلنا.  ذلك المرمى  يحصل  لــم  عندما  عاقبونا  وتعادلنا.  المرمى 
في السابق - وجدنا دائًما طريقة لتحقيق النتائج«.في السابق - وجدنا دائًما طريقة لتحقيق النتائج«.

واضــاف »إذا لعبنا بشكل جيد او سيئ، كانت واضــاف »إذا لعبنا بشكل جيد او سيئ، كانت 
لدينا دائًما هذه الفرصة. أعتقد أن هذه هي قوتنا لدينا دائًما هذه الفرصة. أعتقد أن هذه هي قوتنا 
وعلينا أن نتحسن ولكن فيما يتعلق باألداء، أعتقد وعلينا أن نتحسن ولكن فيما يتعلق باألداء، أعتقد 

أنــنــا ثــابــتــون«. تــقــدم سيتي فــي أولـــد تـــرافـــورد لكن أنــنــا ثــابــتــون«. تــقــدم سيتي فــي أولـــد تـــرافـــورد لكن 
الــبــرتــغــالــي بــرونــو فــرنــانــديــش ســجــل هـــدف الــتــعــادل الــبــرتــغــالــي بــرونــو فــرنــانــديــش ســجــل هـــدف الــتــعــادل 
بسبب  حـــول صحته  لــلــجــدل وســـط شــكــوك  بسبب المثير  حـــول صحته  لــلــجــدل وســـط شــكــوك  المثير 
تسلل على ماركوس راشفورد في الهجمة رغم عدم تسلل على ماركوس راشفورد في الهجمة رغم عدم 
لمسه الكرة، قبل ان يضيف االخير هدف الفوز بعد لمسه الكرة، قبل ان يضيف االخير هدف الفوز بعد 
أربع دقائق فقط. لكن على الرغم من خيبة األمل أربع دقائق فقط. لكن على الرغم من خيبة األمل 
»الــجــدلــي«  الــهــدف  بسبب  النتيجة واإلحـــبـــاط  »الــجــدلــي« مــن  الــهــدف  بسبب  النتيجة واإلحـــبـــاط  مــن 

لفرنانديش، كان غوارديوال أكثر سعادة باألداء.لفرنانديش، كان غوارديوال أكثر سعادة باألداء.
وقال »كنا هناك طوال الوقت، ويمكنني التعرف وقال »كنا هناك طوال الوقت، ويمكنني التعرف 

على فريقي«.على فريقي«.
ـــذا كــــل مــــا يــمــكــنــنــي قــــولــــه. فــي  ــ ـــذا كــــل مــــا يــمــكــنــنــي قــــولــــه. فــي وأضــــــــاف »هــ ــ وأضــــــــاف »هــ
ساوثمبتون ... ما هذا؟ ما هو هذا الفريق؟ لكن في ساوثمبتون ... ما هذا؟ ما هو هذا الفريق؟ لكن في 
المباراة التالية حصل خالف ذلك. أعرف فريقي منذ المباراة التالية حصل خالف ذلك. أعرف فريقي منذ 

سنوات عديدة«.سنوات عديدة«.

ليفاندوفسكي يكشف سر تألق غافي أمام الريال

غوارديوال: علينا البحث عن هاالند

بقيادة رونالدو..
قائمة نجوم النصر 

والهالل لمواجهة باريس
أعلنت اليوم االثنين قائمة فريق نجوم أعلنت اليوم االثنين قائمة فريق نجوم 
الــهــالل والــنــصــر الــتــي ســتــواجــه بــاريــس الــهــالل والــنــصــر الــتــي ســتــواجــه بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي على كأس موسم سان جيرمان الفرنسي على كأس موسم 
الرياض. وتقام المباراة على ستاد الملك الرياض. وتقام المباراة على ستاد الملك 
فــهــد الـــدولـــي، بــقــيــادة الــمــدرب مارسيلو فــهــد الـــدولـــي، بــقــيــادة الــمــدرب مارسيلو 
جـــــاالردو، حــيــث تــجــمــع فــريــقــي الــهــالل جـــــاالردو، حــيــث تــجــمــع فــريــقــي الــهــالل 
لمواجهة منافس  بقميص واحد  لمواجهة منافس والنصر  بقميص واحد  والنصر 
عالمي هو باريس سان جيرمان، تحت عالمي هو باريس سان جيرمان، تحت 

إدارة طاقم تحكيم سعودي.إدارة طاقم تحكيم سعودي.
الشيخ  تــركــي آل  الــمــســتــشــار  الشيخ وكــــان  تــركــي آل  الــمــســتــشــار  وكــــان 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه 
بالسعودية، قد أعلن مساء أمس األحد، بالسعودية، قد أعلن مساء أمس األحد، 
ــــدو ســيــكــون قــائــد  ــال ــ ــــدو ســيــكــون قــائــد أن كــريــســتــيــانــو رون ــال ــ أن كــريــســتــيــانــو رون

الفريق.الفريق.
المحترفين  مــن  الــفــريــق  المحترفين وســيــتــضــمــن  مــن  الــفــريــق  وســيــتــضــمــن 
الكوري  الكوري األجــانــب: كريستيانو رونــالــدو،  األجــانــب: كريستيانو رونــالــدو، 
الــجــنــوبــي جـــانـــج هـــيـــون ســــو، الــثــالثــي الــجــنــوبــي جـــانـــج هـــيـــون ســــو، الــثــالثــي 
الــبــرازيــلــي لــويــس جــوســتــافــو، مــاتــيــوس الــبــرازيــلــي لــويــس جــوســتــافــو، مــاتــيــوس 
األرجنتيني  تاليسكا،  وأنــدرســون  األرجنتيني بيريرا،  تاليسكا،  وأنــدرســون  بيريرا، 
بيتي مارتينيز، البيروفي أندري كاريلو، بيتي مارتينيز، البيروفي أندري كاريلو، 

والمالي موسى ماريجا.والمالي موسى ماريجا.
أما الالعبون المحليوًن، فهم: محمد أما الالعبون المحليوًن، فهم: محمد 
ــــه  ــن بــــخــــاري، عـــبـــد اإلل ــيـ ــــه الـــعـــويـــس، أمـ ــن بــــخــــاري، عـــبـــد اإلل ــيـ الـــعـــويـــس، أمـ
الـــعـــمـــري، عــلــي الجـــامـــي، ســـعـــود عبد الـــعـــمـــري، عــلــي الجـــامـــي، ســـعـــود عبد 
الحميد، عبد اهلل مادو، سلطان الغنام، الحميد، عبد اهلل مادو، سلطان الغنام، 
خليفة الدوسري، علي البليهي، عبد اهلل خليفة الدوسري، علي البليهي، عبد اهلل 
الخيبري، عبد اهلل عطيف، محمد كنو، الخيبري، عبد اهلل عطيف، محمد كنو، 

سالم الدوسري، وسامي النجعي.سالم الدوسري، وسامي النجعي.
ويــتــواجــد فــي القائمة ويــتــواجــد فــي القائمة 1111 العــبــا من  العــبــا من 
نـــادي الــنــصــر، ونـــادي الــنــصــر، و1111 العــبــا مــن نــادي  العــبــا مــن نــادي 
العــبــا سعودي  العــبــا سعودي    1414 وبمجموع  وبمجموع الــهــالل،  الــهــالل، 

مقابل مقابل 88 العبين من األجانب.  العبين من األجانب. 
ــن الــنــجــوم  ـــددا مـ ــاراة عــ ــبـ ــمـ ــن الــنــجــوم وتـــضـــم الـ ـــددا مـ ــاراة عــ ــبـ ــمـ وتـــضـــم الـ
األخيرة  نسخته  في  العالم  بطل  األخيرة أبــرزهــم  نسخته  في  العالم  بطل  أبــرزهــم 
ــنــجــم  ــيــل مـــيـــســـي، وال ــيــون ــنــجــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي ل ــيــل مـــيـــســـي، وال ــيــون األرجـــنـــتـــيـــنـــي ل
البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي 
والمغربي أشرف حكيمي، إلمتاع عشاق والمغربي أشرف حكيمي، إلمتاع عشاق 
الــمــســتــديــرة، وقــضــاء وقــت مميز يجمع الــمــســتــديــرة، وقــضــاء وقــت مميز يجمع 
فعاليات  ضمن  والترفيه  الــريــاضــة  فعاليات بين  ضمن  والترفيه  الــريــاضــة  بين 

موسم الرياض موسم الرياض 20222022..
آرسنال يجهز لالنتقام من 

تشيلسي بصفقة ثمينة

أفــــاد تــقــريــر صــحــفــي الـــيـــوم االثــنــيــن أفــــاد تــقــريــر صــحــفــي الـــيـــوم االثــنــيــن 
بوجود رغبة من جانب آرسنال، في ضم بوجود رغبة من جانب آرسنال، في ضم 
نجم دولي إنجليزي، في فترة االنتقاالت نجم دولي إنجليزي، في فترة االنتقاالت 
الــمــقــبــلــة. وبــحــســب صحيفة  الــمــقــبــلــة. وبــحــســب صحيفة الــصــيــفــيــة  الــصــيــفــيــة 
آرسنال  فــإن  البريطانية،  ميل«  آرسنال »ديــلــي  فــإن  البريطانية،  ميل«  »ديــلــي 
يستعد لتوجيه ضربة قوية لتشيلسي من يستعد لتوجيه ضربة قوية لتشيلسي من 
خـــالل خــطــف نــجــم وســـط وســـت هـــام، خـــالل خــطــف نــجــم وســـط وســـت هـــام، 
ديــكــالن رايـــس. وأضــافــت الصحيفة أن ديــكــالن رايـــس. وأضــافــت الصحيفة أن 
وست هام فتح أبوابه أمــام رحيل رايس وست هام فتح أبوابه أمــام رحيل رايس 
في الصيف المقبل، لكن بمقابل مادي في الصيف المقبل، لكن بمقابل مادي 

يبلغ يبلغ 100100 مليون جنيه استرليني. مليون جنيه استرليني.
إلــى أن هــذه الصفقة ربما  ــارت  إلــى أن هــذه الصفقة ربما وأشــ ــارت  وأشــ
)وانــتــقــامــيــة( آلرســنــال  تعويضية  )وانــتــقــامــيــة( آلرســنــال تــكــون  تعويضية  تــكــون 
بــعــدمــا ضــاعــت مــنــه صفقة األوكـــرانـــي بــعــدمــا ضــاعــت مــنــه صفقة األوكـــرانـــي 
ميخاليو مودريك، العب شاختار، الذي ميخاليو مودريك، العب شاختار، الذي 
خطفه منه تشيلسي، قبل ساعات قليلة.خطفه منه تشيلسي، قبل ساعات قليلة.
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٢٤ رجب ١٤٤٤ هـ - العدد »١٠٢«

الثالثاء
األخيـــرة

لإلعالن اإلتصال: 0999988886   -    0126914869

واتهمها االعالم

فـــتـــرة  بـــــــدأت   *  
الالعبين  تسجيالت 
السماسرة  أيام  وبدأت 
وتضخيم  ــعــالقــات  وال
الالعبين ومدحهم بما 
ــدأت  وب  ، فيهم  ليس 
عمليات الشد والجذب 
التي طالما تمنينا ان 
رغبنا  وطــالــمــا  تــقــف 
القمة من  ان تستفيد 

اخطائها المتكررة سنويًا ، لكن ال حياة لمن 
تنادي.

* قام الهالل بكل قوة عين بقيد الالعب 
المعاقب عماد الصيني في كشوفاته متظاهرًا 
بخبطة ادارية وهمية مضحكة ، وكأن الهالل 
والخبطات   ، الماضي  دروس  من  يتعلم  ال 
الوهمية ومحاوالت الفوز على المريخ خارج 
الملعب بعد ان استعصى الفوز في المستطيل 
من  المشطوب  الصيني  عــمــاد   ، األخــضــر 
ــذي جاء  الــســلــوك والـ بلعنات ســوء  الــهــالل 
للمريخ وبدت له فرصة التخلص من عيوبه 
والتوبة بارتداء شعار الزعيم االحمر الوهاج 
صاحب البطوالت والتاريخ وسيد البلد ، ابتسم 
له الحظ وتم قيده في كشوفات المريخ كما 
سبق لهيثم طمبل وعالء الدين يوسف وهيثم 

ــى وبـــكـــري  مــصــطــف
ــال  ــغــرب الــمــديــنــة وال
ــهــم مــســح  ــظــم ــع وم
المقلوبة  الـــصـــورة 
في  بها  ظهر  التي 
الهالل وبرق نجمه 
المريخ  صفوف  في 
ــوا نــجــومــًا  ــحـ ــبـ واصـ
مــتــوهــجــة ، بــل ان 
مـــنـــهـــم مــــن ســطــر 
ميونخ  بايرن  امــام  باللعب  عظيمًا  تاريخًا 

االلماني وهو يرتدي االصفر الذهبي .
* عـــمـــاد الــصــيــنــي صـــاحـــب الــمــشــاكــل 
التي  الفرصة  واالســقــاطــات ، والـــذي رفــض 
التي  القبيحة  عاداته  لممارسة  وعــاد  واتته 
المشاكل  ، فاصطنع من  الهالل  ابتدرها في 
ما ال يمكن حصره ، عاند رئيس بعثة الفريق 
ــي بـــورتـــســـودان ورفــض  ومــــدرب الــفــريــق ف
على  اعتدى   ، وغــادره  للمعسكر  االنضمام 
اثار   ، بالمريخ  السنية  الفئات  العبي  احــد 
 ، االستاد  في  الفريق  المشاكل مع جماهير 
بدأ  وعندما  القمة  مــبــاراة  في  التغيير  طلب 
المدرب يجهز البديل مارس اقبح التصرفات 
ففقد  الحكم  امام  خشنة  بلعبة  الطرد  وتعمد 
المريخ العبًا بالطرد وخسر المباراة ، رفض 

عبد  الرياضي  المدير  لتوجيهات  االنصياع 
ــاراة تــوتــي الــدوريــة  الــكــريــم النفطي فــي مــب
واشتبك معه بااللفاظ فابعده الغرايري مدرب 
ولم  يرعو  ولم    ، اللعب  عن  وقتها  الفريق 
المريخ  مع  عقدًا  وقع  انه  من  بالرغم  يعقل 
لعامين حتى 2024 ذهب واتفق مع  ومدد 
الهالل الذي قام بقيده في السيستم وعندما 
اثبت المريخ تمديد عقد الالعب سحب الهالل 
اسمه من السيستم ليعود العبًا للمريخ ومن 
ــذي يساعد  ال مــن  الــســؤال   ، ايقافه  يتم  ثــم 
الهالل في االتحاد ؟ وكيف يفاوض الهالل 
تعدي  فــي  بها  المسموح  الفترة  قبل  العــبــًا 
خداع  حــاول  الهالل  ؟  اللوائح  على  صريح 
الجميع وضرب المريخ بمساعدة االتحاد لكن 
وتركه  الالعب  اســم  وحــذف  سريعًا  انسحب 
السباب  العقد  بفسخ  منفردًا  مصيره  يواجه 

اخرى .
الالعب  ان  يعرف  انــه ال  ذكــر  الهالل   *
لديه عقد ملزم ومستمر ، وذكر ان الالعب 
لم يبلغه بالعقد ، ده كالم يا عبد المعطي ؟ 
* على العموم المريخ اصاًل لم يكن راغبًا 
في الصيني بعد كل االسقاطات التي صدرت 
منه والغير مقبولة في مجتمع المريخ ، وكان 
سيتم شطبه غير مأسوفًا عليه لكن الهالل 
مــحــاواًل توجيه   ، الــالعــب  استعجل وحــرض 

اكملها  ثــم   ، فشنك  جـــاءت  للمريخ  ضــربــة 
الهالل بتسجيل الالعب المتبقي على ايقافه 

فترة قليلة . 
* مــا هـــذا الــمــشــروع الـــذي يــهــرطــق به 
العليقي والذي يعتمد على تسجيل العب مثير 
تسجيل  على  ويستند  المريخ  في  للمشاكل 
ويحاول  المريخ  من  مرمى مشطوب  حارس 
احضار مهاجم منتقل من المريخ ، ما هذا 
المشروع الذي يدور فلكه حول كوكب المريخ 

بالذات ؟ 
آخر التداعيات 

*المريخ لم ولن يرغب في الصيني وكان 
أي  عليه  يبكي  ولــن   ، محالة  ال  مشطوبًا 
من  الــهــالل  يتمكن  فهل   ، مريخي  مشجع 
ام   ، ليلعب  سلوكه  وســوء  مشاكله  تطويع 
ويعيش  المفترضة  الوهمية  بالضربة  يكتفي 

عليها الطبالين يومين ؟ 
* السؤال االخير ، هل كان الصيني راغبًا 
العقد  بتوقيع  خداعه  تم  عندما  الهالل  في 
قبل التراجع عنه ؟ وهل الصيني االن راغبًا 
بعد  الرضوخ  عليه  لزامًا  كان  ام  الهالل  في 
ان استلم المليارات من الهالل ؟ وهل حاول 
المريخ  لمجتمع  والــعــودة  االعــتــذار  الصيني 

الذي لفظه ؟

* كنت اسال نفسي وأحاورها بإلحاح ألعرف من هم المستفيدون 
نوعية  هي  ومــا  المريخ؟..  بها  يمر  التي  اإلستقرار  عــدم  حالة  من 
التي يمر  القاسية  الظروف  التي يرجى تحقيقها من خالل  المصلحة 
بها النادي؟.. وكيف تكون الفائدة من األساس وقد خسرنا اهم مالمح 
البعض  ــان  دمـ واإ اإلدارات  مجالس  تعاقب  بسبب  المريخي  المجتمع 
لمسألة التغيير من أجل التغيير، وفي غياب برنامج العمل..  أو الرؤية 
اإلستقرار  عدم  حالة  من  للخروج  والطريق  العمل  وخارطة  اإلداريــة، 
هذه، ولكن بعد أحداث الجمعية العمومية األخيرة وبعض التفاصيل التي 
يخجل الناس من تناولها، أصبحت القضية واضحة وجلية، فهنالك من 
يتكسب من وراء هذه الجمعيات العمومية المتعاقبة ومن حشد األعضاء 
والمتاجرة بهم خلف ستار العملية الديمقراطية، إذ لم يعد اإلستجالب 
في شكله القديم والحديث عيب ومرفوض، بل وصلنا مرحلة يعرف فيها 
كل األطراف أن فالن تكسب من الحشد ولعب على الحبلين، وأن ذلك 
قد كذب وادعى أنه يمتلك عضوية تزيد عن المائة والمائتين ويعرضها 

على الذين يطمحون للفوز ودخول مجلس اإلدارة بأي ثمن..!! 
* ال أحد في المريخ ال يعرف تجار العضوية ممن اغتنوا من أزماته 
وتاجروا وكسبوا، ولكن الموضوع يبقى في عداد المسكوت عنه.. وألننا 
نستحي من تناول ذلك عالنية تستفحل المشكلة وتتمكن في مجتمع 
المريخ أكثر، فهؤالء الذين يمارسون النخاسة الجديدة ليسو حريصين 
على أستقرار النادي الذي يقوم على إنعقاد الجمعية مع كل دورة لكأس 
العالم، مرة واحدة فقط كل أربع سنوات، فبالجمعيات تنتعش الخزائن 
وتمتليء البطون.. وبالتالي ليس أمامنا حلول كثيرة إزاء محاربة هؤالء 
تثبيت  في  ومساعدته  المنتخب،  اإلدارة  مجلس  إستمرار  دعم  سوى 
التجار  األقــل، مع كشف هــؤالء  اإلستقرار ألربــع سنوات على  دعائم 
باألسماء حتى ال يمرروا أجندتهم ومصالحهم على مجتمع المريخ... 
وحتى ال نكون تحت خدمة مخططاتهم بعقد جمعية عمومية وتغيير 

مجالس اإلدارات كل سنة..!! 
* من الضرورة أن نتناول قضية إستقرار المريخ كفكرة بعيدًا عن 
سطوة األسماء والجماعات، وهذه الدعوة ليست دلياًل على أننا نعترف 
بهذا  بأحقيتهم  اعترافًا  وال  األخيرة،  اإلنتخابات  في  فازوا  من  بقدرات 
تحقيق  ذلــك.. وهو  الشرف، ولكن هنالك هدف أسمى وأنبل من كل 
اإلستقرار الحقيقي في المريخ بتأمين دورات كاملة لمجالس اإلدارات 
ينبغي  وال  العليا،  النادي  بمصلحة  يتعلق  فيما  الخطاب  لغة  وتوحيد 
المصلحة  إذا دخلت  إال  المصلحة من شخص آلخر  أن تختلف هذه 

الشخصية في ذلك..!! 
التجار وكل من حاول  هــؤالء  يعرفان  وأبجيبين  حــازم مصطفى   *
ن  التكسب من عملية اإلنتخابات بذات الطريقة المذكورة أو بأخرى، واإ
كان همهما هو رفعة المريخ وتحريره من الظواهر السالبة فعليهما إزاحة 
الستار والكشف عن تلك األسماء ووضعهم كهدف يجب إبعادهم.. ففي 
وجودهم والتصالح مع أفعالهم لن نحلم بإستمرار رئيس ومجلس إدارة 

في موقعهم ألكثر من عام واحد..! 
اإلدارة ألربع  أبجيبين ومجلس  إستمرار  ندعم  ذلك..  بناًء على   *
سنوات والوقوف ضد كل مساعي هدمه واإلستعاضة ببديل،  ألن هذا 
ستقراره ويمنح البعض مكاسب لم يكن  الفعل سيحط من مكانة النادي واإ

ليستحقوها في الظروف الطبيعية..!! 
حواشي

شأن  وتقليل  والنقد  النقة  في  قليل  بعد  سيبداوا  التجار  هــؤالء   *
ففي  الغرار..  ذات  إلقامة جمعية جديدة على  تغييره  بهدف  المجلس 
الجمعيات موسم يساوي الحصاد عند المزارعين... ولكن الفرق هنا ان 

هؤالء يحصدون ما زرعه المخلصون من أهل المريخ..!! 
* هنالك من خرج بالماليين من اإلنتخابات األخيرة...  وسيختفوا 

عن مجتمع المريخ وال يظهروا إال للدعوة لجمعيات جديدة..!! 
* إن أخطأ بكري المدينة فعلى مجلس اإلدارة أن ينظر إلى أنه واحد 
نهاية  الجميع أن تكون  الفريق.. وواجــب على  النجوم قي  من كبار 
نجوم  من  الصغار  ولزمالءه  وللنادي  له  مشرفة  الفريق  مع  مسيرته 

الفريق..!! 
* كتبت عن بكري المدينة وموقف رئيس النادي منه فاجتزأ بعضهم 

ما كتبت وطفقوا يحللون ويفتون ويسيؤون..!! 
أكبر من مجرد أزمة  المدينة  * هؤالء ال يفهمون أن قصة بكري 
بين العب وناديه... فبكري كالعب كبير سيذهب عن الفريق آجاًل أم 
عاجاًل.. إلى ناٍد آخر او بتعليق حذاءه واإلعتزال.. ولكن..  الطريقة 
أدبًا وسمعة تالحق  المريخ مع كبار نجومه ستظل  يتعامل بها  التي 

مجتمعه..!! 
* نعول على خبرات بعض اإلداريين في حل بعض األزمات الخاصة 
بالالعبين في أضيق نطاق، بحيث ال يسمحوا بتسرب بعض التفاصيل 

ونشر ما يستحق وما اليستحق..!! 
ينشر  أن  الرياضي  القطاع  على  يجب  كان  التش  إصابة  مثل   *
تقريرًا أو بيانًا بحجم اإلصابة والفترة التي سيستغرقها العالج والتأهيل 
والعودة من جديد...  فذلك أكرم للمريخ وأفضل من ترك األمر ليكون 

نهبًا للشائعات.. فهذا ال يليق بالمريخ..!! 
* طالما أصبح الحديث عن مؤهالت في المريخ نتقبل األمر بصدر 
رحب ونطالب بلجنة تراجع األسماء المطروحة لتحديد المؤهلين وغير 
المؤهلين ومن يجيد اللغة اإلنجليزية ومن ال يفهم فيها....  وذلك عبر 

متحانات شفهية وعملية..!! معاينات واإ

طالبت   **
بتحويل معسكر 
الــــمــــريــــخ مــن 
ألن  ــرة  ــ ــاه ــ ــق ــ ال
ــاردة  ــاهــرة بـ ــق ال
ــدا وطــبــعــا ال  جـ
يــخــفــى عــلــيــنــا  
في  الطقس  أن 

المريخ  بارد جدا أيضا ولكن  تونس 
ــر مـــن ٣  ــث ــونــس أك لـــن يــبــق فـــي ت
من  ألكثر  القاهرة  في  وسيبقى  ايام 
اسبوعين وخوفي منك يا اب جيبين 
وخــوفــي مــن نـــزالت الــبــرد وامـــراض 

الشتاء االخري
الــصــحــف عن  ــي  فـ ** حـــديـــث 
خالفات وصراعات في المريخ خاصة 
بعض  وقالت  الرياضي  القطاع  في 
بــيــن رئيس  الــخــالف  أن  الــصــحــف 
القطاع  أعضاء  من  واتنين  القطاع 
كــم هو  نعرف  مـــداه  ونحن ال  بلغ 
عدد أعضاء القطاع ونعلم  أن منير 
نبيل نائب رئيس القطاع... فهل هو 
أحد أجنحة الخالف... كذلك أشارت 
بين  عاصفة  خالفات  إلــى  الصحف 
أعضاء مجلس اإلدارة وان اسلوب.. 
الحفر... قد بدأ...... نعم ربما تكون 
هنالك خالفات بين أعضاء المجلس 
يريد  مــن  وهــنــالــك  التسجيالت  فــي 
وهنالك  موسس  المحترف  استمرار 
من ال يريده وهنالك من يريد شطب 
مع  يقف  من  وهنالك  المدينة  بكرى 
استمراره وهكذا وده شيئ طبيعي.... 
وعلى الصحف اال تروج لخالفات في 
المريخ من خيالها.... الخالفات بين 

أبناء البيت الواحد شيئ طبيعي
أخطأت  ألنني  قايمة  الدنيا   **
فــي اســم الــالعــب مصعب كــردمــان 
وكتبت تركمان...وكأنني أخطأت في 

القرآن... اسف جدا
** اسم أعجمي فتالعب به

ــادرا  ــ غـ ومــــوســــس  ــا  ــايـ ــاكـ مـ  **
فقط  ــان  ــراي ب ويبقى  الــمــريــخ  كشف 
الكشف   في  األجانب  المحترفين  من 
المقبلة  التسجيالت  وفــي  االحــمــر  
بعد حوالي خمسة أشهر... نشطب 
مــحــتــرفــيــن ونــجــيــب آخـــريـــن وهــكــذا 

تمضي الحكاية 
ميسي  عثمان  كابتن  على   **
بشطبه  ويطالب  اإلعــارة  يرفض  أن 
ــجــد نـــــادي يــحــتــرم  وبــالــتــأكــيــد ســي
ينطبق  الشيئ  ونــفــس  مــوهــبــتــه... 

على   الشبل شيخو 
** يتحدثون من خيالهم ويقولون  

ان مجلس الهالل 
ــمــل الــنــواقــص  اك
بــمــلــعــب الــهــالل 
واجـــيـــز واصــبــح 
الستقبال  جــاهــزا 
دوري  مــبــاريــات 
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ ــ ال
ويــــــقــــــولــــــو فـــي 
في  الهالل  مجلس  ان  الوقت  نفس 
انتظار ممثل االتحاد األفريقي لتقييم 

الملعب. 
** نهايتو. عندما يعتمد االتحاد 
األفريقي ملعب الهالل رسميا سنقول 
الفاضي  في  والجعجعة  مرحبا..... 

ما تنفع 
االتـــحـــاد  ــدوب  ــنـ مـ انــتــظــرو   **
أن  خيالكم  من  تكتبوا  وال  األفريقي 

الملعب مجاز 
تدريباته  يستأنف   المريخ   **
بملعب  كانت  إن  أدري  وال  ــدا...  غـ
وادي النيل ام ملعب اركويت ام امبدة 
**  اشاعو أمــس، أن مجلس، 
استقالة  لتقديم  طريقه  في  المريخ 
الدولة  تدخل  عــدم  بسبب  جماعية 
األحمر  لمباريات  ملعب  اختيار  في 
مجلس  أن  عليهم  وفــات  المريخية 
مسرحا  الهالل  ملعب  اختار  المريخ 

للمباريات وقضى األمر. 
اختيار  ــال  ومـ مــالــة  ــة  ــدول ال  **

المريخ لملعبه ....
** حديث كثير حول تأهيل استاد 
الــمــريــخ... وكـــل يـــوم جــديــد واالن 
اكتشف رئيس لجنة المنشآت الجديد 
كــان خطأ  الجكومي  بناه  ما  كل  ان 
وتم هدمه ليبدأ العمل من جديد ليتم 
االفتتاح بعد ما نمشي كلنا المقابر 

** اسفت وحزنت جدا ألنني لم 
المريخ  نجم  تكريم  في  أكن حضورا 
أقامه  والــذي  أبوعنجة  جمال  الكبير 
يومين...  قبل  الجنيد  أبناء  قــروب 
أعلى  مــن  التكريم  يستحق  وجــمــال 
المستويات وقد كان أحد أبطال كأس 
الكؤوس األفريقية وهو اخ وصديق 

عزيز 
** كم هو  عدد المباريات التي 
مع  الــصــاوي  السماني  فيها  شــارك 
عدد  هــو  وكــم  الموسم  هــذا  المريخ 
الــتــي شـــارك فيها بكرى  الــمــبــاريــات 
المدينة ومحمد الرشيد العمل مصاب 

ومشى عرس 
** أمير كمال وبعد فترة التوقف 
الطويلة أخشى أن يكون وباال على 

المريخ 

ــدأ فــي  ــ بـ ــالل  ــهــ ــ ال ــس  ** مــجــل
خــــداع الــجــمــاهــيــر... مــحــتــرف من 
الكيمرون... محترف من نيجيريا.... 
محترف من أوروبا.... محترف من 

وين ما عارف 
** على مجلس الهالل ان يبحث 
عن حارس مرمى في المستوى.... 

. ابو عشرين ال يعتمد عليه 
االخ  ســيــاســة  مــع  شخصي   **
أسامة عبدالجليل في التسجيالت.... 
رئيس  هو  أسامة  يعلمون  ال  ولمن 

القطاع الرياضي بالمريخ 
** االخ محمد علي الجاك ضقل 
الــســابــق..  الــمــريــخ  عــضــو مجلس 
غايب من الساحة تماما ال حس وال 

خبر.... لعل المانع خير 
لمجلس  أســبــوعــي  اجــتــمــاع   **

المريخ.. مهم جدا 
** لألسف برشلونة أحرز كأس 

السوبر األسباني 
النصر  مع  يشارك  رونــالــدو   **
في مباراته الدورية القادمة والنصر 

يقف في صدارة الدوري 
الــنــصــر  أن  ــدت  ــ أكـ ــة  ــق ــي وث  **
ومقدم  سودانيون  أسسه  السعودي 
لن  قـــال..  التلفزيون  عبر  الوثيقة 
السودانيين  علينا في  ننكر افضال 

شتى المجاالت 
الــســعــودي  نــــادي االتـــحـــاد   **
أطلق  ومن  سودانيون  أسسه  أيضا 
ــهــالل عــلــى هـــالل الــريــاض  ــم ال اسـ

سودانيين.... هذه حقائق للتاريخ 
** قال صالح نمر قائد منتخبنا 
أضاع  المغرب  انسحاب  الوطني... 
علينا فوزا كبيرا..... ال تعليق طبعا. 
نــمــر....  يــا  خلوها  المغرب   **

اغلبو غانا ومدغشقر 
** مدغشقر انتصرت على غانا 

مما يصعب من مهمة منتخبنا 
اتحاد  عــن  الــحــديــث  سئمنا   **
في  اتــحــاد  افشل  جعفر...  معتصم 

تاريخ السودان 
** االخ جمال الوالي.... صباح 

الخير 
أرضا  الــســودان  احفظ  اللهم   **

وشعبا 
** خوفي منك... خوفي تنساني 

وتنسى الليالي 

 آخر دبوس 

الـــهـــالل مــصــدقــيــن ان  فـــي   **
فلوران المدرب األول في أفريقيا

أبو عاقلة أماسا

مرتزقة اإلنتخابات..ضد إستقرار المريخ..!! 

ضم  فــي  نيوكاسل  يرغب 
تشيلسي،  العبي  من  ثالثة 
لدعم صفوفه خالل الميركاتو 

الشتوي الجاري.
ــة  ــفـ ــيـ ــحـ ــب صـ ــ ــســ ــ ــ ــح ــ ــ وب
»تيليجراف« اإلنجليزية، فإن 
التعاقد  في  يرغب  نيوكاسل 
وروبــن  جاالجر،  كونور  مع 
لـــوفـــتـــوس تــشــيــك، وحــكــيــم 

زياش.
ــاف الــصــحــيــفــة، أن  ــ وأضـ
جراهام بوتر، مدرب تشيلسي، 
ــاش ألن  ــ يـــرحـــب بــرحــيــل زيـ
ويمر  مستقر،  غير  مستواه 

بمرحلة تفاوت.
ومــــــــع ذلــــــــــك، أشــــــــارت 
بــوتــر  ــى أن  ــ إل الــصــحــيــفــة، 

الثنائي  رحــيــل  أمـــام  سيقف 
جاالجر ولوفتوس تشيك، في 
ظل اإلصابات المتتالية داخل 

الفريق.
يـــأتـــي ذلـــــك، رغــــم رغــبــة 
الرحيل  في  الثالثة  الالعبين 
للحصول  سعيا  الشهر،  هذا 
للمشاركة،  أكبر  فرصة  على 
تشيلسي  تعاقد  مــع  خــاصــة 
وجواو  مودريك  ميخايلو  مع 

فيليكس.
الثنائي  اســـم  ارتــبــط  كــمــا 
وروبــن  ماكتوميناي  سكوت 
ــا مــانــشــســتــر  ــبـ ــز، العـ ــي ــف ــي ن
ــون،  ــت ــب ــرهــام ــف ــد وول ــت ــاي ــون ي
وسط  بتدعيم  الترتيب،  على 

الماكبايس.

على رأسهم زياش

نيوكاسل يستهدف ضم ثالثي تشيلسي

ايهاب صالح

مشروع العليقي يدور في فلك المريخ !  

ودالشريف
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