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المريخ يستغني عن العقرب.. يعيد قيد أمير كمال.. ويفتتح تعاقداته بالبرازيلي

صقور الجديان تخوض أخطر امتحان أمام غانا 

رفيدة محمد أحمدرفيدة محمد أحمد
بالخرطوم  الفروسبة  ميدان  شهد 
افتتاح فعاليات بطولة التقاط االوتاد 
الدولية التاهيلية لكاس العالم 2023 
كندا  من  كل  بمشاركة  جاءت  والتي 
_ النرويج _ جنوب افريقيا _ الهند 
باالضافة للسودان البلد المستضيف  
اليوم  منافسات  الــســودان  وتــصــدر 
لكاس  المؤهلة  االوتاد  لدولية  االول 
رمح  الــفــرق  منافسات  وفــي  العالم 
المركز  فــي  الــســودان  منتخب  وحــل 
افريقيا  جنوب  منتخب  وجــاء  االول 

وفي  ثالثا  والهند  الثاني  المركز  في 
منافسات الفردي رمح جاء المتسابق 
في  افــريــقــي  الــجــنــوب  هيتلر  بيرقر 
ــســودانــي  ال ــرز  ــ واحـ االول  ــمــركــز  ال
الثاني  المركز  عثمان  محمد  اشرف 
بينما حل عبد اهلل عبد المطلب في 
المنافسات  وتتواصل  الثالث  المركز 
منافسات  تقام  حيث  الخميس  اليوم 
فــردي وزوجــي وفــرق سيف وتختتم 
مسابقات  باقامة  الجمعة  المنافسة 
والوتد  والليمونتين  والوتد  الحلقتين 

بحانب التتابع.

السودان يتوج بالذهب في افتتاح تأهيلية 
كأس العالم لألوتاد 

الصيني يدفع بطلب أخير إلى اإلستئنافات.. الهالل يستعد لبداية اإلعداد.. والسودان يتوج بذهب العالم لألوتاد 

يستهل منتخبنا الوطني السوداني 
لكرة القدم مساء اليوم الخميس مشواره 
االفريقية  االمــم  بطولة  نهائيات  في 
التي  »الــشــان«،  المحليين  لالعبين 
تحتضنها الجزائر وتستمر حتى مطلع 
فبراير المقبل، ويؤدي صقور الجديان 
مباراتهم االولى امام نظيرهم الغاني، 
ــثــانــيــة بــالــمــجــمــوعــة  ــة ال ــجــول فـــي ال
الثالثة.. اللقاء المثير يكتسب اهميته 
لمنتخبنا  بالنسبة  خــاصــة  ؛  وقــوتــه 
السوداني - من خالل القرار االخير 
ــذي اعــتــمــد فــيــه انسحاب  لــلــكــاف الـ

نهائيا  واستبعده  الــمــغــرب،  منتخب 
منتخبات  عدد  ليصبح  البطولة،  من 
منتخبات..  ثالثة  الثالثة  المجموعة 
مبارتان..  وتبقة  واحدة  مبغراة  لعبت 
وفي المساحة التالية نستعرض آخر 
واالحتماالت  واالستعدادات  الترتيبات 
بالنسبة لمنتخبات المجموعة، واستعد 
منتخبنا الوطني السوداني جيدا لهذه 
الــبــطــولــة، وذلـــك مــن خــالل معسكر 
اعداد امتد لفترة طويلة اقيم بتونس، 
تمارين  الجديان  صقور  خالله  ادى 
اعداديتين،  مباراتين  بجانب  مكثفة، 

بالتعادل  وانتهت  يوغندا  امام  االولى 
امام  والثانية  لكل،  بهدفين  االيجابي 
الكاميرون، وخسرها الصقور بهدفين 
نظيفين.. بعدها غادرت البعثة تونس 
الـــجـــزائـــر.. وحظيت  الـــى  ووصـــلـــت 
ــيــر، حــيــث تــواصــلــت  بــاســتــقــبــال كــب
الترتيبات الفنية، من خالل التمارين 
المكثفة اليومية، التي حرص خاللها 
من  اكثر  وضــع  على  الفني  الجهاز 
استراتيجية، تمهبدا وتحسبا لالعتماد 
البطولة  هـــذه  مــقــابــالت  فــي  عليها 

المرتقبة والصعبة.

صقور الجديان تواجه غانا في الشان اليوم

ــر مـــصـــطـــفـــى حــســن  ــ ــي ــ دفــــــع أم
باستقالته من منصبه كمدير رياضي 
لـــنـــادي الـــمـــريـــخ، ووفـــقـــا لــمــصــادر 
بالمريخ  السابق  النجم  تقدم  موثوقة 
للنادي,  التنفيذي  للمكتب  باستقالة 
وأسامة  بينه  عاصفة  خــالفــات  إثــر 
ــنــادي  عــبــد الــجــلــيــل نــائــب رئــيــس ال
للشؤون الرياضية، فشلت معها كل 
النادي  رئيس  مبارك  أيمن  محاوالت 
فــي احــتــوائــهــا، ووصــلــت الــخــالفــات 
مرحلة المقاطعة الكاملة وعدم تبادل 
مصادر  وبحسب  المعتادة،  التحية 
موثوقة فإن أمير تفاجأ بحجب حافز 
كــان قــد رصــده المجلس نــزوال عن 
ريكاردو  هيرون  الفني  المدير  رغبة 
أن  ريــكــاردو  وكــان  الديربي،  لمباراة 

في  ــادة  إجــ حــافــز  يستحق  الــفــريــق 
لرئيس  وذكر  الهالل,  أمام  المباراة. 
المباراة  خــاض  الفريق  أن  الــنــادي 
بعناصر الصف الثاني وفي ظل فراغ 
إداري يعلمه الجميع، وزاد أن المباراة 
فــي ملعب الــهــالل لــيــكــون الــتــعــادل 
مكسب،  بمثابة  الظروف  تلك  وسط 
وتفاجا أمير بأن أسامه عبد الجليل 
قرر تأخير حافزه، وهو ما كشف له 
تحول  الخالف  أن  اعتقاده  بحسب 
لشخصي. وهو ما يصعب من عمله 
وتقديمه لعطاء في ظروف طبيعية، 
معسكرا  سيقيم  الفريق  وأن  ال سيما 
تحضيريا بالعاصمة المصرية القاهرة 
رابطة  مجموعات  لمرحلة.  استعدادا 

أبطال إفريقيا.

الشتوية  تعاقداته  المريخ  يفتتح 
ــكــون  بـــمـــاتـــيـــوس كـــوتـــيـــلـــو، وســي
في  الجدد  الوافدين  أول  البرازيلي 
واستعرضت  الــشــتــوي،  الميركاتو 
ــعــة لالعب  الــجــمــاهــيــر لــقــطــات رائ
البرازيلي، وهو  الــدوري  القادم من 
التمرير  ــي  ف مــهــاراتــه  يــســتــعــرض 
تركيز  ــداف،  ــ األه واحـــراز  الحاسم 
ريكاردو على الالعبين البرازيليين، 

لينضموا للكولمبي برايان أديسلون، 
صناعة  مركز  في  كوتليو  وينشط 
المحترف  كوتليو  وسيكون  اللعب 
رقــم 99 فــي تــأريــخ الــمــريــخ، بعد 
تــفــاوتــت  ــا،  ــبـ العـ  98 ســبــقــه  أن 
نجاحاتهم، وكان البرازيلي نيتو أول 
 2003 العام  في  برازيلي  محترف 
في بداية تطبيق تجربة المحترفين 

األجانب.

ــعــام بــنــادي  كــشــف نــائــب األمــيــن ال
الهالل ، المهندس رامي كمال، الغموض 
الذي لف العديد من الملفات، وذلك في 
الثالثاء..  )96 )هــال  إلذاعـــة  حديث 

بفسخ  السوداني  االتحاد  قــرار  وحــول 
الممتاز،  للدوري  الراعية  الشركة  عقد 
الهالل  مجلس  في  »نحن  كمال:  قــال 
أي صــراع..  من  لسنا جزء  أننا  أكدنا 
أنــديــة  كتلة  رئــيــس  بصفته  وأضــــاف 
انتقالية  مرحلة  فــي  »نحن  الممتاز: 
إلى  لتحويلها  الممتاز نسعى  كتلة  في 
رابــطــة أنــديــة مــحــتــرفــة..وأضــاف حول 

الشركة  من  زي  على  األندية  حصول 
هو  تــم  »مــا  عقدها:  الملغي  الراعية 
استحقاق ألندية الدوري الممتاز وهي 
أمير خير اهلل، من خالل  جهود لألخ 
تواصله مع الشركة المصرية الراعية..

وواصل: »وهو قسط أول ألن األندية 
وقــعــت مــبــاشــرة مــع الــشــركــة، وهــنــاك 
دفعة ثانية هي الزي الذي بدأ  شحنه 
وعبر االجتماع وضعنا المصلحة العليا 
لألندية، ونحن على تواصل مع االتحاد 
السوداني لكرة والشركة ولسنا جزء من 

احتقان أو أي شيء..

الجديد »عماد  الــهــالل  دفــع العــب 
الصيني« بطلب فحص اخير إلى للجنة 
لكرة  السوداني  باالتحاد  اإلستئنافات 
عبد  »محمد  المحامي  بواسطة  القدم 
العزيز« من أجل اعفاءه عن العقوبة 
الموقعة عليه بعدم مزاولة النشاط لمدة 
»6« أشهر..كما خاطب النادي األزرق 
مطالبًا  االتحاد  في  اللجنة  ذات  أيضًا 
الالعب  طلب  فحص  قــبــول  بــضــرورة 

واالكتفاء بفترة توقفه عن النشاط لما 
يزيد عن أربعة أشهر، لدواعي قومية، 
إلى  حاجة  فــي  سيكون  الفريق  كــون 
خدمات »الصيني« ابان مشاركاته في 
للجنة  أن  األبــطــال..يــذكــر  مجموعات 
اإلستئنافات سوف تعقد اجتماعًا اليوم 
الخميس للنظر في الكثير من القضايا، 
و أبرزها ملف »عماد الصيني«، وطلب 

نادي الهالل بعين االعتبار.

األزرق يحول خاطر إلى األهلي مدني
الى  عوض  خاطر  العبه  بتحويل  امس  الهالل  قام 
نادي االهلي ود مدني المكافح للعودة مجددًا للدرجة 

التي غاب عنها لسنوات طويلة حيث  الممتازة 
المرحلة  وهي  العشرة  دور  مرحلة  الى  وصل 
الهالل  اتفق  وامــس   ، المنافسة  في  االخيرة 
الالعب  تحويل  على  مدني  ود  االهلي  مع 
والالعب  واالهلي  الهالل  بين  ثالثي  باتفاق 

لمدة عام.

بلوزداد يصل تونس إلقامة معسكره االعدادي
وصلت بعثة فريق شباب بلوزداد الجزائري الي تونس القامة معسكر تدريبي 
استعدادا لبطولة دوري أبطال أفريقيا وقد حضر مع الفريق 20 العبا والجهاز 
مع  متواجدين  العبين   8 وغياب  الكوكي  نبيل  التونسي  المدرب  بقيادة  الفني 
منتخب الجزائر للمحليين ويستمر المعسكر حتى 26 يناير الحالي ويواجه شباب 
بلوزداد في اولي مبارياته في دوري ابطال افريقيا فريق الزمالك المصري بالقاهرة.

مدغشقر تتصدر وتراقب الموقف
عقب فوزه المهم على غانا بهدف دون مقابل في الجولة االولى، فان منتخب 
مدغشقر حاز على اهم ثالث نقاط، اهلته للجلوس في صدارة المجموعة، ليقترب 
اليوم  لقاء  مراقبة  على  وسيحرص  النهائي..  ربع  الى  العبور  من  كبيرة  بنسبة 
تحسبا للمواجهة االخيرة المنتظرة له اما صقور الجديان الذين بامكانهم تحويل 
لقاء للجولة االخيرة ليكون تحديدا للمراكز حال فوزه اليوم على غانا باي نتيجة.. 

اما الخسارة وكمغ لشرنا فستعقد الحسابات تماما للمنتخبات الثالث..

»كورة سودانية« تكشف التفاصيل كاملة

قرار متوقع من المدير الرياضي بالمريخ 

المريخ يعيد قيد أمير كمال 

األحمر يفتتح تعاقداته الشتوية 
بماتيوس كوتيلو

رامي كمال: الهالل ليس جزًء من صراع 
االتحاد وكابيتال 

الصيني يدفع بطلب أخير إلى اإلستئنافات

اعاد المريخ قائده أمير كمال أمس 
األربعاء، وبعد غياب 6 أشهر غادر 
خاللها الالعب كشف النادي باتفاق 
بسبب  ــنـــادي   الـ إدارة  مجلس  مــع 
الصليبي. الــربــاط  في  بقطع  إصابة 

مجددا  عاد  الالعب  تعافى  أن  وبعد 
كمال  وتقلد  موسمين  لــمــدة  ــع  ووقـ
لراجي عبد  المريخ خلفا  قيادة  شارة 
عاما،   12 كمال  وأمضى  العاطي، 

قادما من فريق الموردة العريق.

منجد يقترب
من اللحاق بالعقرب 

اقترب منجد النيل حارس مرمى 
المريخ من مغادرة كشوفات الفريق، 
وسيتغنى النادي عن خدمات ثاني 
الفريق،  في  المرمى  حــراس  أقــدم 
قبل  التدريبات  عن  منجد  وتوقف 
فـــتـــرة، وطـــالـــب بــشــطــبــه، وانــتــظــر 
ــادي حــتــى بـــدايـــة الــمــيــركــاتــو  ــنـ الـ
الشتوي ليتخذ قراره الذي يتوقع أن 
القليلة  الساعات  النور خالل  يرى 
ــدم  أق ثــانــي  منجد  ــقــادمــة.ويــعــد  ال
وخامس  بالفريق  المرمى  حــراس 
في  منجد  ودخــل  الالعبين،  أقــدم 
خالفات استمرت طويال مع مجلس 
حتى  وتــواصــلــت  الــســابــق  إالدارة 
التسيير  لجنة.  فترة  انتهاء  قبيل 

السابقة.
نهاية حزينة لمشوار بكري 

المدينة مع األحمر 

األربعاء  أمس  المريخ  استغنى 
إثر  المدينة،  بكري  مهاجمه  عن 
اإلدارة  مــجــلــس  ــن  ــي ب ــات  ــراعــ صــ
والالعب خالل الفترة الماضية، ولم 
بالعقرب  الملقب  الالعب  يتوصل 
التفاق مع مجلس حول مستحقات 
مالية قيمتها 40 ألف دوالر، أكد 
السابق  ــنــادي  ال رئــيــس  أن  بــكــري 
حازم مصطفى قد وعده بها شفاهة، 
رئيس  مــبــارك  أيــمــن  طــالــب  بينما 
تقديم  الالعب  من  الحالي  النادي 
مع  بالمبلغ  أحقيته  يثبت  مستندا 
كامل استعداده لمنحه له فورا حتى 
ن كان المبلغ يتجاوز 40 مليون  واإ
دوالر، ليفشل بكري في دعم موقفه 
بمستند، يثبت أحقيته بالمبلغ الذي 
قبل  التدريبات  عن  ويتوقف  ذكــره 

الديربي بفترة قصيرة.
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١٩ يناير ٢٠٢٣

٢٦ رجب ١٤٤٤ هـ

العدد »١٠٤«

الخميس

واليـــات

الهالل يجدد قيد 
نجمه عوض آدم 

عكاشة بحلفا

حلفا الجديدة /حلفا الجديدة /
محمد جالل فرحمحمد جالل فرح

ــة تـــســـجـــيـــات  ــ ــركـ ــ ــة تـــســـجـــيـــات فـــــى حـ ــ ــركـ ــ فـــــى حـ
التكميلية  لــلــفــتــرة  التكميلية الــاعــبــيــن  لــلــفــتــرة  الــاعــبــيــن 
بــحــلــفــا الـــجـــديـــدة فـــى يــومــهــا بــحــلــفــا الـــجـــديـــدة فـــى يــومــهــا 
ــهــــال قــيــد  ــ ــانـــي أعــــــاد ال ــثـ ــهــــال قــيــد الـ ــ ــانـــي أعــــــاد ال ــثـ الـ
الاعب عوض آدم عكاشة الاعب عوض آدم عكاشة 
ــــكــــى الــــاعــــب  ــل ــــكــــى الــــاعــــب وســـــجـــــل شــ ــل وســـــجـــــل شــ
ــن شـــبـــاب  ــ ــن شـــبـــاب عــــبــــاس خــــالــــد مـ ــ عــــبــــاس خــــالــــد مـ
ــة وأعــــــاد الــتــوفــيــقــيــة  ــروســ ــ ــة وأعــــــاد الــتــوفــيــقــيــة دب ــروســ ــ دب
قــيــد الــاعــبــيــن عــبــدالــرحــمــن قــيــد الــاعــبــيــن عــبــدالــرحــمــن 
أبــــوعــــســــران وعــــبــــداهلل عــمــر أبــــوعــــســــران وعــــبــــداهلل عــمــر 
الــعــرب قيد الاعبين  الــعــرب قيد الاعبين وأعـــاد  وأعـــاد 
مــرتــضــى ســلــيــمــان وبــخــيــت مــرتــضــى ســلــيــمــان وبــخــيــت 
ــكــــر  ــســ ــ ــكــــر تــــفــــيــــس وســــــجــــــل ال ــســ ــ تــــفــــيــــس وســــــجــــــل ال
الـــاعـــب فــتــح الــرحــمــن من الـــاعـــب فــتــح الــرحــمــن من 
مــيــنــارتــى وســجــل الــقــريــةمــيــنــارتــى وســجــل الــقــريــة٢٠٢٠  
يعقوب  عبدالمبدى  يعقوب الاعب  عبدالمبدى  الاعب 

من الكفاح.من الكفاح.

الجالء بربر يسجل 
هداف دوري الشباب

بربر / السيد بابكر مليحبربر / السيد بابكر مليح
تسجيات  حــركــة  تسجيات ضــمــن  حــركــة  ضــمــن 
التكميلية  الاعبين  التكميلية وتنقات  الاعبين  وتنقات 
االول  يـــومـــهـــا  فـــــي  االول بـــبـــربـــر  يـــومـــهـــا  فـــــي  بـــبـــربـــر 
..اعــــــاد الـــهـــال قــيــد العــبــه ..اعــــــاد الـــهـــال قــيــد العــبــه 
اســمــاعــيــل مــحــمــد اســمــاعــيــل اســمــاعــيــل مــحــمــد اســمــاعــيــل 
بطة لفترة قيد جديدة..وكسب بطة لفترة قيد جديدة..وكسب 
الــجــاء محمد جمال عباس الــجــاء محمد جمال عباس 
مـــن الــنــهــضــة هــــداف دوري مـــن الــنــهــضــة هــــداف دوري 
االمير حيدر  االمير حيدر الشباب وضــم  الشباب وضــم 
عمر كجو مــن االمـــل بربر عمر كجو مــن االمـــل بربر 
واعــاد قيد العبه عوض اهلل واعــاد قيد العبه عوض اهلل 
لفترة جديدة  مــرســال  لفترة جديدة عــبــداهلل  مــرســال  عــبــداهلل 
وقام بتصعيد العب الشباب وقام بتصعيد العب الشباب 
للفريق  الصادق  كمال  للفريق السر  الصادق  كمال  السر 

األول.األول.

المسابقات بربك 
تحسم أحداث مباراة 
العباسية والبرنس 

بقرارات رادعة

ربك / بخيت الطاهرربك / بخيت الطاهر
أصدرت لجنة المسابقات أصدرت لجنة المسابقات 
ــاد الـــمـــحـــلـــي لـــكـــرة  ــ ــحـ ــ ــاالتـ ــ ــاد الـــمـــحـــلـــي لـــكـــرة بـ ــ ــحـ ــ ــاالتـ ــ بـ
الــقــدم ربــك عــدد مــن الــقــرار الــقــدم ربــك عــدد مــن الــقــرار 
اثـــر االحـــــداث االخـــيـــرة في اثـــر االحـــــداث االخـــيـــرة في 
مباراة العباسية والبرنس في مباراة العباسية والبرنس في 
الدرجة  دوري  فــي  الدرجة مباريات  دوري  فــي  مباريات 
التانية وتم على اثرها اتخاذ التانية وتم على اثرها اتخاذ 
ــقــــاف  ــقــــاف بـــعـــض الــــــقــــــرارات :ايــ بـــعـــض الــــــقــــــرارات :ايــ
ــور  ــنـــصـ ــور مــــــــــدرب الــــنــــيــــل مـ ــنـــصـ مــــــــــدرب الــــنــــيــــل مـ
ــقـــاف  ــقـــاف حــمــديــن لـــمـــدة عـــام.ايـ حــمــديــن لـــمـــدة عـــام.ايـ
الــســيــد مــعــتــصــم عــبــدالــقــادر الــســيــد مــعــتــصــم عــبــدالــقــادر 
ابـــوايـــديـــة لــمــدة عــام.ايــقــاف ابـــوايـــديـــة لــمــدة عــام.ايــقــاف 
لمدة  الطيب  احمد  لمدة الاعب  الطيب  احمد  الاعب 
عثمان  الاعب  عثمان عام.ايقاف  الاعب  عام.ايقاف 
اتخذت  لمدة عام  اتخذت اسماعيل  لمدة عام  اسماعيل 
بناءآ واستنادا  القرارات  بناءآ واستنادا هذه  القرارات  هذه 
مــع  مــع  ب  8484 ب  ــادة  ــ ــمـ ــ الـ ــادة عـــلـــي  ــ ــمـ ــ الـ عـــلـــي 
مــــراعــــاة الــــمــــادة مــــراعــــاة الــــمــــادة 8989 ثــانــيــا  ثــانــيــا 
البند  و  العامة  القواعد  البند من  و  العامة  القواعد  من 
االنضباط  الئحة  من  االنضباط   الئحة  من   55//44
القدم  لكرة  المحلي  القدم لاتحاد  لكرة  المحلي  لاتحاد 

ربك.ربك.

الرومان يضم نجم 
هداف الدفاع

أعلن نادي االتحاد و دمدني، أمس أعلن نادي االتحاد و دمدني، أمس 
األربــعــاء، إبـــرام أولــى صفقاته خال األربــعــاء، إبـــرام أولــى صفقاته خال 
ــاالت الــشــتــويــة. وكــشــف  ــقـ ــتـ ــاالت الــشــتــويــة. وكــشــف فـــتـــرة االنـ ــقـ ــتـ فـــتـــرة االنـ
ــع، مصعب  ــن تـــعـــاقـــده مــ ــع، مصعب االتــــحــــاد عـ ــن تـــعـــاقـــده مــ االتــــحــــاد عـ
محمد احمد ادريس الشهير بالعلمين، محمد احمد ادريس الشهير بالعلمين، 
نجم وهداف الدفاع الدمازين السابق، نجم وهداف الدفاع الدمازين السابق، 
في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده 
مع ناديه. وقدم النادي العبه الجديد مع ناديه. وقدم النادي العبه الجديد 
عــبــر حــســابــه الـــرســـمـــي عــلــى مــوقــع عــبــر حــســابــه الـــرســـمـــي عــلــى مــوقــع 

التواصل االجتماعي فيس بوك.التواصل االجتماعي فيس بوك.

القضارف / خالد محمد احمدالقضارف / خالد محمد احمد
في اطار حركة تنقات وتسجيات في اطار حركة تنقات وتسجيات 
كسب  بالقضارف  التكميلية  كسب الاعبين  بالقضارف  التكميلية  الاعبين 
الــشــاطــئ حــامــد عــبــدالــحــمــيــد بــشــا بعد الــشــاطــئ حــامــد عــبــدالــحــمــيــد بــشــا بعد 
ــاج والـــســـهـــم  ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــاج والـــســـهـــم صـــــــراع عـــنـــيـــف مـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ صـــــــراع عـــنـــيـــف مـ
ادريس  ابــادر  التحرير  ادريس والهال، وضم  ابــادر  التحرير  والهال، وضم 
ادم  انـــس  الشميلياب  وكــســب  ادم مــحــمــد،  انـــس  الشميلياب  وكــســب  مــحــمــد، 
عــبــداهلل وســـط تــظــاهــرة ريــاضــيــة كبري عــبــداهلل وســـط تــظــاهــرة ريــاضــيــة كبري 
قادها رئيس النادي حسن احمد عمر، قادها رئيس النادي حسن احمد عمر، 

وكسب الضامن محمد احمد دفــع اهلل وكسب الضامن محمد احمد دفــع اهلل 
بعد صراع مع الهال والسهم والمريخ، بعد صراع مع الهال والسهم والمريخ، 
وكــســب الــســهــم مــهــاجــم الــتــاج عثمان وكــســب الــســهــم مــهــاجــم الــتــاج عثمان 
عــوض بــاشــا، وكــســب التحرير ابــاذر عــوض بــاشــا، وكــســب التحرير ابــاذر 
ادريس، وكسب حي العرب جادين ادم ادريس، وكسب حي العرب جادين ادم 
ويوسف جبارة والموسي عبيد الموسي ويوسف جبارة والموسي عبيد الموسي 
واسماعيل عثمان صالح وفائز محمد واسماعيل عثمان صالح وفائز محمد 
ــراع مع  ــراع مع عــلــي وســلــيــمــان عــبــده بــعــد صـ عــلــي وســلــيــمــان عــبــده بــعــد صـ

الهال والسهم والمريخ.الهال والسهم والمريخ.

حي العرب يضم نجوم التسجيالت بعد صراع مع 
أندية المقدمة بالقضارف

في إطار التواصل بين المحليات

بربر تكسب الدامر بثالثية في أكبر تظاهرة للناشئين بنهر النيل

 للعمل باالستناد
ً
تمهيدا

شركة دال تبدأ في تنفيذ ترميم مدخل مدينة أبوحمد

ــادي الـــشـــروق كــســا تــعــاقــده  ــ ــادي الـــشـــروق كــســا تــعــاقــده اكــمــل مــجــلــس ادارة ن ــ اكــمــل مــجــلــس ادارة ن
الــوهــاب هــارون  الــحــارس عبد الرحمن ابكر عبد  الــوهــاب هــارون مــع  الــحــارس عبد الرحمن ابكر عبد  مــع 
)عمو( افضل حارس في دوري الدرجة الثانية لثاث )عمو( افضل حارس في دوري الدرجة الثانية لثاث 
ســنــوات قــادمــآ مــن الــهــال، كــان )عــمــو( محط انظار ســنــوات قــادمــآ مــن الــهــال، كــان )عــمــو( محط انظار 

التعاقد معه، ونجح  التي رغبت في  التعاقد معه، ونجح عــدد من االندية  التي رغبت في  عــدد من االندية 
الشروق في التعاقد معه في عمل اداري كبير يحسب الشروق في التعاقد معه في عمل اداري كبير يحسب 
لمجلس الشروق، وسط فرحة كبيرة من العبي الشروق لمجلس الشروق، وسط فرحة كبيرة من العبي الشروق 

ومشجعيه ومجلس ادارته واقطابه.ومشجعيه ومجلس ادارته واقطابه.

مجلس الشروق يفجر 
قنبلة التسجيالت بكسال

شهد ميدان العكد عصر الثاثاء المباراة التي شهد ميدان العكد عصر الثاثاء المباراة التي 
جمعت بين منتخب الدامر ومنتخب بربر وانتهت جمعت بين منتخب الدامر ومنتخب بربر وانتهت 
المباراة المباراة ٣٣//١١ لمنتخب بربر، وشهد المباراة حشد  لمنتخب بربر، وشهد المباراة حشد 
جماهير كبير في مقدمهتم مثل الشباب والرياضة جماهير كبير في مقدمهتم مثل الشباب والرياضة 
المرضى والباشمهندس محمد  الدين  المرضى والباشمهندس محمد دكتور نجم  الدين  دكتور نجم 
واألســتــاذ  بالوالية  الناشئين  اتــحــاد  رئيس  واألســتــاذ المعتز  بالوالية  الناشئين  اتــحــاد  رئيس  المعتز 
ــاذ مــحــمــد هــاشــم الــشــبــاب  ــتـ ــاذ مــحــمــد هــاشــم الــشــبــاب مــدثــر الــســمــيــت واألسـ ــتـ مــدثــر الــســمــيــت واألسـ
ــة مــحــلــيــة الـــدامـــر والــقــطــب الــريــاضــي  ــاضـ ــريـ ــة مــحــلــيــة الـــدامـــر والــقــطــب الــريــاضــي والـ ــاضـ ــريـ والـ
عــبــدالــوهــاب الـــكـــارديـــنـــال والــكــتــش عــمــر صــالــح عــبــدالــوهــاب الـــكـــارديـــنـــال والــكــتــش عــمــر صــالــح 

وجاءت المباراة في إطار التواصل بين المحليات وجاءت المباراة في إطار التواصل بين المحليات 
.. وخطاب الجمع رئيس اتحاد الناشئين الذي اكد .. وخطاب الجمع رئيس اتحاد الناشئين الذي اكد 
ان عام ان عام ٢٠٢٣٢٠٢٣م عام الناشئين في والية نهر النيل م عام الناشئين في والية نهر النيل 
معلنًا عن قيام دوري المحليات..وأعلن عن مباراة معلنًا عن قيام دوري المحليات..وأعلن عن مباراة 
امام منتخب عطبرة ومباراة عطبرة  لبربر  امام منتخب عطبرة ومباراة عطبرة أخري  لبربر  أخري 
تختار  فنية  لجنة  هنالك  وســيــكــون  الــدامــر  تختار امـــام  فنية  لجنة  هنالك  وســيــكــون  الــدامــر  امـــام 
منتخب الوالية.في الختام تم تقديم الشكر لنادي منتخب الوالية.في الختام تم تقديم الشكر لنادي 
العكد على روعة التنظيم وشكر موالنا عماد على العكد على روعة التنظيم وشكر موالنا عماد على 

حسن االستقبال وكرم الضيافة.حسن االستقبال وكرم الضيافة.

في إطار خدماتها التي تقدمها للمجتمع المحلي في إطار خدماتها التي تقدمها للمجتمع المحلي 
بدأت شركة دال صيانة وترميم شارع مدخل مدينة بدأت شركة دال صيانة وترميم شارع مدخل مدينة 
أبوحمد تمهيدًا لدخول آلياتها الثقيلة التي ستعمل في أبوحمد تمهيدًا لدخول آلياتها الثقيلة التي ستعمل في 
مشروع استاد أبوحمد. الي ذلك وقف مجلس إدارة مشروع استاد أبوحمد. الي ذلك وقف مجلس إدارة 
استعدادات  أخــر  الــقــدم على  لكرة  المحلي  استعدادات االتــحــاد  أخــر  الــقــدم على  لكرة  المحلي  االتــحــاد 
ــتــــاد ضمن  ــة االســ ــيـ ــتــــاد ضمن الـــشـــركـــة لــعــمــلــيــة تــخــمــيــر أرضـ ــة االســ ــيـ الـــشـــركـــة لــعــمــلــيــة تــخــمــيــر أرضـ
النجيل  تسبق مرحلة زراعــة  التي  المدنية  النجيل االعمال  تسبق مرحلة زراعــة  التي  المدنية  االعمال 
الصناعي الذي رسا العطاء فيه لشركة محمد عثمان الصناعي الذي رسا العطاء فيه لشركة محمد عثمان 
للمقاوالت واإلنشاءات . االستاذ عبد الرحمن خالد للمقاوالت واإلنشاءات . االستاذ عبد الرحمن خالد 
رئيس مجلس االتحاد المحلي لكرة القدم تقدم بشكره رئيس مجلس االتحاد المحلي لكرة القدم تقدم بشكره 

الجزيل لشركة دال على هذه الخدمات التي ظلت الجزيل لشركة دال على هذه الخدمات التي ظلت 
والرياضيين.  الــريــاضــة  خــدمــة  فــي  الــشــركــة  والرياضيين. تقدمها  الــريــاضــة  خــدمــة  فــي  الــشــركــة  تقدمها 
وسجل وفــد مــن شركة دال الــزراعــة زيـــارة لمكاتب وسجل وفــد مــن شركة دال الــزراعــة زيـــارة لمكاتب 
االتحاد بقيادة المهندسين هيثم مأمون وعثمان عبد االتحاد بقيادة المهندسين هيثم مأمون وعثمان عبد 
القادر للتفاكر حول ماتبقى من عمل لتجهيز ارضية القادر للتفاكر حول ماتبقى من عمل لتجهيز ارضية 
الملعب ليكون جاهزًا لفرش النجيل الصناعي وسوف الملعب ليكون جاهزًا لفرش النجيل الصناعي وسوف 
تقوم الشركة بتوريد الخرسانة المطلوبة خال األيام تقوم الشركة بتوريد الخرسانة المطلوبة خال األيام 
القادمة، وحدد الطرفان االتحاد والشركة بأن نهاية القادمة، وحدد الطرفان االتحاد والشركة بأن نهاية 
العمل ستكون خال اثني عشر يوما لواستمر العمل العمل ستكون خال اثني عشر يوما لواستمر العمل 

حسب ما مخطط له.حسب ما مخطط له.

اإلتحاد  بمكاتب  التسجيات  حركة  اإلتحاد تواصلت  بمكاتب  التسجيات  حركة  تواصلت 
دوائــر  وفــي  العيلفون،  باستاد  القدم  لكرة  دوائــر المحلي  وفــي  العيلفون،  باستاد  القدم  لكرة  المحلي 
ــل الــتــربــويــة بــخــصــوص االحــــال  ــ ــل الــتــربــويــة بــخــصــوص االحــــال مــؤســســة األهـ ــ مــؤســســة األهـ
واإلبدال في صفوف الفريق، وفي حضور األستاذ واإلبدال في صفوف الفريق، وفي حضور األستاذ 
معاوية السيد رئيس النادي، ومشرف التسجيات معاوية السيد رئيس النادي، ومشرف التسجيات 
النادي بتجديد تعاقد أحد  النادي بتجديد تعاقد أحد حسام محمد علي قام  حسام محمد علي قام 

قــادة الفريق مهند شلش كما قام الفريق بانتداب قــادة الفريق مهند شلش كما قام الفريق بانتداب 
سادومبا. الــســراح  مطلق  العيلفون  مريخ  سادومبا.العــب  الــســراح  مطلق  العيلفون  مريخ  العــب 

تــوصــل الـــنـــادي التـــفـــاق مـــع ادارة نــــادي هــال تــوصــل الـــنـــادي التـــفـــاق مـــع ادارة نــــادي هــال 
محمد  األيسر  الظهير  بانتقال  يقضي  محمد الحسناب  األيسر  الظهير  بانتقال  يقضي  الحسناب 
إطــار  فــي  الــحــســنــاب  لــصــفــوف  حلمة  إطــار المعتصم  فــي  الــحــســنــاب  لــصــفــوف  حلمة  المعتصم 

العاقات بين الناديين.افادنا بذلك خالد العطاالعاقات بين الناديين.افادنا بذلك خالد العطا

نادي كريمة االبيض يعيد قيد صخرة الدفاع »نجو«
أعــاد نــادي كريمة الرياضي نجم خط الدفاع أحمد الهادي الصافي )نجو( إعــادة قيدة لألخضر أعــاد نــادي كريمة الرياضي نجم خط الدفاع أحمد الهادي الصافي )نجو( إعــادة قيدة لألخضر 
بعد انتهاء فترته في األيام الماضية ليجدد للفريق بالرغم من العروض التي قدمت له. كسب خدمات بعد انتهاء فترته في األيام الماضية ليجدد للفريق بالرغم من العروض التي قدمت له. كسب خدمات 
الاعب أسامة ياسر )الكريس( العب نادي شيكان سابقًا، في صفقة تعد مميزة جدًا للكتيبة الخضراء الاعب أسامة ياسر )الكريس( العب نادي شيكان سابقًا، في صفقة تعد مميزة جدًا للكتيبة الخضراء 

في مشوار المسابقات المحلية.في مشوار المسابقات المحلية.

تواصل حركة التسجيالت الشتوية وسط إقبال كبير
من األندية بالعيلفون

هالل المناقل يجدد ل«كبتانو« 
الفريق ويضم نجم الفالح العطبراوي

المناقل / محمد الصادقالمناقل / محمد الصادق
شــــهــــدت حــــركــــة تـــنـــقـــات شــــهــــدت حــــركــــة تـــنـــقـــات 
وتسجيات الاعبين الشتوية وتسجيات الاعبين الشتوية 
ــوم االول  ــيــ ــ ال فــــي  ــوم االول بــالــمــنــاقــل  ــيــ ــ ال فــــي  بــالــمــنــاقــل 
ــهــــال )الــمــلــكــي(  ــ ــور ال ــهــــال )الــمــلــكــي( حـــضـ ــ ــور ال حـــضـ
التأهيلي  فــي  الــمــديــنــة  التأهيلي مــمــثــل  فــي  الــمــديــنــة  مــمــثــل 
والذي استطاع ان يعيد كبتانو والذي استطاع ان يعيد كبتانو 
الــفــريــق مـــجـــدي عــبــد الــبــاقــي الــفــريــق مـــجـــدي عــبــد الــبــاقــي 
ويــضــم الــنــجــم الــكــبــيــر محمد ويــضــم الــنــجــم الــكــبــيــر محمد 
عـــثـــمـــان كـــنـــتـــاك مــــن الـــفـــاح عـــثـــمـــان كـــنـــتـــاك مــــن الـــفـــاح 
نجم  التحرير  نجم عــطــبــرة، وضــم  التحرير  عــطــبــرة، وضــم 
اسحق  اليساري  الوحدة  اسحق نجوم  اليساري  الوحدة  نجوم 

وكسب الكوكب متصدر دوري الدرجة الثانية توقيع ودالتب وكسب الكوكب متصدر دوري الدرجة الثانية توقيع ودالتب 
من المريخ ونجمي ودربيعة مهندسي الصفقة مستر سفيان من المريخ ونجمي ودربيعة مهندسي الصفقة مستر سفيان 
نجم  الدسيس  العبيد.وكسب  حمد  مجاهد  ودكــتــور  نجم عثمان  الدسيس  العبيد.وكسب  حمد  مجاهد  ودكــتــور  عثمان 
الرابطة مطلق السراح عطاء عبد الرافع ود الشايب ونجم الرابطة مطلق السراح عطاء عبد الرافع ود الشايب ونجم 
من شرفت وقام األهلي بشطب نجمه المعروف عبدالمنعم من شرفت وقام األهلي بشطب نجمه المعروف عبدالمنعم 
ابو الدقيق .وفي تصريح للرئيس عثمان عبداهلل الكاردينال ابو الدقيق .وفي تصريح للرئيس عثمان عبداهلل الكاردينال 
قال نحن في النادي االهلي هذه المرة سندخل التسجيات قال نحن في النادي االهلي هذه المرة سندخل التسجيات 
بسرية تامة ورصدنا نجوم لصد النقص في الفريق وسيكونو بسرية تامة ورصدنا نجوم لصد النقص في الفريق وسيكونو 
اضافة حقيقة للفريق، كما صرح عثمان محمد حمد النيل اضافة حقيقة للفريق، كما صرح عثمان محمد حمد النيل 
الجهاز  تقرير  سننفذ  المدينة  ممثل  الــهــال  نـــادي  الجهاز رئــيــس  تقرير  سننفذ  المدينة  ممثل  الــهــال  نـــادي  رئــيــس 
الفريق  لدعم  الفريق  عناصر  لدعم  قــال يحتاج ل٨٨ عناصر  الــذي  للفريق  قــال يحتاج لالفني  الــذي  للفريق  الفني 
الوقوف خلف  الرياضين  كل  ونناشد  الصعب  مشواره  الوقوف خلف في  الرياضين  كل  ونناشد  الصعب  مشواره  في 
الهال في مشواره والهال قادر علي تحقيق الحلم المنتظر الهال في مشواره والهال قادر علي تحقيق الحلم المنتظر 

الصعود للدوري الممتاز.الصعود للدوري الممتاز.
مجلس بانت عطبرة يوفي بوعده ويدعم 

نادي الطليح بمعدات رياضية

سجل مجلس ادارة نادي بانت مساء أمس األول الثاثاء سجل مجلس ادارة نادي بانت مساء أمس األول الثاثاء 
االستاذ  االدارة  مجلس  رئيس  بقيادة  الطليح  لــنــادي  االستاذ زيـــارة  االدارة  مجلس  رئيس  بقيادة  الطليح  لــنــادي  زيـــارة 
جمال علي واركان حربه عمر محجوب وعبدالرحيم الفكي جمال علي واركان حربه عمر محجوب وعبدالرحيم الفكي 
رياضية  معدات  وقدموا  فيصل،  ومجاهد  هاشم  رياضية ومصعب  معدات  وقدموا  فيصل،  ومجاهد  هاشم  ومصعب 
كانوا قد تبرعوا بها هدية لفريق الطليح علي هامش تكريمهم كانوا قد تبرعوا بها هدية لفريق الطليح علي هامش تكريمهم 
بــدوري عطبرة  تتويجهم  بعد  الطليح  بنادي  الماضي  بــدوري عطبرة العام  تتويجهم  بعد  الطليح  بنادي  الماضي  العام 
للدرجة األولى، وكان في ذلك الحدث االستاذ حسن األسد للدرجة األولى، وكان في ذلك الحدث االستاذ حسن األسد 
رئيس بانت أعلن عن تقديم الشعار هدية وهاهو المجلس رئيس بانت أعلن عن تقديم الشعار هدية وهاهو المجلس 
يلتزم بالوعد رغم تغيير المجلس ضاربين مثاال يحتزي به يلتزم بالوعد رغم تغيير المجلس ضاربين مثاال يحتزي به 
النية  الثقة وحــســن  يبني على  الـــذي  الــريــاضــي  العمل  النية فــي  الثقة وحــســن  يبني على  الـــذي  الــريــاضــي  العمل  فــي 
ومكارم االخاق وااللتزام بالوعود والعهود. نحن في ادارة ومكارم االخاق وااللتزام بالوعود والعهود. نحن في ادارة 
انــواع  التحايا مــمــزوجــة بكل  نــرســل  الــعــريــق  انــواع نـــادي الطليح  التحايا مــمــزوجــة بكل  نــرســل  الــعــريــق  نـــادي الطليح 
االمــتــنــان والــفــخــر ألســـرة نـــادي بــانــت الــعــريــق ونتمني لهم االمــتــنــان والــفــخــر ألســـرة نـــادي بــانــت الــعــريــق ونتمني لهم 
مواسما ومواسما اكثر روعه وتفوق. أفادنا بذلك حاتم هاشم مواسما ومواسما اكثر روعه وتفوق. أفادنا بذلك حاتم هاشم 

محمد سليمان سكرتير نادي الطليحمحمد سليمان سكرتير نادي الطليح

الفريع األهلي
يظفر بخدمات نجم التأهيلي

الدامر / عمر مصطفىالدامر / عمر مصطفى
الشتوية  الاعبين  وتسجيات  تنقات  حركة  الشتوية تواصلت  الاعبين  وتسجيات  تنقات  حركة  تواصلت 
بمكاتب االتحاد المحلي لكرة القدم بالدامر، وفي اول ايام بمكاتب االتحاد المحلي لكرة القدم بالدامر، وفي اول ايام 
خــدمــات  يكسب  أن  األهــلــي  الــفــريــع  اســتــطــاع  خــدمــات التسجيات  يكسب  أن  األهــلــي  الــفــريــع  اســتــطــاع  التسجيات 
نجم التأهيلي وهداف دوري كريمة جمعة ميكي قادما من نجم التأهيلي وهداف دوري كريمة جمعة ميكي قادما من 
البركل ويكسب خــدمــات يــس ازهـــري مــن الــفــاح عطبرة. البركل ويكسب خــدمــات يــس ازهـــري مــن الــفــاح عطبرة. 
قيد  اعــادة  الحسناب  الجهاد  تسجيات  غرفة  قيد واستطاعت  اعــادة  الحسناب  الجهاد  تسجيات  غرفة  واستطاعت 

العبيها البلدوزر وائل والطوربيد مهند.العبيها البلدوزر وائل والطوربيد مهند.
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١٩ يناير ٢٠٢٣

٢٦ رجب ١٤٤٤ هـ

العدد »١٠٤«

الخميس

متابعــات

عبد اهلل التمادي

سامر الخيالة يوقع 
في كشوفات البحارة

ــل  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــل دشــــــــــن هــــــــــال الـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ دشــــــــــن هــــــــــال الـ
ــتــــويــــة امــــس  ــــشــ ــيـــاتـــه ال ــتــــويــــة امــــس تـــســـجـ ــــشــ ــيـــاتـــه ال تـــســـجـ
ـــدًا مــع  ــ ــق ــ ـــدًا مــع االربــــــعــــــاء ووقــــــــع عـ ــ ــق ــ االربــــــعــــــاء ووقــــــــع عـ
ــاس فــي  ــبـ ــامـــر عـ ــاس فــي الـــمـــهـــاجـــم سـ ــبـ ــامـــر عـ الـــمـــهـــاجـــم سـ
انتهاء  بعد  حر  انتقال  انتهاء صفقة  بعد  حر  انتقال  صفقة 
السابق هال  فريقه  مع  السابق هال عقده  فريقه  مع  عقده 
الــفــاشــر ويــرتــب مــجــلــس ادارة الــفــاشــر ويــرتــب مــجــلــس ادارة 
لمواصلة  الساحل  لمواصلة نادي هال  الساحل  نادي هال 
النيركاتو  الــفــريــق خـــال  النيركاتو دعـــم  الــفــريــق خـــال  دعـــم 
الــحــالــي وكــــان ســامــر عــبــاس الــحــالــي وكــــان ســامــر عــبــاس 
احـــد ابــــرز مــهــاجــمــي الــــدوري احـــد ابــــرز مــهــاجــمــي الــــدوري 
ــنـــســـخـــة)٢٧٢٧( (  ــنـــســـخـــة)الـــمـــمـــتـــاز فــــي الـ الـــمـــمـــتـــاز فــــي الـ
البكولة  هدافي  لقائمة  البكولة وانضم  هدافي  لقائمة  وانضم 

برصيد )برصيد )٦٦(.(.
  

الشرطة يكسب 
توقيع فارس درابزين

تسجيات  غــرفــة  تسجيات واصـــلـــت  غــرفــة  واصـــلـــت 
نادي الشرطة القضارف تدعيم نادي الشرطة القضارف تدعيم 
الميركاتو  الميركاتو الفريق االول خال  الفريق االول خال 
الحالي ونفذت الصفقة الثانية الحالي ونفذت الصفقة الثانية 
فـــي غـــضـــون يــومــيــن مــعــتــمــدة فـــي غـــضـــون يــومــيــن مــعــتــمــدة 
على ابرز نجوم دوري الدرحة على ابرز نجوم دوري الدرحة 
االولــــــــى بـــالـــقـــضـــارف وامــــس االولــــــــى بـــالـــقـــضـــارف وامــــس 
ضمت غرفة تسجيات النادي ضمت غرفة تسجيات النادي 
العب وسط االهلي القضارف العب وسط االهلي القضارف 
فارس درابزين احد ابرز نجوم فارس درابزين احد ابرز نجوم 
التاهيلي  ــدوري  ــ ال التاهيلي االهــلــي فــي  ــدوري  ــ ال االهــلــي فــي 
ــمــواســم الــســابــقــة. وكـــان  ــمــواســم الــســابــقــة. وكـــان فـــي ال فـــي ال
الـــشـــرطـــة دشـــنـــت تــســجــيــاتــهــا الـــشـــرطـــة دشـــنـــت تــســجــيــاتــهــا 
بنجم هال القضارف عمر ود بنجم هال القضارف عمر ود 

اللواء في اليوم االول.اللواء في اليوم االول.

 الزومة يفتتح 
تسجيالته بالثنائي

افـــــتـــــتـــــح نــــــــــــادي الــــــزومــــــة افـــــتـــــتـــــح نــــــــــــادي الــــــزومــــــة 
الخرطوم الوافد للدوري الممتاز الخرطوم الوافد للدوري الممتاز 
تسحياته الشتوية أمس وكسب تسحياته الشتوية أمس وكسب 
خدمات المهاجم جهاد مهاجم خدمات المهاجم جهاد مهاجم 
االهـــلـــي الــحــواتــة أبــــرز نــجــوم االهـــلـــي الــحــواتــة أبــــرز نــجــوم 
ــدوري الــتــاهــيــلــي فــي صــراع  ــ ــدوري الــتــاهــيــلــي فــي صــراع الـ ــ الـ
مــع نـــادي الــشــرطــة القضارف مــع نـــادي الــشــرطــة القضارف 
كــمــا ضــمــت غــرفــة تسجيات كــمــا ضــمــت غــرفــة تسجيات 
الــزومــة العــب الــوســط مطلق الــزومــة العــب الــوســط مطلق 
السراح من الشرطة مصطفي السراح من الشرطة مصطفي 
باستوري لتدعيم كشف الفريق باستوري لتدعيم كشف الفريق 

للدورة الثانية.للدورة الثانية.
  

بلوزداد  يصل تونس 
إلقامة معسكره 

االعدادي

فــريــق شباب  فــريــق شباب وصــلــت بعثة  وصــلــت بعثة 
بــلــوزداد الــجــزائــري الــي تونس بــلــوزداد الــجــزائــري الــي تونس 
ــبــــي  ــ ــدري ــ ــبــــي القــــــامــــــة مـــعـــســـكـــر ت ــ ــدري ــ القــــــامــــــة مـــعـــســـكـــر ت
استعدادا لبطولة دوري أبطال استعدادا لبطولة دوري أبطال 
الفريق  الفريق أفريقيا وقــد حضر مع  أفريقيا وقــد حضر مع 
2020 العبا والجهاز الفني بقيادة  العبا والجهاز الفني بقيادة 
المدرب التونسي نبيل الكوكي المدرب التونسي نبيل الكوكي 
متواجدين  العبين  متواجدين   العبين   88 وغــيــاب وغــيــاب 
للمحليين  الجزائر  منتخب  للمحليين مع  الجزائر  منتخب  مع 
  2626 حــتــى  المعسكر  حــتــى ويستمر  المعسكر  ويستمر 
يــنــايــر الــحــالــي ويــواجــه شباب يــنــايــر الــحــالــي ويــواجــه شباب 
بــــلــــوزداد فـــي اولـــــي مــبــاريــاتــه بــــلــــوزداد فـــي اولـــــي مــبــاريــاتــه 
في دوري ابطال افريقيا فريق في دوري ابطال افريقيا فريق 

الزمالك المصري بالقاهرة.الزمالك المصري بالقاهرة.

الهال  بــنــادي  الرياضية  االدارة  فعلت  حسنا  الهال   بــنــادي  الرياضية  االدارة  فعلت  حسنا   oo
وتفعل عنصر السرية في االحال واالبدال  وتختصره وتفعل عنصر السرية في االحال واالبدال  وتختصره 
على اصحاب االختصاص او الجهات التي اوكلت على اصحاب االختصاص او الجهات التي اوكلت 

لها المهمةلها المهمة
oo ســابــقــا وحــتــى وقـــت قــريــب كــانــت التسجيات  ســابــقــا وحــتــى وقـــت قــريــب كــانــت التسجيات 
وملفاتها مفتوحة ومكشوفة على الهواء )لليسوا والما وملفاتها مفتوحة ومكشوفة على الهواء )لليسوا والما 
يسوا( يدلي بدلوه وفي النهاية الخاسر االكبر النادي يسوا( يدلي بدلوه وفي النهاية الخاسر االكبر النادي 

وفريق الكرة على وجه التحديدوفريق الكرة على وجه التحديد
االحــال  ملف  فيما يخص  حاليا  المتبعة  السرية  االحــال   ملف  فيما يخص  حاليا  المتبعة  السرية   oo
واالبدال واحدة من افضل ميزات المجلس الحالي وترك واالبدال واحدة من افضل ميزات المجلس الحالي وترك 
العيش لخبازه من افضل االعمال التي ينتهجها المجلسالعيش لخبازه من افضل االعمال التي ينتهجها المجلس

oo في السابق ) زمن سوق النخاسة( ياما شرب  في السابق ) زمن سوق النخاسة( ياما شرب 

الهال المقالب وياما عج كشفه بتسجيات العاطفة الهال المقالب وياما عج كشفه بتسجيات العاطفة 
بعيدا عن ما يحتاجه الفريق والنادي.بعيدا عن ما يحتاجه الفريق والنادي.

oo عموما االسلوب الذي يتبعه المجلس واالدارة  عموما االسلوب الذي يتبعه المجلس واالدارة 
االدنى  للحد  امر حميد  بالذات من سرية  االدنى الرياضية  للحد  امر حميد  بالذات من سرية  الرياضية 

سيجنب الفريق تسجيات الكومسيجنب الفريق تسجيات الكوم
القاطع  بنفيها  للناس  الرياضية  االدارة  برهنت  القاطع   بنفيها  للناس  الرياضية  االدارة  برهنت   oo
لما يدور في السوشيال ميديا من احال وابدال ولكن لما يدور في السوشيال ميديا من احال وابدال ولكن 

هذا البيان والنفي أغضب فئة معروفة ومحدودةهذا البيان والنفي أغضب فئة معروفة ومحدودة
oo تلك الفئة والمقصودة وبعد ان حجبت تماما من  تلك الفئة والمقصودة وبعد ان حجبت تماما من 
ممارسة هوايتها  بدات في التبخيس في عمل اللجنة ممارسة هوايتها  بدات في التبخيس في عمل اللجنة 
المختصة واالدارة الرياضية المهتمة بالملف وهو امر المختصة واالدارة الرياضية المهتمة بالملف وهو امر 

عادي النها فقدت الكثير وضاع سوقها السنوي.عادي النها فقدت الكثير وضاع سوقها السنوي.
oo  الغريب في االمــر ان البعض يرفض شطب   الغريب في االمــر ان البعض يرفض شطب 
فــان او اعــارة عــان ويصف الفعل بالجريمة وفي فــان او اعــارة عــان ويصف الفعل بالجريمة وفي 
نــفــس الــوقــت يــطــالــب بــاســتــجــاب افــضــل العناصر نــفــس الــوقــت يــطــالــب بــاســتــجــاب افــضــل العناصر 

للفريق مالكم كيف تحكمون؟؟للفريق مالكم كيف تحكمون؟؟
وخز أخيروخز أخير

oo يبدو ان سوق السماسرة تحول من الفريق االول  يبدو ان سوق السماسرة تحول من الفريق االول 
لفريق الشباب بعد سد الطريق تماما لفريق الشباب بعد سد الطريق تماما 

oo  حسنا فعل الهال وهو يعير الموهوب خاطر   حسنا فعل الهال وهو يعير الموهوب خاطر 
عوض لنادي االهلي مدني. عوض لنادي االهلي مدني. 

ــمــواهــب الــتــي لـــم تــجــد الــفــرصــة  ــمــواهــب الــتــي لـــم تــجــد الــفــرصــة  خــاطــر مـــن ال oo خــاطــر مـــن ال
الكافية البراز االمكانيات الجيدةالكافية البراز االمكانيات الجيدة

oo سيعود خاطر اكثر قوة وبمشيئة اهلل يعود معه  سيعود خاطر اكثر قوة وبمشيئة اهلل يعود معه 
سيد االتيام للممتازسيد االتيام للممتاز

الـــهـــال واالدارة  مــجــلــس  يـــواصـــل  ان  اتــمــنــى  الـــهـــال واالدارة   مــجــلــس  يـــواصـــل  ان  اتــمــنــى   oo
لم  التي  المواهب  واعـــارة  النهج  نفس  لم الرياضة على  التي  المواهب  واعـــارة  النهج  نفس  الرياضة على 

تجد الفرصة الكافية مع فلورانتجد الفرصة الكافية مع فلوران
اخيرا جدااخيرا جدا

 خبر حزين ... اخلى المريخ خانة عقروب خبر حزين ... اخلى المريخ خانة عقروب
 أكلوك لحم وجدعوك عضم. أكلوك لحم وجدعوك عضم.

مالكم كيف تحكمون؟؟؟

أفضلية األهداف
))٥٥( اندية في القسم االول للمسابقة تساوت في ( اندية في القسم االول للمسابقة تساوت في 
النقاط وكــانــت أفضلية االهـــداف فصلت في  النقاط وكــانــت أفضلية االهـــداف فصلت في عــدد  عــدد 
ترتيبها، وتفوق حيدوب على اهلي الخرطوم ونال ترتيبها، وتفوق حيدوب على اهلي الخرطوم ونال 
الــمــركــز الــرابــع وتــفــوق اهــلــي الــخــرطــوم على توتي الــمــركــز الــرابــع وتــفــوق اهــلــي الــخــرطــوم على توتي 
وحصد المركز الخامس فيما فصلت االهــداف في وحصد المركز الخامس فيما فصلت االهــداف في 
الــوادي على  السابع والثامن وتفوق حي  الــوادي على المركزين  السابع والثامن وتفوق حي  المركزين 

ًاالمل بعد تساويهما في النقاط. االمل بعد تساويهما في النقاط. 
الهالل األقوى هجوما

الهال )٤٢٤٢( (  احــرز  هدفا   )( الهال  احــرز  هدفا  )من مجموع )٣١٨٣١٨(  من مجموع 
هدفًا في )هدفًا في )١٦١٦( مباراة وفشل في مباراة واحــدة في ( مباراة وفشل في مباراة واحــدة في 
عدم الوصول لشباك الخصوم في لقاء القمة  فقط عدم الوصول لشباك الخصوم في لقاء القمة  فقط 
الهدافين  قائمة  فــي  الاعبين  باكثر  الــهــال  الهدافين ودفــع  قائمة  فــي  الاعبين  باكثر  الــهــال  ودفــع 
الكنغولي  هما  العبيه  مــن  الثنين  الــصــدارة  الكنغولي والـــت  هما  العبيه  مــن  الثنين  الــصــدارة  والـــت 
الى  الى ( لكل العــب  بـــ)٧٧( لكل العــب  الشعلة  بـــ)ليليبو مكابي ووليد  الشعلة  ليليبو مكابي ووليد 

جانب ايمن عبد الرحمن العب أهلي الخرطوم.جانب ايمن عبد الرحمن العب أهلي الخرطوم.
فعالية لنجوم الوسط والدفاع

ــدورة االولــى  ــ ــداف فــي ال ــدورة االولــى لــم يقتصر إحـــراز االهــ ــ ــداف فــي ال لــم يقتصر إحـــراز االهــ
على مهاجمي االندية وكانت مشاركة نجوم الوسط على مهاجمي االندية وكانت مشاركة نجوم الوسط 
االكــثــر فــعــالــيــة حــيــث انــضــم الــمــحــتــرف الكولمبي االكــثــر فــعــالــيــة حــيــث انــضــم الــمــحــتــرف الكولمبي 
ثم  اهـــداف  ثم (  اهـــداف   )٦٦( برصيد  الــهــدافــيــن  لقائمة  )بالمريخ  برصيد  الــهــدافــيــن  لقائمة  بالمريخ 
متوسط ميدان حيدوب النهود صهيب الثعلب بـ)متوسط ميدان حيدوب النهود صهيب الثعلب بـ)٥٥( ( 
اهــداف وايضا ايمن عبد الرحمن العب الخرطوم اهــداف وايضا ايمن عبد الرحمن العب الخرطوم 
بـــ)بـــ)٧٧( اهــداف الى جانب محترف الهال اجاجون ( اهــداف الى جانب محترف الهال اجاجون 
))٣٣( اهداف، فيما  اقتحم نجوم الدفاع قائمة الهدافين ( اهداف، فيما  اقتحم نجوم الدفاع قائمة الهدافين 
مكين  مصعب  يتقدمهم  المدافعين  من  كبير  مكين بعدد  مصعب  يتقدمهم  المدافعين  من  كبير  بعدد 
مــدافــع حــي الــعــرب )مــدافــع حــي الــعــرب )٤٤( اهــــداف والـــصـــادق حسن ( اهــــداف والـــصـــادق حسن 
مدافع اهلي الخرطوم بهدفين وايضا انجولي الهال مدافع اهلي الخرطوم بهدفين وايضا انجولي الهال 
فيكتور نانكي بهدفين، الى جانب عمر صولون من فيكتور نانكي بهدفين، الى جانب عمر صولون من 

فيما احرز  الــعــرب،  فيما احرز توتي، وسبت جكسا من حي  الــعــرب،  توتي، وسبت جكسا من حي 
ايمن باشري الرابطة والغاني ابراهيم ايمورو للهال ايمن باشري الرابطة والغاني ابراهيم ايمورو للهال 
ورامي كورتكيا للمريخ وعمر المصري من توتي. ورامي كورتكيا للمريخ وعمر المصري من توتي. 

أسرع )٣( أهداف
من مجموع االهداف المحرزة في مباريات القسم من مجموع االهداف المحرزة في مباريات القسم 
االول تمكن )االول تمكن )٣٣( العبين من دخول تاريخ المنافسة ( العبين من دخول تاريخ المنافسة 
باحراز اسرع اهداف القسم االول وخطف نجم توتي باحراز اسرع اهداف القسم االول وخطف نجم توتي 
االضــواء باحرازه أســرع اهــداف النسخة في الثانية االضــواء باحرازه أســرع اهــداف النسخة في الثانية 
المهاجم جون  هــدف  ويليه  كوبر،  شباك  في  المهاجم جون (  هــدف  ويليه  كوبر،  شباك  في   )٨٨((

مانو مهاجم الهال الذي وصل لشباك اهلي مروي مانو مهاجم الهال الذي وصل لشباك اهلي مروي 
بعد مرور)بعد مرور)٢٤٢٤( ثانية، وثالثهم ابراهيم النسور العب ( ثانية، وثالثهم ابراهيم النسور العب 
الــذي وصــل لشباك  الــذي وصــل لشباك خط وســط الشرطة القضارف  خط وســط الشرطة القضارف 

ًحيدوب في الدقيقة الرابعةحيدوب في الدقيقة الرابعة
الرابطة األضعف هجوما

تــذيــل الــرابــطــة كــوســتــي صــاحــب الــتــرتــيــب قبل تــذيــل الــرابــطــة كــوســتــي صــاحــب الــتــرتــيــب قبل 
االخــيــر قائمة االنــديــة مــن حيث الــتــهــديــف، حيث االخــيــر قائمة االنــديــة مــن حيث الــتــهــديــف، حيث 
احرز العبوه )احرز العبوه )٩٩( اهداف فقط ثم يليه اهلي مروي ( اهداف فقط ثم يليه اهلي مروي 

بـ)بـ)١١١١( هدفًا.( هدفًا.

كأس العالم 
من جانبه رحب عبد اهلل احمد من جانبه رحب عبد اهلل احمد 
العوض سكرتير االتحاد السوداني العوض سكرتير االتحاد السوداني 
ــلــفــروســبــة بــالــحــضــور مــبــيــنــا ان  ــلــفــروســبــة بــالــحــضــور مــبــيــنــا ان ل ل
هــذه البطولة تعد مــن اقــوي واهــم  هــذه البطولة تعد مــن اقــوي واهــم  
لاتحاد  بالشكر  وتقدم  لاتحاد المنافسات  بالشكر  وتقدم  المنافسات 
ــاط االوتــــــــاد لــلــثــقــة  ــقـ ــتـ ــاط االوتــــــــاد لــلــثــقــة الــــدولــــي اللـ ــقـ ــتـ الــــدولــــي اللـ
الــتــي اوالهـــا لــلــســودان الستضافة الــتــي اوالهـــا لــلــســودان الستضافة 
الـــبـــطـــولـــة وهــــــذه الــمــجــمــوعــة مــن الـــبـــطـــولـــة وهــــــذه الــمــجــمــوعــة مــن 
ــمــجــمــوعــات وانــســحــب  ــمــجــمــوعــات وانــســحــب اصـــعـــب ال اصـــعـــب ال
كل من البحرين وسيرالنكا مشيدا كل من البحرين وسيرالنكا مشيدا 
باداء المنتخب السوداني وتصدره باداء المنتخب السوداني وتصدره 
الــمــنــافــســة فـــي الـــيـــوم االول وهـــذا الــمــنــافــســة فـــي الـــيـــوم االول وهـــذا 
جعلنا نطمئن علي المنتخب وهمنا جعلنا نطمئن علي المنتخب وهمنا 
سيتركز علي كاس العالم سيتركز علي كاس العالم 20232023  

الذي يقام بجنوب افريقيا الذي يقام بجنوب افريقيا 
قائد المنتخب واالنجازات

ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ ــواء عـ ــ ـــلـ ــ ــد الـــرحـــمـــن تــــحــــدث ال ــبـ ــواء عـ ــ ـــلـ ــ تــــحــــدث ال
الـــصـــادق الــمــهــدي رئــيــس اتـــحـــاد الــفــروســيــة وقــائــد الـــصـــادق الــمــهــدي رئــيــس اتـــحـــاد الــفــروســيــة وقــائــد 
منتخب الـــســـودان عــن الــبــطــولــة مــوضــحــا ان هــذه منتخب الـــســـودان عــن الــبــطــولــة مــوضــحــا ان هــذه 
البطولة تقام باشراف االتحاد الدولي اللتقاط االوتاد البطولة تقام باشراف االتحاد الدولي اللتقاط االوتاد 
وهــنــالــك مسعي لــضــم الــمــنــشــط لــاولــمــبــيــة الــدولــيــة وهــنــالــك مسعي لــضــم الــمــنــشــط لــاولــمــبــيــة الــدولــيــة 
والزالت اجراءات هذا االمر مستمرة وقريبا ستكون والزالت اجراءات هذا االمر مستمرة وقريبا ستكون 
السودانين  بالمتسابقين  اولمبية مشيدا  لعبة  السودانين االوتــاد  بالمتسابقين  اولمبية مشيدا  لعبة  االوتــاد 
وضمان  المنافسة  لتصدر  يبذلونها  التي  وضمان والجهود  المنافسة  لتصدر  يبذلونها  التي  والجهود 
التاهل لكاس العالم كما اكد اهتمامهم بالمراة حتي التاهل لكاس العالم كما اكد اهتمامهم بالمراة حتي 
تكون مميزة في هــذه الرياضة مؤكدا وجــود ممثلة تكون مميزة في هــذه الرياضة مؤكدا وجــود ممثلة 
للفروسية في تنفيذي االولمبية السودانية واضاف: للفروسية في تنفيذي االولمبية السودانية واضاف: 

بــالــكــرم والشجاعة والــســودان  تمتاز  الــريــاضــة  بــالــكــرم والشجاعة والــســودان هــذه  تمتاز  الــريــاضــة  هــذه 
راية  لرفع  نواصل جهودنا  وســوف  الخبرات  راية يمتلك  لرفع  نواصل جهودنا  وســوف  الخبرات  يمتلك 

السودان في المحافل الدولية السودان في المحافل الدولية 
البلوشي والتنظيم

اشاد سالم البلوشي مندوب االتحاد الدولي اللتقاط اشاد سالم البلوشي مندوب االتحاد الدولي اللتقاط 
االوتاد بالتنظيم الرائع الذي صاحب البطولة مبينا االوتاد بالتنظيم الرائع الذي صاحب البطولة مبينا 
ان هذه البطولة سوف يتاهل منها دولتين للمشاركة ان هذه البطولة سوف يتاهل منها دولتين للمشاركة 
في كاس العالم المقام بجنوب افريقيا في  اغسطس في كاس العالم المقام بجنوب افريقيا في  اغسطس 
المقبل مشيدا باداء الدول المتسابقة في اليوم االول المقبل مشيدا باداء الدول المتسابقة في اليوم االول 

التقدم  دوام  لهم  وتمني  التقدم للمنافسة  دوام  لهم  وتمني  للمنافسة 
والنجاحوالنجاح

اللجنة الطبية والمتابعة
اللجنة  كــريــم رئــيــس  اللجنة عبر سعد  كــريــم رئــيــس  عبر سعد 
الــطــبــيــة عـــن ســعــادتــه بــالــحــضــور الــطــبــيــة عـــن ســعــادتــه بــالــحــضــور 
نجاح  مؤكدا  والمشاركة  نجاح للسودان  مؤكدا  والمشاركة  للسودان 
الــســودان فــي التنظيم واضـــاف : الــســودان فــي التنظيم واضـــاف : 
الـــســـودان كـــان قـــدر الــتــحــدي وتــم الـــســـودان كـــان قـــدر الــتــحــدي وتــم 
فحص الــخــيــول فحص دقــيــق مع فحص الــخــيــول فحص دقــيــق مع 
تـــواجـــد جـــــواز لــكــل حـــصـــان وتــم تـــواجـــد جـــــواز لــكــل حـــصـــان وتــم 
الخيول  من صحة  تمامت  الخيول التاكد  من صحة  تمامت  التاكد 
مشيرا الي انه سبق وان اقام دورة مشيرا الي انه سبق وان اقام دورة 
ــان الــســودان  ــوادر وكــ ــكـ ــان الــســودان لــتــاهــيــل الـ ــوادر وكــ ــكـ لــتــاهــيــل الـ
باكبر عدد وهذا اسعدني  باكبر عدد وهذا اسعدني مشارك  مشارك 
المشاركين  لجميع  وتــمــنــي  المشاركين كــثــيــرا  لجميع  وتــمــنــي  كــثــيــرا 

دوام التقدم والنجاحدوام التقدم والنجاح
السودان يتصدر المنافسة

لدولية  االول  الــيــوم  منافسات  الــســودان  لدولية تــصــدر  االول  الــيــوم  منافسات  الــســودان  تــصــدر 
الفرق  العالم وفي منافسات  لكاس  المؤهلة  الفرق االوتــاد  العالم وفي منافسات  لكاس  المؤهلة  االوتــاد 
رمح وحل منتخب السودان في المركز االول وجاء رمح وحل منتخب السودان في المركز االول وجاء 
والهند  الــثــانــي  الــمــركــز  فــي  افريقيا  جــنــوب  والهند منتخب  الــثــانــي  الــمــركــز  فــي  افريقيا  جــنــوب  منتخب 
المتسابق  جــاء  رمــح  الــفــردي  منافسات  وفــي  المتسابق ثالثا  جــاء  رمــح  الــفــردي  منافسات  وفــي  ثالثا 
بــيــرقــر هيتلر الــجــنــوب افــريــقــي فــي الــمــركــز االول بــيــرقــر هيتلر الــجــنــوب افــريــقــي فــي الــمــركــز االول 
واحــــرز الــســودانــي اشــــرف مــحــمــد عــثــمــان الــمــركــز واحــــرز الــســودانــي اشــــرف مــحــمــد عــثــمــان الــمــركــز 
الثاني بينما حل عبد اهلل عبد المطلب في المركز الثاني بينما حل عبد اهلل عبد المطلب في المركز 
حيث  الخميس  اليوم  المنافسات  وتتواصل  حيث الثالث  الخميس  اليوم  المنافسات  وتتواصل  الثالث 
تقام منافسات فــردي وزوجــي وفــرق سيف وتختتم تقام منافسات فــردي وزوجــي وفــرق سيف وتختتم 

دورة أولى عامرة باألهداف

 فــــي )١٥٣( مبـــــاراة
ً
 )٣١٨( هـــدفـــا

في افتتاح البطولة التأهيلية لكأس العالم لألوتاد 

.. والهند في المركز الثالث
ً
منتخب السودان يتوج بالذهب.. جنوب أفريقيا ثانيا

البلوشي يشيد بالتنظيم.. ورئيس اللجنة الطبية يوضح كيفية الفحص وسالمة الخيـول

رصد عبد اهلل التماديرصد عبد اهلل التمادي

كانت الفعالية كبيرة في التهديف نسبة لزيادة عدد اندية المنافسة من )كانت الفعالية كبيرة في التهديف نسبة لزيادة عدد اندية المنافسة من )١٦١٦( الى )( الى )١٨١٨( لتلعب )( لتلعب )١٥٣١٥٣( مباراة في القسم االول من المنافسة ( مباراة في القسم االول من المنافسة 
وكانت حصيلتها جيدة من االهداف المحرزة حيث احرزت االندية الـ)وكانت حصيلتها جيدة من االهداف المحرزة حيث احرزت االندية الـ)١٨١٨( المشاركة في المنافسة )( المشاركة في المنافسة )٣١٨٣١٨( هدفا وجاءت االهداف موزعة على ( هدفا وجاءت االهداف موزعة على 
الخطوط الثالثة لكل فريق بمشاركة خط الهجوم والوسط والدفاع  مما جعل قائمة هدافي المنافسة في القسم األول مزدحمة وبمشاركة من جميع الخطوط الثالثة لكل فريق بمشاركة خط الهجوم والوسط والدفاع  مما جعل قائمة هدافي المنافسة في القسم األول مزدحمة وبمشاركة من جميع 
االندية اال ان الهالل تفوق على جميع االندية بدفعه عدد كبير من العبيه في قائمة الهدافين فضال عن انه صاحب الهجوم األقوى على مدار االندية اال ان الهالل تفوق على جميع االندية بدفعه عدد كبير من العبيه في قائمة الهدافين فضال عن انه صاحب الهجوم األقوى على مدار 

مباريات الدورة األولى حيث احرز رماته )مباريات الدورة األولى حيث احرز رماته )٤٢٤٢( هدفًا بفارق )( هدفًا بفارق )١٥١٥( هدفًا عن اقرب منافسيه المريخ الذي احرز العبوه )( هدفًا عن اقرب منافسيه المريخ الذي احرز العبوه )٢٧٢٧( هدفًا.( هدفًا.

ً
هجـــوم الهـــالل األقــوى.. والـرابطة األضعــف هجــــوما
مشاركة فعالة للمدافعين ونجوم الوسط .. ونجم توتي يتوج بأسرع هدف

رفيدة محمد أحمدرفيدة محمد أحمد

شهد ميدان الفروسبة بالخرطوم افتتاح فعاليات بطولة التقاط االوتاد الدولية التاهيلية لكاس العالم شهد ميدان الفروسبة بالخرطوم افتتاح فعاليات بطولة التقاط االوتاد الدولية التاهيلية لكاس العالم 20232023 والتي جاءت بمشاركة كل من  والتي جاءت بمشاركة كل من 
كندا _ النرويج _ جنوب افريقيا _ الهند باالضافة للسودان البلد المستضيف  وذلك بحضور االستاذ عبد الرحيم الحفيان مدير الرياضة بالوزارة كندا _ النرويج _ جنوب افريقيا _ الهند باالضافة للسودان البلد المستضيف  وذلك بحضور االستاذ عبد الرحيم الحفيان مدير الرياضة بالوزارة 
االتحادية طارق دياب النائب الثاني لرئيس االولمبية السودانية ممثلي االتحاد الدولي اللتقاط االوتاد بقيادة سالم البلوشي بجانب قادة االتحاد االتحادية طارق دياب النائب الثاني لرئيس االولمبية السودانية ممثلي االتحاد الدولي اللتقاط االوتاد بقيادة سالم البلوشي بجانب قادة االتحاد 

السوداني للفروسية ومحمد الحسن ممثل شركات اصيل القابضة راعي البطولة وجمهور غفير من محبي اللعبة السوداني للفروسية ومحمد الحسن ممثل شركات اصيل القابضة راعي البطولة وجمهور غفير من محبي اللعبة 
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١٩ يناير ٢٠٢٣

٢٦ رجب ١٤٤٤ هـ

العدد »١٠٤«

الخميس

متابعـات

المريخ يفقد عرش 
الهدافين والغربال آخر 

المتوجين

ــد الــكــولــمــبــي  ــواجــ ــد الــكــولــمــبــي يــمــثــل تــ ــواجــ يــمــثــل تــ
بــرايــان مــع زعــمــاء الهدافين بــرايــان مــع زعــمــاء الهدافين 
في القسم األول دليال قاطعا في القسم األول دليال قاطعا 
على ضعف المهاجمين في على ضعف المهاجمين في 
  66 الكولمبي  ونـــال  الكولمبي الــمــريــخ،  ونـــال  الــمــريــخ، 
المركز  في  المركز أهــداف وضعته  في  أهــداف وضعته 
الهدافين،  الئحة  فــي  الهدافين، الثاني  الئحة  فــي  الثاني 
الشخصي عن  اللقب  الشخصي عن وابتعد  اللقب  وابتعد 
نـــجـــوم الـــمـــريـــخ مــنــذ ســنــوات نـــجـــوم الـــمـــريـــخ مــنــذ ســنــوات 
الفرقة  نجوم  احتكره  أن  الفرقة بعد  نجوم  احتكره  أن  بعد 
ــوج به  ــوج به الــحــمــراء لــســنــوات، وتـ الــحــمــراء لــســنــوات، وتـ
المهاجمين،  مــن  كبير  المهاجمين، عــدد  مــن  كبير  عــدد 
بــمــن فــيــهــم صــانــع األلــعــاب بــمــن فــيــهــم صــانــع األلــعــاب 
وكــان محمد  وكــان محمد فيصل عجب،  فيصل عجب، 
الــرحــمــن العــب الهالل  الــرحــمــن العــب الهالل عبد  عبد 
الــــحــــالــــي آخـــــــر الـــمـــتـــوجـــيـــن الــــحــــالــــي آخـــــــر الـــمـــتـــوجـــيـــن 
أن  بعد  المريخ،  من  أن باللقب  بعد  المريخ،  من  باللقب 
ناله في موسمه األول، الذي ناله في موسمه األول، الذي 
في  القياسي  الرقم  فيه  في حطم  القياسي  الرقم  فيه  حطم 
المحليين،  الــهــدافــيــن  المحليين، ســجــل  الــهــدافــيــن  ســجــل 
تــفــوق عــلــى طمبل  تــفــوق عــلــى طمبل بــعــد أن  بــعــد أن 
بهدف واحد، وكان طمبل قد بهدف واحد، وكان طمبل قد 
أحــرز أحــرز 2121 هدفا مــع المريخ  هدفا مــع المريخ 
وتــوج بلقب الهداف في فترة وتــوج بلقب الهداف في فترة 
ويقاتل  الحمراء  للفرقة  ويقاتل زاهية  الحمراء  للفرقة  زاهية 
الـــواعـــد الــجــزولــي لــتــقــديــم ما الـــواعـــد الــجــزولــي لــتــقــديــم ما 
الكبيرة،  موهبته  على  الكبيرة، يــؤكــد  موهبته  على  يــؤكــد 
الجزولي كان على موعد مع الجزولي كان على موعد مع 
إصابته  أن  غير  كبير  إصابته مجد  أن  غير  كبير  مجد 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا وابــعــدتــه الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا وابــعــدتــه 
ـــددا كــبــيــرا مـــن الــمــبــاريــات  ـــددا كــبــيــرا مـــن الــمــبــاريــات عـ عـ
تسببت في شح أهدافه، قبل تسببت في شح أهدافه، قبل 
أن يعود في األمتار اآلخيرة أن يعود في األمتار اآلخيرة 

ويتقدم في الالئحة.ويتقدم في الالئحة.

فرصة مواتية للمريخ 
وشباب بلوزداد لتغيير 
واقع المجموعة الثالثة

ــخ  ــريـ ــمـ ــة الـ ــ ــــرصـ ــدو فـ ــ ــبـ ــ ــخ تـ ــريـ ــمـ ــة الـ ــ ــــرصـ ــدو فـ ــ ــبـ ــ تـ
مــــواتــــيــــة لـــتـــقـــديـــم مـــســـتـــوى مــــواتــــيــــة لـــتـــقـــديـــم مـــســـتـــوى 
مــتــمــيــز، وظـــهـــور رائــــع في مــتــمــيــز، وظـــهـــور رائــــع في 
ــتــي  ــتــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة ال الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة ال
الــورق  على  كثيرون  الــورق يرشح  على  كثيرون  يرشح 
التونسي،  والترجي  التونسي، الزمالك  والترجي  الزمالك 
غير أن شــبــاب بــلــوزداد قد غير أن شــبــاب بــلــوزداد قد 
يكون الحصان األســود في يكون الحصان األســود في 
ــي الـــوقـــت  ــ ــي الـــوقـــت الـــمـــجـــمـــوعـــة، وفـ ــ الـــمـــجـــمـــوعـــة، وفـ
ــذي يــتــطــور فــيــه الــفــريــق  ــ ــذي يــتــطــور فــيــه الــفــريــق الـ ــ الـ
الـــجـــزائـــري ويــتــواجــد الـــجـــزائـــري ويــتــواجــد 99 من  من 
ــره األســــاســــيــــة فــي  ــاصــ ــ ــن ــره األســــاســــيــــة فــي عــ ــاصــ ــ ــن عــ
تــولــيــفــة مــحــاربــي الــصــحــراء تــولــيــفــة مــحــاربــي الــصــحــراء 
تراجع  الشان،  نهائيات  تراجع في  الشان،  نهائيات  في 
الــزمــالــك بــشــدة، وفــقــد أبناء الــزمــالــك بــشــدة، وفــقــد أبناء 
ــــة،  ــل ــبــــوصــ ــ ــت عـــقـــبـــة ال ــ ـــي ــــة، مـ ــل ــبــــوصــ ــ ــت عـــقـــبـــة ال ــ ـــي مـ
باهظا لضعف  ثمنا  باهظا لضعف ودفعوا  ثمنا  ودفعوا 
يتواجد  الــذي  الهجوم،  يتواجد خــط  الــذي  الهجوم،  خــط 
فــيــه الــتــونــســي ســيــف الــديــن فــيــه الــتــونــســي ســيــف الــديــن 
أســاســيــا، وتعاني  أســاســيــا، وتعاني الــجــزيــري  الــجــزيــري 
مصر كلها أزمة مهاجمين، مصر كلها أزمة مهاجمين، 
تحقيق  في  الزمالك  تحقيق وأخفق  في  الزمالك  وأخفق 
ــاريــــات  ــ ــب ــاريــــات  مــ ــ ــب فـــــي 44 مــ فـــــي الـــــفـــــوز  الـــــفـــــوز 
ــثـــروا خــاللــهــا  ــعـ ــثـــروا خــاللــهــا مــتــتــالــيــة، تـ ــعـ مــتــتــالــيــة، تـ
ــي مـــبـــاراتـــيـــن،  ــادل فــ ــعـ ــتـ ــالـ ــي مـــبـــاراتـــيـــن، بـ ــادل فــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
وخــســروا مــبــاراة في الــدوري وخــســروا مــبــاراة في الــدوري 
ــم بـــيـــرامـــيـــدز مــن  ــاهــ ــم بـــيـــرامـــيـــدز مــن واقــــصــ ــاهــ واقــــصــ
كأس مصر وتراجع الترجي كأس مصر وتراجع الترجي 
التونسي كثيرا ولم يعد بعبعا التونسي كثيرا ولم يعد بعبعا 

مخيفا كما السابق.مخيفا كما السابق.

ــريـــخ قـــائـــده  ــمـ ــريـــخ قـــائـــده اعــــــاد الـ ــمـ اعــــــاد الـ
أمــــــــيــــــــر كــــــــمــــــــال أمــــــس أمــــــــيــــــــر كــــــــمــــــــال أمــــــس 
األربــــعــــاء، وبـــعـــد غــيــاب األربــــعــــاء، وبـــعـــد غــيــاب 
66 أشــهــر غــــادر خاللها  أشــهــر غــــادر خاللها 
الـــالعـــب كــشــف الـــنـــادي الـــالعـــب كــشــف الـــنـــادي 
بــــــاتــــــفــــــاق مـــــــع مـــجـــلـــس بــــــاتــــــفــــــاق مـــــــع مـــجـــلـــس 
بــســبــب  الـــــنـــــادي   بــســبــب إدارة  الـــــنـــــادي   إدارة 
الرباط  بقطع في  الرباط إصابة  بقطع في  إصابة 

الصليبي.وبعد أن تعافى الصليبي.وبعد أن تعافى 
الـــــالعـــــب عـــــــاد مــــجــــددا الـــــالعـــــب عـــــــاد مــــجــــددا 
ووقــــــــع لــــمــــدة مــوســمــيــن ووقــــــــع لــــمــــدة مــوســمــيــن 
وتــقــلــد كــمــال شـــارة قــيــادة وتــقــلــد كــمــال شـــارة قــيــادة 
عبد  لراجي  خلفا  عبد المريخ  لراجي  خلفا  المريخ 
كمال  وأمضى  كمال العاطي،  وأمضى  العاطي، 
ــا مــن  ــادمــ ــ ق ــا،  ــامــ ــا مــن  عــ ــادمــ ــ ق ــا،  ــامــ 1212 عــ

فريق الموردة العريق.فريق الموردة العريق.

الكابتانو يعود لداره
أمير كمال في المريخ 

كالكيت ثاني مرة 

يفتتح المريخ تعاقداته الشتوية بماتيوس كوتيلو، وسيكون يفتتح المريخ تعاقداته الشتوية بماتيوس كوتيلو، وسيكون 
الــبــرازيــلــي أول الـــوافـــديـــن الـــجـــدد فـــي الــمــيــركــاتــو الــشــتــوي، الــبــرازيــلــي أول الـــوافـــديـــن الـــجـــدد فـــي الــمــيــركــاتــو الــشــتــوي، 
واســتــعــرضــت الجماهير لــقــطــات رائــعــة لــالعــب الــقــادم من واســتــعــرضــت الجماهير لــقــطــات رائــعــة لــالعــب الــقــادم من 
الدوري البرازيلي، وهو يستعرض مهاراته في التمرير الحاسم الدوري البرازيلي، وهو يستعرض مهاراته في التمرير الحاسم 
واحراز األهداف، تركيز ريكاردو على الالعبين البرازيليين، واحراز األهداف، تركيز ريكاردو على الالعبين البرازيليين، 

لينضموا للكولمبي برايان أديسلون، وينشط كوتليو في مركز لينضموا للكولمبي برايان أديسلون، وينشط كوتليو في مركز 
صناعة اللعب وسيكون كوتليو المحترف رقم صناعة اللعب وسيكون كوتليو المحترف رقم 9999 في تأريخ  في تأريخ 
المريخ، بعد أن سبقه المريخ، بعد أن سبقه 9898 العبا، تفاوتت نجاحاتهم، وكان  العبا، تفاوتت نجاحاتهم، وكان 
في  في    20032003 العام  في  برازيلي  محترف  أول  نيتو  العام البرازيلي  في  برازيلي  محترف  أول  نيتو  البرازيلي 

بداية تطبيق تجربة المحترفين األجانب.بداية تطبيق تجربة المحترفين األجانب.

يخوض منتخبنا الوطني اليوم مباراة مهمة للغاية أمام المنتخب يخوض منتخبنا الوطني اليوم مباراة مهمة للغاية أمام المنتخب 
ــى لتصفيات بــطــولــة األمـــم اإلفــريــقــيــة  ــ ــى لتصفيات بــطــولــة األمـــم اإلفــريــقــيــة الــغــانــي، فــي الــجــولــة األول ــ الــغــانــي، فــي الــجــولــة األول
لالعبين المحليين وركز برهان تيه على عنصر االنسجام والتفاهم لالعبين المحليين وركز برهان تيه على عنصر االنسجام والتفاهم 
بين الالعبين، واختار بفلسفة خاصة عناصره، وستكون المباراة بين الالعبين، واختار بفلسفة خاصة عناصره، وستكون المباراة 
بمثابة اختبار جديد لنجوم المنتخب، وسيكون خط الدفاع وحراسة بمثابة اختبار جديد لنجوم المنتخب، وسيكون خط الدفاع وحراسة 
المرمى أمام محك صعب، ويتكون خط الدفاع بأكمله من نجوم المرمى أمام محك صعب، ويتكون خط الدفاع بأكمله من نجوم 

المريخ حتى في غياب مصطفى كرشوم، وسيدفع برهان بالرباعي المريخ حتى في غياب مصطفى كرشوم، وسيدفع برهان بالرباعي 
صالح نمر، حمزة داوود، مازن محمدين وأحمد آدم بيبو، بجانب صالح نمر، حمزة داوود، مازن محمدين وأحمد آدم بيبو، بجانب 
نجم محور اإلرتكاز عمار طيفور، وربما السماني الصاوي ليرتفع نجم محور اإلرتكاز عمار طيفور، وربما السماني الصاوي ليرتفع 
عدد نجوم المريخ المشاركين في المباراة إلى عدد نجوم المريخ المشاركين في المباراة إلى 66 العبين، يمثلون  العبين، يمثلون 
إعداد  بمثابة  البطولة  مباريات  لتكون  التوليفة،  إعداد أكثر من نصف  بمثابة  البطولة  مباريات  لتكون  التوليفة،  أكثر من نصف 

وتحضير مبكر لمباريات رابطة أبطال إفريقيا.وتحضير مبكر لمباريات رابطة أبطال إفريقيا.

نجم السامبا كوتيلو 
المحترف رقم 99 
في تأريخ المريخ

نصف تشكيلة 
المنتخب من 
نجوم المريخ

المريخ بالصف  المريخ بالصف ستواجه األندية المصرية فريق  ستواجه األندية المصرية فريق 
اآلخيرة  لألمتار  المصري  الـــدوري  اآلخيرة الثاني، ووصــل  لألمتار  المصري  الـــدوري  الثاني، ووصــل 
بعد  األول  الــنــصــف  وسينتهي  األول،  الــقــســم  بعد مــن  األول  الــنــصــف  وسينتهي  األول،  الــقــســم  مــن 
وصول بعثة المريخ، ما يعني أن األندية المصرية وصول بعثة المريخ، ما يعني أن األندية المصرية 
ســتــكــون مــشــغــولــة بــمــبــاريــاتــهــا الــصــعــبــة فـــي الــلــفــة ســتــكــون مــشــغــولــة بــمــبــاريــاتــهــا الــصــعــبــة فـــي الــلــفــة 
تجارب  تـــؤدي  أن  المستحيل  مــن  ليكون  تجارب اآلخــيــرة،  تـــؤدي  أن  المستحيل  مــن  ليكون  اآلخــيــرة، 
تحضيرية بالصف األول، وستكون الفرصة متاحة تحضيرية بالصف األول، وستكون الفرصة متاحة 
في  يشاركوا  لــم  الــذيــن  الالعبين  الــمــدربــون  في ليختبر  يشاركوا  لــم  الــذيــن  الالعبين  الــمــدربــون  ليختبر 
المريخ  وسيواجه  ــدوري،  الـ فــي  الرسمية  المريخ المباريات  وسيواجه  ــدوري،  الـ فــي  الرسمية  المباريات 

وسيراميكا  وبيراميدز،  المصري،  الشباب  وسيراميكا منتخب  وبيراميدز،  المصري،  الشباب  منتخب 
أندية  أندية كليوباترا والبنك األهلى، وربما يواجه بعض  كليوباترا والبنك األهلى، وربما يواجه بعض 
بمثابة  ستكون  التحضيرية  التجارب  الثاني،  بمثابة القسم  ستكون  التحضيرية  التجارب  الثاني،  القسم 
الظهور األول لألجانب الجدد، وتسهل من مهمتهم الظهور األول لألجانب الجدد، وتسهل من مهمتهم 
الصعبة  المرحلة  بداية  قبل  والتفاهم  االنسجام  الصعبة في  المرحلة  بداية  قبل  والتفاهم  االنسجام  في 
في مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، اختيار القاهرة في مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، اختيار القاهرة 
كان القرار الصائب لتشابه األجواء هناك باألجواء كان القرار الصائب لتشابه األجواء هناك باألجواء 
في الجزائر وتونس، إذ سيواجه المريخ في الجزائر وتونس، إذ سيواجه المريخ 33 من أندية  من أندية 

شمال إفريقيا.شمال إفريقيا.

القسم  فــي  للغاية  أجــانــب حــضــورا ضعيفا  القسم سجل  فــي  للغاية  أجــانــب حــضــورا ضعيفا  سجل 
أديسلون كان  برايان  وباستثناء  الموسم،  كان األول من  أديسلون  برايان  وباستثناء  الموسم،  األول من 
كل األجانب يستحقون مغادرة الكشوفات، ذلك أنهم كل األجانب يستحقون مغادرة الكشوفات، ذلك أنهم 
أرقامهم  تحسين  على  لقدرتهم  يشير  مــا  يقدموا  أرقامهم لــم  تحسين  على  لقدرتهم  يشير  مــا  يقدموا  لــم 
األفضل  بــرايــان  ويعد  الفريق،  مــع  الجيد  األفضل والظهور  بــرايــان  ويعد  الفريق،  مــع  الجيد  والظهور 
مباراة  مباراة    1515 فــي  الــرائــعــة ومشاركته  فــي بالنظر ألرقــامــه  الــرائــعــة ومشاركته  بالنظر ألرقــامــه 
من جملة مباريات القسم األول من الموسم، وأحرز من جملة مباريات القسم األول من الموسم، وأحرز 
الكولمبي الكولمبي 66 أهداف، كما صنع مثلها، وتفوق برايان  أهداف، كما صنع مثلها، وتفوق برايان 
صانع األلعاب على المهاجم أدو موسيس وشارك صانع األلعاب على المهاجم أدو موسيس وشارك 
ــداف فقط،  أهــ ــداف فقط،   أهــ ـــال 33  مـــبـــاراة، ون ـــال   مـــبـــاراة، ون فــي 1111  فــي النيجيري  النيجيري 
مماثل  عــدد  فــي  كيبمالي  أريـــك  الكنغولي  مماثل وشـــارك  عــدد  فــي  كيبمالي  أريـــك  الكنغولي  وشـــارك 

ــد فــقــط،  ــد فــقــط، لــمــوســيــس، واكــتــفــى الــكــنــغــولــي بــهــدف واحــ لــمــوســيــس، واكــتــفــى الــكــنــغــولــي بــهــدف واحــ
وعلى  األول،  القسم  قي  الفريق  مباريات  آخــر  وعلى في  األول،  القسم  قي  الفريق  مباريات  آخــر  في 
الجانب شارك ماكايا خوسيه في الجانب شارك ماكايا خوسيه في 1010 مباريات ولم  مباريات ولم 
يسجل، وهو ليس المهم بالنسبة لالعب محور غير يسجل، وهو ليس المهم بالنسبة لالعب محور غير 
أن األنغولي لم يقدم مستوى جيدا بالرغم من تعدد أن األنغولي لم يقدم مستوى جيدا بالرغم من تعدد 
مشاركاته.وشارك كمارا إبراهيما في مشاركاته.وشارك كمارا إبراهيما في 66 مباريات ونال  مباريات ونال 
هدفا واحــدا، واكتفى بومال وفريدريك بالظهور في هدفا واحــدا، واكتفى بومال وفريدريك بالظهور في 
مباراتين ولــم يسجال، ولــم يظهر غودفيري في أي مباراتين ولــم يسجال، ولــم يظهر غودفيري في أي 
الجماعي  األجــانــب ورحيلهم  االستغناء عن  الجماعي مــبــاراة  األجــانــب ورحيلهم  االستغناء عن  مــبــاراة 
كان متوقعا وقرارا صائبا، بالنظر لفعاليتهم الضعيفة كان متوقعا وقرارا صائبا، بالنظر لفعاليتهم الضعيفة 
في المباريات، وعدم تقديمهم ما يغري بمواصلتهم.في المباريات، وعدم تقديمهم ما يغري بمواصلتهم.

األندية المصرية تواجه المريخ بالصف الثاني

أرقام ضعيفة ألجانب المريخ

دفع أمير مصطفى حسن دفع أمير مصطفى حسن 
باستقالته من منصبه كمدير باستقالته من منصبه كمدير 
رياضي لنادي المريخ، ووفقا رياضي لنادي المريخ، ووفقا 
لمصادر موثوقة تقدم النجم لمصادر موثوقة تقدم النجم 
الــســابــق بــالــمــريــخ بــاســتــقــالــة الــســابــق بــالــمــريــخ بــاســتــقــالــة 
لــلــنــادي,  الــتــنــفــيــذي  لــلــنــادي, للمكتب  الــتــنــفــيــذي  للمكتب 
إثـــر خــالفــات عــاصــفــة بينه إثـــر خــالفــات عــاصــفــة بينه 
وأســـامـــة عــبــد الــجــلــيــل نائب وأســـامـــة عــبــد الــجــلــيــل نائب 
ــــس الــــــنــــــادي لـــلـــشـــؤون  ــيـ ــ ــــس الــــــنــــــادي لـــلـــشـــؤون رئـ ــيـ ــ رئـ
ــيــــة، فـــشـــلـــت مــعــهــا  ــــريــــاضــ ــيــــة، فـــشـــلـــت مــعــهــا ال ــــريــــاضــ ال
كــل مــحــاوالت أيــمــن مــبــارك كــل مــحــاوالت أيــمــن مــبــارك 
احتوائها،  في  النادي  احتوائها، رئيس  في  النادي  رئيس 

ووصلت الخالفات مرحلة المقاطعة الكاملة وعدم ووصلت الخالفات مرحلة المقاطعة الكاملة وعدم 
موثوقة  مصادر  وبحسب  المعتادة،  التحية  موثوقة تبادل  مصادر  وبحسب  المعتادة،  التحية  تبادل 
فـــإن أمــيــر تــفــاجــأ بــحــجــب حــافــز كـــان قـــد رصـــده فـــإن أمــيــر تــفــاجــأ بــحــجــب حــافــز كـــان قـــد رصـــده 

المجلس نـــزوال عــن رغــبــة الــمــديــر الــفــنــي هــيــرون المجلس نـــزوال عــن رغــبــة الــمــديــر الــفــنــي هــيــرون 
ريكاردو لمباراة الديربي، وكان ريكاردو أن الفريق ريكاردو لمباراة الديربي، وكان ريكاردو أن الفريق 
ــادة فــي الــمــبــاراة. أمـــام الــهــالل,  ــادة فــي الــمــبــاراة. أمـــام الــهــالل, يستحق حــافــز إجـ يستحق حــافــز إجـ
وذكـــر لرئيس الــنــادي أن الــفــريــق خــاض الــمــبــاراة وذكـــر لرئيس الــنــادي أن الــفــريــق خــاض الــمــبــاراة 

بـــعـــنـــاصـــر الـــصـــف الــثــانــي بـــعـــنـــاصـــر الـــصـــف الــثــانــي 
وفي ظل فراغ إداري يعلمه وفي ظل فراغ إداري يعلمه 
الــمــبــاراة  أن  وزاد  الــمــبــاراة الــجــمــيــع،  أن  وزاد  الــجــمــيــع، 
ــهـــالل لــيــكــون  ــهـــالل لــيــكــون فـــي مــلــعــب الـ فـــي مــلــعــب الـ
التعادل وسط تلك الظروف التعادل وسط تلك الظروف 
بمثابة مكسب، وتفاجا أمير بمثابة مكسب، وتفاجا أمير 
ــه عـــبـــد الــجــلــيــل  ــامــ ــه عـــبـــد الــجــلــيــل بـــــأن أســ ــامــ بـــــأن أســ
قــرر تأخير حافزه، وهــو ما قــرر تأخير حافزه، وهــو ما 
كشف له بحسب اعتقاده أن كشف له بحسب اعتقاده أن 
تــحــول لشخصي.  تــحــول لشخصي. الــخــالف  الــخــالف 
وهــو مــا يصعب مــن عمله وهــو مــا يصعب مــن عمله 
في ظروف  لعطاء  في ظروف وتقديمه  لعطاء  وتقديمه 
ســيــقــيــم معسكرا  ــفــريــق  ال ســيــمــا وأن  ســيــقــيــم معسكرا طــبــيــعــيــة، ال  ــفــريــق  ال ســيــمــا وأن  طــبــيــعــيــة، ال 
استعدادا  الــقــاهــرة  المصرية  بالعاصمة  استعدادا تحضيريا  الــقــاهــرة  المصرية  بالعاصمة  تحضيريا 

لمرحلة. مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.لمرحلة. مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.
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نهاية حزينة لمشوار رائع لبكري المدينة 

استغنى المريخ أمس األربعاء عن مهاجمه بكري استغنى المريخ أمس األربعاء عن مهاجمه بكري 
المدينة، إثر صراعات بين مجلس اإلدارة والالعب المدينة، إثر صراعات بين مجلس اإلدارة والالعب 
خالل الفترة الماضية، ولم يتوصل الالعب الملقب خالل الفترة الماضية، ولم يتوصل الالعب الملقب 
مالية بالعقرب التفاق مع مجلس حول مستحقات مالية  بالعقرب التفاق مع مجلس حول مستحقات 
قيمتها قيمتها 4040 ألف دوالر، أكد بكري أن رئيس النادي  ألف دوالر، أكد بكري أن رئيس النادي 
السابق حازم مصطفى قد وعده بها شفاهة، بينما السابق حازم مصطفى قد وعده بها شفاهة، بينما 
ــبـــارك رئـــيـــس الـــنـــادي الــحــالــي من  ــبـــارك رئـــيـــس الـــنـــادي الــحــالــي من طـــالـــب أيـــمـــن مـ طـــالـــب أيـــمـــن مـ
مع  بالمبلغ  أحقيته  يثبت  مستندا  تــقــديــم  مع الــالعــب  بالمبلغ  أحقيته  يثبت  مستندا  تــقــديــم  الــالعــب 
ن كان المبلغ  ن كان المبلغ كامل استعداده لمنحه له فورا حتى واإ كامل استعداده لمنحه له فورا حتى واإ
دعم  فــي  بكري  ليفشل  دوالر،  مليون  دعم   فــي  بكري  ليفشل  دوالر،  مليون   4040 يتجاوز يتجاوز 
ذكــره  الـــذي  بالمبلغ  أحقيته  يثبت  بمستند،  ذكــره موقفه  الـــذي  بالمبلغ  أحقيته  يثبت  بمستند،  موقفه 

ويتوقف عن التدريبات قبل الديربي بفترة قصيرة.ويتوقف عن التدريبات قبل الديربي بفترة قصيرة.
منجد يقترب من اللحاق بالعقرب 

اقترب منجد النيل حارس مرمى المريخ من مغادرة اقترب منجد النيل حارس مرمى المريخ من مغادرة 
كشوفات الفريق، وسيتغنى النادي عن خدمات ثاني كشوفات الفريق، وسيتغنى النادي عن خدمات ثاني 
أقدم حراس المرمى في الفريق، وتوقف منجد عن أقدم حراس المرمى في الفريق، وتوقف منجد عن 
التدريبات قبل فترة، وطالب بشطبه، وانتظر النادي التدريبات قبل فترة، وطالب بشطبه، وانتظر النادي 
حتى بداية الميركاتو الشتوي ليتخذ قراره الذي يتوقع حتى بداية الميركاتو الشتوي ليتخذ قراره الذي يتوقع 
أن يرى النور خالل الساعات القليلة القادمة.ويعد أن يرى النور خالل الساعات القليلة القادمة.ويعد 
وخامس  بالفريق  المرمى  حــراس  أقــدم  ثاني  وخامس منجد  بالفريق  المرمى  حــراس  أقــدم  ثاني  منجد 
أقدم الالعبين، ودخل منجد في خالفات استمرت أقدم الالعبين، ودخل منجد في خالفات استمرت 
حتى  وتواصلت  السابق  إالدارة  مجلس  مع  حتى طويال  وتواصلت  السابق  إالدارة  مجلس  مع  طويال 

قبيل انتهاء فترة لجنة. التسيير السابقة.قبيل انتهاء فترة لجنة. التسيير السابقة.
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الخميس

متابعات

اللجنة األولمبية 
والسفارة الفرنسية 
يرتبان لإلحتفال 

بمناسبة 500 يوم  
إلنطالق أولمبياد 

باريس 2024 

إلــتــأم إجــتــمــاع مــوســع بين إلــتــأم إجــتــمــاع مــوســع بين 
و  السودانية  األولمبية  السودانية و اللجنة  األولمبية  اللجنة 
اللجنة   الفرنسية بمقر  اللجنة  السفارة  الفرنسية بمقر  السفارة 
بــالــحــديــقــة الـــدولـــيـــة بــحــضــور بــالــحــديــقــة الـــدولـــيـــة بــحــضــور 
الــمــهــنــدس أحــمــد أبـــو الــقــاســم الــمــهــنــدس أحــمــد أبـــو الــقــاســم 
البروفسيور  و  اللجنة  البروفسيور رئــيــس  و  اللجنة  رئــيــس 
ــمــــود الــــســــر الـــســـكـــرتـــيـــر  ــمــــود الــــســــر الـــســـكـــرتـــيـــر مــــحــ مــــحــ
ــديـــر الــتــنــفــيــذي  ــمـ ــام و الـ ــعــ ــ ــديـــر الــتــنــفــيــذي ال ــمـ ــام و الـ ــعــ ــ ال
نــــزار حــمــدان و مــن الــســفــارة نــــزار حــمــدان و مــن الــســفــارة 
األول  الــســكــرتــيــر  ــفــرنــســيــة  األول ال الــســكــرتــيــر  ــفــرنــســيــة  ال
العالقات  مــســؤول  و  العالقات للسفارة  مــســؤول  و  للسفارة 
و  المؤسسية  و  و اإلجــتــمــاعــيــة  المؤسسية  و  اإلجــتــمــاعــيــة 
نــاقــش اإلجـــتـــمـــاع الــتــرتــيــبــات نــاقــش اإلجـــتـــمـــاع الــتــرتــيــبــات 
لإلحتفال الكبير الذي تنظمه لإلحتفال الكبير الذي تنظمه 
الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة ألولــمــبــيــاد الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة ألولــمــبــيــاد 
لــمــدة ســاعــة  لــمــدة ســاعــة   بـــاريـــس بـــاريـــس 20242024 
في كل العالم يوم في كل العالم يوم 1414 مارس  مارس 
القادم بمناسبة ) القادم بمناسبة ) 500500 ( يوم  ( يوم 
األولمبية  األلــعــاب  األولمبية إلنــطــالق  األلــعــاب  إلنــطــالق 
تسليم شعلة  مــن خــاللــه  تسليم شعلة يــتــم  مــن خــاللــه  يــتــم 
إلكترونية من دولة ألخرى و إلكترونية من دولة ألخرى و 
أمن اإلجتماع على الترتيبات أمن اإلجتماع على الترتيبات 
األولية لإلحتفالية التي تشتمل األولية لإلحتفالية التي تشتمل 
ــتــم من  ــتــم ي ــتــم من عــلــى مــــاراثــــون ي ــتــم ي عــلــى مــــاراثــــون ي
إضافة  الشعلة  تسليم  إضافة خــاللــه  الشعلة  تسليم  خــاللــه 
الى مشاركة عدد من المناشط الى مشاركة عدد من المناشط 
ــوف يــتــم  ــ ــ ــال وسـ ــفــ ــ ــت ــوف يــتــم فــــى اإلحــ ــ ــ ــال وسـ ــفــ ــ ــت فــــى اإلحــ
اإلحتفال عن طريق  اإلحتفال عن طريق تصوير  تصوير 
الفيديو وبثه مباشرة في مواقع الفيديو وبثه مباشرة في مواقع 
التواصل اإلجتماعي الخاصة التواصل اإلجتماعي الخاصة 
ــرزهـــا )  ــرزهـــا ) بــالــلــجــنــة الــمــنــظــمــة أبـ بــالــلــجــنــة الــمــنــظــمــة أبـ
الــفــيــس بــــوك و إنــســتــغــرام و الــفــيــس بــــوك و إنــســتــغــرام و 
تــويــتــر ( و غــيــرهــا و نــاقــش تــويــتــر ( و غــيــرهــا و نــاقــش 
ــا مـــوضـــوع  ــاع أيــــضــ ــمــ ــ ــت ــا مـــوضـــوع اإلجــ ــاع أيــــضــ ــمــ ــ ــت اإلجــ
الجهات الراعية لهذا اإلحتفال الجهات الراعية لهذا اإلحتفال 
حيث تم التأمين على ضرورة حيث تم التأمين على ضرورة 
مــشــاركــة الـــشـــركـــات الــراعــيــة مــشــاركــة الـــشـــركـــات الــراعــيــة 
لدورة األلعاب األولمبية والتي لدورة األلعاب األولمبية والتي 
لــديــهــا فــــروع فــي الـــســـودان و لــديــهــا فــــروع فــي الـــســـودان و 
من المنتظر أن تقوم السفارة من المنتظر أن تقوم السفارة 
بــعــقــد اجــتــمــاع مــع الــشــركــات بــعــقــد اجــتــمــاع مــع الــشــركــات 
ــن جــانــبــه  ــ ــتـــهـــدفـــة ، مـ ــن جــانــبــه الـــمـــسـ ــ ــتـــهـــدفـــة ، مـ الـــمـــسـ
األولمبية  اللجنة  رئيس  األولمبية أشــاد  اللجنة  رئيس  أشــاد 
الــســودانــيــة أحــمــد أبـــو القاسم الــســودانــيــة أحــمــد أبـــو القاسم 
اللجنة  بين  المميز  اللجنة بالعالقة  بين  المميز  بالعالقة 
و الــســفــارة الــفــرنــســيــة و التي و الــســفــارة الــفــرنــســيــة و التي 
توجت بزيارة السفيرة الفرنسية توجت بزيارة السفيرة الفرنسية 
األولمبية  اللجنة  لمقر  األولمبية مؤخرا  اللجنة  لمقر  مؤخرا 
مبينا أن األسبوع القادم سوف مبينا أن األسبوع القادم سوف 
يـــشـــهـــد إجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة مــع يـــشـــهـــد إجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة مــع 
للتفاكر  الرياضية  للتفاكر اإلتــحــادات  الرياضية  اإلتــحــادات 
حو اإلحتفال بـ ) حو اإلحتفال بـ ) 500500 ( على  ( على 
ــعـــاب األولــمــبــيــة  ــعـــاب األولــمــبــيــة إنـــطـــالق األلـ إنـــطـــالق األلـ
بباريس أيضا يبحث اإلجتماع بباريس أيضا يبحث اإلجتماع 
بين  بالتعاون  الكفيلة  بين السبل  بالتعاون  الكفيلة  السبل 
ــة و  ــ ــي ــاضــ ــ ــري ــ ــة و اإلتـــــــحـــــــادات ال ــ ــي ــاضــ ــ ــري ــ اإلتـــــــحـــــــادات ال
الفرنسية و التواصل في ظل الفرنسية و التواصل في ظل 
للسفارة  اإليجابية  للسفارة الــمــؤشــرات  اإليجابية  الــمــؤشــرات 
ذلــك  ذلــك الــفــرنــســيــة مبينا أن كــل  الــفــرنــســيــة مبينا أن كــل 
ــداد الـــســـودان  ــ ــداد الـــســـودان يــصــب فـــي إعــ ــ يــصــب فـــي إعــ
ألولمبياد باريس مؤكدا شروع ألولمبياد باريس مؤكدا شروع 
الــلــجــنــة األولــمــبــيــة فــي الــقــيــام الــلــجــنــة األولــمــبــيــة فــي الــقــيــام 
بكل مــايــدعــم اإلتـــحـــادات في بكل مــايــدعــم اإلتـــحـــادات في 

مشوار التأهل لألولمبياد.مشوار التأهل لألولمبياد.

كشف نائب األمين العام بنادي كشف نائب األمين العام بنادي 
الــهــالل ، الــمــهــنــدس رامـــي كــمــال، الــهــالل ، الــمــهــنــدس رامـــي كــمــال، 
ــذي لـــف الــعــديــد من  ــ ــذي لـــف الــعــديــد من الــغــمــوض الـ ــ الــغــمــوض الـ
الملفات، وذلك في حديث إلذاعة الملفات، وذلك في حديث إلذاعة 
)هـــال )هـــال 9696( الــثــالثــاء..وحــول قــرار ( الــثــالثــاء..وحــول قــرار 
االتحاد السوداني بفسخ عقد الشركة االتحاد السوداني بفسخ عقد الشركة 
الراعية للدوري الممتاز، قال كمال: الراعية للدوري الممتاز، قال كمال: 
»نــحــن فـــي مــجــلــس الـــهـــالل أكــدنــا »نــحــن فـــي مــجــلــس الـــهـــالل أكــدنــا 
ــراع..  ــزء مـــن أي صــ ــراع.. أنــنــا لــســنــا جـ ــزء مـــن أي صــ أنــنــا لــســنــا جـ
أندية  أندية وأضــاف بصفته رئيس كتلة  وأضــاف بصفته رئيس كتلة 
الممتاز: »نحن في مرحلة انتقالية الممتاز: »نحن في مرحلة انتقالية 
لتحويلها  نسعى  الممتاز  كتلة  لتحويلها في  نسعى  الممتاز  كتلة  في 
إلى رابطة أندية محترفة..وأضاف إلى رابطة أندية محترفة..وأضاف 
حول حصول األندية على زي من حول حصول األندية على زي من 
الشركة الراعية الملغي عقدها: »ما الشركة الراعية الملغي عقدها: »ما 
تـــم هـــو اســتــحــقــاق ألنـــديـــة الــــدوري تـــم هـــو اســتــحــقــاق ألنـــديـــة الــــدوري 
الــمــمــتــاز وهـــي جــهــود لـــألخ أمــيــر الــمــمــتــاز وهـــي جــهــود لـــألخ أمــيــر 
خير اهلل، مــن خــالل تــواصــلــه مع خير اهلل، مــن خــالل تــواصــلــه مع 
الشركة المصرية الراعية..وواصل: الشركة المصرية الراعية..وواصل: 
»وهو قسط أول ألن األندية وقعت »وهو قسط أول ألن األندية وقعت 
مباشرة مــع الــشــركــة، وهــنــاك دفعة مباشرة مــع الــشــركــة، وهــنــاك دفعة 
ثانية هــي الـــزي الـــذي بـــدأ  شحنه ثانية هــي الـــزي الـــذي بـــدأ  شحنه 
المصلحة  االجتماع وضعنا  المصلحة وعبر  االجتماع وضعنا  وعبر 
العليا لألندية، ونحن على تواصل العليا لألندية، ونحن على تواصل 
مع االتحاد السوداني لكرة والشركة مع االتحاد السوداني لكرة والشركة 
ولــســنــا جــــزء مـــن احـــتـــقـــان أو أي ولــســنــا جــــزء مـــن احـــتـــقـــان أو أي 
شــيء..وزاد المهندس رامي كمال: شــيء..وزاد المهندس رامي كمال: 

»إذا فسخ االتحاد العقد مع الشركة »إذا فسخ االتحاد العقد مع الشركة 
األندية  ألن  جزائية،  شــروط  األندية توجد  ألن  جزائية،  شــروط  توجد 
الشركة،  مع  مباشرة  بعقود  الشركة، ملتزمة  مع  مباشرة  بعقود  ملتزمة 
وعــقــد االتـــحـــاد مــع األنـــديـــة يشمل وعــقــد االتـــحـــاد مــع األنـــديـــة يشمل 
التلفزيوني  البث  مثل  التلفزيوني بنودا رسمية  البث  مثل  بنودا رسمية 
لم  األندية  فإن  ذا فسخ االتحاد،  لم واإ األندية  فإن  ذا فسخ االتحاد،  واإ
تــفــســخ عــقــدهــا مــع الــشــركــة..حــول تــفــســخ عــقــدهــا مــع الــشــركــة..حــول 
»ملف  صـــرح:  الــشــتــوي  »ملف الميركاتو  صـــرح:  الــشــتــوي  الميركاتو 
اإلحـــالل واإلبـــدال فــي الــهــالل وما اإلحـــالل واإلبـــدال فــي الــهــالل وما 
ـــل اإلعـــــالم،  ـــل اإلعـــــالم، يـــثـــار عــنــه فـــي وســـائ يـــثـــار عــنــه فـــي وســـائ
هــو مــجــرد اجــتــهــادات لكننا نــديــره هــو مــجــرد اجــتــهــادات لكننا نــديــره 
بــصــورة جــيــدة رفــقــة الــجــهــاز الفني بــصــورة جــيــدة رفــقــة الــجــهــاز الفني 
وهو صاحب الرأي فيه، وأؤكد أنه وهو صاحب الرأي فيه، وأؤكد أنه 
ليست هناك أي تسريبات في هذا ليست هناك أي تسريبات في هذا 
في  بالكيفية  يتعلق  في الملف..وفيما  بالكيفية  يتعلق  الملف..وفيما 
تــنــاول أخــبــار الــنــادي إعالميا قال تــنــاول أخــبــار الــنــادي إعالميا قال 
رامي كمال: »مجلس إدارة النادي رامي كمال: »مجلس إدارة النادي 
ــو الـــدكـــتـــور  ــ ــمـــي وهـ ــاطـــق رسـ ــــه نـ ــو الـــدكـــتـــور ل ــ ــمـــي وهـ ــاطـــق رسـ ــــه نـ ل
الــقــرارات  الــقــرارات حسن علي عيسى وكــل  حسن علي عيسى وكــل 
والــفــعــالــيــات والــمــنــاشــط، تمر عبره والــفــعــالــيــات والــمــنــاشــط، تمر عبره 
أسلوب  وهو  الفني،  الجهاز  أسلوب وعبر  وهو  الفني،  الجهاز  وعبر 
جديد ووضع غير معتاد في الهالل جديد ووضع غير معتاد في الهالل 
من قبل وهذا نوع من المؤسسية..من قبل وهذا نوع من المؤسسية..

وأضــاف: »ليست هناك سرية في وأضــاف: »ليست هناك سرية في 
المدرب  لكن  الفني،  الجهاز  المدرب عمل  لكن  الفني،  الجهاز  عمل 
الظهور اإلعالمي وقليل  الظهور اإلعالمي وقليل ال يحب  ال يحب 

الكالم.الكالم.

قال إن فلوران »قليل الكالم«

رامي كمال : الهالل ليس جزًء من صراع االتحاد وكابيتال 

الــغــت الــمــحــكــمــة الــقــومــيــة العليا الــغــت الــمــحــكــمــة الــقــومــيــة العليا 
االداريـــة  الطعون  بنظر  االداريـــة المختصه  الطعون  بنظر  المختصه 
القرار رقم القرار رقم 1111 و  و 1313 الخاص بحل  الخاص بحل 
مجلس ادارة االتحاد السوداني لسباق مجلس ادارة االتحاد السوداني لسباق 
الــخــيــل .. وكـــانـــت وزيـــــرة الــشــبــاب الــخــيــل .. وكـــانـــت وزيـــــرة الــشــبــاب 
الــبــوشــي  الــســابــقــة والء  ــة  الــبــوشــي والـــريـــاضـ الــســابــقــة والء  ــة  والـــريـــاضـ
قـــرارا قضي بحل مجلس  قـــرارا قضي بحل مجلس اصـــدرت  اصـــدرت 
ادارة االتحاد السوداني لسباق الخيل ادارة االتحاد السوداني لسباق الخيل 
في يوليو في يوليو 20212021 .. وبالمقابل قام  .. وبالمقابل قام 
القرار  باستئناف  المحلول  القرار المجلس  باستئناف  المحلول  المجلس 

الي الجهات القانونية وتدرج وعبرت الي الجهات القانونية وتدرج وعبرت 
القضية بعدة مراحل قضائية ..الي القضية بعدة مراحل قضائية ..الي 
ــك عــبــر بــابــكــر مــخــتــار سكرتير  ــك عــبــر بــابــكــر مــخــتــار سكرتير ذلـ ذلـ
ــاد الـــســـودانـــي لــســبــاق الخيل  ــحـ ــاد الـــســـودانـــي لــســبــاق الخيل االتـ ــحـ االتـ
عن ارتياحه الشديد للقرار مبينا ان عن ارتياحه الشديد للقرار مبينا ان 
الخطوة تستهدف االستقرار باالتحاد الخطوة تستهدف االستقرار باالتحاد 
ــة الــقــضــاء  ــ ــدالـ ــ ــة وعـ ــزاهـ ــنـ ــة الــقــضــاء مـــشـــيـــدا بـ ــ ــدالـ ــ ــة وعـ ــزاهـ ــنـ مـــشـــيـــدا بـ
الــســوداتــي مــؤكــدا ان الـــقـــرار اعــاد الــســوداتــي مــؤكــدا ان الـــقـــرار اعــاد 
االوضاع الي سابق عهدها واستعاد االوضاع الي سابق عهدها واستعاد 

الشرعية لمجلس االدارة.الشرعية لمجلس االدارة.

اكــمــلــت دائــــرة الــكــرة بــنــادي الــهــالل اكــمــلــت دائــــرة الــكــرة بــنــادي الــهــالل 
كافة الترتيبات المتعلقة ببداية االعداد كافة الترتيبات المتعلقة ببداية االعداد 
التنافسي  الموسم  مــن  الثاني  التنافسي للنصف  الموسم  مــن  الثاني  للنصف 
الـــجـــاري بــعــد فـــتـــرة الـــراحـــة الــمــمــنــوحــة الـــجـــاري بــعــد فـــتـــرة الـــراحـــة الــمــمــنــوحــة 
لالعبين واالطار الفني لمدة عشرة ايام لالعبين واالطار الفني لمدة عشرة ايام 
عقب الفراغ من مباراة الفريق المؤجلة عقب الفراغ من مباراة الفريق المؤجلة 
ــدوري  ــ ــى لــمــســابــقــة الـ ــ ــ ــدوري فـــي الــــــدورة االول ــ ــى لــمــســابــقــة الـ ــ ــ فـــي الــــــدورة االول
الــمــمــتــاز امـــــام فـــريـــق االهـــلـــي مـــروي الــمــمــتــاز امـــــام فـــريـــق االهـــلـــي مـــروي 
نظيفين  بهدفين  الــهــالل  كسبها  نظيفين والــتــي  بهدفين  الــهــالل  كسبها  والــتــي 
، حــيــث بــــدأت دائـــــرة الـــكـــرة تــواصــلــهــا ، حــيــث بــــدأت دائـــــرة الـــكـــرة تــواصــلــهــا 

والوطنيين  االجــانــب  الالعبين  كل  والوطنيين مع  االجــانــب  الالعبين  كل  مع 
الخرطوم  صــوب  بــالــتــوافــد  الخرطوم والمجنسين  صــوب  بــالــتــوافــد  والمجنسين 
االعــداد  تدريبات  في  لالنخراط  االعــداد توطئة  تدريبات  في  لالنخراط  توطئة 
التي تسبق مغادرة الفريق الى معسكر التي تسبق مغادرة الفريق الى معسكر 
ــنـــوب افــريــقــيــا والــــذي  ــنـــوب افــريــقــيــا والــــذي بـــريـــتـــوريـــا فـــي جـ بـــريـــتـــوريـــا فـــي جـ
ــار اســـتـــعـــدادات الــفــريــق  ــار اســـتـــعـــدادات الــفــريــق يــدخــل فـــي اطــ يــدخــل فـــي اطــ
صن  ماميلودي  امــام  المهمة  صن لمباراته  ماميلودي  امــام  المهمة  لمباراته 
السفر  وقبل   ، افريقي  الجنوب  السفر داونـــز  وقبل   ، افريقي  الجنوب  داونـــز 
الـــى جــنــوب افــريــقــيــا ســيــنــخــرط الــهــالل الـــى جــنــوب افــريــقــيــا ســيــنــخــرط الــهــالل 
من  العديد  تتخلله  داخلي  معسكر  من في  العديد  تتخلله  داخلي  معسكر  في 

الحصص التدريبية المتنوعة فضاًل عن الحصص التدريبية المتنوعة فضاًل عن 
خوض بعض التجارب االعدادية امام خوض بعض التجارب االعدادية امام 
اندية التأهيلي والممتاز وربما تكون مع اندية التأهيلي والممتاز وربما تكون مع 
بالخرطوم  االولــى  الدرجة  اندية  بالخرطوم بعض  االولــى  الدرجة  اندية  بعض 
المباريات  حساسية  الالعبين  المباريات إلكساب  حساسية  الالعبين  إلكساب 
، وسينطلق اعداد الهالل دون العبيه ، وسينطلق اعداد الهالل دون العبيه 
الدوليين الموجودين االن رفقة منتخبنا الدوليين الموجودين االن رفقة منتخبنا 
في  للمشاركة  بالجزائر  االول  في الوطني  للمشاركة  بالجزائر  االول  الوطني 
بطولة االمم االفريقية لالعبين المحليين بطولة االمم االفريقية لالعبين المحليين 

التي تجرى هناك هذه االيام.التي تجرى هناك هذه االيام.

المحكمة تلغي قرار الوزيرة البوشي 
وتعيد مجلس سباق الخيل للواجهة 

دائرة الكرة تكمل ترتيبات بداية اإلعداد

دفع العب الهالل الجديد »عماد الصيني« بطلب دفع العب الهالل الجديد »عماد الصيني« بطلب 
فحص اخير إلى للجنة اإلستئنافات باالتحاد فحص اخير إلى للجنة اإلستئنافات باالتحاد 
الــســودانــي لــكــرة الــقــدم بــواســطــة المحامي الــســودانــي لــكــرة الــقــدم بــواســطــة المحامي 
اعفاءه  أجل  العزيز« من  اعفاءه »محمد عبد  أجل  العزيز« من  »محمد عبد 
عن العقوبة الموقعة عليه بعدم مزاولة عن العقوبة الموقعة عليه بعدم مزاولة 
النشاط لمدة »النشاط لمدة »66« أشهر..كما خاطب « أشهر..كما خاطب 
الــلــجــنــة  ذات  أيـــضـــًا  األزرق  ــادي  ــ ــن ــ الــلــجــنــة ال ذات  أيـــضـــًا  األزرق  ــادي  ــ ــن ــ ال

الالعب  قــبــول فحص طلب  بــضــرورة  االتــحــاد مطالبًا  الالعب فــي  قــبــول فحص طلب  بــضــرورة  االتــحــاد مطالبًا  فــي 
واالكتفاء بفترة توقفه عن النشاط لما يزيد عن أربعة أشهر، واالكتفاء بفترة توقفه عن النشاط لما يزيد عن أربعة أشهر، 
لدواعي قومية، كون الفريق سيكون في حاجة إلى خدمات لدواعي قومية، كون الفريق سيكون في حاجة إلى خدمات 
»الصيني« ابان مشاركاته في مجموعات األبطال..يذكر أن »الصيني« ابان مشاركاته في مجموعات األبطال..يذكر أن 
للجنة اإلستئنافات سوف تعقد اجتماعًا اليوم الخميس للنظر للجنة اإلستئنافات سوف تعقد اجتماعًا اليوم الخميس للنظر 
في الكثير من القضايا، و أبرزها ملف »عماد الصيني«، في الكثير من القضايا، و أبرزها ملف »عماد الصيني«، 

وطلب نادي الهالل بعين االعتبار.وطلب نادي الهالل بعين االعتبار.

الصيني يدفع بطلب أخير إلى اإلستئنافات

أجانب الهالل يبدأون
 في التوافد

ــهــــالل االجـــانـــب  ــ ــهــــالل االجـــانـــب يـــبـــدأ العـــبـــو ال ــ يـــبـــدأ العـــبـــو ال
اليوم الخميس  اليوم الخميس التوافد الى الخرطوم  التوافد الى الخرطوم 
ــدايـــة االعــــــــداد لــلــنــصــف  ــبـ ــدايـــة االعــــــــداد لــلــنــصــف تـــوطـــئـــة لـ ــبـ تـــوطـــئـــة لـ
الثاني من الموسم التنافسي الجاري الثاني من الموسم التنافسي الجاري 
بتجمع  الجمعة  بتجمع الــذي سينطلق غــدًا  الجمعة  الــذي سينطلق غــدًا 
بفندق  مغلق  معسكر  في  بفندق الالعبين  مغلق  معسكر  في  الالعبين 
ينفذ الهالل  ينفذ الهالل النادي حيث يتوقع ان  النادي حيث يتوقع ان 
بــرنــامــجــًا تــدريــبــيــًا مــكــثــفــًا لــالرتــقــاء بــرنــامــجــًا تــدريــبــيــًا مــكــثــفــًا لــالرتــقــاء 
ــبــدنــي لــالعــبــيــن حتى  ــبــدنــي لــالعــبــيــن حتى بــالــمــخــزون ال بــالــمــخــزون ال
يــكــونــوا على اهــبــة االســتــعــداد لقادم يــكــونــوا على اهــبــة االســتــعــداد لقادم 
المواعيد المهمة التي تنتظر الفريق المواعيد المهمة التي تنتظر الفريق 
على المستويين المحلي والقاري في على المستويين المحلي والقاري في 

الفترة المقبلة.الفترة المقبلة.
الهالل يحول خاطر إلى 

األهلي 

قــام الهالل امــس بتحويل العبه قــام الهالل امــس بتحويل العبه 
خــاطــر عـــوض الـــى نــــادي االهــلــي خــاطــر عـــوض الـــى نــــادي االهــلــي 

ود مـــدنـــي الــمــكــافــح لــلــعــودة ود مـــدنـــي الــمــكــافــح لــلــعــودة 
مــــجــــددًا لـــلـــدرجـــة الــمــمــتــازة مــــجــــددًا لـــلـــدرجـــة الــمــمــتــازة 
التي غاب عنها لسنوات التي غاب عنها لسنوات 
طويلة حيث وصل الى طويلة حيث وصل الى 
الـــعـــشـــرة  دور  الـــعـــشـــرة مـــرحـــلـــة  دور  مـــرحـــلـــة 
االخــيــرة  المرحلة  االخــيــرة وهــي  المرحلة  وهــي 
في المنافسة ، وامس في المنافسة ، وامس 
اتـــــفـــــق الــــــهــــــالل مــع اتـــــفـــــق الــــــهــــــالل مــع 
االهلي ود مدني على االهلي ود مدني على 

باتفاق  الالعب  باتفاق تحويل  الالعب  تحويل 
ثالثي بين الهالل واالهلي ثالثي بين الهالل واالهلي 

والالعب لمدة عام.والالعب لمدة عام.

فلوران يتابع العبيه في الشان
يعمل المدير الفني للهالل ، الكنغولي فلوران ايبينجي يعمل المدير الفني للهالل ، الكنغولي فلوران ايبينجي 
على متابعة العبيه الدوليين الموجودين مع منتخبنا الوطني على متابعة العبيه الدوليين الموجودين مع منتخبنا الوطني 
لالعبين  االفريقية  االمــم  بطولة  فــي  الــمــشــارك  لالعبين االول  االفريقية  االمــم  بطولة  فــي  الــمــشــارك  االول 
المحليين التي تقام هذه االيام بالجزائر حيث المحليين التي تقام هذه االيام بالجزائر حيث 
ــوم مـــبـــاراة  ــيـ ــوم مـــبـــاراة يـــخـــوض مــنــتــخــبــنــا الـ ــيـ يـــخـــوض مــنــتــخــبــنــا الـ
 ، الــغــانــي  امـــام نظيره  الــغــانــي ، مهمة  امـــام نظيره  مهمة 
ــوران لــلــوقــوف  ــ ــل ــ ــوران لــلــوقــوف ويــســعــى ف ــ ــل ــ ويــســعــى ف
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات العــبــيــه عـــلـــى مـــســـتـــويـــات العــبــيــه 
الدوليين واالطمئنان على الدوليين واالطمئنان على 
حــالــتــهــم الــفــنــيــة والــبــدنــيــة حــالــتــهــم الــفــنــيــة والــبــدنــيــة 
ــنــخــرطــوا في  ي ــنــخــرطــوا في قــبــل ان  ي قــبــل ان 
ــق  ــريـ ــفـ ــيــــرات الـ ــحــــضــ ــق تــ ــريـ ــفـ ــيــــرات الـ ــحــــضــ تــ
لــلــنــصــف الــثــانــي من لــلــنــصــف الــثــانــي من 
ــتــنــافــســي  ــتــنــافــســي الـــمـــوســـم ال الـــمـــوســـم ال

الجاري.الجاري.
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١٩ يناير ٢٠٢٣

٢٦ رجب ١٤٤٤ هـ

العدد »١٠٤«

الخميس

متابعات

مدغشقر تتصدر 
وتراقب الموقف

عقب فــوزه المهم على غانا عقب فــوزه المهم على غانا 
الجولة  فــي  مقابل  دون  الجولة بهدف  فــي  مقابل  دون  بهدف 
االولــى، فان منتخب مدغشقر االولــى، فان منتخب مدغشقر 
ــم ثــــاث نــقــاط،  ــاز عــلــى اهــ ــم ثــــاث نــقــاط، حــ ــاز عــلــى اهــ حــ
ـــي صـــــدارة  ــلـــتـــه لـــلـــجـــلـــوس فـ ـــي صـــــدارة اهـ ــلـــتـــه لـــلـــجـــلـــوس فـ اهـ
المجموعة، ليقترب بنسبة كبيرة المجموعة، ليقترب بنسبة كبيرة 
النهائي..  الى ربع  العبور  النهائي.. من  الى ربع  العبور  من 
وســيــحــرص عــلــى مــراقــبــة لــقــاء وســيــحــرص عــلــى مــراقــبــة لــقــاء 
االخيرة  للمواجهة  تحسبا  االخيرة اليوم  للمواجهة  تحسبا  اليوم 
المنتظرة له اما صقور الجديان المنتظرة له اما صقور الجديان 
الـــذيـــن بــامــكــانــهــم تــحــويــل لــقــاء الـــذيـــن بــامــكــانــهــم تــحــويــل لــقــاء 
تحديدا  ليكون  االخــيــرة  تحديدا للجولة  ليكون  االخــيــرة  للجولة 
للمراكز حــال فـــوزه الــيــوم على للمراكز حــال فـــوزه الــيــوم على 
غانا باي نتيجة.. اما الخسارة غانا باي نتيجة.. اما الخسارة 
وكمغ لشرنا فستعقد الحسابات وكمغ لشرنا فستعقد الحسابات 

تماما للمنتخبات الثاث..تماما للمنتخبات الثاث..

يا فرحة لم تكتمل 
للصقور

كان تواجد منتخب المغرب كان تواجد منتخب المغرب 
»حامل لقب البطولة الماضية« »حامل لقب البطولة الماضية« 
ــي فــي  ــ ــودان ــســ ــ ــع مــنــتــخــبــنــا ال ــي فــي مــ ــ ــودان ــســ ــ ــع مــنــتــخــبــنــا ال مــ
مباشرا  سببا  واحـــدة،  مباشرا مجموعة  سببا  واحـــدة،  مجموعة 
القلق  مــن  الكثير  تصدير  القلق فــي  مــن  الكثير  تصدير  فــي 
الــســودانــيــة، ذلك  الــكــرة  الــســودانــيــة، ذلك لعشاق  الــكــرة  لعشاق 
بسبب ارتفاع مستوى منتخبات بسبب ارتفاع مستوى منتخبات 
شمال القارة بجانب ان الفرص  شمال القارة بجانب ان الفرص  
ــى الـــــــدور ربـــع  ــ ــأهـــل الـ ــتـ ــى الـــــــدور ربـــع فــــي الـ ــ ــأهـــل الـ ــتـ فــــي الـ
لكن  كــثــيــرا  ستتقلص  لكن الــنــهــائــي  كــثــيــرا  ستتقلص  الــنــهــائــي 
وبــمــجــرد ابــتــعــاد منتخب اســود وبــمــجــرد ابــتــعــاد منتخب اســود 
االطــلــســي فـــان فـــرص منتخبنا االطــلــســي فـــان فـــرص منتخبنا 
اتـــســـعـــت بـــعـــدمـــا تــقــلــص عـــدد اتـــســـعـــت بـــعـــدمـــا تــقــلــص عـــدد 
ــبـــات الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــى  ــتـــخـ ــنـ ــبـــات الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــى مـ ــتـــخـ ــنـ مـ
ثاث.. لكن سرعان ما تبدلت ثاث.. لكن سرعان ما تبدلت 
ــوز الــــــذي حــقــقــه  ــفـ ــالـ ــوز الــــــذي حــقــقــه االمـــــــور بـ ــفـ ــالـ االمـــــــور بـ
مــنــتــخــب مــدغــشــقــر عــلــى غــانــا مــنــتــخــب مــدغــشــقــر عــلــى غــانــا 
ــذي ســيــجــبــر منتخب  ــ الـ ــذي ســيــجــبــر منتخب الـــشـــئ  ــ الـ الـــشـــئ 
الـــبـــاك ســـتـــارز عــلــى الــدخــول الـــبـــاك ســـتـــارز عــلــى الــدخــول 
للقاء اليوم بشعار الفوز وال شئ للقاء اليوم بشعار الفوز وال شئ 
ســــواه لــتــتــحــول فــرخــة الــســودان ســــواه لــتــتــحــول فــرخــة الــســودان 
بانسحاب المغرب الى تحديات بانسحاب المغرب الى تحديات 
عديدة البد لبرهان ان يتجاوزها عديدة البد لبرهان ان يتجاوزها 
ــاتـــي الـــنـــهـــايـــة مــع  ــا تـ ــمـ ــاتـــي الـــنـــهـــايـــة مــع واال ربـ ــا تـ ــمـ واال ربـ

البداية.. وربنا يستر.البداية.. وربنا يستر.

منتخبنا الوطني السوداني
الــســودانــي جــيــدا لهذه  الــوطــنــي  الــســودانــي جــيــدا لهذه اســتــعــد منتخبنا  الــوطــنــي  اســتــعــد منتخبنا 
البطولة، وذلك من خال معسكر اعداد امتد لفترة البطولة، وذلك من خال معسكر اعداد امتد لفترة 
بــتــونــس، ادى خــالــه صــقــور الجديان  اقــيــم  بــتــونــس، ادى خــالــه صــقــور الجديان طويلة  اقــيــم  طويلة 
تمارين مكثفة، بجانب مباراتين اعداديتين، االولى تمارين مكثفة، بجانب مباراتين اعداديتين، االولى 
امام يوغندا وانتهت بالتعادل االيجابي بهدفين لكل، امام يوغندا وانتهت بالتعادل االيجابي بهدفين لكل، 
بهدفين  الصقور  الكاميرون، وخسرها  امام  بهدفين والثانية  الصقور  الكاميرون، وخسرها  امام  والثانية 
نظيفين.. بعدها غادرت البعثة تونس ووصلت الى نظيفين.. بعدها غادرت البعثة تونس ووصلت الى 
الجزائر.. وحظيت باستقبال كبير، حيث تواصلت الجزائر.. وحظيت باستقبال كبير، حيث تواصلت 

الترتيبات الفنية، من خال التمارين المكثفة اليومية، الترتيبات الفنية، من خال التمارين المكثفة اليومية، 
التي حرص خالها الجهاز الفني على وضع اكثر التي حرص خالها الجهاز الفني على وضع اكثر 
من استراتيجية، تمهبدا وتحسبا لاعتماد عليها في من استراتيجية، تمهبدا وتحسبا لاعتماد عليها في 

مقابات هذه البطولة المرتقبة والصعبة.مقابات هذه البطولة المرتقبة والصعبة.
اللمسات االخيرة لمقابلة اليوم

كثف منتخبنا تدريباته في الجزائر خال االيام كثف منتخبنا تدريباته في الجزائر خال االيام 
االخيرة.. واول امس الثاثاء ادى تدريبه الرئيس، االخيرة.. واول امس الثاثاء ادى تدريبه الرئيس، 
وفــيــه اطــمــأن الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة بــرهــان على وفــيــه اطــمــأن الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة بــرهــان على 

استيعاب العبيه للخطة وللطريقة التي سيخوض استيعاب العبيه للخطة وللطريقة التي سيخوض 
ــاء اخــتــتــم صقور  ــعـ ــمــواجــهــة.. وأمــــس االربـ ــاء اخــتــتــم صقور بــهــا ال ــعـ ــمــواجــهــة.. وأمــــس االربـ بــهــا ال
الجديان استعداداتهم للقاء اليوم حيث وضع المدير الجديان استعداداتهم للقاء اليوم حيث وضع المدير 
الفني آخر اللمسات استنادا على ما شاهده افراد الفني آخر اللمسات استنادا على ما شاهده افراد 
جهازنا الفني للقاء االول في المحموعة والذي جمع جهازنا الفني للقاء االول في المحموعة والذي جمع 
برهان ومحسن على  وقــف  وغانا حيث  برهان ومحسن على مدغشقر  وقــف  وغانا حيث  مدغشقر 
الكثير من المعلومات الفنية الخاصة بمنتخب غانا الكثير من المعلومات الفنية الخاصة بمنتخب غانا 

منافسهم في مواجهة الليلة الصعبة.. منافسهم في مواجهة الليلة الصعبة.. 

كريم  السابق,  التونسي  الدولي  المدافع  كريم أكد  السابق,  التونسي  الدولي  المدافع  أكد 
حــقــي و نــجــم مــنــتــخــب غــانــا األســـبـــق, اســامــوا حــقــي و نــجــم مــنــتــخــب غــانــا األســـبـــق, اســامــوا 
تنظيمية  قــدرات  أبانت عن  الجزائر  تنظيمية جيان, أن  قــدرات  أبانت عن  الجزائر  جيان, أن 
كبيرة بمناسبة احتضانها الطبعة السابعة لبطولة كبيرة بمناسبة احتضانها الطبعة السابعة لبطولة 
)شــان-- الــقــدم  لكرة  المحليين  لاعبين  )شــانإفريقيا  الــقــدم  لكرة  المحليين  لاعبين  إفريقيا 

لـــ20232023(, خال الفترة الممتدة (, خال الفترة الممتدة  لـــ أجلت  20222022 أجلت 
كــريــم حقي  فــبــرايــر.وأفــاد  كــريــم حقي   فــبــرايــر.وأفــاد  يناير و 44  يناير و   بين بين 1313 
في تصريح في المنطقة المختلطة مع وسائل في تصريح في المنطقة المختلطة مع وسائل 
اإلعام بملعب »نيلسون مانديا« : »سجلت اإلعام بملعب »نيلسون مانديا« : »سجلت 
التي  العامة  الصورة  بخصوص  جيدا  التي إنطباعا  العامة  الصورة  بخصوص  جيدا  إنطباعا 
اإلفريقية  البطولة  هــذه  خــال  الجزائر  اإلفريقية أعطتها  البطولة  هــذه  خــال  الجزائر  أعطتها 
الــتــنــظــيــم وعــلــى  نــاحــيــة  الــتــنــظــيــم وعــلــى للمحليين خــاصــة مـــن  نــاحــيــة  للمحليين خــاصــة مـــن 
والنقل,  المطار  و  والفنادق  الماعب  والنقل, مستوى  المطار  و  والفنادق  الماعب  مستوى 
لم  وأنني  إيجابيا خاصة  تغييرا  لم حيث الحظت  وأنني  إيجابيا خاصة  تغييرا  حيث الحظت 
أزر الجزائر منذ مدة ». ويتواجد كل من كريم أزر الجزائر منذ مدة ». ويتواجد كل من كريم 
حقي و اساموا جيان بالجزائر إثر دعوتهم من حقي و اساموا جيان بالجزائر إثر دعوتهم من 
طرف الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )الكاف(, طرف الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )الكاف(, 
لــحــضــور فــعــالــيــات الــطــبــعــة الــســابــعــة لبطولة لــحــضــور فــعــالــيــات الــطــبــعــة الــســابــعــة لبطولة 
بالجزائر. القدم  لكرة  المحليين  لاعبين  بالجزائر.إفريقيا  القدم  لكرة  المحليين  لاعبين  إفريقيا 

وأضاف المدافع التونسي السابق لنادي هانوفر وأضاف المدافع التونسي السابق لنادي هانوفر 
)ألمانيا(: القدرات الهائلة التي أظهرتها الجزائر )ألمانيا(: القدرات الهائلة التي أظهرتها الجزائر 
أمر نفتخر به كعرب فالظاهر أن دولة الجزائر أمر نفتخر به كعرب فالظاهر أن دولة الجزائر 

المنشآت  و  التحتية  البنية  تحسين  المنشآت تعمل على  و  التحتية  البنية  تحسين  تعمل على 
الرياضية عبر االعتماد على الشباب وهو ما الرياضية عبر االعتماد على الشباب وهو ما 
سيعكس صورة جميلة عن البلد وسيعود عليها سيعكس صورة جميلة عن البلد وسيعود عليها 
بالفائدة من ناحية السياحة ومجاالت أخرى«.بالفائدة من ناحية السياحة ومجاالت أخرى«.

أن  السابق  التونسي  الــدولــي  المدافع  أن وشــدد  السابق  التونسي  الــدولــي  المدافع  وشــدد 
للنسخة  المتميز  التنظيم  فــي  الــجــزائــر  للنسخة نــجــاح  المتميز  التنظيم  فــي  الــجــزائــر  نــجــاح 
السابعة لبطولة إفريقيا لاعبين المحليين, سيعزز السابعة لبطولة إفريقيا لاعبين المحليين, سيعزز 
حظوظها الحتضان كأس أمم إفريقياحظوظها الحتضان كأس أمم إفريقيا2025-2025-..

ــادرة على  ــ ــ ـــال حـــقـــي: »بــالــطــبــع الـــجـــزائـــر ق ــ ــادرة على وق ــ ــ ـــال حـــقـــي: »بــالــطــبــع الـــجـــزائـــر ق ــ وق
احتضان موعد كأس أمم إفريقيااحتضان موعد كأس أمم إفريقيا2025-2025- بالنظر  بالنظر 
إلى اإلمكانيات التي وفرتها لدورة شانإلى اإلمكانيات التي وفرتها لدورة شان2022-2022-  
تحضر  أن  يجب  تنظيميا.  بــاقــتــدار  تحضر ونجاحها  أن  يجب  تنظيميا.  بــاقــتــدار  ونجاحها 
كؤوس إفريقية جرت في إفريقيا العميقة لمعرفة كؤوس إفريقية جرت في إفريقيا العميقة لمعرفة 
قيمة البنية التحية التي تزخر بها الجزائر فا قيمة البنية التحية التي تزخر بها الجزائر فا 
ستكون  المنافسة  أن  صحيح  للمقارنة.  ستكون مجال  المنافسة  أن  صحيح  للمقارنة.  مجال 
تقاليد  تمتلك  التي  األخـــرى  البلدان  مــع  تقاليد شرسة  تمتلك  التي  األخـــرى  البلدان  مــع  شرسة 
كبيرة«.وأوضح لكن حظوظ الجزائر وفيرة لنيل كبيرة«.وأوضح لكن حظوظ الجزائر وفيرة لنيل 
رهان كانرهان كان2025-2025- فباإلضافة على كل النقاط  فباإلضافة على كل النقاط 
في  غفيرا  جماهيريا  في اإليجابية. سجلنا حضورا  غفيرا  جماهيريا  اإليجابية. سجلنا حضورا 
نشأة  منذ  نسبة  األعــلــى  وهــو  المقابات  نشأة عديد  منذ  نسبة  األعــلــى  وهــو  المقابات  عديد 
المحليين.  لاعبين  المخصصة  البطولة  المحليين. هــذه  لاعبين  المخصصة  البطولة  هــذه 
الجزائر  مــن ملف  الــعــوامــل ستجعل  هــذه  الجزائر فكل  مــن ملف  الــعــوامــل ستجعل  هــذه  فكل 

ثقيا في سباق نيل شرف التنظيم«. وفي نفس ثقيا في سباق نيل شرف التنظيم«. وفي نفس 
السياق, عبر المهاجم الغاني اساموا جيان, عن السياق, عبر المهاجم الغاني اساموا جيان, عن 
يرافق  الـــذي  والتنظيم  الماعب  بــجــودة  يرافق انــهــاره  الـــذي  والتنظيم  الماعب  بــجــودة  انــهــاره 
السابق  الاعب  بالجزائر.وقال  السابق   الاعب  بالجزائر.وقال  شـــانشـــان2022-2022- 
لنادي رين الفرنسي: »من خال حضوري هذه لنادي رين الفرنسي: »من خال حضوري هذه 
النسخة السابعة لبطولة الشان. أبانت الجزائر النسخة السابعة لبطولة الشان. أبانت الجزائر 
ــدرات هــائــلــة مــن الــنــاحــيــة التنظيمية.  ــدرات هــائــلــة مــن الــنــاحــيــة التنظيمية. عــلــى  قــ عــلــى  قــ
فالماعب رائعة ومهيأة وتمتثل لدفتر الشروط فالماعب رائعة ومهيأة وتمتثل لدفتر الشروط 
الخاص بمثل هذه التظاهرات الكبرى. الفنادق الخاص بمثل هذه التظاهرات الكبرى. الفنادق 
و البنى التحتية متوفرة وذات جودة عالية وكذا و البنى التحتية متوفرة وذات جودة عالية وكذا 
الجمهور الجزائري شغوف بكرة القدم ويحضر الجمهور الجزائري شغوف بكرة القدم ويحضر 
بــقــوة فـــي الـــمـــدرجـــات«. وبــخــصــوص حــظــوظ بــقــوة فـــي الـــمـــدرجـــات«. وبــخــصــوص حــظــوظ 
ملف الجزائر النــتــزاع شــرف تنظيم كــأس أمم ملف الجزائر النــتــزاع شــرف تنظيم كــأس أمم 
إفريقياإفريقيا2025-2025-, أبدى جيان ثقته بقدرة الجزائر , أبدى جيان ثقته بقدرة الجزائر 
على نيل شرف التنظيم بالنظر إلى اإلمكانيات على نيل شرف التنظيم بالنظر إلى اإلمكانيات 
المادية والبشرية التي كشفت عنها خال هذه المادية والبشرية التي كشفت عنها خال هذه 
واضاف  المحليين.  لاعبين  اإلفريقية  واضاف البطولة  المحليين.  لاعبين  اإلفريقية  البطولة 
: »أظـــن أن الــجــزائــر جــاهــزة الحــتــضــان كأس : »أظـــن أن الــجــزائــر جــاهــزة الحــتــضــان كأس 
أمــــم إفـــريـــقـــيـــاأمــــم إفـــريـــقـــيـــا2025-2025- بــأريــحــيــة بــالــنــظــر إلــى  بــأريــحــيــة بــالــنــظــر إلــى 
الماعب ذات  المتوفرة, سواء من  الماعب ذات اإلمكانيات  المتوفرة, سواء من  اإلمكانيات 
في  والتحكم  الفندقية  الهياكل  العالمي,  في الطراز  والتحكم  الفندقية  الهياكل  العالمي,  الطراز 
األمور التنظيمية. ولهذا أعتقد أن ملف الجزائر األمور التنظيمية. ولهذا أعتقد أن ملف الجزائر 

يمتلك حظوظا وفيرة لكسب شرف تنظيم العرس يمتلك حظوظا وفيرة لكسب شرف تنظيم العرس 
القاري عام القاري عام 20252025«.«.

المستوى الفني سيتحسن مع مرور المباريات

ــانـــب الـــفـــنـــي لــــلــــدورة ومــســتــوى  ــجـ ــانـــب الـــفـــنـــي لــــلــــدورة ومــســتــوى وحــــــول الـ ــجـ وحــــــول الـ
»الخضر«, قال التونسي كريم حقي: »مستوى »الخضر«, قال التونسي كريم حقي: »مستوى 
المباراة االفتتاحية كان  المباراة االفتتاحية كان المنتخب الجزائري في  المنتخب الجزائري في 
مثل  يصاحب  الــذي  للضغط  بالنظر  مثل متوسطا  يصاحب  الــذي  للضغط  بالنظر  متوسطا 
هذه المواعيد لكن الفريق نجح في تحقيق األهم هذه المواعيد لكن الفريق نجح في تحقيق األهم 
يمتلك  قـــوي  شقيق  ليبي  منتخب  يمتلك بــالــفــوز ضــد  قـــوي  شقيق  ليبي  منتخب  بــالــفــوز ضــد 
الــمــتــعــودة  الليبية  األنـــديـــة  فــي  تنشط  الــمــتــعــودة عــنــاصــر  الليبية  األنـــديـــة  فــي  تنشط  عــنــاصــر 
على المشاركة في المنافسات القارية لألندية«. على المشاركة في المنافسات القارية لألندية«. 
وتابع: »أتوقع أن يتحسن المردود من لقاء آلخر وتابع: »أتوقع أن يتحسن المردود من لقاء آلخر 
لـــدى جميع الــمــنــتــخــبــات«. مــن جــانــبــه, تأسف لـــدى جميع الــمــنــتــخــبــات«. مــن جــانــبــه, تأسف 
بــاده غانا في  بــاده غانا في اســامــوا جيان, لخسارة منتخب  اســامــوا جيان, لخسارة منتخب 
الــدورة ضد مدغشقر )11--22(. »الهزيمة (. »الهزيمة  الــدورة ضد مدغشقر )بداية  بداية 
الثقيل  الثقيل ضد مدغشقر كانت مفاجأة من العيار  ضد مدغشقر كانت مفاجأة من العيار 
للمرة األولى  للمرة األولى سيما وأن فريق مدغشقر يشارك  سيما وأن فريق مدغشقر يشارك 
الــشــان. سيطرت غانا على جميع  بطولة  الــشــان. سيطرت غانا على جميع فــي  بطولة  فــي 
أطوار اللقاء لكن الحظ خانها. هنئيا لمنتخب أطوار اللقاء لكن الحظ خانها. هنئيا لمنتخب 
الثانية  الثانية مدغشقر و أتمنى أن فوز في المقابلة  مدغشقر و أتمنى أن فوز في المقابلة 

والتأهل للدور ربع النهائي«.والتأهل للدور ربع النهائي«.

الجزائر رفعت سقف التحدي عاليا من الناحية التنظيمية

منتخب مدغشقر ينتصر..ينتظر.. ويراقب

صقور الجديان تخوض أخطر امتحان أمام غانا
في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة للشان

الخرطوم/ محمد كامل سعيدالخرطوم/ محمد كامل سعيد

اليوم  مساء  القدم  لكرة  السوداني  الوطني  منتخبنا  اليوم يستهل  مساء  القدم  لكرة  السوداني  الوطني  منتخبنا  يستهل 
لالعبين  االفريقية  االمــم  بطولة  نهائيات  في  مشواره  لالعبين الخميس  االفريقية  االمــم  بطولة  نهائيات  في  مشواره  الخميس 
المحليين »الشان«، التي تحتضنها الجزائر وتستمر حتى مطلع المحليين »الشان«، التي تحتضنها الجزائر وتستمر حتى مطلع 
امام  االولــى  مباراتهم  الجديان  صقور  ويــؤدي  المقبل،  امام فبراير  االولــى  مباراتهم  الجديان  صقور  ويــؤدي  المقبل،  فبراير 
اللقاء  الثالثة..  بالمجموعة  الثانية  الجولة  الغاني، في  اللقاء نظيرهم  الثالثة..  بالمجموعة  الثانية  الجولة  الغاني، في  نظيرهم 
المثير يكتسب اهميته وقوته ؛ خاصة بالنسبة لمنتخبنا السوداني المثير يكتسب اهميته وقوته ؛ خاصة بالنسبة لمنتخبنا السوداني 
انسحاب  فيه  اعتمد  الــذي  للكاف  االخير  الــقــرار  خــالل  من  انسحاب -  فيه  اعتمد  الــذي  للكاف  االخير  الــقــرار  خــالل  من   -
عدد  ليصبح  البطولة،  من  نهائيا  واستبعده  المغرب،  عدد منتخب  ليصبح  البطولة،  من  نهائيا  واستبعده  المغرب،  منتخب 
منتخبات المجموعة الثالثة ثالثة منتخبات.. لعبت مبغراة واحدة منتخبات المجموعة الثالثة ثالثة منتخبات.. لعبت مبغراة واحدة 
وتبقة مبارتان.. وفي المساحة التالية نستعرض آخر الترتيبات وتبقة مبارتان.. وفي المساحة التالية نستعرض آخر الترتيبات 

واالستعدادات واالحتماالت بالنسبة لمنتخبات المجموعة.واالستعدادات واالحتماالت بالنسبة لمنتخبات المجموعة.

ال بديل لبرهان غير الفوز 
إلعالن العبور لربع النهائي .. 
والهزيمة تكتب النهاية الحزينة

»البالك ستارز« تسعى للتعويض 
وإحياء األمل وانتظار ما ستسفر 

عنه الجولة األخيرة الحاسمة

المنتخب الغاني وخطورة موقفه
المنتخب الغاني، الطرف الثاني في مواجهة الليلة، يدخل المنتخب الغاني، الطرف الثاني في مواجهة الليلة، يدخل 
ارضية الملعب بشعار واحد هو: الفوز وال شئ سواه، خاصة ارضية الملعب بشعار واحد هو: الفوز وال شئ سواه، خاصة 
اليوم سيكون االخير له بالمرحلة االولى،  لقاء  اليوم سيكون االخير له بالمرحلة االولى، وان  لقاء  وان 
مدغشقر  امــام  االولـــى  بالجولة  بعد خسارته  مدغشقر ذلــك  امــام  االولـــى  بالجولة  بعد خسارته  ذلــك 
بهدف دون مقابل.. منتخب »الباك ستارز« لن بهدف دون مقابل.. منتخب »الباك ستارز« لن 
السودان  امامه خيار غير االنتصار على  السودان يكون  امامه خيار غير االنتصار على  يكون 
المنافسة،  دائــرة  في  والبقاء  آماله  الحياء  المنافسة، الــيــوم،  دائــرة  في  والبقاء  آماله  الحياء  الــيــوم، 
االخير  المواجهة  نتيجة  عنه  ستسفر  ما  االخير وانتظار  المواجهة  نتيجة  عنه  ستسفر  ما  وانتظار 
المقبل..  االسبوع  المقررة  ومدغشقر،  السودان  المقبل.. بين  االسبوع  المقررة  ومدغشقر،  السودان  بين 
ويدرك نجوم غانا ان الهزيمة الليلة ستضعهم خارج السباق، ويدرك نجوم غانا ان الهزيمة الليلة ستضعهم خارج السباق، 
وتعبر بالسودان ومدغشقر الى الدور ربع النهائي بصورة وتعبر بالسودان ومدغشقر الى الدور ربع النهائي بصورة 

رسمية.. ومن هنا تبدأ صعوبة مهمة صقور الجديان.رسمية.. ومن هنا تبدأ صعوبة مهمة صقور الجديان.

حسابات صعبة لصقور الجديان
منتخبنا الوطني السوداني، وفي ظل ذلك الوضع، منتخبنا الوطني السوداني، وفي ظل ذلك الوضع، 
الليلة،  لقاء  فــي  الخسارة  بعدم  مطالبا  نفسه  الليلة، سبجد  لقاء  فــي  الخسارة  بعدم  مطالبا  نفسه  سبجد 
حتى يضمن البقاء في دائرة المنافسة، خاصة وان حتى يضمن البقاء في دائرة المنافسة، خاصة وان 
له مباراة ثانية اخيرة امام منتخب مدغشقر المتصدر له مباراة ثانية اخيرة امام منتخب مدغشقر المتصدر 
الــفــوز على غانا  نــقــاط، حصل عليها مــن  الــفــوز على غانا بــثــاث  نــقــاط، حصل عليها مــن  بــثــاث 
في الجولة االولى بهدف دون مقابل.. وينتظر ان في الجولة االولى بهدف دون مقابل.. وينتظر ان 
يجتهد صقور الجديان الجل تحقيق الفوز، واعان يجتهد صقور الجديان الجل تحقيق الفوز، واعان 
العبور الى الدور ربع النهائي، حتى تتحول المباراة العبور الى الدور ربع النهائي، حتى تتحول المباراة 

المركزين  لتحديد  مــدغــشــقــر،  امـــام  المركزين االخــيــرة  لتحديد  مــدغــشــقــر،  امـــام  االخــيــرة 
وفي  الثالثة..  بالمجموعة  والثاني  وفي االول  الثالثة..  بالمجموعة  والثاني  االول 

حال خسارة منتخبنا اليوم، ال قدر حال خسارة منتخبنا اليوم، ال قدر 
اهلل، فانه سيجد نفسه في واقع اهلل، فانه سيجد نفسه في واقع 

حــســابــات مــعــقــدة، وتدخل حــســابــات مــعــقــدة، وتدخل 
ــعــــه جــمــيــع  ــالــــي مــ ــ ــت ــ ــال ــ ــعــــه جــمــيــع ب ــالــــي مــ ــ ــت ــ ــال ــ ب
المجموعة  المجموعة مــنــتــخــبــات  مــنــتــخــبــات 
في لعبة االحتماالت في لعبة االحتماالت 
والـــــلـــــوغـــــرثـــــيـــــمـــــات والـــــلـــــوغـــــرثـــــيـــــمـــــات 
ــقـــدة، لــتــأمــيــن  ــعـ ــمـ ــقـــدة، لــتــأمــيــن الـ ــعـ ــمـ الـ
واعـــــــــان الـــعـــبـــور واعـــــــــان الـــعـــبـــور 

للمرحلة التالية.للمرحلة التالية.
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عالمية

١٩ يناير ٢٠٢٣

٢٦ رجب ١٤٤٤ هـ

العدد »١٠٤«

الخميس

توخيل وبوتشيتينو مرشحان لخالفة كونتي في توتنهام

ليفربول يهزم 
وولفرهامبتون 

بصعوبة ويتأهل 
لمالقاة برايتون

ــان هـــدف هــارفــي إلــيــوت  ــان هـــدف هــارفــي إلــيــوت كـ كـ
بــتــســديــدة رائــعــة بــعــيــدة الــمــدى بــتــســديــدة رائــعــة بــعــيــدة الــمــدى 
كــافــيــا لــيــمــنــح لــيــفــربــول حــامــل كــافــيــا لــيــمــنــح لــيــفــربــول حــامــل 
اإلنجليزي  االتحاد  كــأس  اإلنجليزي لقب  االتحاد  كــأس  لقب 
لـــكـــرة الـــقـــدم الـــفـــوز لـــكـــرة الـــقـــدم الـــفـــوز -1-1صــفــر صــفــر 
خارج ملعبه على ولفرهامبتون خارج ملعبه على ولفرهامبتون 
ــاراة إعــــادة  ــ ــب ــاراة إعــــادة وانـــــــــدرارز فـــي مــ ــ ــب وانـــــــــدرارز فـــي مــ

بالدور الثالث يوم الثالثاء.بالدور الثالث يوم الثالثاء.
ــط  ــوســ ــ ــط وركـــــــــض العــــــــب ال ــوســ ــ وركـــــــــض العــــــــب ال
الــشــاب إلــيــوت بــالــكــرة لمسافة الــشــاب إلــيــوت بــالــكــرة لمسافة 
يــرســل تسديدة  قــبــل أن  يــرســل تسديدة كــبــيــرة  قــبــل أن  كــبــيــرة 
هـــــائـــــلـــــة تــــــــجــــــــاوزت حـــــــارس هـــــائـــــلـــــة تــــــــجــــــــاوزت حـــــــارس 
ولفرهامبتون الذي كان متقدما ولفرهامبتون الذي كان متقدما 
الدقيقة  فــي  مــرمــاه  عــن  الدقيقة قليال  فــي  مــرمــاه  عــن  قليال 
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كان ولفرهامبتون باهتا في كان ولفرهامبتون باهتا في 
معظم فترات الشوط األول قبل معظم فترات الشوط األول قبل 
أن يــدخــل أجـــواء الــمــبــاراة بعد أن يــدخــل أجـــواء الــمــبــاراة بعد 
ليفربول  دفــاع  لكن  ليفربول االستراحة  دفــاع  لكن  االستراحة 
ــبـــاكـــه نــظــيــفــة  ــلـــى شـ ــبـــاكـــه نــظــيــفــة حـــافـــظ عـ ــلـــى شـ حـــافـــظ عـ
ليحقق أول فوز لهم في أربع ليحقق أول فوز لهم في أربع 

مباريات بجميع المسابقات.مباريات بجميع المسابقات.
ــنــتــيــجــة ســيــتــقــابــل  ــذه ال ــهــ ــ ــنــتــيــجــة ســيــتــقــابــل وب ــذه ال ــهــ ــ وب
ليفربول في الدور الرابع خارج ليفربول في الدور الرابع خارج 
ملعبه مــع بــرايــتــون آنــد هوف ملعبه مــع بــرايــتــون آنــد هوف 
ــق فــريــق  ــحـ ــيــــون الـــــــذي سـ ــ ــب ــ ــق فــريــق أل ــحـ ــيــــون الـــــــذي سـ ــ ــب ــ أل
المدرب يورغن كلوب المدرب يورغن كلوب -3-3صفر صفر 
في الدوري اإلنجليزي الممتاز في الدوري اإلنجليزي الممتاز 

يوم السبت الماضي.يوم السبت الماضي.

بند سري
في عقد إندريك 
مع ريال مدريد

ــر صـــحـــفـــي  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــــف تـ ــشـ ــ ــر صـــحـــفـــي كـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــــف تـ ــشـ ــ كـ
بندا  األربــعــاء،  اليوم  بندا إسباني،  األربــعــاء،  اليوم  إسباني، 
سريا في عقد الموهبة البرازيلية سريا في عقد الموهبة البرازيلية 
إندريك، العب بالميراس، مع إندريك، العب بالميراس، مع 

لاير مدريد.لاير مدريد.
وكـــان إنــدريــك وقــع مــع لاير وكـــان إنــدريــك وقــع مــع لاير 
مدريد حتى مدريد حتى 20272027، باإلضافة ، باإلضافة 
ــد لــثــالث  ــديـ ــمـ ــتـ ــار الـ ــيــ ــى خــ ــ ــ ــد لــثــالث إل ــديـ ــمـ ــتـ ــار الـ ــيــ ــى خــ ــ ــ إل

سنوات أخرى حتى سنوات أخرى حتى 20302030..
ووفـــــقـــــا لـــشـــبـــكـــة »ديـــفـــنـــســـا ووفـــــقـــــا لـــشـــبـــكـــة »ديـــفـــنـــســـا 
ســنــتــرال« اإلســبــانــيــة، فــإن لاير ســنــتــرال« اإلســبــانــيــة، فــإن لاير 
مـــدريـــد ســيــكــون مـــســـؤوال عن مـــدريـــد ســيــكــون مـــســـؤوال عن 
حتى  إلندريك  الطبي  حتى الجانب  إلندريك  الطبي  الجانب 
ــيـــرنـــجـــي فــي  ــمـ ــيـــرنـــجـــي فــي يـــنـــتـــقـــل إلــــــى الـ ــمـ يـــنـــتـــقـــل إلــــــى الـ

..20242024
ويشير عقد إندريك إلى أن ويشير عقد إندريك إلى أن 
لاير  يخبر  أن  يجب  لاير بالميراس  يخبر  أن  يجب  بالميراس 
مدريد بكل إصابة يتعرض لها مدريد بكل إصابة يتعرض لها 
الالعب الشاب خالل الموسم الالعب الشاب خالل الموسم 

الحالي والسابق.الحالي والسابق.
وأشارت إلى أن لاير مدريد وأشارت إلى أن لاير مدريد 
سيكون مــســؤوال عــن إرســال سيكون مــســؤوال عــن إرســال 
نقل  أو  البرازيل،  إلى  نقل أطباء  أو  البرازيل،  إلى  أطباء 
ــنــة مــدريــد  ــنــة مــدريــد إنــــدريــــك إلــــى مــدي إنــــدريــــك إلــــى مــدي
إلــى رعاية  إلــى رعاية في حالة حاجته  في حالة حاجته 

طبية.طبية.
تـــــــقـــــــاريـــــــر إن  إن وقـــــــــالـــــــــت  تـــــــقـــــــاريـــــــر  وقـــــــــالـــــــــت 
الــصــفــقــة كــلــفــت لاير مـــدريـــد الــصــفــقــة كــلــفــت لاير مـــدريـــد 
إسترليني،  جنيه  مليون  إسترليني،   جنيه  مليون   6060
يــنــضــم  ــتــظــر أن  ــمــن ال يــنــضــم ومـــــن  ــتــظــر أن  ــمــن ال ومـــــن 
الالعب الشاب إلى صفوف الالعب الشاب إلى صفوف 

الميرنجي في الميرنجي في 20242024..

أقـــدم األرجــنــتــيــنــيــون عــلــى مـــبـــادرات عـــدة لتكريم أقـــدم األرجــنــتــيــنــيــون عــلــى مـــبـــادرات عـــدة لتكريم 
األرجنتين  منتخب  قــاد  بعدما  ميسي  ليونيل  األرجنتين النجم  منتخب  قــاد  بعدما  ميسي  ليونيل  النجم 
للفوز بــكــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، كــان آخــرهــا رسم للفوز بــكــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، كــان آخــرهــا رسم 
وجهه في حقل ذرة. واستعان المزارع ماكسيميليانو وجهه في حقل ذرة. واستعان المزارع ماكسيميليانو 
نبتات  غــرس  مــوقــع  لتحديد  بــخــوارزمــيــة  نبتات سبيناتسي  غــرس  مــوقــع  لتحديد  بــخــوارزمــيــة  سبيناتسي 
الذرة في الحفل الواقع في منطقة لوس كوندوريس الذرة في الحفل الواقع في منطقة لوس كوندوريس 
بإقليم قرطبة وسط األرجنتين كي يظهر الذرة عند بإقليم قرطبة وسط األرجنتين كي يظهر الذرة عند 

نموه على هيئة وجه النجم األرجنتيني.نموه على هيئة وجه النجم األرجنتيني.
وقال المزارع »بالنسبة لي، ميسي ال يقهر. اآلن وقال المزارع »بالنسبة لي، ميسي ال يقهر. اآلن 
وقد بات المنتخب بطال للعالم، يسعدني أن أعبر وقد بات المنتخب بطال للعالم، يسعدني أن أعبر 

)عن تقديري( بزرع المحصول«.)عن تقديري( بزرع المحصول«.
والبلد المولع بكرة القدم في أمريكا الجنوبية ثالث والبلد المولع بكرة القدم في أمريكا الجنوبية ثالث 
أكبر مصدري الذرة في العالم. وتعتبر الزراعة هي أكبر مصدري الذرة في العالم. وتعتبر الزراعة هي 
قاطرة صادراتها، رغم أنها ربما حصلت على شهرة قاطرة صادراتها، رغم أنها ربما حصلت على شهرة 

أكبر من خالل كرة القدم. وصمم المهندس الزراعي أكبر من خالل كرة القدم. وصمم المهندس الزراعي 
اآلالت  اتبعته  الـــذي  الــتــرمــيــز  فاريسيلي  اآلالت كــارلــوس  اتبعته  الـــذي  الــتــرمــيــز  فاريسيلي  كــارلــوس 

لغرس البذور لتبدو بصورة ميسي عندما تنمو.لغرس البذور لتبدو بصورة ميسي عندما تنمو.
ــال »خــطــرت لــي فــكــرة تصميم رمـــز آلالت  ــال »خــطــرت لــي فــكــرة تصميم رمـــز آلالت وقــ وقــ
لــه«،  تــكــريــمــا  ميسي  وجـــه  تصميم  يحمل  لــه«، الــغــرس  تــكــريــمــا  ميسي  وجـــه  تصميم  يحمل  الــغــرس 
مشيرا إلــى أن الــرمــز مــتــاح لمن يــرغــب فــي تنفيذ مشيرا إلــى أن الــرمــز مــتــاح لمن يــرغــب فــي تنفيذ 

نفس الفكرة«.نفس الفكرة«.

باجيو،  دينو  السابق  إيطاليا  منتخب  نجم  باجيو، لمح  دينو  السابق  إيطاليا  منتخب  نجم  لمح 
إلى أن تناول المنشطات أو المكمالت ربما يكون إلى أن تناول المنشطات أو المكمالت ربما يكون 
قد لعب دورا في مرض زميله الراحل جانلوكا فيالي.قد لعب دورا في مرض زميله الراحل جانلوكا فيالي.

وتوفي فيالي قبل أيام عن عمر وتوفي فيالي قبل أيام عن عمر 5858 عاما، بعد  عاما، بعد 
صراع مع السرطان.صراع مع السرطان.

وشــخــصــت إصــابــة فــيــالــي، الـــذي قــضــى مسيرة وشــخــصــت إصــابــة فــيــالــي، الـــذي قــضــى مسيرة 
مبهرة مع سامبدوريا ويوفنتوس اإليطاليين وتشلسي مبهرة مع سامبدوريا ويوفنتوس اإليطاليين وتشلسي 
اإلنــجــلــيــزي، بــســرطــان الــبــنــكــريــاس ألول مــــرة في اإلنــجــلــيــزي، بــســرطــان الــبــنــكــريــاس ألول مــــرة في 
20172017، وتعافى بعد عام لكن المرض عاد لجسده.، وتعافى بعد عام لكن المرض عاد لجسده.

ـــال ديــنــو باجيو  ـــال ديــنــو باجيو وفـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، ق وفـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، ق
ـــ5151 عـــامـــا، العـــب وســـط إنــتــر مــيــالن  عـــامـــا، العـــب وســـط إنــتــر مــيــالن  ــ ـــصــاحــب الـ ــ صــاحــب الـ
ويوفنتوس والتسيو وبارما السابق، معلقا على وفاة ويوفنتوس والتسيو وبارما السابق، معلقا على وفاة 

فيالي:فيالي:
• »ترك لوكا حياتنا أيضا. يجب أن نتحرى عن • »ترك لوكا حياتنا أيضا. يجب أن نتحرى عن 

المواد التي تناولناها في ذلك الوقت«.المواد التي تناولناها في ذلك الوقت«.
• »لطالما كان هناك تعاطي للمنشطات. يجب • »لطالما كان هناك تعاطي للمنشطات. يجب 
تسبب ضــررا  المكمالت  كــانــت بعض  إذا  مــا  تسبب ضــررا فهم  المكمالت  كــانــت بعض  إذا  مــا  فهم 

بمرور الوقت«.بمرور الوقت«.

• »في التسعينيات كان هناك تعاطي للمنشطات. • »في التسعينيات كان هناك تعاطي للمنشطات. 
لم نأخذ أشياء غريبة بل كانت أشياء طبيعية، لكن لم نأخذ أشياء غريبة بل كانت أشياء طبيعية، لكن 
الوقت،  الجسد، بمرور  إذا كان  الوقت، عليك أن ترى ما  الجسد، بمرور  إذا كان  عليك أن ترى ما 
ــمــــواد تبقى  ــ ال يـــطـــردهـــا أو أن هــــذه  ــمــــواد تبقى يـــعـــرف كــيــف  ــ ال يـــطـــردهـــا أو أن هــــذه  يـــعـــرف كــيــف 

بداخلك«.بداخلك«.
• »تحدث الكثيرون أيضا عن المواد الكيميائية • »تحدث الكثيرون أيضا عن المواد الكيميائية 
المستخدمة لرعاية العشب والسموم الموجودة بها«.المستخدمة لرعاية العشب والسموم الموجودة بها«.

• »أنا خائف على نفسي. هذا يحدث لكثير من • »أنا خائف على نفسي. هذا يحدث لكثير من 
العبي كرة القدم«.العبي كرة القدم«.

 لدور »البرغوث« في المونديال..رسم وجه ميسي بحقل ذرة في األرجنتين
ً
 تكريما

نجم إيطاليا السابق معلقا على وفاة فيالي: هل هي المنشطات؟

أكدت تقارير صحفية، أن اإليطالي أكدت تقارير صحفية، أن اإليطالي 
قد  توتنهام،  مــدرب  كونتي  قد أنطونيو  توتنهام،  مــدرب  كونتي  أنطونيو 
بسبب  السبيرز،  بسبب يرحل عن صفوف  السبيرز،  يرحل عن صفوف 
النتائج المتراجعة للنادي اللندني في النتائج المتراجعة للنادي اللندني في 

الفترة األخيرة.الفترة األخيرة.
ســتــانــدرد«  »ذا  صحيفة  ســتــانــدرد« وبحسب  »ذا  صحيفة  وبحسب 
اإلنجليزية، تقوم إدارة توتنهام بتدقيق اإلنجليزية، تقوم إدارة توتنهام بتدقيق 
موقف كونتي بعد سلسلة من النتائج موقف كونتي بعد سلسلة من النتائج 
الــمــتــراجــعــة، مــشــيــرة إلـــى أن تــومــاس الــمــتــراجــعــة، مــشــيــرة إلـــى أن تــومــاس 
ــلــســي الـــســـابـــق  ــيـــل مـــــــدرب تــشــي ــلــســي الـــســـابـــق تـــوخـ ــيـــل مـــــــدرب تــشــي تـــوخـ
باريس  مــدرب  بوتشيتينو  باريس وماوريسيو  مــدرب  بوتشيتينو  وماوريسيو 

ــابـــق، مــرشــحــان  ــسـ ــابـــق، مــرشــحــان ســــان جـــيـــرمـــان الـ ــسـ ســــان جـــيـــرمـــان الـ
لخالفة كونتي.لخالفة كونتي.

توتنهام  مــع  كونتي  عقد  توتنهام وينتهي  مــع  كونتي  عقد  وينتهي 
فــي فــي 20232023، إال أنــه ألمح إلــى عدم ، إال أنــه ألمح إلــى عدم 
كما  اإلنجليزي،  النادي  مع  كما استمراره  اإلنجليزي،  النادي  مع  استمراره 
أن إدارة السبيرز تدرس إمكانية تعيين أن إدارة السبيرز تدرس إمكانية تعيين 

مدرب آخر بسبب تراجع النتائج.مدرب آخر بسبب تراجع النتائج.
الذي  توخيل  إن  الصحيفة  الذي وقالت  توخيل  إن  الصحيفة  وقالت 
ــاٍد فــي الوقت  ــاٍد فــي الوقت ال يتولى تــدريــب أي ن ال يتولى تــدريــب أي ن
ــنــذ رحــيــلــه عـــن تشيلسي  ــنــذ رحــيــلــه عـــن تشيلسي الــحــالــي، ُم الــحــالــي، ُم
فــي سبتمبر الــمــاضــي، يــريــد الــعــودة فــي سبتمبر الــمــاضــي، يــريــد الــعــودة 

للتدريب من جديد، مؤكدة أنه سيكون للتدريب من جديد، مؤكدة أنه سيكون 
منفتحًا على عرض توتنهام.منفتحًا على عرض توتنهام.

ماوريسيو  إلى  الصحيفة  ماوريسيو وأشــارت  إلى  الصحيفة  وأشــارت 
الــســابــق،  تــوتــنــهــام  ــدرب  مـ الــســابــق، بوتشيتينو  تــوتــنــهــام  ــدرب  مـ بوتشيتينو 
ســـيـــكـــون ضـــمـــن الــمــرشــحــيــن أيـــضـــًا ســـيـــكـــون ضـــمـــن الــمــرشــحــيــن أيـــضـــًا 
لخالفة كونتي، خاصة أنه لم يتولى لخالفة كونتي، خاصة أنه لم يتولى 
ــلــه عن  ــدريـــب أي فـــريـــق مــنــذ رحــي ــلــه عن تـ ــدريـــب أي فـــريـــق مــنــذ رحــي تـ

باريس الصيف الماضي.باريس الصيف الماضي.
وكان بوتشيتينو صرح من قبل إنه وكان بوتشيتينو صرح من قبل إنه 
سيعود إلى توتنهام يومًا ما، الستكمال سيعود إلى توتنهام يومًا ما، الستكمال 

ما بدأه مع النادي اإلنجليزي.ما بدأه مع النادي اإلنجليزي.

كـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر صـــحـــفـــيـــة، مــوقــف كـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر صـــحـــفـــيـــة، مــوقــف 
لاير مـــدريـــد مـــن إقـــالـــة اإليــطــالــي كــارلــو لاير مـــدريـــد مـــن إقـــالـــة اإليــطــالــي كــارلــو 
للميرنغي، بعد  الفني  المدير  بعد أنشيلوتي،  للميرنغي،  الفني  المدير  أنشيلوتي، 
خــســارة لقب الــســوبــر اإلســبــانــي لصالح خــســارة لقب الــســوبــر اإلســبــانــي لصالح 
بــرشــلــونــة. وكـــان لاير مــدريــد خسر لقب بــرشــلــونــة. وكـــان لاير مــدريــد خسر لقب 
أهداف  بثالثة  اإلسباني،  السوبر  أهداف كأس  بثالثة  اإلسباني،  السوبر  كأس 
مــقــابــل هــــدف واحــــــد، لــصــالــح غــريــمــه مــقــابــل هــــدف واحــــــد، لــصــالــح غــريــمــه 
التقليدي برشلونة، في اللقاء الذي جمع التقليدي برشلونة، في اللقاء الذي جمع 
بينهما في العاصمة السعودية الرياض. بينهما في العاصمة السعودية الرياض. 
وبحسب صحيفة »إل موندو ديبورتيفو« وبحسب صحيفة »إل موندو ديبورتيفو« 
اإلســـبـــانـــيـــة، فــــإن مـــســـؤولـــي لاير مــدريــد اإلســـبـــانـــيـــة، فــــإن مـــســـؤولـــي لاير مــدريــد 
أبـــــدوا غــضــبــهــم الــشــديــد بــســبــب طــريــقــة أبـــــدوا غــضــبــهــم الــشــديــد بــســبــب طــريــقــة 
تشافي  وتــفــوق  للمباراة  أنشيلوتي  تشافي إدارة  وتــفــوق  للمباراة  أنشيلوتي  إدارة 
هيرنانديز مدرب برشلونة عليه، وما نتج هيرنانديز مدرب برشلونة عليه، وما نتج 

عنها بخسارة لقب السوبر اإلسباني.عنها بخسارة لقب السوبر اإلسباني.

وأكــــــدت الــصــحــيــفــة اإلســـبـــانـــيـــة، أنــه وأكــــــدت الــصــحــيــفــة اإلســـبـــانـــيـــة، أنــه 
ال أحـــد داخـــل إدارة لاير مــدريــد يخطط ال أحـــد داخـــل إدارة لاير مــدريــد يخطط 
إلقالة أنشيلوتي، إال أن هناك مخاوف إلقالة أنشيلوتي، إال أن هناك مخاوف 
داخل اإلدارة من تكرار سيناريو الوالية داخل اإلدارة من تكرار سيناريو الوالية 
األولــى للمدرب اإليطالي، التي شهدت األولــى للمدرب اإليطالي، التي شهدت 
كبير  بشكل  الفريق  مستوى  فــي  كبير تــراجــع  بشكل  الفريق  مستوى  فــي  تــراجــع 
الموسم،  الثاني من  النصف  الموسم، للغاية في  الثاني من  النصف  للغاية في 
وختمها بخسارة لقب دوري أبطال أوروبا وختمها بخسارة لقب دوري أبطال أوروبا 

والدوري اإلسباني.والدوري اإلسباني.
وكــانــت تــقــاريــر إســبــانــيــة، أكـــدت في وكــانــت تــقــاريــر إســبــانــيــة، أكـــدت في 
وقت سابق أن لاير مدريد يفكر في إقالة وقت سابق أن لاير مدريد يفكر في إقالة 
أنشيلوتي، وعودة زين الدين زيدان إلى أنشيلوتي، وعودة زين الدين زيدان إلى 
منصبه مرة أخرى، ولكن في حالة واحدة منصبه مرة أخرى، ولكن في حالة واحدة 
وهي أن يخسر أنشيلوتي كل البطوالت وهي أن يخسر أنشيلوتي كل البطوالت 

خالل الموسم الحالي.خالل الموسم الحالي.

بعد خسارة السوبر.. هل يرحل أنشيلوتي 
عن ريال مدريد؟
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واتهمها االعالم

ســمــاء  ــدأت  ــ ــ ب  *
ــخ تــضــيــئ  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ الـ
وتـــجـــمـــعـــت غــيــومــه 
وأمطرت لؤلؤًا برازيليًا 
ابـــــــتـــــــداءًا بــصــانــع 
ــيــوس  ــاب مــات ــ ــع ــ األل
كـــوتـــيـــلـــو الـــيـــســـاري 
تابعنا  الذي  المهاري 
ــات مــن  ــطـ ــقـ ــدة لـ ــ عــ
ــــه  ــداف ــه واهــ ــاراتـ ــهـ مـ

واقتباسات مصورة من فيديوهات مبارياته 
مع ناديه فيالنوفا البرازيلي ، بالطبع ال يمكن 
بالفيديوهات  العب  على  النادي  يحكم  ان 
فالطبيعي ان يكون هناك كشافين معينين 
واداءهــم  ومستوياتهم  الالعبين  يتابعون 
لالندية  للمريخ وال  يتأتى  بدقة وهو ما ال 
في السودان والتي تعتمد اما على المدرب 
الذين  السماسرة  او  محترفيها  انتقاء  في 
ودائما  التسجيالت  مــواســم  فــي  ينشطون 
مشبوهة  صفقات  في  االندية  يورطون  ما 
او مضروبة او معطوبة تعود عليهم وبااًل 
مخالصات  ــدون  ب ابعدوهم  ان  بالشكاوى 
او بسحب االمــوال بال مــردود ان اضطروا 
انتهاء  حين  الــى  الكشوفات  في  البقائهم 
المدة ، لذلك كان يجب ان يرتفع تيرمومتر 
النادي  ويضرب  درجاته  اعلى  الى  الحذر 
اخماسًا في اسداسًا قبل ان يستجلب ويوقع 
ومشاهدة  الفيديوهات   ، ويــراهــن  ويــدفــع 
الجماهير  تمنح  المحترفين  للنجوم  لقطات 
من  لمحات  يشاهدون  وتجعلهم  ــارات  اشـ
والتمرير  االستالم  طريقة  الجدد  الوافدين 
والتسديد والتهديف ولعب الضربات الثابتة 

والعكسيات والبنية الجسمانية وغيرها .
التسعة وعشرين  ذو  ماتيوس  * وصل 
تمهيدًا  الطبي  الكشف  وأجــرى  فجرًا  عامًا 

ــادي  ن مــع  للتعاقد 
الـــمـــريـــخ بــتــرشــيــح 
مباشر من المدرب 
الــبــرازيــلــي هــيــرون 
ــذي  ــ ريــــــكــــــاردو الـ
ــتــحــمــل نــتــائــج  ســي
بعد  الحقًا  االختيار 
مجلس  سلمه  ان 
ــف  ــمــل ــخ ال ــ ــري ــمــ ــ ال
بــكــامــل األريــحــيــة 
وبــــدون تــحــديــد لــســقــف الــطــمــوحــات وان 
الشطح واجــبــة مهما  كــانــت رســالــة عــدم 
كان االختالف ما بين سقف حازم المحدد 
ال  الــذي  وهــو  المفتوح  جيبين  اب  وسقف 
يبخل وال يمسك ولكن بالطبع ال يمكن ان 
يصل به الحال وسط كل هذه المشاكل لدفع 
مبالغ خرافية او كارثية في وقت ضيق كهذا 
ووسط ظروف انعدام الفرص لالختبارات او 
حتى االختيارات من واقع الفرصة المحدودة 
مع  وارســالــهــم  الالعبين  قيد  فــي  للمريخ 
يصب  الــذي  االعـــدادي  للمعسكر  زمالئهم 
مباشرًة في اولى مباريات المريخ باالبطال 
االفريقية  ، آمنت الجماهير الحمراء ان هذا 
هو المخرج الوحيد ، االنتظار الكتمال عقد 
البرازيليين ومحاوالت ايجاد وتجهيز البديل 
في حال حدوث أي طارئ ، وتبتهل القاعدة 
الجماهيرية الحمراء ان يكتمل كل ذلك في 
واالضــافــات  التعاقدات  وتتم  المتاح  وقته 
اعلى  المستويات  تكون  ان  اكثر  وتبتهل 
الذي يقارع  المريخ  مما سبق وفي صالح 
اقوى اندية افريقيا في مجموعته النارية . 
* في الوقت الذي استقبل المريخ فيه 
ماتيوس  االلعاب  صانع  البرازيلي  النجم 
قائد  مع  المتميز  التعامل  من  شيئًا  وبث 
فريقه امير كمال وبقيادة الرئيس ايمن اب 

جيبين الذي اعاده لكشوفات الفريق معددًا 
محاسن ما قام به امير من رضوخ لحاجة 
الفريق بعد اصابته السابقة واخالء خانته 
بكل الرضا لالستفادة منها ومن ثم عودته 
ليواصل قيادة زمالئه في الفترة المقبلة ، 
للفريق وهو  يقدمه  ما  لديه  زال  وامير ال 
البــد من  كــان  وقائد حقيقي  ملتزم  العــب 
تواجده هذه الفترة والحديث عن امير فنيًا 
بالتاكيد سيقيمه المدرب وستقيمه جاهزية 
الالعب للعودة للتشكيلة لكن تواجده حتى 
قبيل  مطلوب  لالعبين  القيادة  ناحية  من 
مباراة  ثــم  ومــن  مصر  لمعسكر  الــمــغــادرة 
الحزن  كل  الــنــادي  اعلن  بينما   ، تونس 
واخالء  المدينة  بكري  الهجوم  نجم  رحيل 
االثــر  لبكري  كــان  بعد شــد وجــذب  خانته 
الكبير فيه بتعنت غريب واختالق مشكلة 
من العدم ولم يراع بكري الحال الذي كان 
ومطالبته  المتواصل  وتوقفه  مؤخرًا  عليه 
كل  اثبات ورفضه  بال سند وال  اتت  التي 
محاوالت العودة بالرغم من توقفه الطويل 
عن اللعب ، مارس مجلس المريخ سياسة 
الحزم التي يطالب بها الصفوة وفي نفس 
الوقت كان القرار حزينًا بعض الشيئ من 
في  لبكري  والكبير  المشرف  التاريخ  واقع 
المرعب  الــهــداف  المهاجم  وهــو  المريخ 
ــة الــتــي قابلها  ــدي الـــذي مــزق شــبــاك االن
وستبقى  ومحليًا  وعربيًا  افريقيًا  المريخ 
اهدافه خالدة تدل على زهاء فترته ونضارة 
ما  وكل  المريخ  لخصوم  لدغاته  وعنفوان 
بذله من جهد وعرق ألجل الزعيم ، شكرًا 
بكري المدينة شكرًا يا عقرب شكرًا يا ابن 
خانتك  خلت  وان  الجميلة  المشايخة  ديم 
القلب  فــي  يظل  مكانك  فــان  المريخ  فــي 

والخاطر والتاريخ . 
النادي اب  * ما أجمل ان يقف رئيس 

امير كمال  القائد  بنفسه في عودة  جيبين 
وهذه وحدها تمثل رسالة انضباطية سلوكية 
يجد  السبت  يقدم  من  ان  المريخ  لالعبي 
الزعيم  نفسه في خدمة  يجعل  االحــد ومن 
ــوفــاء  وحــاجــتــه ال يــجــد اال كــل الــرضــا وال
المبارك  ايمن  الرئيس  وموقف   ، والتقدير 
عماد  لالعبين  بالنسبة  والحاسم  الشديد 
الصيني وبكري المدينة يمثل بقية الرسالة 
ذاتها ، وليكن بداية عهد احترافي لالعبين 
ان قدروا انفسهم والنادي الذي يحتويهم . 
محترفين  الســتــقــدام  يجتهد  المريخ   *
صفوفه  وتنظيم  المصابين  العبيه  وتأهيل 
المنتخب  في  نجومه  ابــرز  يتساقط  بينما 

الوطني باالصابات ) كالعادة ( .
* الحديث عن شطب النجم ضياء الدين 
منذ   ، مضحك  حديث  الصاوي  والسماني 
عند  االساسايين  النجوم  شطب  يتم  متى 
بسبب  ابتعادهم  او  مستوياتهم  انخفاض 
الصاوي  السماني  ؟  ما  او مشكلة  اصابة 
في  للمريخ  ــداف  اهـ اربــعــة  فــي  المتسبب 
مجموعات ابطال افريقيا العام الماضي من 
اجمالي خمسة اهداف احرزها المريخ في 
المجموعات ، السماني الذي يجيد التسديد 
والتمرير بمهارة وصاحب االمكانيات الكبيرة 
للسيد  رسالة  هي   ، وبقوة  يعود  ان  يجب 
الالعب  موضوع  يتابع  ان  المبارك  ايمن 
ونجده في مقدمة المغادرين لمعسكر مصر 

بمشيئة اهلل . 

آخر التداعيات

المريخ في هذه  يحتاجه  أهــم العــب   *
منه  واألهـــم  الــهــداف  المهاجم  هــو  الفترة 
بمراحل العب الطرف األيمن ، وهو الخبر 

الذي ننتظره بلهفة !

الــوطــنــي  يــخــوض مــنــتــخــبــنــا   **
الــشــأن  بــطــولــة  فــي  ــى  ــ األول معركته 
أمــام  الــيــوم  مساء  مــن  الثامنة  عند 
الــســوداء  منتخب غــانــا...َ   النجوم 
حصل  نقاط   ٣ رصيده  في  منتخبنا 
وغانا  الــمــغــرب..  بانسحاب  عليها 
ــد بــعــد خــســارتــهــا امـــام  ــدون رصــي ــ ب
يصعد  منتخبنا  انتصار  مدغشقر... 
كيف  ولكن  الثاني  للدور  مباشرة  به 
العام  المدرب  سيد  ومحسن  ننتصر 
ساق مبررات الهزيمة مبكرا بالشكوى 
من برودة الطقس.... رغم ذلك نعشم 
الثاني  للدور  في االنتصار والصعود 
ونحن ضد اتحاد معتصم جعفر لكننا 
منتخب  مع  ونقف  األوراق  نخلط  ال 

الوطن مهما كان
الذي يبدأ به  التشكيل  ** ننتظر 
برهان تية المباراة ونسأل اهلل تخفيف 
درجة البرودة ونتمنى أن يوفق محمد 
المصطفى في حراسة المرمى إذا بدأ 
قصمت  الــتــي  األخــطــاء  مــن  ويبتعد 
الكاميرون  مباراة  المنتخب في  ظهر 
فردية  أخطاء  نشهد  واال  الــوديــة... 
خط  يلعب   وان  الظهر  خــط  ألفـــراد 
كل  مــن  ويستفيد  بــتــركــيــز  الــهــجــوم 
ما  لديه  ليس  الفرص ومنتخب غانا 

يدافع عنه وسَيندفع للهجوم بكلياته
** هل شاهدتم كيف يحب الشعب 
الجزائري بالده.... احتل االستاد عن 
األول  أمس  إثيوبيا  مباراة  في  آخــره 
وشجع بقوة دون توقف مرتديا شعار 
المنتخب ورافعا اعالم البلد وانتصرت 
ــدور  ــل ــدت ل ــعـ الـــجـــزائـــر بـــهـــدف وصـ

الثاني... واستحقت إثيوبيا االحترام
** بربكم ده كالم.... صالح نمر 
موقوف بسؤ السلوك ويقود المنتخب 
الوطني وعماد الصيني موقوف بسؤ 
السلوك ويوقع في كشف الهالل.... 

بلد واهلل
يشجع  الكبير  النادي  الهالل   **
العب  بتسجيله  الــســلــوك  ســؤ  على 

أساء السلوك
** عليكم اهلل عاينو  لي حالقة 
رأس عماد الصيني وكما قال ببوس 
قــالــه في  ــا  م ــهــالل ونــســي  ال فنيلة 

الهالل عندما وقع للمريخ. 
الــصــيــنــي  يـــالحـــق  الـــمـــريـــخ   **
بستحق  ما  واهلل  كـــأس....  بمحكمة 
بعدين  ــد....  واحـ جنبه  فيهو  نضيع 
العب شطبتو بسؤ السلوك داير بيهو 

شنو 
إعالم  كل  أن  التحير  الحاجة   **
ويغني  الصيني  باسم  يهتف  الهالل 
في  تسجيله  قلم  اي  ينتقد  ــم  ول لــه 
الهالل.. ... اعالم يشجع أيضا على 

سؤ السلوك... 
** قالو ايه قالو الصيني سيدعم 
ــالل.... يعني نــاس  ــهـ خــط وســـط الـ
الــرءوف  عــادل وبوغبا وعبد  صــالح 

قاعدين ساكت 
** ابوجيبين يرفض رفضا قاطعا 
وبكري  تبري  وسيف  الصيني  عــودة 
ابوجيبين  سياسة  نؤيد  المدينة..... 
واي  الــمــريــخ  عــلــى  كبير  وال  بــشــدة 
العـــب يــفــتــري عــلــى الــمــريــخ الــبــاب 

مفتوح.. يفوت جمل 
ــال...  ــ ــاب الــهــالل ق ــد كــت ** احـ

النجومية  الـــالعـــب  يــمــنــح  ــمــريــخ  ال
واالضـــــــواء وبــعــدهــا يـــأتـــي لــلــهــالل 
عبد  ومحمد  بالصيني  مثال  وضــرب 
اعطي  المحترم  الكاتب  الرحمن.... 

الفضل للمريخ دون أن يدري 
النجوم  يصنع  اصــال  المريخ   **
يمشو  ــالل  ــهـ الـ يــمــشــو  داك  وبـــعـــد 
األمل... يمشو االهلي... يمشو اي 

حتة 
فــي تسجيالته  يــركــز  الــهــالل   **
على الدفاع والوسط.... يعني الهجوم 

خالص فيهو ميسي ورونالدو 
صانع  أمــس  استقبل  المريخ   **
األلــعــاب الــبــرازيــلــي وهــو صغير في 
المريخ  السن ووسيم وعلى جماهير 
ما  وكــل  تقلق  ومــا  الصبر  تــلــزم  ان 
هو  كما  يمضي  التسجيالت  يخص 

مخطط له... 
** تأخير انطالقة معسكر المريخ 
من  يتبق  ــم  ول المصلحة  مــن  ليس 
موعد مباراة الترجي سوى ٢٠  يوما 
الوقت  وديـــة....  مباريات  والبــد من 
ــدا وكــنــا نــأمــل أن يــكــون  ضــيــق جــ
لحظة  مــوجــوديــن  الــالعــبــيــن  جميع 
العبين  هنالك  ولكن  االعـــداد  بــدايــة 
مع المنتخب الوطني وعقد الالعبين 

الجدد لن يكتمل قبل السفر للقاهرة 
** متى تبدأ الدورة الثانية للدوري 

الممتاز 
الـــراعـــيـــة  كـــابـــيـــتـــال  ــة  ــركـ شـ  **
زالت  ما  اتحاد معتصم جعفر  لنشاط 
تعمل..... وواضح أن معتصم جعفر 
عطا  أسامة  على  انتصرا  فكي  وطه 
المنان الذي كان قد أعلن انتهاء عقد 

الشركة 
جمعية  عقد  الخرطوم  اتحاد   **
عمومية صادفت نجاحا كبيرا وأوقفت 
المتمردة وعدد من  األندية  عدد من 
ــررت الــوقــوف في وجه  اإلداريــيــن وق

اتحاد معتصم بكل قوة 
جوبا  ملعب  أن  االخــبــار  فــي   **
بجنوب السودان تمت إجازته وجاهز 
فهل  الدولية...  المباريات  الستقبال 
للعب  المريخ  ليعتذر  إمكانية  توجد 
ــلــعــب مــبــاريــاتــه  بــمــلــعــب الـــهـــالل وي

األفريقية في جوبا 
** ننتظر ممثل االتحاد األفريقي 

ليقرر في ملعب الهالل 
** مــع الــســالمــة ســيــف تـــيـــري.. مع 
السالمة بكرى المدينة... مع السالمة عماد 

الصيني.. فالمربخ نادي القيم والمبادئ 
** على ايام حسن برقو انتصرنا 
مجده  فــي  وهــو  غــانــا  منتخب  على 
فماذا نفعل أمام غانا اليوم ونحن في 

عهد أسامة عطا المنان. 
قبل  ــدور  ــ ال انــطــالقــة  ننتظر   **
الــتــاهــيــلــي وقلبي  لــلــدوري  الــنــهــائــي 
كسال  والميرغني  األبيض  مريخ  مع 

واالتحاد  مدني 
** في مرة قادمة بإذن اهلل اتحدث 
عن نادي الموردة العاصمي بتوسع 

امس  الفانية  دنيانا  غـــادرت   **
حفيدة  محمد  مالذ  المهندسة  االول 
التاج  ــادي  ن رئيس  العكام  الوسيلة 
الجميع  وبكاها  الجميل  الــزمــن  فــي 
بحرقة.... لها الرحمة والتعازي ألفراد 
قطب  النفراوي  جمال  ولعمها  األســرة 

نادي المريخ 
ــة أحــالمــي  ــداي ــب ** فـــي حــلــفــا ال

وهناي 
 آخر  دبوس 

ــخ مــن  ــمــري ــل ل ــم  ــ ــا ارحــ ــوبـ ** جـ
استفزازات العليقي ورامي كمال

فــوزا عريضا على  إنتر  حقق 
غريمه التقليدي ميالن )0-3(، 
التي جمعتهما على  المباراة  في 
الدولي،  فهد  الملك  ستاد  ملعب 
للسوبر  بطال  النيراتزوري  ليتوج 

اإليطالي.
أحــرز اإلنــتــر أهــدافــه الثالثة 
ديماركو  فيديريكو  طــريــق  عــن 
 ،)21( دجــيــكــو  ــن  ــ دي واإ  ،)10(

والوتارو مارتينيز )77(. 
هدف مبكر

ــاء عــدة  ــق ــل شــهــدت بـــدايـــة ال
الفريقين..  مرمى  ــام  أم أخــطــاء 
إذ حصل إنتر في الثواني األولى 
المنطقة  أمــام  ثابتة  ركلة  على 
الحائط،  في  كالهانجولو  سددها 
ثم ركلة حرة لميالن بعد دقيقتين 
دفاع  اليمنى، شتتها  الجهة  من 

النيراتزوري.
وفي الدقيقة 7، استلم دجيكو 
الملعب  منتصف  بــعــد  مــن  كـــرة 
قوية  تــســديــدة  ويــطــلــق  لينطلق 

لكنها مرت بعيدة عن المرمى.
ــة الــحــقــيــقــيــة جـــاءت  ــدايـ ــبـ الـ
طريق  عــن   ،10 الــدقــيــقــة  فــي 
فيديريكو ديماركو الجناح األيسر 
مرتدة  هجمة  بعد  للنيراتزوري، 
سريعة بدأت بتمريرة هاكان إلى 
الذي مرر كرة في عمق  دجيكو 
ليمرر  باريال،  إلــى  ميالن  دفــاع 
الناحية  أقصى  إلــى  كــرة  األخير 
ويضعها  ديماركو  لتجد  اليسرى 

بالشباك.
ــاد مــيــالن أن يــتــعــادل في  وكـ
الدقيقة 17، بعد تمريرة رائعة من 
انطلق منها رفائيل  دياز  إبراهيم 
ــســر وتــوغــل  لــيــاو بــالــجــانــب األي
تسديدة  ليطلق  المنطقة،  داخــل 
باتجاه الشباك، تألق فيها حارس 
اإلنتر أونانا ليبعدها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 21، تمكن إدين 
دجيكو من تسجيل الهدف الثاني 
من  طولية  تمريرة  بعد  لإلنتر، 
باستوني ضربت دفاع ميالن من 

الذي  دجيكو  إلــى  وصلت  جديد 
اليسرى  الناحية  من  ببراعة  مر 
من تونالي، ليطلق تسديدة متقنة 
تاتاروسانو  الحارس  يسار  على 

في الشباك.
ــر الــهــجــومــي  ــ ــت ــ طــــوفــــان إن
تواصل على مرمى ميالن، وكاد 
نصيبه من  يزيد  أن  النيراتزوري 
الثالث  الهدف  ويضع  األهــداف، 
الذي  تاتاروسانو  الــحــارس  لــوال 
أنقذ مرماه بالدقيقة 28 بعد ركلة 
بتسديدة  أتشيربي  قابلها  ركنية 

أبعدها الحارس.
ليتألق  تـــاتـــاروســـانـــو  وعــــاد 
وينقذ شباكه من جديد من هدف 
إلى  كــرة  وصلت  بعدما  محقق، 
ليطلق  المنطقة،  خارج  ديماركو 
ــاروخ عــابــر لــلــقــارات  األخــيــر صــ
ليبعدها  ميالن  فيه حارس  تألق 

بقبضة يده بعيدا عن المرمى.
ــاول  حـ  ،42 ــقــة  ــي ــدق ال ــي  ــ وف
المنطقة  داخــل  الــمــرور  تونالي 
وتسديد الكرة لكن هاكان نجح في 
لترتد  حاسم،  بتدخل  اعتراضها 
حدود  على  توموري  إلى  وتصل 
ميالن  مدافع  ويطلق  المنطقة، 
اليسرى،  بقدمه  أرضية  تسديدة 
وتمر بجوار القائم األيسر لمرمى 

اإلنتر.
في الثواني األخيرة من الشوط 
فــرصــة  الوتـــــارو  ــدر  ــ أه األول، 
تسجيل الهدف الثالث، بعد مرتدة 
سريعة إثر فقدان ثيو هيرنانديز 
بالكرة  مخيتاريان  لينطلق  للكرة، 
كرة  ميالن  مدافعي  بين  ويمرر 
رائعة فشل الوتارو في استالمها 
ــتــمــر مـــن أمـــامـــه إلــــى خـــارج  ل

المنطقة.
قتل المباراة

في الدقيقة األولى من الشوط 
التسجيل  ميالن  حــاول  الثاني، 
بعدما  النتيجة،  لتقليص  مبكرا 
خارج  كرة  هيرنانديز  ثيو  استلم 
قوية  تــســديــدة  ليطلق  المنطقة 

أعــلــى من  مـــرت  لكنها  بــيــســراه 
المرمى. 

بــفــرصــة خطيرة  ــاو  ــي ل وعــــاد 
مرتد  هجوم  بعد  لميالن  جديدة 
ــاز الــذي  ســريــع وصــلــت إلـــى ديـ
البرتغالي،  الــجــنــاح  ــى  إل مــررهــا 
تسديدة  ويطلق  التوغل  ليحاول 
ــدود  ــن عـــلـــى حــ ــ صـــاروخـــيـــة م
المنطقة تمر أعلى من المرمى.

بــيــن قوسين  وكـــان الوتــــارو 
النتيجة  مضاعفة  من  أدنــى  أو 
لــإلنــتــر، بــعــد كـــرة عــرضــيــة من 
لتمر  اليمنى  بالناحية  دارمــيــان 
إلى الوتــارو أمام المرمى، فشل 
بشكل  استغاللها  فــي  المهاجم 
لكن  ضعيفة  ــرة  كـ لــيــســدد  جــيــد 
في  نجح  كاير  سيمون  المدافع 

في اعتراض الكرة.
ــل مـــيـــالن مــعــتــمــدا على  وظــ
سالح التسديد، وفي الدقيقة 67 
توغل لياو بنفس الطريقة ليطلق 
تسديدة قوية من خارج المنطقة، 
لكنها وصلت في منتصف المرمى 

ألحضان الحارس أونانا.
ومن ركلة ركنية حصل عليها 
اإلنتر نفذت قصيرة إلى الوتارو 
الذي مرر كرة بعرض الملعب إلى 
تسديدة  أطلق  الــذي  سكرينيار 
بعيدة،  مــســافــة  صــاروخــيــة مــن 

تصدى لها تاتاروسانو.
ــى الوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز  ــهـ وأنـ
الدقيقة  في  ثالث  بهدف  المباراة 
ــرة مـــن قبل  ــة حـ ــل بــعــد رك  ،77
منتصف الملعب نفذها سكرينيار 
في  ــارو  ــ الوت نجح  طولية  بــكــرة 
الدوران بشكل جيد بمدافع ميالن 
توموري، ليضع المدافع في ظهره 
ويتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة 

بطريقة رائعة في الشباك.
وكاد ميالن أن يسجل الهدف 
بعد   ،2+90 الدقيقة  في  األول 
كرة عرضية مررها أنتي ريبيتش 
لــتــخــدع الــجــمــيــع وتــمــر بــاتــجــاه 
وتمر  العارضة  وتضرب  المرمى 

لخارج المرمى.

ايهاب صالح
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إنتر يكتسح ميالن ويتوج بطال للسوبر اإليطالي 
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