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المنتخب مهدد بفقدان الغربال أمام مدغشقر

 AS Maniema ــادي  ن نشر 
الكنغولي في صفحته في فيسبوك 
وداعًا »حافاًل« لالعبه »السابق« 
أعلن  الــذي   Steven Ebuela
الهالل أمس التعاقد معه لمدة 5 
الكنغولي وصف  النادي  سنوات.  
بـــ »األســـطـــورة«، وغالبًا  الــالعــب 
الفترة  هــو  يــكــون  الــوصــف  سبب 
سنين   3( بــالــنــادي  قضاها  الــتــي 
ونـــصـــف( ومـــســـتـــواه وانــضــبــاطــه 
)كــالمــي عن  ســهــامــاتــه خاللها  واإ
ســهــامــاتــه  مــســتــواه وانــضــبــاطــه واإ
الوداع  بناءًا على  افتراضات مني 

الحافل فعاًل(.
أورد  »الحافل«،  الــوداع  ضمن 
النادي الكنغولي أبرز معالم مسيرة 

Steven Ebuela معه: 
في  الــكــأس  ببطولة  الــفــوز   -

الكنغو عام 2019 
في  الكنغولي  الــدوري  ثالث   -

موسم 2020-2019
رابع الدوري الكنغولي في موسم 

 2022-2021
- اختير  ايبويال كأفضل العب 
الماضي  الموسم  في  الفريق  في 

 )2022-2021(
كأفضل  ستيفن   اخــتــيــر،    -
العب صاعد في النادي في موسم 
عــمــره  وكـــــان   2021-2020
آنذاك عمره 20 عامًا / أحد أفضل 
األظهرة في تأريخ النادي )ويلعب 
أحيانًا في مركز  الظهير األيسر(.

كما نشر النادي الكنغولي صورة 
 ،Steven Ebuela لـــالعـــب 
إشــارة  ومعها  الطيب،  مهيار  مع 
3 سنوات  بالنادي  أنه قضى  إلى 
الـــنـــادي بأنها  ونــصــف، وصــفــهــا 
نهايتها  إلى  »قصة حب« وصلت 
وتمنى  للهالل(،  الالعب  )بانتقال 
لــالعــب الــتــوفــيــق، وصـــورة أخــرى 
ــبــدو بمطار  ــو فــيــمــا ي لــالعــب وهـ
ومعها  للسودان،  مغادرًا  كينشاسا 
رسالة لالعب: »نحن نحبك أيضًا 

يا ستيڤن إيبويال«

كوبر: كورة سودانيةكوبر: كورة سودانية
وســـــــــــــــط حــــــضــــــور 
ورسمي  جيد  جماهيري 
إدارة  مــجــلــس  تـــقـــدمـــه 
المريخ ولفيف من  نادي 
الرياضي،  العمل  قيادات 
ــف الـــمـــريـــخ  ــ ــ ــقـــق رديـ حـ
بعد  الــوديــة  ألقابه  ــى  أول
فوزًا  حقق  عندما  العودة 
أهــداف  بأربعة  مستحقًا 
فريق  على  هــدف  مقابل 
نادي الفاروق الخرطومي 
ــة مــن  ــويـ ــــي مــــبــــاراة قـ ف
الطرفين قدما من خاللها 
مستويات مبهرة.. خاصة 
الذي  المريخ  جانب  من 
نــجــح رمـــاتـــه فـــي إيـــداع 
هــدفــيــن فــي كــل شـــوط.. 

ومتماسكًا  متميزًا  وأداء 
من  مجموعة  تألق  شهد 

الالعبين.. 
ــاراة  ــبـ ــمـ ــي خـــتـــام الـ ــ ف
المنظمة  اللجنة  كــرمــت 
حيث  والــوصــيــف،  البطل 
قــائــد رديـــف المريخ  ــع  رف
ــوس كــأس  ــ ــن رام ــدي ــورال ن
تقلد  أن  بــعــد  الـــكـــوارتـــي 
وجهازهما  الفريقين  أفــراد 
الذهبية  الميداليات  الفني 
والفضية.. هذا وقد وجدت 
البطولة إشادات كبيرة من 

الذين تابعوها.. 
ــدرب الــمــريــخ  ــان مــ ــ وك
إبــراهــيــم حسين قد  الــعــام 
ــاد  ــاراة وأشــ ــبـ ــمـ شـــاهـــد الـ

بالفريق ومستوياته... 

الجزائر/  محمد يعقوبي الجزائر/  محمد يعقوبي 
منتخبنا  نــجــم  تــعــرض 
عبدالرحمن  محمد  الوطني 
ــة عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــاب إلصــ
األنـــف إثــر إصــطــدام بينه 
والــكــابــتــن صــالح نمر في 
وذلــك  مشتركة  عالية  كــرة 
ــب الــرئــيــس  ــ ــدري ــ ــت ــ فــــي ال
لــمــبــاراة مــدغــشــقــر والـــذي 
نهار  الفني  الجهاز  أجــراه 
الــتــدريــبــات  بملعب  ــوم  ــي ال
الشهيد  بــمــركــب  الــمــلــحــق 
ــم إحتجاز  حــمــالوي  ، وت
لحين  بالمستشفى  الغربال 
ـــان عـــلـــيـــه بــعــد  ـــن ـــئ ــم اإلطـ
طبية  لفحوصات  إخضاعه 
المنتخب  طبيب  ــر  وذك   ،
حديثه:  في  كمبوني  أحمد 

أن  محمد عبدالرحمن في 
وتــم  اآلن،  مــمــتــازة  حــالــة 
مقطعية  لصور  إخضاعه 
ــدم  ــق ــى ال ــرأس حــت ــن الــــ مـ
ــور ســالمــتــه  ــت الـــصـ ــبـ وأثـ
ماُيقلق   هنالك  ليس  وأن 
أنهم  كمبوني  وأوضـــح    ،
ــدًا  ســيــقــيــمــون الــحــالــة غـ
يمكن  مــاكــان  إذا  لمعرفة 
ــال الــمــشــاركــة في  ــرب ــغ ــل ل
  ، ال   أم  مدغشقر  مــبــاراة 
جدير بـ الذكر أن المنتخب 
أيضًا خدمات كرشوم  يفقد 
وصـــالح عـــادل فــي مــبــاراة 
اإلثنين  مــســاء  مدغشقر 
والتي يحتاج فيها السودان 
للفوز بفارق هدفين للتأهل 

لربع النهائي.

مينيما الكنغولي يودع ايبويال على موقعه

رديف المريخ يكتسح الفاروق 
برباعية ويخطف كأس الكوارتي

المنتخب مهدد بفقدان الغربال 
أمام مدغشقر 

مينيما الكنغولي يودع ايبويال على موقعه.. ورديف المريخ يكتسح الفاروق ويخطف كأس الكوارتي

وقع نادي المريخ عقدًا مع الشركة السودانية 
ليصبح  الــمــحــدودة  الــحــرة  ــواق  واألســ للمناطق 
 »40« للنسخة  رياضيًا  راعيًا  النادي  بموجبه 
من معرض الخرطوم الدولي في الفترة من 24 

الى 31 يناير 2023م.
قطاع  رئيس  المريخ  لمجلس  ممثاًل  ــع  ووق
الشركة  ومـــن  ســيــد،  سلمى  االســـتـــاذة  الــمــرأة 
المحدودة  الحرة  واألســواق  للمناطق  السودانية 
الدكتور عبداإلله فضل المولى نورين مدير إدارة 

المعارض والمؤتمرات.
وقالت االستاذة سلمى سيد أن نادي المريخ 
الذي  للمعرض  نوعية  رعاية  تقديم  إلى  يتطلع 
أن  مــؤكــدة  ــســودان،  ال فــي  تاريخي  إرث  يمثل 

مبتكرة  بــصــورة  تسويق  على  سيعمل  المريخ 
والمجتمع  الــنــادي  لجماهير  الفائدة  يقدم  مما 

السوداني.
العام  المدير  عــوض  الفاتح  الــدكــتــور  وأكــد 
للشركة السودانية للمناطق واألسواق الحرة أن 
الرعاية مع مؤسسة بحجم المريخ سيكون لها 
أثر ايجابي كبير على المعرض، مبينًا أن رئيس 
نادي المريخ األستاذ أيمن مبارك أبوجيبين أبلغه 
للنادي  رئاسته  فترة  في  اهدافه  أهــم  أحــد  بــأن 

إعادة المريخ إلى العمل المجتمعي.

المريخ »راعي رياضي« لمعرض 
الخرطوم الدولي النسخة »40«
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األحد

واليـــات

تواصل التسجيالت 
التكميلية بحلفا

ضـــمـــن حــــركــــة تــســجــيــات ضـــمـــن حــــركــــة تــســجــيــات 
فى  التكميلية  للفترة  فى الاعبين  التكميلية  للفترة  الاعبين 
الــجــديــدة،  الـــرابـــع بحلفا  الــجــديــدة، يــومــهــا  الـــرابـــع بحلفا  يــومــهــا 
أعاد نادي الرابطة قيد الاعب أعاد نادي الرابطة قيد الاعب 
أنس محمد أحمد بعقد إحتراف أنس محمد أحمد بعقد إحتراف 
لمدة ثاثة أعــوام وسجل نادي لمدة ثاثة أعــوام وسجل نادي 
النهضة الاعب إسماعيل آدم النهضة الاعب إسماعيل آدم 
ــهـــال الـــاعـــب يس  ــهـــال الـــاعـــب يس وســـجـــل الـ وســـجـــل الـ
بريمة من الهال خشم القربة، بريمة من الهال خشم القربة، 
ــادي الــوحــدة الــاعــب  ــادي الــوحــدة الــاعــب وســجــل نـ وســجــل نـ
أكـــوبـــام  ــن  أكـــوبـــام آدم عــبــدالــرحــمــن مـ ــن  آدم عــبــدالــرحــمــن مـ
أحمد  الاعب  اإلمتداد  أحمد وسجل  الاعب  اإلمتداد  وسجل 

بكرى من حى على كرار .بكرى من حى على كرار .

الوحدة كوستي 
تعيد قيد حارسها 

المميز وتكسب ثنائي 
الناشئين

ــد  ــل فــــريــــق الـــــوحـــــدة أحـ ــ ــد دخــ ــل فــــريــــق الـــــوحـــــدة أحـ ــ دخــ
بكوستي  الثالثة  الــدرجــة  بكوستي أنــديــة  الثالثة  الــدرجــة  أنــديــة 
حيث  التكميلية،  حيث الــتــســجــيــات  التكميلية،  الــتــســجــيــات 
المميز  قيد حارسه  بإعادة  المميز قــام  قيد حارسه  بإعادة  قــام 
ــادر  ــقـ ــدالـ ــبـ ــكــــر عـ ــ ــادر نــــورالــــديــــن أب ــقـ ــدالـ ــبـ ــكــــر عـ ــ نــــورالــــديــــن أب
ويعتبر هذا الحارس من أفضل ويعتبر هذا الحارس من أفضل 
حـــراس الــمــرمــى بـــدوري الثالثة حـــراس الــمــرمــى بـــدوري الثالثة 

بكوستي .بكوستي .
كما قام النادي بكسب توقيع كما قام النادي بكسب توقيع 
ـــب مــحــمــد الـــغـــالـــي مــن  ــاعـ ــ ـــب مــحــمــد الـــغـــالـــي مــن ال ــاعـ ــ ال
ناشئي النصر والاعب عمار ناشئي النصر والاعب عمار 

خالد من ناشئي النهضة.خالد من ناشئي النهضة.
دخــــــــل فـــــريـــــق الـــمـــيـــرغـــنـــي دخــــــــل فـــــريـــــق الـــمـــيـــرغـــنـــي 
الثالثة  الــدرجــة  دوري  الثالثة متصدر  الــدرجــة  دوري  متصدر 
التكميلية  التسجيات  التكميلية الجنوبية  التسجيات  الجنوبية 
وقـــــام بــضــم نــجــمــيــه الــســابــقــيــن وقـــــام بــضــم نــجــمــيــه الــســابــقــيــن 
الاعب فضل اهلل عبداهلل بعد الاعب فضل اهلل عبداهلل بعد 
لــــظــــروف خــاصــة  ــوقــــف  تــ لــــظــــروف خــاصــة أن  ــوقــــف  تــ أن 
عــائــدًا  محمد  وسيلة  عــائــدًا والــاعــب  محمد  وسيلة  والــاعــب 

من الحسانية.من الحسانية.

حي العرب يكسب 
خدمات نجم 

التسجيالت بالقضارف

القضارف /القضارف /
خالد محمد احمدخالد محمد احمد

فــــي اطــــــار حـــركـــة تــنــقــات فــــي اطــــــار حـــركـــة تــنــقــات 
التكميلية  الاعبين  التكميلية وتسجيات  الاعبين  وتسجيات 
ــتــــطــــاع حــي  ــارف، اســ ــقــــضــ ــ ــال ــ ــتــــطــــاع حــي ب ــارف، اســ ــقــــضــ ــ ــال ــ ب
العرب ان يكسب غازي عبداهلل العرب ان يكسب غازي عبداهلل 
مــحــمــد بــعــد صــــراع مـــع الــتــاج مــحــمــد بــعــد صــــراع مـــع الــتــاج 
ــهـــال والــســهــم واســتــطــاعــت  ــهـــال والــســهــم واســتــطــاعــت والـ والـ
غــرفــة ابــايــو بــرئــاســة معصعب غــرفــة ابــايــو بــرئــاســة معصعب 
ان تــضــم مــنــتــصــر ضــوالــبــيــت ان تــضــم مــنــتــصــر ضــوالــبــيــت 
عبداهلل وعقب التسجيل خرجت عبداهلل وعقب التسجيل خرجت 
فــي مسيرة فرح  ابــايــو  فــي مسيرة فرح جماهير  ابــايــو  جماهير 
كـــبـــري وهـــــي تــحــمــل الـــاعـــب كـــبـــري وهـــــي تــحــمــل الـــاعـــب 
عــلــى اآلعــــنــــاق. واســتــطــاعــت عــلــى اآلعــــنــــاق. واســتــطــاعــت 
ان  يعقوب  برئاسة  ان االكاديمية  يعقوب  برئاسة  االكاديمية 
تــكــســب الـــنـــور مــحــمــود سعيد تــكــســب الـــنـــور مــحــمــود سعيد 
بعد صراع  توتو  موسي  بعد صراع ووليد  توتو  موسي  ووليد 
ــهــــال والـــتـــاج،  ــ ــهــــال والـــتـــاج، مـــع الــســهــم وال ــ مـــع الــســهــم وال
وضـــم الــتــضــامــن احــمــد اسحق وضـــم الــتــضــامــن احــمــد اسحق 
ـــت غـــرفـــة  ـــاعـ ــطـ ــ ــت ـــت غـــرفـــة هــــــــال، واســ ـــاعـ ــطـ ــ ــت هــــــــال، واســ
الـــصـــداقـــة بــرئــاســة عــــوض ان الـــصـــداقـــة بــرئــاســة عــــوض ان 
تــضــم الـــصـــافـــي ادمــــــان وامــــام تــضــم الـــصـــافـــي ادمــــــان وامــــام 
احمد  التضامن  وضــم  احمد كــوكــو،  التضامن  وضــم  كــوكــو، 
اســحــق هـــال بــعــد صــــراع مع اســحــق هـــال بــعــد صــــراع مع 

التاج والمريخ والسهم.التاج والمريخ والسهم.

زيكو يعود لدوري القضارف
القضارف / لؤي التومالقضارف / لؤي التوم

الشرطة واألكاديمية واشراقة األسبق  الشرطة واألكاديمية واشراقة األسبق يعود العب  يعود العب 
زيكو لدوري القضارف بعد تجربة قصيرة مع أصحاب زيكو لدوري القضارف بعد تجربة قصيرة مع أصحاب 
عــدد من  اآلن  وأمــامــه حتي  العروبة كسا  عــدد من الفخامة  اآلن  وأمــامــه حتي  العروبة كسا  الفخامة 
العروض من أندية الدرجة األولى ولم يحدد وجهته العروض من أندية الدرجة األولى ولم يحدد وجهته 

حتي اآلن.حتي اآلن.
هذا و يعتبر زيكو من الاعبين أصحاب الخبرة هذا و يعتبر زيكو من الاعبين أصحاب الخبرة 
الــكــبــيــرة الــذيــن يلعبون فــي خــانــات الــهــجــوم والــوســط الــكــبــيــرة الــذيــن يلعبون فــي خــانــات الــهــجــوم والــوســط 
الطرف  فــي خانة  للعب  اجــادتــه  الطرف المتقدم فضا عــن  فــي خانة  للعب  اجــادتــه  المتقدم فضا عــن 

اليمين وهو مكسب كبير ألي فريق يلعب له.اليمين وهو مكسب كبير ألي فريق يلعب له.

في بورتسودان
نادي الرياض الرياضي يزور نادي ناشئين مايو 

بمناسبة تتويجه بلقب دوري رابطة وسط المدينة

سجل نادي الرياض وسط المدينه بوفد رفيع المستوي زيارة ألسرة نادي سجل نادي الرياض وسط المدينه بوفد رفيع المستوي زيارة ألسرة نادي 
ناشئين مايو الغواصات الصفراء بمناسبة تتويجه بلقب دوري رابطة وسط ناشئين مايو الغواصات الصفراء بمناسبة تتويجه بلقب دوري رابطة وسط 

المدينة نسخة المدينة نسخة 20222022 ببورتسودان .. ببورتسودان ..
وكان في استقبال الوفد رئيس النادي ياسين شمعون واقطاب الناديوكان في استقبال الوفد رئيس النادي ياسين شمعون واقطاب النادي

قــادم  فــي  والــســداد  التوفيق  لــلــنــادي  متمنين  وقــت طيب  الجميع  قــادم وقــضــي  فــي  والــســداد  التوفيق  لــلــنــادي  متمنين  وقــت طيب  الجميع  وقــضــي 
المواعيد وهو فريق معروف بأنه مفرخ المواهب ومثالية مفرطة في ترسيخ المواعيد وهو فريق معروف بأنه مفرخ المواهب ومثالية مفرطة في ترسيخ 

القيم المثلي..القيم المثلي..
العميق بين  الــتــرابــط  لتوثيق هــذا  الــتــزكــاريــة  الــصــور  العميق بين والتقطت عــدد مــن  الــتــرابــط  لتوثيق هــذا  الــتــزكــاريــة  الــصــور  والتقطت عــدد مــن 

الفريقين.الفريقين.

كشف نائب رئيس مجلس ادارة نادي الشروق كشف نائب رئيس مجلس ادارة نادي الشروق 
في  محمد عمر  ايمن  االداريـــة  للشؤون  في كسا  محمد عمر  ايمن  االداريـــة  للشؤون  كسا 
تصريحات عن فترة التسجيات واالعداد للدورة تصريحات عن فترة التسجيات واالعداد للدورة 

الثانية:الثانية:
وقـــال قــبــل فــتــرة طــويــلــة شــكــل مجلس ادارة وقـــال قــبــل فــتــرة طــويــلــة شــكــل مجلس ادارة 
التسجيات  لجنة  فكانت  عديدة  لجان  التسجيات الــنــادي  لجنة  فكانت  عديدة  لجان  الــنــادي 
جميع  وساهم  المالية  واللجنة  االتصال  جميع ولجنة  وساهم  المالية  واللجنة  االتصال  ولجنة 
اعضاء اللجان واعضاء النادي بشكل كبير في اعضاء اللجان واعضاء النادي بشكل كبير في 
نجاح التسجيات واالعداد لبداية الدورة الثانية نجاح التسجيات واالعداد لبداية الدورة الثانية 

للفريق.للفريق.
شـــــارك الـــجـــهـــاز الــفــنــي بــكــامــلــه فـــي لجنة شـــــارك الـــجـــهـــاز الــفــنــي بــكــامــلــه فـــي لجنة 
عثمان  الخبير  الــمــدرب  بعضوية  عثمان التسجيات  الخبير  الــمــدرب  بعضوية  التسجيات 
عمر عثمان والــمــدرب الــعــام هشام تــاج السر عمر عثمان والــمــدرب الــعــام هشام تــاج السر 
ومدرب الحراس وليد عبد العاطي وكان رئيس ومدرب الحراس وليد عبد العاطي وكان رئيس 
)الثعلب(  طاهر  ابــو  حامد  الــريــاضــي  )الثعلب( القطاع  طاهر  ابــو  حامد  الــريــاضــي  القطاع 
مقررآ للجنة التسجيات وبعضوية صابر محمد مقررآ للجنة التسجيات وبعضوية صابر محمد 
سعيد وابراهيم وجبريل ادريس ومرتضي كرجو.سعيد وابراهيم وجبريل ادريس ومرتضي كرجو.

ــه بــعــض  ــ ــريــــق مـــــــــازال بـ ــفــ ــ ــه بــعــض وأضـــــــــاف أن ال ــ ــريــــق مـــــــــازال بـ ــفــ ــ وأضـــــــــاف أن ال
لتسجيل  ونسعي  االداء  لتطوير  لتسجيل االحــتــيــاجــات  ونسعي  االداء  لتطوير  االحــتــيــاجــات 
)مهاجم وقلب دفاع وطرف شمال( فيما تبقي )مهاجم وقلب دفاع وطرف شمال( فيما تبقي 

من فترة التسجيات.من فترة التسجيات.
ــيــاجــات الــفــريــق  ــيــاجــات الــفــريــق نــتــوجــه ايـــضـــآ الكـــمـــال احــت نــتــوجــه ايـــضـــآ الكـــمـــال احــت

من )احذية رياضية، وعــدد من الــكــرات، وسد من )احذية رياضية، وعــدد من الــكــرات، وسد 
ريـــاضـــي لــلــتــمــاريــن، وصــيــانــة لــمــلــعــب الــفــريــق ريـــاضـــي لــلــتــمــاريــن، وصــيــانــة لــمــلــعــب الــفــريــق 
اعدادآ للتمارين( اضافة الى احتياجات التغذية اعدادآ للتمارين( اضافة الى احتياجات التغذية 
وتحفيذ االعبين قبل بداية االعداد للدورة الثانية، وتحفيذ االعبين قبل بداية االعداد للدورة الثانية، 
اعداد  اكمال  الجميع من اجل  تكاتف  اعداد ونتمني  اكمال  الجميع من اجل  تكاتف  ونتمني 

الفريق والترتيب الكامل للدورة الثانية.الفريق والترتيب الكامل للدورة الثانية.
بــان هدفهم معلوم هو الصعود  بــان هدفهم معلوم هو الصعود كما تحدث  كما تحدث 
للفريق للدرجة االولي باذن اهلل ونسعي للذهاب للفريق للدرجة االولي باذن اهلل ونسعي للذهاب 
باذن  القادمة  السودان  باذن بعيدآ في منافسة كأس  القادمة  السودان  بعيدآ في منافسة كأس 
هذه  تحقيق  مــن  ونتمكن  التوفيق  يحالفنا  هذه اهلل  تحقيق  مــن  ونتمكن  التوفيق  يحالفنا  اهلل 

االهداف واسعاد جميع مشجعي الشروق.االهداف واسعاد جميع مشجعي الشروق.
نــتــقــدم بــالــشــكــر الـــي الــلــجــنــة الــمــالــيــة بجميع نــتــقــدم بــالــشــكــر الـــي الــلــجــنــة الــمــالــيــة بجميع 
 ، الشيخ  يــوســف   ، الطاهر  )جعفر  ، اعضائها  الشيخ  يــوســف   ، الطاهر  )جعفر  اعضائها 
مصطفي محمد الحسن ، عبد الرحمن السيد ، مصطفي محمد الحسن ، عبد الرحمن السيد ، 
سيف الدين خالد عوض الكريم( ولقروب شباب سيف الدين خالد عوض الكريم( ولقروب شباب 
اقيراي  ابراهيم  الــقــادر  عبد  وللمستشار  اقيراي القهوة  ابراهيم  الــقــادر  عبد  وللمستشار  القهوة 
بدعمهم  واستطعنا  للمجلس  السخي  بدعمهم لدعمهم  واستطعنا  للمجلس  السخي  لدعمهم 
دعمنا كل  مــن  ولكل  فلهم  التسجيات  كل اكــمــال  دعمنا  مــن  ولكل  فلهم  التسجيات  اكــمــال 

الشر باسم مجلس ادارة النادي.الشر باسم مجلس ادارة النادي.
وقال في ختام حديثه : نتمني التفاف الجميع وقال في ختام حديثه : نتمني التفاف الجميع 
حول الفريق في الدورة القادمة ليعود الفريق الي حول الفريق في الدورة القادمة ليعود الفريق الي 

مكانته الطبيعية.مكانته الطبيعية.

قال هدفنا الصعود للدرجة االولى والذهاب بعيدآ في كأس السودان

نائب رئيس مجلس ادارة الشروق كسال : نسعى إلكمال 
النقص بصفوف الفريق واإلعداد بقوة للدورة الثانية

نــادي  إدارة  تكسوا  وهــمــم عالية  مــقــدر  نــادي نــشــاط  إدارة  تكسوا  وهــمــم عالية  مــقــدر  نــشــاط 
الــنــهــضــة الــريــاضــي بـــأم الــطــيــور وهـــم يــتــابــعــون الــنــهــضــة الــريــاضــي بـــأم الــطــيــور وهـــم يــتــابــعــون 
ويباشرون مهام مراحل بناء النادي وفق تصاميم ويباشرون مهام مراحل بناء النادي وفق تصاميم 
هندسية رفيعة تجري االن عمليات الردم والسور هندسية رفيعة تجري االن عمليات الردم والسور 
الخارجي بعد أن اكتملت عمليات البناء والسقف الخارجي بعد أن اكتملت عمليات البناء والسقف 

للمنشآت الداخلية للناديللمنشآت الداخلية للنادي
التحية والتقدير لكل من اسهم في ذلك سواء التحية والتقدير لكل من اسهم في ذلك سواء 
افتتاح  الساعد وقريبا نشهد  او  الدعم  او  افتتاح بالفكر  الساعد وقريبا نشهد  او  الدعم  او  بالفكر 
نــادي  الطيور وســط كاجمل  بــأم  الــزرقــاء  نــادي القلعة  الطيور وســط كاجمل  بــأم  الــزرقــاء  القلعة 

بالضفة الغربية معنى ومبنى.بالضفة الغربية معنى ومبنى.

مدني /أحمد خنشلولمدني /أحمد خنشلول

النادي األهلي ودمدني في  النادي األهلي ودمدني في نجح مجلس إدارة  نجح مجلس إدارة 
الحصول على توقيع سيف مرفعين العب نادى الحصول على توقيع سيف مرفعين العب نادى 
المريخ ليدعم خط هجوم الفريق، وذلك على سبيل المريخ ليدعم خط هجوم الفريق، وذلك على سبيل 
اإلعارة لمدة موسم حتى اإلعارة لمدة موسم حتى 20242024 وقد وقع الاعب  وقد وقع الاعب 
في ساعة متأخرة صباح الجمعة بحضور األمين في ساعة متأخرة صباح الجمعة بحضور األمين 
ــعــام لــلــنــادي األهــلــي أحــمــد عــبــدالــصــمــد وقطب  ــعــام لــلــنــادي األهــلــي أحــمــد عــبــدالــصــمــد وقطب ال ال
خضر  الفاتح  المستشار  ودمدني  األهلي  خضر النادي  الفاتح  المستشار  ودمدني  األهلي  النادي 

واالستاذ هيثم محمد نور من نادي المريخ. ومن واالستاذ هيثم محمد نور من نادي المريخ. ومن 
جهته فقد عّبر األمين العام للنادي األهلي أحمد جهته فقد عّبر األمين العام للنادي األهلي أحمد 
عبدالصمد عن شكره الجزيل إلدارة نادي المريخ عبدالصمد عن شكره الجزيل إلدارة نادي المريخ 
الراقي  لتعاملهم  ابوجيبين  ايمن  األســتــاذ  الراقي برئاسة  لتعاملهم  ابوجيبين  ايمن  األســتــاذ  برئاسة 
واالحترافي إلتمام الصفقة، متمنيًا التوفيق والنجاح واالحترافي إلتمام الصفقة، متمنيًا التوفيق والنجاح 
مميز  موسم  وتقديم  االهــلــي  مــع  مرفعين  مميز لاعب  موسم  وتقديم  االهــلــي  مــع  مرفعين  لاعب 
يسعد مــن خــالــه جماهير وعــشــاق ســيــد االتــيــام يسعد مــن خــالــه جماهير وعــشــاق ســيــد االتــيــام 
ويعود لمكانه الطبيعي بين الكبار في خارطة الكرة ويعود لمكانه الطبيعي بين الكبار في خارطة الكرة 

عادة أمجاد الكرة بمدينة ودمدني. عادة أمجاد الكرة بمدينة ودمدني.السودانية واإ السودانية واإ

رفاعة / مصعب علي سليمانرفاعة / مصعب علي سليمان

الاعبين  تنقات وتسجيات  الاعبين ضمن حركة  تنقات وتسجيات  ضمن حركة 
ــي )الـــفـــتـــرة  ــة فــ ــاعــ ــ ــرة بــمــديــنــة رف ــكــ ــ ــاد ال ــحـ ــأتـ ــي )الـــفـــتـــرة بـ ــة فــ ــاعــ ــ ــرة بــمــديــنــة رف ــكــ ــ ــاد ال ــحـ ــأتـ بـ
نادي  تسجيات  أستطاعت غرفة  نادي التكميلية(،  تسجيات  أستطاعت غرفة  التكميلية(، 
النصر الشرفة كسب توقيع محمد الطيب خالد النصر الشرفة كسب توقيع محمد الطيب خالد 
العبه  قيد  أعــاد  كما  الفريق  كشوفات  العبه ضمن  قيد  أعــاد  كما  الفريق  كشوفات  ضمن 

مبارك أحمدعبداهلل.مبارك أحمدعبداهلل.
وفي أروقة نادي ودنوباوي كسب توقيع النجم وفي أروقة نادي ودنوباوي كسب توقيع النجم 
فريد مختار كنده. أما نادي السام العوايدة فقد فريد مختار كنده. أما نادي السام العوايدة فقد 
كسب خدمات كل من حمزة عمر محمد وطلحة كسب خدمات كل من حمزة عمر محمد وطلحة 
الصديق الشيخ وأحمد عمر بله وصهيب مبارك الصديق الشيخ وأحمد عمر بله وصهيب مبارك 
عبداهلل ومحمد عبدالرحمن علي والمقداد عثمان عبداهلل ومحمد عبدالرحمن علي والمقداد عثمان 
محمد وصــديــق الــزبــيــر، كــمــا إســتــطــاعــت غرفة محمد وصــديــق الــزبــيــر، كــمــا إســتــطــاعــت غرفة 
تــســجــيــات نــــادي األتـــحـــاد الــعــريــبــاب مــن كسب تــســجــيــات نــــادي األتـــحـــاد الــعــريــبــاب مــن كسب 
وأيمن  محمد  عبدالوهاب  علي  من  كل  وأيمن خدمات  محمد  عبدالوهاب  علي  من  كل  خدمات 

ميرغني بابكر ويوسف بابكر الجنيد ومحمد تاج ميرغني بابكر ويوسف بابكر الجنيد ومحمد تاج 
الدين وجميعهم انتقلوا من نادي الشباب العريباب الدين وجميعهم انتقلوا من نادي الشباب العريباب 

لنادي األتحاد .لنادي األتحاد .
وفي أروقة نادي الشعلة حيث كسب خدمات وفي أروقة نادي الشعلة حيث كسب خدمات 
كـــل مـــن مــالــك عــلــي الــعــطــيــة مــنــتــقــل مـــن نـــادي كـــل مـــن مــالــك عــلــي الــعــطــيــة مــنــتــقــل مـــن نـــادي 
الشعلة الجنيد وعاطف ابراهيم موسي المنتقل من الشعلة الجنيد وعاطف ابراهيم موسي المنتقل من 

نادي العزيبة.نادي العزيبة.
أما نادي البحيرة فقد ضم الي صفوفه الاعب أما نادي البحيرة فقد ضم الي صفوفه الاعب 
مجاهد محمد الطاهر . وقد أعاد نادي األهلي مجاهد محمد الطاهر . وقد أعاد نادي األهلي 
رفــاعــة قــيــد العــبــه الــمــخــضــرم مصطفى عباس رفــاعــة قــيــد العــبــه الــمــخــضــرم مصطفى عباس 

محمد .محمد .
ــادة تسجيل  ــادة تسجيل أمـــا نـــادي الــعــزيــبــة تمكن مــن إعــ أمـــا نـــادي الــعــزيــبــة تمكن مــن إعــ
الاعب والنجم محمد عبدالمنعم النور لفترة ثاث الاعب والنجم محمد عبدالمنعم النور لفترة ثاث 
نادي  تسجيات  غرفة  استطاعت  كما  نادي ســنــوات.  تسجيات  غرفة  استطاعت  كما  ســنــوات. 
الشاطي الشرفة من كسب وتوقيع الاعب أحمد الشاطي الشرفة من كسب وتوقيع الاعب أحمد 

غاندي علي في كشوفات النادي.غاندي علي في كشوفات النادي.

مجلس النهضة أم الطيور
يواصل العمل في منشآت النادي

سيد االتيام يكسب توقيع العب المريخ مرفعين

إقبال كبير على تنقالت وتسجيالت أندية رفاعة تدعم صفوفها بنجوم التسجيالت
الالعبين التكميلية بالفولة

الفولة / موسى ادم عبدالكريمالفولة / موسى ادم عبدالكريم

ضــمــن حــركــة تــســجــيــات وتــنــقــات الــاعــبــيــن بــاالتــحــاد ضــمــن حــركــة تــســجــيــات وتــنــقــات الــاعــبــيــن بــاالتــحــاد 
االنتقالي لكرة القدم الفولة لليوم الرابع. سجل نادي الهال االنتقالي لكرة القدم الفولة لليوم الرابع. سجل نادي الهال 
مصعب صاح عبداهلل، كسب نادي النصر الحاج محمد مصعب صاح عبداهلل، كسب نادي النصر الحاج محمد 
سليمان وخالد تاج السر دفع اهلل وقيد أحمد محمد اسماعيل سليمان وخالد تاج السر دفع اهلل وقيد أحمد محمد اسماعيل 
لفريق الشباب، وكسب نادي الواحة توقيع ادم محمد أزرق لفريق الشباب، وكسب نادي الواحة توقيع ادم محمد أزرق 

ومكي ابوه الحاج.ومكي ابوه الحاج.
قلب األســد فضل ضوالبيت موسى، سجل  نــادي  قلب األســد فضل ضوالبيت موسى، سجل وقيد  نــادي  وقيد 
ــعــاص ابــراهــيــم عيسى  ــادي الــنــيــل يــوســف بشير مــحــم وال ــعــاص ابــراهــيــم عيسى نـ ــادي الــنــيــل يــوســف بشير مــحــم وال نـ
توقيع عثمان  البستان  نــادي  أحمد محمد وكسب  توقيع عثمان وعــمــران  البستان  نــادي  أحمد محمد وكسب  وعــمــران 

عبداهلل يعقوب.عبداهلل يعقوب.
فيما جـــاءت حصيلة الــشــطــب كــاآلتــي : شــطــب نــادي فيما جـــاءت حصيلة الــشــطــب كــاآلتــي : شــطــب نــادي 
الشباب عزاز رحمة عزاز، شطب نادي النصر ابراهيم داود الشباب عزاز رحمة عزاز، شطب نادي النصر ابراهيم داود 
حسين  وابراهيم  سعدون  الضي  ومحمد  ادم  المليح  حسين وأحمد  وابراهيم  سعدون  الضي  ومحمد  ادم  المليح  وأحمد 
النيل محمد عبداهلل محمد وحمدون  نــادي  النيل محمد عبداهلل محمد وحمدون ابراهيم وشطب  نــادي  ابراهيم وشطب 
اسماعيل يعقوب وحذيفة بريمة أحمد والياس ابكر عبداهلل اسماعيل يعقوب وحذيفة بريمة أحمد والياس ابكر عبداهلل 

ويعقوب اسماعيل يعقوب.ويعقوب اسماعيل يعقوب.
الرابطة تفجرها داوية وحي العرب 

يكسب الحارس عاطف ببابنوسة
بابنوسة / التهامي علي النوربابنوسة / التهامي علي النور

ضــمــن تــنــقــات وتــســجــيــات الــاعــبــيــن الــفــتــرة التكميلية ضــمــن تــنــقــات وتــســجــيــات الــاعــبــيــن الــفــتــرة التكميلية 
باالتحاد المحلي لكرة القدم بابنوسة، استطاع فريق الرابطة باالتحاد المحلي لكرة القدم بابنوسة، استطاع فريق الرابطة 
ان يضم العب الوحدة المشطوب محمود احمد حامد بركة ان يضم العب الوحدة المشطوب محمود احمد حامد بركة 
وسيف االســام مختار يحي كرامة ومتوكل مختار فناني وسيف االســام مختار يحي كرامة ومتوكل مختار فناني 
ومجاهد الهادي، وكسب حي العرب الحارس عاطف محمد ومجاهد الهادي، وكسب حي العرب الحارس عاطف محمد 

علي من الشرطة.علي من الشرطة.
المشطوب من  األهــلــي حامد رحــومــة  للنادي  المشطوب من فيما وقــع  األهــلــي حامد رحــومــة  للنادي  فيما وقــع 
الشعلة  مــن  ادم  احــمــد  اسماعيل  الصقر  الشعلة الــوحــدة، وكــســب  مــن  ادم  احــمــد  اسماعيل  الصقر  الــوحــدة، وكــســب 
وسيف الدين احمد نوار، واعاد الهال قيد العبه عبدالرحمن وسيف الدين احمد نوار، واعاد الهال قيد العبه عبدالرحمن 
فيما  إبــراهــيــم،  يــوســف كجيرة وكــســب محمد جــمــال  فيما محمد  إبــراهــيــم،  يــوســف كجيرة وكــســب محمد جــمــال  محمد 
كسب الــرمــال مــوســي خــيــراهلل حسن ككي وعــزالــديــن يحي كسب الــرمــال مــوســي خــيــراهلل حسن ككي وعــزالــديــن يحي 
فرح  وعيسي  حامد  حسن  ابراهيم  المريخ  وكسب  فرح إبراهيم،  وعيسي  حامد  حسن  ابراهيم  المريخ  وكسب  إبراهيم، 
جمال وكسب التحدي محمد ابراهيم حسن وكسب الشروق جمال وكسب التحدي محمد ابراهيم حسن وكسب الشروق 
عبداهلل خيراهلل حسن ككي مصعد من الشباب وكسب فريق عبداهلل خيراهلل حسن ككي مصعد من الشباب وكسب فريق 
السام مجموعة من الشباب والناشئين وكذلك اندية الشروق السام مجموعة من الشباب والناشئين وكذلك اندية الشروق 

والشرطة.والشرطة.

الدفاع يكسب نجم الجبل »عثمان« ويجدد لهداف الفريق
كريمة / بابكر كمالكريمة / بابكر كمال

عاد فريق الدفاع للتسجيات الشتوية بقوة وكسب توقيع النجم المميز ونجم الجبل عثمان السكوت وأعاد عاد فريق الدفاع للتسجيات الشتوية بقوة وكسب توقيع النجم المميز ونجم الجبل عثمان السكوت وأعاد 
لنجم الفريق آدم، بحضور مهندس الصفقة عمار سليمان الشهير ب عمار اب شتله وعماد.لنجم الفريق آدم، بحضور مهندس الصفقة عمار سليمان الشهير ب عمار اب شتله وعماد.

وفي دوائر النيل اكمل التجديد لنجمه وكابتن الفريق خضر صاح.وفي دوائر النيل اكمل التجديد لنجمه وكابتن الفريق خضر صاح.
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٢٢ يناير ٢٠٢٣

٢٩ رجب ١٤٤٤ هـ

العدد »١٠٦«

األحد

متابعــات

ثنائي زملكاوي 
يتصدر قائمة 

المرشحين لخالفة 
فيريرا

ــســــؤول  ــدر مــ ــ ــــصـ ــشــــف مـ ــســــؤول كــ ــدر مــ ــ ــــصـ ــشــــف مـ كــ
ــالـــك، عـــن وجـــود  ــادي الـــزمـ ــنـ ــالـــك، عـــن وجـــود بـ ــادي الـــزمـ ــنـ بـ
أكــثــر مــن مــرشــح على طاولة أكــثــر مــن مــرشــح على طاولة 
قــيــادة  لــتــولــي  اإلدارة،  قــيــادة مجلس  لــتــولــي  اإلدارة،  مجلس 
ــــي ظــل  ــفــــريــــق الــــــكــــــروي، فـ ــ ــــي ظــل ال ــفــــريــــق الــــــكــــــروي، فـ ــ ال
ــتـــراب رحــيــل الــمــديــر الفني  ــتـــراب رحــيــل الــمــديــر الفني اقـ اقـ

البرتغالي جوسفالدو فيريرا.البرتغالي جوسفالدو فيريرا.
وقال المصدر، في تصريح وقال المصدر، في تصريح 
لــــــــكــــــــووورة: »هــــــنــــــاك جــلــســة لــــــــكــــــــووورة: »هــــــنــــــاك جــلــســة 
مصير  لحسم  اإلدارة  مصير لمجلس  لحسم  اإلدارة  لمجلس 
فـــيـــريـــرا، وحــــال تــقــرر رحــيــلــه، فـــيـــريـــرا، وحــــال تــقــرر رحــيــلــه، 
فــهــنــاك قــائــمــة أســمــاء مرشحة فــهــنــاك قــائــمــة أســمــاء مرشحة 
ــتــواجــد فـــي الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة،  ــل ــتــواجــد فـــي الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة، ل ــل ل
نبيه  أســامــة  الثنائي  نبيه يتصدرها  أســامــة  الثنائي  يتصدرها 

وخالد جالل«.وخالد جالل«.
ــاك اتـــجـــاه  ــنــ ــاك اتـــجـــاه وأضــــــــاف: »هــ ــنــ وأضــــــــاف: »هــ
لتعيين  الــزمــالــك  لتعيين آخـــر داخــــل  الــزمــالــك  آخـــر داخــــل 
مدير فني أجنبي، دون إسناد مدير فني أجنبي، دون إسناد 
المهمة لمدرب مصري بشكل المهمة لمدرب مصري بشكل 
لـــكـــن حـــتـــى اآلن ال  لـــكـــن حـــتـــى اآلن ال مــــؤقــــت،  مــــؤقــــت، 

يوجد قرار نهائي«.يوجد قرار نهائي«.
وخــــســــر الــــزمــــالــــك مــــبــــاراة وخــــســــر الــــزمــــالــــك مــــبــــاراة 
ــلـــي، بثالثية  ــام األهـ أمــ ــلـــي، بثالثية الــقــمــة  ــام األهـ أمــ الــقــمــة 
نــظــيــفــة مــســاء الـــيـــوم الــســبــت، نــظــيــفــة مــســاء الـــيـــوم الــســبــت، 
ضمن الجولة ضمن الجولة 1414 من الدوري  من الدوري 

المصري الممتاز.المصري الممتاز.
ورفع األهلي رصيده، بقيادة ورفع األهلي رصيده، بقيادة 
مــــدربــــه الـــســـويـــســـري مــارســيــل مــــدربــــه الـــســـويـــســـري مــارســيــل 
كولر، إلى كولر، إلى 3434 نقطة، مبتعدا  نقطة، مبتعدا 
تجمد  بينما  الترتيب،  تجمد بصدارة  بينما  الترتيب،  بصدارة 
رصيد الزمالك عند رصيد الزمالك عند 2626 نقطة  نقطة 

في المركز الرابع.في المركز الرابع.

ــاد الـــعـــام وأتــحــاد  ــاد الـــعـــام وأتــحــاد  ألـــحـــرب بــيــن األتـــحـ oo ألـــحـــرب بــيــن األتـــحـ
الخرطوم فيها بدأ الضرب تحت الحزام !!الخرطوم فيها بدأ الضرب تحت الحزام !!

oo تقول كل االخبار أن إتحاد الخرطوم  تقول كل االخبار أن إتحاد الخرطوم 
الــــذي وقــعــت عــلــيــه عــقــوبــات مــن االتــحــاد الــــذي وقــعــت عــلــيــه عــقــوبــات مــن االتــحــاد 
والغير  المشروعه  أسلحنه  يعد  بــدأ  والغير الكبير  المشروعه  أسلحنه  يعد  بــدأ  الكبير 
مــصــدق بــهــا لــمــواجــهــة حــربــه ضــد الكبير مــصــدق بــهــا لــمــواجــهــة حــربــه ضــد الكبير 
بسبب النظام العام الذي قرره وأجازه اتحاد بسبب النظام العام الذي قرره وأجازه اتحاد 

الشدايد !!الشدايد !!
oo إتحاد الكيماوي صوب أقوي أسلحته  إتحاد الكيماوي صوب أقوي أسلحته 
إفشال  بقصد  الــعــام  نحو صــدر  إفشال الكيماوية  بقصد  الــعــام  نحو صــدر  الكيماوية 

ــاز  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــاز نـــــــشـــــــاط الـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ نـــــــشـــــــاط الـ
الذخيرة  تلك  الذخيرة بتعطيل  تلك  بتعطيل 
الــــوافــــرة مـــن الــحــكــام الــــوافــــرة مـــن الــحــكــام 
الــدولــيــيــن والــقــومــيــيــن الــدولــيــيــن والــقــومــيــيــن 
الــذيــن يــشــاركــون في الــذيــن يــشــاركــون في 
وبقية  ألممتاز  وبقية تدوير  ألممتاز  تدوير 
ــاد  ــحــ ــ ــات األت ــسـ ــافـ ــنـ ــاد مـ ــحــ ــ ــات األت ــسـ ــافـ ــنـ مـ

العام .!!العام .!!
oo لكن هيهات حكام الخرطوم كما قال  لكن هيهات حكام الخرطوم كما قال 
هــم خاتما  ليس  االشــنــاب  هــم خاتما كبيرهم صاحب  ليس  االشــنــاب  كبيرهم صاحب 

فـــــي اصـــــابـــــع اتــــحــــاد فـــــي اصـــــابـــــع اتــــحــــاد 
دخـــل  وال  ــخــــرطــــوم  ــ دخـــل ال وال  ــخــــرطــــوم  ــ ال
لـــهـــم بــــصــــراعــــات ال لـــهـــم بــــصــــراعــــات ال 

تخصهم !!تخصهم !!
ولــــــــكــــــــن......  ولــــــــكــــــــن......    oo
ولــــــــكــــــــن هــــــــــــذه بـــعـــد ولــــــــكــــــــن هــــــــــــذه بـــعـــد 
المثير  فيها  المثير الــفــاصــل  فيها  الــفــاصــل 
ــدا جـــدا  ــ ــدا جـــدا والـــخـــطـــيـــر جـ ــ والـــخـــطـــيـــر جـ

اتحاد يحارب حكامه من أجل ماذأ ؟ !!اتحاد يحارب حكامه من أجل ماذأ ؟ !!
oo لو ربنا مد في العمر سأطلعكم علي  لو ربنا مد في العمر سأطلعكم علي 

الخطير وســأكــشــف لكم عــن ومــيــض تلك الخطير وســأكــشــف لكم عــن ومــيــض تلك 
النيران الملتهبة تحت رماد حطب القائد ...  النيران الملتهبة تحت رماد حطب القائد ...  

بس الروقه !!!!بس الروقه !!!!
كشف المغطي !؟كشف المغطي !؟

__________
قـــــروش ضــايــعــه وحـــكـــام خـــالـــي رئــيــس قـــــروش ضــايــعــه وحـــكـــام خـــالـــي رئــيــس 
وتــغــول عــلــي ســبــت الــحــكــام واســـامـــه ضد وتــغــول عــلــي ســبــت الــحــكــام واســـامـــه ضد 
ملتهبة  للرؤوس  ملتهبة الحكام ونجوم شهبا علي  للرؤوس  الحكام ونجوم شهبا علي 
صالح هذه مقدمات العدد  صالح هذه مقدمات العدد وبدون صالح واإ وبدون صالح واإ

القادم !!!القادم !!!

مسرحية سيئة االخراج

انتقد حمزة التوم سكرتير نادي القوز  قرارات انتقد حمزة التوم سكرتير نادي القوز  قرارات 
الجمعية العمومية العادية التي انعقد في االيام الجمعية العمومية العادية التي انعقد في االيام 
الفليلة الماضية وقال اوال هنا خطا منء البداية الفليلة الماضية وقال اوال هنا خطا منء البداية 
حيث تم اخطار االندية بموعد انعقاد الجمعية حيث تم اخطار االندية بموعد انعقاد الجمعية 
يــوم يــوم ١٣١٣ اي قبل اربــعــة ايــام مــن الموعد ومن  اي قبل اربــعــة ايــام مــن الموعد ومن 
المفترض ان تكون فترة االخطار قبل )المفترض ان تكون فترة االخطار قبل )٧٧( ايام ( ايام 

وهذه اول االخطاءوهذه اول االخطاء
مسرحية  الجمعية  ان  اعتقد  ثانيا  مسرحية واضـــاف  الجمعية  ان  اعتقد  ثانيا  واضـــاف 
سيئة لالخراج واالعداد. ويحق ان يطلق عليها سيئة لالخراج واالعداد. ويحق ان يطلق عليها 

جمعية عدوي التعاونية جمعية عدوي التعاونية 
مضيفا بان القرارات التي تم بموحبها  رفض مضيفا بان القرارات التي تم بموحبها  رفض 
خــاركــة الــطــريــق مــن قــبــل االتـــحـــاد الــعــام غير خــاركــة الــطــريــق مــن قــبــل االتـــحـــاد الــعــام غير 

مدروسة تمام مدروسة تمام 
 ومضى حمزة في حديثه بان ايفاف االعضاء  ومضى حمزة في حديثه بان ايفاف االعضاء 
ليس من صميم الحمعية العمومية والجمعية من ليس من صميم الحمعية العمومية والجمعية من 
بالعمل.  اخــل  اذا  او جهاز  اقالة عضو  بالعمل. حقها  اخــل  اذا  او جهاز  اقالة عضو  حقها 
وليس من حقها ايقاف عضو او محاسبته  وان وليس من حقها ايقاف عضو او محاسبته  وان 

بند االيقاف ليس مدرجا في اعمالها اطالقابند االيقاف ليس مدرجا في اعمالها اطالقا
راى سكرتير القوز  ان التوقيت التي اتخذت راى سكرتير القوز  ان التوقيت التي اتخذت 
فــيــه تــلــك الـــقـــرارات الــعــشــوائــيــة  غــيــر مــنــاســب. فــيــه تــلــك الـــقـــرارات الــعــشــوائــيــة  غــيــر مــنــاســب. 
خــاصــة وان هــنــالــك فــتــرة تــســجــيــالت  واتــحــاد خــاصــة وان هــنــالــك فــتــرة تــســجــيــالت  واتــحــاد 
على  ينعكس  مما  نساطه  فــي  معلق  على الخرطوم  ينعكس  مما  نساطه  فــي  معلق  الخرطوم 
المراد  وحتى  الكشوفات  فــي  واالعبين  المراد االنــديــة  وحتى  الكشوفات  فــي  واالعبين  االنــديــة 

تسجيلهمتسجيلهم
ــر فـــي غــايــة  ــ ــر فـــي غــايــة ومـــضـــى عــمــومــا ســيــكــون االمـ ــ ومـــضـــى عــمــومــا ســيــكــون االمـ
االندية  تيعى  بــان  التعليق  يرفع  مالم  االندية التعقيد   تيعى  بــان  التعليق  يرفع  مالم  التعقيد  

االعصاء في الجمعية لتكوين لجنة تطبيع لتنفيذ االعصاء في الجمعية لتكوين لجنة تطبيع لتنفيذ 
خارطة الطريق وتسيير دوالب العملخارطة الطريق وتسيير دوالب العمل

ــتـــوم ســيــاســة رئـــيـــس االتـــحـــاد  ــتـــوم ســيــاســة رئـــيـــس االتـــحـــاد انــتــقــد حـــمـــزة الـ انــتــقــد حـــمـــزة الـ
المحلي الشاذلي عبد المجيد من قدومه لالتحاد المحلي الشاذلي عبد المجيد من قدومه لالتحاد 
قبل مايقارب العام ونصف وحتى اللحظة وقال قبل مايقارب العام ونصف وحتى اللحظة وقال 
ــاول  معالجة  ــاول  معالجة كــانــت بــدايــتــه نــوعــا مــا جــيــدة وحــ كــانــت بــدايــتــه نــوعــا مــا جــيــدة وحــ
االمور ولكن سرعان ما اتلف حوله مستسارين  االمور ولكن سرعان ما اتلف حوله مستسارين  
ــال :   ــال :  اوردوا اتــحــاد الــخــرطــوم مـــورد الــهــالك وقـ اوردوا اتــحــاد الــخــرطــوم مـــورد الــهــالك وقـ
االجتماعي التحاد  النسيج  بهتك  بــدا  االجتماعي التحاد الــشــاذاي  النسيج  بهتك  بــدا  الــشــاذاي 
الخرطوم باالقاالت وااليقاف المتكرر لالعضاء الخرطوم باالقاالت وااليقاف المتكرر لالعضاء 
فعال.  بالخطر  تنذر  بــدايــة  وكــانــت  فعال. والموظفين  بالخطر  تنذر  بــدايــة  وكــانــت  والموظفين 
ووتابع: شخصيا  الوم وبشدة  الشاذلي  وفترته ووتابع: شخصيا  الوم وبشدة  الشاذلي  وفترته 
الكارثية على اتحاد الخرطوم وسماعه لمن حوله الكارثية على اتحاد الخرطوم وسماعه لمن حوله 
والحاشية التي التعرف اال كلمة حاضر فقط ..والحاشية التي التعرف اال كلمة حاضر فقط ..

سكرتير نادي القوز في افادات جريئة

حمزة التوم: مايحدث مسرحية سيئة االخراج
من جمعية عدوي التعاونية

عبد اهلل التماديعبد اهلل التمادي

خلفت القرارات االخيرة التي اصدرتها الجمعية العمومية العادية التحاد الكرة المحلي بوالية الخرطوم خلفت ردود افعال خلفت القرارات االخيرة التي اصدرتها الجمعية العمومية العادية التحاد الكرة المحلي بوالية الخرطوم خلفت ردود افعال 
واسعة خاصة بعد رفصتها خارطة طريق االتحاد العام والذي كان رده تعليق النشاط باتحاد الخرطوم المحلي  نتيحة قرارات واسعة خاصة بعد رفصتها خارطة طريق االتحاد العام والذي كان رده تعليق النشاط باتحاد الخرطوم المحلي  نتيحة قرارات 
جمعيته العمومية والتي كان اول قراراتها رفص خاركة كريق االتحاد العام وايقاف عد )جمعيته العمومية والتي كان اول قراراتها رفص خاركة كريق االتحاد العام وايقاف عد )٦٦( اعصاء من مجلس ادارة االتحاد ( اعصاء من مجلس ادارة االتحاد 

المحليالمحلي
كان احد ابرز  الموقوفين بقرارات تلك الجمعية عضو االتحاد  حمزة التوم سكرتبر نادي القوز الخرطوم والذي انتقد تلك كان احد ابرز  الموقوفين بقرارات تلك الجمعية عضو االتحاد  حمزة التوم سكرتبر نادي القوز الخرطوم والذي انتقد تلك 
القرارات وتوقيتها والماالت السيية التي ستقود اليها مالم يتم  التفاف من االندية االعضاء  لتكوين لجنة تطبيع لتدارك االمرالقرارات وتوقيتها والماالت السيية التي ستقود اليها مالم يتم  التفاف من االندية االعضاء  لتكوين لجنة تطبيع لتدارك االمر

هاشم الطيب

ه ل حكام الخرطوم مخلب ألقط !؟

ايقاف االعضاء
ليس من اختصاص 

جمعية عمومية

الشاذلي هتك النسيج 
االجتماعي العرق مؤسسة 

رياضية وفترته كارثية

التوقيت لرفص خارطة 
الطريق غير مناسب وله 

ماالت وخيمة

توصلت غرفة تسجيالت نادي العرب بورتسودان رسميا التفاق مع )توصلت غرفة تسجيالت نادي العرب بورتسودان رسميا التفاق مع )٣٣( عناصر الصافتها للكشف خالل ( عناصر الصافتها للكشف خالل 
التسجيالت الجارية وينتظر ان تصل العناصر النرصودة اليوم الى مقر اقامة النادي للتوقبع حيث حسم التسجيالت الجارية وينتظر ان تصل العناصر النرصودة اليوم الى مقر اقامة النادي للتوقبع حيث حسم 
السوكرتا صفقة )السوكرتا صفقة )٣٣( من العناصر مطلقة السراح مع انديتها وتوصلت كورة سودانية للعناصر التي رصدتها ( من العناصر مطلقة السراح مع انديتها وتوصلت كورة سودانية للعناصر التي رصدتها 
السوكرتا  فيما سيعيد  السراح  االمــل مطلق  الالعب االمبن سيد العــب  يتم تسجيل  السوكرتا حيث  السوكرتا غرفة  فيما سيعيد  السراح  االمــل مطلق  الالعب االمبن سيد العــب  يتم تسجيل  السوكرتا حيث  غرفة 

خدمات حارسه السابق عبد الرحمن مختار الى جانب العب اهلي شندي مصطفى الفادنيخدمات حارسه السابق عبد الرحمن مختار الى جانب العب اهلي شندي مصطفى الفادني

حي العرب 
يحسم 
صفقة 
الثالثي

مرتضى دياب يشيد 
بتسجيالت الشرطة

ســجــل الــمــهــنــدس مــرتــضــى ســجــل الــمــهــنــدس مــرتــضــى 
دياب رئيس القطاع الرياضي دياب رئيس القطاع الرياضي 
ــرطـــة الـــقـــضـــارف  ـــادي الـــشـ ــنـ ــ ــرطـــة الـــقـــضـــارف ب ـــادي الـــشـ ــنـ ــ ب
اشادة بغرفة تسجيالت النادي اشادة بغرفة تسجيالت النادي 
التالعها النواحي الفنية بظقة التالعها النواحي الفنية بظقة 
عــالــيــة وتــنــفــيــذ تــقــريــر الــجــهــاز عــالــيــة وتــنــفــيــذ تــقــريــر الــجــهــاز 
احتياجات  راعــى  الــذي  احتياجات الفني  راعــى  الــذي  الفني 
الــفــريــق وقــــال ان االضـــافـــات الــفــريــق وقــــال ان االضـــافـــات 
ــاج  اوهـ الــثــالثــي  فــي  ــاج المتمثلة  اوهـ الــثــالثــي  فــي  المتمثلة 
وفارس وعمر ود اللواء ستكون وفارس وعمر ود اللواء ستكون 
ــة فــيــمــا تـــقـــدم بــالــشــكــر  ــ ــاف ــة فــيــمــا تـــقـــدم بــالــشــكــر اضــ ــ ــاف اضــ
الالعبين الذين غادروا الكشف الالعبين الذين غادروا الكشف 

خالل االحالل واالبدالخالل االحالل واالبدال
الرابطة يعيد 

مهاجمه السابق من 
الوادي

ــــرابــــطــــة  ــــرابــــطــــة اســــتــــعــــاد نــــــــادي ال اســــتــــعــــاد نــــــــادي ال
كوستي مهاجمه السابق ياسر كوستي مهاجمه السابق ياسر 
الــفــاضــل عــلــى سبيل االعـــارة الــفــاضــل عــلــى سبيل االعـــارة 
من نادي حي الوادي نباال بعد من نادي حي الوادي نباال بعد 
تستغرق طويال  لم  تستغرق طويال مفاوضات  لم  مفاوضات 
ــادي الــرابــطــة بالشكر  ــادي الــرابــطــة بالشكر وتــقــدم نـ وتــقــدم نـ
لتسهيل  الـــــــوادي  حـــي  لتسهيل الســـــرة  الـــــــوادي  حـــي  الســـــرة 

المهمة في وقت وجيزالمهمة في وقت وجيز

صـــدارة  عــلــى  للمحليين  الــجــزائــر  منتخب  صـــدارة حــافــظ  عــلــى  للمحليين  الــجــزائــر  منتخب  حــافــظ 
للمحليين،  أفريقيا  ببطولة  األولــى  المجموعة  للمحليين، ترتيب  أفريقيا  ببطولة  األولــى  المجموعة  ترتيب 
بــعــد فــــوزه عــلــى مــوزمــبــيــق، بــهــدف دون رد، الــيــوم بــعــد فــــوزه عــلــى مــوزمــبــيــق، بــهــدف دون رد، الــيــوم 

السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
هدف المباراة الوحيد، وقعه الالعب حسين دهيري هدف المباراة الوحيد، وقعه الالعب حسين دهيري 

في الدقيقة في الدقيقة 77..
إلـــى 99 نقاط  نقاط  ورفـــع منتخب الــمــحــاربــيــن رصــيــده إلـــى ورفـــع منتخب الــمــحــاربــيــن رصــيــده 
احتل منتخب  فيما  األولـــى،  المجموعة  احتل منتخب فــي صـــدارة  فيما  األولـــى،  المجموعة  فــي صـــدارة 

موزمبيق الوصافة برصيد موزمبيق الوصافة برصيد 44 نقاط. نقاط.
ــبـــاراة مـــن دون  ــمـ ــل الــمــنــتــخــب الـــجـــزائـــري الـ ــ ــبـــاراة مـــن دون ودخـ ــمـ ــل الــمــنــتــخــب الـــجـــزائـــري الـ ــ ودخـ
مــقــدمــات، ونجح فــي الــوصــول إلــى مرمى الحارس مــقــدمــات، ونجح فــي الــوصــول إلــى مرمى الحارس 
الموزمبيقي بعد مرور الموزمبيقي بعد مرور 77 دقائق، بعد ركنية ارتقى لها  دقائق، بعد ركنية ارتقى لها 

دهيري وهز الشباك.دهيري وهز الشباك.
الشوط الثاني، شهد سيطرة جزائرية مطلقة، حيث الشوط الثاني، شهد سيطرة جزائرية مطلقة، حيث 
كاد أشبال بوقرة، أن يضاعفوا حصيلتهم التهديفية كاد أشبال بوقرة، أن يضاعفوا حصيلتهم التهديفية 
في الدقيقة في الدقيقة 4949، عندما انطلق رضواني وقدم تمريرة ، عندما انطلق رضواني وقدم تمريرة 

مميزة لعريبي، لكن تسديدة األخير افتقدت القوة.مميزة لعريبي، لكن تسديدة األخير افتقدت القوة.
وفي الدقيقة وفي الدقيقة 8888، قاد رضواني هجوما مرتدا خاطفا ، قاد رضواني هجوما مرتدا خاطفا 

على الجهة اليمنى، قبل أن يوزع لدراوي، الذي روض على الجهة اليمنى، قبل أن يوزع لدراوي، الذي روض 
الكرة وسددها في الزاوية البعيدة، لكن الحارس حولها الكرة وسددها في الزاوية البعيدة، لكن الحارس حولها 

إلى الركنية ببراعة كبيرة.إلى الركنية ببراعة كبيرة.

ــرة،  ــ ــوقـ ــ ــرة، أشـــــــــاد مـــجـــيـــد بـ ــ ــوقـ ــ أشـــــــــاد مـــجـــيـــد بـ
الجزائري  المنتخب  الجزائري مــدرب  المنتخب  مــدرب 
الــذي  بــالــمــردود  الــذي للمحليين،  بــالــمــردود  للمحليين، 
قدمه أشباله في المباريات قدمه أشباله في المباريات 
الثالث بدور المجموعات، الثالث بدور المجموعات، 
للمحليين،  أفريقيا  للمحليين، ببطولة  أفريقيا  ببطولة 
داعيا الجميع إلى الوقوف داعيا الجميع إلى الوقوف 
لتحفيزهم  الالعبين،  لتحفيزهم خلف  الالعبين،  خلف 
ــن عـــمـــر  ــ ــ ــى مـ ــقــ ــ ــب ــ ــا ت ــمــ ــ ــي ــ ــن عـــمـــر ف ــ ــ ــى مـ ــقــ ــ ــب ــ ــا ت ــمــ ــ ــي ــ ف

المنافسة.المنافسة.
وقــال بــوقــرة خــالل نــدوة وقــال بــوقــرة خــالل نــدوة 
ــا ســعــيــد من  ــا ســعــيــد من صــحــفــيــة: »أنــ صــحــفــيــة: »أنــ
ــبـــيـــن، وســعــيــد  ــل الـــالعـ ــ ــبـــيـــن، وســعــيــد أجـ ــل الـــالعـ ــ أجـ
أكــــــثــــــر ألنــــــهــــــم يــــــفــــــوزون أكــــــثــــــر ألنــــــهــــــم يــــــفــــــوزون 
بــالــمــبــاريــات، ويــحــافــظــون بــالــمــبــاريــات، ويــحــافــظــون 

على تركيزهم حتى آخر دقيقة«.على تركيزهم حتى آخر دقيقة«.
الالعبين  هـــؤالء  تشجيع  »يــجــب  الالعبين وزاد  هـــؤالء  تشجيع  »يــجــب  وزاد 
للرفع من معنوياتهم، إنهم يقومون بعمل للرفع من معنوياتهم، إنهم يقومون بعمل 

أجل  أجل رائــع، ويبذلون قصارى جهدهم من  رائــع، ويبذلون قصارى جهدهم من 
الفوز«.الفوز«.

وواصـــــل: »تــنــتــظــرنــا مــبــاريــات صعبة وواصـــــل: »تــنــتــظــرنــا مــبــاريــات صعبة 
لــدى ال يجب  المقبل،  الـــدور  فــي  يجب للغاية  لــدى ال  المقبل،  الـــدور  فــي  للغاية 
انتقاد  ونتفادى  جميعا  نتكاتف  أن  انتقاد علينا  ونتفادى  جميعا  نتكاتف  أن  علينا 
عليهم ضغطا  نفرض  ال  حتى  عليهم ضغطا الالعبين  نفرض  ال  حتى  الالعبين 

زائدا«.زائدا«.
كما أثنى بوقرة، على مدرب المنتخب كما أثنى بوقرة، على مدرب المنتخب 
األول جمال بلماضي، الذي حرص على األول جمال بلماضي، الذي حرص على 
الــتــواجــد بــمــركــز ســيــدي مــوســى لتشجيع الــتــواجــد بــمــركــز ســيــدي مــوســى لتشجيع 
الالعبين، وتقديم النصائح لهم، مؤكدا أن الالعبين، وتقديم النصائح لهم، مؤكدا أن 
هذا سيمنحهم دفعة معنوية قوية، ويدفعهم هذا سيمنحهم دفعة معنوية قوية، ويدفعهم 

للعمل أكثر.للعمل أكثر.
وختم: »نحن سعداء بلعب مباراة الدور وختم: »نحن سعداء بلعب مباراة الدور 
ربـــع الــنــهــائــي بــمــلــعــب نــيــلــســون مــانــديــال، ربـــع الــنــهــائــي بــمــلــعــب نــيــلــســون مــانــديــال، 
الالعبون تعودوا عليه كما أنه قريب من الالعبون تعودوا عليه كما أنه قريب من 
ســيــدي مــوســى، واآلن نــحــن بــحــاجــة إلــى ســيــدي مــوســى، واآلن نــحــن بــحــاجــة إلــى 

دعم جماهيرنا، فالقادم أصعب«.دعم جماهيرنا، فالقادم أصعب«.

منتخب الجزائر للمحليين يهزم موزمبيق ويحلق 
بالعالمة الكاملة

بوقرة: تواجد بلماضي حفز العبينا.. 
وعلينا أن نتكاتف
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٢٢ يناير ٢٠٢٣

٢٩ رجب ١٤٤٤ هـ

العدد »١٠٦«

األحد

متابعـات

مهاجم واحد ال 
يكفى.. ومازق 
محرج ينتظر 

االحمر 
لـــن يـــكـــون الــتــعــاقــد مع لـــن يـــكـــون الــتــعــاقــد مع 
مهاجم أجنبي واحد كافيا، مهاجم أجنبي واحد كافيا، 
المري  مشاركات  المري وكشفات  مشاركات  وكشفات 
فـــــي الــــــــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز، فـــــي الــــــــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز، 
بـــأنـــديـــتـــه الـــضـــعـــيـــفـــة اجـــة بـــأنـــديـــتـــه الـــضـــعـــيـــفـــة اجـــة 
أقــويــاء،  لمهاجمين  أقــويــاء، الفريق  لمهاجمين  الفريق 
التعاقد مع محترف برازيلي التعاقد مع محترف برازيلي 
في خط الهجوم ليس كافيا في خط الهجوم ليس كافيا 
لمهاجمين  يــحــتــاج  لمهاجمين لــفــريــق  يــحــتــاج  لــفــريــق 
إثنين على األقل، إذ ليس إثنين على األقل، إذ ليس 
هـــنـــاك ضـــمـــانـــات لــنــجــاح هـــنـــاك ضـــمـــانـــات لــنــجــاح 
كانت  ن  واإ حتى  كانت البرازيلي  ن  واإ حتى  البرازيلي 
مميزة،  ذاتــيــة  ســيــرة  مميزة، تسنده  ذاتــيــة  ســيــرة  تسنده 
قيمته  كـــانـــت  ن  واإ قيمته وحـــتـــى  كـــانـــت  ن  واإ وحـــتـــى 
ــة، فــهــنــاك  ــيـ ــالـ ــة، فــهــنــاك الـــســـوقـــيـــة عـ ــيـ ــالـ الـــســـوقـــيـــة عـ
قــد ال تتوفر  قــد ال تتوفر عــوامــل كثيرة  عــوامــل كثيرة 
لنجاح الــاعــب، مــا يعزز لنجاح الــاعــب، مــا يعزز 
ــد مــع  ــاقـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــد مــع مــــن أهـ ــاقـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــمـ مــــن أهـ
وأن  الســيــمــا  آر،  وأن مــهــاجــم  الســيــمــا  آر،  مــهــاجــم 
ــم يــقــدم  ــم يــقــدم إريـــــك كــيــمــبــالــي، لـ إريـــــك كــيــمــبــالــي، لـ
مــا يشير إلــى قــدرتــه على مــا يشير إلــى قــدرتــه على 
الــمــهــاجــم األول  يــكــون  الــمــهــاجــم األول أن  يــكــون  أن 
الذي يمكن االعتماد عليه، الذي يمكن االعتماد عليه، 
نوح  الــجــزولــي  يقاتل  نوح بينما  الــجــزولــي  يقاتل  بينما 
الــوقــت  أن  غــيــر  الــوقــت باستماتة  أن  غــيــر  باستماتة 
لـــم يــحــن لــيــكــون الــمــهــاجــم لـــم يــحــن لــيــكــون الــمــهــاجــم 
األول فــي الــفــريــق، وقــد ال األول فــي الــفــريــق، وقــد ال 
مدافعين  مــقــارعــة  مدافعين يستطيع  مــقــارعــة  يستطيع 
ــيـــن فــي  ــمـــرسـ ــتـ ــيـــن فــي أقـــــويـــــاء ومـ ــمـــرسـ ــتـ أقـــــويـــــاء ومـ
في  وقوية  شرسة  في مباريات  وقوية  شرسة  مباريات 
مجموعات رابطة األبطال.مجموعات رابطة األبطال.

4 مؤثرين نجوم 
يغيبون عن 
المريخ في 
المجموعات

حــتــى اآلن بـــات مــؤكــدا حــتــى اآلن بـــات مــؤكــدا 
أن يفقد المريخ أن يفقد المريخ 44 العبين  العبين 
ــة واحـــــــدة فــــي مــرحــلــة  ــعـ ــة واحـــــــدة فــــي مــرحــلــة دفـ ــعـ دفـ
مــجــمــوعــات رابــطــة أبــطــال مــجــمــوعــات رابــطــة أبــطــال 
يمثلون  مــنــهــم  يمثلون   مــنــهــم   33 إفــريــقــيــا، إفــريــقــيــا، 
ركائز أساسية في التشكيلة، ركائز أساسية في التشكيلة، 
وتــــــعــــــرض خــــــط الـــــدفـــــاع وتــــــعــــــرض خــــــط الـــــدفـــــاع 
لــلــضــربــة األقـــــــوى بــغــيــاب لــلــضــربــة األقـــــــوى بــغــيــاب 
بخيت  هما  اثنين،  بخيت العبين  هما  اثنين،  العبين 
مباريات  مباريات    44 الموقف  الموقف ميس  ميس 
إثر أحــداث شهدتها مباراة إثر أحــداث شهدتها مباراة 
الفريق أمام األهلى الليبي، الفريق أمام األهلى الليبي، 
لإليقاف  بخيبت  لإليقاف وتــعــرض  بخيبت  وتــعــرض 
بينما سيغيب  بينما سيغيب  مباريات،  44 مباريات، 
بيتر مباراتين لسبب  بيتر مباراتين لسبب أحمد  أحمد 
ــانـــب ثــنــائــي  ــاثـــل، وبـــجـ ــمـ ــانـــب ثــنــائــي مـ ــاثـــل، وبـــجـ ــمـ مـ
المريخ  الــدفــاع سيفقد  المريخ خــط  الــدفــاع سيفقد  خــط 
مــصــطــفــى كـــرشـــوم وأحــمــد مــصــطــفــى كـــرشـــوم وأحــمــد 
ــة،  ــابـ ــتــــش لـــإلصـ ــ ــد ال ــامــ ــة، حــ ــابـ ــتــــش لـــإلصـ ــ ــد ال ــامــ حــ
ــر لـــــن يـــكـــون  ــتـ ــيـ ــر لـــــن يـــكـــون غــــيــــاب بـ ــتـ ــيـ غــــيــــاب بـ
مــؤثــرا ذلـــك أنـــه ال يــشــارك مــؤثــرا ذلـــك أنـــه ال يــشــارك 
ــارك  ــشــ ــ ــا ي ــمـ ــنـ ــيـ ــارك أســــاســــيــــا بـ ــشــ ــ ــا ي ــمـ ــنـ ــيـ أســــاســــيــــا بـ
ــيـــت خــمــيــس  ــيـــت خــمــيــس كــــرشــــوم وبـــخـ كــــرشــــوم وبـــخـ
بل  أساسية،  بل والتش بصفة  أساسية،  والتش بصفة 
ــائـــز ال غني  ــائـــز ال غني ويــمــثــلــون ركـ ويــمــثــلــون ركـ

عنها في التوليفة.عنها في التوليفة.

أثار الخبر الذي أورده موقف بشطب ضياء أثار الخبر الذي أورده موقف بشطب ضياء 
أفعال  ردود  زكــريــا،  وسليمان  محجوب  أفعال الــديــن  ردود  زكــريــا،  وسليمان  محجوب  الــديــن 
واسعة، بالنظر لمشاركة زكريا في عدد كبير واسعة، بالنظر لمشاركة زكريا في عدد كبير 
من المباريات وفي مركز غير مركزه ومع ذلك من المباريات وفي مركز غير مركزه ومع ذلك 
قدم مستويات مقنعة نسبيا، ولم تتح له فرصة قدم مستويات مقنعة نسبيا، ولم تتح له فرصة 
وما  له  ما  ليقدم  األساسي  في مركزه  وما الظهور  له  ما  ليقدم  األساسي  في مركزه  الظهور 
بينما تراجع  الحكم عليه منصفا،  ليكون  بينما تراجع عليه  الحكم عليه منصفا،  ليكون  عليه 
مستوى ضياء الدين، وليس هناك ما يمنع من مستوى ضياء الدين، وليس هناك ما يمنع من 
استعادته لمستواه المعهود، بينما يستحق بقية استعادته لمستواه المعهود، بينما يستحق بقية 
الرالين، االستغناء فعليا، بالشطب أو اإلعارة، الرالين، االستغناء فعليا، بالشطب أو اإلعارة، 

فيهم  يرغب  الذين ال  الاعبين  ريكاردو  فيهم وابعد  يرغب  الذين ال  الاعبين  ريكاردو  وابعد 
عــن بعثة الــفــريــق الــتــي ســتــغــادر إلـــى الــقــاهــرة عــن بعثة الــفــريــق الــتــي ســتــغــادر إلـــى الــقــاهــرة 

إلقامة المعسكر التحضيري.إلقامة المعسكر التحضيري.
المريخ يملك العبين كبار وال يتأثر بغياب المريخ يملك العبين كبار وال يتأثر بغياب 
الــبــدالء وتمرسهم، وضياء كان  الــبــدالء وتمرسهم، وضياء كان العــب لجودة  العــب لجودة 
ــدا مـــن العــبــيــن مــتــمــيــزيــن، بــيــنــمــا لـــم تكن  ــ ــدا مـــن العــبــيــن مــتــمــيــزيــن، بــيــنــمــا لـــم تكن واحـ ــ واحـ
كافية،  لسليمان زكــريــا  اتــيــحــت  الــتــي  كافية، الــفــرص  لسليمان زكــريــا  اتــيــحــت  الــتــي  الــفــرص 
وهـــنـــاك العــبــيــن لـــم يــذكــر اســمــهــم فـــي قــائــمــة وهـــنـــاك العــبــيــن لـــم يــذكــر اســمــهــم فـــي قــائــمــة 
لما  بالنظر  فعليا  الشطب  لما الراحلين ويستحقون  بالنظر  فعليا  الشطب  الراحلين ويستحقون 

قدموه.قدموه.

شطب زكريا وضياء الدين يثير غضب جماهير المريخ

بـــاتـــت ســفــر بــعــثــة الـــمـــريـــخ إلــــى الــعــاصــمــة بـــاتـــت ســفــر بــعــثــة الـــمـــريـــخ إلــــى الــعــاصــمــة 
اشبه  التحضيري،  المعسكر  إلقامة  اشبه المصرية  التحضيري،  المعسكر  إلقامة  المصرية 
باللغز، بعد سلسلة تأجيات، وتأجل سفر البعثة باللغز، بعد سلسلة تأجيات، وتأجل سفر البعثة 
أكثر مــن أكثر مــن 44 مـــرات، ألســبــاب مختلفة، اربكت  مـــرات، ألســبــاب مختلفة، اربكت 
عطلة  قطع  على  وأجبرته  ريــكــاردو  عطلة البارزيلي  قطع  على  وأجبرته  ريــكــاردو  البارزيلي 

الاعبين والمسارعة إلى اعادتهم للتدربيات بعد الاعبين والمسارعة إلى اعادتهم للتدربيات بعد 
55 أيم فقط، بعد أن علم أن المعسكر سيتأجل  أيم فقط، بعد أن علم أن المعسكر سيتأجل 
إلى يوم إلى يوم 2525 يناير، قبل أن يتم تحديد مواعيد  يناير، قبل أن يتم تحديد مواعيد 

جديدة مرتين، لتكون مغادرة البعثة اليوم.جديدة مرتين، لتكون مغادرة البعثة اليوم.
بالعاصمة  غــد،  تحضيراته  الــفــريــق  بالعاصمة وســيــبــدأ  غــد،  تحضيراته  الــفــريــق  وســيــبــدأ 

التدريبات  استمرت  أن  بعد  القاهرة،  التدريبات المصرية  استمرت  أن  بعد  القاهرة،  المصرية 
ــفــريــق  ــيـــدشـــن ال ــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، وسـ ــفـ ــــال الـ ــفــريــق خـ ــيـــدشـــن ال ــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، وسـ ــفـ ــــال الـ خـ
ريــكــاردو،  هيرون  مدربه  غياب  في  ريــكــاردو، معشسكره  هيرون  مدربه  غياب  في  معشسكره 
الذي ينتظر وصول المهاجم البرازيلي، ليرافقه الذي ينتظر وصول المهاجم البرازيلي، ليرافقه 

إلى القاهرة.إلى القاهرة.

بعثة المريخ تغادر إلى القاهرة اليوم

خسائر المريخ
مع المنتخب
ال تتوقف

ضـــاعـــفـــت تــجــمــعــات الــمــنــتــخــب ضـــاعـــفـــت تــجــمــعــات الــمــنــتــخــب 
واســتــحــقــاقــاتــه مـــن مــشــاكــل الــمــريــخ واســتــحــقــاقــاتــه مـــن مــشــاكــل الــمــريــخ 
واصـــابـــات نــجــومــه، ال يــكــاد يخلو واصـــابـــات نــجــومــه، ال يــكــاد يخلو 
أكثر  ويتعرض  إال  للمنتخب  أكثر تجمع  ويتعرض  إال  للمنتخب  تجمع 
من العب إلصابة مؤثرة تبعده فترة من العب إلصابة مؤثرة تبعده فترة 
طويلة، على غرار ما دث لمصطفى طويلة، على غرار ما دث لمصطفى 
الــذي يكون خــارج حسابات  الــذي يكون خــارج حسابات كرشوم  كرشوم 
األولــى  المرحلة  فــي  الفني  األولــى الــجــهــاز  المرحلة  فــي  الفني  الــجــهــاز 
في  ليظهر  األبـــطـــال،  في لــمــجــمــوعــات  ليظهر  األبـــطـــال،  لــمــجــمــوعــات 
جوالت اإلياب داخل وخارج الباد، جوالت اإلياب داخل وخارج الباد، 
ولـــن يــكــون أفــضــل مــدافــع ســودانــي ولـــن يــكــون أفــضــل مــدافــع ســودانــي 
ضــمــن قــائــمــة الــبــرازيــلــي فــي مــبــاراة ضــمــن قــائــمــة الــبــرازيــلــي فــي مــبــاراة 
رادس، أمام الترجي التونسي، كمان رادس، أمام الترجي التونسي، كمان 
لــن يــكــون مــتــاحــا فــي الــمــبــاراة أمــام لــن يــكــون مــتــاحــا فــي الــمــبــاراة أمــام 
الــزمــالــك وال مــبــاراة شــبــاب بــلــوزداد، الــزمــالــك وال مــبــاراة شــبــاب بــلــوزداد، 
المريخ مزيد من  المريخ مزيد من وتخضى جماهير  وتخضى جماهير 
اإلصابات في مباراة الجولة اآلخيرة اإلصابات في مباراة الجولة اآلخيرة 

أمام منتخب مدغشقر.أمام منتخب مدغشقر.
وكـــان الــمــريــخ قــد فــقــد فــي بــدايــة وكـــان الــمــريــخ قــد فــقــد فــي بــدايــة 
الموسم عددا من الاعبين المتميزين الموسم عددا من الاعبين المتميزين 
على غرار كرشوم، السماني الصاوي على غرار كرشوم، السماني الصاوي 

ومحمد الرشيد.ومحمد الرشيد.

يـــتـــعـــرض ظــهــيــر يـــتـــعـــرض ظــهــيــر 
المريخ األيمن أحمد المريخ األيمن أحمد 
بــهــجــوم  ــبـــو  ــيـ بـ بــهــجــوم آدم  ــبـــو  ــيـ بـ آدم 
لم  وانتقادات  لم عنيف  وانتقادات  عنيف 
الفترة  طــوال  الفترة تتوقف  طــوال  تتوقف 
الـــمـــاضـــيـــة، ويــتــهــم الـــمـــاضـــيـــة، ويــتــهــم 
ــرون الــــاعــــب  ــ ــي ــ ــث ــرون الــــاعــــب كــ ــ ــي ــ ــث كــ
األدوار  اجــادة  األدوار بعدم  اجــادة  بعدم 
الــدفــاعــيــة، كــواحــدة الــدفــاعــيــة، كــواحــدة 
من متطلبات مركزه، من متطلبات مركزه، 
ــجــمــيــع  ال أن  ــجــمــيــع غـــيـــر  ال أن  غـــيـــر 
ــــدور يــتــغــافــل عـــن الــــدور  يــتــغــافــل عـــن ال
المتميز  المتميز الــهــجــومــي  الــهــجــومــي 
ــه  ــ ــ ـــادت ــ ــــب واجـ ــاعـ ــ ــه لـ ــ ــ ـــادت ــ ــــب واجـ ــاعـ ــ لـ
من  ــداف  ــ األهــ من اراز  ــداف  ــ األهــ اراز 
تـــســـديـــدات يــســاريــة تـــســـديـــدات يــســاريــة 

والمتحركة،  الثابتة  المالفات  مــن  والمتحركة، قــويــة  الثابتة  المالفات  مــن  قــويــة 
وهـــو مــا يــرغــب ريـــكـــاردو فــي اإلســتــفــادة وهـــو مــا يــرغــب ريـــكـــاردو فــي اإلســتــفــادة 
منه، بتوظيفه بشكل يكقل له االستفادة منه، بتوظيفه بشكل يكقل له االستفادة 
مـــن امـــكـــانـــاتـــه الــهــجــومــيــة الـــكـــبـــيـــرة، ال مـــن امـــكـــانـــاتـــه الــهــجــومــيــة الـــكـــبـــيـــرة، ال 
خميس  بخيت  سيفقد  الفريق  وأن  خميس سيما  بخيت  سيفقد  الفريق  وأن  سيما 
بيبو  ما يضع  وهــو  كاملة،  مباريات  بيبو   ما يضع  وهــو  كاملة،  مباريات   44
الكبيرة،  المكاناته  بالنظر  جيد،  الكبيرة، كخيار  المكاناته  بالنظر  جيد،  كخيار 
ذلــك أن مــازن محمدين يعاني مــن من ذلــك أن مــازن محمدين يعاني مــن من 

مشاكل فنية واضحة.مشاكل فنية واضحة.
ــة،  ــقـ ــثـ ــد مـــــن الـ ــمــــزيــ ــ ــاج ل ــتــ ــحــ ــ ــو ي ــبـ ــيـ ــة، بـ ــقـ ــثـ ــد مـــــن الـ ــمــــزيــ ــ ــاج ل ــتــ ــحــ ــ ــو ي ــبـ ــيـ بـ
ومشاركاته مع المنتخب الوطني وظهوره ومشاركاته مع المنتخب الوطني وظهوره 
الميب لآلمال في المباراة أمام المنتخب الميب لآلمال في المباراة أمام المنتخب 
الغاني ليست كافية للحكم عليه، وانتقاده الغاني ليست كافية للحكم عليه، وانتقاده 
متميزة  مباريات  قــدم  قــد  فهو  متميزة المستمر،  مباريات  قــدم  قــد  فهو  المستمر، 
المباريات  مــن  الكثير  فــي  المريخ  المباريات وانــقــذ  مــن  الكثير  فــي  المريخ  وانــقــذ 

الصعبة.الصعبة.

ــوم  ــ ــرشـ ــ ــفــــى كـ ــد مــــصــــطــ ــ ــعـ ــ ــوم يـ ــ ــرشـ ــ ــفــــى كـ ــد مــــصــــطــ ــ ــعـ ــ يـ
ــي فــي  ــ ــودانـ ــ ــي فــي أفــــضــــل العـــــب سـ ــ ــودانـ ــ أفــــضــــل العـــــب سـ
آر مــوســمــيــن، والــمــدافــع الــذي آر مــوســمــيــن، والــمــدافــع الــذي 
الاعب  الاعب ال غنى عنه، وينجز  ال غنى عنه، وينجز 
الخلوق والملتزم أدوارا رائعة في الخلوق والملتزم أدوارا رائعة في 
خط دفاع المريخ وحقظ توازنه خط دفاع المريخ وحقظ توازنه 
غــيــر ذات مــــرة وفــــي أصــعــب غــيــر ذات مــــرة وفــــي أصــعــب 
المباريات، كرشوم ليس أفضل المباريات، كرشوم ليس أفضل 
نــمــا  نــمــا مــدافــع ســودانــي فحسب واإ مــدافــع ســودانــي فحسب واإ
أفضل العــب وأهــم العــب في أفضل العــب وأهــم العــب في 
المطلق، وبجانب تميزه الفني، المطلق، وبجانب تميزه الفني، 
فـــكـــرشـــوم مـــثـــال يـــتـــذى بـــه في فـــكـــرشـــوم مـــثـــال يـــتـــذى بـــه في 
اإللتزام، وهو ما يسهل عودته اإللتزام، وهو ما يسهل عودته 

عندما يتعرض لإلصابة، عندما يتعرض لإلصابة، 
كرشوم سيكون خارج قائمة كرشوم سيكون خارج قائمة 
ثاثة  أو  مباراتين  عن  ثاثة المريخ  أو  مباراتين  عن  المريخ 
المجموعات،  فــي  األقـــل  المجموعات، على  فــي  األقـــل  على 
التش  حامد  أحمد  إلــى  التش لينضم  حامد  أحمد  إلــى  لينضم 
ــوأ الــاعــبــيــن حــظــا في  ــوأ الــاعــبــيــن حــظــا في أحـــد أسـ أحـــد أسـ
مـــرحـــلـــة الـــمـــجـــمـــوعـــات، إذ لــم مـــرحـــلـــة الـــمـــجـــمـــوعـــات، إذ لــم 
يــظــهــر فــيــهــا مـــطـــلـــقـــا، بــســبــب يــظــهــر فــيــهــا مـــطـــلـــقـــا، بــســبــب 
ــه قــبــل  ــتـــي تـــاقـ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــه قــبــل اإلصـ ــتـــي تـــاقـ ــات الـ ــ ــابـ ــ اإلصـ
ــفــتــرة قــصــيــرة،  ــفــتــرة قــصــيــرة، تــلــك الــمــرحــلــة ب تــلــك الــمــرحــلــة ب
لــيــفــقــد الــمــريــخ اثــنــيــن مـــن أهــم لــيــفــقــد الــمــريــخ اثــنــيــن مـــن أهــم 
وكانا  اإلطـــاق  على  وكانا عناصره  اإلطـــاق  على  عناصره 

سيصناعان الفارق فعليا.سيصناعان الفارق فعليا.

هجوم غير مبرر ومستمر على بيبو 

المريخ يفقد إثنين من أفضل 
عناصره في المجموعات
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مانييما يتغنى 
بالعب الهالل الجديد

احـــتـــفـــى نــــــادي “مــانــيــيــمــا احـــتـــفـــى نــــــادي “مــانــيــيــمــا 
بنجمه  الكونغولي  بنجمه يــونــيــون”  الكونغولي  يــونــيــون” 
ــبـــويـــا” الــمــنــتــقــل  ــبـــويـــا” الــمــنــتــقــل “ســتــيــفــن ايـ “ســتــيــفــن ايـ
مـــؤخـــرا لــلــهــال بــعــقــد يمتد مـــؤخـــرا لــلــهــال بــعــقــد يمتد 
لــخــمــس ســـنـــوات فـــي صفقة لــخــمــس ســـنـــوات فـــي صفقة 
تــــم اعـــانـــهـــا رســـمـــيـــا مــســاء تــــم اعـــانـــهـــا رســـمـــيـــا مــســاء 
المنصات  وقامت  المنصات الجمعة..  وقامت  الجمعة.. 
الكونغولي  للنادي  الكونغولي الرسمية  للنادي  الرسمية 
ــا  ســـبـــورتـــاق،  ــدهــ ــا  ســـبـــورتـــاق، الـــتـــي رصــ ــدهــ الـــتـــي رصــ
بــإفــراد مــســاحــة كــبــيــرة للنجم بــإفــراد مــســاحــة كــبــيــرة للنجم 
ــهــــال والـــــــذي  ــ ــل ــ ــل ل ــقـ ــتـ ــنـ ــمـ ــهــــال والـــــــذي الـ ــ ــل ــ ــل ل ــقـ ــتـ ــنـ ــمـ الـ
أطــلــق عــلــيــه نـــاديـــه الــســابــق أطــلــق عــلــيــه نـــاديـــه الــســابــق 
“األســـــــــــــطـــــــــــــورة”.. وأشـــــــــار “األســـــــــــــطـــــــــــــورة”.. وأشـــــــــار 
“مانييما يونيون” في منشور “مانييما يونيون” في منشور 
أفضل  اختير  “ايــبــويــا”  أفضل أن  اختير  “ايــبــويــا”  أن 
العـــب فـــي الــفــريــق الــمــوســم العـــب فـــي الــفــريــق الــمــوســم 
 ” ”20222022__20212021“ “الماضي  الماضي 
الموسم  خاله  أنهى  الموسم والـــذي  خاله  أنهى  والـــذي 
ــع.. كما  ــ ــراب ــ ــع.. كما فـــي الــتــرتــيــب ال ــ ــراب ــ فـــي الــتــرتــيــب ال
ــاره أفـــضـــل العــب  ــيـ ــتـ ــاره أفـــضـــل العــب تـــم اخـ ــيـ ــتـ تـــم اخـ
ــــق فــي  ــريـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــ ــد ف ــ ــاعـ ــ ــــق فــي صـ ــريـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــ ــد ف ــ ــاعـ ــ صـ
 ..” ..”20212021__20202020“ “مــوســم  مــوســم 
وقــــــال الــــنــــادي الــكــونــغــولــي وقــــــال الــــنــــادي الــكــونــغــولــي 
ــابــــق: انـــه  ــســ ــ ــبــــه ال ــابــــق: انـــه عــــن العــ ــســ ــ ــبــــه ال عــــن العــ
أحـــد أفــضــل أظـــهـــرة الــفــريــق أحـــد أفــضــل أظـــهـــرة الــفــريــق 
على مر تاريخه .. يستخدم على مر تاريخه .. يستخدم 
وغالبا  أيسر  كظهير  وغالبا احيانا  أيسر  كظهير  احيانا 
أنه  ببساطة  أيمن..  أنه كظهير  ببساطة  أيمن..  كظهير 
النادي  النادي “أســطــورة”.. وتطرق  “أســطــورة”.. وتطرق 
ــتــائــج الــتــي  ــن ــل ــتــائــج الــتــي الـــكـــونـــغـــولـــي ل ــن ــل الـــكـــونـــغـــولـــي ل
ثاثة  خـــال  الــفــريــق  ثاثة حققها  خـــال  الــفــريــق  حققها 
قائد  قضاها  ونصف  قائد مواسم  قضاها  ونصف  مواسم 
المنتخب الكونغولي األولمبي المنتخب الكونغولي األولمبي 
رفقة الفريق وجاءت بحسب رفقة الفريق وجاءت بحسب 
رصد “سبورتاق” على النحو رصد “سبورتاق” على النحو 

التالي:التالي:
بــــطــــل بــــكــــأس الـــكـــونـــغـــو بــــطــــل بــــكــــأس الـــكـــونـــغـــو 

20192019
وصـــــــــــيـــــــــــف الـــــــــــــــــــــدوري وصـــــــــــيـــــــــــف الـــــــــــــــــــــدوري 

20212021__20202020
ثــــــــــــــالــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــــــــدوري ثــــــــــــــالــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــــــــدوري 

..20202020__20192019
فيما أنهى الفريق الموسم فيما أنهى الفريق الموسم 
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في الترتيب الرابع.في الترتيب الرابع.

انضباط الهالل تدين 
رامي وعلم الدين

ادانــــت لــجــنــة االنــضــبــاط ادانــــت لــجــنــة االنــضــبــاط 
بنادي الهال ، في اجتماعها بنادي الهال ، في اجتماعها 
امس ،  نائب االمين العام امس ،  نائب االمين العام 
للنادي المهندس رامي كمال للنادي المهندس رامي كمال 
و عضو المجلس علم الدين و عضو المجلس علم الدين 
محمد عبد اهلل وغرمتهما  و محمد عبد اهلل وغرمتهما  و 
ــًا مــبــلــغ خــمــســة مــلــيــون  ــي ــًا مــبــلــغ خــمــســة مــلــيــون مــال ــي مــال
الهال  نــادي  لصالح  الهال جنيه  نــادي  لصالح  جنيه 
و فـــــي حــــــال عــــــدم خـــال و فـــــي حــــــال عــــــدم خـــال 
شهر إسقاط عضويتهما من شهر إسقاط عضويتهما من 
اللجنة  بـــرأت  اللجنة المجلس.كما  بـــرأت  المجلس.كما 
ــمــهــنــدس  ــمــهــنــدس نـــائـــب الـــرئـــيـــس ال نـــائـــب الـــرئـــيـــس ال
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم الــعــلــيــقــي و مــحــمــد إبـــراهـــيـــم الــعــلــيــقــي و 
ــفـــريـــق اول   ــمــــال الـ ــ ــن ال ــيـ ــفـــريـــق اول  أمـ ــمــــال الـ ــ ــن ال ــيـ أمـ
يحيى محمد خير و عضو يحيى محمد خير و عضو 
عــــوض  االدارة  ــلــــس  عــــوض مــــجــ االدارة  ــلــــس  مــــجــ
إبراهيم ..هذا ويملك الثنائي إبراهيم ..هذا ويملك الثنائي 
المهندس رامــي كمال وعلم المهندس رامــي كمال وعلم 
الــديــن محمد عــبــد اهلل حق الــديــن محمد عــبــد اهلل حق 

استئناف هذا القرار.استئناف هذا القرار.

الجديد  الــهــال  الجديد عبر العــب  الــهــال  عبر العــب 
ــويـــا  ــبـ ــيـــفـــن ايـ ــتـ ــا الـــكـــنـــغـــولـــي سـ ــويـ ــبـ ــيـــفـــن ايـ ــتـ الـــكـــنـــغـــولـــي سـ
عــن ســعــادتــه بــالــتــوقــيــع للهال عــن ســعــادتــه بــالــتــوقــيــع للهال 
فـــي تــصــريــحــات للموقع  ــال  ــ فـــي تــصــريــحــات للموقع وق ــال  ــ وق
سعيد   : امــس  للنادي  سعيد الرسمي   : امــس  للنادي  الرسمي 
ــــى الــهــال  ــــى الــهــال حــقــًا بــاالنــضــمــام ال حــقــًا بــاالنــضــمــام ال
الجديدة  عائلتي  مع  الجديدة وبالتواجد  عائلتي  مع  وبالتواجد 
ـــه شـــعـــور جــيــد بــالــنــســبــة لي  ـــه شـــعـــور جــيــد بــالــنــســبــة لي انـ انـ

الهال  ان  جيدًا  اعلم   : الهال وتابع  ان  جيدًا  اعلم   : وتابع 
ــاٍد افــريــقــي كــبــيــر ويــلــعــب في  ــ ــاٍد افــريــقــي كــبــيــر ويــلــعــب في ن ــ ن
دوري االبطال باستمرار ، وزاد دوري االبطال باستمرار ، وزاد 
: اتيت الى هنا الضيف شيئًا : اتيت الى هنا الضيف شيئًا 
للفريق واعتقد اننا نستطيع ان للفريق واعتقد اننا نستطيع ان 
نمضي لامام ، وقال : سأبذل نمضي لامام ، وقال : سأبذل 
قصارى جهدي من اجل الفريق قصارى جهدي من اجل الفريق 
واعتقد ان كل شئ سيكون على واعتقد ان كل شئ سيكون على 

ــرام بــدعــم الــفــريــق بعضه  ــ ــرام بــدعــم الــفــريــق بعضه مـــا ي ــ مـــا ي
الــبــعــض وبــدعــم رئــيــس الــنــادي الــبــعــض وبــدعــم رئــيــس الــنــادي 
قد  الهال  وكــان   ، قد والجماهير  الهال  وكــان   ، والجماهير 
االول  امــس  ستيفن  مــع  االول تعاقد  امــس  ستيفن  مــع  تعاقد 
يجيد  يجيد لمدة خمس سنوات وهــو  لمدة خمس سنوات وهــو 
الــلــعــب فـــي الــطــرفــيــن االيــمــن الــلــعــب فـــي الــطــرفــيــن االيــمــن 
قائد  يعتبر  ــه  انـ كــمــا  قائد وااليـــســـر  يعتبر  ــه  انـ كــمــا  وااليـــســـر 
منتخب باده تحت منتخب باده تحت 2323 عام . عام .

ستيفن إيبويال :
نستطيع أن نمضي لألمام

 تعاقد نـــادي الــهــال مــع  تعاقد نـــادي الــهــال مــع 66 العبين  العبين 
أجــانــب فــي أغسطس أجــانــب فــي أغسطس 20222022، لكن من ، لكن من 
خطف األنظار من بينهم كان أصغرهم، خطف األنظار من بينهم كان أصغرهم، 
وهو الدولي الجامبي المين دياديو جارجو وهو الدولي الجامبي المين دياديو جارجو 
الماضي.. الصيفية  فترة  الماضي..الــذي كان مفاجأة  الصيفية  فترة  الــذي كان مفاجأة 

من دون ضوضاء أو هالة إعامية تسبقه، من دون ضوضاء أو هالة إعامية تسبقه، 
الهال مع جــارجــو، بعدما نقب  نــادي  الهال مع جــارجــو، بعدما نقب تعاقد  نــادي  تعاقد 
في القارة األفريقية عن موهبة مناسبة فاكتشفه في القارة األفريقية عن موهبة مناسبة فاكتشفه 
فــي بــطــولــة كــوســافــا بــجــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي حل فــي بــطــولــة كــوســافــا بــجــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي حل 
العام  البطولة  فــي  ضيفا  جامبيا  منتخب  العام فيها  البطولة  فــي  ضيفا  جامبيا  منتخب  فيها 
الماضي..وسرعان ما بدأ الهال مفاوضات مع الماضي..وسرعان ما بدأ الهال مفاوضات مع 
نــادي »كــازا سبورت« بطل الــدوري السنغالي، نــادي »كــازا سبورت« بطل الــدوري السنغالي، 
الـــذي أعــلــن الحــقــا عــن رحــيــل العــبــه صاحب الـــذي أعــلــن الحــقــا عــن رحــيــل العــبــه صاحب 
القدم اليسرى، لألزرق السوداني في القدم اليسرى، لألزرق السوداني في 3030 يوليو  يوليو 
20222022، وحينها كتب عبر فيسبوك: »سيلعب ، وحينها كتب عبر فيسبوك: »سيلعب 
دون ساحه  أفريقيا  أبــطــال  دوري  كـــازا  دون ساحه نـــادي  أفريقيا  أبــطــال  دوري  كـــازا  نـــادي 
الــهــجــومــي الــرئــيــس، ألنـــه ذهـــب إلـــى الــســودان الــهــجــومــي الــرئــيــس، ألنـــه ذهـــب إلـــى الــســودان 
ــيـــن تــعــاقــد نـــادي  ــيـــن تــعــاقــد نـــادي  ألــــف يـــورو..حـ مــقــابــل مــقــابــل 245245 ألــــف يـــورو..حـ
الـــهـــال مـــع المــيــن جـــارجـــو كــــان الـــاعـــب قد الـــهـــال مـــع المــيــن جـــارجـــو كــــان الـــاعـــب قد 
السنغالي  بالدوري  السنغالي حصل على جائزة األفضل  بالدوري  حصل على جائزة األفضل 

في نهاية الموسم الماضي.في نهاية الموسم الماضي.
توهج وركود

ــو قــلــب  ــ ــارجــ ــ ــن جــ ــ ــيـ ــ ــو قــلــب دخـــــــل المـ ــ ــارجــ ــ ــن جــ ــ ــيـ ــ دخـــــــل المـ
شارك  حيث  تدريجيا،  شارك الجماهير  حيث  تدريجيا،  الجماهير 
اإلعدادية  الودية  المباريات  اإلعدادية في  الودية  المباريات  في 
فــي بــدايــة الــمــوســم أمـــام أشانتي فــي بــدايــة الــمــوســم أمـــام أشانتي 
كوتوكو )مباراتان(، وأمام سيمبا كوتوكو )مباراتان(، وأمام سيمبا 
الــتــنــزانــي، لــكــن الــمــبــاراة التي الــتــنــزانــي، لــكــن الــمــبــاراة التي 
قدمته كانت ضد ود نوباوي قدمته كانت ضد ود نوباوي 

في افتتاحية الدوري المحلي، حيث صال وجال في افتتاحية الدوري المحلي، حيث صال وجال 
المبكر سرعان  التوهج  المبكر سرعان وأحــرز هدفا..لكن رغم  التوهج  وأحــرز هدفا..لكن رغم 
مــا دخــل جــارجــو فــي فترة ركــود خــال أكتوبر مــا دخــل جــارجــو فــي فترة ركــود خــال أكتوبر 
التالي عجزت خبرته  الشهر  في  ثم  التالي عجزت خبرته الماضي،  الشهر  في  ثم  الماضي، 
دوري  فــي  العالي  الفني  المستوى  مــجــاراة  فــي دوري عــن  العالي  الفني  المستوى  مــجــاراة  عــن 
أبطال أفريقيا، فاستبدله المدرب فلوران إيبينجي أبطال أفريقيا، فاستبدله المدرب فلوران إيبينجي 
إفريكانز  يانج  القارية األولــى ضد  المباراة  إفريكانز من  يانج  القارية األولــى ضد  المباراة  من 
أجلسه  ثم  القارية،  البطولة  من  الثاني  أجلسه بــالــدور  ثم  القارية،  البطولة  من  الثاني  بــالــدور 
في مقاعد البدالء في لقاء العودة في أم درمان.في مقاعد البدالء في لقاء العودة في أم درمان.

عودة قوية

عاد المين جارجو قويا بصورة مفاجئة في عاد المين جارجو قويا بصورة مفاجئة في 
آخر آخر 44 مباريات بالدوري السوداني، وكان متألقا  مباريات بالدوري السوداني، وكان متألقا 
بشكل خاص في لقاء الديربي ضد المريخ وهز بشكل خاص في لقاء الديربي ضد المريخ وهز 
دفاع الغريم »األحمر«، وكاد حينها أن يحرز دفاع الغريم »األحمر«، وكاد حينها أن يحرز 
الدفاع..وتم  استماتة  لــوال  الدفاع..وتم ،  استماتة  لــوال   ،44 الدقيقة  في  الدقيقة هدفا  في  هدفا 
للهال  األساسية  التشكيلة  فــي  جــارجــو  للهال تثبيت  األساسية  التشكيلة  فــي  جــارجــو  تثبيت 
ليؤكد في المباريات الـ ليؤكد في المباريات الـ 33 المتبقية، على انفجار  المتبقية، على انفجار 
بأهدافه  وذلـــك  الــســودانــيــة،  بالماعب  بأهدافه موهبته  وذلـــك  الــســودانــيــة،  بالماعب  موهبته 
وتمريراته الحاسمة، ومهاراته المميزة جدا التي وتمريراته الحاسمة، ومهاراته المميزة جدا التي 
ــة وحـــي الــــوادي  ــات فـــرق الـــزومـ ــاعـ ــة وحـــي الــــوادي عــجــزت دفـ ــات فـــرق الـــزومـ ــاعـ عــجــزت دفـ
ــروي فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا..وانــتــهــت  ــلـــي مــ ــروي فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا..وانــتــهــت واألهـ ــلـــي مــ واألهـ
حصيلة حصيلة 44 أشهر للموهوب جارجو بإحرازه هدف  أشهر للموهوب جارجو بإحرازه هدف 
في شباك كل من ود نوباوي الزومة، وهدفين في شباك كل من ود نوباوي الزومة، وهدفين 
في مرمى حي الوادي، مع صناعة عدة أهداف في مرمى حي الوادي، مع صناعة عدة أهداف 
أخرى..وسيكون جارجو أمام اختبار جدارة مهم أخرى..وسيكون جارجو أمام اختبار جدارة مهم 
إلثبات قدراته وهو »االستمرارية« التي ستؤكد إلثبات قدراته وهو »االستمرارية« التي ستؤكد 
القادمة  األفريقية  الجواهر  أحــد  أنــه  حدثت  القادمة إن  األفريقية  الجواهر  أحــد  أنــه  حدثت  إن 
على طريق النجومية والتألق في القارة السمراء. على طريق النجومية والتألق في القارة السمراء. 

فهل ينجح؟فهل ينجح؟

الغامبي الصغير يقتحم قلوب الجماهير 

المين جارجو..
موهبة أفريقية

في اختبار الجدارة 

ضــمــن حــمــاتــهــا االجــتــمــاعــيــة اقــامــت مــجــمــوعــة ألــتــراس ضــمــن حــمــاتــهــا االجــتــمــاعــيــة اقــامــت مــجــمــوعــة ألــتــراس 
االسود الزرقاء امس االول فعالية ترفيهية الطفال استراحة االسود الزرقاء امس االول فعالية ترفيهية الطفال استراحة 
مــرضــى الــســرطــان »كلنا قيم ـ جــوانــا أمــل » داخـــل اســوار مــرضــى الــســرطــان »كلنا قيم ـ جــوانــا أمــل » داخـــل اســوار 
استاد الهال بمشاركة العب الهال ابو عاقلة عبد اهلل في استاد الهال بمشاركة العب الهال ابو عاقلة عبد اهلل في 
لفتة بارعة وجــدت االشــادة والتقدير من الجميع ، ودرجــت لفتة بارعة وجــدت االشــادة والتقدير من الجميع ، ودرجــت 

بشكل  المجتمع  تجاه  بــدورهــا  القيام  على  ألــتــراس  بشكل مجموعة  المجتمع  تجاه  بــدورهــا  القيام  على  ألــتــراس  مجموعة 
كبير من خال العديد من الحمات التي اقامتها للوقوف مع كبير من خال العديد من الحمات التي اقامتها للوقوف مع 
المتضررين فضًا عن تبنيها لوقفات في حمات الشتاء..المتضررين فضًا عن تبنيها لوقفات في حمات الشتاء..

وقضى االطفال وقتًا رائعًا في استاد الهال وهو ما انعكس وقضى االطفال وقتًا رائعًا في استاد الهال وهو ما انعكس 
على حالتهم المعنوية.على حالتهم المعنوية.

ألتراس تحتفي 
بـ»أطفال 
السرطان«
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٢٢ يناير ٢٠٢٣

٢٩ رجب ١٤٤٤ هـ

العدد »١٠٦«

األحد

متابعات

لقاء تفاكري 
للجنة األولمبية 

مع اإلتحادات 
الرياضية 

االولمبية  اللجنة  االولمبية وجــهــت  اللجنة  وجــهــت 
لإلتحادات  الدعوة  لإلتحادات السودانية  الدعوة  السودانية 
الرياضية للقاء تفاكري  بمقر الرياضية للقاء تفاكري  بمقر 
الدولية عند  بالحديقة  الدولية عند اللجنة  بالحديقة  اللجنة 
الـــعـــاشـــرة مـــن صــبــاح األحـــد الـــعـــاشـــرة مـــن صــبــاح األحـــد 
الــمــوافــق الــمــوافــق 2222 يــنــايــر  وذلـــك  يــنــايــر  وذلـــك 
ــفــاكــر حــول  ــفــاكــر حــول لــلــتــبــاحــث و الــت لــلــتــبــاحــث و الــت
اإلحـــتـــفـــال الــمــنــتــظــر إقــامــتــه اإلحـــتـــفـــال الــمــنــتــظــر إقــامــتــه 
ــفـــارة الــفــرنــســيــة يــوم  ــفـــارة الــفــرنــســيــة يــوم مـــع الـــسـ مـــع الـــسـ
بــمــنــاســبــة 500500   ــارس  بــمــنــاســبــة  مــ ــارس  1414 مــ
يــوم إلنــطــاق دورة االلعاب يــوم إلنــطــاق دورة االلعاب 
اللجنة  كانت  و   ، اللجنة األولمبية  كانت  و   ، األولمبية 
األولمبية و السفارة الفرنسية األولمبية و السفارة الفرنسية 
إجــتــمــاعــا مشتركا  إجــتــمــاعــا مشتركا قـــد عــقــدا  قـــد عــقــدا 
ــوع  ــ ــ ــب ــ ـــة األســ ـــنـ ــجـ ــ ــل ــ ــر ال ــقــ ــمــ ــ ــوع ب ــ ــ ــب ــ ـــة األســ ـــنـ ــجـ ــ ــل ــ ــر ال ــقــ ــمــ ــ ب
الــمــاضــي وضــعــا مــن خاله الــمــاضــي وضــعــا مــن خاله 
الخطوط العريضة لإلحتفال.الخطوط العريضة لإلحتفال.

رضا عبد العال 
يحمل فيريرا 

مسؤولية خسارة 
الزمالك

ــال،  ــعـ ــا عـــبـــد الـ ــ ــال، انـــتـــقـــد رضـ ــعـ ــا عـــبـــد الـ ــ انـــتـــقـــد رضـ
نجم األهلي والزمالك السابق، نجم األهلي والزمالك السابق، 
الــبــرتــغــالــي جــوســفــالــدو فــيــريــرا، الــبــرتــغــالــي جــوســفــالــدو فــيــريــرا، 
المدير الفني للفريق األبيض، المدير الفني للفريق األبيض، 
ــارد  ــمــ ــ ــقــــوط أمـــــــام ال ــــســ ــد ال ــعـ ــارد بـ ــمــ ــ ــقــــوط أمـــــــام ال ــــســ ــد ال ــعـ بـ

األحمر.األحمر.
وحقق األهلي فوزا عريضا وحقق األهلي فوزا عريضا 
على حساب مضيفه الزمالك، على حساب مضيفه الزمالك، 
الـــيـــوم  مـــســـاء  الـــيـــوم   مـــســـاء   00--33 بــنــتــيــجــة بــنــتــيــجــة 
فــي خــتــام منافسات  فــي خــتــام منافسات الــســبــت،  الــســبــت، 
الـــــــــدوري  ــن  ــ مــ الـــــــــدوري   ــن  ــ مــ  1414 الــــجــــولــــة الــــجــــولــــة 

الممتاز.الممتاز.
وقــال رضــا عبد العال في وقــال رضــا عبد العال في 
»فيريرا  تلفزيونية:  »فيريرا تصريحات  تلفزيونية:  تصريحات 
عــن  األول  ــؤول  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ عــن هـــــو  األول  ــؤول  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ هـــــو 
وهناك  األهلي،  أمــام  وهناك الخسارة  األهلي،  أمــام  الخسارة 
على  كبيرة  استفهام  على عــامــات  كبيرة  استفهام  عــامــات 

التشكيل«.التشكيل«.
ســبــب  أجــــــــد  »ال  ســبــب وزاد:  أجــــــــد  »ال  وزاد: 
إلصـــراره على إلصـــراره على 33 العبين في  العبين في 
خــط الـــوســـط، بــاإلضــافــة إلــى خــط الـــوســـط، بــاإلضــافــة إلــى 
تغييراته غير منطقية، واإلبقاء تغييراته غير منطقية، واإلبقاء 
على نيمار ويوسف نبيه على على نيمار ويوسف نبيه على 

مقاعد البدالء«.مقاعد البدالء«.
الــدوري  الــدوري وأضـــاف: »بطولة  وأضـــاف: »بطولة 
ــهـــت بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــزمـــالـــك،  ــتـ ــهـــت بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــزمـــالـــك، انـ ــتـ انـ
واألهـــلـــي اقــتــرب بــشــكــل كبير واألهـــلـــي اقــتــرب بــشــكــل كبير 
من حسم اللقب ولن يفرط فيه، من حسم اللقب ولن يفرط فيه، 
خاصة بعد اتساع الفارق إلى خاصة بعد اتساع الفارق إلى 

88 نقاط«. نقاط«.
وتــابــع: »عــمــر جــابــر ليس وتــابــع: »عــمــر جــابــر ليس 
له دور واضح مع الزمالك، وال له دور واضح مع الزمالك، وال 
أعلم سبب عودته للفريق من أعلم سبب عودته للفريق من 
فيريرا  مع  فيريرا األســاس ومشاركته  مع  األســاس ومشاركته 
بــصــفــة أســاســيــة عــلــى حساب بــصــفــة أســاســيــة عــلــى حساب 

نيمار«.نيمار«.
وأتم: »نيمار أنهى الموسم وأتم: »نيمار أنهى الموسم 
ــع وكـــان  ــ ــان الــمــاضــي بــشــكــل رائـ ــع وكـ ــ الــمــاضــي بــشــكــل رائـ
نقطة قوة حقيقية في التشكيلة نقطة قوة حقيقية في التشكيلة 
ــاهــــمــــت فـــــي تـــتـــويـــج  ــاهــــمــــت فـــــي تـــتـــويـــج الــــتــــي ســ الــــتــــي ســ
األبيض بلقب الدوري الموسم األبيض بلقب الدوري الموسم 

الماضي«.الماضي«.

االعداد والتاهيل

اوضح نزار سر الختم مساعد مدرب المنتخب اوضح نزار سر الختم مساعد مدرب المنتخب 
السوداني اللتقاط االوتاد ان المنتخب تاهل عن السوداني اللتقاط االوتاد ان المنتخب تاهل عن 
جدارة واستحقاق وقدم التهنئة للمنتخب وكل من جدارة واستحقاق وقدم التهنئة للمنتخب وكل من 
ساهم في انجاح البطولة مبينا ان االعداد لهذه ساهم في انجاح البطولة مبينا ان االعداد لهذه 
التصفيات  وعقب  مبكر  وقــت  منذ  تــم  التصفيات البطولة  وعقب  مبكر  وقــت  منذ  تــم  البطولة 
تم اختيار )تم اختيار )66( متاسبقين للمشاركة في البطولة ( متاسبقين للمشاركة في البطولة 
مشيرا الي ان المنتخبات المشاركة كان اداءها مشيرا الي ان المنتخبات المشاركة كان اداءها 
قــويــا رغـــم ذلـــك كـــان المنتخب الــســودانــي قــدر قــويــا رغـــم ذلـــك كـــان المنتخب الــســودانــي قــدر 

التحدي التحدي 
ــادي الــفــروســيــة  ــ ــاد بــاالتــحــاد الـــســـودانـــي ونـ ــ ــادي الــفــروســيــة واشـ ــ ــاد بــاالتــحــاد الـــســـودانـــي ونـ ــ واشـ
للجهود التي بذلت النجاح المنافسة مؤكدا مواصلة للجهود التي بذلت النجاح المنافسة مؤكدا مواصلة 
الــمــقــام بجنوب افريقيا في  الــعــالــم  لــكــاس  ــداد  الــمــقــام بجنوب افريقيا في االعــ الــعــالــم  لــكــاس  ــداد  االعــ

اغسطس المقبل.اغسطس المقبل.

السودان يتصدر المنافسة

فــي الــيــوم الــخــتــامــي للبطولة اقــيــمــت عـــدد من فــي الــيــوم الــخــتــامــي للبطولة اقــيــمــت عـــدد من 
والوتد  والليمونتين  والوتد  الحلقتين  منها  والوتد السابقات  والليمونتين  والوتد  الحلقتين  منها  السابقات 

بجانب التتابع وفي منافسات الفردي بجانب التتابع وفي منافسات الفردي 
احـــرز الــجــنــوب افــريــقــي كــورنــرد الــمــركــز االول احـــرز الــجــنــوب افــريــقــي كــورنــرد الــمــركــز االول 
الجنوب افريقي  ثانيا وارمنت  الهندي دينش  الجنوب افريقي وحل  ثانيا وارمنت  الهندي دينش  وحل 

ثالثا ثالثا 
المركز  فــي  حلت  افريقيا  جــنــوب  التتابع  المركز وفــي  فــي  حلت  افريقيا  جــنــوب  التتابع  وفــي 

االول والسودان ثانيا والهند ثالثا االول والسودان ثانيا والهند ثالثا 
وفـــي مــنــافــســات الـــفـــردي عــلــي الــمــســتــوي الــعــام وفـــي مــنــافــســات الـــفـــردي عــلــي الــمــســتــوي الــعــام 
للبطولة توج الجنوب افريقي كورنرد بطا للبطولة للبطولة توج الجنوب افريقي كورنرد بطا للبطولة 
وحل الهندي دينش ثانيا والسوداني عبد المطلب وحل الهندي دينش ثانيا والسوداني عبد المطلب 

ثالثا ثالثا 
الــســودان  تــصــدر  للبطولة  الــعــام  الترتيب  الــســودان وفــي  تــصــدر  للبطولة  الــعــام  الترتيب  وفــي 
المنافسة وضمن تاهله لكاس العالم وحل منتخب المنافسة وضمن تاهله لكاس العالم وحل منتخب 

الهند ثانيا والنرويج في المركز الثالثالهند ثانيا والنرويج في المركز الثالث
علما  بان السودان تصدر منافسة الفرق سيف علما  بان السودان تصدر منافسة الفرق سيف 
والفرق رمح في اليوم االول والثاني للبطولة وفي والفرق رمح في اليوم االول والثاني للبطولة وفي 

الختام تم تتويج الفائزين في السباقات المختلفةالختام تم تتويج الفائزين في السباقات المختلفة
تاهيل الكوادر الفنية 

اقيم علي هامش البطولة الدولية اللتقاط االوتاد اقيم علي هامش البطولة الدولية اللتقاط االوتاد 
دورة تدريبية لتاهيل الكوادر الفنية دورة تدريبية لتاهيل الكوادر الفنية 

واشــار الحكم الدولي على صالح البلوشي أنه واشــار الحكم الدولي على صالح البلوشي أنه 
خال العام خال العام 20072007 تم تدريب المنتخب السوداني  تم تدريب المنتخب السوداني 
بمعسكر  المشاركة  الـــدول  ضمن  عــمــان  بمعسكر بسلطنة  المشاركة  الـــدول  ضمن  عــمــان  بسلطنة 
التدريب وأشــار إلــى أن الهدفَ مــن الــدورة تأهيل التدريب وأشــار إلــى أن الهدفَ مــن الــدورة تأهيل 
الــحــكــام مــن إشــــارة الــفــضــي إلـــى الــذهــبــي والــــدورة الــحــكــام مــن إشــــارة الــفــضــي إلـــى الــذهــبــي والــــدورة 
االختبارات  عملية  إجــراء  سيتم  بالسودان  االختبارات الحالية  عملية  إجــراء  سيتم  بالسودان  الحالية 
لتحديد الناجحين مشيدا بجهود القائمين على هذه لتحديد الناجحين مشيدا بجهود القائمين على هذه 
بجنوب  العالم  لكأس  المؤهلة   التأهيلية  بجنوب البطولة  العالم  لكأس  المؤهلة   التأهيلية  البطولة 

افريقيا اغسطس المقبل افريقيا اغسطس المقبل 
 من جانبه حذر رئيس لجنة األطباء البيطريين  من جانبه حذر رئيس لجنة األطباء البيطريين 
الدولي اللتقاط االوتــاد دكتور سعد كرم  الدولي اللتقاط االوتــاد دكتور سعد كرم باالتحاد  باالتحاد 
الخيول حسب  القسوة على  استخدام  الخيول حسب الهالي من  القسوة على  استخدام  الهالي من 
الائحة العامة مؤكدا  أنه  في حال إثبات استخدام الائحة العامة مؤكدا  أنه  في حال إثبات استخدام 
يعاقب  الــتــرويــج  أو  ــاج  أو االزعــ المفرطة  يعاقب الــقــســوة  الــتــرويــج  أو  ــاج  أو االزعــ المفرطة  الــقــســوة 
المتسابق وتصل لعقوبة إلى إصدار الورقة الصفراء المتسابق وتصل لعقوبة إلى إصدار الورقة الصفراء 
وعلى لجنة التحكيم إصــدار إجــراء في استمرارية وعلى لجنة التحكيم إصــدار إجــراء في استمرارية 
أو عدمها في البطولة جاء ذلك خــال  فعاليات أو عدمها في البطولة جاء ذلك خــال  فعاليات 
واألطــبــاء  لحكام  المتخصصة  التدريبية  ــدورات  ــ واألطــبــاء ال لحكام  المتخصصة  التدريبية  ــدورات  ــ ال
والمدربين التي استمرت  ثاثة أيام ضمن فعاليات والمدربين التي استمرت  ثاثة أيام ضمن فعاليات 
البطولة التأهيلية اللتقاط االوتاد لكأس العالم لعام البطولة التأهيلية اللتقاط االوتاد لكأس العالم لعام 
20232023 بجنوب أفريقيا بفندق القراند هوليدي فيا  بجنوب أفريقيا بفندق القراند هوليدي فيا 
إضافة إلى دورة للمتدربين التي قدمها رئيس اللجنة إضافة إلى دورة للمتدربين التي قدمها رئيس اللجنة 
الفنية استاذ المنصور المحروقي بمشاركة مدربي الفنية استاذ المنصور المحروقي بمشاركة مدربي 
الخيول وياتي ذلك في اطار تاهيل الكوادر الفنية الخيول وياتي ذلك في اطار تاهيل الكوادر الفنية 

بالسودانبالسودان

في ختام دولية التقاط االوتاد

تاهل المنتخب السوداني لكاس العالم عقب تصدره 
المنافسة والهند في المركز الثاني والنرويج ثالثا

حقق األهلي فوزا عريضا حقق األهلي فوزا عريضا 
ــفـــه  ــيـ ـــاب مـــضـ ــ ــســ ــ ــ ــفـــه عـــــلـــــى حـ ــيـ ـــاب مـــضـ ــ ــســ ــ ــ عـــــلـــــى حـ
الزمالك، بنتيجة الزمالك، بنتيجة 33--00 مساء  مساء 
الــيــوم الــســبــت، عــلــى اســتــاد الــيــوم الــســبــت، عــلــى اســتــاد 
منافسات  ختام  في  منافسات القاهرة،  ختام  في  القاهرة، 
الــــــدوري  مــــن  الــــــدوري   مــــن  الـــجـــولـــة الـــجـــولـــة 1414 

المصري الممتاز.المصري الممتاز.
حسم األهلي مباراة القمة حسم األهلي مباراة القمة 
بـــعـــدمـــا تـــقـــدم مـــحـــمـــود عــبــد بـــعـــدمـــا تـــقـــدم مـــحـــمـــود عــبــد 
الدقيقة  فــي  )كهربا(  الدقيقة المنعم  فــي  )كهربا(  المنعم 
الـــبـــديـــل  أضـــــــاف  ثــــم  الـــبـــديـــل ،  أضـــــــاف  ثــــم   ،6161

مــحــمــد شـــريـــف هــدفــيــن في مــحــمــد شـــريـــف هــدفــيــن في 
الدقيقتين الدقيقتين 7575 و و9090..

ــده  ــيـ ــده ورفـــــــع األهــــلــــي رصـ ــيـ ورفـــــــع األهــــلــــي رصـ
بـــقـــيـــادة مــــدربــــه الــســويــســري بـــقـــيـــادة مــــدربــــه الــســويــســري 
ــر إلــــــى 3434   ــ ــول ــيــــل كــ ــارســ ــر إلــــــى مــ ــ ــول ــيــــل كــ ــارســ مــ
ــدا بــــصــــدارة  ــعـ ــتـ ــبـ ــقــــطــــة، مـ ــ ــدا بــــصــــدارة ن ــعـ ــتـ ــبـ ــقــــطــــة، مـ ــ ن
بينما تجمد رصيد  بينما تجمد رصيد الترتيب،  الترتيب، 
ــه  ــ ــدرب ــه الـــــزمـــــالـــــك بــــقــــيــــادة مــ ــ ــدرب الـــــزمـــــالـــــك بــــقــــيــــادة مــ
فيريرا  جوسفالدو  فيريرا البرتغالي  جوسفالدو  البرتغالي 
المركز  فــي  نقطة  المركز   فــي  نقطة   2626 عند عند 

الرابع.الرابع.

أكـــد الــدولــي الــتــونــســي عــلــي مــعــلــول أن أكـــد الــدولــي الــتــونــســي عــلــي مــعــلــول أن 
فريقه األهلي قدم مباراة مميزة أمام الزمالك فريقه األهلي قدم مباراة مميزة أمام الزمالك 
األهلي على  وفــاز  باللقاء.  الفوز  األهلي على واستحق  وفــاز  باللقاء.  الفوز  واستحق 
ــيـــوم الــســبــت في  ــيـــوم الــســبــت في  مـــســـاء الـ الـــزمـــالـــك الـــزمـــالـــك 33--00 مـــســـاء الـ
الجولة الجولة 1414 من الــدوري المصري الممتاز.  من الــدوري المصري الممتاز. 
وقــــال عــلــي مــعــلــول فـــي تــصــريــحــات عبر وقــــال عــلــي مــعــلــول فـــي تــصــريــحــات عبر 
العبينا  »كــل  سبورتس:  تايم  أون  العبينا فضائية  »كــل  سبورتس:  تايم  أون  فضائية 
أجادوا اليوم وقدمنا مباراة ممتازة أمام فريق أجادوا اليوم وقدمنا مباراة ممتازة أمام فريق 
حسمت  عزيمتنا  لكن  الزمالك،  مثل  حسمت كبير  عزيمتنا  لكن  الزمالك،  مثل  كبير 
المباراة«. وتابع: »في الشوط األول غابت المباراة«. وتابع: »في الشوط األول غابت 
هــجــمــات الــفــريــقــيــن نــوعــا مـــا، وفـــي الــشــوط هــجــمــات الــفــريــقــيــن نــوعــا مـــا، وفـــي الــشــوط 

الثاني تحررنا بهدف كهربا، ولعبنا كرة القدم الثاني تحررنا بهدف كهربا، ولعبنا كرة القدم 
التونسي:  النجم  اعتدناها«. وأضــاف  التونسي: التي  النجم  اعتدناها«. وأضــاف  التي 
نتيجة  يــعــد  ــربـــي  ــديـ الـ فـــي  نتيجة   يــعــد  ــربـــي  ــديـ الـ فـــي   00--33 ــوز  ــفــ ــ ــوز »ال ــفــ ــ »ال
كــبــيــرة، واســتــمــرار لــبــدايــة الــمــوســم الممتازة كــبــيــرة، واســتــمــرار لــبــدايــة الــمــوســم الممتازة 
التقدم ركزنا على  التقدم ركزنا على لألهلي«. وأكمل: »بعد  لألهلي«. وأكمل: »بعد 
ونجحنا  التعادل،  هــدف  من  مرمانا  ونجحنا تأمين  التعادل،  هــدف  من  مرمانا  تأمين 
في إضافة هدفين، وأضعنا بعض الفرص في إضافة هدفين، وأضعنا بعض الفرص 
األخرى أيضا«. وأتم: »سنركز اآلن على األخرى أيضا«. وأتم: »سنركز اآلن على 
التركيز  نبدأ  ثم  المقبلة،  المباراة  في  التركيز الفوز  نبدأ  ثم  المقبلة،  المباراة  في  الفوز 
على كأس العالم لألندية، التي نعلم مدى على كأس العالم لألندية، التي نعلم مدى 

ترقب الجماهير لها«.ترقب الجماهير لها«.

معلول: كهربا حررنا.. وثالثية الديربي كبيرةاألهلي يصعق الزمالك بثالثية

رفيدة محمد احمد رفيدة محمد احمد 

شهد ميدان الفروسية بالخرطوم ختام فعاليات بطولة التقاط االوتاد الدولية التاهيلية لكاس العالم شهد ميدان الفروسية بالخرطوم ختام فعاليات بطولة التقاط االوتاد الدولية التاهيلية لكاس العالم 20232023 والتي  والتي 
جاء بمشاركة عدد من الدول وشرف ختام البطولة االستاذة هزار عبد الرسول وزيرة الشباب والرياضة االتحادية جاء بمشاركة عدد من الدول وشرف ختام البطولة االستاذة هزار عبد الرسول وزيرة الشباب والرياضة االتحادية 
- الشيخ محمد عيسي الفيروز رئيس االتحاد الدولي اللتقاط االوتاد -  المهندس احمد ابو القاسم رئيس اللجنة - الشيخ محمد عيسي الفيروز رئيس االتحاد الدولي اللتقاط االوتاد -  المهندس احمد ابو القاسم رئيس اللجنة 
االولمبية السودانية - السفير السعودي علي بن حسن - القنصل المصري تامر منير وقادة االتحاد السوداني االولمبية السودانية - السفير السعودي علي بن حسن - القنصل المصري تامر منير وقادة االتحاد السوداني 
الرياضية  االتحادات  من  ولفيف  للبطولة   الرسمي  الراعي  القابضة  اصيل  مجموعة شركات  وممثلي  الرياضية للفروسية  االتحادات  من  ولفيف  للبطولة   الرسمي  الراعي  القابضة  اصيل  مجموعة شركات  وممثلي  للفروسية 

وجمهور غفير من محبي اللعبة.وجمهور غفير من محبي اللعبة.
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عالمية

٢٢ يناير ٢٠٢٣

٢٩ رجب ١٤٤٤ هـ

العدد »١٠٦«

األحد

الكاميروني أبوبكر يعود لناديه بشكتاش التركي مره 
أخرى بعد انهاء تعاقده مع النصر السعودي

إصابة جديدة تضرب 
»الزجاجي« هازارد

ــوم  ــ ي ــن لاير مــــــدريــــــد،  ــ ــلـ ــ ــوم أعـ ــ ي ــن لاير مــــــدريــــــد،  ــ ــلـ ــ أعـ
البلجيكي  غياب  عن  البلجيكي السبت،  غياب  عن  السبت، 
ــن مــواجــهــة  ــن مــواجــهــة إيــــــدن هـــــــــازارد عــ إيــــــدن هـــــــــازارد عــ
بلباو، في  أتلتيك  أمــام  بلباو، في الفريق  أتلتيك  أمــام  الفريق 
ــقـــام بــوقــت  ــتـــي تـ ــقـــام بــوقــت الـــمـــواجـــهـــة الـ ــتـــي تـ الـــمـــواجـــهـــة الـ
متأخر من يوم األحــد، ضمن متأخر من يوم األحــد، ضمن 

منافسات الدوري اإلسباني.منافسات الدوري اإلسباني.
وكشفت »ماركا« في تقرير وكشفت »ماركا« في تقرير 
البلجيكي  الـــاعـــب  أن  البلجيكي لـــهـــا،  الـــاعـــب  أن  لـــهـــا، 
التدريبية  الحصة  فــي  التدريبية أصيب  الحصة  فــي  أصيب 
ــوم الــجــمــعــة،  ــ ـــي جــــــرت، يـ ــت ــوم الــجــمــعــة، الـ ــ ـــي جــــــرت، يـ ــت الـ

وذلك في كاحله.وذلك في كاحله.
إصابات  مسلسل  إصابات ليتواصل  مسلسل  ليتواصل 
صاحب الـ »صاحب الـ »3232 عاما« الذي  عاما« الذي 
غـــاب عــن لاير مــدريــد لفترات غـــاب عــن لاير مــدريــد لفترات 
الفريق  إلى  انتقاله  بعد  الفريق طويلة  إلى  انتقاله  بعد  طويلة 
صيف صيف 20192019، وهي اإلصابة ، وهي اإلصابة 
الـــ الـــ 1616 فــي مسيرته مــع نــادي  فــي مسيرته مــع نــادي 
اإلســـبـــانـــيـــة، علما  اإلســـبـــانـــيـــة، علما الــعــاصــمــة  الــعــاصــمــة 
أنه تواجد في أنه تواجد في 33 مباريات مع  مباريات مع 
ــالـــدوري مــن مجموع  ــالـــدوري مــن مجموع الــفــريــق بـ الــفــريــق بـ
1616 لقاء، وخاض مباراة واحدة  لقاء، وخاض مباراة واحدة 

في كأس ملك إسبانيا.في كأس ملك إسبانيا.

سان جيرمان يحدد 400 
مليون يورو مقابل 
التخلي عن مبابي

كــشــفــت تـــقـــاريـــر صــحــفــيــة، كــشــفــت تـــقـــاريـــر صــحــفــيــة، 
عـــن أن نـــــادى بـــاريـــس ســان عـــن أن نـــــادى بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان حـــدد بــالــفــعــل السعر جــيــرمــان حـــدد بــالــفــعــل السعر 
مدريد  مــن لاير  سيطلبه  مدريد الـــذي  مــن لاير  سيطلبه  الـــذي 
مقابل االستغناء عن مهاجمه مقابل االستغناء عن مهاجمه 
الصيف  مبابي  كيليان  الصيف الشاب  مبابي  كيليان  الشاب 

المقبل.المقبل.
»ديفينسا  صحيفة  »ديفينسا وأكــــدت  صحيفة  وأكــــدت 
سنترال« اإلسبانية، أن النادي سنترال« اإلسبانية، أن النادي 
ــدد 400400 مــلــيــون  مــلــيــون  ــدد الــفــرنــســي حــ الــفــرنــســي حــ
يــــورو ثــمــًنــا بــالــفــعــل للحصول يــــورو ثــمــًنــا بــالــفــعــل للحصول 
على خدمات نجمه الفرنسي.على خدمات نجمه الفرنسي.

ــا لـــتـــقـــريـــر “ديــفــيــنــســا  ــ ــًقـ ــ ــا لـــتـــقـــريـــر “ديــفــيــنــســا ووفـ ــ ــًقـ ــ ووفـ
ــرال”، فــــــإن لاير مـــدريـــد  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــرال”، فــــــإن لاير مـــدريـــد سـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ سـ
حــافــظ عــلــى اتــصــال منفصل حــافــظ عــلــى اتــصــال منفصل 
ووكيل  الفرنسي  المهاجم  ووكيل مــع  الفرنسي  المهاجم  مــع 
أعماله على الرغم مما حدث أعماله على الرغم مما حدث 
فـــي الــصــيــف الـــمـــاضـــي، وقــد فـــي الــصــيــف الـــمـــاضـــي، وقــد 
التحركات  بعض  هناك  التحركات كانت  بعض  هناك  كانت 
الــعــالــم 20222022 في  في  كــأس  الــعــالــم بعد  كــأس  بعد 

قطر.قطر.
وكان مبابي قريًبا جًدا من وكان مبابي قريًبا جًدا من 
الملكي  النادي  إلى  الملكي االنضمام  النادي  إلى  االنضمام 
في العام الماضي، لكنه تراجع في العام الماضي، لكنه تراجع 
عن قراره ليوقع عقًدا جديًدا مع عن قراره ليوقع عقًدا جديًدا مع 

أبطال الدوري الفرنسي.أبطال الدوري الفرنسي.
وســيــكــون لاير مــدريــد خــيــاًرا وســيــكــون لاير مــدريــد خــيــاًرا 
مطروًحا على الطاولة في حال مطروًحا على الطاولة في حال 
مبابي  خـــروج  سيناريو  مبابي تحقق  خـــروج  سيناريو  تحقق 
مــن بــاريــس ســان جيرمان في مــن بــاريــس ســان جيرمان في 

السنوات المقبلة.السنوات المقبلة.

تعاقد أرسنال، متصدر الدوري اإلنجليزي الممتاز تعاقد أرسنال، متصدر الدوري اإلنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، مع المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار لكرة القدم، مع المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار 
من برايتون، الجمعة، في صفقة بلغت قيمتها من برايتون، الجمعة، في صفقة بلغت قيمتها 2727  

مليون جنيه إسترليني )مليون جنيه إسترليني )3333 مليون دوالر(. مليون دوالر(.
وّقع تروسار على عقد »طويل األمد«، بحسب وّقع تروسار على عقد »طويل األمد«، بحسب 
بــيــان أرســـنـــال الـــذي عـــزز خــيــاراتــه الــهــجــومــيــة في بــيــان أرســـنـــال الـــذي عـــزز خــيــاراتــه الــهــجــومــيــة في 
مسعاه للفوز بلقب الدوري للمرة األولى منذ مسعاه للفوز بلقب الدوري للمرة األولى منذ 20042004..

يمكن لاعب البالغ يمكن لاعب البالغ 2828 عاًما أن يشارك ألول  عاًما أن يشارك ألول 
مرة مع فريق المدرب االسباني ميكيل أرتيتا، الذي مرة مع فريق المدرب االسباني ميكيل أرتيتا، الذي 
يتفوق بفارق خمس نقاط في الصدارة عن مانشستر يتفوق بفارق خمس نقاط في الصدارة عن مانشستر 
سيتي، في المباراة الهامة األحد على أرضه ضد سيتي، في المباراة الهامة األحد على أرضه ضد 
هذا  هزمه  الــذي  الوحيد  الفريق  يونايتد،  هذا مانشستر  هزمه  الــذي  الوحيد  الفريق  يونايتد،  مانشستر 

الموسم في الدوري )الموسم في الدوري )33--11 في مرحلة الذهاب(. في مرحلة الذهاب(.
قــال لــيــانــدرو فــي مقابلة مــع نــاديــه الجديد »أنــا قــال لــيــانــدرو فــي مقابلة مــع نــاديــه الجديد »أنــا 

متحمس حًقا لانطاق. إنه ناد كبير وأنــا مستعد متحمس حًقا لانطاق. إنه ناد كبير وأنــا مستعد 
ألظهر للجماهير ما يمكنني فعله. لقد رأى الجميع ألظهر للجماهير ما يمكنني فعله. لقد رأى الجميع 
كيف نقوم بعمل جيد وأنا هنا للمساعدة في تحقيق كيف نقوم بعمل جيد وأنا هنا للمساعدة في تحقيق 

أحامهم - بما في ذلك أنا«.أحامهم - بما في ذلك أنا«.
وخــســر أرســنــال ســبــاق ضــم الــجــنــاح األوكــرانــي وخــســر أرســنــال ســبــاق ضــم الــجــنــاح األوكــرانــي 
ميخايلو مودريك الذي خطفه غريمه اللندني تشلسي ميخايلو مودريك الذي خطفه غريمه اللندني تشلسي 

نهاية األسبوع الماضي.نهاية األسبوع الماضي.
وسجل تروسار الذي لعب لبلجيكا في نهائيات وسجل تروسار الذي لعب لبلجيكا في نهائيات 
كأس العالم كأس العالم 20222022 في قطر، سبع أهداف في  في قطر، سبع أهداف في 1616  
مباراة في الدوري الممتاز مع برايتون هذا الموسم، مباراة في الدوري الممتاز مع برايتون هذا الموسم، 

بما فيها ثاثية ضد ليفربول في أكتوبر )بما فيها ثاثية ضد ليفربول في أكتوبر )33--33(.(.
وقــال أرتيتا لموقع أرســنــال »إنــه عمل جيد من وقــال أرتيتا لموقع أرســنــال »إنــه عمل جيد من 
إنه  لياندرو.  توقيع  الستكمال  الــنــادي  في  إنه الجميع  لياندرو.  توقيع  الستكمال  الــنــادي  في  الجميع 
فنية عالية  بــقــدرات  يتمتع  الــمــواهــب  فنية عالية العــب متعدد  بــقــدرات  يتمتع  الــمــواهــب  العــب متعدد 

ــــدوري اإلنــجــلــيــزي وعلى  ــــدوري اإلنــجــلــيــزي وعلى وذكـــاء وخــبــرة كبيرة فــي ال وذكـــاء وخــبــرة كبيرة فــي ال
المستوى الدولي«.المستوى الدولي«.

انتهت فترة المهاجم التي استمرت أربع سنوات انتهت فترة المهاجم التي استمرت أربع سنوات 
فـــي بــرايــتــون بــطــريــقــة ســيــئــة بــعــد أن طــلــب وكيله فـــي بــرايــتــون بــطــريــقــة ســيــئــة بــعــد أن طــلــب وكيله 
االيطالي روبرتو  المدرب  بعد خاف مع  االيطالي روبرتو االنتقال  المدرب  بعد خاف مع  االنتقال 
دي زيربي. وقال دي زيربي إن تروسار »اختفى« دي زيربي. وقال دي زيربي إن تروسار »اختفى« 
من التدريبات بعد أن قيل له إنه لن يلعب في مباراة من التدريبات بعد أن قيل له إنه لن يلعب في مباراة 
في  ميدلزبره  ضــد  الــكــأس  منافسات  في الفريق ضمن  ميدلزبره  ضــد  الــكــأس  منافسات  الفريق ضمن 

وقت سابق من الشهر الحالي.وقت سابق من الشهر الحالي.
تم استبعاده الحًقا من تشكيلة الفريق في الدوري تم استبعاده الحًقا من تشكيلة الفريق في الدوري 
ضد ليفربول في نهاية األسبوع الماضي والتي فاز ضد ليفربول في نهاية األسبوع الماضي والتي فاز 

فيها على الريدز فيها على الريدز 33--00..
قال دي زيربي »أنا آسف للفترة الماضية، لكني قال دي زيربي »أنا آسف للفترة الماضية، لكني 

ما زلت أتمنى التوفيق للياندرو في المستقبل«.ما زلت أتمنى التوفيق للياندرو في المستقبل«.

واصـــــل تــشــيــلــســي اإلنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة واصـــــل تــشــيــلــســي اإلنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
السادسة  الصفقة  وأبــرم  اإلنــفــاق،  السادسة القدم  الصفقة  وأبــرم  اإلنــفــاق،  القدم 
لــه خـــال ســـوق االنــتــقــاالت فــي يناير لــه خـــال ســـوق االنــتــقــاالت فــي يناير 
المهاجم نوني  تعاقد مع  المهاجم نوني الجاري حيث  تعاقد مع  الجاري حيث 

مادويك من إيندهوفن الهولندي.مادويك من إيندهوفن الهولندي.
وتـــردد أن تشيلسي دفــع وتـــردد أن تشيلسي دفــع 3535 مليون  مليون 
مليون دوالر(  مليون دوالر(   )44رر4343  إسترليني  )جنيه  إسترليني  جنيه 
لضم العب المنتخب اإلنجليزي للشباب لضم العب المنتخب اإلنجليزي للشباب 
ــتــــرات فــــي أكــاديــمــيــتــي  ــذي قـــضـــى فــ ــ ــ ــتــــرات فــــي أكــاديــمــيــتــي ال ــذي قـــضـــى فــ ــ ــ ال
االنتقال  قبل  وتوتنهام  باالس  االنتقال كريستال  قبل  وتوتنهام  باالس  كريستال 

للعب في هولندا.للعب في هولندا.
ووقع مادويك عقدا لمدة سبعة أعوام ووقع مادويك عقدا لمدة سبعة أعوام 
ونصف العام مع تشيلسي، يتضمن بندا ونصف العام مع تشيلسي، يتضمن بندا 

يسمح للنادي بالتمديد لمدة عام آخر.يسمح للنادي بالتمديد لمدة عام آخر.
مادويك رغم  في ضم  بالرغبة  تشيلسي  مادويك رغم وتمسك  في ضم  بالرغبة  تشيلسي  وتمسك 
من  مــودريــك  ميخايلو  لضم  الكبيرة  الصفقة  من إبـــرام  مــودريــك  ميخايلو  لضم  الكبيرة  الصفقة  إبـــرام 
،وكــذلــك صفقة ضم  األوكــرانــي  دونيتسك  ،وكــذلــك صفقة ضم شاختار  األوكــرانــي  دونيتسك  شاختار 

جواو فيليكس على سبيل اإلعارة من أتلتيكو مدريد.جواو فيليكس على سبيل اإلعارة من أتلتيكو مدريد.
وبعد فشل مفاوضات في وقت سابق من سوق وبعد فشل مفاوضات في وقت سابق من سوق 
إبــرام  في  لينجح  تشيلسي  عــاد  الحالية،  إبــرام االنتقاالت  في  لينجح  تشيلسي  عــاد  الحالية،  االنتقاالت 

اإلنفاق تحت  اإلنفاق تحت صفقة مادويك ويواصل  صفقة مادويك ويواصل 
قيادة المالك الجديد للنادي تود بويلي.قيادة المالك الجديد للنادي تود بويلي.

وقال مادويك في تصريحات لموقع وقال مادويك في تصريحات لموقع 
نادي تشيلسي عقب إبرام الصفقة مساء نادي تشيلسي عقب إبرام الصفقة مساء 
الجمعة :«سعيد حقا باالنضمام لواحد الجمعة :«سعيد حقا باالنضمام لواحد 
من أفضل أندية العالم، وهو تشيلسي.«من أفضل أندية العالم، وهو تشيلسي.«

ــى إنــجــلــتــرا  ــ ــى إنــجــلــتــرا وأضـــــــاف :«الـــــعـــــودة إلـ ــ وأضـــــــاف :«الـــــعـــــودة إلـ
الــدوري اإلنجليزي الممتاز  الــدوري اإلنجليزي الممتاز واللعب في  واللعب في 
وال  ولعائلتي،  لــي  بالنسبة  حلما  وال كــان  ولعائلتي،  لــي  بالنسبة  حلما  كــان 

أطيق انتظار البداية.«أطيق انتظار البداية.«
لما يحمله  لما يحمله وتــابــع :«أشــعــر بحماس  وتــابــع :«أشــعــر بحماس 
للمستقبل  الـــمـــالـــك  ورؤيــــــة  للمستقبل الــمــســتــقــبــل  الـــمـــالـــك  ورؤيــــــة  الــمــســتــقــبــل 
والــتــواجــد فــي نــاد كــهــذا وتحقيق الفوز والــتــواجــد فــي نــاد كــهــذا وتحقيق الفوز 

على أعلى المستويات.«على أعلى المستويات.«
ــارك مــادويــك فــي خــمــس مــبــاريــات فــقــط مع  ــارك مــادويــك فــي خــمــس مــبــاريــات فــقــط مع وشــ وشــ
إيندهوفن في الدوري الهولندي هذا الموسم، سجل إيندهوفن في الدوري الهولندي هذا الموسم، سجل 

خالها هدفا واحدا.خالها هدفا واحدا.

مقابل مقابل 3333 مليون دوالر..  مليون دوالر.. 
أرسنال يعزز صفوفه أرسنال يعزز صفوفه 

بالمهاجم البلجيكي تروساربالمهاجم البلجيكي تروسار

مقابل 43.4 مليون دوالر

تشيلسي يضم نجم المنتخب اإلنجليزي للشباب

التركي  بشكتاش  نادي  التركي أعلن  بشكتاش  نادي  أعلن 
الــتــعــاقــد مــع مــهــاجــم الــكــامــيــرون الــتــعــاقــد مــع مــهــاجــم الــكــامــيــرون 
السبت،  يوم  بكر،  أبو  السبت، فينسنت  يوم  بكر،  أبو  فينسنت 
ــادي  ــنـ ــرة ثـــالـــثـــة مــــع الـ ــتـ ــادي لـــيـــبـــدأ فـ ــنـ ــرة ثـــالـــثـــة مــــع الـ ــتـ لـــيـــبـــدأ فـ

التركي.التركي.
وقـــــال بــشــكــتــاش تــعــلــيــقــا على وقـــــال بــشــكــتــاش تــعــلــيــقــا على 
الفيديو الذي نشره: تتبدل السنوات الفيديو الذي نشره: تتبدل السنوات 
والطرق والمابس، لكن ال يمكن والطرق والمابس، لكن ال يمكن 
أن يتبدل الحب، الحب األعمى، أن يتبدل الحب، الحب األعمى، 

مرحبا في بيتك فينسنت أبو بكر. مرحبا في بيتك فينسنت أبو بكر. 
دون تفاصيل عن مدة التعاقد.دون تفاصيل عن مدة التعاقد.

وســبــق أن لــعــب أبــوبــكــر )وســبــق أن لــعــب أبــوبــكــر )3030  
عاما( في صفوف النادي التركي عاما( في صفوف النادي التركي 
في موسم في موسم 20202020--20212021 وأحرز  وأحرز 
معه معه 1515 هدفا في  هدفا في 2626 مباراة، كما  مباراة، كما 
لعب معه على سبيل اإلعارة في لعب معه على سبيل اإلعارة في 
وســجــل  وســجــل    20172017--20162016 مـــوســـم مـــوســـم 

1212 هدفا في  هدفا في 2727 مباراة. مباراة.

التعاقد  إنــهــاء  الــنــصــر  التعاقد وأعــلــن  إنــهــاء  الــنــصــر  وأعــلــن 
مع أبو بكر، الــذي أحــرز هدفين مع أبو بكر، الــذي أحــرز هدفين 
مــع الــكــامــيــرون فــي كـــأس العالم مــع الــكــامــيــرون فــي كـــأس العالم 
هدف  منهما  قطر  فــي  هدف الماضية  منهما  قطر  فــي  الماضية 
الفوز على البرازيل في ختام دور الفوز على البرازيل في ختام دور 
الــمــجــمــوعــات، فـــي ســاعــة مبكرة الــمــجــمــوعــات، فـــي ســاعــة مبكرة 
بشكتاش  وأكــمــل  السبت،  بشكتاش صــبــاح  وأكــمــل  السبت،  صــبــاح 
إجراءات ضمه بعد اجتياز فحص إجراءات ضمه بعد اجتياز فحص 

طبي.طبي.

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن فريقه قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن فريقه 
يجب أن يلتزم »بأداء واجبه« في الملعب بعد خصم يجب أن يلتزم »بأداء واجبه« في الملعب بعد خصم 
1515 نقطة من رصيده بدوري الدرجة األولى لكرة القدم  نقطة من رصيده بدوري الدرجة األولى لكرة القدم 
من محكمة إيطالية يوم الجمعة، ليتراجع إلى منتصف من محكمة إيطالية يوم الجمعة، ليتراجع إلى منتصف 
الجدول. وجاء الحكم، الذي وجه ضربة لسمعة النادي الجدول. وجاء الحكم، الذي وجه ضربة لسمعة النادي 
لــتــوريــنــو، أكــثــر قــســوة مــن مطالبة مــدع في  لــتــوريــنــو، أكــثــر قــســوة مــن مطالبة مــدع في المنتمي  المنتمي 
قضايا كرة القدم بخصم تسع نقاط خال جلسة استماع قضايا كرة القدم بخصم تسع نقاط خال جلسة استماع 

للتحقيق في تعامات يوفنتوس مع االنتقاالت.للتحقيق في تعامات يوفنتوس مع االنتقاالت.
ومــع تبقي ومــع تبقي 2020 مــبــاراة بــالــدوري هــذا الــمــوســم كان  مــبــاراة بــالــدوري هــذا الــمــوســم كان 
يوفنتوس في المركز الثالث برصيد يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 3737 نقطة بفارق  نقطة بفارق 
عــشــر نــقــاط خــلــف الــمــتــصــدر نــابــولــي، لــكــن الخصم عــشــر نــقــاط خــلــف الــمــتــصــدر نــابــولــي، لــكــن الخصم 
المراكز  العاشر، خارج  للمركز  التراجع  المراكز سيجبره على  العاشر، خارج  للمركز  التراجع  سيجبره على 

المؤهلة للمسابقات األوروبية المربحة.المؤهلة للمسابقات األوروبية المربحة.
بمجرد  العقوبة  على  سيطعن  إنــه  يوفنتوس  بمجرد وقــال  العقوبة  على  سيطعن  إنــه  يوفنتوس  وقــال 
نــشــر أســبــاب الــحــكــم. وأبــلــغ ألــيــغــري الصحفيين قبل نــشــر أســبــاب الــحــكــم. وأبــلــغ ألــيــغــري الصحفيين قبل 
ــد: بعد  ــد: بعد اســتــضــافــة أتــانــتــا خــامــس الــتــرتــيــب يـــوم األحــ اســتــضــافــة أتــانــتــا خــامــس الــتــرتــيــب يـــوم األحــ
أحداث الجمعة يجب أن نعيد لم الشمل والتفكير في أحداث الجمعة يجب أن نعيد لم الشمل والتفكير في 

أمور داخل الملعب فقط.أمور داخل الملعب فقط.
وأضـــاف: ال يجب أن نفكر في البدء من جديد، وأضـــاف: ال يجب أن نفكر في البدء من جديد، 
اإلجراءات القانونية تخص اإلدارة وهناك طعن، يشير اإلجراءات القانونية تخص اإلدارة وهناك طعن، يشير 
الترتيب حاليا إلى أن لدينا الترتيب حاليا إلى أن لدينا 2222 نقطة ويجب أن نسعى  نقطة ويجب أن نسعى 

لتحقيق نتائج جيدة والتقدم بالمراكز. يجب أن نستمر لتحقيق نتائج جيدة والتقدم بالمراكز. يجب أن نستمر 
فــي تــأديــة واجــبــنــا ألن الــحــكــم ســيــصــدر فــي غضون فــي تــأديــة واجــبــنــا ألن الــحــكــم ســيــصــدر فــي غضون 

شهرين ويجب أال نأسف على شيء بعد الحكم.شهرين ويجب أال نأسف على شيء بعد الحكم.
وأكد أليغري أن الفريق لم يخسر كل شيء، مشيرا وأكد أليغري أن الفريق لم يخسر كل شيء، مشيرا 
المحلية  وبالكأس  أوروبــا  في  بالمنافسة  استمراره  المحلية إلى  وبالكأس  أوروبــا  في  بالمنافسة  استمراره  إلى 
هذا الموسم. وتابع: تعلمت أن كل المواقف قد تتحول هذا الموسم. وتابع: تعلمت أن كل المواقف قد تتحول 
ــدوري األوروبــــي وكـــأس إيطاليا  ــ ــدوري األوروبــــي وكـــأس إيطاليا إلــى فـــرص، لدينا ال ــ إلــى فـــرص، لدينا ال
أنــا مقتنع بأن  الـــدوري.  أنــا مقتنع بأن  نقطة للعب عليها في  الـــدوري.  وو6060 نقطة للعب عليها في 
الاعبين سيفعلون كل شيء للخروج من هذا الموقف الاعبين سيفعلون كل شيء للخروج من هذا الموقف 
قدر اإلمكان، نواجه تحديا وربما نقوم بشيء مذهل، قدر اإلمكان، نواجه تحديا وربما نقوم بشيء مذهل، 

في كرة القدم كل شيء ممكن.في كرة القدم كل شيء ممكن.
الفرنسي في  نانت  يوفنتوس مباراتين ضد  الفرنسي في ويلعب  نانت  يوفنتوس مباراتين ضد  ويلعب 
مــن أجل  المقبل  الشهر  ــدوري األوروبـــي  الـ مــن أجل تصفيات  المقبل  الشهر  ــدوري األوروبـــي  الـ تصفيات 
الثمانية  دور  فــي  التسيو  وسياقي  الثمانية   دور  فــي  التسيو  وسياقي   1616 بـــدور  بـــدور مقعد  مقعد 

بكأس إيطاليا في الثاني من فبراير شباط.بكأس إيطاليا في الثاني من فبراير شباط.
كما فرضت المحكمة عقوبات على كما فرضت المحكمة عقوبات على 1111 مسؤوال من  مسؤوال من 
الحاليين والسابقين بإدارة يوفنتوس، وتتضمن اإليقاف الحاليين والسابقين بإدارة يوفنتوس، وتتضمن اإليقاف 
الــذي استقال  أنــدريــا أنييلي  الــنــادي  الــذي استقال  شهرا لرئيس  أنــدريــا أنييلي  الــنــادي  2424 شهرا لرئيس 
في نوفمبر. وقال أليغري: بجانب المستوى االحترافي في نوفمبر. وقال أليغري: بجانب المستوى االحترافي 
أشعر بأسف شديد على المستوى الشخصي إلقصاء أشعر بأسف شديد على المستوى الشخصي إلقصاء 

أندريا أنييلي.أندريا أنييلي.

أليغري يعلق على قرار خصم 15 نقطة من يوفنتوس
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ان  يـــــبـــــدو    o
عـــــمـــــاقـــــا الـــــكـــــرة 
الــســودانــيــة يــدخــان 
ــة مــجــمــوعــات  مــرحــل
برؤية  افريقيا  ابطال 
عن  نــاتــجــة  مختلفة 
النوعية  ــات  ــافـ االضـ
الفريقين  كسف  في 
ان  البشائر  وبــدايــة 
ادارة الناديين  والول 
مرة تقريبا تترك امر 

بشكل  الفنية  لاجهزة  الفنية  االخــتــيــارات 
مغاير تماما عن اي تسجيات سابقة

ان  الناديين   تسجياا  محاسن  من   o

االمـــور  االدارة  تــتــرك 
الفنية وترمي بها على 
ايضا  المدربين  عاتق 
فيها  السرية   اسلوب 

سهل من العملية

الــــهــــال  فــــــي   o
تسير االمور لافضل 
ادارة  وان  خـــاصـــة 
مشروع  تبنت  النادي 
للصبر  يحتاح  كبير 
الكويا بعيدا عن الكلفتة واختارت بدوء من 
يفق على راس هذا البناء والمشروع وكان 
اختيارها موفقا في  تعيين المدرب الكنغولي 

الصبور فلوران ولعله يملك خبرة في مثل 
هذه المشاريع  كما نجخ مع ناديه السابق 

فيتا كلوب
o في التسجيات السابقة توفق فلوران 
في استجاب عناصر نسبيا جيدة وصغيرة 
مثل جارجو وايمورو وفوفانا  وجدت القبول 

من الجميع 
التجربة  تجويد  الــهــال  مجلس  اراد   o
السابقة واعتمد سياسة السرية التامة في 
للمدرب  االمــور  وتــرك  الحالية  التسحيات 

فلوران لمواصلة عمله وبناء المشروع
o فلوران يرغب في اعادة انتاج تجربته 
السابقة مع فيتا كلوب وواضح انه يراهن 
جارجو  مثل  الــســن   صغار  العبين  على 

وايمورو واخيرا ايبويا  والمرشحين امالي 
والعب االارتكاز الجديد

ــكــرار  ت ــوران  ــ ــل ــ ف حـــمـــاس  ان  يـــبـــدو   o
ــكــون بــعــنــاصــر بني  ــد ان ي ــري الــتــجــربــة ي
معظم  يستهدف  وهو  الكنغوليين(  جلدته) 

التسجيات من الكنغو 
o في المربخ ايضا يسير ريكاردو على 
نفس النهج واالعتماد على الاعب الجاهز 
تم  للمريخ  بدليل ترشيحه الربعة برازلييبن 

تسحيل اثنين منهم
o يرغب فلوران وريكاردو في االعتماد 
التجربة  الجتياز  اوال  جلدهما  ابناء  على 

وضمان نحاحها
o العز اهل

العــــز أهـــل

* األخ الصديق بدر الدين النور يقول أن سوداكال 
قد انتهى، وأكثر من )منّظر( في األوضاع المريخية 
يقولوا ويؤكدوا أن الجمعية العمومية األخيرة قد قطعت 
الطريق على الرجل ووضعت له الحد وأنهت آماله في 
أكثر  نفسي سمعت  وعن  الــنــادي..  إدارة  إلى  العودة 
من حديث عن مسؤول باإلتحاد السوداني لكرة القدم 
أفاد فيه بأنهم كجهة مسؤولة تتعامل فقط مع مجلس 
أبوجيبين المنتخب كجهة شرعية تمثل النادي.. ومن 
ضمن تلك اإلفادات ما أدلى به األستاذ مجدي شمس 
أقيم على هامش  الــذي  إبــان كــورس اإلعــام  الدين 

سيكافا ونقلته عنه. 
* في هذا األسبوع فقط طالعنا سيًا من البيانات 
من مجلس سوداكال الذي يدعي الشرعية، ويخاطب 
وهناك،  هنا  من  الرسائل  ويتلقى  الدولية  المؤسسات 
والــجــديــد فــي األمــر أنــه فــي هــذه الــمــرة تبنى شكوى 
أنه  أســاس  على  القدم  لكرة  السوداني  اإلتــحــاد  ضد 
زور أعمار الاعبين مما أدى إلقصاء السودان من 
التصفيات األفريقية لزون سيكافا، وتبني هذا الموقف 
تحركات  مجمل  في  خطورة  يقل  ال  آخر  بعدًا  يكشف 
قياداته  أو  اإلتــحــاد  أديـــن  فلو  ســوداكــال،  مجموعة 
بالتزوير وأقصيت، فذلك قد يعني تحواًل )مرعبًا( لكل 
ذا عادت النهضة فإن اإلنقاب الذي  أهل المريخ.. واإ
سيحدث في قضية المريخ ان مجلس أبجيبين سيخسر 
أقوى مسانديه.. وهو مجموعة التغيير بقيادة معتصم، 
التي  أجنحته  أخطر  جانبه  إلــى  ســوداكــال  وسبكسب 

تحمله إلى حيث يحقق أحامه بالعودة..!! 
مجلس  أن  ممكنًا،  المستحيل  هــذا  يجعل  مــا   *
في  إشتركا  مصطفى  حــازم  مجلس  وقبله  أبوجيبين 
وتحركاتهم  ومجموعته  بسوداكال  اإلستخفاف  جريمة 
يبدوا أي ردة فعل.. برغم أن مجرد  لم  المزعجة، بل 
رسمية  اوراق  يملك  اآلخــر  الــطــرف  أن  فــي  التفكير 
إلــكــتــرونــي ويستطيع مــن خــالــه أن  ــام وبــريــد  وأخــت
ن لم يحقق  العالم.. واإ يخاطب أي جهة رياضية في 
أهدافه العليا فإنه يلعب دورًا كبيرًا في إرباك المشهد 
المريخي أكثر مما هو مرتبك.. وحتى اآلن ال يعرف 
مجلس )أبوجيبين( كيف يتعامل مع األمــور.. بل لم 
يبد أية ردة فعل تتناسب مع ححم المخاوف التي تحيط 
بالنادي.. وشبح سوداكال الذي يظهر في المشهد كلما 

فكر الناس وعملوا من أجل األستقرار..!! 
* في إعتقادي أن عقدة المنشار في هذا الملف في 
أولئك الذي عملوا من أول وهلة من أجل إلغاء إسم 
نكار حقيقة أنه  سوداكال تمامًا من نادي المريخ.. واإ
كان في يوم من األيام رئيسًا منتخبًا عبر إلى المنصب 
فقرر  الرجل  عند  التحدي  ولــد  ما  وهــو  )بالتزكية(.. 
العناد والمعاكسة.. وكل ما يحدث اآلن ليس بسبب قلة 
الحلول بالطبع.. ال أبدًا..  كل الحلول كانت مطروحة 
ومتوفرة في يوم من األيام.. فقط كانت تتطلب التنازالت 
والتضحيات من أجل الخروج اآلمن والنهائي من أزمة 
سوداكال.. ولكن المتشنجون رفضوا التضحية والتنازل 
أجل  من  بشهرين  بالتضحة  مطالبين  كنا  ان  ــداًل  وب
الخروج النهائي اآلمن.. أصبحنا مرغمين على التأقلم 
لسنوات  ربما  والمملة..   المكررة  الحكايات  هذه  مع 

قادمة..!! 
حواشي

عامه  دخل  المريخ  أن  حقًا  والمربك  المؤسف   *
الثالث في ظل وجود مجلسين كل منهما يدعي أنه 
وأختام  مروسة  أوراق  يملك  منهما  وكل  الشرعي.. 
كيفما  الخارجية  الجهات  ويخاطب  إلكتروني  وبريد 

شاء..!! 
* المؤذي فعًا أن هنالك من يبادر بالقمع والعنف 
يتحدث  وبـــدأ  الحقيقة  أدرك  شخص  ألي  والتقريظ 

بعقانية وبهدف إيجاد الحلول والمخارج..!! 
* سوداكال يقول أنه يريد أن يعيد اإلعتبار لنفسه 
كرئيس للنادي.. وبعد ذلك اليريد اإلستمرار كرئيس.. 
والبعض يريد ويعمل على ترسيخ فكرة إقتاع سوداكال 
لقاءه خارج سور المريخ... وهذا  من المريخ نهائيًا واإ

خطأ..  شاء من شاء... وأبى من أبى..!! 
* ال أظن أن أحد في المريخ يطيق سماع إسمه.. 
ولكن من األفضل للمريخ إذا أراد طي األزمة أن يكون 

جزًء من الحل...!! 
* كــيــف دخـــل العـــب مــثــل مــوســى كــانــت خــيــارات 
الشطب أو اإلقصاء وهو العب فريق الشباب وتنتظره 

سنوات ليبلغ سن الرديف؟ 
رشحهم  الــذيــن  الاعبين  مستوى  كــان  مهما   *
ريكاردو فإنهم لن يكونوا أسوأ ممن رأيناهم من قبل..!! 
* جــاء أمين عــام الــنــادي األهــلــى  مدني إلكمال 
المريخ..  رديف  مرفعين من  إستعارة سيف  إجــراءات 
وتأهيلي  ممتاز  اندية  وعــد  من  هنالك  أن  واكتشف 
وأولــى...  ولم تخلص الحدوتة إال بعد أكثر من ١٢ 

ساعة كاملة..!! 
* هيثم محمد نور ومعه أبوبكر العقيد وبقية الطاقم 
وتضحيات  كبيرًا  جــهــدًا  يقدمون  التنفيذي  بالمكتب 
اإلشــادة  يستحقون  األولـــى..  الصباح  ساعات  حتى 

واإلحتفاء...!!

يــنــتــظــر  ــن  مــ  **
انـــتـــصـــار مــنــتــخــبــنــا 
الوطني على مدغشقر 
نظيفة  أهــداف  بثاث 
وصعوده للدور الثاني  

سينتظر طويا
الــســيــد  ــال  ــ قـ  **
المنان  عــطــا  أســامــة 

في  الــقــدم  كــرة  منشط  عــن  األول  المسئول 
بــالــمــدرب  متمسكون  قـــــال....  بـــادنـــا.... 
مبروك   ... المنتخب...  تدريب  في  الوطني 
يوصلك  و  ليك  يضو  اهلل  شــاء  وان  عليك 

لنهائيات كأس العالم
الشاعر  ومعتز  المنان  عطا  أسامة   **
يا   .... بلدنا  فــي  الــقــدم  كــرة  مسئوالن عــن 

حليلك يا بلدنا
** ريكاردو ما سافر مع المريخ للقاهرة 
ــافـــر..... فــوضــى شديدة  وابــراهــومــة مــا سـ

وبرضو ننتظر الفوز على الترجي 
** إحدى الصحف الصادرة أمس قالت... 

المريخ يغادر للقاهرة مساء اليوم األحد 
يحترمون  ال  الــاعــبــيــن  مــن  بعضا   **
كمال  وأمير  تاريخهم  يحترمون  وال  أنفسهم 

خير مثال
إعــادة  في  فشل  جيبين  ابــو  ** مجلس 
الشباب ورضى  لدوري  المريخ  فريق شباب 
وصمة  وهذه  الخرطوم  اتحاد  امام  بالهزيمة 

عار في تاريخ المريخ 
** أكثر ما ندمت عليه واكبر غلطة في 
القاسم  ابو  مزمل  مصالحة  كانت   حياتي  
كبير مشجعي المريخ وحقيقة لم أطلع على 
كل ما كتبه هذا الندل في حقي ألنني غير 
حريص على متابعة زاويته التجارية.. كبت 
الحقيقة... ولكن احد االخوة من من مدينة 
بحري  امدني  بكل ما كتبه وتانيت في قرأته 
وحاولت  شهرين  مــن  أكثر  الــقــراءة  واجــلــت 
أن أنسى وأمس األول كنت فاضي واطلعت 
وادعاءات  أكاذيب  وكلها  النتنة  احرفه  على 
التقيه  ولن  التقيه  لم  والحمد هلل  وافــتــراءات 

ولن أضع يدي في يده 
ــمــا كتبه  ف ــرى  ــ أخـ ــرة  ــ م
وال  بنبلع  مــا  حقي  فــي 
له  اغــفــر  ولــن  بتهضم 
من  بالكثير  ولينتظرني 

الملفات
** ايمن ابو جيبين 
ــمـــريـــخ غــيــر  ــس الـ ــيـ رئـ
الدولي ال يستطيع  المعترف به من االتحاد 
مزمل  يستشير  أن  دون  كباية  يــحــرك  أن 
أبوالقاسم...... يا مزمل شوف لينا مدرب.... 
نشوف ليكم ريكاردو اصلو قاعد ساكت... يا 
رايك  الهال  ملعب  في  نلعب  عايزين  مزمل 
إعاميا......  وحادعمكم  طوالي  شنو..... 
نرجعو....  ما  ول  كمال  أمير  نرجع  مزمل 
بكرى  نشطب  مزمل  طوالي....  رجعوه  ال  ال 
طــوالــي....  شطب  نخليهو...  ول  المدينة 
برازيليين....  أربــعــة  نجيب  عايزين  مزمل 
ايه رايك  برافو عليكم ما تترددوا..... مزمل 
أفضل  الــقــاهــرة..... واهلل كنت  نعسكر  في 
أديس أبابا لكن خاص على بركة اهلل..... 

هكذا يدار المريخ
** مباراة الترجي تبقى لها ١٨ يوما  فقط 
وما زال المريخ يبحث عن محترفين ويغادر 
يخوض  والترجي  العبا   ٢٣ القاهرة ب  إلى 

أشرس المعارك في الدوري التونسي.
** ضياء الدين محجوب... اسكندر.... 
سليمان زكريا...خارج حسابات ريكاردو ولم 

يسافروا للقاهرة ومهددين بالشطب 
ــرر قــيــام مــبــاراة  ** االتــحــاد األفــريــقــي ق
الهال واالهلي القاهري في الثالثة من  عصر  
ضامن  مــا  النــو  الــهــال  بملعب  فبراير   ١٨
والزمالك  المريخ  مباراة  قيام  وقــرر  اإلضــاءة 

يوم ١٧ فبراير ولم يحدد الزمن وال الملعب 
** هو االتحاد األفريقي خاطب مجلس 
بالمسئول  خــاص  اجــتــمــاع  لعقد  ــال  ســوداك
االعامي وبدرالدين عبد اهلل النور المتواجد 

في القاهرة يقول.. ده كام فارغ 
الموردة  نــادي  عن  الحديث  نؤجل    **

العاصمي إلى الغد بإذن اهلل
** اتحاد معتصم جعفر والذي تعشعش 
قــراره  عــن  تــراجــع  والفوضى  العشوائية  فيه 
الــخــرطــوم...  اتــحــاد  نشاط  بتعليق  الكارثي 
ــرار لــو نــفــذ لــتــم تجميد نــشــاط الــكــرة  ــقـ والـ

السودانية بقرار من فيفا 
** الهال سجل محترف كنغولي يدعي 
إيبوال... صغير في السن وان شاء اهلل يكون 

في المستوى   
بوغبا  الدين  والــي  يكون  أن  توقعت   **

اول المغادرين لكشف الهال 
** تم تكليف الزعيم محمد الياس بتكوين 
مجلس الشورى المريخي..... عشان يعمل 

ايه 
** عاجل الشفاء للرمح  الملتهب على 
قاقرين نجم الهال السابق وقد أجرى عملية 

جراحية كللت بالنجاح 
الفني  الناقد  بهدؤ  دنيانا  عن  رحــل   **
للنقد  النعمان على اهلل والذي أسس  الكبير 
الفنية  للحركة  وفيا  وظــل  بادنا  في  الفني 
الغنائي  الشعر  كتب  كما  طويلة  لــســنــوات 
وتغني له إبراهيم عوض باالغنية الشهيرة... 
مــا بــقــدر أبـــوح مــاقــادر اصــــرح.... الرحمة 

والمغفرة لفقيدنا الكبير والبركة في أبنائه 
النعمان  نعي  هل  الفنانين..  اتحاد   **

على اهلل 
انــشــودة  لــديــه  وردي  محمد  الــهــرم   **
الطيب  بلد رايــح.... كلمات عمر  بعنوان... 
الدوش... لألسف ال تذاع في التلفزيون وال 
في اإلذاعة ألن كوادر النظام المباد ما زالت  

تسيطر على الجهازين
** لماذا يدافع جبريل إبراهيم عن اتفاقية 

جوبا الكارثية بكل هذه الشراسة
** وطــن حـــدادي مـــدادي ومــا بنبنيهو 

فرادي
آخر دبوس

** ابوجيبين ممكن يكب الزوغة في أي 
لحظة.... الصرف على المريخ صعب

أبو عاقلة أماسا

هشاشة األوضاع في المريخ..!! 

ودالشريف

عبد اهلل التمادي

أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، 
خيتافي،  مواجهة  لخوض  فريقه  جاهزية 
 18 الجولة  منافسات  األحــد، ضمن  غــًدا 
البلوجرانا  بمعقل  تقام  والتي  الليجا،  من 

»سبوتيفاي كامب نو«.
الصحفي  المؤتمر  خال  تشافي،  وقال 
جيد  بشكل  يعمل  »خيتافي  السبت:  اليوم 
دفاعًيا، وعادة يلعب بـ5 العبين في الخلف، 
في  نهاجم  أن  ويجب  صعب،  فريق  وهــو 
المساحات، ونأمل في حصد النقاط الثاث 

التي ستكون مهمة للغاية«.
وأضاف: »ممفيس ديباي طالب الرحيل، 
وكان لديه عرض من أتلتيكو مدريد، وطلب 
مني المغادرة حيث لم يكن مرتاًحا، وخرجنا 
ذا استطعنا تقوية الفريق  جميًعا فائزين، واإ
ذا لم يحدث فا مشكلة«. سيكون أفضل، واإ

ألفيس  دانــي  السابق  أزمــة زميله  وعن 
امرأة،  على  العتدائه  عليه  السجن  وحكم 
مثل  على  التعليق  الصعب  »مــن  عــلــق: 
والعدالة  ومصدوم،  متفاجئ  الوضع.  هذا 

ستقول كلمتها، وال يمكنني التعليق«.
أوضح:  كاراسكو،  إمكانية، ضم  وحول 

ــهــا مــســألــة تــفــاوض، وســنــرى مــا إذا  »إن
سنقوم بخيار الشراء، فهو لدينا وسنرى.. 
أراوخــو ودي يونج متاحان، وغــًدا سأقرر 
أن  يمكننا  وال  ال،  أم  عليهما  أعتمد  هــل 
مباراة  فكل  الجاهزية،  كامل  بــدون  نلعب 

بالنسبة لنا نهائية وحرب«.

كانت  إذا  مــا  ــرف  أعــ »ال  واســتــكــمــل: 
المباريات السهلة قادمة، لقد فقدنا النقاط، 
وغًدا قد تكون األمور أكثر صعوبة.. نحن 
ال نقارن أنفسنا بلاير مدريد، ونحن أفضل 
مما كنا عليه قبل شهر، ورأيت تحسًنا كبيًرا 
منذ مواجهة إسبانيول، وعلينا الحفاظ على 

مستوانا وال ننظر لآلخرين«.
العب  ضــم  مني  طلبوا  »إذا  وواصـــل: 
لــدي،  مما  أفضل  العــًبــا  فسيكون  جــديــد، 
ذا بقيت  وفي الشتاء ليس األمر سهًا، واإ

المجموعة هكذا فأنا سعيد«.
ورفض تشافي التعليق على إمكانية ضم 
زوبيميندي العب خط وسط لاير سوسيداد، 
مشدًدا على أن أنسو فاتي يلعب دوًرا مهما 

مع البلوجرانا وسيكون أكثر أهمية.
ديناميكًيا  مهم  العب  »كيسي  واختتم: 
خطوة  واتخذ  هــدف،  ولديه  للفريق  وبدنًيا 
التكيف مع  الــســهــل  ــام، ولــيــس مــن  ــألم ل
نـــاد جـــديـــد، فــالــصــفــقــات تــســتــغــرق عــدة 
يتأقلم  وهو  للتأقلم،  سنوات  وربما  شهور 
بالمستوى  ظهر  سبتة  وضــد  جيد،  بشكل 

المطلوب«.

تشافي: مصدوم بسبب ألفيس.. وال نقارن أنفسنا بريال مدريد

النصيري يدخل
حسابات نيس الفرنسي

ومهاجم  المغرب  منتخب  نجم  النصيري  يوسف  لمع 
فريق إشبيلية اإلسباني في أعين مسؤولي أحد األندية 

الفرنسية.
كشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، أن النصيري دخل 
الفريق  لتعزيز هجوم  تسعى  التي  نيس،  إدارة  حسابات 
بصفقة هجومية، خال فترة االنتقاالت الشتوية الجارية. 
للتفكير  اتجه  نيس  نادي  أن  الفرنسية  الشبكة  وأضافت 
لضم  المفاوضات  تعثر  بعد  المغربي  المهاجم  ضم  في 

النيجيري تيريم موفي، مهاجم نادي لوريان الفرنسي.
وأشارت إلى أن »موفي« وافق على االنتقال إلى نيس، 
المحاوالت  كل  ورفــض  بــه،  تمسك  لــوريــان،  ناديه  لكن 
يوسف  إلى  نيس  إدارة  أنظار  لتتحول  عنه،  لاستغناء 

النصيري.
وقضى يوسف النصيري )25 عاما( الجزء األكبر من 
مسيرته الكروية داخل الماعب اإلسبانية، حيث تنقل بين 

أندية ليجانيس، ماالجا، وأخيرا إشبيلية.
بقميص  مباراة   20 في  أهــداف   5 النصيري  وسجل 

إشبيلية في كل المسابقات منذ بداية الموسم الجاري.

البرازيلي  النجم  أزمــات  تتجدد 
باريس  مهاجم  جــونــيــور،  نيمار 
سان جيرمان، مع ناديه الفرنسي 
من حين آلخر. وكشفت صحيفة 
الحالة  أن  الفرنسية،  »ليكيب« 
البرازيلي،  للنجم  والفنية  البدنية 
تثير المخاوف قبل 23 يوما من 
فــي دوري  ميونخ  بــايــرن  مــبــاراة 

أبطال أوروبا.
ــي ضــد  ــي إس جــ ــ ب ويـــلـــعـــب 
بايرن ميونخ يوم 14 من الشهر 
المقبل في حديقة األمراء، ويلتقي 
الفريقان إيابا في 8 آذار/مــارس 
ضمن  أريــنــا  آلــيــانــز  ملعب  على 

منافسات دور الـ16.
الفرنسية أن  وذكرت الصحيفة 
المستوى  بعد  يستعد  لــم  نيمار 
منافسات  قبل  عليه  كــان  الـــذي 

كأس العالم 2022 في قطر.
ــور  ــي ــر نـــيـــمـــار جــون ــأثـ كـــمـــا تـ
أثناء  الكاحل  في  بإصابته  بدنيا 
أداء  وقــدم  المونديال،  منافسات 

متواضعا في الفترة األخيرة.
كــريــســتــوف  أن  ــى  ــ إل ــت  ــت ــف ول
لم  جالتيه، مــدرب بي إس جــي، 
يــجــد حــرجــا فــي االعـــتـــراف بعدم 
رضاه عن األداء الجماعي للفريق 
كاسيل،  دي  باييس  مواجهة  قبل 
فــي كـــأس فــرنــســا. وأشــــارت إلــى 
الكبيرة  الفنية  الــفــوارق  رغــم  أنــه 
بــيــن بـــاريـــس ومـــنـــافـــســـه، أحــد 
أنــديــة الــدرجــة الــســادســة، إال أن 
إمكانية  أمام  الباب  أغلق  جالتيه 
بقوله  الفريق  نــجــوم  أحــد  ــة  إراحـ
»سنخوض المباراة بأقوى تشكيل 

ممكن لدينا«.

نيمار يثير مخاوف سان جيرمان قبل 
موقعة بايرن ميونخ
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