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زاهر املنا 
ي�شهد ملعب اجلوهرة الزرقاء بام درمان عند ال�شاعة الثالثة من ع�شر 
اليوم املواجهة ال�شعبة التي جتمع املريخ مب�شيفه الهالل بر�شم اجلولة 
الرابعة من دوري جمموعات ابطال افريقيا، يدخل الفريقان اللقاء ب�شعار 
لبديل عن الفوز، املريخ يحتل املركز الثالث باملجموعة الأوىل بر�شيد )4( 
نقاط والهالل يف املركز الأخري بنقطة واحدة يتطلع الأحمر لتكرار تفوقه 
الذي ظهر عليه يف لقاء اجلولة املا�شية بالقاهرة بهدفني لهدف وا�شتعادة 
عن  يبحث  الهالل  اما  امل�شري  الأهلي  اأمام  اخل�شارة  بعد  �شريعا  توازنه 

فوزه الأول باملجموعة امالأ يف انعا�س فر�س تاأهله، دوافع ورغبة الفريقني 
انهي  نقاط،  الثالث  عن  كالهما  بحث  ظل  يف  نــاري  اليوم  لقاء  من  جتعل 
املريخ حت�شرياته بح�شة تدريبية نهار ام�س مبلعب املباراة و�شع خاللها 
التي  النهائية علي طريقة اللعب وال�شماء  اللم�شات  الجنليزي يل كالرك 
�شتخو�س املواجهة وينتظر اأن ت�شهد بع�س التعديالت فيما اأختتم الفريق 
الأزرق �شاحب الأر�س وال�شيافة حت�شرياته حتت اإ�شراف جهازه الفني 
بقيادة موتا الذي ركز ب�شكل وا�شح علي تنفيذ عدد من خطط اللعب التي 

يرغب يف العتماد عليها يف اللقاء. 

ب�����ام درم�����ان  ن�����ار  ق���م���ة  امل����ري����خ وال����ه����ال يف 

يل كارك ل اهاب مواجهة الهال 

املوؤمتر  يف  املريخ  بنادي  الكرة  لفريق  الفني  املدير  حتدث 
الهالل  با�شتاد  املوؤمترات  بقاعة  ام�س  نهار  عقده  الذي  ال�شحفي 
موؤكدا جاهزية  فريقه لتكرار فوزه علي الند التقليدي الهالل يف 
الرت�شح  بطاقتي  احد  خطف  علي  بقوة  واملناف�شة  اليوم  مباراة 
للدور الثاين من البطولة وتوقع كالرك اأن تاأتي املباراة قوية من 
الالعبني  اأداء  علي  الطق�س  تاأثري  حول  رده  ويف  الفريقني  جانب 
هذا  يالفون  املريخ  لعبي  معظم  لن  الطق�س  يعيقنا  لن  اجاب 
الطق�س ويف ختام حديثه اأكد كالرك احرتامه للهالل وجهازه الفني 

ال اإننا جئنا للفوز بهذه املباراة وح�شد العالمة الكاملة. 

وجدي هند�سة هدفنا الفوز بالثاث نقاط

اأكد لعب و�شط املريخ الكابنت وجدي هند�شة اأهمية و�شعوبة 
اأن  ايل  م�شريا  اإفريقيا  اأبطال  دوري  يف  الهالل  اأمام  اليوم  مباراة 
جماهري  واإ�شعاد  الفوز  لتحقيق  جهد  اأق�شى  �شيبذلون  الالعبني 
عقد  الذي  باملباراة  اخلا�س  ال�شحفي  املوؤمتر  وخــالل   املريخ 
اأم�س اخلمي�س يف ا�شتاد الهالل قال وجدي اأن مباربات القمة دائما 
الفوز  هو  والأخري  الأول  همهم  وان  بالتحديات  م�شحوبة  تكون 
اأن اي لعب �شيقع  وحت�شني ترتيبنا يف املجموعة واأكد  عو�س 

عليه الختيار �شيقوم اف�شل ماعنده و �شيظهر باعلي م�شتوي

الحمر ي�سع اللم�سات النهائية 
كالرك  يل  الجنليزي  بقيادة  للمريخ  الفني  اجلهاز  و�شع 
اليوم بح�شة تدريبية نهار  الهالل ع�شر  للقاء  النهائية  اللم�شات 
من  العديد  علي  ا�شتلمت  والتي  الزرقاء  اجلوهرة  با�شتاد  ام�س 
التمارين التكتيكية املتنوعة التي نفذها الالعبون بروح معنوية 
عالية نالت ر�شاء الإطار الفني واختتم املران بتق�شيمة ق�شرية 
�شعوا  الذين  الالعبني  من  لعدد  لفتا  تاألقا  �شهدت  امللعب  و�شط 

لإقناع املدير الفني واقتحام التوليفة الأ�شا�شية. 

غربال ي�سبط القمة الإفريقية مبلعب الهال 
مباراة  اإدارة  "كاف"،  القدم  لكرة  الإفريقي  الإحتــاد  اأ�شند 
املجموعات  ــدور  ل الرابعة  اجلولة  يف  املريخ  و�شيفه  الهالل 
مب�شابقة اأبطال اإفريقيا، لطاقم حتكيم جزائري، بقيادة م�شطفى 
احلق  عبد  اأول،  م�شاعد  جــوراين  موكراين  و�شط،  حكم  غربال 
ال�شومايل  ويراقبها  رابــًعــا،  حكًما  عبيد  ومهدي  ثــان،  م�شاعد 
وكلف  للحكام،  مراقًبا  حيدر  مــامــادو  واملــايل  هاجي،  ويي�س 
"كاف" اجلنوب اإفريقي ڤيكتور باأعباء املن�شق العام للمواجهة، 

والأوغندي ديك�شون اأدول مراقًبا اأمنًيا، 

الأحمر يع�سكر بفندق كورنثيا
انتظم لعبو املريخ عقب مران الم�س يف مع�شكر مغلق بفندق 
كورنثيا بعد مت حتويل املع�شكر من فندق القراند هوتيل ايل فندق 
كورنثيا وجاءت اخلطوة ب�شبب اعطال  طارئه يف مكيفات فندق 

القراند هوتيل. 

بكري ومنر يدخان �سمن خيارات كارك 
اليوم  مباراة  يف  كالرك  يل  الجنليزي  ت�شكيلة  ت�شهد  اأن  ينتظر 
بع�س التعديالت املتوقعة با�شراك عدد من العنا�شر التي غابت عن 
املدينة و�شالح منر  بكرى  الثنائي  ال�شابقة علي غرار  املواجهات 
اطماأن  اأن  بعد  بن�شبة كبرية  واردة  م�شاركتهما  اأ�شبحت  اأن  بعد 
يكونا  اأن  يتوقع  بالتايل  والبدنية  الفنية  جاهزيتهم  علي  املــدرب 

�شمن خيارات املدرب للدفع بهما يف مباراة الديربي الفريقي.

عبد املحمود: واثق من 
تخطي الهال 

القطاع  ع�شو  ـــداأ  ب
املحمود  عبد  الريا�شي 
ـــا من  ـــق ــاين واث ــم ــش ــ� ال
يف  املريخ  لعبي  قــدرة 
يف  النــتــ�ــشــار  حتقيق 
ــعــة من  ــراب ــة ال ــول اجل
وقــال  ــال  ــط الأب دوري 
خا�شة  ت�شريحات  يف 
)للرد كا�شل( اأن الفريق 
اأختتم حت�شرياته اأم�س 
معنوية  روح  و�ــشــط 
م�شممون  والكل  عالية 

الهالل  التقليدي  الند  من  نقاط  الثالثة  اقتنا�س  علي 
يف  التقدم  هدفنا  ولكن  كمناف�س  الهالل  نحرتم  اليوم، 
ترتيب املجموعة الأوىل بالتايل لبد من النت�شار يف هذه 
قطعا  الفوز  حديثه  املحمود  عبد  ووا�شل  املواجهة، 
داخل  والجتهاد  اجلاد  بالعمل  اإمنا  بالتمني  ليحقق 
ال�شهل  �شيقدموا  باأنهم  الأحمر  جنوم  يف  نثق  امللعب 
املمتنع داخل امللعب واأكد ع�شو القطاع الريا�شي اأن 
افريقي  اجلنوب  داونــز  �شن  جولت  يف  املريخ  �شكل 
اأن  اإيل  لفتا  جيد  من  اكرث  امل�شري  والهلي  والهالل 
الفريق فر�س �شخ�شيته يف هذه املباريات ولكن افتقد 
درهم احلظ يف لقاء الأهلي الأخري. وامتني ان يحالفنا 
لعرو�شهم  الالعبني  مبوا�شلة  اليوم  مباراة  يف  احلظ 
ال�شالم  ا�شتاد  ثانية ملعب  امل�شابقة وتكرار  القوية يف 

بالقاهرة. 

الفني  الجتماع  خالل  من  هاجي  بي�س  ال�شومايل  القمة  مباراة  مراقب  اأكد 
ميكنهم  الالعبني  جميع  واأن  موقوف  لعب  اأي  لديه  لي�س  املريخ  ان  للمباراة 
امل�شاركة يف مباراة الديربي الفريقي واأكد هاجي انه مل يت�شلم اي اخطار من 
الأمر  املريخ  جانب  من  لعب  اي  باإيقاف  خالله  من  يفيده  الفريقي  الحتاد 
اإ�شراك اي لعب من الذين  يرغب اجلهاز الفني  اأن الفريق ميكنه  الذي يوؤكد 
يف ال�شتفادة منهم خالل املباراة ومن بينهم وجدي عو�س نف�شه والذي راجت 
الذي لعب  لقاء املريخ والهلي امل�شري  الخبار عن نيله بطاقة حمراء عقب 
اأفريقيا مبلعب ال�شالم  اأبطال  الثالثة من دوري املجموعات لدوري  يف اجلولة 
وجدي  ح�شول  �شحة  عدم  بخرب  انفردت  اأن  �شبق  كا�شل(  .)الرد  بالقاهرة. 

هند�شة علي البطاقة احلمراء و ماقاله املراقب يوؤكد اخلرب. 

املراقب 
يوؤكد 

انفراد 
الرد 
كا�سل 

اجلماهري تقدم جرعات معنوية كبرية لاعبني
حـــر�ـــشـــت اعـــــداد 
جماهري  مــن  ــرية  ــب ك
ــي تــقــدمي  املـــريـــخ عــل
جــــرعــــات مــعــنــويــة 
قبل  لــالعــبــني  كــبــرية 
لقاء الهالل ع�شر اليوم 
الرابعة  بر�شم اجلولة 
جمموعات  دوري  من 
ابـــطـــال افــريــقــيــا من 
خارج  تواجدها  خالل 
الهالل  ا�شتاد  اأ�ــشــوار 

الغرمي،  للقاء  اخلتامي  مرانهم  اأداء  من  فراغهم  عقب  امللعب  من  الالعبني  خروج  وانتظار 
ورابطت اجلماهري منذ وقت مبكر باخلارج وهي حتمل الإعالم والدفوف وعقب خروج ب�س 
الالعبني من ال�شتاد التفت اجلماهري حول الب�س وهتفت للنجوم و طالبتهم  بتكرار ملحمة 
ال�شالم، هذا وقد وعد جنوم الفرقة احلمراء الأن�شار ببذل كل مايف و�شعهم من اأجل ا�شعادم 

وحتقيق الفوز يف اللقاء. 
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جماهري املريخ خلف ق�سبان املنع متابعات

كيف تتابع اللقاء وماذا تتوقع ؟

ها�سم الزين : القمة حمراء 
ها�شم  الــ�ــشــفــوة  قـــال  
حمراء  القمة  ان  ــزيــن  ال
علي  قــــادر  املـــريـــخ  وان 
ال�شماين  ثــنــائــيــة  تــكــرار 
املميزة  بامل�شتويات  قيا�شا 
يف  الفريق  عليها  ظهر  التي 
الداء  واخــرهــا  البطولة 
قدمه  الذي  واملميز  القوي 
اابناء الجنليزي يل كالرك 
قــراءة  اح�شن  اذا  ــذي  وال
بنتيجة  خلـــرج  املـــبـــاراة 
حامل  امــام   من  ايجابية 
اللقب متني ها�شم ان يكون 
اخطاء  من  ا�شتفاد  املدرب 
وان  ال�ش�شابقة  املباريات 
جيدا  الــدر�ــس  وعــي  يكون 

وعن  اخطاء  اأي  حــدوث  تتحمل  ل  اليوم  مواحهة   ان  بيد 
توقعاته للمواجهة توقع ان ينتهي اللقاء بفوز املريخ بهدف 

جنمه النيجريي توين ادجو

 التفاؤل كبير .. والعشم أكبر في نجوم الزعيم 
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زاهر المنا 
اليوم  الثالثة منى عصر  خاطب االتحاد اإلفريقي لكرة القدم )كاف( االتحاد السوداني لكرة القدم بقيام مباراة الهالل والمريخ المقامة عند الساعة 
بإستاد الهالل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في رابطة األندية اإلفريقية أبطال الدوري بال حضور جماهيري حيث ستلعب خلف األبواب المغلقة 
حسب قرار االتحاد اإلفريقي ، ليفقد المريخ الدعم والمساندة في اللقاء المهم الذي يسعي خالله الفريق لتحقيق الفوز وحصد العالمة الكاملة قرار 
المنع سيجعل القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي كانت تمني النفس علي متابعة المباراة من داخل الملعب علي متابعتها من خلف قضبان المنع )الرد 
كاسل( أجرت استطالعا واسعا وسط عدد من أقطاب وجماهير المريخ واستطلعت رائهم كيف سيتابعون اللقاء وماهي توقعاتهم للنتيجة واستطاعت 

أن تخرج بالحصيلة التالية .

اجلمعة   قمة  تعود  �شيد  املــريــخ  قطب  قــال 
العديد  ٢٠٢٢حتمل  مار�س  من  ع�شر  احلــادي 
من الوجه، الوجه  الول مباراة بدون جمهور 
مار�س  من  ع�شر  احلــادي  اجلمعة   بذكريات 
�شاكواها،  الزامبي  بهدف  املريخ  وفاز  ٢٠١١م 
الذي  الهالل  جمل�س  موقف  وهو  الثاين  الوجه  
رف�س  ايل  جلــاء  لــذا  فريقه  مــقــدرات  يف  يثق  ل 
با�شتاد  والهــلــي  املــريــخ  مــبــاراة   ا�شت�شافة 
املريخ  فر�س    تزايد  من  خوفا  )الكاردينال( 
للو�شول ايل النقطة ١١بالفوز يف جولتي الهالل 

بجنوب  اخلتام  مباراة  يف  والتعادل  والهلي 
علي  املريخ  وهوتفوق  الثالث  الوجه   افريقيا، 
الهالل يف ال�شنوات الخرية وهو تفوق ملحوظ 
الالعبني  امــكــانــيــات  بــني  الــفــرق  يف  ــح  ــش ووا�
لي�س  املريخ  الرابع  ،الوجه   وجمموعات  افراد 
امل�شاكل  يعاين  الذي  الهالل  عك�س  �شغط  عليه 
الداخلية و�شغوط ال�شرف البزخي دون نتائج 
حتي  دوانز  و�شن  املريخ  فوز  امتني  اخريا    ،
للدور  للعبور  �شالك  املريخ  امام  املجال  يكون 
القادم وت�شدير مزيد من امل�شاكل للند التقليدي. 

�سيد احمد : مباراة ذات طابع خا�ص 

مبارك معاذ : اتوقع فوز املريخ بهدف عجب 
الت�شجيعي حزينني كل  اعترب مبارك معاذ انهم يف جتمع روابط املريخ ي�شع اجلميع 
كنا  حيث  اليوم  مباراة  يف  اجلماهري  بدخول  الفريقي  الحتاد  �شماح  عدم  علي  احلزن 
نزال  املعنوي لالعبني قبل  الدعم  لتقدمي  اللقاء من داخل ال�شتاد  النف�س مبتابعة  منني 
الهالل ال اننا �شنعمل علي دعم الالعبني من خالل تواجدنا عند مدخل ملعب ا�شتاد الهالل 
ونحن نحمل الدفوف و الدوات املو�شيقية لرندد الزهازيج لرفع روحهم املعنوية وناكد 
لهم  اننا معكم وانتم قدر امل�شوؤولية واكرث رافعني �شعارنا لن ندعك ت�شري وحدك يامريخ 

وتوقع معاذ فوز املريخ بهدف جنمه رم�شان عجب .

يا�سر عربي : ليلة توين 

وقرار ظامل 
الحتــاد  قــرار  ان  عربي  يا�شر  املــريــخ  قطب  راي 
متابعة  مــن  اجلماهري  بحرمان  القا�شي  الفــريــقــي 
ا�شباب  اأي  اري  ل  حيث  ظامل  قرار  الفريقي  الديربي 
ت�شتدعي لقامة املباراة خلف ال�شوار املغلقة ،لكن يف 
ال�شادرة  القرارات  كل  نحرتم  املريخ  يف  نحن  النهاية 
لتخلو  املواجهة  ان  ايل  م�شريا  الفريقي  الحتاد  من 
من ال�شعوبة للفريقني كالهما يبحث عن الفوز ، الهالل 
اأن  خا�شة  التوايل  علي  الثانية  الهزمية  تلقي  يرف�س 
املباراة علي ملعبه بعد ان خ�شر يف القاهرة بينما يطمح 
للدور  التاهل  يف  اماله  انعا�س  و  فــوزه  لتكرار  املريخ 
املقبل خا�شة انه الوفر حظا وتوقع عربي ظهور لفت 
اللقاء  وح�شم  ادجــو  توين  النيجريي  املريخ  ملحرتف 
ل�شالح فريق متوقعا ان يفوز املريخ بهدف توين وتكرار  
انت�شر  عندما   2012 مار�س  من  ع�شر  احلادي  تاريخ 
الحمر يف القمة ال�شامتة بهدف الزامبي �شواكاها ابان 

املدير الفني ال�شابق امل�شري ح�شام البدري .

البازار : الحمر قادر علي تكرار 

النت�سارات  
راي قطب املريخ مهدي البازار  ان مواجهة اليوم حتمل الكثري يف معطياتها بالن�شبة 
الند  علي  انت�شاره  وتكرار  البطولة  يف  القوي  ادائه  موا�شلة  يف  يامل  الذي  للمريخ 
التقليدي الهالل خا�شة ان املريخ متعود علي ح�شم املواجهات  ال�شامتة بالتايل اتوقع 
ان يفعلها جنوم الحمر ال�شاو�س ام�شية اليوم وتوقع البازار ان ينتهي اللقاء بفوز 

املريخ بهدف باقدام رم�شان عجب 

دكتور عبد الإله كنة : جنوم املريخ 

قدر التحدي 
م�شاهدة  ان  والتوليد  الن�شاء  اخت�شا�شي  كنة  الإله  عبد  دكتور  ك�شف 
املباراة عرب ال�شا�شة امر مقلق وخميف بالتايل لن ا�شتطيع متابعة املباراة 
النتيجة  ملعرفة  قلقة  حــالــة  يف  و�ــشــاكــون 
احلر�س  كل  حري�س  كنت   حيث  النهائية 
ال�شتاد  داخــل  من  املواجهة  متابعة  علي 
داخل  الحمر  جنوم  بتبلوهات  وال�شتمتاع 
امل�شتطيل الخ�شر خا�شة ان اليوم ي�شادف 
انه  كنة  زاد  و  هيهات  لكن  عطلة  اجلمعة 
واثق متاما من قدرات لعبي املريخ يف تقدمي 
الداء املنتظر يف مباراة اليوم والعمل علي 
الفريق  فر�شة  ان  �شيما  النت�شار  حتقيق 
للدور  الرت�شح  ورقة  خطف  يف  كبرية  باتت 
تراجع  ظل  يف  الفريقية  البطولة  من  املقبل 
والفريق  الهــلــي  اللقب  حــامــل  م�شتوي 
قدم  الذي  ااملريخ  بعك�س  افريقي  اجلنوب 
وعن  والفارقة  العرب  املدربني  من  الكثري  ر�شاء  نالت  ب�شورة  نف�شه 
توقعاته لنتيجة املباراة اكد كنة انه يتوقع ان يحقق املريخ الفوز وح�شد 

العالمة الكاملة. 
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عري�س قمة م�شر 
يعد جنم خط و�شط الفريق املميز ال�شماين وعري�س 
القمة املا�شية واحدا من ابرز  مفاتيح اللعب يف ت�شكيلة 
اللدود  الغرمي  لتكرار فوزه علي   الجنليزي يل كالرك 
بها  يتمتع  التي  املهولة  لالإمكانيات  نظرا  اليوم  ع�شر 
منطقة  خارج  من  للت�شديد  اإجادته  علي  ف�شال  الالعب 
اجلزاء واملراوغة املجدية  غري اإن الالعب متر�س علي 
اللعب يف مثل هذه املباريات الهامة التي دائما ما يحتاج 
فيها الفريق لعن�شر اخلربة ، قدم �شيما اأوراق اعتماده 
يف  الت�شجيل  يف  جنح  اإن  بعد  الجنليزي  ت�شكيلة  يف 
مباريات الفريق الأخرية اأمام الند التقليدي يف املباراة 
باإحرازه  الثالثة  بالقاهرة حل�شاب اجلولة  لعبت  التي 
هدفني الفوز ليتوج نف�شه عري�شا للقمة اإيل جانب هدفه 
من  واحدا  ليكون   ، ال�شناوي  الأهلي  حار�س  �شباك  يف 
لقاء  املدرب يف  بها  يدفع  اإن  ينتظر  التي  الأ�شماء  ابرز 

اليوم .
توين م�شدر قلق الأهلة :

ميثل  ادجــو  تــوين  النيجريي  املريخ  حمــرتف  بــات 
ظل  ملا  الــزرقــاء  القلعة  لأن�شار  ورعــب  قلق  م�شدر 
الأحمر  الفريق  رائعة رفقة  فنية  يقدمه من م�شتويات 
ليح�شد الكثري من الإ�شادات من قبل اخلرباء والنقاد 
اللعب  �شناعة  يف  الهائلة  قــدراتــه  امتدحوا  الــذيــن 
واإحراز الأهداف امللعوبة  يف مباراة الديربي الأخرية 
ته  ومتريرا  ال�شاحرة  بلم�شاته  اجلماهري  النجم  اأمتع 
املزعجة  بطلعاته  الهالل  مدافعي  اأرهق  حيث  املتقنة 
الأهلي  مباراة  يف  التاألق  رحلة  ووا�شل  الالعب  ،عاد 
خالله  من  ليعلن  لوحة  هدف  ت�شجيل  يف  جنح  عندما 
فريقه يف  لقيادة  والبدنية  الفنية  يته  اأمت جاهز  يف  انه 
الوهاج  لالأحمر  توقيعه  منذ  توين  وظل  اليوم  مباراة 

اأف�شل ما ميتلك من مهارات  منذ املو�شم املا�شي يقدم 
املريخ ملرحلة املجموعات  قاد  انه  فنية عالية  ويكفي 
التاألق  ملوا�شلة  اليوم  لقاء  خالل  من  الالعب  ويتطلع 

وك�شب الرهان وقيادة فريقه للفوز .
كر�شوم �شمام الأمان

قدم  بعد  �شو�شاء   بدون  الفريق  ت�شكيلة  اإيل  دخل 
اأرواق اعتماده لالإطار الفني من خالل امل�شتويات التي 
املنتخب  لقائمة  ا�شتدعائه  ليتم  الفريق  رفقة  بها  ظهر 
الأمم  ت�شفيات  يف  الــ�ــشــودان  مثلت  الــتــي  الوطني 
الإفريقية التي اأقيمت موؤخرا بالكامريون لينال الكثري 
التاألق  م�شوار  ووا�شل  الالعب  عــاد  الإ�ــشــادات  من 
بالقمي�س الأحمر عندما قدم اأف�شل امل�شتويات لي�شبح 
من  كر�شوم  ،يعترب  املريخي  الدفاع  خلط  اأمان  �شمام 
التي  كالرك  يل  الجنليزي  ت�شكيلة  يف  الهامة  الأوراق 
الهالل  التقليدي  الند  علي  فوزه  تكرار  يف  عليها  يعول 
ع�شر اليوم  وياأمل الالعب علي اإن يكون عند ح�شن ظن 
مدربه بتقدمي الأداء املطلوب وامل�شاهمة مع زمالئه يف 

تامني خط الدفاع .
ال�شيني عودة لدائرة التاألق 

املجموعات  بدور  الأخرية  املريخ  مباريات  �شهدت 
ال�شيني  عماد  الفريق  ميدان  ملتو�شط  القوية  العودة 
الذي ابتعد عن التوليفة املريخية بداعي الإ�شابة التي 
تعر�س لها موؤخرا لينفذ الالعب برنامج تاأهيلي �شاق من 
الأ�شا�شي  الت�شكيل  يف  موقعه  وا�شتعادة  العودة  اجل 
،جاءت عودة ال�شيني يف الوقت املنا�شب عندما افتقد 
اأمري كمال ،  القائد  الفريق خلدمات ثنائي خط الدفاع 
و�شالح منر بداعي الإ�شابة ليدفع به املدرب يف قلب 
لي�شكال ثنائية رائعة يف  املتاألق كر�شوم  الدفاع بجوار 
قلب الدفاع وجنح الالعب يف املحافظة علي مقعده يف 
الت�شكيلة الأ�شا�شية ملا 
اأداء  مــن  يقدمه  ظــل 
كبري  وان�شجام  قوي 
ليعيد  كــر�ــشــوم  مــع 
للمنطقة  ــة   ــب ــي ــه ال
لي�شيح  ــة  ــي ــف ــل اخل
ــايل واحـــــدا من  ــت ــال ب
يف  املــهــمــة  الأوراق 
الجنليزي  ت�شكيلة 

للفوز يف لقاء اليوم .
ادوار كبرية يف 

انتظار القائد 
كــبــرية  ادوار 
قائد  تنتظر  ومهمة 
ــــخ الـــكـــابـــنت  ــــري امل

اخلربات   علي  عطفا  اليوم  مباراة  يف  عجب  رم�شان 
القمة  مباريات  اأن  �شيما  بها  ميتاز  التي  املرتاكمة 
مباريات لعبني يف املقام الأول وعليه ت�شع اأن�شار 
كتيبته   قيادة  يف  القائد  علي  عري�شة  اأمــال  املريخ 

ميتاز   ملا  الكاملة  العالمة  وح�شد  الفوز  لتحقيق 
ياأمل  جهته  ومن  عالية  فنية  م�شتويات  من  به 

عجب ال�شغري يف اأن يكون يف قمة عطائه حتى  
يف  فريقه  وم�شاعدة  املنتظر  الأداء  يقدم 

تقدمي مباراة كبرية ت�شاعده ف املناف�شة 
علي خطف ورقة الرت�شح للدور املقبل 

من املناف�شة الإفريقية .
حممد الر�شيد رمانة 

الو�شط 
الفني  ـــار  الإط يــعــول 

لقاء  يف  كثريا  للمريخ 
اليوم علي رمانة 

و�شط  خــط 
ــفــريــق  ال
ـــد  ـــم حم
�شيد  لر ا

�ــشــبــط  يف 
اإيقاع اأداء خط املناورة واحلد من 
�شيخو�س  الــذي   الهالل  خطورة 
اأبرزها   دوافــع  بعدة  اليوم  لقاء 
الثار لهزميته  الأخرية   من اأمام 
م�شوؤولية  تقع  وعليه  املريخ 
الر�شيد  ود  عاتق  علي  كبرية 
يف القيام بواجباته الدفاعية 
الوجه  علي  والهجومية 

حتى وم�شاعدة زمالئه يف 
حتقيق نتيجة ايجابية 

للمناف�شة  تــوؤهــلــه 
خطف  علي  بقوة 

الرت�شح  ورقـــة 
املقبل  لـــلـــدور 

من املناف�شة .

زاهر المنا 
يرتب االنجليزي لي كالرك أرواقه من اجل وضع تشكيلة قوية تضمن له الفوز وحصد العالمة  عندما يواجه الجار اللدود الهالل عصر 
اليوم  في الديربي اإلفريقي لحساب الجولة الرابعة  بدور مجموعات أبطال  أفريقيا  ويعول المدرب علي عددا من األوراق الهامة في 
تشكيلته في قيادة الفريق لمواصلة عروضه الجيدة في البطولة والمنافسة علي خطف ورقة الترشح لدور الثمانية من البطولة 

اإلفريقية ) الرد كاسل( في هذه المساحة تسلط الضوء عن بعض  األوراق المهمة ومفاتيح الفوز في مباراة اليوم 

اأوراق مهمة مفاتيح الفوز يف القمة 
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عبر الرد كاسل افادات مهمة 

عبد اخلري واأبوعنجة واأمني يف اأهم 

الو�سايا لنجوم الزعيم
زاهر املنا 

يخو�س فريق الكرة بنادي املريخ عند ال�شاعة الثالثة من ع�شر اليوم اجلمعة مواجهة علي �شفيح �شاخن عندما يحل �شيفا علي نده التقليدي 
الهالل حل�شاب اجلولة الرابعة لدوري جمموعات اأبطال اإفريقيا، يدخل الأحمر اللقاء وعينه علي حتقيق نتيجة اإيجابية واملناف�شة بقوة علي خطف 
احد بطاقتي الرت�شح للدور الثاين من البطولة الأفريقية )الرد كا�شل( التقت بنخبة من كبار جنوم املريخ القدامى، الذين قدموا الكثري من الو�شايا 
لالعبي الفريق ومطالبتهم باحرتام اخل�شم والتقليل الأخطاء وتقدير امل�شوؤولية الكبرية امللغاة علي عواتقهم وهناك الكثري من الو�شايا التي قدمها 

قدامي املريخ تطالعونها عرب امل�شاحة التالية 

اجليلي عبد اخلري، :احرتام 

اخل�سم طريق الفوز 

يف البدء حتدث الكابنت اجليلي عبد اخلري ان مباراة 
اليوم مهمة للغاية وبالتايل مطلوب من لعبي املريخ يف 
املقام الأول احرتام اخل�شم. افتكر ان املريخ لعب �شوط 
اول بالعا�شمة امل�شرية القاهرة وا�شتطاع اأن يح�شل 
الثاين  ال�شوط  هي  اليوم  ومباراة  الثالث  النقاط  على 
املباريات..  جميع  عن  بتختلف  هالل  مريخ  ومباريات 
وتلعب علي جزئيات.. وتتطلب دائما الهدوء والرتكيز 
�شقني  ذات  املباراة  اأن  ذلك  اإيل  اأ�شف  النفعال،  وعدم 
حق  وهــذا  الأويل  اجلولة  يك�شب  اأن  ا�شتطاع  املريخ 
باعتبار  الفوز  الفريق  علي  يتطلب  كان  لن  م�شروع 
خا�س  ال�شوط  واأ�شبح  اأر�شه  علي  مقامة  املباراة  اأن 
بنادي الهالل فاإن اأري اأن الإطار الفني للمريخ مطالب 
بتفادي الأخطاء وال�شلبيات التي �شاحبت اأداء الفريق 
يف اجلولت املا�شية، و التقليل من الخطاء لن تكرار 
الالعبني  يبقي  بالتايل  م�شوؤولية.  عدم  اعتربه  اخلطاأ 
واأحرتام  الهدوء  و  الرتكيز  اليوم،  مباراة  مطالبني يف 
اخل�شم. وعليه اتوقع ان يوؤدي الفريق املباراة بال�شكل 
وزاد  اهلل،  عند  من  التوفيق  النهاية  ويف  املطلوب، 
اجليلي عبد اخلري من ال�شعب التكهن بنتيجة اللقاء، 
لكن علي الورق، املريخ هو الأف�شل وقادر على تقدمي 
مباراة طيبة �شيما اأن الأحمر ي�شم يف �شفوفه جمموعة 
انه  ال  العالية،  القدرات  ا�شحاب  الالعبني  مميزة من 
عاد ان لكل مباراة ظروفها، ولكن اأكرر و�شيتي لنجوم 
املريخ احرتام اخل�شم وانت ا�شتطعت الفوز عليه قادر 
على الفوز عليه للمرة الثانية علي التوايل وهذه مباراة 
ديربي و�شجال لينتهي بني الفريقني وافتكر اأن حظوظ 

املريخ اكرب وميتلك لعبني، اأ�شحاب خربة فنية كبرية 
قدم  الفريق  اأن  واأعتقد  الديربي  مباريات  يف  بالذات 
عرو�س جيدة يف البطولة واآخرها اأمام الأهلي امل�شري 
حتى  املنوال  بنف�س  الأداء  مبوا�شلة  اطالبهم  وبالتايل 

يقدموا الأداء املنتظر واخلروج بنتيجة اإيجابية..

جمال ابوعنجة: فر�سة لظهور مياد 

جنم جديد  
القمة  مواجهات  اإن  ابوعنجة  جمال  الفار�س  قــال 
الإعالمي  البعد  ويكفي  النجوم  اأ�شماء  تخلد  مباريات 
بعد  ال�شاوي  ال�شماين  املريخ  جنم  عليه  ح�شل  الذي 
املريخ  جمعت  التي  ــرية  الأخ القمة  مباراة  يف  تاألقه 
والهالل حل�شاب اجلولة الثالثة من البطولة الإفريقية 
بالتايل اعتقد اإن مباراة اليوم تولد جنم جديد يف  �شماء 
الكرة ال�شودانية واي ابوعنجة ان التاألق يف مثل هذه 
جلاهزية  نظرا  ياأتي  بل  بال�شدفة  ليولد  املباريات 
الالعب جاهزيته البدنية والفنية مباراة اليوم حتتاج 
�شيدخل  الهالل  ان  خا�شة  النــدفــاع   وعــدم  لــتــوازن 
املباراة  ان  بحكم  الفوز  عن  وبحثا  مندفعا  املواجهة 
الأخرية  خ�شارته  لتعوي�س  وياأمل  ملعبه  علي  تقام 
بالقاهرة ناأمل  من لعبي املريخ العمل علي امت�شا�س 
اندفاع لعبي الهالل والتحكم يف اع�شابهم وان جنحوا 
يف تروي�س الهالل  ، نامل من الخوة يف ادارة الفريق 
القمة  فتيل  الزائد وا�شعال  ال�شحن  الالعبني من  ابعاد 
لن املباراة يف النهائية مباراة جتمع ابناء وطن واحد 
تر�شي  قوية  مباراة  ن�شاهد  ان  ومتني  اعــداء  ولي�س 
طموحات القاعدة اجلماهريية الكبرية للفريقني ف�شال 
علي ان املواجهة �شتكون حمط انظار الكثري من الدول 
ابوعنجة  طالب  حديثه  ختام  ويف  والفريقية  العربية 
و�شل  الفريق  ان  خا�شة  القوي  بــالداء  الالعبني  من 

مرحلة جيدة من الن�شجام بعد اقامة مع�شكر اعدادي 
م�شريه  حتدد  اليوم  نتيجة  ان  خا�شة  بالقاهرة  مثايل 

يف البطول

عادل اآمني : مباراة خمتلفة 

اأن  اآمني  عادل  املهند�س  ال�شابق  املريخ  جنم  اعترب 
مباراة اليوم بني املريخ وم�شيفه الهالل بر�شم اجلولة 
مباراة  افريقيا،  ابطال  جمموعات  دوري  من  الرابعة 
لتخدع  لنها  املباريات  املباريات   كل  عن  خمتلفة 
عليها  تبني  ان  ميكن  وقائع  هناك  ان  برغم  للتكهنات 
مع  يتال�شى  هذا  كل  ولكن  وا�شارات  معطيات  وكذلك 
من  يظهر  ف�شوف  املباراة  بداية  ومع  احلكم  �شافرة 
هو الف�شل فى الفرقتان وفى الالعبني ولن مباراة بها 
الالعبني  اختيار  يتم  لذلك  ووفقا  ومتغيريات  مفاجاآت 
قمة  و�شميت  القمة  مباريات  لعبى  ي�شمون  وهــوؤلء 
م�شتعد  هو  ملن  ولتخدع  متوقع  بالغري  تاتي  لنها 
وجاهز وفيها يخفق لعبني ويظهر اخرون ولذلك يتم 
انفعاىل  الختيار على من هم اكرث جتربة واكرث ثبات 
واكرث م�شاركة وانا او�شي بالرتكيز والثبات النفعاىل 
والن�شباط الوظيفي والتكتيكى وعدم الت�شرع وتق�شيم 
والرتكيز  النف�س  يف  والثقة  والعطاء  والبذل  اجلهد 
الأخطاء  من  والتقليل  املباراة  زمن  طوال  اللعب  فى 
ال�شتحواذ  حالة  فى  والعمل  اللعب  ا�شلوب  وفر�س 
وحالة الفقدان مع ت�شري املباراة على ح�شب املطلوب 
اأن يح�شن الفريق بهيبته  ووجوده  وا�شتقالل  ويجب 
منها  لال�شتفادة  الأخــطــاء  وكــذلــك  املتاحة  الفر�س 
لالأهداف  للو�شول  الفريق  وكل  جمموعات  والتعاون 
الرت�شح  اأماله يف خطف ورقة  علي  والإبقاء  املن�شودة 

للدور املقبل من البطولة الأفريقية.

متابعات
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متابعات

المريخ والتأريخ في مواجهة الوصيف 

ثاثة اإ�ستادات خمتلفة �سهدت 
اإنت�سارات الزعيم 

الديربي ال�سامت 

كاكيت �ساد�ص مرة :

بلقاء اليوم يكتمل عدد مواجهات 
املريخ والهالل بدون جمهورهما اىل 
اليوم  لقاء  �شبق  فقد   )  6  ( العدد 
خم�شة مواجهات تفا�شيلها كالتايل 

:

) 1 ( املريخ يهزم 

الهال يف اأول ديربي 

�سامت يف التاريخ :

الــدوري  مباريات  يف  ذلك  حدث 
املوافق  اجلمعة  بتاأريخ  املمتاز 
الفان  للعام  مــار�ــس  مــن  الــثــالــث 
الزعيم  فاز  وفيها   .. ع�شر  واإحدى 
�شاكواها  جونا�س  الزامبي  بهدف 

..
يف  مهماً  رقماً  املريخ  لي�شيف 
اأرقامه العظيمة يف تاريخ الديربي 

.

) 2 ( املريخ يحقق 

بطولة الدوري يف 

ثاين ديربي �سامت :

بدون  الفريقان  تعادل  يومها 
املمتاز  الــدوري  نهائي  يف  اأهــداف 
ودخــل   06/07/2019 يــوم 
وحقق  بفر�شتني  املباراة  املريخ 
غرميه  اأمــام  الــدوري  بطولة  لقب 

التاأريخي الهالل .

) 3 ( املريخ يهزم 

للهال يف ثالث ديربي 

�سامت :

اخلرطوم  اإ�شتاد  ملعب  �شهد 
رابــع   24/10/2020 ـــوم  ي
القمة  تــاريــخ  يف  �شامت  ديــربــي 
الهالل  على  املــريــخ  فــاز  ويومها 
املريخ  لنجم  مقابل  دون  ال�شماين ال�شاوي ..بهدف 

) 4 ( من داخل اجلوهرة الزرقاء 

رابع ديربي �سامت اأحمر  :

توا�شلت لقاءات القمة ال�شامتة ومن داخل ملعب 
الهالل ..   كان يوم  20210523 �شاهدًا على الفوز 
الثاين للزعيم على الهالل بهدفني دون مقابل اأحرزهم 

مهاجمه �شيف الدين تريي .. 

) 5 ( اأول اإنت�سار هايل يف ديربي 

بدون جمهور  :
بعد اأربعة مواجهات بدون حتقيق الفوز يف لقاءات 
الأول  فــوزه  ليحقق  الهالل  جــاء   ، ال�شامتة  القمة 
على املريخ يف ملعب الهالل بهدفني مقابل هدف يوم 
التكت  ها�شم  حممد  للمريخ  اأحرز   26/09/2021

وللهالل حممد عبدالرحمن ويا�شر مزمل .

حم�سلة لقاءات الديربي ال�سامت:
لعبت خم�شة مباريات بدون جمهور .. فاز املريخ 

يف ثالثة منها وتعادل يف واحدة وخ�شر مثلها .
واإ�شتقبلت   ، اأهــداف  خم�شة  املريخ  هجوم  اأحــرز 

�شباكه هدفان فقط .

بقلم : وليد نجم الدين ) أبونجمة (
مواصلة لرحالت توثيق مباريات الديربي عبر الرد كاسل وبمناسبة لقاء اليوم الهام والذي يجمع المريخ بالهالل في دوري 
بالديربي  الخاصة  التفاصيل  كل  على  تحتوي  التي  السوداء  الصناديق  ونفتح  التاريخ  في  نغوص   .. أفريقيا  أبطال  مجموعات 

الكبير .. وفي حلقة اليوم نقدم بعض اإلحصاءات الخاصة مثل تفاصيل مواجهات القمم الصامتة التي لعبت سابقًا .. 
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مروي واجلبيل يفتتحان بطولة املخ�سرمني بالدمام اليوم
ي�شهد ملعب �شبورت يارد باملنطقة ال�شرقية الدمام ع�شر اليوم افتتاح بطولة املخ�شرمني التي كان من املفرت�س اأن تنطلق اجلمعة 
املا�شية ال انها مت تاأجيلها ايل اليوم ب�شبب الأجواء الطبيعية وكانت قرعة البطولة اأجريت و�شط  اأجواء رائعة بح�شور جنوم ال�شودان 
املخ�شرمني ) حاج الطيب - ع�شام العاقب - �شالح الربيد - ح�شن توتى - من اهلل العاقب ( ومناديب الفرق امل�شاركة و�شيوف ال�شرف 
وانطلقت فعاليات اجراء مرا�شم قرعة بطولة املخ�شرمني بالدمام بقاعة ) �شبورت يارد ( حيث �شمت املجموعة الوىل فرق ) اجلبيل - 
مروى - روح ال�شباب - رواد اخلرب ( واملجموعة الثانية ) جتمع قدامى الالعبني - �شوداني�شتا - �شباب ال�شريحة - ال�شهاب ( هذا �شوف 
تنطلق البطولة اليوم بلقاء الفتتاح بني فريقى ) مروى و اجلبيل ( تليها مباراة ) جتمع قدامى الالعبني و �شباب ال�شريحة ( ويدير اللقاء 

احلكم ال�شعودى املخ�شرم ) العجمى ( . ومن جانب اخر تقدمت اللجنة املنظمة بال�شكر والتقدير لكل النجوم والفرق امل�شاركة
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فيض 
الخاطر 

النجم ياسر املنا 
الثاقب

د طارق 
عوض سعد

حالوة العودة للوطن !
احلقائق  من  الكثري  تتداخل    ]
تقام  التي  الإفريقية  للقمة  الفنية 
اليوم على ملعب الهالل وكلها تتفق 
على اأن مواجهة الياب متلك الكثري 
واأكــرث  ــوى  اق لتكون  الأ�شباب  من 
ال�شاوي  ال�شماين  مباراة  من  اثارة 

يف ملعب ال�شالم.
تلك  الفنية  احلقيقة  تلك  اهم    ]
الهالل  فريق  و�شعية  ت�شرح  التي 
اليوم  لقاء  يدخل  والــذي  اجلريح 
وحتقيق  العــتــبــار  رد  بح�شابات 

النت�شار.
لتفادي  الهالل �شبيال  [  لن يرتك 
ان  وعلينا  ثانية  موجعة  �شربة 
نتوقع اي ت�شرف اأو عمل �شرعي اأو 

غري �شرعي من نادي احلكام.
اخلا�شة  الفنية  احلقائق  كل    ]
تكون  اأن  يجب  ــاء  ــزرق ال بالفرقة 
الفني  للجهاز  بالن�شبة  وا�شحة 
بقيادة كالرك مبا يف ذلك املتوقع من 

املفاجاآت.
[  على ال�شعيد الإداري وح�شب 
ما علمنا فاإن جلنة التطبيع "�شغالة" 
ثفلها  بكل  وترمي  الجتاهات  كل  يف 

لإنقاذ نف�شها واملدرب موتا. 
[  الأوراق مك�شوفة و اخلرطوم 
ما  لذلك  الأ�ــشــرار  تعرف  ل  مدينة 
ــات زرقــــاء هنا  ــرك ــن حت يــر�ــشــد م
"ه�شترييا"  حالة  على  يدل  وهناك 
الزرقاء  والإدارات  جديدة  لي�شت 

متعودة ودائما.
[  املريخ الذي نعرفه قوي وقادر 
على مواجهة حتديات امللعب وخارج 
امللعب ويعرف كل "الدريبات" التي 
حماولت  كل  مفعول  يبطل  جتعله 

منعه من التفوق.
[  احلقائق الفنية والظروف التي 
حتيط مبواجهة اليوم كلها تدل على 
وتتطلب  دقيقة  الت�شعني  �شعوبة 
بعيدا  الأداء  يف  والتجويد  الرتكيز 

عن الغرور اأو الثقة الزائدة.
الفني  اجلــهــاز  ان  اعتقد  ل    ]
ملن  بحاجة  والالعبني  املريخ  لفريق 
اأن  يجب  مبا  يذكرهم  اأو  ين�شحهم 
فريق  يواجهون  وهم  عليه  يكونوا 
جريح الفوز بالن�شبة له م�شاألة حياة 

اأو موت.
[  املتوقع اأن يبداأ الهالل املباراة 
باندفاع كبري ترجمة للحالة النف�شية 
وخماوفه  اليوم  الفريق  عليها  التي 
تلقي  ــن  م ــة  املــعــروف وهــواجــ�ــشــه 
من  واخلــــروج  الثانية  اخلــ�ــشــارة 

املناف�شة.
ــخ  ــري امل لعـــبـــو  ـــح  جن اذا    ]
مع  التعامل  يف  الفني  وجــهــازهــم 
الــهــالل  لــالعــبــي  النف�شية  ــة  احلــال
ومدربهم فاإن "تطبيق احلنة" �شيتم 

يف ليلة فرح حمراء ان �شاء اهلل.
الفرقة  ــوم  جن مــن  املــطــلــوب    ]
احلـــمـــراء لــيــ�ــس ا�ــشــتــغــالل حــالــة 

بل  وح�شب  النف�شية  الهالل  لعبي 
ب�شورة  النف�شية  حالتهم  ا�شتثمار 
اإيجابية دون التقليل اأو ال�شتخفاف 

مبناق�شهم.
الفنية  احل�شابات  كــل  ــم  رغ   ]
م�شاألة  تظل  املنطقية  واملوؤ�شرات 
تقبل كل اخليارات فوز  القمة  ح�شم 
اأن  اهلل  اأو خ�شارة ون�شاأل  تعادل  اأو 
قولوا   ... الأخـــرية  املــريــخ  يجنب 

اآمني.
الوفية تعي�س  املريخ  [  جماهري 
اأحــداث  وترتفب  التفاوؤل  من  حالة 
املباراة بكل حذر وع�شمها كبري يف ان 
يربع جنومها يف تروي�س امل�شتديرة 

ومنحها الفرحة الكبرية.
جرعات  املريخ  جنــوم  تلقى    ]
دارهم  اإىل  بعودتهم  كبرية  معنوية 
وا�شرهم ال�شغرية والكبرية بعد اأن 
تاريخ  �شهده  اأطول مع�شكر  ظلوا يف 
العطاء  يف  ترجمتها  وعليهم  النادي 

والقتال والإ�شرار.
[  اأكرث نقطة ناأمل اأن جتد اهتمام 
يف  تتمثل  والالعبني  الفني  اجلهاز 
الفردية  الأخــطــاء  تفادي  �ــشــرورة 
على  املناف�س  ت�شاعد  والتي  القاتلة 

�شناعة الفر�س وال�شتفادة منها.
عصير الكالم 

النت�شار  عن  يبحث  ــالرك  ك   ]
الثالث.

اأحلى  وتكون  ثابتة  الثالثة    ]
بالثالثة.

بقلب  فريقه  مــع  كله  املــريــخ    ]
رجل واحد.

[  اإدارة واأقطاب وجماهري خلف 
الزعيم.

[  قدم الخ علي ا�شد فكرة تبدو 
رائعة ملاذا ل تطبق.

[  لقاء اجلمهور مع جنومهم قبل 
معنوية  جرعات  مينحهم  املــبــاراة 

كبرية 
فيها  احلمراء  القلعة  ــارة  زي   ]

اخلري والربكة.
ت�شاعف  ال�شالح  الرجل  دار    ]

القوة وروح البطولة.
[  نخ�شى تر�شد التحكيم وزيادة 

ر�شيد البطاقات ال�شفراء.
[  لن يق�شروا يف ا�شتمالة احلكم 

وهذا طبع معروف.
[  حكاية احل�شول على البطاقات 

املجانية يجب اأن ل تتكرر.
[  الت�شكيلة احلمراء نار م�شتعلة.
[  الزعيم دائما خطر مبن ح�شر.

[  اجلمعة مباركة واأمور الزعيم 
باذن اهلل �شالكة.

ذكريات  لها  ال�شامتة  القمة    ]
جميلة.

[  �شكواها الذي �شبق ان �شواها.
 .. ــب  ــج ع جــــاي  ـــــــح...  راي   ]

وال�شماين.

ــدي  الأب بع�شقك  اآمــنــوا  الذين  اأيها  لك 
اجنمك  يف  الــغــارقــني  وحتــيــات  حتياتي 

ال�شماهر وعدا وحب
دعني يف خرب املبتداأ 

ومــبــتــدا اخلـــرب.. ابــثــك نــوا�ــشــر حبي 
املرهق

 ..
وهدير  الــكــواكــب   �شلطان  اأيـــا  دعــنــي 
العا�شقني ا�شتنطق ال�شخر الفخيم والورد 

الو�شيم 
ال�شاح  فــوحــهــا  حـــرور  كــنــانــة  وعـــرب 
واغلى  ا�شمى  الذهب  وجهك  ل�شالح  اأنال 
ــت جتمل وجــه الأرا�ــشــني  الأمــنــيــات وان

مبهبطك الوثري 
 ..

اهال بك 
وبي من الأغنيات.. الذهب

 والتوا�شيح 
وعزة اخلليل 

وثمة فرحه البا�شكاتب
بعد ال�شنني املره 

يا دووووب 
. العيون �شهرن هجد 

رجع البلد
والن اأيها ال�شاج �شاأخربك مبا مل حتط 

خربا
رجائي 

وقليل  م�شاعري  �شفاقة  حتتمل  اأن 
�شربي وانت حترتف بخل الميا�س

�شاأخربك مبا مل اأ�شتطع عليه �شربا
اأنني 

وانت هناك 
واإبــداعــك  بتطوافك  املعز  ابنة  تطرز 

ال�شجع
كنت وحيحا مع كل ركلة 

�شد
�شيد الراجيف مع كل �شيمفونية

ود
كنت مرهفا 

كاخليل على اأر�شفة النهايات 
واللهاة اأرهقها 

. الهد
تراين كنت من�شفا لتخاطري 

وم�شاعري 
ومواجدي

هكذا اخلرز بكل تهيامات ال�شداف
كنت ثمال

كالقدي�س ارتد للتو مغازل وجعة اماتع 
الخمار

مثل بحريه
ت�شقي وجه جنمتني

مثل �شجره
الأنعام  وا�شتباحت  اأ�شر  فالح  غرزها 

جزعها اللدن
ويف خ�شم �شوقك الالذع كان

ثم  ويتذوقني  جزافا  التوق  يت�شكلني 
وفق  الو�شامه  طبل  دق  يف  جهدا   يالو  ل 

تقا�شيم الفرح التي..
..

احبك اأيها القاين املحيا.. اأحبك

جلهة انك متنحني 
بي�س اللحاظ 

ومهر اإدمان البطر
 عند الن�شر

وفوح ال�شرب
ودن النهر

وه�شي�س ال�شمر
وارتعا�شات الوتر

كيف ل 
ج�شرا  تقف  و�شيما  احزاين  كل  يف  وانت 

ملرور الأدواء يف حمل راب ال�شدع.. 
لءلء  يف  اين  انــا..  يا  هداأتي  ــوؤرق   ي ما 
امل�شاعر  كل  تت�شابي  ال�شيداح..  جهرك 
وجينات املواجد ولهيبها ال�شاظ �شنانا من 

حريق.. 
افرح حزنا 

واحزن فرحا
ال  تـــوؤدي  ل  وفي�شفائها  ـــدارات  امل كــل 

اليك.. 
 ..

الن�شانيه  بفقه  ا�شتاق  اأنني  عجب  من 
اىل ا�شتجداء الدمع ال�شيفه بغية موا�شاة 

بع�س ال�شور.. 
�شرقتني من حزين 

يا  ون�شيت  ال�شاحكه  اجنمك  ووهبتني 
ب�شاعة  �شوق  من  اتــراب  حفنة  اأنني  انا 

الإن�س 
يعرتيه ال�شوق 

واحلب.. والفراق
واللقاء .. وال�شهاد

والبعاد.. 
وجــعــلــتــنــي تــرجــمــانــا ملــديــنــة الــفــرح 

ال�شاحكه
ل�شت ثمال كما حتب اأن اأكون يف حمرابك 
اأجماد  بكل  ا�شتحلفك  اين  بيد  ؛  دااااائــمــا 

الله
دعني ا�شتطعم عذب الدمع احلزين 

دعني اني�شا كما وانت منت�شرا
كما وانت بغري ما اهوي 

دعني اجتلد 
اهدر .. اتوعد

انوح.. ارعد
و�شهيقها  زفريها  وا�شيل  املناخات  دعة 
الذي ل  يتاأتى ال بائتالف �شالف الأحزان 

والفراح
غنائم  ت�شتظرف  وانــت  ات�شاجن  دعني 

ادمعي التي  لجلك قد زرفت.. 
لهاتي  هــالك  خ�شم  يف  وانــا  ابثك  دعني 

وا�شت�شراخها القا�شي يف حبك.. 
التي  طريقتي  على  احلــب  ابثك  دعني 

اأحب
دعني ادوزن لك احلزن على ر�شل املحب 

املهيب
مرتبة  على  الدمع  جيد  لك  اطرز  دعني 

الليل املخيم..
دعني

وان مل تدعني وانا ادرك انك ل
اخــدان  عل  وحيحا  الندى  قطر  �شاأظل 

الأطفال الغر ..
يبكي يف حمبتك �شاحكا

سلطان الكوكب .. رجع البلد !


