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حــقــق الـــهـــال فــــوزه الــســادس 
الثامنة  النسخة  في  التوالي  على 
ــدوري  ــ والــعــشــريــن مــن مــســابــقــة ال
الــمــمــتــاز وألــحــق الــهــزيــمــة االولـــى 
بــفــريــق حـــي الـــعـــرب بــورتــســودان 

مساء  جمعهما  الـــذي  الــلــقــاء  فــي 
الزرقاء  الجوهرة  ملعب  على  امس 
التاسعة  الجولة  برسم  ــان  درم بــأم 
بفوزه  الــهــال  ويــديــن   ، للمسابقة 
مكابي  الكنغولي  لمهاجمه  الصعب 

المباراة  هــدف  احــرز  ــذي  ال ليليبو 
ليرتفع   38 الــدقــيــقــة  فــي  الــوحــيــد 
الهال برصيده الى 38 نقطة في 
الصدارة وبقي حي العرب عند 16 

نقطة.

اســتــعــاد الــمــريــخ بــعــضــا من 
هال  على  الفوز  وحقق  تــوازنــه، 
أديسلون  بــرايــان  بهدف  الساحل 
مـــن ضــربــة جـــــزاء، وذلــــك على 
لحساب  أمس  مساء  كوبر  ملعب 
ــن مــســابــقــة  ــة مـ ــامــن ــث الــجــولــة ال
المريخ  واحتاج  الممتاز،  الــدوري 

لثاث مباريات ليحقق فوزه الثالث 
ــي الــمــســابــقــة مــن 5 مــبــاريــات  ف
متقدما  نــقــاط،   10 إلـــى  ليرتفع 
وكان  الترتيب،  جدول  وسط  نحو 
المريخ قد سقط في كمين الرابطة 
والتعادل   ،1/0 بالخسارة  كوستي 
الملعب  مــروي على  األهلى  أمــام 

ــمــة في  ــري األولـــمـــبـــي بــمــديــنــة ك
قبل  والثامنة،  السابعة  الجولتين 
على  الــفــوز  ويحقق  يستفيق  أن 
الظهور  المباراة  ومثلت  البحارة، 
هيرون  لــلــمــدرب  األول  الــرســمــي 
ريكاردو بعد أن تولى المهمة خلفًا 

للمدرب التونسي غازي الغرايري.

بقيادة  السوداني  االتحاد  تقدم 
وأعــضــاء  جعفر  معتصم  الــدكــتــور 
لاتحاد  التهاني  بخالص  مجلسه 
ــدم بــالــفــوز  ــقـ ــعـــودي لـــكـــرة الـ الـــسـ
على  األخضر  للمنتخب  التأريخي 
الدكتور  وقــال  األرجنتيني،  نظيره 
الــمــنــتــخــب  إن  جــعــفــر  ــصــم  ــت مــع
ــســعــودي شـــرف الــعــرب فــي كل  ال
ــتــوقــعــات في  ــان وخــــذل كـــل ال ــك م
مواجهة منتخب مدجج بألمع نجوم 
العالم، مبينًا أن األخضر السعودي 
الكبير  الجهود  بفضل  كثيرًا  تطور 
الــتــي بــذلــت لـــه، طـــوال الــســنــوات 

المونديال،  سبقت  التي  الماضية 
يعتبر  ال  السعودية  فوز  وأضــاف: 
ظاهرة ألنه منتخب تطور تدريجيًا 
ــذه الــمــرحــلــة،  ــى هـ ــل إلـ حــتــى وصـ
وجهد  كبير،  عمل  هنالك  ــال:  وقـ
مقدر من االتحاد السعودي بقيادة 
إلى  مشيرًا  المسحل،  حسن  ياسر 
أن األخضر السعودي سيكون هو 
نسخة  ومفاجأة  األســـود  الحصان 
قطر من كأس العالم، وكشف جعفر 
عن أن الدعم المعنوي الذي قدمه 
الملك للمنتخب أبعد عن الاعبين 
عندهم  ما  أفضل  ليقدموا  الضغط، 

في مواجهة المنتخب المصنف في 
العالم، متمنيًا أن تستمر المنتخبات 
العربية في الظهور المشرف.وعلى 
معتصم  الدكتور  هنأ  آخــر  صعيد 
بالتعادل  التونسي  المنتخب  جعفر 
ــام الـــدنـــمـــارك، مــشــيــرًا  ــ ــغــالــي أم ال
نسور  ستمنح  النتيجة  أن  إلـــى 
مقبل  في  الثقة  من  المزيد  قرطاج 
المواجهات في مباريات المجموعة، 
االتحاد  إدارة  تهانيء  جعفر  ونقل 
الجرئ  وديع  السيد  إلى  السوداني 
القدم  لكرة  التونسي  االتحاد  رئيس 

على هذا الظهور المميز.

الهالل يكسب حي العرب بهدف ليليبو

المريخ يستعيد توازنه بالفوز على البحارة

د. معتصم جعفر يهنيء السعودية وتونس 

شهدت قائمة المريخ في مباراته 
ــال الــســاحــل أمـــس عــودة  ــام هـ ــ أم
صانع ألعاب الفريق ونجمه المميز 
كامل،  عــام  بعد  التش  حامد  أحمد 
آخــر ظهور  كــان  أن  بعد  يزيد،  أو 
الثاني  التمهيدي  مباراة  في  لاعب 
لرابطة أبطال إفريقيا في أكتوبر من 
العام الماضي، واحتاج الساحر لعام 
كامل قبل أن يظهر في قائمة مباراة 
للغاية،  طويلة  فترة  وهــى  لفريقه، 
همال غير  تشير لخلل إداري بائن، واإ
الذين تعرضوا  الاعبين  مبرر، فكل 

وصلت  أشهر  وبعد  مماثلة  إلصابة 
إلى 4 عــادوا وشاركوا في مباريات 
في  ظهر  بعضهم  أن  بــل  أنديتهم، 
قائمة المنتخبات الوطنية على غرار 
ظهير األهلى األيمن أكرم توفيق أحد 
أمام  الفراعنة  منتخب  مباراة  نجوم 
إضافة  يمثل  التش  الودية،  بلجيكا 
ولن  الــمــريــخ،  وســط  لخط  حقيقية 
في  عليه  باالعتماد  ريكاردو  يغامر 
وسيمنحه  كامل،  بشكل  المباريات 
الفرصة في الجزء اآلخير من الشوط 

الثاني لتكون مشاركته تدريجية.

أكبر  السعودية  منتخب  حقق 
ــال قــطــر حتى  ــدي مــفــاجــآت مــون
األرجــنــتــيــن  عــلــى  بـــفـــوزه  اآلن 
في  وحيد  هــدف  مقابل  بهدفين 
على  جمعتهما  الــتــي  ــاراة  ــمــب ال
منافسات  ضمن  لوسيل،  ملعب 
الثالثة.وافتتح ميسي  المجموعة 
الدقيقة  في  لألرجنتين  التسجيل 
العاشرة من ركلة جزاء، ثم ألغى 
حكم اللقاء ثاثة أهداف لاعبي 
التسلل.وفي  بداعي  األرجنتين 
المنتخب  انتفض  الثاني  الشوط 
السعودي وسجل هدفين متتالين 

من  و54   48 الدقيقتين  فــي 
تــوقــيــع صــالــح الــشــهــري وســالــم 
يتصدر  وبالنتيجة  الــدوســري.  
المجموعة  السعودي  المنتخب 
جانب  إلــى  تضم  التي  الثالثة، 
المكسيك  مــن  كــا  المنتخبين 
وبـــولـــنـــدا. وأصـــبـــح الــمــنــتــخــب 
غير  مــنــتــخــب  أول  الــســعــودي 
ــوز على  ــفـ ــي يــحــقــق الـ ـــ أوروبــ
منذ  العالم  كأس  في  األرجنتين 
أصبح  كما   ،1990 الكاميرون 
يفوز على  آسيوي  منتخب  أول 

األرجنتين في تاريخ المونديال.

التعادل  تونس  منتخب  فــرض 
التي  المباراة  في  الدنمارك  على 
أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب »الــمــديــنــة 
مباراة  أول  هذه  التعليمية«.وتعد 
تــنــتــهــي بــالــتــعــادل الــســلــبــي في 
المونديال.  من  الحالية  النسخة 
وقدم المنتخب التونسي أداء جيدا 
للغاية في الشوط األول،  ومنظما 
في  الشباك  هــز  مــن  قريبا  ــان  وك
ــغــى حكم  أكــثــر مــن مــنــاســبــة، وأل
اللقاء هدفا لعصام الجبالي بداعي 

الــتــســلــل. لــكــن الـــدنـــمـــارك كــانــت 
الفريق األفضل في الشوط الثاني، 
اللقاء  مجريات  على  سيطرت  إذ 
واعتمدت  تــونــس  تــراجــعــت  بينما 
عــلــى الــتــنــظــيــم الــدفــاعــي وغــلــق 
المساحات. وفي اللحظات األخيرة 
اللقاء، عاد الحكم إلى تقنية  من 
الفيديو لمراجعة إمكانية احتساب 
ركلة جزاء لصالح الدنمارك، لكنه 
قـــرر عـــدم احــتــســاب أي شــيء، 

لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

أسدل الستار  بنادي النيل العالمي 
البطولة  فــعــالــيــات  عــلــي  بــالــخــرطــوم 
الــوطــنــيــة لــرفــع األثـــقـــال والــســبــاحــة 
نظمها  التي  الفكرية  اإلعــاقــة  لــذوي 
األولمبياد الخاص السودانية وجاءت 
المهندسين  صالة  برعاية  البطولة 
بالخرطوم  العالمي  النيل  ــادي  نـ و 
وبــمــشــاركــة عــدد )8( واليـــات وهي 
األحمر  والبحر  والــجــزيــرة  الــخــرطــوم 
وشــمــال كــردفــان والــقــضــارف وسنار 
وقد  هذا  النيل  ونهر  األبيض  والنيل 

شرف حفل الختام البروف رقية السيد 
السوداني  الخاص  األولمبياد  رئيس 
والدكتور ياسر محمد موسي المدير 
الوطني لألولمبياد الخاص السوداني 
دولة  سفير  الجنيبي  حمد  واألســتــاذ 
وممثل  المتحدة  العربية  اإلمــــارات 
من جهاز األمن والمخابرات الوطني 
وممثل من وزارة الخارجية السودانية 
العالمي  النيل  نــادي  إدارة  ومجلس 
المهتمة  الــشــخــصــيــات  مـــن  وعــــدد 

بشريحة المعاقين فكريا.

سيتلقى خط وسط المريخ المزيد 
من الدعم بعودة عمار طيفور الذي 
فضل المدرب ريكاردو هيرون ابعاده 
عن القائمة التي اعتمد عليها في 
أمس،  الساحل  أمام هال  المباراة 
تأهيليا  برنامجا  أمريكانو  وينفذ 
يــســتــهــدف عـــودتـــه ســريــعــا، بعد 
أمضى  بعد  طويلة  فترة  غــاب  أن 
بعد  طيفور  عــودة  بأمريكا،  عطلة 
أن أصبح أكثر هــدوًء عقب تمديد 
لخط  حقيقيا  دعما  ستمثل  تعاقده 
الفنية  المــكــانــاتــه  بالنظر  الــوســط 

يستطيع  مــمــيــز،  كــاعــب  وثــقــلــه 
يشارك  لم  طيفور  الفارق،  إحــداث 
مــع الــمــريــخ كــثــيــرا غــيــر أنـــه قــدم 
مستويات متميزة في كل المباريات 
التي شارك فيها في الدوري الممتاز 
ودوري أبطال إفريقيا بل كان أفضل 
ــاق فــي كل  الــاعــبــيــن عــلــى اإلطــ
المباريات المهمة والصعبة.طيفور 
يمثل أحد الحلول الناجعة في خط 
وسط المريخ، ال سيما بعد أن مدد 
أسرته  مع  عطلة  وأمضى  تعاقده، 

وعاد بمعنويات عالية.

حدد اتحاد كرة القدم السوداني 
30 ديسمبر القادم موعدا لمباراة 
الـــديـــربـــي الــتــي تــجــمــع الــمــريــخ 
بالهال في ختام مباريات القسم 
أن  بعد  ــدوري،  ال لمسابقة  األول 
القرعة  توجيه  الكرة  اتحاد  تعمد 
الختام  جولة  فــي  الــمــبــاراة  لتقام 
ــمــوســم،  ال ــن  مـ األول  لــلــنــصــف 
ويوافق ذلك الموعد يوما تأريخيا 
للمريخ بقيام الجمعية العمومية، 

ليكون تأجيل المباراة أو تقديمها 
ــرا ال  ــ ــتــخــابــات أم أو تــأجــيــل االن
تقام  أن  يمكن  ال  إذ  منه،  مفر 
الــمــبــاراة فــي الــتــوقــيــت، فــي ظل 
النادي  وأبناء  الجماهير  انشغال 
بالجمعية العمومية.تأجيل المباراة 
أو  واحـــد  لــيــوم  ــو  ول تقديمها  أو 
تقديمها سيكون أمرا ال مفر منه، 
قياسا بتوقيت الحدث المهم الذي 

سيعيشه النادي وقتذاك.

الساحر يعود لقائمة األحمر

 على األرجنتين 
ً
 تاريخيا

ً
السعودية تحقق فوزا

تعادل سلبي بين تونس والدنمارك

ختام رائع للبطولة الوطنية االولي لرفع 
األثقال والسباحة لالولمبياد الخاص السوداني 

طيفور يظهر في الجولة التاسعة 

تأجيل متوقع لديربي ختام النصف األول 

دقيقة حداد
على صابر المرعب

الكنغولي   ، للهال  الفني  المدير  دفــع 
بقائمة  المباراة  بداية  في  ايبينجي  فلوران 
ضمت كل من : علي عبد اهلل ابو عشرين 
في حراسة المرمى، ابراهيم ايمورو ، محمد 
احمد ارنق ، سالمون بانغا وموفق صديق 
في خط الدفاع ، صاح عادل ، ابو عاقلة 
عبد اهلل ، عبدول اجاجون في خط الوسط 
والثاثي جون مانو، المين جارجو ومكابي 
الهجومية..وقبيل  المقدمة  خط  في  ليليبو 
انطاقة المباراة وقف الفريقان دقيقة صمت 
المعروف  الهال  حــدادًا على روح مشجع 
صابر حميدة كباشي »المرعب« الذي انتقل 

الى رحمة مواله امس.

دعم مالي من والي الخرطوم الندية الممتاز

سّلمت وزيرة الشباب والرياضة بالخرطوم، حنان الحاج حاكم امس الثاثاء، 5 
أندية بالدوري الممتاز، دعًما مالًيا مقّدًما من والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة.

وأفاد إعام المجلس األعلى للشباب والرياضة، أّن الدعم المالي سّلم في حضور 
مدير الشؤون المالية واإلدارية بالمجلس، ومدير اإلدارة العامة للرياضة.وبحسب 
إعام المجلس، فقد تّم تسليم كٍل من أندية األهلي الخرطوم ، كوبر ، ودنوباوي، 
توتي، الزومة.وقالت وزيرة الشباب والرياضة حنان حاكم، إّن الدعم يعتبر فاتحة 
خير، مشّددة على أهمية الرياضة في الصحة العامة للرياضيين.وأضافت” ميزانية 

العام 2023 ستكون مقّدرة ومعتبرة تساعد األندية في تسيير أعمالها”.
لجنة المسابقات تجتمع غدا 

الخميس  غــد  يــوم  الــكــرة  باتحاد  المسابقات  لجنة  تعقد  ان  ينتظر 
اجتماعها الدوري وذلك لمناقشة العديد من االجندة ابرزها اجازة مراحل 
منافستي الدوري التاهيلي وكاس السودان ..الي جانب الفصل في عدد 

من الشكاوي المقدمة من قبل االندية .



02
واليات

قبل سفره للقضارف لمالقاة الموردة
قادة إتحاد كسال يشهدون المران الرئيس لفريق الشباب

ــاد الــمــحــلــي  ــحــ ــاد الــمــحــلــي شــهــد رئـــيـــس اإلتــ ــحــ شــهــد رئـــيـــس اإلتــ
ــســـا وعــــــــدد مــن  ــكـ ــســـا وعــــــــدد مــن لــــكــــرة الـــــقـــــدم بـ ــكـ لــــكــــرة الـــــقـــــدم بـ
الرئيسي  الــمــران  مجلسه  الرئيسي أعــضــاء  الــمــران  مجلسه  أعــضــاء 
مباراة  خوضه  قبل  الشباب  مباراة لفريق  خوضه  قبل  الشباب  لفريق 
ــافـــســـة كـــأس  ــنـ ــافـــســـة كـــأس الـــــذهـــــاب ضـــمـــن مـ ــنـ الـــــذهـــــاب ضـــمـــن مـ
ــذي سُياقي  ــ ــذي سُياقي الـــســـودان الــقــومــي وال ــ الـــســـودان الــقــومــي وال
فيه فريق الموردة القضارف عصر فيه فريق الموردة القضارف عصر 

أن  جعفر،  طــه  بالقضارف.وأكد  الجمعة  أن يــوم  جعفر،  طــه  بالقضارف.وأكد  الجمعة  يــوم 
اإلتحاد المحلي لكرة القدم، ُيولي إهتمامًا كبيرًا اإلتحاد المحلي لكرة القدم، ُيولي إهتمامًا كبيرًا 
بمشاركات األندية بمختلف المنافسات القومية بمشاركات األندية بمختلف المنافسات القومية 
الصعوبات وتوفير اإلحتياجات  تذليل  الصعوبات وتوفير اإلحتياجات ، عبر  تذليل  ، عبر 

وتقديم الدعم الكامل › وأشار إلى حرص مجلس وتقديم الدعم الكامل › وأشار إلى حرص مجلس 
إدارة اإلتحاد المحلي، على متابعة مشاركات إدارة اإلتحاد المحلي، على متابعة مشاركات 
متمنيًا  الخارجية،  الــبــطــوالت  فــي  متمنيًا أنــديــة كسا  الخارجية،  الــبــطــوالت  فــي  أنــديــة كسا 
والمنافسة  النهائي  بــلــوغ  فــي  للعميد  والمنافسة التوفيق  النهائي  بــلــوغ  فــي  للعميد  التوفيق 

ــب  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــب عـــــــلـــــــى الـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ عـــــــلـــــــى الـ
ضــافــة  ضــافــة الــقــومــي واإ الــقــومــي واإ
إنــــــــجــــــــاز جــــديــــد إنــــــــجــــــــاز جــــديــــد 
الكساوية. الكساوية.للكرة  للكرة 

ــن  وأعــــــــــــــــــــرب عــــن وأعــــــــــــــــــــرب عــ
في  الشباب  لاعبي  بالتوفيق  أمنياته  في خالص  الشباب  لاعبي  بالتوفيق  أمنياته  خالص 
تقديم مباراة مميزة أمام الموردة بطل القضارف تقديم مباراة مميزة أمام الموردة بطل القضارف 
وبقيادة  العميد  العــبــي  أن  على  طـــه  ــدد  وبقيادة .وشـ العميد  العــبــي  أن  على  طـــه  ــدد  .وشـ
الخبير عــوض حماد ،  الخبير عــوض حماد ، فنية عالية ممثلة في  فنية عالية ممثلة في 
قادرون على الظهور الذي يعكس رقي وتطور قادرون على الظهور الذي يعكس رقي وتطور 
كرة القدم بكسا ... مجلس إدارة نادي الشباب كرة القدم بكسا ... مجلس إدارة نادي الشباب 

ــادوا بـــزيـــارة قـــادة اإلتـــحـــاد لــهــم في  ــ ــادوا بـــزيـــارة قـــادة اإلتـــحـــاد لــهــم في بـــدورهـــم أشـ ــ بـــدورهـــم أشـ
أكملوا  قد  بأنهم  مؤكدين  الختامي  المران  أكملوا هــذا  قد  بأنهم  مؤكدين  الختامي  المران  هــذا 
الفرحة  أمــل كبير في رســم  الفرحة الجاهزية ويحدهم  أمــل كبير في رســم  الجاهزية ويحدهم 
طيبة  نتيجة  وتحقيق  بكسا  الرياضيين  طيبة على  نتيجة  وتحقيق  بكسا  الرياضيين  على 
تسهل لهم المهمة فــي مــبــاراة اإليـــاب بكسا.تسهل لهم المهمة فــي مــبــاراة اإليـــاب بكسا.

افادنا بذلك بشه بيهافادنا بذلك بشه بيه

٢٣ نوفمبر 2022 - ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ - العدد »٤٨« األربعاء

ربك/ بخيت الطاهرربك/ بخيت الطاهر
و  الـــنـــيـــل  وادي  ــادل  ــ ــعـ ــ و تـ الـــنـــيـــل  وادي  ــادل  ــ ــعـ ــ تـ
النهضة بدون اهداف ضمن النهضة بدون اهداف ضمن 
ــثــامــن  ــثــامــن مـــبـــاريـــات االســــبــــوع ال مـــبـــاريـــات االســــبــــوع ال
االولــــي  ــة  ــدرجــ ــ ال دوري  االولــــي مـــن  ــة  ــدرجــ ــ ال دوري  مـــن 
ــم يــتــمــكــن  ــ ــ ــث ل ــيــ ــك، حــ ــ ــ ــرب ــ ــ ــم يــتــمــكــن ب ــ ــ ــث ل ــيــ ــك، حــ ــ ــ ــرب ــ ــ ب
الـــنـــهـــضـــة مــــن تـــــــزوق طــعــم الـــنـــهـــضـــة مــــن تـــــــزوق طــعــم 
االنــتــصــار مــنــذ عـــودتـــه الــي االنــتــصــار مــنــذ عـــودتـــه الــي 
دوري الــدرجــة االولـــب وذلــك دوري الــدرجــة االولـــب وذلــك 
ــادالت و خــســارة  ــعـ ــادالت و خــســارة بــخــمــس تـ ــعـ بــخــمــس تـ
وحيدة ولديه وحيدة ولديه 55 نقاط، عكس  نقاط، عكس 
دخــل هذا  الـــذي  النيل  دخــل هذا وادي  الـــذي  النيل  وادي 
ــان لــه بـــاع كبير  ــان لــه بـــاع كبير الــمــوســم وكـ الــمــوســم وكـ
حــيــث  االول  ــنـــصـــف  الـ حــيــث فــــي  االول  ــنـــصـــف  الـ فــــي 
حتي االن في المركز الثالث حتي االن في المركز الثالث 
ب ب 1313 نقطة خلف كا من  نقطة خلف كا من 
نقطة  نقطة    1313 ب  الـــعـــرب  ب حـــي  الـــعـــرب  حـــي 

نقطة  نقطة    1414 والــهــال ب  والــهــال ب ثانيا  ثانيا 
ــهــــدت الـــمـــبـــاراة  ــهــــدت الـــمـــبـــاراة مـــتـــصـــدرا شــ مـــتـــصـــدرا شــ
نــديــة عــالــيــة وفـــرص ضائعة نــديــة عــالــيــة وفـــرص ضائعة 
بالجملة ولكن لم يتمكن احد بالجملة ولكن لم يتمكن احد 
من معانقة الشباك ..وقــد تم من معانقة الشباك ..وقــد تم 
بــيــن شــوطــي الــمــبــاراة تكريم بــيــن شــوطــي الــمــبــاراة تكريم 
الــســابــق  الــنــيــل  الــســابــق العـــب وادي  الــنــيــل  العـــب وادي 
الرشيد  االندية  من  العديد  الرشيد و  االندية  من  العديد  و 
احمد ابوحواء )قلية( من قبل احمد ابوحواء )قلية( من قبل 
قدامي العبي مؤسسة وادي قدامي العبي مؤسسة وادي 
النيل العريقة وقد وجد تكريمه النيل العريقة وقد وجد تكريمه 
بين  كبير  وحــفــاوة  بين استحسان  كبير  وحــفــاوة  استحسان 
الـــحـــضـــور، تـــكـــريـــم صــــادف الـــحـــضـــور، تـــكـــريـــم صــــادف 
اللقاء حكم وسط  اللقاء حكم وسط اهــلــه.ادار  اهــلــه.ادار 
ــد اول  ــاعـ ــسـ ــة ومـ ــ ــاتـــح دبـ ــفـ ــد اول الـ ــاعـ ــسـ ــة ومـ ــ ــاتـــح دبـ ــفـ الـ
ابوبكر الناير ابكورة ومساعد ابوبكر الناير ابكورة ومساعد 

ثان عيسي يعقوب دكوة.ثان عيسي يعقوب دكوة.

امــــــس االول  عـــصـــر  ــتـــحـــت  ــتـ امــــــس االول أفـ عـــصـــر  ــتـــحـــت  ــتـ أفـ
لمسابقة  الــســادســة  الجولة  لمسابقة مــبــاريــات  الــســادســة  الجولة  مــبــاريــات 
دوري الــثــانــيــة بــلــقــاء فــريــقــي الــتــاكــا دوري الــثــانــيــة بــلــقــاء فــريــقــي الــتــاكــا 
ــقــــريــــة ٢٠٢٠ وأســــفــــر الـــلـــقـــاء عــن  وأســــفــــر الـــلـــقـــاء عــن  ــ ــقــــريــــة وال ــ وال
تــعــادلــهــمــا بـــهـــدف لــكــل مــنــهــمــا بعد تــعــادلــهــمــا بـــهـــدف لــكــل مــنــهــمــا بعد 
ــاراة مــثــيــرة وخـــاصـــة فـــي الــشــوط  ــبـ ــاراة مــثــيــرة وخـــاصـــة فـــي الــشــوط مـ ــبـ مـ
األول  الشوط  إنتهى  أن  بعد  األول الثاني  الشوط  إنتهى  أن  بعد  الثاني 
متبادل  آداء  بعد  السلبي  متبادل بالتعادل  آداء  بعد  السلبي  بالتعادل 
من الجانبين .. جاءت المباراة أكثر من الجانبين .. جاءت المباراة أكثر 
إثارة في الشوط الثاني ومنذ إنطاقته إثارة في الشوط الثاني ومنذ إنطاقته 
وضع التاكا القريةوضع التاكا القرية٢٠٢٠ تحت الضغط  تحت الضغط 
الــمــتــواصــل أثــمــر عــن هـــدف التقدم الــمــتــواصــل أثــمــر عــن هـــدف التقدم 

ــتــوقــيــع الــــاعــــب عـــبـــدالـــنـــاصـــر ..  ــتــوقــيــع الــــاعــــب عـــبـــدالـــنـــاصـــر .. ب ب
سيطر التاكا على منطقة الوسط في سيطر التاكا على منطقة الوسط في 
فترات كثيرة من هذا الشوط وظهر فترات كثيرة من هذا الشوط وظهر 
القرية القرية ٢٠٢٠ بسلبية في وسط الملعب  بسلبية في وسط الملعب 
.. إعتمد القرية .. إعتمد القرية ٢٠٢٠ على الهجمات  على الهجمات 
الاعب  تمكن  إحداها  الاعب المرتدة ومن  تمكن  إحداها  المرتدة ومن 
عــزو مــن إحـــراز هــدف الــتــعــادل .. عــزو مــن إحـــراز هــدف الــتــعــادل .. 
بالنتيجة إرتفع التاكا برصيده إلى بالنتيجة إرتفع التاكا برصيده إلى ٩٩  
نقاط والقريةنقاط والقرية٢٠٢٠ إلى  إلى ٧٧ نقاط .. أدار  نقاط .. أدار 
بمعاونة  الــجــاد  على  الحكم  بمعاونة اللقاء  الــجــاد  على  الحكم  اللقاء 
حسين نقروس ومحمد إسحق ونور حسين نقروس ومحمد إسحق ونور 

الدين عبدالرحمن حكما رابعا.الدين عبدالرحمن حكما رابعا.

الفولة / موسى ادم عبد الكريمالفولة / موسى ادم عبد الكريم
الــدرجــة  دوري  منافسات  الــدرجــة ضمن  دوري  منافسات  ضمن 
الثانية بالفولة علق الحكم › مباراة الثانية بالفولة علق الحكم › مباراة 
  6060 الدقيقة  عند  والـــمـــوردة  الدقيقة السهم  عند  والـــمـــوردة  السهم 
بسبب اســاءة احد الجماهير لحكم بسبب اســاءة احد الجماهير لحكم 
ــبـــاراة، وكـــانـــت نــتــيــجــة الــمــبــاراة  ــبـــاراة، وكـــانـــت نــتــيــجــة الــمــبــاراة الـــمـ الـــمـ
ــي  ــابـ ــجـ ــي تـــشـــيـــر الــــــى الــــتــــعــــادل االيـ ــابـ ــجـ تـــشـــيـــر الــــــى الــــتــــعــــادل االيـ
المباراة طرد  لكل، شهدت  المباراة طرد بهدفين  لكل، شهدت  بهدفين 

ثاثة العبين إثنين من الموردة محمد صديق )ثاثة العبين إثنين من الموردة محمد صديق )1515( ( 
أمير  السهم  من  أمير ( والعــب  السهم  من  )44( والعــب  السعيد عثمان  )ومحمد  السعيد عثمان  ومحمد 
الــى  تــقــريــره  الــحــكــم  الــى (، عليه رفـــع  تــقــريــره  الــحــكــم  )ابــراهــيــم سبيل )1414(، عليه رفـــع  ابــراهــيــم سبيل 

لــجــنــة الــمــســابــقــات بــاالتــحــاد لــجــنــة الــمــســابــقــات بــاالتــحــاد 
الفولة،  الــقــدم  لــكــرة  الفولة، االنتقالي  الــقــدم  لــكــرة  االنتقالي 
اشــــرف فضل  الــمــبــاراة  اشــــرف فضل ادار  الــمــبــاراة  ادار 
كباري  بمساعدة كل من  كباري اهلل  بمساعدة كل من  اهلل 
الحاج والصادق جمعة ايبا و الحاج والصادق جمعة ايبا و 
ادم حكما رابعا  ادم حكما رابعا حميدة أحمد  حميدة أحمد 
راقــبــهــا اداريـــــا نــائــب الــرئــيــس راقــبــهــا اداريـــــا نــائــب الــرئــيــس 
لــلــشــؤون االداريـــــة والــقــانــونــيــة لــلــشــؤون االداريـــــة والــقــانــونــيــة 
حميدان سومي حماد. أما في منافسات دوري الدرجة حميدان سومي حماد. أما في منافسات دوري الدرجة 
الحضور  عن  البستان  )ب(تخلف  المجموعة  الحضور الثالثة  عن  البستان  )ب(تخلف  المجموعة  الثالثة 

لميدان المريخ لمواجهة الرابطة.لميدان المريخ لمواجهة الرابطة.

في دوري الثانية بالفولةالتاكا والقرية٢٠ يتعادالن بثانية حلفا

تعليق مباراة السهم والموردة

النهضة ربك يتعثر للمرة السادسة 
تواليا في الدوري المحلي

الشباب الجبلين يواصل التألق
ويتصدر دوري بجدارة

أداء القسم للحكام أمـر ضروري
من أجل العدالة العامة أثناء المباريات

العرب والسكر يتعادالن سلبيا بحلفا

نياال - إزدهار عبد المنعمنياال - إزدهار عبد المنعم
دشــــن والــــي جــنــوب دارفــــــور بــاإلنــابــة دشــــن والــــي جــنــوب دارفــــــور بــاإلنــابــة 
أندية  أندية بشير مرسال حسب اهلل، منظومة  بشير مرسال حسب اهلل، منظومة 
ــتــي تــبــرع بــهــا نــائــب رئــيــس  ــتــي تــبــرع بــهــا نــائــب رئــيــس الــمــشــاهــدة ال الــمــشــاهــدة ال
مجلس السيادة اإلنتقالي للشعب السوداني مجلس السيادة اإلنتقالي للشعب السوداني 
ــعــالــم الــمــقــامــة  ــعــالــم الــمــقــامــة لــمــشــاهــدة بــطــولــة كــــأس ال لــمــشــاهــدة بــطــولــة كــــأس ال
بدولة قطر، بحضور المدير العام لوزارة بدولة قطر، بحضور المدير العام لوزارة 
التربية والتوجيه بالوالية وقائد قوات الدعم التربية والتوجيه بالوالية وقائد قوات الدعم 
السريع قطاع جنوب دارفــور، ومستشار السريع قطاع جنوب دارفــور، ومستشار 
اإلنتقالي،  الــســيــادة  مجلس  رئــيــس  اإلنتقالي، نــائــب  الــســيــادة  مجلس  رئــيــس  نــائــب 
التنفيذيون للمحليات، وعدد من  التنفيذيون للمحليات، وعدد من والمدراء  والمدراء 
التلفزيونية  القنوات  ومراسلو  التلفزيونية الصحفيين  القنوات  ومراسلو  الصحفيين 
واإلذاعــــــات الــمــخــتــلــفــة.وتــقــدم حــســب اهلل واإلذاعــــــات الــمــخــتــلــفــة.وتــقــدم حــســب اهلل 
لنائب  بالشكر  الحضور  لنائب خال مخاطبته  بالشكر  الحضور  خال مخاطبته 
لدعمه  اإلنتقالي  الــســيــادة  مجلس  لدعمه رئــيــس  اإلنتقالي  الــســيــادة  مجلس  رئــيــس 
والــوقــوف معهم  الشباب  لشريحة  والــوقــوف معهم السخي  الشباب  لشريحة  السخي 
مشاهدة  أنــديــة  لتوفير  الطيبة  مشاهدة ومــبــادرتــه  أنــديــة  لتوفير  الطيبة  ومــبــادرتــه 
ــبـــاد  ــبـــاد مـــجـــانـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن بـــمـــنـــاطـــق الـ مـــجـــانـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن بـــمـــنـــاطـــق الـ
بــدور الشباب في حياة  بــدور الشباب في حياة المختلفة، مشيدًا  المختلفة، مشيدًا 

اإلنسانية  الــمــبــادرات  خــال  اإلنسانية المجتمعات  الــمــبــادرات  خــال  المجتمعات 
واألنشطة الخدمية التي يقومون بها من واألنشطة الخدمية التي يقومون بها من 
أجل تطوير وتقدم الشعوب والنهوض بها أجل تطوير وتقدم الشعوب والنهوض بها 
إلــى آفــاق أرحــب إضافة إلــى مساهمتهم إلــى آفــاق أرحــب إضافة إلــى مساهمتهم 
الفاعلة في معالجة القضايا كافة، مثمنًا الفاعلة في معالجة القضايا كافة، مثمنًا 
جهود الشباب في نشر التعايش السلمي جهود الشباب في نشر التعايش السلمي 
بــيــن مختلف  اإلجــتــمــاعــي  النسيج  بــيــن مختلف ورتـــق  اإلجــتــمــاعــي  النسيج  ورتـــق 
العام  المدير  أشــاد  جانبه  العام المكونات.من  المدير  أشــاد  جانبه  المكونات.من 
لوزارة التربية والتوجيه بالوالية أ.عمر آدم لوزارة التربية والتوجيه بالوالية أ.عمر آدم 
في  أنها ستسهم  بالمبادرة مضيفًا  في عمر،  أنها ستسهم  بالمبادرة مضيفًا  عمر، 
تعزيز األمن واإلستقرار في مناطق الباد تعزيز األمن واإلستقرار في مناطق الباد 
المختلفة، محييًا جهود دقلو في الوقوف المختلفة، محييًا جهود دقلو في الوقوف 
مع الشباب وتلمس قضاياهم، الفتًا إلى مع الشباب وتلمس قضاياهم، الفتًا إلى 
أن الشباب هــم ركــائــز الــبــاد فــي البناء أن الشباب هــم ركــائــز الــبــاد فــي البناء 
والتعمير والتخطيط.من جهته أكد مقرر والتعمير والتخطيط.من جهته أكد مقرر 
المستشار  المشاهدة  ألندية  العليا  المستشار اللجنة  المشاهدة  ألندية  العليا  اللجنة 
مصطفى محمد إبراهيم، أن قوات الدعم مصطفى محمد إبراهيم، أن قوات الدعم 
الــذي يعيشه  الــذي يعيشه السريع هــي صمام األمـــان  السريع هــي صمام األمـــان 
التدشين  إلــى أن  التدشين الــســودان األن، مــشــيــًرا  إلــى أن  الــســودان األن، مــشــيــًرا 

المجتمعية  المسؤولية  إطـــار  فــي  المجتمعية يــجــيُء  المسؤولية  إطـــار  فــي  يــجــيُء 
لقوات الدعم السريع وتمكين الشباب من لقوات الدعم السريع وتمكين الشباب من 
مشاهدة ومعايشة كأس العالم الذي إنطلق مشاهدة ومعايشة كأس العالم الذي إنطلق 
بدولة  الــجــاري  الشهر  مــن  العشرين  بدولة فــي  الــجــاري  الشهر  مــن  العشرين  فــي 
الــدعــم  ــوات  قــ الــدعــم قــطــر وأبــــان مصطفى أن  ــوات  قــ قــطــر وأبــــان مصطفى أن 
السريع ماضية نحو ترسيخ مفاهيم السام السريع ماضية نحو ترسيخ مفاهيم السام 
كافة،  المكونات  بين  السلمي  كافة، والتعايش  المكونات  بين  السلمي  والتعايش 
إلى ذلك أعلن المستشار أن نائب رئيس إلى ذلك أعلن المستشار أن نائب رئيس 
بأندية  تبرع  قد  اإلنتقالي  السيادة  بأندية مجلس  تبرع  قد  اإلنتقالي  السيادة  مجلس 
مــشــاهــدة لــمــعــســكــرات الــنــازحــيــن بــالــواليــة مــشــاهــدة لــمــعــســكــرات الــنــازحــيــن بــالــواليــة 
ستسلم لهم خال األيام المقبلة.من جهته ستسلم لهم خال األيام المقبلة.من جهته 
أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع جنوب أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع جنوب 
دارفور العميد الركن أحمد محمد سليمان، دارفور العميد الركن أحمد محمد سليمان، 
القبول والرضا  الــمــبــادرة وجــدت  القبول والرضا أن هــذه  الــمــبــادرة وجــدت  أن هــذه 
من قبل المواطنين بمحليات الوالية كافة من قبل المواطنين بمحليات الوالية كافة 
والذين تقدمو بالشكر لنائب رئيس مجلس والذين تقدمو بالشكر لنائب رئيس مجلس 
الــســيــادة اإلنــتــقــالــي لـــلـــدور الــكــبــيــر الـــذي الــســيــادة اإلنــتــقــالــي لـــلـــدور الــكــبــيــر الـــذي 
ظل يقدمه للشعب السوداني ودعمه في ظل يقدمه للشعب السوداني ودعمه في 

مختلف القضايا.مختلف القضايا.

ضــمــن مــبــاريــات األســبــوع ضــمــن مــبــاريــات األســبــوع 
الــدرجــة  مـــن دوري  الــدرجــة الــعــاشــر  مـــن دوري  الــعــاشــر 
األولــــى بــكــنــانــة تــمــكــن نــادي األولــــى بــكــنــانــة تــمــكــن نــادي 
التغلب  من  الجبلين  التغلب الشباب  من  الجبلين  الشباب 
ــلــــي كــنــانــة  ــادي األهــ ــ ــ ــلــــي كــنــانــة عـــلـــى ن ــادي األهــ ــ ــ عـــلـــى ن
مقابل هدف. أهــداف  مقابل هدف.بثاثة  أهــداف  بثاثة 

تقدم الشباب الجبلين بالهدف تقدم الشباب الجبلين بالهدف 
الــاعــب  الــاعــب األول عـــن طـــريـــق  األول عـــن طـــريـــق 
محمد الطاهر وعدل األهلي محمد الطاهر وعدل األهلي 
الاعب  طريق  عــن  الاعب النتيجة  طريق  عــن  النتيجة 
عـــبـــداهلل مــحــمــود عـــن طــريــق عـــبـــداهلل مــحــمــود عـــن طــريــق 
ركلة جزاء قبل نهاية الشوط ركلة جزاء قبل نهاية الشوط 
األول.وفـــــــــي شــــوط الـــمـــبـــاراة األول.وفـــــــــي شــــوط الـــمـــبـــاراة 
الثاني يواصل الشباب التألق الثاني يواصل الشباب التألق 
وأضاف الاعب عائد عجبنا وأضاف الاعب عائد عجبنا 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي وعـــــاد ذات الـــهـــدف الـــثـــانـــي وعـــــاد ذات 
الــاعــب مــن تسجيل الهدف الــاعــب مــن تسجيل الهدف 
به فوز فريقه. به فوز فريقه.الثالث معززًا  الثالث معززًا 

ــوز تـــرتـــفـــع نــقــاط  ــ ــف ــ ــذا ال ــهــ ــ ــوز تـــرتـــفـــع نــقــاط وب ــ ــف ــ ــذا ال ــهــ ــ وب
الـــشـــبـــاب الــجــبــلــيــن إلــــى الـــشـــبـــاب الــجــبــلــيــن إلــــى 2222  
ــى  ــ األولـ دوري  صـــــــدارة  ــى فــــي  ــ األولـ دوري  صـــــــدارة  فــــي 

مــنــفــردًا وتــبــقــى نــقــاط األهــلــي مــنــفــردًا وتــبــقــى نــقــاط األهــلــي 
كنانة ب كنانة ب 1212 نقطة.أدار هذه  نقطة.أدار هذه 
النعيم  الساحة  حكم  النعيم الــمــبــاراة  الساحة  حكم  الــمــبــاراة 
أحـــمـــد ومـــســـاعـــد أول أحــمــد أحـــمـــد ومـــســـاعـــد أول أحــمــد 
محمد  ثاني  ومساعد  محمد موسى  ثاني  ومساعد  موسى 
إسماعيل أبوفريوة وحكم رابع إسماعيل أبوفريوة وحكم رابع 
عــبــدالــرحــمــن أحـــمـــد وراقــبــهــا عــبــدالــرحــمــن أحـــمـــد وراقــبــهــا 
إداريـــــــا عــبــدالــرحــمــن الــنــيــل.إداريـــــــا عــبــدالــرحــمــن الــنــيــل.

ــمــبــاراة الــثــانــيــة وعلى  ــمــبــاراة الــثــانــيــة وعلى وفـــي ال وفـــي ال
ــادي شــبــاب  ــ ــ ــتــــاد كـــنـــانـــة ن ــادي شــبــاب إســ ــ ــ ــتــــاد كـــنـــانـــة ن إســ
الهجرة ونادي النهضة بدون الهجرة ونادي النهضة بدون 
ترتفع  التعادل  وبهذا  ترتفع أهــداف  التعادل  وبهذا  أهــداف 
إلى 1111   الهجرة  إلى نقاط شباب  الهجرة  نقاط شباب 
النهضة  نــقــاط  وتــرتــفــع  النهضة نقطة  نــقــاط  وتــرتــفــع  نقطة 
إلـــى خمسة نـــقـــاط.أدار هــذه إلـــى خمسة نـــقـــاط.أدار هــذه 
المباراة حكم الساحة سليمان المباراة حكم الساحة سليمان 
الغالي  أول  ومساعد  الغالي عبداهلل  أول  ومساعد  عبداهلل 
هنون ومساعد ثاني الصادق هنون ومساعد ثاني الصادق 
صالح وحكم رابع محمد أدم صالح وحكم رابع محمد أدم 
إداريــــا مجاهد أحمد  إداريــــا مجاهد أحمد وراقــبــهــا  وراقــبــهــا 

الطاهر .الطاهر .

شندي/ عثمان عبدالتامشندي/ عثمان عبدالتام
اليــخــتــلــف قــضــاة كــــرة الـــقـــدم عـــن قــضــاة اليــخــتــلــف قــضــاة كــــرة الـــقـــدم عـــن قــضــاة 
المحاكم العامة فهي أجسام مناط بها العدالة المحاكم العامة فهي أجسام مناط بها العدالة 
في كل األحوال بعد أداء القسم أمام الجهات في كل األحوال بعد أداء القسم أمام الجهات 
المسؤولة › إذآ لماذا ال يؤدي قضاة كرة القدم المسؤولة › إذآ لماذا ال يؤدي قضاة كرة القدم 
القسم أمـــام الــجــهــات الــمــســؤولــة أو اإلتــحــاد القسم أمـــام الــجــهــات الــمــســؤولــة أو اإلتــحــاد 
بين  العدالة  تحقيق  بغرض  السوداني  بين العام  العدالة  تحقيق  بغرض  السوداني  العام 
ــراف الــمــتــبــاريــة?  بــعــد تــفــاقــم أخــطــاء  ــ ــراف الــمــتــبــاريــة?  بــعــد تــفــاقــم أخــطــاء األطــ ــ األطــ
الحكام الظاهرة للعيان أثناء المباريات سواء الحكام الظاهرة للعيان أثناء المباريات سواء 
كانت متعمدة أو غير ذلك والتي ترتب عليها كانت متعمدة أو غير ذلك والتي ترتب عليها 
في تصعييد  مباريات وتسببت  نتائج  في تصعييد تغيير  مباريات وتسببت  نتائج  تغيير 

وهبوط فرق ولذلك البد للجهات المختصة أن وهبوط فرق ولذلك البد للجهات المختصة أن 
تعدل في القواعد العامة واألنظمة األساسية تعدل في القواعد العامة واألنظمة األساسية 
بــإضــافــة أداء الــقــســم لــقــضــاة الــمــاعــب من بــإضــافــة أداء الــقــســم لــقــضــاة الــمــاعــب من 
أجــل الــعــدالــة الــعــامــة وقــد تــاحــظ جليآ من أجــل الــعــدالــة الــعــامــة وقــد تــاحــظ جليآ من 
بأن هنالك قضاة ماعب  المباريات  بأن هنالك قضاة ماعب خال  المباريات  خال 
الثقل  الثقل يهابون أصــحــاب األرض مــن خــال  يهابون أصــحــاب األرض مــن خــال 
الجماهيري ليقع الظلم على الفريق الضيف الجماهيري ليقع الظلم على الفريق الضيف 
التحكيم  التحكيم الــذي يخسر مبارياته بسبب بطش  الــذي يخسر مبارياته بسبب بطش 
يؤدي  أن  نطالب وبشدة  يؤدي السئ ولذلك نحن  أن  نطالب وبشدة  السئ ولذلك نحن 
ألن  العدالة  لتحقيق  القسم  الماعب  العدالة ألن قضاة  لتحقيق  القسم  الماعب  قضاة 

الظلم ظلمات.الظلم ظلمات.

حلفا الجديدة / محمد جالل فرححلفا الجديدة / محمد جالل فرح
الــعــرب والــســكــر سلبيا في  الــعــرب والــســكــر سلبيا في تــعــادل فريقا  تــعــادل فريقا 
االثنين  بينهما عــصــر  جــمــع  الـــذي  االثنين الــلــقــاء  بينهما عــصــر  جــمــع  الـــذي  الــلــقــاء 
ــاريـــات مــســابــقــة دوري األولــــى  ــبـ مـ ــاريـــات مــســابــقــة دوري األولــــى ضــمــن  ــبـ مـ ضــمــن 
لحساب الجولة السادسة بعد عرض وسط لحساب الجولة السادسة بعد عرض وسط 
من الجانبين مع إستحواذ للعرب لمجريات من الجانبين مع إستحواذ للعرب لمجريات 
الــلــقــاء فــي كثير مــن فــتــراتــه وكـــان الفريق الــلــقــاء فــي كثير مــن فــتــراتــه وكـــان الفريق 
ــاع السكر  ــ ــاع السكر األكـــثـــر خـــطـــورة ونــجــح خـــط دف ــ األكـــثـــر خـــطـــورة ونــجــح خـــط دف
ومــن خلفهم الــحــارس فــي صــد العديد من ومــن خلفهم الــحــارس فــي صــد العديد من 
الهجمات .. تحسن آداء السكر في الشوط الهجمات .. تحسن آداء السكر في الشوط 
الثاني نوعا ما إال أن كراته لم تشكل خطورة الثاني نوعا ما إال أن كراته لم تشكل خطورة 
بالنتيجة   .. الـــعـــرب  مــرمــى  عــلــى  بالنتيجة حقيقية   .. الـــعـــرب  مــرمــى  عــلــى  حقيقية 

إرتفع العرب برصيده إلى إرتفع العرب برصيده إلى ٨٨ نقاط والسكر  نقاط والسكر 
سفيان  الحكم  اللقاء  أدار   .. نقاط  سفيان   الحكم  اللقاء  أدار   .. نقاط  إلــى إلــى ٥٥ 
حسين بمعاونة محمد صالح سعد وحسين حسين بمعاونة محمد صالح سعد وحسين 
رابعا.في دوري  فرح حكما  والخير  رابعا.في دوري نقروس  فرح حكما  والخير  نقروس 
الثانية  المجموعة  مباريات  وضمن  الثانية الثالثة  المجموعة  مباريات  وضمن  الثالثة 
لحساب الجولة الثانية عصر االثنين تعادل لحساب الجولة الثانية عصر االثنين تعادل 
فريقا النهضة والقفلة بهدف لكل منهما .. فريقا النهضة والقفلة بهدف لكل منهما .. 
نقطتين  إلى  برصيده  القفلة  إرتفع  نقطتين بالنتيجة  إلى  برصيده  القفلة  إرتفع  بالنتيجة 
له فى رصيده  النهضة أول نقطة  له فى رصيده ووضــع  النهضة أول نقطة  ووضــع 
.. أدار اللقاء الحكم محمد إسحق بمعاونة .. أدار اللقاء الحكم محمد إسحق بمعاونة 
وعز  حسن  ومحمد  عبدالرحمن  وعز نــورالــديــن  حسن  ومحمد  عبدالرحمن  نــورالــديــن 

الدين بخيت حكما رابعا.الدين بخيت حكما رابعا.

تبرع بها حميدتي
والي جنوب دارفور باإلنابة يدشن منظومة أندية المشاهدة

األكاديمية ينتفض 
ويفوز على الهالل 

بالقضارف
ــة عــلــى  ــيـ ــمـ ــاديـ ــفـــوق األكـ ــة عــلــى تـ ــيـ ــمـ ــاديـ ــفـــوق األكـ تـ
في  في (   )00--22( بنتيجة  )الــهــال  بنتيجة  الــهــال 
الــمــبــاراة الــتــي جـــرت بينهما الــمــبــاراة الــتــي جـــرت بينهما 
فــي  االول  امــــــــس  ــر  ــصــ فــي عــ االول  امــــــــس  ــر  ــصــ عــ
ــقـــضـــارف لــحــســاب  ــقـــضـــارف لــحــســاب إســـتـــاد الـ إســـتـــاد الـ
في  األولــــــى  ــــدرجــــة  ال في دوري  األولــــــى  ــــدرجــــة  ال دوري 
التاسع.أحرز هدفي  التاسع.أحرز هدفي إسبوعه  إسبوعه 
فضل«  »فيصل  فضل« األكاديمية  »فيصل  األكاديمية 
فــي الــشــوط األول، و«حــازم فــي الــشــوط األول، و«حــازم 
نورالدين« في الشوط الثاني.نورالدين« في الشوط الثاني.

ــيــــجــــة يــصــل  ــ ــت ــ ــن ــ ــيــــجــــة يــصــل بـــــهـــــذه ال ــ ــت ــ ــن ــ بـــــهـــــذه ال
األكاديمية برصيده إلى )األكاديمية برصيده إلى )66( ( 
ــمــا تــجــمــد رصــيــد  ــي ــاط، ف ــقــ ــ ــمــا تــجــمــد رصــيــد ن ــي ــاط، ف ــقــ ــ ن
نــقــطــة. نــقــطــة.(   )1313( فـــي  )الـــهـــال  فـــي  الـــهـــال 

أدارهـــــــا مـــن وســــط الــمــلــعــب أدارهـــــــا مـــن وســــط الــمــلــعــب 
ــام مــحــمــد ›مــيــســي«  ــام مــحــمــد ›مــيــســي« »عــــصــ »عــــصــ
ــطــــوط  ــخــ ــ ــطــــوط ســــــاعــــــده عــــلــــى ال ــخــ ــ ســــــاعــــــده عــــلــــى ال
»هـــزاع نــصــرالــديــن« مساعد »هـــزاع نــصــرالــديــن« مساعد 
عباس«  و»عبدالقادر  عباس« أول،  و»عبدالقادر  أول، 
ــا كـــان  ــمـ ــيـ ــا كـــان مـــســـاعـــد ثــــانــــي فـ ــمـ ــيـ مـــســـاعـــد ثــــانــــي فـ
»أحمد كرسني« حكًما رابًعا »أحمد كرسني« حكًما رابًعا 
ــذا الـــلـــقـــاء، و»الـــحـــاج  ــذا الـــلـــقـــاء، و»الـــحـــاج فـــي هــ فـــي هــ

حسن« مقيًما للحكام.حسن« مقيًما للحكام.
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المحامي  الدين  األستاذ مجدي شمس  المحامي أكــد  الدين  األستاذ مجدي شمس  أكــد 
األمــيــن الــعــام إلتــحــاد كــرة الــقــدم الــســودانــي أن األمــيــن الــعــام إلتــحــاد كــرة الــقــدم الــســودانــي أن 
إدارة  عبر  الطالب  لرعاية  القومي  إدارة الصندوق  عبر  الطالب  لرعاية  القومي  الصندوق 
يهتم  وحــيــوي  كبير  على عمل  يــقــوم  يهتم المناشط  وحــيــوي  كبير  على عمل  يــقــوم  المناشط 
الطالب  لــدى  الــقــدرات  المهارات ورفــع  الطالب بتنمية  لــدى  الــقــدرات  المهارات ورفــع  بتنمية 
ــًا  ــفـ ــًا بـــالـــداخـــلـــيـــات والــمــجــمــعــات الــســكــنــيــة واصـ ــفـ بـــالـــداخـــلـــيـــات والــمــجــمــعــات الــســكــنــيــة واصـ
يجب  التي  الكبيرة  الدماء  بحاضنة  يجب الصندوق  التي  الكبيرة  الدماء  بحاضنة  الصندوق 
ضخها في أورة الرياضة السودانية »والنسوية ضخها في أورة الرياضة السودانية »والنسوية 
لوجود أكبر عدد من الطالبات في الداخليات لوجود أكبر عدد من الطالبات في الداخليات 
الــتــابــعــة لــلــصــنــدوق« جـــاء ذلـــك فــي اإلجــتــمــاع الــتــابــعــة لــلــصــنــدوق« جـــاء ذلـــك فــي اإلجــتــمــاع 
ــم الــقــائــمــيــن عـــلـــى أمـــر  ــم الــقــائــمــيــن عـــلـــى أمـــر الـــمـــشـــتـــرك الــــــذي ضــ الـــمـــشـــتـــرك الــــــذي ضــ
الــصــنــدوق مــع وفـــد اإلتــحــاد الــعــام لــكــرة الــقــدم الــصــنــدوق مــع وفـــد اإلتــحــاد الــعــام لــكــرة الــقــدم 
ظهر اليوم بمباني الصندوق وقال شمس الدين ظهر اليوم بمباني الصندوق وقال شمس الدين 
الــقــطــاع الــعــريــض مـــن الـــطـــالب تــحــت مظلة الــقــطــاع الــعــريــض مـــن الـــطـــالب تــحــت مظلة 
الصندوق وهم الفئة العمرية مابين سن )الصندوق وهم الفئة العمرية مابين سن )١٧١٧_ _ 
٢٣٢٣( عام التي يستهدفها اإلتحاد  مضيفًا أنهم ( عام التي يستهدفها اإلتحاد  مضيفًا أنهم 

على إستعداد لسد حوجة الصندوق في المجال على إستعداد لسد حوجة الصندوق في المجال 
جانب  إلــى  والــحــكــام  الــمــدربــيــن  كتوفير  جانب الفني  إلــى  والــحــكــام  الــمــدربــيــن  كتوفير  الفني 

القدم  القدم الــتــعــاون المشترك فــي مــجــال كــرة  الــتــعــاون المشترك فــي مــجــال كــرة 
عموما  النسوية  والرياضة  عموما النسائية  النسوية  والرياضة  النسائية 

وذلــــــك لــخــصــوصــيــة الــعــنــصــر وذلــــــك لــخــصــوصــيــة الــعــنــصــر 
الـــنـــســـائـــي حـــيـــث يـــمـــكـــن أن الـــنـــســـائـــي حـــيـــث يـــمـــكـــن أن 
وداخليات  المجمعات  وداخليات تكون  المجمعات  تكون 
ــيـــأة  ــئــــة مـــهـ ــ ــي ــ ــات ب ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــأة الـ ــيـ ــئــــة مـــهـ ــ ــي ــ ــات ب ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الـ
النسوية  الرياضة  النسوية لممارسة  الرياضة  لممارسة 
لمقبوليتها  إنطالق  لمقبوليتها ومحطة  إنطالق  ومحطة 

السوداني.فيما  المجتمع  السوداني.فيما فــي  المجتمع  فــي 
حسن  علي  د.مصطفى  حسن تمنى  علي  د.مصطفى  تمنى 

الــواليــات بالصندوق  الــواليــات بالصندوق مدير شــؤون  مدير شــؤون 
القومي لرعاية الطالب وممثل األمين القومي لرعاية الطالب وممثل األمين 

الصندوق  مابين  الــتــعــاون  يــتــواصــل  أن  الصندوق الــعــام  مابين  الــتــعــاون  يــتــواصــل  أن  الــعــام 
واإلتــحــاد الــعــام لكرة الــقــدم الــذي بــدأ منذ عام واإلتــحــاد الــعــام لكرة الــقــدم الــذي بــدأ منذ عام 

٢٠١٧٢٠١٧م وقدم د.مصطفي لمحة عن الصندوق م وقدم د.مصطفي لمحة عن الصندوق 
واألنشطة التي يقوم على تنفيذها بالمجمعات واألنشطة التي يقوم على تنفيذها بالمجمعات 
الطالبية على مستوى السودان مؤمنًا على الطالبية على مستوى السودان مؤمنًا على 
المنشطية  للبرامج  الطالب  المنشطية حوجة  للبرامج  الطالب  حوجة 
وأوضـــــح أن الـــصـــنـــدوق يــرعــى وأوضـــــح أن الـــصـــنـــدوق يــرعــى 
ــــدوريــــات  ــمــنــاشــط ويــنــظــم ال ــــدوريــــات ال ــمــنــاشــط ويــنــظــم ال ال
بصورة راتبة إال أن اإلتحاد بصورة راتبة إال أن اإلتحاد 
في  إذا أصبح شريكًا  في العام  إذا أصبح شريكًا  العام 
سيكون  والتنظيم  سيكون اإلشــــراف  والتنظيم  اإلشــــراف 
حــتــرافــيــة  حــتــرافــيــة لــلــمــنــاشــط زخـــمـــًا واإ لــلــمــنــاشــط زخـــمـــًا واإ
هذا  متخصصة  جهة  هذا لكونه  متخصصة  جهة  لكونه 
وتخلل اإلجتماع مناقشات من وتخلل اإلجتماع مناقشات من 
قبل أعــضــاء وفــد اإلتــحــاد ومدير قبل أعــضــاء وفــد اإلتــحــاد ومدير 
الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق ومــديــر الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق ومــديــر 
من  اإلســتــفــادة  على  جميعها  أمــنــت  من المناشط  اإلســتــفــادة  على  جميعها  أمــنــت  المناشط 
التعاون  خــالل  مــن  مهاراتهم  وتنمية  التعاون الــطــالب  خــالل  مــن  مهاراتهم  وتنمية  الــطــالب 

المشترك لرفد الرياضة السودانية بكوادر مؤهلة المشترك لرفد الرياضة السودانية بكوادر مؤهلة 
رياضيا وتعليميًا مشيرين إلى أن اهم المعوقات رياضيا وتعليميًا مشيرين إلى أن اهم المعوقات 
التي تواجه الكوادر الفنية في العبور إلى القارية التي تواجه الكوادر الفنية في العبور إلى القارية 
عليها  التغلب  ويــمــكــن  الــلــغــة  عقبة  عليها والــعــالــمــيــة  التغلب  ويــمــكــن  الــلــغــة  عقبة  والــعــالــمــيــة 
مــن خــالل تأهيل كـــوادر مــدربــة مــن الطالب مــن خــالل تأهيل كـــوادر مــدربــة مــن الطالب 
قادمة  ألعــوام  عطاؤها  يمتد  قادمة وبأعمار صغيرة  ألعــوام  عطاؤها  يمتد  وبأعمار صغيرة 
في تسلسل يضمن وجود السودان في المحافل في تسلسل يضمن وجود السودان في المحافل 
الرياضية اإلقليمية والدولية. الجدير بالذكر أن الرياضية اإلقليمية والدولية. الجدير بالذكر أن 
وفد اإلتحاد العام لكرة القدم السوداني ضم إلى وفد اإلتحاد العام لكرة القدم السوداني ضم إلى 
جانب أمينه العام كل من د.بكري أحمد علي. جانب أمينه العام كل من د.بكري أحمد علي. 
سيف الدين الطيب .محمد محي الدين الديبة.سيف الدين الطيب .محمد محي الدين الديبة.

بــانــي.عــبــدالــرحــيــم عثمان  بــانــي.عــبــدالــرحــيــم عثمان الــفــاتــح أحــمــد محمد  الــفــاتــح أحــمــد محمد 
واتــفــق الــجــانــبــان فــي خــتــام إجــتــمــاعــهــمــا على واتــفــق الــجــانــبــان فــي خــتــام إجــتــمــاعــهــمــا على 
تبدأ عملها فور تشكيلها  تبدأ عملها فور تشكيلها تكوين لجنة تنسيقية  تكوين لجنة تنسيقية 
بغرض صياغة برتكول مشترك في أقرب وقت بغرض صياغة برتكول مشترك في أقرب وقت 

ممكن.ممكن.

إتحاد كرة القدم:
صندوق رعاية الطالب حاضنة لدماء يجب ضخها في أوردة الرياضة السودانية والنسوية

افــتــتــحــت صــبــاح أمـــس فـــي تــمــام افــتــتــحــت صــبــاح أمـــس فـــي تــمــام 
بالجامعة  صباحا  التاسعة  بالجامعة الــســاعــة  صباحا  التاسعة  الــســاعــة 
الـــدورة  الــقــدم  لــكــرة  المغربية  الـــدورة الملكيه  الــقــدم  لــكــرة  المغربية  الملكيه 
التدريبية لكورس الفار تحت اشراف التدريبية لكورس الفار تحت اشراف 
نخبة من الحكام الدوليين بقيادة االخ نخبة من الحكام الدوليين بقيادة االخ 
والحكم  القزاز  الدولي  والحكم  والحكم حدقه  القزاز  الدولي  والحكم  حدقه 
التقنية  ومــســئــول  االحـــــرش  ــدولـــي  التقنية الـ ومــســئــول  االحـــــرش  ــدولـــي  الـ
واألستاذ  المغربية  الملكيه  واألستاذ بالجامعة  المغربية  الملكيه  بالجامعة 
الدولي  الحكم  المشرف تحدث  الدولي سليم  الحكم  المشرف تحدث  سليم 
انابة  بالمغرب  الحكام  لجنة  انابة ورئيس  بالمغرب  الحكام  لجنة  ورئيس 
عن رئيس الجامعة الملكيه المغربية عن رئيس الجامعة الملكيه المغربية 

مرحبا بالوفد السوداني متمنيا للجميع مرحبا بالوفد السوداني متمنيا للجميع 
اقامة طيبة ودراســة موفقة بــاذن اهلل اقامة طيبة ودراســة موفقة بــاذن اهلل 
ومشيدا بالعالقات السودانية المغربية ومشيدا بالعالقات السودانية المغربية 
موضحا بأن توجيهات رئيس االتحاد موضحا بأن توجيهات رئيس االتحاد 
الــجــهــود النــجــاح هــذه  الــجــهــود النــجــاح هــذه بتسخير كــل  بتسخير كــل 
الدورة التدريبية معتذرا لعدم حضوره الدورة التدريبية معتذرا لعدم حضوره 
نسبة لوجود وفد الجامعة بدولة قطر نسبة لوجود وفد الجامعة بدولة قطر 
واستمرت المحاضرات حتي الساعة واستمرت المحاضرات حتي الساعة 
ــثــانــيــة عــشــر ظـــهـــرا بــعــدهــا ســوف  ــثــانــيــة عــشــر ظـــهـــرا بــعــدهــا ســوف ال ال
الثالثة  من  الثانية  المحاضرة  الثالثة تكون  من  الثانية  المحاضرة  تكون 

عصرا وحتي الخامسة.عصرا وحتي الخامسة.

أضــعــفــت مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم قــطــر أضــعــفــت مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم قــطــر 20222022 اإلهــتــمــام  اإلهــتــمــام 
ــقــرار الــغــريــب باستمرار  ــقــرار الــغــريــب باستمرار بــمــبــاريــات الــــدوري الــمــمــتــاز، بــعــد ال بــمــبــاريــات الــــدوري الــمــمــتــاز، بــعــد ال
باستثناء  نشاطه  العالم  كــل  فيه  أوقــف  وقــت  فــي  باستثناء المباريات  نشاطه  العالم  كــل  فيه  أوقــف  وقــت  فــي  المباريات 
دوريات قليلة، ال يتوقع أن تحظى باإلهتمام قياسا بالتركيز دوريات قليلة، ال يتوقع أن تحظى باإلهتمام قياسا بالتركيز 
على مباريات المونديال، توقيت مباريات كأس العالم يتعارض على مباريات المونديال، توقيت مباريات كأس العالم يتعارض 
مع مباريات الدوري، وال يمكن مطلقا التوفيق بينهما لمتابعتهما مع مباريات الدوري، وال يمكن مطلقا التوفيق بينهما لمتابعتهما 
معا، ففي الوقت الذي تبدأ فيه بعض المباريات عند الثالثة معا، ففي الوقت الذي تبدأ فيه بعض المباريات عند الثالثة 
في  الثالثة  المباريات  وتــبــدأ  الخامسة،  نحو  وتنتهي  في عصرا  الثالثة  المباريات  وتــبــدأ  الخامسة،  نحو  وتنتهي  عصرا 
السادسة مساء تبدأ فيه مباريات الدوري عند السابعة مساء، السادسة مساء تبدأ فيه مباريات الدوري عند السابعة مساء، 
ليكون من المستحيل متابعة مباريات الدوري ومباريات كأس ليكون من المستحيل متابعة مباريات الدوري ومباريات كأس 
مباريات  التركيز سيتوجه صــوب  أن  يعني  ما  وهــو  مباريات العالم،  التركيز سيتوجه صــوب  أن  يعني  ما  وهــو  العالم، 
المنقولة  تلك  حتى  الـــدوري  مباريات  عن  عوضا  المنقولة المونديال  تلك  حتى  الـــدوري  مباريات  عن  عوضا  المونديال 

مباريات كأس  بتفويت  متابع  يغامر  لن  إذ  الشاشات،  مباريات كأس على  بتفويت  متابع  يغامر  لن  إذ  الشاشات،  على 
العالم ليتابع مباريات دوري ضعيف، قرار اتحاد الكرة جانبه العالم ليتابع مباريات دوري ضعيف، قرار اتحاد الكرة جانبه 
الصواب تماما، وأهدر فرصة على الجماهير المحبة ألنديتها الصواب تماما، وأهدر فرصة على الجماهير المحبة ألنديتها 
لتضحى بها، حتى ال تهدر فرصة متابعة حدث يتكرر كل لتضحى بها، حتى ال تهدر فرصة متابعة حدث يتكرر كل 
التضجر  العالم،  كل  من  كبير  باهتمام  ويحظى  أعـــوام،  التضجر   العالم،  كل  من  كبير  باهتمام  ويحظى  أعـــوام،   44
فحسب  الجماهير  من  ليس  الـــدوري  استمرار  من  فحسب والغضب  الجماهير  من  ليس  الـــدوري  استمرار  من  والغضب 
وانما من منسوبي األندية الذين اظهروا تبرمهم وتذمرهم من وانما من منسوبي األندية الذين اظهروا تبرمهم وتذمرهم من 
اتحاد الكرة الهداره عليهم فرصة نموذجية، بمتابعة مباريات اتحاد الكرة الهداره عليهم فرصة نموذجية، بمتابعة مباريات 
تعويضها.المونديال حدث كبير، واستمرار  يمكن  تعويضها.المونديال حدث كبير، واستمرار مهمة، ال  يمكن  مهمة، ال 
الدوريات أمر غريب، وقرار غير صائب، في وقت غادر فيه الدوريات أمر غريب، وقرار غير صائب، في وقت غادر فيه 
قادة اتحاد الكرة لقطر لمتابعة ومعايشة الحدث هناك، تاركين قادة اتحاد الكرة لقطر لمتابعة ومعايشة الحدث هناك، تاركين 

األندية تعاني األمرين.األندية تعاني األمرين.

إفتتاح كورس الفار للحكام
السودانيين بالمغرب

قادة اتحاد الكرة يتواجدون في قطر ويضعون األندية في مأزق

اداء االتحاد
قـــام االســـتـــاذ عــــادل احــمــد  الـــحـــاج  رئيس قـــام االســـتـــاذ عــــادل احــمــد  الـــحـــاج  رئيس 
بتالوة خطاب  االتقال  لرفع  السوداني  بتالوة خطاب االتحاد  االتقال  لرفع  السوداني  االتحاد 
ـــدورة الــذي شمل اداء االتــحــاد خــالل الــدورة  ـــدورة الــذي شمل اداء االتــحــاد خــالل الــدورة ال ال
السابقة مبيا ان هنالك العديد من البرامج التي السابقة مبيا ان هنالك العديد من البرامج التي 
لم. يتم تنفيذها بسبب جائحة كرونا مشيرا الي لم. يتم تنفيذها بسبب جائحة كرونا مشيرا الي 
كـــورس الــتــدريــب الـــذي اقــيــم بــالــخــرطــوم تحت كـــورس الــتــدريــب الـــذي اقــيــم بــالــخــرطــوم تحت 
اشراف خبير مصري وكورس تدريب بالجزيرة  اشراف خبير مصري وكورس تدريب بالجزيرة  
معددا المشاركات الخارجية والداخلية لالتحاد معددا المشاركات الخارجية والداخلية لالتحاد 
مــؤكــدا اقــامــة بــطــولــة الــجــمــهــوريــة نــهــايــة الــعــام مــؤكــدا اقــامــة بــطــولــة الــجــمــهــوريــة نــهــايــة الــعــام 
الحالي بوالية النيل االبيض  من جهة اخري الحالي بوالية النيل االبيض  من جهة اخري 
اشتكي قادة الخرطوم من عدم االهتمام طيلة اشتكي قادة الخرطوم من عدم االهتمام طيلة 
الفترة الماضية وقال عادل الحاج انهم خالل الفترة الماضية وقال عادل الحاج انهم خالل 

الــفــتــرة الــمــاضــيــة لـــم يكن الــفــتــرة الــمــاضــيــة لـــم يكن 
هنااك تعاون  مع االتحاد هنااك تعاون  مع االتحاد 
العام وكنا نتعامل ونجتمع العام وكنا نتعامل ونجتمع 
ــديــــة بــعــد غــيــاب  ــع االنــ ــديــــة بــعــد غــيــاب مـ ــع االنــ مـ
التحكيم  ولــجــان  التحكيم االتــحــاد  ولــجــان  االتــحــاد 
ــتــــدريــــب وابـــــــان ســيــف  ــ ــتــــدريــــب وابـــــــان ســيــف وال ــ وال
الـــذيـــن عـــوض ســكــرتــبــر. الـــذيـــن عـــوض ســكــرتــبــر. 
ان  بــالــخــرطــوم   ان التحكيم  بــالــخــرطــوم   التحكيم 
ــان  ــلـــجـ ـــان الـ ــ ــان االتــــــحــــــاد كــ ــلـــجـ ـــان الـ ــ االتــــــحــــــاد كــ
الفنية كانت مهمشة رغم الفنية كانت مهمشة رغم 
علي  تــعــتــمــد  ــلــعــبــة  ال علي ان  تــعــتــمــد  ــلــعــبــة  ال ان 
المدرب والحكم والالعب المدرب والحكم والالعب 
ــــوجــــع  ــــوجــــع وهـــــــم اصـــــحـــــاب ال وهـــــــم اصـــــحـــــاب ال
ــم ابــعــادهــم مــن جانبه  ــم ابــعــادهــم مــن جانبه وتـ وتـ
ــثـــل الـــجـــزيـــرة  ــمـ ــثـــل الـــجـــزيـــرة اقـــــتـــــرح مـ ــمـ اقـــــتـــــرح مـ
اجـــــــــازة خــــطــــاب الــــــــدورة اجـــــــــازة خــــطــــاب الــــــــدورة 
ــد تــثــنــيــة مــــن مــمــثــل  ــ ــد تــثــنــيــة مــــن مــمــثــل ووجــ ــ ووجــ
ايمن  واوضـــح  ايمن القضارف  واوضـــح  القضارف 
ضرار ان هنالك خطاب ضرار ان هنالك خطاب 

بتواجد ميزانية االتحاد  يفيد  العام  المراجه  بتواجد ميزانية االتحاد من  يفيد  العام  المراجه  من 
العام  المراجع  العام   ومازالت لدي  المراجع  20192019__20202020  ومازالت لدي 
ــد مــن عــقــد جمعية عــمــومــيــة طــارئــة  ــد مــن عــقــد جمعية عــمــومــيــة طــارئــة لــذلــك البـ لــذلــك البـ
المراجع  الميزانية عقب استالمها من  المراجع لمناقشة  الميزانية عقب استالمها من  لمناقشة 

العام العام 
ترقية النشاط

تــحــدث مــوالنــا بشير ادريــــس عــن الــنــشــاط. تــحــدث مــوالنــا بشير ادريــــس عــن الــنــشــاط. 
مشبرا الي ان العمل الرياضي عمل عام فيه مشبرا الي ان العمل الرياضي عمل عام فيه 
السلبيات  وااليجابيات  وتواجد هذا الحضور السلبيات  وااليجابيات  وتواجد هذا الحضور 
يؤكد حرصهم علي ترقية النشاط وطالب والية يؤكد حرصهم علي ترقية النشاط وطالب والية 
مجلس  النتخاب  اوضــاعــهــا  بتوفيق  مجلس الــخــرطــوم  النتخاب  اوضــاعــهــا  بتوفيق  الــخــرطــوم 
ادارة جــديــد مشيرا الــي انــهــم فــي عــام ادارة جــديــد مشيرا الــي انــهــم فــي عــام 20232023  
سيكون التقييم مختلف مؤكدا متابعتهم لنشاط سيكون التقييم مختلف مؤكدا متابعتهم لنشاط 

المقبلة  الــمــرحــلــة  خـــالل  الــعــام  االتـــحـــاد  المقبلة واداء  الــمــرحــلــة  خـــالل  الــعــام  االتـــحـــاد  واداء 
واعلن موالنا بشير فوز مجموعة عادل احمد واعلن موالنا بشير فوز مجموعة عادل احمد 
الحاج  عــادل  فيها  جــاء  والتي  بالتزكية  الحاج الحاج  عــادل  فيها  جــاء  والتي  بالتزكية  الحاج 
رئيسا _ عالء الدين محمود نائب اول_ محمد رئيسا _ عالء الدين محمود نائب اول_ محمد 
بابكر حمد  ثاني_ صهيب  نائب  بابكر حمد سعيد محمد  ثاني_ صهيب  نائب  سعيد محمد 
نــواي محمود امين مــال_ وعضوية  نــواي محمود امين مــال_ وعضوية سكرتيرا_  سكرتيرا_ 
كل من : عوض محمد عثمان_ عالء الدين كل من : عوض محمد عثمان_ عالء الدين 
الطاهر  بــالل_ خديجة  الدين  الطاهر صــالح_ سيف  بــالل_ خديجة  الدين  صــالح_ سيف 
مــمــثــل لــلــمــراة وهــنــالــك مــقــعــد شــاغــر للخرطوم مــمــثــل لــلــمــراة وهــنــالــك مــقــعــد شــاغــر للخرطوم 

والتدريب والتحكيم والتدريب والتحكيم 
االتحاد والتعاون 

اكد عادل الحاج الرئيس المنتخب لالتحاد اكد عادل الحاج الرئيس المنتخب لالتحاد 
الـــســـودانـــي لـــرفـــع االثـــقـــال تــعــاونــهــم مـــع كــافــة الـــســـودانـــي لـــرفـــع االثـــقـــال تــعــاونــهــم مـــع كــافــة 

الواليات واضاف: نمد. ايادينا بيضاء للتعاون الواليات واضاف: نمد. ايادينا بيضاء للتعاون 
الــخــرطــوم لتطوير وتــرقــيــة المنشط  اتــحــاد  الــخــرطــوم لتطوير وتــرقــيــة المنشط مــع  اتــحــاد  مــع 
حسن  بالخرطوم  التسير  لجنة  سكرتير  حسن وتقدم  بالخرطوم  التسير  لجنة  سكرتير  وتقدم 
ــقــادة الــلــجــنــة االولــمــبــيــة  ــقــادة الــلــجــنــة االولــمــبــيــة عــبــد الــفــتــاح بــالــشــكــر ل عــبــد الــفــتــاح بــالــشــكــر ل
السودانية والمفوضية الوطنية لهيئات الشباب السودانية والمفوضية الوطنية لهيئات الشباب 
والرياضة  مبينا ان لجنة التسيير لرفع االثقال والرياضة  مبينا ان لجنة التسيير لرفع االثقال 
بالخوطوم يعملون كاسرة واحدة وقال ؛ حضرنا بالخوطوم يعملون كاسرة واحدة وقال ؛ حضرنا 
شخصي  خـــالف  واليـــوجـــد  داعــمــيــن  شخصي للجمعية  خـــالف  واليـــوجـــد  داعــمــيــن  للجمعية 
العام خاصة  لالتحاد  احــد وسنكون عونا  العام خاصة مع  لالتحاد  احــد وسنكون عونا  مع 
منشط  لكل  النابض  القلب  الخرطوم هي  منشط وان  لكل  النابض  القلب  الخرطوم هي  وان 
ريــاضــي وســــوف تــكــون هــنــالــك جــلــســة صفاء ريــاضــي وســــوف تــكــون هــنــالــك جــلــســة صفاء 
بــحــضــور االولــمــبــيــة مــن اجـــل تــرقــيــة وتطوير بــحــضــور االولــمــبــيــة مــن اجـــل تــرقــيــة وتطوير 

منشط رفع االثقال بالسودان منشط رفع االثقال بالسودان 
االولمبية والتعاون

ــــب  ــه رحـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــب مـــــــن جـ ــه رحـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
االســـتـــاذ خـــالـــد عــبــد اهلل االســـتـــاذ خـــالـــد عــبــد اهلل 
حمد نائب رئيس اللجنة حمد نائب رئيس اللجنة 
ــيــــة الـــســـودانـــيـــة  ــ ــب ــمــ ــ ــيــــة الـــســـودانـــيـــة االول ــ ــب ــمــ ــ االول
ــــحــــضــــور مـــبـــيـــنـــا ان  ــال ــ ــــحــــضــــور مـــبـــيـــنـــا ان ب ــال ــ ب
والتفرق  تجمع  والتفرق الرياضة  تجمع  الرياضة 
ورفـــع االثــقــال مــن اميز ورفـــع االثــقــال مــن اميز 
المناشط واسهلها وبقليل المناشط واسهلها وبقليل 
ــد يـــمـــكـــن ان  ــهـ ــجـ ــــن الـ ــد يـــمـــكـــن ان مـ ــهـ ــجـ ــــن الـ مـ
يتاهل عدد من الالعبين يتاهل عدد من الالعبين 
لالولمبياد وتحقق عبرها لالولمبياد وتحقق عبرها 
االنـــــــــــجـــــــــــازات  وقـــــــــال: االنـــــــــــجـــــــــــازات  وقـــــــــال: 
ــتـــاج لــكــم  ــتـــاج لــكــم الـــــســـــودان مـــحـ الـــــســـــودان مـــحـ
للجميع  مفتوحة  للجميع وابــوابــنــا  مفتوحة  وابــوابــنــا 
مـــــــن اجــــــــــل الــــنــــهــــوض مـــــــن اجــــــــــل الــــنــــهــــوض 
ــع االثــــقــــال  ــ ــ ــع االثــــقــــال بـــمـــنـــشـــط رفـ ــ ــ بـــمـــنـــشـــط رفـ

بالسودان.بالسودان.

في عمومية االتحاد السوداني لرفع االثقال

المفوضية تعلن فوز مجموعة عادل الحاج بالتزكية الربع اعوام وتؤكد تقييم األداء في 2023
الرئيس المنتخب: نمد ايادينا للتعاون مع الخرطوم  واالولمبية تؤكد فتح ابوابهم للجميع للنهوض بالمنشط 

رفيدة محمد احمدرفيدة محمد احمد

شهدت قاعة االكاديمية االولمبية انعقاد الجمعية العمومية لالنحاد السوداني لرفع االثقال وذلك بحضور المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضية ممثلة في شهدت قاعة االكاديمية االولمبية انعقاد الجمعية العمومية لالنحاد السوداني لرفع االثقال وذلك بحضور المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضية ممثلة في 
موالنا ايمن ضرار _ بشير ادريس_ امل الصائم_ محمد خير عبد الرحيم_ سارة عثمان_ محمد خرساني بجانب قادة االولمبية السودانية خالد عبد اهلل حمد وطارق موالنا ايمن ضرار _ بشير ادريس_ امل الصائم_ محمد خير عبد الرحيم_ سارة عثمان_ محمد خرساني بجانب قادة االولمبية السودانية خالد عبد اهلل حمد وطارق 
دياب  واالتحاد السوداني لرفع االثقال والواليات المشاركة في الجمعية واالعالم واوضح المفوض ايمن ضرار ان لجنة االشراف علي الجمعية العمومية تم تكوينها بوم دياب  واالتحاد السوداني لرفع االثقال والواليات المشاركة في الجمعية واالعالم واوضح المفوض ايمن ضرار ان لجنة االشراف علي الجمعية العمومية تم تكوينها بوم 
1010//2020 وتم نشر الكشف يوم  وتم نشر الكشف يوم 1111//66 وفتح باب الترشيح للحكام والمدربين  وفتح باب الترشيح للحكام والمدربين 1111//99 وتم قفل باب الترشيح يوم  وتم قفل باب الترشيح يوم 1111//1010 ولم يترشح احد لذلك لم تقام الكلية االنتخابية  ولم يترشح احد لذلك لم تقام الكلية االنتخابية 
للمدربين والحكام والتي حدد لها للمدربين والحكام والتي حدد لها 1111//1616 واشار ضرار الي ان العدد الكلي لحضور الجمعية ) واشار ضرار الي ان العدد الكلي لحضور الجمعية )1010( والنصاب )( والنصاب )66( والحضور )( والحضور )1010( معلنا بداية اجراءات الجمعية العمومية ( معلنا بداية اجراءات الجمعية العمومية 

والتي تشمل خطاب الدورة_ الميزانية - انتخاب مجلس ادارة جديد والتي تشمل خطاب الدورة_ الميزانية - انتخاب مجلس ادارة جديد 
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بدأت المباراة بهجمات سريعة من الفريقين بدأت المباراة بهجمات سريعة من الفريقين 
والحت اول هجمة للهالل عن طريق الغامبي والحت اول هجمة للهالل عن طريق الغامبي 
المين جارجو ليبعدها القائد سبت جكسا الى المين جارجو ليبعدها القائد سبت جكسا الى 
لفريق حي  مررمى  بركلة  انتهت  تماس  لفريق حي رمية  مررمى  بركلة  انتهت  تماس  رمية 
العرب بورتسودان ، واطلق جون مانو تهديفة العرب بورتسودان ، واطلق جون مانو تهديفة 
من مشارف منطقة الجزاء انتهت بركلة مرمى من مشارف منطقة الجزاء انتهت بركلة مرمى 
للعرب ، واخترق المين جارجو دفاعات الفريق للعرب ، واخترق المين جارجو دفاعات الفريق 
البورتسوداني في الدقيقة السادسة وارسل تمريرة البورتسوداني في الدقيقة السادسة وارسل تمريرة 
الى جون مانو الذي فقد الكرة التي تحولت الى الى جون مانو الذي فقد الكرة التي تحولت الى 
حـــارس  مرمى حــي الــعــرب بــورتــســودان وحيد حـــارس  مرمى حــي الــعــرب بــورتــســودان وحيد 
كيفا.. في الدقيقة كيفا.. في الدقيقة 3838 تمكن مكابي ليليبو من  تمكن مكابي ليليبو من 
احـــراز الــهــدف االول للهالل فــي الــمــبــاراة من احـــراز الــهــدف االول للهالل فــي الــمــبــاراة من 
بعد  الجزاء  بعد تهديفة قوية على مشارف منطقة  الجزاء  تهديفة قوية على مشارف منطقة 
ان قــام جــون مانو بترويض الكرة له بالشكل ان قــام جــون مانو بترويض الكرة له بالشكل 
المطلوب حيث نتج الهدف عن سيطرة هاللية المطلوب حيث نتج الهدف عن سيطرة هاللية 
مطلقة وهو الهدف الخامس لالعب الكنغولي مطلقة وهو الهدف الخامس لالعب الكنغولي 
مع الهالل في مسابقة الــدوري الممتاز..وبعد مع الهالل في مسابقة الــدوري الممتاز..وبعد 
الهدف  ان يضيف  ليليبو  كاد مكابي  الهدف دقيقتين  ان يضيف  ليليبو  كاد مكابي  دقيقتين 
الثاني للهالل من تهديفة قوية استلمها حارس الثاني للهالل من تهديفة قوية استلمها حارس 
مرمى حي العرب وحيد كيفا..واضاف الحكم مرمى حي العرب وحيد كيفا..واضاف الحكم 
خالد يوسف دقيقتين كوقت مكمل لعمر الشوط خالد يوسف دقيقتين كوقت مكمل لعمر الشوط 
االول وفي الدقيقة االول وفي الدقيقة 4545++11 افتك صالح عادل  افتك صالح عادل 
الكرة في وسط الملعب وتوغل بها قبل ان يفقد الكرة في وسط الملعب وتوغل بها قبل ان يفقد 
السيطرة عليها في مشارف منطقة جــزاء حي السيطرة عليها في مشارف منطقة جــزاء حي 
الهالل  بتقدم  االول  الــشــوط  لينتهي   ، الهالل الــعــرب  بتقدم  االول  الــشــوط  لينتهي   ، الــعــرب 
عــلــى حــي الــعــرب بــورتــســودان بــهــدف مكابي عــلــى حــي الــعــرب بــورتــســودان بــهــدف مكابي 
ليليبو.. ومع بداية الشوط الثاني اجرى مدرب ليليبو.. ومع بداية الشوط الثاني اجرى مدرب 
حي العرب بورتسودان نادر عثمان »زرقني« حي العرب بورتسودان نادر عثمان »زرقني« 
بــدال عن  ابيض  اللطيف  عبد  بــدخــول  بــدال عن تبدياًل  ابيض  اللطيف  عبد  بــدخــول  تبدياًل 
سفيان عبد اهلل ، ومن ثم بدأ العرب بالهجوم سفيان عبد اهلل ، ومن ثم بدأ العرب بالهجوم 

من اجل العودة الى اجواء المباراة قابله تماسك من اجل العودة الى اجواء المباراة قابله تماسك 
كبير من الهالل.. ، وارتكب دفاع حي العرب كبير من الهالل.. ، وارتكب دفاع حي العرب 
مخالفة مع صالح عادل على مشارف منطقة مخالفة مع صالح عادل على مشارف منطقة 
الجزاء في الدقيقة الجزاء في الدقيقة 6262 نفذها اجاجون خادعة  نفذها اجاجون خادعة 
في المرمى ابعدها وحيد كيفا بصعوبة، وارتكب في المرمى ابعدها وحيد كيفا بصعوبة، وارتكب 
ارنق هفوة كبيرة في الدقيقة ارنق هفوة كبيرة في الدقيقة 9090++11 اال ان ابو  اال ان ابو 
عشرين خرج من مرماه وارتمى على الكرة وفي عشرين خرج من مرماه وارتمى على الكرة وفي 
ذات الهجمة ارتكب والي الدين بوغبا هفوة اال ذات الهجمة ارتكب والي الدين بوغبا هفوة اال 
ان ابو عشرين كان يقظًا لتنتهي المباراة بفوز ان ابو عشرين كان يقظًا لتنتهي المباراة بفوز 

الهالل على حي العرب بهدف.الهالل على حي العرب بهدف.
دقيقة حداد

دفع المدير الفني للهالل ، الكنغولي فلوران دفع المدير الفني للهالل ، الكنغولي فلوران 
كل  بقائمة ضمت  المباراة  بداية  في  كل ايبينجي  بقائمة ضمت  المباراة  بداية  في  ايبينجي 
ابــو عشرين فــي حراسة  ابــو عشرين فــي حراسة مــن : علي عبد اهلل  مــن : علي عبد اهلل 
ارنق  احمد  محمد   ، ايمورو  ابراهيم  ارنق المرمى،  احمد  محمد   ، ايمورو  ابراهيم  المرمى، 
، ســـالـــمـــون بــانــغــا ومـــوفـــق صـــديـــق فـــي خط ، ســـالـــمـــون بــانــغــا ومـــوفـــق صـــديـــق فـــي خط 
الــدفــاع ، صــالح عــادل ، ابــو عاقلة عبد اهلل الــدفــاع ، صــالح عــادل ، ابــو عاقلة عبد اهلل 
، عــبــدول اجــاجــون فــي خــط الــوســط والثالثي ، عــبــدول اجــاجــون فــي خــط الــوســط والثالثي 
ليليبو في  ليليبو في جون مانو، المين جارجو ومكابي  جون مانو، المين جارجو ومكابي 
خط المقدمة الهجومية..وقبيل انطالقة المباراة خط المقدمة الهجومية..وقبيل انطالقة المباراة 
وقــف الفريقان دقيقة صمت حــدادًا على روح وقــف الفريقان دقيقة صمت حــدادًا على روح 
مشجع الهالل المعروف صابر حميدة كباشي مشجع الهالل المعروف صابر حميدة كباشي 
»المرعب« الذي انتقل الى رحمة مواله امس »المرعب« الذي انتقل الى رحمة مواله امس 
، ومن ثم بــدأت المباراة بهجمات سريعة من ، ومن ثم بــدأت المباراة بهجمات سريعة من 
الفريقين والحت اول هجمة للهالل عن طريق الفريقين والحت اول هجمة للهالل عن طريق 
سبت  الــقــائــد  ليبعدها  جــارجــو  المــيــن  سبت الغامبي  الــقــائــد  ليبعدها  جــارجــو  المــيــن  الغامبي 
بركلة مررمى  انتهت  تماس  رمية  الــى  بركلة مررمى جكسا  انتهت  تماس  رمية  الــى  جكسا 
، واطلق جون  بورتسودان  العرب  ، واطلق جون لفريق حي  بورتسودان  العرب  لفريق حي 
مانو تهديفة من مشارف منطقة الجزاء انتهت مانو تهديفة من مشارف منطقة الجزاء انتهت 
، واخترق المين جارجو  للعرب  ، واخترق المين جارجو بركلة مرمى  للعرب  بركلة مرمى 

ــاعـــات الــفــريــق الــبــورتــســودانــي فـــي الــدقــيــقــة  ــاعـــات الــفــريــق الــبــورتــســودانــي فـــي الــدقــيــقــة دفـ دفـ
الــى جــون مانو الذي  الــى جــون مانو الذي السادسة وارســل تمريرة  السادسة وارســل تمريرة 
فقد الكرة التي تحولت الى حارس  مرمى حي فقد الكرة التي تحولت الى حارس  مرمى حي 

العرب بورتسودان وحيد كيفا.العرب بورتسودان وحيد كيفا.
مخالفات عرباوية

ــاع الــهــالل  ــ ــكـــب دفـ ــاع الــهــالل  ارتـ ــ ــكـــب دفـ ــي الــدقــيــقــة 2020 ارتـ ــي الــدقــيــقــة  وفــ  وفــ
الــجــزاء فــي ظل  الــجــزاء فــي ظل مخالفة على مــشــارف منطقة  مخالفة على مــشــارف منطقة 
التباطؤ الكبير من عبدول اجاجون الذي اكثر التباطؤ الكبير من عبدول اجاجون الذي اكثر 
مــن الــمــراوغــة ليفتك العــب الــعــرب الــكــرة منه مــن الــمــراوغــة ليفتك العــب الــعــرب الــكــرة منه 
ويتقدم  بالكرة الى االمام لترتكب معه مخالفة ويتقدم  بالكرة الى االمام لترتكب معه مخالفة 
انتهت   ، الــتــمــاس  الـــى  الــهــالل  دفــــاع  انتهت ليبعدها   ، الــتــمــاس  الـــى  الــهــالل  دفــــاع  ليبعدها 
بــمــخــالــفــة لــصــالــح جـــون مــانــو الــــذي عـــاد الــى بــمــخــالــفــة لــصــالــح جـــون مــانــو الــــذي عـــاد الــى 
القيام باالدوار الدفاعية ، وارتكب دفاع الهالل القيام باالدوار الدفاعية ، وارتكب دفاع الهالل 
كيتا  نفذها  الــجــزاء  منطقة  حــدود  على  كيتا مخالفة  نفذها  الــجــزاء  منطقة  حــدود  على  مخالفة 
السانا علت العارضة لتتحول الى ركلة مرمى السانا علت العارضة لتتحول الى ركلة مرمى 
لصالح الهالل في الدقيقة لصالح الهالل في الدقيقة 2828..وحاول اجاجون ..وحاول اجاجون 
االرتماء في كرة سريعة داخل منطقة جزاء حي االرتماء في كرة سريعة داخل منطقة جزاء حي 
الى ركلة مرمى..وفي  تحولت  انها  اال  الى ركلة مرمى..وفي العرب  تحولت  انها  اال  العرب 
الدقيقة الدقيقة 3030 اوقف الحكم المباراة لمنح الالعبين  اوقف الحكم المباراة لمنح الالعبين 
الفرصة لشرب المياه واستغل مدربا الفريقين فترة الفرصة لشرب المياه واستغل مدربا الفريقين فترة 

التوقف لمنح توجيهات لالعبين.التوقف لمنح توجيهات لالعبين.
سيطرة هاللية

وفي الدقيقة وفي الدقيقة 3737 بذل موفق صديق والمين  بذل موفق صديق والمين 
جارجو مجهودًا فرديًا رائعة في الجهة اليسرى جارجو مجهودًا فرديًا رائعة في الجهة اليسرى 
لــلــعــرب حــيــث راوغ جـــارجـــو اكــثــر مـــن ثــالثــة لــلــعــرب حــيــث راوغ جـــارجـــو اكــثــر مـــن ثــالثــة 
العــبــيــن ومـــرر الــكــرة الـــى جـــون مــانــو إال ان العــبــيــن ومـــرر الــكــرة الـــى جـــون مــانــو إال ان 
دفاع العرب ابعدها في اللحظة المناسبة قبل دفاع العرب ابعدها في اللحظة المناسبة قبل 
ان تشكل خطورة على مرمى وحيد كيفا ..ومع ان تشكل خطورة على مرمى وحيد كيفا ..ومع 
العرب  اعتمد حي  الهاللية  العرب الضغط والسيطرة  اعتمد حي  الهاللية  الضغط والسيطرة 

على دفاع المنطقة الكامل والمرتدات .على دفاع المنطقة الكامل والمرتدات .

ليليبو يضع الهالل في المقدمة
في الدقيقة في الدقيقة 3838 تمكن مكابي ليليبو من احراز  تمكن مكابي ليليبو من احراز 
الــمــبــاراة مــن تهديفة  الــمــبــاراة مــن تهديفة الــهــدف االول للهالل فــي  الــهــدف االول للهالل فــي 
قام  ان  بعد  الــجــزاء  قام قوية على مشارف منطقة  ان  بعد  الــجــزاء  قوية على مشارف منطقة 
جون مانو بترويض الكرة له بالشكل المطلوب جون مانو بترويض الكرة له بالشكل المطلوب 
حيث نتج الهدف عن سيطرة هاللية مطلقة وهو حيث نتج الهدف عن سيطرة هاللية مطلقة وهو 
الهالل  مع  الكنغولي  لالعب  الخامس  الهالل الهدف  مع  الكنغولي  لالعب  الخامس  الهدف 
في مسابقة الدوري الممتاز..وبعد دقيقتين كاد في مسابقة الدوري الممتاز..وبعد دقيقتين كاد 
مكابي ليليبو ان يضيف الهدف الثاني للهالل مكابي ليليبو ان يضيف الهدف الثاني للهالل 
مــرمــى حي  استلمها حـــارس  قــويــة  تهديفة  مــرمــى حي مــن  استلمها حـــارس  قــويــة  تهديفة  مــن 
العرب وحيد كيفا..واضاف الحكم خالد يوسف العرب وحيد كيفا..واضاف الحكم خالد يوسف 
دقيقتين كوقت مكمل لعمر الشوط االول وفي دقيقتين كوقت مكمل لعمر الشوط االول وفي 
الدقيقة الدقيقة 4545++11 افــتــك صــالح عـــادل الــكــرة في  افــتــك صــالح عـــادل الــكــرة في 
وسط الملعب وتوغل بها قبل ان يفقد السيطرة وسط الملعب وتوغل بها قبل ان يفقد السيطرة 
عليها في مشارف منطقة جــزاء حي العرب ، عليها في مشارف منطقة جــزاء حي العرب ، 
الــهــالل على حي  بتقدم  االول  الــشــوط  الــهــالل على حي لينتهي  بتقدم  االول  الــشــوط  لينتهي 

العرب بورتسودان بهدف مكابي ليليبو.العرب بورتسودان بهدف مكابي ليليبو.
صحوة للسوكرتا

مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي اجـــرى مـــدرب حي مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي اجـــرى مـــدرب حي 
العرب بورتسودان نادر عثمان »زرقني« تبدياًل العرب بورتسودان نادر عثمان »زرقني« تبدياًل 
بــدخــول عــبــد الــلــطــيــف ابــيــض بـــدال عــن سفيان بــدخــول عــبــد الــلــطــيــف ابــيــض بـــدال عــن سفيان 
عبد اهلل ، ومن ثم بدأ العرب بالهجوم من اجل عبد اهلل ، ومن ثم بدأ العرب بالهجوم من اجل 
العودة الى اجواء المباراة قابله تماسك كبير من العودة الى اجواء المباراة قابله تماسك كبير من 
الكرة  للهالل وصلت  الكرة الهالل ومن هجمة مرتدة  للهالل وصلت  الهالل ومن هجمة مرتدة 
الى ايمورو الذي مررها الى جون مانو اال ان الى ايمورو الذي مررها الى جون مانو اال ان 
دفاع حي العرب ابعدها في اخر لحظة ، وبذل دفاع حي العرب ابعدها في اخر لحظة ، وبذل 
مكابي ليليبو مجهودًا رائعًا وراوغ اكثر من العب مكابي ليليبو مجهودًا رائعًا وراوغ اكثر من العب 
وارسل عكسية في يد حارس المرمى وحيد كيفا..وارسل عكسية في يد حارس المرمى وحيد كيفا..

واطلق كيتا تهديفة من مشارف منطقة الجزاء في واطلق كيتا تهديفة من مشارف منطقة الجزاء في 
الدقيقة الدقيقة 5454 استلمها علي عبد اهلل ابو عشرين. استلمها علي عبد اهلل ابو عشرين.

ألحق الهزيمة األولى بـ«السوكرتا«   

الهــالل يكسـب حـي العــرب بهــدف ليليبـو

افتك صديق كوة الكرة وتوغل بها إال ان افتك صديق كوة الكرة وتوغل بها إال ان 
موفق صديق كان يقظًا وابعد الكرة وتقدم موفق صديق كان يقظًا وابعد الكرة وتقدم 
مخالفة  كــوة  يرتكب صــديــق  ان  قبل  مخالفة بها  كــوة  يرتكب صــديــق  ان  قبل  بها 
مــعــه..  وارتــكــب ســبــت جكسا قــائــد حي مــعــه..  وارتــكــب ســبــت جكسا قــائــد حي 
العرب مخالفة مع جون مانو بالقرب من العرب مخالفة مع جون مانو بالقرب من 
منطقة الجزاء بمحاذاة الركلة الركنية في منطقة الجزاء بمحاذاة الركلة الركنية في 
الدقيقة الدقيقة 5757 نفذها ابراهيم ايمورو مباشرة  نفذها ابراهيم ايمورو مباشرة 
فــي الــمــرمــى ابــعــدهــا الــفــاتــح جــاديــن الــى فــي الــمــرمــى ابــعــدهــا الــفــاتــح جــاديــن الــى 
بركلة  انتهت  الهالل  لصالح  ركنية  بركلة ركلة  انتهت  الهالل  لصالح  ركنية  ركلة 
بورتسودان..وارتكب  العرب  لحي  بورتسودان..وارتكب مرمى  العرب  لحي  مرمى 
الــتــاج بــاشــري مخالفة مــع صــالح عــادل الــتــاج بــاشــري مخالفة مــع صــالح عــادل 
العرباوي ، وارســل موفق  الدفاع  العرباوي ، وارســل موفق ليبعدها  الدفاع  ليبعدها 

صديق عرضية ابعدها دفاع حي العرب صديق عرضية ابعدها دفاع حي العرب 
، وارتــكــب دفــاع حــي الــعــرب مخالفة مع ، وارتــكــب دفــاع حــي الــعــرب مخالفة مع 
صالح عادل على مشارف منطقة الجزاء صالح عادل على مشارف منطقة الجزاء 
خادعة  اجــاجــون  نفذها  خادعة   اجــاجــون  نفذها   6262 الدقيقة  الدقيقة فــي  فــي 
بصعوبة،  كيفا  وحيد  ابعدها  المرمى  بصعوبة، في  كيفا  وحيد  ابعدها  المرمى  في 
وتدخل المدافع محمد عثمان وابعد احدى وتدخل المدافع محمد عثمان وابعد احدى 
الهدمات الهاللية الى ركلة ركنية ابعدها الهدمات الهاللية الى ركلة ركنية ابعدها 
الــدفــاع..وارتــكــب الــفــاتــح جــاديــن مخالفة الــدفــاع..وارتــكــب الــفــاتــح جــاديــن مخالفة 
على مشارف منطقة الجزاء نفذها ابراهيم على مشارف منطقة الجزاء نفذها ابراهيم 
ايمورو استلمها الحارس وحيد كيفا، ومن ايمورو استلمها الحارس وحيد كيفا، ومن 
الى  الــكــرة  مــرتــدة وصــلــت  الى هجمة هاللية  الــكــرة  مــرتــدة وصــلــت  هجمة هاللية 
موفق صديق الذي ارسل عرضية ابعدها موفق صديق الذي ارسل عرضية ابعدها 

للهالل  الـــى ركــلــة ركــنــيــة  للهالل مصعب مكين  الـــى ركــلــة ركــنــيــة  مصعب مكين 
نــفــذهــا مــوفــق قــابــلــهــا جـــون مــانــو بــرأســيــة نــفــذهــا مــوفــق قــابــلــهــا جـــون مــانــو بــرأســيــة 
مرت بمحاذاة القائم االيسر لحارس مرمى مرت بمحاذاة القائم االيسر لحارس مرمى 
حي العرب بورتسودان وحيد كيفا ..وفي حي العرب بورتسودان وحيد كيفا ..وفي 
الــكــرة وتوغل  اجــاجــون  افتك  الــكــرة وتوغل   اجــاجــون  افتك   6969 الدقيقة الدقيقة 
تهديفة  ليطلق  الملعب  منتصف  من  تهديفة بها  ليطلق  الملعب  منتصف  من  بها 
الــحــارس على دفعتين ، واجــرى  الــحــارس على دفعتين ، واجــرى ابــعــدهــا  ابــعــدهــا 
مدرب العرب تبديلين بخروج محمد اسامة مدرب العرب تبديلين بخروج محمد اسامة 
ودخول محمد حامد ابكر والزبير سليمان ودخول محمد حامد ابكر والزبير سليمان 
واشــهــر الــحــكــم الـــورقـــة الــصــفــراء لالعب واشــهــر الــحــكــم الـــورقـــة الــصــفــراء لالعب 
الــعــرب صــديــق كــوة بعد تــدخــل قــوي مع الــعــرب صــديــق كــوة بعد تــدخــل قــوي مع 

المين جارجو.المين جارجو.

تهديفة خادعة من اجاجون

حقق الهالل فوزه السادس على التوالي في النسخة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز وألحق الهزيمة االولى بفريق حي حقق الهالل فوزه السادس على التوالي في النسخة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز وألحق الهزيمة االولى بفريق حي 
العرب بورتسودان في اللقاء الذي جمعهما مساء امس على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان برسم الجولة التاسعة للمسابقة ، ويدين العرب بورتسودان في اللقاء الذي جمعهما مساء امس على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان برسم الجولة التاسعة للمسابقة ، ويدين 
الهالل بفوزه الصعب لمهاجمه الكنغولي مكابي ليليبو الذي احرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الهالل بفوزه الصعب لمهاجمه الكنغولي مكابي ليليبو الذي احرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 3838 ليرتفع الهالل برصيده الى  ليرتفع الهالل برصيده الى 3838  

نقطة في الصدارة وبقي حي العرب عند نقطة في الصدارة وبقي حي العرب عند 1616 نقطة..  نقطة.. 

هفوات دفاعية
للهالل

 وارتكب ارنق هفوة كبيرة في الدقيقة  وارتكب ارنق هفوة كبيرة في الدقيقة 9090++11 اال ان  اال ان 
ابــو عشرين خــرج من مرماه وارتمى على الكرة وفي ابــو عشرين خــرج من مرماه وارتمى على الكرة وفي 
ذات الهجمة ارتــكــب والـــي الــديــن بوغبا هــفــوة اال ان ذات الهجمة ارتــكــب والـــي الــديــن بوغبا هــفــوة اال ان 
ابو عشرين كان يقظًا ، واجرى فلوران تبدياًل بخروج ابو عشرين كان يقظًا ، واجرى فلوران تبدياًل بخروج 
مكابي ليليبو ودخول اطهر الطاهر ليعلن الحكم عن مكابي ليليبو ودخول اطهر الطاهر ليعلن الحكم عن 
نهاية المباراة بفوز الهالل على حي العرب بورتسودان نهاية المباراة بفوز الهالل على حي العرب بورتسودان 
بهدف رافعًا رصيده الى بهدف رافعًا رصيده الى 1818 نقطة في الصدارة وبقي  نقطة في الصدارة وبقي 
حــي الــعــرب عــنــد حــي الــعــرب عــنــد 1616 نقطة وهـــي اول خــســارة لحي  نقطة وهـــي اول خــســارة لحي 

العرب في النسخة الحالية من الدوري الممتاز.العرب في النسخة الحالية من الدوري الممتاز.

دفعة  ـ  تبديلين  للهالل  الفني  المدير  ايبينجي  فلوران  دفعة واجــرى  ـ  تبديلين  للهالل  الفني  المدير  ايبينجي  فلوران  واجــرى 
واحدة ـ بخروج المين جارجو وجون مانو ودخول عثمان مختار واحدة ـ بخروج المين جارجو وجون مانو ودخول عثمان مختار 
ميسي ووليد الشعلة، واطلق عبدول اجاجون تهديفة مباغتة من ميسي ووليد الشعلة، واطلق عبدول اجاجون تهديفة مباغتة من 
مسافة بعيدة مرت الى خارج الملعب في الدقيقة مسافة بعيدة مرت الى خارج الملعب في الدقيقة 7979 ، واجرى  ، واجرى 
فلوران تبديله الثالث بخروج القائد ابو عاقلة عبد اهلل ودخول والي فلوران تبديله الثالث بخروج القائد ابو عاقلة عبد اهلل ودخول والي 

الدين بوغبا لتتحول شارة القيادة الى المهاجم وليد الشعلة..وفي الدين بوغبا لتتحول شارة القيادة الى المهاجم وليد الشعلة..وفي 
الدقيقة الدقيقة 8383 لعب ابو عشرين دور الليبرو وخرج من منطقة الجزاء  لعب ابو عشرين دور الليبرو وخرج من منطقة الجزاء 
وابــعــد الــكــرة مــن امـــام مهاجم حــي الــعــرب فــي احـــدى الهجمات وابــعــد الــكــرة مــن امـــام مهاجم حــي الــعــرب فــي احـــدى الهجمات 
المرتدة التي كادت ان تشكل خطورة على مرمى الهالل ، وفي المرتدة التي كادت ان تشكل خطورة على مرمى الهالل ، وفي 
الدقيقة الدقيقة 8686 كاد ليليبو ان يباغت حارس مرمى حي العرب من  كاد ليليبو ان يباغت حارس مرمى حي العرب من 

تهديفة على مشارف منطقة الجزاء ابتعدت قلياًل عن الشباك..تهديفة على مشارف منطقة الجزاء ابتعدت قلياًل عن الشباك..
وارتكب صالح عادل مخالفة في وسط الملعب مع عبد اللطيف وارتكب صالح عادل مخالفة في وسط الملعب مع عبد اللطيف 
ابيض في الدقيقة ابيض في الدقيقة 9090 ابعدها الدفاع الهاللي وتصل الى الشعلة  ابعدها الدفاع الهاللي وتصل الى الشعلة 
الذي حاول ركن الكرة في الزاوية البعيدة اال انها علت العارضة الذي حاول ركن الكرة في الزاوية البعيدة اال انها علت العارضة 

واضاف الحكم ثالث دقائق كوقت مكمل لعمر المباراة.واضاف الحكم ثالث دقائق كوقت مكمل لعمر المباراة.

خروج
القائد



 • حكمة اليوم: تبيض الدجاجة بيضة واحدة رخيصة  • حكمة اليوم: تبيض الدجاجة بيضة واحدة رخيصة 
من  آالف  السمكة  وتضع  صــراخــًا..  الدنيا  فتمأل  من الثمن  آالف  السمكة  وتضع  صــراخــًا..  الدنيا  فتمأل  الثمن 

بيض الكافيار غالي الثمن وهي ساكته..!! بيض الكافيار غالي الثمن وهي ساكته..!! 
 • دع إنجازاتك تتحدث عنك..!! • دع إنجازاتك تتحدث عنك..!!

 • طــالــعــت عــبــر الــصــدفــة الــبــحــتــة تــصــريــحــا للناطق  • طــالــعــت عــبــر الــصــدفــة الــبــحــتــة تــصــريــحــا للناطق 
لموقع سبورتاق،  كابو،  المريخ هيثم  نادي  باسم  لموقع سبورتاق، الرسمي  كابو،  المريخ هيثم  نادي  باسم  الرسمي 
وقطعا كان التصريح مطوال، يكشف عن شخصية ال تجيد وقطعا كان التصريح مطوال، يكشف عن شخصية ال تجيد 
سوى الثرثرة، وهو أمر معهود، فنائب رئيس نادي المريخ سوى الثرثرة، وهو أمر معهود، فنائب رئيس نادي المريخ 
السابق محمد سيد أحمد قاطع كابو ذات أمسية، خالل لقاء السابق محمد سيد أحمد قاطع كابو ذات أمسية، خالل لقاء 
اعالمي للمجلس وقتها مع اإلعالميين، وبسخرية أثارت اعالمي للمجلس وقتها مع اإلعالميين، وبسخرية أثارت 
ضحك كل من في القاعة طالبه فيها باإلكتفاء بالقدر من ضحك كل من في القاعة طالبه فيها باإلكتفاء بالقدر من 
الحديث، معلقا أن الجميع البد أن يحتاجوا إلمضاء ليلتهم الحديث، معلقا أن الجميع البد أن يحتاجوا إلمضاء ليلتهم 

بالقاعة إن تركوه يأخذ »راحته« في الحديث.بالقاعة إن تركوه يأخذ »راحته« في الحديث.
 • نعود لفحوى الخطبة الرنانة الحاشدة بعبارات القوة  • نعود لفحوى الخطبة الرنانة الحاشدة بعبارات القوة 
الــمــزعــومــة، ومــلــيــئــا بــتــهــديــد »أم ضــريــوة ألمــريــكــا« التي الــمــزعــومــة، ومــلــيــئــا بــتــهــديــد »أم ضــريــوة ألمــريــكــا« التي 
ختمها كابو بالقول: المريخ سيشرع على الفور في تنظيم ختمها كابو بالقول: المريخ سيشرع على الفور في تنظيم 
قيادة تسعى لتنظيم بطولة للشباب خاصة بأندية الدوري قيادة تسعى لتنظيم بطولة للشباب خاصة بأندية الدوري 
الممتاز، والنادي قادر على تنظيم بطولة أفضل مرة من الممتاز، والنادي قادر على تنظيم بطولة أفضل مرة من 
توفير  وقــادر على  الخرطوم،  اتحاد  يفعله  الــذي  توفير التهريج  وقــادر على  الخرطوم،  اتحاد  يفعله  الــذي  التهريج 
اتــحــاد  ــشــاب، وليهنأ  ال اتــحــاد احــتــكــاك، وتــجــارب مــمــيــزة لفريقه  ــشــاب، وليهنأ  ال احــتــكــاك، وتــجــارب مــمــيــزة لفريقه 
الخرطوم، بتحالفه، وسيرى قريبا حصاد ما فعله، وحصاد الخرطوم، بتحالفه، وسيرى قريبا حصاد ما فعله، وحصاد 

معاداة نادي بحجم المريخ.معاداة نادي بحجم المريخ.
 • وقد ال يعلم كابو أن اتحاد الخرطوم لم يكن ليتجرأ  • وقد ال يعلم كابو أن اتحاد الخرطوم لم يكن ليتجرأ 
على ابعاد المريخ إن لم يكن على علم بأن النادي يديره على ابعاد المريخ إن لم يكن على علم بأن النادي يديره 
أمثاله، كما أن اتحاد الخرطوم قد ال يدري أن مجرد وجود أمثاله، كما أن اتحاد الخرطوم قد ال يدري أن مجرد وجود 
بل  بطولة،  أي  بانجاح  كفيل  المريخ  ومكانة  بحجم  بل نــاٍد  بطولة،  أي  بانجاح  كفيل  المريخ  ومكانة  بحجم  نــاٍد 
أن ورقة التلويح باإلنسحاب لطالما أقلقت مضاجع اتحاد أن ورقة التلويح باإلنسحاب لطالما أقلقت مضاجع اتحاد 
الــكــرة مــن المريخ والــهــالل، عندما كــان يديرهما إداريــيــن الــكــرة مــن المريخ والــهــالل، عندما كــان يديرهما إداريــيــن 
على شاكلة جمال الوالي وصالح إدريس، وغيرهما، ولكن على شاكلة جمال الوالي وصالح إدريس، وغيرهما، ولكن 
في عهد كابو لم يتردد اتحاد الخرطوم في اإلمعان من في عهد كابو لم يتردد اتحاد الخرطوم في اإلمعان من 
تصغير النادي بابعاده عن بطولة، يعد اسم المريخ سببا تصغير النادي بابعاده عن بطولة، يعد اسم المريخ سببا 

كافيا لنجاحها.كافيا لنجاحها.
 • المثير للسخرية أكثر تهديد كابو بأن المريخ سيشرع   • المثير للسخرية أكثر تهديد كابو بأن المريخ سيشرع  
على الفور في تنظيم قيادة تسعى لتنظيم بطولة للشباب على الفور في تنظيم قيادة تسعى لتنظيم بطولة للشباب 
ــــدوري الــمــمــتــاز، ويــبــدو أن عــالقــة كابو  ــــدوري الــمــمــتــاز، ويــبــدو أن عــالقــة كابو خــاصــة بــأنــديــة ال خــاصــة بــأنــديــة ال
الضعيفة بالرياضة وباإلدارة أنسته أن المريخ يتجول بين الضعيفة بالرياضة وباإلدارة أنسته أن المريخ يتجول بين 
المالعب المالعب 33 أعوام كاملة، منها عاما بأكمله وكابو ناطقا  أعوام كاملة، منها عاما بأكمله وكابو ناطقا 

رسميا باسم مجلس حازم، ولجنة تسيير أب جيبين.رسميا باسم مجلس حازم، ولجنة تسيير أب جيبين.
التعليقات من رواد منصات  أكثر ما يحزن  التعليقات من رواد منصات  • ولعل  أكثر ما يحزن   • ولعل 
التواصل اإلجتماعي، ونترك العنان لخيال القراء لمعرفة التواصل اإلجتماعي، ونترك العنان لخيال القراء لمعرفة 

فحواها.فحواها.
بالشلليات، و«صاحبي  يــدار  أن  يمكن  المريخ ال   • بالشلليات، و«صاحبي   يــدار  أن  يمكن  المريخ ال   •  
وصــاحــبــك« كما أن الــنــادي ليس فــي حــاجــة لمن يطلق وصــاحــبــك« كما أن الــنــادي ليس فــي حــاجــة لمن يطلق 
التصريحات، عديمة الجدوى، الخالية من المضمون، التي التصريحات، عديمة الجدوى، الخالية من المضمون، التي 
ال يمكن أن تخيف طفال غــريــرا، فــأي مريخي يمكن أن ال يمكن أن تخيف طفال غــريــرا، فــأي مريخي يمكن أن 

يفحم اتحاد الخرطوم، واتحاد الكرة أو غيره.يفحم اتحاد الخرطوم، واتحاد الكرة أو غيره.
يستطيعون  حقيقيين،  إلداريــيــن  حاجة  فــي  المريخ   • يستطيعون   حقيقيين،  إلداريــيــن  حاجة  فــي  المريخ   •  
تقديم اإلضافة الفعلية، ال أن يتسلقوا على اكتاف آخرين، تقديم اإلضافة الفعلية، ال أن يتسلقوا على اكتاف آخرين، 

ويبرعوا في الفهلوة وادعاء المعرفة.ويبرعوا في الفهلوة وادعاء المعرفة.
 • ويكفى فقط مشاهدة مباراة للمريخ في العهد الحالي  • ويكفى فقط مشاهدة مباراة للمريخ في العهد الحالي 
الذي استمر على نحو مخيف،  المريع  التراجع  الذي استمر على نحو مخيف، لتكتشف  المريع  التراجع  لتكتشف 
والمحصلة الباهتة، في الوقت الذي اتى فيه كابو وأمثاله والمحصلة الباهتة، في الوقت الذي اتى فيه كابو وأمثاله 

إداريين في المريخ.إداريين في المريخ.
 • المريخ في محنة حقيقية، ومشكلته إدارية في المقام  • المريخ في محنة حقيقية، ومشكلته إدارية في المقام 
األول، ولن ينصلح حاله، ما لم يتم اصالح الخلل الكبير األول، ولن ينصلح حاله، ما لم يتم اصالح الخلل الكبير 
في معايير هوية من يديرون النادي، فأمثال كابو وعبد في معايير هوية من يديرون النادي، فأمثال كابو وعبد 

الجليل، ليس مكانهم المريخ بأي حال من األحوال.الجليل، ليس مكانهم المريخ بأي حال من األحوال.
 • وجـــــود كـــابـــو أغـــــرى آخـــريـــن بــالــتــرشــح »لــلــرئــاســة  • وجـــــود كـــابـــو أغـــــرى آخـــريـــن بــالــتــرشــح »لــلــرئــاســة 

كمان«..!!كمان«..!!
 • كــابــو تجلى، وظــهــر فــي أبــهــى حــلــة، وقـــدم أفضل  • كــابــو تجلى، وظــهــر فــي أبــهــى حــلــة، وقـــدم أفضل 
ذلــك مجاله،  البحيري،  داليا  استقبال  في  وذلــك  ذلــك مجاله، ما عنده  البحيري،  داليا  استقبال  في  وذلــك  ما عنده 

وملعبه، وعليه العودة إليه، ليبدع ويبرع فيه.وملعبه، وعليه العودة إليه، ليبدع ويبرع فيه.

حافظ محمد أحمد

الدجاج.. وسمك الكافيار..!!

05األربعاء متابعات
٢٣ نوفمبر 2022 - ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ - العدد »٤٨«

 من توازنه بالفوز على البحارة
ً
المريخ يستعيد بعضا

استعاد المريخ بعضا من توازنه، وحقق الفوز على هالل الساحل بهدف برايان أديسلون من ضربة جزاء، وذلك على ملعب استعاد المريخ بعضا من توازنه، وحقق الفوز على هالل الساحل بهدف برايان أديسلون من ضربة جزاء، وذلك على ملعب 
كوبر مساء أمس لحساب الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، واحتاج المريخ لثالث مباريات ليحقق فوزه الثالث في كوبر مساء أمس لحساب الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، واحتاج المريخ لثالث مباريات ليحقق فوزه الثالث في 
المسابقة من المسابقة من 55 مباريات ليرتفع إلى  مباريات ليرتفع إلى 1010 نقاط، متقدما نحو وسط جدول الترتيب، وكان المريخ قد سقط في كمين الرابطة كوستي  نقاط، متقدما نحو وسط جدول الترتيب، وكان المريخ قد سقط في كمين الرابطة كوستي 
بالخسارة بالخسارة 00//11، والتعادل أمام األهلى مروي على الملعب األولمبي بمدينة كريمة في الجولتين السابعة والثامنة، قبل أن يستفيق ، والتعادل أمام األهلى مروي على الملعب األولمبي بمدينة كريمة في الجولتين السابعة والثامنة، قبل أن يستفيق 
ويحقق الفوز على البحارة، ومثلت المباراة الظهور الرسمي األول للمدرب هيرون ريكاردو بعد أن تولى المهمة خلفًا للمدرب ويحقق الفوز على البحارة، ومثلت المباراة الظهور الرسمي األول للمدرب هيرون ريكاردو بعد أن تولى المهمة خلفًا للمدرب 

التونسي غازي الغرايري.التونسي غازي الغرايري.

في
دائرة الضوء 

تــســبــب تــخــبــط لــجــنــة تسيير الــمــريــخ تــســبــب تــخــبــط لــجــنــة تسيير الــمــريــخ 
تفكيرهم  ومــحــدوديــة  خبراتهم،  تفكيرهم وضعف  ومــحــدوديــة  خبراتهم،  وضعف 
ــقــــصــــوى مــن  ــ ــادة ال ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــي عــــــدم اإلسـ ــ ــقــــصــــوى مــن فـ ــ ــادة ال ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــي عــــــدم اإلسـ ــ فـ
األجــانــب، على الرغم من أن بعضهم األجــانــب، على الرغم من أن بعضهم 
كـــــان يــبــشــر بـــظـــهـــور جـــيـــد، غـــيـــر أن كـــــان يــبــشــر بـــظـــهـــور جـــيـــد، غـــيـــر أن 
التسيير تسبب في احباط  التسيير تسبب في احباط تعامل لجنة  تعامل لجنة 
بعد  بأنفسهم،  ثقتهم  وهــز  منهم  بعد الكثير  بأنفسهم،  ثقتهم  وهــز  منهم  الكثير 
أن كــشــفــت الــتــعــامــل مــعــهــم عـــن رغــبــة أن كــشــفــت الــتــعــامــل مــعــهــم عـــن رغــبــة 
أكيدة في التخلص منهم، قبل أن يدرك أكيدة في التخلص منهم، قبل أن يدرك 
ــقــــرار بسبب  ــ ــقــــرار بسبب أعـــضـــاء الــلــجــنــة خــطــأ ال ــ أعـــضـــاء الــلــجــنــة خــطــأ ال
بعد  الفريق  في صفوف  الحاد  بعد النقص  الفريق  في صفوف  الحاد  النقص 
أن ضــربــت اإلصــابــات عــدد كبير من أن ضــربــت اإلصــابــات عــدد كبير من 

بهم بعض  األساسيين ولحق  بهم بعض الالعبين  األساسيين ولحق  الالعبين 
لــن يتمكن  الـــنـــادي  ــدالء، كــمــا وأن  ــبـ لــن يتمكن الـ الـــنـــادي  ــدالء، كــمــا وأن  ــبـ الـ
مـــن إضـــافـــة بـــــدالء لـــهـــم، فـــكـــان قـــرار مـــن إضـــافـــة بـــــدالء لـــهـــم، فـــكـــان قـــرار 
واكتفت  عنهم،  اإلستغناء  عن  واكتفت التراجع  عنهم،  اإلستغناء  عن  التراجع 
مع  مــخــالــصــات  بتوقيع  التسيير  مع لجنة  مــخــالــصــات  بتوقيع  التسيير  لجنة 
بعضهم مع اإلبقاء على أدو موسيس، بعضهم مع اإلبقاء على أدو موسيس، 
وبرايان  ماكايا  وخوسيه  كيمبالي  وبرايان إيــرك  ماكايا  وخوسيه  كيمبالي  إيــرك 
لجنة  تفكير  وطريقة  أسلوب  لجنة أديلسون،  تفكير  وطريقة  أسلوب  أديلسون، 
التسيير يكشف عن عدم خبرة واضحة، التسيير يكشف عن عدم خبرة واضحة، 
وتردد في اتخاذ القرار والبطء حتى في وتردد في اتخاذ القرار والبطء حتى في 
أعضاء  مهمة وعاجلة،  ملفات  أعضاء تحريك  مهمة وعاجلة،  ملفات  تحريك 
لــجــنــة الــتــســيــيــر بــضــعــفــهــم ومـــحـــدوديـــة لــجــنــة الــتــســيــيــر بــضــعــفــهــم ومـــحـــدوديـــة 

خــبــراتــهــم ألــحــق بــالــفــريــق ضـــررا بالغا، خــبــراتــهــم ألــحــق بــالــفــريــق ضـــررا بالغا، 
وكلفه خسارة نقاط غالية، وتراجع مريع وكلفه خسارة نقاط غالية، وتراجع مريع 
في المستوى الفني، فحتى ملف التدريب في المستوى الفني، فحتى ملف التدريب 
لم تتمكن اللجنة من إدارته كما ينبغي لم تتمكن اللجنة من إدارته كما ينبغي 
بعد أن تأخر اتخاذ قرار إقالة الغرايري، بعد أن تأخر اتخاذ قرار إقالة الغرايري، 
فضال عن أن التعاقد مع بديله هيرون فضال عن أن التعاقد مع بديله هيرون 
ريــكــاردو لم يكن قــرارا صائبا، ذلــك أن ريــكــاردو لم يكن قــرارا صائبا، ذلــك أن 
البرازيلي لم يكن خيارا جيدا، وال مقنعا، البرازيلي لم يكن خيارا جيدا، وال مقنعا، 
المريخ ما يزال يسدد في فواتير الهزال المريخ ما يزال يسدد في فواتير الهزال 
اإلداري، فال سوداكال أصاب، وال حازم اإلداري، فال سوداكال أصاب، وال حازم 
قــدم وال لجنة أيمن أفــادت، فدفع فريق قــدم وال لجنة أيمن أفــادت، فدفع فريق 

الكرة الثمن مع الجماهير.الكرة الثمن مع الجماهير.

تخبط التسيير المريخ يقلل اإلستفادة من األجانب

شهدت قائمة المريخ في مباراته أمام هالل الساحل شهدت قائمة المريخ في مباراته أمام هالل الساحل 
أمس عودة صانع ألعاب الفريق ونجمه المميز أحمد أمس عودة صانع ألعاب الفريق ونجمه المميز أحمد 
حــامــد الــتــش بعد عــام كــامــل، أو يــزيــد، بعد أن كان حــامــد الــتــش بعد عــام كــامــل، أو يــزيــد، بعد أن كان 
آخر ظهور لالعب في مباراة التمهيدي الثاني لرابطة آخر ظهور لالعب في مباراة التمهيدي الثاني لرابطة 
أبطال إفريقيا في أكتوبر من العام الماضي، واحتاج أبطال إفريقيا في أكتوبر من العام الماضي، واحتاج 
الــســاحــر لــعــام كــامــل قبل أن يظهر فــي قائمة مــبــاراة الــســاحــر لــعــام كــامــل قبل أن يظهر فــي قائمة مــبــاراة 
إداري  لخلل  تشير  للغاية،  طويلة  فترة  وهــى  إداري لفريقه،  لخلل  تشير  للغاية،  طويلة  فترة  وهــى  لفريقه، 
همال غير مبرر، فكل الالعبين الذين تعرضوا  همال غير مبرر، فكل الالعبين الذين تعرضوا بائن، واإ بائن، واإ

ــادوا  ــادوا  عـ إلصــابــة مــمــاثــلــة وبــعــد أشــهــر وصــلــت إلـــى إلصــابــة مــمــاثــلــة وبــعــد أشــهــر وصــلــت إلـــى 44 عـ
بعضهم ظهر  أن  بل  أنديتهم،  مباريات  في  بعضهم ظهر وشــاركــوا  أن  بل  أنديتهم،  مباريات  في  وشــاركــوا 
في قائمة المنتخبات الوطنية على غرار ظهير األهلى في قائمة المنتخبات الوطنية على غرار ظهير األهلى 
األيمن أكرم توفيق أحد نجوم مباراة منتخب الفراعنة األيمن أكرم توفيق أحد نجوم مباراة منتخب الفراعنة 
التش يمثل إضافة حقيقية لخط  الــوديــة،  التش يمثل إضافة حقيقية لخط أمــام بلجيكا  الــوديــة،  أمــام بلجيكا 
وسط المريخ، ولن يغامر ريكاردو باالعتماد عليه في وسط المريخ، ولن يغامر ريكاردو باالعتماد عليه في 
الجزء  في  الفرصة  كامل، وسيمنحه  بشكل  الجزء المباريات  في  الفرصة  كامل، وسيمنحه  بشكل  المباريات 

اآلخير من الشوط الثاني لتكون مشاركته تدريجية.اآلخير من الشوط الثاني لتكون مشاركته تدريجية.

حدد اتحاد كرة القدم السوداني حدد اتحاد كرة القدم السوداني 3030 ديسمبر القادم  ديسمبر القادم 
بالهالل  المريخ  تجمع  التي  الديربي  لمباراة  بالهالل موعدا  المريخ  تجمع  التي  الديربي  لمباراة  موعدا 
في ختام مباريات القسم األول لمسابقة الدوري، بعد في ختام مباريات القسم األول لمسابقة الدوري، بعد 
أن تعمد اتحاد الكرة توجيه القرعة لتقام المباراة في أن تعمد اتحاد الكرة توجيه القرعة لتقام المباراة في 
جولة الختام للنصف األول من الموسم، ويوافق ذلك جولة الختام للنصف األول من الموسم، ويوافق ذلك 
الموعد يوما تأريخيا للمريخ بقيام الجمعية العمومية، الموعد يوما تأريخيا للمريخ بقيام الجمعية العمومية، 

ليكون تأجيل المباراة أو تقديمها أو تأجيل االنتخابات ليكون تأجيل المباراة أو تقديمها أو تأجيل االنتخابات 
المباراة في  المباراة في أمــرا ال مفر منه، إذ ال يمكن أن تقام  أمــرا ال مفر منه، إذ ال يمكن أن تقام 
النادي  وأبناء  الجماهير  انشغال  ظل  في  النادي التوقيت،  وأبناء  الجماهير  انشغال  ظل  في  التوقيت، 
ولو  تقديمها  أو  المباراة  العمومية.تأجيل  ولو بالجمعية  تقديمها  أو  المباراة  العمومية.تأجيل  بالجمعية 
ليوم واحد أو تقديمها سيكون أمرا ال مفر منه، قياسا ليوم واحد أو تقديمها سيكون أمرا ال مفر منه، قياسا 
بتوقيت الحدث المهم الذي سيعيشه النادي وقتذاك.بتوقيت الحدث المهم الذي سيعيشه النادي وقتذاك.

الساحر احتاج لعام كامل ليعود لقائمة األحمر

تأجيل متوقع لديربي ختام النصف األول 

أمريكانو يظهر في 
قائمة المريخ في 
الجولة التاسعة 

سيتلقى خط وسط المريخ سيتلقى خط وسط المريخ 
المزيد من الدعم بعودة عمار المزيد من الدعم بعودة عمار 
الــمــدرب  الـــذي فضل  الــمــدرب طيفور  الـــذي فضل  طيفور 
ريــكــاردو هــيــرون ابــعــاده عن ريــكــاردو هــيــرون ابــعــاده عن 
القائمة التي اعتمد عليها في القائمة التي اعتمد عليها في 
الــمــبــاراة أمـــام هــالل الساحل الــمــبــاراة أمـــام هــالل الساحل 
أمس، وينفذ أمريكانو برنامجا أمس، وينفذ أمريكانو برنامجا 
ــه  ــودتـ ــه تـــأهـــيـــلـــيـــا يـــســـتـــهـــدف عـ ــودتـ تـــأهـــيـــلـــيـــا يـــســـتـــهـــدف عـ
ســريــعــا، بــعــد أن غــــاب فــتــرة ســريــعــا، بــعــد أن غــــاب فــتــرة 
طــويــلــة بــعــد أمـــضـــى عطلة طــويــلــة بــعــد أمـــضـــى عطلة 
بأمريكا، عودة طيفور بعد أن بأمريكا، عودة طيفور بعد أن 
أصبح أكثر هدوًء عقب تمديد أصبح أكثر هدوًء عقب تمديد 
حقيقيا  دعــمــا  ستمثل  حقيقيا تــعــاقــده  دعــمــا  ستمثل  تــعــاقــده 
لخط الوسط بالنظر المكاناته لخط الوسط بالنظر المكاناته 
مميز،  كــالعــب  وثقله  مميز، الفنية  كــالعــب  وثقله  الفنية 
يــســتــطــيــع إحــــــــداث الــــفــــارق، يــســتــطــيــع إحــــــــداث الــــفــــارق، 
طيفور لم يشارك مع المريخ طيفور لم يشارك مع المريخ 
كثيرا غير أنه قدم مستويات كثيرا غير أنه قدم مستويات 
ــمــبــاريــات  ــمــبــاريــات مــتــمــيــزة فـــي كـــل ال مــتــمــيــزة فـــي كـــل ال
التي شــارك فيها في الــدوري التي شــارك فيها في الــدوري 
الممتاز ودوري أبطال إفريقيا الممتاز ودوري أبطال إفريقيا 
بل كان أفضل الالعبين على بل كان أفضل الالعبين على 
المباريات  فــي كــل  المباريات اإلطـــالق  فــي كــل  اإلطـــالق 
المهمة والصعبة.طيفور يمثل المهمة والصعبة.طيفور يمثل 
أحد الحلول الناجعة في خط أحد الحلول الناجعة في خط 
وسط المريخ، ال سيما بعد أن وسط المريخ، ال سيما بعد أن 
تعاقده، وأمــضــى عطلة  تعاقده، وأمــضــى عطلة مــدد  مــدد 
بمعنويات  ــاد  وعــ أســرتــه  بمعنويات مــع  ــاد  وعــ أســرتــه  مــع 

عالية.عالية.



06
متابعات

٢٣ نوفمبر 2022 - ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ - العدد »٤٨« األربعاء

تفاعلت الجماهير السودانية مع الفوز تفاعلت الجماهير السودانية مع الفوز 
السعودي  المنتخب  الذي حققه  السعودي التاريخي  المنتخب  الذي حققه  التاريخي 
عــلــي نــظــيــره االرجــنــتــيــنــي بــهــدفــيــن مقابل عــلــي نــظــيــره االرجــنــتــيــنــي بــهــدفــيــن مقابل 
هدف ضمن فعاليات كأس العالم المقامة هدف ضمن فعاليات كأس العالم المقامة 
بدولة قطر ..حيث شهدتها مواقع التواصل بدولة قطر ..حيث شهدتها مواقع التواصل 
النتيجة  تــفــاعــا كــبــيــرا مـــع  النتيجة االجــتــمــاعــي  تــفــاعــا كــبــيــرا مـــع  االجــتــمــاعــي 
واشــادوا بــاالداء والمظهر المشرف الذي واشــادوا بــاالداء والمظهر المشرف الذي 
ظهر به المنتخب السعودي في المواجهة ظهر به المنتخب السعودي في المواجهة 
االســبــاب  حــول  النظر  وجــهــات  االســبــاب وتابينت  حــول  النظر  وجــهــات  وتابينت 
السعودي  المنتخب  قــادت  التي  السعودي والــدوافــع  المنتخب  قــادت  التي  والــدوافــع 

الي احداث هذه المفاجاة    ويري البعض الي احداث هذه المفاجاة    ويري البعض 
ان قوة الــدوري السعودي كان لها القدح ان قوة الــدوري السعودي كان لها القدح 
للمنتخب  المشرف  الظهور  وراء  للمنتخب المعلي  المشرف  الظهور  وراء  المعلي 
ــذي يــحــصــد االن ثــمــار ما  ــ ــذي يــحــصــد االن ثــمــار ما الــســعــودي ال ــ الــســعــودي ال
حققه الــدوري السعودي الــذي اصبح من حققه الــدوري السعودي الــذي اصبح من 
اقــوي الــدوريــات العربية والــشــرق االوســط اقــوي الــدوريــات العربية والــشــرق االوســط 
بينما يري اخرون ان الفكر التدريبي الذي بينما يري اخرون ان الفكر التدريبي الذي 
يتميز به الفرنسي رينارد كان بمثابة العقل يتميز به الفرنسي رينارد كان بمثابة العقل 
النجم  انــفــاس  كتم  فــي  والمخطط  النجم المدبر  انــفــاس  كتم  فــي  والمخطط  المدبر 

العالمي ميسي ..العالمي ميسي ..

سّلمت وزيرة الشباب والرياضة بالخرطوم، سّلمت وزيرة الشباب والرياضة بالخرطوم، 
حنان الحاج حاكم امس الثاثاء، حنان الحاج حاكم امس الثاثاء، 55 أندية  أندية 
بالدوري الممتاز، دعًما مالًيا مقّدًما من والي بالدوري الممتاز، دعًما مالًيا مقّدًما من والي 
الــخــرطــوم أحــمــد عثمان حــمــزة.وأفــاد إعــام الــخــرطــوم أحــمــد عثمان حــمــزة.وأفــاد إعــام 
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة، أّن الــمــجــلــس األعــلــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة، أّن 
الدعم المالي سّلم في حضور مدير الشؤون الدعم المالي سّلم في حضور مدير الشؤون 
اإلدارة  ومدير  بالمجلس،  واإلداريـــة  اإلدارة المالية  ومدير  بالمجلس،  واإلداريـــة  المالية 
المجلس،  إعــام  للرياضة.وبحسب  المجلس، العامة  إعــام  للرياضة.وبحسب  العامة 

فقد تّم تسليم كٍل من أندية األهلي الخرطوم فقد تّم تسليم كٍل من أندية األهلي الخرطوم 
، كوبر ، ودنوباوي، توتي، الزومة.وقالت ، كوبر ، ودنوباوي، توتي، الزومة.وقالت 
وزيـــرة الشباب والــريــاضــة حنان حــاكــم، إّن وزيـــرة الشباب والــريــاضــة حنان حــاكــم، إّن 
الدعم يعتبر فاتحة خير، مشّددة على أهمية الدعم يعتبر فاتحة خير، مشّددة على أهمية 
للرياضيين. العامة  الصحة  فــي  للرياضيين.الــريــاضــة  العامة  الصحة  فــي  الــريــاضــة 

ــعــام 20232023 ستكون  ستكون  ال مــيــزانــيــة  ــعــام وأضـــافـــت”  ال مــيــزانــيــة  وأضـــافـــت” 
تسيير  فــي  األنــديــة  تساعد  ومعتبرة  تسيير مــقــّدرة  فــي  األنــديــة  تساعد  ومعتبرة  مــقــّدرة 

أعمالها”أعمالها”

تفاعل الجماهير السودانية مع فوز 
المنتخب السعودي 

دعم مالي من والي الخرطوم الندية الممتاز

ــا  ــنـ ــالـ ــقـ ــا *نـــــــبـــــــدا مـ ــنـ ــالـ ــقـ *نـــــــبـــــــدا مـ
ــان  ــ ــ ــإعـ ــ ــ ــان الــــــــــيــــــــــوم بـ ــ ــ ــإعـ ــ ــ الــــــــــيــــــــــوم بـ
الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــن الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبدالعزيز ال سعود عبدالعزيز ال سعود 
ملك المملكة العربية ملك المملكة العربية 
السعودية الذي أعلن السعودية الذي أعلن 
عبر الديوان الملكي عبر الديوان الملكي 
في السعودية ان يوم في السعودية ان يوم 
غد األربعاء سيكون غد األربعاء سيكون 
عــطــلــة رســـمـــيـــة فــي عــطــلــة رســـمـــيـــة فــي 

كل انحاء المملكة العربية السعودية بمناسبة كل انحاء المملكة العربية السعودية بمناسبة 
الـــفـــوز الــتــاريــخــي لــاخــضــر عــلــى منتخب الـــفـــوز الــتــاريــخــي لــاخــضــر عــلــى منتخب 
االرجنتين المرشح األول للفوز بكاس العالم االرجنتين المرشح األول للفوز بكاس العالم 
وحرصت على ان تكون بداية المقال بهذا وحرصت على ان تكون بداية المقال بهذا 
الـــقـــرار الــمــلــكــي كــي يــعــرف الــقــائــمــيــن على الـــقـــرار الــمــلــكــي كــي يــعــرف الــقــائــمــيــن على 
امر الحكومات في السودان المغلوب على امر الحكومات في السودان المغلوب على 
للشعوب ومدى  الرياضة  أهمية  مــدى  للشعوب ومدى امــره  الرياضة  أهمية  مــدى  امــره 
أهــمــيــة ان تــكــون مــنــتــخــبــاتــنــا فـــي الــواجــهــة أهــمــيــة ان تــكــون مــنــتــخــبــاتــنــا فـــي الــواجــهــة 
وضمن المنافسين في كل البطوالت وعلى وضمن المنافسين في كل البطوالت وعلى 
ــــروب الـــريـــاضـــة الــفــرديــة  ــــروب الـــريـــاضـــة الــفــرديــة مــســتــوى كـــافـــة ضـ مــســتــوى كـــافـــة ضـ
المقدمة  هــذه  من  وقصدنا  والجماعية  المقدمة منها  هــذه  من  وقصدنا  والجماعية  منها 
كي يتعرف القائمون على امر الدولة مدى كي يتعرف القائمون على امر الدولة مدى 
أهمية الريضة وان يعرف القائمون على امر أهمية الريضة وان يعرف القائمون على امر 
الرياضة مدى أهمية األمانة التي يتحملونها الرياضة مدى أهمية األمانة التي يتحملونها 
بالدارجي  الــســودان  بالدارجي ولكن لألسف نحن في  الــســودان  ولكن لألسف نحن في 
الفصيح قاعدين نلعب على كرة القدم والعالم الفصيح قاعدين نلعب على كرة القدم والعالم 
مــن حولنا يلعب ويــمــارس كــرة الــقــدم على مــن حولنا يلعب ويــمــارس كــرة الــقــدم على 

أصولها.أصولها.
القدم ألن الدولة  القدم ألن الدولة *نحن نلعب على كرة  *نحن نلعب على كرة 
المتعاقبة  الحكومات  مختلف  عبر  المتعاقبة اعتادت  الحكومات  مختلف  عبر  اعتادت 
ــلــريــاضــة  ــقــــدم شــيــئــا لـــلـــكـــرة ول ــ ــلــريــاضــة عـــلـــى اال الت ــقــــدم شــيــئــا لـــلـــكـــرة ول ــ عـــلـــى اال الت
والــريــاضــيــيــن بــل تعتبر لــعــب عــيــال وكــام والــريــاضــيــيــن بــل تعتبر لــعــب عــيــال وكــام 
فــاضــي وكــل أعــبــاء العمل الــريــاضــي تقوم فــاضــي وكــل أعــبــاء العمل الــريــاضــي تقوم 
الــذاتــي والــدعــم األهــلــي وعلى  الجهد  الــذاتــي والــدعــم األهــلــي وعلى على  الجهد  على 
ديـــوب االفــــراد ومــثــل هـــذه األمــــور) التــفــور ديـــوب االفــــراد ومــثــل هـــذه األمــــور) التــفــور 
كــفــتــيــرة شـــاي ( نــاهــيــك ان تــجــعــلــك ضمن كــفــتــيــرة شـــاي ( نــاهــيــك ان تــجــعــلــك ضمن 
الواجهة ونعرف  المتنافسة على  الواجهة ونعرف المنتخبات  المتنافسة على  المنتخبات 
ان للحكومات أولويات أخرى غير الرياضة ان للحكومات أولويات أخرى غير الرياضة 
نظرا لطبيعة الحالة التي عليها الدولة التي نظرا لطبيعة الحالة التي عليها الدولة التي 
مــن حكومة ألخــرى  المعاناة  تــتــوارث  مــن حكومة ألخــرى باتت  المعاناة  تــتــوارث  باتت 
كنوع من الصكوك المضروبة على الشعب كنوع من الصكوك المضروبة على الشعب 
السوداني الذي اصبح مكتوبا عليه ان يدخل السوداني الذي اصبح مكتوبا عليه ان يدخل 
الــى معاناة  ليخرج من معاناته  الــى معاناة الــى معاناة  ليخرج من معاناته  الــى معاناة 
اكبر واكثر معاناة لدرجة ان الشعب اصبح اكبر واكثر معاناة لدرجة ان الشعب اصبح 
يغني انا شعب المعاناة وربنا يلطف بالباد يغني انا شعب المعاناة وربنا يلطف بالباد 

والعباد.والعباد.
الرياضة وعن  الحديث عن  الــى  الرياضة وعن *نعود  الحديث عن  الــى  *نعود 
العالم وعن كل شيء  العالم وعن كل شيء المونديال عن كأس  المونديال عن كأس 
جميل في كرة القدم فنحن كشعب سوداني جميل في كرة القدم فنحن كشعب سوداني 
أن  والنــريــد  النتعلم  ألنــنــا  نتألم  ولكننا  أن نعلم  والنــريــد  النتعلم  ألنــنــا  نتألم  ولكننا  نعلم 
نــتــعــلــم ونــفــضــل ان نـــواصـــل الـــبـــكـــاء على نــتــعــلــم ونــفــضــل ان نـــواصـــل الـــبـــكـــاء على 
الماضي نحن كنا ونحن كــان وزمــان كان الماضي نحن كنا ونحن كــان وزمــان كان 
وطبعا )زمــان فــات والغناي مــات( واصبح وطبعا )زمــان فــات والغناي مــات( واصبح 
من الماضي فلم يأت علينا يوما نقول فيه من الماضي فلم يأت علينا يوما نقول فيه 
نحن أوالد النهار دة ألننا الننظر الى القادم نحن أوالد النهار دة ألننا الننظر الى القادم 
الماضي  على  البكاء  على  نركز  الماضي وبالفطرة  على  البكاء  على  نركز  وبالفطرة 
ألننا )مهزومين( بالفطرة ليست لدينا طموح ألننا )مهزومين( بالفطرة ليست لدينا طموح 
العالم  البعد عن كيف نجاري  العالم وبعيدين كل  البعد عن كيف نجاري  وبعيدين كل 
وكيف نواكب الحاصل من تقدم وتطور في وكيف نواكب الحاصل من تقدم وتطور في 
الدواخل  الهزيمة من  اننا  ادمنا  الدواخل العالم ألننا  الهزيمة من  اننا  ادمنا  العالم ألننا 
وكــــل حـــاجـــة عــنــدنــا صــعــبــة وكــــل مشكلة وكــــل حـــاجـــة عــنــدنــا صــعــبــة وكــــل مشكلة 
نواجهها بأنصاف الحلول ألننا نحن شعب نواجهها بأنصاف الحلول ألننا نحن شعب 
شعاره ياخي ماخاص الدنيا طارت ونحن شعاره ياخي ماخاص الدنيا طارت ونحن 
شعب يرفع شعار قدر ظروفك لدرجة اصبح شعب يرفع شعار قدر ظروفك لدرجة اصبح 
الشعب هو القدر للظروف وليس الظروف الشعب هو القدر للظروف وليس الظروف 

هي قدر الشعب المسكين .هي قدر الشعب المسكين .
*قطر تبدع في تنظيم كاس العالم وترحب *قطر تبدع في تنظيم كاس العالم وترحب 
بكل العالم في الدوحة الجميلة وقطر تخطف بكل العالم في الدوحة الجميلة وقطر تخطف 
اليوم كل  العالم وقطر تحتضن  اليوم كل كل أنظار  العالم وقطر تحتضن  كل أنظار 
نجوم العالم وكل منتخبات العالم وكل كرة نجوم العالم وكل منتخبات العالم وكل كرة 
الــقــدم فــي العالم الــيــوم فــي قطر  ولألسف الــقــدم فــي العالم الــيــوم فــي قطر  ولألسف 
قطر  منتخب  يقوليك  الساذجين  احد  قطر ياتيك  منتخب  يقوليك  الساذجين  احد  ياتيك 
مكون من السودانيين طيب اصولهم سودانية مكون من السودانيين طيب اصولهم سودانية 
ولكن العاقة لهم بالسودان فقد ولــدوا في ولكن العاقة لهم بالسودان فقد ولــدوا في 
دولة قطر وتشبعوا بحب الدولة التي رعتهم دولة قطر وتشبعوا بحب الدولة التي رعتهم 
أن  الــى  تطويرهم  ألجــل  وسعت  أن وصنعتهم  الــى  تطويرهم  ألجــل  وسعت  وصنعتهم 
وصلوا العالمية واصبحوا نجوما يشار ليهم وصلوا العالمية واصبحوا نجوما يشار ليهم 
والفكر  الــقــطــري  التخطيط  بفضل  والفكر بــالــبــنــان  الــقــطــري  التخطيط  بفضل  بــالــبــنــان 
القطري والطموح القطري فماعاقة السودان القطري والطموح القطري فماعاقة السودان 
التي  قطر  في  المولودين  الاعبين  التي بهؤالء  قطر  في  المولودين  الاعبين  بهؤالء 
العديد من  تفعل  العديد من رعتهم ورعــت أسرهم كما  تفعل  رعتهم ورعــت أسرهم كما 
الــدول مع مواليدها وعلى راس هــذه الــدول الــدول مع مواليدها وعلى راس هــذه الــدول 
فرنسا التي تعتبر واحدة من الدول العظمي فرنسا التي تعتبر واحدة من الدول العظمي 
يــوم مــن األيـــام تبجح مالي  يــوم مــن األيـــام تبجح مالي فلم نسمع فــي  فلم نسمع فــي 
او  الــجــزائــر  او  الــكــامــيــرون  او  السنغال  او او  الــجــزائــر  او  الــكــامــيــرون  او  السنغال  او 
ينزيمة  كريم  بــان  تتبجح  تشاد  او  ينزيمة المغرب  كريم  بــان  تتبجح  تشاد  او  المغرب 
منها او سمير نصري او غيرهم النهم في منها او سمير نصري او غيرهم النهم في 
األصـــل لــيــس أبــنــاء دول أصــولــهــم بــل كل األصـــل لــيــس أبــنــاء دول أصــولــهــم بــل كل 
محطات حياتهم كانت في باريس ومارسيليا محطات حياتهم كانت في باريس ومارسيليا 

وغيرها من المدن .وغيرها من المدن .

ــــت  ــ ــان ــ كــ ــــت *اذا  ــ ــان ــ كــ *اذا 
الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
العالم   سية  العالم  االميرية  سية  االميرية 
تـــــجـــــنـــــس وتــــــرعــــــى تـــــجـــــنـــــس وتــــــرعــــــى 
ــــب وتـــحـــتـــر  ــواهـ ــ ــمـ ــ ــــب وتـــحـــتـــر الـ ــواهـ ــ ــمـ ــ الـ
والعمل  والعمل الــريــاضــيــيــن  الــريــاضــيــيــن 
الرياضي ويلعب لها الرياضي ويلعب لها 
في  شهارها  في ويحمل  شهارها  ويحمل 
المونديال ابن النجم المونديال ابن النجم 
الـــعـــالـــمـــي الــلــيــبــيــري الـــعـــالـــمـــي الــلــيــبــيــري 
جورج ويا وسجل لها هدف السبق باألمس جورج ويا وسجل لها هدف السبق باألمس 
الــقــريــب فــي شــبــاك منتخب ويــلــز وهــو ابن الــقــريــب فــي شــبــاك منتخب ويــلــز وهــو ابن 
رئيس جمهورية ليبيريا بل سجل اول اهداف رئيس جمهورية ليبيريا بل سجل اول اهداف 
باده التي يرتدي قميصها الواليات المتحدة باده التي يرتدي قميصها الواليات المتحدة 
فـــي الـــمـــونـــديـــال فــمــابــالــك مـــن الــســودانــيــيــن فـــي الـــمـــونـــديـــال فــمــابــالــك مـــن الــســودانــيــيــن 
المولودين في قطر وابــن جــورج ويــا سافر المولودين في قطر وابــن جــورج ويــا سافر 
كمهاجر او ربما يكون مولود في الواليات كمهاجر او ربما يكون مولود في الواليات 

المتحدة االميريكية. المتحدة االميريكية. 
الــســعــودي  المنتخب  بــاألمــس  الــســعــودي *شــاهــدنــا  المنتخب  بــاألمــس  *شــاهــدنــا 
تصفيقا  للوقوف  كله  العالم  ويجبر  تصفيقا يتعملق  للوقوف  كله  العالم  ويجبر  يتعملق 
له بعد أن شرف بــاده بفوز تاريخي على له بعد أن شرف بــاده بفوز تاريخي على 
وســجــل  وســجــل    11--22 بنتيجة  األرجــنــتــيــن  بنتيجة مــنــتــخــب  األرجــنــتــيــن  مــنــتــخــب 
اهـــــداف مــلــعــوبــة ومـــرســـومـــة وجــــاء الــتــفــوق اهـــــداف مــلــعــوبــة ومـــرســـومـــة وجــــاء الــتــفــوق 
الــذي يضم  التانغو  الــذي يضم السعودي على منتخب  التانغو  السعودي على منتخب 
ذي  وانخيل  أوتوميندي  العالم  نجم  ذي افضل  وانخيل  أوتوميندي  العالم  نجم  افضل 
ماريا واالسطورة ميسي ومن حق السعوديين ماريا واالسطورة ميسي ومن حق السعوديين 
ان يتغنوا بالفوز الذي يوازي الفوز ببطولة ان يتغنوا بالفوز الذي يوازي الفوز ببطولة 
كــأس العالم ألنــه على منتخب رقــم صعب كــأس العالم ألنــه على منتخب رقــم صعب 
جد في خريطة  الكرة العالمية انه منتخب جد في خريطة  الكرة العالمية انه منتخب 
باد األساطير ماردونا وميسي وبقية النجوم باد األساطير ماردونا وميسي وبقية النجوم 
ولكن في المستطيل األخضر كانت الكلمة ولكن في المستطيل األخضر كانت الكلمة 
الــدوســري  وســالــم  الــفــرج  لسلمان  الــدوســري المسموعة  وســالــم  الــفــرج  لسلمان  المسموعة 
ومــحــمــد الــعــويــس ونــــواف الــعــابــد والــشــهــري ومــحــمــد الــعــويــس ونــــواف الــعــابــد والــشــهــري 
ــهـــدف األول مــلــعــوبــا  الـ ــان  ــ ــهـــدف األول مــلــعــوبــا والـــشـــهـــرانـــي وكـ الـ ــان  ــ والـــشـــهـــرانـــي وكـ
وبــحــرفــنــة مــن صــالــح الــشــهــري امـــا الــهــدف وبــحــرفــنــة مــن صــالــح الــشــهــري امـــا الــهــدف 
فــكــان على طريقة  الــدوســري  لسالم  فــكــان على طريقة الــثــانــي  الــدوســري  لسالم  الــثــانــي 
اهداف ميسي في تقويس الكرة وركنها داخل اهداف ميسي في تقويس الكرة وركنها داخل 
الشباك ولكن ميسي اكتفى عليه فقط بالفرجة الشباك ولكن ميسي اكتفى عليه فقط بالفرجة 
وكــان لسان حال ميسي وهو يشاهد هدف وكــان لسان حال ميسي وهو يشاهد هدف 
الدوسري يردد في دواخله علمته الرماية فلما الدوسري يردد في دواخله علمته الرماية فلما 

إشتد ساعده رماني.إشتد ساعده رماني.
ــــدوســــري هـــو مــيــســي في  ــــدوســــري هـــو مــيــســي في *كــــان ســالــم ال *كــــان ســالــم ال
مــوجــودا في  الحقيقي  مــوجــودا في الملعب وكــان ميسي  الحقيقي  الملعب وكــان ميسي 
الملعب ولكن بسمه وبتاريخه فقط ولكن على الملعب ولكن بسمه وبتاريخه فقط ولكن على 
ارض واقع المباراة واعمل الفني واألداء في ارض واقع المباراة واعمل الفني واألداء في 
المستطيل األخضر كان صفرا على الشمال المستطيل األخضر كان صفرا على الشمال 
فقد تاعب المنتخب السعودي باالرجنتيني فقد تاعب المنتخب السعودي باالرجنتيني 
الذي كان العبوه عبارة عن خياالت مآتي الذي كان العبوه عبارة عن خياالت مآتي 
ــتـــحـــق االخـــضـــر  ــاراة واسـ ــ ــب ــمــ ــ ــتـــحـــق االخـــضـــر فــــي مــلــعــب ال ــاراة واسـ ــ ــب ــمــ ــ فــــي مــلــعــب ال
السعودي النه تعامل بواقعية ولعب برجولة السعودي النه تعامل بواقعية ولعب برجولة 
وبروح قتالية وبخطة محكمة وتكتيك متوازن وبروح قتالية وبخطة محكمة وتكتيك متوازن 
احترم منتخب نجوم العالم ولكنه لم يبالغ في احترم منتخب نجوم العالم ولكنه لم يبالغ في 
االحترام وعندما ايقن سالم الدوسري ورفاقه االحترام وعندما ايقن سالم الدوسري ورفاقه 
لم  ورفــاقــه  ميسي  جــنــدلــة  يستطيعون  لم انــهــم  ورفــاقــه  ميسي  جــنــدلــة  يستطيعون  انــهــم 
يترددوا في االنقضاض على فريستهم وكان يترددوا في االنقضاض على فريستهم وكان 
لهم ما أرادوا واصبحوا حديث العالم فالكل لهم ما أرادوا واصبحوا حديث العالم فالكل 
باهداف  يتغنى  والجميع  بالسعودية  باهداف يهتف  يتغنى  والجميع  بالسعودية  يهتف 
التانجو  شــبــاك  فــي  المملكة  منتخب  التانجو نــجــوم  شــبــاك  فــي  المملكة  منتخب  نــجــوم 

وفي ميسي .وفي ميسي .
ــتــونــســي  ــتــخــب ال ــمــن ــا ال ــدنـ ــاهـ ــا شـ ــضــ ــتــونــســي *أيــ ــتــخــب ال ــمــن ــا ال ــدنـ ــاهـ ــا شـ ــضــ *أيــ
يصول ويجول في المونديال وتعادل سلبيا يصول ويجول في المونديال وتعادل سلبيا 
ــد عــمــالــقــة الــكــرة  ــد عــمــالــقــة الــكــرة مــع منتخب الــدنــمــارك أحـ مــع منتخب الــدنــمــارك أحـ
األوروبــيــة ويستحق يــوم أمــس الــثــاثــاء أن األوروبــيــة ويستحق يــوم أمــس الــثــاثــاء أن 
نطلق عليه يــوم األخــضــر الــســعــودي ويــوم نطلق عليه يــوم األخــضــر الــســعــودي ويــوم 

تونس الخضراء.تونس الخضراء.
*تسبب ميندي عماق السنغال وتشيلسي *تسبب ميندي عماق السنغال وتشيلسي 
في اهداء الفوز الى الطواحين الهوائية بلعبة في اهداء الفوز الى الطواحين الهوائية بلعبة 
هوائية ومن كرة مرتدة من احضانه اليردها هوائية ومن كرة مرتدة من احضانه اليردها 
القطري  المنتخب  وظــهــر  مــبــتــديء  القطري حـــارس  المنتخب  وظــهــر  مــبــتــديء  حـــارس 

بمستوى باهت للغاية في االفتتاح .بمستوى باهت للغاية في االفتتاح .
*الكبير وصاحب الكلمة المسموعة في *الكبير وصاحب الكلمة المسموعة في 
كرة القدم هو من يحترم المستديرة المجنونة كرة القدم هو من يحترم المستديرة المجنونة 
ومن يجتهد ويبذل ويجزل العطاء فيما عدا ومن يجتهد ويبذل ويجزل العطاء فيما عدا 
ذلك التاريخ يشفع وال ماضي ينفع وال ميسي ذلك التاريخ يشفع وال ماضي ينفع وال ميسي 

وال مارادونا وال غيرهما .وال مارادونا وال غيرهما .
انعش حظوظ  المكسيك وبولندا  انعش حظوظ *تعادل  المكسيك وبولندا  *تعادل 
االرجنتين من جديد ومنح السعودية فرصة االرجنتين من جديد ومنح السعودية فرصة 
كبيرة للتركيز على بلوغ الدور الثاني للمرة كبيرة للتركيز على بلوغ الدور الثاني للمرة 

الثانية في تاريخها.الثانية في تاريخها.
ضربة  الكبيرليفاندوفسكي  ضربة *اهدرالهداف  الكبيرليفاندوفسكي  *اهدرالهداف 
ــاده  ــي خـــــروج مــنــتــخــب بـ ــاده جـــــزاء وتــســبــب فـ ــي خـــــروج مــنــتــخــب بـ جـــــزاء وتــســبــب فـ

متعادال مع المكسيك.متعادال مع المكسيك.
ــاد وتــعــامــل بــجــراة  ــاد وتــعــامــل بــجــراة *الــســعــودي لــعــب واجــ *الــســعــودي لــعــب واجــ
العالم  حديث  يكون  ان  فاستحق  العالم وشجاعة  حديث  يكون  ان  فاستحق  وشجاعة 

كل العالم.كل العالم.
*نحن في السودان افضل من يجيد لغة *نحن في السودان افضل من يجيد لغة 

البكاء على االطال.البكاء على االطال.
ــعــالــم حولنا  ــا نــحــن لــلــمــاضــي وال ــن ــعــالــم حولنا *مــازل ــا نــحــن لــلــمــاضــي وال ــن *مــازل

وصل القمة .وصل القمة .
Esamhajo@gmail.comEsamhajo@gmail.com

عصام هجو 

من خلف 
الكواليس 

فوز تاريخي للسعودية على االرجنتين..!! كـــشـــف عـــاطـــف أربــــــــاب عـــضـــو الــجــمــعــيــة كـــشـــف عـــاطـــف أربــــــــاب عـــضـــو الــجــمــعــيــة 
لــنــادي ســبــاق الــخــيــل الــخــرطــوم عن  لــنــادي ســبــاق الــخــيــل الــخــرطــوم عن العمومية  العمومية 
إجــتــمــاع تــم مــع االســتــاذة حــنــان حــاكــم االمين إجــتــمــاع تــم مــع االســتــاذة حــنــان حــاكــم االمين 
ــي لــلــشــبــاب  ــ ــل ــام الـــمـــكـــلـــف لــلــمــجــلــس االعــ ــعــ ــ ــي لــلــشــبــاب ال ــ ــل ــام الـــمـــكـــلـــف لــلــمــجــلــس االعــ ــعــ ــ ال
ــك فـــي اطـــار  ــ ــك فـــي اطـــار والـــريـــاضـــة بـــواليـــة الــخــرطــوم وذل ــ والـــريـــاضـــة بـــواليـــة الــخــرطــوم وذل
مساعيهم لحل االزمة وتاكيد حرصنا التام علي مساعيهم لحل االزمة وتاكيد حرصنا التام علي 
استقرار االوضــاع االداريــة بالنادي عبر تقديم استقرار االوضــاع االداريــة بالنادي عبر تقديم 
داخــل  للعمل  والترشيحات  االقــتــراحــات  داخــل بعض  للعمل  والترشيحات  االقــتــراحــات  بعض 
جلسنا   : ــاب  ــ ارب وقـــال  لــلــنــادي  التسيير  جلسنا لجنة   : ــاب  ــ ارب وقـــال  لــلــنــادي  التسيير  لجنة 
االربعاء الماضي مع الوزيرة حنان حاكم بهدف االربعاء الماضي مع الوزيرة حنان حاكم بهدف 
المصلحة العامة لمعالجة االزمة االدارية التي المصلحة العامة لمعالجة االزمة االدارية التي 
يمر بها النادي لعدة سنوات والوصول لمحاولة يمر بها النادي لعدة سنوات والوصول لمحاولة 
ــم الــتــأمــيــن علي  ــ ــــراف..وتـ ــم الــتــأمــيــن علي تــرضــي جــمــيــع االطـ ــ ــــراف..وتـ تــرضــي جــمــيــع االطـ
مقترح تشكيل لجنة التسيير للنادي تضم جميع مقترح تشكيل لجنة التسيير للنادي تضم جميع 
الرئيس  لمنصب  الرئيس االطـــراف واضـــاف : رشحنا  لمنصب  االطـــراف واضـــاف : رشحنا 
ثاثة شخصيات لها مكانتها ووزنها في الوسط ثاثة شخصيات لها مكانتها ووزنها في الوسط 
الرياضي منهم د محمد جــال ومــوالنــا محمد الرياضي منهم د محمد جــال ومــوالنــا محمد 
البقاري  ابو عبيدة  الرضي واالعامي  البقاري الحسن  ابو عبيدة  الرضي واالعامي  الحسن 
بمجلس  للعمل  شخصيات  لخمسة  بمجلس بــاالضــافــة  للعمل  شخصيات  لخمسة  بــاالضــافــة 
االدارة وهم محمد عمر زين العابدين ، دكتور االدارة وهم محمد عمر زين العابدين ، دكتور 
محمد عبد المطلب ، محمد الصراف ، معاوية محمد عبد المطلب ، محمد الصراف ، معاوية 
ابو هاشم ، محمد نصر الدين الشيخ مصطفي ابو هاشم ، محمد نصر الدين الشيخ مصطفي 
قائمة  تفاجانا بصدور  قائمة االمين ..ولكن لاسف  تفاجانا بصدور  االمين ..ولكن لاسف 
من الوزيرة خلت من غالبية الذين تم ترشيحهم من الوزيرة خلت من غالبية الذين تم ترشيحهم 
ســـوي كـــان عــلــي صــعــيــد مــنــصــب الــرئــيــس او ســـوي كـــان عــلــي صــعــيــد مــنــصــب الــرئــيــس او 
االعضاء وتم اختيار ثاثة شخصيات فقط مما االعضاء وتم اختيار ثاثة شخصيات فقط مما 
يؤكد عن سعي ونية المجلس االعلي وانحيازه يؤكد عن سعي ونية المجلس االعلي وانحيازه 
تفاقم االزمــة  تفاقم االزمــة للطرف االخــر ودوره وتأثيره في  للطرف االخــر ودوره وتأثيره في 
..    ومــن جانبه عــاد واوضــح اربــاب عضو ..    ومــن جانبه عــاد واوضــح اربــاب عضو 
مجلس ادارة النادي السابق حسب االفادة التي مجلس ادارة النادي السابق حسب االفادة التي 

يصادق  لم  الخرطوم  والــي  ان  عليها  يصادق تحصلنا  لم  الخرطوم  والــي  ان  عليها  تحصلنا 
علي قرار لجنة التسيير وذلك بسبب الشكاوي علي قرار لجنة التسيير وذلك بسبب الشكاوي 
والمذكرة التي رفعت له حول الخطوة ..مشيرا والمذكرة التي رفعت له حول الخطوة ..مشيرا 
بانهم كاعضاء لن يعترفوا باي مجلس معيين بانهم كاعضاء لن يعترفوا باي مجلس معيين 
وما  االطـــراف  ان يرضي جميع  دون  وما بالنادي  االطـــراف  ان يرضي جميع  دون  بالنادي 
اجتماع  التسيير الول  لجنة  دعـــوة  عــن  اجتماع يــشــار  التسيير الول  لجنة  دعـــوة  عــن  يــشــار 
هي محاولة القصد منها تمويه االعضاء وحتي هي محاولة القصد منها تمويه االعضاء وحتي 
هذه اللحظة لم نطلع في وسائل االعــام عن هذه اللحظة لم نطلع في وسائل االعــام عن 
تعودنا  كما  لــنــادي  تسيير  لجنة  تعيين  تعودنا اعــان  كما  لــنــادي  تسيير  لجنة  تعيين  اعــان 
للشباب والرياضة  المجلس االعلي  للشباب والرياضة من اعــام  المجلس االعلي  من اعــام 
بوالية الخرطوم ونــوه اربــاب عن استحالة قيام بوالية الخرطوم ونــوه اربــاب عن استحالة قيام 
جمعية عمومية للنادي في الوقت الراهن وذلك جمعية عمومية للنادي في الوقت الراهن وذلك 
المحاكم  في  المقدمة  الطعون  في  البت  المحاكم لحين  في  المقدمة  الطعون  في  البت  لحين 
بسبب العضوية وأضاف : إستحالة قيام جمعية بسبب العضوية وأضاف : إستحالة قيام جمعية 
لحين  الخرطوم  الخيل  سباق  للنادي  لحين عمومية  الخرطوم  الخيل  سباق  للنادي  عمومية 
السابقة في كشف  الطعون  في  والبت  السابقة في كشف الفصل  الطعون  في  والبت  الفصل 
العضوية ..الفــتــا ان فــوزهــم فــي اخــر جمعية العضوية ..الفــتــا ان فــوزهــم فــي اخــر جمعية 
التي  للمكانة  يــعــزز  بالتاكيد  لــلــنــادي  التي عمومية  للمكانة  يــعــزز  بالتاكيد  لــلــنــادي  عمومية 
النادي  بها اخــر مجلس شرعي داخــل  النادي يحظي  بها اخــر مجلس شرعي داخــل  يحظي 
الزائفه  الحملة  وراء  ينساقوا  لــم  بانهم  الزائفه ..مبينا  الحملة  وراء  ينساقوا  لــم  بانهم  ..مبينا 
لتشويه سمعت بعض االعضاء حول الحديث لتشويه سمعت بعض االعضاء حول الحديث 
الذي يطلقه البعض في وسائل االعام واضاف الذي يطلقه البعض في وسائل االعام واضاف 
: ال نريد الخوض في مهاترات ليس لها قيمة : ال نريد الخوض في مهاترات ليس لها قيمة 
وبصمتنا في النادي يشهد لها أعضاء الجمعية وبصمتنا في النادي يشهد لها أعضاء الجمعية 
العمومية للنادي وقدمنا افضل الفترات التي يمر العمومية للنادي وقدمنا افضل الفترات التي يمر 
بها النادي ..    واشار عاطف ارباب عضو بها النادي ..    واشار عاطف ارباب عضو 
الجمعية العمومية لنادي سباق الخيل الخرطوم الجمعية العمومية لنادي سباق الخيل الخرطوم 
سنظل مدافعين عن حقوق االعضاء وسنكون سنظل مدافعين عن حقوق االعضاء وسنكون 
عينا ساهرة لكل ما يحيط بالنادي وسندافع عن عينا ساهرة لكل ما يحيط بالنادي وسندافع عن 
ممارسة حقوقنا كاعضاء عبر القانون فقط ..ممارسة حقوقنا كاعضاء عبر القانون فقط ..

عضو نادي سباق الخيل الخرطوم يوضح

عاطف أرباب:  والي الخرطوم لم يصادق 
على لجنة التسيير لهذا السبب 

حالة من االستياء واالحباط انعكست علي حالة من االستياء واالحباط انعكست علي 
جماهير كوبر البحراوي وذلك من جراء النتائج جماهير كوبر البحراوي وذلك من جراء النتائج 
الممتاز  الــــدوري  فــي  للفريق  لــامــال  الممتاز المخيبة  الــــدوري  فــي  للفريق  لــامــال  المخيبة 
حيث يجلس الفريق في مركز المؤخرة للمنافسة حيث يجلس الفريق في مركز المؤخرة للمنافسة 
وكان الفريق تعرض للخسارة في اخر مبارباته وكان الفريق تعرض للخسارة في اخر مبارباته 

بالدوري الممتاز امام الشرطة القضارف بهدف بالدوري الممتاز امام الشرطة القضارف بهدف 
مقابل ثاثة اهداف ..مما دفعت الجهاز الفني مقابل ثاثة اهداف ..مما دفعت الجهاز الفني 
يعتبر  اذ  استقالته  بتقديم  بخيت  عمر  يعتبر بقيادة  اذ  استقالته  بتقديم  بخيت  عمر  بقيادة 
بخيت المدرب الثاني في النادي يتقدم باستقالته بخيت المدرب الثاني في النادي يتقدم باستقالته 
خال الدورة االولي لمنافسة الدوري الممتاز ..خال الدورة االولي لمنافسة الدوري الممتاز ..

انهي فريق توتي تحضيراته الفنية لمواجهته انهي فريق توتي تحضيراته الفنية لمواجهته 
البحراوي وذلــك من  امــام فريق كوبر  البحراوي وذلــك من المرتقبة  امــام فريق كوبر  المرتقبة 
خال المران الــذي اجــراه الفريق صباح امس خال المران الــذي اجــراه الفريق صباح امس 
المستوي  الفني علي  الحهاز  المستوي وقف من خاله  الفني علي  الحهاز  وقف من خاله 

العام الداء الاعبين ..حيث ظل فريق توتي العام الداء الاعبين ..حيث ظل فريق توتي 
يقدم عروض مرضيه خال االسابيع االخيرة يقدم عروض مرضيه خال االسابيع االخيرة 
من منافسة الدوري الممتاز ويامب الفريق في من منافسة الدوري الممتاز ويامب الفريق في 

مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة ..مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة ..

أستياء واحباط وسط جماهير كوبر البحراوي 

 توتي ينهي تحضيراته الفنية لمواجهة كوبر

ينتظر ان تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم غد الخميس اجتماعها ينتظر ان تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم غد الخميس اجتماعها 
الــدوري وذلك لمناقشة العديد من االجندة ابرزها اجــازة مراحل منافستي الــدوري وذلك لمناقشة العديد من االجندة ابرزها اجــازة مراحل منافستي 
الدوري التاهيلي وكاس السودان ..الي جانب الفصل في عدد من الشكاوي الدوري التاهيلي وكاس السودان ..الي جانب الفصل في عدد من الشكاوي 

المقدمة من قبل االندية .المقدمة من قبل االندية .

لجنة 
المسابقات 
تجتمع غدا 
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أوتــشــوا حــارس  أوتــشــوا حــارس تألق جييرمو  تألق جييرمو 
روبيرت  أمــام  المكسيك،  روبيرت مرمى  أمــام  المكسيك،  مرمى 
منتخب  العــــب  منتخب لــيــفــانــدوفــســكــي  العــــب  لــيــفــانــدوفــســكــي 
ــعــدمــا تـــصـــدى لــركــلــة  ــنـــدا، ب ــعــدمــا تـــصـــدى لــركــلــة بـــولـ ــنـــدا، ب بـــولـ
المقامة بين  الــمــبــاراة  فــي  المقامة بين جـــزاء  الــمــبــاراة  فــي  جـــزاء 
كــأس  مــنــافــســات  فــي  كــأس المنتخبين  مــنــافــســات  فــي  المنتخبين 

العالم العالم 20222022..
ــقــاء ركــلــة  ــل ــقــاء ركــلــة واحــتــســب حــكــم ال ــل واحــتــســب حــكــم ال
الدقيقة  في  بولندا  الدقيقة جــزاء لصالح  في  بولندا  جــزاء لصالح 
الفيديو،  لتقنية  الــعــودة  بعد  الفيديو،   لتقنية  الــعــودة  بعد   5555
ــعـــرض لــيــفــانــدوفــســكــي  ــعـــرض لــيــفــانــدوفــســكــي بـــعـــدمـــا تـ بـــعـــدمـــا تـ

للعرقلة داخل منطقة الجزاء.للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

ــذ لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي ركــلــة  ــفــ ــ ــذ لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي ركــلــة ون ــفــ ــ ون
ــزاء لــصــالــح مــنــتــخــب بـــاده  ــجـ ــزاء لــصــالــح مــنــتــخــب بـــاده الـ ــجـ الـ
بــولــنــدا، ولــكــن الـــحـــارس أوتــشــوا بــولــنــدا، ولــكــن الـــحـــارس أوتــشــوا 
ــجـــزاء  ــالـــق وتــــصــــدى لـــركـــلـــة الـ ــجـــزاء تـ ــالـــق وتــــصــــدى لـــركـــلـــة الـ تـ

بنجاح.بنجاح.
وتــــــعــــــتــــــبــــــر ركــــــــلــــــــة جــــــــــزاء وتــــــعــــــتــــــبــــــر ركــــــــلــــــــة جــــــــــزاء 
لــيــفــانــدوفــســكــي، هـــي أول ركــلــة لــيــفــانــدوفــســكــي، هـــي أول ركــلــة 
جزاء ُمهدرة في منافسات كأس جزاء ُمهدرة في منافسات كأس 

العالم العالم 20222022..
وفشل ليفاندوفسكي في إحراز وفشل ليفاندوفسكي في إحراز 
أول أهـــدافـــه فـــي بــطــولــة كــأس أول أهـــدافـــه فـــي بــطــولــة كــأس 
الجزاء  أهــدر ركلة  بعدما  الجزاء العالم  أهــدر ركلة  بعدما  العالم 

أمام المكسيك.أمام المكسيك.
واحتسب حتى اآلن واحتسب حتى اآلن 55 ركات  ركات 
ــال قـــطـــر، تــم  ــديـ ــونـ ــزاء فــــي مـ ــ ــال قـــطـــر، تــم جــ ــديـ ــونـ ــزاء فــــي مـ ــ جــ
تسجيل تسجيل 44 ركــات منها، وأهــدر  ركــات منها، وأهــدر 
ــدا ركــلــة  ــنـ ــولـ ــدا ركــلــة مـــهـــاجـــم مــنــتــخــب بـ ــنـ ــولـ مـــهـــاجـــم مــنــتــخــب بـ
الجزاء الخامسة. وسجل كًا من الجزاء الخامسة. وسجل كًا من 
اإلكــوادور  لمنتخب  فالنسيا  اإلكــوادور إنير  لمنتخب  فالنسيا  إنير 
أمام قطر في المباراة االفتتاحية، أمام قطر في المباراة االفتتاحية، 
ومــهــدي طــارمــي لمنتخب إيــران ومــهــدي طــارمــي لمنتخب إيــران 
لويلز  بيل  إنجلترا، جاريث  لويلز أمــام  بيل  إنجلترا، جاريث  أمــام 
ــا ولـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــكـ ــريـ ــا ولـــيـــونـــيـــل مــيــســي أمــــــام أمـ ــكـ ــريـ أمــــــام أمـ

لألرجنتين أمام السعودية.لألرجنتين أمام السعودية.

أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي، أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي، 
ــالــدو،  الــبــرتــغــالــي كرستيانو رون ــالــدو، إنــهــاء عــقــد  الــبــرتــغــالــي كرستيانو رون إنــهــاء عــقــد 

بالتراضي بعد اتفاق متبادل بين الطرفين.بالتراضي بعد اتفاق متبادل بين الطرفين.
وقـــدم يــونــايــتــد فــي بــيــان رســمــي لــه عبر وقـــدم يــونــايــتــد فــي بــيــان رســمــي لــه عبر 
مــوقــعــه اإلنــجــلــيــزي، الــشــكــر لــرونــالــدو على مــوقــعــه اإلنــجــلــيــزي، الــشــكــر لــرونــالــدو على 
مساهمته خال فترتي لعبه في أولد ترافورد.مساهمته خال فترتي لعبه في أولد ترافورد.

ــا فــي 346346   ــا فــي  هــدًف وســجــل رونـــالـــدو وســجــل رونـــالـــدو 145145 هــدًف
ــاراة ، خـــال مــشــاركــاتــه مـــع مانشستر  ــبـ ــاراة ، خـــال مــشــاركــاتــه مـــع مانشستر مـ ــبـ مـ

يونايتديونايتد
واختتم بيان يونايتد: »ال يزال الجميع في واختتم بيان يونايتد: »ال يزال الجميع في 
مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم 
الفريق تحت قيادة إريك تن هاغ والعمل مًعا الفريق تحت قيادة إريك تن هاغ والعمل مًعا 

لتحقيق النجاح على أرض الملعب«.لتحقيق النجاح على أرض الملعب«.
ــدر كــريــســتــيــانــو  ــ ــدر كــريــســتــيــانــو وفــــي ذات الــســيــاق أصـ ــ وفــــي ذات الــســيــاق أصـ
رسميا  بيانا  البرتغال  منتخب  قائد  رسميا رونــالــدو  بيانا  البرتغال  منتخب  قائد  رونــالــدو 
ـــه مــانــشــســتــر  ـــه مــانــشــســتــر عــقــب فــســخ تـــعـــاقـــده مـــع نـــادي عــقــب فــســخ تـــعـــاقـــده مـــع نـــادي

يونايتد.يونايتد.
تم  يونايتد  مانشستر  مــع  مــحــادثــات  تم بعد  يونايتد  مانشستر  مــع  مــحــادثــات  بعد 
االتفاق سويا على فسخ تعاقدي مبكرا، وقال االتفاق سويا على فسخ تعاقدي مبكرا، وقال 
وجماهيره  يونايتد  مانشستر  أحــب  وجماهيره رونــالــدو  يونايتد  مانشستر  أحــب  رونــالــدو 
وهذا لن يتغير أبدا، مع ذلك أشعر أن هذا وهذا لن يتغير أبدا، مع ذلك أشعر أن هذا 

الوقت المناسب لخوض تحد جديد.الوقت المناسب لخوض تحد جديد.
ــنــجــاح لــلــفــريــق فــيــمــا تــبــقــى من  ــنــجــاح لــلــفــريــق فــيــمــا تــبــقــى من أتــمــنــى ال أتــمــنــى ال

الموسم وفي المستقبل.الموسم وفي المستقبل.

وكان مانشستر يونايتد أعلن امس الثاثاء وكان مانشستر يونايتد أعلن امس الثاثاء 
الطرفين  باتفاق  رونالدو  تعاقد  فسخ  الطرفين رسميا  باتفاق  رونالدو  تعاقد  فسخ  رسميا 
وبشكل فــوري. علمآ بــأن عقد رونــالــدو مع وبشكل فــوري. علمآ بــأن عقد رونــالــدو مع 
يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويمكن يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويمكن 

مده لموسم آخر باتفاق الطرفين.مده لموسم آخر باتفاق الطرفين.
ــاء قــــرار فــســخ الــتــعــاقــد بــعــدمــا أجــرى  ــاء قــــرار فــســخ الــتــعــاقــد بــعــدمــا أجــرى وجــ وجــ
رونالدو حوارا ناريا مع اإلعامي اإلنجليزي رونالدو حوارا ناريا مع اإلعامي اإلنجليزي 
ــدم احــتــرامــه  ــد خــالــه عـ ــدم احــتــرامــه بــيــرس مـــورجـــان أكـ ــد خــالــه عـ بــيــرس مـــورجـــان أكـ

لمدربه تين هاج ألن األخير ال يحترمه.لمدربه تين هاج ألن األخير ال يحترمه.
كــمــا هـــاجـــم رونــــالــــدو عــائــلــة جـــايـــزرز كــمــا هـــاجـــم رونــــالــــدو عــائــلــة جـــايـــزرز 
المالكة لمانشستر يونايتد وانتقد بعض من المالكة لمانشستر يونايتد وانتقد بعض من 

زمائه في الفريق.زمائه في الفريق.

رسميا.. يونايتد يعلن إنهاء عقد رونالدو بالتراضي والالعب يصدر بيان
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السعودية تقهر األرجنتين بثنائية وتونس تجبر الدنمارك على التعادل 
عطلة رسمية في السعودية اليوم وولي العهد السعودي يوجه بنقل الشهراني بطائرة خاصة أللمانيا 

اليونايتد يعلن إنهاء عقد رونالدو 
بالتراضي والالعب يصدر بيان

المكسيك تتعادل مع بولندا سلبيآ 
واربع مواجهات اليوم في المونديال

حامل اللقب يضرب استراليا بقوة 
والمغرب تصطدم بكرواتيا

الــيــوم  الــمــغــرب،  الــيــوم يــخــوض منتخب  الــمــغــرب،  يــخــوض منتخب 
ـــى مـــبـــاريـــاتـــه ضــمــن  ــ ــ ـــى مـــبـــاريـــاتـــه ضــمــن األربــــــعــــــاء، أول ــ ــ األربــــــعــــــاء، أول
 ، ،20222022 قطر  الــعــالــم  كــأس  قطر نهائيات  الــعــالــم  كــأس  نهائيات 
كرواتيا  منتخب  يــواجــه  عندما  كرواتيا وذلـــك  منتخب  يــواجــه  عندما  وذلـــك 
وصيف بطل العالم في نسخة روسيا وصيف بطل العالم في نسخة روسيا 

..20182018
المونديال وقوع  قرعة  أفــرزت  المونديال وقوع وقــد  قرعة  أفــرزت  وقــد 
ــمــجــمــوعــة  ــمــجــمــوعــة مــنــتــخــب الـــمـــغـــرب فــــي ال مــنــتــخــب الـــمـــغـــرب فــــي ال

السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا 
التي  المجموعة  التي وبلجيكا وكندا، وهي  المجموعة  وبلجيكا وكندا، وهي 

وصفت بالصعبة.وصفت بالصعبة.
»أســود  منتخب  مقابلة  »أســود وستنطلق  منتخب  مقابلة  وستنطلق 
األطــلــس« الـــذي يــقــوده الــمــدرب وليد األطــلــس« الـــذي يــقــوده الــمــدرب وليد 
»الفاتريني«   منتخب  ضــد  »الفاتريني«  الــركــراكــي  منتخب  ضــد  الــركــراكــي 
لـــ6060   يتسع  الــذي  البيت  ملعب  لـــعلى  يتسع  الــذي  البيت  ملعب  على 

ألف متفرجألف متفرج

على  نفسه  سلبي  الــتــعــادل  على فـــرض  نفسه  سلبي  الــتــعــادل  فـــرض 
اللقاء  فــي  وبولندا  المكسيك  اللقاء مواجهة  فــي  وبولندا  المكسيك  مواجهة 
الذي أقيم بين الفريقين امس الثاثاء، الذي أقيم بين الفريقين امس الثاثاء، 
في إطــار لقاءات الجولة األولــى من في إطــار لقاءات الجولة األولــى من 
دور المجموعات بكأس العالم دور المجموعات بكأس العالم 20222022  

الذي تستضيفه قطر.الذي تستضيفه قطر.
واكــتــفــى كـــل فــريــقــه بــنــقــطــة وحــيــدة واكــتــفــى كـــل فــريــقــه بــنــقــطــة وحــيــدة 
في المجموعة الثالثة وتقاسما وصافة في المجموعة الثالثة وتقاسما وصافة 
السعودية  تصدرتها  التي  السعودية المجموعة،  تصدرتها  التي  المجموعة، 

بــعــد الــفــوز عــلــى األرجــنــتــيــن بهدفين بــعــد الــفــوز عــلــى األرجــنــتــيــن بهدفين 
صباح امسصباح امس

وأضاع روبرت ليفاندوفسكي ركلة وأضاع روبرت ليفاندوفسكي ركلة 
الجزاء في الدقيقة الجزاء في الدقيقة 5858 بعدما تصدى  بعدما تصدى 
وأبعدها  ببراعة  أوتشوا  المخضرم  وأبعدها لها  ببراعة  أوتشوا  المخضرم  لها 

عن مرماه.عن مرماه.
ألفاريز  مــن  رأســيــة  تشيزني  ألفاريز وأبــعــد  مــن  رأســيــة  تشيزني  وأبــعــد 
في الدقيقة في الدقيقة 6363، كادت أن تباغته في ، كادت أن تباغته في 

المرمى.المرمى.

ــقــى مـــوظـــفـــي الــــدولــــة والـــقـــطـــاع  ــل ــقــى مـــوظـــفـــي الــــدولــــة والـــقـــطـــاع ت ــل ت
الــخــاص والــطــاب، بــشــرى ســـارة من الــخــاص والــطــاب، بــشــرى ســـارة من 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بمناسبة  آل ســعــود،  عــبــدالــعــزيــز  بمناسبة بــن  آل ســعــود،  عــبــدالــعــزيــز  بــن 
نظيره  على  السعودي  المنتخب  نظيره فــوز  على  السعودي  المنتخب  فــوز 
  20222022 العالم  كــأس  فــي  العالم األرجنتيني  كــأس  فــي  األرجنتيني 

المقامة على األراضي القطرية.المقامة على األراضي القطرية.
خادم  فإن  المصادر  لبعض  خادم ووفقا  فإن  المصادر  لبعض  ووفقا 
بالموافقة  وجـــه  الــشــريــفــيــن،  بالموافقة الــحــرمــيــن  وجـــه  الــشــريــفــيــن،  الــحــرمــيــن 

عــلــى مـــا اقــتــرحــه ولـــي الــعــهــد رئــيــس عــلــى مـــا اقــتــرحــه ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء األمـــيـــر مــحــمــد بن مــجــلــس الــــــــوزراء األمـــيـــر مــحــمــد بن 
أن  آل سعود،  عبدالعزيز  بن  أن سلمان  آل سعود،  عبدالعزيز  بن  سلمان 
يكون يوم غد األربعاء، إجازة لجميع يكون يوم غد األربعاء، إجازة لجميع 
الدولة  قطاعات  كافة  فــي  الدولة الموظفين  قطاعات  كافة  فــي  الموظفين 
والطالبات  والطلبة  الخاص  والطالبات والقطاع  والطلبة  الخاص  والقطاع 
بمناسبة  التعليمية  المراحل  بمناسبة في جميع  التعليمية  المراحل  في جميع 
فوز المنتخب السعودي على المنتخب فوز المنتخب السعودي على المنتخب 

األرجنتيني في كأس العالم.األرجنتيني في كأس العالم.

أجـــــواء احــتــفــالــيــة، أجـــــواء احــتــفــالــيــة، 
عــاشــتــهــا الــجــمــاهــيــر عــاشــتــهــا الــجــمــاهــيــر 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة، امــــــس الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة، امــــــس 
ــاء  ــفـ ــتـ ــاء الـــــثـــــاثـــــاء، احـ ــفـ ــتـ الـــــثـــــاثـــــاء، احـ
الــســعــوديــة  الــســعــوديــة بمنتخبي  بمنتخبي 
المشاركين  المشاركين وتــونــس،  وتــونــس، 
فــــــي بــــطــــولــــة كــــأس فــــــي بــــطــــولــــة كــــأس 

العالمالعالم
ـــح مـــنـــتـــخـــبـــا  ــ ــجـ ــ ــ ـــح مـــنـــتـــخـــبـــا ون ــ ــجـ ــ ــ ون
الـــســـعـــوديـــة وتـــونـــس، الـــســـعـــوديـــة وتـــونـــس، 
ــفــرحــة  ــفــرحــة فــــي إدخـــــــال ال فــــي إدخـــــــال ال
العربي  العالم  العربي بقلوب  العالم  بقلوب 
أجــمــعــه، بــعــد تحقيق أجــمــعــه، بــعــد تحقيق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة، في نــتــائــج إيــجــابــيــة، في 
الـــــيـــــوم الــــثــــالــــث مــن الـــــيـــــوم الــــثــــالــــث مــن 
الــمــونــديــال الــقــطــري، الــمــونــديــال الــقــطــري، 
وذلك ضمن مباريات وذلك ضمن مباريات 

ــى مـــن دور الــمــجــمــوعــات مـــن الــبــطــولــة  ــ ــى مـــن دور الــمــجــمــوعــات مـــن الــبــطــولــة الــجــولــة األولـ ــ الــجــولــة األولـ
العالمية، التي تقام على أرض عربية أيًضا في نسخة العالمية، التي تقام على أرض عربية أيًضا في نسخة 

استثنائية.استثنائية.
الــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، اســتــطــاع أن يـــحـــرج نــظــيــره الــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، اســتــطــاع أن يـــحـــرج نــظــيــره 
األرجنتيني، بالفوز عليه بنتيجة األرجنتيني، بالفوز عليه بنتيجة 22--11، في اللقاء الذي ، في اللقاء الذي 
أقيم بينهما على ملعب استاد لوسيل في الثانية عشر أقيم بينهما على ملعب استاد لوسيل في الثانية عشر 
تألق  التي شهدت  المباراة  في  الــســودان  بتوقيت  تألق ظهًرا  التي شهدت  المباراة  في  الــســودان  بتوقيت  ظهًرا 
عربي لرجال األخضر السعودي بقيادة الحارس محمد عربي لرجال األخضر السعودي بقيادة الحارس محمد 

العويس.العويس.
وحقق منتخب السعودية، فوًزا تاريخًيا على المنتخب وحقق منتخب السعودية، فوًزا تاريخًيا على المنتخب 
األرجنتيني بكامل نجومه وعلى رأسهم األسطورة ليونيل األرجنتيني بكامل نجومه وعلى رأسهم األسطورة ليونيل 
المباراة  الوحيد في  التانجو  الــذي سجل هدف  المباراة ميسي،  الوحيد في  التانجو  الــذي سجل هدف  ميسي، 
ــزاء فــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة، قــبــل أن يحرز  ــزاء فــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة، قــبــل أن يحرز مــن ركــلــة جـ مــن ركــلــة جـ
صالح الشهري هدف التعادل بالدقيقة صالح الشهري هدف التعادل بالدقيقة 4949، وأن يسجل ، وأن يسجل 
الدقيقة 5454 من عمر  من عمر  الفوز في  الدوسري هدف  الدقيقة سالم  الفوز في  الدوسري هدف  سالم 
المباراة بمجهود فردي رائع، ليقود منتخب باده لفوز المباراة بمجهود فردي رائع، ليقود منتخب باده لفوز 
ثمين في مجموعته الصعبة التي تضم منتخبي بولندا ثمين في مجموعته الصعبة التي تضم منتخبي بولندا 

ــيــــك.، كــمــا  ــســ ــكــ ــمــ ــ ــيــــك.، كــمــا وال ــســ ــكــ ــمــ ــ وال
المدير  كتيبة  المدير أوقفت  كتيبة  أوقفت 
ــي  ــســ ــ ــرن ــ ــف ــ ــي الـــــفـــــنـــــي ال ــســ ــ ــرن ــ ــف ــ الـــــفـــــنـــــي ال
هـــــيـــــرفـــــي ريـــــــنـــــــارد، هـــــيـــــرفـــــي ريـــــــنـــــــارد، 
ــارات  ــتـــصـ ــارات ســلــســلــة انـ ــتـــصـ ســلــســلــة انـ
مــنــتــخــب األرجــنــتــيــن مــنــتــخــب األرجــنــتــيــن 
التي توقفت عند التي توقفت عند 3636  

مباراة بدون خسارة.مباراة بدون خسارة.
كما سيطر محمد كما سيطر محمد 
الــــــعــــــويــــــس حــــــــارس الــــــعــــــويــــــس حــــــــارس 
ــتـــخـــب  ــنـ ــمـ ــى الـ ــ ــرمــ ــ ــتـــخـــب مــ ــنـ ــمـ ــى الـ ــ ــرمــ ــ مــ
الــــــســــــعــــــودي، عــلــى الــــــســــــعــــــودي، عــلــى 
ــعـــرب،  ــلـــوب كـــل الـ ــعـــرب، قـ ــلـــوب كـــل الـ قـ
بـــــــــعـــــــــدمـــــــــا أوقـــــــــــــف بـــــــــعـــــــــدمـــــــــا أوقـــــــــــــف 
الهجومية  الهجومية المحاوالت  المحاوالت 
ـــي الــمــنــتــخــب  ــب ــاعـ ـــي الــمــنــتــخــب لـ ــب ــاعـ لـ
وأسهم   ، وأسهم األرجنتيني   ، األرجنتيني 
بشكل كبير ألن يكون الفوز الرابع في تاريخ السعودية بشكل كبير ألن يكون الفوز الرابع في تاريخ السعودية 
تــوج مجهوده بحصوله  العالم، حيث  تــوج مجهوده بحصوله مع بطولة كــأس  العالم، حيث  مع بطولة كــأس 
على جائزة أفضل العب في المباراة التاريخية لألخضر على جائزة أفضل العب في المباراة التاريخية لألخضر 

السعودي.السعودي.
وعلى الجانب اآلخر، كان المنتخب التونسي قريًبا وعلى الجانب اآلخر، كان المنتخب التونسي قريًبا 
من تحقيق الفوز على نظيره الدنماركي، وتعادل معه من تحقيق الفوز على نظيره الدنماركي، وتعادل معه 
سلبًيا في المباراة التي أقيمت بينهما في الثالثة عصًرا، سلبًيا في المباراة التي أقيمت بينهما في الثالثة عصًرا، 
على ملعب المدينة التعليمية في افتتاح مشوار نسور على ملعب المدينة التعليمية في افتتاح مشوار نسور 
قرطاج بالمونديال. ونجح رجال منتخب تونس في فرض قرطاج بالمونديال. ونجح رجال منتخب تونس في فرض 
التعادل على الدنمارك الذي وصل لنصف نهائي يورو التعادل على الدنمارك الذي وصل لنصف نهائي يورو 
20202020، باإلضافة إلى أنه مدجج بالنجوم الذين يلعبون ، باإلضافة إلى أنه مدجج بالنجوم الذين يلعبون 
في الدوريات الخمس الكبرى، مثل أندرياس كريستنسن في الدوريات الخمس الكبرى، مثل أندرياس كريستنسن 
نجم  إريــكــســن  وكريستيان  اإلســبــانــي،  برشلونة  نجم مــدافــع  إريــكــســن  وكريستيان  اإلســبــانــي،  برشلونة  مــدافــع 
نًدا  يونايتد اإلنجليزي. وكان منتخب تونس  نًدا مانشستر  يونايتد اإلنجليزي. وكان منتخب تونس  مانشستر 
قوًيا للديناميت األحمر، ليحقق التعادل ويحصل على قوًيا للديناميت األحمر، ليحقق التعادل ويحصل على 
فرنسا  تضم  الــتــي  للغاية،  صعبة  مجموعة  فــي  فرنسا نقطة  تضم  الــتــي  للغاية،  صعبة  مجموعة  فــي  نقطة 

وأستراليا بالمجموعة الرابعة.وأستراليا بالمجموعة الرابعة.

ــيــــر مــحــمــد بــن  ــه األمــ ــ ــيــــر مــحــمــد بــن  وجـ ــه األمــ ــ  وجـ
ــعــهــد، ورئــيــس  ــعــهــد، ورئــيــس ســلــمــان ولــــي ال ســلــمــان ولــــي ال
مــجــلــس الــــــوزراء بــالــســعــوديــة، مــجــلــس الــــــوزراء بــالــســعــوديــة، 
بنقل بنقل  يــاســر الــشــهــرانــي  يــاســر الــشــهــرانــي  العــب  العــب 
مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة، بــطــائــرة مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة، بــطــائــرة 
ــيـــا لــتــلــقــي  ــانـ ــيـــا لــتــلــقــي خـــاصـــة إلـــــى الـــمـ ــانـ خـــاصـــة إلـــــى الـــمـ
العاج، بعد تعرضه لإلصابة العاج، بعد تعرضه لإلصابة 
ــة  ــ ــودي ــعــ ــســ ــ ــة خــــــــال مـــــــبـــــــاراة ال ــ ــودي ــعــ ــســ ــ خــــــــال مـــــــبـــــــاراة ال

واألرجنتين، امس الثاثاء.واألرجنتين، امس الثاثاء.
ــفــــت تــــقــــاريــــر طــبــيــة  ــشــ ــفــــت تــــقــــاريــــر طــبــيــة وكــ ــشــ وكــ
ــاســــر  ــ ــاســــر تــــفــــاصــــيــــل إصـــــــابـــــــة ي ــ تــــفــــاصــــيــــل إصـــــــابـــــــة ي
الشهراني ظهير أيسر منتخب الشهراني ظهير أيسر منتخب 
الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي تـــعـــرض الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي تـــعـــرض 

ــبــــاراة األخــضــر  ــال مــ ــبــــاراة األخــضــر لــهــا خــ ــال مــ لــهــا خــ
ضــــــد األرجـــــنـــــتـــــيـــــن، ضــمــن ضــــــد األرجـــــنـــــتـــــيـــــن، ضــمــن 
الجولة األولى بدور  الجولة األولى بدور مباريات  مباريات 
ــمــجــمــوعــات فـــي مــنــافــســات  ــمــجــمــوعــات فـــي مــنــافــســات ال ال

كأس العالم كأس العالم 20222022..
نــشــرتــه صحيفة  لــمــا  ــا  ــًقـ نــشــرتــه صحيفة وفـ لــمــا  ــا  ــًقـ وفـ
ــريـــاض« الــســعــوديــة، عبر  ــريـــاض« الــســعــوديــة، عبر »الـ »الـ
موقع  عــلــى  الــرســمــي  موقع حسابها  عــلــى  الــرســمــي  حسابها 
التواصل االجتماعي »تويتر«، التواصل االجتماعي »تويتر«، 
فإن الفحوصات الطبية األولية فإن الفحوصات الطبية األولية 
الشهراني  ياسر  الشهراني أكــدت إصابة  ياسر  أكــدت إصابة 
إلـــى جانب  ــفــك،  ال إلـــى جانب بكسر فــي  ــفــك،  ال بكسر فــي 

ضرر باألسنان.ضرر باألسنان.

يوم عربي مشهود 

السعودية تقهر األرجنتين بثنائية 
وتعادل تونس مع الدنمارك 

 بتوجيه من ولي العهد السعودي 

نقل الشهراني بطائرة خاصة إلي المانيا لتلقي العالج

السعودية المستفيد األكبر
المكسيك تتعادل مع بولندا سلبيآ وليفاندوفسكي 

يهدر أول ركلة جزاء في المونديال

بمناسبة الفوز علي األرجنتين 
اليوم عطلة رسمية في السعودية 

اسود األطلس في مواجهة وصيف العالم 

 أول ركلة جزاء مهدرة في المونديال

إعداد وإرشاف: عبد الرحيم أحمد بابكر 

أصداء المونديال 



* اليونانيون األوائل الذين تبلورت عندهم )الديمقراطية(  
فيه جميع  يــشــارك  الحكم  أشــكــال  مــن  أنــهــا شكل  قــالــوا 
او من  مباشرة  المساواة،  قدم  المؤهلين على  المواطنين 
خالل إنتخاب من ينوب عنهم..  ومنها تطورت الممارسة 
ألشكال متعددة تحافظ على السالسة والنزاهة والنجاعة.. 
المنازعات..  المجتمعات وتقليل  تنظيم  أجل  كل ذلك من 
وأعتقد أن عصب هذه الممارسة هي العقول التي تدير 
هذه العملية، وكلما تواضعت العقول.. كلما تعقدت العملية 
فيها  يعيش  التي  مثل  و)جــحــور(   غياهب  في  ودخلت 
تحمل  هنالك مجموعات  أن  منذ سنوات.. ورغم  المريخ 
مسميات مثل )حماة الديمقراطية( و )دعاة الديمقراطية( 
وماشابه ذلك من المسميات المنسوبة لها، إال أن الغرابة 
تبدو في أشد صورها عندما تجد أنهم ضد رأي األغلبية...  
نعم.. ديمقراطية ضد رأي األغلبية.. ألول مرة أسمع بها.. 

ولكنها موجودة بنادي المريخ..! 
* في كل المجتمعات المحترمة يكون العقول المستنيرة 
في القيادة، وهي التي تفكر وتقدر الحلول وتدير األزمات 
الَِّذيَن  َيْسَتِوي  َهــْل  ــْل  )ُق الكريم  القرآن  وفــي  والمواقف، 
َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن(.. وقد خلق اهلل البشر درجات 
في التعليم والمعرفة واإلدراك والرزق.. ونحن في المريخ 
من كثرة اإلنهيارات والتداخالت والفوضى، إختلطت امورنا 
واستوى الذين يعلمون والذين ال يعلمون، وبداًل أن يقود 
النادي أصحاب العقول.. ويتولوا التفكير والتخطيط، رأينا 

الجمهور هو الذي يفكر ويقرر..!! 
طرق  فــي  ــوارق  فـ هنالك  تــكــون  أن  البديهي  مــن   *
القيادات والجماهير، ولكن  بين  التفكير  وأساليب وأنماط 
التفكير..  طريقة  في  تساووا  الجميع  أن  اإلعوجاج  من 
داري وقيادي إال في المناصب، كلهم  الفرق بين مشجع واإ
وعاطفية  بإنفعالية  اللحظات  من  لحظة  في  يتصرفون 
دفاقة ال تحتكم للعقالنية.. لذلك لم تبارح أوضاع المريخ 

حالة التأزم من سنوات.. 
رهيب،  بشكل  تعقيدًا  تــزداد  اليوم  المريخ  مشكلة   *
ألن النادي قد افتقد دور العقالء من القيادات التوافقية 
التي كانت تجيد قراءة األحداث ووضع الحلول والخطوات 
الوقائية واإلستباقية حتى يتجاوز النادي اللحظات الحرجة 

مثل التي يعيشها هذه األيام..!! 
الرأي  ذات  التأريخية  القيادات  تلك  النادي  وخسر   *
السديد والمقبول، والمواقف الحكيمة، واستند على أسماء 
ال تستطيع التأثير حتى على المستوى الضيق المحدود.. 
الشخصيات  فرضت  الخلل  هذا  الناس  اكتشف  أن  وبعد 
الطفيلية نفسها على الواقع المريخي وزادت الطين بلة. 

حكومات  عليها  تسيطر  ثرية  دولــة  اليوم  المريخ   *
فاسدة وضعيفة وال تفكر إال في نفسها.. وبسببهم حدث 
وانــزوى  السطح..  في  القاع  أهــل  فطفح  العضال  الخلل 
اللفظي  العنف  ارتفع  أن  بعد  القيادية  القدرات  أصحاب 
وانتشرت الصراعات والصدامات وأفرغ الكيان من محتواه 

النفيس الذي كان أهله يتفاخرون به..!!  

حواشي

* أقصى مراحل الهوان وصلها المريخ بعد أن استسلمت 
لجنة تسييره لقرار اإلتحاد المحلي بإقصاء فريق الشباب 

من الدوري...! 
* حتى ليل أمس وصل العدد الكلي للمرشحين مايقارب 
الثمانين.. بعضهم ال يملك مايقدمه لنادي، ولكنهم استغلوا 
هذا الباب المشرع على شرفات التأريخ فقرروا المغامرة 

والخروج في نهاية المطاف بلقب )مرشح سابق(..!! 
* السعودية فازت على األرجنتين في كأس العالم...  
أنها  ــام العتقد  أي قبل  أي شخص  قــرأه  لــو  السطر  هــذا 
مزحة، ولكنها اآلن حقيقة عشناها بكل مافيها من دهشة 

ستمتاع..!!  ونشوة واإ
* السعودية تتأهل لكأس العالم وتصنع الحدث والتأريخ 
ألنها تخطط وتعمل وتنفق وتفرض لوائح اإلنضباط على 
في  مشرف  لنفسها سجل  لذلك صنعت  تخين(..  )أتخن 

أكبر بطوالت العالم...!! 
* نفس السعودية فازت من قبل على بلجيكا على أيام 

فؤاد أنور وسعيد العويران.. 
* الشلليات تضرب المريخ في مقتل..! 

المريخ..   في  قضايا  على  نختلف  كنا  السابق  في   *
واآلن بدأ الناس يختلفون على المريخ في ذاته..!! 

وما  اإلنقضاء..  على  التسيير  لجنة  فترة  شارفت   *
زالت الضبابية سيدة الموقف.. واألفق مسدود.. ال نعرف 
الجنين  سيكون  أم  اإلنتخابات  ــراءات  إجــ ستكتمل  هــل 

مشوهًا..!! 
أحصنة  مــن  الكثير  األخــيــرة ظهرت  الــســنــوات  فــي   *
ــورق.. حــيــث يــراهــن الــبــعــض على  ــ ــمــور الـ الــخــشــب ون
شخصيات دون معرفة كاملة وحقيقية وبعد فترة قصيرة 

تبدأ التقلبات والتغيرات..  وهكذا..!!

تـــالعـــب الـــهـــالل 
الجماهير  بأعصاب 
عرضًا  إنتظرت  التي 
ــجــة  ــي ــت مــــمــــتــــازًا ون
عريضة تضع العرب 
الطبيعي  مكانه  فــي 
خلف الهالل وتفض 
الــــــشــــــراكــــــة عـــلـــى 

الصدارة.
فـــوجـــئ األنـــصـــار 

بــعــرض بــاهــت ومــســتــوى مــتــواضــع وحــارت 
الجماهيرفي تفسير هذا الشكل غير المتوقع 
أخطاء  وتــعــددت  الجماعية  غابت  حيث   ،
التمرير وظهر الفريق بشكل متواضع على 
بمشاركة  الفريق  وتأثر  الهجومي  المستوى 
كل  تفلح  ــم  ول عـــادل  جــانــب  ــى  إل أبوعاقلة 
مــحــاوالت اجــاجــون لــزيــادة الــضــغــط على 

السوكرتا.
كبيرعلى  بتعديل  المتابعين  المدرب  فاجأ 
موفق  على  باإلعتماد  األساسية  التشكيلة 
واجــاجــون ومــانــو بــال مــبــرر ، وفــي وجــود 

العبين أكثر جاهزية  وأفضل حااًل.
حـــذر اإلعــــالم مــن مغبة الــتــراخــي أمــام 

العرب وطالب بالحذر 
ــاه والــيــقــظــة  ــبـ ــتـ واإلنـ
تربع  الـــذي  فالفريق 
عـــــن جـــــــــدارة عــلــى 
ولم  الممتاز  ــدارة  صـ
بكل  ــاز  فـ ــل  ب يخسر 
تعادل  عدا  المباريات 
يكن صيدًا  لــن  واحــد 

سهاًل للهالل.
بــــحــــت أصــــــــوات 
الجهاز  أن  تعلم  كانت  وكأنما  المشفقين 
قاعة  في  الهالل  شعب  كل  سيجعل  الفني 
األخير  الشق  فــي  خاصة  الصبر  إمتحان 
من المباراة حيث كان بمقدور العرب إدراك 

التعادل وتحطيم أحالم األسياد.
والــمــادي  الفني  الــفــارق  على  بالقياس 
فرق  وكل  الهالل  بين  الكبير  والجماهيري 
الفني  إنفاقه على الجهاز  الممتاز وما يتم 
سقف  ترفع  أن  للجماهير  يحق  والالعبين 
الطموحات وتطالب بحسم كل اللقاءات في 

أقل من ربع ساعة.
ــل الــالعــبــيــن عــلــى قــدم  ويــفــتــرض أن ك
الجاهزية  من  واحــدة  درجــة  وفــي  المساواة 

والتأهيل ، وينبغي أال يشعر المشجع العادي 
بأي فارق بين أساسي وبديل.

ــهــالل الــنــقــاط وكــســب الــمــبــاراة  حــســم ال
بهدف ليليبو ولكنه أحبط القاعدة ولم يرتق 

لمستوى الطموح المنتظر ، وقد 
على  يلعب  فالفريق  الــمــبــررات  إنتفت  
عليه  يـــؤدي  الـــذي  الملعب  وذات  أرضـــه 

التدريبات ولياًل وفي حضور أنصاره.
نعتقد أن الفريق دفع ثمن سفر المدرب 
لفرنسا ، وثمن أغلى بمشاركة الدوليين مع 
المنتخب في مباراتين ال تقدمان شيئا مفيدًا 

لصقور الجديان.
الُمسيطر  حكم  في  ظاهريًا  كــان  الهالل 
وليس  أهـــداف  إلــى  تُترجم  السيطرة  ولكن 
منتصف  فــي  بها  ــدوران  ــ وال الــكــرة  بإمتالك 

الملعب.
ــراهــن اليــمــلــك الــفــريــق إال  فــي الــوقــت ال
الــلــعــب ومــشــاركــة  لتطبيق طـــرق  الــمــمــتــاز 

دماج الالعبين العائدين من اإلصابات. واإ
إذا إستمر الوضع بهذا الشكل نتوقع أن 
يتعثر الفريق في الممتاز ، أما على مستوى 
األبطال فان الروح التي ظهر بها أمس تُنذر 

بخروج مبكر ووداع بهزائم مجللة.

وال  وفــن  مــهــارات  وال  قتالية  ال  روح  ال 
تنظيم وال طريقة لعب.

أشتات !!
حسم الهالل تطاول بعض الفئات بنشره 
إتفاقه مع اإلتحاد على إسترداد عهدته التي 

شارك بها في سيكافا.
لتبرئة  بيان  إصـــدار  اإلتــحــاد  على  كــان 
إستعادة  في  أحقيته  ثبات  واإ الهالل  ساحة 

أصوله وممتلكاته.
التعهد  لنشر  الهالل  بعد أن سارع  حتى 
لم يكلف اإلتحاد نفسه تصريحا على لسان 

االمين العام مجدي شمس الدين.
لماذا  الــمــقــومــات  ــى  أدنـ يملك  ال  إتــحــاد 

يستضيف سيكافا.
اإلحتياجات  تتم شراء  أن  أولى  كان  أما 

المذكورة من أموال  القصر.
الــتــحــيــة لـــأخ الــمــهــنــدس شــاكــر الـــذي 
بالتوقيع  اإلتــحــاد  وألــزم  جيدا  قرأالمستقبل 

على التعهد.
اللهم أرحم عبدك صابر المشجع الهاللي 
لسنوات  بــالــنــادي  مرتبطًا  ظــل  الكبيرالذي 

طويلة واجعله في أعلى عليين.

زووم
أبو عاقلة أماسا

العقل الجماهيري..!! 

الحروف
إمتحان الصبر  !!

وهج

ياسر عائس

الحروف
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وكـــــأن   •  
الـــعـــقـــاد كـــان 
ينظر إلى حال 
ــخ وهــو  ــمــري ال
يكتب قصيدته 
الصيت  ذائعة 
»الــــــعــــــقــــــاب 
الــهــرم«، فهي 
ــة  ــدق تـــصـــف ب
كــل مــا يحدث 

بالقريب،  ليس  زمــن  منذ  المريخ  في 
مستلٍق على السفح، والعصافير وبغاث 
الطير تتقافز حوله ال تقيم له وزنًا وال 
يقف  كان  الذي  االحترام، وهو  تمنحه 
»ما  كاسرًا ومهابًا،   ، قويًا  الــذرى  في 

يرضى غير الريح تجادلو وتقنعو..!!
ــًا بــرجــاالتــه،  ــوي  • كـــان الــمــريــخ ق
وبهيبة  الحضور،  وبهيبة  وبمواقفهم، 
الــكــلــمــة وعــمــقــهــا، بـــاتـــزان الــمــواقــف، 
لم  الـــظـــروف،  أقــســى  فــي  وبحكمتها 
التصريحات  إلــى  يحتاج  المريخ  يكن 
االحتياط  »كنب  مالحقًا  »المنكسرة« 
ودواليب غرف الالعبين« التي استردها 
انتهاء  بعد  كــوبــر  ملعب  مــن  الــهــالل 
بطولة سيكافا، لم يكن المريخ يحتاج 
إلى هذا االنكسار لوال األيادي العابثة، 
والوجود الباهت لقيادات ما كان لها أن 
القلعة  بقيادة سيارة حول ملعب  تحلم 
الحمراء، ناهيك عن كونها تقود ناديًا 

بحجم المريخ..!! 
 • وصل الحال باألحمر لدرجة أن 
يأتي أحدهم بالمواصالت العامة، مرتديًا 
في  نــضــارة  »بــيــت  ويحمل  اهلل،  على 
الجيب الصغير« ثم يشحد »سيجارة« 
من أول موظف، فمن أغرى مثل هذا 

ــح  ــرشـ ــتـ إلـــــــى الـ
ــة نــــاد  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ لـ
مـــثـــل الـــمـــريـــخ، 
ــم يــجــد من  ــالـ مـ
ــات  ــ ــ ــري ــ ــ ــغ ــ ــ ــم ــ ــ ال
»وهـــــــمـــــــلـــــــة« 
ــح مـــا  ــ ــرشــ ــ ــ ــت ــ ــ ال
يشجعه إلى هذه 

الخطوة؟؟
 • تـــرى مــاذا 
الــذي  هــذا  للمريخ  يضيف  أن  يمكن 
مكانياته  واإ حياته  يدير  أن  يستطع  لم 
شر  تقيه  لنفسه  »ســيــجــارة«  لتوفير 
الترشح  على  مقدم  وهــو  استجدائها 

لنادي كالمريخ..؟؟
لقيادة  تقدموا  الذين  أن  أعتقد   •  
ليسو  القادمة  االنتخابات  في  المريخ 
»مريخاب«، ألنهم لو كانوا كذلك لما 
مثل  يخطو  أن  منهم على  واحــد  تجرأ 
ــو أنهم  هــذه الــخــطــوة االنــتــحــاريــة، ول
عرفوا قيمة المريخ لما تقدم »أي زول 
مــن طـــرف« لــقــيــادة األحــمــر، فبغض 
للمريخ  األســاســي  النظام  عــن  النظر 
الذي يتيح ألي »زول عندو عضوية« 
عرفية  أحكام  فهنالك  للرئاسة  الترشح 
أقـــوى مــن الــنــظــام األســاســي، وقـــادرة 
على أن تضع معاييرًا لرئاسة المريخ، 
فالمال وحده،  والعقلية اإلدارية وحدها 
و«الفهلوة« وحدها لن تجعل منك رجاًل 
كل  لذلك فشل  األحمر،  لقيادة  صالحًا 
أؤلئك ألنهم نجحوا في عبور »النظام 
األحكام  فــي  فشلوا  ولكن  األســاســي« 
العرفية، ولفظهم شعب المريخ رغم كل 

شيء..!!
 • انتو كان ما عارفين يعني شنو 

مريخ نوريكم نحن..!!
خطًا  الوالي  جمال  السيد  • وضع   
للوصول  بــعــده  الجميع  لهث  بــعــيــدًا، 
إليه، ولكن لم يحاذ به أحد، وظل يغرد 
وحيدًا وبعيدًا، لم يكن الوالي رأسماليًا، 
قدمين،  تمشي على  أخالقًا  كان  لكنه 
أحلك  في  القادة  هــدوء  هادئًا  حكيمًا، 
ــخــرج مـــن لــســانــه ما  الـــمـــواقـــف، ال ي
لم  توليه  ومنذ  وللمريخ،  لــه  يسيء 
يحسب عليه أحد زلة »يتمسك بيها« 
النادي  وضــد  ضــده  تحسب  كلمة  أو 
الكبير، لم يكن الوالي مااًل، كان قافلة 
ن  من الخير تسير، يلحق الملهوف واإ
اختلف معه، يسامح المسيئين، يصل 
رئيس  إلى  أصغر مشجع  من  الجميع 
الجمهورية، وفي كل مكان كان عطر 

ذكراه يمأ المكان..!!
 • من من هؤالء »الشايفنهم ديل« 

يستطيع أن يفعل هذا..؟؟
ــدًا،   • تـــبـــدو الــقــضــيــة مــعــقــدة جــ
من  أســوأ  إلــى عهد  تمضي  والمسألة 
جيبين  وأب  وحــــازم  ــال  ســـوداكـ عــهــد 
مجتمعين، وسيحتاج المريخ إلى ألف 
أيــام  أســـوأ  فــي  كــان  كما  ليعود  سنة 
تستحق  نعمة  ــك  ذل وسيكون  الــوالــي 

»الكرامة«..!!
 • إلى أين يقود هؤالء المريخ..؟؟ 
ــا كــفــاهــم هـــذا الــعــبــث بــهــذا اإلســم  أمـ

الكبير..؟؟ 
 • ارحلوا بس..!!

ولــوالــدي.. رب  لي  اغفر  اللهم   •  
ارحمهما كما ربياني صغيرًا..!!

 • أقم صالتك تستقم حياتك..!!
 • صل قبل أن يصلى عليك..!!

 • وال شيء سوى اللون األزرق..!!   

نظيره  الــفــرنــســي  الــمــنــتــخــب  ــب  عــاق
الــيــوم   ،)1-4( وهـــزمـــه  ــرالـــي،  ــتـ األسـ
الـــثـــالثـــاء، فـــي الـــجـــولـــة األولــــــى من 
المجموعة الرابعة، لكأس العالم 2022، 

المقامة حاليا في قطر.
تقدم كريج جودوين لمنتخب أستراليا 
في الدقيقة 9، ورد حامل اللقب برباعية 
جيرو  وأوليفييه  رابــيــو  ــان  أدريـ سجلها 
الدقائق  في  مبابي  وكيليان  »هدفين« 

27 و32 و68 و71.
حقق المنتخب الفرنسي أول 3 نقاط، 
تعادل  من  مستفيدا  المجموعة  ليتصدر 

سلبي بين الدنمارك وتونس.
ديديه ديشامب مدرب منتخب  اعتمد 
مختلفة  هجومية  توليفة  على  فرنسا 
ديمبلي  وعثمان  مبابي  الثالثي  بتواجد 
كالعب  جريزمان  تمركز  بينما  وجيرو، 

وسط ثالث بجوار رابيو وتشواميني.
ألبطال  صادما  كان  البداية  سيناريو 
الــديــوك  مــرمــى  استقبل  حــيــث  الــعــالــم، 
هدفا مبكرا سجله جودوين بعد عرضية 
لوكاس  أصــاب  الــذي  ليكي،  ماثيو  من 
هــرنــانــديــز بــمــراوغــة خــادعــة فــي نفس 

الهجمة.
اضطر ديشامب لخسارة تبديله األول 
ــي الــدقــيــقــة 12 حــيــث خـــرج لــوكــاس  ف
ظهير  »ثيو«  شقيقه  ليدخل  هرنانديز، 

أيسر ميالن.
الــهــدف  بــعــد  نسبيا  الـــديـــوك  ارتــبــك 
ــرة، واســتــغــل منتخب  ــؤث ــم ال ــة  ــابـ واإلصـ
أن  الفرصة، وكاد ميتشل دوك  أستراليا 
تسديدة  بعد  ــان  ث بــهــدف  الــشــبــاك  يهز 

بعيدة المدى مرت بجوار القائم.
اللقاء  ــواء  أجــ فــرنــســا  منتخب  دخـــل 
التعادل  إدراك  فــي  نجح  حتى  تدريجيا 
من عرضية ثيو هرنانديز، قابلها رابيو 

برأسه في الشباك..
الكانجارو  منتخب  يفيق  أن  وقــبــل 
بصمة  رابيو  تــرك  التعادل،  صدمة  من 
ثانية، حيث صنع هذه المرة هدفا ثانيا 
فرنسا  بعدها هدد منتخب  لزميله جيرو 
مرمى منافسه بمحاولتين من جريزمان 

وديمبلي.
إال أن أخطر الفرص أضاعها كيليان 
من  كــرة عرضية  استقبل  الــذي  مبابي، 
أن مهاجم بي إس جي،  إال  جريزمان، 

سدد الكرة بقوة خارج المرمى.
فرنسا،  نجوم  يعاقب  أن  القدر  وكــاد 
لكن القائم أنقذهم بعدما تصدى لضربة 
رأس من جاكسون إيرفين في الوقت بدل 

الضائع.
رب ضارة نافعة، فقد لمع ثيو هرنانديز 
للدفاع  دائم  إزعاج  بشدة، وكان مصدر 
األسترالي بانطالقاته وكراته العرضية من 
الجهة اليسرى في الشوط الثاني، الذي 

سار في اتجاه واحد.
قدم ثيو هدية لجيرو استقبلها بركلة 
مقصية بجوار القائم، وأخرى لجريزمان، 
من  بصعوبة  األسترالي  الــدفــاع  أبعدها 

على خط المرمى.
ــط، أجــهــز بطل  ــق وفـــي 3 دقـــائـــق ف
حيث  منافسه،  على   2018 مونديال 
أضاف مبابي الهدف الثالث بعد عرضية 

من ديمبلي، ثم جاء الدور على مبابي 
ليصنع هدفا رابعا، لجيرو، جعله الهداف 
مع  بالتساوي  فرنسا  لمنتخب  التاريخي 

تييري هنري )51 هدًفا(.
الــصــعــداء،  ديــشــامــب  ــه  ــدي دي تنفس 
وتحرك لتنشيط صفوفه بعد ضمان الفوز 
فوفانا  يــوســف  أشـــرك  حيث  إكلينيكيا، 
تشواميني  مــكــان  كــومــان  وكينجسلي 
وديــمــبــلــي فــي آخـــر ربـــع ســاعــة، وفــي 
الدقائق األخــيــرة شــارك مــاركــوس تــورام 

وكوندي مكان جيرو وبافارد.
أن  الفرنسي  المنتخب  بإمكان  كــان 
يوسع الفارق، إال أن الحارس األسترالي 
فرصتين  مــن  مــرمــاه  أنقذ  رايـــان  ماتيو 

إلبراهيما كوناتي وثيو هرنانديز.
ــدا العــبــو أســتــرالــيــا  فــي الــمــقــابــل، بـ
الشوط  طــوال  صفراء  بقمصان  أشباحا 
الثاني، ليتحول الحارس الفرنسي هوجو 
المباراة،  شــرف«  »ضيف  إلــى  لوريس 
لتبدأ فرنسا حملة الدفاع عن اللقب بفوز 

كبير وعرض فني مميز.

ألوان
زفة

يس علي يس

إنتو ما قدر املريخ..!! 

ريمونتادا فرنسية في الشباك االسترالية 
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