
غيابات جديدة
في المريخ 

ــار الــتــي  ــبـ أبــــرز مــامــح األخـ
تــتــصــدر الــصــحــف والــمــواقــع في 
فحوى  حملت  اآلخــيــرة  الــســنــوات 
غـــيـــابـــات مــتــواصــلــة لــلــمــريــخ، 
ــعـــرف اســتــقــرار  فـــاألحـــمـــر لـــم يـ
اآلخــيــرة،  السنوات  خــال  مطلقا 
وتفاقم األمر مؤخرا ليصل مرحلة 
جهود  المريح  وسيفقد  متاخرة، 
التكت  نمر ومحمد هاشم  صاح 
ــاف، واســتــبــعــد  ــ ــق ــ ــة واإلي لــإصــاب
الثنائي  ريكاردو  هيرون  المدرب 
أمس  ــادرت  غـ الــتــي  قائمته  مــن 
وستواجه  القضارف  مدينة  إلــى 
يعد  تحديدا  نمر  غياب  الشرطة، 
مؤثرا للغاية، قياسا بما يمثله من 
مصدر ثقل في خط الدفاع، بينما 
ال يعد غياب التكت مقلقا بالنظر 

ــر  ــ ــوف ــ ــت ــ البدائل في مركزه.ل

اليابان تواصل مفاجآت المونديال وتعطل الماكينات
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املوقع الحاصل على لقب القادة املعترف بهم في الصحافة الرياضية االفريقية لعام املوقع الحاصل على لقب القادة املعترف بهم في الصحافة الرياضية االفريقية لعام 20222022

الهالل يختتم تحضيراته
لنزال هالل بورتسودان

القضارف  إلــى  المريخ  بعثة  وصلت 
أمس بعد ساعات فقط من المباراة القوية 
أمام هال الساحل أمس األول لحساب 
الثامنة من مسابقة الدوري  الجولة 
الممتاز، ويواجه المريخ الشرطة 
ــة  ــجــول الـــقـــضـــارف لـــحـــســـاب ال
األحمر  المسابقة،  من  التاسعة 
بفوز  توازنه،  من  جــزًء  استعاد 
ــة جــــزاء على  صــعــب مـــن ضــرب

حساب البحارة، وهو فوز جدد الثقة في 
نجوم الفريق بعد تعثر في مباراتين، وهو 
ما أشعل نيران الغضب وسط أبناء النادي 
وضعفه،  الرابطة  مستوى  لتراجع  بالنظر 
والــتــراجــع الــواضــح على األهــلــى مــروي، 
أكثر  من  واحــد  القضارف  الشرطة  ويعد 
الكبار  مع  تواجده  بدليل  تطورا،  األندية 
المواجهة  لــتــكــون  الــذهــبــي  الــمــربــع  فــي 

األقوى في الجولة التاسعة.

كشف حمادة شادي منسق 
االفريقي  االتحاد  فى  الرعاية 
ــكــاف عن  ــقــدم ال لــكــرة ال
إجراء  ومكان  موعد 
مــــــراســــــم قـــرعـــة 
ــال  ــطــ ــ أب دوري 
إفــريــقــيــا وكـــأس 
لية. لكونفيدرا ا

ــال حــمــادة  ــ وقـ
منسق  شـــادي 
فى  ــة  ــايـ ــرعـ الـ

القدم  لكرة  االفريقي  االتــحــاد 
الكاف عبر الصفحة الشخصية 
االجتماعي  الــتــواصــل  بموقع 
ــا  ــي ــق ــري فـــيـــســـبـــوك: قـــرعـــة أف
االبطال  ودوري  للكونفدرالية 
بالقاهرة،  ديسمبر   ١٢ ــوم  ي
وكان الكاف قرر تاجيل موعد 
حدد  سابق  وقتا  فــي  القرعة 
وذلك  الجاري  نوفمبر  له ١٦ 

كــــاس نسبة لبطولة 
العالم.

المريخ إلى القضارف في أصعب رحلة والئية 

االول  الــقــدم  كــرة  فريق  يختتم 
لمباراته  استعداداته  الهال  بنادي 
برسم  الساحل  هال  امام  المهمة 
الــدوري  لمسابقة  العاشرة  الجولة 
الــمــمــتــاز الــمــقــرر لــهــا مــســاء غــٍد 
ــجــوهــرة  ــى مــلــعــب ال الــجــمــعــة عــل
الزرقاء ويؤدي مرانًا خفيفًا مساء 
اليوم يعمل من خاله مديره الفني 
على  ايبينجي  فــلــوران  الكنغولي 
ــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة على  وضـ
القائمة التي سيدفع بها في مباراة 
االستراتيجية  وضــع  بجانب  الغد 
البحارة  عقبة  لتخطي  المناسبة 
االنتصار  شــريــط  لتكرار  وتــفــاديــًا 
الصعب على حي العرب في الجولة 

التاسعة ، وكان الهال قد رفض 
الراحة وعاد الى ساحة التدريبات 
مباراته  من  فقط  ساعة   24 بعد 
ــرف الــمــران  ــام حــي الــعــرب وعـ امـ
الذين  لاعبين  واســعــة  مــشــاركــة 
اقبلوا على المران بشهية مفتوحة 
وروح معنوية عالية، وكان الهال 
قد حقق فوزه السادس على التوالي 
في النسخة الثامنة والعشرين من 
وألحق  الممتاز  ــدوري  الـ مسابقة 
الهزيمة االولى بفريق حي العرب 
ــاء الـــذي  ــق ــل ــودان فـــي ال ــسـ ــورتـ بـ
جمعهما مساء الثاثاء على ملعب 
برسم  بأم درمان  الزرقاء  الجوهرة 

الجولة التاسعة للمسابقة.

كاد الهال ان يدفع ثمن 
ــفــوز بــهــدف وحــيــد على  ال
في  بورتسودان  العرب  حي 
الدقائق االخيرة من المباراة 
الدفاع  قلب  ارتكب  ان  بعد 
ــق هــفــوة  ــ مــحــمــد احــمــد ارن
الــفــريــق  تــكــلــف  كــــادت ان 
في  تعادلي  هــدف  استقبال 
ــل مـــن عمر  ــات ــق الـــوقـــت ال
االولى  الدقيقة  في  المباراة 
مــن الــوقــت الــمــضــاف ،إال 
ان زمــيــلــه عــلــي عــبــد اهلل 
ابو عشرين كان يقظًا وقام 

ــخــطــأ في  بــتــصــحــيــح ال
 ، المناسب  التوقيت 
ولم تمر سوى دقيقة 

واحدة على هذه 

الهفوة ليتدخل ابو عشرين 
مجددًا ويصحح خطأ قاتل 

جديد من زميله متوسط 
الدين  والـــي  الــمــيــدان 
بــوغــبــا لــيــحــافــظ ابــو 
عشرين على انتصار 

ــي اخــر  ــال فـ ــهـ الـ
االمتار .

أخطاء المدافعين ترعب الهالليين
١٢ ديسمبر موعد قرعة األبطال والكونفدرالية

سقط المنتخب األلماني أمام نظيره الياباني 
أولــى مباريات  األربــعــاء، في  أمــس   ،2-1
لبطولة  الخامسة  المجموعة  في  الفريقين، 
كـــأس الــعــالــم قــطــر 2022. وعــلــى اســتــاد 
مشواره  »المانشافت«  منتخب  بــدأ  خليفة، 
بطريقة غير مثالية، في مجموعة تضمه مع 
منتخبات كبيرة، على رأسها إسبانيا، وكذلك 
كوستاريكا، لينجح اليابانيون في تحقيق 3 

نقاط مهمة وضعتهم في الصدارة مؤقتا، قبل 
مواجهة إسبانيا وكوستاريكا مساء األربعاء، 
وليواصل »المانشافات« مستواه غير المقنع 
التحضيرية  المواجهات  في  به  ظهر  الــذي 
المنتخبات  مفاجآت  ولتتواصل  للمونديال 
اآلسيوية في مونديال 2022، بعد انتصار 
السعودية التاريخي على األرجنتين بالنتيجة 

ذاتها.

يشهد مقعد المرأة في المريخ تغييرات 
جديدة بحسب المرشحات، وعرف المقعد 
وودفعت  المرشحات،  مــن  كبيرا  عــددا 
بترشيحاتهن،  المريخ  عواتك  من  عدد 
التي  الحفيظ  عبد  بــدريــة  غـــرار  على 
الــكــرة مــن جــديــد، دون يــأس،  ستعاود 
وتعد واحدة من أكثر المترشحات خبرة 
بالرياضة ومعرفة جيدة بها، كما تقدمت 

سلمى ســيــد وتــهــانــي وعــفــاف األمــيــن 
عادل. عاطفة  بجانب  أيضا  بترشيحها 

سباق  كسبت  قد  بطرس  تابيتا  وكانت 
وكانت  الماضي  العام  في  اإلنتخابات 
مصطفى  حــازم  مجلس  عناصر  ضمن 
سباقا  المرأة  مقعد  وسيشهد  المنهار، 
شــرســا ليكون ظــهــور وجــه جــديــد في 

المجلس المقبل حتميا.

المغربي  المنتخب  تعادل 
في افتتاح مبارياته ببطولة 
في   ،2022 الــعــالــم  ــأس  ك
أن  الممكن  من  كان  مباراة 
ــدف الــفــوز  يــخــطــف بــهــا هـ
أمــــام الــخــصــم الــكــرواتــي. 
وانــتــهــت مـــبـــاراة الــمــغــرب 
وكرواتيا بنتيجة 0-0، في 
المجموعة  مباريات  افتتاح 
الــســادســة بــمــونــديــال قطر 
2022، في مباراة متكافئة 
بين الطرفين. ولعب »أسود 
ــرة،  ــي ــب ــقــة ك ــث األطــــلــــس« ب

بصناعة  ينجحوا  لم  لكنهم 
وخذلهم  المحققة،  الفرص 
الــمــهــاجــمــون فـــي الــثــلــث 
بينما  الملعب،  من  األخير 
الــكــرواتــي  المنتخب  ظــهــر 
مخالف  »عــــادي«،  بشكل 
الــقــويــة.   2018 لــنــســخــة 
وبــعــد مـــرور الــوقــت، شعر 
بأفضلية  المغربي  الجمهور 
وأن  بـــــادهـــــم،  مـــنـــتـــخـــب 
لكن  جــدا،  ممكن  االنتصار 
الـــفـــرص لـــم تــتــحــول إلــى 

أهداف.

 جديدة اليابان تصعق ألمانيا وتقلب تأخرها إلى فوز غال
ً
قطاع المرأة في المريخ يشهد وجوها

ميسي يظهرالمغرب يتعادل مع كرواتيا
بعد غياب مع األزرق

فلوران  الكنغولي   ، للهال  الفني  المدير  اتــاح 
امس  الفريق  مباراة  في  المشاركة  فرصة  ايبينجي 
الميدان  لمتوسط  العرب بورتسودان  امام حي  االول 
الشاب عثمان مختار »ميسي« من اجل تنشيط فعالية 
فترة ممكنة في  بالكرة الطول  الوسط واالحتفاظ  خط 
ظل التكتل الدفاعي المحكم الذي انتهجه نادر زرقني 
المدير الفني للفريق البورتسوداني في المباراة والذي 
الثلث  في  باريحية  اللعب  من  الهال  مهاجمي  حرم 
االخير من الملعب وهو ما جعل فلوران ينعش منطقة 
المناورة وبناء الهجمات بدخول الاعب الشاب الذي 
غاب لفترة ليست بالقصيرة عن مباريات الفريق في 

الفترة االخيرة بسبب االصابة.

أعرب المعلم خالد بخيت المدرب العام 
سعادته  عن  الهال،  بنادي  الكرة  لفريق 
مباراته  في  فريقه  حققها  التي  بالنتيجة 
أمام ضيفه حي العرب بورتسودان بهدف 
الـــدوري  مسابقة  جـــوالت  ضمن  ليليبو، 
ــاز، وذكــــر بــخــيــت خــــال حــديــثــه  ــت ــمــم ال
لـ«المكتب اإلعامي«، أن األزرق حصل 
على نقاط غالية، أمام خصم غير سهل، 
مشيًرا إلى أن األندية دخلت فورمة الدوري، 
تــصــاعــد مستمر..  فــي  الــتــنــافــس  ــدأ  ــ وب
منوًها  بالصعبة،  المباراة  بخيت  ووصــف 
إلى أن األندية أصبحت تلعب أمام الهال 

خال  »حاولنا  وأضــاف:  دفاعي..  بتكتل 
الحصص التدريبية تجاوز أسلوب األندية 
الدفاعي، ففي ظل هذا الوضع يبقى إحراز 
ــًدا، مــالــم نعمل  األهــــداف أمـــر صــعــب جــ
فخال  الازمة،  بالمعالجات  القيام  على 
خضناها  التي  السابقة  مباريات  الثاث 
في المنافسة، لم يكن هناك تهديف على 
الخصم،  لصالح  ركنية  وال  فريقنا  مرمى 
وهذا بالطبع أمر غريب، وأكبر دليل على 
لكننا  األندية،  تتبعه  الذي  التكتل  أسلوب 
التكتات  كسر  أجل  من  العمل  سنواصل 

واستمرار االنتصارات«.

خالد بخيت:
نعمل على ابتكار حلول لـ»فك التكتالت« 
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الوحدة تكتسح دبروسة بثالثية في دوري حلفا
حلفا الجديدة / محمد جالل فرححلفا الجديدة / محمد جالل فرح

سجل فريق الوحدة فوزا كاسحا ومستحقا سجل فريق الوحدة فوزا كاسحا ومستحقا 
على دبــروســة بثالثة أهـــداف دون رد في على دبــروســة بثالثة أهـــداف دون رد في 
الثالثاء  الفريقين عصر  الــذي جمع  الثالثاء اللقاء  الفريقين عصر  الــذي جمع  اللقاء 
باستاد حلفا الجديدة، ضمن مباريات مسابقة باستاد حلفا الجديدة، ضمن مباريات مسابقة 
دوري األولــى لحساب الجولة السادسة .. دوري األولــى لحساب الجولة السادسة .. 
قدم الوحدة واحدة من أجمل مبارياته وقدم قدم الوحدة واحدة من أجمل مبارياته وقدم 
مباراة كبيرة وأجزل العبوه العطاء وسيطروا مباراة كبيرة وأجزل العبوه العطاء وسيطروا 
ممزوج  آداء  وقــدمــوا  اللقاء  مجريات  ممزوج على  آداء  وقــدمــوا  اللقاء  مجريات  على 
بروح المسئولية والعزيمة واإلصرار ووضح بروح المسئولية والعزيمة واإلصرار ووضح 
ذلــــك مــنــذ إنـــطـــالقـــة الـــلـــقـــاء حــيــث بــاغــت ذلــــك مــنــذ إنـــطـــالقـــة الـــلـــقـــاء حــيــث بــاغــت 

بالهدف  دبــروســة  كاريكا  معتصم  بالهدف الالعب  دبــروســة  كاريكا  معتصم  الالعب 
هجمة  أول  مــن  الثانية  الدقيقة  فــي  هجمة األول  أول  مــن  الثانية  الدقيقة  فــي  األول 
إنــتــهــى عــلــيــه الـــشـــوط األول..فـــــــي الــشــوط إنــتــهــى عــلــيــه الـــشـــوط األول..فـــــــي الــشــوط 
الثاني سعى دبروسة لتعديل النتيجة إال أن الثاني سعى دبروسة لتعديل النتيجة إال أن 
الوحدة تفوق باآلداء الجاد من قبل العبيه الوحدة تفوق باآلداء الجاد من قبل العبيه 
لــيــضــيــف الـــالعـــب صــــدام الـــهـــدف الــثــانــي لــيــضــيــف الـــالعـــب صــــدام الـــهـــدف الــثــانــي 
 .. الثالث  بالهدف  الــالعــب موسى  .. أردفـــه  الثالث  بالهدف  الــالعــب موسى  أردفـــه 
بالنتيجة إرتفع الوحدة برصيده إلى بالنتيجة إرتفع الوحدة برصيده إلى ٦٦ نقاط  نقاط 

وبقى دبروسة فى وبقى دبروسة فى ٨٨ نقاط.  نقاط. 
الوادي يتفوق على اإلمتداد بثانية حلفا الوادي يتفوق على اإلمتداد بثانية حلفا 
الثانية  الثانية تواصلت مباريات مسابقة دوري  تواصلت مباريات مسابقة دوري 

لحساب الجولة السادسة حيث إلتقى مساء لحساب الجولة السادسة حيث إلتقى مساء 
الــجــديــدة فريقا  بــاســتــاد حــلــفــا  الــجــديــدة فريقا امـــس االول  بــاســتــاد حــلــفــا  امـــس االول 
الوادي واإلمتداد، ونجح الوادي في تحقيق الوادي واإلمتداد، ونجح الوادي في تحقيق 
بعد  لــهــدف  بهدفين  ومستحق  غــالــى  بعد فـــوز  لــهــدف  بهدفين  ومستحق  غــالــى  فـــوز 
مباراة قوية من الجانبين وتفوق بقوة اآلداء مباراة قوية من الجانبين وتفوق بقوة اآلداء 
المباراة  مجريات  مع  التعامل  في  المباراة والجدية  مجريات  مع  التعامل  في  والجدية 
ــاءت األهـــــداف الــثــالثــة فـــي الــشــوط  ــاءت األهـــــداف الــثــالثــة فـــي الــشــوط .. جــ .. جــ
األول، حيث تقدم الوادي بهدفيه أحرزهما األول، حيث تقدم الوادي بهدفيه أحرزهما 
مصطفى عبدالكريم وعزام وقلص الالعب مصطفى عبدالكريم وعزام وقلص الالعب 
ــكـــري الــــفــــارق بـــالـــهـــدف الــوحــيــد  ــكـــري الــــفــــارق بـــالـــهـــدف الــوحــيــد مــحــمــد شـ مــحــمــد شـ
لــإمــتــداد .. قـــدم الــفــريــقــان مـــبـــاراة عنيفة لــإمــتــداد .. قـــدم الــفــريــقــان مـــبـــاراة عنيفة 

الثاني وحــاول اإلمــتــداد تعديل  الثاني وحــاول اإلمــتــداد تعديل في الشوط  في الشوط 
النتيجة إال أن صــمــود خــط دفـــاع الـــوادي النتيجة إال أن صــمــود خــط دفـــاع الـــوادي 
ــحـــارس مــحــمــد عــبــدالــرازق  ــحـــارس مــحــمــد عــبــدالــرازق ومـــن خــلــفــهــم الـ ومـــن خــلــفــهــم الـ
بالنتيجة   .. لمرماهم  الــوصــول  دون  بالنتيجة حــال   .. لمرماهم  الــوصــول  دون  حــال 
إرتــفــع الـــوادى برصيده إلــى إرتــفــع الـــوادى برصيده إلــى ٤٤ نقاط وبقى  نقاط وبقى 
اإلمتداد في اإلمتداد في ٦٦ نقاط.وفي دوري الثالثة فى  نقاط.وفي دوري الثالثة فى 
الثالثة  الجولة  لحساب  األولــى  الثالثة المجموعة  الجولة  لحساب  األولــى  المجموعة 
ــعـــادل فــريــقــا  ــعـــادل فــريــقــا بــحــلــفــا عــصــر امــــس االول تـ بــحــلــفــا عــصــر امــــس االول تـ
دبيرة جنوب والموردة بهدف لكل منهما .. دبيرة جنوب والموردة بهدف لكل منهما .. 
إلى  برصيده  جنوب  دبيرة  إرتفع  إلى بالنتيجة  برصيده  جنوب  دبيرة  إرتفع  بالنتيجة 

نقطتين والموردة إلى نقطتين والموردة إلى ٤٤ نقاط. نقاط.
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ــل إلـــى حــاضــرة محلية شــمــال الــدلــتــا )  ــل إلـــى حــاضــرة محلية شــمــال الــدلــتــا ) وصـ وصـ
المحلي  اإلتحاد  الثالثاء وفد  نهار  وقــر(  المحلي مدينة  اإلتحاد  الثالثاء وفد  نهار  وقــر(  مدينة 
القانونية  الــلــجــنــة  فــي  ممثل  بكسال  ــقــدم  ال القانونية لــكــرة  الــلــجــنــة  فــي  ممثل  بكسال  ــقــدم  ال لــكــرة 
الخطيب  األستاذ  يرأسها  التي  المحلي  الخطيب باإلتحاد  األستاذ  يرأسها  التي  المحلي  باإلتحاد 
الجعلي الجعلي ولجنة المسابقات برئاسة عصام الجعلي الجعلي ولجنة المسابقات برئاسة عصام 
الجوكس ورئيس لجنة اإلنضباط المنتخبة محمد الجوكس ورئيس لجنة اإلنضباط المنتخبة محمد 
ــري ابــونــوره  ــري ابــونــوره بمبو عـــواض وعــضــو اإلتـــحـــاد ازهــ بمبو عـــواض وعــضــو اإلتـــحـــاد ازهــ
بهدف مراجعة االشتراطات الخاصة بنشاط كرة بهدف مراجعة االشتراطات الخاصة بنشاط كرة 
وقــر  بمدينة  اللعبة  يديــر  جسم  إلعتماد  وقــر الــقــدم  بمدينة  اللعبة  يديــر  جسم  إلعتماد  الــقــدم 
مدينة وقر  الــوفــد ملعب  تفقد  وفـــور وصــولــه  مدينة وقر ›  الــوفــد ملعب  تفقد  وفـــور وصــولــه   ‹
لتأهيله والوحدات  لتأهيله والوحدات الــذي ُوِضــع له ميزانية كبيرة  الــذي ُوِضــع له ميزانية كبيرة 
المرفقة به وتفقد الوفد عددًا من األندية الرياضية المرفقة به وتفقد الوفد عددًا من األندية الرياضية 

ــراوا والــشــبــاب وقـــر › واإلتــحــاد  ــ ــراوا والــشــبــاب وقـــر › واإلتــحــاد »الــنــجــوم › واكــ ــ »الــنــجــوم › واكــ
متاتيب  والمستقبل واألمل « وبعض المالعب متاتيب  والمستقبل واألمل « وبعض المالعب 
بهذه األندية كما عقد الوفد إجتماعا موسعًا ضم بهذه األندية كما عقد الوفد إجتماعا موسعًا ضم 
الرياضي  الدلتا  شمال  لمحلية  التنفيذي  الرياضي المدير  الدلتا  شمال  لمحلية  التنفيذي  المدير 
الرياضيين  وبعض  شيبة  طاهر  محمد  الرياضيين الضليع  وبعض  شيبة  طاهر  محمد  الضليع 
ــادات بــالــمــنــطــقــة حــــول إســتــيــفــاء الــشــروط  ــيـ ــقـ ــادات بــالــمــنــطــقــة حــــول إســتــيــفــاء الــشــروط والـ ــيـ ــقـ والـ
أكد رئيس  الترفيع.من جانبه  ثم  أكد رئيس العتماده ومن  الترفيع.من جانبه  ثم  العتماده ومن 
الخطيب  المحلي بكسال  الــقــدم  كــرة  إتــحــاد  الخطيب وفــد  المحلي بكسال  الــقــدم  كــرة  إتــحــاد  وفــد 
إنتقالي  إتحاد  إعتماد  قبول  توصية  أن  إنتقالي الجعلي  إتحاد  إعتماد  قبول  توصية  أن  الجعلي 
لمدينة وقـر أصبح مسالة وقت معلنًا أن وقـر قد لمدينة وقـر أصبح مسالة وقت معلنًا أن وقـر قد 
لذلك.افادنا  تؤهلها  التي  الشروط  كافة  لذلك.افادنا إستوفت  تؤهلها  التي  الشروط  كافة  إستوفت 

بذلك بشه بيهبذلك بشه بيه

وفد من إتحاد كسال يزور محلية شمال الدلتا

الهالل يتخطى السالم بدوري الفولة

التعادل السلبي يسيطر علي مباراة 
المريخ واالسعاف بنياال

االبيض / الرشيد يوسف بشيراالبيض / الرشيد يوسف بشير
ــتــه الممثلة  ــتــه النــدي ــتــه الممثلة فـــي إطــــار رعــاي ــتــه النــدي فـــي إطــــار رعــاي
والتي  الموسم  لهذا  الممتاز  تأهيلي  والتي في  الموسم  لهذا  الممتاز  تأهيلي  في 
صعدت لدوري المجموعات التقى مجلس صعدت لدوري المجموعات التقى مجلس 
االتحاد المحلي لكرة القدم االبيض برئاسة االتحاد المحلي لكرة القدم االبيض برئاسة 
األســتــاذ اســامــة ابــوالــبــشــر عــصــر أمــس األســتــاذ اســامــة ابــوالــبــشــر عــصــر أمــس 
بقاعة االجتماعات بقلعة شيكان بمجلس بقاعة االجتماعات بقلعة شيكان بمجلس 
إدارة الــهــالل االبــيــض بــرئــاســة األســتــاذ إدارة الــهــالل االبــيــض بــرئــاســة األســتــاذ 
االتحاد  وأعــضــاء  عباس.رئيس  االتحاد مجاهد  وأعــضــاء  عباس.رئيس  مجاهد 
قدموا التهاني لمجلس الهالل بالصعود قدموا التهاني لمجلس الهالل بالصعود 
المجموعات مستعرضين تراتيب  المجموعات مستعرضين تراتيب لدوري  لدوري 
المرحلة القادمة، حيث تتطرق االجتماع المرحلة القادمة، حيث تتطرق االجتماع 
االستقرار  يجعل  أن  شأنه  مــن  مــا  االستقرار لكل  يجعل  أن  شأنه  مــن  مــا  لكل 
مجلس  الــقــادمــة.أعــضــاء  للمرحلة  مجلس هــدفــا  الــقــادمــة.أعــضــاء  للمرحلة  هــدفــا 

االتــحــاد  لمجلس  التهنئة  قــدمــوا  االتــحــاد الــهــالل  لمجلس  التهنئة  قــدمــوا  الــهــالل 
بثقة األندية الرياضية شاكرين لهم دعوة بثقة األندية الرياضية شاكرين لهم دعوة 
مما  البيت  ترتيب  قبل  واألنــديــة  مما الهالل  البيت  ترتيب  قبل  واألنــديــة  الهالل 
يؤكد حرص المجلس الجديد على عودة يؤكد حرص المجلس الجديد على عودة 
الجميع  واتفق  الممتاز  لمنظومة  الجميع الفريق  واتفق  الممتاز  لمنظومة  الفريق 
على العمل بروح القومية التي يمثل فيها على العمل بروح القومية التي يمثل فيها 
أخرى  جهة  األبيض.من  مدينة  أخرى الهالل  جهة  األبيض.من  مدينة  الهالل 
عقد االتحاد المحلي لكرة القدم باالبيض عقد االتحاد المحلي لكرة القدم باالبيض 
النادي  إدارة  مجلس  مــع  ثانيا  النادي اجتماعا  إدارة  مجلس  مــع  ثانيا  اجتماعا 
األهــلــي األبــيــض والـــذي يمثل األبيض األهــلــي األبــيــض والـــذي يمثل األبيض 
تطرق  الممتاز حيث  تأهيلي  في  تطرق أيضا  الممتاز حيث  تأهيلي  في  أيضا 
التى من شانها ان  للترتيبات  التى من شانها ان االجتماع  للترتيبات  االجتماع 
مشرفة  نتائج  تحقيق  إلــى  االهــلــي  مشرفة تقود  نتائج  تحقيق  إلــى  االهــلــي  تقود 
الــمــجــمــوعــات وتــقــدمــت إدارة  الــمــجــمــوعــات وتــقــدمــت إدارة فــي دورى  فــي دورى 

األهلي بالشكر الجزيل لالتحاد لمبادرته األهلي بالشكر الجزيل لالتحاد لمبادرته 
بدعوى انديته من أجل تحسس قضاياها  بدعوى انديته من أجل تحسس قضاياها  
ومشاكلها  في ظل الظروف االقتصادية ومشاكلها  في ظل الظروف االقتصادية 
الجميع  واتــفــق  الــريــاضــة  تعيشها  الجميع الــتــي  واتــفــق  الــريــاضــة  تعيشها  الــتــي 
على مواصلة اللقاءات من أجل تكاتف على مواصلة اللقاءات من أجل تكاتف 
الرياضية  القاعدة  حلم  لتحقيق  الرياضية الجميع  القاعدة  حلم  لتحقيق  الجميع 
للممتاز.حسب  األبــيــض  انــديــة  للممتاز.حسب صــعــود  األبــيــض  انــديــة  صــعــود 
ــاءات مــجــلــس إدارة االتــحــاد  ــقـ لـ ــاءات مــجــلــس إدارة االتــحــاد جــــدول  ــقـ لـ جــــدول 
الــمــحــلــي لــكــرة الـــقـــدم بــاالبــيــض بــانــديــتــه الــمــحــلــي لــكــرة الـــقـــدم بــاالبــيــض بــانــديــتــه 
الممثلة في تاهيلي الممتاز، من المقرر الممثلة في تاهيلي الممتاز، من المقرر 
ان المجلس قد التقى بمجلس إدارة نادي ان المجلس قد التقى بمجلس إدارة نادي 
المريخ األبيض وذلك من أجل للتفاكر المريخ األبيض وذلك من أجل للتفاكر 
والــتــشــاور فــي مــســيــرة الـــنـــادي للمرحلة والــتــشــاور فــي مــســيــرة الـــنـــادي للمرحلة 

القادمة.القادمة.

مدني /أحمد خنشلولمدني /أحمد خنشلول
توافد  أبناء نادي االتحاد مدني الخلص توافد  أبناء نادي االتحاد مدني الخلص 
و المشجعين والرياضيين وأقطاب النادي و المشجعين والرياضيين وأقطاب النادي 
مــســاء امـــس االول الــثــالثــاء، عــلــى مقر مــســاء امـــس االول الــثــالثــاء، عــلــى مقر 
نادي االتحاد للمشاركة في إنعقاد الجمعية نادي االتحاد للمشاركة في إنعقاد الجمعية 
العمومية إلنتخاب مجلس اإلدارة الجديد. العمومية إلنتخاب مجلس اإلدارة الجديد. 
وكان الحضور رسمي وشعبي تقدمه السيد وكان الحضور رسمي وشعبي تقدمه السيد 
طارق عبدالرحمن وزير الشباب والرياضة طارق عبدالرحمن وزير الشباب والرياضة 
المكلف واالستاذ معتصم عبدالسالم نائب المكلف واالستاذ معتصم عبدالسالم نائب 
رئيس االتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس رئيس االتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس 
الــهــواة وكــان  الالعبين غير  الــهــواة وكــان لجنة شــؤون  الالعبين غير  لجنة شــؤون 
القدم حضورا  لكرة  المحلي  االتحاد  القدم حضورا أيضا  لكرة  المحلي  االتحاد  أيضا 
النعيم وعصام خلف  الرئيس على  النعيم وعصام خلف بنائب  الرئيس على  بنائب 
لجنة  المحلي ورئيس  االتــحــاد  لجنة اهلل عضو  المحلي ورئيس  االتــحــاد  اهلل عضو 
ــان الــــنــــادي األهـــلـــي  ــ ــان الــــنــــادي األهـــلـــي الـــتـــدريـــب وايــــضــــا كـ ــ الـــتـــدريـــب وايــــضــــا كـ
ــالم الــريــاضــي الــذي  ــ ــالم الــريــاضــي الــذي حــضــورا انــيــقــا واالعـ ــ حــضــورا انــيــقــا واالعـ
شكل حضورا زاهيا ونال إشادة واستحسان شكل حضورا زاهيا ونال إشادة واستحسان 
الــنــادي خــالل كلمته. وفــاز رئيس  الــنــادي خــالل كلمته. وفــاز رئيس رئيس  رئيس 
لجنة التطبيع الحالي اللواء عاطف خلف لجنة التطبيع الحالي اللواء عاطف خلف 
اهلل بالتزكية رئيسًا لالتحاد لدورة تمتد الى اهلل بالتزكية رئيسًا لالتحاد لدورة تمتد الى 
اربــعــة أعـــوام وذلـــك بعد ان تــم قفل باب اربــعــة أعـــوام وذلـــك بعد ان تــم قفل باب 
الترشيح ولم يتقدم اي شخص للترشيح ، الترشيح ولم يتقدم اي شخص للترشيح ، 
وقد  هذا  بالتزكية.  وقائمته  الجنرال  وقد ليفوز  هذا  بالتزكية.  وقائمته  الجنرال  ليفوز 
كــانــت لــجــنــة الــتــســيــيــر قـــد دفــعــت ب كــانــت لــجــنــة الــتــســيــيــر قـــد دفــعــت ب 1212  
وبالتالي  المجلس  انــتــخــابــات  فــي  وبالتالي مرشحا  المجلس  انــتــخــابــات  فــي  مرشحا 

فقد فازوا جميعهم بالتزكية وجاء المجلس فقد فازوا جميعهم بالتزكية وجاء المجلس 
الجديد على النحو التالي :عاطف خلف الجديد على النحو التالي :عاطف خلف 
اهلل لــمــقــعــد الــرئــيــس، جــمــال عــبــدالــوهــاب اهلل لــمــقــعــد الــرئــيــس، جــمــال عــبــدالــوهــاب 
الصقري نائًبا للرئيس ومشرف االستثمار الصقري نائًبا للرئيس ومشرف االستثمار 
والتسويق والرعاية، حسن السر عبدالماجد والتسويق والرعاية، حسن السر عبدالماجد 
محمد  اإلداريـــة،  للشؤون  الرئيس  محمد مساعد  اإلداريـــة،  للشؤون  الرئيس  مساعد 
عــثــمــان مــحــمــد احـــمـــد لــلــشــؤون الــمــالــيــة، عــثــمــان مــحــمــد احـــمـــد لــلــشــؤون الــمــالــيــة، 
صــديــق مــوســى مــحــمــد الـــعـــوض مساعد صــديــق مــوســى مــحــمــد الـــعـــوض مساعد 
ــيــــة، ايــمــيــل  ــ ــون ــانــ ــ ــق ــ ــؤون ال ــشــ ــ ــل ــ ــيــــس ل ــ ــرئ ــ ــيــــة، ايــمــيــل ال ــ ــون ــانــ ــ ــق ــ ــؤون ال ــشــ ــ ــل ــ ــيــــس ل ــ ــرئ ــ ال

للتخطيط  الرئيس  مساعد  عــزمــي  للتخطيط مــوســى  الرئيس  مساعد  عــزمــي  مــوســى 
والتطوير، عبداهلل البشير ميرغني مساعد والتطوير، عبداهلل البشير ميرغني مساعد 
الــرئــيــس لــشــؤون الــعــضــويــة، مــحــي الــديــن الــرئــيــس لــشــؤون الــعــضــويــة، مــحــي الــديــن 
حــســن الــســيــد مــســاعــد الــرئــيــس للمنشآت، حــســن الــســيــد مــســاعــد الــرئــيــس للمنشآت، 
الرياضية،  لــلــشــؤون  إدريـــس  حسن  الرياضية، معتز  لــلــشــؤون  إدريـــس  حسن  معتز 
عمار على محمد لشؤون االعــالم وتقانة عمار على محمد لشؤون االعــالم وتقانة 
ــقــاء عــلــى الــبــشــيــر لــشــؤون  ــمــعــلــومــات،ل ــقــاء عــلــى الــبــشــيــر لــشــؤون ال ــمــعــلــومــات،ل ال
المرأة ويوسف دفع اهلل ابوعاقلة لالتصال المرأة ويوسف دفع اهلل ابوعاقلة لالتصال 

والعالقات الخارجية.والعالقات الخارجية.

الفولة/الفولة/
موسى ادم عبد الكريمموسى ادم عبد الكريم

دوري  مـــنـــافـــســـات  دوري ضـــمـــن  مـــنـــافـــســـات  ضـــمـــن 
الدرجة األولى بالفولة )دوري الدرجة األولى بالفولة )دوري 
الفقيد محمد ابراهيم ودالنيل(، الفقيد محمد ابراهيم ودالنيل(، 
الهالل يتخطى السالم بثالثة الهالل يتخطى السالم بثالثة 
ــدف فــي  ــ ــل هــ ــابـ ــقـ ــدف فــي اهــــــــداف مـ ــ ــل هــ ــابـ ــقـ اهــــــــداف مـ
الــتــي جـــرت بينهما  الــتــي جـــرت بينهما الــمــبــاراة  الــمــبــاراة 
عــصــر امـــس االول بــمــيــدان عــصــر امـــس االول بــمــيــدان 
الــحــريــة فــي افــتــتــاح االســبــوع الــحــريــة فــي افــتــتــاح االســبــوع 
ــرز لــلــهــالل طه  ــرز لــلــهــالل طه الــســابــع، احــ الــســابــع، احــ
وفــهــد  هـــدفـــيـــن  وفــهــد (  هـــدفـــيـــن   )1313( ــواي  ــ ــ )ن ــواي  ــ ــ ن
حارن )حارن )2020( هدف فيما قلص ( هدف فيما قلص 
الفارق للسالم نصرالدين ادم الفارق للسالم نصرالدين ادم 
))55( مــن ركــلــة جــــزاء، بهذه ( مــن ركــلــة جــــزاء، بهذه 
الهالل  رصيد  يرتفع  الهالل النتيجة  رصيد  يرتفع  النتيجة 
ــى الـــى 1414 نــقــطــة فــي الــمــركــز  نــقــطــة فــي الــمــركــز  الـ
السالم  السالم االول ويتجمد رصيد  االول ويتجمد رصيد 
المركز  فــي  نقطة  المركز   فــي  نقطة   1111 عــنــد عــنــد 
الـــثـــالـــث.أمـــا فــــي مــنــافــســات الـــثـــالـــث.أمـــا فــــي مــنــافــســات 
الــثــانــيــة حقق  الـــدرجـــة  الــثــانــيــة حقق دوري  الـــدرجـــة  دوري 

النصر فوزا غاليا على األمل النصر فوزا غاليا على األمل 
ــهــــدف فــــي الــــمــــبــــاراة الــتــى  ــهــــدف فــــي الــــمــــبــــاراة الــتــى بــ بــ
ــرت بــيــنــهــمــا عــصــر امــس  ــرت بــيــنــهــمــا عــصــر امــس جــ جــ
احــرز  الــهــالل  بميدان  احــرز االول  الــهــالل  بميدان  االول 
هدف المباراة الوحيد للنصر هدف المباراة الوحيد للنصر 
بـــهـــذه  بـــهـــذه (،   ،)99( الــــضــــي  )عـــلـــى  الــــضــــي  عـــلـــى 
النصر  يرتفع رصيد  النصر النتيجة  يرتفع رصيد  النتيجة 
ــى الـــى 1717 نــقــطــة فــي الــمــركــز  نــقــطــة فــي الــمــركــز  الـ
األمــل  رصيد  ويتجمد  األمــل االول  رصيد  ويتجمد  االول 
المركز  فــي  نقطة  المركز   فــي  نقطة   1313 عــنــد عــنــد 
ــاراة اخـــري  ــ ــب ــالـــث.وفـــي مــ ــثـ ــاراة اخـــري الـ ــ ــب ــالـــث.وفـــي مــ ــثـ الـ
الـــمـــوردة تــهــزم الــســهــم بثالثة الـــمـــوردة تــهــزم الــســهــم بثالثة 
اهــــــداف مــقــابــل هــدفــيــن في اهــــــداف مــقــابــل هــدفــيــن في 
مباراة معلقة من يوم االثنين مباراة معلقة من يوم االثنين 
بــمــيــدان الــحــريــة واســتــكــمــلــت بــمــيــدان الــحــريــة واســتــكــمــلــت 
النتيجة  بــهــذه  الــثــالثــاء  النتيجة ظهر  بــهــذه  الــثــالثــاء  ظهر 
ــوردة الــى  ــمــ ــ ــوردة الــى يــرتــفــع رصـــيـــد ال ــمــ ــ يــرتــفــع رصـــيـــد ال
1414 نقطة و يصعد  للمركز   نقطة و يصعد  للمركز  
السهم  رصيد  ويتجمد  السهم الثاني  رصيد  ويتجمد  الثاني 
عند عند 1111 نقطة ويتدحرج الى  نقطة ويتدحرج الى 

المركز السادس.المركز السادس.

نياال / سلمي البلوم نياال / سلمي البلوم 
التقي عصر امس االول التقي عصر امس االول 
دوري  مـــنـــافـــســـات  دوري ضـــمـــن  مـــنـــافـــســـات  ضـــمـــن 
بنياال  األولــي  الدرجة  بنياال اندية  األولــي  الدرجة  اندية 
في اسبوعه الثامن  باستاد في اسبوعه الثامن  باستاد 
نياال، المريخ واالسعاف قدم نياال، المريخ واالسعاف قدم 
الفريقان مستوي جيد وهجوم الفريقان مستوي جيد وهجوم 
من هنا وهناك وسط أجواء من هنا وهناك وسط أجواء 
ــة جـــمـــيـــلـــة وحـــضـــور  ـــويـ ــة جـــمـــيـــلـــة وحـــضـــور شـــت ـــويـ شـــت
جماهيري دون الوسط حيث جماهيري دون الوسط حيث 
انتهي الشوط االول بالتعادل انتهي الشوط االول بالتعادل 
الشوط  الشوط السلبي. واســتــأنــف   السلبي. واســتــأنــف  
الــثــانــي وكــــل فـــريـــق يسعي الــثــانــي وكــــل فـــريـــق يسعي 
لــوضــع الــنــقــاط فــي حسابه لــوضــع الــنــقــاط فــي حسابه 
واحــتــســب حكم الــلــقــاء ركلة واحــتــســب حكم الــلــقــاء ركلة 
جزاء لصالح اإلسعاف لكن جزاء لصالح اإلسعاف لكن 
الــالعــب  نصرالدين محمد الــالعــب  نصرالدين محمد 
خــارج  وضعها  خــارج عبدالرحمن  وضعها  عبدالرحمن 
الشباك وفي الدقائق األخيرة الشباك وفي الدقائق األخيرة 

اخرج الحكم للفريقين اربعة اخرج الحكم للفريقين اربعة 
بطاقة صفراء  وانتهى اللقاء بطاقة صفراء  وانتهى اللقاء 
أجواء  في  السلبي  أجواء بالتعادل  في  السلبي  بالتعادل 
مباريات  ست  المريخ  مباريات لعب  ست  المريخ  لعب 
وفي المباراة السادسة تعادل وفي المباراة السادسة تعادل 
وكان قد كسب اربع وخسر  وكان قد كسب اربع وخسر  
على  المريخ  ليصل  على واحـــدة  المريخ  ليصل  واحـــدة 
))1313( نقطة، اما اإلسعاف ( نقطة، اما اإلسعاف 
في األسبوع الثامن كسب في األسبوع الثامن كسب 22  
وتعادل في)وتعادل في)33( وخسرت)( وخسرت)33( ( 
ــاط. ادارهــــــا  ــقــ ــ ــاط. ادارهــــــا ( ن ــقــ ــ ولـــــديـــــه)ولـــــديـــــه)99( ن
طـــاقـــم تــحــكــيــم مــمــيــز وســط طـــاقـــم تــحــكــيــم مــمــيــز وســط 
الحافظ ساعده علي  الحافظ ساعده علي محمد  محمد 
ــــرف ابـــراهـــيـــم  ــــرف ابـــراهـــيـــم الـــخـــطـــوط اشــ الـــخـــطـــوط اشــ
وحــــــســــــام مــــخــــتــــار ورابــــــــع وحــــــســــــام مــــخــــتــــار ورابــــــــع 
الحكام  وقيم  بشير  الحكام محمود  وقيم  بشير  محمود 
ــا  ــهــ ــ ــب ــ ــاس وراق ــ ــبـ ــ ــا عـــــــوض عـ ــهــ ــ ــب ــ ــاس وراق ــ ــبـ ــ عـــــــوض عـ
اداريــــــا عــبــدالــرحــمــن حسن اداريــــــا عــبــدالــرحــمــن حسن 

عبدالقرآن.عبدالقرآن.

مجلس إتحاد االبيض يلتقى انديته الممثلة في التأهيلي

 لنادي اإلتحاد مدني بالتزكية
ً
الجنرال رئيسا

ابو جيلي  النهضة  فاز  الثالثة  بداية دوري  ابو جيلي باالمس ومع  النهضة  فاز  الثالثة  بداية دوري  باالمس ومع 
المستوى  مــبــاراة ضعيفة  في  لهدف  بهدفين  المستوى على االصــالح  مــبــاراة ضعيفة  في  لهدف  بهدفين  على االصــالح 

والتحكيم. والتحكيم. 
الدفاع الجوي والرابطة في صدارة دوري االولى حتى االن الدفاع الجوي والرابطة في صدارة دوري االولى حتى االن 

برصيد )برصيد )١١١١( نقطة حتى االسبوع السادس. ( نقطة حتى االسبوع السادس. 
ــح بــالــك يــنــتــفــض أخـــيـــرا« ويــعــلــن صــحــوتــه بعد  ــح بــالــك يــنــتــفــض أخـــيـــرا« ويــعــلــن صــحــوتــه بعد اتـــحـــاد ريـ اتـــحـــاد ريـ

خساراته المتكررة. خساراته المتكررة. 
النسور مدينة السالم تكمل العدة للصعود للدرجة الثانية. النسور مدينة السالم تكمل العدة للصعود للدرجة الثانية. 
بــقــوة فــي دوري  انــيــابــه ومــضــى  الجبل كشر عــن  بــقــوة فــي دوري فنقوقة  انــيــابــه ومــضــى  الجبل كشر عــن  فنقوقة 

الثانية. الثانية. 
شباب المريخ يعلنون التحدي للمجموعة بشعار صاعدون شباب المريخ يعلنون التحدي للمجموعة بشعار صاعدون 

لالولى. لالولى. 
اإلصالح العريق يحتاج للترميم في عظمه.اإلصالح العريق يحتاج للترميم في عظمه.
العباسي يؤكد الصدارة في مقبل الجوالت. العباسي يؤكد الصدارة في مقبل الجوالت. 

تبالي  ال  واإلدارة  السئ  ملعبهم  على  يعترضون  تبالي القراقير  ال  واإلدارة  السئ  ملعبهم  على  يعترضون  القراقير 
كاإلدارة السابقة. كاإلدارة السابقة. 

هل تنتفض الشعلة وتقلب الظاولة على اندية االولى؟ هل تنتفض الشعلة وتقلب الظاولة على اندية االولى؟ 
التقدم العريق يتقدم بنجاح منقطع النظير في الدورة االولى التقدم العريق يتقدم بنجاح منقطع النظير في الدورة االولى 

لدوري الثانية. لدوري الثانية. 
امـــام مرماه  فــرح حسن يصمد  مــويــا  النصر جبل  امـــام مرماه كابتن  فــرح حسن يصمد  مــويــا  النصر جبل  كابتن 

بجدارة.بجدارة.

ماريا عوض السيدبانوراما سنارية

بابنوسة / التهامي علي النوربابنوسة / التهامي علي النور
الـــدرجـــة  دوري  مــنــافــســات  الـــدرجـــة ضــمــن  دوري  مــنــافــســات  ضــمــن 
االولــى ببابنوسة فــازت الشروق على االولــى ببابنوسة فــازت الشروق على 
الــرابــطــة الــرابــطــة 11//33لــيــرتــفــع الــشــروق الـــى لــيــرتــفــع الــشــروق الـــى 77  
نقاط وجمد رصيد الرابطة في المركز نقاط وجمد رصيد الرابطة في المركز 
االول ب االول ب 1010 نقاط. وفي دوري الدرجة  نقاط. وفي دوري الدرجة 
  22//11 الرمال  الهالل علي  فاز  الرمال الثانية  الهالل علي  فاز  الثانية 

ليحافظ الهالل علي صدارة الثانية ب ليحافظ الهالل علي صدارة الثانية ب 
1212 نقطة وجمد الرمال في نقاطه ال  نقطة وجمد الرمال في نقاطه ال 
66 .وفــي دوري الدرجة الثالثة بملعب  .وفــي دوري الدرجة الثالثة بملعب 
الـــلـــواء الـــلـــواء 8989  تـــعـــادل الــشــعــلــة واالمــــل   تـــعـــادل الــشــعــلــة واالمــــل 
22//22 وفــاز السهم علي الزمالك  وفــاز السهم علي الزمالك 00//11  
الثالثة منفردا ب 1212   الثالثة منفردا ب ليتصدر السهم  ليتصدر السهم 

نقطة.نقطة.

الهالل يحافظ علي صدارته الثانية والشروق 
يعطل الرابطة والسهم يتصدر ببابنوسة

قطار اإلتحاد يعبر محطة أرنتي
ويواصل االبداع بعبري

فاز فريق اإلتحاد علي فريق أرنتي بهدفين مقابل فاز فريق اإلتحاد علي فريق أرنتي بهدفين مقابل 
هدف عصر امس االول في دوري الدرجة اإلولي هدف عصر امس االول في دوري الدرجة اإلولي 
احرز  الكاملة،  بالعالمة  الــصــدارة   ويعتلي  احرز بعبري  الكاملة،  بالعالمة  الــصــدارة   ويعتلي  بعبري 
لــالتــي كــل مــن كــمــال خليل وســلــطــان فيما أحــرز  لــالتــي كــل مــن كــمــال خليل وســلــطــان فيما أحــرز  
ألرنتى النجم نذير تيراب.فوز رفع به االتحاد رصيده ألرنتى النجم نذير تيراب.فوز رفع به االتحاد رصيده 
الى الى 1515 نقطة محلقا وحيدا في الصدارة، فيما تجمد  نقطة محلقا وحيدا في الصدارة، فيما تجمد 

رصيد أرنتي عند نقطتين في المركز السادس.رصيد أرنتي عند نقطتين في المركز السادس.
األهلي يستعيد نغمة اإلنتصارات
ويتفوق على اإلصالح بالقضارف

ضمن اإلسبوع التاسع من دوري الدرجة األولى ضمن اإلسبوع التاسع من دوري الدرجة األولى 
وعلى إستاد القضارف، تغلب األهلي على اإلصالح وعلى إستاد القضارف، تغلب األهلي على اإلصالح 
الثالث  للمركز  الفوز  بهذا  ليصل  الثالث (  للمركز  الفوز  بهذا  ليصل   )00--33( )بنتيجة  بنتيجة 
فيما تجمد رصيد اإلصــالح  نقطة،  فيما تجمد رصيد اإلصــالح (  نقطة،   )1313( برصيد )برصيد 
عند النقطة )عند النقطة )66(.أحرز لألهلي توالًيا احمد الطاهر (.أحرز لألهلي توالًيا احمد الطاهر 
- سعدان حسن - على الحردلو »ميسي«، أدارها - سعدان حسن - على الحردلو »ميسي«، أدارها 
عبدالمالك«.ساعده  »سيماوي  الملعب:  وسط  عبدالمالك«.ساعده من  »سيماوي  الملعب:  وسط  من 
عــلــى الــخــطــوط: »ســفــيــان خــمــيــس« مــســاعــد أول، عــلــى الــخــطــوط: »ســفــيــان خــمــيــس« مــســاعــد أول، 
و«يوسف عمر« مساعد ثاني فيما كان »عبدالرحيم و«يوسف عمر« مساعد ثاني فيما كان »عبدالرحيم 

كيمو« حكًما رابًعا لهذا اللقاء.كيمو« حكًما رابًعا لهذا اللقاء.



03الخميس متابعات
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  تقدم اإلتحاد السوداني لكرة القدم  بقيادة رئيسه   تقدم اإلتحاد السوداني لكرة القدم  بقيادة رئيسه 
الدكتور معتصم جعفر سر الختم وأعضاء مجلسه الدكتور معتصم جعفر سر الختم وأعضاء مجلسه 
بخالص التهاني لإلتحاد السعودي لكرة القدم بالفوز بخالص التهاني لإلتحاد السعودي لكرة القدم بالفوز 
التأريخي للمنتخب األخضر على نظيره األرجنتيني التأريخي للمنتخب األخضر على نظيره األرجنتيني 
وقال   وقال  م  20222022م  قطر  بمونديال  مستهل مشواره  قطر في  بمونديال  مستهل مشواره  في 
في  الــعــرب  شـــرف  الــســعــودي  المنتخب  إن  الــعــرب في جعفر  شـــرف  الــســعــودي  المنتخب  إن  جعفر 
كل مكان وخذل كل التوقعات في مواجهة منتخب كل مكان وخذل كل التوقعات في مواجهة منتخب 
مدجج بألمع نجوم العالم مبينًا أن األخضر السعودي مدجج بألمع نجوم العالم مبينًا أن األخضر السعودي 
له  بذلت  التي  الكبيرة  الجهود  بفضل  كثيرًا  له تطور  بذلت  التي  الكبيرة  الجهود  بفضل  كثيرًا  تطور 
واإلهــتــمــام الـــذي ظــل  يــجــده طـــوال الــســنــوات التي واإلهــتــمــام الـــذي ظــل  يــجــده طـــوال الــســنــوات التي 
سبقت المونديال وأضاف: فوز السعودية ال يعتبر سبقت المونديال وأضاف: فوز السعودية ال يعتبر 
ظاهرة ألنه منتخب تطور تدريجيًا حتى وصل إلى ظاهرة ألنه منتخب تطور تدريجيًا حتى وصل إلى 

هذه المرحلة وقال: هنالك عمل كبير وجهد مقدر هذه المرحلة وقال: هنالك عمل كبير وجهد مقدر 
من اإلتحاد السعودي بقيادة رئيسه سعادة األستاذ من اإلتحاد السعودي بقيادة رئيسه سعادة األستاذ 
يــاســر حــســن الــمــســحــل  مــشــيــرًا إلـــى أن األخــضــر يــاســر حــســن الــمــســحــل  مــشــيــرًا إلـــى أن األخــضــر 
السعودي سيكون الحصان األسود ومفاجأة نسخة السعودي سيكون الحصان األسود ومفاجأة نسخة 
الــكــرة  بــتــطــور  الــعــالــم  الــكــرة قــطــر وسيقنع متابعي كـــأس  بــتــطــور  الــعــالــم  قــطــر وسيقنع متابعي كـــأس 
العربية وأوضــح جعفر  بأن الدعم المعنوي الذي العربية وأوضــح جعفر  بأن الدعم المعنوي الذي 
قدمته حكومة المملكة العربية السعودية  للمنتخب قدمته حكومة المملكة العربية السعودية  للمنتخب 
أبعد الالعبين عن الضغط وقدموا أفضل ما عندهم أبعد الالعبين عن الضغط وقدموا أفضل ما عندهم 
في مواجهة المنتخب المصنف من ضمن أفضل في مواجهة المنتخب المصنف من ضمن أفضل 
المنتخبات في العالم وأحد المرشحين للفوز باللقب المنتخبات في العالم وأحد المرشحين للفوز باللقب 
الظهور  في  العربية  المنتخبات  تستمر  أن  الظهور متمنيًا  في  العربية  المنتخبات  تستمر  أن  متمنيًا 
العالم.على صعيد متصل هنأ  العالم.على صعيد متصل هنأ المشرف في كأس  المشرف في كأس 

الدكتور معتصم جعفر المنتخب التونسي بالتعادل الدكتور معتصم جعفر المنتخب التونسي بالتعادل 
نسور  إفتتاح مشوار  في  الدنمارك  أمــام  نسور المستحق  إفتتاح مشوار  في  الدنمارك  أمــام  المستحق 
النتيجة  أن  إلــى  فــي مونديال قطر مشيرًا  النتيجة قــرطــاج  أن  إلــى  فــي مونديال قطر مشيرًا  قــرطــاج 
ستمنح نــســور قــرطــاج الــمــزيــد مــن الثقة فــي مقبل ستمنح نــســور قــرطــاج الــمــزيــد مــن الثقة فــي مقبل 
الــمــواجــهــات فــي مــبــاريــات المجموعة ونــقــل جعفر الــمــواجــهــات فــي مــبــاريــات المجموعة ونــقــل جعفر 
إلــى األســتــاذ وديع  السوداني  اإلتــحــاد  إدارة  إلــى األســتــاذ وديع تهاني  السوداني  اإلتــحــاد  إدارة  تهاني 
على  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة   رئيس  على الجرئ  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة   رئيس  الجرئ 
هذا الظهور المميز مؤكدا بأن المنتخب التونسي هذا الظهور المميز مؤكدا بأن المنتخب التونسي 
سيكون هــو اآلخـــر فــي الــمــوعــد وســيــقــدم مباريات سيكون هــو اآلخـــر فــي الــمــوعــد وســيــقــدم مباريات 
كبيرة وستكون له كلمته فى مجموعته وذكــر بأنه كبيرة وستكون له كلمته فى مجموعته وذكــر بأنه 
سعاد  سعاد قادر علي التأهل للدور القادم من المونديال واإ قادر علي التأهل للدور القادم من المونديال واإ
جماهير الرياضة العربية من المحيط إلي الخليج.جماهير الرياضة العربية من المحيط إلي الخليج.

االتحاد السوداني يشيد بنتائج األخضر ونسور قرطاج في المونديال 

*مــــن حـــق كـــل مــريــخــي *مــــن حـــق كـــل مــريــخــي 
غــيــور عــلــى نــــادي الــمــريــخ غــيــور عــلــى نــــادي الــمــريــخ 
ــفـــس الــــوقــــت قــــادر  ــفـــس الــــوقــــت قــــادر وفــــــي نـ وفــــــي نـ
ــم  ــ ــدعــ ــ ــ ــــى الـــــعـــــطـــــاء وال ــلـ ــ ــم عـ ــ ــدعــ ــ ــ ــــى الـــــعـــــطـــــاء وال ــلـ ــ عـ
بـــالـــمـــال واألفــــكــــار والــجــهــد بـــالـــمـــال واألفــــكــــار والــجــهــد 
ــادي  ــنـ ــالـ ــاء بـ ــ ــ ــق ــ ــ ــل اإلرت ــ ــادي ألجــ ــنـ ــالـ ــاء بـ ــ ــ ــق ــ ــ ــل اإلرت ــ ألجــ
يترشح  أن  والــعــريــق  يترشح الكبير  أن  والــعــريــق  الكبير 
ويـــدفـــع بــنــفــســه لــالنــتــخــابــات ويـــدفـــع بــنــفــســه لــالنــتــخــابــات 
ــقـــادمـــة ونــتــمــنــى الــتــوفــيــق  ــقـــادمـــة ونــتــمــنــى الــتــوفــيــق الـ الـ
لـــكـــل االوفـــــيـــــاء وأصـــحـــاب لـــكـــل االوفـــــيـــــاء وأصـــحـــاب 

بالمال واألفكار  المريخ  نــادي  بالمال واألفكار االستطاعة في دعــم  المريخ  نــادي  االستطاعة في دعــم 
وفي نفس الوقت نرفض رفضا باتا العادة التدوير وفي نفس الوقت نرفض رفضا باتا العادة التدوير 
التي ينتهجها )كل الفاشلين( الذين سبق لهم العمل التي ينتهجها )كل الفاشلين( الذين سبق لهم العمل 
في مجالس إدارات ولجان تسيير سابقة فهؤالء يجب في مجالس إدارات ولجان تسيير سابقة فهؤالء يجب 
على الجمعية العمومية التي يشرفني ان أكون احد على الجمعية العمومية التي يشرفني ان أكون احد 
أعضائها هذه المرة بعد ان قمت بتجديد العضوية أعضائها هذه المرة بعد ان قمت بتجديد العضوية 
في الفترة الماضية ولغاية في الفترة الماضية ولغاية 20242024 أن تلفظهم ألنهم  أن تلفظهم ألنهم 
اليستحقون العودة لمجلس إدارة نادي المريخ النهم اليستحقون العودة لمجلس إدارة نادي المريخ النهم 

لم يقدموا للمريخ شيئا بل اخذوا منه الكثير .لم يقدموا للمريخ شيئا بل اخذوا منه الكثير .
*إعادة التدوير وترشح الفاشلين الذين تسببوا في *إعادة التدوير وترشح الفاشلين الذين تسببوا في 
دمــار واضــعــاف نــادي المريخ  مؤخرا هم سبب كل دمــار واضــعــاف نــادي المريخ  مؤخرا هم سبب كل 
السنوات  الوهاج في  باألحمر  التي عصفت  السنوات البالوي  الوهاج في  باألحمر  التي عصفت  البالوي 
والفترات الماضية وفوزهم في االنتخابات يعتبر مزيد والفترات الماضية وفوزهم في االنتخابات يعتبر مزيد 
لذلك يجب  الـــوراء كثيرا  الــى  بالمريخ  لذلك يجب من العصف   الـــوراء كثيرا  الــى  بالمريخ  من العصف  
علينا توخي الحيطة والحذر في الترشيح واالنتخاب علينا توخي الحيطة والحذر في الترشيح واالنتخاب 
الن المرحلة القادمة تعتبر مرحلة مفصلية في تاريخ الن المرحلة القادمة تعتبر مرحلة مفصلية في تاريخ 
المريخ واي تهاون او استرخاء من أعضاء الجمعية المريخ واي تهاون او استرخاء من أعضاء الجمعية 
العمومية والمهم حاليا ليس من ترشح ومن لم يترشح العمومية والمهم حاليا ليس من ترشح ومن لم يترشح 
المهم في الوقت الراهن هم أعضاء الجمعية العمومية المهم في الوقت الراهن هم أعضاء الجمعية العمومية 
الــمــريــخ امــانــة برقابهم  ــادي  نـ الــمــريــخ امــانــة برقابهم الــذيــن اصــبــح مستقبل  ــادي  نـ الــذيــن اصــبــح مستقبل 
فياترى من سيولون على المريخ؟ وياترى هل تكون فياترى من سيولون على المريخ؟ وياترى هل تكون 
الصداقات والعواطف قاصمة الظهر وسيدة الموقف الصداقات والعواطف قاصمة الظهر وسيدة الموقف 

في ساحة الجمعية العمومية على حساب الكيان  .في ساحة الجمعية العمومية على حساب الكيان  .
االنتخابات شرطا  لجنة  تضع  ان  أتمنى  االنتخابات شرطا *كنت  لجنة  تضع  ان  أتمنى  *كنت 
مبلغ  النادي  يسلم خزينة  ان  الترشح  يريد  مبلغ لكل من  النادي  يسلم خزينة  ان  الترشح  يريد  لكل من 
100100 الــف دوالر كــاش وعـــدا نــقــدا واذا تــعــذر ذلك  الــف دوالر كــاش وعـــدا نــقــدا واذا تــعــذر ذلك 
مثال  فقط  الــرؤســاء  عبر  الترشيح  يكون  ان  مثال أتمنى  فقط  الــرؤســاء  عبر  الترشيح  يكون  ان  أتمنى 
يترشح فالن للرئاسة وعندما يفوز بمقعد الرئيس هو يترشح فالن للرئاسة وعندما يفوز بمقعد الرئيس هو 
من يختار مجموعته او نظام القوائم بالتوافق ولكن من يختار مجموعته او نظام القوائم بالتوافق ولكن 
في كل الحاالت يجب ان يكون هناك شرطا على في كل الحاالت يجب ان يكون هناك شرطا على 
مالي  للعضوية سقف  او  للرئاسة  مالي كل مرشح ســواء  للعضوية سقف  او  للرئاسة  كل مرشح ســواء 
محدد واليقل عن محدد واليقل عن 250250 الف دوالر لكل عضو كشرط  الف دوالر لكل عضو كشرط 

من شروط قبوله كمرشح لعضوية مجلس األدارة .من شروط قبوله كمرشح لعضوية مجلس األدارة .
*ياأخواننا وياجماعة الخير خلونا نكون منطقيين *ياأخواننا وياجماعة الخير خلونا نكون منطقيين 
وعــاقــلــيــن مــعــقــولــة ونــخــت الـــكـــورة واطــــة ونــفــكــر من وعــاقــلــيــن مــعــقــولــة ونــخــت الـــكـــورة واطــــة ونــفــكــر من 
داخل الصندوق او من خارجه مافارقة ابدا معقولة داخل الصندوق او من خارجه مافارقة ابدا معقولة 
تنتخبوا ناس  القروش والفكر والمجهود واليحزنون تنتخبوا ناس  القروش والفكر والمجهود واليحزنون 
جايين   ) شنو  يعملوا  )جايين  حاجة  أي  جايين وماعندهم   ) شنو  يعملوا  )جايين  حاجة  أي  وماعندهم 
عــشــان تــكــونــوا )عــالــة وعــلــة( إضــافــيــة على الــنــادي عــشــان تــكــونــوا )عــالــة وعــلــة( إضــافــيــة على الــنــادي 
والال عشان عارفين الرئيس دائما بكون واحد مقتدر والال عشان عارفين الرئيس دائما بكون واحد مقتدر 
السفريات  خــالل  عليكم  الــصــرف  يتم  ان  السفريات وتــعــودتــم  خــالل  عليكم  الــصــرف  يتم  ان  وتــعــودتــم 
وغيرها  الطيارات  تذاكر  وانتظار  النثريات  وغيرها واستالم  الطيارات  تذاكر  وانتظار  النثريات  واستالم 
من األمور فالكرة في ملعب الجمعية العمومية التي من األمور فالكرة في ملعب الجمعية العمومية التي 
يجب ان تركز عضوية الجمعية العمومية على قطع يجب ان تركز عضوية الجمعية العمومية على قطع 
الــذيــن اعــتــادوا العيش على  الــذيــن اعــتــادوا العيش على الطريق على االرزقــيــة  الطريق على االرزقــيــة 
حساب نادي المريخ لذلك نكرر ونــردد بان مصير حساب نادي المريخ لذلك نكرر ونــردد بان مصير 
نادي المريخ اصبح بيد الجمعية العمومية التي يجب نادي المريخ اصبح بيد الجمعية العمومية التي يجب 

ان تبتعد عن العواطف نهائيا.ان تبتعد عن العواطف نهائيا.
*العالقة لحديثنا عن الفقر الن الفقر ليس عيبا *العالقة لحديثنا عن الفقر الن الفقر ليس عيبا 
قــدر نفسك فقد سبق  قــدر نفسك فقد سبق ولكن العيب اال تكون تعرف  ولكن العيب اال تكون تعرف 
فرصتك  على  وحصلت  الصفوف  تقدمت  وان  فرصتك لــك  على  وحصلت  الصفوف  تقدمت  وان  لــك 
أيــهــا الــمــتــرشــح فــهــل انـــت مقتنع انـــك قــدمــت شــيء أيــهــا الــمــتــرشــح فــهــل انـــت مقتنع انـــك قــدمــت شــيء 
للنادي الذي تحبه او تشجعه ام انك اخذت منه اكثر للنادي الذي تحبه او تشجعه ام انك اخذت منه اكثر 
مما قدمت له فقد نلتم الشهرة وحصلتم على مكانة مما قدمت له فقد نلتم الشهرة وحصلتم على مكانة 
اجتماعية كبيرة واصبحتم أرقاما في المجتمع فماذا اجتماعية كبيرة واصبحتم أرقاما في المجتمع فماذا 
تريدون من نادي المريخ مرة أخرى ونلتم ماتصبون تريدون من نادي المريخ مرة أخرى ونلتم ماتصبون 
اليه وماتريدونه في السنوات الماضية فالمريخ يحتاج اليه وماتريدونه في السنوات الماضية فالمريخ يحتاج 
الى أصحاب الفكر قبل المال الن الفكر احانا يأتي الى أصحاب الفكر قبل المال الن الفكر احانا يأتي 

بالمال فهل لكم من أفكار.بالمال فهل لكم من أفكار.
العمومية عندما تضع  الجمعية  العمومية عندما تضع *عزيزي عضو  الجمعية  *عزيزي عضو 
نــادي  امــامــك ضــع صـــورة اســتــاد  نــادي قائمة المرشحين  امــامــك ضــع صـــورة اســتــاد  قائمة المرشحين 
المريخ الرد كاسيل امامك أيضا ويجب عليك أيها المريخ الرد كاسيل امامك أيضا ويجب عليك أيها 
العضو ان تكون منصفا للمريخ بتجنب ترشيح من العضو ان تكون منصفا للمريخ بتجنب ترشيح من 
تسببوا في تدهور استاد نادي المريخ خصوصا الذين تسببوا في تدهور استاد نادي المريخ خصوصا الذين 
رفضوا تقديم الستقاالت ورفضوا تلبية نداء جمهور رفضوا تقديم الستقاالت ورفضوا تلبية نداء جمهور 
نادي المريخ خالل فترة من الفترات الى ان وصل نادي المريخ خالل فترة من الفترات الى ان وصل 

النادي الى ماهو عليه اال من تراجع وتواضع .النادي الى ماهو عليه اال من تراجع وتواضع .
ــــزي عـــضـــو الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة تــذكــر  ــزيـ ــ ــــزي عـــضـــو الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة تــذكــر *عـ ــزيـ ــ *عـ
الــكــومــبــارس الـــذي كــانــوا يتفرجون على رئــيــس احد الــكــومــبــارس الـــذي كــانــوا يتفرجون على رئــيــس احد 
المجالس وهو يتالعب بنادي المريخ ويشتم جمهور المجالس وهو يتالعب بنادي المريخ ويشتم جمهور 
تذكروهم  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  تذكروهم النادي  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  النادي 
هــل حــرك واحـــد مــن ســاكــن وهــل انتقد واحـــد منهم هــل حــرك واحـــد مــن ســاكــن وهــل انتقد واحـــد منهم 
أمــثــال هـــؤالء األعــضــاء يستحقون ان  أمــثــال هـــؤالء األعــضــاء يستحقون ان رئيسه وهــل  رئيسه وهــل 
يعاد تدوريهم في عضوية مجلس إدارة نادي المريخ يعاد تدوريهم في عضوية مجلس إدارة نادي المريخ 
الجمعية  أعضاء  معكم  والمكرفون  عندكم  الجمعية واالجابة  أعضاء  معكم  والمكرفون  عندكم  واالجابة 
فالصوت  عامة  بصفة  المريخي  والــشــارع  فالصوت العمومية  عامة  بصفة  المريخي  والــشــارع  العمومية 
امانة واالمانة تقتضي وتعني اختيار القوي األمين امانة واالمانة تقتضي وتعني اختيار القوي األمين 
الذي يستطيع أن يقول لرئيس مجلس اإلدارة والف الذي يستطيع أن يقول لرئيس مجلس اإلدارة والف 
ال قبل ان يستطيع ان يدخل يده في جيبه بدال من ال قبل ان يستطيع ان يدخل يده في جيبه بدال من 

انتظار التحويالت المالية .انتظار التحويالت المالية .

*بــــكــــل صـــــراحـــــة واقـــــع *بــــكــــل صـــــراحـــــة واقـــــع 
ــريـــخ مــــن حـــيـــث قــائــمــة  ــمـ ــريـــخ مــــن حـــيـــث قــائــمــة الـ ــمـ الـ
شاهدناها  الــتــي  شاهدناها المرشحين  الــتــي  المرشحين 
عبر مختلف سائل التواصل عبر مختلف سائل التواصل 
االجــتــمــاعــي  يــعــتــبــر واقــعــا االجــتــمــاعــي  يــعــتــبــر واقــعــا 
مريرا ومؤلما للغاية والوضع مريرا ومؤلما للغاية والوضع 
ــيـــر واليــــدعــــو  ــبــــشــــر بـــخـ ــ ــيـــر واليــــدعــــو الي ــبــــشــــر بـــخـ ــ الي

للتفاؤل.للتفاؤل.
*الجمعية العمومية امام *الجمعية العمومية امام 
تنجح  فــهــل  تــاريــخــيــة  تنجح مهمة  فــهــل  تــاريــخــيــة  مهمة 
في تغيير خريطة العمل اإلداري بنادي المريخ  من في تغيير خريطة العمل اإلداري بنادي المريخ  من 
خريطة )الريموت كونترول( وتنفيذ أوامر الريس الى خريطة )الريموت كونترول( وتنفيذ أوامر الريس الى 
قـــراره ورايـــه ووجهة  يمتلك  فاعلة وكــل عضو  قـــراره ورايـــه ووجهة إدارة  يمتلك  فاعلة وكــل عضو  إدارة 
نظره ويستطيع ان يقول للرئيس ال وستين الف ال.نظره ويستطيع ان يقول للرئيس ال وستين الف ال.

*أجمل ماقراته باألمس في قروب الجار إلعمار *أجمل ماقراته باألمس في قروب الجار إلعمار 
الدار بوست مميز جدا )تمثيلية رشحني وانا بنكر( الدار بوست مميز جدا )تمثيلية رشحني وانا بنكر( 

وحمل البوست االحمر اسم الزميل حسن بشير .وحمل البوست االحمر اسم الزميل حسن بشير .
المرشحين  المرشحين *قــرات تصريحا لحازم مصطفى  احد  *قــرات تصريحا لحازم مصطفى  احد 
بلجنة  اليــعــتــرف  ــه  انــ ــال  ــ وقـ اإلدارة  مــجــلــس  بلجنة لــرئــاســة  اليــعــتــرف  ــه  انــ ــال  ــ وقـ اإلدارة  مــجــلــس  لــرئــاســة 
االنتخابات وال لجنة االستئنافات وانه ترشح ولكنه غير االنتخابات وال لجنة االستئنافات وانه ترشح ولكنه غير 
مقتنع بانه ترشح وان جهات مريخية اجبرته وضغطته مقتنع بانه ترشح وان جهات مريخية اجبرته وضغطته 
على الخطوة ووصف  مايحدث حاليا فوضى ومهزلة على الخطوة ووصف  مايحدث حاليا فوضى ومهزلة 
االنتخابات غير  يمنعه من مقاطعة  لن  الترشيح  االنتخابات غير وان  يمنعه من مقاطعة  لن  الترشيح  وان 
المعترف بها وانه كمرشح يعتبر ترشيحه كأنه شيئا لم المعترف بها وانه كمرشح يعتبر ترشيحه كأنه شيئا لم 
يكن غايتو ياعزيزي القاريء كان انت فهمت حاجة انا يكن غايتو ياعزيزي القاريء كان انت فهمت حاجة انا 

أكون فهمت حاجات تانية حامياني.    أكون فهمت حاجات تانية حامياني.    
أخر الكواليس 

في  الرياضية  الساعة  حديث  مع  قليال  في *نتوقف  الرياضية  الساعة  حديث  مع  قليال  *نتوقف 
التي العالم وهو المونديال الذي اصبح مثل القطة التي  العالم وهو المونديال الذي اصبح مثل القطة 
منافسه  السعودي  المنتخب  دمــر  حيث  بنيها  منافسه تاكل  السعودي  المنتخب  دمــر  حيث  بنيها  تاكل 
على ارض الملعب منتخب االرجنتين تدميرا كامال على ارض الملعب منتخب االرجنتين تدميرا كامال 

بفوزه عليه بثنائية الشهري والدوسري.بفوزه عليه بثنائية الشهري والدوسري.
*غاب ميسي عن األنظار وسيطر سالم الدوسري *غاب ميسي عن األنظار وسيطر سالم الدوسري 
على كــل شــيء فــي الــمــبــاراة وتــالــق مــدرب المملكة على كــل شــيء فــي الــمــبــاراة وتــالــق مــدرب المملكة 
وتواضع  ريــنــارد  هيرفي  الصربي  السعودية  وتواضع العربية  ريــنــارد  هيرفي  الصربي  السعودية  العربية 
سكالوني في حضرة األخضر السعودي الذي قضى سكالوني في حضرة األخضر السعودي الذي قضى 

وطغى على كل األلوان.وطغى على كل األلوان.
*تالق المنتخب التونسي ونجح في إيقاف عمالقة *تالق المنتخب التونسي ونجح في إيقاف عمالقة 
بالفرص  قياسا  عادلة  غير  بنقطة  وخــرج  بالفرص الدنمارك  قياسا  عادلة  غير  بنقطة  وخــرج  الدنمارك 
التي تهيات لنسور قرطاج خصوصا المهاجم عصام التي تهيات لنسور قرطاج خصوصا المهاجم عصام 
الــذي ركز على التسجيل بطريقة فنية بدال  الــذي ركز على التسجيل بطريقة فنية بدال الجبلي  الجبلي 

عن التسديد بقوة .عن التسديد بقوة .
*نجح اسود االطلس أبناء المملكة المغربية في التهام *نجح اسود االطلس أبناء المملكة المغربية في التهام 
مودريتش  لوكا  العالمي  النجم  بقيادة  كرواتيا  مودريتش منتخب  لوكا  العالمي  النجم  بقيادة  كرواتيا  منتخب 
نجم وسط لاير مدريد وتالعب األسود بوصيف العالم نجم وسط لاير مدريد وتالعب األسود بوصيف العالم 
في مونديال روسيا في مونديال روسيا 20182018 وكــان في امكان األســود  وكــان في امكان األســود 

دحر كرواتيا ولكنهم لم يكونوا محظوظين.دحر كرواتيا ولكنهم لم يكونوا محظوظين.
ــقـــاف هــديــر  ــقـــاف هــديــر *نـــجـــح الــكــمــبــيــوتــر الــيــابــانــي فـــي إيـ *نـــجـــح الــكــمــبــيــوتــر الــيــابــانــي فـــي إيـ
الماكينات األلمانية بالفكر والروقان والبرمجة الذكية الماكينات األلمانية بالفكر والروقان والبرمجة الذكية 
بــاقــوى ريــمــونــتــادا عندما حــولــوا تــاخــرهــم مــن المانيا بــاقــوى ريــمــونــتــادا عندما حــولــوا تــاخــرهــم مــن المانيا 
ورفاق نوير بهدف الى فوز ورفاق نوير بهدف الى فوز 22--11 خالل ربع ساعة. خالل ربع ساعة.

مع  مباراته  يبدا  ان  األلماني  المنتخب  مع *اخــتــار  مباراته  يبدا  ان  األلماني  المنتخب  *اخــتــار 
الفعل  ردة  من  كنوع  بايديهم  االفــواه  بتكميم  الفعل اليابان  ردة  من  كنوع  بايديهم  االفــواه  بتكميم  اليابان 
على قرارات قطرية جريئة وجاءهم الرد من اليابان على قرارات قطرية جريئة وجاءهم الرد من اليابان 

بمواصلة )سد بوزهم ( بعد نهاية المباراة .بمواصلة )سد بوزهم ( بعد نهاية المباراة .
يــفــكــرون في  كـــان غــــرور االلـــمـــان جعلهم  يــفــكــرون في *اذا  كـــان غــــرور االلـــمـــان جعلهم  *اذا 
بايديهم وطواعية  الــبــوز(  بايديهم وطواعية التعبير عن طريق  )ســد  الــبــوز(  التعبير عن طريق  )ســد 
واختيارا فان المنتخب الياباني قطع اخرسهم وقطع واختيارا فان المنتخب الياباني قطع اخرسهم وقطع 

لسناهم من )لغاليغو( عقب نهاية المباراة.لسناهم من )لغاليغو( عقب نهاية المباراة.
*ركـــز االلــمــان على االنــشــغــال بــامــور تنظيمية *ركـــز االلــمــان على االنــشــغــال بــامــور تنظيمية 
فنسوا  القدم  بكرة  لها  والعالقة  والتعنيهم  فنسوا التخصهم  القدم  بكرة  لها  والعالقة  والتعنيهم  التخصهم 
ــل المستطيل  ــ ــدم داخـ ــ ــرة اقـ ــل المستطيل كــيــف يــتــعــامــلــون مـــع كــ ــ ــدم داخـ ــ ــرة اقـ كــيــف يــتــعــامــلــون مـــع كــ
األخــضــر والــدلــيــل على ذلــك الـــوان حـــذاء الــحــارس األخــضــر والــدلــيــل على ذلــك الـــوان حـــذاء الــحــارس 
باصراره  الــذي خسر كل جماهيريته  نوير  باصراره األلماني  الــذي خسر كل جماهيريته  نوير  األلماني 

على دعم المثليين والعياذ باهلل. على دعم المثليين والعياذ باهلل. 
*صــقــور األخــضــر الــســعــودي قــهــروا االرجنتين *صــقــور األخــضــر الــســعــودي قــهــروا االرجنتين 
تــونــس كــانــوا قريبين مــن التحليق  تــونــس كــانــوا قريبين مــن التحليق بــامــتــيــاز ونــســور  بــامــتــيــاز ونــســور 
بنقاط مباراتهم مع عمالقة االجبان الدنماركية واسود بنقاط مباراتهم مع عمالقة االجبان الدنماركية واسود 
االطلس لقنوا الكرواتي موريتش درسا لن ينساه في االطلس لقنوا الكرواتي موريتش درسا لن ينساه في 

كرة القدم.كرة القدم.
الماكينات  بــرمــج  فــقــد  الــيــابــانــي  الكمبيوتر  ــا  الماكينات *امـ بــرمــج  فــقــد  الــيــابــانــي  الكمبيوتر  ــا  *امـ

ونشف المانشفت نشاف.ونشف المانشفت نشاف.
*أجمل فوز واغلى فوز حتى االن هو فوزاليابان *أجمل فوز واغلى فوز حتى االن هو فوزاليابان 
على المانيا على المانيا 22--11 النــه فــوز ليس في فــوزا في كرة  النــه فــوز ليس في فــوزا في كرة 
الغطرسة وفــوز  فــوز على  بــل يعتبر  الغطرسة وفــوز الــقــدم فحسب  فــوز على  بــل يعتبر  الــقــدم فحسب 

على كل من يدعم الخروج عن المالوف .على كل من يدعم الخروج عن المالوف .
*الــكــبــيــر فــي كـــرة الــقــدم هــو الكبير فــي العطاء *الــكــبــيــر فــي كـــرة الــقــدم هــو الكبير فــي العطاء 

والفكر.والفكر.
والدنمارك  تونس  بالعربي  )صفريتان(  والدنمارك مــبــاراتــان  تونس  بالعربي  )صفريتان(  مــبــاراتــان 

والمغرب وكرواتيا بدون اهداف.والمغرب وكرواتيا بدون اهداف.
خــســرت وهــي  ثــم  أوال  منتخبات سجلت  خــســرت وهــي *ثــالثــة  ثــم  أوال  منتخبات سجلت  *ثــالثــة 
  11--22 السعودية  من  واألرجنتين  فرنسا  من  السعودية استراليا  من  واألرجنتين  فرنسا  من  استراليا 

وألمانيا من اليابانوألمانيا من اليابان22--11..
*المواجهة بين اسبانيا وكوستاريكا لم تكن متكافئة *المواجهة بين اسبانيا وكوستاريكا لم تكن متكافئة 
فنيا وسجل هجوم اسبانيا فنيا وسجل هجوم اسبانيا 33 اهداف في شباك كيلر  اهداف في شباك كيلر 

نافاس خالل نافاس خالل 3030 دقيقة.   دقيقة.  
*قطر والسنغال يوم الجمعة يعني بطل آسيا ضد *قطر والسنغال يوم الجمعة يعني بطل آسيا ضد 

بطل افريقيا.  بطل افريقيا.  
esamajo@gmail.comesamajo@gmail.com

عصام هجو 

من خلف 
الكواليس 

مصير المريخ بيد أعضاء الجمعية العمومية  

رفع االتحاد االفريقي لكرة القدم عبر رفع االتحاد االفريقي لكرة القدم عبر 
موقعه الرسمي تصنيف االندية المتاهلة موقعه الرسمي تصنيف االندية المتاهلة 
ــن دوري ابــطــال  ــمــجــمــوعــات مـ ال ــن دوري ابــطــال لـــــدور  ــمــجــمــوعــات مـ ال لـــــدور 
ــراء مــراســم الــقــرعــة التي  ــراء مــراســم الــقــرعــة التي افــريــقــيــا قــبــل اجــ افــريــقــيــا قــبــل اجــ
الــقــادم وجـــاءت  الــقــادم وجـــاءت  ديسمبر  لــهــا ١٢١٢ ديسمبر  لــهــا تــحــدد  تــحــدد 
األول:   :التصنيف  الــتــالــي  الــنــحــو  األول:  عــلــي  :التصنيف  الــتــالــي  الــنــحــو  عــلــي 

األهــلــي  - الـــوداد - الترجى – الرجاء  األهــلــي  - الـــوداد - الترجى – الرجاء  
التصنيف الثانى : صن داونز - الزمالك التصنيف الثانى : صن داونز - الزمالك 
التصنيف  اتليتيكو  بيترو   - هــورويــا  التصنيف -  اتليتيكو  بيترو   - هــورويــا   -
الثالث : سيمبا - شباب بلوزداد - شبيبة الثالث : سيمبا - شباب بلوزداد - شبيبة 
القبائل – الهالل التصنيف الرابع : فيتا القبائل – الهالل التصنيف الرابع : فيتا 

كلوب - القطن - المريخ - فايبرزكلوب - القطن - المريخ - فايبرز

كشف حمادة شادي منسق الرعاية فى كشف حمادة شادي منسق الرعاية فى 
عن  الكاف  القدم  لكرة  االفريقي  عن االتحاد  الكاف  القدم  لكرة  االفريقي  االتحاد 
موعد ومــكــان إجـــراء مــراســم قرعة دوري موعد ومــكــان إجـــراء مــراســم قرعة دوري 
الكونفيدرالية.وقال  وكــأس  إفريقيا  الكونفيدرالية.وقال أبطال  وكــأس  إفريقيا  أبطال 
حمادة شادي منسق الرعاية فى االتحاد حمادة شادي منسق الرعاية فى االتحاد 
االفريقي لكرة القدم الكاف عبر الصفحة االفريقي لكرة القدم الكاف عبر الصفحة 

االجتماعي  التواصل  بموقع  االجتماعي الشخصية  التواصل  بموقع  الشخصية 
فيسبوك: قرعة أفريقيا للكونفدرالية ودوري فيسبوك: قرعة أفريقيا للكونفدرالية ودوري 
االبطال يوم االبطال يوم ١٢١٢ ديسمبر بالقاهرة، وكان  ديسمبر بالقاهرة، وكان 
الكاف قرر تاجيل موعد القرعة في وقتا الكاف قرر تاجيل موعد القرعة في وقتا 
سابق حدد له سابق حدد له ١٦١٦ نوفمبر الجاري وذلك  نوفمبر الجاري وذلك 

نسبة لبطولة كاس العالم.نسبة لبطولة كاس العالم.

 الدامر / أحـمـد مـدنـي  الدامر / أحـمـد مـدنـي 
ــادي الــنــيــل  ــ ــنـ ــ ــرة بـ ــ ــكـ ــ ــق الـ ــ ــري ــ ــادي الــنــيــل حـــقـــق ف ــ ــنـ ــ ــرة بـ ــ ــكـ ــ ــق الـ ــ ــري ــ حـــقـــق ف
ومستحقًا  ومهمًا  غاليًا  فــوزًا  ومستحقًا الشعديناب  ومهمًا  غاليًا  فــوزًا  الشعديناب 
على فريق حي العرب الشعديناب بهدف على فريق حي العرب الشعديناب بهدف 
ــاراة الـــتـــي جــرت  ــبـ ــمـ ــاراة الـــتـــي جــرت دون مــقــابــل فـــي الـ ــبـ ــمـ دون مــقــابــل فـــي الـ
الــثــالثــاء  بــيــن الفريقين عــصــر  الــثــالثــاء أحــداثُــهــا  بــيــن الفريقين عــصــر  أحــداثُــهــا 
عــلــى أرضــيــة مــلــعــب الــســاحــة الشعبية عــلــى أرضــيــة مــلــعــب الــســاحــة الشعبية 
الــدامــر  دوري  مــبــاريــات  منافسة  الــدامــر ضمن  دوري  مــبــاريــات  منافسة  ضمن 
لــلــدرجــة الــثــالــثــة.لــعــب الــفــريــقــيــن مـــبـــاراًة لــلــدرجــة الــثــالــثــة.لــعــب الــفــريــقــيــن مـــبـــاراًة 
حماسية وقوية جدًا كان ُعنوانها الندية حماسية وقوية جدًا كان ُعنوانها الندية 
الطيبة  الــروح  واإلثـــارة وسادُتها  الطيبة والمتعة  الــروح  واإلثـــارة وسادُتها  والمتعة 
السلبي  بالتعادل  األول  شوُطها  السلبي إنتهى  بالتعادل  األول  شوُطها  إنتهى 
بــدون أهــداف ... وفــي شــوط المدربين بــدون أهــداف ... وفــي شــوط المدربين 
النيل على  أبوهاجة مــدرب  النور  النيل على تفوق  أبوهاجة مــدرب  النور  تفوق 
الشاب أبشر مدرب حي العرب وزادت الشاب أبشر مدرب حي العرب وزادت 

خطورة الفريقين منتصف الشوط الثاني خطورة الفريقين منتصف الشوط الثاني 
خطف  مــن  آنجلو  المهاجم  نحج  خطف حتى  مــن  آنجلو  المهاجم  نحج  حتى 
وقبل  النيل  لفريق  الغالي  الــفــوز  وقبل هــدف  النيل  لفريق  الغالي  الــفــوز  هــدف 
نــهــايــة الــلــقــاء بــدقــائــق كــّشــر هــجــوم حي نــهــايــة الــلــقــاء بــدقــائــق كــّشــر هــجــوم حي 
إال  أنيابه وكــثّــف هجماته  إال الــعــرب على  أنيابه وكــثّــف هجماته  الــعــرب على 
أن خُط دفاع النيل كان صدًا منيعًا لكل أن خُط دفاع النيل كان صدًا منيعًا لكل 
ــنــاء الــســوكــرتــا حــتــى أطلق  ــنــاء الــســوكــرتــا حــتــى أطلق مـــحـــاوالت أب مـــحـــاوالت أب
فوز  ُمعلنًا  المباراة  نهاية  صافرة  فوز الحكم  ُمعلنًا  المباراة  نهاية  صافرة  الحكم 
الشعديناب على  النيل في ديربي  الشعديناب على فريق  النيل في ديربي  فريق 
بــهــدف دون رد.  وبــهــذا  الـــعـــرب  بــهــدف دون رد.  وبــهــذا حـــي  الـــعـــرب  حـــي 
اإلنــتــصــار فــقــد وضـــع فــريــق الــنــيــل أول اإلنــتــصــار فــقــد وضـــع فــريــق الــنــيــل أول 
ثــالثــة نــقــاط فـــي رصـــيـــده عــلــى حــســاب ثــالثــة نــقــاط فـــي رصـــيـــده عــلــى حــســاب 
المجموعة األولى من دوري الثالثة بينما المجموعة األولى من دوري الثالثة بينما 
تــّجــمــد رصــيــد حــي الــعــرب عــنــد النقطة تــّجــمــد رصــيــد حــي الــعــرب عــنــد النقطة 

الواحدة.الواحدة.

طابت / احمد المباركطابت / احمد المبارك
أكد السيد اسامة زين العابدين رئيس أكد السيد اسامة زين العابدين رئيس 
نادي النجمة طابت انهم ظلوا يتعرضون نادي النجمة طابت انهم ظلوا يتعرضون 
لظلم تحكيمي واضح في جميع المباريات لظلم تحكيمي واضح في جميع المباريات 
التي خاضوها، وان هناك تربص واضح التي خاضوها، وان هناك تربص واضح 
من قبل الحكام بنادي النجمة من قبل الحكام بنادي النجمة ٠٠٠٠ وأنه قد  وأنه قد 
طفح الكيل بهذه المهازل.  ونادي النجمة طفح الكيل بهذه المهازل.  ونادي النجمة 
ــــى وقــد  ــــى وقــد الــعــريــق احـــد انــديــة الــدرجــة األول الــعــريــق احـــد انــديــة الــدرجــة األول
مثل اتحاد طابت لكرة القدم في الدوري مثل اتحاد طابت لكرة القدم في الدوري 
الموسم  الــمــمــتــاز  إلـــى  الــمــؤهــل  الموسم التأهيلي  الــمــمــتــاز  إلـــى  الــمــؤهــل  التأهيلي 

يمكن  للنجمة  ماحدث  حقيقة  يمكن الماضي.  للنجمة  ماحدث  حقيقة  الماضي. 
ان يــحــدث الي فــريــق مــن فــرق الـــدوري ان يــحــدث الي فــريــق مــن فــرق الـــدوري 
ــود حكام  ــود حكام بــدرجــاتــه الــثــالث فــي ظــل وجــ بــدرجــاتــه الــثــالث فــي ظــل وجــ
غير مؤهلين وليست لهم شهادات تحكيم غير مؤهلين وليست لهم شهادات تحكيم 
وهم ليس بحكام بل هاويين للتحكيم لكن وهم ليس بحكام بل هاويين للتحكيم لكن 
تأهيلهم  فــي  يساعد  لــم  المحلي  تأهيلهم االتــحــاد  فــي  يساعد  لــم  المحلي  االتــحــاد 
بالصورة المطلوبة. عليه نجاح اي موسم بالصورة المطلوبة. عليه نجاح اي موسم 
رياضي في يد التحكيم والتحكيم المؤهل رياضي في يد التحكيم والتحكيم المؤهل 
وقد ظللنا نكتب ونكتب علي تأهيل حكام وقد ظللنا نكتب ونكتب علي تأهيل حكام 

طابت لكن إلحياة لمن تنادي.طابت لكن إلحياة لمن تنادي.

ضــمــن مـــبـــاريـــات األســـبـــوع الــعــاشــر ضــمــن مـــبـــاريـــات األســـبـــوع الــعــاشــر 
من دوري الدرجة األولــى بكنانة تمكن من دوري الدرجة األولــى بكنانة تمكن 
نادي المريخ الجبلين من تحقيق نتيجة نادي المريخ الجبلين من تحقيق نتيجة 
بــأربــعــة أهــداف  بــأربــعــة أهــداف عريضة على اإلتــفــاق  عريضة على اإلتــفــاق 
وبهذا  كنانة  إستاد  على  هدفين  وبهذا مقابل  كنانة  إستاد  على  هدفين  مقابل 
إلى  الجبلين  المريخ  نقاط  ترتفع  إلى الفوز  الجبلين  المريخ  نقاط  ترتفع  الفوز 
1919 نــقــطــة فــي وصــافــة دوري األولـــى  نــقــطــة فــي وصــافــة دوري األولـــى 

ــفــاق بــعــشــرة نــقــاط أمـــا على  ــفــاق بــعــشــرة نــقــاط أمـــا على ويــبــقــى اإلت ويــبــقــى اإلت
الملعب الرديف تمكن نادي المجد من الملعب الرديف تمكن نادي المجد من 
الـــعـــودة إلـــى ســكــة اإلنــتــصــار وتحقيق الـــعـــودة إلـــى ســكــة اإلنــتــصــار وتحقيق 
الفوز على نــادي األمــل بثالثية مقابل الفوز على نــادي األمــل بثالثية مقابل 
نقاط  تــرتــفــع  النتيجة  وبــهــذه   .. نقاط هـــدف  تــرتــفــع  النتيجة  وبــهــذه   .. هـــدف 
الــمــجــد إلـــى تسعة نــقــاط ويــظــل األمــل الــمــجــد إلـــى تسعة نــقــاط ويــظــل األمــل 

بسبعة نقاط.بسبعة نقاط.

الهالل ثالثا والمريخ رابعا في تصنيف الكاف 

الكاف يحدد موعد قرعة االبطال والكونفدرالية

النيل يكسب حي العرب بهدف
في ديربي األشقاء بالدامر

رئيس نادي النجمة طابت يطلق أخطر التصريحات 

أسامة زين العابدين : نفكر بصورة جادة في االنسحاب 
من الدوري بسبب التحكيم وكل الخيارات مفتوحة

مريخ الجبلين يقسو على اإلتفاق برباعية والمجد يعود 
لسكة اإلنتصارات عبر بوابة األمل 
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يختتم فريق كرة القدم االول بنادي الهالل يختتم فريق كرة القدم االول بنادي الهالل 
استعداداته لمباراته المهمة امام هالل الساحل استعداداته لمباراته المهمة امام هالل الساحل 
برسم الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز برسم الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز 
ــٍد الــجــمــعــة عــلــى ملعب  ــٍد الــجــمــعــة عــلــى ملعب الــمــقــرر لــهــا مــســاء غـ الــمــقــرر لــهــا مــســاء غـ
ــؤدي مــرانــًا خفيفًا مساء  ــ الـــزرقـــاء وي ــؤدي مــرانــًا خفيفًا مساء الــجــوهــرة  ــ الـــزرقـــاء وي الــجــوهــرة 
الكنغولي  الفني  مديره  من خالله  يعمل  الكنغولي اليوم  الفني  مديره  من خالله  يعمل  اليوم 
النهائية  اللمسات  ايبينجي على وضع  النهائية فلوران  اللمسات  ايبينجي على وضع  فلوران 

عــلــى الــقــائــمــة الــتــي ســيــدفــع بــهــا فــي مــبــاراة عــلــى الــقــائــمــة الــتــي ســيــدفــع بــهــا فــي مــبــاراة 
المناسبة  االستراتيجية  بجانب وضع  المناسبة الغد  االستراتيجية  بجانب وضع  الغد 

لتكرار  وتــفــاديــًا  البحارة  عقبة  لتكرار لتخطي  وتــفــاديــًا  البحارة  عقبة  لتخطي 
شريط االنتصار الصعب على حي شريط االنتصار الصعب على حي 
العرب في الجولة التاسعة ، وكان العرب في الجولة التاسعة ، وكان 
الهالل قد رفض الراحة وعــاد الى الهالل قد رفض الراحة وعــاد الى 
ســاحــة الــتــدريــبــات بــعــد ســاحــة الــتــدريــبــات بــعــد 2424 ساعة  ساعة 
فقط مــن مباراته امــام حــي العرب فقط مــن مباراته امــام حــي العرب 

ــران مــشــاركــة  ــ ــمـ ــ ــران مــشــاركــة وعــــــرف الـ ــ ــمـ ــ وعــــــرف الـ
واســـعـــة لــالعــبــيــن الــذيــن واســـعـــة لــالعــبــيــن الــذيــن 
ــمــــران  ــ ــى ال ــلـ ــــوا عـ ــل ــ ــب ــران اقــ ــمــ ــ ــى ال ــلـ ــــوا عـ ــل ــ ــب اقــ
وروح  مفتوحة  وروح بشهية  مفتوحة  بشهية 

مــعــنــويــة عــالــيــة، مــعــنــويــة عــالــيــة، 
وكـــــــــــــــــــــــــان وكـــــــــــــــــــــــــان 

ــالل  ــهــ ــ ــالل ال ــهــ ــ ال
قــــــــــــد قــــــــــــد 

النسخة  التوالي في  الــســادس على  فــوزه  النسخة حقق  التوالي في  الــســادس على  فــوزه  حقق 
الثامنة والعشرين من مسابقة الــدوري الممتاز الثامنة والعشرين من مسابقة الــدوري الممتاز 
ــى بــفــريــق حـــي الــعــرب  ــ ــى بــفــريــق حـــي الــعــرب وألـــحـــق الــهــزيــمــة االولـ ــ وألـــحـــق الــهــزيــمــة االولـ
الـــذي جمعهما مساء  الــلــقــاء  الـــذي جمعهما مساء بــورتــســودان فــي  الــلــقــاء  بــورتــســودان فــي 
الثالثاء على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان الثالثاء على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان 
برسم الجولة التاسعة للمسابقة ، ويدين الهالل برسم الجولة التاسعة للمسابقة ، ويدين الهالل 
بفوزه الصعب لمهاجمه الكنغولي مكابي ليليبو بفوزه الصعب لمهاجمه الكنغولي مكابي ليليبو 
الذي احرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الذي احرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
  3838 الــى  الــهــالل برصيده  ليرتفع  الــى   الــهــالل برصيده  ليرتفع   3838
نــقــطــة فـــي الــــصــــدارة وبـــقـــي حي نــقــطــة فـــي الــــصــــدارة وبـــقـــي حي 
العرب عند العرب عند 1616 نقطة.. بدأت  نقطة.. بدأت 
المباراة بهجمات سريعة من المباراة بهجمات سريعة من 
الفريقين والحت اول هجمة الفريقين والحت اول هجمة 
للهالل عن طريق الغامبي للهالل عن طريق الغامبي 
المين جارجو ليبعدها القائد المين جارجو ليبعدها القائد 
ــا الــــى  ــسـ ــكـ ــبــــت جـ ــا الــــى ســ ــسـ ــكـ ــبــــت جـ ســ
ــاس  ــ ــمـ ــ ــاس رمــــــــيــــــــة تـ ــ ــمـ ــ رمــــــــيــــــــة تـ
بركلة  بركلة انــتــهــت  انــتــهــت 
مــــــــــررمــــــــــى مــــــــــررمــــــــــى 
لــــــفــــــريــــــق لــــــفــــــريــــــق 
حــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــي 
ــعــــرب  ــ ــرب ال ــعــ ــ ال

بــورتــســودان ، واطــلــق جــون مــانــو تهديفة من بــورتــســودان ، واطــلــق جــون مــانــو تهديفة من 
مرمى  بركلة  انتهت  الــجــزاء  منطقة  مرمى مــشــارف  بركلة  انتهت  الــجــزاء  منطقة  مــشــارف 
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 
حــارس  مرمى حي العرب بــورتــســودان وحيد حــارس  مرمى حي العرب 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 

منطقة  مــشــارف  على  قــويــة  منطقة تهديفة  مــشــارف  على  قــويــة  تهديفة 
الــــجــــزاء بـــعـــد ان قـــــام جـــون الــــجــــزاء بـــعـــد ان قـــــام جـــون 

مــانــو بــتــرويــض الـــكـــرة له مــانــو بــتــرويــض الـــكـــرة له 
حيث  المطلوب  حيث بالشكل  المطلوب  بالشكل 
نتج الهدف عن سيطرة نتج الهدف عن سيطرة 
ــيــــة مـــطـــلـــقـــة وهــــو  ــ ــيــــة مـــطـــلـــقـــة وهــــو هــــالل ــ هــــالل
الهدف الخامس لالعب الهدف الخامس لالعب 
الــكــنــغــولــي مــــع الـــهـــالل الــكــنــغــولــي مــــع الـــهـــالل 
فــــي مــســابــقــة الــــــدوري فــــي مــســابــقــة الــــــدوري 

الــــــــمــــــــمــــــــتــــــــاز..الــــــــمــــــــمــــــــتــــــــاز..
واضــاف الحكم واضــاف الحكم 
خــــالــــد يـــوســـف خــــالــــد يـــوســـف 
كوقت  كوقت دقيقتين  دقيقتين 
ــمـــل لــعــمــر  ــكـ ــمـــل لــعــمــر مـ ــكـ مـ
االول  االول الـــشـــوط  الـــشـــوط 

وفي الدقيقة وفي الدقيقة 4545++11 افتك صالح عادل الكرة  افتك صالح عادل الكرة 
فــي وســـط الــمــلــعــب وتــوغــل بــهــا قــبــل ان يفقد فــي وســـط الــمــلــعــب وتــوغــل بــهــا قــبــل ان يفقد 
السيطرة عليها في مشارف منطقة جزاء حي السيطرة عليها في مشارف منطقة جزاء حي 
الهالل  بتقدم  االول  الــشــوط  لينتهي   ، الهالل الــعــرب  بتقدم  االول  الــشــوط  لينتهي   ، الــعــرب 
بهدف.. ومع بداية الشوط الثاني اجرى مدرب بهدف.. ومع بداية الشوط الثاني اجرى مدرب 
حي العرب بورتسودان نادر عثمان »زرقني« حي العرب بورتسودان نادر عثمان »زرقني« 
بــدال عن  ابيض  اللطيف  بــدخــول عبد  بــدال عن تبدياًل  ابيض  اللطيف  بــدخــول عبد  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 مــن الــهــالل، وارتــكــب دفــاع حــي العرب كبير مــن الــهــالل، وارتــكــب دفــاع حــي العرب 
ــادل عــلــى مــشــارف  ــ ــادل عــلــى مــشــارف مــخــالــفــة مـــع صــــالح عـ ــ مــخــالــفــة مـــع صــــالح عـ
ــزاء فـــي الــدقــيــقــة 6262 نــفــذهــا  نــفــذهــا  ــجــ ــ ــزاء فـــي الــدقــيــقــة مــنــطــقــة ال ــجــ ــ مــنــطــقــة ال
اجاجون خادعة في المرمى ابعدها وحيد اجاجون خادعة في المرمى ابعدها وحيد 
ارنــق هفوة كبيرة  ارنــق هفوة كبيرة كيفا بصعوبة، وارتكب  كيفا بصعوبة، وارتكب 
عشرين  ابــو  ان  اال  عشرين   ابــو  ان  اال   11++9090 الدقيقة  الدقيقة فــي  فــي 
الكرة  الكرة خــرج من مرماه وارتمى على  خــرج من مرماه وارتمى على 
وفي ذات الهجمة ارتكب والي وفي ذات الهجمة ارتكب والي 
ان  اال  بوغبا هفوة  ان الدين  اال  بوغبا هفوة  الدين 
ابو عشرين كان يقظًا ابو عشرين كان يقظًا 
لتنتهي المباراة بفوز لتنتهي المباراة بفوز 
الهالل على حي الهالل على حي 
العرب بهدف.العرب بهدف.

 لـ »إلتقاط األنفاس«   
ً
لم يجــد وقتــا

الهالل يختتم تحضيراته لنزال هالل بورتسودان

عودة قوية لـ»أبو عاقلة«
عرفت مباراة الهالل وحي العرب بورتسودان امس االول عودة عرفت مباراة الهالل وحي العرب بورتسودان امس االول عودة 
تقلد شارة  الــذي  ابــو عاقلة عبد اهلل  الهالل  تقلد شارة قوية لمتوسط ميدان  الــذي  ابــو عاقلة عبد اهلل  الهالل  قوية لمتوسط ميدان 
الــذي  الرحمن  عبد  محمد  الغربال  زميله  غياب  ظــل  فــي  الــذي القيادة  الرحمن  عبد  محمد  الغربال  زميله  غياب  ظــل  فــي  القيادة 
بذله  الــذي  الكبير  المجهود  المشاركة جــراء  تامة عن  بذله منح راحــة  الــذي  الكبير  المجهود  المشاركة جــراء  تامة عن  منح راحــة 
الفيفا  يــوم  في  بــورنــدي  امــام  االول  الوطني  منتخبنا  مباراتي  الفيفا في  يــوم  في  بــورنــدي  امــام  االول  الوطني  منتخبنا  مباراتي  في 
، وقدم ابو عاقلة مــردودًا فنيًا وبدنيًا جيدًا برهن من خالله على ، وقدم ابو عاقلة مــردودًا فنيًا وبدنيًا جيدًا برهن من خالله على 
تجاوزه لالثار السالبة لالصابة التي ابعدته طيلة الموسم التنافسي تجاوزه لالثار السالبة لالصابة التي ابعدته طيلة الموسم التنافسي 
الماضي عن المالعب حيث قام الالعب بأدواره بالشكل المطلوب الماضي عن المالعب حيث قام الالعب بأدواره بالشكل المطلوب 
واسهم بصورة كبيرة في الفوز الغالي الذي حققه الفريق في المباراة واسهم بصورة كبيرة في الفوز الغالي الذي حققه الفريق في المباراة 
من  بعاصفة  الجماهير  قابلته  من   بعاصفة  الجماهير  قابلته   8080 الدقيقة  فــي  استبداله  الدقيقة وعــقــب  فــي  استبداله  وعــقــب 

التصفيق والهتاف تقديرًا للمجهود الكبير الذي بذله في المباراة.التصفيق والهتاف تقديرًا للمجهود الكبير الذي بذله في المباراة.

أعرب المعلم خالد بخيت المدرب العام لفريق أعرب المعلم خالد بخيت المدرب العام لفريق 
بــنــادي الــهــالل، عــن سعادته بالنتيجة التي  بــنــادي الــهــالل، عــن سعادته بالنتيجة التي الــكــرة  الــكــرة 
العرب  أمــام ضيفه حي  مباراته  في  فريقه  العرب حققها  أمــام ضيفه حي  مباراته  في  فريقه  حققها 
مسابقة  جــوالت  ليليبو، ضمن  بهدف  مسابقة بورتسودان  جــوالت  ليليبو، ضمن  بهدف  بورتسودان 
ــالل حــديــثــه  ــالل حــديــثــه الـــــــدوري الــمــمــتــاز، وذكـــــر بــخــيــت خــ الـــــــدوري الــمــمــتــاز، وذكـــــر بــخــيــت خــ
األزرق حصل على  أن  اإلعــالمــي«،  األزرق حصل على لـ«المكتب  أن  اإلعــالمــي«،  لـ«المكتب 
إلى  مشيًرا  غير سهل،  أمــام خصم  غالية،  إلى نقاط  مشيًرا  غير سهل،  أمــام خصم  غالية،  نقاط 
أن األندية دخلت فورمة الدوري، وبدأ التنافس في أن األندية دخلت فورمة الدوري، وبدأ التنافس في 
تصاعد مستمر.. ووصف بخيت المباراة بالصعبة، تصاعد مستمر.. ووصف بخيت المباراة بالصعبة، 
منوًها إلى أن األندية أصبحت تلعب أمام الهالل منوًها إلى أن األندية أصبحت تلعب أمام الهالل 

بتكتل دفاعي.. وأضاف: »حاولنا خالل الحصص بتكتل دفاعي.. وأضاف: »حاولنا خالل الحصص 
التدريبية تجاوز أسلوب األندية الدفاعي، ففي ظل التدريبية تجاوز أسلوب األندية الدفاعي، ففي ظل 
هـــذا الــوضــع يبقى إحــــراز األهــــداف أمـــر صعب هـــذا الــوضــع يبقى إحــــراز األهــــداف أمـــر صعب 
جًدا، مالم نعمل على القيام بالمعالجات الالزمة، جًدا، مالم نعمل على القيام بالمعالجات الالزمة، 
الــتــي خضناها  الــثــالث مــبــاريــات السابقة  الــتــي خضناها فــخــالل  الــثــالث مــبــاريــات السابقة  فــخــالل 
تهديف على مرمى  هناك  يكن  لم  المنافسة،  تهديف على مرمى في  هناك  يكن  لم  المنافسة،  في 
بالطبع  ــذا  وهـ الــخــصــم،  لصالح  ركنية  وال  بالطبع فريقنا  ــذا  وهـ الــخــصــم،  لصالح  ركنية  وال  فريقنا 
أمر غريب، وأكبر دليل على أسلوب التكتل الذي أمر غريب، وأكبر دليل على أسلوب التكتل الذي 
تتبعه األندية، لكننا سنواصل العمل من أجل كسر تتبعه األندية، لكننا سنواصل العمل من أجل كسر 

التكتالت واستمرار االنتصارات«.التكتالت واستمرار االنتصارات«.

خالد بخيت: نعمل على ابتكار
حلول لـ »فك التكتالت« 

أخطاء المدافعين
ترعب الهالليين

كاد الهالل ان يدفع ثمن الفوز بهدف وحيد على كاد الهالل ان يدفع ثمن الفوز بهدف وحيد على 
حي العرب بورتسودان في الدقائق االخيرة من المباراة حي العرب بورتسودان في الدقائق االخيرة من المباراة 
الــدفــاع محمد احمد ارنــق هفوة  الــدفــاع محمد احمد ارنــق هفوة بعد ان ارتــكــب قلب  بعد ان ارتــكــب قلب 
تــعــادلــي في  الــفــريــق استقبال هــدف  تــعــادلــي في كـــادت ان تكلف  الــفــريــق استقبال هــدف  كـــادت ان تكلف 
الــوقــت الــقــاتــل مــن عمر الــمــبــاراة فــي الدقيقة االولــى الــوقــت الــقــاتــل مــن عمر الــمــبــاراة فــي الدقيقة االولــى 
من الوقت المضاف ،إال ان زميله علي عبد اهلل ابو من الوقت المضاف ،إال ان زميله علي عبد اهلل ابو 
عشرين كان يقظًا وقام بتصحيح الخطأ في التوقيت عشرين كان يقظًا وقام بتصحيح الخطأ في التوقيت 
المناسب ، ولم تمر سوى دقيقة واحدة على هذه الهفوة المناسب ، ولم تمر سوى دقيقة واحدة على هذه الهفوة 
ليتدخل ابو عشرين مجددًا ويصحح خطأ قاتل جديد ليتدخل ابو عشرين مجددًا ويصحح خطأ قاتل جديد 
ليحافظ  الدين بوغبا  الميدان والــي  ليحافظ من زميله متوسط  الدين بوغبا  الميدان والــي  من زميله متوسط 

ابو عشرين على انتصار الهالل في اخر االمتار .ابو عشرين على انتصار الهالل في اخر االمتار .

ميسي يظهر بعد غياب
لــلــهــالل ، الكنغولي  لــلــهــالل ، الكنغولي اتـــاح الــمــديــر الــفــنــي  اتـــاح الــمــديــر الــفــنــي 
ــوران ايــبــيــنــجــي فــــرصــــة الـــمـــشـــاركـــة فــي  ــ ــلـ ــ ــوران ايــبــيــنــجــي فــــرصــــة الـــمـــشـــاركـــة فــي فـ ــ ــلـ ــ فـ
مــبــاراة الفريق امــس االول امــام حي العرب مــبــاراة الفريق امــس االول امــام حي العرب 
عثمان  الشاب  الميدان  لمتوسط  عثمان بورتسودان  الشاب  الميدان  لمتوسط  بورتسودان 
مختار »ميسي« من اجل تنشيط فعالية خط مختار »ميسي« من اجل تنشيط فعالية خط 
فترة ممكنة  بالكرة الطول  فترة ممكنة الوسط واالحتفاظ  بالكرة الطول  الوسط واالحتفاظ 
في ظل التكتل الدفاعي المحكم الذي انتهجه في ظل التكتل الدفاعي المحكم الذي انتهجه 
نادر زرقني المدير الفني للفريق البورتسوداني نادر زرقني المدير الفني للفريق البورتسوداني 
في المباراة والذي حرم مهاجمي الهالل من في المباراة والذي حرم مهاجمي الهالل من 
اللعب باريحية في الثلث االخير من الملعب اللعب باريحية في الثلث االخير من الملعب 
المناورة  منطقة  ينعش  فلوران  ما جعل  المناورة وهو  منطقة  ينعش  فلوران  ما جعل  وهو 
وبناء الهجمات بدخول الالعب الشاب الذي وبناء الهجمات بدخول الالعب الشاب الذي 
مــبــاريــات  عــن  بالقصيرة  ليست  لــفــتــرة  مــبــاريــات غـــاب  عــن  بالقصيرة  ليست  لــفــتــرة  غـــاب 

الفريق في الفترة االخيرة بسبب االصابة.الفريق في الفترة االخيرة بسبب االصابة.

ــهـــالل  ــي الـ ــبــ ــهـــالل تــنــتــظــر عــــــدد مــــن العــ ــي الـ ــبــ تــنــتــظــر عــــــدد مــــن العــ
الــمــهــاريــيــن مــهــام كــبــيــرة فـــي الــمــبــاريــات الــمــهــاريــيــن مــهــام كــبــيــرة فـــي الــمــبــاريــات 
الــدوري الممتاز  الــدوري الممتاز التي تنتظر الفريق في  التي تنتظر الفريق في 
ــاراة الـــغـــد امـــــام هــالل  ــ ــب ــاراة الـــغـــد امـــــام هــالل اعـــتـــبـــارًا مـــن مــ ــ ــب اعـــتـــبـــارًا مـــن مــ
 ، للمسابقة  العاشرة  الجولة  في  ، الساحل  للمسابقة  العاشرة  الجولة  في  الساحل 
في ظل االسلوب الدفاعي المحكم الذي في ظل االسلوب الدفاعي المحكم الذي 
يلعب بــه كــل فــريــق يــنــازل الــهــالل وهو يلعب بــه كــل فــريــق يــنــازل الــهــالل وهو 
الشباك صعبًا  الــى  الــوصــول  الشباك صعبًا مــا يجعل  الــى  الــوصــول  مــا يجعل 
فــإن  لـــذا   ، للمهاجمين  بالنسبة  فــإن لــلــغــايــة  لـــذا   ، للمهاجمين  بالنسبة  لــلــغــايــة 
ــهــالل الــذيــن  ــهــالل الــذيــن هــنــالــك عـــدد مــن العــبــي ال هــنــالــك عـــدد مــن العــبــي ال
يقع  العالية  الفردية  بالمهارات  يقع يتميزون  العالية  الفردية  بالمهارات  يتميزون 

عليهم عبء حمل الفريق على اكتافهم عليهم عبء حمل الفريق على اكتافهم 
مــن اجـــل فــك الــتــكــتــالت الــدفــاعــيــة على مــن اجـــل فــك الــتــكــتــالت الــدفــاعــيــة على 
والنيجيري  الغامبي المين جارجو  والنيجيري غرار  الغامبي المين جارجو  غرار 
عــبــدول اجــاجــون والــوطــنــي الــشــاب عبد عــبــدول اجــاجــون والــوطــنــي الــشــاب عبد 
الرؤوف يعقوب والشاب الصغير عثمان الرؤوف يعقوب والشاب الصغير عثمان 
مختار ميسي بجانب اصحاب السرعات مختار ميسي بجانب اصحاب السرعات 
والــمــهــارة عــلــى غـــرار الــكــنــغــولــي مكابي والــمــهــارة عــلــى غـــرار الــكــنــغــولــي مكابي 
والقائد  ايــمــورو  ابــراهــيــم  والــغــانــي  والقائد ليليبو  ايــمــورو  ابــراهــيــم  والــغــانــي  ليليبو 
اصحاب  باعتبارهم  الرحمن  عبد  اصحاب محمد  باعتبارهم  الرحمن  عبد  محمد 
الــتــي يمكن ان تصنع  الــفــرديــة  الــتــي يمكن ان تصنع الــحــلــول  الــفــرديــة  الــحــلــول 

الفارق لمصلحة الفريق.الفارق لمصلحة الفريق.

المهاريين في مهام جديدة
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المريخ إلى القضارف في أصعب رحلة والئية

وصلت بعثة المريخ إلى القضارف أمس بعد ساعات فقط من المباراة القوية أمام هالل الساحل أمس األول لحساب الجولة وصلت بعثة المريخ إلى القضارف أمس بعد ساعات فقط من المباراة القوية أمام هالل الساحل أمس األول لحساب الجولة 
الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، ويواجه المريخ الشرطة القضارف لحساب الجولة التاسعة من المسابقة، األحمر استعاد الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، ويواجه المريخ الشرطة القضارف لحساب الجولة التاسعة من المسابقة، األحمر استعاد 
جزًء من توازنه، بفوز صعب من ضربة جزاء على حساب البحارة، وهو فوز جدد الثقة في نجوم الفريق بعد تعثر في مباراتين، جزًء من توازنه، بفوز صعب من ضربة جزاء على حساب البحارة، وهو فوز جدد الثقة في نجوم الفريق بعد تعثر في مباراتين، 
وهو ما أشعل نيران الغضب وسط أبناء النادي بالنظر لتراجع مستوى الرابطة وضعفه، والتراجع الواضح على األهلى مروي، وهو ما أشعل نيران الغضب وسط أبناء النادي بالنظر لتراجع مستوى الرابطة وضعفه، والتراجع الواضح على األهلى مروي، 
ويعد الشرطة القضارف واحد من أكثر األندية تطورا، بدليل تواجده مع الكبار في المربع الذهبي لتكون المواجهة األقوى في ويعد الشرطة القضارف واحد من أكثر األندية تطورا، بدليل تواجده مع الكبار في المربع الذهبي لتكون المواجهة األقوى في 

الجولة التاسعة.الجولة التاسعة.

قطاع المرأة في المريخ
 جديدة 

ً
يشهد وجوها

يشهد مقعد المرأة في المريخ تغييرات جديدة بحسب المرشحات، يشهد مقعد المرأة في المريخ تغييرات جديدة بحسب المرشحات، 
وعرف المقعد عددا كبيرا من المرشحات، وودفعت عدد من عواتك وعرف المقعد عددا كبيرا من المرشحات، وودفعت عدد من عواتك 
التي ستعاود  الحفيظ  بدرية عبد  بترشيحاتهن، على غــرار  التي ستعاود المريخ  الحفيظ  بدرية عبد  بترشيحاتهن، على غــرار  المريخ 
الــكــرة مــن جــديــد، دون يـــأس، وتــعــد واحـــدة مــن أكــثــر المترشحات الــكــرة مــن جــديــد، دون يـــأس، وتــعــد واحـــدة مــن أكــثــر المترشحات 
خبرة بالرياضة ومعرفة جيدة بها، كما تقدمت سلمى سيد وتهاني خبرة بالرياضة ومعرفة جيدة بها، كما تقدمت سلمى سيد وتهاني 
وعفاف األمين بترشيحها أيضا بجانب عاطفة عادل.وكانت تابيتا وعفاف األمين بترشيحها أيضا بجانب عاطفة عادل.وكانت تابيتا 
بطرس قد كسبت سباق اإلنتخابات في العام الماضي وكانت ضمن بطرس قد كسبت سباق اإلنتخابات في العام الماضي وكانت ضمن 
عناصر مجلس حازم مصطفى المنهار، وسيشهد مقعد المرأة سباقا عناصر مجلس حازم مصطفى المنهار، وسيشهد مقعد المرأة سباقا 

شرسا ليكون ظهور وجه جديد في المجلس المقبل حتميا.شرسا ليكون ظهور وجه جديد في المجلس المقبل حتميا.

الظاهرة السيئة 
في المريخ 
متواصلة 

تشكيلة  الـــمـــريـــخ  تشكيلة فــقــد  الـــمـــريـــخ  فــقــد 
كاملة في الفترة اآلخيرة، كاملة في الفترة اآلخيرة، 
ــــركــــب  ــر ل ــ ــمـ ــ ــــركــــب وانـــــــضـــــــم نـ ــر ل ــ ــمـ ــ وانـــــــضـــــــم نـ
الــغــائــبــيــن، بــعــد أن كــان الــغــائــبــيــن، بــعــد أن كــان 
ــابـــة،  ــاد مـــن اإلصـ ــابـــة، قـــد عــ ــاد مـــن اإلصـ قـــد عــ
القوي  الــمــدافــع  القوي وسيغيب  الــمــدافــع  وسيغيب 
عـــــن مــــــبــــــاراة الـــشـــرطـــة عـــــن مــــــبــــــاراة الـــشـــرطـــة 
الــقــضــارف، فــيــمــا هناك الــقــضــارف، فــيــمــا هناك 
غيابات مؤثرة على غرار غيابات مؤثرة على غرار 
بخيت خميس، مصطفى بخيت خميس، مصطفى 
الرشيد،  الرشيد، كرشوم، ومحمد  كرشوم، ومحمد 
واستعاد  نوح،  واستعاد والجزولي  نوح،  والجزولي 
الـــمـــريـــخ الـــتـــش وعـــمـــار الـــمـــريـــخ الـــتـــش وعـــمـــار 
طـــيـــفـــور، صـــمـــود نــجــوم طـــيـــفـــور، صـــمـــود نــجــوم 
المريخ وقهرهم للظروف، المريخ وقهرهم للظروف، 
يــســتــحــقــون عــلــيــه جــائــزة يــســتــحــقــون عــلــيــه جــائــزة 
خـــاصـــة، فــمــا مـــن فــريــق خـــاصـــة، فــمــا مـــن فــريــق 
فــي  يـــصـــمـــد  أن  فــي يـــمـــكـــن  يـــصـــمـــد  أن  يـــمـــكـــن 
ظــل األوضــــاع اإلداريــــة ظــل األوضــــاع اإلداريــــة 
ــي عــاشــهــا  ــتـ ــي عــاشــهــا الــصــعــبــة الـ ــتـ الــصــعــبــة الـ
الـــــنـــــادي ووضـــعـــتـــه فــي الـــــنـــــادي ووضـــعـــتـــه فــي 
مـــواقـــف مــعــقــد، وتــحــمــل مـــواقـــف مــعــقــد، وتــحــمــل 
نجوم األحمر المسؤولية نجوم األحمر المسؤولية 
تواجدهم  على  تواجدهم وحــافــظــوا  على  وحــافــظــوا 
البطوالت  في  البطوالت كمنافسين  في  كمنافسين 
ــيــــة، ووصــــــولــــــوا  ــ ــل ــحــ ــمــ ــ ــيــــة، ووصــــــولــــــوا ال ــ ــل ــحــ ــمــ ــ ال
في  المجموعات  في لمرحلة  المجموعات  لمرحلة 
في  متتالية  نــســخ  في ثـــاث  متتالية  نــســخ  ثـــاث 
التعقيد،  بــالــغــة  التعقيد، ظــــروف  بــالــغــة  ظــــروف 
نجوم األحمر لم يقصروا نجوم األحمر لم يقصروا 
ــا، فـــالـــمـــشـــكـــلـــة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــا، فـــالـــمـــشـــكـــلـــة مـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ مـ
ــادي  ــ ــن ــ ــادي الــحــقــيــقــيــة فــــي ال ــ ــن ــ الــحــقــيــقــيــة فــــي ال
اداريــــــة بــحــتــة مــنــذ عهد اداريــــــة بــحــتــة مــنــذ عهد 
ــازم وحــتــى فــتــرة أيمن  ــازم وحــتــى فــتــرة أيمن حــ حــ

أب جيبين.أب جيبين.

أبرز مامح األخبار التي تتصدر أبرز مامح األخبار التي تتصدر 
الصحف والمواقع في السنوات اآلخيرة الصحف والمواقع في السنوات اآلخيرة 
حـــمـــلـــت فــــحــــوى غـــيـــابـــات مــتــواصــلــة حـــمـــلـــت فــــحــــوى غـــيـــابـــات مــتــواصــلــة 
استقرار  يعرف  لــم  فاألحمر  استقرار للمريخ،  يعرف  لــم  فاألحمر  للمريخ، 
ــوات اآلخــــيــــرة،  ــ ــن ــســ ــ ــال ال ــ ــوات اآلخــــيــــرة، مــطــلــقــا خــ ــ ــن ــســ ــ ــال ال ــ مــطــلــقــا خــ
ــر مـــؤخـــرا لــيــصــل مرحلة  ــر مـــؤخـــرا لــيــصــل مرحلة وتــفــاقــم األمــ وتــفــاقــم األمــ
متاخرة، وسيفقد المريح جهود صاح متاخرة، وسيفقد المريح جهود صاح 
نــمــر ومــحــمــد هــاشــم الــتــكــت لإلصابة نــمــر ومــحــمــد هــاشــم الــتــكــت لإلصابة 

هيرون  الــمــدرب  واستبعد  هيرون واإليـــقـــاف،  الــمــدرب  واستبعد  واإليـــقـــاف، 
ــثــنــائــي مـــن قــائــمــتــه الــتــي  ــاردو ال ــكــ ــ ــثــنــائــي مـــن قــائــمــتــه الــتــي ري ــاردو ال ــكــ ــ ري
غــــادرت أمـــس إلـــى مــديــنــة الــقــضــارف غــــادرت أمـــس إلـــى مــديــنــة الــقــضــارف 
وستواجه الشرطة، غياب نمر تحديدا وستواجه الشرطة، غياب نمر تحديدا 
يعد مؤثرا للغاية، قياسا بما يمثله من يعد مؤثرا للغاية، قياسا بما يمثله من 
مصدر ثقل في خط الدفاع، بينما ال مصدر ثقل في خط الدفاع، بينما ال 
يعد غياب التكت مقلقا بالنظر لتوفر يعد غياب التكت مقلقا بالنظر لتوفر 

البدائل في مركزه.البدائل في مركزه.

مباراته  في  المريخ  تشكيلة  مباراته ستشهد  في  المريخ  تشكيلة  ستشهد 
ــودة الـــمـــهـــاجـــم أدو  ــ ــام الـــشـــرطـــة عــ ــ ــودة الـــمـــهـــاجـــم أدو أمــ ــ ــام الـــشـــرطـــة عــ ــ أمــ
مويسي الذي غاب عن قائمة المباراة مويسي الذي غاب عن قائمة المباراة 
أمس األول أمام هال الساحل، ويعد أمس األول أمام هال الساحل، ويعد 
في  للفريق  األول  الــهــداف  في النيجيري  للفريق  األول  الــهــداف  النيجيري 
وقــدم مستويات جيدة  وقــدم مستويات جيدة مبارياته مؤخرا،  مبارياته مؤخرا، 
نــســبــيــا، مــوســيــس ســيــقــود خــط الهجوم نــســبــيــا، مــوســيــس ســيــقــود خــط الهجوم 
ــح بــجــانــب إمــكــانــيــة إعـــادة  ــح بــجــانــب إمــكــانــيــة إعـــادة عــلــى األرجــ عــلــى األرجــ
بكري المدينة لمركزه في خط الهجوم، بكري المدينة لمركزه في خط الهجوم، 
بعد أن سعى البرازيلي ريكاردو لتجهيزه بعد أن سعى البرازيلي ريكاردو لتجهيزه 

مثالية  الخاصة وبصورة  مثالية على طريقته  الخاصة وبصورة  على طريقته 
في مركز الظهير األيمن ليتحرك بشكل في مركز الظهير األيمن ليتحرك بشكل 
البدنية  لياقته  من  جــزء  ويستعيد  البدنية أكبر  لياقته  من  جــزء  ويستعيد  أكبر 
لــتــجــهــيــزه لــيــقــود الــمــقــدمــة الــهــجــومــيــة، لــتــجــهــيــزه لــيــقــود الــمــقــدمــة الــهــجــومــيــة، 
المريخ عــانــي مــن غيابات مــؤثــرة في المريخ عــانــي مــن غيابات مــؤثــرة في 
مــركــز الــهــجــوم تــحــديــدا، واعــتــمــد على مــركــز الــهــجــوم تــحــديــدا، واعــتــمــد على 
الواعد الجزولي نو الذي بذل مجهودا الواعد الجزولي نو الذي بذل مجهودا 
خارقا يفوق عمره، ليحقق نجاحا جيدا خارقا يفوق عمره، ليحقق نجاحا جيدا 
ويــســاهــم فــي وصــــول الــفــريــق لمرحلة ويــســاهــم فــي وصــــول الــفــريــق لمرحلة 

المجموعات.المجموعات.

اإلحـــتـــيـــاطـــي  داوود  ــمــــزة  حــ ــد  ــعـ اإلحـــتـــيـــاطـــي يـ داوود  ــمــــزة  حــ ــد  ــعـ يـ
االفضل في المريخ في خط الدفاع، االفضل في المريخ في خط الدفاع، 
ليشغل  دائما حاضر  الشاب  ليشغل المدافع  دائما حاضر  الشاب  المدافع 
الظهير  أو  الـــدفـــاع  مــتــوســط  الظهير مــركــز  أو  الـــدفـــاع  مــتــوســط  مــركــز 
األيمن، ومتى ما غاب صاح نمر األيمن، ومتى ما غاب صاح نمر 
أو مــصــطــفــى كــــرشــــوم فــــــــداوود هــو أو مــصــطــفــى كــــرشــــوم فــــــــداوود هــو 
البديل األول في متوسط الدفاع، كما البديل األول في متوسط الدفاع، كما 
أن ممد كسرى أحــد خريجي مدرسة أن ممد كسرى أحــد خريجي مدرسة 
ــدوز قــــدم مــســتــويــات جــيــدة  ــانـ ــومـ ــكـ ــدوز قــــدم مــســتــويــات جــيــدة الـ ــانـ ــومـ ــكـ الـ
داوود ومحمد  حــمــزة  ثــنــائــيــة  داوود ومحمد نــســبــيــا،  حــمــزة  ثــنــائــيــة  نــســبــيــا، 
كــســرى حــالــفــهــا الــتــوفــيــق غــيــر ذات كــســرى حــالــفــهــا الــتــوفــيــق غــيــر ذات 
مـــرة، وكــانــت أفــضــل مــبــاراة للثنائي مـــرة، وكــانــت أفــضــل مــبــاراة للثنائي 

في مباراة الديربي أمام الهال حينها في مباراة الديربي أمام الهال حينها 
وضعت الجماهير أياديها على قلوبها وضعت الجماهير أياديها على قلوبها 
بالعناصر  لحقت  مفاجئة  بالعناصر بإصابات  لحقت  مفاجئة  بإصابات 
وكــســرى  داوود  فـــانـــبـــرى  ــة  ــيـ ــاسـ وكــســرى األسـ داوود  فـــانـــبـــرى  ــة  ــيـ ــاسـ األسـ
نظافة شباك  نظافة شباك للمهمة، وحافظوا على  للمهمة، وحافظوا على 
جرس كافي الذي خاض وقتها مباراة جرس كافي الذي خاض وقتها مباراة 
الــقــمــة األولــــى فــي مــســيــرتــه، الثنائية الــقــمــة األولــــى فــي مــســيــرتــه، الثنائية 
الناجحة ستعود من جديد في المباراة الناجحة ستعود من جديد في المباراة 
أمام الشرطة القضارف غد الخميس أمام الشرطة القضارف غد الخميس 
ــهــمــا ولــفــريــقــهــمــا  ــهــمــا ولــفــريــقــهــمــا فــــي تـــحـــد حــقــيــقــي ل فــــي تـــحـــد حــقــيــقــي ل
بالنظر لقوة المنافس وظهوره المدوي بالنظر لقوة المنافس وظهوره المدوي 

في النسخة الحالية من المسابقة.في النسخة الحالية من المسابقة.

لــم يعاني المريخ فــي إحـــراز األهــداف لــم يعاني المريخ فــي إحـــراز األهــداف 
أكثر من معاناته الحالية، أحرز الفريق أكثر من معاناته الحالية، أحرز الفريق 55  
أهداف في أهداف في 55 مباريات بمعدل هدف واحد  مباريات بمعدل هدف واحد 
في المباراة، وهو معدل ضعيف ال يتناسب في المباراة، وهو معدل ضعيف ال يتناسب 
مطلقا مع فريق يرغب في المنافسة على مطلقا مع فريق يرغب في المنافسة على 
اللقب، مــا يــؤلــم أنــصــار األحــمــر أن اللقب، مــا يــؤلــم أنــصــار األحــمــر أن 1212  
ناديا في الدوري يتفوقون على فريقهم في ناديا في الدوري يتفوقون على فريقهم في 
يتفوق  األهـــداف، وبعضهم  إحـــراز  يتفوق معدل  األهـــداف، وبعضهم  إحـــراز  معدل 
بوضوح على غرار الهال الذي نال ثاثة بوضوح على غرار الهال الذي نال ثاثة 
أضعاف أهــداف المريخ التي احرزها في أضعاف أهــداف المريخ التي احرزها في 
النسخة الحالية، خط هجوم المريخ تراجع النسخة الحالية، خط هجوم المريخ تراجع 
بــشــدة بعد رحــيــل سيف تــيــري ولــم يعرف بــشــدة بعد رحــيــل سيف تــيــري ولــم يعرف 
الــنــجــاعــة مـــن وقــتــهــا بــاســتــثــنــاء مــبــاريــات الــنــجــاعــة مـــن وقــتــهــا بــاســتــثــنــاء مــبــاريــات 

المجموعات  مرحلة  إفريقيا  أبطال  المجموعات رابطة  مرحلة  إفريقيا  أبطال  رابطة 
الماضية، التي كان فيها السماني الصاوي الماضية، التي كان فيها السماني الصاوي 
ــو مــتــوهــجــا بما  ــدجـ ــي ايـ ــونـ ــي قــمــتــه، وتـ ــو مــتــوهــجــا بما فـ ــدجـ ــي ايـ ــونـ ــي قــمــتــه، وتـ فـ
يكفي، لينال الفريق أهدافا غزيرة منها يكفي، لينال الفريق أهدافا غزيرة منها 33  
أهداف في شباك األهلى المصري، المريخ  أهداف في شباك األهلى المصري، المريخ  
المقدمة  صعيد  على  قليا  يتحسن  المقدمة ربــمــا  صعيد  على  قليا  يتحسن  ربــمــا 
الهجومية بحسب ما سيقدمه بكري المدينة الهجومية بحسب ما سيقدمه بكري المدينة 
من مستوى فكل اآلمال معلقة عليه، وعلى من مستوى فكل اآلمال معلقة عليه، وعلى 
مدى قدرته على استعادة مستواه المعهود، مدى قدرته على استعادة مستواه المعهود، 
يقدم األجــانــب أفضل ما عندهم  لم  يقدم األجــانــب أفضل ما عندهم بينما  لم  بينما 
بجانب  خافتة،  بــاضــاءة  موسيس  بجانب واكتفى  خافتة،  بــاضــاءة  موسيس  واكتفى 
الـــذي غــاب عــن التهديف  الـــذي غــاب عــن التهديف اريـــك كيمبالي  اريـــك كيمبالي 

منذ فترة طويلة.منذ فترة طويلة.

ــام الــشــرطــة  ــام الــشــرطــة ســتــكــون مـــبـــاراة الــمــريــخ أمــ ســتــكــون مـــبـــاراة الــمــريــخ أمــ
الــقــضــارف غـــدًا فــي الـــدوري الممتاز هي الــقــضــارف غـــدًا فــي الـــدوري الممتاز هي 
الــثــالــثــة لــلــفــريــق فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة من الــثــالــثــة لــلــفــريــق فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
أن  الحمراء  القلعة  أبناء  أن المسابقة، ويأمل  الحمراء  القلعة  أبناء  المسابقة، ويأمل 
تكون مغايرة للمباراتين السابقتين، ذلك أن تكون مغايرة للمباراتين السابقتين، ذلك أن 
األحمر لم ينج من كمين الذئاب وال من األحمر لم ينج من كمين الذئاب وال من 
فخ األهلى مروي، على الرغم من أنهما لم فخ األهلى مروي، على الرغم من أنهما لم 
يجيدا نصب الشراك جيدا غير أن األحمر يجيدا نصب الشراك جيدا غير أن األحمر 

سقط من نفسه بتقديمه لمستويات ضعيفة سقط من نفسه بتقديمه لمستويات ضعيفة 
تــرافــقــت تــمــامــا مـــع رحــلــة مــرهــقــة لمدينة تــرافــقــت تــمــامــا مـــع رحــلــة مــرهــقــة لمدينة 
ــرز مـــامـــح ضــعــف الــمــريــخ  ــ ــرز مـــامـــح ضــعــف الــمــريــخ كـــوســـتـــي، أبـ ــ كـــوســـتـــي، أبـ
الشديد  والــهــزال  البائن،  اإلداري  الشديد الضعف  والــهــزال  البائن،  اإلداري  الضعف 
التسيير وعــدم تقديمهم ما  التسيير وعــدم تقديمهم ما ألعضاء لجنة  ألعضاء لجنة 
يشفع لهم بالعودة من جديد، بالنمظر لما يشفع لهم بالعودة من جديد، بالنمظر لما 
قـــدمـــوه، ولــلــحــال الــســئ الـــذي وصـــل إليه قـــدمـــوه، ولــلــحــال الــســئ الـــذي وصـــل إليه 

الفريق حاليا.الفريق حاليا.

غيابات جديدة في المريخ 

ثنائية جديدة في مقدمة المريخ الهجومية 

المريخ يواجه الشرطة بخط الدفاع االحتياطي 

تراجع خط الهجوم
يتسبب في معاناة كبيرة للمريخ 

رحلة والئية شاقة وصعبة للمريخ في الممتاز
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ورحل الحزن النبيل!
الـــحـــبـــيـــب صــــاح  اهلل  الـــحـــبـــيـــب صــــاح رحـــــــم  اهلل  رحـــــــم 
حــاج سعيد الــذي أثــرى الوجدان حــاج سعيد الــذي أثــرى الوجدان 
بابداعاته قبل عدة أيام  تواصلت بابداعاته قبل عدة أيام  تواصلت 
ــنــــه مـــحـــمـــد لـــلـــســـؤال عــن  ــ ــنــــه مـــحـــمـــد لـــلـــســـؤال عــن مــــع اب ــ مــــع اب
التحدث  مــن  اتمكن  ولــم  التحدث صحته  مــن  اتمكن  ولــم  صحته 
الصحية سيظل  لظروفه  الصحية سيظل معه    لظروفه  معه   
الفاعلين  أكــثــر   الفاعلين ابـــو محمد مــن  أكــثــر   ابـــو محمد مــن 
الــنــص الغنائي   الــنــص الغنائي  والــمــجــدديــن فــي  والــمــجــدديــن فــي 
بالسودان  العزاء موصول لابن بالسودان  العزاء موصول لابن 
الفقيد  أســـرة  ــراد  أفـ وجميع  الفقيد محمد  أســـرة  ــراد  أفـ وجميع  محمد 

ومحبيهومحبيه
عبد العال السيدعبد العال السيد

الكبير صــاح حاج  الكبير صــاح حاج رحــل شاعرنا  رحــل شاعرنا 
سعيد بعد ان ساهم في كتابة العديد سعيد بعد ان ساهم في كتابة العديد 
من القصائد التي يحفظها كل الشعب من القصائد التي يحفظها كل الشعب 

السوداني تقريباالسوداني تقريبا
يخلق من الشبه اربعينيخلق من الشبه اربعين

عارفني منكعارفني منك
الحزن النبيلالحزن النبيل

المسافةالمسافة
قمر الزمانقمر الزمان
نوَّر بيتنا نوَّر بيتنا 
نرجسة نرجسة 

وغيرهم وغيرهم من االغاني الخالدةوغيرهم وغيرهم من االغاني الخالدة
اللهم اغــفــر لــه، وارحــمــه، وعــافــه، اللهم اغــفــر لــه، وارحــمــه، وعــافــه، 
ــع  ــه، ووســ ــ ــزل ــ ــع واعــــــف عـــنـــه، وأكـــــــرم ن ــه، ووســ ــ ــزل ــ واعــــــف عـــنـــه، وأكـــــــرم ن
بالماء والثلج والبرد،  بالماء والثلج والبرد، مدخله، واغسله  مدخله، واغسله 
ونــقــه مــن الــخــطــايــا كــمــا ينقى الــثــوب ونــقــه مــن الــخــطــايــا كــمــا ينقى الــثــوب 

األبيض من الدنس.األبيض من الدنس.
ــزاء لــكــل اســـرتـــه اهــلــه  ــعـ ــزاء لــكــل اســـرتـــه اهــلــه خــالــص الـ ــعـ خــالــص الـ
ومــــعــــارفــــه ومـــحـــبـــيـــه  داخــــــل وخـــــارج ومــــعــــارفــــه ومـــحـــبـــيـــه  داخــــــل وخـــــارج 

السودانالسودان
انا هلل وانا اليه راجعونانا هلل وانا اليه راجعون

جمال السنوسيجمال السنوسي

ورحل اليوم صديقي صاحب المفردة المميزة
في الشعر السوداني

عّدى فات عّدى فات 
ــيــــون  ــــعــ ــيــــون زمــــــــن ال ــــعــ زمــــــــن ال

األلفةاأللفة
ضــحــكــة الــنــاس ضــحــكــة الــنــاس 

العزاز العزاز 
نـــا إليه  نـــا إليه إنــا هلل واإ إنــا هلل واإ

راجعونراجعون
النبيل  النبيل الــشــاعــر  الــشــاعــر 
صاح حاج سعيد صاح حاج سعيد 

في ذمة اهللفي ذمة اهلل

عثمان األسباطعثمان األسباط

ملبورن/ والء عبد اهلل عوضملبورن/ والء عبد اهلل عوض

ويرحلون كغيمة، كعطر، كابتسامة طفل، يمضون وفي الخاطر نقشهم، ألنهم حب ال ينسى، ووطن لالدب والفن والجمال، رحل اليوم  الشاعر الكبير صالح ويرحلون كغيمة، كعطر، كابتسامة طفل، يمضون وفي الخاطر نقشهم، ألنهم حب ال ينسى، ووطن لالدب والفن والجمال، رحل اليوم  الشاعر الكبير صالح 
حاج سعيد البدوي، بمستشفى الجودة بالخرطوم، بعد صراع مع المرض ويعد الشاعر صالح حاج سعيد من المع شعراء االغنية السودانيه حاج سعيد البدوي، بمستشفى الجودة بالخرطوم، بعد صراع مع المرض ويعد الشاعر صالح حاج سعيد من المع شعراء االغنية السودانيه 
حيث امتعنا باجمل االغنيات واثري وجدان الشعب السوداني بابداعاته وهو صاحب مسيرة شعريه عامره بالعطاء وبوفاته فقد الفن احد حيث امتعنا باجمل االغنيات واثري وجدان الشعب السوداني بابداعاته وهو صاحب مسيرة شعريه عامره بالعطاء وبوفاته فقد الفن احد 
عمالقة الشعر السوداني ، »كورة سودانية رصدت ما خطه رفاق اإلبداع الحرفي على مواقع التواصل، وهي تودع رجال ماكتب حرفًا إال عمالقة الشعر السوداني ، »كورة سودانية رصدت ما خطه رفاق اإلبداع الحرفي على مواقع التواصل، وهي تودع رجال ماكتب حرفًا إال 

وحرك أساطيل المشاعر وزلزل األمكنة، وغرس نخالت العاطفة، لتساقط رطبًا جنيًا أثى وجدان الشعب السوداني.وحرك أساطيل المشاعر وزلزل األمكنة، وغرس نخالت العاطفة، لتساقط رطبًا جنيًا أثى وجدان الشعب السوداني.

تبقى إيه الدنيا من بعدك تكون..؟

المولد والنشأة

صــاح حــاج سعيد هــو مــن مواليد فترة صــاح حــاج سعيد هــو مــن مواليد فترة 
الــتــي نشأ  الــخــرطــوم  الــتــي نشأ االربــعــيــنــيــات بمنطقة  الــخــرطــوم  االربــعــيــنــيــات بمنطقة 
المرحلة االبتدائية في  المرحلة االبتدائية في وترعرع فيها ودرس  وترعرع فيها ودرس 
الخرطوم غرب واألهلية الوسطى ثم قانون الخرطوم غرب واألهلية الوسطى ثم قانون 
جامعة القاهرة الفرع ، ومارس مهنًا متصلًة جامعة القاهرة الفرع ، ومارس مهنًا متصلًة 
بالقانون في مؤسسة التأمينات االجتماعية بالقانون في مؤسسة التأمينات االجتماعية 
لها.يعتبر ترتيبه  مــديــرا  يــومــا  لها.يعتبر ترتيبه الــتــي أصــبــح  مــديــرا  يــومــا  الــتــي أصــبــح 
الــثــالــث بــيــن إخــوتــه، كـــان يــحــب لــعــب كــرة الــثــالــث بــيــن إخــوتــه، كـــان يــحــب لــعــب كــرة 
عشقه  بحكم  لها  مدمنا  أصبح  حتى  عشقه القدم  بحكم  لها  مدمنا  أصبح  حتى  القدم 

الدائم للمستديرة. الدائم للمستديرة. 

اهم اعماله 
تعاون الراحل مع عدد من الفنانين ووضع تعاون الراحل مع عدد من الفنانين ووضع 
باجمل  الــســودانــي  الــفــن  فــي خــارطــة  باجمل بصمته  الــســودانــي  الــفــن  فــي خــارطــة  بصمته 
الكلمات التي صاغها لنا واصبحت محفوره في الكلمات التي صاغها لنا واصبحت محفوره في 
قلوب كل محبيه حيث تعامل مع عدد كبير من قلوب كل محبيه حيث تعامل مع عدد كبير من 
احمد  الراحل مصطفي سيد  له  تغني  احمد الفنانين  الراحل مصطفي سيد  له  تغني  الفنانين 
بعدد من االغنيات ) المسافة ، الحزن النبيل، بعدد من االغنيات ) المسافة ، الحزن النبيل، 
قمر الزمان، والرساله والشجن االليم ومحاسن قمر الزمان، والرساله والشجن االليم ومحاسن 
الفنان محمد ميرغني بعدد  له  الفنان محمد ميرغني بعدد عينيك( وتغني  له  عينيك( وتغني 
من االغنيات ايضا منها »بعد وحيد«، ثم الحقا من االغنيات ايضا منها »بعد وحيد«، ثم الحقا 
»ما قلنا ليك« و«لو كان عصيت أمرك أنا«.»ما قلنا ليك« و«لو كان عصيت أمرك أنا«.

باغنية  مصطفى  عثمان  الفنان  له  تغني  باغنية كما  مصطفى  عثمان  الفنان  له  تغني  كما 

»البينا مــا ســاهــل« و«صــدقــنــي« و«مــوعــود« »البينا مــا ســاهــل« و«صــدقــنــي« و«مــوعــود« 
وتغنت له البابل باغنية )نور بيتنا( وتعني له وتغنت له البابل باغنية )نور بيتنا( وتعني له 
الطيب عبداهلل )يخلق من الشبه اربعين( وتغني الطيب عبداهلل )يخلق من الشبه اربعين( وتغني 
له الموسيقار محمد االمين باغنية )يانرجسه( له الموسيقار محمد االمين باغنية )يانرجسه( 
و ) ياجميل يارائع( أصدر الراحل صاح حاج و ) ياجميل يارائع( أصدر الراحل صاح حاج 
سعيد ديوان )الحلم الوطن( الذي يحتوي على سعيد ديوان )الحلم الوطن( الذي يحتوي على 
عدد من القصائد  باالضافة لبعض المرثيات عدد من القصائد  باالضافة لبعض المرثيات 
فـــي )مــصــطــفــى ســيــد احــمــد ، لــيــلــي الــمــغــربــي فـــي )مــصــطــفــى ســيــد احــمــد ، لــيــلــي الــمــغــربــي 
وخوجلي عثمان( وسيظل الشاعر صاح حاج وخوجلي عثمان( وسيظل الشاعر صاح حاج 
سعيد أحد عمالقة الشعر الغنائي الذين ستبقي سعيد أحد عمالقة الشعر الغنائي الذين ستبقي 

ذكراهم خالده في الوجدان باعمالهم.ذكراهم خالده في الوجدان باعمالهم.

محمد الطيب األمين محمد الطيب األمين 

ــل )الـــــِحـــــنـــــة فــــــي ضــفــر  ــ ــث ــل )الـــــِحـــــنـــــة فــــــي ضــفــر مــ ــ ــث مــ
الـــعـــُرس( ســيــكــون صـــاح حــاج الـــعـــُرس( ســيــكــون صـــاح حــاج 
ــاٍق فـــي ســفــر األغــنــيــة  ــ ــاٍق فـــي ســفــر األغــنــيــة ســعــيــد بـ ــ ســعــيــد بـ

السودانية . السودانية . 
 ما بطلع ، حتى لو طلعت  ما بطلع ، حتى لو طلعت 

)الِحنة من ضفر العروسة(. )الِحنة من ضفر العروسة(. 
يــــمــــلــــك صــــــــــاح )ُمـــــفـــــتـــــاح يــــمــــلــــك صــــــــــاح )ُمـــــفـــــتـــــاح 
إنــجــلــيــزي( فــتــح بــه كــل القلوب إنــجــلــيــزي( فــتــح بــه كــل القلوب 

الُمغلقة. الُمغلقة. 
ــــف  ــواطــ ــ ــعــ ــ ــ ــى ال ــ ــ ــل ــ ــــف دخـــــــــــل عــ ــواطــ ــ ــعــ ــ ــ ــى ال ــ ــ ــل ــ دخـــــــــــل عــ
السودانية )حفيان( فرتب وبعثر السودانية )حفيان( فرتب وبعثر 
وعبث ولعب بكثير من القصص وعبث ولعب بكثير من القصص 

العاطفية ثم مات اليوم. العاطفية ثم مات اليوم. 
 مــات آلخــر مــرة وهــو الــذي  مــات آلخــر مــرة وهــو الــذي 
ــات مـــع كـــل قــصــيــدة وأغــنــيــة  ــات مـــع كـــل قــصــيــدة وأغــنــيــة مــ مــ

كتبها . كتبها . 
ــوم وقـــد  ــ ــيـ ــ ــاح الـ ــ ــب ــوم وقـــد  رحــــــل صــ ــ ــيـ ــ ــاح الـ ــ ــب  رحــــــل صــ
ضـــــجـــــت مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل ضـــــجـــــت مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
اإلجتماعي بقصائده الِحسان. اإلجتماعي بقصائده الِحسان. 

وكان نصيب أغنياته مع أبو وكان نصيب أغنياته مع أبو 
السيد هي األكثر رواجــًا خال السيد هي األكثر رواجــًا خال 

الساعات الماضية . الساعات الماضية . 
أنا ومن خال هذه المساحة أنا ومن خال هذه المساحة 
أتـــوقـــف عــنــد جــانــب مــعــيــن في أتـــوقـــف عــنــد جــانــب مــعــيــن في 

مسيرة صاح. مسيرة صاح. 
واستعين بأغنية )ما قلنا ليك( واستعين بأغنية )ما قلنا ليك( 

وأغنية )لقيتو واقف منتظر(. وأغنية )لقيتو واقف منتظر(. 
كــتــب صـــاح أغــنــيــة )لقيتو كــتــب صـــاح أغــنــيــة )لقيتو 
واقــــــف مــنــتــظــر( عـــلـــى طــريــقــة واقــــــف مــنــتــظــر( عـــلـــى طــريــقــة 

)الكاميرا الخفية(. )الكاميرا الخفية(. 
إذ إستهل النص بقوله :إذ إستهل النص بقوله :

لقيتو واقف منتظرلقيتو واقف منتظر
تشتاق عيوني لطلعتوتشتاق عيوني لطلعتو

نفس الماح والشبهنفس الماح والشبه
والمشية ذاتا وقدلتووالمشية ذاتا وقدلتو
اللفتة والتوب والقواماللفتة والتوب والقوام

أوصاف حبيبي وروعتو أوصاف حبيبي وروعتو 
تاريهو يا قلبي الحنين تاريهو يا قلبي الحنين 

راجينا بي شوق السنين راجينا بي شوق السنين 
ياربي واقف من متينياربي واقف من متين

الشبه  مــن  يخلق  آه   ... الشبه وال  مــن  يخلق  آه   ... وال 
أربعينأربعين

ســعــيــد  صـــــاح  األول  ــي  فــ ســعــيــد   صـــــاح  األول  ــي  فــ  
ــا إحــســاس إنـــو الــواقــفــة دي  ــ ــا إحــســاس إنـــو الــواقــفــة دي أدان ــ أدان

)حبيبتو( . )حبيبتو( . 
قـــال لــقــيــتــو واقــــف مــنــتــظــر ، قـــال لــقــيــتــو واقــــف مــنــتــظــر ، 
ونحن صدقنا إنو دي حبيبتو. ونحن صدقنا إنو دي حبيبتو. 

ــبــــب بـــخـــلـــيـــنـــا مــا  ــبــــب بـــخـــلـــيـــنـــا مــا مـــــا فـــــي ســ مـــــا فـــــي ســ
نصدق. نصدق. 

خاصة لما قال )المشية ذاتا  خاصة لما قال )المشية ذاتا  
وقدلتو( . وقدلتو( . 

بــعــرف حبيبتو  مــا  بــعــرف حبيبتو فــي زول  مــا  فــي زول 
بتمشي كيف؟ بتمشي كيف؟ 

وكمان قال : )اللفتة والتوب وكمان قال : )اللفتة والتوب 
والقوام( . والقوام( . 

لــو هــو مــا ِعــــرف )الــمــشــيــة( لــو هــو مــا ِعــــرف )الــمــشــيــة( 
قطع شك بيكون ِعرف التوب. قطع شك بيكون ِعرف التوب. 
الــبــت  داك  ــزمــــن  ــ ال الــبــت واصـــــــًا  داك  ــزمــــن  ــ ال واصـــــــًا 
الغالب  وفــي  أمها  بثوب  الغالب بتجي  وفــي  أمها  بثوب  بتجي 
بيكون ثوب هزاز واحد وُمشجر. بيكون ثوب هزاز واحد وُمشجر. 

نحن صدقنا غايتو . نحن صدقنا غايتو . 
لكن جــا قــال )وال  آه يخلق لكن جــا قــال )وال  آه يخلق 

من الشبه أربعين(. من الشبه أربعين(. 
في الكوبليه ده صاح حاج في الكوبليه ده صاح حاج 

سعيد ساقنا بالخا عديل. سعيد ساقنا بالخا عديل. 
يملك صاح قدرة فائقة على يملك صاح قدرة فائقة على 

سواقة النص.سواقة النص.
بيسوق النص والناس. بيسوق النص والناس. 

 سواقة )بي خا المشاعر(.  سواقة )بي خا المشاعر(. 
لــه فلسفة ِشــعــريــة ال تخفي  لــه فلسفة ِشــعــريــة ال تخفي    

الوضوح وال تفضح التورية .الوضوح وال تفضح التورية .
ــي ذات  ــ ــ ف ــول صـــــــاح  ــ ــقـ ــ يـ ــي ذات   ــ ــ ف ــول صـــــــاح  ــ ــقـ ــ يـ  
األغـــنـــيـــة الـــتـــي لــحــنــهــا وغــنــاهــا األغـــنـــيـــة الـــتـــي لــحــنــهــا وغــنــاهــا 

الطيب عبد اهلل :الطيب عبد اهلل :
الميعاد وال  قبل  الميعاد وال ياربي جيت  قبل  ياربي جيت 

الزمن غفلني فات؟ الزمن غفلني فات؟ 
 سؤال هو يعلم إجابته ولكنه  سؤال هو يعلم إجابته ولكنه 

يدعي أنه ال يعلم .يدعي أنه ال يعلم .
 لما وصل المكان المفروض  لما وصل المكان المفروض 
ما  ولــقــاهــا  الحبيبة  فيهو  ما يقابل  ولــقــاهــا  الحبيبة  فيهو  يقابل 

جات )شكك( في المواعيد.جات )شكك( في المواعيد.
هو جا في الموعد ذاتو لكن هو جا في الموعد ذاتو لكن 
عدم  نفسو  على  يخفف  عدم عشان  نفسو  على  يخفف  عشان 
قبل  ياربي جيت  قال  قبل حضورها  ياربي جيت  قال  حضورها 
الميعاد وال الزمن غافلني فات؟الميعاد وال الزمن غافلني فات؟

يعني انا جيت بدري وال الزمن يعني انا جيت بدري وال الزمن 
سرقني وجيت بعد المواعيد؟ سرقني وجيت بعد المواعيد؟ 

ــعـــور ال يــحــســه إال  ــعـــور ال يــحــســه إال وهـــــذا شـ وهـــــذا شـ
العاشق المتيم والحنين.العاشق المتيم والحنين.

تلقى عذر  لما تكون عايز  تلقى عذر   لما تكون عايز   
لــحــبــيــبــك أهـــو بــتــقــول كـــام زي لــحــبــيــبــك أهـــو بــتــقــول كـــام زي 

الكام ده. الكام ده. 
خليك من ده.خليك من ده.

ــا قلنا  ــا قلنا صـــاح فــي أغــنــيــة )مـ صـــاح فــي أغــنــيــة )مـ
بابكر  لحنها حسن  الــتــي  بابكر لــيــك(  لحنها حسن  الــتــي  لــيــك( 
وغناها محمد ميرغني قال وهو وغناها محمد ميرغني قال وهو 

يعاتب قلبه :يعاتب قلبه :
ما قلنا ليك الحب طريقما قلنا ليك الحب طريق
قاسي وصعيب من أولوقاسي وصعيب من أولو

ــيـــت كــامــنــا وجــيــت  ــيـــت كــامــنــا وجــيــت مـــا رضـ مـــا رضـ
براكبراك

أهو ده العذاب إتحملو.أهو ده العذاب إتحملو.
دي نهاية كل قلب ما بسمع دي نهاية كل قلب ما بسمع 

كام العقل.كام العقل.

مرت سنين الشوق معاكمرت سنين الشوق معاك
وال هل في دنياك ربيعوال هل في دنياك ربيع

عانيت جحيم الحب جفاعانيت جحيم الحب جفا
قاسيت حاوة الريد دموعقاسيت حاوة الريد دموع

ــي الـــويـــل  ــي الـــويـــل راضــــــي وســـعـــيـــد فــ راضــــــي وســـعـــيـــد فــ
تضيعتضيع

وتسير طريق ما بتوصلو. وتسير طريق ما بتوصلو. 
ــاج ســعــيــد مــســيــرة  ــاج ســعــيــد مــســيــرة صــــاح حــ صــــاح حــ
تجاوزت الخمسين عامًا قدم من تجاوزت الخمسين عامًا قدم من 
واضــح  غنائي  مــشــروع  واضــح خالها  غنائي  مــشــروع  خالها 

وملتزم .وملتزم .
حــافــظ عــلــى الــكــلــمــة والــلــغــة حــافــظ عــلــى الــكــلــمــة والــلــغــة 

والعاطفة النبيلة. والعاطفة النبيلة. 
خــاطــب الــحــبــيــب ب)الــلــفــة( خــاطــب الــحــبــيــب ب)الــلــفــة( 
وب)بـــالـــعـــديـــل( وقــــد أبـــــدع في وب)بـــالـــعـــديـــل( وقــــد أبـــــدع في 

تصوير حكاياته. تصوير حكاياته. 
وقفة  والقضية  للوطن  وقفة كتب  والقضية  للوطن  كتب 

الُماح. الُماح. 
ــة  ــربـ ــجـ ــة هــــــو نــــاصــــيــــة فــــــي تـ ــربـ ــجـ هــــــو نــــاصــــيــــة فــــــي تـ
مصطفى سيد أحمد من خال مصطفى سيد أحمد من خال 
ــهـــا  ــلـــى رأسـ ــا أغـــنـــيـــات مــــؤثــــرة عـ ــهـ ــلـــى رأسـ أغـــنـــيـــات مــــؤثــــرة عـ

)الحزن النبيل( .)الحزن النبيل( .
 قبل صاح حاج سعيد كنا  قبل صاح حاج سعيد كنا 

نعرف الــحــزن أمــا أن يكون نعرف الــحــزن أمــا أن يكون 
)حزن شديد( أو )حزن )حزن شديد( أو )حزن 

خفيف( .خفيف( .
ولـــــكـــــن صــــاح ولـــــكـــــن صــــاح 
الــحــزن  ان  الــحــزن أثـــبـــت  ان  أثـــبـــت 
يــمــكــن أن يــكــون يــمــكــن أن يــكــون 

نبيًا.نبيًا.
الــــــــــــحــــــــــــزن الــــــــــــحــــــــــــزن 
الــــنــــبــــيــــل مـــن الــــنــــبــــيــــل مـــن 
تــــــــجــــــــلــــــــيــــــــات تــــــــجــــــــلــــــــيــــــــات 
ــــاح حـــاج  ــــاح حـــاج صـ صـ

سعيد.سعيد.
محبتي محبتي 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــل  ــ ــراحــ ــ ــ ــل ــ ــ ــل ل ــ ــراحــ ــ ــ ــل ــ ــ ل

صاح حاج صاح حاج 
تلزمني  تلزمني سعيد  سعيد 

عــنــه  ــتـــب  أكـ عــنــه أن  ــتـــب  أكـ أن 
سلسلة من المقاالت سلسلة من المقاالت 
ــذه مــقــدمــة حديث  ــذه مــقــدمــة حديث وهـ وهـ
عــــــــن حــــــــــال مــــبــــدع عــــــــن حــــــــــال مــــبــــدع 
ــيـــًا ونــحــن  ــيـــًا ونــحــن ظــلــمــنــاه حـ ظــلــمــنــاه حـ
خجلتنا  ــداري  ــ نـ خجلتنا اآلن  ــداري  ــ نـ اآلن 

ونكتب عنه ميتًا .ونكتب عنه ميتًا .
و.....و.....

ونواصل.ونواصل.

كتب/ الطيب عبد الماجدكتب/ الطيب عبد الماجد

يرقد المترف  ) صــاح حــاج سعيد ( يرقد المترف  ) صــاح حــاج سعيد ( 
مريضًا دون سؤال مريضًا دون سؤال 

وما أدراك ما صاح …..!!وما أدراك ما صاح …..!!
زول كتب زول كتب 

لسه بياناتنا المسافة والعيونلسه بياناتنا المسافة والعيون
واللهفة والخوف والسكون ……واللهفة والخوف والسكون ……

هــســا دا زول بــخــلــو بــيــنــو مــســافــة ومــا هــســا دا زول بــخــلــو بــيــنــو مــســافــة ومــا 
بنعرف الحاصل عليه شنو …!!؟؟؟بنعرف الحاصل عليه شنو …!!؟؟؟

وهو  القائل وهو  القائل 
طمنِـّى  خبر  ال  منـّك  تجينى  رسالة  طمنِـّى ال  خبر  ال  منـّك  تجينى  رسالة  ال 

عنكعنك
نت سايئ فينى ظنك  نت سايئ فينى ظنك واإ واإ

رغم إنك ..رغم إنك ..
 إنت عارف إنو منك ..  إنت عارف إنو منك .. 

ال الزمن يقدر يحول قلبى عنكال الزمن يقدر يحول قلبى عنك
ال المسافة وال الخيال يشغلنى منكال المسافة وال الخيال يشغلنى منك

شغلتم وانتهت يا ابوصاح ..!!شغلتم وانتهت يا ابوصاح ..!!
صاح حاج سعيد دا هو الكتب صاح حاج سعيد دا هو الكتب 

لقيتو واقف منتظر لقيتو واقف منتظر 
تشتاق عيون لي طلعتوتشتاق عيون لي طلعتو

نفس المامح والشبهنفس المامح والشبه
والمشية ذاتها وقدلتووالمشية ذاتها وقدلتو

وصــــدح بــهــا  الــرقــيــق  ) الــطــيــب عبد وصــــدح بــهــا  الــرقــيــق  ) الــطــيــب عبد 
اهلل ( في أبلغ اهلل ( في أبلغ 
صـــــــور صـــــــور 

الشوق والحنين والتي ) هبشت ( المتلقي الشوق والحنين والتي ) هبشت ( المتلقي 
السوداني من جوه السوداني من جوه 

الطيب  الحياة  أخــذت  أيــن  الطيب وهــو اليعلم  الحياة  أخــذت  أيــن  وهــو اليعلم 
والسعيد  …؟والسعيد  …؟

ــاج ســعــيــد ( مـــع الــبــابــل   ــاج ســعــيــد ( مـــع الــبــابــل  لــيــقــدل  ) حــ لــيــقــدل  ) حــ
وينورن ….!!وينورن ….!!

وينور كل شــارع سوداني ….ويدغدغ وينور كل شــارع سوداني ….ويدغدغ 
قلوب المنتظرين على حافة األمل وبوابات قلوب المنتظرين على حافة األمل وبوابات 

الرجاء  وعتبات  البيوت ….!الرجاء  وعتبات  البيوت ….!
ونور بيتنا وشارع بيتنا يوم ما جيتناونور بيتنا وشارع بيتنا يوم ما جيتنا

يا الهليت فرحت قلوبنايا الهليت فرحت قلوبنا
واطريتنا الليلة وجيتناواطريتنا الليلة وجيتنا
ولم  يطراه احد …!!ولم  يطراه احد …!!

 لــم يكن ) صــاح ( يـــدري أنــه يكتب  لــم يكن ) صــاح ( يـــدري أنــه يكتب 
لنفسه وآخــريــن إنـــو الــحــب طــريــقــو قاسي لنفسه وآخــريــن إنـــو الــحــب طــريــقــو قاسي 

وصعيب  من أولو  ..وصعيب  من أولو  ..
وهو من نثره فينا حرفًا  وعطر   .….!!وهو من نثره فينا حرفًا  وعطر   .….!!

وما قلنا ليك الحب طريق وما قلنا ليك الحب طريق 
قاسي وصعيب من أولوقاسي وصعيب من أولو

ما رضيت كامنا وجيت براكما رضيت كامنا وجيت براك
أهو ده العذاب اتحملوا….أهو ده العذاب اتحملوا….

ليشكل  ثنائيه مدهشة مع الملهم مصطفي ليشكل  ثنائيه مدهشة مع الملهم مصطفي 
سيد احمد حيث كان لقاء السحاب سيد احمد حيث كان لقاء السحاب 

وكان نفسي أقولك من زمانوكان نفسي أقولك من زمان
بالكاتمو في سريبالكاتمو في سري

ومكتم في حشاى مدسوس سنين…..ومكتم في حشاى مدسوس سنين…..
صــاح حــاج سعيد الــرمــزيــة فــي أبهى صــاح حــاج سعيد الــرمــزيــة فــي أبهى 

معانيها …والحب معانيها …والحب 
عنده طعم ….والــشــوق كما ينبغي ان عنده طعم ….والــشــوق كما ينبغي ان 

يكون يكون 
اال سايق فيني ظنك اال سايق فيني ظنك 

وهذه التي وضع اساسها ود المهدي وهذه التي وضع اساسها ود المهدي 
وبنيتها انت جروف …وبنيتها انت جروف …

طوريتك في الطين مرميةطوريتك في الطين مرمية
كوريتك يابسة ومجدوعةكوريتك يابسة ومجدوعة
ال غيبتك كانت مرضيةال غيبتك كانت مرضية
وال فوتك كانت مبلوعةوال فوتك كانت مبلوعة

واهلل  رقدتك الدون سؤال دي هي الما واهلل  رقدتك الدون سؤال دي هي الما 
البلد  يــا أبــو صــاح …..إال   البلد مبلوعة   يــا أبــو صــاح …..إال   مبلوعة  

مفجوعة …..!!!مفجوعة …..!!!
وسطوة محاسنك عندى ما كسرة جفونوسطوة محاسنك عندى ما كسرة جفون

تــحــدث عــن نــفــســه دون ان يــــدري في تــحــدث عــن نــفــســه دون ان يــــدري في 
ايقونته الساحرة الحزن النبيل ايقونته الساحرة الحزن النبيل 

وبقيت اغني عليكوبقيت اغني عليك
غناوي الحسره واالسف الطويلغناوي الحسره واالسف الطويل

وعشان اجيب ليك الفرحوعشان اجيب ليك الفرح
رضيان مشيت للمستحيلرضيان مشيت للمستحيل
ومعاكي في آخر المدىومعاكي في آخر المدى

فتيني ياهجعة مواعيدي القبيلفتيني ياهجعة مواعيدي القبيل
بعتيني لي حضن االسىبعتيني لي حضن االسى

وسبتيني للحزن النبيل…..وسبتيني للحزن النبيل…..
…والــرجــل  لــك  والعافيه  الصحة  …والــرجــل تحية  لــك  والعافيه  الصحة  تحية 
ــط الــــــي ســــؤال….مــــجــــرد  ــقـ ــه فـ ــاجــ ــط الــــــي ســــؤال….مــــجــــرد فــــي حــ ــقـ ــه فـ ــاجــ فــــي حــ

سؤال…..!!سؤال…..!!
فهل عز السؤال…..!!فهل عز السؤال…..!!

وطن وقصة ريدوطن وقصة ريد

شاعر ساقنا بالخال ونحن رضيانين 

صالح سعيد.. قاسيت حالوة الريد دموع !! 
صالح حاج سعيد.. قصة وطن ما سعيد
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أعلن االتحاد السعودي لكرة أعلن االتحاد السعودي لكرة 
ــــس األربـــــعـــــاء، عــن  ــــس األربـــــعـــــاء، عــن الــــقــــدم، امـ الــــقــــدم، امـ
الفرج من  الفرج من معاناة العبه سلمان  معاناة العبه سلمان 
إصابة في عظمة الساق والتي إصابة في عظمة الساق والتي 
قـــد تــبــعــده عـــن بــاقــي مــبــاريــات قـــد تــبــعــده عـــن بــاقــي مــبــاريــات 
»األخـــضـــر« فـــي كـــأس الــعــالــم »األخـــضـــر« فـــي كـــأس الــعــالــم 
20222022. وتعرض الفرج إلصابة . وتعرض الفرج إلصابة 
قـــويـــة خــــال الـــفـــوز الــتــاريــخــي قـــويـــة خــــال الـــفـــوز الــتــاريــخــي 
األربعاء  األربعاء    11--22 األرجنتين  األرجنتين على  على 
فــي الــجــولــة األولـــى مــن مرحلة فــي الــجــولــة األولـــى مــن مرحلة 

المجموعات.المجموعات.

ــعـــودي  ــسـ ــعـــودي وأفــــــــاد االتـــــحـــــاد الـ ــسـ وأفــــــــاد االتـــــحـــــاد الـ
لـــكـــرة الــــقــــدم عـــبـــر مـــوقـــعـــه أن لـــكـــرة الــــقــــدم عـــبـــر مـــوقـــعـــه أن 
الفحوصات الطبية التي أجريت الفحوصات الطبية التي أجريت 
لسلمان الفرج كشفت عن وجود لسلمان الفرج كشفت عن وجود 
الــســاق. ولم  الــســاق. ولم إصابة في عظمة  إصابة في عظمة 
ــــســــعــــودي أي  ــــســــعــــودي أي يـــعـــط االتــــحــــاد ال يـــعـــط االتــــحــــاد ال
تفاصيل بشأن مدة غياب الفرج، تفاصيل بشأن مدة غياب الفرج، 
لــكــن وســائــل إعـــام كشفت أن لــكــن وســائــل إعـــام كشفت أن 
اإلصابة قد تبعده على األرجح اإلصابة قد تبعده على األرجح 
عن باقي مباريات »األخضر« عن باقي مباريات »األخضر« 

في مونديال قطر.في مونديال قطر.

ــنـــص مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا  ــتـ ــنـــص مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا اقـ ــتـ اقـ
أمـــام كــنــدا بنتيجة  أمـــام كــنــدا بنتيجة فـــوزًا صعبًا  فـــوزًا صعبًا 
11--00 في المباراة التي أقيمت  في المباراة التي أقيمت 
األربـــعـــاء  امـــس  مــســاء  األربـــعـــاء بينهما  امـــس  مــســاء  بينهما 
عــلــى ملعب »أحــمــد بــن علي عــلــى ملعب »أحــمــد بــن علي 
منافسات  منافسات الــمــونــديــال«، ضمن  الــمــونــديــال«، ضمن 
الـــجـــولـــة األولــــــــى لــلــمــجــمــوعــة الـــجـــولـــة األولــــــــى لــلــمــجــمــوعــة 
السادسة في بطولة كأس العالم السادسة في بطولة كأس العالم 
سجل هدف منتخب بلجيكا سجل هدف منتخب بلجيكا 
الدقيقة  فــي  بــاتــشــواي  الدقيقة ميتشي  فــي  بــاتــشــواي  ميتشي 
ليمنح  الــمــبــاراة  مــن عمر  ليمنح   الــمــبــاراة  مــن عمر   4444
على  التقدم  الحمر  على الشياطين  التقدم  الحمر  الشياطين 

ــمــبــاراة  ــمــبــاراة عــكــس ســيــر أحـــــداث ال عــكــس ســيــر أحـــــداث ال
حيث تفوق فــي الــشــوط األول حيث تفوق فــي الــشــوط األول 
كبير  بشكل  الكندي  كبير المنافس  بشكل  الكندي  المنافس 
ــفــرص  ــفــرص وأضــــــاع الـــعـــديـــد مـــن ال وأضــــــاع الـــعـــديـــد مـــن ال

بخاف ضربة جزاء.بخاف ضربة جزاء.
بلجيكا  منتخب  بعدها  بلجيكا عــاد  منتخب  بعدها  عــاد 
للدخول في أجواء اللقاء خال للدخول في أجواء اللقاء خال 
فــعــالــيــات الــشــوط الــثــانــي لكنه فــعــالــيــات الــشــوط الــثــانــي لكنه 
فــي تسجيل مزيد من  يفلح  فــي تسجيل مزيد من لــم  يفلح  لــم 
ــداف لــتــوســيــع الـــفـــارق مع  ــ ــداف لــتــوســيــع الـــفـــارق مع األهـ ــ األهـ
ـــي الــمــجــمــوعــة  ـــي الــمــجــمــوعــة الــمــنــتــخــبــات فـ الــمــنــتــخــبــات فـ

السادسة.السادسة.

 أعــلــن االتــحــاد اإلنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم إيــقــاف  أعــلــن االتــحــاد اإلنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم إيــقــاف 
مــبــاراتــيــن، وغــرامــة 5050 ألف  ألف  مــبــاراتــيــن، وغــرامــة كريستيانو رونــالــدو  كريستيانو رونــالــدو 

باوند بسبب تحطيم هاتف مشجع إيفرتون.باوند بسبب تحطيم هاتف مشجع إيفرتون.
قال االتحاد اإلنجليزي، إن رونالدو، يوم الجمعة قال االتحاد اإلنجليزي، إن رونالدو، يوم الجمعة 
الماضي، قد اتهم بخرق قاعدة االتحاد اإلنجليزي الماضي، قد اتهم بخرق قاعدة االتحاد اإلنجليزي 

، المتعلقة بسلوك »غير الئق أو عنيف«.، المتعلقة بسلوك »غير الئق أو عنيف«.
وكــان رونــالــدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو وكــان رونــالــدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو 
يحطم هــاتــف أحـــد مشجعي إيــفــرتــون فــي مــبــاراة يحطم هــاتــف أحـــد مشجعي إيــفــرتــون فــي مــبــاراة 
أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز 
بهدف  يونايتد  مانشستر  على  األرض  بهدف أصــحــاب  يونايتد  مانشستر  على  األرض  أصــحــاب 

دون مقابل.  وتم أصدار قرر باألمس من لجنة دون مقابل.  وتم أصدار قرر باألمس من لجنة 
الــعــقــوبــات عــقــوبــة الــاعــب الــبــرتــغــالــي الــســابــق لـ الــعــقــوبــات عــقــوبــة الــاعــب الــبــرتــغــالــي الــســابــق لـ 
  5050 وتغريمه  لمباراتين  بإيقافه  يونايتد،  وتغريمه مانشستر  لمباراتين  بإيقافه  يونايتد،  مانشستر 
ألـــف جنية إســتــرلــيــنــي، بسبب مــا بـــدر مــنــه تجاه ألـــف جنية إســتــرلــيــنــي، بسبب مــا بـــدر مــنــه تجاه 
مشجع إيفرتون. وجاء ذلك، عقب خروج رونالدو مشجع إيفرتون. وجاء ذلك، عقب خروج رونالدو 
من مباراة مانشستر يونايتد وخسارة الفريق من مباراة مانشستر يونايتد وخسارة الفريق 11--00..

وكان مانشستر يونايتد قد نشر بيانًا أعلن من وكان مانشستر يونايتد قد نشر بيانًا أعلن من 
الـــدون، بشكل نهائي عــن الفريق،  الـــدون، بشكل نهائي عــن الفريق، خــالــه رحــيــل  خــالــه رحــيــل 

بعدما تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.بعدما تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.
كــمــا وجــــه الــــنــــادي، خــــال بـــيـــانـــه، الــشــكــر لـ كــمــا وجــــه الــــنــــادي، خــــال بـــيـــانـــه، الــشــكــر لـ 

قلعة  التي قضاهم داخــل  الفترتين  قلعة رونــالــدو، عن  التي قضاهم داخــل  الفترتين  رونــالــدو، عن 
األولد ترافورد.األولد ترافورد.

يأتي ذلك، بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها يأتي ذلك، بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها 
الــــدون، خـــال لــقــاء جـــرئ لــه أجــــراه مــع صحفي الــــدون، خـــال لــقــاء جـــرئ لــه أجــــراه مــع صحفي 
بــصــحــيــفــة “ صـــن الــبــريــاطــنــيــة”، قــبــيــل أيــــام من بــصــحــيــفــة “ صـــن الــبــريــاطــنــيــة”، قــبــيــل أيــــام من 
إنطاق بطولة كأس العالم الحالية، التي يشارك إنطاق بطولة كأس العالم الحالية، التي يشارك 

فيها مع منتخب باده البرتغال.فيها مع منتخب باده البرتغال.
وشملت تصريحاته، تعدي على مدربه الهولندي وشملت تصريحاته، تعدي على مدربه الهولندي 
إيرك تن هاج، مؤكًدا أنه ال يكن له أي احترام ، إيرك تن هاج، مؤكًدا أنه ال يكن له أي احترام ، 

ألنه لم يحترمه.ألنه لم يحترمه.

 بعد اقل من 24 من فسخ عقدة مع اليونايتد 

اإلتحاد اإلنجليزي يوقف رونالدو مباراتين

٢٤ نوفمبر 2022 - ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ - العدد »٤٩«

إسبانيا تمطر شباك كوستاريكا بسباعية واليابان تكمم أفواه األلمان بثنائية
 وبلجيـكــا تقتنــص فــوز صعــب مــن كنــدا

ً
المغـــرب وكــرواتيـــا يتعــادالن سلبيـا

الدنمارك تهدد باإلنسحاب من كاس 
العالم بسبب منع شارة المثليين 

السعودية تتلقي ضربة موجعة واإلتحاد 
اإلنجليزي يوقف رونالدو مباراتين

البرازيل تستهل حملة البحث 
عن اللقب بمواجهة صربيا

ــي الــمــنــتــخــبــات  ــاقـ ــور بـ ــهـ ــي الــمــنــتــخــبــات يــكــتــمــل ظـ ــاقـ ــور بـ ــهـ يــكــتــمــل ظـ
ــم  ــعــال ــأس ال ــ ــم الـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة كـ ــعــال ــأس ال ــ الـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة كـ
20222022، اليوم الخميس، بإقامة مباريات ، اليوم الخميس، بإقامة مباريات 
االفــتــتــاحــيــة آلخـــر مجموعتين  االفــتــتــاحــيــة آلخـــر مجموعتين الــجــولــة  الــجــولــة 
من  والثامنة(  )السابعة  المونديال  من فــي  والثامنة(  )السابعة  المونديال  فــي 
ــــال 44 مـــواجـــهـــات تــجــمــع ســويــســرا  مـــواجـــهـــات تــجــمــع ســويــســرا  ــــال خـ خـ
ــواي مــع كوريا  ــ ــواي مــع كوريا مــع الــكــامــيــرون، أوروغـ ــ مــع الــكــامــيــرون، أوروغـ
الــجــنــوبــيــة، الــبــرتــغــال مــع غــانــا، وأخــيــرا الــجــنــوبــيــة، الــبــرتــغــال مــع غــانــا، وأخــيــرا 

البرازيل مع صربيا.البرازيل مع صربيا.
ويستهل منتخب البرازيل مسيرته في ويستهل منتخب البرازيل مسيرته في 
المنافسة على لقب النسخة الجديدة من المنافسة على لقب النسخة الجديدة من 
المونديال، بمواجهة منتخب صربيا في المونديال، بمواجهة منتخب صربيا في 
المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات 
التاسعه  فــي  وتــقــام  السابعة  التاسعه المجموعة  فــي  وتــقــام  السابعة  المجموعة 

مساء على ملعب لوسيل،مساء على ملعب لوسيل،
الــمــتــوج  الـــبـــرازيـــل،  الــمــتــوج ويــســعــى منتخب  الـــبـــرازيـــل،  ويــســعــى منتخب 
بلقب كأس العالم بلقب كأس العالم 55 مرات سابقة آخرها  مرات سابقة آخرها 
نسخة نسخة 20022002، لتفادي مفاجآت البدايات ، لتفادي مفاجآت البدايات 
خاصة وأن مباراته االفتتاحية تقام على خاصة وأن مباراته االفتتاحية تقام على 
الملعب نفسه الذي شهد خسارة غريمه الملعب نفسه الذي شهد خسارة غريمه 
األرجنتيني، أحد المرشحين والمنافسين األرجنتيني، أحد المرشحين والمنافسين 
ــام المنتخب  ــام المنتخب عــلــى لــقــب الــمــونــديــال، أمـ عــلــى لــقــب الــمــونــديــال، أمـ

السعودي.السعودي.
بنجومه  الــبــرازيــلــي،  المنتخب  بنجومه ويــعــد  الــبــرازيــلــي،  المنتخب  ويــعــد 
المنتخب  تــاريــخــه،  مـــدار  المنتخب الــكــبــار على  تــاريــخــه،  مـــدار  الــكــبــار على 
الوحيد الذي شارك في جميع نسخ كأس الوحيد الذي شارك في جميع نسخ كأس 
الــعــالــم، وصــاحــب الــرقــم الــقــيــاســي في الــعــالــم، وصــاحــب الــرقــم الــقــيــاســي في 
عــدد مــرات التتويج باللقب )عــدد مــرات التتويج باللقب )55 مــرات(  مــرات( 
والساعي للتتويج بلقبه السادس على أن والساعي للتتويج بلقبه السادس على أن 
تكون البداية بحصد النقاط الثاث أمام تكون البداية بحصد النقاط الثاث أمام 

صربيا.صربيا.
على الجانب اآلخــر يطمح منتخب على الجانب اآلخــر يطمح منتخب 
صربيا إلى تقديم مستوى وصورة طيبة صربيا إلى تقديم مستوى وصورة طيبة 
في رابع مشاركته بالمونديال، وتخطي في رابع مشاركته بالمونديال، وتخطي 
الــذي وقــف عائقًا  الـــدور األول  الــذي وقــف عائقًا حاجز  الـــدور األول  حاجز 

أمامه في مشاركاته الثاث السابقة.أمامه في مشاركاته الثاث السابقة.
ويـــعـــول الــمــنــتــخــب الـــصـــريـــي على ويـــعـــول الــمــنــتــخــب الـــصـــريـــي على 
التصفيات  مــشــوار  فــي  السابقة  التصفيات نتائجه  مــشــوار  فــي  السابقة  نتائجه 
الــــتــــي مـــكـــنـــتـــه مـــــن احـــــتـــــال صــــــدارة الــــتــــي مـــكـــنـــتـــه مـــــن احـــــتـــــال صــــــدارة 
مجموعته األولى متفوقًا على المنتخب مجموعته األولى متفوقًا على المنتخب 

البرتغال بفارق البرتغال بفارق 33 نقاط. نقاط.
مــبــاراة  إقــامــة  نفسها  الــجــولــة  مــبــاراة وتشهد  إقــامــة  نفسها  الــجــولــة  وتشهد 
أخــــرى تــجــمــع بــيــن فــريــقــي الــكــامــيــرون أخــــرى تــجــمــع بــيــن فــريــقــي الــكــامــيــرون 
ــاد الــجــنــوب في  ــتـ ــاد الــجــنــوب في وســـويـــســـرا، عــلــى اسـ ــتـ وســـويـــســـرا، عــلــى اسـ

الساعة الثانية عشرة ظهرآالساعة الثانية عشرة ظهرآ
يــعــد الــمــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي، أكــثــر يــعــد الــمــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي، أكــثــر 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــيـــة مـ ــقـ ــتــخــبــات اإلفـــريـ ــمــن ــة فــي ال ــاركـ ــشـ ــيـــة مـ ــقـ ــتــخــبــات اإلفـــريـ ــمــن ال
المونديال وسبق له التأهل لكأس العالم المونديال وسبق له التأهل لكأس العالم 
ــقــة أخـــرهـــا مــونــديــال  ــقــة أخـــرهـــا مــونــديــال  نــســخ ســاب فـــي فـــي 77 نــســخ ســاب
الــحــالــيــة  بــالــبــرازيــل، والــنــســخــة  الــحــالــيــة   بــالــبــرازيــل، والــنــســخــة   20142014
مشاركة  سجل  كأعلى  لــه  الثامنة  مشاركة هــي  سجل  كأعلى  لــه  الثامنة  هــي 

أفريقية.أفريقية.
ويسعى في هذه النسخة إلى محاولة ويسعى في هذه النسخة إلى محاولة 
تكرار أو تجاوز أفضل إنجاز له سابق تكرار أو تجاوز أفضل إنجاز له سابق 
للدور ربع نهائي مونديال  التأهل  للدور ربع نهائي مونديال وهو  التأهل  وهو 
أول  حــيــنــهــا  وكـــــان  ــيــا  بــإيــطــال أول   حــيــنــهــا  وكـــــان  ــيــا  بــإيــطــال  19901990
منتخب من »القارة السمراء« يحقق هذا منتخب من »القارة السمراء« يحقق هذا 

اإلنجاز.اإلنجاز.
ويــتــفــق الــمــنــتــخــب الــســويــســري، مع ويــتــفــق الــمــنــتــخــب الــســويــســري، مع 

نظيره الكاميروني في أن آخر ظهور له نظيره الكاميروني في أن آخر ظهور له 
في المونديال كان في في المونديال كان في 20142014 بالبرازيل  بالبرازيل 
التي كانت المرة الـالتي كانت المرة الـ1111 التي يتأهل فيها  التي يتأهل فيها 
لكأس العالم، لتأتي هذه النسخة وتكون لكأس العالم، لتأتي هذه النسخة وتكون 

الظهور الـ الظهور الـ 1212 للمنتخب األوروبي. للمنتخب األوروبي.
ــع الــنــهــائــي  ــ ــلــــدور ربـ ــ ــع الــنــهــائــي يـــعـــد الـــتـــأهـــل ل ــ ــلــــدور ربـ ــ يـــعـــد الـــتـــأهـــل ل
السويسري  للمنتخب  األفضل  السويسري اإلنجاز  للمنتخب  األفضل  اإلنجاز 
في في 33 نسخ سابقة أقربها منذ  نسخ سابقة أقربها منذ 6868 عاما  عاما 

في مونديال في مونديال 19541954..
بقيادة  البرتغالي،  المنتخب  بقيادة ويدشن  البرتغالي،  المنتخب  ويدشن 
نــجــمــه كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو ظـــهـــوره نــجــمــه كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو ظـــهـــوره 
الثامنة، بمواجهة  الثامنة، بمواجهة األول في المجموعة  األول في المجموعة 
ــقـــوى الــكــرويــة  ــد الـ ــقـــوى الــكــرويــة نــظــيــره الـــغـــانـــي، أحــ ــد الـ نــظــيــره الـــغـــانـــي، أحــ
الــمــفــاجــأة  لتحقيق  الــمــرشــحــة  الــمــفــاجــأة األفــريــقــيــة  لتحقيق  الــمــرشــحــة  األفــريــقــيــة 
التي  المباراة  المونديال، وذلــك في  التي في  المباراة  المونديال، وذلــك في  في 
في  في ،   ،974974 إستاد  بينهما على  إستاد ستجمع  بينهما على  ستجمع 

السادسه مساءالسادسه مساء
وتعد هذه المشاركة التاسعة للمنتخب وتعد هذه المشاركة التاسعة للمنتخب 
أن  سبق  فقد  المونديال  فــي  أن البرتغالي  سبق  فقد  المونديال  فــي  البرتغالي 
شارك في شارك في 88 نسخ سابقة، وكانت أفضل  نسخ سابقة، وكانت أفضل 
نــتــيــجــة حــقــقــهــا حــصــولــه عــلــى الــمــركــز نــتــيــجــة حــقــقــهــا حــصــولــه عــلــى الــمــركــز 
أقيم  الــذي  أقيم   الــذي  الثالث في مونديال الثالث في مونديال 19661966 

في إنجلترا.في إنجلترا.
ويتطلع كريستيانو رونالدو إلى توديع ويتطلع كريستيانو رونالدو إلى توديع 
بتحقيق  المونديال  الكروية في  بتحقيق مسيرته  المونديال  الكروية في  مسيرته 
انجاز كبير مع منتخب بــاده، لينضم انجاز كبير مع منتخب بــاده، لينضم 
إلـــى لقبي كـــأس األمـــم األوروبـــيـــة عــام إلـــى لقبي كـــأس األمـــم األوروبـــيـــة عــام 
لقب  إلــى  باإلضافة  فرنسا  لقب  في  إلــى  باإلضافة  فرنسا  20162016 في 

دوري األمم األوروبية عام دوري األمم األوروبية عام 20192019..
أما المنتخب الغاني الذي يشارك في أما المنتخب الغاني الذي يشارك في 
في  الرابعة  للمرة  العالم  كــأس  في نهائيات  الرابعة  للمرة  العالم  كــأس  نهائيات 
تاريخه، فإنه يسعى إلى استعادة سابق تاريخه، فإنه يسعى إلى استعادة سابق 
نجاحاته ، وأبرزها مشاركته في نسخة نجاحاته ، وأبرزها مشاركته في نسخة 
20102010 بجنوب أفريقيا والتي تأهل فيها  بجنوب أفريقيا والتي تأهل فيها 
إلى الدور ربع النهائي، وكان قريبًا من إلى الدور ربع النهائي، وكان قريبًا من 
الــتــأهــل لنصف الــنــهــائــي بــعــد الــتــعــادل الــتــأهــل لنصف الــنــهــائــي بــعــد الــتــعــادل 
مع منتخب أوروغــواي مع منتخب أوروغــواي 11--11 والخسارة  والخسارة 

بركات الترجيح.بركات الترجيح.
الــمــجــمــوعــة نفسها مــواجــهــة  الــمــجــمــوعــة نفسها مــواجــهــة وتــشــهــد  وتــشــهــد 
أوروغــــواي وكوريا  بين منتخبي  أوروغــــواي وكوريا أخــرى  بين منتخبي  أخــرى 
الجنوبية، في اللقاء الذي يجمع بينهما الجنوبية، في اللقاء الذي يجمع بينهما 

على استاد المدينة التعليميةعلى استاد المدينة التعليمية
ــهـــة بــمــثــابــة  ــمـــواجـ ــذه الـ ــ ــكـــون هـ ــتـ ــهـــة بــمــثــابــة وسـ ــمـــواجـ ــذه الـ ــ ــكـــون هـ ــتـ وسـ
تــحــد كـــروي بــيــن الــمــدرســتــيــن الاتينية تــحــد كـــروي بــيــن الــمــدرســتــيــن الاتينية 
واآلســـــيـــــويـــــة، حـــيـــث يـــطـــمـــح مــنــتــخــب واآلســـــيـــــويـــــة، حـــيـــث يـــطـــمـــح مــنــتــخــب 
أوروغواي، المتمرس في هذه البطولة، أوروغواي، المتمرس في هذه البطولة، 
إلى استعادة لقب غائب عنه منذ إلى استعادة لقب غائب عنه منذ 7272  
عامًا، والتتويج به للمرة الثالثة في تاريخه عامًا، والتتويج به للمرة الثالثة في تاريخه 
بعد لقبي بعد لقبي 19301930 و و19501950، علمًا بأنه ، علمًا بأنه 
النهائي في  للدور نصف  النهائي في سبق وتأهل  للدور نصف  سبق وتأهل 
33 مناسبات أخرها في مونديال  مناسبات أخرها في مونديال 20102010، ، 
النسخة األخيرة  النسخة األخيرة في حين اكتفى خال  في حين اكتفى خال 
في روسيا في روسيا 20182018 بالدور ربع النهائي. بالدور ربع النهائي.

المقابل يتطلع منتخب كوريا  المقابل يتطلع منتخب كوريا و في  و في 
  1010 للمونديال  تــأهــل  الـــذي  للمونديال الجنوبية،  تــأهــل  الـــذي  الجنوبية، 
مــرات سابقة، إلــى تــكــرار إنــجــاز كأس مــرات سابقة، إلــى تــكــرار إنــجــاز كأس 
العالم العالم 20022002 الذي استضاف منافساته  الذي استضاف منافساته 
مع اليابان، بالوصول إلى الدور نصف مع اليابان، بالوصول إلى الدور نصف 

النهائي ومن ثم االقتراب النهائي ومن ثم االقتراب 

حــــــقّــــــق مـــنـــتـــخـــب حــــــقّــــــق مـــنـــتـــخـــب 
فـــوزًا مفاجئًا  فـــوزًا مفاجئًا الــيــابــان  الــيــابــان 
ــة  ــ ــاول ــــطــ ــلــــب بـــــه ال ــ ــة ق ــ ــاول ــــطــ ــلــــب بـــــه ال ــ ق
عـــلـــى ألـــمـــانـــيـــا )عـــلـــى ألـــمـــانـــيـــا )-2-2  
11(، امس األربعاء، (، امس األربعاء، 
ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
الــــــجــــــولــــــة األولـــــــــــى الــــــجــــــولــــــة األولـــــــــــى 
الخامسة  الخامسة بالمجموعة  بالمجموعة 
ــــم  ــال ــعــ ــ ــــم فــــــي كــــــــأس ال ــال ــعــ ــ فــــــي كــــــــأس ال

..20222022
ــّدم الــمــنــتــخــب  ــ ــقـ ــ ــّدم الــمــنــتــخــب تـ ــ ــقـ ــ تـ
األلــــــمــــــانــــــي بــــهــــدف األلــــــمــــــانــــــي بــــهــــدف 
ــن عـــامـــة الـــجـــزاء  ــن عـــامـــة الـــجـــزاء مـ مـ
 ) )3333( الـــدقـــيـــقـــة  )فــــي  الـــدقـــيـــقـــة  فــــي 
ــن طـــريـــق إلـــكـــاي  ــن طـــريـــق إلـــكـــاي عــ عــ
أن  قبل  أن جوندوجان،  قبل  جوندوجان، 

تعود اليابان بهدفين في الدقيقتين )تعود اليابان بهدفين في الدقيقتين )7575( و)( و)8383( عبر ( عبر 
ريتسو دوان وتاكوما أسانو. وسار اليابان على خطى ريتسو دوان وتاكوما أسانو. وسار اليابان على خطى 
تأخره  قلب  الــذي  السعودي،  المنتخب  تأخره جــاره اآلسيوي،  قلب  الــذي  السعودي،  المنتخب  جــاره اآلسيوي، 

أمام األرجنتين إلى فوز بنتيجة )أمام األرجنتين إلى فوز بنتيجة )-2-2  11(.(.
بهذه النتيجة، اعتلت اليابان صدارة ترتيب المجموعة بهذه النتيجة، اعتلت اليابان صدارة ترتيب المجموعة 

بـ)بـ)33( نقاط، فيما تذيلت ألمانيا الترتيب با نقاط.( نقاط، فيما تذيلت ألمانيا الترتيب با نقاط.
المغرب مع  تعادل  المباراة  هــذه  المغرب مع وفــي مباراة سبقت  تعادل  المباراة  هــذه  وفــي مباراة سبقت 
على  أقيمت  التي  المباراة  في  أهـــداف،  دون  على كرواتيا،  أقيمت  التي  المباراة  في  أهـــداف،  دون  كرواتيا، 
البيت ظهر امــس، في الجولة األولــى من دور  البيت ظهر امــس، في الجولة األولــى من دور ستاد  ستاد 

المجموعات لكأس العالم.المجموعات لكأس العالم.

أمطر المنتخب اإلسباني شباك نظيره الكوستاريكي أمطر المنتخب اإلسباني شباك نظيره الكوستاريكي 
بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء 
امـــس األربـــعـــاء، ضــمــن نــهــائــيــات بــطــولــة كـــأس العالم امـــس األربـــعـــاء، ضــمــن نــهــائــيــات بــطــولــة كـــأس العالم 

20222022 لكرة القدم المقامة حالًيا في قطر. لكرة القدم المقامة حالًيا في قطر.
التقدم  أولمو هدف  دانــي  المهاجم اإلسباني  التقدم وسجل  أولمو هدف  دانــي  المهاجم اإلسباني  وسجل 
لكتيبة »فوريا ال روخا« مبكًرا في الدقيقة لكتيبة »فوريا ال روخا« مبكًرا في الدقيقة 1111، وضاعف ، وضاعف 
بحلول  اإلسباني  »للماتادور«  النتيجة  أسينسيو  بحلول ماركو  اإلسباني  »للماتادور«  النتيجة  أسينسيو  ماركو 
الدقيقة الدقيقة 2121، وعزز المهاجم فيران توريس النتيجة عند ، وعزز المهاجم فيران توريس النتيجة عند 

الدقيقة الدقيقة 3131 من ركلة جزاء. من ركلة جزاء.
وعاد فيران توريس في الدقيقة وعاد فيران توريس في الدقيقة 5454، ووقع على هدفه ، ووقع على هدفه 
الشخصي الثاني، والرابع لمنتخب باده، وأحرز بابلو الشخصي الثاني، والرابع لمنتخب باده، وأحرز بابلو 
مــارتــن باييز الــمــعــروف بـــ »جــافــي« الــهــدف الخامس مــارتــن باييز الــمــعــروف بـــ »جــافــي« الــهــدف الخامس 
بــحــلــول الــدقــيــقــة بــحــلــول الــدقــيــقــة 7575 بــتــســديــدة رائــعــة »عــالــطــايــر« في  بــتــســديــدة رائــعــة »عــالــطــايــر« في 

الزاوية اليسرى من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، الزاوية اليسرى من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، 
باألهداف  منافسه  شباك  دك  إسبانيا  منتخب  باألهداف وواصــل  منافسه  شباك  دك  إسبانيا  منتخب  وواصــل 
بتسجيله السادس في الدقيقة بتسجيله السادس في الدقيقة 9090 عبر العبه كارلوس  عبر العبه كارلوس 

سولر.سولر.
ــن ثـــم اخــتــتــم الــمــهــاجــم ألـــفـــارو مـــوراتـــا ســبــاعــيــة  ــن ثـــم اخــتــتــم الــمــهــاجــم ألـــفـــارو مـــوراتـــا ســبــاعــيــة ومــ ومــ
بداًل  المحتسبة  الثانية  الدقيقة  انتهاء  مع  بداًل »الماتادور«  المحتسبة  الثانية  الدقيقة  انتهاء  مع  »الماتادور« 
من الوقت الضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على إستاد من الوقت الضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على إستاد 

الثمامة بالعاصمة الدوحة.الثمامة بالعاصمة الدوحة.
وتصدر المنتخب اإلسباني بعد هذا االنتصار الكبير وتصدر المنتخب اإلسباني بعد هذا االنتصار الكبير 
قائمة المجموعة الخامسة، متفوًقا بفارق األهداف على قائمة المجموعة الخامسة، متفوًقا بفارق األهداف على 
الثقيل  العيار  من  مفاجأة  فجر  الــذي  الياباني،  الثقيل نظيره  العيار  من  مفاجأة  فجر  الــذي  الياباني،  نظيره 
بفوزه على المنتخب األلماني بهدفين لواحد على إستاد بفوزه على المنتخب األلماني بهدفين لواحد على إستاد 

خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

ــاســــر  ــاســــر أجـــــــــــرى الـــــــاعـــــــب يــ أجـــــــــــرى الـــــــاعـــــــب يــ
ــب مــنــتــخــب  ــ ــ ــرانــــي العـ ــهــ ــشــ ــ ــب مــنــتــخــب ال ــ ــ ــرانــــي العـ ــهــ ــشــ ــ ال
الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــصــــر امــــس الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــصــــر امــــس 
في  جراحية  عملية  في األربــعــاء،  جراحية  عملية  األربــعــاء، 
ــبــنــكــريــاس، فـــي مــديــنــة  ــبــنــكــريــاس، فـــي مــديــنــة غــــدة ال غــــدة ال
ــزيـــز الــطــبــيــة  ــعـ ــدالـ ــبـ ــلـــك عـ ــمـ ــزيـــز الــطــبــيــة الـ ــعـ ــدالـ ــبـ ــلـــك عـ ــمـ الـ
بــالــحــرس الــوطــنــي بــالــريــاض، بــالــحــرس الــوطــنــي بــالــريــاض، 
بــمــتــابــعــة مـــن الــجــهــاز الطبي بــمــتــابــعــة مـــن الــجــهــاز الطبي 

للمنتخب، وتكللت بالنجاح.للمنتخب، وتكللت بالنجاح.
ــد يــاســر الــشــهــرانــي،  ــواجـ ــد يــاســر الــشــهــرانــي، وتـ ــواجـ وتـ

تـــــحـــــت الـــــمـــــاحـــــظـــــة بــــأحــــد تـــــحـــــت الـــــمـــــاحـــــظـــــة بــــأحــــد 
ــر، خــــال  ــ ــطـ ــ ــيـــات قـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــر، خــــال مـ ــ ــطـ ــ ــيـــات قـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ مـ
الــســاعــات الــمــاضــيــة، قــبــل أن الــســاعــات الــمــاضــيــة، قــبــل أن 
أجل  مــن  السعودية  إلــى  مــن أجل يعود  السعودية  إلــى  يعود 
الـــخـــضـــوع لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، الـــخـــضـــوع لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، 
جــــراء اإلصـــابـــة الــتــي تعرض جــــراء اإلصـــابـــة الــتــي تعرض 
األرجنتين،  مــبــاراة  خــال  األرجنتين، لها  مــبــاراة  خــال  لها 
في كأس العالم، وانتهت بفوز في كأس العالم، وانتهت بفوز 
بنتيجة  الـــســـعـــودي  ــر  بنتيجة األخـــضـ الـــســـعـــودي  ــر  األخـــضـ
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في مونديال قطر 

اليابان تفجر المفاجأة وتكسب ألمانيا 
وتعادل المغرب وكرواتيا

 جراحة ناجحة لمدافع السعودية ياسر الشهراني  بعد 
اإلصابة الخطيرة أمام األرجنتين

 مباريات ساخنة في خامس ايام المونديال 

منتخب السعودية يتلقي ضربة 
موجعة قبل مباراة بولندا 

 بلجيكا تقتنص فوزآ غاليآ علي كندا 

إعداد وإرشاف: عبد الرحيم أحمد بابكر 

أصداء المونديال 

إسبانيا تمطر شباك كوستاريكا بسباعية 

منتخب الدنمارك يهدد باإلنسحاب من 
كاس العالم بسبب منع شارة المثليين

هدد منتخب الدنمارك، باالنسحاب من كأس العالم هدد منتخب الدنمارك، باالنسحاب من كأس العالم 
فيفا  المثلية ورفــض  فيفا ، بسبب أزمــة دعــم  المثلية ورفــض  قطر قطر 20222022، بسبب أزمــة دعــم 

شعار »شعار »One LoveOne Love«، الداعم للمثليين.«، الداعم للمثليين.
وقــالــت صــحــيــفــة«جــلــوبــوســبــورت« الــبــرتــغــالــيــة: أن وقــالــت صــحــيــفــة«جــلــوبــوســبــورت« الــبــرتــغــالــيــة: أن 
جاسبر مولر رئيس االتحاد الدنماركي هدد بانسحاب جاسبر مولر رئيس االتحاد الدنماركي هدد بانسحاب 
الــعــالــم بقطر بسبب تعنت  الــبــاد مــن كــأس  الــعــالــم بقطر بسبب تعنت منتخب  الــبــاد مــن كــأس  منتخب 

االتحاد الدولي لكرة القدم في رفض دعم المثليين.االتحاد الدولي لكرة القدم في رفض دعم المثليين.
كان “فيفا” قد منع قادة بعض المنتخبات األوروبية كان “فيفا” قد منع قادة بعض المنتخبات األوروبية 
من وضع شعار وألوان المثليين على شارة القيادة وهدد من وضع شعار وألوان المثليين على شارة القيادة وهدد 

بمعاقبة أي فريق يلجأ للى هذل األمر.بمعاقبة أي فريق يلجأ للى هذل األمر.



يــــتــــابــــع األهــــلــــة 
ــاب كـــبـــيـــر  ــ ــ ــج ــ ــ ــإع ــ ــ ب
النشطة  ــات  ــحــرك ــت ال
األزرق  ــس  ــمــجــل ــل ل
كل  على  يقاتل  وهــو 
الـــجـــبـــهـــات لــتــغــطــيــة 
األعمال وسد الثغرات 
، والوجود في المكان 
الوقت  وفي  المناسب 
الـــمـــنـــاســـب حـــتـــى ال 

الــزيــارات  وتكفي   ، ويــتــخــاذل  الــنــادي  ُيقصر 
حضورها  عند  الممتاز  أندية  لبعثات  الراتبة 

للتباري بالخرطوم.
عادة  تتجه كتلة الممتاز لتنظيم صفوفها واإ
ظل  فــي  حقوقها  يحفظ  بما  ــهــا  أوراق ترتيب 
مع  والتماهي  اإلتــحــاد  من  المتعمد  اإلهــمــال 
الشركة الراعية ألنشطته على حساب إدارات 
، والصرف  السوق  تواجه غول  التي  االندية 

العالي على النشاط.
الممتاز  لكتلة  ــمــًا  دائ رئــيــســًا  ظــل  الــهــال 
بإختيار االندية ، وبما للنادي من قوة وسطوة 
وجماهيرية وأدوات ضغط للدفاع عن حقوقها 
التلويح  األمـــر  دعــا  ذا  واإ  ، بــقــوة  نــتــزاعــهــا  واإ

المنافسة  بسحبها من 
حال أخفق اإلتحاد في 

الوفاء بإلتزاماته.
ــة  ــلـ ــتـ ــكـ تــــتــــجــــه الـ
السبت  يوم  لإلجتماع 
في  حــرجــًا  نجد  وال   ،
مطالبة مجلس الهال 
بترشيح سعادة الفريق 
محمد  يحي  ركــن  أول 
الخزينة  أمــيــن  خــيــر  
يتفرغ  للكتلة  على أن  للنادي ورئيسا  ممثًا 
االمانة  ألشــغــال  كمال  رامــي  المهندس  األخ 

العامة.
إمكانات  من  يحي  سعادة  به  يتمتع  وبما 
بضبط  ممزوجة  عسكرية  وصــرامــة  وقـــدرات 
وربط يستطيع تسخيرها لصالح الغرض ووقف 
لحقوق  المستمرة  نتهاكاته  واإ اإلتحاد  تعدي 

الكتلة.
مستوى  عــلــى  ثـــرة  ــجــارب  ت يــحــي  للفريق 
اللجنة األولمبية وأتحادات المناشط فضًا عن 
تجاربه المهنية والعسكرية وقد كان واليًا على 
النيل األزرق في أحلك الظروف فكان صماما 

ًلألمان.

يجب أن تؤول رئاسة كتلة الممتاز للهال 
بإعتباره سابق وصاحب تأريخ وتجارب ناجحة 

ويتوفر حاليًا على مجلس منتخب.
على  لمستشارين  الــهــال  مجلس  يحتاج 
مستوى التخطيط الرياضي للفت انظار اإلدارة  
كتلة  مع  التواصل  جسور  يمد  من  وأفضل   ،
الممتاز لتمرير فوز الهال برئاستها هو األخ 
األستاذ أحمد عبد القادر الرئيس األسبق لها 

وهو يعرف كل تفاصيلها وأسرارها.

أشتات !!

أعلن  النهاية  الحكم صافرة  يطلق  أن  قبل 
عادل  وصــاح  أبوعاقلة  أختيار  سيد  محسن 
للمنتخب بالقياس على مستواهما مع الهال 

أمام حي العرب.
اإلختيار لم يكن وليد قناعة ذاتية ألن عادل 
ظل هو الرقم الثابت في وسط الهال واحتكر 
نجومية كل المباريات وكان مميزًا للحد البعيد 

ويفوز بثقة المدرب با منازع.
إختيار  تجاوز  عن  التكفير  محسن  حــاول 
ختيارهم العبين لم نسمع  عادل في السابق ، واإ

بهم حتى في الممتاز.

ال  ختياره  واإ للمنتخب  خسارة  الثنائي  إبعاد 
يضيف لهما وللهال شيئًا.

الرجوع للحق أفضل من التمادي في الباطل.
ال نعترض على نقل الهال لتجاربه لآلخرين 
ومساعدة األندية ومنها المريخ ، ولكننا ضد 
دخول الجكومي اإلستاد بعد أن قال على المأل 

بأنهم في حالة حرب مع الهال.
واسع  نطاق  المنشورعلى  التسريب  وبعد 
الهال  إلقصاء  األهلي  مع  للتواطؤ  بإتفاقهم 

من األبطال الموسم الماضي.
وألن المكر السيئ ال يحيق إاّل بأهله تذيل 

المريخ المجموعة.
لسوداكال  والــمــوجــه  األخــيــر  كــاس  خطاب 
عدم  عن  عتذارها  واإ وفاركو  تيري  أزمــة  حول 
مخاطبة إنضابطية فيفا يؤكد إعتراف المحكمة 

الدولية بمجلس سوداكال.
ــحــاد الــخــرطــوم  وهـــو دلــيــل عــلــى بــــراءة ات
اإلتحاد  كان  ذا  واإ  ، المبرر  غير  الهجوم  من 
وأبوجبين  حــازم  بسلطة  يعترف  ال  السوداني 
بذلك  الخرطوم  إتحاد  المريخاب  فكيف يطالب 

؟؟.
ــال إنـــه ال يــعــتــرف بلجنتي  ــازم قـ حــتــى حــ

اإلنتخابات واإلستئنافات.

الحروف
كتلة املمتاز للهالل !!

وهج

ياسر عائس

الحروف
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لرئاسة  الترشيحات  بــاب  قفل   **
ــمـــريـــخ وعـــضـــويـــة مــجــلــس  ــادي الـ ــ ــ ن
صباح  من  عشرة  الحادية  في  اإلدارة 
وفي  الترشيحات  قاعة  أمس وشهدت 
لعدد  كبيرا  اندفاعا  األخــيــرة  اللحظات 
حديث  حولها   دار  الشخصيات  مــن 
وأيمن  مصطفى  حازم  بينها  من  كثير 
أحمد  سيد  ومحمد  ابوجيبين  مــبــارك 
ــبــت بــعــضــا من  ــي.... وكــت ــومـ ــكـ ــَجـ الـ
ــؤالء خــارج  الــصــحــف والــمــواقــع أن هـ
اهلل  وبحمد  ولكن  االنتخابي  السباق 
وابوجيبين  حـــازم  ثــاثــتــهــم...  تــرشــح 
لمنصب الرئيس والجكومي في منصب 
نائب الرئيس وكان كل من خالد خليفة 
ومصطفى محمود والحافظ محمد أحمد 
قد ترشحو لمنصب الرئيس وسيقومون 
بسحب ترشيحاتهم ليبقى الصراع على 
وظهر  وابوجيبين  حــازم  بين  الرئاسة 
المعتصم   ـــارق  طـ ــم  ــقــدي ال الــمــحــارب 
ــائــب الــرئــيــس  وتــرشــح فــي مــنــصــب ن
اوكــتــاي وعثمان  الــتــركــي  تــرشــح  كما 
لمنصب  ــن  ــيـ األمـ مــصــطــفــى  ــشــيــخ  ال
نــائــب الــرئــيــس   وغـــاب كابتن عــادل 
االنتخابي  الــســبــاق  عــن  ابــوجــريــشــة 
عبدالجليل  أســامــة  مــن  كــل  ويتنافس 
والجيلي عبدالخير  على منصب نائب 
وترشح  الــريــاضــيــة  للشئون  الــرئــيــس 
الرئيس  نائب  إدريس،لمنصب  حسن 
للشئون المالية وظهر صديقنا صاح 
وكذلك  المنصب  لنفس  مرشحا  نصر 
الكندو عضو   مــوســي   محمد  تــرشــح 
ترشح  كما  سابقا..  سوداكال  مجلس 
ــد فـــي مــنــصــب نــائــب  االخ عــلــى أســ
والقانونية  ــة  االداريـ للشئون  الرئيس 
صالح  عــلــى  صــديــق  للعقيد  منافسا 
ــن ونــجــد فــي عــضــويــة مجلس  وآخــري
اإلدارة...كثير من األسماء منها  خالد 
الحافظ  المقبول ومحمد  وأيمن  زروق 
ومتوكل  تفاحة   وطــارق  نبيل  ومنير 
ودالجزيرة ومرتضي بتري والعوام قسم 
السيد ونورالدين فضل المولى َ واسماء 
كثيرة أخرى وفي مقعد الشباب لن يجد 
محمد الفاتح المقبول منافسا له  وفي 
لألستاذ  التوفيق  نتمنى  الثقافة  مقعد 
عيسى السراج صاحب التجربة والخبرة 
في العمل الثقافي وينافسه هيثم كابو 
وفي  كــبــور   واألخ  فــرح  محمد  واالخ 
أسماء  أربــعــة  ترشحت  ــمــرأة  ال مقعد 
سيد  سلمي  الشهيرة  المذيعة  أبرزهم 
عــادل    عــاطــفــة  الــنــشــطــة   والصحفية 
الطعون  ــاب  ب فتح  ننتظر  هــذا  وبــعــد 
ونـــرجـــو أن تــمــضــي األمـــــور بــســام 
ونشهد انتخابات حرة نظيفة وممارسة 

ديمقراطية حقيقية... 
** الحظنا أن قائمة المرشحين لم 
تشمل اي فرد من جماعة آدم سوداكال 
سابقا  سوى موسى الكندو وعلى أسد  
المستشار  خيري  مدثر  االستاذ  وكــان 
القانوني لمجموعة سوداكال  قد تحدث 
عبر إذاعة ها أمس األول واكد ثقته 
الدولي  باالتحاد  االنضباط  لجنة  في 
بإصدار قرار ينصف مجموعته ويضع 

حدا لهذا العبث على حد قوله 
الشيخ  مــحــمــد  الــمــريــخ  كــبــار   **
مدني ومحمد الياس والفريق منصور 
عبدالرحيم وغيرهم بدأوا تحركات واسعة  
أمس من أجل الوصول لوفاق وقائمة 
الخافات  المريخ  أهــل  تجنب  موحدة 

والصراعات 
** تخوفت واهلل اال يترشح القنصل 
كان  والــرجــل  كثيرة....  ألسباب  حــازم 
وقدم  السابقة  الفترة  في  الرهان  فرس 
بكل ما  القدم  كــرة  ودفــع ودعــم فريق 

يملك واألمنيات له بالتوفيق هذه 
المرة عبر صندوق االنتخابات 

** دخول االخ متوكل احمد 
كان  االنتخابية  المعركة  علي 
بالنسبة  األقــــل  عــلــى  مــتــوقــعــا 
لشخصي ومتوكل من المحاربين 
القدامى وشغل منصب  السكرتير 
باإلنابة من قبل ومن الكفاءات 

الممتازة 
الَجكومي  أحــمــد  ســيــد  محمد   **
تحدث معي صباح أمس عبر الهاتف 
 ( االنتخابات  اكتساح  في  ثقتهم  وأكد 

مجموعة حازم( 
تمضي  ان  اتــمــنــى  شــخــصــيــا   **
إلى  المريخ  فــي  االنتخابية  العملية 
نــهــايــتــهــا  لــيــس ضـــد الـــوفـــاق ولــكــن 

ممارسة  الديمقراطية أفضل.. 
في  شــرســا  سيكون  التنافس   **
المالية  للشئون  الرئيس  نائب  منصب 
إدريس  األخ حسن  مع  وقلمي  وقلبي 

بخبرته وتجربته 
مؤهل  ابوجيبين  ايــمــن  االخ   **

أيضا من كل النواحي لقيادة المريخ 
** نأمل أن يكتمل النصاب من اول 
االنتخابية  العمومية  للجمعية  جلسة 

ويكون كل االعضاء حضورا.. 
والحافظ  الخليفة  خالد  األخــوة   **
حاولوا  محمود  ومصطفى  آدم  محمد 
منصب  فــي  بترشحهم  الموقف  إنــقــاذ 
حــازم  بتلكؤ  شــعــروا  أن  بعد  الرئيس 
وابوجيبين في الترشح وحتى ال يتكرر 

مقلب سوداكال 
** نــعــود لــمــبــاراة الــمــريــخ وهــال 
الساحل ونــؤكــد مــرة أخــرى اال  جديد 
في المريخ نفس اللت والعجن وضعف  
الــقــدرة   ــام وعـــدم  التمرير واالســت فــي 
في  والبركة  المرمى  في  التسديد  على 
ضــربــة الــجــزاء الــتــي منحت ريــكــاردو 
ــثــاث نــقــاط وريـــكـــاردو دفـــع ببكري  ال
يفعل  ولــم  الثاني  الشوط  في  المدينة 
الكنبة وشارك  التش في  شئيا وجلس 
المحترف موسس في آخر ربع ساعة 
والمريخ بهذا الشكل سيتعب كثيرا  في 

المباريات القادمة 
** كيف نقلت مباراة الهال وحي 
العرب على قناة النيلين وقناة دراما ولم 
تنقل مباراة المريخ وهال الساحل.... 
النيلين  قناة  اهتمام  وهــل  حــدث  مــاذا 
بالمريخ  اهتمامها  من  أكبر  بالهال 
نفسها  المريخ  جماهير  أرهــقــت  ــد  وق
كثيرا وهي تبحث عن القناة الناقلة.... 
نرجو أن نجد إجابة من اتحاد معتصم 
جعفر ومن قناة النيلين ألن المريخ ما 
نادي  هو  ومــا  قيادة  هوين سهل  هو 
أكثر  والحب  بالوالء  له  ويدين  صغير 
بخاف  هذا  سوداني  مليون   ٤٠ من 
دول  في  والمهاجرين  واالفارقة  العرب 

العالم 
قضية  عن  حديثنا  يتوقف  لن   **
فريق شباب المريخ حتى يعود الفريق 
الشباب ونرجو أن نسمع رأي  لــدوري 
االخ الشاذلي عبد المجيد رئيس اتحاد 
الخرطوم ونائبه االخ جمال احمد عمر 

الكيماوي 
** منتخب اسود األطلسي منتخب 
المغرب خرج بالتعادل في مباراته أمام 
كرواتيا نهار أمس ورفضت الكرة معانقة 
الشباك وأظهرت كل المنتخبات العربية 
مستوى رائع حتى مباريات أمس عدا 
على  سيحصل  أظنه  وال  قطر  منتخب 

أي نقطة في وجود هولندا والسنغال 
** الرحمة والمغفرة لمشجع الهال 
بالبعاتي..  الــشــهــيــر   حــمــيــدة  صــابــر 

وبفقده فقد الهال ركنا من أركانه 
** وانتي معاي ال بندم وال بقضي 

العمر تبريح 

آخر دبوس 
يترشح حازم وابوجيبين  لم  لو   **
في  االنتخابات  بقيمة  احــد  شعر  لما 

المريخ..

دبابيس
ودالشريف

ــدو،  ــال رون كريستيانو  وجــه 
رسالة  البرتغال،  منتخب  نجم 
صفحاته  عــبــر  مــتــابــعــيــه  إلـــى 
التواصل  مواقع  على  الرسمية 

االجتماعي.
ونشر رونالدو، على حسابه 
ــورة  ــمــوقــع »فـــيـــســـبـــوك«، صـ ب
وأرفقها  البرتغال،  بقميص  لــه 
على  »نحن  فيه:  قــال  بتعليق 
وشـــك بـــدء حــمــلــتــنــا فـــي أكــبــر 

بطولة في العالم«.

وأضـــــــاف: »إنـــهـــا مــغــامــرة 
ومليئة  تكون طويلة  أن  نتمنى 
اسم  رفع  أجل  من  بالنجاحات، 

وعلم بلدنا عاليا للغاية«.
ــد  ــري واخــتــتــم رونــــالــــدو: »ن
البرتغالي  الجمهور  كــل  جعل 
والفرح.. الشيء  بالفخر  يشعر 

مستحيل! تحيا البرتغال!«.
البرتغالي  المنتخب  أن  يذكر 
ــدة  يــتــواجــد فـــي مــجــمــوعــة واحـ
بكأس العالم في قطر إلى جانب 

ــا  ــا، وكــوري ــانـ أوروجـــــــواي، وغـ
الجنوبية.

ــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ وكـ
اإلنجليزي أعلن، أمس الثاثاء، 
رونالدو  كريستيانو  عقد  فسخ 
األزمــة  أعــقــاب  فــي  بالتراضي، 
ــعــت بــيــن الــطــرفــيــن  ــدل الــتــي ان
ــرة، بعد حــوار  ــام األخــي فــي األيـ
ــدون الــنــاري الــذي هاجم فيه  ال
والمدير  ومدربه  النادي  رئيس 

الرياضي.

رونالدو يعلنها: أنا على وشك بدء مغامرة

وجــــه نــيــمــار 
ــا  ــ ــف ــ ــل ــ ــي ســ دا 
نـــجـــم مــنــتــخــب 
رسالة  البرازيل، 
لمنافسي  تحذير 
»الــســيــلــيــســاو« 
ــل مـــواجـــهـــة  ــبـ قـ
ــدا  ــا، غـ ــ ــي ــ ــرب صــ
ــخــمــيــس، في  ال
الــجــولــة األولـــى 
مـــن مــنــافــســات 
ــم  ــالـ ــعـ كــــــأس الـ
فـــي   2022

قطر. كتب نيمار عبر حسابه 
الرسمي على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«: »لدينا 
نضع  وعندما  وهـــدف،  حلم 
هدفنا كأولوية، فهذا ال يعني 
خصومنا  شــأن  من  التقليل 

بل هدف نسير نحوه«.
وأضاف نجم باريس سان 
غــدا..  »االنطاقة  جيرمان 
منتخب  ويلعب  بــنــا«.  هيا 
ــي الــمــجــمــوعــة  ــل فـ ــرازيـ ــبـ الـ
الــســابــعــة الــتــي تــضــم أيضا 

سويسرا والكاميرون.
لمشاركته  نيمار  ويستعد 

الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
ــي فــي  ــ ــ ــوال ــ ــ ــت ــ ــ ال
بعد  العالم  كــأس 
ظهور محبط في 
مونديالي 2014 

و2018.
ويــــــــخــــــــوض 
النسخة  ــيــمــار  ن
ــة مــن  ــ ــي ــ ــال ــ ــح ــ ال
الــمــونــديــال وهــو 
فــــــــــي أفـــــضـــــل 
ــه، بــعــدمــا  ــاالتـ حـ
ــشــكــل  ســـــاهـــــم ب
مباشر في 26 هدفا لفريقه 
ــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــ ــاريـ ــ بـ
 15 سجل  حيث  الفرنسي، 
بـ11  هدفا باإلضافة لقيامة 
تــمــريــرة حــاســمــة لــزمــائــه، 

خال الموسم الجاري.
هدفا   75 نيمار  ــرز  وأحـ
حتى  الــبــرازيــل  منتخب  مــع 
لتسجيل  يحتاج  حيث  اآلن، 
ينفرد  لكي  فقط،  أهــداف   3
ــدارة قــائــمــة الــهــدافــيــن  ــصـ بـ
الــذي  للفريق،  التاريخيين 
األسطورة  قمته  على  يتربع 

بيليه حاليا.

نيمار يتوعد منافسي البرازيل  جافي: حتى في أفضل 
أحالمي لم أتخيل هذا

العب  باييز،  مارتن  بابلو  أعــرب 
المنتخب اإلســبــانــي، عن  خــط وســط 
بنتيجة  العريض  باالنتصار  سعادته 
كوستاريكا،  مواجهة  خــال   )0-7(
مساء اليوم األربعاء، بالجولة األولى 
قطر  لمونديال  المجموعات  دور  من 
2022. وقال جافي، خال تصريحات 
ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  نقلتها 
أفضل  بجائزة  جًدا  اإلسبانية: »سعيد 
العـــب فــي الـــمـــبـــاراة، والـــيـــوم مجرد 
خطوة، ويجب مواصلة العمل، ولعبنا 

مباراة رائعة منذ الدقيقة األولى«.
وأضاف: »حتى في أفضل أحامي 
أتخيل هذا، والمدرب يخبرني  لم أكن 
دائًما بالدخول إلى المنطقة، ورأيت أن 
موراتا داخل منطقة الجزاء ورآني جيًدا 
ومــرر لي وســددت من أول لمسة«. 
أصبحت  أنني  أعلم  أكن  »لم  وتابع: 
في  هــدًفــا  يسجل  العــب  أصغر  ثاني 
المونديال، ومن دواعي فخري تحقيق 
هذا الرقم، وكوكي يخبرني دائًما أنني 

سأدرك كل هذا مع مرور السنين«.
ــا  واخــتــتــم تــصــريــحــاتــه قـــائـــًا: »أن
وبيدري أصدقاء جيدون للغاية خارج 
الملعب وداخله، فهو العب رائع ومن 

السهل جًدا اللعب بجانبه«.
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