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الموج األزرق يغمر توتي.. والمريخ في تحدي حيدوب

بوغبا والشعلة يوقعان األهداف.. مواجهة عاطفية للديسكو .. واألقدام األجنبية تقود المريخ

الهالل يعفي السر ويعين شاكر.. خمسة تعادالت في الممتــاز.. وفـرنسا تعبر بولندا 

عزز الهالل صدارته للترتيب العام 
لمسابقة الدوري الممتاز وحقق فوزه 
تغلب  عندما  التوالي  على  التاسع 
على توتي بهدفين مقابل هدف في 
امس  مساء  جمعهما  الــذي  اللقاء 
بالخرطوم  شداد  ـ  حليم  ملعب  على 
برسم الجولة 12 للمسابقة ، ويدين 

الهالل في فوزه الغالي لنجميه والي 
اللذين  الشعلة  ووليد  بوغبا  الدين 
و   4 الدقيقتين  في  الهدفين  احــرزا 
19 بينما احرز بهاء الدين حسين 
هدف توتي في الدقيقة 17 ليرتفع 
في  نقطة   27 الى  برصيده  الهالل 
الصدارة وبقي توتي عند 15 نقطة.

عزز صدارته للممتاز

الهالل يكسب توتي بثنائية بوغبا والشعلة

يواجه المريخ تحدي حيدوب النهود 
في مباراة تأريخية على ملعب المدينة 
 12 الجولة  لحساب  بكوبر  الرياضية 
وهى  الممتاز،  ــدوري  الـ مسابقة  مــن 
الفريقين  كــال  فــيــهــا  ــأمــل  ي مــواجــهــة 
مواصلة اإلنتصارات والتقدم في الئحة 
المركز  نحو  المريح  وتقدم  الترتيب، 
بــرصــيــد 16 نقطة مــن 7  الــخــامــس 
مدينة  ممثل  ارتــقــى  فيما  مــبــاريــات، 
بعد أن خاض  نقطة   17 إلى  النهود 
11 مباراة، لتكون المواجهة اليوم في 
معا،  للفريقين  بالنسبة  األهمية  غاية 
فسيتجاوز  الفوز  األحمر  حقق  وحال 

الــثــالــث،  للترتيب  ويــصــعــد  مــنــافــســه، 
ويعيد حيدوب لمركز أبعد من الخامس 
بحسب نتائج بقية المنافسين.  واستعد 
بتدريبات يومية على  للمباراة  المريخ 
إشراف  تحت  ببري  النيل  وادي  ملعب 
المدرب ريكاردو، واستعاد الفريق عددا 
من نجومه، وحقق انتصارات متتالية، 
قادته لقفزة كبيرة مستعيدا توازنه بعد 
المباراة  تبدو  وال  مباراتين،  فغي  هزة 
القمصان  ألصــحــاب  بالنسبة  سهلة 
المنافس  لشراسة  بالنظر  الــحــمــراء، 
وتحقيق  الجيد،  الظهور  في  ورغبته 
التأريخية  المباراة  في  مميزة  نتيجة 

بعد  ــى  ــ األول لــلــمــرة  تجمعهما،  الــتــي 
للممتاز.وتشابهت  حــيــدوب  صــعــود 
الماضية  الفترة  في  الفريقين  ظــروف 
وتغيير  النتائج  فــي  واضـــح  بــتــذبــذب 
عــلــى مــســتــوى الــجــهــاز الــفــنــي، كما 
بعد  مؤخرا  كبيرة  طفرة  كالهما  حقق 
رحيل الجهاز الفني السابق للفريقين، 
وتواجه المريخ مع ضيفه حيدوب في 
الموسم  بداية  في  تحضيرية  تجارب 
وحقق  لــلــدوري،  استعدادتهما  خــالل 
لتكون  المباراتين،  في  الفوز  المريخ 
المباراة اليوم بمثابة امتحان مكشوف 

للفريقين معا.

ــدوب الــنــهــود  ــ ــي انـــهـــي فـــريـــق حــ
المريخ  لمواجهة  الفنية  تحضيراته 
اليوم االثنين في ختام االسبوع الثاني 
وكان  الممتاز  الدوري  لمنافسة  عشر 

الفريق اجري تدريبا عصر امس تحت 
المدرب  بقيادة  الفني  الجهاز  اشــراف 
علي  خالله  من  اطمان  نــواي  حبيب 
للمواجهة  عــنــاصــره  جــاهــزيــة  ــدي  مـ

المران  ..وشهد  المريخ  مع  المرتقبة 
ادوا  الذين  الالعبين  وسط  الفتا  تالقا 
المران بشهية مفتوحه وروح معنوية 

عالية.

المريخ يواجه حيدوب النهود في مباراة تأريخية بالممتاز

حيدوب النهود ينهي تحضيراته الفنية لمالقاة المريخ 

وقاد ياسر مزمل هجمة مرتدة 
ركنية  رملة  الــى  الــدفــاع  ابعدها 
كوقت  دقــائــق   4 الحكم  واضـــاف 
مكمل لعمر المباراة وتوقف اللعب 
لــعــالج والـــي الــديــن بوغبا الــذي 
كرة  في  تداخله  اثــر  ارضــًا  سقط 
توتي  العــبــي  أحـــد  مــع  مشتركة 
الملعب من  داخـــل  اســعــافــه  ــم  وت
قبل االطار الطبي للهالل، واحتج 

الحكم  قــرار  على  الــهــالل  العبو 
الكرة  خــالل  من  اللعب  بمواصلة 
التي المست يد مدافع توتي داخل 
منطقة الجزاء اعلن بعدها الحكم 
الهالل  بفوز  المباراة  نهاية  عن 
هدف  مقابل  بهدفين  توتي  على 
في  نقطة   27 الــى  رصيده  رافعًا 
الـــصـــدارة وبــقــي تــوتــي عــنــد 15 

نقطة.

ــد هــــيــــرون ريـــــكـــــارد 3  ــ ــع ــ أب
مــهــاجــمــيــن مـــن قــائــمــة الــمــريــخ 
اليوم  النهود  حــيــدوب  لمواجهة 
لحساب الجولة 12 من مسابقة 
الدوري الممتاز.. لعدم جاهزيتهم، 
وفضل ريكاردو أن يخضع العقرب 
التدريبات  مــن  لمزيد  والــجــزولــي 
قبل أن يعتمد عليهم في القائمة 
المقبلة  الــجــولــة  فــي  األســاســيــة 

ريكاردو  أبعد  كما  المسابقة،  من 
الــذي  صمويل  سكندر  المهاجم 
ــارك أســاســيــا فــي الــمــبــاريــات  شــ
ــاردو  ــكـ الــمــاضــيــة.وســيــعــتــمــد ريـ
إيدو  األجانب،  المهاجمين  على 
موسيس واريك كيمبالي، وشارك 
ــمــا كــان  ــي مــوســيــس أســـاســـيـــا ف
كيميالي البديل االول في المقدمة 

الهجومية.

حـــســـمـــت الــــتــــعــــادالت خــمــس 
مــواجــهــات مــن مــبــاريــات األســبــوع 
الـ12 للدوري الممتاز، حيث تعادل 
والــزومــة  الــقــضــارف  الشرطة  فيقا 
الـــخـــرطـــوم بـــهـــدف لـــكـــل، لــيــرتــفــع 
»17«نقطة  إلى  برصيدة  الشرطة 
والزومة الى النقطة السابعة، فيما 
انتهت مباراة الهالل الفاشر وضيفه 
التعادل  وقــع  على  البحراوي  كوبر 
السلبي ليرتفع رصيد هالل الفاشر 
كوبر  ويــصــل  نــقــطــة   »14« الـــي 
حسم  كما   ،.»11« ــى  إل بنقاطه 

األهلي  مواجهة  السلبي  الــتــعــادل 
نياال  ــوادي  ــ ال حــي  مـــروي وضيفه 
ليرتفع حي الوادي نياال بنقاطه الي 
»14« ونقطة ويرتفع األهلي مروي 
وحسم  نــقــاط،   »9« الـــي  بنقاطه 
لكل فريق  التعادل اإليجابي بهدف 
ــي شــنــدي وضيفه  مــواجــهــة األهــل
الرابطة كوستي ورفع األهلي شندي 
الي »13« نقطة، والرابطة  نقاطه 
كوستي الي »10« نقاط، وانتهت 
العطبراوي  واألمــل  البحارة  مواجهة 

بالتعادل السلبي. 

أعــفــى الــهــالل أمــس 
الدكتور محمود السر 
للنادي  العام  المدير 
ــن مـــنـــصـــبـــه، أن  ــ م
تنفيذا  تأتي  الخطوة 
لـــبـــرنـــامـــج الــهــيــكــلــة 

ــذي أعلنه  ــة، ال ــ اإلداري
وكــلــف  اإلدارة،  مــجــلــس 

شاكر  المهندس  اإلدارة  مجلس 
علي الطاهر، مديرا عاما للنادي، 

بيان،  في  الهالل  وقــال 
الــعــام  ــن  ــ ــي ــ »األم إن 
ــور  ــت ــدك ــادي، ال ــنـ ــلـ لـ
عيسى،  علي  حسن 
لــلــســر، شكر  نــقــل 
وثناء رئيس وأعضاء 
اإلدارة،  ــس  ــ ــل ــجــ ــ م
قام  الذي  للجهد  وتقديرهم 
بالتوفيق  لــه  تمنياتهم  مــع  ــه،  ب

خالل المرحلة القادمة.

العبو الهالل يطالبون بركلة جزاء

األقدام األجنبية تقود المريخ أمام حيدوب

خمسة تعادالت في الممتاز أمسخمسة تعادالت في الممتاز أمس

الهالل يعفي السر.. ويعين شاكر الطاهر 

مواجهة عاطفية للديسكو أمام حيدوب

إبراهومة  إبراهيم حسين  العام  المريخ  سيخوض مدرب 
مباراة عاطيفة أمام حيدوب النهود اليوم، وأشرف الديسكو 
على كل صغيرة وكبيرة عن حيدوب بعد أن قاده خالل فترة 
اإلعداد وبداية الدوري، وحقق معه نتائج متباينة، قبل أن 
يعود مجددا للمريخ بعد أن كان مساعدا للمدرب السابق 
مجددا  وعــاد  حيدوب  تدريب  إلى  وغــادر  الغرايري،  غــازي 
مع البرازيلي ريكاردو ومن المفارقات الغريبة أن الديسكو 
خسر مرتين أمام المريخ في تجربتين تحضيريتين، وسيقود 
الفريق في مباراة اليوم أمام ممثل النهود في أول مباراة 
منافسه  كل شئ عن  إبراهومة  ويعرف  تجمعهما،  رسمية 

اليوم، بعد أن أشرف على التسجيالت وفترة اإلعداد.

تشكيلة واضحة المعالم للمريخ

ريكاردو  اختبر  أن  بعد  تتضح،  المريخ  تشكيلة  بدأت 
عددا كبيرا من الالعبين، في المباريات الماضية، وسيقود 
ــاراة الــيــوم أمـــام حــيــدوب الــنــهــود محمد  الــفــريــق فــي مــب
المصطفى في حراسة المرمى، صالح نمر وحمزة داوود، 
وأحمد آدم بيبو ورامي كورتكيال في خط الدفاع، خوسيه 
ماكايا، برايان أديلسون، رمضان عجب والسماني الصاوي 
في خط الوسط، أدو موسيس وصمويل سكندر في خط 
الهجوم. ويملك الجهاز الفني خيارات متميزة في مختلف 
وظائف الملعب في وجود أحمد الفاتح بيتر، محمد كسرى، 
المدينة  وبكري  محجوب،  الدين  ضياء  طيفور،  عمار 

ريك كيمبالي في المقدمة الهجومية. والجزولي نوح واإ

 1-3 بولندا  فرنسا على  فازت 
أمس األحد في ثمن نهائي كأس 
األول  نجمها  بفضل  بقطر  العالم 
ــي. وتـــألـــق مــبــابــي  ــاب ــب كــيــلــيــان م
صنع  عندما  للغاية  الفــت  بشكل 
قبل   )44( لجيرو  األول  الــهــدف 
أن يضيف الهدفين الثاني والثالث 
بنفسه )74 و90+1(، فيما بصم 
بولندا  هــدف  على  ليفاندوفسكي 
 .9+90 جــزاء  ركلة  من  الشرفي 
خاصة  مناسبة  الــمــبــاراة  ومثلت 

بــالــنــســبــة لــجــيــرو بــعــدمــا أصــبــح 
التاريخي  الهداف  الهدف،  بفضل 
بينما  هدفًا  بـــ52  فرنسا  لمنتخب 
رفــع مبابي رصــيــده مــن األهــداف 
إلى خمسة ليتصدر الئحة هدافي 
مبابي  وبـــات  الــحــالــيــة.  النسخة 
أهــداف  تسعة  يسجل  العــب  أول 
إلى  وصوله  قبل  العالم  كأس  في 
الرابعة والعشرين كما تجاوز  سن 
البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدد 
األهداف المسجلة في كأس العالم 

وعادل األرجنتيني ميسي زميله في 
باريس سان جيرمان الفرنسي.

و بلغ المنتخب اإلنجليزي الدور 
ربع النهائي من بطولة كأس العالم، 
بفوزه على نظيره السنغالي بثالثية 
مساء  الــبــيــت،  ســتــاد  على  نظيفة 
األحد، ضمن منافسات الدور ثمن 

النهائي.
وأحرز جوردان هندرسون )38( 
وهاري كين )45+3( وبوكايو ساكا 

)57( أهداف إنجلترا.

مبابي يقود فرنسا إلى ربع النهائي



02

٥ ديسمبر 2022

٩ جمادى األول ١٤٤٤ هـ

العدد »٦٠«

االثنين

واليـــات

حلفا الجديدة /حلفا الجديدة /
محمد جالل فرحمحمد جالل فرح

نــجــح الـــمـــدرب الــشــبــاب جــابــر نــجــح الـــمـــدرب الــشــبــاب جــابــر 
راشد فى قيادة فريق الهالل لثالثة راشد فى قيادة فريق الهالل لثالثة 
إنتصارات متتالية في دوري الثانية إنتصارات متتالية في دوري الثانية 
الــمــوســم بعد  الــجــديــدة هـــذا  الــمــوســم بعد بحلفا  الــجــديــدة هـــذا  بحلفا 
ســتــطــاع  ســتــطــاع سلسلة مــن الــتــعــادالت واإ سلسلة مــن الــتــعــادالت واإ
هذا المدرب الشاب من رفع نسق هذا المدرب الشاب من رفع نسق 
اآلداء فى الفرقة الهاللية .الكوتش اآلداء فى الفرقة الهاللية .الكوتش 
إقتحموا  الذين  الشباب  من  إقتحموا جابر  الذين  الشباب  من  جابر 
مــجــال الــتــدريــب برغبة أكــيــدة فى مــجــال الــتــدريــب برغبة أكــيــدة فى 
تــطــويــر اآلداء فــى الــفــريــق الــذى تــطــويــر اآلداء فــى الــفــريــق الــذى 
يتولى تدريبه .. وهو شاب مثقف يتولى تدريبه .. وهو شاب مثقف 
اإلنــتــظــار  فـــى  .. واآلن  اإلنــتــظــار ومــطــلــع  فـــى  .. واآلن  ومــطــلــع 
إلســـتـــالم شـــهـــادة الـــتـــدريـــب . في إلســـتـــالم شـــهـــادة الـــتـــدريـــب . في 
الماضي  الــمــوســم  الــوســيــط  الماضي دوري  الــمــوســم  الــوســيــط  دوري 
إستعان به النيل في مباراة الفريق إستعان به النيل في مباراة الفريق 

أمـــــــام الـــنـــهـــضـــة ربـــــك ورغـــــــم أن أمـــــــام الـــنـــهـــضـــة ربـــــك ورغـــــــم أن 
التجربة كانت كبيرة عليه وهو في التجربة كانت كبيرة عليه وهو في 
الــمــشــوار إستطاع أن يقود  الــمــشــوار إستطاع أن يقود بــدايــة  بــدايــة 
ذلك  النهضة  على  للفوز  ذلك الفريق  النهضة  على  للفوز  الفريق 
الفوز الذى قاد النيل إلى المباراة الفوز الذى قاد النيل إلى المباراة 
الــهــالل  كادوقلي.  أمــام  الــهــالل  كادوقلي. الفاصلة  أمــام  الفاصلة 
وسبق أن أشرف على فريق حي وسبق أن أشرف على فريق حي 
الـــدرجـــة  فـــي دورب  كـــــرار  الـــدرجـــة عــلــى  فـــي دورب  كـــــرار  عــلــى 
الرابعة الموسم الماضي في سبعة الرابعة الموسم الماضي في سبعة 
ــي ستة  ــوز فـ ــفـ ــبـــاريـــات حــقــق الـ ــي ستة مـ ــوز فـ ــفـ ــبـــاريـــات حــقــق الـ مـ
مباريات وتعادل في مباراة واحدة مباريات وتعادل في مباراة واحدة 
في  متقدم  لمركز  بالفريق  في مرتقيا  متقدم  لمركز  بالفريق  مرتقيا 
رولــيــت الــمــنــافــســة.الــكــوتــش جابر رولــيــت الــمــنــافــســة.الــكــوتــش جابر 
يــفــضــل الــعــمــل بــجــانــب الــمــدربــيــن يــفــضــل الــعــمــل بــجــانــب الــمــدربــيــن 
تعينه  خبراتهم  مــن  لينهل  تعينه الكبار  خبراتهم  مــن  لينهل  الكبار 
في مشواره التدريبي وهذا يحسب في مشواره التدريبي وهذا يحسب 
عليه كمدرب في بداية المشوار.عليه كمدرب في بداية المشوار.

واصل الهالل سلسلة إنتصاراته وسجل فوزا واصل الهالل سلسلة إنتصاراته وسجل فوزا 
أهـــداف  بخمسة  ــوادي  ــ الـ عــلــى  ومستحقا  أهـــداف كــبــيــرا  بخمسة  ــوادي  ــ الـ عــلــى  ومستحقا  كــبــيــرا 
بينهما  التي جمعت  المواجهة  في  بينهما مقابل هدف  التي جمعت  المواجهة  في  مقابل هدف 
عصر أمس االول باستاد حلفا الجديدة، ضمن عصر أمس االول باستاد حلفا الجديدة، ضمن 
الجولة  لحساب  الثانية  دوري  مسابقة  الجولة مباريات  لحساب  الثانية  دوري  مسابقة  مباريات 
السابعة .. قدم الهالل مباراة كبيرة وخاصة في السابعة .. قدم الهالل مباراة كبيرة وخاصة في 
بتوقيع  أنهاه بثالثية نظيفة  الــذى  بتوقيع الشوط األول  أنهاه بثالثية نظيفة  الــذى  الشوط األول 
كل من مدثر وبشرى إدريس ومحمود موسى .. كل من مدثر وبشرى إدريس ومحمود موسى .. 
في الشوط الثاني واصل الهالل تفوقه وأضاف في الشوط الثاني واصل الهالل تفوقه وأضاف 
الــالعــب عمر عــبــداهلل الــهــدف الــرابــع مــن ركلة الــالعــب عمر عــبــداهلل الــهــدف الــرابــع مــن ركلة 
جزاء .. إنخفض اآلداء في هذا الشوط خاصة جزاء .. إنخفض اآلداء في هذا الشوط خاصة 
من جانب الهالل بعد أن إطمأن على النتيجة من جانب الهالل بعد أن إطمأن على النتيجة 
الــالعــب  الــــوادي ونــجــح  آداء  الــالعــب الــكــبــيــرة ويتحسن  الــــوادي ونــجــح  آداء  الــكــبــيــرة ويتحسن 
بكري قندول من تقليص الفارق بالهدف الوحيد بكري قندول من تقليص الفارق بالهدف الوحيد 
يوسف  الالعب  الهالل  أهــداف  ختتم  واإ يوسف لــلــوادى  الالعب  الهالل  أهــداف  ختتم  واإ لــلــوادى 
بالهدف الخامس. بالنتيجة إرتفع الهالل برصيده بالهدف الخامس. بالنتيجة إرتفع الهالل برصيده 

ــوادى فــي ٤٤ نــقــاط ..  نــقــاط ..  ــ ــوادى فــي  نــقــطــة وبــقــى الـ ــ إلـــى إلـــى ١٣١٣ نــقــطــة وبــقــى الـ
بكري  بمعاونة  الجالد  علي  الحكم  اللقاء  بكري أدار  بمعاونة  الجالد  علي  الحكم  اللقاء  أدار 
أحــمــد يــحــي ومــحــمــد حــســن وعـــز الــديــن بخيت أحــمــد يــحــي ومــحــمــد حــســن وعـــز الــديــن بخيت 
النصر  النصر حكما رابعا.. واليوم األثنين مباراتان :  حكما رابعا.. واليوم األثنين مباراتان : 
والتوفيقية عصرا .. اإلمتداد والشعلة مساء. في والتوفيقية عصرا .. اإلمتداد والشعلة مساء. في 
الثانية  المجموعة  مباريات  الثالثة ضمن  الثانية دوري  المجموعة  مباريات  الثالثة ضمن  دوري 
لحساب الجولة الرابعة حقق إشكيت فوزا كبيرا لحساب الجولة الرابعة حقق إشكيت فوزا كبيرا 
مقابل  أهــداف  بخمسة  النهضة  على  مقابل ومستحقا  أهــداف  بخمسة  النهضة  على  ومستحقا 
رتفع برصيده إلى ٤٤ نقاط وبقى النهضة  نقاط وبقى النهضة  رتفع برصيده إلى هدف واإ هدف واإ
في في ٤٤ نقاط .. أدار اللقاء الحكم محمد إسحق  نقاط .. أدار اللقاء الحكم محمد إسحق 
عــثــمــان بــمــعــاونــة عــمــر نــصــوح وصــالــح جمبل عــثــمــان بــمــعــاونــة عــمــر نــصــوح وصــالــح جمبل 
ــا، والــيــوم  ــعـ ــا، والــيــوم ويـــوســـف مــحــمــد إبـــراهـــيـــم حــكــمــا رابـ ــعـ ويـــوســـف مــحــمــد إبـــراهـــيـــم حــكــمــا رابـ
األثنين لــقــاء دبــيــرة جــنــوب ودغــيــم وســط . بين األثنين لــقــاء دبــيــرة جــنــوب ودغــيــم وســط . بين 
شوطى المباراة كرم مجلس إدارة نادي إشكيت شوطى المباراة كرم مجلس إدارة نادي إشكيت 
نجم الفريق محمد الحسن فيصل بمناسبة سفره نجم الفريق محمد الحسن فيصل بمناسبة سفره 

إلى المملكة العربية السعودية.إلى المملكة العربية السعودية.

فـــوزًا ســهــاًل على نظيره  التاكا  فــريــق  فـــوزًا ســهــاًل على نظيره حقق  التاكا  فــريــق  حقق 
الــشــعــبــيــة بــثــالثــة أهــــــداف دون مـــقـــابـــل، في الــشــعــبــيــة بــثــالثــة أهــــــداف دون مـــقـــابـــل، في 
السبت  عصر  بينهما  أقيمت  التي  السبت المواجهة  عصر  بينهما  أقيمت  التي  المواجهة 
الـ1212   الجولة  منافسات  الـباستاد كسال، ضمن  الجولة  منافسات  باستاد كسال، ضمن 
 . .2323--20222022 األولــــــى  ــة  ــدرجــ ــ ال دوري  األولــــــى مـــن  ــة  ــدرجــ ــ ال دوري  مـــن 
الشعبية عن  فــي شباك  التاكا  ثالثية  الشعبية عن جــاءت  فــي شباك  التاكا  ثالثية  جــاءت 
الــحــواتــي، وخالد  الــحــواتــي، وخالد طــريــق: مــوريــس ، سليمان  طــريــق: مــوريــس ، سليمان 
في الدقائق في الدقائق 6060، ، 6868، و، و8080 من زمن المباراة  من زمن المباراة 
على الترتيب.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد التاكا على الترتيب.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد التاكا 
الى الى 1515 نقطة، وتجدر اإلشارة الى أن التاكا  نقطة، وتجدر اإلشارة الى أن التاكا 

كان قد خسر باألمس نقاط مباراة المنصورة كان قد خسر باألمس نقاط مباراة المنصورة 
المنصورة  إدارة  بــهــا  تــقــدمــت  الــتــي  المنصورة بــالــشــكــوى  إدارة  بــهــا  تــقــدمــت  الــتــي  بــالــشــكــوى 
فــي عـــدم قــانــونــيــة مــشــاركــة العــبــًا مــن التاكا فــي عـــدم قــانــونــيــة مــشــاركــة العــبــًا مــن التاكا 
فــي الــلــقــاء الـــذي جــرى بينهما مــؤخــرًا ، فيما فــي الــلــقــاء الـــذي جــرى بينهما مــؤخــرًا ، فيما 
تجمد رصيد الشعبية عند تجمد رصيد الشعبية عند 66 نقاط في أسفل  نقاط في أسفل 
الترتيب .أدار اللقاء الحكم الصديق الصادق الترتيب .أدار اللقاء الحكم الصديق الصادق 
وحكمًا  إلــيــاس  وخــالــد  طــه  معتصم  وحكمًا بمساعدة  إلــيــاس  وخــالــد  طــه  معتصم  بمساعدة 
رابعًا عبدالحميد عمر، كما قّيم الحكام الخبير رابعًا عبدالحميد عمر، كما قّيم الحكام الخبير 
آدم حسن موسى وراقبها إداريًا عضو اإلتحاد آدم حسن موسى وراقبها إداريًا عضو اإلتحاد 

طارق أمين.افادنا بذلك بشه بيهطارق أمين.افادنا بذلك بشه بيه

المدرب الشاب جابر يقود الهالل لمواصلة 
اإلنتصارات بحلفا

الهالل يواصل إنتصاراته
ويكتسح الوادي في ثانية حلفا

التاكا تزيد من ِجراحات الشعبية وتفوز عليها 
بثالثية في دوري كسال

هالل الفولة يتعاقد رسمًيا مع 
المدرب عبدالسالم بري 

أكــمــل الــقــطــاع الــريــاضــي بــنــادي هالل أكــمــل الــقــطــاع الــريــاضــي بــنــادي هالل 
ــع الـــمـــدرب  ــده مــ ــاقـ ــعـ ــولـــة إجـــــــــراءات تـ ــفـ ــع الـــمـــدرب الـ ــده مــ ــاقـ ــعـ ــولـــة إجـــــــــراءات تـ ــفـ الـ
عــبــدالــســالم بــــري لــيــتــولــي الــمــهــمــة الفنية عــبــدالــســالم بــــري لــيــتــولــي الــمــهــمــة الفنية 
منافسة  غــمــار  لــخــوض  الــمــتــأهــب  منافسة للفريق  غــمــار  لــخــوض  الــمــتــأهــب  للفريق 
دور المجموعات من الدوري العام المؤهل دور المجموعات من الدوري العام المؤهل 
للممتاز )التاهيلي(، حيث تم توقيع العقد للممتاز )التاهيلي(، حيث تم توقيع العقد 
بــصــورة رســمــيــة كــمــا مــنــح مجلس اإلدارة بــصــورة رســمــيــة كــمــا مــنــح مجلس اإلدارة 
المدرب كافة الصالحيات الختيار طاقمه المدرب كافة الصالحيات الختيار طاقمه 

المعاون.المعاون.

تالق الفت لنجم وسط الحوش شندي
عالء الدين  ديباال«

شندي / عتمان عبد التامشندي / عتمان عبد التام
تــألــق بــصــورة ملحوظة نجم وســط الــحــوش شــنــدي المتطور تــألــق بــصــورة ملحوظة نجم وســط الــحــوش شــنــدي المتطور 
عالءالدين ديباال الذي قدم مستويات كبيرة مع فريقه في دوري عالءالدين ديباال الذي قدم مستويات كبيرة مع فريقه في دوري 
هــذا الموسم ليخطف االضــواء من تحت اقــدام الكبار باعتبار هــذا الموسم ليخطف االضــواء من تحت اقــدام الكبار باعتبار 
ان الالعب عالء يمتلك مضرب يساري يجيد الضربات النابتة ان الالعب عالء يمتلك مضرب يساري يجيد الضربات النابتة 
والمتحركة والتي احرز منها عدد من االهداف التي قادت فريقه والمتحركة والتي احرز منها عدد من االهداف التي قادت فريقه 
لمراحل متقدمة في الدوري المحلي، كما يجيد هذا الالعب عدد لمراحل متقدمة في الدوري المحلي، كما يجيد هذا الالعب عدد 
من الوظائف االخري داخل المستطيل االخضر كما ان مستواه من الوظائف االخري داخل المستطيل االخضر كما ان مستواه 

الفني يجعله يلعب في اعتي فرق الممتاز والتأهيل.الفني يجعله يلعب في اعتي فرق الممتاز والتأهيل.

كتب / سموءل الماحيكتب / سموءل الماحي
ضــــــمــــــن مــــــبــــــاريــــــات ضــــــمــــــن مــــــبــــــاريــــــات 
الــجــولــة االخـــيـــرة لـــلـــدورة الــجــولــة االخـــيـــرة لـــلـــدورة 
ــن مـــبـــاريـــات  ــ ــن مـــبـــاريـــات االولـــــــــي مـ ــ االولـــــــــي مـ
بدوري  الثانية  بدوري المجموعة  الثانية  المجموعة 
ــة الــثــانــيــة بــدامــر  ــدرجــ ــ ــة الــثــانــيــة بــدامــر ال ــدرجــ ــ ال
عصر  التقي  عصر المجـذوب  التقي  المجـذوب 
فـــريـــقـــي  االول  فـــريـــقـــي أمـــــــــس  االول  أمـــــــــس 
والصحراء  الكنوز  والصحراء أهلي  الكنوز  أهلي 
الشعبية  الساحة  الشعبية بملعب  الساحة  بملعب 
ــق الـــكـــرة  ــريــ ــر..فــ ــدامــ ــ ــال ــ ــق الـــكـــرة ب ــريــ ــر..فــ ــدامــ ــ ــال ــ ب
ــلــــي دخـــل  ــلــــي دخـــل بـــالـــنـــادي األهــ بـــالـــنـــادي األهــ
لترتيب  متصدرا  لترتيب المباراة  متصدرا  المباراة 
الــمــجــمــوعــة وعــيــنــه علي الــمــجــمــوعــة وعــيــنــه علي 
ــأمــيــن الــــصــــدارة االمـــر  ــأمــيــن الــــصــــدارة االمـــر ت ت
الــذي دفــع العبيه للعب الــذي دفــع العبيه للعب 
بداية  العالية منذ  بداية بالروح  العالية منذ  بالروح 
المباراة ولكن سرعان ما المباراة ولكن سرعان ما 
ــادي الــصــحــراء  ــ ــرز نـ ــ ــادي الــصــحــراء احـ ــ ــرز نـ ــ احـ
هــدفــه االول وذلـــك عنـد هــدفــه االول وذلـــك عنـد 
الدقيقة الــالدقيقة الــ1515 من الشوط  من الشوط 
قــويــا  كــــان  الـــــذي  قــويــا االول  كــــان  الـــــذي  االول 
ومثيرا بين الفريقين..بعد ومثيرا بين الفريقين..بعد 

الهدف شن أهلي الكنوز الهدف شن أهلي الكنوز 
ادراك  بغية  قويا  ادراك هجوما  بغية  قويا  هجوما 
ــــذي  ــذي الــــتــــعــــادل االمـــــــر الـ ــ الــــتــــعــــادل االمـــــــر الـ
الــدقــيــقــة 2525   الــدقــيــقــة تحقق عــنــد  تحقق عــنــد 
الــشــوط االول  الــشــوط االول مــن عمر  مــن عمر 
من اللقاء احرزه المتوهج من اللقاء احرزه المتوهج 
كــالــعــادة الــالعــب بوجي كــالــعــادة الــالعــب بوجي 
ــــوط الـــمـــبـــاراة  ــــوط الـــمـــبـــاراة لــيــنــتــهــي شـ لــيــنــتــهــي شـ
الــتــعــادل  بـــايـــقـــاع  الــتــعــادل االول  بـــايـــقـــاع  االول 
الفريقين. بين  الفريقين.االيجابي  بين  االيجابي 

ــاراة الــثــانــي  ــ ــب ــمــ ــ ــاراة الــثــانــي شـــــوط ال ــ ــب ــمــ ــ شـــــوط ال
كان بنفس االداء والروح كان بنفس االداء والروح 
ــن الــجــانــبــيــن  ــن الــجــانــبــيــن الـــعـــالـــيـــة مــ الـــعـــالـــيـــة مــ
خاصة أهلي الكنوز الذي خاصة أهلي الكنوز الذي 
كــان يبحث عــن صــدارة كــان يبحث عــن صــدارة 
قـــل حتي  او  قـــل حتي بــالهــزيــمــة  او  بــالهــزيــمــة 
بال تعادل..  ليشهد هذا بال تعادل..  ليشهد هذا 
مكثفة  هــجــمــات  مكثفة الـــشـــوط  هــجــمــات  الـــشـــوط 
نهاية  حتي  الفريقين  نهاية من  حتي  الفريقين  من 
الـــمـــبـــاراة بــــذات الــتــعــادل الـــمـــبـــاراة بــــذات الــتــعــادل 
االيـــجـــابـــي. نــــادي أهــلــي االيـــجـــابـــي. نــــادي أهــلــي 
الكنوز تصدر المجموعة الكنوز تصدر المجموعة 

برصيـد برصيـد 1010 نقاط. نقاط.

فــوزًا  القوز  فريق  فــوزًا حقق  القوز  فريق  حقق 
الموردة  فريق  على  الموردة ثمينًا  فريق  على  ثمينًا 
القرشي بهدفين دون  القرشي بهدفين دون    2424
مــقــابــل وذلــــك فـــي ذهـــاب مــقــابــل وذلــــك فـــي ذهـــاب 
لبطولة  الــثــانــيــة  لبطولة الــمــرحــلــة  الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة 
كــــأس الــــســــودان الــقــومــي كــــأس الــــســــودان الــقــومــي 
ــاد كــوســتــي،  ــتـ ــاد كــوســتــي، بــمــلــعــب إسـ ــتـ بــمــلــعــب إسـ
ــــوز  ــقـ ــ ــة الـ ــ ــي ــ ــائ ــ ــن ــ ــــوز احـــــــــــرز ث ــقـ ــ ــة الـ ــ ــي ــ ــائ ــ ــن ــ احـــــــــــرز ث
ــزة فـــالـــكـــاو  ــمــ ــــب حــ ــــالعـ ــزة فـــالـــكـــاو الـ ــمــ ــــب حــ ــــالعـ الـ

عـــلـــى مــــــدار الــشــوطــيــن، عـــلـــى مــــــدار الــشــوطــيــن، 
ــتـــصـــار يــكــون  ــتـــصـــار يــكــون وبـــهـــذا اإلنـ وبـــهـــذا اإلنـ
ــــق الـــــقـــــوز قـــــد قــطــع  ــريـ ــ ــــق الـــــقـــــوز قـــــد قــطــع فـ ــريـ ــ فـ
ــــف الــــــمــــــشــــــوار فـــي  ــــصـ ــــف الــــــمــــــشــــــوار فـــي نـ ــــصـ نـ
التأهل للمرحلة المقبلة في التأهل للمرحلة المقبلة في 
المنافسة .وسيتجدد اللقاء المنافسة .وسيتجدد اللقاء 
بـــيـــن الـــفـــريـــقـــيـــن اإلســـبـــوع بـــيـــن الـــفـــريـــقـــيـــن اإلســـبـــوع 
المقبل في مــبــاراة اإليــاب المقبل في مــبــاراة اإليــاب 

بإستاد بإستاد 2424 القرشي. القرشي.

سيطر التعادل السلبي سيطر التعادل السلبي 
ارومــا  الشباب  لقاء  ارومــا على  الشباب  لقاء  على 
ــودان  ــ ــسـ ــ ــورتـ ــ ــو بـ ــمــ ــ ــن ــ ــدي ــ ــودان وال ــ ــسـ ــ ــورتـ ــ ــو بـ ــمــ ــ ــن ــ ــدي ــ وال
فــــــي ذهــــــــــاب مـــنـــافـــســـات فــــــي ذهــــــــــاب مـــنـــافـــســـات 
ــودان الــقــومــي،  ــسـ ــأس الـ ــودان الــقــومــي، كـ ــسـ ــأس الـ كـ
بــحــضــور كـــل مـــن رئــيــس بــحــضــور كـــل مـــن رئــيــس 
ــاد االنـــتـــقـــالـــي لــكــرة  ــحــ ــ ــاد االنـــتـــقـــالـــي لــكــرة االت ــحــ ــ االت
اروما  ريفي  بمحلية  اروما القدم  ريفي  بمحلية  القدم 
عـــمـــرادروب نــائــب رئيس عـــمـــرادروب نــائــب رئيس 
العمده وانور النور حسين العمده وانور النور حسين 
والباش مهندس تاج السر  والباش مهندس تاج السر  
ــبـــجـــاويـــة  ــاة الـ ــ ــن ــ ــر ق ــ ــديـ ــ ــبـــجـــاويـــة ومـ ــاة الـ ــ ــن ــ ــر ق ــ ــديـ ــ ومـ

الــعــالــمــيــة االعـــالمـــي ادم الــعــالــمــيــة االعـــالمـــي ادم 
البالوي، وتمت زيارة  البالوي، وتمت زيارة أدم  أدم 
لنادي الثغر بوالية البحر لنادي الثغر بوالية البحر 
االحمر كان في استقباله االحمر كان في استقباله 
كــــــل مــــــن مـــــاجـــــد حــســن كــــــل مــــــن مـــــاجـــــد حــســن 
الـــطـــاهـــر ســكــرتــيــر نـــادي الـــطـــاهـــر ســكــرتــيــر نـــادي 
الثغر بــواليــة واليــة البحر الثغر بــواليــة واليــة البحر 
الثقر  نادي  الثقر األحمر شكرا  نادي  األحمر شكرا 
ــكـــرم والــضــيــافــة  ــكـــرم والــضــيــافــة لــحــســن الـ لــحــســن الـ
كــم لــنــا أيــضــا عــن نشكر كــم لــنــا أيــضــا عــن نشكر 
شباب محلية ريفي اروما شباب محلية ريفي اروما 

لحضور هذه المباراة.لحضور هذه المباراة.

بورتسودان/بورتسودان/
 ود الحاجة ود الحاجة

ــقــــدم أســــــــرة نـــــادي  ــ ــت ــ ــقــــدم أســــــــرة نـــــادي ت ــ ــت ــ ت
التعاون برابطة سالالب التعاون برابطة سالالب 
ومجلس ادارته والالعبين ومجلس ادارته والالعبين 
ــر بـــالـــشـــكـــر  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ ــ ــر بـــالـــشـــكـــر وال ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ ــ وال
اجزله للسيد والي البحر اجزله للسيد والي البحر 
ــال  ــال األحـــــمـــــر وامـــــيـــــن مــ األحـــــمـــــر وامـــــيـــــن مــ
حــي الــعــرب ســيــف حلة حــي الــعــرب ســيــف حلة 
ورئــيــس االتــحــاد الفرعي ورئــيــس االتــحــاد الفرعي 
ــاذ  ــتـ ــكــــراي واألسـ ــاذ بــهــيــا ابــ ــتـ ــكــــراي واألسـ بــهــيــا ابــ

ــة  ــ ــ ــدي ــ ــ ــة ابـــــــو مـــحـــمـــد واألن ــ ــ ــدي ــ ــ ابـــــــو مـــحـــمـــد واألن
الــــــريــــــاضــــــيــــــة بـــمـــديـــنـــة الــــــريــــــاضــــــيــــــة بـــمـــديـــنـــة 
السخي  لدعمهم  السخي سنكات  لدعمهم  سنكات 
لــلــمــعــســكــر اإلعـــــــــدادي لــلــمــعــســكــر اإلعـــــــــدادي 
وهم   .. للفريق  وهم القصير   .. للفريق  القصير 
لنا  ــبــــراس  ــ ون وســـنـــد  لنا زاد  ــبــــراس  ــ ون وســـنـــد  زاد 
الكروية  مسيرتنا  الكروية خــالل  مسيرتنا  خــالل 
في تربية النش بالصورة في تربية النش بالصورة 
الــــــــتــــــــي تــــــــرضــــــــي كــــل الــــــــتــــــــي تــــــــرضــــــــي كــــل 
الـــطـــمـــوحـــات الــريــاضــيــة الـــطـــمـــوحـــات الــريــاضــيــة 

في قطاع الناشئين.في قطاع الناشئين.

بابنوسة / التهامي علي النور بابنوسة / التهامي علي النور 
حــقــق األهــلــي بــطــل بــابــنــوســة الــفــوز حــقــق األهــلــي بــطــل بــابــنــوســة الــفــوز 
بهدفين دون  النهود  بطل  الصقر  بهدفين دون على  النهود  بطل  الصقر  على 
مقابل، في ذهاب كأس السودان القومي مقابل، في ذهاب كأس السودان القومي 
احــرز  بابنوسة،  باستاد  السبت  احــرز عصر  بابنوسة،  باستاد  السبت  عصر 
مــحــارب عثمان يحي  الــالعــب  مــحــارب عثمان يحي لألهلي  الــالعــب  لألهلي 
الثاني  والهدف  جــزاء  الثاني كباشي من ركلة  والهدف  جــزاء  كباشي من ركلة 
احـــــرزه عــثــمــان جــمــال بــقــدويــا. ادارهــــا احـــــرزه عــثــمــان جــمــال بــقــدويــا. ادارهــــا 
المجلد  مــن  تحكيم  طاقم  جيد  المجلد بمستوي  مــن  تحكيم  طاقم  جيد  بمستوي 

علي الوسط محمد نور طبيق بمساعدة علي الوسط محمد نور طبيق بمساعدة 
الدين  شــرف  وعلي  جبريل  ادم  الدين ابراهيم  شــرف  وعلي  جبريل  ادم  ابراهيم 
ومحمد موسي النويري حكما رابعا من ومحمد موسي النويري حكما رابعا من 
اتحاد  سكرتير  اداريـــا  راقبها  اتحاد بابنوسة،  سكرتير  اداريـــا  راقبها  بابنوسة، 
بابنوسة محمد احمد حمد سعيد نميري بابنوسة محمد احمد حمد سعيد نميري 
وفنيا مقيم الحكام عبدو حماد غلو وبين وفنيا مقيم الحكام عبدو حماد غلو وبين 
شوطي المباراة كانت هنالك فقرة التكريم شوطي المباراة كانت هنالك فقرة التكريم 
وســــوف تــكــون مـــبـــاراة االيـــــاب بــاســتــاد وســــوف تــكــون مـــبـــاراة االيـــــاب بــاســتــاد 

النهود يوم السبت المقبل.النهود يوم السبت المقبل.

أهلي الكنوز في الصدارة بجدارة

بثنائية فالكاو  

القوز كوستي يقطع نصف المشوار 
في كأس السودان 

الشباب اروما والدينمو بورتسودان 
يتعادالن في كأس السودان

التعاون سالالب يشكر
والي البحر االحمر

األهلي بابنوسة يصطاد الصقر النهود
في كأس السودان 

عبري يواصل 
النتائج اإليجابية 
ويعتلي الصدارة

 اســتــطــاع فــريــق عــبــري  اســتــطــاع فــريــق عــبــري 
أن يخقق الفوز على فريق أن يخقق الفوز على فريق 
شــبــاب تــبــج بــنــصــف دستة شــبــاب تــبــج بــنــصــف دستة 
من االهـــداف عصر أمس من االهـــداف عصر أمس 
الـــدرجـــة  دوري  فـــي  الـــدرجـــة االول  دوري  فـــي  االول 
ــبــــري لــيــشــعــل  ــعــ ــ ــبــــري لــيــشــعــل االولــــــــــى ب ــعــ ــ االولــــــــــى ب
النيران في الصدارة .احرز النيران في الصدارة .احرز 
أهــــــداف األحـــمـــر كـــل من أهــــــداف األحـــمـــر كـــل من 
ــنــــجــــم الـــخـــطـــيـــر عـــزمـــي  ــ ــنــــجــــم الـــخـــطـــيـــر عـــزمـــي ال ــ ال
ــداف »هــاتــريــك«  ــ ــداف »هــاتــريــك« ثــالثــة اهـ ــ ثــالثــة اهـ
هدفين  إبراهيم  هدفين والمايسترو  إبراهيم  والمايسترو 
والنجم رشدي خليل هدف، والنجم رشدي خليل هدف، 
فـــوز رفـــع بـــه فــريــق عــبــري فـــوز رفـــع بـــه فــريــق عــبــري 
نــقــطــة  نــقــطــة    1515 الــــــى  ــده  ــ ــيـ ــ الــــــى رصـ ــده  ــ ــيـ ــ رصـ
متساويا مع فريقي اإلتحاد متساويا مع فريقي اإلتحاد 
متفوقا  النقاط  فــي  متفوقا والــســالم  النقاط  فــي  والــســالم 
فــي فـــارق األهــــداف بفــي فـــارق األهــــداف ب1313  
هــدف اإلتــحــاد هــدف اإلتــحــاد 1212 السالم  السالم 
77.فيما تجمد رصيد شباب .فيما تجمد رصيد شباب 
تبج عند تبج عند 55 نقاط في المركز  نقاط في المركز 

السادس. السادس. 

المنصورة تكسب 
شكواها ضد
التاكا بكسال

كسب نادي المنصورة كسب نادي المنصورة 
نقاط  مباراته أمام نادي نقاط  مباراته أمام نادي 
التاكا التي انتهت لصالح التاكا التي انتهت لصالح 
دون   بـــهـــدفـــيـــن  دون  الــــتــــاكــــا  بـــهـــدفـــيـــن  الــــتــــاكــــا 
ــل بــــــــدوري كــســال،  ــابـ ــقـ ــل بــــــــدوري كــســال، مـ ــابـ ــقـ مـ
بــعــد الــشــكــوى الــتــي تقدم بــعــد الــشــكــوى الــتــي تقدم 
عــدم مشروعية  في  عــدم مشروعية فيها  في  فيها 
مجدي   الالعب  مجدي  مشاركة  الالعب  مشاركة 
ــم تــمــديــد  ــم تــمــديــد مـــهـــدي الـــــذي تـ مـــهـــدي الـــــذي تـ
مــبــاراة فريقه  بعيد  مــبــاراة فريقه عــقــده  بعيد  عــقــده 
أمــام المنصورة يــوم أمــام المنصورة يــوم ١٩١٩  
/ / ١١١١ بــدال مــن  بــدال مــن ٤٤ / /١٠١٠  
تاريخ تسجيله الصحيح. تاريخ تسجيله الصحيح. 
وهـــذا خــطــأ إداري فــادح وهـــذا خــطــأ إداري فــادح 
ــاريـــخ  ــم وتـ ــ ــنـــاســـب اسـ ــاريـــخ اليـ ــم وتـ ــ ــنـــاســـب اسـ اليـ
ــا ووعــــــي  ــ ــاكـ ــ ــتـ ــ ــا ووعــــــي نــــــــــادي الـ ــ ــاكـ ــ ــتـ ــ نــــــــــادي الـ
يستحق  يستحق قــانــونــي ضــلــيــع  قــانــونــي ضــلــيــع 
اإلشــادة به وبــادارة نادي اإلشــادة به وبــادارة نادي 

المنصورة.المنصورة.

بعثة األهلي 
الحواتة تغادر
إلى الخرطوم 

غـــــــــــــــــادرت فـــــــــي حـــفـــظ غـــــــــــــــــادرت فـــــــــي حـــفـــظ 
اهلل ورعـــايـــتـــه بــعــثــة فــريــق اهلل ورعـــايـــتـــه بــعــثــة فــريــق 
األهلي الحواتة ممثل والية األهلي الحواتة ممثل والية 
الــــقــــضــــارف فـــــي الــــــــدوري الــــقــــضــــارف فـــــي الــــــــدوري 
المؤهل  إلى  العام  المؤهل التأهيلي  إلى  العام  التأهيلي 
الـــعـــاصـــمـــة   ، ــاز  ــتــ ــمــ ــمــ ــ ــل ــ الـــعـــاصـــمـــة ل  ، ــاز  ــتــ ــمــ ــمــ ــ ــل ــ ل
الـــخـــرطـــوم لــمــواجــهــة فــريــق الـــخـــرطـــوم لــمــواجــهــة فــريــق 
ــانـــي يــوم  ــدرمـ ــمــــوردة االمـ ــ ــانـــي يــوم ال ــدرمـ ــمــــوردة االمـ ــ ال
ــق 1212-- ــوافــ ــمــ ــ ال ــق الـــجـــمـــعـــة  ــوافــ ــمــ ــ ال الـــجـــمـــعـــة 

ــة  ــ ــث ــعــ ــ ــب ــ ال ــة م  ــ ــث ــعــ ــ ــب ــ ال 99--20222022م 
البخيت  اإلعــالمــي  البخيت برئاسة  اإلعــالمــي  برئاسة 
عــبــدالــمــعــروف ، واألســتــاذ عــبــدالــمــعــروف ، واألســتــاذ 
األمين  عبيد  عبداهلل  األمين أحمد  عبيد  عبداهلل  أحمد 
العام لنادي األهلي الحواتة العام لنادي األهلي الحواتة 
والجهاز  الالعبين  والجهاز وجميع  الالعبين  وجميع 

الفني للفريق.الفني للفريق.
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٩ جمادى األول ١٤٤٤ هـ

العدد »٦٠«

االثنين

متابعــات

الشرطة والزومة 
يتعادالن  
كتب/ الطيب جالل كتب/ الطيب جالل 

ــا الـــشـــرطـــة  ــقــ ــ ــة تـــــعـــــادل فــــري ــا الـــشـــرطـ ــقــ ــ تـــــعـــــادل فــــري
الخرطوم  والزومة  الخرطوم القضارف  والزومة  القضارف 
بهدف لكل فريق في المباراة بهدف لكل فريق في المباراة 
التي جمعت بينهنا عصرأمس التي جمعت بينهنا عصرأمس 
ــــخــــرطــــوم  ــــخــــرطــــوم األحــــــــد بــــاســــتــــاد ال األحــــــــد بــــاســــتــــاد ال
لحساب  الجولة الثانية عشر لحساب  الجولة الثانية عشر 
للدوري الممتاز، بكر الزومة للدوري الممتاز، بكر الزومة 
بهدف التقدم في شوط اللعب بهدف التقدم في شوط اللعب 
األول في الدقيقة »األول في الدقيقة »2626«وفي «وفي 
الـــثـــانـــي تــمــكــن الـــشـــرطـــة من الـــثـــانـــي تــمــكــن الـــشـــرطـــة من 
الــدقــيــقــة  فـــي  الــتــعــادل  الــدقــيــقــة إدراك  فـــي  الــتــعــادل  إدراك 
»»6262« من هدف عكسي من « من هدف عكسي من 
مدافع الزومة ، وكان الجهاز مدافع الزومة ، وكان الجهاز 
الفني للشرطة قد أجرى عدة الفني للشرطة قد أجرى عدة 
اللعب  شــوط  اللعب تغييرات خــال  شــوط  تغييرات خــال 
الـــثـــانـــي قــضــت بـــخـــروج كل الـــثـــانـــي قــضــت بـــخـــروج كل 
من سليمان عز اهلل وسامي من سليمان عز اهلل وسامي 
ســلــطــان وتـــيـــرة  ودخــــول كل ســلــطــان وتـــيـــرة  ودخــــول كل 
مــن إبــراهــيــم الــنــســور وارنـــب مــن إبــراهــيــم الــنــســور وارنـــب 
ومــجــتــبــي فــيــصــل ، وبــالــرغــم ومــجــتــبــي فــيــصــل ، وبــالــرغــم 
اللقاء  ان  إال  التبديات  اللقاء مــن  ان  إال  التبديات  مــن 
بعدها  ليطلق  تعادليًا  بعدها إستمر  ليطلق  تعادليًا  إستمر 
حــكــم الــلــقــاء صـــافـــرة الــنــهــايــة حــكــم الــلــقــاء صـــافـــرة الــنــهــايــة 
ــادل لــيــرتــفــع الــشــرطــة  ــعــ ــ ــت ــ ــادل لــيــرتــفــع الــشــرطــة وال ــعــ ــ ــت ــ وال
برصيدة إلى »برصيدة إلى »1717«نقطة  و «نقطة  و 

الزومة الى النقطة السابعة.الزومة الى النقطة السابعة.
  

المدير الفني 
لمنتخب السيدات 
يبحث عن العبات 

صغيرات 
يـــعـــود الــمــنــتــخــب الــوطــنــي يـــعـــود الــمــنــتــخــب الــوطــنــي 
االول للسيدات للتدريبات يوم االول للسيدات للتدريبات يوم 
اكاديمية  بملعب  الثاثاء  اكاديمية غــٍد  بملعب  الثاثاء  غــٍد 
تقانة كرة القدم بالخرطوم تقانة كرة القدم بالخرطوم 22، ، 
ــؤدي الــمــنــتــخــب تــدريــبــه   ــ ــي ــؤدي الــمــنــتــخــب تــدريــبــه  وســ ــ ــي وســ
بكامل عدده )بكامل عدده )2323( العبة تحت ( العبة تحت 
ازهــري  الفني  المدير  ازهــري اشـــراف  الفني  المدير  اشـــراف 
عــثــمــان وتـــأتـــي الــتــحــضــيــرات عــثــمــان وتـــأتـــي الــتــحــضــيــرات 
الثاثاء  يــوم  لها  تحدد  الثاثاء االــتــي  يــوم  لها  تحدد  االــتــي 
مــن كــل اســبــوع للحفاظ على مــن كــل اســبــوع للحفاظ على 
اللياقة البدنية وتطبيق الخطط اللياقة البدنية وتطبيق الخطط 
المدرب  وضعها  التي  المدرب الفنية  وضعها  التي  الفنية 
المعسكر  انعقاد  مــوعــد  المعسكر حتى  انعقاد  مــوعــد  حتى 
التحضيري الخارجي استعدادًا التحضيري الخارجي استعدادًا 
لاستحقاقات القادمة. المدير لاستحقاقات القادمة. المدير 
الـــفـــنـــي ازهــــــــري عـــثـــمـــان اكـــد الـــفـــنـــي ازهــــــــري عـــثـــمـــان اكـــد 
على ضــرورة زيــادة الجرعات على ضــرورة زيــادة الجرعات 
الــتــدريــبــيــة وهــــو مـــا يــحــتــاجــه الــتــدريــبــيــة وهــــو مـــا يــحــتــاجــه 
المنتخب في الفترة الحالية في المنتخب في الفترة الحالية في 
ظــل تــوقــف الــمــنــافــســات على ظــل تــوقــف الــمــنــافــســات على 
مستوى االندية على حد قوله، مستوى االندية على حد قوله، 
مشيرًا الــى انــه ظل في حالة مشيرًا الــى انــه ظل في حالة 
بــحــث مــســتــمــر عـــن العــبــات بــحــث مــســتــمــر عـــن العــبــات 
صغيرات السن الضافتهن من صغيرات السن الضافتهن من 
المستقبل،  منتخب  بناء  المستقبل، اجــل  منتخب  بناء  اجــل 
ــافــــات  ــاب االضــ ــ ــا يــجــعــل بـ ــافــــات مــ ــاب االضــ ــ ــا يــجــعــل بـ مــ
مفتوح في حال ظهور مواهب مفتوح في حال ظهور مواهب 
جديدة. وشدد المدرب ازهري جديدة. وشدد المدرب ازهري 
عــلــى اهــمــيــة االعــتــمــاد على عــلــى اهــمــيــة االعــتــمــاد على 
العمرية  الفئات  في  العمرية المواهب  الفئات  في  المواهب 
ومــن  ومــن    1616--1414  ، ،-14-14   1212
1616 –  – 1818 سنة وهو الشيء  سنة وهو الشيء 
الـــذي يمكن مــن خــالــه بناء الـــذي يمكن مــن خــالــه بناء 
منتخبات تنافس في المستقبل منتخبات تنافس في المستقبل 
وعــلــى كــافــة الــمــراحــل السنية وعــلــى كــافــة الــمــراحــل السنية 
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ادريس كسالويادريس كسالوي

ــراس  ــ ــ ــراس لــعــب اقـــطـــاب واوت ــ ــ لــعــب اقـــطـــاب واوت
نادي حي العرب بورتسودان نادي حي العرب بورتسودان 
الـــقـــفـــزة  وراء  كـــبـــيـــرا  الـــقـــفـــزة دورا  وراء  كـــبـــيـــرا  دورا 
النوعية علي صعيد النتائج النوعية علي صعيد النتائج 
التي ظل يحققها الفريق في التي ظل يحققها الفريق في 
مشواره بالدوري الممتاز مما مشواره بالدوري الممتاز مما 
جــعــتــه يــحــلــي عــلــي صـــدارة جــعــتــه يــحــلــي عــلــي صـــدارة 
عبر  وذلــك  مؤقتا  عبر المنافسة  وذلــك  مؤقتا  المنافسة 
عكس صورة ايجابية ترسخ عكس صورة ايجابية ترسخ 
ودورهــمــا  لمهامهما  ودورهــمــا وتــعــزز  لمهامهما  وتــعــزز 
الــرئــيــســي تــجــاه الـــنـــادي في الــرئــيــســي تــجــاه الـــنـــادي في 
لمجلس  وسند  دعــم  لمجلس تشكيل  وسند  دعــم  تشكيل 
بــاعــتــبــارهــمــا  وذلــــك  بــاعــتــبــارهــمــا االدارة  وذلــــك  االدارة 
احد الركائز االساسية التي احد الركائز االساسية التي 

يعتمد عليها اي ناد ..يعتمد عليها اي ناد ..
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ادت  ــرة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ ادت عـــــــوامـــــــل  ــرة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ عـــــــوامـــــــل 
التحول  في  مباشر  بشكل  التحول واسهمت  في  مباشر  بشكل  واسهمت 
ـــي الـــــذي انــعــكــس  ــجـــاب ـــي الـــــذي انــعــكــس الـــســـريـــع وااليـ ــجـــاب الـــســـريـــع وااليـ
داخل اروقة السوكرتا مؤخرا .. ولعل داخل اروقة السوكرتا مؤخرا .. ولعل 
التقارب والتعاون المثمر بين مجلس التقارب والتعاون المثمر بين مجلس 

والــاعــبــيــن  الــفــنــي  والــجــهــاز  والــاعــبــيــن االدارة  الــفــنــي  والــجــهــاز  االدارة 
مــن جهة وتــضــافــر جــهــود االقــطــاب مــن جهة وتــضــافــر جــهــود االقــطــاب 
ساهما  اخـــري  جهة  مــن  ساهما والجماهير  اخـــري  جهة  مــن  والجماهير 
ــعــبــا دورا فـــاعـــا وبـــــــارزا في  ــعــبــا دورا فـــاعـــا وبـــــــارزا في فـــي ول فـــي ول

رحلة ومسيرة العطاء والنجاح رحلة ومسيرة العطاء والنجاح 
الـــظـــافـــرة لــلــفــريــق خــــال هــذا الـــظـــافـــرة لــلــفــريــق خــــال هــذا 
الموسم والتي يستشهد عليها الموسم والتي يستشهد عليها 
كــافــة الــريــاضــيــيــن فــي انــحــاء كــافــة الــريــاضــيــيــن فــي انــحــاء 
لمنافسة  والمتابعين  لمنافسة المعمورة  والمتابعين  المعمورة 
الدوري الممتاز .. التي لفتت الدوري الممتاز .. التي لفتت 
انـــظـــار الــفــنــيــيــن الـــذيـــن ظــلــوا انـــظـــار الــفــنــيــيــن الـــذيـــن ظــلــوا 
يــمــتــدحــوا ويــثــنــوا عــلــي االداء يــمــتــدحــوا ويــثــنــوا عــلــي االداء 
ــفــرقــة الــســوكــرتــا  ــفــرقــة الــســوكــرتــا الــتــنــظــيــمــي ل الــتــنــظــيــمــي ل
فضا عن االنسجام والتناغم فضا عن االنسجام والتناغم 

الكبيرين وسط الاعبين ..الكبيرين وسط الاعبين ..
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حرص مجلس ادارة نادي حرص مجلس ادارة نادي 
ــرب بــــورتــــســــودان  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــرب بــــورتــــســــودان حـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ حـ
وبقية  المبتدي  محمد  وبقية بقيادة  المبتدي  محمد  بقيادة 
الــعــقــد الـــفـــريـــد مـــن اعــضــاء الــعــقــد الـــفـــريـــد مـــن اعــضــاء 
ــــس عــــلــــي تــقــلــيــص  ــل ــجــ ــمــ ــ ــــس عــــلــــي تــقــلــيــص ال ــل ــجــ ــمــ ــ ال
ــات بــيــنــه  ــ ــافـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــيــــع الـ ــمــ ــات بــيــنــه جــ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــيــــع الـ ــمــ جــ
والجماهير  االقـــطـــاب  والجماهير وبــيــن  االقـــطـــاب  وبــيــن 
والتقرب منهما وذلك ايمانا وقناعة والتقرب منهما وذلك ايمانا وقناعة 
بــاهــامــيــتــهــمــا كــعــنــصــران اســاســيــان بــاهــامــيــتــهــمــا كــعــنــصــران اســاســيــان 
داخــــل الــمــنــظــومــه وال يــقــل دورهــمــا داخــــل الــمــنــظــومــه وال يــقــل دورهــمــا 
واسهامتهما عن مهام مجلس االدارة واسهامتهما عن مهام مجلس االدارة 

في  المجهودات  تلك  اثــمــرت  في حيث  المجهودات  تلك  اثــمــرت  حيث 
عــودة االســتــقــرار بالنادي مــن كافة عــودة االســتــقــرار بالنادي مــن كافة 
النواحي وخلق الكثير من الشراكات النواحي وخلق الكثير من الشراكات 
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ــعــديــد من  ــعــديــد من  بــكــل تــاكــيــد هــنــاك ال  بــكــل تــاكــيــد هــنــاك ال
يتطلع  ظـــل  ــتــي  ال الــخــفــيــة  يتطلع االدوار  ظـــل  ــتــي  ال الــخــفــيــة  االدوار 
بها اقطاب النادي وجماهير والقيام بها اقطاب النادي وجماهير والقيام 
فريق  تجاه  وطيبة  جليلة  فريق بخطوات  تجاه  وطيبة  جليلة  بخطوات 
الــكــرة وذلــــك عــبــر تــوفــيــر وتسخير الــكــرة وذلــــك عــبــر تــوفــيــر وتسخير 
تجاه  والمتطلبات  االمكانيات  تجاه كافة  والمتطلبات  االمكانيات  كافة 
الجهاز الفني والاعبين فضا عن الجهاز الفني والاعبين فضا عن 
توفير حوافز جميع المباريات التي توفير حوافز جميع المباريات التي 
حققها الفريق خال الدوري الممتاز حققها الفريق خال الدوري الممتاز 
بالجانب  اهتمامهما  عــن  بالجانب ..فــضــا  اهتمامهما  عــن  ..فــضــا 
عبر  الاعبين  ومـــؤازرة  عبر التشجيعي  الاعبين  ومـــؤازرة  التشجيعي 
الــمــســانــدة والـــــمـــــؤازرة الــجــمــاهــيــريــة الــمــســانــدة والـــــمـــــؤازرة الــجــمــاهــيــريــة 
ــات  ــهــ ــواجــ ــيــــث ظـــــل مــ ــيــــرة حــ ــ ــب ــكــ ــ ــات ال ــهــ ــواجــ ــيــــث ظـــــل مــ ــيــــرة حــ ــ ــب ــكــ ــ ال
الفريق في الــدوري الممتاز تكتسب الفريق في الــدوري الممتاز تكتسب 
حجم  وتــضــاعــف  جماهيرية  حجم اهمية  وتــضــاعــف  جماهيرية  اهمية 
المباريات  خــال  بكثافة  المباريات الجماهير  خــال  بكثافة  الجماهير 
بطولة  فعاليات  تــزامــن  فــي  بطولة السابقة  فعاليات  تــزامــن  فــي  السابقة 

كاس العالم ..كاس العالم ..
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*  أواًل نبارك لك رفع اإليقاف عنك والعودة *  أواًل نبارك لك رفع اإليقاف عنك والعودة 
لمباشرة مهامك من الدكة الفنيةلمباشرة مهامك من الدكة الفنية

فــتــرة عصيبة مــرَّت  بالتأكيد  كــانــت  لــكــم،  فــتــرة عصيبة مــرَّت شــكــرًا  بالتأكيد  كــانــت  لــكــم،  شــكــرًا 
بسام بل زادتني قوة وعزيمة وبيَّنت لي معزة الناس بسام بل زادتني قوة وعزيمة وبيَّنت لي معزة الناس 
من حولي بدعمهم المعنوي لي طيلة فترة إيقافي. من حولي بدعمهم المعنوي لي طيلة فترة إيقافي. 
القلبية لكل مــن ســأل أو  القلبية لكل مــن ســأل أو ومــن هنا أرســـل تحياتي  ومــن هنا أرســـل تحياتي 
إتــصــل أو كتب فــي وســائــل الــتــواصــل االجتماعي إتــصــل أو كتب فــي وســائــل الــتــواصــل االجتماعي 

الواتساب أو الفيسبوك.الواتساب أو الفيسبوك.
*  كيف كانت بداياتك مع كرة القدم ؟؟*  كيف كانت بداياتك مع كرة القدم ؟؟

بالخرطوم  الــمــقــرن  بفريق  الــقــدم  كــره  بـــدات  بالخرطوم ...  الــمــقــرن  بفريق  الــقــدم  كــره  بـــدات   ...
وهو فريق الحي، ولعبت لمنتخب الخرطوم لألندية وهو فريق الحي، ولعبت لمنتخب الخرطوم لألندية 
الــصــغــرى، والــفــريــق الــقــومــي الــســودانــي لــألشــبــال، الــصــغــرى، والــفــريــق الــقــومــي الــســودانــي لــألشــبــال، 

والفريق القومي للشباب.والفريق القومي للشباب.
*  ما هو أفضل إنجاز لك )كالعب( مع هالل *  ما هو أفضل إنجاز لك )كالعب( مع هالل 
بورتسودان ؟بورتسودان ؟

... افضل إنــجــاز كــان هــو الــفــوز  بكأس دورة ... افضل إنــجــاز كــان هــو الــفــوز  بكأس دورة 
التكامل بمدني. حيث حققنا فيها الفوز على نادي التكامل بمدني. حيث حققنا فيها الفوز على نادي 
األهــلــي مــدنــي فــي إســتــاد مــدنــي بــركــات الترجيح األهــلــي مــدنــي فــي إســتــاد مــدنــي بــركــات الترجيح 
55 :  : 44 بــعــد الــتــعــادل بــهــدف لــكــل فــريــق.مــع العلم  بــعــد الــتــعــادل بــهــدف لــكــل فــريــق.مــع العلم 
الــعــرب والــمــريــخ  تــضــم حــي  كــانــت  الــعــرب والــمــريــخ أن مجموعتنا  تــضــم حــي  كــانــت  أن مجموعتنا 
بورتسودان، وفزنا حينها على الفريقين. وبعد أسبوع بورتسودان، وفزنا حينها على الفريقين. وبعد أسبوع 
مــن تــاريــخ تــلــك الــبــطــولــة إنــتــقــلــنــا لــمــديــنــة األبــيِّــض مــن تــاريــخ تــلــك الــبــطــولــة إنــتــقــلــنــا لــمــديــنــة األبــيِّــض 
حــاضــرة واليـــة شــمــال كــردفــان فــي دورة التضامن حــاضــرة واليـــة شــمــال كــردفــان فــي دورة التضامن 
وفزنا وقتها على مريخ األبيِّض، وفاز أهلي مدني وفزنا وقتها على مريخ األبيِّض، وفاز أهلي مدني 
ايضا على هال األبيِّض.وتقابلنا مع األهلي مدني ايضا على هال األبيِّض.وتقابلنا مع األهلي مدني 
في النهائي وأيضًا تغلبنا عليهم واحد صفر بهدف في النهائي وأيضًا تغلبنا عليهم واحد صفر بهدف 
العاقب نــورالــدائــم، وأحــرزنــا كــاس الــــدوري. بمعني العاقب نــورالــدائــم، وأحــرزنــا كــاس الــــدوري. بمعني 

كاسين قوميين في إسبوع.كاسين قوميين في إسبوع.
*  ما هو سر أو حكاية لقب )خوَّاجة( ؟*  ما هو سر أو حكاية لقب )خوَّاجة( ؟

... أطلقه علي الكوتش خضر عبدالرحيم مدربي ... أطلقه علي الكوتش خضر عبدالرحيم مدربي 
مع  الشفاء،  لــه  وأتمنى  وأحييه  المقرن  أشــبــال  مع فــي  الشفاء،  لــه  وأتمنى  وأحييه  المقرن  أشــبــال  فــي 
الشهير  الكمان  عــازف  الــزيــن  ميرغني  الشهير الكوتشيين  الكمان  عــازف  الــزيــن  ميرغني  الكوتشيين 
والـــمـــدرب الــقــديــر الـــتـــاج مــحــمــد عــلــي لــهــم جميعًا والـــمـــدرب الــقــديــر الـــتـــاج مــحــمــد عــلــي لــهــم جميعًا 

تحياتي.تحياتي.
*  متى بدأت رحلة التدريب مع الهالل *  متى بدأت رحلة التدريب مع الهالل 
بورتسودان ؟بورتسودان ؟

بـــدات منذ 33 مــواســم ) مــواســم )20202020( والــحــمــد هلل ( والــحــمــد هلل  بـــدات منذ ...   ...
الذي وفقنا بالعودة بالنادي مجددًا لمنظومة الدوري الذي وفقنا بالعودة بالنادي مجددًا لمنظومة الدوري 

السوداني الممتاز بعد غياب دام السوداني الممتاز بعد غياب دام 88 سنوات. سنوات.
*  أين كنت قبل أن تلتحق بالجهاز الفني *  أين كنت قبل أن تلتحق بالجهاز الفني 
لهالل بورتسودان ؟؟لهالل بورتسودان ؟؟

النيل  لنادي  الفني  الجهاز  النيل ... كنت على رأس  لنادي  الفني  الجهاز  ... كنت على رأس 
األولــى  بالدرجة  ينشط  والــذي  العريق،  األولــى الخرطومي  بالدرجة  ينشط  والــذي  العريق،  الخرطومي 

الخرطوم.الخرطوم.
*  أفضل إنجاز لك )كمدرب( مع البحارة ؟؟*  أفضل إنجاز لك )كمدرب( مع البحارة ؟؟

المركز  إحـــراز  هــو  بالتأكيد  إنــجــاز  أفــضــل  المركز ...  إحـــراز  هــو  بالتأكيد  إنــجــاز  أفــضــل   ...
التالث بجدارة في بطولة الدوري السوداني الممتاز التالث بجدارة في بطولة الدوري السوداني الممتاز 
الــســابــق 20222022 والــلــعــب في  والــلــعــب في  الــمــوســم  الــســابــق   الــمــوســم  النسخة النسخة 2727 
البطولة األفريقية الكونفدرالية كممثل للوطن العزيز.البطولة األفريقية الكونفدرالية كممثل للوطن العزيز.

*  إذا تحدثنا عن دوري هذا الموسم، فأنتم *  إذا تحدثنا عن دوري هذا الموسم، فأنتم 
لعبتم مؤخرًا وخسرتم أمام المريخ الخرطوم ثم لعبتم مؤخرًا وخسرتم أمام المريخ الخرطوم ثم 
الهالل دوريًا في ظرف الهالل دوريًا في ظرف 33 أيام. فهل تأثر األداء  أيام. فهل تأثر األداء 
أمام القمة بضغط المباريات ؟؟أمام القمة بضغط المباريات ؟؟

من  منذ حضورنا  بــدأت ضاغطة  البرمجه  من ...  منذ حضورنا  بــدأت ضاغطة  البرمجه   ...

حيث  الكونفدرالية،  األفريقية  البطولة  بعد  حيث القاهرة  الكونفدرالية،  األفريقية  البطولة  بعد  القاهرة 
ثم سافرنا  ببورتسودان  دوريتين  مباراتين  أول  ثم سافرنا لعبنا  ببورتسودان  دوريتين  مباراتين  أول  لعبنا 
مــن الــشــرق إلـــى أقــصــى غـــرب الـــســـودان لمدينتي مــن الــشــرق إلـــى أقــصــى غـــرب الـــســـودان لمدينتي 
النهود والفاشر، ثم العودة إلى بورتسودان مرة أخرى النهود والفاشر، ثم العودة إلى بورتسودان مرة أخرى 
بمعني من الشرق الي الغرب الي الشرق ثم مقابلة بمعني من الشرق الي الغرب الي الشرق ثم مقابلة 
قطبي القمة بالخرطوم بعد قطبي القمة بالخرطوم بعد 44 أيام وأكيد أي فريق  أيام وأكيد أي فريق 

البد من ان يتأثر بكل ذلك.البد من ان يتأثر بكل ذلك.
* ما سبب البداية المتعسرة هذا الموسم ؟؟* ما سبب البداية المتعسرة هذا الموسم ؟؟

هذه ليست عمليه مقلقة بالنسبه لنا في الجهاز هذه ليست عمليه مقلقة بالنسبه لنا في الجهاز 
من  خسرنا  الــبــدايــات  فــي  السابق  فالموسم  من الفني،  خسرنا  الــبــدايــات  فــي  السابق  فالموسم  الفني، 
الــمــريــخ وتــعــادلــنــا مــع كــوبــر واألهــلــي وفــي األخير الــمــريــخ وتــعــادلــنــا مــع كــوبــر واألهــلــي وفــي األخير 
أحرزنا المركز التالت ومثلنا السودان في الكونفدرالية أحرزنا المركز التالت ومثلنا السودان في الكونفدرالية 

األفريقية. األفريقية. 
*  من ناحية أخرى لمبارياتكم أمام قطبي *  من ناحية أخرى لمبارياتكم أمام قطبي 
الخرطوم.هل تعتبر مقابلة الهالل والمريخ الخرطوم.هل تعتبر مقابلة الهالل والمريخ 
في اإلسبوعين في اإلسبوعين 99 و و1010 إعداد وتجهيز مثالي  إعداد وتجهيز مثالي 
للمقابالت الدورية القادمة ؟؟للمقابالت الدورية القادمة ؟؟

الماحظ أن كل الفرق لم تظهر بمستوى عالي الماحظ أن كل الفرق لم تظهر بمستوى عالي 
ن شاء اهلل سوف نظهر  ن شاء اهلل سوف نظهر هذا الموسم حتى اآلن، واإ هذا الموسم حتى اآلن، واإ
بمستوانا العالي من الجوالت القادمة وبالذات على بمستوانا العالي من الجوالت القادمة وبالذات على 

أرضنا.أرضنا.
*  اآلن لديكم *  اآلن لديكم 33 جوالت متتالية على األرض  جوالت متتالية على األرض 
بملعب بورتسودان، كسبتم الزومة الخرطومي بملعب بورتسودان، كسبتم الزومة الخرطومي 
وتبقت جولتي األمل والفالح العطبراويين، ماذا وتبقت جولتي األمل والفالح العطبراويين، ماذا 
تطلب من جمهور المدينة ؟تطلب من جمهور المدينة ؟

ألول مرة ومنذ ألول مرة ومنذ 33 سنوات نلعب في معقلنا دوريًا  سنوات نلعب في معقلنا دوريًا 
ــم نــخــض حــتــى اآلن  ـــاب، ولـ ــ ــم نــخــض حــتــى اآلن بــنــظــام الـــذهـــاب واإليـ ـــاب، ولـ ــ بــنــظــام الـــذهـــاب واإليـ

سوي سوي 55 مباريات فقط باألرض. في الموسم السابق  مباريات فقط باألرض. في الموسم السابق 
لعبنا جزء من الدوري ببورتسودان وكسبنا مبارتين لعبنا جزء من الدوري ببورتسودان وكسبنا مبارتين 
الحبييب  جمهورنا  من  مباراة.ونطلب  في  الحبييب وتعادلنا  جمهورنا  من  مباراة.ونطلب  في  وتعادلنا 
ن  ن كما عودنا دائما أن يقف مع الفريق ويدعمه واإ كما عودنا دائما أن يقف مع الفريق ويدعمه واإ

شاء اهلل االنتصارات قادمة.شاء اهلل االنتصارات قادمة.
*  برأيك، وبعد تجربة تمثيلكم للسودان *  برأيك، وبعد تجربة تمثيلكم للسودان 
في البطولة األفريقية الكونفدرالية مؤخرًا.هل في البطولة األفريقية الكونفدرالية مؤخرًا.هل 
تستهدفون تمثيل السودان في بطوالت الكاف تستهدفون تمثيل السودان في بطوالت الكاف 
للعام الثاني تواليًا ؟للعام الثاني تواليًا ؟

بـــدون شــك كــانــت التجربة ثــرة بتمثيل الــســودان بـــدون شــك كــانــت التجربة ثــرة بتمثيل الــســودان 
واللعب في تنزانيا ومصر. وبتضافر الجهود سوف واللعب في تنزانيا ومصر. وبتضافر الجهود سوف 

نلعب أفريقيًا من جديد هذا الموسم إن شاء اهلل.نلعب أفريقيًا من جديد هذا الموسم إن شاء اهلل.
*  إنتصرتم على األهلي الخرطوم الفريق *  إنتصرتم على األهلي الخرطوم الفريق 
القوي والمدجج بالنجوم الكبار، بينما خسرتم القوي والمدجج بالنجوم الكبار، بينما خسرتم 
أمام فرق أضعف منه !!أمام فرق أضعف منه !!

بعد  لنا  مباراة حقيقية  أول  كانت  األهلي  بعد مباراة  لنا  مباراة حقيقية  أول  كانت  األهلي  مباراة 
عودتنا من خارج الديار )الفاشر والنهود(. واللعب عودتنا من خارج الديار )الفاشر والنهود(. واللعب 
أمـــام االنـــصـــار، فــكــان دافـــع لــنــا بـــان نــقــدم أفضل أمـــام االنـــصـــار، فــكــان دافـــع لــنــا بـــان نــقــدم أفضل 
بالنسبه  حماسيا  طابعا  أخـــذت  والــمــبــاراة  بالنسبه مــالــديــنــا.  حماسيا  طابعا  أخـــذت  والــمــبــاراة  مــالــديــنــا. 
فكان  المثرة،  مايكل  المهاجم  إصابة  بعد  فكان لاعبينا  المثرة،  مايكل  المهاجم  إصابة  بعد  لاعبينا 
هـــداء ال 33 نقاط لكابتن مايكل. نقاط لكابتن مايكل. هـــداء ال البــد من الفوز واإ البــد من الفوز واإ

وأؤكد بأن األهلي فريق كبير ومحترم والفوز عليه وأؤكد بأن األهلي فريق كبير ومحترم والفوز عليه 
له طعظ خاص، مع التمنيات لكابتن مايكل بالشفاء له طعظ خاص، مع التمنيات لكابتن مايكل بالشفاء 

والعودة إلى الماعب ألنه قيمة فنية عالية.والعودة إلى الماعب ألنه قيمة فنية عالية.
*  رسالتك لكابتن السودان والهالل *  رسالتك لكابتن السودان والهالل 
نصرالدين الشغيل والذي كرمتموه عقب مباراتكم نصرالدين الشغيل والذي كرمتموه عقب مباراتكم 
أمام الهالل العاصمي في الجولة أمام الهالل العاصمي في الجولة 1010 بمناسبة  بمناسبة 
إعتزاله؟إعتزاله؟

كابتن نصرالدين الشغيل  قيمة وقامة وذو أخاق كابتن نصرالدين الشغيل  قيمة وقامة وذو أخاق 
عالية وقائد من طينة الكبار ويعتبر من  اخر جيل عالية وقائد من طينة الكبار ويعتبر من  اخر جيل 
شك.أتمنى  با  له  أهــٌل  هو  التكربم  شك.أتمنى العمالقة.وهذا  با  له  أهــٌل  هو  التكربم  العمالقة.وهذا 
وأتنبأ  والرياضية،  الخاصة  حياته  فــي  التوفيق  وأتنبأ لــه  والرياضية،  الخاصة  حياته  فــي  التوفيق  لــه 
لــه بمستقبل تــدريــبــي أخــضــر، وهـــو إضــافــة كبيرة لــه بمستقبل تــدريــبــي أخــضــر، وهـــو إضــافــة كبيرة 
ثرة  خــبــرات  مــن  إكتسبه  لما  نسبة  المدربين  ثرة لقبيلة  خــبــرات  مــن  إكتسبه  لما  نسبة  المدربين  لقبيلة 
وهال  والمنتخب  القمة  مع  الرياضية  مسيرته  وهال في  والمنتخب  القمة  مع  الرياضية  مسيرته  في 

االبيض، أتمنى له التوفيق.االبيض، أتمنى له التوفيق.

األقطاب واولتراس كلمة السر وراء نتائج السوكرتا 

المدرب العام للبحارة في حوار مثير

اجة: حققت كأسين قوميين محمد ُصباحي خوَّ
مع هالل بورتسودان كالعب في أسبوع

اجة ارتبط بي منذ لعبي بأشبال المقرن  هذا الموسم.. ولقب خوَّ
ً
 أفريقيا

ً
سنمثل السودان مجددا

نصر الدين الشغيل قيمة 
وقامة وهو آخر جيل 
العمالقة.. وأتنبأ له 

بمستقبل تدريبي كبير

ــال ألــيــو ســيــســيــه، الــمــديــر الــفــنــي لمنتخب  ــال ألــيــو ســيــســيــه، الــمــديــر الــفــنــي لمنتخب قـ قـ
أهــداف  بثاثة  الخسارة  يتوقع  لم  إنــه  أهــداف السنغال،  بثاثة  الخسارة  يتوقع  لم  إنــه  السنغال، 
عــلــى يــد إنــجــلــتــرا فــي ثــمــن نــهــائــي كـــأس العالم عــلــى يــد إنــجــلــتــرا فــي ثــمــن نــهــائــي كـــأس العالم 

..20222022
الصحفي عقب  المؤتمر  في  الصحفي عقب وأشــار سيسيه  المؤتمر  في  وأشــار سيسيه 
اللقاء إلى أن العبيه دخلوا المباراة بــأداء جيد اللقاء إلى أن العبيه دخلوا المباراة بــأداء جيد 
وأغلقوا المساحات، ولكن توقيت الهدفين )األول وأغلقوا المساحات، ولكن توقيت الهدفين )األول 

والثاني( كان حاسما في تحويل مسار اللقاء.والثاني( كان حاسما في تحويل مسار اللقاء.
وأضاف: »استقبلنا هدفين في وأضاف: »استقبلنا هدفين في 77 دقائق فقط  دقائق فقط 
وهو ما أدى لخسارتنا، ولكن في كل األحوال أنا وهو ما أدى لخسارتنا، ولكن في كل األحوال أنا 

راض عن أداء فريقي وأشكر الاعبين على ما راض عن أداء فريقي وأشكر الاعبين على ما 
بذلوه من جهود على مدار البطولة«.بذلوه من جهود على مدار البطولة«.

وأشار أليو سيسيه إلى أن المنتخب السنغالي وأشار أليو سيسيه إلى أن المنتخب السنغالي 
بطل أفريقيا وتخطى مجموعة قوية، موضحا أنه بطل أفريقيا وتخطى مجموعة قوية، موضحا أنه 
خسر أمام منافس قوي من المنتخبات المرشحة خسر أمام منافس قوي من المنتخبات المرشحة 
بسبب  »حزين  وأتــم:  المونديال.  بلقب  بسبب للتتويج  »حزين  وأتــم:  المونديال.  بلقب  للتتويج 
توديع المونديال ولم نقصر على مدار مباريات توديع المونديال ولم نقصر على مدار مباريات 
ــبــطــولــة، وحـــاولـــنـــا قــــدر الــمــســتــطــاع مــواصــلــة  ــبــطــولــة، وحـــاولـــنـــا قــــدر الــمــســتــطــاع مــواصــلــة ال ال
المشوار، ومازال هناك مشوار طويل للوصول المشوار، ومازال هناك مشوار طويل للوصول 

إلى مصاف المنتخبات العالمية«.إلى مصاف المنتخبات العالمية«.

توجه مئات من أنصار المنتخب المغربي، توجه مئات من أنصار المنتخب المغربي، 
اليوم األحد، صوب مقر إقامة أسود األطلس اليوم األحد، صوب مقر إقامة أسود األطلس 
في قطر، ليهتفوا ويبلغوا مسؤولي اتحاد الكرة في قطر، ليهتفوا ويبلغوا مسؤولي اتحاد الكرة 
تذمرهم الشديد من الوضع الحالي، وصعوبة تذمرهم الشديد من الوضع الحالي، وصعوبة 
اقتنائهم تذاكر مباراة إسبانيا، المقررة الثاثاء اقتنائهم تذاكر مباراة إسبانيا، المقررة الثاثاء 
المقبل في ثمن نهائي مونديال المقبل في ثمن نهائي مونديال 20222022. وذلك . وذلك 
رغم المجهود الكبير الذي بذله اتحاد الكرة رغم المجهود الكبير الذي بذله اتحاد الكرة 
المغربي، بضغطه على الفيفا الذي استجاب المغربي، بضغطه على الفيفا الذي استجاب 
بتوفير بتوفير 50005000 تذكرة لجماهير المغرب، إال  تذكرة لجماهير المغرب، إال 
اقتنائها من  تــواصــل بصعوبة  اإلشــكــال  اقتنائها من أن  تــواصــل بصعوبة  اإلشــكــال  أن 

منصة البيع. وصادفت العملية عراقيل كبيرة منصة البيع. وصادفت العملية عراقيل كبيرة 
مثلما رصد »كووررة«، حيث رافقها احتكار مثلما رصد »كووررة«، حيث رافقها احتكار 
بعدما  التذاكر،  هــذه  والفلبين  الهند  بعدما جاليات  التذاكر،  هــذه  والفلبين  الهند  جاليات 
وصلوا إليها بطرقهم الخاص وأعــادوا بيعها وصلوا إليها بطرقهم الخاص وأعــادوا بيعها 
بب55 أضعاف سعرها الحقيقي، إذ بلغ ثمن  أضعاف سعرها الحقيقي، إذ بلغ ثمن 
وتــدخــل عبد  يـــورو.  وتــدخــل عبد   يـــورو.   25002500 التذاكر  التذاكر بعض  بعض 
المالك أبـــرون، رئــيــس وفــد أســـود األطــلــس، المالك أبـــرون، رئــيــس وفــد أســـود األطــلــس، 
األمــور  بــأن  للجماهير: »نبلغكم  قــال  األمــور حيث  بــأن  للجماهير: »نبلغكم  قــال  حيث 
ــكــرة المغربي  ــكــرة المغربي خــارجــة عــن ســيــطــرة اتــحــاد ال خــارجــة عــن ســيــطــرة اتــحــاد ال

بالكامل، ألنها موكلة للفيفا«.بالكامل، ألنها موكلة للفيفا«.

جماهير المغرب تشتكي من السوق السوداءسيسيه: لم أتوقع الخسارة بثالثية أمام إنجلترا
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٩ جمادى األول ١٤٤٤ هـ

العدد »٦٠«

االثنين

متابعـات

عزز الهالل صدارته للترتيب العام لمسابقة الدوري الممتاز وحقق عزز الهالل صدارته للترتيب العام لمسابقة الدوري الممتاز وحقق 
فوزه التاسع على التوالي عندما تغلب على توتي بهدفين مقابل هدف فوزه التاسع على التوالي عندما تغلب على توتي بهدفين مقابل هدف 
في اللقاء الذي جمعهما مساء امس على ملعب حليم ـ شداد بالخرطوم في اللقاء الذي جمعهما مساء امس على ملعب حليم ـ شداد بالخرطوم 
لنجميه  الغالي  فــوزه  في  الهالل  ويدين   ، للمسابقة  لنجميه   الغالي  فــوزه  في  الهالل  ويدين   ، للمسابقة   1212 الجولة  الجولة برسم  برسم 
والي الدين بوغبا ووليد الشعلة اللذين احرزا الهدفين في الدقيقتين والي الدين بوغبا ووليد الشعلة اللذين احرزا الهدفين في الدقيقتين 44 و  و 
1919 بينما احرز بهاء الدين حسين هدف توتي في الدقيقة  بينما احرز بهاء الدين حسين هدف توتي في الدقيقة 1717 ليرتفع  ليرتفع 
الهالل برصيده الى الهالل برصيده الى 2727 نقطة في الصدارة وبقي توتي عند  نقطة في الصدارة وبقي توتي عند 1515 نقطة..  نقطة.. 
كانت ضربة البداية مع فريق توتي الذي باغت الهالل بأول هجمة كانت ضربة البداية مع فريق توتي الذي باغت الهالل بأول هجمة 
في الدقيقة االولى من تهديفة من مسافة بعيدة تحولت الى ركلة مرمى في الدقيقة االولى من تهديفة من مسافة بعيدة تحولت الى ركلة مرمى 
للهالل، وارتكب دفاع توتي مخالفة مع والي الدين بوغبا نفذت ليبعدها للهالل، وارتكب دفاع توتي مخالفة مع والي الدين بوغبا نفذت ليبعدها 
الــدفــاع الــى تماس ، وارســل فــارس عبد اهلل عرضية ابعدها المدافع الــدفــاع الــى تماس ، وارســل فــارس عبد اهلل عرضية ابعدها المدافع 
الدين بوغبا  قابلها والــي  نفذها اجاجون  المباراة  اولــى في  الدين بوغبا الى ركنية  قابلها والــي  نفذها اجاجون  المباراة  اولــى في  الى ركنية 
بلمسة رائعة في المرمى معلنًا ميالد الهدف االول للهالل في الدقيقة بلمسة رائعة في المرمى معلنًا ميالد الهدف االول للهالل في الدقيقة 

الرابعة.. وفي الدقيقة الرابعة.. وفي الدقيقة 1717  تمكن بهاءالدين حسين من ادراك التعادل   تمكن بهاءالدين حسين من ادراك التعادل 
مستفيدًا من الهفوة القاتلة من فيكتور نانيكي الذي فشل في ابعاد الكرة مستفيدًا من الهفوة القاتلة من فيكتور نانيكي الذي فشل في ابعاد الكرة 
ليجد بهاء الدين نفسه في مواجهة تامة مع ابو عشرين ليضع الكرة ليجد بهاء الدين نفسه في مواجهة تامة مع ابو عشرين ليضع الكرة 
في الشباك معلنًا التعادل للفريق االخضر.. ولم تستمر فرحة العبو في الشباك معلنًا التعادل للفريق االخضر.. ولم تستمر فرحة العبو 
توتي بهدف التعادل سوى دقيقتين حيث تمكن وليد الشعلة من وضع توتي بهدف التعادل سوى دقيقتين حيث تمكن وليد الشعلة من وضع 
الهالل في المقدمة مرة اخرى باحرازه هدف التقدم من خالل التمريرات الهالل في المقدمة مرة اخرى باحرازه هدف التقدم من خالل التمريرات 
الهاللية القصيرة التي اربكت دفاعات توتي حيث بدأها اجاجون الى الهاللية القصيرة التي اربكت دفاعات توتي حيث بدأها اجاجون الى 
موفق صديق واطهر الطاهر لتصل الكرة الى وليد الشعلة الذي كسر موفق صديق واطهر الطاهر لتصل الكرة الى وليد الشعلة الذي كسر 
مصيدة التسلل وواجه الحارس ووضعها ارضية زاحفة على يمينه معلنًا مصيدة التسلل وواجه الحارس ووضعها ارضية زاحفة على يمينه معلنًا 
احراز الهدف الثاني للهالل في الدقيقة احراز الهدف الثاني للهالل في الدقيقة 1919.. وفي الدقيقة .. وفي الدقيقة 2323 ارتكب  ارتكب 
ابراهيم هاشم دوشكا مخالفة مع فارس عبد اهلل على الــرواق االيسر ابراهيم هاشم دوشكا مخالفة مع فارس عبد اهلل على الــرواق االيسر 
نفذها اجاجون ساقطة داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس محمد ادم نفذها اجاجون ساقطة داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس محمد ادم 
بقبضة اليد الى خارج مناطق الخطورة..وتوغل فارس بالكرة في الرواق بقبضة اليد الى خارج مناطق الخطورة..وتوغل فارس بالكرة في الرواق 

نفذها اجاجون  الى ركلة ركنية  المدافع وتتحول  بقدم  لترتطم  نفذها اجاجون االيسر  الى ركلة ركنية  المدافع وتتحول  بقدم  لترتطم  االيسر 
انتهت برأسية فيكتور نانيكي فيدينهو في االوت.. وابعد عمر المصري انتهت برأسية فيكتور نانيكي فيدينهو في االوت.. وابعد عمر المصري 
هجمة هاللية الى ركلة ركنية نفذها فارس عبد اهلل ابعدها دفاع توتي هجمة هاللية الى ركلة ركنية نفذها فارس عبد اهلل ابعدها دفاع توتي 
الى خارج مناطق الخطورة..لينتهي الشوط االول بتقدم الهالل بهدفين الى خارج مناطق الخطورة..لينتهي الشوط االول بتقدم الهالل بهدفين 
للعودة  الثاني سعى العبو توتي  الــشــوط  بــدايــة  للعودة مقابل هــدف ، ومــع  الثاني سعى العبو توتي  الــشــوط  بــدايــة  مقابل هــدف ، ومــع 
الى اجــواء المباراة وقــادوا هجمة ابعدها فيكتور نانيكي وتوغل توتي الى اجــواء المباراة وقــادوا هجمة ابعدها فيكتور نانيكي وتوغل توتي 
مجددًا بهجمة منظمة اخترقت دفاعات الهالل وتدخل فيكتور ليبعدها مجددًا بهجمة منظمة اخترقت دفاعات الهالل وتدخل فيكتور ليبعدها 
وتحولت الى مخالفة لصالح توتي على مشارف منطقة الجزاء ابعدها وتحولت الى مخالفة لصالح توتي على مشارف منطقة الجزاء ابعدها 
دفاع الهالل الى خارج مناطق الخطورة انتهت بتسلل جون مانو بعد دفاع الهالل الى خارج مناطق الخطورة انتهت بتسلل جون مانو بعد 
مرور مرور 5050 دقيقة من المباراة..ومن مرتدة اطلق محمد موسى تهديفة  دقيقة من المباراة..ومن مرتدة اطلق محمد موسى تهديفة 
قوية على حدود منطقة الجزاء مرت الى يمين ابو عشرين وتحولت الى قوية على حدود منطقة الجزاء مرت الى يمين ابو عشرين وتحولت الى 
ركلة مرمى وتواصل االداء سجااًل بين الفريقين لتنتهي المباراة بفوز ركلة مرمى وتواصل االداء سجااًل بين الفريقين لتنتهي المباراة بفوز 

الهالل على توتي بهدفين مقابل هدف الهالل على توتي بهدفين مقابل هدف 

عزز صدارته للممتاز

الهالل يكسب توتي بثنائية بوغبا والشعلة

هدف مبكر   
دفع المدير الفني للهالل ، دفع المدير الفني للهالل ، 
في  ايبينجي  فــلــوران  في الكنغولي  ايبينجي  فــلــوران  الكنغولي 
بداية المباراة بقائمة ضمت كل بداية المباراة بقائمة ضمت كل 
من علي عبد اهلل ابو عشرين من علي عبد اهلل ابو عشرين 
في حراسة المرمى، فارس عبد في حراسة المرمى، فارس عبد 
اهلل، اطهر الطاهر ، سالمون اهلل، اطهر الطاهر ، سالمون 
فيدينهو  نانيكي  وفيكتور  فيدينهو بانغا  نانيكي  وفيكتور  بانغا 
في خط الدفاع، ابو عاقلة عبد في خط الدفاع، ابو عاقلة عبد 
الدين خضر بوغبا  والــي  الدين خضر بوغبا اهلل،  والــي  اهلل، 
ــون فــــي خــط  ــ ــاجـ ــ ــدول اجـ ــ ــبـ ــ ــون فــــي خــط وعـ ــ ــاجـ ــ ــدول اجـ ــ ــبـ ــ وعـ
الــوســط والــثــالثــي ولــيــد الشعلة الــوســط والــثــالثــي ولــيــد الشعلة 
، جـــون مــانــو ومــوفــق صديق ، جـــون مــانــو ومــوفــق صديق 
 ، الهجومية  المقدمة  خــط  ، فــي  الهجومية  المقدمة  خــط  فــي 
ومــن ثــم كــانــت ضــربــة البداية ومــن ثــم كــانــت ضــربــة البداية 
ــذي بــاغــت  ــ ــذي بــاغــت مـــع فــريــق تــوتــي ال ــ مـــع فــريــق تــوتــي ال
الهالل بأول هجمة في الدقيقة الهالل بأول هجمة في الدقيقة 
االولــى من تهديفة من مسافة االولــى من تهديفة من مسافة 
بعيدة تحولت الى ركلة مرمى بعيدة تحولت الى ركلة مرمى 
لــلــهــالل، وارتـــكـــب دفـــاع توتي لــلــهــالل، وارتـــكـــب دفـــاع توتي 
مخالفة مــع والــي الــديــن بوغبا مخالفة مــع والــي الــديــن بوغبا 
ــيــبــعــدهــا الــــدفــــاع الـــى  ــيــبــعــدهــا الــــدفــــاع الـــى نـــفـــذت ل نـــفـــذت ل
تماس ، وارسل فارس عبد اهلل تماس ، وارسل فارس عبد اهلل 
عــرضــيــة ابــعــدهــا الــمــدافــع الــى عــرضــيــة ابــعــدهــا الــمــدافــع الــى 
نفذها  المباراة  في  اولــى  نفذها ركنية  المباراة  في  اولــى  ركنية 
ــي الــديــن  ــ ــي الــديــن اجـــاجـــون قــابــلــهــا والـ ــ اجـــاجـــون قــابــلــهــا والـ
بوغبا بلمسة رائعة في المرمى بوغبا بلمسة رائعة في المرمى 
ــهــــدف االول  ــ ــيـــالد ال ــًا مـ ــن ــهــــدف االول مــعــل ــ ــيـــالد ال ــًا مـ ــن مــعــل

للهالل في الدقيقة الرابعة.للهالل في الدقيقة الرابعة.

هجمة ضاغطة
قاد  الــســادســة  الدقيقة  قاد وفــي  الــســادســة  الدقيقة  وفــي 
توتي هجمة ضاغطة وصلت توتي هجمة ضاغطة وصلت 
الى محمد الجيلي الذي اطلق الى محمد الجيلي الذي اطلق 
ارتمى  زاحــفــة  ارضــيــة  ارتمى تهديفة  زاحــفــة  ارضــيــة  تهديفة 
ــو عـــشـــريـــن لــيــبــطــل  ــ ــو عـــشـــريـــن لــيــبــطــل عــلــيــهــا ابـ ــ عــلــيــهــا ابـ
مفعولها وقاد بها هجمة مرتدة مفعولها وقاد بها هجمة مرتدة 
للهالل ، وارتد الهالل بهجمة للهالل ، وارتد الهالل بهجمة 
ــوفــــق صــديــق  ــريــــق مــ ــوفــــق صــديــق عــــن طــ ــريــــق مــ عــــن طــ
لــتــرتــطــم الـــكـــرة بــقــدم الــمــدافــع لــتــرتــطــم الـــكـــرة بــقــدم الــمــدافــع 
ــتــحــول الــى  ــتــحــول الــى عــمــر ســلــيــمــان وت عــمــر ســلــيــمــان وت
ركلة ركنية هي الثانية للهالل ركلة ركنية هي الثانية للهالل 
نفذها فارس عبد اهلل في الزاوية نفذها فارس عبد اهلل في الزاوية 
ــــى ركــلــة  ــتــتــحــول الـ ــــى ركــلــة الـــبـــعـــيـــدة ل ــتــتــحــول الـ الـــبـــعـــيـــدة ل
ركنية ثانية من الجهة المقابلة ركنية ثانية من الجهة المقابلة 
، نفذها اجاجون قابلها فيكتور ، نفذها اجاجون قابلها فيكتور 
نانيكي  برأسية ارتطمت بأحد نانيكي  برأسية ارتطمت بأحد 
المدافعين ليبعدها الدفاع الى المدافعين ليبعدها الدفاع الى 
الخطورة وذلك  مناطق  الخطورة وذلك خــارج  مناطق  خــارج 
بعد مرور بعد مرور 1111 دقيقة من عمر  دقيقة من عمر 

الشوط االول.الشوط االول.

هفوة قاتلة  
ــارس تــوتــي محمد  ــاد حـ ــارس تــوتــي محمد وكـ ــاد حـ وكـ
ادم ان يكلف فريقه هدفًا ثانيًا ادم ان يكلف فريقه هدفًا ثانيًا 

عندما  عندما    1313 الــدقــيــقــة  الــدقــيــقــة فــي  فــي 
فـــــشـــــل فـــــــي ابـــــعـــــاد فـــــشـــــل فـــــــي ابـــــعـــــاد 

ــرة بــالــشــكــل  ــكــ ــ ــرة بــالــشــكــل ال ــكــ ــ ال
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــح الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــح 
ــى  ــ ــل الـ ــصــ ــ ــت ــ ــى ل ــ ــل الـ ــصــ ــ ــت ــ ل
ــو  ــ ــان ــو جــــــــــون مــ ــ ــان جــــــــــون مــ

مباشرة  ارسلها  مباشرة الــذي  ارسلها  الــذي 
محمد  احتضنها  المرمى  محمد فــي  احتضنها  المرمى  فــي 
آدم ، وكاد اجاجون ايضًا في آدم ، وكاد اجاجون ايضًا في 
تقدم  يــعــزز  ان  الهجمة  تقدم ذات  يــعــزز  ان  الهجمة  ذات 
الـــهـــالل مـــن خــــالل الــتــهــديــفــة الـــهـــالل مـــن خــــالل الــتــهــديــفــة 
التي حادت عن المرمى قلياًل التي حادت عن المرمى قلياًل 
وارتكب سالمون بانغا مخالفة وارتكب سالمون بانغا مخالفة 
الــجــزاء  مــشــارف منطقة  الــجــزاء على  مــشــارف منطقة  على 
انتهت  المصري  عمر  انتهت نفذها  المصري  عمر  نفذها 
بـــركـــلـــة مــــرمــــى لـــلـــهـــالل فــي بـــركـــلـــة مــــرمــــى لـــلـــهـــالل فــي 

الدقيقة الدقيقة 1515..

توتي يعود للمباراة
وفي الدقيقة وفي الدقيقة 1717  تمكن بهاءالدين   تمكن بهاءالدين 
مستفيدًا  الــتــعــادل  ادراك  مــن  مستفيدًا حسين  الــتــعــادل  ادراك  مــن  حسين 
من الهفوة القاتلة من فيكتور نانيكي من الهفوة القاتلة من فيكتور نانيكي 
الذي فشل في ابعاد الكرة ليجد بهاء الذي فشل في ابعاد الكرة ليجد بهاء 
الدين نفسه في مواجهة تامة مع ابو الدين نفسه في مواجهة تامة مع ابو 
عشرين ليضع الكرة في الشباك معلنًا عشرين ليضع الكرة في الشباك معلنًا 

التعادل للفريق االخضر.التعادل للفريق االخضر.

الشعلة
»يحبط« توتي

ــم تــســتــمــر فـــرحـــة العـــبـــو تــوتــي  ــ ــم تــســتــمــر فـــرحـــة العـــبـــو تــوتــي ل ــ ل
دقيقتين  ســوى  التعادل  دقيقتين بهدف  ســوى  التعادل  بهدف 

الشعلة  وليد  تمكن  الشعلة حيث  وليد  تمكن  حيث 
مـــن وضـــع الـــهـــالل في مـــن وضـــع الـــهـــالل في 
ــرى  ــ ــرى الـــمـــقـــدمـــة مــــــرة اخـ ــ الـــمـــقـــدمـــة مــــــرة اخـ
ــتــقــدم  ــدف ال ــ ــرازه هـ ــ ــاحـ ــ ــتــقــدم بـ ــدف ال ــ ــرازه هـ ــ ــاحـ ــ بـ
مــن خـــالل الــتــمــريــرات مــن خـــالل الــتــمــريــرات 
الهاللية القصيرة التي الهاللية القصيرة التي 
اربــكــت دفــاعــات توتي اربــكــت دفــاعــات توتي 

ــاجـــون  ــا اجـ ــدأهــ ــاجـــون حـــيـــث بــ ــا اجـ ــدأهــ حـــيـــث بــ
الى موفق صديق واطهر الى موفق صديق واطهر 

الــطــاهــر لــتــصــل الــكــرة الــى الــطــاهــر لــتــصــل الــكــرة الــى 
ولـــيـــد الــشــعــلــة الـــــذي كسر ولـــيـــد الــشــعــلــة الـــــذي كسر 
ــلـــل وواجــــــه  ــتـــسـ ــلـــل وواجــــــه مـــصـــيـــدة الـ ــتـــسـ مـــصـــيـــدة الـ
ارضية  ووضعها  ارضية الــحــارس  ووضعها  الــحــارس 
يــمــيــنــه معلنًا  يــمــيــنــه معلنًا زاحـــفـــة عــلــى  زاحـــفـــة عــلــى 

الثاني  الهدف  الثاني احــراز  الهدف  احــراز 
للهالل في الدقيقة للهالل في الدقيقة 

..1919

توتي يسعى للعودة
ومع بداية الشوط الثاني سعى العبو توتي للعودة ومع بداية الشوط الثاني سعى العبو توتي للعودة 
الى اجواء المباراة وقادوا هجمة ابعدها فيكتور نانيكي الى اجواء المباراة وقادوا هجمة ابعدها فيكتور نانيكي 
وتوغل توتي مجددًا بهجمة منظمة اخترقت دفاعات وتوغل توتي مجددًا بهجمة منظمة اخترقت دفاعات 
الهالل وتدخل فيكتور ليبعدها وتحولت الى مخالفة الهالل وتدخل فيكتور ليبعدها وتحولت الى مخالفة 
ابعدها  الــجــزاء  منطقة  مــشــارف  تــوتــي على  ابعدها لصالح  الــجــزاء  منطقة  مــشــارف  تــوتــي على  لصالح 
دفاع الهالل الى خارج مناطق الخطورة انتهت بتسلل دفاع الهالل الى خارج مناطق الخطورة انتهت بتسلل 
المباراة..ومن  دقيقة من  المباراة..ومن   دقيقة من  بعد مــرور 5050  بعد مــرور جون مانو  جون مانو 
قوية على حدود  تهديفة  اطلق محمد موسى  قوية على حدود مرتدة  تهديفة  اطلق محمد موسى  مرتدة 
منطقة الجزاء مرت الى يمين ابو عشرين وتحولت منطقة الجزاء مرت الى يمين ابو عشرين وتحولت 

الى ركلة مرمى .الى ركلة مرمى .

فرص هاللية مهدرة
الطاهر عكسية متقنة لجون مانو  الطاهر عكسية متقنة لجون مانو وارســل اطهر  وارســل اطهر 
لمدافعي توتي اال  تام  لمدافعي توتي اال  وسط توهان  تام  الدقيقة 5757 وسط توهان  الدقيقة في  في 
ان مانو نفذها بتسرع لتعلو المرمى واطلق اجاجون ان مانو نفذها بتسرع لتعلو المرمى واطلق اجاجون 
تهديفة قوية مــرت الــى خــارج الخشبات الثالث بعد تهديفة قوية مــرت الــى خــارج الخشبات الثالث بعد 
عــدة تمريرات هاللية ضربت دفــاع تــوتــي.. وارســل عــدة تمريرات هاللية ضربت دفــاع تــوتــي.. وارســل 
فارس عبد اهلل عرضية ابعدها عمر سليمان برأسه فارس عبد اهلل عرضية ابعدها عمر سليمان برأسه 
الى ركنية في الدقيقة الى ركنية في الدقيقة 6666 احدثت ربكة في دفاعات  احدثت ربكة في دفاعات 
توتي الذي وجد صعوبة كبيرة في ابعادها الى خارج توتي الذي وجد صعوبة كبيرة في ابعادها الى خارج 
مــنــاطــق الــخــطــورة..وفــي الــدقــيــقــة مــنــاطــق الــخــطــورة..وفــي الــدقــيــقــة 6969 اشــهــر الحكم  اشــهــر الحكم 
»نبقة«  ابراهيم  وليد  توتي  لالعب  الصفراء  »نبقة« الــورقــة  ابراهيم  وليد  توتي  لالعب  الصفراء  الــورقــة 
على  توقف  الطاهر  اطهر  مــع  اتكبها  مخالفة  على بعد  توقف  الطاهر  اطهر  مــع  اتكبها  مخالفة  بعد 
اثرها اللعب لفض االشتباك بين العبي الفريقين .. اثرها اللعب لفض االشتباك بين العبي الفريقين .. 
الهالل مخالفة على مشارف منطقة  دفــاع  الهالل مخالفة على مشارف منطقة وارتــكــب  دفــاع  وارتــكــب 
اهلل  ابــو عاقلة عبد  ابعدها  اهلل   ابــو عاقلة عبد  ابعدها   7070 الدقيقة  فــي  الدقيقة الــجــزاء  فــي  الــجــزاء 
بتهديفة من جون  انتهت  الى مرتدة سريعة  بتهديفة من جون لتتحول  انتهت  الى مرتدة سريعة  لتتحول 
توتي  يمين حــارس مرمى  توتي مانو ارضية زاحقة على  يمين حــارس مرمى  مانو ارضية زاحقة على 

محمد ادم .محمد ادم .

خروج اجاجون وموفق
واجـــرى فــلــوران تبديلين دفــعــة واحـــدة بخروج واجـــرى فــلــوران تبديلين دفــعــة واحـــدة بخروج 
عــبــدول اجــاجــون ومــوفــق صديق ودخـــول ياسر عــبــدول اجــاجــون ومــوفــق صديق ودخـــول ياسر 
مزمل ومحمد المنذر  وتحولت المخالفة التي نفذها مزمل ومحمد المنذر  وتحولت المخالفة التي نفذها 
عمر سليمان الى ركنية من رأسية فيدجينهو احدثت عمر سليمان الى ركنية من رأسية فيدجينهو احدثت 
ربــكــة كبيرة فــي دفــاعــات الــهــالل وســط احتجاجات ربــكــة كبيرة فــي دفــاعــات الــهــالل وســط احتجاجات 
من العبي الهالل الذين طالبوا بمخالفة لصالح ابو من العبي الهالل الذين طالبوا بمخالفة لصالح ابو 
الــذي تعرض للدفع من مهاجمي توتي في  الــذي تعرض للدفع من مهاجمي توتي في عشرين  عشرين 
على  مخالفة  الــهــالل  دفـــاع  وارتــكــب  على ..  مخالفة  الــهــالل  دفـــاع  وارتــكــب   ..7878 الدقيقة الدقيقة 
الــى ركلة  الشعلة  ابعدها وليد  الــجــزاء  الــى ركلة حــدود منطقة  الشعلة  ابعدها وليد  الــجــزاء  حــدود منطقة 
ركنية احدثت ربكة في دفاع الهالل لتتحول الى ركلة ركنية احدثت ربكة في دفاع الهالل لتتحول الى ركلة 
مرمى في الدقيقة مرمى في الدقيقة 8383..وارتــكــب دفــاع توتي مخالفة ..وارتــكــب دفــاع توتي مخالفة 
مع محمد المنذر على حافة منطقة الجزاء ، واجرى مع محمد المنذر على حافة منطقة الجزاء ، واجرى 
الــثــالــث بــخــروج ولــيــد الشعلة ودخــول  الــثــالــث بــخــروج ولــيــد الشعلة ودخــول فــلــوران تبديله  فــلــوران تبديله 

الغامبي الشاب المين جارجو .الغامبي الشاب المين جارجو .

مانو يهدر فرصة
وفي الدقيقة وفي الدقيقة 2323 ارتكب ابراهيم هاشم دوشكا مخالفة مع فارس عبد  ارتكب ابراهيم هاشم دوشكا مخالفة مع فارس عبد 
اهلل على الرواق االيسر نفذها اجاجون ساقطة داخل منطقة الجزاء اهلل على الرواق االيسر نفذها اجاجون ساقطة داخل منطقة الجزاء 
ابعدها الحارس محمد ادم بقبضة اليد الى خارج مناطق الخطورة..ابعدها الحارس محمد ادم بقبضة اليد الى خارج مناطق الخطورة..

وتوغل فارس بالكرة في الرواق االيسر لترتطم بقدم المدافع وتتحول وتوغل فارس بالكرة في الرواق االيسر لترتطم بقدم المدافع وتتحول 
الى ركلة ركنية نفذها اجاجون انتهت برأسية فيكتور نانيكي فيدينهو الى ركلة ركنية نفذها اجاجون انتهت برأسية فيكتور نانيكي فيدينهو 
في االوت..واطلق جون مانو تهديفة قوية في الدقيقة في االوت..واطلق جون مانو تهديفة قوية في الدقيقة 2828 بعد ان قام  بعد ان قام 
بترويض مثالي للكرة وراوغ اثنين من المدافعين إال ان كرته علت بترويض مثالي للكرة وراوغ اثنين من المدافعين إال ان كرته علت 
العارضة..وابعد عمر المصري هجمة هاللية الى ركلة ركنية نفذها العارضة..وابعد عمر المصري هجمة هاللية الى ركلة ركنية نفذها 

فارس عبد اهلل ابعدها دفاع توتي الى خارج مناطق الخطورة.فارس عبد اهلل ابعدها دفاع توتي الى خارج مناطق الخطورة.

هجمات ضاغطة
وهـــدد الــهــالل مــرمــى تــوتــي بهجمة ضاغطة عبر الــعــديــد من وهـــدد الــهــالل مــرمــى تــوتــي بهجمة ضاغطة عبر الــعــديــد من 
الى  الكرة  لتصل  الــجــزاء  منطقة  داخــل  القصيرة  الى التمريرات  الكرة  لتصل  الــجــزاء  منطقة  داخــل  القصيرة  التمريرات 
وليد الشعلة الذي اطلق تهديفة قوية احتضنها الحارس وليد الشعلة الذي اطلق تهديفة قوية احتضنها الحارس 
مخالفة مع جون  الجيلي  وارتــكــب محمد  آدم  مخالفة مع جون محمد  الجيلي  وارتــكــب محمد  آدم  محمد 
مانو   بالقرب من دائرة منتصف الملعب في الدقيقة مانو   بالقرب من دائرة منتصف الملعب في الدقيقة 
بثقة كبيرة داخــل منطقة  الجيلي  ابعدها محمد  بثقة كبيرة داخــل منطقة   الجيلي  ابعدها محمد   3838
الجزاء وارتكب ابو عاقلة عبد اهلل مخالفة نال على الجزاء وارتكب ابو عاقلة عبد اهلل مخالفة نال على 
اثرها الورقة الصفراء .وافتك اجاجون الكرة اثرها الورقة الصفراء .وافتك اجاجون الكرة 
الــى حــدود منطقة الجزاء  الــى حــدود منطقة الجزاء وتــوغــل بها  وتــوغــل بها 
لتتحول  التسديد  فــي  تــســرع  انــه  لتتحول اال  التسديد  فــي  تــســرع  انــه  اال 
الــى ركــلــة مــرمــى فــي الدقيقة الــى ركــلــة مــرمــى فــي الدقيقة 4343  
واضــــــاف الــحــكــم ثــــالث دقــائــق واضــــــاف الــحــكــم ثــــالث دقــائــق 
كـــوقـــت مــكــمــل لــعــمــر الــشــوط كـــوقـــت مــكــمــل لــعــمــر الــشــوط 
الحكم  بــعــدهــا  اعــلــن  الحكم االول  بــعــدهــا  اعــلــن  االول 
مصطفى عمر عن نهاية مصطفى عمر عن نهاية 
ــقــدم  ــت ب االول  ــــوط  ــشـ ــ ــقــدم الـ ــت ب االول  ــــوط  ــشـ ــ الـ
ــلـــى تــوتــي  ــلـــى تــوتــي الــــهــــالل عـ الــــهــــالل عـ
بهدفين مقابل هدف.بهدفين مقابل هدف.

العبو الهالل يطالبون بركلة جزاء
الــى رملة ركنية واضــاف  الدفاع  الــى رملة ركنية واضــاف وقــاد ياسر مزمل هجمة مرتدة ابعدها  الدفاع  وقــاد ياسر مزمل هجمة مرتدة ابعدها 
الحكم الحكم 44 دقائق كوقت مكمل لعمر المباراة وتوقف اللعب لعالج والي الدين  دقائق كوقت مكمل لعمر المباراة وتوقف اللعب لعالج والي الدين 
بوغبا الذي سقط ارضًا اثر تداخله في كرة مشتركة مع أحد العبي توتي بوغبا الذي سقط ارضًا اثر تداخله في كرة مشتركة مع أحد العبي توتي 
وتم اسعافه داخل الملعب من قبل االطار الطبي للهالل، واحتج العبو وتم اسعافه داخل الملعب من قبل االطار الطبي للهالل، واحتج العبو 
الهالل على قرار الحكم بمواصلة اللعب من خالل الكرة التي المست يد الهالل على قرار الحكم بمواصلة اللعب من خالل الكرة التي المست يد 
المباراة  الحكم عن نهاية  الجزاء اعلن بعدها  المباراة مدافع توتي داخــل منطقة  الحكم عن نهاية  الجزاء اعلن بعدها  مدافع توتي داخــل منطقة 
بفوز الهالل على توتي بهدفين مقابل هدف رافعًا رصيده الى بفوز الهالل على توتي بهدفين مقابل هدف رافعًا رصيده الى 2727 نقطة  نقطة 

في الصدارة وبقي توتي عند في الصدارة وبقي توتي عند 1515 نقطة. نقطة.
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االثنين

متابعـات

تشكيلة واضحة 
بـــــــدأت تــشــكــيــلــة الـــمـــريـــخ بـــــــدأت تــشــكــيــلــة الـــمـــريـــخ 
اخـــتـــبـــر  أن  ــد  ــعــ ــ ب ــح،  ــتــــضــ ــ اخـــتـــبـــر ت أن  ــد  ــعــ ــ ب ــح،  ــتــــضــ ــ ت
ــيـــرا مــن  ــبـ ـــددا كـ ــ ــيـــرا مــن ريـــــكـــــاردو عــ ــبـ ـــددا كـ ــ ريـــــكـــــاردو عــ
الـــاعـــبـــيـــن، فــــي الـــمـــبـــاريـــات الـــاعـــبـــيـــن، فــــي الـــمـــبـــاريـــات 
الــمــاضــيــة، وســيــقــود الــفــريــق الــمــاضــيــة، وســيــقــود الــفــريــق 
في مباراة اليوم أمام حيدوب في مباراة اليوم أمام حيدوب 
في  المصطفى  في النهود محمد  المصطفى  النهود محمد 
حراسة المرمى، صاح نمر حراسة المرمى، صاح نمر 
آدم  ــد  ــمـ وأحـ داوود،  ــزة  ــمـ آدم وحـ ــد  ــمـ وأحـ داوود،  ــزة  ــمـ وحـ
بــيــبــو ورامــــــي كــورتــكــيــا في بــيــبــو ورامــــــي كــورتــكــيــا في 
ماكايا،  خوسيه  الدفاع،  ماكايا، خط  خوسيه  الدفاع،  خط 
ــســـون، رمــضــان  ــلـ ــســـون، رمــضــان بــــرايــــان أديـ ــلـ بــــرايــــان أديـ
عجب والسماني الصاوي في عجب والسماني الصاوي في 
الـــوســـط، أدو مــوســيــس  الـــوســـط، أدو مــوســيــس خـــط  خـــط 
وصــمــويــل ســكــنــدر فـــي خط وصــمــويــل ســكــنــدر فـــي خط 
ــلـــك الـــجـــهـــاز  ــمـ ــوم. ويـ ــجــ ــهــ ــ ــلـــك الـــجـــهـــاز ال ــمـ ــوم. ويـ ــجــ ــهــ ــ ال
ــيــــارات مــتــمــيــزة في  ــفــنــي خــ ــيــــارات مــتــمــيــزة في ال ــفــنــي خــ ال
في  الملعب  في مختلف وظائف  الملعب  مختلف وظائف 
وجـــــود أحـــمـــد الـــفـــاتـــح بــيــتــر، وجـــــود أحـــمـــد الـــفـــاتـــح بــيــتــر، 
محمد كسرى، عمار طيفور، محمد كسرى، عمار طيفور، 
ــاء الـــــديـــــن مـــحـــجـــوب،  ــ ــيـ ــ ــاء الـــــديـــــن مـــحـــجـــوب، ضـ ــ ــيـ ــ ضـ
وبكري المدينة والجزولي نوح وبكري المدينة والجزولي نوح 
المقدمة  فــي  كيمبالي  ريـــك  المقدمة واإ فــي  كيمبالي  ريـــك  واإ

الهجومية.الهجومية.

مهمة سهلة
انتفض خط هجوم المريخ انتفض خط هجوم المريخ 
مــــؤخــــرا، وأحــــــرز مــــؤخــــرا، وأحــــــرز 33 أهــــداف  أهــــداف 
فــي شــبــاك تــوتــي الــخــرطــوم، فــي شــبــاك تــوتــي الــخــرطــوم، 
ــد مــــعــــانــــاة حـــقـــيـــقـــيـــة فــي  ــعــ ــ ــد مــــعــــانــــاة حـــقـــيـــقـــيـــة فــي ب ــعــ ــ ب
ــفــى  ــفــى إحـــــــراز األهـــــــــداف، واكــت إحـــــــراز األهـــــــــداف، واكــت
الــفــريــق بـــإحـــراز هـــدف واحــد الــفــريــق بـــإحـــراز هـــدف واحــد 
ــدد مــن  ــ ــاراة فــــي عـ ــبــ ــمــ ــ ــدد مــن فــــي ال ــ ــاراة فــــي عـ ــبــ ــمــ ــ فــــي ال
مبارياته، وحقق الفوز بهدفين مبارياته، وحقق الفوز بهدفين 
على الفاح عطبرة ثم بثاثة على الفاح عطبرة ثم بثاثة 
أهــــداف عــلــى تــوتــي، لتكون أهــــداف عــلــى تــوتــي، لتكون 
ــفــريــق جــيــدة نسبيا،  ال ــفــريــق جــيــدة نسبيا، أرقـــــام  ال أرقـــــام 
فــي  أهــــــــــداف  فــي   أهــــــــــداف   1010 بــــــإحــــــراز بــــــإحــــــراز 
ــبــــاريــــات، بـــمـــعـــدل يــزيــد  ــبــــاريــــات، بـــمـــعـــدل يــزيــد  مــ 77 مــ
قليا عــن هــدف فــي المباراة قليا عــن هــدف فــي المباراة 
الواحدة، وهو معدل سيئ، ال الواحدة، وهو معدل سيئ، ال 
على  الفريق  يعين  أن  على يمكن  الفريق  يعين  أن  يمكن 
الــظــفــر بــالــلــقــب حـــال واصــل الــظــفــر بــالــلــقــب حـــال واصــل 
عليه، غير أن مقدمة المريخ عليه، غير أن مقدمة المريخ 
تغييرات  ستشهد  تغييرات الــهــجــومــيــة  ستشهد  الــهــجــومــيــة 
واضحة في المباريات القادمة واضحة في المباريات القادمة 
كــمــا وســيــكــون خـــط الــهــجــوم كــمــا وســيــكــون خـــط الــهــجــوم 
هدفا لتدعيمات مرتقبة خال هدفا لتدعيمات مرتقبة خال 

الميركاتو الشتوى.الميركاتو الشتوى.

هجوم ضعيف 
تسبب ضعف خط هجوم تسبب ضعف خط هجوم 
حــيــدوب الــنــهــود فــي مشاكل حــيــدوب الــنــهــود فــي مشاكل 
في  وتسببت  للفريق،  في حقيقية  وتسببت  للفريق،  حقيقية 
فــرص تــقــدم كــبــيــرة، وسيكون فــرص تــقــدم كــبــيــرة، وسيكون 
خـــط هــجــوم حـــيـــدوب الــذيــب خـــط هــجــوم حـــيـــدوب الــذيــب 
أحرز أحرز 88 أهداف فقط في  أهداف فقط في 1111  
مباراة بمعدل يقل عن هدف مباراة بمعدل يقل عن هدف 
واد فــي الــمــبــاراة فــي مواجهة واد فــي الــمــبــاراة فــي مواجهة 
صابة دفاعية كبيرة للمريخ، صابة دفاعية كبيرة للمريخ، 
ــبـــاك الــفــريــق  ــزاز شـ ــ ــت ــبـــاك الــفــريــق إثــــر اهــ ــزاز شـ ــ ــت إثــــر اهــ
مباريات  مباريات    77 في  فقط  في بهدفين  فقط  بهدفين 
بــمــعــدل يــقــل عـــن هــــدف في بــمــعــدل يــقــل عـــن هــــدف في 
كل كل 33 مباريات، وهــو معدل  مباريات، وهــو معدل 
متميز للغاية، واحتفظ المريخ متميز للغاية، واحتفظ المريخ 
بقوته الدفاعية التي ساهمت بقوته الدفاعية التي ساهمت 
بنصيب وافر في تقدم الفريق بنصيب وافر في تقدم الفريق 
بعد أن احتفظ الفريق بشباكه بعد أن احتفظ الفريق بشباكه 
نظيفة في آخر نظيفة في آخر 33 مباريات،  مباريات، 
كــمــا احــتــفــظ الــمــريــخ بنظافة كــمــا احــتــفــظ الــمــريــخ بنظافة 
شباكه في مباراتين قبل ذلك.شباكه في مباراتين قبل ذلك.

حافظ محمد أحمدحافظ محمد أحمد

الرياضية  المدينة  ملعب  على  تأريخية  مباراة  في  النهود  حيدوب  تحدي  المريخ  الرياضية يواجه  المدينة  ملعب  على  تأريخية  مباراة  في  النهود  حيدوب  تحدي  المريخ  يواجه 
بكوبر لحساب الجولة بكوبر لحساب الجولة 1212 من مسابقة الدوري الممتاز، وهى مواجهة يأمل فيها كال الفريقين  من مسابقة الدوري الممتاز، وهى مواجهة يأمل فيها كال الفريقين 
مواصلة اإلنتصارات والتقدم في الئحة الترتيب، وتقدم المريح نحو المركز الخامس برصيد مواصلة اإلنتصارات والتقدم في الئحة الترتيب، وتقدم المريح نحو المركز الخامس برصيد 
1616 نقطة من  نقطة من 77 مباريات، فيما ارتقى ممثل مدينة النهود إلى  مباريات، فيما ارتقى ممثل مدينة النهود إلى 1717 نقطة بعد أن خاض  نقطة بعد أن خاض 1111  
مباراة، لتكون المواجهة اليوم في غاية األهمية بالنسبة للفريقين معا، وحال حقق األحمر مباراة، لتكون المواجهة اليوم في غاية األهمية بالنسبة للفريقين معا، وحال حقق األحمر 
الفوز فسيتجاوز منافسه، ويصعد للترتيب الثالث، ويعيد حيدوب لمركز أبعد من الخامس الفوز فسيتجاوز منافسه، ويصعد للترتيب الثالث، ويعيد حيدوب لمركز أبعد من الخامس 
بحسب نتائج بقية المنافسين.  واستعد المريخ للمباراة بتدريبات يومية على ملعب وادي بحسب نتائج بقية المنافسين.  واستعد المريخ للمباراة بتدريبات يومية على ملعب وادي 

النيل ببري تحت إشراف المدرب ريكاردو، واستعاد الفريق عددا من نجومه، وحقق انتصارات النيل ببري تحت إشراف المدرب ريكاردو، واستعاد الفريق عددا من نجومه، وحقق انتصارات 
المباراة سهلة  تبدو  مباراتين، وال  بعد هزة في  توازنه  كبيرة مستعيدا  لقفزة  قادته  المباراة سهلة متتالية،  تبدو  مباراتين، وال  بعد هزة في  توازنه  كبيرة مستعيدا  لقفزة  قادته  متتالية، 
بالنسبة ألصحاب القمصان الحمراء، بالنظر لشراسة المنافس ورغبته في الظهور الجيد، بالنسبة ألصحاب القمصان الحمراء، بالنظر لشراسة المنافس ورغبته في الظهور الجيد، 
وتحقيق نتيجة مميزة في المباراة التأريخية التي تجمعهما، للمرة األولى بعد صعود حيدوب وتحقيق نتيجة مميزة في المباراة التأريخية التي تجمعهما، للمرة األولى بعد صعود حيدوب 
للممتاز وتشابهت ظروف الفريقين في الفترة الماضية بتذبذب واضح في النتائج وتغيير على للممتاز وتشابهت ظروف الفريقين في الفترة الماضية بتذبذب واضح في النتائج وتغيير على 
مستوى الجهاز الفني، كما حقق كالهما طفرة كبيرة مؤخرا بعد رحيل الجهاز الفني السابق مستوى الجهاز الفني، كما حقق كالهما طفرة كبيرة مؤخرا بعد رحيل الجهاز الفني السابق 
للفريقين، وتواجه المريخ مع ضيفه حيدوب في تجارب تحضيرية في بداية الموسم خالل للفريقين، وتواجه المريخ مع ضيفه حيدوب في تجارب تحضيرية في بداية الموسم خالل 
استعدادتهما للدوري، وحقق المريخ الفوز في المباراتين، لتكون المباراة اليوم بمثابة امتحان استعدادتهما للدوري، وحقق المريخ الفوز في المباراتين، لتكون المباراة اليوم بمثابة امتحان 

مكشوف للفريقين معا.مكشوف للفريقين معا.

المريخ يواجه حيدوب النهود في مباراة تأريخية بالممتاز

مواجهة عاطفية للديسكو.. عودة الثنائي.. وغياب المؤازرة الجماهيرية 

مواجهة عاطفية
للديسكو 

سيخوض مدرب المريخ العام إبراهيم حسين سيخوض مدرب المريخ العام إبراهيم حسين 
إبــراهــومــة مــبــاراة عاطيفة أمــام حــيــدوب النهود إبــراهــومــة مــبــاراة عاطيفة أمــام حــيــدوب النهود 
اليوم، وأشرف الديسكو على كل صغيرة وكبيرة اليوم، وأشرف الديسكو على كل صغيرة وكبيرة 
عــن حــيــدوب بعد أن قــاده خــال فترة اإلعــداد عــن حــيــدوب بعد أن قــاده خــال فترة اإلعــداد 
وبداية الدوري، وحقق معه نتائج متباينة، قبل وبداية الدوري، وحقق معه نتائج متباينة، قبل 
مساعدا  كــان  أن  بعد  للمريخ  مجددا  يعود  مساعدا أن  كــان  أن  بعد  للمريخ  مجددا  يعود  أن 
الــغــرايــري، وغـــادر إلى  الــغــرايــري، وغـــادر إلى للمدرب السابق غــازي  للمدرب السابق غــازي 
تدريب حيدوب وعاد مجددا مع البرازيلي ريكاردو تدريب حيدوب وعاد مجددا مع البرازيلي ريكاردو 
ومن المفارقات الغريبة أن الديسكو خسر مرتين ومن المفارقات الغريبة أن الديسكو خسر مرتين 
أمام المريخ في تجربتين تحضيريتين، وسيقود أمام المريخ في تجربتين تحضيريتين، وسيقود 
النهود في  أمــام ممثل  اليوم  مباراة  النهود في الفريق في  أمــام ممثل  اليوم  مباراة  الفريق في 
أول مباراة رسمية تجمعهما، ويعرف إبراهومة أول مباراة رسمية تجمعهما، ويعرف إبراهومة 
كل شئ عن منافسه اليوم، بعد أن أشرف على كل شئ عن منافسه اليوم، بعد أن أشرف على 

التسجيات وفترة اإلعداد.التسجيات وفترة اإلعداد.

وضـــع حــي الــعــرب بــورتــســودان الــمــريــخ في وضـــع حــي الــعــرب بــورتــســودان الــمــريــخ في 
مأزق محرج، وابتعد السوكرتا بوصافة الممتاز، مأزق محرج، وابتعد السوكرتا بوصافة الممتاز، 
بعد أن خاض حتى اآلن بعد أن خاض حتى اآلن 1010 مباريات، حقق  مباريات، حقق 
ــاراة واحـــدة  ــبـ ــاراة واحـــدة  مــبــاريــات وخــســر مـ ــبـ الـــفـــوز فـــي الـــفـــوز فـــي 88 مــبــاريــات وخــســر مـ
الثاني  المركز  على  ليتربع  مثلها،  في  الثاني وتعادل  المركز  على  ليتربع  مثلها،  في  وتعادل 
بفارق مريح برصيد بفارق مريح برصيد 2525 نقطة، العرب يقدم في  نقطة، العرب يقدم في 
المركز  سيحجز  أنــه  ويبدو  متميزة،  المركز مستويات  سيحجز  أنــه  ويبدو  متميزة،  مستويات 

الثالث حال واصل على نهجه الحالي. وعلى الثالث حال واصل على نهجه الحالي. وعلى 
الــجــانــب اآلخـــر اســتــفــاق الــمــريــخ وبـــدأ يستعيد الــجــانــب اآلخـــر اســتــفــاق الــمــريــخ وبـــدأ يستعيد 
في  ليتقدم  متتالية  انتصارات  ليتقدم في   متتالية  انتصارات   33 توازنه، وحقق توازنه، وحقق 
جدول الترتيب ويكون قريب من الصدارة، غير جدول الترتيب ويكون قريب من الصدارة، غير 
أنه سيكون في حاجة لهدايا من بعض األندية أنه سيكون في حاجة لهدايا من بعض األندية 
مبارياته  بقية  فــي  فـــوزه  مــع  الــســوكــرتــا  مبارياته لتعطيل  بقية  فــي  فـــوزه  مــع  الــســوكــرتــا  لتعطيل 

المؤجلة ليظفر بالمركز الثالث.المؤجلة ليظفر بالمركز الثالث.

مـــأزق حـــــرج

األقدام 
األجنبية تقود 
المريخ اليوم

أبـــعـــد هـــيـــرون ريـــكـــارد أبـــعـــد هـــيـــرون ريـــكـــارد 
33 مــهــاجــمــيــن مـــن قــائــمــة  مــهــاجــمــيــن مـــن قــائــمــة 
حيدوب  لمواجهة  حيدوب المريخ  لمواجهة  المريخ 
ــوم لــحــســاب  ــ ــيـ ــ ــهــــود الـ ــ ــن ــ ــوم لــحــســاب ال ــ ــيـ ــ ــهــــود الـ ــ ــن ــ ال
مسابقة  مــن  مسابقة   مــن   1212 الــجــولــة الــجــولــة 
الـــــدوري الــمــمــتــاز.. لعدم الـــــدوري الــمــمــتــاز.. لعدم 
جـــــاهـــــزيـــــتـــــهـــــم، وفــــضــــل جـــــاهـــــزيـــــتـــــهـــــم، وفــــضــــل 
يــخــضــع  أن  يــخــضــع ريــــــــكــــــــاردو  أن  ريــــــــكــــــــاردو 
لمزيد  والــجــزولــي  لمزيد العقرب  والــجــزولــي  العقرب 
ــبـــات قــبــل أن  ــتـــدريـ ــبـــات قــبــل أن مـــن الـ ــتـــدريـ مـــن الـ
القائمة  فــي  عليهم  القائمة يعتمد  فــي  عليهم  يعتمد 
ــي الـــجـــولـــة  ــ ــي الـــجـــولـــة األســــاســــيــــة فـ ــ األســــاســــيــــة فـ
الــمــقــبــلــة مــــن الــمــســابــقــة، الــمــقــبــلــة مــــن الــمــســابــقــة، 
كـــــمـــــا أبــــــعــــــد ريــــــــكــــــــاردو كـــــمـــــا أبــــــعــــــد ريــــــــكــــــــاردو 
صمويل  سكندر  صمويل المهاجم  سكندر  المهاجم 
الـــذي شـــارك أســاســيــا في الـــذي شـــارك أســاســيــا في 
ــيـــة. ــات الـــمـــاضـ ــ ــاري ــ ــب ــمــ ــ ــيـــة.ال ــات الـــمـــاضـ ــ ــاري ــ ــب ــمــ ــ ال

وســيــعــتــمــد ريـــكـــاردو على وســيــعــتــمــد ريـــكـــاردو على 
الـــمـــهـــاجـــمـــيـــن األجــــانــــب، الـــمـــهـــاجـــمـــيـــن األجــــانــــب، 
ــيــــس واريـــــــك  ــوســ ــيــــس واريـــــــك إيـــــــــدو مــ ــوســ إيـــــــــدو مــ
كيمبالي، وشارك موسيس كيمبالي، وشارك موسيس 
أساسيا فيما كان كيميالي أساسيا فيما كان كيميالي 
المقدمة  المقدمة البديل االول في  البديل االول في 

الهجومية.الهجومية.

غياب
المؤازرة الجماهيرية 

ربما لن يحظ المريخ بمؤازرة جماهيره في مباراة اليوم ربما لن يحظ المريخ بمؤازرة جماهيره في مباراة اليوم 
أمام حيدوب النهود، ويتزامن موعد مباريات الدوري مع أمام حيدوب النهود، ويتزامن موعد مباريات الدوري مع 
دور  برسم  دور ،  برسم   ،20222022 قطر  مونديال  في  عنيفة  قطر صدامات  مونديال  في  عنيفة  صدامات 
الستة عشر، وهو ما ساهم في تراجع الحضور الجماهيري، الستة عشر، وهو ما ساهم في تراجع الحضور الجماهيري، 
ليكون مشهد المدرجات الخالية في مباريات الفريق الفتا، ليكون مشهد المدرجات الخالية في مباريات الفريق الفتا، 
على  الخرطوم  بالعاصمة  تقام  التي  المباريات  سيما  على ال  الخرطوم  بالعاصمة  تقام  التي  المباريات  سيما  ال 
تواصل  الجماهيري  العزوف  الخرطوم،  أو  كوبر  تواصل ملعب  الجماهيري  العزوف  الخرطوم،  أو  كوبر  ملعب 
كأس  بطولة  بسبب  لــتــوازنــه،  الفريق  استعادة  بعد  كأس حتى  بطولة  بسبب  لــتــوازنــه،  الفريق  استعادة  بعد  حتى 
لمنتخبات  مهمة  مواجهات  وتشهد  انتصفت  التي  لمنتخبات العالم  مهمة  مواجهات  وتشهد  انتصفت  التي  العالم 
مــن الــعــيــار الثقيل، وعــلــى الــرغــم مــن ســاســة الــوصــول مــن الــعــيــار الثقيل، وعــلــى الــرغــم مــن ســاســة الــوصــول 
لملعب كــوبــر وقــربــه مــن كــل أحــيــاء العاصمة غير أن لملعب كــوبــر وقــربــه مــن كــل أحــيــاء العاصمة غير أن 
موعد المباريات سيئ للغاية، سيقلل كثيرا من الحضور موعد المباريات سيئ للغاية، سيقلل كثيرا من الحضور 

الجماهيري.الجماهيري.

غياب وعودة 
ال يعد غياب التاج يعقوب مؤثرا في مباراة اليوم أمام ال يعد غياب التاج يعقوب مؤثرا في مباراة اليوم أمام 
حــيــدوب الــنــهــود، واقــصــي الــاعــب بالبطاقة الــحــمــراء في حــيــدوب الــنــهــود، واقــصــي الــاعــب بالبطاقة الــحــمــراء في 
المباراة في الجولة الماضية أمام توتي الخرطوم، ليكون المباراة في الجولة الماضية أمام توتي الخرطوم، ليكون 
واحدا من الغائبين عن المباراة، وشهدت خيارات ريكاردو واحدا من الغائبين عن المباراة، وشهدت خيارات ريكاردو 
ارتفاعا مستمرا، وسيستعيد الفريق في مباراة اليوم جهود ارتفاعا مستمرا، وسيستعيد الفريق في مباراة اليوم جهود 
إمكانية  بجانب  نــوح  والجزولي  المدينة،  بكري  إمكانية مهاجميه  بجانب  نــوح  والجزولي  المدينة،  بكري  مهاجميه 
سيعتمدها  التي  القائمة  ضمن  التش  حامد  أحمد  سيعتمدها ظهور  التي  القائمة  ضمن  التش  حامد  أحمد  ظهور 
الــمــدرب، خــيــارات ريــكــاردو في ارتــفــاع مستمر، بعد فترة الــمــدرب، خــيــارات ريــكــاردو في ارتــفــاع مستمر، بعد فترة 
صعبة عاشها النادي بغيابات عديدة لكبار نجومه ساهمت صعبة عاشها النادي بغيابات عديدة لكبار نجومه ساهمت 
بشكل مــبــاشــر فــي تــراجــع الــمــســتــوى والــنــتــائــج خـــال فترة بشكل مــبــاشــر فــي تــراجــع الــمــســتــوى والــنــتــائــج خـــال فترة 
الــمــدرب التونسي السابق غــازي الــغــرايــري، قبل أن تعود الــمــدرب التونسي السابق غــازي الــغــرايــري، قبل أن تعود 
األمور لمسارها الصحيح مؤخرا، وتنتعش خيارات المدرب األمور لمسارها الصحيح مؤخرا، وتنتعش خيارات المدرب 

بعدد وافر من الاعبين.بعدد وافر من الاعبين.
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٩ جمادى األول ١٤٤٤ هـ

العدد »٦٠«

االثنين

تقـريــر

إشراقة يستعيد 
توازنه بفوز على 
غبيشة بثالثية 
مقابل هدفين 

القضارف/القضارف/
عثمان عمر المحمود عثمان عمر المحمود 

ــادل إشــــراقــــة فــي  ــعــ ــ ــادل إشــــراقــــة فــي بـــعـــد ت ــعــ ــ بـــعـــد ت
األســـبـــوع الــمــاضــي، يــواصــل األســـبـــوع الــمــاضــي، يــواصــل 
في سجله الخالي من الهزيمة في سجله الخالي من الهزيمة 
بــتــعــاده فــي الــصــدارة بفوزه  بــتــعــاده فــي الــصــدارة بفوزه واإ واإ
الـــيـــوم عــلــى غبيشة  الـــيـــوم عــلــى غبيشة عــصــر  عــصــر 
الــتــي  ــاراة  ــبـ ــمـ الـ فـــي  الــتــي (  ــاراة  ــبـ ــمـ الـ فـــي   )22--33((
جــمــعــت بــيــن الــفــريــقــيــن على جــمــعــت بــيــن الــفــريــقــيــن على 
ترتان إستاد القضارف أمس ترتان إستاد القضارف أمس 
في الجولة العاشرة من دوري في الجولة العاشرة من دوري 
الدرجة األولى. أحرز إلشراقة الدرجة األولى. أحرز إلشراقة 
توالًيا »حسن علي رضوان« توالًيا »حسن علي رضوان« 
و«الــمــغــيــرة حــســن« و«مهند و«الــمــغــيــرة حــســن« و«مهند 
ــرز  فــيــمــا أحـ ـــا«.  ــب ــوغـ ›بـ ــرز آدم  فــيــمــا أحـ ـــا«.  ــب ــوغـ ›بـ آدم 
هدفي غبيشة »أمين قدرين« هدفي غبيشة »أمين قدرين« 
ــده حـــســـن مـــالـــك«.  ــ ــبـ ــ ــده حـــســـن مـــالـــك«. و«عـ ــ ــبـ ــ و«عـ

إشراقة  يبتعد  الفوز  إشراقة بهذا  يبتعد  الفوز  بهذا 
عن  الترتيب  عن بــصــدارة  الترتيب  بــصــدارة 
ــيــــه  ــقــ ــيــــه أقـــــــــــــرب مــــاحــ ــقــ أقـــــــــــــرب مــــاحــ
بــثــمــان نــقــاط حيث بــثــمــان نــقــاط حيث 
وصــــــــــل الــــفــــريــــق وصــــــــــل الــــفــــريــــق 
 .) .)2323( ــنــقــطــة  ــل )ل ــنــقــطــة  ــل ل
فـــــيـــــمـــــا تــــــدحــــــرج فـــــيـــــمـــــا تــــــدحــــــرج 
ــيــــشــــة درجـــــــة  ــ ــب ــيــــشــــة درجـــــــة غــ ــ ــب غــ
لــــلــــوراء كــخــامــس لــــلــــوراء كــخــامــس 
فـــــــــي الـــــتـــــرتـــــيـــــب فـــــــــي الـــــتـــــرتـــــيـــــب 

 ) )1313( )بـــــرصـــــيـــــد  بـــــرصـــــيـــــد 
المباراة  أدار  المباراة نقطة.  أدار  نقطة. 

طاقم تحكيم مكون من طاقم تحكيم مكون من 
»هـــزاع نــصــرالــديــن« في »هـــزاع نــصــرالــديــن« في 

وسط الملعب. ساعده على وسط الملعب. ساعده على 
الـــخـــطـــوط »يــــوســــف عــمــر« الـــخـــطـــوط »يــــوســــف عــمــر« 
و«عبدالرحيم  أول،  و«عبدالرحيم مساعد  أول،  مساعد 

ســلــيــمــان« مــســاعــد ثــانــي، ســلــيــمــان« مــســاعــد ثــانــي، 
و«أحمد كرسني« حكًما و«أحمد كرسني« حكًما 

رابًعا في اللقاء. مقيم رابًعا في اللقاء. مقيم 
الــــحــــكــــام: الــشــفــيــع الــــحــــكــــام: الــشــفــيــع 
مــراقــب  اهلل.  مــراقــب دفــــع  اهلل.  دفــــع 
الــحــردلــو  الــحــردلــو إداري:  إداري: 
حــــــمــــــد الـــــنـــــيـــــل. حــــــمــــــد الـــــنـــــيـــــل. 
المنافسة  المنافسة تستمر  تستمر 
عصر اليوم بلقاء عصر اليوم بلقاء 
أبــايــو  بــيــن  أبــايــو يجمع  بــيــن  يجمع 

واألهلي.واألهلي.

إدريس كسالويإدريس كسالوي
مجلس  وأعــضــاء  رئيس  من  وتأييد  مجلس بمباركة  وأعــضــاء  رئيس  من  وتأييد  بمباركة 
إدارة االتحاد السوداني لكرة القدم عقد اجتماع إدارة االتحاد السوداني لكرة القدم عقد اجتماع 
مــطــول بين االتــحــاد الــســودانــي لــكــرة الــقــدم مع مــطــول بين االتــحــاد الــســودانــي لــكــرة الــقــدم مع 
اتحاد  مثل  حيث  للناشئين  الــســودانــي  اتحاد االتــحــاد  مثل  حيث  للناشئين  الــســودانــي  االتــحــاد 
الكرة كل من اسامه عطا المنان النائب األول الكرة كل من اسامه عطا المنان النائب األول 
ومعتز محمد لطيف الشاعر نائب رئيس االتحاد ومعتز محمد لطيف الشاعر نائب رئيس االتحاد 
للشئون القانونية والكابتن محمد عبد اهلل مازدا للشئون القانونية والكابتن محمد عبد اهلل مازدا 
مدير اإلدارة الفنية باإلتحاد وعدد  من مدربي مدير اإلدارة الفنية باإلتحاد وعدد  من مدربي 
المنتخبات الوطنية فيما مثل االتحاد السوداني المنتخبات الوطنية فيما مثل االتحاد السوداني 
الدين  الفاضل عوض جال  الدين للناشئين كل من  الفاضل عوض جال  للناشئين كل من 

رئيس االتحاد ومحمد إبراهيم عوض اهلل األمين رئيس االتحاد ومحمد إبراهيم عوض اهلل األمين 
العام  األمــيــن  مساعد  إسماعيل  وجعفر  العام الــعــام  األمــيــن  مساعد  إسماعيل  وجعفر  الــعــام 
وتـــم مــنــاقــشــة الــعــديــد مــن الــمــواضــيــع الــتــي تهم وتـــم مــنــاقــشــة الــعــديــد مــن الــمــواضــيــع الــتــي تهم 
االتــحــاديــن وأكـــد االتــحــاد الــســودانــي لــكــرة القدم االتــحــاديــن وأكـــد االتــحــاد الــســودانــي لــكــرة القدم 
االدوار  مثمنا  الناشئين  لقطاع  وتقديره  االدوار احترامه  مثمنا  الناشئين  لقطاع  وتقديره  احترامه 
الكبيرة التي ظل يضطلع بها باعتباره أكبر داعم الكبيرة التي ظل يضطلع بها باعتباره أكبر داعم 
للحركة الرياضية من واقع ابراز وتقديم لاعبين للحركة الرياضية من واقع ابراز وتقديم لاعبين 
واألجهزة اإلداريــة والفنية وقد جاء الوقت الذي واألجهزة اإلداريــة والفنية وقد جاء الوقت الذي 
لبناء خلق شراكة حقيقية من شأنها  لبناء خلق شراكة حقيقية من شأنها يمكن فيه  يمكن فيه 
تطوير واالعتماد على هذه الشرئحة في تكوين تطوير واالعتماد على هذه الشرئحة في تكوين 
توصيات  وخرجت  السنية  الوطنية  توصيات المنتخبات  وخرجت  السنية  الوطنية  المنتخبات 

صيغية  إيجاد   : التالية  النقاط  على  صيغية االجتماع  إيجاد   : التالية  النقاط  على  االجتماع 
قانونية لحماية العبي أجهزة الناشئين وذلك من قانونية لحماية العبي أجهزة الناشئين وذلك من 
أجل الحفاظ على الحقوق مع مراعاة أن أجهزة أجل الحفاظ على الحقوق مع مراعاة أن أجهزة 
الناشئين من مهامها األساسية التربية واكتشاف الناشئين من مهامها األساسية التربية واكتشاف 
لتاهيل ورفع  لتاهيل ورفع المواهب . ةقيام كورسات وورش  المواهب . ةقيام كورسات وورش 
قدرات المدربين على منهج موحد لتربية الصغار قدرات المدربين على منهج موحد لتربية الصغار 
والناشئين .. وتقديم المساعدة المساهمة تاهيل والناشئين .. وتقديم المساعدة المساهمة تاهيل 
ألجهزة الناشئين في تدريب اإلداريين والحكام، ألجهزة الناشئين في تدريب اإلداريين والحكام، 
والــحــكــام  للمدربين  متكامله  إحــصــائــيــة  ــراء  ــ جـ والــحــكــام واإ للمدربين  متكامله  إحــصــائــيــة  ــراء  ــ جـ واإ
اجل  وذلــك من  الاعبين  اعمار  كافة  اجل وحصر  وذلــك من  الاعبين  اعمار  كافة  وحصر 
الدولي  االتحاد  الدولي االستفادة من برامج ودعومات  االتحاد  االستفادة من برامج ودعومات 

وذلك  الناشئين  لمنتخبات  كبرى  دورة  وقيام  وذلك ..  الناشئين  لمنتخبات  كبرى  دورة  وقيام   ..
السنية من  المنتخبات الوطنية  السنية من الختيار العبي  المنتخبات الوطنية  الختيار العبي 
الناشئين  الناشئين خــالــهــا .. واالســـتـــفـــادة مــن مــاعــب  خــالــهــا .. واالســـتـــفـــادة مــن مــاعــب 
عليها  لتقام  تاهيلها   علي  والمساهمة  عليها والعمل  لتقام  تاهيلها   علي  والمساهمة  والعمل 
الــدعــم  الــدعــم الــمــنــافــســات المحلية والــقــومــيــة، وتــقــديــم  الــمــنــافــســات المحلية والــقــومــيــة، وتــقــديــم 
االمالي والعيني لنجاح هذه المنافسات وانطاقة االمالي والعيني لنجاح هذه المنافسات وانطاقة 
الــمــنــافــســات عــلــى مــســتــوى واليـــة الــخــرطــوم قبل الــمــنــافــســات عــلــى مــســتــوى واليـــة الــخــرطــوم قبل 
الــقــومــي .. وســوف  الــمــســتــوى  الــقــومــي .. وســوف انطاقتها عــلــى  الــمــســتــوى  انطاقتها عــلــى 
تنسيق  على  للناشئين  السوداني  االتحاد  تنسيق يكون  على  للناشئين  السوداني  االتحاد  يكون 
للناشين  الخرطوم  واليــة  هيئة  مع  وكامل  للناشين كبير  الخرطوم  واليــة  هيئة  مع  وكامل  كبير 

ومحلياتها لنجاح برنامج الخطة األولى.ومحلياتها لنجاح برنامج الخطة األولى.

اجتماع تاريخي بين إتحادي الكرة والناشئين وتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين

صالح عادل محور األزرق الثابت

يقضي صاح عادل موسمه الثالث في الديار يقضي صاح عادل موسمه الثالث في الديار 
الـــزرقـــاء بــعــد اإلنــضــمــام إلــيــهــا مــن صــفــوف األهــلــي الـــزرقـــاء بــعــد اإلنــضــمــام إلــيــهــا مــن صــفــوف األهــلــي 
شندي، لم يظهر الاعب في موسمه األول بشكل جيد شندي، لم يظهر الاعب في موسمه األول بشكل جيد 
الصربي  مــع  التشكيل األســاســي  فــي  الصربي ولــم يحجز مقعده  مــع  التشكيل األســاســي  فــي  ولــم يحجز مقعده 
زوران مانولوفيتش وظهر بصورة متقطعة، لكنه في زوران مانولوفيتش وظهر بصورة متقطعة، لكنه في 
الموسم الثاني أثبت نفسه وتمكن من اقتاع مكانه الموسم الثاني أثبت نفسه وتمكن من اقتاع مكانه 
الــذي منحه  فورموزينهو  البرتغالي ريكاردو  الــذي منحه مع  فورموزينهو  البرتغالي ريكاردو  مع 
قوية،  مستويات  الاعب  ليقدم  الكاملة  قوية، الثقة  مستويات  الاعب  ليقدم  الكاملة  الثقة 
بعد تخلي ريكاردو عن قيادة الدفة الفنية في بعد تخلي ريكاردو عن قيادة الدفة الفنية في 
الهال خلفه مساعده جواو موتا الذي ادخل الهال خلفه مساعده جواو موتا الذي ادخل 
صاح عادل في تجربة قاسية بتوليفه علي صاح عادل في تجربة قاسية بتوليفه علي 
الــرواق األيمن لكن الاعب قدم فيها أداء الــرواق األيمن لكن الاعب قدم فيها أداء 
ال بأس به حسب مقدراته في هذه الخانة.ال بأس به حسب مقدراته في هذه الخانة.

في هذا الموسم ظل الاعب رقم ثابت في في هذا الموسم ظل الاعب رقم ثابت في 
كبيرة  مستويات  فــي  ويــقــدم  الــهــال  كبيرة تشكيلة  مستويات  فــي  ويــقــدم  الــهــال  تشكيلة 
جدًا ويعول عليه كثيرًا مدربه فلوران في قيادة جدًا ويعول عليه كثيرًا مدربه فلوران في قيادة 

وسط الهال في دوري المجموعات.وسط الهال في دوري المجموعات.
بوغبا تأرجح في المستوى 

والـــي الــديــن خــضــر »بــوغــبــا« مــن أمــيــز العبي والـــي الــديــن خــضــر »بــوغــبــا« مــن أمــيــز العبي 
الــمــحــور فـــي الـــــدوري الــمــمــتــاز، العـــب صــاحــب الــمــحــور فـــي الـــــدوري الــمــمــتــاز، العـــب صــاحــب 
في  الكثير  التغيير  لكن  عالية  فنية  في إمكانيات  الكثير  التغيير  لكن  عالية  فنية  إمكانيات 
الخانات والمدربين أضر بالاعب كثيرًا جدًا، الخانات والمدربين أضر بالاعب كثيرًا جدًا، 
كان العب ثابت مع جواو موتا على الرغم كان العب ثابت مع جواو موتا على الرغم 
ــاز مــن قبل  ــكـ ــاز مــن قبل مــن تــوظــيــفــه فــي خــانــة االرتـ ــكـ مــن تــوظــيــفــه فــي خــانــة االرتـ
موتا وقبله ريكاردو، الاعب قدم مستويات موتا وقبله ريكاردو، الاعب قدم مستويات 
جــيــدة فـــي مـــركـــزه الــجــديــد لــكــن األخــطــاء جــيــدة فـــي مـــركـــزه الــجــديــد لــكــن األخــطــاء 
الــقــاتــلــة قــصــمــت ظــهــره ألنـــه فـــي األصـــل الــقــاتــلــة قــصــمــت ظــهــره ألنـــه فـــي األصـــل 
العب محور يجيد الخروج بالكرة وضبط العب محور يجيد الخروج بالكرة وضبط 
بالتمريرات  الخطوط  وكسر  اللعب  بالتمريرات إيــقــاع  الخطوط  وكسر  اللعب  إيــقــاع 
فيري  الماالوي جيرالد  قدم رفقة  فيري العمودية،  الماالوي جيرالد  قدم رفقة  العمودية، 
لكنه  الماضي،  الموسم  فــي  مدهشة  لكنه ثنائية  الماضي،  الموسم  فــي  مدهشة  ثنائية 
ــمــوســم فــقــد مــكــانــه فـــي التشكيل  ــمــوســم فــقــد مــكــانــه فـــي التشكيل فـــي هــــذا ال فـــي هــــذا ال
بسبب  كـــاود سينغوني  لــايــفــواري  كـــاود سينغوني بسبب األســاســي  لــايــفــواري  األســاســي 
تــأرجــح المستوي واإلصــابــات والــمــشــاركــات مع تــأرجــح المستوي واإلصــابــات والــمــشــاركــات مع 
المنتخب الوطني، خانة االرتكاز بوغبا ال يجيدها المنتخب الوطني، خانة االرتكاز بوغبا ال يجيدها 
فهي تتطلب العب يتميز بلياقة بدنية عالية وشرس فهي تتطلب العب يتميز بلياقة بدنية عالية وشرس 
ويجيد استخاص الكرات بدون ارتكاب مخالفات، لذلك ويجيد استخاص الكرات بدون ارتكاب مخالفات، لذلك 

األفضل مشاركته في خانته األصلية وهي المحور ألنه األفضل مشاركته في خانته األصلية وهي المحور ألنه 
يبدع ويقدم فيها أرقى المستويات.يبدع ويقدم فيها أرقى المستويات.

ابوعاقلة يبحث عن موقعه 

ابوعاقلة عبد اهلل واحد من الاعبين القائل الذين دخلو ابوعاقلة عبد اهلل واحد من الاعبين القائل الذين دخلو 
قلوب الجماهير الهالية بدون استئذان وذلك بفضل حبه قلوب الجماهير الهالية بدون استئذان وذلك بفضل حبه 
مكانياته الفنية  خاصه وغيرته على الشعار األزرق واإ مكانياته الفنية واإ خاصه وغيرته على الشعار األزرق واإ واإ
يحلو  كما  »كانتي«  أو  ابوعاقلة  ظل  المهولة،  يحلو والبدنية  كما  »كانتي«  أو  ابوعاقلة  ظل  المهولة،  والبدنية 
لي مناداته يحمل الهال على ظهره طيلة الستة المواسم لي مناداته يحمل الهال على ظهره طيلة الستة المواسم 
هو  ابوعاقلة  ويظل  والاعبين  المدربين  يتغير  هو الماضية  ابوعاقلة  ويظل  والاعبين  المدربين  يتغير  الماضية 
الــرقــم الــثــابــت فــي تشكيلة الـــهـــال، العـــب مــدربــيــن من الــرقــم الــثــابــت فــي تشكيلة الـــهـــال، العـــب مــدربــيــن من 
الدرجة األولى لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة، في الموسم الدرجة األولى لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة، في الموسم 
الماضي افتقده الهال كثيرًا لعامل اإلصابة بعد تعرضه الماضي افتقده الهال كثيرًا لعامل اإلصابة بعد تعرضه 
ليعاني  خدماته  الهال  وفقد  الصليبي  الرباط  في  ليعاني لقطع  خدماته  الهال  وفقد  الصليبي  الرباط  في  لقطع 
األزرق من غياب الاعب صاحب المجهود الجبار في األزرق من غياب الاعب صاحب المجهود الجبار في 
خط الوسط، اآلن بعد أن أكمل الاعب مراحل العاج خط الوسط، اآلن بعد أن أكمل الاعب مراحل العاج 
بدأ في المشاركة التدريجية مع الفريق ويبحث عن موطئ بدأ في المشاركة التدريجية مع الفريق ويبحث عن موطئ 
إلى  يحتاج  ألنــه  عليه  الصبر  الجماهير  وعلي  لــه  إلى قــدم  يحتاج  ألنــه  عليه  الصبر  الجماهير  وعلي  لــه  قــدم 
الوقت من أجل العودة بشكل أقوى ولسابق مستواه، ألن الوقت من أجل العودة بشكل أقوى ولسابق مستواه، ألن 
عودته تمثل العافية لوسط الهال النه الرئة الثالثة التي عودته تمثل العافية لوسط الهال النه الرئة الثالثة التي 

يتنفس بها الهال.يتنفس بها الهال.
إعتزال الشغيل 

تـــرك إعــتــزال الــاعــب الــخــلــوق نــصــر الــديــن الشغيل تـــرك إعــتــزال الــاعــب الــخــلــوق نــصــر الــديــن الشغيل 
فراغًا كبيرًا في وسط الهال وفي خانة االرتكاز تحديدًا فراغًا كبيرًا في وسط الهال وفي خانة االرتكاز تحديدًا 
ألنه من الصعوبة بمكان تعويض العب بقيمة الشغيل ألنه من الصعوبة بمكان تعويض العب بقيمة الشغيل 
الـــذي عــركــتــه الــمــاعــب األفــريــقــيــة ل »الـــذي عــركــتــه الــمــاعــب األفــريــقــيــة ل »1616« عــامــًا من « عــامــًا من 
البذل والعطاء مع مختلف األندية بدء بالمريخ منذ العام البذل والعطاء مع مختلف األندية بدء بالمريخ منذ العام 
»»20072007« مرورًا بالهال منذ »« مرورًا بالهال منذ »20122012« وفترة إعارة مع « وفترة إعارة مع 
هــال االبــيــض والــعــودة مــرة أخــرى للهال، غير اللعب هــال االبــيــض والــعــودة مــرة أخــرى للهال، غير اللعب 
الدولي مع المنتخب الوطني في مختلف البطوالت العربية الدولي مع المنتخب الوطني في مختلف البطوالت العربية 
واألفريقية وقيادته لصقور الجديان للتأهل لنهائيات األمم واألفريقية وقيادته لصقور الجديان للتأهل لنهائيات األمم 
ــذي حـــاق بــه مــن قبل  ــذي حـــاق بــه مــن قبل األفــريــقــيــة األخـــيـــرة، رغـــم الــظــلــم الـ األفــريــقــيــة األخـــيـــرة، رغـــم الــظــلــم الـ
الجهاز الفني بإستبعاده من كلية المنتخب وعدم مشاركته الجهاز الفني بإستبعاده من كلية المنتخب وعدم مشاركته 
فــي النهائيات إال أنــه بعد واحــد مــن أساطير كــرة القدم فــي النهائيات إال أنــه بعد واحــد مــن أساطير كــرة القدم 
الــهــال عــن خليفة الشغيل  قــدمــه، بحث  الــهــال عــن خليفة الشغيل الــســودانــيــة لما  قــدمــه، بحث  الــســودانــيــة لما 
فاستجلب اإليفواري سنغوني وتارة أخرى يشارك صاح فاستجلب اإليفواري سنغوني وتارة أخرى يشارك صاح 
تــرك فراغًا  الشغيل  الثابت أن  لكن  تــرك فراغًا عــادل وأحيانًا بوغبا  الشغيل  الثابت أن  لكن  عــادل وأحيانًا بوغبا 

كبيرًا من الصعب تعويضه.كبيرًا من الصعب تعويضه.

اعتزال الشغيل ترك االرتكاز يعاني 

صراع المحاور في الهالل بين ثبات وتذبذب المستوى ولعنة اإلصابات

صالح عادل محور األزرق الثابت.. بوغبا تأرجح
في المستوى... ابوعاقلة يبحث عن موقعه

تقرير/ النور أحمد عبد الرحمنتقرير/ النور أحمد عبد الرحمن

خط الوسط او منطقة المناورة في ااي فريق يمثل قلبه النابض الذي يتنفس به ومصدر خط الوسط او منطقة المناورة في ااي فريق يمثل قلبه النابض الذي يتنفس به ومصدر 
قوته، في الهالل هنالك صراع من نوع خاص في خط الوسط ألجل إقناع التقني الكونغولي قوته، في الهالل هنالك صراع من نوع خاص في خط الوسط ألجل إقناع التقني الكونغولي 
فلوران ايبينغي باحقيتهم في المشاركة بصفة أساسية، في هذه المساحة نلقي الضوء على فلوران ايبينغي باحقيتهم في المشاركة بصفة أساسية، في هذه المساحة نلقي الضوء على 

أبرز العناصر في الوسط الدفاعي للهالل :أبرز العناصر في الوسط الدفاعي للهالل :
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عالمية

أصداء 
المونديال 

إعداد وإرشاف:

عبد الرحيم أحمد بابكر 

٥ ديسمبر 2022

٩ جمادى األول ١٤٤٤ هـ

العدد »٦٠«

االثنين

امبابي التاريخي 
عادل رقم َميسي 
وتخطي رونالدو 

بيليه 
ــل كــيــلــيــان مــبــابــي  ــ ــل كــيــلــيــان مــبــابــي  واصـ ــ  واصـ
تـــألـــقـــه مــــع مــنــتــخــب فــرنــســا تـــألـــقـــه مــــع مــنــتــخــب فــرنــســا 
األول  الــــــهــــــدف  األول لـــيـــصـــنـــع  الــــــهــــــدف  لـــيـــصـــنـــع 
ويسجل الثاني والثالث أمام ويسجل الثاني والثالث أمام 
بولندا في ثمن نهائي كأس بولندا في ثمن نهائي كأس 
في  ــمــقــام  ال في   ــمــقــام  ال  20222022 ــعــالــم  ــعــالــم ال ال

قطر حتى قطر حتى 20222022..
ــامـــس  ــخـ ــامـــس الـــــهـــــدف هـــــو الـ ــخـ الـــــهـــــدف هـــــو الـ
  20222022 نسخة  فــي  نسخة لمبابي  فــي  لمبابي 
ــائــــمــــة هــــدافــــي  ــدر قــ ــتـــصـ ــيـ ــائــــمــــة هــــدافــــي لـ ــدر قــ ــتـــصـ ــيـ لـ

البطولة.البطولة.
مبابي هو أكثر الالعبين مبابي هو أكثر الالعبين 
مشاركة في األهداف خالل مشاركة في األهداف خالل 
هـــذه الــنــســخــة مـــن الــبــطــولــة هـــذه الــنــســخــة مـــن الــبــطــولــة 
وتمريرتين  ــداف  أهـ وتمريرتين بخمسة  ــداف  أهـ بخمسة 

حاسمتين.حاسمتين.
وشـــــارك مــبــابــي فـــي كل وشـــــارك مــبــابــي فـــي كل 
أهداف فرنسا خالل البطولة أهداف فرنسا خالل البطولة 
سواء بالتسجيل أو الصناعة سواء بالتسجيل أو الصناعة 
لــيــكــون أول العـــب يــشــارك لــيــكــون أول العـــب يــشــارك 
ــــي ســـبـــعـــة أهـــــــــداف عــلــى  ــــي ســـبـــعـــة أهـــــــــداف عــلــى فـ فـ
ــلــديــوك فـــي كــأس  ــلــديــوك فـــي كــأس الــتــوالــي ل الــتــوالــي ل
العالم منذ رايموند كوبا في العالم منذ رايموند كوبا في 

..19581958
وبــات مبابي أول العب وبــات مبابي أول العب 
ــداف مع  ــ ــعـــة أهــ ــداف مع يــســجــل أربـ ــ ــعـــة أهــ يــســجــل أربـ
فرنسا في نسختين مختلفتين فرنسا في نسختين مختلفتين 

من كأس العالم.من كأس العالم.
ـــ2323 عــامــا  عــامــا  ــ ــ ــن ال ــ ــع اب ــ ـــووقـ ــ ــ ــن ال ــ ــع اب ــ ووقـ
على هدفه التاسع في كأس على هدفه التاسع في كأس 
العالم متخطيا عدد أهداف العالم متخطيا عدد أهداف 
ودييجو  رونالدو  ودييجو كريستيانو  رونالدو  كريستيانو 
ــا ومــعــادال  ــارادونـ ــا ومــعــادال أرمـــانـــدو مـ ــارادونـ أرمـــانـــدو مـ
وديفيد  ميسي  ليونيل  وديفيد لــرقــم  ميسي  ليونيل  لــرقــم 

فيا وروبيرتو باجيو. فيا وروبيرتو باجيو. 

مباريات اليوم
في كأس العالم

ــوم األحــــــد،  ــ ــيـ ــ ــوم األحــــــد، ويـــشـــهـــد الـ ــ ــيـ ــ ويـــشـــهـــد الـ
ــن مـــنـــتـــخـــب  ــ ــيـ ــ ــن مـــنـــتـــخـــب مـــــواجـــــهـــــة بـ ــ ــيـ ــ مـــــواجـــــهـــــة بـ
فــرنــســا مــع بــولــنــدا فــي تمام فــرنــســا مــع بــولــنــدا فــي تمام 
ــاء عـــلـــى  ــ ــســ ــ ــة مــ ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــاء عـــلـــى الـ ــ ــســ ــ ــة مــ ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ الـ
مــلــعــب »الـــثـــمـــامـــة«، فــيــمــا مــلــعــب »الـــثـــمـــامـــة«، فــيــمــا 
مع  إنــجــلــتــرا  منتخب  مع يلتقي  إنــجــلــتــرا  منتخب  يلتقي 
مساء  التاسعة  في  مساء السنغال  التاسعة  في  السنغال 
ستاد  القاهرة، على  ستاد بتوقيت  القاهرة، على  بتوقيت 
»الــبــيــت«، ولــن يتم عرض »الــبــيــت«، ولــن يتم عرض 
الـــمـــبـــاراتـــيـــن عــلــى  الـــمـــبـــاراتـــيـــن عــلــى أي مــــن  أي مــــن 

القنوات المفتوحة.القنوات المفتوحة.
يـــذكـــر أن بــطــولــة كــأس يـــذكـــر أن بــطــولــة كــأس 
العالم تتبقى فيها العالم تتبقى فيها 1212 مباراة،  مباراة، 
مقسمة كالتالي: مقسمة كالتالي: 44 مباريات  مباريات 
في دور الـ في دور الـ 1616، ومثلها في ، ومثلها في 
دور ربع النهائي، ومباراتان دور ربع النهائي، ومباراتان 
فـــي دور نــصــف الــنــهــائــي، فـــي دور نــصــف الــنــهــائــي، 
ومــــبــــاراة الــنــهــائــي ومـــبـــاراة ومــــبــــاراة الــنــهــائــي ومـــبـــاراة 
ــثــالــث  ــثــالــث تـــحـــديـــد الـــمـــركـــزيـــن ال تـــحـــديـــد الـــمـــركـــزيـــن ال

والرابع.والرابع.

فرنسا حاملة اللقب تفوز على بولندا بثالثية وتتأهل
 مع الديوك 

ً
إنجلترا تسقط السنغال بالثالثة وتضرب موعدا

كوريا الجنوبية تصطدم بالبرازيل وكرواتيا في مواجهة اليابان

مواصلة  إلــى  البرازيلي  المنتخب  مواصلة يسعى  إلــى  البرازيلي  المنتخب  يسعى 
ــواره نــحــو اســتــعــادة لــقــب كــأس  ــشـ ــواره نــحــو اســتــعــادة لــقــب كــأس حــلــمــه ومـ ــشـ حــلــمــه ومـ
عاما،  عاما،    2020 منذ  خزائنه  عن  الغائب  منذ العالم  خزائنه  عن  الغائب  العالم 
في  الجنوبية  كــوريــا  منتخب  يــواجــه  في حينما  الجنوبية  كــوريــا  منتخب  يــواجــه  حينما 
الــتــي ستقام على اســتــاد )974974( (  الــتــي ستقام على اســتــاد )الــمــبــاراة،  الــمــبــاراة، 
غدا االثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء غدا االثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء 
مباريات  إطــار  في  وذلــك  القاهرة،  مباريات بتوقيت  إطــار  في  وذلــك  القاهرة،  بتوقيت 
دور الـ دور الـ 1616 لبطولة كأس العالم لكرة القدم  لبطولة كأس العالم لكرة القدم 

»قطر »قطر 20222022«.«.
وقــبــل الــمــواجــهــة الــمــرتــقــبــة، تــعــرض وقــبــل الــمــواجــهــة الــمــرتــقــبــة، تــعــرض 55  
مـــن نــجــوم مــنــتــخــب »الــســامــبــا« لــإصــابــة مـــن نــجــوم مــنــتــخــب »الــســامــبــا« لــإصــابــة 
ــبــدايــة مع  ــبــدايــة مع خـــالل الــبــطــولــة، حــيــث كــانــت ال خـــالل الــبــطــولــة، حــيــث كــانــت ال
اللتواء  تعرض  الــذي  نيمار،  نجومه  اللتواء أبــرز  تعرض  الــذي  نيمار،  نجومه  أبــرز 
البرازيل  لقاءات  بداية  في  القدم  كاحل  البرازيل في  لقاءات  بداية  في  القدم  كاحل  في 
تسبب  منتخب صربيا؛ مما  أمــام  تسبب بالبطولة  منتخب صربيا؛ مما  أمــام  بالبطولة 
ــام  ــام فـــي غــيــابــه عـــن مـــبـــاراتـــي الــمــنــتــخــب أمـ فـــي غــيــابــه عـــن مـــبـــاراتـــي الــمــنــتــخــب أمـ
الثانية  الجولتين  فــي  والــكــامــيــرون  الثانية ســويــســرا  الجولتين  فــي  والــكــامــيــرون  ســويــســرا 
والــثــالــثــة بــــدور الــمــجــمــوعــات، كــمــا يعاني والــثــالــثــة بــــدور الــمــجــمــوعــات، كــمــا يعاني 
دانييلو وأليكس ساندرو من إصابة حرمتهما دانييلو وأليكس ساندرو من إصابة حرمتهما 
والتي شهدت  الكاميرون،  أمــام  اللعب  والتي شهدت من  الكاميرون،  أمــام  اللعب  من 
ــكــل من  ــيــن بــالــغــتــيــن فـــي الـــركـــبـــة ل ــت ــكــل من إصــاب ــيــن بــالــغــتــيــن فـــي الـــركـــبـــة ل ــت إصــاب

جابرييل جيسوس وأليكس تيليس؛ ليضطر جابرييل جيسوس وأليكس تيليس؛ ليضطر 
الثنائي إلى عدم استكمال اللقاء.الثنائي إلى عدم استكمال اللقاء.

بمواجهة  للحاق  الــزمــن  نيمار  بمواجهة ويــســابــق  للحاق  الــزمــن  نيمار  ويــســابــق 
مشاركته  بعد  خصوصا  الجنوبية،  مشاركته كــوريــا  بعد  خصوصا  الجنوبية،  كــوريــا 
الشكوك  الفريق مؤخرا، ولكن  تدريبات  الشكوك في  الفريق مؤخرا، ولكن  تدريبات  في 
مازالت تحوم بشأن إمكانية مشاركة ساندرو مازالت تحوم بشأن إمكانية مشاركة ساندرو 
ودانــيــيــلــو فـــي الـــلـــقـــاء.. بــيــنــمــا تــأكــد غــيــاب ودانــيــيــلــو فـــي الـــلـــقـــاء.. بــيــنــمــا تــأكــد غــيــاب 
جيسوس وتيليس عن باقي مباريات البرازيل جيسوس وتيليس عن باقي مباريات البرازيل 

في المونديال.في المونديال.
السابعة  المجموعة  ترتيب  السابعة ورغم تصدره  المجموعة  ترتيب  ورغم تصدره 
برصيد برصيد 66 نقاط، إال أن أداء المنتخب البرازيلي  نقاط، إال أن أداء المنتخب البرازيلي 
لم يكن مقنعا في مرحلة المجموعات، حيث لم يكن مقنعا في مرحلة المجموعات، حيث 
 ) )00--22( بالفوز  البطولة  في  مــشــواره  )افتتح  بالفوز  البطولة  في  مــشــواره  افتتح 
على صربيا، قبل أن يتغلب بهدف نظيف على صربيا، قبل أن يتغلب بهدف نظيف 
الجولة  فــي  بــالــغــة  الجولة عــلــى ســويــســرا بصعوبة  فــي  بــالــغــة  عــلــى ســويــســرا بصعوبة 
الثانية، وعقب ضمانه التأهل للدور الثاني، الثانية، وعقب ضمانه التأهل للدور الثاني، 
تلقى منتخب البرازيل هزيمة مباغتة بهدف تلقى منتخب البرازيل هزيمة مباغتة بهدف 
ختام  فــي  الكاميرون  منتخب  مــن  رد  ختام دون  فــي  الكاميرون  منتخب  مــن  رد  دون 
لقاءاته بالدور األول؛ لينال الخسارة األولى لقاءاته بالدور األول؛ لينال الخسارة األولى 
اإلفريقية  المنتخبات  أحــد  أمــام  تاريخه  اإلفريقية في  المنتخبات  أحــد  أمــام  تاريخه  في 

بكأس العالم.بكأس العالم.

بـــــلـــــغ الـــمـــنـــتـــخـــب بـــــلـــــغ الـــمـــنـــتـــخـــب 
ــيــزي »األســــود  ــيــزي »األســــود اإلنــجــل اإلنــجــل
الــثــالثــة« الـــــدور ربــع الــثــالثــة« الـــــدور ربــع 
ــهــائــي مـــن بــطــولــة  ــن ــهــائــي مـــن بــطــولــة ال ــن ال
ــأس الــعــالــم 20222022   ــأس الــعــالــم كـ كـ
لكرة الــقــدم فــي قطر، لكرة الــقــدم فــي قطر، 
نظيره  فــوزه على  نظيره بعد  فــوزه على  بعد 
ــالــــي »أســـــــود  ــغــ ــنــ ــــســ ــالــــي »أســـــــود ال ــغــ ــنــ ــــســ ال
ــا« بــثــالثــة  ــجــ ــ ــران ــيــ ــ ــت ــ ــا« بــثــالثــة ال ــجــ ــ ــران ــيــ ــ ــت ــ ال
أهـــــــداف نــظــيــفــة عــلــى أهـــــــداف نــظــيــفــة عــلــى 

إستاد البيت مساء األحد، ضمن منافسات الدور إستاد البيت مساء األحد، ضمن منافسات الدور 
ثمن النهائي.ثمن النهائي.

وأحــــرز جــــوردان هــنــدرســون فــي الــدقــيــقــة وأحــــرز جــــوردان هــنــدرســون فــي الــدقــيــقــة 3838، ، 
وهاري كين بالدقيقة وهاري كين بالدقيقة 4545، وبوكايو ساكا في الدقيقة ، وبوكايو ساكا في الدقيقة 

5757 أهداف إنجلترا. أهداف إنجلترا.

السبت  يــوم  النهائي  ربــع  فــي  إنجلترا  السبت وستلعب  يــوم  النهائي  ربــع  فــي  إنجلترا  وستلعب 
امس  تغلب  الــذي  الفرنسي  المنتخب  مــع  امس المقبل  تغلب  الــذي  الفرنسي  المنتخب  مــع  المقبل 

األحد أيًضا على نظيره البولندي بثالثية لهدف.األحد أيًضا على نظيره البولندي بثالثية لهدف.

أن  بريطانية عن  إعــالم  وسائل  أن كشفت  بريطانية عن  إعــالم  وسائل  كشفت 
جيسوس  غابرييل  البرازيل  منتخب  جيسوس العــب  غابرييل  البرازيل  منتخب  العــب 
سيغيب فترة أطول من التي توقعها الجهاز سيغيب فترة أطول من التي توقعها الجهاز 
الفني لـ »السيليساو« فور إصابته في مباراة الفني لـ »السيليساو« فور إصابته في مباراة 
الفريق أمام الكاميرون في الجولة الثالثة من الفريق أمام الكاميرون في الجولة الثالثة من 

دور المجموعات في كأس العالم دور المجموعات في كأس العالم 20222022..
أن  صـــــــن«  »ذي  صـــحـــيـــفـــة  أن وذكــــــــــرت  صـــــــن«  »ذي  صـــحـــيـــفـــة  وذكــــــــــرت 
الركبة  في  قوية  إلصابة  تعرض  الركبة جيسوس  في  قوية  إلصابة  تعرض  جيسوس 

وسيغيب لفترة ال تقل عن وسيغيب لفترة ال تقل عن 33 أشهر. أشهر.

سيتوجه  البرازيلي  »الــالعــب  سيتوجه وأضــافــت:  البرازيلي  »الــالعــب  وأضــافــت: 
ليتم تقييمه من جانب  ليتم تقييمه من جانب إلى بريطانيا األحــد  إلى بريطانيا األحــد 
األطباء في آرسنال، إذ أنه قد يحتاج إلى األطباء في آرسنال، إذ أنه قد يحتاج إلى 

تدخل جراحي«.تدخل جراحي«.
وختمت بأن فترة غياب جيسوس ستمتد وختمت بأن فترة غياب جيسوس ستمتد 
حــتــى شــهــر مــــارس الــمــقــبــل، وهـــو مـــا يعد حــتــى شــهــر مــــارس الــمــقــبــل، وهـــو مـــا يعد 
»المدفعجية«  إلــى  بالنسبة  موجعة  »المدفعجية« ضربة  إلــى  بالنسبة  موجعة  ضربة 
الــدوري  للحفاظ على صـــدارة  الــدوري الــذي يسعى  للحفاظ على صـــدارة  الــذي يسعى 

اإلنجليزي.اإلنجليزي.

عبرت فرنسا، حاملة اللقب عبرت فرنسا، حاملة اللقب 
في في 20182018، بسهولة الى الدور ، بسهولة الى الدور 
الــمــونــديــال،  مــن  النهائي  الــمــونــديــال، ربــع  مــن  النهائي  ربــع 
 -   -  33 بولندا  على  كبير  بولندا بفوز  على  كبير  بفوز 
 ،) ،)00 -  - 11 )الــشــوط األول  )الــشــوط األول    11
الــتــي جمعتهما  الـــمـــبـــاراة  الــتــي جمعتهما فـــي  الـــمـــبـــاراة  فـــي 
عصر امس األحد على استاد عصر امس األحد على استاد 
الــثــمــامــة، فــي ثــالــث مــبــاريــات الــثــمــامــة، فــي ثــالــث مــبــاريــات 
دور الـ دور الـ 1616 من نهائيات كأس  من نهائيات كأس 
العالم الـ العالم الـ 2222 التي تستضيفها  التي تستضيفها 
قطر حتى قطر حتى 1818 كــانــون األول  كــانــون األول 

المقبل.المقبل.
وســـجـــل لــفــرنــســا الـــهـــدافـــان وســـجـــل لــفــرنــســا الـــهـــدافـــان 
ــه جـــــيـــــرو )هــــــــداف  ــ ــي ــ ــي ــ ــف ــ ــي ــ ــه جـــــيـــــرو )هــــــــداف اول ــ ــي ــ ــي ــ ــف ــ ــي ــ اول

المنتخب برقم قياسي( وكيليان المنتخب برقم قياسي( وكيليان 
  4444 الــدقــائــق  فــي  الــدقــائــق (  فــي   )22( )مبابي  مبابي 

وو7474 و و9191..
فـــــيـــــمـــــا ســــــجــــــل روبــــــــــــرت فـــــيـــــمـــــا ســــــجــــــل روبــــــــــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي مــن »بــنــالــتــي« لــيــفــانــدوفــســكــي مــن »بــنــالــتــي« 
ــثــانــيــة بــعــدمــا  ــتــه ال ــثــانــيــة بــعــدمــا فـــي مــحــاول ــتــه ال فـــي مــحــاول
صــد الـــحـــارس هــوغــو لــوريــس صــد الـــحـــارس هــوغــو لــوريــس 
تسديدته األولى اال انه تحرك تسديدته األولى اال انه تحرك 
البولندي  المهاجم  تنفيذ  البولندي قبل  المهاجم  تنفيذ  قبل 
ــكـــم  ــم الـــــــكـــــــرة. واحـــــتـــــســـــب الـــحـ ــكـ الـــــــكـــــــرة. واحـــــتـــــســـــب الـــحـ
فالنزويال  خيسوس  فالنزويال الفنزويلي  خيسوس  الفنزويلي 
بــعــد استعانته  الــجــزاء  بــعــد استعانته ضــربــة  الــجــزاء  ضــربــة 
بتقنية اإلعادة بالفيديو »فار«.بتقنية اإلعادة بالفيديو »فار«.

فـــوًزا  فــرنــســا  فـــوًزا حــقــق منتخب  فــرنــســا  حــقــق منتخب 
الثمانية من  لــدور  قــاده  الثمانية من مهًما  لــدور  قــاده  مهًما 
ــــم قــطــر  ــال ــعــ ــ ــة كــــــأس ال ــولـ ــطـ ــــم قــطــر بـ ــال ــعــ ــ ــة كــــــأس ال ــولـ ــطـ بـ
20222022، على نظيره البولندي ، على نظيره البولندي 
بـــثـــالثـــيـــة مـــقـــابـــل هــــــدف، فــي بـــثـــالثـــيـــة مـــقـــابـــل هــــــدف، فــي 

ملعب الثمامة.ملعب الثمامة.
ثنائية  مبابي سجل  ثنائية كيليان  مبابي سجل  كيليان 
وجيرو هدًفا في مباراة بولندا، وجيرو هدًفا في مباراة بولندا، 
ولــكــن كـــاًل منهما حــقــق رقــًمــا ولــكــن كـــاًل منهما حــقــق رقــًمــا 
قياسًيا وتاريخًيا في الفوز أمام قياسًيا وتاريخًيا في الفوز أمام 

بولندا.بولندا.
فرنسا  مــنــتــخــب  ــتــالــي،  ــال فرنسا وب مــنــتــخــب  ــتــالــي،  ــال وب
يتواجد اآلن في دور الثمانية، يتواجد اآلن في دور الثمانية، 
ــفــائــز مـــن مــواجــهــة  ــفــائــز مـــن مــواجــهــة مــنــتــظــًرا ال مــنــتــظــًرا ال
تنطلق  التي  والسنغال  تنطلق إنجلترا  التي  والسنغال  إنجلترا 
ــة الــتــاســعــة  ــاعـ ـــمـــام الـــسـ ــة الــتــاســعــة فــــي ت ــاعـ ـــمـــام الـــسـ فــــي ت

مساًء بتوقيت القاهرة.مساًء بتوقيت القاهرة.
أرقام قياسية في فوز فرنسا أرقام قياسية في فوز فرنسا 
ــدا بــبــطــولــة كـــأس  ــنـ ــولـ ــدا بــبــطــولــة كـــأس عـــلـــى بـ ــنـ ــولـ عـــلـــى بـ

العالمالعالم
مــبــابــي يصبح  كــيــلــيــان  مــبــابــي يصبح -  كــيــلــيــان   -

أول العــب يسجل أول العــب يسجل 55 أهــداف  أهــداف 
في في 44 مباريات متتالية بكأس  مباريات متتالية بكأس 

العالم.العالم.
جـــيـــرو يصبح  ــفــيــه  ــي أول جـــيـــرو يصبح -  ــفــيــه  ــي أول  -
لمنتخب  ــتــاريــخــي  ال لمنتخب الـــهـــداف  ــتــاريــخــي  ال الـــهـــداف 
ــيـــد 5252 هـــدًفـــا،  هـــدًفـــا،  بـــرصـ ــيـــد فـــرنـــســـا  بـــرصـ فـــرنـــســـا 

متجاوًزا تيري هنري.متجاوًزا تيري هنري.
ــادل  ــوريــــس عــ ــ ــادل - هـــوجـــو ل ــوريــــس عــ ــ - هـــوجـــو ل
ثــورام في الظهور  ليليان  ثــورام في الظهور رقــم  ليليان  رقــم 
ـــي مـــع مــنــتــخــب فــرنــســا،  ـــدول ـــي مـــع مــنــتــخــب فــرنــســا، ال ـــدول ال
لــكــاًل  مــــبــــاراة  لــكــاًل   مــــبــــاراة   142142 بـــرصـــيـــد بـــرصـــيـــد 

منهما.منهما.
- مــنــتــخــب فــرنــســا يــتــأهــل - مــنــتــخــب فــرنــســا يــتــأهــل 
لربع النهائي للمرة الثالثة على لربع النهائي للمرة الثالثة على 
التوالي بعد التوالي بعد 20142014 و و20182018، ، 
وهي المرة األولى في تاريخها.وهي المرة األولى في تاريخها.

مــبــابــي يصبح  كــيــلــيــان  مــبــابــي يصبح -  كــيــلــيــان   -
أول العــب يسجل أول العــب يسجل 88 أهــداف  أهــداف 
يبلغ  العالم قبل أن  يبلغ في كــأس  العالم قبل أن  في كــأس 
2424 عاًما، متجاوًزا بيليه الذي  عاًما، متجاوًزا بيليه الذي 

سجل سجل 77 في نفس العمر. في نفس العمر.

فرنسا تتأهل لربع النهائي على 
حساب بولندا بثالثه 

5 أرقام قياسية لفرنسا
بعد الفوز على بولندا 

 إنجلترا تهزم السنغال بثالثية وتضرب موعد مع إسبانيا في ربع نهائي المونديال 

أحالم منتخب البرازيل تصطدم بطموح كوريا 
الجنوبية للتأهل للدور ربع النهائي 

 آرسنال يتلقى تفاصيل صادمة حول إصابة 
جيسوس مع البرازيل 

مفاجأة سارة بشأن إذاعة المباريات 
المتبقية من كأس العالم 2022 بالمجان

اتخذت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، قرارا جديدا بشأن اتخذت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، قرارا جديدا بشأن 
بث المباريات المتبقية من منافسات كأس العالم بث المباريات المتبقية من منافسات كأس العالم 20222022، التي ، التي 
المفتوحة.  القناة  الــجــاري، عبر  ديسمبر  المفتوحة.   القناة  الــجــاري، عبر  ديسمبر   1818 تقام في قطر حتى تقام في قطر حتى 
المتبقية  المباريات  من  المتبقية   المباريات  من   50%50% القطرية، عــرض  المجموعة  القطرية، عــرض وقــررت  المجموعة  وقــررت 
من منافسات المونديال حتى المباراة النهائية، بشكل مجاني، بواقع من منافسات المونديال حتى المباراة النهائية، بشكل مجاني، بواقع 66  
مباريات. وقبل انطالق كأس العالم، أعلنت شبكة بي إن سبورتس مباريات. وقبل انطالق كأس العالم، أعلنت شبكة بي إن سبورتس 
المفتوحة دون تشفير، في  القنوات  المفتوحة دون تشفير، في  مباراة مجانا على  القنوات  عرض عرض 2222 مباراة مجانا على 
خدمة مقدمة لجماهير كرة القدم العربية في الشرق األوسط وشمال خدمة مقدمة لجماهير كرة القدم العربية في الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، احتفاال بإقامة النسخة الـإفريقيا، احتفاال بإقامة النسخة الـ2222 من كأس العالم في قطر. من كأس العالم في قطر.

ــدرب الـــبـــرازيـــل،  ــ ــال تــيــتــي مـ ــ ــدرب الـــبـــرازيـــل، ق ــ ــال تــيــتــي مـ ــ ق
امس األحــد، إن نيمار سيشارك امس األحــد، إن نيمار سيشارك 
مباراة  في  الوطني  المنتخب  مباراة مع  في  الوطني  المنتخب  مع 
العالم  لــكــأس  الــســتــة عــشــر  العالم دور  لــكــأس  الــســتــة عــشــر  دور 
الجنوبية،  كوريا  أمــام  القدم  الجنوبية، لكرة  كوريا  أمــام  القدم  لكرة 

االثنين.االثنين.
ــع تــيــاجــو  ــدافـ ــمـ ــع تــيــاجــو وتـــلـــقـــى الـ ــدافـ ــمـ وتـــلـــقـــى الـ
ســيــلــفــا ســــــؤااًل فـــي مــؤتــمــر ســيــلــفــا ســــــؤااًل فـــي مــؤتــمــر 

ــأن إمـــكـــانـــيـــة  ــشــ ــ ــأن إمـــكـــانـــيـــة صـــحـــفـــي ب ــشــ ــ صـــحـــفـــي ب
مـــــــشـــــــاركـــــــة نــــــيــــــمــــــار فـــي مـــــــشـــــــاركـــــــة نــــــيــــــمــــــار فـــي 
أمسك  تيتي  لكن  أمسك الــمــبــاراة،  تيتي  لكن  الــمــبــاراة، 

بالميكروفون ورد »نعم«.بالميكروفون ورد »نعم«.
ــًا مــع  ــاقــ ــ ــب ــار ســ ــمـ ــيـ ــًا مــع وخـــــــاض نـ ــاقــ ــ ــب ــار ســ ــمـ ــيـ وخـــــــاض نـ
الزمن، حتى يكون جاهزًا، عقب الزمن، حتى يكون جاهزًا، عقب 
ــكــاحــل فـــي وقــت  ــتــه فـــي ال ــكــاحــل فـــي وقــت إصــاب ــتــه فـــي ال إصــاب

سابق من البطولة.سابق من البطولة.

نيمار يقود البرازيل في مواجهة كوريا 
الجنوبية بعد التعافي من اإلصابة 
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االثنين
األخيـــرة

بين  الــخــاف  نشر  مــداد  يجف  أن  قبل   •
هــنــاك من  كــان  وفيدينهو،  فــلــوران  الــمــدرب 
يــحــاول أن يــرمــم الــمــوقــف، لــتــبــدو الــصــورة 
من  هنالك  وأن  »مافي شي«،  أن  للجماهير 
وغيرها  الــهــال،  استقرار  يضرب  أن  يحاول 
بها  تستدر  التي  العاطفية  المقطوعات  من 
فيدينهو  ليظهر  الجماهير،  تعاطف  المجالس 
أمام  أمــس  المشاركة  عن  طويلة  غيبة  بعد 
توتي، ويقدم مباراة جيدة ، وبمستوى ممتاز، 
أكد بها أن مكانه ليس دكة البدالء، وأن النظرة 
الفنية أحيانًا تكون »فنية في حتة تانية« غير 
كرة القدم، وألنه يهمنا أن يستفيد الهال من 
عناصره الموجودة فعليًا، فقد أكد فيدينهو أن 
مكانه التشكيلة األساسية وليس أمزجة الذين 

يديرون الهال سواء فنيًا أو إداريًا..!!
أحــدًا سوى  لم تحرج  فيدينهو  • مشاركة 
الذين أبعدوه عن التشكيلة فقط، لذلك نحن 
المدرب  على  أشــار  الــذي  للعبقري  شاكرين 
من  للواجهة  عــادتــه  واإ توتي،  أمــام  بإشراكه 
جديد تجنبًا لسؤال الجمهور الذي كان سيعلو 
في المدرجات لو بقي فيدينهو في الدكة..!!

• سعداء نحن باستجابة المدرب لصوت 
أنه  شراك فيدينهو بغد غيبة، ولو  العقل، واإ
فذلك  مرتبكًا  بدا  أو  المباراة  هذه  في  أخطأ 
أمر طبيعي لاعب غاب عن المشاركة لفترة 
طويلة، مثله مثل العطالى القادمين »وسبعة 

شــهــور مــا دقـــو كـــورة« 
ــي الـــهـــال  ــ لـــيـــوقـــعـــوا ف

كمحترفين«..!!
ــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ وبـ  •
ــس الـــهـــال  ــان مــجــل ــ كـ
»المتناسق والذي يعمل 
فـــي تــنــاغــم وانــســجــام 
الدكتور  يعفي  وتفاهم« 
ــســر الــمــديــر  مــحــمــود ال
الـــــعـــــام لــــلــــنــــادي مــن 

بديًا  الطاهر  علي  شاكر  ويعين  منصبه، 
السر  الدكتور  أن  ويبدو  المنصب،  في  له 
»ما خاشي في التناغم ده« لذلك بات غير 
مرغوبًا فيه، وفي استمراره في المنصب..!!

• إعــفــاء الــســر يــا ســادتــي ال عــاقــة له 
اإلنضباط،  لجنة  في  شهادة  من  قاله  بما 
بــخــصــوص قــضــيــة »عــيــســى واإلســـيـــد« ، 
محمود  الــدكــتــور  بها  بــرأ  التي  المعلومات 
لها  ذمته، ال عاقة  الجلسة  تلك  السر في 
البتة بما يحدث اآلن، فالمؤسسية والمشروع 
الرأي  الشفافية، واحترام  الهالي يقوم على 
أنفسهم،  على  حتى  الــحــق  وقـــول  اآلخـــر، 
إنـــه تــم سحب  ولـــو أن هــنــالــك خبيث قـــال 
من  وتجريده  السر،  محمود  الدكتور  توقيع 
صاحياته إلجباره على اإلستقالة، ولكنه لم 
ينحني للعاصفة فأقيل، فهو مجرد »مريخابي 

مـــدســـوس« يــحــاول أن 
المادي  االستقرار  يهدم 
الذي  والفني  والمعنوي 
ــي »بــي  ــوت ــهــزم فــيــه ت ن

كرامة البليلة« ..!!
• إعفاء السر تم بناء 
على هيكلة,, فهمتو وال 

نشرح ليكم؟؟
• هيكلة تتجاوز هيثم 
ــاط، وهـــو رئيس  ــســوب ال
لآللية اإلعامية »الما عارفين شغلها شنو 
بالضبط أو مهامها أو وظائفها« ، وال تقترب 
يفعله ألنه »يؤدي  ما  إلى  النظر  حتى من 
أكمل وجه« وليس ألنه »أخو  عمله علىى 

السوباط الصغير« كما يظن الخبثاء..!!
• عمله هو القعاد ساي.. وال أعتقد أنه 

مقصر في القصة دي..!!
• ده محتاج هيكلة وال عشان إسم على 

إسم برضو..؟؟
باكيًا  يــخــرج  أن  الــهــال  مجلس  يــريــد   •
الجمهور  الــمــســرح ويــســتــدر عــطــف  عــلــى 
التصويرية  الموسيقى  بالدموع مستفيدًا من 
»استقرار/ صرف/ فني« ليمرر كل السقطات 
ــة« ، ويصمت  الــتــي يــمــارســهــا »كـــل شــوي
يبدو  لكن  الــهــال«،  »عشان  عنها  الناس 
هذا  المجلس  واستمرأ  »كبرت«  األمــور  أن 

التمرير، فاستمر فيما يفعل وهو واثق من أن 
خفافيشه قادرة على تسميم األجواء بالنواح 

والتخوين..!!
من  عينة  هو  السر  محمود  والدكتور   •
المناصب  تختلقها  التي  الــصــراعــات  حجم 
الحساسة في النادي ، ولعل الناس يذكرون 
أن أنس محمد أحمد »أشطر منسق إعامي« 
كان سيقدم قربانا لخاف مع أس الباء في 
مجلس الهال، لوال أن اإلعام نشر الوقائع، 
فأجبر المجلس على التراجع، ولكن المياه لم 
تعد إلى مجاريها، وما زال فان يتصيد ألنس 
وينتظر الهفوة، ولكن أنس عجيب وبارد..!!

• سامعني يا دكتور..؟؟
• رفض »الدكتور« محمود السر أن يرم 
جرح الهال على فساد.. حتى ال يتبين فيه 
السر  دكتور محمود  الطبيب، مضى  إهمال 
بيعها ألجل  مــرتــاح، وأمــانــة رفــض  بضمير 

منصب، وجاء شاكر الطاهر بداًل عنه..!!
بتاع مجلس  الطاهر مش  • شاكر علي 

األرباب داك وال إسم على إسم..؟؟
• ما علينا.. نلف ونجي..!!

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

• أقم صاتك تستقم حياتك..!!
• صّل قبل أن يصلى عليك..!!

• وال شيء سوى اللون االزرق..!!

يس علي يس

* حتى اآلن قرأت عن خمس او ست مشروعات ضخمة أليمن 
ينجز  لــم  أنــه  حين  فــي  المريخية  التسيير  لجنة  رئيس  أبجيبين 
المنفستو الذي عين ألجله، وفي كل مرة يتحدث الناس عن مشروع 
ميزانية  من  ابتداًء  األشياء،  أبسط  في  تتعثر  لجنته  بينما  جديد، 
لتلبي  العضوية  ــرادات  إي من  تسحب  لجنته  تابعنا  حيث  التسيير، 
لم  ألنه  الشباب  فريق  نشاط  توقف  وبعدها  التمارين،  احتياجات 
التسيير  للجنة  الكبير  الخذالن  للتدريبات، وبعد  الكافي  المال  يجد 
في قضية إبعاد الفريق عن الدوري.. فهي أولى هزائم اللجنة في 
يعكف  التي  المؤامرات  بتلك  الصلة  ذات  غير  الخارجية..  القضايا 

أعضاء اللجنة على حياكتها..!! 
* تحدث أيمن أبجيبين عن عقد وقعه امس األول لتشييد فندق 
اإلستاد  بإنجاز  السابقة  للوعود  تنضم  وهذه  الحتانه،  أرض  على 
وحديثه عن مفاجآت كبيرة في الطريق إلى جماهير المريخ، وهذه 
األشياء خلقت نوعًا من )الجوطة( في المشهد المريخي، إذ كيف 
للجنة تسيير فشلت في األهداف األساسية التي عينت من أجلها 
رغم بساطتها أن تنجز هذه المشروعات الكبيرة؟.. ومن الذي كلفهم 
بذلك من األساس؟..  وكم تبقى لها من زمن حتى يتبنوا مشروعات 
تحتاج ألكثر من عامين حتى تنتهي... وهل هنالك خطوات علمية 

مدروسة أم هي طريقة )الكيري(  المعروفة؟ 
الــكــام عن  الــوعــود وكثير مــن  * حتى اآلن رصــدنــا عــشــرات 
مشروعات وأفكار، ولكن على الواقع العملي لم نر شيئًا يدل على 
أن هؤالء يتبعون القول بالعمل.. بل لم يفعل أبوجيبين أكثر من أنه 
السابقين من  لدى  البعض قصورًا  يعتبرها  كان  وقف على جوانب 
الرؤساء، وعلى سبيل المثال أعاد قيد تسعة من الاعبين.. بعضهم 
لم يكن مطلق السراح.. وبعضهم كان هنالك خاف في إعادة قيدهم 
ألسباب مختلفة.. ولكن مقابل ذلك كانت هنالك جوانب إخفاق كثيرة 
األجندة  بتنفيذ  يلتزموا  لم  ورفاقه  أبوجيبين  أن  أولها  وكبيرة،  جدًا 
مقنعًا  برنامجًا  يقدموا  ولم  التعيين،  تم  أجله  من  الــذي  والبرنامج 

لتغطية فترة الشهرين التي تمثل فترة تعيينهم. 
أبجيبين وصحبه  أن  التقييم فحسب، بل أرى  إلى هذا  * ليس 
إهتموا باإلنتخابات وعملوا لها أكثر من تركيزهم على إنجاح فترة 
الشهرين، بل وعملوا في العضوية وحشدوا فيها.. إما مباشرة او 
بصورة غير مباشرة، مما يدل على أنهم عملوا على اإلستمرار في 
هذه المناصب أكثر من اإلنجاز  فيها.. ولدينا األدلة على ذلك..!! 
* فضًا عن قنابل أيمن أبجيبين، فإن أعضاء لجنته واللجنة 
التي سبقتها وكل المحيطين بهما لو سألتهم عن رؤيتهم في إدارة 
الحرجة،  الظروف  هــذه  من  إلخراجه  مشروعهم  أو  الــنــادي،  هــذا 
على  الملقاة  والمسؤولية  األمانة  مع حجم  تنسجم  إجابة  تجد  لن 
يقدمه..  الذي  في  يفكر  أن  دون  المقعد  في  يفكر  وكل  عاتقهم.. 
فهاهم الصامتون في المجلسين يتقدمون الترشيحات ليواصلوا في 

دورة صمت جديدة ألربع سنوات قادمة.. عجبي..!! 

حواشي

* كل مشكات المريخ عادية وحلها في المتناول، ولكن عقدتها 
ــرروا أن  ــدات.. مــن حــاربــوا حــازم مصطفى وقـ فــي أصــحــاب األجــن

يضربوه بأبوجيبين..!! 
الحاجز  حــول  العقيمة  المغالطات  في  آخــرًا  شهرًا  سنقضي   *
ــة ٣٠  إزالـ تتم  وكــيــف  خــطــأ...   أم  هــو صحيح  وهــل  الخرساني 

سنتمتر....  وتسجيات أحمد عبدالعال وكمال دحيه....!! 
لتسجيل  جيدًا  إستمعت  فقد  المتبادلة  التسجيات  بمناسبة   *
لتحليل  أتطلع  وكنت  عبدالعال..  أحمد  للمهندس  منسوب  صوتي 
مقنع لآلخرين.. ولكنه ركز على معلومات عادية أقرب لإلدارية من 

الهندسيه..!! 
* أحمد عبدالعال تحدث وكأنه مستكشف أجنبي في هذا الملعب 

وكأنه أول مهندس يعمل فيه...!! 
* هذا الملعب مر بفترة تطور بدأ من مرحلة كان فيها النجيل 
يموت عطشًا من شح المياه، وحتى أصبح األفضل في شرق أفريقيا 
واستضاف أهم مواعيد كرة القدم... وفي كل تلك الفترة لم نسمع 
بحاجز خرساني وال هذا الكام الكثير الذي أتحفنا به هذا الرجل..!! 
* ألن أبجيبين ليس في رأسه شيء محدد..  او برنامج عمل 
مقنع توزع جهده ما بين التفكير فيما بعد اإلنتخابات القادمة، وفي 
مشروعات ضخمة بداًل عن التركيز في فترة الشهرين لتقديم عمل 
يقنع الناس.. وفي خاتمة المطاف سيفشل في الشهرين التسيريين 
النادي  إلدارة  رؤية واضحة  تقديم  في  يفلح  لن  الوقت  نفس  وفي 

والعبور به إلى مستقبل أفضل..!! 
* محاوالت بعض منتسبي اللجان العدلية لتبرير التجاوزات التي 
حدثت في العضوية دليل على أنها لم تبلغ مرحلة النضج بعد بحيث 

أنها تنقذ النادي من الممارسات السالبة. 
* إذا كنا قد إعترضنا على سوداكال ألنه إستجلب أعضاء ال 
عاقة لهم بنادي المريخ فإن تزوير العضوية جرم أكبر من ذلك..!! 
* المجهود الذي يبذله البعض في المؤامرات ومخططات اإلقصاء 
لو وظف في مصلحة المريخ العامة لوجدنا الفريق في كأس العالم 

لألندية.. ولكنهم يصنعون الفشل.. بإجادة تامة..!!

قنابل أبوجيبين...!! 

محمود السر.. واإلسم على إسم..!!

** مساء اليوم 
ــعــب كـــوبـــر..  ــمــل وب
البلد  كبير  المريخ 
في مواجهة حيدوب 
ــق الــــوافــــد  ــ ــري ــ ــف ــ ال
لــلــدرجــة الــمــمــتــازة 
والذي  الموسم  هذا 
رائع  مستوى  أظهر 

الممتاز   بــالــدوري  األخــيــرة  مبارياته  في 
ــرات تــوالــيــا  ــ ــاث م ــصــار ثـ ــت واحــــرز االن
ومستوى  الــيــوم  لمعركة  جــيــدا  واســتــعــد 
الخطر  نــاقــوس  ــدق  نـ يجعلنا  حــيــدوب 
لاحمر ولمدربه ريكاردو هذا مع يقيني 
يعرف  العام  المدرب  ابراهومة  كابتن  أن 
مدربا  كــان  وقــد  جــيــدا  الخصم  الــفــريــق 
وكــالــعــادة سنشاهد وجــوه جديدة  لـــه... 
أن  ونتمنى  اليوم  ريــكــاردو  تشكيلة  في 
يبدأ البداية الصحيحة والجماهير تنتظر 
االنتصار الرابع ولن تسمح بالتفريط في 

أي نقطة.
** من يدير مباراة المريخ وحيدوب 

مساء اليوم من وسط الملعب
ــكـــاردو كـــان قـــد  ابــعــد بكرى  ** ريـ
أن  بعد  نهائيا  توتي  مباراة  من  المدينة 
يعود  فهل  القضارف  مباراة  في  به  دفع 
بكرى في مباراة اليوم... وماذا عن صانع 
تتاح  ومتى  التش..  حامد  احمد  اللعب 
المتميز  المرمى  لــحــارس  أخــرى  فرصة 
مباراة  اي  يلعب  لــم  الــذي  كافي  جــرس 

رسمية سوى مباراة القمة بالجنينة..
** في وجود محمد المصطفى وأحمد 
بيتر وجرس كافي... انتهت مهمة منجد 
المريخ  كشف  يــغــادر  أن  ويمكن  النيل 
ويمارس هوايته في أي نادي آخر..... 
منجد الذي افترى على المريخ في وقت 

مضى
** لسنا ضد ايمن المبارك ابوجيبين 
والذي قدم الكثير للمريخ في فترة وجيزة 
خال  ضخمة  مفاجآت  لتفجير  ويستعد 
األيام القادمة وكان قد أشيع أمس األول 
أن المفوضية الوالئية أبعدته من سباق 
االنتخابات لكنه موجود والمتوقع معركة 
شرسه بينه وحــازم مصطفى على مقعد 
يقدم  مــن  يهمنا  نحن  الـــرئـــيـــس،...... 

للمريخ 
إيجارات  تذهب  أيــن  نعرف  نريد   **
المريخ  استاد  حول  الموجودة  الدكاكين 
بطريقة  تشييدها  تم   ١٠ حوالي  ومنها 
حديثة في الناحية الشرقية ونسأل كذلك 

عن عشرات اللواري 
موجودة  والشاحنات 
من  تبع  بالنادي... 
بالفائدة  تعود  وهــل 
للمريخ... ولماذا ال 
اإلدارة  مجلس  يقوم 
بـــصـــيـــانـــة حــــوض 
لاستفادة  السباحة 
تحول  يبدو  فيما  السباحة  منه وحــوض 
إلى مخازن.... نرجو أن نجد إجابة على 
هذه األسئلة سوى من مجلس سوداكال 
أو مجلس حازم أو مجلس ابوجيبين...

وننتظر  أيضا إجابة من االخ عبدالحي 
للنادي.... . وما  المالي  المدير  العاقب 

تكون الدكاكين والشاحنات  مال سايب
الــدوري  مــبــاريــات  تتوقف  لــمــاذا   **
المريخ  لقاء  تأجيل  يتم  ولماذا  الممتاز 
في  ديسمبر   ٣٠ لــه  الــمــقــرر  ــهــال  وال
الممتاز....  للدوري  األولى  الدورة  ختام 
نهائيات  التي شاركة في  المنتخبات  كل 
كأس العالم تم ايقاف الــدوري فيها قبل 
أن  بمعنى  البطولة...  موعد  اسبوع من 
وكل  ــدوري  الـ مــن  استفادت  المنتخبات 
من  ممتاز  لمستوى  وصــلــوا  الاعبين 
واحد  اسبوع  قبل  تجميعهم  وتــم  اللياقة 
وعندنا  واالنسجام...  التفاهم  من  لمزيد 
هنا يعمل اتحاد معتصم لتأجيل الدوري من 
المسافر  الوطني  المنتخب  معسكر  أجل 
للجزائر في األسبوع الثاني من يناير... 
معسكر ليه وصرف ليه والدوري الممتاز 
الستمراره  وندعو  معسكر  أفضل  يعتبر 
وتجميع المنتخب قبل اسبوع من السفر 
المريخ  مباراة  تأجيل  وباالمكان  للجزائر 
والهال ليوم واحد أو يومين بسبب قيام 

جمعية المريخ االنتخابية
الــشــهــيــر بسيف  الــطــيــب  ** ســيــف 
باتحاد  اســمــه  ارتــبــط  أن  بعد  الكاملين 
الكاملين أكثر من ٢٠ سنة وبعد رحيل 
العماقين عمر فرح وميرغني.... سيف 
األفاعيل  ويفعل  االتــحــاد  على  يسيطر 
ويــكــفــي مـــا حــــدث لـــنـــادي الــجــمــيــعــابــي 
وأنــديــة أخـــرى تــم أبــعــادهــا مــن منافسة 
الدوري بطريقه غريبة وهنالك كثير من 

التجاوزات األخرى سنعود لها قريبا
ال  الــذكــرى  علينا  تمر  ــام  أي بعد   **
٣٢ إلحراز المريخ بطولة كأس الكؤوس 

األفريقية 
وسنكتب ونكتب عن االبطال.. حامد 
كمال  خضر....يسن...  وشنان  بريمة 

عــبــدالــغــنــي... إبــراهــيــم عــطــا... عاطف 
جمال  حــمــيــدة...  عبدالسام  ــقــوز...  ال
ابوعنجة... بدرالدين بخيت... باكمبا... 
المسعودية...  ابراهومة  عطا...  عــادل 
ــن... ســكــســك... فتح  ــديـ ــزالـ ســامــي عـ
... عصام  دحـــدوحَ  ســانــتــو..  الــرحــمــن 
الدحيش، عيسي صباح الخير... موسى 
أن  وقبل  منصور  عاطف  الهاشماب... 
نواصل الكتابة نرجو من مجلس المريخ 
ان يتحرك لاحتفال بهذه الذكرى العطرة 
ديسمبر  في ٩  الكبير....  التاريخ  وهذا 
١٩٨٩ عاد المريخ بكأس الكؤوس كاول 
بطولة قارية والهال نايم نوم وفشل حتى 
في إحراز بطولة سيكافا وشارك فيها ٩ 

مرات 
ــرازيــل وكــوريــا  ــب ــوم ال ــي ** مــســاء ال
الجنوبية وتسبقها مباراة اليابان وكرواتيا 
وكــرواتــيــا  كــوريــا  مــفــاجــآت  نستبعد  وال 
والــمــهــم عــشــاق كــرة الــقــدم على موعد 
أمس صعد  ومساء  واإلثــارة  المتعة  مع 
المنتخب الفرنسي لربع النهائي بانتصاره 
على بولندا بثاثية وأحرز كلين امبابي 

أروع هدفين 
الـــعـــرب ســـوكـــرتـــا واصـــل  ** حـــي 
وفاز  الممتاز  الـــدوري  في  انتصاراته   
على الفاح  وعاد إلى الصدارة ومشكلة 
حي العرب انه ال يستطيع الصمود أمام 

الهال 
المتعة  مباراة  وبعد  أمس  مساء   **
ماري  جيت  وبولندا  فرنسا  بين  واإلثــارة 
الكشافات  ولقيت  الخرطوم  استاد  جنب 
في  العبين  وتوتي  الهال  وقالو  مولعة 
الدوري وتوجهت للكاكلة طوالي حتى ال 
فرنسا  مــبــاراة  متعة  نفسي   على  أفسد 

وبولندا بمشاهدة العك 
** الــقــطــاع الــريــاضــي بــالــهــال لم 
تم طرده  الذي  المحترف  الاعب  يعاقب 
في  يدخل  أن  وكــاد  الشرطة  مــبــاراة  في 

اشتباك مع الحكم 
ــيــض جــاهــز مــن كل  ** مــريــخ األب
النواحي لخوض معارك الدوري التأهيلي 

واحراز االنتصارات 
** كنا بنبي الجنة ولما خاص قربنا 

رحت هدمت سعادتك ليه

** اخر دبوس
لــلــدوري الممتاز  الــهــال  ** صـــدارة 
للمركز  سيتحدرج  وقريبا  مؤقتة  صــدارة 

الثاني أو الثالث

ودالشريف

كــــــــســــــــر 
كيليان مبابي، 
ــم مــنــتــخــب  ــجـ نـ
فـــــرنـــــســـــا، رقــــم 
رونالدو  كريستيانو 
البرتغال،  قائد منتخب 

في كأس العالم.
هدفين  مــبــابــي،  وســجــل 
للديوك في شباك بولندا خال 
ال16  دور  في  الفريقين  مباراة 
لكأس العالم، رافعا رصيده إلى 5 

أهداف في مونديال 2022.
جماال سجل مبابي 9 أهداف  واإ
ليصبح ثاني أكثر العب فرنسي، 
المونديال،  فــي  لــألهــداف  إحـــرازا 
خلف جوست فونتين )13( هدفا.

كريستيانو  كيليان،  وتــجــاوز 
في  أهـــداف   9 برصيد  ــدو  ــال رون

بينما سجل  العالم،  بكأس  مباراة   11
الدون 8 أهداف في 20 مباراة ب 5 

نسخ مختلفة.
كما أصبح مهاجم »بي إس جي« 
أول العب فرنسي في التاريخ يسجل 
نسختين  فــي  ــل  األقـ على  أهـــداف   4

متتاليتين لكأس العالم.
أكثر  الفرنسي،  المهاجم  وأصــبــح 
خال  ــداف  األهــ فــي  مساهمة  العــب 
أهداف   5 بتسجيله   2022 مونديال 

إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.
لإلحصاءات  »أوبتا«  ولفتت شبكة 
في  العب  أول  أصبح  مبابي  أن  إلى 
الــتــاريــخ يسجل 9 أهـــداف فــي كأس 

العالم قبل بلوغه 24 عاما.
كما أصبح مبابي مساهما في 12 
هدفا خال 11 مباراة بكأس العالم له 

حيث سجل 9 أهداف وصنع 3 .

أبرزها تجاوز رصيد كريستيانو

مبابي يحطم األرقام
بهدفيه في بولندا
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