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أسود األطلس تصطاد الثيران األسبانية وتكتب التأريخ
 بالجوهرة.. وعقوبة مضاعفة لمدافع األحمر

ً
الهالل يختار مواجهة حيدوب عصرا

المريخ يستأنف إعداده لمواجهة الخيالة.. وكاس تؤجل قرارها في قضية االتحادات المحلية 

حقق المنتخب المغربي فوًزا للتاريخ على نظيره اإلسباني، 
بعد التفوق في ركالت الترجيح، وتأهل إلى دور ربع النهائي 
في كأس العالم 2022 بقطر، في المباراة التي أقيمت على 
ملعب »المدينة التعليمية«. وكانت المباراة انتهت بالتعادل 
إلى  الفريقين  ليلجأ  واإلضافي  األصلي  وقتها  في  السلبي 
لم  حيث  المغرب،  لمنتخب  ابتسمت  التي  الترجيح  ركالت 
اإلسباني في تسجيل أي ضربة. وجاءت  المنتخب  ينجح 
ردود األفعال من جانب الصحف اإلسبانية كبيرة حيث عنونت 

صحيفة »ماركا« اإلسبانية، خروج منتخب بالدها من كأس 
العالم في دور الـ16 بـ »فشل إسبانيا.. المغرب يرسلنا إلى 
الوطن«. بينما جاء عنوان صحيفة »آس« اإلسبانية، أن 
المنتخب اإلسباني اصطدم بجدار، وقالت: »إسبانيا تموت 
كما حدث في روسيا.. لعبة األلف تمريرة تصطدم بجدار«. 
وأكدت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، أن المغرب 
صنع التاريخ وعنونت تقريرها عن المباراة وقالت: »إسبانيا 

تودع بركالت الترجيح والمغرب تصنع التاريخ«.

صدمة في أسبانيا

أسود األطلس تصنع التأريخ وتقصي الثيران

االول  القدم  كــرة  فريق  استأنف 
لمباراته  استعداداته  الهالل  بنادي 
برسم  النهود  حيدوب  امام  المهمة 
ــدوري  ــ الـ لــمــســابــقــة  الــجــولــة 13 
الممتاز واجرى مرانًا ساخنًا صباح 
امس على الملعب الرديف الملحق 
ــاء الول  ــ ــزرق ــ بــمــلــعــب الـــجـــوهـــرة ال
الــرديــف  الملعب  افــتــتــاح  منذ  مــرة 
حيث   ، الماضية  االســابــيــع  خــالل 
بالنادي  الــريــاضــي  الــقــطــاع  سعى 
الملعب  على  الضغط  تخفيف  الــى 
بشكل  استهالكه  تم  الــذي  الرئيس 
خالل  من  االخيرة  الفترة  في  كبير 
التي  المباريات  مــن  الكبير  الــعــدد 
استضافها للهالل وتصفيات بطولة 
زوون سيكافا لالعبين الشباب تحت 

20 عام والتي استضافها السودان 
خالل الشهر الماضي وهو ما ادى 
الى تشكيل ضغط كبير على النجيل 
، وخالل المران عمل المدير الفني 
للفريق ، الكنغولي فلوران ايبينجي 
صاحبت  التي  الهفوات  علىمعالجة 
ظهور العبيه في مباراتهم االخيرة 
لتفاديها وتجنب تكرارها  امام توتي 
التي  المهمة  حــيــدوب  ــاراة  مــب فــي 
يتطلع من خاللها الهالل لمواصلة 
صدارته  وتعزيز  انتصاراته  رحلة 
للترتيب العام للدوري الممتاز فضاًل 
على  الــعــاشــر  الــفــوز  تحقيق  عــن 
من  اكثر  الفريق  ليقترب  التوالي 
الثالثة  للمرة  لقبه  على  المحافظة 

على التوالي.

مــبــاراة  تــجــرى  ان  المتوقع  مــن 
ــدوب الـــنـــهـــود عند  ــ ــي الـــهـــالل وحــ
عصر  من  والــربــع  الثالثة  الساعة 
المقبل على ملعب الجوهرة  السبت 
لعمليات  نسبة  درمــان  بأم  الزرقاء 
ــاءة والــنــجــيــل والــتــي  ــ تــأهــيــل االضـ
الفريق  تدريبات  تحويل  تم  بسببها 
الى الملعب الرديف التاحة الفرصة 
الملعب  نجيل  فــي  العمل  النــجــاز 
ــذ  ــاءة واخـ ــ ــ ــراج االضـ ــ ــ وتـــركـــيـــب اب
المقاسات لتركيب االبراج الجديدة ، 

وكان الهالل قد اغلق ملعبه نهاية 
تدريباته  واجــرى  الماضي  االسبوع 
بنادي  الرياضية  المدينة  بملعب 
في  تــوتــي  نـــزال  قبل  ببحري  كــوبــر 
الجولة 12 للدوري الممتاز، وتأتي 
الملعب  تهيئة  اجـــل  مــن  الــخــطــوة 
بالشكل االمثل الستضافة المباريات 
تم  الـــجـــوهـــرة  مــلــعــب  خــاصــة وان 
ادى  مــا  واضـــح  بشكل  استهالكه 
المتواصل  باللعب  النجيل  تأثر  الى 

عليه.

ســيــكــون الــكــونــغــولــي غــولــدي 
ــمــحــتــرف  ــو، الـــمـــهـــاجـــم ال ــب ــي ــل ــي ل
ابن  امام  متاحا  الهالل،  بصفوف 
المدير  ابينيجي،  فــلــوران  جلدته 
الفني للفريق، في خياراته لمباراته 
الممتاز،  مسابقة  مــن  الــقــادمــة 
ــنــهــود، وبحسب  ال ــدوب  امـــام حــي
الئحة الممتاز، فان عقوبة الورقة 
الحمراء التي تلقاها »ليليبو«، في 
القضارف،  الشرطة  امــام  المباراة 
توقفه عن المشاركة لمباراة واحدة، 
ــي اســتــوفــاهــا  ــت وهـــي الــعــقــوبــة ال
الــالعــب بعد الــغــيــاب عــن مــبــاراة 

فريقه امام توتي.. الجدير بالذكر 
ان »ليليبو«، يعد ضمن الخيارات 
قياسا  الــهــالل،  في  االستراتيجية 
بالمردود الذي يقدمه رفقة الفريق، 
التهديفية  المحصلة  عــن  فضال 
العالية، حيث يتصدر حاليا قائمة 
فان  اللوائح  وبحسب  الهدافين.. 
مضاعفة العقوبة بسبب الحصول 
ــمـــراء، تــكــون  عــلــى الـــورقـــة الـــحـ
واجــبــة فــي حــال ارفــق الحكم في 
لجنة  ورأت  الــطــرد،  سبب  تقريره 
يستحق  الــســبــب  ان  الــمــســابــقــات 

عقوبة مضاعفة.

تسلمت مجموعة النهضة مساء 
التحكيم  محكمة  من  خطابًا  أمــس 
الرياضي )كاس( أعلنت فيه تأجيل 
قـــرارهـــا بــشــأن قــضــيــة االتـــحـــادات 
مجموعة  رفــعــتــهــا  الــتــي  المحلية 
الــســودانــي  ــحــاد  االت ضــد  النهضة 
من  عشر  الثالث  إلــى  الــقــدم  لكرة 
مارس 2023، بسبب ارتباط قضاة 
ثم  ومـــن  الــعــالــم  بــكــأس  المحكمة 
دخول اعياد الميالد بعد أن أعلنت 
كاس في وقت سابق صدور القرار 
التأجيل  وهــذا  الحالي  ديسمبر  في 

ــرارات الــخــاصــة  ــ ــق ــ ــؤكــد أن كـــل ال ي
بالقضايا التي رفعتها النهضة ضد 
االتــحــاد سيتم صــدورهــا فــي وقت 
بخصوص  كــاس  ــرار  ق مــع  متزامنا 
قضية االتــحــادات وكانت كــاس قد 
عقدت جلسات السماع لكل القضايا 
بها  الخاصة  المستندات  وتسلمت 
اصــدار  فقط  وتبقى  فيها  ونــظــرت 
مجموعة  تترقبها  الــتــي  الـــقـــرارات 
النهضة حتى تخطو الخطوة التالية 
االتحاد  مــع  القانوني  نزاعها  فــي 

السوداني لكرة القدم.

بنادي  القدم  كرة  فريق  يستأنف 
المريخ تحضيراته استعدادا لمباراته 
المقبل  السبت  الفاشر  هــالل  أمــام 
مسابقة  مــن   13 الجولة  لحساب 
الفريق  وسيؤدي  الممتاز،  ــدوري  ال
ولن  للمبارة،  األســاســي  مرانه  غــدا 
ــفــريــق مــتــســعــا مـــن الــوقــت  يــجــد ال
للراحة أو التقاط األنفاس وسيؤدي 
مرانًا اليوم بعد أقل من 24 ساعة 

حيدوب  أمــام  األول  أمــس  لمباراته 
التعادل  عليها  سيطر  التي  النهود 
لــكــل، وسيصحح  اإليــجــابــي بــهــدف 
األخــطــاء الــتــي حــدثــت فــي الجولة 
الماضية، ولم يقدم الفريق مستوى 
جيدا، وأهدر نقاطا غالية في مشهد 
ــر ومــخــيــب آلمــــال جــمــاهــيــره،  مــؤث
وسينتظم الفريق في معسكر مقفول 

عقب المران األساسي غدا.

سيغيب صالح نمر مدافع المريخ 
عن مباراتي فريقه أمام الهالل الفاشر 
الجولتين  فــي  ــخــرطــوم  ال واألهـــلـــى 
وأقصى  تواليا،  والرابع عشرة  الثالث 
حيدوب  أمام  الحمراء  بالبطاقة  نمر 
اإليقاف  وهــو  األول،  أمــس  النهود 
من  األول  القسم  خــالل  لــه  الثاني 
مضاعفة  عقوبة  ليمضى  الموسم، 
نمر  وسيكون  مباراتين،  بــاإليــقــاف 

ــثــالث مــبــاريــات  عــرضــة لــإيــقــاف ل
مسيرته  لإيقاف خالل  تعرض  حال 
المسابقة،  من  الحالية  النسخة  في 
نمر  غياب  كسرى  محمد  وسيعوض 
أمام الفرسان والخيالة، لتعود ثنائيته 
المعهودة مع حمزة داوود أحد ثوابت 
دفاع المريخ في الدوري، وكان نمر 
مــبــاراة  حكم  على  بعنف  احــتــج  قــد 

فريقه أمام حيدوب النهود.

للسيدات  الــكــرة  فــريــق  يــواصــل 
بالمريخ برنامجه االعدادي للموسم 
الجديد وذلك تحت اشراف الجهاز 
الفني بقيادة جندي نميري ونصر 
تدريبا  الفريق  يــؤدي  حيث  الدين 
عصر اليوم االربعاء بملعب وادي 
من  فاعلة  مــشــاركــة  وســط  النيل 

العبات الفريق القدامي والجدد.
المدير  اوضحت  جانبها  ومن 
محمد  رفــيــدة  لــلــفــريــق  االداري 
لكرة  السوداني  االتحاد  ان  احمد 
تعاقد  انــهــاء  وافـــق علي  الــقــدم 
بعض الالعبات مع فريق الكرنك 
قيدهم  اجـــراءات  يكتمل  وســوف 
الساعات  خــالل  للمريخ  رسميا 

القادمة.

الهالل يكثف الجهود لنزال ممثل النهود

 بالجوهرة
ً
الهالل و حيدوب عصرا

ليليبو يعود أمام حيدوب

كاس تؤجل قرارها
في قضية االتحادات المحلية 

المريخ يستأنف إعداده لمواجهة الخيالة

عقوبة مضاعفة لمدافع األحمر

فريق سيدات المريخ
يواصل برنامجه االعدادي

عبد المهيمن وعوض 
في المران

 حرص عوض ابراهيم احمد 
عضو مجلس ادارة نادي الهالل 
الرياضي  القطاع  رئيس  ونائب 
بالنادي بجانب  مدير الكرة عبد 
متابعة  على  االمــيــن  المهيمن 
التي  ــى  االول التدريبية  الحصة 
اجراها فريق الكرة االول بالنادي 
امـــس بــالــمــلــعــب الـــرديـــف وهــي 
يجريها  الــتــي  ــى  ــ االول الــحــصــة 
منذ  الملعب  بهذا  االول  الفريق 
افتتاحه ، ويأتي اهتمام القطاع 
بالمران  الكرة  ودائـــرة  الرياضي 
ــي اطــار  ــدرج ف ــن ي ــــذي  ال االول 
اســـتـــعـــدادات الـــهـــالل لــمــبــاراتــه 
المهمة امام حيدوب النهود يوم 
الجولة  لحساب  المقبل  السبت 

13 لمسابقة الدوري الممتاز.

شيخو يواصل االجتهاد 
في التدريبات

عرفت الحصة التدريبية التي اجراها 
الهالل على  بنادي  الكرة االول  فريق 
ملعبه الرديف صباح امس ظهورًا جيدًا 
الــذي  شيخو  الــشــاب  الفريق  لالعب 
اجتهد كثيرًا في تنفيذ المهام واالدوار 
اقتحام  مــن  يتمكن  حتى  والــواجــبــات 
الــتــي ستخوض  الــقــائــمــة االســاســيــة 
حيدوب  امــام  المقبلة  الفريق  مــبــاراة 
لمسابقة   13 الــجــولــة  فـــي  ــنــهــود  ال
الدوري الممتاز السبت المقبل ،ويعتبر 
شيخو من قالئل الالعبين الذين غابوا 
المباريات  فــي  المشاركة  عــن  تمامًا 
المستويين  عــلــى  لــلــهــالل  الــرســمــيــة 
انه  من  الرغم  على  والــقــاري  المحلي 
ــة  خـــاض بــعــض الــمــبــاريــات االعــدادي
للفريق قبيل انطالقة الموسم التنافسي 

الجاري.

بعثة السوكرتا
تصل الخرطوم

ــي الـــعـــرب  ــ ــثـــة حـ ــعـ وصــــلــــت بـ
الخرطوم  العاصمة  إلى  بورتسودان 
بــورتــســودان، وترأسها  قــادمــة مــن 
ــو محمد عضو  أب األســتــاذ صــالح 
الــقــطــاع  ورئـــيـــس  اإلدارة  مــجــلــس 
الرياضي. ويباشر الفريق تحضيراته 
األكــاديــمــيــة  بملعب  ــوم  ــي ال عــصــر 
وذلك في إطار إستعداداته لمباراته 
الــوادي نياال يوم  المرتقبة مع حي 
على   12  /  10 المقبل  الــســبــت 
ــك حــســاب  ــ ــاد الـــخـــرطـــوم وذلـ ــتـ إسـ
الــدوري  من  عشر  الثالث  اإلسبوع 
السوداني الممتاز. وكان حي العرب 
بــورتــســودان حقق الــفــوز فــي اخر 
امام  الممتاز  الــدوري  في  مبارياته 
مقابل  دون  بهدفين  عطبرة  الفالح 
المشوار  لمواصلة  الفريق  ويتطلع 
الثاني  المركز  علي  المحافظة  في 

في ترتيب الدوري الممتاز.

الشرطة يصل عطبرة 
لمواجهة الفهود والفالح

كتب/الطيب جالل كتب/الطيب جالل 
وصلت بعثة نادي الشرطة القضارف 
عصر امس الثالثاء إلى مدينة عطبرة 
قادمة من الخرطوم لخوض مباراتين في 
الثالثة  الجولة  الممتاز لحساب  الدوري 
عشر والرابعة عشر أمام االمل والفالح 
البعثة  التوالي وحلت  العطبراويين على 
بــفــنــدق الــنــيــل، بــقــيــادة الــمــقــدم شرطة 
وصول  وفــور  الطاهر  السيد  النجومي 
البعثة أدى الفريق حصة تدريبية بملعب 
الساحة اشتملت علي تفكيك العضالت 
ــمــاريــن  ــت واالســـتـــشـــفـــاء وعـــــدد مـــن ال
الترويحية من ثم خضع الالعبين لحمام 
ثلج عقب المران من اجل إزالة الكدمات 
والقضاء على تقلصات العضالت لجميع 

الالعبين.
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األربعاء

واليـــات

أنــصــاره وواليته  أنــصــاره وواليته حقق فريق ود هاشم حلم  حقق فريق ود هاشم حلم 
بعد ان تــأهــل عــن جـــدارة واســتــحــقــاق للدرجة بعد ان تــأهــل عــن جـــدارة واســتــحــقــاق للدرجة 
الممتازة في العام الممتازة في العام 20172017 حيث قاتل بشراسة  حيث قاتل بشراسة 
وأثبت علو كعبه امام اقوى الفرق واطاح بها وأثبت علو كعبه امام اقوى الفرق واطاح بها 
من المنافسة حتى اجتاز عقبة النضال النهود من المنافسة حتى اجتاز عقبة النضال النهود 
بشيخ االستادات الذي ازدان آنذاك بجماهير بشيخ االستادات الذي ازدان آنذاك بجماهير 
سنار التي قدمت من كل حدب وصوب لتكون سنار التي قدمت من كل حدب وصوب لتكون 
ــفــوز ووصــل  ــفــوز ووصــل حــاضــرة وشـــاهـــدة عــلــى هـــدف ال حــاضــرة وشـــاهـــدة عــلــى هـــدف ال
لمحطة الدرجة الممتازة التي بارحها بهدوء تام لمحطة الدرجة الممتازة التي بارحها بهدوء تام 
التاريخ هــذا اإلنــجــاز المشرف وال  التاريخ هــذا اإلنــجــاز المشرف وال ليسجل له  ليسجل له 
زال أنصاره يمنون النفس بعودة مكوكهم الذي زال أنصاره يمنون النفس بعودة مكوكهم الذي 
غاب نجمه وها هو االن في الدوري المحلي غاب نجمه وها هو االن في الدوري المحلي 

يكابد من اجل البطولة المحلية يكابد من اجل البطولة المحلية 
ومن ثم العودة للدرجة الممتازة ومن ثم العودة للدرجة الممتازة 
الــتــي ال زال مــكــانــه شــاغــرا« الــتــي ال زال مــكــانــه شــاغــرا« 
ــدريـــب  ــى تـ ــلـ ــا ويــــشــــرف عـ ــهـ ــدريـــب بـ ــى تـ ــلـ ــا ويــــشــــرف عـ ــهـ بـ
الفريق المدرب الناجح عاكف الفريق المدرب الناجح عاكف 
عطاء الذي عاد ليمسك بزمام عطاء الذي عاد ليمسك بزمام 
التدريب وتأهيل الفريق لبطولة التدريب وتأهيل الفريق لبطولة 

دوري االولى بسنار إذ يضم الفريق عناصر دوري االولى بسنار إذ يضم الفريق عناصر 
ممتازة بينها عدد من المحترفين الذين برزوا ممتازة بينها عدد من المحترفين الذين برزوا 
المدير  كــشــف  فــقــد  المحلي  ســنــار  المدير فــي دوري  كــشــف  فــقــد  المحلي  ســنــار  فــي دوري 
الفني عاكف عن برنامجه االعــدادي للموسم الفني عاكف عن برنامجه االعــدادي للموسم 
ــدور مــحــوره فــي نــيــل بطولة  ــدور مــحــوره فــي نــيــل بطولة الــحــالــي والــــذي يـ الــحــالــي والــــذي يـ

االولــــــــــى  االولــــــــــى دوري  دوري 
ــمــســاتــه  ــمــســاتــه ووضــــــــع ل ووضــــــــع ل
ــابـــة  ــتـ ــكـ ــة الــــفــــنــــيــــة بـ ــابـ ــتـ ــكـ الــــفــــنــــيــــة بـ
عـــنـــوانـــه الـــرئـــيـــس عـــنـــوانـــه الـــرئـــيـــس 
خــاصــة وأنـــه امــام خــاصــة وأنـــه امــام 
تتطلب  تتطلب تـــحـــديـــات  تـــحـــديـــات 
الكاملة  الكاملة الجاهزية  الجاهزية 
حتى يــؤدي واجبه ويقوم بــدوره بــدون نقصان حتى يــؤدي واجبه ويقوم بــدوره بــدون نقصان 
بــدوري سنار  الهرم  لقمة  الفريق  بــدوري سنار ولكي يصل  الهرم  لقمة  الفريق  ولكي يصل 
عليه ان يقاتل بشراسة ويظهر شكله الحقيقي عليه ان يقاتل بشراسة ويظهر شكله الحقيقي 
في وجود هذا المدرب الشاب المقتدر صاحب في وجود هذا المدرب الشاب المقتدر صاحب 

البصمة الدامغة في تاريخ ود هاشم.البصمة الدامغة في تاريخ ود هاشم.

الفولة / موسى ادم عبد الكريمالفولة / موسى ادم عبد الكريم

الثانية  الــدرجــة  مــنــافــســات دوري  الثانية ضــمــن  الــدرجــة  مــنــافــســات دوري  ضــمــن 
بــالــفــولــة تـــعـــادل فــريــقــا كــونــكــورب والــنــصــر بــالــفــولــة تـــعـــادل فــريــقــا كــونــكــورب والــنــصــر 
بــهــدف لكل فــريــق فــي الــمــبــاراة الــتــي جرت بــهــدف لكل فــريــق فــي الــمــبــاراة الــتــي جرت 
الحرية،  بميدان  االول  أمس  الحرية، بينهما عصر  بميدان  االول  أمس  بينهما عصر 

محمد  عــن طريق العبه  اوال  النصر  محمد تقدم  عــن طريق العبه  اوال  النصر  تقدم 
لــكــونــكــورب  الــتــعــادل  وادرك  لــكــونــكــورب (  الــتــعــادل  وادرك   )1010( )احــمــد  احــمــد 
يوسف مصطفى )يوسف مصطفى )1818(، بهذه النتيجة يرتفع (، بهذه النتيجة يرتفع 
المركز  فــي  نقطة  المركز   فــي  نقطة   2121 الــى  النصر  الــى رصيد  النصر  رصيد 
الــثــانــي وكــونــكــورب الـــى الــثــانــي وكــونــكــورب الـــى 99 نــقــاط ويصعد  نــقــاط ويصعد 
ــداف عــن قلب  ــداف عــن قلب للمركز الــثــامــن بــفــارق االهــ للمركز الــثــامــن بــفــارق االهــ

األســــد الــتــاســع، ادار الـــمـــبـــاراة جــمــيــل اهلل األســــد الــتــاســع، ادار الـــمـــبـــاراة جــمــيــل اهلل 
ادم حسن  ادم حسن الحلو بمساعدة كل من مهاجر  الحلو بمساعدة كل من مهاجر 
أحمد  وعبدالباقي  واحــمــد  محمد  أحمد وميرغني  وعبدالباقي  واحــمــد  محمد  وميرغني 
نائب  اداريــا  راقبها  رابعا،  حكما  نائب عبدالباقي  اداريــا  راقبها  رابعا،  حكما  عبدالباقي 
االنتقالي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  االنتقالي رئيس  باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس 

لكرة القدم الفولة محمود خضر حكيم.لكرة القدم الفولة محمود خضر حكيم.

التوفيقية يعبر 
النصر في دوري 

الثانية بحلفا

حلفا الجديدة/حلفا الجديدة/
محمد جالل فرحمحمد جالل فرح

ــمـــت عـــصـــر أمـــس  ــتـ ــتـ ــمـــت عـــصـــر أمـــس أخـ ــتـ ــتـ أخـ
ــة  ــولـ ــجـ الـ ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ ــة االول  ــولـ ــجـ الـ ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ االول 
دورى  لـــمـــســـابـــقـــة  دورى الـــســـابـــعـــة  لـــمـــســـابـــقـــة  الـــســـابـــعـــة 
التوفيقية  فريقى  بلقاء  التوفيقية الثانية  فريقى  بلقاء  الثانية 
ــاع  ــطـ ــتـ ــيــــث إسـ ــاع والــــنــــصــــر حــ ــطـ ــتـ ــيــــث إسـ والــــنــــصــــر حــ
التوفيقية أن يسجل فوزا غاليا التوفيقية أن يسجل فوزا غاليا 
بعد  لهدف  بهدفين  بعد ومستحقا  لهدف  بهدفين  ومستحقا 
ــاءت متوسطة فى  جـ ــاءت متوسطة فى مــبــاراة  جـ مــبــاراة 
إنتهى  الـــذى  األول  إنتهى شــوطــهــا  الـــذى  األول  شــوطــهــا 
إرتــقــى   .. السلبي  إرتــقــى بــالــتــعــادل   .. السلبي  بــالــتــعــادل 
الــثــانــي  الـــشـــوط  فـــي  الــثــانــي اآلداء  الـــشـــوط  فـــي  اآلداء 
ــهــــر الـــتـــوفـــيـــقـــيـــة بـــصـــورة  ــهــــر الـــتـــوفـــيـــقـــيـــة بـــصـــورة وظــ وظــ
الجماعية  حيث  مــن  الجماعية أفــضــل  حيث  مــن  أفــضــل 
وخطورة  والتنظيم  اآلداء  وخطورة في  والتنظيم  اآلداء  في 
أن  ســتــطــاع  واإ الهجمات  أن فــي  ســتــطــاع  واإ الهجمات  فــي 
يصل لمرمى النصر بهدفين يصل لمرمى النصر بهدفين 
أحرزهما أنور الحاج وأشويل أحرزهما أنور الحاج وأشويل 
ــانــــت هــجــمــات  كــ بــيــنــمــا  ــانــــت هــجــمــات ..  كــ بــيــنــمــا   ..
متباعدة  فترات  متباعدة النصر على  فترات  النصر على 
النتيجة حيث  النتيجة حيث وحــاول تعديل  وحــاول تعديل 
نجيب  محمد  الــاعــب  نجيب نجح  محمد  الــاعــب  نجح 
ــيـــص الــــــفــــــارق فــي  ــلـ ــقـ ــيـــص الــــــفــــــارق فــي فـــــي تـ ــلـ ــقـ فـــــي تـ
الثواني األخيرة لينتهى اللقاء الثواني األخيرة لينتهى اللقاء 
بفوز التوفيقية بهدفين لهدف بفوز التوفيقية بهدفين لهدف 
مرتفعا برصيده إلى مرتفعا برصيده إلى ١١١١ نقطة  نقطة 
وبقى النصر في نقطتين .. وبقى النصر في نقطتين .. 
أدار اللقاء الحكم بكري أحمد أدار اللقاء الحكم بكري أحمد 
سفيان حسين  بمعاونة  سفيان حسين يحي  بمعاونة  يحي 
ــالـــد  ــبـــدالـــكـــريـــم وخـ ــالـــد وحــــــــازم عـ ــبـــدالـــكـــريـــم وخـ وحــــــــازم عـ
إبــراهــيــم حكما رابــعــا .. في إبــراهــيــم حكما رابــعــا .. في 
دوري الثالثة ضمن مباريات دوري الثالثة ضمن مباريات 
الــمــجــمــوعــة األولــــى لحساب الــمــجــمــوعــة األولــــى لحساب 
الجولة الخامسة عصر أمس الجولة الخامسة عصر أمس 
جــنــوب  دبـــيـــرة  ســجــل  جــنــوب االول  دبـــيـــرة  ســجــل  االول 
ــوزا كــبــيــرا ومــســتــحــقــا على  ــ ــوزا كــبــيــرا ومــســتــحــقــا على فـ ــ فـ
دغــيــم وســـط بــثــاثــيــة نظيفة دغــيــم وســـط بــثــاثــيــة نظيفة 
مــنــذر  ــة  ــيـ ــثـــاثـ الـ أحـــــــرز  مــنــذر ..  ــة  ــيـ ــثـــاثـ الـ أحـــــــرز   ..
 .. وعبدالرحيم  ميدو  .. وأحــمــد  وعبدالرحيم  ميدو  وأحــمــد 
جنوب  دبيرة  إرتفع  جنوب بالنتيجة  دبيرة  إرتفع  بالنتيجة 
بــرصــيــده إلــى بــرصــيــده إلــى ٥٥ نــقــاط وبقى  نــقــاط وبقى 
دغيم وسط فى نقطة واحدة  دغيم وسط فى نقطة واحدة  
نــورالــديــن  الحكم  الــلــقــاء  نــورالــديــن أدار  الحكم  الــلــقــاء  أدار 
صالح  بمعاونة  صالح عبدالرحمن  بمعاونة  عبدالرحمن 
جمبل ويوسف محمد إبراهيم جمبل ويوسف محمد إبراهيم 

ومحمد حسن حكما رابعا.ومحمد حسن حكما رابعا.
التضامن يكسب حي 

العرب في مباراة 
األحداث بكنانة 

ضــمــن مــبــاريــات األســبــوع ضــمــن مــبــاريــات األســبــوع 
األول من دوري الدرجة الثانية األول من دوري الدرجة الثانية 
التضامن  نــادي  التضامن بكنانة تمكن  نــادي  بكنانة تمكن 
نـــادي حي  التغلب على  نـــادي حي مــن  التغلب على  مــن 
الـــعـــرب بــهــدف نــظــيــف على الـــعـــرب بــهــدف نــظــيــف على 
ــذا الـــفـــوز  ــهــ ــ ــاد كـــنـــانـــة وب ــ ــت ــذا الـــفـــوز إســ ــهــ ــ ــاد كـــنـــانـــة وب ــ ــت إســ
يــضــع نــــادي الــتــضــامــن أول يــضــع نــــادي الــتــضــامــن أول 
ثاثة نقاط في دوري الدرجة ثاثة نقاط في دوري الدرجة 
الثانية.أدار هذه المباراة حكم الثانية.أدار هذه المباراة حكم 
الساحة الغالي هنون ومساعد الساحة الغالي هنون ومساعد 
ومساعد  إبــراهــيــم  جعفر  ومساعد أول  إبــراهــيــم  جعفر  أول 
ثــانــي الــصــادق صــالــح وحكم ثــانــي الــصــادق صــالــح وحكم 
رابـــــــع ســـلـــيـــمـــان مـــحـــمـــد زيـــن رابـــــــع ســـلـــيـــمـــان مـــحـــمـــد زيـــن 
البال.  الــريــح  ــا  إداريـ البال. وراقبها  الــريــح  ــا  إداريـ وراقبها 
وبـــعـــد نــهــايــة الـــلـــقـــاء شــهــدت وبـــعـــد نــهــايــة الـــلـــقـــاء شــهــدت 
ــداث مــؤســفــة بــيــن العــبــي  ــ ــداث مــؤســفــة بــيــن العــبــي أحـ ــ أحـ

وجماهير الفريقين.وجماهير الفريقين.

كونكورب 
يعرقل النصر 
ويهدي صدارة 
دوري الدرجة 

الثانية للواحة 
بالفولة

رفاعة / مصعب علي سليمانرفاعة / مصعب علي سليمان

تدهور كبير طال إستاد رفاعة بعد أن كان واحد تدهور كبير طال إستاد رفاعة بعد أن كان واحد 
من أميز االستادات في المنطقة اليوم تفتتح صحيفة من أميز االستادات في المنطقة اليوم تفتتح صحيفة 
)كورة سودانية( لحال إستاد رفاعة وما وصل إليه )كورة سودانية( لحال إستاد رفاعة وما وصل إليه 
عنده طويا«.  الــوقــوف  يستحق  كبير  تدهور  عنده طويا«. من  الــوقــوف  يستحق  كبير  تدهور  من 
أهمل اإلستاد إهمال كبير من قبل مجالس اإلدارات أهمل اإلستاد إهمال كبير من قبل مجالس اإلدارات 
التي تعاقبت على اتحاد الكرة كذلك حكومة الوالية التي تعاقبت على اتحاد الكرة كذلك حكومة الوالية 
والتي سئم الوسط الرياضي من تلك الوعود الكثيرة والتي سئم الوسط الرياضي من تلك الوعود الكثيرة 
لتاهيل اإلستاد. يؤسفنا حقا أن يكون ذلك اإلستاد لتاهيل اإلستاد. يؤسفنا حقا أن يكون ذلك اإلستاد 
وجــهــا لــمــديــنــة رفـــاعـــة الــعــريــقــة.مــعــلــوم أن تــأهــيــل وجــهــا لــمــديــنــة رفـــاعـــة الــعــريــقــة.مــعــلــوم أن تــأهــيــل 
عاتق  تقع على  لكن  الــدولــة  عاتق اإلســتــادات مسؤولية  تقع على  لكن  الــدولــة  اإلســتــادات مسؤولية 
اإلتحادات المحافظة والصيانة الدورية لها. حكومة اإلتحادات المحافظة والصيانة الدورية لها. حكومة 
البائدة  وحكومته  المخلوع  فترة  إبــان  الجزيرة  البائدة واليــة  وحكومته  المخلوع  فترة  إبــان  الجزيرة  واليــة 
وعدت المسؤولين عن الرياضة بمدينة رفاعة بتأهيل وعدت المسؤولين عن الرياضة بمدينة رفاعة بتأهيل 
كامل للمنشأت ولم تفي بذلك الوعد، إذ كانت كثير كامل للمنشأت ولم تفي بذلك الوعد، إذ كانت كثير 
مــن الــمــدن بــواليــة الــجــزيــرة نالت حظها مــن الدعم مــن الــمــدن بــواليــة الــجــزيــرة نالت حظها مــن الدعم 
تتخيل عزيزي  أن  لك  الوالية.  تتخيل عزيزي المقدر من حكومة  أن  لك  الوالية.  المقدر من حكومة 
القارئ بأنه ال يوجد شئ جميل في هذا اإلستاد غير القارئ بأنه ال يوجد شئ جميل في هذا اإلستاد غير 
الجمهور العاشق والمحب للكرة ليس هنالك اجاس الجمهور العاشق والمحب للكرة ليس هنالك اجاس 
للجمهور الرياضي كذلك تصدع كامل للمدرجات، للجمهور الرياضي كذلك تصدع كامل للمدرجات، 
للنجيل  اختفاء كامل  الملعب  بالنسبة ألرضية  للنجيل أما  اختفاء كامل  الملعب  بالنسبة ألرضية  أما 
الملعب.  الـــدوري ألرضية  الــري  انتظام  لعدم  الملعب. ذلــك  الـــدوري ألرضية  الــري  انتظام  لعدم  ذلــك 
البد لمجلس إدارة االتحاد المحلي أن يسعي لحل البد لمجلس إدارة االتحاد المحلي أن يسعي لحل 
مشكلة اإلستاد وتجهيزه بالصورة المطلوبة بعد أن مشكلة اإلستاد وتجهيزه بالصورة المطلوبة بعد أن 
عبارة  وأصبح  قبل  من  يحدث  لم  ألهمال  عبارة تعرض  وأصبح  قبل  من  يحدث  لم  ألهمال  تعرض 
عن )خــرابــه( تفرض على المجلس أن يكثف كل عن )خــرابــه( تفرض على المجلس أن يكثف كل 
ــتــي تليق  ــتــي تليق جــهــده وقـــدراتـــه فـــي تــجــهــيــزه بــالــصــورة ال جــهــده وقـــدراتـــه فـــي تــجــهــيــزه بــالــصــورة ال
بمكانة المدينة. هذه رسالتنا التي نريد ان نوجهها بمكانة المدينة. هذه رسالتنا التي نريد ان نوجهها 

لإلخوه في مجلس األتحاد بأن يبدأ اآلن وفي كافة لإلخوه في مجلس األتحاد بأن يبدأ اآلن وفي كافة 
الواليه  في مخاطبة حكومة  الواليه االتجاهات واألصعدة  في مخاطبة حكومة  االتجاهات واألصعدة 
رفــاعــة  الــجــزيــرة  شـــرق  بمحلية  المسئولين  رفــاعــة وكــذلــك  الــجــزيــرة  شـــرق  بمحلية  المسئولين  وكــذلــك 
والمصانع كذلك منظمات المجتمع المدني بالمدينة والمصانع كذلك منظمات المجتمع المدني بالمدينة 
فــي اإلســــراع بتأهيل الــمــلــعــب. مــن الــمــؤســف حقا فــي اإلســــراع بتأهيل الــمــلــعــب. مــن الــمــؤســف حقا 
إال تمتلك المدينة إستادا بمواصفات عالية الجودة إال تمتلك المدينة إستادا بمواصفات عالية الجودة 
والجاهزية التي تعين الاعبين علي تقديم المستوي والجاهزية التي تعين الاعبين علي تقديم المستوي 
الفني الحقيقي والجيد . سلبيات كثيرة صاحبت عهد الفني الحقيقي والجيد . سلبيات كثيرة صاحبت عهد 
المجلس اإلتحاد المحلي الحالي التحصي وال تعد المجلس اإلتحاد المحلي الحالي التحصي وال تعد 
وهي األسوأ في تاريخ الكرة بمدينة رفاعة با منازع وهي األسوأ في تاريخ الكرة بمدينة رفاعة با منازع 
. أشــرنــا إلــى كثير مــن اإلخــفــاقــات التي صاحبت . أشــرنــا إلــى كثير مــن اإلخــفــاقــات التي صاحبت 

عمل هذا األتحاد في تقارير سابقة بالصحيفة لكن عمل هذا األتحاد في تقارير سابقة بالصحيفة لكن 
األولــويــة اآلن إلســتــاد رفــاعــة. الحقيقة التي يجب األولــويــة اآلن إلســتــاد رفــاعــة. الحقيقة التي يجب 
أن تقال بــأن هــذا اإلستاد ال يصلح أبــدا لممارسة أن تقال بــأن هــذا اإلستاد ال يصلح أبــدا لممارسة 
كرة القدم بتاتا تكثر به المطبات وأرضية الملعب كرة القدم بتاتا تكثر به المطبات وأرضية الملعب 
جــرداء من العشب وهنا تكثر إصابات الاعبين. جــرداء من العشب وهنا تكثر إصابات الاعبين. 
لذلك نقول للرياضيين برفاعة ومن باب المصلحة لذلك نقول للرياضيين برفاعة ومن باب المصلحة 
بعضنا  مــع  خــافــاتــنــا  نتناسي  ان  مــن  ألبـــد  بعضنا العليا  مــع  خــافــاتــنــا  نتناسي  ان  مــن  ألبـــد  العليا 
البعض وأن نوظف كل قدراتنا ومجهوداتنا من أجل البعض وأن نوظف كل قدراتنا ومجهوداتنا من أجل 
الدفع بمسيرة الرياضة بالمدينه الي االمام وهذا ال الدفع بمسيرة الرياضة بالمدينه الي االمام وهذا ال 
ياتي إال بتكاتف ووحدة الجميع إلنجاز حلم تطور ياتي إال بتكاتف ووحدة الجميع إلنجاز حلم تطور 

الرياضة بالمدينة إن شاء اهلل.الرياضة بالمدينة إن شاء اهلل.

)            ( تفتح ملف إستاد رفاعة والتدهور المريع الذي طاله 

ماريا عوض السيد

هل يعيد ود هاشم  مدينة سنار للواجهة الكروية؟

بورتسودان / إيهاب شفيقبورتسودان / إيهاب شفيق
أكد سكرتير رابطة الشريف والنور ) شيخون ( أكد سكرتير رابطة الشريف والنور ) شيخون ( 
بأنهم في مكتب الرابطة يسعون جاهدين لتوفير كل بأنهم في مكتب الرابطة يسعون جاهدين لتوفير كل 
المتطلبات النجاح الموسم وقال : نحن نعمل على المتطلبات النجاح الموسم وقال : نحن نعمل على 
تهيئة االجواء المائمة لاندية لتقديم موسم متميز تهيئة االجواء المائمة لاندية لتقديم موسم متميز 
لــيــقــدم الــاعــبــون افــضــل مــاعــنــدهــم . وبخصوص لــيــقــدم الــاعــبــون افــضــل مــاعــنــدهــم . وبخصوص 
احداث مباراة الختام الفاصلة يقول : حددنا موعد احداث مباراة الختام الفاصلة يقول : حددنا موعد 
الحق للمباراة ورسالتي لكل نادي متضرر ان يلجأ الحق للمباراة ورسالتي لكل نادي متضرر ان يلجأ 
للقانون حتى إكمال جميع مراحل التقاضي ونحن للقانون حتى إكمال جميع مراحل التقاضي ونحن 
كــل مظالم  ارســـال  نعمل على  الرابطة  كــل مظالم فــي مكتب  ارســـال  نعمل على  الرابطة  فــي مكتب 

وصراحة   . فيها  للفصل  الناشئين  التــحــاد  وصراحة انديتنا   . فيها  للفصل  الناشئين  التــحــاد  انديتنا 
فــان الــنــاديــان الــلــذان كانا مــن المفترض ان يؤديا فــان الــنــاديــان الــلــذان كانا مــن المفترض ان يؤديا 
المباراة الفاصلة قد تضررا كثيرا ولكن اعود واقول المباراة الفاصلة قد تضررا كثيرا ولكن اعود واقول 
بأننا سنحدد موعد الحق ونحن ال نفكر في تقديم بأننا سنحدد موعد الحق ونحن ال نفكر في تقديم 
االســتــقــاالت النــنــا عـــازمـــون عــلــى إكــمــال الــمــوســم االســتــقــاالت النــنــا عـــازمـــون عــلــى إكــمــال الــمــوســم 
انديتنا  مــع جميع  جــدا  جيدة  ذكــرت  كما  انديتنا وعاقتنا  مــع جميع  جــدا  جيدة  ذكــرت  كما  وعاقتنا 
الناشئين يحتاج لتثقيف وعقد  الناشئين يحتاج لتثقيف وعقد . وحاليا فان جهاز  . وحاليا فان جهاز 
ورش وسمنارات ليعرف الجميع بان جهاز الناشئين ورش وسمنارات ليعرف الجميع بان جهاز الناشئين 
تربوي في المقام االول ولكنه اليوم اصبح تنافسي تربوي في المقام االول ولكنه اليوم اصبح تنافسي 

فقط.فقط.

فــــاز فـــريـــق الــعــامــل فــــاز فـــريـــق الــعــامــل 
عــلــى نــظــيــره الــنــهــضــة عــلــى نــظــيــره الــنــهــضــة 
بــثــاثــة أهـــــداف مــقــابــل بــثــاثــة أهـــــداف مــقــابــل 
هـــدفـــيـــن، فـــي الـــمـــبـــاراة هـــدفـــيـــن، فـــي الـــمـــبـــاراة 
الــــتــــي جـــمـــعـــتـــهـــمـــا فــي الــــتــــي جـــمـــعـــتـــهـــمـــا فــي 
الجولة التاسعة لبطولة الجولة التاسعة لبطولة 
الــثــالــثــة  ــة  ــدرجـ الـ الــثــالــثــة دوري  ــة  ــدرجـ الـ دوري 
بكسا، وتكفل الاعب بكسا، وتكفل الاعب 
حــمــو بــتــســجــيــل ثــاثــيــة حــمــو بــتــســجــيــل ثــاثــيــة 

ــعــامــل عــلــى مــــدار الــشــوطــيــن ، وســجــل هــدفــى  ــعــامــل عــلــى مــــدار الــشــوطــيــن ، وســجــل هــدفــى ال ال
من  اآلخير  الربع  وفي  وبانيني،  اسحاق  من النهضة  اآلخير  الربع  وفي  وبانيني،  اسحاق  النهضة 
كاسحًا  هجومًا  النهضة  العبو  شن  المباراة  كاسحًا زمــن  هجومًا  النهضة  العبو  شن  المباراة  زمــن 
كانت  وبالمقابل   .. سيتي  العامل  دفــاعــات  كانت على  وبالمقابل   .. سيتي  العامل  دفــاعــات  على 
توجيهات مدرب العامل الكوتش دينغام بعدم ترك توجيهات مدرب العامل الكوتش دينغام بعدم ترك 
على  اإلعــتــمــاد  مــع  النهضة  لعناصر  على المساحات  اإلعــتــمــاد  مــع  النهضة  لعناصر  المساحات 

الــهــجــمــات الــمــرتــدة .. الــهــجــمــات الــمــرتــدة .. 
ليمضي الزمن الرسمي ليمضي الزمن الرسمي 
واالضــافــي ولــم يسعف واالضــافــي ولــم يسعف 
لتجنب  الــنــهــضــة  ــــك  لتجنب ذل الــنــهــضــة  ــــك  ذل
الخسارة. بتلك النتيجة، الخسارة. بتلك النتيجة، 
إرتـــفـــع رصـــيـــد الــعــامــل إرتـــفـــع رصـــيـــد الــعــامــل 
للنقطة للنقطة 1717 في صدارة  في صدارة 
ــــدوري  ــــدوري جــــدول تــرتــيــب ال جــــدول تــرتــيــب ال
مــتــســاويــًا مــع األخــــاء ، مــتــســاويــًا مــع األخــــاء ، 
أدار  نــقــاط .  أدار   نــقــاط .  النهضة عند 99  تــوقــف رصــيــد  النهضة عند فيما  تــوقــف رصــيــد  فيما 
اللقاء الحكم عبداللطيف كامبوس بمساعدة مهدي اللقاء الحكم عبداللطيف كامبوس بمساعدة مهدي 
كوكو وعمر دقين وحكمًا رابعًا ابراهيم جامع كما كوكو وعمر دقين وحكمًا رابعًا ابراهيم جامع كما 
إداريـــًا  وراقبها  صالح  عبود  المتقاعد  الحكام  إداريـــًا قّيم  وراقبها  صالح  عبود  المتقاعد  الحكام  قّيم 
عضو اإلتحاد د. يوسف عبد الكريم. افادنا بذلك عضو اإلتحاد د. يوسف عبد الكريم. افادنا بذلك 

بشه بيهبشه بيه

المناقل/ محمد الصادقالمناقل/ محمد الصادق

ــام«  ــيـ ــلـــي »ســـيـــد االتـ ـــل األهـ ــام« واصــ ــيـ ــلـــي »ســـيـــد االتـ ـــل األهـ واصــ
الــخــيــبــة وخــســر لــلــمــرة الــثــانــيــة على الــخــيــبــة وخــســر لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
الــتــوالــي امــام االتــحــاد كوقيا بهدف الــتــوالــي امــام االتــحــاد كوقيا بهدف 
نظيف، فــي إطـــار مــواجــهــات دوري نظيف، فــي إطـــار مــواجــهــات دوري 
األولى بالمناقل في اسبوع السادس، األولى بالمناقل في اسبوع السادس، 
الهال  انتفض  المنافسة  الهال وعلى ذات  انتفض  المنافسة  وعلى ذات 
الــمــوردة كسبها بثاثية ووصل  الــمــوردة كسبها بثاثية ووصل امــام  امــام 
المتصدر  الــنــيــل  ــا  امـ المتصدر ،  الــنــيــل  ــا  امـ ال77،  الللنقطة  للنقطة 
خسر مــن الــحــمــاداب بــهــدف كوستا خسر مــن الــحــمــاداب بــهــدف كوستا 

ــم يـــزق فــيــهــا طــعــم الــخــســارة من  ــم يـــزق فــيــهــا طــعــم الــخــســارة من  مـــبـــاراة ل بــعــد بــعــد ٢٢٢٢ مـــبـــاراة ل
الموسم الــســابــق. الــحــمــاداب يــواصــل االنــتــصــارات الموسم الــســابــق. الــحــمــاداب يــواصــل االنــتــصــارات 
والعروض القوية ويتفوق علي الكبار ويزاحم النيل والعروض القوية ويتفوق علي الكبار ويزاحم النيل 
على الــصــدارة بــجــدارة بعد تــألــق نــجــوم الحماداب على الــصــدارة بــجــدارة بعد تــألــق نــجــوم الحماداب 
حتي  اهلل.  قسم  والطيب  سيكا  كمال  خبير  حتي بقيادة  اهلل.  قسم  والطيب  سيكا  كمال  خبير  بقيادة 

النحو  الفرق علي  ترتيب  الــســادس  االســبــوع  النحو نهاية  الفرق علي  ترتيب  الــســادس  االســبــوع  نهاية 
التالي الحماداب والنيل التالي الحماداب والنيل ١٣١٣ نقطة لكل والسهم  نقطة لكل والسهم ١١١١  
الــهــال والشباب  نــقــاط،  الــهــال والشباب   نــقــاط،  نقطة، االتــحــاد كوقيا نقطة، االتــحــاد كوقيا ٩٩ 
والتحرير والتحرير ٧٧ نقاط لكل، المريخ  نقاط لكل، المريخ ٦٦ نقاط، األهلي  نقاط، األهلي ٥٥  

نقاط واخيرا الموردة نقطة.نقاط واخيرا الموردة نقطة.

سكرتير رابطة الشريف والنور في افادات مهمة 

شيخون: ليس هناك ما يتطلب تقديم استقاالت.. 
ونتعامل مع جميع اندية الرابطة وفق القانون 

العامل ُيِسقط النهضة في دوري الدرجة الثالثة بكسال

األهلي يواصل السقوط.. انتفاضه للهالل..
النيل يتلقى اول هزيمة .. والحماداب جدارة

إنعقاد عمومية نادي المكي وفوز 
المجلس الجديد بالتزكية

لمجلس  اإلنتخابية  العمومية  الجمعية  لمجلس إنعقدت  اإلنتخابية  العمومية  الجمعية  إنعقدت 
إدارة جديد لنادي المكي مدني تحت إشراف لجنة إدارة جديد لنادي المكي مدني تحت إشراف لجنة 
االنتخابات وفاز المجلس بالتزكية ابوبكر تاج السر االنتخابات وفاز المجلس بالتزكية ابوبكر تاج السر 
محمد رئيسا، هاشم محمد نور شاكر نائب الرئيس، محمد رئيسا، هاشم محمد نور شاكر نائب الرئيس، 
يوسف عمر السني امين عام، حسن عباس حميده يوسف عمر السني امين عام، حسن عباس حميده 
امين المال وعضوية كل من : احمد محمد سعد، امين المال وعضوية كل من : احمد محمد سعد، 
خالد عبد الكريم خير السيد، عمار عثمان الحسين، خالد عبد الكريم خير السيد، عمار عثمان الحسين، 
عبد الرحمن قسم اهلل، ناصر جادكور المعلم، شول عبد الرحمن قسم اهلل، ناصر جادكور المعلم، شول 
ضليج ديــنــق، عــبــد الــصــمــد ابــراهــيــم صــالــح، عبد ضليج ديــنــق، عــبــد الــصــمــد ابــراهــيــم صــالــح، عبد 
الرحمن احمد حسنين، محمد االمين مراد بلة، عبد الرحمن احمد حسنين، محمد االمين مراد بلة، عبد 

اهلل علي عبد اهلل ومعاذ عبدالرازق بشير.اهلل علي عبد اهلل ومعاذ عبدالرازق بشير.

حلفا يتقدم بإستقالته واألخضر 
يستعين بكاريكا 

بإستقالته من  هـــارون حلفا  الــمــدرب محمد  بإستقالته من تــقــدم  هـــارون حلفا  الــمــدرب محمد  تــقــدم 
تــدريــب نـــادي الصوفي الــقــضــارف، وعــلــى إثــر ذلك تــدريــب نـــادي الصوفي الــقــضــارف، وعــلــى إثــر ذلك 
إنعقد إجتماع عاجل لمجلس إدارة النادي حامل اللقب إنعقد إجتماع عاجل لمجلس إدارة النادي حامل اللقب 
وخرج اإلجتماع بقبول إستقالة المدرب وشكره على وخرج اإلجتماع بقبول إستقالة المدرب وشكره على 
لنحو  إستمرت  والتي  الفريق  التي قضاها مع  لنحو الفترة  إستمرت  والتي  الفريق  التي قضاها مع  الفترة 
ثاث مواسم إستطاع من خالها الفوز بلقب الدور.ثاث مواسم إستطاع من خالها الفوز بلقب الدور.

وقــد أمــن المجلس على تعين الــمــدرب أنــور كاريكا وقــد أمــن المجلس على تعين الــمــدرب أنــور كاريكا 
ليقود  حلفا  هـــارون  محمد  المستقيل  لــلــمــدرب  ليقود خلًفا  حلفا  هـــارون  محمد  المستقيل  لــلــمــدرب  خلًفا 
توج  لقد  بالذكر:  للفريق. جدير  الفنية  الدكة  توج كاريكا  لقد  بالذكر:  للفريق. جدير  الفنية  الدكة  كاريكا 
الموسم  الـــدوري  الموسم الــمــدرب حلفا مع األخضر ببطولة  الـــدوري  الــمــدرب حلفا مع األخضر ببطولة 
الماضي وخرج الفريق من المرحلة األولى من الدوري الماضي وخرج الفريق من المرحلة األولى من الدوري 

العام المؤهل للدوري الممتاز.العام المؤهل للدوري الممتاز.

بعثة النيل حلفا تغادر إلى ربك
 غادرت مدينة حلفا الجديدة متجهة إلى مدينة ربك  غادرت مدينة حلفا الجديدة متجهة إلى مدينة ربك 
بعثة فريق كرة القدم بنادي النيل آلداء المباراة المعلنة بعثة فريق كرة القدم بنادي النيل آلداء المباراة المعلنة 
في  في   ــقــادم ١٢١٢//٩٩  ال الجمعة  يـــوم  ربـــك  النهضة  ــام  ــقــادم أمـ ال الجمعة  يـــوم  ربـــك  النهضة  ــام  أمـ
إستهالية مباريات المجموعة الثالثة في مجموعات إستهالية مباريات المجموعة الثالثة في مجموعات 
التأهيلي للممتاز..  البعثة بقيادة محمد محمود نوننا التأهيلي للممتاز..  البعثة بقيادة محمد محمود نوننا 

ومصطفى زكى .. بالتوفيق ألبطال النيل.ومصطفى زكى .. بالتوفيق ألبطال النيل.

التحدي يواصل انتصاراته 
واالسماعيلي يكسب ببابنوسة

بابنوسة / التهامي علي النوربابنوسة / التهامي علي النور
الثانية  الــدرجــة  لــدوري  السابع  الثانية في بداية االســبــوع  الــدرجــة  لــدوري  السابع  في بداية االســبــوع 
الــبــوســتــة 00//11 وانــفــرد  وانــفــرد  الــتــحــدي عــلــي  فـــاز  الــبــوســتــة ببابنوسة  الــتــحــدي عــلــي  فـــاز  ببابنوسة 
التحدي بالصدارة  التحدي بالصدارة  1414 نقطة وللبوستة  نقطة وللبوستة 77 نقاط وفاز  نقاط وفاز 
االسماعيلي  ليرتفع  االسماعيلي   ليرتفع   33//22 الصقر  علي  الصقر االسماعيلي  علي  االسماعيلي 
الي الي 1111 نقطة وللصقر  نقطة وللصقر 66 نقاط، وعلي ذات المنافسة  نقاط، وعلي ذات المنافسة 
الخميس  وغد  والرمال  الشبيبة  االربعاء  اليوم  الخميس يلتقي  وغد  والرمال  الشبيبة  االربعاء  اليوم  يلتقي 

الهال والترس.الهال والترس.
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بعثة السوكرتا 
تصل الخرطوم

وصـــــــــلـــــــــت بــــــعــــــثــــــة حــــي وصـــــــــلـــــــــت بــــــعــــــثــــــة حــــي 
ــــى الـــــعـــــرب بــــــورتــــــســــــودان إلــــى  الـــــعـــــرب بــــــورتــــــســــــودان إل
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم قــادمــة الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم قــادمــة 
مــــن بــــورتــــســــودان، وتـــرأســـهـــا مــــن بــــورتــــســــودان، وتـــرأســـهـــا 
األســـتـــاذ صــــاح أبــــو محمد األســـتـــاذ صــــاح أبــــو محمد 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
ويباشر  الــريــاضــي.  ويباشر الــقــطــاع  الــريــاضــي.  الــقــطــاع 
ــفـــريـــق تــحــضــيــراتــه عــصــر  ــفـــريـــق تــحــضــيــراتــه عــصــر الـ الـ
اليوم بملعب األكاديمية وذلك اليوم بملعب األكاديمية وذلك 
في إطار إستعداداته لمباراته في إطار إستعداداته لمباراته 
ــي الــــــوادي  ــع حــ ــي الــــــوادي الــمــرتــقــبــة مــ ــع حــ الــمــرتــقــبــة مــ
المقبل 1010   السبت  المقبل نياال يوم  السبت  نياال يوم 
الخرطوم  إســتــاد  الخرطوم  على  إســتــاد  / / 1212 على 
وذلك حساب اإلسبوع الثالث وذلك حساب اإلسبوع الثالث 
السوداني  الـــدوري  السوداني عشر مــن  الـــدوري  عشر مــن 
الــمــمــتــاز. وكـــان حــي العرب الــمــمــتــاز. وكـــان حــي العرب 
بــورتــســودان حــقــق الــفــوز في بــورتــســودان حــقــق الــفــوز في 
ــي الـــــدوري  ــر مــبــاريــاتــه فـ ــي الـــــدوري اخــ ــر مــبــاريــاتــه فـ اخــ
الــفــاح عطبرة  امــام  الــفــاح عطبرة الممتاز  امــام  الممتاز 
ويتطلع  مقابل  دون  ويتطلع بهدفين  مقابل  دون  بهدفين 
الفريق لمواصلة المشوار في الفريق لمواصلة المشوار في 
المحافظة علي المركز الثاني المحافظة علي المركز الثاني 

في ترتيب الدوري الممتاز.في ترتيب الدوري الممتاز.

بعثة نادي الشرطة 
تصل عطبرة

كتب/الطيب جالل كتب/الطيب جالل 
وصلت بعثة نادي الشرطة وصلت بعثة نادي الشرطة 
القضارف عصر امس الثاثاء القضارف عصر امس الثاثاء 
من  قــادمــة  مدينة عطبرة  من إلــى  قــادمــة  مدينة عطبرة  إلــى 
الخرطوم لخوض مباراتين في الخرطوم لخوض مباراتين في 
الدوري الممتاز لحساب الجولة الدوري الممتاز لحساب الجولة 
الثالثة عشر والرابعة عشر أمام الثالثة عشر والرابعة عشر أمام 
ــفـــاح الــعــطــبــراويــيــن  ــفـــاح الــعــطــبــراويــيــن االمــــل والـ االمــــل والـ
ــتـــوالـــي وحـــلـــت الــبــعــثــة  ــتـــوالـــي وحـــلـــت الــبــعــثــة عــلــى الـ عــلــى الـ
ــيــادة الــمــقــدم  ــق ــيــل، ب ــن ــيــادة الــمــقــدم بــفــنــدق ال ــق ــيــل، ب ــن بــفــنــدق ال
شرطة النجومي السيد الطاهر شرطة النجومي السيد الطاهر 
وفـــــــور وصـــــــول الـــبـــعـــثـــة أدى وفـــــــور وصـــــــول الـــبـــعـــثـــة أدى 
بملعب  تدريبية  حصة  بملعب الفريق  تدريبية  حصة  الفريق 
تفكيك  علي  اشتملت  تفكيك الــســاحــة  علي  اشتملت  الــســاحــة 
الــعــضــات واالســتــشــفــاء وعــدد الــعــضــات واالســتــشــفــاء وعــدد 
مـــن الــتــمــاريــن الــتــرويــحــيــة من مـــن الــتــمــاريــن الــتــرويــحــيــة من 
ــم خـــضـــع الـــاعـــبـــيـــن لــحــمــام  ــ ــم خـــضـــع الـــاعـــبـــيـــن لــحــمــام ث ــ ث
ــران مـــن اجــل  ــمــ ــ ــران مـــن اجــل ثــلــج عــقــب ال ــمــ ــ ثــلــج عــقــب ال
على  والقضاء  الكدمات  على إزالـــة  والقضاء  الكدمات  إزالـــة 
لجميع  الـــعـــضـــات  لجميع تــقــلــصــات  الـــعـــضـــات  تــقــلــصــات 

الاعبين.الاعبين.

تطورات في عمومية 
تنس الطاولة 
بشمال كردفان

المقبل  االسبوع  في  المقبل تنعقد  االسبوع  في  تنعقد 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة التــحــاد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة التــحــاد 
تــنــس الــطــاولــة بــواليــة شمال تــنــس الــطــاولــة بــواليــة شمال 
ــعــد اكـــتـــمـــال كــافــة  ــان ب ــعــد اكـــتـــمـــال كــافــة كــــردفــ ــان ب كــــردفــ
ــيـــرات  ــحـــضـ ــتـ ــيـــرات الـــتـــرتـــيـــبـــات والـ ــحـــضـ ــتـ الـــتـــرتـــيـــبـــات والـ
العمومية  الــجــمــعــيــة  العمومية النــعــقــاد  الــجــمــعــيــة  النــعــقــاد 
المقدرة  المقدرة والــخــطــوات والــجــهــود  والــخــطــوات والــجــهــود 
المنشط لخلق  اهــل  قبل  المنشط لخلق مــن  اهــل  قبل  مــن 
التوافق الختيار مجلس ادارة التوافق الختيار مجلس ادارة 
اال   .. القادمة  المرحلة  اال يقود   .. القادمة  المرحلة  يقود 
الــمــاضــيــة شهدت  االيــــام  الــمــاضــيــة شهدت ان  االيــــام  ان 
تــطــورات وتــدخــات خارجية تــطــورات وتــدخــات خارجية 
اخري  بمجموعة  وتدفع  اخري تقود  بمجموعة  وتدفع  تقود 
لـــلـــعـــراك االنـــتـــخـــابـــي كــانــت لـــلـــعـــراك االنـــتـــخـــابـــي كــانــت 
تحسب علي بعض المهتمين تحسب علي بعض المهتمين 

بالمنشط.بالمنشط.

ــراد أســرتــه  ــ ــراد أســرتــه أدهــــش الــطــفــل أحــمــد أمــيــن أفـ ــ أدهــــش الــطــفــل أحــمــد أمــيــن أفـ
مشاهدة  مقاطعة  عن  أعلن  عندما  مشاهدة والجيران  مقاطعة  عن  أعلن  عندما  والجيران 
بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر وذلك بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر وذلك 
السعودي  المنتخب  لخروج  حزنه  السعودي تعبيرا عن  المنتخب  لخروج  حزنه  تعبيرا عن 
وكشف والد الطفل ان إبنه أحمد الذي يبلغ وكشف والد الطفل ان إبنه أحمد الذي يبلغ 
من العمر سنتين يسكن منطقة )بري الدرايسه( من العمر سنتين يسكن منطقة )بري الدرايسه( 
متابعة ومشاهدة  ويــــدوام علي  يــحــرص  متابعة ومشاهدة ظــل  ويــــدوام علي  يــحــرص  ظــل 
بــطــولــة كــــاس الــعــالــم بــاســتــمــرار وبــاالخــص بــطــولــة كــــاس الــعــالــم بــاســتــمــرار وبــاالخــص 

المواجهات التي يكون فيها المنتخب السعودي المواجهات التي يكون فيها المنتخب السعودي 
علي  درج  احمد  ابنه  ان  امين  واشـــار  علي طرفا  درج  احمد  ابنه  ان  امين  واشـــار  طرفا 
المنتخب السعودي وعبر عن فرحته  المنتخب السعودي وعبر عن فرحته متابعة  متابعة 
سعادته بالفوز التاريخي الذي رسمه المنتخب سعادته بالفوز التاريخي الذي رسمه المنتخب 
السعودي علي نظيره االرجنتيني في المونديال السعودي علي نظيره االرجنتيني في المونديال 
في لمحة وخطوة ادهشة افراد االسرة .. ولكن في لمحة وخطوة ادهشة افراد االسرة .. ولكن 
امين عاد ووصف مشاعر ابنه الحزينه من امين عاد ووصف مشاعر ابنه الحزينه من 
تعابير الوجه عقب خروج المنتخب السعودي تعابير الوجه عقب خروج المنتخب السعودي 

ــدور االول بــعــد الــخــســارة امـــام بولندا  ــ ــدور االول بــعــد الــخــســارة امـــام بولندا مــن ال ــ مــن ال
والمكسيك وقال امين : رفض احمد مواصلة والمكسيك وقال امين : رفض احمد مواصلة 
واكمال مشاهدة بقية المباريات رغم الرجاءات واكمال مشاهدة بقية المباريات رغم الرجاءات 
من  السعودي  المنتخب  خــروج  بعد  من المتكررة  السعودي  المنتخب  خــروج  بعد  المتكررة 
البطولة، وذكر امين ان ابنه ظل يردد بعض البطولة، وذكر امين ان ابنه ظل يردد بعض 
اســمــاء العــبــي المنتخب الــســعــودي وابــرزهــم اســمــاء العــبــي المنتخب الــســعــودي وابــرزهــم 
اسم )العويس( اعجابا بالمستوى المميز الذي اسم )العويس( اعجابا بالمستوى المميز الذي 

ظهر به في البطولة.ظهر به في البطولة.

 طفل سوداني يقاطع المونديال
حزنا على خروج المنتخب السعودي 

خيبة أمل 
تــفــاءلــت كــثــيــرا جماهير المريخ  تــفــاءلــت كــثــيــرا جماهير المريخ بــا ادنـــي شــك  بــا ادنـــي شــك 
بخطوة قدوم القنصل حازم مصطفي لرئاسة النادي بخطوة قدوم القنصل حازم مصطفي لرئاسة النادي 
للنادي  العمومية  الجمعية  تــداعــيــات  اعــقــاب  للنادي فــي  العمومية  الجمعية  تــداعــيــات  اعــقــاب  فــي 
بالموردة ووقتها كانت الجماهير .. تعشم .. وتأمل بالموردة ووقتها كانت الجماهير .. تعشم .. وتأمل 
المستنقع  مــن  الــنــادي  القنصل  يقود  أن  وتحلم  المستنقع ..  مــن  الــنــادي  القنصل  يقود  أن  وتحلم   ..
الفترة  خــال  النادي  اقعدت  التي  والهاوية  الفترة العميق  خــال  النادي  اقعدت  التي  والهاوية  العميق 
التي امضاها ادم سوداكال والعبور به الي مرحلة التي امضاها ادم سوداكال والعبور به الي مرحلة 
امل  بخيبة  منية  الجماهير  انــهــا  ..اال  امل االســتــقــرار  بخيبة  منية  الجماهير  انــهــا  ..اال  االســتــقــرار 

تــولــي القنصل حــازم  تــولــي القنصل حــازم وصــدمــة بعد ان  وصــدمــة بعد ان 
دفة العمل االداري بالنادي حيث دفة العمل االداري بالنادي حيث 

ارتــســمــت فــتــرتــه بــالــعــديــد من ارتــســمــت فــتــرتــه بــالــعــديــد من 
الصراعات والتخبط االداري الصراعات والتخبط االداري 
والـــفـــنـــي ولـــعـــل االنــشــقــاق والـــفـــنـــي ولـــعـــل االنــشــقــاق 
ــيـــن االعـــــضـــــاء داخــــل  ــيـــن االعـــــضـــــاء داخــــل بـ بـ
انطباعا  تــرك  انطباعا المجلس  تــرك  المجلس 
ــن ضــعــف  ــ ــن ضــعــف مـــحـــبـــطـــا عـ ــ مـــحـــبـــطـــا عـ
الخبرة وهشاشة الوضع الخبرة وهشاشة الوضع 
بـــالـــمـــجـــلـــس  بـــالـــمـــجـــلـــس االداري  االداري 
واعــطــي مــؤشــرا خاف واعــطــي مــؤشــرا خاف 
ــلـــم  ــه وتـــحـ ــعــ ــوقــ ــ ــت ــ ــلـــم مــــــا ت ــه وتـــحـ ــعــ ــوقــ ــ ــت ــ مــــــا ت
بــهــا الــجــمــاهــيــر التي بــهــا الــجــمــاهــيــر التي 

عن  تبحث  عن ظلت  تبحث  ظلت 
االستقرار.االستقرار.

واقعة السيستم
بــكــل تــاكــيــد أخـــطـــاء اداريـــــــة مـــتـــعـــددة شــهــدتــهــا بــكــل تــاكــيــد أخـــطـــاء اداريـــــــة مـــتـــعـــددة شــهــدتــهــا 
ابــعــاد  ــازم مصطفي ولــعــل واقــعــة  ابــعــاد فــتــرة القنصل حـ ــازم مصطفي ولــعــل واقــعــة  فــتــرة القنصل حـ
)السيستم(  في  ادراجهم  وعــدم  االجانب  )السيستم( المحترفين  في  ادراجهم  وعــدم  االجانب  المحترفين 
االفريقي شكلت ازمة ونقطة سوداء وضاعفت من االفريقي شكلت ازمة ونقطة سوداء وضاعفت من 
معاناة واوجاع الجماهير علي مجلس القنصل حازم معاناة واوجاع الجماهير علي مجلس القنصل حازم 
حيث تسبب الخطا في فقدان النادي الهلية مشاركة حيث تسبب الخطا في فقدان النادي الهلية مشاركة 
المحترفين االجانب مع الفريق في دور المجموعات المحترفين االجانب مع الفريق في دور المجموعات 

لدوري ابطال افريقيا الموسم الماضي .لدوري ابطال افريقيا الموسم الماضي .
الشبهات واالتهامات

بــالــرغــم مــن قصر الــفــتــرة التي بــالــرغــم مــن قصر الــفــتــرة التي 
تولي فيها القنصل حازم زمام تولي فيها القنصل حازم زمام 
االمــــور االداريــــــة بــالــنــادي االمــــور االداريــــــة بــالــنــادي 
عــلــي خــلــفــيــة الـــتـــطـــورات عــلــي خــلــفــيــة الـــتـــطـــورات 
والمستجدات في الساحه والمستجدات في الساحه 
ــول  ــول والـــــتـــــجـــــاذبـــــات حــ والـــــتـــــجـــــاذبـــــات حــ
 .. المجلس  .. شــرعــيــة  المجلس  شــرعــيــة 
طـــــوال  ان  ــد  ــيــ ــ طـــــوال ب ان  ــد  ــيــ ــ ب
الــفــتــرة لم  الــفــتــرة لم تلك  تلك 
تـــضـــح رؤيــــة تـــضـــح رؤيــــة 
خــــطــــة  خــــطــــة او  او 
واضحة  واضحة عمل  عمل 
الـــــــمـــــــعـــــــالـــــــم الـــــــمـــــــعـــــــالـــــــم 

وطريقة  الجوانب  كافة  في  بالنادي  النهوض  وطريقة نحو  الجوانب  كافة  في  بالنادي  النهوض  نحو 
ادارة الـــنـــادي مــن عــلــي الــبــعــد مــن خـــال تــواجــده ادارة الـــنـــادي مــن عــلــي الــبــعــد مــن خـــال تــواجــده 
بدولة االمــارات المتحدة وادارت االجتماعات عبر بدولة االمــارات المتحدة وادارت االجتماعات عبر 
قروبات التواصل االجتماعي خصمت الكثير من قروبات التواصل االجتماعي خصمت الكثير من 
دور الــمــجــلــس فــضــا عــن الــشــبــهــات واالتــهــامــات دور الــمــجــلــس فــضــا عــن الــشــبــهــات واالتــهــامــات 
الموجهة الي القنصل حازم في قضايا فساد قلصت الموجهة الي القنصل حازم في قضايا فساد قلصت 

من شعبية وسط الجماهير ..من شعبية وسط الجماهير ..
أزمات فنية

حقيقة لــم تكن االزمـــات االداريـــة وحــدهــا التي حقيقة لــم تكن االزمـــات االداريـــة وحــدهــا التي 
الــقــنــصــل حـــازم مصطفي  الــقــنــصــل حـــازم مصطفي عجلت بــرحــيــل وابـــعـــاد  عجلت بــرحــيــل وابـــعـــاد 
الجماهيرية  الــقــاعــدة  لــدي  المريخي  المشهد  الجماهيرية عــن  الــقــاعــدة  لــدي  المريخي  المشهد  عــن 
للنادي وبرزت في فترته الكثير من االزمات الفنية للنادي وبرزت في فترته الكثير من االزمات الفنية 
التي فاقمت من حدة االزمة بالنادي وتبدو تعاقد التي فاقمت من حدة االزمة بالنادي وتبدو تعاقد 
ومنحه  الــغــرايــري  التونسي  الــمــدرب  مــع  ومنحه المجلس  الــغــرايــري  التونسي  الــمــدرب  مــع  المجلس 
الصاحيات الكاملة في سياسة االحال واالبدال الصاحيات الكاملة في سياسة االحال واالبدال 
بــالــفــريــق كــانــت بــمــثــابــة قــاصــمــة الــظــهــر لمجلس بــالــفــريــق كــانــت بــمــثــابــة قــاصــمــة الــظــهــر لمجلس 
القنصل حــازم مصطفي بعد ان ابــدت الجماهير القنصل حــازم مصطفي بعد ان ابــدت الجماهير 
بعض  مــع  ابــرمــهــا  الــتــي  للصفقات  تحفظها  مــع بعض عــن  ابــرمــهــا  الــتــي  للصفقات  تحفظها  عــن 
المحترفين االجانب بسبب تواضع المستوي فضا المحترفين االجانب بسبب تواضع المستوي فضا 
توماس  الكاميروني  الثنائي  عــن  االستغناء  توماس عــن  الكاميروني  الثنائي  عــن  االستغناء  عــن 

والنيجيري توني.والنيجيري توني.
 سلوك وتصرفات 

سلوك وتصرفات القنصل حازم مصطفي اثارت سلوك وتصرفات القنصل حازم مصطفي اثارت 
ــيــن ولــعــل  ــيــن ولــعــل حــفــيــظــة الـــعـــديـــد مـــن الــريــاضــي حــفــيــظــة الـــعـــديـــد مـــن الــريــاضــي
تداعيات االزمة االخيرة التي اندلعت تداعيات االزمة االخيرة التي اندلعت 
رئيس  مصطفي  حــازم  القنصل  رئيس بين  مصطفي  حــازم  القنصل  بين 
نادي المريخ مع العب النادي عمار نادي المريخ مع العب النادي عمار 
ــــك بــســبــب تــجــديــد العقد  ــــك بــســبــب تــجــديــد العقد طــيــفــور وذل طــيــفــور وذل
هي من قــادت كبار ورمــوز النادي هي من قــادت كبار ورمــوز النادي 
ــازم  ــاد الــقــنــصــل حــ ــعــ ــ ــازم بـــالـــتـــدخـــل الب ــاد الــقــنــصــل حــ ــعــ ــ بـــالـــتـــدخـــل الب
ــنـــادي مـــن واقـــع  ــنـــادي مـــن واقـــع مــصــطــفــي عـــن الـ مــصــطــفــي عـــن الـ
الــتــصــريــحــات الــغــيــر مــســؤولــة الــتــصــريــحــات الــغــيــر مــســؤولــة 
ــتـــي صــــــدرت مــــن قــبــل  ــتـــي صــــــدرت مــــن قــبــل الـ الـ

رئيس النادي.رئيس النادي.

تسلمت مجموعة النهضة مساء امس الثاثاء تسلمت مجموعة النهضة مساء امس الثاثاء 
الموافق السادس من ديسمبر الموافق السادس من ديسمبر 20222022 خطابًا من  خطابًا من 
فيه  أعــلــنــت  ــاس(  )كــ الــريــاضــي  التحكيم  فيه محكمة  أعــلــنــت  ــاس(  )كــ الــريــاضــي  التحكيم  محكمة 
تأجيل قرارها بشأن قضية االتحادات المحلية التي تأجيل قرارها بشأن قضية االتحادات المحلية التي 
السوداني  االتحاد  النهضة ضد  مجموعة  السوداني رفعتها  االتحاد  النهضة ضد  مجموعة  رفعتها 
لكرة القدم إلى الثالث عشر من مــارس لكرة القدم إلى الثالث عشر من مــارس 20232023، ، 

العالم ومن  بكأس  المحكمة  ارتباط قضاة  العالم ومن بسبب  بكأس  المحكمة  ارتباط قضاة  بسبب 
ثم دخول اعياد المياد بعد أن أعلنت كاس في ثم دخول اعياد المياد بعد أن أعلنت كاس في 
وقت سابق صدور القرار في ديسمبر الحالي وهذا وقت سابق صدور القرار في ديسمبر الحالي وهذا 
بالقضايا  الخاصة  القرارات  بالقضايا التأجيل يؤكد أن كل  الخاصة  القرارات  التأجيل يؤكد أن كل 
التي رفعتها النهضة ضد االتحاد سيتم صدورها التي رفعتها النهضة ضد االتحاد سيتم صدورها 
في وقت متزامنا مع قرار كاس بخصوص قضية في وقت متزامنا مع قرار كاس بخصوص قضية 

االتحادات.وكانت كاس قد عقدت جلسات السماع االتحادات.وكانت كاس قد عقدت جلسات السماع 
بها  الخاصة  المستندات  وتسلمت  القضايا  بها لكل  الخاصة  المستندات  وتسلمت  القضايا  لكل 
الــقــرارات التي  الــقــرارات التي ونــظــرت فيها وتبقى فقط اصـــدار  ونــظــرت فيها وتبقى فقط اصـــدار 
الخطوة  تخطو  حتى  النهضة  مجموعة  الخطوة تترقبها  تخطو  حتى  النهضة  مجموعة  تترقبها 
التالية في نزاعها القانوني مع االتحاد السوداني التالية في نزاعها القانوني مع االتحاد السوداني 

لكرة القدم.لكرة القدم.

وقــــائع ودالئــــل 

أسباب رفض جماهير المريخ لعودة القنصل
تقرير/ ادريس كسالويتقرير/ ادريس كسالوي

بالرغم من االنفاق الكبير والسخي الذي قدمه وسخره القنصل حازم مصطفي رئيس نادي المريخ السابق من بالرغم من االنفاق الكبير والسخي الذي قدمه وسخره القنصل حازم مصطفي رئيس نادي المريخ السابق من 
دعما تجاه النادي قبل وبعد توليه منصب رئيس النادي .. اال ان القنصل تعرض للسخرية واالنتقاد من جانب دعما تجاه النادي قبل وبعد توليه منصب رئيس النادي .. اال ان القنصل تعرض للسخرية واالنتقاد من جانب 
الجماهير الحمراء التي عبرت عن رفضها للعودة مجددا الي رئاسة النادي خالل االنتخابات المرتقبة وهناك العديد الجماهير الحمراء التي عبرت عن رفضها للعودة مجددا الي رئاسة النادي خالل االنتخابات المرتقبة وهناك العديد 

من الدالئل والوقائع التي ساهمت وراء رفض الجماهير ..من الدالئل والوقائع التي ساهمت وراء رفض الجماهير ..

كاس تؤجل قرارها في قضية االتحادات المحلية 



04

٧ ديسمبر 2022

١٣ جمادى األول ١٤٤٤ هـ

العدد »٦٢«

األربعاء

متابعـات

أدى مرانه األول بالملعب الرديف  

الهالل يكثف الجهود لنزال ممثل النهود

الهالل وحيدوب 
 بالجوهرة

ً
عصرا

تـــجـــرى  ان  الــــمــــتــــوقــــع  تـــجـــرى مــــــن  ان  الــــمــــتــــوقــــع  مــــــن 
مــبــاراة الــهــال وحــيــدوب النهود مــبــاراة الــهــال وحــيــدوب النهود 
من  والــربــع  الثالثة  الساعة  من عند  والــربــع  الثالثة  الساعة  عند 
ــبـــت الـــمـــقـــبـــل عــلــى  ــبـــت الـــمـــقـــبـــل عــلــى عـــصـــر الـــسـ عـــصـــر الـــسـ
ـــاء بـــأم  ــ ــزرق ــ ــعــب الـــجـــوهـــرة الـ ـــاء بـــأم مــل ــ ــزرق ــ ــعــب الـــجـــوهـــرة الـ مــل
درمـــــان نــســبــة لــعــمــلــيــات تــأهــيــل درمـــــان نــســبــة لــعــمــلــيــات تــأهــيــل 
بسببها  بسببها االضــاءة والنجيل والتي  االضــاءة والنجيل والتي 
الى  الفريق  تدريبات  تحويل  الى تم  الفريق  تدريبات  تحويل  تم 
الملعب الرديف التاحة الفرصة الملعب الرديف التاحة الفرصة 
النجاز العمل في نجيل الملعب النجاز العمل في نجيل الملعب 
ــراج االضــــاءة واخــذ  ــ ــراج االضــــاءة واخــذ وتــركــيــب اب ــ وتــركــيــب اب
الـــمـــقـــاســـات لـــتـــركـــيـــب االبـــــــراج الـــمـــقـــاســـات لـــتـــركـــيـــب االبـــــــراج 
الجديدة ، وكان الهال قد اغلق الجديدة ، وكان الهال قد اغلق 
الماضي  االســبــوع  نهاية  الماضي ملعبه  االســبــوع  نهاية  ملعبه 
المدينة  بملعب  تدريباته  المدينة واجــرى  بملعب  تدريباته  واجــرى 
الــريــاضــيــة بــنــادي كــوبــر ببحري الــريــاضــيــة بــنــادي كــوبــر ببحري 
قبل نــزال توتي في الجولة قبل نــزال توتي في الجولة 1212  
الخطوة  وتأتي  الممتاز،  الخطوة للدوري  وتأتي  الممتاز،  للدوري 
الملعب بالشكل  الملعب بالشكل من اجل تهيئة  من اجل تهيئة 
االمـــثـــل الســتــضــافــة الــمــبــاريــات االمـــثـــل الســتــضــافــة الــمــبــاريــات 
الـــجـــوهـــرة  مــلــعــب  وان  الـــجـــوهـــرة خـــاصـــة  مــلــعــب  وان  خـــاصـــة 
ما  واضـــح  بشكل  استهاكه  ما تــم  واضـــح  بشكل  استهاكه  تــم 
باللعب  النجيل  تــأثــر  الـــى  باللعب ادى  النجيل  تــأثــر  الـــى  ادى 
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عبد المهيمن 
وعوض في المران

 حرص عوض ابراهيم احمد  حرص عوض ابراهيم احمد 
عضو مجلس ادارة نادي الهال عضو مجلس ادارة نادي الهال 
الرياضي  القطاع  رئيس  الرياضي ونائب  القطاع  رئيس  ونائب 
بالنادي بجانب  مدير الكرة عبد بالنادي بجانب  مدير الكرة عبد 
الــمــهــيــمــن االمــيــن عــلــى متابعة الــمــهــيــمــن االمــيــن عــلــى متابعة 
التي  االولـــى  التدريبية  التي الحصة  االولـــى  التدريبية  الحصة 
اجراها فريق الكرة االول بالنادي اجراها فريق الكرة االول بالنادي 
ـــس بــالــمــلــعــب الــــرديــــف وهــي  ـــس بــالــمــلــعــب الــــرديــــف وهــي امـ امـ
الــحــصــة االولـــــى الـــتـــي يــجــريــهــا الــحــصــة االولـــــى الـــتـــي يــجــريــهــا 
منذ  الملعب  بهذا  االول  منذ الفريق  الملعب  بهذا  االول  الفريق 
افتتاحه ، ويأتي اهتمام القطاع افتتاحه ، ويأتي اهتمام القطاع 
الــريــاضــي ودائــــرة الــكــرة بالمران الــريــاضــي ودائــــرة الــكــرة بالمران 
ــنـــدرج فـــي اطـــار  ــنـــدرج فـــي اطـــار االول الــــذي يـ االول الــــذي يـ
ــمــبــاراتــه  ــدادات الـــهـــال ل ــعــ ــ ــت ــمــبــاراتــه اســ ــدادات الـــهـــال ل ــعــ ــ ــت اســ
المهمة امام حيدوب النهود يوم المهمة امام حيدوب النهود يوم 
الجولة  لحساب  المقبل  الجولة السبت  لحساب  المقبل  السبت 
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الهال  بنادي  االول  القدم  كــرة  فريق  الهال استأنف  بنادي  االول  القدم  كــرة  فريق  استأنف 
النهود  حيدوب  امــام  المهمة  لمباراته  النهود استعداداته  حيدوب  امــام  المهمة  لمباراته  استعداداته 
برسم الجولة برسم الجولة 1313 لمسابقة الدوري الممتاز واجرى  لمسابقة الدوري الممتاز واجرى 
الرديف  الملعب  على  امــس  ساخنًا صباح  الرديف مــرانــًا  الملعب  على  امــس  ساخنًا صباح  مــرانــًا 
منذ  مــرة  الــزرقــاء الول  الــجــوهــرة  بملعب  منذ الملحق  مــرة  الــزرقــاء الول  الــجــوهــرة  بملعب  الملحق 
افتتاح الملعب الرديف خال االسابيع الماضية ، افتتاح الملعب الرديف خال االسابيع الماضية ، 
حيث سعى القطاع الرياضي بالنادي الى تخفيف حيث سعى القطاع الرياضي بالنادي الى تخفيف 
الضغط على الملعب الرئيس الذي تم استهاكه الضغط على الملعب الرئيس الذي تم استهاكه 
العدد  الفترة االخــيــرة مــن خــال  فــي  العدد بشكل كبير  الفترة االخــيــرة مــن خــال  فــي  بشكل كبير 
الــكــبــيــر مــن الــمــبــاريــات الــتــي اســتــضــافــهــا للهال الــكــبــيــر مــن الــمــبــاريــات الــتــي اســتــضــافــهــا للهال 
الشباب  لاعبين  بطولة زوون سيكافا  الشباب وتصفيات  لاعبين  بطولة زوون سيكافا  وتصفيات 
الــســودان خال  الــســودان خال  عــام والتي استضافها  تحت تحت 2020 عــام والتي استضافها 
الشهر الماضي وهو ما ادى الى تشكيل ضغط الشهر الماضي وهو ما ادى الى تشكيل ضغط 
كبير على النجيل ، وخــال المران عمل المدير كبير على النجيل ، وخــال المران عمل المدير 
الفني للفريق ، الكنغولي فلوران ايبينجي علىمعالجة الفني للفريق ، الكنغولي فلوران ايبينجي علىمعالجة 
الهفوات التي صاحبت ظهور العبيه في مباراتهم الهفوات التي صاحبت ظهور العبيه في مباراتهم 

تــكــرارهــا في  لتفاديها وتجنب  توتي  امــام  تــكــرارهــا في االخــيــرة  لتفاديها وتجنب  توتي  امــام  االخــيــرة 
يتطلع مــن خالها  الــتــي  المهمة  يتطلع مــن خالها مــبــاراة حــيــدوب  الــتــي  المهمة  مــبــاراة حــيــدوب 
الهال لمواصلة رحلة انتصاراته وتعزيز صدارته الهال لمواصلة رحلة انتصاراته وتعزيز صدارته 
الممتاز فضًا عن تحقيق  للدوري  العام  الممتاز فضًا عن تحقيق للترتيب  للدوري  العام  للترتيب 
اكثر  الفريق  ليقترب  التوالي  على  العاشر  اكثر الفوز  الفريق  ليقترب  التوالي  على  العاشر  الفوز 
من المحافظة على لقبه للمرة الثالثة على التوالي من المحافظة على لقبه للمرة الثالثة على التوالي 
، و قبيل انــطــاقــة الــمــران حــرص الــمــديــر الفني ، و قبيل انــطــاقــة الــمــران حــرص الــمــديــر الفني 
الاعبين  مخاطبة  على  ايبينجي  فــلــوران  الاعبين للفريق  مخاطبة  على  ايبينجي  فــلــوران  للفريق 
وتحدث لهم عن الهفوات التي صاحبت ظهورهم وتحدث لهم عن الهفوات التي صاحبت ظهورهم 
نظريًا مع المطالبة بتفاديها في قادم المواعيد التي نظريًا مع المطالبة بتفاديها في قادم المواعيد التي 
تنتظر الــفــريــق والــتــي تــبــدأ يـــوم الــســبــت بمواجهة تنتظر الــفــريــق والــتــي تــبــدأ يـــوم الــســبــت بمواجهة 
حيدوب النهود بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان حيدوب النهود بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان 
العام  المران بحركات االحماء  انطلق  ثم  العام ، ومن  المران بحركات االحماء  انطلق  ثم  ، ومن 
التقليدية وتفكيك العضات والجري الخفيف بالكرة التقليدية وتفكيك العضات والجري الخفيف بالكرة 
اللياقة  مــعــدالت  على  للمحافظة  الملعب  اللياقة داخـــل  مــعــدالت  على  للمحافظة  الملعب  داخـــل 
فـــلـــوران بتقسيم الاعبين  ــام  قـ ــم   ثـ فـــلـــوران بتقسيم الاعبين الــبــدنــيــة ومـــن  ــام  قـ ــم   ثـ الــبــدنــيــة ومـــن 

ــتــدريــبــات متنوعة  ــتــدريــبــات متنوعة الــــى مــجــمــوعــات واخــضــعــهــم ل الــــى مــجــمــوعــات واخــضــعــهــم ل
بصورة  وركــز  والهجومية  الدفاعية  الــجــوانــب  بصورة فــي  وركــز  والهجومية  الدفاعية  الــجــوانــب  فــي 
واضحة على ضرورة اللعب بمبدأ السامة والرقابة واضحة على ضرورة اللعب بمبدأ السامة والرقابة 
استغال  عن  فضًا  للمدافعين  بالنسبة  استغال اللصيقة  عن  فضًا  للمدافعين  بالنسبة  اللصيقة 
الهفوات واحراز االهداف بالنسبة للمهاجمين لجهة الهفوات واحراز االهداف بالنسبة للمهاجمين لجهة 
امــام  االخيرتين  المباراتين  فــي  عانى  الفريق  امــام ان  االخيرتين  المباراتين  فــي  عانى  الفريق  ان 
الــشــرطــة الــقــضــارف وتــوتــي الــخــرطــوم مــن بعض الــشــرطــة الــقــضــارف وتــوتــي الــخــرطــوم مــن بعض 
والهجومي من  الدفاعي  الجانبين  في  والهجومي من االشكاالت  الدفاعي  الجانبين  في  االشكاالت 
خال استقبال شباك الفريق لهدفين في المباراتين خال استقبال شباك الفريق لهدفين في المباراتين 
فــضــًا عـــن اكــتــفــاء خـــط الــهــجــوم بـــاحـــراز اربــعــة فــضــًا عـــن اكــتــفــاء خـــط الــهــجــوم بـــاحـــراز اربــعــة 
اهداف في المباراتين وهو ما يعني ان الفوز كان اهداف في المباراتين وهو ما يعني ان الفوز كان 
بفارق هدف وحيد وهو  الماضيتين  الجولتين  بفارق هدف وحيد وهو في  الماضيتين  الجولتين  في 
مــا جعل الفريق يمر بــأوقــات عصيبة كــادت ان مــا جعل الفريق يمر بــأوقــات عصيبة كــادت ان 
تكلفه فقدان النقاط بالتعادل على اقل تقدير لوال تكلفه فقدان النقاط بالتعادل على اقل تقدير لوال 
بعض المهارات الفردية والخبرات التي رجحت كفة بعض المهارات الفردية والخبرات التي رجحت كفة 
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على الرغم من اعتماده على سياسة المداورة على الرغم من اعتماده على سياسة المداورة 
بين الاعبين من اجل تجهيز اكبر عدد منهم بين الاعبين من اجل تجهيز اكبر عدد منهم 
على  الفريق  تنتظر  التي  التحديات  على لمجابهة  الفريق  تنتظر  التي  التحديات  لمجابهة 
هنالك  ان  إال   ، ــقــاري  وال المحلي  هنالك المستويين  ان  إال   ، ــقــاري  وال المحلي  المستويين 
بعض االصــوات النشاذ التي علت في الفترة بعض االصــوات النشاذ التي علت في الفترة 
االخيرة من اجل تشكيل رأي عام »سالب« ضد االخيرة من اجل تشكيل رأي عام »سالب« ضد 
المدير الفني للهال ، الكنغولي فلوران ايبينجي المدير الفني للهال ، الكنغولي فلوران ايبينجي 
الذي ظل يتيح  فرصة المشاركة لكل الاعبين الذي ظل يتيح  فرصة المشاركة لكل الاعبين 
للمباريات  االمثل  بالشكل  تجهيزهم  اجــل  للمباريات من  االمثل  بالشكل  تجهيزهم  اجــل  من 
الــتــي يــخــوضــهــا االزرق فــي مــســابــقــة الـــدوري الــتــي يــخــوضــهــا االزرق فــي مــســابــقــة الـــدوري 

اتاحة  بمبدأ  يعمل  فــلــوران  اتاحة الممتاز حيث ظل  بمبدأ  يعمل  فــلــوران  الممتاز حيث ظل 
للمشاركة  »الــجــاديــن«  الاعبين  لكل  للمشاركة الــفــرص  »الــجــاديــن«  الاعبين  لكل  الــفــرص 
تحسبًا الي طارئ قد يطرأ على مسيرة الفريق تحسبًا الي طارئ قد يطرأ على مسيرة الفريق 
من االصابات وااليقافات والظروف المتفاوتة من االصابات وااليقافات والظروف المتفاوتة 
ــبــديــل فـــي مــســتــوى  ــبــديــل فـــي مــســتــوى وحــتــى يــكــون الــاعــبــيــن ال وحــتــى يــكــون الــاعــبــيــن ال
المقبلة  الفريق  مــبــاراة  تشهد  المقبلة االســاســي..وربــمــا  الفريق  مــبــاراة  تشهد  االســاســي..وربــمــا 
الاعبين  النهود ظــهــور بعض  حــيــدوب  الاعبين امـــام  النهود ظــهــور بعض  حــيــدوب  امـــام 
الفريق  مــبــاراة  في  المشاركة  عن  غابوا  الفريق الذين  مــبــاراة  في  المشاركة  عن  غابوا  الذين 
االخيرة امام توتي تنفيذًا لسياسة المداورة التي االخيرة امام توتي تنفيذًا لسياسة المداورة التي 
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ســيــكــون الــكــونــغــولــي غـــولـــدي لــيــلــيــبــو، ســيــكــون الــكــونــغــولــي غـــولـــدي لــيــلــيــبــو، 
المهاجم المحترف بصفوف الهال، متاحا المهاجم المحترف بصفوف الهال، متاحا 
المدير  ابينيجي،  فــلــوران  جلدته  ابــن  المدير امـــام  ابينيجي،  فــلــوران  جلدته  ابــن  امـــام 
القادمة  لمباراته  للفريق، في خياراته  القادمة الفني  لمباراته  للفريق، في خياراته  الفني 
من مسابقة الممتاز، امام حيدوب النهود، من مسابقة الممتاز، امام حيدوب النهود، 
وبحسب الئحة الممتاز، فان عقوبة الورقة وبحسب الئحة الممتاز، فان عقوبة الورقة 
المباراة  تلقاها »ليليبو«، في  التي  المباراة الحمراء  تلقاها »ليليبو«، في  التي  الحمراء 
امام الشرطة القضارف، توقفه عن المشاركة امام الشرطة القضارف، توقفه عن المشاركة 
لمباراة واحدة، وهي العقوبة التي استوفاها لمباراة واحدة، وهي العقوبة التي استوفاها 
الاعب بعد الغياب عن مباراة فريقه امام الاعب بعد الغياب عن مباراة فريقه امام 

يعد  »ليليبو«،  ان  بالذكر  الجدير  يعد توتي..  »ليليبو«،  ان  بالذكر  الجدير  توتي.. 
الهال،  في  االستراتيجية  الخيارات  الهال، ضمن  في  االستراتيجية  الخيارات  ضمن 
الفريق،  رفقة  يقدمه  الــذي  بــالــمــردود  الفريق، قياسا  رفقة  يقدمه  الــذي  بــالــمــردود  قياسا 
العالية،  التهديفية  المحصلة  عــن  العالية، فــضــا  التهديفية  المحصلة  عــن  فــضــا 
ــيــا قــائــمــة الــهــدافــيــن..  ــيــا قــائــمــة الــهــدافــيــن.. حــيــث يــتــصــدر حــال حــيــث يــتــصــدر حــال
وبــحــســب الــلــوائــح فـــان مــضــاعــفــة الــعــقــوبــة وبــحــســب الــلــوائــح فـــان مــضــاعــفــة الــعــقــوبــة 
بسبب الحصول على الورقة الحمراء، تكون بسبب الحصول على الورقة الحمراء، تكون 
واجبة في حال ارفق الحكم في تقريره سبب واجبة في حال ارفق الحكم في تقريره سبب 
السبب  ان  المسابقات  لجنة  ورأت  السبب الــطــرد،  ان  المسابقات  لجنة  ورأت  الــطــرد، 

يستحق عقوبة مضاعفة.يستحق عقوبة مضاعفة.

ليليبو يعود أمام حيدوبالكنغولي يستمر في المداورة 

شيخو
يواصل االجتهاد
في التدريبات

التي  التدريبية  الحصة  التي عــرفــت  التدريبية  الحصة  عــرفــت 
اجــراهــا فــريــق الــكــرة االول بــنــادي اجــراهــا فــريــق الــكــرة االول بــنــادي 
الهال على ملعبه الرديف صباح الهال على ملعبه الرديف صباح 
الفريق  الفريق امــس ظــهــورًا جيدًا لاعب  امــس ظــهــورًا جيدًا لاعب 
الشاب شيخو الذي اجتهد كثيرًا في الشاب شيخو الذي اجتهد كثيرًا في 
والــواجــبــات  واالدوار  الــمــهــام  والــواجــبــات تنفيذ  واالدوار  الــمــهــام  تنفيذ 
القائمة  اقــتــحــام  مــن  يتمكن  القائمة حــتــى  اقــتــحــام  مــن  يتمكن  حــتــى 
االســاســيــة الــتــي ســتــخــوض مــبــاراة االســاســيــة الــتــي ســتــخــوض مــبــاراة 
الفريق المقبلة امام حيدوب النهود الفريق المقبلة امام حيدوب النهود 
ــدوري  الـ لمسابقة  ــدوري   الـ لمسابقة   1313 الــجــولــة  الــجــولــة فــي  فــي 
الــمــقــبــل ،ويعتبر  الــســبــت  الــمــقــبــل ،ويعتبر الــمــمــتــاز  الــســبــت  الــمــمــتــاز 
الذين  الاعبين  قائل  مــن  الذين شيخو  الاعبين  قائل  مــن  شيخو 
ــمــشــاركــة في  ــمــشــاركــة في غـــابـــوا تــمــامــًا عـــن ال غـــابـــوا تــمــامــًا عـــن ال
الــمــبــاريــات الــرســمــيــة لــلــهــال على الــمــبــاريــات الــرســمــيــة لــلــهــال على 
على  ــقــاري  وال المحلي  على المستويين  ــقــاري  وال المحلي  المستويين 
الـــــرغـــــم مـــــن انـــــــه خـــــــاض بــعــض الـــــرغـــــم مـــــن انـــــــه خـــــــاض بــعــض 
قبيل  للفريق  االعــداديــة  قبيل المباريات  للفريق  االعــداديــة  المباريات 
انطاقة الموسم التنافسي الجاري.انطاقة الموسم التنافسي الجاري.
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العدد »٦٢«

األربعاء

متابعـات

11 ناٍد يتفوقون 
على المريخ في 
معدل األهداف

ــمــــريــــخ  ــ ــمــــريــــخ فــــشــــل مــــــــــدرب ال ــ فــــشــــل مــــــــــدرب ال
ريــــكــــاردو هـــيـــرون فـــي حل ريــــكــــاردو هـــيـــرون فـــي حل 
الهجومية،  المريخ  الهجومية، معضلة  المريخ  معضلة 
الـــفـــريـــق  خــــــاض  أن  ــد  ــعــ ــ الـــفـــريـــق وب خــــــاض  أن  ــد  ــعــ ــ وب
تـــمـــكـــن مــن  مـــــبـــــاريـــــات  تـــمـــكـــن مــن   مـــــبـــــاريـــــات   88
ــداف فــقــط،  ــ ــداف فــقــط،  أهـ ــ تــســجــيــل تــســجــيــل 1010 أهـ
بــمــعــدل تــهــديــفــي هــو األســـوأ بــمــعــدل تــهــديــفــي هــو األســـوأ 
النسخة األولـــى من  النسخة األولـــى من لــه منذ  لــه منذ 
أندية  أندية    99 وتتفوق  وتتفوق المسابقة،  المسابقة، 
فــي األهـــداف،  المريخ  فــي األهـــداف، على  المريخ  على 
بينما يتساوى معه ناد واحد، بينما يتساوى معه ناد واحد، 
ويصنف خط هجوم المريخ ويصنف خط هجوم المريخ 
ــوأ 77 أنـــديـــة، وال  أنـــديـــة، وال  ــ ــوأ ضــمــن أسـ ــ ضــمــن أسـ
يتفوق على الرابطة كوستي يتفوق على الرابطة كوستي 
صـــاحـــب أســـــوأ خـــط هــجــوم صـــاحـــب أســـــوأ خـــط هــجــوم 
ســوى بخمسة أهـــداف فقط، ســوى بخمسة أهـــداف فقط، 
وعلى ود نوباوي ثاني أسوأ وعلى ود نوباوي ثاني أسوأ 
خـــط هــجــوم بــثــاث أهـــداف خـــط هــجــوم بــثــاث أهـــداف 
ــاوي  ــوبـ نـ ــقـــط، ويـــحـــتـــل ود  ــاوي فـ ــوبـ نـ ــقـــط، ويـــحـــتـــل ود  فـ
فـــي مسابقة  مــتــأخــر  فـــي مسابقة مــركــز  مــتــأخــر  مــركــز 
الــدوري، المريخ حقق الفوز الــدوري، المريخ حقق الفوز 
ــي مـــبـــاراة  ــي مـــبـــاراة بــثــاثــة أهــــــداف فـ بــثــاثــة أهــــــداف فـ
واحـــــدة فــقــط، وبــهــدفــيــن في واحـــــدة فــقــط، وبــهــدفــيــن في 
مــبــاراة واحـــدة، وحــقــق الفوز مــبــاراة واحـــدة، وحــقــق الفوز 
بهدف في بهدف في 33 مباريات، ونال  مباريات، ونال 
33 اهداف في مباريات تعثر  اهداف في مباريات تعثر 
فيها بالتعادل، لتكون أرقامه فيها بالتعادل، لتكون أرقامه 
الـــتـــهـــديـــفـــيـــة ســـيـــئـــة لــلــغــايــة، الـــتـــهـــديـــفـــيـــة ســـيـــئـــة لــلــغــايــة، 
ــع الــفــريــق  ــع الــفــريــق تــســبــبــت فـــي وضــ تــســبــبــت فـــي وضــ
فـــي مــوقــف بــالــغ اإلحـــــراج، فـــي مــوقــف بــالــغ اإلحـــــراج، 
وسيواجه المريخ أندية تتميز وسيواجه المريخ أندية تتميز 
بــصــابــة دفــاعــيــة كــبــيــرة في بــصــابــة دفــاعــيــة كــبــيــرة في 
الموسم  مــن  األول  الموسم النصف  مــن  األول  النصف 

الحالي.الحالي.

المريخ يحتفظ 
بأفضليته في خط 

الدفاع
بأفضليته  المريخ  بأفضليته احتفظ  المريخ  احتفظ 
فـــي خـــط الــــدفــــاع، بــعــد أن فـــي خـــط الــــدفــــاع، بــعــد أن 
اهتزت شباك الفريق اهتزت شباك الفريق 33 مرات  مرات 
فقط في فقط في 88 مباريات، بمعدل  مباريات، بمعدل 
مــن هــدف كل  مــن هــدف كل يقترب كثيرا  يقترب كثيرا 
ــو مــعــدل  ــ ــات، وهـ ــاريــ ــ ــب ــو مــعــدل  مــ ــ ــات، وهـ ــاريــ ــ ــب 33 مــ
متميز للغاية، إذ أن الهال متميز للغاية، إذ أن الهال 
  55 شباكه  اهتزت  شباكه المتصدر  اهتزت  المتصدر 
مــبــاريــات، تــمــيــز خــط دفــاع مــبــاريــات، تــمــيــز خــط دفــاع 
المريخ واهداره لنقاط سهلة، المريخ واهداره لنقاط سهلة، 
حقيقية  مــعــانــاة  على  حقيقية يبرهن  مــعــانــاة  على  يبرهن 
ــط الـــهـــجـــوم. الــمــريــخ  ــط الـــهـــجـــوم. الــمــريــخ فـــي خـ فـــي خـ
دفــاع  خــط  بأفضلية  دفــاع احتفظ  خــط  بأفضلية  احتفظ 
بــالــرغــم مـــن غــيــاب مــدافــعــه بــالــرغــم مـــن غــيــاب مــدافــعــه 
كـــرشـــوم  مـــصـــطـــفـــى  كـــرشـــوم األول  مـــصـــطـــفـــى  األول 
الذي لم يظهر إال في مباراة الذي لم يظهر إال في مباراة 
واحــــدة وتــعــرض لــإصــابــة، واحــــدة وتــعــرض لــإصــابــة، 
كــــمــــا غــــــــاب صــــــــاح نــمــر كــــمــــا غــــــــاب صــــــــاح نــمــر 
األســاســي عن عدد  األســاســي عن عدد المدافع  المدافع 
ــن الــــمــــبــــاريــــات، ويــــــؤدي  ــ ــن الــــمــــبــــاريــــات، ويــــــؤدي مـ ــ مـ
باإلحتياطي  مبارياته  باإلحتياطي الفريق  مبارياته  الفريق 
حمزة داوود ومحمد كسرى، حمزة داوود ومحمد كسرى، 
تــام،  بتميز  الثنائي  تــام، ويـــؤدي  بتميز  الثنائي  ويـــؤدي 
ــاع المريخ  ــاع المريخ غــيــر أن خــط دفـ غــيــر أن خــط دفـ
ــام خــطــر حقيقي  ــام خــطــر حقيقي ســيــكــون امـ ســيــكــون امـ
حــال تعرضا لــإصــابــة، وال حــال تعرضا لــإصــابــة، وال 
يتواجد مدافع متخصص في يتواجد مدافع متخصص في 

قائمة المريخ الحالية.قائمة المريخ الحالية.

حافظ محمد أحمد حافظ محمد أحمد 
  

سيغيب صالح نمر مدافع المريخ عن مباراتي فريقه أمام الهالل الفاشر واألهلى الخرطوم في الجولتين الثالث والرابع عشرة تواليا، وأقصى نمر بالبطاقة الحمراء أمام سيغيب صالح نمر مدافع المريخ عن مباراتي فريقه أمام الهالل الفاشر واألهلى الخرطوم في الجولتين الثالث والرابع عشرة تواليا، وأقصى نمر بالبطاقة الحمراء أمام 
حيدوب النهود أمس األول، وهو اإليقاف الثاني له خالل القسم األول من الموسم، ليمضى عقوبة مضاعفة باإليقاف مباراتين، وسيكون نمر عرضة لإليقاف لثالث مباريات حيدوب النهود أمس األول، وهو اإليقاف الثاني له خالل القسم األول من الموسم، ليمضى عقوبة مضاعفة باإليقاف مباراتين، وسيكون نمر عرضة لإليقاف لثالث مباريات 
حال تعرض لإليقاف خالل مسيرته في النسخة الحالية من المسابقة، وسيعوض محمد كسرى غياب نمر أمام الفرسان والخيالة، لتعود ثنائيته المعهودة مع حمزة داوود أحد حال تعرض لإليقاف خالل مسيرته في النسخة الحالية من المسابقة، وسيعوض محمد كسرى غياب نمر أمام الفرسان والخيالة، لتعود ثنائيته المعهودة مع حمزة داوود أحد 

ثوابت دفاع المريخ في الدوري، وكان نمر قد احتج بعنف على حكم مباراة فريقه أمام حيدوب النهود.ثوابت دفاع المريخ في الدوري، وكان نمر قد احتج بعنف على حكم مباراة فريقه أمام حيدوب النهود.

عقوبة مضاعفة على مدافعه

المريـخ يستــأنف إعــداده لمواجهــة الخيـــالـة

المريخ يستأنف إعداده 
لمواجهة الخيالة

بنادي  القدم  بنادي يستأنف فريق كرة  القدم  يستأنف فريق كرة 
ــدادا  ــعــ ــ ــت ــيـــراتـــه اســ ــمــــريــــخ تـــحـــضـ ــ ــدادا ال ــعــ ــ ــت ــيـــراتـــه اســ ــمــــريــــخ تـــحـــضـ ــ ال
لمباراته أمام هال الفاشر السبت لمباراته أمام هال الفاشر السبت 
الــمــقــبــل لــحــســاب الــجــولــة الــمــقــبــل لــحــســاب الــجــولــة 1313 من  من 
مسابقة الدوري الممتاز، وسيؤدي مسابقة الدوري الممتاز، وسيؤدي 
الفريق غدا مرانه األساسي للمبارة، الفريق غدا مرانه األساسي للمبارة، 
ولن يجد الفريق متسعا من الوقت ولن يجد الفريق متسعا من الوقت 
للراحة أو التقاط األنفاس وسيؤدي للراحة أو التقاط األنفاس وسيؤدي 
مرانًا اليوم بعد أقل من مرانًا اليوم بعد أقل من 2424 ساعة  ساعة 
أمام حيدوب  أمام حيدوب لمباراته أمس األول  لمباراته أمس األول 
التعادل  التعادل النهود التي سيطر عليها  النهود التي سيطر عليها 
وسيصحح  لكل،  بهدف  وسيصحح اإليجابي  لكل،  بهدف  اإليجابي 
الجولة  في  التي حدثت  الجولة األخــطــاء  في  التي حدثت  األخــطــاء 
الماضية، ولم يقدم الفريق مستوى الماضية، ولم يقدم الفريق مستوى 
جيدا، وأهدر نقاطا غالية في مشهد جيدا، وأهدر نقاطا غالية في مشهد 
ــال جــمــاهــيــره،  ــال جــمــاهــيــره، مــؤثــر ومــخــيــب آلمــ مــؤثــر ومــخــيــب آلمــ
ــي مــعــســكــر  ــق فــ ــريـ ــفـ ــتــظــم الـ ــن ــي مــعــســكــر وســي ــق فــ ــريـ ــفـ ــتــظــم الـ ــن وســي
مقفول عقب المران األساسي غدا.مقفول عقب المران األساسي غدا.

ريكاردو يجرى 
5 تعديالت على 
تشكيلته أمام 

الخيالة 
بات في حكم المؤكد أن يحدث بات في حكم المؤكد أن يحدث 
ريـــكـــاردو هــيــرون تــغــيــيــرات كبيرة ريـــكـــاردو هــيــرون تــغــيــيــرات كبيرة 
في  ستظهر  الــتــي  تشكيلته  في على  ستظهر  الــتــي  تشكيلته  على 
مـــن مسابقة  الــمــقــبــلــة  مـــن مسابقة الــمــبــاريــات  الــمــقــبــلــة  الــمــبــاريــات 
المريخ  لقائمة  وســيــعــود  المريخ الــــدوري،  لقائمة  وســيــعــود  الــــدوري، 
بــكــري الــمــديــنــة والـــجـــزولـــي نـــوح، بــكــري الــمــديــنــة والـــجـــزولـــي نـــوح، 
وعلى  أساسيا،  احدهما  وعلى وسيظهر  أساسيا،  احدهما  وسيظهر 
عمار  سيبدأ  الوسط  خط  عمار مستوى  سيبدأ  الوسط  خط  مستوى 
طــيــفــور أســـاســـيـــا أمـــــام الــخــيــالــة، طــيــفــور أســـاســـيـــا أمـــــام الــخــيــالــة، 
ــانـــب مـــحـــمـــد هــــاشــــم الـــتـــكـــت،  ــانـــب مـــحـــمـــد هــــاشــــم الـــتـــكـــت، بـــجـ بـــجـ
للمشاركة  كــســرى  محمد  للمشاركة وسيعود  كــســرى  محمد  وسيعود 
وذلــــك  داوود  ــمـــزة  حـ ــوار  ــ جــ ــــى  وذلــــك إلـ داوود  ــمـــزة  حـ ــوار  ــ جــ ــــى  إلـ
الموقوف،  نمر  الموقوف، لتعويض صــاح  نمر  لتعويض صــاح 
ويــبــحــث الــبــرازيــلــي عــن الــوصــول ويــبــحــث الــبــرازيــلــي عــن الــوصــول 
عديد  وأجـــرى  المثالية،  عديد للتشكيلة  وأجـــرى  المثالية،  للتشكيلة 
الـــتـــغـــيـــيـــرات، وربـــمـــا يـــعـــود الــتــاج الـــتـــغـــيـــيـــرات، وربـــمـــا يـــعـــود الــتــاج 
يعقوب ليشارك في مركز الظهير يعقوب ليشارك في مركز الظهير 
األيمن عوضا عن رامي كورتكيا األيمن عوضا عن رامي كورتكيا 
الفرص  استثمار  فــي  فشل  الفرص الـــذي  استثمار  فــي  فشل  الـــذي 
مشارف  على  ليكون  واتته،  مشارف التي  على  ليكون  واتته،  التي 

الخروج من التوليفة.الخروج من التوليفة.

تعد بداية المريخ للنسخة تعد بداية المريخ للنسخة 2828  
األسوأ للفريق خال مسيرته في األسوأ للفريق خال مسيرته في 
الدوري، وأهدر األحمر الدوري، وأهدر األحمر 77 نقاط  نقاط 
كاملة في كاملة في 88 مباريات، بمعدل  مباريات، بمعدل 
سيئ للغاية، بعد أن تعثر في سيئ للغاية، بعد أن تعثر في 
بالتعادل وخسر مباراة  بالتعادل وخسر مباراة جولتين  جولتين 
واحدة، وكان إهدار النقاط أمام واحدة، وكان إهدار النقاط أمام 
أندية ال تنافس على الصدارة، أندية ال تنافس على الصدارة، 
بل وأن الرابطة كوستي يجاهد بل وأن الرابطة كوستي يجاهد 
لتحقيق الفوز في مبارياته، ولم لتحقيق الفوز في مبارياته، ولم 
يــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــقــه بــعــد فـــوزه يــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــقــه بــعــد فـــوزه 

كوستي،  بمدينة  الــمــريــخ  كوستي، على  بمدينة  الــمــريــخ  على 
بــيــنــمــا يــتــرنــح مـــلـــوك الــشــمــال، بــيــنــمــا يــتــرنــح مـــلـــوك الــشــمــال، 
بعد أن أسقطوا المريخ في فخ بعد أن أسقطوا المريخ في فخ 
ــعــادل، وبــــات الـــفـــارق الــذي  ــعــادل، وبــــات الـــفـــارق الــذي الــت الــت
ــن الـــهـــال  ــريـــخ عــ ــمـ ــن الـــهـــال يــفــصــل الـ ــريـــخ عــ ــمـ يــفــصــل الـ
المتصدر المتصدر 1010 نقاط كاملة، بعد  نقاط كاملة، بعد 
أن خاض األزرق أن خاض األزرق 99 مباريات،  مباريات، 
ــمــريــخ بــمــبــاراة  ــمــريــخ بــمــبــاراة مــتــقــدمــا عــلــى ال مــتــقــدمــا عــلــى ال
واحدة، المريخ ال يعاني مشاكل واحدة، المريخ ال يعاني مشاكل 
وانما  العناصر،  مستوى  وانما على  العناصر،  مستوى  على 
إداريــــة في  األســاســيــة  إداريــــة في مشكلته  األســاســيــة  مشكلته 

التسيير  فلجنة  األول،  التسيير الــمــقــام  فلجنة  األول،  الــمــقــام 
تناقش  ولــم  اجتماعا،  تعقد  تناقش لــم  ولــم  اجتماعا،  تعقد  لــم 
أسامة  وتـــرك  الــفــريــق،  أسامة مشاكل  وتـــرك  الــفــريــق،  مشاكل 
ــامـــه ألمــيــر  ــهـ ــد الـــجـــلـــيـــل مـ ــبـ ــامـــه ألمــيــر عـ ــهـ ــد الـــجـــلـــيـــل مـ ــبـ عـ
مــصــطــفــى الــمــديــر الــريــاضــي، مــصــطــفــى الــمــديــر الــريــاضــي، 
ــريـــخ بــعــيــدة  ــمـ ــجــنــة تــســيــيــر الـ ــريـــخ بــعــيــدة ل ــمـ ــجــنــة تــســيــيــر الـ ل
تماما عن فريق الكرة، وسيكون تماما عن فريق الكرة، وسيكون 
أيــام صعبة  أيــام صعبة الفريق مقبل على  الفريق مقبل على 
وفترة عصيبة، فالتعثر في أي وفترة عصيبة، فالتعثر في أي 
مباراة يعني نهاية األحام في مباراة يعني نهاية األحام في 

المنافسة على اللقب.المنافسة على اللقب.

بداية كارثية.. والمشكلة إدارية 4 العبين احتفظوا
بمراكزهم األساسية

ولم  مستمرة،  تغييرات  المريخ  تشكيلة  ولم شهدت  مستمرة،  تغييرات  المريخ  تشكيلة  شهدت 
ريــكــاردو  الــبــرازيــلــي  مــع  التعاقد  بعد  ريــكــاردو تتوقف حتى  الــبــرازيــلــي  مــع  التعاقد  بعد  تتوقف حتى 
ــفـــظ 44 العـــبـــيـــن فـــقـــط بــمــراكــزهــم  العـــبـــيـــن فـــقـــط بــمــراكــزهــم  ــتـ ــفـــظ هــــيــــرون، واحـ ــتـ هــــيــــرون، واحـ
األساسية، وهم حارس المرمى محمد المصطفى، األساسية، وهم حارس المرمى محمد المصطفى، 
المدافع حمزة داوود، الذي عوض غياب مصطفى المدافع حمزة داوود، الذي عوض غياب مصطفى 
األنفولي  التوليفة  من  يخرج  ولم  بامتياز،  األنفولي كرشوم  التوليفة  من  يخرج  ولم  بامتياز،  كرشوم 
خوسيه ماكايا، بجانب السماني الصاوي، وعرف خوسيه ماكايا، بجانب السماني الصاوي، وعرف 
خــط الــهــجــوم الــعــدد االكــبــر مــن الــتــغــيــيــرات، ولــم خــط الــهــجــوم الــعــدد االكــبــر مــن الــتــغــيــيــرات، ولــم 
يستقر ريكاردو وال غازي الغرايري على ثنائي يقود يستقر ريكاردو وال غازي الغرايري على ثنائي يقود 
الجزولي  إصابة  بعد  سيما  ال  الهجومية  الجزولي المقدمة  إصابة  بعد  سيما  ال  الهجومية  المقدمة 

نوح.نوح.

هجوم عنيف على التحكيم
صبت جماهير المريخ جام غضبها على حكم صبت جماهير المريخ جام غضبها على حكم 
مباراة فريقها أمام حيدوب النهود أمس األول، وعلى مباراة فريقها أمام حيدوب النهود أمس األول، وعلى 
الجماهير  شنت  اإلجتماعي،  التواصل  الجماهير صفحات  شنت  اإلجتماعي،  التواصل  صفحات 
أعــدادا منها  الحكم، وطالبت  أعــدادا منها هجوما عنيفا على  الحكم، وطالبت  هجوما عنيفا على 
لــعــدم توفر  ــدوري،  ــ ال الــفــريــق مــن منافسة  لــعــدم توفر بسحب  ــدوري،  ــ ال الــفــريــق مــن منافسة  بسحب 
أمام حيدوب  الفريق  مباراة  نهاية  أمام حيدوب العدالة. وعقب  الفريق  مباراة  نهاية  العدالة. وعقب 
كــادت الجماهير أن تفتك بالحكم صبري فضل، كــادت الجماهير أن تفتك بالحكم صبري فضل، 
واتهمته بتعمد تعثر فريقها باحتسابه لضربة جزاء واتهمته بتعمد تعثر فريقها باحتسابه لضربة جزاء 
خيالية، بتمثيل غير متقن لاعب المخضرم أحمد خيالية، بتمثيل غير متقن لاعب المخضرم أحمد 
مارتن، أحد أقدم نجوم الدوري، واضطرت الشرطة مارتن، أحد أقدم نجوم الدوري، واضطرت الشرطة 
بشدة  وخاطرت  للدموع،  المسيل  للغاز  بشدة الستخدام  وخاطرت  للدموع،  المسيل  للغاز  الستخدام 
العريق.  الحي  وســط  كوبر  ملعب  لموقع  العريق. بالنظر  الحي  وســط  كوبر  ملعب  لموقع  بالنظر 
حيدوب،  بمباراة  يبدأ  لم  الحكام  على  حيدوب، اإلحتجاج  بمباراة  يبدأ  لم  الحكام  على  اإلحتجاج 
واحــتــجــت الــجــمــاهــيــر عــلــى الــحــكــام فــي مــبــاريــات واحــتــجــت الــجــمــاهــيــر عــلــى الــحــكــام فــي مــبــاريــات 
عديدة أبرزها المباراة أمام الرابطة كوستى. ووصل عديدة أبرزها المباراة أمام الرابطة كوستى. ووصل 
اإلحتقان الجماهيري مرحلة متأخرة ما ينذر بخطر اإلحتقان الجماهيري مرحلة متأخرة ما ينذر بخطر 

داهم في مقبل المباريات.داهم في مقبل المباريات.
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١٣ جمادى األول ١٤٤٤ هـ

العدد »٦٢«

األربعاء

حــوار

الهالل يستعيد 
نغمة اإلنتصارات 

ويقفز للمركز الثاني 

القضارف:القضارف:
عثمان عمر المحمودعثمان عمر المحمود

ــنـــوانـــه  ــي لــــقــــاء كــــــان عـ ــ ــنـــوانـــه فـ ــي لــــقــــاء كــــــان عـ ــ فـ
ــقـــق فــيــه  ــبـــل( حـ ــقـ ــقـــق فــيــه )تـــضـــيِّـــع تـ ــبـــل( حـ ــقـ )تـــضـــيِّـــع تـ
الــفــوز )22--00( على ( على  )الــهــال  الــفــوز  الــهــال 
الـــمـــوردة فــي الــمــواجــهــة التي الـــمـــوردة فــي الــمــواجــهــة التي 
جــمــعــتــهــمــا عــصــر أمــــس في جــمــعــتــهــمــا عــصــر أمــــس في 
ــاد الـــقـــضـــارف لــحــســاب  ــتــ ــاد الـــقـــضـــارف لــحــســاب إســ ــتــ إســ
منافسة دوري الدرجة األولى منافسة دوري الدرجة األولى 
فــي إســبــوعــه الــعــاشــر. دخــل فــي إســبــوعــه الــعــاشــر. دخــل 
الموردة مبكًرا في أجواء اللقاء الموردة مبكًرا في أجواء اللقاء 
مجريات  على  سيطر  مجريات حيث  على  سيطر  حيث 
من  ــاع  ــ وأضــ األول  ــشـــوط  من الـ ــاع  ــ وأضــ األول  ــشـــوط  الـ
ــدد  ــ ــة جـــــــزاء وعـ ــ ــل ــه ركــ ــ ــال ــدد خــ ــ ــة جـــــــزاء وعـ ــ ــل ــه ركــ ــ ــال خــ
التي لم  الــفــرص السهلة  التي لم مــن  الــفــرص السهلة  مــن 
ترجمتها  في  مهاجموه  ترجمتها ينجح  في  مهاجموه  ينجح 
ألهـــداف.لـــيـــعـــود الـــهـــال في ألهـــداف.لـــيـــعـــود الـــهـــال في 
الــشــوط الــثــانــي أكــثــر تنظيًما الــشــوط الــثــانــي أكــثــر تنظيًما 
وتركيًزا ليخطف التقدم بهدف وتركيًزا ليخطف التقدم بهدف 
عن طريق العبه »علم الدين عن طريق العبه »علم الدين 
داؤود« ثم يعزز النجم »محمد داؤود« ثم يعزز النجم »محمد 
بالهدف  فريقه  تــقــدم  بالهدف حــســن«  فريقه  تــقــدم  حــســن« 
الثاني من ركلة جــزاء والتي الثاني من ركلة جــزاء والتي 
بهذه  الــمــبــاراة.  بهذه إنــتــهــت عليه  الــمــبــاراة.  إنــتــهــت عليه 
النتيجة يرتقي الهال للمركز النتيجة يرتقي الهال للمركز 
نقطة،  نقطة، (   )1616( برصيد  )الثاني  برصيد  الثاني 
ــوردة فــي  ــ ــمـ ــ ــوردة فــي ويـــبـــقـــى نــــــادي الـ ــ ــمـ ــ ويـــبـــقـــى نــــــادي الـ
المركز الثالث برصيد )المركز الثالث برصيد )1515( ( 
الـــمـــبـــاراة طــاقــم  الـــمـــبـــاراة طــاقــم نــقــطــة. أدآر  نــقــطــة. أدآر 
تحكيم مكون من »سعدالدين تحكيم مكون من »سعدالدين 
محمد المصطفى« من وسط محمد المصطفى« من وسط 
الملعب.ساعده على الخطوط الملعب.ساعده على الخطوط 
البيت«  البيت« كل من »خالد ضو  كل من »خالد ضو 

و«هــــــزاع  أول،  و«هــــــزاع مـــســـاعـــد  أول،  مـــســـاعـــد 
نـــصـــر الــــديــــن« مــســاعــد نـــصـــر الــــديــــن« مــســاعــد 

ثاني.فيما كان »أحمد ثاني.فيما كان »أحمد 
كرسني« حكًما رابًعا كرسني« حكًما رابًعا 
فــــــي هــــــــذا الــــلــــقــــاء. فــــــي هــــــــذا الــــلــــقــــاء. 

المنافسة  المنافسة تستمر  تستمر 
عصر اليوم في عصر اليوم في 
خــتــام األســبــوع خــتــام األســبــوع 
ــعــاشــر بــلــقــاء  ــعــاشــر بــلــقــاء ال ال
يـــــجـــــمـــــع بـــيـــن يـــــجـــــمـــــع بـــيـــن 
األكــــــاديــــــمــــــيــــــة األكــــــاديــــــمــــــيــــــة 

والمريخ.والمريخ.

oo قبل ركلة بداية النقطة دعني اسالك يا ود بلدي  قبل ركلة بداية النقطة دعني اسالك يا ود بلدي 
منعم مــا سبب ســقــوط الــمــرحــوم الــدكــتــور حليم امــام منعم مــا سبب ســقــوط الــمــرحــوم الــدكــتــور حليم امــام 

حياتو اليس هو انت وحبيبك دكتور أبو الشد؟حياتو اليس هو انت وحبيبك دكتور أبو الشد؟
oo لماذا الحكام هم الضلع األعوج والمكسور في  لماذا الحكام هم الضلع األعوج والمكسور في 
لــو مــا عـــارف تبقي مصيبة ولو  الــســودانــيــة  لــو مــا عـــارف تبقي مصيبة ولو كورتكم  الــســودانــيــة  كورتكم 

عارف تزداد المصيبة ألف مرة ؟ عارف تزداد المصيبة ألف مرة ؟ 
oo قبل ان أشــرح في االجابة يا ابن اتبرا مصنع  قبل ان أشــرح في االجابة يا ابن اتبرا مصنع 
األبطال وقادة النضال لماذا يا عبد المنعم تعاين في األبطال وقادة النضال لماذا يا عبد المنعم تعاين في 
ليها  تقول  ومــا  الرياضة  شـــوارع  فــي  تقدل  ليها التماسيح  تقول  ومــا  الرياضة  شـــوارع  فــي  تقدل  التماسيح 
كر ؟؟                                                                             كر ؟؟                                                                             

يــا شجرابي  الــعــوم  بــتــعــرف  لــو  نــدخــل للغريق  يــا شجرابي   الــعــوم  بــتــعــرف  لــو  نــدخــل للغريق   oo
أحسن ليك تنقذ رويحتك. !!! أحسن ليك تنقذ رويحتك. !!! 

oo سبب تــدهــور لعبة كــرة فــي الــســودان لــو تــدري  سبب تــدهــور لعبة كــرة فــي الــســودان لــو تــدري 

هــي اقــامــكــم الــمــنــحــازه التي هــي اقــامــكــم الــمــنــحــازه التي 
تشحن الجماهير قبل انطاقة تشحن الجماهير قبل انطاقة 
المباراة  لو  بايام  المباراة المباراة ربما  لو  بايام  المباراة ربما 
ــكـــم يــا  ــقـ ــكـــم يــا حـــكـــمـــهـــا ســـيـــحـــه فـــريـ ــقـ حـــكـــمـــهـــا ســـيـــحـــه فـــريـ
مجلس  ويــا  استعدوا  مجلس جماهير  ويــا  استعدوا  جماهير 
االدارة يجب أن تخاطب لجنة االدارة يجب أن تخاطب لجنة 
المسابقات بتغيير هذا الحكم!المسابقات بتغيير هذا الحكم!

الحكم  هــذا  نحو  شــرا  متابطًا  الجمهور  يدخل  الحكم   هــذا  نحو  شــرا  متابطًا  الجمهور  يدخل   oo
المرتشي المتحيز آل ال وما اكثر االتهامات !!                         المرتشي المتحيز آل ال وما اكثر االتهامات !!                         
oo راي االعامي الكبير صاحب اضرب واهرب  راي االعامي الكبير صاحب اضرب واهرب 
ايــام من تاريخ مباراة  ايــام من تاريخ مباراة الكل يقرأ رايــه او رسائله قبل  الكل يقرأ رايــه او رسائله قبل 
عشقه والجمهور يبني كل فكره السالب حول الحكم!عشقه والجمهور يبني كل فكره السالب حول الحكم!

الميت  بــدل ذكــر محاسن  الــعــزاء  الميت  تمشي بيت  بــدل ذكــر محاسن  الــعــزاء  oo تمشي بيت 

يتناولون شرب الشاي والقهوة يتناولون شرب الشاي والقهوة 
والــحــديــث كــلــه منصب حــول والــحــديــث كــلــه منصب حــول 
ذلك الحكم وهم ال يعرفون ان ذلك الحكم وهم ال يعرفون ان 
بينهم هو  الجالس  بينهم هو الــخــواجــه   الجالس  الــخــواجــه  

الحكم الذي قصده شجرابي!الحكم الذي قصده شجرابي!
قــس  ذلـــــك  ــلـــى  عـ و..  قــس   ذلـــــك  ــلـــى  عـ و..   oo
في حفلة العرس ال ونسة وال في حفلة العرس ال ونسة وال 
حديث يعلو على صوت المعركة التي يقودها الحكم حديث يعلو على صوت المعركة التي يقودها الحكم 

حسين حماد !!حسين حماد !!
oo حــبــة ونــســة :: عــزيــزي ود بــلــدي بــلــد الــســرور  حــبــة ونــســة :: عــزيــزي ود بــلــدي بــلــد الــســرور 
الذي  المديرية  الــذي وضع موالنا قاضي  الذي السافاوي  المديرية  الــذي وضع موالنا قاضي  السافاوي 
اعلن جماهير والوافدون لعاصمة الحديد والنار كل اعلن جماهير والوافدون لعاصمة الحديد والنار كل 

من يتبول في الشارع ستتم محاكمته بالسجن !!من يتبول في الشارع ستتم محاكمته بالسجن !!

oo العمده السافاوي دخل علي موالنا رافضًا هذآ  العمده السافاوي دخل علي موالنا رافضًا هذآ 
القرار بحجة سوق ال توجد فيه حمامات وال مراحيض القرار بحجة سوق ال توجد فيه حمامات وال مراحيض 
اين يقضي الناس حاجتهم وغادر العمدة مكتب موالنا اين يقضي الناس حاجتهم وغادر العمدة مكتب موالنا 
وليس ببعيد عن المكتب جاي العمده السرور لتبول وليس ببعيد عن المكتب جاي العمده السرور لتبول 
مما ازعج صاحب القرار ومدير المديرية وتم انشاء مما ازعج صاحب القرار ومدير المديرية وتم انشاء 
الحمامات  تبني  مدينه  اول  اتبرا  وتعتبر  الحمامات الحمامات  تبني  مدينه  اول  اتبرا  وتعتبر  الحمامات 
في السوق وحتى لبنات حواء لهن الموقع الذي يليق في السوق وحتى لبنات حواء لهن الموقع الذي يليق 
بهن ومن بعد اتبرا ام  داالت انطلقت ثقافة حمامات بهن ومن بعد اتبرا ام  داالت انطلقت ثقافة حمامات 

االسواق في كل المدن !!             االسواق في كل المدن !!             
  oo نعود لحكاية الحكم الفاشل !!                               نعود لحكاية الحكم الفاشل !!                              
ooفي كاس العالم القريب بدولة قطر وقعت واقعة في كاس العالم القريب بدولة قطر وقعت واقعة 
لو كانت هنا لطالب اعامكم السالب بالمطالبة باعدام لو كانت هنا لطالب اعامكم السالب بالمطالبة باعدام 
الحكم رميًا بالرصاص حكم عالمي ومساعدوه األربعة.الحكم رميًا بالرصاص حكم عالمي ومساعدوه األربعة.

حلمك شويه يا شجرابي !

هاشم الطيب

 • في البداية من هو  • في البداية من هو 
كابتن بشير؟كابتن بشير؟

  19961996//11//11 مواليد  بشير  كابتن  مواليد انــا  بشير  كابتن  انــا 
امبدة ود البشير الحارة امبدة ود البشير الحارة 5151

 • عرفنا على نشأتك وبداياتك  • عرفنا على نشأتك وبداياتك 
مع كرة القدم؟مع كرة القدم؟

بــدايــتــي مــثــل الــكــثــيــر مــن الــاعــبــيــن بــالــحــواري بــدايــتــي مــثــل الــكــثــيــر مــن الــاعــبــيــن بــالــحــواري 
والــمــيــاديــن، نــشــأت وتــرعــرت فــي امــبــدة ود البشير والــمــيــاديــن، نــشــأت وتــرعــرت فــي امــبــدة ود البشير 
وبدأت ممارسة كرة القدم في فرق الحلة اريبا والسهم وبدأت ممارسة كرة القدم في فرق الحلة اريبا والسهم 

األسود وانتر مورو.األسود وانتر مورو.
 • ما هو أول فريق التحقت به؟ • ما هو أول فريق التحقت به؟

ثالثة  النصر االمدرماني درجــة  ثالثة اول فريق كان  النصر االمدرماني درجــة  اول فريق كان 
بقيادة الكوتش محمد الركب وفتحي ومن ثم النسور بقيادة الكوتش محمد الركب وفتحي ومن ثم النسور 

االمدرماني.االمدرماني.
 • ماذا • ماذا  عن انتقالك إلى صفوف األمل عن انتقالك إلى صفوف األمل 
عطبرة؟عطبرة؟

تــوقــيــعــي فــي صــفــوف األمـــل عــطــبــرة مــثــل نقلة تــوقــيــعــي فــي صــفــوف األمـــل عــطــبــرة مــثــل نقلة 
كــبــيــرة فــي حــيــاتــي الــكــرويــة ألنـــه نــادى كــبــيــرة فــي حــيــاتــي الــكــرويــة ألنـــه نــادى 
كبير وله جمهور وفي ومخلص كبير وله جمهور وفي ومخلص 
واعتبر فترتي مع األمل من واعتبر فترتي مع األمل من 
مسيرتي  في  فتراتي  مسيرتي أجمل  في  فتراتي  أجمل 
الـــكـــرويـــة وســـعـــدت كــثــيــرًا الـــكـــرويـــة وســـعـــدت كــثــيــرًا 
بــمــديــنــة عــطــبــرة ونــاســهــا بــمــديــنــة عــطــبــرة ونــاســهــا 
األمـــــل بصفة  األمـــــل بصفة وجـــمـــهـــور  وجـــمـــهـــور 
خــاصــة وجــــدت مــنــه كل خــاصــة وجــــدت مــنــه كل 

الحب واإلحترام.الحب واإلحترام.
 • مفاوضات  • مفاوضات 
القمة مع كابتن القمة مع كابتن 

بشير؟بشير؟
االنــــــتــــــقــــــال االنــــــتــــــقــــــال 

ــــى أحــد  ــــى أحــد إل إل
طـــرفـــي الــقــمــة طـــرفـــي الــقــمــة 
حـــلـــم لــكــل حـــلـــم لــكــل 

العــــــــــــــب العــــــــــــــب 
لـــــمـــــا لـــــمـــــا 

ــاه  ــكـ ــلـ ــمـ ــاه يـ ــكـ ــلـ ــمـ يـ

مـــن مـــن 
زخـــم وجــمــاهــيــريــة كــبــيــرة ولكن زخـــم وجــمــاهــيــريــة كــبــيــرة ولكن 

انـــــــتـــــــقـــــــالـــــــي الـــــــي انـــــــتـــــــقـــــــالـــــــي الـــــــي 
األحمر لم يستغرق األحمر لم يستغرق 
بسبب  طويًا  بسبب وقتًا  طويًا  وقتًا 
التوقيع  في  التوقيع رغبتي  في  رغبتي 

للمريخ.للمريخ.
 • انتقالك  • انتقالك 

الي المريخ كيف وجدت األجواء الي المريخ كيف وجدت األجواء 
وشعورك بعد التوقيع لالحمر؟وشعورك بعد التوقيع لالحمر؟

كنت سعيد جدًا كنت سعيد جدًا 
بــالــتــوقــيــع لــلــمــريــخ بــالــتــوقــيــع لــلــمــريــخ 
الني كنت مشجعا الني كنت مشجعا 
له منذ الصغر ولما له منذ الصغر ولما 
عندما  كثيرًا  عندما أتـــردد  كثيرًا  أتـــردد 
وجدت الفرصة في وجدت الفرصة في 
االنضمام إلى هذا االنضمام إلى هذا 

النادي الكبير.النادي الكبير.
 • أين  • أين 

كابتن بشير من تشكيلة المريخ كابتن بشير من تشكيلة المريخ 
األساسية ولماذا هذا األساسية ولماذا هذا 
الغياب؟الغياب؟

ــاركـــت في  ــاركـــت في فـــي بـــدايـــتـــي شـ فـــي بـــدايـــتـــي شـ
ــدد قــلــيــل مــن الــمــبــاريــات  ــدد قــلــيــل مــن الــمــبــاريــات عـ عـ
ومــــــن بـــعـــدهـــا ابـــعـــدتـــنـــي ومــــــن بـــعـــدهـــا ابـــعـــدتـــنـــي 

اإلصــابــات وعـــدم توفيق أحــيــانــًا، لست اإلصــابــات وعـــدم توفيق أحــيــانــًا، لست 
منزعجا من عدم تواجدي في التشكيلة منزعجا من عدم تواجدي في التشكيلة 
األســاســيــة ألنـــه قـــرار الـــمـــدرب وهــو األســاســيــة ألنـــه قـــرار الـــمـــدرب وهــو 
لطريقة  األنــســب  الاعبين  لطريقة يختار  األنــســب  الاعبين  يختار 
ــدت فــرصــة  ــدت فــرصــة لــعــبــه، ومــتــى مـــا وجــ لــعــبــه، ومــتــى مـــا وجــ
المشاركة جاهز لتقديم المساعدة المشاركة جاهز لتقديم المساعدة 
وال  لــذلــك  مستعد  ــا  وانـ وال لفريقي  لــذلــك  مستعد  ــا  وانـ لفريقي 

استسلم ابدا.استسلم ابدا.
 • هل سنشاهد  • هل سنشاهد 
كابتن بشير مع كابتن بشير مع 
المريخ أساسيا المريخ أساسيا 
مع المريخ مع المريخ 
في دور في دور 
المجموعات؟المجموعات؟

ســـــــــــــأبـــــــــــــذل ســـــــــــــأبـــــــــــــذل 
قـــــــــــــــصـــــــــــــــارى قـــــــــــــــصـــــــــــــــارى 
جــــــــــــــــهــــــــــــــــدي جــــــــــــــــهــــــــــــــــدي 
ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ ــ ــل ــ ــة ل ــاركــ ــشــ ــمــ ــ ــل ــ ل
أســـــــــاســـــــــيـــــــــا أســـــــــاســـــــــيـــــــــا 
بــرغــم وجـــود بــرغــم وجـــود 

متميزة  متميزة مجموعة  مجموعة 
مــن الــعــنــاصــر فــي الــفــريــق، لكن مــن الــعــنــاصــر فــي الــفــريــق، لكن 
هذه المنافسة تصب في مصلحة هذه المنافسة تصب في مصلحة 
الفريق واي العب يتمنى المشاركة الفريق واي العب يتمنى المشاركة 
اساسا لخدمة فريقه وليس نفسه.اساسا لخدمة فريقه وليس نفسه.

 • تغير المدربين  • تغير المدربين 
الكثير في اندية القمة الكثير في اندية القمة 
هل له تأثير على مستوى هل له تأثير على مستوى 
الالعب؟الالعب؟

تــأثــيــر كبير ألن لكل  تــأثــيــر كبير ألن لكل نــعــم لــه  نــعــم لــه 
ــددة  ــحــ ــعــــب مــ ــ ــة ل ــقــ ــ ــري ــددة مـــــــــدرب طــ ــحــ ــعــــب مــ ــ ــة ل ــقــ ــ ــري مـــــــــدرب طــ
ويكون له برنامج خاص وأسلوب ويكون له برنامج خاص وأسلوب 
بداية  منذ  لاعبين  يضعه  بداية معين  منذ  لاعبين  يضعه  معين 
الــمــدرب  يتغير  وعندما  الــمــدرب الــمــوســم،  يتغير  وعندما  الــمــوســم، 
لعب  ببرنامج وطريقة  أخر  لعب يأتي  ببرنامج وطريقة  أخر  يأتي 
مختلفة لذلك يختل أداء الاعب مختلفة لذلك يختل أداء الاعب 
ويــتــأثــر مــســتــواه، فــتــجــد الــاعــب ويــتــأثــر مــســتــواه، فــتــجــد الــاعــب 
يقدم مستوى جيد وتارة أخرى يقدم يقدم مستوى جيد وتارة أخرى يقدم 
مــســتــوى مــتــدنــي ولــيــس ثــابــتــًا في مــســتــوى مــتــدنــي ولــيــس ثــابــتــًا في 

مستوى واحد.مستوى واحد.
 • ماذا ينقص الالعب  • ماذا ينقص الالعب 
السوداني لالحتراف السوداني لالحتراف 
الخارجي؟الخارجي؟

الــــاعــــب الــــســــودانــــي يــمــتــلــك الــــاعــــب الــــســــودانــــي يــمــتــلــك 
يحتاج  فقط  كبيرة  فطرية  يحتاج موهبة  فقط  كبيرة  فطرية  موهبة 
التركيز  دون  بها  واالهتمام  وتطويرها  التركيز إلى صقلها  دون  بها  واالهتمام  وتطويرها  إلى صقلها 

مع أشياء أخرى خارج نطاق الكرة.مع أشياء أخرى خارج نطاق الكرة.
 • من هو أفضل العب سوداني من  • من هو أفضل العب سوداني من 
وجهة نظرك؟وجهة نظرك؟

بالتأكيد أحمد حامد التشبالتأكيد أحمد حامد التش
 • عالقة كابتن بشير بالفن السوداني  • عالقة كابتن بشير بالفن السوداني 
ولمن يستمع؟ولمن يستمع؟

ضعيفة نوعًا ما. ضعيفة نوعًا ما. 
 • العب عالمي تتمنى الوصول  • العب عالمي تتمنى الوصول 
لمستواه؟لمستواه؟

الــبــرتــغــالــي بــرونــو فــيــرنــانــديــز العـــب مانشستر الــبــرتــغــالــي بــرونــو فــيــرنــانــديــز العـــب مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي.يونايتد اإلنجليزي.

 • نحن في كأس العالم من ترشح  • نحن في كأس العالم من ترشح 
للتتويج بالمونديال؟للتتويج بالمونديال؟

المنتخب البرتغالي.المنتخب البرتغالي.
 • كلمة أخيرة لصحيفة كورة سودانية؟ • كلمة أخيرة لصحيفة كورة سودانية؟

شكرًا لكم على هذه السانحة الطيبة وهذا الحوار شكرًا لكم على هذه السانحة الطيبة وهذا الحوار 
واتمنى لكم مزيدًا من التقدم واالزدهار في صحيفة واتمنى لكم مزيدًا من التقدم واالزدهار في صحيفة 

كورة سودانية.كورة سودانية.

كابتن بشير: 
فترتي مع 

األمل عطبرة 
األجمل 

»كورة سودانية«
حوار/ النور أحمد عبد الرحمنحوار/ النور أحمد عبد الرحمنتخرج نجم المريخ من صمته

ــة وسطه  ــة وسطه  نــجــم الــمــريــخ ورمــان  نــجــم الــمــريــخ ورمــان
الالعبين  من  واحــد  بشير  الالعبين كابتن  من  واحــد  بشير  كابتن 
بموهبة  يتمتعون  الــذي  بموهبة القالئل  يتمتعون  الــذي  القالئل 
فهود  مــع  تفجرت  كبيرة  فهود كــرويــة  مــع  تفجرت  كبيرة  كــرويــة 
التألق  لــهــذا  ونتيجة  التألق الــشــمــال،  لــهــذا  ونتيجة  الــشــمــال، 
ــيـــن الــقــمــة وبــــدأت  ــيـــن الــقــمــة وبــــدأت رصـــدتـــه أعـ رصـــدتـــه أعـ
المريخ  وكسب  معه،  المريخ المفاوضات  وكسب  معه،  المفاوضات 
مع  اختفي  أنــه  إال  خدماته  مع العاصمي  اختفي  أنــه  إال  خدماته  العاصمي 
المشاركة، »كورة سودانية«  المشاركة، »كورة سودانية« المريخ عن  المريخ عن 
الكرسي  فــي  واجلسته  النجم  الكرسي اصــطــادت  فــي  واجلسته  النجم  اصــطــادت 
الساخن واجرت معه هذا الحوار الذي الساخن واجرت معه هذا الحوار الذي 
نطالعه في هذه المساحة :_نطالعه في هذه المساحة :_

االنتقال
لالحمر

لم يستغرق 
ً
وقتا طويال

ً
لست منزعجا
من عدم الظهور 

مع األحمر 

معجب بالدون... 
وأرشح البرتغال 

للتتويج 
بالمونديال
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األربعاء

البرتغال تدخل 
تاريخ كأس 
العالم برقم 
قياسي قبل 

مواجهة المغرب 
البرتغال  منتخب  البرتغال سجل  منتخب  سجل 
اســمــه فــي ســجــات تــاريــخ اســمــه فــي ســجــات تــاريــخ 
المواجهة  قبل  العالم  المواجهة كأس  قبل  العالم  كأس 
في  المغرب  أمــام  في المرتقبة  المغرب  أمــام  المرتقبة 
ربــــع نــهــائــي كــــأس الــعــالــم ربــــع نــهــائــي كــــأس الــعــالــم 
بـــعـــدمـــا  وذلـــــــــــك  بـــعـــدمـــا   وذلـــــــــــك   20222022
حقق أكبر فــوز في تاريخ حقق أكبر فــوز في تاريخ 
الـــ 1616 بعد  بعد  الـــ البطولة بــدور  البطولة بــدور 
منتخب سويسرا  منتخب سويسرا أن سحق  أن سحق 
بــنــتــيــجــة بــنــتــيــجــة 66--11 فـــي مــبــاراة  فـــي مــبــاراة 
من طرف واحد، كان فيها من طرف واحد، كان فيها 
ــالـــدو على  ــالـــدو على كــريــســتــيــانــو رونـ كــريــســتــيــانــو رونـ
دكــة الــبــدالء قبل أن يحل دكــة الــبــدالء قبل أن يحل 
بــديــا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي بــديــا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
ــاق بـــركـــب  ــحــ ــ ــل ــ ــاواًل ال ــ ــحــ ــ ــاق بـــركـــب مــ ــحــ ــ ــل ــ ــاواًل ال ــ ــحــ ــ مــ

األهداف ولكنه لم ينجح.األهداف ولكنه لم ينجح.
البرتغال  منتخب  البرتغال وكتب  منتخب  وكتب 
ــدًا مـــع الـــمـــغـــرب في  ــوعــ ــدًا مـــع الـــمـــغـــرب في مــ ــوعــ مــ
ربـــع نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، ربـــع نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، 
الـــــذي كــــان قـــد فــــاز على الـــــذي كــــان قـــد فــــاز على 
بطل العالم منتخب إسبانيا بطل العالم منتخب إسبانيا 
الترجيحية  الجزاء  الترجيحية بركات  الجزاء  بركات 

في مباراة تاريخية.في مباراة تاريخية.
منتخب  مــهــاجــم  منتخب ونــجــح  مــهــاجــم  ونــجــح 
غونسالو  الــشــاب  غونسالو ســويــســرا  الــشــاب  ســويــســرا 
رامـــوس الــذي حــل أساسيا رامـــوس الــذي حــل أساسيا 
كريستيانو  النجم  مــن  كريستيانو بــدال  النجم  مــن  بــدال 
رونالدو، في قيادة منتخب رونالدو، في قيادة منتخب 
بـــــاده إلــــى فــــوز تــاريــخــي بـــــاده إلــــى فــــوز تــاريــخــي 
ليقود  ثاثية  سجل  ليقود بعدما  ثاثية  سجل  بعدما 
ــدور ربــع  ــ ــدور ربــع الــبــرتــغــال الـــى الـ ــ الــبــرتــغــال الـــى الـ
ــال  ــديــ ــ ــون ــائــــي مـــــن مــ ــهــ ــ ــن ــ ــال ال ــديــ ــ ــون ــائــــي مـــــن مــ ــهــ ــ ــن ــ ال
المباراة  فــي  المباراة  وذلــك  فــي  20222022 وذلــك 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى اســتــاد الــتــي أقــيــمــت عــلــى اســتــاد 

لوسيل.لوسيل.
ــرب رامــــــوس )2121   ــ ــرب رامــــــوس )وضـ ــ وضـ
عامًا( بقّوة في أول مباراة عامًا( بقّوة في أول مباراة 
أساسيا  فيها  يشارك  أساسيا دولية  فيها  يشارك  دولية 
وجاءت اهدافه في الدقائق وجاءت اهدافه في الدقائق 
ليقضي  ليقضي   و6767  و  و5151  و   1717
عــــلــــى طـــــمـــــوح رونــــــالــــــدو عــــلــــى طـــــمـــــوح رونــــــالــــــدو 
الباحث عن تسجيل أهداف الباحث عن تسجيل أهداف 
لـــتـــحـــطـــيـــم األرقـــــــــــام ولـــكـــن لـــتـــحـــطـــيـــم األرقـــــــــــام ولـــكـــن 
ســيــصــبــح ذلـــك صــعــبــًا في ســيــصــبــح ذلـــك صــعــبــًا في 
القادمة بعد االداء  القادمة بعد االداء المباراة  المباراة 
الــمــذهــل لــاعــب الــشــاب، الــمــذهــل لــاعــب الــشــاب، 
البرتغالي  الــنــجــم  البرتغالي واضــــاف  الــنــجــم  واضــــاف 
ــهـــدف الــثــانــي في  ــهـــدف الــثــانــي في بــيــبــي الـ بــيــبــي الـ

الدقيقة )الدقيقة )3333(،(،
وســجــل رافــايــل غيريرو وســجــل رافــايــل غيريرو 
هـــدف أخـــر لــلــبــرتــغــال في هـــدف أخـــر لــلــبــرتــغــال في 
أن  قــبــل  أن (،  قــبــل   ،)5555( )الــدقــيــقــة  الــدقــيــقــة 
يختتم ورافايل لياو أهداف يختتم ورافايل لياو أهداف 
 ، ،9292 الدقيقة  في  الدقيقة البرتغال  في  البرتغال 
فــــي حـــيـــن ســـجـــل مــانــويــل فــــي حـــيـــن ســـجـــل مــانــويــل 
اكـــانـــجـــي هـــــدف ســـويـــســـرا اكـــانـــجـــي هـــــدف ســـويـــســـرا 

الوحيد في الدقيقة الوحيد في الدقيقة 5858..
وضربت البرتغال موعدا وضربت البرتغال موعدا 
في ربع النهائي المونديال في ربع النهائي المونديال 
مـــع الـــمـــغـــرب الـــــذي حقق مـــع الـــمـــغـــرب الـــــذي حقق 
مـــفـــاجـــأة مـــدويـــة بــإخــراجــه مـــفـــاجـــأة مـــدويـــة بــإخــراجــه 
الترجيح  بــركــات  الترجيح اســبــانــيــا  بــركــات  اســبــانــيــا 

في وقت سابق.في وقت سابق.

المغرب تكتب التاريخ وتتأهل لربع النهائي على حساب إسبانيا 
البرتغـال تنــذر المغرب بسداسية في مرمى سويسرا وتتأهل
الصحف اإلسبانية تتباكي على وداع منتخب الروخا وحساب الفيفا يمتدح بونو 

ــــرت حــــــالــــــة مـــن  ــطـ ــ ــيـ ــ ــــرت حــــــالــــــة مـــن سـ ــطـ ــ ــيـ ــ سـ
ــي  ــبـ ــة عــــلــــى العـ ــ ــدمـ ــ ــــصـ ــي الـ ــبـ ــة عــــلــــى العـ ــ ــدمـ ــ ــــصـ الـ
الــمــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي، بعد الــمــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي، بعد 
ـــن الـــمـــغـــرب  ــ ـــن الـــمـــغـــرب الـــــخـــــســـــارة مـ ــ الـــــخـــــســـــارة مـ
 ، ،00//33 الــتــرجــيــح  الــتــرجــيــح بـــركـــات  بـــركـــات 
مــســاء امـــس الــثــاثــاء، في مــســاء امـــس الــثــاثــاء، في 

الدور ثمن النهائي الدور ثمن النهائي 
ووقف العبو إسبانيا في ووقف العبو إسبانيا في 
انتهاء  بعد  الملعب  انتهاء أرض  بعد  الملعب  أرض 
حالة  فــي  الترجيح  حالة ركـــات  فــي  الترجيح  ركـــات 
من الذهول والصدمة عقب من الذهول والصدمة عقب 
الخسارة، ولم يتمالك بعض الخسارة، ولم يتمالك بعض 
الـــاعـــبـــيـــن أنــفــســهــم حــيــث الـــاعـــبـــيـــن أنــفــســهــم حــيــث 

دخلوا في نوبة بكاء.دخلوا في نوبة بكاء.
ــــى  ــأ الــــفــــريــــقــــان إل ــ ــجـ ــ ــــى ولـ ــأ الــــفــــريــــقــــان إل ــ ــجـ ــ ولـ
ــيـــح بــعــدمــا  ــتـــرجـ ــيـــح بــعــدمــا ركـــــــات الـ ــتـــرجـ ركـــــــات الـ
ــــت األصـــلـــي  ــوقـ ــ ــــت األصـــلـــي انـــتـــهـــى الـ ــوقـ ــ انـــتـــهـــى الـ
واإلضـــــــــافـــــــــي بــــالــــتــــعــــادل واإلضـــــــــافـــــــــي بــــالــــتــــعــــادل 

السلبي.السلبي.
أســود  منتخب  أســود وسيلتقي  منتخب  وسيلتقي 
ــلــــس فــــي الـــــــدور ربـــع  ــلــــس فــــي الـــــــدور ربـــع األطــ األطــ
ــائــــي مـــــع الـــبـــرتـــغـــال  ــهــ ــ ــن ــ ــائــــي مـــــع الـــبـــرتـــغـــال ال ــهــ ــ ــن ــ ال
الــتــي فــــازت عــلــى ســويــســرا الــتــي فــــازت عــلــى ســويــســرا 
بسداسيه يوم السبت المقبل بسداسيه يوم السبت المقبل 

))1010 ديسمبر الجاري(. ديسمبر الجاري(.
وكان المنتخب المغربي وكان المنتخب المغربي 
قد تأهل لثمن النهائي بعدما قد تأهل لثمن النهائي بعدما 
تصدر المجموعة السادسة تصدر المجموعة السادسة 
ــقـــاط، مــتــفــوقــا  ــقـــاط، مــتــفــوقــا  نـ بــرصــيــد بــرصــيــد 77 نـ
على منتخب كرواتيا الذي على منتخب كرواتيا الذي 
حل في وصافة المجموعة.حل في وصافة المجموعة.

ــان  ــ ــل كـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــان وفـــــــــي الـ ــ ــل كـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ وفـــــــــي الـ
تأهل  اإلســبــانــي  تأهل المنتخب  اإلســبــانــي  المنتخب 
من دور المجموعات محتا من دور المجموعات محتا 
الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي بــرصــيــد الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي بــرصــيــد 
ـــي الــمــجــمــوعــة  ـــي الــمــجــمــوعــة  نـــقـــاط فـ 44 نـــقـــاط فـ

الخامسة خلف اليابان.الخامسة خلف اليابان.
مــــاذا كــتــبــت الــصــحــف مــــاذا كــتــبــت الــصــحــف 
وداع  عــــن  وداع اإلســـبـــانـــيـــه  عــــن  اإلســـبـــانـــيـــه 
ــــي  ــان ــ ــب ــخـــب اإلســ ــتـ ــنـ ــمـ ــي الـ ــ ــان ــ ــب ــخـــب اإلســ ــتـ ــنـ ــمـ الـ

للمونديال للمونديال 

جاءت ردود األفعال من جانب الصحف جاءت ردود األفعال من جانب الصحف 
اإلسبانية كبيرة عقب وداع منتخب إسبانيا اإلسبانية كبيرة عقب وداع منتخب إسبانيا 
لــلــمــونــديــال عــقــب الــخــســاره مـــن  الــمــغــرب لــلــمــونــديــال عــقــب الــخــســاره مـــن  الــمــغــرب 
بـــركـــات الــتــرجــيــح وفـــي الــمــســاحــه الــتــالــيــه بـــركـــات الــتــرجــيــح وفـــي الــمــســاحــه الــتــالــيــه 

نرصد لكم أصداء الصحف األسبانيهنرصد لكم أصداء الصحف األسبانيه
عــنــونــت صحيفة »مـــاركـــا« اإلســبــانــيــة، عــنــونــت صحيفة »مـــاركـــا« اإلســبــانــيــة، 
خــــروج مــنــتــخــب بـــادهـــا مـــن كــــأس الــعــالــم خــــروج مــنــتــخــب بـــادهـــا مـــن كــــأس الــعــالــم 
في دور الـــفي دور الـــ1616 بـ »فشل إسبانيا.. المغرب  بـ »فشل إسبانيا.. المغرب 

يرسلنا إلى الوطن«.يرسلنا إلى الوطن«.
ــوان صــحــيــفــة »آس«  ــ ـــن ــنــمــا جـــــاء عـ ــي ــوان صــحــيــفــة »آس« ب ــ ـــن ــنــمــا جـــــاء عـ ــي ب
اصطدم  اإلسباني  المنتخب  أن  اصطدم اإلسبانية،  اإلسباني  المنتخب  أن  اإلسبانية، 
بجدار، وقالت: »إسبانيا تموت كما حدث بجدار، وقالت: »إسبانيا تموت كما حدث 
تمريرة تصطدم  األلـــف  لعبة  تمريرة تصطدم فــي روســيــا..  األلـــف  لعبة  فــي روســيــا.. 

بجدار«.بجدار«.
ــدت صــحــيــفــة »مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو«  ــ ــدت صــحــيــفــة »مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو« وأكـ ــ وأكـ
اإلسبانية، أن المغرب صنع التاريخ وعنونت اإلسبانية، أن المغرب صنع التاريخ وعنونت 
تقريرها عن المباراة وقالت: »إسبانيا تودع تقريرها عن المباراة وقالت: »إسبانيا تودع 
بركات الترجيح والمغرب تصنع التاريخ«.بركات الترجيح والمغرب تصنع التاريخ«.

وكان المغرب قد حقق الفوز بنتيجة وكان المغرب قد حقق الفوز بنتيجة 33  
- - 00 في ركات الترجيح بعد انتهاء الوقت  في ركات الترجيح بعد انتهاء الوقت 
األصلي واإلضافي للمباراة بالتعادل السلبي األصلي واإلضافي للمباراة بالتعادل السلبي 

بين المنتخبين.بين المنتخبين.
ياسين  المغرب  الفيفا يحتفي بحارس  ياسين   المغرب  الفيفا يحتفي بحارس   

بونو بونو 

ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  ــتــواصــل االجــتــمــاعــي اشــتــعــلــت مـــواقـــع ال اشــتــعــلــت مـــواقـــع ال
بــفــرحــة هــيــســتــيــريــة، بــعــد الــتــأهــل الــتــاريــخــي بــفــرحــة هــيــســتــيــريــة، بــعــد الــتــأهــل الــتــاريــخــي 

من  الثمانية  دور  إلــى  المغربي  من للمنتخب  الثمانية  دور  إلــى  المغربي  للمنتخب 
ــأس الــعــالــم 20222022 الــمــقــامــة في  الــمــقــامــة في  ــأس الــعــالــم بــطــولــة كـ بــطــولــة كـ
قطر، كأول منتخب عربي يصل إلى هذه قطر، كأول منتخب عربي يصل إلى هذه 
البطولة األشهر عالميا،  تاريخ  البطولة األشهر عالميا، النقطة في  تاريخ  النقطة في 
بينما كان الحارس المغربي العماق ياسين بينما كان الحارس المغربي العماق ياسين 
بــونــو فــي صــــدارة االحـــتـــفـــاالت، بــعــد دوره بــونــو فــي صــــدارة االحـــتـــفـــاالت، بــعــد دوره 

الرئيسي في الفوز.الرئيسي في الفوز.
ــمــنــتــخــب  ـــس ال ــ ــل ــ ــمــنــتــخــب وتـــخـــطـــى أســــــــود األطـ ـــس ال ــ ــل ــ وتـــخـــطـــى أســــــــود األطـ
ــهـــوه، امـــس الــثــاثــاء،  ــــذي واجـ ــهـــوه، امـــس الــثــاثــاء، اإلســبــانــي ال ــــذي واجـ اإلســبــانــي ال
على أرضية ستاد المدينة التعليمية، ضمن على أرضية ستاد المدينة التعليمية، ضمن 
دور الـدور الـ1616 للمونديال، حيث فرضوا التعادل  للمونديال، حيث فرضوا التعادل 
على الماتادور، بل إن نجوم المغرب كانوا على الماتادور، بل إن نجوم المغرب كانوا 
اإلسباني،  المنتخب  مرمى  على  اإلسباني، األخــطــر  المنتخب  مرمى  على  األخــطــر 
رغــم أن األخــيــر هــو مــن امتلك االستحواذ رغــم أن األخــيــر هــو مــن امتلك االستحواذ 

في أجزاء كبيرة من المباراة.في أجزاء كبيرة من المباراة.
وخال ركات الترجيح، ظهر حارس وخال ركات الترجيح، ظهر حارس 
بونو كوحش ال  ياسين  المغربي  ال المرمى  بونو كوحش  ياسين  المغربي  المرمى 
ــدا، حــيــث نــجــح فـــي الــتــصــدي  ــ ــدا، حــيــث نــجــح فـــي الــتــصــدي يــهــاب أحـ ــ يــهــاب أحـ
لجميع ركات إسبانيا برشاقة وردود فعل لجميع ركات إسبانيا برشاقة وردود فعل 
هائلة، ليكون المساهم األبرز في إعطاء هائلة، ليكون المساهم األبرز في إعطاء 
المغرب والعرب جميعا أول مقعد تاريخي المغرب والعرب جميعا أول مقعد تاريخي 
ضــمــن الــثــمــانــيــة مــنــتــخــبــات األعـــظـــم في ضــمــن الــثــمــانــيــة مــنــتــخــبــات األعـــظـــم في 

البطولة.البطولة.
وعبر »تويتر«، احتلت اإلشادة بياسين وعبر »تويتر«، احتلت اإلشادة بياسين 
بونو صدارة التفاعات، حيث غرد الحساب بونو صدارة التفاعات، حيث غرد الحساب 
مشيدا  للفيفا،  التابع  العالم  لكأس  مشيدا الرسمي  للفيفا،  التابع  العالم  لكأس  الرسمي 
بالحارس المغربي، مطلقا عليه ألقاب »سد بالحارس المغربي، مطلقا عليه ألقاب »سد 

مراكش« و »جدار كازابانكا«.مراكش« و »جدار كازابانكا«.

نهائي  لربع  المغرب  نهائي تأهل  لربع  المغرب  تأهل 
إسبانيا  على  فــوزه  بعد  إسبانيا العالم  على  فــوزه  بعد  العالم 
ــــات الـــتـــرجـــيـــح وكـــانـــت  ــركـ ــ ــــات الـــتـــرجـــيـــح وكـــانـــت بـ ــركـ ــ بـ
الـــمـــبـــاراة بــأشــواطــهــا األصــلــيــة الـــمـــبـــاراة بــأشــواطــهــا األصــلــيــة 
التعادل  انتهوا  قــد  التعادل واإلضــافــيــة  انتهوا  قــد  واإلضــافــيــة 
بــدون أهـــداف ليحقق منتخب بــدون أهـــداف ليحقق منتخب 
الـــمـــغـــرب الـــفـــوز فـــي ركـــات الـــمـــغـــرب الـــفـــوز فـــي ركـــات 

الترجيح بنتيجة الترجيح بنتيجة 33--00..
ــقـــق عـــــــددا مــن  ــقـــق عـــــــددا مــن الـــتـــأهـــل حـ الـــتـــأهـــل حـ
فــوز  بسبب  القياسية  فــوز األرقــــام  بسبب  القياسية  األرقــــام 
الــــمــــغــــرب. أصــــبــــح مــنــتــخــب الــــمــــغــــرب. أصــــبــــح مــنــتــخــب 
المغرب هو أول فريق عربي المغرب هو أول فريق عربي 
يصل لربع نهائي كأس العالم.يصل لربع نهائي كأس العالم.

الــمــغــرب هــو رابـــع منتخب الــمــغــرب هــو رابـــع منتخب 
ــأس  ــائــــي كــ ــهــ ــ ــع ن ــ ــربـ ــ ــل لـ ــأس يــــصــ ــائــــي كــ ــهــ ــ ــع ن ــ ــربـ ــ ــل لـ يــــصــ
  19901990 الكاميرون  بعد  الكاميرون العالم  بعد  العالم 
ــا  ــ ــان وغــ ــا   ــ ــان وغــ  20022002 والــــســــنــــغــــال والــــســــنــــغــــال 

..20102010
ــد الــــركــــراكــــي هــــو أول  ــيـ ــد الــــركــــراكــــي هــــو أول ولـ ــيـ ولـ
فـــريـــقـــي يــقــود  فـــريـــقـــي يــقــود مــــدرب عــربــي واإ مــــدرب عــربــي واإ
فريقه لربع نهائي كأس العالم.فريقه لربع نهائي كأس العالم.

مــنــتــخــب الـــمـــغـــرب أصــبــح مــنــتــخــب الـــمـــغـــرب أصــبــح 
أول فريق إفريقي يحقق الفوز أول فريق إفريقي يحقق الفوز 
بــركــات الــتــرجــيــح فــي تــاريــخ بــركــات الــتــرجــيــح فــي تــاريــخ 

كأس العالم.كأس العالم.
وأصبح منتخب إسبانيا أول وأصبح منتخب إسبانيا أول 
فــريــق فــي تــاريــخ كــأس العالم فــريــق فــي تــاريــخ كــأس العالم 
يخسر في ركات الترجيح يخسر في ركات الترجيح 44  

مرات.مرات.
إســبــانــيــا هــو ثــانــي منتخب إســبــانــيــا هــو ثــانــي منتخب 
يــخــســر فـــي ركــــات الــتــرجــيــح يــخــســر فـــي ركــــات الــتــرجــيــح 
بعد  ركـــلـــة  أي  تــســجــيــل  بعد دون  ركـــلـــة  أي  تــســجــيــل  دون 

أوكرانيا في أوكرانيا في 20062006..
وأصبح ياسين بونو حارس وأصبح ياسين بونو حارس 
حــارس  أول  المغرب  حــارس منتخب  أول  المغرب  منتخب 
مرمى إفريقي يتصدى لكرلتي مرمى إفريقي يتصدى لكرلتي 
ترجيح في مباراة واحدة بتاريخ ترجيح في مباراة واحدة بتاريخ 

كأس العالم.كأس العالم.
المغرب  منتخب  المغرب وسيلعب  منتخب  وسيلعب 
في ربع النهائي امام البرتغال في ربع النهائي امام البرتغال 
ــلـــى ســـويـــســـرا  ــتــــي فـــــــازت عـ ــ ــلـــى ســـويـــســـرا ال ــتــــي فـــــــازت عـ ــ ال

بسداسيهبسداسيه

ــل الــمــنــتــخــب الــمــغــربــى  ــل الــمــنــتــخــب الــمــغــربــى دخـ دخـ
التاريخ من أوسع أبوابه، بعد التاريخ من أوسع أبوابه، بعد 
لــلــدور ربـــع النهائي  لــلــدور ربـــع النهائي وصــولــه  وصــولــه 
للمرة  للمرة    20222022 مــونــديــال  مــونــديــال فـــي  فـــي 
األولى فى تاريخه، بعد فوزه األولى فى تاريخه، بعد فوزه 
على نظيره اإلسبانى بركات على نظيره اإلسبانى بركات 
 ، ،00--33 بـــنـــتـــيـــجـــة  ــيــــح  ــتــــرجــ ــ بـــنـــتـــيـــجـــة ال ــيــــح  ــتــــرجــ ــ ال
الوقت األصلى  انتهاء  الوقت األصلى عقب  انتهاء  عقب 
ــن  ــ ــي ــ ــي ــ ــاف ــن والـــــشـــــوطـــــيـــــن اإلضــ ــ ــي ــ ــي ــ ــاف والـــــشـــــوطـــــيـــــن اإلضــ
بالتعادل السلبى دون أهداف.بالتعادل السلبى دون أهداف.

ويـــعـــتـــبـــر تــــأهــــل »أســـــــود ويـــعـــتـــبـــر تــــأهــــل »أســـــــود 
النهائي  لــدور ربع  النهائي األطلس«  لــدور ربع  األطلس« 
لمنتخب  بالتاريخ  األول  لمنتخب هــو  بالتاريخ  األول  هــو 
ــدور،  ــ ــدور، عـــربـــي يــتــأهــل لـــهـــذا الـ ــ عـــربـــي يــتــأهــل لـــهـــذا الـ
قد  المغربي  المنتخب  قد وكـــان  المغربي  المنتخب  وكـــان 
وصل لدور ربع النهائي بعد وصل لدور ربع النهائي بعد 
  77 برصيد  مجموعته  برصيد تصدره  مجموعته  تصدره 
نـــقـــاط، إذ حــقــق االنــتــصــار نـــقـــاط، إذ حــقــق االنــتــصــار 
لقاءات،  لقاءات،   في مباراتين من في مباراتين من 33 

وتعادل في مباراة واحدة.وتعادل في مباراة واحدة.
يذكر أن المنتخب المغربي يذكر أن المنتخب المغربي 
المنتخب  مــواجــهــة  لـــه  المنتخب ســبــق  مــواجــهــة  لـــه  ســبــق 
اإلســبــانــي فــي ثــاث لــقــاءات اإلســبــانــي فــي ثــاث لــقــاءات 
فــــي عـــــام 19611961   فــــي عـــــام رســـمـــيـــة؛  رســـمـــيـــة؛ 
ضمن التصفيات المؤهلة إلى ضمن التصفيات المؤهلة إلى 

 ، ،19621962 العالم  كــأس  العالم بطولة  كــأس  بطولة 
في  المنتخبان  تــواجــه  في حــيــث  المنتخبان  تــواجــه  حــيــث 
ياب لتحديد  ياب لتحديد مباراتي ذهاب واإ مباراتي ذهاب واإ
المتأهل إلى مونديال تشيلي. المتأهل إلى مونديال تشيلي. 
ــى أقــيــمــت 1212   ــ ــى أقــيــمــت الــمــبــاراة األول ــ الــمــبــاراة األول
نوفمبر نوفمبر 19611961، و حقق من ، و حقق من 
خــالــهــا الــمــنــتــخــب اإلســبــانــي خــالــهــا الــمــنــتــخــب اإلســبــانــي 
أمــا  بــهــدف دون رد،  أمــا الـــفـــوز  بــهــدف دون رد،  الـــفـــوز 
في مباراة اإلياب التي أقيمت في مباراة اإلياب التي أقيمت 
 ، ،19611961 نــوفــمــبــر  نــوفــمــبــر    2323 فــــي فــــي 
اإلســبــانــي  المنتخب  اإلســبــانــي فــواصــل  المنتخب  فــواصــل 
بنتيجة  الفوز  بنتيجة سيطرته وحقق  الفوز  سيطرته وحقق 
الــمــشــاركــة  لــيــضــمــن  الــمــشــاركــة ،  لــيــضــمــن   ،22--33
 . .19621962 ــالـــم  ــعـ الـ ــأس  ــ كـ ــالـــم فــــي  ــعـ الـ ــأس  ــ كـ فــــي 
الثالثة  المواجهة  كانت  الثالثة فيما  المواجهة  كانت  فيما 
دور  ضــمــن  المنتخبين  دور بــيــن  ضــمــن  المنتخبين  بــيــن 
ــمــــوعــــات فـــــي بـــطـــولـــة  ــمــــجــ ــ ــمــــوعــــات فـــــي بـــطـــولـــة ال ــمــــجــ ــ ال
كأس العالم كأس العالم 20182018، وانتهت ، وانتهت 
بالتعادل بهدفين لكل منهما. بالتعادل بهدفين لكل منهما. 
ويــعــد الــمــغــرب رابـــع منتخب ويــعــد الــمــغــرب رابـــع منتخب 
ينجح  التاريخي  عبر  ينجح أفريقي  التاريخي  عبر  أفريقي 
النهائي  الــربــع  بلوغ دور  النهائي فــي  الــربــع  بلوغ دور  فــي 
ــن كـــــــــأس الــــــعــــــالــــــم، بـــعـــد  ــ ــ ــن كـــــــــأس الــــــعــــــالــــــم، بـــعـــد مـ ــ ــ مـ
الكاميرون الكاميرون 19901990، والسنغال ، والسنغال 

20022002، وغانا ، وغانا 20102010..

التقارير  الــعــديــد مــن  التقارير أفــــادت  الــعــديــد مــن  أفــــادت 
ــة، أن  ــزيــ ــيــ ــ ــل ــجــ ــ ــة، أن الـــصـــحـــفـــيـــة اإلن ــزيــ ــيــ ــ ــل ــجــ ــ الـــصـــحـــفـــيـــة اإلن
جــــابــــريــــيــــل جــــيــــســــوس العــــب جــــابــــريــــيــــل جــــيــــســــوس العــــب 
أرســـنـــال والــمــنــتــخــب الــبــرازيــلــي، أرســـنـــال والــمــنــتــخــب الــبــرازيــلــي، 
في  جــراحــيــة  لعملية  في سيخضع  جــراحــيــة  لعملية  سيخضع 
الركبة. وكان جيسوس تعرض الركبة. وكان جيسوس تعرض 
إلصــابــة مــع منتخب الــبــرازيــل، إلصــابــة مــع منتخب الــبــرازيــل، 
خال مشاركته في بطولة كأس خال مشاركته في بطولة كأس 
لصحيفة  ووفقًا  لصحيفة .  ووفقًا   .20222022 العالم العالم 
فإن  البريطانية،  فإن »تــيــلــيــجــراف«  البريطانية،  »تــيــلــيــجــراف« 

خطيرة  تبدو  جيسوس،  خطيرة إصــابــة  تبدو  جيسوس،  إصــابــة 
وسيحتاج إلى التدخل الجراحي. وسيحتاج إلى التدخل الجراحي. 
البريطانية،  الصحيفة  البريطانية، وأشـــارت  الصحيفة  وأشـــارت 
إلى أن نادي آرسنال اإلنجليزي، إلى أن نادي آرسنال اإلنجليزي، 
أنباء  بعد  موجعة  ضربة  أنباء تلقى  بعد  موجعة  ضربة  تلقى 
ــــوس لـــعـــمـــلـــيـــة  ــسـ ــ ــيـ ــ ــوع جـ ــ ــضــ ــ ــــوس لـــعـــمـــلـــيـــة خــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــوع جـ ــ ــضــ ــ خــ
ــة. وقـــالـــت  ــبـ ــركـ ــة. وقـــالـــت جـــراحـــيـــة فــــي الـ ــبـ ــركـ جـــراحـــيـــة فــــي الـ
المتوقع  من  إنــه  المتوقع »تيليجراف«،  من  إنــه  »تيليجراف«، 
أن يغيب المهاجم البرازيلي لمدة أن يغيب المهاجم البرازيلي لمدة 

33 أشهر. أشهر.

 بفوز تاريخي بركالت الترجيح 
المغرب تتأهل لربع النهائي 

الصدمة تسيطر على العبي إسبانيا عقب 
الخسارة من المغرب 

اإلسبانية  »مــاركــا«  اإلسبانية قالت صحيفة  »مــاركــا«  قالت صحيفة 
الرياضية، مساء امس الثاثاء، تعليقا الرياضية، مساء امس الثاثاء، تعليقا 
على  اإلسباني  الــمــاتــادور  هزيمة  على على  اإلسباني  الــمــاتــادور  هزيمة  على 
أيــدي أســود األطلس في دور الـــأيــدي أســود األطلس في دور الـــ1616 في  في 
كأس العالم إنه بدون هز الشباك ال يمكنك كأس العالم إنه بدون هز الشباك ال يمكنك 
الـــفـــوز نــهــائــيــا، خــاصــة بــعــد تــحــقــيــق عــامــة الـــفـــوز نــهــائــيــا، خــاصــة بــعــد تــحــقــيــق عــامــة 

»صفر« في ركات الجزاء.»صفر« في ركات الجزاء.
المنتخب  المنتخب ولم تستطع إسبانيا هز شباك  ولم تستطع إسبانيا هز شباك 
المغربي ال في الوقت األصلي وال اإلضافي المغربي ال في الوقت األصلي وال اإلضافي 
وال حتى أثناء الركات الترجيحية، وبذلك وال حتى أثناء الركات الترجيحية، وبذلك 

تنضم إلى قائمة أسوأ الدول في إهدار الركات تنضم إلى قائمة أسوأ الدول في إهدار الركات 
الترجيحية، وتفوقت على اليابان التي أحرزت الترجيحية، وتفوقت على اليابان التي أحرزت 
على األقل ركلة واحدة في مواجهة كرواتيا في على األقل ركلة واحدة في مواجهة كرواتيا في 

الدور نفسه من بطولة كأس العالم، االثنين.الدور نفسه من بطولة كأس العالم، االثنين.
وانــتــهــى الــوقــت األصــلــي لــلــمــبــاراة بالتعادل وانــتــهــى الــوقــت األصــلــي لــلــمــبــاراة بالتعادل 
السلبي، ولم يفلح الوقت اإلضافي في تعديل السلبي، ولم يفلح الوقت اإلضافي في تعديل 
قد  اإلسباني  المنتخب  مــدرب  وكــان  قد النتيجة.  اإلسباني  المنتخب  مــدرب  وكــان  النتيجة. 
وضع في حسابه أثناء جوالت التدريب إعداد وضع في حسابه أثناء جوالت التدريب إعداد 
حيث  الترجيحية  الــضــربــات  الحــتــمــال  حيث العبيه  الترجيحية  الــضــربــات  الحــتــمــال  العبيه 
صرح لوسائل إعام في وقت سابق إنه جعل صرح لوسائل إعام في وقت سابق إنه جعل 

كــل العــب ينفذ كــل العــب ينفذ 10001000 ركــلــة جـــزاء بمجموع  ركــلــة جـــزاء بمجموع 
2626 ألـــف ركــلــة لــكــل معسكر إســبــانــيــا خــال  ألـــف ركــلــة لــكــل معسكر إســبــانــيــا خــال 
فترات اإلعــداد. لكن العبيه فشلوا في تحقيق فترات اإلعــداد. لكن العبيه فشلوا في تحقيق 
33 ركات سددوها نحو المرمى المغربي، تمكن  ركات سددوها نحو المرمى المغربي، تمكن 
الحارس ياسين بونو من صد اثنتين منها. وبعد الحارس ياسين بونو من صد اثنتين منها. وبعد 
المباراة، قال إنريكي إن »المسؤولية تقع على المباراة، قال إنريكي إن »المسؤولية تقع على 
عاتقي في اختيار أول ثاثة العبين، فيما قرر عاتقي في اختيار أول ثاثة العبين، فيما قرر 
بقية الاعبين من سيؤدي بقية الضربات، وهو بقية الاعبين من سيؤدي بقية الضربات، وهو 
لم يصل  اإلسباني  المنتخب  أن  إلــى  أدى  لم يصل ما  اإلسباني  المنتخب  أن  إلــى  أدى  ما 

حتى إلى الركلة الرابعة«.حتى إلى الركلة الرابعة«.

إسبانيا لم تحرز اي ركلة جزاء رغم تدريبها على 1000 ركلة  مفاجأة

 المغرب يكتب التاريخ 

جيسوس سيخضع لعملية جراحية 
في الركبه 



حافظ محمد أحمد
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األول ١٤٤٤ هـ -العدد »٦٢«

األربعاء
األخيـــرة

اخـــتـــاف وجــهــات 
اآلراء  وتباين  النظر 
ظـــاهـــرة صــحــيــة، إذا 
تــم تــوظــيــف أهــدافــهــا 
النبيلة  ومــقــاصــدهــا 
المصلحة  يحقق  لما 
للكيد  وليس  العامة، 
واستعراض  والتعطيل 
الـــعـــضـــات وتــســفــيــه 
والتضحيات  الــعــطــاء 

بما  الهال  مجلس  بها  يقوم  التي  الجسام 
هو فوق الطاقة واإلمكانات، وهو يستوجب 

الشكر والدعم والمساندة.
اإلدارة جهد بشري، ال يرقى لمرتبة الكمال 
متقنًا،  واإلعـــداد  دقيقًا  الترتيب  كــان  مهما 
فظهور الهنات وارد، ووقوع األخطاء شائع، 
القصد،  وانعدم  النية،  حسن  توفرت  طالما 

وسبق اإلصرار والترصد.
إصــراره على  الهال  مجلس  على  نعيب 
العمل  خــبــرة  تفتقد  بعناصر  الــنــادي  إدارة 
لمجموعة  المحفز  العامل  وكــان  باألندية، 
الــمــجــد إســتــنــادهــا عــلــى كــارزيــمــا الرئيس 
نجاحات على  لهما من  توفر  ونائبه، وبما 

الصعيد العملي واالقتصادي.
حققا  والــعــلــيــقــي  الــســوبــاط  أن  ننكر  ال 
المجلس  بمساعدة  للهال  كبيرة  إنــجــازات 
ــنــادي في  والــلــجــان الــمــســاعــدة، ووضــعــا ال

الــمــكــان الـــائـــق وصــرفــا 
صرف من ال يخشى الفقر.

ــزال الـــوقـــت مــبــكــرًا  ــ ال ي
تنظيم  بخطوات  للمطالبة 
العمل  منظومة  ومــراجــعــة 
مر  فالمجلس  التنفيذي، 
على إنتخابه بضعة شهور 

فقط.
اإلدارة   تــحــتــاج  إذن، 
الحالية  الــظــروف  ظل  في 
بالغة التعقيد للمزيد من التماسك والمساندة 
والتعاضد، لحماية المجلس وتشجيعه على 
االستمرار بذات الروح والهمة، والتغلب على 

التغييب القسري للرئيس السوباط.
بالمدير  الهيكلة  حملة  المجلس  ابــتــدر 
العام للنادي، وبغض النظر عن المسببات، 
الهال  في  يعمل  موظف  محمود  فالبروف 
العقد  إنهاء  حق  المجلس  ويملك  بالتعاقد، 
بموجب التفويض الممنوح له من الجمعية 

العمومية.
ــة ال  داري أكاديمية واإ السر كفاءة  بــروف 
بينه  العمل  عاقة  إنهاء  قيمتها  من  يقلل 
بسبب  الخطوة  تكون  أال  ونتمنى  والهال، 
من  تنظره  وما  العدلية  اللجان  تمارسه  ما 

طعون.
مع  الــرســمــي  لــلــتــواصــل  يفتقد  الــهــال 
مساحة  للمجلس  تكون  أن  يجب  اإلعــام، 

أو  مؤتمر  أو  تنوير  شكل  فــي  أسبوعية 
الحقائق،  اإلعـــام  لتمليك  مكاشفة  لــقــاء 
ومنع النسج والتأويل وصناعة األخبار من 

الشائعات.
سن األرباب سنة حميدة بتنظيم اللقاءات 
الجماهيرية المفتوحة وقد جعل الهواء الطلق 
بدار النادي ساحة للتعبير وتبادل الرؤى بعد 
كانت  اللقاءات  تلك  ومن  الحقائق،  تمليك 
تخرج األفكار السديدة وينتزع المجلس سندًا 
لتحصين  يساعده  جــارفــًا  وتــيــارًا  جماهيريًا 

القرارات التي يتخذها.
للذين  السمع  يصيخ  ــاب  ــ األرب كــان  مــا 
الجماهيرية  اللقاءات  باإلبتعاد عن  نصحوه 
خــوفــًا مــن شــرر الــمــواجــهــات، ألنــه رد اهلل 
غربته وفك أسره كان واثقًا بل ممتنًا ألنصار 
ما  مــع  وتعاطيهم  حكمتهم  ومــن  الــهــال، 

يطرحه من أفكار وآراء.
تــنــشــط طفيليات  الــشــائــعــات  مــنــاخ  ــي  ف
السموم  لبث  البيئة  وتستغل  المستنقعات 
وبــذر  الشقة  لتوسيع  الــدســم  فــي  ودســهــا 
الختاق  الرطبة  البيئة  بإستغال  الخاف، 
المزالق ونصب الشراك وزرع الفتنة، وتهيئة 
لنسج  الحقيقة  مــن  بخيط  للعبث  المسرح 
رواية تبدو منطقية في أذهان من يبحثون 

عن الثغرات لترويجها بهياج واضح.
على المجلس أن يسعى لفتح شرفة نحو 
جماهيره، والخروج من دائرة األخبار المعلبة، 

االجتهادات،  أبواب  ليغلق  الباردة  والنشرات 
في  التطور،  من  الخصبة  الخياالت  ويمنع 
ألقصى  والفريق  المجلس  فيه  يحتاج  زمن 
درجات االستقرار، وهذا ال يتأتى إال بالتنفس 
للقبول  متسع  الهال  سماء  في  و  بحب، 

واإلقتناع.
الـــهـــال مطلوبة  ــار  ــب ك تـــجـــارب  ــل  ــع ول
يخطو  المجلس  ولعل  المرحلة،  هــذه  فــي 
علمهم  فيض  من  لينهل  باتجاههم  خطوة 
وتجربتهم، ليكونوا الخيط الذي يجمع حبات 
مسبحة  الهال المضيئ، وليمضي النادي 

بأمان.
الهال  وأقطاب  ورمــوز  كبار  حوبة  هى 
ــكــرة فــي ملعبهم  ــن... ال ــ ــي ــ ــدامــي اإلداري وق
طلب  على  ــدام  واإلقـ التحدي  قفاز  إللتقاط 
إجتماع عاجل بالمجلس يكون بدار النادي 

أو بدار أي من كبار الهال.
يقاتل المجلس بجسارة ويذود عن حياض 
الهال وال يوفر جهدا أو وقتا لخدمته... ال 
يحتاج ماال من أحد بقدر ما ينقصه الدعم 
المعنوي والسند اإلداري والشعور بالتضامن 

معه في خندق واحد. 
ودونكم ما يحدث للمريخ وبين أفراده من 
عظات وعبر... عليكم أن تتحركوا قبل فوات 

األوان. 
وسارعوا  النداء  لبوا  يناديكم...  ناديكم 

الخطى سعيا وهرولة.

 • لم يأت الحكم صبري محمد فضل بجديد، بل سار على نهج 
سابقين أدمنوا ظلم المريخ، في ميادين كرة القدم، وحرموه عدالة 
تقنية  فكانت  لتطويرها  العالم  واتجه  مستحقة،  تكون  أن  ينبغي 

الفيديو في معظم الدوريات المحترمة.
 • وفي كأس العالم حدثت طفرة وتطوير في التقنية حتى قبل 
أن يتعرف الحكام السودانيين فعليا على التقنية التي لم تصبح 
جديدة، امتألت ماعب العالم بتقنية »الفار«،  في وقت ال يمكن 
أن نشاهد فيه »فار« في ماعبنا إال حي يتجول بحرية وامان 

بين غرف الحكام في الماعب السودانية.
 • ظلم الحكام للمريخ ليس بجديد، وانما قديم يعاد بأمر لجان 
التحكيم التي وجدت متسعا من تقبل أبناء النادي للظلم، فكانت 
الفضائح الحالية، في الدوري الذي ال عاقة له باإلمتياز ال من 
قريب أو بعيد، دوري تسلب فيه حقوق األندية جهارا مثلما حدث 
مثلما  ونهارا  والنار،  الحديد  بمدينة  ملعبه  وعلى  للفاح عطبرة 
صافرة صبري في ضربة جزاء لحيدوب النهود بتمثيل غير متقن 

لاعب طاعن في السن.
 • ولكن هل سيتوقف الظلم بعد األحداث التي شهدها ملعب 
المدينة الرياضية بكوبر، اإلجابة نعم بكل تأكيد، سيتواصل الظلم 
أن  جيدا  يعرفون  ألنهم  الحكام،  وسيتمادي  بل  واإلســتــهــداف، 
المريخ يعيش حالة ال تختلف كثيرا عن الفراغ اإلداري، والدليل 
أن  الناطق الرسمي باسم المريخ هو هيثم كابو. وعندما يستميت 
اآلخير ليطلق تصريحا يظنه ناريا، تظهر التعليقات في الوسائط 
حقيقية  مأساة  عن  فتكشف  معروفة،  شاكلة  على  اإلجتماعية 

يعيشها النادي على مستوى اإلدارة.
 • سيستمر اإلستهداف والظلم، ألن رئيس القطاع الرياضي 
المواجهة،  يعرف  ال  الذي  الجليل،  عبد  أسامة  هو  المريخ  في 
ويرغب فقط في اإلستمتاع بما يوفره المريخ من مكانة إجتماعية، 
لمجازر  الفريق  نجوم  ويستعرض  واالستهداف،  الظلم  سيستمر 
بالصراعات  رحبة  المريخ  ساحة  ألن  الكرة،  اتحاد  مكاتب  في 

والخافات وتصفية الحسابات.
أي  يتوقعه  مما  أبشع  وبصورة  والترصد  الظلم  سيستمر   •  

مريخي، ألن النادي تديره شلة األصدقاء.
وانما  جيبين،  أب  بعهد  تبدأ  لم  اإلداريـــة  المريخ  معاناة   •  
اللحظة التي غادر فيها جمال الوالي  من سنوات، وتحديدا في 
رئاسة النادي، وانكشف الحال في الفترة الحالية، بعد أن استنزف 
واكتملت  واحــدة،  دفعة  فانكشفت عوراته  قــواه،  وخــارت  الفريق 
كابو وأمثاله  بترصد تحكيمي، ال يجهله، حتى  اإلخفاق  حلقات 
بعض  فأخذ  األنــديــة،  إدارة  أو  القدم  بكرة  لهم  عاقة  ال  ممن 
األصدقاء بيدهم حتى أوصولهم لمكان ال يمكن أن يراودهم حتى 

في أجمل أحامهم.
ستعود  الوجوه  ذات  أن  ذلــك  سيستمر،  التراجع  مسلسل   •  
لتلعب دور البطولة الزائفة، بموسيقى تصويرية من األصدقاء، 
ومع نهاية الموسم الحالي أو الذي يليه سيشاهد الجميع مريخا 
التحكيم،  ولجنة  الحالي  الكرة  اتحاد  بالتميز، ومع  له  ال عاقة 
فإن الفوز في مباريات سهلة سيصبح مثل إزاحة صخرة ضخمة 

بأيدى أطفال رضع.
 • لن يستقيم ظل المريخ، وعلى قيادته إداريين على شاكلة 

كابو وعبد الجليل.
 • ونسأل متى عقدت لجنة التسيير آخر اجتماع، وما هى 
ردة الفعل للظلم الذي لحق بالفريق، وكبده خسارة نقاط كانت في 
المتناول، بالرغم من التراجع الشديد في المستوى كمنتوج طبيعي 

لتراجع إداري غير مسبوق.
أضواء 

تقديم  في  يرغب  متواضع،  رائعة،  شخصية  مبارك  أيمن   •  
ولن  لألوصياء،  ضحية  وقــع  أنــه  مشكلته  كل  ناضجة،  تجربة 
يستمر سوى بضعة أشهر، وسيخرج من الباب الضيق، إن واصل 

على نهجه الحالي.
 •  أيمن أعلن أن مجلسه القادم لن يضم موظفين، وكل من 
أن  يمكن  لن يحكم، وقائمته تضم شخصيات ال  المال  يملك  ال 
تساهم في »شيرنق بوش«  في »دكــان« طرفي. إنه التناقض 

في أبهى صورة.
 •  ما كتبته صحيفة ريمونتادا عن إيقاف صاح نمر لعام 
كامل، لن يكون خبرا في شكل »أمنية« ، ولكنه سيتحول إلى 
واقع فمع إدارة المريخ الحالية يمكن أن يتم إيقاف التش وهو 

في منزله.
 • ليس هناك من يستحق االستمرار في إدارة المريخ الحالية 
المقبول،  الفاتح  ومحمد  الحافظ  ومحمد  إدريــس  حسن  ســوى 
األول يملك خبرات تراكمية كبيرة، بعد سنوات من العمل بالنادي، 
والثاني ال تنقصه، الخبرة وال الشجاعة في قول الحق، مثله مثل 

بن العمدة.
ٱخر االضواء

• ال تكاد تشعر بالمريخ إال عندما يظهر في الكادر عمار طيفور.

مريخ كابو.. ما حبابو..!!

ناديكم يناديكم يا كبار الهالل..!! 

ياسر عائس

أسود األطلس تلتهم ثيران أسبانيا 
وتتأهل لربع نهائي المونديال

في مباراة شهدت تألق الحارس بونو
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