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املوقع الحاصل على لقب القادة املعترف بهم في الصحافة الرياضية االفريقية لعام املوقع الحاصل على لقب القادة املعترف بهم في الصحافة الرياضية االفريقية لعام 20222022

األساسي  مرانه  اليوم  المريخ  يــؤدي 
ــام هـــال الــفــاشــر بــعــد غد  لــمــبــاراتــه أمــ
الجمعة لحساب الجولة 13 من مسابقة 
التعويض  ــاراة  مــب فــي  الممتاز  ــدوري  ــ ال
بالنسبة للفريق ومصالحة الجماهير بعد 
العودة لمربع اإلحباط من جديد، بالتعثر 
أمام حيدوب النهود في الجولة الماضية، 

وكــــان ريـــكـــاردو قـــد أخــضــع الــاعــبــيــن 
 24 من  أقــل  بعد  الصالة  في  لتدريبات 
الجديد. الوافد  أمــام  المباراة  من  ساعة 

المريخ سيؤدي تدريبه األساسي ، ليختتم 
تحضيراته غدًا على ملعب كوبر، ليخوض 
مباراة صعبة أمام هال الفاشر في جولة 

ال تقبل التعثر.

يوالي فريق كرة القدم االول بنادي 
وتحضيراته  اســتــعــداداتــه  ــهــال  ال
المهمة  لمباراته  المكثفة  و  الجادة 
أمام  حيدوب النهود السبت المقبل 
برسم الجولة 13 لمسابقة الدوري 
ــؤدي مـــرانـــه الــرئــيــس  ــ الــمــمــتــاز ويـ
بـــأم درمـــان  الـــرديـــف  عــلــى ملعبه 
ــراف مديره  الــيــوم تحت اشـ صــبــاح 
ايبينجي  فــلــوران  الكنغولي  الفني 
وخال   ، المعاون  الفني  وطاقمه 
وضع  على  فــلــوران  يعمل  ــمــران  ال
عليها  سيعتمد  التي  االستراتيجية 
يخطط من  التي  السبت  مباراة  في 

على  العاشر  فوزه  لتحقيق  خالها 
التوالي ومواصلة االبتعاد في صدارة 
ــدوري  الـ لمسابقة  ــعــام  ال الــتــرتــيــب 
الممتاز فضًا عن اختيار العناصر 
التي سيدفع بها في المباراة ، وكان 
لنزال  استعداداته  واصل  قد  الهال 
امس  صباح  مرانًا  واجــرى  حيدوب 
على ملعبه الرديف بمشاركة واسعة 
من الاعبين وتحت اشراف فلوران 
الذي  المران  واشتمل   ، ومساعديه 
تــدريــبــات  عــلــى  لساعتين  اســتــمــر 
الجانبين  فــي  ومختلفة  متنوعة 

البدني والفني.

إعفاء جديد بنادي الهالل
أصدر مجلس إدارة نادي الهال قراًرا جديًدا ضمن خطة الهيكلة التي 
يتبعها المجلس األزرق في القطاعات المختلفة بالنادي.. واعفى المجلس 
وقرر  الهـال،  كمدير إلستاد  منصبة  المطلب” من  عبد  “اسامة  العميد 
من  يومين  عقب  القرار  ويأتي  عنه..  بــداًل  فيصل”  “هيثم  السيد  تعيين 
إقالة البروفيسور “محمود السر” من منصبه كمدير عام للهـال وتعيين 

المهندس “شاكر علي الطاهر” في موقعه.

وضع نجوم المريخ أنفسهم تحت مزيد 
من الضغوط بتعثر مفاجئ أمام حيدوب، 
ليهدر الفريق 7 نقاط كاملة قبل انتصاف 
ليتسع  المسابقة،  مــن  االول  النصف 
 10 إلــى  المتصدر  الهال  مع  الفارق 
نقاط، قابلة للتقليص إلى 7 حال حقق 
المريخ الفوز في مباراته المؤجلة أمام 
الفريق  ــوادي، في حين أن فوز  ال حي 
كافيا  يكون  لن  المتبقية  مبارياته  في 
العرب  الوصافة حال واصل حي  لمقعد 
األحمر  ينهي  وربما  أيضا،  انتصاراته 
في  الثالث،  المركز  في  األول  النصف 

مشهد مؤلم ألبناء القلعة الحمراء.تزايد 
الضغوط، ورغبة األندية اغتنام الفرصة 
لحاق الهزيمة بالمريخ، سيضع المزيد  واإ
ــي الــفــريــق،  مـــن الــضــغــوط عــلــى العــب
التعقيد،  بالغة  ــة  إداري أوضــاع  في ظل 
الاعبين،  عــن  تسيير  للجنة  وابــتــعــاد 
ترصد  قدرتهم على حمايتهم من  وعدم 
مباراة  أي  في  جديد  تعثر  أي  الحكام، 
استعادة  في  جدا  مبكرا  اآلمــال  سينهى 
ــدوري الــذي بــات بعيد فعليا، ال  لقب ال
سيما في ظل التقدم المذهل للهال على 

مستوى النتائج.

الهالل يؤدي بروفته الرئيسة لحيدوبالمريخ يؤدي مرانه األساسي لمواجهة الخيالة

المزيد من الضغوط على نجوم األحمر

غياب العقرب يثير التساؤالت

وليد طاشين يجري عملية تغيير لمفصل الفخذ بالقاهرة 

الرحيل المبكر 
يهدد ريكادو 
وإبراهومة 

يفقد  ريكاردو  البرازيلي  بدأ 
وبعد  فشيئا،  شيئا  مناصريه 
سهلة  ــاراة  ـــبـ م فـــي  تــعــثــر  أن 
بالنظر  الــنــهــود  ــام حــيــدوب  أمـ
المباريات، واألخطاء  لمجريات 
ــمــــدرب مع  ــ ــهــا ال ــب ــك الـــتـــي ارت
مساعده إبراهومه، فإن األنظار 
مسلطة  ســتــكــون  واألضـــــــواء 
عليهما في المباريات المقبلة، 
غاليا،  ثمنه  سيدفع  تعثر  وأي 
بــراهــومــة  ذلـــك أن ريـــكـــاردو واإ
والقبول  الرضا  يجدان  ال  معا 
كــبــيــر مــن جماهير  ــدد  مــن عـ
المريخ، واإلختاف عليهما بدأ 
المهمة رسميا،  يتوليا  أن  قبل 
ويتواجد الديسكو في عدد من 
مجموعات التواصل اإلجتماعي 
ــدا ما  ــدرك جــي ــ الــمــريــخــيــة، ويـ
ــدور فيها مــن اخــتــاف كبير  ي
بقية  في  المريخ  عليه.ظهور 
سيحدد  الــدوري،  في  مبارياته 
ريكاردو  استمرار  نهائي  بشكل 
براهومة من عدمها، فالثنائي  واإ
حقيقي،  اختبار  تحت  سيكونا 
القسم  نهاية  مع  ومغادرتهما 

األول واردة بشدة.

المحيرة  األلغاز  أحد  المدينة  بكري  بات 
غــازي  التونسي  فترة  فخال  المريخ،  فــي 
الغرايري، لم يشارك الاعب مطلقا في أي 
مباراة رسمية، واكتفى بالظهور في التجارب 
التحضيرية، وتوترت العاقة بينه والتونسي 
حتى غــادر اآلخــيــر، ومــع ريــكــاردو، ظهر 

بكري في مباراتين، وساهم في الفوز على 
التي  تهديفته  أن  ذلك  القضارف،  الشرطة 
أمام  ارتــدت  الشرطة  مرمى  حــارس  ابعدها 
حمزة داوود، وعاد بكري للغياب في المباراة 
ــهــود، وظهر  ــن ــدوب ال ــام حــي الــمــاضــيــة أمــ
وسيكون  كبيرة،  بجدية  يتدرب  وهــو  بكري 

ــاراة هــال الــفــاشــر السبت  ظــهــوره فــي مــب
مشاركاته  تذبذب  أن  غير  مؤكدة،  المقبل 
الفريق  يعيشها  التي  الحالية  الظروف  في 
حاسمة  المقبلة  الفترة  لتكون  مربكا،  يبدو 
في استمراره مع الفريق أو مغادرته القلعة 

الحمراء رسميا في الميركاتو الشتوي.

فــســخ الــمــريــخ مــســاء 
أمس عقد محترفه الليبري 
بالتراضي. فردريك  دينيس 

اإلتحاد  بمقر  اإلجــراء  وتم 
الـــســـودانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ــس  ــي ــــب رئ ــائ ــ بـــحـــضـــور ن

ــقــطــاع الــريــاضــي أمــيــر  ال
ــعــام  كـــاريـــكـــا، والـــمـــديـــر ال
نور،  محمد  هيثم  المكلف 
ــرر لــجــنــة أوضـــــاع  ــ ــق ــ وم
محمد  الاعبين  وانتقاالت 

فاروق.

العملية  ــمــاضــي  ال ــاء  ــاث ــث ال ــوم  يـ أجـــريـــت 
ــســودان  الــهــال وال لكابتن  األولـــي  الــجــراحــيــة 
السابق وليد طاشين بالقاهرة ،حيث تم تركيب 
اليسري تحت  للفخذ في قدمه  مفصل صناعي 
إشراف الدكتور كريم السكري ،وسيمكث طاشين 
الــي مقر  الــخــروج  بالمستشفي قبل  أيــام  عــدة 
إقامته المؤقت بالقاهرة علي أن يعاود الطبيب 
العملية  القادمة ألجراء  األيام  أخري خال  مرة 
الثانية وهي تغيير مفصل الركبة بالقدم اليسري 
مــعــارفــه ومعجبيه  طــاشــيــن  كــابــتــن  ،وطـــمـــأن 
رغم  ــي  األول العملية  إجــراء  بعد  صحته  بتمام 
عدة  النوم  منعته  التي  المؤلمة  مضاعفاتها 
أيام ،وقدم شكره الجزيل للطبيب األنسان كريم 

والمفاصل  العظام  جراحة  ،إستشاري  السكري 
للسيد  ،وجدد شكره  هتمامه  واإ لرعايته  بالقاهرة 
السابق  الهال  نادي  رئيس  الكاردينال  اشرف 
،ولألستاذة  كاما  وعاجه  بسفره  تكفل  الــذي 
واألعاميين  الرياضيين  ولكل  الصادق  فاطمة 
وزماءه الاعبين الذين وقفوا الي جانبه خال 
طاشين  وليد  أن  ذكــره  الماضية.يجدر  الفترة 
ماعب  إصــابــات  مضاعفات  مــن  يعاني  كــان 
قديمة  منعته الحركة خال األشهر األخيرة وتم 
فيها  التي ساهم   ) إطاق مبادرة )حقك علينا 
الكاردينال  يلتقط  أن  قبل  الرياضيين  من  عدد 
قفاز المبادرة ويعلن تكفله الكامل بعاجه تقديرا 

لعطاءه الكبير للسودان والهال .

المريخ يفسخ عقد الليبري 

الكنغولي يحذر من الهفوات
حرص المدير الفني للهال ، الكنغولي فلوران ايبينجي قبيل 
ملعبه  على  امس  صباح  الفريق  اجــراه  الــذي  المران  انطاقة 
الرديف، حرص على القاء محاضرة قصيرة لاعبيه طالبهم من 
الهفوات  تفادي  على  والعمل  الشديد  التركيز  بضرورة  خالها 
واالخطاء في الجانبين الدفاعي والهجومي حتى يتمكن  الفريق 
العام  للترتيب  صــدارتــه  تعزيز  نحو  وثبات  بثقة  المضي  من 
من  االقــتــراب  من  يتمكن  حتى  فيها  اكثر  واالبتعاد  للمسابقة 
المحافظة على لقبه للمرة الثالثة على التوالي ، وشدد فلوران 
على ضرورة االداء القوي وعدم ترك المساحة للفريق المنافس 
من اجل تقديم نفسه وفرض اسلوبه على الهال حتى ال يتكرر 
القضارف  الشرطة  امــام  الماضيتين  الفريق  مباراتي  سيناريو 
وتوتي الخرطوم والتي تمكن الهال من عبورهما بخبرة العبيه 

الكبيرة وتصرفهم في اللحظات الحرجة من المباراتين.

تحديد يناير للمواجهات 
المؤجلة في الممتاز 

باتحاد  المسابقات  لجنة  اصــدرت 
الدوري  لمنافسة  جديدة  برمجة  الكرة 
الــمــمــتــاز تــحــتــوي عــلــي الــمــبــاريــات 
من  االولــي  االسابيع  خــال  المؤجلة 
منافسة الدوري الممتاز وكانت لجنة 
المسابقات عقدت اجتماعا ظهر امس 
الــتــي تم  الــمــبــاريــات  وضــعــت جميع 
الممتاز  الــدوري  منافسة  تاجيلها في 
خال شهر يناير المقبل حيث تفتتح 
بين  يجمع  بلقاء  المؤجلة  المباريات 
المريخ وحي العرب بورتسودان التي 

ستقام باستاد كوبر.
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واليـــات

حلفا الجديدة / محمد جالل فرححلفا الجديدة / محمد جالل فرح
مــبــاريــات مسابقة دوري األولــى  األولــى تــواصــلــت  مــبــاريــات مسابقة دوري  تــواصــلــت 
عصر  إلتقى  حيث  الثامنة  الــجــولــة  عصر لحساب  إلتقى  حيث  الثامنة  الــجــولــة  لحساب 
أمس االول فريقا العرب والوحدة ونجح العرب أمس االول فريقا العرب والوحدة ونجح العرب 
في الظفر بنقاط المباراة بعد أن حقق الفوز في الظفر بنقاط المباراة بعد أن حقق الفوز 
بهدف نظيف أحرزه الالعب صابر سايمون بهدف نظيف أحرزه الالعب صابر سايمون 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي بــعــد أن إنــتــهــى الــشــوط فـــي الـــشـــوط الــثــانــي بــعــد أن إنــتــهــى الــشــوط 
متبادل من  آداء  بعد  السلبي  بالتعادل  متبادل من األول  آداء  بعد  السلبي  بالتعادل  األول 
الشوط  فــي  الــعــرب  آداء  تحسن   .. الشوط الفريقين  فــي  الــعــرب  آداء  تحسن   .. الفريقين 
ستطاع أن يصل  ستحوذ على الكرة واإ ستطاع أن يصل الثانى واإ ستحوذ على الكرة واإ الثانى واإ

مرمى الوحدة بهدف وهو الهدف الذي إنتهت مرمى الوحدة بهدف وهو الهدف الذي إنتهت 
عليه المباراة .. في الجزء األخير من المباراة عليه المباراة .. في الجزء األخير من المباراة 
الــوحــدة بفعالية وضــغــط عــلــى مرمى  الــوحــدة بفعالية وضــغــط عــلــى مرمى تــحــرك  تــحــرك 
العرب وأضاع رماته فرصا عديدة .. صاحب العرب وأضاع رماته فرصا عديدة .. صاحب 
الــمــبــاراة إحتجاج صــارخ مــن إداريـــى والعبى الــمــبــاراة إحتجاج صــارخ مــن إداريـــى والعبى 
الـــوحـــدة بــســبــب نــقــض الــحــكــم هـــدف لفريقهم الـــوحـــدة بــســبــب نــقــض الــحــكــم هـــدف لفريقهم 
بإشارة من مساعده األول بإعتبار أن مهاجم بإشارة من مساعده األول بإعتبار أن مهاجم 
بالنتيجة  تــســلــل ..  فـــي وضـــع  بالنتيجة الـــوحـــدة كـــان  تــســلــل ..  فـــي وضـــع  الـــوحـــدة كـــان 
إرتــفــع الــعــرب بــرصــيــده إلــى إرتــفــع الــعــرب بــرصــيــده إلــى ١١١١ نقطة وبقى  نقطة وبقى 
الوحدة في الوحدة في ٦٦ نقاط .. أدار اللقاء الحكم بكري  نقاط .. أدار اللقاء الحكم بكري 

بــمــعــاونــة محمد صالح  يــحــى  بــمــعــاونــة محمد صالح أحــمــد  يــحــى  أحــمــد 
إبــراهــيــم وسفيان حسين  إبــراهــيــم وسفيان حسين سعد وخــالــد  سعد وخــالــد 
حكما رابعا. في دوري الثالثة ضمن حكما رابعا. في دوري الثالثة ضمن 
لحساب  األولــى  المجموعة  لحساب مباريات  األولــى  المجموعة  مباريات 
الجولة الخامسة عصر أمس االول الجولة الخامسة عصر أمس االول 
تــعــادل فريقا األمــل والــمــوردة بهدف تــعــادل فريقا األمــل والــمــوردة بهدف 
لكل منهما .. بالنتيجة إرتفع األمل لكل منهما .. بالنتيجة إرتفع األمل 
برصيده إلى برصيده إلى ١٠١٠ نقاط فى الصدارة  نقاط فى الصدارة 

بدون هزيمة والموردة إلى بدون هزيمة والموردة إلى ٨٨ نقاط ..  نقاط .. 
أدار اللقاء الحكم عماد عبده حسين بمعاونة أدار اللقاء الحكم عماد عبده حسين بمعاونة 

عبدالرحمن  ونــورالــديــن  عثمان  إسحق  عبدالرحمن محمد  ونــورالــديــن  عثمان  إسحق  محمد 
وعمر نصوح حكما رابعا. وعمر نصوح حكما رابعا. 

الهالل يسجل فوزا 
غاليا على الزمالك 

وينتزع الصدارة بحلفا

غاليا  فــوزا  الهالل  غاليا سجل  فــوزا  الهالل  سجل 
ــالـــك  ــلـــى الـــزمـ ــالـــك ومــســتــحــقــا عـ ــلـــى الـــزمـ ومــســتــحــقــا عـ
بهدف نظيف في المواجهة بهدف نظيف في المواجهة 
مساء  بينهما  جمعت  مساء الــتــي  بينهما  جمعت  الــتــي 
أمس األول ضمن مباريات أمس األول ضمن مباريات 
ــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ دوري  ــقــــة  ــ ــاب ــة مــــســ ــيـ ــانـ ــثـ الـ دوري  ــقــــة  ــ ــاب مــــســ
 .. الثامنة  الــجــولــة  .. لحساب  الثامنة  الــجــولــة  لحساب 
ــقـــان واحـــــــدة مــن  ــفـــريـ ـــدم الـ ــ ــقـــان واحـــــــدة مــن ق ــفـــريـ ـــدم الـ ــ ق
أجـــمـــل الـــمـــبـــاريـــات مـــبـــاراة أجـــمـــل الـــمـــبـــاريـــات مـــبـــاراة 
مليئة بالبذل والعطاء ونجح مليئة بالبذل والعطاء ونجح 
ــقــاء  ــل ــهــــالل فــــي كـــســـب ال ــ ــقــاء ال ــل ــهــــالل فــــي كـــســـب ال ــ ال
حيث قدم العبوه مباراة جادة حيث قدم العبوه مباراة جادة 
بروح العزيمة واإلصرار رغم بروح العزيمة واإلصرار رغم 
أظهرها  التى  الكبيرة  أظهرها الندية  التى  الكبيرة  الندية 
الزمالك وخاصة في الشوط الزمالك وخاصة في الشوط 
الــثــانــي بــعــد هــــدف الــهــالل الــثــانــي بــعــد هــــدف الــهــالل 
الذي أحرزه المدافع المتقدم الذي أحرزه المدافع المتقدم 
نورالدائم حيث سعى الزمالك نورالدائم حيث سعى الزمالك 
لتعديل النتيجة وعاب آداءه لتعديل النتيجة وعاب آداءه 
التسرع والشفقة وقابل العبو التسرع والشفقة وقابل العبو 
الـــهـــالل مـــحـــاوالت الــزمــالــك الـــهـــالل مـــحـــاوالت الــزمــالــك 
اللقاء  إنتهى  اللقاء بإستماتة حتى  إنتهى  بإستماتة حتى 
نظيف  بهدف  الهالل  نظيف بفوز  بهدف  الهالل  بفوز 
ــــى ١٦١٦   ــى مــرتــفــعــا بــرصــيــده إل ــ مــرتــفــعــا بــرصــيــده إل
الزمالك  مــع  متساويا  الزمالك نقطة  مــع  متساويا  نقطة 
إال أنــــه يــتــفــوق بــاألفــضــلــيــة إال أنــــه يــتــفــوق بــاألفــضــلــيــة 
فــى الــلــقــاء الــمــبــاشــر بينهما فــى الــلــقــاء الــمــبــاشــر بينهما 
خالد  الحكم  اللقاء  أدار  خالد ..  الحكم  اللقاء  أدار   ..
إبراهيم بمعاونة على الجالد إبراهيم بمعاونة على الجالد 
ــق عـــثـــمـــان  ــ ــحـ ــ ــد إسـ ــمــ ــحــ ــق عـــثـــمـــان ومــ ــ ــحـ ــ ــد إسـ ــمــ ــحــ ومــ
ونورالدين عبدالرحمن حكما ونورالدين عبدالرحمن حكما 

رابعا.رابعا.
الشروق يعود 

لسكة اإلنتصارات 
عبر بوابة الموردة 

بكسال

فــاز فريق الــشــروق على فــاز فريق الــشــروق على 
نـــظـــيـــره الـــــــمـــــــوردة، بــثــالثــة نـــظـــيـــره الـــــــمـــــــوردة، بــثــالثــة 
أهداف مقابل هدفين، خالل أهداف مقابل هدفين، خالل 
ــتــــي جــمــعــتــهــمــا  ــ ــتــــي جــمــعــتــهــمــا الــــمــــبــــاراة ال ــ الــــمــــبــــاراة ال
ــاء بــالــمــلــعــب  ــثـــالثـ ــاء بــالــمــلــعــب عــصــر الـ ــثـــالثـ عــصــر الـ
األولمبي بكسال ، في إطار األولمبي بكسال ، في إطار 
مــنــافــســات الــجــولــة الــعــاشــرة مــنــافــســات الــجــولــة الــعــاشــرة 
الثانية ›  الــدرجــة  الثانية › من دوري  الــدرجــة  من دوري 
تقدم الموردة بالهدف األول تقدم الموردة بالهدف األول 
ــبـــه أحـــمـــد والــــذي  ــبـــه أحـــمـــد والــــذي عــبــر العـ عــبــر العـ
ــــشــــوط ...  ــيــه ال ــــشــــوط ... انـــتـــهـــى عــل ــيــه ال انـــتـــهـــى عــل
ـــى مــن  ــ ــ ــــي الـــدقـــيـــقـــة األول ـــى مــن وفـ ــ ــ ــــي الـــدقـــيـــقـــة األول وفـ
الشوط الثاني تمكن الالعب الشوط الثاني تمكن الالعب 
ــن مـــعـــادلـــة  ــ ــن مـــعـــادلـــة عـــبـــدالـــرحـــيـــم مـ ــ عـــبـــدالـــرحـــيـــم مـ
النتيجة للشروق .. ويمضي النتيجة للشروق .. ويمضي 
عبدالرحيم  ويضيف  عبدالرحيم اللعب  ويضيف  اللعب 
الـــهـــدف الــثــانــي لـــه ولــفــريــقــه الـــهـــدف الــثــانــي لـــه ولــفــريــقــه 
الثاني  الــشــوط  الثاني ›  منتصف  الــشــوط  ›  منتصف 
ــفـــاع إيـــقـــاع اللعب  ــفـــاع إيـــقـــاع اللعب شــهــد إرتـ شــهــد إرتـ
وتمكن  الفريقين  جانب  وتمكن من  الفريقين  جانب  من 
النتيجة  معادلة  النتيجة الموردة من  معادلة  الموردة من 
ــتــســجــيــل الــــهــــدف الـــثـــانـــي  ــتــســجــيــل الــــهــــدف الـــثـــانـــي ب ب
عـــن طـــريـــق رأســـيـــة يــاســــــــر عـــن طـــريـــق رأســـيـــة يــاســــــــر 
ــدى  ــابـــوس أهـ ــب كـ ــالعــ ــ ــدى ..ال ــابـــوس أهـ ــب كـ ــالعــ ــ ..ال
فريقه نقاط المباراة بتسجيله فريقه نقاط المباراة بتسجيله 
الهدف الثالث والذي انتهى الهدف الثالث والذي انتهى 
عــلــيــه الــلــقــاء وبــهــذا الــفــوز، عــلــيــه الــلــقــاء وبــهــذا الــفــوز، 
رفــع الــشــروق  رصــيــده إلى رفــع الــشــروق  رصــيــده إلى 
نــقــطــة، وتــوقــف رصيد  نــقــطــة، وتــوقــف رصيد    2222
الموردة عند الموردة عند 99 نقاط .أفادنا  نقاط .أفادنا 

بذلك بشه بيهبذلك بشه بيه

دشـــن والــــي جــنــوب دارفــــور دشـــن والــــي جــنــوب دارفــــور 
ــنـــون الــنــفــرة  ــامـــد الــتــجــانــي هـ ــنـــون الــنــفــرة حـ ــامـــد الــتــجــانــي هـ حـ
فريق  لدعم  الــكــرويــة  فريق الرياضية  لدعم  الــكــرويــة  الرياضية 
ــادي الــمــريــخ نـــيـــاال مـــن أجــل  ــ ــادي الــمــريــخ نـــيـــاال مـــن أجــل نـ ــ نـ
الــصــعــود إلـــى الــــدوري الممتاز الــصــعــود إلـــى الــــدوري الممتاز 
وجاءت النفرة بمبادرة من بعض وجاءت النفرة بمبادرة من بعض 
ــلـــن  ــة.واعـ ــواليـ ــالـ ــيـــن بـ ــيـ ــلـــن اإلعـــالمـ ــة.واعـ ــواليـ ــالـ ــيـــن بـ ــيـ اإلعـــالمـ
ــدى مــخــاطــبــتــه  ــ ــدى مــخــاطــبــتــه الـــوالـــى هـــنـــون ل ــ الـــوالـــى هـــنـــون ل
بنادي المريخ نياال  النفرة  بنادي المريخ نياال امس  النفرة  امس 
ماليين  ماليين (   )77( بمبلغ  تبرعه  )عــن  بمبلغ  تبرعه  عــن 
جنيه للمريخ، )جنيه للمريخ، )22( مليون لفريق ( مليون لفريق 
حي الوادي و)حي الوادي و)11( مليون لفريق ( مليون لفريق 

الهالل، ولفت هنون إلى أن الرياضة ظلت وتظل الهالل، ولفت هنون إلى أن الرياضة ظلت وتظل 
نــمــوذج دور  إلــى  نــمــوذج دور جسرا للمحبة والــتــواصــل، مشيرًا  إلــى  جسرا للمحبة والــتــواصــل، مشيرًا 
مؤكدًا  وقريضة،  تلس  بين  التواصل  في  مؤكدًا الرياضة  وقريضة،  تلس  بين  التواصل  في  الرياضة 
دعمه للمريخ وكافة المبادرات في مختلف المجاالت دعمه للمريخ وكافة المبادرات في مختلف المجاالت 
ودعا هنون المؤسسات والشركات والمنظمات إلى ودعا هنون المؤسسات والشركات والمنظمات إلى 
دعم الرياضية والمريخ.واشاد مدير قطاع الشباب دعم الرياضية والمريخ.واشاد مدير قطاع الشباب 
والــريــاضــة عــبــد المنطلب الــســعــاتــي بــدعــم الــوالــي والــريــاضــة عــبــد المنطلب الــســعــاتــي بــدعــم الــوالــي 

لــلــريــاضــة، داعــيــًا الجميع إلــى دعــم الــمــريــخ ماديا لــلــريــاضــة، داعــيــًا الجميع إلــى دعــم الــمــريــخ ماديا 
أكد  الممتاز.فيما  دوري  إلى  يصعد  حتى  أكد ومعنوىا  الممتاز.فيما  دوري  إلى  يصعد  حتى  ومعنوىا 
لكرة  المحلي  االتــحــاد  رئيس  اسحق  احمد  لكرة هـــارون  المحلي  االتــحــاد  رئيس  اسحق  احمد  هـــارون 
الـــقـــدم  عــلــى ضـــــرورة تــضــافــر الــجــهــود الــرســمــيــة الـــقـــدم  عــلــى ضـــــرورة تــضــافــر الــجــهــود الــرســمــيــة 
والــمــجــتــمــعــيــة لــدعــم الــريــاضــة لــجــهــة إنــهــا الــقــطــاع والــمــجــتــمــعــيــة لــدعــم الــريــاضــة لــجــهــة إنــهــا الــقــطــاع 
الوحيد ليس فيها القبلية والهوية. واقترح تبني الوالي الوحيد ليس فيها القبلية والهوية. واقترح تبني الوالي 
نفرة يشارك فيها كل المؤسسات والقطاع األمني، نفرة يشارك فيها كل المؤسسات والقطاع األمني، 

شــركــات االتـــصـــاالت، الــتــجــار شــركــات االتـــصـــاالت، الــتــجــار 
رئيس  لدعمها.ولفت  رئيس والبنوك،  لدعمها.ولفت  والبنوك، 
نادي المريخ نياال محمد حسين نادي المريخ نياال محمد حسين 
ــنــور إلـــى ان الــريــاضــة  ــنــور إلـــى ان الــريــاضــة ضــي ال ضــي ال
ــاف مــاتــم  ــ ــاف مــاتــم جــســر لــلــســالم، واضـ ــ جــســر لــلــســالم، واضـ
من تواصل بين تلس وقريضة من تواصل بين تلس وقريضة 
عــبــر الــريــاضــة لــعــشــرة ســنــوات عــبــر الــريــاضــة لــعــشــرة ســنــوات 
مــضــت لــم يــحــدث مــثــلــه ووعــد مــضــت لــم يــحــدث مــثــلــه ووعــد 
مــحــمــد حــســيــن بــعــمــل مــبــاريــات مــحــمــد حــســيــن بــعــمــل مــبــاريــات 
لــفــريــق الــمــريــخ فــي اي منطقة لــفــريــق الــمــريــخ فــي اي منطقة 
التواصل  لتعزيز  نــزاعــات  التواصل فيها  لتعزيز  نــزاعــات  فيها 
لجنة  ممثل  لجنة االجتماعي.واشار  ممثل  االجتماعي.واشار 
تستمر في  النفرة  أن  إلــى  العزيب  في الــمــبــادرة مهدي  تستمر  النفرة  أن  إلــى  العزيب  الــمــبــادرة مهدي 
نياال وتنطلق إلى المحليات االخرى وأبناء الوالية نياال وتنطلق إلى المحليات االخرى وأبناء الوالية 
في الخرطوم، ودعا مهدي الجميع الى الوقوف مع في الخرطوم، ودعا مهدي الجميع الى الوقوف مع 
نادي المريخ ودعم الرياضة. وقال مهدي الرياضة نادي المريخ ودعم الرياضة. وقال مهدي الرياضة 
أصــبــحــت ســفــارة دبــلــومــاســيــة شعبية لــلــتــواصــل مع أصــبــحــت ســفــارة دبــلــومــاســيــة شعبية لــلــتــواصــل مع 
الشعوب داعيًا اهل المال والشركات إلى االسهام الشعوب داعيًا اهل المال والشركات إلى االسهام 

في الرياضة.في الرياضة.

ــــس االســــــتــــــاذ أبـــكـــيـــر  ــاألمــ ــ ــ ــــس االســــــتــــــاذ أبـــكـــيـــر وصـــــــل ب ــاألمــ ــ ــ وصـــــــل ب
بــوزارة  المدرسية  األنشطة  مدير  بــوزارة محمود  المدرسية  األنشطة  مدير  محمود 
مدينة  إلــى  االتــحــاديــة  والــتــوجــيــة  مدينة التربية  إلــى  االتــحــاديــة  والــتــوجــيــة  التربية 
ــور ،  ــور ، الجنينة حــاضــرة واليـــة غــرب دارفــ الجنينة حــاضــرة واليـــة غــرب دارفــ
وذلـــك لــلــوقــوف عــلــى الــتــجــهــيــزات وسير وذلـــك لــلــوقــوف عــلــى الــتــجــهــيــزات وسير 
المجريات بفريق مدرسة الجيل الخاصة المجريات بفريق مدرسة الجيل الخاصة 
للمشاركة في البطولة األفريقية والمقرر للمشاركة في البطولة األفريقية والمقرر 
بتنزانيا،  الــقــادم  يناير  شهر  فــي  بتنزانيا، إقامتها  الــقــادم  يناير  شهر  فــي  إقامتها 
وفــور وصــول سيادته إلى الوالية أجرى وفــور وصــول سيادته إلى الوالية أجرى 
عـــدة لــقــاءات مــنــفــردة مــع االمــيــن الــعــام عـــدة لــقــاءات مــنــفــردة مــع االمــيــن الــعــام 
بحكومة الــواليــة و الــمــديــرة الــعــام لـــوزارة بحكومة الــواليــة و الــمــديــرة الــعــام لـــوزارة 
التربية والتوجيه بالوالية وختمها بلقاء مع التربية والتوجيه بالوالية وختمها بلقاء مع 
مدرسة الجيل الخاصة، ثم توجه االستاذ مدرسة الجيل الخاصة، ثم توجه االستاذ 
أبكير رفــقــة االســتــاذ مــالــك محمد مدير أبكير رفــقــة االســتــاذ مــالــك محمد مدير 
األنشطة المدرسية بالوالية واألستاذ خالد األنشطة المدرسية بالوالية واألستاذ خالد 

عبدالكريم مدير التعليم غير الحكومي باالنابة و عبدالكريم مدير التعليم غير الحكومي باالنابة و 
االستاذ سليمان جور مدير مدرسة الجيل الخاصة االستاذ سليمان جور مدير مدرسة الجيل الخاصة 
كرة  لمنشط  الرياضية  الــدورة  ختام  في  كرة للمشاركة  لمنشط  الرياضية  الــدورة  ختام  في  للمشاركة 
بنات  الخاصة  الثانوية  النهضة  بمدرسة  بنات الطائرة  الخاصة  الثانوية  النهضة  بمدرسة  الطائرة 
بإردمتا والتي إنتهت بفوز الصف األول بالبطولة بإردمتا والتي إنتهت بفوز الصف األول بالبطولة 
، وقام االستاذ ابكير بتسليم كأس البطولة للفائز ، وقام االستاذ ابكير بتسليم كأس البطولة للفائز 

، وفي مستهل كلمته ، عبر االستاذ أبكير عن ، وفي مستهل كلمته ، عبر االستاذ أبكير عن 
االستاذ  أوضــح  حيث  االستقبال  بحفاوة  االستاذ سعادته  أوضــح  حيث  االستقبال  بحفاوة  سعادته 
عــلــى أهــمــيــة ودور الــريــاضــة فــي تــوطــيــن األمــن عــلــى أهــمــيــة ودور الــريــاضــة فــي تــوطــيــن األمــن 
النسيج االجتماعي بين مختلف  السالم ورتــق  النسيج االجتماعي بين مختلف و  السالم ورتــق  و 
الــمــكــونــات كــمــا أكـــد فــي حــديــثــه لــطــالب مــدرســة الــمــكــونــات كــمــا أكـــد فــي حــديــثــه لــطــالب مــدرســة 
المدرسية  الــــدورة  بــإقــامــة  طــالــبــوه  الــذيــن  المدرسية النهضة  الــــدورة  بــإقــامــة  طــالــبــوه  الــذيــن  النهضة 

القومية في الوالية بأن طلبهم قد ُأجيبت القومية في الوالية بأن طلبهم قد ُأجيبت 
وأن الدورة القادمة ستقام في والية غرب وأن الدورة القادمة ستقام في والية غرب 
دارفــور  ... و من بعده تحدث االستاذ دارفــور  ... و من بعده تحدث االستاذ 
المدرسية  األنــشــطــة  مــديــر  المدرسية مــالــك محمد  األنــشــطــة  مــديــر  مــالــك محمد 
الحضور و رحب  والــذي شكر  الحضور و رحب بالوالية  والــذي شكر  بالوالية 
بــزيــارة الــمــديــر االتــحــادي إلــى الــواليــة ، بــزيــارة الــمــديــر االتــحــادي إلــى الــواليــة ، 
إبراهيم  االســتــاذ  تقديمه  فــي  كــان  إبراهيم حيث  االســتــاذ  تقديمه  فــي  كــان  حيث 
االبتدائية  النهضة  مدرسة  مدير  االبتدائية الريمو  النهضة  مدرسة  مدير  الريمو 
الخاصة  ...وفي الختام تحدث االستاذ الخاصة  ...وفي الختام تحدث االستاذ 
سليمان جور مخاطبًا الحضور بعبارات سليمان جور مخاطبًا الحضور بعبارات 
فيه على ضرورة  مؤكدًا  مؤثرة  فيه على ضرورة وكلمات  مؤكدًا  مؤثرة  وكلمات 
تقديم الــدعــم و االهــتــمــام الـــالزم للفئات تقديم الــدعــم و االهــتــمــام الـــالزم للفئات 
الرياضة وذلــك من  الرياضة وذلــك من الشبابية من خــالل  الشبابية من خــالل 
أجل أن يحظى الشباب بفرص المنافسة أجل أن يحظى الشباب بفرص المنافسة 
على المسابقات القومية وحصد األلقاب على المسابقات القومية وحصد األلقاب 
ــن جــهــة أخـــرى تــوجــه االســـتـــاذ أبــكــيــر إلــى  ــ ــن جــهــة أخـــرى تــوجــه االســـتـــاذ أبــكــيــر إلــى ...ومـ ــ ...ومـ
لمتابعة مــران فريق مدرسة  الرابطة سيتي  لمتابعة مــران فريق مدرسة ملعب  الرابطة سيتي  ملعب 
الجيل الخاصة وكان في استقباله االستاذ طارق الجيل الخاصة وكان في استقباله االستاذ طارق 
علي واألستاذ عبدالرحمن صيام واألستاذة رشيدة علي واألستاذ عبدالرحمن صيام واألستاذة رشيدة 
عمر والكوتش خالد متلي والعبو الفريق ... افادنا عمر والكوتش خالد متلي والعبو الفريق ... افادنا 

بذلك الصيدلي.بذلك الصيدلي.

تدشين النفرة الرياضية لدعم المريخ نياال

إستعدادا للمشاركة في البطولة األفريقية بتنزانيا

مدير األنشطة المدرسية بوزارة التربية والتوجية االتحادية 
يقف على تحضيرات فريق مدرسة الجيل

العرب يكسب الوحدة وإحتجاج على التحكيم بحلفا

النهود : عز الدين الحيدوسي النهود : عز الدين الحيدوسي 
لبت بعثة فريق كرة القدم األول بنادي األهلي لبت بعثة فريق كرة القدم األول بنادي األهلي 
ــثــالثــاء الـــدعـــوة الــمــقــدمــة من  ــثــالثــاء الـــدعـــوة الــمــقــدمــة من األبـــيـــض صــبــاح ال األبـــيـــض صــبــاح ال
اعضاء اإلتحاد المحلي لكرة القدم النهود ؛ وهي اعضاء اإلتحاد المحلي لكرة القدم النهود ؛ وهي 
في طريقها إلى الفاشر األداء مباراتهم األولى في في طريقها إلى الفاشر األداء مباراتهم األولى في 
دوري المجموعات أمام مريخ الفاشر يوم الجمعة دوري المجموعات أمام مريخ الفاشر يوم الجمعة 
ــنــاولــت بــعــثــة األهـــلـــي وجــبــة اإلفــطــار  ــنــاولــت بــعــثــة األهـــلـــي وجــبــة اإلفــطــار ، حــيــث ت ، حــيــث ت
بــمــكــاتــب اإلتـــحـــاد الــمــحــلــي لــكــرة الــقــدم بــاالســتــاد بــمــكــاتــب اإلتـــحـــاد الــمــحــلــي لــكــرة الــقــدم بــاالســتــاد 
واإلداري؛  الفني  والــجــهــازيــن  الالعبين  واإلداري؛ بحضور  الفني  والــجــهــازيــن  الالعبين  بحضور 
ومجلس إدارة نادي األهلي بقيادة المهندس كمال ومجلس إدارة نادي األهلي بقيادة المهندس كمال 
عثمان رئيس البعثة إلى الفاشر والمدرب مبارك عثمان رئيس البعثة إلى الفاشر والمدرب مبارك 
ــان في  ــرج اهلل وكــ ــدرب فــتــحــي فـ ـــمـ ــان في رحــمــة اهلل وال ــرج اهلل وكــ ــدرب فــتــحــي فـ ـــمـ رحــمــة اهلل وال
نائب  محمد  مصري  صــالح  الدكتور  نائب أستقبالهم  محمد  مصري  صــالح  الدكتور  أستقبالهم 
محمد  عبدالساتر  واألستاذ  اإلدارة  مجلس  محمد رئيس  عبدالساتر  واألستاذ  اإلدارة  مجلس  رئيس 
علي رئيس لجنة المسابقات واألستاذ أبوبكر داؤد علي رئيس لجنة المسابقات واألستاذ أبوبكر داؤد 

كومار عضو مجلس اإلدارة واألستاذ احمد محمد كومار عضو مجلس اإلدارة واألستاذ احمد محمد 
بابكر  وعـــادل  لإلتحاد  التنفيذي  المدير  بابكر ابــراهــيــم  وعـــادل  لإلتحاد  التنفيذي  المدير  ابــراهــيــم 
مدير الــدار إلى جانب األستاذ أحمد عبدالماجد مدير الــدار إلى جانب األستاذ أحمد عبدالماجد 
قريود ممثل نادي حيدوب والمدرب يوسف عبداهلل قريود ممثل نادي حيدوب والمدرب يوسف عبداهلل 
النور مدرب فريق األحرار والمدرب كمال ابوستة النور مدرب فريق األحرار والمدرب كمال ابوستة 
ــمــــدرب عــبــد الــعــزيــز  ــ ــمــــدرب عــبــد الــعــزيــز مــــدرب فــريــق الـــصـــداقـــة وال ــ مــــدرب فــريــق الـــصـــداقـــة وال
ميرغني والمدرب حامد الطيب ابو النور  والعديد ميرغني والمدرب حامد الطيب ابو النور  والعديد 
مــن أبــنــاء األبــيــض بمدينة النهود ووســط أجــواء مــن أبــنــاء األبــيــض بمدينة النهود ووســط أجــواء 
إجتماعية أكثر من رائعة تبادل خاللها أعضاء إجتماعية أكثر من رائعة تبادل خاللها أعضاء 
دارة البعثة أطراف الحديث؛  دارة البعثة أطراف الحديث؛ االتحاد والمدربين واإ االتحاد والمدربين واإ
وقد رحب الدكتور صالح مصري ببعثة األهلي وقد رحب الدكتور صالح مصري ببعثة األهلي 
األبيض في مدينة النهود وتمنى لهم التأهل إلى األبيض في مدينة النهود وتمنى لهم التأهل إلى 
الدوري الممتاز. كما قدم المهندس كمال عثمان الدوري الممتاز. كما قدم المهندس كمال عثمان 
القدم  لكرة  المحلي  االتــحــاد  وتقديره الســرة  القدم شكره  لكرة  المحلي  االتــحــاد  وتقديره الســرة  شكره 

على حفاوة وحسن االستقبال والكرم الفياض.على حفاوة وحسن االستقبال والكرم الفياض.

تحت إشراف فاروق جبرة وطاقمه المعاون كثف تحت إشراف فاروق جبرة وطاقمه المعاون كثف 
فريق األهلي مدني تدريباته، أمس االول الثالثاء ، فريق األهلي مدني تدريباته، أمس االول الثالثاء ، 
على ملعب جامعة السودان خالل معسكره الجاري على ملعب جامعة السودان خالل معسكره الجاري 
للممتاز  المؤهل  العام  للدوري  استعدادا  للممتاز بالخرطوم   المؤهل  العام  للدوري  استعدادا  بالخرطوم  
الذي سينطلق يوم الجمعة وسيحل الفريق ضيفا على الذي سينطلق يوم الجمعة وسيحل الفريق ضيفا على 
بالمجموعات. مبارياته  أولــى  في  الكاملين  مغد  بالمجموعات.ام  مبارياته  أولــى  في  الكاملين  مغد  ام 

وبدأت الحصة التدريبية بعمليات األحماء، وتمارين وبدأت الحصة التدريبية بعمليات األحماء، وتمارين 

الــلــيــاقــة، ومــن ثــم طبق الــالعــبــون عــدد مــن الجمل الــلــيــاقــة، ومــن ثــم طبق الــالعــبــون عــدد مــن الجمل 
التكتيكية، وخضع حراس المرمى لتمارين قوية تحت التكتيكية، وخضع حراس المرمى لتمارين قوية تحت 
إشراف الكوتش عصام كيس. ويواصل »سيد االيام« إشراف الكوتش عصام كيس. ويواصل »سيد االيام« 
تحضيراته ضمن برنامج معسكره الذي يستمر حتى تحضيراته ضمن برنامج معسكره الذي يستمر حتى 
منتصف الشهر الجاري.  ومن ناحية اخرى اكمل منتصف الشهر الجاري.  ومن ناحية اخرى اكمل 
النادي تعاقده مع دكتور سيف البن لإلشراف على النادي تعاقده مع دكتور سيف البن لإلشراف على 

الوحدة الطبية بالنادي حتى نهاية الموسم.الوحدة الطبية بالنادي حتى نهاية الموسم.

هناك أسماء رياضية هناك أسماء رياضية 
بــمــنــطــقــة طـــابـــت اصــبــح بــمــنــطــقــة طـــابـــت اصــبــح 
حـــديـــث الــمــديــنــة لــتــولــي حـــديـــث الــمــديــنــة لــتــولــي 
ــرة الــقــدم  ــاد كــ ــحـ ــام اتـ ــ ــرة الــقــدم ذمـ ــاد كــ ــحـ ــام اتـ ــ ذمـ
ــل  ــشـ ــل بــــــطــــــابــــــت بــــــعــــــد فـ ــشـ بــــــطــــــابــــــت بــــــعــــــد فـ
مـــجـــمـــوعـــة حـــمـــد الــســيــد مـــجـــمـــوعـــة حـــمـــد الــســيــد 
مــضــوي رئــيــس االتــحــاد مــضــوي رئــيــس االتــحــاد 
كرة  ادارة  فــي  كرة المستقيل  ادارة  فــي  المستقيل 
القدم بطابت وعدم وضع القدم بطابت وعدم وضع 
اي لمسات في شان الكرة اي لمسات في شان الكرة 
ــي كــبــيــر  ــدنـ ــاك تـ ــنـ ــي كــبــيــر بــــل هـ ــدنـ ــاك تـ ــنـ بــــل هـ
وتراجع لمؤشر الرياضة وتراجع لمؤشر الرياضة 
قيام  قيام بطابت وذلــك بعدم  بطابت وذلــك بعدم 
لــلــحــكــام  ودورات  لــلــحــكــام ورش  ودورات  ورش 
والـــمـــدربـــيـــن واالداريــــيــــن والـــمـــدربـــيـــن واالداريــــيــــن 
وعدم قيام استاد لطابت وعدم قيام استاد لطابت 
الرياضيون  الرياضيون بعد ان ظل  بعد ان ظل 
ــتـــاد  ــيـــام اسـ ــقـ ــتـــاد يـــحـــلـــمـــون بـ ــيـــام اسـ ــقـ يـــحـــلـــمـــون بـ
يليق بمكانة طابت لكن يليق بمكانة طابت لكن 
فــشــلــت مــجــمــوعــة حــمــد فــشــلــت مــجــمــوعــة حــمــد 
السيد مضوي في تحقيق السيد مضوي في تحقيق 
هــــــذا اإلنـــــجـــــاز وغــــــادر هــــــذا اإلنـــــجـــــاز وغــــــادر 
حمد السيد كابينة القيادة حمد السيد كابينة القيادة 
التحاد الكرة وكنا نتوقع التحاد الكرة وكنا نتوقع 
المجلس  أعـــضـــاء  المجلس بــقــيــة  أعـــضـــاء  بــقــيــة 

اســتــقــالــتــهــم  ــوا  ــدمـ ــقـ يـ اســتــقــالــتــهــم ان  ــوا  ــدمـ ــقـ يـ ان 
ويــــــتــــــيــــــحــــــوا الـــــفـــــرصـــــة ويــــــتــــــيــــــحــــــوا الـــــفـــــرصـــــة 
ألشــخــاص قــادريــن علي ألشــخــاص قــادريــن علي 
للمشهد  لــمــســات  للمشهد وضـــع  لــمــســات  وضـــع 
بإقامة  بإقامة الرياضي بطابت  الرياضي بطابت 
ــابــــت وهـــــذا  ــطــ ــ ــابــــت وهـــــذا اســـــتـــــاد ب ــطــ ــ اســـــتـــــاد ب
مــطــلــب كــل الــريــاضــيــيــن مــطــلــب كــل الــريــاضــيــيــن 
النه بدون بنية تحتية لن النه بدون بنية تحتية لن 
الــقــدم بطابت  كــرة  الــقــدم بطابت تتقدم  كــرة  تتقدم 
مـــن األســـمـــاء الــمــرشــحــة مـــن األســـمـــاء الــمــرشــحــة 
ــقــدم  ال ــرة  كــ ــأن  شــ الــقــدم إلدارة  ــرة  كــ ــأن  شــ إلدارة 
ــع بـــيـــن  ــمــ ــجــ ــ ــــت ت ــابـ ــ ــطـ ــ ــع بـــيـــن بـ ــمــ ــجــ ــ ــــت ت ــابـ ــ ــطـ ــ بـ
الــخــبــرة والــشــبــاب والــمــال الــخــبــرة والــشــبــاب والــمــال 
نزكر  العامة  نزكر والعالقات  العامة  والعالقات 
مــنــهــم الــفــاتــح ابـــوادريـــس مــنــهــم الــفــاتــح ابـــوادريـــس 
واالســتــاذ عمر فــرج اهلل واالســتــاذ عمر فــرج اهلل 
ــمــــود نــــور  ــحــ ــمــ ــ ــمــــود نــــور وعــــبــــد ال ــحــ ــمــ ــ وعــــبــــد ال
ــم ومـــســـاعـــد كــنــون  ــ ــدائ ــ ــم ومـــســـاعـــد كــنــون ال ــ ــدائ ــ ال
ومـــكـــي ســـلـــطـــان وعــمــر ومـــكـــي ســـلـــطـــان وعــمــر 
وعــمــر محمود  وعــمــر محمود الــكــنــدي  الــكــنــدي 
الــكــتــبــر مــســاعــد وســعــيــد الــكــتــبــر مــســاعــد وســعــيــد 
شــعــيــر  وادي  اهلل  شــعــيــر عـــبـــد  وادي  اهلل  عـــبـــد 
واألســـتـــاذ عــبــداهلل محمد واألســـتـــاذ عــبــداهلل محمد 
تنوب ويوسف مصطفى تنوب ويوسف مصطفى 

ام دليبة.ام دليبة.

كوستي/كوستي/
طه محمد دفيعةطه محمد دفيعة

ــريـــق الـــكـــرة  ــل فـ ــ ــريـــق الـــكـــرة واصــ ــل فـ ــ واصــ
الــمــريــخ كوستي  الــمــريــخ كوستي بــنــادي  بــنــادي 
واجــرى  القوية،  واجــرى تدريباته  القوية،  تدريباته 
تدريبية  حــصــه  تدريبية الــرهــيــب  حــصــه  الــرهــيــب 
مــــثــــيــــرة صـــــبـــــاح أمــــس مــــثــــيــــرة صـــــبـــــاح أمــــس 
بأستاد كوستي بمشاركة بأستاد كوستي بمشاركة 
ــحــــت  ــ ت العــــــــــــــب  ــحــــت   ــ ت العــــــــــــــب   ٢٠٢٠
ــــراف الـــمـــدرب عـــادل  ــــراف الـــمـــدرب عـــادل إشـ إشـ

ــذي تم  ــ ــذي تم مــحــمــد صــالــح ال ــ مــحــمــد صــالــح ال
االســــتــــعــــانــــة بـــــه عــقــب االســــتــــعــــانــــة بـــــه عــقــب 
الفني  الــجــهــاز  الفني اســتــقــالــة  الــجــهــاز  اســتــقــالــة 
ــيــــواصــــل  ــــق، وســ ــابـ ــ ــسـ ــ ــيــــواصــــل الـ ــــق، وســ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الــمــريــخ تــدريــبــاتــه وذلــك الــمــريــخ تــدريــبــاتــه وذلــك 
اســــــتــــــعــــــدادا لـــمـــواجـــهـــة اســــــتــــــعــــــدادا لـــمـــواجـــهـــة 
ــي كـــســـال فــي  ــنـ ــرغـ ــيـ ــمـ ــي كـــســـال فــي الـ ــنـ ــرغـ ــيـ ــمـ الـ
الدوري التأهيلي المؤهل الدوري التأهيلي المؤهل 
ــدوري الـــمـــمـــتـــاز يـــوم  ــ ــلـ ــ ــدوري الـــمـــمـــتـــاز يـــوم لـ ــ ــلـ ــ لـ

الجمعة بكوستي.الجمعة بكوستي.

بعثة األهلي األبيض تلبي دعوة إتحاد النهود
في طريقها إلى الفاشر

سيد األتيام يكثف اإلعداد بمعسكر الخرطوم
ويتعاقد مع سيف البن  

تحركات للدفع بعناصر جديدة 
إلنقاذ الكرة بطابت

الرهيب يتأهب لمواجهة األنيق
المستقبل يهزم الترجي بثالثية  

في دوري الثانية بكنانة

ضمن مباريات األسبوع األول من دوري الدرجة ضمن مباريات األسبوع األول من دوري الدرجة 
المنافسة  المستقبل  نـــادي  إستهل  بكنانة  المنافسة الثانية  المستقبل  نـــادي  إستهل  بكنانة  الثانية 
بالفوز على الترجي بثالثة أهــداف مقابل هدفين بالفوز على الترجي بثالثة أهــداف مقابل هدفين 
يضع  النتيجة  وبــهــذه   .. الــرديــف  الملعب  يضع عــلــى  النتيجة  وبــهــذه   .. الــرديــف  الملعب  عــلــى 
المستقبل أول ثالثة نقاط في دوري الثانية .أدار المستقبل أول ثالثة نقاط في دوري الثانية .أدار 
ومساعد  إبراهيم عمر  الساحة  حكم  المباراة  ومساعد هذه  إبراهيم عمر  الساحة  حكم  المباراة  هذه 
وحكم  أدم  محمد  ثاني  ومساعد  إبراهيم  أدم  وحكم أول  أدم  محمد  ثاني  ومساعد  إبراهيم  أدم  أول 

رابع عامر كافي وراقبها إداريا محمد بشار .رابع عامر كافي وراقبها إداريا محمد بشار .

السكر كنانة والوطن يتعادالن
في دوري األولى

تــعــادل عصر أمــس االول على إســتــاد كنانة تــعــادل عصر أمــس االول على إســتــاد كنانة 
نادي السكر ونادي الوطن في مباراة مؤجلة من نادي السكر ونادي الوطن في مباراة مؤجلة من 
اإلسبوع العاشر من دوري الدرجة األولى .. وبهذا اإلسبوع العاشر من دوري الدرجة األولى .. وبهذا 
نقطة  نقطة    2020 إلــى  السكر كنانة  نقاط  ترتفع  إلــى التعادل  السكر كنانة  نقاط  ترتفع  التعادل 
وترتفع نقاط الوطن إلى وترتفع نقاط الوطن إلى 1717 نقطة. أدار هذا اللقاء  نقطة. أدار هذا اللقاء 
النعيم أحمد ومساعد أول  عوض  الساحة  النعيم أحمد ومساعد أول  عوض حكم  الساحة  حكم 
الحاج مساعد ثاني عبدالرحمن أحمد وحكم رابع الحاج مساعد ثاني عبدالرحمن أحمد وحكم رابع 
الطيب بابكر وراقبها إداريًا مجاهد احمد الطاهر. الطيب بابكر وراقبها إداريًا مجاهد احمد الطاهر. 



يناير يستقبل 
المواجهات 

المؤجلة في 
الممتاز 

اصـــــــــــــــــــــــــــدرت لـــــجـــــنـــــة اصـــــــــــــــــــــــــــدرت لـــــجـــــنـــــة 
الــمــســابــقــات بــاتــحــاد الــكــرة الــمــســابــقــات بــاتــحــاد الــكــرة 
ــدة لــمــنــافــســة  ــديــ ــدة لــمــنــافــســة بـــرمـــجـــة جــ ــديــ بـــرمـــجـــة جــ
الــــــدوري الــمــمــتــاز تــحــتــوي الــــــدوري الــمــمــتــاز تــحــتــوي 
المؤجلة  الــمــبــاريــات  المؤجلة عــلــي  الــمــبــاريــات  عــلــي 
خالل االسابيع االولي من خالل االسابيع االولي من 
مــنــافــســة الـــــدوري الــمــمــتــاز مــنــافــســة الـــــدوري الــمــمــتــاز 
وكــانــت لــجــنــة الــمــســابــقــات وكــانــت لــجــنــة الــمــســابــقــات 
عقدت اجتماعا ظهر امس عقدت اجتماعا ظهر امس 
المباريات  جميع  المباريات وضعت  جميع  وضعت 
التي تم تاجيلها في منافسة التي تم تاجيلها في منافسة 
الـــــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز خـــالل الـــــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز خـــالل 
المقبل حيث  يــنــايــر  المقبل حيث شــهــر  يــنــايــر  شــهــر 
تفتتح المباريات المؤجلة تفتتح المباريات المؤجلة 
بلقاء يجمع بين المريخ بلقاء يجمع بين المريخ 
وحــــــــي الــــعــــرب وحــــــــي الــــعــــرب 
بــورتــســودان بــورتــســودان 
التي ستقام التي ستقام 
بـــــــاســـــــتـــــــاد بـــــــاســـــــتـــــــاد 

كوبر.كوبر.
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الخميس

متابعــات

حي الوادي نياال 
يلغي تجربة 

السمانية جبل اولياء 
ويواجه الفيحاء 
صباح اليوم  

تم الغاء التجربة التي كان تم الغاء التجربة التي كان 
مــقــرر لــهــا امـــس بــيــن فريقي مــقــرر لــهــا امـــس بــيــن فريقي 
والسلمانية  نياال  الــوادي  والسلمانية حي  نياال  الــوادي  حي 
الوادي  اولياء وسيجري  الوادي جبل  اولياء وسيجري  جبل 
الخميس  اليوم  الخميس تجربة صباح  اليوم  تجربة صباح 
امـــــام فـــريـــق الــفــيــحــاء وذلـــك امـــــام فـــريـــق الــفــيــحــاء وذلـــك 
فــي اطــار اســتــعــدادات االول فــي اطــار اســتــعــدادات االول 
للمشاركة في الدوري الممتاز للمشاركة في الدوري الممتاز 
امـــام حي  المرتقبة  امـــام حي ومــبــاراتــه  المرتقبة  ومــبــاراتــه 
ــــرب بـــــورتـــــســـــودان عــلــي  ــعـ ــ ــــرب بـــــورتـــــســـــودان عــلــي الـ ــعـ ــ الـ
عشرة  الثالثة  الجولة  عشرة حساب  الثالثة  الجولة  حساب 
باستاد  الممتاز  ــدوري  ــ ال باستاد مــن  الممتاز  ــدوري  ــ ال مــن 
الـــخـــرطـــوم ..واجـــــــــري فــريــق الـــخـــرطـــوم ..واجـــــــــري فــريــق 
ــوادي تــدريــبــا بملعب  ــ ــ ــوادي تــدريــبــا بملعب حـــي ال ــ ــ حـــي ال
ــيــــة تـــحـــت اشـــــراف  ــمــ ــاديــ ــيــــة تـــحـــت اشـــــراف االكــ ــمــ ــاديــ االكــ
المدرب  بقيادة  الفني  المدرب الجهاز  بقيادة  الفني  الجهاز 
ــه  ــمــ ــ ــاق ــه مـــعـــتـــصـــم خـــــالـــــد وطــ ــمــ ــ ــاق مـــعـــتـــصـــم خـــــالـــــد وطــ
المعاون وسط مشاركة فاعلة المعاون وسط مشاركة فاعلة 

من قبل العبي الفريق ..من قبل العبي الفريق ..
واوضـــح الــمــدرب معتصم واوضـــح الــمــدرب معتصم 
الـــفـــريـــق  اعــــــــــداد  ان  ــد  ــ ــالـ ــ الـــفـــريـــق خـ اعــــــــــداد  ان  ــد  ــ ــالـ ــ خـ
ــيــــدة  ــورة جــ ــ ــ ـــصـ ــ ــ ــيــــدة يـــــتـــــواصـــــل ب ــورة جــ ــ ــ ـــصـ ــ ــ يـــــتـــــواصـــــل ب
ــقــادمــة في  ــمــبــاراة الــفــريــق ال ــقــادمــة في ل ــمــبــاراة الــفــريــق ال ل
الــــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز حـــيـــث تــم الــــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز حـــيـــث تــم 
الـــغـــاء الــتــجــربــة الـــوديـــة امـــام الـــغـــاء الــتــجــربــة الـــوديـــة امـــام 
نسبة  اولــيــاء  جبل  نسبة السلمانية  اولــيــاء  جبل  السلمانية 
التي كان  التي كان لعدم وجــود ملعب  لعدم وجــود ملعب 
ــار الــي  ــار الــي مــقــرر لــهــا امـــس واشــ مــقــرر لــهــا امـــس واشــ
الفريق عقب عــودتــه من  الفريق عقب عــودتــه من ان  ان 
مروي ظل في حالة معسكر مروي ظل في حالة معسكر 
مقفول ويوالي تدريباته الجادة مقفول ويوالي تدريباته الجادة 
معنوية  روح  وســـط  معنوية الــيــومــيــة  روح  وســـط  الــيــومــيــة 
عــالــيــة مــن الــالعــبــيــن مــؤكــدا عــالــيــة مــن الــالعــبــيــن مــؤكــدا 
عن رغبتهم االكيدة لمواصلة عن رغبتهم االكيدة لمواصلة 
الـــمـــشـــوار فـــي تــحــقــيــق نــتــائــج الـــمـــشـــوار فـــي تــحــقــيــق نــتــائــج 
جـــيـــدة فـــي الــمــنــافــســة وتــوقــع جـــيـــدة فـــي الــمــنــافــســة وتــوقــع 
مــدرب حــي الـــوادي نياال ان مــدرب حــي الـــوادي نياال ان 
تـــاتـــي مــواجــهــتــهــم الــمــرتــقــبــة تـــاتـــي مــواجــهــتــهــم الــمــرتــقــبــة 
بورتسودان  العرب  بورتسودان امــام حي  العرب  امــام حي 
ــيــــرة وذلـــــــك نــظــرا  ــ ــث ــة ومــ ــ ــوي ــيــــرة وذلـــــــك نــظــرا قــ ــ ــث ــة ومــ ــ ــوي قــ
الفريقين  مــســتــويــات  الفريقين لــتــقــارب  مــســتــويــات  لــتــقــارب 
االيجابية  النتائج  خــالل  االيجابية مــن  النتائج  خــالل  مــن 
التي ارتسمت علي مسيرتهما التي ارتسمت علي مسيرتهما 
بــالــمــنــافــســة واشـــــــاد مــعــتــصــم بــالــمــنــافــســة واشـــــــاد مــعــتــصــم 
االداري  ــتــــمــــام  بــــاالهــ ــد  ــ ــال االداري خــ ــتــــمــــام  بــــاالهــ ــد  ــ ــال خــ
الــذي ظــل يحظي به  الــذي ظــل يحظي به الكبير  الكبير 
ــانـــب مجلس  ــانـــب مجلس الـــفـــريـــق مـــن جـ الـــفـــريـــق مـــن جـ
التحديات  من  بالرغم  التحديات االدارة  من  بالرغم  االدارة 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــواجـــه والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
الفريق والمتمثلة في االبتعاد الفريق والمتمثلة في االبتعاد 
عن معقله .. واضــاف خالد عن معقله .. واضــاف خالد 
العديد  تحقيق  فــي  نجحنا  العديد :  تحقيق  فــي  نجحنا   :
من االنتصارات في المنافسة من االنتصارات في المنافسة 
رغـــم ابــتــعــادنــا عــن الجمهور رغـــم ابــتــعــادنــا عــن الجمهور 

الرياضي بنياال ..الرياضي بنياال ..

ــالم  ــ ــهــــزة اإلعـ ــدد مــــن أجــ ــ ــالم تــــداولــــت عـ ــ ــهــــزة اإلعـ ــدد مــــن أجــ ــ تــــداولــــت عـ
ووســائــط الــتــواصــل اإلجــتــمــاعــي خبرعن ووســائــط الــتــواصــل اإلجــتــمــاعــي خبرعن 
ــقـــاء الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى ســكــرتــيــر  ــقـــاء الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى ســكــرتــيــر إلـ إلـ
ــيــة الــبــروفــســيــر مــحــمــود  ــمــب ــيــة الــبــروفــســيــر مــحــمــود الــلــجــنــة األول ــمــب الــلــجــنــة األول
السرعلى خلفية بالغ من الالعب السابق السرعلى خلفية بالغ من الالعب السابق 
نميري أحمد سعيد وتود اللجنة األولمبية نميري أحمد سعيد وتود اللجنة األولمبية 
أن توضح األتي ..إن اإلجراء الذي تم أن توضح األتي ..إن اإلجراء الذي تم 
نــمــا هــو أمــر تكليف  نــمــا هــو أمــر تكليف ليس أمــر قبض واإ ليس أمــر قبض واإ
بالحضورالى  األولمبية  اللجنة  بالحضورالى لسكرتير  األولمبية  اللجنة  لسكرتير 
المحكمة في قضية بدأت  إجراءاتها منذ المحكمة في قضية بدأت  إجراءاتها منذ 

الالعب  بإيجار  تتعلق  و  الالعب   بإيجار  تتعلق  و   20092009 العام العام 
قام  و  األولمبي  الــنــادي  لكافتريا  قام نميري  و  األولمبي  الــنــادي  لكافتريا  نميري 
بــعــد ذلـــك بــإيــجــارهــا مــن الــبــاطــن ودخــل بــعــد ذلـــك بــإيــجــارهــا مــن الــبــاطــن ودخــل 
بقرار  إنتهى  قانوني  نــزاع  فــي  بقرار الــطــرفــان  إنتهى  قانوني  نــزاع  فــي  الــطــرفــان 
من المحكمة باإلخالء و تغريم الالعب من المحكمة باإلخالء و تغريم الالعب 
الذي لم يدفع الغرامة و قررت المحكمة الذي لم يدفع الغرامة و قررت المحكمة 
إصدار أمر قبض في مواجهته و تمت إصدار أمر قبض في مواجهته و تمت 
تدخل شخصيات  بعد  الموضوع  تدخل شخصيات تسوية  بعد  الموضوع  تسوية 
القدم  كرة  إتحاد  قبادات  أبرزها  القدم رياضية  كرة  إتحاد  قبادات  أبرزها  رياضية 
الــســودانــي فــي ذلــك الــوقــت  د. معتصم الــســودانــي فــي ذلــك الــوقــت  د. معتصم 

جعفر ومجدي شمس الدين تجدد النزاع جعفر ومجدي شمس الدين تجدد النزاع 
القانوني مرة اخرى في العام القانوني مرة اخرى في العام 20162016 بعد  بعد 
قيام الالعب برفع دعوى قضائية مطالبا قيام الالعب برفع دعوى قضائية مطالبا 
بــتــعــويــض مــالــي نــظــيــر أعـــمـــال صيانة بــتــعــويــض مــالــي نــظــيــر أعـــمـــال صيانة 
للكافتريا ومعينات للعمل و أشياء أخرى للكافتريا ومعينات للعمل و أشياء أخرى 
، إستمر الــنــزاع منذ ذلــك الــوقــت حيث ، إستمر الــنــزاع منذ ذلــك الــوقــت حيث 
تعددت فيه مجالس إدارة اللجنة األولمبية تعددت فيه مجالس إدارة اللجنة األولمبية 
و تدرجت  القضية في مراحل التقاضي و تدرجت  القضية في مراحل التقاضي 
ــلـــت الــمــحــكــمــة  ــلـــت الــمــحــكــمــة الــمــخــتــلــفــة الــــى أن وصـ الــمــخــتــلــفــة الــــى أن وصـ
ــيــا  .صـــــدر حــكــم نــهــائــي  ــعــل ــقــومــيــة ال ــيــا  .صـــــدر حــكــم نــهــائــي ال ــعــل ــقــومــيــة ال ال

بــتــعــويــض الــشــاكــي مــبــلــغ ) بــتــعــويــض الــشــاكــي مــبــلــغ ) 66 ( مليار  ( مليار 
وأصــدرت امر تنفيذ للحكم في مواجهة وأصــدرت امر تنفيذ للحكم في مواجهة 
قامت  التي  السودانية  األولمبية  قامت اللجنة  التي  السودانية  األولمبية  اللجنة 
المحكمة  المبلغ كامال في  بإبداع  المحكمة أمس  المبلغ كامال في  بإبداع  أمس 
علما بأن المحكمة و مع بداية القضية علما بأن المحكمة و مع بداية القضية 
قــامــت بــحــجــز مــبــلــغ ) قــامــت بــحــجــز مــبــلــغ ) 77 ( ألـــف يــورو  ( ألـــف يــورو 
من حساب اللجنة األولمبية .تؤكد اللجنة من حساب اللجنة األولمبية .تؤكد اللجنة 
األولمبية السودانية إحترامها للقانون وأن األولمبية السودانية إحترامها للقانون وأن 
أبوابها مفتوحة للجميع  لتلقي المعلومة أبوابها مفتوحة للجميع  لتلقي المعلومة 

الصحيحة من مصادرها .الصحيحة من مصادرها .

اللجنة األولمبية السودانية تكشف الحقائق عبر بياني توضيحي 

فــإن حارس  الترجيح  بركالت  األمــر  يتعلق  فــإن حارس عندما  الترجيح  بركالت  األمــر  يتعلق  عندما 
الــمــرمــى تــكــون لــه الكلمة الــعــلــيــا، وهـــو مــا حـــدث في الــمــرمــى تــكــون لــه الكلمة الــعــلــيــا، وهـــو مــا حـــدث في 
سبانيا في ثمن نهائي كأس العالم،  سبانيا في ثمن نهائي كأس العالم، مواجهة المغرب واإ مواجهة المغرب واإ
بــالده.وعــقــب  ينقذ  خـــارق  كبطل  بــونــو  ياسين  بــالده.وعــقــب ليظهر  ينقذ  خـــارق  كبطل  بــونــو  ياسين  ليظهر 
للصحفيين: »هذه  بونو  ياسين  قال  التاريخي،  للصحفيين: »هذه التأهل  بونو  ياسين  قال  التاريخي،  التأهل 
لحظة تاريخية.. نشكر الجماهير التي ساندتنا.. قدمنا لحظة تاريخية.. نشكر الجماهير التي ساندتنا.. قدمنا 
مباراة رائعة ولم نستسلم رغم أن إسبانيا استحوذت على مباراة رائعة ولم نستسلم رغم أن إسبانيا استحوذت على 
الكرة«.وتابع: »كنا أذكياء وتعاملنا مع المباراة بطريقة الكرة«.وتابع: »كنا أذكياء وتعاملنا مع المباراة بطريقة 
كــان علينا«.من  الــذي  الضغط  تدبير  كــان علينا«.من جــيــدة.. حاولنا  الــذي  الضغط  تدبير  جــيــدة.. حاولنا 
بونو  إن  إنــريــكــي،  لــويــس  إسبانيا  مـــدرب  قــال  بونو جهته،  إن  إنــريــكــي،  لــويــس  إسبانيا  مـــدرب  قــال  جهته، 
»حارس رائع في ركالت الترجيح واليوم كان رائعا«. »حارس رائع في ركالت الترجيح واليوم كان رائعا«. 
بركالت  إسبانيا  على  بركالت (  إسبانيا  على   )00--33( بنتيجة  المغرب  )وفــاز  بنتيجة  المغرب  وفــاز 
الترجيح بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي سلبيا الترجيح بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي سلبيا 
بدون أهداف. وكان بونو مهددا بالغياب عن المباراة بدون أهداف. وكان بونو مهددا بالغياب عن المباراة 
بعد أن تعرض إلصابة في مباراة بلجيكا في مرحلة بعد أن تعرض إلصابة في مباراة بلجيكا في مرحلة 
ــام كــنــدا وســط شــكــوك حول  ــام كــنــدا وســط شــكــوك حول الــمــجــمــوعــات، ثــم عــاد أمـ الــمــجــمــوعــات، ثــم عــاد أمـ
جاهزيته. حارس مرمى أسود المغرب رفض الحصول جاهزيته. حارس مرمى أسود المغرب رفض الحصول 
على راحة والغياب عن التدريبات ليظهر في التحدي على راحة والغياب عن التدريبات ليظهر في التحدي 
األكبر أمام إسبانيا ويفوز بجائزة رجل المباراة بعد أداء األكبر أمام إسبانيا ويفوز بجائزة رجل المباراة بعد أداء 
رائع. بونو استخدم طريقة مميزة في التصدي لركالت رائع. بونو استخدم طريقة مميزة في التصدي لركالت 
الترجيح، تشبه مراوغات المهاجمين للمدافعين، حيث الترجيح، تشبه مراوغات المهاجمين للمدافعين، حيث 
يراوغ بجسده يمينا ويسار ليشتت المسدد قبل أن يذهب يراوغ بجسده يمينا ويسار ليشتت المسدد قبل أن يذهب 

الحراس  بونو ضمن  لها. أصبح  للتصدي  الكرة  الحراس وراء  بونو ضمن  لها. أصبح  للتصدي  الكرة  وراء 
لركلتي  تصدى  بعدما  العالم  كــأس  تاريخ  في  لركلتي القالئل  تصدى  بعدما  العالم  كــأس  تاريخ  في  القالئل 
ترجيح وكان قريبا من الثالثة التي ضربها القائم، حيث ترجيح وكان قريبا من الثالثة التي ضربها القائم، حيث 
لــم ينجح أي حــارس فــي تــاريــخ كــأس العالم فــي فعل لــم ينجح أي حــارس فــي تــاريــخ كــأس العالم فــي فعل 
ما هو أكثر من ذلك. لم يسبق ألي حارس عربي أو ما هو أكثر من ذلك. لم يسبق ألي حارس عربي أو 
إفريقي التصدي ألكثر من ركلة جزاء في كأس العالم إفريقي التصدي ألكثر من ركلة جزاء في كأس العالم 
المباراة،  قبل  فعلها.  بونو  لكن  ــدة،  واحـ مــبــاراة  المباراة، خــالل  قبل  فعلها.  بونو  لكن  ــدة،  واحـ مــبــاراة  خــالل 
بصدارة  بالفعل  الــتــاريــخ  المغرب صنع  إن  بونو  بصدارة قــال  بالفعل  الــتــاريــخ  المغرب صنع  إن  بونو  قــال 
مجموعته والتأهل إلى دور الستة عشر، لكن ما فعله مجموعته والتأهل إلى دور الستة عشر، لكن ما فعله 
أمام إسبانيا كان في مرحلة ما بعد صناعة التاريخ، أمام إسبانيا كان في مرحلة ما بعد صناعة التاريخ، 
لزيادة اإلنجازات في البطولة األكبر في تاريخ كرة القدم. لزيادة اإلنجازات في البطولة األكبر في تاريخ كرة القدم. 
اعتبر بونو مواجهة منتخب إسبانيا مثل »ديربي« نظرا اعتبر بونو مواجهة منتخب إسبانيا مثل »ديربي« نظرا 
للعب الكثير من نجوم المنتخب المغربي في الدوري للعب الكثير من نجوم المنتخب المغربي في الدوري 
اإلسباني في الوقت الحالي أو سابقا، وهو ما دفع أسود اإلسباني في الوقت الحالي أو سابقا، وهو ما دفع أسود 
العالم 20102010 بال خوف أو  بال خوف أو  أبطال  العالم األطلس لمجابهة  أبطال  األطلس لمجابهة 
قلق. لم يفكر بونو في استغالل جنسيته الكندية لتمثيل قلق. لم يفكر بونو في استغالل جنسيته الكندية لتمثيل 
منتخب كندا، حيث ولد هناك، ليبدأ رحلته الدولية منذ منتخب كندا، حيث ولد هناك، ليبدأ رحلته الدولية منذ 
اليوم األول مع منتخب المغرب. بادو الزاكي أسطورة اليوم األول مع منتخب المغرب. بادو الزاكي أسطورة 
المغرب في حراسة المرمى، اعتبر ياسين بونو خليفته، المغرب في حراسة المرمى، اعتبر ياسين بونو خليفته، 
وأكد أنه يستحق مكانته في الدفاع عن عرين األسود وأكد أنه يستحق مكانته في الدفاع عن عرين األسود 
ذلك  ويــؤكــد  ذلك   ويــؤكــد   20222022 مــونــديــال  ليأتي  أســاســيــة،  مــونــديــال بصفة  ليأتي  أســاســيــة،  بصفة 

بتألق بونو أمام إسبانيا.بتألق بونو أمام إسبانيا.

ياسين بونو.. األسد المغربي الذي دخل تاريخ كأس العالم

السوكرتا يجري أولى تدريباته

عبر رئيس اإلتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور عبر رئيس اإلتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور 
معتصم جعفر سر الختم  عن بالغ سعادته باإلنجاز معتصم جعفر سر الختم  عن بالغ سعادته باإلنجاز 
بالتحليق  المغربي  المنتخب  حققه  الذي  بالتحليق التأريخي  المغربي  المنتخب  حققه  الذي  التأريخي 
بقطر  الــعــالــم  كــأس  بطولة  مــن  الثمانية  بقطر فــي دور  الــعــالــم  كــأس  بطولة  مــن  الثمانية  فــي دور 
المنتخب  هــو  الــمــغــرب  منتخب  المنتخب م  ليصبح  هــو  الــمــغــرب  منتخب  20222022م  ليصبح 
لربع  يصل  الــذي  األول  والعربي  الـرابع  لربع األفريقي  يصل  الــذي  األول  والعربي  الـرابع  األفريقي 
نــهــائــي كـــأس الــعــالــم بــعــد الــكــامــيــرون فــي نــهــائــي كـــأس الــعــالــم بــعــد الــكــامــيــرون فــي 19911991  
السنغال في السنغال في 20022002م وغانا في م وغانا في 20102010م والمغرب م والمغرب 
في في 20222022م.ووصــــف جعفر اإلنجاز الــذي حققه م.ووصــــف جعفر اإلنجاز الــذي حققه 
الكرة  المسبوق على مستوى  الكرة أســود األطلس بغير  المسبوق على مستوى  أســود األطلس بغير 
من  الحكيمة  القيادة  أن  ذاكـــرًا  واإلفريقية  من العربية  الحكيمة  القيادة  أن  ذاكـــرًا  واإلفريقية  العربية 
رئيس الجامعة الملكية  المغربية لكرة القدم سعادة رئيس الجامعة الملكية  المغربية لكرة القدم سعادة 
ــان لــهــا عــظــيــم األثــــر في  ــان لــهــا عــظــيــم األثــــر في األســـتـــاذ فــــوزي لــقــجــع كـ األســـتـــاذ فــــوزي لــقــجــع كـ
اإلنجاز الكبير الذي تحقق والذي أصبح مصدر اإلنجاز الكبير الذي تحقق والذي أصبح مصدر 
عتبر جعفر  عتزاز لكل العرب واألفارقة. واإ عتبر جعفر فخر واإ عتزاز لكل العرب واألفارقة. واإ فخر واإ
الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في هذا المحفل الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في هذا المحفل 
والمغربية  العربية  الــكــرة  أن  على  دلــيــل  والمغربية العالمي  العربية  الــكــرة  أن  على  دلــيــل  العالمي 
تمضي بخطوات واثقة نحو المجد لتحقيق إنجاز تمضي بخطوات واثقة نحو المجد لتحقيق إنجاز 
غير مسبوق للقارة السمراء وكرة القدم العربية وحيا غير مسبوق للقارة السمراء وكرة القدم العربية وحيا 
رئيس اإلتــحــاد الــســودانــي  فــرســان أســود األطلس رئيس اإلتــحــاد الــســودانــي  فــرســان أســود األطلس 
وتمنى  المباراة  بها  أدوا  التي  العالية  الــروح  وتمنى على  المباراة  بها  أدوا  التي  العالية  الــروح  على 
بعبور  والعربية  اإلفريقية  الكرة  أفــراح  تتواصل  بعبور أن  والعربية  اإلفريقية  الكرة  أفــراح  تتواصل  أن 
مؤهل  ألنــه  األربــعــة  دور  إلــى  المغربي  مؤهل المنتخب  ألنــه  األربــعــة  دور  إلــى  المغربي  المنتخب 
تمامًا لتحقيق إنجاز تأريخي بفضل العمل الكبير تمامًا لتحقيق إنجاز تأريخي بفضل العمل الكبير 
الذي قامت به الجامعة المغربية والتي إجتهدت في الذي قامت به الجامعة المغربية والتي إجتهدت في 
تحضير المنتخب وتجهيزه بصورة مميزة مما كان تحضير المنتخب وتجهيزه بصورة مميزة مما كان 
له عظيم األثر في اإلنجاز التاريخي الذي تحقق، له عظيم األثر في اإلنجاز التاريخي الذي تحقق، 
التي  المتميزة  للعالقات  التي وعبر جعفر عن ارتياحه  المتميزة  للعالقات  وعبر جعفر عن ارتياحه 
تربطه اتحاده بالجامعة المغربية والتي أثمرت عن تربطه اتحاده بالجامعة المغربية والتي أثمرت عن 
العديد من المعسكرات الناجحة للمنتخبات الوطنية العديد من المعسكرات الناجحة للمنتخبات الوطنية 
التعاون أكثر حتى يستفيد السودان  التعاون أكثر حتى يستفيد السودان متمنيًا تعزيز  متمنيًا تعزيز 
من التجربة المميزة للكرة المغربية والتي شرفت كل من التجربة المميزة للكرة المغربية والتي شرفت كل 

القارة السمراء.القارة السمراء.

معتصم جعفر يهنيء رئيس الجامعة معتصم جعفر يهنيء رئيس الجامعة 
المغربية باإلنجاز التأريخي ألسود األطلسالمغربية باإلنجاز التأريخي ألسود األطلس

بــعــد وصــولــه مــســاء أمـــس قــادمــًا من بــعــد وصــولــه مــســاء أمـــس قــادمــًا من 
بـــورتـــســـودان أجــــرى فــريــق الـــكـــرة بــنــادي بـــورتـــســـودان أجــــرى فــريــق الـــكـــرة بــنــادي 
ــعـــرب تــدريــبــه األول بــالــخــرطــوم  ــعـــرب تــدريــبــه األول بــالــخــرطــوم حـــي الـ حـــي الـ
وذلـــك عــلــى ملعب أكــاديــمــيــة تــقــانــة كــرة وذلـــك عــلــى ملعب أكــاديــمــيــة تــقــانــة كــرة 
القدم تحت إشراف المدرب العام صبري القدم تحت إشراف المدرب العام صبري 

مــدرب  جابر  العظيم  عبد  ودكــتــور  مــدرب قمر  جابر  العظيم  عبد  ودكــتــور  قمر 
األحــمــال وطــبــيــب الــفــريــق دكــتــور أسعد األحــمــال وطــبــيــب الــفــريــق دكــتــور أسعد 
وســـط مــشــاركــة فــاعــلــة مـــن قــبــل العــبــي وســـط مــشــاركــة فــاعــلــة مـــن قــبــل العــبــي 
الفريق واشتمل المران علي بعض الجمل الفريق واشتمل المران علي بعض الجمل 
التكتيكية التي نجح من خاللها الالعبون التكتيكية التي نجح من خاللها الالعبون 

الجدير  المطلوب.  بالشكل  ترجمتها  الجدير في  المطلوب.  بالشكل  ترجمتها  في 
بــالــذكــر أن الــســوكــرتــا يــواجــه فــريــق حي بــالــذكــر أن الــســوكــرتــا يــواجــه فــريــق حي 
الــــوادي نــيــاال مــســاء الــســبــت الــــوادي نــيــاال مــســاء الــســبــت 1010 /  / 1212  
/ / بــإســتــاد الــخــرطــوم عــلــى رســمبــإســتــاد الــخــرطــوم عــلــى رســم 2 202 2 202  
الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.
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متابعـات

 لمباراة السبت  
ً
استعدادا

الهالل يؤدي بروفتــه الرئيسة لحيدوب

وضاح
في مران الهالل

ــــهــــال  ــــهــــال حـــــــرص مـــــدافـــــع ال حـــــــرص مـــــدافـــــع ال
ابراهيم وضاح  ابراهيم وضاح الدولي احمد  الدولي احمد 
ــــحــــصــــة  ــة ال ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــحــــصــــة عـــــلـــــى مـ ــة ال ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ عـــــلـــــى مـ
التدريبية التي اجراها الفريق التدريبية التي اجراها الفريق 
صــبــاح امـــس عــلــى الملعب صــبــاح امـــس عــلــى الملعب 
ــرديــــف ، وحـــظـــي وضـــاح  ــ ــرديــــف ، وحـــظـــي وضـــاح ال ــ ال
بــاســتــقــبــال طــيــب مـــن رفــاقــه بــاســتــقــبــال طــيــب مـــن رفــاقــه 
الكرة ممثلة  الكرة ممثلة الاعبين ودائــرة  الاعبين ودائــرة 
فـــي عــبــد الــمــهــيــمــن االمــيــن فـــي عــبــد الــمــهــيــمــن االمــيــن 
وكابتن سيف مساوي فضًا وكابتن سيف مساوي فضًا 
عـــن االطــــــار الــفــنــي بــقــيــادة عـــن االطــــــار الــفــنــي بــقــيــادة 
 ، ايبينجي  فــلــوران  ، الكنغولي  ايبينجي  فــلــوران  الكنغولي 
اصابة  من  الاعب  اصابة ويعاني  من  الاعب  ويعاني 
ابــعــدتــه عــن الــمــاعــب لفترة ابــعــدتــه عــن الــمــاعــب لفترة 
يوالي  بالقصيرة حيث  يوالي ليست  بالقصيرة حيث  ليست 
تدريبات التأهيل للتعافي منها تدريبات التأهيل للتعافي منها 
الى  المتوقع ان يغادر  الى ومــن  المتوقع ان يغادر  ومــن 
الــعــاصــمــة الــمــصــريــة الــقــاهــرة  الــعــاصــمــة الــمــصــريــة الــقــاهــرة  
للخضوع لجراحة حتى يتمكن للخضوع لجراحة حتى يتمكن 

من العودة مجددًا. من العودة مجددًا. 

وليد طاشين يجري 
عملية تغيير 
لمفصل الفخذ 

بالقاهرة 
ــاء  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــاء أجـــــــريـــــــت يـــــــــوم الـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ أجـــــــريـــــــت يـــــــــوم الـ
الــمــاضــي الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة الــمــاضــي الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 
األولي لكابتن الهال والسودان األولي لكابتن الهال والسودان 
بالقاهرة  طاشين  وليد  بالقاهرة السابق  طاشين  وليد  السابق 
ــم تـــركـــيـــب مــفــصــل  ــ ـــث تـ ـــيـ ــم تـــركـــيـــب مــفــصــل ،حـ ــ ـــث تـ ـــيـ ،حـ
ــي قـــدمـــه  ــ ــي قـــدمـــه صـــنـــاعـــي لـــلـــفـــخـــذ فـ ــ صـــنـــاعـــي لـــلـــفـــخـــذ فـ
الدكتور  الدكتور اليسري تحت إشراف  اليسري تحت إشراف 
ــكــــري ،وســـيـــمـــكـــث  ــســ ــ ــكــــري ،وســـيـــمـــكـــث كــــريــــم ال ــســ ــ كــــريــــم ال
بالمستشفي  أيــام  عــدة  بالمستشفي طاشين  أيــام  عــدة  طاشين 
إقامته  الــي مقر  الــخــروج  إقامته قبل  الــي مقر  الــخــروج  قبل 
المؤقت بالقاهرة علي أن يعاود المؤقت بالقاهرة علي أن يعاود 
الطبيب مرة أخري خال األيام الطبيب مرة أخري خال األيام 
الثانية  العملية  الثانية القادمة ألجراء  العملية  القادمة ألجراء 
وهــــي تــغــيــيــر مــفــصــل الــركــبــة وهــــي تــغــيــيــر مــفــصــل الــركــبــة 
اليسري ،وطمأن كابتن  اليسري ،وطمأن كابتن بالقدم  بالقدم 
طاشين معارفه ومعجبيه بتمام طاشين معارفه ومعجبيه بتمام 
صــحــتــه بــعــد إجــــــراء الــعــمــلــيــة صــحــتــه بــعــد إجــــــراء الــعــمــلــيــة 
األولــــــــــي رغـــــــم مـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا األولــــــــــي رغـــــــم مـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا 
ــتـــي مــنــعــتــه الــنــوم  ــتـــي مــنــعــتــه الــنــوم الــمــؤلــمــة الـ الــمــؤلــمــة الـ
عــدة أيــام ،وقــدم شكره الجزيل عــدة أيــام ،وقــدم شكره الجزيل 
للطبيب األنسان كريم السكري للطبيب األنسان كريم السكري 
ــعــظــام  ــة ال ــاري جــــراحــ ــشــ ــ ــت ــعــظــام ،إســ ــة ال ــاري جــــراحــ ــشــ ــ ــت ،إســ
والــمــفــاصــل بــالــقــاهــرة لــرعــايــتــه والــمــفــاصــل بــالــقــاهــرة لــرعــايــتــه 
للسيد  شكره  ،وجـــدد  هتمامه  للسيد واإ شكره  ،وجـــدد  هتمامه  واإ
اشــــــــرف الــــكــــارديــــنــــال رئـــيـــس اشــــــــرف الــــكــــارديــــنــــال رئـــيـــس 
ــهـــال الــســابــق الـــذي  ــادي الـ ــ ــهـــال الــســابــق الـــذي نـ ــادي الـ ــ نـ
تــكــفــل بــســفــره وعـــاجـــه كــامــا تــكــفــل بــســفــره وعـــاجـــه كــامــا 
،ولـــأســـتـــاذة فــاطــمــة الــصــادق ،ولـــأســـتـــاذة فــاطــمــة الــصــادق 
واألعاميين  الرياضيين  واألعاميين ولكل  الرياضيين  ولكل 
وزمــــــــــاءه الـــاعـــبـــيـــن الـــذيـــن وزمــــــــــاءه الـــاعـــبـــيـــن الـــذيـــن 
وقــفــوا الــي جانبه خــال الفترة وقــفــوا الــي جانبه خــال الفترة 
ــيــــة.يــــجــــدر ذكــــــــره أن  ــمــــاضــ ــ ــيــــة.يــــجــــدر ذكــــــــره أن ال ــمــــاضــ ــ ال
يعاني من  كــان  يعاني من ولــيــد طاشين  كــان  ولــيــد طاشين 
ماعب  إصــابــات  ماعب مضاعفات  إصــابــات  مضاعفات 
قــديــمــة  منعته الــحــركــة خال قــديــمــة  منعته الــحــركــة خال 
األشــهــر األخـــيـــرة وتـــم إطــاق األشــهــر األخـــيـــرة وتـــم إطــاق 
ــادرة )حــقــك عــلــيــنــا ( الــتــي  ــبـ ــادرة )حــقــك عــلــيــنــا ( الــتــي مـ ــبـ مـ
ساهم فيها عدد من الرياضيين ساهم فيها عدد من الرياضيين 
قبل أن يلتقط الكاردينال قفاز قبل أن يلتقط الكاردينال قفاز 
الكامل  تكفله  ويعلن  الكامل الــمــبــادرة  تكفله  ويعلن  الــمــبــادرة 
الكبير  لعطاءه  تقديرا  الكبير بعاجه  لعطاءه  تقديرا  بعاجه 

للسودان والهال .للسودان والهال .

يــوالــي فــريــق كـــرة الــقــدم االول بــنــادي الــهــال يــوالــي فــريــق كـــرة الــقــدم االول بــنــادي الــهــال 
استعداداته وتحضيراته الجادة و المكثفة لمباراته استعداداته وتحضيراته الجادة و المكثفة لمباراته 
المهمة أمام  حيدوب النهود السبت المقبل برسم المهمة أمام  حيدوب النهود السبت المقبل برسم 
الجولة الجولة 1313 لمسابقة الدوري الممتاز ويؤدي مرانه  لمسابقة الدوري الممتاز ويؤدي مرانه 
ــان صباح  ــان صباح الــرئــيــس على ملعبه الــرديــف بــأم درمـ الــرئــيــس على ملعبه الــرديــف بــأم درمـ
اليوم تحت اشــراف مديره الفني الكنغولي فلوران اليوم تحت اشــراف مديره الفني الكنغولي فلوران 
ايبينجي وطاقمه الفني المعاون ، وخال المران ايبينجي وطاقمه الفني المعاون ، وخال المران 
يعمل فلوران على وضع االستراتيجية التي سيعتمد يعمل فلوران على وضع االستراتيجية التي سيعتمد 
عليها في مباراة السبت التي يخطط من خالها عليها في مباراة السبت التي يخطط من خالها 
لتحقيق فوزه العاشر على التوالي ومواصلة االبتعاد لتحقيق فوزه العاشر على التوالي ومواصلة االبتعاد 
في صدارة الترتيب العام لمسابقة الدوري الممتاز في صدارة الترتيب العام لمسابقة الدوري الممتاز 
فضًا عن اختيار العناصر التي سيدفع بها في فضًا عن اختيار العناصر التي سيدفع بها في 
المباراة ، وكان الهال قد واصل استعداداته لنزال المباراة ، وكان الهال قد واصل استعداداته لنزال 
حــيــدوب واجـــرى مــرانــًا صــبــاح امــس على ملعبه حــيــدوب واجـــرى مــرانــًا صــبــاح امــس على ملعبه 
الــرديــف بــمــشــاركــة واســعــة مــن الــاعــبــيــن وتحت الــرديــف بــمــشــاركــة واســعــة مــن الــاعــبــيــن وتحت 

اشراف فلوران ومساعديه ، واشتمل المران الذي اشراف فلوران ومساعديه ، واشتمل المران الذي 
ومختلفة  متنوعة  تدريبات  على  لساعتين  ومختلفة استمر  متنوعة  تدريبات  على  لساعتين  استمر 
في الجانبين البدني والفني بدأت بحركات االحماء في الجانبين البدني والفني بدأت بحركات االحماء 
العام التقليدية وتفكيك العضات والجري الخفيف العام التقليدية وتفكيك العضات والجري الخفيف 
بالكرة داخل الملعب فضًا عن بعض التدريبات بالكرة داخل الملعب فضًا عن بعض التدريبات 
بتقسيم  فــلــوران  المرمى ، وقــام  بــحــراس  بتقسيم الخاصة  فــلــوران  المرمى ، وقــام  بــحــراس  الخاصة 
لتدريبات  واخضعهم  مجموعات  الــى  لتدريبات الاعبين  واخضعهم  مجموعات  الــى  الاعبين 
حيث  والهجومية  الدفاعية  الجوانب  في  حيث مختلفة  والهجومية  الدفاعية  الجوانب  في  مختلفة 
ــمــران اكــثــر مــن مـــرة و عمل  ــمــران اكــثــر مــن مـــرة و عمل اوقـــف الكنغولي ال اوقـــف الكنغولي ال
على معالجة االخطاء اواًل بأول لتفاديها وتجنب على معالجة االخطاء اواًل بأول لتفاديها وتجنب 
تقبل  ال  التي  المهمة  السبت  مــبــاراة  فــي  تقبل تكرارها  ال  التي  المهمة  السبت  مــبــاراة  فــي  تكرارها 
ارتكاب الهفوات لجهة ان الفريق الكردفاني نجح ارتكاب الهفوات لجهة ان الفريق الكردفاني نجح 
المريخ والخروج  فــلــوران في إحــراج  انظار  المريخ والخروج تحت  فــلــوران في إحــراج  انظار  تحت 
بنقطة الــتــعــادل امــامــه فــي الــمــبــاراة الــتــي حرص بنقطة الــتــعــادل امــامــه فــي الــمــبــاراة الــتــي حرص 
خالها مدرب الهال لمتابعتها من اجل الوقوف خالها مدرب الهال لمتابعتها من اجل الوقوف 

على الفريق الذي سينازله في الجولة على الفريق الذي سينازله في الجولة 1313 للدوري  للدوري 
الجوانب  تجويد  فــلــوران على  الجوانب الممتاز، كما ركــز  تجويد  فــلــوران على  الممتاز، كما ركــز 
الــهــجــومــيــة بــشــكــل كــبــيــر حــتــى ال تــتــفــاقــم مشكلة الــهــجــومــيــة بــشــكــل كــبــيــر حــتــى ال تــتــفــاقــم مشكلة 
اهدار السوانح السهلة وتتحول الى  ازمة يصعب اهدار السوانح السهلة وتتحول الى  ازمة يصعب 
تفاديها وعاجها قبيل دخول الفريق  الى معترك تفاديها وعاجها قبيل دخول الفريق  الى معترك 
مــجــمــوعــات ابــطــال افــريــقــيــا الـــذي يــتــرقــب الــهــال مــجــمــوعــات ابــطــال افــريــقــيــا الـــذي يــتــرقــب الــهــال 
الفرق  هــويــة  لمعرفة  المقبل  االثــنــيــن  يــوم  الفرق قرعته  هــويــة  لمعرفة  المقبل  االثــنــيــن  يــوم  قرعته 
التي سينازلها في النسخة الحالية للبطولة االولى التي سينازلها في النسخة الحالية للبطولة االولى 
التدريبات  التدريبات بالقارة االفريقية..واقبل الاعبون على  بالقارة االفريقية..واقبل الاعبون على 
المتنوعة والمختلفة بشهية مفتوحة وروح معنوية المتنوعة والمختلفة بشهية مفتوحة وروح معنوية 
عــالــيــة مــن اجـــل اقــنــاع الــمــديــر الــفــنــي الشــراكــهــم عــالــيــة مــن اجـــل اقــنــاع الــمــديــر الــفــنــي الشــراكــهــم 
فــي مــبــاراة حــيــدوب لجهة ان فــلــوران يــتــوقــع ان فــي مــبــاراة حــيــدوب لجهة ان فــلــوران يــتــوقــع ان 
توليه  منذ  انتهجها  التي  المداورة  توليه يواصل سياسة  منذ  انتهجها  التي  المداورة  يواصل سياسة 
زمام االمور الفنية بنادي الهال منذ نحو خمسة زمام االمور الفنية بنادي الهال منذ نحو خمسة 

اشهر.اشهر.

واصل مدافع الهال سالمون بانغا تقديم واصل مدافع الهال سالمون بانغا تقديم 
الحصة  خــال  مــن  الجيدة  الفنية  الحصة مستوياته  خــال  مــن  الجيدة  الفنية  مستوياته 
ملعبه  على  الــفــريــق  اجــراهــا  الــتــي  ملعبه التدريبية  على  الــفــريــق  اجــراهــا  الــتــي  التدريبية 
الــرديــف صباح امــس في اطــار استعداداته الــرديــف صباح امــس في اطــار استعداداته 
لمباراته المهمة امام حيدوب النهود في الجولة لمباراته المهمة امام حيدوب النهود في الجولة 
1313 لمسابقة الدوري الممتاز ، وبدا الاعب  لمسابقة الدوري الممتاز ، وبدا الاعب 
نشوته  نظير  للغاية  جيدة  معنوية  حالة  نشوته في  نظير  للغاية  جيدة  معنوية  حالة  في 
عن  بالهال  الشهر  العــب  بجائزة  عن بتتويجه  بالهال  الشهر  العــب  بجائزة  بتتويجه 
شهر نوفمبر الماضي حيث نفذ الاعب كل شهر نوفمبر الماضي حيث نفذ الاعب كل 
المهام واالدوار والواجبات بالشكل المطلوب المهام واالدوار والواجبات بالشكل المطلوب 

ليبرهن على جاهزيته التامة للمحافظة على ليبرهن على جاهزيته التامة للمحافظة على 
مقعده في التشكيل االساسي للمباراة السابعة مقعده في التشكيل االساسي للمباراة السابعة 
على التوالي حيث دافع الاعب عن شعار على التوالي حيث دافع الاعب عن شعار 
الــهــال فــي الــمــبــاريــات الــســت االخـــيـــرة في الــهــال فــي الــمــبــاريــات الــســت االخـــيـــرة في 
مسابقة الدوري الممتاز ولم يشترك معه في مسابقة الدوري الممتاز ولم يشترك معه في 
هذا العدد من المباريات اال حارس المرمى هذا العدد من المباريات اال حارس المرمى 
علي عبد اهلل ابو عشرين الذي لم يخرج من علي عبد اهلل ابو عشرين الذي لم يخرج من 
التشكيلة الهالية منذ مباراة الشباب االفريقي التشكيلة الهالية منذ مباراة الشباب االفريقي 
التنزاني في ذهاب دور الـالتنزاني في ذهاب دور الـ3232 لبطولة دوري  لبطولة دوري 

ابطال افريقيا.ابطال افريقيا.

عــرفــت الــحــصــة الــتــدريــبــيــة التي عــرفــت الــحــصــة الــتــدريــبــيــة التي 
اجــراهــا الــهــال صباح امــس عــودة اجــراهــا الــهــال صباح امــس عــودة 
قـــويـــة لــمــتــوســط الـــمـــيـــدان الــدفــاعــي قـــويـــة لــمــتــوســط الـــمـــيـــدان الــدفــاعــي 
ــاب عــن  ــ ــــاح عـــــــادل الـــــــذي غــ ــاب عــن صــ ــ ــــاح عـــــــادل الـــــــذي غــ صــ
ــرة  ــيـ ــاراة االخـ ــبــ ــمــ ــ ــرة الـــمـــشـــاركـــة فــــي ال ــيـ ــاراة االخـ ــبــ ــمــ ــ الـــمـــشـــاركـــة فــــي ال
بالتهاب  توتي بسبب اصابته  بالتهاب امــام  توتي بسبب اصابته  امــام 
حيث شارك الاعب بقوة ونفذ كل حيث شارك الاعب بقوة ونفذ كل 
بالشكل  والــبــدنــيــة  الفنية  بالشكل الــتــدريــبــات  والــبــدنــيــة  الفنية  الــتــدريــبــات 
الــتــام من  لــيــؤكــد تعافيه  الــتــام من الــمــطــلــوب  لــيــؤكــد تعافيه  الــمــطــلــوب 
االثار السالبة لالتهاب وتأهبه بقوة االثار السالبة لالتهاب وتأهبه بقوة 

الــمــنــاورة في  وقــيــادة منطقة  الــمــنــاورة في للعودة  وقــيــادة منطقة  للعودة 
حيدوب  امــام  المقبلة  الفريق  حيدوب مباراة  امــام  المقبلة  الفريق  مباراة 
لمسابقة  لمسابقة    1313 الــجــولــة  فـــي  ــنــهــود  ــة ال الــجــول فـــي  ــنــهــود  ال
الدوري الممتاز السبت المقبل، وكان الدوري الممتاز السبت المقبل، وكان 
عادل قد قدم مستويات متميزة مع عادل قد قدم مستويات متميزة مع 
الفريق في الموسم التنافسي الجاري الفريق في الموسم التنافسي الجاري 
الكنغولي  الفني  المدير  الكنغولي وكسب ثقة  الفني  المدير  وكسب ثقة 
فلوران ايبينجي الذي استعان به في فلوران ايبينجي الذي استعان به في 
عديد النزاالت التي خاضها الفريق عديد النزاالت التي خاضها الفريق 

على المستويين المحلي والقاري.على المستويين المحلي والقاري.

صالح عادل يعود بقوةبانغا بنشوة نجومية الشهر

إعفاء جديد
بنادي الهالل

ــادي  ــ ن إدارة  مــجــلــس  ــادي أصــــــدر  ــ ن إدارة  مــجــلــس  أصــــــدر 
الهال قراًرا جديًدا ضمن خطة الهال قراًرا جديًدا ضمن خطة 
المجلس  يتبعها  الــتــي  المجلس الهيكلة  يتبعها  الــتــي  الهيكلة 
األزرق في القطاعات المختلفة األزرق في القطاعات المختلفة 

بالنادي.. واعفى المجلس العميد بالنادي.. واعفى المجلس العميد 
منصبة  مــن  عبدالمطلب”  منصبة “اســامــة  مــن  عبدالمطلب”  “اســامــة 
كمدير إلستاد الهـال، وقرر تعيين كمدير إلستاد الهـال، وقرر تعيين 
عنه..  بــداًل  فيصل”  “هيثم  عنه.. السيد  بــداًل  فيصل”  “هيثم  السيد 
ويـــأتـــي الـــقـــرار عــقــب يــومــيــن من ويـــأتـــي الـــقـــرار عــقــب يــومــيــن من 
إقالة البروفيسور “محمود السر” إقالة البروفيسور “محمود السر” 
من منصبه كمدير عام للهـال من منصبه كمدير عام للهـال 
وتعيين المهندس “شاكر علي وتعيين المهندس “شاكر علي 

الطاهر” في موقعه.الطاهر” في موقعه.

حرص المدير الفني للهال ، الكنغولي فلوران حرص المدير الفني للهال ، الكنغولي فلوران 
الفريق  اجـــراه  الــذي  الــمــران  انطاقة  قبيل  الفريق ايبينجي  اجـــراه  الــذي  الــمــران  انطاقة  قبيل  ايبينجي 
صــبــاح امـــس عــلــى ملعبه الـــرديـــف، حـــرص على صــبــاح امـــس عــلــى ملعبه الـــرديـــف، حـــرص على 
القاء محاضرة قصيرة لاعبيه طالبهم من خالها القاء محاضرة قصيرة لاعبيه طالبهم من خالها 
بضرورة التركيز الشديد والعمل على تفادي الهفوات بضرورة التركيز الشديد والعمل على تفادي الهفوات 
حتى  والهجومي  الدفاعي  الجانبين  في  حتى واالخــطــاء  والهجومي  الدفاعي  الجانبين  في  واالخــطــاء 
يتمكن  الفريق من المضي بثقة وثبات نحو تعزيز يتمكن  الفريق من المضي بثقة وثبات نحو تعزيز 
صدارته للترتيب العام للمسابقة واالبتعاد اكثر فيها صدارته للترتيب العام للمسابقة واالبتعاد اكثر فيها 

حتى يتمكن من االقتراب من المحافظة على لقبه حتى يتمكن من االقتراب من المحافظة على لقبه 
للمرة الثالثة على التوالي ، وشدد فلوران على ضرورة للمرة الثالثة على التوالي ، وشدد فلوران على ضرورة 
المنافس  للفريق  المساحة  تــرك  القوي وعــدم  المنافس االداء  للفريق  المساحة  تــرك  القوي وعــدم  االداء 
الهال  تقديم نفسه وفــرض اسلوبه على  اجــل  الهال من  تقديم نفسه وفــرض اسلوبه على  اجــل  من 
حتى ال يتكرر سيناريو مباراتي الفريق الماضيتين حتى ال يتكرر سيناريو مباراتي الفريق الماضيتين 
امام الشرطة القضارف وتوتي الخرطوم والتي تمكن امام الشرطة القضارف وتوتي الخرطوم والتي تمكن 
الهال من عبورهما بخبرة العبيه الكبيرة وتصرفهم الهال من عبورهما بخبرة العبيه الكبيرة وتصرفهم 

في اللحظات الحرجة من المباراتين.في اللحظات الحرجة من المباراتين.

الكنغولي يحذر من الهفوات
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متابعـات

المزيد من 
المعاناة مع 

المونديال
اللجنة  مــحــاوالت  تفلح  اللجنة لــم  مــحــاوالت  تفلح  لــم 
الــمــنــظــمــة التـــحـــاد الـــكـــرة في الــمــنــظــمــة التـــحـــاد الـــكـــرة في 
ــيـــت  ــتـــوقـ ــلـــة الـ ــكـ ــيـــت تـــــفـــــادى مـــشـ ــتـــوقـ ــلـــة الـ ــكـ تـــــفـــــادى مـــشـ
الممتاز  لــلــدوري  الممتاز المتضارب  لــلــدوري  المتضارب 
ـــات كــــأس الــعــالــم  ــاري ــبـ ـــات كــــأس الــعــالــم مـــع مـ ــاري ــبـ مـــع مـ
وتـــقـــام  وتـــقـــام ،   ،20222022 قـــطـــر  ــفــا  ــي قـــطـــر ف ــفــا  ــي ف
ــال عــن  ــ ــدي ــ ــون ــمــ ــ ــال عــن مــــبــــاريــــات ال ــ ــدي ــ ــون ــمــ ــ مــــبــــاريــــات ال
وهــو موعد  مــســاء،  وهــو موعد الخامسة  مــســاء،  الخامسة 
نهاية المباريات، لتكون رحلة نهاية المباريات، لتكون رحلة 
العودة ومسابقة الزمن للحاق العودة ومسابقة الزمن للحاق 
بـــجـــزء مــــن الـــمـــبـــاريـــات بــعــد بـــجـــزء مــــن الـــمـــبـــاريـــات بــعــد 
مرحلة  الــمــونــديــال  دخـــل  مرحلة أن  الــمــونــديــال  دخـــل  أن 
الــحــســم، بــمــواجــهــات جــاذبــة الــحــســم، بــمــواجــهــات جــاذبــة 
ــي حـــيـــن تــبــدأ  ــكـــرر، فــ ــتـ ــي حـــيـــن تــبــدأ ال تـ ــكـــرر، فــ ــتـ ال تـ
مباريات المساء عند الثامنة، مباريات المساء عند الثامنة، 
وهو وقت تكون فيه مباريات وهو وقت تكون فيه مباريات 
الثاني،  شوطها  فــي  الثاني، الــــدوري  شوطها  فــي  الــــدوري 
ــيـــكـــون الـــلـــحـــاق بـــجـــزء مــن  ــيـــكـــون الـــلـــحـــاق بـــجـــزء مــن لـ لـ
مــبــاريــات الــمــونــديــال ضــرب مــبــاريــات الــمــونــديــال ضــرب 
اغفال  دون  المستحيل،  اغفال مــن  دون  المستحيل،  مــن 
زمـــــن مــــهــــدر فــــي الــــوصــــول زمـــــن مــــهــــدر فــــي الــــوصــــول 
لــلــمــقــصــد، اتـــحـــاد الـــكـــرة كــان لــلــمــقــصــد، اتـــحـــاد الـــكـــرة كــان 
يــمــكــن أن يـــتـــفـــادى الـــحـــرج، يــمــكــن أن يـــتـــفـــادى الـــحـــرج، 
ــفـــرصـــة لــمــنــســوبــي  ــفـــرصـــة لــمــنــســوبــي ويـــمـــنـــح الـ ويـــمـــنـــح الـ
العبين  فنية،  أجهزة  العبين األنــديــة  فنية،  أجهزة  األنــديــة 
داريين وجماهير اإلستمتاع  داريين وجماهير اإلستمتاع واإ واإ
ــديــــال مــع  ــ ــون ــمــ ــ ــديــــال مــع بـــمـــبـــاريـــات ال ــ ــون ــمــ ــ بـــمـــبـــاريـــات ال
اســتــمــرار الــــــدوري، بــاخــتــيــار اســتــمــرار الــــــدوري، بــاخــتــيــار 
األيــــــــام الـــتـــي ال تـــقـــام فــيــهــا األيــــــــام الـــتـــي ال تـــقـــام فــيــهــا 
الـــمـــبـــاريـــات، ويــتــوافــق مــوعــد الـــمـــبـــاريـــات، ويــتــوافــق مــوعــد 
مباريات الــدوري في اسبوعه مباريات الــدوري في اسبوعه 
نهائي  نهائي  مع مباريات ربع  1313 مع مباريات ربع 
ــذي يــشــهــد  ــ ــ ــم، ال ــعـــالـ ــأس الـ ــ ــذي يــشــهــد كـ ــ ــ ــم، ال ــعـــالـ ــأس الـ ــ كـ
تقام  إذ  تقام مــواجــهــات ضـــاريـــة،  إذ  مــواجــهــات ضـــاريـــة، 
الـــمـــبـــاريـــات أيــــــام الــجــمــعــة، الـــمـــبـــاريـــات أيــــــام الــجــمــعــة، 
ــو مــوعــد  ــد وهــ ــ ــو مــوعــد الــســبــت واألحــ ــد وهــ ــ الــســبــت واألحــ

مباريات الدوري.مباريات الدوري.

العقرب اللغز 
المحير في األحمر

بـــات بــكــري الــمــديــنــة أحــد بـــات بــكــري الــمــديــنــة أحــد 
المريخ،  في  المحيرة  المريخ، األلغاز  في  المحيرة  األلغاز 
التونسي غــازي  فــتــرة  التونسي غــازي فــخــال  فــتــرة  فــخــال 
الغرايري، لم يشارك الاعب الغرايري، لم يشارك الاعب 
مطلقا في أي مباراة رسمية، مطلقا في أي مباراة رسمية، 
واكتفى بالظهور في التجارب واكتفى بالظهور في التجارب 
التحضيرية، وتوترت العاقة التحضيرية، وتوترت العاقة 
بــيــنــه والــتــونــســي حــتــى غــادر بــيــنــه والــتــونــســي حــتــى غــادر 
اآلخير، ومع ريكاردو، ظهر اآلخير، ومع ريكاردو، ظهر 
بــكــري فــي مــبــاراتــيــن، وساهم بــكــري فــي مــبــاراتــيــن، وساهم 
ــوز عـــلـــى الـــشـــرطـــة  ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــوز عـــلـــى الـــشـــرطـــة فـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ فـ
تهديفته  أن  ذلــك  تهديفته القضارف،  أن  ذلــك  القضارف، 
ــارس مــرمــى  ــارس مــرمــى الــتــي ابــعــدهــا حــ الــتــي ابــعــدهــا حــ
ــام حــمــزة  ــــدت أمــ ــام حــمــزة الــشــرطــة ارتـ ــــدت أمــ الــشــرطــة ارتـ
للغياب  بــكــري  وعـــاد  للغياب داوود،  بــكــري  وعـــاد  داوود، 
فـــي الـــمـــبـــاراة الــمــاضــيــة أمـــام فـــي الـــمـــبـــاراة الــمــاضــيــة أمـــام 
حيدوب النهود، وظهر بكري حيدوب النهود، وظهر بكري 
وهــــو يـــتـــدرب بــجــديــة كــبــيــرة، وهــــو يـــتـــدرب بــجــديــة كــبــيــرة، 
وســيــكــون ظــهــوره فــي مــبــاراة وســيــكــون ظــهــوره فــي مــبــاراة 
المقبل  السبت  الفاشر  المقبل هــال  السبت  الفاشر  هــال 
ـــذب  ـــذب ت أن  ــر  ــيـ غـ ـــذب مـــــؤكـــــدة،  ـــذب ت أن  ــر  ــيـ غـ مـــــؤكـــــدة، 
ــه فـــــي الــــظــــروف  ــ ــات ــاركــ ــشــ ــه فـــــي الــــظــــروف مــ ــ ــات ــاركــ ــشــ مــ
الفريق  يعيشها  التي  الفريق الحالية  يعيشها  التي  الحالية 
يـــبـــدو مــربــكــا، لــتــكــون الــفــتــرة يـــبـــدو مــربــكــا، لــتــكــون الــفــتــرة 
استمراره  في  حاسمة  استمراره المقبلة  في  حاسمة  المقبلة 
مع الفريق أو مغادرته القلعة مع الفريق أو مغادرته القلعة 
الحمراء رسميا في الميركاتو الحمراء رسميا في الميركاتو 

الشتوي.الشتوي.

حافظ محمد أحمد حافظ محمد أحمد 
  

يؤدي المريخ اليوم مرانه األساسي لمباراته أمام هالل الفاشر بعد غد الجمعة لحساب الجولة يؤدي المريخ اليوم مرانه األساسي لمباراته أمام هالل الفاشر بعد غد الجمعة لحساب الجولة 1313 من مسابقة الدوري الممتاز في مباراة التعويض  من مسابقة الدوري الممتاز في مباراة التعويض 
بالنسبة للفريق ومصالحة الجماهير بعد العودة لمربع اإلحباط من جديد، بالتعثر أمام حيدوب النهود في الجولة الماضية، وكان ريكاردو قد أخضع بالنسبة للفريق ومصالحة الجماهير بعد العودة لمربع اإلحباط من جديد، بالتعثر أمام حيدوب النهود في الجولة الماضية، وكان ريكاردو قد أخضع 
الالعبين لتدريبات في الصالة بعد أقل من الالعبين لتدريبات في الصالة بعد أقل من 2424 ساعة من المباراة أمام الوافد الجديد.المريخ سيؤدي تدريبه األساسي ، ليختتم تحضيراته غدًا على  ساعة من المباراة أمام الوافد الجديد.المريخ سيؤدي تدريبه األساسي ، ليختتم تحضيراته غدًا على 

ملعب كوبر، ليخوض مباراة صعبة أمام هالل الفاشر في جولة ال تقبل التعثر.ملعب كوبر، ليخوض مباراة صعبة أمام هالل الفاشر في جولة ال تقبل التعثر.

باألرقام المريخ يؤدي أسوأ مواسمه في الممتاز 

المريخ يواصل تحضيراته ويؤدي مرانه األساسي للخيالة

لم يتمكن ريكاردو من وضع حد لم يتمكن ريكاردو من وضع حد 
لــلــمــعــانــاة الــهــجــومــيــة الــتــي اســتــمــرت لــلــمــعــانــاة الــهــجــومــيــة الــتــي اســتــمــرت 
ســنــوات، ال سيما بعد رحــيــل سيف ســنــوات، ال سيما بعد رحــيــل سيف 
تـــيـــري، وكـــانـــت واحـــــدة مـــن أســبــاب تـــيـــري، وكـــانـــت واحـــــدة مـــن أســبــاب 
مــؤثــرة فــي تجريد الــفــريــق مــن لقبه، مــؤثــرة فــي تجريد الــفــريــق مــن لقبه، 
الــمــاضــي والموسم  الــمــوســم قبل  الــمــاضــي والموسم فــي  الــمــوســم قبل  فــي 
ــي فــي  ــلـ ــرازيـ ــبـ ــفــــق الـ ــي فــي الـــمـــاضـــي، وأخــ ــلـ ــرازيـ ــبـ ــفــــق الـ الـــمـــاضـــي، وأخــ
بالفريق،  المهاجمين  مــن  بالفريق، اإلســتــفــادة  المهاجمين  مــن  اإلســتــفــادة 
بــعــد أن تــذبــذبــت مــشــاركــاتــهــم، ولــم بــعــد أن تــذبــذبــت مــشــاركــاتــهــم، ولــم 
براهومة من تثبيت  براهومة من تثبيت يتمكن ريكاردو واإ يتمكن ريكاردو واإ
مهاجمين بعينهم، كما لم يتمكنا من مهاجمين بعينهم، كما لم يتمكنا من 
إيــجــاد حــلــول نــاجــحــة إلنــهــاء العقم إيــجــاد حــلــول نــاجــحــة إلنــهــاء العقم 
الدفاعي  التكتل  وكــســر  الدفاعي الــهــجــومــي،  التكتل  وكــســر  الــهــجــومــي، 
لألندية، ذلك أن دفاع المريخ حافظ لألندية، ذلك أن دفاع المريخ حافظ 
على تماسكه وقوته، بعد أن اهتزت على تماسكه وقوته، بعد أن اهتزت 
ــعـــدد األقــــــل مــن  ــالـ ــفـــريـــق بـ ــعـــدد األقــــــل مــن شـــبـــاك الـ ــالـ ــفـــريـــق بـ شـــبـــاك الـ
ــداف فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة من  ــ ــداف فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة من األهـ ــ األهـ

ظــروف  مــن  الــرغــم  على  ظــروف المسابقة،  مــن  الــرغــم  على  المسابقة، 
الــنــقــص، وتـــواجـــد الــنــقــص، وتـــواجـــد 33 مــدافــعــيــن فقط  مــدافــعــيــن فقط 
بعد إصابة مصطفى كرشوم وبخيت بعد إصابة مصطفى كرشوم وبخيت 
في  ظــهــورا  المدافعين  أكــثــر  في خميس  ظــهــورا  المدافعين  أكــثــر  خميس 
الــمــوســم الـــمـــاضـــي، الــمــريــخ شـــارك الــمــوســم الـــمـــاضـــي، الــمــريــخ شـــارك 
الدفاع، ومع  الدفاع، ومع باإلحتياطيين في خط  باإلحتياطيين في خط 
ذلـــك احــتــفــظ بــأفــضــلــيــة خـــط دفــاعــه ذلـــك احــتــفــظ بــأفــضــلــيــة خـــط دفــاعــه 
فيما فشل كل المهاجمين، وساهمت فيما فشل كل المهاجمين، وساهمت 
إصــابــة الــجــزولــي نــوح فــي مزيد من إصــابــة الــجــزولــي نــوح فــي مزيد من 
التراجع الهجومي، ذلك أن الاعب التراجع الهجومي، ذلك أن الاعب 
الواعد كان مجتهد بشدة، على الرغم الواعد كان مجتهد بشدة، على الرغم 
لــلــفــرص.اآلمــال  لــلــفــرص.اآلمــال مــن مشكلة إهــــداره  مــن مشكلة إهــــداره 
معلقة على بكري المدينة والجزولي معلقة على بكري المدينة والجزولي 
ــم الــمــقــدمــة الــهــجــومــيــة،  ــم الــمــقــدمــة الــهــجــومــيــة، نـــوح فــي دعـ نـــوح فــي دعـ
ومساعدة الفريق في إحراز األهداف، ومساعدة الفريق في إحراز األهداف، 
ــبـــاراة هــال  ــبـــاراة هــال وســيــعــود الــثــنــائــي فـــي مـ وســيــعــود الــثــنــائــي فـــي مـ

الفاشر في الجولة المقبلة.الفاشر في الجولة المقبلة.

وضع نجوم المريخ أنفسهم تحت مزيد وضع نجوم المريخ أنفسهم تحت مزيد 
من الضغوط بتعثر مفاجئ أمام حيدوب، من الضغوط بتعثر مفاجئ أمام حيدوب، 
ليهدر الفريق ليهدر الفريق 77 نقاط كاملة قبل انتصاف  نقاط كاملة قبل انتصاف 
النصف االول من المسابقة، ليتسع الفارق النصف االول من المسابقة، ليتسع الفارق 
مع الهال المتصدر إلى مع الهال المتصدر إلى 1010 نقاط، قابلة  نقاط، قابلة 
الفوز  المريخ  الفوز  حــال حقق  المريخ  إلــى 77 حــال حقق  إلــى للتقليص  للتقليص 
في مباراته المؤجلة أمام حي الــوادي، في في مباراته المؤجلة أمام حي الــوادي، في 
حين أن فوز الفريق في مبارياته المتبقية حين أن فوز الفريق في مبارياته المتبقية 
لن يكون كافيا لمقعد الوصافة حال واصل لن يكون كافيا لمقعد الوصافة حال واصل 
حي العرب انتصاراته أيضا، وربما ينهي حي العرب انتصاراته أيضا، وربما ينهي 
األحمر النصف األول في المركز الثالث، األحمر النصف األول في المركز الثالث، 

في مشهد مؤلم ألبناء القلعة الحمراء.تزايد في مشهد مؤلم ألبناء القلعة الحمراء.تزايد 
الفرصة  اغتنام  األنــديــة  ورغــبــة  الفرصة الضغوط،  اغتنام  األنــديــة  ورغــبــة  الضغوط، 
المزيد  سيضع  بالمريخ،  الهزيمة  لــحــاق  المزيد واإ سيضع  بالمريخ،  الهزيمة  لــحــاق  واإ
من الضغوط على العبي الفريق، في ظل من الضغوط على العبي الفريق، في ظل 
أوضاع إدارية بالغة التعقيد، وابتعاد للجنة أوضاع إدارية بالغة التعقيد، وابتعاد للجنة 
على  قدرتهم  وعــدم  الاعبين،  على تسيير عن  قدرتهم  وعــدم  الاعبين،  تسيير عن 
حمايتهم من ترصد الحكام، أي تعثر جديد حمايتهم من ترصد الحكام، أي تعثر جديد 
في أي مباراة سينهى اآلمال مبكرا جدا في في أي مباراة سينهى اآلمال مبكرا جدا في 
استعادة لقب الدوري الذي بات بعيد فعليا، استعادة لقب الدوري الذي بات بعيد فعليا، 
ال سيما في ظل التقدم المذهل للهال على ال سيما في ظل التقدم المذهل للهال على 

مستوى النتائج.مستوى النتائج.

الــدفــاع،  خــط  الــدفــاع، باستثناء  خــط  باستثناء 
ــام الــمــريــخ في  ــ ــ ــام الــمــريــخ في خــلــت أرق ــ ــ خــلــت أرق
مسابقة  مــن  مسابقة   مــن   2828 النسخة النسخة 
الدوري الممتاز من التميز الدوري الممتاز من التميز 
ــــى صــعــيــد  ــلـ ــ ــــى صــعــيــد تــــمــــامــــا، وعـ ــلـ ــ تــــمــــامــــا، وعـ
الــمــقــدمــة الــهــجــومــيــة يعد الــمــقــدمــة الــهــجــومــيــة يعد 
خط الهجوم المريخ ضمن خط الهجوم المريخ ضمن 
ــوأ 77 أنـــديـــة، بــعــد أن  أنـــديـــة، بــعــد أن  ــ ــوأ أسـ ــ أسـ
أحرز الفريق أحرز الفريق 1010 أهداف  أهداف 
فــي فــي 88 مــبــاريــات، بمعدل  مــبــاريــات، بمعدل 
هو األضعف منذ النسخة هو األضعف منذ النسخة 
األولى، فيما حقق الفريق األولى، فيما حقق الفريق 
الفوز في الفوز في 55 مباريات من  مباريات من 
88 مـــبـــاريـــات بــتــعــثــر فــي  مـــبـــاريـــات بــتــعــثــر فــي 
مــبــاراتــيــن، والـــخـــســـارة في مــبــاراتــيــن، والـــخـــســـارة في 
مباراة واحدة، ليهدر نقاطا مباراة واحدة، ليهدر نقاطا 

كانت في المتناول، وأمام كانت في المتناول، وأمام 
البقاء  على  تنافس  البقاء أنــديــة  على  تنافس  أنــديــة 
فـــي الــــــدوري، ولـــم يــواجــه فـــي الــــــدوري، ولـــم يــواجــه 
المريخ أندية المقدمة حتى المريخ أندية المقدمة حتى 
اآلن، كما لم يؤدي مباراة اآلن، كما لم يؤدي مباراة 
ــي مــــــدن تـــشـــكـــل عــقــبــة  ــ ــي مــــــدن تـــشـــكـــل عــقــبــة فـ ــ فـ
حقيقية للفريق على غرار حقيقية للفريق على غرار 
النيل، وغــرب  نهر  النيل، وغــرب أنــديــة  نهر  أنــديــة 
الـــســـودان، وربــمــا يساعد الـــســـودان، وربــمــا يساعد 
للمباريات  آداءه  للمباريات الــفــريــق  آداءه  الــفــريــق 
بقية  في  العاصمة  بقية داخــل  في  العاصمة  داخــل 
ــنــصــف  ــــي ال ــاتــــه فـ ــ ــبــــاري ــنــصــف مــ ــــي ال ــاتــــه فـ ــ ــبــــاري مــ
األول من الموسم، لتكون األول من الموسم، لتكون 
الـــفـــرصـــة ســانــحــة لــتــرمــيــم الـــفـــرصـــة ســانــحــة لــتــرمــيــم 
ــم  ــسـ ــقـ ــم الـــــصـــــفـــــوف فــــــي الـ ــسـ ــقـ الـــــصـــــفـــــوف فــــــي الـ

الثاني.الثاني.

تيري يكشف هجوم المريخ... والضغوط 
تقلل االستفادة من الجزولي 

باألرقام المريخ يؤدي أسوأ المزيد من الضغوط على نجوم المريخ
مواسمه في الممتاز 

بدأ البرازيلي ريكاردو يفقد مناصريه شيئا بدأ البرازيلي ريكاردو يفقد مناصريه شيئا 
فشيئا، وبعد أن تعثر في مباراة سهلة أمام فشيئا، وبعد أن تعثر في مباراة سهلة أمام 
حيدوب النهود بالنظر لمجريات المباريات، حيدوب النهود بالنظر لمجريات المباريات، 
ــطـــــاء الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الــــمــــدرب مــع  ــطـــــاء الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الــــمــــدرب مــع واألخـــ واألخـــ
مساعده إبراهومه، فإن األنظار واألضواء مساعده إبراهومه، فإن األنظار واألضواء 

ستكون مسلطة عليهما في ستكون مسلطة عليهما في 
المقبلة،  المقبلة، المباريات  المباريات 

وأي تعثر سيدفع وأي تعثر سيدفع 
ثمنه غاليا، ذلك ثمنه غاليا، ذلك 
ريــــــــكــــــــاردو  ريــــــــكــــــــاردو أن  أن 
معا  ــراهــــومــــة  بــ معا واإ ــراهــــومــــة  بــ واإ

ال يــجــدان الــرضــا والــقــبــول مــن عــدد كبير ال يــجــدان الــرضــا والــقــبــول مــن عــدد كبير 
عليهما  واإلخــتــاف  المريخ،  جماهير  عليهما من  واإلخــتــاف  المريخ،  جماهير  من 
بدأ قبل أن يتوليا المهمة رسميا، ويتواجد بدأ قبل أن يتوليا المهمة رسميا، ويتواجد 
الديسكو في عدد من مجموعات التواصل الديسكو في عدد من مجموعات التواصل 
اإلجتماعي المريخية، ويدرك جيدا ما يدور اإلجتماعي المريخية، ويدرك جيدا ما يدور 
فيها من اختاف كبير عليه.ظهور المريخ فيها من اختاف كبير عليه.ظهور المريخ 
فـــي بــقــيــة مــبــاريــاتــه فـــي الــــــدوري، سيحدد فـــي بــقــيــة مــبــاريــاتــه فـــي الــــــدوري، سيحدد 
براهومة  واإ ريكاردو  استمرار  نهائي  براهومة بشكل  واإ ريكاردو  استمرار  نهائي  بشكل 
من عدمها، فالثنائي سيكونا تحت اختبار من عدمها، فالثنائي سيكونا تحت اختبار 
حقيقي، ومغادرتهما مع نهاية القسم األول حقيقي، ومغادرتهما مع نهاية القسم األول 

واردة بشدة.واردة بشدة.

الرحيل المبكر يهدد مدرب األحمر 
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العدد »٦٣«

األربعاء

حــوار

بديع اليراع 
ــًا يـــطـــرق  ــ ــب ــ ــري ــا غــ ــ ــًا يـــطـــرق يـ ــ ــب ــ ــري ــا غــ ــ يـ

األبواب األبواب 
والهوى أبوابوالهوى أبواب

نحن من باب الشجىنحن من باب الشجى
ذي الُزخُرف الرمزيذي الُزخُرف الرمزي

واأللغاز والمغزىواأللغاز والمغزى
وما غّنى على أزمانه وما غّنى على أزمانه 

زريابزرياب
كلنا قد تاب يومًاكلنا قد تاب يومًا

ثم ألفى نفسهثم ألفى نفسه
قد تاب عّما تاب قد تاب عّما تاب 

األكاديمية
يعود بتعادل 

مثير أمام المريخ 
القضارف:القضارف:

عثمان عمر المحمودعثمان عمر المحمود

في ختام اإلسبوع العاشر في ختام اإلسبوع العاشر 
ــــى  األول الـــدرجـــة  ــى مـــن دوري  ــ األول الـــدرجـــة  مـــن دوري 
وعــــلــــى إســـــتـــــاد الـــقـــضـــارف وعــــلــــى إســـــتـــــاد الـــقـــضـــارف 
عــصــر أمـــس إنــتــهــى الــلــقــاء عــصــر أمـــس إنــتــهــى الــلــقــاء 
الـــذي جــمــع بــيــن األكــاديــمــيــة الـــذي جــمــع بــيــن األكــاديــمــيــة 
اإليجابي  بالتعادل  اإليجابي والــمــريــخ  بالتعادل  والــمــريــخ 
))11--11( .جاء هدفي الفريقين ( .جاء هدفي الفريقين 
فـــي شـــوط الـــمـــبـــاراة الــثــانــي، فـــي شـــوط الـــمـــبـــاراة الــثــانــي، 
تقدم للمريخ »مازن مختار«، تقدم للمريخ »مازن مختار«، 
قبل أن يعود »أحمد جابر« قبل أن يعود »أحمد جابر« 
لألكاديمية  الــتــعــادل  لألكاديمية بــهــدف  الــتــعــادل  بــهــدف 
ــة األخـــــيـــــرة مــن  ــقـ ــيـ ــدقـ ــة األخـــــيـــــرة مــن فــــي الـ ــقـ ــيـ ــدقـ فــــي الـ
الـــوقـــت األصـــلـــي لــلــمــبــاراة. الـــوقـــت األصـــلـــي لــلــمــبــاراة. 
المريخ  الــتــعــادل يصل  المريخ بــهــذا  الــتــعــادل يصل  بــهــذا 
وصــل  فيما  وصــل (.  فيما   .)1313( )للنقطة  للنقطة 
األكاديمية برصيده إلى )األكاديمية برصيده إلى )77( ( 

نقاط.نقاط.
أدارهــا طاقم تحكيم مكون أدارهــا طاقم تحكيم مكون 
ــن ود  ــ ــسـ ــ ــن ود مـــــــن »صـــــــــــاح حـ ــ ــسـ ــ مـــــــن »صـــــــــــاح حـ
الــمــلــعــب. ــط  ــ وسـ فــــي  الــمــلــعــب.راوة«  ــط  ــ وسـ فــــي  راوة« 

ــى الــــخــــطــــوط  ــ ــلـ ــ ــى الــــخــــطــــوط ســـــــاعـــــــده عـ ــ ــلـ ــ ســـــــاعـــــــده عـ
»هــــزاع نــصــرالــديــن« مساعد »هــــزاع نــصــرالــديــن« مساعد 
عباس«  و«عــبــدالــقــادر  عباس« أول،  و«عــبــدالــقــادر  أول، 
مساعد ثاني. و«أحمد النور مساعد ثاني. و«أحمد النور 
قسوم« حكم رابع. قيم الحكام قسوم« حكم رابع. قيم الحكام 
تـــاور.  مهنا  محمد  تـــاور. الــخــبــيــر/  مهنا  محمد  الــخــبــيــر/ 
وراقبها إدارًيـــا األســتــاذ/ علي وراقبها إدارًيـــا األســتــاذ/ علي 
اليوم  المنافسة  تتوقف  اليوم أبكر.  المنافسة  تتوقف  أبكر. 
على أن ٌتستأنف عصر يوم على أن ٌتستأنف عصر يوم 
الغد بلقاء يجمع بين الشاطئ الغد بلقاء يجمع بين الشاطئ 

واإلصاح.واإلصاح.

مظفر النوابمظفر النواب

صفحة إجتماعية متنوعة من إعداد: عثمان عمر المحمودصفحة إجتماعية متنوعة من إعداد: عثمان عمر المحمود القضارف الوادي المقدس.. تلك الجوهرة التي هزمت الظالم

هـــذه الــصــورة ُألــتــقــطــت هــنــا فــي أرض الـــذرة هـــذه الــصــورة ُألــتــقــطــت هــنــا فــي أرض الـــذرة 
والــســمــســم فـــي الــمــديــنــة الــحــالــمــة بــجــرعــة مــاء والــســمــســم فـــي الــمــديــنــة الــحــالــمــة بــجــرعــة مــاء 
عذبة صالح للشرب تسر المتذوقين. وبصفتي عذبة صالح للشرب تسر المتذوقين. وبصفتي 
آخرون  ومعي  الظمأ..  حتى  أصيل  آخرون قضروفي  ومعي  الظمأ..  حتى  أصيل  قضروفي 
لم ننتبه أو نكترث بالمعنى األصح من دخول لم ننتبه أو نكترث بالمعنى األصح من دخول 
ــتــــاد وحـــتـــى بعد  ــل اإلســ ــ ــارو الـــمـــويـــة« داخـ ــ ــتــــاد وحـــتـــى بعد »كــ ــل اإلســ ــ ــارو الـــمـــويـــة« داخـ ــ »كــ
ــارو الــمــويــة« لــتــرنــد في  ــورة »كــ ــارو الــمــويــة« لــتــرنــد في أن تــحــولــت صـ ــورة »كــ أن تــحــولــت صـ
الصفحات السودانية على مواقع التواصل كان الصفحات السودانية على مواقع التواصل كان 
فــي صـــورة العب  التركيز منصٌب  فــي صـــورة العب أيــًضــا كــل  التركيز منصٌب  أيــًضــا كــل 
الهال وهو يقوم بعملية اإلحماء..كان التفكير الهال وهو يقوم بعملية اإلحماء..كان التفكير 
بأن هذه الصورة ألحد نجوم الهال العاصمي بأن هذه الصورة ألحد نجوم الهال العاصمي 
ــرو أن تــتــصــدر أشــهــر الــصــفــحــات.هــذا  ــرو أن تــتــصــدر أشــهــر الــصــفــحــات.هــذا فـــا غـ فـــا غـ
ـــادي وطــبــيــعــي مــعــنــا قــبــل أن أعــلــم  ـــادي وطــبــيــعــي مــعــنــا قــبــل أن أعــلــم الــمــشــهــد عـ الــمــشــهــد عـ
فداحته عندما قارن أحدهم معلًقا على الصورة فداحته عندما قارن أحدهم معلًقا على الصورة 

إستاد القضارف بإستاد لوسيل القطري المقامة إستاد القضارف بإستاد لوسيل القطري المقامة 
من  إستفقت  المونديال..وقتها  مــبــاريــات  من عليه  إستفقت  المونديال..وقتها  مــبــاريــات  عليه 
هول الصدمة والواقع المرير الذي تعايشنا معه هول الصدمة والواقع المرير الذي تعايشنا معه 
وتصالحنا معه بل وصلت عاقتنا معه درجة وتصالحنا معه بل وصلت عاقتنا معه درجة 
ــدة من  ــارو الــمــويــة( واحـ ــدة من الــمــصــاهــرة، فــصــار )كـ ــارو الــمــويــة( واحـ الــمــصــاهــرة، فــصــار )كـ
القضارف.بعدها  إلنسان  المطمئنة  القضارف.بعدها المرتكزات  إلنسان  المطمئنة  المرتكزات 
أدركــت بأن المعنى يكمن خلف العب الهال أدركــت بأن المعنى يكمن خلف العب الهال 
وليس معه.من عجائب وغرائب قضارف السعد وليس معه.من عجائب وغرائب قضارف السعد 
التي تحاصرها  العالم  الوحيدة في  المدينة  التي تحاصرها أنها  العالم  الوحيدة في  المدينة  أنها 
الوقت  العام وفــي نفس  الجارية طــوال  الوقت األنهار  العام وفــي نفس  الجارية طــوال  األنهار 
يوم  تنام وتصحو كل  العطش وهي  يوم يحاصرها  تنام وتصحو كل  العطش وهي  يحاصرها 
على وعـــود الــحــل الــجــذري لمياه الــشــرب حتى على وعـــود الــحــل الــجــذري لمياه الــشــرب حتى 
أيقنت االنــهــار بــأن هــذه الــوعــود مــجــرد دعابة أيقنت االنــهــار بــأن هــذه الــوعــود مــجــرد دعابة 
سمجة وواصلت األنهار في جريانها دون توقف.سمجة وواصلت األنهار في جريانها دون توقف.

فــي الــقــضــارف نهر بــاســام ونــهــر الــرهــد ونهر فــي الــقــضــارف نهر بــاســام ونــهــر الــرهــد ونهر 
السخية  للسماء  إضــافــة  عطبرة  ونــهــر  السخية سيتيت  للسماء  إضــافــة  عطبرة  ونــهــر  سيتيت 
بــاألمــطــار الــغــزيــرة.وفــي الــقــضــارف أكــثــر عربة بــاألمــطــار الــغــزيــرة.وفــي الــقــضــارف أكــثــر عربة 
يشاركها  أن  قبل  الموية«  »كــارو  يشاركها متجولة هي  أن  قبل  الموية«  »كــارو  متجولة هي 
السطحية  األبـــار  مياه  تــوزيــع  هموم  السطحية »التكتك«  األبـــار  مياه  تــوزيــع  هموم  »التكتك« 

»المرة« التي أجزمت الدراسات على تلوثها.»المرة« التي أجزمت الدراسات على تلوثها.
تسجيل خروج تسجيل خروج 
لم َيكن أغفىلم َيكن أغفى

وَحّبات الندى سالت وَحّبات الندى سالت 
على إغفاِئه شوطًاعلى إغفاِئه شوطًا

ودبَّ الفجرودبَّ الفجر
في أوصاله َرقراقفي أوصاله َرقراق

آه ِمما فّز من إغفاءٍةآه ِمما فّز من إغفاءٍة
لم َتلَمس األحداق.لم َتلَمس األحداق.

كأس  بطولة  كانت  كأس لطالما  بطولة  كانت  لطالما 
القدم  لكرة  دعاية  أكبر  القدم العالم  لكرة  دعاية  أكبر  العالم 
ــعــــرس الـــعـــالـــمـــي يـــجـــذب  ــ ــال ــ ــعــــرس الـــعـــالـــمـــي يـــجـــذب ف ــ ــال ــ ف
الــكــثــيــريــن لــمــتــابــعــة الـــدوريـــات الــكــثــيــريــن لــمــتــابــعــة الـــدوريـــات 
ومن  راتــبــة.  بــصــورة  ومن العالمية  راتــبــة.  بــصــورة  العالمية 
هنا أواًل التحية لدولة قطر التي هنا أواًل التحية لدولة قطر التي 
نــجــحــت فـــي إســتــضــافــة كــأس نــجــحــت فـــي إســتــضــافــة كــأس 
العالم ونظمت مونديال وال في العالم ونظمت مونديال وال في 
الخيال جعل من مهمة تنظيم الخيال جعل من مهمة تنظيم 
ــبـــال الـــعـــرس الــعــالــمــي  ــقـ ــتـ سـ ــبـــال الـــعـــرس الــعــالــمــي واإ ــقـ ــتـ سـ واإ
مــســتــقــبــًا أكــثــر صــعــوبــة من مــســتــقــبــًا أكــثــر صــعــوبــة من 
ذي قبل ألي دولــة كانت في ذي قبل ألي دولــة كانت في 
مدينة  المعمورة.وبدورها  مدينة هــذه  المعمورة.وبدورها  هــذه 
لــم تستسلم، حيث  لــم تستسلم، حيث الــقــضــارف  الــقــضــارف 
تنافست المقاهي واألندية في تنافست المقاهي واألندية في 
صـــراع حــامــي لــتــقــديــم أفضل صـــراع حــامــي لــتــقــديــم أفضل 
إستقبال بث تلفزيوني لم نرى إستقبال بث تلفزيوني لم نرى 
له مثيل. إضافة للمقاهي في له مثيل. إضافة للمقاهي في 
وسط السوق التي درجت في وسط السوق التي درجت في 
دون  االوروبية  الدوريات  دون نقل  االوروبية  الدوريات  نقل 
إنــقــطــاع مــثــل مــقــهــى بـــادي، إنــقــطــاع مــثــل مــقــهــى بـــادي، 
ومـــقـــهـــى الـــجـــيـــانـــي.قـــبـــل أن ومـــقـــهـــى الـــجـــيـــانـــي.قـــبـــل أن 
يتحول األمر لسباق حميم بين يتحول األمر لسباق حميم بين 
بــدًءا من  بــدًءا من األنــديــة والمنتزهات  األنــديــة والمنتزهات 
صالة نادي الموردة، لصاالت صالة نادي الموردة، لصاالت 
نادي السهم المتعددة، لصالة نادي السهم المتعددة، لصالة 
أبــو  لــمــنــتــزه  الــجــاســر،  أبــو منتجع  لــمــنــتــزه  الــجــاســر،  منتجع 
الــخــيــر، وفــي مقهى الــجــودي الــخــيــر، وفــي مقهى الــجــودي 
كــــان كـــل الــتــمــيــز واإلبـــــــداع.كــــان كـــل الــتــمــيــز واإلبـــــــداع.

الـــقـــضـــارف أكــثــر مـــن غــيــرهــا الـــقـــضـــارف أكــثــر مـــن غــيــرهــا 
تتنفس كرة القدم بملئ رئتيها.. تتنفس كرة القدم بملئ رئتيها.. 
الـــقـــدم  ــن كــــــرة  ــ الـــقـــدم أو جـــعـــلـــت مـ ــن كــــــرة  ــ أو جـــعـــلـــت مـ
الشعبية  لــهــا.الــلــعــبــة  الشعبية مــتــنــفــٌس  لــهــا.الــلــعــبــة  مــتــنــفــٌس 
األولــى في العالم هي بالفعل األولــى في العالم هي بالفعل 
األولى في القضارف.ولبطولة األولى في القضارف.ولبطولة 

كأس العالم متابعيها الخاصين الذين ينتظرونها كأس العالم متابعيها الخاصين الذين ينتظرونها 
ألربـــعـــة أعـــــوام بــكــل شــــوق ولــهــفــة.وآخــريــن ال ألربـــعـــة أعـــــوام بــكــل شــــوق ولــهــفــة.وآخــريــن ال 
يتابعون كرة القدم ولكن تلفت عنايتهم الدعاية يتابعون كرة القدم ولكن تلفت عنايتهم الدعاية 
المتعاظم  اإلهتمام  ويجذبهم  للمونديال  المتعاظم الكبيرة  اإلهتمام  ويجذبهم  للمونديال  الكبيرة 
ــبــدأون فــي متابعة كــرة الــقــدم. ــبــدأون فــي متابعة كــرة الــقــدم.بــكــأس الــعــالــم وي بــكــأس الــعــالــم وي

هــنــالــك الــكــثــيــريــن مــمــن ال يــتــابــعــون الـــدوريـــات هــنــالــك الــكــثــيــريــن مــمــن ال يــتــابــعــون الـــدوريـــات 
العالمية فقط يكتفون بمنافسات المنتخبات سواء العالمية فقط يكتفون بمنافسات المنتخبات سواء 
المختلفة  القارات  منافسات  أو  العالمي  المختلفة العرس  القارات  منافسات  أو  العالمي  العرس 

كأمم أفريقيا أو أوروبا أو الكوبا أميركا.. ومما كأمم أفريقيا أو أوروبا أو الكوبا أميركا.. ومما 
للمونديال سيعجبون  متابعتهم  بعد  فيه  للمونديال سيعجبون ال شك  متابعتهم  بعد  فيه  ال شك 
وسيتعلقون بنجوم كأس العالم وسيبحثون عنهم وسيتعلقون بنجوم كأس العالم وسيبحثون عنهم 
الحــًقــا فــي دوريــاتــهــم.. وهــكــذا تــأخــذ كـــرة الــقــدم الحــًقــا فــي دوريــاتــهــم.. وهــكــذا تــأخــذ كـــرة الــقــدم 
حظها الوفير من اإلنتشار بعد كل بطولة كبيرة حظها الوفير من اإلنتشار بعد كل بطولة كبيرة 
أحد  يقول  حاضرة  الطرفة  أن  أحد ومونديال..وبما  يقول  حاضرة  الطرفة  أن  ومونديال..وبما 
الظرفاء عن الذين ال يتابعون الدوريات العالمية الظرفاء عن الذين ال يتابعون الدوريات العالمية 
العالم:  كــأس  مــبــاريــات  بمتابعة  فقط  العالم: ويكتفون  كــأس  مــبــاريــات  بمتابعة  فقط  ويكتفون 

ال  ال إياك وأن تظهر لهم إلمامك بالكرة العالمية واإ إياك وأن تظهر لهم إلمامك بالكرة العالمية واإ
التي ستشتت  التي ستشتت فأنتظر سيٌل عــارم مــن األســألــة  فأنتظر سيٌل عــارم مــن األســألــة 
إنتباهك عن متابعة المباراة ومعايشة أحداثها.إنتباهك عن متابعة المباراة ومعايشة أحداثها.

فإن أحدهم علم للتو من معلق المباراة بأن النجم فإن أحدهم علم للتو من معلق المباراة بأن النجم 
ميسي رحــل من برشلونة وهــو يكاد ال يصدق ميسي رحــل من برشلونة وهــو يكاد ال يصدق 
يتسائل هل حًقا رحل  يمنًة ويساًرا وهو  يتسائل هل حًقا رحل يلتفت  يمنًة ويساًرا وهو  يلتفت 
ميسي من البرشا.. ليرد له آخر: )إنت يا خينا ميسي من البرشا.. ليرد له آخر: )إنت يا خينا 
جيت لي كأس العالم دا من الدهب ولَّ شنو؟(جيت لي كأس العالم دا من الدهب ولَّ شنو؟(

صورة الكارو والعطش المعشش في جوف التعابى 

ليالي المونديال ما بين قطر والقضارف 

طيلة كل هذه السنوات التي ال- أعلم ما عددها، طيلة كل هذه السنوات التي ال- أعلم ما عددها، 
كانت تقبع سيارات المواصات وقوًفا على قطعتي كانت تقبع سيارات المواصات وقوًفا على قطعتي 
أرض في السوق العمومي تعود ملكيتهما لشخص أرض في السوق العمومي تعود ملكيتهما لشخص 
حسب ما نمى إلى علم المدينة مؤخًرا.هل كانت حسب ما نمى إلى علم المدينة مؤخًرا.هل كانت 
المحلية من  مستأجراهما  السنوات  هذه  كل  المحلية من طيلة  مستأجراهما  السنوات  هذه  كل  طيلة 
الموقف  أم  الشعب؟  عيون  أجــل  مــن  الموقف صاحبيهما  أم  الشعب؟  عيون  أجــل  مــن  صاحبيهما 
المشرف يعود لصاحب القطعة والرجال مواقف..المشرف يعود لصاحب القطعة والرجال مواقف..

على كل، الحق ال يضيع بالتقادم ويمكن المطالبة على كل، الحق ال يضيع بالتقادم ويمكن المطالبة 
الصحفيون  كــان  لطالما  بأثر رجــعــي.. وهكذا  الصحفيون به  كــان  لطالما  بأثر رجــعــي.. وهكذا  به 
سباقين في فعل الخير.عندما شرعت المحلية في سباقين في فعل الخير.عندما شرعت المحلية في 
نقل المواقف ألماكن أخرى بعيدة عن أقدام الناس نقل المواقف ألماكن أخرى بعيدة عن أقدام الناس 

مما جعلهم يحجمون عن اإلقدام إليها، شاع بين مما جعلهم يحجمون عن اإلقدام إليها، شاع بين 
الــركــبــان والــركــاب تــبــريــًرا جــوهــرًيــا مــن عملية نقل الــركــبــان والــركــاب تــبــريــًرا جــوهــرًيــا مــن عملية نقل 
الــمــواقــف. يقول هــذا التبرير: البــد مــن ذلــك لفك الــمــواقــف. يقول هــذا التبرير: البــد مــن ذلــك لفك 
الزحام واإلختناق من وسط السوق العمومي.رحلت الزحام واإلختناق من وسط السوق العمومي.رحلت 
الثبات،  أصــل  فهي  عادتها  غير  على  الثبات، الــمــواقــف  أصــل  فهي  عادتها  غير  على  الــمــواقــف 
ورحلت كثير من الذكريات وبقي اإلكتظاظ والزحام ورحلت كثير من الذكريات وبقي اإلكتظاظ والزحام 
في وسط السوق كما هو إن لم يكن أشد.. ولكنها في وسط السوق كما هو إن لم يكن أشد.. ولكنها 
الحكومة تعلم أكثر مما نعلم وربما هي خطة طويلة الحكومة تعلم أكثر مما نعلم وربما هي خطة طويلة 
األجل وبعد حيٌن من الدهر ربما تحدث اإلنفراجة األجل وبعد حيٌن من الدهر ربما تحدث اإلنفراجة 
األمر:  حول  أحدهم  الزحام.يقول  وسط  األمر: الضائعة  حول  أحدهم  الزحام.يقول  وسط  الضائعة 
الجديد  للموقف  له قط وأن ذهــب  لم يحدث  الجديد بأنه  للموقف  له قط وأن ذهــب  لم يحدث  بأنه 

العربات  الجديد  الموقف  )فــي  يعلم  أنــه ال  العربات وحتى  الجديد  الموقف  )فــي  يعلم  أنــه ال  وحتى 
مقبلة وين شرق أم غرب(.يسترسل: عندما يحين مقبلة وين شرق أم غرب(.يسترسل: عندما يحين 
وقت مغادرتنا للسوق )الكريزات بقت تعرف الزمن وقت مغادرتنا للسوق )الكريزات بقت تعرف الزمن 
وتــجــي تــلــقــطــنــا( هــكــذا يــظــهــر الــشــعــب الــســودانــي وتــجــي تــلــقــطــنــا( هــكــذا يــظــهــر الــشــعــب الــســودانــي 
أكثر  لكل شيئ، وهــذه مواقف  أكثر مقاومته وممانعته  لكل شيئ، وهــذه مواقف  مقاومته وممانعته 
ثبات ويجب أن تجد اإلشادة فالممانعة أصل كل ثبات ويجب أن تجد اإلشادة فالممانعة أصل كل 
الفني  الخطأ  )والممنوع مرغوب( وهكذا..  الفني شيء،  الخطأ  )والممنوع مرغوب( وهكذا..  شيء، 
القاتل في ترحيل المواقف الذي يثير الدهشة هو القاتل في ترحيل المواقف الذي يثير الدهشة هو 
طريق دخــول الــســيــارات القادمة مــن أحــيــاء أبايو طريق دخــول الــســيــارات القادمة مــن أحــيــاء أبايو 
العاقب أركويت سواكن المعمورة الوحدة ديم النور العاقب أركويت سواكن المعمورة الوحدة ديم النور 
إلى الموقف الجديد من تقاطع البوستة أو استوب إلى الموقف الجديد من تقاطع البوستة أو استوب 

الــخــرطــوم. وهــنــا يتنافى اإلســـم مــع المسمى  الــخــرطــوم. وهــنــا يتنافى اإلســـم مــع المسمى بنك  بنك 
بــل تتركهم  الــنــاس،  الــمــواصــات توصل  بــل تتركهم فلم تعد  الــنــاس،  الــمــواصــات توصل  فلم تعد 
في نصف الطريق. بمعنى لو قادم من أحد تلك في نصف الطريق. بمعنى لو قادم من أحد تلك 
األحياء الجنوبية وتقصد في وجهتك القادمة أحد األحياء الجنوبية وتقصد في وجهتك القادمة أحد 
والشمالية  الــشــرقــيــة  والــشــمــالــيــة  الشمالية  والشمالية األحــيــاء  الــشــرقــيــة  والــشــمــالــيــة  الشمالية  األحــيــاء 
الغربية والغربية أو العكس.. حتًما تحتاج توصيلة الغربية والغربية أو العكس.. حتًما تحتاج توصيلة 
أخرى تقلك من تقاطع بنك الخرطوم وحتى السكة أخرى تقلك من تقاطع بنك الخرطوم وحتى السكة 
السن  المجتمع شباب كبار  فئات  لكل  السن حديد هذا  المجتمع شباب كبار  فئات  لكل  حديد هذا 
وضعاف الصحة الجسدية وغيره.ومن هنا يمكنك وضعاف الصحة الجسدية وغيره.ومن هنا يمكنك 
أن تقول: ال توجد مــواصــات في القضارف بل أن تقول: ال توجد مــواصــات في القضارف بل 

هي )قدمة والمقدم ما موصل(.هي )قدمة والمقدم ما موصل(.

تحويل موقفي كرري وديم النور والخطأ الفني القاتل 
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عالمية

أصداء 
المونديال 

إعداد وإرشاف:

عبد الرحيم أحمد بابكر 

٧ ديسمبر 2022

١٣ جمادى األول ١٤٤٤ هـ

العدد »٦٢«

األربعاء

إكتمال عقد 
المتأهلين للدور 

ربع النهائي
 اكـــتـــمـــل عـــقـــد الــمــتــأهــلــيــن  اكـــتـــمـــل عـــقـــد الــمــتــأهــلــيــن 
لنهائيات  الــثــمــانــيــة  دور  ـــى  لنهائيات إل الــثــمــانــيــة  دور  ـــى  إل
ــدم  ــ ــق ــ ــرة ال ــ ــكـ ــ ــم لـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــدم كـــــــأس الـ ــ ــق ــ ــرة ال ــ ــكـ ــ ــم لـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ كـــــــأس الـ
دولـــة  فـــي  والـــمـــقـــامـــة  دولـــة   فـــي  والـــمـــقـــامـــة   20222022
قطر الثالثاء، بتأهل منتخبي قطر الثالثاء، بتأهل منتخبي 

المغرب والبرتغال.المغرب والبرتغال.
ــن الــمــغــرب  ــل مــ ــن الــمــغــرب ولـــحـــق كــ ــل مــ ولـــحـــق كــ
المنتخبات  بــركــب  المنتخبات والــبــرتــغــال  بــركــب  والــبــرتــغــال 
ــلـــة إلــــــى الـــــــــدور ربـــع  ــأهـ ــتـ ــمـ ــلـــة إلــــــى الـــــــــدور ربـــع الـ ــأهـ ــتـ ــمـ الـ
ــي لــــمــــونــــديــــال قــطــر  ــ ــائ ــهــ ــ ــن ــ ــي لــــمــــونــــديــــال قــطــر ال ــ ــائ ــهــ ــ ــن ــ ال
هـــولـــنـــدا،  ــة:  ــيـ ــالـ ــتـ الـ هـــولـــنـــدا، ،  ــة:  ــيـ ــالـ ــتـ الـ  ،20222022
األرجــنــتــيــن، فــرنــســا، إنــجــلــتــرا، األرجــنــتــيــن، فــرنــســا، إنــجــلــتــرا، 

كرواتيا، والبرازيل.كرواتيا، والبرازيل.
وفي ما يلي جدول مباريات وفي ما يلي جدول مباريات 
ــكــبــار لــكــأس  ــكــبــار لــكــأس دور الــثــمــانــيــة ال دور الــثــمــانــيــة ال

العالم العالم 20222022::
يــــوم الــجــمــعــة يــــوم الــجــمــعــة 99 ديــســمــبــر  ديــســمــبــر 

::20222022
ــل –  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــل –  الـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ كــــرواتــــيــــا كــــرواتــــيــــا xx الـ
بــتــوقــيــت  بــتــوقــيــت (   )3:003:00( )الـــســـاعـــة  الـــســـاعـــة 

السودانالسودان
ــيـــن –  ــتـ ــنـ ــيـــن –  األرجـ ــتـ ــنـ ـــدا xx األرجـ ـــن ــول ـــدا هـ ـــن ــول هـ
بــتــوقــيــت  بــتــوقــيــت (   )9:009:00( )الـــســـاعـــة  الـــســـاعـــة 

السودانالسودان
ديسمبر  ديسمبر    1010 الــســبــت  الــســبــت يـــوم  يـــوم 

::20222022
ــغـــال –  ــرتـ ــبـ ــغـــال –  الـ ــرتـ ــبـ الـــمـــغـــرب الـــمـــغـــرب xx الـ
بــتــوقــيــت  بــتــوقــيــت (   )5:005:00( )الـــســـاعـــة  الـــســـاعـــة 

السودانالسودان
إنجلترا إنجلترا xx فرنسا – الساعة  فرنسا – الساعة 

))9:009:00( بتوقيت السودان( بتوقيت السودان

هازارد يعلن 
اعتزاله اللعب 

دوليآ
أعــــلــــن العـــــــب نــــــــادي لاير أعــــلــــن العـــــــب نــــــــادي لاير 
إديــن  بلجيكا  ومنتخب  إديــن مــدريــد  بلجيكا  ومنتخب  مــدريــد 
هازارد عن قرار اعتزاله اللعب هازارد عن قرار اعتزاله اللعب 
ــع منتخب  ــوديـ تـ بــعــد  ــــدولــــي  ــع منتخب ال ــوديـ تـ بــعــد  ــــدولــــي  ال
بــلــجــيــكــا الـــمـــونـــديـــال مـــن دور بــلــجــيــكــا الـــمـــونـــديـــال مـــن دور 
العالم  كــأس  فــي  العالم المجموعات  كــأس  فــي  المجموعات 

قطر قطر 20222022..
ــلـــمـــرة  ــلـــمـــرة وشـــــــــــارك هـــــــــــــازارد لـ وشـــــــــــارك هـــــــــــــازارد لـ
مــنــتــخــب بلجيكا  ــيـــرة مـــع  مــنــتــخــب بلجيكا األخـ ــيـــرة مـــع  األخـ
العالم  كــأس  منافسات  العالم خــالل  كــأس  منافسات  خــالل 
حسابه  عبر  وكــتــب  حسابه ،  عبر  وكــتــب   ،20222022
ــل  ــ ــائـ ــ ــــى وسـ ــلـ ــ ــل الــــشــــخــــصــــي عـ ــ ــائـ ــ ــــى وسـ ــلـ ــ الــــشــــخــــصــــي عـ
»اليوم  االجتماعي:  »اليوم التواصل  االجتماعي:  التواصل 
ــن مــســيــرتــي  ــن مــســيــرتــي أقـــفـــل صــحــفــة مــ أقـــفـــل صــحــفــة مــ
حبكم  على  أشكركم  حبكم الكروية،  على  أشكركم  الكروية، 
ودعكم الالمتناهي وشكًرا على ودعكم الالمتناهي وشكًرا على 
الــتــي شاركناها  الــتــي شاركناها الــســعــادة  الــســعــادة 

منذ منذ 20082008«.«.
وتابع هــازارد: وتابع هــازارد: 
»الــــيــــوم قــــررت »الــــيــــوم قــــررت 
مسيرتي  مسيرتي إنهاء  إنهاء 
الـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــة الـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــة 
أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أن وأعـ ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأعـ
التالي  التالي الجيل  الجيل 
أصبح جاهًزا أصبح جاهًزا 
ــافــــســــة  ــنــ ــــمــ ــل ــ ــافــــســــة ل ــنــ ــــمــ ــل ــ ل
بــالده،  بــالده، باسم  باسم 
ســـأفـــتـــقـــدكـــم ســـأفـــتـــقـــدكـــم 

كثيًرا«.كثيًرا«.

رونالدو ينفي توصله إلتفاق مع النصر السعودي
ً
ضربة موجعة لألرجنتين قبل مواجهة هولندا وهازارد يعلن اعتزاله اللعب دوليا
الفيفا يختار هدف لويس تشافيز كأقوي أهداف البطولة ومبابي يتصدر هدافي المونديال

ال يزال منتخب األرجنتين يواصل ال يزال منتخب األرجنتين يواصل 
ــدة تلو األخـــرى،  ــدة تلو األخـــرى، تلقي الــضــربــات واحـ تلقي الــضــربــات واحـ
عــلــى مــــدار مــســيــرتــه فــي كـــأس الــعــالــم عــلــى مــــدار مــســيــرتــه فــي كـــأس الــعــالــم 
إصابة  تلقيه  بعد  وذلـــك  إصابة ،  تلقيه  بعد  وذلـــك   ،20222022 قطر قطر 
جــديــدة قبل لــقــاء هــولــنــدا، فــي ربــع نهائي جــديــدة قبل لــقــاء هــولــنــدا، فــي ربــع نهائي 

المسابقة العمالقة.المسابقة العمالقة.
 » »TyC SportTyC Sport« وبحسب ما ذكرت شبكة »وبحسب ما ذكرت شبكة
يعاني  ماريتينيز  الوتــارو  فإن  يعاني األرجنتينية،  ماريتينيز  الوتــارو  فإن  األرجنتينية، 
مــن إصــابــة كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الــكــاحــل، مــن إصــابــة كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الــكــاحــل، 
األمر الذي قد يحدد مصير مشاركته في األمر الذي قد يحدد مصير مشاركته في 
ربع  في  المرتقب،  وبولندا  األرجنتين  ربع لقاء  في  المرتقب،  وبولندا  األرجنتين  لقاء 

لعدم رغبة  لعدم رغبة ،  العالم قطر 20222022،  كــأس  العالم قطر نهائي  كــأس  نهائي 
شراكه قبل  شراكه قبل ليونيل سكالوني في المجازفة به واإ ليونيل سكالوني في المجازفة به واإ

استعادة جاهزيته بشكل كاملاستعادة جاهزيته بشكل كامل
وفــســر وكــيــل أعـــمـــال الوتـــــارو مــارتــيــنــيــز، وفــســر وكــيــل أعـــمـــال الوتـــــارو مــارتــيــنــيــز، 
ــبـــاب تـــراجـــع مــســتــوى العــــب إنـــتـــر مــيــالن  ــبـــاب تـــراجـــع مــســتــوى العــــب إنـــتـــر مــيــالن أسـ أسـ
ومنتخب األرجــنــتــيــن، مــنــذ بــدايــة مــشــواره في ومنتخب األرجــنــتــيــن، مــنــذ بــدايــة مــشــواره في 
النسخة الحالية من كأس العالم، بالتأكيد على النسخة الحالية من كأس العالم، بالتأكيد على 
ذاته  يعاني من اإلصابة، ويتحامل على  ذاته أنه  يعاني من اإلصابة، ويتحامل على  أنه 
ومساعدة  المباريات  فــي  المشاركة  أجــل  ومساعدة مــن  المباريات  فــي  المشاركة  أجــل  مــن 
التانجو، وذلك قبل تفاقم اإلصابة وعدم قدرته التانجو، وذلك قبل تفاقم اإلصابة وعدم قدرته 

على المشاركة في التدريبات الجماعية.على المشاركة في التدريبات الجماعية.

ضربة موجعة لألرجنتين مارتينيز قد اليلحق بمباراة هولندا 

العالمية  الرياضية  الصحف  من  العديد  العالمية سّلطت  الرياضية  الصحف  من  العديد  سّلطت 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  على  رونالدو االضــواء  كريستيانو  البرتغالي  النجم  على  االضــواء 
بــعــد جــلــوســه عــلــى دّكـــة الــبــدالء خـــالل مــبــاراة دور بــعــد جــلــوســه عــلــى دّكـــة الــبــدالء خـــالل مــبــاراة دور 

الال1616 في نهائيات كأس العالم أمام سويسرا. في نهائيات كأس العالم أمام سويسرا.
األمر الذي دفع مدرب البرتغال فرناندو سانتوس األمر الذي دفع مدرب البرتغال فرناندو سانتوس 
ألن يوّضح االمر فانهال بالمديح على قائد الفريق ألن يوّضح االمر فانهال بالمديح على قائد الفريق 

كريستيانو رونالدو.كريستيانو رونالدو.
الحساب  أبرزها  تصريحات  في  سانتوس،  الحساب وقــال  أبرزها  تصريحات  في  سانتوس،  وقــال 
االنــتــقــاالت على  لفابريزيو رومــانــو خبير  االنــتــقــاالت على الــرســمــي  لفابريزيو رومــانــو خبير  الــرســمــي 
»فيسبوك«: »كريستيانو أظهر أنه محترف مفضل »فيسبوك«: »كريستيانو أظهر أنه محترف مفضل 

وقائد حقيقي، لم يخلق أي مشكلة، حقا«.وقائد حقيقي، لم يخلق أي مشكلة، حقا«.

لديه  الــمــبــاراة، ولــم يكن  لديه وأضـــاف: »تحدثنا قبل  الــمــبــاراة، ولــم يكن  وأضـــاف: »تحدثنا قبل 
ــراري )الــجــلــوس عــلــى دكـــة الــبــدالء(،  ــراري )الــجــلــوس عــلــى دكـــة الــبــدالء(، مشكلة فــي قــ مشكلة فــي قــ
كريستيانو مثال يحتذى به«. وتأهل منتخب البرتغال كريستيانو مثال يحتذى به«. وتأهل منتخب البرتغال 
لدور اللدور ال88 من بطولة كأس العالم  من بطولة كأس العالم 20222022، بعد أن ، بعد أن 
تغلب على منتخب سويسرا، بنتيجة تغلب على منتخب سويسرا، بنتيجة 66--11 الثالثاء،  الثالثاء، 

في ختام مباريات دور الفي ختام مباريات دور ال1616..
وشارك رونالدو كبديل بحلول الدقيقة وشارك رونالدو كبديل بحلول الدقيقة 7373 مكان  مكان 

زميله جواو فيليكس، لكنه لم يحرز أي هدف.زميله جواو فيليكس، لكنه لم يحرز أي هدف.
وضرب منتخب البرتغال موعدا ناريا مع منتخب وضرب منتخب البرتغال موعدا ناريا مع منتخب 
المغرب، في الدور ربع النهائي، بعد أن أطاح أسود المغرب، في الدور ربع النهائي، بعد أن أطاح أسود 

األطلس بمنتخب إسبانيا بركالت الترجيحاألطلس بمنتخب إسبانيا بركالت الترجيح

مدرب البرتغال يشيد برونالدو

رونالدو ينفي توصله 
إلتفاق مع النصر السعودي 

كريستيانو  البرتغالي  المنتخب  نجم  كريستيانو حسم  البرتغالي  المنتخب  نجم  حسم 
رونالدو الجدل حول األنباء التي تتحدث عن رونالدو الجدل حول األنباء التي تتحدث عن 

انضمامه لنادي النصر السعودي.انضمامه لنادي النصر السعودي.
ــؤال صحفي  ــالـــدوا ردًا عــلــى سـ ــال رونـ ــؤال صحفي وقـ ــالـــدوا ردًا عــلــى سـ ــال رونـ وقـ
حـــول تــوقــعــيــه لـــنـــادي الــنــصــري الــســعــودي، حـــول تــوقــعــيــه لـــنـــادي الــنــصــري الــســعــودي، 
ــنــاء ذهــابــه نــحــو غــرفــة المالبس  ــنــاء ذهــابــه نــحــو غــرفــة المالبس وجـــه لــه أث وجـــه لــه أث
بعد المباراة التي جمعت منتخبه مع سويسرا بعد المباراة التي جمعت منتخبه مع سويسرا 
على ملعب لوسيل في ثمن نهائي مونديال على ملعب لوسيل في ثمن نهائي مونديال 

20222022، بالقول: »غير صحيح«.، بالقول: »غير صحيح«.
ونـــشـــر حـــســـاب قــســم الـــريـــاضـــة فـــي قــنــاة ونـــشـــر حـــســـاب قــســم الـــريـــاضـــة فـــي قــنــاة 
موقع  عبر  الرسمية  السعودية  موقع »اإلخبارية«  عبر  الرسمية  السعودية  »اإلخبارية« 
التي  األنباء  لينهي  نفي رونــالــدو،  التي »تويتر«  األنباء  لينهي  نفي رونــالــدو،  »تويتر« 
مليون  مليون    200200 بقيمة  بقيمة تحدثت عن وجــود عقد  تحدثت عن وجــود عقد 
انتقاله  مــقــابــل  دوالر(  مــلــيــون  انتقاله   مــقــابــل  دوالر(  مــلــيــون   211211( )يـــورو  يـــورو 

لنادي النصر.لنادي النصر.
وكانت صحيفة »ماركا« اإلسبانية أفادت وكانت صحيفة »ماركا« اإلسبانية أفادت 
في تقرير لها، االثنين الماضي، بأن صفقة في تقرير لها، االثنين الماضي، بأن صفقة 
السعودي  النصر  نــادي  إلى  السعودي انتقال رونالدو  النصر  نــادي  إلى  انتقال رونالدو 
تــمــت، والــنــجــم الــبــرتــغــالــي ســيــرتــدي الــشــعــار تــمــت، والــنــجــم الــبــرتــغــالــي ســيــرتــدي الــشــعــار 

األصفر ابتداء من بداية العام المقبل.األصفر ابتداء من بداية العام المقبل.
وكان رونالدو قد أنهى ارتباطه بالتراضي وكان رونالدو قد أنهى ارتباطه بالتراضي 
مع »الشياطين الحمر« رغم تبقي مع »الشياطين الحمر« رغم تبقي 66 شهور  شهور 
وذلــك عقب تصريحات صحفية  عقده،  وذلــك عقب تصريحات صحفية في  عقده،  في 
لمانشستر  بــهــا واعــتــبــرت »مــســيــئــة«  ـــى  لمانشستر أدلـ بــهــا واعــتــبــرت »مــســيــئــة«  ـــى  أدلـ

يونايتد ومدرب الفريق.يونايتد ومدرب الفريق.

 الفيفا يختار هدف لويس 
تشافيز كأقوي أهداف 

البطوله 
القدم  الــدولــي لكرة  القدم  كأقوياختار االتــحــاد  الــدولــي لكرة   كأقوياختار االتــحــاد 
)الفيفا( هدف المكسيكي لويس تشافيز أمام )الفيفا( هدف المكسيكي لويس تشافيز أمام 
البطولة  أهــداف  السعودي كأقوى  البطولة المنتخب  أهــداف  السعودي كأقوى  المنتخب 
المغربي  الالعب  تصدر  فيما  اآلن،  المغربي حتى  الالعب  تصدر  فيما  اآلن،  حتى 
أهـــداف مــونــديــال قطر  أهـــداف مــونــديــال قطر حكيم زيـــاش قائمة  حكيم زيـــاش قائمة 

20222022 من حيث »المسافة المقطوعة«. من حيث »المسافة المقطوعة«.
وبلغت سرعة هدف تشافيز ضد السعودية وبلغت سرعة هدف تشافيز ضد السعودية 
المجموعات  مــن دور  الــثــالــثــة  الــجــولــة  المجموعات فــي  مــن دور  الــثــالــثــة  الــجــولــة  فــي 
الــكــرة  وقــطــعــت  ــة،  ــاعـ سـ  / ــم  كـ الــكــرة   وقــطــعــت  ــة،  ــاعـ سـ  / ــم  كـ  121.69121.69
28.9428.94 مترًا من مسافة  مترًا من مسافة 29.1929.19 مترًا عن  مترًا عن 
الــمــرمــى، وكــانــت الــســرعــة الــقــصــوى للكرة الــمــرمــى، وكــانــت الــســرعــة الــقــصــوى للكرة 

121.69121.69 كم/ساعة. كم/ساعة.
المرمى من مكان  إلــى  المسافة  المرمى من مكان وتُــقــاس  إلــى  المسافة  وتُــقــاس 
ــل الــكــرة إلـــى مــركــز الــمــرمــى، فــي خط  ــل الــكــرة إلـــى مــركــز الــمــرمــى، فــي خط ركـ ركـ

مستقيم وليس مسار طيران.مستقيم وليس مسار طيران.
وجاءت تسديدة الياباني ريتسو دوان ضد وجاءت تسديدة الياباني ريتسو دوان ضد 
إسبانيا، التي بلغت سرعتها إسبانيا، التي بلغت سرعتها 120.04120.04 كم /  كم / 
ساعة، في المرتبة الثانية، واحتل هدف األلماني ساعة، في المرتبة الثانية، واحتل هدف األلماني 

فــــي فــــي نـــــيـــــكـــــالس فـــــولـــــكـــــروج نـــــيـــــكـــــالس فـــــولـــــكـــــروج 
ــا  ــيـ ــانـ ــبـ ــى إسـ ــ ــرمـ ــ ــا مـ ــيـ ــانـ ــبـ ــى إسـ ــ ــرمـ ــ مـ

أيــضــًا الــمــركــز أيــضــًا الــمــركــز 
فيما  فيما الثالث،  الثالث، 
جــــــاء هـــدف جــــــاء هـــدف 
الـــبـــرتـــغـــالـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو كــريــســتــيــانــو 
رونــــــــالــــــــدو رونــــــــالــــــــدو 
ــد غـــانـــا  ــ ــد غـــانـــا ضـ ــ ضـ

ــي الــمــركــز  ــي الــمــركــز فــ فــ
الرابع. الرابع. 

 انتهت مباريات الدور ثمن النهائي لمونديال  انتهت مباريات الدور ثمن النهائي لمونديال 
كأس العالم وتأهلت ثمانية منتخبات للدور ربع كأس العالم وتأهلت ثمانية منتخبات للدور ربع 
الــنــهــائــي وفـــي الــمــســاحــه الــتــالــيــه نستعرض لكم الــنــهــائــي وفـــي الــمــســاحــه الــتــالــيــه نستعرض لكم 
ــدول تــرتــيــب هــدافــي كـــأس الــعــالــم بقطر لعام  ــدول تــرتــيــب هــدافــي كـــأس الــعــالــم بقطر لعام جـ جـ
الـ 1616 من  من  انتهاء مواجهات دور  الـ ، بعد  انتهاء مواجهات دور  20222022، بعد 
حتى  يستمر  الــذي  للمونديال،  الحالية  حتى النسخة  يستمر  الــذي  للمونديال،  الحالية  النسخة 

1818 ديسمبر الجاري. ديسمبر الجاري.
ـــي الــفــرنــســي كيليان  ــدول ــتــربــع الــمــهــاجــم الـ ـــي الــفــرنــســي كيليان وي ــدول ــتــربــع الــمــهــاجــم الـ وي
مــبــابــي، نجم فــريــق بــاريــس ســان جــرمــان، على مــبــابــي، نجم فــريــق بــاريــس ســان جــرمــان، على 
صدارة جدول ترتيب هدافي النسخة الحالية من صدارة جدول ترتيب هدافي النسخة الحالية من 
بطولة كأس العالم في قطر لعام بطولة كأس العالم في قطر لعام 20222022، وفي ، وفي 

جعبته جعبته 55 أهداف حتى اآلن. أهداف حتى اآلن.

جدول ترتيب هدافي كأس العالم وفيما يلي جدول ترتيب هدافي كأس العالم وفيما يلي 
جدول ترتيب هدافي كأس العالم في قطر:جدول ترتيب هدافي كأس العالم في قطر:

كيليان مبابي - فرنسا كيليان مبابي - فرنسا 55 أهداف أهداف
ليونيل ميسي - األرجنتين ليونيل ميسي - األرجنتين 33
إينير فالنسيا - اإلكوادور إينير فالنسيا - اإلكوادور 33

كودي جاكبو - هولندا كودي جاكبو - هولندا 33
جونسالو راموس - البرتغال جونسالو راموس - البرتغال 33
ماركوس راشفورد - إنجلترا ماركوس راشفورد - إنجلترا 33

ألفارو موراتا - إسبانيا ألفارو موراتا - إسبانيا 33
ريتشارليسون - البرازيل ريتشارليسون - البرازيل 33
أوليفييه جيرو - فرنسا أوليفييه جيرو - فرنسا 33
بوكايو ساكا - إنجلترا بوكايو ساكا - إنجلترا 33

 بعد نهاية الدور ثمن النهائي 

تعرف على هدافي مونديال قطر
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األول ١٤٤٤ ه ـ- العدد »٦٣«

الخميس
األخيـــرة

المريخ  مدافع   **
ــمــر أصــبــح  صــــاح ن
بعد  المجالس  حديث 
تــصــرفــه الــقــبــيــح مع 
المريخ  مــبــاراة  حــكــم 
من  وهنالك  وحيدوب 
ــر بـــإيـــقـــافـــه ســنــة  ــ أقـ
ــن تــوقــع  ــ كـــامـــلـــة ومـ

المنتخب  من  بعاده  واإ أشهر  ستة  إيقافه 
الوطني.. وكتب الحكم في تقريره أن نمر 
وحقيقة  بالمرتشي....  ونعته  له  أســاء 
صـــاح نــمــر لــم يــرعــوي وهـــو عــائــد من 
له  ــاء  الحكم واسـ إيــقــاف واعــتــدي على 
مؤكدا على سؤ سلوكه وقطعا  سيعاقب 
العقوبة  تأتي  أن  القانون ويفترض  وفق 
من القطاع الرياضي بالمريخ قبل االتحاد 
أن  يفترض  السلوك  بهذا  والعــب  الــعــام 
يغادر الماعب ويلزم منزله... علما بأن 
انتصر  عنها  غــاب  التي  المباريات  كل 
المريخ....... األخاق قبل الكورة يا نمر 
باغ  فتح  بــصــدد  صــبــري  الحكم   **
أن  بعد  نمر  مواجهة صــاح  في  جنائي 

أساء له ووضعه في خانة المرتشي 
يتواصل  التحكيم  على  الــهــجــوم   **
ــام الــمــريــخ واعـــام  مــن مــا يــســمــى إعــ
واألزرق  لاحمر  إخفاق  أي  الــهــال.... 
كبيرة...  مشكلة  ودي  التحكيم  يتحمله 
أسوأ  في  واألزرق  األحمر  كان  لو  حتى 
حالتهما... السبب هو التحكيم وأمس أكد 
مسئول مريخي أن المريخ سيصعد قضية 
الظلم  بعد  قـــرار  أخــطــر  ويتخذ  التحكيم 
الذي تعرض له فريقه من الحكم صبري 
كان  الهال  ومجلس  حيدوب  مباراة  في 
أمام  فريقه  مباراة  عقب  بيانا  أصــدر  قد 
الشرطة القضارف  وهاجم التحكيم وحذر 
االتحاد العام وأيضا مجلس الشرطة هاجم 
والهال  المريخ  خيبات  كل  التحكيم.... 
استبعد  التحكيم وال  نعلقها  في شماعة 
ان يدخل الحكام في إضراب شامل حفاظا 
ولألسف  الجمهور  ألن  أرواحــهــم  على 
الحكم  وممكن  ويــقــال  يكتب  مــا  يــصــدق 

يتعرض للضرب وحتى القتل 
البلد  كبير  المريخ  المريخ  نعم   **
أمام  وخسر  حيدوب  مع  تعادل  لو  حتى 
المريخ   .... وثالثة  ثانية  درجــة  فــرق  
وأحــرز  األفريقية  الكؤوس  بطولة  أحــرز 
بطولة سيكافا ثاث مرات وأحرز الدوري 
مرتين  تعادل  وال  هزيمة  بــدون  المحلي 
وجندل الزمالك واالهلي والترجي ومازمبي 
والرقم  السمراء  القارة  كبار  من  وغيرهم 
الــمــبــاريــات  مسجل  دخــل  فــي  القياسي 
يتواجد  الوحيد  الــنــادي  وهــو  بــاســمــه... 
اسمه في السجل الذهبي لاتحاد الدولي 
استاد  أروع  لديه  كان  األفريقي  واالتحاد 
اذهي واجمل .. فكيف ال  وسيعود قريبا 
يكون كبير البلد وكيف تستنكرون علينا 
عزيزتي  يا  البلد  كبير  المريخ  نكتب  أن 

األستاذة فاطمة الصادق 
غدا  الفاشر  هال  يلتقي  المريخ   **
في الدوري الممتاز... ونرجو أن يتمكن 
من مسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها 
بالقطع  والمريخ  السابقة...  المباراة  في 
يأمل في إيقاف انتصارات الهال ويقول 

بعضا من أنصاره أن 
مـــشـــوار الـــــدوري ما 
والــهــال  طــويــا  زال 
ممكن  سيتعثر..... 
الـــهـــال  يــتــعــثــر  أن 
كــيــف نضمن  ــكــن  ول
كل  في  المريخ  فــوز 

مبارياته
بعد  حيدوب  مواجهة  في  الهال   **
يا  نشوف شطارتك  اهــا  الــســبــت...  غــد 
مدرب حيدوب ونشوف حوبتكم  يا العبي 

حيدوب وما يكون
االنتصار على المريخ مجرد صدفة... 

وأجمل صدفة انا يوم القيتا
االختبار  هي  األفريقية  البطولة   **
فوران  الكنغولي  الهال  لمدرب  الحقيقي 
ليست  بالتحكيم  وتوتي  الشرطة  وهزيمة 

مقياسا يا صديقي المدرب شرف 
** فشلت كل المحاوالت إلبعاد ايمن 
المريخ  انتخابات  من  ابوجيبين  مبارك 
وأنصاره متفائلون فيما أدلى منافسه حازم 
مصطفى بحديث غريب وهاجم بعضا من 
الصحفيين وقال ان من يحركهم شخص 
برئيس  الئــقــة  غير  والكلمة  امــلــس... 
على  اطلعنا  أيضا  الــســابــق....  المريخ 
في  حــازم  جناح  قائمة  إنها  قيل  قائمة 
لم  األسماء  من  عــدد  وفيها  االنتخابات 
نسمع بها من قبل وتفاجأنا بإبعاد بعض 
مع  وان عملت  المعروفة سبق  األسماء 

حازم من قبل 
التي  المريخية  االنتخابات  لجنة   **
يــقــودهــا عــلــى الــبــلــولــة عــنــدهــا رأي في 

انتخابات المريخ 
بمحمد  أطــاحــت  الــمــمــتــاز  كــتــلــة   **
وجاءات  المريخابي  الجكومي  سيداحمد 
ــرامــي جــمــال الــهــاالبــي وهـــذا مــا كــان  ب
يخطط له إعام الهال من فترة طويلة... 
أولى  الخبرة والتجربة وسنة  قليل  ورامي 
الكتلة  يقود  أن  نتمنى  ذلــك  ورغــم  إدارة 
بمواقف  وقرارات قوية تصب في مصلحة 
األندية وان يعمل لتأسيس رابطة األندية 

المحترفة 
ظهرا  أســد  وعلى  الكندو  موسى   **
ــازم وكــاهــمــا عــمــل مع  ضــمــن قــائــمــة حـ

سوداكال من قبل 
** هو رامي جمال ام رامي كمال... 

غايتو اسمو اسم ممثل 
** االخ حسن إدريس مساعد رئيس 
المريخ للشئون المالية كان مرتبا وقويا 
الصدى  معه صحيفة  أجــرتــه  حــوار  فــي 
ووضع التقاط على الحروف في مختلف 
الفوز  في  ثقتهم  واكد  المريخية  القضايا 

باالنتخابات 
اثنين  أن  جيدا  يعلم  نمر  ** صــاح 
هما  المباريات  عــن  غياب  زمــائــه  مــن 
ورغــم  خميس  وبخيت  كــرشــوم  مصطفى 

ذلك ذهب واشتبك مع الحكم 
** الهاالب العقاء والهاالب الذين 
يرون أن فارق النقاط الكبير بين الهال 
ــدوري  ال الـــدوري  منافسة  يقتل  والمريخ 
ماردا  المريخ  يعود  أن  يتمنون  الممتاز 
قويا عماقا وتتواصل االثارة في الدوري 
حتى آخــر اســبــوع امــا الــهــاالب القشرة 

المريخ في  يتمنون هزيمة  والمتعصبون 
كل يوم...... قطعا ال هال بدون مريخ 

والعكس 
المريخ  ** نميري أحمد سعيد العب 
ــروف مــحــمــود السر  الــســابــق يــقــاضــي بـ
العام  والمدير  األولمبية  اللجنة  سكرتير 
هــذا هل  بعد  الــهــال....  لنادي  السابق 
يــواصــل  بــروف السر مــشــواره كسكرتير 

للجنة األولمبية 
كافارقة  شرفنا  المغرب  منتخب   **  
ــو يــصــعــد لربع  ــا وهـ ــــع رأســن وعــــرب ورف
اسبانيا  منتخب  حــســاب  على  النهائي 
ولن  العالم  فــي  منتخب  ثاني  المصنف 
انتصر اسود األطلسي على  إذا  نندهش 
البرتقال وصعدوا لنصف النهائي.... وال 
أدري كيف وصل منتخب سويسرا لنهائيات 
كأس العالم وقد خسر بنصف دستة أمام 
وغدا  متواضع  مستوى  وأظهر  البرتقال 
األرجنتين وهولندا واتوقع انتصار هولندا 

المنتخب المنظم 
** محكمة كأس أجلت اتخاذ  قرارها 
اتحاد  النهضة ضد  في شكوى مجموعة 
مــارس  مــن  الــثــالــث  إلــى  جعفر  معتصم 
واإلطــاحــة  ببعيد  ليس  ومـــارس  المقبل 
ومجموعة  واردة....  معتصم  بمجلس 
النهضة تعمل في تناسق وانسجام تام.... 

وخطط وبرامج مدروسة جيدا 
** غــســان الـــمـــادح... هــل مــا زال 
بدون  االمدرماني  الشاطئ  لنادي  رئيسا 

شرعية.... سنعود 
بدأ  الخيل  لسباق  الخرطوم  نادي   **
الموسم باعظم سباق أحرز نجاحا كبيرا 

ويستعد لتنظيم سباق أكثر روعة 
** سنعود لسيف الطيب مدمر الكرة 

في الكاملين باخطر الملفات 
سبب  العدلية  اللجان  أن  اكـــرر   **

الباوي في المريخ 
** رابطة مشجعي المريخ بدولة قطر 
طرحت مبادرة للم الشمل المريخي تتبناها 
إحدى قروبات الواتساب وفي تقديري أن 
وفاق  إلى  الوصول  ومحاوالت  المبادرات 
ما عادت تجدي وبما أن مشكلة المريخ 
القدم وهو االســاس نرجو  في فريق كرة 
مشروع  طــرح  في  قطر  رابطة  تشرع  أن 
للتعاقد مع محترف اجنبي في المستوي 
مبادرة  بــاش   لاحمر....  هدية  تقدمه 

باش كام فارغ 
الفاشر..  هال  أمام  مباراته  بعد   **

المريخ يواجه االهلي العاصمي 
** قــضــيــة شــبــاب الـــمـــريـــخ.... ال 
جــديــد.. خــاص ضــاع شباب المريخ يا 

جعفر سنادة 
دوري  ــات  ــاريـ ــبـ مـ غــــدا  تــفــتــتــح   **
المجموعات في الدوري التأهيلي المؤهل 
للدرجة الممتازة وقلوبنا مع مريخ  األبيض 

والميرغني كسا واالهلي مدني 
وكسا  مــدنــي  تــعــود  ان  اتــمــنــى   **

واالبيض  للدرجة الممتازة 
** شتتي الشبال يا ام ضمير.. خلي 

قلوب الصبيان تطير 
** اخر دبوس 

** بعد أن غادر كتلة الممتاز نخشى 
أن يغادر الجكومي مجلس المريخ..

أعلم تماما أن جماهير المريخ قلقة على مستقبل 
فريقها، بل وحاضره، ولست بصدد تصدير المزيد 
فجماهير  لناديهم،  المحبة  قلوبهم  إلى  القلق  من 
لناديها،  عشقها  أن  مرة  ذات  غير  أثبتت  المريخ 
ربما يفوق حتى ما تكنه األمهات إلى أبناء بارين، 
ولكن الحقيقة المؤلمة، تؤكد أن أسوأ أيام المريخ 

لم تأت بعد.
المريخ  أن  الجميع  اعتقد   في عهد سوداكال، 
محنة  فلك  فــي  ــدور  ويـ استثنائية،  حقبة  يعيش 
ومعه  أتى  ربما  حــازم  أن  الجميع  وتوهم  حقيقية، 
القلعة  حطام  سيحول  وبلمسة  السحرية،  العصا 
تجريد   ويستطيع  »الــبــيــت«،  ملعب  إلــى  الــحــمــراء 
كما  غوراديوال،  بيب  مدربه  من  سيتي  مانشيستر 
يستطيع ان يقارع ناصر الخليفي ويقتلع ميسي من 
باريس سان جيرمان، قبل أن يستيقظوا على نيران 
خافات، وصراعات لم تتوقف، ووجدوا أن المدرب 
ال  األجــانــب  المحترفين  وجميع  الــغــرايــري،  غـــازي 
يتخظى أعاهم قيمة 300 ألف دوالر، ومنتوجهم 
التش وهو  يفعله  أن  يمكن  ما  يتخطى  ال  جميعا، 

بغير مزاج لممارسة كرة القدم.
هو   نفسه«  »ذات  اإلنقاذ  أن  الجميع  وتصور 
بعد  »عيونهم«  يفتحوا  أن  قبل  أبجيبين،  أيمن 
أندية  أضعف  مــع  تــعــادالت  على  الثلج«  »جـــردل 
الــدوري، دون إغفال أن مردود لجنة التسيير هو 
أعلى ما يمكن أن تقدمه، ذلك أن فترتهم االلية، 
تعد »دعاية« انتخابية« مجانية« دون الفتات، أو 

هتيفة.
الحقيقة المؤلمة أن أسوأ ما يمكن أن يمر على 
الصراعات  طرفى  »كنتين«  حتى  أو  مؤسسة  أي 
ــة، كــم مــن نـــادي يــفــوق الــمــريــخ شعبية  ــ ــ اإلداري
وبطوالت، أقعدته تلك المحنة القاسية، فباعدت بينه 
الزمالك  والمغرب، وما  المشرق  كتباعد  والبطوالت 

أو االتحاد جدة، أو النصر السعودي إال دليل.
ن كانت أفة األندية الصراعات فإن آفة الملوك  واإ
حاشيتهم، تماما مثلما يحدث مع أيمن البعيد تماما 
عن مجال كرة القدم، فا يمكن أن يصبح هيثم كابو 
مثا غوال إداريا، وبكتيره صحافي يبرع في األمور 
الفنية، وحدود معرفته عاقة بكرة القدم، إال مقدار 
المحيطين به، بمثلما ال يمكن أن  ما يسمعه من 
ورئيسا  للرئيس،  نائبا  الجليل  عبد  أسامة  يصبح 
يشغله  أن  يمكن  منصب  وأكثر  الرياضي،  للقطاع 
وما  ثانية،  درجة  لنادي  رياضي  قطاع  في  عضوا 
كابو وعبد الجليل إال نموذج لما يجري في المريخ، 
من سيطرة با قدرات، وتفكير با عقل يحمل النذر 
أن  يمكن  مال  وبا  دارتــهــا،  واإ القدم،  بكرة  اليسير 
يسيروا به نادي في روابط الناشئين في قرية نائية، 
ومع ذلك يتحكم الثنائي في مفاصل العمل اإلداري 
بالمريخ، فكانت المحصلة ما يشاهده أبناء النادي 

حاليا.
أضواء

المريخ أهدر فرصة المنافسة على اللقب للموسم 
المعضلة  المشكلة،  كل  ليست  هذه  تواليا،  الثالث 
خال  الهال  في  ــة  اإلداري الترتيبات  أن  الحقيقية 
الحالي،  الموسم  من  بكثير  أقل  الماضية  المواسم 
وفي الموسم المقبل، ستتضاعف في وقت تتراجع 

فيه المنظومة اإلدارية للمرحلة المتأخرة الحالية.
ال يعقل أن تكون كل محصلة المريخ من بطوالت 
كان  إن  الــدوري،  مباراتي  في  الهال  على  الفوز 
الخاصة،  بالبطولة  التتويج  فإن  ذلك سقفا مقنعا، 

سينتهي في الموسم الحالي.
المريخ يحتاج لثورة إدارية، ولتغيير في العقلية، 
ولتقبل الطرف اآلخر، ولكن ليس بمنطق الصداقات، 
ال فستكون وصافة الدوري، هدية  والشلليات، ماذا واإ

قيمة، وتجاوز التمهيدي غاية األماني.
العماقة  الصحيفة  بعودة  توصف  ال  سعادتنا 
فنون التي حقق فيها الزميل كابو نجاحات ساحقة، 
وهو أمر طبيعي ومتوقع، ذلك أن المجال يناسبه 
في  المبررة  غير  »شربكته«  عــن  عوضا  تماما، 

الرياضة.
فابشروا  اإلنتخابات،  في  ستظهر  الوجوه  ذات 

بأعوام رمادة قادمة.

جرادل الثلج.. وعودة فنون..!!

األخ  تــــــنــــــاول 
بــاألرقــام  الجزولي 
تـــكـــذب  ال  ــي  ــ ــت ــ ال
ــي  ــتـ الـــــفـــــوائـــــد الـ
ــهــال  حــصــدهــا ال
المدرب  تولي  منذ 
ــوران الــمــهــمــة  ــ ــل ــ ف
ــة وعــــــدد  ــ ــي ــ ــن ــ ــف ــ ال
بـــــــــشـــــــــيء مــــن 

التفصيل المكاسب من واقع النتائج، 
وبعدد اإلنتصارات والنقاط التي جمعها 

الفريق على مستوى الممتاز.
ودعم تناوله الرصين بتأهل الهال 
فريقين  بتخطي  األبطال  لمجموعات 
األداء  بحكم  القارة  أندية  أفضل  من 

الفني.
والمحصلة  طبيعي  واألمر  هنا  إلى 

ممتازة بحسابات الحقل والبيدر.
عموما يظل إختاف وجهات النظر 
ــول الــشــق الــفــنــي ظــاهــرة صحية  حـ
وحــمــيــدة ألن إخــتــاف زوايـــا الــرؤيــا 
يمنح كل فرد حقه في المشاهدة من 
من  فعا  يريده  وما  األحساس  خال 
الــهــال عــنــدمــا يــكــون الــفــريــق على 
يريد  منا  فبعض  الملعب...  أرضية 

ــع على  ــرب ــت الـــفـــوز وال
عن  واإلبتعاد  الصدارة 
ــــرب الــمــنــافــســيــن ثم  أق
الــفــوز بــالــبــطــولــة في 

خاتمة المطاف.
الرفوف  تمتلئ  وأن 
بالكؤوس بغض النظر 
الــفــوز..  حيثيات  عــن 
وهــو جــوهــر مــا فعلته 
حيث  الــعــالــم  كــأس  منتخبات  بعض 
والسعي  البحت  الــتــجــاري  ــوب  األســل
للفوز مع تأجيل متعة النظر وتأخير 
تلبية طلبات العيون والقلوب إلى وقت 

الحق بعد تحقيق اإلنجازات.
الجزولي سكب جرعات من اإلحترام 
 ، الــرأي  يختلفون معه في  على من 
ألن البعض تجرأ وتعسف في الخطاب 
وطالب الباحثين عن المتعة بالذهاب 
لجمع  مكان  فالملعب  المسرح..  إلى 
شباع المتعة. النقاط وليس السحر واإ

المحظور  في  الجزولي  األخ  وقــع 
عندما أسس قياسه على المريخ وهنا 
ألنها  مضمونها  مــن  المقارنة  ــرغ  أف
ــدام أيــة  ــع مــعــدومــة أصـــا فــي ظــل إن

مشتركات بين الهال والمريخ.

في  يلعبان  أنهما  بينهما  فالقاسم 
مجموعات  على  ومــقــبــان  الممتاز 
األبــطــال... عــدا ذلــك فالبون شاسع 
مستوى  على  ليس  بعيد..  والــفــارق 
الصدارة  في  الهال  ووجــود  الممتاز 
وهو وضع طبيعي ال غرابة فيه... وال 
فارق النقاط وال تعثر المريخ ونزيف 
النقاط الذي يتعرض له لدرجة فقدانه 
الوصافة مكانه المحبوب خلف الهال 
وهو موقع يمنحه الكثير من الشرف 
ألنه يأتي خلف سيد البلد مباشرة في 

جدول الترتيب. 
بالنسبة  الــوصــافــة  أهــمــيــة  ورغـــم 
إدراكــهــا  عــن  تقاصر  هــاهــو  للمريخ 
بسبب  عليها  المحافظة  فــي  وفــشــل 
اللدغات  وتــتــوالــى  الــضــربــات  تتالي 

ستمرار التعادالت.  واإ
يعيش المريخ صراعا إداريا تطاول 
أذنت  وال  المغيب  شمسه  وأبــت  ليله 
صحائف  معه  يطوي  مختلف  بطلوع 

الخاف. 
تقبل المريخاب على مضض وجود 
ســوداكــال  إقــتــنــع  وبينما  رئــيــســيــن.. 
بشرعيته المسنودة من كاف والمعتمدة 
من أعلى محكمة رياضية، تخلى حازم 

عن وقاره فسقط في وسط الطريق... 
بالتسريبات  وأخــرى من صميم  تــارة 
خارج  أطاحته  التي  العدلية  اللجان 
لتزيد  ثالث  برئيس  وجـــاءت  الحلبة 

الطين بلة. 
ثم توالت الفوضى بقرارات مضحكة 
لغاء رئاسة ابوجبين  بقبول الطعون واإ
ثم إعادته ثم األخطاء الكارثية للجان 
الــعــدلــيــة والــحــوكــمــة واإلســتــئــنــافــات 
النظر  وجــهــات  وتباين  واإلنــتــخــابــات 
واألراء واألحكام... ويكفي أن اللجان 
باتت  والقانون  العدل  لبسط  المعنية 
مطعون في شرعيتها وعدم أهليتها. 

الهال  يا جــزولــي...  الــفــارق  هنا 
يحكمه مجلس واحد وطاقم فني مستقر 
بعناية  عناصره  إنتخاب  تــم  وفــريــق 
ستاده  ويتدرب و يلعب على ملعبه واإ
له  وتتوفر  الخاص  بفندقه  ويعسكر 
كــل وســائــل الــراحــة... ال طعون في 
كأس وال مشاكل مرتبات... ال شكاوى 
في  لــعــقــودات  فسخ  وال  إنضباط  فــي 

منتصف الموسم.. 
أرجع  وال  التدوير  الهال  أعــاد  ال 
يجب  المقارنة  براهومة...  واإ ريكاردو 
أن تكون منطقية حتى تكون مبلوعة.

المقارنة والبحث عن وصيف !!

ياسر عائس

حافظ محمد أحمد

ودالشريف

ــيــس بــاريــس  عــلــق نــاصــر الــخــلــيــفــي رئ
الفريق  تعاقد  إمكانية  على  جيرمان،  سان 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  مع  الفرنسي 

مهاجم مانشستر يونايتد السابق.
الــدون،  مع  التوقيع  الخليفي عن  وقــال 
فــابــريــزيــو رومــانــو  أبــرزهــا  فــي تصريحات 
أوروبــا، على  الاعبين في  انتقاالت  خبير 

حسابه بموقع التواصل تويتر »لدينا ميسي 
التفكير  الصعب  من  لذلك  ومبابي،  ونيمار 
»أتمنى  الخليفي  وأضــاف  ــدو«.  ــال رون في 
إنه العب رائع وال  التوفيق..  لرونالدو كل 
يزال رائعا«. وكان مانشستر يونايتد قد فسخ 
كأس  منافسات  انطاق  قبل  رونالدو  عقد 
العالم، والتي يشارك فيها منتخب البرتغال، 

ووصل إلى ربع نهائي البطولة، بعد إقصاء 
سويسرا في دور ال 16 بنتيجة )1-6(.

والاعب  المانيو  بين  العقد  فسخ  وجاء 
إثر  الطرفين،  بين  أزمــة  عقب  بالتراضي، 
على  تلفزيوني  حــوار  خــال  الــدون  هجوم 
مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني الحالي 

والسابق للشياطين الحمر.

الخليفي: ال نفكر في رونالدو بسبب ميسي ومبابي
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