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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

 أمام حيدوب.. وطرد نمر
ً
المريخ يتعثر بالتعادل مجددا

أحداث عاصفة بعد المباراة.. الحكم تحت حماية الشرطة.. والهالل يعود للتدريبات
دنقال تستضيف لقاء الهالل والملوك.. فلوران يكسر رقم ريكاردو.. وكرواتيا تعبر اليابان بركالت الترجيح

ــدم االول  ــقـ ــرة الـ ــ يـــعـــود فـــريـــق ك
التدريبات  ساحة  الى  الهالل  بنادي 
توتي  امــام  مباراته  من  فراغه  عقب 
الخرطوم والتي كسبها بهدفين مقابل 
ــًا عــلــى ملعبه  ــرانـ هـــدف ويـــــؤدي مـ
في  اليوم  درمــان مساء  بــأم  الرديف 
المهمة  لمباراته  اســتــعــداداتــه  اطــار 
ــام حــيــدوب الــنــهــود فــي الــجــولــة  ــ ام
يوم  الممتاز  الـــدوري  لمسابقة   13
الجوهرة  ملعب  على  المقبل  السبت 
المران  ، وخــالل  درمــان  بأم  الزرقاء 
يعمل المدير الفني للفريق، الكنغولي 
فلوران ايبينجي على معالجة االخطاء 
والهفوات التي صاحبت ظهور العبيه 

وتجنب  لتفاديها  تــوتــي  ــاراة  مــب فــي 
تكرارها في مباراة السبت المهمة التي 
لتحقيق  الــهــالل  خاللها  مــن  يتطلع 
فوزه العاشر تواليًا لالبتعاد اكثر في 
على  المحافظة  من  ليتمكن  الصدارة 
الثالثة  للمرة  الممتاز  ــدوري  الـ لقب 
ــان الــهــالل قد  ــ عــلــى الـــتـــوالـــي.. وك
عزز صدارته للترتيب العام لمسابقة 
التاسع  فوزه  الممتاز وحقق  الــدوري 
على التوالي عندما تغلب على توتي 
بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي 
ملعب  عــلــى  ــد  األحـ مــســاء  جمعهما 
حليم ـ شداد بالخرطوم برسم الجولة 

12 للمسابقة.

يقوم  واتــصــاالت مكثفة  مــحــاوالت 
بها االتحاد المحلي للكرة بدنقال بشان 
بين  المرتقبة  المواجهة  استضافة 
العاصمي في  االهلي مروي والهالل 
الدوري الممتاز لتقام بمدينة دنقال .. 
وكشف االستاذ عبد الخالق الشريف 
رئيس اتحاد دنقال عن محاوالت يقوم 
اجل  بدنقال من  المحلي  االتحاد  بها 

االهلي  بين  المرتقبة  المواجهة  نقل 
مروي والهالل العاصمي في الدوري 
بدعوة  دنقال  بمدينة  لتقام  الممتاز 
من االتحاد .. مشيرا الى ان اتحاده 
بالخطوة  المعنية  ــراف  االطــ خــاطــب 
مع  سيتم  مشترك  اجتماع  ان  مبينا 
نادي الهالل من اجل الموافقة وزيارة 

مدينة دنقال.

تدريبا  الفالح عطبرة  فريق  ادى 
بــورتــســودان  بمدينة  امـــس  عــصــر 
لمواجهة  االستعداد  اطار  وذلك في 
هالل الساحل ضمن افتتاح االسبوع 
الثالث عشر للدوري الممتاز وكان 
امام  االخيرة  مباراته  خسر  الفالح 
ــودان وعــمــل  ــسـ ــورتـ ــعـــرب بـ حـــي الـ
الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد 
التي  االخــطــاء  تصحيح  علي  عطا 

اللقاء  في  الالعبين  اداء  صاحبة 
للظهور  عــطــبــرة  الــفــالح  ويــتــطــلــع 
بمستوا افضل خالل المباراة القادمة 
الــمــدرب محمد عطا ان  .. واشــار 
تصحيح  على  وقــف  الفني  الجهاز 
الــفــريــق وسنعمل  ــاع داخـــل  االوضــ
افضل  بشكل  الفريق  تجهيز  على 
بنتيجة  الــخــروج  مــن  نتمكن  حتى 

ايجابية امام هالل الساحل.

نهائي  ربــع  كــرواتــيــا،  منتخب  بلغ 
كأس العالم، بعد االنتصار على اليابان 
نهاية  بعد   ،)1-3( الترجيح  بركالت 
بالتعادل  واإلضــافــي  األصلي  الوقتين 
اليوم اإلثنين، ضمن منافسات   1-1
الجنوب. ملعب  على  لنهائي،  ثمن 

ــزن مــايــدا  ــ ــابــان، داي ــي ســجــل هـــدف ال
إيفان  أحــرز  بينما   ،43 الدقيقة  في 
الدقيقة  في  كرواتيا  هدف  بيريسيتش 
55. وبهذا االنتصار، ينتظر منتخب 
بين  الفائز  الثمانية،  كرواتيا في دور 

مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.

ــورة  ــات ــمــريــخ تــســديــد ف ــل ال واصــ
في  تنقل  أن  وبعد  لملعبه،  إهماله 
مالعب العاصمة وتجول بينها خالل 
المقام  به  استقر  اآلخيرة  السنوات 
الرياضية  المدينة  ملعب  الختيار 
بكوبر ليؤدي مبارياته هناك، وكادت 
تــتــســبــب في  الــمــلــعــب أن  أرضـــيـــة 
بعد  عجب،  لرمضان  بالغة  إصابة 

الكرة،  على  السيطرة  فــي  فشل  أن 
بطريقة  الملعب  ارضية  في  وانزلق 
الملعب،  أرضية  بسبب  دراماتيكية، 
شكل  اصطناعي،  بنجيل  المكسوة 
معاناة حقيقية لالعبين، وحال دون 
المهمة  كما صعب  الجيد،  ظهورهم 
في  المباراة  لتظهر  المنافس  على 

شكل عك كروي واضح.

كمارا يسجل حضوره األول
نال إبراهيما كمارا هدفًا للمريخ بعد مرور 22 دقيقة فقط لبداية مباراة 
أول  الالعب  نال  له  أول مشاركة  أمــس، ومن  النهود  أمــام حيدوب  فريقه 
تمركزه  مــن  الغيني  استفاد  عجب،  رمــضــان  لتهديفة  وبمتابعة   ، أهــدافــه 
الصحيح وسط دفاع حيدوب ليمنح الفريق أريحية كبيرة خالل شوط اللعب 
وغياب  جاهزيتهم،  وعــدم  المهاجمين،  نقص  من  الالعب  واستفاد  األول، 
بعضهم ليقنع ريكاردو بأحقيته في المشاركة أساسيا، وكافأ كمارا البرازيلي 
هيرون ريكاردو على ثقته ليسجل هدفا مهما للفريق قبل مرور نصف ساعة 
فقط على انطالقة المباراة، محررا زمالئه من ضغوط كبيرة، ونقلها للمنافس.

احتجاجات على حكم المباراة
نجوم  من  عنيف  الحتجاج  النهود  وحيدوب  المريخ  مباراة  حكم  تعرض 
الفريق ومنسوبيه، وبالغ الحكم في ظلم الفريق بعدما احتسب ضربة جزاء 
خيالية لحيدوب في الرمق اآلخير من شوط اللعب األول، فيما رفض احتساب 
ضربة جزاء ارتكبت مع رمضان عجب بوضوح في الرمق اآلخير من المباراة، 
واحتج صالح نمر على قرار الحكم ولم يتردد في إشهار البطاقة الحمراء له، 

وسط احتجاجات كبيرة من الالعبين.

ــرب احــمــد يــس جــحــا رئيس  اعــ
سعادته  عن  النهود  حيدوب  نــادي 
التي خرج بها فريقه امام  بالنتيجة 
عصر  جــرت  التي  المريخ  مضيفه 
وقال  البحراوي  كوبر  باستاد  امــس 
اداءا مميزًا  الالعبون قدموا  جحا : 
وكان باالمكان الظفر بالنقاط الثالث 
الفريق  الذي الزم  الطالع  لوال سوء 
في عدة محاوالت .. واكد جحا عن 
رضائهم التام باالداء والنتيجة التي 
خرج بها حيدوب امام المريخ الفتا 
الفريق  مــوقــف  تــعــزز  النتيجة  ان 

في المحافظة على سجله خال من 
الهزيمة في اربع مواجهات متوالية 
بالدوري الممتاز ..وقال :سعينا من 
الوصول  اجــل  من  المواجهة  خــالل 
لهدف المحافظة على سجلنا الخالي 
المواصلة  في  ونطمح  الهزيمة  من 
على هذا الرقم القياسي حتى نهاية 
الدورة االولى .. واشار رئيس نادي 
سيعمل  الفريق  ان  النهود  حيدوب 
والتركيز  المريخ  مواجهة  طي  على 
القادمة  المواجهة  ملف  فتح  على 

امام الهالل.

التعادل  فــخ  فــي  المريخ  سقط 
النهود عصر  حيدوب  أمام   ،1/1
لحساب  كــوبــر  ملعب  على  أمــس 
الــدوري  مسابقة  من   12 الجولة 
لــيــهــدر فــرصــة سانحة  الــمــمــتــاز، 
للتقدم، تقدم األحمر بهدف السبق 
عبر إبراهيما كمارا، وأدرك حيدوب 
التعادل في الرمق اآلخير من شوط 
اللعب األول،  وتعرض صالح نمر 
والمباراة  الحمراء،  بالبطاقة  للطرد 
تلفظ أنفاسها األخيرة بعد اعتراضه 
ــاراة الـــذي رفــض  ــمــب عــلــى حــكــم ال

لمصلحة  جـــزاء  احــتــســاب ضــربــة 
إلى  رصيده  المريخ  ورفــع  فريقه، 
17 نقطة، محتفظا بمركزه الخامس 
في  لروزنامته  اكماله  انتظار  في 
كما  الــمــوســم،  مــن  األول  الــقــســم 
ارتفع حيدوب النهود إلى 18 في 
جولة شهدت 6 تعادالت، ولم يقدم 
المريخ مباراة جيدة خالل شوطيها، 
للدفاع  بالرغم من تراجع منافسه، 
عن مرماه، دون أن يشكل خطورة 
إال  المصطفى  محمد  مرمى  على 

عبر شوارد بعيدة.

الهالل يعود للتدريبات بالجوهرة 

دنقال تستضيف لقاء أهلي مروي والهالل

الفالح عطبرة يصحح اخطاء السوكرتا

كرواتيا تقصي اليابان بركالت الترجيح

المريخ يسدد فاتورة إهمال ملعبه

رئيس حيدوب النهود:
حافظنا على سجلنا خاٍل من الهزيمة 

المريخ يسقط في كمين حيدوب

أحداث عاصفة
عقب نهاية مباراة 
المريخ أمام حيدوب

أمام  المريخ  مباراة  نهاية  شهدت 
بعد  مؤسفة،  أحــداثــا  النهود  حيدوب 
المريخي  الجماهير  أن حاولت بعض 
المباراة  حكم  على  االعتداء  الغاضبة 
والحجارة،  المياة  بقوارير  وحصبته   ،
المكلفين  الشرطة  أفراد  بعض  وأطلق 
للدموع  المسيل  الغاز  المباراة  بتأمين 
وحالت  الغاضبة،  الجماهير  لتفريق 
صبري  المبارة  لحكم  وصولهم  دون 

فضل.

ظهور الفت
لموفق صديق

عرفت مباراة الهالل وتوتي االخيرة 
ظــهــورًا الفــتــًا لــالعــب الــهــالل الشاب 
قــدم واحـــدة من  الــذي  موفق صديق 
الفترة  في  الفريق  مبارياته مع  اجمل 
االخيرة ، ولم تشعر الجماهير الهاللية 
خط  ضربت  التي  الكبيرة  بالغيابات 
المقدمة الهجومية من خالل المجهود 
الكبير الذي بذله الالعب الشاب الذي 
كان قريبًا من زيــارة شباك توتي في 
الطالع  ســوء  لــوال  مناسبة  مــن  اكثر 
الذي الزمه إال انه تحرك في مساحات 
واسعة وقام بتهيئة العديد من الكرات 
السانحة للتسجيل لرفاقه حيث تسبب 
في ربكة كبيرة في دفاعات فريق توتي 

بحركته الدؤوبة.

فلوران يكسر
رقم ريكاردو

فلوران  الكنغولي  الــمــدرب  حطم 
المسجل  القياسي  الــرقــم  ابينيجي 
باسم ريكاردو في قيادته للهالل في 
إنتصارات  لثمانية   2007 موسم 
الممتاز،  بـــالـــدوري  الــتــوالــي  عــلــى 
إلى  اآلن  الهالل حتى  قــاد  فــلــوران 
تسع إنتصارات متتاليه في انطالقة 
مثالية للمدرب الكنغولي الذي تبدو 
رقم  لتسجيل  امامه  مواتية  الفرصة 
قياسي جديد من الصعب كسره في 

المستقبل القريب.
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واليـــات

حلفا الجديدة / محمد جالل فرححلفا الجديدة / محمد جالل فرح
ــل الــنــيــل إنــتــصــاراتــه وحــقــق الــفــوز على  ــل الــنــيــل إنــتــصــاراتــه وحــقــق الــفــوز على واصـ واصـ
الـــذي جمع  اللقاء  فــي  نظيفين  بهدفين  الـــذي جمع اإلتــحــاد  اللقاء  فــي  نظيفين  بهدفين  اإلتــحــاد 
الــفــريــقــيــن عــصــر أمــــس االول فـــي إســتــهــالــيــة الــفــريــقــيــن عــصــر أمــــس االول فـــي إســتــهــالــيــة 
مباريات الجولة الثامنة لمسابقة دوري األولى.. مباريات الجولة الثامنة لمسابقة دوري األولى.. 
المباراة متبادلة من الطرفين وسرعان ما  المباراة متبادلة من الطرفين وسرعان ما بــدأت  بــدأت 
الــكــرة  ــدم  الملعب وقـ الــنــيــل سيطرته عــلــى  الــكــرة بــســط  ــدم  الملعب وقـ الــنــيــل سيطرته عــلــى  بــســط 
ستطاع  ستطاع السهلة بالتمريرات المتقنة وتنويع اللعب واإ السهلة بالتمريرات المتقنة وتنويع اللعب واإ
أن يصل مرمى اإلتحاد بهدفين نظيفين أحرزهما أن يصل مرمى اإلتحاد بهدفين نظيفين أحرزهما 
في  اآلداء  إنخفض  ومــصــعــب..  بلتون  في إبــراهــيــم  اآلداء  إنخفض  ومــصــعــب..  بلتون  إبــراهــيــم 
الشوط الثانى عن ما كان عليه في الشوط األول الشوط الثانى عن ما كان عليه في الشوط األول 
الفريق كانت  أن علة  إال  اإلتحاد  آداء  الفريق كانت وتحسن  أن علة  إال  اإلتحاد  آداء  وتحسن 
المقدمة  خــط  وسلبية  اللعب  فــى صناعة  المقدمة تكمن  خــط  وسلبية  اللعب  فــى صناعة  تكمن 

لتسير المباراة على هذه الوتيرة حتى أطلق الحكم لتسير المباراة على هذه الوتيرة حتى أطلق الحكم 
صافرة النهاية بفوز النيل بهدفين دون رد مرتفعا صافرة النهاية بفوز النيل بهدفين دون رد مرتفعا 
برصيده إلى برصيده إلى ١٣١٣ نقطة في الصدارة وبقى اإلتحاد  نقطة في الصدارة وبقى اإلتحاد 
الجاد  الحكم على  اللقاء  أدار   .. نقاط  الجاد   الحكم على  اللقاء  أدار   .. نقاط  فى فى ٧٧ 
بــمــعــاونــة خــالــد إبــراهــيــم ومــحــمــد إســحــق عثمان بــمــعــاونــة خــالــد إبــراهــيــم ومــحــمــد إســحــق عثمان 
وسفيان حسين حكما رابعا، واليوم الثاثاء لقاء وسفيان حسين حكما رابعا، واليوم الثاثاء لقاء 
نادي  المباراة كرم  .بين شوطى  نادي العرب والوحدة  المباراة كرم  .بين شوطى  العرب والوحدة 
النيل كل من قطب النادي حمدي أحمد أبوعيسى النيل كل من قطب النادي حمدي أحمد أبوعيسى 
ولجنة اإلسعاف بحي البصالوة ومحات مخبز ولجنة اإلسعاف بحي البصالوة ومحات مخبز 
الجودة ومحات مخبز أم القرى عقب اللقاء قام الجودة ومحات مخبز أم القرى عقب اللقاء قام 
الرياضي سليمان أحمد سليمان بتحفيز  الرياضي سليمان أحمد سليمان بتحفيز القطب  القطب 
ــاد عــصــام الـــديـــن مـــوســـى  تــقــديــرا  ــحـ ــاد عــصــام الـــديـــن مـــوســـى  تــقــديــرا مـــدافـــع اإلتـ ــحـ مـــدافـــع اإلتـ

للمستوى الجيد الذى ظهر به في المباراة.للمستوى الجيد الذى ظهر به في المباراة.

 ربك / بخيت الطاهر ربك / بخيت الطاهر
انــتــصــر نـــــادي الــشــعــلــة عــلــي نـــــادي اتــحــاد انــتــصــر نـــــادي الــشــعــلــة عــلــي نـــــادي اتــحــاد 
الهجاليج بنتيجة الهجاليج بنتيجة 11//22 في قمة مباريات األسبوع  في قمة مباريات األسبوع 
بربك، حيث تقدم اتحاد الهجاليج بالهدف االول بربك، حيث تقدم اتحاد الهجاليج بالهدف االول 
عن طريق الاعب معتز و عاد الشعلة وادرك عن طريق الاعب معتز و عاد الشعلة وادرك 
ابــوهــالــة من  المتالق عمدة  ابــوهــالــة من الــتــعــادل عــن طريق  المتالق عمدة  الــتــعــادل عــن طريق 
صاروخية عابرة للقارات وقبل نهاية المباراة نفذ صاروخية عابرة للقارات وقبل نهاية المباراة نفذ 
الاعب ابو هالة ركلة حرة مباشرة تصدي لها الاعب ابو هالة ركلة حرة مباشرة تصدي لها 

حارس االتحاد و اكملها المهاجم السريع الزين حارس االتحاد و اكملها المهاجم السريع الزين 
التكسي االصــفــر ليضمن به  الــحــســانــي   التكسي االصــفــر ليضمن به عــلــي  الــحــســانــي   عــلــي 
ثاثة نقاط غالية وضعتهم في صدارة المجموعة ثاثة نقاط غالية وضعتهم في صدارة المجموعة 
..ليرتفع رصيد الشعلة الي ..ليرتفع رصيد الشعلة الي 99 نقاط في صدارة  نقاط في صدارة 
  66 عند  االتــحــاد  رصــيــد  تجمد  بينما  عند المجموعة  االتــحــاد  رصــيــد  تجمد  بينما  المجموعة 
نقاط في المركز الثاني، ادار اللقاء حكم وسط نقاط في المركز الثاني، ادار اللقاء حكم وسط 
السامى محمد عبدالرحمن ومساعد اول ابوبكر السامى محمد عبدالرحمن ومساعد اول ابوبكر 

الناير و مساعد ثان الطيب سابو.الناير و مساعد ثان الطيب سابو.

سجل مجلس ادارة نادي الشروق كسا نهار سجل مجلس ادارة نادي الشروق كسا نهار 
أمس االول بقيادة ايمن محمد عمر نائب رئيس أمس االول بقيادة ايمن محمد عمر نائب رئيس 
المجلس للشؤون االداريــة وعضو المجلس علي المجلس للشؤون االداريــة وعضو المجلس علي 
طاهر وصابر محمد سعيد وعضو النادي حيدر طاهر وصابر محمد سعيد وعضو النادي حيدر 
ــة الـــقـــضـــارف ، مـــن اجــــل شكر  ــ ــــى واليـ ــارة ال ــ ــ ــة الـــقـــضـــارف ، مـــن اجــــل شكر زي ــ ــــى واليـ ــارة ال ــ ــ زي

وتكريم مجلس ادارة نادي الشروق الى والي والية وتكريم مجلس ادارة نادي الشروق الى والي والية 
القضارف وامين عام حكومة واليــة القضارف ، القضارف وامين عام حكومة واليــة القضارف ، 
بعد وقفته مع نادي الشروق ودعمهم للفريق. وقدم بعد وقفته مع نادي الشروق ودعمهم للفريق. وقدم 
وفد المجلس صوت الشكر باسم اعضاء المجلس وفد المجلس صوت الشكر باسم اعضاء المجلس 

وعضوية النادي الي الوالي واعضاء حكومته.وعضوية النادي الي الوالي واعضاء حكومته.

ــر  ــ ــدي ــمــ ــ ــى ال ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــدي ــمــ ــ ــى ال ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــذي بــمــحــلــيــة  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــذي بــمــحــلــيــة الـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــاد  ــحــ ــ ــا وفـــــــد إت ــيـ ــبـ ــاد هـ ــحــ ــا وفـــــــد إتــ ــيـ ــبـ هـ
الـــبـــراعـــم والــنــاشــئــيــن الـــبـــراعـــم والــنــاشــئــيــن 
بـــالـــمـــحـــلـــيـــة بـــرئـــاســـة بـــالـــمـــحـــلـــيـــة بـــرئـــاســـة 
شـــريـــف عــبــدالــكــريــم، شـــريـــف عــبــدالــكــريــم، 
اإلجتماع  كان  اإلجتماع حيث  كان  حيث 
،اطــلــعــوه على  ،اطــلــعــوه على مثمر  مثمر 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة  الـــــريـــــاضـــــيـــــة دور  دور 
واهميتها في المجتمع واهميتها في المجتمع 

ومساهمتها في رتق النسيج اإلجتماعي وان ومساهمتها في رتق النسيج اإلجتماعي وان 
اتحاد  ،وان  والــيــوم  المستقبل  أمــل  اتحاد الناشئين  ،وان  والــيــوم  المستقبل  أمــل  الناشئين 
الناشيين قد تم تكوينه قرابة نصف عام وفي الناشيين قد تم تكوينه قرابة نصف عام وفي 

لحصر  دؤوب  لحصر عمل  دؤوب  عمل 
وتـــســـجـــيـــل وتـــنـــظـــيـــم وتـــســـجـــيـــل وتـــنـــظـــيـــم 
الرياضية  الرياضية المنافسات  المنافسات 
وتــــــــقــــــــويــــــــم ســـــلـــــوك وتــــــــقــــــــويــــــــم ســـــلـــــوك 
اليافعين ، رحب بهم اليافعين ، رحب بهم 
واشــــاد  دودة  واشــــاد جــنــابــو  دودة  جــنــابــو 
ــي الـــفـــتـــرة  ــ ــم فـ ــ ــي الـــفـــتـــرة بـــمـــا تـ ــ ــم فـ ــ بـــمـــا تـ
الــــمــــاضــــيــــة ،حـــيـــث الــــمــــاضــــيــــة ،حـــيـــث 
الــــلــــوحــــة الـــجـــمـــالـــيـــة الــــلــــوحــــة الـــجـــمـــالـــيـــة 
ــتـــي رســـمـــوهـــا ابــــان  ــتـــي رســـمـــوهـــا ابــــان الـ الـ
زيارة وفد الحكومة للمحلية ،ووعدهم بالدعم زيارة وفد الحكومة للمحلية ،ووعدهم بالدعم 
المادي والمعنوي ،ونادى الطرفان بمزيد من المادي والمعنوي ،ونادى الطرفان بمزيد من 

التعاون المشترك.التعاون المشترك.

النيل يواصل إنتصاراته
ويفوز على اإلتحاد ويتصدر بحلفا

مجلس ادارة نادي الشروق يكرم والي القضارف 

المدير التنفيذي بمحلية هبيال يلتقي وفد إتحاد الناشئين

الشعلة تحول تأخرها إلى فوز ثمين على اتحاد 
الهجاليج بربك

األهلي االبيض يعفي مدربه 
دوكة ويكلف مبارك جبو  

النيل رئيس القطاع  النيل رئيس القطاع قال عبد المحمود  قال عبد المحمود 
ادارة  مجلس  أن  األهلي  بنادي  ادارة الرياضي  مجلس  أن  األهلي  بنادي  الرياضي 
الـــنـــادي أعــفــى الـــمـــدرب مــاهــل دوكــــة من الـــنـــادي أعــفــى الـــمـــدرب مــاهــل دوكــــة من 
منصبه مديرا فنيا وكلف مبارك جبو بقيادة منصبه مديرا فنيا وكلف مبارك جبو بقيادة 

الفريق في الدوري التأهيلي.الفريق في الدوري التأهيلي.
ــادر بــعــثــة االهـــلـــي صــبــاح الــيــوم  ــغـ ــادر بــعــثــة االهـــلـــي صــبــاح الــيــوم وتـ ــغـ وتـ
ــمــواجــهــة مــريــخ  ــثـــاثـــاء الــــى الـــفـــاشـــر ل ــمــواجــهــة مــريــخ الـ ــثـــاثـــاء الــــى الـــفـــاشـــر ل الـ
الــســاطــيــن فــي الــجــولــة االولــــى لمرحلة الــســاطــيــن فــي الــجــولــة االولــــى لمرحلة 

المجموعات.المجموعات.

ــم الــتــعــادل اإليــجــابــي عــلــى مــبــاراة   ــم الــتــعــادل اإليــجــابــي عــلــى مــبــاراة  خــّي خــّي
تــوتــيــل مـــع نــظــيــره  الــشــمــالــي بــهــدف لكل تــوتــيــل مـــع نــظــيــره  الــشــمــالــي بــهــدف لكل 
مــنــهــمــا فـــي مــلــعــب اســـتـــاد كــســا، ضمن مــنــهــمــا فـــي مــلــعــب اســـتـــاد كــســا، ضمن 
األسبوع الــ األسبوع الــ 1212 من منافسات بطولة  دوري  من منافسات بطولة  دوري 
الدرجة األولى، تقدم العبو فريق الشمالي الدرجة األولى، تقدم العبو فريق الشمالي 
بهدف رائع أحرزه عزالدين بركلة ثابتة في بهدف رائع أحرزه عزالدين بركلة ثابتة في 
فيما   ، األول  الشوط  من  فيما «   ، األول  الشوط  من   »1515« »الدقيقة  الدقيقة 
أدرك التعادل لفريق توتيل الاعب دودو أدرك التعادل لفريق توتيل الاعب دودو 

رتفع  رتفع « من نفس الشوط واإ في الدقيقة »في الدقيقة »2323« من نفس الشوط واإ
رصيد فريق توتيل إلى النقطة رصيد فريق توتيل إلى النقطة 1616، فيما ، فيما 
وصل الشمالي إلى النقطة وصل الشمالي إلى النقطة 1515 أدار اللقاء  أدار اللقاء 
ــاج الــديــن  ــراد عــمــر بــمــســاعــدة تـ ــاج الــديــن الــحــكــم مــ ــراد عــمــر بــمــســاعــدة تـ الــحــكــم مــ
وحكمًا  كــامــبــوس  وعبداللطيف  وحكمًا العسيلي  كــامــبــوس  وعبداللطيف  العسيلي 
سعادة  إداريــًا  وراقبها  جامع  إبراهيم  سعادة رابعًا  إداريــًا  وراقبها  جامع  إبراهيم  رابعًا 
العميد م إبراهيم محمد موسى وقّيم الحكام العميد م إبراهيم محمد موسى وقّيم الحكام 
بذلك  افــادنــا  يوسف محمدأحمد.  بذلك األســتــاذ  افــادنــا  يوسف محمدأحمد.  األســتــاذ 

التعادل يسيطر على لقاء توتيل
والشمالي بدوري كسال

إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ إدارة عــــقــــد  ــلــــس  ــجــ مــ عــــقــــد 
اإلتحاد المحلي لكرة القدم اإلتحاد المحلي لكرة القدم 
بــكــوســتــي إجـــتـــمـــاعـــه رقـــم بــكــوســتــي إجـــتـــمـــاعـــه رقـــم 
الــثــانــيــة،  الــجــلــســة  الــثــانــيــة، (  الــجــلــســة   )1313((
ــهـــر يـــوم  ــد ظـ ــقــ ــ ــهـــر يـــوم والــــــــذي ٌع ــد ظـ ــقــ ــ والــــــــذي ٌع
السبت السبت 33 ديسمبر  ديسمبر 20222022م م 
بقاعة اإلجتماعات بالمقر بقاعة اإلجتماعات بالمقر 
ــيــس لــإتــحــاد بــإســتــاد  ــرئ ــيــس لــإتــحــاد بــإســتــاد ال ــرئ ال
ــان  ــان كــــوســــتــــي، والـــــــــــذي كــ كــــوســــتــــي، والـــــــــــذي كــ
ــة األســــتــــاذ شــمــس  ــاسـ ــرئـ ــة األســــتــــاذ شــمــس بـ ــاسـ ــرئـ بـ
ــغــــواري رئــيــس  ــمــ ــ ــديــــن ال ــ ــغــــواري رئــيــس ال ــمــ ــ ــديــــن ال ــ ال
رئـــيـــس  اإلدارة  ــلـــس  ــجـ رئـــيـــس مـ اإلدارة  ــلـــس  ــجـ مـ
اإلتــحــاد واألســـتـــاذ متوكل اإلتــحــاد واألســـتـــاذ متوكل 
عباس عقيد نائب الرئيس عباس عقيد نائب الرئيس 
من  كبير  عــدد  من وبحضور  كبير  عــدد  وبحضور 
األعــضــاء وبــعــد مـــداوالت األعــضــاء وبــعــد مـــداوالت 
أصــدر  مستفيض  أصــدر ونــقــاش  مستفيض  ونــقــاش 
التالية  الـــقـــرارات  التالية المجلس  الـــقـــرارات  المجلس 
:أواًل : قبول إستقالة عضو :أواًل : قبول إستقالة عضو 
الـــســـيـــد  اإلدارة  ــلـــس  ــجـ الـــســـيـــد مـ اإلدارة  ــلـــس  ــجـ مـ
ــن  ــريـ ــومـ ــيــــن عــــــوض أبـ ــن أمــ ــريـ ــومـ ــيــــن عــــــوض أبـ أمــ
.ثانيُا  اإلدارة  مجلس  .ثانيُا مــن  اإلدارة  مجلس  مــن 
: قــبــول إســتــقــالــة الــمــدرب : قــبــول إســتــقــالــة الــمــدرب 
ــد مــحــمــد بــشــيــر مــن  ــمـ ــد مــحــمــد بــشــيــر مــن أحـ ــمـ أحـ

ــتــدريــب  ــتــدريــب عــضــويــة لــجــنــة ال عــضــويــة لــجــنــة ال
تعيين   : .ثــالــثــًا  تعيين الــمــحــلــيــة   : .ثــالــثــًا  الــمــحــلــيــة 
األســــــتــــــاذ وضـــــــــاح عــلــي األســــــتــــــاذ وضـــــــــاح عــلــي 
الـــنـــور بــالــلــجــنــة الــقــانــونــيــة الـــنـــور بــالــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
تعيين   : ــًا  ــعـ تعيين لــإتــحــاد .رابـ  : ــًا  ــعـ لــإتــحــاد .رابـ
ــد هـــاشـــم  ــمـ ــحـ ــد هـــاشـــم الــــــمــــــدرب مـ ــمـ ــحـ الــــــمــــــدرب مـ
مــطــر فــي عــضــويــة لجنة مــطــر فــي عــضــويــة لجنة 
.خامسًا  المحلية  .خامسًا التدريب  المحلية  التدريب 
: تعيين السيد محمد علي : تعيين السيد محمد علي 
صالح شوكت نائبًا لرئيس صالح شوكت نائبًا لرئيس 
باإلتحاد  اإلنضباط  باإلتحاد لجنة  اإلنضباط  لجنة 
ــًا : تــعــيــيــن الــســيــد  ــًا : تــعــيــيــن الــســيــد .ســــادســ .ســــادســ
ــامــــة مــيــرغــنــي عـــضـــوًا  ــامــــة مــيــرغــنــي عـــضـــوًا أســ أســ
باإلتحاد  اإلنضباط  باإلتحاد بلجنة  اإلنضباط  بلجنة 
المحلي لكرة القدم .سابعًا المحلي لكرة القدم .سابعًا 
األتية  من  لجنة  تكوين  األتية :  من  لجنة  تكوين   :
أسماهم وذلك بالجلوس مع أسماهم وذلك بالجلوس مع 
قضاياهم  لمناقشة  قضاياهم الحكام  لمناقشة  الحكام 
، وهــم :أ/ األستاذ شمس ، وهــم :أ/ األستاذ شمس 
الــــمــــغــــواري .ب/  الــــمــــغــــواري .ب/ الــــديــــن  الــــديــــن 
أنــس عبدالرحمن  أنــس عبدالرحمن األســتــاذ  األســتــاذ 
.ج/ األســتــاذ سيد الطيب .ج/ األســتــاذ سيد الطيب 
فــتــح  يــــاســــر  ــاذ  ــ ــتـ ــ فــتــح د/ األسـ يــــاســــر  ــاذ  ــ ــتـ ــ د/ األسـ

الرحمن.الرحمن.

ام روابة/ام روابة/
عكاشة الطاهرعكاشة الطاهر

ــق الـــشـــبـــيـــبـــة فــــوزا  ــقـ ــق الـــشـــبـــيـــبـــة فــــوزا حـ ــقـ حـ
ــا عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــا ومـ ــ ـــب ــعـ ــا عـــلـــى صــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــا ومـ ــ ـــب ــعـ صــ
ــــدفــــاع  ــيـــره ال ــــدفــــاع حــــســــاب نـــظـ ــيـــره ال حــــســــاب نـــظـ
بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة، خـــال بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة، خـــال 
ــتــــي جــمــعــت  ــ ــتــــي جــمــعــت الــــمــــبــــاراة ال ــ الــــمــــبــــاراة ال
الـــفـــريـــقـــيـــن عـــصـــر امـــس الـــفـــريـــقـــيـــن عـــصـــر امـــس 
في ديربي الغربية ضمن في ديربي الغربية ضمن 
الــدرجــة  دوري  الــدرجــة منافسات  دوري  منافسات 
بــأم روابـــة، حيث  بــأم روابـــة، حيث الثانية  الثانية 
ســجــل الـــهـــدفـــيـــن  الــنــجــم ســجــل الـــهـــدفـــيـــن  الــنــجــم 

ــداف  ــ ــداف عـــمـــر صـــونـــجـــا وهـ ــ عـــمـــر صـــونـــجـــا وهـ
ليرتفع  احـــمـــداوا،  ليرتفع الــفــريــق  احـــمـــداوا،  الــفــريــق 
الــى ١٥١٥   الــى الشبيبة برصيد  الشبيبة برصيد 
بينما  الــصــدارة  بينما نقطة في  الــصــدارة  نقطة في 
ــاع نـــزيـــف  ــ ــ ــدف ــ ــ ــاع نـــزيـــف واصــــــــل ال ــ ــ ــدف ــ ــ واصــــــــل ال
النقاط ليبقى في النقاط ليبقى في ٦٦نقاط.نقاط.

تـــعـــرض كــابــتــن الــشــبــيــبــة تـــعـــرض كــابــتــن الــشــبــيــبــة 
موسى جمعة إلى اصابة موسى جمعة إلى اصابة 
ــم اســعــافــه  ــ ــم اســعــافــه فـــي الــلــقــاء وت ــ فـــي الــلــقــاء وت
الى مستوصف ابن مالك الى مستوصف ابن مالك 
ــم الــــــى حـــاضـــرة  ــ ــم الــــــى حـــاضـــرة ومــــــن ثـ ــ ومــــــن ثـ

الوالية االبيض.الوالية االبيض.

بورتسودان/بورتسودان/
ود الحاجة ود الحاجة 

اكــتــســي مــلــعــب رابــطــة اكــتــســي مــلــعــب رابــطــة 
ــــاالب )الــقــلــعــة  ــــاالب )الــقــلــعــة مــديــنــة سـ مــديــنــة سـ
الــخــضــراء( إحـــدى روابــط الــخــضــراء( إحـــدى روابــط 
مـــحـــلـــيـــة بــــــورتــــــســــــودان، مـــحـــلـــيـــة بــــــورتــــــســــــودان، 
حــلــة زاهــيــة واصــبــح مثل حــلــة زاهــيــة واصــبــح مثل 
الزفاف  ليلة  في  الزفاف العروس  ليلة  في  العروس 
ــاطــــت  احــــطــ ــيــــث  ــحــ ــ ب ــاطــــت ..  احــــطــ ــيــــث  ــحــ ــ ب  ..
حــــول الــمــلــعــب تــصــريــف حــــول الــمــلــعــب تــصــريــف 
غــزارة  مــن  وبالرغم  غــزارة للمياه  مــن  وبالرغم  للمياه 
ــذه االيــــام اال  ــذه االيــــام اال األمـــطـــار هـ األمـــطـــار هـ
فــي  دائــــمــــا  الـــمـــلـــعـــب  فــي ان  دائــــمــــا  الـــمـــلـــعـــب  ان 
للمباريات  الــجــاهــزيــة  للمباريات أتـــم  الــجــاهــزيــة  أتـــم 
واستعداد مية المية ..فيما واستعداد مية المية ..فيما 
ظــــــل دومــــــــــا يــســتــضــيــف ظــــــل دومــــــــــا يــســتــضــيــف 
االخري  الروابط  االخري مباريات  الروابط  مباريات 

كـــحـــلـــول مــــن اســـتـــمـــراريـــة كـــحـــلـــول مــــن اســـتـــمـــراريـــة 
النشاط خاصة بأن الوقت النشاط خاصة بأن الوقت 
ــار  ــظـ ــتـ ــعــــف مـــــن انـ ــســ ــار اليــ ــظـ ــتـ ــعــــف مـــــن انـ ــســ اليــ
انـــتـــهـــاء فـــصـــل الــخــريــف انـــتـــهـــاء فـــصـــل الــخــريــف 
الطويل ..بل ذهبت عدد الطويل ..بل ذهبت عدد 
والمحبين  الجماهير  والمحبين مــن  الجماهير  مــن 
مطالبين  الناشئين  مطالبين لقطاع  الناشئين  لقطاع 
بـــإقـــامـــة جــمــيــع مــبــاريــات بـــإقـــامـــة جــمــيــع مــبــاريــات 
القلعة  الــوالــي علي  القلعة كــاس  الــوالــي علي  كــاس 
ــــت  ــالـ ــ ــهـ ــ ــراء ..وانـ ــ ــــضـ ــخـ ــ ــــت الـ ــالـ ــ ــهـ ــ ــراء ..وانـ ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
القائمين  علي  ـــادات  القائمين االشـ علي  ـــادات  االشـ
بــأمــر الــرابــطــة والــمــجــلــس بــأمــر الــرابــطــة والــمــجــلــس 
والـــــســـــكـــــرتـــــيـــــر الــــســــابــــق والـــــســـــكـــــرتـــــيـــــر الــــســــابــــق 
ــفــــوري الـــــــذي اجــتــهــد  ــفــــوري الـــــــذي اجــتــهــد جــــعــ جــــعــ
كــثــيــرا فـــي الــمــلــعــب الـــذي كــثــيــرا فـــي الــمــلــعــب الـــذي 
اضحي شرف كبير ألهل اضحي شرف كبير ألهل 

ساالب.ساالب.

الفولة / موسى ادم عبد الكريمالفولة / موسى ادم عبد الكريم
الثانية  الـــدرجـــة  دوري  مــنــافــســات  الثانية ضــمــن  الـــدرجـــة  دوري  مــنــافــســات  ضــمــن 
مستحقا على  ــوزا  فــ تــحــقــق  ــفــولــة،الــواحــة  على بــال مستحقا  ــوزا  فــ تــحــقــق  ــفــولــة،الــواحــة  بــال
الشعلة بهدفين دون مقابل في المباراة التي الشعلة بهدفين دون مقابل في المباراة التي 
بــمــيــدان  االول  امـــس  عــصــر  بينهما  بــمــيــدان جـــرت  االول  امـــس  عــصــر  بينهما  جـــرت 
الحاج  محمد  الــواحــة  هدفي  احــرز  الحاج الحرية،  محمد  الــواحــة  هدفي  احــرز  الحرية، 

ابوه )ابوه )77( شهدت المباراة طرد العب الشعلة ( شهدت المباراة طرد العب الشعلة 
النتيجة  بــهــذه  النتيجة (.  بــهــذه   .)1313( اســمــاعــيــل  )مصطفى  اســمــاعــيــل  مصطفى 
يرتفع رصيد الواحة الى يرتفع رصيد الواحة الى 2222 نقطة ويصعد  نقطة ويصعد 
بــقــي الشعلة  فــيــمــا  بــقــي الشعلة لــلــمــركــز  االول مــؤقــتــا،  فــيــمــا  لــلــمــركــز  االول مــؤقــتــا، 
بدون نقاط في المركز األخير. ادار المباراة بدون نقاط في المركز األخير. ادار المباراة 
اشــرف فضل اهلل بمساعدة كل من مهاجر اشــرف فضل اهلل بمساعدة كل من مهاجر 

ميدو  جمعة  ومحمود  وادي  وعبدالكريم  ميدو ادم  جمعة  ومحمود  وادي  وعبدالكريم  ادم 
حكما رابعا، راقبها اداريا عضو مجلس ادارة حكما رابعا، راقبها اداريا عضو مجلس ادارة 
االتحاد االنتقالي لكرة القدم الفولة موسى ادم االتحاد االنتقالي لكرة القدم الفولة موسى ادم 
الدرجة  دوري  منافسات  في  أما  الدرجة عبدالكريم.  دوري  منافسات  في  أما  عبدالكريم. 
الثالثة المجموعة )ج( تخلف التضامن عن الثالثة المجموعة )ج( تخلف التضامن عن 

الحضور لميدان السام لمواجهة الثريا.الحضور لميدان السام لمواجهة الثريا.

قرارات إجتماع مجلس اإلتحاد المحلي 
لكرة القدم بكوستي 

الشبيبة تعزز الصدارة بثنائية 
نظيفة أمام الدفاع بأم روابة

بالرغم من هطول األمطار 

.. ومطالبات 
ً
ملعب سالالب يزداد جماال

جماهيرية بنقل كأس الوالي بالقلعة الخضراء 

خواطر
من المناقل

محمد الصادق  محمد الصادق  

ــالـــة  ــالـــة الـــــهـــــال يـــعـــلـــن حـ الـــــهـــــال يـــعـــلـــن حـ
الــــــــــــطــــــــــــوارئ لـــــمـــــاقـــــات الــــــــــــطــــــــــــوارئ لـــــمـــــاقـــــات 
ــنــــي فــي  ــوم الــــوطــ ــرطــ ــخــ ــ ــنــــي فــي ال ــوم الــــوطــ ــرطــ ــخــ ــ ال
التأهيلي ويعسكر بحاضرة التأهيلي ويعسكر بحاضرة 
والية الجزيرة. والنيل يتلقي والية الجزيرة. والنيل يتلقي 
اول خسارة في الدوري من اول خسارة في الدوري من 
مباراة  مباراة   بعد ٢٢٢٢  بعد الحماداب  الحماداب 
ــارة  ــسـ ــخـ ــم الـ ــعـ ــزق طـ ــ ــ ــارة لــــم ي ــسـ ــخـ ــم الـ ــعـ ــزق طـ ــ ــ لــــم ي
السابق. الموسم  منذ  السابق.فيها  الموسم  منذ  فيها 

والكوكب وعتقي يتنافسان والكوكب وعتقي يتنافسان 
على صدارة دوري الثانية على صدارة دوري الثانية 
والطقيع تحلق بعيدا بدون والطقيع تحلق بعيدا بدون 
ضـــوضـــاء. الــتــحــيــة مثني ضـــوضـــاء. الــتــحــيــة مثني 
وثـــــاث وربــــــاع لــلــمــجــهــود وثـــــاث وربــــــاع لــلــمــجــهــود 
المقدر الذي تقوم به لجنة المقدر الذي تقوم به لجنة 
الــتــدريــب الــمــحــلــيــة بــقــيــادة الــتــدريــب الــمــحــلــيــة بــقــيــادة 
الــجــيــلــي فـــضـــل ســكــرتــيــر الــجــيــلــي فـــضـــل ســكــرتــيــر 
ــهــــود  ــجــ ــة مــــــــن مــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــهــــود الـ ــجــ ــة مــــــــن مــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الـ
ــزة نــجــم  ــ ــائـ ــ ــزة نــجــم بـــخـــصـــوص جـ ــ ــائـ ــ بـــخـــصـــوص جـ
ــــى  ــبــــاراة لـــــــدوري االولـ ــمــ ــ ــــى ال ــبــــاراة لـــــــدوري االولـ ــمــ ــ ال
والـــثـــانـــيـــة مـــجـــهـــود مــقــدر والـــثـــانـــيـــة مـــجـــهـــود مــقــدر 
وجد االشادة من الجميع. وجد االشادة من الجميع. 
الحكام اشرف عبداهلل وادم الحكام اشرف عبداهلل وادم 
الــجــاك وشـــرف كنجه في الــجــاك وشـــرف كنجه في 
ممتاز  واداء  مستمر  ممتاز تقدم  واداء  مستمر  تقدم 
ــادة مــن الجميع  ــادة مــن الجميع وجــد االشـ وجــد االشـ
مــزيــد مــن االبـــداع ولباقي مــزيــد مــن االبـــداع ولباقي 
ــامـــل بــالــتــوفــيــق  ــعـ ــامـــل بــالــتــوفــيــق الـــتـــيـــم الـ ــعـ الـــتـــيـــم الـ
للجميع. ماذا جري لألهلي للجميع. ماذا جري لألهلي 
ــام هـــذا الــفــريــق  ــيـ ــام هـــذا الــفــريــق ســيــد االتـ ــيـ ســيــد االتـ
الرياضين قبل  الرياضين قبل رشحه كل  رشحه كل 
بالذهاب  الـــدوري  بالذهاب انطاقة  الـــدوري  انطاقة 
الجميع  خـــزل  لكنه  الجميع بــعــيــدا  خـــزل  لكنه  بــعــيــدا 
مـــهـــزوز اليشبه  مـــهـــزوز اليشبه بــمــســتــوي  بــمــســتــوي 
سيد االتيام وتلقي الهزيمة سيد االتيام وتلقي الهزيمة 
تــلــو الــهــزيــمــة واصــبــح من تــلــو الــهــزيــمــة واصــبــح من 
بالزيلية.نهمس  بالزيلية.نهمس المهددين  المهددين 
باالهتمام  الشان  اهــل  باالهتمام في  الشان  اهــل  في 
ومعالجه العلة في الفريق ومعالجه العلة في الفريق 

في اسرع وقت ممكن.في اسرع وقت ممكن.

قرارات لجنة 
المسابقات بحلفا

نظرت لجنة المسابقات نظرت لجنة المسابقات 
بــــاإلتــــحــــاد الـــمـــحـــلـــي لــكــرة بــــاإلتــــحــــاد الـــمـــحـــلـــي لــكــرة 
ــقـــدم حــلــفــا الـــجـــديـــدة في  ــقـــدم حــلــفــا الـــجـــديـــدة في الـ الـ
الشكوى المقدمة من نادي الشكوى المقدمة من نادي 
دبـــيـــرة جــنــوب ضـــد نـــادي دبـــيـــرة جــنــوب ضـــد نـــادي 
األمل في قانونية مشاركة األمل في قانونية مشاركة 
الــاعــب رشـــاد فــي مــبــاراة الــاعــب رشـــاد فــي مــبــاراة 
الثالثة  دوري  في  الثالثة الفريقين  دوري  في  الفريقين 
ــبــــول الـــشـــكـــوى  ــبــــول الـــشـــكـــوى وقــــــــررت قــ وقــــــــررت قــ
ورفــضــهــا مضمونا  ورفــضــهــا مضمونا شــكــا  شــكــا 
ــات  ــانـ ــيـ ــبـ ــات لــــعــــدم صــــحــــة الـ ــانـ ــيـ ــبـ لــــعــــدم صــــحــــة الـ
ــمــبــاراة  عـــتـــبـــار نــتــيــجــة ال ــمــبــاراة واإ عـــتـــبـــار نــتــيــجــة ال واإ
كما جاء فى تقرير الحكم كما جاء فى تقرير الحكم 
.نظرت اللجنة في الشكوى .نظرت اللجنة في الشكوى 
المقدمة من نادي النهضة المقدمة من نادي النهضة 
ــد نــــــادي إشـــكـــيـــت فــي  ــد نــــــادي إشـــكـــيـــت فــي ضــ ضــ
الاعب  مــشــاركــة  الاعب قانونية  مــشــاركــة  قانونية 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــي مـ ــ ــ ــاراة بــــحــــرالــــديــــن ف ــ ــبـ ــ ــي مـ ــ ــ بــــحــــرالــــديــــن ف
الثالثة  دوري  في  الثالثة الفريقين  دوري  في  الفريقين 
ــــض الــشــكــوى  ــــض الــشــكــوى وقـــــــررت رفـ وقـــــــررت رفـ
عتبار  واإ ومضمونا  عتبار شكا  واإ ومضمونا  شكا 
نتيجة المباراة كما جاءات نتيجة المباراة كما جاءات 

في تقرير الحكمفي تقرير الحكم

الواحة يتخطى 
الشعلة.. 

والتضامن 
يتخلف عن 

مواجهة الثريا 
بالفولة
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الثالثاء

متابعــات

 جمعية عمومية 
تاريخية لمريخ 

الجنينة 

المكتب االعالمي المكتب االعالمي 
وســــــط أجـــــــــواء مــريــخــيــة وســــــط أجـــــــــواء مــريــخــيــة 
ديــمــقــراطــيــة رائـــعـــة إنــعــقــدت ديــمــقــراطــيــة رائـــعـــة إنــعــقــدت 
صباح امس بمدينة الجنينة صباح امس بمدينة الجنينة 
السلطان » حسن  السلطان » حسن بقاعة »  بقاعة » 
بـــرقـــو  الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة بـــرقـــو  الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــام األســـاســـي  ــنـــظـ ــام األســـاســـي إلجـــــــازة الـ ــنـــظـ إلجـــــــازة الـ
وعقب  الجنينة  مريخ  وعقب لنادي  الجنينة  مريخ  لنادي 
ــواد وفــقــرات النظام  ــواد وفــقــرات النظام قــــراءة مـ قــــراءة مـ
االســــــاســــــي وعــــقــــب نـــقـــاش االســــــاســــــي وعــــقــــب نـــقـــاش 
مــســتــفــيــض أجــــــاز أعـــضـــاء مــســتــفــيــض أجــــــاز أعـــضـــاء 
النظام  الــعــمــومــيــة  النظام الجمعية  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
ــاع فــي  ــمــ ــاإلجــ ــ ــاع فــي األســـــاســـــي ب ــمــ ــاإلجــ ــ األســـــاســـــي ب
خطوة كبيرة وجدت األشادة خطوة كبيرة وجدت األشادة 
قــبــل اللجنة  قــبــل اللجنة واإلرتـــيـــاح مــن  واإلرتـــيـــاح مــن 
العمومية  الجمعية  العمومية وأعضاء  الجمعية  وأعضاء 
ليتم بعد ذلك التصويت على ليتم بعد ذلك التصويت على 
إنتخاب اللجان العدلية وهو إنتخاب اللجان العدلية وهو 
ــل الجمعية  ــل الجمعية مـــا تـــم مـــن داخــ مـــا تـــم مـــن داخــ
أعضاء  بإنتخاب  أعضاء العمومية  بإنتخاب  العمومية 
وتم  للنادي  العدلية  وتم اللجان  للنادي  العدلية  اللجان 
إنــتــخــاب لــجــنــة اإلنــتــخــابــات  إنــتــخــاب لــجــنــة اإلنــتــخــابــات  
ــمــــد هــــــــارون  ــة مــــحــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــمــــد هــــــــارون بـ ــة مــــحــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
بـــراهـــيـــم عــبــد الــعــال  بـــراهـــيـــم عــبــد الــعــال دهـــب واإ دهـــب واإ
ــة آخـــــرون  ــويـ ــة آخـــــرون مــــقــــرًرا وعـــضـ ــويـ مــــقــــرًرا وعـــضـ
ــيــــار فــــــرح الــــــدور  ــ ــت ــيــــار فــــــرح الــــــدور وتــــــم إخــ ــ ــت وتــــــم إخــ
رئــيــســا لــلــجــنــة اإلســتــئــنــافــات رئــيــســا لــلــجــنــة اإلســتــئــنــافــات 
اإلنــتــخــابــيــة وابــوبــكــر ناصر اإلنــتــخــابــيــة وابــوبــكــر ناصر 
مقررا وعضوية اخرون  كما مقررا وعضوية اخرون  كما 
الحوكمة  لجنة  إنــتــخــاب  الحوكمة تــم  لجنة  إنــتــخــاب  تــم 
عثمان  الدين  سيف  عثمان برئاسة  الدين  سيف  برئاسة 
الدين  الدين اداريــس ومحمد بحر  اداريــس ومحمد بحر 
ــويـــة  ــبــــو مـــــقـــــررا وعـــضـ ــ ــاي ــويـــة شــ ــبــــو مـــــقـــــررا وعـــضـ ــ ــاي شــ
اخــرون وتــم إنتخاب اللجنة اخــرون وتــم إنتخاب اللجنة 
الــقــانــونــيــة بــرئــاســة االســتــاذ الــقــانــونــيــة بــرئــاســة االســتــاذ 
ــســــب اهلل   ــســــب اهلل  مـــحـــمـــد عـــبـــيـــد حــ مـــحـــمـــد عـــبـــيـــد حــ
وعــضــويــة أخـــرون وتــم ذلك وعــضــويــة أخـــرون وتــم ذلك 
مريخية طاغية  فرحة  مريخية طاغية وسط  فرحة  وسط 
لمساعدة النادي وتاتي هذه لمساعدة النادي وتاتي هذه 
تمهيدا  الــمــهــمــة  تمهيدا الـــخـــطـــوات  الــمــهــمــة  الـــخـــطـــوات 
ــام إنـــتـــخـــابـــات لـــلـــنـــادي  ــيـ ــقـ ــام إنـــتـــخـــابـــات لـــلـــنـــادي لـ ــيـ ــقـ لـ
إلنتخاب مجلس إدارة جديد إلنتخاب مجلس إدارة جديد 
لزعيم  اإلداري  العمل  لزعيم يــقــود  اإلداري  العمل  يــقــود 
بتحدي  بتحدي الــغــرب وهــو مجابه  الــغــرب وهــو مجابه 
المشاركة في الدوري العام.المشاركة في الدوري العام.

الموردة الخرطوم 
ينتظم في 

معسكر مقفول 
ــــوردة  ــمـ ــ ــق الـ ــ ــري ــــوردة يـــنـــتـــظـــم فــ ــمـ ــ ــق الـ ــ ــري يـــنـــتـــظـــم فــ
ــوم فــــــي مــعــســكــر  ــ ــرطــ ــ ــخــ ــ ــ ــوم فــــــي مــعــســكــر ال ــ ــرطــ ــ ــخــ ــ ــ ال
مقفول هذه االيام وذلك في مقفول هذه االيام وذلك في 
للمشاركة  االســتــعــداد  للمشاركة اطـــار  االســتــعــداد  اطـــار 
الــذي  التاهيلي  ــــدوري  ال الــذي فــي  التاهيلي  ــــدوري  ال فــي 
ــادمـــة  ــقـ ــادمـــة يــنــطــلــق الـــجـــمـــعـــه الـ ــقـ يــنــطــلــق الـــجـــمـــعـــه الـ
وتــضــم الــمــجــمــوعــة كــل من وتــضــم الــمــجــمــوعــة كــل من 
ــدنــــي والــمــشــعــل  ــدنــــي والــمــشــعــل االهــــلــــي مــ االهــــلــــي مــ
ــي  ــ ــلـ ــ ــي الـــحـــصـــاحـــيـــصـــا واالهـ ــ ــلـ ــ الـــحـــصـــاحـــيـــصـــا واالهـ
الـــحـــواتـــة وبـــطـــل ام مــغــد.. الـــحـــواتـــة وبـــطـــل ام مــغــد.. 
ويقود فريق الموردة المدرب ويقود فريق الموردة المدرب 
ايمن دامبا الذي ظل يحقق ايمن دامبا الذي ظل يحقق 
نتائج جيدة مع الفريق خالل نتائج جيدة مع الفريق خالل 

الفترة الماضية ..الفترة الماضية ..

 متابعة : حسن الحمري متابعة : حسن الحمري
تــواصــلــت بــنــجــاح وســــط حــضــور تــواصــلــت بــنــجــاح وســــط حــضــور 
ــيــر فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة  ــيــر فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة جـــمـــاهـــيـــري كــب جـــمـــاهـــيـــري كــب
الــريــاضــيــة عــلــي كــــاس قـــائـــد الــفــرقــة الــريــاضــيــة عــلــي كــــاس قـــائـــد الــفــرقــة 
فيصل  الــركــن  الــلــواء  فيصل الخامسة مشاه  الــركــن  الــلــواء  الخامسة مشاه 
التي  الــحــســن صــالــح ادريــــس  التي محمد  الــحــســن صــالــح ادريــــس  محمد 
تنظمها الفرقة الخامسة مشاه عصرا تنظمها الفرقة الخامسة مشاه عصرا 
الــتــي جــرت بين فريقي  الــتــي جــرت بين فريقي امــس االول  امــس االول 
القتالي  التدريب  القتالي مــع مركز  التدريب  1919مــع مركز  اللواء اللواء 
واســفــر الــلــقــاء بــفــوز مــركــز الــتــدريــب واســفــر الــلــقــاء بــفــوز مــركــز الــتــدريــب 

دون  بهدف  دون   بهدف   1919 اللواء  اللواء القتالي علي  القتالي علي 
مــقــابــل أحــــرزه الــالعــب عــبــدالــرحــمــن مــقــابــل أحــــرزه الــالعــب عــبــدالــرحــمــن 
المقدمة  المباراة  نجومية  ونــال  المقدمة علي  المباراة  نجومية  ونــال  علي 
من دكتور جمال حسين ازرق رئيس من دكتور جمال حسين ازرق رئيس 
ــاد الـــريـــاضـــي صــاحــب  ــحــ ــ ــاد الـــريـــاضـــي صــاحــب نـــــادي االت ــحــ ــ نـــــادي االت
الالعب  الرحمة  مالئكة  الالعب مستوصف  الرحمة  مالئكة  مستوصف 
وأدار  نحله  الملقب  عــبــاس  وأدار مــجــاهــد  نحله  الملقب  عــبــاس  مــجــاهــد 
الــحــكــم محمد حــمــد مساعد  الــحــكــم محمد حــمــد مساعد الــمــبــاراة  الــمــبــاراة 
أول صديق يوسف ود الرهد مساعد أول صديق يوسف ود الرهد مساعد 
الــبــدري حكم رابــع مبارك  الــبــدري حكم رابــع مبارك ثاني خالد  ثاني خالد 

حميدة وضمن المنافسة جرت صباح حميدة وضمن المنافسة جرت صباح 
المهندسين  بين  مباراة جمعت  المهندسين امــس  بين  مباراة جمعت  امــس 
وقاعدة شيكان الجويه بعد مباراة قوية وقاعدة شيكان الجويه بعد مباراة قوية 
الفوز  المهندسين  فــريــق  حقق  الفوز مثيره  المهندسين  فــريــق  حقق  مثيره 
بــهــدف دون رد  قــاعــدة شيكان  بــهــدف دون رد علي  قــاعــدة شيكان  علي 
أحـــرزه الــالعــب معاوية حسن داريــو أحـــرزه الــالعــب معاوية حسن داريــو 
كــان ونــال نجومية الــمــبــاراة الالعب كــان ونــال نجومية الــمــبــاراة الالعب 
عادل عبد الرحيم مقدمة من دكتور عادل عبد الرحيم مقدمة من دكتور 
األميرة  صيدلية  صاحب  الجنيد  األميرة ادم  صيدلية  صاحب  الجنيد  ادم 
كهرباء  بكري  المواجهة  وأدار  كهرباء تالين  بكري  المواجهة  وأدار  تالين 

عبداهلل  ادم  أول  مساعد  وســط  عبداهلل حكم  ادم  أول  مساعد  وســط  حكم 
مساعد ثاني ادم محمد احمد الحكم مساعد ثاني ادم محمد احمد الحكم 
الــرابــع مــبــارك حــمــيــده  ويلتقي اليوم الــرابــع مــبــارك حــمــيــده  ويلتقي اليوم 
المنافسة صباحا  ذات  المنافسة صباحا الثالثاء علي  ذات  الثالثاء علي 
المدرعات وسرية اإلدارة ويوم االربعاء المدرعات وسرية اإلدارة ويوم االربعاء 
ختام  فــي  والمهندسين  ختام االســتــخــبــارات  فــي  والمهندسين  االســتــخــبــارات 
قبل  الثمانية  دوري  الثانية  قبل المرحلة  الثمانية  دوري  الثانية  المرحلة 
المربع  الثالثة  المرحلة  الــي  المربع االنتقال  الثالثة  المرحلة  الــي  االنتقال 
الذهبي التي تأهل إليها فريقي مركز الذهبي التي تأهل إليها فريقي مركز 

التدريب القتالي والمهندسين.التدريب القتالي والمهندسين.

 الدورة الرياضية على كاس قائد الفرقة الخامسة مشاه 
الهجانة االبيض

عــلــي هــامــش انــعــقــاد اجــتــمــاعــات االتــحــاد عــلــي هــامــش انــعــقــاد اجــتــمــاعــات االتــحــاد 
الدولي لتنس الطاولة التي تنعقد جلساتها هذه الدولي لتنس الطاولة التي تنعقد جلساتها هذه 
االيام باالردن التقي رئيس االتحاد السوداني االيام باالردن التقي رئيس االتحاد السوداني 
لتنس الطاولة االستاذ ايمن الشاذلي بقيادات لتنس الطاولة االستاذ ايمن الشاذلي بقيادات 
االتحاد الدولي ممثال في المستر بيترا رئيسة االتحاد الدولي ممثال في المستر بيترا رئيسة 
رئيس  نائب  المهندي  وخليل  الدولي  رئيس االتحاد  نائب  المهندي  وخليل  الدولي  االتحاد 
االتـــحـــاد  ــــدولــــي ورؤول ســكــرتــيــر  ال ــاد  االتـــحـــاد االتــــحــ ــــدولــــي ورؤول ســكــرتــيــر  ال ــاد  االتــــحــ
السوداني  االتــحــاد  رئيس  واستعرض  السوداني الــدولــي  االتــحــاد  رئيس  واستعرض  الــدولــي 

اتــحــاده  الــتــي يبذلها  الــلــقــاءات الجهود  اتــحــاده خــالل  الــتــي يبذلها  الــلــقــاءات الجهود  خــالل 
فضال  المنشط  وتطوير  النهوض  سبيل  فضال فــي  المنشط  وتطوير  النهوض  سبيل  فــي 
عن خطط وبرامج التي يضطلع بها االتحاد عن خطط وبرامج التي يضطلع بها االتحاد 
من اجل نشر اللعبة والي جانب مساعيه في من اجل نشر اللعبة والي جانب مساعيه في 
بناء عالقات واسعه وشــراكــة مع االتــحــادات بناء عالقات واسعه وشــراكــة مع االتــحــادات 
قبل  مــن  الــشــاذلــي وعـــدا  وتلقي   .. قبل الخارجية  مــن  الــشــاذلــي وعـــدا  وتلقي   .. الخارجية 
الدعم  بتقديم  المهندي  الــدولــي  رئــيــس  الدعم نــائــب  بتقديم  المهندي  الــدولــي  رئــيــس  نــائــب 

والوقوف خلف برامج االتحاد السوداني ..والوقوف خلف برامج االتحاد السوداني ..

يتقدم مجلس إدارة نادي حي العرب واقطابه يتقدم مجلس إدارة نادي حي العرب واقطابه 
بوافر الشكر والتقدير واالحترام وجميل االمتنان بوافر الشكر والتقدير واالحترام وجميل االمتنان 
إلى قائد منطقة البحر األحمر العسكرية ومدير إلى قائد منطقة البحر األحمر العسكرية ومدير 
عــام شرطة واليــة البحر األحــمــر على وقفتهم عــام شرطة واليــة البحر األحــمــر على وقفتهم 
الكريمة ودعمهم الالمحدود لنادي حي العرب الكريمة ودعمهم الالمحدود لنادي حي العرب 
هذا يؤكد دورهم الطليعي في الخدمة المجتمعية هذا يؤكد دورهم الطليعي في الخدمة المجتمعية 
ومكانتهم الكبيرة التي أكدت أن الوفاء هو القيمة ومكانتهم الكبيرة التي أكدت أن الوفاء هو القيمة 
يضعهم  وهــذا  باآلخرين  الشعور  فــي  يضعهم الحقيقية  وهــذا  باآلخرين  الشعور  فــي  الحقيقية 
اإلنسانية  واألدوار  األصيلة  الخدمة  آفــاق  اإلنسانية في  واألدوار  األصيلة  الخدمة  آفــاق  في 
الشفيفة نحو رسم معالم تجمل موقفهم الطيب الشفيفة نحو رسم معالم تجمل موقفهم الطيب 

األصيل وتجسد أن هناك رجال يعرفون موروث األصيل وتجسد أن هناك رجال يعرفون موروث 
القيم وجمال المعدن النفيس الغالي وهم يقدمون القيم وجمال المعدن النفيس الغالي وهم يقدمون 
كل جميل يسعد كل القواعد بالمدينة عمال كبيرا كل جميل يسعد كل القواعد بالمدينة عمال كبيرا 
الشكر وعظيم  لكم جميل  الشكر وعظيم تحكي عنه األجيال  لكم جميل  تحكي عنه األجيال 
االمــتــنــان والــعــرفــان على هــذه الــخــدمــة والــدعــم االمــتــنــان والــعــرفــان على هــذه الــخــدمــة والــدعــم 
السوكرتا  التي زينت جيد أهل  السوكرتا والوقفة الصلبة  التي زينت جيد أهل  والوقفة الصلبة 
بدوركم الراسخ في جمال المفاهيم الراقية ومن بدوركم الراسخ في جمال المفاهيم الراقية ومن 
الــود  الــنــاس ال يشكر اهلل دمتم ودام  الــود ال يشكر  الــنــاس ال يشكر اهلل دمتم ودام  ال يشكر 
ويبقى تواصلكم امتداد رائع لفكركم المتقدم مع ويبقى تواصلكم امتداد رائع لفكركم المتقدم مع 

األمنيات لكم بالتقدم والنجاحاألمنيات لكم بالتقدم والنجاح

رئيس االتحاد السوداني لتنس الطاولة يلتقي 
بقيادات االتحاد الدولي

مجلس حي العرب يثمن جهود القوات النظامية

المحلي  المحلي مــحــاوالت واتــصــاالت مكثفة يقوم بها االتــحــاد  مــحــاوالت واتــصــاالت مكثفة يقوم بها االتــحــاد 
للكرة بدنقال بشان استضافة المواجهة المرتقبة بين االهلي للكرة بدنقال بشان استضافة المواجهة المرتقبة بين االهلي 
مروي والهالل العاصمي في الدوري الممتاز لتقام بمدينة مروي والهالل العاصمي في الدوري الممتاز لتقام بمدينة 
دنقال .. وكشف االستاذ عبد الخالق الشريف رئيس اتحاد دنقال .. وكشف االستاذ عبد الخالق الشريف رئيس اتحاد 
دنقال عن محاوالت يقوم بها االتحاد المحلي بدنقال من اجل دنقال عن محاوالت يقوم بها االتحاد المحلي بدنقال من اجل 

نقل المواجهة المرتقبة بين االهلي مروي والهالل العاصمي نقل المواجهة المرتقبة بين االهلي مروي والهالل العاصمي 
لتقام بمدينة دنقال بدعوة من االتحاد  الــدوري الممتاز  لتقام بمدينة دنقال بدعوة من االتحاد في  الــدوري الممتاز  في 
.. مشيرا الي ان اتحاده خاطب االطراف المعنية بالخطوة .. مشيرا الي ان اتحاده خاطب االطراف المعنية بالخطوة 
مبينا ان اجتماع مشترك سيتم مع نــادي الهالل من اجل مبينا ان اجتماع مشترك سيتم مع نــادي الهالل من اجل 

الموافقة وزيارة مدينة دنقال.الموافقة وزيارة مدينة دنقال.

اعــرب احمد يــس جحا رئيس نــادي حيدوب اعــرب احمد يــس جحا رئيس نــادي حيدوب 
النهود عن سعادته بالنتيجة التي خرج بها فريقه النهود عن سعادته بالنتيجة التي خرج بها فريقه 
ــام مضيفه الــمــريــخ الــتــي جـــرت عــصــر امــس  ــام مضيفه الــمــريــخ الــتــي جـــرت عــصــر امــس امـ امـ
الالعبين  الــبــحــراوي وقـــال جحا :  كــوبــر  الالعبين باستاد  الــبــحــراوي وقـــال جحا :  كــوبــر  باستاد 
قدموا اداءا مميزا وكان باالمكان الظفر بالنقاط قدموا اداءا مميزا وكان باالمكان الظفر بالنقاط 
الثالثة لو ال سوء الطالع الذي الزم الفريق في الثالثة لو ال سوء الطالع الذي الزم الفريق في 

ــد جــحــا عن  ــن جــانــبــه اكـ ــدة مـــحـــاوالت .. ومـ ــد جــحــا عن عـ ــن جــانــبــه اكـ ــدة مـــحـــاوالت .. ومـ عـ
بها  خــرج  التي  والنتيجة  بـــاالداء  الــتــام  بها رضائهم  خــرج  التي  والنتيجة  بـــاالداء  الــتــام  رضائهم 
تعزز  النتيجة  ان  الــمــريــخ الفــتــا  امــــام  تعزز حــيــدوب  النتيجة  ان  الــمــريــخ الفــتــا  امــــام  حــيــدوب 
موقف الفريق في المحافظة علي سجله الخالي موقف الفريق في المحافظة علي سجله الخالي 
من الهزيمة في اربعة مواجهات متوالية بالدوري من الهزيمة في اربعة مواجهات متوالية بالدوري 
الممتاز ..وقال :سعينا من خالل المواجهة من الممتاز ..وقال :سعينا من خالل المواجهة من 

اجـــل الـــوصـــول لــهــدف الــمــحــافــظــة عــلــي سجلنا اجـــل الـــوصـــول لــهــدف الــمــحــافــظــة عــلــي سجلنا 
الخالي من الهزيمة ونطمح في المواصلة علي الخالي من الهزيمة ونطمح في المواصلة علي 
هذا الرقم القياسي حتي نهاية الــدورة االولــي .. هذا الرقم القياسي حتي نهاية الــدورة االولــي .. 
ــار رئــيــس نـــادي حــيــدوب الــنــهــود ان الفريق  ــار رئــيــس نـــادي حــيــدوب الــنــهــود ان الفريق واشـ واشـ
سيعمل علي طي مواجهة المريخ والتركيز علي سيعمل علي طي مواجهة المريخ والتركيز علي 

فتح ملف المواجهة القادمة امام الهالل.فتح ملف المواجهة القادمة امام الهالل.

دنقال تستضيف لقاء اهلي مروي والهالل

رئيس حيدوب النهود:

حافظنــا على سجلنــا خــاٍل من الهزيمة 

 الفالح عطبرة
يصحح اخطاء السوكرتا

بمدينة  امــس  تدريبا عصر  عطبرة  الفالح  فريق  بمدينة ادي  امــس  تدريبا عصر  عطبرة  الفالح  فريق  ادي 
بــورتــســودان وذلـــك فــي اطـــار االســتــعــداد لمواجهة هـالل بــورتــســودان وذلـــك فــي اطـــار االســتــعــداد لمواجهة هـالل 
الــســاحــل ضــمــن افــتــتــاح االســـبـــوع الــثــالــث عــشــر لــلــدوري الــســاحــل ضــمــن افــتــتــاح االســـبـــوع الــثــالــث عــشــر لــلــدوري 
الممتاز وكان الفالح خسر مباراته االخيرة امام حي العرب الممتاز وكان الفالح خسر مباراته االخيرة امام حي العرب 
بورتسودان وعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد عطا بورتسودان وعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد عطا 
الالعبين في  اداء  التي صاحبة  الالعبين في علي تصحيح االخطاء  اداء  التي صاحبة  علي تصحيح االخطاء 
اللقاء ويتطلع الفالح عطبرة للظهور بمستوا افضل خالل اللقاء ويتطلع الفالح عطبرة للظهور بمستوا افضل خالل 
المباراة القادمة .. واشار المدرب محمد عطا ان الجهاز المباراة القادمة .. واشار المدرب محمد عطا ان الجهاز 
الفني وقف علي تصحيح االوضاع داخل الفريق وسنعمل الفني وقف علي تصحيح االوضاع داخل الفريق وسنعمل 
علي تجهيز الفريق بشكل افضل حتي نتمكن من الخروج علي تجهيز الفريق بشكل افضل حتي نتمكن من الخروج 

بنتيجة ايجابية امام هالل الساحل.بنتيجة ايجابية امام هالل الساحل.

 دعوة رسمية من 
سفير قطر بالسودان

بــطــلــب مـــن الــســفــيــر الــقــطــري بــطــلــب مـــن الــســفــيــر الــقــطــري 
بالسودان في توجيه دعوة رسمية بالسودان في توجيه دعوة رسمية 
مــبــاراة  يــشــاهــدون  الـــذي  مــبــاراة للشباب  يــشــاهــدون  الـــذي  للشباب 
الهاتف في  الهاتف في بمونديال قطر عبر  بمونديال قطر عبر 
الصورة التي انتشرت خالل االيام الصورة التي انتشرت خالل االيام 
ميديا  السوشيال  علي  ميديا الماضية  السوشيال  علي  الماضية 
لــحــضــور حــفــل ) الــيــوم الوطني لــحــضــور حــفــل ) الــيــوم الوطني 
بــالــســفــارة الــقــطــريــة( وكــذلــك حفل بــالــســفــارة الــقــطــريــة( وكــذلــك حفل 
خــتــام كـــاس الــعــالــم بــنــادي النيل خــتــام كـــاس الــعــالــم بــنــادي النيل 
الشباب  ان  والــمــعــروف  الشباب العالمي  ان  والــمــعــروف  العالمي 
من أبناء منطقة الباوقة الجرانيس من أبناء منطقة الباوقة الجرانيس 
ــلـــه ســـمـــبـــاي( وهــــم :االســـتـــاذ  ــلـــه ســـمـــبـــاي( وهــــم :االســـتـــاذ )حـ )حـ
الحاج خليفه  عبد الغنى المحامي الحاج خليفه  عبد الغنى المحامي 
والباشمهندس عمار بابكر عباس والباشمهندس عمار بابكر عباس 
)الحلبي( واالستاذ صالح حسن )الحلبي( واالستاذ صالح حسن 
ــنــزيــر ويــحــي ابـــراهـــيـــم  الــحــاج  ــنــزيــر ويــحــي ابـــراهـــيـــم  الــحــاج ال ال
وايـــــوب صـــديـــق عــثــمــان وحــســن وايـــــوب صـــديـــق عــثــمــان وحــســن 
ــقــيــر وحــســن  ــف ــقــيــر وحــســن مــحــمــد الـــحـــســـن ال ــف مــحــمــد الـــحـــســـن ال
بــابــكــر حــمــيــديــت وقــــدم الــشــبــاب بــابــكــر حــمــيــديــت وقــــدم الــشــبــاب 
صوت شكرًا لسعادة سفير قطر صوت شكرًا لسعادة سفير قطر 
امتنانهم  عــن  وعــبــروا  امتنانهم بالخرطوم  عــن  وعــبــروا  بالخرطوم 
لمثل هذه المبادرات لست بغريبة لمثل هذه المبادرات لست بغريبة 

علي قطر شعبا وقيادةعلي قطر شعبا وقيادة



04

٦ ديسمبر 2022

12 جمادى األول ١٤٤٤ هـ

العدد »٦١«

الثالثاء

متابعـات

 لمواجهة حيدوب
ً
استعدادا

الهــالل يعـود للتدريبــات بالجوهــرة 

ظهور الفت لنجم 
الهالل الشاب

عــرفــت مـــبـــاراة الــهــال وتــوتــي عــرفــت مـــبـــاراة الــهــال وتــوتــي 
ــًا لــاعــب  ــ ــت ــ ــورًا الف ــ ــهـ ــ ــرة ظـ ــ ــيـ ــ ــًا لــاعــب االخـ ــ ــت ــ ــورًا الف ــ ــهـ ــ ــرة ظـ ــ ــيـ ــ االخـ
الهال الشاب موفق صديق الذي الهال الشاب موفق صديق الذي 
قـــدم واحـــــدة مـــن اجــمــل مــبــاريــاتــه قـــدم واحـــــدة مـــن اجــمــل مــبــاريــاتــه 
مــع الــفــريــق فــي الــفــتــرة االخــيــرة ، مــع الــفــريــق فــي الــفــتــرة االخــيــرة ، 
ــم تــشــعــر الــجــمــاهــيــر الــهــالــيــة  ــ ــم تــشــعــر الــجــمــاهــيــر الــهــالــيــة ول ــ ول
بــالــغــيــابــات الــكــبــيــرة الــتــي ضربت بــالــغــيــابــات الــكــبــيــرة الــتــي ضربت 
خط المقدمة الهجومية من خال خط المقدمة الهجومية من خال 
المجهود الكبير الذي بذله الاعب المجهود الكبير الذي بذله الاعب 
الشاب الــذي كان قريبًا من زيارة الشاب الــذي كان قريبًا من زيارة 
شباك توتي في اكثر من مناسبة شباك توتي في اكثر من مناسبة 
لــوال ســوء الطالع الــذي الزمــه إال لــوال ســوء الطالع الــذي الزمــه إال 
انـــه تــحــرك فــي مــســاحــات واســعــة انـــه تــحــرك فــي مــســاحــات واســعــة 
وقــــام بتهيئة الــعــديــد مــن الــكــرات وقــــام بتهيئة الــعــديــد مــن الــكــرات 
حيث  لــرفــاقــه  للتسجيل  حيث الــســانــحــة  لــرفــاقــه  للتسجيل  الــســانــحــة 
تسبب في ربكة كبيرة في دفاعات تسبب في ربكة كبيرة في دفاعات 

فريق توتي بحركته الدؤوبة.فريق توتي بحركته الدؤوبة.

التعادل يفصل بين 
أبايو واألهلي 

عثمان عمر المحمودعثمان عمر المحمود
العاشر  اإلســبــوع  مباريات  العاشر فــي  اإلســبــوع  مباريات  فــي 
ــة األولــــــى إنــتــهــت  ــدرجــ ــ ــة األولــــــى إنــتــهــت لــــــدوري ال ــدرجــ ــ لــــــدوري ال
ــاراة الـــتـــي جــــرت بــيــن أبــايــو  ــبـ ــمـ ــاراة الـــتـــي جــــرت بــيــن أبــايــو الـ ــبـ ــمـ الـ
واألهـــلـــي عــلــى إســتــاد الــقــضــارف واألهـــلـــي عــلــى إســتــاد الــقــضــارف 
عـــصـــر أمـــــس بــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل عـــصـــر أمـــــس بــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل 
))11--11(. تقدم األهلي في بواكير (. تقدم األهلي في بواكير 
الشوط األول عن طريق »أبوبكر الشوط األول عن طريق »أبوبكر 
بهدف  أبايو  ليعود  أحمد«  بهدف محمد  أبايو  ليعود  أحمد«  محمد 
التعادل في خواتيم الشوط الثاني التعادل في خواتيم الشوط الثاني 
مــن الــمــبــاراة عــن طــريــق »أحــمــد مــن الــمــبــاراة عــن طــريــق »أحــمــد 
مــحــمــد أحــمــد ›حــنــظــلــيــة« بــهــدف مــحــمــد أحــمــد ›حــنــظــلــيــة« بــهــدف 
من عامة الجزاء.ليقتسم الفريقين من عامة الجزاء.ليقتسم الفريقين 
بـــهـــذه الــنــتــيــجــة نـــقـــاط الـــمـــبـــاراة.. بـــهـــذه الــنــتــيــجــة نـــقـــاط الـــمـــبـــاراة.. 
األهلي في المركز الرابع برصيد األهلي في المركز الرابع برصيد 
))1414( نــقــطــة.وأبــايــو فــي الــمــركــز ( نــقــطــة.وأبــايــو فــي الــمــركــز 
أدار  نــقــاط.  أدار (  نــقــاط.   )88( )الــتــاســع برصيد  الــتــاســع برصيد 
هــذه الــمــبــاراة طــاقــم تحكيم مكون هــذه الــمــبــاراة طــاقــم تحكيم مكون 
من »عصام محمد ›ميسي« من من »عصام محمد ›ميسي« من 
وســــط الــمــلــعــب.وعــلــى الــخــطــوط وســــط الــمــلــعــب.وعــلــى الــخــطــوط 
أول،  مساعد  ضوالبيت«  أول، »خــالــد  مساعد  ضوالبيت«  »خــالــد 
ــبـــاس« مــســاعــد  ــادر عـ ــقـ ــدالـ ــبـ ــبـــاس« مــســاعــد و«عـ ــادر عـ ــقـ ــدالـ ــبـ و«عـ
ثاني.بينما كان »هزاع نصرالدين« ثاني.بينما كان »هزاع نصرالدين« 
حكم رابع في هذا اللقاء. تتواصل حكم رابع في هذا اللقاء. تتواصل 
المنافسة عصر اليوم بلقاء يجمع المنافسة عصر اليوم بلقاء يجمع 

بين الموردة والهال.بين الموردة والهال.

لفتة بارعة في 
الدويم لعالج حكم

ــأس مــحــلــيــة ،  ــ ــأس مــحــلــيــة ، فــــي مـــــبـــــاراة كــ ــ فــــي مـــــبـــــاراة كــ
ــم  يــدخــلــون  ــدويـ ــم  يــدخــلــون العــبــوا الــوطــن الـ ــدويـ العــبــوا الــوطــن الـ
الــمــلــعــب مـــن مـــدخـــل الــجــمــاهــيــر الــمــلــعــب مـــن مـــدخـــل الــجــمــاهــيــر 
الــتــذكــرة .. فقط  يــدفــعــون قيمة  الــتــذكــرة .. فقط و  يــدفــعــون قيمة  و 
التنازل  قـــررت  الــفــريــق  إدارة  التنازل ألن  قـــررت  الــفــريــق  إدارة  ألن 
المباراة لحملة عاج  المباراة لحملة عاج عن دخــل   عن دخــل  
ــد حــكــام الــمــديــنــة بــســبــب فشل  ــد حــكــام الــمــديــنــة بــســبــب فشل أحـ أحـ
كــلــوي .. و األجــمــل مــن هــذا أن كــلــوي .. و األجــمــل مــن هــذا أن 
الحكام تخلوا عن مستحقاتهم لذلك الحكام تخلوا عن مستحقاتهم لذلك 
أيضا، تتراجع كرة القدم و يتراجع أيضا، تتراجع كرة القدم و يتراجع 
المستوى و تتراجع النتائج .. لكن المستوى و تتراجع النتائج .. لكن 
القيمة االنسانية ال تنحدر عندنا و القيمة االنسانية ال تنحدر عندنا و 
ال تتراجع مطلقا .. رغم صعوبة ال تتراجع مطلقا .. رغم صعوبة 
العيش و تدهور مستوى االقتصاد العيش و تدهور مستوى االقتصاد 
، يبقى الشعب الــســودانــي  مثاال ، يبقى الشعب الــســودانــي  مثاال 
فــي األخـــاق و السمو قــد تعيُب فــي األخـــاق و السمو قــد تعيُب 
السودان تطورًا و ازدهارًا لكنك لن السودان تطورًا و ازدهارًا لكنك لن 
الــصــورة  قيمنا.  و  أخاقنا  الــصــورة تعيبنا  قيمنا.  و  أخاقنا  تعيبنا 
أبلغ من القول إن عرفتم المعنى أبلغ من القول إن عرفتم المعنى 

الى  الهال  بنادي  االول  القدم  كــرة  فريق  الى يعود  الهال  بنادي  االول  القدم  كــرة  فريق  يعود 
ساحة التدريبات عقب فراغه من مباراته امام توتي ساحة التدريبات عقب فراغه من مباراته امام توتي 
الخرطوم والتي كسبها بهدفين مقابل هدف ويؤدي الخرطوم والتي كسبها بهدفين مقابل هدف ويؤدي 
مرانًا على ملعبه بأم درمــان مساء اليوم في اطار مرانًا على ملعبه بأم درمــان مساء اليوم في اطار 
استعداداته لمباراته المهمة امام حيدوب النهود في استعداداته لمباراته المهمة امام حيدوب النهود في 
السبت  يــوم  الممتاز  الـــدوري  لمسابقة  السبت   يــوم  الممتاز  الـــدوري  لمسابقة   1313 الجولة الجولة 
بــأم درمــان ،  الــزرقــاء  بــأم درمــان ، المقبل على ملعب الجوهرة  الــزرقــاء  المقبل على ملعب الجوهرة 
وخال المران يعمل المدير الفني للفريق، الكنغولي وخال المران يعمل المدير الفني للفريق، الكنغولي 
فلوران ايبينجي على معالجة االخطاء والهفوات التي فلوران ايبينجي على معالجة االخطاء والهفوات التي 
لتفاديها  توتي  مــبــاراة  فــي  العبيه  ظهور  لتفاديها صاحبت  توتي  مــبــاراة  فــي  العبيه  ظهور  صاحبت 
وتجنب تكرارها في مباراة السبت المهمة التي يتطلع وتجنب تكرارها في مباراة السبت المهمة التي يتطلع 
من خالها الهال لتحقيق فوزه العاشر تواليًا لابتعاد من خالها الهال لتحقيق فوزه العاشر تواليًا لابتعاد 
اكثر في الصدارة ليتمكن من المحافظة على لقب اكثر في الصدارة ليتمكن من المحافظة على لقب 
التوالي.. وكان  الثالثة على  للمرة  الممتاز  التوالي.. وكان الــدوري  الثالثة على  للمرة  الممتاز  الــدوري 
الــهــال قــد عــزز صــدارتــه للترتيب الــعــام لمسابقة الــهــال قــد عــزز صــدارتــه للترتيب الــعــام لمسابقة 
التوالي  على  التاسع  فـــوزه  وحــقــق  الممتاز  التوالي الـــدوري  على  التاسع  فـــوزه  وحــقــق  الممتاز  الـــدوري 
في  هــدف  مقابل  بهدفين  توتي  على  تغلب  في عندما  هــدف  مقابل  بهدفين  توتي  على  تغلب  عندما 
اللقاء الذي جمعهما مساء األحد على ملعب حليم ـ اللقاء الذي جمعهما مساء األحد على ملعب حليم ـ 
شداد بالخرطوم برسم الجولة شداد بالخرطوم برسم الجولة 1212 للمسابقة ، ويدين  للمسابقة ، ويدين 
بوغبا  الدين  والــي  لنجميه  الغالي  فــوزه  في  بوغبا الهال  الدين  والــي  لنجميه  الغالي  فــوزه  في  الهال 

ووليد الشعلة اللذين احرزا الهدفين في الدقيقتين ووليد الشعلة اللذين احرزا الهدفين في الدقيقتين 44  
و و 1919 بينما احــرز بهاء الدين حسين هدف توتي  بينما احــرز بهاء الدين حسين هدف توتي 
الــى 2727   بــرصــيــده  الــهــال  الــى  ليرتفع  بــرصــيــده  الــهــال  الدقيقة 1717 ليرتفع  الدقيقة فــي  فــي 
نقطة فــي الــصــدارة وبــقــي تــوتــي عند نقطة فــي الــصــدارة وبــقــي تــوتــي عند 1515 نقطة..  نقطة.. 
توتي باغت الهال بأول هجمة في الدقيقة االولى توتي باغت الهال بأول هجمة في الدقيقة االولى 
من تهديفة من مسافة بعيدة تحولت الى ركلة مرمى من تهديفة من مسافة بعيدة تحولت الى ركلة مرمى 
للهال، وارتكب دفاع توتي مخالفة مع والي الدين للهال، وارتكب دفاع توتي مخالفة مع والي الدين 
بوغبا نــفــذت ليبعدها الــدفــاع الــى تــمــاس ، وارســل بوغبا نــفــذت ليبعدها الــدفــاع الــى تــمــاس ، وارســل 
فــارس عبد اهلل عرضية ابعدها المدافع الى ركنية فــارس عبد اهلل عرضية ابعدها المدافع الى ركنية 
اولى في المباراة نفذها اجاجون قابلها والي الدين اولى في المباراة نفذها اجاجون قابلها والي الدين 
بوغبا بلمسة رائعة في المرمى معلنًا مياد الهدف بوغبا بلمسة رائعة في المرمى معلنًا مياد الهدف 
االول للهال في الدقيقة الرابعة.. وفي الدقيقة االول للهال في الدقيقة الرابعة.. وفي الدقيقة 1717    
تمكن بهاء الدين حسين من ادراك التعادل مستفيدًا تمكن بهاء الدين حسين من ادراك التعادل مستفيدًا 
فشل  الــذي  نانيكي  فيكتور  مــن  القاتلة  الهفوة  فشل مــن  الــذي  نانيكي  فيكتور  مــن  القاتلة  الهفوة  مــن 
في ابعاد الكرة ليجد بهاء الدين نفسه في مواجهة في ابعاد الكرة ليجد بهاء الدين نفسه في مواجهة 
تامة مع ابو عشرين ليضع الكرة في الشباك معلنًا تامة مع ابو عشرين ليضع الكرة في الشباك معلنًا 
التعادل للفريق االخضر.. ولم تستمر فرحة العبو التعادل للفريق االخضر.. ولم تستمر فرحة العبو 
توتي بهدف التعادل سوى دقيقتين حيث تمكن وليد توتي بهدف التعادل سوى دقيقتين حيث تمكن وليد 
الشعلة مــن وضــع الــهــال فــي المقدمة مــرة اخــرى الشعلة مــن وضــع الــهــال فــي المقدمة مــرة اخــرى 
الهالية  التمريرات  التقدم من خال  الهالية باحرازه هدف  التمريرات  التقدم من خال  باحرازه هدف 

تــوتــي حيث بدأها  الــتــي اربــكــت دفــاعــات  تــوتــي حيث بدأها القصيرة  الــتــي اربــكــت دفــاعــات  القصيرة 
اجاجون الى موفق صديق واطهر الطاهر لتصل اجاجون الى موفق صديق واطهر الطاهر لتصل 
التسلل  الــذي كسر مصيدة  الشعلة  الــى وليد  التسلل الكرة  الــذي كسر مصيدة  الشعلة  الــى وليد  الكرة 
وواجه الحارس ووضعها ارضية زاحفة على يمينه وواجه الحارس ووضعها ارضية زاحفة على يمينه 
معلنًا احراز الهدف الثاني للهال في الدقيقة معلنًا احراز الهدف الثاني للهال في الدقيقة 1919....

واطــلــق جـــون مــانــو تهديفة قــويــة فــي الــدقــيــقــة واطــلــق جـــون مــانــو تهديفة قــويــة فــي الــدقــيــقــة 2828  
بعد ان قام بترويض مثالي للكرة وراوغ اثنين من بعد ان قام بترويض مثالي للكرة وراوغ اثنين من 
المدافعين إال ان كرته علت العارضة.. ومع بداية المدافعين إال ان كرته علت العارضة.. ومع بداية 
الشوط الثاني سعى العبو توتي للعودة الى اجواء الشوط الثاني سعى العبو توتي للعودة الى اجواء 
المباراة وقادوا هجمة ابعدها فيكتور نانيكي وتوغل المباراة وقادوا هجمة ابعدها فيكتور نانيكي وتوغل 
توتي مجددًا بهجمة منظمة اخترقت دفاعات الهال توتي مجددًا بهجمة منظمة اخترقت دفاعات الهال 
وتدخل فيكتور ليبعدها وتحولت الى مخالفة لصالح وتدخل فيكتور ليبعدها وتحولت الى مخالفة لصالح 
تــوتــي عــلــى مــشــارف منطقة الــجــزاء ابــعــدهــا دفــاع تــوتــي عــلــى مــشــارف منطقة الــجــزاء ابــعــدهــا دفــاع 
بتسلل  انتهت  الخطورة  مناطق  خــارج  الــى  بتسلل الهال  انتهت  الخطورة  مناطق  خــارج  الــى  الهال 
جون مانو بعد مرور جون مانو بعد مرور 5050 دقيقة من المباراة..ومن  دقيقة من المباراة..ومن 
مرتدة اطلق محمد موسى تهديفة قوية على حدود مرتدة اطلق محمد موسى تهديفة قوية على حدود 
منطقة الجزاء مرت الى يمين ابو عشرين وتحولت منطقة الجزاء مرت الى يمين ابو عشرين وتحولت 
الى ركلة مرمى وتواصل االداء سجااًل بين الفريقين الى ركلة مرمى وتواصل االداء سجااًل بين الفريقين 
تــوتــي بهدفين  الــهــال على  بــفــوز  الــمــبــاراة  تــوتــي بهدفين لتنتهي  الــهــال على  بــفــوز  الــمــبــاراة  لتنتهي 

مقابل هدف.مقابل هدف.

التوقيت  من  الرغم  التوقيت على  من  الرغم  على 
الــصــعــب الــــذي لــعــبــت فيه الــصــعــب الــــذي لــعــبــت فيه 
مـــــــبـــــــاراة الــــــهــــــال وتــــوتــــي مـــــــبـــــــاراة الــــــهــــــال وتــــوتــــي 
الخرطوم والـــذي تــزامــن مع الخرطوم والـــذي تــزامــن مع 
مباراة فرنسا وبولندا في دور مباراة فرنسا وبولندا في دور 
العالم  كــأس  لبطولة  العالم   كــأس  لبطولة  ـــ1616  ـــالـ الـ
التي تقام هذه االيــام بدولة التي تقام هذه االيــام بدولة 
قــطــر ، ومـــا تــبــع ذلـــك من قــطــر ، ومـــا تــبــع ذلـــك من 
جماهير  مــن  كبير  جماهير إحــجــام  مــن  كبير  إحــجــام 
الهال على معايشة المباراة الهال على معايشة المباراة 
العتيق،  الملعب  داخــل  العتيق، من  الملعب  داخــل  من 
للمباراة الثانية على التوالي للمباراة الثانية على التوالي 
ألــتــراس  مجموعة  ان  إال  ألــتــراس ،  مجموعة  ان  إال   ،
االســــــود الــــزرقــــاء واصــلــت االســــــود الــــزرقــــاء واصــلــت 
دعـــمـــهـــا لـــاعـــبـــيـــن وتــقــديــم دعـــمـــهـــا لـــاعـــبـــيـــن وتــقــديــم 
الــطــاقــة االيــجــابــيــة لــهــم من الــطــاقــة االيــجــابــيــة لــهــم من 

خال اهازيجهم وتهتافاتهم ورقصاتهم في المدرج خال اهازيجهم وتهتافاتهم ورقصاتهم في المدرج 
بيانًا  المجموعة  لتبرهن  نـــورد«  »كــورفــا  بيانًا الشمالي  المجموعة  لتبرهن  نـــورد«  »كــورفــا  الشمالي 
بالعمل انها مع الهال في كل الظروف واالحوال بالعمل انها مع الهال في كل الظروف واالحوال 
ــن  يشغلها شـــئ عـــن الـــوجـــود فـــي الــمــدرجــات  ــ ــن  يشغلها شـــئ عـــن الـــوجـــود فـــي الــمــدرجــات ول ــ ول

وتشجيع الفريق حتى على حسابات مباريات كأس وتشجيع الفريق حتى على حسابات مباريات كأس 
العالم التي جعلت المدرجات االخرى تظهر شاحبة العالم التي جعلت المدرجات االخرى تظهر شاحبة 
الــجــمــاهــيــر..وعــقــب نهاية  ــداد قليلة مــن  الــجــمــاهــيــر..وعــقــب نهاية وبــهــا اعــ ــداد قليلة مــن  وبــهــا اعــ
مع  بالفوز  الهال  العبو  احتفل  كالعادة  مع المباراة  بالفوز  الهال  العبو  احتفل  كالعادة  المباراة 

تواجدها  تواصل  ان  يتوقع  التي  ألتراس  تواجدها مجموعة  تواصل  ان  يتوقع  التي  ألتراس  مجموعة 
فــي الــمــدرجــات خــال مــبــاراة الفريق المقبلة امــام فــي الــمــدرجــات خــال مــبــاراة الفريق المقبلة امــام 
حيدوب النهود السبت المقبل لحساب الجولة حيدوب النهود السبت المقبل لحساب الجولة 1313  

لمسابقة الدوري الممتاز.لمسابقة الدوري الممتاز.

ألتراس ..حضور أنيق في »شيخ االستادات«

الفرص المهدرة
»صداع« في رأس فلوران 

السهلة  الــفــرص  ترجمة  مــن  الــهــال  يعاني  التوالي  على  الثانية  السهلة للمباراة  الــفــرص  ترجمة  مــن  الــهــال  يعاني  التوالي  على  الثانية  للمباراة 
السانحة الحراز االهداف حيث تكرر االمر في مباراة الفريق في الجولة السانحة الحراز االهداف حيث تكرر االمر في مباراة الفريق في الجولة 1111  
امام الشرطة بالقضارف والتي عرفت اهدار خط الهجوم العديد من الكرات امام الشرطة بالقضارف والتي عرفت اهدار خط الهجوم العديد من الكرات 
السهلة امام باب المرمى وتكرر ذات االمر في مباراة امس االول امام توتي السهلة امام باب المرمى وتكرر ذات االمر في مباراة امس االول امام توتي 
الخرطوم والتي كان من المفترض ان يحسمها الهال مبكرًا منذ الشوط االول الخرطوم والتي كان من المفترض ان يحسمها الهال مبكرًا منذ الشوط االول 
إال ان الاعبون تباروا في اهدار الفرص التي الحت لهم تباعًا على الرغم إال ان الاعبون تباروا في اهدار الفرص التي الحت لهم تباعًا على الرغم 
من ان الكنغولي فلوران ايبينجي المدير الفني للفريق عمل خال الحصص من ان الكنغولي فلوران ايبينجي المدير الفني للفريق عمل خال الحصص 

التدريبية الماضية على معالجة هذه الجزئية بتدريبات خاصة للمهاجمين.التدريبية الماضية على معالجة هذه الجزئية بتدريبات خاصة للمهاجمين.

الكنغولي
يكسر »رقم« ريكاردو

حطم المدرب الكنغولي فلوران ابينيجي الرقم حطم المدرب الكنغولي فلوران ابينيجي الرقم 
القياسي المسجل باسم ريكاردو في قيادته للهال القياسي المسجل باسم ريكاردو في قيادته للهال 
في موسم في موسم 20072007 لثمانية إنتصارات على التوالي  لثمانية إنتصارات على التوالي 
بالدوري الممتاز، فلوران قاد الهال حتى اآلن بالدوري الممتاز، فلوران قاد الهال حتى اآلن 
إلى تسع إنتصارات متتاليه في انطاقة مثالية إلى تسع إنتصارات متتاليه في انطاقة مثالية 
الــفــرصــة مواتية  تــبــدو  الـــذي  الكنغولي  الــفــرصــة مواتية لــلــمــدرب  تــبــدو  الـــذي  الكنغولي  لــلــمــدرب 
قياسي جديد مــن الصعب  لتسجيل رقــم  قياسي جديد مــن الصعب امــامــه  لتسجيل رقــم  امــامــه 

كسره في المستقبل القريب.كسره في المستقبل القريب.
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الثالثاء

متابعـات

المقدمة 
الهجومية سر 
إخفاق المريخ

الــمــريــخ خطورة  يشكل  الــمــريــخ خطورة لــم  يشكل  لــم 
كــبــيــرة عــلــى مــرمــى حــيــدوب كــبــيــرة عــلــى مــرمــى حــيــدوب 
الـــنـــهـــود، وفـــشـــل الــفــريــق في الـــنـــهـــود، وفـــشـــل الــفــريــق في 
صــــنــــع الـــــــفـــــــرص، كــــمــــا لــم صــــنــــع الـــــــفـــــــرص، كــــمــــا لــم 
الفرص  المهاجمون  الفرص يستثمر  المهاجمون  يستثمر 
القليلة التي تهيأت لهم، وفقد القليلة التي تهيأت لهم، وفقد 
ــهــجــومــيــة،  ــر قـــوتـــه ال ــمــ ــهــجــومــيــة، األحــ ــر قـــوتـــه ال ــمــ األحــ
ــــي إحــــــراز  ــدة فـ ــشــ ــ ــيـــعـــانـــي ب ــــي إحــــــراز لـ ــدة فـ ــشــ ــ ــيـــعـــانـــي ب لـ
األهداف، إال بصعوبة بالغة، األهداف، إال بصعوبة بالغة، 
وبعد معاناة حقيقية، ولم يقدم وبعد معاناة حقيقية، ولم يقدم 
ــدا فــي  ــيـ ــدا فــي الـــمـــريـــخ مــهــاجــمــا جـ ــيـ الـــمـــريـــخ مــهــاجــمــا جـ
منافسة  مــن  الحالية  منافسة النسخة  مــن  الحالية  النسخة 
الـــدوري، كما تكشف األرقــام الـــدوري، كما تكشف األرقــام 
على  للفريق  المريع  على التراجع  للفريق  المريع  التراجع 
مــســتــوى خــط هــجــومــه، وبعد مــســتــوى خــط هــجــومــه، وبعد 
أن خاض الفريق أن خاض الفريق 88 مباريات  مباريات 
فــي الـــدوري أحــرز فــي الـــدوري أحــرز 1111 هدفا  هدفا 
قليال عن هدف  يزيد  قليال عن هدف بمعدل  يزيد  بمعدل 
في المباراة، وهو معدل سيئ في المباراة، وهو معدل سيئ 
ينافس  لفريق  بالنسبة  ينافس للغاية  لفريق  بالنسبة  للغاية 
عــلــى الــبــطــولــة، الــمــريــخ فقد عــلــى الــبــطــولــة، الــمــريــخ فقد 
جهود كبار المهاجمين وفشل جهود كبار المهاجمين وفشل 
في تعويضهم، كما أن تراجع في تعويضهم، كما أن تراجع 
ــبـــب فــي  ــسـ ــبـــب فــي خـــــط الــــــوســــــط، تـ ــسـ خـــــط الــــــوســــــط، تـ
الهجومية  الــمــشــاكــل  الهجومية وضـــوح  الــمــشــاكــل  وضـــوح 
التي فشل ريكاردو ومن قبله التي فشل ريكاردو ومن قبله 

الغرايري في وضع حد لها.الغرايري في وضع حد لها.

هدايا ال تتوقف 
ــي تــقــديــم  ــرط الـــمـــريـــخ فـ ــ ــي تــقــديــم أفـ ــرط الـــمـــريـــخ فـ ــ أفـ
وبعد  للمنافسين،  قيمة  وبعد هدايا  للمنافسين،  قيمة  هدايا 
الثالثة  الــمــبــاراة  الثالثة أن تعثر فــي  الــمــبــاراة  أن تعثر فــي 
هــذا الــمــوســم، واتــســع الــفــارق هــذا الــمــوســم، واتــســع الــفــارق 
ــهــــالل إلـــى  ــ ــهــــالل إلـــى أمــــــام مــنــافــســه ال ــ أمــــــام مــنــافــســه ال
القسم  انتهاء  قبل  نقاط  القسم   انتهاء  قبل  نقاط   1010
سيعاني  الموسم،  مــن  سيعاني األول  الموسم،  مــن  األول 
بمقعد  ليظفر  بــشــدة  بمقعد الــفــريــق  ليظفر  بــشــدة  الــفــريــق 
ــافــــة بـــالـــنـــظـــر لــلــطــفــرة  ــافــــة بـــالـــنـــظـــر لــلــطــفــرة الــــوصــ الــــوصــ
ــنـــادي حـــي الــعــرب  ــنـــادي حـــي الــعــرب الــكــبــيــرة لـ الــكــبــيــرة لـ
بــورتــســودان، واتــســاع الــفــارق بــورتــســودان، واتــســاع الــفــارق 
بينه والمريخ، بعد تعثر جديد بينه والمريخ، بعد تعثر جديد 
حقق  وحــال  الحمراء،  حقق للفرقة  وحــال  الحمراء،  للفرقة 
الــفــريــق الـــفـــوز فـــي مــبــاريــاتــه الــفــريــق الـــفـــوز فـــي مــبــاريــاتــه 
الـــمـــؤجـــلـــة، فــلــن يــتــمــكــن من الـــمـــؤجـــلـــة، فــلــن يــتــمــكــن من 
ــلـــحـــاق بـــالـــســـوكـــرتـــا، الــــذي  ــلـــحـــاق بـــالـــســـوكـــرتـــا، الــــذي الـ الـ
يحقق فوزًا تلو يحقق فوزًا تلو 
اآلخر،المريخ اآلخر،المريخ 
فـــــــي طـــريـــقـــه فـــــــي طـــريـــقـــه 
إلنـــهـــاء أســـوأ إلنـــهـــاء أســـوأ 
على  على مواسمه  مواسمه 
اإلطـــــــــــــــــالق، اإلطـــــــــــــــــالق، 
أن  ــتـــظـــر  ــنـ أن ويـ ــتـــظـــر  ــنـ ويـ
يــــــــتــــــــعــــــــرض يــــــــتــــــــعــــــــرض 
الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق 
أكبر  أكبر لمعاناة  لمعاناة 
الشهر  الشهر خــالل  خــالل 
الــحــالــي الــذي الــحــالــي الــذي 
ــام فـــيـــه  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــام فـــيـــه سـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ سـ
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة 
ــيــــة،  ــمــــومــ ــعــ ــ ــيــــة، ال ــمــــومــ ــعــ ــ ال
الفريق  الفريق ليكون  ليكون 
فــــــــي مــــوقــــف فــــــــي مــــوقــــف 
صعب، عطفًا على الصراع صعب، عطفًا على الصراع 
في  ســيــشــتــد  الـــــذي  في اإلداري  ســيــشــتــد  الـــــذي  اإلداري 

الفترة المقبلة.الفترة المقبلة.

حافظ محمد أحمدحافظ محمد أحمد

سقط المريخ في فخ التعادل سقط المريخ في فخ التعادل 11//11، أمام حيدوب النهود عصر أمس على ملعب كوبر لحساب الجولة ، أمام حيدوب النهود عصر أمس على ملعب كوبر لحساب الجولة 1212 من مسابقة الدوري الممتاز، ليهدر فرصة سانحة للتقدم، تقدم  من مسابقة الدوري الممتاز، ليهدر فرصة سانحة للتقدم، تقدم 
األحمر بهدف السبق عبر إبراهيما كمارا، وأدرك حيدوب التعادل في الرمق اآلخير من شوط اللعب األول،  وتعرض صالح نمر للطرد بالبطاقة الحمراء، والمباراة تلفظ أنفاسها األحمر بهدف السبق عبر إبراهيما كمارا، وأدرك حيدوب التعادل في الرمق اآلخير من شوط اللعب األول،  وتعرض صالح نمر للطرد بالبطاقة الحمراء، والمباراة تلفظ أنفاسها 
األخيرة بعد اعتراضه على حكم المباراة الذي رفض احتساب ضربة جزاء لمصلحة فريقه، ورفع المريخ رصيده إلى األخيرة بعد اعتراضه على حكم المباراة الذي رفض احتساب ضربة جزاء لمصلحة فريقه، ورفع المريخ رصيده إلى 1717 نقطة، محتفظا بمركزه الخامس في انتظار اكماله  نقطة، محتفظا بمركزه الخامس في انتظار اكماله 
لروزنامته في القسم األول من الموسم، كما ارتفع حيدوب النهود إلى لروزنامته في القسم األول من الموسم، كما ارتفع حيدوب النهود إلى 1818 في جولة شهدت  في جولة شهدت 66 تعادالت، ولم يقدم المريخ مباراة جيدة خالل شوطيها، بالرغم من تراجع  تعادالت، ولم يقدم المريخ مباراة جيدة خالل شوطيها، بالرغم من تراجع 

منافسه، للدفاع عن مرماه، دون أن يشكل خطورة على مرمى محمد المصطفى إال عبر شوارد بعيدة.منافسه، للدفاع عن مرماه، دون أن يشكل خطورة على مرمى محمد المصطفى إال عبر شوارد بعيدة.

احتجاجات على التحكيم.. واألحمر يسدد فاتورة إهمال ملعبه

المريخ يسقط في كمين حيدوب ويتعثر في الممتاز من جديد 

كمارا يسجل حضوره األول
نال إبراهيما كمارا هدفًا للمريخ بعد مرور نال إبراهيما كمارا هدفًا للمريخ بعد مرور 2222  
دقيقة فقط لبداية مباراة فريقه أمام حيدوب النهود دقيقة فقط لبداية مباراة فريقه أمام حيدوب النهود 
أمـــس، ومــن أول مشاركة لــه نــال الــالعــب أول أمـــس، ومــن أول مشاركة لــه نــال الــالعــب أول 
أهدافه ، وبمتابعة لتهديفة رمضان عجب، استفاد أهدافه ، وبمتابعة لتهديفة رمضان عجب، استفاد 
الغيني من تمركزه الصحيح وسط دفاع حيدوب الغيني من تمركزه الصحيح وسط دفاع حيدوب 
اللعب  شــوط  خــالل  كبيرة  أريحية  الفريق  اللعب ليمنح  شــوط  خــالل  كبيرة  أريحية  الفريق  ليمنح 
المهاجمين،  نقص  من  الالعب  واستفاد  المهاجمين، األول،  نقص  من  الالعب  واستفاد  األول، 
ليقنع ريكاردو  ليقنع ريكاردو وعدم جاهزيتهم، وغياب بعضهم  وعدم جاهزيتهم، وغياب بعضهم 
بــأحــقــيــتــه فـــي الــمــشــاركــة أســاســيــا، وكـــافـــأ كــمــارا بــأحــقــيــتــه فـــي الــمــشــاركــة أســاســيــا، وكـــافـــأ كــمــارا 
البرازيلي هيرون ريكاردو على ثقته ليسجل هدفا البرازيلي هيرون ريكاردو على ثقته ليسجل هدفا 
مهما للفريق قبل مرور نصف ساعة فقط على مهما للفريق قبل مرور نصف ساعة فقط على 
انــطــالقــة الــمــبــاراة، مــحــررا زمــالئــه مــن ضغوط انــطــالقــة الــمــبــاراة، مــحــررا زمــالئــه مــن ضغوط 

كبيرة، ونقلها للمنافس.كبيرة، ونقلها للمنافس.

معاناة في الظهير األيمن
بات رامي كورتكيال واحدًا من مصادر الخطر بات رامي كورتكيال واحدًا من مصادر الخطر 
الحقيقية على المريخ، وفشل الظهير األيمن في الحقيقية على المريخ، وفشل الظهير األيمن في 
أداء واجبه الدفاعي، واخفق في تقديم اإلضافة أداء واجبه الدفاعي، واخفق في تقديم اإلضافة 
عندما يتقدم لعكس الكرة، لتكون الجبهة اليمني عندما يتقدم لعكس الكرة، لتكون الجبهة اليمني 
فــي المريخ مشلولة، بــل ومــصــدر خــطــورة على فــي المريخ مشلولة، بــل ومــصــدر خــطــورة على 
الفريق، المريخ في حاجة لظهير أيمن، وهو ما الفريق، المريخ في حاجة لظهير أيمن، وهو ما 
في  استمر  إن  ريــكــاردو  للبرازيلي  هدفا  في سيكون  استمر  إن  ريــكــاردو  للبرازيلي  هدفا  سيكون 
مهمته حــتــى مــوعــد فــتــرة اإلنـــتـــقـــاالت، ذلـــك أن مهمته حــتــى مــوعــد فــتــرة اإلنـــتـــقـــاالت، ذلـــك أن 
الفريق ال يبشر وربما تضحى به لجنة  الفريق ال يبشر وربما تضحى به لجنة مستوى  مستوى 
الخطأ  لتصحيح  الــقــادم،  المجلس  أو  الخطأ التسيير،  لتصحيح  الــقــادم،  المجلس  أو  التسيير، 

الفادح الذي ارتكبته بالتعاقد معه.الفادح الذي ارتكبته بالتعاقد معه.

احتجاجات على حكم المباراة
تعرض حكم مباراة المريخ وحيدوب النهود الحتجاج عنيف من نجوم الفريق ومنسوبيه، وبالغ الحكم تعرض حكم مباراة المريخ وحيدوب النهود الحتجاج عنيف من نجوم الفريق ومنسوبيه، وبالغ الحكم 
في ظلم الفريق بعدما احتسب ضربة جزاء خيالية لحيدوب في الرمق اآلخير من شوط اللعب األول، في ظلم الفريق بعدما احتسب ضربة جزاء خيالية لحيدوب في الرمق اآلخير من شوط اللعب األول، 
فيما رفض احتساب ضربة جــزاء ارتكبت مع رمضان عجب بوضوح في الرمق اآلخير من المباراة، فيما رفض احتساب ضربة جــزاء ارتكبت مع رمضان عجب بوضوح في الرمق اآلخير من المباراة، 
واحتج صالح نمر على قرار الحكم ولم يتردد في إشهار البطاقة الحمراء له، وسط احتجاجات كبيرة واحتج صالح نمر على قرار الحكم ولم يتردد في إشهار البطاقة الحمراء له، وسط احتجاجات كبيرة 

من الالعبين.من الالعبين.

الواليات  مالعب  من  المريخ  معاناة  الواليات انتقلت  مالعب  من  المريخ  معاناة  انتقلت 
مــجــددًا  الفريق  وتعثر  العاصمة،  مــالعــب  مــجــددًا إلــى  الفريق  وتعثر  العاصمة،  مــالعــب  إلــى 
أمــام حيدوب  أمــام حيدوب وعانى األمرين في مباراته أمس  وعانى األمرين في مباراته أمس 
النهود، وفشل األحمر في تأمين هدفه، واهتزت النهود، وفشل األحمر في تأمين هدفه، واهتزت 
شباكه في الرمق اآلخير من شوط اللعب األول.شباكه في الرمق اآلخير من شوط اللعب األول.

المعاناة في تحقيق الفوز كانت حاضرة في كل المعاناة في تحقيق الفوز كانت حاضرة في كل 

الــمــبــاريــات الــتــي خــاضــهــا الــفــريــق فــي النسخة الــمــبــاريــات الــتــي خــاضــهــا الــفــريــق فــي النسخة 
الــحــالــيــة مـــن الـــــدوري بــاســتــثــنــاء مـــبـــاراة الــجــولــة الــحــالــيــة مـــن الـــــدوري بــاســتــثــنــاء مـــبـــاراة الــجــولــة 
التي حقق فيها  أمــام توتي الخرطوم،  التي حقق فيها الماضية  أمــام توتي الخرطوم،  الماضية 
من  المزيد  الفريق  وتنتظر  كــبــيــرًا،  فـــوزًا  من الفريق  المزيد  الفريق  وتنتظر  كــبــيــرًا،  فـــوزًا  الفريق 
سيكون  أنــه  كثيرون  يعتقد  مــوســم  فــي  سيكون المعاناة  أنــه  كثيرون  يعتقد  مــوســم  فــي  المعاناة 

كارثيًا بكل المقاييس.كارثيًا بكل المقاييس.

المريخ يعاني في الواليات وبالخرطوم

المريخ يسدد
فاتورة إهمال ملعبه

واصل المريخ تسديد فاتورة إهماله لملعبه، وبعد واصل المريخ تسديد فاتورة إهماله لملعبه، وبعد 
أن تنقل في مالعب العاصمة وتجول بينها خالل أن تنقل في مالعب العاصمة وتجول بينها خالل 
ملعب  الختيار  المقام  به  استقر  اآلخيرة  ملعب السنوات  الختيار  المقام  به  استقر  اآلخيرة  السنوات 
هناك،  مبارياته  لــيــؤدي  بكوبر  الرياضية  هناك، المدينة  مبارياته  لــيــؤدي  بكوبر  الرياضية  المدينة 
وكادت أرضية الملعب أن تتسبب في إصابة بالغة وكادت أرضية الملعب أن تتسبب في إصابة بالغة 
السيطرة على  في  فشل  أن  بعد  السيطرة على لرمضان عجب،  في  فشل  أن  بعد  لرمضان عجب، 
الكرة، وانزلق في ارضية الملعب بطريقة دراماتيكية، الكرة، وانزلق في ارضية الملعب بطريقة دراماتيكية، 
بسبب أرضية الملعب، المكسوة بنجيل اصطناعي، بسبب أرضية الملعب، المكسوة بنجيل اصطناعي، 
شكل معاناة حقيقية لالعبين، وحال دون ظهورهم شكل معاناة حقيقية لالعبين، وحال دون ظهورهم 
لتظهر  المنافس  على  المهمة  كما صعب  لتظهر الجيد،  المنافس  على  المهمة  كما صعب  الجيد، 

المباراة في شكل عك كروي واضح.المباراة في شكل عك كروي واضح.

مستويات 
جيدة لبرايان 
تــــــســــــبــــــب تـــــــواجـــــــد تــــــســــــبــــــب تـــــــواجـــــــد 
ــبــــي بــــرايــــان  ــــومــ ــكــــول ــ ــبــــي بــــرايــــان ال ــــومــ ــكــــول ــ ال
ــالـــغـــة  ــالـــغـــة فــــــي خــــــطــــــورة بـ فــــــي خــــــطــــــورة بـ
للمنافسين في مباريات للمنافسين في مباريات 
بإجادته  المريخ  بإجادته فريقه  المريخ  فريقه 
التامة تنفيذ المخالفات التامة تنفيذ المخالفات 
لتصبح  لتصبح والـــركـــنـــيـــات،  والـــركـــنـــيـــات، 
كبيرة،  كبيرة، مصدر خطورة  مصدر خطورة 
السينمائي  هدفه  السينمائي وبعد  هدفه  وبعد 
فـــي مـــرمـــى تـــوتـــي في فـــي مـــرمـــى تـــوتـــي في 
الــــجــــولــــة الـــمـــاضـــيـــة، الــــجــــولــــة الـــمـــاضـــيـــة، 
تـــســـبـــب الــــالعــــب فــي تـــســـبـــب الــــالعــــب فــي 

خطورة  شكلت  لركنية  بتنفيذه  األول  المريخ  خطورة هــدف  شكلت  لركنية  بتنفيذه  األول  المريخ  هــدف 
حــقــيــقــيــة عــلــى دفــــاع حـــيـــدوب وفــشــل فـــي ابــعــادهــا، حــقــيــقــيــة عــلــى دفــــاع حـــيـــدوب وفــشــل فـــي ابــعــادهــا، 
ليسددها عجب وترتد من الدفاع لتجد كمارا إبراهيما ليسددها عجب وترتد من الدفاع لتجد كمارا إبراهيما 
الــمــتــابــع يــســدد هــدفــا أوال لــلــمــريــخ، بــرايــان يــقــدم في الــمــتــابــع يــســدد هــدفــا أوال لــلــمــريــخ، بــرايــان يــقــدم في 
مستويات جيدة نسبيا في ظل غيابات عديدة للفريق، مستويات جيدة نسبيا في ظل غيابات عديدة للفريق، 
ويعد الكولمبي واحدا من هدافي المريخ في مسابقة ويعد الكولمبي واحدا من هدافي المريخ في مسابقة 

الدوري على الرغم من أن مركزه في خط الوسط.الدوري على الرغم من أن مركزه في خط الوسط.

 من الكبار
ً
عمار طيفور وحيدا

فشل المريخ في إقناع جماهيره، بعدم تقديمه لمستويات جيدة في كل مبارياته في فشل المريخ في إقناع جماهيره، بعدم تقديمه لمستويات جيدة في كل مبارياته في 
النسخة الحالية من مسابقة الدوري، وتعثر الفريق في عدد من مبارياته، ولم يكن مقنعًا النسخة الحالية من مسابقة الدوري، وتعثر الفريق في عدد من مبارياته، ولم يكن مقنعًا 
مطلقا، وال يتحسن شكل الفريق إال بتواجد عمار طيفور في وسط الملعب، وهو الالعب مطلقا، وال يتحسن شكل الفريق إال بتواجد عمار طيفور في وسط الملعب، وهو الالعب 
الوحيد، الذي يصدر المتعة للجماهير، ويستطيع تقديم اإلضافة، ويدخل الطمأنينة في الوحيد، الذي يصدر المتعة للجماهير، ويستطيع تقديم اإلضافة، ويدخل الطمأنينة في 
قلوب الجماهير بأن الفريق يضم العبًا كبيرًا، طيفور دخل بدياًل في شوط اللعب الثاني قلوب الجماهير بأن الفريق يضم العبًا كبيرًا، طيفور دخل بدياًل في شوط اللعب الثاني 

وتأخر ريكاردو كثيرًا في منحه فرصة المشاركة من بداية المباراة.وتأخر ريكاردو كثيرًا في منحه فرصة المشاركة من بداية المباراة.



06

٦ ديسمبر 2022

12 جمادى األول ١٤٤٤ هـ

العدد »٦١«

الثالثاء

متابعات

وادو: المنتخب 
المغربي سيحقق 

مفاجأة أمام إسبانيا

أكد عبد السالم وادو نجم أكد عبد السالم وادو نجم 
أن  السابق،  المغرب  أن منتخب  السابق،  المغرب  منتخب 
مـــبـــاراة بــــالده أمــــام إســبــانــيــا، مـــبـــاراة بــــالده أمــــام إســبــانــيــا، 
الثالثاء، في ثمن نهائي كأس الثالثاء، في ثمن نهائي كأس 
العالم، ستكون »صعبة للغاية العالم، ستكون »صعبة للغاية 

وتحتاج إلى تركيز شديد«.وتحتاج إلى تركيز شديد«.
وقــال وادو في تصريحات وقــال وادو في تصريحات 
يذاع  الــذي  البريمو،  يذاع لبرنامج  الــذي  البريمو،  لبرنامج 
عــلــى قــنــاة عــلــى قــنــاة TeNTeN الــمــصــريــة:  الــمــصــريــة: 
المنتخب  المنتخب »من وجهة نظري،  »من وجهة نظري، 
المغربي سوف يحقق مفاجأة المغربي سوف يحقق مفاجأة 
أتمنى  وبالطبع  إسبانيا،  أتمنى أمــام  وبالطبع  إسبانيا،  أمــام 
ــلــدور الــتــالــي في  ــلــدور الــتــالــي في أن يــتــأهــل ل أن يــتــأهــل ل
كأس العالم، الذي يتم تنظيمه كأس العالم، الذي يتم تنظيمه 

بشكل رائع من دولة قطر«.بشكل رائع من دولة قطر«.
ــخـــب  ــتـ ــنـ ــمـ ــخـــب وأضــــــــــــــاف: »الـ ــتـ ــنـ ــمـ وأضــــــــــــــاف: »الـ
الـــمـــغـــربـــي يــمــتــلــك مــجــمــوعــة الـــمـــغـــربـــي يــمــتــلــك مــجــمــوعــة 
مــمــيــزة مـــن الــالعــبــيــن، على مــمــيــزة مـــن الــالعــبــيــن، على 
رأسهم أشــرف حكيمي وحكيم رأسهم أشــرف حكيمي وحكيم 
زياش، وسوف يكون ندا قويا زياش، وسوف يكون ندا قويا 
إسبانيا ونجومه  إسبانيا ونجومه أمــام منتخب  أمــام منتخب 

في المونديال«.في المونديال«.
النسخة  النسخة وستكون هذه هي  وستكون هذه هي 
ــوالـــي الــتــي  ــتـ ــوالـــي الــتــي الــثــانــيــة عــلــى الـ ــتـ الــثــانــيــة عــلــى الـ
في  المنتخبان  خاللها  في يلتقي  المنتخبان  خاللها  يلتقي 
أن  بعدما سبق  العالم،  أن كــأس  بعدما سبق  العالم،  كــأس 
البعض  بعضهما  ضـــد  البعض لــعــبــا  بعضهما  ضـــد  لــعــبــا 
فــي مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات في فــي مــرحــلــة الــمــجــمــوعــات في 
الــمــونــديــال الــمــاضــي بــروســيــا الــمــونــديــال الــمــاضــي بــروســيــا 
اقتنص  حــيــث  اقتنص ،  حــيــث   ،20182018 عـــام عـــام 
مثيرا  تــعــادال  إسبانيا  مثيرا منتخب  تــعــادال  إسبانيا  منتخب 
في اللحظات األخيرة )في اللحظات األخيرة )22--22( ( 
من أنياب المنتخب المغربي.من أنياب المنتخب المغربي.

الــمــغــرب  منتخب  الــمــغــرب وأصــبــح  منتخب  وأصــبــح 
العربية  للكرة  الوحيد  العربية الممثل  للكرة  الوحيد  الممثل 
ــة  ــ ــي ــ ــائ اإلقــــصــ األدوار  ــة فــــــي  ــ ــي ــ ــائ اإلقــــصــ األدوار  فــــــي 
فــي ظل  الــقــطــري،  فــي ظل للمونديال  الــقــطــري،  للمونديال 
تونس  منتخبات  تمكن  تونس عـــدم  منتخبات  تمكن  عـــدم 
اجتياز  من  والسعودية  اجتياز وقطر  من  والسعودية  وقطر 

مرحلة المجموعات.مرحلة المجموعات.

أول إقالة من االتحاد 
األلماني بعد كارثة 

المونديال

ــاد األلــمــانــي  ــحــ ــ ــلـــن االت ــاد األلــمــانــي أعـ ــحــ ــ ــلـــن االت أعـ
ــيـــوم اإلثــنــيــن،  ــيـــوم اإلثــنــيــن، لــكــرة الـــقـــدم، الـ لــكــرة الـــقـــدم، الـ
إنــهــاء عــقــد أولــيــفــيــر بيرهوف إنــهــاء عــقــد أولــيــفــيــر بيرهوف 
مــديــر االتـــحـــاد، عــقــب خــروج مــديــر االتـــحـــاد، عــقــب خــروج 
دور  مــــن  األول  دور الــمــنــتــخــب  مــــن  األول  الــمــنــتــخــب 
ــكـــأس الــعــالــم  ــكـــأس الــعــالــم الــمــجــمــوعــات بـ الــمــجــمــوعــات بـ

)قطر )قطر 20222022(.(.
وكان المنتخب األلماني قد وكان المنتخب األلماني قد 
ودع البطولة بعد الخسارة أمام ودع البطولة بعد الخسارة أمام 
إسبانيا  أمــام  والتعادل  إسبانيا اليابان  أمــام  والتعادل  اليابان 

والفوز على كوستاريكا.والفوز على كوستاريكا.
وحل »الماكينات« ثالثا في وحل »الماكينات« ثالثا في 
برصيد  الخامسة،  برصيد المجموعة  الخامسة،  المجموعة 
ــداف  ــ ــقـــاط، وبـــفـــارق األهـ ــداف  نـ ــ ــقـــاط، وبـــفـــارق األهـ 44 نـ
خــلــف مــنــتــخــب »ال روخــــا«، خــلــف مــنــتــخــب »ال روخــــا«، 
بينما جاء الساموراي اآلسيوي بينما جاء الساموراي اآلسيوي 

في الصدارة بـفي الصدارة بـ66 نقاط. نقاط.
ويـــــــعـــــــد هـــــــــــذا اإلخـــــــفـــــــاق ويـــــــعـــــــد هـــــــــــذا اإلخـــــــفـــــــاق 
ــانــــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــ ــث ــ ــو ال ــ ــانــــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي هـ ــ ــث ــ ــو ال ــ هـ
ــع  ــوديــ ــ ــد ت ــعــ ــ ــع لـــلـــمـــانـــشـــافـــت، ب ــ ــودي ــ ــد ت ــعــ ــ لـــلـــمـــانـــشـــافـــت، ب
مــونــديــال روســيــا مــونــديــال روســيــا 20182018 من  من 

دور المجموعات أيضا.دور المجموعات أيضا.

oo عشرة عدد وليست بضم العين  عشرة عدد وليست بضم العين 1010 !!!                                      !!!                                     
oo وكثرت الحكايات اربعه طويله وترفعت  وكثرت الحكايات اربعه طويله وترفعت 
الي تسعه طويله واليوم أحكي ليكم عن الوافدة الي تسعه طويله واليوم أحكي ليكم عن الوافدة 
جديده لنج عشرة طويلة  !!!     جديده لنج عشرة طويلة  !!!     oo السيدة  السيدة 
عشرة طويلة ذهبت متخفية السرايا اتنين اتنين عشرة طويلة ذهبت متخفية السرايا اتنين اتنين 
التصوير  كاميرات  عن  وبعيدًا  الصريا  التصوير وسيد  كاميرات  عن  وبعيدًا  الصريا  وسيد 
وعــيــون واقــــالم اإلعــــالم ســلــم صــاحــب الفكرة وعــيــون واقــــالم اإلعــــالم ســلــم صــاحــب الفكرة 
صاحب ال صاحب ال 1010 طويله الهدية واستلم المنحة  طويله الهدية واستلم المنحة 

وكان االمر لم يكن !! وكان االمر لم يكن !! 
ooقال الشاعر الحسين الحسن ) ال تقل اني قال الشاعر الحسين الحسن ) ال تقل اني 

في الثري فخيال الشعر يرتاد الثريا !! (  في الثري فخيال الشعر يرتاد الثريا !! (  

صـــــاحـــــب  ظــــــــــن  صـــــاحـــــب   ظــــــــــن   oo
الــــعــــشــــرة بـــــــان الـــعـــيـــون الــــعــــشــــرة بـــــــان الـــعـــيـــون 
قافلة لكن خفافيش الليل قافلة لكن خفافيش الليل 
فــي الطالم  تــري  فــي الطالم عيونها  تــري  عيونها 
الـــهـــدايـــا  تـــــبـــــادل  الـــهـــدايـــا ورأت  تـــــبـــــادل  ورأت 
... في  هـــذا وذاك  في بــيــن   ... هـــذا وذاك  بــيــن 

ذمتك يا من تناولت العشرة اين اختفت عشرة ذمتك يا من تناولت العشرة اين اختفت عشرة 
السلطان !!؟السلطان !!؟

oo بعد صالة الفجر رن هاتفي ارغي أزبد  بعد صالة الفجر رن هاتفي ارغي أزبد 
ووعــــد وتــوعــد ولــكــنــه لــم يــفــتــح اهلل عــلــيــه ايــن ووعــــد وتــوعــد ولــكــنــه لــم يــفــتــح اهلل عــلــيــه ايــن 

اختفت العشرة !!!اختفت العشرة !!!

oo  يا اخونا ال تتعجلوا   يا اخونا ال تتعجلوا 
ــبــــه بــــقــــول لــيــكــم  ــبــــه حــ ــبــــه بــــقــــول لــيــكــم حــ ــبــــه حــ حــ
وسجلته  وسمعته  وسجلته الشفته  وسمعته  الشفته 
كاميرة المرضي عنهم من كاميرة المرضي عنهم من 
المليارية  الهدايا  المليارية صاحب  الهدايا  صاحب 
الــراي  اصــحــاب  الــراي ويعرفهم  اصــحــاب  ويعرفهم 

ويطلق عليهم اكتب واقبض !!!ويطلق عليهم اكتب واقبض !!!
oo بتروح مني وين؟؟ بتروح مني وين؟؟

oo شر البلية ما ُيضحك قال راعاة وراعي  شر البلية ما ُيضحك قال راعاة وراعي 
ــان فــــي الـــخـــال يـــعـــرف الــنــعــجــه الــــــداره  ــــضــ ــان فــــي الـــخـــال يـــعـــرف الــنــعــجــه الــــــداره ال ــــضــ ال

والخروف الشارد !!        والخروف الشارد !!        

 وسطر جديد  !!
من ظن أنه يسبح في بركته واحدًا عليه ان من ظن أنه يسبح في بركته واحدًا عليه ان 
يتذكر أن عين اإلله تري وباكر سيعرف الكل يتذكر أن عين اإلله تري وباكر سيعرف الكل 
الي  الروقه ستعرفون  العشرة بس  الي اين ذهبت  الروقه ستعرفون  العشرة بس  اين ذهبت 
اين ذهبت العشرة كوسيلة واالختشوا ماتوا!!! اين ذهبت العشرة كوسيلة واالختشوا ماتوا!!! 

نقطة نقطة اخيره:
احــر الــتــعــازي لــســعــادة الــلــواء ركــن معاش احــر الــتــعــازي لــســعــادة الــلــواء ركــن معاش 
خالد علي خير السيد احد قادة ادارة الرياضة خالد علي خير السيد احد قادة ادارة الرياضة 
العسكريه في وفاة شقيقه االكبر سيادة اللواء العسكريه في وفاة شقيقه االكبر سيادة اللواء 
نــا  نــا ركــن ابوبكر له الرحمة والمغفرة وانــا هلل واإ ركــن ابوبكر له الرحمة والمغفرة وانــا هلل واإ

اليه راجعون .اليه راجعون .

حكاية عشرة السلطان..!!

هاشم الطيب

عثمان عمر المحمودعثمان عمر المحمود

حتى الجولة الـحتى الجولة الـ1212 من الدوري الممتاز لعبت حتى اآلن  من الدوري الممتاز لعبت حتى اآلن 190190 مباراة في الدورة األولى للممتاز، كان  مباراة في الدورة األولى للممتاز، كان 
الفوز حاضرًا في الفوز حاضرًا في 6565 مباراة، ومثلها خسارة، فيما كان التعادل حاضرًا في  مباراة، ومثلها خسارة، فيما كان التعادل حاضرًا في 6060 مباراة، وتم إحراز  مباراة، وتم إحراز 203203  
هدفًا لألندية، قبل نهاية الدورة األولى، وكانت جملة األهداف المحرزة في موسم هدفًا لألندية، قبل نهاية الدورة األولى، وكانت جملة األهداف المحرزة في موسم 20222022 هي  هي 484484  
هدفًا في كامل الموسم، ما يعني ارتفاع معدل التهديف هذا الموسم عن سابقه قبل خمس جوالت من هدفًا في كامل الموسم، ما يعني ارتفاع معدل التهديف هذا الموسم عن سابقه قبل خمس جوالت من 

نهاية الدورة األولى للمسابقة، »كورة سودانية« تستعرض أبرز مالمح الجولة نهاية الدورة األولى للمسابقة، »كورة سودانية« تستعرض أبرز مالمح الجولة 1212

ستة تعادالت في الجولة الـ 12 للدوري الممتاز 

الهالل يتربع على الصدارة بفارق كبيرالهالل يتربع على الصدارة بفارق كبير
وسقوط جديد للمريخوسقوط جديد للمريخ

التعادل يغلب على نتائج الجولة 12 

حسمت التعادالت ست مواجهات من مباريات حسمت التعادالت ست مواجهات من مباريات 
الـ1212 للدوري الممتاز، حيث تعادل فريقا  للدوري الممتاز، حيث تعادل فريقا  األسبوع الـاألسبوع 
لكل،  بهدف  الخرطوم  والزومة  القضارف  لكل، الشرطة  بهدف  الخرطوم  والزومة  القضارف  الشرطة 
أحرز للزومة إبراهيم حسين ، وعادل موسى الزومة أحرز للزومة إبراهيم حسين ، وعادل موسى الزومة 
إلى  برصيدة  الشرطة  ليرتفع  مــرمــاه،  فــي  إلى للشرطة  برصيدة  الشرطة  ليرتفع  مــرمــاه،  فــي  للشرطة 
»»1717«نــقــطــة والــزومــة الــى النقطة الــســابــعــة، فيما «نــقــطــة والــزومــة الــى النقطة الــســابــعــة، فيما 
انتهت مباراة الهالل الفاشر وضيفه كوبر البحراوي انتهت مباراة الهالل الفاشر وضيفه كوبر البحراوي 
على وقع التعادل بهدف لكل، وأحرز لكوبر محمد على وقع التعادل بهدف لكل، وأحرز لكوبر محمد 
للفاشر  التعادل  إبراهيم  أدرك منتصر  فيما  للفاشر داؤود،  التعادل  إبراهيم  أدرك منتصر  فيما  داؤود، 
مــن ركــلــة جـــزاء ليرتفع رصــيــد هـــالل الــفــاشــر الــي مــن ركــلــة جـــزاء ليرتفع رصــيــد هـــالل الــفــاشــر الــي 
 ،.» ،.»1111« إلــى  بنقاطه  كوبر  ويصل  نقطة   »« إلــى  بنقاطه  كوبر  ويصل  نقطة   »1414««
مروي  األهلي  مواجهة  السلبي  التعادل  حسم  مروي كما  األهلي  مواجهة  السلبي  التعادل  حسم  كما 
وضيفه حي الــوادي نياال ليرتفع حي الــوادي نياال وضيفه حي الــوادي نياال ليرتفع حي الــوادي نياال 
مــروي  األهــلــي  ويرتفع  ونقطة  مــروي «  األهــلــي  ويرتفع  ونقطة  الــي »1414«  »بنقاطه  الــي  بنقاطه 
اإليجابي  التعادل  وحسم  نقاط،  اإليجابي «  التعادل  وحسم  نقاط،   »99« الــي  »بنقاطه  الــي  بنقاطه 
وضيفه  شندي  األهــلــي  مواجهة  فريق  لكل  وضيفه بهدف  شندي  األهــلــي  مواجهة  فريق  لكل  بهدف 
الرابطة كوستي، أحرز هدف األهلي محمد أسامة، الرابطة كوستي، أحرز هدف األهلي محمد أسامة، 
قبل أن يدرك شمس الدين خضر التعادل للرابطة قبل أن يدرك شمس الدين خضر التعادل للرابطة 
ــع األهـــلـــي شــنــدي نــقــاطــه الـــي »1313« نقطة، « نقطة،  ــع األهـــلـــي شــنــدي نــقــاطــه الـــي »ورفــ ورفــ
والرابطة كوستي الى »والرابطة كوستي الى »1010« نقاط، وانتهت مواجهة « نقاط، وانتهت مواجهة 
البحارة واألمل العطبراوي بالتعادل السلبي، وتعادل البحارة واألمل العطبراوي بالتعادل السلبي، وتعادل 
المريخ وحيدوب النهود بهدف لكل في المباراة التي المريخ وحيدوب النهود بهدف لكل في المباراة التي 
جرت أمس على ملعب كوبر،  ليرتفع المريخ إلى جرت أمس على ملعب كوبر،  ليرتفع المريخ إلى 

1717 نقطة، وحيدوب إلى  نقطة، وحيدوب إلى 1818..

الفوز التاسع للهالل

لمسابقة  الــعــام  للترتيب  الــهــالل صــدارتــه  لمسابقة عــزز  الــعــام  للترتيب  الــهــالل صــدارتــه  عــزز 
التوالي  على  التاسع  فــوزه  وحقق  الممتاز  التوالي الـــدوري  على  التاسع  فــوزه  وحقق  الممتاز  الـــدوري 
في  هــدف  مقابل  بهدفين  توتي  تغلب على  في عندما  هــدف  مقابل  بهدفين  توتي  تغلب على  عندما 
اللقاء الذي جمعهما مساء امس على ملعب حليم ـ اللقاء الذي جمعهما مساء امس على ملعب حليم ـ 
شداد بالخرطوم برسم الجولة شداد بالخرطوم برسم الجولة 1212 للمسابقة ، ويدين  للمسابقة ، ويدين 
بوغبا  الدين  والــي  لنجميه  الغالي  فــوزه  بوغبا الهالل في  الدين  والــي  لنجميه  الغالي  فــوزه  الهالل في 
ووليد الشعلة اللذين احرزا الهدفين في الدقيقتين ووليد الشعلة اللذين احرزا الهدفين في الدقيقتين 44  
و و 1919 بينما احرز بهاء الدين حسين هدف توتي  بينما احرز بهاء الدين حسين هدف توتي 
  2727 الــى  برصيده  الــهــالل  ليرتفع  الــى   برصيده  الــهــالل  ليرتفع   1717 الدقيقة  الدقيقة فــي  فــي 

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

المريخ يتعثر بالتعادل

واصل المريخ عثراته هذا الموسم وسقط في فخ واصل المريخ عثراته هذا الموسم وسقط في فخ 

النهود عصر أمس  أمـــام حــيــدوب  النهود عصر أمس ،  أمـــام حــيــدوب  الــتــعــادل الــتــعــادل 11//11، 
على ملعب كوبر لحساب الجولة على ملعب كوبر لحساب الجولة 1212 من مسابقة  من مسابقة 
الـــــدوري الــمــمــتــاز، لــيــهــدر فــرصــة ســانــحــة للتقدم، الـــــدوري الــمــمــتــاز، لــيــهــدر فــرصــة ســانــحــة للتقدم، 
كمارا،  إبراهيما  عبر  السبق  بهدف  األحــمــر  كمارا، تقدم  إبراهيما  عبر  السبق  بهدف  األحــمــر  تقدم 
ــتــعــادل فــي الــرمــق اآلخــيــر من  ــتــعــادل فــي الــرمــق اآلخــيــر من وأدرك حــيــدوب ال وأدرك حــيــدوب ال
اللعب األول،  وتعرض صالح نمر للطرد  اللعب األول،  وتعرض صالح نمر للطرد شوط  شوط 
بالبطاقة الحمراء، والمباراة تلفظ أنفاسها األخيرة بعد بالبطاقة الحمراء، والمباراة تلفظ أنفاسها األخيرة بعد 
اعتراضه على حكم المباراة الذي رفض احتساب اعتراضه على حكم المباراة الذي رفض احتساب 
ضربة جزاء لمصلحة فريقه، ورفع المريخ رصيده ضربة جزاء لمصلحة فريقه، ورفع المريخ رصيده 
إلى إلى 1717 نقطة، محتفظا بمركزه الخامس في انتظار  نقطة، محتفظا بمركزه الخامس في انتظار 
اكماله لروزنامته في القسم األول من الموسم، كما اكماله لروزنامته في القسم األول من الموسم، كما 
ارتــفــع حــيــدوب الــنــهــود إلــى ارتــفــع حــيــدوب الــنــهــود إلــى 1818 فــي جــولــة شهدت  فــي جــولــة شهدت 

66 تــعــادالت، ولــم يقدم المريخ مــبــاراة جيدة خالل  تــعــادالت، ولــم يقدم المريخ مــبــاراة جيدة خالل 
عن  للدفاع  منافسه،  تــراجــع  مــن  بالرغم  عن شوطيها،  للدفاع  منافسه،  تــراجــع  مــن  بالرغم  شوطيها، 
يشكل خطورة على مرمى محمد  أن  دون  يشكل خطورة على مرمى محمد مرماه،  أن  دون  مرماه، 

المصطفى إال عبر شوارد بعيدة.المصطفى إال عبر شوارد بعيدة.

 بطاقة حمراء لصالح نمر 

وجــه العب  فــي  الحمراء  البطاقة  الحكم  وجــه العب أشهر  فــي  الحمراء  البطاقة  الحكم  أشهر 
المريخ صالح نمر بعد احتجاجه على عدم احتساب المريخ صالح نمر بعد احتجاجه على عدم احتساب 
ركلة جزاء للفريق في مباراة حيدوب النهود أمس، ركلة جزاء للفريق في مباراة حيدوب النهود أمس، 
ليفقد المريخ خدمات مدافعه في الجولتين القادمتين ليفقد المريخ خدمات مدافعه في الجولتين القادمتين 

للممتاز أمام هالل الفاشر واألهلي الخرطوم.للممتاز أمام هالل الفاشر واألهلي الخرطوم.
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عالمية

أصداء 
المونديال 

إعداد وإرشاف:

عبد الرحيم أحمد بابكر 

٥ ديسمبر 2022

٩ جمادى األول ١٤٤٤ هـ

العدد »٦٠«

االثنين

صفقة العمر في 
الدوري السعودي 

تخطف أضواء 
المونديال 

في ظل زخم نهائيات كأس في ظل زخم نهائيات كأس 
ــمــواجــهــات  وال ــمــواجــهــات   وال  20222022 الــعــالــم الــعــالــم 
في  المنتخبات  بين  في الطاحنة  المنتخبات  بين  الطاحنة 
ــة ال  ــيـ ــائـ ــصـ ــة ال الــمــنــعــطــفــات اإلقـ ــيـ ــائـ ــصـ الــمــنــعــطــفــات اإلقـ
يوجد صــوت يعلو هــذه األيــام يوجد صــوت يعلو هــذه األيــام 
في الفضاء الرياضي العالمي في الفضاء الرياضي العالمي 
على أخبار الصفقة  المرتقبة على أخبار الصفقة  المرتقبة 
بـــانـــتـــقـــال الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــانـــتـــقـــال الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
ــــى  ــو رونـــــــالـــــــدو إل ــانـ ــيـ ــتـ ــسـ ــريـ ــو رونـــــــالـــــــدو إلــــى كـ ــانـ ــيـ ــتـ ــسـ ــريـ كـ
الــنــصــر الــســعــودي بـــدايـــة من الــنــصــر الــســعــودي بـــدايـــة من 
ــتـــي ســتــكــون  ــتـــي ســتــكــون يــنــايــرالــمــقــبــل، والـ يــنــايــرالــمــقــبــل، والـ
»صــفــقــة الــعــصــر« فــي تــاريــخ »صــفــقــة الــعــصــر« فــي تــاريــخ 

الدوري السعودي.الدوري السعودي.
ــن تــحــفــظ  ــم مــ ــرغــ ــ ــن تــحــفــظ وعـــلـــى ال ــم مــ ــرغــ ــ وعـــلـــى ال
الــطــرفــيــن الــمــعــنــيــيــن )الــنــصــر الــطــرفــيــن الــمــعــنــيــيــن )الــنــصــر 
ورونالدو( على عدم تأكيد أو ورونالدو( على عدم تأكيد أو 
نــفــي الــخــبــر تــعــزز الــمــصــادر نــفــي الــخــبــر تــعــزز الــمــصــادر 
الصفقة  هـــذه  صــحــة  الصفقة العالمية  هـــذه  صــحــة  العالمية 
وتذهب إلى أبعد من ذلك وهو وتذهب إلى أبعد من ذلك وهو 
تحديد القيمة المالية التاريخية تحديد القيمة المالية التاريخية 
ــا  ــاركـ ــتـــظـــرة. صــحــيــفــة مـ ــنـ ــمـ ــا الـ ــاركـ ــتـــظـــرة. صــحــيــفــة مـ ــنـ ــمـ الـ
أن  االثنين،  أكــدت،  االثنين، أن اإلسبانية  أكــدت،  اإلسبانية 
الــصــفــقــة تــمــت مــقــابــل نصف الــصــفــقــة تــمــت مــقــابــل نصف 
مــلــيــار يـــــورو لـــمـــدة مــوســمــيــن مــلــيــار يـــــورو لـــمـــدة مــوســمــيــن 
الموسم، بأجر سنوي  الموسم، بأجر سنوي ونصف  ونصف 
يــــــورو،  مـــلـــيـــون  يــــــورو،   مـــلـــيـــون   200200 يـــبـــلـــغ يـــبـــلـــغ 
وقبل أيــام أشــارت الديلي ميل وقبل أيــام أشــارت الديلي ميل 
الخبر.  نفس  إلــى  الخبر. البريطانية  نفس  إلــى  البريطانية 
وفي حال نجحت هذه الصفقة وفي حال نجحت هذه الصفقة 
فسوف تصبح أغلى صفقة في فسوف تصبح أغلى صفقة في 
في  التي شهدت  اللعبة  في تاريخ  التي شهدت  اللعبة  تاريخ 
سنوية  أجــــورًا  الماضية  سنوية الــفــتــرة  أجــــورًا  الماضية  الــفــتــرة 
يتقدمهم  يتقدمهم عالية لعناصر مهمة  عالية لعناصر مهمة 
الــفــرنــســي مــبــابــي نــجــم بــاريــس الــفــرنــســي مــبــابــي نــجــم بــاريــس 
سان جيرمان والثنائي البرازيلي سان جيرمان والثنائي البرازيلي 
والنرويجي  وفينسيوس  والنرويجي نيمار  وفينسيوس  نيمار 
ــاجــــم مــانــشــســتــر  ــهــ ــاجــــم مــانــشــســتــر هـــــاالنـــــد مــ ــهــ هـــــاالنـــــد مــ
ــدون  ــ ــا يــعــنــي أن ال ــدون ســيــتــي، مـ ــ ــا يــعــنــي أن ال ســيــتــي، مـ
يـــزال يضرب  يـــزال يضرب  عــامــًا( ال  ))3737 عــامــًا( ال 
فـــي اتـــجـــاه األرقـــــــام الــخــاصــة فـــي اتـــجـــاه األرقـــــــام الــخــاصــة 
لـــى  لـــى فــي جميع االتــجــاهــات. واإ فــي جميع االتــجــاهــات. واإ
جــانــب الــقــيــمــة الــفــنــيــة الــعــالــيــة جــانــب الــقــيــمــة الــفــنــيــة الــعــالــيــة 
الــتــي ســوف يضيفها رونــالــدو الــتــي ســوف يضيفها رونــالــدو 
ــادي الـــســـعـــودي، فــإن  ــنـ ــادي الـــســـعـــودي، فــإن إلـــى الـ ــنـ إلـــى الـ
ــن الــمــكــتــســبــات من  ــن الــمــكــتــســبــات من الـــعـــديـــد مـ الـــعـــديـــد مـ
الــصــفــقــة ســــوف تــتــحــقــق، في الــصــفــقــة ســــوف تــتــحــقــق، في 
مــقــدمــتــهــا الــســمــعــة اإلعــامــيــة مــقــدمــتــهــا الــســمــعــة اإلعــامــيــة 
المضافة إلى الدوري السعودي المضافة إلى الدوري السعودي 
وكذلك قيمة االستثمارات سواء وكذلك قيمة االستثمارات سواء 

للدوري أو لنادي النصر.للدوري أو لنادي النصر.
فــيــرنــانــدو سانتوس،  فــيــرنــانــدو سانتوس، وعــّلــق  وعــّلــق 
ــي لـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــي لـــمـــنـــتـــخـــب الـــــمـــــديـــــر الـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـــــمـــــديـــــر الـ
الــبــرتــغــال، على أنــبــاء اقــتــراب الــبــرتــغــال، على أنــبــاء اقــتــراب 
رونالدو  كريستيانو  رونالدو األســطــورة  كريستيانو  األســطــورة 

من االنتقال إلى النصر.من االنتقال إلى النصر.
الصحفي  المؤتمر  الصحفي فــخــال  المؤتمر  فــخــال 
ــاراة، قــــال  ــ ــ ــب ــ ــمــ ــ ــ ــال ــ ــ ــاراة، قــــال الــــــخــــــاص ب ــ ــ ــب ــ ــمــ ــ ــ ــال ــ ــ الــــــخــــــاص ب
ــقـــد ســمــعــت هــذا  ــقـــد ســمــعــت هــذا ســـانـــتـــوس »لـ ســـانـــتـــوس »لـ
الــخــبــر قــبــل لــحــظــات قــلــيــلــة، الــخــبــر قــبــل لــحــظــات قــلــيــلــة، 
وأنـــــا فـــي طــريــقــي إلــــى قــاعــة وأنـــــا فـــي طــريــقــي إلــــى قــاعــة 
»بالطبع  وأضــاف  »بالطبع المؤتمر«.  وأضــاف  المؤتمر«. 
ــدو في  ــ ــال ــ ــدو في لـــم أتـــحـــدث مـــع رون ــ ــال ــ لـــم أتـــحـــدث مـــع رون
هذا األمــر، في النهاية القرار هذا األمــر، في النهاية القرار 
يخص الــاعــب وحـــده«. وأتــم يخص الــاعــب وحـــده«. وأتــم 
»لكن  مشددا  البرتغال  »لكن مــدرب  مشددا  البرتغال  مــدرب 
الجميع هنا في  أن  لكم  الجميع هنا في أؤكــد  أن  لكم  أؤكــد 
فقط  يــركــز  الــوطــنــي  فقط المنتخب  يــركــز  الــوطــنــي  المنتخب 
وبشكل تام على كأس العالم«.وبشكل تام على كأس العالم«.

ركالت الترجيح تقود كرواتيا لربع النهائي على حساب اليابان
 مع المربعات

ً
البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية برباعية وتضرب موعدا

المغرب لكتابة التاريخ أمام إسبانيا ومواجهه أوروبية بين البرتغال وسويسرا

المغرب وإسبانيا
يسعى المنتخب المغربي لكرة القدم إلى يسعى المنتخب المغربي لكرة القدم إلى 
كتابة تاريخ جديد في مشاركته السادسة في كتابة تاريخ جديد في مشاركته السادسة في 
الجارة  ياقي  العالم، عندما  الجارة نهائيات كأس  ياقي  العالم، عندما  نهائيات كأس 
على  الــثــاثــاء  الــيــوم  على   الــثــاثــاء  الــيــوم   20102010 بطلة  بطلة إسبانيا  إسبانيا 
استاد المدينة التعليمية في الدوحة في ثمن استاد المدينة التعليمية في الدوحة في ثمن 

النهائي.النهائي.
ــود األطـــلـــس« إنــجــازهــم عــام  ــ ر »أسـ ــرَّ ــود األطـــلـــس« إنــجــازهــم عــام كــ ــ ر »أسـ ــرَّ كــ
عربي  منتخب  أول  بــاتــوا  عــنــدمــا  عربي   منتخب  أول  بــاتــوا  عــنــدمــا   19861986
فريقي يبلغ ثمن نهائي العرس العالمي، قبل  فريقي يبلغ ثمن نهائي العرس العالمي، قبل واإ واإ
أن يخرجوا على يد ألمانيا الغربية صفرأن يخرجوا على يد ألمانيا الغربية صفر1-1-  
إثر  البشري  للجدار  إثر  بخطأ  البشري  للجدار  الدقيقة 8989 بخطأ  الدقيقة في  في 

ركلة حرة مباشرة للوتار ماتيوس.ركلة حرة مباشرة للوتار ماتيوس.
تحقيق  إلــى  المغاربة  يطمح  الــمــرة  تحقيق هــذه  إلــى  المغاربة  يطمح  الــمــرة  هــذه 
بــقــيــادة محمد  الــذهــبــي  الجيل  فيه  بــقــيــادة محمد مــا فشل  الــذهــبــي  الجيل  فيه  مــا فشل 
تاريخ  وكتابة  بــودربــالــة،  وعــزيــز  تاريخ التيمومي  وكتابة  بــودربــالــة،  وعــزيــز  التيمومي 
جديد ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة األولى.جديد ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة األولى.

كأس  فــي  واحـــدة  مــرة  المنتخبان  كأس والتقى  فــي  واحـــدة  مــرة  المنتخبان  والتقى 
عندما  األخــيــرة  النسخة  فــي  وكــانــت  عندما العالم  األخــيــرة  النسخة  فــي  وكــانــت  العالم 
ـــى من  ـــى من كـــان الــمــغــرب قـــاب قــوســيــن أو أدنـ كـــان الــمــغــرب قـــاب قــوســيــن أو أدنـ
تحقيق الفوز بعدما تقدم تحقيق الفوز بعدما تقدم 22--11 حتى الدقيقة  حتى الدقيقة 
األولى من الوقت بدل الضائع حيث أدرك األولى من الوقت بدل الضائع حيث أدرك 

اإلسبان التعادل عبر ياغو أسباس.اإلسبان التعادل عبر ياغو أسباس.
ــام 19611961   ــام والــتــقــى الــمــنــتــخــبــان أيــضــًا عـ والــتــقــى الــمــنــتــخــبــان أيــضــًا عـ
فــي الــمــلــحــق اإلفــريــقــي األوروبــــــي الــمــؤهــل فــي الــمــلــحــق اإلفــريــقــي األوروبــــــي الــمــؤهــل 
إلى نسخة تشيلي في العام التالي، وفازت إلى نسخة تشيلي في العام التالي، وفازت 

إسبانيا إسبانيا -1-1صفر ذهابًا وصفر ذهابًا و33--22 إيابًا. إيابًا.
البرتغال في مواجهة سويسرا:

تــبــدو الــبــرتــغــال الــمــرشــحــة األبــــرز لبلوغ تــبــدو الــبــرتــغــال الــمــرشــحــة األبــــرز لبلوغ 
سويسرا  تــواجــه  عندما  النهائي  ربــع  ــدور  سويسرا الـ تــواجــه  عندما  النهائي  ربــع  ــدور  الـ
على ملعب لوسيل، لكنها تدرك أن منتخب على ملعب لوسيل، لكنها تدرك أن منتخب 
المفاجآت  وصاحب  المنتفض  ناتي«  المفاجآت »ال  وصاحب  المنتفض  ناتي«  »ال 

ــكــرة فــي الــســنــوات األخــيــرة  ــكــرة فــي الــســنــوات األخــيــرة أمــــام عــمــالــقــة ال أمــــام عــمــالــقــة ال
سيكون ندًا صعب المراس.سيكون ندًا صعب المراس.

يملك »سيليساو أوروبا« ربما من أفضل يملك »سيليساو أوروبا« ربما من أفضل 
ُيعاب  ولكن  المراكز،  جميع  في  ُيعاب العناصر  ولكن  المراكز،  جميع  في  العناصر 
ــمــــدرب فـــرنـــانـــدو ســـانـــتـــوش أنــــه ال  ــ ــمــــدرب فـــرنـــانـــدو ســـانـــتـــوش أنــــه ال عــلــى ال ــ عــلــى ال
في  بعض العبيه،  مــن  األفــضــل  في يستخرج  بعض العبيه،  مــن  األفــضــل  يستخرج 
تشكيلة قادرة على تحقيق لقب عالمي أول تشكيلة قادرة على تحقيق لقب عالمي أول 

في تاريخها.في تاريخها.
فـــي قــطــر فـــي قــطــر 20222022، تـــصـــدرت الــبــرتــغــال ، تـــصـــدرت الــبــرتــغــال 
افتتاحيين  فــوزيــن  بــعــد  الــثــامــنــة  افتتاحيين مجموعتها  فــوزيــن  بــعــد  الــثــامــنــة  مجموعتها 
على غانا واألوروغـــواي قبل أن تسقط في على غانا واألوروغـــواي قبل أن تسقط في 
بعد  الجنوبية  كوريا  األخيرة ضد  بعد المواجهة  الجنوبية  كوريا  األخيرة ضد  المواجهة 

أن ضمنت تأهلها.أن ضمنت تأهلها.
وصنع النجم كريستيانو رونالدو التاريخ وصنع النجم كريستيانو رونالدو التاريخ 
ــــدور األول عــنــدمــا بـــات أول العــب  ــــدور األول عــنــدمــا بـــات أول العــب فــي ال فــي ال
العالم،  كــأس  مــن  نسخ  فــي خمس  العالم، يسجل  كــأس  مــن  نسخ  فــي خمس  يسجل 
بهدفه الوحيد الذي جاء من ركلة جزاء في بهدفه الوحيد الذي جاء من ركلة جزاء في 
الفوز الفوز 33--22 على غانا في المباراة األولى. على غانا في المباراة األولى.

ــه بـــرونـــو فـــرنـــانـــديـــش خطف  ــل ــكــن زمــي ــه بـــرونـــو فـــرنـــانـــديـــش خطف ل ــل ــكــن زمــي ل
األضواء بعد أن ساهم بشكل مباشر بأربعة األضواء بعد أن ساهم بشكل مباشر بأربعة 
أهداف من أصل ستة في ثاث مباريات، أهداف من أصل ستة في ثاث مباريات، 
ــــى تــمــريــرتــيــن  ــــى تــمــريــرتــيــن مــســجــًا اثــنــيــن بـــاإلضـــافـــة إل مــســجــًا اثــنــيــن بـــاإلضـــافـــة إل
حاسمتين. يدرك رونالدو أن عليه أن يرتقي حاسمتين. يدرك رونالدو أن عليه أن يرتقي 
بلوغ  المساهمة في  أراد  إذا ما  بلوغ في مستواه  المساهمة في  أراد  إذا ما  في مستواه 
الثالثة  للمرة  النهائي  ربــع  الـــدور  الثالثة البرتغال  للمرة  النهائي  ربــع  الـــدور  البرتغال 
األرقــام  تاريخها، وسيكون عاشق  في  األرقــام فقط  تاريخها، وسيكون عاشق  في  فقط 
القياسية حتمًا متحفزًا بعد أن تجاوزه غريمه القياسية حتمًا متحفزًا بعد أن تجاوزه غريمه 
األزلــــي لــيــونــيــل ميسي فــي عـــدد األهـــداف األزلــــي لــيــونــيــل ميسي فــي عـــدد األهـــداف 
مقابل  مقابل    99( العالمية  النهائيات  في  )المسّجلة  العالمية  النهائيات  في  المسّجلة 
88(، بعدما أحــرز البرغوث هــدفــًا فــي فوز (، بعدما أحــرز البرغوث هــدفــًا فــي فوز 
األرجــنــتــيــن األرجــنــتــيــن 22--11 عــلــى أســتــرالــيــا الــســبــت  عــلــى أســتــرالــيــا الــســبــت 

ليقودها إلى ربع النهائي.ليقودها إلى ربع النهائي.

تــلــقــت الــجــمــاهــيــر الــمــغــربــيــة خــبــرا ســـارا، تــلــقــت الــجــمــاهــيــر الــمــغــربــيــة خــبــرا ســـارا، 
قبل مباراة أسود األطلس أمام إسبانيا اليوم قبل مباراة أسود األطلس أمام إسبانيا اليوم 
الثاثاء، في ثمن نهائي كأس العالم )قطر الثاثاء، في ثمن نهائي كأس العالم )قطر 

.).)20222022
وعـــانـــت جــمــاهــيــر الـــمـــغـــرب مـــن غــاء وعـــانـــت جــمــاهــيــر الـــمـــغـــرب مـــن غــاء 
الــســوداء خال  السوق  في  التذاكر  الــســوداء خال أسعار  السوق  في  التذاكر  أسعار 
ــدم تــوافــرهــا عبر  ــدم تــوافــرهــا عبر الــســاعــات الــمــاضــيــة، وعــ الــســاعــات الــمــاضــيــة، وعــ

منصة الفيفا الرسمية.منصة الفيفا الرسمية.
وكان اتحاد الكرة المغربي قد أعلن أمس وكان اتحاد الكرة المغربي قد أعلن أمس 
تخصيص تخصيص 55 آالف تذكرة للجماهير، سيتم  آالف تذكرة للجماهير، سيتم 
الرسمي  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  عبر  الرسمي طرحها  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  عبر  طرحها 

الخاص ببيع التذاكر.الخاص ببيع التذاكر.
مجاني  عــدد  تقديم  فــي  البشرى  مجاني وتتمثل  عــدد  تقديم  فــي  البشرى  وتتمثل 

مساندة  في  الراغبة  للجماهير  التذاكر  مساندة من  في  الراغبة  للجماهير  التذاكر  من 
المغرب بالمباراة المصيرية غدا الثاثاء.المغرب بالمباراة المصيرية غدا الثاثاء.

الحصول  بأن  المصادر  الحصول وذكــرت بعض  بأن  المصادر  وذكــرت بعض 
على  حكرا  سيكون  المجانية  التذاكر  على على  حكرا  سيكون  المجانية  التذاكر  على 
يــتــم تــقــديــم جـــواز السفر  يــتــم تــقــديــم جـــواز السفر الــمــغــاربــة، بحيث  الــمــغــاربــة، بحيث 
المغربي، من أجل تسلم التذكرة من الموقع المغربي، من أجل تسلم التذكرة من الموقع 

المحدد قرب مقر إقامة منتخب األسود.المحدد قرب مقر إقامة منتخب األسود.
وأوضــــح أنـــه يــشــتــرط الــمــتــقــدم للحصول وأوضــــح أنـــه يــشــتــرط الــمــتــقــدم للحصول 
على التذكرة، بأن يكون حائزا على بطاقة على التذكرة، بأن يكون حائزا على بطاقة 
»هيا«. وأكــدت المصادر أن عدد التذاكر »هيا«. وأكــدت المصادر أن عدد التذاكر 
المجانية لن يشمل المجموع الكلي للتذاكر، المجانية لن يشمل المجموع الكلي للتذاكر، 
الــتــي وافـــق االتــحــاد الــدولــي عــلــى زيــادتــهــا الــتــي وافـــق االتــحــاد الــدولــي عــلــى زيــادتــهــا 

للجماهير المغربية )للجماهير المغربية )55 آالف(. آالف(.

ــا  ــ ــي ــ ــتـــخـــب كــــروات ــنـ ــقــــق مـ ــا حــ ــ ــي ــ ــتـــخـــب كــــروات ــنـ ــقــــق مـ حــ
االنتصار على اليابان بركات االنتصار على اليابان بركات 
الترجيح الترجيح 11//33 بعد نهاية الوقت  بعد نهاية الوقت 
بالتعادل  بالتعادل األصــلــي واإلضــافــي  األصــلــي واإلضــافــي 
اإليجابي )اإليجابي )11--11( مساء امس ( مساء امس 
ــافــســات  ــيــــن، ضـــمـــن مــن ــ ــن ــ ــافــســات اإلث ــيــــن، ضـــمـــن مــن ــ ــن ــ اإلث
الدور ثمن النهائي، بمونديال الدور ثمن النهائي، بمونديال 
اســـتـــاد  ـــي  ــ ف اســـتـــاد ،  ـــي  ــ ف  ،20222022 قـــطـــر قـــطـــر 

لليابان دايزن  لليابان دايزن الجنوب. سجل  الجنوب. سجل 
مايدا في الدقيقة )مايدا في الدقيقة )4343(، بينما (، بينما 
سجل إيفان بيريزيتش لكرواتيا سجل إيفان بيريزيتش لكرواتيا 

في الدقيقة )في الدقيقة )5555(.(.
ينتظر  ــار  ــتـــصـ االنـ ينتظر وبـــهـــذا  ــار  ــتـــصـ االنـ وبـــهـــذا 
مــنــتــخــب كــرواتــيــا الــفــائــز بين مــنــتــخــب كــرواتــيــا الــفــائــز بين 
في  الجنوبية  وكــوريــا  في البرازيل  الجنوبية  وكــوريــا  البرازيل 

الدور ربع النهائي.الدور ربع النهائي.

اكــتــســح مــنــتــخــب الــبــرازيــل اكــتــســح مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
ــيــة  ــجــنــوب ــي ال ــ ــورب ــكــ ــ ــره ال ــيـ ــظـ ــيــة نـ ــجــنــوب ــي ال ــ ــورب ــكــ ــ ــره ال ــيـ ــظـ نـ
بــربــاعــيــة مــقــابــل هـــــدف، في بــربــاعــيــة مــقــابــل هـــــدف، في 
دور الـــ دور الـــ 1616 مــن كــأس العالم  مــن كــأس العالم 

..20222022
وســجــل فــيــنــيــســيــوس هــدف وســجــل فــيــنــيــســيــوس هــدف 
  77 الدقيقة  في  مبكرًا  الدقيقة االفتتاح  في  مبكرًا  االفتتاح 
مــن زمــن الــشــوط األول، بعد مــن زمــن الــشــوط األول، بعد 

تمريرة رائعة من رافينيا.تمريرة رائعة من رافينيا.
ــاف الــنــجــم الــبــرازيــلــي  ــ ــاف الــنــجــم الــبــرازيــلــي وأضـ ــ وأضـ
الثاني  الهدف  الثاني نيمار دا سيلفا  الهدف  نيمار دا سيلفا 
للمنتخب البرازيلي في الدقيقة للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 
1212 من زمن الشوط األول من  من زمن الشوط األول من 
عــامــة الــجــزاء.وســجــل النجم عــامــة الــجــزاء.وســجــل النجم 

الهدف  رييتشارلسون  الهدف البرازيل  رييتشارلسون  البرازيل 
البرازيلي في  للمنتخب  البرازيلي في الثالث  للمنتخب  الثالث 
الدقيقة الدقيقة 2828.  وأضاف لوكاس .  وأضاف لوكاس 
للمنتخب  الرابع  الهدف  للمنتخب باكيتا  الرابع  الهدف  باكيتا 
المنتخب  شباك  في  المنتخب البرازيلي  شباك  في  البرازيلي 
الدقيقة  فــي  الجنوبي  الدقيقة الــكــوري  فــي  الجنوبي  الــكــوري 
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ــايــــك  بــ ــل  ــجــ ــســ ــ ي أن  ــــل  ــبـ ــ ــايــــك قـ بــ ــل  ــجــ ــســ ــ ي أن  ــــل  ــبـ ــ قـ
الوحيد  كــوريــا  منتخب  الوحيد هـــدف  كــوريــا  منتخب  هـــدف 
ــاراة حــتــى األن في  ــبـ ــمـ الـ ــاراة حــتــى األن في فـــي  ــبـ ــمـ الـ فـــي 
النتيجة  النتيجة .وبـــتـــلـــك  7575.وبـــتـــلـــك  الــدقــيــقــة الــدقــيــقــة 
لمواجهة  »السيليساو«  لمواجهة تــأهــل  »السيليساو«  تــأهــل 
دور  فــي  الــكــرواتــي  دور المنتخب  فــي  الــكــرواتــي  المنتخب 

ربع نهائي مونديال ربع نهائي مونديال 20222022..

وصل نيمار إلى وصل نيمار إلى 7676 هدًفا  هدًفا 
الــبــرازيــل وذلــك  الــبــرازيــل وذلــك رفــقــة منتخب  رفــقــة منتخب 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــــدف تــعــزيــز بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــــدف تــعــزيــز 
الجنوبية  كــوريــا  أمـــام  الجنوبية الـــفـــارق  كــوريــا  أمـــام  الـــفـــارق 
فــي ثــمــن نــهــائــي كـــأس العالم فــي ثــمــن نــهــائــي كـــأس العالم 

..20222022
ــثــانــي من  ــثــانــي من وجــــاء الـــهـــدف ال وجــــاء الـــهـــدف ال
ــزاء عــنــد الــدقــيــقــة 1313   ــزاء عــنــد الــدقــيــقــة ركــلــة جـ ركــلــة جـ
وضعها نيمار بطريقة مميزة.وضعها نيمار بطريقة مميزة.

ــافــــة  ــمــــار وصــ ــ ــي ــ ــتــــل ن ــحــ ــافــــة ويــ ــمــــار وصــ ــ ــي ــ ــتــــل ن ــحــ ويــ
عبر  البرازيل  منتخب  عبر هدافي  البرازيل  منتخب  هدافي 

الـــتـــاريـــخ بـــرصـــيـــد الـــتـــاريـــخ بـــرصـــيـــد 7676 هـــدًفـــا  هـــدًفـــا 
وبــــــفــــــارق هـــــــدف واحـــــــــد عــن وبــــــفــــــارق هـــــــدف واحـــــــــد عــن 
الــذي يتصدر  بيليه  الــذي يتصدر األسطورة  بيليه  األسطورة 

برصيد برصيد 7777 هدًفا. هدًفا.
ويأتي رونالدو الظاهرة في ويأتي رونالدو الظاهرة في 
ــثــالــث بــرصــيــد 6262   ــثــالــث بــرصــيــد الــمــركــز ال الــمــركــز ال
هدًفا ثم روماريو برصيد هدًفا ثم روماريو برصيد 5656..

يكسر  أن  الــمــتــوقــع  يكسر ومــــن  أن  الــمــتــوقــع  ومــــن 
نيمار رقم األسطورة بيليه نظًرا نيمار رقم األسطورة بيليه نظًرا 
الستمرار فعاليات كأس العالم الستمرار فعاليات كأس العالم 

الحالية في قطر.الحالية في قطر.

كرواتيا تتأهل بالترجيحية
على حساب اليابان

البرازيل تكتسح
كوريا الجنوبية برباعية

نيمار يقترب من كسر
رقم بيليه التاريخي

 في الدور ثمن النهائي للمونديال 

المغرب لكتابة التاريخ في تحدي إسبانيا 
والبرتغال في مواجهة سويسرا

 الجماهير المغربية تتلقى خبرآ سارآ قبل 
مباراة اسود األطلس مع إسبانيا اليوم

االتحاد  فتح  االتحاد   فتح   
الدولي لكرة القدم الدولي لكرة القدم 
إجــراءات  إجــراءات »فيفا«،  »فيفا«، 
تأديبية بحق العبي تأديبية بحق العبي 
أوروغـــــــــــواي، خــوســيــه أوروغـــــــــــواي، خــوســيــه 
ودييغو  خيمنيز،  ودييغو مــاريــا  خيمنيز،  مــاريــا 
غــــــــوديــــــــن، وفـــــرنـــــانـــــدو غــــــــوديــــــــن، وفـــــرنـــــانـــــدو 

ــون  ــســ ــ ــن ــ دي ــون مـــوســـلـــيـــرا، واإ ــســ ــ ــن ــ دي مـــوســـلـــيـــرا، واإ
كافاني، بعد مشادة مع الحكم في أعقاب كافاني، بعد مشادة مع الحكم في أعقاب 
الفوز الفوز 22--00 على غانا في كأس العالم. في  على غانا في كأس العالم. في 

أقيمت  التي  أقيمت المباراة  التي  المباراة 
منافسات  خــتــام  منافسات فــي  خــتــام  فــي 
الثامنة،  الثامنة، المجموعة  المجموعة 
غــــــــضــــــــب العــــــبــــــو غــــــــضــــــــب العــــــبــــــو 
أوروغواي من الحكم أوروغواي من الحكم 
لعدم  لعدم دانييل سيبرت  دانييل سيبرت 
ــلـــتـــي  ـــه ركـ ـــابـ ـــسـ ـــتـ ــلـــتـــي احـ ـــه ركـ ـــابـ ـــسـ ـــتـ احـ
جزاء لصالح فريقهم.جزاء لصالح فريقهم.

الجنوبية  أمريكا  الــقــادم من  المنتخب  الجنوبية وكــان  أمريكا  الــقــادم من  المنتخب  وكــان 
بحاجة إلى هز الشباك مرة أخرى، لضمان مقعد بحاجة إلى هز الشباك مرة أخرى، لضمان مقعد 

في دور الـفي دور الـ1616 من البطولة على حساب كوريا  من البطولة على حساب كوريا 
ثار  النهاية،  صــافــرة  انــطــاق  وبــعــد  ثار الجنوبية.  النهاية،  صــافــرة  انــطــاق  وبــعــد  الجنوبية. 
العبو أوروغــواي على الحكم الذي لم يحتسب العبو أوروغــواي على الحكم الذي لم يحتسب 
ركــلــتــي جــــزاء، بــعــد تــدخــل تــعــرض لــه دارويـــن ركــلــتــي جــــزاء، بــعــد تــدخــل تــعــرض لــه دارويـــن 
نونيز فــي الــشــوط األول وكــافــانــي فــي الدقائق نونيز فــي الــشــوط األول وكــافــانــي فــي الدقائق 
األخيرة. كما فتح الفيفا إجــراءات تأديبية بحق األخيرة. كما فتح الفيفا إجــراءات تأديبية بحق 
أوروغــــواي، بسبب مخالفات  فــي  اللعبة  أوروغــــواي، بسبب مخالفات اتــحــاد  فــي  اللعبة  اتــحــاد 
محتملة لقواعد اللعب النظيف. وقال »فيفا« في محتملة لقواعد اللعب النظيف. وقال »فيفا« في 
بيان: »تقرر فتح إجراءات منفصلة بحق العبي بيان: »تقرر فتح إجراءات منفصلة بحق العبي 
أوروغواي خيمنيز وكافاني وموسليرا وغودين«.أوروغواي خيمنيز وكافاني وموسليرا وغودين«.

فيفا يفتح تحقيق في أحداث مباراة األرجواي وغانا وعقوبات في إنتظار األرجواي
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الثالثاء
األخيـــرة

ــوات  إرتــفــعــت أصــ
األهلة الحادبين على 
والمشفقين  الــفــريــق 
ــه ،  ــل ــب ــق ــى مــســت ــلـ عـ
إلى  الهمس  وتــحــول 
الــتــراجــع  بفعل  جــهــر 
المخيف في المستوى 
رغم  للالعبين  العام  
يحققها  التي  النتائج 
وفوزه بكل المباريات.

أخيرًا اتفق معي البعض بعد أن إنتقدوا 
في  بالتسرع  تهموني  واإ سابقًا  إستعجالي 
إصدار الحكم على الطاقم الفني ، مع أن  

المؤشرات كانت تقود للنتائج الحالية.
دون  الالعبين  وســط  اإلصــابــات  تفشت 
أن تتحرك األمانة العامة والقطاع الرياضي 

إلستجالء األسباب.
تراجع المستوى بشكل مخيف وتحت راية 
التدوير التي باتت مثل قميص عثمان كلمة 
لألداء  الفطير  التبرير  باطل  بها  ُأريــد  حق 

المخيب.
بالنظر لمستوى الهالل أمام سان جورج 

والشباب خارج الحدود نرى 
بسرعة  إنزلق  الفريق  أن 

الصاروخ للوراء.
توتي  أمام  ما شاهدناه 
هالل  مع  المقارنة  ونعقد 
نكتشف  واألشانتي  سيمبا 

أن الفارق كبير.
نعمة  على  اهلل  ونحمد 
ــتــي عطلت  ال ــال  ــدي ــمــون ال
مجموعات األبطال وأّجلتها 
سينال  الهالل  فكان  ال  واإ القادم  فبراير  إلى 
بها  تسير  مجلجلة  وفضائج  قاسية  هزائم 

الركبان.
والمشفقون  ــراء  ــخــب وال الــفــنــيــون  إتــفــق 
واإلداريون السابقون والمشجعون وهالالب 
 ، والمضمون  الشكل  سوء  على  القروبات 
وبإجماع تام أن الهالل ليس على ما يرام 

مهما كانت المبررات والدوافع.
للمباراة الثالثة على التوالي تهتز الشباك 

بأخطاء فادحة وكارثية من عمق الدفاع.
فــي وسط  الحكم  جـــوار  ــى  ال كــان  بانغا 
الملعب وتعامل فيكتور بإستهتار مع الكرة 

التي جاء منها هدف توتي وفي غياب تام 
لالعبي المحور والطرف اليمين.

مانو  وجــون  واجاجون  موفق  بإستثناء 
كــان البقية عــبــارة عــن أشــبــاح ، لــو تجرأ 
تحسر  لم  الفريق  نصف  وشطب  المجلس 

عليهم مشجع.
تقدير  وعـــدم  بالشعار  اإلستهتار  قمة 
فنلة   ، بالخصم  واإلســتــهــانــة  المسئولية 
وشعاره  البعض  من  أكبر  مقاسها  الهالل 

أثقل من هوالء األشباح.
إنفاق عاٍل بالعمالت الصعبة ومعسكرات 
رتفع  وتوفير لبن الطير وكل ما غال ثمنه واإ
سعره وكل اإلحتياجات متوفرة ، والالعبون 
تحملهم كفوف الراحة من المجلس والقطاع 
ضعيف  والمردود   ، الفني  والطاقم  والدائرة 

حتى لو فازوا بكل المباريات.
هالل يكسب وال ُيقنع ليس هالل الجماهير 
األزرق  إكتسبها  التي  الجارفة  فالشعبية   ،
وجعلت منه األكثر جماهيرية في السودان 
الميكانيكي  بـــاألداء  يكتسبها  لم  والمحيط 
واإلنتصارات الباردة  المعلبة ، بل بالعرض 
الفنان والرجولة والحماس والقوة واإلستماتة 

في الدفاع عن الشعار.
سلبي  وهجوم  تائه  ووســط  مفكك  دفــاع 
يتعامل  فظل  كبير  العــب  أنــه  ظن  مانو   ،

بإستهتار مع الفرص التي الحت له.
على الواقف ينفذ في المرمى وال ينحني 
قليال حتى تتركز التهديفة بين الخشبات ، 
وهكذا يفعل الشعلة ، أما اطهر وفارس فقد 

أسمعت إذ ناديت حيًا.
مبكرا  تنبأنا  عندما  بالغيب  نرُجم  كنا  ما 
بسوء العروض ، وهاهى النتائج تظهر ولو 

بعد حين.
أشعل موفق الهجوم وأثبت بأنه األهم في 
هذا الخط مهما كانت غزارة الالعبين فهو 

أفضل من مانو وجارجو وعيد ومكابي.
ــمــاذا ظــلــم شيخو  ــتــدويــر الــمــقــصــود ل ال

وعثمان ميسي ومحمد المنذر؟.
لم  إذا  الفنية  الهاوية  إلى  يسير  الهالل 

يتدارك القطاع الرياضي األمر.
إنـــتـــصـــارات بــشــق األنـــفـــس عــلــى فــرق 
كبير  والــمــادي  الفني  الــفــارق  أن  يفترض 

بينهما.
والشجر يسير.

نادي  لرئاسة  وأقدمه  ألمع شخصًا  أن  فرصة  لي  أتيحت  لو   *
المريخ لن يكون المعيار )المال( مطلقًا بدون العوامل األخرى، ولو 
أتيحت لي فرصة اإلستعانة بأحد ينتمي للدعم السريع لما اخترت 
شخصًا محسوبًا عليهم من بعيد، فليس هنالك ما يمنع من القبول 
بأي شخص من القيادات المباشرة بداًل عن اإلعتماد على شخصيات 
قال(،  وحميدتي  قــال..  )القائد  بعبارة  وتضللنا  الونسة  على  تعتمد 
القصر  إلى  يصلوا  أن  كباره  يستطيع  أال  ولكن  كبير،  ناٍد  فالمريخ 
لمجموعة  األمــر  ويترك  المؤسستين،  بين  العالقة  حقيقة  ويحددوا 
التي  لألزمة  أساسي  سبب  فهذا  بمصالحها  إهتماماتها  كل  تضع 
تطيح بالمريخ وتتشعب لتظهر في أزمات كبيرة يعيشها النادي..!! 

* في البداية كان الجكومي هو حامل هذا المفتاح العجيب، وهو 
الوحيد الذي كان يتحدث عن دعم حميدتي دون أن يوضح أي إتفاق 
اإللتزام  وموعد  وأشكاله  الدعم  حجم  يبين  المؤسستين  بين  مؤطر 
الدعم  هــذا  كيفية  في  نتغالط  كامل  عــام  يقارب  ما  فاستغرقنا  بــه، 
وحدوده...  والنجيل الهجين.. وشهدنا مع ذلك أول بعثة رسمية في 
التأريخ تسافر عبر القارات لشراء نجيل.. ومع ذلك مضت األمور 
دقيقة  هندسية  امــور  في  المغالطات  مرحلة  وصلنا  حتى  طبيعية، 
التي ال تقبل تشابك  المفترض أنها من المسلمات  للغاية كان من 
اآلراء واإلختالف والحدة.. ومع ذلك عدنا وواصلنا جوالت الغالط في 
قصة الحاجز الخرصاني.. وماذا قال األتــراك؟...  كله يمضي في 
أجواء فوضوية كان من الممكن تجاوزها بتقنين اإلتفاق من األول، 
مع  التعاقد  ثم  ومن  الداعمة،  والجهة  النادي  بين  األدوار  وتوزيع 
شركة متخصصة في المجال تقوم بتنفيذ المشروع مع اإلتفاق على 
قيد زمني ال يتجاوز الثالثة أشهر يعود بعدها إستاد المريخ للخدمة 

وتنتهي معاناة الفريق وكبرى مالمح عدم اإلستقرار..!! 
صنيعة  الحالية  المريخ  معاناة  فــإن  أبـــوا  أم  الــنــاس  رضــي   *
داراتــه، فهم يعرفون أصحاب المصالح الخاصة، ويعرفون  أبناءه واإ
كل مواضع الخلل ومع ذلك يسددون كرتهم بعيدًا مرمى الحقيقة.. 
كل  تحمل  أحيانًا  بالتضليل،  )البروبجيندا(  تصنع  اإلعالمية  واآللة 
أوزار الدنيا وتضعها في الالعبين، وفي مرات أخرى تلبسها للمدرب، 
ويتم تغيير المدرب ويستعاض عنه بآخر وتبدأ المشكلة من جديد.. 
وماهي إال أيام حتى يبدأ اإلعالم مهمة البحث عن شماعات.. وكل 
الناس يتحدثون عن المشاكل وال أحد يتبرع بالحلول رغم أنها في 

المتناول. 
* هنالك عالقة بين الدعم السريع وما يحدث في المريخ إيجابًا 
وسلبًا.. الجانب  اإليجابي هو تكفلهم بدعم النادي وصيانة الملعب، 
أما الجانب السلبي فيتلخص في ان هذه العالقة تسير بمزاج أفراد..  
يحدثوننا بأنهم مبعوثي القائد لدى شعب المريخ، وأنهم ممثلين له 
في مجتمع النادي... وهو ما جعل العالقة مبهمة ال أحد يستطيع 

وصفها او تحديد مالمحها وبداياتها ونهاياتها..!! 
حواشي

* حتى أيمن أبوجيبين ترشح لرئاسة لجنة التسيير بعد أن اقتنع 
الناس بوجود داعم له.. وبعد اقتراب الشهرين من نهايتهما لم نر 
أي دعم من الذي سمعنا عنه...  ال من الدعم السريع وال من األمم 

المتحدة..!! 
* وفي مكان ليس ببعيد يؤكد البعض أن عالقة حازم مصطفى 
بقيادة الدولة أقوى من غيره.. مع أنهم لم يدعموا إستقرار النادي 

بشكل مباشر في عهده وفي فترة أبوجيبين..!! 
* ما الذي يحدث في كواليس ازمات المريخ؟.. أعتقد أن هنالك 

الكثير من المعلومات غائبة عن الجميع..!! 
*  إعتدنا على أن نتناول قضايا المريخ بطريقة يرفضها الناس 
في حينها... ويبدون غضبهم.. ولكن مع مرور الزمن وفوات األوان 

يعودوا لذات الحقائق..!! 
الديون  بملف  يضطلع  أن  التسيير  لجنة  تعيين  أهــداف  من   *
من  وممنوعًا  معاقبًا  المريخ  كــان  فقد  والعقوبات...   والمهددات 
العقوبة  ومــايــزال  أديــلــي..  النيجيري  إستحقاقات  بسبب  التسجيل 
قادم  في  أصحابها  ظهر  ربما  مطالبات  من  أكثر  وهنالك  سارية.. 

األيام.. وكلها كملف لم يحظ بأي اهتمام..!! 
* الخطير في ذلك أن هذه الديون تهدد مشاركة الفريق في دوري 

األبطال متى أيقظها أصحابها..!! 
أماكن  لــى  واإ من  الالعبين  ينقل  بصًا  المريخ  يمتلك  لم  إذا   *
إذا  ولكن  شيئًا..  قيمته  من  ينقص  ال  فذلك  والمباريات  التدريبات 
بسبب  الخارجي  التمثيل  عن  باإلبعاد  الفريق  على  العقوبة  وقعت 

الديون فذلك يعني الكثير...!! 
مقال  على  علقوا  الذين  المتحذلقين  بعض  على  تعليقًا  هذا   *

األمس باإلجتهاد في تعداد اإلنجازات للجنة التسيير..!! 
* لجنة شارفت على نهاية فترتها ولم تجتمع حتى اآلن مرتين...  
ومعظم أعضاءها ال يعرفون شيئًا عما يجري...  وكيف تتخذ القرارات 

التي تعلن بأسماءهم..!! 
* بعض المتحذلقين يدافعون عن األشخاص أكثر من دفاعهم 
يتحدثون عن مصالح.. هذا هو  ذلك  نفسه...  ومع  المريخ  عن 

العجب العجيب..!! 
* باألمس تلقينا نبأ رحيل األخ الحبيب عبد العظيم جباره فضل 
المولى )تمساح( بعد معاناة طويلة مع المرض.. رحل تمساح وقد 
إنشغلنا عنه في الفترة األخيرة بعد أن أقعده المرض.. ونحن إذ نترحم 
البركة في ذريته..  يتقبله قبواًل حسنًا ويجعل  عليه ونسأل اهلل أن 

وخالص التعازي ألشقاءه وشقيقاته..!!

القائد قال.. وحميدتي قال..!! 

زرقاء اليمامة... شجر يسير!!

** فشل المريخ 
عقبة  تـــجـــاوز  فـــي 
حــــيــــدوب الـــنـــهـــود 
ــلــدرجــة  الـــصـــاعـــد ل
الممتازة هذا الموسم 
ــر نــقــطــتــيــن  ــســ وخــ
ليصبح الفارق بينه 
ــافــســه الــهــالل  ومــن

أن  بمقياس  كثيرة  نقاط  وهــي  نقاط   ٧
جميع األندية ال تستطيع أن تصمد أمام 
القول  ويمكن  يفرط  لن  والهالل  الهالل 
انتهى على مستوى  الممتاز  الدوري  ان 
البطل خاصة وأن المريخ بوضعه الراهن 

سيتعب كثيرا في مباريات األقاليم 
عقبة  تجاوز  في  المريخ  فشل   **
التي  الكبيرة  الــتــعــديــالت  رغــم  حــيــدوب 
أجراها المدرب ريكاردو وريكاردو لم يجد 
العب في الكنبة اال ودفع به وظهر بعد 
غياب طويل احمد عبدالمنعم طبنجة... 
دفع به ريكاردو مع بداية الشوط الثاني 
التي  الكرات  يقدم شيئا وأضاع كل  ولم 
كورتكيال  الجنب  ظهيرا  وفشل  وصلته 
وأحمد آدم في االختراق وعكس الكرات 
وأهــــدر رمــضــان فــرصــا ســهــلــة وغــاب 
النصف ساعة  في  دخــل  الــذي  كمبالي 
األخيرة وكان اعتماد المريخ على الكرات 
الطويلة واحد من أكبر األخطاء... كرات 
المرمى ومتوسطي  لحارس  كلها  ذهبت 
ــا قــد حــذرنــا مــن حــيــدوب  الـــدفـــاع وكــن
في  نجح  مــدرب شاطر  يقوده  وحيدوب 
على  دفاعي سميك وحصل  جدار  بناء 

نقطة غالية 
طويال  اجتمع  ابوجيبين  ايــمــن   **
مــبــاراة حيدوب  قبل  ــاردو  ــك ري بــالــمــدرب 

بـــســـاعـــات  وتــعــهــد 
بتوفير كل ما يطلبه 
وريـــــكـــــاردو طــالــب 
بــمــعــســكــر اعــــدادي 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة قــبــل 
المجموعات  دوري 
أن  والــــــمــــــعــــــروف 
االنتخابات المريخية 
لن  وابوجيبين  ديسمبر   ٣٠ في  ستقام 
ريكاردو  مع  بالتزامه  يوف  أن  يستطيع 
أيضا  وهنالك  االنتخابات  في  أخفق  إذا 
إرهاصات بتأجيل االنتخابات ومحمد سيد 
إلبعاد  كبيرا  جهدا  يبذل  الَجكومي  أحمد 

ابو جيبين وشتمه بكلمات غير الئقه 
بايمن  اجتماعه  وبعد  ريــكــاردو   **
ابوجيبين وطرح كل مطالبه جاء وتعادل 

مع حيدوب 
** المحترف إبراهيما كامارا ظهر مع 
وضياء  هدفا  وأحــرز  مــرة  ألول  المريخ 
الدين غاب عن خط الوسط وبراين فشل 
في تمرير الكرة بطريقة سليمة أكثر من 

مرة 
** الحكم كان محقا في طرد صالح 
نمر والـــذي عــاد مــن اإليــقــاف فــي هذه 

المباراة 
عليها  احتج  التي  الجزاء  ** ضربة 
عليها  الحكم  أستطيع  ال  المريخ  العبو 

واتركها لخبراء التحكيم 
مــســاعــد رئيس  إدريــــس  حــســن   **
المريخ  أن  أكد  المالية  للشئون  المريخ 
عن  البحث  حكاية  مــن  قريبا  ســيــرتــاح 
مــالعــب يـــتـــدرب فــيــهــا ويــســتــقــبــل فيها 
استاد  أن  يعني  وحديثه  مبارياته..... 
ــي فــتــرة لن  الــمــريــخ ســيــعــود لــلــخــدمــة ف

تتجاوز الشهرين
وهناك  هنا  الخبيثة  الــتــحــركــات   **
لتعطيل انتخابات المريخ نرجو أن تتوقف 
الطرق  يعمل ويدعو وبشتي  وقطعا من 
موقفه  من  واثــق  غير  الجمعية  لتعطيل 

ومتخوف من السقوط المدوي 
** حديثنا عن الدكاكين حول استاد 
لن  والشاحنات  الــلــواري  وتواجد  المريخ 
ونعرف  الحقيقة  إلى  نصل  حتى  يتوقف 
أين يذهب إيجار الدكاكين ولمن تتبع .. 
والشاحنات واللواري تتبع لمن وماذا تفعل

** في الهالل اطاحو لمحمود السر 
بشخصية  وجــاءوا  للنادي  العام  المدير 
وحان  طويلة  سنوات  النادي  في  عملت 

الوقت ان تترجل
** توتي كانت أفضل من الهالل في 
في  المباراة  شاهدت  وقد  الثاني  الشوط 

اإلعادة
ماشية  المحظوظ  الهالل  غايتو   **
معاه..... بس ان شاء اهلل تمشي معاه 

في البطولة األفريقية
المغرب وهي تخوض  قلوبنا مع   **
معركتها الشرسة مساء اليوم امام اسبانيا 

وارشح البرتقال للفوز على سويسرا
** مبروك الغلبية الشعب السوداني 
توقيع االتفاق اإلطاري بس ان شاء اهلل 

العساكر يلتزمو
** وطــن مالك زمــام امــرو ومتوهج 

لهب جمرو
** اخر دبوس

ــدوري انــتــهــى وريـــكـــاردو لن  ــ ** الـ
البطولة  فــي  شيئا  يفعل  أن  يستطيع 

األفريقية

إن  مـــــــا   •
ــعــد  يـــخـــلـــو مــق
فـــــــي مـــجـــلـــس 
إال  الــــــــهــــــــالل 
ــان الــدكــتــور  وكـ
ــن عـــلـــي  ــ ــسـ ــ حـ
األمــيــن  عيسى 

لنادي  العام 
أول  الهالل 
األســــــمــــــاء 

اإلدارات  مجالس  أذهــان  تطرق  التي 
كانت  إن  أدري  وال  والقادمة،  السابقة 
فهو  للدكتور،  مذمة  أم  محمدة  تلك 
غمرة  وفــي  مكلفًا،  يطل  ظل  ما  دائما 
مــن األحـــداث والــصــراعــات، حتى أنه 
النظام  خــرق  وقبل  قبل،  مــن  تــجــاوز 
عندما  الكاردينال،  عهد  في  األساسي 
مكلفًا  عامًا  أمينا  ليكون  التكليف  قبل 
يعلم  الدكتور  ولعل  النظام،  أنف  رغم 
األمين  منصب  إلــى  الــوصــول  كيفية 
العام بحسب ما جاء في دستور الهالل 
عمومية،  جمعية  عليه  توافقت  الــذي 
ولكنه قبل المنصب في صمت، وعمل 
األساسي  النظام  وليذهب  صمت،  في 

للجحيم..!!
يظهر  أن  غــريــبــًا  يكن  لــم  لــذلــك   •
الــدكــتــور فــي مجلس الــســوبــاط، على 
رماد أهلة خلص، وأصحاب شخصيات 
تبقى  ولكنها  حولها  اختلفنا  أو  اتفقنا 
ومكانتها  وزنها  ولها  قوية  شخصيات 
أمثال نزار عوض مالك والطاهر يونس 
كان  شخصيات  وهي  التوم،  والفاضل 
لــلــهــالل أكبر  تــقــدم  الــمــمــكــن أن  مــن 
في  اآلن  الــعــامــة  األمــانــة  تفعله  مما 
مــحــاوالتــهــا الــبــائــســة لــلــســيــطــرة على 
المكتب اإلعالمي مستفيدين من وجود 
»زول كيسو فاضي« على رأس اآللية 
اإلعــالمــيــة كهيثم الــســوبــاط، الــذي ال 
يملك أدنى مقوم ليكون في هذا المكان 
سوى أنه »أخو هشام«، لذلك أصبحت 
ومسئولياتها  الكبيرة  العامة  األمــانــة 
حــروب  إلدارة  مكتب  مــجــرد  الــجــســام، 
ولكن  بــشــيء،  أحـــدًا  تفيد  ال  صغيرة 

»الـــخـــلـــعـــة« تــصــنــع 
وتجعل  المستحيالت، 
الـــكـــبـــار يـــخـــوضـــون 
معارك صغيرة جدا..!!

ــمــا  ب ــا  ــنـ ــتـ ــمـ صـ  •
العليقي  ليتدخل  يكفي 
ويوقف  »المسيطر« 
العابثين،  عبث 
ولــــــــكــــــــن هــــــذا 
الجميل  الصمت 
الهالل في  نتاجه أن فرط  الكبير كان 
السر،  محمود  الــدكــتــور  بقامة  رجــل 
الرجل الخلوق، المهذب، الفاهم، ليبقى 
رجل كلما جاءت سيرته في المجالس 
يقال »بيعرف فرنسي« ، وكأنه الوحيد 
الهالل  اللغة، وكــأن  الــذي يعرف هذه 
نادي عاجي أو مالي ال يتحدث اللغة 

العربية...!!
بلد  في  بيهو شنو  نعمل  فرنسي   •

تكتب بياناتها بالراندوك..؟؟
أغرى  عام  كأمين  الدكتور  وجود   •
أنــفــه فــي كــل شــيء،  نــائــبــه ليحشر 
ويتدخل فيما يعنيه وما ال يعنيه، لذلك 
فإن الحديث عن استقرار داخل مجلس 
الهالل هو حديث لالستهالك، فالوضع 
في الداخل يمضي في اتجاه الخروج عن 
مع  الجانبية  األحاديث  ألن  السيطرة، 
المدرب من فالن وفالن وفالن وكشف 
المدرب  دفعت  والمحترفين،  الــنــوايــا، 
إلى تغيير رؤيته ونظرته والغوص في 
فالمشروع  الطموح،  العليقي  مشروع 
الذي ال تحرسه بصرامه تتخطفه الطير 
»البيجيها جيعان« ويشبع من »أطراف 
ال  الفرصة  أن  يــدركــون  وهــم  تقيها« 

تتكرر مرتين..!!
• فلوران ربما كان مدربا »كويس«، 
هذا ما تقوله سيرته، ولكن حتى اللحظة 
لم نشاهد هالل 2007 »داك«، بالرغم 
واالنسجام«  والتناغم  »االستقرار  من 
الذي تعزف مقطوعته مجموعة الناس، 
ولكننا لم نعتد أن نكذب أعيننا ونصدق 

ترهات الحالمين..!!
• واحـــدة مــن أكبر أخــطــاء مجلس 

»ضلو  عــام  بأمين  جــاء  أن  السوباط 
»الفرنسية«  ســوى  يجيد  وال  مــيــت« 
مجلس  سيدفعه  الـــذي  الــثــمــن  ولــعــل 
السوباط بهذه الخطوة لن يكون سهاًل، 
مــا لــم »يــحــس« األمــيــن الــعــام ونائبه 
ويقدما استقالتهما »وال أعتقد أن هذا 
سيحدث« ، طالما أنهما يحبان الهالل 
لي  الفريق  »يمشي  أن  في  ويرغبان 

قدام«..!!
بــفــريــة  ــخــدعــوا جــمــاهــيــركــم  ت • ال 
االنسجام والتناغم، هنالك صراع داخل 
العليقي  المال  أصحاب  المجلس حول 
والسوباط، هنالك من يتقرب على جثث 
شديد«  »حفر  هنالك  اآلخرين،  أخبار 
كــل شخص  المنظومة إلطــاحــة  داخــل 
مفيد ونقي، ولعل الدكتور محمود السر 
التصفيات  وســتــتــواصــل  الــبــدايــة،  هــو 

خالل األيام القادمة..!!
• تابعوا قرارات الحفر الشديد األيام 

دي.. وشوفو الضحايا..!!
• الشفيف يقع.. والخبيث يقيف..!!

• أي زول بيقول العليقي »سميع« 
األمــانــة  منها  مستفيدة  حــاجــة  ودي 

العامة المتسلقة يراجع نفسو..!!
محمود  الــدكــتــور  أمــثــال  يمضي   •
رئيسًا  الــســوبــاط  هيثم  ويــبــقــى  الــســر 

لآللية اإلعالمية ..!!
• يا حليل مغاربة وحسن عمر خليفة 

وعبد الرحمن عيدروس والماحي..!!
• ما لم يغادر هيثم السوباط موقعه 
عن  تتكلموا  مــا  إدارة  مجلس  بــقــرار 

انسجام وكفاءات وتكنوقراط..!!
• سنظل نعري جرح الهالل، ونخرج 
كل الصديد المتراكم تحت الدمامل حتى 
نحن  نموت  أو  الهالل  جسد   يتعافى 

ونرتاح..!!
• يال لي قدام خطوة تاني..!!

• بكرة موضوع أهم..!!
لــي ولـــوالـــدي.. رب  اللهم اغــفــر   •

ارحمهما كما ربياني صغيرًا..!!
• أقم صالتك تستقم حياتك..!!
• صّل قبل أن يصلى عليك..!!

• وال شيء سوى اللون األزرق..!!

ودالشريف

ياسر عائس

يس علي يس

األمانة العامة.. رجل المكان الفاضي..!!
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