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ال��وح��دات من خالل  ن��ادي  ي�شارك 
العمرية   والفئات  الكرة  ن�شاط  مدير 
زياد �شلباية، ومدربي واإداري��ي فرق 
حفل  يف  القدم،  لكرة  ال�شنية  الفئات 
�شحب قرعة بطوالت الفئات العمرية 
عند  يقام  وال��ذي  املحرتفني،  الأندية 
ال�����ش��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ي���وم ب��ع��د غ��ٍد 
اخلمي�س، يف مقر احتاد الكرة مبدينة 

احل�شني لل�شباب.
وكان احتاد الكرة وجه الدعوة اىل 
م�شوؤويل ومدربي واإداريي فرق الفئات 
العمرية الندية املحرتفني، للم�شاركة 
الكروية  ال��ب��ط��والت  ق��رع��ة  حفل  يف 
حتت  الفئات  لفرق   ،2020 للمو�شم 
20 و17 و15 �شنة، مو�شحا تعليمات 
الدور  مباريات  تقام  التي  بطوالتهم 
من  املجزاأ  الدوري  فيها،بنظام  االأول 
الفرق  تتاأهل  بحيث  واح��دة،  مرحلة 
 6 اىل   1 من  الرتتيب  على  احلا�شلة 

موعد  على  م�شددا  النهائي،  ل��ل��دور 
الفئات، بحيث  تلك  انطالق مناف�شات 
يوم   20 �شن  حتت  مباريات  تنطلق 
بطولة  �شتنطلق  فيما   ،2020-2-10
  ،2020-2-13 يف   17 ���ش��ن  حت��ت 
وتنطلق مناف�شات حتت  �شنة15 يوم 

.2020-2-15

"من الأر�شيف"

الوحداتية  العمرية  الفئات  قدمت 
ال�شنة  يف  البيا�س  نا�شعة  ���ش��ورة 
ولو  تعوي�س  وا�شتطاعت  املا�شية، 
بعدم  االأول  الفريق  اإخفاق  من  قليل 

ح�شوله على اأي لقب.
اجتهدت  العمرية  الفئات  اإدارة 
وهو  اإجن��ازات  اأف�شل  اإىل  ت�شل  حتى 
ما حتقق، ولي�س ذلك فح�شب بل خرج 
ينتظر  ال�شابة  املواهب  من  مميز  جيل 
اأن ياأخذ دوره ب�شكل تدريجي يف الفريق 

االأول خالل ال�شنوات القليلة القادمة.
وتبقى فئات الوحدات االف�شل بني 
ب�شهادة  االأخ��رى  االأندية  يف  اقرانها 

انها  فخرا  ويكفيها  وال��داين،  القا�شي 
الالعبني  م��ن  النخبة  نخبة  ق��دم��ت 

للمنتخبات الوطنية.
خالل  الوحدات  فئات  وا�شتطاعت 

لقبي  على  احل�شول  املا�شي  املو�شم 
دوري �شن 15 و17 واحتلت و�شافة 
دوري �شن 1٩، فيما قرر احتاد الكرة 
اإلغاء دوري 21 عاما الأ�شباب جمهولة 
وهو ما ا�شطر نادينا اإىل اإبعاد اأكرث من 

العب.
امل���در����ش���ة ال���ك���روي���ة ل��ل��وح��دات 
واأكادميية الوحدات تفوقت على نف�شها 
حممد  ال�شهيد  بطولة  على  فح�شلت 
اأكادميية  على  فوزها  بعد  خ�شري  اأبو 

فر�شان االأردن يف املوقعة النهائية.
اف  عمان  بطولة  نا�شئونا  وخ�شر 
�شي بعد خروجهم من ن�شف النهائي 

امام اجلزيرة.
اإم��ارة  اإىل   15 �شن  فريق  وانتقل 
دولية  بطولة  يف  للم�شاركة  ال�شارقة 
فيها  وح�شل  العمرية  للفئات  ودي��ة 
العبنا عمر عزازمة على جائزة اأف�شل  
الفريق  العب والوحدات على جائزة 

املثايل.

الوحدات يشارك في سحب قرعة بطوالت الفئات العمرية الخميس وعينه على األلقاب

تتويج فريق الوحدات حتت 17 �شنة بلقب الدوري باملو�شم املا�شي
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فريقي  ب��ني  ال�����ش��راع  يتجد 
على  واالأرثوذك�شي  ال��وح��دات 
االإ�شكان  ال�شلة-بنك  لقب دوري 
لالأندية املمتازة، وذلك من خالل 
املباراة التي جتمع الفريقني عند 
من  والن�شف  ال�شابعة  ال�شاعة 
م�شاء يوم غد االأربعاء، يف �شالة 
احل�شني  مبدينة  حمزة  االأم��ري 
لل�شباب، يف اإطار اجلولة الثالثة 
النهائي  امل��رح��ل��ة  �شل�شلة  م��ن 
يتوج   حيث  اللقب،  اىل  للو�شول 
من  ب����7-4  يفوز  ال��ذي  الفريق 

جوالت.

للتذكري

ك���ان ف��ري��ق ال���وح���دات حقق 
االأرثوذك�شي  فوزا م�شتحقا على 
-45 االأول  وال�شوط   85-٩0
امل�شهد  م��ب��اري��ات  اوىل  يف   ،42
اوف(، مقرتبا  )البالي  اخلتامي 
خ��ط��وة م��ن حت��وي��ل احل��ل��م اىل 
ان  اإال  جميل،  وح��دات��ي  واق���ع 
اآخر  راأي  له  كان  االأرثوذك�شي 
خ�شر  حيث  الثانية،  باجلولة 
ال��وح��دات ام���ام االأرث��وذك�����ش��ي 
-46 االول  وال�شوط   88-73
من  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة  يف   ،38
امل�شهد اخلتامي )البالي اوف(، 
�شراع  يف  البدء  ا�شارة  لينتظرا 

جديد حل�شم اللقب.

 ج1/الوحدات 90 الأثوذك�شي 85

تاأخر الوحدات كثريا بالدخول 
يف االجواء، بعد ان عانى �شانع 
عابدين  حممود  الفريق  العاب 
من ال�شغط الدفاعي الذي فر�س 
االأرثوذك�شي  العبي  م��ن  عليه 
يكون  اأن  قبل   ،2-٩ تقدم  ال��ذي 
امل��درب  م��ن  امل�شتقطع  ال��وق��ت 
العادة ترتيب االوراق، وهو ما 
حتقق بف�شل علي حيدر و�شامي 
واحمد  عبود  اب��و  وخالد  بزيع 
حمار�شة مع نهاية الفرتة االوىل 

باللون االخ�شر 21-25.
�شغطا  �شهدت  الثانية  الفرتة 
االأرثوذك�شي  العبي  من  كبريا 
انطالقا  ال��ل��ع��ب  مفا�شل  ع��ل��ى 
م��ن م��راق��ب��ة ع��اب��دي��ن وح��ي��در 
جهود  ج��ان��ب  اىل  وح��م��ار���ش��ة، 
ونيكوال�س،  فريدي  من  خارقة 
ل�شكة  ع���اد  ال���وح���دات  ان  ب��ي��د 
امل��ح��اور،  ك��اف��ة  م��ن  الت�شجيل 
االول  ال�شوط  انهاء  من  ومتكن 
-45 نقاط   3 بفارق  مل�شلحته 

.42
الفرتة  يف  امل��ب��اراة  ا�شتعلت 
اجلماهري  منحت  ان  بعد  الثالثة 
اخل�شراء الدافع املعنوي الكبري 

الت�شجيل  من  مكنهم  ما  لالعبني، 
خ�شو�شا  امل��ح��اور  ك��اف��ة  م��ن 
ع��اب��دي��ن ال���ذي ت��األ��ق يف اع��داد 
حيدر  لعلي  املنا�شبة  ال��ك��رات 
وعانى  عبود،  واب��و  وحمار�شة 
الفريق غياب الكابنت خلدون ابو 
رقية لال�شابة، فوا�شل االخ�شر 
الثالثة  الفرتة  منهيا  الت�شجيل 

بفارق مريح 11 نقطة 61-72.
الربع  يف  امل��ب��اراة  ا�شتعلت 
يف  ف���ري���دي  جن���ح  اإذ  االخ�����ري 

ال��وح��دات  �شلة  اىل  ال��و���ش��ول 
جانب  اىل  منا�شبة  م��ن  اك��رث  يف 
ونيكوال�س،  وزن��ة  اب��و  يو�شف 
نقاط،   4 اىل  ال��ف��ارق  ليتقل�س 
وجن���ح امل���ح���رتف ن��ي��ك��و���س يف 
ارتكبه  بخطاأ  رميات   3 ت�شجيل 
اب����و ع���ب���ود خ�����ارج ال��ق��و���س، 
وتتقل�س  نيكوال�س،  لي�شجلها 
النتيجة اىل ن�شف �شلة 82-83، 
وعاد عابدين ليفر�س ا�شمه جنما 
رميتني، وعاد  ف�شجل   ، للمباراة 

ب�شلة،  التعادل  وحقق  فريدي 
رميتني،  و�شجل  عابدين  وع��اد 
من  اللم  يف  بزيع  �شامي  وت��األ��ق 
وارت��ك��ب  نيكوال�س،  ت�شويبة 
فريدي خطاأ فني يف الثواين ال� 16 
برميتني  عابدين  فنجح  املتبقية، 
وحيازة وجنح حيدر باحل�شول 
منها  �شجل  ورميتني  خطاأ  على 
بفوز  ال��ل��ق��اء  لينتهي  واح����دة، 
 5 وب��ف��ارق  لالخ�شر  م�شتحق 
-٩0 االأرث��وذك�����ش��ي  على  نقاط 

.85
وك�����ان اف�����ش��ل امل�����ش��ج��ل��ني 
للوحدات يف املباراة االأوىل، علي 
نقطة، حممود عابدين   24 حيدر 
 18 حمار�شة  احمد  نقطة،   20
نقطة،   16 ابو عبيد  نقطة، خالد 
وابراهيم  نقاط   10 بزيع  �شامي 

حماتي نقطتني.

 ج/الوحدات 73 الأرثوذك�شي 88 

يف  الدخول  يف  الوحدات  تاأخر 

الفر�شة  اتاح  ما  اللقاء،  اجواء 
التقدم  لتحقيق  لالرثوذك�شي 
ال��وا���ش��ح��ة على  واالف�����ش��ل��ي��ة 
اجواء الفرتة االأوىل والتي دانت 
فريقه  جنم  بف�شل  لالأرثوذك�شي 
الزعبي  ع��ل��ي  وق��ي��ادة  ف��ري��دي 
الفريق اىل جانب توفيق  اللعاب 
يزن الطويل ونيكوال�س ويو�شف 
االأرثوذك�شي  لينهي  وزن��ة،  ابو 

الفرتة االأوىل متقدما 25-1٩.
الفرتة الثانية �شهدت االنقالب 
ع��اد  ال���ذي  لالخ�شر  ال��وا���ش��ح 
و�شاغ مفردات التفوق من خالل 
تاألق حممود عابدين وعلي حيدر 
واحمد حمار�شة وخالد ابو عبود 
التعادل،  ليتحقق  بزيع  و�شامي 
االول  ال�شوط  الوحدات  وينهي 
-46 نقاط   8 بفارق  مل�شلحته 

.38
بالفرتة  االأرث��وذك�����ش��ي  ع��اد 
اال�شلحة  كل  م�شتخدما  الثالثة 
التي حتد من تطلعات االخ�شر 
لتو�شيع الفارق ، و�شبط ايقاع 
ال��ل��ع��ب  م��ن خ���الل ا���ش��ت��خ��دام 
ا�شتخدام  جانب  اىل  )ال���زوم(، 
حيدر  على  الل�شيقة  ال��رق��اب��ة 
مكن  ما  عبود،  واب��و  وعابدين 
حتقيق  م���ن  االأرث���وذك�������ش���ي 
الطويل  ليزن  بثالثية  التعادل 
-60 الثالثة  الفرتة  نهاية  مع 

.60
الفرتة  يف  امل��ب��اراة  ا�شتعلت 
االأرثوذك�شي  فتقدم  االخ��رية، 
ب�شلة لفريدي ورمية لنيكوال�س، 
ليتقدم  �شلة،  وزنة  ابو  وا�شاف 
وع��اد   ،60-65 االأرث��وذك�����ش��ي 
ال��ط��وي��ل و���ش��ج��ل ث��الث��ي��ت��ني يف 
ظ���ل اه�����دار جن���وم ال���وح���دات 
ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��ت�����ش��وي��ب��ات من 
وزنة  ابو  وع��اد  القو�س،  خ��ارج 
وو���ش��ع ال��ف��ارق م��ن خ��الل �شلة 
 11 ال��ف��ارق  لي�شبح  ورم��ي��ة، 
نقطة   16 اىل  ثم   ،65-76 نقطة 
ب�شلة، يف  اب��و وزن��ة  بعد جن��اح 
للحمار�شة  عجيب  اه���دار  ظ��ل 
واب���و رق��ي��ة وع��اب��دي��ن وح��ي��در 
القو�س،  خارج  من  للت�شويبات 
وا�شحة،  ال�����ش��ورة  وا�شحت 
اىل  اخل�����ش��ارة  ت�شللت  ورمب���ا 
ظل  يف  ال��وح��دات  العبي  نفو�س 
من  الت�شويب  على  اال���ش��رار 
خارج القو�س واالهدار من كافة 
الوحدات  وت��اه  الفريق،  جن��وم 
حتت  ا�شحى  ال��ذي  امللعب  يف 
و�شجل  االأرثوذك�شي،  �شيطرة 
نيكوال�س  ان  بيد  �شلة،  ب��زي��ع 
املباراة  بها  انهى  ثالثية،  �شجل 
مل�شلحة االأرثوذك�شي بفارق 15 

نقطة 73-88.

الوحدات واألرثوذكسي: جولة جديدة من الصراع على لقب دوري "السلة" 
اإعداد �شل�شبيل ال�شي�س ورهف اأبو �شملة الثالثاء 21 كانون الثاني 2020 م العدد 1135كرة السلة4
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بوابة  اال��وح��دات  "اجنازات 
عبارة  تكن  مل  االإ�شتثمارات"، 
رئي�س  نطقها  ال�شدفة،  مبح�س 
د.ب�شار  ال��وح��دات  ن���ادي  احت���اد 
"اأ�شود"  ه��ن��اأ  ح��ني  احل���وام���دة، 
بالفوز  ال�شلة،  ل��ك��رة  ال��وح��دات 
االأرثوذك�شي  ح�شاب  على  االأول 
التاريخي  اللقب  نحو  بالطريق 
بني  ب��وق��وف��ه  واأك���ده���ا  االأول، 
اخل�شراء،  لل�شلة  املهمة  اأرك���ان 
االأعمال  رجل  �شديقه  باإ�شطحابه 
�شيقدم  ان��ه  اأك��د  ال��ذي  الرواجبة 
ال��وح��دات،  ل�شلة  ال���الزم  ال��دع��م 
التي  املقاالت  من  كثري  مع  لتلتقي 
خطتها اأقالم الزمالء يف "الوحدات 
الريا�شي"، التي اأكدت على اأهمية 
اال�شتثمار باإ�شم نادي الوحدات".

ا�شتثمارات وكلمات ودللت

قال:"  ح��وام��دة  ا�شلفنا  ك��م��ا 
اجن������ازات اال����وح����دات ب��واب��ة 
كرر  والرواجبة  االإ�شتثمارات"، 
ال�شلة  ب��اأج��واء  املعنى:"�شعيد 
املرة  هذه  باحلقيقة  الوحداتية، 
االأوىل التي اتابع مباراة للوحدات 
ما  واأذه��ل��ن��ي  اللعب،  �شالة  م��ن 
راأي����ت، و���ش��ن��ق��دم ال��دع��م ال���الزم 
ا�شم  اأن  نقول  ونحن  للوحدات"، 
لال�شتثمارات،  ج��اذب  ال��وح��دات 
وت��اري��خ واجن���ازات  ال���ش��م  تبعا 
وج��م��اه��ريي��ة ن����ادي ال���وح���دات 
مهمة،  جذب  نقاط  وهي  اجلارفة، 
دعائي  م�شار  للوحدات  وتر�شم 

لدى كربيات ال�شركات.
اأكرث  من  يعترب  الوحدات  ولعل 
مبفهوم  عمال  املحلية،  االأن��دي��ة 
اح���رتايف،  منطق  م��ن  اال�شتثمار 
من  متعلما   نف�شه،  انقاذ  حم��اوال 
تنظيم  اىل  وعمد  املا�شي،  درو���س 
نف�شه  يحاور  وكاأنه  العمل،  بيئة 
ع��ن��دم��ا خ���رج م��ن رح���م م��ع��ان��اة 
كيف  ي��ع��رف  ن���اد  اإىل  ال�����ش��ت��ات، 
ي��ذي��ب ك��ل��م��ة م�����ش��ت��ح��ي��ل، حتى 
غ����دا ���ش��رح��ا وه���وي���ة، وم����الذا 
والثقافية  الريا�شية  لالجنازات 
خ�شبة  واأر���ش��ا  واالإج��ت��م��اع��ي��ة، 
انحاء  كل  يف  اجلارفة  للجماهريية 
واأكرب  الهم  جاذبة  وبيئة  العامل، 

ال�شركات.
لنف�شه  ير�شم  ال��وح��دات  وب��داأ 
�شهما ت�شاعديا باال�شتثمار، واعيا 
الدخل  م�شادر  على  االعتماد  اأن 

احتياجات  رمق  ي�شد  ال  العادية، 
وتاريخ  ا�شم  اأن  موؤمنا  ال��ن��ادي، 
النادي،  وجماهريية  واجن���ازات 
اأ�شعب  لتجاوز  الوحدات  كنز  هو 
حماالوت  وبعد  املالية،  االأزم��ات 
وجتارب، تو�شل النادي اىل تثبيت 
ويف  لل�شعار،  ال��ف��ك��ري��ة  ملكيته  
"اأمنية"  رعاية  ا�شتمرارية  �شوء 
جمل�س  ك��ان  االأول،  الكرة  لفريق 
خ��ط��وات  يخطو  ال��ن��ادي  اإدارة 
جتارية  بعقلية  مهمة،  ا�شتثمارية 
�شركة  فا�شتقطب  الوحدات،  باإ�شم 
لرعاية  هواوي-  ال�شروق-وكيل 
الأول  بالنادي  االول  ال�شلة  فريق 
م����رة، خ����ارج ا����ش���وار ال��رع��اي��ة 
التقليدية لفريق الكرة، ووقع عقد 
غمدان،  يف  النادي  جممع  ا�شتثمار 
الكرة،  خلما�شي  مالعب  لت�شييد 
مطاعم  االأغرا�س،  متعددة  �شالة 
اإ�شافة  ترفيهية،  عائلية  وجل�شات 
�شالة  غمدان،  يف  النادي  ملن�شاآت 
وم�شى  البدنية-جيم-،  التدريب 
ال���وح���دات واث����ق اخل��ط��ى على 

طريق اال�شتثمارات.
بعقلية  ال����وح����دات  وم�����ش��ى 
اال���ش��ت��ث��م��ار، ل��ي��ط��ل��ق م��ت��ج��ره 

املنتجات  خمتلف  لبيع  االألكرتوين 
ن��ادي  وه��وي��ة  �شعار  حتمل  التي 
ال����وح����دات، وج�����ذب ال�����ش��رك��ة 
ل�شمول  للتاأمني،  االأردنية  العربية 
بالتاأمني  الريا�شية  فريقه  العبي 
يخطو  حملي  ن��اد  ك��اأول  ال�شحي، 
ه����ذه اخل���ط���وة االح���رتاف���ي���ة، 
جلنة  بت�شكيل  قيامه  ع��ن  ف�شال 
ا�شتثمار  كيفية  لدرا�شة  موؤخرا، 
����ش���وق ال����وح����دات ال��ت��ج��اري-

���ش��وق ال�����ش��ف��ت��ني-، وم���ا ت���زال 
روؤيةوحداتية  يف  تتبلور  االأفكار 
والهدف  املدى،  بعيدة  ا�شتثمارية 
وبث  الثابت،  النادي  دخل  تعظيم 
النجاح  بهدف  خزينته  يف  احلياة 
يف حت��ق��ي��ق ط���م���وح���ات واآم�����ال 
ا�شم  بحجم  الكبرية،  الوحداتيني 
وجماهريية  واجن���ازات  وت��اري��خ 

نادي الوحدات.

 "ال�شلة" وواقع اللقب 

رغ��م جت��اذب ال��وح��دات الفوز 
بداأت  والثانية،  االأوىل  باجلولتني 
..2020 ال�شلة  "دوري  ع��ب��ارة 
واقعا وحداتيا ولي�س حلما"، تغزو 
و"اأ�شود"  ال��وح��دات��ي��ني،  ق��ل��وب 

من  يقرتبون  اخل�شراء"  ال�شلة 
الدرجة  الأندية  ال�شلة  كاأ�س  حلم 
االإ�شكان-،  بنك  املمتازة-دوري 
وازع��اج  الثالث  املركز  ليتخطوا 
بالت�شعينيات  تكرر  الذي  الكبار، 
امل��ا���ش��ي، وه��م يقفون  وامل��و���ش��م 
االأرثوذك�شي،  للعريق  عنيفا  ندا 
نحو  ب��ال��ط��ري��ق  وي��ت��ج��اوزون��ه 
ل�"�شلة"  االأول  التاريخي  اللقب 

الوحدات.
وك�����رة ال�����ش��ل��ة ال��وح��دات��ي��ة 
خارطة  ر�شمت  الن��ه��ا  ب��ال��ع��اليل، 
خالل  م��ن  ال��ل��ق��ب،   نحو  الطريق 
ال�شلة  الكرة  ن�شاط  مدير  جهود 
ووقفة  ودعم  اأبومعيل�س،  م.حامت 
التعاقد  ف��ك��ان  االإدارة،  جمل�س 
اأبوالطيب  مدربني-د.منت�شر  مع 
حملني  والع��ب��ني  تراخ"،  وم���از 
واجانب على �شوية عالية، واالأهم 
ميزت  ج��ارف��ة،  جماهريية  وقفة 
باملناف�شات  ومت��ي��زت  ال��وح��دات 
االج��واء  للفريق  ووف��ر  ال�شلوية، 
ال�شركة  وج��ود  حيث  من  املثالية 
بامل�شتحقات  واالإل��ت��زام  الراعية، 
الوحدات  اأ�شود  وم�شى  املالية، 
���ش��واء  متتالية،  ان��ت�����ش��ارات  يف 

���ش��دارة  اىل  االأول���ي���ة،  باملرحلة 
الفريق  ووا�شل  الثانية،  باملرحلة 
ه��دي��ره وارت��ف��ع��ت ق��اع��دت��ه من 
اجلولة  خ�شارته  ورغم  العائالت، 
ال��ث��ان��ي��ة اأم����ام االأرث��وذك�����ش��ي يف 
النهائية،  املرحلة  جوالت  �شل�شة 
اللقب  ي��غ��ازل  ال��وح��دات  اأن  اال 
التاريخي االأول ل�شلة الوحدات يف 

باقي اجلوالت.

عناوين �شلوية بارزة

الوحدات:  "بيكا�شو"  -عابدين 
وكما الزم لقب "بيكا�شو" الأ�شطورة 
راأفت  واالأردنية  الوحداتية  الكرة 
معبودا  نف�شه  ن�شب  والذي  علي، 
لر�شاقته  الوحداتية،  للجماهري 
املاكر،  الكروي  و�شحره  ومهاراته 
انت�شارات  اأغلى  على  وتوقيعه 
واأل��ق��اب ال��وح��دات، ع��رب م�شرية 
ك��روي��ة ا���ش��ت��م��رت الك���رث م��ن 20 
اجلماهري  تتغنى  وبقيت  عاما، 
واجماده  مبهاراته  الوحداتية 
لقب  ي��ع��ود  ه����ذا،  ي��وم��ن��ا  اىل 
فريق  بنجم  "بيكا�شو" ليلت�شق 
حاليا  الوحداتية  ال�شلة  ك��رة 

املبدع حممود عابدين.

الوحدات ذواقة،  والأن جماهري 
يف  امللهم  النجم  لظهور  وت��واق��ه 
الريا�شية،  النادي  األعاب  خمتلف 
"بيكا�شو" بعابدين، الذي  األ�شقت 
وال  �شلوية  مهارات  بالكرة  ير�شم 
رائعة  ل��وح��ات  اأم��ت��ع،  اأب���دع وال 
و�شرق  والثالثيات  االخ���رتاق  يف 
�شناعة  مهارة  واتقانه  ال��ك��رات، 
االأل��ع��اب، وت��ق��دمي اذك��ى الكرات 
ير�شم  ك��ان  كما  متاما  امل�شاندة، 
ب��ال��ك��رة راأف����ت ع��ل��ي يف امل��الع��ب 
النجم  عابدين  واأ�شبح  الكروية، 
اأف�شل  ل��ت��ق��دمي  ل��زم��الئ��ه،  امل��ل��ه��م 
على  ويوقع  ال�شلوية،  الوجبات 
اأغلى االنت�شارات، ويقدم وزمالئه 
ب��ال��ف��ري��ق م��ب��اري��ات وال اأج��م��ل، 
وي��ق��ود اجل��م��اه��ري ال��وح��دات��ي��ة، 
كرنفالية  الحتفالية  للتح�شري 

باللقب ال�شلوي الغايل.
-ج���م���اه���ري ال����وح����دات ل��غ��ة 
االن����ت���������ش����ارات: مت���ي���ز ف��ري��ق 
االأن��دي��ة  على  كعادته  ال��وح��دات 
اجلارفة  باجلماهريية  املحلية، 
حلت  اينما  الريا�شية،  فرقه  خلف 
وارحت��ل��ت، داخ��ل ح��دود الوطن 
مميزة  نكهة  لت�شف  اأوخ��ارج��ه، 
وتعيد  ال�شلوية،  املناف�شات  اىل 
الكبرية  اجلماهريية  الذاكرة  اإىل 
املحلية،  ال�شلة  ك��رة  مل�شابقات 
املناف�شة  معرتك  الوحدات  ليدخل 
ال�����ش��ل��وي��ة ب��ج��م��اه��ريه، وت��ع��ود 
ال�شلة  ك��رة  م��درج��ات  اىل  احلياة 
يف  املرير  العزوف  من  عانت  التي 

ال�شنوات املا�شية.
جماهري الوحدات ن�شبت نف�شها 
واأج��م��ل  ال��ه��ت��اف��ات،  لبديع  ق��ائ��دا 
النظيف،  بالت�شجيع  التقليعات 
هيبة  وف���رت  لفريقها،  وامل��ح��ف��ز 
الفريق  قيمة  جانب  اىل  الوحدات 
وقدمته  ال�شلوية،  املناف�شات  يف 
لبلوغ اأوىل درجات املجد ال�شلوي، 
دوري  بلقب  التتويج  من�شة  نحو 
بنك  2020-دوري  ال�شلة  ك��رة 
املمتازة،  الدرجة  الندية  اال�شكان 
بالورود،  الوحدات  طريق  ممهدا 
الول  ال�شلة  كرة  دوري  لقب  لزف 
خميم  يف  االأ���ش��ود  عرين  اإىل  م��رة، 

الوحدات.

مكا�شب الوحدات يف الإمارات

ال��ك��رة  ف��ري��ق  مع�شكر  ك�����ش��ف 
االأول لنادي الوحدات الذي اختتم 
احلقيقي  الوجه  باالإمارات،  ام�س 

رابطة جماهير الوحدات باألمارات: لغة العاشقين
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بعد  االأخ�شر،  الرعب"  ل�"كتيبة 
الفنية  باملكا�شب  الفريق  ع��اد  اأن 
ال��ك��ب��رية وال��ك��ث��رية، م��ن راأ����س 
دب���ي، ال ننظر  واإم����ارة  اخل��ي��م��ة 
املر�شع  االنت�شارات  عقد  اىل  فيها 
الفرق  على  االأخ�����ش��ر،  بالتفوق 
الظفرة،  االإم��ارات��ي��ة-االإم��ارات، 
واالأجنبي  وال��و���ش��ل،  يا�س  بني 
فح�شب،  اال�شكتلندي  اب��ردي��ن 
واالأوراق  والتكتيك  ال�شكل  ب��ل 
القوية،  البدالء  ودكة  املتجان�شة، 
م�شتقبل  عنوان  على  واالإطمئنان 
ال��وح��دات ب��ال��ك��رة ال��وح��دات��ي��ة، 
ال�شباب  م��ن  ال��واع��دة  باال�شماء 
بقوة  اعتمادها  وثائق  قدمت  التي 
اإىل املدير الفني لفريق الكرة االأول 

عبداهلل اأبوزمع.
واإك����م����اال ل����دائ����رة االأرق������ام 
ال��وح��دات��ي��ة امل��م��ي��زة ب��االإم��ارات 
ع��ودة  اىل  الطريق  متهد  وال��ت��ي   ،
اىل  القيا�شية  الوحداتية  االأرق��ام 
فاز  عندما  املحلية،  الكرة  مالعب 
 ،5 اأ�شل  من  لقاءات   5 يف  الفريق 
و�شجل 14 هدفا، من دون اأن تهتز 
عن  وبعيدا  مباراة،  اي  يف  �شباكه 
املباريات  يف  اخل�شارة  اأو  الفوز 
تقدم  االأرق��ام  تلك  اأن  اإال  الودية، 
من  مناف�شيه  اىل  حتذيرية  ر�شالة 
يبداأ  ال��ذي  وه��و  املحلية،  ال��ف��رق 
بالدفاع   ،2020 الكروي  املو�شم 
ال��ك��رة،  احت����اد  درع  ل��ق��ب  ع���ن 
يف  املناف�شة  غ��م��ار  يخو�س  ح��ني 
ال��ت��ي ت�شم  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 

الرمثا وال�شلط و�شحاب، يف  اي�شا 
املباريات التي تنطلق نهاية ال�شهر 

اجلاري.
املباريات  �شطح  على  يظهر  وما 
ال����ودي����ة ل��ل��ك��ت��ي��ب��ة ال��وح��دات��ي��ة 
العميق  الفني  االإمي��ان  ب��االإم��ارات، 
الفني  ل��ل��م��دي��ر  ال��را���ش��خ  وامل���ب���داأ 
متوازنة  كفة  اي��ج��اد  يف  اأب��وزم��ع، 
والبدالء،  االأ�شا�شية  اخليارات  بني 
ومم��ار���ش��ة ن��ه��ج��ه يف ج���راأت���ه مع 
ال�����ش��ب��اب، وه����و م���ا م��ار���ش��ه يف 
يف  املتعاقبة،  ال��ودي��ة  امل��ب��اري��ات 

والتالية  م��ب��اراة،  يف  اأوراق  ط��رح 
للذين مل يختربهم، بهدف جتريب 
على  والوقوف  الالعبني،  جميع 
عن  ف�شال  عام،  ب�شكل  امل�شتويات 
جميع  بني  املناف�شة  مبداأ  تعزيز 

الالعبني.
يت�شرب  االإط��م��ئ��ن��ان  وجت���د 
ال��وح��دات��ي��ة، من  اىل اجل��م��اه��ري 
املمتعة،  الالعبني  عرو�س  خالل 
من  املقنع  ب���االأوراق  والت�شكيل 
الفريق  لتجد  اأخ��رى،  اىل  مباراة 
ميلك قوة رهيبة يف جميع خطوط 

املرمى  حرا�شة  من  بدءا  اللعب، 
الهجومية،  باملقدمة  وان��ت��ه��اء 
تاألقت  �شبابية  ا�شماء  عن  ف�شال 
تنتظرها  واأم��ت��ع��ت،  واأب���دع���ت 
مناف�شات  يف  احلقيقية  الفر�س 
املحلية  بامل�شابقات  ال��وح��دات 

املقبلة.

"لغة العا�شقني"

يوؤطر  معنى  العا�شقني،  لغة 
اجل���ه���ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا راب��ط��ة 
االإم��ارات  يف  الوحدات  م�شجعي 

والتي  �شردانة،  اأبوبكر  برئا�شة 
وقعت بدمائها اخل�شراء، و�شدق 
على  الوحداتية،  للقلعة  انتمائها 
الوحدات  مع�شكر  تفا�شيل  كافة 
الفرتة 20-6  االإم��ارات خالل  يف 
بعثة  وغلفت  احل��ايل،  ال�شهر  من 
وقدمت  باإهتمامها،  ال��وح��دات 
جناح  ل�شمان  الت�شهيالت  كافة 
النوعي  التح�شريي  املع�شكر 
لكرة الوحدات، والذي توزع بني 

راأ�س اخليمة ودبي.
الأدق  متابعتها  على  وزادت 

االأخ�����ش��ر،  املع�شكر  تفا�شيل 
رج��ال  م��ن  ل��ل��داع��م��ني  بح�شدها 
االأع���م���ال وداع���م���ي ال���وح���دات، 
االإماراتية،  ال�شخ�شيات  وكبار 
يف  ال��وح��دات��ي  بالوفد  واحتفلت 
طريقتها  على  املع�شكر،  نهاية 
تتاأخر  ومل  الوفية،  الوحداتية 
للكتيبة  ي��ل��زم  م��ا  ك��ل  ت��ق��دمي  يف 
املع�شكر،  اأي��ام  خ��الل  اخل�شراء 
بلغة  خالدا  حلنا  تكتب  وكاأنها 
ال�شرح  ل��ل��وح��دات  ال��ع��ا���ش��ق��ني 

والهوية.



 
االأول  الوحدات  فريق  اأنهى 
التدريبي  القدم مع�شكره  بكرة 
وال������ذي اح��ت�����ش��ن��ت��ه دول���ة 
من  املتحدة  العربية  االإمارات 
الفرتة 7 وحتى 20 من ال�شهر 
اجل����اري، يف اإم���ارات���ي راأ���س 
خو�س  تخلله  ودب��ي،  اخليمة 
اللقاءات  من  لعدد  ال��وح��دات 
الودية والتي ك�شفت عن مقدار 
والبدنية  الفنية  اجل��اه��زي��ة 
للمرحلة  حت�����ش��ريًا  ل��الع��ب��ني 

املقبلة.
ع�شر  عادت  الوحدات  بعثة 
العا�شمة  اإىل  االإث��ن��ني  اأم�����س 
عمان، و�شمت من زياد �شلباية 
وب�شام  ال��ك��رة،  ن�شاط  م��دي��ر 
االإع��الم��ي،  املن�شق  �شلباية 
واالإداري  ال��ف��ن��ي  واجل���ه���از 
والزميلني  والالعبني  للفريق 
جنم،  وجهاد  العو�شي  زكريا 
من  ع��دد  ا�شتقبالهم  يف  وك��ان 
وامل�شجعني  الوحدات  جماهري 
ا�شتقبلوهم  الذين  االأوف��ي��اء، 

بالورود.

 فائدة فنية كبرية 

التي  الكبرية  الفنية  الفائدة 
االإم����ارات  يف  ال��ف��ري��ق  جناها 
للعيان، خا�شة  وا�شحة  كانت 
اأبو  اهلل  عبد  الفني  املدير  واأن 
الفرتة  خالل  جاهدًا  عمل  زمع 
توليفة  اإع���داد  على  املا�شية 

خ��ا���ش��ة ل��الع��ب��ني وق��درات��ه��م 
خالل  م��ن  وال��ب��دن��ي��ة،  الفنية 
ال��ت��دري��ب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت تقام 
ع���ل���ى وج���ب���ت���ني ���ش��ب��اح��ي��ة 
وم�شائية يف راأ�س اخليمة على 
االإم��ارات��ي،  االإم���ارات  ملعب 

�شباب  ملعب  على  دب��ي  ويف 
االأه���ل���ي دب����ي، اإ���ش��اف��ة اإىل 
البدين  اجل��ان��ب  على  الرتكيز 
من  االأ�شد  ح�شة  اأخ��ذ  وال��ذي 
وجهازه  زمع  اأبو  الفني  املدير 
املعاون، وهو ما ظهر من خالل 

ار���س  على  الالعبني  ق���درات 
لالعبي  وجم��ارات��ه��م  امل��ل��ع��ب 
االأن��دي��ة االأخ����رى، وحت��دي��دًا 
وال��ذي  االأ�شكتلندي  اأب��ردي��ن 
البدنية  بالقوة  العبوه  ميتاز 

واجل�شدية الكبرية.

 نتائج مميزة

ن��ت��ائ��ج  ع���ل���ى  ن���ظ���رة  ويف 
يف  للوحدات  الودية  اللقاءات 
االإمارات، جند باأن "االأخ�شر" 
حقق  ودي��ة،  لقاءات   5 خا�س 
الفوز بها جميعاً على االإمارات 

رجائي  اإم�شاء  حملت   ،0-3
التون�شي  وامل��ح��رتف  ع��اي��د، 
وعلى  ه��دف��ني،  �شيفي  ه�شام 
 ،0-1 اال�شكتلندي  اإب��ردي��ن 
حمل توقيع اأحمد �شمري، وعلى 
االأه��داف  حملت   0-6 الظفرة 

"األخضر" يختتم معسكره  بنتائج مميزة 

الوحدات يودع اإلمارات ويستعد لحصد البطوالت محليًا 
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"األخضر" يختتم معسكره  بنتائج مميزة 

الوحدات يودع اإلمارات ويستعد لحصد البطوالت محليًا 
اإم�شاء اأن�س العو�شات هدفني، 
هدفني،  ج��واب��رة  واإب��راه��ي��م 
و�شاهر �شلباية وثائر الديرباين 
بني  وعلى  الع��ب،  لكل  ه��دف 
من  ك���اًل  �شجلها   0-2 ي��ا���س 
العرب،  وي��زن  �شيفي  ه�شام 
وعلى الو�شل 3-0 �شجلها كاًل 
من جعفر املح�شريي وعبد اهلل 

ديارا و�شاهر �شلباية.

 انطباعات املخت�شني

ك�شف  مت�شل  �شعيد  وعلى 
رئ��ي�����س ال��وف��د ال��وح��دات��ي يف 
عن  خليل  غ�شاب  االإم����ارات 
ر�شاه التام للمع�شكر الذي قام 
املع�شكر  باأن  مبيناً  الفريق،  به 
املع�شكرات  اأف�����ش��ل  م��ن  ك��ان 
نظري  ال��وح��دات  بها  ق��ام  التي 
االن�شباطية الوا�شحة لالعبي 
بالواجبات  واالإلتزام  الفريق 
وجه  اكمل  على  لهم  املوكلة 
اأي�شاً  مع االأخذ بعني االعتبار 
اإن  وهذا  حتققت  التي  النتائج 
احرتافية  على  ي��دل  فاإمنا  دل 
ن����ادي ال���وح���دات يف ال��ع��م��ل 

االحرتايف.
من جهته ك�شف مدير ن�شاط 
باأن  �شلباية  زي��اد  القدم  ك��رة 
على  ب��ث��م��اره  اأت���ى  املع�شكر 
حققه  ما  والدليل  وج��ه  اأكمل 
ابردين  امام  وحتديدًا  الفريق 
يلعب  وال����ذي  اال���ش��ك��ت��ل��ن��دي 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة االأوروب���ي���ة 

وي��ح��ت��ل امل��رك��ز ال��راب��ع على 
ل��دوري  ال��ع��ام  الرتتيب  �شلم 
جتاوز  اإىل  اإ�شافة  ا�شكتلندا، 
واللذين  يا�س  وبني  االإم��ارات 
الالعبني  م��ن  كوكبة  ي�شمان 

املحرتفني املميزين.

يف ال��وق��ت ال���ذي اأ���ش��اد به 
املن�شق االإعالمي ب�شام �شلباية 
على ا�شم الوحدات والذي تالأالأ 
اإىل  يف مع�شكر االإمارات م�شريًا 
بالوحدات  احتفى  اجلميع  اأن 
احل�شاري  الوجه  عك�س  الذي 

متثيل  على  وق��درت��ه  ل��ل��ن��ادي 
الوقت  يف  متثيل،  خري  االأردن 
ال�شكر  �شلباية  ب��ه  ق��دم  ال��ذي 
�شاهم  م��ن  ك��ل  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
دول��ة  يف  املع�شكر  اإجن���اح  يف 

االإمارات.

رابطة اجلماهري �شكرًا لكم 

ال�شكر  ت��ق��دمي  وج��ب  اأي�����ش��اً 
يف  الوحدات  جماهري  رابطة  اإىل 
على  و�شكرهاً  االإم���ارات  دول��ة 
الوحدات  نادي  لبعثة  قدمته  ما 
الدائم  التوا�شل  على  وحر�شها 

الفريق وترتيب بع�س  بعثة  مع 
واللوج�شتية  اخلا�شة  االأم��ور 
ب�شوؤون كرة القدم، وهو ما يوؤكد 
من  كوكبة  ميتلك  الوحدات  باأن 
حملياً  ل��ه  املخل�شني  اجل��ن��ود 

وخارجياً.
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 ت�����ش��ري ك���رة ال��ق��دم االأردن���ي���ة نحو 
املنتخب  اأن  ذلك  على  والدليل  املجهول، 
الُعمرية،  ال��ف��ئ��ات  ومنتخبات  االأول، 
االأهداف  اإىل  الو�شول  يف  بجدارة  اأخفقت 

التي و�شعت منذ بداية امل�شوار.
عدم  م��ن  حالة  هناك  اأن  ج��دا  وا���ش��ح 
االأردنية،  القدم  لكرة  ال�شليم  التخطيط 
"خبري" متمر�س قادر  اإىل  الأن كرتنا تفتقد 
املعامل  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  ي�شع  اأن 
والتاأهل  التطور  م��ن  املنتخبات  متكن 
يجعنا  م��ا  وه��ذا  االإجن����ازات،  وحتقيق 
الكابنت  امل�شري  املرحوم  اأي��ام  ن�شتذكر 
كرويا  الن�شج  الرجل  اجلوهري  حممود 
والذي و�شلت الكرة االأردنية يف عهده اإىل 

اأف�شل املراتب.
القدم  كرة  احتاد  يفعله  ما  جدا  غريب 
وجهده  وقته  يهدر  فهو  احلايل،  الوقت  يف 
"اخلبز  ي�شلم  مل  الأن��ه  "عبثية"  ب�شورة 
خلبازه" كما يقول املثل، ولو اأن اأ�شحاب 
القرار يف احتاد الكرة تعاقد مع خبري كفوؤ 
الفنية يف  الدائرة  لقيادة  اأجنبي  اأو  عربي 

احتاد كرة القدم ملا حدث ما حدث.
���ش��ك��را الحت���اد ك���رة ال��ق��دم اأن���ه وف��ر 
النجاح  �شبل  كل  املالية،  ال�شائقة  رغم 
منها  اأي  يف  يق�شر  ومل  كافة،  للمنتخبات 
اإال اأن جميعها اأخفق، خا�شة اأن منتخبي 
من  يتمكنوا  مل  وال��ن��ا���ش��ئ��ني  ال�����ش��ب��اب 
ودع  واالأوملبي  النهائيات،  اإىل  الو�شول 

من دور الثمانية من نهائيات اآ�شيا وابتعد 
اإىل طوكيو،  والو�شول  عن حتقيق احللم 
بطلها  االأول حكاية خا�شة  للمنتخب  فيما 
اأعاد  الذي  فيتال  البلجيكي  الفني  املدير 

منتخبنا �شنوات اإىل الوراء ب�شبب قيادته 
"الفا�شلة" وعدم حتقيق النتائج املرجوة 

ومع هذا جنده م�شتمر يف عمله.
امل��و���ش��وع  لب"  "�شً اإىل  ع��دن��ا  ول���و 

اأن��ه  جن��د  عنه،  نتحدث  ال��ذي  الرئي�شي 
الوقت  يف  االأط���الل  على  البكاء  ميكن  ال 
احلايل، وتقت�شي ال�شرورات يف املحافظة 
على قوام املنتخب االأوملبي ومنح ال�شواد 

االأع��ظ��م م��ن الع��ب��ي��ه ف��ر���ش��ة االل��ت��ح��اق 
م�شوار  الإك��م��ال  ف��ورا  االأول  باملنتخب 
نهائيات  اإىل  املوؤهلة  امل�شرتكة  الت�شفيات 
قطر  يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ونهائيات  اآ���ش��ي��ا، 
2022، والتخل�س من عدد الالعبني الذين 
عبئا  وباتوا  �شيئا  يوؤخروا  اأو  يقدموا  لن 
ملا  واالح��رتام  التقدير  مع  املنتخب،  على 
االأردنية  للكرة  جليلة  خدمات  من  قدموه 

يف ال�شنوات املا�شية.
حرام اأن نهدم ما بناه املنتخب االأوملبي 
م�شواره  خالل  عك�شها  طيبة  �شورة  من 
ننجح  مل  الننا  االآ�شيوية،  النهائيات  يف 
اأن  اأوملبياد طوكيو، ومبا  اإىل  الو�شول  يف 
"الداهية" فيتال تابع مباريات "االأوملبي" 
م�شتوى  على  �شاهدا  وكان  النهائيات،  يف 
التدريبي  اجلهاز  ع�شو  مع  ككل  الالعبني 
اأحمد  الكابنت  واالأوملبي  االأول  للمنتخب 
هايل فهناك "10" عنا�شر على اأقل تقدير 
االأول  املنتخب  يف  دورها  تاأخذ  اأن  قادرة 

بدون تردد.
احتاد  اإىل  االخفاق  م�شوؤولية  نحمل  لن 
الكرة الأنه دعم بكل ما اأوتي من قوة ماديا 
العادة  يف  االإخفاق  ين�شب  لكن  ومعنويا، 
اأحمد عبد  اأي كان، والأن  الفني  املدير  اإىل 
القادر ح�شل على فر�شته كاملة دون اأي 
تدخالت فهو امل�شوؤول االأول واالأخري عن 
يتحملها  قليلة  ن�شبة  جانب  اإىل  النتائج 
الالعبني وهذا العرف ال�شائد يف عامل كرة 

القدم مبا يخ�س االأندية واملنتخبات.

اتحاد الكرة لم يقصر .. عبد القادر ونجومه يتحملون المسؤولية 
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كل وحداتي كان يف قمة �شعادته حلظة التعاقدات التي 
ال�شلة، وح�شل جمل�س  اأبرمت لفريقي كرة القدم وكرة 
االإدارة على مديح وثناء واإ�شادة مل ي�شبق لها مثيل، الأن 
اال�شتقطابات راعت ب�شكل كبري طبيعة املراكز وجودة 
الالعب، ف�شاهدنا فريقا لكرة ال�شلة ي�شم اأ�شماء حمرتمة 
كاأ�س  نهائيات  يف  منها  البع�س  �شارك  وخارجيا  حمليا 
اإىل  عابدين  وحممود  حمار�شة  اأحمد  غرار  على  العامل 
اللبناين حممد علي حيدر  جانب �شامي بزيع واملحرتف 
للخربات  نظرا  معلم"  "�شربة  معه  التعاقد  كان  الذي 
كرة  فريق  على  ينطبق  واحلال  ميتلكها،  التي  الكبرية 
القدم فح�شب ما هو متعارف اأن الفريق غري جلده كامال، 
مرجان  �شعيد  قبيل  من  مهمة  اأ�شماء  عن  تخلى  حيث 
وحمزة الدردور وعبيدة ال�شمارنة وعمر قنديل واأدهم 
البا�شا،  حممد  يلحقهم  ورمب��ا  �شالح  وتامر  القري�شي 
وا�شتقطب رباعي اجلزيرة اأحمد �شمري وفرا�س �شلباية 
واأحمد عبد ال�شتار ويزن العرب، يرافقهم جنما االأهلي 
والرمثا اإبراهيم اجلوابرة وعبداهلل ن�شيب واملحرتفني 
ال�شوري فهد يو�شف والتون�شي ه�شام ال�شيفي اإىل جانب 
ابن النادي املدافع طارق خطاب، ورمبا ينتهي جمل�س 
ال�شنغايل  املحرتف  بتواجد  التعاقدات  اآخر  من  االإدارة 

العب �شباب ال�شاحل اللبناين عبد الكرمي نداي.
يف  مرعبني  فريقني  ميتلك  الوحدات  بات  االآن  حتى 

يعفي  ال  االأم��ر  هذا  لكن  القدم  وكرة  ال�شلة  كرة  لعبتي 
من  االإدارة  وجمل�س  التدريبية  واالأج��ه��زة  النجوم 
بالتوا�شع  التحلي  يتقدمها  لهم  هامة  ر�شائل  اإي�شال 
يف  احل�شاد  يكون  حتى  االمكان  قدر  الرتكيز  وزي��ادة 

النهاية وفريا.
التفاوؤل  تزيد من جرعات  اأن  اأمتنى من جماهرينا  ال 
الدعم  من  بد  وال  طويال،  ي��زال  وم��ا  �شعب  فامل�شوار 
جمتمعة  النادي  ن�شاطات  خلف  والوقوف  وامل�شاندة 
دوري  لقب  حتقيق  وهو  االأ�شمى  الهدف  يتحقق  حتى 
بنك اال�شكان لكرة ال�شلة للمرة االأوىل يف تاريخ النادي، 
)دوري  املحلية  البطوالت  على  ال�شيطرة  جانب  اإىل 
لنادينا  م�شاركة  ذلك  بعد  ياأتي  ورمبا  ودرع(،  وكاأ�س 
مبا  ال�شورة  و�شوح  بعد  العربية،  االأندية  بطولة  يف 
مقعدي  على  ح�شل  حيث  اآ�شيويا  م�شاركتنا  يخ�س 
االأردن ناديي اجلزيرة والفي�شلي واالأخري عاد اإىل كا�س 
اأبطال  دوري  حملق  يف  خ�شارته  بعد  االآ�شيوي  االحتاد 

اآ�شيا اأمام الكويت الكويتي بهدفني مقابل هدف واحد.
وجب علينا بعد جتهيز فريقي ال�شلة والقدم احرتام 
ج��دارة  عن  اإليه  ن�شبو  ما  اإىل  ن�شل  حتى  املناف�شني 
باالألقاب فالريا�شة  وا�شتحقاق ونفرح جميعا، ونتغنى 
لي�شت باالأ�شماء بقدر ما حتتاج اإىل عطاء وت�شحيات من 
ال�شلة  فريقي  جنوم  يدركة  اأن  يجب  ما  وهذا  الالعبني 

والقدم.

اإعداد: ثائر ال�شيباين



 
ا���ش��ت��ط��اع ن���ادي ري���ال م��دري��د 
خدمات  على  احل�شول  االإ�شباين 
 18 ري��ن��ري  جي�شو�س  ال��ربازي��ل��ي 
ع��ام��ا، ق��ادم��ا م��ن ن��ادي فالمينغو 
مليون   30 م��ق��اب��ل  ال���ربازي���ل���ي 
اال�شباين  م�شاعي  �شمن  ي���ورو، 
فريق  تدعيم  راوؤول غونزالي�س يف 
امللكي، حيث  للنادي  الثاين  ال�شف 
ينتظر  و�شول رينري عقب امتهاء 
م�شاركته منتخب بالده يف ت�شفيات 
اإىل  املوؤهلة  اجلنوبية  اأمريكا  قارة 

اأوملبياد طوكيو.
الربازيلي،  رينري  �شم  ويعترب 
للنادي  الثقيل  العيار  من  �شفقة 
امللكي، حني جنح رينري يف مو�شمه 
االأول مع فالمينغو بعمر 17 عاما 
و�شناعة  اأه����داف   6 ت�شجيل  يف 
لقب  وحتقيق  ل��ق��اء   15 يف  ه��دف 
ك��اأ���س ل��ي��ربت��ادوري�����س وال��ف��وز 
ت�شب  حيث  الربازيلي،  بالدوري 
الربازيلي  �شالح  يف  االح�شائيات 

اكرث  ب��اأن��ه  قدمته  ال���ذي  ري��ن��ري، 
الالعبني ت�شجيال لالأهداف، من اأي 
الع��ب اآخ��ر ول��د يف القرن احل��ادي 

الربازيلي  ال��دوري  يف  والع�شرين 
اهداف   6 ت�شجيل   ا�شتطاع  حيث 
يف�شد  ما  ولكن  الربازيلي،  لفريقه 

االج���واء ل��دى ال��ن��ادي امللكي، اأن 
نهائياً  اللعب  ي�شتطيع  لن  رينري 
مع الفريق االأول لريال مدريد هذا 

قاعدة  يخالف  ذل��ك  الن  املو�شم،  
لهم  امل�شموح  االأج��ان��ب  الالعبني 
 3 وه��ي  الواحد  الفريق  يف  اللعب 

مدريد  ري��ال  ي�شم  حيث  العبني، 
جونيور  فيني�شيو�س  ال��ث��الث��ي 

ورودريغو غو�س وايدير ميليتاو.
على �شعيد مت�شل، غازل املهاجم 
ريال  فريق  اإمبابي  الفر�شي  الدويل 
م��دري��د االإ���ش��ب��اين، واالخ���ري مهتم 
انتهاء  بعد  اإمبابي  خدمات  بك�شب 
املو�شم الكروري احلايل، حني قال 
الت�شريحات:"  اإح��دى  يف  اإمبابي 
مدرب  الكروية  املالعب  يف  قدوتي 
الدين  زين  الفرن�شي  مدريد  ري��ال 
الربتغايل  زي��دان، وياأتي من بعده 

كري�شتيانو رونالدو".
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل، ي���دور 
امللكي،  الفريق  قلعة  يف  احلديث 
توتنهام  ن��ادي  رئي�س  تواجد  عن 
بق�شد   ، دان��ي��ي��ل  االإجن���ل���ي���زي 
مدريد  ري��ال  رئي�س  مع  االجتماع 
ك�شب  ب��ه��ف  ب��ريي��ز،  فلورنتينو 
خدمات العب الفريق امللكي غاريث 
ال�شابق  ال��وي��ل��زي  ال��الع��ب  ب��ي��ل 

لل�شبريز".

ريال مدريد ينجح في ضم البرازيلي الواعد ريبير
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اأ�شرة نادي الوحدات ت�شارك 
ع�شو الهيئة العامة
يو�شف الوحيدي

اأحزانه
 بوفاة املرحوم باإذن اهلل تعاىل 

 �شقيقه 
"اإنا هلل واإنا اإليه راجعون"

اأ�شرة نادي الوحدات ت�شارك 
ع�شو الهيئة العامة

جمال زهران
اأحزانه

 بوفاة املرحوم باإذن اهلل تعاىل �شقيقه
 طلعت زهران 

"اإنا هلل واإنا اإليه راجعون"

نادال يمضي بقوة الريح في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
 

اأول  امل�شنف  ن���ادال،  راف��اي��ل  االإ���ش��ب��اين  ���ش��رب 
ملعادلة  م�شعاه  م�شتهل  يف  بقوة  البطل،  وو�شيف 
رقم غرميه ال�شوي�شري روجيه فيدرر من حيث عدد 
من  الثاين  ال��دور  اىل  وتاأهل   ،)20( الكربى  االألقاب 
االأرب��ع  البطوالت  اأوىل  املفتوحة،  اأ�شرتاليا  بطولة 
املباراة  االأرج��ح  على  الثالثاء  �شهدت  التي  الكربى 
بعد  ملبورن  يف  �شارابوفا  ماريا  للرو�شية  االأخ��رية 

انتهاء م�شوارها عند احلاجز االأول.
 2-6 ديليني  هوغو  البوليفي  على  ن��ادال  وتغلب 
و6-3 و6-�شفر، ليتجاوز الدور االأول للمرة الرابعة 
الدور  هذا  من  )خ��رج  م�شاركة   15 اأ�شل  من  ع�شرة 
فرناندو  مواطنه  يد  على   2016 ع��ام  واح��دة  م��رة 

فردا�شكو(.

البطولة  لقب  الح��راز  ال�شاعي  ن���ادال،  يجد  ومل 
)بعد  م�شريته  يف  فقط  الثانية  للمرة  االأ�شرتالية 
ربع  يف  �شعب  لقاء  احتمال  يواجه  وال��ذي   )200٩
�شعوبة  اخلام�س،  ثييم  دومينيك  النم�شوي  النهائي 
تذكر يف ح�شم مباراته مع البوليفي امل�شنف 73 عامليا، 

منهيا اللقاء يف �شاعتني ودقيقتني.
البطولة  نهائي  اىل  و�شل  ال��ذي  ن���ادال  واع��ت��رب 
اأمام  )خ�شر   2012 اأع��وام  م��رات  اأرب��ع  االأ�شرتالية 
اأمام  )خ�شر  و2014  ديوكوفيت�س(  نوفاك  ال�شربي 
)خ�شر  و2017  فافرينكا(  �شتاني�شال�س  ال�شوي�شري 
اأمام فيدرر( و201٩ )خ�شر اأمام ديوكوفيت�س(، اأنه 
"بالن�شبة يل، هذه بداية اإيجابية. ما يريده املرء هو 
الفوز يف الدور االأول، واالأف�شل اإذا حتقق ذلك بثالث 

جمموعات".
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حتذير..حتذير..حتذير 
اإ�شم  اإ�شتخدام  الهيئة االإدارية لنادي الوحدات من  حتذر 
اإ�شم  باأن  وتوؤكد  امل�شوؤولية  طائلة  وحتت  النادي  و�شعار 
الر�شمية. اجلهات  لدى  وم�شجل  حممي  النادي  و�شعار 
مالب�س  م��ن  املحلي  بال�شوق  املطروحة  املنتجات  واإن 
ال��ن��ادي  و���ش��ع��ار  اإ���ش��م  حتمل  وال��ت��ي  وغ��ريه��ا  ريا�شية 
للنادي. ريعها  يعود  وال   بها  عالقة  اأي  للنادي  لي�س 

و�شوف تقوم الهيئة االإدارية لنادي الوحدات خالل الفرتة 
القادمة باملالحقة القانونية لكل من ي�شتعمل اإ�شم و�شعار النادي 
على املالب�س الريا�شية وغريها من املنتجات لغايات التجارة
الهيئة االإدارية لنادي الوحدات 

اأ�شرة نادي الوحدات ت�شارك 

ع�شو الهيئة العامة

�شادي فتحي
اأفراحه

 مبنا�شبة قدوم املولود اجلديد 

 فادي 
الف مربوك
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كيفية الحصول على غذاء آمن
يديك  ن��ظ��اف��ة  م��ن  ت��اأك��د   -1
جيدا قبل وبعد اإعداد االأطعمة 

وقبل تناولها.
يف  الطعام  اأن  م��ن  ت��اأك��د   -2
عندما  حاالته  واأح�شن  اأج��ود 
اإن  مبعنى  لال�شتهالك  ي��ق��دم 
ملوثات  اأي  م��ن  خ��ال��ي��اً  ي��ك��ون 
اأو مواد  اأو بيولوجية  كيميائية 

�شارة بال�شحة.
املكان  نظافة  م��ن  ت��اأك��د   -3
وبعد  قبل  واالأطباق  واالأدوات 
مكان  يف  وحفظها  ا�شتخدامها 

نظيف.
اخل�����ش��روات  اغ�����ش��ل   -4
والفاكهة الطازجة جيدا يف ماء 
جاري وانقعه يف ماء وخل )لرت 
ماء + ملعقة خل اأو ليمون( قبل 

تناولها.
اأواين  يف  ال��غ��ذاء  احفظ   -5
بعد  واحفظيه  دائ��م��اً  مغطاه 
طهيه  ب��ع��د  ال��ط��ع��ام  ت���ن���اول 

مبا�شرة.
حمفوظاً  الطعام  كان  اإذا   -6
حتى  ف�شخنيه  ال��ث��الج��ة  يف 

الغليان قبل تناوله.
�شبق  �شكيناً  ت�شتخدم  ال   -7
اأغذية  تقطيع  يف  ا�شتخدامها 

اأخرى فيجب غ�شلها جيدا.
اأ�شبت مبر�س ابتعد  اإذا   -8

عن مكان اإعداد الطعام.
٩- ا�شرتي اأنواع الغذاء من 
وابتعد  فيه  تثق  �شليم  م�شدر 

عن االأغذية املك�شوفة.
االغذية  اأنواع  ا�شرتي   -10
)كاالألبان  واملغلفة  املب�شرتة 

ومنتجاتها(.
11- تاأكد من فرتة �شالحية 
ومن  واملغلفة  املعباأة  االأغذية 

التغليف. �شالمة 
ت��ن��اول  يف  ت�����ش��رف  ال   -12
م��واد  اإليها  امل�شاف  االأغ��ذي��ة 
ومنعها  ملونة  مواد  اأو  حافظة 

نهائياً عن االأطفال.
13- اجته اإىل ا�شتهالك كل ما 

هو طبيعي وال يحتوي على اأي 
مواد م�شافة.

14- جتنب ا�شتخدام الزيت 
ا�شتخدام  يف�شل  و  امل��ق��دوح 

الزيت مرة واحدة للقلي.
املاأكوالت  �شراء  15- جتنب 

واالأغ�������ذي�������ة امل���ع���رو����ش���ة 
العامة  ب��ال��ط��رق  واملك�شوفة 
ح��ي��ث اأن��ه��ا م��ل��وث��ة ب��امل��ع��ادن 
ال��ث��ق��ي��ل��ة م���ث���ل ال��ر���ش��ا���س 
ع��وادم  ع��ن  ن��اجت��ة  والكوبلت 
اإىل  باالإ�شافة  وذلك  ال�شيارات 

االتربه.
يف  االأطعمة  لف  جتنب   -16
رائحتها  اأو  نظيفة  غري  اأكيا�س 
كريه اأو لونها ا�شود اأو يف ورق 

جرائد.
اأو  اللحوم  ت�شرتي  ال   -17
كانت  اإذا  اإال  املغلفة  الدواجن 
على  يوجد  وال  مت��ام��اً  جممدة 

الغالف من الداخل بخار ماء.
ليفة  تخ�شي�س  يف�شل   -18
اخل�شروات  لتنظيف  خا�شة 
 – )الطماطم  ال�شلبة  والفاكهة 
اخليار – البطاط�س – الكو�شة 
- البطاطا – اخلوخ – اجلوافة 
الخ(   – –البطيخ  –الكمرثي 
ذلك  بعد  الليفة  بتطهري  وتقوم 
عن  بعيدا  واحفظها  بالديتول 

املاء حلني اال�شتخدام االأخر.
1٩- يف�شل تخ�شي�س �شكني 

اللحوم. لتقطيع 
�شلق  م���اء  ب��غ��ل��ي  ق��م   -20
اللحوم والدواجن اأوال ثم �شع 
اللحوم  ت��رتك  وال  اللحوم  بها 
املجمدة اإىل اأن يزول الثلج عنها 

ثم تقوم بطهيها.
االطعمة  تكون  عندما   -21
م��ل��ع��ب��ة ي���راع���ى ع���دم وج���ود 
فتحها  وقبل  �شداأ  او  بالعبوة 

يرجي غ�شلها باملاء.

اعداد: د.جمعة ابو ذيابصحتك
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جدول مباريات بطولة الدرع
الساعةالملعباليوم والتاريخالفريقانالمرحلة

4.00ستاد الحسنالثالثاء 28-1-2020شباب العقبة×الصريح1االولى

6.30الملك عبد اهللالثالثاء 28-1-2020الفيصلي×االهلي2

4.00ستاد عماناالربعاء 29-1-2020الحسين×معان3

6.30الملك عبد اهللاالربعاء 29-1-2020الجزيرة×شباب االردن4

4.00ستاد الحسنالخميس 30-1-2020السلط×الرمثا5

6.30ستاد عمانالخميس 30-1-2020الوحدات×سحاب6

4.00االمير محمدالسبت 1-2-2020االهلي×شباب العقبة7الثانية

6.30ستاد عمانالسبت 1-2-2020الصريح×الفيصلي8

400الملك عبد اهللاالحد 2-2-2020معان×الجزيرة9

6.30ستاد الحسناالحد 2-2-2020شباب االردن×الحسين10

4.00الملك عبد اهللاالثنين 3-2-2020سحاب×السلط11

6.30ستاد عماناالثنين 3-2-2020الرمثا×الوحدات12

4.00ستاد الحسناالربعاء 5-2-2020االهلي×الصريح13الثالثة

6.30االمير محمداالربعاء 5-2-2020الفيصلي×شباب العقبة14

4.00ستاد عمانالخميس 6-2-2020شباب االردن×معان15

6.30ستاد الحسنالخميس 6-2-2020الجزيرة×الحسين16

4.00ستاد الحسنالجمعة 7-2-2020سحاب×الرمثا17

6.30ستاد عمانالجمعة 7-2-2020الوحدات×السلط18


