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كرة  الحتاد  امل�ؤقته  اللجنة  �سر  اأمني  ك�سف 
ال�سلة نبيل اأب� عطا عن اأجندة امل��سم ال�سل�ي 
اهلل  عبد  امللك  بط�لة  اأح��داث  نهاية  مع  اجلديد 
الدولية لكرة ال�سلة والتي ت�سارك بها منتخبات 
والعراق  ولبنان  و�س�ريا  والبحرين  االأردن 
اإعداد  اأن الغاية تكمن يف  اإىل  وفل�سطني، م�سريًا 
ب�سكل  اجلديد  امل��سم  لبط�الت  خا�سة  جدولة 
يراعي لقاءات املنتخب يف الت�سفيات االآ�سي�ية 

من خالل الن�افذ االأوىل والثانية والثالثة.
وت�قف اأب� عطا على بط�لة غرب اآ�سيا لكرة 
ال�سلة والتي �ستقام قريباً، حيث وردت التاأكيدات 
باأن البط�لة �ستقام اإما يف االأردن اأو اإيران، وه� 
ما اأكده اأب� العطا عن قيام اللجنة امل�ؤقته بتقدمي 

طلب ا�ست�سافة البط�لة لالحتاد االآ�سي�ي لكرة 
ال�سلة، م�سريًا اإىل اأن اللجنة ب�سدد انتظار الرد 
من االأخري والذي �سيت�سح ب�سكل اأكرب مع بداية 

االأ�سب�ع املقبل ان �ساء اهلل.
ب�سكل  مر�سحا  بات  االأردن  اأن  ذكره  اجلدير 
بها  �سي�سارك  والتي  البط�لة  ال�ست�سافة  اأكرب 
ال�حدات بطل الدوري لهذا امل��سم، حيث تن�ص 
�ساحب  الفريق  تاأهل  على  البط�لة  تعليمات 
االآ�سي�ية  النهائيات  اإىل  وال�سيافة  االأر����ص 
ال�ست�سافته  بعد  اإقامتها  مكان  يحدد  مل  والتي 
البط�لة، يف ال�قت الذي من املت�قع اأن يتم رف�ص 
الدويل  للحظر  البط�لة  ال�ست�سافة  اإي��ران  طلب 

املفرو�ص عليها من قبل االحتادات الريا�سية.

اعتماد أجندة الموسم السلوي مع نهاية بطولة الملك عبد اهلل

نبيل أبو عطا: خاطبنا االتحاد اآلسيوي 
الستضافة بطولة غرب آسيا وننتظر الرد 

اأمني �سر اللجنة امل�ؤقته الحتاد كرة ال�سلة نبيل اأب� عطا
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ال�ساب  ال���ح��دات  فريق  افتتح 
ال�سباب  دوري  ببط�لة  م�س�اره 
على  م�ستحق  بف�ز  الطائرة،  للكرة 
�سقيقه البقعة بنتيجة 3-0، وب�اقع 
اأ�س�اط 15-25، 15-25، 24-26 
الفريقني  الذي جمع  اللقاء  وذلك يف 
م�����س��اء االأح����د ع��ل��ى ���س��ال��ة ق�سر 

الريا�سة مبدينة احل�سني لل�سباب.
ال�حدات  دون  النتيجة  وبهذه 
وب��داأ  ر�سيده،  يف  نقاط  ث��الث  اأول 
ي�ستعد للقاء عريا ي�م غٍد االأربعاء 
مبدينة  الريا�سة  ق�سر  �سالة  على 
يطمح  ح��ي��ث  لل�سباب،  احل�����س��ني 
الثالث  النقاط  لك�سب  ال���ح��دات 

وامل�سي قدماً يف ال�سدارة .
ال�حدات دخل اللقاء وه� يحمل 
يف جعبته حتقيق االنت�سار ال غري، 
الربازيلي  الفني  املدير  واأن  خا�سة 
القليلة  االأي���ام  اأوزم���ار عمل خ��الل 
رغم  الالعبني  تهيئة  على  املا�سية 
الفرتة الق�سرية التي جتمع�ا بها، 
لينطلق ال�حدات وه� يعهد اإىل فهد 
نعمان مهمة �سناعة االألعاب وتهيئة 
النقيب  اأح��م��د  لل�ساربني  ال��ك��رات 

وحم��م��د ن��اف��ز م��ن االأط����راف، فيما 
ت�ىل عالء جمعة واأيهم جبارة مهمة 
لل�سبكة  العل�ي  الط�ل  الدفاع على 
جميل  وتكفل  اخلاطف،  والهج�م 

ملعب  ع��ن  ال��دف��اع  مبهمة  خ��ط��اب 
ال�حدات يف املنطقة اخللفية.

هدير ال�حدات الهج�مي مل يهداأ 
الكرات  ت�سديد  يف  العب�ه  وانطلق 

ال�ساحقة �س�ب ملعب البقعة الذي 
هدير  ل�قف  االأمرين  العب�ه  عانى 
بدون  ولكن  الهج�مي،  ال���ح��دات 
تاألق  ظ��ل  يف  خا�سة  ت��ذك��ر  ف��ائ��دة 

ك�كبة �سباب ال�حدات الذين اأنه�ا 
ال�س�ط االأول بنتيجة 15-25.

ال�حدات  كان  الثاين  ال�س�ط  ويف 
بتكثيف  ال��ن��ه��ج  ن��ف�����ص  ي���ا���س��ل 

الطلعات من خمتلف املحاور، و�سط 
فهد  االألعاب  ل�سانع  وا�سح  تاألق 
لل�ساربني  الكرات  ت�جيه  نعمان يف 
وحممد  نافز  واأحمد  النقيب  اأحمد 
البقعة  ملعب  ليمطروا  �سبيالت 
متر�ص  و�سط  ال�ساحقة،  بالكرات 
جمعة  وعالء  جبارة  الأيهم  وا�سح 
يف  لل�سبكة  ال��ع��ل���ي  ال��ط���ل  على 
البقعة،  مهاجمي  لطلعات  الت�سدي 
الثاين  ال�����س���ط  ال����ح���دات  لينهي 

بالتقدم 15-25.
الفني  املدير  كان  الثالث  ال�س�ط 
الت�سكيلة  يغري  اأوزم��ار  الربازيلي 
اال�سا�سية حيث �سحب كافة االأوراق 
البدالء  بالالعبني  وزج  الرئي�سية 
عالء عق�ب وميكائيل ابراهيم العائد 
ال�سبعاوي  وع��اه��د  االإ���س��اب��ة  م��ن 
الغ�ل؛  وحممد  ال�سبعاوي  ون���ار 
متكافئة  ال�����س���ط  اأح����داث  ل��ت��اأت��ي 
ال�حدات  ح��اور  ال��ذي  البقعة  مع 
اإىل اللقاء من  بلغة الع�دة  هج�مياً 
جديد، ولكن ن�ساط وحي�ية العبي 
“االأخ�سر” رجحت الكفة لل�حدات 
الذي اأنهى ال�س�ط الثالث مل�سلحته 

بنتيجة 24-26.

 
د�سن فريق ال�حدات االأول بالكرة 
الطائرة حت�سرياته النطالقة امل��سم 
اجلديد، وذلك من خالل التح�سريات 
بقيادة  يخ��سها  التي  املت�ا�سلة 
اأوزم��ار على  الربازيلي  الفني  املدير 
بنادي  ال��درة  حممد  ال�سهيد  �سالة 

ال�حدات.
الهيبة  الإع���ادة  الفريق  وي�ستعد 
من  املا�سي  امل��سم  خالل  املفق�دة 
يق�دها  ج���ادة  حت�����س��ريات  خ���الل 
قبل  م��ن  حثيثة  ومبتابعة  اأوزم���ار 
مدير الن�ساط امني �سر النادي ع��ص 
االأ�سمر ورئي�ص اللجنة الفنية حممد 
فا�سل، من خالل اإيالء الن�ساط الدعم 

الكامل واملتابعة امل�ستمرة.
الفريق والتي  وت�سهد تدريبات 
اإع��ط��اء  م��ع  ي���م��ي  ب�سكل  ت��ق��ام 
باالأ�سب�ع  واح��د  ي���م  الالعبني 
اإجازة للراحة على خم�ص �ساعات 
تدريبات مق�سمة اإىل اأجزاء بح�سب 
اإىل  اإ�سافة  الفنية،  اأوزمار  كرا�سة 
النادي  يف  تقام  التدريب   وجبات 
ال�����س��ح��ي )اجل���ي���م(، الك�����س��اب 

الالعبني اللياقة البدنية املطل�بة.
يف  اأوزم���ار  الفني  املدير  وك�سف 
حديثه ملندوب "ال�حدات الريا�سي" 
عن �سعيه الكبري الإيجاد ت�ليفة قادرة 

ال�حدات،  باإ�سم  قدماً  امل�سي  على 
م�سريًا اإىل اأن النادي يف ال�قت احلايل 
يف  تلعب  الأن  م�ؤهلة  عنا�سر  ميتلك 
الفريق االأول برفقة الالعبني الكبار، 

ولكن هذا االأمر يتطلب ال�سرب عليهم 
ومنحهم الثقة الالزمة من اأجل امتام 

املطل�ب منهم على اأكمل وجه.
اللجنة  رئي�ص  ك�سف  جانبه  من 

الفنية حممد فا�سل عن الدور الكبري 
ع��ص  الن�ساط  مدير  به  يق�م  الذي 
امل�ستمر  دعمه  اإىل  اإ�سافة  االأ�سمر، 
من  للن�ساط  احلثيثة  وامل��ت��اب��ع��ة 

اوزمار  الفني  باملدير  االلتقاء  خالل 
احتياجات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وال����ق����ف 

الفريق.
احلالية  "الفرتة  فا�سل:  وت��اب��ع 
الالعبني  فئة  على  ال��رتك��ي��ز  ت�سهد 
مع  ح��ال��ي��اً  وامل��ت���اج��دي��ن  ال�سباب 
االأخذ بعني االعتبار ان ال�حدات هذا 
امل��سم �سيك�ن مبن ح�سر، م�سريًا اإىل 
اأنه من املمكن اأن ال تك�ن هنالك اأي نية 
للفريق  حملي  الع��ب  اي  ال�ستقطاب 
والتجديد  االح���الل  �سيا�سة  ظ��ل  يف 
واإعطاء  النادي  ابناء  واالعتماد على 
ال��ف��ر���س��ة ل��الع��ب��ني ال�����س��ب��اب الخ��ذ 
هذا  االأول  الفريق  لتمثيل  فر�ستهم 
امل��سم وان يك�ن�ا ق�ام الفريق االأول 

يف امل��سم املقبل وما يليه".
ون�ه فا�سل اإىل اأن ال�حدات ميتلك 
ال�سباب  الالعبني  من  ك�كبة  حالياً 
مطالباً  بات  ال�حدات  اأن  اإىل  م�سريًا 
يف  ح��زم  هنالك  يك�ن  اأن  ب�سرورة 
م�ساألة اختيار الالعبني وتاأهيل اأبناء 
خالل  ال��ف��ري��ق  ميثل�ا  الأن  ال��ن��ادي 
امل������س��م احل���ايل وامل���ا���س��م املقبلة 

ب�سعار "�سنع يف ال�حدات".

في افتتاح دوري الطائرة للشباب..

الوحدات الشاب يخطف نقاط البقعة ويتحضر لعيرا األربعاء 

"طائرتنا الخضراء".. تستعد بلمسة برازيلية لموسِم جديد

البرازيلي اوزمار يقود التدريبات.. ويرفع شعار صنع في الوحدات 

هدير ال�حدات الهج�مي احبط البقعة

فريق ال�حدات لكرة الطائرة ي�ستعد للم��سم اجلديد بهمة ق�ية
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درع  بط�لة  يف  التحكيم  �س�ء  �ساهد  جميعنا 
الدور  من  اأندية  ودعت  فقد  القدم،  لكرة  االحتاد 
االأول ب�سبب "الظلم التحكيمي" اإن �سح التعبري، 
يخطىء  ب�سر  احل��ك��م  دائما:"  ال��رد  ي��اأت��ي  فيما 

وي�سيب".
نعلم جيدا اأن حكام كرة القدم لي�س�ا مع�س�مني 
منها  ت�ستفيد  عك�سية  قرارات  واتخاذ  اخلطاأ،  عن 
ماذا  لكن  االأخ���رى،  ح�ساب  على  االأن��دي��ة  بع�ص 
ال�سم�ص  اأخطاء وا�سحة و�س�ح  نق�ل عن  ع�سانا 

يتم التغا�سي عنها ب�سكل وا�سح ومتعمد.
كرة  اإال يف �سف احت��اد  ال���ح��دات  يف  نك�ن  لن 
ن�سع  ولن  وتطلعاته  براجمه  لكل  وداعمني  القدم 
الع�سي يف الدواليب، لكن وجب االآن اإجراء هيكلة 
�ساملة على جلان االحتاد املتعددة واأهمها دائرة 
ب�سكل  وترتاجع  "البتة"  تتط�ر  مل  التي  التحكيم 

ملح�ظ اإىل اخللف.
يجب  ح��االت  االحت��اد  درع  بط�لة  يف  �ساهدنا 
ال�حدات   هدف  مقدمتها  يف  كثريا،  عندها  الت�قف 
"امللغى" من قبل احلكم حممد مفيد والذي �سجله 
حار�ص  �سباك  يف  ي��سف  فهد  ال�س�ري  املحرتف 
ال�سلط حممد خاطر، ول� اأن "االأخ�سر" مل يتاأهل 
اآخ��ر،  ك��الم  هناك  لكان  البط�لة   نهائي  قبل  اإىل 
لفريق  ال�ا�سح  الظلم  على  اأي�سا  ينطبق  واحلال 
عرفة  حممد  احلكم  اأن  ي�ؤكد  الذي  العقبة  �سباب 
ظلمه اأمام الفي�سلي ورف�ص منحه ركلتي جزاء اأو 

اأكرث وا�سحة و�س�ح ال�سم�ص، من �سمنها واحدة 
النظر  لكنه غ�ص  الثاين  امل�ساعد  اإليها احلكم  ا�سار 

عنها الأ�سباب جمه�ل.
اأخ��رى  م���اج��ه��ات  اأخ���رى ح�سلت يف  ح���االت 
ذكرناها  التي  تلك  اأبرزها  لكن  ال��درع  بط�لة  من 
هناك  اأن  يعني  م��ا  وه���  ال�سابقة،  ال�سط�ر  يف 
الذين  للحكام  بالن�سبة  الرتكيز  ع��دم  من  حالة 
يح�سل�ا  ومل  قا�سية  مالية  اأو���س��اع��ا  يعان�ن 
هذا  يك�ن  ورمبا  كاملة  املالية  م�ستحقاتهم  على 
وتعدد  الرتكيز  غياب  يف  الرئي�سية  االأ�سباب  اأحد 

االأخطاء الفادحة.
كرة  احت��اد  قبل  من  ج��ادة  وقفة  االآن  املطل�ب 
اأن  حيث  الغرق  من  امللف  ه��ذا  وانت�سال  القدم، 
اأن  االأندية  �سيجرب  التحكيمية  االأخطاء  ت�ا�سل 
تطلب حكاما من اخلارج درءا لل�سرر الذي يلحق 
التحكيمية يف بط�لة  ا�ستمرت امل�ساكل  بها يف حال 

الدوري املقرر اأن ينطلق ي�م 5 من ال�سهر املقبل.
ال���دوري  م��ن  اأف�����س��ل  ل�سنا  ن��ح��ن  االأردن  يف 
من  بحكام  ي�ستعني  وكالهما  والك�يتي  ال�سع�دي 
اخلارج يف اأغلب االأحيان حتى يخفف ال�سغ�طات 
اأن  اأردن��ا  ما  اإذا  املطل�ب  ه�  وه��ذا  حكامه،  على 
من  مثالية  ب�س�رة  املقبل  الكروي  امل��سم  يخرج 
الن�احي كافة، خا�سة اأن فرق املقدمة التي دفعت 
االف الدنانري لتجهيز فريقا لن تقبل ب�سافرة ظاملة 
الكروية  ملنظ�متها  العمل  من  �سه�ر  تعب  ت�سيع 

ب�سبب �سافرة يف غري مكانها.

قبل أن تقع "الفأس بالرأس".. أنقذوا سمعة "التحكيم" 

فريق ال�حدات �سن 17 لكرة القدم
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الفئات العمرية الوحداتية تبدأ مشوار الحصاد بداية من الغد 
 

تبداأ فرق الفئات العمرية لنادي ال�حدات 
غد  ي���م  م��ن  ب��داي��ة  البط�الت  يف  م�س�ارها 
هذه  يف  فرقنا  م�ساركة  و�ستك�ن  االأرب��ع��اء، 
اأ�سماء  وتقدمي  االألقاب،  لتحقيق  البط�الت 
االأول  للفريق  منها  اال�ستفادة  ميكن  جديدة 

م�ستقبال.
كرة  احت��اد  يف  امل�سابقات  جلنة  واأج���رت 
بط�لة  نظام  على  ج��دي��دة  تعديالت  ال��ق��دم 
من  البط�لة  �ستلعب  حيث  العمرية،  الفئات 
"12" ن��ادي، واحلا�سل  مرحلة واح��دة بني 
على الرتتيب من 1-6 �سيتاأهل اإىل الدور الثاين 
بانتظار 6 اأندية من الدرجات االأوىل والثانية 
والثالثة تلعب دوري من مرحلة واحدة مرة 
اأخرى والفريق احلا�سل على اأعلى عدد من 

النقاط �سيت�ج باللقب يف نهاية املطاف.
الفر�ص  اإت��اح��ة  النظام  ه��ذا  ���س��اأن  وم��ن 
ل��الأن��دي��ة يف لعب اأك���رب ق��در م��ن امل��ب��اري��ات 
واالحتكاك لال�ستفادة ورفع معدل اجلاهزية 
الفنية والبدنية والتكيكية، حتى يك�ن الالعب 
مهياأ من الن�احي كافة لتمثيل الفريق االأول 
للنادي الذي يريد فعليا اال�ستفادة من ق�اعده 

ال�سابة.
اتخذ  ال�حدات  نادي  اإدارة  وكان جمل�ص 
مدربي  خالله  من  عني  �سابق  وقت  يف  ق��رارا 
فرق �سن 15 و17 و20 حيث اختار "الكباتن" 
وب�سام  �سلباية  وحم��م���د  اجل��ارح��ي  خليل 
اخلطيب ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ات وه��م م��ن امل��درب��ني 
املميزين يف ال�ساحة املحلية االأردنية، و�سبق 

العمرية  الفئات  مع  البط�الت  اإح���راز  لهم 
لنادينا با�ستثناء ب�سام اخلطيب الذي عني قبل 
املجتهدين  املدربني  من  وه�  اأكرث  اأو  م��سم 
الذي ميتلك �سهادات تدريبية عالية امل�ست�ى 

حملية وخارجية.
وينتظر اأن يبداأ فريق �سن 20 م�س�اره 

عند  تقام  التي  امل��ب��اراة  يف  معان  اأم���ام 
ال�ساعة الثانية والن�سف من م�ساء ي�م غد 
االأربعاء على ملعب االأمري هيا يف معان، 
فيما يحل فريق �سن 17 �سيفا على �سباب 
االأردن عند ال�ساعة الثانية والن�سف م�ساء 
فريق  ويلعب  االأردن،  �سباب  ملعب  على 

ملعب  على  اإرب��د  احل�سني  اأم��ام   15 �سن 
النادي عند ال�ساعة الثانية والن�سف ظهرا 

من ي�م ال�سبت املقبل.
وحت��ظ��ى ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ل��ن��ادي 
رئي�ص  قبل  من  بالغ  باهتمام  ال���ح��دات 
حيث  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  واأع�����س��اء 

يتك�ن اجلهاز االإداري للفئات من: 
مدير ن�ساط كرة القدم زياد �سلباية، واملدير 
االإداري اأكرم �سلباية و�سكرتري الفئات ليف�ن 
�سبحي، وحازم املنا�سرة مديرا لفريق �سن 
20، عبد ال�سالم النبايل مديرا لفريق �سن 17، 

واأمين حمي�سن مديرا لفريق �سن 15.

اإعداد:  ثائر ال�سيباين 
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عين الحقيقة 

مع الوحدات 

�سكلت احلاالت التحكيمية والتي �سهدتها بط�لة 
واملحللني  النقاد  او�ساط  يف  ج��دال   االحت��اد  درع 
جراء  االأمرين  عانت  والتي  نف�سها  االأندية  وحتى 
بع�ص  واأخرجت  ح�سلت  التي  الفادحة  االأخطاء 
هذا  على  حزينة  لت�دعها  البط�لة  م��ن  ال��ف��رق 

امل�ست�ى غري املاأم�ل من قبل احلكام املحليني.
امل�ست�ى الهزيل الذي ظهر عليه بع�ص احلكام يف 
بط�لة الدرع دق ناق��ص اخلطر خا�سة واأن امل��سم 
مناف�سة  �سي�سهد  م���ؤخ��رًا  انطلق  وال��ذي  الكروي 
اللقب  عن  الباحثة  االأندية  بني  ال�طي�ص  حامية 
االأندية  وبني  االأردن،  وكاأ�ص  ال��دوري  لقب  االأه��م 
الدرجة  اإىل  الهب�ط  لتفادي �سبح  ال�ساعدة حديثاً 

االأوىل.

التحكيم المحلي يدق ناقوس الخطر قبل البداية الحقيقية 

معان يضحي بخانكان والبقية تأتي مع نهاية بطولة الدرع 
 

ع�ساقه وحمبيه  املمتاز  ال��دوري  اإىل  ال�ساعد حديثاً  معان  نادي  فاجئ 
واالأو�ساط الريا�سية، بقرار ف�سخ العقد بالرتا�سي مع املدير الفني ال�س�ري 
عماد خانكان، وذلك بعد خروج الفريق من البط�لة وعدم حتقيق املطل�ب 
الذي مل يلقى الرتحاب من قبل  البط�لة حتديدا، وه� االأمر  منه يف هذه 
خانكان الذي اأكد يف تغريدة له على م�قع الت�ا�سل االجتماعي باأنه �سكل 
معان  رافقت  التي  االإ�سابات  لعنة  ولكن  مميزة،  وعنا�سر  منا�سب  فريق 
وعدم ت�فيق العبيه يف بع�ص الفر�ص املتاحة، اإ�سافة اإىل الظلم التحكيمي 

الذي رافق الفريق، كلها ع�امل �ساعدت على تدين امل�ست�ى املاأم�ل.
خط�ة نادي معان يف اإنهاء العقد مع خانكان، تك�سف ال�ستار عن ن�ايا 
اأندية عديدة عن ازاحة املدراء الفنيني ممن مت التعاقد معهم خالل بط�لة 
بع�ص  حتركت  حيث  اأنديتهم،  مع  املرج�ة  النتائج  يحقق�ا  ومل  ال��درع، 
االأندية يف هذا االجتاه، ولكن ب�سكل �سري حلني اإيجاد مدير فني بديل قادر 

على اثراء فرقهم الريا�سية.

شؤون محلية

أبو زمع ما له وما عليه
الكم الكبري واحلجم املبالغ به لالنتقادات 
اهلل  عبد  الفني  املدير  تطال  التي  ال��الذع��ة 
اأب� زمع عرب م�اقع الت�ا�سل االجتماعي، 
كبرية،  لدرجة  بها  مبالغ  اأن��ه  باعتقادي 
يق�د  باأنه  جيدًا  يعي  اأع��اله  املذك�ر  اأن  اإذ 
فريق خلفه جماهري عا�سقة وت�اقة حل�سد 
البط�الت، ولكن تاأرجح االأداء واخل�سارة 
لدى  وا�سحة  �سخط  حالة  �سكل  الرمثا  من 
اجلماهري التي �سرعان ما ابدت ر�ساها بعد 
الف�ز على ال�سلط والتاأهل اإىل الدور ن�سف 

النهائي.
االأول  للفريق  الفني  املدير  من  املطل�ب 
اأب��� زم��ع ���س��رورة ح�سم االأم���ر  عبد اهلل 
�سباب  بلقاء  ال�سبت  ي�م  وحتديدًا  جيدًا 
ميتلك  والذي  العنيد  الفتي  الفريق  االأردن 
عنا�سر �سابة قادرة على العطاء ملدة 180 
دقيقة ولي�ص 90 دقيقة فقط، وه� ما يجب 
الت�ليفة  واإيجاد  االعتبار،  بعني  به  اأخ��ذه 
اإي��ق��اع  �سبط  على  وال���ق���ادرة  املنا�سبة 
االألعاب واخلروج بنتيجة الف�ز ال �س�اها 
امل�سهد  اإىل  اجلد  بعني  والنظر  اللقاء،  من 
الرمثا  لقاء  من  الفائز  انتظار  مع  اخلتامي 

وجاره ال�سريح.
اأن  �سرورة  زمع  اأب���  من  مطل�ب  اأي�ساً 
يك�ن هنالك اإ�سراك وا�سح للعنا�سر ال�سابة 
كما  الالزمة  الثقة  واإعطاءها  الفريق،  يف 
اإبان كان  التي خلت  امل�ا�سم  عهدنا عنه يف 
مديرًا فنياً لل�حدات وحينها ا�ستطاع �سقل 
ممن  ال�سباب  الالعبني  من  العديد  م�اهب 
اأخذوا الفر�سة وبات�ا االآن جن�م ال ي�سق 

لهم غبار.

دبابيس

 
اوراق  االآن  حتى  �سيفي  ه�سام  الت�ن�سي  املحرتف  يقدم  مل 
خا�ص  التي  االأندية  �سباك  زي��ارة  يف  الفريق  مع  ر�سمياً  اعتماده 
ال�حدات معها لقاءات ر�سمية يف بط�لة الدرع وهي الرمثا و�سحاب 
باأن  اأك��دوا  البع�ص ممن  اثار حفيظة  الذي  االأم��ر  وال�سلط، وه� 
م�ست�ى ه�سام هذا امل��سم مل يكن مثل امل��سم املا�سي حيث كان 
الالعب االأبرز مع "االأزرق" ولعب دورًا هاماً يف ح�سم لقب بط�لة 

الدوري له.
ه�سام �سيفي معروف عنه قدراته الكبرية داخل منطقة اجلزاء، 
وح�سه التهديفي املرهف يف مداعبة ال�سباك، ولكن يبدوا باأن لعنة 
الت�فيق يف الت�سجيل ما زالت تالزمه، وه� ما ح�سل مع املحرتف 
امل�سري عالء ابراهيم والذي قدم م�ست�يات مميزة مع ال�حدات 

وح�سد معه لقب الدوري ولقب هداف الفريق.
ما ن�د الق�ل واالإ�سارة اإليه ب�سروة اأن ال نطلق االأحكام �سريعاً 
ونطالب برحيل �سيفي عن الفريق، ذلك اأن الالعب �سيزور ال�سباك 

قريباً ويف اأحلك الظروف التي تتطلب خربة مثل هذا الالعب.

هشام صيفي انتظروه وال تعدموه 

اإعداد: زكريا الع��سي



 
لكرة  ال���ح��دات  فريق  اأحبط 
ال�سلط،  نظريه  خمططات  القدم 
بدال  وانتقل  غايته  عن  واأبعده 
اإىل ن�سف نهائي بط�لة درع  منه 
االحتاد لكرة القدم، عندما حقق 
بنتيجة  عليه  م�ستحقا  ف����زا 
جرت  التي  امل�قعة  يف  2-�سفر، 
على �ستاد عمان الدويل، يف اإطار 
االأول  الدور  من  الثالثة  اجل�لة 

للبط�لة.
بف�زه  "االأخ�سر"  و���س��رب 
ع�سف�ر  م��ن  اأك��رث  ال�سلط  على 
ب��ح��ج��ر واح�����د، ف��ح�����س��ل على 
الثاين  الدور  اإىل  امل�ؤهلة  البطاقة 
عن  والفي�سلي  ال�سلط  واأب��ع��د 
االأخ��رية  البطاقة  الأن  ال��س�ل 
 "3" �سمان  بعد  ح��ائ��رة  كانت 
ن�سف  الدور  اإىل  ال��س�ل  اأندية 
وال�سريح  الرمثا  وهي:  النهائي 

و�سباب االأردن.
ما�سة  بحاجة  فريقنا  وك��ان 
ما  وه�  هدفني  بفارق  الف�ز  اإىل 
ال�سلط  فريق  ق���ة  رغ��م  حتقق، 
ال��ت��ي ت��ع��اق��د معها  واالأ���س��م��اء 
االأخري يف الفرتة املا�سية، حيث 
املبدع  ال�سنغايل  املحرتف  �سجل 
رائعا  هدفا  ن��داي   العزيز  عبد 
بت�سديدة متقنة، واأ�ساف فرا�ص 
"هدف  ال��ث��اين  ال��ه��دف  �سلباية 
جزاء،فيما  ركلة  م��ن  التاأهل" 
مفيد  حممد  ال�ساحة  حكم  ح��رم 
ي��سف  فهد  ال�س�ري  املحرتف 
عليه  غبار  ال  �سحيح  ه��دف  من 
ه�  يعرف  ال  ظاملة"  ب�"�سافرة 
جعله  ال���ذي  احلقيقي  ال�سبب 
�سرعيا  ه��دف��ا  ومي��ن��ع  يطلقها 

لل�حدات.
ال���ح��دات  يحل  اأن  وينتظر   

�سيفا على �سباب االأردن يف لقاء 
امللك  �ستاد  على  النهائي  ن�سف 
ي�م  بالق�ي�سمة  الثاين  عبداهلل 
اأي  ي�سدر  مل  ما  املقبل،  ال�سبت 
تعديل على هذه املباراة من قبل 
كرة  احت��اد  يف  امل�سابقات  جلنة 
امل�اجهة  يف  يلعب  فيما  القدم، 
على  وال�سريح  الرمثا  االأخ��رى 

�ستاد احل�سن يف اإربد.

جراءة "الربن�س" ت�ؤتي ثمارها 

التي  االأ�سماء  ا�ستعر�سنا  ل� 
للفريق  الفني  اجلهاز  اختارها 
"الكابنت" عبداهلل  بقيادة  االأول 
بع�ص  اأن  �سنجد  زم���ع  اأب����� 

من  متخ�فة  ك��ان��ت  اجلماهري 
الأن  هج�ميا  الكبري  ت��رك��ي��زه 
ت�سجيل  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال��ف��ري��ق 
هدفني ل�سمان التاأهل، ف�ساهدنا 
للمهاجمني  اأوىل  م�����س��ارك��ة 
ن��داي  العزيز  عبد  املحرتفني 
خلفهما  ومن  ال�سيفي  وه�سام 
االأط���راف  وعلى  �سمري  اأح��م��د 
فهد ي��سف ويزن ثلجي، و�سغل 
اللعب  ثائر مهمة �سناعة  اأحمد 
ال��دف��اع��ي  رب��اع��ي  خلفه  وم���ن 
امل���ع���ت���اد خ���ط���اب وال���ع���رب 
واحلار�ص  و�سلباية  والدمريي 

اأحمد عبد ال�ستار.
يف  تظهر  التي  الت�سكيلة  هذه 

ال�سيء،  بع�ص  ن��ادرة  ح��االت 
االأ�سا�ص  حجر  غياب  �سهدت 
االأخ��رية  فريقنا  ت�سكيالت  يف 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال��الع��ب رج��ائ��ي 
ع��اي��د ال���ذي اآث���ر امل��دي��ر الفني 
البدالء ومنحه  دكة  بقاءه على 

امل�ساركة عند احلاجة.
بذلك  يكن  مل  ال�سلط  والأن 
ال�����س��ي��د ال�����س��ه��ل ع��ط��ف��ا على 
من  بداية  ي�سمها  التي  االأ�سماء 
ح��ار���ص امل��رم��ى حم��م��د خاطر 
مرورا بالالعبني حممد م�سطفى 
ع�سفا  و�سامر  الع�اقلة  وخالد 
ال�سمارنة  وعبيدة  خليل  وعمر 
واأ�سرف  الداوود  راتب  وحممد 

واأحمد  ذيب  وعبداهلل  امل�ساعيد 
���س��ري���ة وامل���ح���رتف ج����رج 
العبينا  على  لزاما  كان  ك��ستا، 
االأمام  اإىل  بته�ر  يندفع�ا  اأن ال 
التي  امل�ساحات  ترك  من  خ�فا 
�سابا مقاتال يقطع  وجدت العبا 
ال��ك��رة ت��ل��� االأخ�����رى وي��دم��ر 
ال��ه��ج��م��ات وه���� اأح���م���د ث��ائ��ر 
الن�احي  م��ن  اجل��اه��ز  ال��الع��ب 
املنتخب  مع  اإبداعه  بعد  كافة 
االأوملبي يف النهائيات االآ�سي�ية 

التي اختتمت م�ؤخرا يف تايلند.
هذه  يف  ثائر  اأحمد  جنم  بزغ 
االإ�سادة  عبارات  ونال  املباراة 
والثناء، وبدا املهاجم ال�سنغايل 

ن���داي واث��ق��ا من  ال��ع��زي��ز  عبد 
مبكرا  هدفا  ي�سجل  وه�  نف�سه 
ال  بطريقة  االأع�����س��اب  اأراح 
ومل  الكبار،  الالعبني  اإال  يتفنها 
االأي��دى  مكت�ف  ال�سلط  يقف 
ف��ق��د حت�����س��ل ع��ل��ى اأك����رث من 
فر�سة وجدت تاألق عبد ال�ستار 

وزمالئه يف اخلط اخللفي.
الهدف  بعد  فقط  "3" دقائق 
لي�سيف  ال�س�ري  "الفهد"  ظهر 
�سافرة  اأن  اإال  ال��ث��اين  ال��ه��دف 
الهدف،  منعت  اأبدا  مربرة  غري 
حافزا  ك��ان  االأم���ر  ه��ذا  اأن  اإال 
لالعبينا يف م�ا�سلة البحث عن 
حممد  احل��ار���ص  �سباك  زي���ارة 
خاطر م��رة اأخ���رى وه��� م��ا مل 

يتحقق خالل الفرتة االأوىل.
كانت  ال��ت��ي  الثانية  ال��ف��رتة 
الهدف  اإ���س��اف��ة  على  ���س��اه��دة 
ال���ث���اين ب��ع��د مل�����ص ال���ك���رة من 
ليحت�سب  ال�����س��ل��ط  "ع�سفا" 
احلكم ركلة جزاء نفذها فرا�ص 

�سلباية بنجاح.
مزيد  الفريقني  اأجرى  بعدها 
ف��ك��ان و�سع  ال��ت��ب��دي��الت  م��ن 
ال�حدات  من  اأ�سعب  ال�سلط 
اأه��داف   "3" اإىل  بحاجة  الأن��ه 
ال���ح��دات  بقى  لكن  للتاأهل، 
وج���م���اه���ريه م��ت��خ���ف��ني من 
عبد  �سباك  يف  ه��دف  "ول�ج" 
النتقلت  ذلك  حدث  ل�  ال�ستار 
الفي�سلي  اإىل  ال��ت��اأه��ل  بطاقة 
ال�سلط  ف�سل  ال��ذي  االأم��ر  وه� 
يف حت��ق��ي��ق��ه، ح��ي��ث ���س��اه��دن��ا 
لبدالء  ف��رتات  على  م�ساركة 
ال������ح�����دات رج����ائ����ي ع��اي��د 
واأحمد  اجل���اب��رة  واإب��راه��ي��م 
وفادي  �سلباية  و�ساهر  اليا�ص 

ع��ص.

جرأة "البرنس" تضع "األخضر"  في نصف نهائي "الدرع" 

الوحدات يحبط مخططات السلط ويبعده عن غايته
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فرحة وحداتية م�سروعة بالف�ز على ال�سلط

اإبراهيم اجل�ابرة �سنع الفرق يف لقاء ال�سلط فرا�ص �سلباية �سجل الهدف الثاين من ركلة جزاء 
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الفائزة  لالأندية  ال�سرف  ل�حة  حتمل 
ال���ح��دات  ال��ك��رة،  احت���اد  درع  بلقب 
الفائزة  االأن��دي��ة  اأك���رث  ب��اإع��ت��ب��اره  اوال 
باللقب 9 مرات، و�سط �سباق ملتهب من 
الفي�سلي-املناف�ص  اأقربهم  املناف�سني 
باللقب  ت�ج  والذي  لل�حدات،  التقليدي 
يف 7 منا�سبات، يف ال�قت التي عانت فيه 
لكثري من  االن��ت��ظ��ام   ع��دم  م��ن  امل�سابقة 
لتع�د  املا�سي  امل��سم  اآخرها  ال�سن�ات، 
من جديد بامل��سم احلايل 2020، وحملت 
وا�سعد  واأق�سى  املفاجاآت،  طياتها  يف 
على  الفرق  ر�س�  مع  اللحظات   واأح��زن 
والذي  النهائي،  ن�سف  حمطة  �ساطيء 
يلتقي فيه ال�حدات و�سباب االأردن عند 
ال�سبت  ي�م  م�ساء  من  الرابعة،  ال�ساعة 
الثاين  عبداهلل  امللك  ا�ستاد  على  املقبل، 
مبنطقة الق�ي�سمة، فيما يلتقي الرمثا مع 
ال�سريح عند ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف، 
لذات الي�م على ا�ستاد احل�سن باإربد، يف 
النهائية  املباراة  فيه  تقام  الذي  ال�قت 

ي�م اجلمعة 21 �سباط )فرباير( احلايل.

 نظرة �سريعة

من  احلالية  الن�سخة  نتائج  حملت 
بط�لة درع احتاد الكرة للم��سم 2020، 
على  واملتغريات  املفاجاآت  من  الكثري 
نالحظه  وال���ذي  التناف�سية،  اخلريطة 
على  �سريعة"  "نظرة  اإل��ق��اء  خ��الل  م��ن 
تاأهل  حيث  املجم�عات،  دور  مباريات 
بر�سيد 7  ال�سريح  االأوىل  املجم�عة  عن 
نقاط، وودعها الفي�سلي بر�سيد 6 نقاط، 
ب�سجل  ومعان  نقاط،   4 بر�سيد  العقبة 
خال من النقاط، فيما تاأهل عن املجم�عة 
الثانية الرمثا بر�سيد 9 نقاط، وال�حدات 
الثاين  باملركز  فريق  اأف�سل  ح��ل  ال��ذي 
الفي�سلي  على  متقدما  نقاط،   6 بر�سيد 
بفارق االأهداف باعتباره املناف�ص ال�حيد 
ال�سلط باملركز  البطاقة، وجاء  على هذه 
الثالث بر�سيد 3 نقاط، و�سحاب باملركز 
املجم�عة  عن  وتاأهل  نقاط،  بال  االأخ��ري 
نقاط،   7 بر�سيد  االأردن  �سباب  الثالثة 
وحل احل�سني اربد باملركز الثاين بر�سيد 
االأه����داف عن  ب��ف��ارق  ن��ق��اط، متقدما   4
معان الذي حل ثالثا بذات الر�سيد، وحل 
نقطة  بر�سيد  االأخ��ري  باملركز  اجلزيرة 

واحدة.

 من الأر�سيف

تع�د لقاءات فريقي ال�حدات و�سباب 
وه�   ،2002 م��سم  اىل  بالدرع  االأردن 
بعد  االردن  �سباب  تاأ�سي�ص  �سهد  ال��ذي 
اندماج مل يدم ط�يال مع نادي القاد�سية، 
حيث وقف الفريقان باملجم�عة الثانية يف 
اىل  وقتها  �سمت  والتي   ،2002 م�سابقة 
الرمثا، �سباب احل�سني،  جانبهما كل من 
وقتها  وت�سدر  الرمثا،  واحت��اد  االأهلي 

نقطة،   25 بر�سيد  املجم�عة  ال�حدات 
والرمثا 19 نقطة، وتاهل ال�حدات بطال 
االأردن  �سباب  حل  فيما  املجم�عة،  عن 
باملركز االأخري بر�سيد نقطتني، وي�سجل 
يف  قيا�سية  نتيجة  ت�سجيل  ل��ل���ح��دات 
مرمى �سباب االأردن، بلغت 8-1 يف هذه 

الن�سخة.
يف  الثانية  للمرة  ال���ح��دات  وواج���ه 
بط�لة درع احتاد الكرة للم��سم 2004، 

التي �سمت  حني وقعا باملجم�عة االأوىل 
اي�سا �سباب احل�سني، الفي�سلي واالأهلي، 
والتي ت�سدرها �سباب االأردن بر�سيد 20 
 14 بر�سيد  ثانيا  حل  وال�حدات  نقطة، 
نقط،  وحني تقابال ذهابا تعادال بنتيجة 
بنتيجة  االأردن  �سباب  فاز  وايابا   ،0-0

.2-3
والتقى ال�حدات و�سباب االأردن للمرة 
 ،2008 م��سم  ال��درع  مب�سابقة  الثالثة 

�سمت  التي  االأوىل  باملجم�عة  وقفا  حني 
اي�سا البقعة، الريم�ك و�سباب احل�سني، 
املجم�عة  ال���ح��دات  وقتها  وت�����س��در 
االأردن  �سباب  وح��ل  نقاط،   10 بر�سيد 
وحني  نقاط،   5 بر�سيد  الثالث  باملركز 
ال�حدات  فاز  الن�سخة،  هذه  يف  ت�اجها 

بنتيجة 0-1
وبعد غياب، ت�اجه ال�حدات و�سباب 
حني   ،2016 ن�سخة  يف  جم��ددا  واالأردن 

وقعا باملجم�عة الثانية اىل جانب الرمثا، 
وت�سدر  را���ص،  وذات  املن�سية  االأهلي، 
 10 بر�سيد  املجم�عة  االأردن  �سباب 
نقاط   9 بر�سيد  ثانيا  وال�حدات  نقاط، 
يف  وت��ع��ادال  االأرب��ع��ة،  دور  اىل  وترافقا 

دوري املجم�عات بنتيجة 0-0.

 ال�حدات 9 �سباب الأردن 2

اأندية  اأكرت فرق  يعترب فريق ال�حدات 
املحرتفني تت�يجا بلقب درع احتاد الكرة، 
حني حمله جن�م ال�حدات 9 مرات، اع�ام 
 ،2004 ،2002 ،95 ،88 ،83 ع�ام 82، 
2008، 2010، و2017-2018، ف�"املارد 
االأخ�سر" يحتفظ باللقب منذ امل��سم قبل 
احتاد  درع  م�سابقة  ب��اأن  علما  املا�سي، 
و2014،  و2013،   ،2012 تقم  مل  الكرة 
و2015، و2018-2019، فيما ظفر �سباب 
-2007 عامي  يف  مرتني  باللقب  االأردن 
2008،  2016-2017، واإن كان يح�سب 
باللقب يف منا�سبتني  االأردن ف�زه  ل�سباب 
ال�حدات  اأن  اإال   ،2002 تاأ�سي�سه  منذ 
متميزا  ال���درع،  لقب  على  جناحيه  يفرد 
وب�س�ت  ال��ب��ط���الت،  ح�سد  يف  بخربته 
اأن  ال�فية واملنتمية، ف�سال عن  جماهريه 
الكامة  العالمة  ال�حدات  الدرع منح  لقب 
واخلالدة يف اأر�سيف كرة القدم،حني جنح 
امل�سابقات  األقاب  جميع  �سم  يف  ال�حدات 
و2010-  2009-2008 م��سمي  املحلي 

2011، وه� الرقم القيا�سي امل�سجل باإ�سم 
ال�حدات، ومل ي�ستطيع اي فريق من فرق 

املحرتفني حتقيقه اإىل االآن.

 "ل�حة ال�سرف"

وعند ا�ستعرا�ص ل�حة �سرف لقب درع 
�سباق  يف  عا�ست  انها  جند  الكرة،  احت��اد 
ملتهب نح� �سمه منذ العام 1981، وجند 
اأي�سا دليال واقعيا يحمل االإجابة ال�سافية 
هل   ”: املطروح  ال�س�ؤال  على  واملقنعة، 
اأندية املحرتفني لبط�لة درع احتاد  تنظر 
تناف�سية؟”،  اأم  ا�ستعدادية  باأنها  الكرة 
وي�ؤكد نظرة االأندية التناف�سية، حيث ت�ج 
فريق اجلزيرة باأول القاب البط�لة العام 
القيا�سي  الرقم  ال�حدات  ويحمل   ،1981
األقاب  باللقب بر�سيد 9  الف�ز  لعدد مرات 
 ،2002  ،95  ،88  ،83  ،82 االأع�����ام  يف 
يليه   ،2018  ،2010  ،2008  ،2004
الذي  الفي�سلي  فريق  التقليدي  املناف�ص 
فاز باللقب 7 مرات، يف االأع���ام 87، 91، 
92، 97، 2000، 2009 و2011، والرمثا 
 ،96  ،93  ،90  ،89 االأع����ام  يف  م��رات   5
2001، واحل�سني اإربد 3 مرات يف االأع�ام، 
يف  مرتني  واجلزيرة  و2005،   2003  ،94
العامني 81 و86، وعمان مرتني يف العامني 
يف  اأي�سا  مرتني  االأردن  و�سباب  و85،   84
مرة  والريم�ك  و2017،   2007 العامني 
واحدة العام 2006، وكذلك فريق كفر�س�م 

الذي فاز باللقب العام 98.

"المارد األخضر" يتفوق على "أسود غمدان"

الوحدات يحمل "الدرع" 9 مرات وشباب األردن في مناسبتين

تت�يج ال�حدات بلقب درع احتاد الكرة م��سم 2018-2017

لقطة من احدى املباريات التي جمعت ال�حدات و�سباب االأردن بامل��سم املا�سي
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اإجناز  ال�حدات  فريق  ين�سد 
�سباب  اأم���ام  امل��ه��م��ات  اأ���س��ع��ب 
يف  ل��ل���ق���ف  وع��ب���ره  االأردن، 
م�سابقة  م��ن  النهائية  املحطة 
عندما  وذلك  الكرة،  احتاد  درع 
الرابعة من  ال�ساعة  يلتقيان عند 
م�ساء ال�سبت املقبل، على ا�ستاد 
الق�ي�سمة،  امللك عبداهلل مبنطقة 
االأرب��ع��ة  دور  مناف�سات  �سمن 
فيها  يلتقي  والتي  امل�سابقة،  من 
وال�سريح  الرمثا  فريقا  اي�سا 
ع��ن��د ال�����س��اد���س��ة ال�����س��اد���س��ة 
احل�سن  ا�ستاد  على  والن�سف، 

باإربد يف ذات الي�م.

واثق اخلطى

مي�����س��ي ف���ري���ق ال����ح���دات 
األقاب  اأوىل  لنيل  اخلطى  واث��ق 
للم��سم  املحلية  امل�����س��اب��ق��ات 
حط  الذي  وه�   ،2020 الكروي 
الكبار،  االأرب��ع��ة  دور  يف  رحاله 
والعراقيل  ال��ع��رثات  متجاوزا 
التي و�سعت اأمام انطالقته، بعد 
م�ستحق  بف�ز  امل�سابقة  د�سن  ان 
على �سحاب بنتيجة 2-0، اال اأنه 
وقع يف فخ اخل�سارة اأمام الرمثا 
وكان  االخ��رية،  الدقائق  بجزاء 
ال�سلط  فريق  على  للف�ز  يحتاج 
بطاقة  على  يناف�سه  ك��ان  ال��ذي 
اأف�����س��ل ف��ري��ق ب��امل��رك��ز ال��ث��اين، 
الفي�سلي  فريق  جت��اوز  وكذلك 

مناف�سه االآخر بفارق هدف.
هذا  وحداتيا،  لي�ص  امل�ستحيل 
ما قاله جن�م فريق ال�حدات يف 
اأمام ال�سلط،  مباراتهم احلا�سمة 
مت�ازنا  عر�سا  الفريق  وق��دم 
ق����ي���ا، يف ال�����س��ق��ني ال��دف��اع��ي 
النفق  م��ن  وم���ر  وال��ه��ج���م��ي، 
وهداف  مهاجمه  مبهارة  ال�سيق 
العزيز  عبد  ال�سنغايل  الفريق 
على  هدفا  �سجل  ال��ذي  ان���داي، 
ر�سيده  وع��زز  الكبار،  طريقة 
وات��ب��ع��ه   ،3 اىل  االه�����داف  م��ن 
الثاين  بالهدف  �سلباية  ف��را���ص 
فريق  ليحق  اجل��زاء،  عالمة  من 
و�سعه  ال��ذي  الهدف  ال���ح��دات 
بر�سالة  معلنا  امل��ب��اراة،  ل��ه��ذا 
مفادها  ال�سري،  باحلرب  كتبها 
لقب  عن  ا�ست�سالم  ال  تراجع  ال 

الدرع العا�سر.

ت�ظيف

لفريق  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  ع��م��د 
ال����ح���دات ع��ب��داهلل اأب����زم���ع، 
منذ  الوراق���ه  مثايل  ت�ظيف  اىل 
فريق  اأم����ام  االوىل  الت�سكيلة 
���س��ح��اب، وت��الع��ب ب��ه��ا ، وف��ق 

اأمام  تطبيقها  اراد  معينه  اأفكار 
تغيريها  اىل  عمد  والتي  الرمثا، 
مل  عندما  ال��ث��اين  ال�س�ط  خ��الل 
ال�س�ط  يف  اأكلها  خياراته  تاأتي 
االأول، وعاد الت�ازن اىل العابه، 
اللعب  اع��ت��م��اده  م���ع  خ��ا���س��ة 
كان  واإن  �سريحني،  مبهاجمني 
ب��اأوراق  ال�حيد  املهاجم  يحيط 
التهديف،  على  ق��ادرة  هج�مية 
ثلجي  يزن  �سمري،  اأحمد  ال�سميا 
وجدها  اأن��ه  اإال  ي��سف،  وفهد 
غري جمدية اىل حد كبري، خا�سة 
ت�اجه  التي  الفرق  اأغلب  واأن 
ال�حدات، تتخذ املنطق الدفاعي 
وت�سييد احل�اجز بطريقة الدفاع 
على  ال�سيطرة  بهدف  املتكاتف، 
والتهديفية  الهج�مية  املفاتيح 
يف ت�سكيلة ال�حدات. وه� االمر 
الذي جتاوزه اأب�زمع يف املباراة 
اأحكم  حني  ال�سلط،  اأمام  الثالثة 
وال��سط،  الدفاع  خطي  ترابط 
وق����دم م��ف��ات��ي��ح��ه ال��ه��ج���م��ي��ة 
ال�سريحني  املهاجمني  مل�ساندة 
وعبدالعزيز  ال�سيفي  ه�����س��ام 

نداي.

 جراءة اأب�زمع

اجلراءة من اأهم ال�سفات التي 
عبداهلل  الفني  امل��دي��ر  بها  متيز 

جتربته  يف  ����س����اء  اأب�����زم����ع، 
خالل  اأو  ال�حدات،  مع  احلالية 
�سن�ات  يف  الفنية  القيادة  ت�ليه 
االأوراق  قدم  ما  ودائما  �سابقة، 
اإث��راء  على  بقدرتها  ي�ؤمن  التي 
الفريق، وكما قدم يف اأوىل جتاربه  
ورقة املهاجم ال�ساب بهاء في�سل 
والتي  ال�حداتية،  املقدمة  يف 
�سفق لها اجلميع فيما بعد، يع�د 
الي�م بجراأته واكت�سافاته ليقدم 
الذي  ثائر،  اأحمد  ال�ساب  ورق��ة 
يف  املدافع  ال��سط  مركز  ي�سغل 
اكتظاظ  رغ��م  ال���ح��دات،  فريق 
املهم  امل��رك��ز  ه���ذا  يف  االوراق 

واحل�سا�ص الأي فريق كرة قدم.
اأح��م��د ث��ائ��ر ال���ذي ب���رع حني 
للفريق  ال�سابق  امل���درب  قدمه 
ال��ت���ن�����س��ي ق��ي�����ص ال��ي��ع��ق���ب��ي، 
م�ساركته  يف  االأل���ب���اب  ي�����س��رق 
يف  وخا�سة  امل��سم،  هذا  الفريق 
ال�سلط،  اأمام  احلا�سمة  املباراة 
اىل  االرتكاز  ب�ابة  يف  لعب  حني 
ج��ان��ب اخل��ب��ري رج��ائ��ي ع��اي��د، 
وقدم م�ست�ى الفتا �س�اء يف �سد 
البناء  املناف�ص، وخدمة  هجمات 
بحي�ته  متميزا  واملاكر،  املاهر 
وح�سا�سيته  وفدايئته  ولياقته 
عمره  متجاوزا  الكبري،  وذكائه 
الفتي، �ساكبا خربة كبرية تف�ق 

هذا  يف  املتمر�سني  اق��ران��ه  على 
املركز الهام، وا�ستحق لقب رجل 

املباراة عن جدارة وا�ستحاق.

تن�يع اخليارات

لفريق  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  مي��ل��ك 
ال�حدات عبداهلل اأب�زمع، �سالال 
وامل���ؤث��رة  املهمة  العنا�سر  من 
�س�اء  الكرة،  فريق  �سف�ف  يف 
باملحليني  اخل��ربة  �سعيد  على 
الذين  وال�سباب  وامل��ح��رتف��ني، 
ي�ليهم اهمية كبرية يف خياراته، 
بني  تناف�سي  مبداأ  من  وينطلق 
الالعبني  جميع  ب��اأن  الالعبني، 
يف  لالأف�سل  والبقاء  خياراته  يف 

ت�سكيلته لكل مباراة.
على  يعتمد  ال���ذي  اأب����زم���ع 
خطاب،  ط��ارق  ال��دويل  الرباعي 
ي��زن ال��ع��رب، حممد ال��دم��ريي، 
البديل  ميلك  �سلباية،  ف��را���ص 
اجل��اه��ز وب����ات امل�����س��ت���ى من 
ولكنه  ال��دف��اع��ي��ة،  ال��ع��ن��ا���س��ر 
جاهزية،  واالأكرث  االأن�سب  يقدم 
اأحمد  احل��ار���ص  مرمى  حلماية 
اىل  عمد  ال��ذي  وه�  عبدال�ستار، 
باملنظ�مة  ج��دي��د  �سكل  ت��ق��دمي 
تتخذ  ك��ان��ت  واإن  ال��دف��اع��ي��ة، 
طريقة  م��ن  التقليدي  ال�سكل 
زخما  اأع��ط��اه��ا  ان��ه  اإال  اللعب، 

بني  بالتنقل  ج��دي��دي��ن،  و�سكال 
ط����ارق خ��ط��اب وي����زن ال��ع��رب 
وفرا�ص  الدمريي  حممد  بتقدمي 
ثائر،  اأح��م��د  جانب  اىل  �سلباية 
الدفاعية  ال��ق���ة  م��ن  ي��زي��د  مم��ا 
حت��ررا  ويعطي  االأول،  باملقام 
اىل الدمرييي و�سلباية للم�ساركة 
ب�سرط  ال��ه��ج���م��ي،  ال��ب��ن��اء  يف 

التن�سيق مع ثنائي الطرف.
البناء  خ��ربة  اليهم  وي�سيف 
وي��زي��د   ،-1- ع��اي��د  ل��رج��ائ��ي 
ال��ه��ج���م��ي��ة �سكال  ال��ق���ة  ع��ل��ى 
اأحمد  ثلجي،  ي��زن  ينفذه  ثالثيا 
ال�حيد  املهاجم  خلف  �سمري، 
�سيفي،  ه�سام  الت�ن�سي  اأم��ام 
نداي،  عبدالعزيز  ال�سنغايل  اأو 
وح�سب  تباعا  يح�لها  وال��ت��ي 
-3-2 اىل  للمناف�ص  ق��رائ��ت��ه 
اىل  �سمري  اأح��م��د  ب��اإع��ادة   ،2-3
منظ�مة االرتكاز ك��سط متقدم، 
وع���دم ا���س��راك رج��ائ��ي ع��اي��د، 
الهج�مية  امل�����س��اح��ة  واع��ط��اء 
ل��ل��ع��ب مب��ه��اج��م��ني ���س��ري��ح��ني، 
غرار  على  وان���داي  �سيفي  هما 
امام  االأخ��رية  باملباراة  فعل  ما 
اخليارات  جميع  لتك�ن  ال�سلط، 
م�اجهة  يف  اأب�زمع  اأمام  متاحة 
الذي  بالتكتيك  ب���االأردن  �سباب 
الف�ز  اىل  لل��س�ل  منا�سبا  يراه 

م�سابقة  من  النهائي  واامل�سهد 
الدرع.

احلديد وهمة ال�سباب

على الطرف الثاين، يظهر املدير 
االأردن،  �سباب  لفريق  الفني 
مفاجاآته  يجهز  يالتاأكيد  وال��ذي 
وم��غ��ام��رات��ه ل��ه��ذه امل���ب���اراة، 
�سبابه  ح��ي���ي��ة  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دا 
وب��ع�����ص رم����ز اخل����ربة، وه��� 
لفريقه،  مميزا  �سكال  ر�سم  الذي 
باإ�ستثناء  �سابة  م�اهب  بتقدمي 
ا�ستقطاب حمرتف عاجي، ي�سل 
املقدمة  لتدعيم  االأربعاء  الي�م 

للفريق. الهج�مية 
وي��ع���ل احل��دي��د ع��ل��ى همة 
ر�سيد  من  منطلقا  �سبابه،  وحية 
املرمى،  حرا�سة  يف  ر�سيد  رفيد 
الدفاع حجازي  ويتقدمه يف خط 
ح���ج���ازي، ق�����س��ي اجل��ع��اف��رة، 
م�سطفى  ال���ق���زع���ة،  ���س���ق��ي 
كمال،فيما يرتك املناورة يف قطع 
االإرتكاز  لثنائي  والبناء  الكرات 
ف�����س��ل ه��ي��ك��ل، حم��م��د ال����رازم، 
خالد  ع�سام،  حممد  لتن�سيط  
الهج�مية  املقدمة  ويف  ع�سام، 
و�سيم الرياالت ورزق بني هاين، 
يف ظل امتالكه ل�رقة ورد الربي 

وال�سنغايل املهاجم اجلديد.

دور األربعة من درع اتحاد الكرة

الوحدات أمام شباب األردن..ال تراجع عن المشهد النهائي

جانب من مباراة �سباب االأردن وال�حدات يف م�اجهة �سابقة بني الفريقني بامل��سم املا�سي



حتذير..حتذير..حتذير 
حتذر الهيئة االإدارية لنادي ال�حدات من اإ�ستخدام اإ�سم و�سعار النادي وحتت طائلة 
امل�س�ؤولية وت�ؤكد باأن اإ�سم و�سعار النادي حممي وم�سجل لدى اجلهات الر�سمية.
والتي  وغريها  ريا�سية  مالب�ص  من  املحلي  بال�س�ق  املطروحة  املنتجات  واإن 
للنادي. ريعها  يع�د  وال   بها  عالقة  اأي  للنادي  لي�ص  النادي  و�سعار  اإ�سم  حتمل 
و�����س�����ف ت���ق����م ال��ه��ي��ئ��ة االإداري����������ة ل����ن����ادي ال������ح�����دات خ�����الل ال���ف���رتة 
اإ���س��م و���س��ع��ار ال��ن��ادي  ال��ق��ادم��ة ب��امل��الح��ق��ة ال��ق��ان���ن��ي��ة ل��ك��ل م��ن ي�ستعمل 
ع��ل��ى امل��الب�����ص ال��ري��ا���س��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن امل��ن��ت��ج��ات ل��غ��اي��ات ال��ت��ج��ارة

الهيئة االإدارية لنادي ال�حدات 
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اشهر حاالت وفاة للرياضيين وطرق التعامل مع حالة بلع اللسان
اأهمية  اجلميع  على  يخفى  ال 
ال�سحية  وف�ائدها  الريا�سة 
لكنها  االأم��را���ص،  من  لل�قاية 
ت�����س��ك��ل خ���ط���رًا يف احل����االت 

ال�سامتة الأمرا�ص القلب.
القلبية  ال���ف��اة  ح���االت  اإن 
املفاجئة عند الريا�سيني تعترب 
من االأم�ر النادرة اإذا ما اأخذنا 
من  الهائلة  االأعداد  االعتبار  يف 
ولكن  العامل،  ح�ل  الريا�سيني 
النادرة   قد يك�ن لهذه احلاالت 
و�سائل  ل��دى  االأك���رب  ال�����س��دى 
ل��ك���ن امل��ت���يف �ساب  االإع����الم 
يف  اأّن��ه  على  اإليه  ينظر  ريا�سي 

قمة الهرم ال�سحي.

تعريف امل�ت املفاجئ القلبي

م�����ت ن����اجت خ����الل ���س��اع��ة 
لدى  االأعرا�ص  بداأ  من  واح��دة 
ك��ان  اأّن����ه  ي��ع��رف  مل  �سخ�ص 
بطيني  قلبي  و�سع  م��ن  يعاين 
من  ي�ستثنى  ���س��اب��ق��اً،  مم��ي��ت 
ال�عاية  املخية  االأ�سباب  هذه 
املتعلقة  واجل�سدية  والتنف�سية 

بتناول االأدوية.
ح��االت ال�فاة واح��د من كل 

200األف ريا�سي يف ال�سنة.

اأ�سهر حالت وفاه للريا�سيني

م���ت  ق.م   490 ع����ام  يف 
فيدريبد�ص  الي�ناين  اجل��ن��دي 
بعد اأن رك�ص من بلدة ماراث�ن 

اإىل اأثينا.
ع��داء  وف���اة   1984 �سنة  يف 

املاراث�ن جيم ف�ك�ص.
يف �سنة 1986 وفاة جنم كرة 

الطائرة العاملي فل�هامين.
يف �سنة 1990 وفاة جنم كرة 

ال�سلة هانك كا�سريز.
مدافع  وف��اة   2006 �سنة  يف 
حممد  امل�سري  االأهلي  النادي 

عبد ال�هاب.
العب  وف��اة   2007 �سنة  يف 
ب�ريتا  االإ���س��ب��اين  ال��ق��دم  ك��رة 
ميكل��ص  امل��ج��ري  وال���الع���ب 
دانييل  ا�سباني�ل  والع��ب  فيز 

خاركي. 
املفاجئ  امل�ت  اأ�سباب  تق�سم 
لدى الريا�سيني ح�سب اأعمارهم 

اإىل فئتني 
 .1  : �سنة   35 ال  دون   •

ت�سخم يف القلب %50.
بال�سرايني  خلقية  عي�ب   .2

التاجية.
3. متالزمة مارفان.

انتظام  )ع���دم  االأرث��م��ي��ا   .4

دقات القلب(.
5. اأمرا�ص �سمامات القلب.

 .1  : �سنة   35 ال  ف���ق   •
اأمرا�ص �سرايني القلب 75 %.

2. االأريثميا.
3. ت�سخم القلب.

متالزمة مارفان
الف�سي�ل�جية  التغريات 

 وقلب الريا�سي

يختلف  الريا�سي  القلب  اإن 
ع���ن ق��ل��ب ال�����س��خ�����ص ال��غ��ري 
هذه  وتعترب  للريا�سة  ممار�ص 
الف�سي�ل�جية طريقة  التغريات 
ال��ب��دين  للجهد  ال��ق��ل��ب  ل��ت��اأق��ل��م 
ممار�سة  اأثناء  املطل�ب  العايل 
التمرين  ي�ؤدي  حيث  الريا�سة 
ت�سخم  اإىل  ال��ي���م  يف  ���س��اع��ة 
مع  القلب  جل��دار  ف�سي�ل�جي 
اإىل  ت�سل  قد  القلب  بدقات  بطئ 
ت�جد  وال  بالدقيقة  نب�سة   40
حلالة  ظاهرية  قلبية  ع�ار�ص 
ال��ق��ل��ب ال��ري��ا���س��ي )ال ف��ق��دان 

لل�عي، وال �سيق بالتنف�ص(.
يفرق  اأن  الطبيب  على  يجب 
الطبيعي  الريا�سي  قلب  ب��ني 

واملر�سي.
ت��ع���د ع�����س��ل��ة ال��ق��ل��ب اإىل 
اأ�سهر   3 بعد  الطبيعي  حجمها 
م���ن ال��ت���ق��ف ع���ن ال��ت��م��اري��ن 

الريا�سية. 

معايري الفح�س الطبي للريا�سيني

الفح��سات  معايري  تختلف 
الفئة  للريا�سيني ح�سب  الطبية 
الريا�سة  ن�عية  و  العمرية 

املمار�سة :

ال�����س��خ�����س��ي  ال���ت���اري���خ   •
والعائلي.

الطبي. • الفح�ص 
الت�سخي�ص. • اإجراءات 
املخربية. • الفح��سات 

ال�سخ�سي التاريخ   .1

تاريخ ال�سخ�سي يف االأمرا�ص 
املر�سية  واالأع��را���ص  ال�سابقة 
�سيق  عن  وال�����س���ؤال  ال�سابقة 
والغيب�بة  وال��دوخ��ة  النف�ص 
تناول  وعن  ال�سديد  التعب  اأو 
ال�سدر  وا�سطرابات  االأدوي��ة 
للم�ست�سفى  ال�سابق  الدخ�ل  اأو 
هامة  اأخ���رى  اأم��را���ص  اأي  اأو 
ع���دوى  اأو  ب��ال��ق��ل��ب  ت��ت��ع��ل��ق 
حمى  اأو  ح��دي��ث��ة  ف��ريو���س��ي��ة 

روماتزمية......اإلخ.
املر�سي  العائلي  ال��ت��اري��خ 
وال�����س���ؤال ع��ن ح����ادث امل���ت 

ال�سابقة الأونها.

العائلي التاريخ   .2

عائلتك  اأحد  وت�يف  �سبق  هل 
غري  ب�����س���رة  اخلم�سني  ق��ب��ل 

مت�قعة ؟
اأح��د  ع���ل��ج  واأن  �سبق  ه��ل 
اإغ��م��اءات  م��ن  عائلتك  اأف����راد 

متكررة ؟
هل �سبق واأ�سيب اأحد اأفراد 

بن�بات ت�سنجية ؟
هل �سبق الأي فرد من عائلتك 

اأن اأجريت له عملية يف القلب ؟
هل �سبق الأي فرد من عائلتك 
ان��ت��ظ��ام  ع���دم  م���ن  ع���ل��ج  اأن 

�سربات القلب ؟
هل اأحد اأفراد عائلتك م�ساب 

مبر�ص متالزمة مارفان ؟

الطبي الفح�س   .3

• قيا�ص الط�ل وال�زن.
النظر. • فح�ص 

الدم. • قيا�ص �سغط 
الراحة  اأثناء  القلب  • نب�ص 

واحلركة املنتظمة الن�سق.
الدرقية. الغدة  • فح�ص 

القلب. • فح�ص 
ال�سدر. • فح�ص 
البطن. • فح�ص 

• فح�ص االأطراف.

الت�سخي�س 4.اإجراءات 

لل�سدر. اأ�سعة  • �س�رة 
للقلب. • تخطيط 

4. الفح��سات املخربية 
• فح�ص الدم.

الكبد. • فح�ص وظائف 
الكلى. • فح�ص وظائف 
• قيا�ص ده�ن اجل�سم.

الب�ل. • حتليل 
ال�بائي بي.�سي. • الكبد 

• االإيدز.

الإ�سابات الريا�سية

الريا�سية  االإ�سابة  تختلف 
ح�����س��ب ن����ع���ي���ة ال��ري��ا���س��ة 

املمار�سة :
• جروح.

ناجت  وعي  فقدان  ح��االت   •
نتيجة  دم�����اغ  ارجت�����اج  ع���ن 

ت�سادم.
• ك�س�ر.

ع�سلية  ومتزقات  كدمات   •
واأربطة.

• خلع يف املفا�سل.

اإ�سابات الراأ�س والرقبة

• اإرجتاج الدماغ.
• نزيف الدماغ.

ال���ج��ه  ع���ظ���ام  • ك�����س���ر 
)االأنف(.

الل�سان(. • )بلع 

حالة بلع الل�سان

وعار�ص  مر�سية  حالة  هي 
ن���اجت ع��ن اخ��ت��الل يف اجل��ه��از 
وم�ساحب  اآنياً  يك�ن  الع�سبي 
وفقدان  ع�سبية  باختالجات 

ال�عي والذاكرة امل�ؤقت.

اأ�سباب حدوث حالة بلع الل�سان:

1( �سربات الراأ�ص وارجتاج 
 )head injury( ال��دم��اغ 
وظ��ي��ف��ة  يف  خ��ل��ل  اإىل  ت������ؤدي 
التحفيزات  يف  وزي��ادة  الدماغ 
واختالجات  للدماغ  الكهربائية 

ع�سبية وبلع لل�سان.
2( ق�س�ر يف الدورة الدم�ية 
 atrial( مثل االرجتاف االذين
ي���ؤدي  ق��د   )fibrillation
واختالجات  الل�سان  بلع  اإىل 

ع�سلية.
يف  ال�سكر  ن�سبة  ه��ب���ط   )3

.)hypoglycemia( الدم
بع�ص  ت��رك��ي��ز  اخ��ت��الل   )4
الب�تا�سي�م  مثل  العنا�سر 

وال�س�دي�م داخل اجل�سم.

حقيقة بلع الل�سان:

من  ف��الن  ي��ق���ل:  م��ن  ن�سمع 
ل�سانه.  بلع  الع��ب  اأو  النا�ص 

مل��اذا؟  خ��اط��يء.  التعبري  ه��ذا 
يبلع  اأن  م�ستحيل  االإن�سان  الأن 
اإدخ��ال  اخلطاء  من  ل��ذا  ل�سانه 
ع�سلة  الأن  الل�سان  ل�سحب  اليد 
ال��ل�����س��ان ق���ي��ة، وث��ان��ي��اً الأن 

اللعاب الي�ساعد.

كيفية حدوث حالة بلع الل�سان:

ال�عي،  االإن�سان  يفقد  عنما 
فيها  مبا  كله،  اجل�سم  يرتخي 
املزمار.  ول�سان  والل�سان  الفك 
فت�سقط قاعدة الل�سان يف جمرى 
اإىل  ال��ذق��ن  نرفع  فقط  ال��ه���اء. 
وذلك  ال��راأ���ص،  اإمالة  مع  اأعلى 
ل��ت��غ��ي��ري و���س��د ف��ت��ح��ة جم��رى 
اإىل  اله�اء وتتغريمن م�ستديرة 

بي�ساوية.

الإ�سعافات الأولية:

يك�ن  اأن  امل�سعف  على   )1
هادئا.

اخللف  اإىل  ال��راأ���ص  رف��ع   )2
ال�سفلي  الفك  على  وال�سغط 
م��ع حم��اول��ة دف��ع زاوي���ة الفك 
ذل��ك �سريجع  وب��ع��د  االم��ام��ي 

الل�سان اإىل و�سعه الطبيعي.
يق�م  اأن  امل�سعف  على   )3
جعل  و  للخلف  ال��راأ���ص  باإمالة 
ال��ذق��ن يف اأع��ل��ى م�����س��ت���ى ثم 
بتحريك  ال��ف��م  فتح  ذل��ك  يتبع 
يخرج  ثم  لالأ�سفل  ال�سفلي  الفك 
حيث  ال�سحب  بطريقة  الل�سان 
)ال�سبابة  االأ���س��اب��ع  ت��سع 
االإبهام( خلفه على �سكل خطاف 

و ي�سد للخارج.
االإرجاع  4( يف حال �سع�بة 
للتنف�ص  اأن��ب���ب  ادخ���ال  يجب 
 )endotracheal tube(
ريثما  التنف�ص  على  للم�ساعدة 

حتل امل�سكلة.
ع�سا  ا�ستخدام  يف�سل   )5
بدل  الل�سان  لتقليب  اأداة  اأو 
فهي  االأ���س��اب��ع  ا�ستخدام  م��ن 
للم�سعف  اأمنا  االأك��رث  الطريقة 
فمه  يطبق  ق��د  املري�ص  فرمبا 

على امل�سعف ويقطع اأ�سابعه.
ي��سع  ان  يف�سل   : مالحظة 
امل�����س��اب يف غ��رف��ة ال��ع��ن��اي��ة 
يحتاج  قد  الن��ه   ccu امل��رك��زة 
تن�سيطية  كهربائية  رج��ات  اإىل 
للقلب يف حالة وج�د ق�س�ر يف 

الدورة الدم�ية.

اعداد الدكت�ر: جمعة اب� ذيابصحتك
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"ساري" يدخل يوفنتوس عنق الزجاجة
 

 تلقى ي�فنت��ص هزميته الثانية يف 
3 ج�الت وتعرث اأمام هيال�ص فريونا 
ب�سيناري�  متاأخرين  هدفني  بف�سل 
فاأمام  ال��ي���يف  على  ج��دي��دًا  يعد  مل 
باآخر  هدفني  الفريق  تلقى  ن��اب���يل 
ن�سف �ساعة والثاين كان قبل النهاية 
باأربع دقائق واأمام الت�سي� بال�س�بر 
تلقى الفريق هدفني باآخر 18 دقيقة 
اأي�ساً  الت�سي�  واأم��ام  اللقاء  ليخ�سر 
مع  ال�سيناري�  ذات  بالدوري ح�سر 
هدفني باآخر 16 دقيقة لي�ؤكد �ساري 
كانت  التي  امل�ساكل  نقل  قدرته على 
من  ي�فنت��ص  اإىل  بناب�يل  ت�اجهه 
بال�س�ط  كثرية  اأه��داف  تلقي  حيث 

الثاين واإ�ساعة املباريات.
�ساري ج��زءًا كبريُا من    يتحمل 
لي�فنت��ص  ي��ح��دث  م��ا  م�س�ؤولية 
اأثبتت  االأول��ي��ة  الفنية  فخياراته 
لال�ستغناء  بال�سعي  �س�اء  خطاأها 
ا�ستبعاد  اأو  وديباال  هيغ�اين  عن 
ت�����س��ان ال���ذي ب���دا ب����اأول ل��ق��اء مع 
فكت عنه  ال��ذي  كالبطل  دورمت���ن��د 
قي�ده.  على ذكر ت�سان لنا اأن نتخيل 
اأن فقط العبي و�سط من ي�فنت��ص 
حتى  امل��سم  هذا  بالت�سجيل  جنحا 
 3/ بيانيت�ص  وهما  ب��ال��دوري  االآن 
اأهداف/ ورام�سي /هدف/ لكن رغم 
اأن و�سطه  ي��رى  �ساري  م��ازال  ذل��ك 
متني وقادر على امل�ساهمة. ت�سجيل 
االأهداف لي�ص كل �سيء بالن�سبة الأي 
خط و�سط هذا اأكيد لكن بفريق مثل 
حل�اًل  متلك  اأال  ميكن  ال  ي�فنت��ص 
من�عة وم���ؤازرة ناجحة من العبي 
ال��سط بال�سناعة والت�سجيل وعلى 
بينتانك�ر  وح��ده  ال�سناعة  �سعيد 
مقابل  اأه��داف   6 �سناعة  من  متكن 

من  لكل  وهدف  بيانيت�ص  من  هدفني 
خ�سرية ومات�يدي.

على  ي�فنت��ص  اإدارة  راهنت    
ال�ستقدام  ماروتا  �سيا�سة  م�ا�سلة 
العبي و�سط يتمتع�ن بخربة كبرية 
م��ات���ي��دي وخ�سرية  ل��ك��ن  جم��ان��اً 
ب�سيء  وب�غبا  ب��ريل���  ي�سبهان  ال 
و�س�ء ا�ستثمار االثنني زاد من �س�ء 

ال��سعية اأكرث.
  م��ع األ��ي��غ��ري ك���ان ل��ك��ل الع��ب 
عن  خمتلفاً  ك��ان  ل�  حتى  مفيد  دور 
حت�ل  فخ�سرية  االأ���س��ل��ي  دوره 
عديدة  باأوقات  جيد  األعاب  ل�سانع 

حتى  جناح  اأ�سبح  وماندزوكيت�ص 
األيغري  اأن  يقال  ال��ذي  ك����ادرادو، 
كظهري  ���س��ارك  ا�ستخدامه،  اأ���س��اء 
لتع�ي�ص غياب اأي العب قادر على 
ارتكب  بالتاأكيد  املركز،  ه��ذا  �سغل 
كان  لكنه  ع��دي��دة  اأخ��ط��اء  األيغري 
عي�ب  تغطية  على  القادر  العن�سر 
التي  االإدارة  ذات  االإدارة،  �سفقات 
تخلت عنه بحجة اأن الفريق يحتاج 
باأن تقّيم  التفكري  اأف�سل دون  ملدرب 
االإدارة نف�سها قبل اأن تقيم االآخرين.

يظهر  الف��سى  ه��ذه  ك��ل  و���س��ط 
فجاأة كري�ستيان� رونالدو الذي �سجل 

االأخ��رية  الع�سر  املباريات  بجميع 
بالدوري لريفع ر�سيده اإىل 20 هدف، 
ديباال  بالفريق  امل�سجلني  اأف�سل  ثاين 
وهيغ�ايني ميلك كل منهما 5 اأهداف، 
رونالدو يحمل ل�اء ي�فنت��ص �سئنا 
اأم اأبينا ال ميكن الأحد اأن ينكر ارتباط 
رون��ال��دو  يقدمه  مب��ا  ال��ي���م  الفريق 
بل  فقط  بج�دته  يتعلق  ال  واالأم���ر 
ب�س�ء خيارات االإدارة التي مل تعرف 
كيف تبني فريقاً جيدًا ح�له عدا عن 
ال��ذي مل يجيد حتى  امل��درب  �سعف 
االآن خلق اأ�سل�ب ي�ستقر عليه ويقلل 

من اأزماته.

ك��ان  دي�سمرب  �سهر  ب��داي��ة  ح��ت��ى 
ال�����س��ج��ي��ج ك���ب���ريًا ح�����ل ���س��اري 
ر�سا  ع��دم  م��ع  ت���زداد  وال�سغ�طات 
خا�سة  الفريق  اأداء  على  اجلماهري 
وهي ت�ساهد كم االأهداف ال�سهلة التي 
يتلقاها البيانك�نريي لكن رونالدو ظهر 
بذلك ال�قت وحتمل امل�س�ؤولية ل�حده 
بداية  ومنذ  لالأمام  الفريق  يدفع  كي 
منها  هدفاً   21 الفريق  �سجل  دي�سمرب 
15 لرونالدو اإ�سافة مل�ساهمته ب�سناعة 
ينت�سر  كان  الي�يف  اأن  و�سحيح  هدف 
قبل دي�سمرب لكن الكل كان يتفق على اأن 
االأداء الذي يقدمه الفريق ال ميكن اأن 

ي�ستمر بح�سد النتائج.
ي�فنت��ص  خرج  املا�سي  بامل��سم 
ت�سجيل  رغ��م  االأب��ط��ال  دوري  م��ن 
رونالدو خلم�سة اأهداف يف 4 مباريات 
ب�����االأدوار االإق�����س��ائ��ي��ة ك��م��ا �سجل 
لي�فنت��ص  ت�سديدات   3 من  هدفني 
على مرمى اأياك�ص خالل 180 دقيقة 
لكن يبدو اأن ردة فعل االإدارة كانت 
ليبداأ  التده�ر  من  ملزيد  الفريق  دفع 
ال�������س����ؤال.... ه��ل اخ��ت��ار رون��ال��دو 
تفكر  وهل  فعاًل؟  ال�سحيحة  ال�جهة 
رونالدو  با�ستثمار  ي�فنت��ص  اإدارة 

ريا�سياً كما ا�ستثمرته اقت�سادياً؟

"باكس" يسير بثبات نحو انجازي "بولز" و"وريرز" و"روكتس" يسقط "ليكرز"
 

وا�سل ميل�وكي باك�ص �سريه نح� معادلة 
�ستايت  وغ���ل��دن  ب���ل��ز  �سيكاغ�  اجن���ازي 
ووريرز من حيث عدد االنت�سارات يف امل��سم 
املنتظم بف�زه على فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز 
112-110، فيما �سقط ل��ص اأجنلي�ص ليكرز 
-111 روكت�ص  هي��سنت  اأم��ام  اأر���س��ه  على 
121 اخلمي�ص يف دوري كرة ال�سلة االأمريكي 

للمحرتفني.
ال�سرقية  املنطقة  مت�سدر  ميل�وكي،  وثاأر 
و�ساحب اأف�سل �سجل يف الدوري، من �سيفه 
فيالدلفيا، حمققا انت�ساره الثاين ع�سر يف اآخر 

13 مباراة.
ويدين ميل�وكي بف�زه ال�44 يف 51 مباراة 
اىل جنمه الي�ناين ياني�ص اأنتيت�ك�منب� الذي 
متابعة  و15  نقطة  الثالثني  حاجز  اىل  و�سل 
والرابعة  ت�اليا  اخلام�سة  للمباراة  اأكرث  اأو 
ع�سرة هذا امل��سم، وذلك بت�سجيله 36 نقطة 

مع 20 متابعة، ليق�د فريقه اىل الثاأر للخ�سارة 
امل�اجهة  يف  فيالدلفيا  يد  على  تلقاها  التي 
ال�حيدة ال�سابقة بينهما هذا امل��سم ي�م عيد 

امليالد بنتيجة كبرية 121-109.
ال�س�ط  يف  نقاط  ب��اأرب��ع  اكتفى  اأن  وبعد 
االأول، اأنهى كري�ص ميدلت�ن اللقاء ب�20 نقطة 
مع 7 متابعات واأ�ساف اإيريك بليد�س� 14 مع 
8 متابعات و6 متريرات حا�سمة، ليلعب كل 

منهما دورا حا�سما اأي�سا يف هذا الف�ز.
هذا  على  م��سمه  ميل�وكي  وا�سل  واإذا 
ثالث  ي�سبح  اأن  على  قادرا  �سيك�ن  املن�ال، 
امل��سم  ينهي  ال��دوري  تاريخ  يف  فقط  فريق 
اأكرث، بعد �سيكاغ�  اأو  املنتظم ب�سبعني ف�زا 
وغ�لدن   )1996-1995 م��سم   72( ب�لز 

�ستايت ووريرز )73 م��سم 2016-2015(.
امل��سم  هذا  جماهريه  بني  ل�سجله  وخالفا 
اأ�سل 27، وا�سل  ب�24 مباراة من  فاز  حيث 
واأنهى  ملعبه  عن  بعيدا  معاناته  فيالدلفيا 

�سل�سلة من اأربع مباريات خارج الديار بهزمية 
رابعة ت�اليا.

اأن  ب��راون  بريت  فيالدلفيا  م��درب  وراأى 
فريقه الذي يحتل املركز ال�ساد�ص يف املنطقة 
يفتقد  ب�31 ف�زا مقابل 21 هزمية،  ال�سرقية 
من  للتخل�ص  ال��الزم��ة  الذهنية  ال��ق���ة  اىل 
عام،  "ب�سكل  م��سحا  ملعبه،  خارج  عقدته 
اأنت بحاجة اىل الق�ة الذهنية املنا�سبة للف�ز 
افتقدناها  االأوق��ات،  بع�ص  ملعبك. يف  خارج 
اللذين  والكثافة  باحلجم  الذهنية(  )الق�ة 

نحتاجهما".
وع��ل��ى ����س����رة ف��ري��ق��ه، ع��ان��ى النجم 
الكامريوين ج�يل اإمبيد طيلة االأم�سية وجنح 
يف 6 من حم��اوالت��ه ال����26، بينها ث��الث فقط 
اللقاء  منهيا  ثالثية،  حم��اوالت   10 اأ�سل  من 
ب�19 نقطة مع 11 متابعة، فيما كان ت�بيا�ص 
هاري�ص االأف�سل يف �سف�ف ال�سي�ف بت�سجيله 
25 نقطة واأ�ساف بن �سيم�نز 11 نقطة مع 14 

متابعة و9 متريرات حا�سمة يف مباراة جنح 
باملئة فقط  �سي�سكرز يف ترجمة 37،4  خاللها 

من حماوالته )37 من اأ�سل 99 ت�سديدة(.
اللقاء  من  االأول  ال�س�ط  ميل�وكي  واأنهى 

متقدما 54-51 بف�سل 19 نقطة و10 متابعات 
من اأنتيت�ك�منب�، يف حني اكتفى اإمبيد خالل 
الربعني االأول مبحاولة ناجحة فقط من اأ�سل 

ع�سر.
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اسماعيل بن ناصر..."سفير خط المنتصف"
 

تكمن اأهمية الذكريات باأنها كما 
حتافظ على �سريط من اللحظات 
من  ق��درًا  لك  ت��دع  فاإنها  اجلميلة 
االأم�ر  يف  النظر  الإعادة  امل�ساحة 
ذاتها مع مرور ال�قت، الذكريات 
على  ال��ق��درة  ميتلك  مل��ن  نعمة 
النظر لها كل مرة مبنظ�ر خمتلف 
الطف�لة  ذكريات   .. �سابقه!  عن 
اأن  ميكن  ال  القدم  بكرة  املتعلقة 
�سع�ري  اأذك��ر  ذهني،  عن  تغيب 
 "Panini" جملة  ط��رح  عند 
لتبداأ  لالأ�س�اق مع كل كاأ�ص عامل 
اخلا�سة  ال�س�ر  جلمع  رحلتي 
لالعبني وردة فعلي عند ح�س�يل 
دون  مميز  معروف  مهاجم  على 
غ���ريه م��ن امل���راك���ز، ك��م��ا اأت��ذك��ر 
رغ��ب��ت��ي ع��ن��د ل��ع��ب ال���ك���رة يف 
وت�سجيل  املراوغة  يف  "احلارة" 
اأتذكر  كما  غريها،  دون  االأه��دف 
اأي�ساً رغبتي يف اقتناء "تي�سريت" 
ح�س�يل  بعد  املهاجم  ب��ريه���ف 
على هدية "تي�سريت" مايكل اأوين 
وقتها  كالربق  ال�ساعد  املهاجم 

مع منتخب اجنلرتا، هي جاذبية 
اال�ستعرا�سي  واملهاري  املهاجم 
اإىل حد  للبع�ص  الغريبة والظاملة 
ما والتي جعلت عاملنا العربي ال 
الرغم  على  املركز  ه��ذا  اإال  يحب 
م��ن جن��اح��ات ومن���اذج يف مراكز 

خمتلفة!
 منطقة ال��سط يف امللعب.. تلك 
ما  دائماً  والتي  املغلقة  الدائرة 
�سمت جن�دًا جمه�لني مل ينال�ا 
تلك   ، االإهتمام  من  كافياً  ق��درًا 
اأوال  خيارًا  تكن  مل  التي  الدائرة 
اأنها  امل�اهب واالأه��م  للعديد من 
مل تكن خيارًا اأواًل كذلك الإعالمنا، 
جناحات  ق��دم  عربي  جيل  كل  يف 
يك�ن  ال�����س���ء  اأن  جت��د  ق��اري��ة 
ال��سط،  خط  جن�د  على  خافتاً 
منتخب  الع��ب  رب��ه  عبد  ح�سني 
اأه���م امل���اه��ب يف  م�سر واأح����د 
تاريخ كرتنا العربية والذي كان 
التاريخي  م�سر  منتخب  ركيزة 
اجلن�د  ه���ؤالء  ذل��ك!  على  مثااًل 
الذين يقدم�ن كل ما ميكن للدفاع 
منظ�مة  تكتمل  حتى  والهج�م 

اجلن�د  قائمة  يف  ولنا  الفريق 
لعل  ك��ث��رية  اأ���س��م��اء  املجه�لني 
اأبرزها حالياً ا�سماعيل بن نا�سر.

ا�سماعيل بن نا�سر .. جن�سية 
فرن�سية واأب مغربي واأم جزائرية 
���س��ك��ل��ت حم���ط���ات ه���ذ ال��الع��ب 
م�سريته  نا�سر  بن  بداأ  الكروية، 
ا�سمه  مت�ا�سع  فرن�سي  نادي  يف 
مبا�سرة  بعدها  ليلفت  افيني�ن 
الفرن�سية  ال��ك��رة  ع��راب  اأن��ظ��ار 
اإىل  وي�ستقطبه  فينجر"  "اأر�سني 
اأر�سنال الذي يعد من اأكرث االأندي 
احت�ساناً لل�سباب اإال اأن امل�سرية 
مل تكن كما يتمنى بن نا�سر ومل 
يخ�ص اإال دقائق قليلة مع الفريق 
فريق  اإىل  اإع��ارت��ه  لتتم  االأول 
فرن�سي يف الدرجة الثانية ي�سمى 
كامل  بانتقال  وبعدها  "ت�ر" 

لفريق امب�يل االإيطايل.
يف امي��ب���يل ك��ان��ت االإن��ط��الق��ة 
خا�ص  حيث  نا�سر  لنب  احلقيقية 
مباريات كثرية يف ال�سرييا ب مع 
للدرجة  لل�سع�د  وق��اده  الفريق 
االأوىل ويقدم اأداء مبدع لفت اإليه 

االأنظارولكن ب�سكل خمتلف!. بداأ 
نا�سر  ب��ن  على  ال���دويل  ال�سراع 
فرن�سا  منتخب  م��ع  لعب  ال���ذي 
لل�سباب بني االإحتاد املغربي )بلد 
)بلد  والده( واالإحتاد اجلزائري 
فيه  فازت  كبري  �سراع  والدته(، 
الالعب  اختارها  اأن  بعد  اجلزائر 
ليمثلها يف املحافل الدولية بطريقة 
اأثارت ا�ستهجان االإحتاد املغربي 
قيل  حتى  املغربية  واالأو���س��اط 
من  حازماً  م�قفاً  اتخذ  وال��ده  اأن 
والدته. ترافقت هذه ال�سغ�طات 
مع م�ساركة املنتخب اجلزائري يف 
كاأ�ص اأمم اأفريقيا والتي قدمت لنا 
بن نا�سر كنجم عربي كنا اآخر من 

نعلم عنه!
ن�سخة  �ساهدنا  اجل��زائ��ر  م��ع 
يف  مثله  �ساهدنا  قلما  الع��ب  من 
حقيقي  و�سط  الع��ب   .. مالعبنا 
يف  ف��ك��ان  االأدوار  ك��اف��ة  ي�����ؤدي 
للكرات   قاطعاً  الدفاعية  احلالة 
الفراغ  خلق  عدم  عن  وم�س�ؤوال 
الدفاع  وخط  امللعب  و�سط  بني 
وبني  بينه  التغطية  ت��ب��ادل  م��ع 

الهج�مية  الناحية  ويف  قدي�رة 
بقدرة  الهجمات  بناء  نقطة  كان 
ب�سال�سة  بالكرة  اخل���روج  على 
جميلة  وم���راوغ���ات  وم���ه���ارات 
االأب���رز يف  ب��ن نا�سر  م��ن  جعلت 
البط�لة بال منازع ا�ستحق عليها 
البط�لة.  يف  العب  اأف�سل  جائرز 
بعد  اكتملت  احلقيقية  املكافاأة 
اأنباء اهتمام ميالن االيطايل بنيل 
خدمات بن نا�سر وهذا ما حدث 
ف��ع��اًل.. اجل��ن��دي امل��ج��ه���ل بن 
نا�سر ي�قع مع اأحد اأعرق االأندية 
رحلة  لتبداأ  واأهمها  االأوروب��ي��ة 
جديدة لنب نا�سر بعمر 21 فقط! 
مع ميالن كانت البداية متخبطة 
اأن  اإال  امليالن  كحال  ال��دوري  يف 
االأم�ر بداأت بالتح�سن مع بي�يل 
وم�ؤخرًا اأ�سبح بن نا�سر ركيزة 
ميالن  و���س��ط  خ��ط  يف  اأ�سا�سية 
باأداء جميل كاملك�ك يف كل مكان 
بامللعب وارتفع �سقف الت�قعات 

اخلا�سة فيه ي�ماً بعد ي�م!
بنماذج  فخ�رين  نقف  الي�م   
مثل  ب���اأوروب���ا  منت�سرة  عربية 

�سالح وحمرز وزيا�ص والن�سريي 
وغ��ريه��م م��ن ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن 
اأمتع�نا مبهاراتهم واأهدافهم، اإال 
لت�سليط  الفر�سة  منلك  كذلك  اأننا 
ال�س�ء على م�سروع العب عربي 
الكثري  ي��ح��ت��اج  م��رك��ز  يف  يلعب 
مل  والق�ة  وامل��ه��ارات  العمل  من 
عرب  ممثلني  ت���اج��د  على  نعتد 
العاملية  االأندية  اأك��رب  يف  فيه  لنا 
ا�سمه ا�سماعيل بن نا�سر، والي�م 
العب  اأن  اأح���ب  اأ���س��ب��ح��ت  ك��م��ا 
عن  ع��ساً  امللعب  منت�سف  يف 
ت�سجيل االأهداف عند لعبي الكرة 
اأن اأحت�سل على �س�رة  �ساأنتظر 
 Panini جملة  م��ن  نا�سر  ب��ن 

على اأحر من اجلمر.

بقلم:طارق غ�ساب
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