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ط��وى ف��ري��ق ال��وح��دات ل��ك��رة ال��ق��دم، 
الكروي  األقاب املو�سم  باأول  �سفحة ظفره 
احت��اد  درع  بلقب  ت��وج  عندما   ،2020
اجلمعة  تاريخه  يف  العا�سرة  للمرة  الكرة 
املا�سية، ويوجه تركيزه نحو اأهم الألقاب، 
للمرة  املحرتفني  دوري  بلقب  والتتويج 
عن  البحث  رح��ل��ة  لي�ستهل  وذل���ك   ،17
ال�ساعة  عند  الأهلي  بلقاء  ال��دوري،  لقب 
ال�سبت  م�ساء  من  والن�سف،  ال�ساد�سة 
املقبل،  اآذار )مار�س(  ال�سابع من  املوافق 
على ا�ستاد امللك عبداهلل مبنطقة القوي�سمة.
ا�ستعداداته  با�سر  ال���ذي  ال��وح��دات 
خالل  من  الإثنني،  اأم�س  يوم  التح�سريية 
ملعب  على  جرت  التي  التدريبية  الوجبة 
الجازة  بعد  غمدان،  مبنطقة  النادي  مع 
الق�سرية التي منحها املدير الفني للفريق 
عبداهلل ابوزمع لالعبني، مي�سي يف تدريباته 
بروح معنوية عالية، ويظهر بروح الفريق 
بحثا  وجماهري،  ولع��ب��ني  وفنيا  اداري���ا 
م�سابقات  تتويج  من�سات  اىل  العودة  عن 

املو�سم احلايل، والذي جنح يف اول مهماته، 
بعد  العا�سر،  ال���درع  بلقب  ت��وج  عندما 
املباراة  يف   1-2 بنتيجة  الرمثا  جت��اوزه 

النهائية التي جرت يوم اجلمعة املا�سية.
وكان احتاد الكرة ا�سدر موؤخرا جدول 
حم��ددا  امل��ح��رتف��ني،  دوري  م��ن��اف�����س��ات 
يالقي  حيث  النهائية،  ومالعبه  مواعيده 
الوحدات وكما ا�سلفنا ذكره، فريق الأهلي 
الذهاب، ثم  يف ال�سبوع الأول من مرحلة 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  ال�سلط  اأمام  يلعب 
على   ،3/13 اجلمعة  ي��وم  من  والن�سف 
الثاين،  ال�سبوع  يف  ال��دويل  عمان  ا�ستاد 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  م��ع��ان  وي��الق��ي 
على   ،3/19 اخلمي�س  يوم  من  والن�سف، 
الثالث،  بال�سبوع  ال���دويل  عمان  ا�ستاد 
ال�ساعة  ع��ن��د  العقبة  ���س��ب��اب  وي��الق��ي  
ال�سابعة، من يوم ال�سبت 4/4، على ملعب 

تطوير العقبة بال�سبوع الرابع.
عن  البحث  رحلة  ال��وح��دات  ويوا�سل 
عند  الرمثا،  يالقي  عندما  ال���دوري،  لقب 
يوم  م��ن  وال��ن�����س��ف،  ال�سابعة  ال�ساعة 

الدويل  عمان  ا�ستاد  على   ،4/10 اجلمعة 
ب��ال���س��ب��وع اخل��ام�����س، وي��الق��ي �سباب 
الأردن عند ال�ساعة اخلام�سة يوم اجلمعة 
مبنطقة  عبداهلل  امللك  ا�ستاد  على   ،4/17
ال�ساد�س،  ال�سبوع  حل�ساب  القوي�سمة 
ويالقي احل�سني اربد عند ال�ساعة ال�سابعة 
على   ،4/21 الثالثاء  ي��وم  من  والن�سف 
ال�سبوع  حل�ساب  ال���دويل،  عمان  �ستاد 
ال�سابع، ويالقي �سحاب عند ال�ساعة 11 من 
يوم اجلمعة 5/1، على ا�ستاد اللك عبداهلل 
ال�سبوع  حل�ساب  القوي�سمة،  مبنطقة 
ال�ساعة 11  الثامن، ويالقي اجلزيرة عند 
ا�ستاد عمان  من يوم اخلمي�س 5/7، على 
الدويل، حل�ساب ال�سبوع التا�سع، ويالقي 
ال�سريح عند ال�ساعة 11 من يوم اجلمعة 
5/15، على ا�ستاد احل�سن باإربد، حل�ساب 
ال�سبوع العا�سر، ويختتم مرحلة الذهاب 
يوم  من   12 ال�ساعة  عند  الفي�سلي،  بلقاء 
اخلمي�س 5/21، على ا�ستاد عمان الدويل، 
حل�ساب ال�سبوع الأخري من مرحلة ذهاب 

الدوري.

الوحدات يطوي صفحة "الدرع" ويتطلع الى لقب الدوري

جانب من مباراة الوحدات والأهلي خالل مناف�سات دوري 2019-2018
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عالء جمعة يوجه كرة �ساحقة �سوب ملعب امل�سارعاملدير الفني الربازيلي اأوزمار يوجه الالعبني بال�سكل املطلوب  

الوحدات يقلد �ساهني الع�سوية الذهبية جانب من حفل توقيع التفاقية

اإعداد : زكريا العو�سي الثالثاء 25 شباط 2020 م العدد 1140من النادي4

الوحدات يكرم شاهين بالعضوية الذهبية 

أكاديمية الوحدات الكروية ترى النور رسميا في فلسطين
 

حوامدة  د.ب�سار  ال��وح��دات  ن��ادي  رئي�س  وق��ع 
لإ�سهار  ر�سمية  اتفاقية  على  �ساهني  وم.ا���س��الم 
الكروية يف دولة فل�سطني  الوحدات  نادي  اأكادميية 
ال��وح��دات  لأك��ادمي��ي��ات  ام��ت��دادا  �ستكون  وال��ت��ي 

الكروية يف الأردن.

اقيم  ال��ذي  الر�سمي  التوقيع  حفل  وح�سر 
�سر  اأم���ني  غ��م��دان  مبنطقة  ال��ن��ادي  جممع  يف 
النادي عو�س ال�سمر ومدير ن�ساط الكرة زياد 

�سلباية.
خالل  �ساهني  م.ا�سالم  ك�سف  مت�سل  �سياق  ويف 
ا�سم  روؤية  حلم  ان  العالمي  املركز  ملندوب  حديثه 

الوحدات يف فل�سطني بات حقيقة ومن هذه اللحظة 
على  قادرا  الداخل  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  �سيكون 
الأكادميية  اىل  الوحدات من خالل النت�ساب  متثيل 

الريا�سية التي متثل فل�سطني .
ان�ساء  م��ن  ال��ه��دف  ان  حديثه  يف  �ساهني  وب��ني 
لنادي  الول  ال��ف��ري��ق  �سفوف  رف��د  الك��ادمي��ي��ة 

اثراء  على  القادرة  ال�سماء  من  بالعديد  الوحدات 
م�سريته الريا�سية من غربي النهر، وهو احللم الذي 

يراود كل لعب فل�سطيني بتمثيل نادي الوحدات.
الوحدات  نادي  رئي�س  قدم  مت�سل  �سعيد  وعلى 
الع�سوية الذهبية للمهند�س ا�سالم �ساهني تقديرا له 

وملا قدمه لنادي الوحدات.

 
ال�ساب  ال��وح��دات  فريق  نف�س 
غبار الهزمية التي تلقاها يف اللقاء 
املا�سي اأمام الكرمل، وحقق فوزًا 
بنتيجة  امل�سارع  على  م�ستحقاً 
 ،19-25 اأ�سواط  وبواقع   ،0-3
الذي  اللقاء  يف   ،4-25  ،13-25
على  اليوم  م�ساء  الفريقني  جمع 
مبدينة  ال��ري��ا���س��ة  ق�سر  ���س��ال��ة 
الفريق  لريفع  لل�سباب،  احل�سني 
ث��الث  م��ن  ن��ق��اط   9 اإىل  ر���س��ي��ده 
خالل  وحيدة  وهزمية  انت�سارات 

مرحلة الذهاب.

بعثة  ت��غ��ادر  اأن  املنتظر  وم��ن 
الوحدات �سباح ال�سبت املقبل اإىل 
وادي  فريق  للقاء  الأردن  جنوب 
ويبحث  مو�سى،  وادي  يف  مو�سى 
موا�سلة  عن  ال�ساب  “الأخ�سر” 
الن���ت�������س���ارات وع����دم ال��ت��وق��ف 
الكرمل،  لقاء  يف  فاته  ما  لتعوي�س 
ال��ع��ودة  �سيقابل  واأن���ه  خ��ا���س��ة 
و���س��ب��اب احل�����س��ني يف ال��ل��ق��اءات 
املقبلة قبل ا�سدال ال�ستارة ر�سمياً 
على مرحلة ذهاب دوري ال�سباب.

لقاءاته  يف  ال��وح��دات  وي��ع��ول 
ال�سنرت  لعبي  عودة  على  املقبلة 

اأي��ه��م اأب���و ج��ب��ارة وع���الء جمعة 
الإ�سابة  من  العائد  �سيتوىل  فيما 
النقيب  اأبو �سخن وحممد  ميكائيل 
مهمة ال�سرب من الأطراف للكرات 
التي �سيوجهها لهم �سانع الألعاب 
ع�سام  جميل  ويقف  نعمان  فهد 
املنطقة  يف  احل��ر  امل��داف��ع  ب���دور 

اخللفية.

 الكرمل 3-0 الوحدات 

ال�ساب  ال��وح��دات  فريق  خ�سر 
امام  ال�سباب  دوري  بطولة  قمة 
وب��واق��ع   ،3-0 بنتيجة  الكرمل 

-25  ،24-2٦  ،20-25 ا�سواط 
م�ساء  اقيم  ال��ذي  اللقاء  يف  20؛ 
يف  ح�سن  الم��ري  ب�سالة  الربعاء 

اربد.
ال��وح��دات ال��ذي غ��ادر اىل اربد 
ايهم  لعبيه  اب��رز  جلهود  افتقد 
واللذان  جمعة  وعالء  جبارة  ابو 
وهو  ال�سنرت،  م��رك��ز  يف  يلعبان 
الربازيلي  الفني  املدير  و�سع  ما 
اوزم��ار يف حرية من امره خا�سة 
ميكائيل  ال�سارب  تعر�س  ظل  يف 

ابو �سخن لالإ�سابة اي�سا.
اوزمار عمل جاهدا على تدارك 

معطيا  نعمان  فهد  لي�سرك  املوقف 
اللعاب  �سناعة  يف  ال�سالحية  له 
واحمد  �سبيالت  ملحمد  وا���س��ن��د 
النقيب مهام ال�سرب من الطراف 
نافز وعاهد ماهر  فيما وقف احمد 
لل�سبكة  ال��ع��ل��وي  ال��ط��ول  ع��ل��ى 
اخللف  يف  خطاب  جميل  ومتر�س 

للت�سدي لكرات الكرمل.
الوحدات ورغم الغيابات ال انه 
ال�سعف  ولكن  م�سرف  ب�سكل  ظهر 
الوا�سح يف التغطية الدفاعية على 
وا�سراك  لل�سبكة  العلوي  الطول 
ميكائيل ابو �سخن رغم ال�سابة مل 

ت�سفع للوحدات ان يخ�سر ال�سوط 
الول 20-25.

القاء  �سار  الثاين  ال�سوط  ويف 
ندا  الوحدات  وك��ان  بنقطة  نقطة 
من  اك��ر  يف  وتفوق  للكرمل  قويا 
مرة ال ان الكرمل عرف كيف يجري 
بنتيجة  ل�ساحله  الثاين  ال�سوط 

.24-2٦
الوحدات  كان  الخ��ري  ال�سوط 
والعودة  املوقف  ت��دارك  يحاول 
جري  ال��ك��رم��ل  ان  ال  بالنتيجة 
بنتيجة  ل�ساحله  الثالث  ال�سوط 

.20-25

"طائرة الشباب" تستنهض الهمة في المشارع وتتأهب لوادي موسى
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ُي�سجل   - العو�سي  زكريا 
يزال  وما  كان  اأن��ه  الوحدات  لنادي 
يف  اأجنبت جنوماً  التي  الأندية  اأحد 
الكبري  الريا�سي  ال�سرح  هذا  �سماء 
الريا�سي  اجلانب  على  فقط  لي�س 
على  واإمن���ا  املختلفة،  والأن�سطة 
جوانب عديدة اأبرزها اأنه خرج من 
بني جنباته كوكبة من ال�سخ�سيات 
للنادي  الدين  ترد  كيف  عرفت  التي 

على طريقتها اخلا�سة.
�سخ�سية  ه��ي  ال��ي��وم  �سخ�سية 
التكفل  على  موؤخرًا  عملت  وحداتية 
اأقيم  الذي  الوحدات  فريق  مبع�سكر 
–راأ�س اخليمة-  الإم��ارات  يف دولة 
منه  تاأكيدًا  ال�سخ�سية،  نفقته  على 
ي�ستحق  ال��وح��دات  ن��ادي  اأن  على 

الكثري من اأبناءه الأوفياء..

من هنا البداية 

ي�سرد نائل النمر حكايته مع نادي 
حيث  اأظافره  نعومة  منذ  الوحدات 
القلعة  جبل  منطقة  يف  النمر  ن�ساأ 
بعمان، ولكن ارتباطه الوثيق بنادي 
امل�سافة   بعد  مينعه  مل  ال��وح��دات 
عن متابعة اأخبار النادي اأوًل باأول 
وال�سحف  والتلفزيون  الراديو  عرب 

الورقية يف ذلك احلني.
�سيء  بكل  مهتما  نائل:  وي�سيف 
اأكن  ومل  الوحدات،  بنادي  يخت�س 
اأفارق النادي يف لقاءاته التي كانت 
لل�سباب  احل�سني  مدينة  يف  تقام 
مكان  م��ن  اجل��غ��رايف  قربها  بحكم 
الأمر مل يتعدى  اأن هذا  اإل  �سكننا، 
�سوى مرحلة واحدة، حيث جتراأت 
يف ذل��ك احل��ني وب��داأت اأذه��ب خلف 
به  اإربد وكل مكان يحل  اإىل  الفريق 
الظروف  رغم  للت�سجيع  الوحدات 
ذلك  يف  نعي�سها  كنا  التي  القا�سية 
باأن  الأق��دار  �ساءت  اأن  اإىل  احل��ني، 
العربية  الإم��ارات  دولة  اإىل  اأ�سافر 
املتحدة للعمل هناك ولكن هذا الأمر 
ت�سجيع  يف  عزميتي  م��ن  يثني  مل 
باأنني  �سراحة  واإعالنها  الوحدات 

كنت وما زلت اأحد اأبناءه الأوفياء.

 "وايل ترك اأ�شغالو"

وتوقف النمر على ترانيم اأهازيج 
وايل  مدر�ستو  ت��رك  "ايل  اجلماهري 
اأ�سر  اأنه  اإىل  م�سريًا  اأ�سغالو"  ترك 
نهائي  يف  والتواجد  احل�سور  على 
بطولة الدرع التي جمعت الوحدات 
وال��رم��ث��ا، رغ��م ارت��ب��اط��ه الوثيق 
ع�سق  اأن  اإل  اخل��ا���س��ة  ب��اأع��م��ال��ه 
الوحدات الال متناهي لديه على حد 
خلف  احل�سور  على  اأج��ربه  قوله 
ال��وح��دات يف ه��ذا اللقاء وال��ذي مل 

يكن حم�سوماً بعد وتوجه الوحدات 
جدارة  عن  اللقب  على  باحل�سول 
وا�ستحقاق، مظهرًا فرحته الكبرية 
بهذا اللقب والذي يعترب فاحتة خري 

لفريق كرة القدم يف املو�سم احلايل.

 مع�شكر الإمارات 

للوحدات  الأخري  املع�سكر  وعن 
يف دول���ة الإم�����ارات وال���ذي حقق 
عن  النمر  ك�سف  م��ن��ه،  امل��ط��ل��وب 
ت��ف��ا���س��ي��ل امل��ع�����س��ك��ر م�����س��ريًا اإىل 
يف  ال��وح��دات  جماهري  راب��ط��ة  اأن 
الإم��ارات بحثت عن تقدمي مع�سكر 
ومن  دب��ي،  اإم��ارة  يف  الكرة  لفريق 
منطلق ع�سقي لهذا الكيان، عر�ست 
عليهم اأن اأتكفل بجانب من املع�سكر 
بحيث  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  منطقة  يف 
نفقتي  على  التكاليف  كافة  تكون 
حر�سي  م��ن  وذل���ك  ال�سخ�سية، 
النادي  لهذا  الدين  رد  على  الكبري 
وع�سقناه  به  ارتبطنا  لطاملا  ال��ذي 

حتى يف الكرب.
يف  امل�ساعي  جنحت  واأ���س��اف: 
اأن  وا�ستطعنا  الإم���ارات  مع�سكر 
ما  بكل  وال��ف��ري��ق  املع�سكر  ن��وؤم��ن 
يحتاجه، وذلك من خالل ربط العمل 
من  النادي  حمبي  برفقة  نهارًا  لياًل 
الإم��ارات  ن��ادي  خالل الرتتيب مع 
احلكومية  والهيئات  الإم���ارات���ي 
الوحدات  ل�ست�سافة  والر�سمية 
يف  الباهر،  بالنجاح  تكلل  ما  وه��و 

الوقت الذي مل األتفت به اإىل النواحي 
يريد  من  اأن  ذلك  للمع�سكر  املادية 
خدمة الوحدات فعليه بالفعل ولي�س 

القول.

 اأحمد ال�شلومي �شكرًا لك 

نائل  ق��دم  مت�سل  �سعيٍد  وعلى 
للمواطن  والتقدير  ال�سكر  النمر 
ال�سلومي  اأحمد  ال�سيد  الإم��ارات��ي 
ي��األ��و ج��ه��دًا يف خدمة  وال����ذي مل 
حر�سه  بعد  وذلك  الوحدات  نادي 
ماأدبة  على  الفريق  ا�ست�سافة  على 
اإ�سافة  اخلا�س،  منزله  يف  الع�ساء 

خالل  الفريق  اأح���وال  متابعة  اإىل 
تواجده يف دولة الإمارات.

يراهن  اأح��د  "ل  النمر:  وتابع 
ال�سعب  اأ�سل  وطيب  ك��رم  على 
ان  اإذ  امل�����س��ي��اف،  الإم����ارات����ي 
للم�سرية  روؤيته  وبعد  ال�سلومي 
ال���ع���ط���رة ل���ن���ادي ال���وح���دات 
اأعلن  ال��ك��ب��رية،  وجلماهرييته 
التام  تكفله  عن  ر�سمي  وب�سكل 
ال��وح��دات  مع�سكر  ل�ست�سافة 
نهاية  بعد  �سيقام  وال��ذي  املقبل 
م�سريًا  احلالية،  ال��دوري  بطولة 
اأن  على  اأ���س��ر  ال�سلومي  اأن  اإىل 

يكون هو الراعي الر�سمي ملع�سكر 
الفريق خالل الأيام املقبلة، وهو ما 
يعك�س الوعي والثقافة الريا�سية 
الكبري  والكرم  لل�سلومي  الكبرية 

للمواطنني الإماراتيني.

 تكاثف اجلهود واجب

وعن املرحلة احلالية ك�سف النمر 
عن �سرورة اأن يتكاثف اجلميع حول 
الوحدات ذلك اأن الأخري مير مبرحلة 
الأن��دي��ة  ح��رج��ة يف ظ��ل م��ا تعانيه 
كبرية،  مالية  �سائقة  من  املحلية 
اإ�سافة اإىل املطبات العديدة التي مر 
بها النادي موؤخرًا، وهذا الأمر يعترب 
الوقوف  الواجب  التحدي  مبثابة 
ب��وج��ه��ه وال��ع��م��ل م��ن اأج���ل ن��ادي 
الوحدات ولي�س من اأجل اأ�سخا�س، 
يرحل،  ول��ن  باقي  ال��ن��ادي  اأن  ذل��ك 
يتحتم  ما  وهو  �سرنحل  نحن  ولكن 

علينا اأن نرتك خلفنا الأثر الطيب.

 �شاحب ر�شالة 

الر�سالة  ع��ل��ى  ال��ن��م��ر  وت��وق��ف 
الكبرية التي يقدمها نادي الوحدات 
حملياً  ال��ري��ا���س��ي  ال�سعيد  ع��ل��ى 
وخارجياً، م�سريًا اإىل اأن الن�سباطية 
والحرتافية التي يعمل بها جمل�س 
اإدارة النادي تنم عن فكر عايل تعمل 
يكون  لأن  النادي  يوؤهل  ما  وهو  به 
خري �سفري للكرة الأردنية خارجياً، 
التي  ال�ستقبال  حفاوة  دليل  وخري 

الإم��ارات  دول��ة  يف  موجودة  كانت 
واأبناء  الوحدات  جماهري  قبل  من 
اجلالية الأردنية يف الإمارات والتي 
الوطن  ممثل  خلف  حا�سرة  كانت 

لت�سانده وتقف خلفه.

 مفاجاأة 

وعن تلقيه نباأ تكرميه بالع�سوية 
ك�سف  ال��وح��دات  ل��ن��ادي  الفخرية 
يتم  ب��اأن  متوقعاً  يكن  مل  اأن��ه  النمر 
اإىل  تكرميه بهذه الع�سوية، م�سريًا 
تعترب  للنادي  وحمبته  ع�سقه  ان 
فخرًا كبريًا لأي �سخ�س، معربًا يف 
الكبرية  �سعادته  عن  الوقت  ذات 
لهذه الع�سوية، والتي تعترب مبثابة 
حتدي جديد يو�سع اأمامه من اأجل 
النادي  اأج��ل  م��ن  العمل  موا�سلة 

بالفعل ولي�س القول.

 ر�شالتي الأخرية 

جماهري  اإىل  ر�سالة  النمر  ون��ر 
وق��ال:  ال��وح��دات،  ن��ادي  وع�ساق 
خ���ريًا،  ب��ال��وح��دات  "اأو�سيكم 
ف��ق��د ح���ان ال��وق��د لنبذ اخل��الف��ات 
جلميع  الر�سالة  وه��ذه  ال�سخ�سية 
يف  يقفوا  اأن  ب�����س��رورة  الأط����راف 
موقٍف واحد ويتكاثفوا من اأجل هذا 
الكيان الريا�سي وهو الوحدات ذلك 
التتويج  من�سات  على  الوقوف  اأن 
بكل  تكاثف اجلهود والعمل  يتطلب 

قوة للح�سول على الألقاب.

نائل النمر يعانق لقبي دوري ال�سلة ودرع الحتاد النمر يف حديثه ملندوب "الوحدات الريا�سي"

رائد الك�سواين ونائل النمر خالل التح�سريات اجلادة للمع�سكر املقبل 

مؤكدًا بأن بعد المسافات ال يثني عن خدمة الوحدات

نائل النمر: معسكر سنوي للوحدات في دولة اإلمارات
ليكن انتمائنا لنادي 

الوحدات وليس 
ألشخاص 

أوصيكم بالوحدات 
خيرًا.. فالنادي باق 

ونحن راحلون 
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فريق  اأثبت    - ال�سيباين  ثائر 
الوحدات لكرة القدم اأنه بخري، ولن 
مرت  التي  القاهرة  ال��ظ��روف  تهزه 
عليه، و�سيبقى كبريا برجالته �سواء 
املدربني والالعبني واجلماهري، حيث 
درع  لقب  بتحقيق  "الأخ�سر"  جنح 
تاريخه  يف  العا�سرة  للمرة  الحت��اد 
عن جدارة وا�ستحقاق بعد تغلبه يف 
الرمثا  �سقيقه  على  النهائية  املوقعة 
بنتيجة 2-1، يف املباراة اجلماهريية 

التي �سهدها �ستاد عمان الدويل.
التنفيذية  الهيئة  ع�سو  وت���وج 
كابنت  جمعة  مروان  الأ�سبق  الوزير 
فريق الوحدات حممد الدمريي بلقب 
الدرع اأوىل البطولت املحلية بح�سور 
رئي�س نادي الوحدات الدكتور ب�سار 
احلوامدة ورئي�س نادي الرمثا رائد 

النادر.
وكان م�سوار الوحدات نحو اللقب 
حديدية  جمموعة  يف  وقع  اإذ  حافال، 
جماهريية  اأن��دي��ة  جانبه  اإىل  �سمت 
و�سحاب  وال�سلط  الرمثا  قبيل  من 
حيث بداأ م�سواره يف دور املجموعات 
اأن  قبل  بهدفني  �سحاب  على  بالفوز 
ويتغلب  بهدف،  الرمثا  اأم��ام  يخ�سر 
على ال�سلط بهدفني دون رد، وهو ما 
منحه بطاقة العبور اإىل ن�سف النهائي 
كاأف�سل ثان يف املجموعات جمتمعة، 
قبل اأن يواجه �سباب الأردن يف ن�سف 
النهائي ويتغلب عليه بهدفني دون رد 
"غزلن" ال�سمال  اأمام  ويرد اعتباره 
يف املباراة النهائية خا�سة اأنه �سرب 
ع�سفورين بحجر واحد من خالل رد 

الدين وحتقيق لقب البطولة.

 ماذا اأقول لكم؟!

 تقف الكلمات عاجزة عن التعبري 
واجلهاز  الإدارة  بخاطر  يجول  فيما 
�سكر  من  والالعبني  والإداري  الفني 
الوحدات  جلماهري  وثناء  وتقدير 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي اأك����دت اأن��ه��ا فر�س 
الرهان وال�سبب الرئي�سي يف ح�سول 
فجميعنا  الأل��ق��اب،  على  ال��وح��دات 
�ساهد تاأثري احل�سور اجلماهريي من 
نهايتها  حتى  ال�سلة  كرة  بطولة  اأول 
ا�سم  و�سع  يف  عابدين  رف��اق  لينجح 
الوحدات كبطل لدوري ال�سلة للمرة 
ينطبق  واحل��ال  تاريخه،  يف  الأوىل 
والفئات  الطائرة  ك��رة  األعاب  على 
النادي  ن�ساطات  واإجن��اح  العمرية، 
اجلماهري  هتفت  فعندما  املختلفة، 
بطولت  اأن  ال��ط��اه��رة  بحناجرها 
فهي  اجلماهري  �سوت  م��ن  ال��ن��ادي 
قالت احلقيقة ول �سيء �سواها، فلول 
نادينا  يكون  لن  ال��وح��دات  جماهري 

بهذا ال�سكل من الأناقة واجلمال.

 روعة نداي وثبات م�شتوى "الثائر" 

مما ل �سك فيه اأن جنوم الوحدات 
ي�ساركوا  مل  اأو  �ساركوا  �سواء  كافة 
حتقيق  يف  موؤثرة  ب�سمة  لهم  كانت 
بطولة الدرع، ويكفي نادينا فخرا اأن 
اأحد اأ�سباب احل�سول على لقب الدرع 
النوايا ال�سافية من قبل اجلهاز الفني 
وهو  والالعبني،  والطبي  والإداري 
ما اأثمر يف نهاية املطاف يف املحافظة 
اإىل الرقم  على لقب الدرع والو�سول 
تتويجا  الأكر  فريقنا  ليكون   "10"
بهذه البطولة التي �سهدت يف ن�سختها 

الأخرية مناف�سة �سر�سة.

اأمرين  اإىل  الإ���س��ارة  من  بد  ل  لكن 
فاقا التوقعات، اأولهما جناح املحرتف 
نداي يف بطولة  العزيز  ال�سنغايل عبد 
"5" اأه��داف خالل  ال��درع وت�سجيله 
يب�سر  ما  وهو  لعبها،  مباريات   "5"
هذه  املحرتفني  مع  جتربتنا  بنجاح 
تاألق  يتوا�سل  اأن  ونتمنى  امل���رة، 
نداي اإىل جانب زميله التون�سي ه�سام 
ال�سيفي الذي غاب عن الت�سجيل منذ 
نهايتها،  حتى  ال���درع  بطولة  ب��داي��ة 
وثانيهما بزوغ جنم �ساب بقي ثابتا يف 
م�ستواه ومل ي�سمح لأحد القرتاب من 
مركزه اأبدا لأنه كان �سلبا متينا اأمام 

بثقة اجلهاز  كافة، وحظي  املناف�سني 
الفني واجلماهري واأعني الالعب اأحمد 
ثقة  وك�سب  الرهان  ك�سب  الذي  ثائر 

مدربه الكابنت عبداهلل اأبو زمع.
لن يخرج اأحمد ثائر من امللعب اإل 
فهذا  فقط،  م�ستواه  انخف�س  يف حال 
تدريجيا  الظهور  بداأ  اخللوق  النجم 
يف عهد الكابنت جمال حممود وحظي 
قي�س  الكابنت  عهد  يف  اأ�سا�سي  مبقعد 
اليعقوبي،والآن يوؤكد "الربن�س" اأن 
للوحدات  ال�سابقني  املدربني  زمالئه 
ك���ان ل��ه��م ب��ع��د ن��ظ��ر ع��ن��دم��ا منحوا 
قادر  باأنه  يربهن  اأن  لأحمد  الفر�سة 

اأن يوؤدي ما هو مطلوب منه يف مركز 
لعب الرتكاز. 

امل�شوار مل ينته بعد 

مل ينته م�سوار الفريق الأول بعد 
و�سعوبات  مطبات  هناك  زال��ت  فما 
ك���ب���رية ت��ن��ت��ظ��ر اجل���ه���از ال��ف��ن��ي 
غاية  بطولتان  فهناك  وال��الع��ب��ني، 
املحرتفني  دوري  حيث  الأهمية  يف 
يوجد  ل  اأن��ه  ومب��ا  الأردن،  وك��اأ���س 
لن  ل�"الأخ�سر"،  خارجي  ح�سور 
على  احل�سول  اإل  جماهرينا  تقبل 
اإخفاقا  يعترب  ذل��ك  وغ��ري  اللقبني 

للجهاز الفني والالعبني.
كافة  النواحي  من  مهياأ  الوحدات 
املحلية،  الأل��ق��اب  بقية  يحقق  اأن 
خا�سة اأن ال�سفوف زاخرة بالأ�سماء 
وفعليا  وخ��ارج��ي��ا،  حمليا  املميزة 
ميتلك الوحدات فريقني لو ظهرا معا 
الأول  املركزين  حلققا  البطولت  يف 
يعزز من خيارات  ما  وال��ث��اين، وه��و 
اأف�سل  اخ��ت��ي��ار  يف  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 
من  بداية  املقبلة  للمباريات  ت�سكيلة 
موقعة الأهلي يوم 7 من ال�سهر املقبل 
يف  لفريقنا  الفتتاحية  امل��ب��اراة  يف 

بطولة دوري املحرتفني لكرة القدم.

صدقوا عندما قالوا: "بطوالت النادي من صوت الجماهير"

الوحدات بخير.. والدرع يكتسي بأجمل األلوان
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الوحدات بطاًل عن جدارة وا�ستحقاق

فرحة الالعبني مع اجلماهري م�سروعة 



 
تنتهي،  ل  وح��دات��ي��ة  اأف�����راح 
عمان  ا�ستاد  م��درج��ات  من  ب��داأت 
لل�سباب،  احل�سني  مبدينة  ال��دويل 
الأبطال- عرين  اأم��ام  وا�ستمرت 

ال�����وح�����دات- يف خم��ي��م  ن������ادي 
ب�"طلوع  ���س��ع��ودا  ال���وح���دات، 
واأج���واء  وتقليعات  امل�سدار"، 
احتفالية اكت�ست معها �سماء عمان 
بتتويج  مبتهجة  الأخ�سر،  اللون 
فريق الوحدات باأول األقاب املو�سم 
"الدرع  وزف��ت   ،2020 ال��ك��روي 
ال��ن��ادي،  األ��ق��اب  خزينة  اىل   "10
يف  اأقرانه  جانب  اىل  ب�سموخ  ليقف 
اأعوام 82، 83، 88، 95، 2002، 

.2018 ،2010 ،2008 ،2004
الريا�سي"  "الوحدات 
ت�ستعر�س م�سرية فريق الوحدات 
مب�سابقة درع احتاد الكرة 2020، 
اللقب  على  القب�س  ق�سة  وت�سرد 
عرب  الياء  اىل  الأل��ف  من  العا�سر، 

�سطور التقرير التايل.

 الثقة واجلراأة

للوحدات  الفني  امل��دي��ر  اأ�سهر 
الثقة  ���س��الح  اأب���وزم���ع،  ع��ب��داهلل 
ال��درع،  مناف�سات  خالل  بو�سوح 
بحجر  ع�سفور  من  اأك��ر  و�سرب 
واحد، ومزج بني دواعي التح�سري 
اأوىل  ل�����س��ي��اغ��ة  ال��ل��ق��ب  واه��م��ي��ة 
الأم��ر  وه��و  التناف�سية،  الر�سائل 
ازدح��ام  اىل  يلتفت  ل  جعله  ال��ذي 
كتيبته  يف  والأ���س��م��اء  ال��ن��ج��وم 
اخل�����س��راء، واج��ت��ه��د وج��ه��ازه 
اإىل  مباراة  من  ترتيبها  يف  املعاون 
اخرى، طارحا اأفكار تكتيكية يف كل 

مباراة.
يف  طروحات  عدة  قدم  اأبوزمع 
اىل  م��ب��اراة  م��ن  ت�سكيلته  اوراق 
بالن�سجام  ات�سم  واأغلبها  اأخرى، 
منفذا  الأداء،  وق���وة  وال��ت��وازن 
به يف عهدته  ات�سف  الذي  ا�سلوبه 
ليتقدم  ال��وح��دات،  م��ع  ال�سابقة 
باجلراأة يف تقدمي طروحاته، ناثرا 
التناف�س  ا�سعال  نهج  طياتها  بني 
يف  الثقة  اىل  عائدا  الالعبني،  بني 
ق��رارة  ظ��ل  يف  اع��ت��م��اده،  اأوراق 
�سواء خالل  املناف�س  لأوراق  فنية 
عليها  وال��رد  ال�سابقة،  مبارياته 
وطرح  املناورة،  التكتيكية  بطرقه 
املناف�س،  امل��درب  ل�سغال  اأخ��رى 
وق��ي��ادة ال��ف��ري��ق اىل ب��ر ال��ف��وز، 
الأوراق  لأغ��ل��ب  ط��رح��ه  واله���م 
من  ت�سكيلته  يف  اع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي 
املباريات،  جميع  يف  لعبا  ال���25 
ال�سباب  عنا�سر  باهمية  والتلويح 

ال�سانحة  الفر�س  اعطاها  التي 
ي�سع  وك���ان���ه  ن��ف�����س��ه��ا،  لث���ب���ات 
ج��م��ي��ع ال��الع��ب��ني حت���ت ع��د���س��ة 
املعاون،  وج��ه��ازه  الفني  ر�سده 
النهائية  ت�سكيلته  على  للوقوف 
التي ت�سم 18 لعبا، مع بدء العد 
دوري  مناف�سات  لنطالق  التنازيل 
بو�سفه   2020 للمو�سم  املحرتفني 

اأغلى الألقاب املحلية.

التالعب بالأوراق

خياراته،  ثبات  ع��دم  يف  ثبات 
خ��ط��وط  ب��ع�����س  اأن  وامل��ق�����س��ود 
يف  التكتيكي  الثبات  لزمها  اللعب 
طروحات اأبوزمع، ل�سيما حرا�سة 
كان  واإن  الدفاع،  ورباعي  املرمى 
اخلط  يف  البديلة  الأوراق  يطرح 
اأن  اإل  الأحيان،  بع�س  يف  اخللفي 
العمليات  التغيري كان يالزم غرفة 

تتنا�سب  تكتيكية  طروحات  وفق 
مع طبيعة املناف�س، وهو ما ان�سب 

اي�سا على املقدمة الهجومية.
وط���رح اأب���وزم���ع ال��ع��دي��د من 
طرق اللعب، واإن متيزت بالأغلب 
ب���3-2-3-1، ال انه طرح اي�سا 
اىل  احيانا  وي��ع��ود   ،2-1-4-3
ويناور    ،2-4-4 اللعب  طريقة 
التكتيكية،  الطرق  تلك  م�ستقات  يف 

واله�����م ت��ل��وي��ن اأوراق������ه ب��ق��وة 
عنا�سر من مباراة اىل اخرى، وهو 
ا�ستعرا�س  مع  يت�سح  الذي  الأمر 
من  ال���وح���دات  ف��ري��ق  ت�سكيالت 
درع  مب�سابقة  الأوىل  م��ب��ارات��ه 
التي  النهائية  اىل  ال��ك��رة  احت���اد 
العا�سر يف  بالدرع  بالتتويج  تكللت 

تاريخ نادي الوحدات.
املرور  مع  املعطيات  تلك  ونرى 

من   ابتداء  الت�سكيالت،  تلك  على 
�سحاب،  اأم��ام  ال��وح��دات  ت�سكيلة 
عبدال�ستار  احمد  �سمت  وال��ت��ي 
الدفاع  ورباعي  املرمى،  حلرا�سة 
خطاب،  ط��ارق  ال��دم��ريي،  حممد 
�سلباية،  ف��را���س  ال���ع���رب،   ي���زن 
وقدم ثنائي الرتكاز فادي عو�س، 
رجائي عايد، وامامهم الثالثي فهد 
و�سالح  �سمري  احمد  اليو�سف، 
راتب، وقدم ه�سام ال�سيفي وحيدا 
ب��امل��ق��دم��ة ال��ه��ج��وم��ي��ة، وا���س��رك 
ندا  العزيز  عبد  م��ن  ك��ل  ال��ب��دلء 
يزن   )4٦( عو�س  ف��ادي  من  ب��دلآ 
 )4٦( راتب  �سالح  من  بدلآ  ثلجي 
ه�سام  من  بدلآ  اجلوابرة  ابراهيم 
بدل  اليا�س  احمد   )75( ال�سيفي 
�ساهر   )85( ال��ي��و���س��ف  ف��ه��د  م��ن 
�سلباية بدل من احمد �سمري )8٦(.

اأوراق��ا  وع��اد والربن�س وط��رح 
يف  الرمثا  اأم��ام  ما  حد  اىل  جديدة 
احمد  قدم  حني  الثانية،  املباراة 
ع��ب��دال�����س��ت��ار حل��را���س��ة امل��رم��ى، 
وث��ب��ات ب��رب��اع��ي ال���دف���اع حممد 
ال��دم��ريي، ط���ارق خ��ط��اب،  يزن 
وط��رح  �سلباية،  ف��را���س  ال��ع��رب، 
احمد  امل��رة  ه��ذه  الرت��ك��از  ثنائي 
جدد  وكذلك  عايد،  رجائي  ثائر، 
كل  الهجومية  العمليات  ثالثي  يف 
�سمري،  احمد  اليو�سف،  فهد  م��ن 
اأخرى  ومرة  اجلوابرة،  ابراهيم 
ط���رح ه�����س��ام ال�����س��ي��ف��ي وح��ي��دا 
عبد  ال��ب��دلء  واأ���س��رك  بالهجوم، 
يزن  من  بدلآ  “ديارا”  ن�سيب  اهلل 
من  ب��دلآ  ثلجي  يزن   )4٦( العرب 
عبد   )4٦( اجل���واب���رة  اب��راه��ي��م 
ثائر  احمد  من  ب��دلآ  ن��داي  العزيز 
بدل من ه�سام  راتب  )57( �سالح 
العو�سات  ان�س   )٦3( ال�سيفي 

بدل من فهد اليو�سف )81(.
هجومية  بدوافع  اأوراقا  وطرح 
عن  التاأهل  مباراة  يف  ال�سلط  اأمام 
الثالثة-،  امل��ج��م��وع��ة-امل��ب��اراة 
احمد  الوحدات  ت�سكيلة  و�سمت 
ع��ب��دال�����س��ت��ار حل��را���س��ة امل��رم��ى، 
ال��دف��اع كل  واأب��ق��ى على رف��اع��ي 
العرب، حممد  يزن  طارق خطاب، 
فيما  �سلباية،  وفرا�س  ال�سمريي 
وهو  بالرتكاز  واحد  بالعب  لعب 
اليو�سف،  فهد  وق��دم  ثائر،  اأحمد 
اح��م��د ���س��م��ري، ي����زن ث��ل��ج��ي اىل 
مرة  ولول  الهجومية،  العمليات 
ل��ع��ب ب��امل��ه��اج��م��ني ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
بداية  منذ  ال�سيفي  وه�سام  نداي 
البديلة  الأوراق  وطرح  املباراة، 
يزن  من  ب��دلآ  عايد  رجائي  من  كل 
اجل��واب��رة  ابراهيم   )53( ثلجي 
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بدلآ من ه�سام ال�سيفي )٦0( فادي 
 )90( �سمري  احمد  من  بدل  عو�س 
عبدالعزيز  من  بدل  �سلباية  �ساهر 
بدلآ  اليا�س  احمد   )3+90( نداي 

من فهد اليو�سف )5+90(.
امل�سهد  اىل  التاأهل  مباراة  ويف 
الوحدات  جمعت  والتي  النهائي، 
ن�سف  ب��ال��دور  الأردن  و���س��ب��اب 
من  كل  اأب��وزم��ع  اأ���س��رك  النهائي، 
احمد عبدال�ستار حلرا�سة املرمى، 
وث��ب��ت حم��م��د ال���دم���ريي،ط���ارق 
خ��ط��اب ، ي���زن ال���ع���رب، ف��را���س 
الأرت��ك��از  بثنائي  وع��اد  �سلباية، 
رج��ائ��ي ع��اي��د، اح��م��د ث��ائ��ر، ومن 
، احمد  ال��ي��و���س��ف  ف��ه��د  ام��ام��ه��م��ا 
���س��م��ري، وق���دم م��ن ج��دي��د ثنائي 
العزيز  عبد  الهجومية  املقدمة 
وط��رح  ال�سيفي،  وه�سام  ن��داي 
ثلجي  يزن  من  كل  البدلء  اأوراق 
 )4٦( ال�سيفي  ه�سام  م��ن  ب���دلآ 
عايد  من رجائي  بدلآ  اليا�س  احمد 
من  بدل  اجلوابرة  ابراهيم   )٦4(
�سلباية  �ساهر   )84( اليو�سف  فهد 
بدل من عبدالعزيز نداي )1+90( 
�سمري  احمد  من  بدلآ  �سمرين  مهند 

.)1+90(
ومار�س ابوزمع دهائه التكتيكي 
يف امل���ب���اراة ال��نه��ائ��ي��ة، وف��اج��اأ 
امل��درب��ني  �سيخ  ومعلمه  م��درب��ه 
من  ب��ط��روح��ات��ه  ال���رتك،  عي�سى 
دف��ع  ح��ني  وال��ت��ك��ت��ي��ك،  الأوراق 
ب��اح��م��د ع��ب��دال�����س��ت��ار حل��را���س��ة 
الدفاع  برباعي  واحاطه  املرمى، 
خطاب،  ال��دم��ريي،ط��ارق  حممد 
�سلباية،  ف��را���س  ال��ع��رب،  ي���زن 
مرة  لأول  ال��دائ��رة  ثالثي  وق��دم 
احمد  و  اليا�س  احمد  ثائر،  احمد 
بخطوات  الخري  ليتحرك  �سمري، 
اليو�سف،  فهد  جانب  اىل  هجومية 
الدور  لإمتام  اجلوابرة،  ابراهيم 
ال��ه��ج��وم��ي ل��ل��م��ه��اج��م ال��وح��ي��د 
من  طرح  فيما  انداي،  عبدالعزيز 
الأوراق البديلة كل من يزن ثلجي 
 )75( اجلوابرة  ابراهيم  من  بدلآ 
�سمري  احمد  من  بدلآ  راتب  �سالح 
فهد  من  ب��دلآ  �سمرين  مهند   )84(
اليو�سف )90( ه�سام ال�سيفي بدل 
 )2+90( ان��داي  عبدالعزيز  من 
اليا�س  رجائي عايد بدل من احمد 

.)5+90(

 خداع تكتيكي

ق����دم امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ف��ري��ق 
الوحدات عبداهلل اأبوزمع، واحدة 
من اخلداع التكتيكية خالل مباراة 
ال��رم��ث��ا، والتي  اأم���ام  ال��وح��دات 

ال��دف��اع��ي  ال���س��ل��وب  فيها  ف��اج��اأ 
للرمثا  الفني  املدير  انتهجه  الذي 
عي�سى الرتك، والتي توقف عندها 
خالل  كثريا  واملتابعني  املحللني 
امل���ب���اراة، وذل���ك عندما  اح���داث 
ت�سكيلته  يف  اليا�س  اأحمد  ا�سرك 
منه  وطلب  للمباراة،  الرئي�سة 
ال��دائ��رة  ح��ول  بفاعلية  التحرك 
دون  م��ن  الي�سرى،  الناحية  م��ن 

فيما  الدفاعي،  ال�سناد  يغفل  اأن 
لليمنى،  ���س��م��ري  اأح��م��د  ي��ت��ح��رك 
كثافة  على  ال��رد  اىل  ه��دف  وهنا 
منت�سف  يف  العددية  الرمثا  فريق 
امل��ل��ع��ب، وت��ق��دمي اأك���ر م��ن حل 
الدفاعية وتكد�س  خللخلة حاجزه 
ف�سرته  ال��ذي  الأم��ر  وهو  لعبيه، 
بنجاح  امل���ب���اراة،  اح�����س��ائ��ي��ات 
متريرة   38 بتقدمي  اليا�س  اأحمد 

املفاجئة  �سحيحة، وكذلك عن�سر 
ب��ط��رح ورق���ة اب��راه��ي��م ج��واب��رة 
اخر  عن�سر  �سكل  وال��ذي  مبكرا، 
ل��ل��م��ف��اج��اأة واخل���دع���ة، وجن��ح 
املباراة،  هديف  �سناعة  يف  الخري 
ان��داي  اىل  عر�سية  ار���س��ل  ح��ني 
الذي �سجل الهدف الأول، والثانية 
ك�سف  ال��ت��ي  البينية  بالتمريرة 
احمد  ومتكن  الرمثا،  دفاعات  بها 

�سمري من ت�سجيل الهدف الثاين.

 نتائج لالر�شيف

جاء فريق الوحدات باملجموعة 
جانبه  اىل  �سمت  والتي  الثانية، 
وف��از  و�سحاب،  ال�سلط  الرمثا، 
بنتيجة  �سحاب  على  ال��وح��دات 
عبد  ل��ل��وح��دات  و���س��ج��ل   ،0-2
 ،  )83(  +  )51( ان���داي  العزيز 

قوية  ل��ه��زة  ال��وح��دات  وتعر�س 
خ�سر  عندما  الثانية،  ب��امل��ب��اراة 
�سجله   ،1-0 بتيجة  الرمثا  ام��ام 
ج��زاء  ركلة  م��ن  ال���دردور  حمزة 
ال��وح��دات  وانتف�س   ،)٦+90(
ال�سلط،  اأم���ام  الثالثة  ب��امل��ب��اراة 
للدور  التاأهل  طريق  مهدت  والتي 
 ،0-2 بنتيجة  ف��از  ح��ني  ال��ث��اين، 
العزيز  عبد  ل��ل��وح��دات  و�سجل 
من  �سلباية  فرا�س   )17( ان��داي 

ركلة جزاء )55(، 
ال��ن��ه��ائ��ي،  ال����دور ن�����س��ف  ويف 
من  راقية  مباراة  ال��وح��دات  ق��دم 
وك�سب  والداء،  التكتيك  حيث 
بنتيجة  بالفوز  الرهان  الوحدات 
2-0، حيث �سجل للوحدات طارق 
انداي  العزيز  خطاب )27( وعبد 

.)87(
وو����س���ل ف���ري���ق ال���وح���دات 
الإق��ن��اع والإم��ت��اع يف  اىل ذروة 
الرمثا،  اأم��ام  النهائية  امل��ب��اراة 
ورد الدين و�سدد ح�سابه بالكامل 
فيها  ارب��ك  والتي  الأرق��ام،  بلغة 
وح�سم  و�ستته،  الرمثا  ح�سابات 
الأول،  ال�����س��وط  م��ن  امل���ب���اراة 
واأهدر له يزن ثلجي ركلة جزاء، 
خ�سراء  انتهت  التي  املباراة  يف 
�سجل  ح��ي��ث   ،0-2 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
ل��ل��وح��دات ع��ب��دال��ع��زي��ز ان���داي 
فيما   ،)42( �سمري  واحمد   )39(
الزعبي  جم���دي  ل��ل��رم��ث��ا  �سجل 
لقب  ال��وح��دات  ليعانق   ،1+93
الدرع العا�سر يف تاريخ  م�سريته 

الكروية. بامل�سابقة 

اأرقام

ي��ذك��ر ان ال��وح��دات ت��اه��ل اىل 
فريق  كاأف�سل  النهائي،  قبل  الدور 
باملركز الثاين باملجموعات الثالث، 
من  جمعها  نقاط،   ٦ جمع  اأن  بعد 
و�سجل  وحيدة،  وخ�سارة  فوزين 
ب����دور امل��ج��م��وع��ات 4 اأه����داف 
واح���دة،  م��رة  �سباكه  واه��ت��زت 
فيما كانت حم�سلته من عدد مرات 
 ٦ الفوز بجميع مباريات امل�سابقة 
واهتزت  اأهداف   8 و�سجل  مرات، 
مباريات  جميع  يف  مرتني  �سباكه 
درع  م�سابقة  م��ن  الن�سخة  ه��ذه 

احتاد الكرة.
وك�����ان ه�����داف ال��ف��ري��ق يف 
امل�سابقة،  م��ن  الن�سخة  ه��ذه 
عبدالعزيز  ال�سنغايل  املحرتف 
فيما  اأه��داف،   5 بر�سيد  انداي 
طارق  �سلباية،  فرا�س  �سجل 
���س��م��ري هدفا  خ��ط��اب واأح���م���د 

واحدا لكل منهم.
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الوحدات  فريق  ح�سول  كان   
لكرة القدم على لقب بطولة درع 
الحتاد عن جدارة وا�ستحقاق، 
بعيد  م��ن  ع��اد  "الأخ�سر"  لأن 
الثانية  للمرة  لقبه  على  وحافظ 
على التوايل والعا�سرة يف تاريخه 
احل�سول  ولأن  قيا�سي"،  "رقم 
ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة يعد 
التجهيزات  ظل  يف  طبيعيا  اأم��را 
ال�سخمة للفريق الأول والهتمام 
الإداري واجلماهريي فقد برزت 
اإيجابية و�سلبية يف هذه  م�ساهد 
البطولة ل بد من التوقف عندها 

واحلديث عنها بتفا�سيل دقيقة.

 الإيجابيات وتعزيزها يف الفرتة 

املقبلة 

منها  خ��رج  التي  الإيجابيات 
الفريق الأول كثرية جدا، ويربز 
املميز  امل�ستوى  ذلك  مقدمتها  يف 
العزيز  عبد  املحرتف  للمهاجم 
نداي، والالعب ال�ساب املوهوب 
بكل  نف�سه  قدم  ال��ذي  ثائر  اأحمد 
ه��ذا  اأن  ي�سعرنا  وب���ات  ق���وة، 
اأكر  تخريج  قدرة  لديه  النادي 
من اأحمد ثائر يف املو�سم الواحد 
الفني  اجلهاز  ميتلك  اأن  ب�سرط 
ا�سمه  ك��ان  اأي  الأول  للفريق 
العنا�سر  م��ن��ح  ع��ل��ى  اجل����راأة 

ال�سابة الفر�سة.
الثقة  الإيجابيات  اإىل  ي�ساف 
الفني  ب��ني اجل��ه��از  امل��ت��ب��ادل��ة 
الرمق  حتى  وقتالهم  والالعبني 
التاأهل  بطاقة  لتح�سيل  الأخ��ري 

املجموعات  ع��ن  ث��ان  كاأف�سل 
الثالث والتاأهل اإىل املربع الذهبي 

واحل�سول على اللقب.
اأي�سا  الإيجابية  النقاط  من 
الل��ت��ف��اف اجل��م��اه��ريي ح��ول 

ال�سماح  وع��دم  الأول،  الفريق 
مل��ث��ريي ال��ف��نت وامل�����س��اك��ل على 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع 
بطريقة  اجلماهري  بني  الإي��ق��اع 
ر�سائل  اإر���س��ال  عرب  باأخرى  اأو 

م�سمومة مل جتدي نفعا.

 نقاط �شلبية ميكن جتاوزها 

ح�سول  ال�سلبية  النقاط  اأول 
املدرب العام للفريق الأول اأجمد 

اإىل  �سفراء،  بطاقة  على  الطاهر 
مروان  الفريق  مدير  طرد  جانب 
ال�سمايل يف مباراة الرمثا وغيابه 
هذه  فمثل  ال�سلط،  م��ب��اراة  عن 
كبري  ب��ف��ري��ق  تليق  ل  الأم����ور 
اجلهاز  على  ويجب  كالوحدات، 
ي�سبط  اأن  والإداري  ال��ف��ن��ي 
اأع�سابه اأكر ويكون هو احلل ل 
اأ�سا�س امل�سكلة حتى ل يوؤثر على 

لعبيه وجماهريه.
تداول  ال�سلبية  النقاط  واب��رز 
الفني  اجل��ه��از  ب��ني  الفهم  ���س��وء 
نطاق  راتب على  والالعب �سالح 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��ل��ى  وا���س��ع 
الجتماعي، فمثل هذه المور التي 
حت��دث يف اأك��رب الأن��دي��ة العاملية 
التامة،  بال�سرية  حتاط  اأن  يجب 
فهذه اأ�سرار فريق يجب اأن يحافظ 
والالعب  والإداري  املدرب  عليها 

وكل من يعمل يف الفريق الأول.
م�ساركة  ن�ساهد  مل  اأخ����ريا 
فاعلة للمواهب ال�سابة يف بطولة 
�سلباية  �ساهر  لعب  حيث  الدرع 
معدودة  دقائق  �سمرين  ومهند 
الالعبني  كال  فيها  يقدم  مل  فقط، 
كل ما يلزم حتى حتكم اجلماهري 
واملتابعني والنقاد على قدراتهما 
بطولة  نظام  اأن  خا�سة  الفنية، 
الدرع �سمح لكل فريق اإجراء "5" 

تبديالت.

مشاهد إيجابية وأخرى سلبية في مشوار الفريق األول بالدرع 

قمة الوحدات والرمثا خ�سراء بامتياز 

نتائج متباينة لفرق الفئات العمرية الوحداتية 

"الشباب" يتألق و"الناشئين" يحقق فوزه األول وتعادل مباغت لفريق سن 20
 

 فر�س املنطق نف�سه يف مباريات فرق الفئات 
العمرية لنادي الوحدات، اإل اأن املفاجىء فقط 
يف نتائج اجلولة الثانية من "دوريات" الفئات 
مع  ال��ردي��ف(  )الفريق   20 �سن  فريق  تعادل 
التي  املباراة  يف  اأه��داف  ب��دون  �سحاب  نظريه 

جرت على ملعب النادي يف منطقة غمدان.
يف املقابل وا�سل فريق ال�سباب متيزه، وبقي 
ثابتا يف �سدارة الرتتيب بعدما حقق فوزه الثاين 
على ال�سريح بنتيجة )7-1(، يف املوقعة التي 
جرت على ملعب الأمري ها�سم بالرمثا، وحقق 
فريق النا�سئني فوزه الأول على ح�ساب �سباب 
الأردن بنتيجة )٦-�سفر( يف املباراة التي جرت 

على ملعب النادي يف غمدان.
الفئات  بطولت  من  الثالثة  اجلولة  وت�سهد 
مواجهات غاية يف الأهمية، حيث يرحتل فريق 
فريق  للقاء  العقبة  تطوير  ملعب  اإىل   15 �سن 
�سباب العقبة عند ال�ساعة الثانية والن�سف من 
ع�سر يوم ال�سبت املقبل، فيما يلعب فريق �سن 
التوقيت على ملعبنا يف  بذات  الرمثا  اأم��ام   17
غمدان، ويواجه فريق �سن 20 نظريه ال�سريح 

يوم غد على ملعب الأمري ها�سم بالرمثا.

 عالمة كاملة .. لـ"ال�شقر" 

جنح الكابنت حممود �سلباية مع فريقه املميز 
يف حتقيق الفوز الثاين على التوايل بعدما تغلب 
ب�سهولة على ال�سريح بنتيجة )7-1(، و�سجل 
"هدفني"  اأبو طه  الكابنت مهند  الفريق  اأه��داف 
الع�ساد،  �سالح  حممد  من:  لكل  واحد  وهدف 
عمرو  وائ��ل  القا�سي،  �سهيب  ع��زازم��ة،  عمر 

وحممد رائد.
يف  حمرتمة  مواهب  هناك  اأن  وا�سحا  وب��دا 
هذا الفريق قادرة على �سناعة الفارق، ومنها 
املنتخبات  متثيله  ج��راء  اخل��ربات  جترع  من 
الوطنية يف مرحلة �سابقة، وهو ما يوؤكد اأن لقب 
البطولة �سيكون اأقرب اإىل فريقنا ب�سرط التعامل 
تتحقق  حتى  وتقدير  باحرتام  املناف�سني  مع 

النتائج املرجوة.

 �شورة اأو�شح لفريق "اأجلارحي" 

بدت �سورة فريق النا�سئني اأو�سح من اأي 
بقيادة  الفني  اجلهاز  عالج  فقد  م�سى،  وق��ت 

حدثت  التي  الأخطاء  اجلارحي  خليل  الكابنت 
فقدم  اإرب��د،  احل�سني  ام��ام  الأوىل  املواجهة  يف 
اأحد  الأردن  �سباب  اأمام  الفريق مباراة كبرية 
وزار  العمرية  الفئات  فرق  يف  املميزة  الأندية 
�سباكه يف "٦" منا�سبات عن طريق عبد القادر 
منهما  لكل  "هدفني"  �سربة  واإبراهيم  العامل 

ونور يا�سني وحممد �سالح.

 تعادل مرفو�ض وعالمات ا�شتفهام كبرية 

مل يكن اأ�سد املت�سائمني يتوقع اأن يخرج فريق 
اجلديدن  الوافد  �سحاب  اأم��ام  بنقطة   20 �سن 
والذي ل ميتلك لعبني مب�ستويات كبرية لكن 
اأحرجت  بها  ظهر  التي  والإ���س��رار  العزمية 
التحديد،  وج��ه  على  الفني  وجهازنا  لعبينا 
وهو مطالب اأن يعالج الأخطاء فورا قبل ات�ساع 

الفجوة، فال يعقل اأن يظهر فريقنا بتلك ال�سورة 
ال�سعيفة وهو ميتلك اأ�سماء ت�سارك مع الفريق 
الأول تدريباته ومنهم قد ظهر يف دقائق قليلة 
الذي  �سمرين  الدرع على غرار مهند  يف بطولة 
مع  جنب  اإىل  جنبا  الفريق  ه��ذا  م��ع  ي�سارك 
طه  اأبو  وحممد  عفانة  ودانيال  الديرباين  ثائر 

وحمي�سن اأبو جبلة وحمزة مر�سي.

فريق الوحدات �سن 15 لكرة القدم

اإعداد: ثائر ال�سيباين
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" فخر العائلة "
 

اأن  يحب  ل  الأب  اأن  يقولون 
اإبنه..  اإل  اأف�سل منه  اأحدًا  يرى 
من  كل  ينالها  التي  النعمة  تلك 
الأب  والتي جتعل  والإبن  الأب 
يتمنى التوفيق والنجاح لأبنائه 
كلهم بال ا�ستثناء حتى لو مل يكن 
نف�س  ويف  متزامناً  النجاح  هذا 
املهم  اأن  اإل  الأبناء  لكل  الوقت 
يف نهاية الأمر اأن يحدث كي يرى 
ي�سنعون   اأبنائه  اأن  فعاًل  الأب 

جناحهم اخلا�س.
رجل   .. ان��زاج��ي  جيانكارلو 
�سغريه  مدينة  يف  عا�س  ايطايل 
نيكولو" منحته  "�ساينت  ا�سمها 
اأع��وام   3 بينهما  طفلني  احلياة 
ي�سبهان بع�سهما كثريًا اأ�سماهما 
الطفالن  كان  و�سيميوين،  فيليبو 
ويحباناها  القدم  كرة  يع�سقان 
كثريًا مع ظهور عالمات املوهبة 
يراقب  جيانكارلو  ك��ان  لديهم، 
الكرة وظهر  يالعبا  طفليه وهما 
فيليبو  موهبة  ت��ف��وق  للعيان 
مع  ظهر  ما  وهذا  �سيميوين  على 
مرور الوقت الذي واإن مل مينع 
القدم  ك��رة  اعتماد  من  الأب��ن��اء 
منحازة  كانت  اأنها  اإل  كمهنة 
ل�سالح  الأب  بتظر  الأق��ل  على 
مع  ناجحة  فم�سرية  فيليبو، 
ومنتخب  وم��ي��الن  يوفنتو�س 

الذي  املهاجم  لنا  قدمت  ايطاليا 
نحتاج  اأن  دون  الت�سلل  يع�سق 
"بيبو"  ع��ن  ل��ل��ح��دي��ث  ال��ك��ث��ري 
عما  ج��دًا  را�سياً  الأب  وجعلت 
م�سريته،  يف  الأك��رب  ابنه  قدمه 
على الطرف الأخر فاإن �سيميوين 
كان معتادًا على اأن يكون يف ظل 
اأخيه الأكرب فم�سريته كانت مع 
و�سل  حتى  متوا�سعة  اأن��دي��ة 
يف  لت�سيو  العا�سمة  ن�سور  اإىل 
العام 1999 ليبداأ رحلة طويلة 
معهم قدم فيها �سيميوين م�ستوى 
لقب  فيها  حقق  مقبول  ك��روي 
العام  يف  لت�سيو  م��ع  ال���دوري 
فيه  ب�سمة خا�سة  وترك   2000
مباراة  يف  اأه��داف   4 بت�سجيله 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  واحدة 
الدويل  التمثيل  اأحقية  نيل  دون 
الإي��ط��ايل  للمنتخب  امل�ستمر 
ودون جتاوز مرحلة لت�سيو يف 
م�سريته كالعب، لعل جيانكارول 
كان يحدث نف�سه  عن اأمنيته باأن 
جناح  بنف�س  �سيميوين  ي��ك��ون 
اأخيه ولرمبا فقد الأمل للحظات 
اإل اأنه مل يكن يعلم اأن اأف�سل ما 
تلك  البقاء  هو  ل�سيميوين  حدث 

الفرتة مع لت�سيو!
ونظرًا  �سيميوين  اعتزال  بعد 
له  وتقديرهم  بالت�سيو  لتعلقه 
مت تعيينه مدرباً للفئات ال�سنية 

م�سرية  بدء  يف  طمعاً  النادي  يف 
النجاح  ن�سيبها  يكون  تدريبية 
م�سرية  ان��ط��الق  ب��ع��د  خ��ا���س��ة 
اأي�ساً  التدريبية  فيليبو  اأخيه 
جليانكارلو  يريد  ل  القدر  وكاأن 
لت�سيو  يف  ق��ل��ي��اًل.  ي��رت��اح  اأن 
فالنجاح  قلياًل  الأم��ور  تختلف 
اأ�سا�سي  ب�سكل  مرتبطاً  لي�س 
بالتاأهل لدوري اأبطال اأوروبا اأو 
املو�سوع  بل  فقط  لقب  حتقيق 
ك��ذل��ك ي���اأخ���ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار 
يف  ولنا  دائماً  روما  على  التفوق 
دليل  خري   2010 العام  دوري 
لت�سيو  جماهري  احتفلت  عندما 
بخ�سارة فريقها اأمام انرت ميالن 
املحافظة  من  انرت  يتمكن  حتى 
ع��ل��ى ال�����س��دارة ومي��ن��ع تقدم 

روما! 
 -2015 م��و���س��م  دي��رب��ي  يف 
بيويل  ب��ق��ي��ادة  لت�سيو   201٦
برباعية  كبرية  خ�سارة  يتلقى 
�سريعاً  القرار  لياأت  الغرمي  من 
ب��اإق��ال��ة ب��ي��ويل وت��ع��ي��ني م��درب 
ال�سباب �سيميوين انزاجي مدرباً 
مع  املو�سم،  نهاية  حتى  موؤقتاً 
مهمة  وان��ت��ه��اء  امل��و���س��م  نهاية 
اإدارة لت�سيو  �سيميوين تعاقدت 
مع بيل�سا الذي اعتذر عن القيام 
لتعود  ب��داي��ت��ه��ا  ق��ب��ل  ب��امل��ه��م��ة 
ل�سيميوين  اأخ��رى  م��رة  الأن��ظ��ار 

انزاجي .. فر�سة ل تاأتيك كثريًا 
فاإما اأن ت�ستغلها اأو اأن تذهب بال 

عودة.
�سيميون قبل التحدي باأهداف 
متعددة اأولها كان اإعادة توازن 
الفريق والبدء ببناء �سكل خا�س 
لفريق ل ي�سرف مثل يوفنتو�س 
اإىل  بالإ�سافة  ايطاليا  مت�سيد 
فيه  املفا�سلة  مي��ك��ن  ل  ه���دف 
م��ت��ع��ل��ق ب��ت�����س��ي��د ال��ع��ا���س��م��ة، 
على  تعتمد  خ��ا���س��ة  بفل�سفة 
حت��دي��د امل��ه��ام اخل��ا���س��ة بكل 
مركز ثم البحث عمن ينفذها بداأ 
ال�سكل  بناء  انزاجي  �سيميوين 
بغ�س  ب��ه  اخل��ا���س  التكتيكي 
على  معتمدًا  الأ�سماء  عن  النظر 
اأ�سا�سي  ب�سكل   2-5-3 خطة 
ح�سب  ا�ستقاقتها  بع�س  م��ع 
املحيطة..  والظروف  املعطيات 
التدريب  يف  ايطالية  كال�سيكية 
مع البع�س من املرونة الكروية 
احلديثة ولعل هذا اأبرز ما قدمه 
مع  تدريبية  كاإ�سافة  �سيميوين 
التي  الإدارة  مع  تفاهم  وج��ود 
لعب  كل  تعوي�س  على  عملت 
ينفجر  ج��دي��د  ب��الع��ب  ي��خ��رج 
امتداد  فعلى  �سيميوين  يد  على 
لت�سيو  م��ع  ان��زاج��ي  م�����س��رية 
بكاندريفا  ب��داأت  الفريق  غ��ادر 
وم����ن ث���م م������اوري وم���ات���ري 

كيتا  بالدي  ذلك  وبعد  وكلوزة 
فري  دي  اإىل  بالإ�سافة  وبيليا 
وفيليبي اندر�سون، اأ�سماء مهمة 
القدر من  خروجها مل يكن بذاك 
التاأثري لأن �سيميوين كان يعرف 
الأ�سماء  تلك  تعوي�س  يتم  كيف 
اأكر  اأنها  اإل  �سهرة  اأقل  باأ�سماء 
فاأعاد  عطاء حتقق ما يراد منها 
اميوبيلي  اكت�ساف  �سيميوين 
الربتو  لويز  املوهبة  لنا  وق��دم 
ل�سافيت�س،  رائ���ع  ت��وظ��ف  م��ع 
بالتنوع  التكتيكية تظهر  مرونته 
الذي يقدمه  الهجومي  ال�سكل  يف 
امل��داورة  عند  امل��ب��اراة  ح�سب 
وحترير  وكوريا  كاي�سيدو  بني 
يتحرك  ك��الع��ب  ال��ربت��و  ل��وي��ز 
ب��ع��ر���س امل��ل��ع��ب وط���ول���ه يف 
ال��ه��ج��وم��ي دون اغ��ف��ال  ال��ث��ل��ث 
يظهر  التي  الدفاعية  التغطية 
ال��ك��رة  ت��ن��اق��ل  عملية  يف  جلها 
امللعب  بعر�س  مدافعني   3 بني 
الإنت�سار  يف  الأظهرة  مل�ساعدة 
الأدوار  وت��اأدي��ة  �سريع  ب�سكل 
امل���زدوج���ة امل��ن��وط��ة ب��ه��م. ما 
ي��ق��دم��ه ال��ف��ري��ق ه���ذا امل��و���س��م 
هي  العك�س  على  بل  طفرة  لي�س 
مدار  على  �سيميوين  عمل  ثمار 
يجاري  فريق  خللق  موا�سم   3
مبعنى الكلمة اليويف ولنا بفوزه 
يف  ال�سوبر  كاأ�س  يف  اليويف  على 

مثال  خ��ري  بثالثية  ال�سعودية 
على جن��اع��ة ال��ف��ري��ق ال���ذي ما 
زال مناف�ساً يف الدوري و�سامناً 
دوري  يف  تواجده  كبري  حد  اإىل 
اأبطال اأوروبا وملا ل حتقيق لقب 
دوري اإل اأن املهم اأن هذا ال�سكل 
ال����ذي مي��ل��ك��ه لت�����س��ي��و يجعل 
بال  مب�ستقبل  متفائلني  م�سجعيه 
الذي  �سيميوين  مع  اأف�سل  �سك 
كاأ�س  ولقبي  لقب  معهم  حقق 

�سوبر اإىل حد اللحظة.
بال �سك يقف اليوم جيانكارلو 
تعاقد  عندما  املا�سي  متذكرًا 
وك��ان  يوقنتو�س  م��ع  فيليبو 
حينها �سيميوين يبداأ م�سريته مع 
فريق يف الدرجة الثانية ويراقب 
التي  ابنه �سيميوين  الآن م�سرية 
النجاح  من  ن�سيبها  تنال  بداأت 
عائلة  ا�سم  باأن  تدريبياًليفتخر 
بق�ستي  مرتبطاً  اأ�سبح  انزاجي 
ن�سيبه  الثاين  الب��ن  ن��ال  جن��اح 

منها ولو بعد حني.

بقلم:طارق غ�ساب
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حتذير..حتذير..حتذير 
حتذر الهيئة الإدارية لنادي الوحدات من اإ�ستخدام اإ�سم و�سعار النادي وحتت طائلة 
امل�سوؤولية وتوؤكد باأن اإ�سم و�سعار النادي حممي وم�سجل لدى اجلهات الر�سمية.
والتي  وغريها  ريا�سية  مالب�س  من  املحلي  بال�سوق  املطروحة  املنتجات  واإن 
للنادي. ريعها  يعود  ول   بها  عالقة  اأي  للنادي  لي�س  النادي  و�سعار  اإ�سم  حتمل 
و�����س����وف ت���ق���وم ال��ه��ي��ئ��ة الإداري����������ة ل����ن����ادي ال�����وح�����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��ون��ي��ة ل��ك��ل م��ن ي�ستعمل 
ع��ل��ى امل��الب�����س 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 الإدارية لنادي الوحدات 
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اأعلنت �سحيفة اآ�س الإ�سبانية 
اإ�سابة  مدريد  ري��ال  من  املقربة 
ايدين  الدويل  البلجيكي  اجلناح 
اليمني  القدم  �سظية  يف  ه��ازارد 
لقرابة  امل��الع��ب  ع��ن  غيابه  م��ع 

ال�سهرين.
من  القادم  البلجيكي  الالعب 
مليون   100 مقابل  ت�سيل�سي 
يورو يف ال�سيف املا�سي غاب عن 
اأمام  لال�سابة  اأ�سهر   3 املالعب 
يف  ليعود  جريمان  �سان  باري�س 
املا�سي  الأ�سبوع   2-2 التعادل 

اأمام �سيلتا فيغو.
هازارد تعر�س لنف�س ال�سابة 
ليفانتي  مواجهة  يف  جديد  م��ن 
ال�سبت على ملعب �سيوتات دي 
خلدماته  زي��دان  ليفتقد  فالن�سيا 
حتى نهاية اأبريل املقبل مع تاأكد 
املقبل  الأربعاء  لقاء  عن  غيابه 
وكذلك  �سيتي  مان�س�سرت  �سد 
يف  برينابيو  كال�سيكو  م��ب��اراة 

الأول من مار�س.
�سحيفة  ذك���رت  جانبها  م��ن 
تعر�س  ه����ازارد  اأن  "ماركا" 

لال�سابة الثالثة له منذ القدوم اإىل 
ريال مدريد وجميع الإ�سابات يف 

نف�س املكان وهو الكاحل الأمين.
خ�سارة  ب��ع��د  زي����دان  وق���ال 

هذا  لريال  الثانية  وهي  الأم�س، 
الإ�سابة  اإن  الليغا،  يف  املو�سم 

تبدو جيدة  "ل  لهازار  اجلديدة 
اإ�سابته  مو�سع  يف  يتاأمل  لأن��ه 
"مو�سع  ان  مو�سحا  ال�سابقة"، 
ي�سبح  ق��د  ال�سابقة  الإ���س��اب��ة 

�سعيفا".
�سرنى"،  نك�سة.  "هذه  وتابع 
مو�سحا ان مكان الإ�سابة كان ل 
يزال متورما ليل ال�سبت، وعليه 
لإج��راء فحو�س  النتظار  يجب 

اإ�سافية لالعب.
وي���اأت���ي ذل����ك ل��ي�����س��ي��ف من 
مع  ع��ام��ا(   29( ه���ازار  معاناة 
م�سريته  عكرت  التي  الإ�سابات 
امللكي  النادي  اىل  ان�سمامه  منذ 
يف  الإنكليزي  ت�سل�سي  من  اآتيا 
غاب  اذ   ،2019 ال��ع��ام  �سيف 
عن بداية املو�سم ب�سبب اإ�سابة 
التمارين  يف  لها  تعر�س  ع�سلية 
قبل  املناف�سات،  انطالق  قبيل 
ب�سبب  اأ�سهر  لثالثة  يغيب  ان 
تعر�س  التي  الثانية  الإ�سابة 
�سان  باري�س  �سد  نوفمرب  يف  لها 

جريمان.

ريال مدريد يتعرض لضربة قاضية قبل الكالسيكو

 
مغامرة  البطولة،  يف  اأوىل  امل�سنفة  هاليب،  �سيمونا  الرومانية  اأنهت 
الكازخ�ستانية اإيلينا ريباكينا، عندما تغلبت عليها 3-٦ و٦-3 و7-٦ )5-7(، 
يف �ساعتني و27 دقيقة، يف املباراة النهائية لدورة دبي الدولية يف كرة امل�سرب.

وهو اللقب ال�20 لهاليب يف 37 مباراة نهائية يف م�سريتها الحرتافية والأوىل 
الثاين يف البطولت الأربع الكربى يف  العام، والأول منذ تتويجها بلقبها  هذا 
بطولة وميبلدون الإجنليزية ال�سيف املا�سي بعد الأول يف رولن غارو�س عام 

.2018
كما هي املرة الثانية التي تتوج فيها هاليب بلقب دورة دبي بعد الأوىل عام 

2015 على ح�ساب الت�سيكية كارولينا بلي�سكوفا.
تخلفها  قلب  يف  هاليب  فيها  تنجح  التي  ال��دورة  يف  الثالثة  املباراة  وهي 
الثاين  الدور  اأن�س جابر يف  التون�سية  اأمام  اإىل فوز قاتل بعد الأوىل  مبجموعة 

والبيالرو�سية اأرينا �سابالنكا يف ربع النهائي. 
وهو الفوز الأول لهاليب على ريباكينا يف ثاين مباراة بينهما بعد الأوىل يف 
ثمن نهائي دورة ووهان ال�سينية يف �سبتمرب املا�سي عندما ا�سطرت الرومانية 
اإىل الن�سحاب بعد ال�سوط التا�سع والنتيجة 5-4 ل�سالح الكازخ�ستانية التي 
بلغت ن�سف النهائي قبل اأن تخرج على يد البيالرو�سية اأرينا �سابالنكا التي 

توجت باللقب.
وامل�سنفة  عاماً(   20( الواعدة  الكازخ�ستانية  مناف�ستها  هاليب  وحرمت 
تا�سعة ع�سرة عاملياً من اإحراز اللقب الثالث يف م�سريتها الحرتافية يف �ساد�س 
هوبارت  دورة  بلقب  تتويجها  بعد  العام  هذا  والرابعة  لها  نهائية  مباراة 
الأ�سرتالية ال�سهر املا�سي حمققة لقبها الثاين يف م�سريتها بعد الأول يف دورة 
بوخار�ست منت�سف يوليو املا�سي، وخ�سارتها نهائي دورتي �سينزن ال�سينية 

و�سان بطر�سبورغ الرو�سية.
على  بفوزها  الأول  ال��دور  يف  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  ريباكينا  وفجرت 
الأمريكية �سوفيا كينن اخلام�سة واملتوجة بلقب بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة، 
اأوىل البطولت الأربع الكربى، عندما تغلبت عليها ٦-7 )2-7( و٦-3 و٦-3 
ثم اأطاحت كارولينا بلي�سكوفا الثانية وو�سيفة بطلة ن�سخة 2015، يف الدور 
ربع النهائي بفوزها عليها ٦-1 و٦-2، قبل اأن تتغلب على الكرواتية بيرتا 

مارتيت�س الثامنة 7-٦ )7-5( و7-٦ )7-2( اجلمعة يف ن�سف النهائي.

هل يؤجل فيروس كورونا مباراة برشلونة – نابولي؟
 

بني  ك��ب��رية  ح��رية  بر�سلونة  ن���ادي  ي��واج��ه 
الأبطال  دوري  يف  الثالثاء  لقاء  على  الرتكيز 
باولو  �سان  ملعب  على  نابويل  اأم��ام  الأوروب���ي 
وبني املواجهة امل�سريية الأحد القادم يف الليغا 
�سانتياغو  ملعب  كال�سيكو  يف  مدريد  ريال  اأم��ام 

برينابيو.
اليطالية  ال�سلطات  فاإن  اآ�س  ل�سحيفة  ووفقا 
اخل�سوع  عليهم  الالعبني  ب��اأن  بر�سلونة  اأبلغت 
للفحو�سات الطبية قبل ال�سفر ليطاليا، وذلك لأن 
اأي لعب �سوف يعاين من ارتفاع يف درجة احلرارة 
اليطالية  امل�ست�سفيات  يف  احتجازه  يتم  �سوف 

وذلك لال�ستباه باإ�سابته بفريو�س كورونبا.

هل تلعب املباراة:

ل  الآن  حتى  اأن  "لغازيتا"  �سحيفة  ذك��رت 
بفريو�س  م�سابني  لأي  ا�ستباه  حالة  اأي  توجد 
املباريات  ف��اإن  لذلك  ايطاليا  جنوب  يف  كورونا 
التي مت تاأجيلها واآخرها مباراة الأحد بني بارما 

وتورينو هي مباريات تلعب يف �سمال البالد.
من  ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووف��ق��ا 
املنتظر اأن يطري بر�سلونة م�ساء الأحد اإىل ايطاليا 
اأن تقام املباراة من  ملواجهة نابويل ومن املقرر 

دون تاأجيل حتى وقتنا احلايل.

ومن املوؤكد ان بر�سلونة كان يحتاج لتاأجيل اللقاء 
من اأجل جتهيز الالعبني بدنيا للقاء الكال�سيكو لكن 
يبدو اأن الأق��رب هو اقامة املباراة يف موعدها بل 
املدرب غاتوزو  اعتماد  اأكدت �سبورت ميديا�سيت 
ل�سرب  وان�سيني  مريتنيز  املهاري  الثنائي  على 

دفاعات البلوغرانا م�ساء الثالثاء.
ويدخل الرب�سا اللقاء بحالة معنوية مرتفعة 
للغاية ل�سيما واأن الفريق ا�ستعاد �سدارة الليغا 
بالفوز بخما�سية نظيفة ال�سبت يف مواجهة ايبار 
بينما ريال مدريد مناف�سه التقليدي �سقط خارج 
بهدف  فالن�سيا  دي  �سيوتات  ملعب  على  الديار 

نظيف.

سيمونا هاليب تحرز اللقب 
رقم 20 في مسيرتها
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