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ال��وح��دات   ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ق��رر 
برئا�سة  موؤخرا  عقدت  التي  جل�سته  يف 
م��ه��رج��ان  تنظيم  ح���وام���دة،  د.ب�����س��ار 
جلنة  وت�سكيل  القرن،  �سفقة  ملناه�سة 
رئي�س  ي��راأ���س��ه��ا  للمهرجان،  حت�سري 
ع�سوي  وع�سوية  ح��وام��دة،  ال��ن��ادي 
وخالد  الأ�سمر  عو�س  الإدارة  جمل�س 
ال�ست�سارية  اللجنة  ورئي�س  ابوقوطة، 
جميل �سالمة، والنائبني اأحمد الهمي�سات 
العامة  الهيئة  وع�سو  رم�سان،  وخالد 

خ�سر الكوز.
وبح�سب الناطق الإعالمي للنادي وليد 
ال�سعودي، قال:" قرر جمل�س الإدارة يف 
جماهري  جلنة  ت�سكيل  اي�سا،  جل�سته 
النادي  رئي�س  يراأ�سها  والتي  النادي، 

حوامدة، اىل جانب رئي�س جلنة العالقات 
عبدالرحمن  امل��ج��ل�����س  ع�سو  ال��ع��ام��ة 
ال�ست�سارية  اللجنة  ورئي�س  النجار، 
جمل�س  موافقة  جانب  اىل  �سالمة،  جميل 
الإدارة على اإعارة الالعب معاذ القا�سي 
توقيعه  بعد   ، ال�سرحان  مغري  ن��ادي  اإىل 
موا�سم،  خلم�سة  ال��ن��ادي  م��ع  عقد  على 
املرمى  حار�س  عقد  ف�سخ  على  واملوافقة 
طلب  على  بناء  العزايزة  ان�س  ال�ساب 

الالعب. 

"طائرة"  ال�شباب حتلق

ب���داأ ف��ري��ق ال���وح���دات ل�����س��ب��اب ك��رة 
رحلت   ،2001 م��وال��ي��د  م��ن  ال��ط��ائ��رة 
البحث عن لقب دوري فئته، والذي غاب 
خالل  م��ن  وذل��ك  طويله،  ل�سنوات  عنه 

الفريق  يخو�سها  التي  املكثفة  التدريبات 
بقيادة  الدرة"،  حممد  "ال�سهيد  �سالة  يف 
الربازيلي  الطائرة  للكرة  الفني  املدير 
اأوزم��ار، ومعاونه  كل من املدربني رائد 
احلمود، حممود غنامي، وحممود �سقر".

ويبداأ فريق ال�سباب م�سواره يف بطولة 
ال�ساعة  عند  البقعة  فريق  بلقاء  فئته، 
يف  املقبل،  ال�سبت  م�ساء  من  ال�ساد�سة 
احل�سني  مبدينة  الريا�سة  ق�سر  �سالة 
على  اوزمار  الربازيلي  ويعول  لل�سباب، 
جمموعة مميزة من ال�سباب، كل من فهد 
نافز  واأحمد  اإبراهيم  وميكائيل  نعمان 
واأح��م��د  ع�سام  وجميل  ج��ب��ارة  واي��ه��م 
النقيب وعالء جمعة وعالء يعقوب وعهد 
وحممد  ال�سبعاوي  ون��وار  ال�سبعاوي 

الغول وحممد �سبيالت.

 الوحدات ينظم مهرجانا لمناهضة 
صفقة القرن ويشكل لجنة الجماهير
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لكرة  ال��وح��دات  ف��ري��ق  فقد 
القدم "البو�سلة"، بعدما خ�سر 
اأمام الرمثا بهدف لعبه ال�سابق 
ركلة جزاء  الدردور من  حمزة 
املباراة  من  القاتل  الوقت  يف 
�ستاد  على  الثنني،  جرت  التي 
لقاءات  اإط��ار  يف  ال��دويل  عمان 
درع  بطولة  من  الثانية  اجلولة 

الحتاد لكرة القدم.
اإىل  "الأخ�سر"  وت���راج���ع 
املجموعة  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
املت�سدر  الرمثا  خلف  الثانية 
الذهبي  امل��رب��ع  اإىل  وامل��ت��اأه��ل 
م���ن ال��ب��ط��ول��ة ب��ر���س��ي��د "6" 
ال�سلط  يت�ساوى  فيما  ن��ق��اط، 
 "3" الر�سيد  بذات  والوحدات 
بفارق  يتفوق  الأول  لكن  نقاط 

الأهداف.
وت���ب���دو م��ه��م��ة ال���وح���دات 
ال��ث��اين  ال����دور  اإىل  ال��ت��اأه��ل  يف 
يف  ث��اين  مركز  �ساحب  كاأف�سل 
املجموعات الثالث �سعبة جدا، 
الفوز  اإىل  فريقنا  يحتاج  حيث 
املوقعة  يف  اأول  ال�سلط  على 
ال��ت��ي جت��م��ع ال��ف��ري��ق��ني عند 
والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
املقبل  اجلمعة  ي��وم  م�ساء  من 
انتظار  قبل  عمان،  �ستاد  على 
نتائج املجموعات الأخرى التي 
الوحدات  لأن  وا�سحة  �ستكون 
يف  امل��ب��اري��ات  اآخ����ر  �سيلعب 
اجل��ول��ة الأخ����رية م��ن ال���دور 
الأول، ويف حال تفوق ال�سريح 
على الأهلي و�سباب العقبة على 
الوحدات  فاإن موقعة  الفي�سلي 
"حت�سيل  �ستكون  وال�����س��ل��ط 
�سيتاأهل  ال�سريح  لأن  حا�سل" 
بر�سيد  العقبة  �سباب  ويرافقه 
"7" نقاط وهذا الرقم لن ي�سله 
لو  حتى  ال�سلط  اأو  ال��وح��دات 

فاز اأي منهما.

 بداية طيبة ولكن 

ال��وح��دات  فريق  اأن  �سك  ل 
مع  املجموعات  اأق��وى  يف  ج��اء 
اأندية الرمثا وال�سلط و�سحاب، 
ومع هذا مل يكن هناك اأي "قلق" 
لأن الفريق عزز �سفوفه باأف�سل 
واملحرفة،  املحلية  ال�سفقات 
اإىل جانب جاهزيته الكبرية بعد 
دولة  يف  وموفق  مميز  مع�سكر 
الإمارات العربية ال�سقيقة ملدة 
اأ���س��ب��وع��ني، خ��ا���س م��ن خالله 
فيها  الفوز  حقق  "5" مباريات 

طيب  م�ستوى  واأظهر  جميعا، 
الإيجابية  امل��وؤ���س��رات  اأن  اإل 
الأول  ال�سوط  يف  تظهر  مل  تلك 
التعزيزات  ل��ول  �سحاب  ام��ام 
ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا اجل��ه��از الفني 

واأثمرت  الثانية  الفرة  خالل 
طريق  عن  هدفني  ت�سجيل  عن 
العزيز  عبد  ال�سنغايل  املحرف 

نداي.
�سحاب  جت���اوز  ال���وح���دات 

اأب��ع��د  اإىل  مفاجئا  ك��ان  ال���ذي 
احلدود يف طريقة لعبه وقدرته 
ع��ل��ى ت��ه��دي��د م��رم��ى احل��ار���س 
من  اأك��ر  يف  ال�ستار  عبد  اأحمد 
منا�سبة، وقدم نف�سه لأنه عرف 

واأم�سك  الكتف  توؤكل  اأي��ن  من 
ب���زم���ام امل���ب���ادرة ال��دف��اع��ي��ة 
مفاتيح  وراق���ب  والهجومية 
طيبة  ب�سورة  الوحدات  لعب 

اأثمرت عن بداية موفقة.

اإدارة  ا�ستطاع  ال��وح��دات 
اللقاء خالل ال�"45" الأخري من 
اجلهاز  ق��راأ  حيث  اللقاء،  عمر 
اهلل  عبد  الكابنت  بقيادة  الفني 
�سحاب  لعب  طريقة  زم��ع  اأب��و 
وم���ا ي��ف��ك��ر ف��ي��ه زم��ي��ل��ه كامل 
يزن  م�ساركة  ف�ساهدنا  جعارة 
العزيز  عبد  وامل��ه��اج��م  ثلجي 
ن����داي ���س��اح��ب ه���ديف ال��ف��وز 
والأه��م  طيبة  البداية  فكانت 
ما  وهو  الثالث  النقاط  حتقيق 

حتقق يف نهاية املطاف.

 كبوة ترتك اأملا 

موؤملة،  اخل�سارة  اأن  �سك  ل 
اأ�سباب لها  حتى لو كانت هناك 
خا�سة اأنها جاءت يف وقت مهم 
الفرة  خالل  من  وبدا  وموؤثر، 
ال��وح��دات  فريق  اأن  املا�سية 
مهما  مناف�س  اأي  يهزم  اأن  قادر 
القدم  ك��رة  لكنها  قوته،  بلغت 
التي ل تخ�سع للمنطق اإطالقا، 
وفيها كثري من املفاجاآت والتي 
ظهرت اليوم يف مواجهة اجلولة 
مل  ال��ذي  الرمثا  اأم���ام  الثانية 
"الأخ�سر"  م��ن  اأف�����س��ل  ي��ك��ن 
يف  الغلبة  اأن  اإل  ومعنويا  فنيا 

النهاية كانت له.
الرمثا  "كبوة"  اأن  �سك  ل 

اأحمد �سمري "جوكر" منطقة العمليات يف الوحدات

فهد اليو�سف مل يحقق الإ�سافة املطلوبة منه حتى الآن مع الوحدات 

اإعداد: ثائر ال�سيباين
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اجلهاز  نفو�س  يف  اأمل���ا  ت��رك��ت 
والالعبني  والإداري  الفني 
منظومة  اأن  اأي  واجل��م��اه��ري، 
الوحدات  ن��ادي  يف  القدم  ك��رة 
ورمب��ا  ق��وي��ة  ل��ه��زة  تعر�ست 
خ������روج م��ب��ك��ر م����ن ب��ط��ول��ة 
عليها  للمناف�سة  فريقنا  دخ��ل 
ال��ذي  اللقب  على  واملحافظة 
اإل  الأخرية،  الن�سخة  يف  حققه 
انت�سار  اإىل  يحتاج  التاأهل  اأن 
اإىل  والنظر  ال�سلط،  على  اأول 
الأخ���رى،  املجموعات  نتائج 
ل  اأو  ت�ساعدنا  اأن  ميكن  والتي 

ت�ساعدنا.
علينا النتظار لننا مل نخدم 
ترجمة  من  نتمكن  ومل  اأنف�سنا 
اأه��داف،  اإىل  ال�سانحة  الفر�س 
وهو واقع يتحمله يف كرة القدم 
الذين  والالعبني،  الفني  املدير 
اجتهدوا وفعلوا كل �سيء ممكن 
لكن التوفيق وعدم التوفيق من 

اهلل �سبحانه وتعاىل.
املناف�س  م��ن��ح��ت  خ�����س��ارة 
اإىل  ال��وح��ي��دة  ال��ت��اأه��ل  بطاقة 
لأن��ه  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�سف  ال���دور 
اأنه  رغم  جولتني  اأول  يف  تفوق 
مل ي��ك��ون ال��ط��رف الأف�����س��ل يف 
وحدها  الظروف  لكنها  كالهما، 
 "6" بر�سيد  العبور  منحته 
نقاط وهدفني و�سباك نظيفة اإىل 

الدور املقبل.
الرمثا  يقدم  مل  احلقيقة  يف 
اأمام الوحدات وال�سلط ال�سيء 
ح�سب  ل��ع��ب  ل��ك��ن��ه  ال��ك��ث��ري، 
الأ����س���ول، وف���ق الإم��ك��ان��ات 
الفني  م��دي��ره  وجن��ح  املتاحة 
فكان  امل��واج��ه��ت��ني،  اإدارة  يف 
املميزين  املدربني  على  التفوق 
اأبو  وع��ب��داهلل  عابد  اأب��و  جمال 
زمع، وهو ما جعل من مباراته 
الأخرية اأمام �سحاب "حت�سيل 
تاأهله م�سمون  اأن  حا�سل" اأي 

لو خ�سر اأو تعادل اأو فاز.

 ماذا لو خدمتنا الظروف؟!

يف  ال��ت��واج��د  اأن  جيدا  نعلم 
الدور ن�سف النهائي لي�س بتلك 
ما  حظوظنا  اأن  فكما  ال�سهولة، 
ذاتها  فهي  للتاأهل،  قائمة  تزال 
للمناف�س ال�سعب فريق ال�سلط 
قدرة  اأكر  اأوراق��ا  الذي ميتلك 
وان�سجام  وجت��ان�����س  وخ���ربة 
م��ن ال��رم��ث��ا، ف���اإذا ك��ان��ت قوة 
حمزة  الأول  بنجمه  ال��رم��ث��ا 
م�سعب  دربه  ورفيق  ال��دردور 

ح�سان  الواعد  وال�ساب  اللحام 
ميتلك  ال�سلط  ف��اإن  زح���راوي، 
النواحي  من  حمرمة  اأ�سماء 
�سابقني  جن��وم  يتقدمها  كافة 
ب��داي��ة م��ن حار�س  ل��ل��وح��دات 

جانب  اإىل  �سالح  تامر  املرمى 
ذيب  وعبداهلل  م�سطفى  حممد 
وع��ب��ي��دة ال�����س��م��ارن��ة واأح��م��د 
���س��ري��وة وحم���م���ود زع����رة، 
يو�سف  ال��ف��ري��ق  يف  وزم��الئ��ه��م 

واأ���س��رف  خليل  وع��م��ر  ال��ن��رب 
امل�ساعيد وحممد راتب الداوود 
العواقلة،  وخالد  ع�سفا  و�سامر 
بطولة  يلعب  ال�سلط  اأن  علما 
لعب  اأي  م�ساركة  دون  ال��درع 

حمرف بعك�س الوحدات الذي 
يفر�س  اأ���س��م��اء   "3" ميتلك 
يف  وم��وؤث��رة  وزن  لها  يكون  اأن 
الكابنت  املديرالفني  ت�سكيلة 

عبداهلل اأبو زمع.

للوحدات  الفني  اجلهاز  ويعلم 
الأ�سعب  هي  ال�سلط  مواجهة  اأن 
اأو  التعادل  لأن  خطورة  والأك��ر 
من  ر�سميا  �ستخرجنا  اخل�سارة 
اللقب،  وتفقدنا  ال��ت��اأه��ل  �سباق 
على  ���س��ت��وؤث��ر  اأن���ه���ا  ج��ان��ب  اإىل 
باجلهاز  ق��اط��ب��ة  اجل��م��اه��ري  ث��ق��ة 
جرى  الذين  والالعبني  التدريبي 
ودون  الأ�سول  ح�سب  اختيارهم 
جمل�س  م��ن  ت��ذك��ر  ت��دخ��الت  اأي 
اإدارة نادي الوحدات الذي منحت 
عبداهلل  للكابنت  كاملة  ال�سالحيات 
من  اإميانا  يعاونه  ومن  زمع  اأب��و 
اأ�سحاب القرار يف نادينا ب�سرورة 
الطلبات كافة حتى ل يكون  تلبية 

هناك اأي عذر م�ستقبال.
الظروف  تخدمنا  اأن  نتمنى 
ال��ذه��ب��ي  امل��رب��ع  اإىل  ون�����س��ل 
م��ن ال��ب��ط��ول��ة، لأن ال��وح��دات 
للم�سهد  ي�����س��ل  اأن  ي�ستحق 
قيا�سا  اللقب،  ويحقق  النهائي 
الأكفاء  ولعبيه  الفني  بجهازه 
خ�سارتهم  تعني  ل  وال��ذي��ن 
القدم  ك��رة  ق��ام��و���س  يف  �سيئا 
تواجه  اأن  وميكن  عادية  لأنها 
اأقوى الأندية يف العامل ولنا يف 
خ�سارة بر�سلونة وريال مدريد 
وغريهم  يونايتد  ومان�س�سر 

اأكرب دليل على ذلك.

يزن العرب يحجز الكرة من  اأمام مهاجم �سحاب 

فادي عو�س ا�ستعاد همته بعهد اأبو زمع 

اإعداد: ثائر ال�سيباين
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اح��ت��ف��ل��ت ج��م��اه��ري ال���وح���دات 
توج  الذي  الوحدات  بفريق  الكبرية 
ل��دوري كرة ال�سلة  لأول مرة  بطال  
ال�ساد�سة من  يف تاريخه، يف املباراة 
�سل�سة الدور النهائي من دوري بنك  
والتي  ال�سلة،  لكرة  املمتاز  الإ�سكان 
جمعته مع  الأرثذوك�سي الذي حقق 
طول  على  ال��وح��دات  على  ف��وزي��ن 
النقاد  و�سفه  وال���ذي  ال�سل�سلة، 
واملتابعني باأنه خ�سم قوي وحتقيق 
يعترب  عليه  البطولة  هذه  الوحدات 
تاريخه  اىل  ي�ساف  كبريا  اجن���ازا 
الأخ�سر"   " ا�ستحق  وقد  العريق، 
تتويجه بطال بعد اجلهد املبذول من 
الدارة  من  ابتداء  املنظومة  جميع 

مرورا باملدربني انتهاء بالالعبني.  
على  توقفت  ال��وح��دات  ج��ري��دة 
م�سوار"الأخ�سر" يف طريقه لتحقيق 
يف  ال�سلة  اجن��از  وعر�ست  البطولة 
بالتقرير  وخرجت  اأ�سحابها،  عيون 

التايل:

الالعب ال�شاد�س

جمهور  اأن  على  اجلميع  ات��ف��ق 
يف  احلقيقي  البطل  ه��و  ال��وح��دات 
الدوري وهو �ساحب الإجناز، الذي 
كان انتماءه للفريق يف اخل�سارة قبل 
الفوز، حيث �سرح مدير ن�ساط ال�سلة 
اأن  معيل�س  اأب��و  م.ح��امت  الوحداتية 
الكلمات تقف عاجزة عن و�سف و�سكر 
الوحدات  جماهري  ال�ساد�س  الالعب 
العظيم، واأنها كانت ال�سبب وال�سند 
ارج��اع  ويف  الإجن���از  ه��ذا  يف  الأول 
حدث  ح��ال  يف  م�ستواه  اىل  الفريق 
هبوط يف امل�ستوى اأثناء املباراة فقد 

كان حافز و عامل ا�سا�سي للفوز.
كما وجه �سكر اإداري الفريق زكريا 
كانت  التي  اجلماهري  لكل  اجللي�س 
ت�ستغن  مل  والتي  الفريق  جانب  اإىل  
بالفوز وكانت  عنه ل باخل�سارة ول 
هي �ساحبة الجناز الول والخري 

بال�سافة اىل اأع�ساء النادي.

جماهري"خرافية"

لل�سلة  ال���ع���ام  امل�����درب  واأك�����د 
اإح��راز  يف  ال�سر  كلمة  اأن  الوحداتية 
اأن  ونتمنى  ك��ان��ت  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 
هذا  اأن  حيث   ، فقط  اجلمهور  تبقى 
جماهريي  �سغط  من  ج��اء  الجن��از 
قدمت  الدارة  اأن  اىل  بال�سافة  عايل 
كل �سيء للفريق من اأجل هذا الفوز: 

م.  حوامدة،  د.ب�سار  النادي  رئي�س 
اجللي�س،  زكريا  معيل�س،  اأبو  حامت 
بذلوا  يق�سروا  مل  الذين  والالعبني 
تطلعات  لتلبية  جهدهم  ق�����س��ارى 
و�سم  احت�سن  واجلمهور  ع�ساقهم، 
ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة ج��ي��دا وك����ان ذل��ك 
الأخرية يحم�س  املباراة  وا�سحا يف 

وي�سجع الالعبني وي�سغط عليهم يف 
مع  وكان  اللعب  م�ستوى  تدنى  حال 
ب�ساعات  املباريات  قبل  من  الفريق 
اآخر ثواين باملباراة، فقد كان  وحتى 

الف�سل الأول للجماهري"اخلرافية".
مناف�سة قوية

ه��ذا  اأن  معيل�س  اأب����و  و���س��رح 

اجناز كبري ي�سجل يف تاريخ النادي 
الوحداتي ويف �سنة 2020، واأنه ذو 
قيمة كبرية لن املناف�سني كانوا على 
م�ستوى عايل: الأرثذوك�سي والهلي 
واجلبيهة؛ وهي اأندية عريقة قدمية 
كان  الفريق  ان  ال�سلة، ومع  لعبة  يف 
مت�سدر يف املرحلة الوىل والثانية ال 

ان  خا�سة  اللقب  �سامنا  يكن  مل  انه 
املناف�س الخري الرثذوك�سي مل يكن 
اللعب معه ب�سيط ، فقد كانت مناف�سة 
�سريفة ريا�سية �سعبة ولقبها �سرف 

ناله الوحدات بتعب.
الجن��از  ه��ذا  اأن  وق��ال اجللي�س: 
الفريق  بني  املحبة  على  قائما  ك��ان 

وفريق  ب���روح  واللعب  وال��ت��ع��اون 
ن�ستطع  املناف�سة مل  واح��دة، وه��ذه 
ح�سم نتيجتها مع اأننا عملنا كمنظومة 
واملهند�س  النادي  رئي�س  من  كاملة 
الدارة  اأع�����س��اء  وج��م��ي��ع  ح���امت 
واملدربني والالعبني جاهدين لحراز 

ونيل هذا اللقب الكبري.

 الأ�شباب كثرية والهدف واحد

هذا  اأن  �سالح  ال�سالم  عبد  وق��ال 
احلدث التاريخي املهم يعترب انطالقة 
جديدة لكرة ال�سلة الردنية بجمهوره 
اهتمام  ي��زي��د  اأن  ويتمنى  الكبري، 
الوحدات بهذه اللعبة لي�سبح مناف�سا 
قويا على م�ستوى اآ�سيا يف امل�ستقبل، 
ذلك بعد اأن حقق الوحدات هذا الفوز 
بني  امل�ستويات  اأن  خا�سة  ال��ق��وي 
جدا  متقاربة  كانت  املناف�سة  الفرق 
وعالية يف الوقت ذاته ولكن من اأدار 
من  هو  ال�سحيح  بال�سكل  امل��ب��اراة 
الدكتور  �سكل  قد  وك��ان  الفوز،  ن��ال 
منت�سر اأبو الطيب  فريق اأخ�سر قوي 
بدنيا ودفاعيا بال�سافة اىل اأن اجلو 
وال��ذي  الفريق  ب��ني  العائلي  ال��ع��ام 
اأبو  الكبار:  الالعبني  خلقه  يف  �ساعد 
رقية وحمار�سة وعابدين، باخت�سار 
�سلة؛  كرة  عائلة  نكون  اأن  ا�ستطعنا 
هذا كله كان �سببا يف و�سع اللقب يف 

ال�سلة الوحداتية.
من جانبه �سرح املعد البدين لكرة 
ال�سلة يف نادي الوحدات مراد ريحان 
الأبطال؛  اأن هذا الجن��از جاء بجهد 
حيث اأن الفريق كان متاأخرا يف اأكر من 
بف�سل  ولكن  النقطي  بالفارق  مباراة 
ا�ستطاع  وال��ب��دين  الذهني  احل�سور 
هذا  اأن  منوها  مكانته،  ي�ستعيد  اأن 
وهذا  نف�سه  يف  ال�سعادة  اأدخ��ل  الفوز 
ي�سعد اأي ان�سان خا�سة انه من �سمن 
هذا  اح��راز  يف  �ساهمت  التي  ال�سماء 
اللقب يف هذا النادي القدير، م�سريا ال 
ان اعداد الالعبني كان قائما على اأ�س�س 
والنب�س... ال�سدة  طريق  عن  علمية 
الخ، عدا عن الروح الواحدة التي كان 

يلعب فيها الفريق .
اجلهاز  اأن  كما  ري��ح��ان:  وت��اب��ع 
جميع  لتوفري  جاهدا  عمل  الإداري 
هذا  لنيل  للفريق  وال��ل��وازم  املعدات 
طاقاتهم  بكل  الالعبون  �سعى  اللقب، 
لر�سائه ولعدم تخييب اآمال اجلماهري 
العريقة التي كانت وراءهم كاجلبال، 
وقاتلوا يف امللعب بكل ما لديهم من قوة 

لو�سع الكرة يف �سلة نظريهم.

"السلة وحداتية..والراية الخضرا بهية"

حاتم أبومعيلش: انجاز كبير يسجل في تاريخ النادي 
زكريا الجليس: العمل الجاد وتحدي الصعاب توجنا بهما أهم األلقاب

فريق الوحدات الأول بكرة ال�سلة.. ا�ستحق اللقب عن جدارة وا�ستحقاق 

اإعداد: رهف اأبو �سملة وزكريا العو�سي
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"السلة وحداتية..والراية الخضرا بهية"

منير طالل: الوحدات استحق العالمة الكاملة في بطولة الدوري وجماهيره هي السر 
يوسف أبو بكر: الوحدات سيكون قطبا جديدا في لعبة كرة السلة بشرط واحد 

ابن النادي

خلدون  الالعب  ك�سف   جهته  من 
ا�سعد لعب  يكون  قد  اأن��ه  رقية  اأب��و 
اأنه ابن النادي  بهذا الإجن��از، وذلك 
وكان قد �سارك مع النادي يف اأكر من 
دوري وهذا احللم هو حلم قدمي، واأن 
الدارة قد عملت بحرفية عالية ومل 
حيث  املنظومة،  من  احد  اأي  يق�سر 
كان العمل من البداية واجلهد املبذول 
ثمار  اللقب  والبطولة وكانت  ينطق 
اجلهد على م�ستوى املاأمول وح�سب 
الذي  منا  اجلمهور  وياأمل  نطمح  ما 
الجناز  لهذا  الول  ال�سبب  هو  كان 
الدارة  بني  ثانيا  اجلماعي  والعمل 
اأي  الفريق  يواجه  ومل  والالعبني، 
النف�سي  ال�سغط  �سوى  �سعوبات 

ل�سعاد جمهور الأخ�سر.

اأقل واجب 

عابدين  حممود  اللعب  �سرح  كما 
ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه و���س��ع��ادت��ه 
اول  اأن���ه  خا�سة  اللقب  ه��ذا  بنيل 
لقب ل��ن��ادي ال��وح��دات، وك��ان��ت قد 
ال��ف��ري��ق ظ����روف �سعبة  واج��ه��ت 
بال�سافة اإىل انهم ح�سدوه بعد  قتال 
اقوياء:  كانوا  واملناف�سني  وتعب، 
واجلبيهة،  واله��ل��ي  الرثذوك�سي 
ونوه اأن هذه البطولة هي اقل مكافاأة 
اأن يقدم  لالدارة  واأقل واجب ممكن 
الذي  العظيمة   وجماهريه  النادي 

قدم لنا الدعم لتحقيق هذا الجناز.

اجناز اجلمهور

وقال الالعب اأحمد حمار�سة: هذا 
وم�ساند  حمب  كبري  جمهور  اجن��از 
�سعب  واجناز  البداية،  منذ  للنادي 
مل نحققه ب�سهولة ح�سدناه بعد تعب 
وجهد جماعي وبعد �سعود وهبوط 
بالدوري ول اأذكر اأن الوحدات لعب 
واملناف�س  بال�سهلة  تو�سف  مباراة 
قتالية  �سر�سة  م��ب��اراة  ق��دم  الخ��ري 
اجلمهور  وبدعم  اجلماعي   باللعب 
ال��ك��ب��ري اح��رزن��ا ه���ذا ال��ل��ق��ب بفخر 
ال�سيء احل�سول عليه بعد  وحالوة 

تعب. 
وقد وجه حمار�سة �سكره نيابة 
عن الفريق لالأ�ستاذ اأمين �سماوي 
ممثال بنادي فحي�س الذي منح لهم 
ملعب الفحي�س بكامل معداته مدة 

6 اأ�سهر.

روح اأخوية

حماتي  اأبراهيم  الالعب  وتابع 

احل��دي��ث ع��ن ال��ف��خ��ر وال�����س��ع��ادة 
و�ساكرا  مباركا  الكبري  اللقب  بهذا 
اجل��م��ه��ور ع��ل��ى م�����س��ان��دت��ه ل��ه��م يف 
اأن  متمنيا  ال��ف��وز،  قبل  اخل�����س��ارة 
الثانية  البطولة  لنيل  معهم  تبقى 
اآم��ال  تلبية  اأن  منوها  وال��ث��ال��ث��ة، 
اجلمهور كانت هي الهدف ال�سا�سي 
منذ البداية؛ حيث ت�سدروا الدوري 

من اأوله ومن هنا بداأت تتبني مالمح 
مع  اللقب  من  والق���راب  البطولة 
اأن الفرق الخ��رى مل تكن هينة ول 
ب�سيطة بالعك�س قتالية، لكن باللعب 
اجل��م��اع��ي وال���دف���اع ال��ق��وي ج��دا 
والروح الأخوية العالية بني الفريق 
والدارة...،  والهجوم  واجلمهور 

ا�ستطاعوا حتقيق اللقب بجدارة.

البطولة الأوىل 

اخلطيب  اأحمد  الالعب  اأك��د  كما 
يف  الأوىل  ه��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  اأن 
وقع  لها  فكان  الريا�سية  حياته 
انها  اإىل  بالإ�سافة  نف�سه،  يف  كبري 
ال��ف��ري��ق ف��ق��د ك��ان  اأوىل ب��ط��ولت 
حمظوظا جدا اأن ا�سمه بني ال�سماء 
الجن���از،  ه���ذا  يف  �ساهمت  ال��ت��ي 

خا�سة  ب�سهولة  يتحقق  مل  وه��ذا 
�سعبة:  ب��ظ��روف  م��ر  الفريق  اأن 
لعبني  وتغيري  امل���درب،  كتغيري 
حمرفني، و�سغط اجلمهور ال ان 
اجلماعية  الواحدة  بالروح  اللعب 
وخربة ال�سباب والتحفييز من قبل 
اجلماهري الكبرية ا�ستطعنا حتقيق 

هذه البطولة.

اأرقام فلكية

اأع���رب الع��الم��ي منري ط��الل عن 
اللقب  هذا  الوحدات  فريق  ا�ستحقاق 
الذي كان قد ت�سدر يف املرحلة الوىل 
النهائي  قبل  الثالث  وال��دور  والثانية 
فاز على نظريه اجلبيهة 3-0، كما اأنه 
كان مميزا يف الدور النهائي م�سريا ال 
ان الوحدات قد فاز يف 20 مباراة من 
اأرق��ام  وه��ذه   0-5 بنتيجة   25 اأ�سل 
فلكية والتي مل ت�سهدها اأي بطولة من 
قبل، وقال اأن العامل الأ�سا�سي والأول 
اح�سرنا  لو  اأنه  حيث  اجلمهور،  كان 
البطولة  من  الثاين  ال��دور  اذهاننا  اىل 
مبارتني  اأول  خ�سر  قد  الوحدات  كان 
بغياب  والرثذوك�سي  اجلبيهة  اأم��ام 
اجلمهور، فاجلمهور كان العامل الول 

وال�سا�سي يف التاأثري على الالعبني.

اجلمهور هو البطل

كما اثنى على كالمه املدرب يو�سف 
اأبو بكر الذي اأكد ا�ستحقاق الوحدات 
باأنها  البطولة  و�سف  وال��ذي  اللقب 
قوية �سديدة، واأن اجلمهور اأي�سا كان 
بالإ�سافة  اللقب  حل�سد  الدافع  هو 
بالختيار  الفريق  بني  التجان�س  اىل 
الدكتور  قبل  م��ن  لالعبني  الدقيق 
اأبو الطيب، وان كانت هناك  منت�سر 
�سلبيات فقد غطاها �سوت اجلمهور. 

ال�شلة الوحداتية قطب جديد

الوحدات  اأن  ط��الل  منري  يعتقد 
���س��ي��ك��ون ق��ط��ب��ا، ح��ي��ث اأن اأغ��ل��ب 
البطولة  هذه  حتقيق  بعد  الالعبني 
يتمنون  مب�ساندة اجلماهري �ساروا 
�سيدخل  وهذا  الوحدات  مع  اللعب 
لعبني  ا�ستقطاب  ال��وح��دات  على 
ال�سكالية  ولكن  واأقوياء،  مميزين 
هي ان تعاقد الالعبني ينتهي بانتهاء 
حمررين  ي�سبحوا  حيث  البطولة 
ننتظر  لذلك  ن��ادي  اأي  اىل  ينتموا  ل 
الالعبني  مع  التعاقد  القادم  املو�سم 

لن�ستطيع احلكم.
هذا  اأن  بكر  اأب���و  ���س��رح  ح��ني  يف   
وتخطيطها  الدارة  على  �سيعتمد 
واه��داف��ه��ا وروؤي��ت��ه��ا ل��ل��ف��ري��ق، فال 
ن�ستطيع اأن نقول اأنه اأ�سبح قطبا اإىل 
ال�سلة  ريا�سة  ا�سبحت  اإذا  ال  الن، 
اأن  ويعتقد  ال��ق��دم،  ك��رة  مثل  ثابتة 
كل  فرق من  لت�سكيل  الر���س خ�سبة 
وحتى  الفئات،  كل  وتناف�س  الفئات 
يطمحون  الأولد  جل  اأ�سبح  باملخيم 
ل�سالح  وخا�سة  ال�سلة  ك��رة  بلعب 

الوحدات.

�سامي بزيع ال�سفقة املدوية للوحدات هذا املو�سم

جماهري الوحدات ا�ستحق اأن تفرح بعد مو�سم ا�ستثنائي 

اإعداد: رهف اأبو �سملة وزكريا العو�سي



 
وتعب  وبكٍد  ذهب  من  وبحروٍف 
الأخ�سر"  "املارد  ال��وح��دات  نقل 
�سيادة دوري ال�سلة املمتاز اإىل خميم 
قادماً  امل�سدار  طلوع  عرب  الوحدات 
من املدينة الريا�سية، ليغري وجهته 
التي لطاملا كانت يف بيادر وادي ال�سري 

وعبدون.

 حكاية جميلة 

مل  ال�سلة،  لكرة  اجلديد  املو�سم 
يكن يتوقع اأ�سد املت�سائمني اأن يكون 
راهن  اإذ  منازع،  بال  بطاًل  الوحدات 
الوحدات  يكون  اأن  على  الكثريون 
الو�سول  دون  ولكن  املناف�سني  من 
خالفه  ما  وهو  التتويج،  من�سة  اإىل 
ي�سق  اأن  ا�ستطاع  ال��ذي  ال��وح��دات 
على  ليقف  لعبيه  بهمة  ال��ط��ري��ق 

من�سة التتويج بطاًل بال منازع.
جميع  ت�سيد  الأخ�سر"  "املارد 
املرحلة  فت�سدر  ال����دوري  م��راح��ل 
الذهبي  امل��رب��ع  ت�سدر  كما  الأوىل، 
"الدور الثاين" ويف الدور قبل النهائي 
كان اأول املتاأهلني بتجاوزه اجلبيهة 
املرحلة  ع��ل��ى  ال����دور  وج���اء   0-3
الأرثوذك�سي  قابل  وحينها  النهائية 
لقب  ب23  القيا�سية  الأرق��ام  مت�سيد 
دوري ليفر�س الوحدات كلمته بالفوز 
اللقاءات  �سل�سلة  يف   2-4 بنتيجة 

النهائية.

 بالتف�شيل هنا وهناك

ببطولة  امل�سوار  افتتح  الوحدات 
الأوىل  املرحلة  وحت��دي��دًا  ال���دوري 
الفوز  وحقق  الأرث��وذك�����س��ي  بلقاء 
بالفوز  م�سريته  ووا�سل   ،60-78
وع��ل��ى   ،68-83 ك��ف��ري��وب��ا  ع��ل��ى 
الهلي  وع��ل��ى   ،69-76 اجل��زي��رة 
 ،76-81 اجلبيهة  وعلى   ،68-69
خ�سر  املرحلة  اإي���اب  انطالقة  وم��ع 
الوحدات اأمام الأرثوذك�سي 84-77 
يف ظل غياب املدير الفني، حيث قدم 
اأبو  منت�سر  الأ�سبق  الفني  املدير 
الطيب ا�ستقالته، وا�ستعان الوحدات 
باملدير الفني مازا تراخ والذي و�سل 
مع نهاية هذا اللقاء، ليقود الوحدات 
 ،49-80 كفريوبا  على  كبري  لفوز 
وعلى   ،65-110 اجل��زي��رة  وعلى 
الأهلي  ان�سحاب  بعد   0-25 الهلي 

من اللقاء، وعلى اجلبيهة 45-98.
الوحدات  ت�سدر  النتائج  وبهذه 
املرحلة الأوىل عن جدارة وا�ستحقاق 
بر�سيد 19 نقطة من 10 لقاءات حقق 

الفوز يف 9 وخ�سر مرة واحدة.
ويف املرحلة الثانية التي تاأهل اإليها 

والرثوذك�سي  واجلبيهة  الوحدات 
والأهلي والتي كانت الأهم لت�سنيف 
افتتح   ،4 اإىل   1 من  املراكز  الفرق يف 
ال���وح���دات امل�����س��وار ب��اخل�����س��ارة 
واأم����ام   ،98-93 اجل��ب��ي��ه��ة  اأم����ام 
غياب  ظل  يف   ،99-98 الأرثوذك�سي 
عاد  بعدها  للمقاطعة،  اجل��م��اه��ري 
الوحدات وانتف�س ليحقق الفوز على 
الإي��اب حقق  الأهلي 103-90، ويف 

الفوز على اجلبيهة 113-87، وعلى 
الرثوذك�سي 96-78، وعلى الهلي 
88-81، ليتاأهل الوحدات اإىل املرحلة 
املركز  يف  الذهبي(  )امل��رب��ع  الثالثة 

الأول بر�سيد 10 نقاط.
ويف املرحلة الثالثة حقق الوحدات 
مرات  ثالث  اجلبيهة  على  النت�سار 
والثانية   ،74-92 الأوىل  متتالية، 
75-72، والثالثة 100-78، ليتاأهل 

املرحلة  النهائي  امل�سهد  اإىل  ر�سمياً 
الرابع وهو يالقي الأرثوذك�سي.

ويف هذا الدور خا�س الوحدات 6 
لقاءات من اأ�سل 7 حيث حقق الفوز 
الثاين  ويف   ،85-90 الأول  اللقاء  يف 
حقق  ال��ث��ال��ث  ويف   ،88-73 خ�سر 
الفوز 85-58، ويف الرابع حقق الفوز 
خ�سر  اخلام�س  ويف   ،91-93 اأي�ساً 
بنتيجة 81-88، ويف اللقاء ال�ساد�س 

-74 بنتيجة  الفوز  حقق  واحلا�سم 
.68

  عودة املحرتف واجلمهور

اأكر  كان   اأنه  للوحدات  وي�سجل 
كان  حيث  املحرفني  ا�ستقدم  م��ن 
ح��ي��در حم��رف��ه رق��م ث��الث��ة وال��ذي 
ا���س��ت��ق��دم��ه ب��ع��د ا���س��اب��ة حمرفه 
ال�سنغايل ابراهيما توما�س والذي بداأ 

معه يف مطلع الدوري فيما كان يجرب 
توباك  دراج���ان  البو�سني  حم��رف 
ي�سارك مع الفريق اقل من دقيقتني يف 
م�سابقة كاأ�س الأردن ومل يقنع لذلك 

مل يتم التعاقد معه يف الدوري.

حكام اأجانب

النهائي  قبل  الدور  مباريات  ادار 
وهم:  اجانب  حكام  النهائي  وال��دور 
العماين  العمريي،  حممد  الكويتي 
و�سام  ال�����س��وري  البلو�سي،  اأح��م��د 
ال�سليم،  حممد  البحريني  ال��زي��ن، 
القطري �سيف الدو�سري وال�سعودي 
توا�سلت  ذلك  ورغ��م  احلربي  حامت 
خا�سة  احلكام  على  الع��را���س��ات 
يف تلك املباريات التي كانت النتيجة 

متقاربة.

 الكهرباء اأوًل والوحدات اأخرهم 

متكنت ع�سرة فرق فقط من الفوز 
انطلقت  التي  ال��دوري  بطولة  بلقب 
عام 1952، ومل تقم البطولة يف اربعة 
موا�سم ومل تكتمل البطولة يف مو�سم 
ا�سمه  الكهرباء  �سركة  و�سجل   ،79
حمل  م��ن  ك���اأول  ال�سرف  ب�سجالت 
تكرار  عن  ذلك  بعد  عجز  وان  اللقب 
الوطني  من  كل  جعبة  ويف  امل�سهد، 
والأردن لقب وحيد، وهو ذات ر�سيد 

الوحدات البطل اجلديد.
بالرقم  الأرث��وذك�����س��ي  وي��ن��ف��رد 
العمالق  الأهلي  فيما  القيا�سي23، 
ياأتي زين  لقبا، ثم  الآخ��ر، ميلك 22 
)فا�ست لينك( الثالث يف �سجل الأبطال 
العلوم  متتالية،  األقاب  �ستة  بنيله 
اىل  الأل��ق��اب  من  ر�سيده  التطبيقية 
وهو  لقبني  ميلك  واجل��زي��رة  اأربعة 
ذات ر�سيد الريا�سي الذي مل يظهر يف 

الدوري احلايل.
اللقب  نيل  يف  تنجح  مل  فرق  فيما 
النهائي  امل�سهد  بلغت  انها  بالرغم 
مرات،  ثالث  الحتاد  مدار�س  وهي: 
ال�سبان  جمعية  ارب����د،  احل�����س��ني 
كال  وال��ع��ودة  كفريوبا  امل�سيحيني، 

منها مرة.

 عابدين بالأرقام الأف�شل 

حممود  ال���وح���دات   جن��م  ح�سد 
ع���اب���دي���ن جن���م ال����وح����دات لقب 
خالل  فعالية  مبجموعة   "MVP"
مبعدل   588 ل���  و���س��ل  م��ب��اري��ات��ه 
ال�  اللقاءات  من  لقاء  كل  يف   23.52
25 التي خا�سها، ثم اأحمد احلمار�سة 
مبعدل   511 بفعالية  "الوحدات" 
ب�  م�ساركته  خ��الل   21.29 مبعدل 
"الوحدات"  بزيع  و�سامي  لقاء   24

رحلة الوحدات من األلف إلى الياء 

"المارد األخضر" يتزعم قمة السلة المحلية عن جدارة واستحقاق 

جنوم الوحدات ح�سدو الإجنازات الفردية ب�سكل لفت 

املحرف اللبناين حممد حيدر جنح مع الوحدات رغم ال�سعوبات 
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رحلة الوحدات من األلف إلى الياء 

"المارد األخضر" يتزعم قمة السلة المحلية عن جدارة واستحقاق 
خالل   21.09 مبعدل   485 بفعالية 

م�ساركته ب� 23 لقاء.
جائزة  على  لقب  عابدين  وح�سد 
 1.76 مبعدل  ك��رة   44 ك��رات  قاطع 

كرة يف اللقاء.
وحل املحرف اللبناين حممد حيدر 
ال��دوري  يف  حم��رف  كاأف�سل  ثانياً 
بفعالية 299 يف كل لقاءته ال� 11 مع 

الفريق مبعدل 27.18 يف كل لقاء.
فيما غابت ب�سكل م�ستغرب جائزة 
احلا�سمة  ل��ل��ك��رات  مم���رر  اأف�����س��ل 
لت�سديدات  م�سوب  اف�سل  وجائزة 

الثالثية !.

 فريق البطولة

 star( ومت ت�سكيل فريق البطولة
5(  اخلما�سي حممود عابدين، �سامي 
عبيد  اأحمد  احلمار�سة،  اأحمد  بزيع، 

وحممد �ساهر.
وي�����س��ج��ل مل��ح��م��ود ع��اب��دي��ن 
)ال����وح����دات(: جن���ح ب���رباع���ة يف 
�سناعة اللعاب والقيادة امليدانية 
وكان  التمريرات  اأف�سل  يقدم  فكان 
التي  املو�سيقية  الفرقة  قائد  مبثابة 
جانب  واىل  الحلان،  باأجمل  ت�سدو 
كل ذلك اأخذ دور املنقذ يف الظروف 
احل��ال��ك��ة ب��ق��رارات��ه وم��ب��ادرات��ه 

الفردية الناجحة.
دورًا  لعب  فقد  بزيع  �سامي  اأم��ا 
ا�سا�سياً يف ما حققه فريقه وهو بحق 
ي�سارك  حيث  للفريق،  رابحة  �سفقة 
املحلي،  ال����دوري  يف  الأوىل  للمرة 
ل��ل��ف��ري��ق يف بع�س  ه���داف���اً  وخ����رج 
املباريات وميتلك القدرة على �سرب 
جميع  من  الثالث  النقاط  عيار  من 

امل�سافات.
وحتى اأحمد احلمار�سة اثبت انه 
خا�سة  املميزة  قدراته  على  حمافظ 
اىل  ال��ق��و���س  خ���ارج  م��ن  الت�سويب 
وكان  القوي  الدفاع  يف  ميزته  جانب 
فريقه  �سفوف  يف  الأف�سل  خ��رج  قد 
اأم��ام  والنهائي  ال�ساد�س  اللقاء  يف 
العنا�سر  اأحد  وكان  الأرثوذك�سي، 
ال�سا�سية املبدعة بالفريق وغالبا ما 
ال�  اللقاء  دقائق  جميع  يخو�س  كان 

.40
ي�����س��ج��ل  لأح���م���د عبيد  ف��ي��م��ا 
الكبري يف حتقيق  الدور  )اجلبيهة(: 
متيزه  جانب  واىل  لفريقه  التفوق 
مميزًا  ك��ان  بالت�سجيل  ال�سلة  حتت 
الدفاعي  اللم واملتابعة باجلانبني  يف 
للبطولة  ه��داف��اً  فخرج  والهجومي 
اللم  حيث  من  الثاين  باملركز  وج��اء 
واملتابعة وعليه يعد احد اأهم ا�سباب 
تفوق فريقه وبلوغ املربع الذهبي يف 

الدوري والكاأ�س.
 حممد �ساهر )الأهلي(: قدم عر�ساً 
يخرج  وك��ان  املو�سم،  ط��وال  مميزًا 
التي  مباريات  اأغلب  يف  لعب  اأف�سل 
خا�سها، فقد غاب عن بع�س اللقاءات 
ب�سبب  والآخ�����ر  الي���ق���اف  ب�سبب 
يظبط  اأن  عليه  يجب  ولكن  مر�سه، 
تاأكيد  بكل  �سيجعله  ك��ان  ما  نف�سه، 
حل  وه��و  البطولة  يف  الأول  النجم 

باملركز الثاين بالفعالية بعد عابدين.

 اأبو عطا: اجتماع مع الأندية 

املوؤقتة  للجنة  العام  الأم��ني  هناأ 
لحتاد كرة ال�سلة، املهند�س نبيل اأبو 
الدوري  بلقب  بفوزه  الوحدات  عطا 
وق��ال:  بتاريخه  م��رة  لأول  املمتاز 
املو�سم املميز بجميع تفا�سيله حالياً 
ين�سب  والركيز  �سفحته  ط��ي  مت 
الذي  الأردن"  "�سقور  على  حالياً 
من  الأوىل  ال��ن��اف��ذة  غ��م��ار  يخو�س 

ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا.
املنتخب  ينهي  عندما  وت��اب��ع: 
الج��ت��م��اع  �سيتم  الأوىل  ال��ن��اف��ذة 
اآلية  حتديد  خاللها  ويتم  بالندية 
التعاقدات مع الالعبني لتبداأ الأندية 

يف ال�ستعداد للمو�سم املقبل.

 ا�شتحداث بطولة درع الحتاد

بطولت  مفو�س  اأك��د  جانبه  من 
احتاد كرة ال�سلة، م�سر املجذوب انه 
مت تعميم اجندة املو�سم املقبل على 

الندية ومت اعتمادها.
بني  لقاء  �سيقام  مرة  لأول  وق��ال: 
وبطل  "الوحدات"  ال����دوري  بطل 
البطولة  يف  "الأهلي"  الأردن  كاأ�س 
يقام  الذي  الحت��اد  درع  امل�ستحدثة 
املو�سم  ويفتتح  الأول  كانون   8 يف 
تقام على  التي  الأردن  كاأ�س  ببطولة 
من   31 وحتى  الأول  من  �سهر  م��دار 
بطولة  تنطلق  فيما  الأول،  ت�سرين 
الأول  ك��ان��ون   11 املمتاز  ال���دوري 
وت�ستمر حتى 31 كانون الثاين مطلع 
الأوىل  املرحلتني  تقام  حيث   2021
باقامة  ي�ستاأنف  ثم  وم��ن  والثانية 
وحتى  الأول  من  النهائية  املرحلة 
31 اآذار بعدما يكون املنتخب خا�س 
كاأ�س  ت�سفيات  من  الثالثة  النافذة 

اآ�سيا.

ال�شجل التاريخي لأبطال الدوري 

الكهرباء )البطل(،  1952: �سركة 
الأهلي )الو�سيف( 

الردن  )البطل(،   الهلي   :1953
)الو�سيف( 

1954: الهلي  الردن )الو�سيف(
ال�سبان  جمعية  الهلي،   :1955

امل�سيحية )الو�سيف(
الردن  اله�����ل�����ي،   :1956

)الو�سيف(
الردن  اله�����ل�����ي،   :1957

)الو�سيف(
الردن  اله�����ل�����ي،   :1958

)الو�سيف(
الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1959

)الو�سيف(
الردن  اله�����ل�����ي،   :1960

)الو�سيف(
الردن  اله�����ل�����ي،   :1961

)الو�سيف(
الردن  اله�����ل�����ي،   :1962

)الو�سيف(
اله���ل���ي  ال���وط���ن���ي،   :1963

)الو�سيف(
اله��ل��ي  اجل����زي����رة،   :1964

)الو�سيف(
الردن  اله�����ل�����ي،   :1965

)الو�سيف(
اله���ل���ي  الردن،   :1966

)الو�سيف(
1967: مل تقم

الردن  اله�����ل�����ي،   :1968
)الو�سيف(

الردن  اله�����ل�����ي،   :1969
)الو�سيف(

الرثوذك�سي  اله��ل��ي،   :1970
)الو�سيف(

الردن  اله�����ل�����ي،   :1971
)الو�سيف(

الرثوذك�سي  اله��ل��ي،   :1972
)الو�سيف(

الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1973
)الو�سيف(

الرثوذك�سي  اله��ل��ي،   :1974

)الو�سيف(
الرثوذك�سي  اله��ل��ي،   :1975

)الو�سيف(
الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1976

)الو�سيف(
الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1977

)الو�سيف(
احل�سني  الرثوذك�سي،   :1978  

)الو�سيف(
1979: مل تكتمل

1980: مل تقم
الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1981

)الو�سيف(
الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1982

)الو�سيف(
1983: مل تقم

الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1984
)الو�سيف(

الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1985
)الو�سيف(

الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1986
)الو�سيف(

الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1987
)الو�سيف(

الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1988
)الو�سيف(

الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1989
)الو�سيف(

الرثوذك�سي  اله��ل��ي،   :1990
)الو�سيف(

الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1991

)الو�سيف(
الرثوذك�سي  اله��ل��ي،   :1992

)الو�سيف(
الرثوذك�سي  اله��ل��ي،   :1993

)الو�سيف(
الرثوذك�سي  اله��ل��ي،   :1994

)الو�سيف(
الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1995

)الو�سيف(
الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :1996

)الو�سيف(
1997: اجلزيرة، الهلي

اجلزيرة  الرثوذك�سي،   :1998
)الو�سيف(

اجلزيرة  الرثوذك�سي،   :1999
)الو�سيف(

اجلزيرة  الرثوذك�سي،   :2000
)الو�سيف(

الهلي  الرث��وذك�����س��ي،   :2001
)الو�سيف(

الريا�سي  الرثوذك�سي،   :2002
)الو�سيف(

الريا�سي  لينك،،  فا�ست   :2003
)الو�سيف(

الريا�سي  لينك،  فا�ست   :2004
)الو�سيف(

الريا�سي  لينك،  فا�ست   :2005
)الو�سيف(

2006: فا�ست لينك، الرثوذك�سي 
)الو�سيف(

الأرث��وذك�����س��ي  زي����ن،   :2007
)الو�سيف(

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  زي������ن،   :2008
)الو�سيف(

الريا�سي  التطبيقية،   :2009
)الو�سيف(

الريا�سي  2010:ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
)الو�سيف(

التطبيقية  الأرثوذك�سي،   :2011
)الو�سيف(

م��دار���س  التطبيقية،   :2012
الحتاد )الو�سيف(

م��دار���س  التطبيقية،   :2013
الحتاد )الو�سيف(

مدار�س  الأرث��وذك�����س��ي،   :2014
الحتاد )الو�سيف(

الأرثوذك�سي  الريا�سي،   :2015
)الو�سيف(

ال��ع��ودة  ال��ري��ا���س��ي،   :2016
)الو�سيف(

2017: مل تقم 
ك��ف��ري��وب��ا  الأه����ل����ي،   :2018

)الو�سيف(
الأرثوذك�سي  الوحدات،   :2019

)الو�سيف(

الأمريكي �ستوفر جنم الأرثوذك�سي يذرف دموع احل�سرة وحممود عابدين يوا�سيه عقب نهاية اللقاء 
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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���رة 
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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اأظهرت اأندية املحرفني اإ�سارات 
خالل  و�سلبية  اإيجابية  خمتلفة 
ظهورها يف اجلولتني الوىل والثانية 
من بطولة درع الحتاد لكرة القدم، 
مفاجاآت  ه��ن��اك  اأن  وا�سحا  وب���دا 
دوري  بطولتي  يف  حمالة  ل  قادمة 
مل  اإذا  الأردن،  وك��اأ���س  املحرفني 
تظهر الأندية الكبرية واجلماهريية 

�سورتها احلقيقية يف اأقرب وقت.
ال���واق���ع ال��ف��ع��ل��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
م�سكلة  ثمة  اأن  اإىل  ي�سري  الأردن��ي��ة 
املحرفني  اأن��دي��ة  �ستواجه  كبرية 
م��ن ال��ن��واح��ي الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة، 
والأخرية هي م�سكلة امل�ساكل ورمبا 
ت�سبب اأزمات يف قادم الأيام وحتديدا 
لكرة  املحرفني  دوري  بداية  عند 
حقوقه  �سيطلب  الالعب  لأن  القدم، 
املالية وخزائن الأندية خاوية ماليا، 
وهذا من �ساأنه اأن يهز ا�ستقرار اأكرب 
املحرفني  باأندية  بالك  فما  الأندية، 
يف الأردن الذي ل ميتلك بع�سها ثمنا 

للماء واملوا�سالت؟!.
ولو تطرقنا قليال اإىل الأمور الفنية 
م�سكلة  اأن  وا�سح  فهناك  لالأندية، 
العريقني  الناديني  �ستواجه  كبرية 
لأن كالهما خرج  اجلزيرة والأهلي 
ن�سف  اإىل  التاأهل  �سباق  من  ر�سميا 
مل  فكالهما  ال���درع،  بطولة  نهائي 
وان�سغل  يجب  كما  ال�سفوف  يعزز 
النتيجة  فكانت  الداخلية  مب�ساكله 

الكلمة  ما حتمله هذه  "�سفرا" بكل 
اللهجة  �سديد  وحتذيرا  معنى،  من 
اأندية  ب��ني  اآخ��ر  ملو�سم  البقاء  اأن 
املحرفني يحتاج اإىل جهود م�سنية.

الثالثة  اجل��م��اه��ريي��ة  الأن���دي���ة 
مل  والرمثا  والفي�سلي  ال��وح��دات 
الآن  حتى  احلقيقي  م�ستواها  تقدم 
التي  ال��ن��ج��وم  نوعية  م��ن  ب��ال��رغ��م 

ذلك  اإىل  اأ�سف  فريق،  كل  ميتلكها 
فريق ال�سلط املهدد باخلروج مبكرا 
من بطولة الدرع اإذا مل يتدارك نف�سه 

باأ�سرع وقت.

نف�سه  ال�سريح  ق��دم  املقابل  يف 
وحقق  جولتني  اأول  يف  ق��وة  بكل 
ت���ع���ادل وان��ت�����س��ارا م��ه��م��ا اأم���ام 
اإىل  التاأهل  ق��درة  منحه  الفي�سلي 

الفوز  حقق  حال  يف  النهائي  ن�سف 
اجلولة  يف  "اجلريح"  الأهلي  على 
الأول،  الدور  من  والخرية  الثالثة 
ال�سريح �سورة طيبة وهو  واظهر 
يف  الكبار  النجوم  نوعية  ميلك  ل 
اأنه كان واقعيا  اإل  الأردنية،  الكرة 
الفوز  فا�ستحق  الفي�سلي  اأم���ام 
جنب  اإىل  جنبا  املجموعة  و�سدارة 
اإىل  يحتاج  الئي  العقبة  �سباب  مع 
نقاط الفي�سلي كاملة بهدف النتقال 

اإىل الدور املقبل.
ال����واف����دان اجل����دي����دان ل��ك��رة 
املحرفني معان و�سحاب مل يظهرا 
لكن معان  بعد ماذا يخباأ كل منهما 
بدا اأكر تفاوؤل عقب حتقيقه الفوز 
مقابل  بهدفني  اجلزيرة  على  الأول 
هدف واحد، فيما تبدو اآمال �سحاب 
�سيلعب  لأن���ه  ال��ت��اأه��ل  يف  �سعبة 
ال�سلط  اأم���ام  قويتني  مواجهتني 

والرمثا على التوايل.
اإرب��د  واحل�سني  الأردن  �سباب 
من  الأوىل  اجل���ول���ة  خ���الل  ق��دم��ا 
البطولة م�ستوى طيب بانتظار تاأكيد 

ذلك الأمر يف اجلولت املقبلة.
كبرية  اأن��دي��ة  ه��ن��اك  اأن  ي��ب��دو 
درع  ب��ط��ول��ة  م��ن  م��ب��ك��را  �ستخرج 
الحت����اد، وه��ن��اك ت��ف��اوؤل بظهور 
اأندية تتاأهل للمرة الأوىل اإىل املربع 
عقب  اإل  يظهر  ل��ن  وه��ذا  الذهبي، 
انتهاء اجلولة الثالثة والأخرية يوم 

اجلمعة املقبل.

إشارات سلبية وأخرى إيجابية تظهرها األندية في بطولة "الدرع"

جانب من مباراة الوحدات و�سحاب

نادي معان هل يكون احل�سان ال�سود هذا املو�سم
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تصريحات تفتقد للدقة والمنطق من المدراء الفنيين والمحللين
 

التي تدفع بع�س  الأ�سباب  اأهم  بالنف�س، هي  الثقة  اأن اخلوف وعدم  يبدو 
املدراء الفنيني لأندية املحرفني من حتمل م�سوؤولياتهم، وذلك باعتبار م�سابقة 
م�سابقتيه  عرب  اجلديد  الكروي  للمو�سم  الإع��داد  مراحل  �سمن  الحت��اد  درع 
املهمتني دوري املحرفني وكاأ�س الأردن، وهو ما يوؤيده عدد من املحللني الذين 

يخرجون لنا يوميا عرب الربامج الريا�سية.
من  لهم  "ي�سفق"  من  وبع�س  الفنيني  امل��دراء  بع�س  يعرباأن  املوقف  هذا 
املحللني ل يهمهم اإل البقاء مع اأنديتهم لطول فرة ممكنة، وذلك عرب الإدلء 
بت�سريحات "تخدر" اجلماهري وجتعل مبارياتهم يف بطولة الدرع بال قيمة تذكر.

تقريبا،  �سهور   "10" منذ  متوقفة  املحرفني  بطولت  اأن  امل�ساكل  م�سكلة 
واملدراء الفنيني لالأندية ح�سلوا على فرات حت�سري كافية، ولعبوا مباريات 
اإىل  جلاأ  من  ومنهم  يريدوها،  التي  الأ�سماء  وا�ستقطبوا  حمليا،  مكثفة  ودية 
وال�سريح  اإربد  الفي�سلي واحل�سني  داخلي على غرار  لإقامة مع�سكر  العقبة 
حت�سريية  ال��درع  بطولة  اأن  ليقول  الفني  املدير  ياأتي  هذا  كل  ومعان،وبعد 
وا�ستك�سافية وهنا يربز ال�سوؤال:" ماذا كنت تفعل خالل 90" يوم اأو اأكر، وهل 
هذه الفرة غري كافية لتثبيت الت�سكيل الأ�سا�سي وطريقة اللعب التي تنا�سب 

فريقك"؟!.
 بعد كل هذا اإذا كانت اإدارات اأندية املحرفني جريئة وجادة، فما مطلوب 
منها هو حما�سبة املدير الفني عن ت�سريحاته، اإل اإذا كان هناك ا�ستثناء لبع�س 
الأندية اأو اتفاق م�سبق بني الإدارة واملدير الفني اأن تكون بطولة الدرع من 
مراحل ال�ستعداد، مع اأن ذلك الأمر ل ميكن قبوله باأي حال من الأحوال لأن 
كل الأندية ح�سلت على فرة اإعداد منا�سبة وكافية لتكون جاهزة قبل انطالق 

بطولة الدرع.

اإعداد: ثائر ال�سيباين

أسماء تفرض حضورا 
طيبا في بطولة الدرع

 
امل�ساركة  الأن��دي��ة  لعبي  من  ع��دد  فر�س 
على  طيبا  ح�سورا  الحت��اد  درع  بطولة  يف 
هاين  بني  رزق  الأردن  �سباب  مهاجم  غ��رار 
الذي �سجل هدفني لفريقه يف �سباك اجلزيرة 
جنم  على  ينطبق  واحل��ال  اإرب��د،  واحل�سني 
النعيمات  ي��زن  و�سحاب  الأومل��ب��ي  املنتخب 
مواجهة  يف  احل��دود  لأبعد  مزعجا  ك��ان  فقد 
فريقنا وقدم م�ستوى طيب، فيما جنح مهاجم 
�سباب العقبة الربازيلي اأوتيمار من ت�سجيل 
اأول هاتريك يف بطولة درع الحتاد اأمام فريق 
الأهلي، ول يقل حمرف الوحدات عبد العزيز 
الفوز  ه��ديف  �سجل  اأن��ه  خا�سة  اأهمية  ن��داي 
اأحد ال�سفقات املهمة التي  اأمام �سحاب وبدا 
بانتظار  الأول  للفريق  الفني  اجلهاز  اأجنزها 

تاأكيد ذلك الأمر يف املواجهات املقبلة.
اأخ��رى ب��رزت عدد من الوجوه  من جهة 
واجلزيرة  الأهلي  اأندية  يف  خا�سة  ال�سابة 
وهي  التحديد،  وجه  على  الأردن  و�سباب 
يف  الأهمية  بالغ  اهتماما  تويل  التي  الأندية 
منح العنا�سر ال�سابة الفر�سة الأكرب حتى 
تكون رافدا مهما للفريق الأول يف اأقرب وقت 

ممكن.
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الوحدات سيد الرياضة األردنية

"األخضر" شمولية باأللعاب..ووطن لـ"األلقاب"
 

�سكل نادي الوحدات بتتويجه بلقب 
املمتازة  لالأندية  الإ�سكان  بنك  دوري 
بكرة ال�سلة، حالة فريدة ومتفردة على 
وا�ستحق  املحلية،  الريا�سية  ال�ساحة 
معها ت�سميته ب�سيد الريا�سة الأردنية، 
عندما اأ�ساف كاأ�س "ال�سلة"، اىل كوؤو�س 
حتت  متار�س  التي  الريا�سية  الألعاب 
قبته، حيث األقاب كرة القدم، والطائرة، 
على  �ساخمة  ريا�سة  قلعة  ومي�سي 
يف  والريا�سية  ال�سبابية  الأندية  راأ�س 
الو�سط املحلي، لت�ستاق خزائن األقابه، 
جميع  م�ستوى  على  خارجي  لقب  اإىل 
املتوهج  ح�سوره  على  يزيد  الألعاب، 
يف الريا�سة املحلية والعربية والقارية.

"الكبري كبري"

ول���د ن���ادي ال���وح���دات ك��ب��ريا منذ 
من  و�سكل   ،1956 بالعام  تاأ�سي�سه 
نف�سه متنف�سا لتفجري طاقات وميولت 
واجتماعيا،  وثقافيا  ريا�سيا  ال�سباب، 
وال��ت��ي اأم��ت��ه مل����داواة ج��رح ال��ن��زوح 
جهدها  ع�سارة  لت�سكب  وال��ل��ج��وء، 
"ابن  ���س��وت  ليعلو  ودم��ه��ا،  وعرقها 
املخيم" يف كافة املجالت، ليكون النادي 
"وبراكيات  خيمة  م��ن  حت��ول  ال���ذي 
الزينكو"، اىل �سرح �سامخ يجمع املجد 
طوفان  و�ساحه  اأط��راف��ه،  جميع  م��ن 
الن�ساطات  خمتلف  يف  هادر  جماهريي 
من  وخ��رج  قبته،  حتت  متار�س  التي 
رحم املعاناة اىل دنيا البطولت، وتقدمي 
الرجالت يف خمتلف النواحي الإدارية، 
والريا�سية،  الجتماعية  الثقافية، 
ال�سباب  مواهب  احت�سن  ال��ذي  وه��و 
امنوذجا  مقدما  الأل��ع��اب،  خمتلف  يف 
الألعاب،  �سمولية  يف  يحتذى  ريا�سيا 
فقدم الأبطال لي�س يف كرة القدم فح�سب، 
وامنا يف كرة الطائرة، كرة ال�سلة، كرة 
الطاولة، ال�سطرجن، امل�سارعة والكمال 
اجل�سماين، وان تال�ست بع�سها ب�سبب 
اأن��ه  اإل  ذك��ره��ا،  ب�سدد  لي�س  ع��وام��ل 
ال�ساحة  على  والأك��م��ل  الأ�سمل  بقي 

الريا�سية املحلية.
تاأ�سي�سه  على  مر  ال��ذي  ال��وح��دات 
ابنائه،  اأحالمه  وكربت  كرب  عاما،   64
وزاد  الطموحات،  دائ���رة  وات�سعت 
ع��دد ان�����س��اره وج��م��اه��ريه يف خمتلف 
كبري" يف  "الكبري  وبقي  العامل،  انحاء 
ليغدو  يقتحمها،  التي  املجالت  جميع 
وان�سانيا،  اجتماعيا  اول  ال��وح��دات 
ومنارة  ريا�سيا،  واأول  ثقافيا،  واأول 
تهتدي اليها الألقاب يف خمتلف الألعاب 
الريا�سية، وبقعة �سوء �ساطعة حمليا 
والف�سل  وعامليا،  واآ�سيويا  وعربيا 
يعود اىل �سوت جماهريه، وولء ووفاء 
اإدارت���ه،  على  تعاقبت  التي  رج��الت��ه 
يدافعون  زال���وا  م��ا  ال��ذي��ن  والالعبني 

ليم�سي  األ��وان��ه،  ع��ن  ووف���اء  باإنتماء 
فار�سا نف�سه رقما �سعبا يف معادلت كل 

الريا�سات.

"وجه ال�شبه"

نادي  ابناء  من  اثنان  يختلف  ل 
والنقاد  املتابعني  وحتى  الوحدات، 
يف الو�سط الريا�سي، اأن هناك ت�سابه 
املدوية  الوحدات  انطالقة  بني  كبري 
انت�سب  ح��ني  ال��ك��رة،  مناف�سات  يف 
 ،1968 ب��ال��ع��ام  ال�سباب  هيئة  اىل 
وت��درج يف خمتلف درج��ات املناف�سة 
الكبار  اأن���ذاك، حتى ح��ط يف رح��اب 
عام 1976، ورغم مروره يف حمطات 
 ،78 العام  حتى  وال�سعود  للهبوط 
افر�س  حتى  عامني  �سوى  مير  ومل 
من�سة التتويج، حمققا لقبه التاريخي 
توج  وال���ذي  ال��ق��دم،  ك��رة  يف  الأول 
معه  �سكل   ،1980 عام  بالتحديد  به 
الوحدات عالمة فارقة يف كرة القدم، 

الكروية  وانتفا�سته  ثورته  ووا�سل 
يومنا  اىل  التتويج  من�سات  نحو 
باإمتياز  الوطني  واجبه  وق��دم  ه��ذا، 
ان ق��دم خ��رية الإداري���ني واملدربني 
الوطنية  املنتخبات  اىل  والالعبني 
وم�سرية  العمرية،  فئاتها  ملختلف 
الوحدات ت�ستمر اىل يومنا هذا، ف�سال 
اجلماهريية،  املعادلة  تغيريه  ع��ن 
ح��ني اك��ت�����س��ح ان�����س��اره م��درج��ات 
املالعب، وكانت القواعد الأكرب عددا، 
والأكر ح�سارية ومثالية، والأول يف 
حالة  لت�سكل  وتقليعاتها،  اهازيجها 
جمالية فريدة حيثما حلت وارحتلت، 
ومع جميع الريا�سات التي ميار�سها 

نادي الوحدات.
ول��ع��ل ان��ط��الق��ة ال���وح���دات نحو 
امل�ستطيل  داخل  الألقاب واجلماهريية 
انطالقة  كبري  حد  اىل  ي�سبه  الأخ�سر، 
الوحدات يف ريا�سة كرة ال�سلة حاليا، 
املناف�سة،  ملالمح  تغيريها  حيث  من 

اللعبة،  يف  مهما  قطبا  نف�سه  وتن�سيب 
�سالت  اىل  الكبري  جماهريه  وزح��ف 
كرة  دوري  بلقب  وتتويجه  اللعب، 
يف  مرة  لأول  املمتازة  لالندية  ال�سلة، 
غفري،  جماهريي  بح�سور  تاريخه، 
اأم��ام  ال�سباح  حتى  ام��ت��دت  واأف���راح 
معقل الأبطال، نادي الوحدات يف خميم 

الوحدات.
من  بطلني  بني  الثاين،  الت�سابه  ويطل 
الوحداتني،  وال�سلة  القدم  ك��رة  فريقي 
فالأول جنم الوحدات الراحل جالل قنديل، 
الذي كان يرتدي القمي�س رقم"9"، والذي 
جلب  يف  الأبطال،  رفاقه  جانب  اىل  �ساهم 
الوحدات  خميم  اىل  املمتاز  الدوري  كاأ�س 
ال�سلة  ك��رة  ف��ري��ق  وق��ائ��د   ،1980 ع��ام 
كان  ال��ذي  اأبورقية،  خلدون  الوحداتي 
اأي�سا يرتدي القمي�س رقم 9، و�ساهم اىل 
لقب وحداتي  باأول  التتويح  جانب رفاقه 
وامل�سرية   ،2020 للعام  ال�سلة  ب��ك��رة 

ت�ستمر و"عمار" يا نادي الوحدات.

 "20 عاما"

ال��ق��ا���س��م  ت�����س��ك��ل  عاما"،   20"
رفع  بني  الزمني  والفا�سل  امل�سرك، 
قائد فريق الكرة ال�سلة الأول خلدون 
اأبورقية، ورفعه كاأ�س بطولة ال�سباب 
يف فريق الوحدات للعام 2000، وهي 
اللحظة التي و�سفها اأبورقية باخلالدة 
يف مذكرات حياته العامة والريا�سية، 
ل�سيما اأن املخ�سرم خلدون اأبورقية 
الذي �سدرت �سهادة جنوميته من بني 
ج��دران ن��ادي ال��وح��دات، متدرجا يف 
�سفوف فرق الفئات العمرية، و�سول 
اىل �سفوف فريق الكرة ال�سلة الأول، 
والذي كان �سمن ت�سكيلته حني قلب 
التوقعات يف دوري ال�سلة 98، ووقف 
تاريخ  يف  مرة  لول  الكبار  بني  ثالثا 
"�سلة" الوحدات، وهو الجناز الذي 
الوحداتي،  ال�سلة  كرة  فريق  ك��رره 
مو�سم 2017 بقيادة ابن النادي واحد 

لعبيه ال�سابقني الكابنت هيثم طليب.

"�شيد الريا�شة الأردنية"

�سيد  لقب  الوحدات  ن��ادي  ي�ستحق 
ال��ري��ا���س��ة الأردن���ي���ة، ب��واق��ع حجزه 
منهج  مكر�سا  الألعاب،  خمتلف  لألقاب 
اكت�سح  ح��ني  الريا�سية،  ال�سمولية 
من�سات التتويج يف م�سابقة كرة القدم، 
مرة،  الكبار 16  ل��دوي  بطال  توج  التي 
وكاأ�س  مرة،   13 فيها  الكوؤو�س  وكاأ�س 
الكرة  احتاد  ودرع  م��رات،   10 الأردن 
كرة  لعبة  �سالت  يف  وكذلك  م��رات،   9
التاريخي  الإرث  ت�سكل  التي  الطائرة، 
يف ن��ادي ال��وح��دات، والتي ت��وج بلقب 
اأخ��رى قبل مو�سمني  م��رة،  دوريها 15 
جمعه  ج��ان��ب  اىل   ،2018-2017
احت��اد  ودرع  الأردن  ك��اأ���س  لأل��ق��اب 
دوري  لقب  اليها  واأ���س��اف  اللعبة، 
الأندية املمتازة الأول يف تاريخ النادي 
اقتحامه  موؤخرا، ف�سال عن متيزه عند 
ل�سيما  القتالية،  الأل��ع��اب  مناف�سات 
الكيك بوك�سينغ واملوتاي، غزو ابطاله 
يف  اأماكنهم  وحجز  التتويج،  ملن�سات 
ملختلف  الوطنية  املنتخبات  �سفوف 

الأوزان".
ل��ت��ت��م��ي��ز ف�����س��ول رواي�����ة الأل���ق���اب 
الريا�سية،  بال�سمولية  ال��وح��دات��ي��ة 
وا�ستحق معها الوحدات ت�سميته ب�"�سيد 
الريا�سة الأردنية"، وهو الذي جمع املجد 
تناف�سية  معادلة  يف  اأط��راف��ه،  جميع  من 
ا�ستع�ست على كثري من الأندية مبختلف 
�سفر  اإىل  جديد  �سطر  م�سيفا  الريا�سات، 
الريا�سة  ار�سيف  يف  القيا�سية  اأرق��ام��ه 
الرقم  يحمل  مايزال  الذي  وهو  املحلية، 
املو�سم  األ��ق��اب  جميع  ب�سمه  القيا�سي 
"الرباعيات"  وو�سمه  مرتني،  ال��ك��روي 
 2008 مبنا�سبتي  ال���وح���دات  ب��و���س��م 
و2010، وهو الرقم الذي مل ي�ستطع فريق 
كروي حملي تخطي حاجزه اىل يومنا هذا.

تتويج فريق الوحدات بلقب دوري الكرة الطائرة 2018تتويج الوحدات بلقب دوري املحرفني 2017-2018

تتويج فريق الوحدات بلقب دوري ال�سلة 2020
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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي 
 الوحدات وهيئته العامة وفرقه الرياضية 

ولجانه العاملة وجماهيره العريضة وأسرة 
المركز اإلعالمي بأحر التعازي والمواساة من

 اآل مبارك الكرام عامة  
وزيدان مبارك

لوفاة املرحوم باإذن اهلل �سقيقه 
زياد مبارك

تغّمده هللا برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنّاته وألهَم 
أهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا هلل وإنا إليه راجعون"

إريكسن.. الصفقة التي يبغضها كونتي
 

�سوق  يف  كبرية  �سفقة  ميالن  اإن��ر  اأب���رم 
مع  التعاقد  خ��الل  م��ن  ال�ستوى  الن��ت��ق��الت 
من  ق��ادًم��ا  اإريك�سن  كري�ستيان  ال��دمن��ارك��ي 
مليون   18 قيمتها  و�سلت  �سفقة  يف  توتنهام 
جنيه اإ�سرليني ومع اإمكانيات جنم ال�سبريز 
ال�سابق �ستكون هذه ال�سفقة لي�ست ما يريدها 
كونتي ويف هذا التقرير ن�ستعر�س ملاذا قد يكره 

الإيطايل هذه ال�سفقة.
ق��ب��ل احل��دي��ث ع��ن ت��اأق��ل��م اإري��ك�����س��ن مع 
ميزات  بع�س  عر�س  البداية  يف  يجب  كونتي 

وخ�سائ�س لعب النجم الدمناركي:-
�سارك اإريك�سن مع توتنهام يف هذا املو�سم يف 
الدوري الإجنليزي يف معظم املباريات يف مركز 
الو�سط املتقدم ويتميز بقدرته يف خلق الفر�س 
اإ�سافة  البينية،  الكرات  اإمكانياته يف لعب  مع 
اإىل دقة متريراته مع اإتقان الت�سديدات خارج 
منطقة اجلزاء وجناحه يف الت�سجيل من خالل 
ت�سديد الكرات الثابتة ولكنه يعاين من �سعف 
وا�سح يف التدخالت و�سعف البنية اجل�سدية 
التي ت�سعب عليه الفوز يف اللتحامات البدنية.
اأما بالن�سبة خل�سائ�س لعب �ساحب ال28 
امللعب  عمق  نحو  التحرك  اإىل  مييل  فهو  عاًما 
من اأجل ا�ستعادة الكرة ومييل اإىل اإتخاذ خيار 
الت�سديد خارج منطقة اجلزاء يف بع�س الأحيان 
امل�ساحات  يف  تكون  متريراته  اأن  جانب  اإىل 
امل�ساحات  يف  دائًما  حتركاته  وتكون  اخلالية 
بني اخلطوط ولكنه ل يقدم الأدوار الدفاعية 

تطبيق  اأو  ال��ت��دخ��الت  مثل  امل��ث��ايل  بال�سكل 
املراقبة.

3-5-2 وكونتي

خطة 2-5-3  على  كونتي  اأنطونيو  يعتمد 

تتنوع  حيث  ميالن  اإن��ر  مع  اأ�سا�سي  ب�سكل 
اأدوار ال5 لعبني يف خط الو�سط حيث يكون 
دور �سناعة الفر�س اأكرب على الأطراف ويظهر 

ذلك من خالل اأرقام الالعبني يف الفريق:-
*اأنطونيو كاندريفا )يف اجلانب الأمين( هو 

للفر�س مبتو�سط  الفريق �سناعة  اأكر لعبي 
1.7 يف املباراة )وذلك بني جميع من �سارك يف 

مباراتني يف الدوري الإيطايل على الأقل(.
الأي�سر(  اجلانب  )يف  برياغي  *كري�ستيانو 
معه  ويت�ساوى  املباراة  يف  فر�سة   1.4 �سنع 

كوادو اأ�سامواه الذي ميتلك ذات الرقم واللذان 
يت�ساركان ذات املركز.

بينما تقل هذه الأرقام ب�سكل كبري يف لعبي 
خلق  متو�سط  �سين�سي  ميتلك  حيث  الو�سط 
الفر�س 1.2 يف املباراة وباريال كان اأقل يف هذا 
الرقم والذي كان 0.9 فر�سة يف املباراة، بينما 
وهو  الأك��رب  الرقم  �ساحب  كان  بروزوفيت�س 
الكرواتي يكون  الالعب  املباراة ولكن  1.6 يف 
متركزه بن�سبة اأكرب اأمام ثالثي الدفاع وبالتايل 

لن يكون اإريك�سن مناف�ًسا يف هذا املركز.
اأن  من خالل الأرق��ام ال�سابقة ميكن ا�ستنتاج 
�سناعة  يف  الو�سط  لعبي  على  يعتمد  ل  كونتي 
هو  دوره���ا  يكون  التي  امل��راك��ز  وه��ذه  الفر�س 
ال�سغط على اخل�سم عند فقدان الكرة من اأجل 
متو�سط  فكان  التمرير  يف  احلرية  منحهم  ع��دم 
تدخالت �سين�سي 1.5 يف املباراة وكان متو�سط 
تدخالت باريال 1.3 يف املباراة وكان �سين�سي هو 
ثاين اأكر الالعبني ت�سدًيا لتمريرات اخل�سم فقد 
ت�سدى ل14 متريرة وذلك بعد لوتارو مارتينيز.

ل  اإريك�سن  ق���درات  اأن  يف  تكون  امل�سكلة 
تنا�سب الأدوار التي يحتاجها كونتي يف الو�سط 
م�ساركة  من  الفوائد  بع�س  �سيجني  وال��ذي 
الدمناركي فهو ي�سيف ُبعًدا جديًدا يف �سناعة 
الكرات  ت�سديد  يف  ومتيزه  العمق  من  الفر�س 
الثابتة ولكن من خالل ال�سغط على الالعبني 
الفني  امل��دي��ر  خطة  يف  كبرية  ثغرة  �سيكون 
الإيطايل الذي يعتمد على ذلك كركيزة اأ�سا�سية 

يف اأ�سلوبه.

دجوكوفيتش... "ال يقهر" في بطولة أستراليا المفتوحة!
 

ع����ان����ى ال�������س���رب���ي ن���وف���اك 
اىل  واحتاج  المرين  ديوكوفيت�س 
بطولة  نهائي  يف  جمموعات  خم�س 
امل�سرب،  لكرة  املفتوحة  ا�سراليا 
يف  ال��ك��ربى  الرب���ع  البطولت  اوىل 
الغراند �سالم، ليفوز على النم�سوي 
و2-6  و6-4   4-6 تييم  دومينيك 
الثامن  لقبه  حم��رزا  و4-6  و3-6 
وال�سابع  قيا�سي(  )رقم  البطولة  يف 

ع�سر الكبري يف م�سريته.
عاما(   32( ديوكوفيت�س  و�سرب 
ع�سفورين بحجر واحد لنه �سي�ستعيد 
اي�سا املركز الول يف الت�سنيف العاملي 

ن��ادال  رافايل  ال�سباين  ح�ساب  على 
النهائي يف  ال��دور ربع  الذي خرج من 

هذه البطولة على يد تييم بالذات.
ع�سر  ال�سابع  الكبري  لقبه  وباحرازه 
ال�سربي يف ت�سييق اخلناق على  جنح 
روجيه  وال�سوي�سري  لقبا(   19( نادال 
 20( القيا�سي  ال��رق��م  ح��ام��ل  ف��ي��درر 
بثالث  الخ��ري  اق�سى  بانه  علما  لقبا(، 
جمموعات نظيفة يف ن�سف النهائي يف ظل 

معاناة فيدرر من اآلم يف الفخذ والظهر.
ك��م��ا ب���ات ن��وف��اك ث��ال��ث لع���ب يف 
يف  األقاب  ثمانية  اأقله  يحقق  التاريخ 
بطولة كربى واح��دة بعد ن��ادال )12 
يف   8( وف��ي��درر  غ��ارو���س(  رولن  يف 

وميبلدون(.
ح�سم  ديوكوفيت�س  فان  وللمفارقة 
املباريات النهائية الثماين التي خا�سها 

يف ملبورن.
وقال ديوكوفيت�س الذي توج باللقب 
العام املا�سي اي�سا بفوزه على نادال 
البطولة  �سك  بال  "انها  تتويجه  بعد 
املف�سلة لدي وانا �سعيد لنني توجت 

بلقبها للمرة الثامنة".
وتوجه اىل تييم بالقول "حظ عاثر. 
الفوز  من  ادن��ى  او  قو�سني  قاب  كنت 
وقتا  انك متلك  واثق من  لكني  اليوم. 
كافيا لتحرز لي�س فقط لقبا كبريا واحد 

بل اكر".
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