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مي�سي فريق الوحدات ال�ساب يف ا�ستعداداته ال�ستقبال 
عند  ال�سبت  يوم  يقام  الذي  الهام  اللقاء  يف  العودة  �سقيقه 
مبدينة  الريا�سة  ق�سر  �سالة  يف  ع�سرا  الرابعة  ال�ساعة 
احل�سني لل�سباب يف اجلولة قبل االخرية من بطولة دوري 

ال�سباب للكرة الطائرة.
نقطة   ١٢ بر�سيد  الثالث  باملركز  يقف  ال��ذي  الوحدات 
احل�سني  و�سباب  ال��ع��ودة  على  الفوز  حتقيق  عن  يبحث 
بنتيجة بي�ساء ٣-٠، ب�سرط فوز �سباب احل�سني على الكرمل 
للدوري  بطال  الوحدات  يكون  املعطيات  وبهذه  املت�سدر 

بفارق نقطة واحدة، يف ح�سبة معقدة للغاية.
جبارة  ابو  ايهم  العبيه  خدمات  الوحدات  و�سي�ستعيد 
وعالء ال�سيداوي اللذين غابا عن لقاء وادي مو�سى ال�سابق 
يف الوقت الذي ما يزال به الالعب ميكائيل ابو �سخن بعيدا عن 

الفريق ب�سبب االإ�سابة.
الزج بفهد نعمان  حيث من املتوقع ان يعمد اوزم��ار اىل 
ل�سناعة االلعاب ويتقدم ال�ساربني حممد ال�سبيالت واحمد 
نافز لل�سرب من االطراف على ان يتوىل ايهم جبارة وعالء 
ال�سيداوي الوقوف على الطول العلوي لل�سبكة والت�سدي 
ابو خطاب  �سيتكفل جميل  فيما  الهجومية  العودة  لطلعات 

مهمة الدفاع يف املنطقة اخللفية

طائرة الشباب تبحث عن نقاط العودة وتتأهب للشباب 

فريق الوحدات ال�ساب لكرة الطائرة

www.wehdatclub. jo 
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حققت   - ال�سيباين  ثائر   
ف���رق ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ل��ن��ادي 
نتائج  ال��ق��دم  ب��ك��رة  ال���وح���دات 
من  الثالثة  اجل��ول��ة  يف  منطقية 
بطولة الدوري، حيث �سجل فريق 
�سن ٢٠ فوزا كبريا على ال�سريح 
بنتيجة )6-١(، فيما حقق فريقا 
على  الفوز  والنا�سئني  ال�سباب 
ب��ذات  العقبة  و���س��ب��اب  ال��رم��ث��ا 

النتيجة )٢-�سفر(.
هذه النتائج اأبقت فريق �سن ١7 
يف �سدارة الرتتيب بعدما حقق ٣ 
انت�سارات متتالية، فيما كان فريق 
ال��راب��ع  امل��رك��ز  يحتل  النا�سئني 
ف��وزي��ن  م��ن  ن��ق��اط   "6" بر�سيد 
وخ�سارة، واقرتب فريق �سن ٢٠ 
ر�سيده  رفع  بعدما  ال�سدارة  من 

اإىل "7" نقاط من فوزين وتعادل.
 اجلولة الرابعة املقبلة �ست�سهد 
اأهمية حيث لعب  مواجهات ال تقل 
فريق  اأم���ام  اأم�����س   ٢٠ �سن  فريق 
فيما  البولو،  ملعب  على  ال�سلط 
مهما  ل��ق��اء   ١7 �سن  ف��ري��ق  ينتظر 
ال�ساعة  عند  الفي�سلي  مع  يجمعه 
الثالثة من ع�سر يوم اجلمعة املقبل 
وينتظر  حممد،  االأم��ري  �ستاد  على 
يف  معان  نظريه  النا�سئني  فريق 
ال�ساعة  ع��ن��د  جتمعهما  م��وق��ع��ة 
الثالثة من ع�سر يوم ال�سبت املقبل 

على ملعب النادي بغمدان.

 "ال�صقر" يحلق عاليا

حممود  الكابنت  فريق  حلق   

اأداء  يقدم  وه��و  عاليا  �سلباية 
اإىل  مطمئنة  ون��ت��ائ��ج  مثالية 
جت��اوز  اأن��ه  خا�سة  كبري،  ح��د 
اأندية تهتم كثريا بقطاع الفئات 
�سباب  غ����رار  ع��ل��ى  ال��ع��م��ري��ة 
وا�سحا  وبدا  والرمثا،  االأردن 
خامات  ميتلك  الفريق  ه��ذا  اأن 
ال�سقل  اإىل  فقط  حتتاج  مميزة 
من  تكت�سب  ال��ت��ي  واخل����رات 
خ���الل امل��ب��اري��ات ع��ل��ى غ��رار 
و�سالح  ع��زازم��ة  "العمرين" 
اأب��و  مهند  ال��ك��اب��نت  ج��ان��ب  اإىل 
واحلار�س  كحالن  وحممد  طه 

زمالئهم  وبقية  الفالوجي  مراد 
وجميعهم ال يقل �ساأنا، و�سيكون 
هذا الفريق اأمام اختبار �سعب 
عندما  املقبلة  اجلولة  يف  ج��دا 
يلتقي الفي�سلي يف مباراة يتوقع 
جماهريي  بح�سور  حتظى  اأن 
اجلهاز  على  وج��ب  لكن  كبري، 
االإداري حتديدا تهيئة الالعبني 
املباراة  هذه  اأن  على  والتاأكيد 
�سانها �ساأن اأي مباراة اأخرى وال 
حتتاج اإىل �سد ع�سبي وما �سابه 
ذل���ك، وك��ل م��ا ميكن االإ���س��ارة 
وترجمة  اللعب  يف  اجلدية  اإليه 

الفر�سة املحققة اإىل اأهداف.

 النا�صئني .. تقدم حذر

النا�سئني  فريق  ف��اإن  ب���دوره   
ال��ك��اب��نت خليل  ي���ق���وده  ال�����ذي 
اجلارحي يتقدم اإىل االأمام بحذر، 
يرهنوا  اأن  العبيه  من  ومطلوب 
اأكر واأك��ر، فهناك  عن موهبتهم 
من  خا�سة  ج��دا  مميزة  اأ���س��م��اء 
غ��رار  على  الهجومية  الناحية 
"هداف الفريق" عبد القادر العامل 
الذي يثبت يوما بعد يوم اأن كرة 
من  مهاجم  بانتظار  ال��وح��دات 

يتحلى  اأن  ب�سرط  الثقيل  العيار 
ال��الع��ب ب��ال��ث��ق��ة وامل�����س��وؤول��ي��ة 
والتوا�سع واالأخرية اأهم �سفات 
ال  وب��دون��ه��ا  الع��ب  الأي  النجاح 
ميكن للنجم اأن يتطور ولو لدرجة 

واحدة.
واحد  هو  املقبل  الفريق  لقاء   
من اأ�سعب املواجهات خا�سة اأن 
لعبوا  العبني  ي�سم  معان  فريق 
"اكادميية  �سويا لفرتة طويلة يف 
عليها  ي�سرف  ال��ت��ي  الفر�سان" 
لنادي  االأول  للفريق  الفني  املدير 
القططي،  عبداهلل  الكابنت  معان 

وقد حقق هذا الفريق ٣ انت�سارات 
على  احلكم  و�سيكون  متتالية، 
خالل  النا�سىء  فريقنا  ق���درات 
هذه املباراة التي ال تقبل الق�سمة 
على اثنني ورمبا يكون الفوز فيها 
البطولة يف  نحو �سدارة  الطريق 
حال خدمتنا نتائج الفرق االأخرى.

 فريق �صن 20 ... ال اأعذار

ميكن  ت��ري��رات  اأو  اأع����ذار  ال 
لفريق الوحدات �سن ٢٠ اأن تقدم، 
اإذا ما علمنا اأن هذا الفريق حظي 
يف  وي�سم  مثالية،  اإع���داد  بفرتة 
�سفوفه نخبة النخبة من النجوم 
االأردنية على  القدم  لكرة  ال�سابة 
غرار مهند �سمرين ودانيال عفانة 
وحممد  الديرباين  ثائر  جانب  اإىل 
اأب���و ط��ه وحم��ي�����س��ن اأب���و جبلة 

وحمزة مر�سي وغريهم.
 مطلوب من هذه الفئة اأن تكون 
فعال رافدا اأ�سا�سيا للفريق االأول، 
لوم  ميكن  فال  كذلك  تكن  مل  واإذا 
اأي  االأول  للفريق  الفني  اجلهاز 
كان يف ا�ستقطاب العبني جاهزين 

من االأندية االأخرى.
 تعادل الفريق اأمام �سحاب كان 
ال�سريح  ام��ام  والعودة  مفاجئا، 
العبي  ق��درات  اأن  يوؤكد  ب�سدا�سية 
ه��ذا ال��ف��ري��ق ك��ب��رية ومم��ي��زة اإىل 
اأبناء  اأبعد احل��دود، ومطلوب من 
يكونوا  اأن  اخلطيب  ب�سام  الكابنت 
اأقوياء قدر االمكان، خا�سة اأن عدم 
يعد  البطولة  لقب  على  ح�سولهم 

"ف�سال ذريعا" وهو ما ال نتمناه.
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االنطالقة  ال��وح��دات  فريق  ين�سد   
عن  بحثه  م�سوار  م�ستهل  يف  القوية، 
لكرة  املحرتفني  اأن��دي��ة  دوري  لقب 
القدم، وذلك عندما يالقي فريق االأهلي 
من  والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند 
م�ساء ال�سبت املقبل، على ا�ستاد عمان 
يف  لل�سباب،  احل�سني  مبدينة  ال��دويل 

اجلولة االأوىل من عمر الدوري.

 معنويات عالية

 يتدرب فريق الوحدات بقيادة املدير 
الفني عبداهلل اأبوزمع، يف اأجواء تغلفها 
وترافقها  ال��وح��دات،  االأ���س��رة  روح 
اأول  ن�سوة  العالية، يف ظل  املعنويات 
"املارد  ت��وج  عندما  املو�سم،  األ��ق��اب 
الكرة  احت��اد  درع  بلقب  االأخ�سر" 
٢٠٢٠ موؤخرا، اىل جانب توفري جمل�س 
الفريق  عودة  متطلبات  كافة  االإدارة 
م�سابقات  جميع  األ��ق��اب  اح�سان  اىل 

الدوري.
اال�ستقرار  من  حالة  يرى  واملتابع   
"املارد  تغلف  التي  واالداري  الفني 
من  ح��ال��ه  ج��ان��ب  اإىل  االخ�سر"، 
�سواء بني   املتبادل،  والفهم  االن�سجام 
اجلهاز الفني والالعبني من جانب، اأو 
الالعبني اأنف�سهم، يف ظل موؤ�سر نف�سي 
ب�سكل  يت�ساعد  وتكتيكي  وفني  وبدين 
الفريق  و�سياغة  ل��الإع��ج��اب،  مثري 
االأداء  خ��الل  م��ن  حتذيرية  لر�سالة 
درع  مناف�سات  يف  املر�سية  والنتائج 
احتاد الكرة، مما يجعل فريق الوحدات 
االأكر جاهزية، وميلك حظوظا وافرة 
اأمام االأهلي يف اأوىل مبارياته بالدوري، 
عبداهلل  للفريق  الفني  املدير  وامتالك 
اأبوزمع، العديد من اخليارات القادرة 

على قيادة الفريق اىل بر الفوز.

 االأهلي يعاين

فريق  يظهر  االآخ���ر،  الطرف  على   
من  جديدة  قدمية  بت�سكيلة  االأهلي 
الالعبني، وهو الذي تاأثر كثريا كغريه 
من فرق اأندية املحرتفني، باالو�ساع 
املالية ال�سعبة، والتي افقدته العديد 
خمتلف  يف  امل���وؤث���رة  العنا�سر  م��ن 
خطوط اللعب، وينطلق اىل مناف�سات 
نداء  ملبيا   ،٢٠٢٠ املحرتفني  دوري 
موطيء  عن  والبحث  النادي  عراقة 
املناف�سة  ظ��ل  يف  ال��ك��ب��ار،  ب��ني  ق���دم 
ال�سر�سة املتوقعة يف هذه الن�سخة من 

الدوري.
 االأهلي الذي حاول ترتيب اأوراقه، 
النادي  ابن  يقوده  جديد  فني  بجهاز 
جمموعة  على  ويعتمد  نف�س،  اأن��زور 
من العبي اخلرة، والوجوه اجلديدة 
التي يبحث فيها عن �سخ�سية "الليث 
االأبي�س"، واإن قدمت نتائج الفريق يف 
�سورة  الكرة،  احتاد  درع  مناف�سات 
بثوب  املعروف  االهلي،  عن  مغايرة 
املناف�سة وم�ساك�سة الكبار، حني وقع 

يف املجموعة االأوىل اىل جانب الفي�سلي، 
باملركز  ووق���ف  وم��ع��ان،  ال�سريح، 
ال��ن��ق��اط،  م��ن  خ���ال  بر�سيد  االأخ����ري 
وتلقت  خ�����س��ارات،   ٣ اىل  وت��ع��ر���س 
االأه���داف  م��ن  ك��ب��رية  ن�سبة  �سباكه 
و�سلت اىل 8، فيما �سجل هدفا وحيدا 

يف جميع مبارياته.

 اأوراق خ�صراء

  ميلك املدير الفني لفريق الوحدات 
والتي  اجلاهزة،  االوراق  من  الكثري 
القدرات واالمكانات �سواء على  متلك 
ولديه  اأو اجلماعي،  الفردي  امل�ستوى 
العديد من اخليارات التي يوزعها وفق 
اأفكاره وجهازه املعاون، وما يتنا�سب 
الفريق  لتقدمي  املناف�س،  طبيعة  مع 
اىل  ي���وؤدي  ال���ذي  والتكتيك  بال�سكل 
النتائج، وهو  وااٌلإقناع وقوة  االمتاع 
م�ستهل  يف  قوية  انطالقه  يريد  ال��ذي 
ال��دوري  لقب  ع��ن  بالبحث  م�سواره 

.٢٠٢٠
احت��اد  درع  مناف�سات  واأظ��ه��رت   
للعديد  اب���وزم���ع  وت���ق���دمي  ال���ك���رة، 
ملختلف  ت�سكيالته  يف  اال���س��م��اء  م��ن 
على  "الرن�س"  ق���درة  امل��ب��اري��ات، 
اختيار عنا�سره رغم ازدحام النجوم 
واال�سماء يف ت�سكيلة الفريق، من دون 
ان يغفل عن�سر ال�سباب الذي اأكد اأنه 
يف  كبرية  وف��ر���س  دور  لهم  �سيكون 

خياراته خالل املناف�سات املحلية.
من  اأب��وزم��ع  ينطلق  اأن  ويتوقع   
الثبات يف ت�سكيلته خا�سة يف حرا�سة 
اأحمد عبدال�ستار،  يقدم  املرمى عندما 
وكذلك يف اخلط اخللفي الذي يتواجد 
فيه طارق خطاب، يزن العرب، حممد 
واالخري  �سلباية،  وفرا�س  ال�سمريي 
احلرية  م��ن  واف���رة  م�ساحة  يعطيه 
العمليات،  العبي  وا�سناد  للتقدم، 
ثائر،  اأحمد  االرت��ك��از  من الع��ب  ب��دء 
اإبراهيم  اأحمد �سمري،  الهجوم  وثالثي 
جوابرة وفهد يو�سف، الثراء احللول 
ه�سام  املهاجمني  اأم���ام  الهجومية 

ال�سيفي وعبدالعزيز انداي.

 االأهلي يناور

 ويظهر فريق االأهلي بثوب املناورة، 
بحثا عن ذاته يف اأوىل مبارياته بالدوري، 
اأفكار املدير الفني للفريق نف�س،  وفق 
الذي يعرف قوة فريق الوحدات �سواء 
اجلماعي،  اأو  الفردي  امل�ستوى  على 
الزيادة  توفري  من  ينطلق  يجعله  مما 
البوابة  واغ��الق  ملعبه،  يف  العددية 
الدفاعية واالعتماد على قدرة العبيه 
الهجوم،  اىل  ال��دف��اع  من  االرت���داد  يف 
معتمدا  املرتدة  بالهجمات  واملناورة 
على عدة ا�سماء لتنفيذ ذلك ال�سيناريو 

االهالوي املتوقع.
 ويحاول املدير الفني لالهلي انزور 

دفاعيا  متنا�سقة  توليفة  تقدمي  نف�س 
التي  وهجوميا، معتمدا على اال�سماء 
املرمى  ح��ار���س  م��ن  منطلقا  ميلكها 
اأحمد ال�سغري، وحماية مرماه برباعي 
الدفاع حممد ده�سان، وليد زياد، حممد 
واالعتماد  الغرابلة،  وي��زن  ع�سفور 
على خرة يزن ده�سان يف زيادة قوة 
القيام  اىل  والتنبه  اخللفي،  اخل��ط 
االرتكاز،  حمور  من  البناء  يف  ب��دوره 
وتفعيل انطالقات حربي اأحمد، حممد 
اي�سال  ي�سمن  ب��اج، مبا  واأم��ري  عالء 
حممد  الوحيد  املهاجم  �سوب  الكرات 

عمر.

 رحلة "االأخ�صر" بالذهاب

املناف�سة  غمار  الوحدات  يخو�س   
دوري  ذه���اب  مرحلة  يف  ال�سر�سة 
املحرتفني ٢٠٢٠، وكما ا�سلفنا ذكره، 
البحث  رحلة  االأخ�سر"  "املارد  يبداأ 
ع��ن اللقب ب��ل��ق��اء  ف��ري��ق االأه��ل��ي يف 
الذهاب،  مرحلة  من  االأول  اال�سبوع 
ال�ساعة  عند  ال�سلط  اأم��ام  يلعب  ثم 
اجلمعة  يوم  من  والن�سف  ال�ساد�سة 
يف  ال��دويل  عمان  ا�ستاد  على   ،٣/١٣
عند  معان  ويالقي  الثاين،  اال�سبوع 
ال�ساد�سة والن�سف، من يوم  ال�ساعة 
عمان  ا�ستاد  على   ،٣/١9 اخلمي�س 
ويالقي   ال��ث��ال��ث،  باال�سبوع  ال���دويل 
ال�سابعة،  ال�ساعة  عند  العقبة  �سباب 

ملعب  على   ،4/4 ال�سبت  ي��وم  م��ن 
تطوير العقبة باال�سبوع الرابع.

  ويوا�سل الوحدات رحلة البحث 
عن لقب الدوري، عندما يالقي الرمثا، 
والن�سف،  ال�سابعة  ال�ساعة  عند 
ا�ستاد  على   ،4/١٠ اجلمعة  يوم  من 
اخلام�س،  باال�سبوع  ال���دويل  عمان 
ال�ساعة  عند  االأردن  �سباب  ويالقي 
على   ،4/١7 اجلمعة  يوم  اخلام�سة 
ا�ستاد امللك عبداهلل مبنطقة القوي�سمة 
ويالقي  ال�ساد�س،  اال�سبوع  حل�ساب 
ال�سابعة  ال�ساعة  عند  اربد  احل�سني 
 ،4/٢١ الثالثاء  ي��وم  من  والن�سف 
حل�ساب  ال����دويل،  ع��م��ان  �ستاد  على 
�سحاب  وي��الق��ي  ال�سابع،  اال�سبوع 
اجلمعة  ي��وم  م��ن   ١١ ال�ساعة  عند 
5/١، على ا�ستاد اللك عبداهلل مبنطقة 
القوي�سمة، حل�ساب اال�سبوع الثامن، 
ويالقي اجلزيرة عند ال�ساعة ١١ من 
يوم اخلمي�س 5/7، على ا�ستاد عمان 
التا�سع،  اال�سبوع  حل�ساب  ال��دويل، 
 ١١ ال�ساعة  عند  ال�سريح  وي��الق��ي 
ا�ستاد  على   ،5/١5 اجلمعة  يوم  من 
اال�سبوع  حل�ساب  ب��اإرب��د،  احل�سن 
العا�سر، ويختتم مرحلة الذهاب بلقاء 
يوم  من   ١٢ ال�ساعة  عند  الفي�سلي، 
عمان  ا�ستاد  على   ،5/٢١ اخلمي�س 
الدويل، حل�ساب اال�سبوع االأخري من 

مرحلة ذهاب الدوري. 

الوحدات أمام األهلي: أولى خطوات رحلة البحث عن اللقب

جانب من لقاء الوحدات واالأهلي يف مناف�سات دوري املحرتفني للمو�سم املا�سي
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اأن��دي��ة  اإج����راء ق��رع��ة دوري  م��ع 
امل��ح��رتف��ني ل��ك��رة ال��ق��دم، وو���س��وح 
ال��دوري  لقب  على  التناف�سي  امل�سهد 
للمو�سم ٢٠٢٠، يبحث فريق الوحدات 
عن عودة قوية اإىل  من�سة تتويج اأغلى 
وي�سده  املحلية،  ال��ك��روي��ة  االأل��ق��اب 
احلنني اإىل اللقب ال�سابع ع�سر يف تاريخ 
األقابه الكروية، وهو الذي توج باألقابها 
١6 مرة، اأعوام 8٠، 87، 9١، 94، 
 ،٢٠٠5-٢٠٠4  ،97،  96  ،95
 ،٢٠٠8-٢٠٠7  ،٢٠٠7-٢٠٠6
 ،٢٠١٠-٢٠١١  ،٢٠٠9-٢٠٠8
 ،٢٠١5-٢٠١4  ،٢٠١4-٢٠١٣
٢٠١5-٢٠١6، و٢٠١7-٢٠١8.

 الوحدات..�صوق للبطوالت

البطوالت، والذي  نادي  الوحدات، 
ال تر�سى جماهريه الوفية، اإال بروؤيته 
ن�سرا يحلق فوق قمم االألقاب املحلية، 
واأهمها بطولة دوري املحرتفني، وهي 
يف  عنها  االبتعاد  م��رارة  عا�ست  التي 
اأعجف  مو�سم  يف  املا�سية،  الن�سخة 
للن�سيان،  االأح����زان  مو�سم  �سمته، 
فر�س  االأخ�سر  فريقها  واأن  خا�سة 
قطبا  وج��ي��زة  زمنية  ف��رتة  يف  نف�سه 
مهما يف ذاكرة الكرة االأردنية، وزاحم 
على  التقليدي-الفي�سلي-،  مناف�سه 
األقابها وزين خزانة النادي بالعديد من 
تاريخه  عر  املحلية  االألقاب  كوؤو�س 
 ،76 مو�سم  �سعوده  منذ  التناف�سي 
 ،77 مو�سم  هبوطه  بعد  قويا  وع��اد 
مو�سمني  بعد  االأل��ق��اب  اأوىل  ليخطف 
فريق  ويهتم   ،١98٠ عام  وبالتحديد 
ال���وح���دات ب��ال��ظ��ف��ر ب��ل��ق��ب ال����دوري 
اأغلى  اإىل  امل��وؤدي��ة  الطريق  باإعتباره 
املجموعات  دوري  القارية،  االألقاب 

بدوري اأبطال اآ�سيا يف املو�سم املقبل.

اأبوزمع والدوري

تعود الذكريات اخل�سراء اجلميلة 
املدير  ذاك���رة  يف  ال���دوري،  بطولة  يف 
اأبوزمع،  عبداهلل  للفريق  احلايل  الفني 
واالذي �ساهم ورفاقه يف حملها العبا، 
وهو  م��درب��ا،  جلبها  يف  كذلك  و�ساهم 
الثانية  ال��رب��اع��ي��ة  ال���ذي وق���ع ع��ل��ى 
املحلية،  الكرة  اأر�سيف  يف  للوحدات 
املدير  برفقة  عاما  مدربا  ك��ان  عندما 
ال��ك��روات��ي دراغ����ان ٢٠١٠،  ال��ف��ن��ي 
–الوحدات-،  االأم  فريق  اىل  وجلبها 
-٢٠١٣ مو�سم  للوحدات  فنيا  مديرا 
بلقب  لالحتفاظ  الفريق  وقاد   ،٢٠١4
ورمبا   ،٢٠١5-٢٠١4 مو�سم  الدوري 
تت�سابه الظروف الوحداتية بني الفرتة 
مديرا  بو�سفه  اأبوزمع،  للكابنت  االأوىل 
وال��ف��رتة  االأول،  ال��ك��رة  لفريق  فنيا 
احلالية من حيث ا�ستالمه املهمة الفنية 
بعد مو�سم اأعجف، حني كانت االأوىل يف 

منت�سف مو�سم ٢٠١١-٢٠١٢، وتابع 
-٢٠١4 مو�سم  اىل  بعد  فيما  املهمة 
مو�سم  ب��ع��د  ح��ال��ي��ا  وي��ع��ود   ،٢٠١5
وحداتي اأعجف، رغم حماولة اأبوزمع 
قيادة دفة الفريق الوحداتي اىل امل�سهد 
االحت��اد  ك��اأ���س  بطولة  م��ن  النهائي 

االآ�سيوي يف املو�سم ٢٠١8-٢٠١9. 
ووجه اأبوزمع بو�سلته الفنية فور 
مهمة  �سوب  االآ�سيوية،  املهمة  انتهاء 
وزينها  اخل�سراء،  االأوراق  ترتيب 
ب�سفقات  وعربية،  حملية  بتعاقدات 
ال�سوري  ا�ستقدم  كروية مدوية، حني 
فهد يو�سف، والتون�سي ه�سام ال�سيفي، 
طارق  ال�ستار،  عبد  اأحمد  واملحليني 
ن�سيب،  عبداهلل  العرب،  يزن  خطاب، 
فرا�س �سلباية، اأحمد �سمري، وابراهيم 
اجل��واب��رة، وج���اءت ال��ت��ع��زي��زات يف 
زمع  اأب��و  فيها  توجه  نوعية،  �سفقات 
املختلفة،  اللعب  مراكز  تعزيز  نحو 
وانطلق يف تدريبات بدنية وفنية، وبث 
خو�سه  خ��الل  من  التكتيكية  اأف��ك��اره 
اأن  قبل  املحلية،  املباريات  من  العديد 
يعي�س  باالأخ�سر يف مع�سكر الوحدات، 
والذي تخللته عديد املباريات مع فرق 
االأجنبية  والفرق  االإماراتية،  املقدمة 
التي تع�سكر  باالإمارات، ومنها اأبردين 

االأ�سكتلندي.

اأول لقب

االإنطالقة  بداية  كان   ١98٠ مو�سم 
الوحداتية اإىل من�سات التتويج، ولكن 
ب��ال��ورود  مفرو�سة  تكن  مل  الطريق 
برفقة  االأمرين  عانى  ال��ذي  للوحدات 
اإ�سافة  التحكيم املنحاز،  جمهوره من 
كان  التي  ال�سديدة  امل�سايقات  اإىل 
من  الرغم  على  اجلمهور  لها  يتعر�س 

اأعطى  ال��ذي  االأم��ر  الكثيف،  ح�سوره 
القدم  ك��رة  مل��درج��ات  خا�سا  رون��ق��ا 

االأردنية.
االن��ط��الق��ة ك��ان��ت اأم���ام اجل��زي��رة 
»ال�����س��ي��اط��ني احل���م���ر« اأ���س��ح��اب 
التاريخ امل�سرف بكرة القدم االأردنية 
كان  الوحدات  ولكن  الوقت،  ذلك  يف 
�سفنه  و�سلت  عندما  اأخ��ر  راأي  له 
حيث  اجلزيرة،  �سواطئ  اإىل  بنجاح 
يف  وحداتي  هدف  اأول  التاريخ  دون 
بطولة الدوري و�سجله عمر �سالمة، 
االأ�سمر غ�سان جمعة  الغزال  وتبعه 
اللقاء حينها  الثاين، وانتهى  بالهدف 
هدف  مقابل  بهدفني  الوحدات  بفوز 
علي،  احلاج  �سجله  للجزيرة  وحيد 
و«امتطى«�سهوة االأداء الراقي اأمام 
اجليل، وفاز بهدف غ�سان جمعة، ويف 
اأن  الوحدات  ا�ستطاع  الثالث  اللقاء 
عمان  ن��ادي  العنيد  خ�سمه  يرو�س 
يف  لالأخ�سر  قوياً  ن��دًا  وق��ف  وال��ذي 
االأف��راح  اإطفاء  حم��اواًل  اللقاء،  ذلك 
م�ستمرة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��وح��دات��ي��ة 
اأن  اإال  اجل��زي��رة،  على  ال��ف��وز  منذ 
»الفا�سوخة«خالد �سليم قائد الفريق 
عرف كيف ينهي �سمود عمان بهدف 
جمريًا  امللعب،  منت�سف  من  يرد  ال 
النقاط الثالث للوحدات الذي و�سع 
يف جيبه اخلا�س )6( نقاط يف �سدارة 

الرتتيب.
مل يحتاج الوحدات الوقت الطويل 
غ�سان  بهديف  البقعة  �سمود  الإنهاء 
اأيوب،  م�سطفى  واملدفعجي  جمعة 
االإيجابي  التعادل  اإىل  بعدها  لينقاد 
غري العادل اأمام احل�سني اإربد بهدف 
نظيف لكل فريق، واأحرز حينها هدف 
ال���وح���دات امل��رح��وم احل���اج جالل 

التعادالت تطارد  لتبداأ لعنة  قنديل، 
اإىل  جديد  من  انقاد  ال��ذي  الوحدات 
التعادل ال�سلبي اأمام االأهلي العريق 
�سلبياً بدون اأهداف، يف الوقت الذي 

دقت به اجلماهري ناقو�س اخلطر.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��ع��ادل��ني 
الغزال  اأن  اإال  للوحدات  املتتاليني 
االأ�سمر غ�سان جمعة ا�ستطاع اأن يعيد 
االأمور اإىل ن�سابها بال�سكل املطلوب، 
يف  الثمني  الفوز  هدف  خطف  بعدما 
يف  ال�سمال«،  »غ��زالن  الرمثا  مرمى 
مباراة جماهريية وحما�سية �سهد لها 
الوحدات  ليوا�سل  القا�سي والداين، 
بفوز  االإي��اب  مرحلة  يف  انت�ساراته 
نظيفة  بثالثية  القاد�سية  على  كبري 
حملت اإم�ساء م�سطفى ايوب وخالد 
�سليم وماجد الب�سيوين، معلناً تاأهبه 
الوحدات  يخو�سه  كال�سيكو  الأول 
اأمام الفي�سلي والذي انتهى مل�سلحة 
»االأخ�سر«بهدف نظيف حمل اإم�ساء 

املدفعجي م�سطفى اأيوب.
الوحدات  كرر  االإي��اب  مرحلة  ويف 
نتيجة  بنف�س  اجل��زي��رة  على  تفوقه 
حيث  مغايرة  باأ�سماء  ولكن  الذهاب 
هديف  ذي��ب  وخالد  ج��رار  مظفر  �سجل 
اجليل  على  لي�سطو  وع��اد  الوحدات، 
ماجد  اإم�ساء  حمال  نظيفني  بهدفني 
الب�سيوين وخالد �سليم، وانقاد لتعادل 
العنيد، وكرر فوزه  اأمام عمان  �سلبي 
على البقعة بثالثية حملت اإم�ساء خالد 
قنديل  ج��الل  وال��راح��ل  هدفني  �سليم 

هدف، مقابل هدف وحيد للبقعة.
واأم������ام احل�����س��ني اإرب�����د متكن 
الوحدات من تد�سني اأول انت�سار له 
اإم�ساء  حمال   )٢-١( بنتيجة  عليه 
وتفوق  �سليم،  وخالد  جمعة  غ�سان 

ع��ل��ى االه��ل��ي ب��ه��دف ب��ك��ر جمعة، 
وليتعر�س الأول خ�سارة له بالدوري 
اأه��داف  بثالثة  الرمثا  اأم��ام  وكانت 
غ�سان  �سجله  وح��ي��د  ه��دف  مقابل 
من  ال���وح���دات  ولينه�س  ج��م��ع��ة، 
وثمينا  غاليا  ف��وزا  وي�سجل  كبوته 
حمال  لهدف  بهدفني  القاد�سية  على 
قنديل،  وج��الل  �سليم  خالد  توقيع 
على  �سطوته  ليكرر  الوحدات  وعاد 
بالفوز  امل��و���س��م  ذل��ك  يف  الفي�سلي 
بنتيجة )٢-١(، حمال اإم�ساء الراحل 
ليعلن  �سليم،  وخ��ال��د  قنديل  ج��الل 
بعدها عن اإقامة مباراة ا�ستعرا�سية 
بني فريقي الوحدات واحل�سني اإربد 
والتي ح�سرها حينها املغفور له امللك 
الراحل احل�سني بن طالل رحمه اهلل 
ووقتها حقق الوحدات الفوز بنتيجة 
الوحدات  اأه��داف  و�سجل   ،)٢-١(

الراحل جالل قنديل وخالد �سليم.

)الوحدات اأكرب من ال�صغوطات(

بعد اأن اأحرز الوحدات اأوىل األقابه 
على امل�ستوى املحلي، غابت �سم�سه 
ل�ستة  ال��دوري  بطولة  من�سات  عن 
اأعوام متتالية، تخللها قرار االحتاد 
ال��وح��دات من  ن���ادي  ا���س��م  ب�سطب 
خفية  الأي��اد  جهود  ظل  يف  �سجالته، 
اإىل  الوحدات  اإنطالق  اإيقاف  حاولت 
ولكن  املحلية  واالأل��ق��اب  البطوالت 
�سواعد اأبناء النادي مل تتوقف حينما 
اأوكلت مهمة رئا�سة النادي للمرحوم 
رئا�سة  ت�سلم  ال���ذي  الفايز  ع��اك��ف 
النادي وعاد الوحدات للم�ساركة يف 
البطوالت املحلية ولكن حتت م�سمى 

ال�سفتني يف مو�سم ١987.
ال�سفتني اأو الوحدات اأيهما �سئتم 

رفعه  ال��ذي  ال�سعار  ه��ذا  �سمونا، 
ال���دوري  بطولة  يف  ال��ف��ري��ق  جن��وم 
وهم  اأعينهم  ن�سب  و�سعوها  التي 
اأن  واإث��ب��ات  التحدي  راي��ة  يرفعون 
لتاأتي  باللقب،  االأحق  هو  الوحدات 
متكن  عندما  خ��ري  بفاحتة  البداية 
»االأخ�سر من هزمية العربي يف عقر 
داره بهدف وحيد حمل اإم�ساء لوؤي 
عبد الرحمن، وبنف�س النتيجة تغلب 
وااله��ل��ي و�سجل  ع��م��ان  ف��رق  على 
�سعدية،  وابراهيم  ذيب  طه  حينها 
وامام اجلزيرة تفوق الوحدات بهديف 
لوؤي عبد الرحمن وابراهيم �سعدية، 
اأمام  مفاجاأة  خ�سارة  اإىل  ليتعر�س 
احل�سني بهدف نظيف، ولكنه �سرعان 
الرمثا  على  بالفوز  منها  ا�ستفاق  ما 
عبد  ه�سام  بثالثية  اأي�ساً  داره  بعقر 
املنعم وجالل علي وطه ذيب مقابل 

هدف للرمثا �سجله خالد الزعبي.
توا�سلت  ال��وح��دات  انتفا�سة 
بهديف  البقعة  على  ال��ف��وز  وح��ق��ق 
واأي�ساً  الرحمن،  عبد  ل��وؤي  املتاألق 
هدف  مقابل  بهدفني  القاد�سية  على 
حمال توقيع حممد امل�سة ولوؤي عبد 
الرحمن، ويف ختام املرحلة االأوىل –

امل�سة  حممد  ال�ساب  متكن  الذهاب- 
من ح�سم القمة االأردنية بهدف نظيف 

�سجله يف �سباك ميالد عبا�سي.
ويف مرحلة االإي��اب عاد الوحدات 
بهدفني  العربي  على  �سطوته  ليكرر 
عبد  ل����وؤي  ت��وق��ي��ع  ح��م��ال  نظيفني 
بعدها  وانقاد  ذي��ب،  وط��ه  الرحمن 
ل��ل��ت��ع��ادل االإي��ج��اب��ي ب��ه��دف لهدف 
حينها  و�سجل  العنيد  عمان  اأم���ام 
ليعود  احل���وراين،  نا�سر  للوحدات 
االأخ�سر ويفر�س تفوقه على االهلي 
بهدفني مقابل هدف �سجلهما ابراهيم 
التعادل  �سيناريو  وليتكرر  �سعدية، 
وهذه املرة اأمام اجلزيرة بهدف لكل 
علي،  جالل  للوحدات  و�سجل  فريق 
وبتعادل �سلبي انتهى لقاء الوحدات 
واحل�سني اإربد، تبعه بتعادل اإيجابي 
�سعدية،  اإبراهيم  بهدف  الرمثا  اأمام 
االأخ�سر«التعادالت  »امل��ارد  ليك�سر 
بفوز ثمني على البقعة بهدفني مقابل 
امل�سة  حممد  �سجلهما  واح��د  ه��دف 
وع�سام نوفل، وعلى القاد�سية اأي�ساً 
توقيع  حمال  �سيء  ال  مقابل  بهدفني 
املنعم،  عبد  وج��ه��اد  امل�سة  حممد 
تاريخي  بلقاء  م�سواره  وليختتم 
وم�سهود بالفوز على الفي�سلي بهدف 
نظيف حمل توقيع نا�سر احلوراين، 
الفي�سلي بالتعر�س  حيث بداأ العبو 
التبديالت  ا�ستنفاذ  اإىل اال�سابة بعد 
للتمثيل  جلاأوا  حينها  بهم،  اخلا�سة 
اأنهى املباراة  على حكم اللقاء الذي 
من العبي  �سبعة  تواجد  بعد  حينها 

الفي�سلي يف اللقاء فقط.

العودة إلى طريق أغلى األلقاب

الوحدات ينشد ضم الدوري رقم "17" إلى خزائنه

اأول لقب للوحدات مو�سم 1980

اإعداد: م�سطفى بالو
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ال��وح��دات  ا�ستطاع   ١99١ مو�سم 
ج��دارة،  بكل  جمرياته  على  يهيمن  اأن 
بعدما متكن من ح�سم م�سواره يف بطولة 
التي  الذهاب  ال��دوري من خالل مرحلة 
كللها بالفوز يف جميع مبارياته مع تعر 
اأقرب مناف�سيه وات�ساع الفارق النقطي، 
»الفنان  بقيادة  الوحدات  جنوم  اأن  اإال 
حممد م�سطفى«وا�سلوا تاألقهم الإحراز 
وهم  النادي،  تاريخ  يف  الثالثة  النجمة 
م��وؤزر  بفوز  الذهاب  مرحلة  يقتحمون 
على االأهلي بهدفني نظيفني حمال اإم�ساء 
»ااملاكر«جهاد عبد املنعم وعماد الزغل، 
بثالثية  اجليل  على  كبري  ف��وز  وتبعه 
املنعم  اإم�ساء جهاد عبد  بي�ساء حملت 
احل�سنات،  ورات��ب  ال�سمري  ويو�سف 
وعلى الكرمل برباعية مقابل هدف يتيم 
�سجلها جهاد عبد املنعم هاتريك وفرا�س 
برباعية  اأي�ساً  العربي  وعلى  ف��وزي، 
عبد  جهاد  اإم�ساء  حملت  هدفني  مقابل 
ال��زغ��ل وط��الل  املنعم ه��دف��ني وع��م��اد 

ربايعة.
ب��ه��دف��ني نظيفني  وع��ل��ى اجل���زي���رة 
وطالل  املنعم  عبد  جهاد  اإم�ساء  حمال 
ال�سيناريو  نف�س  ليتوا�سل  ربايعة، 
القاد�سية  على  الفوز  الوحدات  ويحقق 
بهدفني نظيفني حمال اأي�ساً اإم�ساء جهاد 
وربايعة، ليخطف بعدها الوحدات الفوز 
املنعم،  عبد  جهاد  بهاتريك  الرمثا  على 
بهدف  احل�سني  على  م�ستحق  وف���وز 
املتاألق طالل ربايعة، ويف لقاء الكال�سيكو 
الفي�سلي  �سرب  م��ن  ال��وح��دات  متكن 
 ،)٣-١( بنتيجة  الفوز  وحقق  بق�سوة 
هدفني  رب��اي��ع��ة  ط��الل  اإم�����س��اء  حملت 

وهدف خل�سر عبيد العابر للقارات.
نظرياً،  اللقب  ح�سم  الذي  الوحدات 
م�سواره  افتتاح  يف  االأهلي  اأمام  تراخى 
مبرحلة االإياب لينقاد اإىل التعادل ال�سلبي 
بفوز  �سريعاً  عاد  ولكنه  اأه��داف،  بدون 
اإم�ساء  حمل  اجليل  على  نظيف  بهدف 
بنف�س  الكرمل  وع��ل��ى  رب��اي��ع��ة،  ط��الل 
الربايعة،  امل�سجل  وبنف�س  النتيجة 
وعلى العربي بهدف اأي�ساً حمل اإم�ساء 
اأي�ساً  اجلزيرة  وعلى  املنعم  عبد  جهاد 

بهدف حمل توقيع جهاد نف�سه.
ال��وح��دات  ك��ان  القاد�سية  لقاء  ويف 
ي�����س��رب ب��ق��وة ع��ن��دم��ا ح��ق��ق ال��ف��وز 
جهاد  الهداف  اإم�ساء  حملت  برباعية 
�سعدية  واب��راه��ي��م  هدفني  املنعم  عبد 
اي�ساً  الرمثا  وعلى  احل��وراين،  ونا�سر 
كان الوحدات يكرر فوزه بهدفني مقابل 
هدف حيث �سجل حينها جهاد عبد املنعم 
اإىل  الوحدات  وليتعر�س  الزغل،  وعماد 
بهدفني  اإرب��د  احل�سني  اأم��ام  اخل�سارة 
ه�سام  توقيع  �سهد  وحيد  ه��دف  مقابل 
اخلتامية  امل��ب��اراة  ويف  امل��ن��ع��م،  عبد 
اأمام  االإيجابي  للتعادل  االأخ�سر  انقاد 
الفي�سلي بهدف لكل منهما و�سجل حينها 

للوحدات نا�سر احلوراين.

)الوحدات �صباب دائم(

بطولة  الوحدات  دخل   ١994 مو�سم 
ال��وج��وه  م��ن  جلها  بت�سكيلة  ال���دوري 
واأك��د  املنظرون  ظهر  حينها  ال�سابة، 
املحللون باأنه �سيكون من اأ�سواأ املوا�سم 
على فريق الوحدات، ذلك اأن العبوه ال 
ميتلكون اخلرة الكافية ملقارعة الفرق 
االأخرى، ليثبت جنوم الوحدات العك�س 
وب��داأوا  امل�ستحيل  قهروا  عندما  متاماً، 
االأردن��ي��ة  املالعب  يف  كروية  انتفا�سة 
الظفر  خالل  من  مقبلة  ملوا�سم  توجوها 
ببطولة الدوري عن جدارة وا�ستحقاق.

ببطولة  م�سواره  ال��وح��دات  افتتح 
الدوري بفوز هزيل على اجلزيرة بهدف 
»االأ�سطورة«جهاد  توقيع  حمل  نظيف 
على  م�ستحق  بفوز  وتبعه  املنعم،  عبد 
االأردنية  الكال�سيكو  قمة  يف  الفي�سلي 
الفوز  وح��ق��ق  حم��م��ود،  ع�سام  ب��ه��دف 
على الكرمل بهدفني نظيفني حمال توقيع 
جمال حممود وجهاد عبد املنعم، واأمام 
القاد�سية متكن الوحدات من الفوز بهدف 
احل�سني  �سباب  وعلى  حممود،  جمال 
ربايعة  ط��الل  بثالثية  ال��وح��دات  تفوق 
وابراهيم �سعدية وجمال حممود مقابل 

هدف ل�سباب احل�سني.
وعلى اجلليل تفوق الوحدات بهدف 
جهاد عبد املنعم، وعلى كفر�سوم بهدف 
املنعم،  عبد  ه�سام  توقيع  حمل  اأي�ساً 
االإيجابي  التعادل  اإىل  الوحدات  لينقاد 
مع احل�سني اإربد بهدف لكل منهما و�سجل 
كان  بعدها  املنعم،  عبد  للوحدات جهاد 
الوحدات يخرج بتعادل �سلبي مع االأهلي 
والرمثا، لينتف�س ويهزم العربي بثالثية 
هدفني  ال�سمايل  م���روان  توقيع  حملت 

وجمال حممود هدف واحد.
الوحدات  افتتح  االإي��اب  مرحلة  ويف 
م�سواره بتعادلني �سلبيني اأمام اجلزيرة 
الكرمل  على  الفوز  ليحقق  والفي�سلي، 
عبد  وحممد  �سعدية  ابراهيم  بثنائية 
القاد�سية  وعلى  مرماه،  يف  خطاأ  ال��دامي 

توقيع  بهدف نظيف حمل  الوحدات  فاز 
جهاد عبد املنعم، وعلى �سباب احل�سني 
توقيع  حمل  نظيف  بهدف  تفوق  اأي�ساً 
الوحدات  كان  بعدها  املنعم،  جهاد عبد 
نظيفة  ب�سدا�سية  اجليل  على  ينتف�س 
هدفني  املنعم  عبد  جهاد  توقيع  حملت 
اأب��و  اهلل  وعبد  هدفني  حممود  وج��م��ال 
الوحدات  ليقع  �سعدية،  وابراهيم  زمع 
اأمام  ال�سلبي  التعادل  فخ  يف  جديد  من 
على  ثمني  بفوز  وليعو�سه  كفر�سوم، 

احل�سني اإربد بهدف اإبراهيم �سعدية.
ولكن بداأ م�سل�سل التعادل يطل براأ�سه 
الذين  الوحدات  العبي  على  جديد  من 
االأهلي  اأم��ام  اإيجابي  لتعادل  ان��ق��ادوا 
الرمثا  واأم��ام  املنعم،  عبد  جهاد  بهدف 
اأي�ساً بهدف جمال حممود، وحقق الفوز 
على العربي بهدف جمال حممود، ليتوج 

بلقب الدوري عن جدارة وا�ستحقاق.

األق »اأخ�صر«

الدافع   ١994 مبو�سم  الفوز  اأعطى 
الكبري لالعبي الوحدات ملوا�سلة تاألقهم 
حتت قيادة املدير الفني العراقي كاظم 
دائماً  فكانوا   ،)١995( مو�سم  خلف 
على املوعد مع جماهريهم الغفرية التي 
وا�سلت زحفها خلف الفريق بال كلل اأو 
بالفوز  م�سواره  الوحدات  ليفتتح  ملل، 
بثالثية  اجل��دي��د  ال��واف��د  اجلليل  على 
اإم�����س��اء خ��ال��د امل��ج��دالوي  نظيفة م��ن 
هدفني و�سفيان عبد اهلل، وعلى اجلزيرة 
�سطوته  موا�سلة  من  ال��وح��دات  متكن 
مقابل  بهدفني  الفوز  وحقق  التاريخية 
ه���دف واح����د ���س��ج��ل ل��ل��وح��دات علي 
املنعم، ولكن فرحة  جمعة وه�سام عبد 
توقفت  عندما  تكتمل  مل  االنت�سارين 
نظيف،  بهدف  الرمثا  من  اخل�سارة  عند 
لياأتي رد الوحدات قوياً عندما تغلب على 
و�سجل  هدف  مقابل  برباعية  الر�سيفة 
حينها علي جمعة و�سفيان عبد اهلل وخالد 
بعدها  هنط�س،  اأب��و  ومنري  املجدالوي 

على  براأ�سه  يطل  ال�سلبي  التعادل  كان 
الوحدات يف لقاء االهلي.

اخل�سارة  م��رارة  الوحدات  ليتجرع 
وليتعادل  نظيف،  بهدف  الفي�سلي  اأمام 
حينها  �سجله  ملثله  بهدف  �سحاب  مع 
جهاد عبد املنعم، ولكن الوحدات انتف�س 
وحقق الفوز على القاد�سية بهديف عبد اهلل 
اأبو زمع وه�سام عبد املنعم، وتعادل مع 
احل�سني اإربد بهدف ملثله و�سجله حينها 
التعادل  كان  بعدها  املنعم،  عبد  ه�سام 
اأمام كفر�سوم بهدفني  االإيجابي حا�سرا 
عبد  جهاد  للوحدات  و�سجل  فريق  لكل 
املنعم وجمال حممود، وحقق الوحدات 
الفوز على البقعة بنتيجة )٢-١( حمال 

توقيع خالد املجدالوي.
ويف مرحلة االإياب كان اجلليل يعادل 
لكل  بهدفني  القاتل  الوقت  يف  الوحدات 
فريق و�سجل لالأخ�سر خالد املجدالوي 
االأخ�سر  اأن  اإال  املنعم،  عبد  وه�سام 
اجل��زي��رة  حمطة  جت���اوز  بالتخ�س�س 
بهديف في�سل اإبراهيم وه�سام عبد املنعم، 
من  الوحدات  ليثاأر  واح��د،  هدف  مقابل 
له  ول��ريد  ذه��اب��اً  الرمثا  اأم��ام  خ�سارته 
امل��ج��دالوي،  خالد  بهدف  اإي��اب��اً  ال��دي��ن 
وكرر فوزه على الر�سيفة بثالثية ه�سام 
عبد املنعم هدفني وجمال حممود هدف 

واحد، مقابل هدف للر�سيفة.
وع��اق��ب ال���وح���دات االأه��ل��ي على 
ال��ت��ع��ادل ذه��اب��اً و�سحقه  ج��راأت��ه يف 
جهاد  اإم�ساء  حملت  نظيفة  بخما�سية 
اهلل  عبد  و�سفيان  هاتريك  املنعم  عبد 
الفي�سلي  وع��اق��ب  حم��م��ود،  وج��م��ال 
بهدف �سفيان عبد اهلل، فيما كرر فوزه 
ع��ل��ى ���س��ح��اب ب��ه��دف��ني م��ق��اب��ل ه��دف 
واح���د و���س��ج��ل ل��الأخ�����س��ر االأخ��وي��ن 
وتعادل  املنعم،  عبد  وه�سام  جهاد 
و�سجل  ملثلهما  بهدفني  القاد�سية  اأمام 
املنعم،  عبد  وه�سام  جمعة  علي  له 
ال��وح��دات  ا�ستحق  احل�سني  واأم���ام 
واح��د،  ه��دف  مقابل  بهدفني  ال��ف��وز 

و�سجل لالأخ�سر حينها مروان ال�سمايل 
كفر�سوم  و�سحق  اإبراهيم،  وفي�سل 
بثالثية جهاد عبد املنعم هدفني ومنري 

اأبو هنط�س هدف واحد.
بالن�سبة  م�����س��ك  اخل���ت���ام  وك����ان 
للوحدات الذي �سحق البقعة برباعية 
لالخ�سر  و�سجل  واح��د،  هدف  مقابل 
املنعم  عبد  وه�سام  ال�سمايل  م��روان 

و�سفيان عبد اهلل ومنري اأبو هنط�س.

»�صطوة خ�صراء«

الوحدات  به  وا�سل   ١996 مو�سم 
ال��ف��رق  »التقليدية«على  �سطوته 
املحلية وهو ي�سرب بقوة يف كل مباراة 
يخو�سها، وعينه تنظر بعيدًا اإىل اللقب 
االأغ��ل��ى، وعلى ال��رغ��م م��ن امل��ارث��ون 
الطويل مع اخل�سم التقليدي الفي�سلي 
كيف  عرفوا  ال��وح��دات  جن��وم  اأن  اإال 
يجريون اللقب اإىل خزائن النادي، بعد 
مباراة حا�سمة بني الفريقني لي�سيفوا 

اللقب الثالث على التوايل.
ك��م��ا ه��ي ال��ع��ادة ك���ان ال��وح��دات 
يف  اجل��زي��رة  بلقاء  م�����س��واره  يفتتح 
االخ�سر  جن��وم  وك��ان  املو�سم  بداية 
الفوز  من  متكنوا  عندما  املوعد  على 
ب��ه��ديف ج��ه��اد ع��ب��د امل��ن��ع��م وم���روان 
للجزيرة،  يتيم  هدف  مقابل  ال�سمايل، 
احل�سني  �سباب  كان  الثاين  اللقاء  ويف 
ويحافظ  ال��وح��دات  على  ي�ستع�سي 
الفريقني  ليخرج  �سباكه  نظافة  على 
بتعادٍل �سلبي، االأمر الذي انعك�س على 
»االخ�سر«الذي وا�سل نزيف النقاط 
بهدف  القاد�سية  مع  اإيجابي  بتعادل 

عبد اهلل اأبو زمع.
بعدها كان الوحدات ينتف�س ويحقق 
عبد  جهاد  برباعية  كفر�سوم  على  الفوز 
اأبو  ومنري  علي  وراأف���ت  هدفني  املنعم 
هنط�س مقابل هدف وحيد الأبناء ال�سمال،
واأك��م��ل امل�����س��وار ب��ف��وز ه��زي��ل على 
ال��ق��وق��ازي ب��ه��ديف راأف����ت ع��ل��ي وخ��ال��د 

الوحداتية  االنتفا�سة  والأن  املجدالوي، 
مل تتوقف ك��ان ال��وح��دات ي��رد اأط��م��اع 
زمع  اأب��و  اهلل  عبد  بهديف  اإرب���د  احل�سني 
�سطوته  وليكمل  املنعم،  عبد  وه�سام 
على فرق ال�سمال بهدفني يف �سباك الرمثا 
ومنري  امل��ج��دالوي  خ��ال��د  توقيع  حمال 
التعادل  لعنة  كانت  فيما  هنط�س،  اأب��و 
بتعادل  اأمام فرق عمان  الوحدات  تطارد 
لهدف،  بهدف  االهلي  اأم��ام  م�ستحق  غري 
وحينها �سجل للوحدات جهاد عبد املنعم، 
وتعر�س االخ�سر للخ�سارة بهدف نظيف 

اأمام الفي�سلي يف نهاية مرحلة الذهاب.
ويف االإياب كان الوحدات يكرر فوزه 
�سيء  ال  مقابل  بهدفني  اجل��زي��رة  على 
حمال توقيع جهاد عبد املنعم ومنري اأبو 
احل�سني  �سباب  �سباك  و�سرب  هنط�س، 
ب�سدا�سية نظيفة حملت توقيع جهاد عبد 
اأبو  ومنري  علي  وراأف��ت  هاتريك  املنعم 

هنط�س و�سفيان عبد اهلل.
يرد  الوحدات  كان  القاد�سية  واأم��ام 
حممود  جل��م��ال  بهدفني  ب��ف��وزه  ال��دي��ن 
وجهاد عبد املنعم، وعلى كفر�سوم تفوق 
هدفني  علي  راأف���ت  بثالثية  ال��وح��دات 
وجهاد عبد املنعم مقابل هدف لكفر�سوم، 
الوحدات  ك��ان  اأي�ساً  القوقازي  وعلى 
املنعم  عبد  جهاد  بثالثية  تفوقه  يوؤكد 
هنط�س،  اأب��و  ومنري  املجدالوي  وخالد 
واأي�ساً على احل�سني اإربد بهدفني مقابل 
هنط�س  اأب��و  منري  توقيع  حمال  �سيء  ال 

وخالد املجدالوي.
ينقاد  الوحدات  كان  الرمثا  لقاء  ويف 
االإيجابي بهدف ملثله، ويتغلب  للتعادل 
ال  مقابل  اأه���داف  بثالثة  االأه��ل��ي  على 
هدفني  كمال  اأن�����س  توقيع  حمال  �سيء 
االأخري  اللقاء  ويف  هنط�س،  اأب��و  ومنري 
بحاجة  ال��وح��دات  ك��ان  الفي�سلي  اأم��ام 
للفوز من اأجل حتقيق اللقب اإال اأن اللقاء 
ملثله  بهدف  االإيجابي  بالتعادل  انتهى 
فا�سلة  مباراة  اإقامة  فر�س  الذي  االأمر 
انتهت مل�سلحة الوحدات بفارق الركالت 

الرتجيحية )4-٢(.

»فن وحداتي«

ت���وا����س���ل االأل��������ق ال���وح���دات���ي 
»ال�سطوة  �سيناريو  معه  وت��وا���س��ل 
التوايل،  الرابع على  اخل�سراء«للمو�سم 
الت�سكيلة  تلك  يذكر  التاريخ  زال  ال  اإذ 
املرعبة التي كانت من اأف�سل الت�سكيالت 

التي مرت على نادي الوحدات.
بتعادل  التوقعات  خالف  االأخ�سر 
على  الفوز  وحقق  االأه��ل��ي،  مع  �سلبي 
البقعة بهدف نظيف حمل اإم�ساء مروان 
بهدفني  احل�سني  �سباب  وعلى  ال�سمايل، 
حمال توقيع مروان ال�سمايل وه�سام عبد 
بهدفني  الفي�سلي  على  وتفوق  املنعم، 
مقابل هدف وقع عليهما ه�سام عبد املنعم 
بهدف  الرمثا  اأبو هنط�س، وعلى  ومنري 
منري اأبو هنط�س، ويف لقاءاجلزيرة كان 
حملت  بثالثية  بقوة  ي�سرب  الوحدات 

توقيع مروان

"التسعينيات الهادرة".. المارد األخضر ال يوقفه شيء

جنوم الوحدات يحتفون بلقب دوري 1995

اإعداد: م�سطفى بالوأرشيف الدوري
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ال�سمايل هدفني وحممد العزازي 
هدف  مقابل  مرماه  يف  خطاأ  هدف 

للجزيرة.
ك��ان  ال��ق��اد���س��ي��ة  ل���ق���اء  ويف 
بهدف  اأف�سليته  يتوج  الوحدات 
يفك  ك��ان  فيما  ال�سمايل،  م���روان 
جهاد  بهديف  اإرب��د  احل�سني  عقدة 
عبد املنعم وعلي جمعة، وليحقق 
الكرمل  ع��ل��ى  ال��ف��وز  االأخ�����س��ر 
توقيع  حملت  نظيفة  ب�سدا�سية 
راأف���ت علي ه��دف��ني وج��ه��اد عبد 
ال�سمايل  وم���روان  هدفني  املنعم 
وخ��ال��د امل���ج���دالوي ه���دف لكل 

منهما.
ك��ان  االإي�������اب  م��رح��ل��ة  ويف 
الوحدات يعانق االأهلي بخما�سية 
علي  راأف��ت  توقيع  حملت  نظيفة 
هدفني وه�سام عبد املنعم هدفني 
وجهاد عبد املنعم هدف، وعانق 
نظيفة  برباعية  اأي�����س��اً  البقعة 
املنعم  عبد  جهاد  توقيع  حملت 
اأب��و هنط�س  وراأف��ت علي ومنري 
ومروان ال�سمايل، فيما تفوق على 
احل�سني  و�سباب  اإرب��د  احل�سني 
بعدها  املنعم،  عبد  جهاد  بهدف 
الفي�سلي  اأم��ام  ال��وح��دات  خ�سر 
وحقق  ���س��يء،  ال  مقابل  بهدفني 
نظيف  بهدف  الرمثا  على  الفوز 
زمع،  اأب��و  اهلل  عبد  توقيع  حمل 
وعلى اجلزيرة بهدف ه�سام عبد 
كان  القاد�سية  لقاء  ويف  املنعم، 
الوحدات يتاألق بهديف عبد اهلل اأبو 
وتعادل  ال�سمايل،  وم��روان  زمع 
�سلبياً اأمام احل�سني اإربد، و�سرب 
الكرمل بثالثية راأفت علي ومنري 
ال�سمايل،  وم���روان  هنط�س  اأب��و 

ليحرز اللقب الرابع على التوايل.

»وحدات االألفية اجلديدة«

ي��زال  وال  ك��ان   ٢٠٠4 مو�سم 
وهو  ال  كيف  االأذه����ان  يف  عالقاً 
الوحدات  به  �سطر  الذي  املو�سم 
غياب،  ط��ول  بعد  اأنيقة  ع���ودة 
حيث كان الوحدات حينها الفريق 
الفوز يف  يتاألق وهو يحقق  الذي 
جميع لقاءاته، وو�سل اإىل حاجز 
هي  �سابقة  يف  نقطة،  اخلم�سني 

االأوىل بتاريخ الكرة االأردنية.
افتتاح  يف  ال��وح��دات  انطلق 
على  هام  فوز  لت�سجيل  م�سواره 
كفر�سوم بثالثية عبد اهلل الدي�سي 
هدف  الفتاح  عبد  وح�سن  هدفني 
ويف  ال�سمال،  الأبناء  هدف  مقابل 
الوحدات  تعر  الثانية  املباراة 
اأمام االأهلي بتعادل �سلبي، ليعود 
ويحقق الفوز على البقعة بهدف 
عبد  ح�سن  توقيع  حمل  نظيف 
الفتاح، وعلى احل�سني اإربد بهدف 
عو�س راغب، وتعادل مع �سباب 
اأه���داف،  ب���دون  �سلبياً  االأردن 

بهدف  الرمثا  على  الفوز  وحقق 
�سباب  وعلى  علي،  لراأفت  نظيف 
احل�سني بهدف اأي�ساً حل�سن عبد 
بهدفني  را�س  ذات  وعلى  الفتاح، 
لهدف حمال توقيع امل�سري عالء 
اأي�ساً  الفي�سلي  وعلى  ابراهيم، 
بهدفني مقابل ال �سيء حمال توقيع 

نف�س الالعب عالء ابراهيم.
يف مرحلة االإياب كان الوحدات 
يجدد الفوز على كفر�سوم بهدفني 
ل��ع��الء اب��راه��ي��م وه���دف ل��راأف��ت 
ال�سمال،  الأب��ن��اء  ه��دف  م��ع  علي 
عالء  بهديف  االأهلي  عقدة  وك�سر 
الفتاح  ع��ب��د  وح�����س��ن  اب��راه��ي��م 
مقابل هدف لالهلي، وعلى البقعة 
لعالء  هدف  مقابل  بهدفني  اأي�ساً 
اهلل، وعلى  ابراهيم و�سفيان عبد 
اأه���داف  بثالثة  اإرب����د  احل�سني 
ل��ه��دف��ني ح��م��ال ت��وق��ي��ع حممود 
وعي�سى  ابراهيم  وعالء  �سلباية 
االأردن  �سباب  وعلى  ال�سباح، 
بهدفني نظيفني حل�سن عبد الفتاح 
الرمثا  وعلى  �سلباية،  وحممود 
ن�سيبها  كانت   ،)١-4( بنتيجة 
ابراهيم  عالء  للم�سري  هاتريك 
وهدف لراأفت علي، وعلى �سباب 
ابراهيم  لعالء  بهدف  احل�سني 
بهدفني  الفي�سلي  وعلى  اأي�ساً، 
نظيفني حمال توقيع هيثم �سمرين 
ذات  واأم���ام  �سلباية،  وحم��م��ود 
كان  التتويج  م��ب��اراة  يف  را����س 
الوحدات ميطر �سباك ذات را�س 
بنتيجة كبرية وتاريخية و�سلت 

للوحدات  و�سجل   ،)١١-٠( اإىل 
وعامر  هدفني  الفتاح  عبد  ح�سن 
ال�سباح  وعي�سى  ه��دف��ني  ذي��ب 
ه��دف��ني وع��و���س راغ���ب وع��الء 
ابراهيم واأحمد عبد احلليم هدف 

لكل منهم.

»عودة بعد غياب«

وا���س��ل   ٢٠٠6 امل��و���س��م  يف 
بداية  يف  ولكن  تاألقه  االأخ�سر 
التي  ال���دوري  ببطولة  م�سواره 
كانت �سلبية، اأثرت على م�ستواه 
�سريعاً  ا�ستفاقوا  النجوم  اأن  اإال 
ومتكنوا من اإحراز اللقب بال اأي 

خ�سارة اأي�ساً.
ب��داي��ة امل�����س��وار ك��ان��ت اأم���ام 
بال  �سلبي  بتعادل  اإرب��د  احل�سني 
اأه����داف، وف���از ال��وح��دات على 
العربي برباعية ح�سن عبد الفتاح 
اأبو  وحممد  علي  وراأف��ت  هدفني 
للعربي،  هدفني  مقابل  زي��ت��ون، 
نهر  ويعر  ال��وح��دات  لي�ستفيق 
الريموك ب�سدا�سية عو�س راغب 
الفتاح  ع��ب��د  وح�����س��ن  ه��ات��ري��ك 
وراأفت علي مقابل هدف للريموك، 
واأي�ساً على �سباب االأردن بنتيجة 
عو�س  ت��وق��ي��ع  حملت   )٣-4(
راغب هدفني وعامر ذيب واأحمد 
عبد احلليم، وعلى احتاد الرمثا 
البنا، وعلى  الأحمد  نظيف  بهدف 
اجلزيرة بالتخ�س�س بهديف راأفت 

علي.
يتعادل  الوحدات  كان  بعدها 

والفي�سلي،  البقعة  ام��ام  �سلباً 
راأف��ت  بهدف  الرمثا  على  ليفوز 

علي.
تعر  االإي������اب  م��رح��ل��ة  ويف 
االإيجابي  بالتعادل  ال��وح��دات 
ملثله  ب��ه��دف  اإرب���د  احل�سني  م��ع 
ال�سباح،  عي�سى  حينها  و�سجل 
وكرر االأخ�سر فوزه على العربي 
بهدفني لهدف �سجل عو�س راغب 
على  وف��از  الفتاح،  عبد  وح�سن 
الريموك بهدف اأحمد عبد احلليم، 
بهدف  االأردن  �سباب  وتعادل مع 
الرمثا  احت���اد  و���س��ح��ق  مل��ث��ل��ه، 
حملت   )٠-7( ك��ب��رية  بنتيجة 
راغ����ب خم�سة  ع��و���س  ت��وق��ي��ع 
اأهداف وحممود �سلباية وعبد اهلل 

ذيب هدف لكل منهم.
وع���ل���ى اجل����زي����رة وا����س���ل 
مقابل  بهدفني  تاألقه  ال��وح��دات 
ال�سباح  عي�سى  ���س��ج��ل  ه���دف 
وعو�س راغب، وعلى البقعة فاز 
الوحدات برباعية عي�سى ال�سباح 
وح�سن عبد الفتاح وعو�س راغب 

هدفني، مقابل هدف للبقعة.
الوحدات  فاز  الفي�سلي  وعلى 
بهدفني نظيفني حمال توقيع عو�س 
راغب وراأفت علي، وعلى الرمثا 
اأي�ساً بهدفني لهدف �سجل حممود 

�سلباية وح�سن عبد الفتاح.

»ذكريات جميلة«

مو�سم ٢٠٠7، وا�سل الوحدات 
ت��األ��ق��ه وح��ل��ق يف ���س��م��اء ال��ك��رة 

االأردنية بقدرات جنومه وزحفت 
اجل��م��اه��ري ال��وف��ي��ة ال��ت��ي كانت 

ترافقه من كل �سوٍب وحدب.
ال���وح���دات اف��ت��ت��ح امل�����س��وار 
و�سحقه  العنيد  االأه��ل��ي  بلقاء 
وعبد  �سلباية  حممود  بخما�سية 
وح�سن  جمال  وحممد  ذي��ب  اهلل 
زيتون  اأب��و  وحممد  الفتاح  عبد 
مقابل هدف وحيد، وعلى �سباب 
الفوز  ال��وح��دات  حقق  احل�سني 
وعلى  �سلباية،  حم��م��ود  ب��ه��دف 
بخما�سية  ال��وح��دات  ف��از  الرمثا 
وعو�س  هدفني  �سلباية  حممود 
راغب واأحمد عبد احلليم و�سادي 
ذيابات خطاأ يف مرماه مقابل هدفني 
لغزالن ال�سمال، ليتعر الوحدات 
اإرب��د  احل�سني  اأم��ام  باخل�سارة 

بهدف نظيف.
يفوز  ال��وح��دات  ك��ان  بعدها 
على البقعة بهدف نظيف لعي�سى 
ح�سون  وي���خ���رتق  ال�����س��ب��اح، 
علي  راأف���ت  ب�سباعية  ال��ع��رب��ي 
هاتريك وح�سن عبد الفتاح هدفني 
وحممود �سلباية وعي�سى ال�سباح 

هدف لكل منهما.
انت�ساراته  االأخ�سر  وا�سل 
االأردن  �سباب  على  كبري  بفوز 
هاتريك  علي  راأف���ت  بخما�سية 
وحممود �سلباية وعي�سى ال�سباح 
وعلى  لل�سباب،  ه��دف��ني  مقابل 
ال�سباح،  عي�سى  بهدف  الفي�سلي 
مقابل  بهدفني  اجل��زي��رة  وعلى 
عبد  ح�سن  �سجلهما  واح��د  هدف 

الفتاح وحممود �سلباية.
ويف االإياب كان الوحدات يدك 
حممود  برباعية  االه��ل��ي  �سباك 
���س��ل��ب��اي��ة ه��دف��ني وح�����س��ن عبد 
مقابل  ال�سباح  وعي�سى  الفتاح 
هدف وحيد لالأهلي، وعلى �سباب 
احل�سني كرر االأخ�سر الفوز بهديف 
ذيب،  وعامر  الفتاح  عبد  ح�سن 
اأي�ساً بهديف حممود  وعلى الرمثا 

�سلباية وح�سن عبد الفتاح.
برباعية  اإرب��د  احل�سني  عوقب 
بامبا  ال��ع��اج��ي  ت��وق��ي��ع  حملت 
وح�سن  �سلباية  وحممود  هدفني 
عبد الفتاح هدف لكل منهم، وعلى 
البقعة اأي�ساً فاز الوحدات بهدف 
وك��رر  �سلباية،  ملحمود  نظيف 
فوزه على العربي برباعية راأفت 
علي وحممود �سلباية وح�سن عبد 
مقابل  ال�سباح،  وعي�سى  الفتاح 

هدف للعربي.
وكرر االأخ�سر اأي�ساً فوزه على 
�سباب االأردن بهدف فادي �ساهني، 
مع  ال�سلبي  للتعادل  انقاد  بعدها 
اأه��داف، وتعادل  الفي�سلي بدون 
و�سجل  ملثله  بهدف  اجلزيرة  مع 

حممود �سلباية.

)الرباعية االأوىل(

اجل��ي��ل  ك���ان   ٢٠٠8 م��و���س��م 
الوحداتي يثبت علو كعبه ويحقق 
وا�ستحقاق  ج���دارة  ع��ن  اللقب 
حيث كان االأخ�سر االأف�سل يف كل 
واملواجهة  واالداء  اللعب  �سيء 
الوحدات  ان  حتى  �سيء،  وك��ل 
التاريخية  الرباعيات  اول  حقق 
باالأردن بعدما ح�سد لقب الدوري 
الكوؤو�س  وكاأ�س  االأردن  وكاأ�س 
العراقي  بعهدة  االحت��اد،  ودرع 

اأكرم �سلمان.
اف��ت��ت��ح ال���وح���دات امل�����س��وار 
برباعية يف �سباك الريموك �سجلها 
ح�����س��ن ع��ب��د ال��ف��ت��اح وحم��م��ود 
وعي�سى  علي  وراأف����ت  �سلباية 
بثالثية  اجلزيرة  وعلى  ال�سباح، 
علي  راأف��ت  توقيع  حملت  نظيفة 
عبد  واحمد  الفتاح  عبد  وح�سن 
احل�سني  �سباب  وعلى  احلليم، 
بهدفني نظيفني حمال توقيع عامر 

ذيب واأحمد عبد احلليم.
بعدها انقاد الوحدات للتعادل 
بهدفني  العربي  اأمام  االإيجابي 
اأحمد  لالأخ�سر  و�سجل  ملثلهما 
وتعادل  ه��دف��ني،  احلليم  عبد 
الفي�سلي  مع  الوحدات  بعدها 
بهدف ملثله و�سجل اأي�ساً اأحمد 
عبد احلليم، لي�سرب الوحدات 
برباعية  اإرب��د  احل�سني  �سباك 
وع��و���س  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ح�سن 
راغ��ب وف��ادي �ساهني وراأف��ت 

علي، بعدها كان يحقق فوزا 

عقد الرباعيات.. األخضر يصنع األرقام القياسية ويضاعفها

جنم الوحدات راأفت علي يحمل اللقب الثالث ع�سر ويودع املالعب

أرشيف الدوري اإعداد: م�سطفى بالو



 الثالثاء 3 آذار 2020 م العدد 101141

بهدف  االأردن  �سباب  على  هزيال 
البقعة  على  وف��از  جمال،  حممد 
بثالثية عو�س راغب وح�سن عبد 
وعلى  ال�سباح،  وعي�سى  الفتاح 
اأب��و  ب��ه��دف ع��ام��ر  الرمثا  احت���اد 

حويطي.
ويف االإي�����اب ك���رر ال��وح��دات 
بهديف عو�س  الريموك  فوزه على 
راغب وعامر اأبو حويطي، وعلى 
اجلزيرة فاز بثالثية عو�س راغب 
مقابل  اأبو حويطي  هدفني وعامر 
ه��دف ل��ل��ج��زي��رة، وع��ل��ى �سباب 
احل�سني بثالثية عامر ذيب وعامر 
الفتاح،  اأبو حويطي وح�سن عبد 
بخما�سية  ف���از  ال��ع��رب��ي  وع��ل��ى 
اأحمد عبد احلليم هدفني وحممود 
وعامر  ال�سباح  وعي�سى  �سلباية 

ذيب مقابل هدف للعربي.
وخ�����س��ر ب��ع��ده��ا ب��ه��دف اأم���ام 
ال��وح��دات  ليعاقب  الفي�سلي، 
بخما�سية  بق�سوة  اإرب��د  احل�سني 
وعامر  هدفني  احلليم  عبد  اأحمد 
ال�سباح  وعي�سى  حويطي  اأب���و 
بعدها  وتعادل  راغ��ب،  وعو�س 
ملثلهما  بهدفني  االأردن  �سباب  مع 
و�سجل للوحدات حممود �سلباية، 
عو�س  بهديف  البقعة  على  وف��از 
وتعادل  �سلباية،  وحممود  راغب 
�سلباً امام احتاد الرمثا بال اهداف.

)الرباعية الثانية(

مو�سم ٢٠١٠ كان بداية لعودة 
من بعد غياب عام كامل حيث �سبق 
الرباعية  حقق  وان  ل��ل��وح��دات 
التاريخية االأوىل وعاد هذه املرة 
بب�سمة  ول��ك��ن  االإجن����از  ليكرر 
ك��روات��ي��ة حت��ت اإ���س��راف املدير 
عبد  وم�ساعده  دراغ����ان  الفني 
الوحدات  قاد  ال��ذي  زمع  ابو  اهلل 
للنجمة الثالثة ع�سر، حيث خ�سر 
الوحدات لقاء واحد اأمام من�سية 

بني ح�سن بقرار احتادي.
افتتح االأخ�سر م�سواره بالفوز 
بني  من�سية  على  نظيف  بهدف 
ك�سك�س  اأحمد  توقيع  حمل  ح�سن 
مقابل  ال��ريم��وك  على  وب��ه��دف��ني 
للوحدات  و�سجل  واح���د  ه��دف 
ابراهيم حلمي خطاأ يف مرماه وعبد 
اللطيف البهداري، وفاز االأخ�سر 
علي  راأف���ت  ب��ه��ديف  البقعة  على 
مع  وتعادل  الفتاح،  عبد  وح�سن 
كفر�سوم �سلباً بدون اأهداف وفاز 
على �سباب االأردن بثالثية حممود 
الفتاح وفهد  �سلباية وح�سن عبد 
العتال، وعلى االأهلي بهدف احمد 
عبد احلليم واألغيت النتيجة بعد 
العربي  وعلى  االهلي،  ان�سحاب 
وفهد  هدفني  علي  راأف��ت  بثالثية 

العتال.
بثالثية  اأي�ساً  الرمثا  وعلى 

علي  راأف��ت  توقيع  حملت  نظيفة 
البهداري  اللطيف  وعبد  هدفني 
هدف، وعلى اجلزيرة بخما�سية 
للوحدات  و�سجل  هدفني  مقابل 
واأحمد  هاتريك  �سلباية  حممود 
وعلى  ال��ع��ت��ال،  وف��ه��د  ك�سك�س 

الفي�سلي بهدف نظيف.
قد  الوحدات  كان  االإي��اب  ويف 
خ�سر بقرار احتادي اأمام من�سية 
بني ح�سن بعد اعتداء �سفيع على 
احل��ك��م اأده���م خم��ادم��ة، وحقق 
الريموك  على  الفوز  ال��وح��دات 
بهدف نظيف، وعلى البقعة )٣-
وحممود  علي  راأف��ت  بتوقيع   )٢
حويطي،  اأب���و  وع��ام��ر  �سلباية 
وعلى كفر�سوم بهدف نظيف حمل 
وتعادل  �سلباية،  حممود  توقيع 
�سلباً مع �سباب االأردن، ومت الغاء 
مباراته مع االأهلي الذي ان�سحب 

من بطولة الدوري.
 )٣-٢( ال��ع��رب��ي  على  وف���از 
حممد  حينها  لالأخ�سر  و�سجل 
جمال واأحمد عبد احلليم هدفني، 
حممود  بهديف  الرمثا  على  وف��از 
���س��ل��ب��اي��ة وع���ام���ر احل��وي��ط��ي، 
الوحدات  تعادل  اجلزيرة  ومع 
اإيجابياً بهدفني لكل فريق و�سجل 
اأب���و حويطي  ل��ل��وح��دات ع��ام��ر 
وب��ا���س��م ف��ت��ح��ي، وت��ف��وق على 
اأه��داف  بخم�سة  اإرب���د  احل�سني 
للوحدات  و�سجل  هدفني  مقابل 
وبا�سم  هدفني  الرغوثي  مالك 
وراأف��ت  ال�سباح  وعي�سى  فتحي 

علي، وتفوق يف امل�سهد اخلتامي 
نظيفة  بثالثية  الفي�سلي  على 
الرغوثي  مالك  اإم�ساء  حملت 

وراأفت علي وحممود �سلباية.

»دوري امللوخية ورحيل الفنان«

كان   ،٢٠١4/٢٠١٣ مو�سم 
الكرة  لبيكا�سو  اخلتامي  املو�سم 
االأردنية ونادي الوحدات النجم 
راأفت علي والذي  »االأ�سطوري« 
اأن ي���ودع امل��الع��ب دون  رف�����س 
وا�سح  ب�سكل  ب�سمته  يرتك  اأن 
على ال��ب��ط��والت وال��ت��ي ك��ان قد 
ب��اأخ��ر،  اأو  ب�سكٍل  معها  تعاقد 
لياأتي اللقب الرابع ع�سر بتاريخ 
هو  التوايل  على  والثاين  النادي 
راأف��ت  للكابنت  املميزة  الب�سمة 
مرفوعاً  الكاأ�س  حمل  ال��ذي  علي 

على االأكتفاف.
واالأرق  امل���ع���ان���اة،  دوري 
العبي  ن�سيب  من  ك��ان  والتعب 
الوفية  وج��م��اه��ريه  ال��وح��دات 
للفريق  م�����س��ان��دة  بقيت  ال��ت��ي 
طيلة م�سريته يف بطولة الدوري 
اخل�سائر  من  العديد  �سابها  التي 
والتعادالت التي كادت اأن تودي 
الذي حتقق  اللقب  بعيدًا عن  به 

بقوة ورجولة العبي الوحدات.
البداية كانت من حمطة الرمثا 
�سلباً  الوحدات  بها  تعادل  التي 
بدون اأهداف، وحقق الفوز على 
اجلزيرة بهدف ح�سن عبد الفتاح، 
وعلى ال�سريح بهديف بالل قويدر 

ال�سيخ  وعلى  �سلباية  وحممود 
�سجلهما  لهدف  بهدفني  ح�سني 
�سلباية  وحم��م��ود  ع��ل��ي  راأف����ت 
وعلى البقعة اأي�ساً بهدفني لهدف 
�سجلهما منذر اأبو عمارة وراأفت 
علي، وعلى العربي بثالثة اأهداف 
عمارة  اأبو  منذر  �سجلها  لهدفني 
وترا،  ومو�سى  �سلباية  وحممود 
جترع  االأردن  �سباب  لقاء  ويف 
الوحدات مرارة اخل�سارة بهدف 
نظيف، وتفوق على احل�سني اإربد 
بثالثية نظيفة حملت توقيع راأفت 
الفتاح  عبد  وح�سن  هدفني  علي 
الفي�سلي  اأم���ام  وخ�سر  ه���دف، 
را���س  ذات  وم��ن  نظيف،  بهدف 
على  ليتفوق  نظيفني،  بهدفني 
من�سية بني ح�سن بهدف حممود 

زعرتة.
االإياب تفوق على  ويف مرحلة 
�ساحلاين  معتز  ب��ه��دف  ال��رم��ث��ا 
بهديف  الفي�سلي  »العاملي«وعلى 
مرماه  يف  خطاأ  االألو�سي  يو�سف 
مع  اإيجاباً  وتعادل  ذيب،  وعامر 
و�سجل  ملثله  ب��ه��دف  اجل��زي��رة 
ل��ل��وح��دات م��ن��ذر اأب���و ع��م��ارة، 
بهدف  ال�سريح  اأم���ام  وخ�سر 
ال�سيخ  ع��ل��ى  وت��ف��وق  ن��ظ��ي��ف، 
حملت  نظيفة  بثالثية  ح�سني 
توقيع حممود زعرتة وراأفت علي 
وح�سن عبد الفتاح، وتعادل �سلباً 
على  الفوز  وحقق  البقعة،  مع 
�سجلهما  لهدف،  بهدفني  العربي 
حممود زع��رتة وط��ارق خطاب، 

ورد  االأردن  �سباب  على  وتفوق 
�سجلها  نظيفة  برباعية  الدين  له 
اليا�س  واأح��م��د  زع��رتة  حممود 

ومنذر اأبو عمارة وراأفت علي.
وجت����رع ال���وح���دات م���رارة 
احل�سني  اأم��ام  ال�سلبي  التعادل 
اأه��داف، وتفوق على  اإربد بدون 
ذات را�س بهديف منذر اأبو عمارة 
وراأف��ت علي، وف��از على من�سية 
اخلتامية  املباراة  يف  ح�سن  بني 
للبطولة بهدفني مقابل هدف حمال 

توقيع راأفت علي واأحمد اإليا�س.

»قمر 14«

افتتح   ٢٠١5-٢٠١4 مو�سم 
ثمني  بفوز  امل�سوار  »االأخ�سر« 
نظيفني  بهدفني  ال�سريح  على 
ح��م��ال اإم�����س��اء حم��م��ود زع��رتة 
ورج��ائ��ي عايد، ووا���س��ل امل��ارد 
على  م�ستحق  ب��ف��وز  امل�����س��وار 
»العريق« االأهلي بثالثية نظيفة 
زع��رتة  حممود  اإم�����س��اء  حملت 
واأحمد  البهداري  اللطيف  وعبد 
الوحدات  ليتعر�س  كبري،  اأب��و 
يف  منها  ا�ستفاق  ولكنه  كبوة  اإىل 
قلب  عندما  الرمثا  احتاد  حمطة 
 ،)٣-4( ثمني  ف��وز  اإىل  ت��اأخ��ره 
زعرتة  حممود  اإم�ساء  وحملت 
اأبو  مالك ومنذر  هدفني واحل��اج 

عمارة هدف لكل منهما.
عن  الوحدات  عجلة  وتوقفت 
ب��دون  �سلبي  بتعادل  ال����دوران 
اأهداف اأمام احل�سني اإربد العنيد، 

غ�سبه  ويفجر  الوحدات  ليعود 
بفريق من�سية بني ح�سن بنتيجة 
حممود  اإم�ساء  حملت   )٣-١(
زع���رتة واحل���اج م��ال��ك واأح��م��د 
�سباب  على  تفوق  فيما  اليا�س، 
االأردن بهدف احلاج مالك، وعلى 
البقعة بهدف منذر رجا، ويف لقاء 
الفي�سلي  على  انق�س  الكال�سيكو 
وحممود  عمارة  اأبو  منذر  بهديف 
زعرتة، فيما تعادل اأمام اجلزيرة 
بدون اأهداف، وينجو من حمطة 
اأحمد  بهدف  الكرك  يف  را�س  ذات 
الذهاب  مرحلة  وليختتم  اليا�س، 
م�ست�سيفه  اأم���ام  ثمني  بتعادل 

الرمثا بهدف لهدف.
االإي������اب ك��رر  ويف م��رح��ل��ة 
ال�سريح  على  ف��وزه  الوحدات 
ب��ه��دف��ني ح��م��ال ت��وق��ي��ع احل��اج 
م��ال��ك وحم��م��ود زع���رتة، فيما 
خ�سر ب�سكل مفاجئ اأمام االأهلي 
للتعادل  بهدف نظيف، وان�ساق 
الرمثا،  احت���اد  اأم���ام  ال�سلبي 
اإرب��د  احل�سني  �سباك  و���س��رب 
توقيع  حملت  م��دوي��ة  بثالثية 
اأب��و  وم��ن��ذر  �سلباية  حم��م��ود 
ليخ�سر  في�سل،  وبهاء  عمارة 
من�سية  اأم��ام  ال��وح��دات  بعدها 
بني ح�سن بهدف وحيد، ولكنه 
�سرعان ما عاد اإىل ر�سده و�سحق 
مدوية  برباعية  االأردن  �سباب 
عمار  اأب��و  منذر  توقيع  حملت 
وح���اج م��ال��ك ورج��ائ��ي عايد، 
وديني�س مورينو خطاأ يف مرماه، 
ليكمل »االأخ�سر« املهام بخطف 
حملت  بثالثية  البقعة  ن��ق��اط 
ت��وق��ي��ع احل����اج م��ال��ك هدفني 
اأب���و ع��م��ارة، وليتوج  وم��ن��ذر 
بثالثية  انت�ساراته  ال��وح��دات 
مرعبة يف �سباك الفي�سلي حملت 
ت��وق��ي��ع ���س��ال��ح رات���ب وع��ام��ر 
خطاأ  �سطناوي  وحممد  �سفيع 
الوحدات  وليتعادل  مرماه،  يف 
منهما  لكل  بهدفني  واجل��زي��رة 
اأب��و  م��ن��ذر  ل��ل��وح��دات  و�سجل 
وتعادل  راتب،  و�سالح  عمارة 
را�س  ذات  اأم��ام  جديد  من  من 
ب���ه���دف ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا و���س��ج��ل 
للوحدات اأحمد ه�سام، وليختتم 
على  بالفوز  امل�سوار  الوحدات 
الرمثا وهو يتوج باللقب بنتيجة 
توقيع  حملت   ،)٣-٠( كبرية 
اللطيف  وع��ب��د  م��ال��ك  احل���اج 

البهداري ورجائي عايد.

)نك�صات.. الدوري للوحدات(

مو�سم   ،٢٠١6-٢٠١5 مو�سم 
مو�سم  ك��ان  اإن  وح��ت��ى  للن�سيان 
النك�سات اإال اأنه حمل اإ�سم الوحدات 
من  الرغم  على  باللقب  يتوج  وهو 

الهزات الكثرية التي تعر�س لها 

وداع فنان وبزوغ نجم مدرب.. المدرسة مستمرة

املدير الفني الوطني عبداهلل اأبو زمع يحمل اللقب 14

اإعداد: م�سطفى بالوأرشيف الدوري
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واحلزين،  املوؤمل  املو�سم  هذا  يف 
ولكن يبقى اإ�سم الوحدات مدوياً 
وهو  االأردن��ي��ة  ال��ك��رة  �سماء  يف 
ي��ح��رز ال��ل��ق��ب اخل��ام�����س ع�سر 

والثالث على التوايل.
افتتح الوحدات امل�سوار بالفوز 
اجلديد  ال��واف��د  االأ���س��ال��ة  على 
بنتيجة )٣-١( حملت توقيع عبد 
هدفني،  مالك  واحل��اج  ذي��ب  اهلل 
وحقق الوحدات الفوز الثاين على 
التوايل عر حمطة كفر�سوم بهدف 
نظيف حمل توقيع حممد البا�سا، 
الثالث  ب��ف��وزه  امل�����س��وار  ليكمل 
�سباب  فريق  على  ال��ت��وايل  على 
حملت  نظيفة  بثالثية  االردن 
واحل��اج  �سلباية  فرا�س  توقيع 
كانت  بعدها  في�سل،  وبهاء  مالك 
حمطة  يف  تتوقف  االنت�سارات 
الوحدات  خ�سر  عندما  احل�سني 
احلكاية  ولتكتمل  نظيف،  بهدف 
الثانية على  باخل�سارة  احلزينة 
التوايل اأمام الفي�سلي بهدف نظيف 
اأي�ساً، لي�ستنه�س الوحدات الهمم 
بانت�سار  ال�سريح  موقعة  م��ن 
بنتيجة )٢-١( وحملت االهداف 
ت��وق��ي��ع ال�����س��ن��غ��ايل ح���اج مالك 
ه��دف��ني، وت��ف��وق ع��ل��ى االه��ل��ي 
بهدفني نظيفني حمال توقيع بهاء 

في�سل واحلاج مالك.
ت���وا����س���ل���ت االن��ت��ف��ا���س��ة 
ال��وح��دات��ي��ة ب��ه��دف��ني ل��ه��دف يف 
�سباك ذات را�س حمال توقيع بهاء 
ليتعطل  ذي��ب،  اهلل  وعبد  في�سل 
اأمام  ال�سلبي  بالتعادل  الوحدات 
وليخ�سر  اه��داف،  ب��دون  الرمثا 
ال  مقابل  بهدف  اجل��زي��رة  ام��ام 
البقعة  اأم���ام  خ�سر  كما  ���س��يء، 
لدى  اال�ستهجان  اث��ارت  بثالثية 

اجلماهري.
ا�ستنه�س  االي��اب  مرحلة  ويف 
ال���وح���دات ال��ه��م��ة ب��ال��ف��وز على 
اال�سالة بهدف نظيف حمل توقيع 
الرازيلي هيدلر، واكمل امل�سوار 
بفوز كا�سح على كفر�سوم بنتيجة 
)5-١(، حملت توقيع بهاء في�سل 
هدفني  توري�س  وفران�سي�سكو 
هيلدر  وهرني  �سلباية  وحممود 
هدف لكل منهم، ليتعر الوحدات 
اأهداف،  بدون  ال�سلبي  بالتعادل 
للح�سني  الدين  الوحدات  ولريد 
بهدفني  ع��ل��ي��ه  ب��ال��ت��ف��وق  ارب����د 
هيلدر  هرني  توقيع  حمال  لهدف 
وتفوق  توري�س،  وفران�سي�سكو 
على الفي�سلي بهدف نظيف حمل 
توري�س،  فران�سي�سكو  توقيع 
وتفوق على البقعة بنتيجة )٣-
في�سل  بهاء  توقيع  حملت   ،)٠
وهرني  توري�س  وفران�سي�سكو 
ام��ام   �سلبياً  وت��ع��ادل  ه��ي��ل��در، 
وتعادل  اه��داف،  بدون  ال�سريح 

اأمام االهلي بهدفني ملثلهما حمال 
توري�س،  فران�سي�سكو  توقيع 
وخ�سر الوحدات اأمام ذات را�س 
)١-٣( و�سجل للوحدات احلاج 
وتعادل  الوحيد،  ال��ه��دف  مالك 
امام الرمثا بدون اهداف، ليخ�سر 
يف املباراة االخرية امام اجلزيرة 
رغ���م ان���ه ك���ان م��ت��ق��دم��اً بهدف 
بالثالثة-  –ليخ�سر  ت��وري�����س 

وليتوج الوحدات بطاًل للدوري.

النجمة ال�صاد�صة ع�صر

ورغم   ،٢٠١8-٢٠١7 مو�سم 
البداية املتعرة للوحدات اإال اأنه 
ا�ستحق اأن يتوجه باللقب، فبعد 
اأمام   )٢-٢( االإيجابي  التعادل 
ذات را�س و�سعت اجلماهري يدها 
على قلبها، خا�سة واأن االأخ�سر 
�سبق واأن احرز لقب الدرع وبات 
متهيئاً الي طارئ، حيث �سرعان 
ذات  اأبو خ�سرة  ما و�سع حامت 
را�س يف املقدمة وا�ساف امل�سري 

الثاين، لريد  الهدف  حممد طلعت 
الوحدات بهديف بهاء في�سل وفهد 
اطل  الثاين  اللقاء  ويف  اليو�سف، 
يف  جديد  من  االإيجابي  التعادل 
موقعة �سباب االأردن حيث �سجل 
وللوحدات  النر  يو�سف  لالأخري 

بهاء في�سل.
اجلولة  يف  ال��وح��دات  انتف�س 
ال��ث��ال��ث��ة وه���و ي��الق��ي ال��غ��رمي 
التقليدي الفي�سلي، وا�ستطاع اأن 
يهتدي اإىل بر االأمان، عندما حقق 
وعبد  في�سل  بهاء  بهديف  الفوز 
االأخ�سر  امل��ارد  ليزاأر  ذي��ب،  اهلل 
ال���وح���دات���ي يف وج����ه »غ����زاة 
ارب��د  احل�سني  فريق  ال�سمال« 
حملت  برباعية  عليهم  وت��ف��وق 
وعبد  م��رج��ان  �سعيد  اإم�����س��اء 
وحمزة  في�سل  وبهاء  ذي��ب  اهلل 
للح�سني  �سجل  فيما  ال����دردور، 
انذاك حامد توريه، وبدون �سابق 
انذار تعر الوحدات اأمام الرمثا 
حمل  نظيف  ب��ه��دف  باخل�سارة 

لي�سمد  اللحام،  م�سعب  توقيع 
على  بالفوز  ج��راح��ه  ال��وح��دات 
البقعة بهديف حمزة الدردور وفهد 
تفوق  االهلي  وعلى  اليو�سف، 
الوحدات )٢-١( �سجلهم كاًل من 
القري�سي  واده��م  مرجان  �سعيد 

فيما �سجل لالأهلي حممود وادي.
باالنت�سارات  الوحدات  �سكة 
»االأخ�سر«  ليق�سي  تتوقف  مل 
-5( ح�سن  بني  من�سية  على 
في�سل  بهاء  من  كاًل  �سجلهاً   ،)١
وان�س  مرجان  و�سعيد  هاتريك 
للمن�سية  �سجل  فيما  العو�سات، 
الذي  الوقت  يف  العر�سان،  اأحمد 
على  الوحدات  �سفن  به  ابحرت 
بالفوز  بنجاح  العقبة  �سواطئ 
ام�ساء  حملت   ،)٢-٠( عليه 
في�سل،  وب��ه��اء  القري�سي  اده��م 
الوحدات  تعطل  الريموك  وامام 
ملثله  بهدف  االإيجابي  بالتعادل 
ح��الوة،  اأح��م��د  للريموك  �سجل 
ويف  مرجان،  �سعيد  وللوحدات 

ختام ذهاب دوري املحرتفني كان 
الوحدات يطبع قبلتني على جبني 
حمزة  توقيع  حملتا  اجل��زي��رة 

الدردور و�سعيد مرجان.
ال��وح��دات  ا�ستهل  االإي���اب  يف 
را�س  ذات  على  بالفوز  امل�سوار 
)٣-١(، حملت توقيع يزن ثلجي 
هدفني وحممد البا�سا، فيما �سجل 
قلبي،  ال��دي��ن  را����س فخر  ل���ذات 
وعلى �سباب االردن رد الوحدات 
اياباً  وف��از  ذهاباً  لتعادله  الدين 
لقاء  ويف  اليو�سف،  فهد  بهدف 
االيجابي  التعادل  اطل  الديربي 
�سجل   ،)٢-٢( ال��ف��ري��ق��ني  ب��ني 
و�سعيد  ذيب  اهلل  عبد  للوحدات 
مرجان، واهدر يزن ثلجي �سربة 
للفي�سلي  �سجل  فيما  ج����زاء، 
ل��وك��ا���س ���س��ي��م��ون ودوم��ي��ن��ي��ك 
على  ال��وح��دات  وتفوق  ميندي، 
ثلجي،  يزن  بهدف  اربد  احل�سني 
بهدف  اأي�ساً  تفوق  الرمثا  وعلى 
البقعة  وعلى  ال���دردور،  حمزة 

ك���رر ف����وزه ب��ه��ديف ي���زن ثلجي 
�سلبياً  وتعادل  مرجان،  و�سعيد 

مع االهلي.
ويف املفرق كرر الوحدات فوزه 
بثالثية  ح�سن  بني  من�سية  على 
الفتاح  عبد  وح�سن  ثلجي  ي��زن 
على  وت��ف��وق  م��رج��ان،  و�سعيد 
من  ك��اًل  �سجل   ،)٣-١( العقبة 
عبد اهلل ذيب ويزن ثلجي هدفني 
اح��ده��م م��ن رك��ل��ة ج���زاء، فيما 
اي�ساً  القرا  ع��دي  للعقبة  �سجل 
من ركلة ج��زاء، وام��ام الريموك 
مل يتهاون الوحدات وحقق فوزًا 
كبريًا )٢-١( �سجل كاًل من ح�سن 
عبد الفتاح و�سعيد مرجان، فيما 
من  زي��اد  ح�سني  للريموك  �سجل 
الوحدات  واختتم  جزاء،  �سربة 
اجلزيرة  على  بالفوز  امل�سوار 
حملت  للذكرى  مدوية  برباعية 
هدفني،   م��رج��ان  �سعيد  توقيع 
ج��زاء  �سربة  م��ن  ثلجي  وي���زن 

وحمزة الدردور.

النجمة السادسة عشرة تضيء برج المارد األخضر
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اإعداد: م�سطفى بالو



 
هذا  لكن  �سعد"  "املالفظ  يقولون 
املثل مل ي�سل بعد ملحرتف الفي�سلي 
مثريا  ب��ات  ال��ذي  لوكا�س  البولندي 
مالعبنا  يف  والعن�سرية  للم�ساكل 
الكروية، وك��اأن هناك من يوجه هذا 
م�ساكل  على  يغطي  حتى  ال��الع��ب 

داخلية يف ناديه.
ال��الع��ب  ي��ل��ت��زم  اأن   امل��ف��رت���س 
ب�"االأدب"  وامل���ح���رتف  امل��ح��ل��ي 
مثال  الأن���ه  العالية"  و"االأخالق 
اأن  اأم��ا  فريقه،  جلماهري  بالن�سبة 
مرة  ك��ل  يف  ب�"رعونة"  يت�سرف 
التلفاز"  "�سا�سة  على  فيها  يظهر 

فهذا اأمر غري مقبول اإطالقا.
 ال عالقة من قريب اأو بعيد لنادي 
ال��وح��دات وج��م��اه��ريه واأرك��ان��ه يف 
الفي�سلي  جمعت  ال��ت��ي  امل���ب���اراة 
الكوؤو�س  كاأ�س  موقعة  يف  واجلزيرة 
ال�سبت، لكن هناك من ي�سمم على ذكر 
على  للتغطية  به  واال�ستهزاء  نادينا 
الظهور  اأو  االأه��داف  بت�سجيل  ف�سله 
للتقرب  الئ��ق  وغ��ري  �سيء  مب�ستوى 
واإجبارها  فريقه،  جماهري  من  اأكر 
على االجنرار خلف ترهاته لتخفيف 

حدة االنتقادات املوجهة اإليه.
 ال اأعلم اإذا كان الفي�سلي تعاقد 
بني  الفتنة  يثري  حتى  لوكا�س  مع 
اأو  والفي�سلي  ال��وح��دات  ن��ادي��ي 
ال�سوؤال  وه��ذا  االأه��داف،  لت�سجيل 
الفي�سلي  اإدارة  جمل�س  اإىل  موجه 

املفرت�س اأن يتخذ عقوبات �سارمة 
حتما  �سيغادر  الذي  حمرتفه  بحق 
لكنه  احل��ايل  املو�سم  انق�ساء  بعد 
النعرات  اإث��ارة  يف  �سريك  �سيكون 
يف  الفريقني  جماهري  بني  وامل�ساكل 

املباريات التي جتمعهما الحقا.

 وج��ب على احت��اد ك��رة القدم 
وال��ل��ج��ن��ة ال��ت��اأدي��ب��ي��ة ال��ن��ظ��ر اإىل 
"غريب  ال��الع��ب  ه���ذا  ت�����س��ري��ح 
العقوبة  وات���خ���اذ  االأطوار"، 
من  لغريه  ع��رة  ليكون  املنا�سبة 
وروؤو���س��اء  واالإداري����ني  الالعبني 

الذين يطلقون ت�سريحات  االأندية 
"همجية".

 ن��ادي ال��وح��دات ل��ن ينجر خلف 
"ال�سبياين"  ل��وك��ا���س  ت�����س��ري��ح 
القانونية لتح�سيل  و�سي�سلك الطرق 
�سواء،  حد  على  وجماهريه  حقوقه 

واإذا مل يكن احتاد الكرة على قدر من 
العدالة والنزاهة فما علينا اإال القول 

اأن "على الدنيا ال�سالم".
 معروف منذ احرتاف هذا الالعب 
يف مالعبنا االأردنية اأنه اأخذ اأكر من 
له  ويقدم  يدعمه  من  وهناك  حجمه، 

الن�سائح حتى يتمادى يف "قلة اأدبه" 
حتديدا،  وجماهريه  الوحدات  على 
تذكر  م�ساكل  اأي  ن�ساهد  مل  الأن��ن��ا 
فريقه  مباريات  يف  البولندي  لالعب 

مع االأندية االأخرى.
ن��ادوي��ة  عقوبة  ن�ساهد  مل  اإذا   
اأ���س��رع  واحت��ادي��ة على ال��الع��ب يف 
عقبه  يحمد  ال  ما  يح�سل  قد  وق��ت، 
والفي�سلي  ال��وح��دات  يلتقي  عندما 
ذهابا  املحرتفني  دوري  مباريات  يف 
اأمر غري مقبول ويكفي  واإيابا، وهذا 
بلدنا ما فيها من ملفات حتتاج اإىل حل، 
ال�سماح  عدم  جميعنا  علينا  ويجب 
ل��ه��ذا ال��الع��ب ب��ال��ت��م��ادي واالإي��ق��اع 
ب�سبب  الواحد  البلد  هذا  اأبناء  بني 
مقبول  وغري  مدرو�س  غري  ت�سريح 
اأن  منه  املفرت�س  حمرتف  العب  من 
ولو  فيه،  يعي�س  الذي  املكان  يحرتم 
االأندية اخلارجية وجدت يف هذا  اأن 
ناحية  من  اإ�سافية  ميزات  الالعب 
االأخالق واالأداء فاإنه لن يعود جمددا 
من  وا�سح  املكتوب  لكن  االأردن  اإىل 
لوكا�س  اأن  وا�سحا  بدا  فقد  عنوانه 
العب متوا�سع جدا وذكي يف اختالق 
امل�ساكل للتغطية على م�ستواه الفني 
املتدين وهو ما ظهر جليا عقب مباراة 
كاأ�س  لقاء  يف  اجل��زي��رة  اأم��ام  فريقه 
الكوؤو�س والذي مل يقدم فيه الالعب 
العطاء  على  ق��ادر  غ��ري  وب��دا  �سيئا 
فيه  اح��رتف  ال��ذي  االأول  كاملو�سم 

باالأردن.

تصريح ال أخالقي من محترف "أرعن"
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محمد عرفة.. "زودتها كثير"
 

 لو األ��وم احلكم ال��دويل حممد عرفة على 
يجد  مل  الأنه  يرتكبها،  التي  االأخطاء  جملة 
فجميعنا  ح��ده،  عند  يوقفه  اأو  يردعه  من 
الكرة واالأمني  ا�ستب�سر خريا بقدرة احتاد 
العام اجلديد �سمر ن�سار على درا�سة امللفات 
املعقدة ومن �سمنها التحكيم، لكن كاأن �سئيا 
مل يكن توا�سلت االأخطاء ب�سكل اأكر، والأن 
عرفة مل يعاقب بعد "كوارثه التحكيمية" يف 
بالدرع،  العقبة  و�سباب  الفي�سلي  مواجهة 
من  املجتهد  الفريق  خ��روج  يف  وم�ساهمته 
اأخ��رى  م��رة  التحكيم  اإىل  ع��اد  االأول  ال��دور 
دون اأن ن�سمع اأي عقوبات، على الرغم من 
اأن االأخطاء التي ارتكبت من قبله لو حدثت 
التحكيم  فورا عن  الأوقف  اآخر  اأي حكم  مع 
اأن  بعد  اأي�سا  مالية  عقوبة  بحقه  واأوقعت 
وقف متفرجا اأمام ركالت اجلزاء وما اأكرها 
ل�سباب العقبة وهي وا�سحة اأمامه و�سوح 

ال�سم�س.
من  ال�سادرة  ال��ق��رار  ذل��ك  عجيب  غريب 
املخطئني  احلكام  تكرم  التي  احلكام  دائ��رة 
مباراة  يف  حدث  ما  وهو  املجتهدين،  وتبعد 
للحكم  اأ�سندت  التي  واجل��زي��رة  الفي�سلي 

الكرة كان  اأن احتاد  الدويل حممد عرفة ولو 
املباراة ال�ستقطب  اإجناح هذه  حري�سا على 
نفقته اخلا�سة ومل  على  اخل��ارج  من  حكاما 
ي�سع ثقته جمددا يف "عرفة" حتى يبعد نف�سه 
اإ�سراره  لكن  وال�سبهات،  ال�سك  عن  واحلكم 
ماأزق  يف  و�سعه  بالتحديد  احلكم  هذا  على 
وبعد اأن وجه نادي �سباب العقبة كتابا بعدم 
اإ�سناد اأي لقاء لهذا احلكم كرر نادي اجلزيرة 
تقدم  اخ��رى  اأندية  جند  ورمب��ا  املطلب  ذات 
اعرتا�سا على هذا احلكم الذي "زودها" عر 
ومنحه  تغتفر  ال  التي  التحكيمية  االأخ��ط��اء 
اأندية  ح�ساب  على  ت�ستحق  ال  الأندية  الفوز 

اأخرى.
اأن تبداأ بطولة دوري املحرتفني يوم  قبل 
بعد غد اخلمي�س، وحتى تبقى جماهري الكرة 
اعرتا�سات  اأو  "منغ�سات"  بدون  االأردنية 
تذكر، مطلوب تقييم احلكام واالداء املقدم من 
يخطاأ  حكم  اأي  ومعاقبة  دوري  ب�سكل  قبلهم 
ال��دويل  احلكم  مع  ح��دث  كما  فادحة  اأخطاء 
اأو يوقف حتى،  حممد عرفة الذي مل يعاقب 
اأن هناك حتدي وا�سح  وهو ما يعطي داللة 
على  وجماهريها  لالأندية  احلكام  دائ��رة  من 

حد �سواء.

اإعداد: ثائر ال�سيباين
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الدوري ينطلق...واألندية ترتبك

 عبد اهلل القططي: "بطولة الدرع ليست كافية واالتحاد يعاني من غياب الرعاة"
جمال محمود: "ال توجد  مستويات واضحة لألندية والكرة األردنية في تراجع كبير"

 
اأع��ل��ن    - �سملة  اأبو  رهف 
عن  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االأردين  االحت���اد 
اإنطالقة مو�سم جديد لبطولة دوري 
احل��ايل،  العام  مطلع  يف  املحرتفني 
ال��ذي  الطويل  التوقف  بعد  وذل��ك 
ب�سكل  االأندية  و�سع  على  �سلبا  اأثر 
ب�سكل  الالعبني  م�ستوى  وعلى  عام 
لالأندية  متاحا  كان  اأن��ه  كما  خا�س، 
اأن جتهز نف�سها يف وقت باكر وب�سكل 
اأف�سل حتى ُتظهر مواهبها وا�ستعداد 
اأج��ه��زت��ه��ا يف ب��ط��ول��ة ال����درع وه��ي 
لبطولة  التح�سريات  مراحل  اآخ��ر 
اأنها  التي و�سفها كثريون  ال��دوري، 
غري كافية لتح�سري ومعرفة م�ستوى 
اأندية كثرية، والتي متيز فيها نادي 
اإدارته  اإهتمام  ظهر  الذي  الوحدات 

واجلهد املبذول من خالل النتائج.
الريا�سي:   "الوحدات  جريدة   
على  توقفت  مدربني  مع  حديث  يف 
و�سع االأندية وجاهزيتها ال�ستقبال 
بالتقرير  وخرجت  املمتاز  ال��دوري 

التايل:

 وجهة نظر 

اهلل  لنادي معان عبد  املدير  اأك��د   
مقارنة  ال��درع  بطولة  اأن  القططي 
بالتوقف الذي حدث مل تكن كافية؛ 
عدد  تتاأهل  مل  التي  الفرق  اأن  وذلك 
مبارياتها مل يتجاوز الثالث مباريات 
لدخول  كايف  غري  رقم  وه��ذا  ر�سمية 
بعد  خ��ا���س��ة  ال����دوري  مناف�سات 
وجهة  من  وتابع  الطويل،  التاأجيل 
البدء بوقت  باالإمكان  اأنه كان  نظره 
خمتلفة؛  وبا�سرتاتيجية  اأ�سبق 
ملجموعتني  الفرق  تق�سيم  يتم  حيث 
يف كل جمموعة �ستة فرق وكل فريق 

يلعب �ست لقاءات.
 وك�سف القططي اأنه بتاأجيل مو�سم 
انقطاع كبري لالعبني  الدوري حدث 
باالإ�سافة اإىل تعديل االأجندة، مل تكن 
بطولة الدرع كافية  لدخول االأندية 

بجهازية عالية يف بطولة الدوري. 

 املحطة االأخرية

 وع���ّرف امل���درب ج��م��ال حممود 
االأخرية  باأنها املحطة  الدرع  بطولة 
للدوري  االأندية  ا�ستعداد  رحلة  يف 
املمتاز، والتي �سبقتها فرتة ا�ستعداد 
اأن  املفرت�س  من  ك��ان  لذلك  طويلة 
كل  البطولة  ه��ذه  يف  االأن��دي��ة  تظهر 
البطولة  اأنها  خ�سو�سا  اإمكانيتها 
على  واالأق�����وى  االأوىل  الر�سمية 

م�ستوى االأندية املحلية، ويعتقد اأن 
كافة االأندية ا�ستطاعت و�سع النقاط 
الفريق  قوة  حيث  من  حروفها  على 
�سعفه  ن��ق��اط  وم��الح��ظ��ة  ولباقته 

وت�سحيح اأخطائه. 
  كما نوه جمال حممود اإىل م�ستوى 
تراجع  يف  هو  الذي  االأردنية  الكرة 
وا�سح جدا، واأنه خالل بطولة الدرع 
ن�ساهد  مل  ولكن  اإث��ارة  هناك  كانت 

اأن  يدل على  م�ستوى حقيقي، وهذا 
جدا  كبري  �سلبي  ب�سكل  اأثر  التوقف 
�سواء على امل�ستوى الفردي لالعبني 

اأو على امل�ستوى اجلماعي لالأندية.

االإحرتاف احلقيقي 

الو�سع  ب�ساأن  القططي  وق���ال   
تعزي  االأن��دي��ة  اإن  لالأندية:  امل��ادي 
لالحتاد  مب�ساريفها  امل�سوؤولية 

االأول  امل�����س��وؤول  بو�سفه  االأردين، 
االإح��رتاف  ولكن  ماليا،  تاأمينها  عن 
عبئها  حملت  االأن��دي��ة  اأن  احلقيقي 
بنف�سها،  بذاتها وحتملت م�ساريفها 
تابعة  تكون  اأن  حتتاج  ه��ذه  ولكن 
اأن  ت�ستطيع  حتى  كبرية  ل�سركات 
غياب  ظل  يف  خا�سة  فيها،  ت�ستثمر 
االحتاد،  للبطوالت يف  ر�سمي  راعي 
مما اأدى اإىل اعتماد االأندية على ذاتها 

واأن كثريا منها مل تتعاقد مع العبني 
جدد واعتمدت على الفئات العمرية 
من اأجل ال�سيطرة على الو�سع املايل. 
حممود  جمال  كالمه  على  واأك��د   
الواقع على  العبء  ب��اأن  ق��ال  ال��ذي 
هني  ل��ي�����س  واالإدارات  االأن���دي���ة 
الرعاية  غ��ي��اب  ظ��ل  يف  خ�سو�سا 
وعدم متكن االحتاد من اإيجاد راعي 
اللحظة،  ه��ذه  حتى  البطولة  لهذه 

وهذا ينق�س قيمة ما يدفعه االحتاد 
عليها  �سلبا  �سيوؤثر  مم��ا  ل��الأن��دي��ة 
ويجعلها تعاين كثريا يف قادم االأيام 
مببالغ  تتعاقد  ال��ت��ي  تلك  خا�سة 

كبرية تفوق معدالت دخلها. 

 يف القمة

 و ر�سح القططي فرق الوحدات، 
تكون  باأن  معان،  الفي�سلي،  الرمثا، 
املناف�سة  �سعار  حمل  على  القادرة 
االأوىل؛  اجل���والت  م��ن  القمة  على 
اختالف  م��ع  جيدا  ا�ستعدت  الأن��ه��ا 
الطموحات، فمثال نادي معان يطمح 
بالبقاء يف دوري االأ�سواء يف املو�سم 
االول له، يف املقابل نرى اجلهود التي 
بذلتها اإدارة "االأخ�سر" ودفع املبالغ 
الفي�سلي  اإىل  باالإ�سافة  الكبرية 
وهذه  اللقب،  نيل  اأجل  من  والرمثا 
االأندية اأي�سا بذلت جهدا لي�س بالهني 
وحت�سريات  وجتهيزات  بتعاقدات 

وااللتزام مب�ستحقات الالعبني. 
 كما ر���س��ح ج��م��ال حم��م��ود نف�س 
بطولة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  عطفا  ال��ف��رق 
والرمثا  ال��وح��دات  فجعل  ال���درع 
يف  ال���درع  نهاية  اإىل  و�سال  اللذين 
وجعل  بالفي�سلي  وتالهما  مرتبة 
باقي الفرق يف طابق اأقل، ولكنه اأكد 
اأن ه��ذه جم��رد توقعات واأن��ه حتى 
اأي م�ستويات  هذه اللحظة ال توجد 
ف��وارق  وج��ود  على  لتدل  وا�سحة 

كبرية.

 االأندية بحاجة اإىل الدعم

فر�سة  ال���درع  بطولة  ت��ك��ون  ق��د   
جيدة لال�ستعداد والتح�سري النطالقة 
بطولة الدوري، لكنها مل متنح جلميع 
الفرق التي مل يحالفها احلظ بالتاأهل، 
خا�سة واأن التوقف الطويل يحتاج اإىل 
ا�ستعادة  اأج��ل  من  اأك��ر  حت�سريات 
الفني  وم�ستواهم  الالعبني  طاقات 
وحتى نف�سياتهم الريا�سية، وحتتاج 
االأن��دي��ة اإىل دع��م اأك��ر يف ظل االأزم��ة 
املالية التي تعاين منها من فرتة طويلة، 
لكن االإحرتاف احلقيقي يجعلها تعتمد 
املحلية  طاقاتها  وعلى  نف�سها  على 
واملتوفرة واال�ستثمار يف �سركات من 

اأجل زيادة دخلها.
تر�سيح  ع��ل��ى  ك��ث��ريون  ات��ف��ق   
الأن  والفي�سلي  والرمثا  ال��وح��دات 
ولكن  البطولة  من  القمة  يف  يكونوا 
هذا كله لي�س اإال توقع وبطولة مثل 
الدرع مل تكن كافية للحكم والي�ساح 

م�ستويات الفرق.
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جن��ح ري����ال م��دري��د ب��ف��ك عقدة 
على  مبيدانه  وانت�سر  الكال�سيكو 
بر�سلونة بهدفني لال �سيء بعد مباراة 
تفوق فيها زيدان تكتيكياً على �سيتيني 
التي  املفاتيح  فما  وا���س��ح  ب�سكل 

حتكمت ب�سيناريو اللقاء؟

اأ�صلوب �صغط ريال مدريد

اأدوار العبيه  توزيع  زيدان  حاول 
ب�سكل ي�سمن اأف�سل �سكل من ال�سغط 
فباالأوقات التي ي�سعى فيها بر�سلونة 
الريال  ك��ان  اخللف  من  اللعب  لبناء 
حيث   ١-٣-٢-4 لطريقة  يتحول 
بنزمية  بجانب  للعب  اإي�سكو  يتحول 
فالفريدي،  بني  كرو�س  ويقف  لالأمام 
على  وفيني�سيو�س،  ال��ي��م��ني،  على 
توزعاً  الريال  يظهر  بالتايل  الي�سار، 

جيدًا بو�سط ملعب البار�سا.
ب��ال��ك��رات  تكمن  ك��ان��ت  امل�سكلة 
ريال  ملعب  لو�سط  تنتقل  كانت  التي 
تظهر  امل�ساحات  كانت  حيث  مدريد 
كما خ�سر  والو�سط  الدفاع  بني خطي 
الفريق �سراعات ثنائية غري متوقعة 
و�سعته مبوقف �سعب كتفوق اأرتور 
على  �سيميدو  وت��ف��وق  ك��رو���س  على 
رامو�س عدا عن �سرب دفاع املريينغي 
ب�سهولة ببينيتني لوال اأن كورتوا كان 

حا�سرًا الإيقاف اأخطر فر�ستني.

بر�صلونة... عمق دون اأطراف:

بطريقة  ال��ل��ق��اء  �سيتيني  دخ���ل 
خلف  ف��ي��دال  وا���س��ع��اً   ٣-١-٢-4
مي�سي وغريزمان مع اإعطاء الت�سيلي 
تعليمات للتحول لراأ�س حربة ببع�س 
اللقطات للم�ساعدة بال�سغط و�سناعة 
اللعب، جاءت فر�س عديدة لر�سلونة 
لكن  اللعب  ل�سناعة  البينيات  عر 
الدعم  ب�سعف  كانت  الفريق  م�سكلة 
لالأطراف فغالباً كنا ن�ساهد األبا لوحده 
اليمني  على  و�سيميدو  الي�سار  على 
ريال مدريد  ومع عودة العبي و�سط 
وفيني�سيو�س  فالفريدي  كان  للدفاع 
مبجابهة  ع��دي��دة  ب��اأوق��ات  يتكفالن 
وكارفخال  مار�سيلو  وين�سم  الثنائي 
للعمق اأكر ملحاولة خلق كثافة قادرة 
على الرد على كثافة بر�سلونة بالعمق 
ال��ف��ري��ق ي�سطر مل��رات  ب��ال��ت��ايل ك��ان 
عديدة لتدوير الكرة دون جدوى اأمام 

مناطق الريال.
الدفاعية  بر�سلونة  م�ساكل  اأك��ر 
مت��ث��ل��ت ب��ال��ف��و���س��ى ال���ت���ي ظ��ه��رت 
االأول  ال�سوط  ففي  عديدة  بلقطات 
مل�ساندة  و�سعد  مكانه  اأومتيتي  ترك 
الو�سط بال�سغط ٣ مرات ومبرتني من 
الثالثة وجد العبو ريال مدريد اأنف�سهم 
مل  الفريق  لكن  واع���دة  هجمة  اأم���ام 
ي�ستثمرها، يبدو اأن زيدان قراأ املوقف 
عليه  ت�سري  اأن  املفرت�س  م��ن  ال��ذي 
اأن  فكرة  واأم��ام  بدايتها  قبل  املباراة 

بر�سلونة �سيلعب بالعب طرف واحد 
اأ�سلوب  على  باالعتماد  الظهري  هو 
اإ���س��راك  زي���زو  اخ��ت��ار   ٣-١-٢-4
انطالقاته  من  لال�ستفادة  مار�سيلو 
يعود  بر�سلونة  جناح  وجود  وعدم 
جبهة  مار�سيلو  �سكل  وف��ع��اًل  معه 
جيدًا  البار�سا  قراأ  دفاعياً  لكن  جيدة 
باآخر ١٠  التي كان يرتكها  امل�ساحات 
دقائق من ال�سوط االأول وكاد ذلك اأن 

يكلف الريال غالياً.

غياب الفعالية بال�صوط االأول:

اأال  للريال  بالن�سبة  معتادًا  ب��ات 
بال�سوط  عديدة  فر�س  الفريق  يخلق 
حتدثنا  الإح�سائية  بالعودة  االأول، 
عنها ملرات عديدة دعونا نتذكر اأرقام 
ريال مدريد بال�سوط االأول مببارياته 
اأمام مان�س�سرت �سيتي �سدد  االأخرية: 
ومل  املرمى  على  واحدة  مرة  الفريق 
 5 الفريق  �سدد  ليفانتي  اأمام  ي�سجل، 
اأمام  ي�سجل،  ومل  املرمى  على  مرات 
�سيلتا مل ي�سدد الفريق على املرمى ومل 
ي�سجل، اأمام اأو�سا�سونا �سدد الفريق ٣ 
مرات )كلها باآخر ربع �ساعة( و�سجل 
هدفني، اأمام اأتلتيتكو �سدد الفريق مرة 
واحدة على املرمى ومل ي�سجل، اأمام 
بلد الوليد مل ي�سدد ومل ي�سجل، اأمام 
ت�سديدة واحدة ومل ي�سجل  اإ�سبيلية 
وقبلها 4 مباريات )اأمام خيتايف وبلباو 
وبر�سلونة وفالن�سيا( مل ي�سجل الريال 

اأي�ساً بال�سوط االأول.
ري��ال  �سدد  للكال�سيكو  ب��ال��ع��ودة 
م��دري��د ع��ل��ى امل��رم��ى م���رة واح���دة 
حماولة  م��ن  ك��ان��ت  االأول  بال�سوط 
ال�٣7،  بالدقيقة  لفيني�سيو�س  خجولة 
لكن  ع��دي��دة  عر�سيات  على  ح�سل 
وجود  عدم  مع  غائبة  كانت  الفعالية 
اأي هداف قادر على و�سع ثقله داخل 
مرت  ل��ذا  ال��ك��رات  وانتظار  املنطقة 

�سلبية  باإح�سائية  اأخ���رى  م��ب��اراة 
للريال بال�سوط االأول.

مي�صي الذي ال يجري:

ال��ذه��اب  كال�سيكو  غ����رار  ع��ل��ى 
�ساهدنا مي�سي الأوقات عديدة يتوقف 
كبرية  م�ساركة  ال  اأنفا�سه،  اللتقاط 
حماولة  وال  ال��دف��اع��ي��ة،  بالعملية 
العب  اأخ��ذه��ا  اإن  ال��ك��رة  ال�ستعادة 
اأم��ام��ه )على غ��رار م��ا ح��دث بلقطة 
�سد مار�سيلو بالدقيقة ال�57 مبناطق 
�سورة  اأعطانا  هذا  وكل  بر�سلونة(، 
وا�سحة عن اإعطاء مي�سي لتعليمات 
ت�سمن له اأف�سل وقت من اال�ستعادة 
البدنية كي يكون جاهزًا حني يحتاجه 
الفريق ال�ستخدام مهارته واالنطالق 
بقوة يف لقطة حا�سمة ولو اأن هذا كان 
ي�سع بر�سلونة مبواقف ي�سطر فيها 
لتعوي�س  اأماكنهم  لتغيري  الالعبون 
ب�سراعات  مي�سي  م�ساركة  ع���دم 

الو�سط.
ال��راح��ة  اأن  ���س��ع��رن��ا  ت��دري��ج��ي��اً 
الوحيد  ال�سبب  لي�س  واال�ستعداد 
املباراة  قبل  مي�سي،  تراجع  وراء 
وهو  ملي�سي  لقطات  ظهرت  ب�ساعات 
يعرج بعد و�سول الفريق ملدريد وال 
يعرف اأحد ما اإذا كان فعاًل ليو قد لعب 
املباراة حتت تاأثري االإ�سابة لكنه كان 
الغائب االأكر فعاًل عن اللقاء وميكن 
االأ�سواأ  الن�سخة  �ساهدنا  اأننا  القول 
فلم  الكال�سيكو  مباريات  بكل  ملي�سي 
ب�سناعة  وال  بااللتحامات  ينجح 

اللعب ومل يوجد اأي حلول للفريق.

الريال املثايل ولكن!:

مع بداية ال�سوط الثاين غري زيدان 
فيني�سيو�س  فدفع  العبيه  اأدوار  من 
العودة  اإي�سكو  م��ن  وطلب  ل��الأم��ام 
االأدوار  م���ن  ال���رازي���ل���ي  حم�����ررًا 

من  اال�ستفادة  وحم���اواًل  الدفاعية 
انطالقاته.

ال�سوط  من  دقيقة   ١8 اأول  خالل 
الثاين رفع ريال مدريد االإيقاع ب�سكل 
بو�سط  الفو�سى  فح�سرت  جمنون 
بر�سلونة وباتت االأدوار غري وا�سحة 
على  بهجمة  ف��ي��دال  ن�ساهد  فبتنا 
االأمين وباأخرى يلعب خلف  الطرف 
بو�سكيت�س بالعمق كما مل تُعد اأدوار 
دي يونغ واأرتور وا�سحة اأبدًا، �سدد 
ريال مدريد 4 مرات يف ١8 دقيقة منها 
مرتني على املرمى اأبعد بيكيه واحدة 
مل  وكالعادة  املرمى  خط  على  منها 
فكان  بالفريق  الهداف  بلم�سة  ن�سعر 
اإي�سكو من يتابع العر�سيات وبنزمية 
من  جميلة  مت��ري��رة  متابعة  اأ���س��اع 
كارفخال وفيني�سيو�س كانت تنق�سه 
مل  ل��ذا  كالعادة  االأخ���رية  التمريرة 
ي�ستثمر الريال الدقائق التي كان فيها 
قادر على  اأمامه وغري  تائهاً  البار�سا 
والتقارب  ال�سريع  االإيقاع  مواكبة 

املمتاز الذي خلقه.
ا�ستمر االعتماد كبريًا على طرف 
عدم  مع  اللعب  خللق  فيني�سيو�س 
وجود العب على الطرف االآخر قادر 
على مواكبة اللعب اإىل اأن جاء اخلطاأ 
االأكر: �سحب بنزمية �سيميدو لالأمام 
وفرغ الطرف وبريثوايت مل يكرر ما 
كان يفعله فيدال بهذه املواقف فتحرر 
فيني�سيو�س وا�ستثمر تفوقه بال�سرعة 
تري�ستيغن  اأرب��ك  ال��ذي  بيكيه  على 
للمرمى  الذهاب  على  الكرة  م�ساعدًا 
جماعي  بجهد  التقدم  الريال  معطياً 
خفياً  دورًا  بنزمية  فيه  لعب  جيد 
امللفت  علنياً،  دورًا  وفيني�سيو�س 
اأن  وا�سحاً  يظهر  الهدف  باإعادة  اأنه 
فيني�سو�س  م��ن  يطلب  ك��ان  ك��رو���س 
اللقطة  هذه  لكن  والتحرك  اخل��روج 
بر�سلونة  العبي  من  اأي  يقراأها  مل 

بنجاح،  اجلماعي  العمل  تطبيق  فتم 
هذا  على  بريثوايت  يالم  ال  بالتاأكيد 
االأمر فهو راأ�س حربة �سريح واأمور 
يتحمل  بل  واجباته  من  لي�ست  كهذه 
املدرب الذي اأ�سركه بهذا الدور اللوم 
اأكر اإ�سافة لبيكيه الذي تاأخر باإغالق 

الطريق ومواجهة فيني�سيو�س.
بال�سوط  جيدًا  اللعبة  الريال  فهم 
االأول  ال�سوط  خطاأ  يكرر  ومل  الثاين 
مبناطق  ال�سغط  ع��ن  ت��وق��ف  ح��ني 
بر�سلونة بل حافظ على ذات الن�سق 
من  املزيد  الرت��ك��اب  البار�سا  داف��ع��اً 
املزيد  واإظ��ه��ار  مبناطقه  االأخ��ط��اء 
الريال  العبو  ليتحرك  امل�ساحات  من 
بحرية كبرية يف الوقت الذي كان فيه 
يحاولون  بر�سلونة  عنا�سر  معظم 
اإخ�����راج ال���ك���رة ب��ح��ل ف����ردي عر 
املراوغة نتيجة ال�سغط املطبق وهذا 
احلل دفع الفريق خل�سارة كرات اأكر 
ومل يتمكن �سيتيني من اإيجاد اأي حل 
وال  بر�سلونة  اأط���راف  ال  بب�ساطة 
على  ق��ادر  بالعمق  بدنياً  قوي  العب 
ا�ستقبال التمريرات العالية وال العب 

قادر على جمابهة �سغط الريال!

بني فيني�صيو�س وبيل:

ال ميلك فيني�سيو�س الدقة الكافية 
االآن  حتى  ال�سناعة  اأو  بالت�سجيل 
�سغوطات  حت��ت  ي�سعه  م��ا  وه���و 
لكن  و�سرعته  مهارته  رغ��م  كبرية 
الالعب قادر على التطور اأكر وقادر 
كما  اخل�سوم  اأخطاء  ا�ستثمار  على 
حدث اأمام ال�سيتي واأمام بر�سلونة لذا 
ي�ستحق الالعب احل�سول على فر�س 
اأكر من بيل الذي �سر عليه زيدان 
فعاًل  اليوم  ظهر  نتيجة،  دون  كثريًا 
اإخراج فيني�سيو�س واإخ��راج بيل  اأن 
االأ�سياء �سررًا  اأكر  كان واحدة من 

بهجوم الريال �سد ال�سيتي.

مرة   6١ الكرة  فيني�سيو�س  مل�س 
املرمى  على  كلتاهما  مرتني  و�سدد 
فلكية  اأرق��ام  لي�ست  فر�سة:  و�سنع 
الفعالية كانت كبرية هذه املرة  لكن 

وهذه هي نتيجة منح الالعب الثقة.

التبديالت:

التبديالت  ح���رب  �سيتيني  ب���داأ 
بريثوايت  واإدخ���ال  فيدال  ب��اإخ��راج 
على  خمتلف  اإي��ق��اع  فر�س  حم���اواًل 
وفعاًل  اإ�سايف  مهاجم  باإيجاد  الريال 
كاد الدمناركي اأن ي�سجل من هجمته 
االأوىل م�ستغاًل ثغرة الريال املتكررة 
مبواجهة البينيات لكن بعد ذلك ظهر 
ف���راغ خ���روج الع��ب الو�سط وب��ات 
بر�سلونة يخ�سر كرات اأكر بالو�سط 
كان  ل�سيميدو  الدعم  غياب  اأن  حتى 
ره��ان  ليبدو  االأول  بالهدف  �سبباً 
و�سطه  باإ�سعاف  خاطئاً  �سيتيني 
اأ�سا�ساً  الريال  الذي كان فيه  بالوقت 

يتفوق بالو�سط.
مورديت�س  اإ���س��راك  زي��دان  اختار 
على  للحفاظ  اإي�سكو  ح�ساب  على 
املدرب  �سعر  بالو�سط،  الريال  تفوق 
تفوقه  نقاط  اأبرز  املفتاح هو  اأن هذا 
بالو�سط  الدماء  وجتديد  باملباراة 
كان  ال�سريع  االإي��ق��اع  على  للحفاظ 
�سيتيني  رد  ج��اء  االأ�سا�سي،  الهدف 
واإخ��راج  وفاتي  راكيتيت�س  باإ�سراك 
غريباً  يبدو  قد  واآرت���ور،  غريزمان 
اإخراج مهاجم مبوقف بر�سلونة لكن 
خ�سارة  واأدرك  املوقف  فهم  امل��درب 
اإ�سراك  ف��اأراد  الو�سط  ملعركة  فريقه 
وي�ساعد  اأك��ر  للخلف  ينزل  الع��ب 
حلقة  اإي��ج��اد  عن  بحث  كما  الفريق 
�سياع  بظل  للو�سط  جديدة  و�سل 

اأرتور ودي يونغ التام.
باإ�سراك  التالية  زي��دان  تغيريات 
هدف  لذات  كانت  وماريانو  فا�سكيز 
���س��ورة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  التن�سيط 
و�سط  ومنع  للفريق  القوي  ال�سغط 
فلم  باأريحية  اللعب  من  بر�سلونة 
ثلث  باآخر  حلول  اأي  ال�سيف  يخلق 
�ساعة بل بالعك�س ترك م�ساحات اأكر 
من  الرحمة  ر�سا�سة  لتاأتي  باخللف 

ماريانو وتقتل املباراة.
فيني�سو�س  اأي�ساً...فيديو:  اق��راأ 

ُي�سّجل هدف التقدم لريال مدريد

يف املح�صلة:

لعب  الفوز،  مدريد  ريال  ا�ستحق 
اأمام  الثاين بجماعية ممتازة  ال�سوط 
ال�سوط  منذ  الفو�سى  حكمته  فريق 
مهاجماً  مدريد  ري��ال  ميلك  مل  االأول 
وا�ستثمر  جماعياً  فريقاً  امتلك  لكنه 
اأخطاء اخل�سم يف حني لعب بر�سلونة 
دون مي�سي وغريزمان ودون اأطراف 
اأن  ل��ي��ب��دو  تنظيم  ودون  حقيقية 
بر�سلونة لعب منقو�ساً وخ�سر اللقاء 

ب�سبب النق�س!

الدروس المستفادة: جماعية ريال مدريد تتفوق على برشلونة
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حتذير..حتذير..حتذير 
حتذر الهيئة االإدارية 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  وال   بها  عالقة  اأي  للنادي  لي�س  النادي  و�سعار  اإ�سم  حتمل 
و�����س����وف ت���ق���وم ال��ه��ي��ئ��ة االإداري����������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 االإدارية لنادي الوحدات 
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