
أندية المحترفين: الكرة في ملعب االتحاد

 
االنت�صارات،  بلغة  ال�صلط  نظريه  ال��وح��دات  فريق  يخاطب 
القدم،   لكرة  املحرتفني  دوري  �صدارة  طريق  على  بعيدا  وامل�صي 
وذلك عندما يالقيه عند ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف من م�صاء يوم 
اجلمعة املقبل، حل�صاب اجلولة الثانية من الدوري، طالبا موا�صلة 
الرتتيب  يت�صدر  وهو  اللقب،  عن  البحث  رحلة  يف  النقاط،  ح�صاد 

بر�صيد 3 نقاط بفارق االأهداف.
االأهلي،  �صباك  يف  الوحدات  زرعها  التي  اأه��داف  ال�5  عن  ف�صال 
موجها من خاللها ر�صالة تناف�صية �صديدة اللهجة اىل املناف�صني، فاإن 
وح�صل  االهداف،  من  العديد  ك�صب  الوحدات  لفريق  الفني  املدير 
مثلها من االإيجابيات التي ظهرت على �صطح اللقاء، والتي يجب اأن 
ينطلق منها والعمل على تعزيزها خالل التي التدريبات التي ت�صبق 

مواجهة ال�صلط.
اخلطوط،  وترابط  والتفاهم  االن�صجام  االه��داف،  اأوىل  ولعل 

الذي ميز الوحدات بح�صن االنت�صار داخل امل�صتطيل االأخ�صر، واإن 
االأوىل،  الالعبون منه يف احل�صة  اإرادي عانى  ال  كان هناك ق�صور 
لكن �صرعان ما عرف اأبوزمع كيف يعاجله، ويفجر طاقات الالعبني 
االأربعة  االهداف  ترجمتها  والتي  املباراة،  من  الثانية  احل�صة  يف 

التي جاءت بطرق "ملعوبة" يف احل�صة الثانية من املباراة.
الذي  االأداء  واقعية  وااليجابيات،  االأه��داف  تلك  اىل  وي�صاف 
الزمه اي�صا واقعية اخليارات، حني لعب ابوزمع بطريقة الوحدات 
كان  عندما   ،2-4-1-3 بني  تتلون  كانت  والتي   ،2-4-4 املميزة 
يركز  فيما  العمليات  ال�صناد  التقدم،  ميزة  �صلباية  لفرا�س  يعطي 
ثالثي  ومهارة  بقوة  وي�صرب  االرتكاز،  حمور  يف  ثائر  اأحمد  دور 
جوابري،  وابراهيم  يو�صف  فهد  �صمري،  اأحمد  الهجومية  العمليات 
وتوفري الكرات �صوب الثنائي ال�صريح ه�صام ال�صيفي وعبدالعزيز 
من  الكثري  وقدمت  كبري،  حد  اىل  واقعية  الت�صكيلة  فجاءت  انداي، 

اجلمل الفنية، والتي جاءت غزيرة يف احل�صة الثانية من املباراة.
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بطولة  يف  م�صاركتها  كافة  املحرتفني  اأندية  علقت 
دوري املحرتفني لكرة القدم م�صرتطة تنفيذ حزمة من 

املطالب امل�صروعة - على حد تعبريها- .
نادي  دع��وة  املحرتفني  اأندية  لبت  التفا�صيل  يف 
اجلزيرة اليوم ملناق�صة عديد امللفات من اأبرزها ملف 
التحكيم وامل�صتحقات املالية املتاأخرة لالأندية وجوائز 
الوحدات  ن��ادي  وح�صر  اجلديد،  املو�صم  بطوالت 
ب�صار  الدكتور  النادي  برئي�س  ممثال  االجتماع  هذا 
احلوامدة واأمني ال�صر عو�س االأ�صمر، حيث �صارك يف 

االجتماع اأندية املحرتفني كافة با�صتثناء الرمثا.
توزيع  اجتماعها  خالل  املحرتفني  اأندية  وطالبت 
25 الف دينار على كل نادي �صهريا من خالل الدعم 
جانب  اإىل  الريا�صة،  لدعم  لالحتاد  الوارد  احلكومي 
اإبقاء جوائز بطولتي دوري املحرتفني وكاأ�س االردن 

كما كانت يف املو�صمني املا�صيني على اقل تقدير.
مكونة  جلنة  ت�صكيل  االجتماع  خالل  كذلك  وتقرر 
الفي�صلي  النادي  ورئي�س  الوحدات  نادي  رئي�س  من 
ورئي�س  ال�صلط  نادي  ورئي�س  �صحاب  نادي  ورئي�س 
نادي احل�صني والناطق االإعالمي للجزيرة من�صق عام 

للجنة

أندية المحترفين تعلق نشاط كرة القدم وتقدم مطالبها 
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الدكتور  ال�صباب  وزي���ر  ب���ارك 
ف��ار���س ب��ري��زات االإجن����ازات التي 
الفرتة  يف  ال��وح��دات  ن��ادي  حققها 
دوري  لقب  حتقيقه  عرب  االأخ��رية، 
كرة ال�صلة للمرة االأوىل يف تاريخه، 

وبطولة درع االحتاد لكرة القدم.
قام  التي  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 
برفقة  الوحدات  لنادي  بريزات  بها 
بالوكالة  ال�صباب  وزارة  عام  اأمني 
وليد الن�صور، ومدير مدينة احل�صني 
روي�صان  عاطف  الدكتور  لل�صباب  
الدكتور  ال��ع��ام  االأم���ني  وم�صاعد 
ال�صندوق  ومدير  اجلبور  ح�صني 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ح��رك��ة ال�����ص��ب��اب��ي��ة 
ومدير  اخلاليلة  ب�صام  والريا�صية 
ال�صبابية  ال��ق��ي��ادات  اإع���داد  مركز 
وم�صت�صار  هليل  ح�صني  الدكتور 
عماد  القانونية  لل�صوؤون  ال��وزي��ر 
والعالقات  االإعالم  ومدير  الرفايعة 

العامة الدكتور ماجد ع�صيلة.
وكان يف ا�صتقبال بريزات والوفد 
جمل�س  واأع�����ص��اء  رئي�س  امل��راف��ق 

وجلنة  ال���وح���دات،  ن���ادي  اإدارة 
اجلهاز  جانب  اإىل  العامة  العالقات 
الفريق  والع��ب��ي  واالإداري  الفني 

االأول والفئات العمرية.
بح�صور  ال�صباب  وزي��ر  وافتتح 
االأع��م��ال  ورج��ل  ال��وح��دات  اإدارة 

التي  اجل���م  ���ص��ال��ة  العملة  اأح��م��د 
ال�صالة  جانب  اإىل  االأخري  بها  تربع 
ملعب  على  حتتوي  التي  املغطاة 

ثماين مغطى بالع�صب ال�صناعي.
وب�����ارك ال���وزي���ر االإجن������ازات 
ال�صلة  فريقا  حققها  التي  االأخ��رية 
والقدم، متمنيا على جمل�س االإدارة 
ج��دي��دة  األ��ع��اب  اإدخ����ال  مناق�صة 
على  قدرة  هناك  الن  للنادي  اأخرى 
االإبداع يف ظل منح املواهب ال�صابة 
فر�صة حتقيق االإجنازات خا�صة يف 

االألعاب الفردية.
الوحدات  ن��ادي  رئي�س  وناق�س 
واأع�صاء االإدارة مع الوزير والوفد 
امل��اأك��والت  ب��ي��ع  م�صكلة  امل��راف��ق 
يف  خا�صة  جلماهرينا  وامل�صروبات 
على  تقام  التي  البيتية  املباريات 

�صتاد عمان الدويل.
من  �صاهد  ما  على  الوزير  واأثنى 
واهتمام  غمدان،  ملعب  يف  منجزات 
كل  م��ت��اب��ع��ة  يف  االإدارة  جم��ل�����س 
�صغرية وكبرية حتى يبقى النادي 

يف املقدمة

وزير الشباب يفتتح الملعب الداخلي وصالة الجم في غمدان

د. بريزات: "انجازات الوحدات تسعدنا وتشعرنا بالفخر"
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ودعت اللقب رسميًا

"طائرة الشباب" تهوي على أبواب العودة بفوز يتيم
 

فرط فريق الوحدات ال�صاب بفر�صة ثمينة 
بالكرة  ال�صباب  دوري  لقب  على  للمناف�صة 
الطائرة، وذلك بعدما خرج فائزًا اأمام فريق 
العودة 3-2، وبواقع ا�صواط 26-24، 25-

17، 25-18، 21-25، 25-8، يف اللقاء الذي 
ق�صر  �صالة  يف  ال�صبت  م�صاء  الفريقني  جمع 

الريا�صة مبدينة احل�صني لل�صباب.
الوحدات 3-2 العودة

للمناف�صة  ذهبية  فر�صة  امتلك  الوحدات 
بي�صاء  بنتيجة  الفوز  ب�صرط  اللقب،  على 
الكرمل  اأو  احل�صني  �صباب  تعرث  وانتظار 
ولكن  االأح��د،  ع�صر  �صيلتقيان  واأنهم  خا�صة 
ا�صتطاع  عندما  �صاعت  ال��وح��دات  فر�صة 

بنتيجة  االأول  ال�صوط  يخطف  اأن  ال��ع��ودة 
ويخطف  ال��وح��دات  ولي�صتفيق   ،24-26
 ،18-25 والثالث   ،17-25 الثاين  ال�صوطني 
راأي  له  كان  الرابع  ال�صوط  العودة يف  ولكن 
-25 بنتيجة  ال�����ص��وط  خطف  عندما  اخ��ر 
الذي  الفا�صل  لل�صوط  الفريقان  ليذهب   ،21
ا�صتحقه الوحدات بنتيجة 25-18، ولريفع 
الوحدات ر�صيده اإىل 16 نقطة وليتبواأ املركز 
الثالث نظرياً، مع بقاء مباراة واحدة له اأمام 
�صباب احل�صني والذي حقق الفوز موؤخرًا على 
الكرمل وا�صتعاد منه ال�صدارة ليتقدم خطوة 
موؤثرة لتحقيق اللقب، حيث يكفيه الفوز على 
الوحدات باأي نتيجة كانت حلمل لقب دوري 

ال�صباب بالكرة الطائرة.



 
لعبة كرة  التحكيم املحلي يف  يتقدم  لن 
تغريت  اإذا  اإال  االأم���ام،  اإىل  خطوة  القدم 
الوجوه التي تدير دائرة التحكيم، والتي 
"الهجمة  تلك  يف  كبرية  حد  اإىل  �صاهمت 
الأندية  االأعظم"  "ال�صواد  من  ال�صر�صة" 
امل��ح��رتف��ني، وم���ا ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك اإال 
ا�صتبعاد احلكم حممد عرفة من اإدارة اأي 
لقاء يف اجلولة االوىل من دوري املحرتفني، 
على  الداخلية  الالئحة  تطبيق  جانب  اإىل 
ارتكب  ال��ذي  في�صل  اأحمد  ال��دويل  احلكم 
اإرب��د  احل�صني  م��ب��اراة  يف  �صاذجا  خ��ط��اأ 
واجلزيرة فقرر منح االأول هدفا غري قانوين 

اإطالقا.
ال�صحية  يكون  من  وفي�صل  عرفة  بعد 
دوري  مناف�صات  ا�صتمرت  ما  اإذا  الثالثة 
لالأندية  االأخ���ري  ال��ق��رار  بعد  املحرتفني 
بتعليق امل�صاركة، والعودة اإىل املناف�صات 
من جديد ب�صروط يبدو احتاد الكرة عاجز 
عن تطبيقها جميعها اإال اإذا انقلبت االأمور 

راأ�صا على عقب يف اللحظات احلا�صمة.
الكروية  مالعبنا  يف  التحكيم  �صيبقى 
الكبرية  املعاناة  ظل  يف  ينتهي،  ال  حديثا 
املالية  وال�صائقة  االحت��اد،  دوائ��ر  الأغلب 
اأندية  االأردن��ي��ة  الكرة  على  ت�صيطر  التي 
ومنتخبات، وهو ما اأجرب احتاد الكرة على 

تقلي�س مكافاآت بطولتي دوري املحرتفني 
جانب  اإىل  الن�صف،  اإىل  االأردن  وك��اأ���س 
امل�صتحقات املالية املرتاكمة للحكام والتي 
وموا�صلة  تركيزهم  قلة  يف  ت�صاهم  رمب��ا 
لكنها  مق�صودة  غ��ري  الأخ��ط��اء  ارتكابهم 

موؤثرة على نتائج املباريات.
حلقات التحكيم مل تتوقف على االأخطاء 
الكارثية يف دوري املحرتفني، لكنها انتقلت 
فالوحدات  العمرية،  الفئات  بطوالت  اإىل 
وفريقه النا�صىء قبل بنقطة التعادل اأمام 

بقرار حتكيمي  االأخرية  مباراته  معان يف 
مثري للجدل، حيث اأ�صار حكم املباراة زيد 
واأ�صار  الوحدات  ل�صالح  خطاأ  اإىل  ال�صاعر 
بيده نحو ملعب معان وعندما انتقل العبو 
الوحدات من ملعبهم اإىل ملعب معان، غري 

نفذ  الذي  معان  ل�صالح  يده  اجتاه  احلكم 
الكرة ب�صرعة واأدرك هدف التعادل وخرج 

بنقطة ثمينة من ملعبنا.
الواعد وال من  قيمة احلكم  نقلل من  ال 
هذا  لكن  النا�صىء،  معان  فريق  قدمه  ما 
اخلطاأ قل�س نقاط الوحدات من 3 اإىل نقطة 
واحدة وال�صبب قرار حتكيمي غريب نوعا 
ما يحدث مرة يف كل األف مباراة لكنه كان 
موؤثرا اإىل حد كبري يف التاأثري على النتيجة.

من  احلكام  على  ق�صوة  اأك��رث  نكون  لن 
مطلوب  هو  ما  لكن  واجلماهري،  االأن��دي��ة 
من اأ�صحاب القرار منح "ق�صاة املالعب" 
يت�صنى  ح��ت��ى  ك��ام��ل��ة  امل��ال��ي��ة  حقوقهم 
حما�صبتهم عند حدوث اخلطاأ، الأن احلكم 
الالعب  يتاأثر  كما  يتاأثر  ب�صر  النهاية  يف 
واملدرب اإذا مل مينح حقوقه املالية بانتظام 

حتى ي�صتطيع االإيفاء بالتزاماته املالية.
م��ره��ون  االأردن  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م  ت��ق��دم 
يف  احلكام  لدائرة  الكرة  احتاد  مب�صاعدة 
جدولة م�صتحقاتهم كما حدث يف االجتماع 
يكون  املواعيد حتى  االأخري، وال�صدق يف 
الناحية  م��ن  كاملة  ج��اه��زي��ة  يف  احل��ك��م 
الذهنية على وجه التحدي الأن تفكريه يف 
رواتبه اأثناء قيادته للمباريات �صيوؤدي اإىل 
قرارات مت�صرعة وغري حم�صوبة ت�صاهم يف 
ظلم نادي على ح�صاب اآخر بغري وجه حق.

 
الوحداتية  العمرية  الفئات  فرق  حافظت 
على   17 و���ص��ن   20 �صن  فريقي  وحت��دي��دا 
اجلولتني  نهاية  بعد  للرتتيب  �صدارتهما 

الرابعة واخلام�صة من البطولة.
يف التفا�صيل حقق فريق �صن 17 فوزا ثمينا 
�صجله  رد  دون  بهدف  الفي�صلي  على  ومهما 
مدافع الفي�صلي باخلطاأ يف مرماه، خالل اللقاء 
الذي جمع الفريقني على �صتاد االأمري حممد 
بالزرقاء، ورفع فريق �صن 17 ر�صيده اإىل 12 

نقطة من "4" انت�صارات متتالية.
نتائجه   20 �صن  ف��ري��ق  وا���ص��ل  ب���دوره 
�صقيقه  على  كبريا  ف��وزا  و�صجل  املميزة 
�صباب العقبلة بثالثة اأهداف دون رد حملت 
ومالك  ه�صام  وحممد  مر�صي  حمزة  توقيع 
ملعب  على  ج��رت  التي  امل��ب��اراة  يف  ع��الن 

النادي يف غمدان.
 "13" اإىل  ر�صيده   20 �صن  فريق  ورف��ع 
اأن  على  وتعادل،  انت�صارات   "4" من  نقطة 
يلتقي يف اجلولة املقبلة نظريه اجلزيرة عند 
ال�صاعة الثالثة من ع�صر يوم االإثنني املقبل 

على ملعب مناف�صه.
يف   15 �صن  فريق  اأخفق  اأخ��رى  جهة  من 
تقدم  بعدما  معان  على  االنت�صار  حتقيق 
بهدف �صجله حار�س معان باخلطا يف مرماه 
ليدرك  قدميه،  حتت  من  الكرة  اأفلتت  بعدما 
مثري،  حتكيمي  ق��رار  بعد  التعادل  املناف�س 
ورفع فريقنا النا�صىء ر�صيده اإىل "7" نقاط 

اأن  وينتظر  وخ�صارة،  وتعادل  فوزين  من 
الفي�صلي  نظريه  اخلام�صة  اجلولة  يف  يلتقي 
ال�صبت  يوم  ع�صر  من  الثالثة  ال�صاعة  عند 

املقبل على �صتاد االأمري حممد بالزرقاء.

اإىل  التعادل  بهذا  النا�صئ  فريقنا  وتراجع 
وبفارق  نقاط   "7" بر�صيد  اخلام�س  املركز 
والفي�صلي  معان  املت�صدرين  عن  "3" نقاط 

ولكل منهما "10" نقاط.

الفئات  خا�صت  اأن  بعد  وا�صحا  وب��دا 
الثالث "4" مباريات تقريبا متيز فريق �صن 
�صن  فريق  فيما يحتاج  �صن 20،  17 وفريق 
15 اإىل جمهود اأكرب وهناك قدرة على ذلك يف 

ظل متيز اجلهاز التدريبي وتواجد جمموعة 
اإىل  يحتاجون  الذين  املوهوبني  الالعبني  من 
جرعات من الثقة حتى يقدموا اأف�صل ما لديهم 

داخل "امل�صتطيل االأخ�صر".

التحكيم في "الفئات" ال يقل سوءا عن "المحترفين"

"وحداتي 17و20" بـ"الصدارة" و"15" يتلقى الخسارة

فريق الوحدات �صن 15 لكرة القدم

جانب من مبارة الوحدات و�صباب العقبة ل�صن 20

5 الفئات العمرية اإعداد:  ثائر ال�صيباين الثالثاء 10 آذار 2020 م العدد 1142
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ال��ت��ي جمعت  ح��م��ل��ت امل���ب���اراة 
الوحدات مع االأهلي يف انطالق دوري 
 ،2020 للمو�صم  املحرتفني  اأن��دي��ة 
من  ال�صابع  ال�صبت  يوم  جرت  والتي 
اآذار احلايل، رقم اللقاء 67 بني "املارد 
منذ  االأبي�س"  "الليث  مع  االأخ�صر" 
مو�صم  جمعهما  ال��ذي  االأول  اللقاء 
لكرة  الكبار  دوري  مناف�صات  يف   76
ال��ق��دم، وال����ذي وا���ص��ل ف��ي��ه فريق 
حني  االأهلي  على  �صطوته  الوحدات 
مقابل  انت�صارا   37 الرقم  اىل  رفعها 
6 خ�صارات وتعادال 24مرة، و�صجل 
الوحدات 121 هدفا يف مرمى االأهلي، 
لت�صرد  مرة،   43 �صباكه  اهتزت  فيما 
لقاءات  ق�صة  الريا�صي«  »الوحدات 

الفريقني يف ال�صطور التالية:
خ�صر  ذه��اب��ا   :1976 م��و���ص��م   -
ايابا تعادل  الوحدات بنتيجة 2- 3، 

الوحدات مع االهلي بنتيجة 2- 2.
- م��و���ص��م 1978:ذه���اب���ا ت��ع��ادل 
 ،1  -1 بنتيجة  االهلي  مع  الوحدات 
االهلي  على  ال��وح��دات  ف��از  واي��اب��ا 

بنتيجة 2- 0.
خ�صر  ذه��اب��ا   :1979 م��و���ص��م   -
الوحدات امام االهلي بنتيجة 0- 1، 
االهلي  مع  ال��وح��دات  تعادل  واي��اب��ا 

بنتيجة 0- 0.
تعادل  ذه��اب��ا   :1980 مو�صم   -
 ،0  -0 بنتيجة  االهلي  مع  الوحدات 
االهلي  على  ال��وح��دات  ف��از  واي��اب��ا 

بنتيجة 1- 0.
- م��و���ص��م 1981:ذه�����اب�����ا ف��از 
الوحدات على االهلي بنتيجة 2- 1، 
االهلي  مع  ال��وح��دات  تعادل  واي��اب��ا 

بنتيجة 0- 0.
ف��از  ذه���اب���ا   :1982 م��و���ص��م   -
الوحدات على االهلي بنتيجة 3- 1، 
االهلي  مع  ال��وح��دات  تعادل  واي��اب��ا 

بنتيجة 1- 1.
- م��و���ص��م 1983:ذه���اب���ا ت��ع��ادل 
 ،0  -0 بنتيجة  االهلي  مع  الوحدات 
االهلي  على  ال��وح��دات  ف��از  واي��اب��ا 

بنتيجة 3- 1.
ف��از  ذه���اب���ا   :1984 م��و���ص��م   -
الوحدات على االهلي بنتيجة 5- 0، 
وايابا فاز الوحدات على االهلي 2- 0.

ف��از  ذه���اب���ا   :1985 م��و���ص��م   -
الوحدات على االهلي بنتيجة 1- 0، 
االهلي  ام��ام  ال��وح��دات  خ�صر  وايابا 

بنتيجة 0- 4.
ف��از  ذه���اب���ا   :1986 م��و���ص��م   -
الوحدات على االهلي بنتيجة 3- 0، 
االهلي  ام��ام  ال��وح��دات  خ�صر  وايابا 

بنتيجة 1- 2.
ف��از  ذه���اب���ا   :1987 م��و���ص��م   -
الوحدات على االهلي بنتيجة 1- 0، 
ايابا فاز الوحدات على االهلي بنتيجة 

.1 -2
تعادل  ذه��اب��ا   :1988 مو�صم   -

 ،0  -0 بنتيجة  االهلي  مع  الوحدات 
االهلي  مع  ال��وح��دات  تعادل  واي��اب��ا 

بنتيجة 1- 1.
خ�صر  ذه��اب��ا   :1989 م��و���ص��م   -
الوحدات امام االهلي بنتيجة 1- 2، 
االهلي  مع  ال��وح��دات  تعادل  واي��اب��ا 

بنتيجة 1- 1.
ف��از  ذه���اب���ا   :1990 م��و���ص��م   -
الوحدات على االهلي بنتيجة 2- 0، 
االهلي  على  ال��وح��دات  ف��از  واي��اب��ا 

بنتيجة 1- 0.
- مو�صم 1991: ذهابا :ذهابا فاز 
الوحدات على االهلي بنتيجة 2- 0، 

االهلي  مع  ال��وح��دات  تعادل  واي��اب��ا 
بنتيجة 0- 0.

تعادل  ذه��اب��ا   :1992 مو�صم   -
 ،1  -1 بنتيجة  االهلي  مع  الوحدات 
االهلي  على  ال��وح��دات  ف��از  واي��اب��ا 

بنتيجة 2- 0.
تعادل  ذه��اب��ا   :1993 مو�صم   -
 ،1  -1 بنتيجة  االهلي  مع  الوحدات 
االهلي  مع  ال��وح��دات  تعادل  واي��اب��ا 

بنتيجة 1- 1.
تعادل  ذه��اب��ا   :1994 مو�صم   -
 ،0  -0 بنتيجة  االهلي  مع  الوحدات 
االهلي  مع  ال��وح��دات  تعادل  واي��اب��ا 

بنتيجة 1- 1.
- م��و���ص��م 1995:ذه���اب���ا ت��ع��ادل 
 ،0  -0 بنتيجة  االهلي  مع  الوحدات 
االهلي  على  ال��وح��دات  ف��از  واي��اب��ا 

بنتيجة 5- 1.
تعادل  ذه��اب��ا   :1996 مو�صم   -
 ،1  -1 بنتيجة  االهلي  مع  الوحدات 
االهلي  على  ال��وح��دات  ف��از  واي��اب��ا 

بنتيجة 3- 0.
- م��و���ص��م 1997:ذه���اب���ا ت��ع��ادل 
 ،0  -0 بنتيجة  االهلي  مع  الوحدات 
االهلي  على  ال��وح��دات  ف��از  واي��اب��ا 

بنتيجة 5- 0.

بقرار  اإلغائه  مت   :1998 مو�صم   -
م��ن احت���اد ك��رة ال��ق��دم، اث��ر ا�صكال 
الفي�صلي والقاد�صية  حدث يف مباراة 
الوحدات  وك��ان   ..  )13( باال�صبوع 
توقف  عند  الرتتيب  الئحة  يت�صدر 
 -3( لفوزه  نتيجة  ال��دوري،  م�صرية 
التايل  اليوم  يف  اجلزيرة  على  �صفر( 
النتائج  ابرز  من  وكانت  للم�صكلة... 
على  فوزه  املو�صم  هذا  يف  الوحداتية 
الفي�صلي بثالثية ذهابا حققتها اهداف 
كل من مراد عوينة وعبداهلل ابو زمع 
و�صفيان عبداهلل، يف اللقاء الكبري الذي 
ال�صعودية  من  حتكيمي  طاقم  ق��اده 

م��راد  مهاجمنا  ك��ان  كما  ال�صقيقة.. 
بت�صجيله  الهدافني  عوينة يف �صدارة 

51 هدفا.
ف��از  ذه���اب���ا   :1999 م��و���ص��م   -
الوحدات على االهلي بنتيجة 3- 0، 
االهلي  على  ال��وح��دات  ف��از  واي��اب��ا 

بنتيجة 4- 0.
ال��وح��دات  ف��از   :2000 مو�صم   -
وبعد   ،0  -3 بنتيجة  االه��ل��ي  على 
يومني فاز الوحدات يف مباراة االياب 
م�صاركات  ادت  حيث   ،0  -4 بنتيجة 
اىل  واالآ���ص��ي��وي��ة  العربية  ال��وح��دات 
�صغط مبارياته ب�صكل غري م�صبوق يف 

هذا املو�صم.
ف��از  ذه���اب���ا   :2001 م��و���ص��م   -
الوحدات على االهلي بنتيجة 4- 0، 
االهلي  على  ال��وح��دات  ف��از  واي��اب��ا 

بنتيجة 5- 2.
ف��از  ذه���اب���ا   :2002 م��و���ص��م   -
الوحدات على االهلي بنتيجة 2- 0، 
االهلي  مع  ال��وح��دات  تعادل  واي��اب��ا 

بنتيجة 1- 1.
املباريات  جرت   :2003 مو�صم   -
من مرحلة واحدة حني مت اللجوء فيها 
اىل املربع الذهبي وفاز الوحدات على 

االهلي بنتيجة 3—2.
- مو�صم 2004: ذهابا تعادل الوحدات 
فاز  0،واي��اب��ا   -0 بنتيجة  االهلي  على 
 ،1  -2 بنتيجة  االهلي  على  ال��وح��دات 
اىل  املو�صم  هذا  يف  االهلي  النادي  وهبط 
بني  وع��اد  االوىل  الدرجة  اأندية  م�صاف 

الكبار مو�صم 2007/ 2008.
- مو�صم 2007: ذهابا فاز الوحدات 
على االهلي بنتيجة 5- 2،وايابا فاز 
االهلي  اىل  الوحدات  على  الوحدات 
بنتيجة 4- 1، وهبط للمرة الثانية اىل 
م�صاف اندية الدرجة االوىل وعاد بني 

الكبار يف مو�صم 2011/2010.
- مو�صم 2010: ذهابا فاز الوحدات 
على االهلي بنتيجة 1- 0، وان�صحب 
االهلي يف مرحلة االياب ومت تهبيطه 
اىل م�صاف اندية الدرجة االوىل، وعاد 
للمو�صم  املحرتفني  دوري  يف  لي�صارك 

احلايل2015/2014.
ف��از  ذه���اب���ا   :2015/2014-
 ،0-3 بنتيجة  االأهلي  على  الوحدات 

واإيابا خ�صر الوحدات بنتيجة 1-0.
ف��از  ذه���اب���ا   :2016/2015-
 ،0-2 بنتيجة  االهلي  على  الوحدات 

واإيابا تعادل الفريقان بنتيجة 2-2.
-2017/2016: ذهابا فاز الوحدات 

2-1، واإيابا تعادل الفريقان 1-1.
2018/2017: ذهابا فاز الوحدات 
واإي��اب��ا   ،1-2 بنتيجة  االأه��ل��ي  على 

تعادل الفريقان بنتيجة 0-0.
2019/2018: ذهابا فاز الوحدات 
الوحدات  فاز  واإيابا   ،0-1 بنتيجة 

على االأهلي بنتيجة 0-2.
-2020: ذهابا فاز الوحدات على 

االأهلي بنتيجة 5-0، واإيابا؟؟؟

"الخماسية" الخضراء تعلن الفوز 37 للوحدات مقابل 6 لألهلي بالدوري
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  ثائر ال�صيباين - اأظهر فريق 
احلقيقية  ���ص��ورت��ه  ال��وح��دات 
اأمام  اأداء  قدم  عندما  النا�صعة، 
االأه���ل���ي اأ���ص��ف��ر ع��ن ف���وز كبري 
املباراة  يف  )5-�صفر(،  بنتيجة 
�صتاد  على  ال�صبت،  ج��رت  التي 
بالقوي�صمة،  الثاين  عبداهلل  امللك 
يف اإطار لقاءات اجلولة االأوىل من 

دوري املحرتفني لكرة القدم.
املثالية  النتيجة  هذه  ومنحت 
الرتتيب  ���ص��دارة  "االأخ�صر" 
متقدما  ب�"3" نقاط  للفرق  العام 
ب��ف��ارق االأه�����داف ع��ل��ى اأن��دي��ة 
فيما  ومعان،  و�صحاب  ال�صريح 
والرمثا  الفي�صلي  اأندية  ح�صلت 
على  اإرب��د  واحل�صني  واجلزيرة 
�صهدت  اإذ  منهما،  ل��ك��ل  نقطة 
 "4" حت��ق��ي��ق  االأوىل  اجل���ول���ة 

انت�صارات وتعادلني.
موعد  على  �صيكون  فريقنا 
لقدراته  حقيقي  اختبار  اأول  مع 
ال�صلط  �صقيقه  ي��واج��ه  عندما 
والن�صف  ال�صاد�صة  ال�صاعة  عند 
املقبل  اجلمعة  ي��وم  م�صاء  م��ن 
اإطار  يف  الدويل  عمان  �صتاد  على 
البطولة،  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة 
مهمة  امل��ب��اراة  ه��ذه  تعد  حيث 
يف  ال��وح��دات  ياأمل  اإذ  للفريقني 
والبقاء  النقاط  جتميع  موا�صلة 
يف ال�صدارة، فيما ي�صعى ال�صلط 
لتعوي�س خ�صارته املفاجاأة اأمام 

معان يف اجلولة االأوىل بهدف.

 بداية �سلبية

مل ت��ك��ن ب���داي���ة ال���وح���دات 

كانت  ال��ذي  احل��د  اإىل  اإيجابية 
ت��ت��م��ن��اه ج��م��اه��ريه يف ال��ف��رتة 
اأن  ذل����ك  ال���ل���ق���اء،  م���ن  االأوىل 
الطبيعي  من  وجد  الفني  اجلهاز 
عليها  غلب  بت�صكيلة  ي��ب��داأ  اأن 
يف  م�صتندا  الهجومي،  الطابع 
وعدم  مناف�صه،  ق��درات  اإىل  ذلك 
راب��ح��ة  ل��ع��ب  اأوراق  ام��ت��الك��ه 
هجومي  ثنائي  �صاهدنا  حيث 
العزيز  مكون من املحرتفني عبد 
اإىل جانب  ال�صيفي  نداي وه�صام 
واإبراهيم  يو�صف  فهد  الثالثي 

فيما  �صمري،  واأح��م��د  اجل��واب��رة 
وقف اأحمد ثائر وحيدا يف منطقة 
االرتكاز اإىل جانب رباعي الدفاع 
ومن خلفهم حار�س املرمى اأحمد 

عبد ال�صتار.
ك���ل ه���ذه االأ����ص���م���اء ال��ق��وي��ة 
ملرة  اإال  الت�صجيل  يف  اأخ��ف��ق��ت 
دفاع  ارتكب  بعدما  فقط  واحدة 
يف  يتكرر  ال  غريبا  خطاأ  االأهلي 
"نداي"  الهداف  ا�صتغله  العادة 

و�صجل هدفا اأراح به االأع�صاب.

 مزيكا وطرب

الفني  اجلهاز  اأن  وا�صحا  بدا 
العبيه  على  وعاتبا  منزعجا  بدا 
الأبعد احلدود، وهو ما اأجربه اأن 
يطلب منهم اللعب بروح وحتدي 
ال��ه��ادىء،  االأداء  عن  والتخلي 
وبالفعل ن�صطت األعاب الوحدات 
ب�����ص��ورة ك��ب��رية وب���دت هناك 
فراغات من العبي االأهلي ي�صهل 
امل��ح��رتف  لينجح  ا���ص��ت��غ��الل��ه��ا 
من  ال�صيفي  ه�صام  التون�صي 
العاثر"  "احلظ  غ��ب��ار  ن��ف�����س 

لي�صيف  االأه�����داف  بت�صجيل 
ال�صوري  ويعزز  الثاين  الهدف 
بالهدف  النتيجة  من  يو�صف  فهد 

الثالث.
اأراح��ت  تلك  الثالث  االأه��داف 
يفكر  وجعلته  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 
ج���دي���ا يف ك��ي��ف��ي��ة ا���ص��ت��خ��دام 
التي  امل��وؤث��رة  البديلة  االأوراق 
ف�صاهدنا  امل�����ص��ارك��ة،  تنتظر 
للثالثي  ح�����ص��ورا  ف���رتات  على 
ي����زن ث��ل��ج��ي و����ص���ال���ح رات���ب 
هوؤالء  مييز  �صمرين،وما  ومهند 

ال��الع��ب��ني ق��درات��ه��م ال��ك��ب��رية 
ال�صيطرة  يف  العالية  ومهاراتهم 
على  اخلطر  وت�صكيل  واملرواغة 
وهو  ك��ان،  اأي  املناف�س  مرمى 
جمالية،  فريقنا  اأداء  زاد  م��ا 
للكرات  ثنائيا  تبادال  ف�صاهدنا 
يف  العر�صية  الكرات  من  ومزيد 
�صاعدهم يف ذلك  االأحيان،  بع�س 
االأهلي  اأداء  الوا�صح يف  الهبوط 
البديلة  اأوراق���ه  تقدم  مل  ال��ذي 
�صباك  لتتلقى  الكثري،  ال�صيء 
حار�صه اأحمد ال�صغري مزيدا من 
ثلجي  يزن  طريق  عن  االأه��داف 
و�صالح راتب لكن حلكاية هدف 
جاء  الأنه  خا�صة  حكاية  االأخري 
من العب موهوب جدا مل يزعجه 
تقدمي  يف  لدقائق  امل�صاركة  اأب��دا 
يزن  زميله  �صاأن  �صاأنه  اإبداعاته 
الدقائق  خ��الل  ق��دم  ال��ذي  ثلجي 

التي �صارك فيها اأداء مميزا.
ب��ع��ي��دا ع���ن ه���ذه امل���ب���اراة 
والبداية  الكبرية  والنتيجة 
اأن  التنبيه  وج��ب  االإيجابية، 
االأدوات  ك��ل  ميتلك  ال��وح��دات 
لتخطي  ال��الزم��ة  واالم��ك��ان��ات 
املو�صم  يف  مناف�س  اأي  عقبة 
اإىل  ذل��ك  يف  م�صتندا  امل��ا���ص��ي، 
الفني  جهازه  يف  الكبرية  الثقة 
الغفرية  وج��م��اه��ريه  والعبيه 
عمان  �صتاد  جنبات  �صتمالأ  التي 
يوم اجلمعة املقبل لت�صجع بكل 
روح ريا�صية جنومها يف �صبيل 
بطولة  يف  الثاين  الفوز  حتقيق 
ال�صلط  ح�صاب  على  ال���دوري 
عن  الرتتيب  �صدارة  يف  للبقاء 

جدارة وا�صتحقاق.

"األخضر" يلتقي السلط في ثاني مواجهات الدوري الجمعة

 الوحدات يظهر صورته الحقيقية أمام األهلي

 الثالثاء 10 آذار 2020 م العدد 1142دوري المحترفين8

ُ



 
ي��خ��اط��ب ف��ري��ق ال���وح���دات 
ن�����ظ�����ريه ال���������ص����ل����ط ب��ل��غ��ة 
بعيدا  وامل�صي  االنت�صارات، 
ع��ل��ى ط��ري��ق ����ص���دارة دوري 
وذلك  ال��ق��دم،   لكرة  املحرتفني 
ال�صاعة  ع��ن��د  ي��الق��ي��ه  ع��ن��دم��ا 
م�صاء  من  والن�صف  ال�صاد�صة 
حل�صاب  املقبل،  اجلمعة  ي��وم 
ال���دوري،  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة 
النقاط،  ح�صاد  موا�صلة  طالبا 
يف رحلة البحث عن اللقب، وهو 
يت�صدر الرتتيب بر�صيد 3 نقاط 

بفارق االأهداف.

 اأهداف وايجابيات

التي  اأه���داف  ال���5  عن  ف�صال 
زرع���ه���ا ال���وح���دات يف ���ص��ب��اك 
خاللها  م��ن  م��وج��ه��ا  االأه���ل���ي، 
اللهجة  �صديدة  تناف�صية  ر�صالة 
الفني  املدير  فاإن  املناف�صني،  اىل 
العديد  ك�صب  الوحدات  لفريق 
مثلها  وح�صل  االه����داف،  م��ن 
م��ن االإي��ج��اب��ي��ات ال��ت��ي ظهرت 
يجب  والتي  اللقاء،  �صطح  على 
على  والعمل  منها  ينطلق  اأن 
التدريبات  التي  خالل  تعزيزها 

التي ت�صبق مواجهة ال�صلط.
االه��������داف،  اأوىل  ول���ع���ل 
وت��راب��ط  والتفاهم  االن�صجام 
الوحدات  ميز  ال��ذي  اخلطوط، 
ب��ح�����ص��ن االن���ت�������ص���ار داخ����ل 
كان  واإن  االأخ�صر،  امل�صتطيل 
عانى  اإرادي  ال  ق�صور  ه��ن��اك 
الالعبون منه يف احل�صة االأوىل، 
اأب��وزم��ع  ع��رف  م��ا  �صرعان  لكن 
طاقات  ويفجر  يعاجله،  كيف 
الثانية  احل�����ص��ة  يف  ال��الع��ب��ني 
ترجمتها  وال��ت��ي  امل��ب��اراة،  م��ن 
جاءت  التي  االأرب��ع��ة  االه��داف 
احل�صة  يف  "ملعوبة"  ب��ط��رق 

الثانية من املباراة.
االأه���داف  تلك  اىل  وي�����ص��اف 
االأداء  واقعية  وااليجابيات، 
ال����ذي الزم����ه اي�����ص��ا واق��ع��ي��ة 
ابوزمع  لعب  حني  اخل��ي��ارات، 
ب��ط��ري��ق��ة ال���وح���دات امل��م��ي��زة 
4-4-2، والتي كانت تتلون بني 
يعطي  كان  عندما   ،2-4-1-3
التقدم،  ميزة  �صلباية  لفرا�س 
ال�صناد العمليات فيما يركز دور 
االرتكاز،  حم��ور  يف  ثائر  اأحمد 
ثالثي  وم��ه��ارة  بقوة  وي�صرب 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ه��ج��وم��ي��ة اأح��م��د 
وابراهيم  يو�صف  فهد  �صمري، 
ج���واب���ري، وت���وف���ري ال��ك��رات 
ه�صام  ال�صريح  الثنائي  �صوب 
ان��داي،  وعبدالعزيز  ال�صيفي 
فجاءت الت�صكيلة واقعية اىل حد 
الكثري من اجلمل  كبري، وقدمت 

يف  غزيرة  جاءت  والتي  الفنية، 
احل�صة الثانية من املباراة.

روح الفريق

الفريق  روح  م�صطلح  ظهر 
العمليات  يف   وا���ص��ح  ب�صكل 
لالأخ�صر،  والهجومية  الدفاعية 
االداء  ت��ق��دمي  رغ��ب��ة يف  و���ص��ط 
بقوة  املقرون  واملقنع،  املمتع 
ه��ن��اك  ك����ان  واإن  ال��ن��ت��ي��ج��ة، 
تنفيذ  يف  ق�����ص��ور  ا�صلفنا  ك��م��ا 
بال�صوط  والواجبات  التعليمات 
التهديفية  الغلة  فجاءت  االول، 
عمال  هناك  اأن  اإال  وف��رية،  غري 
الثاين،  ال�صوط  يف  كبريا  فنيا 
وثقافة  ال��ف��ري��ق  روح  ت��دع��م��ه 
االن��ت�����ص��ار ال���ت���ي ت�����ص��ل��ح به 

الالعبون.
بني  ت�����ص��رب��ت  ال��ف��ري��ق  روح 
فكان االمان من  اللعب،  خطوط 
قوة حرا�صة املرمى والدفاعات، 
العمليات،  رج��ال  يف  واحليوية 
واحللول،  االخرتاقات  وتنويع 
ف�صال عن ميزة البناء وامل�صاهمة 
يف �صنع االأهداف، والتي منحت 
ال�صناعة،  على  القدرة  ال�صيفي 
االأول  ال��ه��دف  يف�صره  م��ا  وه��و 
والتي  املتقنة،  عر�صيته  اث��ر 
االأول،  بالهدف  ان��داي  ترجمها 
ال�صيفي  �صاعدت  الفريق  وروح 

ال��ت�����ص��ج��ي��ل،  ن��ح�����س  "فك"  يف 
وكذلك  الثاين،  الهدف  بت�صجيله 
للهدف  رائعة  بطريقة  �صناعته 
ثلجي،  يزن  �صجله  الذي  الرابع 
براعته  يظهر  انداي  كان  وقبله 
يف �صناعة االأهداف، عندما مرر 
يف  اليو�صف  فهد  اىل  اأنيقة  ك��رة 

ت�صجيل الهدف الثالث.
الر�صا  دب��ت  الفريق  وروح 
يف اوا����ص���ر ال��ف��ري��ق ���ص��واء 
االأ�صا�صية،  الت�صكيلة  داخ��ل 
ورقتي  ط��رح  يف�صره  ما  وه��و 
�صالح،  ورات����ب  ثلجي  ي���زن 
وك���اله���م���ا ���ص��ج��ل يف م��رم��ى 
التبديلني- من  وتبني  االأهلي، 
اأن لكل  ثلجي و�صالح راتب-، 
امللعب يف وقت  العب دوره يف 
�صالح  لي�صرتك  امل��ب��اراة،  من 
بقوة وحيوية، ويرتجم ترمنه 
الكرة  تنفيذ  بعد  عاملي،  بهدف 
من  مثالية  بطريقة  الثابتة 
الذي مرر كرة  �صلباية،  فرا�س 
اجلزاء  منطقة  خ��ارج  ل�صالح 
االه���الوي���ة، ل��ي��زرع��ه��ا رات��ب 
ال��زاوي��ة  اق�صى  يف  بحرفنة 
ال��ي�����ص��رى حل��ار���س االه��ل��ي، 
ل��ي��رتج��م رج�����ال االأخ�����ص��ر 
ال�صورة االأمثل لروح الفريق، 
يف  االع��ل��ى  النتيجة  وي�صجل 

اوىل جوالت  دوري املنا�صري.

ال�سلط والنهو�ض

يظهر  االآخ����ر،  ال��ط��رف  على 
اأبوعابد  جمال  الوطني  املدرب 
وف��ري��ق��ه امل���ع���اون يف ف��ري��ق 
لتغيري  كبرية  برغبة  ال�صلط، 
ظهر  ال��ذي  واال���ص��ل��وب  ال�صكل 
معان  اجلديد  الوافد  امام  عليه 
غبار  ونف�س  اجل��والت،  اوىل  يف 
العبيه،  ك��وام��ن  م��ن  اخل�صارة 
ودف��ع��ه��م ن��ح��و ال��ن��ه��و���س من 
اأم��ام  بقوة  وال��وق��وف  الكبوة، 
االأوراق  م��ت��ع��دد  ال���وح���دات 

واخليارات املرعبة.
لفريق  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  وع��م��د 
اأفكار  بث  اىل  ابوعابد،  ال�صلط 
م��واج��ه��ت��ه ل��ف��ري��ق ال���وح���دات، 
م���وازن���ا ب��ني ط��ل��ب ال��ن��ه��و���س، 
وم��ت��ع��ام��ال ب��واق��ع��ي��ة واح���رتام 
رفع  من  منطلقا  املناف�س،  لقوة 
النف�صية  واجلاهزية  املعنويات 
خالل تدريبات الفريق، يف الوقت 
املعاون  الذي وقف فيه وجهازه 
ال��وح��دات  ف��ري��ق  اأوراق  ع��ن��د 
القوة  ونقاط  وتكتيكه  وا�صلوبه 
مراجعا  خطوطه،  يف  وال�صعف 
ب��ال��درع،  الفريقني  لقاء  �صريط 
الوحدات  ل�صالح  انتهى  وال��ذي 
مراجعة  وكذلك   ،0-2 بنتيجة 
�صريط لقاء الوحدات من االهلي، 
وتدين الكثري م االأفكار التكتيكية 

الهجومية  روؤو����ص���ه  مل��واج��ه��ة 
الدفاعي  بال�صقني  متوازن  ب�صكل 

والهجومي.

خيارات

ال�صك اأن االأداء والنتيجة التي 
االهلي،  الوحدات مع  فيها  خرج 
امل��الح��ظ��ات  بع�س  ت��دوي��ن  م��ع 
بع�س  يف  ال��ع��الج��ات  وت��ق��دمي 
ال��الع��ب��ني،  وم��ه��ام  التعليمات 
املدير  خ��ي��ارات  على  �صتطغى 
عبداهلل  ال��وح��دات  لفريق  الفني 
ت�صكيله  يجعل  مم��ا  اأب���وزم���ع، 
خطوط  معظم  يف  بالثبت  متتاز 
ال�صكل  تعزيز  ب��ه��دف  ال��ل��ع��ب، 
الوحداتي، مع تقدميه  والتكتيك 
اىل  ج��دي��دة  وواج��ب��ات  ال�صماء 
الفنية  ل��الأف��ك��ار  وف��ق��ا  م���ا،  ح��د 
الوراق  قراءته  من  كونها  التي 
اح���رتام  م��ن  منطلقا  ال�����ص��ل��ط، 

املناف�س ورغبته باالنت�صار.
وظهر التوقعات يف تقدمي اأحمد 
املرمى،  حرا�صة  يف  عبدال�صتار 
ط��ارق  ال��دف��اع  رب��اع��ي  وتثبيت 
خ���ط���اب، ي����زن ال���ع���رب، حممد 
مع   ، �صلباية  وفرا�س  ال��دم��ريي، 
و�صلباية  ال��دم��ريي  م��ن  الطلب 
املوازنة بني واجباتهما الهجومية 
فريق  واأن  خا�صة  وال��دف��اع��ي��ة، 
ال�صلط ميلك اوراقا مهمة يف طريف 

ثائر  اأح��م��د  يتكفل  فيما  امللعب، 
عمليات  ارت��ك��از  اي��ق��اع  �صبط  يف 
�صمري،  اأحمد  ويتبادل  الوحدات، 
ج��واب��رة  اب��راه��ي��م  يو�صف،  فهد 
حلول البناء واالخرتاف، وتوفري 
ملعب  يف  ال��ه��ج��وم��ي��ة  ال��ف��اع��ل��ي��ة 
املواتية  الكرات  وتوفري  ال�صلط، 
ان��داي  عبدالعزيز  للمهاجمني 

وه�صام ال�صيفي.
املدير  ي��رد  اأن  املتوقع  م��ن  و 
اب��وع��اب��د  ج��م��ال  لل�صلط  ال��ف��ن��ي 
ب��ط��ري��ق��ة ال���دف���اع امل��ت��ك��ات��ف من 
التحول  عملية  وت�صريع  ملعبه، 
واالعتماد  للهجوم،  ال��دف��اع  م��ن 
على  العبيه  بع�س  م��ه��ارة  على 
العمليات،   منطقة  وعمق  الطرفني 
منطلقا من حممد خاطر يف حرا�صة 
املرمى، ويحميه برجال الدفاعات 
عمر خليل، حممد م�صطفى ، خالد 
ويزيد  ع�صفا،  �صامر  عاقولة،  ابو 
يف قوتهم الدفاعية بالثنائي عبيدة 
ال�صمارنة وحممد راتب، واالخري 
لفر�س  روي�����دا  روي�����دا  ي��ن�����ص��م 
زيد  وا�صناد  العددية،  ال��زي��ادة 
واأ�صرف  �صريوة  اأحمد  اأبوعابد، 
امل�����ص��اع��ي��د، مل��راق��ب��ة م��ف��ات��ي��ح 
الوحدات، والقدرة على املناورة 
ب��اال���ص��ت��ف��ادة م��ن خ��ربة ع��ب��داهلل 
ذي���ب، ل��دع��م ح�����ص��ور امل��ح��رتف 

كو�صتا يف العمليات الهجومية.

الوحدات يخاطب السلط بلغة االنتصارات

 جانب من لقاء الوحدات وال�صلط يف مناف�صات درع احتاد الكرة موؤخرا
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اأ�صحت املالكمة احلا�صر االبرز يف �صماء 
عنان  اىل  �صعدت  عندما  االأردنية،  الريا�صة 
ال�صماء، م�صجله رقما تاريخيا لن يتكرر مرة 
اخرى، متاأهلة باأكرب رقم ورمبا اقوى الدول 
العاملية مل ت�صل اىل هذا العدد من املالكمني يف 
اي اوملبياد، وبات منتخبنا الوطني باملالكمة 
تاريخ  اىل  ليدخل  ال��ع��رب،  �صجل  ي��ط��وي 
الدول العاملية باعداد الالعبني الذين تاأهلوا 

لالوملبياد.

للبداية حكاية

مبدينة  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���س  ظهر  ان  منذ 
ان  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان  التي  ال�صينية  ووه���ان 
االوقياون�صية  االآ�صيوية  املحطة  حتت�صن 
املوؤهلة اىل اوملبياد طوكيو 2020، كان الطلب 
اراد  ما  له  البطولة، وكان  باحت�صان  االردين 
عقب ا�صتثناء الفلبني وكوريا اجلنوبية جراء 
فقامت  البلدان،  تلك  يف  املر�س  ذات  تف�صي 
اللجنة االوملبية الدولية مبنح االأردن �صرف 
ب�صرورة  العاجل  القرار  فكان  اال�صت�صافة، 
تكثيف اجلهود وتظافرها ال�صت�صافة البطولة، 
فعملت اللجنة االوملبية وكوادرها على مدار 
اجلهوزية  درجات  اعلى  اىل  للو�صل  ال�صاعة 
بحق  وكانت  احل��دث،  ال�صت�صافة  االإداري���ة 
التاأهل، بعد جهود م�صنية وموا�صلة  �صعلة 
وحت�صري  ا�صتعداد  الف�صل  بالنهار  الليل 

ال�صت�صافة املحطة.

رفع الوترية

�صاهمت كافة املوؤ�ص�صات االردنية بت�صريع 
العام  االم��ن  مديرية  فقدمت  العمل،  وت��رية 
ووزارة  ال�صحة  ووزارة  الداخلية  ووزارة 
ا�صكال  الر�صمية كل  الدوائر  ال�صياحة وكافة 
جانب  اىل  العقبات،  لتذليل  املعنوي  الدعم 
اجلهود اجلبارة من دائرة اجلمارك بادخال 
البطولة،  الجن��اح  الفنية  امل�صتلزمات  كافة 

وبحق فقد كانت عالمة فارقة.

زياد ع�سي�ض .. انطالقة االعجاز

كانت انطالقة االإجناز الذي يالم�س عتبة 
فكان  ع�صي�س،  زي��اد  قفازات  عرب  االع��ج��از، 
ملوا�صلة  ويدفعهم  املنتخب،  جنوم  ي�صجع 
حتقيق االنت�صارات، فكان اول العب ي�صمن 
التاأهل اىل االملبياد عن جدارة وا�صتحقاق يف 
كافة النزاالت التي خا�صها، ليدفع بقية جنوم 
بطاقات  من  العديد  خطف  �صوب  املنتخب 

التاأهل.

الهنداي .. روح التحدي

الهنداوي جناحيه  فرد  واقتدار،  ثقة  بكل 
تلو  االنت�صار  حمققا  املالكمة،  حلقة  على 
االخر، ليعود ب�صرعة الربق خلطف البطاقة 
بعده  �صيلعب  ملن  ر�صالة  موجها  الثانية، 

باتت  الثالثة  البطاقة  بان  ع�صي�س(  )ح�صني 
اردنية، وما عليك اإال الذود عن العلم االردين 

لتحقيق البطاقة الثالثة.

ع�سي�ض .. اأ�سد 

مل يكن ح�صني ع�صي�س قلب اال�صد فح�صب، 
وامنا ا�صد القلب، فتحرك �صريعا على احللقة، 
بالهجوم،  التفكري  جم��رد  الح��د  ي��رتك  ومل 
من  �صيال  موجها  التاألق،  مفردات  كل  ف�صاغ 
ليخطف  خ�صميه،  �صوب  املنوعة  اللكمات 
بطاقة التاأهل الثالثة اىل االوملبياد عن جدارة 

وا�صتحقاق.

الك�سبة .. يك�سبها

خرباته  كل  الوطني  منتخبنا  العب  �صكب 
املتعددة،  م�صاركاته  جراء  عليها  ح�صل  التي 
كونه �صارك يف اوملبياد ريو 2016، ف�صكب كل 
خرباته موجها وابال من اللكمات بكل االجتاهات 
لتحقيق رابع البطاقات اىل االأوملبياد، وحتقق 

بعد جهد وبالعالمة الكاملة.

ختامها م�سك .. الوادي يحقق احللم

م�صك اخلتام، كان عرب قفازات البطل حممد 
ربع  يف  مناف�صه  فكان  ال���وادي،  عبدالعزيز 
منغوليا  بطل  ازاح  الذي  كوريا  بطل  النهائي 
امل�صنف الثاين اآ�صيويا، ورغم تاأخره باجلولة 
االوىل 2-3، اإال انه نف�س غبار اجلولة وانطلق 
اللكمات املركزة، وجنح  له  الثانية موجها  يف 
ويف  الكاملة،  بالعالمة  الثانية  اجلولة  بح�صم 
الثالثة عمل بكل جهد باحلركة امل�صتمرة على 
دموع  فكانت  امل��رك��ز،  والت�صويب  احللقة، 
الفرح للوادي باحل�صول على البطاقة املوؤهلة 
كتاب  يف  االأخري  ال�صطر  ليكتب  االوملبياد،  اىل 

ح�صوره على حلقات املالكمة.

جهاز فني قدير

اننا و�صلنا بخم�س بطاقات اىل االوملبياد  ومبا 
من ا�صل 7 العبني، وهو اجناز مبرتبة االعجاز، 

بقيادة  الفني  اجل��ه��از  اىل  القبعات  نرفع  فاننا 
املجايل  عمر  الكابنت  واملدربني  اندريه  االوك��راين 
الفني  اجلهاز  فكان  ال��ه��ن��داوي،  با�صل  والكابنت 
منتخبنا  العبي  الإي�صال  ال�صاعة  مدار  على  يعمل 

اىل درجات العاملية من اجلهوزية الفنية والبدنية 
االقرتاب من احللم  ل�صمان  والنف�صية  والتكتيكية 
يف  امل�صيئة  العالمة  املالكمة  لتكون  حتقق،  الذي 
�صماء الريا�صة االردنية اىل اوملبياد طوكيو 2020.

5 نجوم تتألأل في سماء الرياضة االردنية

 المالكمون عبادة الكسبة وزياد عشيش ومحمد الوادي 
وعدي الهنداي وحسين عشيش يتأهلون الى أولمبياد طوكيو

اإعداد: حممد عمار الثالثاء 10 آذار 2020 م العدد 1142صدى اإلنجاز10



حتذير..حتذير..حتذير 
حتذر الهيئة االإدارية لنادي الوحدات من اإ�صتخدام اإ�صم و�صعار النادي وحتت طائلة 
امل�صوؤولية وتوؤكد باأن اإ�صم و�صعار النادي حممي وم�صجل لدى اجلهات الر�صمية.

والتي  وغريها  ريا�صية  مالب�س  من  املحلي  بال�صوق  املطروحة  املنتجات  واإن 
للنادي. ريعها  يعود  وال   بها  عالقة  اأي  للنادي  لي�س  النادي  و�صعار  اإ�صم  حتمل 
و�����ص����وف ت���ق���وم ال��ه��ي��ئ��ة االإداري����������ة ل����ن����ادي ال�����وح�����دات خ�����الل ال���ف���رتة 
اإ���ص��م و���ص��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�صتعمل 
ع��ل��ى امل��الب�����س ال��ري��ا���ص��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن امل��ن��ت��ج��ات ل��غ��اي��ات ال��ت��ج��ارة

الهيئة االإدارية لنادي الوحدات 

إعالنات11  الثالثاء 10 آذار 2020 م العدد 1142
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دوري المحترفين

عين الصواب

اأنطلقت احداث مناف�صات بطولة الدوري املمتاز 
بعد  املو�صم،  هذا  رعاية  ب��دون  املحرتفني  الأندية 
فرتة توقف �صهدتها املرحلة املا�صية للبحث عن راع 
لبطوالت الكبار، ولكن بال فائدة تذكر، لينطلق قطار 
البطولة وهو يئن حتت وطاأة العوز املايل وتوجه 
احتاد اللعبة لتخفي�س قيمة اجلوائز املقدمة للبطل 

والو�صيف.
التخبط الوا�صح يف األية عمل جلان احتاد الكرة 
تدار  التي  العقلية  ب��اأن  اأك��د  االأ�صبق  �صره  واأم��ني 
بها االأم��ور يف احتاد الكرة باتت بحاجة ما�صة اإىل 
اأنه  اإذ  التغيري واإع��ادة الهيكلة قبل فوات االأوان، 
من غري املعقول اأبدًا اأن تنطلق بطولة الدوري بدون 
راعي، يف الوقت الذي تعاين به االأندية املحلية مالياً.

دوري المحترفين يتيم ماليًا.. من المسؤول؟

شهاب الليلي يخرج من الباب الكبير للفيصلي
 

اأقالت اإدارة النادي الفي�صلي املدير الفني التون�صي �صهاب الليلي وذلك بعد 
التعادل ال�صلبي الذي خيم على جمريات لقاء فريقها و�صقيقه الرمثا يف افتتاح 

بطولة دوري املحرتفني لكرة القدم.
اآ�صيا  اأبطال  دوري  �صباق  من  وخروجه  الفريق،  نتائج  تراجع  ولعل 
وتعادله مع الوثبة ال�صوري يف بطولة كاأ�س االحتاد االآ�صيوي واخلروج من 
بطولة درع االحتاد كانت كفيلة باأن يخرج الليلي من الباب الكبري للفي�صلي، 
يف الوقت الذي مل تعرف به بعد االأ�صباب املقنعة الإقالته وهو الذي عرف 
برباطة جاأ�صه وقدرته على حتقيق املطلوب منه مع اأي فريق يقوده يف عامل 

كرة القدم.
ولكن وجب اأن نتوقف على م�صاألة غاية باالأهمية وهي اأن الليلي والذي 
ك�صف ملقربني منه اأن املحرتفني الذين جلبهم الفي�صلي مل يكونوا على قدر 
امل�صوؤولية، وهذا االأمر ال يتحمله املدرب واإمنا جمل�س االإدارة، وهنا يبقى 
ال�صوؤال االأهم كيف ر�صي الليلي على نف�صه قيادة فريق مبحرتفيه دون اأن 

يكون هو �صاحب القرار االأول واالأخري؟!

شؤون نادوية

دوري 17 شرعيًا
ين�صد فريق الوحدات االأول بالكرة تد�صني 
لقب الدوري 17 يف خزائنه، وهو مي�صي هذا 
بقيادة  واإ���ص��رار  بعزمية  مت�صلحاً  املو�صم 
املدير الفني املحلي عبد اهلل اأبو زمع، والذي 
�صبق له واأن اأحرز مع الوحدات لقبي دوري 

وكاأ�س اأردن وكاأ�س كوؤو�س.
اللقب  ا�صتعادة  ع��ن  الباحث  ال��وح��دات 
لكافة  اللهجة  �صديدة  ر�صالة  وج��ه  االأغ��ل��ى 
الدوري  ببطولة  م�صواره  افتتاح  يف  االأندية 
االأهلي بخما�صية مع  الفوز على  بعدما حقق 
الرحمة، يف الوقت الذي ي�صوب �صهامه االآن 
يعي  وفيه  املقبل،  اجلمعة  يوم  ال�صلط  للقاء 
الوحدات جيدًا باأن حتقيق الفوز على ال�صلط 
�صي�صمن له التقدم يف ال�صدارة والتوغل جيدًا، 
خا�صة واأن كافة الفرق التي �صتقابل بع�صها 
للتعوي�س عما  �صتدخل يف معركة احل�صابات 

فاتها يف اجلولة االأوىل.
التي  الطريقة  على  الرتكيز  هو  االآن  املهم 
يريد منها الوحدات ح�صم اللقب، واالأهم هو 
الفريق  خلف  اجلماهريي  احل�صور  موا�صلة 
املتاحة  وال�صبل  االأ���ص��ك��ال  بكافة  ودع��م��ه 
للوقوف على من�صة التتويج وحمل اللقب 17 

ال�صرعي.

دبابيس

 
يف  الريا�صيني  النقاد واملحللني  العديد من  تنادى 
القوات  عدد  تخفي�س  �صرورة  اإىل  االأخ��رية  االأون��ة 
االأمنية املتواجدة يف املدن الريا�صية والتي من �صاأنها 
الأي  ال90  الدقائق  ال  طيلة  والنظام  االأم��ن  فر�س 
لقاء كروي، وهو االأمر الذي ف�صره البع�س باأنه من 
�صاأنه اأن يعكر �صفو الريا�صة االأردنية ويعيق تقدمها 

بح�صب قولهم.
اأذان �صاغية، فاإنها  املطالب املتكررة واإن وجدت 
املحلية،  الريا�صة  على  �صتحل  كبرية  كارثة  تعترب 
خا�صة واأن جماهرينا ما تزال بحاجة اإىل توعية فكرية 
اأو  فريقها  خ�صارة  م�صاألة  ال�صتيعاب  اأكرب  وتثقيفية 
تعادله، اإذ اأن تواجد قوة امنية �صغرية لن ميكنها من 
�صبط وفر�س النظام يف اأي حدث خارج عن املاألوف، 
اأح��داث  �صن�صاهد  فاإننا  ق��در اهلل  لو ح��دث ال  وال��ذي 

موؤ�صفة ودموية.

قوات الدرك: األمن واألمان في المالعب
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" ديربي القضية"
 

اخلا�س  م��ن��ظ��وره  منا  لكل 
منها  موقفه  ليحدد  االأم���ور  يف 
وكيفية تعاطيه معها، منظوري 
القدم  ك��رة  َي��ر  يكن  اخلا�س مل 
لغايات  وه��واي��ة  لعبة  جم��رد 
العك�س  على  بل  فقط،  الت�صلية 
متاماً، فهي قبل كل �صئ مدر�صة 
يف تعليم القيم احل�صنى والعمل 
اجل��م��اع��ي واح������رتام االآخ���ر 
وكيفية التاأثري يف النا�س، و�صيلة 
امي��ان��ك  الإظ���ه���ار  ت�صتخدمها 
ح�صارية  بطريقة  بق�صاياك 
ت�صل للجميع دون ايذاء و�صرر 
.. يف ع��امل ك��رة القدم اإي��اك اأن 

تكون م�صجعاً فقط!
اق��ل��ي��م  يف  م����ا  م��ن��ط��ق��ة  يف 
يقطن  ا���ص��ب��ان��ي��ا  يف  ال��ب��ا���ص��ك 
الفون�صو  العجوزان  اجل��اران 
م��ن��زل��ني  يف  وال����ي����خ����ان����درو 
حتديدًا  ا�صبانيا  متجاورين، 
عن  ال�صيا�صة  فيها  تنف�صل  ال 
الريا�صة بتاتاً فمن حكايا فرانكو 
م��رورًا  الريا�صة  وا�صتغالله 
القدم  كرة  �صاحات  با�صتخدام 
وتزعم  االأقاليم  ا�صتقالل  لدعم 
قيادات  ال�صيا�صية  االأح���زاب 
بخلفية ريا�صية كان الو�صع ال 
نفهم  حتى  كثري  ل�صرح  يحتاج 
ك��اأداة  ودوره��ا  الريا�صة  قيمة 
املحلية، �صداقة  الق�صايا  لدعم 
تكن  مل  واليخاندرو  الفون�صو 
يوماً و�صنة، بل �صداقة عمر منذ 
الدرا�صة،  مقاعد  يف  رفقة  كانا 
وفرحه  العمر  مراحل  فت�صاركا 
يف  وت�صابها  ���ص��وي��ًة،  وت��رح��ه 
اإال �صئ واحد كان جل  كل �صئ 
متعلقاً  وكان  بينهما  االإختالف 
كان  فالفون�صو  ال��ق��دم،  ب��ك��رة 
اتلتيكو  ل��ن��ادي  ك��ب��ريًا  داع��م��اً 
�صر�صاً  حمباً  واليخاندرو  بلباو 
لنادي �صو�صيداد، اقليم البا�صك 
كان مكاناً حا�صناً حلركة "ايتا" 

من  جم��م��وع��ة  اأ�ص�صتها  ال��ت��ي 
دموية  بهجمات  للقيام  الطالب 
وا�صتقالله  البا�صك  الإقليم  دعماً 
والتي  االإ�صبانية  اململكة  عن 
ال�صباب  من  العديد  ا�صتقطبت 
ال�صتخدامهم  �صعيها  اإط��ار  يف 
يف ح��راك��ه��ا ���ص��د احل��ك��وم��ة 
االإ�صبانية، بعيدًا عن كل هذا كان 
ميتلكان  واليخاندرو  الفون�صو 
ل�صغل  يكفيهم  ما  املناكفات  من 
 ، االأم���ور  تلك  مثل  ع��ن  وقتهم 
فالفون�صو يتباهى بتاريخ ناديه 
يتحدث  واليخاندرو  وم�صريته 
و�صعيه  فريقه  م�صتقبل  ع��ن 
اأن  اإال  االإقليم،  زعامة  لت�صيد 
االإقليم  ح��ب  ك��ان  جمعهما  م��ا 

واإميانهم بق�صيته والذي جعل 
اأدنى  يف  بينهم  الكروي  التوتر 
منهما  كل  اأن  حتى  م�صتوياته 
���ص��ورة  رزق���ه  حم��ل  يف  ي�صع 
احلادثة ال�صهرية املتعلقة بعلم 
اقليم البا�صك والتي ح�صلت يف 
فيه  كانت  زمن  يف   1976 العام 
االإق��ل��ي��م ممنوعة  احل��ري��ات يف 

حتى بعد وفاة فرانكو.
بني  ال�صهري  ال��دي��رب��ي  ي��وم 
ال��ف��ري��ق��ني ت���زام���ن م���ع �صعي 
االإقليم  يف  ال�صعبية  احلراكات 
ال�صيا�صية  ا�صتعادة احلياة  اإىل 
يف االأقاليم خ�صو�صاً مع مت�صك 
باحلفاظ  االأق��ال��ي��م  تلك  اأه���ايل 
وا�صتقاللها،  خ�صو�صيتها  على 

يومها  ك��ان  البا�صك  اقليم  علم 
ممنوعاً من االإ�صتخدام ، اإال اأن 
اأوراجنا  �صو�صيداد  ريال  العب 
كان له راأي اآخر، اأوراجنا طلب 
االإقليم  علم  حياكة  �صقيقته  من 
داخل  باإخفائه  الالعب  وقام  له 
اإدخاله  من  حقيبته حتى متكن 
اتفق  بذلك،  ال�صرطة  علم  دون 
يدخال  اأن  على  الفريقني  ق��ادة 
للفت  العلم  حاملني  امللعب  اإىل 
ق�صية  اإىل  جديد  م��ن  االأن��ظ��ار 
دخل   .. حدث  ما  وه��ذا  االإقليم 
امللعب  اأر�����س  اإىل  ال��ف��ري��ق��ان 
م�صهد  يف  االإقليم  لعلم  حاملني 
كان غريباً جدًا على امل�صاهدين 
ال�صلطات   على  وحتى  جميعاً 

تاريخاً  �صنعت  لقطة  فكانت 
بعد   .. االإقليم  حياة  يف  جديدًا 
اأ�صبحت  ج���دًا  قليلة  اأ���ص��ه��ر 
حيازة العلم قانونية بقرار من 
الفون�صو  االإ�صبانية،  ال�صلطات 
وال��ي��خ��ان��درو ي��وم��ه��ا وب��ع��د 
م�صاهدة  منهما  ك��ل  اع��ت��اد  اأن 
اأال  على  اتفقا  لوحده  املباراة 
بح�صوره  اإال  دي��رب��ي  ي��ف��وت��ا 
كان  يومها  جمعهما  فما  �صويًة 

اأكرب بكثري!
الكرة  البا�صك  اإقليم  ت�صيد 
ففاز  الثمانينات  يف  اإ�صبانيا  يف 
���ص��و���ص��ي��داد ب��ال��ل��ق��ب م��رت��ني 
متتاليتني ثم حلقه بلباو بلقبني 
يف ال��ع��ام��ي��ني ال��ت��ال��ي��ني، ك��ان 

متحدين  واليخاندرو  الفون�صو 
يف م��واج��ه��ة اأ���ص��دق��ائ��ه��م من 
كثرية  �صنوات  بعد  العا�صمة 
من  الريا�صي"   " القمع  ك��ان 
اأن  اإال  وا�صحاً  العا�صمة  اأبناء 
الرتاجع اأ�صاب الفريقني ب�صكل 
كبري جعلهما يغيبا عن من�صات 
كما  بقي  احلال  اأن  اإال  التتويج 
يجمعهم  البا�صك  اإقليم  ه��و.. 
قيم  لتعزيز  و�صيلة  والديربي 

االإنتماء لهذا االإقليم.
�صيكون  ا�صبانيا  كاأ�س  نهائي 
بحت  با�صكي  لقاء  على  �صاهدًا 
�صو�صيداد  ف��ري��ق��ا  ف��ي��ه  و���ص��ل 
اأق�صيا  اأن  بعد  للنهائي  وبلباو 
وبر�صلونة،  مدريد  طريقهما  يف 
وعي  على  اأك��ون  ال  رمب��ا  اليوم 
م��ن تفا�صيل  ي��ح��دث  ك���ايف مب��ا 
وما حوته �صفحات التاريخ من 
حكايا متعلقة برغبات االإنف�صال 
اأنني  اإال  اإ�صبانيا،  يف  لالأقاليم 
كانت  القدم  ك��رة  اأن  من  متاأكد 
الإي�صال  اأداة  خ��ري  زال���ت  وم��ا 
طلباتهم  ورف��ع  ال�صعب  �صوت 
اأق��ول  وال��ي��وم  وحتقيقها،  ب��ل 
ب�صوت واثق اأن من ظن اأن كرة 
القدم جمرد لعبة فاإنه مل يتذوق 
متعتها احلقيقية ولكم اأن ت�صاألوا 
العجوزين الفون�صو واليخاندرو 
�صويًة  يجل�صان  عندما  ذلك  عن 
ملعب  مدرجات  على  النهائي  يف 
���ص��ان ي��ب��زخ��وان م��ع ه��ت��اف��ات 
اجلماهري الإقليم البا�صك حتيطهم 
الذكريات وال�صداقة واملناكفات 

الريا�صية!

بقلم:طارق غ�صاب

اأ�صرة نادي الوحدات ت�صارك 
ع�صو الهيئة العامة

طارق الطريفي
اأفراحه

 مبنا�صبة زفافه
"األف مربوك"

اأ�صرة نادي الوحدات ت�صارك 
ع�صو الهيئة العامة
يزن فوؤاد حمودة

اأفراحه
مبنا�صبة قدوم مولوده

 فوؤاد
"األف مربوك"
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كيفية الحصول على غذاء صحي وآمن...
يديك  ن��ظ��اف��ة  م��ن  ت��اأك��د   -1
جيدا قبل وبعد اإعداد االأطعمة 

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

�صارة بال�صحة.
املكان  نظافة  م��ن  ت��اأك��د   -3
وبعد  قبل  واالأطباق  واالأدوات 
مكان  يف  وحفظها  ا�صتخدامها 

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

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

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

الغليان قبل تناوله.
�صبق  �صكيناً  ت�صتخدم  ال   -7
اأغذية  تقطيع  يف  ا�صتخدامها 

اأخرى فيجب غ�صلها جيدا.
اأ�صبت مبر�س ابتعد  اإذا   -8

عن مكان اإعداد الطعام.
9- ا�صرتي اأنواع الغذاء من 
وابتعد  فيه  تثق  �صليم  م�صدر 

عن االأغذية املك�صوفة.
االغذية  اأنواع  ا�صرتي   -10
)كاالألبان  واملغلفة  املب�صرتة 

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

التغليف. �صالمة 
ت��ن��اول  يف  ت�����ص��رف  ال   -12
م��واد  اإليها  امل�صاف  االأغ��ذي��ة 
ومنعها  ملونة  مواد  اأو  حافظة 

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

هو طبيعي وال يحتوي على اأي 
مواد م�صافة.

14- جتنب ا�صتخدام الزيت 
ا�صتخدام  يف�صل  و  امل��ق��دوح 

الزيت مرة واحدة للقلي.
املاأكوالت  �صراء  15- جتنب 

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

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

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

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

املاء حلني اال�صتخدام االأخر.
19- يف�صل تخ�صي�س �صكني 

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

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

يرجي غ�صلها باملاء.

اعداد: د.جمعة ابو ذيابصحتك
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