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الوحدات: شفافية الطرح وديمقراطية 
القرار... و"كيف تفكر أندية المحترفين؟"

"عشاق األخضر" حان الوقت إلثبات 
وفائكم وانتمائكم للوحدات

اقرأ في العدد

أبوزمع: الطريق إلى األلقاب مزدحمة بالمنافسين



  
وا�صل فريق الوحدات لكرة القدم، تدريباته 
اإطار  النادي يف منطقة غمدان، يف  على ملعب 
يف  م�صواره  ال�صتكمال  املكثفة  ا�صتعداداته 
بداية  القدم  لكرة  املحرتفني  دوري  بطولة 
من يوم ٣ اآب املقبل، بعدما قرر  احتاد الكرة 

ا�صتئناف بطولة الدوري من جديد.
بقيادة  االأول  للفريق  الفني  اجلهاز  ويويل 
الكابنت عبداهلل اأبو زمع، اهتماما بالغا باجلوانب 
البدنية، خا�صة اأن مرحلة اال�صتعداد املا�صية 
ومع�صكر االإمارات التح�صريي، اأ�صبحت دون 
اأي فائدة تذكر، وبات مطلوب من اجلهاز الفني 
اأن يبداأ مرحلة اإعداد جديد بعد ابتعاد الالعبني 

عن التدريبات ملدة زمنية طويلة جدا.
الفريق  تدريبات  ت�صتمر  اأن  وينتظر 
االأول ب�صكل يومي، على ملعب النادي يف 
غمدان، با�صتثناء احل�صول على يوم راحة 
حدد يوم اجلمعة من كل اأ�صبوع بناء على 
اأبو  عبداهلل  الكابنت  الفني  املدير  تعليمات 

زمع.
من  الوحدات  لفريق  الطبي  اجلهاز  ويويل 
خالل طبيب الفريق د.موؤيد عمر، واأخ�صائي 
اأهمية كبرية  العالج الطبيعي ماأمون حرب، 
على  الت�صديد  خللالل  من  ال�صحي،  للجانب 
اإجراءات ال�صالمة العامة على جميع منظومة 
والعللبللني،  وطبيا  وفنيا  اإداريللللا  الللفللريللق، 

موؤكدين على التزام اجلميع باإرتداء الكمامات 
والقفازات-مع ال�صماح لالعبني بعدم ارتدائها 
خالل التمرينات، والتعقيم املتوا�صل لالأجهزة 
للمعقمات،  الالعبني  وا�صتخدام  واملعدات، 

الالعبني،  بني  التباعد  اأهمية  على  مركزين 
اخلا�صة  الللفللحللو�للصللات  اجللللراء  جللانللب  اإىل 
بل"كورونا"، م�صيدين باالإلتزام الكبري من قبل 
�صالمة  اأن  باعتبار  الوحداتية،  املهمة  اأركان 

اجلميع اأهم االأولويات.
يذكر اأن اإدارة ن�صاط الكرة، اتخذت قرارا 
اجلميع-اجلماهري  اأمللام  التدريبات  باإغالق 
�صالمة  على  منها  حر�صا  االإعللالم-،  وو�صائل 

اال�صتثنائي،  الوبائي  الو�صع  ظل  يف  اجلميع 
يتوىل  الذي  للنادي  االإعالمي  املركز  با�صتثناء 
مهمة بث االأخبار وال�صور اىل خمتلف و�صائل 

االإعالم.

الوحدات يتدرب بهمة ومعنويات عالية وسط إجراءات وقائية مشددة
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 تللقللررت اخللريا عللودة بطولة 
ال�صحيح  م�صارها  اإىل  اللللدوري 
جائحة  ب�صبب  غياب  طللول  بعد 
وما  امل�صتجد،  كورونا  فايرو�س 
تبعه من حماوالت من قبل احتاد 
باإعالن  املاأزق  من  للهروب  الكرة 
الللكللروي ب�صبب  املللو�للصللم  اإلللغللاء 
بها،  ميللر  التي  املالية  ال�صائقة 
وهللو االأمللر الللذي وقللف للله نللادي 
اأندية  رفقة  باملر�صاد  الوحدات 
االأردن والعقبة واحل�صني  �صباب 

اإربد.
الللدوري جاءت   عللودة بطولة 
يف الوقت املنا�صب، ولكن ارتبطت 
بعدم احل�صور اجلماهريي، وهو 
املاأزق اجلديد الذي �صريهق كاهل 
االأندية التي تعاين مالياً، يف الوقت 
الكرة يف  به االحتللاد  الذي و�صع 
عدم  على  والتاأكيد  االأندية  ملعب 

احل�صور اجلماهريي.
هي  وكللمللا  الللوحللدات  جماهري 
العادة اكدت يف وقٍت �صابق باأنها 
ما  وهللو  فريقها،  خلف  حا�صرة 
التي  املبادرات  ج�صدته من خالل 
من  ال�صاحة  على  تتبلور  بللداأت 
يف  النادي  مقر  اإىل  الذهاب  خالل 
خميم الوحدات ودفع ثمن بطاقات 
التي  البيتية  للمباريات  الدخول 
باب  مللن  وذللللك  الللنللادي،  تخ�س 
الللدعللم خلللزيللنللة اللللنلللادي، وهللو 
قبوال كبريا يف  الللذي القى  االأمللر 
واجلماهري  الوحداتية  االأو�صاط 
العا�صقة للكيان ال�صرح والهوية، 
لي�صت  اللفتات  هذه  باأن  معتربين 
بالغريبة على جماهري الوحدات.

الوحدات  به جماهري  تقوم  ما   
االأيلللام  قلللادم  يف  بلله  �صتقوم  ومللا 
لهذه  االأ�للصلليللل  املللعللدن  يك�صف 
حر�صها  ومدى  الوفية  اجلماهري 
فريقها،  خلف  البقاء  على  الكبري 
بللاأن  الللوقللت  ذات  يف  وملللوؤكلللدة 
نلللادي الللوحللدات كللان ومللا يللزال 
االأردنية  للكرة  يعترب قطباً كبريًا 
جماهريه  قبل  من  الدعم  ي�صتحق 

الغفرية.

 قول وفعل

م�صجعي  كبري  اأكللد  جانبه  من 
الوطنية  واملنتخبات  الوحدات 

عن  �صعدو،  اأبللو  ال�صرييف  �صعيد 
دعوته جلماهري "املارد االأخ�صر" 
املبادرة  هللذه  تطبيق  ب�صرورة 
قواًل وفعاًل خالل املرحلة احلالية 
وقوف  تتطلب  والتي  واملقبلة، 
ما  ظل  يف  النادي  خلف  اجلماهري 
�صعبة  مالية  ظللروف  من  به  مير 

يعلمها اجلميع.
 واأ�صاف اأبو �صعدو: "جماهري 
الوفاء  عنها  معروف  الللوحللدات 
به  �صتقوم  وما  لناديها  واالنتماء 
اأن  اإذ  اأبللدًا  عليها  بالغريب  لي�س 
مثل هذه املبادرات تنم عن حجم 
قبل  مللن  للنادي  الكبري  الع�صق 

حمبيه، وانا لن اعترب نف�صي قائدًا 
وح�صب،  الوحداتيني  للم�صجعني 
واإمنا �صاأكون اأول املبادرين لدفع 
ثمن بطاقات الدخول للمباريات يف 
بتحفيز  و�صاأقوم  النادي  خزينة 
وع�صاقه  الللنللادي  حمللبللي  كللافللة 

للقيام مبثل هذه البادرة".
 

علينا  وجب  �صعدو  اأبو  وتابع 
الوقت  ذات  يف  نوؤكد  اأن  جميعاً 
بللالللروح  التحلي  �للصللرورة  على 
ما  كل  عن  واالبتعاد  الريا�صية، 
من �صاأنه اأن يثري ويزعزع ال�صاأن 
الللداخلللللي الللوحللداتللي، مللن خالل 

وقطع  اجلانبية  اخلللالفللات  نبذ 
له  ت�صول  مللن  كللل  على  الطريق 
النادي  جلماهري  االإ�صاءة  نف�صه 
ملللن خللللالل ملللواقلللع الللتللوا�للصللل 
اأن  علينا  وجللب  اإذ  االجتماعي، 
ينادينا  نادينا  بللاأن  جلليللدًا  نعي 
بللروح  الت�صرف  علينا  ووجلللب 

ريا�صية بحته.

حا�ضرين اليوم وغدًا

الريا�صي"  "الوحدات  جريدة 
يف  النادي  حمبي  من  عددا  التقت 
حيث  العام،  الريا�صي  ال�صارع 
اأبو  علي  الوحداتي  امل�صجع  اأكد 

للنادي  تقدم  اأن  م�صاألة  اأن  عواد 
على  واجللبللا  تللعللتللرب  �للصلليء  اأي 
حمللبللي اللللوحلللدات، ملل�للصللريًا اإىل 
بعدم  القا�صي  االحتللاد  قللرار  اأن 
الوقت  يف  اجلماهريي  احل�صور 
اجلميع،  مل�صلحة  تعترب  احلللايل 
لالإ�صابة،  تعر�صهم  عدم  ل�صمان 
عائق  يعترب  ال  االأمللر  هللذا  ولكن 
للمبادرة  الللنللادي  حمللبللي  اأملللام 
يف  الللدخللول  بطاقات  ثمن  ودفللع 
مالياً،  املرهق  الللنللادي  �صندوق 
وحداتي  كللل  مللن  يتطلب  والللذي 
عللا�للصللق لللنللاديلله الللقلليللام بللهللذه 
على  التاأكيد  اأجللل  مللن  اخلللطللوة 
يكرب  ما  دائماً  الوحدات  نادي  اأن 
املقولة  ومطبقاً  االأوفياء،  باأبنائه 
يحيي  رجلللال  "نف�س  اللل�للصللهللرية 
النادي  يريد دعم  الرجال"؛ ومن 
ولن  للجميع  م�صرعة  فللاالأبللواب 

تكون مغلقة على اأحد.

 معكم واإليكم

امل�صجع  اأكللللد  جللانللبلله  وملللن   
الللوحللداتللي عللمللاد دحللبللور بللاأن 
وقفة  تعترب  املللبللادرات  هذه  مثل 
وم�صوؤولية  كللبللرية  جماهريية 
اجللتللمللاعلليللة يللجللب علللللى روابلللط 
بها  القيام  النادي  يف  امل�صجعني 
العالقات  جلنة  اإىل  واإ�للصللنللادهللا 
عليها،  والتاأكيد  لتنظيمها  العامة 
دينار  كللل  بللاأن  قلنا  واإذ  خا�صة 
النادي  خزينة  يف  يو�صع  �صوف 
مالياً  النادي  يرفد  اأن  �صاأنه  من 
ويللجللعللللله قلللللادرًا علللللى االإيللفللاء 
عليه  املرتتبة  املالية  بااللتزامات 

خالل الفرتة احلالية واملقبلة.

عودة الدوري.. "بدون جمهور"

"عشاق األخضر" حان الوقت إلثبات وفائكم وانتمائكم للوحدات
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الكابنت  "موهبة"  على  اثنان  يختلف  ال 
الللوحللدات،  نللاديلله  يف  العبا  حممود  جمال 
الوحدات  واأندية  فل�صطني  ملنتخب  ومدربا 
االأردن،  و�صباب  واالأهلللللي  القد�س  وهللالل 
اإجنللازات  حملت  كافة  حمطاته  اأن  خا�صة 
اإال  والللداين،  القا�صي  لها  ي�صهد  "حمرتمة" 
اأن جتاهله من قبل جمموعة ترغب يف اإن�صاء 
رابطة مدربني "مزعج" وغري مقبول اإطالقا.

املثل  هللذا   .. االإبل"  تلللورد  هللكللذا  "ما 
يح�صنه،  ال  اأمللرا  تكلف  ملن  يقال  امل�صهور 
مدربني  لالأ�صف على جمموعة  ينطبق  وهذا 
عن  تدافع  رابطة  ت�صكيل  اأرادوا  وطنيني 
"الكابنت"  منها  وا�صتثنوا  املدربني  حقوق 

جمال حممود الأ�صباب غري مفهومة.
ل�صنا هنا ب�صدد توجيه �صهام النقد القا�صي 
لهوؤالء، وبالرغم من التجاهل "املتعمد" ال�صم 
التدريب املحلي  ترك ب�صمة موؤثرة يف عامل 
و�للصللاهللم يف جنلللاح منتخب  واخللللارجلللي، 
اآ�صيا،  اأمم  نهائيات  اإىل  واإي�صاله  فل�صطني 
يبقى يف القلب "غ�صة".. ملاذا جرى التعامل 
بهذا  وحمللرتمللة  رائللعللة  تدريبية  قامة  مللع 

ال�صكل؟
الريا�صي"  "الوحدات  علمت  ما  وح�صب 
اأقللامللوا حلقة  فللاإن جمموعة مللن املللدربللني 

"الوات�س  تطبيق  على  بينهم  فيما  توا�صل 
 ٣00-200 بللني  مللا  املجموع  وكللان  اب"، 
مدرب، واتفقوا على اختيار جمموعة منهم 

طبيعة  على  العري�صة  اخلللطللوط  لو�صع 
العمل يف الفرتة املقبلة، حيث كانت املفاجاأة 
الكابنت  االأقل ر�صحت  "10" اأ�صماء على  اأن 

ليكون من بني نخبة املدربني  جمال حممود 
الذين يقدمون التو�صيات وهو غري موجود 
معهم، وهذا اإن دل على �صيء فاإمنا يدل على 

ومعرفتهم  زمالئه  وثقة  املدرب  هذا  �صمعة 
ميتلكه  الللذي  الرائع  الفكر  مبللدى  ال�صابقة 
وجللذب  �صد  وبعد  حمللمللود،  جمال  الكابنت 
الكبرية  التدريبية  االأ�صماء  من  عدد  ات�صل 
واملحرتمة والقديرة بالكابنت جمال حممود 
عدم  اأن  له  ومو�صحني  االعتذار  له  مقدمني 

تواجده ما هو اإال خطاأ مل يكن مق�صودا.
ال نريد الدخول نوايا بع�س املدربني، لكن 
املنطق يقول اأنه عند اإن�صاء رابطة مدربني اأن 
يكون واحد مثل القامة التدريبية املحرتمة 
كجمال حممود متواجدا على راأ�س القائمة، 
وهو الذي حمل اأعلى ال�صهادات التدريبية، 
واإذا مل يحدث ذلك فتلك م�صيبة كربى يجب 
الوقوف عندها مطوال، فال جناح الأي رابطة 
تدافع عن املدربني اإذا مل يتواجد فيها نخبة 

النخبة من املدربني الوطنيني.
ال  وملن  حممود  جمال  الكابنت  اأن  املوؤكد 
يعرفه، ال يبحث عن من�صب قيادي، فهو قائد 
فني جنح مع الوحدات واالندية املنتخبات 
التي دربها ويكفي �صهادة النجوم كافة الذين 
اأ�صرف على تدريبهم، فجميعهم يوؤكد اأن هذا 
املللدرب ميتلك روؤيللة فنية رائعة وحمرتمة 
�صان  �صاأنه  احللللدود  اأبللعللد  اإىل  ومللتللطللورة 
املدربني اأبناء النادي الذين حققوا اإجنازات 

مع الوحدات على وجه التحديد.

 
ال يعني قرار رئي�س واأع�صاء الهيئة 
التنفيذية الحتاد كرة القدم، باملوافقة 
على ا�صتكمال دوري املحرتفني 2020 
�للصلليللئللا، مللا مل تللكللن هللنللاك خللطللوات 
اخلروج  يف  االأندية  ت�صاعد  ملمو�صة 
مللن امللللاأزق امللللايل حتللديللدا يف اأ�للصللرع 
وقت، ذلك اأن ا�صتمرار االأو�صاع على 
اإيجابيا  �صيئا  يحقق  لن  عليه  هي  ما 
من  ال�صكاوى  و�صتتزايد  باملطلق، 
اأنديتهم،  على  واملللدربللني  الالعبني 
االإ�صراب  اإىل  الكرة  حكام  و�صيعود 
جمددا، ولن تنعم منتخباتنا الوطنية 

باال�صتقرار.
الوا�صح اأن احتاد كرة القدم يحتاج 
مللا،  نللوعللا  �صخمة  مللاللليللة  مللبللالللغ  اإىل 
ت�صاعده يف مللمة اأوراقه املبعرثة، واإال 
االأندية  مع  كان  كما  ال�صدام  �صيعود 
الطرفني،  بني  االأ�صوات  ترتفع  ورمبا 
اإذا مل تكن هناك حلول عاجلة ومقنعة 
م�صممة  فاالأندية  املالية،  النواحي  من 
منها  �صلبت  حقوق  لها  اأن  االآن  حتى 
عنوة الأن احتاد الكرة مل يح�صن اإدارة 
للبطوالت  ال�صابق  الراعي  اتفاقيته مع 
يرد  واالحتلللاد  "املنا�صري"،  املحلية 
من  عليها  املتفق  االأملللوال  نح�صل  مل 
اإجللراء  اإىل  ا�صطررنا  ولللهللذا  الللراعللي 

خ�صومات مالية عليكم اأي االأندية.

اأ�صوات  تخرج  وذاك  هذا  بني  وما 
اتخاذ  يف  الت�صاركية  �صرورة  توؤكد 
حتى  واالحتلللاد،  االأنللديللة  بني  القرار 
تللخللرج الللكللرة االأردنللليلللة مللن النفق 
�صتوؤثر  امل�صاكل  هذه  كل  الأن  املظلم، 
املنتخبات  على  بللاأخللرى  اأو  بطريقة 
االأول  املنتخب  وخا�صة  الوطنية 
موعد  يف  الكويت  للقاء  ي�صتعد  الللذي 

تقرر اأن يكون خالل �صهر 10 املقبل.

 لن تتوقف م�صاكل احتاد الكرة مع 
مدربيه يف مراكز االأمري علي للواعدين 
امل�صتحقات  تدفع  مل  اإذا  احلكام،  اأو 
واإال  وقت،  اأ�صرع  يف  املتاأخرة  املالية 
جديد  اإ�صراب  عن  احلكام  يعلن  رمبا 
وجدي هذه املرة يكون �صببا يف تاأجيل 
املحرتفني  دوري  بطولة  مناف�صات 

وكاأ�س االأردن.
مللطلللللوب مللن االحتللللاد حللتللى يقلل 

الهيئة  جتتهد  اأن  عللللليلله،  الهجمة 
دخل  م�صادر  عن  للبحث  التنفيذية 
اأن  املعيب  فمن  واإ�صافية،  جديدة 
يكون احتادنا "مديون" وهو امل�صوؤول 
االأول واالأخري عن املنتخبات بدرجة 
اأكلللرب مللن االأنلللديلللة، ولللو اأنللله �صاعد 
املحرتفة  لالأندية  رابللطللة  اإن�صاء  يف 
طريقه،  يف  كبري  عائق  مللن  لتخل�س 
باأنه  االأندية  اإىل  ر�صالة  اأو�صل  لكنه 

فكانت  �صهرية  مالية  دفعات  لهم  يقدم 
تلك حجة لها اأن تهاجمه يف كل مرة.

االأردين  الريا�صي  ال�صارع  امنيات 
املحرتفني  دوري  بطولة  ت�صتكمل  اأن 
املقبل  اآب  �صهر  من   ٣ يوم  لها  املقرر 
ا�صتمرار  الأن  تذكر،  م�صاكل  اأي  دون 
يزيد  رمبللا  الطرفني  بني  املناو�صات 
انهيار منظومة  بلة وي�صاهم يف  الطني 

كرة القدم االأردنية بالكامل.

تاريخه ناصع العبا ومدربا 

لماذا تجاهلتم "الخلوق" جمال محمود ؟

اتحاد الكرة يوافق على استكمال الدوري.. ماذا بعد هذا القرار؟

5 أجرأ الكالم
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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�للللصللللوف تلللقلللوم الللهلليللئللة االإداريللللللللللة لللللنللللادي اللللللوحلللللدات خلللللالل اللللفلللرتة 
اإ�للصللم و�للصللعللار الللنللادي  الللقللادمللة بللاملللالحللقللة الللقللانللونلليللة لللكللل مللن ي�صتعمل 
علللللى املللالبلل�للس الللريللا�للصلليللة وغلللريهلللا ملللن املللنللتللجللات لللغللايللات الللتللجللارة

الهيئة االإدارية لنادي الوحدات 



 
تعود �صيلفي لتدور يف فلك ال�صوؤون 
الكروية، الوحداتية منها واالأردنية، 
عد�صة  حتلللت  االأحللللللداث  وتلل�للصللع 
قالب  يف  الطروحات  لتقدم  التحليل، 
مو�صوعي يت�صف باحليادية، ليغلب 
امل�صلحة  على  الللعللامللة  امل�صلحة 
تفر�س  معطيات  وفللق  اخلللا�للصللة، 
نف�صها على �صطح االأحداث احلالية، 
وتقدمها اىل القارخيء بق�صد �صحبه 
واملللقللارنللة،  التحليل  مللن  رحلللللة  يف 
يدور  فيما  اخلا�صة  روؤيته  وتكوين 
يف ال�صاحة املحلية يف "زمن كورونا".

الوحدات: ال�ضفافية والدميقراطية

االأو�للصللاع  اأحلللد،  على  يخفى  ال 
اندية  تعي�صها  التي  ال�صعبة  املالية 
املللحللرتفللني قللبللل كلللورونلللا، والللتللي 
ما  بح�صب  كبري  حللد  اىل  ت�صاعفت 
يف  تللردي  من  الوبائي  الو�صع  خلقه 
ويتذكر  واملحلي،  العاملي  االقت�صاد 
اأندية  علقت  كيف  املحلي  ال�صارع 
بللالللدوري،  م�صاركتها  املللحللرتفللني 
بللعللد ا�للصللبللوع مللن انللطللالقلله ب�صبب 
باملوت  ي�صيب  الذي  "ال�صبح" املايل 
خزائن االأندية املالية، يف ظل وجود 
التزامات مالية لها لدى احتاد الكرة، 
والذي فقد الراعي الر�صمي مل�صابقاته 
مالية  �صيا�صة  عن  ف�صال  وان�صطته، 
خاطئة يف حقبة "�صوبر"، مما راكم 
العجز املايل لدى احتاد الكرة، الذي 
االأنللديللة،  ملعب  يف  "الكرة"  قللذف 
وف�صل  الكبري،  املايل  العبء  لتتحمل 
�صيا�صة احتاد الكرة املالية يف �صنوات 
ليلة و�صحاها،  �صابقة، وطالبها بني 
بللاإنلل�للصللاء الللرابللطللة وكللاأنللهللا احلللل 
املالية،  االأنللديللة  مل�صاكل  ال�صحري 
ومللا لبث احتللاد الللكللرة اأن هللداأ من 
اأندية املحرتفني، حتى تنف�س  وطاأة 
باإيقاف  ال�صعداء، بالقرار احلكومي 
جائحة  ب�صبب  الريا�صية  الن�صاطات 
كللورونللا، ورغللم اأن اجللراءاتلله دلت 
على رغبته يف اإلغاء املو�صم من دون 
ايجاد احللول لالزمة املالية لالأندية 
التي تفاقمت يف و�صع كورونا، اإال اأن 
�صمو  التنفيذية  الهيئة  رئي�س  حكمة 
االأمللري علي، اعللادت الللروح للحياة 
امل�صابقات  ا�صتئناف  بقرار  الكروية 
العليا  امل�صلحة  عن  بحثا  املحلية، 
لالندية واملنتخبات الوطنية والكرة 

االأردنية.
اللللوحلللدات، كللان وا�للصللح اللللراأي 
بجهود  الثاقبة،  الللروؤيللة  و�صاحب 
وبدعم  حللوامللدة  د.بلل�للصللار  رئي�صه 
اأندية  اأكللرث  وبقي  االدارة،  جمل�س 
مع  و�صفافية  و�صوحا  املحرتفني 
من  منطلقا  الللكللرويللة،  منظومته 
واحلا�صن  الللواحللد،  الفريق  روح 
واإداري  فللنللي  جللهللاز  مللن  البللنللائلله 
يف  احوالهم  متفقدا  والعبني،  وطبي 

اال�صتثنائي،  الوبائي  الو�صع  ظل 
توقف  ظللل  يف  حاجياتهم  ومتلم�صا 
عوائلهم،  واإعالة  رزقهم"  "م�صدر 
وبذل الغايل والنفي�س من اجل تاأمني 
الفرتة  خللالل  م�صتحقاتهم  من  جللزء 
ال�صعبة، وعامدا اىل رفع معنوياتهم، 
لهم  م�صكال  النف�صي  اجلانب  وتعزيز 

ال�صند الريا�صي واالجتماعي.
�صفافيته  اللللوحلللدات  وملللار�لللس 
منظومته  اركلللللان  ملللع  بللالللتللعللامللل 
الللكللرويللة، مللو�للصللحللا طلللرق تللاأمللني 
موعد  متى  ومو�صحا  م�صتحقاتهم، 
من  دون  مللن  مل�صتحقاتهم،  �صرفه 
يطلق  اأو  مبلل�للصللاعللرهللم،  يللتللالعللب 
معي  االن  مبعني"  الكاذبة  الوعود 
علي  انتظر  املك  ال  االآن  خللذ.  تعال 
قليال"، وهو ما زاد ارتباط املنظومة 
الللكللرويللة بللنللاديللهللا، مللقللدرة جهود 
لطبيعة  متفهما  اإدارتلللهلللا،  جمل�س 
– ومهنتهم  الللعللام،  ب�صكل  الو�صع 

ك�صاد  من  اأ�صابها  وما  القدم-،  كرة 
للمباريات  مفاجيء  وايللقللاف  مللايل 
اأثاره  له  الذي  وهو  واال�صتحقاقات، 
على الالعب وعائلته، لذا انطلق نادي 
للواقع،  العميق  فهمه  من  الوحدات 
متعامال ب�صفافية وو�صوح مع اأركان 
منظومته الكروية، والتي قدرت هذا 

"نادي  اأن  واأدركللت  احلكيم  املوقف 
الوحدات غري".

على ال�صعيد املرتبط، ويف الوقت 
اأندية املحرتفني يف  ايل حمل اجتماع 
نادي ال�صلط موؤخرا، مطلبا من جملة 
مطالب، يطالب احتاد الكرة بت�صكيل 
جلنة ثالثية من احتاد الكرة واالأندية 
لتخفي�س  والللالعللبللني،  وامللللدربلللني 
عن  يقل  ال  مبا  االحرتافية  عقودهم 
٣5%، كان نادي الوحدات ومن خالل 
مبنظومة  االإدارة  جمل�س  اجتماع 
الللفللريللق الللكللرويللة قللبلليللل انللطللالق 
دميقراطيته  ميللار�للس  الللتللدريللبللات، 
املعهودة، وج�س نب�س اأركان املهمة 
عليهم،  �صغوطات  اي  ممار�صة  دون 
لتقدمي  لديهم  نية  كان هناك  اذا  فيما 
مبادرة مالية، يف ظل الو�صع الراهن 
مالية  اآثللار  من  "كورونا"  خلفه  وما 
ببحثها  املالية،  النادي  خزينة  على 
بعيدا عن جمل�س االدارة، ومناق�صتها 
ي�صم  بهم،  خا�س  مطول  باإجتماع 
والالعبني،  واالداري  الفني  اجلهاز 
تقدمي  حيث  من  القرار  حرية  ولهم 
فرد  لكل  والقرار  عدمها،  من  مبادرة 
وابللالغ  واخلللريا،  اوال  املنظومة  يف 
جمل�س اإدارة النادي من خالل ع�صو 

املجل�س مدير الن�صاط زياد �صلباية.

تفكري اأندية املحرتفني...اإىل اأين؟
من  التحليالت  من  الكثري  خرجت 
واملتابعني،  والنقاد  املحللني  قبل 
ومدربي  واإداري  ممثلي  بع�س  و 
والعبي اأندية املحرتفني، يوؤكدون اأن 
احتاد الكرة فاجاأهم بقرار ا�صتنئاف 
الللللللدوري، بللعللد ان كللانللت اأغلللللب 
يف  ونهجه  وممار�صاته  الرت�صيحات 
اجتماعاته،  �صواء كهيئة تنفيذية، اأو 
املحرتفني،  اأندية  بروؤ�صاء  اجتماعه 
اإلغاء  اأو العبي فرقهم، تتجه �صوب 
اي�صا  ايده  والللذي  الكروي،  املو�صم 
املحرتفني،  اأنللديللة  روؤ�للصللاء  اأغلللللب 
باإ�صتثناء الوحدات، الرمثا، ال�صريح 

وامتنع احل�صني اربد عن الت�صويت.
وفاجاأ  املعطيات،  تغريت  وفجاأة 
احتاد الكرة اجلميع بقرار ا�صتئناف 
التف�صريات  بع�س  لتخرج  الللدوري، 
اإطار"نظرية  عللن  تبعد  مل  الللتللي 
الكرة  احتللاد  اأن  ت�صري  املوؤامرة"، 
قذف الكرة من جديد يف ملعب االأندية، 
ووقف متفرجا ملا �صيحدثه القرار يف 
اأن  ويريد  املحرتفني،  اأندية  او�صاط 
ياأتي القرار من قبلها، وهو ما ات�صح 
فيما بعد اجتماع نادي ال�صلط، والذي 
ا�صتئناف  قللرار  االأندية  فيه  باركت 
بللعللدة طلبات  مللقللرونللا  اللللللدوري، 

ت�صدرها املطلب املايل، ليت�صدر عقبة 
ا�صتئناف املناف�صات من جديد، مثلما 
"كورونا" وت�صاعف بعده،  كان قبل 
من  الللعللديللد  ا�صتئناف  عللدم  ولللعللل 
اأن  يوؤكد  تدريباتها،  املحرتفني  فرق 
تللزال تعزف على  االأنللديللة ما  بع�س 
"وتر" اإلغاء الدوري، ملوحة برتدي 
االو�صاع املالية مطالبة احتاد الكرة 
بتقدمي احللول قبيل دعوة فرقها اىل 
يجعلنا  مما  التدريبات،  ا�صتئناف 
ال�صورة  هذه  ظل  يف  ت�صاوؤال  نطرح 
كيف  املحرتفني  اأندية  ال�صبابية:" 

تفكر يف هذه املرحلة؟".

للتو�ضيح

قدم رئي�س نادي الوحدات د.ب�صار 
وكافيا،  �صافيا  عر�صا  حللوامللدة، 
ا�صتئناف  لقرار  املالية  الكلفة  حول  
لقرار  املالية  الكفة  وكذلك  الللدوري، 
الغائه على اأندية املحرتفني، وا�صتند 
والقلم"  بل"الورقة  درا�صة عميقة  اىل 
وحلل�للصللابللات دقلليللقللة، تللوقللف عندها 
باإعجاب  املحرتفني  اأنللديللة  روؤ�للصللاء 
مما  ال�صلط،  اجتماع  هام�س  على 
اأقنعهم اىل حد كبري بتاأييد قرار احتاد 
الكرة باإ�صتنئاف الدوري، واإن عادوا 
باإعتباره  املالية  مطالبهم  طللرح  اىل 

حقهم امل�صروع.
ومللللا يلللجلللدر اال�للللصللللارة اللليلله، 
كل  فلللوق  اللللوحلللدات  م�صلحة  اأن 
االعللتللبللارات واخللللالفلللات، وهللو ما 
رئي�س  بني  امل�صبق  التن�صيق  يت�صح 
الللنللادي احللللايل د.بلل�للصللار حللوامللدة، 
ورئي�س النادي االأ�صبق ع�صو احتاد 
اتفقا  عندما  ال�صقور،  يو�صف  الكرة 
على الوقوف خلف مطلب الوحدات، 
اجتماع  خللالل  الللطللرح  بقوة  �للصللواء 
التخاذ  احلا�صم  التنفيذية  اللجنة 
اأو يف حال مت طرح املو�صوع  القرار 

للت�صويت.
اندية  ان  تو�صيحه،  وجللب  ومللا 
تللزال ال متلك اجلللراأة  ما  املحرتفني 
الكرة،  احتاد  خماطبة  يف  احلقيقية 
لبع�س  اجلللريء  املوقف  باإ�صتثناء 
االأنلللديلللة طللبللعللا، وهلللو مللا و�صحه 
ايلل�للصللا اجللتللمللعللهللا االخللللري يف نللاي 
باإ�صمها  املتحدث  اأعلن  حني  ال�صلط، 
املحرتفني  اأندية  اأن  بيانها،  وقاريء 
لكن  الدوري  ا�صتئناف  بقرار  ترحب 
وبيانها  خطابها  كان  فيما  ب�صروط، 
املللوجلله اىل احتللاد الللكللرة يخلو من 
كلمة �صروط، وا�صتعا�س عنها بكلمة 

"طلبات" و�صتان ما بني املعنيني.

الوحدات: شفافية الطرح وديمقراطية القرار... و"كيف تفكر أندية المحترفين؟"
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اللللوحلللدات لكرة  بلللداأ فللريللق 
تللدريللبللاتلله علللللى ملعب  الللقللدم 
اللللنلللادي يف مللنللطللقللة غلللملللدان، 
القرار  اأ�صحاب  �صماح  م�صتغال 
القدم،  كرة  واحتاد  احلكومة  يف 
بالن�صبة  االأخ�صر  ال�صوء  ومنح 
التمارين  اإىل  بالعودة  لالأندية 
مبدى  م�صروط  وذلك  جديد،  من 
تطبيق املعايري ال�صحية الالزمة 
جتنبا الإ�صابة اأحد اأفراد اجلهاز 
الالعبني  اأو  واالإداري  الفني 

بفايرو�س كورونا – ال قدر اهلل.
االأول  اللللتلللدريلللب  و�لللصلللهلللد 
جمل�س  واأع�صاء  رئي�س  ح�صور 
بهدف  الللوحللدات،  نللادي  اإدارة 
واالطمئنان  جنومهم  متابعة 
رفع  جانب  اإىل  اأحللوالللهللم،  على 
معنويات الالعبني والتاأكيد على 
ويتابع  دائللمللا  يقف  الللنللادي  اأن 
اأن�صطته كافة ويوليها  باأول  اأوال 

اهتماما كبريا.
ويللعللتللرب فلللريلللق اللللوحلللدات 
املحرتفني  دوري  يف  نللادي  اأول 
ما  وهللو  الللتللدريللبللات،  اإىل  يعود 
الكرة  احتللاد  قللرار  اأهمية  يوؤكد 
اإذ  اللللدوري،  بطولة  با�صتكمال 
رئي�صيا  مطلبا  االأملللر  ذلللك  كللان 
حاولت  التي  واإدارتللله  للنادي 
بلل�للصللتللى الللو�للصللائللل واللللطلللرق، 
اأن  علللللى  مقنعة  اأدللللة  وتللقللدمي 
االأندية  �صيكلف  البطولة  اإلغاء 
وجنومها خ�صائر باهظة ال تقدر 

بثمن.
تللدريللبللات  تللقللام  اأن  وينتظر 

ملعب  على  يوميا  االأول  الفريق 
النادي يف غمدان، با�صتثناء يوم 
اجلمعة وهو يوم الراحة الوحيد 
اجلهاز  قرار  على  بناء  لالعبني، 
عبداهلل  "الكابنت"  بقيادة  الفني 

اأبو زمع.
االإداري  اجللللهلللاز  وجنللللح 
مدير  بللقلليللادة  االأول  للللللفللريللق 
ومدير  �صلباية،  زيللاد  الن�صاط 

بتوفري  ال�صمايل  مللروان  الفريق 
وال�صالمة  الوقاية  م�صتلزمات 
الفني  اجلهاز  الأع�صاء  العامة 
والالعبني، بناء على الربتوكول 
االأوملبية  اللجنة  قبل  من  املقدم 
اأن  خا�صة  القدم،  كرة  واحتللاد 
ق�صوى  اأولوية  الالعبني  �صالمة 

من قبل اجلميع.

 الإدارة ت�ضارح جنومها ..ومبادرة 

"قيد الدرا�ضة"

اجتمع رئي�س واأع�صاء جمل�س 
اإدارة نادي الوحدات مع اجلهاز 
الفريق  والعبي  واالإداري  الفني 
ح�صور  االجتماع  و�صهد  االأول 
الدكتور  الوحدات  نادي  رئي�س 
الرئي�س  ونائب  احلوامدة  ب�صار 
غ�صاب خليل اإىل جانب االأع�صاء 

اال�صمر  عو�س  و  �صلباية  زيللاد 
�صلباية  وب�صام  حميد  ابو  وزيد 
واملهند�س  م�صلم  علي  واملهند�س 
حللللامت اأبلللللو مللعلليللللل�للس ووللليللد 
اللجنة  اللل�للصللعللودي،واأعلل�للصللاء 
واملحامي  اأحللمللد  هيثم  الفنية 

رم�صان خملوف.
ورحب مدير ن�صاط كرة القدم 
و�صكرهم  بالالعبني  �صلباية  زياد 

تكون  اأن  متمنيا  احل�صور،  على 
فاحتة  جديد  من  الن�صاط  عودة 

خري على اجلميع.
علللودة  اأن  �للصلللللبللايللة  واأكلللللد 
االأردنية  القدم  كرة  اإىل  احلياة 
انللتلل�للصللار للللنلللادي اللللوحلللدات 
اأن  خا�صة  االأردنللليلللة،  والللكللرة 
كان  اإدارتلللله  وجمل�س  الللنللادي 
الن�صاط  بعودة  ومطالبا  جللادا 

الحوامدة يشيد بـ"أمنية" وإدارة النادي "تصارح" نجومها

 الوحدات يبدأ تدريباته بعد انقطاع طويل
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الحوامدة يشيد بـ"أمنية" وإدارة النادي "تصارح" نجومها

 الوحدات يبدأ تدريباته بعد انقطاع طويل
الدوري  اإلغاء  كون  البداية،  من 
النواحي  من  �صلبيا  اثرا  �صيرتك 

الفنية واالإدارية واملالية.
نللادي  رئي�س  اأكللد  جانبه  مللن 
الللللوحللللدات اللللدكلللتلللور بلل�للصللار 
الالعبني  �صالمة  اأن  احلللوامللدة 
كنا  حيث  ق�صوى،  اأولللويللة  هي 
دائلللملللي الللتللوا�للصللل ملللع جنللوم 
الن�صاط  مدير  قبل  من  الفريق 
ي�صعنا  كان  الللذي  �صلباية  زيللاد 
الفريق  تخ�س  التي  بالتفا�صيل 

اأوال باأول.
منذ  “كنا  احلللوامللدة:  وقللال 
البداية نحارب من اأجل الالعبني 
ال  بهم  حلللق  الللذي  ال�صرر  الأن 
املت�صررين  عللن  اأبلللدا  يختلف 
وهي  االأخللللرى،  القطاعات  مللن 
الللر�للصللالللة الللتللي اأو�للصلللللنللاهللا 
للللللملل�للصللوؤولللني عللن كلللرة الللقللدم 

االأردنية”.
اآراء  اأن  احللللواملللدة  وبلللني 
حق  وهذا  خمتلفة  كانت  االأندية 
لكل منها، لكن راأي الوحدات كان 
االأكرث اإقناعا، الن اإلغاء الدوري 
االأردنية  والكرة  االأندية  �صيكبد 

خ�صائر فادحة هي بغنى عنها.
رئي�س  نللائللب  اأكلللد  جهته  مللن 
يف  خليل  غ�صاب  الوحدات  نادي 
كلمته لالعبني ان نادي الوحدات 
مللنللظللومللة مللتللكللاملللللة واأ�لللصلللرة 
مرتابطة وهذا ما ظهر خالل اأزمة 
كورونا، ما يعرب عن مدى حمبة 
اأن  ورغبتها  لناديها  املنظومة 

يكون يف املقدمة دائما.
علللللى �للصللعلليللد مللتلل�للصللل عللاد 
�صلباية  القدم  كرة  ن�صاط  مدير 
القدم  كرة  منظومة  اأن  للحديث 
الللوحللدات  يف  حاليا  املللوجللودة 
مبادرات  اأي  عن  امل�صوؤولة  هي 
وعند  النادي،  مل�صلحة  تقدم  قد 
االإعالن  �صيتم  مبادرة  اأي  تقدمي 
االعالمية  الللقللنللوات  عللرب  عنها 

للنادي. الر�صمية 
الفريق  كللابللنت  قلللال  بللللدوره 
الالعبني  اأن  الللدمللريي  حمللمللد 
هللذه  يف  الللنللادي  مللع  �صيقفون 
يق�صروا  ولن  ال�صعبة  االأوقات 

اأبدا معه.
دكتور  قللدم  اللقاء  نهاية  ويف 
حما�صرة  عللمللر  مللوؤيللد  الللفللريللق 
بال�صحة  االهتمام  عن  ق�صرية 

اأزمللة  ظللل  يف  الالعبني  قبل  مللن 
اتباع  واأهمية  كورونا  فايرو�س 
االأ�صاليب ال�صحيحة، خا�صة اأن 
يومي  ب�صكل  �صتقام  التدريبات 
منطقة  يف  الللنللادي  ملعب  على 
اجلمعة  يللوم  با�صتثناء  غمدان 

وبدون ح�صور اجلماهري.

 

احلوامدة:" اأمنية مل تق�ضر مع 

النادي مطلقا"
اأكلللد رئلليلل�للس نلللادي الللوحللدات 
الللدكللتللور بلل�للصللار احللللواملللدة اأن 
)اأمنية( راعي الفريق االأول لكرة 
القدم هي �صند النادي يف االأزمات.

اأمنية  اأن  احلللوامللدة  واعترب 
مل تتوقف عن دعم الوحدات عند 
كان  واإن  حتى  معها  التوا�صل 
م�صتحق،  غللري  الدفعات  موعد 
التعاون  مللدى  عللن  يعرب  وهللذا 

والت�صاركية معها.
واأ�للللصللللاف احللللللواملللللدة: ” 

اجتماعنا مع الالعبني  جاء بعد 
فرتة توقف طويلة جدا، ودائما 
خلف  الللوحللدات  اإدارة  تقف  ما 
ال�صدة  اأوقللات  يف  كافة  اأن�صطتها 
نكون  اأن  ال�صهل  من  والللرخللاء، 
الللفللريللق والللنلل�للصللاطللات يف  خلف 
اأوقات الرخاء، لكن الرهان يكون 

مع  فالتوا�صل  ال�صدة  اأوقللات  يف 
ومدير  االإدارة  قبل  من  الالعبني 
�صلباية مل  زياد  الن�صاط حتديدا 

ينقطع باملطلق”.
دور  علللللى  “نثني  واأ�لللصلللاف 
فهذا  اللللدوري،  بعودة  االحتللاد 
عامة  االأردنلليللة  للريا�صة  ن�صر 
ال  ذلك  لكن  خا�صة،  القدم  وكرة 
يعفي احتاد الكرة من التزاماته 
املالية جتاه االأندية، خا�صة اأننا 
ا�صتثنائي وهذا يتطلب  يف و�صع 
جادة  وقفة  تقف  اأن  الدولة  من 
الفن  الريا�صة كما دعمت  وتدعم 

من قبل”.
يف�صل  ال  اأنه  احلوامدة  واأكد 
�للصللمللاع نللغللمللة حلل�للصللم الللللدوري 
كالم  فللهللذا  الللوحللدات،  ل�صالح 
بداية  يف  زلنا  ومللا  مقبول،  غري 
الفريق  من  واملطلوب  الطريق 
واأكللرث  اأكلللرث  ويجتهد  يجد  ان 
اإىل  ي�صل  حتى  الللتللدريللبللات  يف 
نتمكن  حتى  املطلوبة  اجلاهزية 
ملللن حتللقلليللق لللقللبللي اللللللدوري 

والكاأ�س- باإذن اهلل تعاىل.
وقال احلوامدة اأن الن�صاطات 
االأخللللرى غللري كللرة الللقللدم حمل 
رئي�س  قبل  من  وتقدير  اهتمام 
واأع�صاء جمل�س االإدارة وخا�صة 
اإن  حيث  الللطللائللرة،  كللرة  لعبة 
العودة،  من  اقرتبت  البطوالت 
قوي  فريق  ت�صكيل  و�صنحاول 
ن�صتغني  مل  اأنللنللا  مبللا  ومناف�س 
املللدرب  زال  ومللا  الالعبني،  عن 
االأردن  يف  متواجدا  الربازيلي 
م�صتحقاته  على  ح�صل  اأن  بعد 
ورمبا  االرتباط،  فك  قبل  املالية 
بقرار  منوط  ذلك  كل  لكن  يعود 
الللوحللدات  نللادي  اإدارة  جمل�س 
االمللور  يف  نت�صاور  اأننا  خا�صة 
جمل�س  تطلعات  يلبي  مبا  كافة 

االإدارة وجماهريه.
االأندية  دور  احلوامدة  وثمن 
يف االجلللتلللملللاعلللات كلللافلللة الللتللي 
جمعتهم، حيث اأن  االأندية  كانت 
ترغب يف ا�صتكمال الللدوري،  اإال 
االأمللور   كللان  يقلقها   ما  اأكللرث  اأن 
وعندما  تدبريها،  وكيفية  املالية 
اجلميع  اأمللام  ال�صورة  و�صحت 
والرتحيب  باالإجماع  القرار  كان 
الدوري  ا�صتكمال  االحتاد  بقرار 

بداية �صهر اآب املقبل.
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نللاقلل�للس احتللللاد غلللرب اآ�للصلليللا 
لللكللرة اللللقلللدم ملللع االحتلللللادات 
مظلته  حتت  املن�صوية  االأهلية 
على  طلللراأت  الللتللي  امل�صتجدات 
الن�صاطات امل�صرتكة، التي كانت 

توقفت ب�صبب جائحة كورونا.
وعللقللد االأملللني الللعللام الحتللاد 
واأمناء  ال�صامل  خليل  اآ�صيا  غرب 
اجتماعاً  االحتللللادات  هللذه  �صر 
)عن ُبعد(، مت خالله ا�صتعرا�س 
فيما  وحتديدًا  العامة  االأو�صاع 
الللكللرويللة  بالن�صاطات  يتعلق 
داخل االإقليم، �صواًء تلك التي مت 
حتديد موعد عودتها اأو املواعيد 

املقرتحة لذلك.
وحلل�للصللر االجللتللمللاع اأمللنللاء 
)االأردن(،  ن�صار  �صمر  ال�صر: 
�صوزان �صلبي )فل�صطني(، حممد 
هلللزام الللظللاهللري )االإملللللارات(، 
)البحرين(،  البوعينني  اإبراهيم 
)ال�صعودية(،  القا�صم  ابراهيم 
ابراهيم اأبا زيد )�صوريا(، حممد 
�صعيد  )الللعللراق(،  عبيد  فرحان 
من�صور  )ُعلللملللان(،   البلو�صي 
االأنللل�لللصلللاري )قلللطلللر(، �للصللالح 
الللقللنللاعللي )اللللكلللويلللت(، جللهللاد 
ال�صحف )لبنان(، حميد ال�صيباين 

)اليمن(.
�صبل  املللجللتللمللعللون  ونللاقلل�للس 
جميع  بللني  املبا�صر  التن�صيق 
االأطلللللراف مبللا يللراعللي اإعلللادة 
على  املدرجة  البطوالت  جدولة 
وتلك  اآ�صيا  غرب  احتللاد  اأجندة 
لدى روزنامة االحتادات االأهلية 
عدم  ت�صمن  منا�صبة  ب�صورة 
جانب  اإىل  تداخالت،  اأية  حدوث 
التي  البطوالت  برامج  ا�صتطالع 
على  االآ�صيوي  االحتللاد  ينظمها 

�صعيد االأندية واملنتخبات.
جللرى  ذللللللك،  جلللانلللب  واإىل 
م�صتجدات  اآخللر  على  الوقوف 
بللطللولللة اللللرجلللال الللعللا�للصللرة 
االحتللاد  �صيافة  حتت  املقررة 
االإملللاراتلللي، وملللا مت اإجنلللازه 
مللن تللرتلليللبللات بللني االأطللللراف 
واتللفللق  االآن،  حللتللى  املللعللنلليللة 
هذه  اأهللملليللة  على  املجتمعون 
العالية  الفنية  وقيمتها  البطولة 
الللكللبللرية على  واإ�للصللهللامللاتللهللا 
وحتللديللدًا  االإقللللليللم،  منتخبات 
 12 ملل�للصللاركللة  �صت�صهد  اأنللهللا 
احتادًا ميثلون كافة االحتادات 
احتللاد  مظلة  حتللت  املن�صوية 
والعراق  البحرين  اآ�صيا:  غرب 
وُعمان  ولبنان  و�صوريا  واليمن 
وال�صعودية  والللكللويللت  وقطر 

اإ�صافة  وفل�صطني،  واالأردن 
الللذي  االإمللاراتللي  املنتخب  اإىل 
بالتزامن  مللرة  الأول  يلل�للصللارك 
با�صت�صافة  احتلللاده  قلليللام  مللع 

البطولة الأول مرة كذلك.
تفوي�س  بللاالإجللمللاع،  وتللقللرر 
االأمللانللة الللعللامللة الحتلللاد غللرب 
لالحتاد  العامة  واالأمللانللة  اآ�صيا 
للت�صويق،  و�صركة  االإمللاراتللي 
االجتماعات  مللن  �صل�صلة  لعقد 
اأية  لبحث  القادمة  التن�صيقية 
البطولة،  ت�صيب  قللد  تللطللورات 
مع االأخذ بعني االعتبار مراجعة 
موعد اإقامتها الذي مت حتديده يف 
املقبل،  العام  مطلع  �صابق  وقت 
جديد  موعد  اختيار  واحتماالت 
التزامات  يراعي  لها  ومنا�صب 
االأعلل�للصللاء،  االحتللللادات  جميع 
القارية  االأجندتني  مع  ويتوافق 
فر�صه  مللا  ظللل  يف  واللللدولللليلللة، 
تغيري  ملللن  اللللراهلللن  الللو�للصللع 
اإجلللبلللاري علللللى كللافللة بللرامللج 

االحتلللادات ومللا رافللق ذلللك من 
ب�صبب  ن�صاطاتها،  يف  ازدحلللام 

تداعيات وباء كورونا.
مراجعة  ذللللك،  بللعللد  مت  كللمللا 
تللفللا�للصلليللل الللبللطللولللة الللثللامللنللة 
املقرر  مللن  كللان  التي  للنا�صئني 
ني�صان  ال�صعودية  يف  اإقامتها 
الثانية  البطولة  وكذلك  املا�صي، 
يف  �صتقام  كانت  التي  لل�صباب 

االأردن اآذار املا�صي.
اأهمية  على  التاأكيد  وجللرى 
اإقامة هاتني البطولتني يف مواعيد 
للمنتخبات  فر�صة  توفر  مالئمة 
مباريات  خو�س  بهما  امل�صاركة 
تللنللافلل�للصلليللة تللرفللع ملللن وتلللرية 
زمنية  فرتة  وقبل  ا�صتعداداتها 
ظهور  ت�صبق  طللويلللللة  لي�صت 
اآ�صيا لل�صباب  بع�صها يف نهائيات 
يف  اأوزبك�صتان  يف  �صتجري  التي 
ت�صرين   ٣1 اإىل   1٤ مللن  الللفللرتة 
االأول/ اأكتوبر املقبل، ونهائيات 
البحرين  يف  املللقللررة  النا�صئني 

الثاين/  ت�صرين   25 من  اعتبارًا 
جللانللب  اإىل  امللللقلللبلللل،  نللوفللمللرب 
البطولتني  اإقامة  مكان  درا�صة 
واختيار  جملللددًا  االإقليميتني 
املنتخبات  ت�صاعد  م�صيفة  دول 
اأعباء  تقلي�س  على  امل�صاركة 

ال�صفر والتنقل قدر االإمكان.
ال�صباب  بطولة  يف  وي�صارك 
الللثللانلليللة ٦ مللنللتللخللبللات هللي: 
الللعللراق،  فل�صطني،  االإمللللارات، 
وال�صعودية،  لبنان  البحرين، 
اأكللدت  منتخبات   ٤ كللانللت  كما 
النا�صئني  بطولة  يف  م�صاركتها 
الللثللامللنللة وهللللي: اللل�للصللعللوديللة 
)امل�صت�صيف(، العراق، فل�صطني 

والبحرين.
بطولة  اإىل  الللتللطللرق  مت  كللمللا 
الثانية  االأوملللبلليللة  املنتخبات 
التي كان من املفرت�س اأن تنطلق 
وفق  املقبل  �صبتمرب  اأيلول/  يف 
مبارياتها  اإقامة  على  ترتكز  اآلية 
 2020 يف  فيفا  اأيللام  امتداد  على 

الزيارات  تبادل  ومببداأ  و2021 
بني املنتخبات امل�صاركة، وجرى 
التي  ال�صعوبات  ا�صتعرا�س 
العام  هللذا  اإقامتها  تعرت�س  قد 
ظل  يف  وخ�صو�صاً  االآللليللة  بهذه 
االزدحللللللام املللتللوقللع و�للصللغللط 
اأيللام  �صت�صهده  الللذي  املباريات 
ال�صابقة،  التوقفات  ب�صبب  فيفا 
واالتفاق مبدئياً على ترحيلها اإىل 
العام املقبل وعلى اأن يح�صم ذلك 
والنقا�صات  التطورات  �صوء  يف 

الالحقة.
كرة  بن�صاطات  يتعلق  وفيما 
بطوالت:  حيث  الن�صوية،  القدم 
يف  املللقللررة  للنا�صئات  الثالثة 
اأكتوبر  االأول/  ت�صرين  الكويت 
يف  لللللل�للصللابللات  الللثللالللثللة   ،2020
االإمارات ت�صرين الثاين/ نوفمرب 
املقبل، اأندية ال�صيدات الثانية يف 
االأول/دي�صمرب،  كانون  االأردن 
مناق�صتها  علللللى  االتلللفلللاق  مت 
اللجنة  عللرب  م�صتفي�س  ب�صكل 

اآ�صيا  غللرب  احتللاد  يف  الن�صوية 
خالل اجتماع يعقد الحقاً، كما مت 
كرة  بطولة  اإقامة  اإمكانية  بحث 
م�صتوى  على  االإلكرتونية  القدم 

االإقليم.
اأن  ال�صامل  خليل  اأكد  ذلك،  اإىل 
دوماً  يحر�س  اآ�صيا  غرب  احتاد 
على اإعداد اأجندته وفق برنامج 
طبيعة  على  باالعتماد  وا�صح 
بلللراملللج االحتللللللادات االأهللللليللة 
فتح  بهدف  القارية،  وامل�صابقات 
املجال اأمام منتخباتها للم�صاركة 
ينظمها احتاد  التي  البطوالت  يف 
غرب اآ�صيا على م�صتوى االإقليم.

اآ�صيا  وتابع: كان احتاد غرب 
 2020 اأجللنللدة  تفا�صيل  اأ�للصللدر 
االحتلللادات  مللع  التن�صيق  بعد 
االأهللللليللة وبللحلل�للصللب بللراجمللهللا 
وبطوالتها الداخلية، ومت بالفعل 
من  العديد  ومكان  موعد  حتديد 
البطوالت، لكن الظروف القاهرة 
�صببت  كللورونللا  جائحة  ب�صبب 
اجلميع  على  وحتمت  االإربلللاك 
قبل  جللديللد  مللن  التوا�صل  االآن 
الن�صاطات،  هذه  جدولة  اإعللادة 
الت�صاركية  منطلق  مللن  وذللللك 
اآ�صيا  غللرب  احتللاد  بني  الدائمة 
وجت�صيدًا  االأهلية  واالحتللادات 

ل�صيا�صة التن�صيق الدائم بينهم.
واأ�لللصلللاف: مت اخلللللروج من 
االجتماع بالعديد من الت�صورات 
عليها  بناًء  �صنقوم  التي  املهمة 
غللرب  احتلللاد  بللرامللج  بتخطيط 
الرغم  على  ولكن  جمللددًا،  اآ�صيا 
غري  ال�صورة  تللزال  ال  ذلللك  مللن 
وا�للصللحللة وملللوؤكلللدة وتللرتللبللط 
يف  الوبائية  االأو�صاع  بتطورات 
للرتيث  يدفعنا  ما  وهو  االإقليم، 
عن  الر�صمي  االإعللالن  قبل  قلياًل 

برامج بطوالتنا.
غرب  احتاد  اأن  ال�صامل  واأ�صار 
على  االإمكان  قدر  يحر�س  اآ�صيا 
وبطوالته  ن�صاطاته  ا�صتئناف 
الكبري  تللفللهللملله  ملللع  بللالللتللزامللن 
لكافة  العامة  ال�صالمة  ملعايري 
نف�صه  الوقت  ويف  اللعبة،  اأركللان 
حماولة التم�صك باإقامة البطوالت 
بللاإعللداد  ت�صهم  الللتللي  االإقليمية 
لبطوالت  اآ�صيا  غللرب  منتخبات 
يف  املللحللددة  القارية  النهائيات 
توقف  اأن  وخ�صو�صاً  العام،  هذا 
من  قّل�س  املحلية  املناف�صات 
والالعبات  الالعبني  اإعداد  فر�س 
العمرية،  فئاتهم  اختالف  وعلى 
احللتللمللاالت  مللراعللاة  �صيتم  كللمللا 
ا�صتمرار قيود ال�صفر والتنقل بني 

البلدان واملتغريات حول ذلك.

التأكيد على إعادة جدولة البطوالت المدرجة
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مل يكن يدور يف خلد اي من الب�صر، ان احلياة �صتتوقف 
اىل  وعمد  الللعللامل،  �صرب  الللذي  كللورونللا  فايرو�س  جللراء 
ايقاف امل�صرية لفرتة زادت عن �صهرين، ورمبا كانت تلك 
الفرتة فر�صة مواتية لالأندية املحلية للبحث عن درا�صات 
التطور،  روح  مع  ان�صجاما  اكرث  يكون  لواقع  م�صتفي�صة 
واالقرتاب من التجارب االوروبية، يف التعامل مع رابطة 
االندية املحرتفة، مبا يتالءم مع جتارب �صبقتنا اليه الكرث 
من الدول، وبات لزوما علينا التعامل مع تطور وتقدم لعبة 
كرة القدم، مبا يتالءم مع امتداد فايرو�س كورونا يف حال 

عودته او ايقاظه من جديد.
اذن فايرو�س كورونا امل�صتجد �صرب اركان منظومة كرة 
القدم العربية والعاملية، وتوقفت م�صرية الريا�صة عموما 
وكرة القدم خ�صو�صا عن الدوران؛ بات من الالزم اجراء 
وباتت  االردنية،  القدم  كرة  مرافق  لكل  واقعية  دار�صة 
االندية ت�صعى بكل قوة للبحث عن مظلة ت�صويقية من خالل 

ت�صكيل رابطة االندية املحرتفة.

التجربة املحلية

العالية  الريا�صة  "كوفيد 19" افاعليه يف  وعندما فعل 
االندية  �صناديق  فان  اخل�صو�س،  وجه  على  واملحلية 
هناك  ان  يبدو  وفيما  عرو�صها،  على  خاوية  باتت  املحلية 
منطقية،  غري  بارقام  كانت  املحرتفني  مع  مالية  تعاقدات 
غري  لطبيعتها  نظرا  املبالغة،  حللد  اىل  و�صل  وبع�صها 
املدرو�صة، وغياب االأ�ص�س الوا�صحة لكيفية التعامل معها، 
خا�صة تلك التعاقدات املرتبطة ب�صراء الالعبني املحرتفني، 
على  اال�صراف  تولوا  املدربني  من  العديد  وان  خ�صو�صا 
مع  تعاقدت  مللن  هللي  كانت  التي  االنللديللة  بع�س  تللدريللب 
خالل  حمرتفيها  عن  تخلت  االندية  بع�س  وان  الالعبني، 
ازمة كورونا، والعديد منهم غادر اىل بالده، مبا يعني ان 
جمال�س االدارات هي التي انهت التعاقدات مع املحرتفني 
بعيدا عن االجهزة الفنية، التي تعاملت مع احل�صور على 

ار�س الواقع.
خللالل  مللن  ذاتللهللا  لتطوير  ت�صعى  االنللديللة  ان  ومبلللا 
ال�صرورة  من  فا�صحى  املحرتفة،  االندية  رابطة  ان�صاء 
االإجللراءات  من  ملزيد  النظيف،  املايل  اللعب  تفعيل  مبكان 
الوا�صحة  واملحا�صبية  القانونية  املالية  واملمار�صات 
ميزانيات  يف  والتعادل  التوازن  وحتقيق  �صلفا،  واملحددة 
املقارنة  عند  املحرتفة، خا�صة  االردنية  القدم  كرة  اأندية 
بتلك  �صيدفع  مما  والنفقات،  االإيلللرادات  بني  ما  بللاالأرقللام 
نحو  م�صطرة  بالتوجه  ال�صلبية(  االأرقللام  )ذات  االندية 
كفالة  او  النادي  اأ�صول  ب�صمان  جائرة  ا�صتدانة  م�صادر 
جمل�س ادارته، وما قد ينتج عن تلك اال�صتدانة من اأعباء 
�صخمة ونتائج كارثية قد حتيق بالنادي واأ�صوله وت�صاهم 

يف حله واغالقه.
ومللن هنا، فللان االحتللاد ورابللطللة االنللديللة املحرتفة 
النظيف  املللايل  اللعب  مللبللداأ  تطبيق  االنلل�للصللاء(،  )قيد 
ال�صاأن،  هللذا  يف  االوروبلليللة  التجربة  من  واال�صتفادة 
مفهوم  لنقل  وملزمة،  وا�صحة  التعليمات  تكون  وان 
اللعب املايل النظيف اىل حيز التنفيذ على ار�س الواقع 
ومتطلبات  معطيات  تالئم  و�صيغة  ب�صبغة  العملي، 
االندية االردنية، وحتقيق العدالة والتوازن املايل بني 
خمتلف االأندية امل�صاركة يف ن�صاطات االحتاد، مبا مينع 
بينها،  فيما  املايل  الكعب  وعلو  واالف�صلية  اال�صتقواء 
نتيجة وجود م�صادر مالية غري ريا�صية، وغري حمددة 
منها  حمدود  لعدد  االإمكانيات  يوفر  مما  وا�صح  ب�صقف 
الإبرام تعاقدات مببالغ تفوق ميزانيات االأندية جمتمعة.

التجربة الوروبية 

وباتت االندية مطالبة اكرث من اي وقت م�صى بتطوير 
ذاتها، من خالل تطبيق معايري اللعب املايل النظيف، حيث 
التجربة االوروبية بان االحتاد االأوروبللي لكرة  تتلخ�س 
على  و�صالحياته  حقوقه  مار�س  قد   )UEFA( القدم 
باري�س  ال�صهرية، مبن فيها  االأوروبية  االأندية  العديد من 
ومنعها  يونايتد،  ومان�ص�صرت  مدريد  وريال  جريمان  �صان 
من تفعيل عديد ال�صفقات املالية املعنية ب�صراء او انتداب 
اأو مقاي�صة العبني من االأندية االخرى، نظرًا لعدم توافقها 
مع متطلبات العدل والتوازن املايل، حيث ان انفاقها قد فاق 
ال�صريحة  اىل خمالفتها  اأدى  ملحوظ مما  ب�صكل  مداخيلها 

لقواعد اللعب املايل النظيف.

قواعد اللعب املايل النظيف

االحتاد  اعتمدها  التي  النظيف  املايل  اللعب  قواعد  اما 
االوروبي )UEFA( والتي مت اعتمادها يف العام 2011، 
فقد اأوجبت القواعد على االأندية االأوروبية باأن تثبت بانها 
قامت بالوفاء بكافة التزاماتها املالية يف ذلك املو�صم، وبانه ال 
يرتتب عليها ديون )التزامات( م�صتحقة الأي طرف كان مبا 
يف ذلك االأندية االأخرى )مالكة الالعبني( والالعبني انف�صهم 

واجلهات االأخرى االجتماعية والر�صمية وال�صريبية.
جديدة  اإ�صافية  قاعدة  ا�صتحداث   201٣ العام  يف  ومت 
متطلبات  مع  ميزانياتها  بتوفيق  االأوروبية  االأندية  تلزم 
اليراداتها،  نفقاتها  جتاوز  ومنع  املايل  والتعادل  التوازن 
فيما بداأ )UEFA( يف العام 201٤، مبراقبة االندية من 
على  فر�س  حيث  ح�صاباتها،  ومراجعة  املالية  النواحي 
املايل  اللعب  لقواعد  امل�صاركة منها يف م�صابقاته، االمتثال 
وقام مبنع  املالية،  امل�صتحقات  بتاأدية  وااللتزام  النظيف، 
العديد منها من امل�صاركة لعدم التزامها بالقواعد وفر�س 
عقوبات وغرامات عليها، تدرجت ما بني التنبيه والتوبيخ 
العائدات  وحجب  و�صطبها  النقاط  وخ�صم  والغرامات 
الالعبني  عدد  على  قيود  وفر�س  الالعبني  ت�صجيل  ومنع 
امل�صجلني واال�صتبعاد من امل�صابقات و�صحب االلقاب، كما 
اأموال يف �صناديق  منعت القواعد مالكي االندية من �صخ 

انديتهم بع�صوائية وخا�صة عند تقدميهم الدعم والرعاية 
عرب �صركات ميتلكونها، ويقوم )UEFA( اأي�صاً بالتحقق 

من مواءمة �صفقات الدعم والرعاية الأ�صعار ال�صوق.
وت�صمنت ا�صارت القواعد؛ اىل اأهمية اجراء الت�صويات 
اىل  االإ�صارة  االأندية املخالفة كي ت�صبح متوافقة، مع  مع 
الإحالة  �صيوؤدي  ت�صوية  اأي  متطلبات  بتحقيق  الف�صل  ان 
�صاحبها للغرفة الق�صائية، اأما يف حال حتقيقها للمتطلبات 
ف�صيتم اإزالة بع�س القيود عنها، ال�صيما تلك املتعلقة بعدد 
اإن  وامللا  التايل،  املو�صم  م�صابقات  يف  امل�صاركني  العبيها 
و�صلت حلالة التوازن اثناء الت�صوية، فيجري اإيقاف جميع 
للنادي  القواعد  �صمحت  كما  عنها،  التايل  املو�صم  عقوبات 
الذي �صدرت بحقه عقوبة االإعرتا�س على اأي قرار يتعلق 
بناء  املخت�صة،  الق�صائية  الغرفة  العقوبة من خالل  بتلك 
على طلب ر�صمي يقدمه خالل ع�صرة اأيام من تاريخ �صدور 

القرار.
اللعب  االنللديللة االوروبلليللة وتطابقها مع  ثللروات  وعللن 
اأندية البالد  املايل النظيف، وبالرغم من تفاوت الرثوة بني 
ت�صعى  مل  النظيف  املللايل  اللعب  قواعد  اأن  اإال  االأوروبلليللة، 
جلعل امل�صتويات املالية لتلك االندية مت�صاوية، واإمنا �صعت 
لت�صجيعها، على ا�ص�س بناء منظومة اقت�صادية ا�صتثمارية، 
موازناتها  ارتهان  عن  عو�صا  م�صتقبلية،  ا�صتدامة  حتقق 
للم�صاعدات )اخلارجية( غري املوؤكدة التي تتفاوت �صعودًا 
معطيات  هيكلة  بللاإعللادة   )UEFA( قللام  حيث  ونلللزوال، 
ال�صغرية  االأنللديللة  متطلبات  مع  لتتواءم  املللايل  الللتللوازن 
ال�صماح  مت  كما  والتطور،  النمو  فر�صة  ملنحها  واملتو�صطة 
لالندية باأن تتجاوز يف ايراداتها حدا معينا، بهدف ت�صجيع 
وذلك  العمرية،  والفئات  واملرافق  املالعب  يف  اال�صتثمار 
با�صتبعاد التكاليف املرتبطة بها عند و�صع املوازنات، بغية 
تخفي�س بند امل�صاريف، مقارنة ببند االإيرادات، مما �صجع 
باب  اأمامها  وفتح  العمرية  بالفئات  االهتمام  على  االأندية 

اال�صتثمار واأوجد فر�صاً اف�صل للتعاقد مع الالعبني".

ال�ضتفادة من التجربة

القواعد حتمل املالمح االوروبية،  ان  الرغم من  وعلى 

والتي تتلخ�س وت�صتهدف معادلة جميع االأندية امل�صاركة 
يف الللبللطللوالت الللقللاريللة لللالحتللاد االأوروبلللللي لللالإيللرادات 
اأنواع  من  نوٍع  اأي  ميزانيتها  يف  يكون  واأال  وامل�صروفات، 
وحتمي�صها  عندها  التوقف  ي�صتحق  انه  اإال  املايل،  العجز 
االردنية،  القدم  وكرة  االندية  م�صلحة  فيه  ملا  وتدقيقها، 
لدرا�صتها وا�صتيعابها من قبل االندية ذاتها، لالبتعاد عن 
نظرا  االندية،  تلك  لدى  تولدت  التي  اال�صتفهام  عالمات 
القواعد  تلك  به  قامت  الذي  امل�صبوق  وغري  الهام  لدورها 
يف ت�صكيل الو�صع املايل الندية كرة القدم يف اأوروبا ب�صكل 
عام ويف حتقيق التوازن املايل يف موازناتها ب�صكل خا�س، 
م�صادر  من  املتاأتية  لل�صغوطات  خ�صوعها  عدم  وبالتايل 
واملجتمعية  والتجارية  كال�صيا�صية  ريا�صية  غري  اأخرى 

والعرقية والدينية.
القانون 

يف  امل�صاركة  االأندية  جميع  معادلة  القانون  ي�صتهدف 
واأال  وامل�صروفات،  لالإيرادات  لليويفا  القارية  البطوالت 
يكون يف ميزانيتها اأي نوٍع من اأنواع العجز املايل، ومبوجب 
هذا القانون فاإن النادي الذي تزيد م�صروفاته عن اإيرادته؛ 
يكون عر�صًة لعقوبات االحتاد االأوروبي، والتي تبداأ من 
التوبيخ ولفت النظر، وميكن اأن ت�صل للمنع من امل�صاركة يف 

امل�صابقات اأو احلجب متاما.

بنود القانون 

حيث   ،2011 مو�صم  من  انطالقا  بالقانون  العمل  بدء 
اآخللر، ومراقبة من  لناد  اأن يكون مديونا  ناد  ال ميكن الأي 
وان  متتاليني،  املالية ملو�صمني  لالأمور  االأوروبللي  االحتاد 
ال تزيد خ�صائر تلك االندية عن ٤5 مليون يورو يف املو�صم 
االول، و٣0 مليون يف املو�صم الثاين، و15 ملون يف املو�صم 

الثالث، لت�صل اخل�صائر يف العام الرابع اىل ال�صفر.

العقوبات 

قانون  وخمالفة  املحظور  يف  نللادي  اي  وقع  حال  ويف 
اللعب املايل النظيف، فان االحتاد االأوروبي يقوم باتخاذ 
التدابري الالزمة، وال تكون هذه االإجراءات تاأديبيٍة يف كل 
االأحللوال، فمن املمكن اأن تكون عن طريق و�صع خارطة 
الديون  من  والتخل�س  اأزمته  من  للخروج  للنادي  طريق 
خالل فرتة زمنية معينة، اما العقوبات فانه تبداأ باالنذار 
النقاط،  خ�صم  اىل  وت�صل  الغرامات،  وتوقيع  والتوبيخ 
وحجب اإيرادات امل�صاركة يف امل�صابقات االأوروبية، وحظر 
ت�صجيل الالعبني اجلدد يف م�صابقات اليويفا، وحتديد عدد 
الالعبني امل�صجلني يف امل�صابقات االأوروبية "حدث ذلك مع 
اىل  �صيتي"، وقد ت�صل  �صان جريمان ومان�ص�صرت  باري�س 
احلرمان من امل�صاركة يف البطوالت االأوروبية يف احلا�صر 
اأو امل�صتقبل القريب كما حدث مع ميالن، واخريا جتريد 

النادي من اأحد األقابه.

الندية املعاقبة 

مو�صوع  حللول  الللدويل  االحتللاد  عقوبات  تتوقف  ولللن 
كازان،  روبني  اجني،  اندية  فكانت  النظيف،  املايل  اللعب 
تللرابللزون،  �صا�صبور،  وبللور  �للصللراي  غلطة  )رو�للصلليللا(، 
�صان  باري�س  )بلغاريا(،  �صوفيا   ، )تركيا(  فناربخ�صة 
جريمان )فرن�صا(، مان�ص�صرت �صتي )اجنلرتا( انرت ميالن، 
روما، ميالن )ايطاليا(، ديناممو زاغرب )كرواتيا(، ا�صتانا 
)كازاخ�صتان(، من خالل فر�س غرامات مالية وحرمان من 
امل�صاركة وتخفي�س قوائم الفريق وعقوبات مالية اخرى، 
ما ا�صتدعى االندية العادة ح�صابتها خ�صية من عقوبات قد 

حترم �صناديقها من الوفر املايل.

أمام اتحاد كرة القدم وأندية المحترفين

الحاجة ماسة لتوطين التجربة األوروبية في قواعد اللعب المالي النظيف
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ريال  مباريات  عللودة  ت�صهد  لن 
لكرة  االإ�صباين  اللللدوري  يف  مدريد 
جونيور  فيني�صيو�س  ا�صراك  القدم 
للفريق  االأ�صا�صية  الت�صكيلة  يف 
هللللازارد من  ايللديللن  تللعللايف  ب�صبب 
من  لبع�س  وا�صتعادته  اال�صابة 
تظهره  ما  بح�صب  البدنية  لياقته 

الفيديوهات يف تدريبات الفريق.
ا�للصللتللفللاد اللللربازيلللللللي اللل�للصللاب 
من  ال�صابقة  الفرتة  يف  فيني�صيو�س 
هو  لللهللازارد،  املتكررة  االإ�صابات 
الذي كان يعاين من "اأزمة" حقيقية 
يف كل مرة ي�صدد فيها على املرمى، 
العباً  نف�صه  من  يجعل  اأن  ا�صتطاع 
يف  اأكلللرث  تاألقهم  بعد  عنه  غنى  ال 
الت�صكيلة وت�صجيله لهدف االنت�صار 

اأمام بر�صلونة يف الكال�صيكو االأخري.
وملللع علللودة هلللللازارد ومللاركللو 
ا�صين�صيو من االإ�صابة، يفكر زيدان 
جانب  اىل  الثنائي  على  االعتماد  يف 
عليه  ظهر  ما  وهللذا  بنزميا،  كللرمي 
اأقامها  التي  "الودية"  املللبللاراة  يف 
املا�صي،  االأ�صبوع  نهاية  الفريق 
فريقني  اىل  الفريق  تق�صيم  حيث مت 
ملللن 11 العلللبلللاً، ولللعللب هللللازارد 
كرمي  جانب  اىل  �صوياً  وا�صين�صيو 

بنزميا.
حاول زيدان يف ال�صابق االعتماد 
على الثنائي هازارد وفيني�صيو�س 
يف امللللقلللدملللة، وللللكلللن امللل�للصللكلللللة 
االأ�صا�صية اأن الثنائي يف�صل اللعب 
على اجلهة الي�صرى، والحظنا اأن 
اأوقات  اغلب  يف  تواجدا  الالعبني 

املباراة على نف�س اجلهة لت�صبح 
اجلهة املقابلة فارغة من اأي العب، 
الفريق بطبيعة احلال  ما ي�صعف 

على هذه اجلهة.
زيدان  من  جعلت  التجربة  هذه 
يفكر اأكرث باالعتماد على ا�صين�صيو 
علللللى اجللللهلللة اللليللمللنللى بلللللداًل من 
اأداء  تراجع  ظل  يف  فيني�صيو�س، 
وحاجته  التوقف  قبل  رودريللغللو 
ال�صتعادة الثقة من جديد، وخروج 
ح�صابات  مللن  نهائياً  بيل  غللاريللث 

املدرب الفرن�صي.
ولللكللن رغللم مللا ذكللرنللاه اأعلللاله، 
نهائياً  التخلي  لللزيللدان  ميكن  ال 
تهمي�س  حتى  اأو  فيني�صيو�س  عن 
الأكللرث  لهو  بحاجة  فهو  الللالعللب، 
يف  ي�صركه  مل  ولو  حتى  �صبب،  من 

فيني�صيو�س  االأ�صا�صية،  الت�صكيلة 
زيدان  ح�صابات  يف  مهم  فّني  خيار 
ومما ال �صك فيه اأنه �صيكون الداعمة 

االأوىل له.
هازارد عائد من االإ�صابة وتوقف 

اأ�صهر تقريباً، يعني  دام ملدة ثالثة 
ابدًا،  لي�صت م�صمونة  بقوة  عودته 
كما اأن �صغط املباريات يحّتم على 
زيدان االإعتماد على اأكرب عدد ممكن 
من الالعبني، م�صتفيدًا من التبديالت 

الالعبني  �صمنه  وملللن  اخلللملل�للس، 
الربازيليني فيني�صيو�س ورودريغو 
اجلديد  الللوافللد  اىل  اإ�صافة  غو�س 
رينيري خي�صو�س الذي مل ي�صارك يف 
اأي مباراة �صابقة مع الفريق االأول.

فينيسيوس جونيور: هل تنقذه التبديالت الخمس؟
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الكشف عن المدينة التي ستستضيف ما تبقى من دوري أبطال أوروبا
 

م�صرحا  اآب/اأغ�صط�س  يف  ل�صبونة  �صتكون 
دوري  م�صابقة  من  تبقى  مما  معدلة  ل�صيغة 
اأبطال اأوروبا لكرة القدم التي توقفت يف اآذار/
مار�س ب�صبب فريو�س كورونا امل�صتجد، على اأن 
تقام املباراة النهائية يف 22 اأو 2٣ منه، بح�صب 
"بيلد"  ل�صحيفة  االلللكللرتوين  املللوقللع  اأفلللاد  مللا 

االأملانية.
�صيعتمد  ذاتلله  االأمللر  اأن  "بيلد"  واأو�صحت 
ليغ"،  "يوروبا  االأوروبللي  الللدوري  م�صابقة  يف 
على اأن تكون كولن االأملانية املدينة امل�صيفة ملا 
تبقى من مباريات، مع اعتماد مواجهة اق�صائية 
من  اعتبارا  واإيللاب  ذهابا  عن  عو�صا  واحللدة 

الدور ربع النهائي يف امل�صابقتني.
وما يعزز حظوظ ل�صبونة با�صت�صافة الدورة 

امل�صغرة من امل�صابقة القارية االأم، اأن الربتغال 
التي ا�صتاأنفت بطولتها املحلية يف اأوائل ال�صهر 
اأقل  من  كانت  مو�صدة،  اأبلللواب  خلف  احلللايل 
الدول االأوروبية ت�صررا بفريو�س "كوفيد-19" 

ومل يبق لديها اأي ممثل يف البطولة.
ويوجد يف ل�صبونة العديد من املالعب، مبا يف ذلك 
"ا�صتاديو دا لو�س" اخلا�س ببنفيكا والذي يت�صع لل 
٦5 األف م�صجع، و�صبق له اأن ا�صت�صاف نهائي كاأ�س 

اأوروبا 200٤ ودوري اأبطال اأوروبا 201٤.
كما هناك اأي�صا "ا�صتاديو جوزيه الفاالدي" 
يت�صع  والللللذي  �صبورتينغ  بللنللادي  اخلللا�للس 
ا�صت�صاف  اأن  له  و�صبق  متفرج،  األف  خلم�صني 
كاأ�س  ونهائي   200٤ اأوروبللا  كاأ�س  يف  مباريات 

االحتاد االأوروبي عام 2005.
اخلمي�س  )ويفا(  االأوروبللي  االحتاد  واأعلن 

اأن نظام وروزنامة دوري االأبطال لهذا املو�صم، 
احلا�صم  اجتماعه  اأعمال  جدول  على  �صيكونان 

يومي االأربعاء واخلمي�س املقبلني.
كما �صتتم امل�صادقة على املدن امل�صيفة لكاأ�س 
فريو�س  ب�صبب  تاأجلت  التي   2020 اأوروبلللا 
خالل  وذلللك  املقبل،  العام  اإىل  "كوفيد-19" 
التنفيذية  للجنة  بالفيديو  موؤمتر  عرب  اجتماع 

للهيئة القارية.
وال تزال اإ�صطنبول ر�صميا، اقله حتى االآن، 
املو�صم،  هذا  االأبطال  دوري  لنهائي  م�صرحا 
و�صائل  وتطرقت  الو�صع  غللرّي  الللوبللاء  لكن 
االإعالم اإىل مدن فرانكفورت ول�صبونة ومدريد 

ومو�صكو كبدائل حمتملة. 
"بي بي  وذكرت هيئة االإذاعة الربيطانية 
�صي" الثالثاء اأي�صا باأن العا�صمة الربتغالية 

تبدو االأكرث االأوفر حظا ال�صت�صافة النهائي.
لالحتاد  ميكن  االإعللالم،  و�صائل  وبح�صب 
مكثفا  نظاما  يت�صّور  اأن  للعبة  االأوروبلللي 
خالل  مللن  امل�صابقة  يف  املتبقية  للمباريات 
املللبللاراة  وبللنللظللام  واحلللد  مبلعب  خو�صها 
الواحدة اعتبارا من الدور ربع النهائي، مع 
جمع الفرق الثمانية املتاأهلة يف مدينة واحدة.

ب�صبب  الللكللروي  الن�صاط  توقف  وحلظة 
املا�صي،  اآذار/مار�س  يف  "كوفيد-19"  وباء 
كانت م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا يف دور ثمن 
ربع  بلوغها  فرق  اأربعة  �صمان  مع  النهائي، 
النهائي هي اأتلتيكو مدريد االإ�صباين واأتاالنتا 
�صان  وباري�س  االأمللللاين  واليبزيغ  االإيللطللايل 

جرمان الفرن�صي.
مللن ذهلللاب ثمن  مللبللاريللات  اأربللللع  وتبقى 

الفرن�صي  وليون  االإيطايل  يوفنتو�س  النهائي: 
ونابويل  االإ�صباين  بر�صلونة  ذهابا(،  )�صفر-1 
االإيطايل )1-1(، ومان�ص�صرت �صيتي االإنكليزي 
وريال مدريد االإ�صباين )1-2(، وبايرن ميونيخ 

االأملاين وت�صل�صي االإنكليزي )٣-�صفر(.
ت�صتكمل  اأن  اجلمعة  "بيلد"  وتوقعت 
مباريات اإياب ثمن النهائي يف الثامن والتا�صع 
من اآب/اأغ�صط�س قبل اأن تنتقل الفرق املتاأهل 

الإكمال امل�صابقة يف ل�صبونة.
"يوروبا  االأوروبللي  للدوري  بالن�صبة  اأما 
ت�صت�صيف  اأن  املللقللرر  مللن  كللان  اللللذي  ليغ" 
فعدد  النهائية،  مباراته  البولندية  غدان�صك 
املباريات املتبقية يف الدور ثمن النهائي اأكرث 
من دوري االأبطال، الأنه تبقى هناك مباراتان 

يف الذهاب وثماين يف االإياب.

يتقدم نادي الوحدات إلى
عضو الهيئة العامة 

أحمد عدنان عبيد
بأسمى آيات التهنئة والتبريكات
 بمناسبة قدوم مولوده الجديد 

عدنان 
ألف مبروك

يتقدم نادي الوحدات إلى
العب فريق الوحدت األسبق

الكابتن محمود الشيخ
بأجمل التهاني والتبريكات

بعد أن من عليه اهلل بالشفاء إثر الوعكة 

الصحية التي ألمت به مؤخرا 

سالمات
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نادي  لمسيرة  وداعمين  أعمال  رجال  الستقطاب  الشرفي  الوحدات  مجلس  يهدف 
الوحدات لكافة النشاطات، واالستفادة من خبرات رجال األعمال في تطوير النادي، وحمل 

رسالته لما هو أسمى من كرة قدم فقط.

سيتم اختيار مجموعة من رجال األعمال، بحيث تمثل كل مجموعة بلد معين، وستخضع 
آلية االختيار إلى شروط يجب توافرها في العضو لكي يتم اختيار اللجنة التي ستمثل النادي.

أهداف المجلس

االزدهار  من  المزيد  تحقق  قد  والتي  وتطوير  أفكار  من  األعضاء  خبرة  من  االستفادة 
لنادي الوحدات.

التشبيك والتعارف بين األعضاء بما يحقق أكبر فائدة على األعضاء والنادي على حد 
سواء.

حشد التأييد والرأي باتجاه نادي الوحدات، كون األعضاء لهم قدرتهم على التأثير وجلب 
الدعم.

في  األعضاء  االستثمارية من خالل عالقات  والبيئة  المحيط  اتصال مع  قنوات  فتح 
المجلس.

فوائد عضوية المجلس

المشاركة في التخطيط االستراتيجي ووضع األهداف لتطوير نادي الوحدات.
النادي  إدارة  مع  اآلراء  وتبادل  الشرفي،  الوحدات  لمجلس  السنوي  االجتماع  حضور 

وباقي األعضاء، ضمن حفل تكريمي سنوي يقام من النادي.
وتواجدهم  األعضاء  ظروف  حسب  اإلدارة،  مجلس  اجتماعات  بعض  حضور 

ومشاركتهم في صنع القرار.
حضور المباريات الهامة لنادي الوحدات وحسب ظروف األعضاء وتواجدهم.

الحصول على عضوية النادي الدائمة لعشر سنوات.
االستفادة من منصة النادي اإلعالمية بالترويج لألشخاص وأعمالهم الخاصة.

وبطاقة  الفريق  ومالبس  النادي  شعار  تحمل  والتي  ذهبية   VIP Kit على  الحصول 
العضوية الشرفية.

تزويد العضو بالنشرات اإلخبارية واإلصدارات والهدايا التذكارية.

مجلس الوحدات الشرفي
Wehdat Business Council
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املنا�صل،  كربياء  والهوية،  ال�صرح  الوحدات،  نادي 
خيمة،  مللن  مريديه  طموحات  بتحقيق  انطلق  الللذي 
والثقافية  الريا�صية  لالجنازات  �صاخما  �صرخا  وغدا 
خميم  يف  بللارزة  كعالمة  عليه  ي�صتدل  واالجتماعية، 
ويحمل  "الغالبى"،  اأحللالم  ح�صنه  يف  تنام  الوحدات، 
ي�صردها  يللزال  مللا  تنتهي،  مل  كفاح  ق�صة  قبته  حتللت 
من  حكايا  تفا�صيلها  وحتمل  والتقدير،  بالفخر  التاريخ 
قيادة  يف  الكبري  الدور  لها  كان  لرجاالت  املرير،  الكفاح 
�صفينة النادي اىل �صواطيء االجنازات، تن�صفها اأفعالها 
وم�صاهماتها لرفعة نادي الوحدات يف خمتلف املجاالت.

قامات وحداتية، زاوية جديدة تقف فيها "الوحدات 
الريا�صي" عند اأ�صماء وحداتية، اأعطت لنادي الوحدات 
و�صعاره،  للنادي  ووفائها  وانتمائها  ع�صقها  خال�صة 
تزال  ومللا  ملل،  اأو  كلل  دون  من  بالعطاء  واأخل�صت 
الوحدات  نللادي  م�صرية  يف  للعيان  وا�صحة  ب�صماتها 
من  حقائق  حلقاته،  اأوىل  يف  لت�صرد  املجاالت،  مبختلف 
و�صيخ  االإداري  الوحدات،  لنادي  الروحي  االأب  حياة 
الوحداتية،  الوطنية  ال�صحافية  القامة  االإعالميني 

الراحل �صليم حمدان عرب هذه ال�صطور.

 �ضليم.. عا�ضق احلياة

الثاين  ت�صرين  من  التا�صع  �صليم حمدان يف  الراحل  ولد 
19٤8، كابحا للخوف ومهدا للجراأة التي زادت من قوة 
بالطفل  عرف  الذي  وهو  بعد،  فيما  ال�صحفية  �صخ�صيته 
املعجزة منذ والدته يف ديرغ�صانة-املكان الذي جلاأت اليه 
اللجوء  برد  يرهبه  ومل   ،19٤8 عام  عانة  كفر  من  عائلته 
تلك  يف  الالجئني  اأخاف  الذي  وال�صبع  القار�س  وال�صتاء 
املنطقة، مما فر�س على عائلته و�صعه يف "جلن" حلمايته 

من ال�صبع وبرد ال�صتاء.
غازلت  الللذي  وهو  اقرانه،  بني  املعجزة  الطفل  �صليم 
امل�صي  وفرحة  الثامن،  �صهره  يف  ما�صيا  االأر�للس  قدماه 
�صار  غري  وخرب  �صليم  م�صري  على  حزن  اأعقبها  املبكر، 
�صليم  الإ�صابة  لطبيب  خاطئة  اإبللرة  اأدت  حني  لعائلته، 
ب�صلل يف ع�صالت اليدين والفخذين، وما تزال تفا�صيل تلك 

اللحظة القا�صية �صاكنة يف ذاكرة عائلته اىل يومنا هذا.
ذي  بالطفل  الراحل  عائلة  من  كبريين  واهتمام  لهفة 
العقل"ال�صليم"، وجريانه يف خميم بالطة، الذي رحلت 
اليه عائلة �صليم حمدان 1952، ومترد �صليم على واقعه 
اىل  التدريجي  �صفائه  خللرب  زف  حللني  يللوم،  بعد  يوما 
الذي  ال�صلل  من  بال�صفاء  اهلل  اأن من  بعد  اأهله وحمبيه، 
يف  واللعب  امل�صري  اقرانه  لي�صارك  �صنوات،    ٣ لل  الزمه 
حلظة اأذهلت اجلميع، وم�صى "ال�صليم" يذهل املقربني 
ابدى  حتى  احلفظ،  وملكة  بديهته  ب�صرعة  واجلللريان، 
ال�صعر  مالحم  من  ق�صائد  حفظ  يف  اأقرانه  تفوق  قدرة 
العربي، مما قدمه م�صتمعا اىل املدر�صة برفقة ابن عمه، 
مل  وهو  االأول  ال�صف  يف  اعتمد  ولل"�صطارته" ومهارته 
يتجاوز الرابعة من عمره، وم�صى املعروف بني الطالب 
الفتا  طريقا  لي�صق  خطه،  وجللمللال  وفطنته  ببديهته 
املدار�س  اىل  فل�صطني، وو�صل �صيته  املعلمني يف  انتباه 

املجاورة.
وق�صة كفاح �صليم توا�صلت يف خمتلف جمال احلياة، 
وعرف مبمار�صته الكرة حار�صا للمرمى، ف�صال عن تكوين 
يف  الأقرانه  وامللهم  املعلم  وم�صى  القيادية،  �صخ�صيته 
بل"املنظم"  وعللرف  واالإعللداديللة،  االإبتدائية  املرحلتني 
لقوانينه  و�صانا  القدم،  كرة  م�صابقة  يف  ال�صفوف  لدوري 

فريق  تاأ�صي�س  اىل  القيادية  بقدرته  منطلقا  وتعليماته، 
وقلقيلية،  وجللنللني  نابل�س  يف  الهيبة  فللر�للس  مللدر�للصللة، 
ابداعاته  على  �صاهدة  طالل"  "امللك  مدر�صة  تللزال  وما 
و"الغزالية"  "اجلاحظ"  مدر�صتي  وح�صرة  القيادية، 
لعدم احت�صان "�صليم" املوهبة، وغدى قائدا وهو طالب، 
احالمه وعطائه،  و�صطع جنمه يف حميطه، وكرب وكربت 
لي�صهد نادي �صباب بالطه على اأعماله الطوعية، حني توىل 

قيادة الفتيان وهو "الفتى" املفعم باحليوية والذكاء.

�ضليم .. طموح وحتدي

يحتاج  طللمللوح  ر�للصللالللة  كفاحه  برحلة  �صليم  خللط 
الكثريين اىل قراءة اأدق التفا�صيل فيها، وهو الذي كرب 
الر�صيق  بقلمه  خط  حينما  طالبا،  ال�صحافة  ع�صق  فيه 
اجمل العبارات يف انت�صارات فرق مدر�صته الريا�صية، 
وغدا املعلم وامللهم وهو يكتب االخبار وق�ص�س النجاح 
التي  الفوتوغرافية  باللقطات  املمهورة  جلدته،  الأبناء 
توؤكد احلدث على لوحة احلائط، ولعل جلو�صه ل�صاعات 
زاد  االأهللرام،  جريدة  يقراأ �صفحات  املدر�صة،  مكتبة  يف 
رحلته  وزادت  وعباراته،  قلمه  ور�صانة  ر�صاقة  من 
ال�صحفي  ولعه  من  القاهرة،  اىل  والدرا�صية  العالجية 
ال�صيما من زياراته املتكررة ل�صحيفتي الهالل واالأهرام، 
ومتابعته الأدق تفا�صيل الدوري امل�صري، والكتابه عنه 
امل�صرية  ال�صحفية  باملدر�صة  متاأثرا  وبقي  للجريدتني، 
دبلوم  على  احلا�صل  وهللو  رحللل،  اأن  اىل  كتاباته  يف 
بريوت،  جامعة  من  جغرافيا  وبكالوريو�س  �صحافة، 
بعد اأن عاد ب�صهادة الثانوية وقر عني اأهله وجريانه يف 

خميم بالطة، من رحلة العالج يف الديار امل�صرية.

�ضليم .. انتماء وحداتي

�صكنه  الذي  وهو  فل�صطني،  يف  الوحدات  بحب  تعلق 
الع�صق الوحداتي منذ الزيارة االأوىل ملركز الوحدات اىل 
زيارات  مع  الع�صق  وهج  وزاد  فل�صطني،  يف  جرب  عقبة 
بنابل�س،  بالطة  خميم  اىل  االأعياد  املتكررة  الوحدات 

وقادته قدما اىل موطن ع�صقه عندما لبى دعوة �صديقه 
يف خميم الوحدات، وهو الذي قاده اللجوء اىل اأح�صانه 
قادما وعائلته اىل خميم الوحدات، الذي تعرفه اأزقتها، 
وحتبه نا�صه التي ا�صمته اأجيال النادي "االأب الروحي" 

عرب تاريخ الوحدات.
"�صليم"  ع�صق  ق�صة  ف�صول  تكونت  الوحدات  ويف 
يف  �صريعا  انغم�س   والللذي  واملخيم،  النادي  للوحدات 
مركز  يف  الللقللرار  مركز  من  واقللرتب  تكوينه،  تفا�صيل 
ريا�صيا  النادي  كفاح  ق�صة  و�صاغ  الوحدات،  �صباب 
وثقافيا واجتماعيا، وواكب رجاالت وقيادات ومدربني 
على  ووقللع  "الغالبى"،  وابنائه  وجماهري،  والعبني 
ال�صيما  للوحدات،  اجلميل  الزمن  جنوم  �صفقات  اأغلب 
غ�صان جمعة، خالد �صليم وبا�صم تيم وابراهيم �صعدية-

رجللاالت  اأحللد  وكللان  احل�صر-،  ال  املللثللال  �صبيل  على 
الهادر  وطوفانه  الكروية،  االأخ�صر"  "املارد  انطالقة 
جماهرييا، وكان بحق "�صنديانة" النادي واملخيم، التي 
وتق�س  تن�صى،  ال  وذاكرة  ذكريات  اأغ�صانها،  من  تتدىل 
وو�صل  االأردنلليللة،  والكرة  الوحداتي  التاريخ  ف�صول 
ورئي�صا  الوحدات،  ملركز  مراقبا  القرار  �صدة  اىل  �صليم 
لل�صر يف احتاد  اأمينا  198٦، وغدا  االإدارية عام  للهيئة 
يحمل  وغدا  العدوان،  �صلطان  الراحل  حقبة  يف  الكرة 
جنبات  يف  االأردنلليللة  والكرة  الللوحللدات  نللادي  اأر�صيف 
بالكلمات  الذي ر�صم  الر�صيق  لقلمه احلر  عقله، واملنبع 
وبقي  الللوطللن،  ومنتخب  بالوحدات  العبارات  اروع 
الوحدات  تاريخ  من  التفا�صيل  اأدق  يف  تاه  ملن  املرجع 
والكرة االأردنية اىل اأن انتقل اإىل جوار الرفيق االأعلى-

رحمه اهلل-، من الوحدات الذي بادله احلب والوفاء.

�ضليم...�ضيخ الإعالميني

الراحل �صليم عبد العفو العالول، �صيخ "االإعالميني"، 
الكثري  الخ،   .. الذاكرة  العرب، حامي  االإعالميني  عميد 
الهرم  ال�صلم"،  "اأبو  الراحل  اختارت  التي  االألقاب  من 
ملدر�صته  متينة  قللواعللد  بقلمه  خللط  اللللذي  االإعللالمللي 

قامو�صها  ال�صحفية،  لعباراته  وجللعللل  االإعللالملليللة، 
اخلا�س بل"حمدان"، االأمري يف بالط "�صاحبة اجلاللة"، 
وفل�صطني  االأردن  يف  املاليني  قلوب  عر�س  على  واملتوج 

والوطن العربي.
وتخجل الكلمات يف و�صف "اأبو ال�صلم"، وهو املطوع 
لعباراتها باأعذب واأقوى العبارات، وهو النجم امل�صهور 
يف تاريخ ال�صحافة الوطنية والعربية، عرب ق�صة كفاح 
الو�صول  يندر  الللذي  ال�صحفي  هرمه  خاللها  من  بنى 
رفيقه،  القلم  بقي  طويلة،  كفاح  رحلة  عرب  قمته،  اىل 
املرجع  ليكون  حليفه،  والللتللاريللخ  �صديقة،  واللللورق 
والعربية،  االأردنية  والكرة  الوحدات  الأر�صيف  الدقيق 
و"غرفة �صغرية..وحنونة"، يف بيته املتوا�صع يف خميم 
الوحدات، ما تزال حتت�صن �صوره واأر�صيفه، عرب رحلة 
وامللهم  باملعلم  فيها  عللرف  وجميلة،  طويلة  �صحفية 
حتد  ر�صالة  فيها  قدم  الذي  وهو  واجلللريء،  وال�صادق 
اأن كبلته �صمور ع�صالته،  من نوع خا�س، خا�صة بعد 
ال�صفلي،  على  ج�صمه  من  العلوي  اجلزء  وزن  وزيللادة 
وجعله اأ�صريا للكر�صي املتحرك الذي بقي �صاهدا للعيان 

على رحلة كفاحه ال�صحفية.
قدمته  و"احللوة"،  اجلريئة  ال�صحفية  الكلمة  �صليم 
للعمل يف اأغلب املوؤ�ص�صات ال�صحفية املحلية، وهو الذي 
 89-8٦ للفرتة  العمل  ممار�صة  عن  وقفه  قرار  يزال  ما 
من  الوحدات  حرمان  قللرار  انتقاده  ب�صبب  احلكومي، 
واملرحة  الب�صيطة  �صخ�صيته  يتقدم  ل�صنتني،  اللعب 
�صحيفة  من  بللداأهللا  التي  املتاعب  مهنة  يف  واملبدعة، 
الدفاع بعد اأن اأ�ص�س الق�صم الريا�صي يف �صحيفة الدفاع 
اليومية عام ٦8، ومنها تقدم للعمل يف جريدة احلوادث 
االأ�صبوعية عام 70، يف الوقت الذي عمل فيه يف �صحيفة 
يف  ال�صحفية  رحلته  وا�صتمرت  اليومية،  الد�صتور 
�صوت  يف  للعمل  وانتقل  االأ�صبوعية،  اللواء  �صحيفة 
الريا�صي  �صحيفة  واأ�للصلل�للس   ،78 اليومية  ال�صعب 
الريا�صية  عللامل  �صحيفة  اىل  ومنها   ،79 االأ�صبوعية 
الفرتة 81-87، وبقي احلنني يقوده  االأ�صبوعية خالل 
وتراأ�س  واالأخلللرى،  الفينة  بني  الد�صتور  جريدة  اىل 
وكذلك   ،92-90 الفرتة  خالل  املالعب  جريدة  حترير 
يطارد  وبقي   ،95-9٣ الفرتة  خالل  الريا�صي  امليدان 
حلمه منذ العام 197٣ بتاأ�صي�س جريدة ريا�صية خا�صة 
قوبلت  التي  حماوالته  من  يياأ�س  ومل  الوحدات،  بنادي 
بالرف�س يف دائرة املطبوعات والن�صر، وحتول حلمه اىل 
الوحدات  جريدة  باإ�صدار  حلمه،  حتقق  عندما  حقيقة 
ورواها  كطفله،  رعاها  والتي   ،199٦ بالعام  الريا�صي 
من حبه ووفائه وعرق جبينه، وكربت بني قلمه وفكره، 
بعد  املنية  وافته  حني  للتحرير  رئي�صا  غادرها  والتي 

�صراع مع املر�س.
خميم  �صنديانة  وذبلللللت  الذاكرة"  "حامي  ورحللل 
االول  ت�صرين  من  والع�صرين  اخلام�س  يف  الللوحللدات 
بالدموع،  اجلموع  وودعته   ،2012 للعام  )اكتوبر( 
ا�صمه ور�صمه ووهج قلمه، حمفورا  ما يزال  الذي  وهو 
االحتللاد  و�للصللام  على  حللاز  واللللذي  القلوب،  ماليني  يف 
العربي لكرة القدم كاأحد رموز االعالم العربي يف العام 
الريا�صية  ال�صحافة  احتللاد  من  تكرميه  ومت   ،1995
االعللالم  يف  مل�صاهمته  تقديرا   ،2011 بالعام  العربية 
ور�صائل  تاريخه  تاركا  والعربي،  االأردين  الريا�صي 
املحلية  والريا�صة  االإعالم  تاريخ  يف  وابداعاته  ع�صقه 
االإعالمية  مدر�صته  ابواب  وتاركا  والقارية،  والعربية 

يف نادي الوحدات.

الراحل سليم حمدان...األب الروحي في الوحدات 
وسنديانة المخيم وشيخ اإلعالميين "فارس" الكلمات
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 تقدم رئيس وأعضاء إدارة نادي الوحدات، وهيئته العامة، وفرقه الرياضية، 
 وجماهيره العريضة، وأسرة المركز اإلعالمي، بأحر مشاعر التعزية والمواساة، إلى

أهالي كفرعانة الكرام
لوفاة رئي�س نادي البقعة 

 عمر خمي�س اجلريري
تغّمده هللا برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنّاته وألهَم أهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا هلل وإنا إليه راجعون"

مفصل الركبة
الركبة مف�صل ُزليلي حر احلركة ومعنى 
الداخل على  اأنلله يحتوي يف  هو  زليلي  اأنلله 
غ�صاء زليلي وهذا االأخري يفرز �صائل ي�صمى 

بال�صائل داخل مف�صل الركبة.
هناك وظيفتان لهذا ال�صائل هما:

* اأوال:هو عبارة عن مادة لزجة تقلل من 
االحتكاك وخا�صة لل�صمات داخل املف�صل.

الركبة  يف  مللا  كللل  تتغذى  ثانيا:منها   *
دموية  اأوعية  على  حتتوي  ال  اأن�صجة  من 
االأ�صموزي  والنفاذ  االنت�صار  بطريقة  وذلك 
الزجاجي  الغ�صروف  هي  االأن�صجة  وهذه 
والوح�صية  االأن�صية  الهاللية  والغ�صاريف 
ثم يحيط بهذا الغ�صاء الزليلي حمفظة قوية 
مغلقة متاماً وهذه تف�صل املف�صل عن العامل 
واحللدة  كوحدة  عليه  وحتافظ  اخلارجي 
اأع�صاب  تنت�صر  املحفظة  هذه  ويف   ، مغلقا 
تهيج  من  تاأتي  الركبة  اآالم  فمعظم  املف�صل 
اأع�صاب املحفظة ثم تاأتي املرابط اجلانبية 
قوية  مرابط  وهللي  واالأن�صية  والوح�صية 
مف�صل  وا�صتقرارية  اتلللزان  على  حتافظ 
و  )الوح�صي  اجلانبي  امل�صتوى  يف  الركبة 

االأن�صي(.
اأنه  االأن�صي  من خوا�س املربط اجلانبي 
االأن�صي  الهاليل  الغ�صروف  من  جللدًا  قريب 
اجلانبي  املربط  هذا  متزق  اأن  نرى  وبهذا 
اكرث  االن�صي  الهاليل  والغ�صروف  االأن�صي 
�صيوعا من متزق املربط اجلانبي والوح�صي 
املربط  امللا  الوح�صي  الهاليل  والغ�صروف 
اجلانبي الوح�صي فهو بعيد قليال عن مف�صل 
الركبة حيث يربط ما بني اجلهة الوح�صية 

راأ�للس  من  الفخذ  عظم  اال�صفل  اخلارجية 
املربط  ا�صابة  تكون  ولهذا  ال�صظية  عظمة 
الهاليل  والغ�صروف  الوح�صي  اجلانبي 

الوح�صي اأقل احتماال 
املربطان اجلانبيان يحتويان على  هذان 
اأوعية دموية ولهذا عند متزقها يحدث نزيف 
دموي حتت اجللد ولكن لي�س جتمع دموي 
الع�صالت  تاأتي  ثم  الركبة  داخللل  مف�صلي 

املحيطة بالركبة واملحركة لها.
اأهمها:

1- ع�صلة رباعية الروؤو�س )وهي تتكون 
مربط  يف  تتحد  ع�صالت  اأربعة  جمموع  من 
واحد هو املربط ال�صابوين الذي يحتوي على 
عظمة ال�صابونة داخلة والذي مي�صك اأعلى 

عظمة الق�صبة من االأمام واالأعلى.
تغطي هذه الع�صلة اجلزء االمامي كامال 
من الفخذ ووظيفتها الرئي�صية ب�صط الركبة 
على  املحافظة  وهي  اأخللرى  وظيفة  ولهذه 

هذه  كانت  وكلما  الركبة  وا�صتقرار  اتللزان 
الع�صلة قوية كلما كانت الركبة م�صتقرة.

هي  للركبة  القاب�صة  الع�صالت   -2
ع�صالت الفخذ اخللفية وهي الع�صلة ال�صبه 
والع�صلة  وترية  ال�صبه  والع�صلة  غ�صائية 
اخللفية  ال�صاق  وع�صالت  الروؤو�س  ثنائية 
م�صتوى  مللن  اأعلللللى  م�صدرها  يكون  التي 

الركبة.

حركة الركبة

احلركة الرئي�صية للركبة هي حركة ذات 
وت�صمى  والثني(  )الب�صط  واحللد  اجتللاه 
باحلركة الف�صالية )كما يف ف�صالية الباب( 
لكن تبني اأنه يوجد حركة اأخرى يف الركبة 
بالن�صبة  لل�صاق  الدورانية  احلركة  وهللي 
بل  وا�صعة  لي�صت  احلللركللة  وهللذه  للفخذ 
الكامل  الب�صط  حاالت  يف  وحتدث  حمدودة 
هذه  عن  وامل�صوؤول  للركبة  الكامل  والثني 

.Popliteus احلركة يف الركبة هو ع�صلة
املوجودة خلف الركبة والتي ت�صل ما بني 
الفخذ  اجلزء اخللفي االن�صي ال�صفل عظمة 

واجلزء الوح�صي اجلانبي لعظمة الق�صبة.

ماذا يوجد داخل الركبة ؟

نهاية عظمة الفخذونهاية عظمة الق�صبة 
كلها  ال�صابونة  لعظمة  الداخلي  وال�صطح 
اأمل�س  زجاجي  بغ�صروف  بالكامل  مغطية 
وهذا االأخري ال يحتوي على اأوعية دموية بل 
يتغذى من ال�صائل الزليلي املف�صلي بوا�صطة 
الغ�صروف  هذا  ووظيفة  الغذائي  االنت�صار 
هو ت�صهيل حركة املف�صل وحتمل ال�صدمات 
يف  يللوجللد  الللركللبللة،  مف�صل  على  الللواقللعللة 
ي�صميان  متعاك�صان  قويان  مربطان  الركبة 
وهذه  واخللفية  االأمامية  امل�صلبة  املرابط 
ب�صكل  دموية  اأوعية  على  حتتوي  املرابط 
يوؤدي  املرابط  هذه  متزق  فان  ولهذا  ممتاز 
اىل جتمع دموي مف�صلي راأ�صا مع اال�صابة، 
املللربللط امل�صلب االأمللامللي ويللربللط مللا بني 
اجلزء االأمامي يف منت�صف ال�صطح املف�صلي 
التعقر  من  الوح�صي  الوجه  ومع  للق�صبة 
ووظيفته  الفخذ  عظمة  اأ�صفل  يف  اللقمي 
وا�صتقرارها  الركبة  اتللزان  على  املحافظة 
وعدم ال�صماح لعظمة الق�صبة باالنزالق اىل 
االمام عن عظمة الفخذ فهي متنع االنزالق 
االمامي للق�صبة على الفخذ، املربط امل�صلب 
من  اللقمي  التقعر  بني  ما  ويربط  اخللفي 
ا�صفل عظمة الفخذ ووظيفته املحافظة على 
ال�صماح  وعدم  وا�صتقرارها  الركبة  اتللزان 
اىل اخللف ولهذا  باالنزالق  الق�صبة  لعظمة 
على  للق�صبة  اخللفي  االنللزالق  متنع  فهي 

الفخذ.

الغ�ضاريف الهاللية الأن�ضي والوح�ضي

وهي عبارة عن خمدات على �صكل هالل 
وموجودة ما بني عظمة الفخذ والق�صبة وقد 
تبني انها من نوع الغ�صروف الليفي االبي�س 
من  الهاليل  والغ�صروف  بالقوة  ميتاز  وهو 
ت�صميته يكون على �صكل هالل ولكن اجلزء 
اخلارجي للهالل ا�صمك من اجلزء الداخلي 
ما يعادل  االأكللرب وهو  اأن اجلللزء  له وتبني 
على  يحتوي  ال  الهاليل  الغ�صروف   ،٣/2
ال�صائل  مللن  تغذيته  وتتم  دمللويللة  اأوعلليللة 

الزليلي بوا�صطة االنت�صار الف�صائي.
انهما  هللو  الغ�صروفني  هللذيللن  وظيفة 
يعمالن على تقو�س ال�صطح املف�صلي الأعلى 
الق�صبة ليتنا�صق مع ا�صفل عظمة الفخذ التي 
هي كذلك متقو�صة وكذلك لهما وظيفة اخرى 
احلا�صلة  واالأثقال  ال�صدمات  حتمل  وهي 

على �صطح املف�صل.
متزق هذان الغ�صروفني هو حالة �صائعة 
عللادة يف و�صع  وتتم  الريا�صيني  لدى  جللدًا 
الثني للركبة مع الدوران وعادة متزق هذه 
الغ�صاريف ال يح�صل معه جتمع دموي يف 
اأن اجلزء  اال�صابة حيث  راأ�صا عند  الركبة 
ال  الهاللية  الغ�صاريف  هللذه  مللن  االأكلللرب 

يحتوي على اأوعية دموية.

اعداد الدكتور: جمعة ابو ذيابصحتك
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