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عزت حمزة "الكشاف" المميز.. 
ومحمد مصطفى اإلبن البار 

الوحدات يبدأ مبارياته الودية 
منتصف الشهر المقبل 

اقرأ في العدد

في خضم استعداداته للدوري



  
للمرحلة  التدريبي  الربنامج  الأول  للفريق  الفني  اجلهاز  حدد 
يف  مغلقا  داخليا  مع�سكرا  الفريق  يدخل  اأن  ينتظر  حيث  املقبلة، 
اأحد فنادق العا�سمة خالل الفرتة من ٤-٩ ال�سهر املقبل، يتخلله 
تدريبات �سباحية وم�سائية مكثفة يف ملعب النادي بغمدان و�سالة 

اللياقة البدنية.
والذين  كافة  الالعبني  تواجد  التدريبي  املع�سكر  و�سي�سهد 

انخرطوا يف تدريبات الفريق الأول بداية ال�سهر احلايل.
 ١٣ يوم  الودية  الوحدات  مباريات  �ستبداأ  مت�سل  �سعيد  على 
من ال�سهر املقبل وتنتهي خالل ٢٧ منه، وفيها �سيلعب الفريق)٥( 
لحق،  وقت  يف  �سيالقيها  التي  الفرق  فيها  �ستحدد  ودية  مباريات 
عند  ال�سلط  مواجهة  قبل  املثلى  بال�سورة  الالعبني  جتهيز  بهدف 
عمان  �ستاد  على  املقبل  اب   ٣ الثنني  يوم  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
ال��دويل، يف اإطار اجلولة الثانية من بطولة  دوري املحرتفني التي 
يت�سدرها فريقنا بفارق الأهداف بعد فوزه على الهلي يف اجلولة 

الأوىل بخم�سة اأهداف دون رد. 
من جهة اأخرى خا�ض الفريق الأول ح�سة تدريبية �ساقة على 
ملعب النادي يف غمدان بقيادة الكابنت عبداهلل اأبو زمع وم�ساعديه 
اأجمد الطاهر وغياث التميمي اإىل جانب مدرب احلرا�ض علي حممود، 
املع�سكر  يف  الدخول  قبل  ال�سكل  بهذا  التدريبات  �ست�ستمر  حيث 

التدريبي بداية من يوم ال�سبت املقبل.

"5" وديات تسبق ظهور الوحدات في دوري المحترفين 
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كل عام وسمو ولي العهد بألف خير
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املالية  اخل�سومات  قيمة  بلغت 
والإداري���ة  الفنية  الأج��ه��زة  على 
القدم  لكرة  الأول  الفريق  ولعبي 
بعدما  دينار،  األف   "١00" بحدود 
ا�ستند جمل�ض اإدارة نادي الوحدات 
الكتاب  اإىل  الأح��د،  اجتماعه  خالل 
املوجه له من الحتاد الأردين لكرة 
القدم، حول اأ�س�ض احت�ساب حقوق 
الفنية  الأجهزة  واأع�ساء  الالعبني 
املو�سم  خالل  والطبية  والإداري���ة 
عن  وال�����س��ادر   ،٢0٢0 ال��ك��روي 
الأردين  لالحتاد  التنفيذية  الهيئة 
 "٤0" امل��ادة  مبوجب  القدم،  لكرة 
من لئحة اأو�ساع وانتقالت لعبي 

كرة القدم.
وي��ع��د امل��ب��ل��غ امل��خ�����س��وم من 
الأج����ه����زة الإداري��������ة وال��ف��ن��ي��ة 
اأن  خا�سة  ق��ان��ون��ي��ا،  وال��الع��ب��ني 
كل  حري�سا  ك��ان  الإدارة  جمل�ض 
القانونية  البنود  اأن يتبع  احلر�ض 
اأي  الأم���ر، حتى ل يقع يف  يف ه��ذا 

م�ساكل تذكر م�ستقبال.
الدفاع  ق��ان��ون  تطبيق  ويعترب 
توقف  منذ  عليه  ينطبق  من  على 
الن�ساط يوم ١8 -٣-٢0٢0، وحتى 
اأحد  يوم 6-6- ٢0٢0،  ا�ستئنافه 

احللول املنطقية واملقبولة بالن�سبة 
ل��ل��ن��ادي وال��الع��ب��ني وامل���درب���ني 

واجلهاز الإداري، وهو ما �ستنجزه 
تكن  مل  ما  كافة،  املحرتفني  اأندية 

هناك مبادرات اأو تفاهمات متت بني 
الفنية  الأجهزة  واأع�ساء  الإدارة 

والإداري��ة والالعبني على غرار ما 
جرى التفاق عليه بني اإدارة الرمثا 

واجلهاز الفني والإداري والالعبني 
العقد  قيمة  من   %٣0 مبلغ  بخ�سم 
كامال، وهي مبادرة وجدت ارتياحا 
كبريا لدى ال�سارع الريا�سي هناك.

ج��م��اه��ري  م���ن  الآن  م��ط��ل��وب 
الوحدات، اللتفاف خلف فريق كرة 
م�سواره  لبدء  ي�ستعد  ال��ذي  القدم 
ول  امل��ح��رتف��ني،  دوري  بطولة  يف 
واملدربني  الالعبني  لتجريح  داعي 
عن  البع�ض  ر���س��ا  ع���دم  ب�سبب 
اأقرت يف اجتماع  التي  اخل�سومات 
جمل�ض الإدارة، ول ميكننا حتميل 
فالأو�ساع  طاقته،  من  اأك��ر  اأح��د 
هي  كما  ج��دا  �سعبة  القت�سادية 
على النادي فهي اأ�سعب اأي�سا على 
الالعب واملدرب وهذا يعني قبولنا 
بتطبيق القانون الذي يعترب عادل 

بالن�سبة للجميع.
من  للخ�سومات،  املالية  القيمة 
وط��اأة  من  قليال  تخفف  اأن  �ساأنها 
الديون املرتتبة على النادي، وتقلل 
من فاتورة الرواتب ال�سهرية على 
الأن��دي��ة  اأن  ال��ن��ادي، وه��ذا يعني 
جائحة  م��ن  قليال  ول��و  ا�ستفادت 
كورونا، خا�سة اأن عدم وجود هذا 
املر�ض كان يعني اأن النادي جمرب 

بدفع املبلغ الذي مت خ�سمه. 

"100" ألف دينار قيمة الخصومات على األجهزة الفنية واإلدارية والعبي الفريق "األول"
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تدريبات صباحية ومسائية لفريق الكرة خالل معسكره الداخلي 

الوحدات يبدأ مبارياته الودية منتصف الشهر المقبل 
 

القدم  لكرة  الأول  الفريق  يدخل  اأن  ينتظر 
العا�سمة  ف��ن��ادق  اأح���د  يف  داخ��ل��ي��ا  مع�سكرا 
املقبل، حت�سريا  ال�سهر  الفرتة من ٤-٩  خالل 
املحرتفني  دوري  بطولة  يف  م�سواره  ل�ستكمال 
لكرة القدم،حيث توقفت املناف�سات ا�سطراريا 

ب�سبب جائحة كورونا.
بطولة  يف  م�سواره  ب��داأ  "الأخ�سر"  وك��ان 
بخم�سة  الأهلي  على  عري�ض  بانت�سار  الدوري 
ب��ف��ارق  ال��رتت��ي��ب  ليت�سدر  رد  دون  اأه����داف 
الأهداف، وينتظر اأن ترتفع وترية ا�ستعدادات 
فريق الكرة حت�سريا للمواجهة املهمة وال�سعبة 
اأمام فريق ال�سلط يف اجلولة الثانية من البطولة، 
حيث حدد احتاد الكرة يف اجتماعه الأخري يوم 

٣ من �سهر اآب املقبل ل�ستكمال بطولة الدوري.
الكابنت  اأجنزها  التي  الفنية  وح�سب اخلطة 
الطاهر  اأجم���د  وم�ساعديه  زم��ع  اأب���و  ع��ب��داهلل 
وغياث التميمي، اإىل جانب مدرب احلرا�ض علي 
حممود فاإن اأيام املع�سكر �ست�سمل على تدريبات 
ا�ستخدام  اأي�سا  ويتخللها  وم�سائية  �سباحية 
قاعة اللياقة البدنية يف جممع النادي بغمدان، 
لفرتة  ا�ستكمال   ياأتي  املع�سكر  هذا  اأن  خا�سة 
اإذا ما  ال�سهر احلايل،  بداأت بداية  التي  العداد 
اأندية  الأول بني  كان  الوحدات  فريق  اأن  علمنا 

املحرتفني كافة اإعالنا لبداية التدريبات.

الالعبني  مع�سكره  الأول  الفريق  و�سريافق 
لعبا   "٢8" وعددهم  حاليا  املتواجدين  كافة 
مبا فيهم املحرتفني الثالث ال�سوري فهد يو�سف 
عبد  وال�سنغايل  ال�سيفي  ه�سام  والتون�سي 
العزيز نداي، بهدف جتهيزهم بالطريقة املثلى، 
اخل��ي��ارات  تنوع  الفني  للجهاز  ت�سمن  التي 
اأن  خا�سة  كاملة  املجموعة  من  وال�ستفادة 
�ستكون   ٢0٢0 احلايل  للمو�سم  ال��دوري  بطولة 

م�سغوطة.
على �سعيد مت�سل حدد اجلهاز الفني بداية 
املباريات الودية يوم ١٣ من ال�سهر املقبل، حيث 
مباريات   ٥  -٤ الأول  الفريق  يلعب  اأن  ينتظر 
اجلولة  يف  ال�سلط  اأمام  الر�سمي  ظهوره  ت�سبق 

الثانية من البطولة.
و�ست�سهد املباريات التجريبية منح الفر�سة 
لالعبني كافة، حتى يكونوا حتت اأنظار اجلهاز 
الفني بهدف و�سع قوام الت�سكيل الأ�سا�سي الذي 
�سيظهر يف لقاء ال�سلط الذي ل يقبل الق�سمة على 
اثنني، اإذا ما علمنا اأن مناف�ض الوحدات خ�سر يف 
اجلولة الأوىل اأمام معان بهدف دون رد، وهو ما 
ي�سع جهازه الفني بقيادة الكابنت جمال اأبو عابد 
"الأخ�سر"  ولعبيه حتت ال�سغط قبل موقعة 
التي �ستكون بدون جمهور بناء على الأو�ساع 
الراهنة التي ي�سهده العامل ككل، حيث ا�ستكملت 

اأغلب الدوريات العاملية بال تواجد للجماهري.
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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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ل�سرب  وغ�����س��ن��ا  الأوراق  قلبنا 
اإىل �سفحة ومن  الأعماق، من �سفحٍة 
اإىل جملة وانهمكنا يف  البحث  جريدة 
لأول  الوقائع  �سرد  يف  وا�سرت�سلنا 
واأخر مدير فني اأ�سرف على الوحدات 
الريا�سية«  »ال��ع��الم��ة  اأر���س��ي��ف   ...
�ساهدًا  ك��ان  ح��م��دان  �سليم  ال��راح��ل 
الفرتة  خ���الل  ال��ط��وي��ل  العمل  على 
على  ال�سوء  ت�سليط  بغية  املا�سية 
اأ�سرفوا  مم��ن  الفنيني  امل���دراء  اأب���رز 
الإنطالقة  منذ  اخل�سراء  القلعة  على 
وحتى الآن، اإ�سافة اإىل اإجن��ازات كل 
التي  مرحلته  يف  الوحدات  مع  مدرب 

كان يخو�سها.

»املدر�شة امل�شرية« فتحي ك�شك

ع�سق  ق�سة  ك��ان  ال��وح��دات  لأن 
تدون حروفها باأبجديات الع�سق، كان 
الروحي  »الأب  حمدان  �سليم  الراحل 
يوا�سل  الوحدات«  ون��ادي  جلماهري 
ا�ستقطاب مدير  ال��دوؤوب بهدف  عمله 
فني ق���ادر على ق��ي��ادة ال��وح��دات يف 
بداية م�سواره الكروي، وهذا ما كان 
على  الفكرة  عر�ض  عندما  حل��م��دان 
اإب��ان  ك�سك  فتحي  امل�سري  امل���درب 
العربية  اجلمهورية  من  منتدباً  كان 
مادة  لتدري�ض  الأردن  اإىل  امل�سرية 
املجتمع  كليات  يف  الريا�سية  الرتبية 
الأردين، الأمر الذي لقي ترحيب ك�سك 
مالية  مطالبات  اأي  وب��دون  ال��ف��وري 
امل�سرقة  ال�سورة  لتعك�ض  مادية،  اأو 
ع��ن ه���ذا ال��رج��ل امل��خ��ل�����ض ل��ن��ادي 
الوحدات والذي عمل على نقل الكرة 
»اخل�سراء« خالل فرتة ت�سلمه –نقلة 
نوعية، عندما قاد الوحدات لل�سعود 

اإىل م�ساف الدوري املمتاز.
منذ  ب����داأت  ال��ت��ي  ك�سك  م�����س��رية 
اأع��وام  ث��الث  وا�ستمرت   ١٩٧٥ ع��ام 

ليغادر   ،١٩٧8 العام  حتى  وحتديدًا 
اإىل بالده طواعية وهو يحمل يف ذاكرته 
العديد من حلظات الفرح والإجنازات 

التي تركها خلفه يف نادي الوحدات.

عثمان القريني »النجمة الأوىل«

ن��ادي  ت��اري��خ  يف  الأوىل  النجمة 
الوحدات تالألأت يف حقبة الثمانينيات 
توجهت  حيث   ،١٩80 يف  وحت��دي��دًا 
الأنظار اإىل لعب كرة الطائرة ال�سابق 
الكابنت  اأن��ذاك  الوحدات  فريق  وجنم 
م�سريته  ب��داأت  ال��ذي  القريني  عثمان 
ولكنه   ١٩٧8 نهاية  م��ع  التدريبية 
العربية  م�سر  جمهورية  اإىل  توجه 
ل���س��ت��ك��م��ال درا���س��ت��ه اجل��ام��ع��ي��ة يف 
متت  عودته  ومع  الريا�سية،  الرتبية 
وافق  حيث  الفريق  لتدريب  مفاحتته 

على الفور وبال اأي تردد، خا�سة واأن 
الوحدات مل يكن ي�سرف عليه اأي مدير 

فني يف ذلك الوقت.
وكما كانت الثقة كبرية يف القريني 
املن�سب  لهذا  اأهليته  الأخ��ري  اأثبت 
اأول  اإحراز  اإىل  »الأخ�سر«  قاد  عندما 
األقابه يف عام ١٩80 ليدون اأول جنمة 
يف �سماء الوحدات بعدما حقق الأخري 
اللقاء  يف  اإرب���د  احل�سني  على  ال��ف��وز 
عمان  �ستاد  على  الفريقني  جمع  الذي 
الدويل بهديف »الفا�سوخة« خالد �سليم 

و«املاي�سرتو« جالل قنديل.

»الك�شاف« عزت حمزة

ت��وا���س��ل��ت امل�����س��رية ووا����س���ل 
الوحدات ا�ستقطاب اأبناءه املخل�سني، 
وه��ذه امل��رة توجهت الأن��ظ��ار �سوب 

الفكر  و�ساحب  ال�سبعينيات  جن��م 
حمزة  عزت  الكابنت  الراقي  الكروي 
كان  حيث  املهمة،  اإليه  اأ�سندت  الذي 
ظل  يف  خا�سة  اقتدار،  وبكل  لها  اأه��اًل 
العمرية  الفئات  على  الكبري  تركيزه 
الأول  الفريق  �سفوف  تدعيم  بهدف 
ال�سائدة يف  للظروف  نظرًا  بالالعبني، 

ذلك الوقت.
الآ���س��ي��وي  املحا�سر  ال��ع��ز«  »اأب����و 
يف  الكبرية  والدراية  اخلربة  و�ساحب 
موا�سم  يف  املهمة  ت�سلم  القدم  كرة  عامل 
متعددة كانت يف ١٩8٢ الذي �سهد اإحراز 
ويف  الأردن،  وكاأ�ض  الحت��اد  درع  لقبي 
عام ١٩88 اأي�ساً اأحرز مع الفريق لقبي 
اأريحا  بطولة  ولقب  وال��ك��اأ���ض،  ال���درع 
الألفية  عقد  ويف   ،١٩٩٧ عام  ال�ستوية 
اجلديدة قاد »الأخ�سر« اإىل اإحراز لقب 

كاأ�ض ال�سوبر - كاأ�ض الكوؤو�ض.

»املدر�شة ال�شربية« فوجو�شالف غاردا�شفيت�ش

اإجن��ازًا  يعترب  القمة  اإىل  الو�سول 
بحد ذاته، وبهدف املحافظة على هذا 
الإجن���از بحث ن��ادي ال��وح��دات عن 
واإيجاد  الفنية  الروؤية  مدى  تو�سيع 
»الكتيبة  ي��ق��ود  اأج��ن��ب��ي  فني  م��دي��ر 
الأن��ظ��ار  اجتهت  حيث  اخل�����س��راء«، 
�سوب املدر�سة اليوغ�سالفية وحتديدًا 
غاردا�سفيت�ض  فوجو�سالف  ال�سربي 
كرة  تطوير  على  عمل  ال��ذي  »فويا«، 
كبري  ب�سكل  ال��وح��دات  بنادي  القدم 
التي  الهجومية  املقدمة  يف  وحتديدًا 
باتت ال�سمة الأبرز لالأخ�سر من مو�سم 
على   ،١٩8٧ مو�سم  وح��ت��ى   ١٩8٣
احلذر  الدفاعي  الأ�سلوب  من  الرغم 

الأوروبية  املدر�سة  عليه  تركز  الذي 
ي�سفع  مل  الأم��ر  ه��ذا  اأن  اإل  ال�سرقية 
للوحدات باإحراز اأي لقب �سوى بطولة 
الدرع مو�سم ١٩8٣ ودورة الوحدات 

العربية مو�سم ١٩8٧.

�شاحب الثالثية التاريخية

من  الأول  الن�سف  ان��ق�����س��اء  م��ع 
الكبري  العجز  ظل  ويف   ،١٩8٧ مو�سم 
اليوغ�ساليف  بعهدة  البطولت  باإحراز 
فويا، تنحى الأخري عن املهمة طواعية 
ليت�سلمها ابن النادي البار الكابنت حممد 
م�سطفى الذي وافق مبا�سرة على تويل 
املو�سم،  من  تبقى  ما  واإك��م��ال  املهمة 
البطل«  »امل��ن��ق��ذ  لقب  عليه  لينطبق 
الثانية  النجمة  الوحدات  مع  وليحرز 
 ،١٩٩١ وم��و���س��م   ،١٩8٧ مو�سم  يف 
»املنقذ«  م�سطفى  حممد  ا�سم  وارتبط 
حقبة  يف  النادي  بتاريخ  ثالثية  ب��اأول 
الت�سعينيات وحتديدًا يف مو�سم ١٩٩٧ 
الدوري  األقاب  الوحدات  اأحرز  عندما 

وكاأ�ض الأردن وكاأ�ض الكوؤو�ض.

مظهر ال�شعيد لقب وحيد

يف مو�سم ١٩8٥ توىل مظهر ال�سعيد 
الرغم  على  ال��وح��دات  تدريب  مهمة 
بفريق  والوثيق  الدائم  ارتباطه  من 
للوحدات،  العنيد  اخل�سم  الفي�سلي 
الأم��ر مل مينعه من قيادة  اأن هذا  اإل 
الوحدات يف ذلك املو�سم الذي مل ي�سهد 
حتقيق اأي نتيجة اإيجابية وحتديدًا يف 
ال��دوري، لين�سحب الأمر على  بطولة 
بطولة كاأ�ض الأردن التي كانت النجمة 
الثانية يف �سماء النادي والتي عانقت 

جدرانه يف مو�سم ١٩86.

واثق ناجي.. بال لقب

�سمعة كروية وخربات فنية مل تنقذ 
املدير الفني العراقي واثق ناجي من 

حصريًا "الوحدات الرياضي" تقلب أوراق اإلنجاز "الوحداتي"

هؤوالء من دربوا الوحدات عبر التاريخ.. فتحي كشك عميدهم 

املدرب حممد م�سطفى  املدرب فتحي ك�سك 

املدرب عثمان القريني املدرب عزت حمزة 

اإعداد:زكريا العو�سي

الحلقة األولى
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المدرسة اليوغسالفية حصاد مر.. وحسن فرحان الضحية

عزت حمزة "الكشاف" المميز.. ومحمد مصطفى اإلبن البار 
ملو�سمي  الوحداتية  اجلماهري  �سخط 
فنياً  مديرًا  كان  حيث   ١٩٩0-١٩8٩
يف  املهمة  وت�سلم  النا�سئني  لقطاع 
اإحراز  ي�ستطع  مل  اأنه  اإل  حرج  وقٍت 
كاأ�ض  بلقب  اكتفى  بل  ال��دوري،  لقب 

الكوؤو�ض مو�سم ١٩8٩.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اإخ��ف��اق ناجي 
يعترب  اأن��ه  اإل  البطولت،  اإح���راز  يف 
تخريج  يف  الكبرية  الب�سمة  �ساحب 
حقبة  يف  الوحدات  جنوم  من  كوكبة 
الت�سعينيات اأمثال علي جمعة و�سفيان 
عبد اهلل وفي�سل اإبراهيم وعبد اهلل اأبو 
زمع وغريهم من النجوم الذين مثلوا 

الوحدات وح�سدوا معه البطولت.

حممد ثامر نك�شة اخرى

مو�سم ١٩٩٢ �سهد قدوم املدير الفني 
العراقي حممد ثامر الذي قاد الوحدات 
لأ�سواأ موا�سمه على الإط��الق، وعلى 
الرغم من اإحراز بطولة كاأ�ض الكوؤو�ض 
يف بداية امل�سوار اإل اأن م�ستوى الفريق 
بداأ يهبط �سريعاً، وتعر�ض الوحدات 
بالعراقي  اأطاحت  مدوية  خ�سائر  اإىل 
ثامر، ليتوىل الكابنت عزت حمزة املهمة 

مع انطالق مرحلة الإياب بدياًل لثامر.

نزار اأ�شرف حظ عاثر

نادي الوحدات وا�سل اعتماده على 
املدر�سة العراقية، وكاأنه مل يتعلم من 
جتاربه ال�سابقة حينما مت ت�سليم مهمة 
الإ�سراف على الفريق الأول اإىل املدير 
الذي عانده احلظ  اأ�سرف  الفني نزار 
كثريًا، خا�سة واأنه خالل فرتة ت�سلمه 
ك��ان ال��ف��ري��ق مي��ر مبرحلة الإح���الل 
 ١٩٩٣ مو�سم  وحت��دي��دًا  والتبديل، 
الذي �سهد مترد عدد من لعبي الفريق 
على امل�سلحة العامة للنادي والفريق، 
على  النادي  اإدارة  اجرب  الذي  الأم��ر 
من  بحرمانهم  اجلريء  القرار  اتخاذ 

ليتم  ال��وح��دات،  مع  اللعب  موا�سلة 
ال�سابة،  ب��ال��وج��وه  امل�سرية  اإك��م��ال 
 ،١٩٩٤ مو�سم  ذه��اب  حتى  وا�ستمر 
وغابت �سم�ض نزار اأ�سرف حتى ذهاب 
مو�سم ٢00١ عندما توىل زمام الأمور 
وقاد الفريق اإىل اإحراز دورة الوحدات 

العربية.

جنمة يويف اجلديدة

ب��ع��د رح��ي��ل ن���زار اأ����س���رف ت��وىل 
اليوغ�ساليف يويف مهمة تدريب الفريق 
خالل مرحلة الإياب، ويف وقٍت حرج 
النمط  من  يغري  اأن  ا�ستطاع  حيث 
اإىل  ال��وح��دات  وق��اد  الأداء  يف  العام 
ال��دوري ملو�سم ١٩٩٤،  اإح��راز لقب 
اإل اأنه مل يكمل امل�سوار لريحل وهو 
من  اأقل  يف  التاريخية  ب�سمته  ي�سع 

اأربع �سهور بنادي الوحدات.

اجلرنال كاظم خلف

ومن منا ل يعلم من هو »اجلرنال« 
ال�سخ�سية  ���س��اح��ب  خ��ل��ف  ك��اظ��م 
الفنية  وال�سرية  القوية  التدريبية 
العطرة، فقد �سهدت الفرتة التي توىل 
بها خلف تدريب الوحدات نقلة نوعية 
كبرية يف النادي، وقاده اإىل املحافظة 
على  الثاين  للعام  ال��دوري  لقب  على 
التوايل مو�سم ١٩٩٥، ومو�سم ١٩٩6 
الأردن، ويف عام  الدوري وكاأ�ض  لقب 
باإحراز  التجربة  تكرار  اع��اد   ٢000

لقب كاأ�ض الأردن.
خلف  ك��اظ��م  ب��ه  ا�ستهر  م��ا  اأك���ر 
ال�سباب،  ال��الع��ب��ني  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده 
توظيف  على  الكبرية  الفنية  وقدرته 

اأر�ض  على  والبدنية  الفنية  قدراتهم 
امليدان مبا ي�سمن حتقيق الفوز يف كل 

لقاء كان يخو�سه الوحدات.

علي كاظم ل جديد يذكر

يعترب العراقي علي كاظم جمهوًل لعدد 
كبري من جماهري الوحدات، خا�سة واأنه 
توىل تدريب الفريق ملدة ق�سرية وحتديدًا 
يف بطولة الوحدات العربية مو�سم ١٩٩6، 
ولكنه مل يحقق اأي �سيء يذكر مع الفريق، 

ليتم ت�سميته م�ساعدًا لكاظم خلف.

اإبراهيم عبد اهلل »ظروف غام�شة«

اهلل  عبد  اإب��راه��ي��م  الكابنت  يعترب 
�سفوف  يف  تاألقوا  ممن  النجوم  اأح��د 
ولكنه  اجلي�ض،  ومنتخب  الوحدات، 
الأوربية  القارة  اإىل  غادر  ما  �سرعان 

ول��ع��ب ه��ن��اك يف ���س��ف��وف ع���دد من 
الأندية، وبعد اعتزاله اللعب اجته اإىل 
الأوربية  الفرق  من  عدد  مع  التدريب 
التي تلعب بال�سف الثاين وحقق معها 
الأردن  اإىل  ليعود  لف��ت��ه،  اإجن���ازات 
وي��ت��وىل ت��دري��ب ال��وح��دات يف مو�سم 
١٩٩8، وكان اأبرز ما ميز املدير الفني 
الوحدات  قيادة  هو  اهلل  عبد  ابراهيم 
الفي�سلي والرمثا  الفوز على  لتحقيق 
ال��وح��دات  اإرب���د، وت��ق��دمي  واحل�سني 
اأن مت ال�ستغناء  اإىل  اإيجابية،  لنتائج 
عنه يف ظروٍف غام�سة وجمهولة حتى 

�ساعات كتابة هذا التقرير.

ح�شن فرحان »ال�شحية«

على  م��اأ���س��اوي��اً  ك���ان   ١٩٩8 م��و���س��م 
الوحدات حيث مت التعاقد مع اأكر من ٣ 

مدراء فنني منهم ح�سن فرحان الذي فر�ض 
الفريق،  لعمل  جديدة  األية  اإيجاد  عليه 
وعلى الرغم من اإحراز فرحان بطولة كاأ�ض 

الكوؤو�ض، اإل اأنه مت ف�سخ عقده.

اأنور ج�شام »يا فرحة ما متت«

�ساحب  ج�����س��ام  اأن�����ور  ال��ع��راق��ي 
ال�سعبية الكبرية بني جماهري الوحدات، 
ا�ستطاع قيادة الوحدات يف مو�سم ١٩٩٧ 
الرغم  وع��ل��ى  ب��راع��ة  بكل  املقدمة  اإىل 
قاد  التي  الق�سرية  الزمنية  الفرتة  من 
اإكمال  ي�ستطع  مل  اأنه  اإل  الوحدات  بها 
البطولة  خ���الل  وحت���دي���دًا  امل�����س��وار، 
ليف�سل  تون�ض  يف  اأقيمت  التي  العربية 
اإىل بغداد، لكن ويف ظل الرغبة  الهروب 
ظل  يف  الفريق  اإىل  بعودته  اجلماهريية 
بالوحدات  حلقت  التي  ال�سيئة  النتائج 
هو  ج�سام  اأن��ور  ك��ان   ١٩٩8 مو�سم  يف 
باأجمل  الوحدات  قاد  الذي  الفني  املدير 
موا�سمه وقاده ل�سدارة الرتتيب العام 
�سهدت  التي  الأخ���رية،  اجلولة  وحتى 
اإلغاء الدوري بقرار الإحتاد بعد حادثة 

الفي�سلي والقاد�سية ال�سهرية.

بدر اخلطيب »دوري البقدون�ش«

بعد اخل��روج امل��وؤمل للوحدات من 
مو�سم  تون�ض  يف  العربية  البطولة 
العراقي  الفني  املدير  وهروب   ١٩٩٧
اأنور ج�سام اإىل العراق، تعاقد جمل�ض 
بدر  املحلي  الفني  املدير  مع  الإدارة 
باقتدار،  املهمة  ت��وىل  ال��ذي  اخلطيب 
�سفوف  يف  لعب  واأن  له  �سبق  حيث 
ويف  فيه،  فنياً  مديرًا  وعمل  القاد�سية 
رافقت  التي  امل�سحونة  الج��واء  ظل 
ا�ستطاع  املو�سم،  ذل��ك  يف  ال��وح��دات 
الالعبني  برفقة  يتجاوز  اأن  اخلطيب 
امل�ساب الأليم الذي حل بهم، وقادهم 
ال��ذي لقب  ال���دوري  اإح���راز لقب  اإىل 

بدوري »البقدون�ض«

املدرب مظهر ال�سعيداملدرب كاظم خلف 

املدرب الراحل بدر اخلطيب املدرب ثائر ج�سام 

اإعداد:زكريا العو�سي

الحلقة األولى
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مع قرار احتاد الكرة، با�ستئناف 
ل��ك��رة  امل��ح��رتف��ني  اأن���دي���ة  دوري 
ال���س��ط��راري  التوقف  القدم،بعد 
على  التناف�سي  امل�سهد  وو���س��وح 
لقب الدوري للمو�سم ٢0٢0، يبحث 
اإىل  قوية  عودة  عن  الوحدات  فريق 
اأح�سان من�سة تتويج اأغلى الألقاب 
الكروية املحلية، وي�سده احلنني اإىل 
األقابه  اللقب ال�سابع ع�سر يف تاريخ 
باألقابها  ت��وج  ال��ذي  وه��و  الكروية، 
١6 مرة، اأع��وام 80، 8٧، ٩١، ٩٤، 
 ،٢00٢-٥00٤  ،٩٧،  ٩6  ،٩٥
 ،٢008-٢00٧  ،٢00٢-٧006
 ،٢0٢-١١0١0  ،٢00٢-٩008
 ،٢0٢-١٥0١٤  ،٢0٢-١٤0١٣
و٢0١٧-٢0١8،   ،٢0١6-٢0١٥
ال�سبوع  ال��وح��دات  ت�سدر  حيث 
الهلي  على  عري�ض  ب��ف��وز  الول 
ال�سلط  للقاء  بنتيجة ٥-0 وي�ستعد 
م�ساء  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند 
املقبل،  اآب  م��ن  الث��ن��ني،ال��ث��ال��ث 
ت�ستعر�ض الوحدات الريا�سي القاب 

الوحدات ال�١6 عرب هذه ال�سطور.

اأول لقب

ب��داي��ة  ك����ان   ١٩80 م��و���س��م 
من�سات  اإىل  الوحداتية  الإنطالقة 
تكن  مل  الطريق  ولكن  التتويج، 
الذي  للوحدات  بالورود  مفرو�سة 
جمهوره  برفقة  الأم��ري��ن  ع��ان��ى 
اإىل  اإ�سافة  املنحاز،  التحكيم  من 
كان  ال��ت��ي  ال�سديدة  امل�سايقات 
يتعر�ض لها اجلمهور على الرغم من 
ح�سوره الكثيف، الأمر الذي اأعطى 
القدم  كرة  ملدرجات  خا�سا  رونقا 

الأردنية.
اجلزيرة  اأم��ام  كانت  النطالقة 
»ال�����س��ي��اط��ني احل��م��ر« اأ���س��ح��اب 
ال��ت��اري��خ امل�����س��رف ب��ك��رة ال��ق��دم 
الأردن���ي���ة يف ذل��ك ال��وق��ت، ولكن 
عندما  اأخ��ر  راأي  له  كان  الوحدات 
�سواطئ  اإىل  بنجاح  �سفنه  و�سلت 
اأول  التاريخ  دون  حيث  اجلزيرة، 
ال��دوري  بطولة  يف  وحداتي  ه��دف 
و�سجله عمر �سالمة، وتبعه الغزال 
بالهدف  جمعة  غ�����س��ان  الأ���س��م��ر 
بفوز  حينها  اللقاء  وانتهى  الثاين، 
ال���وح���دات ب��ه��دف��ني م��ق��اب��ل ه��دف 
وحيد للجزيرة �سجله احلاج علي، 
الراقي  الأداء  و«امتطى«�سهوة 
بهدف غ�سان  وف��از  اجل��ي��ل،  اأم���ام 
ا�ستطاع  الثالث  اللقاء  ويف  جمعة، 
خ�سمه  ي��رو���ض  اأن  ال���وح���دات 
وقف  وال���ذي  عمان  ن��ادي  العنيد 
اللقاء،  ذل��ك  يف  لالأخ�سر  قوياً  ن��دًا 

الوحداتية  الأف��راح  اإطفاء  حماوًل 
التي كانت م�ستمرة منذ الفوز على 
اجلزيرة، اإل اأن »الفا�سوخة«خالد 
�سليم قائد الفريق عرف كيف ينهي 
���س��م��ود ع��م��ان ب��ه��دف ل ي���رد من 
النقاط  جم��ريًا  امللعب،  منت�سف 
يف  و�سع  ال��ذي  للوحدات  ال��ث��الث 
جيبه اخلا�ض )6( نقاط يف �سدارة 

الرتتيب.
مل ي��ح��ت��اج ال���وح���دات ال��وق��ت 
الطويل لإنهاء �سمود البقعة بهديف 
غ�سان جمعة واملدفعجي م�سطفى 
التعادل  اإىل  بعدها  لينقاد  اأي��وب، 
الإيجابي غري العادل اأمام احل�سني 
اإربد بهدف نظيف لكل فريق، واأحرز 
امل��رح��وم  ال��وح��دات  ه��دف  حينها 
لعنة  لتبداأ  قنديل،  ج��الل  احل��اج 
الذي  الوحدات  تطارد  التعادلت 
انقاد من جديد اإىل التعادل ال�سلبي 
بدون  �سلبياً  العريق  الأهلي  اأم��ام 
اأه���داف، يف ال��وق��ت ال��ذي دق��ت به 

اجلماهري ناقو�ض اخلطر.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ع��ادل��ني 
الغزال  اأن  اإل  للوحدات  املتتاليني 
اأن  ا�ستطاع  جمعة  غ�سان  الأ�سمر 
بال�سكل  ن�سابها  اإىل  الأم��ور  يعيد 
املطلوب، بعدما خطف هدف الفوز 
»غ��زلن  الرمثا  م��رم��ى  يف  الثمني 
جماهريية  م��ب��اراة  يف  ال�سمال«، 
وحما�سية �سهد لها القا�سي والداين، 
انت�ساراته  ال��وح��دات  ليوا�سل 

على  كبري  بفوز  الإي��اب  مرحلة  يف 
حملت  نظيفة  بثالثية  القاد�سية 
اإم�ساء م�سطفى ايوب وخالد �سليم 
وماجد الب�سيوين، معلناً تاأهبه لأول 
اأمام  الوحدات  يخو�سه  كال�سيكو 
مل�سلحة  انتهى  وال��ذي  الفي�سلي 
حمل  نظيف  »الأخ�����س��ر«ب��ه��دف 

اإم�ساء املدفعجي م�سطفى اأيوب.
ويف مرحلة الإياب كرر الوحدات 
نتيجة  بنف�ض  اجلزيرة  على  تفوقه 
الذهاب ولكن باأ�سماء مغايرة حيث 
�سجل مظفر جرار وخالد ذيب هديف 
الوحدات، وعاد لي�سطو على اجليل 
اإم�ساء ماجد  بهدفني نظيفني حمال 
وانقاد  �سليم،  وخ��ال��د  الب�سيوين 
العنيد،  عمان  اأم��ام  �سلبي  لتعادل 
بثالثية  البقعة  على  ف��وزه  وك��رر 
هدفني  �سليم  خالد  اإم�ساء  حملت 
والراحل جالل قنديل هدف، مقابل 

هدف وحيد للبقعة.
واأم�����ام احل�����س��ني اإرب����د متكن 
انت�سار  اأول  تد�سني  من  الوحدات 
حمال   )٢-١( بنتيجة  عليه  ل��ه 
اإم�ساء غ�سان جمعة وخالد �سليم، 
ب��ه��دف بكر  وت��ف��وق على اله��ل��ي 
خ�سارة  لأول  وليتعر�ض  جمعة، 
ل��ه ب��ال��دوري وك��ان��ت اأم���ام الرمثا 
وحيد  ه��دف  مقابل  اأه��داف  بثالثة 
ولينه�ض  جمعة،  غ�سان  �سجله 
الوحدات من كبوته وي�سجل فوزا 
غاليا وثمينا على القاد�سية بهدفني 

�سليم  خ��ال��د  توقيع  حمال  ل��ه��دف 
وج���الل ق��ن��دي��ل، وع���اد ال��وح��دات 
يف  الفي�سلي  على  �سطوته  ليكرر 
-٢( بنتيجة  بالفوز  املو�سم  ذل��ك 

جالل  ال��راح��ل  اإم�ساء  حمال   ،)١
بعدها  ليعلن  �سليم،  وخالد  قنديل 
اإقامة مباراة ا�ستعرا�سية بني  عن 
اإرب��د  واحل�سني  ال��وح��دات  فريقي 
له  املغفور  حينها  ح�سرها  والتي 
ب��ن طالل  ال��راح��ل احل�سني  امل��ل��ك 
الوحدات  حقق  ووقتها  اهلل  رحمه 
و�سجل   ،)٢-١( بنتيجة  ال��ف��وز 
اأه���داف ال��وح��دات ال��راح��ل جالل 

قنديل وخالد �سليم.

)الوحدات اأكرب من ال�شغوطات(

اأوىل  ال��وح��دات  اأح���رز  اأن  بعد 
األقابه على امل�ستوى املحلي، غابت 
�سم�سه عن من�سات بطولة الدوري 
تخللها  متتالية،  اأع����وام  ل�ستة 
ن��ادي  ا�سم  ب�سطب  الحت���اد  ق��رار 
الوحدات من �سجالته، يف ظل جهود 
اإنطالق  اإيقاف  حاولت  خفية  لأياد 
والألقاب  البطولت  اإىل  الوحدات 
اأبناء النادي  املحلية ولكن �سواعد 
مل تتوقف حينما اأوكلت مهمة رئا�سة 
النادي للمرحوم عاكف الفايز الذي 
ت�سلم رئا�سة النادي وعاد الوحدات 
املحلية  البطولت  يف  للم�ساركة 
يف  ال�سفتني  م�سمى  حت��ت  ول��ك��ن 

مو�سم ١٩8٧.

اأيهما  ال��وح��دات  اأو  ال�سفتني 
الذي  ال�سعار  ه��ذا  �سمونا،  �سئتم 
بطولة  يف  ال��ف��ري��ق  جن���وم  رف��ع��ه 
ن�سب  و�سعوها  ال��ت��ي  ال����دوري 
اأعينهم وهم يرفعون راية التحدي 
واإث��ب��ات اأن ال��وح��دات هو الأح��ق 
باللقب، لتاأتي البداية بفاحتة خري 
هزمية  من  »الأخ�سر  متكن  عندما 
وحيد  بهدف  داره  عقر  يف  العربي 
الرحمن،  عبد  ل��وؤي  اإم�ساء  حمل 
فرق  على  تغلب  النتيجة  وبنف�ض 
طه  حينها  و�سجل  والهلي  عمان 
وام��ام  �سعدية،  واب��راه��ي��م  ذي��ب 
اجلزيرة تفوق الوحدات بهديف لوؤي 
�سعدية،  وابراهيم  الرحمن  عبد 
اأمام  مفاجاأة  خ�سارة  اإىل  ليتعر�ض 
ن��ظ��ي��ف، ولكنه  ب��ه��دف  احل�����س��ني 
بالفوز  منها  ا�ستفاق  م��ا  �سرعان 
على الرمثا بعقر داره اأي�ساً بثالثية 
ه�سام عبد املنعم وجالل علي وطه 
ذيب مقابل هدف للرمثا �سجله خالد 

الزعبي.
توا�سلت  ال��وح��دات  انتفا�سة 
بهديف  البقعة  على  ال��ف��وز  وح��ق��ق 
واأي�ساً  الرحمن،  عبد  ل��وؤي  املتاألق 
هدف  مقابل  بهدفني  القاد�سية  على 
حمال توقيع حممد امل�سة ولوؤي عبد 
الرحمن، ويف ختام املرحلة الأوىل –
الذهاب- متكن ال�ساب حممد امل�سة 
من ح�سم القمة الأردنية بهدف نظيف 

�سجله يف �سباك ميالد عبا�سي.

ويف مرحلة الإياب عاد الوحدات 
ليكرر �سطوته على العربي بهدفني 
عبد  ل���وؤي  ت��وق��ي��ع  ح��م��ال  نظيفني 
بعدها  وانقاد  ذيب،  وطه  الرحمن 
لهدف  ب��ه��دف  الإي��ج��اب��ي  للتعادل 
حينها  و�سجل  العنيد  عمان  اأم��ام 
ليعود  احل��وراين،  نا�سر  للوحدات 
الأخ�����س��ر وي��ف��ر���ض ت��ف��وق��ه على 
الهلي بهدفني مقابل هدف �سجلهما 
ابراهيم �سعدية، وليتكرر �سيناريو 
اأمام اجلزيرة  املرة  التعادل وهذه 
للوحدات  و�سجل  فريق  لكل  بهدف 
انتهى  �سلبي  وبتعادل  علي،  جالل 
لقاء الوحدات واحل�سني اإربد، تبعه 
بهدف  الرمثا  اأمام  اإيجابي  بتعادل 
»امل��ارد  ليك�سر  �سعدية،  اإبراهيم 
ثمني  بفوز  الأخ�����س��ر«ال��ت��ع��ادلت 
هدف  مقابل  بهدفني  البقعة  على 
واحد �سجلهما حممد امل�سة وع�سام 
نوفل، وعلى القاد�سية اأي�ساً بهدفني 
حممد  توقيع  حمال  �سيء  ل  مقابل 
امل�سة وجهاد عبد املنعم، وليختتم 
وم�سهود  تاريخي  بلقاء  م�سواره 
الفي�سلي بهدف نظيف  بالفوز على 
حمل توقيع نا�سر احلوراين، حيث 
اإىل  بالتعر�ض  الفي�سلي  لعبو  بداأ 
التبديالت  ا�ستنفاذ  بعد  ال�سابة 
اخلا�سة بهم، حينها جلاأوا للتمثيل 
على حكم اللقاء الذي اأنهى املباراة 
حينها بعد تواجد �سبعة من لعبي 

الفي�سلي يف اللقاء فقط.

العودة إلى أحضان أغلى األلقاب

الوحدات ينشد ضم الدوري رقم "17" إلى خزائنه
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ال��وح��دات  ا�ستطاع   ١٩٩١ مو�سم 
ج��دارة،  بكل  جمرياته  على  يهيمن  اأن 
بعدما متكن من ح�سم م�سواره يف بطولة 
التي  الذهاب  ال��دوري من خالل مرحلة 
كللها بالفوز يف جميع مبارياته مع تعر 
اأقرب مناف�سيه وات�ساع الفارق النقطي، 
»الفنان  بقيادة  الوحدات  جنوم  اأن  اإل 
حممد م�سطفى«وا�سلوا تاألقهم لإحراز 
وهم  النادي،  تاريخ  يف  الثالثة  النجمة 
م��وؤزر  بفوز  الذهاب  مرحلة  يقتحمون 
على الأهلي بهدفني نظيفني حمال اإم�ساء 
»ااملاكر«جهاد عبد املنعم وعماد الزغل، 
بثالثية  اجليل  على  كبري  ف��وز  وتبعه 
املنعم  اإم�ساء جهاد عبد  بي�ساء حملت 
احل�سنات،  ورات��ب  ال�سمري  ويو�سف 
وعلى الكرمل برباعية مقابل هدف يتيم 
�سجلها جهاد عبد املنعم هاتريك وفرا�ض 
برباعية  اأي�ساً  العربي  وعلى  ف��وزي، 
عبد  جهاد  اإم�ساء  حملت  هدفني  مقابل 
ال��زغ��ل وط��الل  املنعم ه��دف��ني وع��م��اد 

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

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

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

للوحدات نا�سر احلوراين.

)الوحدات �شباب دائم(

بطولة  الوحدات  دخل   ١٩٩٤ مو�سم 
ال��وج��وه  م��ن  جلها  بت�سكيلة  ال���دوري 
واأك��د  املنظرون  ظهر  حينها  ال�سابة، 
املحللون باأنه �سيكون من اأ�سواأ املوا�سم 
على فريق الوحدات، ذلك اأن لعبوه ل 
ميتلكون اخلربة الكافية ملقارعة الفرق 
الأخرى، ليثبت جنوم الوحدات العك�ض 
وب��داأوا  امل�ستحيل  قهروا  عندما  متاماً، 
الأردن��ي��ة  املالعب  يف  كروية  انتفا�سة 
الظفر  خالل  من  مقبلة  ملوا�سم  توجوها 
ببطولة الدوري عن جدارة وا�ستحقاق.

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

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

وجمال حممود هدف واحد.
الوحدات  افتتح  الإي��اب  مرحلة  ويف 
م�سواره بتعادلني �سلبيني اأمام اجلزيرة 
الكرمل  على  الفوز  ليحقق  والفي�سلي، 

عبد  وحممد  �سعدية  ابراهيم  بثنائية 
الدامي خطاأ يف مرماه، وعلى القاد�سية فاز 
الوحدات بهدف نظيف حمل توقيع جهاد 
عبد املنعم، وعلى �سباب احل�سني اأي�ساً 
تفوق بهدف نظيف حمل توقيع جهاد عبد 
املنعم، بعدها كان الوحدات ينتف�ض على 
اجليل ب�سدا�سية نظيفة حملت توقيع جهاد 
عبد املنعم هدفني وجمال حممود هدفني 
وعبد اهلل اأبو زمع وابراهيم �سعدية، ليقع 
الوحدات من جديد يف فخ التعادل ال�سلبي 
اأمام كفر�سوم، وليعو�سه بفوز ثمني على 

احل�سني اإربد بهدف اإبراهيم �سعدية.
ولكن بداأ م�سل�سل التعادل يطل براأ�سه 
الذين  ال��وح��دات  لعبي  على  جديد  من 
انقادوا لتعادل اإيجابي اأمام الأهلي بهدف 
اأي�ساً  الرمثا  واأم��ام  املنعم،  عبد  جهاد 
على  الفوز  وحقق  حممود،  جمال  بهدف 
العربي بهدف جمال حممود، ليتوج بلقب 

الدوري عن جدارة وا�ستحقاق.

األق »اأخ�شر«

الدافع   ١٩٩٤ مبو�سم  الفوز  اأعطى 
تاألقهم  الكبري لالعبي الوحدات ملوا�سلة 
كاظم  العراقي  الفني  املدير  قيادة  حتت 
دائ��م��اً  فكانوا   ،)١٩٩٥( مو�سم  خلف 
على املوعد مع جماهريهم الغفرية التي 
اأو  كلل  بال  الفريق  خلف  زحفها  وا�سلت 
بالفوز  م�سواره  الوحدات  ليفتتح  ملل، 
بثالثية  اجل��دي��د  ال��واف��د  اجلليل  على 
نظيفة من اإم�ساء خالد املجدلوي هدفني 
متكن  اجلزيرة  وعلى  اهلل،  عبد  و�سفيان 
الوحدات من موا�سلة �سطوته التاريخية 
واحد  هدف  مقابل  بهدفني  الفوز  وحقق 
للوحدات علي جمعة وه�سام عبد  �سجل 
املنعم، ولكن فرحة النت�سارين مل تكتمل 
الرمثا  من  اخل�سارة  عند  توقفت  عندما 
قوياً  الوحدات  رد  لياأتي  نظيف،  بهدف 
عندما تغلب على الر�سيفة برباعية مقابل 
هدف و�سجل حينها علي جمعة و�سفيان 
اأبو  ومنري  امل��ج��دلوي  وخالد  اهلل  عبد 

هنط�ض، بعدها كان التعادل ال�سلبي يطل 
براأ�سه على الوحدات يف لقاء الهلي.

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

توقيع خالد املجدلوي.
ويف مرحلة الإياب كان اجلليل يعادل 
لكل  بهدفني  القاتل  الوقت  يف  ال��وح��دات 
املجدلوي  خالد  لالأخ�سر  و�سجل  فريق 
الأخ�سر  اأن  اإل  املنعم،  عبد  وه�سام 
بالتخ�س�ض جتاوز حمطة اجلزيرة بهديف 
في�سل اإبراهيم وه�سام عبد املنعم، مقابل 
هدف واحد، ليثاأر الوحدات من خ�سارته 
اإياباً  الدين  له  ول��ريد  ذهاباً  الرمثا  اأم��ام 
بهدف خالد املجدلوي، وكرر فوزه على 
الر�سيفة بثالثية ه�سام عبد املنعم هدفني 
وجمال حممود هدف واحد، مقابل هدف 

للر�سيفة.
الأهلي على جراأته  الوحدات  وعاقب 
بخما�سية  و�سحقه  ذه��اب��اً  ال��ت��ع��ادل  يف 
املنعم  عبد  جهاد  اإم�ساء  حملت  نظيفة 
هاتريك و�سفيان عبد اهلل وجمال حممود، 
الفي�سلي بهدف �سفيان عبد اهلل،  وعاقب 
فيما كرر فوزه على �سحاب بهدفني مقابل 
الأخوين  لالأخ�سر  و�سجل  واح��د  ه��دف 
اأمام  وتعادل  املنعم،  عبد  وه�سام  جهاد 
علي  له  و�سجل  ملثلهما  بهدفني  القاد�سية 
جمعة وه�سام عبد املنعم، واأمام احل�سني 
مقابل  بهدفني  الفوز  الوحدات  ا�ستحق 
حينها  لالأخ�سر  و�سجل  واح���د،  ه��دف 
مروان ال�سمايل وفي�سل اإبراهيم، و�سحق 

كفر�سوم بثالثية جهاد عبد املنعم هدفني 
ومنري اأبو هنط�ض هدف واحد.

وكان اخلتام م�سك بالن�سبة للوحدات 
الذي �سحق البقعة برباعية مقابل هدف 
ال�سمايل  م��روان  واح��د، و�سجل لالخ�سر 
وه�سام عبد املنعم و�سفيان عبد اهلل ومنري 

اأبو هنط�ض.

»�شطوة خ�شراء«

ال��وح��دات  ب��ه  وا���س��ل   ١٩٩6 مو�سم 
املحلية  الفرق  »التقليدية«على  �سطوته 
وهو ي�سرب بقوة يف كل مباراة يخو�سها، 
الأغلى،  اللقب  اإىل  بعيدًا  تنظر  وعينه 
مع  الطويل  امل��ارث��ون  من  الرغم  وعلى 
اخل�سم التقليدي الفي�سلي اإل اأن جنوم 
اللقب  يجريون  كيف  عرفوا  ال��وح��دات 
حا�سمة  مباراة  بعد  النادي،  خزائن  اإىل 
بني الفريقني لي�سيفوا اللقب الثالث على 

التوايل.
يفتتح  الوحدات  كان  العادة  هي  كما 
م�سواره بلقاء اجلزيرة يف بداية املو�سم 
وك����ان جن���وم الخ�����س��ر ع��ل��ى امل��وع��د 
جهاد  ب��ه��ديف  ال��ف��وز  م��ن  متكنوا  عندما 
مقابل  ال�سمايل،  وم����روان  املنعم  عبد 
الثاين  اللقاء  ويف  للجزيرة،  يتيم  ه��دف 
على  ي�ستع�سي  احل�سني  �سباب  ك��ان 
�سباكه  نظافة  على  ويحافظ  ال��وح��دات 
الأم��ر  �سلبي،  بتعادٍل  الفريقني  ليخرج 
»الخ�����س��ر«ال��ذي  على  انعك�ض  ال���ذي 
اإيجابي مع  وا�سل نزيف النقاط بتعادل 

القاد�سية بهدف عبد اهلل اأبو زمع.
بعدها كان الوحدات ينتف�ض ويحقق 
عبد  جهاد  برباعية  كفر�سوم  على  الفوز 
اأب��و  ومنري  علي  وراأف���ت  هدفني  املنعم 
هنط�ض مقابل هدف وحيد لأبناء ال�سمال،

واأك��م��ل امل�����س��وار ب��ف��وز ه��زي��ل على 
ال��ق��وق��ازي ب��ه��ديف راأف����ت ع��ل��ي وخ��ال��د 
الوحداتية  النتفا�سة  ولأن  املجدلوي، 
مل تتوقف ك��ان ال��وح��دات ي��رد اأط��م��اع 
زمع  اأب��و  اهلل  عبد  بهديف  اإرب���د  احل�سني 

�سطوته  وليكمل  املنعم،  عبد  وه�سام 
على فرق ال�سمال بهدفني يف �سباك الرمثا 
ومنري  امل��ج��دلوي  خ��ال��د  توقيع  حمال 
التعادل  لعنة  كانت  فيما  هنط�ض،  اأب��و 
بتعادل  اأمام فرق عمان  الوحدات  تطارد 
لهدف،  بهدف  الهلي  اأم��ام  م�ستحق  غري 
وحينها �سجل للوحدات جهاد عبد املنعم، 
وتعر�ض الخ�سر للخ�سارة بهدف نظيف 

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

هنط�ض و�سفيان عبد اهلل.
ال��وح��دات يرد  ك��ان  القاد�سية  واأم��ام 
ال��دي��ن ب��ف��وزه ب��ه��دف��ني جل��م��ال حممود 
وجهاد عبد املنعم، وعلى كفر�سوم تفوق 
الوحدات بثالثية راأفت علي هدفني وجهاد 
عبد املنعم مقابل هدف لكفر�سوم، وعلى 
يوؤكد  ال��وح��دات  ك��ان  اأي�ساً  ال��ق��وق��ازي 
وخالد  املنعم  عبد  جهاد  بثالثية  تفوقه 
واأي�ساً  هنط�ض،  اأب��و  ومنري  املجدلوي 
على احل�سني اإربد بهدفني مقابل ل �سيء 
وخالد  هنط�ض  اأب��و  منري  توقيع  حمال 

املجدلوي.
ينقاد  ال��وح��دات  ك��ان  الرمثا  لقاء  ويف 
ويتغلب  ملثله،  بهدف  الإيجابي  للتعادل 
اأه��داف مقابل ل �سيء  على الأهلي بثالثة 
اأبو  ومنري  هدفني  كمال  اأن�ض  توقيع  حمال 
الفي�سلي  اأمام  الأخري  اللقاء  ويف  هنط�ض، 
كان الوحدات بحاجة للفوز من اأجل حتقيق 
اللقب اإل اأن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 
بهدف ملثله الأمر الذي فر�ض اإقامة مباراة 
بفارق  الوحدات  مل�سلحة  انتهت  فا�سلة 

الركالت الرتجيحية )٤-٢(.

»فن وحداتي«

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

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

للجزيرة.

"التسعينيات الهادرة".. المارد األخضر ال يوقفه شيء

جنوم الوحدات يحتفون بلقب دوري 1995

الحلقة األولى
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خاض الوحدات 19 لقاء
 حقق الفوز  15 مرة 

تعادل ثالث مرات
 خسر مرة واحدة

وسجل العبوه 30 هدف 
تلقت شباكه 8 أهداف

المدير الفني عثمان القريني 
هداف الفريق خالد سليم )9( أهداف

خاض الفريق 22  لقاء
 حقق الفوز  13 مرة 

تعادل اربع مرات
 خسر مرتين  

وسجل العبوه 45 هدف 
تلقت شباكه 15  هدف

المدير الفني العراقي كاظم خلف 
هداف الفريق هشام عبد المنعم  )10( أهداف

خاض الفريق 18 لقاء
 حقق الفوز  15  مرة 

تعادل في لقائين  
 خسر مرة واحدة

وسجل العبوه 36 هدف 
تلقت شباكه 8 أهداف

المدير الفني محمد مصطفى 
هداف الفريق جهاد عبد المنعم  )17( هدف 

خاض الفريق 18  لقاء
 حقق الفوز 16  مرة  

تعادل مرة واحدة 
 خسر مرة واحدة   

وسجل العبوه 36 هدف 
تلقت شباكه 3 أهداف   

المدير الفني العراقي كاظم خلف 
هداف الفريق مروان الشمالي )8( أهداف  

خاض الفريق 22 لقاء
 حقق الفوز  14 مرة 

تعادل 8  مرات
لم يخسر وال لقاء 

وسجل العبوه 28 هدف 
تلقت شباكه 2 هدف  

المدير الفني اليوغسالفي يوفي  
هداف الفريق جهاد عبد المنعم  )9( أهداف

خاض الفريق 18  لقاء
 حقق الفوز  16 مرة  

تعادل مرتين  
 لم يتعرض للخسارة    

وسجل العبوه 40 هدف 
تلقت شباكه 7 أهداف   

المدير الفني المصري محمد عمر  
هداف الفريق المصري عالء ابراهيم   )14( هدف

خاض الفريق 18 لقاء
 حقق الفوز  13 مرة 

تعادل اربع مرات
 خسر مرة واحدة

وسجل العبوه 25 هدف 
تلقت شباكه 8 أهداف

المدير الفني محمد مصطفى 
هداف الفريق لؤي عبد الرحمن )6( أهداف

خاض الفريق 18  لقاء
 حقق الفوز  12 لقاء  

تعادل خمس مرات
 خسر مرة واحدة   

وسجل العبوه 36 هدف 
تلقت شباكه 8 أهداف   

المدير الفني كاظم خلف 
هداف الفريق جهاد عبد المنعم  )12( هدف 

موسم 1980

موسم 1995 

موسم 1991  

موسم 1997 

 موسم 1994 

موسم 2005 

موسم 1987 

موسم 1996 

مدربون قادوا فريق الوحدات إلى ألقاب الدوري
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خاض الفريق 18  لقاء
 حقق الفوز  13 مرة  
تعادل خمس مرات   

 لم يتعرض للخسارة    
وسجل العبوه 32 هدف 
تلقت شباكه 12 هدف   

المدير الفني العراقي ثائر جسام 
هداف الفريق عوض راغب )16( هدف

خاض الفريق 22  لقاء
 حقق الفوز  14 مرة  

تعادل اربع  مرات   
خسر اربع مرات  

وسجل العبوه 28 هدف 
تلقت شباكه 10 أهداف   

المدير الفني عبد اهلل ابو زمع  
هداف الفريق  رأفت علي )8( أهداف

خاض الفريق 18  لقاء
 حقق الفوز  13 مرة  

تعادل اربع  مرات   
خسرة مرة واحدة 

وسجل العبوه 43 هدف 
تلقت شباكه 8 أهداف   

المدير الفني العراقي أكرم سلمان  
هداف الفريق احمد عبد الحليم  )9( هدف

خاض الفريق 22  لقاء
 حقق الفوز 11 مرة  

تعادل في خمس مرات   
خسر ست مرات   

وسجل العبوه 29 هدف 
تلقت شباكه 14 هدف   

المدير الفني رائد عساف 
هداف الفريق البرازيلي توريس )8( أهداف 

خاض الفريق 18  لقاء
 حقق الفوز  15 مرة  

تعادل مرتين 
تعرض للخسارة مرة واحدة وبقرار اتحادي؟

وسجل العبوه 41 هدف 
تلقت شباكه 11 هدف   

المدير الفني الكرواتي دراغان تاليتش  
هداف الفريق محمود شلباية  )8( أهداف

خاض الفريق 22  لقاء
 حقق الفوز  16 مرة  

تعادل في خمس مرات   
خسر مرة واحدة  

وسجل العبوه 45 هدف 
تلقت شباكه 13 هدف   

المدير الفني جمال محمود   
هداف الفريق سعيد مرجان  )11( هدف

خاض الفريق 18  لقاء
 حقق الفوز  15مرة  

تعادل مرتين  
خسر مرة واحدة 

وسجل العبوه 45  هدف 
تلقت شباكه 10 أهداف   

المدير الفني المصري محمد عمر  
هداف الفريق محمود شلباية )14( هدف

خاض الفريق 22  لقاء
 حقق الفوز  14 مرة  

تعادل في ست مرات   
خسر مرتين 

وسجل العبوه 38 هدف 
تلقت شباكه 10 أهداف   

المدير الفني عبد اهلل ابو زمع  
هداف الفريق السنغالي حاجي مالك  )8( أهداف

موسم 2006 

موسم 2013  

موسم 2008  

موسم 2015 

موسم 2010 

موسم 2018 

موسم 2007  

موسم 2014 

مدربون قادوا فريق الوحدات إلى القاب ألدوري



 الثالثاء 30 حزيران 2020 م العدد 1146إعالن12

لإلستفسار والتواصل: 

وائل سعدية 0781501713
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كرة  احت��اد  اأن  وا�سحا  ب��دا 
اأوراق���ه ول��و قليال،  القدم رت��ب 
نهار  ليل  ويعمل  يجتهد  وب���داأ 
مالية  مبالغ  ت��اأم��ني  �سبيل  يف 
"معقولة"، بهدف تقدميها لأندية 
م�ساعدتها  بهدف  املحرتفني، 
املالية  ال�سائقة  على  التغلب  يف 
املوعد  عند  ف��ك��ان  قليال،  ول��و 
مع  ال��رع��اي��ة  اتفاقية  واأجن����ز 
والتلفزيون  الإذاع���ة  موؤ�س�سة 
بث  حقوق  على  ح�سلت  التي 
بطولت املحرتفني كاملة ملو�سم 
٢0٢0، مببلغ "٩٣" األف دينار، 
اتفاقية �ستوقع قريبا  اإىل جانب 
الرعاة  اأح��د  العربي  البنك  مع 
املحتملني اجلدد لبطولت اأندية 
هذه  �ساأن  املحرتفني، ومن  كرة 
وهي  اأجن��زت  ما  اإذا  التفاقية 
ناد من  اأن متنح كل  قريبة جدا 
 "١00" الأندية املحرتفني مبلغ 
األف دينار، وهذا يعني اأن املبالغ 
التي كانت حت�سل عليها الأندية 
املو�سم  يف  اإليها  �ستعود  �سابقا 
اأو نق�سان،  زي��ادة  احل��ايل دون 
فيما يبقى احل�سور اجلماهريي 
الكرة  احت��اد  ميلكه  ل  �سالحا 
لأن  ي�ساء،  كيفما  فيه  للتحكم 
م��ث��ل ه���ذه ال���ق���رارات حتتاج 
ووزارة  احلكومة  موافقة  اإىل 
واإذا  الأوب��ئ��ة،  وجلنة  ال�سحة 
ا���س��ت��م��رت احل���ال���ة ال��وب��ائ��ي��ة 
كما  الراهن  الوقت  يف  امل�ستقرة 
ه��ي، رمب��ا ت�سمع الأن��دي��ة التي 
متتلك جماهريية كبرية من قبيل 
والرمثا  والفي�سلي  ال��وح��دات 
اأخبارا �سارة قبل انطالق دوري 
له يوم ٣  ال��ذي حدد  املحرتفني 

من �سهر اآب املقبل.
م��ا ق��دم��ه احت���اد ك��رة القدم 
ولو  واج��ب��ه،  من  ج��زء  لالأندية 
الآن،  مطالبة  باتت  الأندية  اأن 
اأي وق��ت م�سى يف  م��ن  واأك���ر 
ت�سكيل رابطة قوية وقادرة على 
ا�ستقطاب �سركات كربى لرعاية 
اأنديتها حتى ل توا�سل اعتمادها 
يقدمها  التي  امل�ساعدات  على 
احت���اد ال��ك��رة وال��ت��ي ل تعترب 
وبهذا  م�ستمرة،  دخ��ل  م�سادر 
ميكن لالأندية اأن تبنى �سيا�ساتها 
ثابتة  اأ�س�ض  على  التعاقدية 
للنقا�ض  قابلة  غ��ري  ومعقولة 

والتغيري.
ي���رتك  ال����ك����رة مل  احت������اد 
املرحلة  هذه  يف  وحدها  الأندية 
احل��رج��ة، ال��ت��ي ���س��رب��ت فيها 
ب�سبب  العامل  اقت�سادات  اأقوى 
يوؤكد  وه���ذا  ك��ورون��ا،  جائحة 

الكرة  احت���اد  ب��ني  العالقة  اأن 
حتى  ت�ساركية  عالقة  والأندية 
هنا  النظر  وجهات  اختلفت  لو 
النقاط، فهذا  اأو هناك يف بع�ض 
والختالف  للغاية  �سحي  اأم��ر 
هو  فاملهم  ق�سية  للود  يف�سد  ل 
واإبقاء  البطولت  ا�ستمرارية 
واأنديتنا  الوطنية  منتخباتنا 
عك�ض  ح�سول  لأن  الواجهة،  يف 
ال�سابقة  ال�سطور  يف  ذكرناه  ما 
يعني نهاية كرة القدم الأردنية 

و�سياع الالعبني.

تو�شيات "امل�شابقات" .. اجتهاد 

ولي�شت اإلزام 

جلنة  اأن  ف��ي��ه  ���س��ك  ل  مم��ا 
اأحد  هي  واملالعب  امل�سابقات 
احتاد  يف  العاملة  اللجان  اأه��م 
كرة القدم، لأن هذه اللجنة هي 
مباريات  وتنظم  ت�سرف  التي 
بطولت املحرتفني، والدرجات 
وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الفئات  وب��ط��ولت  وال��ث��ال��ث��ة، 
الن�سوية،  وال��ك��رة  العمرية 

وهي جتتهد قدر المكان وتقدم 
تو�سيات ترى من وجهة نظرها 
وتطلعاتها،  اأفكارها  تخدم  اأنها 
اأن تو�سياتها  لكن هذا ل يعني 
واأع�ساء  رئي�ض  اإىل  ترفع  التي 
كرة  لحت��اد  التنفيذية  الهيئة 
التنفيذ  وواجبة  ملزمة  القدم 
اأر�ض  على  تطبيقها  لأن  ف��ورا، 
من  موافقة  اإىل  يحتاج  الواقع 
جمل�ض  واأع�����س��اء  رئي�ض  قبل 
لكرة  الأردين  الحت���اد  اإدارة 

القدم.
التو�سيات  ا�ستعر�سنا  ولو 
الأخ�����رية ال��ت��ي ق��دم��ت وك��ان 
من اأب��رزه��ا رف��ع ع��دد الالعبني 
امل��ب��اراة  ك�سف  يف  امل�سجلني 
الر�سمي اإىل "٢٣"، واإجراء "٥" 
الواحدة،  املباراة  يف  تبديالت 
فاإن ما و�سل اإىل الهيئة التنفيذية 
كانت قرارات مبنية على �سماح 
الحت����اد ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم 
على مثل هذه الأم��ور بناء على 
انت�سار  اأحدثها  التي  املتغريات 
وتعطيله  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���ض 

فيها  مب���ا  ك���اف���ة  ال��ق��ط��اع��ات 
الريا�سية.

وح�����س��ب م�����س��در م��ط��ل��ع يف 
على  يرد  كان  القدم  كرة  احتاد 
ا�ستف�سارات الوحدات الريا�سي 
ال��دويل  الحت���اد  اأن  قال:"  فقد 
ل��الحت��ادات  �سمح  ال��ق��دم  لكرة 
لكنه  الأم��ور،  من  بعدد  الأهلية 
فهي  التطبيق  على  يجربها  مل 
والأخري  الأول  القرار  �ساحبة 
الهيئة  واف��ق��ت  ع��ل��ي��ه  وب��ن��اء 
تو�سية  على  لالحتاد  التنفيذية 
ورف�ست  تبديال،   "٥" اإج���راء 
لعبا   "١8" م��ن  اأك��ر  ت�سجيل 
الر�سمي،  امل���ب���اراة  ك�سف  يف 
خا�سة اأن اجلولة الأوىل لدوري 
املحرتفني �سهدت ت�سجيل "١8" 
امل��ب��اراة  ك�سف  يف  فقط  لع��ب��ا 
اإكمال املو�سم  وبناء عليه يجب 
التبديالت  فيما  الطريقة،  يذات 
وفيها  �سيئا  توؤخر  اأو  تقدم  لن 

عدالة لالأندية جمتمعة".
�سادق  التي  ال��ق��رارات  ه��ذه 
تفاوتا  وج��دت  الحت���اد  عليها 

موؤيد  بني  ما  النظر  وجهات  يف 
وم���ع���ار����ض، خ��ا���س��ة ل��ع��دم 
 "٢٣" ت�سجيل  على  امل��واف��ق��ة 
لعبا يف ك�سف املباراة الر�سمي، 
اأع�ساء الهيئة  اأن عددا من  ذلك 
جملة  الفكرة  رف�سوا  التنفيذية 
وتف�سيال، وبرروا ذلك اأنه ياأتي 
واختاروا  فرقهم  اأ�س�سوا  باأنهم 
عددا حمدودا من الالعبني، ومل 
هناك  يكون  اأن  بالهم  يف  يخطر 
 "٢٣" ت�سم  معتمدة  ك�سوفات 
الأخر  الطرف  يرى  فيما  لعبا، 
اأن ت�سجيل اأكر من "١8" لعبا 
يف ك�سف املباراة الواحدة مينح 
منح  فر�سة  الفنيني  امل����دراء 
ال�سابة  املواهب  من  ع��دد  اأك��رب 
الحتياط  مقاعد  على  اجللو�ض 
�سمحت  اإذا  م�ساركتهم  ورمب��ا 
ال���ظ���روف ب��ذل��ك، ل��ك��ن احت��اد 
الأول  ال��ق��رار  �ساحب  ال��ك��رة 
نهائيا  املو�سوع  ف�سل  والأخري 
موقعه  ق��رارات��ه على  واأ���س��در 
ن�سخة  و�سل  وال��ذي  الر�سمي 
منه اإىل اأندية املحرتفني لالطالع 

والعمل به.
ت��ب��ق��ى ت���و����س���ي���ات جل��ن��ة 
امل�سابقات حرب على ورق، ما مل 
اأ�سحاب  م�سادقة  على  حت�سل 
ويجب  الكرة،  احت��اد  يف  القرار 
والقبول  الر�سوخ  الأندية  على 
كانت  واإن  حتى  الواقع،  بالمر 
تر�سي  ل  ال���ق���رارات  ب��ع�����ض 
ك��اف��ة، لأن الحت���اد  الأن���دي���ة 
الأهلية  الحت��ادات  منح  الدويل 
ات��خ��اذ  يف  مطلقة  ���س��الح��ي��ات 

بع�ض القرارات.
�سمو  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
رئي�ض  بن احل�سني  علي  الأم��ري 
القدم  لكرة  التنفيذية  الهيئة 
اإىل الحت��اد باإ�سدار عفو  اأوع��ز 
عن العقوبات الإداري��ة واملالية 
وهو   ،٢0٢0 الكروي  للمو�سم 
من �ساأنه اأن يعيد بع�ض املبالغ 
الأندية  ل�سناديق  املخ�سومة 
لعل وع�سى اأن تتمكن من تغطية 
التي ترتبت  الكبرية  امل�ساريف 
عليها يف ال�سهور ال�سابقة ل�سالح 

مدربيها ولعبيها وموظفيها.

توصيات لجنة المسابقات والمالعب بين القبول والرفض 

اتحاد الكرة لألندية:" لن نترككم وحدكم" 

لإلستفسار والتواصل: 

وائل سعدية 0781501713
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للجنة  الأ�سبق  العام  الأمني  اكد 
الأومل���ب���ي���ة، واخل��ب��ري وال��ب��اح��ث 
وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  الإدارة  يف 
الأ�سبق  العام  الأم��ني  الريا�سية، 
الأمني  والريا�سة،  ال�سباب  لوزارة 
الأع��ل��ى  للمجل�ض  الأ���س��ب��ق  ال��ع��ام 
عبدالغني  امل��ه��ن��د���ض  ل��ل�����س��ب��اب؛ 
مبكان  ال�����س��رورة  م��ن  ان��ه  طبلت، 
اق���ام���ة ن����دوة ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة 
ا���س��ت�����س��دار ق��ان��ون ال��ري��ا���س��ة من 
الدعوات جلميع  خالل توجيه رقاع 
اجلهات واملوؤ�س�سات الريا�سية ذات 
اإح�سائية،  درا�سة  وعمل  العالقة، 
تف�سي  م��رج��ع��ي��ة  مب��ث��اب��ة  ت��ك��ون 
احلاجة  مدى  تو�سيح  اىل  بنتائجها 
بحلة  الريا�سة  قانون  ل�ست�سدار 
الذي  الكبري  التغيري  بعد  جديدة، 
من  ذلك  وتاأكد  الريا�سة،  على  طراأ 
خالل تف�سي جائحة كورونا، والتي 
الريا�سة  ا�سا�سيات  للعامل  اثبتت 
للعامل،  الق��ت�����س��ادي��ة  احل��ي��اة  يف 
بعد  تعتقد  كما  ترفا  لي�ست  وانها 

احلكومات.
منطلق  م��ن   : طبلت  وا���س��اف 
اه���ت���م���ام ����س���دة ال����ق����رار ب�����س��ن 
العالقات  تنظم  التي  الت�سريعات 
مبختلف  امل��رت��ب��ط��ة  الن�����س��ان��ي��ة 
اجل���وان���ب احل��ي��ات��ي��ة ل��ل��م��واط��ن، 
مب���ا يف ذل����ك ال���ع���الق���ات امل��ع��ن��ي��ة 
والقت�سادية  القانونية  بالنواحي 
والج���ت���م���اع���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
لأن  الأوان  َان  فقد  وال�سحية، 
ابعادها  مبختلف  الريا�سة  تكون 
من  واح��دة  والتنفيذية  التنظيمية 
تلك اجلوانب، باعتبار ان الريا�سة 
)كعلم واإدارة وتطبيق( باتت مهمة 
ال�سرائح  خمتلف  نظر  يف  واأولوية 
حيزًا  حتتل  وغ���دت  املجتمعية، 
و�سلوك  تكوين  يف  واأ�سا�سياً  مهماً 
انحاء  كل  يف  الن�سانية  املجتمعات 
اهم  من  واحدة  واأ�سبحت  العامل، 
املقومات الإيجابية التي تدعم حياة 
الن�سان، وتزيد من معنى وجوده، 
وتطوره،  رقيه  م�ستوى  عن  وتعرب 
الريا�سة من دور ل  تلعبه  ملا  نظرًا 
على  قدرتها  حيث  من  به  ي�ستهان 
املجتمع  اأف��راد  مب�ستوى  الرتقاء 
م���ن خم��ت��ل��ف ال��ن��واح��ي ال��ب��دن��ي��ة 
والثقافية  واملعنوية  والنف�سية 
تاأطري  يف  واإمكانياتها  والتعليمية، 
التعامل الن�ساين املثايل فيما بينهم، 
وقابليتها غري امل�سبوقة يف �سهرهم 
���س��م��ن ب��وت��ق��ة وط��ن��ي��ة م��وح��دة 
الريا�سية  ال���روح  م��ع��اين  ت��رتج��م 
حتقيق  اىل  بالتايل  وتهدف  احلقة، 
والحرتام  الت�سامح  درجات  اأعلى 
املتبادل وتقدير الجناز، وتن�سجم 
دون حماباة مع مفاهيم عدم ا�سقاط 
اَلخر، ل بل انها ت�سدد على احرتام 

قدراته واإمكانياته.
وا����س���اف ط��ب��ل��ت : ل���ذل���ك، مل 
وممار�سة  كمفهوم  الريا�سة  تعد 
�سطحي  اأو  هام�سي  ن�ساط  جم��رد 
اوق���ات  يف  مي��ار���ض  ت��روي��ح��ي  اأو 
تخطت  اأن��ه��ا  ب��ل  فح�سب،  ال��ف��راغ 
لت�سبح  واملمار�سات  املفاهيم  تلك 
ومكوناً  م��ت��ج��ذرًا،  �سلوكياَ  اأداًء 
اقت�سادياً  وحمركاً  موؤثرًا،  جمتمعياً 
لل�سحة  وط��ن��ي��اً  وم��وؤ���س��رًا  ك��ف��وؤًا، 
يف  جلياً  يظهر  ما  وه��و  وال�سالمة، 
)الفلكية(  الهائلة  املالية  الرق���ام 
الريا�سية  ال���س��ت��ث��م��ارات  حل��ج��م 
دول  خمتلف  يف  مكانها  تاأخذ  التي 
العامل، والتي قد ت�سل يف دولة مثل 
الوليات املتحدة المريكية اىل ٢١6 
مليار دولر �سنويا، ناهيك عن حجم 
التعامل  عن  الناجمة  ال�ستثمارات 
للريا�سة  امل�ساحبة  النواحي  مع 
العالمي،  النقل  حقوق  ذلك  يف  مبا 
والإعالنية  الت�سويقية  والدعاية 
الريا�سية  الأن�سطة  ع��ن  املتاأتية 
مب��خ��ت��ل��ف ان���واع���ه���ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
الأم��ر  وال��رتوي��ح��ي��ة،  واملجتمعية 
التي  ال��دول  من  بالعديد  دفع  ال��ذي 
مبختلف  ال��ري��ا���س��ة  ق��ي��م��ة  ت��ع��ي 
واملعنوية،  امل��ادي��ة  انعكا�ساتها 
الفعاليات  تنظيم  يف  الت�سابق  اىل 
م�ستوياتها  مبختلف  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة والأومل���ب���ي���ة وال��ق��اري��ة 
والق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة، ن��ظ��را ملا 
عائدات  من  الفعاليات  تلك  تعك�سه 
وت�سريعية  وتنظيمية  معنوية 
من  ك��ذل��ك  حتققه  وم��ا  و�سلوكية، 
ودعائي،  و�سياحي  اقت�سادي  رواج 
ب��ال���س��اف��ة اىل م��ا جت��ن��ي��ه ال���دول 
خمتلف  على  واح���رتام  تقدير  م��ن 

ال�سعدة.  
ان  :وح���ي���ث  ط��ب��ل��ت  واردف 
خمتلف  وعلى  الريا�سية  املنظومة 
امل�����س��ت��وي��ات ال��ع��امل��ي��ة وال��ق��اري��ة 
مركبة يف  باتت  واملحلية  والقليمية 
كينونتها، ومعقدة يف عالقاتها، نظرا 
لوجود كم هائل من التداخالت التي 
املواثيق،  ذلك:  يف  مبا  فيها،  تتحكم 
وال��ل��وائ��ح  الن��ظ��م��ة  الت�سريعات، 
الريا�سية الدولية، مع ما ي�ساحبها 
معنية  وتطبيقات  مم��ار���س��ات  م��ن 
والتنمية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ب��احل��وك��م��ة 
ما  وتناول  والح��رتاف،  امل�ستدامة 
والعالنات  النتفاع  بحقوق  يتعلق 
وال�ستثمار  والت�سويق  والرعاية 
الريا�سي،  والع��الم  البث  وحقوق 
املعنية  امل�����س��ائ��ل  اىل  ب��ال���س��اف��ة 
مبكافحة املن�سطات والتحكيم وف�ض 
ونظم  الب�سرية  وامل��وارد  املنازعات 
ادارة اجلمهور ومنع �سغب املالعب 
واللوج�ستية،  اخلدمية  واملنظومة 
اجل��ودة  معايري  وتطبيق  وو���س��ع 
وال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة وال���ت���وازن 
واأعماره  فئاته  مبختلف  املجتمعي 

ونوعه الجتماعي.  
ومل يخف طبلت تعدد مرجعيات 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ض يف 
اأنها  باعتبار   : فا�سار  الريا�سية، 
تتعاطى ب�سكل اأو باَخر مع املنظومة 
يف  وت�سارك  الأردن��ي��ة،  الريا�سية 
وحتديد  ابعادها  وو�سع  تاأطريها 
فيما  خا�سة  املختلفة،  عنا�سرها 
البدين  الإع����داد  مبعطيات  يتعلق 
والريا�سي وتنظيم �سوؤون الريا�سة 
والع�سكرية  واجلامعية  املدر�سية 
وريا�سة املعوقني وريا�سة املناف�سة 
العايل  والداء  النخبة  وري��ا���س��ة 

واملجتمعية  الرتويحية  والريا�سة 
وال�سعبية،  التقليدية  والريا�سات 
ومرجعيات  ج��ه��ات  ت��ع��دد  اأن  اإل 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ض ذات 
اململكة  الريا�سي يف  باملجال  العالقة 
حكم  وجهات  ر�سمية  موؤ�س�سات  من 
حم��ل��ي )ك��امل��ح��اف��ظ��ات وال��ب��ل��دي��ات 
خا�سة  �سركات  وم��ن  والق��ال��ي��م(، 
ربحية  وغري  ربحية  اأهلية  وكيانات 
والروابط  والن��دي��ة  )ك��الحت��ادات 
وال�سبابية  الريا�سية  وامل��راك��ز 
والكليات  واملدار�ض  والأكادمييات 
واجلامعات واملفو�سيات(، ووجود 
ت��ب��اي��ن م��ل��ح��وظ يف ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا، 
وت�سعب  اأهدافها،  يف  جلي  وتفاوت 
وت�سابك  اخت�سا�ساتها،  يف  وا�سع 
اأ�سا�سي  اأن�سطتها، واختالف  بارز يف 
اأدن��ى  دون  ذل��ك  كل  مرجعياتها،  يف 
)العامة  بال�سيا�سات  منطقي  تناغم 
اأو ذات العالقة( اأو ترتيب مدرو�ض 
تن�سيق  او  ال�سرتاتيجية  باخلطط 

وا�سح على امل�ستوى التنفيذي.
وجود  ف��اإن  لذلك  طبلت:  وطالب 
خلق  اىل  حتماً  �سيف�سي  كهذا  و�سع 
قاعدة  واأي��ج��اد  خ�سبة،  ار���س��ي��ة 
توؤدي اىل فتح الباب على م�سراعيه 
والتنازع  التخبط  وترية  رفع  اأمام 
بهدر  و�ست�سمح  والفني،  الداري 
امل��ال ال��ع��ام وع��دم ال���س��ت��ف��ادة من 
اىل  �سيوؤدي  مما  الب�سرية،  امل��وارد 
نتائج  اية  ح�سد  على  القدرة  عدم 
تذكر على اي من ال�سعد املجتمعية 
اأدل  ول  غ��ريه��ا،  او  التناف�سية  او 
ع��ل��ى ذل���ك ���س��وى م��ا ن�����س��اه��ده من 
نتائج ل تلبي اأدنى درجات الطموح 
التناف�سية  بالريا�سة  يتعلق  فيما 
ال��دول��ي��ة  ال���س��ع��دة  خمتلف  ع��ل��ى 

واملحلية،  والقليمية  والوملبية 
وك��ذل��ك م��ا ن��الح��ظ��ه م��ن الرق����ام 
الكبرية واملذهلة التي ت�ستهلك قدرًا 
املخ�س�سة  الدولة  ميزانية  مهماً من 
لنت�سار  كنتيجة  ال�سحية،  لالمور 
ام��را���ض ق��ل��ة احل��رك��ة مب��ا يف ذل��ك 
وال��ده��ن��ي��ات  وال�����س��ك��ري  ال�سغط 
والكولي�سرتول، نظرًا ل�ساآلة اوعدم 
البدين  الن�ساط  مبمار�سة  الهتمام 
انطباعاً  يعك�ض  ما  وهو  والريا�سي 
و�سحته  املجتمع  كفاءة  على  �سلبياً 
وم�ستوى قدراته الذاتية ب�سكل عام. 
العاملية  التوجهات  خ�سم  ويف 
اللزوم  الريا�سة، فانه من  على دور 
العاملية  التوجهات  ظل  ويف  مبكان 
التي  املتحدة  المم  ق��رارات  ومنها 
ودورها  الريا�سة  اأهمية  علي  اأكدت 
المم  ت���ق���دم  حت��ق��ي��ق  يف  ال���ب���ارز 
يتعلق  فيما  وخا�سة  وال�سعوب 
بالريا�سة من اجل التنمية وال�سالم، 
التعليم  لتعزيز  كو�سيلة  والريا�سة 
من  اف�سل  ع��امل  وب��ن��اء  وال�سحة، 
خالل الريا�سة، فقد بات لزاما علينا 
ال�سريع  التقدم  ملواكبة  ن�سعى  باأن 
الريا�سة،  جمال  يف  امل�سبوق  وغري 
ب��اع��ت��ب��اره��ا اأح���د اأه���م امل��وؤ���س��رات 
ال�سالم،  ثقافة  ن�سر  اىل  ت�سعى  التي 
وتعمل على حتقيقه وت�سيع مفاهيم 
وتوطيد  الن�ساين،  والوئام  املحبة 
الدول،  بني  والتاآخي  التقارب  عرى 
التمييز  العن�سرية وعدم  ومناه�سة 
والدين  واللون  العرق  اأ�سا�ض  على 

والطائفة.
الريا�سة  وتعترب  كما   : وا�ساف 
حتقيق  ممكنات  اأه��م  اإح��دى  كذلك 
والداري  والتقني  العلمي  التقدم 
ملن هو موجود حتت مظلتها وين�سط 

ذلك  ي�ساحب  ما  مع  جنباتها،  بني 
ب�سكل  املجتمع  �سيجنيها  فوائد  من 
ع��ام، الم��ر ال��ذي دف��ع بالعديد من 
الدول يف كل انحاء العامل اىل النظر 
املعنية  وت�سريعاتها  قوانينها  يف 
�سياغتها  واإعادة  الريا�سي  باملجال 
م��ن ج��دي��د، ك��ي ت��ت��واف��ق م��ع كل 
ريا�سي  وتقدم  تطور  من  مايجري 
بال�سافة  العامل،  انحاء  خمتلف  يف 
اىل ما �سوف ترتجمه تلك املمار�سات 
يف  للنجاحات  حتقيق  من  التغيريية 
الريا�سية،  املنظومة  اأبعاد  خمتلف 
ل بل ان العديد من الدول مبا يف ذلك  
واملغرب،  وم�سر  وفرن�سا  الربازيل 
م�ستقلة  ن�سو�ض  بو�سع  قامت  قد 
بالريا�سة  تتعلق  د���س��ات��ريه��ا  يف 
على  تكري�سها  و�سرورة  واأهميتها 

خمتلف امل�ستويات.
وقدم طبلت مقرتحات وخطوات 
باملنظومة  الرت���ق���اء  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
بناء   : موؤكدا  الوطنية،  الريا�سية 
قامت  ما  مبا  واأ�سوة  �سبق  ما  على 
باتت  فهل  ال��ع��امل،  دول  معظم  ب��ه 
حاجتنا ملحة لو�سع ت�سريع م�ستقل 
ويحكم  وي��ن��ظ��م  ي��وؤط��ر  للريا�سة 
وممار�سات  وابعاد  اأ�سكال  خمتلف 
وجم�����الت وم���ك���ون���ات واأه�����داف 
مبنظومة  املرتبطة  اجلهات  جميع 
الريا�سة الردنية؟ ويحدد عالقاتها 
الداخلية واخلارجية، ويواكب َاخر 
يتواءم  مب��ا  العاملية  امل�ستجدات 
املتميز  اليجابي  النهج  من  ويعزز 
احلبيبة  مملكتنا  عليه  ت�سري  التي 
قيادتنا  ظل  يف  املجالت  خمتلف  يف 

احلكيمة. الها�سمية 

مقرتحات

واق������رتح ط��ب��ل��ت ���س��ي��ن��اري��و 
من  الريا�سة"،  "قانون  ل�ست�سدار 
تفريغ  بعد  اجرائية  خطوات  خالل 
الطالع  خالل  من  الدرا�سة،  نتائج 
واملمار�سات  التجارب  اف�سل  على 
ال��دول  يف  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا  املتعلقة 
القانون،  ه��ذا  مثل  ا���س��درت  التي 
اخل��رباء  من  عمل  فريق  وت�سكيل 
لو�سع  املتخ�س�سني  وامل�ست�سارين 
اعتمادها  بغية  الأوىل  امل�����س��ودة 
املعنية  الأط������راف  م���ن  م��ب��دئ��ي��ا 
القانون  م�سروع  لو�سع  متهيدا 
وال�ستعانة ببيت خربة متخ�س�ض 
)م��ن ال��داخ��ل او اخل��ارج( لو�سع 
م�سروع  وعر�ض  القانون،  م�سروع 
مبا  املعنية  اجلهات  على  القانون 
الأوملبية  البلديات واللجنة  يف ذلك 
وج��م��ي��ع امل��رج��ع��ي��ات واجل��ه��ات 
والف��راد  الريا�سية  واملوؤ�س�سات 
يتم  ان  ق��ب��ل  ال��ع��الق��ة،  ذوي  م��ن 
للجهات  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع  رف���ع 
ل�ست�سداره  املعنية  الت�سريعية 

ح�سب الأ�سول املتبعة.

هل هناك حاجة إلعادة النظر بالتشريعات المعمول بها الستصدار "قانون الرياضة"؟

أمين عام اللجنة األولمبية األسبق م.عبدالغني طبلت
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بها  بقع  ك��ب��رية  اأزم���ة  ك��ل  بعد 
بر�سلونة يعود اإ�سم بيب غوارديول 
كاأنة  ال�سحف،  عناوين  ب�ست�سدر 
"نحن  للجماهري،  مهدئة  بنج  اإب��رة 
ت�سريبات  املخّل�ض"،  مع  نتفاو�ض 
وال�سبانيو  النكليزية  ال�سحف  اىل 
باأن بر�سلونة يتفاو�ض مع مدرب من 
ال�سف الأول وان هذا  املدرب لي�ض ال 

بيب غوارديول. 
ح��ت��ى م���ع ان���ت���ه���اء ع��ق��د بيب 
غوارديول مع مان�س�سرت �سيتي العام 
الأك��رب  العائق  ان  ال   ٢0٢١ املقبل 
اأمام عودته هو ال�سبب الأ�سا�ض الذي 
دفعه لخاذ قرار الرحيل عن النادي: 

اأدارة رو�سيل – بارتوميو. 
حزب  على  يجب  بيب  يعود  كي 
لفيفه، ان  بارتوميو ومن يلف على 
وال  القادمة  النتخابات  يخ�سر 
عودة  ول  للنادي  بناء  من  اأم��ل  ل 

لغوارديول اإن كان ُيفكر بها اأ�ساًل. 
على  ب��ي��ب  رد  ت����ذك����رون  ه���ل 
بارتوميو بعد قرار ايقاف مان�س�سرت 
الأوروب��ي��ة؟  امل�ساركة  من  �سيتي 
�سوته  ُيبقي  اأن  بر�سلونة  "على 
باأ�سياء  منغم�ض  اجلميع  منخف�ض، 
كهذه.. واآمل اأن اواحه مع مان�س�سرت 
�سيتي بر�سلونة يف الأعوام القادمة 

يف دوري الأبطال". 
ل مُيكننا تخيل بيب يجيب على 
متواجد  الثاين  خطه  على  ات�سال 
���س��وت ب��ارت��وم��ي��و ���س��راح��ة، مع 
ال��ك��ب��رية:  بالف�سيحة  ال��ت��ذك��ري 

ل�سركة  بر�سلوة  ادارة  توظيف 
مهمتها ت�سويه �سمعة بيب، مي�سي، 

ت�سايف واآخرين. 
على  ب��ق��ي  اذا  الي���اق���ف  ق����رار 
البطال  عن  ال�سيتي  وابتعد  حاله 

ويف  الرحيل،  لبيب  ممكن  ملو�سمني 
فلن  بر�سلونة  الوجهة  كانت  ح��ال 
تكون العودة مقرونة ال بثقة عمياء 
مطلقة بفوز الرئي�ض ال�سابق خوان 
م�ستبعد كون  ام��ر  لب��ورت��ا، وه��و 

ال�سابقة  النتخابات  خ�سر  الأخ��ري 
ولي�ض املر�ّسح الأقوى حالياً. 

فيكتور  الآخ��ر  املر�ّسح  م��اذا عن 
ناحية  من  الأق��وى  يثعترب  فونت؟ 
وهو  احلالية  ل���الدارة  املعار�سة 

امل���دع���وم م��ن ت�����س��ايف ه��رين��ان��دي��ز 
وكارلي�ض بويول، املر�سحان ليكونا 
املدرب واملدير الفني للفريق يف حال 
فوزه، اإ�سم غوارديول غري مطروح 

لدى فونت. 
بيب نف�سه عام ٢0١٤ �سّرح انه 
بر�سلونة  اىل تدريب  بتاتاً  لن يعود 
لأن "وقته يف الفريق انتهى" والعام 
املن�سرم عاد وقال �ساأعود يوماً اىل 

املدينة، حيث منزيل.
ان ق���رر ب��ي��ب ال���ع���ودة ل��ي��درب 
قدر  ب�سربة  ح�سلت  اإن  بر�سلونة، 
مو�سم  يف  �سيكون  متوقعة،  غ��ري 
٢0٢١-٢0٢٢، ينها �سيكون "حر�سه 
انتهت فعاليته متاماً، �سيجد  القدمي 
كلياً،  ج��دي��د  م�سروع  ام���ام  نف�سه 
بع�ض رج��الت��ه ات��ت ب��ق��رارات من 
ُيعترب  الذي  الأم��ر  بارتوميو  ادارة 
مهمة مغايرة متاماً عن التي عمل بها 

عند توليه مركزه املرة الأوىل. 
اإ�سم بيب ل  يف جميع الأح��وال، 
"انك�سار"  ُيطرح يف العالم ال عند 
هذه  بنج  ابرة  لي�ض  هو  بر�سلونة، 
مع  بالتعاقد  ف�سلت  التي  الدارة 
ال��ن��ادي، فال  ب��اإ���س��م  م���درب يليق 
الرجل  يتعاون  ان  اب��دًا  تتوقعوا 
الكتلوين مع من هدم هوية فريقه من 

جديد. 

عندما يتحول بيب غوارديوال الى إبرة تخدير بيد بارتوميو

تهنئة بالسالمة
يتقدم نادي الوحدات إلى
عضو الهيئة العامة

ناصر المناصرة
بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج إبنته 

بتول 
من جامعة الزيتونة تخصص "أدب إنجليزي" 

ألف مبروك

يتقدم نادي الوحدات إلى

 الكابتن

 حامد اسماعيل
 بأجمل التهاني والتبريكات

  بمناسبة نجاح العملية الجراحية

 التي أجريت له مؤخرا

الحمد هلل على السالمة

يتقدم نادي الوحدات إلى
عضو الهيئة العامة

جمال الدبسي
بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج إبنته 

فاطمة 
 من الجامعة الهاشمية تخصص "طب" 

ألف مبروك
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الذكرى السنوية الثانية لرحيله
الراحل عزت حمزة... "وين رايح... يا مسك فايح"


