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الوحدات يوزع مكافآت 
دوري السلة والالعبون 

يتنازلون عن 15 % 
تقديرا للنادي

اقرأ في العدد

يالقي الحسين إربد اإلثنين المقبل
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اليوم  م�ساء  النادي  ادارة  �سلمت 
لالعبي  ال�سلة  دوري  بطولة  مكافاآت 
الفريق )راتب �سهر(، تكرميا لالعبني 
بتاريخ  االول  ال��ل��ق��ب  اح����راز  ب��ع��د 

النادي.
مدير  االدارة  جمل�س  ع�سو  و�سلم 
معيل�س  اب��و  م.ح���امت  اللعبة  ن�ساط 
ال��ذي  ال��وق��ت  يف  امل��ك��اف��اأت  الالعبني 
الوفاء  يف  مثاال  الالعبون  به  �سرب 
للنادي من خالل تنازل كل العب مبا 
ل�سندوق  املكافاأة  من   %١٥ ن�سبته 
ال�سعبة  ال��ظ��روف  ب�سبب  ال��ن��ادي 
بها ب�سبب جائحة فايرو�س  التي مير 

)كورونا( امل�ستجد.
ال��وح��دات �سلم  اجل��دي��ر ذك���ره ان 
والطبي  الفني  واجلهاز  الفريق  العبي 
الدوري  نهاية  قبل  املالية  م�ستحقاتهم 
يف  م�سداقيته  على  م��وؤك��دا  مبرحلة 
التعامل وحر�سه على ان يكون يف طليعة 

االندية التي حترتم حقوق الالعبني.

الوحدات يوزع مكافآت دوري السلة والالعبون يتنازلون عن 15 % تقديرا للنادي
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االأول   للفريق  الداخلي  مي�سي املع�سكر 
ب�سكل اإيجابي مع انق�ساء اليوم الثالث، يف 
وم�ساء  �سباحا  املتوا�سلة  التدريبات  ظل 
يف جممع النادي الريا�سي بغمدان، والتي 
والتكتيكية،  الفنية  اجلوانب  على  ترتكز 
وتتوزع يف امللعب الرئي�سي و�سالة اللياقة 
اجلاهزية  اإىل  الو�سول  بهدف  البدنية، 
تقام  التي  ال�سلط  موقعة  قبل  املثالية، 
عند  وتبداأ  املقبل،  ال�سهر  من  الثالث  يوم 
عمان  �ستاد  على  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
الدويل، حل�ساب اجلولة الثانية من دوري 

املحرتفني لكرة القدم.
الفريق االأول وحده  ولن يكون مع�سكر 
مع  خا�سة  االع����داد،  ف��رتة  خ��الل  كافيا 
اإجراء ٤-  و�سع جدول م�سغوط يتخلله 
اإربد  احل�سني  اأندية  مع  ودية  مباريات   ٥
االأردن  و�سباب  واالأهلي  العقبة  و�سباب 
املحرتفني،  اأندية  اأحد  اأو  ال�سريح  ورمبا 
املخاطبات  ظ��ل  يف   ذل��ك  تاأكيد  بانتظار 
زياد  الكرة  ن�ساط  مدير  قبل  االإداري��ة من 

�سلباية ومدير الفريق مروان ال�سمايل.
يف  ال��وح��دات  العبي  معنويات  وتبدو 

جمل�س  اأن  علمنا  ما  اإذا  م�ستمر،  ارتفاع 
الفريق،  بهذا  بالغا  اهتماما  يويل  االإدارة 

القدم  ك���رة  منظومة  ال��ت��ف��اوؤل  وي�����س��ود 
الوحداتية بقدرة جنوم الفريق يف حتقيق 

لقبي دوري املحرتفني وكاأ�س االأردن.
�سركة  رئي�س  زار  مت�سل  �سعيد  على 
ال��غ��زال ل��الإل��ك��رتون��ي��ات حممد ال��ع��وراين 
تدريب الفريق امل�سائي اليوم ، وقدم هدايا 
واالإداري  الفني  اجلهاز  الأع�ساء  تذكارية 
والالعبني، يف بادرة تدل على اأن جماهرينا 
ن�ساطات  يف  النجاحات  اأ�سا�س  هي  الوفية 
النادي كافة، وهذا يعرب عن �سدق انتمائها 

وحمبتها لناديها ب�سكل يفوق الو�سف.
�سركته  قدمته  م��ا  اأن  ال��ع��وراين  وب��ني 
والعبي  واالإداري  الفني  اجلهاز  الأع�ساء 
هذا  ي�ستحقه  مما  ب�سيط  ج��زء  ال��وح��دات 
املحلية  للريا�سة  ودعما  العريق،  النادي 

وقطاع ال�سباب.
وق���در م��دي��ر ن�ساط ك��رة ال��ق��دم زي��اد 
الكابنت  للفريق  الفني  وامل��دي��ر  �سلباية، 
العوراين وحر�سه  ابو زمع زيارة  عبداهلل 
على تقدمي هذه الهدايا، موؤكدين يف الوقت 
ذاته اأن وقفة اجلماهري معهم تدفعهم لبذل 
االأخ�سر  امل�ستطيل  داخ��ل  م�ساعر  جهود 

الإ�سعادهم.

شركة الغزال تقدم هدايا تذكارية لالعبين 

اليوم الثالث من معسكر الوحدات يمضي بشكل إيجابي 
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اأك��ر  ال��ف��ري��ق االأول  ب��دا ب��رن��ام��ج 
اعتماده  بعد  قبل،  ذي  من  و�سوحا 
الفني،  اجلهاز  قبل  من  كبرية  بن�سبة 
ودية  "٤" لقاءات  ترتيب  مع  خا�سة 
احل�سني  اأن��دي��ة  اأم���ام  ل�"االأخ�سر" 
اإربد واالأهلي و�سباب العقبة و�سباب 
امل��ب��اراة  ت��اأك��ي��د  ب��ان��ت��ظ��ار  االأردن، 
التي مل يتحدد طرفها حتى  اخلام�سة 

االآن.
وتاأتي هذه املباريات اال�ستعدادية، 
اجل��اه��زي��ة  اإىل  ال��و���س��ول  يف  رغ��ب��ة 
امل��ث��ال��ي��ة ب��دن��ي��ا وف��ن��ي��ا ق��ب��ل موقعة 
على  املقبل  ال�سهر  من   3 يوم  ال�سلط 
اجلولة  اإط��ار  يف  ال��دويل،  عمان  �ستاد 
املحرتفني  دوري  بطولة  من  الثانية 

لكرة القدم.
مع�سكره  ب��داأ  ال��ك��رة  فريق  وك��ان 
حتى  ي�ستمر  والذي  ال�سبت  الداخلي 
يوم اخلمي�س املقبل يف فندق بانوراما 
الفني  اجلهاز  طلب  على  بناء  عمان، 
بقيادة الكابنت عبداهلل اأبو زمع، الذي 
من  جدا  مفيد  املع�سكر  هذا  اأن  وجد 
ال��روح  م��ن  وي��ع��زز  ك��اف��ة،  النواحي 
االأ�سرية بني الالعبني، ويجعلهم اأكر 
خا�سة  البع�س،  بع�سهم  م��ن  قربا 
التدريبات  عن  النجوم  انقطاع  اأن 
ال�"7٥"  قاربت  طويلة  لفرتة  ا�ستمر 
يوما، حيث ذهبت التح�سريات بداية 
االإم��ارات  ومع�سكر  الكروي  املو�سم 
اأدراج الرياح، رغم النتائج االإيجابية 
التي حتققت خا�سة مع جناح فريقنا 
االحتاد  درع  لقب  على  احل�سول  يف 
ل��ك��رة ال��ق��دم، وال��ب��داي��ة ال��ق��وي��ة يف 
املحرتفني  دوري  من  االأوىل  اجلولة 

االأهلي  على  الفوز  عرب  القدم،  لكرة 
ليت�سدر  رد  دون  اأه���داف  بخم�سة 

ترتيب الفرق بفارق االأهداف.

تدريبات قا�سية لكنها ممتعة 

"تنفر" الالعب هي  اأ�سعب مرحلة 
وموؤملة  قا�سية  الأنها  االإع���داد،  فرتة 
جمملها  يف  وت��رتك��ز  ال�����س��يء  بع�س 
املدربني  لكن  البدنية،  النواحي  على 
قليال  حتملوا  لالعبيهم:"  يقولون 
اإك��م��ال  على  ق��ادري��ن  ت��ك��ون��وا  حتى 
املو�سم دون اإ�سابات".. هذه الكلمات 
لها �سدى موؤثر عند الالعبني، خا�سة 
عندما يجربون على اال�ستيقاظ مبكرا 
وال��ع��ودة  ال�سباحية،  للتدريبات 
تدريب  ح�س�س  الإج���راء  جديد  م��ن 

حتما  و�ستمر  ف��رتة  لكنها  م�سائية، 
حتى واإن طالت وهو ما يعلمه جنوم 

الوحدات جيدا.
التي  التدريبات  خالل  ملفت  هو  ما 
املا�سي،  ال�سهر  من   6 يوم  منذ  بداأت 
الالعبني،  من  كبرية  عزمية  هناك  اأن 
ورغبة  البع�س  لبع�سهم  وت�سجيع 
قويا  ح�سورا  يثبتوا  اأن  اجلميع  من 
الكابنت  الفني  امل��دي��ر  اأن��ظ��ار  للفت 
ع��ب��داهلل اأب���و زم���ع، ف��اخل��ي��ارات وهلل 
وهو  كافة،  املراكز  يف  متوفرة  احلمد 
ما يزيد من �سعوبة اختيار الت�سكيلة 
مباراة  موعد  اقرتب  كلما  االأ�سا�سية 
ال�سلط التي ال تقبل الق�سمة بناء على 
املباراة،  هذه  ت�سبق  التي  املعطيات 
وم���ع ف���وز ال���وح���دات ع��ل��ى االأه��ل��ي 

ال�سلط  وخ�سارة  االأوىل  اجلولة  يف 
اعتربت  نتيجة  يف  بهدف  معان  اأم��ام 
مفاجاأة بناء على الفوارق الفنية بني 
موعد  على  فريقنا  �سيكون  الالعبني، 
للتعوي�س  ي�سعى  �سر�س  مناف�س  مع 
بكل م��ا اأوت��ي م��ن ق��وة، لكن ق��درات 
العبينا ومتيزهم وخرباتهم الوا�سعة 

�ستقف اإىل جانبهم مب�سيئة اهلل تعاىل.
وما يزيد من االطمئنان يف �سفوف 
االأ�سرية  الروح  اأن  القدم  كرة  فريق 
والطبي  واالإداري  الفني  اجلهاز  بني 
اأن  اإذ  ل��الأن��ظ��ار،  ملفتة  وال��الع��ب��ني 
كبري  ���س��يء  لفعل  م�سرتكة  الرغبة 
وما  الوحدات  اأن�سار  الإ�سعاد  وموؤثر 
دوري  لقبي  على  باحل�سول  اأكرهم 
املحرتفني وكاأ�س االأردن رغم �سعوبة 

املناف�سة، اإذا ما علمنا اأن بطل الدوري 
مبا�سرة  �سيتاأهل  احل��ايل  املو�سم  يف 
من  مبا�سرة  املجموعات  دوري  اإىل 
دوري اأبطال اآ�سيا، والفر�سة �سانحة 
ب�����س��ورة ك��ب��رية ل��ي��ك��ون ال��وح��دات 
دوري  يف  ي�سارك  اأردين  فريق  اأول 
على  االأق���وى  للبطولة  املجموعات 

امل�ستوى االآ�سيوي.
تنفيذ  يف  للفريق  الفني  اجلهاز  ي�ساعد  وما 
جممع  يف  النجاح  و�سائل  كل  توفر  برناجمه، 
الرئي�سي،  امللعب  حيث  ب��غ��م��دان،  ال��ن��ادي 
�سالة  ج��ان��ب  اإىل  املغلق  ال��ف��رع��ي  وامل��ل��ع��ب 
واجلهد  الوقت  يوفر  ما  وهو  البدنية،  اللياقة 
الراحة  الفريق كاملة، ومينحها  على منظومة 
�سابقا  و�سعت  التي  الفنية  الربامج  لتنفيذ 

باحرتافية عالية

5 وديات لرفع جاهزية الفريق قبل موقعة السلط الشهر المقبل 

نجوم الوحدات يقبلون على التدريبات الشاقة بـ"عزيمة األبطال"
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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



 
يف احللقة االأوىل من م�سل�سل الك�سف عن احلقيقة، 
وتقليب اأوراق االأر�سيف اخلا�س بالراحل “العالمة 
الريا�سية” الراحل �سليم حمدان، �سلطنا ال�سوء على 
عدد من املدربني الذين عا�سروا الوحدات منذ حقبة 
ال�سبعينيات والذين كان اأولهم امل�سري فتحي ك�سك، 
بدر  الراحل  اإ�سراف  اإبان  الت�سعينيات  حقبة  وحتى 
اخلطيب على تدريب الوحدات يف حقبة الت�سعينيات، 
وحتديدًا اإبان اإحراز الوحدات لقب الدوري ال�سهري 

الذي لقب بدوري “البقدون�س”.
“الوحدات  ج��ري��دة  ت��ع��ود  احل��ل��ق��ة  ه���ذه  ويف 
اأي��دي  بني  وو�سعه  االأر�سيف  لت�سفح  الريا�سي” 
قراءها االأعزاء وهي توا�سل ت�سليط ال�سوء على من 

درب الوحدات.

 زدر�فكو »يوغ�سالفيا مرة �أخرة«

الفني  امل��دي��ر  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  مت   200١ م��و���س��م   
االف�سل  حتقيق  بهدف  وذلك  زدرافكو  اليوغ�ساليف 
الطيبة  البداية  من  الرغم  وعلى  الوحدات،  لفريق 
لزدرافكو باإحراز لقب كاأ�س الكوؤو�س اإال اأنه مل ي�ستطع 
اإكمال املهمة يف ظل النتائج غري املقنعة للفريق، ليتم 

ف�سخ عقده مع الوحدات يف مطلع مو�سم 2002.

نادر زعرت »فرتة ق�سرية«

اأنيطت  الوحدات  فريق  عن  زدرافكو  رحيل  بعد   
املهمة اإىل املدير الفني املحلي واإبن النادي نادر زعرت 
وعلى   ،2003 مو�سم  وحتى   2002 مو�سم  مطلع  يف 
الرغم من النتائج االإيجابية التي حققها مع الفريق، 
اإ�سافة اإىل النقلة النوعية الكبرية يف اأداء الالعبني، مل 
يكن الر�سى عنه كبريًا، حيث متت اإقالته من تدريب 

الفريق.

 ماكـ�سيموفيت�ش »فرتة ب�سيطة«

فني  ملدير  فرتة  اأق�سر  عنها  نقول  اأن  املمكن  من   
�سربي يدرب الوحدات وكان ماك�سيموفيت�س يحاول 
تطوير م�ستوى العبي الوحدات اإال اأن هذا االمر مل 
اإقالته  ليتم  الكرة  فريق  على  القائمني  رغبات  يلبي 
الفرتة  تلك  �سريعاً، واال�ستغناء عنه، حيث دون يف 

الب�سيطة اإحرازه للقب درع االحتاد مو�سم 2002.

 عامر جميل

 عامر جميل العراقي هو االخر مل يكتب له دوام 
معه  التعاقد  مت  حيث  الوحدات،  مع  الزمنية  املدة 
به  كان  ال��ذي  الوقت  يف  ماك�سيموفيت�س  اإقالة  عقب 
امل�ستوى  النتائج وتذبذب  �سوء  يعاين من  الوحدات 
ي�ستمر  اأن  له  يكتب  الفني والبدين لالعبيه، حيث مل 

ولتتم اإقالته هو االخر يف نف�س املو�سم 2002.

 ه�سام عبد�ملنعم ونا�سر ح�سان

املنعم  عبد  له�سام  الفريق  تدريب  مهمة  اأ�سندت   
وماك�سيموفيت�س،  جميل  لعامر  خلفاً  ح�سان  ونا�سر 
اأي  حتقيق  ح�سان  برفقة  ه�سام  ي�ستطع  مل  واأي�ساً 
�سيء يذكر للوحدات يف ذلك الوقت، حيث بقي م�ساعدًا 
للمدرب اإىل مو�سم 20١0 عندما متت ت�سميته م�ساعدًا 
للمدرب، يف الوقت الذي ح�سر به الكرواتي دراغان، 
يا�س  بني  اإىل  ال��وح��دات  املنعم  عبد  ه�سام  ليغادر 
االإماراتي مو�سم 20١١، وبعد رحيل حممد قوي�س 

عاد ه�سام لقيادة الفريق، اإال اأن ال�سربي برانكو كان 
وت�سمية  ه�سام  وج��ود  عدم  ب�سرورة  اأخ��ر  راأي  له 

يو�سف العموري بدياًل له.

 »ثورة �ل�سباب« عي�سى �لرتك

 ي�سجل للمدير الفني املحلي عي�سى الرتك قيادته 
جدول  ك��ان  حيث  ا�ستثنائي،  مو�سم  يف  للوحدات 

العام،  الذي و�سعه االحت��اد يف ذلك  العام  ال��دوري 
ولكن نظرة عي�سى الرتك كانت كفيلة باالعتماد على 
مو�سم  يف  وذلك  يريد  ما  له  وكان  ال�سباب،  الالعبني 
اأمثال  ال�سباب  الالعبني  من  عدد  رفع  عندما   2003
ال�سباح  وعي�سى  فتحي  وبا�سم  الفتاح  عبد  ح�سن 
واأحمد عبد احلليم وغريهم من الالعبني النجوم، اأما 
اأبرز ما حققه الرتك مع الوحدات كان حتقيقه للقب 

بطولة الوحدات العربية.

»�جلرن�ل« حممد عمر

اال�ستعانة  متت  النادي  بتاريخ  الثانية  للمرة   
لقيادة  عمر  حممد  امل�سري  الفني  املدير  بخدمات 
ت��دري��ب��ات ال��ف��ري��ق، واأب����رز م��ا ك��ان مييز عمر هو 
�سخ�سيته القوية وقدرته على �سبط الالعبني داخل 
وخارج امللعب، لكنه فوجئ بالكم الهائل من الالعبني 
اتباع  اأعقبه  ال��ذي  االأم��ر  الفريق،  يف  بال�سن  الكبار 
خاللها  من  جنح  والتي  والتبديل  االح��الل  �سيا�سة 
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ليقود الوحدات اإىل اإحراز لقب الدوري مو�سم 200٤ 
بعد طول انقطاع، وعاد للوحدات يف منت�سف مو�سم 
بطولة  اللقب، وتفادي اخل��روج من  الإح��راز   2007
مع  اأح��رز  اأن��ه  لعمر  وي�سجل  العرب،  اأبطال  دوري 
الوحدات درع االحتاد مو�سم 200٤، وكاأ�س الكوؤو�س 

مو�سم 200٥.

 لوكي�ش »كتاب جيني�ش«

 وللمرة االأوىل بتاريخ النادي جاء التعاقد مع املدير 
اإقامته هو  الذي مل تطل مدة  لوكي�س  الفني املجري 
االخر حيث مل يكن م�ستواه يوؤهله الن يكمل م�سريته 
التدريبية مع فريق الوحدات ليخرج وهو يجر اأذيال 

اخليبة والهزمية.

 عادل يو�سف »نعم لل�سباب«

املدير  بخربة  اال�ستعانة  متت   200٥ مو�سم  يف   
»نعم  منطق  �ساحب  يو�سف  ع��ادل  العراقي  الفني 
يف  الطويل  النف�س  �ساحب  يعترب  وال��ذي  لل�سباب« 
ا�ستخراج املواهب ال�سابة نظري ما يوليه من اهتمام 
يف  للوحدات  منا�س  اأي  يجد  مل  الذي  يو�سف  كبري، 
اإحراز اأي بطولة على امل�ستوى املحلي وجه نظره اإىل 
البطولة العربية »دوري اأبطال العرب« والتي اأبدع 
اإال  ا�سمه بحروٍف ذهبية  الوحدات كثريًا ودون  بها 
اأن »خباثة« التحكيم العربي اأودت باأحالم الوحدات 
الن�سف  امل�سهد  يف  العربية  البطولة  من  ال��وردي��ة 

النهائي.
 ويف مو�سم 2008 توىل عادل يو�سف مهمة اال�سراف 
على قطاع النا�سئني بالنادي، لي�سنع فريق الوحدات 
درع  بطولة  لقب  يحرز  اأن  ا�ستطاع  وال��ذي  الرديف 
االحتاد والبطولة التن�سيطية وبطولة احتاد الزرقاء 
املدرب  الوقت  ذلك  يف  ي�ساعده  كان  حيث  العربية، 

العام يو�سف العموري.

 ثائر ج�سام »عود على بدء«

 املدير الفني العراقي ثائر ج�سام عرف كيف يقود 
اللعبة باقتدار وم�سى ب�سفينة »االأخ�سر« نحو القمة 
وال�سدارة باأق�سر الطرق املوؤدية اإىل طريق امل�سدار 
يف  التتويج  من�سات  اإىل  الوحدات  عودة  �سهد  الذي 
-2009 مو�سم  ويف  ال���دوري،  بلقب   2006 مو�سم 
ويف  ال�سدارة  اإىل  وق��اده  ال��وح��دات  اإىل  ع��اد   20١0
املباراة النهائية »امل�سوؤومة« اأمام �سباب االأردن، كان 
�ستاد امللك عبد اهلل الثاين بالقوي�سمة يعج باجلماهري 
اأن  اإال  باللقب،  لتتويج فريقها  الوحداتية احلا�سرة 
الرياح هبت مبا ال ت�ستهي �سفن االخ�سر عندما خ�سر 
الوحدات اللقب يف حينها، قبلها كان االخ�سر ي�سيف 

لقب كاأ�س االأردن اإىل خزائنه بكل اقتدار.

 ��سماعيل يو�سف »ف�سل ذريع«

امل�سري  الفني  امل��دي��ر  ت�سلم   2007 مو�سم   
اإ�سماعيل يو�سف مهمة التدريب يف الوحدات، نظري 
ال�سمعة الطيبة التي كانت يتمتع بها يف م�سر كالعب 
كرة قدم، اإال اأنه مل ي�ستطع اأن يقود الوحدات اإىل 
اأي اإجناز يذكر، خا�سة يف ظل اخل�سارات املتتالية، 
وخا�سة لقب كاأ�س الكوؤو�س يف بادئ االمر، ومن ثم 
االأردن،  وكاأ�س  االحت��اد  درع  بطولة  من  اخل��روج 
بطولة  يف  يو�سف  اأم��ام  االأخ���رية  الفر�سة  لتكون 
الدوري، حيث مل يقدم ما هو جديد للوحدات، لتتم 
والذي  »املنقذ«  عمر  حممد  بامل�سري  اال�ستعانة 

اأحرز اللقب للوحدات يف ذلك العام.

 �أكرم �سلمان »�لرباعية �لتاريخية«

اأك��رم �سلمان، �ساحب االإجن��ازات يف   »احلجي« 
جريدة  والتقته  الوحدات،  يف  حا�سرًا  كان  العراق، 
»الوحدات الريا�سي« يف اأول حواٍر ر�سمي له باالأردن 
منذ توليه املهمة، وحينها �سرح باأن املو�سم �سيكون 
ا�ستثنائياً للوحدات، و�سدق اأكرم �سلمان عندما متكن 
عادل يو�سف املدير الفني لقطاع النا�سئني من اإحراز 
اأك��رم �سلمان االإجن��ازات  لقب درع االحت��اد، ليتوج 
وكاأ�س  االأردن  وك��اأ���س  ال���دوري  بقلب  الوحداتية 

الكوؤو�س.

 جمال حممود »�جلندي �ملجهول«

مع  م��درب  م�ساعد  مبهمة  عمله  م��ن  ال��رغ��م  على   
والعراقي  ثائر ج�سام  والعراقي  امل�سري حممد عمر 
–جمال  اأنه  اإال  �سلمان  اأكرم  والعراقي  يو�سف  عادل 
املدير  حممود- عزف على وتر اخلربة وت�سلم مهام 
عادل  اإقالة  بعد   ،2009 مو�سم  يف  للوحدات  الفني 
يو�سف حينما �ساع لقب الدوري من الوحدات، ليقوده 

اإىل اإحراز لقب كاأ�س الكوؤو�س للعام الثاين على التوايل.

 عمر مزيان »ذ�كرة مثقوبة«

 بعد خ��روج ال��وح��دات من بطولة ال��دوري خايل 
الوفا�س يف مو�سم 2009 ونيله لقب كاأ�س الكوؤو�س، 

التون�سي  الفني  املدير  على  الرت�سيحات  ان�سبت 
التقدم يف  اأن  الكتيبة اخل�سراء، ولكن يبدوا  لقيادة 
ال�سن وعدم القدرة على جماراة الفكر الفني الكروي 
احلايل، عجلت يف رحيل التون�سي مزيان عن �سفوف 
النادي، يف ظل عدم اقتناع الالعبني وجمل�س االإدارة 

واجلماهري بقدراته.

 در�غان تاليت�ش »رباعية ثانية«

 كلنا نعلم من هو الذي �سرق الفرحة من قلوبنا يف 
ليلة زف اللقب اإىل نادي الوحدات، حينها كما �سبق 
واأن �سردنا كان الوحدات قادم لنيل اللقب وهو يلعب 
الكرواتي دراغان تاليت�س  اأن حنكة  اإال  على املرتاح 

المصري محمد عمر أكثر من درب الوحدات 
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الوحدات يصدر شهادة نجومية العديد من المدربين
اأن  ا�ستطاعت  االأردن،  ل�سباب  فنياً  مديرًا  كان  الذي 
ت�ساهي قدرات الوحدات وجماهريه الغفرية لت�سرق 

اللقب يف ليلة زفافه.
 ويف عام 20١0 كان الوحدات يتعاقد مع الكرواتي 
دراغان الذي �سبق له واأن عرب يف اأكر من مرة عن مدى 
اإعجابه الكبري بنادي الوحدات وجماهريه، ليحرز مع 
الوحدات لقبي درع االحتاد وكاأ�س الكوؤو�س، وليكمل 
امل�سوار باإحراز لقب الدوري وكاأ�س االأردن، موا�ساًل 
من  الثمانية  دور  اإىل  بالو�سول  االأخ�سر  مع  تاألقه 
بطولة كاأ�س االحتاد االآ�سيوي، لتدق عقارب الرحيل 
وقتها وتاأذن برحيل دراغان الذي كان ي�ساعده عبد 

اهلل اأبو زمع اإىل �سفوف الكويت الكويتي.

 حممد قوي�ش »ظروف �سعبة .. حظ عاثر«

ال��وح��دات، كان   بعد رحيل دراغ��ان عن �سفوف 
تر�سى  ال  اجلماهري  والأن  قوته  اأوج  يف  »االأخ�سر« 
بغري االنت�سار غاية، اجته جمل�س االإدارة للتعاقد مع 
املدير الفني ال�سوري حممد قوي�س الذي كان وال يزال 
االآ�سيوية، حيث  القارة  التدريب يف  يعد من عمالقة 
افتتح م�سواره بلقب كاأ�س الكوؤو�س، ولكنه مل ي�ستطع 
املحافظة على لقب الدرع، ولينهي مرحلة الذهاب من 
الذي  االأمر  الثالث،  باملركز  بطولة دوري املحرتفني 
عجل برحيله عن �سفوف نادي الوحدات، يف الوقت 
ال�سريبة  ويدفع  كثريًا،  يعاين  االخري  به  كان  الذي 
غالية الثمن يف ظل التحاق العبيه ب�سفوف املنتخب 
الوطني، اإ�سافة اإىل تعر�س عدد من اأبرز جنومه اإىل 

االإ�سابة.

 بر�نكو �سيليامنيت�ش »�خفاق«

عن  قوي�س  ال�سوري  الفني  امل��دي��ر  رحيل  بعد   
املدير  على  الرت�سيحات  ان�سبت  الوحدات  �سفوف 
طرح  مت  واأن  �سبق  وال��ذي  برانكو  ال�سربي  الفني 
�سبق  بعدما  به  اال�ستعانة  لتتم  قوي�س،  قبل  ا�سمه 
الفي�سلي،  االآ�سيوي مع  كاأ�س االحتاد  واأن حقق  له 
االأردين،  الوطني  املنتخب  على  اإ�سرافه  اإىل  اإ�سافة 
ولكن »قلة حيلة« برانكو، واخلالفات االإدارية التي 
كانت حا�سلة يف ذلك الوقت �سرعت يف رحيله، يف ظل 
بطولة  من  وخروجه  للوحدات  املتتالية  اخل�سارات 
العربي يف بطولة  اأمام  اإىل اخل�سارة  اإ�سافة  الكاأ�س، 

الدوري.

 حممد عمر مرة �خرى

اإىل  عمر  حممد  امل�سري  عاد  برانكو  رحيل  وبعد   
�سفوف الوحدات الذي كان يرتنح على �سلم الرتتيب، 
ترتيب مرحلة  اإىل �سدارة  الوحدات  ليقود اجلرنال 
من  اخل��روج  ولكن   ،20١3-20١2 مو�سم  الذهاب 
الكاأ�س االآ�سيوية وتاأثريها على م�ستوى الوحدات يف 
مرحلة االإياب عجل برحيل امل�سري عمر ليتوىل املهمة 

الربن�س عبد اهلل اأبو زمع.

"�لربن�ش" طموح وعقبات

بعد رحيل امل�سري حممد عمر يف منت�سف مرحلة 
الفني  املدير  اإىل  املهمة  االإدارة  جمل�س  اأوىل  االإي��اب 
املحلي عبد اهلل ابو زمع ابن نادي الوحدات، والذي 
املا�سي،  املو�سم  يف  بالوحدات  مي�سي  اأن  ا�ستطاع 
ويف مو�سم 20١3-20١٤ ال يزال الوحدات مت�سدرًا 
جلدول الرتتيب العام بر�سيد 32 نقطة، على الرغم 
اإال  ال��وح��دات  واجهت  التي  العديدة  العوائق  من 

التي واجهته ليعتلي  اأبو زمع قاوم كل الظروف  اأن 
اللقب  العام بر�سيد ٤6 نقطة ويحقق  قمة الرتتيب 

للوحدات. 

 "�لربن�ش" من جديد يت�سدر �مل�سهد

الوطني  الفني  املدير  كان   20١٥-20١٤ مو�سم   
وابن نادي الوحدات عبد اهلل اأبو زمع يجدد لالأخ�سر 
ومي�سي معه لتحقيق اللقب الثاين على التوايل الأبو 
زمع واخلام�س ع�سر بتاريخ النادي، وذلك بعد مو�سم 
�سهد تاألق فريق الوحدات االأول بالكرة على ال�سعيد 
املحلي وحتقيقه للقب عن جدارة وا�ستحقاق بر�سيد 
٤8 نقطة وبفارق 7 نقاط عن اأقرب مناف�سيه اجلزيرة 

الذي حل ثانياً بر�سيد ٤١ نقطة.

 �ملدر�سة �ل�سورية "كالكيت 2(

ال�سوري  الفني  املدير  تعيني  �سهد  التايل  املو�سم   
مل  خانكان  م�سرية  ولكن  للوحدات  خانكان  عماد 
تطل اأبدًا يف ظل تدين النتائج وعدم حتقيقه لتطلعات 
ورغبات جماهري "االأخ�سر" ليتم اال�ستغناء عنه فورًا 

يف م�سرية ق�سرية الأول مدرب �سوري مع الوحدات.

 �أكرم �سلمان من جديد

خطوط  االإدارة  جمل�س  فتح  املو�سم  نف�س  ويف   
االت�سال مع املدير الفني العراقي اأكرم �سلمان والذي 

و�سع ب�سمته على لقب الرباعية االأوىل للوحدات وما 
كان من �سلمان اإال واأن لبى النداء يف حماولة حثيثة 
من قبل االإدارة لتكرار ما قدمه �سلمان، ولكن االأخري 
مل يكن بامل�ستوى املطلوب وكاأن العمر لعب دوره يف 
تلك املرحلة ليف�سل اأكرم �سلمان يف حتقيق املطلوب 

منه للوحدات وهو ما عجل برحيله.

 ر�ئد ع�ساف بطل من ورق

 املو�سم كان للن�سيان ليت�سلم املدرب الوطني وابن 
نادي الوحدات رائد ع�ساف املهمة ويقود الوحدات يف 
املهمة املحلية واالآ�سيوية، حيث خ�سر يف ال�سعودية 
مبلحق دوري اأبطال اآ�سيا اأمام احتاد جدة ال�سعودي 
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١-2، ويف االأردن ويف املرحلة االأخرية من عمر بطولة 
الدوري كان الوحدات يخ�سر اأمام اجلزيرة بثالثية 
لهدف، فيما كان املطارد املبا�سر الفي�سلي يخ�سر اأمام 
البقعة بهدف نظيف، ليذهب اللقب للوحدات، وحينها 
رفعت اجلماهري االأحذية يف احلادثة امل�سهورة والتي 

اأطلق عليها لقب "دوري االأحذية".

 �جلرن�ل عدنان حمد

لقب  على  املحافظة  امل��رة  هذه  ح��اول  الوحدات   
بطولة الدوري وا�ستعان باجلرنال العراقي و�ساحب 
حمد  عدنان  الكرة  ميادين  يف  واجل��والت  ال�سوالت 
املرجوة  املتطلبات  كافة  االإدارة  جمل�س  له  ووف��ر 
للحفاظ على اللقب، ولكن م�سرية حمد مع الوحدات 
مل تكن موفقة اأبدًا، حيث انتهت باالنف�سال الودي بني 

الطرفني.

 غياث �لتميمي لقاء و�حد

 اكمل غياث التميمي م�سوار الوحدات يف البطولة 
رحيل  عقب  االآ�سيوي(  االحت��اد  )كاأ�س  االآ�سيوية 
بثالثية نظيفة  الوحدات  عدنان حمد، وحينها خ�سر 

اأمام الوحدة ال�سوري.

  جمال حممود )يا جمالو(
 عقب النك�سات والهزات التي تعر�س لها الوحدات، 
ك��ان امل��درب الوطني واب��ن ن��ادي ال��وح��دات جمال 
نحو  ال��وح��دات  يقود  وه��و  امل�سهد  يت�سدر  حممود 
من�سات التتويج واالإبداع يف مو�سم كروي �سهد تاألق 
الفت للوحدات حقق فيه لقبي درع االحتاد والدوري.

 قي�ش �ليعقوبي.. �هتز�ز

وافتتح  يليه  ال��ذي  املو�سم  حممود  جمال  اكمل   
امل�سوار بالفوز بلقب كاأ�س الكوؤو�س بعد الفوز على 
اأن  الظروف  ت�ساأ  مل  ولكن  لهدف،  بهدفني  اجلزيرة 
يكمل جمال م�سريته مع الوحدات حيث كان الطالق 
البارد هو احلل االأن�سب بعد م�سي جولتني من عمر 
الفني  باملدير  الوحدات  لي�ستعني  ال��دوري،  بطولة 
التون�سي قي�س اليعقوبي والذي كان �سجله التدريبي 
الوحدات  مع  ح�سل  ما  وهو  بطولة  اأي  من  خالياً 
حيث كان اليعقوبي جمرد هزة يف م�سرية الوحدات 

الريا�سية.

 ب�سام �خلطيب )لقاء و�حد(

 عقب رحيل اليعقوبي اأكمل املدرب الوطني واملدير 
الفني لفريق الوحدات الرديف ب�سام اخلطيب ما تبقى 
للوحدات وقاده اأمام الفي�سلي يف لقاء واحد خ�سر به 
"االأخ�سر" لي�سدل ال�ستارة على مو�سم موؤمل يف ذاكرة 

جماهرينا.

 عبد �هلل �أبو زمع "�ملنقذ"

اأبدًا،  باأن احلال ال ي�سر  اأدرك��ت  اإدارة الوحدات   
لتتجه �سوب االتفاق مع املدير الفني الوطني وابن 
الفريق يف  اأب��و زم��ع وال��ذي ت�سلم  ال��ن��ادي عبد اهلل 
اأمام العهد اللبناين بالدور ن�سف  م�سواره االآ�سيوي 
النهائي عن منطقة غرب ا�سيا، حيث جاء اأبو زمع يف 
مرحلة �سعبة للغاية ولكنه قاد الفريق ليخ�سر اأمام 
العهد ذهاباً 0-١ يف عمان، ويف بريوت كان التعادل 
من  الوحدات  ليخرج  الفريقني  على  يخيم  ال�سلبي 
البطولة االأ�سيوية، وليتلقى اأبو زمع ال�سوء االأخ�سر 

الإعداد فريق قادر على الوقوف على من�سات التتويج، 
وهو ما نراه االآن بعهدة "اأبو ها�سم".

 �أرقام �ملدربني

 اأ�سرف على تدريب الوحدات ٤0 مدير فني من 9 
مدار�س ريا�سية، حيث تعترب االأردن اأكر املدار�س 
التي دربت الوحدات ويت�سدر حممد م�سطفى وعبد 
بها  اأ�سرفوا  م��رات   3 بر�سيد  الرتتيب  زمع  اأب��و  اهلل 
على الوحدات، ويقف املرحومني عزت حمزة ومظهر 
ال�سعيد بر�سيد مرتني، يرافقهم جمال حممود، فيما 
وابراهيم  القريني  عثمان  من  كاًل  واحدة  مرة  درب 

الرتك  ون��ادر زعرت وعي�سى  اهلل وبدر اخلطيب  عبد 
التميمي  وغياث  ع�ساف  ورائ��د  املنعم  عبد  وه�سام 

وب�سام اخلطيب.
 وتعترب املدر�سة العراقية الثانية يف الرتتيب العام 
حيث  الوحدات  على  اأ�سرفوا  الذين  املدربني  لعدد 
الذين  العراقيني  املدربني  اأك��ر  خلف  كاظم  يعترب 
دربوا الوحدات بر�سيد 3 موا�سم، ويليه اأكرم �سلمان 
بر�سيد  يو�سف  وع��ادل  اأ�سرف  ون��زار  ج�سام  وثائر 
مرتني، فيما درب مرة واح��دة كاًل من واث��ق ناجي 
وحممد ثامر وعلي كاظم وح�سني فرحان وعامر جميل 

وعدنان حمد.

 وتاأتي املدر�سة امل�سرية يف الرتتيب الثالث رفقة 
على  عمر  حممد  اأ�سرف  حيث  ال�سربية،  املدر�سة 
يو�سف  وا�سماعيل  م��رات،  ث��الث  ال��وح��دات  تدريب 
املدر�سة  من  واح���دة  م��رة  ك�سك  فتحي  وامل��رح��وم 
ال�سربية، فيما اأ�سرف كاًل من فويا وماك�سيموفيت�س 
وبرانكو من املدر�سة ال�سربية على تدريب الوحدات.
اليوغ�سالفية  املدار�س  تقف  الرابع  الرتتيب  ويف   
يويف  م��ن  ك��اًل  درب  حيث  وال�����س��وري��ة،  والتون�سية 
وزدرافكو )يوغ�سالفيا(، وعمر مزيان وقي�س اليعقوبي 

)تون�س(، وحممد قوي�س وعماد خانكان )�سوريا(.
 فيما درب من املجر لوكي�س، وكرواتيا دراغان الوحدات.

البصمة الوطنية حاضرة في الئحة مدربي الوحدات
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"االأخ�سر"،  وا�ستمر احل�ساد 
من�سات  ال���وح���دات  واع���ت���الء 
مقدما  ال��دوري،  الألقاب  التتويج 
املرعب  ال��وح��دات��ي  ال��ف��ن  معه 
اإىل  وح���ن���ني   ،١997 م��و���س��م 
مو�سم  ال�سيما  ال����دوري  ل��ق��ب 
بعد  وع����ودة   ،200٥-200٤
اإال   ،2007-2006 مو�سم  غياب 
مل  وحداتية  بق�سة  ع��ودة  اأنها 
ار�سيف  يف  الوحدات  اإال  يفعلها 
اأطلق حلن  عند  االأردنية،  الكرة 
وتد�سينه  اخل��ال��د،  الرباعيات 
قيا�سية  وباأرقام  االأوىل  الرباعية 
وث��ب��ت  وع����اد   ،2008 م��و���س��م 
 ،20١0 م��و���س��م  عليها  و���س��م��ه 
"الوحدات  ت�ستعر�س  ح��ي��ث 
مع  الوحدات  رحلة  الريا�سي" 
األقاب الدوري منذ مو�سم ١997 
الثانية عرب  اإىل 20١0 يف حلقتها 

ال�سطور التالية:

 مو�سم 1997...فن وحد�تي

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

على نادي الوحدات.
التوقعات  خ��ال��ف  االأخ�����س��ر 
بتعادل �سلبي مع االأهلي، وحقق 
نظيف  بهدف  البقعة  على  الفوز 
ال�سمايل،  م���روان  اإم�ساء  حمل 
بهدفني  احل�سني  �سباب  وعلى 
ال�سمايل  م����روان  ت��وق��ي��ع  ح��م��ال 
وه�سام عبد املنعم، وتفوق على 
هدف  مقابل  بهدفني  الفي�سلي 
املنعم  عبد  ه�سام  عليهما  وق��ع 
ومنري اأبو هنط�س، وعلى الرمثا 
ويف  هنط�س،  اأب���و  منري  ب��ه��دف 
ل��ق��اءاجل��زي��رة ك���ان ال��وح��دات 
حملت  بثالثية  ب��ق��وة  ي�����س��رب 
هدفني  ال�سمايل  م���روان  توقيع 
ال��ع��زازي ه��دف خطاأ يف  وحممد 

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

منهما.

ك��ان  االإي�������اب  م��رح��ل��ة  ويف 
الوحدات يعانق االأهلي بخما�سية 
علي  راأف��ت  توقيع  حملت  نظيفة 
هدفني وه�سام عبد املنعم هدفني 
وجهاد عبد املنعم هدف، وعانق 
نظيفة  برباعية  اأي�����س��اً  البقعة 
املنعم  عبد  جهاد  توقيع  حملت 
اأب��و هنط�س  وراأف��ت علي ومنري 
ومروان ال�سمايل، فيما تفوق على 
احل�سني  و�سباب  اإرب��د  احل�سني 

بعدها  املنعم،  عبد  جهاد  بهدف 
الفي�سلي  اأم��ام  ال��وح��دات  خ�سر 
وحقق  �سيء،  ال  مقابل  بهدفني 
نظيف  بهدف  الرمثا  على  الفوز 
زمع،  اأب��و  اهلل  عبد  توقيع  حمل 
وعلى اجلزيرة بهدف ه�سام عبد 
كان  القاد�سية  لقاء  ويف  املنعم، 
الوحدات يتاألق بهديف عبد اهلل اأبو 
وتعادل  ال�سمايل،  وم��روان  زمع 
�سلبياً اأمام احل�سني اإربد، و�سرب 

الكرمل بثالثية راأفت علي ومنري 
ال�سمايل،  وم���روان  هنط�س  اأب��و 
ليحرز اللقب الرابع على التوايل.

"وحد�ت �لألفية �جلديدة"

ي��زال  وال  ك��ان   200٤ مو�سم 
وهو  ال  كيف  االأذه����ان  يف  عالقاً 
الوحدات  به  �سطر  الذي  املو�سم 
غياب،  ط��ول  بعد  اأنيقة  ع��ودة 
حيث كان الوحدات حينها الفريق 

الفوز يف  الذي يتاألق وهو يحقق 
جميع لقاءاته، وو�سل اإىل حاجز 
هي  �سابقة  يف  نقطة،  اخلم�سني 

االأوىل بتاريخ الكرة االأردنية.
افتتاح  يف  ال��وح��دات  انطلق 
على  هام  فوز  لت�سجيل  م�سواره 
كفر�سوم بثالثية عبد اهلل الدي�سي 
هدف  الفتاح  عبد  وح�سن  هدفني 
ويف  ال�سمال،  الأبناء  هدف  مقابل 
الوحدات  تعر  الثانية  املباراة 

�سلبي،  ب��ت��ع��ادل  االأه��ل��ي  اأم����ام 
ليعود ويحقق الفوز على البقعة 
ح�سن  توقيع  حمل  نظيف  بهدف 
عبد الفتاح، وعلى احل�سني اإربد 
ب��ه��دف ع��و���س راغ���ب، وت��ع��ادل 
بدون  �سلبياً  االأردن  �سباب  مع 
اأهداف، وحقق الفوز على الرمثا 
وعلى  علي،  لراأفت  نظيف  بهدف 
اأي�ساً  ب��ه��دف  احل�سني  �سباب 
ذات  وعلى  الفتاح،  عبد  حل�سن 
توقيع  حمال  لهدف  بهدفني  را�س 
وعلى  ابراهيم،  ع��الء  امل�سري 
ال  مقابل  بهدفني  اأي�ساً  الفي�سلي 
الالعب  نف�س  توقيع  حمال  �سيء 

عالء ابراهيم.
يف مرحلة االإياب كان الوحدات 
يجدد الفوز على كفر�سوم بهدفني 
ل��ع��الء اب��راه��ي��م وه���دف ل��راأف��ت 
ال�سمال،  الأب��ن��اء  ه��دف  م��ع  علي 
عالء  بهديف  االأهلي  عقدة  وك�سر 
الفتاح  ع��ب��د  اب��راه��ي��م وح�����س��ن 
مقابل هدف لالهلي، وعلى البقعة 
لعالء  هدف  مقابل  بهدفني  اأي�ساً 
ابراهيم و�سفيان عبد اهلل، وعلى 
اأه���داف  بثالثة  اإرب���د  احل�سني 
ل��ه��دف��ني ح��م��ال ت��وق��ي��ع حممود 
وعي�سى  ابراهيم  وعالء  �سلباية 
االأردن  �سباب  وعلى  ال�سباح، 
بهدفني نظيفني حل�سن عبد الفتاح 
الرمثا  وعلى  �سلباية،  وحممود 
ن�سيبها  كانت   ،)٤-١( بنتيجة 
ابراهيم  عالء  للم�سري  هاتريك 
وهدف لراأفت علي، وعلى �سباب 
ابراهيم  لعالء  بهدف  احل�سني 
بهدفني  الفي�سلي  وعلى  اأي�ساً، 
نظيفني حمال توقيع هيثم �سمرين 
ذات  واأم���ام  �سلباية،  وحم��م��ود 
كان  التتويج  م��ب��اراة  يف  را����س 
الوحدات ميطر �سباك ذات را�س 
بنتيجة كبرية وتاريخية و�سلت 
للوحدات  و�سجل   ،)0-١١( اإىل 
وعامر  هدفني  الفتاح  عبد  ح�سن 
ال�سباح  وعي�سى  ه��دف��ني  ذي��ب 
ه��دف��ني وع��و���س راغ���ب وع��الء 
ابراهيم واأحمد عبد احلليم هدف 

لكل منهم.

عودة بعد غياب ..

وا���س��ل   2006 امل��و���س��م  يف 
بداية  يف  ولكن  تاألقه  االأخ�سر 
التي  ال��دوري  ببطولة  م�سواره 
كانت �سلبية، اأثرت على م�ستواه 
�سريعاً  ا�ستفاقوا  النجوم  اأن  اإال 
ومتكنوا من اإحراز اللقب بال اأي 

خ�سارة اأي�ساً.
ب��داي��ة امل�����س��وار ك��ان��ت اأم��ام 
بال  �سلبي  بتعادل  اإرب��د  احل�سني 
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اأه����داف، وف���از ال��وح��دات على 
العربي برباعية ح�سن عبد الفتاح 
اأبو  وحممد  علي  وراأف��ت  هدفني 
للعربي،  هدفني  مقابل  زي��ت��ون، 
نهر  ويعرب  ال��وح��دات  لي�ستفيق 
الريموك ب�سدا�سية عو�س راغب 
الفتاح  ع��ب��د  وح�����س��ن  ه��ات��ري��ك 
وراأفت علي مقابل هدف للريموك، 
واأي�ساً على �سباب االأردن بنتيجة 
عو�س  توقيع  حملت   )3-٤(
راغب هدفني وعامر ذيب واأحمد 
عبد احلليم، وعلى احتاد الرمثا 
بهدف نظيف الأحمد البنا، وعلى 
اجلزيرة بالتخ�س�س بهديف راأفت 

علي.
يتعادل  الوحدات  كان  بعدها 
والفي�سلي،  البقعة  ام��ام  �سلباً 
راأف��ت  بهدف  الرمثا  على  ليفوز 

علي.
تعر  االإي������اب  م��رح��ل��ة  ويف 
االإيجابي  بالتعادل  ال��وح��دات 
ملثله  ب��ه��دف  اإرب���د  احل�سني  م��ع 
ال�سباح،  عي�سى  حينها  و�سجل 
وكرر االأخ�سر فوزه على العربي 
ب��ه��دف��ني ل��ه��دف ���س��ج��ل ع��و���س 
وفاز  الفتاح،  عبد  وح�سن  راغب 
عبد  اأحمد  بهدف  الريموك  على 
�سباب  م��ع  وت���ع���ادل  احل��ل��ي��م، 
و�سحق  ملثله،  ب��ه��دف  االأردن 
احتاد الرمثا بنتيجة كبرية )7-
راغب  عو�س  توقيع  حملت   )0
�سلباية  وحممود  اأه��داف  خم�سة 

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

هدفني، مقابل هدف للبقعة.
الوحدات  فاز  الفي�سلي  وعلى 
توقيع  ح��م��ال  نظيفني  ب��ه��دف��ني 
عو�س راغب وراأفت علي، وعلى 
الرمثا اأي�ساً بهدفني لهدف �سجل 
عبد  وح�����س��ن  �سلباية  حم��م��ود 

الفتاح.

»ذكريات جميلة«

وا����س���ل   ،2007 م���و����س���م 
�سماء  يف  وحلق  تاألقه  الوحدات 
جنومه  بقدرات  االأردنية  الكرة 
التي  الوفية  اجلماهري  وزحفت 
ك��ان��ت ت��راف��ق��ه م��ن ك��ل ���س��وٍب 

وحدب.
ال���وح���دات اف��ت��ت��ح امل�����س��وار 
و�سحقه  العنيد  االأه��ل��ي  بلقاء 
وعبد  �سلباية  حممود  بخما�سية 
وح�سن  جمال  وحممد  ذي��ب  اهلل 

زيتون  اأب��و  وحممد  الفتاح  عبد 
مقابل هدف وحيد، وعلى �سباب 
الفوز  ال��وح��دات  حقق  احل�سني 
وعلى  �سلباية،  حممود  بهدف 
بخما�سية  ال��وح��دات  ف��از  الرمثا 
وعو�س  هدفني  �سلباية  حممود 
راغ����ب واأح���م���د ع��ب��د احل��ل��ي��م 
مرماه  يف  خطاأ  ذيابات  و�سادي 
ال�سمال،  لغزالن  هدفني  مقابل 
ليتعر الوحدات باخل�سارة اأمام 

الح�سني اإربد بهدف نظيف.
ب��ع��ده��ا ك���ان ال���وح���دات يفوز 
لعي�سى  نظيف  بهدف  البقعة  على 
ال�سباح، ويخرتق ح�سون العربي 
هاتريك  ع��ل��ي  راأف����ت  ب�سباعية 
وح�سن عبد الفتاح هدفني وحممود 
�سلباية وعي�سى ال�سباح هدف لكل 

منهما.
انت�ساراته  االأخ�����س��ر  وا���س��ل 
االأردن  �سباب  على  كبري  ب��ف��وز 
هاتريك  ع��ل��ي  راأف����ت  بخما�سية 
ال�سباح  وعي�سى  �سلباية  وحممود 
وعلى  لل�سباب،  ه��دف��ني  م��ق��اب��ل 
ال�سباح،  عي�سى  بهدف  الفي�سلي 
وعلى اجلزيرة بهدفني مقابل هدف 
الفتاح  عبد  ح�سن  �سجلهما  واح��د 

وحممود �سلباية.
يدك  الوحدات  كان  االإي��اب  ويف 
حممود  برباعية  االه��ل��ي  �سباك 
�سلباية هدفني وح�سن عبد الفتاح 
وعي�سى ال�سباح مقابل هدف وحيد 

لالأهلي، وعلى �سباب احل�سني كرر 
عبد  ح�سن  بهديف  الفوز  االأخ�سر 
الرمثا  وعلى  ذيب،  وعامر  الفتاح 
اأي�ساً بهديف حممود �سلباية وح�سن 

عبد الفتاح.
برباعية  اإرب��د  احل�سني  عوقب 
حملت توقيع العاجي بامبا هدفني 
عبد  وح�����س��ن  �سلباية  وحم��م��ود 
وعلى  منهم،  لكل  ه��دف  ال��ف��ت��اح 
بهدف  الوحدات  فاز  اأي�ساً  البقعة 
وك��رر  �سلباية،  مل��ح��م��ود  نظيف 
راأفت  برباعية  العربي  على  فوزه 
علي وحممود �سلباية وح�سن عبد 
مقابل  ال�سباح،  وعي�سى  الفتاح 

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

حممود �سلباية.

)�لرباعية �لأوىل(

اجل��ي��ل  ك���ان   2008 م��و���س��م 
ال��وح��دات��ي ي��ث��ب��ت ع��ل��و كعبه 
وي��ح��ق��ق ال��ل��ق��ب ع���ن ج����دارة 
االأخ�سر  كان  حيث  وا�ستحقاق 
اللعب  ���س��يء  ك��ل  يف  االأف�����س��ل 
�سيء،  وكل  واملواجهة  واالداء 
اول  حقق  ال��وح��دات  ان  حتى 
ب��االأردن  التاريخية  الرباعيات 

بعدما ح�سد لقب الدوري وكاأ�س 
ودرع  الكوؤو�س  وكاأ�س  االأردن 
اأكرم  العراقي  بعهدة  االحت��اد، 

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

ذيب واأحمد عبد احلليم.
بعدها انقاد الوحدات للتعادل 
بهدفني  العربي  اأم��ام  االإيجابي 
ملثلهما و�سجل لالأخ�سر اأحمد عبد 
بعدها  وتعادل  هدفني،  احلليم 
بهدف  الفي�سلي  م��ع  ال��وح��دات 
عبد  اأح��م��د  اأي�ساً  و�سجل  ملثله 
احلليم، لي�سرب الوحدات �سباك 
احل�سني اإربد برباعية ح�سن عبد 
وف��ادي  راغ��ب  وع��و���س  الفتاح 
�ساهني وراأف��ت علي، بعدها كان 
�سباب  على  هزيال  ف��وزا  يحقق 
االأردن بهدف حممد جمال، وفاز 
على البقعة بثالثية عو�س راغب 
ال��ف��ت��اح وعي�سى  ع��ب��د  وح�����س��ن 
الرمثا  احت���اد  وع��ل��ى  ال�سباح، 

بهدف عامر اأبو حويطي.
ويف االإي����اب ك���رر ال��وح��دات 

فوزه على الريموك بهديف عو�س 
راغب وعامر اأبو حويطي، وعلى 
اجلزيرة فاز بثالثية عو�س راغب 
هدفني وعامر اأبو حويطي مقابل 
�سباب  وعلى  للجزيرة،  ه��دف 
احل�سني بثالثية عامر ذيب وعامر 
اأبو حويطي وح�سن عبد الفتاح، 
وعلى العربي فاز بخما�سية اأحمد 
ع��ب��د احل��ل��ي��م ه��دف��ني وحم��م��ود 
وعامر  ال�سباح  وعي�سى  �سلباية 

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

امام احتاد الرمثا بال اهداف.

)�لرباعية �لثانية(

ب��داي��ة  ك���ان   20١0 م��و���س��م 
كامل  عام  غياب  بعد  من  لعودة 
حقق  وان  للوحدات  �سبق  حيث 
وعاد  االأوىل  التاريخية  الرباعية 
ه��ذه امل��رة ليكرر االإجن��از ولكن 
اإ�سراف  حتت  كرواتية  بب�سمة 
وم�ساعده  دراغ��ان  الفني  املدير 

ع��ب��د اهلل اب���و زم���ع ال����ذي ق��اد 
ع�سر،  الثالثة  للنجمة  الوحدات 
حيث خ�سر الوحدات لقاء واحد 
بقرار  ح�سن  بني  من�سية  اأم���ام 

احتادي.
افتتح االأخ�سر م�سواره بالفوز 
بني  من�سية  على  نظيف  بهدف 
ح�سن حمل توقيع اأحمد ك�سك�س 
مقابل  ال��ريم��وك  على  وبهدفني 
للوحدات  و�سجل  واح��د  ه��دف 
مرماه  يف  خطاأ  حلمي  اب��راه��ي��م 
وفاز  البهداري،  اللطيف  وعبد 
االأخ�سر على البقعة بهديف راأفت 
علي وح�سن عبد الفتاح، وتعادل 
اأهداف  بدون  �سلباً  كفر�سوم  مع 
بثالثية  االأردن  �سباب  وفاز على 
عبد  وح�����س��ن  �سلباية  حم��م��ود 
الفتاح وفهد العتال، وعلى االأهلي 
بهدف احمد عبد احلليم واألغيت 
االهلي،  ان�سحاب  بعد  النتيجة 
وعلى العربي بثالثية راأفت علي 

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

الفي�سلي بهدف نظيف.
ويف االإياب كان الوحدات قد خ�سر 
اأم���ام من�سية بني  ب��ق��رار احت���ادي 
ح�سن بعد اعتداء �سفيع على احلكم 
اأده���م خم��ادم��ة، وحقق ال��وح��دات 
نظيف،  بهدف  الريموك  على  الفوز 
وعلى البقعة )3-2( بتوقيع راأفت 
اأبو  وعامر  �سلباية  وحممود  علي 
بهدف  كفر�سوم  وع��ل��ى  حويطي، 
نظيف حمل توقيع حممود �سلباية، 
االأردن،  �سباب  مع  �سلباً  وتعادل 
ومت الغاء مباراته مع االأهلي الذي 

ان�سحب من بطولة الدوري.
وفاز على العربي )3-2( و�سجل 
لالأخ�سر حينها حممد جمال واأحمد 
ع��ب��د احل��ل��ي��م ه��دف��ني، وف���از على 
الرمثا بهديف حممود �سلباية وعامر 
تعادل  اجل��زي��رة  وم��ع  احلويطي، 
لكل  بهدفني  اإيجابياً  ال��وح��دات 
فريق و�سجل للوحدات عامر اأبو 
وتفوق  فتحي،  وبا�سم  حويطي 
على احل�سني اإربد بخم�سة اأهداف 
للوحدات  و�سجل  هدفني  مقابل 
وبا�سم  هدفني  الربغوثي  مالك 
وراأف��ت  ال�سباح  وعي�سى  فتحي 
علي، وتفوق يف امل�سهد اخلتامي 
نظيفة  بثالثية  الفي�سلي  على 
الربغوثي  مالك  اإم�ساء  حملت 

وراأفت علي وحممود �سلباية.

الوحدات يسجل "الرباعيات"
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رياضة االيروبك "الرياضة اإليقاعية"صديق مخلص للقلب ومخلصة من ضغط الدم
دورات  ا�����س����ب����ح����ت 
امل�سماة  البدنية  الريا�سة 
احل��ي��ه��وائ��ي��ة  او  االي���روب���ك 
البدنية  ا�سهرالن�ساطات  من 
ال�����س��ح��ي��ة يف ال���ع���امل خ��الل 
ال��ع��ق��ود ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة 
وخ�سو�سا عن الن�ساء، واكر 
كلمة  ا�سبحت  فقد  ذل��ك  م��ن 
لل�سحة  م��رادف��ة  االي��روب��ي��ك 
ن�ساط  على  واحلفاظ  البدنية 
وحيوية اجل�سم، اال ان برامج 
ال�سحة تتعامل مع االيروبيك 
�ساملة  ك��ربام��ج  االي���ام  ه��ذه 
تتخطى جدران الغرف لت�سمل 
والرك�س  الهوائية  الدراجات 
وال�����س��ب��اح��ة وه����ي ب��رام��ج 
احلفاظ  ه��دف  اي�سا  تتخطى 
لت�سمل  البدنية  اللياقة  على 
النف�سي  ال��و���س��ع  ت�سحيح 
وا���س��اع��ة ���س��ع��ور دائ����م من 
عند  الدائم  وال�سباب  البهجة 
اذا  اننا  واحلقيقة  االن�سان. 
روؤو�س  يف  يدور  ما  ا�ستطلعنا 
االف�����راد ب��ع��د ان��ه��م��اك��ه��م يف 
لوجدنا  احليهوائية  الريا�سة 
بال�سباب  ال�سعور  حوافز  ان 
ممار�سة  اه��داف  قائمة  حتتل 

هذه الريا�سة البدنية.
البدنية  اللياقة  متارين  ان 
ت��ع��ني االن�����س��ان يف ���س��راع��ه 
ال��ع��م��رع��ن طريق  ت��ق��دم  م��ع 
ال��وق��اي��ة م��ن ام��را���س القلب 
وال�����دورة ال��دم��وي��ة، ادام���ة 
والعظمية  الع�سلية  ال��ق��وة 
الذاكرة.  حدة  على  واحلفاظ 

تنفي�س  طبعا  هنا  نن�سى  وال 
التمارمي  توؤديه  الذي  الطاقة 
االيجابية  ونتائجه  الريا�سية 
ع��ل��ى االع�����س��اب امل�����س��دودة 
وح���ال���ة ال���ت���وت���ر ال��ي��وم��ي��ة 
البدنية  واللياقة  لالن�سان، 
عن طريق التمارين هي اف�سل 
ع��الج مل��واج��ه��ة ���س��ن ال��ي��اأ���س 
والرجال  الن�ساء  عند  املبكرة 
بالن�سبة  ال�سباب«  و»ينبوع 
العمر  ط��ري��ق  يف  لل�سائرين 
�سمب�سون  وليام  تعبري  حلب 
يف  العائلي  الطب  بروف�سور 
اجلنوبية  كاروالينا  جامعة 

الطبية.

�سديق خمل�ش للقلب

على  االيجابي  التاأثري  ان 
عند  وال����دوران  القلب  جهاز 
ف�سائل  اه���م  ه���و  االن�����س��ان 
البدنية  الريا�سية  التمارين 
م��ن  ال���ع���دي���د  ت��ث��ب��ت  اذ   .
الدرا�سات الطبية ان التمارين 
خطر  من  تقا�س  احليهوائية 
القلبية  باجللطة  اال���س��اب��ة 
التي  االخرى  القلب  وامرا�س 
تعترب القاتل الرئي�سي للرجال 
والن�ساء يف الواليات املتحدة. 
اجريت  درا�سة  ت�سري  وهكذا 
 ١  6  ،936 على  ه��ارف��ارد  يف 
�سخ�سا من اعمار٥ 3 - 7٤ ان 
خطر ا�سابة االفراد اخلاملني 
توتفع  االوىل  القلب  ب��ازم��ة 
التي  تلك  ع��ن   %6٤ بن�سبة 
الريا�سة  يف  الن�سطني  ت�سيب 

البدنية.

اال�ستنتاجات  ه��ذا  وتعزز 
م��ع��ط��ي��ات درا�����س����ة اخ���رى 
اخلاملني  ال��رج��ال  ان  تثبت 
املوت  خماطر  اىل  يتعر�سون 
ب�سبب امرا�س القلب والدورة 
 %٤0-  30 بن�سبة  ال��دم��وي��ة 
اك���ر م��ن ال��رج��ال احل��رك��ني 
 ١000 ي�����س��ت��ه��ل��ك��ون  ال���ذي���ن 
اال�سبوع  يف  ح��راري��ة  �سعرة 
التمارين  ت��اأدي��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
ال��ري��ا���س��ي��ة احل��ي��ه��وائ��ي��ة 
م�سافة  امل�سي  ت��ع��ادل  ال��ت��ي 
ممار�سة  )او  كيلومرتا   ١٥
االيروبيك مدة ٤0 دقيقة ثالث 

او اربع مرات ا�سبوعيا(.

خف�ش �سغط �لدم

االي��روب��ي��ك  مت��اري��ن  تعمل 
ارت��ف��اع  خم��اط��ر  خف�س  على 
القلب  تقوية  طريق  عن  ال��دم 
ويكمن  وتن�سيطه،  وتفعيله 
���س��دي��دة  حقيقة  يف  ال�����س��ب��ب 
الب�ساطة مفادها ان الع�سالت 
يف اجل�����س��م حت���ت���اج اث��ن��اء 
املزيد  اىل  التمارين  ممار�سة 
م��ن االوك�����س��ج��ني وال��وق��ود 
القلب  على  ان  يعني  وه���ذا 
ان ي�����س��خ امل���زي���د م���ن ال���دم 
اجل�سم،  اىل  اق���وى  وب�سكل 
الريا�سي  الن�ساط  وي���وؤدي 
القلب  قوة  زي��ادة  اىل  املنتظم 
التمارين  وتعمل  وك��ف��اءت��ه. 
الدموية  ال��دورة  حت�سن  على 
االأوع��ي��ة  اأن  مبعنى  ن��وع��ي��ا 
وي���زداد  �ستتو�سع  ال��دم��وي��ة 
هذا  وي��وؤدي  للدم  ا�ستيعابها 

يف  ال��دم  �سغط  انخفا�س  اىل 
يوؤكد  كما  اال���س��رتاح��ة  حالة 
ال���ربوف�������س���ور ���س��ب��م�����س��ون، 
واالي���روب���ك ت��زي��د م��ن معدل 
اجل�����س��م  يف  اال����س���ت���ق���الب 
االم����رال����ذي ي��ع��ن��ي زي����ادة 
احلرارية  ال�سعرات  ا�ستهالك 
ال�سحوم  م�ستوى  وانخفا�س 

يف اجل�سد.
الطبية  الدرا�سات  وتظهر 
ال��ت��م��اري��ن  ان  احل���دي���ث���ة 
على  ت��ع��م��ل  احل��ي��ه��وائ��ي��ة 
خ��ف�����س ���س��غ��ط ال������دم ع��ن 
مرات  ثالث  ممار�ستها  طريق 
واثبتت  االقل،  على  ا�سبوعيا 
كاليفورنيا  يف  اجريت  درا�سة 
اعمار  م��ن  ام���راأة   6٤١ على 
عند  ال��دم  �سغط  ان   89-  ٥0
ب�سكل  ينخف�س  الريا�سيات 

وا�سح عنه عند اخلامالت.

�لتخل�ش من �لكولي�سرتول

الريا�سية  التمارين  ت��وؤدي 
ت��ق��ل��ي��ل خ��ط��ر اال���س��اب��ة  ا ىل 
ل��ق��ل��ب الن��ه��ا،  ا  ب���ام���را����س 
حرق  على  تعمل  بب�ساطة، 
ن�سبة  وخ��ف�����س  ال�����س��ع��رات 
ال��ك��ول��ي�����س��رتول ب���ال���دم،، 
ان  الطبية  الدرا�سات  وتك�سف 
من  تزيد  الريا�سية  التمارين 
 High-Density ن�سبة 
اأي   Lipoprotein
الذي  »الطيب«  الكولي�سرتول 
ال�سرايني  دم  غ�سل  يعمل على 
ال�سيء«،  الكولي�سرتول  من 
 Low-Density ي  ا 

وت�سري   .Lipoprotein
هذه الدرا�سات اىل ان م�ستوى 
بن�سبة  يزداد  الدم  يف   HDL
الن�ساء  عند  اىل١٥%  ترتفع 
للريا�سة  املمار�سني  والرجال 

بانتظام.
وح��ي��ن��م��ا ت�����داأب ال��ن�����س��اء 
ع��ل��ى مم���ار����س���ة ال��ت��م��اري��ن 
دقيقة   30 مبعدل  احليهوائية 
فان  اال�سبوع  يف  م��رات  ث��الث 
املعدل االعلى لنب�سات القلب 
ينخف�س  ال��ع��م��ر(   -  220(
مبعدل ٥0% ويرتافق ذلك مع 
الكولي�سرتول  معدل  انخفا�س 
يف الدم، وهناك ا�سارة �سحية 
وا�سحة ل�سالح النا�س تطلقها 
الن�ساء  ان  وتقول  الدرا�سات 
اقل  ع�سلي  جهد  اىل  بحاجة 
من الرجل لرفع HDL بذات 

املعدل يف الدم.

بنية عظميه قوية

رمبا ان رفع االثقال ي�ساعد 
تقوية  ع��ل��ى  اك���ر  االن�����س��ان 
م��ق��اوم��ة ال��ع��ظ��ام وب��ال��ت��ايل 
التمارين  ان  اال  ككل  بنيتها 
نتيجة  اىل  ت��وؤدي  احليهوائية 
مماثلة اي�سا، وهذا عامل مهم 
يف  خ�سو�سا  االن�سان  ل�سحة 
الفرتة التي تعقب �سن الياأ�س 
والتي ت�سهد تناق�سا مت�سارعا 
يف كتلة العظام يحدث ب�سرعة 

2 - ٤% يف العام.
العظام  كثافة  تقل�س  ان 
تنخر  ا�سم  عليها  يطلق  التي 
حدوث  عن  م�سوؤول  العظام 

عظام  يف  ك�سر  م��ل��ي��ون   ١.3
ويتعر�س  عام،  كل  االمريكان 
ث��ل��ث ال��ن�����س��اء ال���الت���ي من 
اىل ك�سور يف   6٥ عمريزيد عن 
تتعر�س  كما  الفقري  العمود 
يف  ك�سور  اىل  منهن  ن�سبة١٥% 
التنخر،  هذا  نتيجة  احلو�س 
او  للرك�س  بالطبع  ومي��ك��ن 

ركوب.
امل��ت��ح��رك��ة   ( ال����دراج����ات 
رفع  اىل  ا�سافة   ) اوالثابته 
النتيجة  ت���وؤدي  ان  االث��ق��ال 
التمرين  يف  املهم  الن  املطلوبة 
اجل�سد  ع��ظ��ام  تعري�س  ه��و 
هنا  نن�سى  وال  م��ق��اوم��ة،  اىل 
ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن  ان 
الع�سالت  تقوية  اىل  ت���وؤدي 
البطن  ع�سالت  وخ�سو�سا 
الن�ساء  عند  والفخذ  والظهر 
احلو�س  بعظام  مت�سك  والتي 
العظام  وحت��ف��ز  ن��اح��ي��ة،  م��ن 
ناحية  من  نف�سها  تقوية  على 

اخرى.
ال�سباحة،  فان  اال�سف  مع 
لل�سيدات  مهم  مت��ري��ن  وه��ي 
الكثري  جت��ل��ب  ال  امل�����س��ن��ات، 
غريها  مثل  للعظام  القوة  من 
تدفعهن  ال  النها  التمارين  من 
اوزان  ثقل  م��ن  الكثري  لرفع 

اج�سادهن.

اعداد الدكتور: جمعة ابو ذيابصحتك

تهنئة بالشفاء
 يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات، وهيئته العامة، وفرقه الرياضية، 

وجماهيره العريضة، وأسرة تحرير المركز اإلعالمي بأجمل التهاني إلى 

نائب رئيس لجنة الفتيان األيتام

 يوسف الوحيدي
بعد أن َمن اهلل عليه بالشفاء إثر الوعكة الصحية التي لحقت به مؤخرا

"الحمدهلل على السالمة"
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ُتّوج بايرن ميونيخ بلقب م�سابقة 
ك��اأ���س اأمل��ان��ي��ا ل��ك��رة ال��ق��دم للمرة 
الع�سرين يف تاريخه بفوزه على باير 
امللعب  على  ال�سبت   2-٤ ليفركوزن 
االأوملبي يف برلني يف املباراة النهائية 
القيود  ب�سبب  فارغة  مدرجات  اأم��ام 
املفرو�سة على ا�ستئناف اللعب بعد 

تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
واأك���د ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري هيمنته 
توج  بعدما  الثنائية  باإحراز  املحلية 
على  الثامنة  للمرة  ال���دوري  بلقب 
التوايل، بانتظار تكرار ثالثية 20١3 
م�سابقة  بلقب  التتويج  خ��الل  م��ن 
دوري ابطال اأوروبا التي خطا خطوة 
كبرية لبلوغ ربع النهائي بفوزه على 
3-�سفر  االنكليزي  ت�سل�سي  م�سيفه 

ذهابا.
ال�سوط  يف  النتيجة  بايرن  وح�سم 
 2٤ يف  ثنائية  �سجل  بعدما  االول 
اأالب��ا  داف��ي��د  النم�سوي  ع��رب  دقيقة 
 ،)2٤( غ��ن��اب��ري  و���س��ريج   )١6(
روب��رت  البولندي  ي�سيف  اأن  قبل 
مطلع  الثالث  الهدف  ليفاندوف�سكي 

ال�سوط الثاين )٥9(.
وقل�س زفن بندر الفارق يف الدقيقة 
ال�سربة  ليفاندوف�سكي وجه  لكن   ،63
هدفه  بت�سجيله  لليفركوزن  القا�سية 
للنادي  وال��راب��ع  ال��ث��اين  ال�سخ�سي 

البافاري )89( رافعا غلته اإىل ٥١ هدفا 
يف خمتلف امل�سابقات هذا املو�سم، قبل 
اأن يقل�س كاي هافريت�س الفارق جمددا 
من ركلة جزاء يف الدقيقة اخلام�سة من 

الوقت بدل ال�سائع. 
وجدد بايرن ميونيخ فوزه على باير 
ليفركوزن بعدما كان تغلب عليه ٤-2 
يف ليفركوزن يف ال�ساد�س من حزيران/

الثالثني  املرحلة  يف  املا�سي  يونيو 
ث��اأر خل�سارته يف  ال��دوري، حيث  من 
ميونيخ ١-2 يف ذهاب الدوري يف 30 

ت�سرين الثاين/نوفمرب املا�سي.

�سجله  م��ي��ون��ي��خ  ب��اي��رن  وع����زز 
القيا�سي يف امل�سابقة برفع غلته اإىل 20 
لقبا يف 2٤ مباراة نهائية، بفارق ١٤ 
لقبا عن اأقرب مالحقيه فريدر برمين، 

فيما جتمد ر�سيد باير ليفركوزن عند 
علما   ،١993 ع��ام  حققه  واح��د  لقب 
باأنه خ�سر مباراتني نهائيتني �سابقتني 

عامي 2002 و2009.

 
ت�سايف  اإ�سم  ط��رح  جديد  من  اأعيد 
بعد  بر�سلونة  ل��ت��دري��ب  ه��رين��ان��دي��ز 
ت�سريح اأدىل به باأنه "جاهز مع جهازه 
الفني لتحقيق حلمه وتدريب بر�سلونة 
بعد انتخابات 20١2 وتغيري االدارة". 
اىل  للبار�سا  ت�سايف  ت��دري��ب  فكرة 
يكن  مل  الوقت  ان  م�سّرحاً  الواجهة، 
بر�سلونة  عر�س  ات��اه  ح��ني  منا�سباً 
ا�ستالم  يريد  ال  انه  وملمحاً  يناير،  يف 
الفريق يف عهد جوزيب ماريا بارتوميو.

ُيذكر ان ت�سايف اي�ساً هو اال�سم االأكرب 
فيكتور  الرئا�سي  املر�ّسح  م�سروع  يف 

فونت. 
نف�سه  ان يرى ت�سايف  لكن هل يكفي 
"جاهزًا" كي يكون هو اخليار ال�سليم؟ 
يف  ا�سطوري  ال��الع��ب  ه��ذا  ان  �سك  ال 
امل�ساهمني  وم���ن  بر�سلونة  ت��اري��خ 
اال�سا�سيني يف احلقبة الذهبية للرب�سا، 
كما انه االأدرى يف طريقة لعب الفريق 
اأ�سلوب  يف  اال�سا�س  احلجر  هو  وكان 
بر�سلونة  عنه  يبحث  ال��ذي  الفريق 

اليوم. 
اإذا اأراد بر�سلونة اإعادة جتربة بيب 
غوارديوال فاالأجدر ال�سرب على ت�سايف 

هرينانديز ومتهيد مهمة تدريب الفريق 
عرب مروره بفريق بر�سا "ب" اأو فريق 
بفرتة  اإ�سمه  ُيطرح  ان  لكن  ال�سبان، 
مقلقة متزعزعة يف تاريخ بر�سلونة فهو 
"عاطفي بحت" وممكن ان يكون �سلبياً 

على الالعب نف�سه امام اجلماهري كما 
ح�سل مع ايريك اأبيدال الذي ُو�سع يف 
مركز املدير الريا�سي وو�سل به االمر 
ليونيل  ليكون يف مواجهة مبا�سرة مع 

مي�سي.  

واك��ادمي��ي��ة  قطر  يف  التجربة  ه��ل 
�سغف  مع  لتكتمل  كافية  "اأ�سابري" 
فرانك  جتربة  فلناأخذ  الالعب؟  عودة 
التجربة  املثال،  �سبيل  على  المبارد 
مع  الفريق  م�سرية  لناحية  متطابقة 

وحجر  الفريق  اأ�سطورة  كان  النادي، 
لكنه  ت�سيل�سي،  جناحات  يف  اأ�سا�س 
فقط  االأول  الفريق  تدريب  ي�ستلم  مل 
بعد ان دّرب فريق متوا�سع، بل دّرب 
�سيب  ال�سامبيون  يف  كاونتي  ديربي 

ظ��روف  ويف  ت�سيل�سي  ا���س��ت��الم  قبل 
�سعبة اي�ساً، الفارق كبري بني الدوري 
ال��ق��ط��ري وب���ني ال�����س��ام��ب��ي��ون �سيب 
ومناف�ساته وتعاقداته، جتربة المبارد 
اليوم هي �سمن االأجنح يف الربميريليغ 
الأنها مقرونة بخربة تدريبية تناف�سية 
واإدارة �سلبة داعمة �سهلت له تطبيق 
اأف��ك��اره، لكن ه��ذا االأم��ر غري موجود 
مع بر�سلونة حتى يف حال فوز فيكتور 
فونت غري امل�سمون، والذي ال نعلم اإن 
اأو  للعاطفة  ت�سايف  اإ�سم  ي�ستخدم  كان 
اأنه واثق ١00% باأنه �سيخدم م�سروعه 
ولن يفتح نار اإعالمية وجماهريية عليه 

يف اأول فرتة رئا�سية له.  
اىل  ت�سايف  و�سول  يناق�س  املنطق 
الأن  املقبل،  العام  التدريبية  ال�سدة 
املجازفات  ت��رف  يحمل  ال  بر�سلونة 
ت�سايف  "ي�سرف  ان  وفكرة  والتجارب، 
بحتة  مي�سي هي عاطفية  تدريب  على 
ُيبنى  ك��ي  عليها  التعويل  مُيكن  وال 
م�سلحة  نف�سه  ت�سايف  اأراد  اإن  فريق. 
امل��خ��اوف  ه��ذه  فلي�سح�س  ال��ف��ري��ق 
�سمن  بر�سلونة  اىل  ويعود  وال�سكوك 
املهمة  لتويل  بعده  يوؤهله  فني  ك��ادر 

االأ�سعب. 

كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ يحرز لقبه الـ20 ويحقق الثنائية

هل ينجح تشافي باستنساخ تجربة المبارد؟
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