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الوحدات يقترب من الجاهزية المثالية 
قبل مواجهة السلط الرسمية 

عالقات الوحدات تبحث أوجه 
التعاون مع مستشفى الرشيد

اقرأ في العدد

الوحدات يالقي العقبة الخميس



  
قام وفد جلنة العالقات العامة بنادي الوحدات بزيارة م�شت�شفى 
الر�شيد لبحث �شبل التعاون بني النادي وامل�شت�شفى يف القريب العاجل.

وكان يف ا�شتقبال وفد اللجنة املدير االداري للم�شفى د.اروى عليان 
وال�شيدة زينة الزين واال�شتاذ عامر وريكات.

وجرى خالل اللقاء بحث �شبل التعاون وتعزيز العالقة يف امل�شتقبل 
القريب، حيث ك�شفت د.اروى عليان عن توجه ادارة امل�شفى العطاء 
حما�شرات تثقيفية للفرق الريا�شية بالنادي عن اال�شابات الريا�شية 

باال�شافة لروابط امل�شجعني.
ويف �شياق مت�شل قدم اال�شت�شاري د.علي علقم مبادرة جديدة للجنة 
العالقات بتقدمي حما�شرات لالعبي فرق النادي الريا�شية قبل املباريات 

وتهيئتهم بال�شكل النف�شي املطلوب قبل املباريات اجلماهريية.
ويف ختام الزيارة تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

اأن م�شت�شفى الر�شيد ال يعنى فقط بعالج االإدمان واحلاالت  يذكر 
النف�شية، وامنا تن�شد اإدارة امل�شت�شفى تقدمي عالجات �شاملة مبختلف 
التخ�ش�شات، حيث مت ا�شتحداث ق�شم الطوارئ، وكذلك ق�شم االأجهزة 
واملعدات الطبية، واأبدت اإدارة امل�شت�شفى ا�شتعدادها تقدمي خدمات 
عالجية باأقل التكاليف لنادي الوحدات، وو�شع كافة اإمكاناتها لدعم 

فرق واأن�شطة نادي الوحدات خالل الفرتة املقبلة.

استحدث قسمي الطوارئ واألشعة بأحدث األجهزة

عالقات الوحدات تبحث اوجه التعاون مع مستشفى الرشيد

 الثالثاء 14 تموز 2020 م العدد 1148آخر األخبار2

المؤسس

المرحوم سليم حمدان

المدير العام

وليد السعودي

رئيس التحرير المسؤول

مصطفى بالو

تصميم واخراج

السكرتير اإلداريهاني الحنفي

جمال محفوظ

تصوير

تصدر إلكترونياجهاد نجم  هاتف: 4775928
فاكس: 4743714

ص.ب: 16135 - عمان

الرمز البريدي: 11152 - األردن 

www.wehdatclub. jo 



3 إعالن  الثالثاء 14 تموز 2020 م العدد 1148



 
ك��رة  ن�����ش��اط  اإدارة  ب�����داأت 
ممثلة  ال��وح��دات  ب��ن��ادي  ال�شلة 
معيل�ش  اب��و  م.ح���امت  برئي�شها 
اأوراق  لتنظيم  ج��ادة  حت��رك��ات 
وال��ذي  احل��ايل  للمو�شم  الفريق 
اأول  اأكتوبر/ت�شرين  يف  �شينطلق 
الوحدات  �شيكون  حيث  املقبل، 
على  املحافظة  ب�شرورة  مطالباً 
ج��دارة  ع��ن  حتقق  ال��ذي  اللقب 

وا�شتحقاق.

مدرب حملي

ف��اإن  معيل�ش  اأب���و  وب��ح�����ش��ب 
لن  للوحدات  القادم  الفني  املدير 
فقد  اأدق  يكون خارجياً، ومبعنى 
�شفهي  اتفاق  اإىل  االأخ��ري  تو�شل 
واأن  �شبق  وطني  فني  مدير  مع 
املا�شي  املو�شم  الفرق  اأح��د  ق��اد 
الذي  الوقت  يف  طيبا،  اأداء  وقدم 
مل يبد فيه املدرب اأي امتناع عن 
مثل  باأن  موؤكدًا  الوحدات  تدريب 
لكل  فخر  و�شام  يعترب  االأم��ر  هذا 

مدرب يعمل يف الوحدات.

 �أ�سماء رنانة

من  االأ���ش��م��اء  �شعيد  وع��ل��ى 
ال��الع��ب��ني ب���رز ع��ل��ى ال��ط��اول��ة 
العديد من االأ�شماء الرنانة والتي 
ا�شتعدادها  االأخ���رى  ه��ي  اأب���دت 
نظري  الوحدات  �شفوف  يف  للعب 
يتمتع  التي  الكبرية  اجلماهريية 
التي  الطيبة  وامل�شموعية  بها 

حتف به من كل جانب.
االأ�شماء،  من  العديد  وب��رزت 
يبقي  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  ح��ي��ث 
ال����وح����دات ع��ل��ى الع���ب���ني م��ن 
الت�شكيلة املا�شية مع االأخذ بعني 

تطبيق  االحت��اد  خطوة  االعتبار 
الالعبني،  ل�شم  ال��دراف��ت  نظام 
يف  ال��الع��ب��ني  م��ن  ع���دد  وت�شمية 
الذي  االأم��ر  وهو  النخبة،  قائمة 
م�شرية  ي��ع��رق��ل  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن 
التي  الروؤية  اأن  اإال  "االأخ�شر" 
ورئي�ش  معيل�ش  اأب��و  بها  مي�شي 
النادي د.ب�شار حوامدة يف الوقت 
احلالية تعترب �شليمة للغاية فيما 

يخ�ش التعاقد مع الالعبني.

 حمرتف �أجنبي

اأي�شاً بداأ الوحدات البحث عن 
قادرين  حمرتفني  العبني  اأ�شماء 
ع��ل��ى اث���راء م�����ش��رية ال��ف��ري��ق يف 

طرحت  حيث  ال����دوري،  بطولة 
لالعبني  االأ���ش��م��اء  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأج��ان��ب يف ال��وق��ت ال��ذي م��ا زال 
اإذ  جيدًا  به  يتاأنى  معيل�ش  اأب��و 
واملعلومات  االأ�شماء  بجمع  ب��داأ 
االأف�����ش��ل  اخ��ت��ي��ار  مهمة  وت���رك 
على  يتبقى  فيما  الفني،  للمدير 
ابو معيل�ش م�شاألة امتام ال�شفقة 

مالياً.

جنم �أردين على �لطريق

اإىل ذلك اأنهى اأبو معيل�ش �شفوياً 
جنوم  اأب���رز  اأح��د  انتقال  �شفقة 
املنتخب الوطني والذي يلعب يف 
اخلارج اإىل �شفوف الوحدات هذا 

معيل�ش  اأبو  ك�شف  حيث  املو�شم، 
الوحدات  ل"جريدة  الالعب  اإ�شم 
عدم  ب�شرورة  مطالباَ  الريا�شي" 
االإف�شاح عنه يف الوقت احلايل اإىل 
قيده  اإج��راءات  من  االنتهاء  حني 

يف �شفوف الفريق.

 م�سو�ر من ذهب

افتتح  الوحدات  فاإن  وللتذكري 
للمو�شم  الدوري  ببطولة  امل�شوار 
االأوىل  املرحلة  املا�شي  وحتديدًا 
الفوز  وحقق  االأرثوذك�شي  بلقاء 
م�شريته  ووا����ش���ل   ،60-78
 ،68-83 كفريوبا  على  بالفوز 
وعلى   ،69-76 اجلزيرة  وعلى 

اجلبيهة  وعلى   ،68-69 االهلي 
اإي���اب  ان��ط��الق��ة  وم���ع   ،76-81
اأم��ام  ال��وح��دات  خ�شر  امل��رح��ل��ة 
ظل  يف   84-77 االأرث��وذك�����ش��ي 
قدم  حيث  الفني،  امل��دي��ر  غ��ي��اب 
منت�شر  االأ���ش��ب��ق  الفني  امل��دي��ر 
وا�شتعان  ا�شتقالته،  الطيب  اأبو 
الوحدات باملدير الفني مازا تراخ 
والذي و�شل مع نهاية هذا اللقاء، 
على  كبري  لفوز  الوحدات  ليقود 
كفريوبا 80-49، وعلى اجلزيرة 
 0-25 االهلي  وعلى   ،65-110
اللقاء،  من  االأهلي  ان�شحاب  بعد 

وعلى اجلبيهة 45-98.
وب����ه����ذه ال���ن���ت���ائ���ج ت�����ش��در 

عن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ال���وح���دات 
 19 بر�شيد  وا�شتحقاق  ج��دارة 
الفوز  حقق  لقاءات   10 من  نقطة 

يف 9 وخ�شر مرة واحدة.
ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ويف 
واجلبيهة  الوحدات  اإليها  تاأهل 
والتي  واالأه��ل��ي  واالرثوذك�شي 
ال��ف��رق  لت�شنيف  االأه����م  ك��ان��ت 
افتتح   ،4 اإىل   1 م��ن  امل��راك��ز  يف 
باخل�شارة  امل�����ش��وار  ال��وح��دات 
واأم��ام   ،98-93 اجلبيهة  اأم���ام 
ظل  يف   ،99-98 االأرث��وذك�����ش��ي 
غياب اجلماهري للمقاطعة، بعدها 
ليحقق  وانتف�ش  ال��وح��دات  ع��اد 
الفوز على االأهلي 103-90، ويف 
اجلبيهة  على  الفوز  حقق  االإياب 
االرثوذك�شي  وعلى   ،87-113
 ،81-88 االهلي  وعلى   ،78-96
املرحلة  اإىل  ال��وح��دات  ليتاأهل 
الثالثة )املربع الذهبي( يف املركز 

االأول بر�شيد 10 نقاط.
حقق  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  ويف 
الوحدات االنت�شار على اجلبيهة 
-92 االأوىل  متتالية،  مرات  ثالث 

والثالثة   ،72-75 والثانية   ،74
اإىل  ر�شمياً  ليتاأهل   ،78-100
الرابع  املرحلة  النهائي  امل�شهد 

وهو يالقي االأرثوذك�شي.
ويف هذا الدور خا�ش الوحدات 
7 حيث حقق  اأ�شل  لقاءات من   6
 ،85-90 االأول  اللقاء  يف  الفوز 
ويف   ،88-73 خ�شر  ال��ث��اين  ويف 
ويف   ،58-85 الفوز  حقق  الثالث 
-93 اأي�شاً  الفوز  حقق  ال��راب��ع 
بنتيجة  خ�شر  اخلام�ش  ويف   ،91
ال�شاد�ش  ال��ل��ق��اء  ويف   ،88-81
بنتيجة  ال��ف��وز  حقق  واحل��ا���ش��م 

.68-74

هل تكرر إنجاز الموسم الماضي
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اإعداد:زكريا العو�شي الثالثاء 14 تموز 2020 م العدد 1148كرة السلة4



 
والبقعة  العودة  اأندية  ق��رار  �شكل 
وال��ك��رم��ل  م��و���ش��ى  ووادي  وع����ريا 
املو�شم  ب��ط��والت  ب��اإل��غ��اء  وامل�����ش��ارع 
احل����ايل ب�����ش��ب��ب ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة 
امل��ايل  ال��دع��م  وقلة  ك��ورون��ا  فايرو�ش 
�شربة قوية مل�شرية اللعبة التي دخلت 
موؤخرًا يف غرفة االإنعا�ش، ومع تكاثف 
الوحدات  اأندية  ورف�ش  االأندية  هذه 
البطوالت  اإل��غ��اء  احل�شني  و���ش��ب��اب 
من  اللعبة  ف���اإن  امل�����ش��ارك��ة  واإع����الن 
املمكن اأن نقول عنها ر�شمياً اأنها انتهت 

ل�شنوات طويلة قادمة.

 حتالف و��سح

اأن��دي��ة ال��ع��ودة وال��ب��ق��ع��ة وع��ريا 
وامل�شارع  والكرمل  مو�شى  ووادي 
ح���اول���ت ج���اه���دة اإق���ن���اع اإدارت�����ي 
ب�شرورة  احل�شني  و�شباب  الوحدات 
واإع��الن  التحالف  لهذا  �شوتهم  �شم 
اإلغاء املو�شم احلايل متذرعني بجائحة 
الدعم املايل، يف  فايرو�ش كورونا وقلة 
و�شباب  الوحدات  رف�ش  الذي  الوقت 
احل�����ش��ني ط��ل��ب ه���ذا احل��ل��ف وق���رر 
امل�شاركة، ولكن االأغلبية دوماً ما يكون 
القرار  اأ�شحاب  الراأي على طاولة  لها 
والذي  اللعبة  الحتاد  املوؤقته  اللجنة 
وافق على طلب االأندية باإلغاء املو�شم 
يف  للم�شاركة  املنتخب  العبي  وجتميع 

العربية. البطولة 

 قر�ر جائر

من  انبثقت  ما  �شرعان  التي  الفكرة 
عدم  ظل  يف  جاءت  ال�شمال  اأندية  اأحد 
متطلبات  تلبية  النادي على  هذا  قدرة 
االإل��ت��زام  ع��ن  ال��ت��ام  وع��ج��زه  اللعبة، 
برواتب العبي الفريق خالل ال�شنوات 
الإعالن  الالعبني  دفع  ما  وهو  املا�شية 
حماولة  يف  التدريب  وع��دم  الع�شيان 
امل��ال��ي��ة،  ح��ق��وق��ه��م  ال����ش���رتداد  منهم 
انطلقوا  عليه  والقائمني  النادي  ولكن 
مقنعني  ال��دوري  اإلغاء  فكرة  ليعلنوا 
على  وافقت  التي  االأندية  من  غريهم 
����ش���رورة ال���وق���وف ب��ج��ان��ب��ه��م وف��ق 

م�شالح م�شرتكة بني جميع االأطراف.
ل��ي��اأت��ي ه���ذا ال��ق��رار اجل��ائ��ر بحق 
اللعبة والتي لطاملا عانت كثريًا جراء 
الهفوات التي تعر�شت لها وحتديدًا يف 
�شمو  عمل  مع  حتى  املا�شية،  املوا�شم 
االأمرية اية الفي�شل والتي رفعت قيمة 
 3 من  ال��دوري  لبطل  املالية  اجلائزة 
االف دينار اإىل 8 االف دينار، ولكن هذا 
االأمر مل يرق لالأندية والتي جتد نف�شها 
بدعم  مطالبة  ال�شحية  موقف  يف  دائماً 

مايل كبري لت�شري اللعبة.

�أكرب �ملت�سررين

اأكرب  اأح��د  ال��وح��دات  ن��ادي  ويعترب 
ال��ق��رار،  ه��ذا  ج��راء  ت�شررًا  االأن��دي��ة 
املو�شم  لبطوالت  االع���داد  ب��داأ  حيث 

اجل��اري  العام  من  االأول  منذ  احل��ايل 
لقيادة  برازيلي  فني  مدير  وا�شتقطب 

العمرية وم�شى  الفئات  الفريق وفرق 
النادي وفق خطة عمل مر�شومة هدفها 

اإعادة االألق لهذا الن�شاط، ولكن جاءت 
فرتة التوقف االإجبارية منت�شف �شهر 
لتوقف  ك��ورون��ا  جائحة  ب�شبب  اذار 
ب�شكل  م�شى  وال��ذي  الفريق  م�شرية 
ت�شاعدي وا�شح للمناف�شة على اللقب 
عليه  ح�شوله  ب�شجالته  يحتفظ  الذي 

15 مرة.
باهظة  مل�شاريف  تكلفه  اإىل  اإ�شافة 
ورواتب  الفني  املدير  راتب  حيث  من 
ال�شالة  ت��اأه��ي��ل  واإع����ادة  ال��الع��ب��ني، 
تطلعات  ت��ل��ب��ي  ب��ح��ي��ث  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ويف  ح�شر  وال��ذي  اأوزم��ار  الربازيلي 
م�شرية  اإث��راء  اأجل  من  الكثري  جعبته 
النادي ريا�شيا، من خالل الفريق االأول 
تطورت  والتي  العمرية  الفئات  وفرق 
ملحوظ  ب�شكل  العبيها  م�شتويات 
يف  ال�شباب،  فريق  العبي  وحت��دي��دًا 
النا�شئني  فريق  به  اأخفق  الذي  الوقت 
القادرة  االأ�شماء  جتديد  ع��دم  ظل  يف 
على العطاء، حيث وجد اوزمار نف�شه 

يف اختبار �شعب ومرغماً عنه.

ماذ� بعد

بعد،  وم��اذا  املهم  ال�شوؤال  ويبقى 
وماهي الفائدة املرجوة من قرار اإلغاء 
هذه  ا�شتفادت  وم��اذا  احل��ايل؟  املو�شم 
ترحيل  اأن  اإذ  القرار،  هذا  من  االأندية 
ما  الفزعة  نظام  والعمل وفق  االأزمات 
اذ  الريا�شية،  اأنديتنا  يف  قائماً  ي��زال 
اأنه من املعلوم جيدًا اأن كافة الالعبني 
عدم  ظل  يف  ال�شارع  م�شريهم  �شيكون 
الكرة  للعبة  ريا�شي  ن�شاط  اأي  وجود 
الالعبني  ابتعاد  اإىل  اإ�شافة  الطائرة 
ملدة عام كامل عن التدريب وهو االأمر 
االأح�شا�ش  يفقدهم  اأن  �شاأنه  من  الذي 
به  �شتجد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  باللعبة 
على  جم��ربة  نف�شها  االأن��دي��ة  اإدارات 
الالعبني  م�شتحقات  تاأمني  ���ش��رورة 
عن  البحث  ثم  ومن  املقبل  املو�شم  يف 

ت�شكيل فريق.

 �ملنتخب �لوطني "يعطيكم �لعافية"

الوطني  املنتخب  اأن  ذكره  اجلدير 
االأول للرجال ومنذ اإعالن الغاء بطولة 
الإعالن  عليه  القائمون  �شارع  ال��دوري 
للبطولة  للتح�شري  والبدء  ت�شكيلته 
االأمر  وهو  تون�ش،  يف  املقبلة  العربية 
وي�شعنا  متاما،  حائرين  يجعلنا  الذي 
الت�شاوؤالت كيف �شيكون  اأمام عدد من 
ف��رتة  ت��وق��ف  ظ��ل  يف  املنتخب  �شكل 
هي  وم��ا  لالأندية  املحلية  املناف�شات 
الفني  املدير  بها  �شيعمل  التي  االألية 
اأج��ل  م��ن  ومعاونيه  فيليب  ابراهيم 
املطلوب  بال�شكل  ال��الع��ب��ني  اإع����داد 
يف  م�����ش��رف  ب�شكل  ال��ظ��ه��ور  ل�شمان 
البطولة العربية، والتي من املوؤكد اأن 
قبل  املركز  على  منتخبنا  بها  يناف�ش 

االأخري.

بعد القرار الجائر بإلغاء بطوالت الموسم

الكرة الطائرة المحلية... إلى أين؟
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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



 
�شقيقه  م��ع  ال���وح���دات  ت��ع��ادل 
يف   1-1 بنتيجة  اإرب����د  احل�����ش��ني 
اليوم  جرت  التي  الودية  املباراة 
اأوىل  يف  ال����ب����رتاء،  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
ا�شتعدادا  التح�شريية  املواجهات 
دوري  م��ن��اف�����ش��ات  ال���ش��ت��ك��م��ال 
املحرتفني لكرة القدم، حيث يلعب 
االأخ�شر مع ال�شلط يوم االثنني 3 

ال�شهر املقبل على �شتاد عمان.
عن  اوال  اإرب���د  احل�شني  وت��ق��دم 
اأن يدرك  ال��داوود قبل  طريق بالل 

يزن العرب التعادل للوحدات.
مدير  ح�شور  املباراة  و�شهدت 
�شلباية  زي���اد  ال��ق��دم  ك��رة  ن�شاط 
اأب��و  زي��د  االإدارة  جمل�ش  وع�شو 
 3 على  امل��ب��اراة  ولعبت  حميد، 

اأ�شواط مدة كل منها 30 دقيقة.
وبداأ الوحدات الذي كان الطرف 
من  جريئة  حماوالت  مع  االف�شل، 
�شمت  بت�شكيلة  املناف�ش  الفريق 
كل من عبداهلل الفاخوري اإىل جانب 

طارق خطاب ودانيال عفانة و�شليم 
يف  ولعبت  �شلباية،  وفرا�ش  عبيد 
منطقة الو�شط رجائي عايد وفادي 
راتب  و�شالح  ثلجي  ويزن  عو�ش 
ه�شام  الهجوم  ثنائي  ج��ان��ب  اإىل 

ال�شيفي و�شاهر �شلباية.
ول��ع��ب��ت ه���ذه االأ���ش��م��اء خ��الل 
ال�شوط  ومنت�شف  االأول  ال�شوط 
العبني   10 ي��دخ��ل  اأن  قبل  ال��ث��اين 
احلار�ش  يتقدمهم  واح���دة  دفعة 
فرا�ش �شالح وكل من: يزن العرب، 
ع��ب��داهلل دي����ارا، حممد ال��دم��ريي، 
معاذ العموري، احمد طنو�ش ،فهد 
عبد  اجل��واب��رة،  اإبراهيم  يو�شف، 

العزيز نداي، اأحمد �شمري.
ب�شبب  املباراة  هذه  عن  وغ��اب 
الثنائي  العامة  الثانوية  امتحانات 
ال�����ش��اب م��ه��ن��د ���ش��م��ري��ن وث��ائ��ر 
ال��دي��رب��اين، ح��ي��ث ي��ت��درب��ان ي��وم 
واحد كل اأ�شبوع، على اأن يخ�شعا 
ل��ربن��ام��ح ت��دري��ب��ي ع��ق��ب  انتهاء 

االمتحانات.

الوحدات يتعادل مع الحسين إربد ويالقي العقبة الخميس

7 وديات  الثالثاء 14 تموز 2020 م العدد 1148



 
لكرة  ال��وح��دات  فريق  اأن��ه��ى 
الذي  الداخلي  مع�شكره  القدم 
املا�شي،  االأ�شبوع  خ��الل  اأقيم 
وحتديدا منذ يوم ال�شبت وحتى 
اخلمي�ش يف فندق بانوراما عمان، 
تدريبات  على  ا�شتمل  وال���ذي 
بني  توزعت  وم�شائية  �شباحية 
امللعب الع�شبي، و�شالة اللياقة 
ال��ب��دن��ي��ة، وك��ل ذل��ك رغ��ب��ة من 
اجلهاز الفني يف االطمئنان على 
اأو�شاع الالعبني البدنية يف املقام 
التفكري يف اجلوانب  قبل  االأول، 

التكتيكية والفنية.
للفريق  الفني  املدير  واأبدى 
اأب��و  "الكابنت"عبداهلل  االأول 
املع�شكر،  لهذا  ارتياحه  زمع 
م�شيدا بدور جمل�ش االإدارة يف 
ودعمه  الفريق  خلف  الوقوف 
ال��ت��زام  ج��ان��ب  اإىل  ق���وة،  بكل 
وتطبيقهم  الكامل  الالعبني 
للتعليمات املطلوبة منهم دون 
زيادة اأو نق�شان، وهو ما زاد 
الثقة بقدرة فريقنا  من جرعة 
على ا�شتعادة "فورمته" التي 
ال��درع  بطولة  يف  عليها  ظهر 
من  االأوىل  اجل��ول��ة  وب��داي��ة 

واملناف�شة  املحرتفني،  دوري 
دوري  ل��ق��ب��ي  ع��ل��ى  ب���ق���وة 
اإذا  االأردن،  وكاأ�ش  املحرتفني 

اأن فريقنا تاأثر كثريا  ما علمنا 
اأن��ه  ذل��ك  ك��ورون��ا،  بجائحة 
جتهز ب�شكل احرتايف قبل بداية 

مع�شكرا  وخ��ا���ش  امل��و���ش��م، 
خ��ارج��ي��ا يف دول���ة االإم����ارات 
ال�شقيقة،  املتحدة  العربية 

م�شتوى  على  مباريات  ولعب 
ع��ايل ج��دا اأب��رزه��ا م��ع فريق 

اأبردين اال�شتكلندي.

 "�لوديات" �ملرحلة �لأخرية من 

فرتة �لعد�د 

اأن��دي��ة  اأول  ال���وح���دات  ك���ان 
ال�شتكمال  ا�شتعدادا  املحرتفني 
القدم،  لكرة  املحرتفني  دوري 
بات  بقليل  اأك��ر  اأو  �شهر  وبعد 
اأ�شابيع  اأم����ام  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 
خارطة  لو�شع  ج��دا  حا�شمة 
الكبري  الزخم  اأن  ذلك  الطريق، 
عليه  يفر�ش  ك��اف��ة،  امل��راك��ز  يف 
التفكري مليا قبل اعتماد الت�شكيلة 
مواجهة  �شتبداأ  التي  االأ�شا�شية 
الثالث من  يوم  الر�شمية  ال�شلط 
الثانية  اجلولة  يف  املقبل  ال�شهر 
من دوري املحرتفني لكرة القدم.

والأج�����ل ذل���ك رت���ب اجل��ه��از 
مع  بالتن�شيق  للفريق  االإداري 
زم��ع،  اأب���و  ع��ب��داهلل  "الكابنت" 
اإجراء "5" مباريات ودية خالل 
ال�شهر   27  –  13 م��ن  ال��ف��رتة 
اإربد  احل�شني  اأندية  مع  احل��ايل 
و�شباب العقبة واالأهلي و�شباب 
وهي  تواليا،  وال�شريح  االأردن 
الالعبني  ملنح  منا�شبة  فر�شة 
ال�شباب  �شمنهم  وم���ن  ك��اف��ة 
فر�شة امل�شاركة، حتى ال ي�شعر 
اأي العب بالظلم يف حال مل يكن 

"األخضر" ينهي معسكره الداخلي ويتفرغ لـ"الوديات" 

الوحدات يقترب من الجاهزية المثالية قبل مواجهة السلط الرسمية 
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"األخضر" ينهي معسكره الداخلي ويتفرغ لـ"الوديات" 

الوحدات يقترب من الجاهزية المثالية قبل مواجهة السلط الرسمية 
حيث  االأ�شا�شية،  اخليارات  يف 
تبقى قناعات اجلهاز الفني ككل 

هي كلمة الف�شل.

م�ساهد�ت من مع�سكر �لفريق 

جولة  خ��الل  م��ن  وا�شحا  ب��دا 
اليوم  يف  الريا�شي"  "الوحدات 
الفريق االأول  االأخري من مع�شكر 
العال من  القدم، االن�شباط  لكرة 
الكامل  الالعبني،والتطبيق  قبل 
واإداري��ا  فنيا  منهم  يطلب  ما  لكل 
رغبة  هناك  اأن  ت��دل  نقطة  وه��ي 
املجموعة  ه���ذه  م��ن  م�����ش��رتك��ة 
االأردن  العبي  اأف�شل  ت�شم  التي 
جماهرينا  واإ���ش��ع��اد  بالنجاح، 

الوفية عرب حتقيق البطوالت.
زي��ادة  ع��ن  املع�شكر  وك�شف 
وخا�شة  الالعبني  بني  ال��رتاب��ط 
انخرطوا  حيث  اجلدد،  القادمني 
وب��دت  ال�شابقني  ال��الع��ب��ني  م��ع 
وهذا  ج��دا  متينة  بينهم  العالقة 
وفني  اإداري  عمل  هناك  اأن  يدل 
اأهمية  جيدا  يقدر  امل�شتوى،  عايل 
العب  جن��اح  يف  النف�شي  العامل 
من  املقدم  والعطاء  القدم،  ك��رة 

قبله داخل "امل�شتطيل االأخ�شر".
االمانة ال�شحفية تقت�شي قول 

احلقيقة، فما راأيناه خالل مع�شكر 
الفريق يب�شر باخلري، خا�شة مع 
قبل  لالعبني  �شهر  روات���ب  دف��ع 

وهي  املع�شكر  ه��ذا  يف  ال��دخ��ول 
دون  ت��دل  كبرية  معنوية  دفعة 
واأع�شاء  رئي�ش  اأن  �شك  اأدن���ى 

جمل�ش االإدارة يقفون �شفا واحدا 
خلف هذا الفريق، كما وقفوا قبل 
ذلك وجنح فريق كرة القدم نف�شه 

يف حتقيق بطولة الدرع، اإىل جانب 
االجناز التاريخي يف حتقيق اأول 

لقب دوري لكرة ال�شلة.

تكرمي �ملنا�سرة و�إجر�ء فح�ص كورونا 

لكرة  االأول  الفريق  اأج���رى 
واالإداري  الفني  وجهازه  القدم 
وهو  ك��ورون��ا،  فح�ش  والطبي 
اأمر �شروري يف ظل رف�ش احتاد 
ودية  مباراة  اأي  اإج��راء  الكرة 
الفحو�شات  نتائج  تقدمي  دون 
ال��ت��ي ت��ث��ب��ت خ��ل��و ال��الع��ب��ني 
واالإداري����ة  الفنية  واالأج��ه��زة 
ال��ف��اي��رو���ش، وانتقل  ه��ذا  م��ن 
�شباحا  مع�شكره  م��ن  الفريق 
ال��ك��رة الإج��راء  اإىل مقر احت��اد 
الأندية  االإل��زام��ي  الفح�ش  ه��ذا 

املحرتفني كافة.
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل ك��رم 
م��دي��ر ن�شاط ك��رة ال��ق��دم زي��اد 
الفني  اجلهاز  بح�شور  �شلباية 
ال��ف��ري��ق  والع���ب���ي  واالإداري 
االأول مالك فندق بانوراما عمان 
درعا  له  وق��دم  املنا�شرة  خالد 
ت��ذك��اري��ا، ع��ل��ى اجل��ه��ود التي 
قدمت من اإدارة الفندق الإجناح 
مع�شكر الفريق الداخلي، ومتنى 
التوفيق  الفندق  الإدارة  �شلباية 
والنجاح على حفاوة اال�شتقبال 
وتذليل العقبات كافة اأمام بعثة 

الوحدات
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املو�شم  كان   ،2014/2013 مو�شم 
االأردن��ي��ة  ال��ك��رة  لبيكا�شو  اخلتامي 
»االأ�شطوري«  النجم  الوحدات  ونادي 
ي��ودع  اأن  راأف���ت علي وال���ذي رف�����ش 
ب�شكل  ب�شمته  يرتك  اأن  دون  املالعب 
قد  كان  والتي  البطوالت  على  وا�شح 
تعاقد معها ب�شكٍل اأو باأخر، لياأتي اللقب 
الرابع ع�شر بتاريخ النادي والثاين على 
للكابنت  املميزة  الب�شمة  هو  ال��ت��وايل 
مرفوعاً  الكاأ�ش  حمل  الذي  علي  راأف��ت 

على االأكتفاف.
دوري املعاناة، واالأرق والتعب كان 
من ن�شيب العبي الوحدات وجماهريه 
الوفية التي بقيت م�شاندة للفريق طيلة 
م�شريته يف بطولة الدوري التي �شابها 
التي  والتعادالت  اخل�شائر  من  العديد 
كادت اأن تودي به بعيدًا عن اللقب الذي 

حتقق بقوة ورجولة العبي الوحدات.
البداية كانت من حمطة الرمثا التي 
تعادل بها الوحدات �شلباً بدون اأهداف، 
وحقق الفوز على اجلزيرة بهدف ح�شن 
عبد الفتاح، وعلى ال�شريح بهديف بالل 
ال�شيخ  وعلى  �شلباية  وحممود  قويدر 
راأف��ت  �شجلهما  لهدف  بهدفني  ح�شني 
البقعة  وعلى  �شلباية  وحممود  علي 
اأبو  بهدفني لهدف �شجلهما منذر  اأي�شاً 
العربي  وعلى  علي،  وراأف���ت  ع��م��ارة 
بثالثة اأهداف لهدفني �شجلها منذر اأبو 
عمارة وحممود �شلباية ومو�شى وترا، 
ويف لقاء �شباب االأردن جترع الوحدات 
مرارة اخل�شارة بهدف نظيف، وتفوق 
على احل�شني اإربد بثالثية نظيفة حملت 
عبد  وح�شن  هدفني  علي  راأف��ت  توقيع 
الفي�شلي  اأم��ام  وخ�شر  ه��دف،  الفتاح 
بهدفني  را�ش  ذات  ومن  نظيف،  بهدف 
نظيفني، ليتفوق على من�شية بني ح�شن 

بهدف حممود زعرتة.
ويف مرحلة االإياب تفوق على الرمثا 
»العاملي«وعلى  �شاحلاين  معتز  بهدف 
الفي�شلي بهديف يو�شف االألو�شي خطاأ يف 
مرماه وعامر ذيب، وتعادل اإيجاباً مع 
اجلزيرة بهدف ملثله و�شجل للوحدات 
منذر اأبو عمارة، وخ�شر اأمام ال�شريح 
ال�شيخ  على  وت��ف��وق  نظيف،  ب��ه��دف 
توقيع  حملت  نظيفة  بثالثية  ح�شني 
وح�شن  علي  وراأف���ت  زع��رتة  حممود 
البقعة،  مع  الفتاح، وتعادل �شلباً  عبد 
بهدفني  ال��ع��رب��ي  على  ال��ف��وز  وح��ق��ق 
لهدف، �شجلهما حممود زعرتة وطارق 
خطاب، وتفوق على �شباب االأردن ورد 
له الدين برباعية نظيفة �شجلها حممود 
زعرتة واأحمد اليا�ش ومنذر اأبو عمارة 

وراأفت علي.
وجت��رع ال��وح��دات م��رارة التعادل 
ب��دون  اإرب���د  احل�شني  اأم���ام  ال�شلبي 
اأه��داف، وتفوق على ذات را�ش بهديف 

منذر اأبو عمارة وراأفت علي، وفاز على 
من�شية بني ح�شن يف املباراة اخلتامية 
حمال  ه��دف  مقابل  بهدفني  للبطولة 

توقيع راأفت علي واأحمد اإليا�ش.

»قمر 14«

اف��ت��ت��ح   2015-2014 م��و���ش��م 
على  ثمني  بفوز  امل�شوار  »االأخ�شر« 
اإم�شاء  حمال  نظيفني  بهدفني  ال�شريح 
حممود زعرتة ورجائي عايد، ووا�شل 
على  م�شتحق  ب��ف��وز  امل�����ش��وار  امل���ارد 
»العريق« االأهلي بثالثية نظيفة حملت 
اللطيف  وعبد  زع��رتة  حممود  اإم�شاء 
ليتعر�ش  كبري،  اأبو  واأحمد  البهداري 
الوحدات اإىل كبوة ولكنه ا�شتفاق منها 
قلب  عندما  ال��رم��ث��ا  احت���اد  حمطة  يف 
وحملت   ،)3-4( ثمني  فوز  اإىل  تاأخره 
اإم�شاء حممود زعرتة هدفني واحلاج 
مالك ومنذر اأبو عمارة هدف لكل منهما.

وتوقفت عجلة الوحدات عن الدوران 
اأم��ام  اأه����داف  ب���دون  ب��ت��ع��ادل �شلبي 
احل�شني اإربد العنيد، ليعود الوحدات 
بني  من�شية  بفريق  غ�شبه  ويفجر 
اإم�شاء  حملت   )1-3( بنتيجة  ح�شن 
واأحمد  مالك  واحل��اج  زع��رتة  حممود 
االأردن  �شباب  تفوق على  فيما  اليا�ش، 
ب��ه��دف احل���اج م��ال��ك، وع��ل��ى البقعة 
الكال�شيكو  لقاء  ويف  رجا،  منذر  بهدف 
اأبو  منذر  بهديف  الفي�شلي  على  انق�ش 
تعادل  فيما  زع��رتة،  وحممود  عمارة 
اأم��ام اجلزيرة ب��دون اأه��داف، وينجو 
بهدف  الكرك  يف  را���ش  ذات  حمطة  من 

اأحمد اليا�ش، وليختتم مرحلة الذهاب 
الرمثا  م�شت�شيفه  اأم��ام  ثمني  بتعادل 

بهدف لهدف.
الوحدات  ك��رر  االإي���اب  مرحلة  ويف 
فوزه على ال�شريح بهدفني حمال توقيع 
احلاج مالك وحممود زعرتة، فيما خ�شر 
ب�شكل مفاجئ اأمام االأهلي بهدف نظيف، 
احتاد  اأم��ام  ال�شلبي  للتعادل  وان�شاق 
اإربد  احل�شني  �شباك  و�شرب  الرمثا، 
حممود  توقيع  حملت  مدوية  بثالثية 
�شلباية ومنذر اأبو عمارة وبهاء في�شل، 
من�شية  اأم��ام  الوحدات  بعدها  ليخ�شر 
بني ح�شن بهدف وحيد، ولكنه �شرعان 
ما عاد اإىل ر�شده و�شحق �شباب االأردن 
منذر  توقيع  حملت  م��دوي��ة  برباعية 
عايد،  ورجائي  مالك  وح��اج  عمار  اأب��و 
وديني�ش مورينو خطاأ يف مرماه، ليكمل 
»االأخ�شر« املهام بخطف نقاط البقعة 
بثالثية حملت توقيع احلاج مالك هدفني 
الوحدات  وليتوج  عمارة،  اأبو  ومنذر 
�شباك  يف  مرعبة  بثالثية  انت�شاراته 
راتب  �شالح  توقيع  حملت  الفي�شلي 
وعامر �شفيع وحممد �شطناوي خطاأ يف 
الوحدات واجلزيرة  وليتعادل  مرماه، 
للوحدات  و�شجل  منهما  لكل  بهدفني 
منذر اأبو عمارة و�شالح راتب، وتعادل 
من من جديد اأمام ذات را�ش بهدف لكل 
ه�شام،  اأحمد  للوحدات  و�شجل  منهما 
وليختتم الوحدات امل�شوار بالفوز على 
الرمثا وهو يتوج باللقب بنتيجة كبرية 
مالك  احل��اج  توقيع  حملت   ،)0-3(

وعبد اللطيف البهداري ورجائي عايد.

)نك�سات.. �لدوري للوحد�ت(

مو�شم   ،2016-2015 م��و���ش��م 
للن�شيان وحتى اإن كان مو�شم النك�شات 
اإال اأنه حمل اإ�شم الوحدات وهو يتوج 
باللقب على الرغم من الهزات الكثرية 
املوؤمل  املو�شم  هذا  يف  لها  تعر�ش  التي 
الوحدات  اإ�شم  يبقى  ولكن  واحلزين، 
وهو  االأردن��ي��ة  الكرة  �شماء  يف  مدوياً 
والثالث  ع�شر  اخلام�ش  اللقب  يحرز 

على التوايل.
افتتح الوحدات امل�شوار بالفوز على 
االأ�شالة الوافد اجلديد بنتيجة )1-3( 
حملت توقيع عبد اهلل ذيب واحلاج مالك 
الثاين  الفوز  الوحدات  وحقق  هدفني، 
على التوايل عرب حمطة كفر�شوم بهدف 
نظيف حمل توقيع حممد البا�شا، ليكمل 
امل�شوار بفوزه الثالث على التوايل على 
نظيفة  بثالثية  االردن  �شباب  فريق 
واحلاج  �شلباية  فرا�ش  توقيع  حملت 
كانت  ب��ع��ده��ا  في�شل،  وب��ه��اء  م��ال��ك 
االنت�شارات تتوقف يف حمطة احل�شني 
نظيف،  بهدف  الوحدات  خ�شر  عندما 
باخل�شارة  احلزينة  احلكاية  ولتكتمل 
الثانية على التوايل اأمام الفي�شلي بهدف 
الوحدات  لي�شتنه�ش  اأي�شاً،  نظيف 
بانت�شار  ال�شريح  موقعة  من  الهمم 
بنتيجة )2-1( وحملت االهداف توقيع 
ال�شنغايل حاج مالك هدفني، وتفوق على 
االهلي بهدفني نظيفني حمال توقيع بهاء 

في�شل واحلاج مالك.
الوحداتية  االنتفا�شة  توا�شلت 
بهدفني لهدف يف �شباك ذات را�ش حمال 

ذي��ب،  اهلل  وعبد  في�شل  بهاء  توقيع 
ال�شلبي  بالتعادل  ال��وح��دات  ليتعطل 
وليخ�شر  اه���داف،  ب��دون  الرمثا  اأم��ام 
�شيء،  ال  مقابل  بهدف  اجلزيرة  ام��ام 
اثارت  بثالثية  البقعة  اأم��ام  خ�شر  كما 

اال�شتهجان لدى اجلماهري.
ا�شتنه�ش  االي����اب  م��رح��ل��ة  ويف 
اال�شالة  على  بالفوز  الهمة  الوحدات 
الربازيلي  توقيع  حمل  نظيف  بهدف 
هيدلر، واكمل امل�شوار بفوز كا�شح على 
كفر�شوم بنتيجة )5-1(، حملت توقيع 
توري�ش  وفران�شي�شكو  في�شل  بهاء 
هدفني وحممود �شلباية وهرني هيلدر 
ال��وح��دات  ليتعر  منهم،  لكل  ه��دف 
بالتعادل ال�شلبي بدون اأهداف، ولريد 
الوحدات الدين للح�شني اربد بالتفوق 
عليه بهدفني لهدف حمال توقيع هرني 
هيلدر وفران�شي�شكو توري�ش، وتفوق 
حمل  نظيف  ب��ه��دف  الفي�شلي  على 
وتفوق  توري�ش،  فران�شي�شكو  توقيع 
حملت   ،)0-3( بنتيجة  البقعة  على 
وفران�شي�شكو  في�شل  ب��ه��اء  توقيع 
توري�ش وهرني هيلدر، وتعادل �شلبياً 
امام  ال�شريح بدون اهداف، وتعادل 
حمال  ملثلهما  بهدفني  االه��ل��ي  اأم���ام 
وخ�شر  توري�ش،  فران�شي�شكو  توقيع 
را���ش )3-1(  ذات  اأم���ام  ال��وح��دات 
الهدف  مالك  احلاج  للوحدات  و�شجل 
بدون  الرمثا  ام��ام  وتعادل  الوحيد، 
االخرية  املباراة  يف  ليخ�شر  اه��داف، 
ام��ام اجل��زي��رة رغ��م ان��ه ك��ان متقدماً 
بالثالثة-  –ليخ�شر  توري�ش  بهدف 

وداع فنان وبزوغ نجم مدرب.. المدرسة مستمرة
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وليتوج الوحدات بطاًل للدوري.

�لنجمة �ل�ساد�سة ع�سر

مو�شم 2017-2018، ورغم البداية 
اأن  ا�شتحق  اأنه  اإال  للوحدات  املتعرة 
يتوجه باللقب، فبعد التعادل االإيجابي 
و�شعت  را�����ش  ذات  اأم����ام   )2-2(
اجلماهري يدها على قلبها، خا�شة واأن 
الدرع  لقب  اح��رز  واأن  �شبق  االأخ�شر 
وبات متهيئاً الي طارئ، حيث �شرعان 
ما و�شع حامت اأبو خ�شرة ذات را�ش يف 
املقدمة وا�شاف امل�شري حممد طلعت 
ال��ه��دف ال��ث��اين، ل��ريد ال��وح��دات بهديف 
اللقاء  اليو�شف، ويف  بهاء في�شل وفهد 
الثاين اطل التعادل االإيجابي من جديد 
�شجل  حيث  االأردن  �شباب  موقعة  يف 
بهاء  وللوحدات  النرب  يو�شف  لالأخري 

في�شل.
الثالثة  اجلولة  يف  الوحدات  انتف�ش 
وهو يالقي الغرمي التقليدي الفي�شلي، 
االأم���ان،  بر  اإىل  يهتدي  اأن  وا�شتطاع 
في�شل  بهاء  بهديف  الفوز  حقق  عندما 
االأخ�شر  امل��ارد  ليزاأر  ذيب،  اهلل  وعبد 
ال�شمال«  »غ��زاة  وج��ه  يف  الوحداتي 
عليهم  وت��ف��وق  ارب���د  احل�شني  ف��ري��ق 
مرجان  �شعيد  اإم�شاء  حملت  برباعية 
وحمزة  في�شل  وبهاء  ذي��ب  اهلل  وعبد 
ان��ذاك  للح�شني  �شجل  فيما  ال���دردور، 
حامد توريه، وبدون �شابق انذار تعر 
الوحدات اأمام الرمثا باخل�شارة بهدف 
اللحام،  م�شعب  توقيع  حمل  نظيف 
على  بالفوز  جراحه  الوحدات  لي�شمد 
وفهد  ال����دردور  حمزة  بهديف  البقعة 
اليو�شف، وعلى االهلي تفوق الوحدات 
مرجان  �شعيد  من  كاًل  �شجلهم   )1-2(
لالأهلي  �شجل  فيما  القري�شي  واده��م 

حممود وادي.
ال��وح��دات ب��االن��ت�����ش��ارات مل  �شكة 
تتوقف ليق�شي »االأخ�شر« على من�شية 
بني ح�شن )5-1(، �شجلهاً كاًل من بهاء 
وان�ش  مرجان  و�شعيد  هاتريك  في�شل 
اأحمد  للمن�شية  �شجل  فيما  العو�شات، 
به  ابحرت  ال��ذي  الوقت  يف  العر�شان، 
العقبة  �شواطئ  على  الوحدات  �شفن 
حملت   ،)0-2( عليه  بالفوز  بنجاح 
في�شل،  وبهاء  القري�شي  ادهم  ام�شاء 
وام����ام ال���ريم���وك ت��ع��ط��ل ال��وح��دات 
�شجل  ملثله  بهدف  االإيجابي  بالتعادل 
وللوحدات  ح���الوة،  اأح��م��د  للريموك 
�شعيد مرجان، ويف ختام ذهاب دوري 
قبلتني  الوحدات يطبع  املحرتفني كان 
على جبني اجلزيرة حملتا توقيع حمزة 

الدردور و�شعيد مرجان.
امل�شوار  الوحدات  ا�شتهل  االإياب  يف 
بالفوز على ذات را�ش )3-1(، حملت 
توقيع يزن ثلجي هدفني وحممد البا�شا، 
فيما �شجل لذات را�ش فخر الدين قلبي، 

ال��وح��دات  رد  االردن  �شباب  وع��ل��ى 
بهدف  اياباً  وفاز  ذهاباً  لتعادله  الدين 
اطل  الديربي  لقاء  ويف  اليو�شف،  فهد 
التعادل االيجابي بني الفريقني )2-2(، 
و�شعيد  ذيب  اهلل  عبد  للوحدات  �شجل 
مرجان، واهدر يزن ثلجي �شربة جزاء، 
�شيمون  لوكا�ش  للفي�شلي  �شجل  فيما 

الوحدات  وتفوق  ميندي،  ودومينيك 
ثلجي،  يزن  بهدف  ارب��د  احل�شني  على 
وعلى الرمثا تفوق اأي�شاً بهدف حمزة 
الدردور، وعلى البقعة كرر فوزه بهديف 
وتعادل  مرجان،  و�شعيد  ثلجي  ي��زن 

�شلبياً مع االهلي.
على  فوزه  الوحدات  كرر  املفرق  ويف 

ثلجي  ي��زن  بثالثية  ح�شن  بني  من�شية 
مرجان،  و�شعيد  الفتاح  عبد  وح�شن 
كاًل  �شجل   ،)1-3( العقبة  على  وتفوق 
هدفني  ثلجي  وي��زن  ذي��ب  اهلل  عبد  م��ن 
احدهم من ركلة جزاء، فيما �شجل للعقبة 
عدي القرا اي�شاً من ركلة جزاء، وامام 
وحقق  ال��وح��دات  يتهاون  مل  ال��ريم��وك 

فوزًا كبريًا )2-1( �شجل كاًل من ح�شن 
�شجل  فيما  مرجان،  و�شعيد  الفتاح  عبد 
جزاء،  �شربة  من  زياد  ح�شني  للريموك 
على  بالفوز  امل�شوار  الوحدات  واختتم 
اجلزيرة برباعية مدوية للذكرى حملت 
توقيع �شعيد مرجان هدفني،  ويزن ثلجي 

من �شربة جزاء وحمزة الدردور.

النجمة السادسة عشرة تضيء برج المارد األخضر
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الراحل صالح غنام.. "الصحفي" المشاغب وعاشق مهنة المتاعب ورفيق الوحدات بالمالعب
 

نادي الوحدات، ال�شرح والهوية، كربياء املنا�شل، 
خيمة،  من  مريديه  طموحات  بتحقيق  انطلق  الذي 
وغدا �شرحا �شاخما لالجنازات الريا�شية والثقافية 
خميم  يف  بارزة  كعالمة  عليه  ي�شتدل  واالجتماعية، 
"الغالبى"، ويحمل  الوحدات، تنام يف ح�شن اأحالم 
ي�شردها  ي��زال  ما  تنتهي،  مل  كفاح  ق�شة  قبته  حتت 
حكايا  تفا�شيلها  وحتمل  والتقدير،  بالفخر  التاريخ 
الكبري  ال��دور  لهم  كان  لرجاالت  املرير،  الكفاح  من 
االجن��ازات،  �شواطيء  اىل  النادي  �شفينة  قيادة  يف 
تن�شفهم اأفعالهم وم�شاهماتهم لرفعة نادي الوحدات 

يف خمتلف املجاالت.
ق��ام��ات وح��دات��ي��ة، زاوي����ة ج��دي��دة ت��ق��ف فيها 
اأعطت  وحداتية،  اأ�شماء  الريا�شي" عند  "الوحدات 
ووفائها  وانتمائها  ع�شقها  خال�شة  الوحدات  لنادي 
للنادي و�شعاره، واأخل�شت بالعطاء من دون كلل اأو 
للعيان يف م�شرية  ب�شماتها وا�شحة  تزال  وما  ملل، 
اأوىل  يف  لت�شرد  املجاالت،  مبختلف  الوحدات  ن��ادي 
حلقاته، حقائق من حياة القامة االإعالمية الوحداتية 
رئي�ش حترير "الوحدات الريا�شي" ال�شابق الراحل 
�شالح غنام، ورفيق الوحدات باملالعب، و�شاهد عيان 
بو�شفه   2008 االأوىل  الوحدات  األقاب  رباعية  على 

مديرا للكرة وقتها يف هذه ال�شطور.

 " �سالح...حب فطري"

الراحل �شالح غنام، تعلم فن القيادة من مدر�شة 
والده الراحل عمر غنام املعروف ب�"اأبو اأنور"، ومل  
ناديه  ع�شق  هوى  يتن�شم  اأن��ه  احل��امل  الفتى  يعرف 
"اأبو  ال��ذي اأح��ب-ال��وح��دات- وه��و يرافق وال��ده 
اأنور"، الذي كان ي�شغل �شفة مراقب للمركز -مركز 
لوكالة  تابعا  ك��ان  حينما  ال��وح��دات-  ن��ادي  �شباب 
النادي، من  اىل  الغوث، وكان م�شواره برفقة والده 
الذي  لوالده  يومه، وبقي مالزما  اللحظات يف  اأ�شعد 
الوحدات،  لنادي  اإداري��ة  هيئات  عدة  على  تعاقب 
الذي  النادي،  كفاح  ق�شة  يف  مهمة  �شنوات  والزم��ه 
قلب خميم  ثقافيا يف  اجتماعيا  ريا�شيا  غدى �شرحا 
الوطنية،  الريا�شية  امل�شرية  يف  ومنتجا  الوحدات، 
الطوعي  للعمل  ع�شقه  فيه  وكرب  الوليد،  ابو  وكرب 
ات�شعت رقعة  الذي  النادي  واتقانه، وكرب فيه حب 
جماهريته، وطوفانه اجلماهريي منذ ال�شبعينيات، 
البطوالت  اوىل  اىل  بالنادي  الكرة  فريق  رافق  الذي 
بوفاء  والعطاء  الت�شحية  وت�شرب   ،1980 الكروية 
مهمة  �شفقات  على  �شاهدا  كان  الذي  وهو  و�شخاء، 
لفريق الكرة الوحداتي، كان  يربمها املرحومان والده 
و�شليم حمدان، وتعاي�ش مع وجود با�شم تيم يف بيته 
عندما كان  والده ياأتي به من �شورية، ويعيده اليها 

بعد كل مباراة لفريق الوحدات.

 " �لفتى �مل�ساغب"

لنف�شه  خط  امل�شاغب،  الفتى  غنام  �شالح  الراحل 
طريقا يف احلياة، وها هو بعد مرور 7 �شنوات على 
رحيله، يخط ر�شائل من حتت الرتاب، مليئة بالكفاح 
الرابع  يف  امل��ول��ود  وه��و  وامل��ب��ادئ،  والت�شحيات 
والع�شرين من اآب )اغ�شط�ش( للعام 1972 يف خميم 
الوحدات، والذي تفتحت عيناه على رحلة املهجرين 
ق�شرا من فل�شطني، وتعلم املبادئ من مدر�شة والده، 
والتفاين يف خدمة االخرين وال�شهامة يف املواقف، وما 
تزال تتذكره اأزقة املخيم و�شوارعه، وهو الذي تلقى 
"ابوب�شار"  مدار�ش  واالأ�شا�شي يف  االإبتدائي  تعليمه 
الثانوية يف مدر�شة �شالح  للمرحلة  ، وتابع تعليمه 

الدين االيوبي باال�شرفية، والتي اهدى منها عائلته 
يف  تعليمه  ليتابع  العامة،  بالثانوية  النجاح  فرحة 
كلية االندل�ش، والتي تخرج منها  بدرجة الدبلوم يف 
العلوم امل�شرفية تخ�ش�ش حما�شبة، وي�شق حياته 
 ، ح�شوره  وق��وة  مببادئه  متم�شكا  ذات��ه،  عن  بحثا 
كا�شبا حمبة كل من عرفه، ومل تثنيه �شعوبة احلياة، 
ومرارة رحلة الكفاح فيها، عن ترك ب�شمته حيثما حل 
وقيمته  اإعالميا،   النجاح  حالوة  فتذوق  وارحت��ل، 
اإن�شانيا، واأغاله اجتماعيا ووطنيا، واأحاله وحداتيا.

وبقي لقب الفتى امل�شاغب يالزمه، ويظهر جليا يف 
ر�شائله من جديد، وذلك حلدة موقفه وقوة طرحه 
على  املبني  امل�شتقيم  وخطه  املعهودة،  و�شراحته 
ورجولته  امل��واق��ف،  تبني  يف  وج��راأت��ه  امل��ب��ادىء، 
ال�شدق  ملئه  امل��ح��اب��اة،  على  ومت���رده  و�شهامته 
لنف�شه  و�شاغ  واخليانة،  الكذب  وع��دوه  والوفاء، 
منهجا خا�شا باحلياة، ال يحيد فيه عن قول احلق، 
وال يتخلى عن �شديقه، وال يحيد عن طريقه لتحقيق 
نادي  اإدارات  من  قريبا  ليكون  اأهله  ما  وهو  هدفه، 
واإن  وطروحاتها،  اأ�شمائها  اختالف  على  الوحدات، 
الوحدات  لنادي  العامة  الهيئة  يف  فعليا  تواجد  كان 
العام 1990، بعد ان فتح باب الع�شوية التي اغلقت 
ل�شنوات تبعا لتقلبات "احلياة الدميقراطية"، لين�شم 
اىل جانب ا�شقائه ، ما�شون على نهج والدهم، حيث 
جنح "اأبو الوليد" يف حفر ا�شمه بالتميز واالإب��داع ، 

مدير  من�شب  بتوليه  واإداري��ا  فيه،  مرموقا  اإعالميا 
ب�شمته  ت��زال  ما  وال��ذي   ،2008 االأول  الكرة  فريق 
ب�شمته خالدة، يف �شجالت اأول "رباعية" للوحدات يف 

اأر�شيف الكرة االأردنية.
 

"�شالح ..رحلة االإبداع"
الراحل �شالح غنام، مايزال ي�شيغ ر�شائل االإبداع، 
بكلمات كل �شحفي حر وجريء و�شريف، وهو الذي 
تتلمذ درو�ش مهنة املتاعب، يف مدر�شة عميد االعالم 
العربي الراحل �شليم حمدان ، والذي ك�شف عن موهبة 
"اأبو الوليد" ال�شحفية مبكرا، وتقدم �شالح غنام اىل 
ميادينها ممتهنا العطاء واتقان فن االبداع،  واأ�شافت 
اليه م�شاركته معلمه "اأبوال�شلم"، االوقات الع�شيبة 
يف ا�شدار �شحيفة "الوحدات الريا�شي" عام 1996، 
والتي ما يزال ار�شيفها يحمل و�شم �شالح، ور�شاقة 
عباراته ومعني الثقافة الذي كان يغرف منه حتليالته 
الريا�شية، واأ�شافت زمالته "اأبوال�شلم"  يف �شحيفة 
الرتاكمية  اخلربة  اال�شبوعية،  "امليدان" الريا�شي 
�شريعا  قدمه  وال��ذي  الريا�شي،  االإع��الم  ميدان  يف 
الريا�شية  الدائرة  اأ�ش�ش  الذي  ال�شحفي  الكادر  اإىل  
ل�شحيفة "العرب اليوم" يف اوج قوتها، وان مل ير�ش 
جمهور "غنام" من القراء، عن الطريقة التي ودع فيها 
اإال انه �شحبه يف رحلة جديدة  تلك ال�شحيفة ظلما، 
"الوحدات الريا�شي" من  من االإبداع على �شفحات 

جديد، وت�شلم فيها من�شب �شكرتري التحرير بقيادة 
مدربه "ابوال�شلم".

ولعل ر�شائل االبداع تتنوع يف م�شرية "ابوالوليد"، 
والتي تعني ال�شرب والكفاح لالأجيال القادمة، حيث 
ال�شحفية، بعدا جديدا عندما  عمل  ا�شاف خلربته 
مديرا للعالقات العامة يف �شركة "�شوت" التي ان�شاأها 
حممد  االأعمال  "الغد"رجل  جلريدة  احلايل  النا�شر 
والتطور،  الطموح  ابوالوليد  يف  راأى  ال��ذي  عليان، 
ليفتح بابا جديدا لالبداع يف "ق�شم التحدي" جلريدة 
اأ�ش�شت  اإعالمية،  قامات  �شمن  وك��ان  "االغد"،  
رحلة  غنام  ليوا�شل  ال�شحيفة،  يف  الريا�شي  الق�شم 
املحلية،   االأخبار  تغطية  فريق  �شمن  فيها  االب��داع 
وبعد �شنوات  اأهلته خربته لتغطية اأخبار الريا�شة 
العاملية، وبقي قلبا معلقا بالوحدات وكاأنه الرئة التي 
يتنف�ش منها ع�شق احلياة، ليعود اىل بيت حبه وبعد 
رحيل "حامي الذاكرة" �شليم حمدان، ليت�شلم من�شب 
كلمات  وكتب  الريا�شي"،  "الوحدات  حترير  رئي�ش 
باكية  التي يف رثاء الراحل حمدان "حامي الذاكرة"، 
ال�شيما  االن�شانية،  املواقف  اأ�شري  بقي  ال��ذي  وه��و 
"الغد"،  "�شاهد" احلياة يف جريدة  عندما خط على 
غيبه  ال��ذي  ان��ور  م�شطفى  ال�شاب  الالعب  رث��اء  يف 
ميتطي  ان��ور  "م�شطفى  عنوان  حتت  مبكرا،  امل��وت 
وباحت  االخرية"،  و�شيته  ويكتب  الريح  �شهوة 
اي�شا كتابات �شالح غنام يف جريدة "الغد"،   بر�شائل 
العطاء والوفاء للوطن بع�شقه الوطني، عندما كتب 
فروعها  وتتدىل  االجناز  يوحدها  وطنية  "منتخبات 
من قمم االماكن"، وبقي قلبه معلقا باالأهل يف فل�شطني، 
عندما كتب مع زيارة النجم االرجنتيني مارادونا اىل 
فل�شطني، حتت عنوان" مارادونا يوجه بو�شلة قلبه 
نحو فل�شطني..وليغ�شب من يغ�شب"، وبقيت ر�شائل 
االبداع تتدىل من �شوت "ابوالوليد"، لت�شكل عناوين 
االأج��ي��ال  قبل  م��ن  عندها  ال��وق��وف  ت�شرتعي  مهمة 
القادمة، بعبارات نقده وحتليالته الدقيقة، من  خالل 
الف�شائية  القنوات  �شا�شات  عرب  املتنوعة  اطالالته 

املحلية والعربية.

 "غنام و�سحويل....معنى �لوفاء"

ولعل رحيل �شالح غنام املفاجيء، الذي ما يزال 
ع��رف��ه، يحمل يف طياته  م��ن  ك��ل  ي��وؤمل  وج��ع غيابه 
اىل  رحل  عندما  الوفاء،  م�شمونها  اروع  وال  ر�شالة 
اآيار 2013، برفقة رفيق  جوار ربه يف اخلام�ش من 
والذين  كفاح"،  "اأبو  �شحويل  حممد  و�شديقه  دربه 
مل يفرتقا عن بع�شهما البع�ش بعد عن تعرفا خالل 
رحلتهما الدرا�شية يف كلية االأندل�ش، وهما ال�شديقني 
ال�شدوقني، اللذان كتبا بحروف الوفاء، ق�شة اللقاء 
وال�شهامة ومواقف  والرجولة  الوفاء  بلغة  والوداع 
الرجال الرجال، وكما ق�شا ق�شة كفاحهما وجناحمها، 
احلياة  معرتك  رغ��م  والعزمية  واالرادة  بال�شرب 
ال�شنوية  ال��ذك��رى  اق���رتاب  م��ع  ي��روي��ان  ال�شعب، 
باملبادئ  والتم�شك  الوفاء  ق�شة  لرحيلهما،  ال�شابعة 

حتى الرمق االأخري من احلياة.
الراحل �شالح غنام، ن�شتذكرك مع اقرتاب  الذكرى 
فينا،  متت  مل  واأن��ت  رحيلك،  على  ال�شابعة  ال�شنوية 
وجتدد ذكرى رحيلك وجع غيابك فينا، وكاأنك ترد يف 
اأعماقنا كما كنت حيا، من روائع الراحل دروي�ش: "اأنا 
من هنا واأنا هنا. واأنا اأنا. وُهنا ُهنا. اإين اأنا. واأنا اأنا. 
وهنا اأنا واأنا اأنا. وهنا اأنا. واأنا هنا. اإين هنا. واأنا اأنا"، 
لرند عليك بكلمات الراحل دروي�ش الذي ع�شقته: "كما 
ينبت الع�شب بني مفا�شل �شخرة، وجدنا غريبني يوما، 

ونبقى رفيقني دوما، رفيقني نحن اىل اأن ينام القمر".
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قد يرى الكثريون اأن فريقا بحجم 
قبل  يعاين  اأن  يجب  ال  مدريد  ري��ال 
مرحلتني على ختام مو�شم ي�شري فيه 
االإ�شباين  ال��دوري  لقب  اح��راز  نحو 
طينة  من  مناف�ش  اأم��ام  القدم،  لكرة 
زين  الفرن�شي  مدربه  لكن  غرناطة 
خمتلفة  مقاربة  له  كان  زيدان  الدين 
بعد انت�شار االإثنني )2-1(، معتربا 
املعاناة طريقا "لتحقيق اأمور جيدة 

وعرفنا كيف نعاين".
وب��ات ري��ال على بعد ف��وز واحد 
من اإزاحة غرميه بر�شلونة عن عر�ش 
عليه  تربع  ال��ذي  االإ�شباين  ال��دوري 
حقق  بعدما  املا�شيني،  املو�شمني  يف 
منذ  تواليا  التا�شع  ف��وزه  االإث��ن��ني 
العودة من توقف لثالثة اأ�شهر ب�شبب 

فريو�ش كورونا امل�شتجد.
التتويج  فرحة  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
ل��ل��ن��ادي امللكي  ال��راب��ع وال��ث��الث��ني 
ري��ال  متكن  ل��و  طعما  األ���ذ  �شتكون 
جمهوره  بح�شور  به  االحتفال  من 
حرمه  احل��ظ  ل�شوء  لكن  ال��غ��ف��ري، 
ه��ذه  م��ن  "كوفيد-19"  ف��ريو���ش 
املو�شم  اإكمال  فر�ش  بعدما  الفر�شة 

خلف اأبواب مو�شدة.
ح�شم  ح��ال  يف  التتويج  اأن  كما 
اخل��م��ي�����ش، ���ش��ي��ك��ون ع��ل��ى ملعب 
عن  عو�شا  �شتيفانو"  دي  "األفريدو 
املعقل التاريخي "�شانتياغو برنابيو" 
يف  حاليا  احلا�شلة  االأع��م��ال  ب�شبب 

االأخري.
طريقه  يف  امللكي  ال��ف��ري��ق  وب���دا 
خ�شر  مناف�ش  ع��ل��ى  ك��ا���ش��ح  ل��ف��وز 
اأمام  ال�شابقة  ال�13  مبارياته  جميع 

با�شتثناء  الدوري  ال�"مرينغي�ش" يف 
�شباط/فرباير  اىل  ت��ع��ود  واح���دة 
يوفنتو�ش  جنم  اأه���داه  حني   2012
االإيطايل احلايل الربتغايل كري�شتيانو 
عن  بهدف  الثالث  النقاط  رون��ال��دو 
طريق اخلطاأ يف مرمى فريقه، وذلك 
بتقدمه بهدفني بنكهة فرن�شية لفريالن 
مندي وكرمي بنزمية بعد قرابة ربع 

�شاعة على البداية.
لكن اأداءه تراجع بعد ذلك، ال�شيما 
يف  مل�شيفه  و�شمح  الثاين  ال�شوط  يف 
الفارق  وتقلي�ش  اللقاء  اىل  العودة 

وو�شع �شيفه العمالق حتت �شغط 
اأن  قبل  االأخ���رية  الدقائق  يف  هائل 
اىل  باملباراة  ال�شري  االأخري يف  ينجح 
فر�شة  اأم��ام  و�شعه  ما  االأم���ان،  بر 
مرحلة  قبل  اخلمي�ش  اللقب  ح�شم 
ختام املو�شم يف حال فوزه على �شيفه 
�شيحققه  عما  النظر  بغ�ش  فياريال 

غرميه ومالحقه بر�شلونة.
ويدين ريال بح�شوله على فر�شة 
ا�شتعادة اللقب ب�شكل كبري اىل مدربه 
زي��دان ال��ذي ك��ان اآخ��ر من يقود اىل 
التتويج يف "ال ليغا" عام 2017 قبل 

نيله  بعد   2018 �شيف  يف  يرتكه  اأن 
اللقب الثالث تواليا يف دوري االأبطال 

با�شراف بطل مونديال 1998.
و�شدد زيدان الذي عاد ال�شتالم دفة 
قيادة نادي العا�شمة يف اآذار/مار�ش 
ف�شل  بعد   2022 حتى  بعقد   2019
االأرجنتيني  لوبيتيغي وخلفه  جولن 
�شانتياغو �شوالري يف مهمتهما، على 
جدا  فخورين  نكون  "اأن  ���ش��رورة 
بالفريق الأنه لي�ش من ال�شهل حتقيق 

9 انت�شارات يف 9 مباريات".

»كرة �لقدم جميلة جد� لكن فيها معاناة«

»ق��دم��ن��ا  اأن����ه  ال��ف��رن�����ش��ي  وراأى 
كان  االأول.  ال�شوط  يف  جيدا  اأداء 
ا�شتحواذنا على الكرة مذهال و�شجلنا 

هدفني رائعني«.
كان  الثاين  »ال�شوط  باأن  اأقر  لكنه 
واجهنا  الأننا  قليال  وعانينا  اأ���ش��واأ 
مناف�شا قويا جدا«، م�شددا »ال بد من 
املعاناة لتحقيق اأمور جيدة واأ�شلط 
الأننا  الالعبني  معاناة  على  ال�شوء 
عرفنا كيف ن�شمد كفريق... اأنا فخور 
بالالعبني الأنهم من ينا�شل وقد عرفوا 

وهذا  الثاين  ال�شوط  يف  يعانون  كيف 
ال�شوء  ت�شليط  باإمكاننا  ج��دا.  مهم 
اأركز على  لكني  االأول،  ال�شوط  على 
ال�شوط الثاين الأننا عرفنا كيف نعاين«.

انت�شارات  ت�شعة  حتقيق  وع��ن 
بعد  املو�شم  ا�شتئناف  منذ  متتالية 
اأن حقق فوزا وحيدا مقابل هزميتني 
التي  االأرب���ع  مبارياته  يف  وت��ع��ادل 
»ال  الفرن�شي  ق��ال  التوقف،  �شبقت 
ف��وزا  ك���ان  امل���زي���د.  ط��ل��ب  ميكننا 

م�شتحقا ونحن �شعداء جدا«.
وحذر »لدينا مباراتان اأخريان ومل 
ثالث  لقد حققنا  بعد.  �شيء  باأي  نفز 
اخلمي�ش  �شنلعب  لكننا  مهمة،  نقاط 
للفوز  نتطلع  �شريعا.  التعايف  وعلينا 
بالليغا وبكل �شيء اأمامنا. لقد اقرتبنا 
من حتقيق غايتنا، لكننا مل ن�شل اىل 

الهدف بعد«.
نهاية  اللقاء  حكم  اأعلن  اأن  وم��ا 
�شرخة  زي��دان  اأطلق  حتى  املباراة 
كبرية، وقد برر ذلك باأنه كان »�شعيدا 
فيها  لكن  جدا  جميلة  القدم  كرة  الأن 
عندما  اأي�شا.  يعاين  املدرب  معاناة. 
�شرخة  ف��اإن  يعانون  الالعبني  اأرى 
نقاط  ث��الث  الأنها  طبيعي  اأم��ر  كهذه 
مهمة ويف الليغا هذا يعني ان الالعبني 

قدموا اأداء رائعا«.
اىل  ي�شل  اأن  ري���ال  وا���ش��ت��ح��ق 
االأمتار االأخرية وهو يف هذا املوقع، 
اإذ تاألق يف اخلطوط االأمامية بتمتعه 
بثاين اأف�شل هجوم يف الدوري خلف 
 )80 مقابل  ه��دف��ا   66( بر�شلونة 
واأف�شل دفاع )تلقت �شباكه 22 هدفا 
فقط ومل تهتز يف املباريات اخلم�ش 

التي �شبقت لقاء غرناطة(.

زيدان يكشف سر نجاح ريال مدريد هذا الموسم

جائزة ستيريا: هاميلتون بطال.. وخيبة أمل لفيراري
 

فاز  بطل العامل الربيطاين لوي�ش هاميلتون 
بجائزة �شترييا الكربى، املرحلة الثانية من 
بطولة العامل للفورموال واحد، متقدما زميله 

يف مر�شيد�ش الفنلندي فالتريي بوتا�ش.
على  املهمني  االأمل����اين  ال��ف��ري��ق  وف��ر���ش 
البطولة منذ 2014، نف�شه بقوة منذ مطلع 
ال�شباق  يف  الثاين  الفوز  بتحقيقه  املو�شم، 
يف  رينغ  ب��ول  ري��د  حلبة  على  تواليا  الثاين 

�شبيلربغ يف النم�شا.
وكان بوتا�ش قد د�شن االأ�شبوع املا�شي 
والذي   ،2020 بطولة  من  املتاأخر  املو�شم 
ب�شبب  اأ�شهر  اأربعة  لنحو  انطالقه  اأرج��ئ 
على  بالفوز  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش 
حلبة ريد بول رينغ، بينما حل هاميلتون يف 
املركز الثاين، قبل ان يكون رابعا يف الرتتيب 
خم�ش  اإ�شافة  عقوبة  فر�ش  بعد  النهائي 
ثواٍن اىل  توقيته ب�شبب احتكاك مع �شيارة 

�شائق ريد بول التايالندي األك�شندر األبون.
عاملي  لقب  عن  الباحث  هاميلتون  لكن 

يحمله  الذي  القيا�شي  الرقم  ملعادلة  �شابع 
االأملاين ميكايل �شوماخر، فر�ش نف�شه بقوة 
فهو  االأ�شبوع.  هذا  النم�شوية  احللبة  على 
ظل  يف  ال�شبت  الر�شمية  التجارب  ت�شدر 
اأجواء ماطرة، وحافظ على ال�شدارة عند 
فر�شه  ال��ذي  ال�شغط  رغم  على  االنطالق 
ماك�ش  الهولندي  املنطلقني،  ث��اين  عليه 
فري�شتابن )ريد بول( الذي اأنهى ال�شباق يف 

املركز الثالث.
اىل ذلك، توا�شلت معاناة فريق فرياري 
فيتل  �شيبا�شتيان  االأمل��اين  �شائقيه  بخروج 
و���ش��ارل ل��وك��ل��ري م��ن م��ون��اك��و م��ب��ك��را من 
باالأول  الثاين  �شيارة  احتكاك  بعد  ال�شباق، 

عند منعطف يف اللفة االأوىل. 
وكان فيتل الذي �شريحل عن فرياري يف 
املركز  من  انطلق  قد  احلايل،  املو�شم  نهاية 
املركز  من  لوكلري  انطلق  بينما  العا�شر، 

الرابع ع�شر.
من  باعتذار  موناكو  اإم��ارة  اإب��ن  وتقدم 
زميله بعد احلادث الذي ت�شبب به، والذي 

اخللفي  اجل��ن��اح  يف  كبري  ���ش��رر  اىل  اأدى 
ل�شيارة زميله االأملاين.

ويف �شباق االأ�شبوع املا�شي، حل لوكلري 
اكتفى  بينما  بوتا�ش،  الثاين خلف  املركز  يف 

فيتل يومها باملركز العا�شر.
ومتكن  هاميلتون،  هيمنة  وبا�شتثناء 
ب��وت��ا���ش م��ن ان���ت���زاع امل��رك��ز ال��ث��اين من 
فري�شتابن بف�شل ا�شرتاتيجية توقف متاأخر 
ناجحة، بقي ال�شباق روتينيا اىل حد كبري، 
اأداء  احللبة  على  حمطاته  اأب���رز  وك��ان��ت 
�شائق راي�شينغ بوينت، املك�شيكي �شريخيو 
برييز الذي قدم ملحات جتاوز الفتة اأتاحت 
عند  ع�شر  ال�شابع  امل��رك��ز  م��ن  التقدم  ل��ه 

االنطالق، اىل ال�شاد�ش يف نهاية ال�شباق.
وكان ال�شباق حمطة اإيجابية للفريق، مع 
حلول �شائقه الثاين الكندي الن�ش �شرتول يف 
املركز ال�شابع، علما باأنه انطلق من املركز 

الثاين ع�شر.
البطولة  م��ن  الثالثة  امل��رح��ل��ة  وت��ق��ام 

االأ�شبوع املقبل يف املجر.
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الوجبات الغذائية للرياضيين تزيد من قوة تحملهم 
وتقيهم من الجفاف واإلصابات!

ي��ع��د ال��ت��م��ري��ن وال��ت��دري��ب، 
الغذاء،  وكمية  نوع  اإىل  اإ�شافة 
من  مهما  ج��زءا  تناوله  وموعد 
معادلة جناح الريا�شيني. فرغم 
اأن  ميكن  ال  اجليدة  التغذية  اأن 
حتل حمل التدريب وبذل اجلهد 
وال��داف��ع  وامل��وه��ب��ة  والن�شاط 
اأن  اإال  ل��ل��ن��ج��اح،  ال�شخ�شي 
التغذية من طعام و�شراب )بعد 
مرور الوقت( ت�شنع فرقا كبريا، 
خا�شة اإذا كان الهدف الرئي�شي 

هو بلوغ ذروة االأداء.
)التناف�شي  الن�شاط  يفر�ش 
وال����رتوي����ح����ي( م����زي����دا م��ن 
املتطلبات على ج�شد الريا�شي، 
فهو بحاجة اإىل املزيد من الطاقة، 
الوجبات  ف��اإن  احل��ظ  وحل�شن 
للريا�شيني،  املدرو�شة  الغذائية 
والوقاية  التحمل  قوة  من  تزيد 
م��ن اجل��ف��اف واالإ���ش��اب��ة، كما 
تزيد  ال�شحية  ال��ت��غ��ذي��ة  اأن 
للريا�شيني  وال��ق��وة  الثقة  م��ن 
وحتافظ  بال�شحة،  وال�شعور 
يف  وذل��ك  البدنية،  اللياقة  على 
الزائدة على  ال�شغوط  مواجهة 
والعظام،  واملفا�شل  الع�شالت 
والفقد الكبري من ال�شوائل اأثناء 

ممار�شة الريا�شة.

�لتغذية �جليدة وقمة �لأد�ء

�شواء كنت ريا�شيا حمرتفا اأو 
هاويا، وميلوؤك الن�شاط واحليوية 
الريا�شة،  ملمار�شة  واحل��م��ا���ش 
هي  ال�شحية  بالتغذية  فالعناية 
ذروة  اإىل  الو�شول  اأ�شباب  اأه��م 
الريا�شي  ف��اإن  واإج��م��اال  االأداء، 
بحاجة اإىل نف�ش العنا�شر الغذائية 
الريا�شي  غري  اإليها  يحتاج  التي 
دهون،  بروتني،  )كربوهيدرات، 
فيتامينات، معادن، ماء(، اإال اأنها 
املقدار،  يف  ال�شيء  بع�ش  تختلف 
من  اأك��رب  م��ق��دار  اإىل  بحاجة  فهو 
فاأثناء  الغذائية.  العنا�شر  بع�ش 
الريا�شي  يفقد  ال�شاق،  الن�شاط 
كثريا من ال�شوائل، لذا فهو بحاجة 
للمحافظة  ال�شوائل  من  مزيد  اإىل 
اأن  كما  م��اء،  من  بج�شده  ما  على 
اإىل  ب��ح��اج��ة  الع�شلي  ال��ن�����ش��اط 
الغذائية  العنا�شر  من  اأك��رب  قدر 

املزودة بالطاقة.

�ل�سو�ئل و�لريا�سة

الريا�شيون  يتجاهل  ما  كثريا 

التحمل  اأن  رغم  ال�شوائل،  �شرب 
عليها،  يعتمدان  وال��ق��وة  ال��ب��دين 
يفقد   ، ال��ب��دين  الن�شاط  ف��اأث��ن��اء 
اأثناء  ال�شوائل  من  الكثري  اجل�شم 
تبخر العرق من فوق �شطح اجللد 
الفقد  فيكون  التنف�ش،  واأث��ن��اء 
بكثافة اأثناء زفري الهواء الرطب، 
ما يعادل لرتا  يفقد  قد  فالريا�شي 
ون�����ش��ف ال��ل��رت م��ن ال�����ش��وائ��ل يف 
�شاعة واح��دة فقط، وم��ع زي��ادة 
ذلك.  من  اأك��ر  يفقد  قد  التدريب 
املخاطر  عن  الذهن  اإىل  ويتبادر 
التي قد يتعر�ش لها الريا�شي اإذا 
بداأ ن�شاطه ولو كان معدل اجلفاف 
على  يكون  التاأثري  ف��اإن  طفيفا، 
القوة والقدرة على التحمل و�شعة 

التنف�ش الهوائي.
تعترب ال�شوائل جزءا من دورة 
اإنتاج الطاقة، باعتباره جزءا من 
نقل  املاء يف  في�شاعد  الدم،  تكوين 
خاليا  اإىل  واجللوكوز  االأك�شجني 

على  ي�شاعدان  وهناك  الع�شالت، 
اإنتاج الطاقة. فاملاء داخل تيار الدم 
الالزمة  الغذائية  العنا�شر  ينقل 
العنا�شر  ت�شمل  والتي  ل���الأداء، 
املعدنية امل�شماة بااللكرتوليتات، 
من  بالتخل�ش  ال��دم  يقوم  بينما 
النفايات واملنتجات الثانوية التي 
تنتج اأثناء توليد اخلاليا الع�شلية 
يقلل  ال�شوائل  وف��ق��دان  للطاقة، 
لبذل  القلب  في�شطر  ال��دم،  حجم 
جمهود اأكرب لتو�شيل قدر كاف من 

االأك�شجني اإىل اخلاليا.
و�شيلة  ال�شوائل  تعترب  كما 
خا�شة  اجل�شم،  ح���رارة  لتربيد 
يولد  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ن�����ش��اط  واأن 
حرارة اأثناء عملية اإنتاج الطاقة، 
وي�شاعد العرق على تربيد حرارة 
هذه  تعوي�ش  ويجب  الريا�شي. 
اإىل  فقدانها  فا�شتمرار  ال�شوائل، 
يهدد  قد  ال�شديد  اجلفاف  مرحلة 

حياة الريا�شي.

ول��ع��ل م��ن امل��ه��م م��ع��رف��ة اأن 
ك��و���ش��ادة  ت�شتخدم  ال�����ش��وائ��ل 
فاملاء  ال�����ش��دم��ات،  المت�شا�ش 
املحيط باأن�شجة اجل�شم واأع�شائه 
ال�شدمات  م��ن  احل��م��اي��ة  ي��وف��ر 
اأثناء  حتدث  التي  واالحتكاكات 

التدريب.

 كيف يتجنب �لريا�سي 

�جلفاف و�رتفاع �حلر�رة

�شرب  الريا�شي  على  يجب   -
ما يكفي من ال�شوائل، قبل واأثناء 
واحمل  ال��ب��دين،  الن�شاط  وب��ع��د 
معك با�شتمرار املاء، حيث ي�شاعد 
اإعادة ترطيب اجل�شد على �شرعة 
ا�شتعادة القوة البدنية والذهنية.

باتباع  ال�شوائل  - ميكن �شرب 
جدول مواعيد )كل 15 دقيقة اأثناء 
ال�شعور  الن�شاط(، حتى مع عدم 
ال�شعور  اآل��ي��ة  اإن  ب��ل  بالعط�ش، 
االإ�شارات  تر�شل  ال  قد  بالعط�ش 

يجب  لذا  بالتمرين،  القيام  اأثناء 
حتدث  اأن  قبل  ال�شوائل  ���ش��رب 

اأعرا�ش اجلفاف.
اخلفيفة  امل��الب�����ش  ل��ب�����ش   -
ال�شيف  م��وا���ش��م  يف  ال���ب���اردة 
ب��اأن  ال��داف��ئ��ة، علما  واالأج�����واء 
باحلرارة  حتتفظ  التي  االأقم�شة 
تلت�شق  التي  ال�شيقة  واملالب�ش 
باجل�شم، ال تدع فر�شا للعرق كي 

يتبخر.
ال��ذي  امل���اء  وزن  ع��و���ش   -
فقدته، وميكن التعرف على ذلك 
بوزن اجل�شم قبل وبعد ممار�شة 
الن�شاط الريا�شي، ثم عو�ش عن 
كل رطل فقدته من وزن ج�شمك 
مبا يعادل 3 اأك��واب من املاء اأو 
باأي �شائل الإعادة توازن �شوائل 

اجل�شم اإىل طبيعته.
فالبول  بولك،  لون  افح�ش   -
اإىل حالة اجلفاف،  الداكن ي�شري 
وه��ن��ا يجب ت��ن��اول م��زي��دا من 

ال�����ش��وائ��ل ح��ت��ى ي��ك��ون ال��ب��ول 
�شاحبا وال لون له تقريبا قبل اأن 

تعاود التمرين من جديد.
اأن���ه  اإىل  االن��ت��ب��اه  ي��ج��ب   -
ي�شعب تبخر العرق يف االأجواء 
التبخر  �شرعة  بنف�ش  الرطبة 
يف االأج��واء االأخ��رى، وهكذا قد 
خا�شية  من  اجل�شم  ي�شتفيد  ال 
وهذا  للج�شم،  ال�شوائل  تربيد 
هو ال�شبب الرئي�شي الذي يجعل 

املرء يف االأيام الرطبة ي�شعر
بارتفاع درجة حرارته ارتفاعا 
لتدريباته  ممار�شته  اأثناء  زائدا 
االرتفاع  يوؤدي  وقد  الريا�شية. 
الزائد لدرجة حرارة اجل�شم اإىل 
االإ�شابة ب�شربة حرارة )�شربة 
درج��ة  ت�شل  وال��ت��ي  �شم�ش( 

خطورتها اإىل الوفاة.
ال��ت��ع��رف على  امل��ه��م  م���ن   -
ع��الم��ات اجل���ف���اف، م��ث��ل توهج 
ح������رارة اجل�����ش��م وال�����ش��ع��ور 
حرارة  درجة  وارتفاع  باالإرهاق 
التنف�ش  معدل  وازدي���اد  اجل�شم 
ي�شاب  ق��د  ب��ع��ده��ا  وال��ن��ب�����ش، 
بالدوار والوهن واإجهاد التنف�ش، 
وهنا يجب تعوي�ش ال�شوائل فورا 
قبل اأن تتفاقم االأعرا�ش اإىل درجة 

اخلطر.
- يجب �شرب املاء، وال يكتفى 
املاء  ف�شرب  الراأ�ش،  فوق  ب�شبه 
هو اأ�شا�ش ترطيب اجل�شم وتربيد 

حرارته من الداخل اإىل اخلارج.
لذلك يجب اأن يحر�ش الريا�شي 
واأثناء  قبل  ال�شوائل  �شرب  على 
وب��ع��د ال��ن�����ش��اط ال�����ش��اق، وذل��ك 
من  وغريها  والع�شائر  امل��اء  مثل 
اأف�شل  املاء  ويعترب  امل�شروبات. 
االختيارات، بينما املاء البارد هو 
فهو  الريا�شيني،  ملعظم  االأف�شل 
اأف�شل اأداة مل�شاعدة الريا�شيني يف 
ن�شاطهم ال�شاق، فهو اختيار رائع 
، وعلى عك�ش االأ�شطورة ال�شائعة، 
تقل�شات  ي�شبب  ال  امل��اء  ف�شرب 
الريا�شيني،  معظم  عند  امل��ع��دة 
ب�شبب  تكون  قد  التقل�شات  ولكن 
اجلفاف، ولي�ش ب�شبب �شرب املاء، 
الهواء  يف  الن�شاط  ممار�شة  وعند 
الطلق يف االأجواء الباردة، فيف�شل 
���ش��رب امل���اء ال��داف��ئ اأو امل��ق��ارب 
للم�شاعدة  الغرفة  حرارة  لدرجة 
انخفا�ش درجة  على احلماية من 

حرارة اجل�شم.

اعداد الدكتور: جمعة ابو ذيابصحتك
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