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أبو معيلش: الدعم والرعاية شرط 
أساسي للحصول على اللقب

"طائرتنا الوحداتية" تنوي التعاقد 
مع "الثالثي الضارب" وأبو حميد 

األوفر حظا لقيادة الفريق 

اقرأ في العدد

"مهما جرى ومهما صار"

... "بنحبك يا وحدات"

mazen
New Stamp



  
اأكد املدير  الفني الكابنت عبداهلل الو 
زمع خالل حديثه يف املوؤمتر ال�صحفي 
الذي اعقب املباراة، ان اكرث ما احزنه 
والعبيه  العري�صة  الوحدات  جماهري 
الذين قدموا مباراة حمرتمة  االبطال 
ومم��ي��زة م��ن ال��ن��واح��ي ك��اف��ة لكن 
التوفيق مل يحالفهم يف االأردن ولبنان.

واأثنى ابو زمع على جنوم الفريق 
الذين لعبوا ب�صرا�صة وقتالية ودافعوا 
عن �صمعة ناديهم بكل قوتهم لكن قدر 

اهلل وما �صاء فعل.
وقال ابو زمع: ) العهد �صجل هدف 
قليلة،  فر�ص  من  النهائي  اإىل  التاأهل 
الوحدات ح�صل على ع�صرات الفر�ص 
ال  التاريخ  لكن  املواجهتني،  كلتا  يف 

يعرتف اال بالنتائج واالهداف(.

اأ�صار العب الوحدات حممد  بدوره 
اأف�صل  على  ح�صل  ال���ذي  ال��دم��ريي 
العب يف املباراة ان اجلميع اجتهد لكن 
النهاية مل تكن �صعيدة وهذا هو حال 

كرة القدم.
كان  الوحدات  ان  الدمريي  و�صدد 
ي�صتحق الو�صول اإىل امل�صهد النهائي، 
يف  البطولة  لقب  على  احل�صول  بل  ال 
املو�صم احلايل، قيا�صا بامل�صتوى الذي 
الغيابات  من  الكبري  العدد  رغم  قدمه 
العهد  �صباك  اأن  اإال  اال�صابة،  ب�صبب 
حماوالتنا  و�صتبقى  �صامتة،  بقيت 
ال�صعاد  املقبلة  املوا�صم  يف  متوا�صلة 
اخلري  ك��ل  ت�صتحق  التي  جماهرينا 
اإىل  وامل��ج��يء  الفريق  خلف  لوقوفها 
خلف  للوقوف  كبرية  ب��اإع��داد  لبنان 

فريقها الذي تع�صقه بجنون.

أبو زمع: حزين جدا من أجل جماهير الوحدات

املهاجم حممود زعرتة اىل جانب مدرب اللياقة قي�ص معمر
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جن���ح ف���ري���ق ال���وح���دات 
من  ال��ط��ائ��رة  بالكرة  االأول 
دقماق  حممد  الالعبني  قيد 
على  ال��ع��وام��ل��ة  واأح����م����د 
ليمثلوا  ر�صمياً  ك�صوفاته 
االأخ�صر للمو�صم الثالث على 
التوايل، يف الوقت الذي تعاقد 
األعاب  �صانع  مع  النادي  به 
رات��ب  حممد  البقعة  ن���ادي 
الفريق  �صفوف  اإىل  لين�صم 
يف �صفقة و�صفت باأنها االأميز 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى امل��ح��ل��ي ملا 
يتمتع به الالعبون الثالث من 
جتعلهم  وق��درات  اإمكانيات 

خري من ميثلون الوحدات.
دقماق  الثالثي  و�صين�صم 
والعواملة وراتب اإىل جانب 
زبدية  وزي��اد  ح�صن  ع��ودة 
و�صائد  ال��ق��ط��ام��ي  وحم��م��د 
احل�صن وخالد �صباب، وعدد 
من الوجوه ال�صابة من فريق 
ال�صباب، يف الوقت الذي بات 
ب��ه امل��دي��ر ال��ف��ن��ي االأ���ص��ب��ق 
اأبو حميد هو االأوفر  يو�صف 
مع  م�صريته  ال�صتكمال  حظاً 
ال��ف��ري��ق وي��ع��اون��ه امل��درب 
والذي  نعمان،  حممد  العام 
عمل موؤخرًا على تاأهيل عدد 
الأن  ال�صباب  الالعبني  م��ن 
الفريق  �صفوف  يف  يكونوا 
بهم  وج����د  ح��ي��ث  االأول، 
الأن  املثالية  ال�صورة  نعمان 
لالعبي  بديل  خ��ري  يكونوا 
اإثراء  االأول والقادرين على 
املوا�صم  يف  الفريق  م�صرية 

املقبلة.
الن�صاط  اإداري  واأك����د 
رئي�ص  ح��وام��دة  د.ب�����ص��ار 
مت  اأنه  على  الوحدات  نادي 
موؤخرًا ت�صكيل جلنة خا�صة 
ب��ف��ري��ق ال���ك���رة ال��ط��ائ��رة 
فا�صل  حم��م��د  م��ن  ت��ت��ك��ون 
العب�صي  وابراهيم  رئي�صاً 
الوقت  يف  راغ���ب،  ون��ا���ص��ر 
الوحدات  به  �صيبحث  الذي 
برتوي عن العبني حمرتفني 
اثنني لتمثيل �صفوف الفريق 
يف ب��ط��ول��ة ال����دوري وال��ت��ي 
املقبل،  اأب  خ��الل  �صتنطلق 
به  تن�ص  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
على  اللعبة  احتاد  تعليمات 
ن��ادي  الأي  ال�����ص��م��اح  ع���دم 

حمرتف  الع��ب  اي  باإ�صراك 
كاأ�ص  بطولة  مباريات  خالل 
خالل  �صتقام  والتي  االأردن 

الن�صف الثاين من متوز.
وك�����ص��ف ح����وام����دة عن 
لن�صاط  امل�صتقبلية  روؤيته 
اإىل  م�صريًا  الطائرة،  الكرة 
وا���ص��ح  وب�صكل  ع��م��د  اأن���ه 
خمت�صة  جل��ن��ة  ل��ت�����ص��ك��ي��ل 
العبني  من  مكونة  باللعبة 
مثلوا  واأن  �صبق  ق��دام��ى 
ال�����وح�����دات خ����ري مت��ث��ي��ل 
وكانوا اأبرز النجوم على مر 

التاريخ.
من  "دائماً  واأ�����ص����اف: 
االأف�صل اأن تعطى امل�صميات 
ممن  االخت�صا�ص  الأ�صحاب 
لهم،  املوكل  العمل  يتفهمون 

حتقيق  ع��ل��ى  وال���ق���ادري���ن 
م�صريًا  ملمو�صة،  اإجن��ازات 
اخل��ا���ص��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل 
عملها  ينطوي  لن  بالفريق 
على املو�صم احلايل وح�صب، 
ل��ه��ا نظرة  واإمن����ا ���ص��ت��ك��ون 
�صاملة قريباً من حيث اإعادة 
بال�صكل  ال��ن�����ص��اط  اإح��ي��اء 
الوحدات  وعودة  املطلوب، 
اأي  دون  البطوالت  �صدة  اإىل 

منازع كان".
"ندرك  ح��وام��دة:  وتابع 
ه��ذا  املناف�صة  ب���اأن  ج��ي��دًا 
�صديدة،  �صتكون  امل��و���ص��م 
وكل الفرق املحلية ا�صتعدت 
وعينت  املطلوب،  بال�صكل 
وا�صتقطبت  فنية  اأج��ه��زة 
على  قادرين  اكفياء  العبني 

لها،  �صورة  باأبهى  متثيلها 
الوحدات  باأن  ما يعني  وهو 
اإىل  اللقب  اع��ادة  اأراد  ما  اإذ 
ف�صيكون  ال��ن��ادي  خ��زائ��ن 
بتحقيق  مطالبون  الع��ب��وه 
اأكمل  على  منهم  املطلوب 
وج����ه، وال��ل��ع��ب م��ن اأج��ل 

ال�صعار والنادي".
 البطولة العربية ماركة 

وحداتية

اأك��د  مت�صل  ���ص��ي��اٍق  ويف 
الوحدات  نية  على  حوامدة 
العربية  ب��ط��ول��ت��ه  ت��د���ص��ني 
االأوىل بالكرة الطائرة والتي 
على  ال��ن��ادي  �صيحت�صنها 
ال��درة  حممد  ال�صهيد  �صالة 
بنادي الوحدات، و�صيتم من 

الدعوة  رقاع  توزيع  خاللها 
العربية  االأندية  من  عدد  اإىل 
اللعبة،  يف  العراقة  �صاحبة 
وذل���ك الإ���ص��ف��اء امل��زي��د من 
والندية  وال��ق��وة  احلما�صة 
ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة، وال��ت��ي من 
بتنظيم  تخرج  اأن  املتوقع 

عايل امل�صتوى.
انتهاء  اإىل  حوامدة  وا�صار 
بالفريق  اخل��ا���ص��ة  اللجنة 
كبري  ب�صكل  التح�صري  م��ن 
ل��ل��ب��ط��ول��ة يف ال��وق��ت ال��ذي 
االأمور اخلا�صة  بقيت بع�ص 
�صيتم  وال��ت��ي  والتنظيمية 
لغاية  قريباً  منها  االنتهاء 
اإع������الن ان���ط���الق���ة ب��ط��ول��ة 

الوحدات العربية.

مناجم الذهب وروؤية 
امل�ستقبل

امل��ت��ت��ب��ع ج���ي���دًا ل��ف��ري��ق 
الطائرة  بالكرة  ال��وح��دات 
اأي العب  ب���اأن  ي���درك ج��ي��دًا 
الفانيلة  ي��رت��دي  اأن  يتمنى 
الوحدات  وميثل  اخل�صراء 
من  ال��ن��ادي  ه��ذا  ميتلكه  مل��ا 
تاريخ م�صرف و�صمعة عطرة 
يف الو�صط الريا�صي، وهو ما 
ال�صابة  الوجوه  بع�ص  يدفع 
للبحث  ال�صغار  والالعبني 
النادي  لفرق  االن�صمام  عن 

باأي �صكل كان.
الفئات  لفرق  العام  امل��درب 
عمل  نعمان  حممد  العمرية 
املا�صية  الفرتة  خالل  جاهدًا 
من  ال��ع��دي��د  ا�صتقطاب  على 
ال��وج��وه ال�����ص��اب��ة م��ن خ��الل 
كانت  التي  التدريب  وجبات 
ال�صهيد  ���ص��ال��ة  حتت�صنها 
بالنادي وبجهود  الدرة  حممد 
اأن  نعمان  ا�صتطاع  ملحوظة 
اأن  على  ق��ادرة  ا�صماء  يختار 
ت��ك��ون خ��ري مم��ث��ل ل��ل��وح��دات 
فريقي  من  املقبلة  املوا�صم  يف 
لين�صموا  وال�صباب  النا�صئني 
االأول  ال��ف��ري��ق  ���ص��ف��وف  اإىل 
و�صط حما�صة منقطعة النظري 
املذكورين  الالعبني  قبل  من 
حتقيق  عن  يبحثون  والذين 
االإجن��������ازات ب��اإ���ص��م ن���ادي 

الوحدات.
التي  امل�صتقبلية  ال��روؤي��ة 
من  تكمن  عنها  بالذكر  ا�صلفنا 
الطائرة  ال��ك��رة  جلنة  خ��الل 
ع�صويتها  يف  ت�����ص��م  وال��ت��ي 
مثلوا  مم��ن  بع�ص  م��ن  نخبة 
اب��رز  وك��ان��وا  �صابقاً  ال��ن��ادي 
واملع النجوم ممن �صفقت لهم 

اجلماهري بحرارة.
ومن املوؤكد اأن عمل اللجنة 
لن يقت�صر على الفريق االأول 
�صيكون  واإمن�����ا  وح�����ص��ب، 
الفئات  لفرق  توجه  هنالك 
مدر�صة  واإن�����ص��اء  العمرية 
ك���روي���ة ع��ل��ى ط���ول ال��ع��ام 
القادرة  املواهب  ال�صتقطاب 
على اثراء م�صرية النادي يف 
هذه اللعبة و�صقلها لغاية اأن 
تكون خري من يقود "طائرتنا 
امل��وا���ص��م  يف  الوحداتية" 

املقبلة اأن �صاء اهلل.

بطولة الوحدات العربية بالكرة الطائرة ترى النور قريبا

"طائرتنا الوحداتية" تنوي التعاقد مع "الثالثي 
الضارب" وأبو حميد األوفر حظا لقيادة الفريق 

حممد دقماق ميني ي�صرب ملعب �صباب احل�صني يف لقاء �صابق 
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اأم��اط م.ح��امت اأب��و معيل�ص ع�صو جمل�ص 
بالنادي  ال�صلة  كرة  ن�صاط  اإداري  االإدارة 
اللثام حول الن�صاط واخلطط املقبله له، مبيناً 
باأنه جل�ص موؤخرًا مع اأمني �صر االحتاد نبيل 
اأع�صاء  اأبو عطار وم�صر جمذوب وعدد من 
مالمح  اأب���رز  على  ل��الط��الع  االحت���اد  اإدارة 
بطولة الدوري للمو�صم احلايل وطرق اختيار 
مع  بها  التعامل  �صيتم  التي  واالألية  الالعبني 
لهذه  تقدميه  املنوي  الدعم  وحجم  االأندية 

االأندية.
وتوقف اأبو معيل�ص على العديد من النقاط 
اللعبة  احتاد  من  املقدم  الدعم  قيمة  اأبرزها 
لالأندية امل�صاركة والذي يبلغ 20 الف دينار 
يفي  ال  اب��و معيل�ص  اع��ت��ره  م��ا  فقط، وه��و 
املدربني  عقود  واأن  خا�صة  اأب��دًا،  بالغر�ص 
جدا،  عالية  تعتر  اللعبة  هذه  يف  والالعبني 
وهو االمر الذي �صيدفعه اإىل و�صع االأمر على 
يكون  اأن  ب�صرورة  االإدارة  جمل�ص  طاولة 
هنالك راعي ر�صمي للفريق لغاية اأن يتم العمل 
وفق روؤية موحدة وهي املناف�صة على اللقب.

واأ�صاف اأبو معيل�ص: "الوحدات دائماً ما 
لي�ص  االألقاب،  ح�صد  ب�صرورة  مطالباً  يكون 
كافة  واإمن��ا يف  القدم وح�صب،  كرة  يف جمال 
االأمر  وهو  الريا�صية،  واالأ�صعدة  املجاالت 
الذي يدفعنا اإىل �صرورة اأن يكون هنالك عمل 
وتفاين وا�صح من اأجل ح�صد اللقب اإىل خزائن 

النادي اإن �صاء اهلل".
وتوقف اأبو معيل�ص على الية اختيار 
اللعبة  احت��اد  اأن  اإىل  م�صريًا  الالعبني 
ن��ادي  لكل  ي�صمح  جديد  نظام  و�صع 
باختيار العبني فقط من العبي املنتخب 
بقية  ت�صمية  يتم  اأن  على  ال��وط��ن��ي 
الالعبني واختيارهم عر نظام الدرافت 
يف  �صابقاً  ب��ه  عمل  وال���ذي  االأم��ري��ك��ي 
البطولة املا�صية، موؤكدًا يف ذات الوقت 

اأن عملية ا�صتقطاب اأي حمرتف اأجنبي 
واحتاد  النادي  بني  منا�صفة  �صتكون 
اللعبة واللذان �صيت�صاركا يف تاأمني عقد 

املحرتف االأجنبي.
مرحلة  ع��ل��ى  "مقبلون  وت���اب���ع: 
االأم���ر  ه���ذا  ول��ك��ن  ل��ل��غ��اي��ة،  �صعبة 
يعطينا احلافز الأن نقبل التحدي واأن 

من  العمل  ونبداأ  �صواعدنا  عن  ن�صمر 
اإال  يذكر  ال  فالتاريخ  الوحدات،  اأجل 
�صنعمل  ونحن  البطوالت،  ا�صحاب 
�صبيل  ناأُل جهدًا يف  قدراتنا ولن  وفق 
باأن  ال��وح��دات  مع  تطلعاتنا  حتقيق 
باإذن اهلل  فارقة  اأ�صحاب عالمة  نكون 

خالل املرحلة املقبلة".

املدير الفني م�ساألة وقت 

�صيقود  ال��ذي  الفني  املدير  هوية  وعن 
يف�صح  مل  ال�صلة،  بكرة  الوحدات  فريق 
بالقول  مكتفياً  ا�صم،  اي  عن  معيل�ص  اأبو 
االأ�صماء املطروحة  العديد من  باأن هنالك 
اأمامه، واأبرزها بع�ص املدربني ممن �صبق 
للرجال  الوطنية  املنتخبات  ق��ادوا  واأن 

واالأوملبي وكانوا جنوماً �صابقني على مر 
االختيار  ب��اأن  موؤكدًا  اللعبة،  يف  التاريخ 
املدير  اأن  ذلك  وت��اأين  درا�صة  بعد  �صياأتي 
الفني املقبل �صيكون م�صوؤواًل عن خياراته 
االن��ط��الق  مهمة  عاتقه  على  و�صيحمل 

بالوحدات اإىل من�صة التتويج ال �صواها.

 �سنع يف الوحدات 

وعرج م.حامت اأبو معيل�ص على خطته 
اإن�صاء  على  العمل  واملت�صمنة  املقبلة 
مع  ال��وح��دات  ن��ادي  يف  �صلوية  مدر�صة 
وامل��درب��ني  الك�صافة  م��ن  ل��ع��دد  االإي����ذان 
ب�صرورة ا�صتقدام الالعبني املوهوبني من 
املحيطة  الوكالة واملناطق  مدار�ص  خالل 
و�صقل  تدريبهم  على  والعمل  بالنادي 
ممثل  خري  يكون  اأن  ي�صمن  مبا  مواهبهم 

للفريق بكافة فئاته يف املراحل املقبلة.
كيف  نذكر  "جميعاً  معيل�ص:  اأبو  وقال 
ك��ان ن��ادي ال��وح��دات اأح��د اأب��رز االأندية 
جن��وم  م��ن  ك��وك��ب��ة  ت��خ��ري��ج  يف  املحلية 
ن�صاهد  واالآن  االأخرى  االأندية  اإىل  اللعبة 
العو�صي  مو�صى  مثل  ال��وح��دات  اأب��ن��اء 
ويو�صف اأبو وزنة وخلدون اأبو رقية وزيد 
ال�صريف  ون�صال  عبا�ص  واإ�صالم  عبا�ص 
لفرقهم  االإجن��ازات  جلبوا  كيف  وغريهم 
وللمنتخبات الوطنية يف ظل ما يتمتعون 
به من م�صتويات فنية عالية اأثرت م�صرية 

اللعبة يف االأردن".
اأن  ب�صرورة  ملحاَ  االأم��ر  ب��ات  واالآن 
يكون هنالك مدر�صة خمت�صة بكرة ال�صلة 
والغاية منها تفريخ املواهب والعمل على 
انتقاء االف�صل و�صقله بحيث يكون خري 
من ميثل الفريق االأول م�صتقباًل، مع االأخذ 
هنالك  يكون  اأن  �صرورة  االعتبار  بعني 
دعم وا�صح ورعاية كافية لهذا الن�صاط من 

اأجل �صمان جناحه بال�صكل املطلوب.

في حديث مع مدير  نشاط كرة السلة 

أبو معيلش: الدعم والرعاية شرط أساسي للحصول على اللقب 

ت�صكيلة فريق الوحدات ملو�صم 2018  والتي وقفت على املركز الثالث 

يو�صف العواملة حما�صرًا بني العبي االأرثوذك�صي يف لقاء �صابق 

5 كرة السلة
اعداد: زكريا العو�صي الثالثاء 25 حزيران 2019 م العدد 1107
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اأيام معدودات، ويودع "ال�صاطر 
وهو  ال��وح��دات،  جماهري  ح�صن" 
الذي يودع املالعب بعد رحلة عطاء 
مليئة باالجنازات للوحدات والكرة 
التنازيل  العد  ب��داأ  حيث  االأردن��ي��ة، 
منت�صف  املقرر  اعتزاله  ملهرجان 
"ال�صاطر  يرتجل  حني  املقبل،  متوز 
اأم��ام  العطاء  �صهوة  ع��ن  ح�صن" 
ال��ذي  الفريق  وه��و  الرمثا،  فريق 
مبارياته  اأف�صل  الفتاح  عبد  ق��دم 
اأه��داف��ه يف  اأج��م��ل  ام��ام��ه، و�صجل 
�صباكه، ف�صال عما حتلت به لقاءات 
يف  والرمثا-  ال�صقيقني-الوحدات 
ال�صدفة  و�صاءت  والندية،  القوة 
املحلية  مبارياته  اآخ���ر  ت��ك��ون  اأن 
م��ع ال���وح���دات، اأم����ام ال��رم��ث��ا يف 
للمو�صم  االأردن  كاأ�ص  نهائي  ن�صف 

املن�صرم.

 عبد الفتاح... اأخ�سر القلب واحلال

عبد الفتاح الذي اأعلن عن �صهادة 
ال��وح��دات  م��در���ص��ة  م��ن  جنوميته 
الكروية، وهو برع يف مركز الو�صط 
الهجومي  املثلث  راأ�ص  اأو  املهاجم، 
ل��ل��وح��دات، ب��ع��د رح��ل��ة ك��ف��اح من 
عائلته،  مل�صاعدة  ال�صاق  العمل 
اإىل  امل�صقة،  زحمة  م��ن  وال��ه��روب 
امل�صتديرة"  "ال�صاحرة  مداعبة 
الذي  وهو  ال��وح��دات،  ن��ادي  باإ�صم 
والثناء  امل��دي��ح  ع��ب��ارات  الحقته 
اأ�صرفوا  الذين  املدربني  جميع  من 
مبوهبته  وت���درج  ت��دري��ب��ه،  ع��ل��ى 
التي  العمرية،  الفئات  �صفوف  اىل 
ح�صد معها األقاب وحداتية كثرية.

قدمه  ال��ذي  ح�صن"،  "ال�صاطر 
املدرب  االأول  الكرة  ل�صفوف فريق 
 ،1998 مو�صم  حمزة  عزت  الراحل 
داف��ع��وا  عتاولة  جن��وم  ب��ني  ليقف 
عن األ��وان ال��وح��دات، ال��ذي منحه 
العراقي كاظم خلف فر�صة  املدرب 
فريق  �صفوف  يف  االأول  ال��ظ��ه��ور 
اىل  لعبه  ورغ��م   ، الوحداتي  الكرة 
تن�صى،  ال  وحداتية  ا�صماء  جانب 
العموري،  يو�صف  العمدة  منها 
هيثم �صمرين، �صامر بحلوز، في�صل 
عبداهلل  عبداهلل،  �صفيان  اإبراهيم، 
جمعة،  علي  علي،  راأف��ت  اأبوزمع، 
ال�صمايل،  مروان  املنعم،  عبد  ه�صام 
�صعدية  اب��راه��ي��م  اع����وام  واآخ����ر 

وجهاد عبد املنعم.
ي�صرد  يزال  ما  الذي  عبدالفتاح، 
الوحدات،  كرة  مع  جناح  ق�ص�ص 
تن�صى،  ال  األ��ق��اب  زف  يف  ���ص��ارك 
ال��دوري  األقاب  زف  يف  �صارك  حني 
 2007/2006  –  2005/2004
 2009/2008 –  2008/2007 –

 2014/2013-  2011/2010  –
كاأ�ص  واأل��ق��اب   ،2018/2017  –
-2009/2008  –  2000 االأردن 
 – 2011\2010 – 2010/2009
الكرة  احتاد  ودرع   ،2014/2013
 2008  –  2004  –  2002 اأع���وام 
– 2010 – 2018، وكاأ�ص الكوؤو�ص 
 2005 – 2001 – 2000 – 1998
 –2010  –  2009  –  2008  –
الفريق  م��ع  وم�صاهمته   ،2018
وحلول  ال��ع��رب،  اأب��ط��ال  دوري  يف 
 ،2007 ال��راب��ع  باملركز  ال��وح��دات 
وكذلك احل�صور االآ�صيوي لالأخ�صر 

وو�صوله اىل ن�صف النهائي.

 عبد الفتاح ...ب�سمات وحداتية خالدة

فلك  يف  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  وي�����دور 
وتعداها  اخل�����ص��راء،  االجن���ازات 
يف  اخل��ال��دة  القيا�صية  االأرق���ام  اىل 
اأر���ص��ي��ف ال��ك��رة االأردن���ي���ة، وه��و 
األقابها،  من  الكثري  على  وقع  الذي 
ونقلت اأهدافه االأخ�صر اىل مالم�صة 
االألقاب، وال تن�صى اجلماهري هدفه 
يف مرمى الفي�صلي الذي رجح الكفة 
اإيابا،  الفي�صلي  وع��ادل  للوحدات 
التي  الرتجيح  رك��الت  اىل  ورجحه 
فاز بها الوحدات، بهدف عامر ذيب 
الذي نقل االأخ�صر اىل نهائي م�صابقة 
ال��ذي  وه��و   ،2008 االأردن  ك��اأ���ص 

�صدر  يف  يلمع  اأهدافه  عقد  يزال  ما 
امل�صابقات  يف  ال��وح��دات  اإجن��ازات 

املحلية والعربية والقارية.
ح�صرت  ح�صن،  ال�صاطر  ب�صمة 
على كوؤو�ص الرباعيتني الوحداتيني 
اخلالدتني، مو�صمي2008 و2010، 
جميع  ال��وح��دات  فيها  جمع  والتي 
كا�ص  املحلية،  ال��ك��وؤو���ص  األ��ق��اب 
درع  االأردن،  ك���اأ����ص  ال������دوري، 
احت��اد ال��ك��رة وك��اأ���ص ال��ك��وؤو���ص يف 
يعترها  والتي  املو�صمني،  هذين 
م�صريته  يف  االأروع  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
الكروية الوحداتية، وهو ي�صارك يف 
زف 8 كوؤو�ص اىل عرين االأخ�صر يف 

زفات جماهريية ال تن�صى.

 عبد الفتاح.. ن�سمي باإمتياز

ويعتير عبدالفتاح نكهة اإبداع يف 
الوطنية،  املنتخبات  كافة  �صفوف 
وال  واالأول،  وال�صباب  النا�صئني 
التحق  ال��ذي   ،2000 ع��ام  ين�صى 
االأول،  الكرة  منتخب  ب�صفوف  فيه 
يف عهدة الراحل حممود اجلوهري، 
وه��و ال��ذي ���ص��ارك زم��الئ��ه �صعود 
موؤ�صر م�صتوى ونتائج "الن�صامى"، 
و�صارك زمالئه الظهور املميز للكرة 
بال�صني  اآ�صيا  نهائيات  يف  االأردنية 
تهديفيا  مهما  ا�صما  واإمتد   ،2004
ال تن�صاه �صباك املناف�صني، وال�صيما 

 ،2011 ق��ط��ر  يف  اآ���ص��ي��ا  ن��ه��ائ��ي��ات 
منتخبات  اأه���م  اأزع��ج��ت  واأخ���رى 
القارة ال�صفراء، اأ�صرتاليا واليابان 
الت�صفيات  يف  اجلنوبية،  وكورية 
ت�صفيات  وال�صيما  امل��ون��دي��ال��ي��ة، 
الرازيل، والتي  اىل  املوؤهلة   2014
كثريا  االأردنية  الكرة  فيها  اإقرتبت 
وق��ع  وال��ت��ي  م��ن حتقيق احل��ل��م، 
على  الظلم  ال��الح��ق��ة  ادواره����ا  يف 
ابعد ال�صباب  الذي  ال�صاطر ح�صن، 
االأدوار  مباريات  من  مفهومة  غري 

الالحقة.
م�صدر  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  واأع���ت���ر 
الالعبني  من  لرفاقه  وطني  اإل��ه��ام 
رحالت  يف  متيز  عندما  االأردن��ي��ني، 
اأ�صهم  من  ورفع  الكروية،  احرتافه 
العربية  املالعب  يف  االأردين  الالعب 
وهو  خا�صة،  واخلليجية  ع��ام��ة، 
ال����ذي خ��ا���ص جت����ارب اح���رتاف 
ن��اج��ح��ة، م��ع ال��ك��رام��ة ال�����ص��وري، 
الكويتي،  الكويت  االإم��ارات��ي،  حتا 
وال�صمال  واخل����ور  اخل��ري��ط��ي��ات 
ال��ق��ط��ري، وم���ا ت���زال ذاك���رة تلك 
ال��دوري��ات تفوح ب��اأه��داف واإب��داع 

ال�صاطر ح�صن.

 "عبد الفتاح...ال ترحل"

ب����ك����ى وب����ك����ت����ه اجل���م���اه���ري 
ق��رار  ال��وح��دات��ي��ة، حلظة اع��الن��ه 

انتهاء  م��ع  امل�����ص��ت��دي��رة  اع��ت��زال 
مناف�صات  يف  ال��وح��دات  م�����ص��وار 
ولعل   ،2019-2018 امل��و���ص��م 
انهمرت مطرا موجعا  التي  دموعه 
الوحداتية،  اجلماهري  عيون  يف 
ال��وح��دات  م��ب��اراة  انتهاء  حلظة 
االأردن  كاأ�ص  اإي��اب  يف  الرمثا  امام 
وهي  ب��اإرب��د،  احل�صن  �صتاد  على 
التي التقت مع ع�صارة عرقه الذي 
ال��وح��دات،  قمي�ص  على  ان�صاب 
 21 ق��راب��ة  ام��ت��دت  خ��الل م�صرية 
رمز  وهو  الكثريين  اأوجعت  عاما، 
ورغم  للوحدات،  والوفاء  العطاء 
�صبابية النتائج الوحداتية يف هذا 
املو�صم، اإال اأنه �صارك رفاقه القتال 
بغية حتقيق  االخري،  الرمق  حتى 
اأمل  على  العنيد،  االآ�صيوي  احللم 
التي  الوحدات  جماهري  ي�صعد  اأن 
وقدم  الكثري،  ل�"ال�صاطر"  تعني 
انتمائه  ق�صة  م��ن  ج��دي��دا  ف�صال 
ال��ذي  وه��و  ال��وح��دات��ي،  لل�صرح 
مل ي��ب��خ��ل ع��ل��ي��ه م��ادي��ا يف اأح��ل��ك 
امل��ادي��ة، حني مل يرتدد  ال��ظ��روف 
 120 مبلغ  النادي  باقرا�ص  ح�صن 
الفتاح  عبد  ق��دم  و   ، دي��ن��ار  ال��ف 
دوالر  مليون  من  اكرث  عقوده  من 
ال��وح��دات  ن���ادي  خزينه  الإث����راء 

بوفاء وانتماء للقلعة اخل�صراء.
ن�����دءات  ه����ي  ترحل"،  "ال 

اجل��م��اه��ري ال��وح��دات��ي��ة، ال��ت��ي ما 
ذلك  ه��و  الفتاح،  عبد  ت��رى  ت��زال 
ال�صعب  ي��ل��وك  ال����ذي  ال�����ص��اب 
وح�صور  الوحدات،  حب  يف  �صهدا 
ك��رة ال���وح���دات، مل��ا ي��ق��دم��ه عبد 
داخل  وجهد  م�صتوى  من  الفتاح 
عن  دف��اع��ا  االأخ�����ص��ر،  امل�صتطيل 
األ����وان ال���وح���دات، ول��ع��ل هدفه 
ال��راب��ع يف م��رم��ى االأه��ل��ي، خالل 
االأردن،  كاأ�ص  نهائي  رب��ع  ذه��اب 
الفذة،  الكروية  موهبته  اىل  ي�صري 
وهو الذي وقع على اأغلب االأهداف 
ال��وح��دات��ي��ة ل��ل��م��و���ص��م احل���ايل، 
تناديه:"  اجل��م��اه��ري  ج��ع��ل  مم��ا 
اإن��ت.. عبد ال��ف��ت��اح..اإال دم��وع��ك 

الرحيل". وا�صتعجلت 

"قالوا عن ال�ساطر"

ح�����ص��ن ع��ب��دال��ف��ت��اح، ال��ع��ط��ر 
ال��وح��دات��ي ال��ف��واح، وه��و ال��ذي 
الوطنية  الكروية  القامة  عنه  قال 
حمزة:"  عزت  الراحل  الوحداتية 
كان العبا �صغريا، �صعيفا ، نحيال ،  
ووالده اهلل يرحمه كان يعتمد عليه 
لتوفري  واحلاجه  اليد  ذات  ل�صيق 
يف  �صاهدته  للعائلة،   العي�ص  لقمة 
و�صحاب  الوحدات  نا�صيء  مباراة 
من  فطلبت  �صنة،   16 �صن  حت��ت 
م����درب ال��ن��ا���ص��ئ��ني اال���ص��ت��م��رار 
با�صراكه با�صتمرار، النه جنم قادم 
التالية  املبارة  ويف   ، املعايري  بكل 
عليه من  املدرب خوفا  ي�صاركه  مل 
ان  ح�صن  م��ن  فطلبت  اال���ص��اب��ة، 
مبا�صرة  االول  بالفريق  يلتحق 
وا�صركته مع الكبار دون متهيد او 
ت��ردد، واذك��ر ان وال��ده رحمه اهلل 
البنه  ال�صماح  مني  وطلب  زارين 
باالبتعاد عن كرة القدم النه يعمل 
معه .. فاقنعته بان ح�صن �صيكون 
للعائله  و���ص��ي��وف��ر  ك��ب��ريا  جن��م��ا 

الفقرية حياة كرمية".
اأو كما يحلو  ح�صن عبد الفتاح، 
ب�"ال�صاطر  ت�صميته  للجماهري 
باإمتياز  وح��دات��ي  نتاج  ح�صن"، 
وه��و  ال����وح����دات-،  يف  –�صنع 
واالنتماء  الوفاء  برتبة  املعجون 
لنادي الوحدات و�صعاره باإعتباره 
مير  الذي  وهو  والهوية،  ال�صرح 
نحو ع��ام��ه االأرب��ع��ني، وم��ا ي��زال 
ي��ر���ص��ح ق��م��ي�����ص��ه، ب��ع��رق احل��ب 
اخل�����ص��راء،  للفانيلة  وال��ع��ط��اء 
ويقرتب من عامه ال�21 بالدفاع عن 
امل�صتطيل  داخ��ل  الوحدات  األ��وان 
وهو  وخارجيا،  حمليا  االأخ�صر 
الوحداتية  الذي ما تزل اجلماهري 
تنادي باإ�صمه وتقول:" كل ما تكر 

حتلى".

يودع المستديرة امام الرمثا الشهر المقبل

"الشاطر حسن" يتأهب للرحيل بعد مشوار طويل حافل باالنجازات الوحداتية

الوداع؟ بعد  ح�صن" وماذا  "ال�صاطر 

وداع نجم7
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االآ�صيوية  العقدة  توا�صلت 
وجه  يف  مغلقا  ال��ط��ري��ق  وب��ق��ي 
بريوت  من  يعود  وهو  الوحدات 
بتعادٍل �صلبي بدون اأهداف اأمام 
م�صت�صيفه العهد يف الدور ن�صف 
ا�صيا  غ��رب  منطقة  عن  النهائي 
ببطولة كاأ�ص االحتاد االآ�صيوي، 
بعد  البطولة  ال��وح��دات  ليودع 
بهدف  عمان  يف  ذه��اب��اً  خ�صر  اأن 
وح�صرات  دم��وع  و�صط  نظيف، 
االأردن  يف  ال��وف��ي��ة  ج��م��اه��ريه 

وبريوت ممن رافقته هناك.
ق��دم كل ما لديه يف  ال��وح��دات 
وحا�صر  ي�صت�صلم  ومل  اللقاء 
العهد على ار�صه وبني جماهريه 
لها  تعر�ص  التي  الغيابات  ولكن 
يف  كبريًا  دورًا  لعبت  اللقاء  قبل 

خروجه هذه املرة.

مزيكا وحداتية بال اأهداف

البداية  منذ  ال��وح��دات  ن�صد 
تعديل الكفة قبل كل �صيء، وهو 
طريق  اأي  من  مبكرًا  الت�صجيل 
نقطة  اإىل  ال��ل��ق��اء  يف  ي��ع��ود  لكي 
ال�����ص��ف��ر، رغ��م ال��غ��ي��اب��ات التي 
بهاء  وحت��دي��دًا  بالفريق  حلقت 
وعبيدة  الفريق  ه��داف  في�صل 
املدير  جعل  ما  وه��و  ال�صمرية، 
الفني للوحدات عبد اهلل اأبو زمع 
يدخل اللقاء بدون اأي حذر كان، 
التعوي�ص  ميكن  ال  واأنه  خا�صة 
اإال من خالل بريوت فقط خلطف 
النهائي  الدور  اإىل  التاأهل  بطاقة 
كاأ�ص  لبطولة  ا�صيا  غ��رب  ع��ن 

االحتاد االآ�صيوي بكرة القدم.
معطياً  �صريعاً  ب��داأ  الوحدات 
ال��دردور  حلمزة  التقدم  حرية 
ومن خلفه �صعيد مرجان يف االأمام 
العو�صات  اأن�����ص  م��ن  وباإ�صناد 
اليا�ص من االأطراف فيما  واأحمد 

توىل رجائي عايد و
فادي عو�ص مهمة �صبط اإيقاع 
العمليات  منطقة  م��ن  االأل��ع��اب 
واحلد من خطورة األعاب الفريق 
الهمامي  اللبناين، ومتر�ص �صامي 
الدمريي  وحممد  البا�صا  وحممد 

اخللفية  املنطقة  يف  قنديل  وعمر 
من اأمام احلار�ص االأمني عبد اهلل 

الفاخوري.
لالأخ�صر  الهجومي  ال��ه��دي��ر 
امل��ط��ل��وب،  بال�صكل  ينجلي  مل 
ولكن  هجومي  ب�صكل  ظهر  حيث 
العهد  مرمى  اإىل  الو�صول  بدون 
اللبناين، اإال يف حماوالت خجولة 
به  كان  ال��ذي  الوقت  يف  للغاية، 
ي�صتقبلون  االأر�����ص  اأ���ص��ح��اب 
بكل  للوحدات  الهجومي  الن�صاط 
امت�صا�ص  على  ويعملون  حذر 
وا�صهار  الهجومي  الهدير  ه��ذا 
حيث  بعيد،  من  الت�صديد  �صالح 
جنح اأحمد زريق بت�صديد كرباج 
�صاروخي ارتد من القائم االأي�صر 
ملرمى الفاخوري والذي احت�صن 

الكرة بكل هدوء بعدها.
اأول وب�صكل  اأنذار  العهد وجه 
لينطلق بعدها  للوحدات،  ر�صمي 
بعدما  م��ل��ح��وظ  ن�����ص��اط  و���ص��ط 
وعي�صى  ال�صالح  اأحمد  اأح�صن 

وح�صني  خمي�ص  وخليل  باكوبو 
املنطقة  اغ����الق  م��ه��م��ة  ال��زي��ن 
اأمامهم  وم��ن  للفريق،  اخللفية 
زريق  واأحمد  منذر  ح�صني  وجد 
�صبط  اأجل  من  وا�صعة  م�صاحة 
هيثم  واإم����داد  فريقهم  األ��ع��اب 
وعلي  عطية  ورب��ي��ع  ال��ف��اع��ور 

حديد وحممد قدوح يف االأمام.
بحراجة  �صعر  "االأخ�صر" 
اأب��و  م��درب��ه  واأدرك  امل���وق���ف، 
هجومية  مغامرة  اأي  اأن  زم��ع 
عواقبها  �صتكون  حم�صوبة  غري 
دفعه  ال��ذي  االأم��ر  وهو  وخيمة، 
ملطالبة العبيه ب�صرورة موازنة 
ب�صكل  اخلطوط  وترابط  اللعب 
اإف�����ص��اح املجال  وا���ص��ح وع���دم 
حديد  خلفه  وم��ن  ق���دوح  اأم���ام 
بعني  االأخذ  مع  باأريحية،  للعب 
ال��ك��رات  على  اللعب  االع��ت��ب��ار 
امل���رت���دة، وم���ن اإح���داه���ا متكن 
العو�صات من و�صع كرة طويلة 
يف العمق اربكت ح�صابات العبي 

مهدي  احل��ار���ص  ليخرج  العهد 
حمزة  اأم��ام  من  ويبعدها  خليل 
الدردور لتجد املندفع من اخللف 
�صعيد مرجان والذي �صددها بكل 
ب�صكل  م�صوؤولية  وبدون  رعونة 
تدخل  ان  ل��ه��ا  يكتب  مل  بطيئ 
املرمى، فيما خرج هيثم الفاعور 
يف  من�صور  ن��ور  مكانه  ودخ���ل 
جانب  م��ن  اإ���ص��ط��راري  تبديل 

العهد.
ال����وح����دات وج����د ���ص��ع��وب��ة 
اخ��رتاق  يف  وا���ص��ح��ة  �صعوبة 
االأم��ر  للعهد  ال��دف��اع��ي  العمق 
ان�ص  على  يعتمد  جعله  ال���ذي 
من  اليا�ص  واأح��م��د  العو�صات 
االأطراف م�صتغاًل املهارة والقوة 
ما  وه��و  االخ����رتاق  يف  البدنية 
وج���د ب���ه ال���وح���دات ���ص��ال��ت��ه، 
الهدوء  غياب  األعابه  عاب  ولكن 
االأخرية  الدقائق  لتاأتي  والتاأين، 
ال��ذي  ال���وح���دات  م�صلحة  يف 
حا�صر العهد يف املنطقة املحرمة 

فر�صة،  من  اأك��رث  العبوه  ليهدر 
ف��ي��م��ا ذه��ب��ت ت�����ص��دي��دة اأح��م��د 
االأي�صر  القائم  بجانب  اليا�ص 
كان  بعدها  خليل،  مهدي  ملرمى 
الوحدات يحاول ولكن بدون اأي 
ال�صوط  لينتهي  تذكر،  خطورة 
االأول بتعادل �صلبي مع اف�صلية 

وا�صحة للوحدات.

ح�سرة وحداتية 

من  الثانية  احل�صة  جمريات 
اأي  اللقاء، مل ت�صهد بدايتها  عمر 
الفريقني  ت�صكيلة  على  تغيريات 
م���ن ق��ب��ل اب����و زم����ع وم���رم���ر، 
العهد  ع��ل��ى  ت��ف��وق  ال���وح���دات 
والبدنية  ال��ف��ردي��ة  ب��امل��ه��ارات 
بتحفظ  لعب  الذي  العهد  بعك�ص 
وا�صح، مع االعتماد على الكرات 
اإىل  الو�صول  ملحاولة  الطويلة 

مرمى الفاخوري.
غفلة  ويف  ح��م��زة  ال������دردور 
الكرة  ا�صتخل�ص  اجلميع  م��ن 

املنطقة  داخ��ل  العهد  مدافع  من 
نف�صه  وج���د  ول��ك��ن��ه  امل��ح��رم��ة، 
من  غابة  بني  وحما�صرًا  وحيدًا 
املدافعني مل يعرف كيف يتعامل 
يتغا�صى  احلكم  كان  فيما  معها، 
ع���ن اح��ت�����ص��اب رك���ل���ة ج���زاء 
مل�صت  بعدما  للوحدات  �صحيحة 

الكرة يد مدافع العهد.
ار�ص  على  الوحداتي  التفوق 
امللعب، اأجر املدير الفني للعهد 
ورق��ة  �صحب  على  مرمر  با�صم 
حيدر  مبحمد  والزج  عطية  ربيع 
على  وا���ص��ح   ب�صكل  واالعتماد 
ا�صتغالل  عر  املرتدة  الهجمات 
البدنية،  وق��وت��ه  حيدر  �صرعة 
تبعد  العهد  دفاعات  كانت  قبلها 
وت�صتب�صل  العو�صات،  عر�صية 
يف اإب��ع��اد ك��رة ال���دردور واأحمد 

اليا�ص.
االأم��������ور ب���ات���ت وا���ص��ح��ة 
ال��وح��دات  للعيان،  ومك�صوفة 
خمتلف  وم��ن  ب�����ص��راوة  يهاجم 
اإىل  ي��رتاج��ع  والعهد  امل��ح��اور، 
يف  متمر�صاً  اخللفية  م��واق��ع��ه 
الوحدات  به  ك��ان  ال��ذي  الوقت 
ولكن  ���ص��يء،  ك��ل  االأف�����ص��ل يف 
غ��اب��ت اخل���ط���ورة ال��ه��ج��وم��ي��ة 
غياب  ظ��ل  يف  م��ل��ح��وظ  ب�صكل 
االأم��ر  وه��و  ال�صريح  امل��ه��اج��م 
الذي كلف الوحدات كثريًا يف هذا 
االأول  ال�صوط  وحتديدًا  اللقاء 
ل��ل��وح��دات  ب��ه  �صنحت  وال����ذي 
لكان  حتققت  لو  خيالية  فر�ص 
حمزة  ليهدر  اأخر،  حديٌث  هنالك 
فر�ص  اأخطر  ال��دردور من جديد 
اللقاء وهو يواجه املرمى ولكنه 
ف�صل الت�صديد بعيدًا عن املرمى.
ت��وا���ص��ل م�����ص��ل�����ص��ل اإه����دار 
كرة  ي�صدد  العو�صات  الفر�ص! 
خليل  مهدي  لها  ت�صدى  قوية 
مرجان  �صعيد  لتجد  وارت����دت 
اإىل  حولها  ت��ام��ة  رع��ون��ة  وب��ك��ل 
عايد  ل��رج��ائ��ي  و�صلت  اخل��ل��ف 
هذه  املرمى..  عن  بعيدًا  �صددها 
اأبو زمع وحمبي  الفر�ص ارهقت 
الوحدات فيما كان الوقت مي�صي 
���ص��ري��ع��اً وال���وح���دات م��ا ي��زال 
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يبحث عن هدف يروي به الظماأ، 
على  االأبرز  ال�صمة  هو  والت�صرع 
تطلبت  والتي  الوحداتية  األعاب 
اأج��ل  م��ن  ف��ق��ط  القليل  ال�����ص��ر 

الت�صجيل.
ب��داأه��ا  جميلة  ك��روي��ة  جملة 
القادم  اإىل  ليمررها  العو�صات 
جت��اوز  قنديل  عمر  اخللف  م��ن 
وم��رر  وال��ث��اين  االأول  امل��داف��ع 
و�صلت  اأر���ص��ي��ة  عر�صية  ك��رة 
اأخ��رى  وم���رة  م��رج��ان  ل�صعيد 
املرمى  فوق  ي�صدد  رعونة  وبكل 
امل�صرع اأمامه، والعهد ال حول له 
الهجومي  ال�صغط  اأمام  قوة  وال 
بهجمات  العهد  ليحاول  الكبري، 
مرتدة خجولة مل ترتقي مل�صتوى 

الطموح.
الربع �صاعة االأخرية ابو زمع 
ي�صحب ورقة رجائي عايد ويزج 
�صعيد  ليعود  رات���ب،  ب�صالح 
عو�ص  ف��ادي  جانب  اإىل  مرجان 
من  اخل��ل��ف  اإىل  �صالح  ويتقدم 
من  حماولة  يف  ال���دردور  حمزة 
اأبو زمع لفك �صيفرة النح�ص التي 
رافقت العبيه على ار�ص امللعب 

االأع�صاب  الإراح���ة  والت�صجيل 
نقطة  اإىل  ب��ال��ل��ق��اء  وال���ع���ودة 
عبد  ان  اإال  ج��دي��د،  م��ن  ال�صفر 

املوعد  على  كان  الفاخوري  اهلل 
قدوح  حممد  لكرة  يت�صدى  وهو 
املباغته، وهي الفر�صة الوحيدة 

خالل  العهد  عليها  حت�صل  التي 
77 دقيقة من عمر اللقاء.

اأوراقه  بتقليب  بداأ  الوحدات 

العو�صات،  اأن�ص  ورقة  لي�صحب 
لتن�صيط  القر�صي  باأدهم  وي��زج 
ملنطقة  ال��ي��م��ن��ى  اخل���ا����ص���رة 

الوحدات يف الوقت الذي كان به 
عليه  يح�صد  ال  بو�صع  زمع  اأب��و 
اأوراق  ميتلك  ال  واأن���ه  خا�صة 

رابحة على دكة البدالء.
الزمن  ي�صابق  ب��داأ  ال��وح��دات 
ول��ك��ن ب��ال ف��ائ��دة ت��ذك��ر، العهد 
اخللفية  م��واق��ع��ه  يف  مت��ر���ص 
الهجومية  واجباته  عن  وتخلى 
دفاعي  ب�صكل  العبوه  وحت�صن 
به  غاب  الذي  الوقت  يف  متحفظ 
ال��وح��دات  ع��ن  االأل��ع��اب  �صانع 
وهو ما كان ينق�صه لربط خطوط 

الفريق.
عمر  خ��رج  االأخ���رية  الدقائق 
ق��ن��دي��ل ودخ����ل م��ك��ان��ه ���ص��اه��ر 
�صلباية ليتخلى اأبو زمع عن اأحد 
بورقة  وي��زج  الدفاعية  اأوراق��ه 
مرمر  ل��ريد  الهجومية،  �صاهر 
مهدي  املهاجم  ب��اإ���ص��راك  العهد 
فار�ص مكان حممد قدو ال�صتغالل 
ال��ن��ق�����ص ال���ع���ددي يف دف��اع��ات 
بدون  الدقائق  لتمر  ال��وح��دات، 
اللقاء  ولينتهي  يذكر  جديد  اأي 
الدموع  معه  حمل  �صلبي  بتعادل 

واحل�صرات.



 
لتقلب  زاويتها،  يف  "�صيلفي"  تعود 
مو�صم  خ��ت��ام  يف  وح��دات��ي��ة  اوراق 
الكرة  فريق  خرج  اأن  بعد  االأح��زان، 
عن  وتخلى  ال��ك��وؤو���ص،  ك��اأ���ص  بلقب 
املحرتفني  دوري  بلقب  االح��ت��ف��اظ 
ما  زاوي���ا  يف  وتقف  االأردن،  وك��اأ���ص 
تزال تبعث االأمل يف نف�ص الوحاتيني، 
الذين  املتعبني  "الغالبى"  العا�صقني 
احل��ي��ات��ي،  ي��وم��ه��م  ف��ج��ر  ي�صبغون 
ال�صرح  وع�صق  ال��وح��دات  ب��األ��وان 

والهوية.
 "�سر ي�سرد حقائق"

ع��ب��ارة  ���ص��ر  ع��ن  "�صيلفي"  ت��ق��ف 
الذي  وهو  ح�صر"،  مبن  "الوحدات 
اللحظة،  ره��ني  البع�ص   يف�صره  قد 
يقاوم  ال��وح��دات  اأن  اأدق  ومبعنى 
ال�����ص��ع��وب��ات، وي��ع��اين االأم���ري���ن يف 
ال�صامل،  املعنى  اأن  اإال  ما،  مناف�صة 
و���ص��ر ال��ع��ب��ارة ال���دف���ني، ت�����ص��رده 
وحداتية  حقائق  وف��ق  "�صيلفي" 
اخل�صبة  الوحدات،  تربة  يف  را�صخة 

باالنتماء والوفاء للقلعة اخل�صراء.
اأ���ص��رار  اأول  "�صيلفي"  وت����رى 
�صعار  يرتكه  فيما  يف  يكمن  العبارة، 
الذي  املعنويات  �صالح  بانه  النادي، 
منت�صبي  اع��م��اق  يف  ت��اأث��ريه،  ي��ك��ر 
تواجدهم  �صنوات  م��رور  مع  النادي 
لهم  ي�صكل  ال��ذي  النادي،  اأروق��ة  بني 
مع  ويلتقي  "املخيم"،  حلب  امتداد 
اجل��م��اه��ريي��ة اجل��ارف��ة ل��ل��وح��دات-

فيهم  فتتاأ�صل  وامل��خ��ي��م،  ال��ن��ادي 
الع�صق  فيهم  وي��ول��د  االن��ت��م��اء،  قيم 
بذل  اىل  ويدفعهم  ل��ل��ن��ادي،  الكبري 
حتقيق  اج��ل  م��ن  والنفي�ص،  ال��غ��ايل 
االن��ت�����ص��ارات واالإجن�����ازات، بهدف 
خمتلف  يف  الوفية،  جماهريه  اإ�صعاد 
قبة  حت��ت  مت��ار���ص  التي  الريا�صات 
الثقايف  النادي، والن�صاطات مبدلولها 
واالإج��ت��م��اع��ي،  وت��ت��واىل االج��ي��ال 
فتتعاظم  املعطيات،  تقدي�ص  على 
ال�صعوبات  ت��ذي��ب  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ات 
للوحدات  العطاء  ليكون  والتحديات، 
تف�صري  اول  فياأتي  االول��وي��ات،  اأه��م 

ل�"الوحدات مبن ح�صر".
ت�صردها  اأخ��رى،  حقائق  وتنبثق 
والتي  العبارة،  هذه  لتف�صري  �صيلفي 
النادي،  تاأ�صي�ص  كفاح  بق�صة  تربط 
الذي قاوم حفيف الرياح الذي مل تقو 
على خيمة اللجوء والتاأ�صي�ص، واأنني 
الذين  رج��االت��ه  ون�����ص��ال  براكيته، 
توالوا على رفع �صاأن �صرحه، وتثبيت 

تاريخه  و�صناعة  وم��ب��ادئ��ه،  قيمه 
الثقافية،  الريا�صية،  امل��ج��االت  يف 
عام  تاأ�صي�صه  منذ  واالإج��ت��م��اع��ي��ة، 
يومنا احلايل، ولعل هذا  1956 حتى 
حا�صرا  نراه  الذي  االأخ�صر  التاريخ 
دماء  تزال  الوحدات، وما  اأروقة  بني 
"القمي�ص  يلفظها  اج��ي��ال��ه،  وع���رق 
ال��ي��وم،  حت��دث  وك��ان��ه��ا  االأخ�صر"، 
بال�صجاعة  االأخ�صر  "فر�صان"  لتمد 
يف  األ��وان��ه،  عن  بالدفاع  والعنفوان 
املحلية  املناف�صات  �صاحات  �صتى 
م�صدر  الوحدات  ليكون  واخلارجية، 
متابعة  يف  اأبنائه  من  ح�صر  مبن  قوة 
م�صرية النادي نحو تعظيم املنجزات 

الوحداتية يف �صتى املجاالت.
النهج  اأن  اأي�����ص��ا،  �صيلفي  وجت��د 
م���ب���ادئ  ت��ع��م��ي��ق  ال����وح����دات����ي يف 
والهوية  لل�صرح  والوفاء،  االنتماء 
يف  الفوز  ثقافة  وتعميق   الوحداتية، 
ويف  وكبارا  �صغارا  اأبنائه،  كوامن 
يف  �صببا  ون�صاطاته،  فرقه  خمتلف 

اإظهارها الأف�صل ما لديها من امكانات 
وق��درات وم��ه��ارات،  لدفع الوحدات 
ال�صعوبات  اأن��ف  رغ��م  العلياء،  اىل 
ع��ف��وي��ة  اأن  ل��ت��ج��د  وال���ت���ح���دي���ات، 
الوحداتية..الواحد  التعبري"احنا 
للم�صهد  متممة  هي  ومية"،  باألف  منا 
واأحد احلقائق املهمة يف تف�صري عبارة 
الذي  وهو  ح�صر"،  مبن  "الوحدات 
لكل  مهمة،  ر�صائل  يف  �صيلفي  توجه 
من ينال �صرف الدفاع عن األوانه، بان 
العرثات  جميع  من  اأق��وى  الوحدات 
هكذا  يكون  ان  ويجب  ح�صر"،  "مبن 
ا�صكال  خمتلف  يف  وابنائه،  الوحدات 
والتاريخ  وال�صعار  اال�صم  الدفاع عن 

يف جميع ن�صاطاته وريا�صاته.
 "الرديف وامل�ستقبل"

املعنى  لت�صرح  "�صيلفي"  ت��اأت��ي 
وه��ي  ردي����ف،  لكلمة  االإ���ص��ط��الح��ي 
وياأتي  يتبعك  من  اي   ، تابع  تعني 
 : ِديُف  الرَّ كلمة  تعني  وكذلك  خلفك، 
الفكرة  تغلف  التي  وهي  االحتياط، 

ن�صاط  اإدارة  الإن��ط��الق  ال�صمولية، 
الفئات  ن�صاط  واإدارة  عامة،  الكرة 
تنفيذ  يف  بالنادي،  الكروية  العمرية 

الفكرة على اأر�ص الواقع الوحداتي.
يعنى  ال��ردي��ف  اأن  جتد  و�صيلفي 
حني  امل�صتقبل،  اىل  ث��اق��ب��ة  ن��ظ��رة 
املدير  ل�صان  على  الفكرة  تناولت 
الرديف  ال��وح��دات��ي  للفريق  الفني 
نحن  قال:"  ال��ذي  اخلطيب،  ب�صام 
الوحداتي"،  للم�صتقبل  فريقا  ن�صنع 
ولعل الفئات امل�صتهدفة لهذا الفريق، 
ومبعنى  �صنة،   21 و19   17 من  كل 
الفريق  ع��ن��ا���ص��ر  جميع  اأن  اأدق 
الرديف �صنعت يف الوحدات، عندما 
توجه اجلهاز الفني للرديف اىل هذه 
اأف�صل  واإخ��ت��ار  العمرية،  الفئات 
الفئات،  هذه  من  الكروية  املواهب 
وف���ق خطة  اىل جت��ه��ي��زه��ا  و���ص��رع 
اأمام جمل�ص االإدارة  اأعلنها  حمكمة، 

بثقة واإقتدار.
ردي��ف  يف  ال��ن��ظ��ر  يلفت  م��ا  ول��ع��ل 

تر�صيخ  على   ي��وؤك��د  ال��وح��دات،اأن��ه 
وهو  الوحدات"،  يف  "�صنع  مفهوم 
من  العديد  ل��دى  غ��اب  ال��ذي  املفهوم 
اإدارة  على  تعاقبوا  الذين  املدربني 
االأول،  ال��ك��رة  لفريق  الفنية  ال��دف��ة 
منهم من ف�صر اأن املواهب الوحداتية 
يف  املناف�صة  لرحلة  ج��اه��زة  لي�صت 
ومنهم  االأول،  الكرة  فريق  م�صابقات 
اجلاهزة"،  "الوجبات  اإىل  ذهب  من 
االإجناز  عن  البحث  يف  الهدافه  تبعا 
وزيادة االأهمية يف �صريته التدريبية، 
وهو حق م�صروع لكل مدرب، لكن اأين 
حق النادي، وا�صتثمار ما تقدمه فرق 
عدنا  اإذا  خا�صة  مواهب،  من  النادي 
لكرة  املحرتفني  اندية  ك�صوفات  اىل 
العنا�صر  من  العديد  لوجدنا  القدم، 
الفنون  مدر�صة  م��ن  تخرجت  ال��ت��ي 
�صفوفها  تغزو  ال��وح��دات،  الكروية 
بعد ان كان لنادي الوحدات احلق يف 

�صقل موهبتها الكروية.
لفريق  الفني  املدير  اإ�صرار  ولعل 
على  اأب��وزم��ع،  عبداهلل  االول  الكرة 
الرديف،  الفريق  بالعبي  االجتماع 
ويوؤكد  الر�صائل،  من  العديد  يحمل 
على اأن هوؤالء هم م�صتقبل الوحدات، 
وكانه يحفزهم على طريقته اخلا�صة، 
املعروف  لنهجه   ممار�صته  جانب  اىل 
به اأبوزمع، اميانه باملواهب ال�صابة، 
ولدية الكثري من اجلراأة على تقدميها 
الر�صمية،  ال��ف��ري��ق  ت�صكيلة  �صمن 
�صريطة اإميانه بهذه املوهبة الكروية، 
اأب��واب  فتح   على  تاكيده  جانب  اىل 
اجلهاز  م��ع  دائ���م،  ب�صكل  االت�����ص��ال 
اأف�صل  الختيار  الرديف  للفريق  الفني 
ال��ك��روي��ة، ورف���د �صفوف  امل��واه��ب 

فريق الكرة االول بها.
املدير  يجتهد  االآخ��ر،  الطرف  على 
ب�صام  ال��ردي��ف  ال��ك��رة  لفريق  الفني 
وهو  املواهب،  تلك  لتاأهيل  اخلطيب، 
لعديد  ال��الع��ب��ني  خ��و���ص  ان  امل��وؤم��ن 
املباريات مع فرق املقدمة واملنتخبات 
العبي  عديد  ت�صم  التي  الع�صكرية، 
الوطنية،  وامل��ن��ت��خ��ب��ات  امل��ح��رتف��ني 
م�صتويات  لتطوير  ك��ب��رية  ف��ر���ص��ة 
فريق  ل�صفوف  وتاأهيلهم  الالعبني 
نوجه  ان  االأه��م  ولكن  االول،  الكرة 
الذي  اللعب  مراكز  نحو  املواهب  تلك 
يحتاجها فريق الكرة االأول، وتطويرها 
عن  للدفاع  يوؤهلها  ال��ذي  بامل�صتوى 
القريب،  امل�صتقبل  يف  الوحدات  األوان 
الكبري  االإدارة  جمل�ص  بدعم  ممزوجة 

لتحقيق هذه الغاية.

 سر عبارة:" الوحدات بمن حضر"... 
و"الرديف" نظرة واثقة إلى المستقبل

املدير الفني لفريق الوحدات الرديف ب�صام اخلطيب يعمل ب�صمت وبعيدًا عن االأ�صواء.. خطوات مميزة 
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اأ�ص�ص  على  املبني  ال��ن��اج��ح  العمل 
�صليمة يف اإدارة االأندية الريا�صية يحتاج 
حتى  املعامل  وا�صحة  ا�صرتاتيجية  اإىل 
يف  لكن  اإيجابية،  املحققة  النتائج  تكون 
نادي الوحدات يبدو االأمر خمتلفا بع�ص 
ال�صيء، الأنه ال يوجد �صيء ملمو�ص على 
اأر�ص الواقع يف حتويل احللم اإىل حقيقة 

عر فرتة زمنية معينة.
االإدارة  جمل�ص  م��ن  انتقا�صا  لي�ص 
احلايل اأو رجاالته، واإذا ما اأراد الرئي�ص 
وزمالئه ال�"10" اأع�صاء جمل�ص االإدارة 
اأن ال تكون �صنوات تواجدهم يف جمل�ص 
اأن  اإال  عليهم  فما  "عجاف"،  االإدارة 
البعد  كل  بعيد  �صليم  ب�صكل  يخططوا 
يخ�ص  مبا  واملح�صوبيات  املجاملة  عن 
�صيبقى  واإال  جمتمعة،  النادي  اأن�صطة 
النهج  ا�صتمر  اإذا  عليه  هو  كما  احل��ال 

املتبع يف ال�صنوات املا�صية قائما.
باإمكان جمل�ص االإدارة احلايل برئا�صة 
اأن يحول حلم  ب�صار احلوامدة  الدكتور 
كل وحداتي اإىل حقيقة، بداية من امل�صي 
غمدان،  م�صروع  من  االنتهاء  يف  قدما 
القدم  كرة  بن�صاط  االهتمام  جانب  اإىل 
العمرية  والفئات  االأول  الفريق  ب�صقيه 
الو�صائل  ب�صتى  امل��ايل  ال��ه��در  واإي��ق��اف 
والطرق، وعدم ترك االأن�صطة الريا�صية 

بتطوير  انتهاء  التنفيذ"،  "قيد  االأخ��رى 
ما  ال��ت��ي  املختلفة  ال��ن��ادي  جل��ان  عمل 
النادي،  لهذا  امل�صرق  الوجه  تقدم  زالت 

والثقافية  االجتماعية  اللجان  يف  ولنا 
والفتيان االأيتام والعالقات العامة دليل 

على ذلك.

جادين  وزمالئه  احلوامدة  اأن  اأجزم 
يف تغيري الكثري من االأمور داخل جدران 
نادي الوحدات، وترك ب�صمة موؤثرة الأن 

االنتخابات  قبل  م�صبقا  املعد  برناجمهم 
وا�صح املعامل بالن�صبة اإليهم، لكن يبقى 
3 �صنوات  ال�صوؤال املطروح:" هل تكفي 
بال�صورة  واإخراجه  لتنفيذه  العمل  من 

التي تقنع جماهرينا احلبيبة؟!.
نادينا وعراقته  اأحد ي�صكك ب�صمعة  ال 
واإجنازاته وجماهريته، اإال اأن ال�صفات 
ًتعيب  ال  �صابقا،  ذك��رت  التي  احل�صنة 
ن��ادي��ن��ا ل��و ان��ت��دب ع����ددا م��ن اأب��ن��ائ��ه 
للح�صول على خرات يف جماالت اإدارة 
الفرق وجل��ان االح��رتاف واالإع��الم وما 
املتطورة  العربية  االأندية  يف  ذلك  �صابه 
ال�صعودي،  الهالل  اأو  امل�صري  كاالأهلي 
وهو  فقط  واحد  لهدف  نادينا  اإىل  ونقلها 
على  ي�صاعدنا  الذي  االإيجابي  التطوير 

االرتقاء بهذه املوؤ�ص�صة املحرتمة.
الوحدات  نادي  اأن  ومرات  مرة  اأوؤك��د 
ال ي�صتحق اإال اأن يكون يف املقدمة دائما، 
مهما واجه من ظروف وحتديات �صعبة، 
حلول  ال  معقدة  ظ���روف  م��ن  ع��ان��ى  اأو 
وتاأمل جماهرينا من جمل�ص  لها،  �صريعة 
اخلري  كل  فيه  وتتو�صم  احل��ايل  االإدارة 
ال�صابقة،  االإدارة  اأجنزته  ما  يكمل  اأن 
الأن اإدارات نادينا تكمل بع�صها البع�ص، 
ومهما كان التناف�ص بينها �صديد انتخابيا، 
النادي  فاإنها تتوحد بعد ذلك حتى يبقى 

يف املقدمة كما عهده اأبنائه.

استراتيجية واضحة المعالم .. الطريق المثلى لإلرتقاء بـ"صناعة الوحدات"

العبو الوحدات خالل اأحد املباريات 
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هذا هو المطلوب من الفئات العمرية في الوحدات
 

االأردين  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��ارع  يتغنى 
كافة،  النواحي  من  العريق"  ب�"نادينا 
فهو النادي الوحيد يف االأردن الذي يطبق 
االح����رتاف ع��ل��ى اأ���ص��ول��ه ح��ت��ى ل��و ك��ان 
منقو�صا بع�ص ال�صيء، االأمر الذي يدفعنا 
اإىل الفخر واالعتزاز وم�صاعفة اجلهود يف 

قادم االأيام للبقاء يف مقدمة الركب.
التميز لي�ص فقط على �صعيد البطوالت 
واالألقاب وما �صابه ذلك، فقد تفوق نادينا 
نظام  بوجود  االأردين  االأن��دي��ة  بقية  على 
جمل�ص  ع�صو  متابعة  بف�صل  احرتايف  مايل 
�صلباية  ب�صام  للنادي  املايل  املدير  االإدارة 
و العطاء الذي ال ين�صب من قبل املحا�صب  
علي  ال��ن��ادي  و�صكرتري  الفيومي  �صادي 
راغ����ب يف م��ل��ف��ي امل��ال��ي��ة وال��رتخ��ي�����ص 
واالإداري���ة  املالية  واملعايري  االآ���ص��ي��وي 
اإىل  واللوج�صتية،  والفنية  والريا�صية 
ورعايته  املختلفة  ن�صاطاته  تنوع  جانب 
االأك��رث  نادينا  واأن  كما  االأي��ت��ام،  الفتيان 
التزام يف االأمور املالية مع مدربيه والعبيه 
اأي  احلمد  وهلل  عليه  ت�صجل  ومل  واإداري��ه 
�صكوى لدى جلنة اأو�صاع الالعبني التابعة 

لالحتاد االأردين لكرة القدم.
اأجعلها  اأن  اآثرت  ال�صابقة  ال�صطور  كل 
الذي  املو�صوع  عن  للحديث  طيبة  مقدمة 
فرق  ملف  وه��و  عنه  احل��دي��ث  يف  اأرغ���ب 
الفئات العمرية لكرة القدم، وبدا وا�صحا 

هذا  حمبي  خلد  يف  ي��دور  �صوؤاال  هناك  اأن 
يف  الُعمرية  الفئات  ه��ل  م��ف��ادة:  ال��ن��ادي 
م�صتهلكة؟!،  اأم  منتجة  ال��وح��دات  ن��ادي 
اأغلب  للراأي الجته  ا�صتطالعا  اأجرينا  ولو 

على  امل�صتهلكة  تغليب  اإىل  امل�صوتني 
البع�ص  واطلع  �صاهدوا  الأنهم  املنتجة، 
ت�صرف  التي  "االموال"  اأن  على  منهم 
الفريق  متنح  ال  العمرية  ال��ف��ئ��ات  على 

بع�ص  يف  خ��ام��ات  م��ن  يريد  م��ا  ك��ل  االأول 
الدفاع،  قلب  واأعني  احل�صا�صة  املراكز 
واملهاجم  االأمين،  الظهري  االأي�صر،  الظهري 

ال�صريح.

قوة  اأك��رث  فئاتنا  جنعل  اأن  اأردن��ا  ولو 
على  االأول  وال��ف��ري��ق  ل��ل��ن��ادي  وخ��دم��ة 
�صيا�صة  و�صع  من  بد  فال  التحديد،  وجه 
امل�صرفني  املدربني  وا�صحة املعامل، جتر 
ينظروا  اأن  اأعمارها  مبختلف  الفرق  على 
منهم  كل  مركز  ح�صب  الالعبني  تاأهيل  اإىل 
وتطويره بال�صكل املنا�صب، دون النظر اإىل 
حتقيق االألقاب املهمة اأي�صا لكنها لن تكون 
اأهم من تقدمي موهبة اأو اأكرث للفريق االأول 
موا�صم   )5( من  اأك��رث  م��دار  على  تخدمه 

متتالية.
ن�صبته  ما  م�صاهدة  احلقيقي  املك�صب 
75% من العبي الفريق االأول نتاج الفئات 
اُلعمرية، وبعد ذلك ال ميكننا و�صع اللوم 
تدعيم  اأراد  م��ا  اإذا  فني  مدير  اأي  على 
املحليني  الالعبني  من  قليل  بعدد  الفريق 
�صاربة  الفريق  ق��وة  لتكون  واملحرتفني 
يف  احلقيقية  املناف�صة  جانب  اإىل  وموؤثرة، 
البطوالت اخلارجية دون ن�صيان ال�صيطرة 

على االألقاب املحلية.
لقبني،  على  ح�صلنا  احل��ايل  املو�صم  يف 
حتت  بطولة  وه��و  االأه���م  اللقب  وفقدنا 
نريد  وال  االأخ���رية،  االأم��ت��ار  يف  عاما   19
اأن يتكرر يف املو�صم املقبل، مع  لهذا االأمر 
املو�صم  يف  ن�صاهد  اأن  ب�صرورة  التاأكيد 
املقبل العبني اأو اأكرث يتدربون مع الفريق 
الر�صمية  امل��ب��اري��ات  وي�صاركوه  االأول 

املحلية واالآ�صيوية

ُ

ُ

فريق الوحدات �صن 19 فقد اللقب يف االأمتار االأخرية 



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

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

الهيئة االإدارية لنادي الوحدات 

يتقدم نادي الوحدات من 
أبناء المرحوم الحاج  عطية الطرايرة

بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة تخرج ابنتهم
إيمان إبراهيم 

 من الجامعة األردنية 
تخصص دكتور صيدلة

ألف مبروك

يتقدم نادي الوحدات من عضو الهيئة العامة
رئيس نادي اتحاد مادبا 

جمال المليطي
بأسمى آيات التهنئة والتبريك

بمناسبة زفاف ولده
زيد 

ألف مبروك

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي 

الوحدات وهيئته العامة وفرقه الرياضية 

 ولجانه العاملة وجماهيره العريضة 

وأسرة المركز اإلعالمي من

الزميل الصحفي
تي�صري العمريي

مبنا�صبة تعينه

 نائبا لرئي�ص حترير �صحيفة الغد
ألف مبروك

تهنئة وتبريك
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لمسة وفاء 

نقطة نظام 

واالنتماء  الوفاء  لوحات  اأجمل  تر�صم  وهي  الوحدات  جماهري  اأبدعت 
لفريقها عقب ح�صورها باأعداد كبرية اإىل جممع النادي يف منطقة غمدان 
لتوؤازر الالعبني وتبث يف اأنف�صهم الثقة الكبرية لغاية اأن يحققوا املطلوب 

منهم اأمام العهد اللبناين يف اللقاء الذي اأقيم م�صاء اأم�ص االثنني.
النداء  ولبت  اأحد،  من  الدعوة  تنتظر  مل  وكعادتها  الوحدات  جماهري 
ترفع  وهي  الفريق  خلف  لتح�صر  واأطفال  �صباب  ون�صاءًا  رج��ااًل  �صريعاً 
يافطات التحفيز لالعبني مطالبة اإياهم ب�صرورة اأن مي�صحوا من قامو�صهم 
كلمة امل�صتحيل وحتقيق تطلعات جماهريهم التواقة اإىل اإحراز لقب اآ�صيوي 

بعد طول غياب.
على  عملت  واإمن��ا  احل��د  ه��ذا  عند  تقف  مل  ال��وح��دات  جماهري  اأي�صاً 
احلجزعر اخلطوط اللبنانية و�صافرت خلف الوحدات يف ترحال "بريوت" 
يف م�صهٍد يوؤكد باأن هذه اجلماهري املتعط�صة لالألقاب لن تثنيها بعد امل�صافات 

عن ت�صجيع الوحدات.

عندما ينشد الوفاء صفاته من جماهير الوحدات

محليات

"البرنس" والورثة الثقيلة
الكبرية  املعاناة  حجم  على  اثنان  يختلف  ال 
ابو  اهلل  عبد  الوطني  الفني  املدير  وجدها  التي 
الكرة  فريق  يف  االم��ور  زم��ام  يت�صلم  وه��و  زم��ع 
االأول، وحتديدًا يف ا�صتحقاق �صعب جدًا  –كاأ�ص 
نف�صه  ها�صم  اأبو  وجد  حيث  االآ�صيوي-  االحتاد 
اأمام مطبات عديدة اأبرزها تراجع وا�صح يف اأداء 
الرتاجع  اإىل  اإ�صافة  ان�صجام؛  وع��دم  الالعبني 
جعل  ما  وهو  االإ�صابات،  وكرثة  امللحوظ  البدين 
التي  املع�صالت  هذه  اأم��ام  حائرًا  يقف  زمع  اأب��و 

يواجهها.
"الفال�صفة"  اأدق  مبعنى  "املنظرين" اأو  بع�ص 
زمع  اب��و  على  للهجوم  ج��ي��دًا  اأقالمهم  �صحذوا 
وجهازه املعاون بعد اخل�صارة بهدف اأمام العهد 
اللبناين مرجعني اخل�صارة واأ�صبابها اإىل ابو زمع، 
يف  للفريق  ح�صل  ما  يتحمل  من  هو  االأخري  وكاأن 
االأخ��رية من خ�صائر وخ��روج من بطولة  االأون��ة 
ب��اأن  متنا�صيني  ال���دوري،  لقب  و�صياع  الكاأ�ص 
بطولة  لقبي  ح�صد  زمع  اأب��و  حقبة  اإب��ان  الفريق 

دوري وكاأ�ص اأردن باأقل االأرقام والتاريخ ي�صهد.
اأبو  يعجبهم  ال  الكثريون  هنالك  باأن  نعلم  نعم 
على  حم�صوبني  اأن��ه��م  ذل��ك  يعجبهم،  ول��ن  زم��ع 
به  يتنا�صون  الذي  الوقت  يف  االأ�صخا�ص،  بع�ص 
لي�صت  الريا�صية  فرقه  وكافة  الوحدات  نادي  اأن 
حكرًا على ابو زمع اأو غريه من االأ�صخا�ص، حيث 
كل  و�صيدفن  االإجن��از،  اأ�صاحب  التاريخ  �صيخلد 
من تاأمر على النادي وكان يتمنى اخل�صارة لفرقه 

وال�صماته بهم.
ال�صخ�صيات  هذه  مثل  لذكر  نتظرق  اأن  ناأ�صف 
باأي  الوحدات  لنادي  متت  ال  اأمانة  وبكل  والتي 
فاإن  ال��وح��دات  �صجعوا  واإن  حتى  كانت،  �صلة 

الوحدات بريئ منهم حتى يوم الدين.

دبابيس

 
نعم من حق جماهرينا اأن تغ�صب ومن حقها اأن تعر عن عدم 
ر�صاها ملا يح�صل مع فريقها، ولكن لي�ص من حق اأي �صخ�ص دخيل 
على جماهري نادي الوحدات اأن ي�صيء لنا باأي �صكل كان، من خالل 
التعمد برمي علب املياه على ار�ص امللعب، واخر مباراة اأمام العهد 
اللبناين يف القوي�صمة كانت �صاهدة على حجم االإ�صاءة الكبرية التي 
اأن تلحق بالفريق ال�صيف بعدما  اآ�صيوياً قبل  حلقت بحق نادينا 

تعمد العبه اثارة اجلماهري بطريقة غري ريا�صية.
الوحدات،  جلماهري  املثايل  بالت�صجيع  املثل  ي�صرب  ما  دوم��اً 
ونعلم اأن من قام مبثل هذه الت�صرفات ال ميثل جمهور الوحدات 
الكبري الواعي واملثقف والذي يح�صدنا عليه اجلميع نظري االإلتزام 

الوا�صح.
االحت��اد  ل��ق��رارات  حت�صباً  قلوبنا  على  ايادينا  �صن�صع  االأن 
االآ�صيوي والتي �صتوقع بحق الوحدات عقوبات قا�صية هذه املرة، 
القوي�صمة  يف  ال�صوري  اجلي�ص  اأم��ام  املا�صية  املرة  واأن  خا�صة 

حدثت مثل هذه الت�صرفات ولكن ب�صكل اأقل.

الشغب اآلسيوي مضاره كبيرة يا جماهيرنا

ما هي أسباب الضائقة المالية باتحاد الكرة؟ 
 

واملتابعني  امل��راق��ب��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��ج��زم 
الكرة  احت���اد  ت��اأج��ي��ل  �صبب  اأن  وال��ن��اق��دي��ن 
اإىل  يعود   2020 �صباط  اىل  ال��ك��روي  للمو�صم 
الكرة  احت��اد  بها  مي��ر  التي  املالية  ال�صائقة 
املنطوية  االندية  على  �صلباً  انعك�صت  والتي 

حتت لواءه.
التنفيذية  الهيئة  رئي�ص  اأن  اجلميع  ي��درك 
احل�صني؛  اب��ن  علي  االم��ري  �صمو  الكرة  الحت��اد 
الكرة  ق��ف��زات  �صناعة  يف  ك��ب��ريًا  ���ص��وط��اً  قطع 
االأردنية النوعية يف �صنوات �صابقة، اإال اأن ما مت 
احرتافية يف احتاد  ال  هدِم  معاول  تبحطه  بنائه 
الكرة، ولعل من اأهم ا�صباب ال�صائقة املالية التي 
نتاج  على  بظاللها  ترمي  والتي  االحتاد  بها  مير 

الكرة االأردنية.

مالية  وم�صتحقات  الريح  مهب  يف  دوري  اإذًا 
يف  وتراجع  بها،  االإيفاء  يتم  مل  لالأندية  كبرية 
عدم  اف��رازات  كلها  الوطني  املنتخب  ت�صنيف 
منا�صب  تدير  التي  العنا�صر  يف  االح��رتاف��ي��ة 
مبتورًا  العمل  جعل  مما  الكرة  احت��اد  يف  مهمة 
ودون الطموح وتوالت االأزمات بني احتاد الكرة 
واالأندية واأخرها مبا يخ�ص تاأجيل املو�صم وعدم 
التن�صيطية  البطولة  تنظيم  على  االحت��اد  قدرة 
التي اعلن عنها م�صبقاً يف خلوة املحرتفني بالبحر 

امليت.
وهذا ما يوؤكد اأن هناك اأ�صماء ال تعمل بح�صب 
�صمو  ين�صدها  التي  التطوير  وروؤية  التوجيهات 
رئي�ص الهيئة التنفيذية باحتاد الكرة مما يجعل 
اأ�صحاب  من  ي�صتحقها  من  تنادي  املنا�صب  تلك 

اخلرات والكفاءات يف �صاحة الكرة االأردنية.



خطوات أولى واعدة للعرب في مصر
 

ان��ط��ل��ق��ت م��ع ن��ه��اي��ة االأ���ص��ب��وع 
امل��ن�����ص��رم ك��اأ���ص امم اف��ري��ق��ي��ا يف 
ن�صختها ال32 والتي تقام يف م�صر، 
 "  Football meal" يف  ن�صلط 
ال�صوء على بع�ص االأمور التنظيمية 
واحلظوظ العربية يف البطولة التي 
دائماً ما كانت مليئة باالإثارة والندية 
يف قارة تعد منبعاً للمواهب الكروية 
التي قدمت وما زالت تقدم م�صتويات 

كروية عاملية:
للمرة  اأفريقيا  اأمم  بطولة  اأقيمت 
ال�صودان،  يف   1957 ع��ام  يف  االأوىل 
االأ�صد  ن�صيب  �صاحبة  م�صر  تعد 
تليها  األقاب  بر�صيد7  االألقاب  بعدد 

الكامريون ب5.
ت�صت�صيف  اأن  املفرت�ص  من  كان 
من  احلالية  الن�صخة  ال��ك��ام��ريون 
اإع��الن  يف  ف�صلت  وال��ت��ي  البطولة 
جهوزيتها الإ�صت�صافة البطولة ليقرر 
"الكاف" �صحب التنظيم منها ومنحه 

مل�صر لت�صبح امل�صت�صيف للبطولة.
من  احلالية  الن�صخة  يف  ي�صارك 
االأوىل،  للمرة  منتخباً   24 البطولة 
البطول احلالية كل  العرب يف  ميثل 
من منتخبات م�صر واملغرب وتون�ص 

واجلزائر وموريتانيا.
جمموعات،  ل6  الفرق  تق�صيم  مت 
ف��رق،   4 م��ن  تتكون  جمموعة  ك��ل 
يتاأهل اأ�صحاب املركز االأول والثاين 
من كل جمموعة باالإ�صافة اإىل اأف�صل 
4 منتخبات يف املركز الثالث اإىل الدور 

ثمن النهائي.
م��ن��ت��خ��ب م�����ص��ر ال����ذي اف��ت��ت��ح 
متوا�صع  بفوز  البطولة  مباريات 
على منتخب زميبابوي يعد  �صاحب 

بالبطولة  الفوز  يف  االأك��ر  احلظوظ 
واجلمهور  االأر����ص  لعاملي  ن��ظ��رًا 
وكرثة الالعبني املميزين يف الفريق، 
املنتخب  احلظوظ  تلك  يف  ي�صاركه 
املنتخب  ق��وة  اإغفال  دون  املغربي 
اأن  اإال  الغاين،  واملنتخب  ال�صنغايل 
البطول االأفريقية كانت دائماً حبلى 
للمتابعني  ال�����ص��ادم��ة  ب��امل��ف��اج��اآت 
كافية  غري  ال��ورق  على  واالأف�صلية 

بتاتاً !
متو�صط  اأداء  قدم  م�صر  منتخب 

عطفاً على ما ميلك من اأ�صماء مميزة 
ومل يقدم االأداء الكايف حتى اأن منتخب 
الكافية  اجل��راأة  امتلك  لو  زميبابوي 
خطة  النتيجة،  تغيري  باإمكانه  لكان 
املنتخب امل�صري اعتمدت على وجود 
والنني  ك��رات  كقاطع  حامد  ط��ارق 
امللعب،  وعر�ص  بطول  للعب  موزع 
يتقدمهم الثالثي �صالح على امليمينة 
وعبد  امليمنة  يف  تريزيجيه  واملميز 
ال�صعيد يف املنت�صف ويف املقدمة  اهلل 
امل�صري  املنتخب  حم�صن،  م��روان 

املباراة  جمريات  خ��الل  و�صل  واإن 
ملرمى اخل�صم اإال اأنه كان يحتاج الأن 
يكون "�صر�صاً" بطريقة اأكر، م�صكلة 
يف  تتمثل  االأك��ر  امل�صري  املنتخب 
غايب املهاجم ال�صريح املميز القادر 
على اإقالق اخل�صم وتخفيف ال�صغط 
ع��ن ���ص��الح وت��ري��زي��ج��ي��ه، اجلهة 
املتمثلة  امل�صري  للمنتخب  اليمنى 
االأميز  كانت  واإن  واملحمدي  ب�صالح 
يعني  ال  ذل��ك  ف��اإن  م�صر  منتخب  يف 
وتكثيفه  اللعب  تنويع  اأهمية  اغفال 

من اجلهة الي�صرى اأي�صاً والتي جاء 
منها هدف الفوز مل�صر.

اأط��ل�����ص املنتخب  ا���ص��ود  اأجن���ز 
االأوىل  اجلولة  يف  املطلوب  املغربي 
منتخب  ام��ام  ج��دا  �صعب  لقاء  يف 
ناميبيا الذي ا�صتب�صل يف الدفاع عن 
مرماه حتى مت فك النح�ص يف الدقيقة 
االأخرية بنريان �صديقة بعد ان اأدار 
احلظ وجهه لالأ�صود، رونار "ثعلب 
افريقيا" مع جيل مغربي مميز جدًا 
يف  كبرية  ب�صو�صاء  البطولة  ب��داأ 

للعلن  خرجت  وم�صاكل  املع�صكر 
حتتاج للحزم ، مباراة اليوم اأرى ان 
اأخطااأ عندما بداأ بالن�صريي  رونار 
مميز  الن�صريي   .. �صريح  كمهاجم 
خلف املهاجم او على الطرف، تبديل 
لزيادة  املطلوب  كان  بوفال  �صفيان 
ال�صجاعة الهجومية وت�صريع اللعب 
وه���ذا م��ا ح���دث. املهم مت اجن��ازه 
يحتاجه  ما  حديدية..  جمموعة  يف 
ان�صهار  ه��و  امل��غ��رب��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
تلعب  واح��دة  جمموعة  يف  جنومه 
على  ق��ادرة  لتكون  املنتخب  الأج��ل 

االجناز !
زال  ما  وال��ذي  اجلزائر  منتخب 
العامل  كاأ�ص  بعد  دوام��ة  يف  يعي�ص 
مباراته  يف  مقنع  اأداء  ق��دم   2014
بهدفني  مبكر  ب�صكل  وح�صمها  االأوىل 
ب��غ��داد  ال���ه���داف  ب��ت��وق��ي��ع  نظيفني 
بوجناح واملميز ريا�ص حمرز، اآمال 
حمرز  ريا�ص  على  معقودة  كبرية 
ليقود املنتخب اجلزائري للتفوق يف 
مباراة القمة اأمام املنتخب ال�صنغايل 

يف اجلولة القادمة.
جمعتهم  وم��وري��ت��ان��ي��ا  ت��ون�����ص 
جم��م��وع��ة واح�����دة يف ال��ب��ط��ول��ة، 
مبارياته  ب��داأ  التون�صي  املنتخب 
منتخب  اأمام  لهدف  بهدف  بالتعادل 
اإ�صابة  من  العائد  �صجله  اأجن��وال 
قوية يو�صف امل�صاكني يف مباراة مل 
زاد  الكثري  قرطاج  ن�صور  فيها  يقدم 
من قلق حمبيه على و�صع املنتخب 
قبل مواجهة مايل، منتخب موريتانيا 
الذي ي�صارك للمرة االأوىل يف البطولة 
اأن  يريد  ال  اأن��ه  اإال  للخرة  ويفتقد 
مير مرور الكرام يف م�صاركته االأوىل 

ويتمنى اأن يرتك ب�صمة تذكر.
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أمم إفريقيا 

 يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات وهيئته العامة وفرقه الرياضية ولجانه العاملة 
وجماهيره العريضة وأسرة المركز اإلعالمي بأحر مشاعر الحزن والمواساة من

 مدير مدينة امللك عبد اهلل الثاين الريا�صية  
م. اأحمد املهريات

لوفاة والده
احلاج جميل املهريات

تغّمده هللا برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنّاته وألهَم أهله وذويه الصبر والسلوان
"إنا هلل وإنا إليه راجعون"



 
ن��ادي  ال��وح��دات  ن���ادي  مل يكن 
تاأ�صي�صه  ريا�صي فقط، بل كان منذ 
عبارة عن منظومة ثقافية اإجتماعية 
منها  تعلمنا  رائدة  ريا�صية وطنية 
بعروبتنا  والتم�صك  االأوط��ان  حب 
لنا مناذج كثرية  وعقيدتنا وقدمت 
داعمة  امل��در���ص��ة  ه��ذه  فيها  ك��ان��ت 
و�صبابنا  العربية  اأمتنا  لق�صايا 
لتقدمي  �صعت  م��ا  ودائ��م��اً  العربي 

جيل واعي مدرك مل�صوؤولياته جتاه 
جمتمعه ووطنه واأمته.

لنا  يظهر  اأع���اله  ال�����ص��ورة  يف 
الوحداتي  ال�صباب  من  جمموعة 
ال����ذي ذه���ب حل�����ص��ور م��ب��اراة 
ال�صقيق  اجل���زائ���ري  امل��ن��ت��خ��ب 
متحدثني  اأفريقيا  اأمم  بطولة  يف 
ب��ل�����ص��ان امل��ن��ظ��وم��ة ال��وح��دات��ي��ة 
الوحدات  ن��ادي  فكرة  جم�صدين 
يف  دائمااًلأ�صقائه  وامل�صجع  الداعم 

ونحن   ، الدولية  املحافل  خمتلف 
لنادي  االإعالمي  املركز  يف  بدورنا 
الوحدات نتمنى التوفيق للمنتخب 
واملنتخبات  ال�صقيق  اجل��زائ��ري 
العربية املمثلة لنا يف بطولة كاأ�ص 
نقول  اأننا  كما  االأفريقية،  االأمم 
ب�صوت واحد ل�صبابنا الوحداتي: 
"�صكرًا لكم فقد كنتم وما زلتم خري 
ممثل ل�صرحنا العظيم يف كل مكان 

وزمان".

جماهير الوحدات تؤازر 
الجزائر في أمم أفريقيا
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تناق�صاتك  اأن تعي�ص ب�صالم مع 
الداخلية يعني اأن تكون قادرًا على 
واأن  البع�ص  بع�صها  عن  ف�صلها 
عليك،  توؤثر  اأن  دون  معها  تتعامل 
تعك�ص  ال  كانت  واإن  فالتناق�صات 
ما بداخلك وتظهرك ب�صورة عك�ص 
ما تريد اأن تكون اإال اأنها اإن مل تكن 
لتعلم  �صروري  فوجودها  مفرطة 
لكن  معها،  التعامل  على  ال��ق��درة 
ماذا لو طغت هذه التناق�صات على 
الفطرة ومتلكتك فاأ�صبحت ظاهرك 
من  ويقلل  يحا�صرك  ال��ذي  الكامل 
قدراتك ومينعها حتى من الظهور؟! 
يومها �صت�صعر بحجم ال�صغوطات 
التي �صتحا�صرك بل اأنها قد تتمكن 

منك وتهزمك.
لنا  ق��دم��ت   1997 ال���ع���ام  يف 
هوليوود واحدة من اأهم �صناعاتها 
 "Face Off" بفيلم  املتمثلة 
ب��ط��ول��ة ك��ل م��ن ج���ون ت��راف��ول��ت��ا 
امللحمة  ت��ل��ك  ك��ي��ج،  ون��ي��ك��وال���ص 
التمثيلية التي تتحدث عن مطاردة 
���ص��خ��م��ة ب���ني ال�����ص��رط��ة ب��ق��ي��ادة 
كيج  بقيادة  والع�صابة  ترافولتا 
الذي ي�صاب خالل املطاردة حامال 
معه �صر مكان وجود القنبلة، يومها 
االأً�صعب  احل��ل  ترافولتا  يختار 
جتميلية  بعملية  بالقيام  يتمثل 
في�صبح  كيج  م��ع  ال��وج��وه  ليبدل 

وجه زعيم ال�صعابة مو�صوعاً على 
ال�صرطي  ليتمكن  ال�صرطي  روح 
الع�صابة  زعيم  بوجه  التحرك  من 
ويبداأ بجمع املعلومات عن القنبلة 
الع�صابة  زعيم  اإ�صابة  م�صتغاًل 
وجه  ح��ام��اًل  غيبوبة  يف  ودخ��ول��ه 
ال�����ص��رط��ي، حت���دث ال��ف��ارق��ة عند 
ليك�صتف  الع�صابة  زعيم  ا�صتيقاظ 
بالت�صرف  ويبداأ  ال�صرطي  خدعة 
بتوريط  وي��ب��داأ  ال�صرطي  ك��اأن��ه 
بوجه  املتنكر  احلقيقي  ال�صرطي 
الفيلم  اأح���داث  الع�صابة،  زعيم 
جتعلك تتوه يف حجم ال�صراع الذي 
�صخ�صيته  ب��ني  ممثل  ك��ل  يعي�صه 
النا�ص،  اأم��ام  يظهر  وما  احلقيقية 
فمن يحمل وجه املجرم هو االإن�صان 
ال�صالح الذي يعاين من نظرة النا�ص 
له كمجرم ومن يحمل وجه ال�صرطي 
غريزته  حتركه  ال��ذي  املجرم  هو 
ال���ص��ت��غ��الل ام��ك��ان��ي��ات ومم��ي��زات 
االأمر  خال�صة  ال�صرطي،  �صخ�صية 
الذات  االأك��ر كان بني  ال�صراع  اأن 
ومظهرها اخلارجي، بني ما ترغب 
اأن تكون عليه وما اأنت عليه فعاًل، 
بني ما متلك من قدرات و�صفات وما 

تخرج فعلياً الأر�ص الواقع.
يف عامل كرة القدم ي�صلط ال�صوء 
وكوتينيو  م��ي�����ص��ي  ق�����ص��ي��ة  ع��ل��ى 
الفريق  ب��ني  امل�����ص��ت��وى  واخ��ت��الف 
وامل��ن��ت��خ��ب، ���ص��غ��وط��ات ك��ب��رية 

اجل��م��اه��ري  م���ن  م��ي�����ص��ي  يعي�صها 
من  يقدمه  مل��ا  ن��ظ��رًا  االأرجنتينية 
من  يناق�صه  وما  بر�صلونة  مع  اأداء 
املنتخب  م��ع  امل�صتوى  يف  ت��ذب��ذب 
عن  مي�صي  ت�صريحات  االأرجنتيني، 
م�صريته مع املنتخب وحلظات بكاوؤه 
بداخله  ميلك  ما  تظهر  الف�صل  عند 
التي  امكانياته  كل  الإظهار  رغبة  من 
ميتلكها والتي ال تعك�ص ما يقدمه وما 
يراه امل�صجع على اأر�ص الواقع، على 
ال�صعيد االآخر فاإننا ن�صاهد ما يقدمه 
الرازيلي من  املنتخب  كوتينيو مع 
يف  غريب  هبوط  يقابله  جميل  اأداء 
امل�صتوى مع بر�صلونة يخفي بداخله 
اإىل  اخل��روج  تتمنى  عظيمة  موهبة 
عامل كرة القدم لينال ما ي�صتحق من 

تقدير! 
 "Face Off" ف��ي��ل��م  ن��ه��اي��ة 
كان  ملا  حملت معها عودة كل �صئ 
مكانه  ال�صرطي  فا�صتعاد  عليه، 
اإىل  وع��اد  الق�صية  حل  من  ومتكن 
الق�صاء  مت  بينما  احلقيقي  عامله 
ما  ي�صتحق،  ما  ون��ال  املجرم  على 
القدم من حاالت  نراه يف عامل كرة 
واملظهر  ال���ذات  ل�صراع  م�صابهة 
ننتظر  "Face Off"  جتعلنا  يف 
ويتمكن  لن�صابها  االأم��ور  تعود  اأن 
كل العب من تقدمي كل ما ميلك من 
بعيدًا  وابداعات  وطاقات  مهارات 

عن اأي معيقات!

نجومية ميسي بين األرجنتين وبرشلونة

 
اأمريكا  كوبا  بطولة  اأي��ام  م�صت 
م��ف��اج��اآت  ب����دون  االأول  ودوره�����ا 
يرتقي  مل  متو�صط  م�صتوى  تذكر، 
�صهرت  التي  اجلماهري  لطموحات 
متاأخر،  وق��ت  يف  املباريات  ملتابعة 
الرازيل كعادتها قوية واالأرجنتني 
اأداء  متابعيها،  اإت��ع��اب  يف  تتفنن 
ال�صوء  ن�صلط  كولومبيا،   من  مميز 
على وم�صات مما حدث يف مباريات 
للقب  املر�صحة  والفرق  اأمريكا  كوبا 

البطولة:
اأح���داث  على  ال�صتار  اأ���ص��دل   -
املجموعة االأوىل التي �صمت الرازيل 
كما  وبوليفيا،  وال��ب��ريو  وفنزويال 
ه���و م��ت��وق��ع ت�����ص��درت ال���رازي���ل 
واأداء  نقاط   7 بر�صيد  املجموعة 
البريو،  اأم��ام  وا�صح  ب�صكل  جتلى 
الرازيل حتتاج لتتويج جمهوداتها 
خيارات  متاحة،  الفر�صة  اأن  ويبدو 
خط  يف  وثنائية  متعددة  هجومية 
الو�صط مب�صرة بني ارثر وكا�صيمريو 
لتدعيم خط الهجوم املميز الذي واإن 

غاب عنه نيمار اإال اأنه متنوع ومميز 
ولعل اأبز ما فيه هو موهبة البطولة 
"ايفرتون" والذي ننتظر �صراع كبري 
فنزويال  ال��ق��ادم.  املريكاتو  يف  عليه 
جيد  ب����اأداء  ال��ث��اين  امل��رك��ز  حققت 
ملئ  منتخب  الرازيل،  مع  وتعادل 
ميلك  وال  �صئ  يخ�صى  ال  باحليوية 
بتقدمي  الطموح  وميتلك  يخ�صره  ما 

بطولة كبرية.
- املجموعة الثانية والتي ا�صدلت 
�صتارها اأي�صاً انتهت بتفوق كولومبي 
كولومبيا  ف��ي��ه  ف��ر���ص��ت  وا����ص���ح 
للبطولة،  املر�صحني  كاأحد  نف�صها 
مميز  ب���اأداء  متتالية  انت�صارات   3
رودريجز  خلامي�ص  رائعة  وقيادة 
ال���ذي ي��ق��دم ب��ط��ول��ة ج��ي��دة ج���دًا، 
وكل  متنوعة  حلول  ميتلك  كريو�ص 
ما يحتاجه االآن العمل على اجلانب 
النف�صي والتاأكيد على اأن 9 نقاط ال 
تعني الفوز بالبطولة واأن القادم اأهم 
تاأهل  املقابل  الطرف  واأ�صعب، على 
املنتخب االأرجنتيني ثانياً وبر�صيد 
هزمية  بعد  جمعها  فقط  ن��ق��اط   3

البارجواي  مع  والتعادل  كولومبيا 
وال���ف���وز ع��ل��ى ق��ط��ر، ال��ت��خ��ب��ط ما 
املنتخب  يف  امل��رح��ل��ة  ع��ن��وان  زال 
االأرجنتيني وغياب "هوية" وا�صحة 
املعامل للفريق م�صكلة كبرية حتى اأن 
الفوز على قطر جاء بدون اإقناع بل 
اأن املنتخب القطري والذي قدم اأداء 
اأن  املمكن  من  كان  البطولة  يف  جيد 
اللياقة  لو مل يخنه فارق  يفعل �صئ 
البدنية يف ال�صوط الثاين من املباراة، 
�صان�صيز  بقيادة  قطر  قدمت  عموماً 
يف  جيد  اأداء   1-1-5-3 وبخطة 
البطولة عطفاً على قلة خرة الفريق 
قوية  جت��ارب  الدولية،  املحافل  يف 
الكولومبي  املنتخب  اأم��ام  حتديدًا 
جميل  دفاعي  تنظيم  فيها  �صاهدنا 
�صعد  احل��ار���ص  من  هائلة  وق���درات 
اأك���رم  اأم��ث��ال  وال��الع��ب��ني  ال�صيب 
وغريهم  حامت  العزيز  وعبد  عفيف 
جتعلنا ننظر بتفاوؤل كبري للم�صتقبل 

القطري.
امل���ج���م���وع���ة ال��ث��ال��ث��ة   -
فر�صت فيها منتخبات االأوروجواي 

التاأهل  وح�صمت  نف�صها  وت�صيلي 
ي�صعى  اللقب  حامل  ت�صيلي  مبكرًا، 
واالأوروج�����واي  ال�صطوة  لتاأكيد 
تقاتل بجيل قد ال نراه الحقاً بحثاً عن 
ا�صتفاق  الياباين  املنتخب  التتويج، 

وتعادل  االأوىل  املباراة  �صدمة  بعد 
مع االأوروج��واي بهدفني لكل منهما 
االإك��وادور  اأم��ام  بحظوظه  مت�صبثاً 
املركز  مقعدي  اأح���د  على  للتاأهل 
الثالث اأمام االإكوادور التي مل تقدم 

�صئ يذكر !
- ننتظر الدور الثاين وننتظر معه 
املنتخبات  من  من  ل��رى   ، االإث���ارة 
�صيكمل م�صريته نحو اللقب يف اأر�ص 

الرازيل!

كوبا أميركا

البرازيل في تصعد واألرجنتين مهتزة ومستوى مبشر لقطر
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