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الوحدات يبدأ مشوار الدوري 
أمام األهلي وينهيه بـ"الفيصلي"

الوحدات ينشد ضم الدوري 
رقم "17" إلى خزائنه

اقرأ في العدد



  
الدور  اإىل  االرثوذك�سي  فريق  و�سل 
النهائي من بطولة الدوري املمتاز بكرة 
تخطى  بعدما  االإ�سكان"  "بنك  ال�سلة 
من  الفا�سلة  اجلولة  يف  االأه��ل��ي  عقبة 
بتخطيه  النهائي  ن�سف  ال��دور  لقاءات 

مبجموع 3 مباريات من ا�سل 5.
اأنهى  واأن  له  �سبق  والذي  الوحدات 
بتجاوز  مبكرًا  نهائي  الن�سف  مرحلة 
اجلبيهة يف ثالث جوالت متتالية و�سل 
الطرف  منتظرًا  النهائي  ال����دور  اإىل 
وهو  هويته  ات�سحت  وال���ذي  ال��ث��اين 

االرثوذك�سي.
يوم  �ستبداأ  النهائي  ال��دور  ل��ق��اءات 
وال��ذي  االأول  اللقاء  يف  االرب��ع��اء  غ��دًا 
�سيقام على �سالة االأمري حمزة مبدينة 
ال�سابعة  ال�ساعة  عند  لل�سباب  احل�سني 
م�ساءا، وفيها �سيبحث الوحدات وكذلك 

به  يريح  فوز  حتقيق  عن  االرثوذك�سي 
االأع�ساب يف قادم اجلوالت، خا�سة واإن 
بتتويج  يق�سي  البطولة  نظام  باأن  قلنا 

الفائز باأربع لقاءات من ا�سل 7.

نظرة وافية 

ويف نظرة وافية على كال الفريقني جند 
يف  كبرية  حظوظ  ميتلك  الوحدات  ب��اأن 
اجلولة االأوىل، خا�سة واأنه مل يخ�ض اأي 
لقاء قوي واكتفى بالتدريبات مع املدير 
التتويج  عن  الباحث  ت��راخ  م��ازا  الفني 
على  واخلام�ض  الوحدات  مع  له  االأول 
امل�ستوى املحلي بعدما �سبق له واأن قاد 
الدوري  لقب  على  للح�سول  زين  نادي 

ثالث مرات وكاأ�ض االأردن مرة واحدة.
على  االرثوذك�سي  يقف  املقابل  يف 
اأبواب النهائي وهو يعي جيدًا باأن لقاء 
بالورود،  مفرو�ساً  يكون  لن  الوحدات 

يعاين  وهو  اللقاء  �سيدخل  واأنه  خا�سة 
يف ظل االإجهاد الكبري الذي تعر�ض له يف 
اجلوالت املا�سية، االمر الذي �سيجعله 
خا�سة  كبري  حذر  يف  وهو  اللقاء  يلعب 
�سيكلفه  ال��وح��دات  اأم��ام  خطاأ  اأي  واأن 

الكثري.
ت�سكيلة الفريقني 

ال��وح��دات  يعتمد  اأن  املتوقع  وم��ن 
واأحمد  عابدين  حممود  اخلما�سي  على 
ح��م��ار���س��ة و���س��ام��ي ب��زي��ع وامل��ح��رف 
اللبناين علي حيدر وخالد اأبو عبود، فيما 
ميتلك على الدكة اأوراق ابراهيم حماتي 
اخلطيب  واأح��م��د  رقية  اأب��و  وخ��ل��دون 

وه�سام الزيتاوي وحممد العبدالت.
ويف املقابل االرثوذك�سي �سيعتمد على 
اأبو  ويو�سف  ابراهيم  فريدي  اخلما�سي 
�ستوفر  واالمريكي  الزعبي  وعلي  وزنة 

ومري بو�سة.

صراع من 7 جوالت للظفر بالبطولة

الوحدات يستقبل األرثوذكسي بطموح الحصول على اللقب

 الثالثاء 14 كانون الثاني 2020 م العدد 1134آخر األخبار2

المؤسس

المرحوم سليم حمدان

المدير العام

وليد السعودي

رئيس التحرير المسؤول

مصطفى بالو

تصميم واخراج

السكرتير اإلداريهاني الحنفي

جمال محفوظ
الغد

طبعت في مطابع تصوير

جهاد نجم
 هاتف: 4775928
فاكس: 4743714

ص.ب: 16135 - عمان

الرمز البريدي: 11152 - األردن 



3 إعالن  الثالثاء 14 كانون الثاني 2020 م العدد 1134



 
و�سعت    - ال�سيباين   ثائر   
لكرة  االحت��اد  درع  بطولة  قرعة 
ي��وم 28 من  تنطلق  التي  ال��ق��دم  
ال��وح��دات  ف��ري��ق  احل���ايل  ال�سهر 
املجموعات  اأق��وى  يف  القدم  لكرة 
وال�سلط  الرمثا  اأندية  جانب  اإىل 
االأندية  توزعت  فيما  و�سحاب، 
االأخ��رى على جمموعتني وهو ما 
ي�سري اإىل تناف�ض �سر�ض للتاأهل "4" 
اأندية من �سمن "12" نادي م�سارك 
اإىل املربع الذهبي من البطولة التي 
كل  بطل  تاأهل  على  نظامها  ين�ض 
الثالث،  املجموعات  من  جمموعة 
اإىل جانب اأف�سل فريق يح�سل على 

املركز الثاين بينها.
ال��دوري  بطولة  قرعة  وحملت 
التي جرت يف ذات املكان والزمان 
مواجهة الوحدات اأمام االأهلي يف 
على  البطولة،  من  االأوىل  اجلولة 
"22" اخلتامية  اأن ت�سهد اجلولة 
م��ن ب��ط��ول��ة ال�����دوري م��واج��ه��ة 

"القطبني" الوحدات والفي�سلي.
وجرت قرعة البطولتني يف مركز 
رئي�ض  بح�سور  الثقايف  احل�سني 
الهيئة التنفيذية الحتاد كرة القدم 
احل�سني،  ب��ن  علي  االأم���ري  �سمو 
ال�سواربة  يو�سف  عمان  ونائب 
واأع�ساء الهيئة التنفيذية واللجان 
نادي  ومثل  االحت��اد،  يف  العاملة 
نائب  القرعة  ه��ذه  يف  ال��وح��دات 
رئي�ض النادي غ�ساب خليل واأمني 
واأع�ساء  االأ�سمر  عو�ض  ال�سر 
اللجنة الريا�سية الدكتور رم�سان 
والكابنت  اأح��م��د  وهيثم  خملوف 

خليل اجلارحي.

 قراءة يف جمموعة "الأخ�ضر" بالدرع 

املناف�سة  اأن  اأح����د  ي�����س��ك  ال 
�ستكون �سر�سة بني فرق املجموعة 
متتلك  جميعها  اأن  خا�سة  الثانية 
جماهريية كبرية ولو اأن الوحدات 
يعد اأكرثها، اإال اأن اأندية من قبيل 
متتلك  و�سحاب  وال�سلط  الرمثا 
اأقل  بدرجات  وحمبني  م��وؤازري��ن 
اأن��دي��ت��ه��م كما  ت��اأث��ري على  ول��ه��م 

"االأخ�سر" متاما.
قبل  ما  التح�سريات  وبح�سب 
يعد  فريقنا  ف���اإن  البطولة  ه��ذه 
اأهمها  من  اأ�سباب  لعدة  االأف�سل 
برئا�سة  اإدارت����ه  جمل�ض  ت��وف��ري 
الدكتور ب�سار احلوامدة وزمالئه 
كل �سبل النجاح لن�ساطات النادي 
كرة  فريق  �سمنها  ومن  املختلفة 
اللجنة  جن��ح��ت  ح��ي��ث  ال���ق���دم، 
الريا�سية التي ت�سم يف ع�سويتها 
بالتن�سيق  القدم  كرة  ن�ساط  مدير 

عبداهلل  الكابنت  الفني  املدير  مع 
اأبو زمع ا�ستقطاب اف�سل االأ�سماء 
فعندما  وامل��ح��رف��ة،  امل��ح��ل��ي��ة 
حت�سل على توقيع جنوم دوليني 
اأ���س��ح��اب خ���رات ك��ب��رية على 
ال�ستار  عبد  اأحمد  احلار�ض  غرار 
�سلباية  وف��را���ض  �سمري  واأح��م��د 
وي���زن ال��ع��رب وط���ارق خطاب، 
خالل  ب��رزت  اأ�سماء  وت�ستقطب 
اإبراهيم  قبيل  من  املا�سي  املو�سم 
وتعزز  دي��ارا  وعبداهلل  اجلوابرة 
من  االآن  حتى  ب�سفقتني  �سفوفك 
املحرفني "املجربني" وهنا اأعني 
العب الو�سط االأي�سر ال�سوري فهد 
يو�سف والهداف التون�سي العمالق 
ه�سام ال�سيفي الذي لعب "ن�سف 
مو�سم" مع الفي�سلي وكان عالمة 
اإىل  اإ���س��ارة  ف��ه��ذا يعطي  ف��ارق��ة، 
رغبة جاحمة يف ا�ستعادة االألقاب 
املحلية اأوال خا�سة اأن "االأخ�سر" 
ب�"خفي  املا�سي  املو�سم  خرج من 

مع�سكر  توفري  جانب  اإىل  حنني"، 
مباريات  وت��وف��ري  مميز  تدريبي 
مهمة جدا اأبرزها مع فريق اأبردين 
يف  ال����دوري  راب���ع  اال�سكتلندي 
وعمل  واهتمام  مبتابعة  ب���الده، 
الوحدات  جماهري  رابطة  قبل  من 
اأن هناك  يف االإم��ارات، فهذا يوؤكد 
اإىل ج��ان��ب حتمل  ج��دي��ة ورغ��ب��ة 
اجلهاز  قبل  من  كاملة  امل�سوؤولية 
الفني يف عدم قبول اأي اأعذار اإذا ما 
كانت النتائج املحققة �سلبية – ال 

قدر اهلل-.
ال�سرد يف ال�سطور  اإذن بعد كل 
ال��وح��دات  ف��ري��ق  ف���اإن  ال�سابقة 
املر�سح االأول خلطف بطاقة التاأهل 
اإىل دور االأربعة من هذه البطولة، 
مع عدم اإغفال العمل من قبل اأندية 
الرمثا وال�سلط و�سحاب يف تعزيز 

�سفوفها من الالعبني.
ولو اأخذنا كل فريق على جانب 
ع��م��ل ال��رم��ث��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��اق��د مع 

عي�سى  هو  ومتمكن  خبري  م��درب 
حمرمة  اأ�سماء  وا�ستقطب  الرك 
حمزة  ال�سابق  العبنا  غ��رار  على 
اللحام، واأعاد  الدردور وم�سعب 
اأبو ه�سيب وعالء ال�سقران  عامر 
فادي  اجلزيرة  ثالثي  مع  وتعاقد 
ومهند  منا�سرة  وعمر  الناطور 
خري اهلل، وتبقى م�سكلته يف اإكمال 
عقد املحرفني فبعد ورود اأخبار 
الكابنت  الفني  املدير  قناعة  عن 
امل��داف��ع  ب��ق��درات  ال���رك  عي�سى 
فك  ع��ن  احل��دي��ث  يبقى  م��ارك��و 
االرتباط مه املهاجم باتريك لعدم 
هناك  اأن  يعني  ما  وهو  القناعة، 
اأ���س��م��اء حم��رف��ة ق��ادم��ة لتعزيز 
�سفوف الفريق، دون اإنكار وجود 
مع  حاليا  ت�سارك  �سابة  مواهب 
غ��رار  ع��ل��ى  االأومل���ب���ي  املنتخب 
واملهاجم  هادي احلوراين  املدافع 

حممد وائل الزعبي.
ال�سلط  اأن  �سك  ادن���ى  ودون 

ج��د واج��ت��ه��د وم��ن��ح��ت اإدارت����ه 
الفني  للجهاز  االأخ�سر  ال�سوء 
العبني  من  يريد  ما  ا�ستقطاب  يف 
عدد  على  احل�سول  �ساهدنا  ل��ذا 
متثيل  لهم  �سبق  العبني  من  كبري 
احل��ار���ض  يتقدمهم  ال���وح���دات 
واأدهم  تامر �سالح وعبداهلل ذيب 
اإىل  ال�سمارنة  وعبيدة  القري�سي 
جانب حممد راتب الداوود العب 
اأ�سرف  ووج��ود  ال�سابق  الرمثا 
الب�سول  وحم��م��ود  امل�����س��اع��ي��د 
واأحمد �سريوة وعمر خليل واأبناء 
ومقداد  كلوب  املميزين  ال��ن��ادي 
�سرعة  وهناك  وغريهم،  الطموين 
العمل الإجن��از ملف املحرفني  يف 
ال�سفوف مكتملة قبل  حتى تكون 

بداية هذه البطولة.
اأم����ا ال���واف���د اجل���دي���د ل��ك��رة 
امل��ح��رف��ني ف��ري��ق ���س��ح��اب فهو 
املتاحة  االإم��ك��ان��ات  ق��در  يجتهد 
على  ح�سل  فقد  �سفوفه،  لتعزيز 

خدمات جنوم �سباب مميزين يرز 
منهم حار�ض الرمثا ال�سابق راأفت 
الربيع وجنما الوحدات ال�سابقني 
رجا  و�سمري  �سعدة  اأب��و  ح�سام 
واأحمد  الزعبي  مو�سى  جانب  اإىل 
العي�ساوي واأ�سامة �سريوة وعمر 
�سريوة وغريهم، وهناك رغبة يف 
حمرف  خدمات  على  احل�سول 
ال���وح���دات ال�����س��اب��ق ال��ك��روات��ي 
التوقيع  اإمكانية  مع  �سبي�ستيان 
مع مهاجم على �سوية عالية رمبا 

يكون من العراق.
ال�سرد ال�سابق لفرق املجموعة 
اأف�سلية،  الوحدات  متنح  الثانية 
ل��ك��ن ع��ل��ي��ه احل�����ذر واح�����رام 
املناف�سني حتى يكون احل�ساد يف 
النهاية وفريا، خا�سة اأن جماهرينا 
تنتظر مو�سما مميزا مليئا بالنتائج 
االإيجابية والبطوالت م�ستندة يف 
املتوفرين  النجوم  نوعية  اإىل  ذلك 

يف �سفوف الفريق االأول.

"األخضر" يفتتح مشواره بالدوري أمام "الليث األبيض" 

الوحدات في أقوى مجموعات بطولة درع االتحاد 
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ي�سعى فريق الوحدات لبلوغ قمة درع 
ال���33،  م�سهده  يف  القدم  لكرة  االحت��اد 
املو�سم  منذ  بلقبه  يحتفظ  ال��ذي  وه��و 
عانت  البطولة  اأن  رغم   ،2018-2017
من عدم االنتظام يف اقامتها، حني غابت 
املا�سي،  املو�سم  يف  الكروي  امل�سهد  عن 
ليدخل الوحدات معرك املناف�سة بثوبه 
الفني اجلديد، يف اأوىل م�سابقات املو�سم 
الكروي احلايل 2020، باحثا عن �سدارة 
الرمثا،  ت�سم  والتي  النارية،  جمموعته 
ال�سلط و�سحاب، وتدفعه ذكريات األقابه 
 ،95  ،88  ،83  ،82 اأع���وام  بها  املتوج 
2002، 2004، 2008، 2010، و2018، 
ويتطلع ب�سوق اإىل اأوىل املواجهات التي 
�سحاب،  فريق  اجلديد  بالوافد  جتمعه 
ال�سهر احلايل.  الثامن والع�سرين من  يف 
الثانية،  اجلولة  يف  الرمثا  فريق  ليالقي 
من  الثالثة  اجلولة  يف  ال�سلط  وفريق 
م�سابقة  من  احلالية  الن�سخة  مناف�سات 

درع احتاد الكرة للمو�سم 2020.

الوحدات..جمموعة نارية

واملتابعني  املحللني  جميع  ات��ف��ق 
وقع  الوحدات  اأن  الريا�سيني،  والنقاد 
احتاد  درع  بطولة  جمموعات  اأق��وى  يف 
وكما  باحلديدية،  و�سفت  التي  الكرة، 
ذكرنا اأعاله يناف�ض الوحدات باملجموعة 
و�سحاب،  ال�سلط  الرمثا،  فرق  الثانية، 
ف��ي��م��ا و���س��ف��ت جم��م��وع��ت��ي ال��ب��ط��ول��ة 
املجموعة  �سمت  ح��ني  باملتوازنتني، 
االأوىل فرق: ال�سريح، االأهلي، الفي�سلي، 
الثالثة  واملجموعة  العقبة،  و�سباب 
االأردن،  �سباب  م��ع��ان،  ف���رق:  �سمت 

اجلزيرة، واحل�سني اربد.
بتاأهل  يق�سي  البطولة  نظام  اأن  يذكر 
اإىل  التايل،  ال��دور  اىل  جمموعة  كل  بطل 
اأف�سل  الذي يح�سل على  الفريق  جانب 
ثاين يف املجموعات الثالث، يف الطريق اىل 
امل�سهد النهائي من البطولة، والتي تيحث 
فيها فرق املحرفني عن �سياغة ر�سائل 
جماهريها  اىل  نف�سها  لتقدم  تناف�سية، 
اىل  ال�سباق  متابعة  بغية  ومناف�سيها، 

جميع األقاب املو�سم املحلي.

 اأبوزمع ..ذكريات تتجدد

الن�سخة من م�سابقة درع  حتمل هذه 
للمدير  جديدة  ذكريات  الكرة،  احت��اد 
ومدربا،  العبا  اأب��وزم��ع  عبداهلل  الفني 
والذي جتمعه فيها املرة الرابعة، والذي 
املعاون،  وجهازه  ابوزمع  منها  ينطلق 
اىل اأوىل البطوالت بغية اإعادة الوحدات 
على م�سار االألقاب املحلية، التي اأدارت 
-2018 املو�سم  يف  لالأخ�سر  وجهها 

.2019
ترتيب  مهمة  ت�سلم  ال���ذي  اأب��وزم��ع 
بتعاقدات  وزينها  اخل�سراء،  االأوراق 
حملية وعربية، ب�سفقات كروية مدوية، 

يو�سف،  فهد  ال�����س��وري  ا�ستقدم  ح��ني 
واملحليني  ال�سيفي،  ه�سام  والتون�سي 
يزن  خطاب،  طارق  ال�ستار،  عبد  اأحمد 
العرب، عبداهلل ن�سيب، فرا�ض �سلباية، 
اجل��واب��رة،  واب��راه��ي��م  �سمري،  اأح��م��د 
نوعية،  �سفقات  يف  التعزيزات  وجاءت 
مراكز  تعزيز  نحو  زمع  اأبو  فيها  توجه 
تدريبات  يف  وانطلق  املختلفة،  اللعب 
التكتيكية  اأف��ك��اره  وب��ث  وفنية،  بدنية 
املباريات  من  العديد  خو�سه  خالل  من 
اأن يعي�ض حاليا باالأخ�سر  املحلية، قبل 
يف مع�سكر الوحدات، والذي يتخلله عديد 
االإماراتية،  املقدمة  فرق  مع  املباريات 
حاليا  تع�سكر  التي  االأجنبية  وال��ف��رق 
االأ�سكتلندي،  اأبردين  ومنها  باالإمارات، 
حيث ينظر اأبوزمع اىل مع�سكر االإمارات، 
النهائية،  التدريبية  ال��روف��ة  مبثابة 
لتتثبيت ال�سكل والتكتيك النهائي للفريق 
الوحداتي، وتقدميه بال�سكل الذي يلبي 

الطموحات الوحداتية

 "تباين" 

القاب  على  �سيطرته  ال��وح��دات  فر�ض 
التي  البطولة  وه��ي  ال��ك��رة،  احت��اد  درع 
اقيمت الأول مرة عام 1981، ولكنها عانت 
من عدم االنتظام، حني مل تقم 5 مرات يف 
-2013  ،2013-2012  ،1999 املوا�سم 

 ،2016-2015  ،2015-2014  ،2014
تبعا لنظرة احتاد الكرة اىل انها ذات طابع 
ا�ستحققات  مع  لتداخلها  او  ا�ستعدادي، 
الرجمة  لعدم  او  الوطنية،  املنتخبات 

ال�سحيحة لبطوالت املو�سم الكروي، وان 
ع��ادت م��وؤخ��را، اال انها م��ا ت��زال تخ�سع 
ل�"املزاجية" من حيث اقامتها او عدمه، او 
تثبيت موعد انطالقها، وهو ما حدث موؤخرا 
م�سابقات  اجندة  من  الغائها  مت  عندما  
امل�سابقات  من  املا�سي،وكغريها  املو�سم 
املحلية،مت تاأخريها 8 �سهور، لتنطلق يف 28 

ال�سهر اجلاري 

واقع اخ�ضر 

م�سابقة  باألقاب  الفوز  ارق��ام  تتحدث 
درع احتاد الكرة، بلغة خ�سراء خال�سة، 
بعد ان فر�ض الواقع على القابها عندما 
كوؤو�ض  زينت  حني  م��رات،   9 فيها  ف��از 
 ،1982 النادي،  القاب  خزينة  امل�سابقة 
 ،2004 ،2002 ،1995 ،1988 ،1983

 .2018،2010 ،2008
ال��ذي يفر�ض �سغطا من  وه��و االأم��ر 
لفريق  الفني  اجلهاز  على  خا�ض  ن��وع 
الوحدات بقيادة عبد اهلل اأبو زمع، والذي 
�سجل  على  باملحافظة  تلخي�سه  ميكن 
اىل  وحداتية،  مب�سامني  اللقب  احتكار 
جانب  الدفع باإجتاه عوة املارد االأخ�سر 
اىل من�سات التتويج، بعد مرارة املو�سم 
خال  االأخ�سر  فيه  خرج  ال��ذي  املا�سي 

الوفا�ض من االألقاب. 
وما يزيد من ال�سغوطات، ادراك املدير 
ع�سق  املعاون،  وجهازه  زمع  اأبو  الفني 
جماهري النادي للبطوالت، والتي ال تقبل 
اال بروؤية االأخ�سر يحلق فوق قمم جميع 
بطوالت املو�سم الكروي 2020، يف الوقت 

الفرق  اأك��رث  ال��وح��دات  فيه  يفر�ض  ال��ذي 
املحليةيتوج بلقب الدرع يف 9 مرات �سابقة. 

بقعة �ضوء 

من  تت�سرب  خ�����س��راء،  �سوء  بقعة 
جتهيزات فريق الكرة النطالقة م�سابقة 
املع�سكر  خ��الل  م��ن  ال��ك��رة،  احت���اد  درع 
النوعي املقام حاليا باالمارات، والذي تخلله 
فيه  اراد  الثقيل،والذي  العيار  من  مباريات 
املدير الفنيللفريق اأبو زمع ، �سياغة ر�سائل 
مهمة، وتلخ�ض هدفه احلقيقي باإ�ستعادة 
اجلماهري  و�سحب  االأخ�����س��ر،  اجم���اد 
بالفريق  يليق  الذي  الطبيعي  املكان  اىل 
االأخ�سر، بالوقوف فوق من�سة التتويج، 
واالنطالق باأوىل االألقاب نحو ا�ستهاللية 
اخل�سراء،  بالنفو�ض  االرت��ي��اح  تبعث 
وتقرب بطموحات اجلماهري نحو �سم 

جميع القاب املو�سم. 
يعطي  االأوراق،  برتيب  ال��ه��دوء 
الوحداتي  للتفاوؤل  االأخ�سر  ال�سوء 
العمل  جل��دي��ة  تبعا  بعيدا،  ب��ال��ذه��اب 
ونتاجه، واالجماع بقدرة اجلهاز الفني 
على توظيف كوكبة النجوم التي ي�سمها 
القادرة  التوليفة  وتقدمي  حاليا،  الفريق 
على �سحب اجلماهري يف رحلة من االإمتاع 
واالإقناع بالنتائج نحو من�سات التتويج. 

لوحة ال�ضرف 

نقلب �سفحات ار�سيف الكرة االأردنية، 
احتاد  درع  م�سابقة  عند  بتمعن  ونقف 
الكرة، لنجد ان تاريخ البطولة ميتد ل�35 

عاما، حني اقيمت اول مرة عام 1981، 
االأحمر،  باللون  لقبها  لون  �سبغ  والتي 
اآن��ذاك،  بلقبها  اجلزيرة  فريق  فاز  حني 
حني فاز اجلزيرة على الوحدات بفارق 
ركالت الرجيح 8-7 بعد التعادل 1-1، 
فيما نقف يف االأر�سيف عند اخر املتوجني 
باللقب، وهو فريق �سباب االردن للمو�سم 

 . 2017-2016
�سرف  لوحة  اىل  �سريعة  نظرة  ويف 
اكرث  الوحدات  فريق  ان  جند  البطولة، 
الفرق فوزا باللقب "8 مرات" يف االعوام: 
 ،2002 ،1995 ،1988 ،1983 ،1982
2004، 2008، 2010، يليه الفي�سلي "7 
مرات" اع��وام: 1987، 1991، 1992، 
1997، 2000، 2009، 2011، والرمثا 
 ،1990  ،1989 اع����وام:  مرات"   5"
اربد  واحل�سني   ،2001  ،1996  ،1993
 ،2003  ،1994 اع����وام:  مرات"   3"
 ،1981 عامي:   "2" واجل��زي��رة   2005
1986 وعمان "2" عامي: 1984، 1985 
 2007 ال��ع��ام  م��رت��ني  االأردن  و�سباب 
 2006 ع��ام  م��رة  وال��ريم��وك  و2017 

وكفر�سوم مرة عام 1998. 

وتاليا ار�ضيف البطولة: 

1981: اجلزيرة 
1982: الوحدات 
1983: الوحدات 

1984: نادي عمان 
1985: نادي عمان 

1986: اجلزيرة 
1987: الفي�سلي 
1988: الوحدات 

1989: الرمثا 
1990: الرمثا 

1991: الفي�سلي 
1992: الفي�سلي 

1993: الرمثا 
1994: احل�سني اإربد 

1995: الوحدات 
1996: الرمثا 

1997: الفي�سلي 
1998: كفر �سوم 

1999: مل تقام 
2000: الفي�سلي 

2001: الرمثا 
2002: الوحدات 

2003: احل�سني اإربد 
2004: الوحدات 

2005: احل�سني اإربد 
2006: الريموك 

2007: نادي �سباب االأردن 
2008: نادي الوحدات 
2009: نادي الفي�سلي 
2010: نادي الوحدات 
2011: نادي الفي�سلي 

2017:�سباب االردن 
2018: الوحدات

األخضر يريد "الدرع" العاشر 

الوحدات يشد الهمة لبلوغ القمة

فرحة وحداتية بلقب درع احتاد الكرة التا�سع
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اأن��دي��ة  اإج����راء ق��رع��ة دوري  م��ع 
امل��ح��رف��ني ل��ك��رة ال��ق��دم، وو���س��وح 
ال��دوري  لقب  على  التناف�سي  امل�سهد 
للمو�سم 2020، يبحث فريق الوحدات 
من�سة  اأح�سان  اإىل  قوية  ع��ودة  عن 
تتويج اأغلى االألقاب الكروية املحلية، 
وي�سده احلنني اإىل اللقب ال�سابع ع�سر 
الذي  وهو  الكروية،  األقابه  تاريخ  يف 
توج باألقابها 16 مرة، اأعوام 80، 87، 
 ،2005-2004 ،97، 96 ،95 ،94 ،91
 ،2008-2007  ،2007-2006
 ،2011-2010  ،2009-2008
 ،2015-2014  ،2014-2013

2015-2016، و2018-2017.

 الوحدات..�ضوق للبطولت

البطوالت، والذي  نادي  الوحدات، 
ال تر�سى جماهريه الوفية، اإال بروؤيته 
ن�سرا يحلق فوق قمم االألقاب املحلية، 
واأهمها بطولة دوري املحرفني، وهي 
يف  عنها  االبتعاد  م��رارة  عا�ست  التي 
اأعجف  مو�سم  يف  املا�سية،  الن�سخة 
للن�سيان،  االأح����زان  مو�سم  �سمته، 
فر�ض  االأخ�سر  فريقها  واأن  خا�سة 
قطبا  وج��ي��زة  زمنية  ف��رة  يف  نف�سه 
مهما يف ذاكرة الكرة االأردنية، وزاحم 
على  التقليدي-الفي�سلي-،  مناف�سه 
األقابها وزين خزانة النادي بالعديد من 
تاريخه  عر  املحلية  االألقاب  كوؤو�ض 
 ،76 مو�سم  �سعوده  منذ  التناف�سي 
 ،77 مو�سم  هبوطه  بعد  قويا  وع��اد 
مو�سمني  بعد  االأل��ق��اب  اأوىل  ليخطف 
فريق  ويهتم   ،1980 عام  وبالتحديد 
ال���وح���دات ب��ال��ظ��ف��ر ب��ل��ق��ب ال����دوري 
اأغلى  اإىل  امل��وؤدي��ة  الطريق  باإعتباره 
املجموعات  دوري  القارية،  االألقاب 

بدوري اأبطال اآ�سيا يف املو�سم املقبل.

اأبوزمع والدوري

تعود الذكريات اخل�سراء اجلميلة 
املدير  ذاك���رة  يف  ال���دوري،  بطولة  يف 
اأبوزمع،  عبداهلل  للفريق  احلايل  الفني 
واالذي �ساهم ورفاقه يف حملها العبا، 
وهو  م��درب��ا،  جلبها  يف  كذلك  و�ساهم 
الثانية  ال��رب��اع��ي��ة  ال���ذي وق���ع ع��ل��ى 
املحلية،  الكرة  اأر�سيف  يف  للوحدات 
املدير  برفقة  عاما  مدربا  ك��ان  عندما 
ال��ك��روات��ي دراغ����ان 2010،  ال��ف��ن��ي 
–الوحدات-،  االأم  فريق  اىل  وجلبها 
-2013 مو�سم  للوحدات  فنيا  مديرا 
بلقب  لالحتفاظ  الفريق  وقاد   ،2014
ورمبا   ،2015-2014 مو�سم  الدوري 
تت�سابه الظروف الوحداتية بني الفرة 
مديرا  بو�سفه  اأبوزمع،  للكابنت  االأوىل 
وال��ف��رة  االأول،  ال��ك��رة  لفريق  فنيا 
احلالية من حيث ا�ستالمه املهمة الفنية 
بعد مو�سم اأعجف، حني كانت االأوىل يف 

منت�سف مو�سم 2011-2012، وتابع 
-2014 مو�سم  اىل  بعد  فيما  املهمة 
مو�سم  ب��ع��د  ح��ال��ي��ا  وي��ع��ود   ،2015
وحداتي اأعجف، رغم حماولة اأبوزمع 
قيادة دفة الفريق الوحداتي اىل امل�سهد 
االحت��اد  ك��اأ���ض  بطولة  م��ن  النهائي 

االآ�سيوي يف املو�سم 2019-2018. 
ووجه اأبوزمع بو�سلته الفنية فور 
مهمة  �سوب  االآ�سيوية،  املهمة  انتهاء 
وزينها  اخل�سراء،  االأوراق  ترتيب 
ب�سفقات  وعربية،  حملية  بتعاقدات 
ال�سوري  ا�ستقدم  كروية مدوية، حني 
فهد يو�سف، والتون�سي ه�سام ال�سيفي، 
طارق  ال�ستار،  عبد  اأحمد  واملحليني 
ن�سيب،  عبداهلل  العرب،  يزن  خطاب، 
فرا�ض �سلباية، اأحمد �سمري، وابراهيم 
اجل��واب��رة، وج���اءت ال��ت��ع��زي��زات يف 
�سفقات نوعية، توجه فيها اأبو زمع نحو 
تعزيز مراكز اللعب املختلفة، وانطلق 
يف تدريبات بدنية وفنية، وبث اأفكاره 
التكتيكية من خالل خو�سه العديد من 
املباريات املحلية، قبل اأن يعي�ض حاليا 
باالأخ�سر يف مع�سكر الوحدات، والذي 
يتخلله عديد املباريات مع فرق املقدمة 
التي  االأجنبية  وال��ف��رق  االإم��ارات��ي��ة، 
تع�سكر حاليا باالإمارات، ومنها اأبردين 
اىل  اأبوزمع  ينظر  حيث  االأ�سكتلندي، 
الروفة  مبثابة  االإم����ارات،  مع�سكر 
ال�سكل  لتتثبيت  النهائية،  التدريبية 
الوحداتي،  للفريق  النهائي  والتكتيك 
وتقدميه بال�سكل الذي يلبي الطموحات 

الوحداتية

اأول لقب

االإنطالقة  بداية  كان   1980 مو�سم 
الوحداتية اإىل من�سات التتويج، ولكن 

ب��ال��ورود  مفرو�سة  تكن  مل  الطريق 
برفقة  االأمرين  عانى  ال��ذي  للوحدات 
اإ�سافة  التحكيم املنحاز،  جمهوره من 
كان  التي  ال�سديدة  امل�سايقات  اإىل 
من  الرغم  على  اجلمهور  لها  يتعر�ض 
اأعطى  ال��ذي  االأم��ر  الكثيف،  ح�سوره 
القدم  ك��رة  مل��درج��ات  خا�سا  رون��ق��ا 

االأردنية.
االن��ط��الق��ة ك��ان��ت اأم���ام اجل��زي��رة 
التاريخ  اأ�سحاب  احلمر«  »ال�سياطني 
ذلك  يف  االأردنية  القدم  بكرة  امل�سرف 
راأي  له  ك��ان  ال��وح��دات  ولكن  الوقت، 
اإىل  بنجاح  �سفنه  و�سلت  عندما  اأخ��ر 
�سواطئ اجلزيرة، حيث دون التاريخ 
الدوري  بطولة  يف  وحداتي  هدف  اأول 
الغزال  وتبعه  �سالمة،  عمر  و�سجله 
الثاين،  بالهدف  جمعة  غ�سان  االأ�سمر 
الوحدات  بفوز  حينها  اللقاء  وانتهى 
للجزيرة  وحيد  ه��دف  مقابل  بهدفني 
�سجله احلاج علي، و«امتطى«�سهوة 
وف��از  اجل��ي��ل،  اأم����ام  ال��راق��ي  االأداء 
بهدف غ�سان جمعة، ويف اللقاء الثالث 
خ�سمه  يرو�ض  اأن  الوحدات  ا�ستطاع 
ندًا  وق��ف  وال��ذي  عمان  ن��ادي  العنيد 
حماواًل  اللقاء،  ذلك  يف  لالأخ�سر  قوياً 
كانت  التي  الوحداتية  االأف��راح  اإطفاء 
اإال  م�ستمرة منذ الفوز على اجلزيرة، 
اأن »الفا�سوخة«خالد �سليم قائد الفريق 
عرف كيف ينهي �سمود عمان بهدف ال 
يرد من منت�سف امللعب، جمريًا النقاط 
الثالث للوحدات الذي و�سع يف جيبه 
اخلا�ض )6( نقاط يف �سدارة الرتيب.

مل يحتاج الوحدات الوقت الطويل 
غ�سان  بهديف  البقعة  �سمود  الإن��ه��اء 
اأي��وب،  م�سطفى  واملدفعجي  جمعة 
االإيجابي  التعادل  اإىل  بعدها  لينقاد 

بهدف  اإربد  احل�سني  اأمام  العادل  غري 
نظيف لكل فريق، واأحرز حينها هدف 
الوحدات املرحوم احلاج جالل قنديل، 
لتبداأ لعنة التعادالت تطارد الوحدات 
التعادل  اإىل  ج��دي��د  م��ن  ان��ق��اد  ال���ذي 
�سلبياً  العريق  االأهلي  اأم��ام  ال�سلبي 
بدون اأه��داف، يف الوقت الذي دقت به 

اجلماهري ناقو�ض اخلطر.
وعلى الرغم من التعادلني املتتاليني 
للوحدات اإال اأن الغزال االأ�سمر غ�سان 
اإىل  االأم���ور  يعيد  اأن  ا�ستطاع  جمعة 
ن�سابها بال�سكل املطلوب، بعدما خطف 
الرمثا  مرمى  يف  الثمني  ال��ف��وز  ه��دف 
»غزالن ال�سمال«، يف مباراة جماهريية 
وال��داين،  القا�سي  لها  �سهد  وحما�سية 
يف  انت�ساراته  ال��وح��دات  ليوا�سل 
مرحلة االإياب بفوز كبري على القاد�سية 
بثالثية نظيفة حملت اإم�ساء م�سطفى 
الب�سيوين،  وماجد  �سليم  وخالد  ايوب 
يخو�سه  كال�سيكو  الأول  تاأهبه  معلناً 
الوحدات اأمام الفي�سلي والذي انتهى 
مل�سلحة »االأخ�سر«بهدف نظيف حمل 

اإم�ساء املدفعجي م�سطفى اأيوب.
الوحدات  كرر  االإي��اب  مرحلة  ويف 
نتيجة  بنف�ض  اجل��زي��رة  على  تفوقه 
حيث  مغايرة  باأ�سماء  ولكن  الذهاب 
هديف  ذي��ب  وخالد  ج��رار  مظفر  �سجل 
لي�سطو على اجليل  وع��اد  ال��وح��دات، 
ماجد  اإم�ساء  حمال  نظيفني  بهدفني 
الب�سيوين وخالد �سليم، وانقاد لتعادل 
فوزه  وكرر  العنيد،  عمان  اأمام  �سلبي 
على البقعة بثالثية حملت اإم�ساء خالد 
قنديل  ج��الل  وال��راح��ل  هدفني  �سليم 

هدف، مقابل هدف وحيد للبقعة.
واأمام احل�سني اإربد متكن الوحدات 
عليه  ل��ه  ان��ت�����س��ار  اأول  ت��د���س��ني  م��ن 

غ�سان  اإم�ساء  حمال   )1-2( بنتيجة 
على  وت��ف��وق  �سليم،  وخ��ال��د  جمعة 
وليتعر�ض  جمعة،  بكر  بهدف  االهلي 
وكانت  ب��ال��دوري  ل��ه  خ�����س��ارة  الأول 
اأمام الرمثا بثالثة اأهداف مقابل هدف 
ولينه�ض  جمعة،  غ�سان  �سجله  وحيد 
ف��وزا  وي�سجل  كبوته  م��ن  ال��وح��دات 
بهدفني  القاد�سية  على  وثمينا  غاليا 
�سليم وجالل  توقيع خالد  لهدف حمال 
�سطوته  ليكرر  الوحدات  وعاد  قنديل، 
بالفوز  املو�سم  ذلك  يف  الفي�سلي  على 
بنتيجة )2-1(، حمال اإم�ساء الراحل 
جالل قنديل وخالد �سليم، ليعلن بعدها 
بني  ا�ستعرا�سية  م��ب��اراة  اإق��ام��ة  عن 
فريقي الوحدات واحل�سني اإربد والتي 
ح�سرها حينها املغفور له امللك الراحل 
ووقتها  اهلل  رحمه  ط��الل  بن  احل�سني 
حقق الوحدات الفوز بنتيجة )1-2(، 
و�سجل اأهداف الوحدات الراحل جالل 

قنديل وخالد �سليم.

)الوحدات اأكرب من ال�ضغوطات(

األقابه  اأوىل  الوحدات  اأحرز  اأن  بعد 
�سم�سه  غابت  املحلي،  امل�ستوى  على 
ل�ستة  ال���دوري  بطولة  من�سات  ع��ن 
االحتاد  قرار  تخللها  متتالية،  اأع��وام 
من  ال���وح���دات  ن���ادي  ا���س��م  ب�سطب 
خفية  الأي���اد  جهود  ظ��ل  يف  �سجالته، 
اإىل  الوحدات  اإنطالق  اإيقاف  حاولت 
ولكن  املحلية  واالأل��ق��اب  ال��ب��ط��والت 
�سواعد اأبناء النادي مل تتوقف حينما 
للمرحوم  النادي  رئا�سة  مهمة  اأوكلت 
عاكف الفايز الذي ت�سلم رئا�سة النادي 
وعاد الوحدات للم�ساركة يف البطوالت 
املحلية ولكن حتت م�سمى ال�سفتني يف 

مو�سم 1987.

�سئتم  اأيهما  الوحدات  اأو  ال�سفتني 
���س��م��ون��ا، ه���ذا ال�����س��ع��ار ال���ذي رفعه 
ال��دوري التي  جنوم الفريق يف بطولة 
اأعينهم وهم يرفعون  و�سعوها ن�سب 
الوحدات  اأن  واإث��ب��ات  التحدي  راي��ة 
البداية  لتاأتي  باللقب،  االأح���ق  ه��و 
»االأخ�سر  متكن  عندما  خري  بفاحتة 
من هزمية العربي يف عقر داره بهدف 
وحيد حمل اإم�ساء لوؤي عبد الرحمن، 
فرق  على  تغلب  النتيجة  وبنف�ض 
عمان واالهلي و�سجل حينها طه ذيب 
اجلزيرة  وام��ام  �سعدية،  وابراهيم 
تفوق الوحدات بهديف لوؤي عبد الرحمن 
اإىل  ليتعر�ض  ���س��ع��دي��ة،  واب��راه��ي��م 
بهدف  احل�سني  اأم��ام  مفاجاأة  خ�سارة 
نظيف، ولكنه �سرعان ما ا�ستفاق منها 
اأي�ساً  داره  بعقر  الرمثا  على  بالفوز 
بثالثية ه�سام عبد املنعم وجالل علي 
�سجله  للرمثا  هدف  مقابل  ذيب  وطه 

خالد الزعبي.
انتفا�سة الوحدات توا�سلت وحقق 
لوؤي  املتاألق  بهديف  البقعة  على  الفوز 
القاد�سية  على  واأي�ساً  الرحمن،  عبد 
بهدفني مقابل هدف حمال توقيع حممد 
ختام  ويف  الرحمن،  عبد  ول��وؤي  امل�سة 
متكن  –الذهاب-  االأوىل  امل��رح��ل��ة 
القمة  ح�سم  من  امل�سة  حممد  ال�ساب 
االأردنية بهدف نظيف �سجله يف �سباك 

ميالد عبا�سي.
الوحدات  ع��اد  االإي���اب  مرحلة  ويف 
بهدفني  العربي  على  �سطوته  ليكرر 
الرحمن  عبد  لوؤي  توقيع  حمال  نظيفني 
للتعادل  بعدها  وان��ق��اد  ذي���ب،  وط��ه 
االإي��ج��اب��ي ب��ه��دف ل��ه��دف اأم���ام عمان 
نا�سر  للوحدات  حينها  و�سجل  العنيد 
ويفر�ض  االأخ�سر  ليعود  احل���وراين، 
تفوقه على االهلي بهدفني مقابل هدف 
وليتكرر  �سعدية،  ابراهيم  �سجلهما 
اأم��ام  امل��رة  وه��ذه  التعادل  �سيناريو 
اجل��زي��رة ب��ه��دف ل��ك��ل ف��ري��ق و�سجل 
�سلبي  وبتعادل  علي،  جالل  للوحدات 
اإربد،  واحل�سني  الوحدات  لقاء  انتهى 
الرمثا  اأم���ام  اإي��ج��اب��ي  ب��ت��ع��ادل  تبعه 
»املارد  ليك�سر  �سعدية،  اإبراهيم  بهدف 
على  ثمني  بفوز  االأخ�سر«التعادالت 
واح��د  ه���دف  م��ق��اب��ل  ب��ه��دف��ني  البقعة 
نوفل،  وع�سام  امل�سة  حممد  �سجلهما 
بهدفني مقابل ال  اأي�ساً  وعلى القاد�سية 
امل�سة وجهاد  �سيء حمال توقيع حممد 
بلقاء  م�سواره  وليختتم  املنعم،  عبد 
تاريخي وم�سهود بالفوز على الفي�سلي 
ب��ه��دف ن��ظ��ي��ف ح��م��ل ت��وق��ي��ع نا�سر 
الفي�سلي  العبو  ب��داأ  حيث  احل���وراين، 
ا�ستنفاذ  بعد  اال�سابة  اإىل  بالتعر�ض 
جلاأوا  حينها  بهم،  اخلا�سة  التبديالت 
اأنهى  ال��ذي  اللقاء  حكم  على  للتمثيل 
من  �سبعة  تواجد  بعد  حينها  املباراة 

العبي الفي�سلي يف اللقاء فقط.
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اأول لقب للوحدات مو�سم 1980

أرشيف الدوري



 
ال��وح��دات  ا�ستطاع   1991 مو�سم 
ج��دارة،  بكل  جمرياته  على  يهيمن  اأن 
بعدما متكن من ح�سم م�سواره يف بطولة 
التي  الذهاب  ال��دوري من خالل مرحلة 
كللها بالفوز يف جميع مبارياته مع تعرث 
اأقرب مناف�سيه وات�ساع الفارق النقطي، 
»الفنان  بقيادة  الوحدات  جنوم  اأن  اإال 
حممد م�سطفى«وا�سلوا تاألقهم الإحراز 
وهم  النادي،  تاريخ  يف  الثالثة  النجمة 
م��وؤزر  بفوز  الذهاب  مرحلة  يقتحمون 
على االأهلي بهدفني نظيفني حمال اإم�ساء 
»ااملاكر«جهاد عبد املنعم وعماد الزغل، 
بثالثية  اجليل  على  كبري  ف��وز  وتبعه 
املنعم  اإم�ساء جهاد عبد  بي�ساء حملت 
احل�سنات،  ورات��ب  ال�سمري  ويو�سف 
وعلى الكرمل برباعية مقابل هدف يتيم 
�سجلها جهاد عبد املنعم هاتريك وفرا�ض 
برباعية  اأي�ساً  العربي  وعلى  ف��وزي، 
عبد  جهاد  اإم�ساء  حملت  هدفني  مقابل 
ال��زغ��ل وط��الل  املنعم ه��دف��ني وع��م��اد 

ربايعة.
ب��ه��دف��ني نظيفني  وع��ل��ى اجل���زي���رة 
وطالل  املنعم  عبد  جهاد  اإم�ساء  حمال 
ال�سيناريو  نف�ض  ليتوا�سل  ربايعة، 
القاد�سية  على  الفوز  الوحدات  ويحقق 
بهدفني نظيفني حمال اأي�ساً اإم�ساء جهاد 
وربايعة، ليخطف بعدها الوحدات الفوز 
املنعم،  عبد  جهاد  بهاتريك  الرمثا  على 
بهدف  احل�سني  على  م�ستحق  وف���وز 
املتاألق طالل ربايعة، ويف لقاء الكال�سيكو 
الفي�سلي  �سرب  م��ن  ال��وح��دات  متكن 
 ،)1-3( بنتيجة  الفوز  وحقق  بق�سوة 
هدفني  رب��اي��ع��ة  ط��الل  اإم�����س��اء  حملت 

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

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

للوحدات نا�سر احلوراين.

)الوحدات �ضباب دائم(

بطولة  الوحدات  دخل   1994 مو�سم 
ال��وج��وه  م��ن  جلها  بت�سكيلة  ال���دوري 
واأك��د  املنظرون  ظهر  حينها  ال�سابة، 
املحللون باأنه �سيكون من اأ�سواأ املوا�سم 
على فريق الوحدات، ذلك اأن العبوه ال 
ميتلكون اخلرة الكافية ملقارعة الفرق 
االأخرى، ليثبت جنوم الوحدات العك�ض 
وب��داأوا  امل�ستحيل  قهروا  عندما  متاماً، 
االأردن��ي��ة  املالعب  يف  كروية  انتفا�سة 
الظفر  خالل  من  مقبلة  ملوا�سم  توجوها 
ببطولة الدوري عن جدارة وا�ستحقاق.

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

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

وجمال حممود هدف واحد.
الوحدات  افتتح  االإي��اب  مرحلة  ويف 
م�سواره بتعادلني �سلبيني اأمام اجلزيرة 
الكرمل  على  الفوز  ليحقق  والفي�سلي، 
عبد  وحممد  �سعدية  ابراهيم  بثنائية 
القاد�سية  وعلى  مرماه،  يف  خطاأ  ال��دامي 

توقيع  بهدف نظيف حمل  الوحدات  فاز 
جهاد عبد املنعم، وعلى �سباب احل�سني 
توقيع  حمل  نظيف  بهدف  تفوق  اأي�ساً 
الوحدات  كان  بعدها  املنعم،  جهاد عبد 
نظيفة  ب�سدا�سية  اجليل  على  ينتف�ض 
هدفني  املنعم  عبد  جهاد  توقيع  حملت 
اأب��و  اهلل  وعبد  هدفني  حممود  وج��م��ال 
الوحدات  ليقع  �سعدية،  وابراهيم  زمع 
اأمام  ال�سلبي  التعادل  فخ  يف  جديد  من 
على  ثمني  بفوز  وليعو�سه  كفر�سوم، 

احل�سني اإربد بهدف اإبراهيم �سعدية.
ولكن بداأ م�سل�سل التعادل يطل براأ�سه 
الذين  الوحدات  العبي  على  جديد  من 
االأهلي  اأم��ام  اإيجابي  لتعادل  ان��ق��ادوا 
الرمثا  واأم��ام  املنعم،  عبد  جهاد  بهدف 
اأي�ساً بهدف جمال حممود، وحقق الفوز 
على العربي بهدف جمال حممود، ليتوج 

بلقب الدوري عن جدارة وا�ستحقاق.

األق »اأخ�ضر«

الدافع   1994 مبو�سم  الفوز  اأعطى 
الكبري لالعبي الوحدات ملوا�سلة تاألقهم 
حتت قيادة املدير الفني العراقي كاظم 
دائماً  فكانوا   ،)1995( مو�سم  خلف 
على املوعد مع جماهريهم الغفرية التي 
وا�سلت زحفها خلف الفريق بال كلل اأو 
بالفوز  م�سواره  الوحدات  ليفتتح  ملل، 
بثالثية  اجل��دي��د  ال��واف��د  اجلليل  على 
اإم�����س��اء خ��ال��د امل��ج��دالوي  نظيفة م��ن 
هدفني و�سفيان عبد اهلل، وعلى اجلزيرة 
�سطوته  موا�سلة  من  ال��وح��دات  متكن 
مقابل  بهدفني  الفوز  وحقق  التاريخية 
ه���دف واح����د ���س��ج��ل ل��ل��وح��دات علي 
املنعم، ولكن فرحة  جمعة وه�سام عبد 
توقفت  عندما  تكتمل  مل  االنت�سارين 
نظيف،  بهدف  الرمثا  من  اخل�سارة  عند 
لياأتي رد الوحدات قوياً عندما تغلب على 
و�سجل  هدف  مقابل  برباعية  الر�سيفة 
حينها علي جمعة و�سفيان عبد اهلل وخالد 
بعدها  هنط�ض،  اأب��و  ومنري  املجدالوي 

على  براأ�سه  يطل  ال�سلبي  التعادل  كان 
الوحدات يف لقاء االهلي.

اخل�سارة  م��رارة  الوحدات  ليتجرع 
وليتعادل  نظيف،  بهدف  الفي�سلي  اأمام 
حينها  �سجله  ملثله  بهدف  �سحاب  مع 
جهاد عبد املنعم، ولكن الوحدات انتف�ض 
وحقق الفوز على القاد�سية بهديف عبد اهلل 
اأبو زمع وه�سام عبد املنعم، وتعادل مع 
احل�سني اإربد بهدف ملثله و�سجله حينها 
التعادل  كان  بعدها  املنعم،  عبد  ه�سام 
اأمام كفر�سوم بهدفني  االإيجابي حا�سرا 
عبد  جهاد  للوحدات  و�سجل  فريق  لكل 
املنعم وجمال حممود، وحقق الوحدات 
الفوز على البقعة بنتيجة )2-1( حمال 

توقيع خالد املجدالوي.
ويف مرحلة االإياب كان اجلليل يعادل 
لكل  بهدفني  القاتل  الوقت  يف  الوحدات 
فريق و�سجل لالأخ�سر خالد املجدالوي 
االأخ�سر  اأن  اإال  املنعم،  عبد  وه�سام 
اجل��زي��رة  حمطة  جت���اوز  بالتخ�س�ض 
بهديف في�سل اإبراهيم وه�سام عبد املنعم، 
من  الوحدات  ليثاأر  واح��د،  هدف  مقابل 
له  ول��ريد  ذه��اب��اً  الرمثا  اأم��ام  خ�سارته 
امل��ج��دالوي،  خالد  بهدف  اإي��اب��اً  ال��دي��ن 
وكرر فوزه على الر�سيفة بثالثية ه�سام 
عبد املنعم هدفني وجمال حممود هدف 

واحد، مقابل هدف للر�سيفة.
وع��اق��ب ال���وح���دات االأه��ل��ي على 
ال��ت��ع��ادل ذه��اب��اً و�سحقه  ج��راأت��ه يف 
جهاد  اإم�ساء  حملت  نظيفة  بخما�سية 
اهلل  عبد  و�سفيان  هاتريك  املنعم  عبد 
الفي�سلي  وع��اق��ب  حم��م��ود،  وج��م��ال 
بهدف �سفيان عبد اهلل، فيما كرر فوزه 
ع��ل��ى ���س��ح��اب ب��ه��دف��ني م��ق��اب��ل ه��دف 
واح���د و���س��ج��ل ل��الأخ�����س��ر االأخ��وي��ن 
وتعادل  املنعم،  عبد  وه�سام  جهاد 
و�سجل  ملثلهما  بهدفني  القاد�سية  اأمام 
املنعم،  عبد  وه�سام  جمعة  علي  له 
ال��وح��دات  ا�ستحق  احل�سني  واأم���ام 
واح��د،  ه��دف  مقابل  بهدفني  ال��ف��وز 

و�سجل لالأخ�سر حينها مروان ال�سمايل 
كفر�سوم  و�سحق  اإبراهيم،  وفي�سل 
بثالثية جهاد عبد املنعم هدفني ومنري 

اأبو هنط�ض هدف واحد.
بالن�سبة  م�����س��ك  اخل���ت���ام  وك����ان 
للوحدات الذي �سحق البقعة برباعية 
لالخ�سر  و�سجل  واح��د،  هدف  مقابل 
املنعم  عبد  وه�سام  ال�سمايل  م��روان 

و�سفيان عبد اهلل ومنري اأبو هنط�ض.

»�ضطوة خ�ضراء«

الوحدات  به  وا�سل   1996 مو�سم 
ال��ف��رق  »التقليدية«على  �سطوته 
املحلية وهو ي�سرب بقوة يف كل مباراة 
يخو�سها، وعينه تنظر بعيدًا اإىل اللقب 
االأغ��ل��ى، وعلى ال��رغ��م م��ن امل��ارث��ون 
الطويل مع اخل�سم التقليدي الفي�سلي 
كيف  عرفوا  ال��وح��دات  جن��وم  اأن  اإال 
يجريون اللقب اإىل خزائن النادي، بعد 
مباراة حا�سمة بني الفريقني لي�سيفوا 

اللقب الثالث على التوايل.
ك��م��ا ه��ي ال��ع��ادة ك���ان ال��وح��دات 
يف  اجل��زي��رة  بلقاء  م�����س��واره  يفتتح 
االخ�سر  جن��وم  وك��ان  املو�سم  بداية 
الفوز  من  متكنوا  عندما  املوعد  على 
ب��ه��ديف ج��ه��اد ع��ب��د امل��ن��ع��م وم���روان 
للجزيرة،  يتيم  هدف  مقابل  ال�سمايل، 
احل�سني  �سباب  كان  الثاين  اللقاء  ويف 
ويحافظ  ال��وح��دات  على  ي�ستع�سي 
الفريقني  ليخرج  �سباكه  نظافة  على 
بتعادٍل �سلبي، االأمر الذي انعك�ض على 
»االخ�سر«الذي وا�سل نزيف النقاط 
بهدف  القاد�سية  مع  اإيجابي  بتعادل 

عبد اهلل اأبو زمع.
بعدها كان الوحدات ينتف�ض ويحقق 
عبد  جهاد  برباعية  كفر�سوم  على  الفوز 
اأبو  ومنري  علي  وراأف���ت  هدفني  املنعم 
هنط�ض مقابل هدف وحيد الأبناء ال�سمال،
واأك��م��ل امل�����س��وار ب��ف��وز ه��زي��ل على 
ال��ق��وق��ازي ب��ه��ديف راأف����ت ع��ل��ي وخ��ال��د 

الوحداتية  االنتفا�سة  والأن  املجدالوي، 
مل تتوقف ك��ان ال��وح��دات ي��رد اأط��م��اع 
زمع  اأب��و  اهلل  عبد  بهديف  اإرب���د  احل�سني 
�سطوته  وليكمل  املنعم،  عبد  وه�سام 
على فرق ال�سمال بهدفني يف �سباك الرمثا 
ومنري  امل��ج��دالوي  خ��ال��د  توقيع  حمال 
التعادل  لعنة  كانت  فيما  هنط�ض،  اأب��و 
بتعادل  اأمام فرق عمان  الوحدات  تطارد 
لهدف،  بهدف  االهلي  اأم��ام  م�ستحق  غري 
وحينها �سجل للوحدات جهاد عبد املنعم، 
وتعر�ض االخ�سر للخ�سارة بهدف نظيف 

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

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

وخالد املجدالوي.
ينقاد  الوحدات  كان  الرمثا  لقاء  ويف 
االإيجابي بهدف ملثله، ويتغلب  للتعادل 
ال  مقابل  اأه���داف  بثالثة  االأه��ل��ي  على 
هدفني  كمال  اأن�����ض  توقيع  حمال  �سيء 
االأخري  اللقاء  ويف  هنط�ض،  اأب��و  ومنري 
بحاجة  ال��وح��دات  ك��ان  الفي�سلي  اأم��ام 
للفوز من اأجل حتقيق اللقب اإال اأن اللقاء 
ملثله  بهدف  االإيجابي  بالتعادل  انتهى 
فا�سلة  مباراة  اإقامة  فر�ض  الذي  االأمر 
انتهت مل�سلحة الوحدات بفارق الركالت 

الرجيحية )2-4(.

»فن وحداتي«

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

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

توقيع مروان

"التسعينيات الهادرة".. المارد األخضر ال يوقفه شيء

جنوم الوحدات يحتفون بلقب دوري 1995
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ال�سمايل هدفني وحممد العزازي 
هدف  مقابل  مرماه  يف  خطاأ  هدف 

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

منهما.
ك��ان  االإي�������اب  م��رح��ل��ة  ويف 
الوحدات يعانق االأهلي بخما�سية 
علي  راأف��ت  توقيع  حملت  نظيفة 
هدفني وه�سام عبد املنعم هدفني 
وجهاد عبد املنعم هدف، وعانق 
نظيفة  برباعية  اأي�����س��اً  البقعة 
املنعم  عبد  جهاد  توقيع  حملت 
اأب��و هنط�ض  وراأف��ت علي ومنري 
ومروان ال�سمايل، فيما تفوق على 
احل�سني  و�سباب  اإرب��د  احل�سني 
بعدها  املنعم،  عبد  جهاد  بهدف 
الفي�سلي  اأم��ام  ال��وح��دات  خ�سر 
وحقق  ���س��يء،  ال  مقابل  بهدفني 
نظيف  بهدف  الرمثا  على  الفوز 
زمع،  اأب��و  اهلل  عبد  توقيع  حمل 
وعلى اجلزيرة بهدف ه�سام عبد 
كان  القاد�سية  لقاء  ويف  املنعم، 
الوحدات يتاألق بهديف عبد اهلل اأبو 
وتعادل  ال�سمايل،  وم��روان  زمع 
�سلبياً اأمام احل�سني اإربد، و�سرب 
الكرمل بثالثية راأفت علي ومنري 
ال�سمايل،  وم���روان  هنط�ض  اأب��و 

ليحرز اللقب الرابع على التوايل.

»وحدات الألفية اجلديدة«

ي��زال  وال  ك��ان   2004 مو�سم 
وهو  ال  كيف  االأذه����ان  يف  عالقاً 
الوحدات  به  �سطر  الذي  املو�سم 
غياب،  ط��ول  بعد  اأنيقة  ع���ودة 
حيث كان الوحدات حينها الفريق 
الفوز يف  يتاألق وهو يحقق  الذي 
جميع لقاءاته، وو�سل اإىل حاجز 
هي  �سابقة  يف  نقطة،  اخلم�سني 

االأوىل بتاريخ الكرة االأردنية.
افتتاح  يف  ال��وح��دات  انطلق 
على  هام  فوز  لت�سجيل  م�سواره 
كفر�سوم بثالثية عبد اهلل الدي�سي 
هدف  الفتاح  عبد  وح�سن  هدفني 
ويف  ال�سمال،  الأبناء  هدف  مقابل 
الوحدات  تعرث  الثانية  املباراة 
اأمام االأهلي بتعادل �سلبي، ليعود 
ويحقق الفوز على البقعة بهدف 
عبد  ح�سن  توقيع  حمل  نظيف 
الفتاح، وعلى احل�سني اإربد بهدف 
عو�ض راغب، وتعادل مع �سباب 
اأه���داف،  ب���دون  �سلبياً  االأردن 

بهدف  الرمثا  على  الفوز  وحقق 
�سباب  وعلى  علي،  لراأفت  نظيف 
احل�سني بهدف اأي�ساً حل�سن عبد 
بهدفني  را�ض  ذات  وعلى  الفتاح، 
لهدف حمال توقيع امل�سري عالء 
اأي�ساً  الفي�سلي  وعلى  ابراهيم، 
بهدفني مقابل ال �سيء حمال توقيع 

نف�ض الالعب عالء ابراهيم.
يف مرحلة االإياب كان الوحدات 
يجدد الفوز على كفر�سوم بهدفني 
ل��ع��الء اب��راه��ي��م وه���دف ل��راأف��ت 
ال�سمال،  الأب��ن��اء  ه��دف  م��ع  علي 
عالء  بهديف  االأهلي  عقدة  وك�سر 
الفتاح  ع��ب��د  وح�����س��ن  اب��راه��ي��م 
مقابل هدف لالهلي، وعلى البقعة 
لعالء  هدف  مقابل  بهدفني  اأي�ساً 
اهلل، وعلى  ابراهيم و�سفيان عبد 
اأه���داف  بثالثة  اإرب����د  احل�سني 
ل��ه��دف��ني ح��م��ال ت��وق��ي��ع حممود 
وعي�سى  ابراهيم  وعالء  �سلباية 
االأردن  �سباب  وعلى  ال�سباح، 
بهدفني نظيفني حل�سن عبد الفتاح 
الرمثا  وعلى  �سلباية،  وحممود 
ن�سيبها  كانت   ،)1-4( بنتيجة 
ابراهيم  عالء  للم�سري  هاتريك 
وهدف لراأفت علي، وعلى �سباب 
ابراهيم  لعالء  بهدف  احل�سني 
بهدفني  الفي�سلي  وعلى  اأي�ساً، 
نظيفني حمال توقيع هيثم �سمرين 
ذات  واأم���ام  �سلباية،  وحم��م��ود 
كان  التتويج  م��ب��اراة  يف  را����ض 
الوحدات ميطر �سباك ذات را�ض 
بنتيجة كبرية وتاريخية و�سلت 

للوحدات  و�سجل   ،)0-11( اإىل 
وعامر  هدفني  الفتاح  عبد  ح�سن 
ال�سباح  وعي�سى  ه��دف��ني  ذي��ب 
ه��دف��ني وع��و���ض راغ���ب وع��الء 
ابراهيم واأحمد عبد احلليم هدف 

لكل منهم.

»عودة بعد غياب«

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

خ�سارة اأي�ساً.
ب��داي��ة امل�����س��وار ك��ان��ت اأم���ام 
بال  �سلبي  بتعادل  اإرب��د  احل�سني 
اأه����داف، وف���از ال��وح��دات على 
العربي برباعية ح�سن عبد الفتاح 
اأبو  وحممد  علي  وراأف��ت  هدفني 
للعربي،  هدفني  مقابل  زي��ت��ون، 
نهر  ويعر  ال��وح��دات  لي�ستفيق 
الريموك ب�سدا�سية عو�ض راغب 
الفتاح  ع��ب��د  وح�����س��ن  ه��ات��ري��ك 
وراأفت علي مقابل هدف للريموك، 
واأي�ساً على �سباب االأردن بنتيجة 
عو�ض  ت��وق��ي��ع  حملت   )3-4(
راغب هدفني وعامر ذيب واأحمد 
عبد احلليم، وعلى احتاد الرمثا 
البنا، وعلى  الأحمد  نظيف  بهدف 
اجلزيرة بالتخ�س�ض بهديف راأفت 

علي.
يتعادل  الوحدات  كان  بعدها 

والفي�سلي،  البقعة  ام��ام  �سلباً 
راأف��ت  بهدف  الرمثا  على  ليفوز 

علي.
تعرث  االإي������اب  م��رح��ل��ة  ويف 
االإيجابي  بالتعادل  ال��وح��دات 
ملثله  ب��ه��دف  اإرب���د  احل�سني  م��ع 
ال�سباح،  عي�سى  حينها  و�سجل 
وكرر االأخ�سر فوزه على العربي 
بهدفني لهدف �سجل عو�ض راغب 
على  وف��از  الفتاح،  عبد  وح�سن 
الريموك بهدف اأحمد عبد احلليم، 
بهدف  االأردن  �سباب  وتعادل مع 
الرمثا  احت���اد  و���س��ح��ق  مل��ث��ل��ه، 
حملت   )0-7( ك��ب��رية  بنتيجة 
راغ����ب خم�سة  ع��و���ض  ت��وق��ي��ع 
اأهداف وحممود �سلباية وعبد اهلل 

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

هدفني، مقابل هدف للبقعة.
الوحدات  فاز  الفي�سلي  وعلى 
بهدفني نظيفني حمال توقيع عو�ض 
راغب وراأفت علي، وعلى الرمثا 
اأي�ساً بهدفني لهدف �سجل حممود 

�سلباية وح�سن عبد الفتاح.

»ذكريات جميلة«

مو�سم 2007، وا�سل الوحدات 
ت��األ��ق��ه وح��ل��ق يف ���س��م��اء ال��ك��رة 

االأردنية بقدرات جنومه وزحفت 
اجل��م��اه��ري ال��وف��ي��ة ال��ت��ي كانت 

ترافقه من كل �سوٍب وحدب.
ال���وح���دات اف��ت��ت��ح امل�����س��وار 
و�سحقه  العنيد  االأه��ل��ي  بلقاء 
وعبد  �سلباية  حممود  بخما�سية 
وح�سن  جمال  وحممد  ذي��ب  اهلل 
زيتون  اأب��و  وحممد  الفتاح  عبد 
مقابل هدف وحيد، وعلى �سباب 
الفوز  ال��وح��دات  حقق  احل�سني 
وعلى  �سلباية،  حم��م��ود  ب��ه��دف 
بخما�سية  ال��وح��دات  ف��از  الرمثا 
وعو�ض  هدفني  �سلباية  حممود 
راغب واأحمد عبد احلليم و�سادي 
ذيابات خطاأ يف مرماه مقابل هدفني 
لغزالن ال�سمال، ليتعرث الوحدات 
اإرب��د  احل�سني  اأم��ام  باخل�سارة 

بهدف نظيف.
يفوز  ال��وح��دات  ك��ان  بعدها 
على البقعة بهدف نظيف لعي�سى 
ح�سون  وي���خ���رق  ال�����س��ب��اح، 
علي  راأف���ت  ب�سباعية  ال��ع��رب��ي 
هاتريك وح�سن عبد الفتاح هدفني 
وحممود �سلباية وعي�سى ال�سباح 

هدف لكل منهما.
انت�ساراته  االأخ�سر  وا�سل 
االأردن  �سباب  على  كبري  بفوز 
هاتريك  علي  راأف���ت  بخما�سية 
وحممود �سلباية وعي�سى ال�سباح 
وعلى  لل�سباب،  ه��دف��ني  مقابل 
ال�سباح،  عي�سى  بهدف  الفي�سلي 
مقابل  بهدفني  اجل��زي��رة  وعلى 
عبد  ح�سن  �سجلهما  واح��د  هدف 

الفتاح وحممود �سلباية.
ويف االإياب كان الوحدات يدك 
حممود  برباعية  االه��ل��ي  �سباك 
���س��ل��ب��اي��ة ه��دف��ني وح�����س��ن عبد 
مقابل  ال�سباح  وعي�سى  الفتاح 
هدف وحيد لالأهلي، وعلى �سباب 
احل�سني كرر االأخ�سر الفوز بهديف 
ذيب،  وعامر  الفتاح  عبد  ح�سن 
اأي�ساً بهديف حممود  وعلى الرمثا 

�سلباية وح�سن عبد الفتاح.
برباعية  اإرب��د  احل�سني  عوقب 
بامبا  ال��ع��اج��ي  ت��وق��ي��ع  حملت 
وح�سن  �سلباية  وحممود  هدفني 
عبد الفتاح هدف لكل منهم، وعلى 
البقعة اأي�ساً فاز الوحدات بهدف 
وك��رر  �سلباية،  ملحمود  نظيف 
فوزه على العربي برباعية راأفت 
علي وحممود �سلباية وح�سن عبد 
مقابل  ال�سباح،  وعي�سى  الفتاح 

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

حممود �سلباية.

)الرباعية الأوىل(

اجل��ي��ل  ك���ان   2008 م��و���س��م 
الوحداتي يثبت علو كعبه ويحقق 
وا�ستحقاق  ج���دارة  ع��ن  اللقب 
حيث كان االأخ�سر االأف�سل يف كل 
واملواجهة  واالداء  اللعب  �سيء 
الوحدات  ان  حتى  �سيء،  وك��ل 
التاريخية  الرباعيات  اول  حقق 
باالأردن بعدما ح�سد لقب الدوري 
الكوؤو�ض  وكاأ�ض  االأردن  وكاأ�ض 
العراقي  بعهدة  االحت��اد،  ودرع 

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

ذيب واأحمد عبد احلليم.
بعدها انقاد الوحدات للتعادل 
بهدفني  العربي  اأمام  االإيجابي 
اأحمد  لالأخ�سر  و�سجل  ملثلهما 
وتعادل  ه��دف��ني،  احلليم  عبد 
الفي�سلي  مع  الوحدات  بعدها 
بهدف ملثله و�سجل اأي�ساً اأحمد 
عبد احلليم، لي�سرب الوحدات 
برباعية  اإرب��د  احل�سني  �سباك 
وع��و���ض  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ح�سن 
راغ��ب وف��ادي �ساهني وراأف��ت 

علي، بعدها كان يحقق فوزا 

عقد الرباعيات.. األخضر يصنع األرقام القياسية ويضاعفها

جنم الوحدات راأفت علي يحمل اللقب الثالث ع�سر ويودع املالعب

أرشيف الدوري
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بهدف  االأردن  �سباب  على  هزيال 
البقعة  على  وف��از  جمال،  حممد 
بثالثية عو�ض راغب وح�سن عبد 
وعلى  ال�سباح،  وعي�سى  الفتاح 
اأب��و  ب��ه��دف ع��ام��ر  الرمثا  احت���اد 

حويطي.
ويف االإي�����اب ك���رر ال��وح��دات 
بهديف عو�ض  الريموك  فوزه على 
راغب وعامر اأبو حويطي، وعلى 
اجلزيرة فاز بثالثية عو�ض راغب 
مقابل  اأبو حويطي  هدفني وعامر 
ه��دف ل��ل��ج��زي��رة، وع��ل��ى �سباب 
احل�سني بثالثية عامر ذيب وعامر 
الفتاح،  اأبو حويطي وح�سن عبد 
بخما�سية  ف���از  ال��ع��رب��ي  وع��ل��ى 
اأحمد عبد احلليم هدفني وحممود 
وعامر  ال�سباح  وعي�سى  �سلباية 

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

)الرباعية الثانية(

مو�سم 2010 كان بداية لعودة 
من بعد غياب عام كامل حيث �سبق 
الرباعية  حقق  وان  ل��ل��وح��دات 
التاريخية االأوىل وعاد هذه املرة 
بب�سمة  ول��ك��ن  االإجن����از  ليكرر 
ك��روات��ي��ة حت��ت اإ���س��راف املدير 
عبد  وم�ساعده  دراغ����ان  الفني 
الوحدات  قاد  ال��ذي  زمع  ابو  اهلل 
للنجمة الثالثة ع�سر، حيث خ�سر 
الوحدات لقاء واحد اأمام من�سية 

بني ح�سن بقرار احتادي.
افتتح االأخ�سر م�سواره بالفوز 
بني  من�سية  على  نظيف  بهدف 
ك�سك�ض  اأحمد  توقيع  حمل  ح�سن 
مقابل  ال��ريم��وك  على  وب��ه��دف��ني 
للوحدات  و�سجل  واح���د  ه��دف 
ابراهيم حلمي خطاأ يف مرماه وعبد 
اللطيف البهداري، وفاز االأخ�سر 
علي  راأف���ت  ب��ه��ديف  البقعة  على 
مع  وتعادل  الفتاح،  عبد  وح�سن 
كفر�سوم �سلباً بدون اأهداف وفاز 
على �سباب االأردن بثالثية حممود 
الفتاح وفهد  �سلباية وح�سن عبد 
العتال، وعلى االأهلي بهدف احمد 
عبد احلليم واألغيت النتيجة بعد 
العربي  وعلى  االهلي،  ان�سحاب 
وفهد  هدفني  علي  راأف��ت  بثالثية 

العتال.
بثالثية  اأي�ساً  الرمثا  وعلى 

علي  راأف��ت  توقيع  حملت  نظيفة 
البهداري  اللطيف  وعبد  هدفني 
هدف، وعلى اجلزيرة بخما�سية 
للوحدات  و�سجل  هدفني  مقابل 
واأحمد  هاتريك  �سلباية  حممود 
وعلى  ال��ع��ت��ال،  وف��ه��د  ك�سك�ض 

الفي�سلي بهدف نظيف.
قد  الوحدات  كان  االإي��اب  ويف 
خ�سر بقرار احتادي اأمام من�سية 
بني ح�سن بعد اعتداء �سفيع على 
احل��ك��م اأده���م خم��ادم��ة، وحقق 
الريموك  على  الفوز  ال��وح��دات 
بهدف نظيف، وعلى البقعة )3-
وحممود  علي  راأف��ت  بتوقيع   )2
حويطي،  اأب���و  وع��ام��ر  �سلباية 
وعلى كفر�سوم بهدف نظيف حمل 
وتعادل  �سلباية،  حممود  توقيع 
�سلباً مع �سباب االأردن، ومت الغاء 
مباراته مع االأهلي الذي ان�سحب 

من بطولة الدوري.
 )2-3( ال��ع��رب��ي  على  وف���از 
حممد  حينها  لالأخ�سر  و�سجل 
جمال واأحمد عبد احلليم هدفني، 
حممود  بهديف  الرمثا  على  وف��از 
���س��ل��ب��اي��ة وع���ام���ر احل��وي��ط��ي، 
الوحدات  تعادل  اجلزيرة  ومع 
اإيجابياً بهدفني لكل فريق و�سجل 
اأب���و حويطي  ل��ل��وح��دات ع��ام��ر 
وب��ا���س��م ف��ت��ح��ي، وت��ف��وق على 
اأه��داف  بخم�سة  اإرب���د  احل�سني 
للوحدات  و�سجل  هدفني  مقابل 
وبا�سم  هدفني  الرغوثي  مالك 
وراأف��ت  ال�سباح  وعي�سى  فتحي 

علي، وتفوق يف امل�سهد اخلتامي 
نظيفة  بثالثية  الفي�سلي  على 
الرغوثي  مالك  اإم�ساء  حملت 

وراأفت علي وحممود �سلباية.

»دوري امللوخية ورحيل الفنان«

كان   ،2014/2013 مو�سم 
الكرة  لبيكا�سو  اخلتامي  املو�سم 
االأردنية ونادي الوحدات النجم 
راأفت علي والذي  »االأ�سطوري« 
اأن ي���ودع امل��الع��ب دون  رف�����ض 
وا�سح  ب�سكل  ب�سمته  يرك  اأن 
على ال��ب��ط��والت وال��ت��ي ك��ان قد 
ب��اأخ��ر،  اأو  ب�سكٍل  معها  تعاقد 
لياأتي اللقب الرابع ع�سر بتاريخ 
هو  التوايل  على  والثاين  النادي 
راأف��ت  للكابنت  املميزة  الب�سمة 
مرفوعاً  الكاأ�ض  حمل  ال��ذي  علي 

على االأكتفاف.
واالأرق  امل���ع���ان���اة،  دوري 
العبي  ن�سيب  من  ك��ان  والتعب 
الوفية  وج��م��اه��ريه  ال��وح��دات 
للفريق  م�����س��ان��دة  بقيت  ال��ت��ي 
طيلة م�سريته يف بطولة الدوري 
اخل�سائر  من  العديد  �سابها  التي 
والتعادالت التي كادت اأن تودي 
الذي حتقق  اللقب  بعيدًا عن  به 

بقوة ورجولة العبي الوحدات.
البداية كانت من حمطة الرمثا 
�سلباً  الوحدات  بها  تعادل  التي 
بدون اأهداف، وحقق الفوز على 
اجلزيرة بهدف ح�سن عبد الفتاح، 
وعلى ال�سريح بهديف بالل قويدر 

ال�سيخ  وعلى  �سلباية  وحممود 
�سجلهما  لهدف  بهدفني  ح�سني 
�سلباية  وحم��م��ود  ع��ل��ي  راأف����ت 
وعلى البقعة اأي�ساً بهدفني لهدف 
�سجلهما منذر اأبو عمارة وراأفت 
علي، وعلى العربي بثالثة اأهداف 
عمارة  اأبو  منذر  �سجلها  لهدفني 
وترا،  ومو�سى  �سلباية  وحممود 
جترع  االأردن  �سباب  لقاء  ويف 
الوحدات مرارة اخل�سارة بهدف 
نظيف، وتفوق على احل�سني اإربد 
بثالثية نظيفة حملت توقيع راأفت 
الفتاح  عبد  وح�سن  هدفني  علي 
الفي�سلي  اأم���ام  وخ�سر  ه���دف، 
را���ض  ذات  وم��ن  نظيف،  بهدف 
على  ليتفوق  نظيفني،  بهدفني 
من�سية بني ح�سن بهدف حممود 

زعرة.
االإياب تفوق على  ويف مرحلة 
�ساحلاين  معتز  ب��ه��دف  ال��رم��ث��ا 
بهديف  الفي�سلي  »العاملي«وعلى 
مرماه  يف  خطاأ  االألو�سي  يو�سف 
مع  اإيجاباً  وتعادل  ذيب،  وعامر 
و�سجل  ملثله  ب��ه��دف  اجل��زي��رة 
ل��ل��وح��دات م��ن��ذر اأب���و ع��م��ارة، 
بهدف  ال�سريح  اأم���ام  وخ�سر 
ال�سيخ  ع��ل��ى  وت��ف��وق  ن��ظ��ي��ف، 
حملت  نظيفة  بثالثية  ح�سني 
توقيع حممود زعرة وراأفت علي 
وح�سن عبد الفتاح، وتعادل �سلباً 
على  الفوز  وحقق  البقعة،  مع 
�سجلهما  لهدف،  بهدفني  العربي 
حممود زع��رة وط��ارق خطاب، 

ورد  االأردن  �سباب  على  وتفوق 
�سجلها  نظيفة  برباعية  الدين  له 
اليا�ض  واأح��م��د  زع��رة  حممود 

ومنذر اأبو عمارة وراأفت علي.
وجت����رع ال���وح���دات م���رارة 
احل�سني  اأم��ام  ال�سلبي  التعادل 
اأه��داف، وتفوق على  اإربد بدون 
ذات را�ض بهديف منذر اأبو عمارة 
وراأف��ت علي، وف��از على من�سية 
اخلتامية  املباراة  يف  ح�سن  بني 
للبطولة بهدفني مقابل هدف حمال 

توقيع راأفت علي واأحمد اإليا�ض.

»قمر 14«

افتتح   2015-2014 مو�سم 
ثمني  بفوز  امل�سوار  »االأخ�سر« 
نظيفني  بهدفني  ال�سريح  على 
ح��م��ال اإم�����س��اء حم��م��ود زع��رة 
ورج��ائ��ي عايد، ووا���س��ل امل��ارد 
على  م�ستحق  ب��ف��وز  امل�����س��وار 
»العريق« االأهلي بثالثية نظيفة 
زع��رة  حممود  اإم�����س��اء  حملت 
واأحمد  البهداري  اللطيف  وعبد 
الوحدات  ليتعر�ض  كبري،  اأب��و 
يف  منها  ا�ستفاق  ولكنه  كبوة  اإىل 
قلب  عندما  الرمثا  احتاد  حمطة 
 ،)3-4( ثمني  ف��وز  اإىل  ت��اأخ��ره 
زعرة  حممود  اإم�ساء  وحملت 
اأبو  مالك ومنذر  هدفني واحل��اج 

عمارة هدف لكل منهما.
عن  الوحدات  عجلة  وتوقفت 
ب��دون  �سلبي  بتعادل  ال����دوران 
اأهداف اأمام احل�سني اإربد العنيد، 

غ�سبه  ويفجر  الوحدات  ليعود 
بفريق من�سية بني ح�سن بنتيجة 
حممود  اإم�ساء  حملت   )1-3(
زع���رة واحل���اج م��ال��ك واأح��م��د 
�سباب  على  تفوق  فيما  اليا�ض، 
االأردن بهدف احلاج مالك، وعلى 
البقعة بهدف منذر رجا، ويف لقاء 
الفي�سلي  على  انق�ض  الكال�سيكو 
وحممود  عمارة  اأبو  منذر  بهديف 
زعرة، فيما تعادل اأمام اجلزيرة 
بدون اأهداف، وينجو من حمطة 
اأحمد  بهدف  الكرك  يف  را�ض  ذات 
الذهاب  مرحلة  وليختتم  اليا�ض، 
م�ست�سيفه  اأم���ام  ثمني  بتعادل 

الرمثا بهدف لهدف.
االإي������اب ك��رر  ويف م��رح��ل��ة 
ال�سريح  على  ف��وزه  الوحدات 
ب��ه��دف��ني ح��م��ال ت��وق��ي��ع احل��اج 
م��ال��ك وحم��م��ود زع���رة، فيما 
خ�سر ب�سكل مفاجئ اأمام االأهلي 
للتعادل  بهدف نظيف، وان�ساق 
الرمثا،  احت���اد  اأم���ام  ال�سلبي 
اإرب��د  احل�سني  �سباك  و���س��رب 
توقيع  حملت  م��دوي��ة  بثالثية 
اأب��و  وم��ن��ذر  �سلباية  حم��م��ود 
ليخ�سر  في�سل،  وبهاء  عمارة 
من�سية  اأم��ام  ال��وح��دات  بعدها 
بني ح�سن بهدف وحيد، ولكنه 
�سرعان ما عاد اإىل ر�سده و�سحق 
مدوية  برباعية  االأردن  �سباب 
عمار  اأب��و  منذر  توقيع  حملت 
وح���اج م��ال��ك ورج��ائ��ي عايد، 
وديني�ض مورينو خطاأ يف مرماه، 
ليكمل »االأخ�سر« املهام بخطف 
حملت  بثالثية  البقعة  ن��ق��اط 
ت��وق��ي��ع احل����اج م��ال��ك هدفني 
اأب���و ع��م��ارة، وليتوج  وم��ن��ذر 
بثالثية  انت�ساراته  ال��وح��دات 
مرعبة يف �سباك الفي�سلي حملت 
ت��وق��ي��ع ���س��ال��ح رات���ب وع��ام��ر 
خطاأ  �سطناوي  وحممد  �سفيع 
الوحدات  وليتعادل  مرماه،  يف 
منهما  لكل  بهدفني  واجل��زي��رة 
اأب��و  م��ن��ذر  ل��ل��وح��دات  و�سجل 
وتعادل  راتب،  و�سالح  عمارة 
را�ض  ذات  اأم��ام  جديد  من  من 
ب���ه���دف ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا و���س��ج��ل 
للوحدات اأحمد ه�سام، وليختتم 
على  بالفوز  امل�سوار  الوحدات 
الرمثا وهو يتوج باللقب بنتيجة 
توقيع  حملت   ،)0-3( كبرية 
اللطيف  وع��ب��د  م��ال��ك  احل���اج 

البهداري ورجائي عايد.

)نك�ضات.. الدوري للوحدات(

مو�سم   ،2016-2015 مو�سم 
مو�سم  ك��ان  اإن  وح��ت��ى  للن�سيان 
النك�سات اإال اأنه حمل اإ�سم الوحدات 
من  الرغم  على  باللقب  يتوج  وهو 

الهزات الكثرية التي تعر�ض لها 

وداع فنان وبزوغ نجم مدرب.. المدرسة مستمرة

املدير الفني الوطني عبداهلل اأبو زمع يحمل اللقب 14

أرشيف الدوري
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واحلزين،  املوؤمل  املو�سم  هذا  يف 
ولكن يبقى اإ�سم الوحدات مدوياً 
وهو  االأردن��ي��ة  ال��ك��رة  �سماء  يف 
ي��ح��رز ال��ل��ق��ب اخل��ام�����ض ع�سر 

والثالث على التوايل.
افتتح الوحدات امل�سوار بالفوز 
اجلديد  ال��واف��د  االأ���س��ال��ة  على 
بنتيجة )3-1( حملت توقيع عبد 
هدفني،  مالك  واحل��اج  ذي��ب  اهلل 
وحقق الوحدات الفوز الثاين على 
التوايل عر حمطة كفر�سوم بهدف 
نظيف حمل توقيع حممد البا�سا، 
الثالث  ب��ف��وزه  امل�����س��وار  ليكمل 
�سباب  فريق  على  ال��ت��وايل  على 
حملت  نظيفة  بثالثية  االردن 
واحل��اج  �سلباية  فرا�ض  توقيع 
كانت  بعدها  في�سل،  وبهاء  مالك 
حمطة  يف  تتوقف  االنت�سارات 
الوحدات  خ�سر  عندما  احل�سني 
احلكاية  ولتكتمل  نظيف،  بهدف 
الثانية على  باخل�سارة  احلزينة 
التوايل اأمام الفي�سلي بهدف نظيف 
اأي�ساً، لي�ستنه�ض الوحدات الهمم 
بانت�سار  ال�سريح  موقعة  م��ن 
بنتيجة )2-1( وحملت االهداف 
ت��وق��ي��ع ال�����س��ن��غ��ايل ح���اج مالك 
ه��دف��ني، وت��ف��وق ع��ل��ى االه��ل��ي 
بهدفني نظيفني حمال توقيع بهاء 

في�سل واحلاج مالك.
ت���وا����س���ل���ت االن��ت��ف��ا���س��ة 
ال��وح��دات��ي��ة ب��ه��دف��ني ل��ه��دف يف 
�سباك ذات را�ض حمال توقيع بهاء 
ليتعطل  ذي��ب،  اهلل  وعبد  في�سل 
اأمام  ال�سلبي  بالتعادل  الوحدات 
وليخ�سر  اه��داف،  ب��دون  الرمثا 
ال  مقابل  بهدف  اجل��زي��رة  ام��ام 
البقعة  اأم���ام  خ�سر  كما  ���س��يء، 
لدى  اال�ستهجان  اث��ارت  بثالثية 

اجلماهري.
ا�ستنه�ض  االي��اب  مرحلة  ويف 
ال���وح���دات ال��ه��م��ة ب��ال��ف��وز على 
اال�سالة بهدف نظيف حمل توقيع 
الرازيلي هيدلر، واكمل امل�سوار 
بفوز كا�سح على كفر�سوم بنتيجة 
)5-1(، حملت توقيع بهاء في�سل 
هدفني  توري�ض  وفران�سي�سكو 
هيلدر  وهرني  �سلباية  وحممود 
هدف لكل منهم، ليتعرث الوحدات 
اأهداف،  بدون  ال�سلبي  بالتعادل 
للح�سني  الدين  الوحدات  ولريد 
بهدفني  ع��ل��ي��ه  ب��ال��ت��ف��وق  ارب����د 
هيلدر  هرني  توقيع  حمال  لهدف 
وتفوق  توري�ض،  وفران�سي�سكو 
على الفي�سلي بهدف نظيف حمل 
توري�ض،  فران�سي�سكو  توقيع 
وتفوق على البقعة بنتيجة )3-
في�سل  بهاء  توقيع  حملت   ،)0
وهرني  توري�ض  وفران�سي�سكو 
ام��ام   �سلبياً  وت��ع��ادل  ه��ي��ل��در، 
وتعادل  اه��داف،  بدون  ال�سريح 

اأمام االهلي بهدفني ملثلهما حمال 
توري�ض،  فران�سي�سكو  توقيع 
وخ�سر الوحدات اأمام ذات را�ض 
)1-3( و�سجل للوحدات احلاج 
وتعادل  الوحيد،  ال��ه��دف  مالك 
امام الرمثا بدون اهداف، ليخ�سر 
يف املباراة االخرية امام اجلزيرة 
رغ���م ان���ه ك���ان م��ت��ق��دم��اً بهدف 
بالثالثة-  –ليخ�سر  ت��وري�����ض 

وليتوج الوحدات بطاًل للدوري.

النجمة ال�ضاد�ضة ع�ضر

ورغم   ،2018-2017 مو�سم 
البداية املتعرثة للوحدات اإال اأنه 
ا�ستحق اأن يتوجه باللقب، فبعد 
اأمام   )2-2( االإيجابي  التعادل 
ذات را�ض و�سعت اجلماهري يدها 
على قلبها، خا�سة واأن االأخ�سر 
�سبق واأن احرز لقب الدرع وبات 
متهيئاً الي طارئ، حيث �سرعان 
ذات  اأبو خ�سرة  ما و�سع حامت 
را�ض يف املقدمة وا�ساف امل�سري 

الثاين، لريد  الهدف  حممد طلعت 
الوحدات بهديف بهاء في�سل وفهد 
اطل  الثاين  اللقاء  ويف  اليو�سف، 
يف  جديد  من  االإيجابي  التعادل 
موقعة �سباب االأردن حيث �سجل 
وللوحدات  النر  يو�سف  لالأخري 

بهاء في�سل.
اجلولة  يف  ال��وح��دات  انتف�ض 
ال��ث��ال��ث��ة وه���و ي��الق��ي ال��غ��رمي 
التقليدي الفي�سلي، وا�ستطاع اأن 
يهتدي اإىل بر االأمان، عندما حقق 
وعبد  في�سل  بهاء  بهديف  الفوز 
االأخ�سر  امل��ارد  ليزاأر  ذي��ب،  اهلل 
ال���وح���دات���ي يف وج����ه »غ����زاة 
ارب��د  احل�سني  فريق  ال�سمال« 
حملت  برباعية  عليهم  وت��ف��وق 
وعبد  م��رج��ان  �سعيد  اإم�����س��اء 
وحمزة  في�سل  وبهاء  ذي��ب  اهلل 
للح�سني  �سجل  فيما  ال����دردور، 
انذاك حامد توريه، وبدون �سابق 
انذار تعرث الوحدات اأمام الرمثا 
حمل  نظيف  ب��ه��دف  باخل�سارة 

لي�سمد  اللحام،  م�سعب  توقيع 
على  بالفوز  ج��راح��ه  ال��وح��دات 
البقعة بهديف حمزة الدردور وفهد 
تفوق  االهلي  وعلى  اليو�سف، 
الوحدات )2-1( �سجلهم كاًل من 
القري�سي  واده��م  مرجان  �سعيد 

فيما �سجل لالأهلي حممود وادي.
باالنت�سارات  الوحدات  �سكة 
»االأخ�سر«  ليق�سي  تتوقف  مل 
-5( ح�سن  بني  من�سية  على 
في�سل  بهاء  من  كاًل  �سجلهاً   ،)1
وان�ض  مرجان  و�سعيد  هاتريك 
للمن�سية  �سجل  فيما  العو�سات، 
الذي  الوقت  يف  العر�سان،  اأحمد 
على  الوحدات  �سفن  به  ابحرت 
بالفوز  بنجاح  العقبة  �سواطئ 
ام�ساء  حملت   ،)0-2( عليه 
في�سل،  وب��ه��اء  القري�سي  اده��م 
الوحدات  تعطل  الريموك  وامام 
ملثله  بهدف  االإيجابي  بالتعادل 
ح��الوة،  اأح��م��د  للريموك  �سجل 
ويف  مرجان،  �سعيد  وللوحدات 

ختام ذهاب دوري املحرفني كان 
الوحدات يطبع قبلتني على جبني 
حمزة  توقيع  حملتا  اجل��زي��رة 

الدردور و�سعيد مرجان.
ال��وح��دات  ا�ستهل  االإي���اب  يف 
را�ض  ذات  على  بالفوز  امل�سوار 
)3-1(، حملت توقيع يزن ثلجي 
هدفني وحممد البا�سا، فيما �سجل 
قلبي،  ال��دي��ن  را����ض فخر  ل���ذات 
وعلى �سباب االردن رد الوحدات 
اياباً  وف��از  ذهاباً  لتعادله  الدين 
لقاء  ويف  اليو�سف،  فهد  بهدف 
االيجابي  التعادل  اطل  الديربي 
�سجل   ،)2-2( ال��ف��ري��ق��ني  ب��ني 
و�سعيد  ذيب  اهلل  عبد  للوحدات 
مرجان، واهدر يزن ثلجي �سربة 
للفي�سلي  �سجل  فيما  ج����زاء، 
ل��وك��ا���ض ���س��ي��م��ون ودوم��ي��ن��ي��ك 
على  ال��وح��دات  وتفوق  ميندي، 
ثلجي،  يزن  بهدف  اربد  احل�سني 
بهدف  اأي�ساً  تفوق  الرمثا  وعلى 
البقعة  وعلى  ال���دردور،  حمزة 

ك���رر ف����وزه ب��ه��ديف ي���زن ثلجي 
�سلبياً  وتعادل  مرجان،  و�سعيد 

مع االهلي.
ويف املفرق كرر الوحدات فوزه 
بثالثية  ح�سن  بني  من�سية  على 
الفتاح  عبد  وح�سن  ثلجي  ي��زن 
على  وت��ف��وق  م��رج��ان،  و�سعيد 
من  ك��اًل  �سجل   ،)1-3( العقبة 
عبد اهلل ذيب ويزن ثلجي هدفني 
اح��ده��م م��ن رك��ل��ة ج���زاء، فيما 
اي�ساً  القرا  ع��دي  للعقبة  �سجل 
من ركلة ج��زاء، وام��ام الريموك 
مل يتهاون الوحدات وحقق فوزًا 
كبريًا )2-1( �سجل كاًل من ح�سن 
عبد الفتاح و�سعيد مرجان، فيما 
من  زي��اد  ح�سني  للريموك  �سجل 
الوحدات  واختتم  جزاء،  �سربة 
اجلزيرة  على  بالفوز  امل�سوار 
حملت  للذكرى  مدوية  برباعية 
هدفني،   م��رج��ان  �سعيد  توقيع 
ج��زاء  �سربة  م��ن  ثلجي  وي���زن 

وحمزة الدردور.

النجمة السادسة عشرة تضيء برج المارد األخضر

جنوم الوحدات قدموا كاأ�ض الدوري 16 جلماهريهم الوفية
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ال يختلف اثنان على اأن بطولة دوري املحرفني هي 
االأهم لالأندية واجلماهري على حد �سواء، الأنها واجهة 
البطوالت  م�سميات  تعددت  مهما  املحلية  البطوالت 

االأخرى التي تقل اأهمية عن هذه امل�سابقة.
والأن احل�سول على لقب الدوري الأي فريق ي�سمن 
له جائزة مالية مقبولة نوعا ما، اإىل جانب امل�ساركة 
يف بطولة دوري اأبطال اآ�سيا للمرة االأوىل دون الدخول 
يف "اأزمة" املباريات التاأهيلية التي تبدو �سعبة على 
مع  مقارنة  املتاحة  االمكانات  لقلة  جمتمعة  اأنديتنا 
بقية االأندية االآ�سيوية، فالفي�سلي االآن ينتظر حمطات 
�سعبة قبل الو�سول اإىل دوري املجموعات من دوري 
اإىل  التوجه  قبل  الكويت  �سيواجه  الأن��ه  اآ�سيا  اأبطال 
اإيران ومن ثم قطر، اإال اأن هذه االأ�سطوانة �ستتوقف 
خالل املو�سم املقبل الأن بطل دوري املحرفني �سيلعب 
اآ�سيا، وهذا ما ي�سري اإىل اأن  مبا�سرة يف دوري اأبطال 
"12" نادي متواجد يف  املناف�سة �ستكون �سر�سة بني 

"املحرفني" وهنا تكمن ال�سعوبة.

بداية ونهاية

دوري  من  الذهاب  مرحلة  ج��دول  ا�ستعر�سنا  لو 
املحرفني لكرة القدم مبا يتعلق بفريق الوحدات فاإن 
االأندية  اأحد  االأهلي  اأمام  �سهلة جدا  �ستكون  البداية 
العريقة يف االأردن وهو من االأندية القليلة التي اأجنزت 
تعاقدات مع العبني حمليني وحمرفني والكفة �ستكون 
راجحة ل�"االأخ�سر"، لكن بعد ذلك �ستبداأ ال�سعوبة 
االأخري  ملواجهة  ال�سلط  مللعب  فريقنا  ينتقل  عندما 
عزز  وكالهما  الفريقني  بني  وندية  قوية  مواجهة  يف 
�سيلعب  وتباعا  الالعبني،  من  كبري  بعدد  �سفوفه 
والرمثا  العقبة  و�سباب  معان  اأندية  اأمام  الوحدات 
وهذا االأخري من االأندية املناف�سة بقوة على اللقب، 
قبل لقاء اأندية �سباب االأردن واحل�سني اإربد و�سحاب 
واجلزيرة وال�سريح واخريا كال�سيكو الكرة االأردنية 

اأمام الفي�سلي.

جيد  ب�سكل  العدة  اأع��د  ال��وح��دات  اأن  جيدا  نعلم 
لل�سيطرة على البطوالت املحلية كافة، واأقام مع�سكرا 
ال�سقيقة،  العربية  االإم��ارات  دولة  يف  مميزا  تدريبيا 
اأندية حمرمة  اأمام  "5" مواجهات  خا�ض من خالله 
الدوري يف بالده،  اال�سكتلندي رابع  اأبردين  قبل  من 
العمل  الفني والالعبني من  لكن ذلك ال يعفي اجلهاز 
املن�سود  الهدف  اإىل  الو�سول  بهدف  واملتعب  ال�ساق 
يف نهاية املطاف، وتبدو النقطة االأهم يف تخطي فريقنا 
جيدا  احرامها  املحرفني  دوري  يف  االأندية  لكافة 
وتقدمي اأف�سل اأداء الأن "التقاع�ض" اإن حدث �ستكون 
الفني  اجلهاز  بني  �سرخا  و�سيحدث  وخيمة  عواقبه 
والالعبني من جهة وجماهري الوحدات من جهة اأخرى 
وهي التي ا�ستب�سرت خريا بقدوم املدير الفني الكابنت 
املحليني  الالعبني  من  وجمموعة  زم��ع  اأب��و  عبداهلل 
عن  للدفاع  والكفاءة  اخل��رة  اأ�سحاب  واملحرفني 
النادي وا�ستعادة اأجماد البطوالت بعد غياب الأ�سباب 

عديدة عن من�سات التتويج يف العام املا�سي.

"األخضر" تنتظره منافسة شرسة أمام أندية المحترفين

الوحدات يبدأ مشوار الدوري أمام األهلي وينهيه بـ"الفيصلي"

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

وجماهيره العريضة، وأسرة تحرير المركز اإلعالمي بأجمل التهاني إلى 
عضو الهيئة العامة

 نواف سريوة
بعد أن َمن اهلل عليه بالشفاء إثر الوعكة الصحية التي لحقت به مؤخرا

"الحمدهلل على السالمة"

 
اأهداف  اأمام فيتنام بدون  مل يكن تعادل منتخبنا االأوملبي 
الدائرة حاليا يف  البطولة  الثمانية من  اإىل دور  لالنتقال  كافيا 
ذلك  لتحقيق  اأخرى نحتاج تخطيها  الأن هناك خطوة  تايلند، 
من  الثالثة  االإم��ارات��ي يف اجلولة  املنتخب  لقاء  االأم��ر، حيث 
الدور االأول والذي يقام عند ال�ساعة 3.15 دقيقة من م�ساء يوم 
اخلمي�ض املقبل، ورمبا يكون التعادل كافيا اإذا ما اأوقفت كوريا 

ال�سمالية فيتنام ومنعتها من حتقيق النقاط كاملة.
هناك  اأن  ذلك  "االأوملبي" �سائكة  جمموعة  اأم��ور  اأ�سبحت 
وهي  الثمانية  دور  اإىل  الو�سول  يف  منتخبات  لثالث  حظوظ 
وبفارق  ب�"4" نقاط  املت�سدرة  االم��ارات  منتخبنا  اإىل جانب 
يف  تعادلت  التي  فيتنام  جانب  اإىل  "األن�سامى"  عن  االأه��داف 

مواجهتني حتى االآن.
 وح�سب نظام البطولة وعقب خروج اليابان من ح�سابات 
منتخبات   "3" هناك  فاإن  املراجعة،  لنتائجها  نظرا  التاأهل 
امل�ست�سيفة،  اليابان  اإىل  اإ�سافة  طوكيو  اأوملبياد  اإىل  �ستتاأهل 
وهو ما يجر املنتخب على تقدمي اأداء عايل اجلودة يف مباراة 
االإمارات وبعده، حيث �سيواجه املنتخب يف حال جتاوز الدور 
اأو  اجلنوبية  كوريا  الثالثة  املجموعة  منتخيات  اأحد  االأول 

اإيران اأو اأوزبك�ستان.
وكل  االأومل��ب��ي  املنتخب  يخ�ض  مبا  بقية  للحديث  زال  ما 
الركيز حاليا على التخل�ض من موقعة اخلمي�ض اأمام االإمارات 
وبعد ذلك �سيكون لكل حادث حديث، ولو اأن املنتخب جنح يف 
جتاوز فيتنام لتاأهل اإىل الدور الثاين ر�سميا لكنه اأخفق يف ذلك 

وعليه االنتظار حتى اجلولة االأخرية.
بعيدا عن كل ال�سطور ال�سابقة ينتظر اأن ي�ستفيد املنتخب 
االأوملبي بداية من مباراة االإمارات من عودة اأحد اأبرز جنوم 
التعمري  مو�سى  الفر�سي  اأبويل  جنم  وهو  االردنية  الكرة 
وهو ما يعد اأحد اأهم االأخبار ال�سارة للجهاز الفني للمنتخب 
االأوملبي حيث يعد التعمري من النجوم املوؤثرة والقادرة على 
ح�سم اأ�سعب املباريات من خالل �سناعته وت�سجيله لالأهداف.

م�ساركة التعمري يف مباراة االإمارات اإىل جانب زميله يف ذات 
الفريق عمر هاين وبقية املواهب على غرار عبداهلل الفاخوري 
وهادي احلوراين وحممد بني عطية واأحمد ثائر وحممد عبد 
عبد  اأحمد  الكابنت  الفني  املدير  كن  ميمُ علوان،  وعلي  املطلب 
احلاجة  عند  البقية  وا�ستعمال  اأوراق،  ا�ستخدام  من  القادر 

خ�سو�سا ممن ال تتاح له فر�سة امل�ساركة اأ�سا�سيا.
هذه  يف  موؤثرة  ب�سمة  ت��رك  على  ق��ادر  االأومل��ب��ي  املنتخب 
النهائيات والتاأهل الوملبياد طوكيو للمرة االأوىل يف تاريخ كرة 
القدم االأردتية، فاإذا مل ن�سل بهذه االأ�سماء اإىل هذا اال�ستحقاق 

الكبري .. فمتى ن�سل؟!

أولمبي األردن .. تجاوز اإلمارات 
خطوة أولى نحو الوصول 

لـ"طوكيو"
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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي 
 الوحدات وهيئته العامة وفرقه الرياضية 

ولجانه العاملة وجماهيره العريضة وأسرة 
المركز اإلعالمي بأحر التعازي والمواساة إلى

الزميل امل�سور ال�سحفي

 حممد ذياب "اأبو و�سام"
لوفاة والدته احلاجة الفا�سلة 

 سائدة عبداللطيف أبوبكر”أم محمد”
تغمدها هللا بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم اهلها وذويها الصبر والسلوان

انا هلل وانا اليه راجعون

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي 
 الوحدات وهيئته العامة وفرقه الرياضية 

ولجانه العاملة وجماهيره العريضة وأسرة 
المركز اإلعالمي بأحر التعازي والمواساة إلى

اآل ال�سيخ الكرام
لوفاة امل�ساعد يف جلنة الفتيان االأيتام ال�ساب

 أحمد غسان الشيخ 
تغمده هللا بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان

انا هلل وانا اليه راجعون



 الثالثاء 14 كانون الثاني 2020 م العدد 1134معسكر االمارات14

 
دبي -  جنح فريق الوحدات 
حتقيق  من  القدم  بكرة  االأول 
يف  امل��ط��ل��وب��ة  الفنية  ال��ف��ائ��دة 
مع�سكره  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة 
راأ���ض  اإم���ارة  يف  ق�ساها  والتي 
اخليمة بدولة االإمارات العربية 
اأيام وذلك  املتحدة خالل خم�ض 
بعدما حقق الفوز بثالثية نظيفة 
على �سقيقه االإمارات االإماراتي 
يف اللقاء الودي الدويل الذي جمع 
اجلمعة  ع�سر  ودي���اً  الفريقني 

املا�سي على ملعب االأخري.
عدد  ال���ودي  ال��ل��ق��اء  و�سبق 
التي جاءت على  التدريبات  من 
وم�سائية  �سباحية  وجبتني 
اأبو  اهلل  عبد  الفني  املدير  قادها 
وح��ر���ض  متابعة  و���س��ط  زم���ع 
البعثة  رئي�ض  قبل  من  اإداري 
د.ب�سار حوامدة واإداري ن�ساط 
كرة القدم زياد �سلباية، واملن�سق 

االإعالمي ب�سام �سلباية.
و�سلت  التي  الوحدات  بعثة 
اأر���ض االم��ارات �سباح االثنني 
حافال  ا�ستقباال  لقيت  املا�سي 
من قبل رابطة جماهري الوحدات 
يف االإم������ارات وال��ت��ي ب��دوره��ا 
حر�ست كل احلر�ض على تذليل 
�سمت  حيث  امل�ساعب،  كافة 
رئي�ض  يراأ�سها  ال��ت��ي   البعثة 
النادي د.ب�سار حوامدة كاًل من 

الكرة  ن�ساط  مدير  �سلباية  زياد 
واملن�سق االإعالمي واملدير املايل 
الفني  واجلهاز  �سلباية،  ب�سام 
مديرًا  زمع  اأبو  اهلل  عبد  للفريق 

ف��ن��ي��ا، واأجم����د ال��ط��اه��ر م��درب 
م�ساعد  التميمي  وغياث  ع��ام، 
م���درب، وع��ل��ي حم��م��ود م��درب 
احلرا�ض، ومدير الفريق الكابنت 

اإىل  باالإ�سافة  ال�سمايل،  م��روان 
الفريق،  معالج  ح��رب  م��اأم��ون 
حممد  مدلك،  "�سكلة"  وحممد 
عبد الرحمن مدرب لياقة بدنية، 

العو�سي  زك��ري��ا  وال��زم��ي��ل��ني 
اإع��الم��ي، وج��ه��اد جن��م م�سور 
م�سوؤول  جنم  وعامر  �سحفي، 
لوازم، وعالء اأبو جلود م�ساعد 

وحممد  االإع���الم���ي،  امل��ن�����س��ق 
ال���رغ���وث���ي م���راف���ق ف��ري��ق، 
باالإ�سافة اإىل 26 العب وهم اأحمد 
عبد ال�ستار، فرا�ض �سالح، اأحمد 
رجائي  اعبيد،  �سليم  اليا�ض، 
ع��اي��د، ���س��ال��ح رات����ب، حممد 
ف��ادي  ثلجي،  ي��زن  ال��دم��ريي، 
عو�ض، ابراهيم جوابرة، فرا�ض 
�سلباية، يزن عرب، فهد يو�سف، 
اأحمد طنو�ض، اأن�ض العو�سات، 
�سمري،  امل�ساعلة،احمد  ابراهيم 
�سلباية،  �ساهر  الديرباين،  ثائر 
حعفر يو�سف، عبد اهلل ن�سيب، 
�سمرين،  ثائر  ال�سيفي،  ه�سام 
ه�سام،  حممد  خ��ط��اب،  ط���ارق 

حممد ر�سيدات.

 حفاوة اماراتية

يف ذات الوقت حر�ست اإدارة 
نادي االإمارات االإماراتي ممثلة 
ال�سم�سي،  حم��م��ود  برئي�سها 
رئي�ض  العو�سي  حممد  وال�سيد 
���س��رك��ة ن���ادي االإم�����ارات على 
الوحدات  نادي  ببعثة  االحتفاء 
الثالثاء  ع�سر  و�سلت  وال��ت��ي 
للدخول يف مع�سكر تدريبي ميتد 
حتى يوم 20 من ال�سهر اجلاري.
اال�ستقبال  ح��ج��م  وك�����س��ف 
اجلانب  من  الكبرية  واحلفاوة 
العالقة  عمق  على  االإم��ارات��ي 
الناديني،  تربط  التي  االأخوية 

معسكر الوحدات في اإلمارات.. تحضيرًا لحصد البطوالت

اعداد: زكريا العو�سي 
ت�سوير: جهاد جنم
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"األخضر" يحقق فوزين على "اإلمارات" و"ابردين"

اعداد: زكريا العو�سي 
ت�سوير: جهاد جنم

حيث رحب ال�سم�سي والعو�سي 
ببعثة نادي الوحدات يف الوقت 
الفئات  ف��رق  العبو  ق��دم  ال��ذي 
العمرية الورود لالعبي ومدربي 
ال��وح��دات، وهو  ن��ادي  واإداري 
نادي  رئي�ض  قابله  ال��ذي  االأم��ر 
ال���وح���دات د.ب�����س��ار ح��وام��دة 
وال����ذي ق���دم ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة 
�سركة  لرئي�ض  بالذهب  مر�سعة 
نادي االإم��ارات حممد ا�سماعيل 

العو�سي.

 لقاء الحبة

اح��ت��ف��ت راب���ط���ة ج��م��اه��ري 
ال��وح��دات يف االإم����ارات ببعثة 
من  وذلك  بالكرة  االأول  الفريق 
التي  الطيبة  اال�ست�سافة  خالل 
قامت بها الرابطة على كورني�ض 
عدد  وبح�سور  اخليمة  راأ����ض 
"املارد  كبري من ع�ساق وحمبي 
ح�����س��ور  و����س���ط  االأخ�سر" 
حوامدة  د.ب�سار  النادي  رئي�ض 
مدير  االإدارة  جمل�ض  واأع�ساء 
�سلباية،  زي���اد  ال��ك��رة  ن�����س��اط 
واملن�سق االإعالمي ب�سام �سلباية 
الفني  اجل��ه��ازي��ن  اإىل  اإ���س��اف��ة 
واالإداري وكافة العبي الفريق، 
ورجل االأعمال االأردين نائل النمر 
�سخ�سي  ب�سكل  تكفل  وال���ذي 
راأ�ض  يف  املع�سكر  تكاليف  بكافة 

اخليمة على نفقته ال�سخ�سية.

 تكرمي ال�ضلومي والتوقيع مع �ضيفي

الوحدات  ن��ادي  رئي�ض  ك��رم 
اأحمد  ال�سيد  حوامدة  د.ب�سار 
ن�ساط  مدير  بح�سور  ال�سلومي 

وراعي  �سلباية  زياد  القدم  كرة 
املع�سكر "الوحدتي" يف االإمارات 
رجل االأعمال ال�سيد نائل النمر، 
قدمه  ما  نظري  اخلمي�ض  �سباح 

البعثة  اإقامة  لت�سهيل  ال�سلومي 
الوحداتية يف راأ�ض اخليمة.

حديثه  يف  احلوامدة  وك�سف 
املبذولة  اجلهود  اأن  لل�سلومي 

توؤكد مبا ال يدع جمال لل�سك عن 
عمق العالقة االأخوية التي تربط 
واالإم��ارات��ي،  االأردين  ال�سعبني 
رابطة  قدمته  م��ا  على  معرجاً 

يف  االأردن��ي��ة  الوحدات  جماهري 
التنظيم  االإم���ارات ودوره���ا يف 
نادي  لبعثة  الرائع  واال�ستقبال 

الوحدات.
من جهته ثمن ال�سلومي زيارة 
م�سيدًا  و�سلباية،  احل��وام��دة 
الوحدات  لنادي  الكبري  بالدور 
والذي يتمتع ب�سمعة طيبة على 
ال�سعيد العربي، موؤكدًا يف ذات 
اأنه لن يتوانى للحظة يف  الوقت 
الوحدات يف  نادي  ت�سهيل مهمة 
العالقة  لعمق  تاأكيدًا  االإم��ارات 

االأردنية االإماراتية.
تعاقد  منف�سل  ���س��ي��اق  ويف 
املحرف  م��ع  ر�سمياً  ال��ن��ادي 
ملو�سم  �سيفي  ه�سام  التون�سي 
املو�سم  االأخ�سر  ليمثل  واح��د 
اإىل  ال�سيفي  وو���س��ل  احل���ايل، 
االإم��ارات  يف  الوحدات  مع�سكر 
ق���ادم���اً م���ن ت��ون�����ض وك����ان يف 
مروان  الفريق  مدير  ا�ستقباله 

ال�سمايل.

 الوحدات بطل من جديد

فوز  الوحدات  اإىل ذلك حقق 
لقاءاته  ث��اين  يف  على  م�ستحق 
ال��ودي��ة ع��ل��ى ف��ري��ق اب��ردي��ن 
يف   0-1 بنتيجة  اال�سكتلندي 
الفريقني  جمع  ال���ذي  ال��ل��ق��اء 
على ملعب مكتوم بن را�سد يف 

املمزر.
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