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"الدرع" يروي حكايات وحداتية بلغة 
القوة والمتعة والسطوة واأللقاب

 أخطاء التحكيم في كرة 
القدم األردنية.. إلى متى ؟!

اقرأ في العدد

"المارد األخضر" يطلب "الدرع" العاشر الجمعة
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المؤسس

المرحوم سليم حمدان

المدير العام

وليد السعودي

رئيس التحرير المسؤول

مصطفى بالو

تصميم واخراج

السكرتير اإلداريهاني الحنفي
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طبعت في مطابع تصوير

جهاد نجم
 هاتف: 4775928
فاكس: 4743714

ص.ب: 16135 - عمان

الرمز البريدي: 11152 - األردن 

  
باأع�ضاء  الوحدات  اإدارة  جمل�س  احتفى 
املجل�س ال�ضريف للنادي كل من رجل الأعمال 
ال�ضيد  العملة،  م.اأح��م��د  ح�ضا�ضنة،  م��ازن 
الأ�ضتاذ  �ضالم،  م.اأمي��ن  �ضيخة،  اأب��و  جعفر 
وذلك  جدعان،  حممد  وال�ضيد  الديك،  نا�ضر 
اجتماع  اأعقب  ال��ذي  الع�ضاء  حفل  خالل  من 
برئا�ضة  اأم�س  ج��رى  ال��ذي  الإدارة  جمل�س 

رئي�س النادي د.ب�ضار حوامدة، وذلك تقديرا 
جلهود املجل�س ال�ضريف يف خدمة ودعم نادي 

الوحدات.
اأهمية  ال�ضريف  املجل�س  اأع�ضاء  وق��در 
وجودهم يف نادي بحجم الوحدات وتاريخه 
وجماهريته، موؤكدين وقوفهم خلف النادي 
لتو�ضيع قاعدة املجل�س ال�ضريف، ومقدمني 
ا�ضتثمارات  تطوير  األية  حول  مقرتحاتهم 

نادي الوحدات.
يف  الوحدات  ا�ضتقبل  مت�ضل،  �ضعيد  على 
�ضباب  مركز  وف��د  ال��وح��دات،  مبخيم  عرينه 
نادي قلنديا الفل�ضطيني  م�ضاء الإثنني لتقدمي 
التهنئة بح�ضول فريق الوحدات الأول لكرة 
ال�ضلة على اللقب الوىل يف تاريخ م�ضاركاته 
"بنك الإ�ضكان" موؤخرًا، حيث  بدوري ال�ضلة 
ع�ضو  الفل�ضطيني  ال��وف��د  ا�ضتقبال  يف  ك��ان 

عو�س  ال��ن��ادي  �ضر  اأم���ني  الإدارة  جمل�س 
العالقات  جلنة  اأع�ضاء  من  وع��دد  الأ�ضمر، 

العامة بنادي الوحدات.
موؤكدًا  الفل�ضطينية  الزيارة  الأ�ضمر  وثمن 
التي تربط نادي  العالقة الأخوية  على عمق 
الوحدات بالأ�ضقاء يف دولة فل�ضطني، وموؤكدًا 
الوحدات كان وما  ن��ادي  ب��اأن  الوقت  يف ذات 
يف  الفل�ضطينية  لالأندية  احل��اين  الأب  ي��زال 

ال�ضتات والداخل املحتل.
م���ن ج��ه��ت��ه ع���ر  رئ��ي�����س ن����ادي قلنديا 
�ضعادته  ع��ن  عليان  اأ���ض��رف  الفل�ضطيني 
باأن  موؤكدًا  الوحدات  نادي  لزيارة  الغامرة 
يعتر  ال�ضلة  لقب  على  "الأخ�ضر"  ح�ضول 
اإجناز جديد ي�ضاف اإىل اإجنازات هذا ال�ضرح 
يوم  بعد  يوماً  يكر  وال��ذي  الكبري  الريا�ضي 

باإجنازات جمل�س اإدارته وجماهريه الوفية.

الوحدات يحتفي بأعضاء المجلس الشرفي ويستقبل مركز شباب قلنديا الفلسطيني



3 إعالن  الثالثاء 18 شباط 2020 م العدد 1139



 
جدول  القدم،  كرة  احتاد  اأ�ضدر 
دوري  واي���اب(  )ذه���اب  مباريات 
والذي   ،2020 للمو�ضم  املحرتفني 
اذار   5 اخلمي�س  ي���وم  �ضينطلق 

املقبل.
ج��اء ذل��ك خ��الل اج��ت��م��اع جلنة 
الحد  اليوم  عقد  ال��ذي  امل�ضابقات 
الحت�����اد،  م��ق��ر  يف  ���ض��ب��اط،   16
التنفيذية  الهيئة  ع�ضو  برئا�ضة 
حممد املحارمة، ومت خالله اعتماد 
بطولة  مباريات  ومالعب  مواعيد 
مباريات  مواعيد  وكذلك  ال��دوري، 
كاأ�س الردن والتي �ضتقام مب�ضاركة 
اندية املحرتفني، والدرجتني الوىل 

والثانية.
وراع�������ى ج������دول ال�������دوري، 
يف  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ا�ضتحقاق 
توقف  �ضي�ضهد  والتي  "فيفا"،  ايام 
امل��ب��اري��ات لإت��اح��ة امل��ج��ال ام��ام 
وخو�س  لال�ضتعداد  "الن�ضامى" 
م�ضاركة  وكذلك  الودية،  املباريات 
فريقي الفي�ضلي واجلزيرة يف كاأ�س 
الحتاد الآ�ضيوي، واملباريات التي 
�ضهر رم�ضان وح�ضب  �ضتقام خالل 

التايل:
اأ -          الفرتة الوىل من 23 – 31 
خاللها  �ضيقابل  والتي   2020/3/
املنتخب الوطني املنتخب الكويتي 
يف الكويت يوم 2020/3/31 �ضمن 
العامل  لكا�س  امل�ضرتكة  الت�ضفيات 

وكا�س ا�ضيا.
م��ن 1  الثانية  ال��ف��رتة  ب -       

�ضيقابل  وال��ت��ي   2020/6/  9  –
منتخب  الوطني  املنتخب  خاللها 
 2020  /6/4 ي��وم  نيبال  يف  نيبال 
ا�ضرتاليا  يف  ال���ض��رتايل  واملنتخب 
الت�ضفيات  �ضمن   2020/6/9 يوم 
امل�ضرتكة لكا�س العامل وكا�س ا�ضيا.

ت -       الفرتة الثالثة من 8/31 
– 2020/9/8 حيث �ضيكون هناك 
يومي  الوطني  للمنتخب  ا�ضتحقاق 
5 و 2020/9/8 يف ت�ضفيات كا�س 
ت�ضفيات  او  احلا�ضم  ال��دور  العامل 

كا�س ا�ضيا.

ث -       الفرتة الرابعة من 5 – 
2020/10/13 حيث �ضيكون هناك 
يوم  الوطني  للمنتخب  ا�ضتحقاق 
كا�س  ت�ضفيات  يف   2020/10/13
ت�ضفيات  او  احلا�ضم  ال��دور  العامل 

كا�س ا�ضيا.
ج -        الفرتة اخلام�ضة من 9– 
2020/11/17 حيث �ضيكون هناك 
يومي  الوطني  للمنتخب  ا�ضتحقاق 
ت�ضفيات  يف  و2020/11/17   12
ك��ا���س ال��ع��امل ال���دور احل��ا���ض��م او 

ت�ضفيات كا�س ا�ضيا.

- م��راع��اة م��واع��ي��د امل��ب��اري��ات 
للتوقيت ال�ضيفي وال�ضتوي ، حيث 
ال�ضيفي  بالتوقيت  العمل  �ضيبداأ 
من  ال��راب��ع  ال�ضبوع  من  اعتبارًا 

دوري املحرتفني.
الدويل  �ضتاد عمان  اعتماد  -  مت 
و�ضتاد مدينة امللك عبد اهلل كملعب 
مع  وم��ع��ان،  ال�ضلط  لفريقي  بيتي 
جتهيز  مت  حال  يف  انه  على  التاكيد 
ملعب الم��ري ح�ضني بن عبد اهلل / 
هيا  المرية  جممع  وملعب  ال�ضلط 
/ معان، من جميع النواحي الفنية 

انطالق  قبل  والن�ضائية  والمنية 
مباريات دوري املحرتفني �ضيتم نقل 
املباريات البيتية لل�ضلط ومعان اىل 

هذين امللعبني .
م�����ب�����اري�����ات  ح������������ددت   -
ال���ض��ب��وع ال�����ض��اب��ع ل��ت��ق��ام يومي 
ال���ث���الث���اء والرب����ع����اء امل��واف��ق 
21و2020/4/22 وذلك بهدف عدم 
الوىل  اليام  املباريات خالل  اقامة 
والتي  امل��ب��اراك  رم�ضان  �ضهر  من 

ت�ضادف يوم 23 او 2020/4/24.
ال�ضاد�س  ال�ضبوع  ترحيل  مت   -

ال�ضحى  ايام عيد  بعد  ليقام  ع�ضر 
هذه  خل�ضو�ضية  وذل���ك  امل��ب��ارك 
املنا�ضبة وبنف�س الوقت ال�ضعوبات 
التي �ضتواجهها الندية يف حجوزات 

املالعب التدريبية.
-         مت حتديد مواعيد مباريات 
�ضتقام  والتي  الردن  كا�س  بطولة 
واندية  املحرتفني  اندية  مب�ضاركة 
ال��درج��ة  وان��دي��ة  الوىل  ال��درج��ة 

الثانية باملواعيد التالية :-
اأ -          دور ال� 32 خالل الفرتة من 

.2020/8/17 – 10
ب -       دور ال� 16 خالل الفرتة من 

9/28 ولغاية 2020/10/3.
ت -       دور ال� 8 خالل الفرتة من 

.2020/10/31 – 29
ث -       ذهاب قبل النهائي خالل 

الفرتة من 20 – 2020/11/21
ج -        اياب قبل النهائي خالل 

الفرتة من 23 – 2020/11/24
ح -        امل��ب��اراة النهائية يوم 

.2020/11/28
-                  مل يتم حتديد مواعيد 
وم���الع���ب م���ب���اري���ات ال���ض��ب��وع 
�ضيقام  وال��ذي  والع�ضرون  الثاين 
خ����الل ال���ف���رتة م���ن 22 ول��غ��اي��ة 
اىل  ال���ض��ارة  مع   ،2020/10/24
انه �ضيتم حتديد مواعيد وتوقيتات 
ومالعب هذه املباريات بعد مراعاة 
توحيد مواعيد مباريات الفرق التي 
�ضتناف�س على لقب الدوري او الفرق 
اندية  مل�ضاف  بالهبوط  امل��ه��ددة 

الدرجة الوىل .

اتحاد الكرة يعتمد ستاد عمان ملعبًا بيتيًا ألندية السلط ومعان

إصدار مواعيد بطولة الدوري وكأس األردن

�ضتاد عمان الدويل
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للحفاظ على الصدارة والتأهب للكرمل والعودة

"طائرة الشباب" تستهدف الكرمل األربعاء والمشارع األحد
 

بالكرة  ال�ضاب  ال��وح��دات  فريق  اختتم 
الكرمل غدُا  للقاء فريق  الطائرة حت�ضرياته 
الربعاء يف �ضالة ق�ضر احل�ضن باإربد �ضمن 
مباريات ذهاب دوري ال�ضباب لأندية املمتاز 

بالكرة الطائرة.
الرزيلي  للفريق  الفني  املدير  وحر�س 
بال�ضكل  الالعبني  تهيئة  على  �ضالو  اأوزم��ار 
للقاء  امل��درو���ض��ة  اخلطة  وو���ض��ع  املطلوب 
الكرمل الذي يقف يف مراكز متقدمة ويزاحم 
احل�ضني  و�ضباب  والعودة  الوحدات  اأندية 
اأ�ضماء  من  ميتلكه  ما  ظل  يف  ال�ضدارة،  على 

وقدرات لالعبيه على حتقيق املاأمول منهم.
اأوزمار الذي قاد الوحدات للفوز يف لقائني 
�ضابقني على البقعة وعريا يعي جيدًا باأن لقاء 
الكرمل لن يكون مفرو�س بالورود اأبدًا، خا�ضة 

واأن الأخري ميتلك ما �ضبق واأن اأ�ضرنا اإليه من 
وحتقيق  اللعب  على  قادرين  اأكفياء  لعبني 
املطلوب لفريقهم، وهو ما يحتم على اأوزمار 
اللعب بطريقة معقولة لتفادي اأي مفاجاأة من 

قبل الكرمل.
ومن املتوقع اأن يعهد اأوزمار لفهد نعمان 
من  ال�ضاربني  واإمداد  الألعاب  �ضناعة  مهام 
نافز  وحممد  النقيب  اأحمد  ال�ضبكة  اأط��راف 
على  جمعة  وعالء  جبارة  اأيهم  �ضيقف  فيما 
لطلعات  للت�ضدي  لل�ضبكة  العلوي  الطول 
مزدوجة  ب���اأدوار  والقيام  الكرمل  مهاجمي 
اأي�ضاً بالهجوم الفعال وال�ضاحق من خمتلف 
دور  يف  خطاب  جميل  يقف  فيما  امل��ح��اور، 
املدافع احلر يف املنطقة اخللفية للملعب للم 
الكرات املوجهة من قبل لعبي الكرمل �ضوب 

ملعب الوحدات.

دوري  لقب  اإع��ادة  عن  الباحث  الوحدات 
 10 منذ  يغيب  وال��ذي  خزائنه  اإىل  ال�ضباب 
�ضنوات حتديدًا يدرك باأن الفوز على الكرمل 
ذهاباً �ضيمهد له الطريق لأن يقرتب اأكرث من 
اللقب، خا�ضة واأن اللقاء املقبل �ضيكون اأمام 
فريق امل�ضارع املتوا�ضع، و�ضيليه لقاء وادي 
مو�ضى والذي هو الأخر مل يظهر لعبوه اأي 
خل�ضارتني  تعر�س  حيث  فنياً  يذكر  �ضيء 
الفوز يف  باأن  يعني  ما  املا�ضية،  يف اجلولت 
هذين اللقائني �ضيكون مطلب مهم على كرا�ضة 
اأوزمار الفنية للقاء العودة و�ضباب احل�ضني 
يف اجلولة قبل الأخرية والأخرية من ذهاب 
ال��وح��دات  حقق  اإن  وفيها  ال���دوري  بطولة 
فاإنه  املرحلة  هذه  نهاية  مع  الكاملة  العالمة 
هذا  اللقب  لنيل  الأق���وى  املر�ضح  �ضيكون 

املو�ضم.
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 لن تنتهي م�ضاكل الكرة الأردنية اإل 
يعالج  "خارق"  �ضخ�س  لنا  خرج  اإذا 
او  املالية  �ضواء  املرتاكمة  الأزم���ات 

التحكيمية او حتى التنظيمية.
القدم  يف كل يوم يدخل احت��اد كرة 
المني  تدخل  وينتظر  ج��دي��دا،  م��اأزق��ا 
�ضمر  القدم  كرة  لحتاد  اجلديد  العام 
ن�ضار يف "دوامة قلق" اإذا ما ا�ضتطاعت 
خاللها  من  تعيد  منطقية  حلول  اإيحاد 

األق الكرة الأردنية.
ملفات ثقيلة ت�ضلمتها ن�ضار حتتاج 
وا�ضرتاتيجية  متاأنية،  درا�ضة  اإىل 
الريا�ضي  ال�����ض��ارع  تقنع  معقولة 
يف  ورغ��ب��ة  ع��م��ل  ه��ن��اك  اأن  الأردين 
القدم  كرة  احت��اد  زال  فما  التغيري، 
لبطولته  راع  عن  يبحث  الآن  حتى 
ال�ضريك  مع  العالقة  فك  بعد  املحلية 
يعني  ما  وهو  "املنا�ضري"،  ال�ضابق 
كانت  ال��ت��ي  ال�ضهرية  ال��دف��ع��ة  اأن 
 "20" حت�ضل عليها الأندية وقيمتها 
الن�ضف،  اإىل  �ضتنخف�س  دينار  األ��ف 
املقدم  الدعم  تقلي�س  يعني  ما  وهو 
باتت  التي  ال�ضهرية  املعونة  اأو  لها 
لذا  �ضابقة،  �ضنوات  يف  عليها  تعتمد 
اأن  الأندية  اإدارات  املطلوب من  بات 
وتبحث  لديها  الت�ضويق  جلان  تفعل 
ل�ضد  اإ�ضافيني  اأو  ج��دد  رع���اة  ع��ن 
قادرة  تكون  حتى  احلا�ضل  النق�س 

املالية جتاه  بالتزاماتها  الإيفاء  على 
واإل  وموظفيها  ومدربيها  لعبيها 
فاإن النهاية لبع�س الأندية خ�ضو�ضا 
جماهريية  ق��واع��د  متتلك  ل  ال��ت��ي 

�ضتكون حزينة للغاية.

اأع����ود م��ن ج��دي��د لأق����دم ن�ضيحة 
جمانية لأ�ضحاب القرار يف احتاد كرة 
م�ضاكل  ع��ن  البحث  ب�ضرورة  ال��ق��دم 
الأندية  من  عدد  ظلمت  التي  التحكيم 
الآن  الألقاب، واملطلوب  واأبعدتها عن 

حتكيمية  خ��رات  وا�ضتقدام  التغيري 
ذات كفاءة وق��درة على اإع��ادة الهيبة 
اأن  خا�ضة  مالعبنا،  يف  الأردين  للحكم 
�ضورته اهتزت اإىل حد ل يو�ضف حيث 
ل  اعرتا�ضات  مباراة  كل  بعد  ن�ضاهد 

ميكن  ل  حتكيمية  اأخطاء  على  تنتهي 
منع  م��ا  ومنها  يرتكبها  اأن  حكم  لأي 
ن�ضف  اإىل  التاأهل  من  العقبة  �ضباب 
نهائي درع الحت��اد، فيما بدا وا�ضحا 
اأبعد بذات الطريقة  اأي�ضا  اأن ال�ضريح 

بعد خطاأ كارثي ووا�ضح للحكم ال�ضاب 
اللقطات  اأن  خا�ضة  ع��م��ارة،  ���ض��دام 
التلفزيونية اأو�ضحت اأن حار�س الرمثا 
وح�ضول  املبا�ضر  الطرد  ي�ضتحق  كان 
ال�ضريح على ركلة جزاء، عدا عن عديد 

من احلالت التحكيمية امل�ضكوك فيها.
يخطئون  ب�����ض��ر  احل��ك��ام  اأن  ن��وؤك��د 
وي�ضيبون، لكن اأن تكون الأخطاء وا�ضحة 
يف  وه��م  �ضافرتهم  يطلقون  ول  اأمامهم 
ال�ضك  يثري  اأم��ر  فهذا  مثالية،  و�ضعية 
والريبة، وي�ضاهم يف زيادة العرتا�ضات 
وي�ضع  الأن��دي��ة  واإدارات  الالعبني  من 

احتاد الكرة واحلكام حتت ال�ضغط.
نطلب من حكامنا اأن يكونوا عادلني 
اأي  يظلمون  ول  ك��اف��ة،  الأن��دي��ة  م��ع 
على  مبنية  �ضافرتهم  تكون  ول  منها 
اأو جماهري، بل عن  �ضغوطات لعبني 
املحت�ضب  اخل��ط��اأ  اأن  را�ضخة  قناعة 

�ضحيح %100.
 بقيت مباراة واحدة فقط لنهاية 
بطولة الدرع، وهذا يتطلب من دائرة 
احلكام اختيار الأف�ضل لقيادة واحدة 
من املباريات اجلماهريية التي جتمع 
ما  واإذا  والرمثا  الوحدات  ال�ضقيقني 
واقع  فهذا  حا�ضرة  الأخطاء  بقيت 
غري  فعل  ردات  ل��ه  �ضتكون  م���وؤمل 
دوري  مباريات  بداية  عن  حم�ضوبة 
امل��ح��رتف��ني ل��ك��رة ال��ق��دم ي��وم 5 من 

ال�ضهر املقبل.

أندية تودع "الدرع" بـ"قرارت ساذجة"

 أخطاء التحكيم في كرة القدم األردنية.. إلى متى ؟!

بداية خجولة لفئات الوحدات في بطولة الدوري
 

بداية خجولة جدا لفئات الوحدات يف 
بطولة الدوري، وهو ما يوؤ�ضر اإىل �ضرورة 
و�ضع اليد على اخللل ومعاجلته قبل اأن 
 15 �ضن  فرق  قدمته  فما  الأم��ور،  تتفاقم 
و17 و20 ي�ضري اإىل حالة من عدم التوازن 
وبعد "4" مباريات لعبت كانت احل�ضيلة 

انت�ضارين وخ�ضارة وتعادل.
لو بداأنا احلديث عن فريق �ضن 20 فاإن 
معان  اأم��ام  ما  نوعا  جيدة  كانت  بدايته 
اأنهى  اأنه  عندما حقق الفوز بثالثية علما 
الفرتة الأوىل بالتعادل ال�ضلبي، فيما كانت 
مفاجئة  �ضحاب  اأم��ام  الثانية  املواجهة 
"الأخ�ضر" خرج  اإىل حد كبري خا�ضة اأن 
�ضاحب  اجلديد  الوافد  اأم��ام  من  بنقطة 
اخلرات الب�ضيطة وهو يلعب على اأر�ضه 
وبني جماهريه، وهو ما يجره على تغيري 
ال�ضورة يف املواجهة الثالثة التي جتمعه 
مع ال�ضريح الذي يت�ضدر بالت�ضاوي مع 
بطولة  والفي�ضلي  واحل�ضني  ال��وح��دات 
الدوري بر�ضيد "4" نقاط يف املباراة التي 
والن�ضف  الثانية  ال�ضاعة  عند  جتمعهما 
من ع�ضر يوم الأربعاء 26 ال�ضهر احلايل 

على ملعب الأمري ها�ضم بالرمثا.
 وحده فريق �ضن 17 كان مقنعا نوعا 

ما يف مواجهته الأوىل اأمام �ضباب الأردن 
هدفا  و�ضجل  ن��ق��اط  ث��الث  اأول  وح��ق��ق 

اأن هناك منظومة متنا�ضقة  وحيدا، وبدا 
ومتفاهمة تقدم كرة جميلة، لكنها حتتاج 

مهياأة  تكون  حتى  واأك��رث  اأكرث  العمل  اإىل 
املو�ضم  يف  التتويج  من�ضة  على  تقف  اأن 

احلايل.
امل��درب  ي��ق��وده  ال��ذي  ال�ضاب  فريقنا 
مواجهة  مع  موعد  على  �ضلباية  حممود 
املقبل جتمعه  الديار يوم اجلمعة  خارج 
مع ال�ضريح عند ال�ضاعة الثانية والن�ضف 

ع�ضرا على ملعب الأمري ها�ضم بالرمثا.
بداية غري مقبولة تركت اإ�ضارات �ضلبية 
لفريق �ضن 15 الذي خ�ضر على ملعبه اأمام 
لعبيه  اأن  وظهر   ،3-2 اإرب���د  احل�ضني 
بهدف  اأكرث  تدريبية  جرعات  اإىل  بحاجة 
اخل�ضائر  ت��وايل  لأن  والن�ضجام  التفاهم 
يعني حتما اأن هذا الفريق لن يكون له �ضاأن 

يف بطولة الدوري.
اخل�ضارة اأمام "غزاة ال�ضمال" حتتاج 
اجلهاز  مب�ضاعدة  الالعبون  "يتمرد"  اأن 
الفني بقيادة الكابنت خليل اجلارحي على 
واقعهم ال�ضعب، وهذا لن يتحقق اإل اإذا 
جنح الفريق يف الفوز على �ضباب الأردن يف 
املواجهة التي جتمع الفريقني على ملعبنا 
ع�ضر  من  والن�ضف  الثانية  ال�ضاعة  عند 

يوم ال�ضبت املقبل.
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فريق  ظفر    - ال�ضيباين  ثائر   
ب�"تذكرة"  ال��ق��دم  لكرة  ال��وح��دات 
العبور اإىل نهائي بطولة درع الحتاد 
ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ل��ى ح�����ض��اب �ضباب 
دون  بهدفني  عليه  الفوز  بعد  الأردن 
مدافعه طارق خطاب  رد عن طريق 
ومهاجمه املحرتف عبد العزيز نداي، 
على  ال�ضبت  جرت  التي  املباراة  يف 
بالقوي�ضمة  الثاين  عبداهلل  امللك  �ضتاد 
يف لقاء ن�ضف النهائي و�ضط ح�ضور 
جماهريي كبري يعد الأبرز من بداية 

مباريات هذه امل�ضابقة.
قوي  مناف�س  "الأخ�ضر"  وينتظر 
حيث  النهائية  امل��ب��اراة  يف  و�ضر�س 
فريق الرمثا الذي و�ضل على ح�ضاب 
بهدفني  عليه  التغلب  بعد  ال�ضريح 
مقابل ه��دف واح��د يف امل��ب��اراة التي 

جرت على �ضتاد احل�ضن يف اإربد.
وك����ان احت����اد ك���رة ال��ق��دم ح��دد 
للمباراة  موعدا  املقبل  اجلمعة  يوم 
�ضتاد  على  �ضتقام  وال��ت��ي  النهائية 

عمان الدويل.
املواجهة  طريف  اأن  للنظر  وامللفت 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة و���ض��ال م���ن امل��ج��م��وع��ة 
مت�ضدرا  الرمثا  ت��اأه��ل  حيث  ذات��ه��ا 
ال��وح��دات  خطف  فيما  للمجموعة، 
البطاقة الرابعة والأخرية ك�ضاحب 

اأف�ضل مركز ثان.
وبح�ضبة ب�ضيطة فاإن الوحدات 
بداأ م�ضواره يف بطولة درع الحتاد 
بالفوز على �ضحاب بهدفني دون رد 
بهدف  الرمثا  اأم��ام  يخ�ضر  اأن  قبل 
ال�ضلط بهدفني دون  ويتغلب على 
النتيجة  بذات  الأردن  و�ضباب  رد 
وهو ما يعني اأنه �ضجل "6" اأهداف 
مقابل هدف واحد يف �ضباكه، فيما 
"4" ان��ت�����ض��ارات  ح��ق��ق ال��رم��ث��ا 
وك��ان��ت  الآن  ح��ت��ى  يخ�ضر  ومل 
ال�ضلط  ح�ضاب  على  انت�ضاراته 
و�ضحاب  بهدف  والوحدات  بهدف 
وال�ضريح  ه��دف  مقابل  بهدفني 
اأنه  يعني  ما  وهو  النتيجة  ب��ذات 
�ضجل "6" اأهداف مقابل هدفني يف 

�ضباكه.

تغيري وحيد

الفني  اجلهاز  اأن  وا�ضحا  بدا 
للوحدات ي�ضابق الزمن لالعتماد 
املباريات  يف  ثابتة  ت�ضكيلة  على 
اأن تراجع مردود عدد  اإل  كافة، 
قلقا  ي�ضكل  ب��ات  ال��الع��ب��ني  م��ن 
كيفية  يف  الفني  القرار  ل�ضاحب 
التعامل مع هذه "امل�ضكلة" التي 
جنوم  فهناك  اأح��د،  يتوقعها  مل 
ك��ب��رية ب���دت غ��ري ق����ادرة على 
ظل  يف  املطلوب  بال�ضكل  العطاء 
وتقارب  املناف�ضة  "�ضرا�ضة" 

امل�ضتويات بني اأندية املحرتفني.
للوحدات  الفني  اجلهاز  يجر  مل 
اأي  زمع  اأب��و  عبداهلل  الكابنت  بقيادة 

التي  الت�ضكيلة  على  تذكر  تغيريات 
اإ�ضراك  با�ضتثناء  ال�ضلط  اأمام  لعبت 
الالعب رجائي عايد يف منطقة الو�ضط 

جل�س  الذي  ثلجي  يزن  ح�ضاب  على 
على مقاعد البدلء، وعدا عن ذلك فقد 
احتفظ بقية الالعبني مبراكزهم على 

النحو التايل:
حرا�ضة املرمى: عبد عبد ال�ضتار

يزن  �ضلباية،  ف��را���س  ال��دف��اع:   

ال���ع���رب، ط�����ارق خ���ط���اب، حممد 
الدمريي

 الو�ضط: رجائي عايد، اأحمد ثائر، 
احمد �ضمري، فهد يو�ضف

وعبد  ال�ضيفي  ه�ضام  الهجوم: 
العزيز نداي

ه���ذه الأ���ض��م��اء ح��اول��ت ج��اه��دة 
داخل  الفني  املدير  اأفكار  تطبق  اأن 
حلقة  اأن  اإل  الأخ�ضر"  "امل�ضتطيل 
مفقودة بدت اأكرث و�ضوحا حيث عدم 
بال�ضورة  الكرة  تدوير  على  القدرة 
على  بالعتماد  والكتفاء  املنا�ضبة، 
الثابتة  الكرات  اأو  الطويلة  الكرات 
يف ت�ضجيل الأه��داف اإذا ما ا�ضتثنينا 
الهدف الثاين الذي جاء مبجهود فردي 
من يزن ثلجي واإر�ضال كرة عر�ضية 
قابلها املحرتف ال�ضنغايل عبد العزيز 

نداي يف ال�ضباك.
ه���ذا الأ���ض��ل��وب امل��ت��ب��ع م��ن قبل 
قدرة  وهناك  مك�ضوفا،  بدا  الالعبني 
اداء  املتوفرة يف  الأ�ضماء  عطفا على 
كرة قدم "حمرتمة" على غرار فريق 
ثقة  اأك��رث  ك��ان  ال��ذي  الأردن  �ضباب 
وق��درة يف نقل الكرة رغم قلة خرة 
يف  منهم  البع�س  وظ��ه��ور  لع��ب��ي��ه 
املباريات اجلماهريية للمرة الأوىل – 
على حد و�ضف- املدير الفني ل�ضباب 
يف  احل��دي��د  حممود  الكابنت  الأردن 

املوؤمتر ال�ضحفي.
والوحدات  نف�ضه  يفر�س  الواقع 
يف  الالعبني  من  النخبة  نخبة  ميتلك 
اجلهاز  من  واملطلوب  كافة،  املراكز 
الفني والالعبني مراجعة ح�ضاباتهم 
الأف�ضل  تقدمي  ميكنه  الفريق  لأن 
قوة  كانت  مهما  املقبلة  املباريات  يف 
املناف�س والأ�ضماء الذي يعتمد عليها.
لقب  حتقيق  اأن  ال��ت��ذك��ري  ب��ق��ي 
للغاية  مهما  اأم���را  �ضيكون  ال���درع 
املعنوية  احل��ال��ة  على  ال��ت��اأث��ري  يف 
لأنه  كذلك،  الفني  واجلهاز  لالعبني 
ممكنة  طريقة  اأف�ضل  يف  �ضيدخلهم 
لبطولة دوري املحرتفني الذي يبحث 
اللقب،  ا�ضتعادة  عن  "الأخ�ضر" 
خا�ضة اأن جمل�س الإدارة وفر كل ما 
يلزم للفريق الأول وباتت الكرة الآن 
والالعبني  الفني  اجلهاز  ملعب  يف 
م�ضتويات  م��ن  ق��دم  م��ا  اأن  للتاأكيد 
نحو  بداية  هي  ما  ال��درع  بطولة  يف 
بنتائج  مقرون  ممتع  م�ضتوى  تقدمي 
مم��ي��زة، ف��ال اأع���ذار بعد ال��ي��وم لأن 
ذروته  بلغ  الالعبني  بني  الن�ضجام 
اأف�ضل  لتحقيق  مهياأة  الظروف  وكل 
الزحف  �ضاهد  وجميعنا  النتائج، 
�ضباب  ملوقعة  الكبري  اجلماهريي 
الأردن، والذي �ضيتكرر – باإذن اهلل- 
املحدد  املوعد  املقبل  اجلمعة  ي��وم 
الأ�ضقاء  مع  البطولة  ه��ذه  لنهائي 

فريق الرمثا.

ينتظر "غزالن الشمال" في موقعة جماهيرية الجمعة

الوحدات يظفر بـ"تذكرة" العبور إلى نهائي الدرع
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املقبل،  اجلمعة  ي��وم  ي�ضهد 
���ض��ب��اط احل���ايل،  امل���واف���ق 21 
درع  مل�ضابقة  النهائية  املباراة 
 ،2020 للمو�ضم  ال��ك��رة  احت��اد 
والرمثا  الوحدات  جتمع  والتي 
الفريقني  ب��ني  ج��دي��د  �ضباق  يف 
 33 الن�ضخة  لقب  على  العريقني 
التي  امل��ب��اراة  يف  امل�ضابقة،  من 
ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  عند  جت��ري 
عمان  ا���ض��ت��اد  على  وال��ن�����ض��ف، 
الدويل مبدينة احل�ضني لل�ضباب.

من   1982 م��و���ض��م  و���ض��ه��د 
ب��اأول  ال��وح��دات  ف��وز  امل�ضابقة، 
األ��ق��اب درع احت��اد ال��ك��رة، فيما 
�ضاهد   2018/2017 مو�ضم  كان 
ع��ي��ان ع��ل��ى ت��ت��وي��ج ال��وح��دات 
ب��ال��ل��ق��ب ال��ت��ا���ض��ع يف ت��اري��خ 
وما  امل�ضابقة،  بهذه  م�ضاركاته 
 1982 التاريخني-مو�ضم  ب��ني 
جند   ،2018/2017 وم��و���ض��م 
الكرة،  احت��اد  درع  م�ضابقة  اأن 
بلغة  وحداتية  حكايات  ت��روي 
ال���ق���وة وامل��ت��ع��ة وال�����ض��ط��وة 
والأل������ق������اب، ت�����ض��ت��ع��ر���ض��ه��ا 
هذه  يف  الريا�ضي"  "الوحدات 
مرات  ع��دد  لتوؤر�ضف  ال�ضطور، 
"الدرع"،  بلقب  ال��وح��دات  ف��وز 
املحلية  ال��ف��رق  اأك���رث  بو�ضفه 

تتويجا بلقب هذه امل�ضابقة.

اللقب الأول مو�سم 1982

ا���ض��ت��م��ر ث�����ورة ال���وح���دات 
ب��اأول  التتويج  وبعد  الكروية، 
املمتاز  ب��ال��دوري  تاريخي  لقب 
مع  موعد  على  كان   ،1980 عام 
النادي  خزينة  يزين  اآخ��ر  لقب 
ليظفر  ال����وح����دات،  خم��ي��م  يف 
الول  ال��ك��رة  احت��اد  درع  بلقب 
حمله  وال����ذي   ،1982 م��و���ض��م 
خالد  الكابنت  اآنذاك  الفريق  قائد 
البطولة  اق��ي��م��ت  ح��ني  �ضليم، 
بطريقة خروج املغلوب من مرة 
واحدة، حيث فاز الوحدات على 
و�ضجل   ،0-4 بنتيجة  البقعة 
 "3" بلعاوي  غ�ضان  للوحدات 
الوحدات  *وفاز  خا�س،  ووليد 
ع��ل��ى ال��رم��ث��ا ب���ف���ارق رك���الت 
ال��ت��ع��ادل  ب��ع��د   3-4 ال��رتج��ي��ح 
وفاز  الأ�ضلي،  بالوقت  ال�ضلبي 
الأهلي  على  الوحدات  الوحدات 
للوحدات  �ضجل   ،0-1 بنتيجة 
غ�����ض��ان ج��م��ع��ة، ويف امل��ب��اراة 
من  ال��وح��دات  تخل�س  النهائية 
بعد   ،4-6 بنتيجة  عمان  عقبة 

و�ضجل   ،1-1 بنتيجة  التعادل 
فيما  نادر زعرت،  الوحدات  هدف 
الوحدات  ترجيح  رك��الت  �ضجل 
غ�ضان بلعاوي، نادر زعرت، وليد 
وحار�س  رب���اح،  يا�ضر  قنديل، 
ركلة  رد  الذي  تيم  با�ضم  املرمى 
مدرب  وكان  عمان،  نادي  جزاء 
الكابنت  الراحل  الوحدات  فريق 

عزت حمزة.

 اللقب الثاين مو�سم 1983

لقب  ال��وح��دات  ف��ري��ق  خطف 
الثانية  للمرة  الكرة  احتاد  درع 
يف   ،1983 م��و���ض��م  ت��اري��خ��ه  يف 
نظام  على  اقيمت  التي  الن�ضخة 
مرة واحدة  املغلوب من  خروج 
على  الوحدات  فاز  حيث  اي�ضا، 
احل�ضني اربد بنتيجة 3-2، حيث 
فاز الوحدات على احل�ضني اربد 
للوحدات  و�ضجل   ،2-3 بنتيجة 
حممد م�ضة "2" وطه ذيب، وفاز 
بفارق  الفي�ضلي  على  الوحدات 
تعادل  بعد  ال��رتج��ي��ح،  رك���الت 
حيث   ،2-2 بنتيجة  الفريقني 
 ،"2" �ضجل للوحدات نادر زعرت 
الرمثا  فريق  الوحدات  *وقابل 
فاز  حيث  النهائية،  امل��ب��اراة  يف 
و�ضجل   ،1-2 بنتيجة  الوحدات 

وغ�ضان  زع��رت،  ن��ادر  للوحدات 
بلقب  ال��وح��دات  ليتوج  جمعة، 

بقيادة  الثاين،  الكرة  احتاد  درع 
املدرب الراحل عزت جمزة.

 اللقب الثالث مو�سم 1988
درع  ل���ق���ب  غ���ي���اب  وب���ع���د 
احت��اد ال��ك��رة ع��ن خ��زان��ة ن��ادي 
عجاف،  موا�ضم  ل���5  ال��وح��دات 
باللقب  جديد  من  ليزينها  ع��ادد 
الثالث مو�ضم 1988،  الوحداتي 
بنظام  اقيمت  التي  البطولة  يف 
مباراتني،  من  املغلوب  خ��روج 
فاز الوحدات على الأهلي بفارق 
 ،3-4 بنتيجة  الرتجيح  رك��الت 
الأ�ضلي  بالوقت  التعادل  بعد 
0-0، حيث �ضجل ركالت ترجيح 
ال�ضدفان،  عبدالكرمي  الوحدات 
البنا،  حممود  العموري،  يو�ضف 
حار�س  ورد  عبداملنعم،  ه�ضام 
مرمى الفريق نا�ضر غندور ركلة 

لفريق الأهلي.
اللقب،  نحو  الوحدات  وتقدم 
 ،0-1 بنتيجة  عمان  على  بفوزه 
م�ضة،  حممد  ل��ل��وح��دات  �ضجل 
احل�ضني  على  ال��وح��دات  وف���از 
و�ضجل   ،0-1 بنتيجة  ارب���د 
املنعم،  ع��ب��د  ج��ه��اد  ل��ل��وح��دات 
ل��ي��ج��دد ال���وح���دات م��وع��ده مع 
الفوز  بعد  الثالث،  ال��درع  لقب 
املباراة  يف  ارب��د  احل�ضني  على 
و�ضجل   ،1-2 بنتيجة  النهائية 
وج��الل  م�ضة  حممد  ل��ل��وح��دات 

يف  الوحدات  فريق  ودرب  علي، 
هذه الن�ضخة من البطولة الكابنت 

حممد م�ضطفى.

اللقب الرابع مو�سم 1995

احلنني  �ضد   ،1995 مو�ضم  يف 
درع  لقب  اىل  ال��وح��دات  ف��ري��ق 
احتاد الكرة، منهيا رحلة جفائه 
مع خزينة األقاب النادي، ليدون 
اللقب  ع��ل��ى  ا���ض��م��ه  ال���وح���دات 
م�ضاركاته  ت��اري��خ  يف  ال��راب��ع 
التي  الن�ضخة  خالل  من  املحلية، 
الدرجة  اأندية  فرق  فيها  وزعت 
امل��م��ت��از ع��ل��ى 3 جم��م��وع��ات، 
جمموعته  ال��وح��دات  ليت�ضدر 
بفارق  القاد�ضية  على  فوزه  بعد 
بعد   ،2-4 ال��رتج��ي��ح  رك����الت 
ال��ت��ع��ادل يف ال��وق��ت الأ���ض��ل��ي 
هدف  �ضجل  حيث   ،1-1 بنتيجة 
الوحدات ه�ضام عبد املنعم، وفاز 
بنتيجة  البقعة  على  ال��وح��دات 
ه�ضام  للوحدات  و�ضجل   ،0-2
اأبوهنط�س،   ومنري  عبداملنعم 
و���ض��ه��د ال���دور ال��ن��ه��ائ��ي اإق��ام��ة 
الوحدات  جمعت  ثالثية  دورة 
فاز  حيث  واجلليل،  واجل��زي��رة 
بنتيجة  اجلزيرة  على  الوحدات 
ه�ضام  للوحدات  و�ضجل   ،1-2
امل��ج��دلوي،  وخالد  عبداملنعم 
 ،0-2 بنتيجة  وفاز على اجلليل 
و�ضفيان  حممود  جمال  �ضجلهما 
بلقب  الوحدات  ليتوج  عبداهلل، 
ال���درع ال��راب��ع ب��ق��ي��ادة امل��درب 

العراقي عادل يو�ضف.

 اللقب اخلام�س مو�سم 2002

مع  ال���وح���دات  ع��الق��ة  بقيت 
ال��ك��رة يف مد  ل��ق��ب درع احت���اد 
اخلام�س  باللقب  ليتوج  وج��ز، 
مو�ضم  م�����ض��ارك��ات��ه  ت��اري��خ  يف 
اقيمت  التي  الن�ضخة  يف   ،2002
ملجموعتني  ال��دوري  نظام  وف��ق 
والإي��اب،  الذهاب  مرحلتي  من 
فوز  ال��ذه��اب  مرحلة  و���ض��ه��دت 
الرمثا  احت���اد  ع��ل��ى  ال��وح��دات 
للوحدات  و�ضجل   ،0-1 بنتيجة 
راأفت جالل، وفاز الوحدات على 
و�ضجل   ،1-8 ال�ضباب  منتخب 
ل��ل��وح��دات حم��م��ود ���ض��ل��ب��اي��ة، 
معايل،  ايهاب  اأبو�ضفية،  حممود 
�ضمرين،  هيثم  �ضتات،  اأ���ض��رف 
جمعة،  علي  اأب��وزم��ع،  ع��ب��داهلل 
وزي���اد ال��ك��رد، وف��از ال��وح��دات 
بنتيجة  احل�ضني  �ضباب  على 
راأف��ت  للوحدات  و�ضجل   ،0-4

"المارد األخضر" يتحرك نحو اللقب العاشر

"الدرع" يروي حكايات وحداتية بلغة القوة والمتعة والسطوة واأللقاب

الكابنت فادي �ضاهني يحمل درع احتاد الكرة مو�ضم 2008

الكابنت خالد �ضليم يحمل اول األقاب الوحدات بدرع احتاد الكرة 1982
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"المارد األخضر" يتحرك نحو اللقب العاشر

"الدرع" يروي حكايات وحداتية بلغة القوة والمتعة والسطوة واأللقاب
اأ�ضرف  �ضلباية،  حممود  علي، 
وفاز  ابراهيم،   وفي�ضل  �ضتات 
بنتيجة  الأهلي  على  ال��وح��دات 
زي��اد  ل��ل��وح��دات  و�ضجل   ،1-5
�ضلباية،  حم��م��ود   ،"2" ال��ك��رد 
���ض��ف��ي��ان ع��ب��داهلل ون��ائ��ل ع��ي��د، 
الرمثا  م��ع  ال��وح��دات  وت��ع��ادل 
للوحدات  و�ضجل   ،2-2 بنتيجة 

راأفت علي وزياد الكرد.
ف��از  الإي�������اب،  م��رح��ل��ة  ويف 
الرمثا  احت���اد  على  ال��وح��دات 
للوحدات  و�ضجل   ،1-3 بنتيجة 
�ضمرين،  "2" وهيثم  علي  راأفت 
منتخب  على  ال��وح��دات  وف���از 
و�ضجل   ،0-6 بنتيجة  ال�ضباب 
 ،"2" ل��ل��وح��دات راأف����ت ع��ل��ي 
اأ���ض��رف ���ض��ت��ات، زي���اد ال��ك��رد، 
حممود �ضلباية و�ضفيان عبداهلل، 
�ضباب  اأم��ام  ال��وح��دات  وخ�ضر 
ه��ديف  و���ض��ج��ل   ،3-2 احل�����ض��ني 
ال��وح��دات زي���اد ال��ك��رد وحممد 
على  ال��وح��دات  وف��از  من�ضور، 
و�ضجل   ،0-6 بنتيجة  الأه��ل��ي 
 ،"2" ل��ل��وح��دات راأف����ت ع��ل��ي 
�ضفيان  اأب��و���ض��ف��ي��ة،  حم��م��ود 
وحممود  �ضمرين  هيثم  عبداهلل، 
على  الوحدات  وفاز   * �ضلباية، 
و�ضجل   ،1-2 بنتيجة  الرمثا 
ال��ك��رد وعامر  ل��ل��وح��دات زي���اد 
بو�ضفه  الوحدات  ليالقي  ذيب، 
ب��ط��ال ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة، 
الفي�ضلي  التقليدي  مناف�ضه 
باملباراة  الأوىل،  املجموعة  بطل 
النهائية التي فاز فيها الوحدات 
بنتيجة 2-1، �ضجلهما للوحدات 
حممود �ضلباية و�ضفيان عبداهلل، 
بلقب  ال��وح��دات  ف��ري��ق  ليتوج 
اخل��ام�����س  ال��ك��رة  احت����اد  درع 
امل��درب  بقيادة   ،2002 مو�ضم 

مك�ضيموفت�س. اليوغ�ضاليف 

 اللقب ال�ساد�س مو�سم 2005

ليتوج  الوحدات  فريق  وع��اد 
للمرة  الكرة  احت��اد  درع  بلقب 
مو�ضم  ب��ت��اري��خ��ه  ال�����ض��اد���ض��ة 
غ��م��ار  خ��و���ض��ه  رغ���م   ،2005
لع��ب��ي��ه  دون  م���ن  امل��ن��اف�����ض��ة 
املنتخب  �ضفوف  يف  ال��دول��ي��ني 
ال��وط��ن��ي، واق��ي��م��ت امل��ب��اري��ات 
جمموعتني  من  ال��دوري  بنظام 
ملرحلتي الذهاب والإياب، حيث 
تعادل  الذهاب،  مرحلة  �ضهدت 
الأردن  ���ض��ب��اب  م��ع  ال��وح��دات 
بنتيجة 0-0، وتعادل الوحدات 
 ،0-0 بنتيجة  الفي�ضلي  م��ع 

احل�ضني  �ضباب  اأم���ام  وخ�ضر 
الأه��ل��ي  واأم���ام   ،0-2 بنتيجة 
للوحدات  و�ضجل   ،3-1 بنتيجة 

�ضفيان عبداهلل.
يف  الوحدات  انتفا�ضة  وكانت 
خ�ضارته  رغ��م  الإي���اب،  مرحلة 
بنتيجة  الأردن  ���ض��ب��اب  اأم���ام 
اأحمد  للوحدات  و�ضجل   ،3-2
الدي�ضي،  وعبداهلل  عبداحلليم 
ليفوز بعدها على �ضباب احل�ضني 
للوحدات  و�ضجل   ،0-2 بنتيجة 
با�ضم فتحي وخلدون فهد، وفاز 
الفي�ضلي بنتيجة  الوحدات على 
اأ�ضرف  للوحدات  و�ضجل   ،0-1
���ض��ت��ات، وف���از ال��وح��دات على 
و�ضجل   ،0-2 بنتيجة  الأه��ل��ي 
عبداحلليم  اأح��م��د  ل��ل��وح��دات 
الوحدات  ليتاأهل  فهد،  وخلدون 
والذي  النهائي،  ن�ضف  دور  اىل 
ف��وزه  بعد  البقعة  فيه  اق�ضى 
و�ضجل   ،0-2 بنتيجة  ذه��اب��ا 
وراأفت  �ضتات  اأ�ضرف  للوحدات 
علي، وخ�ضر اإيابا 3-4، و�ضجل 
ل��ل��وح��دات خ��ل��دون ف��ه��د "3"، 
ليتاأهل الوحدات بفارق الأهداف 
والتي  النهائية،  امل��ب��اراة  اىل 
اربد  احل�ضني  على  فيها  تغلب 
للوحدات  و�ضجل   ،2-3 بنتيجة 
راأفت علي، عو�س راغب واأحمد 
الوحدات  لي�ضيف  عبداحلليم، 
خزينة  اىل  ال�����ض��اد���س  ال��ل��ق��ب 

بقيادة   ،2005 مو�ضم  ال��ن��ادي 
املدرب امل�ضري حممد عمر.

 اللقب ال�سابع مو�سم 2008

احت��اد  درع  م�ضابقة  ك��ان��ت 
�ضاهد   ،2008 مل��و���ض��م  ال��ك��رة 
عيان على ولدة جنوم ومواهب 
الأردنية،  للكرة  �ضابة  وحداتية 
اإدارة  جمل�س  وقتها  ق��رر  ح��ني 
بالفريق  امل�����ض��ارك��ة  ال��وح��دات 
والتي  الن�ضخة،  هذه  يف  الرديف 
الدرع  لقب  الوحدات  فيها  عانق 
ل��ل��م��رة ال�����ض��اب��ع��ة ب��ت��اري��خ��ه، 
ع��ادل  العراقي  امل��درب  بقيادة 
ي��و���ض��ف، وف���از ال��وح��دات على 
و�ضجل   ،1-5 بنتيجة  الريموك 
 ،"2" ح��م��اد  مو�ضى  ل��ل��وح��دات 
رامي الردايدة، عبداهلل الدي�ضي، 
وحم��م��د اب���و ���ض��ري��خ��ة، وف���از 
احل�ضني  �ضباب  على  ال��وح��دات 
للوحدات  و�ضجل   ،1-2 بنتيجة 
"2" ، وت��ع��ادل  م��و���ض��ى ح��م��اد 
بنتيجة  البقعة  م��ع  ال��وح��دات 
عبداهلل  للوحدات  و�ضجل   ،2-2
ال��دي�����ض��ي ورام����ي ال���رداي���دة،  
�ضباب  ع��ل��ى  ال���وح���دات  وف����از 
و�ضجل   ،0-1 بنتيجة  الأردن 
ل��ل��وح��دات ع��ب��داهلل ال��دي�����ض��ي، 
ن�ضف  دور  اىل  الوحدات  وتاأهل 
الوحدات  فيه  فاز  الذي  النهائي 
على احل�ضني اربد، بفارق ركالت 

بعد   ،2-3 بنتيجة  ال��رتج��ي��ح 
التعادل بالوقت الأ�ضلي بنتيجة 
ح��ار���س  وق��ت��ه��ا  وت���األ���ق   ،0-0
املرمى مالك �ضلبية برده 3 ركالت 
ترجيح ل�"الغزاة"، ويف املباراة 
على  ال���وح���دات  ف���از  النهائية 
الرتجيح  رك��الت  بفارق  البقعة 
5-4، حيث �ضجل  بنتيجة  اي�ضا 
فادي  الوحدات  ترجيح  رك��الت 
حممد  اأبوزيتون،  حممد  �ضاهني، 
ال���دم���ريي، ع��ب��داهلل ال��دي�����ض��ي، 
حار�س  وتاألق  ال�ضباح،  وعي�ضى 
و�ضد  جديد،  من  �ضلبية  املرمى 
ليتوج  للبقعة،  ترجيح  رك��ل��ة 
الثامن  باللقب  الوحدات  فريق 
بالفريق  م�ضاركاته  ت��اري��خ  يف 

الرديف مو�ضم 2008.

 اللقب الثامن مو�سم 2010
التا�ضع  لقبه  ال��وح��دات  حمل 
للمرة  الكرة  احتاد  درع  ببطولة 
الثامنة يف تاريخه مو�ضم 2010-

2011، بعد اأن جاء يف املجموعة 
جانبه،  اىل  �ضمت  التي  الوىل 
اجل���زي���رة، ال��ب��ق��ع��ة،ال��ع��رب��ي 
الوحدات  وت�ضدر  وال��ريم��وك، 
جم��م��وع��ت��ه ب��ر���ض��ي��د 9 ن��ق��اط، 
جمعها من 3 انت�ضارات، و�ضجل 
مرة  �ضباكه  واهتزت  اأه��داف   8

واحدة.
الريموك  على  الوحدات  وفاز 

ح�ضن  �ضجلها   0-4 بنتيجة 
ع��ب��دال��ف��ت��اح، ث���م ت��غ��ل��ب على 
�ضجل   ،1-2 بنتيجة  اجل��زي��رة 
وح�ضن  ك�ضك�س  اأحمد  للوحدات 
للجزيرة  �ضجل  فيما  عبدالفتاح، 
العربي  على  وفاز  عمران،  لوؤي 
للوحدات  و�ضجل   0-2 بنتيجة 
اأح��م��د ع��ب��داحل��ل��ي��م، *وال��ت��ق��ى 
النهائي،  ن�ضف  ب��ال��دور  الرمثا 
الرمثا  على  الوحدات  فاز  حيث 
للوحدات  و�ضجل   ،0-2 بنتيجة 
ع���ام���ر اأب���وح���وي���ط���ي واأح���م���د 
يف  اجل��زي��رة  ل��ي��الق��ي  ك�ضك�س، 
فاز  وال��ت��ي  النهائية،  امل��ب��اراة 
بنتيجها الوحدات 2-0، و�ضجل 
عبدالفتاح  ح�����ض��ن  ل��ل��وح��دات 
الوحدات  ليتوج  العتال،  وفهد 
تاريخ  يف  الثامن  ال���درع  بلقب 
م�����ض��ارك��ات��ه ب��ق��ي��ادة امل���درب 

الكرواتي دراغان.
م����الح����ظ����ة: ت���ع���رث ف���ري���ق 
البطولة  ن�ضختي  يف  ال��وح��دات 
و2016/   2012/2011
غابت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف   ،2017
الكرة،  �ضم�س بطولة درع احتاد 
املحلية  امل�ضابقات  �ضماء  م��ن 
اإىل   2012/2011 مو�ضم  بعد 

.2017-2016

اللقب التا�سع 2018-2017

توج فريق الوحدات بلقب درع 

احتاد الكرة، وللمرة التا�ضعة يف 
تاريخ م�ضاركاته مو�ضم 2017-

الوحدات  وقع  ان  وبعد   ،2019
جانب  اإىل  الثالثة،  املجموعة  يف 
ف���رق ال��رم��ث��ا، الأه���ل���ي، وذات 
ال��وح��دات  ت�ضدر  حيث  را����س، 
جم��م��وع��ت��ه ب��ر���ض��ي��د 9 ن��ق��اط، 
من  ان��ت�����ض��ارات   3 م��ن  جمعها 
و�ضجل  خ�ضارة،  اأو  تعادل  دون 
اهتزت  فيما  اأه���داف   8 الفريق 

�ضباكه مرة واحدة.
فريق  م��ع  ال��وح��دات  والتقى 
الرمثا الذي ظفر ببطاقة التاأهل، 
ك��اأف�����ض��ل ف��ري��ق ب��امل��رك��ز ال��ث��اين 
ومتكن  ن��ق��اط،  بر�ضيد  وق��ت��ه��ا 
فريق الوحدات من الفوز بنتيجة 
لينتقل  في�ضل،  بهاء  بهديف   0-2
مبواجهة  النهائي  امل�ضهد  اىل 
اللقب،  اىل  للو�ضول  اجل��زي��رة 
من  ال��وح��دات  فريق  وا�ضتطاع 
ببطولة  التا�ضع  اللقب  تدوين 
تغلب  بعدما  الكرة،  احتاد  درع 
بنتيجة  اجل��زي��رة  ف��ري��ق  ع��ل��ى 
اإح�ضان  للوحدات  و�ضجل   ،0-2
ليتوج  ال��دردور،  وحمزة  ح��داد 
فريق الوحدات بلقب درع احتاد 
تاريخه  التا�ضعة يف  للمرة  الكرة 

بقيادة املدرب جمال حممود.

 لوحة ال�سرف

وعند ا�ضتعرا�س لوحة �ضرف 
لقب درع احتاد الكرة، جند انها 
نحو  ملتهب  �ضباق  يف  عا�ضت 
ان  1981،جن��د  العام  منذ  �ضمه 
فريق اجلزيرة اأول  من توج باأول 
 ،1981 ال��ع��ام  البطولة  ال��ق��اب 
ويحمل الوحدات الرقم القيا�ضي 
لعدد مرات الفوز باللقب بر�ضيد 
9 األقاب يف الأعوام 82، 83، 88، 
 ،2008  ،2004  ،2002  ،95
املناف�س  يليه   ،2018  ،2010
الذي  الفي�ضلي  فريق  التقليدي 
الأعوام  يف  مرات،   7 باللقب  فاز 
 ،2000  ،97  ،92  ،91  ،87
2009 و2011، والرمثا 5 مرات 
 ،96  ،93  ،90  ،89 الأع���وام  يف 
مرات   3 اإربد  واحل�ضني   ،2001
يف الأعوام، 94، 2003 و2005، 
العامني 81  واجلزيرة مرتني يف 
العامني  يف  مرتني  وعمان  و86، 
84 و85، و�ضباب الأردن مرتني 
اأي�ضا يف العامني 2007 و2017، 
وال��ريم��وك م��رة واح���دة العام 
كفر�ضوم  فريق  وكذلك   ،2006

الذي فاز باللقب العام 98.

الكابنت با�ضم فتحي يرفع درع احتاد الكرة مو�ضم 2018/2017
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ب�  امل��ع��رف  ال��وح��دات  ف��ري��ق  ي�ضعى 
الرمثا  "املارد الأخ�ضر" لإ�ضطياد فريق 
امللقب ب�"الغزلن"، و�ضم اللقب العا�ضر 
يلتقيان  النادي، عندما  األقاب  اىل خزينة 
ال�ضاعة ال�ضاد�ضة والن�ضف من م�ضاء يوم 
اجلمعة املقبل، حل�ضاب املباراة النهائية 
للمو�ضم  ال��ك��رة  احت��اد  درع  بطولة  م��ن 

.2020

 ت�سديد احل�ساب

ينظر فريق الوحدات املدجج بالنجوم، 
ورد  الرمثا،  لفريق  احل�ضاب  ت�ضديد  اىل 
اأم��ام الأخ��ري الذي فاز عليه يف  اعتباراه 
جاء   0-1 بنتيجة  املجموعات،  دوري 
ال��دردور، يف  �ضجلها حمزة  بركلة جزاء 
اأوراق��ا  الفريقان  فيه  ميلك  ال��ذي  الوقت 
القدم  ك��رة  �ضعيد  على  وم��وؤث��رة  مهمة 
باخلرة  يت�ضلح  م��ن  ومنهم  املحلية، 
اأفكار  وفق  يتحركون  والذين  الدولية، 
اأبوزمع،  عبداهلل  للوحدات  الفني  املدير 
املباراة  لتاأخذ  ال��رتك،  عي�ضى  وللرمثا 
خالل  من  �ضواء  والقوة،  الإث��ارة  طابع 
بطرح  امل��درب��ني  او  ال��الع��ب��ني،  ح���وار 
املباراة،  التكتيكية طيلة احداث  الأفكار 
وتقليعات جماهري الفريقني املتوقع مالأها 
ملدرجات امللعب، الأمر الذي يعد بوجبة 
القب�س  ليلة  الثقيل يف  العيار  من  كروية 

على لقب درع احتاد الكرة.

اأوراق مك�سوفة

وال��رم��ث��ا،  ال��وح��دات  فريقا  يلتقي 
�ضواء  كبري  حد  اىل  مك�ضوفة  ب���اوراق 
من  وه��م��ا  الثعلب،  او  ل�"الرن�س" 
در�ضا واقع الفريقني من كافة النواحي 
خالل الفرتة املا�ضية، �ضواء من خالل 
الأوىل  مباراتهما  �ضريط  اىل  عودتهما 
درا�ضتهما  اأو  امل��ج��م��وع��ات،  ب���دوري 
خالل  الفنيني،  جهازيهما  مب��ع��اون��ة 
مباريات الفريقني يف مناف�ضات م�ضابقة 

درع احتاد الكرة احلالية.
الفريقني  اوراق  اأن  ع��ل��ى  وي��زي��د 
فيما  كبري  ح��د  اىل  التكافوؤ  مك�ضوفة، 
تاأكيد  اىل  املدربني  كال  و�ضيعمد  بينهما، 
باللقاء  اخلا�ضة  واأفكارهما  تعليماتهما، 
مبع�ضكر  ال��دخ��ول  اىل  �ضيعد  وكالهما 
اىل  بالالعبني  بالو�ضول  يهتم  مغلق، 
الذهني  والرتكيز  النف�ضية،  اجلاهزية 
اللعب  خلطة  احل��ريف  والتنفيذ  العايل، 
اىل  بهما  والإن��ط��الق  املختلفة،  بطرقها 
وكالهما  اجلمعة،  يوم  املناف�ضة  ميدان 
املدربني عينهما  �ضيخ  او  الرن�س  �ضواء 
الدعم  بعد  معني  فالرن�س  اللقب،  على 
الكبري من جمل�س الإدارة، وتوفري كافة 
متطلباته، اىل تد�ضني اول القاب املو�ضم 
مع الوحدات، فيما �ضيخ املدربني معني 
وهو  كمدرب،  مرة  لأول  اللقب  بخطف 

الذي خذله يف 3 مرات ما�ضية.

 حوار املدربني

يعود املديران ، للوحدات “الرن�س” 
“�ضيخ  ع��ب��داهلل اأب����و زم����ع،و ل��ل��رم��ث��ا 
املدربني” عي�ضى الرتك، يف حوار تكتيكي 
جديد، ما ي�ضفي رونقا على جمالية اللقاء 

املنتظر بني الفريقني.
املدير  ين�ضغل  للوحدات،  بالن�ضبة 
الفني للفريق عبداهلل اأبو زمع يف تركيز 
لوراق  الفنية  ق��راءت��ه  وف��ق  اأف��ك��اره 
كبري  حد  اىل  و�ضوح  و�ضط  املناف�س، 
م�ضتقات  بني  يوزعها  التي  خياراته،  يف 
-2-4 اىل   2-3-1-3 و   1-2  -4-3
اأحمد  املرمى  حار�س  من  منطلقا   ،1-3
كل  الدفاع  رباعي  ويتقدمه  عبدال�ضتار، 
حممد  خطاب،  ط��ارق  العرب،  يزن  من 
والأخ��ري  �ضلباية،  وف��را���س  ال��دم��ريي، 
ي�ضاعف من مهامه لين�ضم اىل اأحمد ثائر 
ومهند�س  العمليات،  ارتكاز  حم��ور  يف 
انطالقات  لتغذية  عايد،  رجائي  البناء 
اليهما  وين�ضم  ثلجي  ويزن  يو�ضف  فهد 
التون�ضي  املهاجم  خلف  �ضمري  اأح��م��د 
طبيعة  بح�ضب  وينطلق  �ضيفي،  ه�ضام 

على  الثبات  بعد  واملناف�س  امل��ب��اراة 
الرتكاز  مهمة  با�ضناد  الدفاع،  رباعي 
�ضمري،  احمد  اأم��ام��ه  وم��ن  ثائر  لحمد 
ويلتقيان مع انطالقات يزن ثلجي وفهد 
ال�ضريحني  املهاجمني  لتمويل  يو�ضف، 

ه�ضام ال�ضيفي وعبدالعزيز انداي.
عي�ضى  “الثعلب”  ي��ق��دم  وللرمثا، 
 ،1-1-4-4 بني  الفريق  �ضكل  ال��رتك، 
ويتحول اىل 5-3-1-1، مقدما منوذجا 
يف التكاتف الدفاعي من منت�ضف امللعب، 
منطلقا من مالك �ضلبية حلرا�ضة املرمى، 
رباعي  �ضلبية،  مرمى  حماية  يتوىل  فيما 
الدفاع مهند خ��رياهلل، ه��ادي احل��وراين، 
ويتوىل  الناطور،  وفادي  منا�ضرة،  عمر 
الرتكاز  بوابة  اغالق  ابوه�ضيب  عامر 
لتوفري  اأبوه�ضيب  ويتقدم  ال��دف��اع��ي، 
ال�ضناد لثالثي العمليات عالء ال�ضقران، 
يو�ضف اأبو جزر و�ضائد خزاعلة، و�ضرعة 
معتمدا  الهجوم  اإىل  الدفاع  من  بالنتقال 
على �ضرعة حمزة الدردور، الذي يتقدم 
ل�ضناد املهاجم باتريك، ف�ضال عن طرح 
اأوراق مهمة ل �ضيما م�ضعب اللحام الذي 

يتعامل معه كورقة رابحة.

 بالأرقام..�سطوة وحداتية

تتكلم الأرقام يف تاريخ لقاءات الفريقني 
وحداتية  بلغة  الحت��اد،  درع  مب�ضابقة 
�ضريحة، تظهر التفوق ل�ضالح الوحدات 
التتويج  حيث  من  �ضواء  الرمثا،  على 
مرات،   9 الوحدات  توج  حيث  باللقب، 
مقابل 5 مرات للرمثا، وجمعهما اأول لقاء 
يف ن�ضف نهائي م�ضابقة 1982، وانتهى 
ب��ف��وز ال���وح���دات 4-3 ب��ف��ارق رك��الت 
وتكرر   ،0-0 ال��ت��ع��ادل  بعد  الرتجيح 
وانتهى   ،1982 ن�ضخة  نهائي  يف  اللقاء 
بفوز الوحدات 2-1، وتوا�ضلت لقاءات 
ن�ضخة  من  الثمانية  دور  حيث  الفريقني 
1985، وانتهى بفوز الرمثا 1-0، وكذلك 
ن�ضخة 1989، وفاز  الثاين من  ال��دور  يف 
يف  اللقاء  وجت��دد   ،0-1 بنتيجة  الرمثا 
نهائي نف�س الن�ضخة، وفاز الرمثا بفارق 
التعادل  بعد   ،4-5 الرتجيح  رك���الت 
اللقاء  وجت��دد   ،2-2 الأ�ضلي  بالوقت 
يف دور الثمانية من ن�ضخة 1990، وفاز 

الرمثا بنتيجة 0-1.
الرمثاوي  الوحداتي  ال�ضباق  وتوا�ضل 
اىل الفوز، ليلتقيا يف دور ال16 من ن�ضخة 
 ،0-2 بنتيجة  ال��وح��دات  وف��از   ،1991
ن�ضخة  من  الثاين  ال��دور  يف  اي�ضا  والتقيا 
ويف   ،1-3 بنتيجة  الرمثا  وف��از   ،1996
وف��از   ،2000 ن�ضخة  م��ن  الأول  ال���دور 
الوحدات بنتيجة 1-0، ويف دور الأربعة 
بنتيجة  الرمثا  وف��از   2001 م�ضابقة  من 
من  الأول  ب��ال��دور  امل�ضهد  وتكرر   ،1-2
ن�ضخة 2002، وذهابا تعادل 2-2، واإيابا 
فاز الوحدات بنتيجة 2-1، وكذلك باالدور 
الوحدات  وفاز   ،2005 ن�ضخة  من  الأول 
من  الأول  ب��ال��دور  جم��ددا  والتقيا   ،2-5
بنتيجة  ال��وح��دات  وف��از   ،2007 ن�ضخة 
3-1، ويف دور الأربعة من ن�ضخة 2010، 
بالدور  وت��ع��ادل   ،0-2 ال��وح��دات  وف��از 
 ،2-2 بنتيجة   2016 ن�ضخة  من  الأول 
والتقيا يف الدور الأول من ن�ضخة 2017، 
وفاز الوحدات ذهابا بنتيجة 3-0، واإيابا 
من  الول  بالدور  والتقيا   ،0-2 بنتيجة 

الن�ضخة احلالية، وفاز الرمثا 0-1.

الوحدات عينه على اللقب العاشر

"المارد األخضر" يسعى الصطياد "الغزالن" بلقب "الدرع"
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حتذير..حتذير..حتذير 
حتذر الهيئة الإدارية لنادي الوحدات من اإ�ضتخدام اإ�ضم و�ضعار النادي وحتت طائلة 
امل�ضوؤولية وتوؤكد باأن اإ�ضم و�ضعار النادي حممي وم�ضجل لدى اجلهات الر�ضمية.

والتي  وغريها  ريا�ضية  مالب�س  من  املحلي  بال�ضوق  املطروحة  املنتجات  واإن 
للنادي. ريعها  يعود  ول   بها  عالقة  اأي  للنادي  لي�س  النادي  و�ضعار  اإ�ضم  حتمل 
و�����ض����وف ت���ق���وم ال��ه��ي��ئ��ة الإداري����������ة ل����ن����ادي ال�����وح�����دات خ�����الل ال���ف���رتة 
اإ���ض��م و���ض��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�ضتعمل 
ع��ل��ى امل��الب�����س ال��ري��ا���ض��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن امل��ن��ت��ج��ات ل��غ��اي��ات ال��ت��ج��ارة

الهيئة الإدارية لنادي الوحدات 

إعالنات11  الثالثاء 18 شباط 2020 م العدد 1139



 الثالثاء 18 شباط 2020 م العدد 1139رياضة وصحة12

قلب الرياضي يختلف عن قلب الشخص غير الممارس للرياضة
اأهمية  اجلميع  على  يخفى  ل 
ال�ضحية  وفوائدها  الريا�ضة 
لكنها  الأم��را���س،  من  للوقاية 
ت�����ض��ك��ل خ���ط���رًا يف احل����الت 

ال�ضامتة لأمرا�س القلب.
القلبية  ال��وف��اة  ح���الت  اإن 
املفاجئة عند الريا�ضيني تعتر 
من الأمور النادرة اإذا ما اأخذنا 
من  الهائلة  الأعداد  العتبار  يف 
ولكن  العامل،  حول  الريا�ضيني 
النادرة   قد يكون لهذه احلالت 
و�ضائل  ل��دى  الأك���ر  ال�����ض��دى 
ل��ك��ون امل��ت��ويف �ضاب  الإع����الم 
يف  اأّن��ه  على  اإليه  ينظر  ريا�ضي 

قمة الهرم ال�ضحي.

تعريف املوت املفاجئ القلبي

م����وت ن����اجت خ����الل ���ض��اع��ة 
لدى  الأعرا�س  بداأ  من  واح��دة 
ك��ان  اأّن����ه  ي��ع��رف  مل  �ضخ�س 
بطيني  قلبي  و�ضع  م��ن  يعاين 
من  ي�ضتثنى  ���ض��اب��ق��اً،  مم��ي��ت 
الوعاية  املخية  الأ�ضباب  هذه 
املتعلقة  واجل�ضدية  والتنف�ضية 

بتناول الأدوية.
ح��الت الوفاة واح��د من كل 

200األف ريا�ضي يف ال�ضنة.

اأ�سهر حالت وفاه للريا�سيني

م��وت  ق.م   490 ع����ام  يف 
فيدريبد�س  اليوناين  اجل��ن��دي 
بعد اأن رك�س من بلدة ماراثون 

اإىل اأثينا.
ع��داء  وف���اة   1984 �ضنة  يف 

املاراثون جيم فوك�س.
يف �ضنة 1986 وفاة جنم كرة 

الطائرة العاملي فلوهامين.
يف �ضنة 1990 وفاة جنم كرة 

ال�ضلة هانك كا�ضريز.
مدافع  وف��اة   2006 �ضنة  يف 
حممد  امل�ضري  الأهلي  النادي 

عبد الوهاب.
لعب  وف��اة   2007 �ضنة  يف 
بوريتا  الإ���ض��ب��اين  ال��ق��دم  ك��رة 
ميكلو�س  امل��ج��ري  وال���الع���ب 
دانييل  ا�ضبانيول  ولع��ب  فيز 

خاركي. 
املفاجئ  املوت  اأ�ضباب  تق�ضم 
لدى الريا�ضيني ح�ضب اأعمارهم 

اإىل فئتني 
 .1  : �ضنة   35 ال  دون   •

ت�ضخم يف القلب %50.
بال�ضرايني  خلقية  عيوب   .2

التاجية.
3. متالزمة مارفان.

انتظام  )ع���دم  الأرث��م��ي��ا   .4

دقات القلب(.
5. اأمرا�س �ضمامات القلب.

 .1  : �ضنة   35 ال  ف��وق   •
اأمرا�س �ضرايني القلب 75 %.

2. الأريثميا.
3. ت�ضخم القلب.

متالزمة مارفان
الف�سيولوجية  التغريات 

 وقلب الريا�سي

يختلف  الريا�ضي  القلب  اإن 
ع���ن ق��ل��ب ال�����ض��خ�����س ال��غ��ري 
هذه  وتعتر  للريا�ضة  ممار�س 
الف�ضيولوجية طريقة  التغريات 
ال��ب��دين  للجهد  ال��ق��ل��ب  ل��ت��اأق��ل��م 
ممار�ضة  اأثناء  املطلوب  العايل 
التمرين  يوؤدي  حيث  الريا�ضة 
ت�ضخم  اإىل  ال��ي��وم  يف  ���ض��اع��ة 
مع  القلب  جل��دار  ف�ضيولوجي 
اإىل  ت�ضل  قد  القلب  بدقات  بطئ 
توجد  ول  بالدقيقة  نب�ضة   40
حلالة  ظاهرية  قلبية  عوار�س 
ال��ق��ل��ب ال��ري��ا���ض��ي )ل ف��ق��دان 

للوعي، ول �ضيق بالتنف�س(.
يفرق  اأن  الطبيب  على  يجب 
الطبيعي  الريا�ضي  قلب  ب��ني 

واملر�ضي.
ت��ع��ود ع�����ض��ل��ة ال��ق��ل��ب اإىل 
اأ�ضهر   3 بعد  الطبيعي  حجمها 
م���ن ال��ت��وق��ف ع���ن ال��ت��م��اري��ن 

الريا�ضية. 

معايري الفح�س الطبي للريا�سيني

الفحو�ضات  معايري  تختلف 
الفئة  للريا�ضيني ح�ضب  الطبية 
الريا�ضة  نوعية  و  العمرية 

املمار�ضة :

ال�����ض��خ�����ض��ي  ال���ت���اري���خ   •
والعائلي.

الطبي. • الفح�س 
الت�ضخي�س. • اإجراءات 
املخرية. • الفحو�ضات 

ال�سخ�سي التاريخ   .1

تاريخ ال�ضخ�ضي يف الأمرا�س 
املر�ضية  والأع��را���س  ال�ضابقة 
�ضيق  عن  وال�����ض��وؤال  ال�ضابقة 
والغيبوبة  وال��دوخ��ة  النف�س 
تناول  وعن  ال�ضديد  التعب  اأو 
ال�ضدر  وا�ضطرابات  الأدوي��ة 
للم�ضت�ضفى  ال�ضابق  الدخول  اأو 
هامة  اأخ���رى  اأم��را���س  اأي  اأو 
ع���دوى  اأو  ب��ال��ق��ل��ب  ت��ت��ع��ل��ق 
حمى  اأو  ح��دي��ث��ة  ف��ريو���ض��ي��ة 

روماتزمية......اإلخ.
املر�ضي  العائلي  ال��ت��اري��خ 
وال�����ض��وؤال ع��ن ح���وادث امل��وت 

ال�ضابقة لأونها.

العائلي التاريخ   .2

عائلتك  اأحد  وتويف  �ضبق  هل 
غري  ب�����ض��ورة  اخلم�ضني  ق��ب��ل 

متوقعة ؟
اأح��د  ع��ول��ج  واأن  �ضبق  ه��ل 
اإغ��م��اءات  م��ن  عائلتك  اأف����راد 

متكررة ؟
هل �ضبق واأ�ضيب اأحد اأفراد 

بنوبات ت�ضنجية ؟
هل �ضبق لأي فرد من عائلتك 

اأن اأجريت له عملية يف القلب ؟
هل �ضبق لأي فرد من عائلتك 
ان��ت��ظ��ام  ع���دم  م���ن  ع��ول��ج  اأن 

�ضربات القلب ؟
هل اأحد اأفراد عائلتك م�ضاب 

مبر�س متالزمة مارفان ؟

الطبي الفح�س   .3

• قيا�س الطول والوزن.
النظر. • فح�س 

الدم. • قيا�س �ضغط 
الراحة  اأثناء  القلب  • نب�س 

واحلركة املنتظمة الن�ضق.
الدرقية. الغدة  • فح�س 

القلب. • فح�س 
ال�ضدر. • فح�س 
البطن. • فح�س 

• فح�س الأطراف.

الت�سخي�س 4.اإجراءات 

لل�ضدر. اأ�ضعة  • �ضورة 
للقلب. • تخطيط 

4. الفحو�ضات املخرية 
• فح�س الدم.

الكبد. • فح�س وظائف 
الكلى. • فح�س وظائف 
• قيا�س دهون اجل�ضم.

البول. • حتليل 
الوبائي بي.�ضي. • الكبد 

• الإيدز.

الإ�سابات الريا�سية

الريا�ضية  الإ�ضابة  تختلف 
ح�����ض��ب ن���وع���ي���ة ال��ري��ا���ض��ة 

املمار�ضة :
• جروح.

ناجت  وعي  فقدان  ح��الت   •
نتيجة  دم�����اغ  ارجت�����اج  ع���ن 

ت�ضادم.
• ك�ضور.

ع�ضلية  ومتزقات  كدمات   •
واأربطة.

• خلع يف املفا�ضل.

اإ�سابات الراأ�س والرقبة

• اإرجتاج الدماغ.
• نزيف الدماغ.

ال��وج��ه  ع���ظ���ام  • ك�����ض��ور 
)الأنف(.

الل�ضان(. • )بلع 

حالة بلع الل�سان

وعار�س  مر�ضية  حالة  هي 
ن���اجت ع��ن اخ��ت��الل يف اجل��ه��از 
وم�ضاحب  اآنياً  يكون  الع�ضبي 
وفقدان  ع�ضبية  باختالجات 

الوعي والذاكرة املوؤقت.

اأ�سباب حدوث حالة بلع الل�سان:

1( �ضربات الراأ�س وارجتاج 
 )head injury( ال��دم��اغ 
وظ��ي��ف��ة  يف  خ��ل��ل  اإىل  ت�����وؤدي 
التحفيزات  يف  وزي��ادة  الدماغ 
واختالجات  للدماغ  الكهربائية 

ع�ضبية وبلع لل�ضان.
2( ق�ضور يف الدورة الدموية 
 atrial( مثل الرجتاف الذين
ي��وؤدي  ق��د   )fibrillation
واختالجات  الل�ضان  بلع  اإىل 

ع�ضلية.
يف  ال�ضكر  ن�ضبة  ه��ب��وط   )3

.)hypoglycemia( الدم
بع�س  ت��رك��ي��ز  اخ��ت��الل   )4
البوتا�ضيوم  مثل  العنا�ضر 

وال�ضوديوم داخل اجل�ضم.

حقيقة بلع الل�سان:

من  ف��الن  ي��ق��ول:  م��ن  ن�ضمع 
ل�ضانه.  بلع  لع��ب  اأو  النا�س 

مل��اذا؟  خ��اط��يء.  التعبري  ه��ذا 
يبلع  اأن  م�ضتحيل  الإن�ضان  لأن 
اإدخ��ال  اخلطاء  من  ل��ذا  ل�ضانه 
ع�ضلة  لأن  الل�ضان  ل�ضحب  اليد 
ال��ل�����ض��ان ق��وي��ة، وث��ان��ي��اً لأن 

اللعاب لي�ضاعد.

كيفية حدوث حالة بلع الل�سان:

الوعي،  الإن�ضان  يفقد  عنما 
فيها  مبا  كله،  اجل�ضم  يرتخي 
املزمار.  ول�ضان  والل�ضان  الفك 
فت�ضقط قاعدة الل�ضان يف جمرى 
اإىل  ال��ذق��ن  نرفع  فقط  ال��ه��واء. 
وذلك  ال��راأ���س،  اإمالة  مع  اأعلى 
ل��ت��غ��ي��ري و���ض��د ف��ت��ح��ة جم��رى 
اإىل  الهواء وتتغريمن م�ضتديرة 

بي�ضاوية.

الإ�سعافات الأولية:

يكون  اأن  امل�ضعف  على   )1
هادئا.

اخللف  اإىل  ال��راأ���س  رف��ع   )2
ال�ضفلي  الفك  على  وال�ضغط 
م��ع حم��اول��ة دف��ع زاوي���ة الفك 
ذل��ك �ضريجع  وب��ع��د  الم��ام��ي 

الل�ضان اإىل و�ضعه الطبيعي.
يقوم  اأن  امل�ضعف  على   )3
جعل  و  للخلف  ال��راأ���س  باإمالة 
ال��ذق��ن يف اأع��ل��ى م�����ض��ت��وى ثم 
بتحريك  ال��ف��م  فتح  ذل��ك  يتبع 
يخرج  ثم  لالأ�ضفل  ال�ضفلي  الفك 
حيث  ال�ضحب  بطريقة  الل�ضان 
)ال�ضبابة  الأ���ض��اب��ع  تو�ضع 
الإبهام( خلفه على �ضكل خطاف 

و ي�ضد للخارج.
الإرجاع  4( يف حال �ضعوبة 
للتنف�س  اأن��ب��وب  ادخ���ال  يجب 
 )endotracheal tube(
ريثما  التنف�س  على  للم�ضاعدة 

حتل امل�ضكلة.
ع�ضا  ا�ضتخدام  يف�ضل   )5
بدل  الل�ضان  لتقليب  اأداة  اأو 
فهي  الأ���ض��اب��ع  ا�ضتخدام  م��ن 
للم�ضعف  اأمنا  الأك��رث  الطريقة 
فمه  يطبق  ق��د  املري�س  فرمبا 

على امل�ضعف ويقطع اأ�ضابعه.
يو�ضع  ان  يف�ضل   : مالحظة 
امل�����ض��اب يف غ��رف��ة ال��ع��ن��اي��ة 
يحتاج  قد  لن��ه   ccu امل��رك��زة 
تن�ضيطية  كهربائية  رج��ات  اإىل 
للقلب يف حالة وجود ق�ضور يف 

الدورة الدموية.

اعداد الدكتور: جمعة ابو ذيابصحتك
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لقب يلوح باألفق

الشغب واإلعالم

ي�ضتعد فريق الوحدات الأول لكرة القدم بقيادة املدير الفني 
"ال�ضاطر" عبد اهلل اأبو زمع للتح�ضري ب�ضكل جاد خلو�س لقاء 
النهائي لبطولة الدرع يوم اجلمعة اأمام �ضقيقه الرمثا يف اللقاء 
الذي �ضيحت�ضنه �ضتاد عمان الدويل مبدينة احل�ضني لل�ضباب، 

عند ال�ضاعة ال�ضاد�ضة والن�ضف م�ضاءا.
الوحدات الذي و�ضل اإىل امل�ضهد اخلتامي بعد تخطيه عقبة 
�ضباب الأردن بهدفني مقابل ل �ضيء، ي�ضعى ل�ضرب ع�ضفورين 
ال��دوري  لقب  خلطف  والتخطيط  اللقب  اإح��راز  الأول  بحجر 
دور  يف  هزمه  ال��ذي  للرمثا  الدين  رد  والثاين  الأردن،  وكاأ�س 
املجموعات بهدف من نقطة اجلزاء، وهو ما يحمله املدير الفني 
اأبو زمع على كرا�ضته الفنية، فهل �ضن�ضهد ثورة وحداتية يف 
وجه "الرماثنة"، اأم �ضيكون ل"غزلن ال�ضمال" راأي اأخر خا�ضة 

واأنهم ابتعدوا كثريًا عن من�ضات التتويج منذ �ضنوات طويلة.

درع االتحاد هل يكون مبشرًا بموسم الرباعيات

لبنان يتفوق على األردن في نهائي بطولة الملك عبد اهلل الثاني لكرة السلة
الدولية  عبداهلل  امللك  كاأ�س  ل��دورة  بطال  لبنان  منتخب  توج 
)ال�ضوط   68-71 الأردن  على  فوزه  بعد  ال�ضلة  لكرة  التا�ضعة 
الأول 37-35( يف املباراة اخلتامية من البطولة التي جرت م�ضاء 

اجلمعة يف �ضالة المري حمزة بعمان.
عام  الأوىل  بعد  الثانية  للمرة  اللقب  لبنان  منتخب  واأح��رز 
2005. بعدما حقق العالمة الكاملة يف اأربع مباريات بعد تغلبه 
على البحرين 73-64 و�ضوريا 87-75 والعراق 97-79، لينهي 
الدورة يف ال�ضدارة بر�ضيد ثماين نقاط تاركا املركز الثاين ملنتخب 

الأردن.
وحل منتخب العراق ثالثا بفوزه على نظريه البحريني 75-76 

بعد التمديد )الوقت الأ�ضلي 67-67(.
التي  املباراة  اأحداث  على  ال�ضيطرة  على  املنتخبان  وتناوب 
جاءت مثرية وحما�ضية منذ اللحظات الأوىل حيث تفوق منتخب 
املنتخب  �ضحوة  لتاأتي   ،18-24 الأول  الربع  نهاية  مع  الأردن 

اللبناين يف الربع الثاين الذي اأنهى ال�ضوط الأول يف �ضاحله 37-
.35

بتبادل  الثالث  الربع  مطلع  ال���ذروة  اإىل  املناف�ضة  وو�ضلت 
للت�ضجيل يف الثالثيات ومن حتت ال�ضلة لينتهي ل�ضالح لبنان بفارق 

نقطة واحدة )49-50(.
وا�ضتمرت الإثارة يف الربع الأخري وفر�س التعادل نف�ضه اأكرث 
من مرة لكن خرة لعبي املنتخب اللبناين ح�ضمت الفوز يف الثواين 

الأخرية بفارق ثالث نقاط.
مثالية  ا�ضتعدادية  حمطة  عبداهلل  امللك  كاأ�س  دورة  وتعتر 
للمنتخبات اخلم�ضة قبل امل�ضاركة يف ت�ضفيات كاأ�س اآ�ضيا والتي 
منتخب  �ضيفه  مبالقاة  م�ضواره  الأردين  املنتخب  فيها  ي�ضتهل 
�ضريالنكا يف 21 احلايل ومن ثم مالقاة كازاخ�ضتان يف 24 منه يف 

جمموعة ت�ضم اأي�ضا منتخب فل�ضطني.
عام  الأوىل  للمرة  نظمت  عبداهلل  امللك  كاأ�س  بطولة  اأن  يذكر 

2002، علما باأنها توقفت منذ عام 2011.

شؤون سلوية

الدرع مطلب وحداتي
اإل  تن�ضيطية  اأنها  الدرع ورغم  بطولة  نعم 
جلماهري  واأ�ضا�ضيا  هاما  مطلبا  تعتر  اأنها 
الوحدات التي دائماً ما اعتادت على اأن ترى 

فريقها يعتلي من�ضات البطولت.
بح�ضا�ضية  يتمتع  اأن��ه  ورغ��م  اجلمعة  لقاء 
هذه  اأن  اإل  والرمثا،  ال��وح��دات  بني  خا�ضة 
احل�ضا�ضية ل تتعدى �ضوى اأن تكون ريا�ضية 
فقط يف امللعب، خا�ضة يف ظل العالقة الكبرية 
الوحدات  جماهري  تربط  التي  والتاريخية 
باأ�ضقائهم من الرمثا، يف الوقت الذي يجب اأن 
تقف هذه اجلماهري يف �ضف واحد وت�ضد كل 
الفتنة  نار  الإ�ضاءة ودب  له نف�ضه  من ت�ضول 

واخلالف بينهم.
يكن  مل  اأع���اله  ال�ضطور  يف  ورد  م��ا  نعم 
وواق��ع  حقائق  واإمن���ا  اخل��ي��ال،  م��ن  �ضرباً 
امل�ضهد  ت�ضدرت  التي  املن�ضورات  من  لعدد 
الجتماعي،  التوا�ضل  م��واق��ع  على  ال��ع��ام 
نار  والتي ي�ضعى بع�ضهم من خاللها لإذك��اء 
من  والرمثا،  ال��وح��دات  جماهري  بني  الفتنة 
باأ�ضاليب خبيثة  التحري�س هنا وهناك  خالل 
وامل�ضتفيد منها يف النهاية ل اأحد، واإمنا بهدف 

تفريق وحدة �ضف الناديني وجماهريهم.
الوحدات  جماهري  وعي  على  جيدًا  نراهن 
املنر،  هذا  من  ونوؤكد  الرمثا،  يف  واأخواننا 
الوحدات  تربط  التي  التاريخية  العالقة  اأن 
الريا�ضي  ال�ضعيد  على  تكن  مل  وال��رم��ث��ا 
الجتماعي  ال�ضعيد  على  واإمن���ا  وح�ضب، 
وال�ضري، وهو ما يعزز وحدة ال�ضعب الأردين 

قاطباً من ال�ضمال اإىل اجلنوب.

دبابيس

 
ال��دوري  ببطولة  وال�ضلط  الأهلي  قمة  ال�ضغب  �ضرب 
املمتاز بكرة اليد، وحدث ما ل يحمد عقباه، و�ضط ح�ضور 
وا�ضح للمخت�ضني من كافة اجلهات وحتى و�ضائل الإعالم 
التي  الع��ت��داء  ح��الت  ور���ض��دت  كامرياتها  وثقت  التي 
ح�ضلت يف ار�س ال�ضالة، وما رافقها من دخول اجلماهري 
الذي  الوقت  يف  الهلي،  لعبي  على  الع��ت��داء  وحماولة 
م�ضادر  عن  البتعاد  امل��درج��ات  على  اجلماهري  حاولت 

ال�ضغب والعتداء عليها يف م�ضهِد موؤ�ضف للغاية.
هذه  تظهر  مل  الإع��الم  و�ضائل  كافة  اأن  الأم��ر  يف  املثري 
ال�ضورة ال�ضلبية لل�ضغب الذي ح�ضل، واكتفت بنقل وقائع 
خر اللقاء، دون اأن ت�ضلط ال�ضوء بكل مهنية وحيادية، يف 
الوقت الذي لو كان به الوحدات اأو جماهريه هي احلا�ضرة 
الإع��الم  و�ضائل  و�ضتبداأ  �ضتتغري  الأم���ور  ف��اإن  اللقاء  يف 
املحلية بكافة اأبواقها ب�ضن �ضكاكني الذبح جلماهري ونادي 

الوحدات.

وسائل اإلعالم المحلية عندما تغيب عن الحقيقة
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نادي  مهاجم  مي�ضي  ليونيل  يعاين 
ال�ضيام  م��ن  الإ���ض��ب��اين  بر�ضلونة 
هذا  م�ضبوقة  غري  ب�ضورة  التهديفي 
املو�ضم حيث يعاين من �ضبح بلوغ رقم 
�ضلبي للمرة الأوىل منذ ما يقارب �ضتة 

اأعوام كاملة.
�ضباك  طعم  مي�ضي  ي��ت��ذوق  ومل 
ارب��ع  ب��اآخ��ر  الليغا  يف  املناف�ضني 
م��ب��اري��ات ع��ل��ى ال��ت��وايل ح��ي��ث ب��داأ 
منذ  لالأرجنتيني  التهديفي  اجلفاف 
مي�ضتايا  ملعب  على  فالن�ضيا  مباراة 
م��رورًا مبواجهة  يف اجلولة رقم 21 
مباراة  واآخرها  بيتي�س  ثم  ليفانتي 

خيتايف الأخرية.
ل��الأرق��ام ف��اإن مي�ضي لديه  ووف��ق��اً 
املرمى  على  حماولة   30 يقارب  ما 
ف�ضل  اأن��ه  اإل  املا�ضية  املباريات  يف 
اأي�ضاً  ولوحظ  الأه��داف  ت�ضجيل  يف 
انخفا�س معدل ت�ضجيله من الركالت 

احلرة املبا�ضرة.
واأ�ضارت التقارير اأن �ضيام مي�ضي 
حول  الت�ضاوؤلت  من  العديد  يفتح 

كان  اإذا  ما  ومعرفة  البدنية  حالته 
ال�ضاق  يف  ع�ضلية  متاعب  من  يعاين 
ال�ضبكات  اأك���دت  م��ا  وه��و  الي�ضرى 

العاملية يف الفرتة املا�ضية.
كما توؤكد الأرقام اأن �ضيام مي�ضي 
مباريات  اأرب��ع��ة  اآخ��ر  يف  التهديفي 
يف املو�ضم اجل��اري لي�س الأ���ض��واأ له 

�ضام   2014/2013 م��و���ض��م  ف��ف��ي 
 13 يف  التهديف  ع��ن  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
لكنه غاب عن خم�س  مباراة متتالية 
اأي  الإ�ضابة  بداعي  منها  مباريات 
هي  ت�ضجيل  بدون  له  �ضل�ضلة  اأط��ول 

ثماين مباريات على التوايل.
ويف ظل غياب مي�ضي عن التهديف 

على  خمتلفاً  م���ردودًا  يقدم  اأن��ه  اإل 
ف��اأم��ام  الأه����داف  �ضناعة  م�ضتوى 
الأول  بر�ضلونة  هدف  �ضنع  خيتايف 
املباريات  ويف  غريزمان  �ضجله  الذي 
الرغوث من  الأخ��رية متكن  الثالث 
�ضناعة 6 اأهداف منها ثالثة يف مباراة 

ريال بيتي�س.

ومل ميتد غياب مي�ضي عن التهديف 
لليغا فقط بل ف�ضل يف الت�ضجيل اأي�ضاً 
يف ربع نهائي كاأ�س ملك اإ�ضبانيا اأمام 
الفر�س  من  الرغم  بلباو على  اأتلتيك 

العديد التي لحت له.
ج��دول  ���ض��دارة  مي�ضي  ويحتل 
 14 بر�ضيد  الليغا  ه���دايف  ترتيب 

هدف حتى الآن وبفارق هدف وحيد 
عن كرمي بنزمية مهاجم ريال مدريد 
ولكن من غري املعتاد اأن ت�ضل الليغا 
اإىل اجلولة رقم 24 ويكون يف ر�ضيد 

الأرجنتيني 14 هدف فقط.
يف  القيا�ضي  الرقم  مي�ضي  ويحمل 
واح��دة  ن�ضخة  يف  الأه����داف  معظم 
بر�ضيد  الإ�ضباين  الدوري  بطولة  من 
اأع���اد  الآن  ح��ت��ى  ول��ك��ن  ه���دف   50
لالأذهان اأدنى معدل تهديفي لليغا منذ 
2002/2001 عندما �ضجل كلويفرت 
غونزالي�س  وراوؤول  بر�ضلونة  جنم 

اأ�ضطورة املرينغي 11 هدفاً وقتها.
من  ب��الإح��ب��اط  مي�ضي  وي�ضعر 
عقب  ذل��ك  وظهر  التهديفي  �ضيامه 
اأمام  الفريق  مباراة  نهاية  �ضافرة 
مقبل  الفريق  واأن  خا�ضًة  خيتايف 
الهامة  التحديات  من  العديد  على 
حيث �ضيواجه اإيبار وينتقل ملواجهة 
ن��اب��ويل ب���دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا ثم 
الكال�ضيكو  ملواجهة  ملدريد  �ضينتقل 
اأمام الغرمي ريال مدريد يف الأول من 

مار�س.

باألرقام: ميسي "ذو الوجهين" يظهر في برشلونة

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي 
 الوحدات وهيئته العامة وفرقه الرياضية 

ولجانه العاملة وجماهيره العريضة وأسرة 
المركز اإلعالمي بأحر التعازي والمواساة من

 اآل قردن الكرام  
والنادي الأهلي

لوفاة ع�ضو احتاد كرة القدم وجمل�س اإدارة نادي الأهلي �ضابقا 

من�ضور قردن
جنّاته  فسيح  وأسكنه  الواسعة  برحمته  هللا   تغّمده 

وألهَم أهله وذويه الصبر والسلوان
"إنا هلل وإنا إليه راجعون"

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات وهيئته 
العامة وفرقه الرياضية ولجانه العاملة وجماهيره العريضة 

وأسرة المركز اإلعالمي بأحر التعازي والمواساة من

اآل الكردي الكرام  
لوفاة رئي�س احتاد كرة الطاولة �ضابقا 

ع�ضمت الكردي
تغّمده هللا برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنّاته وألهَم أهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا هلل وإنا إليه راجعون"

اأ�ضرة نادي الوحدات ت�ضارك 
ع�ضو الهيئة العامة

رامي كعو�س
اأحزانه

 بوفاة املرحوم باإذن اهلل تعاىل والده
 �ضفيان علي كعو�س 

"اإنا هلل واإنا اإليه راجعون"
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