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تغلب فريق الوحدات الرديف 
ع��ل��ى ف��ري��ق احل���ر����س امل��ل��ك��ي 
املباراة  يف  وذلك   ،1-2 بنتيجة 
���ش��ه��ده��ا ملعب  ال��ت��ي  ال���ودي���ة 
غمدان  مبنطقة  ال��ن��ادي  جممع 
و�شجل  الأح���د،  ام�س  م��ن  اأول 
الواعد  املهاجم  الوحدات  لفريق 
�شاهر �شلباية هدفني، فيما �شجل 
للحر�س امللكي عامر اأبوه�شيب، 
الرديف  الفريق  يوا�شل  حيث 
حني  ال��ودي��ة  مبارياته  خو�س 
م�شاء  الدرك  منتخب  ي�شت�شيف 
اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل ع��ل��ى ذات 

امللعب.
لفريق  الفني  امل��دي��ر  واأب���دى 
ال����وح����دات ال����ردي����ف ب�����ش��ام 

امل�شتوى  عن  ر�شاه  اخلطيب، 
اأمام  الفريق  لعبو  قدمه  ال��ذي 
م�شريا  امللكي،  احل��ر���س  فريق 
الفريق  خ��و���س  اىل  ي��ه��دف  ان��ه 
ال��ودي��ة  امل��ب��اري��ات  م��ن  العديد 
والعديد  املحرتفني،  فرق  اأم��ام 
الع�شكرية  املنتخبات  فرق  من 
ال��ت��ي ت�����ش��م ن��خ��ب��ة م��ن لعبي 
الكرة املحلية، منوها اأن الالعب 
يخو�س  ان  يجب  الفئة  ه��ذه  يف 
العديد من املباريات الحتكاكية 
ون�شوج  تطوير  بهدف  القوية 
املدرب  تعبري  حد  اأفكاره-على 

اخلطيب".
خطة  ل��دي��ن��ا  واأ�شاف:" 
الرديف  الفريق  لإعداد  طموحة 
املواهب  من  نخبة  ي�شم  ال��ذي 

 17( العمرية  الفئات  ف��رق  يف 
و19 و21( �شنة، ومن�شي وفق 
 ، ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  دع���م 
بالنادي،  الكرة  ن�شاط  واإدارة 
ونظرة  وا�شحة  خطة  و�شمن 
الكرة  فريق  لرفد  املدى،  بعيدة 
باأف�شل املواهب الكروية،  الول 
م�شتقبل   �شناعة  يف  وامل�شاهمة 
اأف�����ش��ل ل��ل��ك��رة ال��وح��دات��ي��ة، 
العديد  الفريق  يخو�س  و�شوف 
م��ن امل��ب��اري��ات ال���ودي���ة خ��الل 
الفرتة املقبلة، بهدف رفع موؤ�شر 
واجلاهزية  والتفاهم  الن�شجام 
اليه  ينظر  ال���ذي  ال��ف��ري��ق  ل��دى 
من  وال��ت��ف��اوؤل،  ال��ط��م��وح  بعني 
نادي  يف  الكروية  املنظومة  قبل 

الوحدات".

رديف الوحدات يكسب الحرس الملكي ويواجه الدرك الخميس

رديف الوحدات يخطو واثقاًَ بقيادة ب�شام اخلطيب 
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ك�شف ع�شو  جمل�س الإدارة مدير 
ابو  ال�شلة  م.ح��امت  ن�شاط لعبة كرة 
ل"جريدة  له  حديث  اأول  يف  معيل�س  
الوحدات الريا�شي"  باأنه يعي جيدًا 
مبثابة  ك��ان  ال�شلة  ك��رة  ن�شاط  ب��اأن 
الوحدات  نادي  الأن�شطة يف  اأهم  اأحد 
اإىل  مميزين  لعبني  وق��دم  تاريخياً، 
الأندية الأخرى اأمثال ن�شال ال�شريف 
وخ���ل���دون اب���و رق��ي��ة وزي���د عبا�س 
وغريهم من الالعبني ممن حملوا لواء 

الوحدات �شابقاً.
وي��ط��ل ن�����ش��اط ك���رة ال�����ش��ل��ة من 
بعد  وحت��دي��دًا  ال�شاحة،  على  جديد 
املو�شم  ال��ذي حتقق  الكبري  الإجن��از 
على  ال���وح���دات  بح�شول  امل��ا���ش��ي 
الربونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 
النهائي  ن�شف  �شباق  يف  خ�شر  بعدما 
اخلربة  بفارق  العريق  الأهلي  اأم��ام 
لها  تعر�س  التي  الإ���ش��اب��ات  ولعنة 
العواملة  يو�شف  الفريق  جنوم  اأبرز 
واأحمد �شكري وعلي ال�شعدي واأحمد 

حمار�شة و�شنان عيد.

الوحدات  فريق  اأن  ذك��ره  اجلدير 
بكرة ال�شلة املو�شم املا�شي جنح يف اأن 
يكون اأحد اأبرز الفرق امل�شاركة، ورفع 
اأك��ون يف ال��دوري  اأو ل  اأك��ون  �شعار 
الت�شنيفي و�شط مبالغة يف التوقعات 
واملحللني  ال��ن��ق��اد  بع�س  ق��ب��ل  م��ن 
املرجو منه  ال��وح��دات  ب��اأن ل يحقق 

الثانية  الدرجة  دوري  اإىل  والهبوط 
ال��ذي  الأم���ر  وه��و  م�شريه!  �شيكون 
من  التحدي  روح  الوحدات  به  عك�س 
اأجم��د  الفني  وم��دي��ره  لعبيه  خ��الل 
كافة  يف  الفوز  حققوا  حيث  الطنبور، 
با�شتثناء  خا�شوها  التي  اللقاءات 
الوحدات  ليتاأهل  الأرثوذك�شي،  لقاء 

اأقدامه بني  الأ�شواء مثبتاً  اإىل دوري 
كبار اللعبة.

وبني الكبار كان الوحدات يحاورهم 
بلغة “اأنا الوحدات ”، ليحقق بقيادة 
مدربه هيثم طليب انت�شارات تاريخية 
واجلزيرة  الأرثوذك�شي  اأندية  على 
ولكن  وكفريوبا،  والريا�شي  والأهلي 

الإ�شابات وقلة اخلربة جعلت  لعنة 
الوحدات يقف ثالثاً على �شلم الرتتيب 
ب��ع��د ط���ول غ��ي��اب ع��ن امل�����ش��ارك��ة يف 

اللعبة.
انتهاء  “مع  معيل�س:  اأب��و  وتابع 
اللجوء  �شيتم  املبارك،  رم�شان  �شهر 
رئي�س  ومقابلة  اللعبة،  احت��اد  اإىل 

حممد  اللعبة  لحتاد  املوؤقتة  اللجنة 
عليان لالطالع من خالله على اأجندة 
انطالقة  امل��و���ش��م احل���ايل وم��واع��ي��د 
العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  البطولت، 
من  واكت�شافها  املواهب  عن  البحث 
مدار�س  اإىل  الك�شافة  ار���ش��ال  خ��الل 
والعمل  املحيطة  واملناطق  الوحدات 
وتن�شئتها  املواهب  ا�شتقطاب  على 
ح�شب الأ�شول لتكون خري ممثل لفرق 

الوحدات ال�شلوية.
واأ�شاف اأبو معيل�س: “بكل اأمانة 
اأنا اأبحث عن حتقيق الإجناز لنادي 
الوحدات وا�شمه وعراقته من خالل 
ل  الأم���ر  وه��ذا  ال�شلة،  ك��رة  ن�شاط 
من  ي�شوبه  م��ا  بقدر  �شعب  يعترب 
خالل  �شتواجهنا  ع��دي��دة  عقبات 
باب  ومن  اأننا  اإل  املقبلة،  املرحلة 
ا�شم  اإب��ق��اء  على  الكبري  حر�شنا 
الريا�شة  �شماء  يف  لمعاً  الوحدات 
�شبيل  يف  جهدًا  ندخر  لن  الأردن��ي��ة 
وامل�شي  ال��ن��ادي  تطلعات  حتقيق 
قدماً يف ح�شد الإجن��ازات على كافة 

الأ�شعدة الريا�شية اإن �شاء اهلل".

سلتنا الوحداتية تبحث عن الذهب بين الكبار
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فريق الوحدات لكرة ال�شلة

نمور الوحدات في الكيك 
بوكسينغ يتحضرون 

للذهب 
 

اأذه��ل  وب�شكل  الن�شاط،  ه��ذا  ظهر  حديثاً 
اجلميع، بظهوره املميز، لي�شطع ا�شم الوحدات 
و�شط  ب��الأردن  بوك�شينغ  الكيك  حلبات  على 
الأمر  و�شعاره،  النادي  لإ�شم  قوي  ح�شور 
الذي اأ�شفى مزيدًا من الإثارة واملتعة للعبة، 
ليح�شر  اإعالمياً،  مغيبة  �شبه  كانت  والتي 
الوحدات وتن�شط اللعبة والتي باتت اأحد اأهم 

الأن�شطة يف النادي على ال�شعيد الريا�شي.
من  بحروٍف  ا�شمهم  الوحدات  لعبو  دون 
يح�شدون  وهم  البطولة،  �شجالت  على  ذهب 
والف�شية  )ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ل��ون��ة  امل��ي��دال��ي��ات 
الريا�شي  الو�شط  والربونزية(، و�شط ذهول 
اأ�شهر  وبغ�شون  الوحدات  ن��ادي  ق��درة  على 
اللعبة  فار�س  يكون  باأن  ال�شتعداد  من  قليلة 
بالعبيه الأ�شداء على حلبات النزال و�شطوتهم 

وقوتهم يف ح�شد الإجنازات.
النادي  �شر  اأم��ني  الإدارة  جمل�س  ع�شو 
ومدير الن�شاط عو�س الأ�شمر اأكد يف معر�س 
باأن  الإعالمي  املركز  ا�شتف�شارات  على  رده 
ن�شاط الكيك بوك�شينغ جاء ثمرة جهود كبرية 
بذلها خالل ال�شنوات املا�شية من اأجل اإحياء 
باكورة  اإىل  واإ�شافته  النادي  يف  الن�شاط  هذا 
بح�شد  املعنية  الأخ��رى  الريا�شية  الأن�شطة 

الألقاب لنادي الوحدات.
للتدريب  قاعة  جتهيز  عن  الأ�شمر  وك�شف 
الكيك  لريا�شة  جمهزة  ال��وح��دات  ن��ادي  يف 
املقبلة  املرحلة  اأن  اإىل  م�شريًا  بوك�شينغ، 
�شتكون حبلى بالإجنازات للنادي اإن �شاء اهلل 
مبا ي�شمن يف ذات الوقت اإبراز ا�شم الوحدات 
اقت�شت  كما  البطولة  �شرف  �شجالت  على 

العادة.

 
اأكد رئي�س نادي الوحدات د.ب�شار حوامدة 
اللجنة  اأن  الطائرة  الكرة  فريق  ن�شاط  مدير 
املخت�شة اأنهت موؤخرًا التعاقد مع ثالث لعبني 
لتمثيل الفريق الأول من الطراز الرفيع، وذلك 
�شمن بحث اللجنة للعودة بالفريق اإىل �شابق 
والذي  ال��دوري  بطولة  لقب  وا�شتعادة  عهده 
بطريقة  املا�شي  املو�شم  ال��وح��دات  خ�شره 
اأ�شبه ب”الهزلية” اأمام وادي مو�شى وبقرار 
احتادي عقب خروج للفريق من ار�س امللعب 
دون  تخ�شريه  ليتم  التحكيم،  على  احتجاجاً 
اللجوء للقوانني والأعراف املتبعة يف اللعبة، 
الإدارية  الهيئة  الذي ادى اىل حل  الأمر  وهو 
لالحتاد واإعادة ت�شكيلها برئا�شة �شمو الأمرية 

اأية الفي�شل.
اللجنة  ب��اأن  حديثه  يف  ح��وام��دة  وك�شف 
اخلا�شة بفريق الكرة الطائرة اأنهت التح�شري 
لإقامة بطولة عربية بالكرة الطائرة �شت�شارك 
بها فرق من فل�شطني و�شوريا ولبنان والعراق 
اإىل  �شي�شار  اأن��ه  اإىل  م�شريًا  وم�شر،  وتون�س 
الهدف  وياأتي  املقبلة،  الأيام  يف  عنها  الإعالن 
من اإقامة البطولة لغاية جتهيز الفريق الأول 
يف  اإقامتها  واملزمع  ال��دوري  بطولة  لنطالقة 

�شهر اأغ�شط�س.
املفقود  الأل��ق  اإع��ادة  اىل  ويبحث حوامدة 
للفريق وخا�شة يف ال�شنوات الأخرية من خالل 
اأدت  عنيفة  ه��زات  من  الفريق  له  تعر�س  ما 
الألقاب  عن  والتنازل  القمة  عن  تراجعه  اإىل 
احل�شني  �شباب  التقليدي  الغرمي  مل�شلحة 

املناف�س الأوحد للوحدات.
بداأه  ما  ال�شابق  الإدارة  جمل�س  لي�شتكمل 

البحث  يف  قدماً  امل�شي  خ��الل  من  احل��وام��دة 
ال��دوري وجنح يف م�شعاه يف  لقب بطولة  عن 
يو�شف  النادي  رئي�س  عهد  اللقب يف  ا�شتعادة 
ال�شقور واملدير الفني اأمين ابو طعيمة، حيث 
 2018 مو�شم  يف  اللقب  على  الوحدات  ح�شل 
للمرة الرابعة ع�شر بتاريخه وذلك بعد غياب 
 2008 العام  منذ  وحتديدًا  اأع��وام،  ل10  دام 
والذي �شهد ح�شول الوحدات على لقب بطولة 
الدوري يف حينها، لتغيب �شم�س الوحدات عن 

من�شات التتويج بعدها حتى العام 2018.
احلايل  املو�شم  اأن  جيدًا  ي��درك  حوامدة 
والذي �شينطلق يف �شهر متوز املقبل من خالل 
بوابة كاأ�س الأردن ومن ثم بطولة الدوري لن 

يكون مفرو�شاً بالورود اأبدًا اأمام الوحدات؛ 
مبكرًا  بالعمل  عليه  عجل  ال��ذي  الأم��ر  وهو 
من خالل ت�شكيل جلنة خا�شة لن�شاط الكرة 
الطائرة ت�شم يف جنباتها نخبة من اأ�شحاب 
ما يعترب  ال�شاأن، وهذا  الخت�شا�س يف هذا 
بواقع  النهو�س  ب��ه��دف  اإيجابية  خ��ط��وة 

اللعبة.
ال�شديد  امتعا�شه  ح��وام��دة  يخفي  ومل 
من  الطائرة  فريق  يتلقاه  ال��ذي  الدعم  من 
الدعم  قيمة  باأن  معتربًا  اللعبة،  احتاد  قبل 
وجائزة الفريق احلا�شل على املركز الأول 
خارج  من  حم��رتف  لع��ب  ل�شفقة  تكفي  ل 
جيدًا  ب��ه  يعرف  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الأردن، 

الأمر  الأوملبية هذا  اإدارة الحتاد واللجنة 
منها  تعاين  التي  الكبرية  املالية  وال�شائقة 
اللعبة  تراجع  يف  �شبب  الذي  الأمر  الأندية 
وتغييبها عن ال�شاحة، يف الوقت الذي كانت 

به اللعبة ال�شعبية الأوىل بالأردن.
ل"جريدة  حديثه  يف  ح��وام��دة  وط��ال��ب 
الوحدات الريا�شي"،  �شرورة اأن يتم ت�شليط 
والذي  التاريخي  الن�شاط  هذا  على  ال�شوء 
�شبق واأن كان اأحد اأبرز اأن�شطة النادي وعدم 
والبحث  له  الدعم  توجيه  خالل  من  اإهماله، 
عن رعاة قادرين على اإثراء م�شريته للحفاظ 
على هذا الإرث التاريخي والذي خرج جنوماً 

يحتذى بهم يف �شماء اللعبة.

الوحدات يمهد الطريق صوب بطولة عربية مميزة 

صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة 

فريق الوحدات للكرة الطائرة ين�شد اعادة اللقب املفقود



 
الريا�شي"  "الوحدات  ت�شتعر�س 
القدم،  بكرة  ال��وح��دات  فريق  م�شرية 
يف م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة ك��اأ���س الحت���اد 
 2006 الأوىل  امل�شاركة  منذ  الآ�شيوي 
 ،2017 يف  العا�شرة  امل�شاركة  وحتى 
الوحدات  ت�شجيل  البطولة  �شهدت  حيث 
 )89( م��رم��اه  ودخ���ل  ه���دف،   )146(
ت�شدره  �شلباية  ملحمود  وُي�شجل  هدف، 
اأبرز هدايف الفريق خالل م�شوار  لالئحة 
بر�شيد  الآ�شيوية  البطولة  يف  الوحدات 
 ،18 الفتاح  عبد  ح�شن  ه��دف،   )33(
 ،11 احلليم  عبد  اأحمد   ،12 علي  راأف��ت 
 ،7 ذي��ب  اهلل  عبد   ،6 ال�شباح  عي�شى 
6، عامر  7، عامر ذيب  اأبو عمارة  منذر 
بهاء   ،4 زعرتة  حممود   ،5 حويطي  اأبو 
 ،4 ت��وري�����س  فران�شي�شكو   ،4 في�شل 
عو�س راغب 4، اأحمد اليا�س 2، احلاج 
مالك 2، حممد م�شطفى 2، �شالح راتب 
2، نريان �شديقة هدفني، با�شم فتحي 2.

 ،1 �شاهني  ف��ادي   ،1 ك�شك�س  اأحمد 
 ،1 طعيمة  ابو  1،اأ�شامة  حماد  مو�شى 
عبد   ،1 الربغوثي  مالك   ،1 العتال  فهد 
 ،1 �شالح  علي   ،1 البهداري  اللطيف 
اأحمد ابو كبري 1، اأحمد ه�شام 1، اأحمد 

ماهر 1، �شبا�شتيان انتيك 1.

امل�شاركة الأوىل 2006

الثانية  املجموعة  يف  الوحدات  جاء 
فقط،  البنغايل  حممدين  فريق  برفقة 
ذهاباً  الفوز  ال��وح��دات  حقق  وحينها 
بنتيجة )1-2(، و�شجل حممود �شلباية 
هديف الفوز، واإياباً كرر الوحدات فوزه 
الأه���داف  و���ش��ج��ل   ،)7-0( بنتيجة 
ثالث  هاتريك  �شلباية  حممود  من  ك��اًل 
عبد  ح�شن  م��ن  لكل  وه��دف��ني  اأه���داف، 

الفتاح، وراأفت علي.
فريق  ليالقي  ال)8(  دور  اإىل  وانتقل 
حيث  ال�شنغافوري  روف��رز  تامبين�س 

حقق الوحدات الفوز ذهاباً يف �شنغافورة 
حقق  واإي��اب��اً  احلليم،  عبد  اأحمد  بهدف 
حملت  نظيفة  برباعية  الفوز  الوحدات 
وحممود  احل��ل��ي��م،  عبد  اأح��م��د  توقيع 

�شلباية هدفني، ومو�شى حماد.
قطبا  التقى  النهائي  ن�شف  الدور  ويف 
والفي�شلي  ال��وح��دات  الأردن��ي��ة  الكرة 
ال��ذه��اب  ل��ق��اء  انتهى  حيث  م��رة  لأول 
بهدف للفي�شلي حمل توقيع عبد الهادي 
تعادل  الإي��اب  لقاء  ويف  د.9،  املحارمة 
للوحدات  و�شجل  ملثله  بهدف  الفريقان 

موؤيد  وللفي�شلي  د.53،  �شلباية  حممود 
من  الوحدات  ليخرج  د.66،  ك�شك  اأب��و 

ال�شباق على الكاأ�س.
الن�شخة  ه���ذه  يف  ال���وح���دات  ه���داف 

حممود �شلباية بر�شيد 8 اأهداف.
على  ال���وح���دات  ف���وز  نتيجة  اأع��ل��ى 

حممدين البنغايل بنتيجة 0-7
 15 الن�شخة  هذه  يف  الوحدات  �شجل 

هدف، وتلقت �شباكه 3 اأهداف.
الدور  من  اخلروج  النهائية  النتيجة 

ن�شف النهائي.

امل�شاركة الثانية 2007

الثانية  املجموعة  يف  الوحدات  جاء 
الوحدات  وتعادل  اليمني  الهالل  برفقة 
حينها )3-3( و�شجل للوحدات عي�شى 
حممود  احلليم،  عبد  اأحمد  ال�شباح، 
�شلباية، ومع املحرق البحريني تعادل 
راغب،  عو�س  و�شجل   ،1-1 الوحدات 
فاز  الرتكمن�شتاين  يو  تي  تي  ام  وم��ع 
اأحمد  من  ك��اًل  و�شجل   1-2 ال��وح��دات 

عبد احلليم وح�شن عبد الفتاح.

ويف الإي��اب كرر الفوز على ام تي تي 
و�شجل   ،2-4 بنتيجة  الرتكمن�شتاين  يو 
كاًل من عو�س راغب، وح�شن عبد الفتاح 
الهالل  وعلى  �شلباية،  وحممود  هدفني 
اليمني فاز الوحدات 4-0 و�شجل كاًل من 
علي  وراأفت  راغب  وعو�س  فتحي  با�شم 
وعبد اهلل ذيب، وعلى املحرق البحريني 
�شلباية  حم��م��ود  م��ن  ك��اًل  و�شجل   1-2

وعو�س راغب.
ويف دور ال� )8( التقى »الأخ�شر« �شن 
ه��اي م��ن ه��وجن ك��وجن وف��از عليه ذهاباً 
احلليم  عبد  اأح��م��د  اإم�����ش��اء  حمل  بهدف 
ف��وزه  ال��وح��دات  ك��رر  ع��م��ان  د.83، ويف 
حممود  حينها  و�شجل   )1-3( بنتيجة 
د.73و78،  ذي��ب  وعامر  د.55،  �شلباية 
يف  �شيلفا  دا  ميغل  ه��اي  ل�شن  و�شجل 

الدقيقة 87 الهدف الوحيد.
يف الدور ن�شف النهائي التقى الوحدات 
والفي�شلي مب�شهد متكرر عن مو�شم 2006 
بهدف  الإيجابي  بالتعادل  اللقاء  وانتهى 
التل  ���ش��راج  اأوًل  للفي�شلي  �شجل  ملثله 
�شلباية  حممود  للوحدات  وع��ادل  د.43، 
يف د.70، ويف الإياب تفوق الفي�شلي بهديف 
ال�شيخ  وح�شونة  د.30  ك�شك  اأب��و  موؤيد 
د.59، و�شجل للوحدات راأفت علي د.70، 
ليخرج الوحدات من الدور ن�شف النهائي.

هداف الوحدات يف هذه الن�شخة حممود 
�شلباية بر�شيد 5 اأهداف.

الهالل  على  الوحدات  فوز  نتيجة  اأعلى 
اليمني بنتيجة 0-4

الن�شخة  ه���ذه  يف  ال���وح���دات  ���ش��ج��ل 
22هدف، وتلقت �شباكه 12 هدف.

ال��دور  من  اخل��روج  النهائية  النتيجة 
ن�شف النهائي.

امل�شاركة الثالثة 2008

جاء الوحدات يف املجموعة الثانية، مع 
ح�شن  �شجل   ،1-1 اليمني  �شنعاء  اهلي 
 ،3-3 اللبناين  ال�شفاء  ومع  الفتاح،  عبد 

"المارد األخضر" في اآلسيوية.. عشر مشاركات بانتظار اللقب

حممود �شلباية الهداف التاريخي للوحدات ي�شجل يف اإحدى اللقاءات 
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جماهري الوحدات متعط�شة للقب اآ�شيوي 



�شجل كاًل من حممود �شلباية وح�شن عبد 
بنغال  اي�شت  ومع  فتحي،  وبا�شم  الفتاح 
فاز  الي���اب  ويف   ،2-0 خ�شرنا  الهندي 
الوحدات على اي�شت بنغال الهندي 2-4 
وح�شن  هدفني  علي  راأف��ت  من  كاًل  �شجل 
اهلي  م��ع  وت��ع��ادل  ه��دف��ني،  الفتاح  عبد 
الفتاح،  عبد  ح�شن  و�شجل   1-1 �شنعاء 
علي  راأف��ت   3-3 اللبناين  ال�شفاء  وم��ع 

هدفني وفادي �شاهني هدف.
الن�شخة  ه��ذه  يف  ال��وح��دات  ه���داف 

ح�شن عبد الفتاح بر�شيد 5 اأهداف.
على  ال��وح��دات  ف��وز  نتيجة  اأع��ل��ى 

اي�شت بنغال الهندي بنتيجة 2-4.
 12 الن�شخة  هذه  يف  الوحدات  �شجل 

هدف، وتلقت �شباكه 12 هدف.
دور  من  اخل��روج  النهائية  النتيجة 

املجموعات.

امل�شاركة الرابعة 2009

ج����اء ال����وح����دات يف امل��ج��م��وع��ة 
 1-1 الكويتي  الكويت  مع  الرابعة 
و���ش��ج��ل ع��ام��ر ذي���ب، وم���ع م��وه��ان 
حممود  �شجل   1-2 الهندي  ب��اغ��ان 
ومع  الفتاح،  عبد  وح�شن  �شلباية 
ال��وح��دات  خ�شر  ال�شوري  الكرامة 
ويف  حويطي،  اأبو  عامر  و�شجل   3-1
الكرامة  ال��وح��دات على  ف��از  الي��اب 
ال�شوري 3-1، �شجل كاًل من حممود 
وراأف��ت  الفتاح  عبد  وح�شن  �شلباية 
علي، وعلى موهان باغان 5-0 �شجل 
مرماه،  يف  باخلطاأ  ه��ي��ربور  م��ن  ك��اًل 
وعي�شى ال�شباح هدفني، وح�شن عبد 
الكويت  من  وخ�شر  هدفني،  الفتاح 

الكويتي 0-1.
الن�شخة  ه��ذه  يف  ال��وح��دات  ه���داف 

ح�شن عبد الفتاح بر�شيد 4 اأهداف.
على  ال��وح��دات  ف��وز  نتيجة  اأع��ل��ى 

موهان باغان الهندي  بنتيجة 0-5.
 12 الن�شخة  هذه  يف  الوحدات  �شجل 

هدف، وتلقت �شباكه 7 اأهدف.
دور  من  اخل��روج  النهائية  النتيجة 

املجموعات. 

امل�شاركة اخلام�شة 2010

ج���اء ال���وح���دات يف امل��ج��م��وع��ة 
القطري  الريان  اإىل جانب  اخلام�شة 
و�شجل   4-2 ال���وح���دات  وخ�����ش��ر 
الوحدات،  هديف  احلليم  عبد  اأحمد 
وخ�����ش��ر ال����وح����دات م���ع ال��رف��اع 

للوحدات  و�شجل   2-1 البحريني 
ال��وح��دات  وف��از  �شلباية،  حممود 
و�شجل   0-2 العماين  النه�شة  على 
اأحمد عبد احلليم وحممود �شلباية، 
 1-3 النه�شة  على  الوحدات  وفاز 
احلليم  عبد  واأحمد  ك�شك�س  اأحمد 
من  وخ�شرنا  �شلباية،  وحم��م��ود 
مع  وتعادل   ،3-0 القطري  الريان 

الرفاع البحريني 0-0
الن�شخة  ه��ذه  يف  ال��وح��دات  ه���داف 

اأحمد عبد احلليم بر�شيد 4 اأهداف.

على  ال��وح��دات  ف��وز  نتيجة  اأع��ل��ى 
النه�شة العماين بنتيجة 1-3.

 8 الن�شخة  ه��ذه  يف  ال��وح��دات  �شجل 
هدف، وتلقت �شباكه 10 اأهدف.

دور  من  اخل��روج  النهائية  النتيجة 
املجموعات. 

امل�شاركة ال�شاد�شة 2011

الرابعة  باملجموعة  الوحدات  جاء 
�شجل   0-1 العراقي  الطلبة  على  فوز 

ال�شويق  على  فوز  طعيمة،  اأبو  اأ�شامة 
وحممود  ال��ع��ت��ال،  فهد   0-5 ال��ع��م��اين 
احلليم  عبد  واأح��م��د  ه��دف��ني،  �شلباية 
وعامر اأبو حويطي، وفوز على الكويت 
حويطي،  اأب���و  ع��ام��ر   1-3 ال��ك��وي��ت��ي 
مع  وتعادل  هدفني،  �شلباية  وحممود 
وفوز  الربغوثي،  مالك   1-1 ال�شويق 
راأفت علي، وتعادل   0-1 الكويت  على 

مع الطلبة 0-0.
 ويف دور ال� )16( فاز على �شورتان 
الأوزبكي )2-1( �شجلها راأفت علي 
و�شجل  ال��ب��ه��داري،  اللطيف  وعبد 
ل�شورتان �شلطانوف د.23، ويف دور 
دهوك  على  الوحدات  تفوق   )8( ال� 
افتتح  حيث   )1-5( ذهاباً  العراقي 
كرمي  ح�شني  عرب  الت�شجيل  الأخ��ري 
عرب  ال��وح��دات  عليه  ورد  د.15،  يف 
ح�شن عبد الفتاح هدفني د.33و89، 
وحممود �شلباية هدفني د.86 و90، 
وعبد اهلل ذيب د.73، ويف لقاء الإياب 
نظيفة  بثالثية  تفوقه  الوحدات  كرر 
الفتاح  عبد  ح�شن  توقيع  حملت 
ال�شباح  وعي�شى  د.6و59  هدفني 

د.44.
الوحدات  خ�شر  النهائي  ن�شف  ويف 
بهدف  الأوزب��ك��ي  نا�شاف  اأم��ان  ذه��اب��اً 
جزاء  �شربة  من  ج��ورم��ادوف  �شجله 
د.45، ويف الإياب تعادل الفريقان بهدف 
ملثله �شجل للوحدات اأوًل عبد اهلل ذيب 
بو�شوجنوف  لنا�شاف  وع��ادل  د.11، 

د.62.
الن�شخة  هذه  يف  الوحدات  ه��داف 

حممود �شلباية  بر�شيد 6 اأهداف.
على  ال��وح��دات  ف��وز  نتيجة  اأع��ل��ى 
وعلى   ،0-5 بنتيجة  العماين  ال�شويق 

دهوك العراقي 1-5.
 22 الن�شخة  هذه  يف  الوحدات  �شجل 

هدف، وتلقت �شباكه 6 اأهداف.
الدور  من  اخلروج  النهائية  النتيجة 

ن�شف النهائي.

"المارد األخضر" وصل نصف النهائي مرتين ولكن؟
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اللقب اآلسيوي ما يزال يعاند الوحدات
امل�شاركة ال�شابعة 2012

جاء الوحدات باملجموعة الرابعة ولعب 
مع نيفيت�شي الأوزبكي خ�شر الوحدات 2-1 
على  وفاز  �شلباية،  حممود  حينها  و�شجل 
العماين 2-1 علي �شالح وحممود  العروبة 
كاًل  و�شجل   0-5 �شالغوكار  وعلى  �شلباية، 
�شلباية وعامر  ال�شباح وحممود  من عي�شى 
اليا�س،  واأحمد  اهلل ذيب  ابو حويطي وعبد 
 1-2 �شالغوكار  على  اي��اب��اً  ف��وزه  وك��رر 
وعلى  ذيب،  وعامر  �شلباية  حممود  �شجل 
�شلباية  حممود   1-3 الأوزب��ك��ي  نيفيت�شي 
هدفني وعي�شى ال�شباح هدف، وخ�شرنا مع 
ذيب  اهلل  عبد  �شجل   4-2 العماين  العروبة 

وراأفت علي.
كاظمة  بفريق  التقى   )16( ال�  دور  يف 
-2( بنتيجة  عليه  الفوز  وحقق  الكويتي 
د.95  احلليم  عبد  اأح��م��د  �شجلهما   ،)1
و�شجل  د.102،  ح��وي��ط��ي  اأب���و  وع��ام��ر 
�شربة  من  د.121  نا�شر  يو�شف  لكاظمة 

جزاء.
مع  ال��وح��دات  تقابل   )8( ال���  دور  ويف 
الكويت الكويتي وتعادل �شلباً يف الكويت، 
حملت  ثقيلة  بثالثية  خ�شر  ع��م��ان  ويف 
و���ش��ادي  د.20،  جمعة  ع�شام  اإم�����ش��اء 

الهمامي د.60، وروجرييو د71.
هداف الوحدات يف هذه الن�شخة حممود 

�شلباية  بر�شيد 6 اأهداف.
على  ال���وح���دات  ف���وز  نتيجة  اأع��ل��ى 

�شالغوكار الهنديف بنتيجة 5-.0
 17 الن�شخة  ه��ذه  يف  ال��وح��دات  �شجل 

هدف، وتلقت �شباكه 12 هدف.
الدور  من  اخل��روج  النهائية  النتيجة 

ربع النهائي.

امل�شاركة الثامنة 2015

جاء الوحدات باملجموعة الأوىل ولعب 
مع ال�شالم زغرتا اللبناين وفاز 5-1 �شجل 
زعرتى  وحممود  هدفني،  �شلباية  حممود 

على  وف��وز  ه��دف،  رات��ب  و�شالح  هدفني 
عمار  اأب��و  منذر   0-3 العماين  النه�شة 
واحلاج مالك وحممود زعرتى، وخ�شارة 
الإي��اب  ويف   ،1-0 ال�شوري  الوحدة  من 
�شجل   1-1 ال�شوري  الوحدة  مع  تعادل 
منذر اأبو عمارة، وفوز على ال�شالم زغرتا 
و�شالح  ذي��ب  وع��ام��ر  مالك  احل��ج   0-3
 0-4 العماين  النه�شة  على  وفوز  رات��ب، 
�شجل عامر ذيب واأحمد اليا�س ومنذر اأبو 

عمارة وحممود زعرتى.
 

هداف الوحدات يف هذه الن�شخة حممود 
زعرتى بر�شيد 4 اأهداف.

اأعلى نتيجة فوز الوحدات على ال�شالم 
زغرتا اللبناين بنتيجة 5-.1

 16 الن�شخة  ه��ذه  يف  ال��وح��دات  �شجل 
هدف، وتلقت �شباكه 3 اأهدف.

النتيجة النهائية اخلروج من دور ال 16.

امل�شاركة التا�شعة 2016

الأوىل،  باملجموعة  ال��وح��دات  ج��اء 

فران�شي�شكو   0-2 البحريني  احل��د  مع 
توري�س واأحمد اأبو كبري، ومع التني ا�شري 
فران�شي�شكو  �شجل   1-1 الرتكمن�شتاين 
ت��وري�����س، وم���ع ال��ع��ه��د ال��ل��ب��ن��اين خ�شر 
فران�شي�شكو  �شجل   ،3-2 ال���وح���دات 
تعادل  الإياب  ويف  في�شل،  وبهاء  توري�س 
الوحدات مع التني ا�شري 0-0، وخ�شر مع 
للوحدات  و�شجل   6-2 البحريني  احلد 
فران�شي�شكو توري�س وعبد اهلل ذيب، وفاز 
للوحدات  و�شجل   2-3 اللبناين  العهد  مع 
وبهاء  م�شطفى  وحم��م��د  ه�شام،  اأح��م��د 

في�شل.
ويف دور ال 16 خ�شر اأمام القوة اجلوية 

)1-2(، و�شجل للوحدات عبد اهلل ذيب
 

الن�شخة  ه���ذه  يف  ال���وح���دات  ه���داف 
فران�شي�شكو توري�س بر�شيد 4 اأهداف.

العهد  على  الوحدات  فوز  نتيجة  اأعلى 
اللبناين بنتيجة 2-3.

 11 الن�شخة  ه��ذه  يف  ال��وح��دات  �شجل 
هدف، وتلقت �شباكه 14 هدف.

ال  دور  من  اخلروج  النهائية  النتيجة 
.16

امل�شاركة العا�شرة 2017

الثالثة،  باملجموعة  ال��وح��دات  ح��ل 
 0-1 اللبناين  النجمة  على  الوحدات  فوز 
مع  وت��ع��ادل  ع��م��ارة،  اب��و  منذر  و�شجل 
اأبو  1-1 و�شجل منذر  البحريني  املحرق 
 1-2 العماين  �شحم  على  وف��وز  عمارة، 
اأحمد ماهر وحممد م�شطفى، وتعادل مع 
في�شل،  بهاء  و�شجل   1-1 العماين  �شحم 
ح�شن  �شجل   1-1 النجمة  م��ع  وت��ع��ادل 
املحرق  على  وفاز  مرماه،  يف  خطاأ  وا�شو 
�شب�شتيان  من  كاًل  �شجل   2-3 البحريني 

انتيك ومنذر اأبو عمارة وبهاء في�شل.
ويف دور ن�شف نهائي غرب ا�شيا خ�شر 
م��ن ال��وح��دة ال�����ش��وري ذه��اب��اً )4-1(، 
واإياباً يف  اأبو عمارة،  و�شجل حينها منذر 
اهلل  عبد  و�شجله حينها   )0-1( فاز  عمان 
ذيب، ومل ُيكتب له التاأهل ليودع البطولة 

من جديد.
منذر  الن�شخة  هذه  يف  الوحدات  هداف 

اأبو عمارة  بر�شيد 4 اأهداف.
اأعلى نتيجة فوز الوحدات على املحرق 

البحريني  بنتيجة 3-.2
 11 الن�شخة  ه��ذه  يف  ال��وح��دات  �شجل 

هدف، وتلقت �شباكه 10 اأهدف.
ن�شف  من  اخل��روج  النهائية  النتيجة 

نهائي غرب اآ�شيا.
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اللبناين  العهد  فريق  جنح 
بتحقيق فوز بهدف نظيف على 
حممد  توقيع  حمل  ال��وح��دات 
قدور د.78 يف اللقاء الذي جمع 
الفريقني على ا�شتاد امللك عبد 
اهلل الثاين بالقوي�شمة، حل�شاب 
النهائي  ن�شف  ال��دور  ذه��اب 
اآ�شيا ببطولة  عن منطقة غرب 
بكرة  الآ�شيوي  الحتاد  كاأ�س 

القدم.
فر�شة  ل��ل��وح��دات  وتبقى 
لقاء  خالل  للتعوي�س  اأخ��رية 
بريوت  يف  �شيقام  وال��ذي  الرد 

يوم 24 من ال�شهر اجلاري.
هوية املباراة

م���ث���ل ال������وح������دات: ع��ب��د 
"حلرا�شة  ال���ف���اخ���وري  اهلل 
ال�شمريي  وحم��م��د  املرمى" 
ثائر(   )اأحمد  الهمامي  و�شامي 
قنديل  وعمر  البا�شا  وحممد 
ع��اي��د  ورج���ائ���ي  "للدفاع" 
راتب  و�شالح  عو�س  وف��ادي 
ثلجي  ويزن  مرجان(   )�شعيد 
)ح�شن عبد الفتاح( "للو�شط" 
وحمزة الدردور وبهاء في�شل 

"للهجوم".
خليل  م��ه��دي  ال��ع��ه��د:  مثل 
ون��ور  املرمى"  "حلرا�شة 
م��ن�����ش��ور واأح���م���د ال�����ش��ال��ح 
وح�������ش���ني ال����زي����ن وخ��ل��ي��ل 
وح�شني  "للدفاع"  خمي�س 
وعلي  اي��ا���س(   )�شامر  منذر 
ح��داد واأح��م��د زري��ق وربحي 
قدو  وحممد  "للو�شط"  عطية 

وح�شني الزين "للهجوم".
حكام  ط��اق��م  ال��ل��ق��اء  اأدار 
م��ال��ي��زي م��ك��ون م���ن: حممد 
امريال، وحممد عارف م�شاعد 
م�شاعد  معزي  وحممد  اأول، 

ثاين، و�شوئيزي تريكي.
اأ���ش��ه��ر احلكم  ال��ع��ق��وب��ات: 
من:  لكل  ال�شفراء  البطاقة 
منذر  وح�شني  زري���ق  اأح��م��د 

"العهد" 
بدون عنوان 

وجه الوحدات اإنذارا مبكرا 

ت�شديدة  عرب  اللبناين  لل�شيف 
يف  تاألق  والتي  رات��ب  �شالح 
اإبعادها احلار�س مهدي خليل 
ال��وح��دات  ليك�شر  لركنية، 
الهجومية  اأنيابه  عن  مبكرًا 
وبني  ار�شه  على  يلعب  وهو 
حتقيق  عن  باحثاً  جماهريه 
قبل  الأع�شاب  به  يريح  فوز 

لقاء العودة يف بريوت.
ماكينة الوحدات الهجومية 
ال���دردور  حمزة  ق��اده��ا  التي 
وبهاء في�شل بدا وكاأنها تفتقد 
والتفعيل،  الت�شغيل  رموز  اإىل 
يف الوقت الذي كانت حتركات 
رات��ب  و���ش��ال��ح  ثلجي  ي���زن 
مدافعي  تقلق  االأط��راف  من 
العهد والذين انتهجوا ا�شلوبا 
دفاعي �شاغطا يف منطقتهم من 
خالل ال�شغط باأكرث من لعب 

على  امل�شتحوذ  الالعب  على 
الت�شرف  م��ن  ومنعه  ال��ك��رة 
الذي  الوقت  يف  ي�شاء،  كيفما 
حاول به رجائي عايد وفادي 
األعاب  اإي��ق��اع  �شبط  عو�س 
طلعات  واإح��ب��اط  ال��وح��دات 
قدو  حممد  العهد  مهاجمي 

وعلي حديد.
ب��اأن  ج��ي��دًا  اأدرك  ال��ع��ه��د 
حم�شوبة  غ��ري  خم��اط��رة  اأي 
وخيمة،  ع��واق��ب��ه��ا  �شتكون 
وهو ما جعله يلعب وفق مبداأ 
بالعمل  واأهرب"  "اأ�شرب 
ب�شكل  الب�شاط  �شحب  على 
ت��دري��ج��ي م��ن حت��ت اأق����دام 
لع��ب��ي ال��وح��دات وحم��اول��ة 
للقيام  ت��ق��دم��ه��م  ا���ش��ت��غ��الل 

بالدور الهجومي.
طبق  على  ك��رة  ق��دم  ثلجي 

املحرمة  املنطقة  يف  ذهب  من 
تاهت  ال��دردور  راأ�شية  ولكن 
عنها، بعدها كان رجائي عايد 
يطلق �شاروخ "كروز" موجه 
خليل  مهدي  ولكن  بعيد  من 
الكرة  واأبعد  اأي�شاً  يقظاً  كان 

برباعة حل�شاب ركنية.
م�شت الن�شف �شاعة الأوىل 
ال��وح��دات  ال��ل��ق��اء،  م��ن عمر 
اإىل  حت���رك���ات���ه  ي���رتج���م  مل 
رتابة  و�شط  م�شجلة،  اأهداف 
ما  وه��و  الأداء  يف  وا���ش��ح��ة 
املقنع  بغري  ن�شفه  اأن  ميكن 
ت�شجع  الذي  الوقت  يف  اأب��دًا، 
اأوراق��ه  بتنظيم  وب��داأ  العهد 
ال��وح��دات  مرمى  اإىل  للتقدم 
اأحمد  حتركات  على  معتمدًا 
وح�شني  فاعور  وهيثم  زريق 
رباعي  �شحوة  ولكن  منذر، 

للوحدات  اخللفية  املنطقة 
مع  والبا�شا  الهمامي  بقيادة 
وال�شمريي  قنديل  ان�شمام 
ال�شعب  اللغز  مبثابة  كانت 
العهد  ط��ل��ع��ات  اأم����ام  ح��ل��ه 

الهجومية.
الأخرية،  اخلم�س  الدقائق 
ب�شكل  يتحرك  الوحدات  ب��داأ 
فر�شة  ل��ه  و�شنحت  اأن�شج 
ذهبية للت�شجيل بعدما اأو�شل 
لبهاء  الكرة  ال��دردور  حمزة 
اجلزاء  منطقة  داخ��ل  في�شل 
و�شدد  امل��داف��ع��ني  بها  رواغ 
ولتتوه  املدافع  بقدم  لرتتطم 
ال��وح��دات  ال��ك��رة ب��ني لعبي 
اإىل ان خرجت  والعهد حائرة 
بعيدًا، ليهدر الوحدات فر�شة 
العهد  لريد  للت�شجيل،  اأخرى 
بوابة  على  الأوىل  بفر�شته 

حممد  تلقى  ب��ع��دم��ا  امل��رم��ى 
مبواجهة  وه���و  ال��ك��رة  ق���دو 
ال��ف��اخ��وري ول��ك��ن��ه ت��ل��ك��اأ يف 
فر�شة  ليهدر  معها  التعامل 
لفريقه،  للت�شجيل  "خرافية" 
نهاية  �شافرة  اأطلقت  ومعها 

ال�شوط الأول.
ال�شوط الثاين 

عمر  م��ن  الثانية  احل�شة 
الفني  امل���دي���ر  ك���ان  ال��ل��ق��اء 
زمع  اب��و  اهلل  عبد  للوحدات 
ي�شحب  وهو  مبكرًا  بها  يظهر 
ورق���ة ���ش��ال��ح رات���ب وي��زج 
ب�����ش��ع��ي��د م���رج���ان ع��ل��ى اأن 
املهاجم  خلف  الأخ��ري  يتقدم 
ويعود  في�شل  بهاء  ال�شريح 
مكان  لي�شغل  ال��دردور  حمزة 
ف��ي��م��ا كانت  ���ش��ال��ح رات����ب، 

في ذهاب الدور نصف النهائي اآلسيوي 

العهد يسجل من فرصة والوحدات ينتظر الرد في بيروت 
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في ذهاب الدور نصف النهائي اآلسيوي 

العهد يسجل من فرصة والوحدات ينتظر الرد في بيروت 
قذيفة رجائي عايد تبتعد عن 

مرمى العهد بقليل.
به  بداأ  ما  وا�شل  الوحدات 
يقف  ومل  الأول  ال�����ش��وط  يف 
عن  وب��ح��ث  الأي���دي  مكتوف 
تنويع  خ��الل  م��ن  الت�شجيل 
خمتلف  من  الهجومية  مهامه 
املحاور اإل اإنه ا�شطدم مبتانة 
دفاعية وا�شحة لالعبي العهد 
املنطقة  اإغالق  اأحكموا  الذين 
الظهريين  ليتقدم  اخللفية، 
حممد ال�شمريي وعمر قنديل 
الهجومي  لالإ�شناد  اخللف  من 
وهو ما ح�شل عليه الوحدات 
العهد  م��رم��ى  ه���دد  وال����ذي 
لريتقي  امل��ط��ل��وب،  بال�شكل 
عر�شية  ل��ك��رة  في�شل  ب��ه��اء 
لعبها  املحرمة  املنطقة  داخل 
القائم  ولكن  املطلوب  بال�شكل 
خليل  مهدي  عن  ناب  الأي�شر 
بالت�شدي لها حارماً الوحدات 

من الت�شجيل.
با�شم  للعهد  الفني  املدير 
ال��وح��دات  ب���اأن  �شعر  م��رم��ر 
فريقه،  مرمى  من  يقرتب  بداأ 
عطية  ربحي  ورق��ة  لي�شحب 
املهاجم  ورقة  مكانه  وي�شرك 
املنطقة  لتفعيل  حيدر  حممد 
الوقت  يف  لفريقه،  الهجومية 
يبعد  الدمريي  به  كان  ال��ذي 
فاعور  هيثم  اأم��ام  من  الكرة 
قبل اأن ي�شدد وهو يف مواجهة 
م��رم��ى احل���ار����س ع��ب��د اهلل 

الفاخوري.
ملحوظ  ب�شكل  ن�شط  العهد 
وب������داأ يف ت��ن��ف��ي��ذ ط��ل��ع��ات��ه 
ال��ه��ج��وم��ي��ة م��ت��ك��ئ��اً ع��ل��ى 
التي  امل�����ش��اح��ات  ا���ش��ت��غ��الل 
عقب  الوحدات  لعبو  خلفها 
ليدخل  الأم����ام،  اإىل  تقدمهم 
جانب  من  الفتاح  عبد  ح�شن 
ثلجي،  ي��زن  مكان  ال��وح��دات 
وليلتقط مهدي خليل ت�شديدة 
ي�شر  بكل  ال�شعفية  ال��دردور 

و�شهولة.
ه����دوء ن�����ش��ب��ي خ��ي��م على 
خجل  و�شط  اللقاء،  جمريات 
والتهديد  التقدم  يف  وا���ش��ح 
الطرفني،  املرمى من كال  على 

مل  ال��ذي  ال��وح��دات  وخا�شة 
منهم  املطلوب  لعبوه  يقدم 
م��ن خ���الل ال�����ش��وط ال��ث��اين، 
و�شط رتابة وا�شحة يف الأداء 
الواجبات  تنفيذ  يف  و�شعف 
بعد  وحت��دي��دًا  الهجومية، 

خروج يزن ثلجي.
ال���ع���ه���د ك������ان ي��رتب�����س 
اأن  وا���ش��ت��ط��اع  ل���ل���وح���دات 
بعدما  منه  املطلوب  يححقق 
ا���ش��ت��غ��ل ت���راخ���ي م��داف��ع��ي 
حممد  رف��ع  عندما  ال��وح��دات 
باملقا�س  عر�شية  كرة  حيدر 
لعبها  ق��دو  حممد  راأ���س  على 
الأخرية على الزاوية اليمنى 
يحرك  مل  وال��ذي  للفاخوري 
العهد  لي�شجل  ل��ه��ا،  �شاكناً 
هدفه الأول يف الدقيقة 78 من 

عمر ال�شوط الثاين.

الوحدات تلقى النباأ املزعج 
التون�شي  م��داف��ع��ه  ب��خ��روج 
���ش��ام��ي ال��ه��م��ام��ي ل��الإ���ش��اب��ة 
اأوراق���ه  زم��ع  اأب���و  لي�شتفنذ 
ثائر  اأحمد  امل��داف��ع  باإ�شراك 
عو�شاً عنه، فيما كان اأبو زمع 
يحتار يف اأمره كيف ل وهو من 
غ�شون  يف  ثقيلة  تركة  ت�شلم 
17 يوماً لتجهيز الفريق عقب 
التون�شي  الفني  املدير  اإقالة 
من�شبه  من  اليعقوبي  قي�س 

بتدريب الوحدات.
ب�شكل  تراجع  "الأخ�شر" 
كان  فيما  ال��ه��دف،  عقب  كلي 
من  الت�شجيل  يحاول  العهد 
بعدما  اللقاء  ليتوقف  جديد، 
ال��وح��دات  جماهري  �شاجت 
بعمل  العهد  لع��ب  ق��ام  ح��ني 
جلماهري  ا�شتفزازية  حركات 

ال����وح����دات وه����و م���ا جعل 
املياه  بعلب  تقذفه  اجلماهري 

على ار�س امللعب.
ابوزمع: خطاأ كلفنا 

اخل�شارة ونعتذر للجماهري

لفريق  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ق��ال 
يف  اأبوزمع،  عبداهلل  الوحدات 
اأعقب  الذي  ال�شحفي  املوؤمتر 
للجماهري  "نعتذر  امل��ب��اراة: 
ال��وح��دات،  يع�شق  م��ن  وك��ل 
فيها  يح�شل  ال��ق��دم  وك���رة 
الأخ���ط���اء، وه���ذه امل��ب��اراة  
فريق على  اي  بقدرة  تلخ�س 
مناف�شه،  اأخ��ط��اء  ا�شتثمار 
فخطاأ  معنا،  ح��دث  م��ا  وه��و 

كلفنا اخل�شارة".
النف�س  من��ن��ي  وتابع:"كنا 
الوحداتية،  اجلماهري  با�شعاد 

ف��رتة  يف  ا�شتطعنا  واحل��م��دهلل 
ال�شعبة  الظروف  رغم  وجيزة، 
واحتمل  جيدة،  مباراة  نقدم  اأن 
امل�����ش��وؤول��ي��ة وث��ق��ت��ي ك��ب��رية 
بريوت،  يف  للتعوي�س  بالالعبني 
وم��ا ي���زال اأم��ام��ن��ا ���ش��وط ث��ان،  
ونحن قادرون على حتقيق الفوز 
يف بريوت ان �شاء اهلل، والعودة 
ب��ب��ط��اق��ة ال���ت���اأه���ل م���ن ه��ن��اك، 
ميلك  الذي  العهد  فريق  ونحرتم 
يزال  وما  والن�شجام،  الن�شوج 
العودة  على  ق���ادرا   ال��وح��دات 
من  تعطي  القدم  وكرة  اهلل  باذن 
من  الوحدات  وجماهري  يعطيها، 

حقها اأن تفرح".
مرمر: فوز ثمني

اللبناين  للعهد  الفني  املدير 
الفوز  ان  اأك��د  م��رم��ر،  با�شم 

ويعطي  ثمني  القواعد  خارج 
الفريق دفعة قوية يف بريوت، 
م�شريا اأن العهد لعب با�شلوب 
دفاعي للخروج باأقل اخل�شائر 
ال��ذي  ال��وح��دات  اأم���ام فريق 
بحث عن الفوز ب�شتى ال�شبل.

ن��ع��ل��م  ك��ن��ا  وا�شاف:" 
منها  ع��ان��ى  ال��ت��ي  بامل�شاكل 
فريق الوحدات، والتي مل يكن 
ابوزمع  القدير  امل��درب  اأم��ام 
ولالأمانة  ملعاجلتها،   الوقت 
حت�شنا  اب����دى  ال����وح����دات 
اب��وزم��ع،  عهدة  يف  ملحوظا 
وقدمنا مباراة هادئة لنيل ما 
بهدف  الفوز  وخطفنا  نريد، 
قدوح، وما يزال اأمامنا �شوط 
للظهور  و�شنلعب  بريوت،  يف 
يف امل�شهد النهائي من البطولة 

القارية".



 
ام��ام  نف�شه  ال��وح��دات  فريق  يجد 
العربية  البطولة  يف  مواتية  فر�شة 
– ال28  ن�شختها  يف  الأبطال  لالندية 
تنطلق  والتي  ال�شاد�س،  حممد  كاأ�س 
مناف�شاتها خالل اآب املقبل، وذلك بعد 
ان اعلن الوحدات ر�شميا م�شاركته يف 
هذه الن�شخة، من خالل رده على دعوة 
الحتاد العربي لكرة القدم، والتي رد 
عليها الوحدات بخطاب ر�شمي يحمل 
توقيع اأمني �شر النادي عو�س الأ�شمر، 
ليكرر  املحلي،  الكرة  من خالل احتاد 
البطولة،  هذه  يف  تواجده  الوحدات 
من  اأك��رث  يف  مناف�شتها  يف  �شارك  التي 
ن�شخة  يف  الول  ظهوره  منذ  ن�شخة 
املجموعة  يف  حل  عندما   ،1995 عام 
الثانية التي �شمت فرق �شباب بلوزداد 
اجلزائري، الن�شر ال�شعودي، كاظمة 
حتت  ال�شوري،  والوحدة  الكويتي، 
الأندية  بطولة  اآنذاك  البطولة  م�شمى 
العربية اأبطال الدوري، يف الوقت الذي 
كانت اأف�شل نتائج الوحدات بالبطولة 
وتقا�شم   ،2008-2007 ن�شخة  يف 

املركز الثالث برفقة املريخ ال�شوداين.
فر�شة مواتية

ام��ام  نف�شه  ال��وح��دات  فريق  يجد 
امل�شاركة  خ��الل  م��ن  مواتية  فر�شة 
احت��اد  ق���رار  بعد  خا�شة  العربية، 
اىل  ال��ك��روي  املو�شم  بتاأجيل  ال��ك��رة 
مناف�شات  وخو�شه   ،2020 �شباط 
من  وال��ن��دي��ة،  بالقوة  حتفل  عربية 
خالل مقارعة اأف�شل الأندية العربية، 
و�شاحبة  بالدها،  بدوريات  الأبطال 
العري�شة،  اجل��م��اه��ريي��ة  ال��ق��واع��د 
بالإ�شافة اىل كونها فر�شة مواتية اىل 
واإرواء  الآ�شيوي،  ح�شوره  جانب 
عط�س جماهريه باللقب القاري ال1ي 
للتعوي�س  فيه،  النهائي  ن�شف  و�شل 
غري  مو�شم  ينقذ  يجعله  مم��ا  عربيا 

املر�شي جلماهريه حمليا.
للتاريخ...

من  العديد  البطولة  ه��ذه  حملت 
باملو�شم  انطالقها  منذ  امل�شميات، 
ت��ع��ددت  وال���ت���ي   ،1982-1981
م�شمياتها بني بطولة الندية العربية 
الأبطال 1981 اىل 2001، ثم اىل بطولة 
الأمري في�شل بن فهد لالأندية العربية 
اأبطال  دوري  اىل  ثم   ،2003-2002
-2008 اإىل   2004-2003 ال��ع��رب 
ك��اأ���س الحت���اد  ب��ط��ول��ة  ث��م   ،2009
 ،2013-2012 ل��الأن��دي��ة  ال��ع��رب��ي 
الأبطال  لالندية  العربية  والبطولة 
2017-2018، وتوقفت بعدها اىل ان 
العربية  البطولة  م�شمى  حتت  عادت 
فكرتها  انطلقت  التي  وه��ي  لالأندية، 
منذ انطالقها، لتجمع الندية العربية 
دوري��ات  يف  الوىل  امل��راك��ز  �شاحبة 
ب��الده��ا، والك����رث ج��م��اه��ريي��ة على 

امل�شتوى العربي.

 من الأر�شيف

يف  البطولة  �شفحات  على  وم��رورا 
�شنوات  ام��ت��داد  على  ال����27  ن�شخها 
 ،2018-1981 الفرتة  خالل  اإقامتها 
جند اأن الن�شخة الوىل 1982-1981 
العراقي  ال�شرطة  فريق  بلقبها  ف��از 
على ح�شاب النجمة اللبناين مبجموع 
بنتيجة  والإي���اب  ال��ذه��اب  مباراتي 
4-2، حيث فاز ال�شرطة ذهابا 0-2، 
فاز   1984 ويف   ،2-2 اإيابا  وتعادل 
باللقب  ال�����ش��ع��ودي  الأت��ف��اق  ف��ري��ق 
نقاط،   5 بر�شيد  النقاط  مبجموع 
فرق  فيها  �شاركت  التي  الن�شخة  يف 
الغربي  ال��رق��اع  املغربي،  القنطري 
البحريني، الأن�شار اللبناين، اإىل جانب 

التفاق البطل.
الر�شيد  فريق  فاز   ،1985 عام  ويف 
اقيمت  التي  البطولة  بلقب  العراقي 
ال��دوري، حني جمع  اي�شا على نظام 
4 ن��ق��اط، يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ���ش��ارك 
احل��را���س  احت���اد  فريقي  جانبه  اىل 
اجلزائري والنجمة اللبناين، ويف عام 
1987 احتفظ فريق الر�شيد العراقي 
النهائية  امل��ب��اراة  يف  ب��ف��وزه  باللقب 
على الحتاد ال�شعودي بنتيجة 1-2، 
ويف ع��ام 1988 ف��از ف��ري��ق الت��ف��اق 

ال�شعودي بلقبه الثاين، عندما تخطى 
بفارق  التون�شي  الإف��ري��ق��ي  ال��ن��ادي 
ركالت الرتجيح 4-2، بعد التعادل يف 

الوقت الأ�شلي بنتيجة 1-1.
ال��وداد  فريق  فاز   ،1989 عام  ويف 
البطولة،  بلقب  املغربي  البي�شاوي 
ال�شعودي  الهالل  عقبة  تخطى  بعدما 
 ،1-3 بنتيجة  النهائية  امل��ب��اراة  يف 
ال�شباب  فريق  ف��از   1992 ع��ام  ويف 
القطري  العربي  بتجاوزه  ال�شعودي 
بنتيجة 2-0، ويف عام 1993 فاز فريق 
البطولة،  بلقب  التون�شي  ال��رتج��ي 
البحريني  امل��ح��رق  ف��ري��ق  بتخطيه 
توج   1994 ع��ام  ويف   ،0-3 بنتيجة 
على  باللقب  ال�شعودي  الهالل  فريق 
ح�شاب مواطنه التفاق، بفارق ركالت 

الرتجيح 4-3 بعد التعادل 0-0.
ويف عام 1995، فاز الهالل ال�شعودي 
باللقب على ح�شاب الرتجي التون�شي 
فاز   1996 ع��ام  ويف   ،0-1 بنتيجة 
الأهلي امل�شري باللقب، عندما تغلب 
على فريق الرجاء البي�شاوي املغربي 
 ،1-3 بنتيجة  النهائية  امل��ب��اراة  يف 
الإفريقي  فريق  ف��از   1997 ع��ام  ويف 
التون�شي باللقب، عندما تخطى الأهلي 
بنتيجة  النهائية  باملباراة  امل�شري 

2-1، ويف عام 1998 فاز فريق وداد 
على  باللقب،  اجل��زائ��ري  تلم�شان 
بنتيجة  ال�شعودي  ال�شاب  ح�شاب 
ال�شباب  فريق  فاز   1999 ويف   ،1-3
تخطى  عندما  باللقب،  ال�شعودي 
النهائية  باملباراة  ال�شوري  اجلي�س 
فاز   ،2000 ع��ام  ويف   ،0-2 بنتيجة 
باللقب،  التون�شي  ال�شفاق�شي  فريق 
ال�شوري  اجلي�س  على  ال��ف��وز  بعد 
اجلي�س  بنتيجة  النهائية  باملباراة 
ال�شوري بنتيجة 2-1، ويف عام 2001 
فاز فريق ال�شد القطري باللقب، بتغليه 
يف  اجل��زائ��ري  وه��ران  مولودية  على 

املباراة النهائية بنتيجة 1-3.
ويف عام 2002، توج فريق الأهلي 
على  ف��وزه  بعد  باللقب،  ال�شعودي 
الإفريقي التون�شي باملباراة النهائية 
توج   2003 عام  ويف   ،0-1 بنتيجة 
باللقب،  امل�����ش��ري  ال��زم��ال��ك  ف��ري��ق 
على  النهائية  املباراة  يف  ف��وزه  بعد 
ويف   ،1-2 بنتيجة  الكويتي  الكويت 
عام 2004 توج ال�شفاق�شي التون�شي 
الإ�شماعيلي  على  فوزه  بعد  باللقب، 
ب��ف��ارق رك���الت الرتجيح  امل�����ش��ري 
4-3، بعد التعادل يف الوقت الأ�شلي 
فريق  ف���از   2005 ع���ام  ويف   ،0-0

بفوزه  باللقب،  ال�شعودي  الحت��اد 
باملباراة  التون�شي  ال�شفاق�شي  على 
النهائية بنتيجة 4-1، ويف عام 2006 
باللقب،  البي�شاوي  الرجاء  فاز  فاز 
باملباراة  امل�شري  اإن��ب��ي  بتخطيه 
النهائية بنتيجة 1-0، ويف عام 2007 
فاز وفاق �شطيف اجلزائري باللقب 
جتاوزه الفي�شلي يف املباراة النهائية 
وف���اق  واح��ت��ف��ظ   ،1-2 بنتيجة 
�شطيف اجلزائري باللقب يف 2008، 
على  النهائية  باملباراة  الفوز  بعد 
بنتيجة  املغربي  البي�شاوي  ال��وداد 
الرتجي  فريق  فاز  2-1، ويف 2009 
املباراة  يف  بفوزه  باللقب،  التون�شي 
البب�شاوي  ال���وداد  على  النهائية 
وتوقفت   ،1-2 بنتيجة  امل��غ��رب��ي 
البطولة لظروف مالية وعدم تواجد 
ع���ادت يف 2012- ال���رع���اة، ح��ت��ى 
باللقب،  اجلزائر  احت��اد  فاز   2013
الكويتي  العربي  فريق  جتاوزه  بعد 
مبجموع الذهاب والإياب 3-2،حيث 
تعادل ذهابا بنتيجة 0-0، واإيابا فاز 
ويف   ،2-3 بنتيجة  اجل��زائ��ر  احت��اد 
2017-2018، فاز فريق الرتج�شي 
التون�شي باللقب، بعد الفوز باملباراة 
النهائية على الفي�شلي بنتيجة 2-3.

الوحدات امام فرصة مواتية في بطولة  األندية العربية

جانب من مباراة الوحدات اأمام املريخ ال�شوداين مو�شم 2008-2007
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اأن  على  اث��ن��ان   يختلف  ل 
لكرة  اجل��دي��د  الفني  امل��دي��ر 
عبداهلل  "الكابنت"  ال��وح��دات 
"كاريزما  ميتلك  زم���ع  اأب���و 
النجوم  ملجموعة  جاذبة" 
داخ��ل  عليهم  ي�شرف  ال��ذي��ن 
عدا  الأخ�شر"،  "امل�شتطيل 
النظري  منقطع  الإعجاب  عن 
الوحداتية  اجلماهري  قبل  من 
اإن التعامل  بهذا املدرب، ذلك 
مع هذا ال�شخ�س وجها لوجه 
لك  وي��وؤك��د  ال��راح��ة  مينحك 
مهذب  اإن�شان  مع  تتعامل  اأنك 
وواق��ع��ي ي��ع��رف م��ا ل��ه وم��ا 
تدريب  ا�شتلم  ومل���اذا  عليه 
املحلية  الأن��دي��ة  اأه���م  اأح���د 
الأكرث  والآ�شيوية  والعربية 

�شهرة وجماهريية.
مع  التعاقد  خيار  يكن  مل 
زمع  اأبو  عبداهلل  الفني  املدير 
خالل  الأول  الفريق  لقيادة 
كما  �شهال  املقبلني  املو�شمني 
هناك  فكان  البع�س،  يتوقع 
مد وجزر يف املفاو�شات بعيدا 
الأم��ور  يف  تعقيدات  اأي  ع��ن 
البع�س،  ي��ظ��ن  ك��م��ا  امل��ال��ي��ة 
الفني  اجل��ه��از  ه��دف  اأن  اإل 
ك��ك��ل ك���ان ال���ش��ت��م��راري��ة يف 
ممكنة  ف��رتة  لأط���ول  العمل 
الفني  الربنامج  تنفيذ  بهدف 
واخل���ط���ط���ي ال������ذي ج���رى 
التحاور فيه مع "املفاو�شني" 
وتطبيقه  الإدارة  جمل�س  من 

اأي  ب��دون  الواقع  اأر���س  على 
عوائق تذكر.

 ولأن اأبو زمع اأ�شرف على 
لعبي  من  الأعظم"  "ال�شواد 
مع  �شواء  احلاليني  الوحدات 
كان  فقد  املنتخب،  اأو  النادي 
جمل�س  قبل  م��ن  ا�شتقطابة 
معلم"،  "�شربة  الإدارة 
ال�شخ�س  اخ���ت���اروا  لأن��ه��م 
اإىل  اإعادة الأمور  الذي ميكنه 
ن�شابها، وهذا لي�س تقليال من 
ال�شابق  الفني  اجل��ه��از  عمل 
ال��ق��دي��ر  "الكابنت"  ب��ق��ي��ادة 
اليعقوبي  قي�س  التون�شي 
بكل  وم�شاعديه  عمل  ال��ذي 
التوفيق  لكن  واأمانة  اإخال�س 
اأي  حتقيق  يف  يحالفهم  مل 
اأن��ه��م  اإل  حم��ل��ي��ة،  ب��ط��ول��ة 
نف�شه  زم���ع  اأب���و  وب�����ش��ه��ادة 
قبل  ما  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  يف 
يف  والعهد  الوحدات  مباراة 
بطولة  نهائي  ن�شف  ذه���اب 
لكرة  الآ�شيوي  الحتاد  كاأ�س 
الفني  اجل��ه��از  اأي  ال���ق���دم، 
اإىل  بامتياز  جنحوا  ال�شابق 
يكون  اأن  يف  الالعبني  جانب 
ف��ري��ق ال��ك��رة اأح���د اأ���ش��الع 
ع��ن منطقة  ال��ذه��ب��ي  امل��رب��ع 
الكاأ�س  بطولة  يف  اآ�شيا  غرب 
الآ�شيوية، وهو الأمر الذي قد 
اجلديد  الفني  اجلهاز  ي�شاعد 
اإىل  و�شول  امل�شوار  اإكمال  يف 
ال��ذي  البطولة  لقب  حتقيق 
يف  ن��ادي��ن��ا  ع��ل��ى  ا�شتع�شى 

امل�شاركات ال�شابقة كلها.
وبني اأبو زمع يف ت�شريحات 
ل�"الوحدات  ����ش���اب���ق���ة 
خطتني،  جهز  اأنه  الريا�شي" 
وهي  الأم���د  ق�شرية  الأوىل 
العهد  مواجهتي  تخ�س  التي 
ال�شهر  م��ن  و24   17 ي��وم��ي 
احلايل، والثانية طويلة الأمد 
�شيتم تنفيذها يف وقت لحق، 
"الوحدات  علمت  ما  وح�شب 
نوايا  هناك  ف��اإن  الريا�شي" 
على  للح�شول  ج���ادة  فنية 
الفئات  يف  امل��واه��ب  اف�����ش��ل 
ال��ع��م��ري��ة ودف��ع��ه��ا ب��اجت��اه 
لتطويرها  الأول  ال��ف��ري��ق 
واإك�شابها  الأوىل  ب��ال��درج��ة 
ق��ادرة  تكون  حتى  اخل��ربات 
خالل  الفريق  م�شاعدة  على 
البطولت  يف  املقبل  املو�شم 
البطولة  يف  وحتى  املحلية، 
نهاية  تنطلق  التي  العربية 

�شهر اآب املقبل.
 اجلماهري ت�شتنجد بـ"املنقذ"

ل��و ق���ام امل��رك��ز الإع��الم��ي 
ل��ن��ادي ال���وح���دات ب��اإج��راء 
ا�شتفتاء جماهريي بخ�شو�س 
"الكابنت" عبداهلل  مع  التعاقد 
اأب����و زم���ع ل��ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق 
ن�شبة  ه��ن��اك  ف����اإن  الأول، 
ل  ب��ال��ق��رار  �شرتحب  ك��ب��رية 
املدرب حقق  حمالة، لأن هذا 
الفريق  مع  �شابقة  جناحات 
-2013 مو�شمي  خالل  الأول 

 ،2015- و2014   ،2014
وه��و م��ا ي��وؤك��د اأن ال��رج��ل له 
قيادة  يف  وا�شحة  ب�شمات 
مقبول  وه��و  الأول  ال��ف��ري��ق 
م���ن ال��الع��ب��ني واجل��م��اه��ري 
ميكنها  جدا  مهمة  نقطة  وهي 
العمل  اإجن���از  يف  م�شاعدته 

الذي جاء من اأجله.
الوحدات  جماهري  وت�شف 
يف  "املنقذ"  باأنه  "الربن�س" 
اأن  تعلم  لأن��ه��ا  ال��وق��ت  ه��ذا 
عدم  م��ن  بحالة  مي��ر  الفريق 
الأ�شماء  واأن�شب  ال��ت��وازن، 
اإىل  اإعادة الأمور  التي ميكنها 
تواجد  هو  ال�شحيحة  ال�شكة 
على  زمع  اأبو  عبداهلل  املدرب 
للفريق  الفنية  الإدارة  راأ���س 

الأول.
و�شرتفع جماهري الوحدات 
الأك��ت��اف،  على  الفني  املدير 
اإذا ما وفقه اهلل وجهازه الفني 
وجن���وم ال��ف��ري��ق يف جت��اوز 
تعترب  لأن��ه��ا  العهد  حمطتي 
اأب��رز  اأح���د  اللبناين  ال��ف��ري��ق 
على  للح�شول  امل��ر���ش��ح��ني 
الآ�شيوي،  كاأ�س الحتاد  لقب 
الفني  اجلهاز  جنح  ما  واإذا 
والأ�شلوب  الطريقة  و�شع  يف 
اللبناين  املناف�س  يبعد  ال��ذي 
م��ن ط��ري��ق ال���وح���دات ف��اإن 
�شهولة  اأكرث  �شت�شبح  الأمور 
ن��ادي��ي اجلي�س  م��ع اح���رتام 
الأردين،  واجلزيرة  ال�شوري 
الفريق من  فيما يعني خروج 

الدور ن�شف النهائي اأن هناك 
عملية تغيري جذري يف الفريق 
املقبلة  املرحلة  خ��الل  الأول 
يح�شل  مل  الفني  اجلهاز  لأن 
على الوقت الكايف قبل مباراة 
تربيرا  لي�س  وه���ذا  ال��ع��ه��د، 
زمع  اأبو  لأن  حدث  اإن  للف�شل 
يتحمل  اأنه  واكد  �شجاعا  كان 
ذهابا  العهد  مباراتي  نتيجة 
اإيجابية  اأكانت  �شواء  واإيابا 

اأم �شلبية.
لباقة العتذار عن الظهور الإعالمي

عبداهلل  الفني  امل��دي��ر  ك��ان 
كبري  ب�شكل  حري�شا  زمع  اأبو 
القنوات  مع  التعاطي  بعدم 
منه  طلبت  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة 
�شواء  �شا�شاتها  على  الظهور 
م���ن خ����الل ال��ت��دري��ب��ات اأو 
الأ�شتديو،  يف  ال�شت�شافة 
وج��اء ذل��ك الأم��ر لأن الرجل 
ل ميلك الوقت الكايف للحديث 
"القيل  يف  والدخول  وال�شرح 
يهمه  م���ا  وك����ل  والقال"، 
منذ  الق�شري  الوقت  ا�شتغالل 
عمله  لإجن��از  املهمة  ت�شلمه 
م���ع جن���وم ال��ف��ري��ق ب��ه��دف 
من  لديهم  ما  اأف�شل  اإخ���راج 
عرب  تنعك�س  اإيجابية  طاقات 
وتاأهل  مثالية،  نتائج  حتقيق 

اإىل الأدوار املقبلة.
"املجتهد"  امل���درب  وق���دم 
اعتذاره ب�"لباقة" اإىل الزمالء 
الإعالميني الذين تقبلوا رغبة 

امل��درب بكل �شدر رح��ب، بل 
له  التم�س  منهم  البع�س  اإن 
العذر واأكد اأن وجهة نظره يف 
عدم الظهور الإعالمي املتكرر 
اأمر  الف�شائية  القنوات  على 
منظومة  يبعد  ج��دا  اإيجابي 
كلها  الوحداتية  القدم  ك��رة 
ويجعلها  ال�شغوطات  ع��ن 
عن  بعيدا  ه��دوء  بكل  تعمل 
خرج  لو  فيما  منغ�شات  اأي 
بت�شريحات ميكن اأن تفهم اأو 
وتوؤثر  خاطىء  ب�شكل  تف�شر 

على �شري العمل.
املدير  اجتهد  النهاية  يف 
خالل  املعاون  وجهازه  الفني 
والكمال،  بالتمام  يوم   "16"
الفريق  م�شار  ت�شحيح  بهدف 
الأول، وحر�س اأبو زمع على 
الأن�����ش��ب  الت�شكيلة  و���ش��ع 
على  بناء  العهد،  م��ب��اراة  يف 
امل�شاهدات التي ت�شكلت عقب 
رديف  اأمام  الودية  املباريات 
اإ�شافة  واجلزيرة،  الوحدات 
�شابقة  مباريات  متابعة  اإىل 
يعني  ما  وهو  الأول  للفريق 
�شيعتمد  ال��ت��ي  الأ���ش��م��اء  اأن 
الذهاب  مواجهتي  يف  عليها 
قناعة  على  مبنية  والإي���اب 
الفني  اجل��ه��از  قبل  م��ن  تامة 
وامل��ط��ل��وب  الأول  ل��ل��ف��ري��ق 
مع  ال��وق��وف  جماهرينا  م��ن 
ودعمها  "الربن�س"  خيارات 
والب���ت���ع���اد ع���ن الن��ت��ق��اد 
اجلارح يف هذا الوقت احلرج.

"البرنس" .. "كاريزما" جاذبة لالعبين والجماهير

 أبو زمع .. هل يكون المنقذ لـ"سفينة الوحدات" من الغرق؟

اجلهاز الفني لفريق الوحدات لكرة القدم بقيادة الكابنت عبد اهلل ابو زمع

اعداد: ثائر ال�شيباين الثالثاء 18 حزيران 2019 م العدد 1106أجرأ الكالم 12



إعالنات13  الثالثاء 18 حزيران 2019 م العدد 1106

حتذير..حتذير..حتذير 
حتذر الهيئة الإدارية لنادي الوحدات من اإ�شتخدام اإ�شم و�شعار النادي وحتت طائلة 
امل�شوؤولية وتوؤكد باأن اإ�شم و�شعار النادي حممي وم�شجل لدى اجلهات الر�شمية.

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

الهيئة الإدارية لنادي الوحدات 

يتقدم نادي الوحدات من العب الوحدات 

محمد القطامي
بأسمى آيات التهنئة والتبريك

بمناسبة التخرج 

ألف مبروك

يتقدم نادي الوحدات من عضو الهيئة العامة 

طارق الطريفي
بأسمى آيات التهنئة والتبريك

بمناسبة عقد قرانه 
ألف مبروك

يتقدم نادي الوحدات من عضو الهيئة العامة 

محمد األسمر
بأسمى آيات التهنئة والتبريك

بمناسبة عقد قرانه 
ألف مبروك

يتقدم نادي الوحدات من عضو الهيئة العامة 

معتز شلباية
بأسمى آيات التهنئة والتبريك

بمناسبة الزفاف 

ألف مبروك



دييجو جودين... بدر سماء اتلتيكو مدريد 
 

يكون  قد  ن�شيب  ن�شيب،  جمتهد  لكل 
�شهرة اأو ت�شليط �شوء اإعالمي اأو مردود 
ذلك  عن  البعد  كل  بعيدًا  يكون  وقد  مايل 
باأنك  النف�س  عن  الر�شا  على  ويقت�شر 
الذي  التقدير  لتنال  متلك  ما  كل  قدمت 
نتائجها  حت�شد  ل  قد  جهود  ت�شتحق، 
ب�شكل مبا�شر اإل اأنك ويف حلظة من العمر 
�شتقف لتنظر لنف�شك م�شاهدا نتائج تعبك 
تظهر ب�شكل ل اإرادي لتيقن يومها اأنك يف 
ت�شيع  لن  جهودك  واأن  ال�شحيح  مكانك 
هباء، يومها �شتعلم اأنك مل تكن يوماً ظاًل 

واأنك جنحت.. �شتدرك ذلك لو بعد حني !
 بطريقة مغايرة اأكتب اليوم عن لعب 
امللعب،  يف  املجتهد  للالعب  م��ث��اًل  ك��ان 
يجربك  العمل  يف  وت��ف��ان  مميزة  ق��ي��ادة 
الأَ�شواء  من  القليل  نال  احرتامه،  على 
الإعالمية اإل اأنه كالبدر اإذا غاب افتقده 
لياليهم  يف  بقيمته  و�شعروا  املحبني  كل 

الظلماء.
دييجو جودين، املدافع ال�شر�س الذي 
قدم م�شرية كروية دفاعية مميزة و�شل 
فيها اإىل اأعلى امل�شتويات مل تاأت من فراغ، 
طفولة بذكريات خميفة عا�شها ذلك الطفل 
مع  نزهة  يف  كان  عندما  �شنوات   4 بعمر 
عائلته قبل اأن ي�شقط يف نهر جارف �شحبه 
بالبقاء  ت�شبث  الطفل  ذل��ك  اأن  اإل  بقوة 
النهر  نف�شه من دوامة  وا�شتطاع اخراج 
دون م�شاعدة، ق�شة توحي ب�شكل احلياة 
التي اتبعها دييجو جودين، حياة اعتمد 
فيها على نف�شه وحارب للبقاء موجوجًد 

حتى يف عامل كرة القدم.
 م�شرية جودين الكروية برزت ب�شكل 
اأن  بعد  مدريد  اتلتيكو  �شفوف  يف  كبري 
قدم اأوراق اعتماده يف فياريال الذي قدم 
اليه من الأوروج��واي، تلك امل�شرية  مل 
اختار  بداياته  يف  فجودين  �شهلة  تكن 
الالعب يف مركز املهاجم اإل اأنه مت رف�شه 
الذي  الفريق  ك�شوفات  من  وا�شتبعاده 
لعب له يف �شغره� فكر يومها جودين برتك 
الكرة اإل اأنه حتدى نف�شه واأعاد اخرتاع 
العنان  ليطلق  ال��دف��اع  مركز  يف  نف�شه 
مل�شرية مبهرة، م�شرية و�شلت لأوجها 
القيادة  دف��ة  �شيميوين  ا�شتلم  عندما 
�شيميوين  ك��ان  م��دري��د،  اتلتيكو  لنادي 
املقاتلني  من  فريق  ت�شكيل  عن  يبحث 
الذي كان ي�شم مواهب معروفة اإل اأنها 
يحمل  مل  واإن  حتى  حقيقي  لقائد  تفتقد 
حما�س  عك�س  على  قادر  اأنه  اإل  ال�شارة 
اأر�س  على  �شيميوين  وغ�شب  واندفاع 
امللعب، وجد �شيميوين يف جودين �شفات 
ويقاتل  كلل  ب��ال  يعمل  ال��ذي  امل��ح��ارب 
اأو  لالأَ�شواء  التقات  بدون  على كل كرة 
اأداء  جودين  قدم  ال�شهرة،  عن  البحث 
عايل امل�شتوى مع اتلتيكو مدريد جعلت 
الفرق يف  اأبرز  الفريق ي�شنف كاأحد  من 
اأوروب���ا، احل��دث الأه��م ج��اء يف مو�شم 
كتيبة  توجهت  عندما   2014\2013
باحثني  نو  الكامب  اإىل  مدريد  اتلتيكو 
عن نقطة للتتويج بلقب ال��دوري، تاأخر 
اتلتيكو بهدف �شان�شيز لي�شت�شعر جمهور 

اتلتيكو تبخر احللم اإل اأن جودين كان له 
راأي اآخر، ركلة ركنية رفعها جابي وطار 
املرمى ويعيد  لي�شعها يف  معها جودين 
على  اأن��ه  اإل  فرحهم،  جلماهرياتلتيكو 
العك�س متاما حدث يف نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا عندما افتتح جودين الت�شجيل يف 
مرمى ريال مدريد قبل اأن يقتل رامو�س 
احللم براأ�شية الدقيقة 92 التي حطمت 
رحلة اتلتيكو نحو اللقب القاري ، اأعاد 
جودين املحاولة مرة اأخرى اإل اأن الف�شل 
الريال  اأم��ام  اأخ��رى  م��رة  اأي�شا  ح�شر 

كان  ال���دويل  ال�شعيد  النهائي!على  يف 
جودين جزء من اجليل الذهبي ملنتخب 
الأوروجواي فاأ�شبح اأكرث لعبا خو�شاً 
مع  وحقق  املنتخب  بقمي�س  للمباريات 
املنتخب لقب كوبا اأمريكا 2011 وحقق 

املركز الرابع يف كاأ�س العامل 2010 
اختار جودين مع نهاية املو�شم الإبتعاد 
ومغادرة اتلتيكو مدريد بعد م�شرية قوية 
كان فيها اتلتيكو مدريد الأقوى دفاعاً يف 
ا�شبانيا،  يف  التوايل  على  �شنوات   4 اآخر 
قرار مغادرة لعب غاب عن الأ�شواء اإل 

اأن ما قدمه ا�شت�شعره كل م�شجع لتلتيكو 
مغادرته،  عند  ب�شدة  و�شي�شت�شعره 
"اأنا  جودين:  فيها  قال  حزينة  وداعية 
اأ�شكر  اأن  اأري���د  ولكني  للغاية  متوتر 
والأ�شاطري  واملدربني  والزمالء  اجلميع 
والقادة والعائلة املوجودين هنا ، اأردت 
احل��دي��ث م��ن اأج���ل ح��ب ه��ذا القمي�س 
 : بقوله  الفريق”.وتابع  ه��ذا  واح��رتام 
“خالل فرتة اإقامتي هنا فقد �شعرت باأن 
اأنا   ، بيتي  عائلتي،  هو  مدريد  اأتلتيكو 
قط  اأتخيل  مل   ، اجلميع  اأ�شكر  لكي  هنا 

ا�شتمتعت  لقد   ، �شتاأتي  اللحظة  هذه  اأن 
والعمل  الت�شحية  وتعلمت  هنا  وكربت 

والتوا�شع واحرتام املناف�س”.
مع بداية املو�شم القادم، �شتكون ليايل 
بال  ظلماء  مرتوبوليتانو"  "واندا  ملعب 
قائدها  اتلتيكو  جماهري  و�شتتذكر  بدرها 
كلما تلقت هجمة من مناف�س اأو حت�شلت 
ع��ل��ى رك��ن��ي��ة حت��ت��اج م��ن ي�����ش��دده��ا يف 
املرمى اأو احتاجت لالعب يقطع الكرات 
يومها  اجلماهري  �شتفتقد  بفدائية..نعم 

قائدًا مثل جودين !

اعداد: طارق غ�شاب الثالثاء 18 حزيران 2019 م العدد 1106رياضة عالمية14



كوبا أمريكا... قراءة في االوراق البرازيلية واألرجنتينية
 

ان���ط���ل���ق���ت م����ع ب���داي���ة 
كوبا  كاأ�س  احلايل  الأ�شبوع 
ال49  ن�شختها  يف  ام��ري��ك��ا 
وال��ت��ي ت��ق��ام يف ال��ربازي��ل، 
 Football" يف  ن�شلط 
meal " ال�شوء على بع�س 
املتعلقة  التنظيمية  الأم��ور 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  البطولة  يف 
ال���ت���ح���دث ع��م��ا ق���دم���ه كل 
م���ن امل��ن��ت��خ��ب ال��ربازي��ل��ي 
يف  الأرجنتيني  واملنتخب 

املباراة الأوىل لكل منهما: 
 

كوبا  ب��ط��ول��ة  ت��ع��ت��رب   -
اأم���ري���ك���ا اأق������دم ب��ط��ول��ة 
حيث  للمنتخبات  ق��اري��ة 
يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  اأق��ي��م��ت 
مت��ت��ل��ك   ،1916 ال����ع����ام 
ر�شيد  اأكرب  الأوروج��واي 
م���ن ال���ب���ط���ولت يف ك��وب��ا 
باللقب  فازت  حيث  اأمريكا 
الأرجنتني  تليها  م��رة   15
ب  الربازيل  ثم  مرة  ب14 
ت�شيلي  تعد  بينما  مرات   8
اأخر من حملت اللقب حيث 
الن�شختني  يف  ف��ي��ه  ف���ازت 
الأرجنتني  على  املا�شيتني 
ب�����ش��رب��ات  ال��ن��ه��ائ��ي  يف 
منتخبات  فازت  الرتجيح، 

اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  ق���ارة 
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء الإك�������وادور 
وف��ن��زوي��ال ب��ال��ل��ق��ب مل��رة 

واحدة على الأقل.
الن�شخة  يف  ي�����ش��ارك   -
احل��ال��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة كوبا 
متمثلة  منتخباً   12 اأمريكا 
ب��امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع�����ش��رة 
اخل��ا���ش��ة ب���ق���ارة اأم��ري��ك��ا 
اجل��ن��وب��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
والياباين  القطري  املنتخبني 
ببطاقة  ي�����ش��ارك��ان  ال��ل��ذان 
القطري  املنتخب  دع���وة، 
بينما  الأوىل  للمرة  ي�شارك 
الثانية  امل�شاركة  ه��ذه  تعد 
للمنتخب الياباين بينما يغيب 
للمرة الأوىل منذ اعتماد نظام 
املنتخب  البطولة  يف  الدعوة 

املك�شيكي.
ل3  ال��ف��رق  تق�شيم  مت   -
منها  ي��ت��اأه��ل  جم��م��وع��ات 
الأول  امل���رك���ز  ���ش��اح��ب��ي 
اأف�شل  اإىل  بالإ�شافة  والثاين 
اإىل  الثالث  باملركز  فريقني 

دور الثمانية 
ال��ن�����ش��خ��ة  ان���ط���الق���ة   -
احل��ال��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ك��ان��ت 
ال�شيافة  �شاحبة  مبباراة 
ال����ربازي����ل ال��ت��ي واج��ه��ت 
�شهلة  مواجهة  يف  بوليفيا 

ال��ربازي��ل  ح�شمتها  ن�شبياً 
منها  �شجل  نظيفة  بثالثية 
واأ���ش��اف  ه��دف��ني  كوتينيو 

ايفرتون الهدف الثالث.
يغيب  والتي  ال��ربازي��ل   -
جنمها  البطولة  هذه  يف  عنها 
الإ�شابة  ب�شبب  نيمار  الأول 
اإ�شابته  قبل  حتى  اأن��ه  ول��و 
ك���ان ب��ع��ي��دًا ع���ن ال��رتك��ي��ز 
الذهني الكايف ملا اأحاط به يف 
اأخالقية  م�شاكل  من  الفرتة 
مب�شريته  متعلقة  واأخ���رى 
ج��ع��ل��ت��ه خ����ارج ال��ف��ورم��ة، 
تيتي مدرب الربازيل والذي 
كبرية  �شغوطات  من  يعاين 
الذهبية  ال��ف��ر���ش��ة  مي��ت��ل��ك 
لإب�����راز ج���دارت���ه وت��ت��وي��ج 
الربازيل  اإع���ادة  يف  جهوده 
نك�شة  ب��ع��د  ل�����ش��را���ش��ت��ه��ا 
خا�س   2014 العامل  كاأ�س 
املحببة  بت�شكيلته  املباراة 
نريي�س  الهجومي  بالثالثي 
وريت�شارل�شون  وفريمينيو 
لكوتينيو  ح��ري��ة  م��ن��ح  م��ع 
الو�شط  خط  وتدعيم  خلفهم 
كا�شيمريو  بالثنائي  والدفاع 
احلار�س  اأمام  وفريناندينيو 
ال��ي�����ش��ون ورب��اع��ي ال��دف��اع 
وماركينيو�س  �شيلفا  تياجو 
وال��ف��ي�����س وف��ي��ل��ب��ي ل��وي��ز، 

املطلوب  حققت  ت�شكيلة 
من  اأق���ل  الأداء  ك���ان  واإن 
يف  الت�شاعد  اأن  اإل  املنتظر 
من  منتظرًا  زال  م��ا  الأداء 
قادم  يف  الربازيلية  ال�شامبا 

املباريات.
- كان اهلل يف عون م�شجعي 
املنتخب الأرجنتيني! غريب 
حال الكرة الأرجنيتينة، خلل 
احلا�شنة  املنظومة  يف  كبري 
انعك�شت  الأرجنتينية  للكرة 
املنتخب  �شكل  على  نتائجه 
خ�شارته  منذ  ي��ع��اين  ال���ذي 
ونهائيني  العامل  كاأ�س  نهائي 
من  اأم��ري��ك��ا  لكوبا  متتالني 
تخبط غريب، روح انهزامية 
غري  و�شح  الفريق  يف  �شائدة 
كانت  لبلد  املواهب  عادي يف 
ت�شدير  يف  رائ����دة  ت��ع��ت��رب 
امل�شكلة  الالعبني جتلت هذه 
على  ق��ادرة  اأ�شماء  غياب  يف 
والدفاع  الو�شط  خط  حمل 
انعك�شت  املرمى  وحرا�شة 
التكتيكية  ال��ن��اح��ي��ة  ع��ل��ى 
اختيار  �شعفها  من  زاد  التي 
امل�����ش��ت��وى  دون  م���درب���ني 
ل���ق���ي���ادة امل��ن��ت��خ��ب ال���ذي 
لقب!  على  يناف�س  اأن  يريد 
اأثبتت  امل���ب���اراة  تفا�شيل 
الأرجنتيني  يف  الأ�شماء  �شح 

وت���ف���وق ك���ريو����س م���درب 
كولومبيا يف قراءة املباراة، 
امل��ب��اراة  قبل  مي�شي  عانى 
غياب  عقدة  �شغوطات  من 
امل�شتوى وخالل املباراة من 
�شعوره بالوحدة يف امللعب، 
م�����ش��ه��د ت��ك��رر ك��ث��ريا عند 
ليجد  للكرة  مي�شي  ا�شتالم 
باريو�س  من  مبا�شر  �شغط 
قتالية  م��ب��اراة  ق��دم  ال���ذي 
قرار  ذلك  يف  �شاعده  وال��ذي 
ك���وادرادو  بجعل  ك��ريو���س 
امللعب  منت�شف  من  يقرتب 
ل����ي����وزع ال����ك����رة ل��الع��ب��ي 
زادت  الكولومبي،  املنتخب 
اأي  غياب  م��ع  امل�شكلة  تلك 
اآخر قادر على ا�شتالم  لعب 
بعيدًا  كان  ماريا  فدي  الكرة 
يف طرف امللعب واأجويرو مل 
مع  الكرات  ل�شتالم  يقرتب 
الأمين  للظهري  خجول  تقدم 
الأهم  امل�شكلة  اإل  بالإ�شافة 
لعب  بغياب  تتمثل  والتي 
التنويع  على  القادر  الو�شط 
خط  و�شبط  ال��ك��رة  نقل  يف 
الكثري  ف�����ش��اه��دن��ا  ال��و���ش��ط 
ال�شا�شعة  امل�����ش��اح��ات  م��ن 
ونثل  اخلاطئة  والتمريرات 
اأن  حتى  فائدة  ب��دون  الكرة 
ال�شعيف  ال��دف��اع  رب��اع��ي 

اإخ��راج  على  ق���ادرًا  يكن  مل 
اأ�شلوب  م��ن  وع��ان��ى  ال��ك��رة 
اتبعه  ال��ذي  العايل  ال�شغط 
م�شكلة  الكولومبي،  املنتخب 
الأرجنيتينة  املواهب  �شح 
قريباً  اأك��رب  ب�شكل  �شتظهر 
فتقدم مي�شي واأجويرو ودي 
اكت�شاب  وعدم  بالعمر  ماريا 
للخربة  واي��ك��اردي  دي��اب��ال 
م�����ش��ارك��ات��ه��م جتعل  ل��ق��ل��ة 
الأرجنتيني  املنتخب  م�شري 
اإذا  اإل  للمجهول  متجها 
جتعل  ان��ت��ف��ا���ش��ة  ح���دث���ت 
ي�شتفيق  الأرجنتني  العمالق 

من �شباته الطويل.
البطولة  ل��ن��ا  ت��ق��دم  مل   -
اأننا  اإل  الكثري  ه��ذا  ليومنا 
امل�شتوى  ارت���ف���اع  ننتظر 
ال��وق��ت وخو�س  م��ع م���رور 
مثل  املر�شحة  املنتخبات 
ت�����ش��ي��ل��ي والأوروج��������واي 

ملبارياتهم يف اجلولة الأوىل.
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