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السبت 3 يونيو

القناةالمباراةالتوقيت

نهائي دوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS HD 2يوفنتوس × ريال مدريد21:45

دوري أبطال افريقيا

beIN SPORTS HD 3فيروفياريو دا بيرا × المريخ16:00

beIN SPORTS HD 3النجم الساحلي ×  الهالل السوداني00:45

كأس االتحاد االفريقي

beIN SPORTS HD 4سموحة المصري × هالل األبيض السوداني00:00

يوميًا خالل شهر  المساحة  هذه  الرياضي«  »الوسط  يخصص   [
القدير  الوطني  المدرب  وذكريات  وعبر  لحكم  المبارك،  رمضان 
أن  »إما  عنوان  تحت  السابعة  والحلقة  طه،  نبيل  الدولي  والمحاضر 

نخطط أو نتخبط«.
تدري  كنت  وإن  مصيبة  فتلك  تدري  ال  كنت  »)إن  الجنرال«  يقول 
فالمصيبة أعظم(، فبعد سنوات في مجال تدريب المدربين وتصنيفهم 
وسنوات من تدريس علوم اإلدارة ضمن مختلف البرامج، وبعد قضاء 
سنوات في التدريب لمختلف المراحل العمرية والمشاركة في بطوالت 
محلية واقليمية وقارية ودولية، فإن أهم االستنتاجات العلمية التي ال 
يختلف عليها أن جدول المسابقات هو احد العوامل الرئيسية في بناء 

او هدم الالعب«.
الموسم  لمسابقات  رياضية  روزنامة  »وجود  الجنرال  ويضيف 
التخطيط   في  المدربون  عليها  يعتمد  التي  االولى  االداة  هي  القادم 
اداريا  وحتى  نفسيا  تكتيكيا،  ،فنيا،  بدنيا  الالعبين  وتطوير  الرياضي 
جدول  وضع  في  نخفق  ومازلنا  كنا  اننا  محزن  هو  وكم  وماديا، 
ان تخطط  انت فشلت في  )اذا  قادم،  ثابت ومسبق لموسم  للمباريات 

فإنك تخطط لتفشل(«.
ويتابع الجنرال »عندما نلتقي بالمدربين والذين هم العمود الفقري 
ينتهي،  ومتي  القادم  الموسم  يبدأ  متى  ونتساءل  الرياضية  للعملية 
تنتاب المدربين حالة من اليأس والتحسر واالستهزاء أيضا الن شر 
التخطيط وتغير الجداول سمة داخلية  البلية ما يضحك، أصبح غياب 
والعمل  السعي واالجتهاد  الرياضية  االتحادات  فيما من واجب  لدينا، 
علي إصدار جدول مسابقات ثابت لموسم جديد قبل ان ينتهي الموسم 
الفائت، حتى تستطيع االندية والمدربون والالعبون وضع برامجهم«.

وعدم  االجتهاد  بحر  في  نستمر  أال  »أتمنى  قائال  الجنرال  ويختم 
مختلف  في  واالتحادات  الدولية  االتحادات  التخطيط،  معالم  وضوح 
مدربين  من  للجميع  ومعروفة  علميا  مدروسة  جداول  لديها  الدول 
والعبين وإداريين وجماهير، التخطيط السبيل نحو االرتقاء بالمستوي 

الفني، ال توجد بدائل للتخطيط فإما اننا نخطط او نتخبط«.

إما أن نخطط أو نتخبط

انتصار كبير لدمستان على صدد 
في دورة بتلكو الرمضانية )22(

§الوسط - المحرر الرياضي
 4 مقابل  أهداف  بثمانية  صدد  على  كبيراً  فوزاً  دمستان  فريق  حقق   [
تقام  التي  والعشرين،  الثانية  الرمضانية  بتلكو  بطولة  منافسات  ضمن 

مبارياتها على مالعب بتلكو بالهملة.
تسجيل  من  وتمكن  المباراة  في  إبراهيم  علي  دمستان  العب  وتألق 
»سوبر هاتريك«، واألهداف األخرى سجلها حسن علي وطه الفردان وحسين 

عبدالرضا، أما أهداف صدد فسجلها محمود سعيد )هاتريك( وأحمد سعيد.
في الشوط  المباراة أفضلية كبيرة لفريق دمستان وخصوصاً  وشهدت 
الثاني، إذ سيطر دمستان على الشوط الثاني وتمكن من تسجيل 6 أهداف 
المباراة  وأدار  هدف.  مقابل  بهدفين  بتقدمه  األول  الشوط  انتهى  أن  بعد 

باقتدار حكم الساحة محمد خالد وساعده عبدالسالم فواز ومحمد الصفار.
وفي مباراة أخرى، فاز فريق الحجر على جدحفص بثالثة أهداف مقابل 

هدف بعد مباراة مثيرة قدم فيها الفريقان مستوى مميزا.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي، وجاءت أهداف اللقاء جميعها في 
الشمالن  وإبراهيم  عباس  محمود  الحجر  لفريق  سجل  إذ  الثاني،  الشوط 
أدار  إبراهيم.  خليل  سجله  الوحيد  جدحفص  وهدف  عياد،  عباس  وياسر 

المباراة الحكم علي هالل وساعده عبداهلل يعقوب والسيدحسين فيصل.
وتقام اليوم )السبت( مباراتان ضمن المجموعة الثانية، إذ يلعب عالي مع 
الحصم والعكر  أم  الثانية بين  8.45 مساًء، والمباراة  الساعة  المعامير في 

عند العاشرة والنصف، والمباراتان على مالعب بتلكو بالهملة.

من لقاء دمستان وصدد

االتحاد اآلسيوي يقر تصفيات الرجال لكرة اليد في سيئول
§الوسط - محمد أمان

اآلسيوي  االتحاد  في  الصندوق  أمين  أكد   [
اليد ونائب رئيس االتحاد الدولي عن قارة  لكرة 
بأن  الرياضي«  »الوسط  لـ  الذياب  بدر  آسيا 
بطولة  استضافة  شرف  منح  اآلسيوي  االتحاد 
كأس آسيا للرجال القادمة والمؤهلة إلى نهائيات 
النصف  في  الجنوبية  كوريا  إلى  العالم  كأس 

الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل.
الذياب  ــدر  ب وأشـــار 
فـــي تــصــريــحــه 
ــوســط  إلـــى »ال
ــي«  ــاض ــري ال
ملف  أن  إلــى 
اســتــضــافــة 
تــصــفــيــات 
الـــشـــبـــاب 
شئين  لنا ا و
في  ستقام  التي 
 2018 العام  صيف 

اتحاد  في  المسئولين  بأن  علماً  بعد.  يحسم  لم 
تصفيات  استضافة  فكرة  طرحوا  بالبحرين  اليد 
بعد  االتحاد  تاريخ  في  الثانية  للمرة  الشباب 

بطولة 1998.
وكانت العاصمة التايلندية بانكوك، آخر مدينة 
في شرق آسيا استضافت بطولة آسيا للرجال في 
العام 2006، وفيما عدا ذلك كل البطوالت أقيمت في 
والسعودية  وإيران  لبنان  في  آسيا  غرب  بلدان 
2006 في قطر، لذلك تعود  والبحرين، وقبل العام 
إلى  يمتد  طويل  غياب  بعد  هناك  إلى  البطولة 

التسعينات.
الجنوبية  كوريا  منتخب  استضافة  وبالتأكيد، 
على  المنافسة  في  حظوظها  من  يعزز  للبطولة 
بعد  العالم  كأس  لنهائيات  والتأهل  القاري  اللقب 
بعد  األخيرة  التصفيات  التأهل عن  في  أن فشلت 
بأن  علماً  المونديال.  في  المشاركة  من  سنوات 
مقاعد   4 بـ  بالمشاركة  الحق  تمتلك  آسيا  قارة 
لمونديال  النهائي  ربع  الدور  إلى  قطر  تأهل  بعد 

فرنسا.
في  أقيمتا  قد  للرجال  بطولتين  آخر  وكانت 
 2016 العام  إلى  باإلضافة   2014 العام  البحرين، 
كبلد بديل عن اإلمارات التي اعتذرت بسبب تغيير 

موعد التصفيات.

بدر ذياب

الفالحي بعد التوقيع: اخترت باربار بحثًا عن تحدٍّ جديد
§الوسط - محمد أمان

السيد  الوطني  المدرب  وقع   [
الفريق  تدريب  عقد  الفالحي  علي 
باربار  نادي  في  اليد  لكرة  األول 
الوطني  للمدرب  خلفاً  واحد  لموسم 
رئيس  بحضور  عيسى  حسين 
من  ومجموعة  حسين  علي  النادي 
تأكيداً  وذلك  اإلدارة،  مجلس  أعضاء 
الرياضي«  »الوسط  له  أشار  لما 

سابقاً.
لـ  الفالحي  علي  السيد  وقــال 
فضل  بأنه  الرياضي«  »الوسط 
األخرى  العروض  عن  باربار  عرض 
والمنافسة  للتحدي  وحبه  لطموحه 
تدريبية  تجربة  في  والــدخــول 
قوي  فريق  »باربار  مضيفاً  قوية، 
اليد  كرة  في  الثالث  الضلع  يمثل 
من  مجموعة  يمتلك  البحرينية، 

المميزين  والشباب  المنتخب  العبي 
لذلك  جماهيرية،  قاعدة  ولديه 
أرضية العمل والنجاح خصبة وآمل 

أن أوفق في هذه التجربة«.

عن  الفالحي  علي  السيد  وتحدث 
توبلي  نادي  في  السابقة  تجربته 
قائاًل:  سنوات  لخمس  امتدت  والتي 
بالنسبة  رائعة  تجربة  »كانت 

بداية  في  كثيراً  منها  استفدت  لي، 
مشواري الحقيقي في مجال التدريب، 
وأعتقد  للنادي  أملك  ما  كل  قدمت 
كنت  اليوم،  منه  البد  التغيير  بأن 
القرار الصيف الماضي،  سأتخذ هذا 
ولكني فضلت البقاء موسماً إضافياً، 

ستبقى تجربة هامة في حياتي«.
الفالحي  علي  السيد  ويأتي 
عهدت  في  موسمين  بعد  لباربار 
المدرب الوطني حسين عيسى الذي 
حقق بطولة الكأس للمرة الثانية في 
تاريخ النادي باإلضافة إلى برونزية 
إلى  مرة  ألول  الخليجية  البطولة 
ويدرك  التنشيطية،  الدورة  جانب 
بالمنافسة  مطالب  بأنه  الفالحي 
في  الفريق  يشارك  قد  كما  محلياً، 
أبطال  لألندية  اآلسيوية  البطولة 

الدوري أيضاً.

الفالحي يرفع قميص باربار بعد التوقيع


