
أكــد العميــد أحمد حمــدان الزيودي 

رئيس اتحــاد التايكواندو أن المنتخب 

الوطنــي ينتظر اعتماد اللجنة األولمبية 

الوطنيــة قائمــة الالعبين المشــاركين 

في األلعاب اآلســيوية بإندونيسيا، وأن 

القــاري تتضمن  للمحفــل  تحضيراتــه 

معســكراً بروســيا لمدة 10 أيام الشهر 

الجــاري، موضحاً في الوقت نفســه أن 

المنافســة علــى األلقــاب ال تأتي من 

فراغ بــل تحتاج إلــى تخطيط طويل، 

وقال: ال يمكــن تطوير الالعبين آخر 6 

أشــهر، العمل يمتد لســنوات ويعتمد 

علــى خطــة متكاملة وإتاحــة الفرصة 

لالعبين للمشــاركة فــي بطوالت على 

مستوى عاٍل.

وأضــاف: التايكوانــدو اتحــاد جديــد 

لكن طموحاته كبيرة ونســعى للتتويج 

بميداليــة في األلعاب اآلســيوية مثلما 

فعلنا في بطولة العالم للناشئين عندما 

البرونزية، لكن  الميداليــة  حصلنا على 

يظل هدفنا الرئيسي األلعاب األولمبية 

فريــق  تأســيس  فــي  ونفكــر   2024

للمستقبل.        دبي ـ البيان الرياضي

صرح الرامي خالد الكعبي أنه محظوظ 

بتلقي دعــم كاٍف من القيــادة العامة 

لشــرطة أبوظبــي وأنــه اختــار بــدء 

تحضيراته لألســياد من ماليزيا الشــهر 

الماضــي؛ نظراً لتشــابه عامل الطقس 

مع أندونيســيا، مشــيراً إلــى أنه وضع 

خطة شاملة تتضمن 3 أو 4 معسكرات 

فــي إيطاليــا باإلضافة إلى المشــاركة 

فــي 3 بطوالت قبل انطالقـــة األلعاب 

اآلسيوية.

ووجه خالد الكعبي الشــكر إلى معالي 

اللواء محمــد خلفان الرميثي قائد عام 

شــرطة أبوظبي على الدعم الالمحدود 

وقــال: أعتبر نفســي محظوظــاً بتلقي 

دعــم شــرطة أبوظبــي، ولكــن مــن 

المفتــرض أن يأتي الدعــم من اللجنة 

األولمبية الوطنية ألنه ضمن ميزانياتها 

هناك مخصصات اإلعداد لالسياد.

وأكد خالــد الكعبي أنه يطمح لتحقيق 

ميداليــة ذهبيــة في مســابقة التراب 

وتشــريف رياضة اإلمارات في المحفل 

القــاري خاصــة أن الرماية من األلعاب 

المرشحة للصعود على منصات التتويج 

دبي ـ البيان الرياضي دائماً. 
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� خالد الكعبي

االستعدادات المتأخرة والضعيفة لأللعاب اآلسيوية 

ســيناريو متكرر قبل كل دورة، حيث اســتمر الحال 

علــى ما هــو عليــه قبــل 137 يوماً مــن انطالقة 

»أســياد 2018«، التــي تســتضيفها مدينتــا جاكرتا 

وباليمبانــغ اإلندونيســيتان بيــن 18 أغســطس و2 

سبتمبر المقبلين. 

وعبــرت أغلب االتحــادات الرياضية المرشــحة 

للمشــاركة في األلعاب عن قلقها من عدم حصولها 

علــى مخصصــات اإلعــداد مــن اللجنــة األولمبية 

الوطنية، األمر الذي يربك حساباتها ويؤثر سلباً على 

برامــج إعــداد رياضييها خاصــة أن بعضها ال تملك 

الموارد المالية الكافية لتغطية تكلفة المعســكرات 

والمشاركة في البطوالت التحضيرية.

ومن المتوقع أن تشــارك اإلمارات بـ17 لعبة في 

األسياد منها الجودو والتايكواندو والفروسية )القفز 

علــى الحواجز( والكاراتيه، وألعاب القوى، والرماية، 

والمبــارزة والتجديــف وكرة القدم وتنــس الطاولة 

ورفع األثقال.

لقد بررت االتحادات فشــلها ســابقا في الصعود 

على منصة التتويج بسوء اإلعداد وقلة الدعم ولكنها 

لم تســتفد من الدرس ويبدو أن ال شــيء تغير بين 

»أنشيون 2014« و»جاكرتا 2018« بما أن تحضيراتها 

تســير بنســق بطيئ بســبب تأخر اللجنة األولمبية 

الوطنية في صرف موازنات اإلعداد.

ويعتبــر اتحــاد المصارعــة والجــودو والكيــك 

بوكســينغ أحد أبرز االتحادات الرياضية المرشــحة 

لتشــريف رياضة اإلمارات في األلعاب اآلسيوية بعد 

الميداليــة البرونزية التي حققها توما ســيرجيو في 

أولمبياد ريو وبالرغم من ذلك ال يجد الدعم الكافي 

لبرامجه اإلعدادية لالسياد بل وصلت األمور للتقليل 

من عدد أيام المعسكرات أو إلغاء بعضها.

انتقاد
وانتقــد ناصر التميمي، أمين ســر اتحــاد المصارعة 

والجــودو والكيك بوكســينج، أميــن خزينة االتحاد 

الدولــي للجودو، تأخــر اللجنة األولمبيــة الوطنية 

في صــرف موازنة اإلعداد رغــم مخاطبات االتحاد 

الرســمية منذ عام ونصف العام، مؤكدا أن االتحاد 

يتكفل لوحده بتحمل نفقات اإلعداد وانه 

اضطر إللغاء بعض المعسكرات ألسباب 

مادية.

وقــال التميمي: نحــن ذاهبون إلى 

ميدالية  تحقيــق  بطمــوح  أندونيســيا 

على األقل، لكن تأخر صرف مخصصات 

اإلعــداد يشــكل ضغطــا علــى االتحاد 

وحمال إضافيا يدفعنا إللغاء بعض 

البرامج أو اللجوء إلى أعضاء 

لتغطيــة  اإلدارة  مجلــس 

النفقات، كمــا خلق لدينا 

بعــض الصعوبات ودفعنا 

أيام  تقليل عدد  لمحاولة 

للضغــط  المعســكرات 

على المصاريف.

أن  التميمي  ونفــى 

يكون االتحاد مســؤوال 

صــرف  تأخــر  عــن 

اإلعــداد  مخصصــات 

مــن اللجنة األولمبية، 

وقــال: وضعنا خطتنا 

اإلعــداد  وميزانيــة 

قبــل 18 شــهرا من 

انطالقة األلعاب اآلسيوية، 

وقدمناها إلى اللجنة األولمبية 

لكننا نجهل ســبب  الوطنية، 

الـتأخير.

صعوبات مالية
مــن جهتــه، صــّرح عبــد 

الناصر الشامسي أمين عام 

اتحاد اإلمــارات للدراجات 

الهوائيــة أن عــدم حصول 

المخصصات  علــى  االتحــاد 

الماليــة لبرامج إعداد المنتخب 

الوطني اســتعدادا لأللعاب اآلسيوية 

المقبلــة من أهــم الصعوبات التــي يواجهها 

لتجهيــز الدراجين بالشــكل األمثل أو الحفاظ 

علــى األقــل على مســتوياتهم الجيــدة التي 

ظهروا عليها فــي بطولتي آســيا للطريق والمضمار 

فبراير الماضي، عندما قاد يوســف ميــرزا اإلمارات 

للتتويج بأول ميدالية ذهبية في البطولة اآلســيوية 

للطريق في ميانمار ثم بذهبية المضمار في ماليزيا. 

وكشــف الشامسي أنه رغم الصعوبات المالية إال 

أن االتحاد حريص على تجهيز الدراجين وتنفيذ خطة 

اإلعــداد ما أدى إلى تراكم الديون عليه خاصة لدى 

بعض شــركات الطيران، موضحــاً أن االتحاد بحاجة 

إلى تجديد دراجات المنتخب الوطني وشراء كميات 

من قطع الغيار قبل البطولة اآلسيوية.

وأكــد الشامســي أن منتخبنا الوطني سيشــارك 

في 4 ســباقات خالل األلعاب اآلســيوية وحظوظه 

وافرة لمواصلة الـــتألق، لكنــه يحتاج إلى االلتفاف 

حولــه ودعمه، متمنياً عدم تكرار ســيناريو األلعاب 

اآلســيوية التي أقيمت سبتمبر الماضي في طشقند 

عندما ســافر يوسف ميرزا دون ميكانيكي ومدلك ما 

قلل حظوظه في تحقيق نتيجة أفضل من الميدالية 

البرونزيــة التي حصــل عليها، وقال: نحــاول تجهيز 

الدراجيــن قدر المســتطاع، ندرك تمامــاً أن نتائجنا 

ســتكون أفضل بإعداد على مســتوى عــال، ولذلك 

نناشــد اللجنــة األولمبية بعقد اجتمــاع عاجل مع 

االتحادات الرياضية المرشــحة للتواجد في األلعاب 

اآلسيوية وتوفير حاجاتها لضمان مشاركة مشرفة.

جهود تسقط في الماء
 ولــم يخف أمين عام اتحــاد الدراجات تخوفه من 

ســقوط كل الجهود في الماء في حال اســتمر األمر 

علــى ما هو عليه، وقال: تحقيق ميداليتين ذهبيتين 

فــي بطولتي آســيا للطريق والمضمار رفع ســقف 

طموحات منتخبنا الوطني الذي يمر بفترة انتعاشــة 

ونأمل أن نســتثمرها بالشــكل األمثــل في البطولة 

اآلســيوية المقبلة بتحفيز الدراجين وفي مقدمتهم 

يوســف ميرزا الذي لديه مســتحقات لــدى اللجنة 

األولمبيــة تقدر بـ280 ألف درهــم وهي عبارة عن 

مبالــغ متراكمة لم يحصل عليهــا منذ أكتوبر 2016 

عندمــا تم إدراجه ضمن نادي النخبة، باإلضافة إلى 

راتب بألف دوالر مــن اللجنة األولمبية الدولية من 

المفترض أن يتســلمه عن طريــق اللجنة األولمبية 

الوطنيــة و5 آالف دوالر بعنــوان مخصصــات 

إعداد لكل بطولة يشارك فيها.

 وصــرح الشامســي أن برنامج إعداد 

دراجينا للمحفل القاري يتضمن المشاركة 

في عــدد مــن الطوافات والمعســكرات 

الخارجيــة بين ايطاليا وفرنســا وأن تنفيذه 

يحتــاج إلى صــرف الموازنة في أقرب وقت 

أجنــدة  أن  إلــى  مشــيرا  ممكــن، 

تتضمــن  الوطنــي  المنتخــب 

طــواف  فــي  المشــاركة 

بالواليات  وآخــر  المغرب 

األميركيــة  المتحــدة 

ومعسكر  المقبل  أبريل 

بفرنسا لمدة أسبوعين 

مايو  تونــس  وطواف 

معســكر  ثم  المقبل 

بإيطاليا.

الشامسي  وأوضح 

مخاطبة  تمــت  أنــه 

باألمر  األولمبية  اللجنة 

منــذ فترة وإعالمهــا بضرورة 

صــرف المخصصــات لضمان 

تنفيــذ برامج اإلعــداد لكن 

ال جديد حتــى اآلن، داعياً 

اللجنة  نفســه  الوقت  في 

األولمبيــة الوطنيــة إلــى 
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ملف

١٣٧يومًا على انطالقـة األلعاب اآلسيوية

Ⅶ أعد الملف: عدنان الغربي

استعدادات ضعيفـة وتأخــــــــــــــــــــــر الموازنات يربك الحسابات
ناصر التميمي:

ألغينا معسكرات 
ألسباب مادية 

نجهل سبب 
الـتأخير ونلجأ 

ألعضاء مجلس 
اإلدارة لتغطية 

المصاريف

ناصر الشامسي: 
الديون تتراكم 

على اتحاد 
الدراجات 

نناشد »األولمبية« 
توفير حاجات 

االتحادات 
لضمان مشاركة 

مشرفة

سلطان السماحي: 
البطل ال يصنع 

في 6 أشهر



� دبي-البيان الرياضي

أكد المستشــار أحمد الكمالي رئيس اتحاد 

اإلمارات أللعاب القوى أن األخير لم يستلم 

درهماً واحداً من اللجنة األولمبية الوطنية 

وال من الهيئة العامة للرياضة بهدف اإلعداد 

لأللعاب اآلســيوية التي تقام بأندونيســيا 

أغســطس المقبل، مطالباً بصــرف موازنة 

اإلعداد لكل االتحادات المرشحة للمشاركة 

في أســرع وقت ممكن، وقــال: كنا نتمنى 

صرف المخصصــات في وقت مبكر لتنفيذ 

خطة اإلعداد بشــكل أفضل ولعلها تسعفنا 

بالوصــول بالالعبين إلى قمــة األداء ألننا 

نطمح أن نشارك بفريق على أتم االستعداد 

والجاهزية لتشريف الدولة، هناك فرق بين 

المشاركة بالعبين في قمة األداء والذهاب 

إلى جاكرتا لمجرد المشاركة.

وأضــاف: نطالب باســتالم المخصصات 

قبل 4 أشهر على األقل رغم أن هذه الفترة 

ومــن واقع تجربتنا ليســت كافية، نخطط 

إلعــداد جيد ولكن العنصــر األهّم )الدعم 

المادي( غير موجود.

وأضــاف: أعتقــد أن حســابات اللجنة 

األولمبيــة الوطنيــة في تشــكيلها الجديد 

ســتختلف عما كانــت عليه في الســابق، 

وســتقف بكل قوة لتــدارك الوقت المهدر 

لتوفيــر كل متطلبــات النجــاح لمنتخباتنا 

الوطنيــة فــي المحفــل اآلســيوي الكبير، 

وأطلب أن ال تتأخر الموازنات أكثر من ذلك 

ألن التواجد في جاكرتا لن يكون للنزهة.

إنشــاء  مبــادرة  أن  الكمالــي  وصــرح 

صنــدوق دعــم المواهــب التــي أطلقتها 

الهيئة العامة للرياضة برئاسة معالي محمد 

خلفان الرميثي ستشــكل ركيزة أساسية في 

خلــق فرص إضافيــة إلعــداد رياضيينا في 

المستقبل.

ودعــا رئيــس اتحــاد اإلمــارات أللعاب 

القوى اللجنــة األولمبيــة الوطنية والهيئة 

العامة للرياضة لزيارة االتحادات وتحفيزها 

لتمثيل اإلمارات بأفضل صورة في األلعاب 

اآلسيوية ورفع علمها عالياً في جاكرتا.

وأكــد الكمالــي أنــه رغم عــدم صرف 

مخصصات اإلعداد لأللعاب اآلسيوية، إال أن 

استعدادات منتخب ألعاب القوى مستمرة، 

حيث تم توزيع العدائين المرشحين لتمثيل 

الدولــة على مجموعتيــن، تضم األولى 21 

عــداء من العبي األندية ســيتم إخضاعهم 

لتقييــم نهائي من طرف االتحــاد واللجنة 

األولمبيــة في كأس صاحب الســمو رئيس 

الدولــة 5 مايــو المقبــل الختيــار أفضــل 

6 العبيــن منهــم للمشــاركة في معســكر 

ببرشلونة ضمن البرنامج اإلعدادي لألسياد، 

أما اســتعدادات المجموعــة الثانية بدأت 

منــذ فترة طويلــة وتضم ســعود الزعابي 

فــي اختصــاص 800 و1500 متر ومعيوف 

حســن في اختصاص 800 متر والهام بيتي 

فــي اختصــاص 1500 و5000 متــر وعلياء 

محمد سعيد في اختصاص 5000 و10000 

متر وفاطمة الحوســني في مسابقة القرص 

خليــل رمضــان في 3 آالف متــر موانع إال 

أن هذا األخير مشــاركته في األسياد تحوم 

حولها بعض الشكوك لظروف خاصة.

وصــرح الكمالــي أن المجموعــة التي 

يقوم بتدريبها المدير الفني ســعيد عويطة 

ستشــارك في 6 بطــوالت بين اســطنبول 

وبرشــلونة وصوفيا بهدف رفع سرعة األداء 

استعداداً للوصول إلى قمة الجاهزية خالل 

فترة األلعاب اآلســيوية، فيما تشارك علياء 

محمد ســعيد والهام بيتــي في 4 بطوالت 

المقبلين.  فــي برشــلونة يونيــو ويوليــو 

وأوضــح الكمالي أن مشــاركة ألعاب قوى 

اإلمارات ستكون األكبر على مستوى القارة 

بـــ12 العبــاً، معربــاً عن تفاؤلــه بتحقيق 

بين ميداليتين إلــى ثالث ميداليات ملونة 

بعدما حققت ألعاب القوى ميداليتين في 

األلعاب اآلسيوية الماضية بمدينة أنشيون 

الكورية.

دبي ـ البيان الرياضي

أكــد اللواء الدكتــور أحمد ناصر الريســي 

رئيس اتحاد اإلمارات للفروســية أن األخير 

يحظى برعاية خاصة من قيادتنا الرشــيدة، 

التحضيرات لأللعاب اآلســيوية جيدة  وأن 

وفرســان اإلمارات جاهزون لتقديم عروض 

قويــة في منافســات القفز علــى الحواجز 

وتكــرار الـــتألق في هذه األلعــاب، وقال: 

لدينــا اهتمــام كبيــر بــكل المشــاركات 

الخارجية ألننا نمثــل الدولة، ونملك فريقاً 

متميزاً وأســماء بارزة لديها خبرة كبيرة في 

قفز الحواجز.

وأوضــح الريســي أن اتحاد الفروســية 

يتطلــع لتحقيق مشــاركة إيجابيــة وتأكيد 

المســتويات الجيــدة التي ظهــر عليها في 

البطوالت الســابقة وقــال: كنا محظوظين 

برعاية إســطبالت الشــراع التي تترأســها 

الشــيخة فاطمة بنــت هزاع بــن زايد آل 

نهيــان، خاصــة أن رياضــة القفــز مكلفة 

وتحتاج إلى ميزانية كبيرة رغم أن الحكومة 

غير مقصرة في توفير الدعم.

وصــرح الريســي أنــه متفائــل بتحقيق 

رياضة الفروســية نتائج مشــرفة في جاكرتا 

فــي ظل االهتمــام الكبير الــذي تحظى به 

واالستعدادات الجيدة للفرسان.

 أحمد الكمالي: 

لم نتسلم درهمًا واحدًا

الريسي:

»الفروسية« يحظى برعاية خاصة

النــزول إلــى الميدان وأن ال تنظر إلــى االتحادات 

من أعلى، وقــال: اللجنة األولمبيــة جاءت لتخدم 

االتحادات ال العكس لكن لألسف العالقة متباعدة 

وإلــى اليوم لــم يزرنا أي عضو منهــا لالطالع على 

عملنــا علــى أرض الواقع والظــروف الصعبة التي 

نواجهها. وشدد الشامسي على ضرورة تركيز الدعم 

علــى االتحادات القادرة علــى رفع علم الدولة في 

األلعاب اآلســيوية وتوفير كل الظروف المالئمة لها 

إلعداد رياضييها قبل فوات اآلوان.

أهمية التخطيط
وشدد سلطان ســيف السماحي رئيس اتحاد اإلمارات 

للســباحة على أهمية التخطيــط بعيد المدى لرياضة 

اإلمارات وخاصة بالنسبة للمشاركات في االستحقاقات 

الكبــرى القارية واألولمبية، مشــيراً إلى أنه ال يمكن 

صناعة بطل في 6 أشــهر، وأن االتحادات بحاجة إلى 

مســار أولمبي يمتد لـ4 ســنوات ويركز على األلعاب 

الفرديــة وتخصــص له ميزانيــة تحت مظلــة اللجنة 

األولمبية، وقال: حان الوقت الختيار الطريقة األفضل 

إلعداد رياضيينا للمشاركات الخارجية، نحن في اتحاد 

السباحة نرى أن التركيز على إعداد سباح واحد ضمن 

المســار األولمبــي أفضل من العمل علــى تجهيز 10 

سباحين.

وأضــاف: ال بّد من أن تكــون عملية صناعة البطل 

ضمــن مســار أولمبــي خاّص تحــت إشــراف اللجنة 

األولمبية الوطنية واالســتفادة مــن تجارب المدارس 

الرياضيــة القويــة مثل الصيــن والواليــات المتحدة 

األميركيــة، الوقت ال يســعفنا ويجــب أن نكون على 

بينــة أن العمل الذي نقوم به ال يصنع بطاًل وال حتى 

الموازنــات المرصــودة لالتحادات قــادرة على ذلك، 

شــخصياً أفضــل صــرف 3 ماليين علــى العب واحد 

متميــز عوضاً عن صرفها على 5 أو 10 العبين.  وتابع 

قائــاًل: الطموح وطني وليس طموح االتحاد، يجب أن 

نضع خطة متكاملة للمســتقبل، وتوحيد كل الجهود 

من أجــل االرتقاء برياضــة اإلمــارات وصناعة البطل 

تبدأ من المدرســة وتنتهي في اللجنة األولمبية مروراً 

باألنديــة واالتحادات.   ودعا الســماحي إلى ضرورة 

تنويع مصادر الدخل لالتحادات ومنحها سلطة إضافية 

للســيطرة على الوضع الرياضي في ظل انتشار العمل 

العشوائي لألكاديميات الخاصة.
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تواجدنا في جاكرتا 
ليس للنزهة ونعد 

بثالث ميداليات 
ملونة

أطالب بعدم تأخر 
الموازنات أكثر من 

ذلك

استعدادات ضعيفـة وتأخــــــــــــــــــــــر الموازنات يربك الحسابات

� مروان عبدالله المازمي

أكد فخر الدين عبد المجيد أمين عام اتحاد اإلمارات للكاراتيه أن استعدادات المنتخب الوطني 

المرشح للمشاركة في األلعاب اآلسيوية بجاكرتا تسير مثلما هو مخطط لها، لكنها كانت ستكون 

أفضــل لو يحصل االتحاد على مخصصات اإلعداد في أقرب وقت ممكن، وقال: الجانب المادي 

مهم إلنجاح برامج اإلعداد ويعزز مشــاركة الالعبين في أكبر عدد ممكن من البطوالت ونعّول 

كثيراً على دعم رئيس االتحاد حالياً في ظل تأخر صرف المخصصات.

وأوضح أمين عام اتحاد اإلمارات للكاراتيه أن عدم صرف مســتحقات التحضيرات يؤثر ســلباً 

في إعداد المنتخبات الوطنية المرشــحة لتمثيل الدولة في األلعاب اآلسيوية، مشيرا إلى أن 

االتحاد حرص على عدم تأجيل أي مرحلة إعدادية لالعبين رغم الظروف المادية الصعبة.

الكاراتيه يحتاج إلى دعم عاجل

باروت: 5 تجارب ودية لن تجهز األولمبي
� دبي - البيان الرياضي

جاءت استعدادات منتخبنا األولمبي لكرة القدم 

لأللعــاب اآلســيوية بجاكرتا متأخــرة كثيراً بعد 

التعاقــد مع المدرب البولندي ماســيج ســكورزا 

الشهر الماضي.

ويــرى المدرب المواطن عيــد باروت أنه كان 

مــن المفتــرض أن يتــم إعــداد المنتخب الذي 

سيشارك في األلعاب اآلسيوية 2018 منذ عامين 

علــى األقل ليكون النــواة األساســية للمنتخب 

األولمبــي الــذي ســنراهن عليــه فــي األلعاب 

األولمبيــة طوكيو 2020، وقــال: 5 أو 6 مباريات 

ودية ال تجهز منتخباً للمشــاركة في بطولة كبيرة 

بحجم األلعاب اآلسيوية، كلما زاد عدد المباريات 

والبطــوالت التــي يشــارك فيها الالعبــون تزيد 

خبرتهم وتجانسهم على أرضية الملعب.

وأضــاف: األربعــة األشــهر التــي تفصلنا عن 

اآلســياد غير كافية للمنتخــب األولمبي للتجهيز 

بالشــكل المطلــوب ألن اإلعداد على مســتوى 

المراحــل الســنية يختلــف عن الفريــق األول، 

والمدرب ال يملك عصاً سحـرية.

طموح
وصــرح عيد باروت أن المشــاركة فــي األلعاب 

اآلسيوية أو األولمبية تحتاج إلى تخطيط مسبق 

بسنوات وليس ببضعة أشهر ألنها تشهد مشاركة 

أفضــل المنتخبــات في القارة أو العالم، مشــيراً 

إلى أن مشــاركة المنتخب األولمبي في آســياد 

جاكرتــا لن تكون للســياحة بــل لتحقيق نتيجة 

مشرفة وهذه النتيجة لن تتحقق من دون إعداد 

جيــد وخطة مدروســة، وقال: عندمــا نعد جياًل 

مــن الالعبين علــى فترة طويلة يزيــد تركيزهم 

وتكبــر طموحاتهــم لكــن أن تأتي قبــل 3 أو 4 

أشهر وتبحث عن صناعة منتخب قوي قادر على 

المنافســة القارية فهذا تحد صعــب وعمل غير 

احترافي.

وأضــاف: زمن المشــاركة لمجرد المشــاركة 

انتهــى، ويجــب أن نتحلى بالجدية فــي إعداد 

منتخباتنا الوطنية لالستحقاقات الكبرى، نريد أن 

ننافس على األلقاب وليس تسجيل حضور.

وشــدد عيد باروت على ضرورة أن يتم العمل 

طيلــة فترة طويلة مــع مجموعة مــن الالعبين 

الختيار أفضلهم لالستحقاق اآلسيوي ثم األولمبي 

وأن هــذا العمل المتسلســل يجب أن يفرز بعد 

ذلك العبين جيدين للمنتخب األول. 

وكان اتحــاد الكــرة تعاقــد الشــهر الماضي 

مع المدرب البولندي ماســيج ســكورزا، لتولي 

مســؤولية تدريب منتخبنا الوطنــي األولمبي، 

الــذي يتحضر لدورة األلعــاب األولمبية طوكيو 

2020، ببرنامــج معد من قبل لجنة المنتخبات 

الفنيــة، يتضمــن مجموعــة مــن  والشــؤون 

التجمعات الداخلية والخارجية وخوض مباريات 

ودية دولية، بدأها بمعسكر خارجي من 24 إلى 

27 مــارس الماضي في البحرين، على أن يكون 

هناك معســكر خارجــي آخر في شــهر يوليو، 

ويســتمر ألغسطس استعداداً للبطولة اآلسيوية 

في جاكارتا. 
�  األبيض األولمبي أثناء التدريبات  |   البيان

� فاطمة الحوسني


