
 

 

 اهلل حفظه         نسخة لسعادة رئيس االحتاد الرياضي للجامعات 

 اهلل حفظه         مني عام االحتاد الرياضي للجامعاتأنسخة لسعادة 

كرة قدم الصاالت ل االحتاد الرياضي للجامعات السعودية منتخبتقرير 
 خالل الفرتة املشارك يف بطولة التسامح العربية
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ـ على مشاركة 7/11/1440وتاريخ  63541بناء على موافقة املقام السامي رقم     ه

القدم كرة اجلامعية ل العربية التسامحاالحتاد الرياضي للجامعات السعودية يف بطولة 

 التسامحعلى الربنامج اإلعدادي للمشاركة يف بطولة .  بو ظيبأواملقامة يف  للصاالت

ىل رفع مستوى االستعداد إمن اإلجراءات املؤدية فقد مت اختاذ العديد  ، اجلامعية بيةالعر

 عودية من خالل تطبيق الربنامج واألداء ملنتخب اجلامعات الس

 ، الذي تضمن اإلجراءات التالية:عدادياإل

 اختيار منتخب اجلامعات السعودية ول :االجراء األ

 األستاذ الدكتور خالد بن صاحل املزيين سعادة لقد مت تشكيل فريق عمل برئاسة     

    سعادة أمني عام االحتاد هالرياضي للجامعات السعودية وعضويرئيس االحتاد 
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، ومدير املنتخب األستاذ تركي بن عبداهلل املسلمصالح بن أمحد السقاء  الدكتور

 ين واإلداري.لفا يهازهلا وضع آلية اختيار املنتخب واجلمن خالوبعد اجتماعات متتالية مت 

للجامعات السعودية بطولة االحتاد الرياضي ب مشاركة اجلامعاتاستنادًا على      

يف املنتخبات السعودية مت اختيار مدرب سعودي له خرباته فقد كرة القدم للصاالت ل

إضافة  ،نية سعودي له خرباته يف البطوالتللياقة البدمدرب و ،واملشاركات اخلارجية

. وبالتنسيق باملعسكر الداخلي داريني الرياضيني إلدارة املنتخباإل أحد ىل تكليفإ

يام أ ةعشرملدة  يف معسكر داخلي لالخنراط العبًا( 23املستمر مع املدرب مت ترشيح )

 .بطولةاللتمثيل اململكة ب نيالعبال فضلأالنتقاء 

 

 :يولاأل املعسكر الداخلي: االجراء الثاني

الرياضية  ةالصالعدة أمور أوهلا وجود ر الداخلي بناًء على مت حتديد مكان املعسك     

جراء إوجود فرق قوية يف املنطقة ميكن  ثانيًااملعسكر  مستلزماتل ائوكافة وس

 مبارك الشهرانيمدرب املنتخب الكابنت  التواصل معمت  ومن ثم، هامع مباريات ودية

 لالخنراط باملعسكر املشاركني الالعبني الختيار تركي املسلم ومدير املنتخب

. وذلك للوقوف على مستوى الالعبني الفين والبدني، جدة همبنطقباملعسكر املقام 

 واجلدول التالي يوضح املشاركني باملعسكر:
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 املشاركني يف املعسكر الداخلي األول وهم على النحو التالي:أمساء  •

 اجلهه الصفة االســــــــم م

 امللك سعودجامعة  داريإمشرف  تركي بن عبداهلل املسلمأ.  1

 االحتاد الرياضي داريإ أ. فيصل بن عبداهلل الدوسري 2

 متعاون مدرب الشهراني علي مبارك بنأ.  3

 متعاون مساعد املدرب أ. فيصل بن رشود الشقراوي 4

 

 جامعة امللك سعود العب عبداهلل عبدالرمحن الوهييب 1

 ئلة حاجامع العب راكان عبداحملسن اخلليل 2

 جامعة حائل العب امحد عبداحملسن املناكد 3

 جامعة بيشه العب وليد سعيد املعاوي 4

 جامعة االمام عبدالرمحن العب فرحان علي االمسري 5

 جامعة أم القرى العب غازي امين خبش 6

 جامعة جازان العب مصعب حممد حمرق 7

 جامعة االمام حممد العب سليمان سامل الفيفي 8

 جامعة االمام عبدالرمحن العب اري عاطف العبيدشم 9

 جامعة االمام حممد العب عبدالكريم فهد املشيقح 10

 جامعة االمام حممد العب مهند صاحل احلنتوش 11

 جامعة القصيم العب سلطان صاحل البطاح 12

 جامعة امللك خالد العب سعيد حممد الشهراني 13

 حممد االمامجامعة  العب معاذ محاد احلربي 14

 جامعة امللك خالد العب تركي سلمان ال عالء 15

 جامعة االمام عبدالرمحن العب حممد سعد الدوسري 16

 جامعة الباحة العب فارس حممد الزهراني 17

 جامعة االمام عبدالرمحن العب ناصر مسفر البغاشي 18

 جامعة بيشه العب عبداهلل يوسف البيشي 19

 جامعة امللك سعود العب بوشحممد عثمان ال ع 20

 جامعة االمام عبدالرمحن العب واطصعاصم سامل ال 21

 جامعة االمام عبدالرمحن العب حممد عبداحملسن الشييت 22

 جامعة امللك خالد العب بدر مشبب القحطاني 23
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ي عداداإلومت تطبيق الربنامج ىل املعسكر يف الوقت احملدد مجيع الالعبني، إ انضم 

وختلل املعسكر  وقات البطولةأمع تالءم ي سائيةاملصباحية وال الفرتتنييف  زعوامل

املنافسات  ياقي وقضايا الضغوط النفسية داخلحماضرات تطبيقية باجلانب الغذائي والل

خالل جامعة امللك عبدالعزيز جبدة  ةبصال، حيث أقيم املعسكر الداخلي الرياضية 

 هـ.1/1/1441هـ اىل 20/12/1440الفرتة من 

جريت هلم من قبل أالقياسات اليت  و بني،بعد وقوف املدرب على مستويات الالع     

امج نالربالسالم من كلية علوم الرياضة والنشاط البدني لعمل  الدكتور حممد عبد

ثالث جريت أ، من خالل املعسكر ةوالوقوف على اللياقة البدني لكل العب اخلاص

لتطبيق التكتيك املناسب لك الفريق ، وبعد الوقوف مباريات ودية على مستوى عالي 

ظروفهم لو أمن الناحية الفنية وذلك الالعبني  بعض مت استبعاد على مستوى الالعبني

املرشحني للمشاركة يف  ةعشرالو اختيار  منعتهم من املواصلة باملعسكر اليت اخلاصة

اجلميع على مت خالله شكر  ويف ختام املعسكر املعسكر القادم يف الرياض

 االنضباطية يف املواعيد واجلهد البدني والفين املبذول خالل فرتة املعسكر.

 مالحظات حول املعسكر جراء الثالث : اإل

س        كر الوقوف على ه  • ه ذا املع ل ذيدف  س        توى الالعبني ا ي ارهم نم و  مت اخت

 لتأكد من مدى استجابتهملإعطاء بعض اجلمل التكتيكية 

ش اغلب التمارين تركز أكانت  • تمارين اهلوائية قة  وكذلك العلى املرونة والر

س        توى الالعبني وك ان الرتكيز األ كثر على اجلوان ب التكتيك ة  ملعرف ة م

 الذهين يف تطبيقها

ش      كورًا بعمل اختبارات • س      عودية م ض      ي للجامعات ال بدنية  قام االحتاد الريا

س       اعد ض       عف  لالعيب املنتخب مما  ل اليت مت العموعلى معرفة بعض نقاط ال

عسكر ملاخرى مع بداية أقف وقياسها مرة ا ومتابعتها يف فرتة التوعلى حتسينه

 . القادم

        . درجة االنضباطية عالية جدًا •

 .استجابة الالعبني كانت جيدة عند البعض •

  . كان مستوى الفريق يف تصاعد مباريات  3عدد املباريات الودية  •

س       كر حتقق واحلمد هلل ومت اخ • س       تكون اهلدف من املع تيار اجملموعة اليت 

 . عسكر القادممتواجدة يف امل

 . دارية والالعبني كان عالي جدًاجهزة الفنية واإلالتعاون بني األ •
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  . خصائي عالج طبيعي من سلبيات هذا املعسكرأعدم وجود طبيب مرافق أو  •

 االجراء الرابع : الربنامج اليومي

بو ظيب واملقام يف جامعة  أجلامعات يفلبطولة ا يالربنامج اليومي للمعسكر اإلعداد

 هـ 30/12/1440-20امللك عبد العزيز جبدة خالل الفرتة من 

 هـ12/1440/ --يوم ............ 

 املالحظات الــربنامج الــوقـت م

  االستيقاظ ص 5:15 1

  إقامة الصالة الفجر ص 5:30 2

  ه للتدريبلتوجل االستعداد ص 5: 45 3

  ناك () س وجبة ص 5: 55 4

  التوجه إىل الصالة ص 6:05 5

  بداية احلصة التدريبية للفرتة الصباحية  ص 6:30 6

  االفطار ص 9:00 7

  صالة الظهر والعصر ص 1:00 8

  وجبة الغداء م 1:30 9

  وقت مفتوح يف السكنو -راحــــــة  م 2:00 10

  حماضرة فنية م 3:15 11

  ه للتدريبلتوجل االستعداد م 3:45 12

  التوجه إىل الصالة م  4 :00 13

  بداية احلصة التدريبية للفرتة املسائية م 4: 30 14

  املغرب والعشاءصالة  م 8:  00 15

  وجبة العشاء م 8:45   16

   مفتوح يف السكنوقت  م 9:00 17

  االستعداد للنوم م 11:00 18

  النــــــــــــــــــــــوم م11: 30 19
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 الالعبني نتائج القياساتاالجراء اخلامس : 

 

 

  م

 االسم

الوزن 

)كجم

) 

الطول 

 )سم(

مؤشر 

كتلة 

 اجلسم

اختبار 

الوثب 

الطويل 

 )سم(

تصنيف 

الوثب 

 الطويل

زمن الرشاقة 

لفة واحدة 

 )ث(

سرعة 

الرشاقة 

 )كم/ساعة(

 املسافة )مرت( املرحلة املستوى

االستهالك األقصى 

لألكسجني 

 )مل.كجم.ق(

 51.5 1960 4 11 8.69 7.29 فقري جدًا 176 20.5 165 56 معاذ احلربي 1

 48.3 1780 6 10 9.01 7.03 فوق العادي 233 19 170 55 عاصم سامل الصوات 2

 51.5 1900 1 11 8.59 7.37 ضعيف 204 19.5 160 50 سليمان سامل الفيفي 3

 190 16.7 166 46 حممد عبد احملسن الشييت 4
ضعيف 

 جدًا
7.83 8.09 9 4 1520 45.1 

 51.5 1980 5 11 8.12 7.8 عادي 229 23.6 171 69 فرحان على األمسري 5

 45.1 1500 3 9 9.05 7 ضعيف 209 21 171 62 حممد عثمان العبوشي 6

 38.8 1120 5 7 8.59 7.37 ضعيف 203 21.9 167 61 ناصر مسفر الشهراني 7

 220 21.7 169 62 مهند صاحل اخلشوش 8
حتت 

 العادي
7.69 8.23 7 9 1200 38.8 

 45.1 1660 11 9 8.6 7.36 ضعيف 208 23.02 167 64 ف العبيدمشاري عاط 9

 51.1 2020 7 11 8.67 7.3 ضعيف 200 20 176 62 عبد الكريم فهد املشيقح 10

 54.6 2220 5 12 8.58 7.38 فوق العادي 231 20.3 171 59 عبد اهلل ناصر الوهييب 11

 48.3 1880 11 10 9.35 6.77 فوق العادي 232 20 187 70 البيشي يوسف  عبد اهلل 12

13 
راكان عبد احملسن 

 اخلليل
 48.3 1880 11 10 9.1 6.96 فوق العادي 235 24.3 178 77

 51.5 2190 12 11 9.15 6.92 ضعيف 209 21 169 60.2 فارس حممد الزهراني 14

 48.3 1720 3 10 8.27 7.66 ضعيف 196 23 172 68 سلطان صاح البطاح 15

 48.3 1840 9 10 8.76 7.23 فوق العادي 237 22 178 70 عالء تركي سلمان ال 16
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 :الثاني  املعسكر الداخلي : السادساالجراء 

 ةبناًء على عدة أمور أوهلا وجود الصال الثاني مت حتديد مكان املعسكر الداخلي     

أغلب املعسكر ثانيًا وجود  مستلزماتل ائفة وسكاو على مستوى عالي الرياضية

ومن ثم مت التواصل مع الالعبني املشاركني  ، من املنطقة املنظمني حديثًا الالعبني

، وذلك للوقوف على مستوى الالعبني الفين لالخنراط باملعسكر الثاني باملعسكر

 والبدني. واجلدول التالي يوضح املشاركني باملعسكر:

 وهم على النحو التالي: ثانيكر الداخلي الكني يف املعسأمساء املشار •

 اجلهه الصفة االســــــــم م

 جامعة امللك سعود مدير املنتخب أ. تركي بن عبداهلل املسلم 1

 متعاون مدرب الشهراني علي أ. مبارك بن 2

 متعاون مساعد املدرب أ. فيصل بن رشود الشقراوي 3

 

 معة االمام عبدالرمحناج العب مشاري عاطف العبيد 1

 جامعة القصيم العب سلطان صاحل البطاح 2

 جامعة امللك خالد العب الشهرانيسعيد حممد  3

 جامعة االمري سطام العب عبداهلل فيصل الدوسري 4

 جامعة االمام عبدالرمحن العب حممد سعد الدوسري 5

 جامعة امللك سعود العب حممد عثمان ال عبوش 6

 جامعة امللك خالد العب القحطانيبدر مشبب  7

 سعودجامعة امللك  العب فواز منري البقمي 8

 جامعة امللك سعود العب امحد عبداهلل بن طالب 9

 جامعة االمام حممد العب الوليد حممد احلربي 10

 جامعة اجملمعة العب عبد احملسن حممد املليفي 11

 جامعة القصيم العب محاد سليمان الشايع 12

 جامعة االمام حممد العب عبدالكريم فهد املشيقح 13

 جامعة االمام عبدالرمحن العب االمسريفرحان علي  14

 جامعة امللك سعود العب فهد مهلهل رديين 15
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ي عداداإلربنامج ىل املعسكر يف الوقت احملدد مجيع الالعبني، ومت تطبيق الإانضم  

وقات البطولة وختلل أتالءم مع ي بشكل مقنن يف الفرتتني الصباحية واملسائية للمنتخب

حبضور الدكتور عبداهلل  املعسكر حماضرات تطبيقية باجلانب الغذائي واللياقي

 ة، حيث أقيم املعسكر الداخلي بصال الشقراوي متخصص التغذية جبامعة امللك سعود

 هـ.1441/ 5/2هـ اىل 27/1/1441خالل الفرتة من  نطقة الرياضمب نادي الرياض

 

واملنظمني حديثًا للمنتخب مع ما مت  بعد وقوف املدرب على مستويات الالعبني     

والوقوف  املعلب،داخل ول لتطبيق ما مت اكتسابه من تكتيك اختيارهم من املعسكر األ

ودية على مستوى عالي  نيجريت مبارياتأمن خالل املعسكر، حيث  ةللياقة البدنياعلى 

حبضور سعادة رئيس االحتاد الرياضي  الفريق للتطبيق التكتيك املناسب لك

للجامعات السعودية األستاذ الدكتور خالد بن صاحل املزيين وبرفقة األمني العام لالحتاد 

، وبعد الوقوف على مستوى الالعبني من الناحية الفنية الدكتور صالح بن امحد السقاء

القادم ويف كر الدمام لتحاق مبعسمت اختيار اجملموعة املنظمة ملعسكر الرياض لال

ختام املعسكر مت خالله شكر اجلميع على االنضباطية يف املواعيد واجلهد البدني 

 فرتة املعسكر.والفين املبذول خالل 
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 :الثالث  : املعسكر الداخلي السابعاالجراء 

ى عدة بناًء علو  الثالث الداخلي حسب اخلطة املرسومة إلعداد املنتخب للمعسكر     

ومن اخلليج ووجود صالة رياضة  ًا من املنطقةفرق على مستوى عالي فنيوجود  أمور أوهلا

، ومن ثم مت التواصل مع الالعبني متميزة جبامعة االمام عبدالرمحن بن فيصل

، وذلك  الدمام هلالخنراط باملعسكر املقام مبنطق الثالث املشاركني باملعسكر

لبدني. واجلدول التالي يوضح املشاركني فين واللوقوف على مستوى الالعبني ال

 باملعسكر:
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 وهم على النحو التالي: ثالثأمساء املشاركني يف املعسكر الداخلي ال

 اجلهه الصفة االســــــــم م

 جامعة امللك سعود مدير املنتخب أ. تركي بن عبداهلل املسلم 1

 متعاون مدرب الشهراني علي أ. مبارك بن 2

 متعاون أخصائي عالج طبيعي خالد بن ظافر القحطانيأ.  3

 

 جامعة االمام عبدالرمحن العب مشاري عاطف العبيد 1

 جامعة القصيم العب سلطان صاحل البطاح 2

 جامعة امللك خالد العب سعيد حممد الشهراني 3

 جامعة االمري سطام العب عبداهلل فيصل الدوسري 4

 جامعة االمام عبدالرمحن العب حممد سعد الدوسري 5

 جامعة امللك سعود العب حممد عثمان ال عبوش 6

 جامعة امللك خالد العب بدر مشبب القحطاني 7

 جامعة امللك سعود العب فواز منري البقمي 8

 جامعة امللك سعود العب امحد عبداهلل بن طالب 9

 جامعة االمام حممد العب الوليد حممد احلربي 10

 جامعة اجملمعة العب سن حممد املليفيعبد احمل 11

 جامعة االمام عبدالرمحن العب فرحان علي االمسري 12

 جامعة جازان العب عبدالرمحن مصطفى رفاعي 13

 جدةجامعة  العب نواف مبارك العروان 14
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ما عدا الالعبني املنظمني اىل  ىل املعسكر يف الوقت احملدد مجيع الالعبنيإانضم 

، ومت تطبيق املنتخب السعودي املشارك يف البطولة اآلسيوية واملقامة يف مملكة البحرين

وقات أتالءم مع ي مقننبشكل منظم وعدادي يف الفرتتني الصباحية واملسائية اإلج الربنام

، حيث  ياقيللاتطبيقية باجلانب الغذائي وفنية و املعسكر حماضراتالبطولة وختلل 

خالل الفرتة من  جامعة االمام عبدالرمحن بن فيصل ةأقيم املعسكر الداخلي بصال

 هـ.1441/ 27/2هـ اىل 12/2/1441

لتطبيق ما مت اكتسابه من بعد التوقف،  بعد وقوف املدرب على مستويات الالعبني

ربع أجريت أمن خالل املعسكر،  ةللياقة البدنياوالوقوف على  ،تكتيك داخل املعلب 

منتخب البحرين  اليت لعب معها حد الفرقأجدًا ومن  ودية على مستوى عالي مباريات

تطبيق  ومت سابقني ومطعمني بالعبني دوليني املشارك يف البطولة اآلسيوية مؤخرًا

رئيس االحتاد الرياضي  وخالل املعسكر مت زيارة فريق ، لالتكتيك املناسب لك

ات االستاذ الدكتور خالد بن صاحل املزيين واألمني العام لألحتاد الرياضي للجامع

وبعد االستعدادات من قرب  على طمئنانلإل سقاءللجامعات الدكتور صالح بن أمحد ال

للبطولة مت اختيار اجملموعة املنظمة الوقوف على مستوى الالعبني من الناحية الفنية 

مت استبعاد الالعبني غري ويف ختام املعسكر  حسب شروط البطولة َاالعب 12هم وعدد

شاركني وذلك خالل لقاء ختامي للجهازي الفين واإلداري مع الالعبني مت خالله امل

شكر اجلميع على االنضباطية يف املواعيد واجلهد البدني والفين املبذول خالل فرتة 

 .املعسكرات املاضية



 
13 

 

 :العربية اجلامعية التسامحبطولة املشاركة يف 

م وكان يف االستقبال 28/10/2019االثنني يوم يف  ىل دبيإوصلت بعثة املنتخب      

ىل إبو ظيب للوصول أىل مدينة إأعضاء اللجنة املنظمة للبطولة، وقد مت اصطحاب البعثة 

الل منسق واليت كان منسق هلا مسبقًا من خ بو ظيب ،أ الوحدةإقامتهم بفنادق  أماكن

. ويف يف وقت مناسب للبعثة العالقات باالحتاد العربي، وقد مت إنهاء إجراءات سكنهم

 صاحلبن  خالدالدكتور/  األستاذ مساء اليوم التالي قابل رئيس بعثة املنتخب سعادة

قابلة مجيع أعضاء مب تركي بن عبداهلل املسلم /األستاذ  مدير املنتخببصحبة  املزيين

 ئنان على صحتهم وراحتهم.البعثة واالطم
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الوفود لالجتماع الفين  التقتمساءً  7م ويف متام الساعة 29/10/2019اليوم نفس ويف  

للبطولة برئاسة الدكتور رئيس االحتاد العربي وأعضاء وفود الدول املشاركة والذي 

 التاليني: وذلك بناًء على املعيارين موعتنيجممن خالله مت توزيع الفرق املشاركة إىل 

واملستضيف على رأس لبطولة املاضية ل نسخةوىل بطل الاأل اجملموعة رأسعلى  -

 .وزيع الفرق بالقرعة على اجملموعتني، وبعدها مت ت اجملموعة الثانية

،  ردناألالفرق اليت مت تسكينها على رأس اجملموعات كانت فرق الدول التالية: 

حسب القرعة . وبناء على ما أسفرت  ى اجملموعتنيزيع بقية املنتخبات عل. ومت تو ماراتاإل

 عنه نتائج القرعة فقد حل منتخبنا يف اجملموعة الثانية املكونة من املنتخبات التالية:

 .(6(، عمان)5، العراق )(4(، السعودية )3) مصر(، 2ائر )(، اجلز1) ماراتاإل
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ومت اكمال  جامعات ،وبعد االجتماع مت اعتماد أهلية العيب املنتخب السعودي لل 

إجراءات التسجيل بكل يسر وسهولة نتيجة لتواصل االحتاد املميز مع اللجنة املنظمة. 

عند الساعة الثامنة ونصف مساًء أجرى املنتخب السعودي حصة تدريبة ملدة ساعة 

واحدة، حمددة من اللجنة املنظمة لكل منتخب، على املالعب املعدة للبطولة، وذلك 

 عثة.عضاء البحبضور مجيع أ

 املباراة األوىل:

املوافق  ربعاءاأللعب منتخبنا مباراته األوىل ضد منتخب مصر يوم      

ًا، حيث كانت املباراة مساء 8:00م، وذلك عند الساعة التاسعة 2019أكتوبر//30

وأمام مجهور كثيف يؤازر  نادي اجلزيرةفقد أقيمت على ملعب  للبطولة االفتتاحية

العيب منتخبنا وانتهى شوط املباراة  شخصيةهبة دور رئيسي يف كان للر املنتخبني، فقد

 .0/1األول بنتيجة 

ال أن أداء العيب منتخبنا حتسن كثريًا وأظهر ندية إرغم قوة الفريق املنافس،      

، ونتيجة لبعض بالتعادل 1/1واضحة يف شوط املباراة الثاني، حيث وصلت النتيجة اىل 

 .1/4بنتيجة  منتخب مصرربة الفريق املنافس فقد فاز األخطاء الفردية وخ
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 :املباراة الثانية

، عند  م2019أكتوبر//31املوافق  خلميسايوم  صباحأقيمت املباراة الثانية      

، والذي ال يقل قوة عن املنتخب املصري، حيث عمانضد فريق صباحًا  العاشرةالساعة 

عة يف مباراة ماراثونية، وقد أظهر منتخبنا مستوى تنافس الفريقان على بطولة اجملمو

مغاير عن مباراة االفتتاح. بدأ منتخبنا الشوط األول حبماس وعزمية إال أن عامل اخلربة 

املباراة بعدها عاد فريقنا  هدافألدى العيب الفريق املنافس كان له دور يف تسجيل أول 

للشوط األول و وتنتهي املباراة  1/1ألجواء املباراة رغم تقارب النتائج حيث كانت 

 . 3/2لصاحل املنتخب السعودي 
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 :  الثالثة املباراة

قابل  ،م 2019/نوفمرب/1املوافق  عند الساعة التاسعة صباحًا من يوم السبت     

وعالي حبضور  طيب ، وقدم العيب منتخبنا مستوىمارات املستضيفاإلمنتخبنا منتخب 

العيب األخضر قدموا مباراة قوية باالنظباط ولكن  ضيفمجهور كبري مساند للمست

 . 4/3 نا، وفاز منتخب املباراة مدة ل اطو يالتكيتيك

 

 

 

 

 

 املباراة الرابعة  :

عند الساعة  ،م 2019/نوفمرب/2املوافق حد الرابعة مساء يوم األأقيمت املباراة      

على حتسني وضعهم يف السابعة مساءًا ضد فريق العراق، حيث تنافس الفريقان 

، وقد أظهر منتخبنا مستوى مغاير متيزهم خضراجملموعة يف مباراة سطر فيها العيب األ

 .نتيجةيف تسجيل وتطبيق مجيع التكتيكات لكسب ال

 . 7/1وتنتهي املباراة لصاحل املنتخب السعودي 
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 :اة اخلامسةاملبار

، عند الساعة م 2019/نوفمرب/3املوافق ثنني أقيمت املباراة اخلامسة يوم اإل     

ات اليت لعب معها السادسة مساءًا ضد فريق اجلزائر، والذي ال يقل قوة عن املنتخب

اجملموعة يف مباراة ماراثونية،  حتسن مقعدهم يف، حيث تنافس الفريقان على املنتخب 

ماس . بدأ منتخبنا الشوط األول حبالسابقةباراة املوقد أظهر منتخبنا مستوى مغاير عن 

وعزمية إال أن عامل اخلربة لدى العيب الفريق املنافس كان له دور يف تسجيل أول 

 1/1كانت هداف املباراة بعدها عاد فريقنا ألجواء املباراة رغم تقارب النتائج حيث أ

وقات الضائعة من وقت اجلزائري يف األللشوط األول و وتنتهي املباراة لصاحل املنتخب 

 .2/3 املباراة
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 :باراة السادسةامل

، عند الساعة م 2019/نوفمرب/4املوافق أقيمت املباراة السادسة يوم الثالثاء      

ح ارأقوى بالبطولة ، حيث سوري، متذيل اجملموعة األالفريق الالسادسة مساءًا ضد 

ساسية ألعطاء فرصة كبرية لالعبني البدالء للمشاركة مدرب منتخبنا العناصر األ

تم خلوض االدوار النهائية للبطولة، بدأ منتخبنا الشوط األول حبماس للوقوف على جاهزي

 .6/0سرع هدف بالبطولة وتنتهي املباراة لصاحل منتخبنا أ ولأوعزمية لتسجل 
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 من دور الثامنية: السابعةاملباراة 

ية يوم نالـ دور الثم الفلسطيينمساًء لعب منتخبنا مع املنتخب  7:30عند الساعة      

، وقدم منتخبنا مستوى متميز وندية عالية يف شوط م 2019/نوفمرب/5املوافق  الثالثاء

بنتيجة  نارغم فوز منتخباملباراة األول، فقد كانت مستويات الفريقني متقاربة جدًا 

 . ولللشوط األ /صفر1

نا جماراة يف الشوط الثاني قدم العيب منتخبنا شوطاً استثنائيًا، حيث استطاع منتخب     

النتيجة بتسجيل اهلدف الثاني وزاد  اخضر عززوالعيب األ، إال أن الفلسطييناملنتخب 

ول هلم ل اهلدف األيتسج همما أسفر عنخضر ع ملرمى األاندفاملنتخب الفلسطيين باال

 به املباراة بنتيجة  أنهيتاملباراة بتسجيل اهلدف الثالث والذي  انهوأخضر ولكن صقور األ

ربعة ملقابلة واليت على ضوءها تأهل املنتخب لدور األ املنتخب السعودي لصاحل 3/1

 . املنتخب املصري

 

 

 

 

 

 

 

 ربعة:من دور األ الثامنةاملباراة 

 االربعاءمساًء، من يوم  6:30عند الساعة  املصريلعب منتخبنا مباراته مع املنتخب      

وروح تنافسية عالية، فعلى  َامتميز ، وقدم فيها منتخبنا أداَءم 2019/نوفمرب/6املوافق 

ه خل ءرس منتخبنا بقرار غري صائب والذي على ضواطرد حكم املباراة حلالرغم من 

 هداف وينتهيأبالفريق رغم متاسك الالعبني وهم منقوصني العب ملدة دقيقتني دون 

ولكن  املصرين منتخبنا جارى املنتخب أ، إال 1/صفرلمباراة بنتيجة ل ولاأل شوطال
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طرة على املباراة اليت حلت يف الفريق مل يستطيع السي والطرد فارق املستوى واإلصابات

وانتهت املباراة بفوز خضر فضل من العيب األأ َاجسماني املصرينتخب املعلمًا بأن 

 .0/4 املصرياملنتخب 

 

 يف مباراة لتحديد املراكزالثالث والرابع: التاسعةاملباراة 

لعب  ،م 2019/نوفمرب/7املوافق  اخلميسساًء، من يوم م 5:00عند الساعة      

نهاء املباراة إنا ، واستطاع العيب منتخبوىللبنان بطل اجملموعة األمنتخبنا مع منتخب 

 .4/0حسم املباراة بنتيجة  و ضغط العالي على العيب لبنانالول بمن بداية شوطها األ

اجلامعي على املستوى العربي يف  للمنتخب الثانيةن هذه املشاركة أجدير بالذكر      

ومع ذلك فقد  علمًا بأن مشاركة العبني فقط من العام املاضي كرة القدم اخلماسية،

ونافس  لالحتاد الثانيةجدًا كونها املشاركة العربية  عاليالعبني مستوى لقدم ا

اليت ضمت ثالث فرق املتوجة  منتخبات ذات مستوى أداء متميز على مستوى اجملموعات

 ة عماننسلطول يف البطولة وفريق على املركز األ املصريلفريق ا، فقد حصل بالبطولة

 على املركز الثالث. السعوديعلى املركز الثاني والفريق 

 

 

 / تركي بن عبداهلل املسلم مدير املنتخب
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