لقاء المستديرة

) الحلقة الولى من ) لقاء المستديرة
المؤسسين القدامى للتحاد الرياضي الرتري بجدة

 :الموقع
مقر التحاد الرياضي الرتري بجدة
) مقدمة اللقاء بقلم ) اسرة تحـــرير الفرسان
في وقت ليس بالبعيد  ،نفضوا عن كاهلهم ثقل
اللجوء بسبب ويلت الحروب و الستعمار الذي طال
كل بقعة من ارض وطننا الغالي ) ارتريا ( تلك البقعة

الغالية على قلوبنا جميعا  ،خرجوا منها مرغمين و
مسيرين غير مخيرين على أمل ان يعودوا اليها في يوم
من اليام و قد اصبحت ملكا خالصا لشعبها
 ..و أمام العالم أجمع
إستقر بهم المقام في مدينة جدة واتفقوا على لم
شمل كل الرتريين في عروس البحر الحمر وذلك لعلمهم
ان في التحاد و التكاتف قوة و محافظة على
) الهوية الرترية وكانت وسيلتهم هي ) المستديرة
لعبة كرة القدم فكانت اللبنة الولى و حجر الساس
 ...و النطلقة لكبر تجمع إرتري رياضي
 .التحاد الرياضي الرتري بمدينة جدة

شبكة منتديات فرسان القرن متمثلة في طاقم تحريريها
----------------------------------------------------

) أبو فيصل – ابوبكر شنكحاي – أسمريكا (
----------------------------------------------------

و بالتعاون مع
) التحاد الرياضي الرتري بجدة (

تشرفوا بهذا اللقاء الكثر من رائع مع
المؤسسين للتحاد الرياضي
) لول مرة على الشبكة العنكبوتية (
لنقف أمامهم و أمام تاريخهم
النساني الرياضي ( الحافل بكل فخر و نغوص (
في أعماق ذاكرتهم لكشف أسرار تلك البدايات
و كيف كانت منذ منتصف السبعينات
!! ...و حتى وقتنا الحاضر

من هم ؟ وكيف استطاعوا ان يؤسسوا مثل هذا
الكيان في فترة كانت من اصعب الفترات على
الشعب الرتري خارج دياره ؟
هذا ما سنعرفه معكم من خلل هذا اللقاء الشيق
و الممتع مع ضيوفنا في حلقتنا الولى من
 ) ....لقاء المستديرة (

ضيوفنا لهذه الحلقة هم كل من

--------------------------------------------

السيد /محمد بكري حمدان
--------------------------------------------

----------------------------------------------

السيد /إبراهيم عبد الواسع
----------------------------------------------

-----------------------------------------------

السيد /محمد نور عدولي
----------------------------------------------

بحضور
رئيس التحاد الرياضي الرتري بجدة

 ..الستاذ  /كمال عمر
.................................................. .............
بإسم شبكة و منتديات فرسان القرن ) ادارة و اعضاء ( نرحب بكم
في هذا اللقاء و حلقتنا الولى من ) لقاء المستديرة ( التي نخصصها هذا
المساء للحديث عن الفترة ما قبل و بعد تأسيس
!! التحاد الرياضي الرتري بجدة  ....فمرحبا بكم

بداية نود الحديث عن فترة ماقبل العام  1982م و هو تاريخ تأسيس §
التحاد الرياضي بجدة و نبذة عن بدايات كرة القدم الرترية في جدة ماقبل ذلك العام ؟
 ...و كانت لنا هذه البداية مع الستاذ الفاضل  /محمد بكري حمدان

بداية أحب أن أشكركم و أشكر التحاد الرياضي بجدة على إتاحة هذه الفرصة
 ...لنا للتحدث عن تاريخ الرياضة الرترية بجدة
طبعا الرياضة الرترية بمدينة جدة بدات بتأسيس فريق ) شباب ارتريا ( وذلك
في العام 1976م وكل من كان يأتي لهذه المدينة من الرتريين و يرغب
في ممارسة كرة القدم كان يلتحق بهذا الفريق  ،و من خلله
استطعنا ان نجمع افضل اللعبين الرترين حتى على مستوى
لعبي المنتخب الرتري في ذلك الوقت
و من كان يمثل فرق الدوري الرتري في ارتريا كانوا
يلعبون لفريق شباب ارتريا عند قدومهم الى جدة  ،الى ان غدا هذا
 .الفريق ) اسطورة ( و مثال للفريق المنظم فنيا و اداريا

وفي العام 1981م تأسست عدة فرق أخرى كانت تقارب )  ( 8فرق تقريبا
مما استدعى إنشاء دوري خاص للفرق الرترية لول مرة بمشاركة كوكبة من الرياضيين الرتريين في ذلك
الوقت من أمثال
ياسين على عامر و ابراهيم عبدالواسع و فرجت و المرحوم ياسين بشير " رحمه ا " و الخ حامد قولي (
) و الخ عبده درفن

فقد قدموا الكثير و الكثير من اجل الرياضة الرترية بدعمهم لهذا الدوري
) ( Activeو الفرق التي تلعب فيه ..كما كنا نشارك في دوري الفرق الجنبية
 ..بعدد  4فرق ارترية
فكانت لنا نشاطات رائعة جدا على صعيد الدوري الخاص او الدواري
.الجنبية في تلك الفترة

العم  /ابراهيم عبد الواسع  ...ندير دفة الحوار اليك الن في محاولة §
للعودة بالذاكرة الى الوراء الى ذلك العام و تلك البدايات الجميلة ...لنتحدث
عن الداعمين او المؤسسين او المهتمين بالشأن الرياضي الرتري
في تلك الفترة من هم و كيف كانت طرق الدعم ؟
-------------------------------------------------------------في البداية اشكركم على اتاحة الفرصة  ،و الحديث عن
تلك الفترة يتطلب مني تنشيط ذاكرتي قدر المستطاع و للسف

ذاكرتي ضيعفة بعض الشيء  ،فنحن بصدد الحديث عن الماضي
 ...البعيد للرياضة الرترية بجدة
و لكن بداية احب ان اصحح لخي الستاذ  /محمد بكري حمدان
و هو ان تأسيس شباب ارتريا كان في العام 1973م في ارتريا
وبعد ذلك جأت فترة اللجوء فقام عدد من لعبي المنتخب الرتري
) في تلك الفترة ممن قدموا الى جدة بتأسيس فريق يسمى ) أسمرة
وبعد ذلك تم تأسيس كل من فرق ) ستار ( و ) السلم ( وكانت من
 ...افضل ثلثة فرق ارترية موجودة في مدينة جدة
وكما اضاف الخ  /محمد بكري  ..شاركنا في دوري الجانب
في مطار الملك عبدالعزيز  ،حيث ) ( ACTIVEاو الخواجات
كنا نحضرفي الساعة السابعة صباحا بكل حيوية و نشاط بالرغم من بعد
 .المسافة بيننا ) منطقة جنوب جدة ( و بين موقع اقامة الدوري
و من المور التي ساهمة في قوة تلك الفرق الرترية في تلك
الفترة هو الحترام و اللتزام الذي كان يتمتع به اللعب الرتري
فلم يكن هناك تقاعس او تكاسل او تذمر بل كان النضباط و
احترام مواعيد المباريات و الحضور بنشاط هو السائد بيننا في تلك الفترة
الى بداية التسعينات  ،لذلك في الوقت الحالي آسف جدا على حال
الشباب الرتري و بالذات من ولد و تربى في المملكة  ..لنني
اعتقد بأنه ينقصهم احترام كبار السن و النضباط فهم و للسف
 .غير ملتزمين بهذه المور
و بالعودة الى الثمانينات و بالتحديد في العام 1981م اذكر
عندما حضر الخ المرحوم  /ياسين على عامر من مدينة القاهرة وشاهد فرق
ستار و السلم و شباب ارتريا و دنكاليا و أدوليس (
و غيرهم من الفرق الرترية الموجودة في ذلك الوقت
و إجتمعنا بمشاركة الخوة
) محمد نور عدولي و حمدان و حامد قولي و عبدا انسره و عبده درفن (
 ...وذلك بغرض مناقشة فكرة إقامة اتحاد رياضي ارتري بجدة
وكان الجتماع في أحد المقاهي الشعبية بحي ) الكرنتينا (  ..وارجوا
عدم استغراب ذلك المر وذلك لن طبيعة الحترام السائد بيننا في ذلك
الوقت كان اكبر من اي شيء آخر  ..فلم يكن يهم اي تعقد الجتماعات
 ..بقدر إهتمامنا بتنفيذ ماتم التفاق عليه في الجتماع
 ..و قد تم في العام 1982م إنشاء اول اتحاد رياضي ارتري بجدة
ول انسى الدعم الكبير الذي ل قيناه سواء على مستوى
الفرق و اداراتها ( او على مستوى ) الجماهير ( التي دعمت اول منتخب ارتري (
ذهب من جدة الى اسمره بشكل كبير ورائع جدا  ...وتم استقبالنا
بكل حفاوة و تكريم من قبل التحاد الرياضي في اسمرة  ..و قمنا بزيارات
 ) ..الى كل من ) مصوع – دقي امحيري – اقوردات

-------------------------------------------------------------ماذا حصل بعد العودة من أرتريا الى مدينة جدة ؟ الم تحدث هناك §
تغييرات او ترتيبات جديدة ؟
-------------------------------------------------------------ظل التحاد على ماهو عليه من النشاط و العمل بجد  ،و لنه من الطبيعي
ان تكون هناك خلفات في اي مؤسسة سواء رياضية او غيرها
كانت هناك بعض الخلفات التي حصلت بين افراد التحاد في ذلك الوقت
و بالتحديد بين كبار السن و فئة الشباب  ..ولكن هذا امر عادي المهم اننا
أسسنا للتحاد الرياضي الذي أتمنى له الستمرارية و النجاح
 ...و ان ليقف عند اي عقبات
فلو عدنا الى تاريخ كرة القدم في افريقية نجد ان ارتريا انجبت افضل
 ..اللعبين منهم من سافر الى روسيا و الى المانيا و الى دول عديدة
 ...وكانت الفرق الرترية تهزم فرق سودانية و اثيوبية و غيرها

-------------------------------------------------------------وشدد العم ابراهيم عبدالواسع على ضرورة احترام انظمة §
و قرارات التحاد الرياضي سواء من ادارات الفرق او من اللعبين
 :انفسهم  ...و أضاف
--------------------------------------------------------------

 ...قبل تحرير ارتريا كنا في افضل حال و كنا نعمل و نجتهد بأقل المكانيات
 ..فمابالكم اليوم و قد تحررة ارتريا و اصبحت ملكا خالصا لنا
 ..و تحسنت المكانيات و زادت اعداد الفرق و البطولت الموسمية
المستقبل لكم انتم ابناء هذا الجيل و نتمنى ان نرى ثمرة انجازاتنا من
)خللكم كما شاهدنا بالمس ) الحفل الختامي للموسم الرياضي 2008/2009
و تم تكريمنا بعد فترة طويلة بشكل لم نكن نتوقعه
 ..و نشكر التحاد الرتري بجدة على ذلك

-------------------------------------------------------------وفي مداخلة للستاذ  /كمال عمر §
) رئيس التحاد الرياضي الرتري بجدة (
الحالي  ..و سؤاله عن تحديد تاريخ تأسيس هذا التحاد و ذكر
المؤسسين  ...أجاب العم  /ابراهيم
--------------------------------------------------------------

 :م هو تاريخ تاسيس التحاد الرياضي  ..و المؤسسين هم 1978
) عبدالقادر حمدان – ابراهيم عبدالواسع – عبده درفن  -محمد نور عدولي (
 ..ثم اضمن الينا بعد ذلك الخ  /عبدا انسره  ( ..و المرحوم /ياسين على عامر
) كان هو الساس في تكوين هذا التحاد ) صاحب الفكرة ( و ) أول رئيس للتحاد
 ..وظل رئيسا حتى وفاته ا يرحمه

-------------------------------------------------------------وكيف كان يجري التنظيم للدوري و تسجيل اللعبين في تلك الفترة ؟ §
-------------------------------------------------------------كان التنظيم للمباريات و الحكام و تخطيط الملعب عبارة عن أعمال تطوعية
الكل يقوم بها برغبة منه و دعم للتحاد  ...حتى اللعبين لم يكن اشراكهم
في الدوري بنظام البطاقات كما هو حاصل الن  ..فما عليك إل الشتراك
 ..في الفريق الذي تريده ثم تنظم للدوري آليا

-------------------------------------------------------------وماذا عن ازدواجية المصالح ؟ فأنتم رؤساء فرق و مسؤلين §
في التحاد في نفس الوقت !! الم تواجهكم مشاكل بهذا الصوص ؟
-------------------------------------------------------------لم تكن هناك اي ازدواجية  ..فأنا مثل بصفتي رئيس شباب ارتريا كنت
ل استطيع العتراض على اي قرار ضد فريقي و بقية رؤساء الفرق كذلك
فبالنسبة لنا التحاد هو الساس  ،فمتى ماكان هناك اتحاد قوي تحترم قراراته ..
 .ينعكس ذلك ايجابا على مستوى الفرق و انضباطها
-------------------------------------------------------------وفي إضافة للستاذ  /محمد بكري حمدان  ....قال §
------------------------------------------------------------- ..نحن نتحدث عن تاريخ طويل جدا للفرق الرترية في جدة منذ العام 1973م
ففي العوام 1982/1983م  ...كانت هناك فرق من قدماء اللعبين و
الشباب عددها  4فرق هي
) نحته – عوت – سنطق – معدن (

وتم تشكيل منتخب من هذه الفرق الربعة ليشارك في
إحتفالت ) بولونيا ( بإيطاليا
وفي اول مشاركاته برز فيه عدد كبير من اللعبين الذين كانوا يمثلون
 :المنتخب الرتري المعكسر في العراق في ذلك الوقت  ...واذكر منهم
) قارنيتشي – جميل – ودي عجب – كيداني الياس – سماري – اسماعيل (
) و كان فريقا قويا جدا لدرجة أننا استطعنا الحصول على ) كأس البطولة
 ...في ايطاليا من تلك المشاركة و اذكر ذلك المر الن للتاريخ
 :فقد كان هذا المنتخب برئاسة كل من
) منقست آب – مولوقيتا كاسا  -سماري كيداني – قبري برهان (
 ..بالضافة الى دورة ) عوت ( سنة 1987م بفريق واحد فقط
وكانت درجة النسجام تصل ببعض الفرق الى عمل رحلت بحـــرية و تدعم
 .لعبيها بشكل كبير في ظروف المعيشة و تجديد القامات و خلفه
كنا نواجه مشكلة واحدة فقط أل وهي ) المقـــــر ( لم يكن لنا مقر
 ..محدد نستطيع التواجد فيه لمناقشة امورنا و تسير التحاد بشكل جيد
فكما ذكر الخ  /ابراهيم  ..كنا نجتمع في المقاهي اغلب الوقت او في بيوتنا
 ...احيانا اخرى
الن هذا الجيل توفرت له كل السبل فهناك جالية و مقر للتحاد فلبد من ان
ينتهزوا هذه الفرصة و الظروف الجيدة ليستمروا بشكل افضل مما كنا نحن
عليه في السابق  ...و يكون قادرا على خلق جيل يمثل
المنتخب الوطني الرتري ( في المستقبل القريب يخوض غمار البطولت (
 .و التمثيل الخارجي

 ..الستاذ /محمد نور عدولي  ...بكل تأكيد للحديث بقية معك §
ماذا تحمل ذاكرتكم بين طياتها عن تلك الفترة ؟ عن نظام الدوري
قبل تأسيس التحاد و الحضور الجماهيري ؟
-------------------------------------------------------------أشكركم في البداية و اشكر التحاد الرياضي على اتاحة الفرصة للحديث عن الحقبة التاريخية للتحاد و كيفية
 ...تأسيسه
) طبعا كانت البدايات مع ) شباب ارتريا ( ثم فرق ) ستار ( و ) اسمره
) و بعد ذلك توالت الفرق بأسيس ) السلم و نجوم السلم و الوطن
 ...الى ان وصولوا الى حوالي  13فريقا تقريبا
) و بدأ الدوري بنظام المجموعات ) مجموعتين  8فرق لكل مجموعة
 ...ثم نظام المقص للدوار النهائية
و بعد ان لحظنا مسألة القبال الجماهير الكبير على الدوري و تشجيعها
للفرق المشاركة بدأنا بلعب مباريات ودية تأهيلية للدوري من باب المتاع

 ..و الشباع لرغبة الجماهير التي كانت تحضر بكثافة في ذلك الوقت
 .وهذا كان السبب الرئيسي في فكرة تأسيس إتحاد رياضي ارتري منظم
ذهبت في سنة 1979م الى القاهرة و التقيت برئيس اتحاد شباب و
 ...طلبة ارتريا هناك الستاذ المرحوم  /ياسين علي عامر
وكان متمرسا في قاضايا الشباب و الرياضة وتناقشة معه في الموضوع
و اخبرته بضرورة قدومه الى جدة بغرض تنظيم قواعد و اساسات تكون
 ...نواة لتحاد رياضي ارتري هناك من باب المحافظة على الشباب الرتري من الممارسات الخاطئة
فكانت نواة فكرة التحاد في العام 1979م  ..و البداية الفعلية كإتحاد
رسمي كانت سنة 1982م ثم بدأنا اول دوري رسمي بإسم
 ..التحاد الرياضي الرتري بجدة

 ...مازال الحديث معكم استاذ  /محمد عدولي §
هل لكم سرد اهداف تأسيس التحاد الرياضي بشكل نقاط ؟
او ما السباب التي استدعت تأسيس هذا التحاد ؟
------------------------------------------------------------- ...السبب الول  :التنظيم مثلنا مثل بقية الدول او الجاليات
 ..ول يأتي ذلك إل من خلل لجان تعمل على هذا الساس
 ..السبب الثاني  :كسب و استقطاب الجماهير من خلل دوري منظم
 ...فكما سبق و اشرت كان الحضور الجماهيري كثيف جدا
 ..فل يمكن العمل بشكل عشوائي مع هكذا حضور
 ..السبب الثالث  :حماية الشباب الرتري من الممارسات الخاطئة في تلك الفترة
فشبابنا كانوا معرضين لسلوك اتجاهات خاطئة كثيرة و المغريات من حولهم
في كل مكان  ..فكان لبد من تأطيرهم تحت نظام شبابي يشغل وقتهم و
 .يفرغ طاقاتهم من خلل اتحاد رياضي منتظم

 ..تحدثنا حتى الن عن ايجابيات الفترة الماضية من تاريخ التحاد الرياضي §
وكما يبدوا انها كانت فترة مليئة بالتعاون و النضباط  ،ولكن كما توجد
 ...هناك ايجابيات لبد من وجود سلبيات او لنقل معوقات و عراقيل
هل واجهتم مشاكل معينة عند تأسيسكم لهذا التحاد ؟ سواء على الصعيد
المني بإعتبار أننا مقيمين في الصل ولسنا مواطنين  ..او حتى على
الصعيد الجتماعي مضايقات من المواطنين او ماشابه ؟؟
--------------------------------------------------------------

يرد على هذا السؤال العم  /ابراهيم عبدالواسع
بالنسبة للصعوبات لم تكن كثيرة و لكن اهمها كانت في فترة العام 1982م
حين انهارت جبهة التحرير و جات الجبهة الشعبية  ..طلب منا النخراط
ضمن هيكلة الجبهة الشعبية كنوع من تسييس الرياضة  ..وتم الرفض
من قبلنا بل وطالبنا بفصل السياسة عن الرياضة تماما  ...إل ان تم الموافقة
 ..على طلبنا و تم منحنا مكتب ندير من خلله شؤون التحاد دون اي علقة لنا تذكر بالسياسة

أما من ناحية علقاتنا مع الخوة في السعودية  ..فقد كانت على خير مايرام
بل وجدنا الدعم من ) نادي التحاد السعودي ( و سمحوا لنا بإقامة مباريات في
ملعبهم بكل رحابة صدر  ...و الملعب السعودية بشكل عام كانت مفتوحة
 ..أمامنا للسمعة الطيبة التي نتمتع بها في المجتمع السعودي
فكانت لدينا ملعب ترحب بنا في اي وقت مثل
) النادي الهلي ( و ) استاذ المعارف ( و ) الملعب العسكري (
كما أشار الستاذ /محمد بكري حمدان
-------------------------------------------------------------ل استطيع ان اضيف عن ماذكره اخي  /ابراهيم  ...و مسألة السياسة و
الرياضة كان لبد من حسمها في ذلك الوقت  ...فأنا كفرد لي انتمائي
السياسي و لكن ككيان مثل التحاد الرياضي ل يعمل على راي فرد و
 ...توجهه بل يعمل بنظام يقوم عليه مجموعة من الفراد كفريق عمل واحد
كيف كانت علقاتكم مع فرق الجاليات الخرى ؟ من حيث اقامة المباريات §
او المشاركة في دوري ؟
------------------------------------------------------------- ..يجيب الستاذ  /محمد عدولي قائل
) كانت لنا علقات مميزة جدا مع فرق الجاليات الخرى مثل ) السودانية و اليمنية
و كنا نلعب معهم كثيرا مباريات ودية  ...ايضا كنا نلعب مع فرق يلعب
) لها العديد من لعبي الفرق السعودية القوية مثل ) التحاد و الهلي
)  ...و اذكر منهم ) محمد خوجلي و محمد عبدالجواد و غيرهم كثير
 ..و استفدنا من هذا الحتكاك معهم كثيرا

 ..الجالية الرترية في جدة متواجدة منذ بداية السبعينات §
و تم تأسيس التحاد الرياضي في بداية الثمانينات  ...لماذا هذه الفترة الزمنية
الطويلة في قرار انشاء اتحاد رياضي ؟
------------------------------------------------------------- ..يجيب العم /ابراهيم عبدالواسع عن ذلك بقوله
طبعا في البداية كانت فكرة لعبة كرة القدم بالنسبة لنا هي التجمع و
اللتقاء فيما بيننا و التسلية ولم نكن نتوقع ان يصل عدد الفرق
الى هذا الحد الذي نضطر فيه الى انشاء اتحاد رياضي  ..و لكن مع
 ..تبدل الحال كان لبد من تغير الفكر و محاولة خلق كيان منظم

هل كان هناك مجلس اعضاء شرف يهتم بدعم التحاد ؟ §
او كيف كنتم تتدبرون المور المالية للتحاد ؟
------------------------------------------------------------- ..يجيب الستاذ  /محمد بكري حمدان عن هذا السؤال بكل فخر قائل
جميع فئات الشعب كانت هي عضو الشرف الداعم للتحاد ليمانهم بالفكرة
و الهدف الذي انشأة من أجله وهو المحافظة على الشباب و
 ..دعم الشباب الرياضي بالدرجة الولى
فمنذ العام 1973م الى العام 1990م كان المواطن الرتري ل يبخل بالدعم
المادي او المعنوي حتى دون ان نطالب بذلك  .....فلم نكن نحتاج الى
.هذا المجلس بالصفة التي ذكرتها في سؤالك
كانت البرعات تصل و تمتد الى اللعبين  ...فلنسمع عن لعب بدون
 ..عمل حتى نوجد له عمل يقتات من و ل لعبا مريضا حتى نعالجه
 ..وكل ذلك بعدا سبحانه وتعالى بفضل الجماهير الرترية في جدة

-------------------------------------------------------------ماحجم التبرعات المالية في ذلك الوقت ؟ §
-------------------------------------------------------------كانت تراوح من
ر سعودي الى  10000ر سعودي 5000
 ....من الفرد الواحد وتخيل معي حجم هذا المبلغ في ذلك الوقت
في العام 1992م تم دعم المنتخب الرتري لرحلة اسمرة بقيادة
الخ /ابراهيم عبدالواسع بمبلغ  90000ر سعودي من الجماهير و من
 ...الفرق الفنية التي تبرعت بريع الحفل لدعم المنتخب في ذلك الوقت
 ...للمنتخب  BINGOبالضافة الى دعم خاص من القنصلية اليطالية بدخل الـ
 ..فكان التكاتف و التكافل الجتماعي بيننا كبيرا جدا

ما رايكم في فكرة تكوين اعضاء شرف داعمين في الوقت الحالي ؟ §
 .مع ام ضد ؟ كفكرة

------------------------------------------------------------- ....هنا يصرح العم  /ابراهيم عبدالواسع
الفكرة غير مجدية من وجهة نظري و ذلك لعدم توفر البيئة الصحية
لهذه الفكرة وفي فترة من الفترات قمنا بتجربة ذلك و لكن للسف لم ننجح بل
 ..على العكس زاد ذلك الطينة بلة و بدأت الخلفات تؤثر على التحاد و مسيرته

 ...و يخالف الستاذ /محمد بكري حمدان راي صديقه و رفيق دربه قائل
------------------------------------------------------------- ..اعتقد أننا اذا عدلنا بعض النظمة في التحاد الحالي فالفكرة ناحجة بدون شك
اذا تم استبعاد اداراة الفرق ) رئيس  /كابتن ( من اجتماعات التحاد الخاصة
 ..و اخذنا راي هؤلء الداعمين في بعض القرارات التي ينوي التحاد اتخاذها
 ..قد تنجح الفكرة

وفي سؤال لرئيس التحاد الرياضي عن رأيه فيما يسمع عن كيفية تأسيس §
التحاد الرياضي بجدة  ،وهل هناك آلية معينة للتعامل مع الوضع الجديد
 ..ودمج بين الماضي و الحاضر في تداول شئون التحاد الرياضي ..؟ قال
-------------------------------------------------------------نقف و نرفع القبعة للمؤسسين دائما و ابدا  ..فهم محل احترام و تقدير
سواء من قبل ادارة التحاد الحالي او من قبل الرياضيين بشكل عام
 .و نحن بحاجتهم في امور كثيرة هم لهم الخبرة و السبق في حلها اكثر منا نحن
وهم يستحقون التكريم بل و اكثر من ذلك  ..فجيل الباء و جيل البناء ل
يستغني أحدهما عن الخر  ..و نعدهم بإذن ا بإكمال المسيرة
و المضي قدما نحو تأسيس جيل قادر على خوض غمار البطولت على المستوى
 ...المحلي و الدولي بإذن ا تعالى

قبل نهاية هذا اللقاء الشيق بكم  ...ماهي النصيحة التي توجهونها §
لبنائكم من الشباب الرتري بشكل عام  ،و الرياضيين بشكل خاص ؟
--------------------------------------------------------------

اللتزام و المواظبة و احترام كبار السن هي مفاتيح النجاح
لي عمل جماعي مهما كان  ...ونحن معكم دائما و تحت الطلب متى
ما استدعت الحاجة لنا  ...و نتمنى لكم التوفيق
يتبع

