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كلمة العدد ..

  كتبها : امحد الرويعي 

أمحد بشون

نقطة من أول السطر

لع���ل م���ن أوىل أساس���يات الدميقراطي���ة ه���و 
تبادل الس���لطات كما يعرفها رجال السياسة 
أي أن تكون مدة الرئاسة لفرتة أو فرتتني على 

األكثر ، وحتدد كل فرتة بزمن معني . 
ولك���ن م���ا تعلمناه م���ن متابعتنا للسياس���ة يف 
عاملن���ا العربي إنه بني ح���ني وآخر يعدل النص 
الدس���توري ليكون أم���ام رئيس الدول���ة البقاء 
عل���ى كرس���ي الرئاس���ة أطول م���دة ممكنة ، 
وهذه هي إحدى مس���ات الديكتاتورية ، كنت 
أع���رف إن ه���ذه ال تتم إال يف اجملال السياس���ي 
فق���ط ولكن يف اجمل���ال الرياضي أيض���ًا توجد 
مث���ل ه���ذه الرغب���ات ، فكث���رون ه���م الذي���ن 
يتول���ون مناص���ب قيادي���ة س���واء يف االحتادات 
احمللي���ة أو القاري���ة وحت���ى الدولي���ة إن يبقى 
الرئي���س أط���ول ف���رتة زمني���ة ممكن���ة ، فق���د 
تار ملنصب الرئاس���ة جناحات ال  قق من يخُ يخُ
تنس���ى ولكن أعتقد إن هناك قدرات حمدودة 
لإلنس���ان ختتل���ف باخت���اف الزم���ن العمري 
وختتل���ف باختاف املنصب ، هلذا فإن رئاس���ة 
االحتاد االفريقي اليت مت���ت منذ العام 1989 
مل تتغ���ر حتى اآلن فالرئيس هو الرئيس وقد 
يقول قائل إنه كلما رش���ح نفسه حصل على 
األغلبي���ة ، وهكذا وحتى يف عاملن���ا العربي فإن 
وقت انتخابات رئيس الدولة يس���تفر رقم )9( 
كلم���ا كانت قد ذكرت صحيف���ة ) لومند ( 
الفرنسية قبل س���نوات فدائمًا النتيجة )99.9 
% ( وهك���ذا إذا عدن���ا إىل االحت���اد األفريقي 
فإنن���ا نق���ول إن���ه يف الس���نوات األخ���رة حقق 
جناحًا ملموس���ًا قد تطور مستوى كرة القدم 
األفريقية وذهب الكثر من الاعبني األفارقة 

ليأخذوا أماكنهم عن جدارة واس���تحقاق بني 
العيب أوروبا وال شك أيضًا بأنه قد أقام الكثر 
من املس���ابقات الس���لمية على مس���توى القارة 
وحتى الذين مل يصادفهم احلظ يف أكتس���اب 

املركز األول أو الذين مل يكن .

طريق االح���رتاف ممهداً أمامه���م قد أقام هلم 
مسابقة أمساها البطولة احمللية.

ولك���ن هنا بي���ت القصيد فأن���ه أحيان���ًا ال تنال 
بع���ض الف���رق حقه���ا كم���ا جي���ب وم���ن بني 
ه���ذه الف���رق الفريق اللي���يب لكرة الق���دم فهو 
س���يئ احلظ مع االحت���اد األفريقي فقد كان 
بالرتتي���ب ال���� ) 21 ( حس���ب تصني���ف االحتاد 
األفريق���ي ومبا أن ال���دورة األفريقية القادمة 
س���تكون فى املغرب فى العام القادم وبذا يكون 

تصنيف الفريق اللييب ال� ) 20 (.
ومن هن���ا فأنه جي���ب أن يعفي من االش���رتاك 
ف���ى املباري���ات التمهيدي���ة اليت تس���بق الفرق 
املش���اركة بالتصنيفات للوص���ول للنهائيات ، 
ولكن زحزح الفري���ق اللييب من القائمة ودفع 
ب���ه إل���ي اخللف وأس���تبدل بفري���ق الكامرون 
وب���ذا أصب���ح الفري���ق اللي���يب ف���ى الرق���م ال���� 
)22( وم���ن هن���ا علي���ه أن ي���وض التصفيات 
التمهيدي���ة واليت س���تجري ب���ني )27( فريقًا 
وهل���ذا فأنه حمت���اج إلي جهد حت���ى يصل إلي 
األدوار النهائي���ة وإذا م���ا رجعن���ا إل���ي قائم���ة 
الفري���ق  أن  جن���د  فإنن���ا  اإلفريق���ي  االحت���اد 
اللييب ف���ى مقدمة ال���� ) 27 ( فريقًا وهي اليت 
س���تخوض املباريات التمهيدي���ة فقد تضمنت 

القائمة الرتتيب التالي :-
- ليبيا 10.5 نقطة 

ليبري���ا   - -غينيا االستوائية 9 نقاط	
1 نقطة  الشيسل   - 3.5 نقطة	

- غامبيا 3.5 نقطة 	 -بوتسوانا 8 نقاط	
-جزر القمر 0.5 نقطة 

-روندا 3.5 نقطة	 -ماالوي 7 نقاط	

-سوبر الند 0.5 نقطة
-تنزانيا 3.5 نقطة	 -اوغندا 6.5 نقطة	

-جوز موريشيوس0.5 نقطة
-نامبيبا 3 نقاط	 -موزمبيق 6 نقاط	

-أومورتيانيا 0 نقطة

-بورندي 2.5 نقطة	 -بنني 5.5 نقطة	
-جنوب السودان 0 نقطة

-ليسوتو 2 نقطة	 -سراليون 5 نقاط	
 1.5 بيس���او  -غيني���ا  -الكونغو 5 نقاط	

نقطة	
غشقر  مد - -افريقيا الوسطي 4.5نقطة	

1.5 نقطة	
-تشاد 1 نقطة	 -زميبابوي 4 نقاط	

- ساوتومي برنسيب 1  -كينيا 4 نقاط	
نقطة	

وهكذا فأن الفريق اللييب س���يدخل التصفيات 
وه���و حمت���اج ب���أن يت���زود باجله���د والعزمية 
ليخوضه���ا ضم���ن الف���رق ال���يت س���تلتقي فى 
نهائي���ات بطول���ة أفريقي���ا وإذا م���ا عدن���ا إلي 
تصرف االحتاد األفريقي اجتاه حكامنا الذين 
اثبت���وا جدارتهم فى أدارة الكث���ر من املباريات 
القاري���ة والدولي���ة وإذا م���ا تعط���ف االحت���اد 
األفريقي وأختار أحد حكام كرة القدم عندنا 
فأن مهمته س���تكون حكم مساعد أو حكم رابع 
، بالرغ���م من أن الكثر م���ن حكام كرة القدم 
عندما قد جنحوا جناحًا باهراً فى إدارة الكثر 
م���ن املباري���ات الدولي���ة والقارية ولن ننس���ي 
مش���اركة حكمن���ا الدول���ي ) يوس���ف الغول ( 
رمح���ة اهلل يوم قاد مب���اراة االحتاد الس���وفييت 
ونيوزيلن���دا ف����ي نهائيات كأس العامل أش���ياء 
كثرة ال ن���دري إن كان احت���اد الكرة عندنا 

على علم بها أوال.
ولعلين أش���ر إلي ما ذكرته فى هذه الكلمات 
ه���ي م���ن صفح���ة املهن���دس )حس���ني ( أب���ن 
الصدي���ق الدكتور ) عوض ب���و دجاجة ( على 
الش���بكة العنكبوتي���ة وكل ال���ذي أمتناه أن ال 
يك���ون احت���اد الكرة عندن���ا غاف���ًا عما جيري 
حي���ال فريقنا الوط���ين الذي نأمل ل���ه التقدم 
وأن تك���ون أرج���ل العبيه ق���ادرة على إس���كان 

الكرة فى مرمي الفرق املنافسة.

وماذا يريد منا األحتاد األفريقي ... ؟!!

دخل���ت ميادين عامها الراب���ع وبعد ان اخذت مكانتها 
املتميزة يف عامل الصحافة وحظيت مبتابعة واس���عة 
من قبل القراء الكرام الذين يرصون علي اقتنائها 
، اقتحمت كل اجملاالت وكتبت علي كل القضايا 
السياس���ية والثقافية واالجتماعية وظلت الرياضة 
ج���زءاً رئيس���يًا م���ن اهتماماتها من خ���ال الصفحة 
الرياضي���ة وثاث���ة ماح���ق رياضية باق���ام خنبة 
من اإلعاميني الرياضيني املخضرمني واجملتهدين 
من غر الذين تلوثت اقامهم يف عهد الفساد املنهار 
.. انتق���دت كل م���ا اس���تحق النق���د واش���ادت بكل ما 
استحق االش���ادة ، كتبت عن مس���ابقة كرة القدم 
وبقي���ة مس���ابقات االلع���اب االخري .. عن نش���اطات 
االحتادات الرياضية وعن اجنازاتها  واخفاقاتها وعن 
اللوائ���ح املعطلة واليت يش���وبها القصور وعن ضعف 
الرقاب���ة املالي���ة واالدارية ع���ن االندي���ة الرياضية ..  
وعن اللجن���ة االوملبية وصراعاته���ا واليت كادت ان 
توصلن���ا ال���ي جتميد نش���اطاتنا الرياضي���ة من قبل 
اللجنة االوملبية الدولية واحتادتها الدولية وكتبت 
عن جرائم العهد املنهار وابرزها جرمية هدم النادي 
االهل���ي واحلكم علي عدد من ش���بابه باحكام جائرة 
كم���ا تول���ي االخ العزيز الاع���ب الدول���ي  واملدرب 
واالعام���ي املتمي���ز فتحى الس���احلى تقديم حوالي 
الذاتية  35 ش���خصيةكروية من خال س���رتهم 
ومنهم من قارع االستعمار االيطالي وقاوموه واثبتو 
احيقته���م وعلو كعبهم من خال الفرق الرياضية 
اليت اسس���وها وب���رزوا من خاهلا ونذك���ر من هذه 

الشخصيات بعض منهم علي سبيل املثال :-
حممد دومة / مصطفي دومة / عمران الس���ليين / 
عوض املغربى )الفونشة( / حممد دريزة )كومبى( 
ثم املبدع )اتعولة ش���توان(/ وحس���ن م���ادي / حممد 
ا  الطي���ب  س����������������������امل   / )كوك���������������و(  مس���عود 
لوحيش���ى / مصطف���ي املك���ي / مفت���اح االصف���ر / 
حمم���د احل���داد )قعي���م( وقي���اردي / عب���د العالي 
العقيل���ي / ن���وري الرته����������ون���ي / عل���ي البس���كي / 
علي الش���ع������������الية / حمجوب بوكر / علي بوكر 
يع���ات / حمم���د العفاس / طاهر خواج���ة / ابراهيم 
املص���ري / علي بوعود /االخ���وان / دميس. وغرهم 
كثرون وس���نوالي باذن اهلل تقديم اعداد اخري من 
قب���ل االخ فتحى الس���احلى باالضافة الي ما يس���هم 
ب���ه بالكتابة يف مواضيع وقضاي���ا رياضية اخري وال 
يفوتنا ان نش���ر الي الزميل فرج العقيلي الذي رغم 
اصابت���ه يف حادث الس���ر مل يتوقف عن االس���هام يف 
اثراء الصفحة بكتاباته الرائعة واسلوبه اجلميل وال 
ننسي رفيقنا الراحل )عبد الكريم اهلالي( واسهامه 
يف الكتاب���ة والتصحي���ح ومقاالت���ه الفلس���فية مثل) 
هذه الرمي���ة  وهذا املكان .وه���ذه اخلريطة( !!رمحه 

اهلل واكرم مثواه ...!!
واخرا هذا ملحقنا الرياضي الرابع بني يدي القاري 
الكري���م حاف���ًا مبواضي���ع ومقاالت م���ن اعاميني 
خمضرمني وش���باب جمتهدين ويش���مل ايضًا لقاءاً 
مجي���ًا مع  النجم )امحد بن صويد( نتمين ان نكون  

عند حسن ظن القراء االعزاء .
حفظ اهلل ليبيا وان يعطيها االمن واالمان ..!!!

املظاهرات واالضطرابات  علي خلفية 
الت���ى حدث���ت ف���ى العدي���د م���ن املدن 
م���ن  لكث���ر  نتيج���ة  الربازيلي���ة 
سياس���ة  صاحب���ت  الت���ى  االخفاق���ات 
الدول���ة هناك ف���ى معاجلة كثر من 
املش���اكل االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
وعلى وجه اخلصوص تدنى املس���توى 
املعيشى لكثر من املواطنني ومشاكل 

البطالة والتضخم  االسطورة السابقة 
)بيليه( والذى يعترب رمزا شعبيا حتى 
وقتن���ا احلاضر هلذه الدول���ة فا تكاد 
تذكر الربازيل حتى تقفز اىل الذهن 

)الكرة وبيليه والقهوة (
ادىل بتصري���ح كان ل���ه وق���ع غريب 

ون���زل  الرياضي���ة  االوس���اط  ف���ى 
كالصاعق���ة عل���ى قل���وب حمبيه من 
مجيع فئ���ات الش���عب حت���ى الاعبني 
احلفاه فى االزقة اخللفية والباحثني 
عن الفتات فى اكوام القمامة والذين 
يعل���م عنه���م الكث���ر ومل يق���دم هل���م 
حت���ى القلي���ل !! والقى ه���ذا التصريح 
االس���تهجان واالس���تنكار من املثقفني 

ومؤسس���ات  السياس���ية  والنخ���ب 
اجملتم���ع املدن���ى ... ف���ى بل���د ب���ه كل 
املنتاقضات التى من املمكن ان جتمعها 
دول���ة م���ا ...حيث ق���ال بيلي���ه )ان على 
الش���عب الربازيل���ى االهتم���ام مبتابعة 
اس���تعدادت منتخبه���م الوطن���ى لكرة 

الق���دم وتقديم الدع���م املعنوى واملادى 
هل���م بدل القي���ام مبظاه���رات واعمال 
شغب مما س���يكون له االثر السئ على 
اس���تعدادات فريقه���م وق���د يؤثر على 
نتائجه من اجل الف���وز بكأس العامل ( 
وكان ان انهال س���يل من الردود على 
ه���ذا التصري���ح وال���ذى اليقي���م وزنا 
ملعان���اة مايني من ابناء ش���عبه  والذى 
يئ���ن غالبيته من وط���أة العوز واملعاناه 
ف���ى غاي���ة  املدق���ع وكان���ت  والفق���ر 
واالس���تنكار...  واالس���تهجان  التعنيف 
وايضا الس���خرية ...ومن ضمن اطرف 
ماقيل فيه )لقد تساوت عبقرية كرة 
القدم التى فى ارجل بيليه مع عبقرية 
اجلهل التى فى رأسه ( ويا سبحان اهلل 
فكما يقال عندنا بالعامي )يعطى شى 
وياخذ اش���ياء ( واالمثلة كثرة ولكم 
فيما ترونه يدث عندنا فى كل شى 
تقريب���ا خر دليل  فق���ط انظر حولك 
لرتى عباق���رة اجلهل اكث���ر من اهلم 
على القلب ...فاجلهل لن يكون عاجه 
بالتعلم فقط ..ولكنه  س���لوك ومنهج 
حياه .. ومعرف���ة طربق اخلر واحلق 
والعدل  وم���ا مسى )ابوجهل ( كذلك 
اال الن���ه مل يع���رف حمم���د )صلى اهلل 
عليه وس���لم ( هو حقا رس���ول اهلل  وان 
اهلل وح���ده الش���ريك ل���ه .. وهك���ذا ... 
فاجله���ل كما ق���ال الص���ادق النيهوم 
ف���ى االجت���اة  املعرف���ة  م���ن  )كمي���ة 
اخلاط���ئ ....( والاراك���م اهلل مكروه���ا 

فى عزيز لديكم 

عبقرية اجلهل ..؟!

 فتحي الربقاوياجلهل اسوأ من األمية وأكثر مدعاة للعار واألمل

اللي يتحشموا ماتوا ...!!
مل اجد عنوانًا هل���ذا اجلحود ونكران اجلمي���ل واالنانية والبخل 
اكث���ر من ه���ذا تعبراً عن موقف فريقينا الوط���ين املغوار  لكرة 
القدم والذى رفس النعمة يف الذهاب الي الربتغال للمش���اركة 
املقبل���ة  املرحل���ة  االس���تحقاقات يف  لباق���ي  اع���داد  يف معس���كر 
واحس���رتاه علي رجال كان���وا يقدمون العرق م���دراراً من اجل 
باده���م ومتثيلها احس���ن متثي���ل باقل القليل منذ مخس���ينيات 
وس���تينيات القرن املاضي با أي مقابل اال من )كنادر الكسلة( 
اليت كانوا ينتعلونه���ا يف مبارياتهم وبعض املابس اليت كانوا 

ميثلون بها ليبيا )بدلة وقميص وقرواطة (
ثم بع���د ذلك كان���ت احلقبة االخ���ري منذالس���بعينيات اىل ان 
قام���ت ث���ورة 17 فرباي���ر كلن���ا يع���رف الظ���روف ال���يت كانوا 
يلعبون بها مباريتهم وكيف كان يتم استدعائهم للمشاركة 
وه���ل كان يف امكاني���ة أي واح���د منهم ان يعت���ذر او ميتنع عن 

املشاركة)ماباش نتلكم يف املاضي( .
هل ه���ذا جزاء هذه اجلماهر الغفرة اليت محلتكم فوق اعناقها 

وغنت لكم وكابرت بكم يف كل مدن ليبيا ؟ وهل هذا هو االمل 
الذي كانت تعقده عليكم ..؟ ان تبيعونها بارخص االمثان حيت 
ان تكن املبالغ اليت تس���تحقونها كبرة ؟ هل تس���اوي قطرة دم 
واحدة من شهيد يف اقصي نقطة يف الوطن عن ممن عرفتموهم 
او مسعتم عنهم بعد 17 فرباير او قبل ذلك بعشرات السنني قبل 

ان تعرفوا او تفرقوا ما بني اجلنيه وفلوس بنك احلظ ..؟ .
الش���هداء الذين مل تطل امهاتهم ح���يت ان يعانقن ابنائهن للوداع 
االخر ، والذين منحوكم احلرية النطاق مواهبكم من عقاهلا 
لتس���خر لكم كل االمكانيات ام عساكم نسيتم  الكابوس الذي 
كان جامثا علي صدوركم قبل صدورنا) الس���اعدي و حممد( 

وزبانيتهم افيقوا من سباتكم قبل فوات االوان
غن���ت فروز .. يا خس���ارة احلب .. يا خجلة االم���ل ولكن التاريخ 
س���يكتب انك���م تفك���رون جبيوبك���م قب���ل عقولك���م وعاطفتك���م 
املتعطش���ة  الليبي���ة  اجلماه���ر  وعاطف���ة  باعص���اب  وتلعب���ون 
لانتص���ارات ومسعة الاع���ب اللييب قبل ان يلعبوا ش���يئًا امسه 

كرة القدم .
اخ���راً الزال ل���دي ام���ل انك���م س���تعودون ال���ي رش���دكم النكم 
تعرفون انه ال املال وال احلياة س���تبقي. م���ا عدا الصيت الذي هو 

اطول من العمر ..
لكم التحية والتقدير حيت هذه احلظة ..

)نوايا سيئة + سيناريو ردئ = هزمية وفضيحة جباجل( 
ما اقدم عليه من بيدهم مس���ؤولية ادارة ش���ؤون امللعب الذي اقيمت عليه 
مباراة االهلي واالهلي املصري بالقاهرة يعترب عمًا اس���تفزازيًا  )حقرًا( 
ب���كل ما تعنيه الكلمة م���ن معين ويبدو انه قد اغرته���م فكرة )اللي تغلب 
بي���ه العب بيه( وظنا منهم بان هذا العمل املش���ني وال���ذي يندرج يف اطار 
احلرب النفس���ية املتبعة يف املنافس���ات من العيار الثقيل واالمثلة كثرة 
، منه���ا عل���ي س���بيل املثال م���ا دبر لاع���ب )بوبي م���ور( االجنلي���زي قبل 
انطاق مباريات كاس العامل 1970 باملكس���يك ولكن ما قام به الس���ادة 
املس���ؤولني عن الربتوكول الذي س���بق مباراة االهليني كان من الس���وء 
والنذال���ة  مااحل���ق االهان���ة لثورتنا اجملي���دة والذي كان م���ن املمكن ان 
يؤدي الي تبعات سياس���ية خطرة وتداعي���ات امنية اجلميع يف غين عنها 
يف ظ���ل اهلشاش���ة واالحتقان اللت���ني يعانيه���ا الطرفان ولكن اهلل س���لم ، 
وانتهت االمور بفضل حس���ن التصرف من اجلان���ب اللييب واالعذار اليت 
قدم���ت وهي عموم���ًا )اقبح من الذنب نفس���ه( لقد افرتضنا حس���ن النية 
ولكنن���ا نعرف يقينا انها لعبة خسيس���ة ودنيئ���ة كان يعتقد من قام بها 
انها س���تكون ذات جدوي يف احباط معنوي���ات فريق االهلي ولكنها اعطت 
نتيجة عكس���ية مل���ا اراده  واعتطنا الداف���ع القوي للفوز ، كان اس���تفزازا 
اجيابي���ا وك���رد االعتبار لعلم االس���تقال الذي ارتفع عالي���ًا )غضبًا عن 
الل���ى يب واللي يكره( اثب���ت ملن قام بهذا الفعل االخرق القول الش���ائع 

)ان كنت التدري فتلك مصيبة ، وان كنت تدري فاملصيبة اعظم ( .
وان���ا علي يقني بان من قام به���ذا الفعل يعلم جيداً ب���ان علم ليبيا احلرة 
ليس خرقة خضراء نتنه بل هو علم االجداد .. رايه االستقال .. والثورة .

تعلي ... يف العالي الكورة .. جوها 
هلها!!

علي غ���رار تلك املس���رحية اليت عرضت 
يف السبعينيات باسم )الشقة جوها هلها( 
اق���ول ان كرة الق���دم الليبية اثبتت علو 
كعبها و حرفنة الشباب اللييب فيها ، ما 
قدمه الفريق الوطين يف بطولة )الشان( 
وايضًا ما قدمه فري���ق االهلي خر دليل 
واثب���ت لكل من يكابر وال يريد ان يعطي 
الكب���ر حق���ه م���ن االح���رتام ان االهل���ي 
كبر حقًا جبمهوره ونتائجه علي كل 
االصعدة قدميًا وحديثًا ولوال الكثر من 
العقب���ات ال���يت وضع���ت يف طريقه عمدا 
فى املاضي وانتزاع بطوالت من بني يديه 
ب���دون وجه ح���ق لكان له ش���أن اخر علي 
املستوي العربي واالفريقي ، ولكن نقول 
ما فات فات واالهل���ي ات وقادم بقوة الن 

الكرة جوها هلها !! .
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فرج العقيلي

م���ن  الراب���ع  األس���بوع  متي���ز 
منافس���ات ال���دوري اللي���يب لكرة 
القدم باألهداف الغزيرة واحلسم 
يف الدقائ���ق األخ���رة خال س���ت 
مباريات ش���هدها األس���بوع الرابع 
م���ن دوري اإلي���اب - ش���هد لق���اء 
االهلى ب والتح���دى قمة اإلثارة 
التح���دى يقق  والندي���ة وكاد 
الفوز وحس���م النتيج���ة لصاحله  
وظ���ل متقدم���ا بهدف���ني مقاب���ل 
هدف حت���ى الوقت ب���دل الضائع 
م���ن زم���ن املب���اراة ال���ذي متك���ن 
في���ه االهلى من تعدي���ل النتيجة 
ليحوهل���ا اىل تعادل مثر بهدفني  
- يف األنف���اس األخ���رة من زمن 
املب���اراة   ع���ن طري���ق حمرتف���ه 
وهدافه الزميبابوى  س���ادومبا -- 

وف���ى لقاء اجل���وار الثاني مبدينة 
الس���ليب  التع���ادل  ظ���ل  بنغ���ازي 
اهل���ال  مب���اراة  نتيج���ة  س���ائدا 
والنص���ر حت���ى أخر عش���ر دقائق 
من زمن املباراة حني متكن فريق 
النصر من إحراز هدف الفوز عن 
طري���ق هدافه س���امل املس���اتى – 
الش���هر - بروم���ا  - ال���ذي عرف 
للش���باك  املؤدي���ة  الط���رق  كل 
- وف���ى ثال���ث مباري���ات األس���بوع 
اليت ج���رت أيض���ا مبلع���ب بنينة 
النجم���ة  فري���ق  قل���ب  ببنغ���ازي 
الطاول���ة على ضيفه الش���ط بعد 
أن كان التعادل االجيابي بهدف 
هلدف ه���و النتيجة الس���ائدة بني 
النجمة  الفريقني ليتمكن فريق 
يف آخر الدقائق م���ن أحراز هدف 

الفوز الثاني  عن طريق حمرتفه 
املالي  - عل���ى امادو  - وفى مباراة 
ب���ني  الدول���ي  طرابل���س  ملع���ب 
دارنس ومس���تضيفه الوحدة ظل 
دارن���س متقدم���ا به���دف لصف���ر 
حتى العش���ر دقائ���ق األخرة من 
زمن املب���اراة حني متك���ن الوحدة 
من تعدي���ل النتيجة ع���ن طريق 
هدافه  وس���ام بوكتي���ف   - فيما 
مل تش���هد مواجهت���ا االس���بوع بني 
ومب���اراة   - واملدين���ة  االخض���ر 
االوملب���ى إحراز  االحتاد وضيف���ه 
األهداف وأنتهت���ا بنتيجة واحدة 
ب���دون  الس���ليب  التع���ادل  وه���ى 

أهداف

أصب���ح ملعب الش���اذلي زوينت الدولي بتونس ميثل فال خر وحس���ن  
وذكرى س���عيدة على فريق االهلى ببنغازي األول لكرة القدم ممثل 
كرة الق���دم الليبية يف دوري أبطال أفريقي���ا أقوى وأهم بطوالت  - 
االحت���اد االفريق���ى –الكاف - وال���ذي أختار هذا امللع���ب  العتيق الذي 
أحياه  وأنعش���ه وجعل منه قبلة جلمهوره الوفى الذي حول مدرجاته 
اىل مدرجات محراء ليس���تقبل  عليه مبارياته الدولية يف املش���اركة 
األفريقي���ة حيث حقق على أرضية ه���ذا امللعب ثاث انتصارات هامة 
مدوية عل���ى أبرز فرق األندية األفريقية حني قص  ش���ريط افتتاح 
انتصاراته وأس���تهلها بالفوز برباعية على حساب فريق فواله اديفس 
التش���ادي فى الدور التمهيدي ثم بفوز ث���ان يف الدور الثاني وهو فوز 
مس���تحق بثنائية على فريق تشيلس���ى بطل غانا وأخ���را وليس أخر 
الف���وز على فريق االهلى املص���ري بطل أفريقيا ذهاب���ا بهدف لصفر 
– وهو الفوز الذي مهد له الفوز الكبر بالقاهرة والتأهل  التاريي 
ألول مرة لدوري  - اجملموعتني  -  أنه حقا ملعب االنتصارات والذي 
مل يت���ذوق خاله الفري���ق إال طعم الف���وز واالنتص���ارات والعروض 
القوي���ة  وإكرام  وفادة ضيوفه باألهداف والس���ؤال هن���ا بعد التأهل 
التاريي املستحق لاهلى ببنغازى لدوري اجملموعتني هل سيستمر 
ممث���ل الكرة الليبية خوضه ملبارياته عل���ى أرضية ملعب االنتصارات  
ملع���ب الش���اذلي زوي���نت بتونس أم س���يغر الفريق وجهت���ه  مضطرا  
ومكره���ا  البط���ل ويش���د الرحال وي���زم حقائبه بعيدا ع���ن املاعب 
التونس���ية خاصة بعد تأهل ممثلي الكرة التونس���ية الرتجى  والنادي 
الرياضى الصفاقسى لدوري اجملموعات وهو ما يعنى أن ممثل الكرة 
الليبية قد يصطدم مبواجهات ساخنة وسيكون على موعد مع لقاءات 

جوار قوية ومرتقبة مع ممثلي كرة القدم التونسية 

زين العابدين بركان

زوينت -  ملعب االنتصارات 
ملمثل الكرة الليبية

أسبوع احلسم فى الدقائق األخرية

 مثان مدرب���ون ميثلون مخس م���دراس كروية 
تدريبي���ة خمتلف���ة سيتنافس���ون مع���ا يف دوري 
اجملموعتني ل���دوري أبطال أفريقي���ا لكرة القدم  
والذى س���يمثلنا في���ه ممثل الك���رة الليبية فريق 
االهلى ببنغازى  والتى  ستسحب قرعته يف أواخر 
شهر أبريل اجلاري  مبشاركة مثان فرق تأهلت 
هل���ذه املرحل���ة احلامسة م���ن أجل الف���وز باللقب 
االفريقى فى نسخته اجلديدة هذا املوسم والذي 
سيش���هد مواجه���ات س���اخنة ومرتقب���ة  وتواج���د 
س���ت فرق أندية عربية  وفريقني من مجهورية 
الكونغ���و الدميقراطي���ة    حيث تتواجد املدرس���ة 
املصرية يف السباق االفريقى هذا املوسم  يف غياب 
أب���رز أنديته���ا وبط���ل نس���ختها األخ���رة  االهلى  
بفض���ل تواج���د املصري طارق العش���رى  - مدرب 
فري���ق االهلى اللييب  الذى جنح فى إقصاء حامل 
اللق���ب االهلى املصري - واملدرب املصري  - امحد 
حسام  - ميدو - مدرب الزمالك وتتواجد املدرسة 
التونس���ية يف ناديي اهلال السوداني الذي يقوده 
املدرب التونس���ي  - نص���ر الدين ناب���ى  - والنادي 
الرياض���ي الصفاقس���ى بقي���ادة املدرب  التونس���ي  
-مح���ادى ال���دو  -  فيم���ا يق���ود فري���ق الرتج���ي 
الرياضي التونسي املدرب اهلولندي  - رود كرول 
- ويق���ود فريق وفاق س���طيف اجلزائ���ري املدرب  
اجلزائ���ري  - خر الدين ماض���وى  - فيما فضلت 

ف���رق األندي���ة الكونغولية االس���تعانة باملدرس���ة 
الفرنس���ية حيث يقود فريق مازميبى الكونغولي 
امل���درب الفرنس���ي - باتري���ك  كارت���رون - وهو 
مدافع س���ابق لنادى س���ان إتيان الفرنسي وفريق 
س���ندرالند االجنلي���زي  واملدرب الس���ابق ملنتخب 
مال���ي فى تصفيات كأس الع���امل  األخرة  بينما 
يت���وىل قيادة فري���ق  - فيتا كل���وب  - الكونغولي 
املدرب الفرنس���ي  - فلورو اينبقى  - والذي س���بق 
أن عمل مدرب مساعدا للمدرب الفرنسي - انيلكا  
- يف الدوري الصيين لكرة القدم للموسم املاضي  

وس���يكون املدرب العربي األكثر حضورا وتواجدا 
يف سباق دوري أبطال أفريقيا هلذا املوسم بتواجد 
مخ���س مدرب���ني ع���رب س���يكونوا ف���ى مواجهات 
حامس���ة ومرتقب���ة مع ثاث مدرب���ني اثنتان من 
فرنسا ومدرب ميثل املدرسة اهلولندية  والسؤال 
هنا هل ستحس���م ف���رق األندية العربي���ة بقيادة 
مدربيها اللقب االفريقى هذا املوس���م  ام س���تكون 
لف���رق االندي���ة الكونغولية بقي���ادة مدربيها  من 

فرنسا  الكلمة االخرة فى نهاية السباق

صراع  املدارس الكروية يف دوري اجملموعات اإلفريقية

امحد حسام  طارق العشرى

نصر الدين نابى

 رود كرول 

نشنوش  - حافظ 
على نظافة شباكه 

دقيقة   629

أنهى ه���داف فريق الس���ويلى  - ط���ارق الصيد  - 
املس���رة الناجحة حلارس مرمى االهلى ط الدولي  
- حمم���د نش���نوش  - يف احملافظ���ة عل���ى نظاف���ة 
ش���باكه م���ن أي هدف  عندما س���جل هدف فريقه 
الوحيد يف املباراة اليت أس���فرت ع���ن فوز االهلى ط 
بهدف���ني هلدف  ضمن إياب اجلولة الثالثة وحافظ  
- نش���نوش - على نظافة ش���باكه فى 629  دقيقة 
متتالي���ة  وخال س���ت مباريات متتالي���ة  مل تعانق 
فيه���ا الكرة ش���باكه من���ذ ذه���اب األس���بوع الثالث 
وكان أخر هدف دخل مرماه يف مباراة الس���ويلى 
مبلع���ب مصرات���ه خ���ال األس���بوع الثال���ث ملرحلة 

الذهاب 

فريق الشط يفوز 
برهان الشباب 

احملليني
ش���هد هذا املوس���م جتربة ومغامرة فري���دة لفريق 
الش���ط األول لك���رة القدم الذي راه���ن على العبني 
ش���باب جدد مجيعهم من الاعبني احملليني  خاض 
بهم جترب���ة املش���اركة يف بطولة ال���دوري اللييب 
هلذا املوس���م ورغم أن الفريق يتل الرتتيب الثامن 
واألخ���ر عل���ى صعي���د منافس���ات ف���رق اجملموعة 
الثاني���ة إال انه قدم مباري���ات قوية وعروض جيدة 
وم���ن أب���رز نتائج���ه تعادله م���ع متص���در الرتتيب 
االحت���اد وفوزه على النجمة ذهابا وتعادله مع كل 
من التحدى ودارنس واالوملبى  والفريق يعد أكرب 
املستفيدين من دوري الكرة االستثنائي هلذا املوسم 
ال���ذي يق���ام ب���ا صع���ود وال هب���وط  - بالرغم من 
خس���ارته فى اغلب مبارياته لكنه أستفاد من صقل 
العبيه فنيا وبدنيا  وكس���ب فريق للمستقبل فهو 
الفري���ق الوحي���د بني فرق ال���دوري اللييب الذي مل 
يتعاق���د م���ع اى العب حم���رتف من خ���ارج املاعب 
الليبي���ة ويقوده مدرب حملى وه���و املدرب الوطين  
- عل���ى املرجين���ى  - فهو فريق حمل���ى مائة باملائة 

وبصناعة حملية  خالصة بامتياز 

بدأ العب���ًا بالفريق االول لكرة القدم يف النادي 
االهلي منذ موسم                 1961-1960 الي 

موسم 1975-1974م .
مخس���ة عش���رة عامًا قضاه���ا صاح���ب اجملهود 
الس���خي يف املاع���ب م���ع فري���ق االهل���ي لكرة 

القدم كانت حافلة باالنتصارات والبطوالت 
-بطولة احملافظات الشرقية اربع مرات مواسم 

-:
1967-  ، 1964-1963م   ، 1963-1962م 

،1970-1969م 1968م 
- بطولة الدوري العام ثاث مرات مواسم :-

1974-  ، 1972-1971م   ، 1970-1969م 
. 1975م  

اكث���ر  يف  الوط���ين  للمنتخ���ب  اختي���اره  مت 
م���ن مناس���بة وأه���م املباريات اليت ش���ارك فيها 
مب���اراة املنتخب الوطين ام���ام املنتخب املصري 
يف تصفي���ات التأه���ل ال���ي نهائ���ي بطولة االمم 

االفريقية عام 1966م وال���يت كانت نتائجها 
)2-2( ذهابًا بامللع���ب البلدي بطرابلس ،)3-2( 
إيابا لصاحل املنتخب املصري باستاد القاهرة يف 
مب���ارة عجيبة وغريب���ة كان منتخبنا الوطين 
فائ���زاً فيه���ا )0-2( يف الش���وط االول قب���ل ان 
يرج احل���ارس العماق علي بوع���ود واملدافع 
الصلب خمتار اجلفاي���ري نتيجة لاصابة يف 

الشوط الثاني .
بع���د ان اعت���زل صاحب اجملهود الس���خي عقب 
نهاية موسم    1975-1974م اجته الي جمال 
التدري���ب بداي���ة من الفئ���ات الس���نية والفريق 
االول بالن���ادي االهل���ي ، ث���م املنتخ���ب الوطين 
واهل���ال ودارنس اضافة ال���ي العديد من فرق 
الدرج���ة الثاني���ة علي س���بيل املث���ال ال احلصر 
الس���واعد ، النجم���ة ، االن���وار ، وف���اق اجدابي���ا ، 

بنغازي اجلديدة .
صاحب اجملهود السخي الذي ال يعرف التوقف 

وال املهادن���ة خال زمن املباراة هو الاعب الذي 
ال يفي علي احد "ناجي املعداني " الذي يعاني 

حاليًا من  املرض !! 
نأمل من أقرانه الذين لعبوا معه ومن مسؤولي 
األندية اليت اس���هم ناج���ي املعدان���ي يف تدريب 
فرقه���ا ومن النادي األهلي ال���ذي محل غالته 
طيلة مخس���ة عش���ر عامًا ان تك���ون ذاكرتهم 
كم���ا نظ���ن ونرج���وا  ويول���وا اهتمامه���م بهذا 
الاع���ب ويردون له جزءاً م���ن اجلميل بزيارته 
واالطمئنان عليه وتقديم ما ميكن له وألسرته 

.
ومن يفعل اخلر ال يعدم جوازيه !!

نسأل اهلل أن ينعم علي صاحب اجملهود السخي 
بالصح���ة والعافي���ة وعل���ي بادن���ا ومدينتن���ا 
باألم���ن والرفاهية وهلل عاقب���ة األمور من قبل 

ومن بعد 

صاحب اجملهود السخي

ناجي املعداني وعبدالقادر اخلطيطي

وحن���ن نعد العدة ألصدار هذا امللح���ق الرياضي الرابع الذي هو االن بني يدي 
الق���ارئ الكري���م ، كان لزام���ًا علين���ا أن نعود لل���وراء قليًا  لنتذك���ر  زميلنا 
الراح���ل املرح���وم عب���د الكري���م اهلال���ي  لنش���ر إىل دوره املتمي���ز  من خال 
اسهاماته بالكتابة يف هذه الصحيفة وإعداد املاحق الرياضية الثاث السابقة 
وخناطب روحه الطاهرة إننا مل ننس���اك  وس���نظل نتذكر دورك واسهاماتك 

الرائعة ومقاالتك الفلسفية ...
هذه الرمية .. هذه اخلريطة .. هذا املكان ..

ندع���و اهلل س���بحانه أن يرمحك ويغفر  لك  وجيع���ل يف أيوب وعبد القادر خر 
خلف الكرم سلف .

وإن هلل وإن إليه راجعون 

حتية للزميل الراحل ...
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            فتحي علي الساحلي
نق���دم يف هذا العدد نبذة عن تاريخ ومس���رة 
املهاجم واجلناح األمين لفريق النادي األهلي 

واملنتخب الوطين مصطفى املكي .
- مواليد مدينة بنغازي 1933 .

- اطلقت عليه الصح���ف الرياضية يف بادنا 
لقب ) صاحب الرجل الذهبية ( ملا امتلكه هذا 
الاعب من كل مقومات الاعب املتكامل من 
دقة التمرير وقوة التس���ديد وحسن إستقبال 
الكرة واملرونة وس���رعة اإلنط���اق واهلروب 
م���ن رقاب���ة املدافع���ني واملرواغة ب���كل إقتدار 
اىل جان���ب إمتاك حاس���ة التهديف وكثراً 
ما ق���اد فريقه األهلي لكثر م���ن اإلنتصارات 
واأللقاب والبطوالت ، وكان بالفعل ظاهرة 
كروية نادرة ومن إب���رز العيب كرة القدم 
يف بادن���ا يف س���نوات اخلمس���ينيات وحت���ى 
منتصف الس���تينيات كم���ا يصفه كثر من 

معاصريه .
- البداية بفريق الكش���اف عام 1947 وكان 
م���ن ضم���ن الاعبني ال���ذي خاض���وا النهائي 
امام فريق النجمة يف بطولة بنغازي املوس���م 
1948-1949  وفق���ده بنتيجة 2-3 بقياده 

احلكم عبدالرمحن بركات .
- ثم أنتقل لفريق األهلي بعد عودة نش���اطه 
الرمسي���ة  مبارات���ه  وخ���اض   1949 س���نة 
االوىل م���ع الفريق يف بطولة بنغازي املوس���م 
بتاريخ  النهضة  فري���ق  ام���ام   1950-1949
فري���ق  فيه���ا  تف���وق  وال���يت   1949.10.30
األهل���ي بنتيجة 7-0 بإش���راف املدرب س���امل 

بالطيب الوحيشي .
- خ���اض أخ���ر مباريات���ه م���ع فري���ق الن���ادي 
الش���رقية  احملافظ���ات  بطول���ة  يف  األهل���ي 

للموس���م 1967-1968 ام���ام فري���ق إحت���اد 
درنه ) األفريقي حاليًا ( .

- س���جل اول أهداف���ه الرمسي���ة م���ع األهلي 
يف بطول���ة  )بنغازي( املوس���م 1949 -1950 
يف مرم���ى فريق ) العمال ( وه���ي املباراة اليت 
أنته���ت بف���وز األهل���ي 4-1 وأقيم���ت بتاريخ  
1949.11.26 وس���جل فيها ثنائية  وبلغت 
اهداف���ه نهاي���ة املوس���م 7 أهداف س���اهمت يف 

حصول الفريق على اول لقب يف تاريه .
- س���جل اخ���ر أهدافه م���ع األهل���ي يف مرمى 
فري���ق  ) التح���دي ( يف بطول���ة احملافظ���ات 

الشرقية للموسم 1966-1967 وهي املباراة 
اليت انتهت بفوز التحدي 1-2 يف مايو 1967 

.
- بع���د توقف نش���اط الن���ادي األهل���ي نتيجة 
حل���ل مجعية عم���ر املختار يف يولي���و 1951 
شارك املكي مع فريق الربيد  املوسم 1951-

املؤسسة  1952 بإعتباره كان موظفًا بتلك 
وقاده للفوز ببطولة بنغازي لكرة القدم ذلك 

املوسم .  
- ش���ارك مع فريق إحتاد الصابري يف بطولة 
بنغ���ازي املوس���م 1952 -1953 ،       ث���م عاد 
لفريق األهلي بعد عودة نشاطه بعد منتصف 
س���نة 1953 وتألق بش���كل خ���اص يف املباراة 
الودي���ة اليت مجع���ت األهلي بفري���ق النجمة 
إستعداداً ملوس���م 1953-1954 واليت انتهت 
بثاثية املكي وأقيمت بتاريخ 1953.12.25 

مبلعب الربكة .
- ق���اد فريق الن���ادي األهل���ي للف���وز ببطولة 
مواس���م  م���رات   )4( الق���دم   لك���رة  بنغ���ازي 
-1953  ،  1951-1950  ،  1950-1949

.  1956  -1955  ،  1954
- وللف���وز ببطول���ة برق���ة )4( مرات مواس���م 
 -1962  ،   1960  -1959  ،  1957  - 1956

 .   1964  -1963  ،  1963
- والف���وز ببطول���ة احملافظات الش���رقية  )1( 

مرة واحدة موسم 1968-1967 .
- أخت���ر ملنتخ���يب بنغازي وبرق���ة منذ نهاية 
س���نوات االربعينيات وشارك يف عدة مباريات 

وبطوالت ودية .
- أختر للمنتخب الوطين عند تشكيله ألول 
مرة للمشاركة يف الدورة الرياضية العربية 
االوىل باالس���كندرية ع���ام 1953 وكان ل���ه 

ش���رف تس���جيل أول هدف يف تاريخ منتخب 
ليبي���ا يف املب���اراة الودية ال���يت مجعت املنتخب 
الوطين بفريق الس���اح البحري املصري قبل 
بداي���ة البطولة وال���يت أقيمت باالس���كندرية 
وانته���ت بتفوق ليبي���ا 2-1 وأقيم���ت بتاريخ 
1953.7.31 اإل أنه مل يش���ارك يف مباريات 
البطولة الرمسية بعد إصابته بوعكة صحية 

مفاجئة  .
- شارك ايضًا مع املنتخب الوطين يف مباريات 
الدورة الرياضية العربية الثانية عام 1957 
ببروت ) لبنان( وبقيادة املدرب سامل بالطيب 
الوحيش���ي وخ���اض لق���اءه الدول���ي الرمسي 
األول مع املنتخب امام منتخب تونس بتاريخ 
بتفوق تونس  انته���ت  وال���يت   1957.10.19

.  4-3
- ثم ش���ارك مع املنتخب الوطين يف مباريات 
الدورة الرياضية العربية الثالثة عام 1961 
بال���دار البيض���اء ) املغ���رب ( وبقي���ادة امل���درب 
االجنلي���زي جيم���س بينغه���ام حي���ث س���جل 
خ���ال هذه البطوله هدفه الرمسي االول مع 
املنتخ���ب يف مرم���ى منتخب لبن���ان يف املباراة 
اليت أنتهت بتفوق ليبيا 3-2 وأقيمت بتاريخ 
املنتخ���ب  1961.8.27 وس���اهم يف حص���ول 

على املركز الثالث يف الرتتيب العام  .
- أقيمت له مباراة إعت���زال ومهرجان تكريم 
صحبة زميله العب األهلي أحممد الشريف 
 1969.3.22 بتاري���خ  اهل���ال  فري���ق  أم���ام 
مبلعب 24 ديس���مرب بالربك���ة واليت أنتهت 

بتفوق األهلي 0-3 .
- أنتقل اىل رمحة اهلل بتاريخ 2003.10.6 . 

مصطفى املكي صاحب الرجل الذهبية
عبدالباسط الشيخي 

احلاج هاشم 
الفالح : عالمة 
بارزة يف تاريخ 

األهلي
قدمت مؤسسة األهلي عرب مسرتها الطويلة 
الكث���ر م���ن الوجوه والرج���ال والكف���اءات يف 
شتى اجملاالت سواء الرياضية اواإلدارية ويف 

خمتلف األلعاب ويف هذه املساحة نستعرض 
اليوم مس���رة احد رج���ال األهل���ي املعروفني 
ال���ذي قدم���وا الكث���ر متطوع���ًا إلكث���ر من 

مخسني عامًا مرافقًا طبيًا لفريق األهلي . 
حيث عرف احلاج هاش���م - األهلي منذ بداية 
تأسيس���ه وتابع���ه منذ بدايته االوىل مش���جعًا 
وحمب���ًا ومتابعًا لكل مباريات���ه وكان معجبًا 
اش���د االعجاب بالاعب مصطفى املكي الذي 
كان���ت تربطه به عاق���ة املصاهرة ، وبعد ان 
ني  حتص���ل على ش���هادة التمريض الع���ام وعخُ
بقس���م الع���اج الطبيعي ع���ام 1953 ومبا ان 
فريق األهلي لكرة القدم كان يتاج ملرافق 
ط���يب  ، تط���وع احلاج هاش���م إلداء تلك املهمة 

وبدون إي مقابل . 
ث���م حتص���ل على عل���ي ش���هادة م���ن جامعة 
اإلس���كندرية يف الع���اج الطبيع���ي وإصابات 

املاعب عام 1969 . 
أس���تمر احل���اج هاش���م الف���اح مرافق���ًا طبيًا 
للفريق ومنذ تلك الفرتة عاصر احلاج هاشم 
الف���اح مجي���ع بط���والت وإنتص���ارات فريق 
األهل���ي وس���اهم جبه���ده ووقت���ه وكفاءت���ه  
وراف���ق  اإلجن���ازات  تل���ك  كل  يف  متطوع���ًا 
الفريق يف كل مشاركاته الرمسية والودية 

احمللية والدولية حتى العام 2009 .
ه���ي كلمة بس���يطة نقدمها الي���وم عرب هلذا 
الرجل وفاءاً له وتقديراً ملا قدمه طوال رحلة 

أستمرت حوالي 56 عامًا . 
*  الشيخي  

     ه���ذه املوهب���ة كان من املف���روض أن ال تولد يف 
مدينتن���ا ) اليت من يوم إن كانت اليها اهلل ال يأتي 

.. إليها احلب ال يأتي ( . . ! 
    كان من املفروض أن تولد هذه املوهبة يف مدينة 
نيويورك ، وأن يتعهدها داندي مدرب حممد علي 
كاي .. ول���و ق���در هلا ه���ذا حلق���ق صاحبنا ما مل 
يققه نس���يم محي���د او مصطفى همش���و .. ! ألنه 
حق���ًا موهبة ب���كل املقاييس ، وبنغازي ليس���ت عاق 
أو أرض ب���ور . . لكنها دائمًا تل���د املواهب والعباقرة 
والفلت���ات . . ولكن الفقر والعازة واإلحباط وضيق 
ذات الي���د تغتال وتقرب مواهبنا وحتوهلا إىل ركام 
وحط���ام وبقاي���ا متهالك���ة . . أمل تل���د بنغ���ازي يف 
عش���رينات القرن املاضي البطل عيس���ى احمليش���ي 
ال���ذي بلغت ش���هرته إيطاليا ، فأرس���لوا ل���ه بطلها 
) أنس���تازي ( ، فلع���ب مع���ه عل���ى بطول���ة إيطالي���ا 

ومستعمراتها وكاد أن يفوز عليه . 
حمم���د  البط���ل  بنغ���ازي  تل���د  أمل  	
الربن���اوي ) جق���رم ( يف أربعين���ات الق���رن املاضي 
وابت���دع الرق���ص عل���ى احللب���ة قب���ل أن يفعله���ا 
كاس���يوس كاي ، واس���تطاع أن يفوز على بطل 

إيطاليا يف مدينة طرابلس ) أدجرو ( . 
الرائ���ع  املاك���م  بنغ���ازي  تل���د  أمل  	
حممد فرج ساحيب ملك تفادي ضربات اخلصم 
وااللتواء جبسمه ، وكأنه ولد بدون عمود فقري . 
أمل تلد بنغ���ازي املاكم عبدالرحيم  	
الوداوي الذي أعجب به حممد علي كاي عندما 
نازل���ه يف املب���اراة االس���تعراضية يف مدينة بنغازي 
، وق���ال عن���ه : " إن���ي مل أك���ن أعتق���د أن ليبيا بها 

ماكم مثل هذا الشاب " . 
عياد الف���اح ماكم اختزل يف عقله  	
وجس���مه كل ه���ذه ملواه���ب ، ق���دم لن���ا ماكمة 
عصري���ة ، وكنا عندم���ا نش���اهده نتذكر قدرات 

احمليشي والربناوي وساحيب والوداوي . 
لق���د حتصل عياد على بطول���ة اجلمهورية يف زنه 
خفيف وس���ط ، ولعب أفض���ل مبارياته يف اجلزائر 
ع���ام 1974 ، وفاز على خصمه بالضربة القاضية 

الفنية . 
إننا نتذكر كل أبطالنا يف املاكمة  	
، ونش���عر حنوهم بالعزة والكربياء .. ولكننا نعرتف 
بأننا جاحدي���ن وناكرين ملن كانوا يدخلون على 
قلوبنا الفرحة واألمل ، حنن وأقس���م على هذا أننا 
ال نعرف حتى أين دفن املاكم عيس���ى احمليش���ي 
لنضع على قربه باقة من الورود .. وملساحة احلسد 
ال���يت يف قلوبن���ا واليت كان���ت تغذيه���ا الكراهية . . 
أدخلن���ا ماكمن���ا الربناوي الس���جن وقتلناه ألف 
م���رة ، وحك���ى ل���ي صديق���ي ) الباس���الري ( ب���أن 
التهم���ة كانت باطلة باع���رتاف صاحبها ، وهاجر 
املس���كني إىل تش���اد والنيج���ر والس���ودان ، وحتدى 

أبطاهلا وفاز عليهم مجيعًا ، وكان يرتدي يف كل 
مباراة يلعبها علم االس���تقال )النجمة واهلال ( ، 
وأنا أملك كل الوثائق اليت تؤكد كامي هذا . 

عبدالكري���م  املاك���م  حناص���ر  أمل  	
ال���وداوي حتى أصي���ب باإلحباط ومل نس���اعده يف 
احلص���ول على وظيف���ة يقتات منه���ا حتى اضطر 
السندوتش���ات،  يبي���ع  مطع���م  يف  يش���تغل  أن  إىل 
ومل حن���رتم من���ه فن���ه وموهبته وتاري���ه احلافل 

باالنتصارات . 
الفن���ان  املعج���زة  املاك���م  والي���وم  	
الراق���ص يعاني املرض واإلهم���ال والذي قاده إىل 
هذا إهمالنا له منذ مدة طويلة حتى أصابه الوهن 
والعج���ز والضع���ف ، وطارده امل���رض اللعني حتى 

أصابه يف مكمن وطارده أينما اختبأ . 
أيها الوباء اللعني .. كم أكرهك .. ال  	
ألنك دامي ومدمي وقاتل ، بل ألنك تتعمد افرتاس 

أحبائي وأصدقائي ، وتغرس دومًا خمالبك القاتلة 
يف أجس���ادهم الواهن���ة . . ول���ذا أن���ت لع���ني ومارق 
. . وإال مل���ا تفع���ل بنا ذل���ك .. بالتأكي���د ألنك عدو 
للخر واجلم���ال واإلبداع . . وأنك حقًا جعلت عليَّ 
احلقد واالنتقام من أحبيت وأصدقائي، وطاردتهم 
الواح���د تل���و اآلخر ، ألن قلبك خال���ي من العاطفة 

واحلنان ، وال تعرف شيئًا عن احلرب .
يف زم���ن الطاغية كان عي���اد مطارداً  	
من األجهزة األمنية ، ونصحه مدربه عبدالسميع 
خمل���وف صاحب األفضال علي���ه كماكم رائع 
أن ينتق���ل إىل ن���ادي آخر لكي تك���ف تلك األجهزة 
عن ماحقته بس���بب وبدون س���بب . . وعندما أودع 
السجن س���اعده فرج اسكيليل لكي يقضي عقوبته 
يف احملكم���ة يف مكتب���ه ، وكان ه���ذا أفضل له من 
دهالي���ز الس���جن املمقوت���ة ، وإلتقيت���ه هن���اك وان 

احلزن يغرقه وينزل من قدره . 
   وعند وفاة صديقه املاكم رافع األثرم شاهدته 
يبك���ي وينتح���ب لف���راق رفيق���ه وصديق���ه ، وهي 

أمسى مشاعر الوفاء واإلخاص . 
   ك���م أمتن���ى أن يتح���رك عش���اق اللعب���ة والفن 
اجلمي���ل واحت���اد اللعب���ة وح���راس املواه���ب وأبناء 
بنغازي الذين بقلوبهم مس���احة كبرة من احلب 
ولديهم القدرة على العط���اء . . كم أمتنى وبعون 
اهلل الق���ادر على كل ش���يء أن يتحرك���وا مجيعًا 
إلنق���اذ هذا املعل���م الرياض���ي الفنان ال���ذي أمتعنا 

يومًا على احللبة كماكم راقص ومبدع . 
   فه���و لي���س ماك���م فق���ط ، وإمنا اب���ن بنغازي 
وصاح���ب الضحك���ة الدائم���ة ، إنه )هول���ك( الذي 

حنبه مجيعًا . 
   وعندم���ا كن���ت أعد كت���اب ) أبط���ال املاكمة 
يف مدين���ة بنغ���ازي ( كان عي���اد أكرب عون���ًا لي ، 
كان يذهب إىل أصدقائه املاكمني ويضر لي 
الص���ور واملعلومات . . كان دائم الس���ؤال عن : متى 

سيصدر هذا الكتاب ؟ ؟ 
  كم أمتنى يا صديقي من اهلل عزَّ وجل أن يصدر 
كتابي ه���ذا الذي يمل صورك���م مجيعًا وأنت 
بصح���ة جي���دة وبألف خ���ر وأقدمه ل���ك كهدية 

أعتز بها . 
يفظك اهلل يا هولك .

فتحي الساحلي 
الصور املرفقة : 

 : � ماكمي بنغازي   1
فت���ح اهلل مصطفى ، س���امل إبراهيم ، عي���اد الفاح 
، ن���وري الش���ريف ، احلرك ، مفت���اح اجموده ، فرج 

خملوف ، عبدالرحيم الوداوي . 
� تس���ديدة رائعة من املاكم عياد الفاح ضد   2

خصمه . 
 . الفاح  � عياد   3

املاكم عياد الفاح

كان فوق احللبة .. حيلق كالفراشة . . ويلسع كالنحلة
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س : من هو أمحد بن صويد . 
ج : أمح���د س���امل ب���ن صوي���د ، موالي���د بنغ���ازي 
)1946 (عمل���ت يف القس���م الرياض���ي جبامعة 
بنغ���ازي إىل أن تقاعدت وارتبطت باألهلي منذ 

طفوليت . 
س : من قدمك للماعب . 

ج: مث���ل أي طف���ل لعب���ت الك���رة يف األحياء ثم 
الرتبي���ة  مدرس���ى  بإش���راف  االم���ر  مدرس���ة 
البدني���ة خال���د الغن���اي وحس���ني بوحليق���ة ثم 
النادي األهلي بعد أن اختارني احلاج عبدالعالي 

سنة )1958( من املدرسة . 
س: متى لعبت يف الدرجة األوىل ؟ 

ج: يف نهاي���ة املوس���م الرياض���ي) 67/66( وأول 
مباريات���ي الرمسي���ة أم���ام اهلال وفزن���ا ) 1 – 
صف���ر ( ثم أم���ام احتاد درن���ة وفزن���ا ) 3 – 2 ( 
وشاركت يف عدد من املباريات الودية مع فرق 

ليبية وغر ليبية . 
؟ وم��ن  الوط��ي  للفري��ق  : مت��ى مت اختي��ارك  س 

اختارك ؟. 
باملنتخ���ب يف س���ن مبك���رة  ب���دأت عاق���يت  ج: 
مل أجت���اوز الس���ابعة عش���ر واختارن���ي امل���درب 
اجلزائري ) اإلبراهيمي السعيد ( ضمن أعضاء 
الفري���ق املش���ارك ف���ى دورة مع���رض طرابلس 

الدولي اليت كانت تقام سنويًا . 
س : أذك��ر لن��ا م��ن أب��رز من لعب��ت معه��م يف االهلي 

والفريق الوطنى ؟ 
ج : لعبت مع عدة أجيال يف األهلي مع العماق 
مصطف���ى املكي وحممد احلداد )قعيم(  وأمحد 
الض���راط ) بيوندو ( واحممد الش���ريف وأمحد 
بش���ون واجلزائري ذياب املس���عودي وعبدالقادر 
الس���لطنى وطاهر خواجه وكلفه واخلطيطي 
وعلي بوعود والعبى جيلي قادر رضوان وناجي 
ومخيس وبشر ومفتاح الرتهوني ثم جيل آخر 
احلشاني وساطي وبن حامد والفزاني والتهامي 
.و موس���ى و عز الدين وعلي مرس���ال وحس���ني 
منص���ور و امليار و يوس���ف إبراهيم ثم جيل آخر 
.. فوزي التوم���ي وحممد اخلفيفي وحممد بن 
عام���ر وادريس لياس وف���وزي القاضي وفتحى 
ماضي و علي البشاري و صاح الزاوي وغرهم 

كثري���ن مع املنتخ���ب يف أيام الزم���ن اجلميل 
لعبت مع البس���كي و األحول و بزيو و السنوسي  
و  بوغالي���ة  و  واهلامش���ي  الرتهون���ي   ون���وري 
عاش���ور ال���زروق و عبداحلق الطش���اني و أدوال 
و عبدالعزي���ز الباح وعلي الش���عالية و حمجوب 
بوك���ر واالخ���وان دمي���س و ش���امية وميل���ود 

عريبى و أمحد االشهب وغرهم كثرين ...
س : ه��ل لن��ا أن نعرف ع��دد أهدافك م��ع األهلي ومع 

املنتخب .. !!
ج : لعب���ت مع األهلي وم���ع املنتخب مدة طويلة 
جت���اوزت 15 س���نة – س���جلت م���ع اآلهل���ي يف 
مجي���ع املباري���ات الرمسية والودي���ة أكثر من 

)450 ( هدفًا ومع املنتخب )100( هدف . 
س : ه��ل وجدت صعوبة م��ن االس��رة يف بداية اللعب 

..؟ 
ج : يف البداي���ة وجدت صعوبة قليلة من الوالدة 
) رمحه���ا اهلل ( واليت كانت خائفة من اإلصابة 
أما من جانب والدي ) رمحه اهلل ( فكان متفاهمًا 

ومشجعًا يف نفس الوقت .. 
س: أذك��ر لنا أفض��ل املباريات واأله��داف اليت تعتز 

بها ؟! 
ج: لعبت مباريات كثرة جيدة مع األهلي ومع 
املنتخ���ب . ولكن أب���رز مبارياتى مع األهلي أمام 
أهلي طرابلس فى دوري ليبيا يف نهائى بطولة 

ليبي���ا)70/69( وفزن���ا يف طرابل���س وبنغ���ازي 
بنتيج���ة ) 2 /1 ( وكذلك مباراتنا مع االحتاد 
يف بنغازي وفزنا )4 / 3 (  وكانت أفضل مباراة 
يف املوس���م ومع دارن���س يف ملعب 24 ديس���مرب 
وفزن���ا فيها ) 1/7 ( وم���ع النجمة يف ملعب 24 
ديس���مرب وفزن���ا فيها )7 / 2( وم���ع التحدي يف 
بنغ���ازي ) املدين���ة الرياضية ( وفزن���ا فيها ) 7 / 
صفر ( ومباراتن���ا الودية مع األهلي املصري يف 
بنغازي وفزنا ) 2/ 1( وسجلت فيها هدف الفوز 
أم���ا عن املنتخ���ب مباراتنا م���ع املنتخب املصرى 
يف تصفي���ات األم���م االفريقي���ة حي���ث تعادلن���ا 
يف طرابل���س ) 2 / 2 ( ويف القاه���رة خس���رنا ) 
2 / 3( وس���جلت األرب���ع أه���داف يف املباريتني 
وكذلك مع تون���س وفزنا يف طرابلس ) 3 / 2 
( وم���ع املغرب  ومباراتنا أمام فريق بونسيس���يو 
الربازيلي أما بالنس���بة لأله���داف اليت أعتز بها 
فه���ي مجيع أه���دايف مع األهلي أو م���ع املنتخب 
وخاص���ة األه���داف ال���يت س���جلتها يف املباريات 
النهائية واملباريات مع الفرق القوية واملنافس���ة 

لنا ألنها ستبقى يف الذاكرة زمنًا طويًا . 
س : ما هي األقطار والدول اليت لعبت فيها ؟ 

ج : لعب���ت م���ع االهل���ي وم���ع املنتخب ف���ى دول 
عربية وأفريقية وأوروبية يف تصفيات كأس 
الع���امل والتصفيات األولومبية وتصفيات األمم 
االفريقية – لعبت يف مصر وتونس واجلزائر و 
املغ���رب و لبنان و الكويت و العراق و الس���ودان و 
اثيوبي���ا و النيجرو تش���اد و غينيا كوناكري و 
غينيا بيس���اوي و س���احل العاج وبوركينا فاسو 
و جن���وب افريقيا و كيني���ا و اليونان و مالطا و 
يوغسافيا و روسيا و ايطاليا و أمريكا  وغرها 

 ...
س: م��ن من املدرب��ني الذين تدربت معه��م يف األهلي 

ويف املنتخب ؟ 
ج : ع���دد كب���ر م���ن املدربني م���ع األهلي ومع 
املنتخ���ب .. م���ع األهل���ي كل م���ن عبدالعال���ي 

و قعي���م و احمم���د الش���ريف وحمم���د عب���ده 
ص���احل الوحيش و طومس���ون والروماني ويدا و 
االجنليزي آليت روجرز واليوغس���ايف الكسندر  
أم���ا املنتح���ب اجلزائ���ري األبراهيمي الس���عيد 
واليوغس���ايف بوزوفيت���ش واالجنلي���زي ج���ون 
تري واجلزائري خمتارعري���ي وعبداحلفيظ 
بي���زان و عبدالعال���ي العقيل���ي وحس���ن األم���ني 

وعلى الزقوزي واالجنليزي برادىل.
س ( م��يت كنت صاحب لقب ه��داف الدوري مع األهلي 

و املنتخب الوطنى؟
ج( حتلص���ت على لق���ب هداف ال���دوري  ثاثة 
)63/62(و)64/63(  ه���ي  متتالي���ة  مواس���م 
و)65/64 ( باربع���ة وعش���رين هدفا للموس���م 
األول وم���ع املنتخب حتصل���ت على لقب هداف 

كاس العرب الثانية بالكويت )64/63 (وعلى 
الرتتي���ب الثان���ي للهدافني فى ال���دورة العربية 

الرابعة بالقاهرة سنة )1965( وغرها.
س( ميت بدأت رحلة التدريب ؟

ج( فى س���ن مبك���رة وبالتحديد فى بداية س���نة 
م���ن  بتكلي���ف  العب���ا  الزل���ت  وكن���ت   1972
م���درب الن���ادي ف���ى ذل���ك الوقت حمم���د عبده 
صاحل الوحش���ي وبرفقة زميل���ي ناجي املعداني 
ومخي���س الفاح م���ع فريقني مع ف���رق االمال 

واالواسط .

ابن األهلي  الالعب  الدولي   أح�م��������������د بن ص��وي���د  يق�����������ول ..
أنيس النيهوم

س( ما هي الفرق اليت دربتها ؟ وماذا حققت معها ؟
ج( درب���ت فري���ق األهلي مرت���ني األولي 1983 
والثانية موسم 87/86 وثم دربت فريق املروج 
وكان ضم���ن الفرق امله���ددة باهلبوط وبفضل 
اهلل وتعاون اجلمي���ع أدارة ورياضيني ومجاهر 
م���ع اجلهاز الف���ين أس���تطاع الفري���ق البقاء فى 
الدوري املمتاز والفوز على فرق كبرة ودربت 
فري���ق النجمة ملدة مومسني رياضيني وصعدنا 
م���ن الدرج���ة الثالث���ة للدرج���ة الثاني���ة وم���ن 

الدرجة الثانية للدرجة األولي .
    كم���ا دربت فريق التحدي موس���م )97/96 
فزن���ا  وكذل���ك  ال���دوري  ببطول���ة  وفزن���ا   )
بالكاس املمتازة ) الس���وبر( وكذلك فى املوسم 
الرياضي) 2007/2006 (عندما هبط الفريق 

إل���ي الدرجة الثاني���ة وصعدنا به إل���ي الدرجة 
األول���ي وعندما وقعت ما س���اة األهل���ي املتعلقة 
مب���ا ق���ام ب���ه النظ���ام املنهار وه���ى ه���دم النادي 
واعتق���ال عدد من ش���بابه وارغم عل���ى أن يلعب  
فى الدرج���ة الثانية .عدت إل���ي تدريب الفريق 
وبفض���ل جهود اجلميع م���ن االهاوية عاد إلي 
مكانه الطبيعى فى الدوري املمتاز ، كما دربت 

املنتخب اللييب للشباب .
س( هل حرصت على احلصول على دورات تدريبية؟

ج( نع���م حتصل���ت عل���ى دورت���ني ف���ى الربازيل 

الزم���اء  بصحب���ة  1985(و)1987(  ع���ام) 
حمم���د اخلمس���ي وفرحات س���امل و عبدالرازق 
جران���ه ودورة اخري فى مصر بأش���راف املدرب 
األملان���ي املش���هور ) كرامر ( ومس���اعدة حممد 
عبده صاحل الوح���ش ودورة داخلية فى بنغازي 
ودورة   )1994 األيرلن���دي)  اخلب���ر  بإش���راف 
أخري دراس���ية ف���ى الرتبية البدني���ة وكيفية 
أع���داد الك���وادر الرياضية فى الوالي���ات املتحدة 

األمريكية .
س(ما رايك فى فوز الفريق الوطنى ببطولة أفريقيا 

للمحليني؟
ج(هو انتصار كبر وغر مسبوق للكرة الليبية 
اليت همش���ها النظام الس���ابق طيلة أربعة عقود 
وحتق���ق عن جدارة واس���تحقاق . ق���دم الفريق 
الداخ���ل  ف���ى  أقن���ع اجلمي���ع  مس���توي ممت���از 
واخلارج ش���كرا لكل ما س���اهم فى ه���ذا االجناز 
الرياض���ي ابت���داء من وزارة الش���باب و الرياضة 
واحت���اد ك���رة الق���دم واجلماه���ر الرياضي���ة 
وللرياضي���ني اإلبط���ال واملدرب وجه���ازة الفين 

واإلداري.
دوري  إل��ي  األهل��ي  وص��ول  عل��ى  تعليق��ك  س(م��ا 

احملجوعتني ؟.
ج( كم���ا ذك���رت فى الس���ؤال الس���ابق عن فوز 
الفريق الوط���ين ببطولة أفريقيا للمحلني بأنه 
أجناز كبر للكرة الليبية أيضا أقول أن وصول 
األهلي إلي دوري اجملموعتني يعد أجناز كبرا 
أخ���ر للك���رة الليبي���ة امتن���ى أن يوف���ق األهل���ي 
ويواص���ل أح���راز النتائج الطيب���ة واملرجوة مثل 
املباري���ات الس���ابقة ويص���ل إلي النهائ���ي ويفوز 
بالبطول���ة الن العبي���ه وجهازه الف���ين ميلكون 

القدرة واألرادة بتحقيق احللم الكبر.
س( ه��ل عمل��ت ف��ى جم��ال األدارة بالن��ادي األهل��ي 

واملنتخب الوطنى؟ .
بالن���ادي  األدارة  جم���ال  ف���ى  عمل���ت  نع���م  ج( 
كمدي���ر للك���رة ) مق���رر الش���ئون الرياض���ة ( 
عدة سنوات ولكن لألس���ف مل أجد املناخ مناسبا 
آلن اف���راد معروفني أس���تعملوا بعض الاعبني 

ساحًا للضغط على األدارة واجلهاز الفين .
     وذل���ك بتحريضهم على عدم اللعب وحضور 
التمرين���ات وعل���ى س���بيل املث���ال م���ا حصل فى 
االنتخاب���ات فى قاعة الوح���دة العربية واليت مل 
تعج���ب نتيجته���ا جمموعة من األف���راد فقاموا 
بتحريض الاعبني على عدم حضور اللعب فى 
مباراة األهلي مع امل���روج واليت فاز فيها األهلي 
)2 / صفر (  وش���ارك فيها مخس���ة العبني من 
فري���ق األواس���ط .. و بع���د أنته���اء امل���دة احملددة 
لألدارة مل أتقدم للرتش���يح مرة أخ���ري.. بينما 
مع املنتخب عملت كعضو فى جلنة املنتخبات.

س(الصحاف��ة الرياضي��ة والقن��وات الرياضية أيضا 
هل أدت دورها املطلوب ؟.

ج بع���د ث���ورة 17 فرباير تغر ال���كا م فى ليبيا 
بصفة عامة بالنس���بة لاعام الرياضي تطور 

تط���ورا ملحوظا حيث ش���اهدنا متابعة وتغطية 
كل األح���داث ونقل مجيع املباري���ات وااللعاب 

الرياضية والنشاطات األفريقية والدولية .
     ولك���ن األع���ام م���ن  النواح���ي السياس���ية 
تنظي���م  ال���ي  يتح���اج  م���ازال   ، االجتماعي���ة  و 
ومصداقية وأن يبتعد عن اجلهوية واإلقليمية 

والقبلية واأليديولوجية واحلزبية.
 س( م��ا هوفريقك املفضل وكذلك العبك املفضل  فى 

الدوري االسبانى وااليطاىل واالجنليزي ؟
ج( فريق���ى املفض���ل وال���ذي اتابع���ه  من���ذ أوائل 
الس���تينيات إل���ي األن ه���و  ) ريال مدري���د ( من 
اي���ام بوش���كاش وديس���تيفانو وخينت���و وغرهم  
بالنس���بة  ..أم���ا  األس���بانى  لل���دوري  بالنس���بة 
لل���دوري االيطال���ي فه���و فريق يوفنت���وس منذ 
أي���ام عمر س���يفوري وبقي���ة االبط���ال .. أما فى 
الدوري االجنليزى فهو ما نشيسرت يونايتد منذ 
ايام بوبي ش���ارلتون ثم جاكي شارلتون ويبقي 
الاع���ب املفض���ل عن���دي االن ه���و كريس���يانو 

رونالدو ...
س( ميت أعتزلت اللعب وملاذا ؟

ج( أخ���ر مب���اراة لعب���ت فيها كانت أم���ام فريق 
املروج يوم االثن���ني 1978/5/8م وأنتهت بفوز 

األهلي) 1/ صفر( س���جله الاعب سعدالفزاني 
أم���ا ع���ن ملاذا فه���ذه هي س���نة احلي���اة البد ألي 
الع���ب أن يأتي الي���وم الذي يرتك في���ه املاعب 
ولك���ن الاع���ب الذكي ه���و من يرتكه���ا وهو 
الزال فى أوج عطائه حتى يرتك بصمة جيدة ملا 
قدمه وأنا اعتزلت وعمري 33 س���نة وكان من 
املمكن أن العب سنتني اخريني ولكنين اكتفيت 
مبا قدمت ال ترك اجملال لاعبني الشباب الذين 

يزخر بهم  االهلي.
س ( كلمة أخرية جلمهور األهلي العريق ؟.

ج(احلقيق���ة االنس���ان يعجز عن م���ا يقوله هلذا 
اجلمه���ور الوف���ى وم���ع ذل���ك أقول هل���م عليكم 
أن تتذك���روا دامن���ا أنكم الس���ند القوى لألهلي 
وأنتم الاعب رق���م )1( وليس رقم )12( وأنتم 
الرقم املهم ف���ى االنتصارات اليت حتققت واليت 
س���وف حتقق ب���أذن اهلل إذا اس���تمر تش���جيعكم 
ومس���اعدتكم لفري���ق األهلي ف���ى كل االلعاب 
الرياضي���ة وأنتم أصحاب املقول���ة الرائعة ) لن 
متش���ى وحيدا يا أهل���ي ( وهذا ما ش���اهدناه  فى 
مجي���ع املاعب والصاالت ويف خ���ارج ليبيا ايضا 

.....

أمح���د ب���ن صوي���د كابنت فري���ق أهل���ي بنغازي 
ورفع���ت الفناجل���ي كاب���نت األهل���ي املص���ري يف 
املب���اراة  أنته���ت  24 ديس���مرب بالربك���ة  ملع���ب 
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ان املتتب���ع ملراح���ل املس���رة التاريي���ة لنش���اط 
االلع���اب الرياضي���ة الفردي���ة واجلماعي���ة اليت 
نشأت باملدن الليبية منذ فرتة العشرينيات جيد 
نفسه أمام معلومات ووثائق تؤكد علي عراقة 
ه���ذا النش���اط الش���بابي بالس���احات واملاعب يف 
ليبي���ا ، ومجل���ة من االجنازات ال���يت تؤكد علي 
متت���ع الرياضي اللييب باملوهبة الفنية الفطرية 
حملي���ًا  املنافس���ة  خل���وض  تؤهل���ه  وبامكان���ات 
وخارجي���ًا ويف ه���ذا االطار ومن خ���ال اطاعنا 
عل���ي ع���دد م���ن الصح���ف واجمل���ات القدمي���ة 
س���نحاول أن نتصف���ح مع���ًا ع���دد م���ن صفحات 
االرش���يف الرياضي يف حماول���ة للتأكيد علي 
وج���ود قاع���دة متين���ة ومهم���ة هليكل النش���اط 

الرياضي احمللي .
الصفحة االولي 

يف هذه الصفحة االولي اليت س���نبدأ  	
بها رحلتنا عرب مراحل تارينا الرياضي الزاخر 
باجله���ود الصادق���ة ، نق���ف أم���ام )جمل���ة ليبيا 
املص���ورة ( ويف زاوية االلع���اب الرياضية وحتت 
عنوان )س���باق الس���باحة( ذكرت الصفحة بان 
املوسم الرياضي الصيفي كان حافًا مبباريات 
الس���باحة اليت اش���رتك فيها املنتس���بون الش���باب 
الليتوري���و العرب���ي مش���يدة بالش���باب الليتوريو 
)حس���ن مادي تربل (ال���ذي كان دائم���ًا متفوقًا 
عل���ي اقران���ه الع���رب وف���از باح���دي اجلوائز يف 
املباري���ات اخلتامي���ة للموس���م ب���ني كث���ر من 
االبط���ال االيطالني املدربني عل���ي هذا النوع من 
الرياض���ة ، وقد صدرت هذه اجمللة خال ش���هر 

		 	 اكتوبر من عام 1936م 
الصفحة الثانية :-	

ف������ي الصفحة الثانية من االرش���يف الرياضي 
، ورد يف صحيف���ة )بري���د برق���ة ( الص���ادرة يوم 
1938م ويف زاوي���ة الالع���اب  10 يولي���و ع���ام 
الرياضية وحتت عنوان )فرقة ليبيا تفوز بكاس 
بري���د برقة لبطولة الليبيني ( اقيمت يوم االحد 
26 يونيو عام 1938م املبارة قبل اخلتامية نازل 

فيها فريق الصابري فريق ليبيا .
فري���ق  عل���ي  التغل���ب  ليبي���ا  فري���ق  واس���تطاع 
الصاب���ري ب����)3-1( س���جل االصاب���ة االولي يف 
الدقيق���ة اخلامس���ة عش���ر م���ن الش���وط االول 
بط���ل  كان  ال���ذي  الس���ليين  عم���ران  الاع���ب 
املبارة وفيت الق���وم يف ذلك اليوم ، ثم اعقب تلك 
االصاب���ة االول���ي بثاني���ة يف الدقيقة السادس���ة 
والعش���رين من الش���وط نفسه س���جلها الاعب 
احمم���د الفيت���وري ث���م س���جل الاع���ب حممد 
الغربان���ي االصاب���ة الثالث���ة ، ام���ا اصاب���ة فريق 
الصاب���ري الوحيدة فقد س���جلها الاعب عرابي 
العني���زي ، ويف املب���ارة اخلتامية اليت اقيمت يوم 
االح���د 3 يولي���و ع���ام 1938م فق���د تف���وق فيها 
فريق ليبي���ا علي فريق ش���باب الربكة العربي 
الليت���وري ب����4 اه���داف مقابل ال ش���ئ   س���جلها 
مجيع���ًا عل���ي م���دار الش���وطني الاع���ب عمران 
الس���ليين وبعد انته���اء املبارة ق���دم مدير جريدة 
)بريد برقة( الكاس ال���ي رئيس الفرقة الاعب 
واحل���ارس عبد اهلل فجرية بع���د ان القي رئيس 
املنطقة الرياضية السنيور فاليسي كلمة اثين 
فيها علي فري���ق ليبيا وحث الرياضني االخرين 
ملضاعفة اجلهود  استعداداً للموسم القادم وبهذا 

	 انتهي موسم هذا العام .	
الصفحة الثالثة :-

يف جري���دة )بريد برقة( وحتت عن���وان )بطولة 
ك���رة الق���دم ( ورد خ���رباً مف���اده تع���ادل فريق 
الكش���افة م���ع الفري���ق الثان���ي ي���وم االح���د 12 

مارس ع���ام 1939م لنيل بطول���ة عام 1939م 
بني املس���لمني من ش���باب الليتوري العربي وقد 
ظهرت براعة العيب الكش���افة بتسعة افراد وقد 
ابدع حارس الكش���افة حممد الطرابلس���ي وعبد 

الرمحن بن سعود كأحسن الاعبني .
ويف املبارة الثانية تفوق الفريق االول علي فريق 
الربك���ة ب�)3-1( س���جل اه���داف الفريق االول 
حس���ن م���ادي ترب���ل )2( وخر اهلل هدف���ًا واحد ، 
وض���م الفري���ق االول الاعبني )س���امل / حممد 
/ دوم���ة / غي���ث الفلفال / خ���ر اهلل / اقدورة / 
ترب���ل / طيب / الصدي���ق( وضم فريق الربكة 
الاعب���ني )رجب / مشس���ة / كافوري / فرج / 
الديب / عباس / اجلروشي / أحممد / مخيس 
/ حممد( وقد ش���اهد املباراة مجه���ور يتقدمهم  
بعض ضباط الش���باب العربي الليتوري وبعض 
رجال املنطقة العشرين لاحتاد االيطالي لكرة 

القدم .

الصفحة الرابعة :-
 )23( الع���دد  )بنغ���ازي(  جري���دة  يف  خ���رباً  ورد 
الصادر يوم االربع���اء 1943/5/26م مفاده بان 
االحت���اد اللييب لك���رة القدم قد رحب بتأس���يس 
فريق رياضي باسم الوطين الكبر املرحوم عمر 

بك فخري احمليش���ى قائد الش���باب ، وقد  انتمي 
هذا الفريق الي مجعي���ة عمر املختار الرياضية 
، وس���ينازل فريق احمليشى فريق ساح الطران 
الربيطاني مبلعب الفويهات يوم السبت املقبل . 

الصفحة اخلامسة :-
يف اط���ار اهتم���ام مجعية عمر املختار بالنش���اط 
الش���بابي الرياض���ي ، فق���د ورد خ���رباً يف جريدة 
الس���بت  ي���وم  الص���ادر   )73( الع���دد   ) )بنغ���ازي 
1943/7/24م مف���اده بقيام فرع مجعية عمر 
املخت���ار يف منطق���ة طلميث���ة بتأس���يس ن���ادي 
رياض���ي عم���ل دائ���رة مجاعي���ة م���ا بع���د العمل 
الفاشسيت س���ابقًا ، كلف االمباشي عبد العزيز 
حممد العقوري بقس���م بوليس طلميثة بتعليم 
الشباب املنتسبني الي هذا النادي مبادئ الرياضة 
ال���ي حني وجود رياضي خب���ر يتولي ذلك ، وقد 
اطلق اس���م الس���يد )الفضيل بو عم���ر( علي هذا 

النادي .
الصفحة السادسة :-

ورد جبري���دة )بنغ���ازي( الع���دد )90( الص���ادرة 
ي���وم الس���بت 1943/8/14م حتقيق���ًا صحافيًا 
بان قس���م الرياضية جبمعية عمر املختار الذي 

يتول���ي رئاس���ته الرياض���ي )امله���دي املط���ردي( 
يتألف من االقسام التالية 

. القدم  اللييب لكرة  1-االحتاد 
. 2-احتاد املاكمة 

. الرياضة اخلفيفة  3-احتاد 
. الرياضية  4-احتاد حكام االلعاب 

الصفحة السابعة :-
يف اط���ار تنظي���م نش���اط لعب���ة ك���رة القدم يف 
مدينة بنغازي وعقب تأس���يس ع���دد من الفرق 
ادارة  الق���دم  لك���رة  االيطال���ي  االحت���اد  اص���در 
املنطق���ة العش���رين بطاقات لعدد م���ن الاعبني 
الليب���ني املنتس���يبني ال���ي ف���رق ك���رة الق���دم ، 
ونش���اهد بطاق���ة رياضي���ة منحت ال���ي الاعب 
مس���عود زينوب���ة اب���ن حمم���د املول���ود يف مدينة 
بنغ���ازي ي���وم 1921/9/30م والتاب���ع جلمعية 

)نادي( الصابري  الرياضية .

صفحات من االرشيف الرياضي
فيصل فخري

الصفحة الرابعة : املرحوم عمر فخري الوحيشي الصفحة الثالثة : عمران سليمان السيليين املغربي الصفحة األوىل  : حسن مادي تربل

الصفحة الثانية : فريق ليبيا ) أ ( 1937

يب���دو ان الع���رب ال يب���ون الق���راءة وال يهتمون 
باملعرفة واالطاع ، ويبدو انهم يعيش���ون يف ازقة 
ال يدخله���ا النور ويف قوالب جام���دة ال حتركها 

االحداث وال يؤثر فيها الزمن .. !!
اكتب هذه العبارات بعد مراجعة دقيقة لعاقة 
وبالنظ���م  الدولي���ة  االوملبي���ة  باللجن���ة  الع���رب 
االوملبي���ة علي وج���ه اخلصوص عل���ي الرغم من 
ان ع���دداً كبراً من االقط���ار العربية قد حصلت 
عل���ي اعرتاف اللجنة االوملبية الدولية بنش���اطها 
من���ذ اكثر من نصف قرن ، وم���ن ضمنها بادنا 
احلبيب���ة وان من ب���ني اعض���اء اللجن���ة االوملبية 
الدولي���ة عدداً من الش���خصيات العربي���ة ، ولكن 
الواق���ع يقول ويؤك���د ان عدداً ليس بس���يطًا من 
االقط���ار العربي���ة قد وق���ع يف خمالف���ات نتيجة 
لع���دم اح���رتام النظم االوملبي���ة مما ترت���ب عليه 
صدور ق���رارات م���ن اللجن���ة  االوملبي���ة الدولية 
بااليق���اف او التجمي���د وعلي س���بيل املث���ال الغاء 
ق���رار تش���كيل احت���اد ك���رة الق���دم يف كل م���ن 
الس���ودان ومصر واللذين شكًا  من خال تدخل 
احلكومة واعادة االحتادين املنتخبني ثم تعرض 
الكويت )لتجميد( نش���اطاته وغرها وما كاد ان 
ي���دث يف بادنا عند ما هددنا بتجميد النش���اط 
الغري���ب ان م���ا حدث مل يكن للس���بب املش���ار اليه 
واملتعلق بعدم االطاع واملعرفة بالنظم االوملبية 
فقط ولكن س���بب اخر يربز لنا وهو ما نقول عنه 
)املكاب���رة( حي���ث ان ع���دداً من رؤس���اء االحتادات 
الرياضية السابقني مل يعتدوا بنتائج  االنتخابات 
ال���يت ج���رت وترت���ب عليه���ا اقصائه���م وانتخاب 
رؤوس���اء جدد هلذه االحتادات ومتسكوا بالكرسي 
ورفض���وا التس���ليم بنتائج االنتخاب���ات اليت متت 
من خال اجلمعية العمومية لكل احتاد ولنرتك 
االن م���ا ي���دث يف بادن���ا ح���يت نعود اليه���ا بعد 
ذل���ك لنس���تعيد الذكريات والقص���ص القدمية 
ولكننا نقدم مثًا اخر من مصر الشقيقة يوضح 
)املكابرة( ورغبة اهليمنة مغلفًا )باجلهل بالنظم 
االوملبية حيث اتيح لي ان اشاهد برناجمًا مرئيًا( 
بقن���اة الن���ادي االهل���ي املصري يقدم���ه كل من 
ابراهيم املنيس���ي وعدل���ي القيعي )بعن���وان ملك 
وكتابة( واس���تمعت الي )املنيس���ي( وهو يتحدث 
عن لقاء مجع ب���ني اربعة من القيادات الرياضية 
املصري���ة وهم )نائ���ب وزي���ر الش���باب والرياضة 
وعض���و اخ���ر م���ن ال���وزارة( م���ن جه���ة )ورئيس 
اللجن���ة االوملبية املصرية وعضو منها ( من جهة 
اخ���ري بدع���وة من اللجن���ة االوملبي���ة الدولية يف 
زي���ورخ بغرض مناقش���ة ما بينهم من مش���اكل 
وفض منازعاته���م ، وقال )املنيس���ي( ان عدداً من 
الصح���ف كتب���ت حول ه���ذا االجتم���اع ، واحناز 
البعض منه���ا للوزارة بينما تف���رغ البعض االخر 
ملناص���رة اللجنة االوملبي���ة املصرية مدعني ان ما 
يقولونه قد نوقش وقرر يف هذا االجتماع وكانه 
اجتماعني وليس اجتماعًا واحداً ويقول )املنيسي( 
انه اذا سلمنا بان للصحف مصاحلها وارتباطاتها 
وانه ليس غريبًا ان تنش���ر كل صحيفة ما يلو 
هل���ا ولك���ن االغ���رب ان االربع���ة اللذي���ن حضروا 
االجتم���اع وكل اثن���ان منه���م ميث���ان جهة من 
اجلهتني وهما وزارة الش���باب والرياضة واللجنة 

االوملبية املصريةحتدثوا بكام متناقض كانهم 
مل يكون���وا فى اجتماع واح���د وكل منهما قال ان 
اللجن���ة االوملبية قد انصفته واقرت وجهة نظرة 
هذا كام غر س���ليم مع كل اسف شديد .. هنا 
ت���ربز )املكابرة( وحب الكراس���ي وه���وس اهليمنة 
هذا الواقع احملزن اعادني الي بادي ، الي سنوات 
بعي���دة قب���ل ان يعيدن���ي ال���ي م���ا يص���ل االن ، 
اعادني الي م���ا تعرضت له اللجن���ة االوملبية وما 
عانته عش���رات الس���نني م���ن حم���اوالت اهليمنة 
ورغبة بعض الوزارء بل وح���يت وكاء الوزارات 
الس���يطرة دون مراع���اة  التدخ���ل وحماول���ة  يف 
للنظم االوملبية واليت حتدد اختصاصات اللجنة 
االوملبية ومس���ئولياتها ، احيانًا جه���ًا بها واحيانًا 
)هوس السيطرة( يلف هذا اجلهل وينميه ..!! وال 
زلت اذكر ان وكيًا لوزارة كانت تشرف علي 
النشاط الرياضي يف ذلك الوقت كان هو املهيمن 
علي ال���وزارة نظر الضعف )الوزي���ر( كان يقوم 
مبراس���لة رئي���س اللجنة االوملبية برس���ائل فيها 
توجيه���ات )طلبات( ورغم انها مل تلقي اهتمامًا او 
ردودا عليها ولكن���ه كابر وناور وعطل .. ثم جاء 
بعد ذلك وزير اخراً يقود وزارة الرياضة والشباب 
كان ه���ذا الوزي���ر يم���ل )فك���رة( ب���ان اللجنة 
االوملبية تقيم ) مملكة( وبها اشخاص ال يعتدون 
مبكاتب���ات ال���وزارة وال يرتم���ون توجيهاته���ا يف 
الوقت اللذي كانت فيه اللجنة االوملبية متارس 
فيه حقها واختصاصه���ا الذي اعطاها هلا نظامها 
االساس���ي ، وق���د حدث بعد انته���اء تنظيم بطولة 
افريقي���ا الثالثة عش���ر لكرة القدم اليت تش���رفت 
بادن���ا بتنظيمه���ا ، صرح هذا الوزي���ر مؤكد انه 
كان يم���ل فكرة خاطئة ع���ن اللجنة االوملبية 
ورجاهل���ا ولكن���ه االن يقر كفائت���ه و اخاصهم 

وحبهم لوطنهم .
ذهب الوزي���ر وجاء اخر وتدخ���ل يف قرار جملس 

ادارة اللجن���ة االوملبي���ة املتعل���ق بتش���كيل الوف���د 
يف  االبي���ض  البح���ر  دورة  يف  املش���ارك  اللي���يب 
املغرب س���نة 1983م واستمرت هذه العاقة بني 
الوزراء والوزارات واللجنة االوملبية واليت تشوبها 
احلساسية واملشاكل الي ان جاءت سنة 1996م 
ووصل الي رئاس���ة جملس ادارة اللجنة االوملبية 
)حممد معمر القذايف( حيث تسابق الكثرون الي 
تسليم كل االمور له ووضع كل االختصاصات 
بني يدي���ه ومت )تفصي���ل( بع���ض االختصاصات 
عل���ي ش���خصه وعل���ي س���بيل املث���ال ان رئي���س 
اجلمعي���ة العمومي���ة الحت���اد الك���رة ه���و رئيس 
جمل���س ادارة اللجن���ة االوملبية وه���و امر غريب 
وغر س���ليم ولكن هذا حدث الن���ه ابن )احلاكم 
املطل���ق( يف الب���اد وصارت اللجن���ة االوملبية هي 
املسيطرة علي مجيع أمور الرياضة ، حيت وصل 
االمر الي اعداد واصدار بطاقات لعضوية االندية 
الرياضي���ة واألش���راف عل���ي انتخاب���ات جمالس 
ادارتها ، ثم جاءت ثورتنا اجمليدة يف الس���ابع عشر 
من فرباير وعلمت ان اول وزير للش���باب هو األخ 
فتح���ي تربل ترك ال���وزارة وهو غ���ر مقتنع بان 
وزارة الشباب والرياضة ال متلك احلق يف التدخل 
يف ش���ئون وق���رارات اللجن���ة االوملبي���ة ومبج���رد 
ان ازي���ح الدكت���ور اهل���ارب ع���ن رئاس���ة اللجنة 
االوملبي���ة الليبية م���ن قبل اجلمعي���ة العمومية ، 
ب���رز املتكالب���ون الس���اعون دائمًا للس���يطرة وحب 
الكراس���ي ثم وضع���ت اللجنة االوملبي���ة الدولية 
)خارط���ة طري���ق( وج���رت انتخاب���ات احت���ادات 
جدي���دة من قب���ل مجعياته���ا العمومي���ة ورفض 
بعض رؤساء االحتادات السابقني )االعتداد( بهذه 
االنتخابات ورفضوا التس���ليم لرؤساء االحتادات 
الرياضية اليت جرى انتخابهم وظل االمر شائكًا 
وحول بعض هؤالء الرؤس���اء االمر الي احتاداتهم 
الدولي���ة والي اللجنة االوملبي���ة اللدولية وعلمنا 

ان االم���ر وص���ل  ال���ي رس���ائل )م���زورة( واختام 
قدمي���ة وكاد االمر ان يص���ل الي صدور قرارات 
)بتجميد( نش���اطاتنا الرياضية م���ن قبل اللجنة 
االوملبية الدولية وعند ما حاولت ان اش���رح الحد 
االخوة الزماء وقلت له ان الوزير املختص اللذي 
ميثل س���يادة الدولة يف هذا القطاع ليس له احلق 
يف التدخل فى اختصاص���ات اللجنة االوملبية من 
خال نظامها االساسي وامليثاق االومليب ، فسالين 
اري���د ان افهم كيف انه ميثل س���يادة الدولة وال 
ميل���ك حق التدخل واص���دار القرارات ، فرايت ان 

اشرح له املوضوع من خال مثال :-
قلت له لنفرض ان ناديا او جمموعة من االندية 
الرياضي���ة ارادوا ان يقيموا دوري يف كرة القدم 
او غرها حيث يقمون مبراس���لة االحتاد املختص 
الل���ذي عن���د م���ا يراج���ع ام���وره جي���د ان���ه ميلك 
املاع���ب واحل���كام وكل املع���دات الازم���ة حيث 
يواف���ق علي ه���ذا الطل���ب ولكن الوزي���ر املختص 
حبكم وضعه السيادي بان ظروف الباد االمنية 
ال تس���مح بذلك او انه ال س���امح اهلل )تفش���ي وباء 
يف الب���اد( اليت تاتي منها بعض الفرق اذا كانت 
دورة م���ن خ���ارج ارض الوط���ن عنده���ا يتدخ���ل 
الوزي���ر ويرفض املوافقة عل���ي اقامة هذه الدورة 
ولكن���ه ال يتدخ���ل يف اختصاص���ات االحت���اد ب���ان 
املاع���ب غرصاحل���ة .. او احلكام غ���ر جيدين او 
الكور )مفشوش���ة..!!( واخ���راً وانا احول ان التقط 
االنف���اس .. ال ب���د ان اخاط���ب اجلمي���ع وخاص���ة 
املنتفعني منهم ان يضع���وا مصلحة بادهم فوق 
املصاحل اخلاصة وان ال ينس���وا دماء ش���هدائنا واال 
يكون���وا س���ببًا يف زي���ادة االحقتان اللذي يس���يطر 

علي بادهم .
وكفانا واقعنا املرير ... !!!  

اللجنة االوملبية الدولية ..والقصور العربي !!!
رئيس حترير  امللحق
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