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بثالث  الفوز  بتحقيق  املباراة  تحسم   •
مجموعات.

او  الالعب  يصل  املجموعة حني  تحسم   •
الفريق اىل الرقم 12.

تحسم  باملجموعات  التعادل  حال  يف   •
املجموعة النهائية بفارق نقطتني عىل االقل. 
فريق  او  العب  لكل  مبحاولتني  يسمح   •

لتحقيق ارسال ناجح. 
• يتبدل االرسال بعد اربع نقاط.

من  اجزاء   9 باستخدام  لالعب  يسمح   •
الظهر،  الصدر،  الرأس،  هي:  الجسم 

الكتفان، الفخذان والقدمان.

الكرة  اعادة  الفريق  او  لالعب  • ال ميكن 
بالجزء نفسه من الجسم عىل التوايل. 

باعادة  فريق  او  العب  لكل  يسمح   •
من  اقىص  حدا  ملسات  ثالث  عرب  الكرة 
اليدين  عدا  ما  الجسم  من  جزء  اي 

والذراعني.
• يف مباراة الزوجي يجب عىل الالعبني يف 

الفريق ملس الكرة قبل اعادتها. 
الكرة  ملس  من  نقطة  خسارة  حالة  يف   •

حافة الطاولة تتكرر املحاولة.
• ممنوع ملس الطاولة او الخصم يف اثناء 

اللعب. 

القواعد االساسية للعبة تيكبول

امني رس لجنة تيكبول وسام تركامين.

نمر جبر

"تيكبول" رياضة جديدة تجتاح عالم الكرة بسرعة
تركماني: هدفنا املنافسة في بطوالت العالم

ابرصت لعبة "تيكبول" )TeQball( النور يف العام 2012 يف املجر، عىل يد  ثالثة من عشاق كرة القدم هم الالعب املحرتف 
السابق غابور بورزاين ورجل االعامل املجري جيورجي غاتيان ومواطنه عامل الكومبيوتر فيكتور هوزار. جاءت الفكرة االبداعية 

 )Ping-Pong( من بورزاين الذي اعتاد لعب كرة القدم عىل طاولة كرة الطاولة

القدم  كرة  العبي  من  عددا  اللعبة  جذبت 
تم   .2014 العام  يف  النور  وابرصت  العامليني 
املجرية  بودابست  مدينة  يف  رسميا  تقدميها 
نجم  من سفريها   2016 االول  ترشين   18 يف 
الدويل  الالعب  القدم  لكرة  الربازيل  منتخب 
السابق رونالدينيو. يف العام 2020 شكل الثنايئ 
مارغريت اوسموندسون وكارولني جريكو اول 

فريق نسايئ )Bella TeQ( يف كاليفورنيا.
هي لعبة كرة جديدة وبسيطة ومسلية تغزو 
عامل كرة القدم ونجومه بقوة، وقد دخلت من 
الوطنية.  والفرق  النوادي  اىل  الواسع  الباب 

يعترب الالعب السابق بورزاين القوة املبدعة يف 
فريق املؤسسني. ابتكر الفكرة حني كان العبا 
محرتفا يف شبابه، وتحديدا عندما كان غري قادر 
اللعبة  عىل الدخول اىل امللعب، فكان ميارس 
مع صديق له من خالل مترير الكرة عىل طاولة 
رياضة كرة الطاولة التي كانت منترشة خارج 
املباين السكنية يف بودابست. مع الخربة، ادرك 
الطاولة  العىل  منحنى  اضافة  مع  انه  الحقا 

ميكن استحداث لعبة اكرث متعة.
من ابرز ميزات هذه اللعبة عدم الحاجة اىل 
فقط  هو  تحتاجه  ما  فكل  ملزاولتها،  فريق 

ومهارات  الطاولة  كرة  لعبة  بني  تجمع  فهي 
فرضت  االثارة.  عىل  وقدرتها  القدم  كرة 
عندما  برسعة  عاملية  رياضة  نفسها  تيكبول 
تم االعرتاف باتحادها الدويل )FITEQ( من 
آب  يف   )OCA( االسيوي  االوملبي  املجلس 
2018، ثم من اتحاد اللجان االوملبية الوطنية 
يف افريقيا يف متوز 2019. يف ترشين الثاين من 
العام 2020، منح االتحاد العاملي لالتحادات 
العضوية   )GAISF( الدولية  الرياضية 
الدويل  لالتحاد  حاكمة  هيئة  العىل  الكاملة 

.)FITEQ( لكرة القدم

رياضة
صديق او زميل او منافس. تحمل اسم تيكبول 
الن مزاولها يحتاج اىل تقنية وكرة قدم عادية. 
العامل الذي  التدريب الوحيد يف  متثل اسلوب 
مينح الالعبني هذا املستوى العايل من االحتكاك 
من  كبري  عدد  يزاولها  السبب،  لهذا  بالكرة. 
العبي كرة القدم الدوليني يف اوقات فراغهم، 
لتحسني مهاراتهم يف التحكم يف الكرة او ملجرد 
التسلية. هناك مجموعة من التامرين لضامن 
استفادة الالعبني من تجربتهم اىل اقىص حد، 
وليك يتمكنوا من تطوير مهاراتهم يف لعبة كرة 

القدم العادية. 
كرة  ملحبي  امتحان  افضل  اللعبة  هذه  تعترب 
والطرق  التقنية  مهاراتهم  يطوروا  يك  القدم 
والتحمل.  الرتكيز  عىل  وقدرتهم  واالساليب، 
ميكن مزاولة اربع العاب مختلفة عىل طاولة 

تيكبول هي: تييك وتيبونغ وكاتك وتيكفويل.
الرسيع  النمو  عىل  تدل  التي  املؤرشات  من 
يف  دولة   20 مشاركة  الرياضة،  هذه  لشعبية 
بطولة كأس العامل يف العام 2017 يف هنغاريا، 
العامل  العام 2018 يف بطولة  العدد يف  لريتفع 
اىل  الفرنسية  رميس  مدينة  يف  اقيمت  التي 
املنتخب  العب  حضور  الفتا  كان  بلدا.   42
العامل  بطل  لقب  حامل  القدم  لكرة  الفرنيس 
يف العام 1998 روبري برييس، كام حصل بطل 
فئة الفردي للرجال عىل جائزة 10 االف دوالر 
امرييك، ووزعت جوائز نقدية عىل الفائزين يف 
يف  وتحديدا   ،2019 العام  يف  االخرى.  الفئات 
اىل 8 منه،  الثاين  املمتدة من 6 كانون  الفرتة 
تنافس يف بطولة العامل التي اقيمت يف العاصمة 
رياضيا من 58  بودابست زهاء 160  املجرية 
والزوجي  والزوجي  الفردي  فئات  يف  دولة 
املختلط، واحرز املجري ادم بالزوفيتش لقب 

مسابقة الفردي. 
عىل  الدويل  االتحاد  يف  حاليا  الرتكيز  ينصب 
جذب اكرب عدد ممكن من الناس اىل اللعبة، 
الحصص  من  مجموعة  اعداد  خالل  من 
الدول،  من  كبري  عدد  يف  للمدارس  التدريبية 
بهدف نرشها عىل نطاق واسع بني جيل شاب 
الهدف  امل تحقيق  الالعبني عىل  وناشئ من 

االسايس بتحويل تيكبول اىل لعبة اوملبية.
الرياضات  معظم  شأن  شأنها  اللعبة  محليا، 

لتنمو  عدة  عوامل  اىل  تحتاج  لبنان،  يف 
وشح  الصعب  االقتصادي  فالوضع  وتزدهر. 
اىل  اضافة  الريايض،  للقطاع  املادية  املوارد 
تحرك  تعّوق  سلبية  عوامل  التخطيط،  غياب 
املسؤولون  يدرك  فيام  واالندية،  االتحادات 
عن اللعبة حجم املسؤولية الكبرية امللقاة عىل 

عاتقهم.
لكن عىل الرغم من ان اللعبة ليست شعبية 

عشاق  من  كبري  عدد  لدى  معروفة  وغري 
طريقها  تشق  انها  يبدو  لبنان،  يف  الرياضة 
وجذب  تطوير  خالل  من  رسيعا  لالنتشار 

مختلف الفئات العمرية.
واالقتصادية  الصحية  االوضاع  ان  يف  شك  ال 
قد  لبنان،  يعيشها  التي  الصعبة  واالجتامعية 
املطلوب.  بالشكل  اللعبة  تسويق  عىل  تؤثر 

ميزانية  اىل  تحتاج  ال  انها  االكيد  لكن  طاولة اللعبة.
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رياضة

مهم  عامل  وهذا  كبرية،  ومبالغ  عالية 
االقتصادية  االزمة  عليه يف ظل  البناء  يجب 
تحقيقه  اىل  تسعى  ما  وهذا  الخانقة، 
انضمت  التي  لبنان  يف  تيكبول  ادارة  لجنة 
اعتبارا  اللبنانية  االوملبية  اللجنة  عائلة  اىل 
العام  االمني  كشف  فقد  املايض.  شباط  من 
الذي  تركامين،  وسام  اللعبة  ادارة  للجنة 
اللجنة  عضوية  اىل  االنضامم  ان  اعترب 
االوملبية اللبنانية اسايس ومهم، "انها املرجع 
والتي  تطلقها،  التي  الربامج  من  لالستفادة 
االساسيني  واملادي  الفني  الدعمني  توفر 

النطالق اللعبة بالشكل السليم". 
يطمح تركامين والعاملون معه اىل نرش اللعبة 
النوادي املحلية حذو  محليا، عىل ان تحذو 
بايرن ميونيخ  الكربى، مثل  العاملية  النوادي 
االملاين وباريس سان جريمان الفرنيس وريال 
وتقوم  االنكليزي،  وتشيليس  االسباين  مدريد 
ليامرسها  اللعبة  بطاوالت  انديتها  بتجهيز 
سواء،  حد  عىل  والهواة  املحرتفون  الالعبون 
صقل  عىل  تساعد  "مزاولتها  ان  اعتبار  عىل 
الكرة،  عىل  والسيطرة  التحكم  تقنيات 

وهذان امران اساسيان يف كرة القدم". 
املقبلة  الخطوات  ابرز  عن  تركامين  وكشف 
مدربني  وخربات  مواهب  بصقل  املتعلقة 
10 حكام و10 مدربني عىل  وحكام )حصل 
شهادات، وهناك 20 حكام ومدربا ال يزالون 
يف  املشاركة  خالل  من  الدراسة(  مرحلة  يف 

والرشوع  الدويل،  لالتحاد  التأهيلية  الربامج 
ناديا   25( واالكادمييات  النوادي  تأسيس  يف 
تيكبول  لعبة  متارس  املناطق  مختلف  من 
اىل  االنضامم  طور  يف  اندية   10 وهناك 
اللجنة(، وتنظيم البطوالت املحلية، وتحضري 
والسيدات  للرجال  الوطنيني  املنتخبني 
املقبلة،  الدولية  االستحقاقات  يف  واملشاركة 

اهمها بطولة العامل يف املجر يف كانون االول 
املقبل، وتطوير ثقافة اللعبة وجعلها رياضة 
سواء  اللبناين،  املجتمع  فئات  لكل  متاحة 
اضافة  والتنافيس،  الرتفيهي  املستويني  عىل 

اىل توفري التغطية االعالمية الالزمة.
عن الزيارة التي قام بها املدرب املجري آدم 
االتحاد  من  موفدا  لبنان،  اىل  ماروشفاري 
االمور  عىل  االطالع  وشملت  للعبة،  الدويل 
ميدانيا وتقديم وسائل الدعم وتحديد سبل 
التعاون مع االتحاد، قال تركامين: "يف غضون 
ثالثة اسابيع تم تسجيل اكرث من 180 العبا 
اضافة اىل 20 ناديا محليا. نحن يف صدد اعداد 
دورة لعرشين مدربا وحكام، وبهذا سيصبح 
لبنان البلد االول املتقدم يف لعبة تيكبول عىل 
الصعيد االسيوي، وهو سيكون اول بلد ينظم 
فرصة  ميلك  كام  العاجل.  القريب  يف  بطولة 
مشاركة فريق عىل االقل من اصل اربعة يف 
بطولة كأس العامل املقبل اواخر العام الجاري 
فرصة  وتاليا  اللبناين،  العلم  شعار  تحت 

االحتكاك مع اقوى فرق العامل".
الكورة،  منطقة  يف  جرت  التي  البطولة  عن 
انه  اىل  اشار  املجري،  املدرب  حضور  يف 
غوبيك  فريق  بينها  فيها  فريقا   23 شارك 
الذي  عاملياً(  الثالث  املركز  )يحتل  الروماين 
والياس  غيورجيدياك  آبور  الالعبني  ضم 
العبني  اىل  اضافة  املجر،  من  جابوركس 
لبنان  يف  مقيمني  وفلسطينيني  سوريني 
وتسع  لبناين  اصل  من  اوسرتايل  والعب 
القرعة  سحب  عملية  جرت  العبات. 
االتحاد  من  اعضاء  ارشاف  يف  "اونالين" 
املنافسات  واستمرت   ،)FITEQ( الدويل 
املجموعات  طريقة  عىل  اجريت  التي 
املختلط  والزوجي  واالناث  الذكور  لفئات 
فرصة  كانت  وقد  ساعات.  ست  مدى  عىل 
الالعبني  مستوى  عىل  لالطالع  ملاروشفاري 
الحقا  يرفع  ثم  واملستوى  النتائج  وتقييم 
اللعبة  تطوير  بهدف  االتحاد  اىل  توصيات 
الهدف  تحقيق  امل  عىل  مستواها،  ورفع 
ال  وملَ  املراتب،  اعىل  اىل  بالوصول  املنشود 

املنافسة يف البطوالت العاملية. 

اللعبة بالجسم.

يتألف مجلس ادارة اللعبة الذي تشكل يف 
متوز 2019 من فؤاد رياض الشيخة رئيسا، 
امينا  نائبا له، وسام تركامين  يحيى كرمية 
للرس، زياد بكداش امينا للصندوق، روين 
مستشارين.  عضوين  عالمة  وهبة  صايف 
من  كل  اللجنة  اىل  الحقا  ينضم  ان  عىل 
منصب  يف  شطح  ورجاء  الشقرا  رمزي 

مساعد امني الرس.

 1,7 وعرضها  امتار،  ثالثة  طولها  يبلغ 
منتصفها  يف  الشبكة  اعىل  وارتفاع  مرت، 
76 سنتيمرتا، بينام يصل ارتفاع االطراف 
 50 نحو  اىل  الجانبني  عىل  املنحنية 

سنتيمرتا.

مجلس االدارة

مقاييس الطاولة


