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رياضة

واوائل  الخمسينات  اواخر  يف  ظهرت  مرصية  لعبة  بول"،  "سبيد  او  الرسعة  كرة 
الريايض  ووالده  حسني  العارشة  بابن  مرتبطة  طريفة  قصة  اىل  وتعود  الستينات، 
املرصي اللواء محمد حسني لطفي مخرتع اللعبة، الذي توىل رئاسة االتحادين املرصي 
حتى  وادواتها  الشاطىء  كرة  لعبة  قوانني  عىل  التعديالت  بعض  وادخل  والدويل، 

اصبحت تعرف الحقا بكرة الرسعة او "سبيد بول"

الفتى  كان  حني   1960 عام  بدأت  القصة 
قرب  عرايب  شارع  يف  املقيم  حسني  الصغري 
االسامعيلية،  مدينة  يف  التجديف،  نادي 
نظرا  لكن  التنس  رياضة  مامرسة  يهوى 
التي  والنوادي  منزله  بني  املسافة  بعد  اىل 
والده  ابتكر  هوايته،  فيها  ميارس  ان  ميكنه 
محمد حسني لطفي طريقة متكن ولده من 
باالستفادة  املنزل،  التنس يف حديقة  مزاولة 
صالحة  تعود  ال  التي  املثقوبة  الكرات  من 
النايلون يف قائم  للتنس، وربطها بخيط من 
يف  باملرضب  رضبها  عىل  والتمرين  معدين 

مكان ضيق يف الحديقة. 
مشكلة  ظهرت  الرياضة،  هذه  تقدم  مع 
القوي  اللعب  تتحمل  ال  التي  التنس  كرة 
اىل  يؤدي  كان  ما  برسعة  وتتمزق  العنيف، 
استهالك اكرث من 30 كرة يف املباراة الواحدة، 
تنافسية  كرياضة  نرشها  مهمة  من  وجعل 
كرة  ابتكار  عىل  العمل  فجرى  صعب،  امر 
تتحمل  خاصة  مواصفات  ذات  جديدة 
اللعب لفرتات طويلة. استمر البحث طوال 
اىل  16 عاما حتى توصل لطفي عام 1978 
البيضاوي  شكلها  يف  الحالية  للكرة  منوذج 
دون  من  مفرغة  املطاط،  من  املصنوعة 
يف  بها  النايلون  خيط  تثبيت  ويسهل  لحام 

شكل قوي.
الشاطئ  كرة  بداياتها  يف  تسمى  كانت 
عىل  متارس  كانت  اذ  بول(.  )بيتش 
نرش  اىل  لطفي  اللواء  دفع  ما  الشواطىء، 
بورسعيد  مدينة  سواحل  عىل  االجهزة 
مبساعدة عامد رشدي محافظ بورسعيد يف 

نمر جبر

سمي  مجمع  اول  انشاء  فتم  الوقت،  ذلك 
عرشة  يضم  وكان  الدائرة"  الكرة  "مجمع 
مالعب يتوسطها ملعب رئييس امام كازينو 
فاجتذب  بورسعيد،  شاطئ  عىل  الجزيرة 
عددا كبريا من املصطافني. ثم طورها الحقا 
اسمها  وبدل  ذاتها  يف  قامئة  رياضة  لتصبح 
اىل كرة الرسعة، فحصل عىل براءة االخرتاع 
تحت   1962 عام  املرصية  السلطات  من 
رقم 3395، ومن الواليات املتحدة االمريكية 

واوروبا عام 1972. 

اسس اول اتحاد مرصي يف العام 1984. ثم 
اتحاد دويل يف العام نفسه مقره مرص، قبل 
التعاون  بروتوكول  ضمن  اللعبة  تدخل  ان 

املرصي الفرنيس. 
 ،1985 العام  يف  فرنيس  اتحاد  اول  انشئ 
من  عدد  يف  انتشارا  الحقا  اللعبة  لتشهد 
الدول مثل النمسا، اليابان، انكلرتا، الواليات 
املتحدة االمريكية، السويد، بولندا، الدامنارك، 
السعودية،  السودان،  نيجرييا،  السنغال، 
االمارات، الكويت، البحرين، االردن، سوريا، 
االتحاد  ويسعى  ولبنان.  باكستان  قطر، 
املرصي اىل نرش اللعبة يف آسيا وافريقيا من 
افريقي  واتحاد  آسيوي  اتحاد  انشاء  خالل 

ويف اوروبا من خالل االتحاد االورويب. 
 ،1986 العام  يف  دولية  بطولة  اول  نظمت 
تحتل  تزال  ال  التي  مرص  لقبها  واحرزت 
تضم  املسابقات.  مختلف  االوىل يف  املراتب 
انواع  اربعة  الرسعة  كرة  يف  املنافسات 
الفردي،  التتابع  الفردي،  هي:  رئيسية 

الزوجي والرباعي.
من  مؤلفة  لجنة  اللعبة  تدير  محليا، 
وتضم  هاشم  جهاد  يرأسها  اعضاء،  خمسة 
للرئيس،  نائبة  زيدان  هبة  الزميلة  من  كال 
ماريبل عطا امينة للرس، فخري عالمة امينا 

للصندوق ودوري زخور عضوا مستشارا. 
عام  رسميا  لبنان  يف  النور  اللعبة  ابرصت 
والرياضة  الشباب  وزارة  من  بقرار   2009
الرقم  يحمل  فتفت  احمد  الوزير  عهد  يف 

.2010/55
منترش  ونشاطها  نواد،  اربعة  اللجنة  تضم 
واملعاهد  املدارس  يف  واسع  شكل  يف 
ابرزها  الجامعات  ويف  الرتبوية  واملؤسسات 

جامعة بريوت العربية املفتوحة يف الدبية.
والعبة  العب   100 من  اكرث  اللعبة  يزاول 
مظلة  تحت  العمرية،  الفئات  مختلف  من 
من  والعبة  العبا   20 بينهم  من  اللجنة 

الدولة  من  مساعدة  اي  غياب  ذايت يف ظل 
ومن وزارة الشباب والرياضة". 

عن  ممتنعة  تزال  "ال  اللجنة  ان  وكشف 
مسابقات  يف  للمشاركة  الدعوات  تلبية 
التي  العامل  بطولة  يف  اخرها  وكان  خارجية 
اقيمت الشهر املايض يف مرص من 25 ترشين 
تأمني  بسبب عجزها عن  منه   30 اىل  االول 

التكاليف". 
يف  لبنان  بطولة  الطالق  اللجنة  وتستعد 
العام 2019 مبشاركة طالب وطالبات  اوائل 
صدد  يف  "نحن  والجامعات:  املدارس  من 
انجاز كل الرتتيبات النجاح البطولة، ونتوقع 
 150 من  اكرث  اىل  املشاركني  عدد  يصل  ان 

العبا والعبة".
نشاطها  اللعبة  تعاود  ان  هاشم  ومتنى 
الخارجي وان تحصل اللجنة عىل مساعدات 
يتمكن  "حتى  الرياضة  الشباب  وزارة  من 
االنجازات  تحقيق  مواصلة  من  الرياضيون 
واحراز امليداليات". واكد ان كرة الرسعة يف 
لبنان "قادرة عىل فرض نفسها عىل الساحة 
والقدرات  الطاقات  متلك  وهي  العربية 
الذين  املميزين  الالعبني  خالل  من  الفنية 
برهنوا يف الكثري من املناسبات عن امكانات 
االحتكاك  من  املزيد  اىل  حاجة  يف  جيدة 

والخربة". 
"بوجود  اللعبة  مستقبل  اىل  وطأمن 
والقدرات  االمكانات  لديهم  ناشئني  العبني 
والرغبة والحامسة واالندفاع يف امليض قدما 
واالنخراط اكرث يف اللعبة، بهدف التطور فنيا 
الدولية  املحافل  يف  لبنان  اسم  لرفع  وبدنيا 
لعبة  مامرسة  كلفة  ان  وكشف  مستقبال". 
مقبولة  و"هي  مرتفعة  ليست  الرسعة  كرة 

مقارنة بالعاب فردية اخرى تشبهها". 
للعمل  جهدا  تدخر  "لن  اللجنة  ان  واكد 
املدارس  من  عدد  اكرب  يف  اللعبة  نرش  عىل 
الرتبوية  واملؤسسات  والجامعات  واملعاهد 
من  الطالب  من  عدد  اكرب  الستقطاب 
اللجنة  يف  لزمالئه  وشكر  االعامر".  مختلف 
اىل  اللعبة  لدفع  يبذلونها  التي  الجهود 
االمام "رغم الصعوبات واملشاكل والعراقيل 

تواجهنا".    التي 

شروط اللعبة
مضارب  اربعة  الرسعة  كرة  يف  يستخدم 
بكل  تتصل  البالستيك  مادة  مصنوعة من 
مرضب حلقة يضعها الالعب حول معصمه 
حتى ال يفلت منه املرضب يف اثناء اللعب. 
بيضاوية  املطاط  من  مصنوعة  الكرة 
مفرغة من الداخل. القائم معدين بارتفاع 
قدره 170 سنتيمرتا مثبت ىف قاعدة وزنها 
طوله  النايلون  من  وخيط  كيلوغراما،   70
الخيط  هذا  طريف  احد  يف  سنتيمرتا   150
االخر  والطرف  املطاطية  الكرة  تثبت 

متصل بالقائم املعدين للجهاز بحلقة.
مباراة  عليه  تقام  الذي  امللعب  يعترب 
املالعب  اصغر  من  الرسعة  كرة 
امتار  ستة  مساحته  تبلغ  اذ  الرياضية، 
مزاولتها  اما  امتار عرضا.  واربعة  طوال، 
يكون  ان  فيوجب  مقفلة،  قاعة  يف 

ارتفاع السقف 3,5 امتار.

بطولة 2017
توج املنتخب املرصي لكرة الرسعة بلقب بطولة العامل للكبار والناشئني رقم 29 التي اقيمت 
يف مدينة رشم الشيخ من 27 اىل 30 ترشين االول 2017، محرزا 13 ميدالية ذهبية يف املركز 
االول، امام منتخب تونس يف املركز الثاين برصيد 9 ميداليات، وبولندا يف املركز الثالث برصيد 

6 ميداليات. 
شارك يف البطولة 16 دولة الجزائر، تونس، بولندا، اليابان، البحرين، لبنان، الكويت، السودان، 

جنوب السودان، املانيا، فرنسا، الكامريون، االمارات، فلسطني، الهند ومرص.

"سبيد بول" 
لعبة عربية فرضت نفسها عامليًا

مسابقات  يف  يشاركون  الذين  املميزين 
وبطوالت خارجية.

حقق لبنان نتائج جيدة، واحرز ميداليات يف 
ودولية،  وقارية  عربية  وبطوالت  مسابقات 
التي  آسيا  بطولة  يف   2011 العام  يف  ابرزها 
اللبناين  الفريق  واحرز  الكويت  يف  اقيمت 
الفردي لالناث عرب  برونزية يف فئة  ميدالية 
البطولة  يف   ،2013 العام  يف  قبييس.  رنني 
االقرص  مدينة  يف  اقيمت  التي  العربية 
املرصية، احرز كل من محمد هاشم )نجل 
رئيس اللجنة( ميدالية فضية يف فئة الفردي 
عز  وغسان  هاشم  محمد  والثنايئ  للذكور، 
الزوجي  فئة  يف  برونزية  ميدالية  الدين 
للذكور، والثنايئ اميان الزين وارساء السمورة 
وميدالية  االناث.  زوجي  يف  فضية  ميدالية 
يف  الكويت  يف  العامل  بطولة  يف  برونزية 
وارساء  قبييس  رنني  الثنايئ  عرب   2014 العام 
نال  كام  االناث.  زوجي  فئة  يف  السمورة 

محمد هاشم جائزة افضل العب ناىشء.
يف  العامل  بطولة  يف  شارك  ان  للبنان  سبق 
العربية  البطولة  ويف   ،2010 العام  يف  مرص 
ان  دون  2015 من  العام  الشيخ يف  يف رشم 

يحقق اي نتيجة.
بل  الفنية،  النتائج  االنجازات عىل  تقترص  ال 
لهاشم  سبق  اذ  االدارية  االمور  ايضا  تشمل 
ان تبوأ منصب النائب االول لرئيس االتحاد 
نهاية  يف  وتنتهي   2014 العام  منذ  االسيوي 
املكتب  عضوية  يشغل  كام   ،2108 العام 
 2016 العام  منذ  العريب  لالتحاد  التنفيذي 

ملدة اربع سنوات. 
التي  املالية  الصعوبات  من  هاشم  وشكا 
اللجنة، واعرتف يف حديثه اىل  تعرقل نشاط 
عائقاً  يقف  املايل  "الشح  ان  العام"  "االمن 
الخارجية. واجهنا صعوبات  املشاركات  امام 
كبرية لتأمني املشاركة يف مسابقات وبطوالت 
خارجية عرب جهود فردية، ومن خالل متويل 

رئيس لجنة كرة الرسعة جهاد هاشم.


