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جدول اعمال المؤتمر 
 (.النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية –الوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء ) افتتاح المؤتمر

 التفقد والنصاب.

 انتخاب مقررين للمؤتمر.

 كلمة السيد اللواء موفق جمعة رئيس االتحاد الرياضي العام.

 االستماع الى مداخالت السادة اعضاء المؤتمر.

 كلمة السيد محمد جالل نقرش رئيس االتحاد العربي السوري لكرة السلة.

 الرد على المداخالت من قبل رئيس الجلسة.

السلة التصويت والمصادقة  على كامل التقرير السنوي  بكامل فقراته ومواده و على كلمة رئيس االتحاد العربي السوري لكرة.

 اختتام اعمال المؤتمر.



مقدمة

كانتالتيبحلوكوادرانديةوهيالسلويةاسرتناافراداهمالحدفيهانفتقدحزينةاجواءفيهذامؤتمرناينعقد

حلبواهللبلحالقريبالفرجهللامنفنرجوالسوريةالسلةمسيرةفيوفعاالاساسياعنصراتشكلزالتوما

.الوطنانحاءكافةفيالسالميعماننتمنىكما

علىكبيراثرلهسوريامنمدرب40ـاليقاربوماالعبين110واكثروحكامادارينمنكوادرناهجرةان

هذهاعدادفبسهولةتعويضهاليمكناللعبةمفاصلكلفيكبيرافراغاتركرحيلهم,اداراتناوعلىعملنا

كانولونجاحهموانكانوااينماوالنجاحالتوفيقلهمنتمنى,والمالالجهدوالزمنمنالكثيرتطلبتالكوادر

.الوطنحضنالىعودتهمعنداضافيةقيمةيعطيسوفالفترةهذهفيسورياخارج

هذاالىصولالووان,الصحيحالطريقاليجادالعميقالتفكيرمناتطلبوحساسةصعبةمرحلةفيانناشكال

علىالقويرهاتاثيولهاللجميعواضحةالصعوبات.المعنيينجميعجهودوتظافروبتعاونااليتحققالالهدف

مناهجال-االلزاميةالخدمة-السائدةاالمنيةالحالة-المالقلة-الهجرة)بعضهانذكر,ومستقبلناحاضرنا

هيدايةالبنقطةاناعتقد(الخ...الصاالتقلة-سورياعلىوالدوليالعربيالحصار–الصعبةالدراسية

.عليهواالتفاقالحاليلعملناالهدفتحديد



وهوهدفهالسابقةمؤتمراتهفيالسلةكرةاتحادحدد

( ابقاء كرة السلة على قيد الحياة حتى تتغير ظروف بلدنا الحبيب ) 

االفقيشاراالنتوالداخليالنشاطاستمراريةعلىبالمحافظةاالولىبالدرجةياتيالهدفهذاوتطبيق

.لعبةل

جازاتبانتطالبناطروحاتبعدةبعدهاوتفاجئناوالمعنيينالكوادرمعالهدفهذااالتحادناقش

السفولمثاليةغيرظروففيكانالسابقةالمرحلةفيعملهماتمكلان,دوليوحضورونتائج

وننكانواطلبعالياطموحاتناسقفنرفعالانالجميعمنفارجواصعبالقادمةالضغوطات

.المرحلةهذهفيتنافسيةسلةكرةمقوماتنملكالفنحنوواقعيينمنطقيين

الكوادرمنالكثيرتملكبلدفسوريااالملنفقدالانعلينايجبمعوقاتمنا  قسابماذكركلرغم

.النجاحملعوالهاتوفرتواذاومستمرعلميبشكلاعدادهاتماذامنهااالستفادةيمكنالتيالبشرية



عمل االتحاد 

لميةعواسسبمنهجيعملانبادارتهوحاولالمقررةبرامجهكافةالسابقةالمرحلةفياالتحادانجز

بينرصالفتساويتؤمنوبعدالةطريقةفضلأبوالتعايشالتعاملالمعنيينللجميعتسمحليةآو

.المتنافسين

حيثبالدولياالتحادمنالمساعداتمنالعديدعلىللحصولاالتحادسعىالخارجيالصعيدوعلى

قدرالكبرمحتسالتيالعينيةالمساعداتمنالعديدعلىللحصولاضافةسورياعلىالمصاريفيخفف

ومشاركةالمساعداتلهذهناتجهيفيهانلعبالتيالكراتاغلبانحيثاللعبةبممارسةالسوريينمن

.ةكلفباقلاتتاالخيرةالمنتخب

جميعفيبالعمليرغبمنلكلللجميعمفتوحةاالتحادابواب.علينامستمرواجباالدارةتحسين

معاعضاء9العدديصبحبحيثاالتحادالعضاءالتاريخيالعدداستكمالفينرغبانناكما,المفاصل

الحاليالعمللفريقاضافيةقيمةتعطيالجدداالعضاءفيفنيةخبرةوجودضرورةعلىالتاكيد

حلبفينالمقيميومنعضودمشقفيالمقيمينمنيكونواواناللعبةلخدمةوالوقتالرغبةويملكون

.دراستهامتتكيالمطلوبةالمواصفاتمعتتوافقاسماءترشيحاالنديةاداراتمنفنرجو,اخرعضو



المنتخبات الوطنية

قيقيالحمستواناهذاولكنالسلةبكرةالمهتميناالخيرةالرجالمنتخبمشاركةترضيلم

لعملقيالحقيالناتجهوالمنتخبهذاان,ماديةوامكانياتومدربينالعبينمننملكماوافضل

منستفادةياالتسمحالالتيالقوانينالىاضافةاخرىجهةمنالماديةوامكانياتناجهةمنانديتنا

انوتاريخهماتاريخنكانمهمابمنافسيناحالنانقارناننستطيعال,المنتخباتفياجنبيالعب

شابجديدمنتخببناءعلىالعملجميعاعلينا,المعاييربكلحاضرنامنافضلحاضرهم

,وطويلصعبالدربكانولوالمنتخبهذاعلىنصبروانالقريبالمستقبلالىالنظردون

قوانين-ةالماديامكانياتنا-الداخليةمسابقاتنا)االمكانقدراالتجاههذافيعملنانوجهانيجب

,(للمنتخبداعمين–خارجيةعالقات

منالكثيرويتطلبالمتغيراتمنالكثيرفيهاسيافيللمسابقاتجديدنظامعلىقادموننحن

القيادةتعاونبدوناالمرهذاتحقيقالىالوصوليستطيعالوحدهاالتحاد.الماديةاالمكانيات

.الكوادروكافةالعاملةواالنديةالرياضة



المنتخبات الوطنية

منتخباتبفكرناوانالصعبةبالعملةتقدرانهاوخصوصاجداعاليةمنتخبايتحضيرتكاليفان

مابكلسعىنوبعدهااولوياتنانحددانيجب,اكثرالوضعيتأزموالناشئاتوالسيداتالعمريةللفئات

.المنتخباتكللتفعيلنملك

بدونشاركةوالمللمنتخباتالمجانيةالمعسكراتبعضتامينالخارجيةعالقاتهخاللمناالتحاديسعى

تغطيةعوناليستطيوسوريامعوالدولياالسيوياالتحادانتعاوندائمايتوفرالانهولكنرسومدفع

.مستلزماتناكل

بالتنسيقطهرانالىبزيارةالقادمالشهرفياقوموسوفالسلةلكرةااليرانياالتحادمعجيدةعالقاتنا

ةفااضاالدارةصعيدعلىولوالسوريةالبطوالتفيالسوريالوجودلتاكيداالسيوياالتحادمع

.ذلكيكفيالولكنللمنتخباتمعسكراتتامينلمحاولة

اليهاوصلنماانللجميعاوضح,االهموهيالماليةالعقبةلتذليلالجهودكلبذلالجميعمناطلب

سوريافييهنعانماوتعانيعانتالدولفبعضوالتخطيطالخبرةاوقلةاالشخاصاواالدارةسببهليس

.االننحنتقدهانفبديلةحلولبايجاداتحاداتهاعلىللقائمينسمحممامنتخباتهاعنالمالينقطعلمولكن



المسابقات المحلية 

حيثواالمنيالماديانديتناواقعمعتتناسبالتيالطرقبافضلمسابقاتهالماضيسموالماالتحادنظم

,ةاالزمانحسارمعالمشاركاتتزدادانملأن,االنديةمنبهالباسعددبمشاركةلياتاآلهذهسمحت

هذهفةكااالتحادودرسللمسابقاتمختلفةاحتماالتطرحووالخبراءالرياضيةالقياداتمنكثير

معتعقيداواالقلكلفةواالقلاالفضلهوالحاليالنظاماننتيجةالىووصلنابينهاوقارنالمقترحات

.االعلىالفنيالمستوىذاتالمبارياتعددزيادةضرورة

  والقليلاحاليالمشاركةاالنديةعدداننعتقداننا,درجاتالىاالنديةتصنيفاعادةاالتحادمنبطل

النفقاتتلكيةلتغطالماليةالمواردتوجدالالتصنيفطريقةفيالعملتمولوالتصنيفبعمليةيسمح

ولكن,قالتوتنماليةاهمهااعتباراتلعدةالواقععلىاالدنىالفئةمسابقاتتنفيذصعوبةالىاضافة

عددرفعباالنديةبقيةعنفنياوالمتطورةالعاملةاالنديةيزيتموهيعليهاالقدوممنالبدخطوةهناك

دوريفياالولى10ـالالمراكزعلىالحاصلةلالنديةالمؤتمراتفيصوتينالىاالنديةلهذهاالصوات

الخطوةهذهوتكون,المقدمةلفرقجوائزتقديمالىاضافةالسيداتدوريفياالولىفرق8والرجال

.ذلكتطبيقامكانيةعندالتصنيفطريقفياالولى



نظام االحتراف

االتحادوقاماألخيرةوتعديالتهاالحترافبنظاميتعلقبمابقاالسالمؤتمرفياقرمااغلباالتحاداتم

وتوجيهرعيةالفاالحترافلجنةعملتفعيلخاللمنسوريافياالحترافيالعملبتنظيمنوعيةبنقلة

كمامستجداته،واالحترافنظاممعتتناسبالتيالقانونيةالصيغةإلىللوصولالمتعاقدةاألطرافكافة

وكافةةاألنديحقوقعلىوالحفاظاالداريةالناحيةمناألنديةداخلالعملتنظيمالمتابعةهذهعننتج

.واحصائينومعالجينوإداريينومدربينالعبينمنمعهاالمتعاملةالكوادر

وقالحقوتحديدممكنوقتبأقصرالمعامالتكافةإجراءفيسهولةاآلليةبهذهالعملعننتجكما

.األطرافلجميعوالواجبات

تتداركيكالعقباتوتتخطىالنتائجأفضلتحققكياللجنةهذهودعمتفعيلفينستمرانعلينا

مهاموسيعتاالتحادقرركما.سوريافياإلحترافيالفكرلتعزيزجميعانسعىوأنالسابقةاألخطاء

.الساريةالقوانينحسبالعمريةلفئاتلعباتالوالعبينالالتنظيمليطالاللجنة



الئحة االنضباطيةلا

الغراماتغمبالورفعت,الحاليةمسابقاتناليةآمعيتناسببمائحةالالاالنضباطلجنةعدلت

.نللمخطئيرادعبمثابةالغراماتهذهتكونبحيثالحاليالواقعمعيتناسبابمالمالية

برئاسةرشيالشحادةالدوليومراقبناالسابقاالتحادعضوكلفحيثاللجنةتعديلتمكما

.قريباالثالثالعضويعينانعلىمعلوفاسعداالستاذوعضويةاللجنة



اللجان الفنية الفرعية 

فيهاخططانجزتالتياللجانوخصوصاالعاملةالفنيةلجانهكافةالسلةكرةاتحاديشكر

جيدبشكللهاعمتتابعالتيحلبفيالفنيةاللجنةالىالخاصالشكراوجهكما,الحاليالصيف

علىمةالعاصانديةتنشيطفياالخيرالمرحلةفيمتهساالتيدمشقفنيةلجنةاشكركما

.كوادرهاوانديتهابينالمقاربةحاولتحيثواالجتماعيالفنيالصعيد

اتمنتخبالىاالهتمامتوجيهبعدوخصوصاالقادمةالمرحلةفيهامالفنيةاللجاندوران

قامةااللجانمننطلبكماالعمريةالفئاتفرقصعيدعلىوخاصةوبطوالتهاالمحافظات

.والمدربينالحكامللتطويرمستمرةدورات



االندية السورية

ينقصهاالبعضوالمالينقصهافالبعضمرضيةغيربحالةالمختلفةبمستوياتهاانديتناتعيش

,المختصةةالفنيالكوادرينقصهاوالبعضالقدمكرةعلىلتركيزهاالسلةبكرةاالداراتاهتمام

اتخدمعلىالحصولومحاولةالعمريةالفئاتفرقفياالنديةبعضاهتمامقلةلوحظكما

لكنواالنديةلهذهمشروعحقانه,جيدةنتائجعلىللحصولاخرىانديةمنجاهزينالعبين

فيركةبالمشالالنديةالسماحعدمقررلذلكفئاتهمبفرقاالهتمامعلىحثهمكاتحادواجبنا

ساعديمماعبينالالاعمارلتصغيرليةآاقترحكماقواعدفرقوجوددوناالعلىالمسابقات

.الشابةبالمواهبالوطنيةالمنتخباترفدعلى

اخصوالفئاتكلعلىتعملالتيوخصوصاالعاملةاالنديةاداراتالسلةكرةاتحاديشكر

بطوالتفيمميزحضورتامينتملكمابكلتسعىالتيالمحدودةالمواردذاتاالنديةبالشكر

.االتحاد



نيالمدرب

فيلبعضاومازالالهجرةبسسبمنهمالعديدوافتقدنااللعبةبناءفياالساسحجرهمالمدربين

علىتعتمدةاالنديفاغلبوخطرةسليمةليستالحالةولكنعندهماافضللتقديميسعىسوريا

لذلك,طفقواحدمدربعلىتعتمداالنديةوبعضالناديفرقلتدريبالمدربينمنقليلعدد

.جددمدربينباعدادتسمحليةآببالتفكيرعلينا

التيالدورات–ألنابكرامشروع)كافيةغيرهاولكنتساعدالحاليةوالمبادراتالمشاريعإن

وعلينايهاعلالقائمينونشكردمشقفيينحصراغلبهاالن(الفرعيةالفنيةاللجانتنظمها

لتنظيملعاماهذافيالمدربينلجنةتسعى,مكثفبشكلالسوريةالمحافظاتاغلبفيتفعيلها

.الحالةهذهلدعماالسيوياالتحادمعنسعىفووسالتاهيليةالدوراتمنالعديد



الحكام

العاملينمالحكاعددقلةمالحظةمعالسابقالمواسمعنكثيرايختلفلمنيالسوريالحكامواقع

فيساهمويرهملتطالداخليةالمعسكراتوقلة,اساسيبشكلالماليبالشقتتعلقالسبابوالجدد

لتجاوزةدراسوتقديمالحالةيميتقالحكاملجنةمناالتحادطلب,ملحوظبشكلمستواهمتراجع

.الصعوباتهذه

رشيالةشحاداالساتذهويخصاالربعةالدولينالمراقبينالسلةلكرةالسورياالتحاديهنىء

.االسيوياالتحادفيالجديدوتصنيفهملهمالموكلةالمهامعلىسلوموفيقواالستاذ

وذلكديالناحياديةوابقاءالحكامتعيناتفيالمحافظةحياديةأمبدغاءلااالتحاديقترحكما

.همفيثقتناونعززحكامناجميعنحترمالعاملينالحكامبعددالحاليالنقصلتعويض

الحكاماجوررفعالتنفيذيالمكتبمناالتحاديطلب.

الحكاملدعمصندوقتأسيس.



مطلب الى اعضاء مجلس الشعب 

سوريالالشعبمجلسفيالرياضيةوالكوادرالقياداتمنالعديدبوجودالمرحلةهذهتتميز

جمعةموفقاللواءالعامالرياضياالتحادرئيسراسهموعلى

ماهرالدكتورومرجانةبطرسالمهندسالسوريةالسلةبكرةعريقةاسماءثالثةالىاضافة

نفتخرنالذيبالرياضةمتخصصيناخريناعضاءالىاضافةقوطرشطريفواالستاذخياطة

بعضافيهيطلبمذكرةبتنظيماالتحادقامقدومهامهمفيالتوفيقلهمونتمنىجميعابهم

.خاصبشكلالسلةوكرةعامبشكلالسوريةالرياضةخدمةشانهامنالتياتءاالجرا



مطلب الى اعضاء مجلس الشعب 

لشعبامجلسفيالرياضةوالشبابلجنةرئيس.العامالرياضياالتحادرئيسجمعةموفقاللواء

الموقرونالشعبمجلسأعضاءالسادةالسوري

وانتملكمحتمنالتيبالثقةاالمنياتاجملنهديكمالسلةلكرةالسوريالعربياالتحادإدارةمجلسباسم

وتغيرسوريةتعيشهاالتيللحالةونظرا.والمواطنينالوطنلخدمةالتوفيقدواملكممتمنينلهااهال

خاللومنةشعبيومنظماتمؤسساتالىننتميشعبوألنناوالمعيشيةالحياتيةالمعاييرمنالكثير

العبيوهيأالالسوريالمجتمعشرائحمنمهمةشريحةبإنصافورغبةصوتنابإيصالبكمثقتنا

المختصةهاتالجالىتصلأنآملينالمقترحاتببعضاليكمنتقدمفإنناالوطنيةالمنتخباتوالعبات

:الشعبيةالمنظماتمنبالكثيرأسوة.القرارصاحبة

أنديتهملصالحوتفريغهمااللزاميةوالخدمةالوطنيةالمنتخباتلالعبيصيغةإيجاد



مطلب الى اعضاء مجلس الشعب 

حسبنتائجالتحقيقالىالرجوعدونالرياضيالتفوقميزةالوطنيةالمنتخباتوالعبيالعباتمنح

رورةضالىباإلضافةالقطروكلياتجامعاتبكللهمدراسيةمقاعدوتخصيصالمتبعاالسلوب

دوناليالعالتعليموزارةتصدرهاالتيوالخارجيةالداخليةالدراسيةالمنحمنالشريحةهذهاستفادة

الوزارةتضعهاالتيالشروطوالمعاييرالىالرجوع

المنتخباتالعباتولالعبيالعاممدارعلىثابتشهريتعويضبتخصيصالمختصةللجهاتاإليعاز

.المنتخباتلهذهالفنيةاالجهزةالىباإلضافةالوطنية

الصحيالتامينمتضمناالشاملالتامينالوطنيالمنتخبالعباتوالعبيمنحعلىالعملوالمساهمة

الكامل

مخفضةالمشتركاوالخاصوالعامبالقطاعالمختلفةالنقللوسائلخاصةبطاقاتاصدارعلىالعمل

.المختلفةالوطنيةالمنتخباتالعباتوالعبيمنهاليستفيد%50بنسبةالتكاليف

الوطنيةمنتخباتنافياجانبوالعبةالعببمشاركةالسماحعلىالعمل.



االعالم الرياضي

مواكبةنييالمعنمنواطلبالسلةلمسيرةاالعالممتابعةعلىالسلةلكرةالسورياالتحاديشكر

لعاماالرايفيالطموحاتقفسرفعوعدمبواقعيةمعهاوالتعاملالمؤتمرمنالمحددةاالهداف

العملطويرلتامكانياتهابكلتعملالتيوالقياداتالكوادركافةعلىعبىءيشكلمماالرياضي

.بهجميعانتاثرالذيالواقعضمن

يحملسمنوهمالمستقبلفهموالمدربينالجددالصغارالنجومالىاالهتمامتوجيهمنكموارجو

لةالمرحفيمحدودةستكوناالنجازاتاالداراتاختلفتمهماالقادمةالمرحلةفيالمسؤولية

.الحالية



الخاتمة

المتوفرةاليةالمالمواردقلةوبينوتطويرهااللعبةانجاحمتطلباتبينكماشةفكيبيناالتحاد.

ينشرولمقطفالتنفيذيالمكتبمنعليهالموافقةيتممابنشرالماضيةالمرحلةفياالتحادقام

أنفكرةنشرلالمتربصينبعضلدىخاطئتصورشكلمماالتنفيذيللمكتبالمقدمةالطلبات

.الحاالتبعضفييقصراالتحاد

قابلهأنيرىمايطلبولكنهاللعبةلصالحطلبأومبادرةبأياليبخلالسلةكرةاتحادان

يقينعلىونحنالحياةمرافقكلعلىيؤثرواقععنبمعزلجزيرةفيالنعيشنحنللتحقيق

اللعبةألهميةوذلكعليهاالحصولأخرىاتحاداتعلىيصعبحاالتعلىنحصلأننا

.االتحادالدارةالحثيثةوالمتابعة

مرضيةةرياضيحالةلتأمينامكانياتهبكليسعىالذيالتنفيذيالمكتبجهودونثمننقدر

بشكللسلةاوكرةعامبشكلالسوريةللرياضةالتنفيذيالمكتبيقدمهمااليوازيقد،للجميع

.عاجميمعهونتعايشنتعاملأنيجبواقعولكنهالمنافسةالدولحكوماتمنيقدمماخاص



الخاتمة

لهاقاوعشالسلةلكرةمحبةمجانيبشكلتعملالتيالكوادرمنالقلةيوجدسوريافيمازال

فيأواديهمنفيإمااللعبةخدمةسبيلفيوالعائليةاالجتماعيةوعالقاتهمومالهموقتهمونسيكر

االشخاصهؤالءعلىالمحافظةالجميعمناطلبلذلكاالتحادمفاصلمنمفصلأي

لمضيانستطيعفلنخسرناهمإنالستمراريتهاأساسيوسببللعبةقاعدةألنهمواحترامهم

مشكلةتحلواللمستقبالتبنيبسيطةفاألجورالماليتقاضىمنحتىببساطةالسلويالمركبب

.التنقالتمصاريفتغطياألحوالأفضلفي

كليشكرةالسلكرةاتحادلذلكلهاومحبتكموتعبكمبجهودكمسوريافيمستمرةالسلةكرةإن

.الجميععاتقعلىتقعمسؤليةوهيعليهابالحفاظساهممن

رئيس مجلس ادارة االتحاد العربي السوري لكرة السلة

محمد جالل نقرش


