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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 والية اخلرطوم

 وزارة الشباب والرياضة
 للرياضةاإلدارة العامة  

  لرياضية ملنافسا ت ت  جوال عن تقرير
 

 

 

في اطار تنفيذ خطة اإلداره العامه للرياضه وذلك في مجال تفعيل المناشط الرياضيه بالواليه من خالل تنفيذ البطوالت والمنافسات 
 :اإلداريه والتأهيل والتدريب وضعت اإلداره برنامجاً لتنفيذ هذه الخطه في شكل جوالت وهى بالتفصيل كاآلتي والمراجعات 

 : الجوله األولى/ 1
 ومناشط المعاقين  –الشطرنج  –التايكندو  –الكنغ فو  –وتشمل المناشط الفرديه التاليه كراتيه 

 من أبريل الى مايو : الزمان 
 : الجوله الثانيه/ 2

 الهوكي -اليد  -السله  -تشمل األلعاب الجماعيه وهى الكره الطائره 
 الزمان من مايو الى يونيو 

 : الجوله الثالثه/ 3
 .ومصارعه  –دراجات  –مضمار ورمايه  -وتشمل العاب القوى ميدان 

 يونيو: الزمان 
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 : الجوله الرابعه/ 4
 .ألعاب قتاليه  –تنس طاوله  –شطرنج  –وهى جولة البرامج الرمضانيه وتشتمل على ألعاب مائيه 

 شهر يوليو: الزمان 
 رياضة المرأة   –مالكمه  –الفروسيه  –وتشتمل على التنس األرضي :  الجوله الخامسه/ 5

 أغسطس الى سبتمبرمن  :الزمان 
 جمباز  –هجن  –تشمل سباقات خيل :  الجوله السادسه/ 6

  أكتوبر : الزمان 
 (أولمبياد الخرطوم )وهي برنامج دورة كل األلعاب بوالية الخرطوم :  الجوله السابعه/ 7

 من نوفمبر الى ديسمبر: الزمان 

 :تنفيذ اجلوله األوىل 
 :تم تنفيذ الجوله األولى وذلك على النحو التالي 

 :اإلفتتاح / 1
الفتتاح نظمت اإلداره العامه للرياضه افتتاح الجوله بنادي بري الرياضي في اطار ربط المناشط باألنديه واحداث حراك رياضي باألحياء وقد جاء ا
ي بري حافالً وبحضور جمهور مقدر وبتشريف السيد الوزير وقيادات من اللجنه األولمبيه السودانيه واإلتحادات الرياضيه المختلفه وإدارة ناد

الكونغ  –التايكندو  –الكراتيه  –تنس الطاوله  –الرياضي أشتمل برنامج اإلفتتاح على استعراض رياضي وعروض رياضيه مختلفه شملت الشطرنج 
 .والجمباز  -المعاقين   –فو 

 :البرنامج والمنافسات / 2
 :بطولة الووشو الكنغ فو 

شباب، كبار )للفئات  نادي  15بمشاركة  عدد وذلك في مركز السجانه  3/5ختام المنافسه يوم وكان  /22/4إنطلقت منافسة الكنغ فو يوم اإلثنين 
 (،ناشئين

 العب من كل الفئات 222= عدد الالعبين  / 1
 35= عدد الحكام    / 2
 25= عدد المدربين / 3
 جوله خالل سته أيام من التنافس 142= عدد الجوالت / 4
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 :بطولة التايكندو  
 

 :الفئات  اآلتيه بمشاركة    3/5في يوم  البطولةأختتمت  بنادي المريخ و 32/4بطولة النخبه للتايكندو في يوم  إنطلقت
 العب 122انديه و  6شباب بمشاركة / 1
 العب 122نادي و 14ناشئين بمشاركة / 2
 العب 232نادي و  22براعم بمشاركة / 3

 

 :بطولة اتحاد المعاقين 
 :اآلتي  تشتمل هذه البطوله على

 /6/5 و حتى 2/5هذه المنافسه في يوم الجمعه  فرق وأنطلقت 6كرة الجرس للمكفوفين بمشاركة / 1
 صالة هاشم ضيف هللا : المكان 

 بمشاركة المكفوفين من المحليات السبع حيث فازت محلية كرري بكأس البطوله وأحتلت بحري المركز الثاني 
 العب 42عدد الالعبين 

 
 :خماسيات كرة قدم صم  /2

 فرق  2عدد الفرق 
 مالعب الخماسيات نادي األسره: المكان 
 م 7/5/2214م وأختتمت يوم األربعاء 4/5/2214بدأت البطوله يوم األحد : الزمان 

 العب 22= عدد الالعبين المشاركين 
 مباراة 12= عدد المباريات التي أقيمت 

 المحليه التي فازت بالبطوله محلية أم درمان 
 وحظيت البطوله بحضور جماهيري كبير
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 :ألعاب القوى كل الفئات / 3
 الوثب -القوس  –الحلبه  –الرمح = األلعاب 

 .الخرطوم الكبرى  –بحري الكبرى  –العب يمثلون أم درمان الكبرى  165عدد الالعبين المشاركين 
 مدرب 22عدد المدربين حكم ،  15عدد الحكام 

 ملعب مركز شباب أم درمان : المكان 
 م 12/5/2214م وأختتمت السبت 2/5/2214بدأت يوم الخميس : الزمان 

 العب  222جملة الالعبين المشاركين في كل المنافسات ألعاب القوى 

 
 :بطولة الكراتيه 

 .شباب وبراعم وناشئين وأوالد  –من الجنسين  6الفئات 
 م 12/5/2214م وأختتمت يوم 7/5/2214إنطلقت المنافسه يوم 

 ـاعه مساء 7ـاعه حتى السـ 5قصر الشباب واألطفال السـ:المكان 
 الفتيات -الشباب  –الناشئين  –العب من فئات البراعم  362= عدد الالعبين   
 حكم 12= عدد الحكام     
 مدربين 12= عدد المدربين  

 
 : الشطرنجبطولة 

 نادي 17بمشاركة فئة الشباب بعدد 
 العب 52= عدد االعبين   

 حكام 6= عدد الحكام    
 مدربين 17= عدد المدربين 

 دوري بكل األنديه : المكان 
 م ومازالت البطوله مستمره26/4/2214بدأت يوم السبت : الزمان 
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 : ختام اجلوله األوىل  
 

الجوله الثانيه أقامت اإلداره العامه للرياضه كرنفاالً رياضياً كبير بمشاركة كل اإلتحادات الرياضيه بالواليه وعلى شرف ختام الجوله األولى وافتتاح 
ونموذج واألنديه ورموز الحركه الرياضيه بالواليه حيث شهد النادي اليوناني حراكاً رياضياً ضخماً تم فيه عرض من الفائزين في الجوله األولى 

 .ه إضافة لطابور عرض لكل الفعاليات الرياضيه بالواليه لنشاط الجوله الثاني
مع قيادة  وقدم القطاع الرياضي بالواليه وثيقة عهد وميثاق للسيد والي والية الخرطوم تكريماً له لدعمه للرياضه وتأكيداً لوقفة القطاع الرياضي

 .لفائزين من الجوله األولى الواليه لتحقيق المزيد من اإلنجازات كما تم توزيع الكؤوس والميداليات ل

 التي نظمتها االداره العامه للرياضه وهى المناشط اآلتيه  الثانية و الثالثة تم ختام الجوالت

 : اجلوله الثانيه 
 الكرة الطائره/ 1

 كرة السله/ 2

 الهوكي / 3

 كرة اليد/ 4

 :اجلوله الثالثه 
 ألعاب القوى / 1

 سباق الدراجات / 2

 التايكندو/ 3

 المصارعه / 4

تم الختام بصالة هاشم ضيف هللا وسط حضور رياضي كبير وحضور السيد وزير الشباب والرياضه اإلتحادي ووزير الشباب والرياضه والية 
 الخرطوم وقيادات العمل الرياضي بالواليه وتم توزيع الميداليات والكؤوس للفرق الفائزه
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 :م الفني للجوله األوىل يالتقي
مناشط الرياضيه أصابه شئ من الركود في الفتره اآلخيره فإن المردود الفني للجوله األولى جاء بمثابة لالرياضي ل حيث أن النشاط

الدواء المنقذ للروح حيث أحدثت هذه الجوله حراك في اإلتحادات المستهدفه ورفعت من الروح المعنويه للمتنافسين وأن األداء الفني 
 .توى التنافس الدولي بمزيد من الدورات يرتفع الى مس

 .كما كان أداء التحكيم في هذه المنافسات ظهر بصوره جيده أخرجت المنافسات بالصوره التي وجدت رضاء المشاركين والمتابعين 

 :تقيم األداء اإلداري 
ج للمراجعه ان الحراك الذي حدث لمناشط الجوله األولى أظهر أن هناك بعض اإلتحادات خاصه الكراتيه وتنس الطاوله تحتا

االداريه في مجلس اإلداره واللجان المساعده وخالل الدوره تم وضع بعض المعالجات للعمل اإلداري خاصه في منشط تنس الطاوله 
 .ويحتاج منشط الكراتيه لمزيد من المعالجات اإلداريه 

 

 :التقيم اإلعالمي 
يه للختام كانت بمستوى أفضل من اإلفتتاح إال أن التغطيه التغطيه اإلعالميه لإلفتتاح كانت بمستوى طيبه والتغطيه اإلعالم

 ميه الجيده في الجوالت القادمات اإلعالميه للمنافسات لم تكن بالمستوى المطلوب وهذا يحتاج مزيد من الجهد للتغطيه اإلعال

 :تقيم التنظيم 
د من الجهد لإلرتقاء بالمستوى التنظيمي للمنافسات نحتاج لمزي اننا بالرغم من النجاح الذي صادف اإلفتتاح والختام إال أننا نرى

 .والبطوالت وتدريب الكوادر على تنظيم الكرنفاالت الرياضيه

 :التقيم العام 
نعتقد أن الجوله األولى حققت نجاحاً قياساً بالركود في الفتره السابقه وعددية المشاركين والمتابعين والمراقبين تؤكد نجاح الجوله 
ايضاً اإلهتمام الرسمي والحضور النوعي للجوله في مراحلها المختلفه مؤشر إيجابي مع ضرورة مزيد من التنظيم واإلعداد للجوالت 

 القادمات 
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 :النتائج املتحققه من اجلوله األوىل 
 

 .أحدثت هذه الجوله حراك في اإلتحادات المشاركه في الجوله واإلتحادات المدرجه في الجوالت األخرى / 1
من إيجابيات هذه الجوله أدت لمراجعة العمل اإلداري بهذه اإلتحادات ومعالجة الخلل الناتج عن ركود النشاط الرياضي للمناشط / 2
 .الفتره اآلخيره في 
تجربة افتتاح الجوله األولى بنادي بري كانت  ايجابيه وفتحت باب التنافس لألنديه إلستقبال الجوالت القادمات حيث طلب كل / 3

من أندية ودنوباوي ونادي النيل والنادي السوري ونادي التجديف ونادي أبوسعد إستقبال هذه الجوالت وهذا يؤدي لنشر  المناشط 
 .اء باألحي

قيام ختام الجوله بالنادي اليوناني كان له األثر في ربط أندية الجاليات بالوزاره وبمناشط اإلتحادات المختلفه مما يشجع على خلق / 4
 شراكات مع هذه األنديه وربطها بالمجتمع السوداني من خالل البرامج الرياضيه 

تحادات والعبي ومدربي وحكام المناشط وأبرز العديد من المواهب التي من نتائج هذه الجوله رفع الروح المعنويه لألنديه واإل/ 5
            زات على المستوى القومي والدوليبمزيد من اإلعداد والتأهيل يمكنها أن تحقق انجا


