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Abstract:
This study aims to attempt to diagnose and research professionalism in sports and
its implications for the administrative management of professional football clubs in
Algeria.
-Method research,The researcher used the descriptive approach by using the
questionnaire as a tool and method for collecting data and information, as the main
study sample reached (37) people .
-Results obtained
_ The application of legal texts regulating professionalism has a positive impact on
the administrative management of professional football clubs in Algeria
_ The development and training of human resources has a positive reflection on the
administrative management of professional football clubs in Algeria
_ The diversification of funding sources has a positive impact on the level of
administrative management of professional football clubs in Algeria.
-Keywords Sports professionalism, management, professional sports club

:مقجمة.1
تعتبخ الخياضة في عرخنا الحالي جانب مغ الجػانب السيسة في حياة الذعػب السشتذخة
عبخ إنحاء العالع وما ألىسية التي أصبحت تعصي ليا مغ شخف الجول والحكػمات مغ
فالخياضة حاليا، خالل إقامتيا لميياكل والسشذآت الخياضية الزخسة ليػ دليل عمى ذلظ
لع تبقى جانبا تخفيييا او تسزية وقت بصخق مفيجة وإنسا أصبحت تذارك فعميا في عسمية
التشسية في كل الجول وذلظ إذا نطخنا إلى االعتسادات التي أصبحت تخرز كأي
 يحفل بالعجيج،ً فالعالع يعير في الدشػات األخيخة عس اًخ ججيجا،جانب اقترادي آخخ
بالستغيخات باختالف أنػاعيا ومدتػياتيا التي فخغت عمى الجول سػاء الشامية أو
 التقجم و التصػر في الخياضة بسا يػاكب متصمبات ىحا العسخ ومع ىحا التصػر، الستقجمة
.الدخيع تغيخ شكميا
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كثيخ مغ أىسيتيا حػل
وأصبحشا نخى بػضػح عجة ضػاىخ إيجابية مشيا وسمبية زادت ا
العالع ،فاليػاية مثال مغ بيغ الطػاىخ التي شيجت ىحا التغيخ.
وبالخغع مغ انتذارىا الدخيع خالل القخن العذخيغ وشغيانيا عمى االحتخاف إال أنو
شغى وبقػة في الدشػات األخيخة حتى وصل الدساح لالعبيغ السحتخفيغ االشتخاك في
األلعاب األولسبية وىػ األمخ الحي بجء في سيػل  ،1988ومغ ثع انتذخت ضاىخة
االحتخاف الخياضي حتى وقت الحاضخ( .كسال ،دروير والدعجني ،خميل سعجني،
 ،2006ص.)34
أضحى االحتخاف الخياضي مصمباً حيػياً في الػقت الخاىغ لشجاحو عمى السدتػى
العالسي وحتى بعس الجول العخبية لكػنو نطاماً كامالً بستصمباتو ومتغيخاتو) ،فال يسكغ
تجاىمو في حال مغ األحػال نط اًخ لػضع الحي آلت أليو الخياضة في الجدائخ إال أن
تصبيقو يخزع لطخوف سياسية و اقترادية و اجتساعية لكل دولة فإضافة إلى الجانب
القانػني والتذخيعي لالحتخاف الخياضي مغ جية والجانب السجني واالجتساعي مغ جية
أخخى ،نجج أن فمدفة االحتخاف تكسغ حقيقة في الجانب االقترادي والسالي ،فال يسكغ
االرتقاء بسدتػى أي رياضة وتصػر أي نادي إذا لع تتػفخ القجرة السالية لتحقيق أىجافو.
وكخة القجم مغ أىع الخياضات عمى السدتػى العالي وأكثخىا شعبية وجاذبية لمجسيػر
الخياضي عمى غخار الجدائخ التي تعتبخ جساىيخىا مغ أكثخ البمجان عذقاً لكخة القجم إال
أن ىحه الخياضة تعاني مغ عجة مذاكل تشطيسية ومالية تذكل عائقا أمام دخػل
االحتخاف مشح سشػات (عبج اليسيغ ،بػداود ،2014 ،ص .)56
ونط اخ لسا يؤديو التدييخ اإلداري مغ دور كبيخ في تصػيخ وإنجاح االحتخاف الخياضي
ودراسة التدييخ اإلداري والبحث فيو ،وبيان أىسية تػافخه في عسل

إدارات األنجية
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السحتخفة لكخة القجم ليكػن التدييخ اإلداري الخكيدة األساسية التي تدبق الدعي لتصػيخ
أي عسل إداري ،ىحا ما دفعشا إلى شخح التداؤل العام اآلتي:
_ىل االحتخاف الخياضي لو إنعكاس عمى التدييخ اإلداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم؟
 1 _1الفرضية العامة:
االحتخاف الخياضي لو إنعكاس عمى التدييخ اإلداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم في
الجدائخ.
_ الفرضيات الجزئية:
أ_ تصبيق الشرػص القانػنية السشطسة لالحتخاف ليا انعكاس ايجابي عمى التدييخ
االداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم في الجدائخ.
ب_ لتشسية وتجريب السػارد البذخية انعكاس ايجابي عمى التدييخ االداري باألنجية
السحتخفة لكخة القجم في الجدائخ.
ج_ تشػيع مرادر التسػيل ليا انعكاس ايجابي عمى مدتػى التدييخ االداري باألنجية
السحتخفة لكخة القجم في الجدائخ.
 _2المنهجية المتبعة:
نط اًخ لصبيعة بحثشا اعتسجنا عمى السشيج الػصفي ،والحي يسثل في البحث العمسي
مجسػعة مغ قػاعج واألمثمة التي يتع وضعيا مغ أجل الػصػل إلى الحقيقة حيث يعتبخ
مغ أرقى الصخق في الحرػل عمى السعخفة وىحا السشيج قػامو استقخار الحي يتزسغ
السالحطة العمسية وفخض الفخوض والتحقق مغ صحتيا.
 _3أدوات المدتعممة:
اعتسج الباحث عمى االستبيان كأداة لمجراسة.
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_ الذروط العممية لألداة:
أ_ الرجق:
صجق االتداق الجاخمي لفقرات االستبيان :وذلظ مغ خالل حداب معامالت االرتباط
'بيخسػن' بيغ كل فقخة مغ فقخات السحػر.
صجق االتداق الجاخمي لفقرات المحهر األول :تصبيق الشرػص القانػنية السشطسة
لالحتخاف ليا انعكاس ايجابي عمى التدييخ االداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم في الجدائخ
الرقم

نص الدؤال

معامل

Sig

4

10111

دال إحرائيا

10111

دال إحرائيا

10111

دال إحرائيا

10111

دال إحرائيا

10111

دال إحرائيا

10111

دال إحرائيا

10111

دال إحرائيا

االرتباط مدتهى المعنهية

14

هل تعمل النصوص المانونٌة المنظمة لالحتراف فً ارتفاع
بالعمل االداري الكفء للنادي الرٌاضً؟

14

هل ٌتوفر النادي على تنظٌم هٌكلً بما ٌتماشى مع 10941
**
النصوص المانونٌة المنظمة لالحتراف ٌسمح له بممارسة
وتسٌٌر الفعال والناجع لنشاطاته ؟
هل ٌوجد رلابة فعلٌة على تطبٌك لوانٌن االحتراف على 10910
**
مستوى النادي؟
هل تساهم النصوص المانونٌة المنظمة لالحتراف فً التسٌٌر 10844
**
الجٌد للنادي الرٌاضً؟
هل التشرٌعات والنصوص المانونٌة لالحتراف لها صٌغة 108.4
**
تنفٌذٌة على مستوى النادي ؟
هل تنظٌم اللوائح والموانٌن الخاصة باالحتراف تساهم فً 1094.
**
تطوٌر االداري باألندٌة المحترفة لكرة المدم ؟
هل االطالع على الموانٌن االحتراف فً الدول االخرى 10911
**
تساعد على التسٌٌر االداري فً ظل االحتراف الرٌاضً ؟

14
11
14
10
1.

النتيجة

الججول رقم ( )01يهضح ارتباط بين كل سؤال ودرجة الكمية لممحهر االول
لٌمة  rالجدولٌة 22300 :عند مستوى الداللة  2220ودرجة حرٌة // 01لٌمة rالجدولٌة 221.0 :عند مستوى
الداللة  2222ودرجة حرٌة 01
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صجق االتداق الجاخمي لفقرات المحهر الثاني :لتشسية وتجريب السػارد البذخية انعكاس
ايجابي عمى التدييخ االداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم في الجدائخ.

الرقم
14
14
14
11
14
10
1.

نص الدؤال
هل ٌساعد تكوٌن الموارد البشرٌة فً
نجاح وتسٌٌر ادارة النادي ؟
هل ٌتطلب االحتراف عمد دورات تكوٌنٌة
لتطوٌر كفاءة العاملٌن؟
هل ٌعمل االحتراف على تأهٌل العاملٌن
لالستخدام تكنولوجٌا الحدٌثة فً العمل
االداري ؟
هل ٌساهم االحتراف فً تطوٌر االداء و
السلوكات والخبرات الموارد البشرٌة
بالشكل المستمر ؟
هل تكوٌن المسٌرٌن على مستوى االندٌة
له انعكاس اٌجابً على التسٌٌر االداري؟
هل تكوٌن رؤساء النوادي والمسٌرٌن
ٌساهم فً نجاح االدارة وتسٌٌر النادي؟
هل إلدارة الموارد البشرٌة انعكاس
اٌجابً على مستوى التسٌٌر االداري ؟

معامل

االرتباط

Sig

مدتهى

المعنهية

النتيجة

10948

**

10111

دال إحرائيا

10948

**

10111

دال إحرائيا

10800

**

10111

دال إحرائيا

10094

**

10111

دال إحرائيا

10948

**

10111

دال إحرائيا

10840

**

10111

دال إحرائيا

10944

**

10111

دال إحرائيا
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الججول رقم ( )02يهضح االرتباط بين كل سؤال ودرجة الكمية لممحهر الثاني

الرقم
14
14
14
11
14

10
1.

نص الدؤال
هل مصادر الدعم المالً كافٌة لتغطٌة
متطلبات النادي المحترف ؟
ماهً مصادر التموٌل المختلفة لالندٌة
المحترفة؟
هل الموانٌن الموجودة حالٌا تسمح للنادي
بالبحث عن مصادر التموٌل الجدٌدة
لتحسٌن وضعٌة النادي؟
فً رأٌكم هل عملٌة التموٌل الحالٌة فً
ظل االحتراف لها دور فً عملٌة التسٌٌر
االداري ؟
هل توظٌف النادي للمختصٌن فً مختلف
المجاالت  :تسوٌك –الدعاٌة-االشهار-
الجباٌة ٌزٌد من مصادر التموٌل ؟
هل عائدات حموق البث التلفزٌونً
االذاعً للمبرٌات لها تاثٌر فً دعم
مٌزانٌة النادي المحترف؟
هل ال ٌستطٌع النادي االستغناء عن الدعم
الحكومً فً ظل تطبٌك االحتراف
الرٌاضً؟

معامل

االرتباط

Sig

مدتهى

المعنهية

النتيجة

10944

**

10111

دال إحرائيا

10848

**

10111

دال إحرائيا

10841

**

10111

دال إحرائيا

10044

**

10111

دال إحرائيا

10014

**

10111

دال إحرائيا

10814

**

10111

دال إحرائيا

1000.

**

10111

دال إحرائيا
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الججول رقم ( )03يهضح ارتباط بين كل سؤال والجرجة الكمية محهر الثالث
ب_ ثبات أداة الجراسة:
_ معامل الثبات :ثبات يسثل أىسية كبيخة في عسمية بشاء وتقشيغ االختبارات ،وىػ يعشي

أن يكػن اإلختبار عمى درجة عالية مغ الجقة واإلتقان قيسا وضع لقياسو وتعتبخ درجة
الثبات عالية كمسا اقتخبت القيسة الرحيحة إلى واحج.

ووفقا لمستصمبات فقج تع استعسال شخيقة ( ألفا كخونباخ) ،لمتأكج مغ الثبات مغ خالل

الججاول التالية:
تع التحقق مغ ثبات استبيان الجراسة ،مغ خالل معامل ألفا كخونباخ
محاور االستبيان

معامل ألفا كرونباخ

عجد

النتيجة

الفقرات
14

المحور األول

10984

.

ثابت

14

المحور الثانً

109.1

.

ثابت

14

المحور الثالث

10941

.

ثابت

جمٌع فمرات االستبٌان

10989

44

ثابت

ججول رقم () 05يهضح ثبات االستبيان باستخجام طريقة ألفاكرونباخ
 _4عرض النتائج وتفديرها ومناقذتها عمى ضهء محاور الجراسة:
1_4

المحهر االول:

تصبيق الشرػص القانػنية السشطسة لالحتخاف ليا انعكاس

ايجابي عمى التدييخ اإلداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم في الجدائخ ،مغ خالل تفحز
ججاول السحػر األول لالستبيان وبعج التحميل اإلحرائي لتمظ الشتائج اتزح لشا أن
صعػبات تصبيق اإلحتخاف مغ الشاحية القانػنية ليا تأثيخ عمى تدييخ الشادي فبعج قخاءتشا
لمججول رقع ( )06تبيغ لشا أن الشرػص القانػنية السشطسة لالحتخاف تعسل عمى االرتقاء
بالعسل اإلداري الكفء لمشادي الخياضي.
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وىحا ما يشعكذ ايجابا عمى تدييخ األنجية مغ خالل ندبة إجاباتيع السقجرة بـشعع
( )%54وىحا ما اكجتو دراسة لحدن تريش  ( 2012تعسل الشرػص القانػنية السشطسة
لالحتخاف في االرتقاء في العسل اإلداري الكفء لمشادي الخياضي حدب وجية نطخىع
مسا يؤثخ بذكل ايجابي عمى الفخيق ككل مغ الشاحية التشطيسية وجسيع الشػاحي االخخى
الفشية واالستقخار الحي يزسغ تحقيق افزل الشتائج) ،اما مغ خالل الججول رقع ()07
فإن أفخاد العيشة يؤكجون وبشدبة  51في انو

يتساشى الييكل التشطيسي

لمشادي

الخياضي مع الشرػص القانػنية السشطسة لالحتخاف يدسح لو بسسارسة وتدييخ فعال
وناجع لشذاشاتو حيث خرز ىجا الجانب لسعخفة مكانة االحتخاف الخياضي في العسل
االداري كأحج أىع محجدات الخئيدية التي يبشي عمييا ثقافة التدييخ في الييئات الخياضية،
نتائج ىحا الجانب تعتبخ مؤشخ شيب لمعسل االداري في الييئات الخياضية لسدايخة نطام
االحتخاف عمى اعتبار أن تصػيخ االدارة الخياضية يعتبخ أحج أىع البخامج التي يشبغي
االىتسام بيا وىحا ما جاء في السادة  34مغ دفتخ الذخوط وااللتدامات في مجال التشطيع
الييكمي (يتعيغ عمى الشادي الخياضي السحتخف ان يتػفخ عمى تشطيع ىيكمي يدسح لو
بسسارسة وتدييخ فعال وناجع لشذاشاتو) ،وجاءت نتائج الججول رقع ( )9لتبيغ ان
الشرػص القانػنية السشطسة لالحتخاف تديع في التدييخ الجيج لمشادي الخياضي حدب
وجية نطخ عيشة الجراسة وىحا ما ال يتػافق مع دراسة فهكراش زبيجة ( 2012أن قػانيغ
التدييخ والتشطيع الستبعة في الشادي ال تداعج عمى تصبيق االحتخاف الخياضي بالذكل
السصمػب وىحا ال يتساشى مع متصمبات االحتخاف أن القػانيغ السديخة لكخة القجم في ضل
االحتخاف غيخ مالئسة وىحا ما يشعكذ عمى تدييخ األنجية بذكل سمبي) ،وبالعػدة إلى
الججول رقع ( )8يتزح لشا أن السدتجػبيغ اختمفت أراءىع حػل اإلجابة عمى الدؤال أي
انو ال تػجج رقابة فعمية عمى تصبيق قػانيغ االحتخاف.
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وىحا كمو لو تأثيخ عمى التدييخ ألن عجم وجػد لجان مؤىمة تخاقب ما يجخي بالشادي
سػف تعع فيو الفػضى وبالتالي عجم تحقيق األىجاف السشذػدة وىحا ما اكجتو دراسة
افروجن غنية ( 2012وىحا راجع إلى غياب إخرائييغ في ىحا السجال أي عجم كفاية
الخقابة الحالية لمػقػف عمى صخامة تصبيق القػانيغ ) ،كسا أن نتائج الججول رقع ()10
تطيخ أن الشرػص القانػنية ليذ ليا صيغة تشفيحية عمى مدتػى الشادي وىحا يجل عمى
أنيا ال تدال غامزة ومبيسة ،لحا يػاجو السديخون صعػبات في فيسيا وتصبيقيا وبالتالي
ليا انعكاس عمى شكل التدييخ كسا جاءت نتائج الججول رقع()12أن معطسيع قج اشمعػا
عمى نساذج االحتخاف لمجول األخخى والتي بإمكانيا أن تسشحيع أفكار الزمة يعسمػن
بسػجبيا بسيشية فيع ميتسيغ بسعخفة الجػانب التذخيعية وكيفية التعامل معيا واالستفادة
مشيا وتصبيقيا عمى مدتػى األنجية الجدائخية لكخة القجم حتى ال ترادفيع مذاكل أثشاء
التدييخ وىحا ما بيشتو نتائج الججول رقع ( )12حيت أجسع السدتجػبيغ عمى ذلظ بشدبة
(.)%68
 2_4المحهر الثاني :لمتشسية والتجريب السػارد البذخية انعكاس ايجابي عمى التدييخ
االداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم في الجدائخ
مغ خالل فحز الججاول السحػر الثاني لالستبيان وبعج التحميل االحرائي لتمظ
الشتائج اتزح لشا ان لمتشسية وتجريب السػارد البذخية انعكاس ايجابي عمى التدييخ
االداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم فبعج قخاءتشا لمججول رقع( )13تبيغ لشا اغغ تكػيغ
السػارد البذخية يداعج في نجاح ادارة وتدييخ ادارة الشادي وىحا ما يشعكذ باإليجاب عمى
تدييخ االنجية مغ خالل ندبة اجابتيع بشعع السقجرة ب ( )%62ومغ خالل نتائج الججاول
( )19،17،14والتي تحتػي عمى الشتائج الستعمقة بعبارات السحػر الثاني مغ استسارة
االستبيان السػجية لسديخي االنجية الخابصة السحتخفة االولى والثانية لكخة القجم .
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نالحظ وجػد ىشاك فخوق ذات داللة احرائية لرالح قيسة اكثخ تكخار بيغ اإلجابات
نعع ومشو ندتشتج لتشسية والتجريب السػارد البذخية انعكاس ايجابي عمى التدييخ االداري
بالشجية السحتخفة لكخة القجم وذلظ عغ شخيق عقج دورات تكػيشية لتصػيخ كفاءة العامميغ ،
تكػيغ السديخيغ يشعكذ باإليجاب عمى التدييخ االداري  ،مدتػى التدييخ االداري
يشعكذ باإليجاب عمى ادارة ال سػارد البذخية .
وبالتالي التأكج صحة الفخضية التي تشز عمى ان لتشسية وتجريب السػارد البذخية
انعكاس ايجابي عمى التدييخ االداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم في الجدائخ وىحا ما
ذىب اليو (لعجال يحي  ) 2011وىحه الشتائج تدايخ ما ذىب اليو ان :
لالحتخاف الخياضي دور كبيخ في تصػيخ مدتػى أداء السػارد البذخية في االنجية
الجدائخية لكخة القجم.
 3_4المحهر الثالث :تشػيع مرادر التسػيل ليا انعكاس إيجابي عمى مدتػى التدييخ
االداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم في الجدائخ.
مغ خالل فحز ججاول السحػر الثالث لالستبيان وبعج التحميل االحرائي لتمظ
الشتائج اتزح لشا ان تشػيع مرادر التسػيل لو انعكاس ايجابي عمى مدتػى التدييخ
االداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم وبعج قخاءتشا لمججول رقع ( )22بيغ لشا ان القػانيغ
السػجػدة تدسح لمشادي البحث عغ مرادر التسػيل الججيجة لتحديغ وضعو السالي مغ
خالل ندبة إجاباتيع بشعع السقجرة( )%54مغ خالل نتائج الججاول ()26،25،24،23
والتي تحتػي عمى الشتائج الستعمقة بعبارات السحػر الثالث مغ استسارة االستبيان السػجية
لسديخي انجية الخابصة السحتخفة االولى والثانية نالحظ وجػد فخوق ذات داللة احرائية
لرالح قيسة أكثخ تك اخ ار بيغ اإلجابات نعع ومشو ندتشتج ان لتشػيع مرادر التسػيل ليا
انعكاس ايجابي عمى مدتػى التدييخ االداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم.
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وذلظ عغ شخيق تػضيف السختريغ في مختمف السجاالت مغ أجل زيادة مرادر
التسػيل وعائجات البث التمفديػني واالذاعي لمسباريات والجعع الحكػمي في ضل االحتخاف
وعسمية التسػيل الحالية ليا دور في عسمية التدييخ االداري  .وبالتالي تأكج صحة
الفخضية التي افتخضت ان لتشػيع مرادر التسػيل ليا انعكاس ايجابي عمى مدتػى
التدييخ االداري باألنجية السحتخفة لكخة القجم وىحا ما ذىب اليو (دراسة رعاش كمال
 )2010ان االنجية تعاني مغ قمة السػارد السالية لتحقيق اىجافيا ،و(دراسة فروكاش
زوبيجة  )2012أن مرادر التسػيل الحالية غيخ كفيمة لمفخق لالنتقال مغ الشطام الياوي
الى االحتخاف.
 _5االستنتاج العام:
مغ خالل دراسة السيجانية التي اجخيشاىا وبعج تحميل الشتائج الستػصل إلييا في ضػء
الفخضيات السصخوحة وباالعتساد عمى الجراسة وفي ضػء السفكخة يسكغ بمػرة جسمة مغ
االستشتاجات الجراسة نبشييا كاآلتي:
_ ضعف تصبيق بعس المػائح والقػانيغ التي مغ شانيا تقجيع األفزل لالحتخاف
الخياضي.
_ نقز فادح في اإلشارات الستخررة في التدييخ اإلداري.
_ غياب سياسة واضحة لتدػيق الخياضي لجى األنجية السحتخفة أثخت بالذكل سمبي
عمى االحتخاف.
_ قمة آليات التسػيل ومرادره بدبب مذاكل لألنجية وتفعيل االحتخاف الخياضي.
_ عجم تحفيد وتذجيع لتكػيغ السػارد البذخية ( العبيغ ،مديخيغ ،رؤساء...الخ).
_ عجم تػلي الخابصة اىتسام وتقجيع الفخص لمسخؤوسيغ في شخح مذاكميع.
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_ يجب عمى السدتثسخيغ دخػل مجال الخياضة التشافدية بدبب انقصاع في مرادر
التسػيل الحالية لألنجية.
_ مذخوع االحتخاف ال يشجح إال بتعاون كل الجيات السعشية فيشاك مذاكل تعيق ىحه
الفكخة ،ويجب أن يكػن ىشاك دعع ومخافقة الجولة لمشػادي الخياضية مغ أجل تصبيق
وإنجاح مذخوع االحتخاف الخياضي.
_ اقتراحات:

مغ خالل الجراسة التي قسشا بيا خخجشا بسجسػعة مغ اقتخاحات وتػصيات مدتقبمية

وتتسثل فيسا يمي:
_ العسل عمى دراسات دقيقة ومقششة لشطع ولػائح اإلحتخاف الخياضي واالستفادة مشيا في
تصبيق اإلحتخاف الخياضي ب سا يتشاسب مع ضخوف وتقاليج السجتسع الدعي لتشسية مختمف
السيارات اإلدارية لجى السديخيغ ومحاولة استغالل شاقاتيع وقجراتيع.
_ إيجاد مرادر تسػيل دائسة لألنجية الخياضية حتى تدتصيع أن تخاعي االحتخاف في كخة
القجم.
_ تكػيغ إشارات مخترة في السجال القانػني الخياضي.
_ صخامة تصبيق القانػن وتجديجه في الػاقع لػضع نطع والمػائح التي تديج مغ درجة
وندبة الخقابة اإلجبارية داخل إدارة الشػادي.
_ ضخورة إنذاء ومخاكد تكػيغ ومشذآت رياضية عمى مدتػى الشػادي ذات مػاصفات
عالسية.
_ ضخورة تذخيع قانػن االحتخاف الخياضي والعسل بسػجبو لزسان حقػق الالعب
والشادي.
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