
 

 ة للمشارك في بطولةرش  وصايا المدرب عدنان الط  
---------------------------------------------- - 

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيم 

احلمد هلل رب العاملني، والصالالالالال والعالالالالامت األن ياء ااملرساني واملناالالالالألني ملرس ا  مد و ل  
 وصحر  أمجعني.

 قتايلأيي املشارك يف بطولة فن 
 ،العامت األسكم ورمحة هللا وبنكات 

 وصااي للمشارك يف بطولة:
هذه بعض الوصالالالالالالالالالام والتعألسماع لكي تعالالالالالالالالالتعني لا يف دشالالالالالالالالالاركتي يف بطولة أ د ال  و  النتالسة، وأ او هللا تعا  أ  تكو  

 د سدل لي وارًرا يف ال جاح وال وز.
، فإ  شالالالالنح هللا صالالالالدرك ع  كلي فعألسي  جيب األسي أواًل قرل طألري املشالالالالاركة يف بطولة أ  تكو  قد ااالالالالتَّنع هللا ا   و ل  

ن هللا وتاول   الة الكناالالالالالالالالالالالالالالي   ابلتوكالل األن هللا واالاتمالا  األسال  يف يولالالالالالالالالالالالالالالالي لألمرالارمع. وقرالل الالديور ع  احلألرالة األسالي بالذ ك 
 واملعوكتني ال ألق وال اس والدااني ابل وز. والديور بعد كلي ع  احلألرة ودع ومتي دنت عة وأملت واثق دن مل عي ودن فوزك.

 ثالثة أسباب للنجاح يف املباراة. أما الفوز فهو حبسب ما قدر هللا تعاىل. 
 ت ظسم الت  س  ىت تعتطسع قطع كل املنا ل ال د سة اليت اتوا هها  و  اات  اك النوى وااوكعجني. التنفس: -1
عب لااب اآلين وتن  الدفاع: -2   ح فوزه.أ   كو   فااي ان ًعا وقوًم مل ع عصابتي بضنبة ف سة ُتح
 اهلجومت هو أفضل واسألة لألدفاع.  اهلجوم: -3

 وفيما يلي عدد من الوصااي خبصوص اهلجوم والقتال بشكل عام: 
ال بد أ  تظل بكادل واسي وتنكس ك ود ع مل عالالي دن الديور  ا  شالالر  البسروبة والألعب التألناريي لو الوااي الذد    د   -

 صاحلي. ع  النتار العأليب لو املنك  امل  لسس يف
االدمت االاالالالالالالالالالالالالالالتَّ الا  ابمل الافس عكا كالا  أقالل  ر الة د الي، واالدمت ارو  د ال  عكا كالا  أاألن  ر الة د الي، فالالنتالار  كو  ر ًا   -

 لن ل والدر ة ال ُتعم ال تسجة وعال ملا شارك ااقل  ر ة دع اااألن  ر ة يف بطولة دن الرطوالع.
 والن ألني األن  عم امل افس دراشنل، واألن امل اطق املعموح الضنب األسها. اهلجومت اباتَّدامت تنكسراع دن  نكاع ابلسد ن    - 
مما  عالالالالالالااد األن ع ناز ال ناك أ   كو  اهلجومت اباالالالالالالتَّدامت ف و  ارداع وعهلاني امل افس بضالالالالالالنابع لو دنصالالالالالالو ل لذا ا ع    -

ك، وأ  تكو  الضالنبة املنصالو ل أاالنع  وعمنا إلشالبار  د   وعبعا ها ان د طنة اسعالم املعالتهدفة ابلضالنبة املنصالو ل إل ناز ال نا
 دن لنابع اإلهلاني ود اارة لشكل  عم الااب اآلين دن  سث الطور أو العنض. 

 تكثسف اهلجومت األن امل افس وعظهار العسطنل األس  يف الثواين اايول دن املرارال. -



 

 س عال عكا كاملت واسألة إلهلاني  د   و دال . ادمت ااتهاك الطاقة بضنابع يف اهلواني أو اشواريسة ولو فعالة دع  عم امل اف   - 
 جت ب تو س  أد لنبة ع  د طنة مم واة لتج ب احلصور األن عملذار وأيطاني تتعرب يف يعارتي. -
 ُتمل الضنب وعي اني اامل عكا كا  كلي ممكً ا لتج ب ا تعاب الضنبة لصاحل امل افس عكا كاملت لنبت  صحسحة. -
 صحسحة اد بعناة وااتعد ملواصألة الألعب  ىت ال تتحور لنبة د افعي ع  لنبة قالسة.ا د عصابتي بضنبة ف سة  -
ا د عصالالالالالابتي بضالالالالالنبة ف سة صالالالالالحسحة فعألسي أ  تتج ب التمثسل ممملي أصالالالالالرت بضالالالالالنبة مم واة ع  دكا   عالالالالالاس أو مم وع    -

و ًا واالالالالالالالس كشالالالالالالالف بعد ط مت، فَّعالالالالالالالارل بصالالالالالالالدذ يو دن فوز بكذب لن  دو أً أو يط الكي  و   احلكم ع  د افعالالالالالالالي عملذارً 
 الرطولة دراشنل دن يار ال سد و فتعنط دن اااني وُتح ع دن املشاركة يف املعتنرل.

ا د احلصالالالالالور األن التعا ر فسجب أ  ت دن ممملي دن ق سة قد د عت د افعالالالالالي دن ال وز األسي، ودن ق سة أينى قد   -
ف اآلين لتحنسق ال وز؛ فا عل دن التعا ر االالرًرا أجن ع ملصالالف ال وز وأصالالرحت يف د تصالالف الطن ق علس  وبني أدادي ال صالال 

 ل م ل محااي ورفع دع ومتي ودن َثم االملدفاع ابهلجومت الكرو وعثراع العسطنل والبألرة األن الااب اآلين.
 نكاع  عظهار االملضراك واال رتامت لااب اآلين واحلكامت وامل ظمني وااللت امت ممملظمة املرارمع وقواملس ها. وادمت النسامت ممد    -

 أو الت وه بكألماع األرسة ياطئة. 
عكا قمت بت  سذ هذه الوصالالالالالالالالالالالام والتعألسماع يف املرارمع، فربض ال ظن ان ال تسجة عكا كاملت فوزًا أو يعالالالالالالالالالالالارل فند أ  ت دا 
األسي وين ت ق ًحا يف دهمة النتار والترارد، واكتعالالالالرت ي ل ال تندر بثمن واالالالالتكو  د سدل لي يف املعالالالالتنرل  ك  هللا 

ا . فإكا كاملت ال تسجة فوزًا فهو جناح وفوز واحلمد هلل الذد ب عمت  تتم الصالالاحلاع، وع  كاملت يعالالارل فند ر هللا ودا شالالاني  تع
م  سث قار: واالالأل  و ل  وصالالحر   ن هللا األس   فعل، واألسي أ  ت دن مم  هذا هو ملصالالسري. وه ا أوصالالسي بوصالالسة راالالور هللا صالالأل  

املؤمن الضععي،  ويف لل  خري. احرص عل  ما ينفع،  واسعتعن  و وت تعج .   املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من»
وإن أصععععععععععاب،  ععععععععععيك فال تقل لو أ  فعل  لان لَّا ولَّا  ولكن قل: قدَّر هللا  وما  ععععععععععاك فعل  ف ن لو تفت  عمل 

ا األس  الصالالالال والعالالالامت:  «الشععيطان شععيك ت ينفعوك إت واعلم أن األمة لو اجتمع  عل  أن ينفعوك ب». وكما قار أ ضالالالً
 .«بشيك قد لتبه هللا ل،  ولو اجتمع  عل  أن يضروك بشيك ت يضروك إت بشيك قد لتبه هللا علي،

ويتاًدا أاالالالالالالالالالالالالالأر هللا تعا  أ   وفن ا ع  دا أر  و نلالالالالالالالالالالالالالاه، وأ   عألم ا دا    ع ا، وأ     ع ا  ا األ م ا، وأ     ع ب ا لوق دن 
 رس ا  مد و ل  وصحر  واأل م تعألسًما. ن هللا األن ملاملعألمني، وصأل  

  والعامت األسكم ورمحة هللا وبنكات .
 أيوك

 ةعدانن الَطر َ 

 رريسس فنع االُتا  الدويل لألكسوكوشن كا كا . -
 .اررو الدويل لألكسوكوشن يف املمألكة العنبسة الععو  ة -


