تتمة  ..ميشيل سلغادو يتوج املتسابق املصري أيمن الغباش ي بلقب برنامج " "The Victoriousفي موسمه
الثاني

وذلك قبل بداية أولى تحديات هذه السهرة والتي اعتمدت على املواجهة  1 / 1ملدة دقيقة بين اثنين من
املشاركين أسفرت عن تفوق موس ى على مارسيلو بهدف واحد ،فيما سيطر التعادل السلبي بين الدر وأيمن،
واستطاع الكعبي التغلب على خالد بثالثة أهداف ،في الوقت الذي أشادت لجنة التحكيم بأداء املشترك اليمني
واألردني.
ليتم بعدها تقديم تقرير عن أجواء الكواليس وآراء املتسابقين في اللحظات األخيرة وتوقعاتهم ،إلى جانب تقارير
خاصة عن املـتأهلين السنة إلى النهائيات وتقرير خاص عن ميشيل سلغادو ،وأبرز محطات البرنامج في موسمه
ً
الثاني وآراء لجنة التحكيم بكل مشترك ،وصوال إلى التحدي الثاني الذي اعتمد على تسديد الكرات نحو املرمى
ً
ً
الذي يتم اضاءته عندما يكون املشترك مربوطا بحبل ،معتمدا على استخدام مهارة الدفاع والهجوم لدى كل
مشترك ،حيث تلق الدر والكعبي بشهادة الجميع.
قبل أن يحين املوعد مع التحدي الثالث واألخير الذي اعتمد بالدرجة األولى على مواجهة  1/2مع حارس مرمى،
حيث سجل أيمن هدفين في الجولة األولى ،وفي الجولة الثانية استطاع الدر تسجيل هدف إلى جانب هدف آخر
من أيمن ،فيما تفرد الدر بأهداف الجولة الثالثة وسط أشاد لجنة التحكيم بأداء املشترك اللبناني ،بعدها تم
بث تقرير خاص عن الفائز باملوسم األول من البرنامج يوسف الوطني من املغرب والذي يلعب اآلن مع نادي
ً
سلتا دي فيجو اإلسباني أحد أهم النوادي االحترافية ولدمة خمس سنوات بعد فوزه في البرنامج ،وصوال إلى
املرحلة األخيرة في البرنامج مع اإلعالن عن الفائز باللقب وسط اجواء من التوتر والترقب من الجميع.
ـ املوسم الثالث ـ

وفي هذه املناسبة توجه أحمد سعيد املنصوري ،املدير العام للقنوات التلفزيونية واإلذاعية في مؤسسة دبي
لإلعالم ،بالشكر لجميع املشاركين في نجاح املوسم الثاني من برنامج "  "The Victoriousعلى شاشة قناة دبي
ً
الرياضية وقناة دبي األولى ،معتبرا هذا النجاح دليل على جودة اختيار شبكة قنوات دبي وقدرتها على الوصول
إلى اهتمامات الجمهور والتميز بأنواع جديدة من البرامج التي تقدم للمرة األولى على شاشات القنوات العربية،
ً
مؤكدا أن هذا البرنامج نجح في تحقيق نسب مشاهدة عالية من شرائح مختلفة من الجمهور على امتداد العالم
ً
العربي ودول االغتراب ،ملا تضمنه من مضمون جديد يرتقي باملشاركين ويحقق أهدافا إنسانية واجتماعية إلى
جانب هدفه األساس ي في تقديم املواهب العربية الشابة وإعطائها الفرصة الحقيقية في الوصول إلى عالم
االحتراف والعاملية.
بدوره توجه راشد أميري مدير قناة دبي الرياضية ،بالتهنئة إلى الجمهور الرياض ي الواسع في مصر ،وإلى
املتسابق أيمن الغباش ي الذي أثبت أنه جدير بالفوز وتحقيق حلمه إلى جانب املواهب الكروية التي وصلت إلى
ً
العاملية ،كذلك إلى املتسابق اللبناني واملتسابق الجزائري قائال إن هذه املواهب الحقيقية ال تحتاج إلى شهادة
تقدير بقدر م ا هي بحاجة إلى تسليط الضوء على إمكانياتها وإتاحة الفرصة الحقيقية لها للتعبير عن طاقاتها،
ً
ً
ً
مشيرا إلى أن جميع من وصل إلى املنافسات النهائية كان فائزا ،داعيا في ختام حديثه املواهب العربية الشابة
لالستعداد للموسم الثالث من البرنامج مع بدء التحضيرات النطالق جوالت االختيار واالختبار في أبريل املقبل،
وذلك بعد النجاح الجماهيري وإقبال شريحة واسعة من الشباب على متابعة البرنامج والرغبة في املشاركة به
كأول أكاديمية رياضية تلفزيونية في العالم العربي.
بدوره بدا التأثر على وجع املدرب والنجم اإلسباني ميشيل سلغادو مع تسلميه كأس البرنامج وعناقه للمشترك
ً
املصري قائال" :لن أنس ى هؤالء الشباب الذي قدموا لي الكثير من الفرح والذكريات الرائعة ،وعلى امتداد حلقات
البرنامج كنت أتابع مشوار جميع املشتركين نحو النجومية ،وأنا اآلن أقف ألسلم الفائز كأس البرنامج في نسخته
ً
الثانية ،وأتذكر جيدا أن مشاركتي في هذا البرنامج وعلى مدى موسمين متتالين جاءت من محبتي الكبيرة ملدينة
دبي ولدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وألنني أريد أن أثبت للعالم أن باستطاعة هذه الدول العربية أن تقدم
ً
نجوما من مستوى عالي وطراز رفيع".
ً
وأضاف متابعا القول" :كل الشكر لشبكة قنوات دبي ولجميع القائمين على البرنامج وإلى لجنة التحكيم املؤلفة
من األصدقاء أليساندرو دل بييرو وتييري هنري ومحمد بركات و خالد شنيف ،وإلى الفريق الفني الذي قام
ً
ً
بتدريب  22مشترك على امتداد الحلقات املاضية" متمنيا أن يرى جميع املشتركين نجوما في املالعب األوروبية
ً
والعاملية وأن يتذكروا جيدا أن املستقبل والنجومية قد بدأت منذ هذه اللحظة"
ً
ً
بدوره توجه خالد شنيف بالشكر لجميع من ساهم في نجاح هذا البرنامج قائال إنها فرصة لن تتكرر كثيرا ،فيما
ً
تمنى محمد بركات أن يشارك هؤالء الالعبون في الدوريات األوروبية خالل السنوات القليلة املقبلة مؤكدا أنهم
خير سفراء للبرنامج في نسخته الثانية.

وقال الالعب الدولي جهاد املنتصر وصاحب فكرة البرنامج ،إن هذا الحلم قد تحقق مع شبكة قنوات دبي
التي آمنت بفكرة البرنامج وأهدافه النبيلة ،بعد معاناة دامت ألكثر من عامين من دون أن تتجرأ أي قناة عربية
ً
أخرى بإنتاجه وتقديمه للمواهب العربية ،نظرا الرتفاع تكلفته اإلنتاجية واإلمكانيات الفنية واللوجستية التي
ً
ً
ً
يحتاجها ،مشيرا إلى نجاح املوسمين بكافة املقاييس وأن الجميع خرج منتصرا وفائزا بكل األحوال.

