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د.حمود فليطح

بطل إطاحة املطرقة علي الزنكوي

بدر المطوع

الرامي مشفي املطيري

 لماذا اإلبقاء على االحتراف الجزئي إذا لم يكن حقق أهدافه؟!
 رياضيون يتساءلون بعد ثالث سنوات من تطبيقه:

بخي�ت: إذا أردنا تطبيق 
االحت�راف فعلين�ا تطبيق�ه 

جزئيًا ولي�س  كامل  بش�كل 

المحافل الدولية واالقليمية.

الجزئي مفيد والكلي أفضل

وأكد العب المنتخب الوطني 
الزنكوي  الجلة عل���ي  لدفع 
اس���تفادته من تطبيق نظام 
االحتراف الجزئي، مشيرا الى 
انه أسهم في تكثيف تركيزي 
عل���ى رياضت���ي ومزاولتها 
بش���كل ملتزم م���ع الحرص 
عل���ى تقديم كل ما هو مميز، 
الفتا إل���ى ان عملية الصرف 
قد يش���وبها بعض الشوائب 
ولكن حقوقنا تصلنا كاملة 

ولو بشكل متأخر.
وأضاف ان االحتراف الكلي 
سيكون أفضل بطبيعة الحال 
الن المقابل المادي ال يرتبط 
بإصابة العب أو اعتزال آخر 
ولكن يفترض ان تكون هناك 
ضوابط بخصوص الالعبين 
الذي���ن يحقق���ون انجازات 
للرياض���ة الكويتي���ة دوليا 
وإقليميا وعدم مس���اواتهم 
بالعبين يمارسون تمارينهم 
اليومي���ة ويخوضون بعض 
المشاركات المحلية من اجل 
الظفر بالمقابل المادي دون اي 
إثراء اللعبة او تطوير أساليبها 
او حتى المساهمة في تحقيق 
نتائج جيدة لرياضتنا، متمنيا 
ان توض���ع هذه الجزئية في 
عين االعتبار حتى يكون هناك 
المميزين  تحفيز لالعبي���ن 

لتقديم كل ما هو أفضل.

مرحلة تقييم جادة

من جانبه قال نائب مدير 
عام الهيئة العامة للش���باب 
الرياضة  والرياضة لقط���اع 
د.حمود فليطح ان الطموح 
الذي نسعى إليه هو تطبيق 
الكامل في  نظام االحت���راف 
مالعبنا وذل���ك لن يتأتى إال 
بعد اتخ���اذ خطوات ايجابية 
نحو تعديل العديد من اللوائح 
والنظم االدارية المعمول بها 
حاليا الن طبيعة االحتراف 
إدارية  الكامل تتطلب انظمة 
مختلفة منسجمة مع طبيعة 
هذا التحول. وأضاف فليطح 
الحالي���ة تعد  التجرب���ة  ان 
خطوة الى األم���ام والبد من 
العلمي  تقييمه���ا بالش���كل 
المدروس لتف���ادي األخطاء 
التي صاحبتها قبل االنتقال 

الى نظام االحتراف الكامل.

الجزئي، الفتا الى انه أصبح 
من الضرورة االلتفات نحو 
الكلي  تطبي���ق االحت���راف 
بمعايير وقوانين محددة تحمي 
حقوق الالعبين ومستقبلهم 
وإنهاء مسلس���ل االضحوكة 
الجزئي( النني  )االحت���راف 
بصراح���ة ال أعتبره احترافا 

ابدا بهذه الطريقة.

لم نتسلم رواتبنا

الرامي مش���في  وأع���رب 
المطي���ري ع���ن أس���فه الن 
الجزئي لم يحقق  االحتراف 
الهدف المنش���ود منه حيث 
ال يوج���د قانون يلزم الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
بطريق���ه الصرف، مؤكدا انه 
وزمالءه لم يتسلموا رواتبهم 
منذ 9 ش���هور، األمر الذي قد 
يجعل اإلحباط يتس���لل الى 
نفوس بعض الالعبين، الفتا 
الى انها ليست المرة األولى 
حيث سبق ان تعطل صرف 
الرواتب لمدة سنة كاملة في 
الع���ام الماضي، مت��س���ائال: 
ه���ل ه���ذا يمكن تس���م��يته 

احترافا؟
وكش������ف عن التش���اؤم 
ال���ذي يعيش���ه وغي��ره من 
الالعبين حول مصير االحتراف 
الكلي ال���ذي تعت��زم الدولة 
تطبيقه بش�كل عام إذا كانت 
عاجزة عن تطبيق إجراءات 
االحتراف الجزئي فك�يف يكون 
الحال عن��دما يتم االنتقال الى 

الكلي؟

تعارض حكومي

 ولف���ت المطي���ري ال���ى 
وجود تع���ارض حكومي في 
تطبيق نظام االحتراف الكلي 
فعلى سبيل المثال مؤسسة 
التأمين���ات االجتماعي���ة لن 
تقبل تطبيق هذا النظام وإذا 
قبلت فالسؤال هنا هل يكون 
الحياة  االحتراف على طول 
او يسقط عن الالعب بمجرد 

اعتزال اللعب؟
االح��ت���راف  ان  وأردف 
يج�����ب ان يك���ون ب���راتب 
ش�����هري ولي���س بنظ����ام 
المكاف��أة الحالية، متمنيا ان 
يك���ون للرياض��ة الكويت�ية 
شأن دولي من خالل توح�يد 
الج��هود ال��رامية نحو رف�ع 
ف���ي مختلف  الكويت  عل���م 

مع احترامي لها ولكننا كفريق 
كبير ال نعاني من هذه المشكلة 
قبل تطبيق نظام االحتراف 

الت���زام الالعبين بالحضور، 
مش���يرا الى ان ذلك يمكن ان 
يحدث مع االندية الصغيرة 

الخليجية المجاورة.
ونف���ى بخي���ت ان يكون 
لالحت���راف الجزئي دور في 

مقعد في التشكيلة األساسية 
لكل فريق، الن الالعبين في 
األساس اغلبهم طلبة وغير 
موظفين، فالمبلغ المخصص 
400 دين���ار كان ل���ه مفعول 
الس���حر في التزام الالعبين 
رغم ضآلته، فما بالكم لو كان 

المبلغ اكبر من ذلك.

وقفة جادة

وشدد رابح على ان تطبيق 
نظام االحتراف الكلي يحتاج 
وقفة جادة من الحكومة لتبني 
القانون وعرضه على مجلس 
األمة واخ���ذ موافقته تمهيدا 
لتخصيص االعتمادات المالية 
الالزمة لتغطية هذا الجانب، 
موضحا ان الحكومة لألسف 
تتعامل مع ملف الرياضة على 
انها عنصر غير أساسي في 
الحياة اليومية رغم إدراكهم 
بصورة جي���دة ان الرياضة 
تساهم الى حد كبير في تهذيب 
الشباب وتقويتهم وابعادهم 
ع���ن االنحراف���ات االخالقية 
واالنج���راف وراء كل ما هو 
دخي���ل عل���ى مجتمعنا مثل 
آفة المخدرات وانتشارها في 
البالد هذه األيام، مشيدا بجهود 
العبينا المحليين على الرغم 

آراء  »األنباء« استطلعت 
بعض الالعبي���ن واإلداريين 
حول م���دى االس���تفادة من 
تطبيق نظام االحتراف الجزئي 
وتطلعاتهم لم���ا هو آت في 
النهوض  المستقبل من اجل 

برياضتنا المحلية.
ف���ي البداية ق���ال مهاجم 
القادسية والمنتخب الوطني 
المبل���غ  ان  المط���وع  ب���در 
المخصص لالعب غير كاف 
بطبيع���ة الح���ال، فضال عن 
طريقة الصرف حيث يستلم 
الالعب دفعة كل 3 شهور، ولكن 
رغم ذلك فاالحتراف الجزئي 
حقق اشياء كثيرة لعل أبرزها 
حرص العبي الفرق الصغيرة 
عل���ى الحض���ور وااللتزام 
بالتماري���ن اليومي���ة، األمر 
الذي انعكس بشكل ايجابي 
على مستوى الفريق بصورة 
عامة حيث قدمت بعض الفرق 
الصغيرة مس���تويات مميزة 
الماضيين  الموسمين  خالل 
ع���الوة عل���ى ارتف���اع حدة 
التنافس على الدوري بدرجتيه 

الممتازة واألولى.
انه  الى  المطوع  وأش���ار 
اصبح من الضروري تطبيق 
االحتراف الكلي لالنتقال الى 
مرحل���ة جديدة س���تنعكس 
بشكل ايجابي وملحوظ على 
مستوى مختلف األلعاب، الن 
الالعب سيركز بشكل اكبر من 
الوض���ع الحالي على مصدر 
رزقه ودخله الوحيد، وسيكون 
جاهزا لتقديم كل ما هو أفضل 
لتحسين هذا الدخل، متمنيا 
ان يكون المسؤولون جادين 
في تطبي���ق االحتراف الكلي 
وتذليل كل العقبات التي قد 
تواجههم ف���ي ذلك، ولكن إذا 
أردنا الوصول برياضتنا  ما 
الى منصات التتويج فانه ال 
مناص من تطبيق ذلك النظام 
المعمول ب���ه في معظم دول 

العالم المتقدمة.

حقق األهداف

من جانبه أكد رئيس نادي 
التضامن السابق خالد رابح 
ان االحت���راف الجزئي حقق 
األهداف المرج���وة من وراء 
تطبيقه، وظهر ذلك جليا في 
حض���ور الالعبين للتمارين 
اليومية ما ساهم في ارتفاع 
المنافسة بينهم لحجز  روح 

المطي�ري: إذا كنا عاجزين 
االحتراف  إجراءات  تطبيق  عن 
الحال  يك�ون  فكيف  الجزئ�ي 
عندما يتم االنتقال إلى الكلي؟!

م�ن  اس�تفدنا  الزنك�وي: 
االح�ت�راف الج�زئ�ي والب�د 
م�ن االن�ت�ق�ال إل�ى الكل�ي

 فليط�ح: الهيئ�ة ف�ي مرحل�ة تقييم 
لالح�تراف الج�زئي لت�فادي األخ�طاء

 : ع لمطو ا
ل�م�بل��غ  ا
لمخص�ص  ا
لالع���ب 

وط�ريقة  كاف  غير 
مناس�بة غير  صرفه 

   راب�������ح: 
تط�بيق االحتراف 
الك�ل�ي يح�ت�اج 
ج�ادة  وقف�ة  إل�ى 
الح�كوم�ة م�ن 

فهد الدوسري
منذ ان عرفت الرياضة بالكويت واجلميع 
يتعام��ل معه��ا على انه��ا هواي��ة لقضاء 
الوقت فقط ال غير، ف��ي حني انها تطورت 
وارتقت لتكون أكثر م��ن مجرد هواية في 
العدي��د من البل��دان العربي��ة واخلليجية، 
فضال عن التطور الذي س��بقتنا اليه القارة 
األوروبي��ة حيث أصبح��ت الرياضة هناك 
علما ي��درس وجتارة تدر امواال ط��ائلة ال 
ميك��ن حصرها، وعليه اصب�ح من الواجب 
علين��ا اتباع نظ��ام يكفل لن��ا اللحاق بهذا 
الركب الس��يما في ظل تواضع املس��توى 
الع��ام لرياضتنا بش��كل ع��ام، وللمضي 
نحو حتقيق ذل��ك الهدف اقر مجلس األمة 
قانونا خاصا 2007/5 يضم بني فقراته بندا 

ينص على تطبيق نظام االحتراف 

اجلزئي الذي من ش��أنه )حسب وجهة نظر 
واضعي��ه( ان يرتق��ي بالرياض��ة الكويتية 
مبختلف ألعابه��ا الفردية منها واجلماعية، 
على ان يتم دفع مبلغ مالي نحو 400 دينار 
لكل العب نظير التزامه بالتدريبات اليومية 
النادي واملنتخبات الوطنية خير  ومتثيل 
متثيل باحملافل الدولية واالقليمية، ولكن 
هل حق��ق االحتراف اجلزئ��ي الهدف من 

تطبيقه منذ نحو 3 سنوات؟
وه��ل اصبح م��ن الض��رورة االنتقال 
لتطبيق االحتراف الكلي بعد هذه التجربة؟ 

وم��ا الع�وائ��ق ال�ت��ي ق�د 
تعت��رض الطريق نحو 

تطبيقه؟

من قلة الدعم والظروف السيئة 
التي تمر بها الرياضة المحلية 
إال انهم حققوا وس���يحققون 

المزيد.

االحتراف الجزئي أضحوكة

بدوره ش���ن مدير فريق 
كاظمة األول لكرة القدم فواز 
بخي���ت هجوم���ا عنيفا على 
قانون االحت���راف الجزئي، 
مؤكدا انه لم يحقق المطلوب 
منه بل على العكس اثار العديد 
من المشاكل، فضال عن طريقة 
صرف المبالغ المخصصة كل 3 
شهور مرة، الفتا الى ان المبلغ 
بالنسبة لالعب يعتبر مميزا 
وجيدا ولكن عملية او طريقة 
صرفه ال تشعره بحقيقة ما 
أنجزه وانه ال يضاهي ما قدمه 

من التزامات.
ف���ي حقيقة  انه  وأوضح 
األمر ال يمكن في أي حال من 
األحوال اعتبار ذلك احترافا 
ولكن يمكن القول انها مكافأة 
تصرف لالعب نظير ما قدمه 
الماض��ية،  الفت���رة  خ���الل 
مضيف���ا انه اذا أردنا تطبيق 
االحت���راف فعلين���ا تطبيقه 
بش���كل كامل وليس جزئيا 
كم�ا هو معمول به في الدول 

فواز بخيت خالد رابح


