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ظهرت يف امس نوات املاضية املويةل ظاهرة امخؼاكد مع امالغحني احملرتفني همتثيل الاهدية يف ادلوري امؼرايق جكرة اميد ،وكد جاءت هذه امظاهرة
تؼد موافلة الاحتاد املركزي ػىل اماكهية ثؼاكد الاهدية مع الغحني حمرتكني من خمخوف احناء امؼامل ،وكد اخذوفت كرارات الاحتاد حول شوط
وأمية الحرتاف من مومس اىل أخر ،ففي املومس املايض اكن من اماكن امفريق اشاك الغحني اثنني يف املوؼة ،مع اماكهية جسجيل ثالثة
الغحني فلط يف كشوفات امنادي املسومة مالحتاد ،اما املومس ااحا ي فلد اترتط الاحتاد ػىل اشاك الغة واحد فلد يف املوؼة مع اماكهية
جسجيل اي ػدد من امالغحني احملرتفني يف امكشوفات ومغاية 5112/11/52م.
ومجمل معوية الاحرتاف وظحيؼة المية املخحؼة مها اجياتيات وسوحيات ػىل مس خوى ادلوري امؼرايق مكرة اميد ،مفن اجياتياهتا ثؼمل ػىل زايدة
الاحذاكك ابملس خوايت امؼرتية والاس يوية والافريلية والاورتية ػىل صؼيد مؼحة كرة اميد ،ابالضافة اىل ازدايد ػدد املشاهدين ومذؼة امخفرج،
كام ان امالغة احملرتف وادائه اجليد ينؼكس ػىل ثفكري امالغة احمليل وخصوصا امصغار مهنم ،وزايدة ظموهحم وثنافسهم حول مركز انوؼة
وثلدمي مس خوى ملارب الداء امالغة احملرتف ،ونوؼمل ايضا ان امخؼاكد مع امالغة احملرتف يفرض ػىل امنادي حلكفة مامية اكل من حلكفة
امالغة احمليل.
اما أمه امسوحيات املرافلة مؼموية الاحرتاف فان اغوة امفرق ثخؼاكد مع الغيب اخلط اخلولي (اخلط امضارب) ،وهذا يبيت هديجة امضؼف امواضع
يف هذا اخلط امهجويم يف امؼراق ،مما يؤدي اىل اغامتد املدرتني ػىل امالغة احملرتف ،وثنؼكس تصورة سوحية ػىل املنخخة اموظين يف اجياد
الغة اخلط اخلوفي اجليد ،هديجة ػدم أخذ امالغة احمليل نوفرصة اماكفية يف انوؼة خالل مبارايت ادلوري ،هذا من هجة ومن هجة اخرى ال
حمكن املشلكة تخواجد احملرتفني تل أن ادارات امفرق هل هيبت هفسها نوخؼاكد مع امالغحني احملرتفني؟ وهل درست اكفة املؼوكات اميت كد ثواجه
امالغة احملرتف خالل كدومه نوؼراق؟ وثوفري امسكن وامنلل وامغذاء املناسة؟ كام ان أول جحة مالغة احملرتف يه أرضية املوؼة امسيئة
وهذا من حله حىت يدس ىن هل ثبدية همامه ثشلك حصيح  ،فضال غن املشلكة الاكرب ويه اموضع الامين اذلي مير ته امحدل واذلي حيول دون
امخؼاكد مع الغحني من امعراز الاول ػىل صؼيد املس خوى املهاري واخلععي.
وما تني هذه الاجياتيات وامسوحيات أهلسمت اراء ذوي الاخذصاص وامؼاموني يف جمال انوؼحة اىل من هو املؤيد أو املؼارض مؼموية الاحرتاف
تصورة ػامة وظحيؼة المية تصورة خاصة.
وػىل خوفية ما جاء يف املوضوع اػاله وس خعيع املول ابهنا حباجة اىل وكفة معوهل ابالضافة اىل امخؼاون امكبري تني احصاب امشبن نوخروج تبمه
امنلاط اميت ختدم ظاهرة الاحرتاف واميت ثصة يف مصوحة مؼحة كرة اميد يف امؼراق.

