
 

    

هامل دور إلكفاءإت إلعلمية إلأاكدميية يف تطوير إلرايضة إلعرإقية  إ 

ن من أأمه إلعوإمل إملساعدة يف تطوير إحلركة إلرايضية يه إلكوإدر إلعلمية إلكفؤة                              إلأمينة  إ 

  بناء إلبنية إلتحتية للمنش ئات إلرايضية عن طريق إحلكومة أأو من إلأطرإف الاجامتعية إلأخرى   وكذكل  وإخمللصة

لقيادة إلرايضة وختليصنا من إدلخالء وإلطارئني عىل إلرايضة إلعرإقية   وإلعامل إلأخر هو تسخري إلناس إلوطنيني إلرشفاء

ما إلعامل إلأخر إ   ملهم وهو حمور موضوعنا وهو إدلور إلأاكدميي إلعلمي إملهمش قرسإ يف إلرايضة إلعرإقيةإحلقيقية . إ 

ن بعد     معظم إلكفاءإت إليت اكنت تقود إلرايضة إلعرإقية يف إلامثنيات وإلتسعينات أأمهلت حاليا  وإليشء إلعجيب إ 

ماكنياهتم إلعلمية   لعمل وحىت ال تنكشفحصولها عىل إلشهادة إلأاكدميية وأأبعدت من قبل إلناس إذلين ال حيبذون إ إ 

ضعافها  هؤالء إلعلامء وأأمام  أأمام إلضعيفة  يف بقية   إمجلاهري .إن وجود أأكرث من مائة دكتور يف إختصاص كرة إلقدم وإ 

الاختصاصات إلرايضية موزعني عىل معظم لكيات إلرتبية إلرايضية يف بغدإد وإحملافظات و مه مس تعدين خلدمة هذإ 

 ن وإلرايضة إلعرإقية يف اكفة إجملاالت والاختصاصات .إلوط

هذه إلظاهرة جتدها يف إلأندية إلرايضية والاحتادإت إلرايضية بصورة وإحضة وجتدها شلكية وغري قيادية يف إملؤسسات 

ىل إلأندية ذإ ما شاهدت خشص أأمسة  إحلالية س تفاجئ  إلرايضية إلأخرى . وعندما تذهب إ  يح دكتور ممل ابلنوإ  إ 

أأو الاختصاص إال دإري أأو إلعلوم إلنظرية وإلنفس ية وإلتنظميية وإلعلوم إلأخرى إلرايضية إليت تتوإجد يف إلأندية   إلعلمية

دإرإت إلأندية قرسإ أأحصاب إلشهادإت عن هيئاهتا مل تسخرمه ويس تفاد مهنم يف   إلأجنبية وإلأندية إلعربية وعندما أأبعدت إ 

  فرق إلرايضية إو وضع إلربإمج إلتدريبية للفئات إلعمرية وحىت مساعدة إملدرب إلأولجماالت أأخرى اكلأرشإف عىل إل

ذإ اكن يف ذكل حرج هل . وكذكل الاس تفادة مهنم يف جتهزي إلنادي ابلكتب وإملصادر إحلديثة   للنادي ولو خلف إلكوإليس إ 

عطاء إحملارضإت إلقمية يف اكفة إلعلوم والاستشارإت إلصحية وإلتغذية  . واندرإ ما تتوجه إلأندية   وأأمور كثرية أأخرىوإ 

ىل إملدربني إلأاكدمييني  يف نظرمه إلبعبع   سوإء اكن يف بغدإد إو إحملافظات لأنه  وإذلين مارسوإ إللعب وإلتدريب  حاليا إ 

يف إلعملية  هلم وإليت تس تجيب للك مطالهبم وتدخالهتم  بعكس إلرشإحئ إملفضةل  معه  إملثقف وإذلي ال ميكن إملناظرة

واندرإ ما نشاهد رئيس للهيئة إال دإرية لأي اندي عرإيق حاليا   لعرإيق باكفة رشإحئه  إلتدريبية وأأمور أأخرى يعرفها إمجلهور

رئيس اندي إلطلبة و إدلكتور إملرحوم د. عبد إلرزإق إلطايئ رئيس اندي   ما عدإ إملرحوم وإلرإئع إدلكتور هديب جمهول

ي إبتعد ومل ير ح نفسه لالنتخاابت وكذكل الاس تاذ إايد بنيان رئيس اندي إلرشطة وإذلي إبعد وإذل  إلصناعة إلسابق

ملومسيني متتاليني ونتاجئ  بطريقة غريبة جدإ ويعرفها إمجليع رمغ ظهور إلنادي بنتاجئ رإئعة وفوز ببطوةل إدلوري إلكروي 

د خرسهتم رايضة إلأندية وعندما نقارن حالنا مع إلأندية وق جيدة للفرق الاخرى والحظوإ إلنتاجئ إلسيئة حاليا بدونه 

إلعربية وإليت خيطط لها أأحصاب إلكفاءإت وإلشهادإت بشلك كبري جدإ حيث بكون إلنادي ابال ضافة للنشاطات إلرايضية 

 . إلأخرى .يضم إلنشاطات الاجامتعية والاستامثرإت إلكبرية وإلتسويق وإليت تدمع تطور هذه إلأندية يف اكفة إجملاالت

أأما ابلنس بة إىل الاحتادإت إلرايضية ومقارنة مع الاحتادإت يف معظم دول إلعامل وإليت حترتم إلعمل وإلتخطيط وأأحصاب 

وهلم دور كبري يف   )إلربوفسور ( مفا دون  من درجة أأس تاذ  إلكفاءإت وإلشهادإت إلأاكدميية مه إذلين يقودون إدلفة

ما يف إحتادإتنا إلرايضية نالحظ إحملاربة وإلهتميش إلكبري سوإء اكنوإختطيط وبرجمة معل هذه الاحتادإ يف جمال إال دإرة   ت إ 

اكللجان إلفنية وجلنة إملدربني وجلنة إلس باقات أأو جلان إدلرإسات   يف الاحتادإت  أأو إملشاركة إلفعاةل يف إللجان إلفعاةل

مشوإره بلجنة   كري ابن إحتاد كرة إلقدم إلعرإيق قد بدأأ يف أأولوهنا عىل سبيل إلتذ  أأو تطوير إملالعب  وإلتطوير وإلبحوث

إحنرإف   واكنت بدإية معهل جيدة مث بعد عدة أأشهر حدث  فنية وجلنة مدربني جيدتني مضت عدد من إلأاكدمييني وإخلربإء

 توإفقات خاصة يفبدون إستشارة ودكتاتورية يف إلقرإرإت و   اكمل عن إلطريق إلصحيح بصورة مبارشة وغري مبارشة مث

فرإد تعطي    إملصاحل إخلاصة وإنفرإد ش به اكمل يف قرإرإت إللجنة إلفنية وإملدربني بيامن ظل إملستشارين وإخلربإء جمرد إ 

دإخل إو خارج إلعرإق اكن إحلسم إلاكمل   وإمجلاهري ابن أأي قرإر إختذه الاحتاد  توصيات فقط ورضورة معرفة إملس ئولني

وحىت عدم إعطاهئم دورإ مكستشارين يف إملنتخبات إلوطنية وعدم مرإفقة   ء إلأاكدمييني وغري إلأاكدميينيلهؤالء إخلربإ ليس 

إملنتخبات إلوطنية إملشاركة يف إلبطوالت إلعربية والاس يوية لالس تفادة مهنم يف الاستشارة وحتليل إلفرق إملناس بة . 

ن إبسط يشء تنظميي يفتقده الاحتاد ومل  ىل قضااي أأخرىوهكذإ نالحظ إ  يف مقاةل أأخرى    شائكة س نعود أألهيا  نتطرق إ 

ن كثري من الاحتادإت  إلعرإقية الاخرى وإللجنة الاوملبية إلعرإقية إليت تعيش بنفس الاجوإء وإلهتميش  وإعتقد إ 

)   لكرة إلعرإقية . لالاكدمييني وهلم نفس إملعاانة إليت تطرقنا لها فكيف يكون إلتطور وما هو إلتخطيط إملس تقبيل للهنوض اب

 د.اكظم إلربيعي (

  


