
بــدأ الحــارس العماني علي الحبســي  

االحتــراف األوروبي مــن الصفر، حتى 

وصل إلى الدوري اإلنجليزي، وأخيراً تم 

تمديد تعاقده مع ريدينغ حتى 2019.

بــدأ  الحبســي مســيرته مــع نــادي 

المضيبي العماني )الدرجة الثانية(، ثم 

انتقل إلى النصــر العماني، وأحرز معه 

كأس السلطان قابوس، وقرر بدء رحلته 

االحترافية باللعب لنادي لين النرويجي 

مــن 2003 إلى 2005، وشــارك في 49 

مباراة.

وأســهم في وصول الفريــق إلى نهائي 

النرويــج عــام 2004، واحتــال  كأس 

المركز الثالث فــي الدوري عام 2005، 

وحقق في العامين جائزة أفضل حارس 

في النرويج.

انتقل الحبســي إلى نــادي بولتون في 

يناير 2006، ولكنه شارك في 18 مباراة 

فقط حتى صيــف 2010، عندما انتقل 

إلى ويغان في يوليو 2010، على سبيل 

اإلعــارة لموســم، لتعويــض كيركاند 

المصاب.

شارك الحبسي مع ويغان في 39 مباراة، 

لينتقــل بصفة نهائية إلى النادي مقابل 

4 مايين جنيه استرليني، قبل أن ينتقل 

في عام 2015 إلى ريدينغ لمدة عامين.

أبــدى عدد مــن الاعبيــن رغبتهم في 

االحتــراف بدوريات خارجية، لكنهم لم 

يتمكنــوا من تحقيق هــذا الحلم، رغم 

أن إمكاناتهم الفنية تؤهلهم لاحتراف، 

وذلك بســبب وقــوف األنديــة عقبة، 

بجانب أن العائــد المالي الذي يحصل 

عليه الاعب اإلماراتي محلياً يعّد أعلى 

بكثير من ذلك الذي سيحصل عليه في 

حال لعــب في دوريات خارجية، حيث 

يتجــاوز أحيانــاً 3 أو 4 ماييــن دوالر، 

وكثيــراً ما نســمع عن أمنيــات هؤالء 

الاعبين باالحتراف الخارجي وخصوصاً 

من العبي األعمار الصغيرة، الذي يمثل 

االحتراف الخارجي بالنســبة لهم حلماً، 

إال أنه ســرعان مــا يتبخر بعد الحصول 

على مبالغ ماليــة تجعلهم يركنون إلى 

دورينا المحلي.

Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

علــى الرغم من أن الــدوري اإلماراتي أثبت أنه 

األفضــل من حيث التنظيم والمحترفين واألرقام 

الفلكيــة للصفقات الكروية، إال أن عدم احتراف 

أي مــن الاعبيــن المحلييــن خــارج الحــدود، 

وتحديداً فــي الماعب األوروبيــة، يفتح الباب 

للتساؤل حول األسباب التي جعلت هذه األحام 

ممنوعة، أو مؤجلة.

»البيــان الرياضــي« فتــح الملــف أمــًا في 

الحصول على إجابة شــافية من بعض المهتمين 

في هــذا الصدد.. وكانــت المحصلة أن الاعب 

المواطــن مدلــل، وانه ال يســتطيع الخروج من 

الحياة التــي اعتاد عليها هنا، وأن التجارب التي 

تمت على خجل ليســت ســوى تجارب وهمية، 

وعروض شفهية، بعيداً عن االتفاقات الرسمية.

وإذا أضفنا لاعــب المواطن نظيره الخليجي 

فســنجد أن االســتثناء الوحيد هو علي الحبسي 

الحــارس العماني الذي تجلد في معركة الغربة، 

وبقــي صامداً في ماعب االنجليــز، ويعد حالة 

فريدة بين العبي الخليج.

 ومــن بيــن التجــارب الخجولــة التي جرت 

علــى مســتوى الخليج ايضــاً، محاولة حســين 

عبــد الغني العــب أهلي جــدة، االحتراف في 

نيوشــاتل السويسري موســم واحد 2008، ولم 

تكلل بالنجــاح المطلوب الذي يجعله يســتمر، 

بجانب تجربة فؤاد أنور النجم الســعودي، الذي 

كان أول العــب مــن المملكــة يخــوض تجربة 

احترافيــة خارجية مع شــوانغ الصيني، لكنها لم 

تدم أكثر من 8 أشــهر، ليعــود بعدها إلى النصر 

الســعودي دون أن يحقق أي نجــاح يذكر، كما 

خاض األســطورة السعودي سامي الجابر، تجربة 

احترافية قصيــرة في ولفرهامبتــون اإلنجليزي 

لمدة 5 أشــهر، بداية من أغســطس 2000 إلى 

نهاية يناير 2001، وخال تلك الفترة ترك فريقه 

اإلنجليزي لمدة شهر كامل، للمشاركة مع الهال 

فــي نهائيــات كأس آســيا، ثم أصيــب لتنتهي 

التجربة قبل أن تبدأ.

الالعب اإلماراتي
وبالنســبة للتجربة اإلحترافيــة لاعب اإلماراتي 

يذكر لنا التاريخ تجــارب محدودة، ومنها تجربة 

الثاثي راشــد عبد الرحمن ومحمد سرور وعبيد 

الطويلــة لاحتــراف ضمن فريق أف ســي تون 

السويســري فــي العام 2005، ثــم فيصل خليل 

في عام 2006 مع فريق شــاتورا الفرنسي، وفهد 

مســعود  موسم 2007 - 2008، وإسماعيل مطر 

موســم 2009، وعبداللــه الكمالي مــع أتلتيكو 

برانانس البرازيلي، وحمــدان الكمالي مع فريق 

ليون الفرنسي في العام 2012، إال أن تواجدهم 

مع هــذه الفــرق كان بمثابة الحضور الشــرفي 

وليس العملي بواقعية كرة القدم.

نجاح عربي

لــو نظرنا إلــى النجــاح الذي حققتــه الكرة 

العربيــة على صعيــد احتراف العبيهــا خارجياً، 

لوجدنــا نمــاذج عديدة ومشــرفة بــدأت منذ 

عشرات السنين، إذ يشهد التاريخ ببعض الاعبين 

المصرييــن والمغاربــة والجزائرييــن القدامــى 

باللعــب في األندية اإلنجليزية والفرنســية، غير 

أن التألق الفعلي للعرب بدأ مع النجم الجزائري 

رابــح ماجر الذي لعب في نادي بروتو البرتغالي 

عــام 1986 وتألــق معه في الــدوري األوروبي، 

واســتمرت مع نجوم آخرين آخرهم رياض محرز 

ومحمد صاح.

المقابل المادي السبب
مــن جانبــه، أكد فهــد خميس العــب منتخبنا 

الوطنــي لكرة القدم ونادي الوصل الســابق أن 

عقود االحتراف التي نســمع عنها من حين آلخر 

في أغلبها وهمية، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن 

في الاعب نفســه الذي ال يرغب في االحتراف 

الخارجــي ألنــه يتحصل على مبالــغ لن يحصل 

عليها لو احترف في أوروبا.

وقــال نجــم منتخبنا الســابق: لدينــا بعض 

الاعبيــن من أصحاب المهــارات العالية، أمثال 

علــي مبخوت وعمــر عبد الرحمــن »عموري«، 

وأحمد خليل وآخرين لديهم إمكانيات تؤهلهم 

أحالم ممنوعة
تجارب احتراف العبينا.. وهمية

مــن المتوقع أن يدفع اتحاد كرة القدم 

فــي بداية برنامــج احتــراف الاعبين 

المزمــع إطاقــه بأربعــة أو خمســة 

العبيــن، من صغــار الســن لاحتراف 

فــي دوريات خارجية، إلفــراز جيل من 

الاعبيــن يكــون قد عايــش االحتراف 

علــى أرض الواقــع منذ ســن صغيرة، 

وعودة هؤالء ستســهم في تطوير كرة 

القــدم اإلماراتيــة، ومــن المفترض أن 

يتحمــل اتحــاد كــرة القدم جــزءاً من 

نفقات هؤالء الاعبين لتشجيعهم على 

نيل تجربــة االحتراف والدفع بهم نحو 

هذه الخطوة المهمة للكرة اإلماراتية.

يــدرس اتحاد الكــرة إطاق مشــروع 

احتــراف العبين محلييــن في دوريات 

خارجية، مــن بينها دوريــات أوروبية، 

مــن أجل االســتفادة الفنيــة، وتطوير 

مستويات هؤالء الاعبين، بما ينعكس 

بصــورة إيجابيــة على مســتوى الفرق 

القدم  وكــرة  الوطنيــة،  والمنتخبــات 

اإلماراتية بشــكل عــام، ويتوقف نجاح 

المشــروع على مــدى تعــاون األندية 

االثنى عشــر المحترفة مع اتحاد الكرة، 

بجانــب رغبــة الاعبين أنفســهم في 

تطوير مستوياتهم الفنية، والحل يكمن 

في عملية احتراف العبين صغار الســن 

في دوريات خارجية.
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 مطر: تمنيت االحتراف ولو بـ5 دوالراتفاروق عبد الرحمن: تطوير المستوى ضرورة لنيل االحتراف

Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكــد فاروق عبد الرحمن العب منتخبنا 

الوطنــي لكــرة القــدم ونــادي الوصل 

الســابق أن العبينــا مطالبــون بتطوير 

أنفســهم حتى يكونوا أهــًا لاحتراف 

الخارجي، مشيراً إلى أن الفكر االحترافي 

ال بــد وأن يطبقــه الاعــب أوالً محلياً 

على نفســه قبل أن يفكر في االحتراف 

الخارجــي، موضحــاً أن االحتراف يعني 

تنظيم الاعب حياته بصورة كاملة، من 

نوم ومأكل ومشــرب وتدريبات وغيره، 

وذلك على أســس احترافيــة وفي عمر 

مبكــر. وقال: »لدينــا المواهب القادرة 

علــى االحتراف خارجيــاً مثل عمر عبد 

الرحمــن )عمــوري( والحــارس الدولي 

علي خصيــف، وغيرهما، لكــن الكثرة 

مــن الاعبين يحتاجون إلى بذل المزيد 

من الجهد والتطوير المستمر لمستواهم 

حتــى ينالــوا االحتراف وتتجــه األنظار 

الخارجيــة إليهــم، موضحــاً أن الاعب 

الموهوب يفرض نفســه على الجميع، 

ويستطيع أن يلعب في أي مكان«.

العادات والتقاليد
وتابــع: »ال أتفــق مــع من يقــول إن 

العــادات والتقاليد قد تمنع العبينا من 

االحتــراف الخارجي، وال أعتقد أن هذا 

األمر يمثل عائقاً أمام العبينا لاحتراف 

الخارجي«.

وأشــاد عبد الرحمن بمبــادرة اتحاد 

الكــرة، المتمثلــة فــي تبني مشــروع 

الحتــراف الاعــب اإلماراتــي خارجياً، 

مشــيراً إلى أنها خطوة إيجابية ستسهم 

في دعم العبينــا وفتح األبواب أمامهم 

إلى  لاحتراف خــارج الحدود، مشــيراً 

أن الاعب اإلماراتي بحاجة للمزيد من 

هذه المبــادرات التي قد تدفعه لوضع 

قدمه على بداية الطريق الصحيح.

لم تزل كلمة إســماعيل مطر العب 

منتخــب اإلمارات ونــادي الوحدة 

أمــام مؤتمر دبــي الرياضي الدولي 

عالقــة  الماضــي  الشــهر   »12«

بالذاكرة، عندما كشــف عن أمنيته 

للعــب في أوروبا ولو حصل على 5 

دوالرات مقابل ذلك، وقال مطر إن 

كًا مــن أحمد خليل وعلي مبخوت 

وعامر عبد الرحمن وعموري وماجد 

حســن يســتحقون االحتراف خارج 

اإلمارات.

ويرى مطــر أن المبالغة في رواتب 

العبي كرة القــدم أمر طبيعي ألن 

هــذا ســوق، وهو ســوق عالمي، 

وكرة اإلمارات جــزء منه، وبالتالي 

فاألســعار الحاليــة طبيعية، وليس 

لهــا دخل فيما يقدمــه الاعب بل 

على الاعب أن يحرص دائماً على 

تطوير نفســه ســواء مثل نفســه 

داخليــاً أو خــاض تجربة االحتراف 

الخارجي.

أن  مطــر  إلســماعيل  وســبق 

خــاض تجربة االحتــراف الخارجي، 

لكــن وجهته لم تكــن أوروبية كما 

يرغب لكنها لم تخرج عن المنطقة 

الخليجية.
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� فاروق عبد الرحمن

 Ⅶ راتب الالعب اإلماراتي يـفوق 
أجور نجوم ريال مدريد 

 Ⅶ اإلغراءات المالية ألنديتـنا 
 تحّطم أحالم المواهب

 Ⅶ العزيمة واإلصرار شرطان
للنجاح

 Ⅶ العبونا بال طموح والمنتخب
أكبر متضرر

� فهد خميس

قال سالم حديد: هناك بعض العقبات التي 

تواجه الالعب فــي طريق احترافه بالخارج 

وأبرزها قلة العائــد المادي، حيث يتحصل 

الالعــب اإلماراتي على عقود وأموال طائلة 

أثنــاء لعبــه داخل بــالده، وعندها يســأل 

نفســه، لماذا احترف خارجيــاً واتغرب عن 

بــالدي وأنــا أحصل على راتــب كبير قد ال 

أحصل عليه عندما احترف خارجياً؟ لذا نجد 

حماسة االحتراف الخارجي غير موجودة.

عقبات في الطريق

ملف



للعب في الدوريات األوروبية.

وأضاف: مســألة االحتــراف الخارجي تتوقف 

على الاعب نفسه، إذا كان يرغب في االحتراف 

فسوف يحصل على الفرصة بكل تأكيد، والعكس 

صحيح.

قرار رسمي
وقال: لألســف بعض الاعبيــن ال يرغبون في أن 

يتعبوا أنفســهم وأن يضاعفوا الجهد، مشيراً إلى 

أن من يقول بأن العــادات والتقاليد تقف عائقاً 

أمــام احتراف الاعب وقدرتــه على التكيف مع 

المجتمع الخارجي وأهــم ومقولة غير صحيحة، 

موضحــاً أن عاج هذه المشــكلة يتطلب تدخًا 

من اتحاد كرة القدم وقراراً رسمياً واضحاً وصريحاً، 

وبرامج تقــف بجوار الاعب وتضــع قدمه على 

بداية الطريق الصحيح نحو االحتراف الخارجي.

وأشــار إلــى أن تطويــر منظومــة االحتــراف 

ووضعها في الحســبان سينعكس إيجاباً على كرة 

اإلمارات، فضًا عن ســمعة الاعب اإلماراتي في 

األنديــة التــي يحترف بها، كمــا أن هذا الاعب 

ســيعود محمًا بالخبرات واالحتكاك التي سيقوم 

بنقلهــا إلى زمائــه أو األجيــال المقبلة ســواء 

أصبح مدرباً أو حتى فــي العمل اإلداري فتجربة 

االحتراف الخارجي مهمة بكل المقاييس وتسهم 

فــي تطوير الكرة اإلماراتية وتعــود بالنفع عليها 

لكن البد وأن تكون تجربة حقيقية وناجحة.

حلول المشكلة
واختتــم نجم منتخبنــا الوطني الســابق حديثه 

بالقــول: نتمنــى أن توضــع تلــك القضية على 

أولويــات القائمين على الشــأن الرياضي لما لها 

من أهمية، كما أننا تأخرنا كثيراً في إيجاد حلول 

لتلك المشــكلة التي سبقنا فيها الكثير من الدول 

العربية التي نجح العبوها في االحتراف الخارجي 

في كبرى الدوريات األوروبية.

وكيل محترف
 يــرى المستشــار القانونــي ســالم حديد العب 

المنتخــب ونادي النصر الســابق أن دورينا يزخر 

بالمواهب أمثــال عمر عبد الرحمــن »عموري« 

وأحمد خليل وغيرهما، الفتاً إلى أن أحمد خليل 

على ســبيل المثــال يمتلك بنية جســمانية قوية 

تقــارع العبي الدوري األوروبي، فمســألة ضعف 

البنية الجسدية ال يجب أن يعمم على كل العبينا 

وال يجب أن يكون مبرراً لعدم احترافهم خارجياً.

وقــال: من وجهة نظــري أن العب كرة القدم 

مطالب بالعزيمة واإلصــرار وأن يمتلك التصميم 

لتحقيــق هدفــه فــي الوصــول إلــى االحتراف 

الخارجــي وتقديم صورة مشــرفة لباده ولنا في 

الاعــب المصري محمــد صاح خيــر مثال في 

االحترافية واالنضباط.

وأضاف: إن وجود وكيل أعمال محترف لاعب 

ضرورة مهمــة في عملية تســويقه خارجياً، وأن 

يتمتع ذلك الوكيل بشبكة عاقات واسعة تمكنه 

من جلب الفرص االحترافيــة لاعبيه، وخصوصاً 

وأن لدينــا نمــاذج كثيرة موهوبة وقــادرة على 

خــوض تجربة االحتــراف، وال أعتقــد أن عملية 

تسويقهم خارجياً بالمسألة الصعبة.

وقال المستشــار القانوني والاعب السابق: ال 

يوجد قانونيــاً ما يمنع احتراف الاعب اإلماراتي 

في أيــة دولة، وعلــى وكاء الاعبين أن يكونوا 

على اطــاع دائم بتغييرات اللوائح وهذه جزئية 

مهمة في تســويق الاعب لاحتــراف الخارجي، 

ولألسف نجد الكثير من وكاء الاعبين والاعبين 

أنفســهم ال يعرفــون اللوائــح ولم يســبق لهم 

االطاع عليها.

Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أكد إسماعيل راشــد نجم نادي الوصل 

ومنتخبنــا الوطنــي الســابق أن بيئــة 

اإلمــارات تختلف عــن أي بيئة أخرى، 

ومن الصعــب أن يضحي الاعب بكل 

المقومــات التــي يحصــل عليهــا هنا 

ويغتــرب في بلد آخر حتــى وإن كان 

على ســبيل االحتراف الخارجي، مشيراً 

إلى أن العب الكرة يتحصل على مبالغ 

ماليــة ضخمــة في الدولــة مقارنة بما 

سيحصل عليها لو احترف في أية دولة 

أخرى، لذا يعزف عدد كبير من الاعبين 

عن االحتراف الخارجي مفضلين اللعب 

في أنديتنا والبعد عن مشقة االغتراب 

عن األهل والوطن.

السن المناسبة
وقــال: من الصعب كذلــك أن يحترف 

الاعب في ســن كبيرة، لكن االحتراف 

يكون في أعمــار مثالية 22 أو 23 عاماً 

وهذا هو الســن المناســب لاحتراف 

الخارجي.

وأشــار راشــد إلــى أن تجربة خوض 

الخارجي تعتبر مهمة وتعود  االحتراف 

بالنفع على الاعب نفســه وعلى الكرة 

اإلماراتيــة، مؤكداً علــى أن الكثير من 

الاعبين يتطلعون إلى نيل هذا الشرف 

لكنهم يعزفون عــن تحقيق طموحهم 

في نهاية المطاف لألســباب الســابقة، 

مشــيراً إلى أن التضحيــة مطلوبة من 

العــب كــرة القــدم إذا أراد أن يبلــغ 

العالميــة وأن يلتحــق ضمــن صفوف 

األندية األوروبية، ولن يتأتى ذلك سوى 

بالصبر والعزيمة والتضحية.

واختتم نجم نادي الوصل ومنتخبنا 

الوطني السابق إسماعيل راشد حديثه، 

بالقــول: إن المبالــغ الماليــة الكبيرة 

التي يحصل عليها العب كرة اإلمارات 

مقارنــة بما ســيحصل عليه لــو انتقل 

إلــى نــاٍد أوروبي على ســـبيل المثال 

ال تقــارن وتقف عائقاً أمــام احتراف 

العبينــا بالخارج، وهي جــزء كبير من 

المشكلة.

Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أكد حميد يوسف مدير الفريق األول لكرة 

القدم بنادي الوصل أن العائد المادي الذي 

يتحصل عليه العب كرة القدم في اإلمارات 

أفضل من نظيره المحترف بالخارج، مشيراً 

إلــى أن عقــود الاعبين فــي دورينا باتت 

تحطــم أرقاماً قياســية، مــا يجعل الاعب 

قد يعرض عن االحتــراف بالخارج وتكلف 

ضريبة الغربة عن األهل والوطن.

وقــال: لم نســمع عــن تلقــي أي من 

الاعبين عروضاً جدية لاحتراف الخارجي، 

ســوى اللهم اســم أو اثنين مــن الاعبين، 

وذلــك وأقولها بكل صراحة، إن المســتوى 

الــذي يؤهل العبينا لاحتراف الخارجي قد 

ال يكــون موجوداً وإن وجــد فهو محدود 

ويعد على أصابع اليد الواحدة.

المستوى والمهارات
وأضــاف: المشــكلة ليســت في تســويق 

الاعب خارجياً أو فــي وكيل أعماله، لكن 

في المستوى والمهارات التي يمتلكها.

وقال:علــى المســتوى المحلي نســمع 

علــى مــدار العشــرين عامــاً الماضية عن 

عــروض احترافية لاعبين، لكنه مجرد كام 

وشــائعات تطلق من حين آلخر وليســت 

حقيقيــة، والنادي ال يرغب في ترك العبيه 

لاحتــراف، وال الاعب نفســه يرغب في 

االحتــراف الخارجي وال يوجد طلب عليهم 

لاحتراف خارجياً تلك الحقيقة.

وأضــاف: األمل فــي األجيــال المقبلة 

التــي ينبغــي أن تتأســس بصورة ســليمة 

وأن تتربى منــذ الصغر على االحتراف وأن 

تتــاح لهم الفرص من خــال الدعم وأفكار 

بعــض الرياضييــن من أجــل الذهاب إلى 

أنديــة الدرجــة الثانية فــي أوروبا وعيش 

حياة االحتراف الفعلي بالخارج وعلى أرض 

الواقع وعندها قد تحل المشكلة.

Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أكد نجم محمــد وكيل العبين أن عدداً 

كبيراً من المغاربة احترفوا في الدوريات 

األوروبيــة وغيرهــم مــن الاعبين في 

دول خليجيــة وعربيــة أخرى باســتثناء 

الاعــب اإلماراتــي الذي لــم تكتب له 

تجربة احترافية ناجحة، مشــيراً إلى أن 

هنــاك جملة مــن األســباب التي تقف 

وراء عدم رغبة العبي اإلمارات وعزوفهم 

عن االحتراف الخارجي، ومن أهم هذه 

األســباب هــو المقابــل المــادي الذي 

يحصل عليه الاعب داخل الدولة، الذي 

يعتبــر كبيراً بل وأحياناً مبالغاً فيه، وفي 

حال انتقــل الاعب إلى دوري آخر فلن 

يتحصــل على هــذا المبلــغ حتى وإن 

احترف في أوروبا.

تجربة ناجحة
وقــال: نحتــاج إلى تجربــة ناجحة على 

ســبيل احتراف العبي اإلمارات، ولو أن 

لدينــا نموذجــاً واحداً كتب لــه النجاح 

لمضت مســيرة االحتراف اإلماراتية إلى 

بــر األمــان، ولكتــب لها النجــاح، لكن 

لألســف ال توجد ولو تجربــة احترافية  

ناجحة نســتطيع البناء عليها وأن تكون 

عنصر جذب للدوريات األخرى.

وأضــاف وكيــل الاعبيــن: ال توجد 

مشكلة في عملية تســويق الاعبين أو 

في اطاع الوكاء على اللوائح والقوانين 

أو فــي دورهــم فــي تســويق هــؤالء 

الاعبين، لكن المشــكلة الحقيقة تكمن  

في المبالغ التــي يتحصل عليها الاعب 

اإلماراتــي في الــدوري المحلــي وعلى 

ســبيل المثال نجمي األبيض »عموري« 

وعلــي مبخوت، كم ســيعطيهما النادي 

األوروبــي في حــال احترافهمــا هناك، 

أعتقــد أنه مــن المســتحيل أن تعطي 

األنديــة األوروبية لاعب الواحد 3 أو 4 

مايين دوالر

إسماعيل راشد: العبونا محليون جدًا

حميد يوسف: ال طلب على العبينا

نجم محمد: المطلب المادي عائق

أحالم ممنوعة
تجارب احتراف العبينا.. وهمية

� إسماعيل راشد

� حميد يوسف

� نجم محمد
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Ⅶ  توصيات »                   الرياضي«

االطالع على 
تجارب الدول 

العربية الناجحة 
واالستفادة منها

 6
ابتعاث عدد من 

الالعبين الصغار 
للدوريات 

األوروبية

 5
تبني مشروع 
متكامل من 

قبل المؤسسات 
الرياضية

 4
عدم المبالغة في 
الرواتب لتشجيع 

االحتراف 
الخارجي

3
نشر ثقافة 

االحتراف 
الخارجي في سن 

مبكرة

2
العوائق 

االجتماعية تحّد 
من رغبة الالعب 

في االحتراف

1

� سالم حديد


