
يوسف الشريف: التصحيح يبدأ بتطبيق القانون بدون مجامالت
لرجــال القانــون رأي فــي االســتعانة 

المستشار  يقول  الســري.  بالمتســوق 

الرياضة  الشريف:  القانوني د.يوســف 

مســلط عليها الضوء بشكل كبير، وكل 

قضاياها يتداولها اإلعالم، وبالتالي فإن 

كافــة أوراقها مكشــوفة للجميع، مما 

إلى متســوق  يجعلها ليســت بحاجة 

سري نظرا  الن طبيعة العمل حساسة، 

قــدر حاجتهــا إلــى تطبيــق اللوائــح 

والقوانين بشــكل صحيح ودقيق على 

الجميع بدون مجاملــة، خاصة ونحن 

نملــك منظومة قانونيــة جيدة تعالج 

كل القضايا.

ويضيــف: نحــن فعــاًل بحاجة إلى 

ضبط األمــور والممارســات الرياضية، 

ولكــن قبــل إعــادة الضبــط البد أن 

يعترف القائمون على العمل الرياضي 

بتقصيرهم، ألن االعتراف أولى خطوات 

اإلصــالح، والكل يتكلــم ويحكي عما 

يدور فــي عالم الرياضــة عامة والكرة 

على وجــه الخصوص ولكــن أصحاب 

الشأن صامتون، ألنهم يديرون الرياضة 

علــى طريقة األفالم العربية، 98 % من 

ميزانيــة الفيلم للبطــل والباقي للكل، 

وفي الرياضة مثل تلك النســبة تصرف 

لالعب والباقي لكل عناصر المنظومة، 

وهــذا اليجوز وهنــا يحــدث الخلل، 

لذلــك نحن في حاجة ماســة للتحكم 

فــي عقلية مــن يدير الرياضة، ســعياً 

لتطويرهــا وتنميــة مداركها من خالل 

العديــد من الــدورات التخصصية في 

المجال الرياضي ومختلــف انشطتـه.

ويستطرد المستشار يوسف الشريف 

قائــال: نحن بحاجة الى تطبيق اللوائح 

بشكل سليم، ومن يقول ان لدينا صور 

في بعــض اللوائح نقول له ان اللوائح 

ليست معصومة من التعديل والتطوير، 

واذا ظهر قصور نتيجة ممارســات على 

ارض الواقع يجــب التعديل والتطوير، 

ومن ثــم تكون اللوائح هي دســتورنا 

في ادارة العمــل الرياضي، حتي نصل 

للتطــور المنشــود في مجــال ادارات 

العمل بشكل عام في مختلف انشطة 

الرياضة.

ويختتم بقوله، لدينا برامج متعددة 

للرقابة والحوكمة والمحاســبة، ولكنها 

جميعاً حبــر على ورق رغــم أهميتها 

والحاجــة إليهــا، وتفعيلهــا وتطبيقها 

بشــكل صحيــح يغني عن المتســوق 

الجمعيــة  قيــام  أن  كمــا  الســري، 

العمومية بدورهــا الرقابي، يؤدي إلى 

ضبــط العديــد من ممارســات العمل 

اإلداري والمالي، ســواء في االتحادات 

الرياضيــة أو االندية، وهنا اقول اقترح 

العمومية  الجمعيــات  إعــادة  ضرورة 

فــي األندية، لتقوم بدور المراقبة، ألن 

مــا يحدث حاليــاً مــن مجامالت في 

ادارة العمــل وتغليبهــا علــي الصالح 

العــام، أدى إلى حــدوث العديد من 

الممارســات الخاطئــة التــي كان لها 

تأثيرها الســلبي على األنشطة، وعدم 

تحقيق الطموحــات المرحوة من قبل 

القيــادات والجماهيــر، حيــث اصبح 

الجميع مســتاء من التدهور القائم في 

دبي- البيان الرياضي المجال الرياضي. 

Ⅶ أعد الملف:  العوضي النمر

األربعاء | ٢٥ شعبان 14٤٠ هـ | ٠١ مايو 201٩م | العدد 1419٦ملف 08

غياب المحاسبة وعدم تطبيق الحـوكمـــــــــــة وراء التدهور الرياضي

يقيس المتســوق الســري 10 معايير 

رئيســية فــي معظم فئــات األعمال 

وتتضمن كاًل من: االهتمام بالعمالء، 

ومعاملة العمالء المستائين، وتقديم 

تقديم  واحترافية  استثنائية،  خدمات 

الخدمــة، وعــرض بدائــل مناســبة، 

ومشاركة العميل بمعلومات صحيحة، 

ومنــح العميــل االنتبــاه المطلوب، 

والتعــرف علــى حاجــة العميل عن 

طريــق طــرح األســئلة، والترحيــب 

والتوديــع بابتســامة، والمنظر العام 

للمؤسسة والمعاملة الجيدة.

في الســنة الـ 11 للتجربة االحترافية 

ال تزال هنــاك أندية تصرف مكافآت 

فــوز وتعــادل لالعبيها علــى الرغم 

مــن المرتبات الكبيــرة التي تصرف 

لهم شــهرياً، ويفتــرض تطبيق نظام 

اإلدارة باألهــداف، بمعنــى أن يتم 

وضع هدف محدد لــكل فريق، فإذا 

تحقق الهدف في نهاية الموسم يتم 

صرف مكافأة إجادة أو تميز لالعبين، 

وبهــذا يتم ترشــيد اإلنفــاق بدرجة 

كبيرة وتصبح مساعي الالعبين للفوز 

وتحقيق البطــوالت، حتى ينال تلك 

المكافــآت في نهاية الموســم كنوع 

من الحافز وزيادة العطاء.

يوجد في برنامج المتســوق الســري 

بحكومــة دبــي حوالــي 100 عنصر 

فــي  الخدمــات  جــودة  يرصــدون 

مجموعة مــن القطاعات في اإلمارة، 

برنامج دبــي للخدمة  وذلك ضمــن 

المتميزة.

والمتســوقون الســريون هــم مــن 

مختلف الجنســيات، ويتــم تدريبهم 

علــى التعامــل والتصــرف كعمــالء 

عادييــن، ويتــم اختيــار كل منهــم 

بنــاًء علــى مهاراتهــم فــي التواصل 

والمالحظــة، لضمان الدقة والكفاءة. 

ويتم تدريبهم بشــكل مســتمر على 

المعتمدة  المتميــزة  الخدمة  معايير 

في البرنامج.

يعتبــر عمل المتســوق الســري في 

مؤسســة  أي  داخــل  األول  المقــام 

خدميــة، والدراســات المتعلقــة به، 

إحــدى الخطوات المهمــة في قياس 

أداء العاملين والمنتســبين إلى هذه 

الجهات، ولتقييم مســتوى الخدمات 

المقدمــة للمتعاملين، ومعرفة درجة 

المعلومات  توظــف  بحيث  رضاهم، 

الحصول  التــي يتم  والنتائج واألرقام 

عليها، ألغراض تعزيز وعي المؤسسة، 

بتحديــث خدماتها وزيــادة كفاءتها، 

وإيجــاد مبادرات وأنشــطة تطويرية 

مســتمرة، تجعلها محــط رضا وقبول 

متعامليها بشكل دائم.

وتدرك هذه المبادرات، ضمن الخطط 

التطويرية التي تتبعها المؤسسة، بما 

يحقق األهداف االستراتيجية، ويلعب 

المتســوق الســري دور المتعامل أو 

المراجــع للمؤسســة، حيــث يقــوم 

مجموعــة مــن األفــراد، بــأداء دور 

المتعامل، وبالتالي، فهو يعتبر عنصراً 

من عناصر نجاح لكل مؤسسة خدمية 

وتجارية، كما يتيح للمؤسسة، االطالع 

التحســين، وأوجــه  علــى جوانــب 

القصور التي ال يمكن الوقوف عليها، 

من خالل استبيانات الرأي، والوسائل 

التقليدية لمعرفة آراء الجمهور.
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من هذا المنطلق أطلق صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم العديد من المبادرات التطويرية 

بهــدف االرتقاء بالخدمــات المقدمة فــي الجهات 

االتحادية، من بينها دراســات رضــا المتعاملين عن 

أهــم الخدمات الحكومية ذات األولوية ودراســات 

المتسوق الســري، بهدف تطوير الخدمات وتقديم 

قيمــة مضافة للمتعامليــن مع الجهــات االتحادية 

وتحويلهم إلى شــركاء فاعليــن في تطوير الخدمات 

المقدمــة لهــم، وقيامهــم باختيار الخدمــات التي 

تناسبهم لترتيبها وفق احتياجاتهم، ليجري بناًء عليه 

توجيــه الجهات الحكومية الحقــاً لتصميم خدمات 

وتطبيقــات ذكيــة من منظــور المتعامليــن ووفقاً 

لرغباتهم الشخصية.

وأمام نجاح فكرة المتسوق السري الذي يكشف 

عــن أي خلل في بعض الدوائر والجهات الحكومية، 

تمنــى الرياضيون أن يكون لديهم متســوق ســري 

يقوم بمتابعة العمل سواء في االتحادات أو األندية، 

بعد أن تالحظ تدني الخدمات الرياضية بشكل كبير 

وعدم مواكبتها التطور الســائد في معظم المجاالت 

بالدولــة، ممــا انعكس على األنشــطة لذلك غابت 

البطــوالت وفقدنــا فرصة إحــراز الميداليات، على 

الرغــم من توافر اإلمكانات مــن بنية تحتية ودعم 

مالــي، ولكن ســوء اإلدارة انعكس على األنشــطة، 

ويطالب الرياضيون بأن يكون هناك متســوق سري 

ينقــل للقادة ما يدور في كواليــس العمل اإلداري، 

المليء بالممارسات السلبية، نتيجة غياب المحاسبة 

وعدم تطبيــق أنظمة الحوكمة ممــا أدى للتدهور 

الرياضــي، وتأمــل الجماهيــر الرياضيــة أن تكون 

هناك توجهات تســاهم في تحســين أداء الجهات 

والمؤسسات الرياضية، وترسيخ وبناء منظومة عمل 

صحيحة تقود الرياضة لمنصة البطوالت.

البيــان الرياضــي يفتح ملف »تدهــور أوضاعنا 

الرياضيــة« ليس مــن اجل تصعيــد األخطاء وإنما 

مــن أجــل إعــادة تصحيــح المســيرة الرياضيــة 

وتبوؤها المكانة المرموقة التي تســتحقها الدولة، 

وتم اســتطالع اآلراء حول فكرة المتســوق السري 

الرياضي، والــذي رحب به الجميع من خالل اآلراء 

التالية:

ممارسات سلبية 
ويعتبر خالــد عوض رئيس شــركة الوحدة لأللعاب 

الســابق، من المتحمســين لوجود متســوق ســري 

فــي مجال الرياضــة، ويتواصل مع القيــادات العليا 

واطالعهــم على الممارســات الســلبية، التي تعوق 

التطور المنشــود، ولعل تواجد المتســوق الســري 

يســاهم في إعــادة ضبــط إيقاع العمل والســعي 

للتطور بما يواكب التطور السائد في كافة المجاالت 

المتسوق  السري..
 مطلـب رياضــــــة اإلمارات

يحرص صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الله، على تحقيق رؤية اإلمارات بأن 

تكون الدولة من أفضل دول العالم 

بحلول ٢٠٢١، لذلك أطلق سموه، 

العديد من البرامج المتميزة بهدف 

رفع كفاءة الخدمات الحكومية إلى 

مستوى7 نجوم، ويتم تصنيف مراكز 

تقديم الخدمات الحكومية ومنحها 

عدداً من النجوم »من نجمة إلى سبع 

نجوم«، لذلك يالحظ أن هناك تطوراً 

كبيراً في الخدمات الحكومية، التي 

أصبحت على مستوى عال.

كما يحرص سموه على تحقيق رضا 

المتعاملين وإسعادهم، حيث يرى 

سموه أن رضا الموظفين مفتاح 

لرضا المتعاملين، كما يملك سموه 

رؤية ثاقبة من خالل تحفيز االبتكار 

والتطوير والتحديث المستمر في 

مختلف القطاعات والميادين، وفي 

كل عام تثبت دولة اإلمارات للعالم 

أجمع فعالية وكفاءة االستراتيجية 

التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة 

اإلمارات بفضل توجيهات القيادة 

الرشيدة والرؤية االستراتيجية الهادفة 

لالرتقاء بمرتبة دولة اإلمارات لتصبح 

أفضل الدول على مستوى العالم خالل 

السنوات القليلة المقبلة.

خالد عوض: 

 األندية واالتحادات 
حافلة بالممارسات 

الخاطئة

عبد الكريم أهلي:  

العمل بدون رقابة 
ومحاسبة فرص نجاحه 

ضئيلة

� يوسف الشريف
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عبيد سلطان: المجالس الرياضية 

تقوم بدور المحاسبة والتقييم

Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أكد عبيد سلطان الشامسي نائب رئيس 

مجلس إدارة نادي الوصل، أن الرياضة 

ليســت في حاجة إلى متســوق سري 

لمراقبة أنشــطتها وخططهــا وبرامجها 

للجميع،  وهي في األســاس معلومــة 

وتســاءل كيف يدخل هذا المتســوق 

المكاتب ويطلع علــى العقود واألمور 

المالية الخاصة بالتعاقدات، ســواء مع 

المدربين أو الالعبين، أو حتى االطالع 

علــى مختلف أوجه الصــرف، وكذلك 

السياســات العامــة اإلداريــة لألندية، 

فمثــل هــذه األمــور مــن الصعب أن 

يطلع عليها أي إنســان خالف العالمين 

باإلدارة.

وقال عبيد سلطان: إن عمل االندية 

مراقب مــن قبل المجالــس الرياضية، 

ونحن في دبي نخضع لســلطة مجلس 

دبي الرياضــي، الذي يقــوم بالتدقيق 

علــى عمــل النــادي ومراجعــة كافة 

تعاقداتــه وحســاباته، من خــالل آلية 

رقابيــة معممــة على جميــع الجهات 

الرياضية في اإلمارة، ويقوم بمحاســبة 

إدارات االندية عــن أي قصور، وينظم 

العديد من برامج التوعية وورش العمل 

التــي تهتــم بتطويــر األداء واالرتقــاء 

بالنشــاط. كما ينظــم المجلس العديد 

مــن البرامج التحفيزيــة، فهناك جائزة 

محمــد بن راشــد آل مكتــوم لإلبداع 

الرياضــي، جائــزة التفــوق الرياضــي 

والتي تعنى بأمــور التميز في األندية، 

ويتم تقديــر األندية التي تطبق معايير 

الحوكمة، وتتميــز في أدائها من خالل 

احتفــال ســنوي، ومثل هــذه البرامج 

المتميــزة تعتبــر تقييمــا للعمل وهي 

برامج تقيم لعمل األندية على ســبيل 

المثال، وتحفيز للعاملين بها.

محمد اليماحي: مشكلتنا عدم وجود 

احتراف إداري

أحمد الفورة: نريد متسوقًا ينقل 

صورة الواقع للقادة

Ⅶ دبي- البيان الرياضي

يؤيد محمد اليماحي نائب رئيس مجلس 

إدارة نادي اتحاد كلباء، تواجد متســوق 

ســري، من أجــل تعديل مســار الرياضة 

بعد أن انحرفت عن األهداف المرسومة 

لهــا، وأصبح هنــاك هدر أمــوال بعدم 

الصرف الصحيح، مما يكبد الدولة الكثير 

وهذا يلقي الضوء على ضعف المنظومة 

اإلداريــة، حيــث لدينا منظومــة إدارية 

هاوية تدير عالم احتراف. 

ويشــير اليماحــي إلى وجــود مراقبة 

مالية على عمل األندية، ولكن المشكلة 

أن العمل يدار وفق األهواء في التعاقدات 

وهناك  بالالعبين،  الخاصــة  واالنتدابات 

أنديــة تطبــق ســقف رواتــب الالعبين 

وأخرى غير ملتزمة، وأندية تحاول عمل 

تــوازن للســوق الرياضــي وغيرها تغرد 

خارج الســرب، ممــا يؤثر علــى العمل 

وتطوره، وأعتقد أن وجود متسوق سري 

من شــأنه أن ينقل الواقع إلى القيادات 

ومــن ثم تصــدر توجهات تعيــد األمور 

لنصابها الصحيح.

وأضاف محمد اليماحي: لدينا نماذج 

مضيئــة نهتــدي بهــا فــي العديــد من 

الرياضــات، فلماذا ال نســتفيد من تلك 

التجارب في تصحيح الهرم المقلوب في 

باقي رياضاتنــا، من خالل عمل احترافي 

سليم بدالً من التشــبث بمقاعد لكوادر 

ال تخدم رياضتنا، لذلك نؤيد االســتعانة 

بمتســوق ســري وفــق أســس واضحة 

ومعايير دقيقة.

Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يــرى أحمد الفورة نائــب رئيس مجلس 

إدارة نــادي عجمــان، أهميــة قصــوى 

لوجود المتســوق الســري في كواليس 

الرياضــة، من أجل نقل الصورة الواقعية 

لما يــدور فــي دهاليز العمــل اإلداري، 

ومــن ثم تصــدر التوجهات مــن القادة 

والتي تســاهم في التطور المنشود، بما 

يواكب التطــور في كافة مجاالت الحياة 

بالدولــة. وأضاف الفــورة: هناك العديد 

مــن اآلراء التطويريــة التــي تطرح في 

مختلف وســائل اإلعالم، ويظل التساؤل 

هــل مــا يطرح يجــد الســبيل للتطبيق 

علــى أرض الواقع الميدانــي، ومن هنا 

يكمن دور المتسوق السري، في التأكيد 

على وجود ممارسات صحيحة في إدارة 

العمــل اإلداري، ممــا ينعكس باإليجاب 

على مختلف األنشــطة، وإذا كان لبعض 

يستفسر عن دور المتسوق السري، أقول 

لــه، عليه مراقبة تعامــل إدارات األندية 

مع جمهورها، من خالل توفير الخدمات 

الجيدة التي تجذبهم للمدرجات.

وأضــاف الفورة: من المهم أن يراقب 

المتسوق السري كيفية اإلنفاق المادي، 

وهــل هو حقيقي أم مبالــغ فيه، إضافة 

إلى مراقبة تعاقدات األندية مع الالعبين 

سواء من المواطنين أو األجانب، خاصة 

وأن هنــاك تجــاوزات عديــدة في هذا 

الجانــب بعدد ليس بقليــل من األندية، 

ونقل الصورة واضحــة بدون رتوش إلى 

القادة من شــأنه أن يعيد تنظيم العمل 

في هذه المجاالت الحيوية، ولمتســوق 

ال يقتصــر دوره علــى األنديــة بل يمتد 

إلــى االتحــادات من أجل ضبــط إيقاع 

العمل والسعي لتطوره، بما ينعكس على 

تطور المنتخبات الوطنية وتبوئها المكانة 

الالئقة باسم الدولة.

بالدولة، ألن مســتوى الرياضة اآلن ال يتواكب مع قيمة 

وأهمية ومكانة الدولة إقليمياً. 

ويشــير خالــد عوض إلى ضــرورة مراقبــة أداء عمل 

ادارات األنديــة وكذلــك االتحادات الرياضيــة، وتقييم 

العمــل واألداء أوالً بــأول، وتطبيــق أنظمة المحاســبة 

والحوكمة ألن غيابهما له آثار سلبية علي جودة العمل، 

وكلمة حق أقولها إن الحكومة لم تقصر في توفير كل ما 

يلزم من اجل تحقيق نهضة رياضية، ولكن ســوء اإلدارة 

يفســد كل مســاعي التطور واالرتقاء باألنشــطة، لذلك 

نحــن بحاجــة إلى من يقــوم بنقل ما يــدور في الواقع 

الميدانــي الرياضــي بدون رتوش إلــى قادتنا، الذين لن 

يبخلوا بتوجيه أو مشــورة من أجل أن ترتقي المنظومة 

الرياضية.

تأييد
ويؤيد عبد الكريم أهلي المدير التنفيذي لنادي شــباب 

األهلي، فكرة اســتحداث متســوق ســري فــي المجال 

الرياضي، بعد نجاح الفكرة على صعيد الدوائر المحلية، 

ويقــول أي عمــل بدون محاســبة ورقابــة تكون فرص 

نجاحــه ضئيلة، ولعــل ما يحدث في المجــال الرياضي 

خيــر مثال حيــث تتوافر لهذا المجال بنيــة تحتية على 

اعلى مســتوى وإمكانــات مالية كبيرة، ومــع ذلك فإن 

المردود قليل وال يتناسب مع اهتمام الدولة وما تضخه 

من أموال.

وعن طبيعة مهمة المتســوق الســري يقــول المدير 

التنفيذي لنادي شــباب األهلــي إنها متعددة، من خالل 

مراجعــة آلية عمل التعامل مــع الموظفين في األندية، 

وهل يتم صرف الرواتب في مواعيدها، ومراجعة حقوق 

الالعبين وعقودهم وما يتم صرفه على األنشطة والعديد 

مــن مجاالت العمل في األندية وكذلك االتحادات، على 

أن يتم رفــع تقرير بأية ممارســات خاطئة إلى الجهات 

العليــا ومن ثم يصدر التوجيه بالتصحيح أو تعديل نظم 

عمل، وبالتالي يرفع مســتوى األداء وتتحسن الخدمات، 

مما ينعكس على تطور مختلف األنشطة. 

ويشير عبد الكريم أهلي إلى نقطة مهمة متمثلة في 

اســتفادة المســؤولين في االتحادات واألندية من نظام 

المراقبة والمحاســبة في تقييم أدائهم ومن ثم الســعي 

إلى تطوير أدائهم الشخصي، وهذه نقطة مهمة وتصب 

في صالــح مســؤولي األندية 

واالتحادات.

هدر مالي 
ويقول خالد إســماعيل نجم منتخبنا الوطني ونادي النصر، 

أن الرياضة تعتبر نقطة ســلبية في مجتمعنا، البعض تطور 

وغرد خارج السرب بنتائج متميزة وأداء راق نتيجة متابعة 

حثيثة من القادة، والبعض اآلخر مستواه في تدهور خاصة 

كــرة القــدم التي يوجد بهــا هدر كبير فــي األموال وعدم 

محاســبة القائمين عليها، لذلك أرى أن المتســوق السري 

يعتبر وســيلة من شــأنها أن تضع القادة فــي الصورة كما 

يحدث في الواقع، وبالتأكيد الصورة لن تعجب أولي األمر، 

وســيكون لهم توجهات سديدة حكيمة من شأنها أن تعيد 

البريق لصورة الرياضة.  

ويضيف: إن مهام المتســوق الســري متعددة مثل مراقبة 

عقــود الالعبيــن، والهــدر المالي في التعاقــد مع العبين 

أجانب ســرعان ما يتم االســتغناء عنهــم، وكذلك مراقبة 

تعامــل األندية مع الجماهير وعــدم توفير بعضها للعوامل 

التي تجــذب الجماهير للمدرجات، وكذلــك تقييم العمل 

اإلداري وكيفية إدارة العمل بشــكل احترافي وفق أســس 

إدارية ســليمة، مشــيراً إلــى أن مجرد ســماع االتحادات 

واألندية بوجود متســوق ســري سنرى نشــاطاً غير عادي 

وســعياً لتطور العمل حرصاً على الظهور أمام القادة بشكل 

متميز، وهذا ما نسعى إليه من نظام المراقبة والمحاسبة.
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