
تـــمـــثـــل فــــتــــرات الـــتـــوقـــف أكــــبــــر الــــهــــواجــــس فــــي دوريـــــــــات كــــــرة الــــقــــدم، 

نـــظـــراً لــكــثــرة تـــداخـــل الـــمـــشـــاركـــات الـــخـــارجـــيـــة عــلــى صــعــيــدي األنـــديـــة 

والــمــنــتــخــبــات، الـــشـــيء الــــذي يــضــاعــف مـــن صــعــوبــات وضـــع أجــنــدة 

مــوســمــيــة واضـــحـــة ال تــتــغــيــر وغـــيـــر قــابــلــة لــلــتــأجــيــل، ويــعــتــبــر دوري 

الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، أحــــد هــــذه الــــدوريــــات الــمــعــنــيــة بــــ»الـــتـــوقـــفـــات«، ال 

سيما الموسم الحالي الذي يشهد توقف الدوري 5 مرات بمجموع 

أيـــــام تــصــل 118 يــــومــــاً، وهــــي تـــكـــاد تـــســـاوي مــجــمــوع فـــتـــرات الــلــعــب 

التنافسي في الدوري. 

هذه الوضعية، جعلت من فترات التوقف صداعاً مزمناً لفرق 

الـــــدوري، ســـواء بالنسبة لــأجــهــزة الفنية أو اإلداريــــــة، فــالــمــدربــون 

على وجه الخصوص، لديهم من الحجج الفنية ما يثبت سلبيات 

الـــتـــوقـــف بــيــن الــحــيــن واآلخـــــــر، وكـــذلـــك األجــــهــــزة الــطــبــيــة الـــتـــي تــربــط 

فــــــي كــــثــــيــــر مــــــن األحـــــــيـــــــان بــــيــــن تـــــعـــــدد اإلصــــــــابــــــــات وفـــــــتـــــــرات الــــتــــوقــــف، 

ولــــكــــن فـــــي الـــمـــقـــابـــل هــــنــــاك مـــــبـــــررات مــنــطــقــيــة ال فــــكــــاك مـــنـــهـــا تــبــيــح 

ــتـــــداخـــــل بــــيــــن الـــــمـــــشـــــاركـــــات الـــخـــارجـــيـــة  ــ هـــــــذه »الـــــتـــــوقـــــفـــــات« أهــــمــــهــــا الـ

وموسم التنافس المحلي، وال تقتصر المشاركات الخارجية على 

المنتخب األول فــقــط، فهناك المنتخب األولــمــبــي وهــنــاك األنــديــة 

صاحبة المشاركة القارية في البطولة األولى »دوري أبطال آسيا«، 

وبـــيـــن هـــــذه وتـــلـــك تــظــهــر الـــمـــعـــادلـــة الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا أجـــنـــدة 

المشاركات الخارجية، وتصبح حينها لجنة المسابقات أو رابطة 

الــمــحــتــرفــيــن فـــي أصـــعـــب امـــتـــحـــان لـــوضـــع الــبــرمــجــة الــمــنــاســبــة الــتــي 

تراعي بين توقيت اللعب التنافسي المحلي والتمثيل الخارجي. 

وفي هذا الموسم بالتحديد، زادت الصعوبات أكثر في التوفيق 

بين وضــع برمجة مستمرة لــلــدوري وإفــســاح المجال للمشاركات 

الخارجية، نظراً لتزامنه مع التصفيات القارية المزدوجة لنهائيات 

كــــأس  دورة  فـــــي  الــــمــــشــــاركــــة  عـــلـــيـــهـــا  وزاد  ومـــــونـــــديـــــال 2022،  آســــيــــا 

الخليج، وترتب على ذلــك تعدد التوقفات حتى وصلت 3 فترات 

ــــــى 5 فـــــتـــــرات حــــتــــى نـــهـــايـــة  قــــبــــل انــــتــــصــــاف الـــــــــــدوري ويــــرتــــفــــع الـــــعـــــدد إلـ

الدوري. 

التوقف األول 
بدأت التوقفات مبكراً بعد مرور 3 جوالت فقط من دوري الموسم 

الــحــالــي نــتــيــجــة الرتـــبـــاط الــمــنــتــخــب الــوطــنــي بــالــتــصــفــيــات الــمــزدوجــة 

لـــمـــونـــديـــال 2022 ونـــهـــائـــيـــات آســـيـــا 2023، وحــتــمــيــة تـــفـــرغ الــاعــبــيــن 

ــــيــــــض اإلمــــــــاراتــــــــي فــــــي مـــهـــمـــتـــه الــــخــــارجــــيــــة وتــــوقــــف  الــــدولــــيــــيــــن مــــــع األبــ

الدوري ألسبوعين. 

ومن خال هذه البداية، فإن فريق الشارقة اعتلى وباستحقاق 

قمة الترتيب العام بالعامة الكاملة 9 من 9 وهو الفريق الوحيد 

الذي حصل على العامة الكاملة في أول 3 مباريات، تاركاً المركز 

ــــلـــــي بـــرصـــيـــد 7 نـــــقـــــاط، وتـــــقـــــدم عـــجـــمـــان لــلــمــركــز  الــــثــــانــــي لـــشـــبـــاب األهـ

الثالث بنفس الرصيد، واحتل العين المركز الرابع بـ6 نقاط، فيما 

بـــذات الــرصــيــد، تــاركــاً المركز الــســادس لبني  حــل الفجيرة خامساً 

يـــاس بــرصــيــد 5 نــقــاط، فــيــمــا حــل الــجــزيــرة ســابــعــاً بــــ4 نــقــاط، وجــاء 

الظفرة ثامناً بـ 4 نقاط، فيما بدأ حتا مشوار حصد النقاط بوصوله 

للنقطة الــرابــعــة، محتاً المركز التاسع وجــاء الــوحــدة فــي المركز 

العاشر بـ3 نقاط، فيما جاء خورفكان في المركز 11 بنقطة، وحل 

النصر في المركز 12 بــذات الرصيد، وجــاء الوصل في المركز 13 

بــنــقــطــة وحـــيـــدة، فــيــمــا واصــــل اتـــحـــاد كــلــبــاء تـــواجـــده فـــي الــمــركــز 14 

األخير بدون رصيد. 

التوقف الثاني 
ــــاً« بـــســـبـــب الـــمـــشـــاركـــة فــي  وجــــــــاءت فــــتــــرة الـــتـــوقـــف الـــثـــانـــيـــة »32 يـــــومـ

دورة فـــي كــــأس الــخــلــيــج »خــلــيــجــي 24«، وكـــــان هــــذا الـــتـــوقـــف ذات 

أثـــــر إيـــجـــابـــي لــبــعــض الــــفــــرق، اللـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـهـــا وتــصــحــيــح األخـــطـــاء 

ــــــاج الـــمـــصـــابـــيـــن، وفــــرصــــة كــــذلــــك لـــلـــمـــدربـــيـــن الــــجــــدد الســتــكــمــال  وعـ

عــمــلــهــم بــعــيــداً عـــن ضـــغـــوط الــنــتــائــج وحـــســـابـــات الـــفـــوز والـــخـــســـارة، 

وفي المقابل كان األثر سلبياً على الفرق التي حققت نتائج جيدة 

وقدمت مستويات ثابتة وعلى رأسها الشارقة الــذي ظل محافظاً 

عـــلـــى صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام لــــجــــدول الـــمـــســـابـــقـــة، رغـــــم الـــمـــبـــاريـــات 

القوية التي خاضها وظل الشارقة متصدراً للترتيب العام قبل هذا 

فــي 6  بالفوز  السابعة برصيد 19 نقطة،  الجولة  التوقف وبنهاية 
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أكد الكابتن أحمد سعيد المشرف العام لفريق الجزيرة، 

الــخــلــيــج  فـــــي دوري  الــــتــــي حــــدثــــت حـــتـــى اآلن  الــــتــــوقــــفــــات  أن 

ــــيـــــراً فــي  الـــــعـــــربـــــي لـــيـــســـت مــــزعــــجــــة ومـــــــبـــــــررة ومــــنــــطــــقــــيــــة، مـــــشـ

ذلــــــك إلــــــى أن أكــــبــــر فــــتــــرة تــــوقــــف حــــدثــــت جـــــراء 

الــمــشــاركــة فــي دورة كـــأس الــخــلــيــج، ورغــم 

الــــتــــوقــــف كــــــان مـــفـــاجـــئـــاً، إال أن رابـــطـــة  أن 

المحترفين تعاملت مع البرمجة بشكل 

جـــيـــد ونـــجـــحـــت فـــــي تـــوفـــيـــق الـــبـــرمـــجـــة فــي 

تـــــوقـــــيـــــت مـــــنـــــاســـــب ولــــــــــم يـــــكـــــن هــــــنــــــاك خــــيــــار 

أفــضــل مــن ذلـــك، السيما واألمـــر كــان خــارج 

إرادة الرابطة. 

كــــــمــــــا أثــــــــنــــــــى عــــــلــــــى الــــــــمــــــــجــــــــهــــــــودات الــــــــتــــــــي قــــــــامــــــــت بــــــهــــــا رابــــــطــــــة 

المحترفين في إنهاء الــدور األول لــلــدوري في توقيت جيد، 

ــــاً أن مــــســــألــــة الــــتــــبــــايــــن فــــــي الــــتــــأثــــيــــر بــــيــــن الــــــفــــــرق جــــــراء  مـــــوضـــــحـ

التوقفات أمر عادي، فا أحد يعلم قبل التوقف كيف يكون 

وضــع فريقه بعد استئناف الــلــعــب، وبــالــتــالــي فــاألمــر متروك 

لظروف كل فريق، ومن الواجب التكّيف مع مثل هذا 

الــوضــع، خاصة أن الموسم الحالي يتزامن اللعب 

الــتــنــافــســي فــيــه مـــع أهـــم تــصــفــيــات للمنتخب وهــي 

تصفيات مشتركة لكأس آسيا وكأس العالم. 

وعـــــــّبـــــــر أحــــــمــــــد ســــعــــيــــد عـــــــن رضـــــــــــاه الـــــــتـــــــام لـــشـــكـــل 

ــــالــــــي، مـــــــؤكـــــــداً عــــــــدم وجــــــــــود خـــــيـــــارات  ــــحــ الــــبــــرمــــجــــة الــ

أفضل من ذلــك بالنسبة لرابطة المحترفين، والكل 

يعلم أن فــتــرة الــصــيــف طــويــلــة فــي اإلمــــــارات، وبــرغــم ذلــك 

تــــم تــــجــــاوز كــــل هــــــذه الـــصـــعـــوبـــات وتـــســـيـــر الـــبـــرمـــجـــة اآلن عــلــى 

أحسن ما يكون.

أشــار الكابتن محمد سعيد النعيمي عضو رابطة المحترفين 

الــســابــق، إلـــى أن تــوقــفــات الـــــدوري لــهــا سلبياتها وإيــجــابــيــاتــهــا، 

مـــــؤكـــــداً أن مــصــلــحــة الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي والـــمـــنـــتـــخـــب األولـــمـــبـــي 

مـــن أهــــم اإليـــجـــابـــيـــات، فــمــن الـــواجـــب تــوقــف الــــدوري 

حــســبــمــا يـــــراه مـــــدرب الــمــنــتــخــب، خـــاصـــة وأمــامــنــا 

مشوار مهم في التصفيات القارية لبطولة آسيا 

والمونديال، أما السلبيات فهي تخص بعض 

الــفــرق الــتــي قــد يتأثر مستواها جـــراء التوقف، 

ــلـــــى مــــســــتــــواهــــا  ــ خــــــاصــــــة الــــــتــــــي تــــــكــــــون مــــحــــافــــظــــة عـ

وتـــحـــقـــق انــــتــــصــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة، ولـــكـــن هـــــذه الــنــاحــيــة 

يمكن لــأجــهــزة الفنية الــتــعــامــل معها بــنــوع مــن الــحــذر 

والدقة في برنامج اإلعداد. 

وأوضح النعيمي، أن الرابطة يمكن لها االستعانة بأصحاب 

ــــبـــــرات، مـــتـــى مـــــا رأت ذلـــــــك، والـــــــكـــــــوادر الـــوطـــنـــيـــة مـــتـــوفـــرة،  الـــــخـ

مشيراً إلى أهمية التنسيق أيضاً بين الرابطة واالتحاد اآلسيوي 

متى ما احتاج األمر لذلك مثلما يحدث في دول شرق القارة. 

وقـــــــــــال، إن األجــــــنــــــدة الـــــدولـــــيـــــة واضــــــحــــــة مــــــن جـــانـــب 

»فيفا« وهي محددة بـ 5 أيــام بالنسبة للمباريات 

الدولية، ولكن ربما التداخل يكون في البطولة 

اآلسيوية، وبمزيد من التنسيق يمكن للرابطة 

تــقــديــم جــهــد أفــضــل يــقــلــل مــن تــأثــيــرات الــتــوقــف 

الــــكــــثــــيــــرة، مـــــؤكـــــداً أن الـــــوضـــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــي عـــمـــومـــاً 

ــــر مـــــــن جــــيــــد،  ــثــ ــ لـــــــــــــدوري الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي يــــعــــتــــبــــر أكــ

ــــلـــــعـــــب الــــتــــنــــافــــســــي الــــــخــــــارجــــــي هـــــــــذا الـــــمـــــوســـــم،  وكـــــثـــــافـــــة الـ

هـــي الــتــي قــــادت لــفــتــرة تــوقــف عـــديـــدة، وســــوف يــخــتــلــف الــحــال 

الموسم المقبل.

 أحمد سعيد:
الرابطة نجحت في تجاوز الصعوبات

 محمد النعيمي: 
االستعانة بالخبرات مطلوبة

04

أحدثت فترات التوقف المتعددة حقائق
لدوري الخليج العربي هذا الموسم 

مفارقة في األرقام عند مقارنة أيام 
اللعب مع مجموع أيام التوقف، حيث 

كانت الكفة متوازنة ومتساوية إلى 
حد كبير بين اللعب والتوقف، ففي 

الوقت الذي وصلت فيه أيام التوقف 
خالل جميع الفترات 117 يومًا، نجد 
أن مجموع فترات اللعب التنافسي 

وصلت حوالي 125 يومًا، وسبب هذا 
التقارب يعود للبرمجة المضغوطة. 

 توقفات للدوري، بدأت 
بعد الجولة الثالثة ثم كان 
التوقف الثاني بعد الجولة 

السابعة ثم التوقف الثالث 
بنهاية الجولة الثانية عشرة، 

وسيأتي التوقف الرابع 
بنهاية الجولة السادسة 

عشرة ثم التوقف األخير بعد 
الجولة التاسعة عشرة. 

لم يتم تحديد موعد آخر 
جولتين من دوري الخليج 

العربي، وذلك إلى حين 
التعرف على وضعية 
المنافسة وحسابات 

االقتراب من اللقب ورحلة 
الكفاح من أجل البقاء، 

وتم تحديد المواعيد حتى 
الجولة 24. 
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توقفات دورينا
حتى اآلن
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صداع ُمزمن في رأس األندية

إعداد: ياسر قاسم

118
يومًا موزعة

على 5 فترات
« الجوالت والتوقفات

في 14 يومًا 3 جوالت
15 يومًاتوقف 

في 21 يومًا 4 جوالت
32 يومًاتوقف 

في 22 يومًا5 جوالت
22 يومًاتوقف 

في 15 يومًا4 جوالت
20 يومًاتوقف 

في 15 يومًا 3 جوالت
28 يومًاتوقف 

في 27 يومًا 5 جوالت
لم يحددتوقف 
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مباريات والتعادل في مباراة. وحقق الشارقة انتصارات مهمة كان 

أبــرزهــا فــوز كبير على الــوصــل فــي عقر داره 1-5، وعــلــى المنافس 

األبـــــــرز عـــلـــى الـــلـــقـــب، الـــعـــيـــن بــنــتــيــجــة 2-3، كـــمـــا فـــــاز عـــلـــى الــمــرشــح 

اآلخر الجزيرة بنتيجة 0-2 في عقر داره، بينما كان التعثر الوحيد 

بالتعادل خارج أرضه مع حتا في مباراة مثيرة.

التوقف الثالث 
ـــمــــــدة 22 يـــــــومـــــــاً بــــســــبــــب مــــشــــاركــــة  ــ ــــثـــــة لـ ــــالـ ــــثـ ــــلـــــمـــــرة الـ وجـــــــــــاء الـــــتـــــوقـــــف لـ

الــمــنــتــخــب األولـــمـــبـــي فـــي مــنــافــســات كــــأس آســـيـــا تــحــت 23 ســنــة في 

تــايــانــد، وإقـــامـــة مــنــافــســات الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي والــنــهــائــي لــكــأس 

الـــخـــلـــيـــج الـــــعـــــربـــــي، وتــــــكــــــررت نــــفــــس الــــتــــداعــــيــــات الــــســــابــــقــــة فـــــي كــــون 

التوقف استفادت منه بعض الفرق وتضررت منه فرق أخرى. 

تأثيرات متباينة 
وانعكس تعدد فترات التوقف للدوري على النتائج والمستويات 

وبطبيعة الحال على الترتيب في الجدول، حيث حدثت تقلبات 

كــثــيــرة وتـــبـــادل لــلــمــراكــز بــشــكــل مــلــفــت، فــهــنــاك 5 فـــرق تــكــاد تــكــون 

هي التي استفادت من فترات التوقف، في مقدمتها فريقا شباب 

األهـــلـــي والــظــفــرة فــهــمــا الـــوحـــيـــدان الـــلـــذان اســتــطــاعــا الــحــصــول على 

الـــعـــامـــة الــكــامــلــة فـــي جــمــيــع الـــمـــبـــاريـــات »9 نـــقـــاط« بــعــد اســتــئــنــاف 

الدوري، وهو رقم جيد للغاية أهلهما للتقدم كثيراً في الجدول، 

فــــشــــبــــاب األهــــــلــــــي قــــفــــز الحــــــقــــــاً لـــــــصـــــــدارة الــــتــــرتــــيــــب والـــــظـــــفـــــرة لـــلـــمـــركـــز 

الخامس.

‹ المعادلة ُمعقدة 
تفرضها المشاركات 
الخارجية 

‹ شباب األهلي 
والظفرة أكبر 
الرابحين بعد كل 
عودة 

‹ الجزيرة والعين 
 والوصل حققوا
أفضل النتائج 

صعد شباب األهلي إلــى صــدارة دوري الخليج 

الـــعـــربـــي لـــلـــمـــرة األولــــــــى الـــمـــوســـم الــــحــــالــــي، بــعــد 

فـــــوزه عــلــى اتـــحـــاد كــلــبــاء، بــخــمــســة أهـــــداف دون 

رد، في ختام الجولة الـ11 رصيده إلى 26 نقطة 

في المركز األول.

وخسر حامل اللقب الشارقة صــدارتــه للترتيب 

في هذه الجولة إثر خسارته من الظفرة، وكان 

شــبــاب األهــلــي قــد تــصــدر الـــدوري فــي الجولتين 

األولـــــى والــثــانــيــة بـــفـــارق األهــــــداف، ولــكــنــهــا الــمــرة 

األولى التي يتصدر فيها منفرداً. 

واســـتـــمـــر شـــبـــاب األهــــلــــي فــــي تـــمـــّيـــزه مـــنـــذ تـــصـــدره 

ــــلـــــى  لــــــــلــــــــتــــــــرتــــــــيــــــــب، واســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــاع تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق الـــــــــــــفـــــــــــــوز عـ

المنافسين العين والشارقة لينهي الدور األول 

في النقطة 32 من 13 مباراة، متقدمًا بفارق 8 

نقاط عن أقرب منافسيه وهو رقم غير متوقع، 

ــــتــــــزع الـــــــصـــــــدارة قــــبــــل جـــولـــتـــيـــن  الســــيــــمــــا لــــفــــريــــق انــ

فــــريــــق  الــــــــــــــدور األول، وجــــــســــــد  مـــــــن خــــــتــــــام  فـــــقـــــط 

شــبــاب األهــلــي كيفية اســتــثــمــار فــتــرات الــتــوقــف، 

حيث ظل الفريق يتقدم في المستوى والنتائج 

بين الحين واآلخر.

ــــــرة  ــتـ ــ ــ ــــفـ ــ خــــــــّلــــــــفــــــــت الــــــــبــــــــرمــــــــجــــــــة الـــــــمـــــــضـــــــغـــــــوطـــــــة فـــــــــــي الـ

يـــنـــايـــر  بـــــيـــــن 6 ديــــســــمــــبــــر الـــــمـــــاضـــــي و2  الـــــمـــــمـــــتـــــدة 

الــــجــــاري مــــا ال يـــقـــل عــــن 29 إصــــابــــة عــضــلــيــة فــي 

ــــا تـــســـبـــب فــي  أنـــــديـــــة دوري الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، مـ

حــرمــان الالعبين المصابين مــن المشاركة في 

بــعــض الــمــبــاريــات قــبــل اســتــئــنــاف نــشــاطــهــم من 

جـــديـــد، فــيــمــا يـــواصـــل العـــبـــون آخــــــرون االبــتــعــاد 

عن المالعب لفترة أطول.

مـــــبـــــاريـــــات  بـــــيـــــن 6 و7  أنــــــــديــــــــة دوريـــــــــنـــــــــا  وخــــــــاضــــــــت 

بــــمــــعــــدل مــــــبــــــاراة كـــــل 4 أيــــــــام خـــــــالل هـــــــذه الـــفـــتـــرة 

فــــي جــمــيــع الـــمـــســـابـــقـــات، والــــتــــي شــمــلــت إجـــــراء 

5 جـــــوالت فـــي الـــــــدوري، إضـــافـــة إلــــى الـــــدور ربــع 

الــنــهــائــي لـــكـــأس الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، والــــــدور الـــــ16 

ــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو رئــــيــــس  لــــمــــســــابــــقــــة كـــــــــأس صــ

الدولة. ولم تستثِن موجة اإلصابات أي 

نـــاٍد، حيث اجتاحت الجميع وحــتــى أبــرز 

الــــنــــجــــوم عـــلـــى رأســــهــــم الــــبــــرازيــــلــــي إيـــغـــــــور 

كـــــــورنـــــــادو نــــجــــم الـــــشـــــارقـــــة الـــــــــذي أصـــيـــب 

فــــــي الــــعــــضــــلــــة الـــــضـــــامـــــة ومــــــــا زال غـــيـــابـــه 

مستمراً عقب الجراحة التي خضع لها 

الشهر الماضي.
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قـــــال الــمــحــلــل الـــريـــاضـــي والـــــمـــــدرب مــحــمــد مـــطـــر غـــــراب، 

إن مــنــظــومــة كـــــرة الــــقــــدم فــــي الـــعـــالـــم واضــــحــــة، ومـــعـــروف 

أن الـــدوريـــات ال تــتــوقــف بــهــذه الــطــريــقــة، وفـــي كــل الــعــالــم 

تــكــون 2أســبــوعــاً وفــي الــشــتــاء خــال االنــتــقــاالت 4 أسابيع، 

وغـــيـــر هـــاتـــيـــن الـــفـــتـــرتـــيـــن ال يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون هـــنـــاك تــوقــف 

آخـــــــــر بــــالــــنــــســــبــــة لــــمــــســــابــــقــــات الـــــــــــــــــدوري، وأوضـــــــــــــح غـــــــــــراب أن 

الــتــوقــف لــفــتــرات مــتــعــددة وغـــيـــر مـــحـــددة األيـــــام خــطــأ فني 

يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــمــنــتــخــبــات وعــلــى الـــفـــرق وعــلــى عمل 

الــمــدربــيــن فــالــفــلــســفــة مـــن فــتــرة الــتــوقــف مــرتــبــطــة بــجــوانــب 

بدنية تؤثر على الــاعــب صحياً وفنياً، موضحاً أن عملية 

تـــوقـــف الـــــــدوري بــيــن فـــتـــرة وأخــــــرى مـــضـــرة أيـــضـــاً للمنتخب 

لـــكـــونـــهـــا تــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــــاعــــب وعــــلــــى جــاهــزيــتــه 

البدنية ومستواه الفني، وتقود لتعدد 

اإلصابات وسط الاعبين. 

إلـــــــــــى أن ســـد  غــــــــــــــراب  وأشـــــــــــــــــار 

الــــفــــراغ بــبــطــولــة كـــــأس الــخــلــيــج 

أو تصفيات الكأس كان ممكناً 

فـــي الــفــتــرات الــســابــقــة للتوقف 

ولـــــــــــــكـــــــــــــن بـــــــــــعـــــــــــد انـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــاء كـــــــــــأس 

الخليج العربي، كيف لأندية 

تـــعـــوض الــلــعــب الــتــنــافــســي خــال 

فـــتـــرة الــــتــــوقــــف؟ الــــشــــيء الــــــذي يــلــقــي 

عبئاً على األجهزة الفنية لتدبير 

مباريات ودية تكون مناسبة للمحافظة على الجاهزية. 

وأضـــاف غـــراب: هــذا الــواقــع ال يــطــور الــكــرة، والمعروف 

ــيـــــا،  ــ ــيـــــة بــــيــــنــــنــــا والــــــــكــــــــرة فـــــــي شـــــــــرق آسـ ــ أن هــــــنــــــاك فــــــــــــــوارق بـــــدنـ

ــــتـــــمـــــراريـــــة فــــــي الــــلــــعــــب الــــتــــنــــافــــســــي يـــمـــكـــن تـــقـــلـــيـــل هــــذه  بـــــاالسـ

ــــــات تـــــتـــــســـــع الـــــــــفـــــــــوارق  ــــفـ ــ ــــوقـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــــــفـــــــــــــوارق، ولـــــــكـــــــن مـــــــــع هـــــــــــذه الـ

ويظهر ذلــك في المشاركات الخارجية ســواء على صعيد 

إلــــــى أن الـــتـــبـــريـــر بـــتـــداخـــل  الـــمـــنـــتـــخـــبـــات أو األنــــــديــــــة، مــــشــــيــــراً 

مسابقات االتحاد اآلسيوي، غير منطقي فاألجندة القارية 

مــعــروفــة بــالــنــســبــة لـــــدوري أبـــطـــال آســيــا والــلــعــب يــكــون في 

أيام محددة من األسبوع والمطلوب التدقيق في البرمجة 

ــــام فـــقـــط مــــن الـــمـــبـــاريـــات  الــمــحــلــيــة لـــيـــقـــام الــــــــدوري بـــعـــد 3 أيــ

القارية وهي فترة كافية والعالم كله يلعب بهذه الطريقة. 

ــــهـــــذه  بـ لـــــيـــــســـــت مــــــعــــــقــــــدة  وأوضــــــــــــــــــح غـــــــــــــــراب أن الــــــمــــــســــــألــــــة 

الــــصــــعــــوبــــة ولـــــكـــــن الــــمــــشــــكــــلــــة عــــــــدم وجــــــــــود أصــــــحــــــاب خـــبـــرة 

إلــى أن األسبوع  متخصصين فــي عملية البرمجة، مشيراً 

الواحد يفترض أن تقام فيه جولة الدوري جنباً إلى جنب 

مــع دوري أبــطــال آســيــا وال يتحقق ذلــك إال بــفــرض برمجة 

دقــيــقــة عــلــى األنـــديـــة الــتــي تـــشـــارك خــارجــيــاً كــمــا يــحــدث في 

دوري أبــــطــــال أوروبــــــــا الــــــذي تــلــعــب فـــيـــه الــــفــــرق بـــعـــد 3 أيــــام 

فقط، وقــال إن فرضاً مثل هــذه البرمجة من شأنه يعود 

بالفائدة على الاعب نفسه ألن الاعب يحتاج للتكيف مع 

برمجة واضحة ومحددة بدالً من أن يلعب أحياناً بعد 4 

أيام وأحياناً بعد 5 أيام.

قــلــل الـــمـــدرب عــبــد الـــوهـــاب عــبــد الـــقـــادر مــن تــأثــيــرات فــتــرات 

الـــتـــوقـــف فــــي الـــــــــدوري، مــــؤكــــداً ضـــــــرورة مـــثـــل هـــــذا الـــتـــوقـــف فــي 

الوقت الحالي من أجل المنتخب الوطني، خاصة أن الموسم 

ــــاركـــــات مـــهـــمـــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب األول  الــــحــــالــــي يـــشـــهـــد مـــــشـ

عــلــى صعيد تصفيات آســيــا والــمــونــديــال، مــؤكــداً 

أن تـــبـــايـــن الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــــفــــرق أمـــــر طــبــيــعــي فــي 

كــرة الــقــدم، وهــنــاك فــرق قــد يخدمها التوقف 

وفرق قد يضرها، ولكن ال مجال للتوفيق هنا 

ــــر غـــيـــر تــــوقــــف الــــــــــدوري عـــنـــدمـــا يــقــتــرب  لـــخـــيـــار آخــ

استحقاق المنتخب، خاصة أن مــدرب المنتخب 

الــــحــــالــــي فـــــي حــــاجــــة لـــمـــزيـــد مـــــن الـــــوقـــــت فـــــي كـــــل تــجــمــع 

لتحقيق االنسجام المطلوب، مشيراً إلى أن مدرب المنتخب 

يــوفــانــوفــيــتــش بــرغــم مــعــرفــتــه الــجــيــدة بــكــرة اإلمــــــارات وبجميع 

الـــاعـــبـــيـــن، إال أن فـــتـــرات الــتــجــّمــع مــهــمــة لــمــعــالــجــة االخـــطـــاء.  

مــقــارنــةمــوضــحــاً، أن الــمــقــارنــة بــعــيــدة بــيــنــنــا وبــيــن أوروبــــــا فيما 

ــــز العــــــــــــب الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب، فــــــمــــــن الــــــصــــــعــــــب إحــــــضــــــار  ــــهـــــيـ يــــــخــــــص تـــــجـ

الــاعــبــيــن قــبــل أيـــام قليلة مــن الــمــبــاريــات كــمــا يحدث 

فــــي أوروبـــــــــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــــدوريـــــات األوروبــــيــــة 

الــاعــب، بينما الــوضــع مختلف  كــافــيــة لتجهيز 

هــنــا، فــالــدوري المحلي فيه تــفــاوت واضـــح في 

ــــفــــــرق، وال يـــمـــكـــن االعــــتــــمــــاد فــقــط  مـــســـتـــويـــات الــ

عـــلـــى الــــــــدوري واســــتــــدعــــاء الـــاعـــبـــيـــن قـــبـــل 3 أو 4 

أيام للمنتخب كما هو الحال في أوروبا، موضحاً 

أن حدوث تأثيرات على الفرق، مسألة يفترض عاجها 

داخــل الفرق نفسها، وليس على حساب الفترات المطلوبة 

للمنتخب.

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، الذي يعتبر 

عميد المدربين حالياً في دوري الخليج العربي أن التوقفات في 

مسابقات الـــدوري بطبيعة الــحــال ال ُتــرضــي المدربين مــن نــواٍح 

فــنــيــة، ولـــكـــن هـــنـــاك تـــقـــديـــرات لـــمـــبـــررات الـــتـــوقـــف ومــنــهــا 

الـــمـــشـــاركـــات الـــدولـــيـــة لــلــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي فـــهـــذا أمــر 

ال يقبل الــجــدال، فالتوقف أمــر طبيعي إلفساح 

المجال لمشاركات المنتخب، واالتحاد الدولي 

لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« نــفــســه يــضــع فــتــرات مــحــددة 

كل عام للمشاركات الدولية. 

خططوأوضح الرمادي، أن رابطة المحترفين هم 

األدرى بالتوقيت المناسب وفترات التوقف لكونهم على 

تــنــســيــق فــيــمــا يـــخـــص الـــمـــشـــاركـــات الـــخـــارجـــيـــة وأمــــامــــهــــم األجـــنـــدة 

الــــدولــــيــــة، ولـــكـــن مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــفـــنـــيـــة، كــلــمــا اســـتـــمـــر الــــــــدوري بــا 

تــــوقــــف أو بــــعــــدد فــــتــــرات تــــوقــــف مـــــحـــــدودة يــــكــــون الــــوضــــع أفــضــل 

لــلــمــســابــقــة نــفــســهــا ولــاعــبــيــن الـــذيـــن يــرتــفــع مــســتــواهــم، ولــلــفــرق 

التي لن تكون في حاجة لخطط إعــداد جديدة أثناء الموسم، 

خــاصــة عــنــدمــا يــمــتــد الــتــوقــف لــفــتــرة طــويــلــة كــمــا حــدث 

هـــــــذا الــــمــــوســــم بـــســـبـــب الــــمــــشــــاركــــة فـــــي دورة كــــأس 

الخليج. 

وقـــــال الــــرمــــادي إنــــه يـــقـــدر الــجــهــد الـــــذي تــبــذلــه 

رابــــطــــة الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن، ولــــكــــن األمـــــــر يـــحـــتـــاج لــمــزيــد 

ــــيـــــن ســبــق  ــــمـــــدربـ إلــــــــى أن الـ ــــيـــــق، مـــــشـــــيـــــراً  ــــتـــــدقـ مــــــن الـ

لهم الجلوس مع الرابطة لتوصيل وجهات نظرهم 

الــفــنــيــة، ولــكــن هـــذه الــجــلــســات وحـــدهـــا ال تــكــفــي، فهناك 

مــســتــجــدات تـــحـــدث تـــــؤدي لــتــغــيــيــر الــبــرمــجــة والـــمـــطـــلـــوب مـــراعـــاة 

الناحية الفنية.

غراب: منظومة كرة القدم 
واضحة عالميًا ونحن على خطأ

 عبد الوهاب عبد القادر:
ال مجال للمقارنة بيننا وأوروبا

 أيمن الرمادي:
البرمجة تحتاج مزيدًا من التدقيق
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يومًا هي أعلى فترة توقف وحدثت 
في الفترة الثانية بعد الجولة 

السابعة فيما كان التوقف األول 
»اسبوعان« أقل فترة، ويعود 

سبب اتساع فترة التوقف الثانية 
لطبيعة المشاركة في دورات كأس 
الخليج وحاجة المنتخب لالستعداد 

قبل أيام من المشاركة. 

 يأتي فريقا الجزيرة والعين رغم أن 
مجموع نقاط كل منهما 24 في 

14 مباراة، إال أنهما حصال على 7 
نقاط في 3 مباريات بعد كل عودة 
من التوقف، وكذلك الوصل الذي 

حصل على 6 نقاط. 

المعدل كان متوسطًا لفرق 
الشارقة والنصر وبني ياس بعد 

كل فترة توقف، إذ حصل كل 
منهم على 4 نقاط من 3 مباريات 

والخسارة كانت أفدح لفريق 
الشارقة الذي خسر وتعادل 

وفاز وانعكس ذلك الحقًا فخسر 
الصدارة.
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