
الموضوعي الطرح هدفها القراء» الموضوعي«جماهير الطرح هدفها القراء» «جماهير
تنتقل ــي» ــاض ــري ال «الــوســط ــوم  ــي ال  ]
مباشرة القراء مع للتواصل نوعية نقلة
لــهــم، ــة الــمــخــصــصــة ــح ــف ــص ــر هــــذه ال ــب ع
من ــم ــدوره ص ــي ف يجيش  عــمــا لــيــعــبــروا 
بطرح هادفة وانتقادات واقتراحات آراء

الرياضية. للقضايا موضوعي
كنا الــمــاضــيــة  ســـنـــوات األربـــــع  ــــوال  ط
قرائنا ــع م مستمر وتــفــاعــل ــل  ــواص ت ــي  ف
من العمل في وقودنا هم الذين األعـــزاء،
كل هدف  وهو النجاح إلى الوصول أجل 

بإخالص وتفاٍن. يعمل من
األعـــزاء ــا ــراؤن ق ــوال ل يقينًا  نقر ونــحــن 
إليه، وصلنا ما إلى نصل أن استطعنا لما
وتشجيعهم مساندتهم خــالل من ــك وذل

تشبع مواد من نقدمه ما على لنا المستمر
إلى لتصلنا الهادفة وانتقاداتهم  رغباتهم

المطلوبة. النجاح نقطة
أبوابها تفتح ــراء ــق ال جماهير صفحة 
دون من الرياضيين القراء لجميع اليوم
ــرأي ال ـــداء إب فــي بدلوهم ليدلوا استثناء 
الموضوعية يحمل تامة بحرية الرياضي
عن بعيدًا الــهــادف، واالنتقاد الطرح في 
بل المفعول المطلوب، الذي يفقد التجريح
في المطلوبة الرياضية الروح عن يبعدنا
على الجميع مع المتميزة العالقات رسم 

الجميع. مع المتبادل االحترام
عندما ــي»  ــاض ــري ال «الــوســط ــي  ف نــحــن 
ــا ــه ورائ مــن نــحــمــل ـــذه الــصــفــحــة نــفــتــح ه

ــورة ــص ــال ب يــصــاغ ــا صــحــافــيــا ــروع ــش م
التعامل فن  إجادة يستطيع حتى العلمية، 
بأسلوب الرياضية للقضايا الخطاب في
األمور على إصالح وحضاري يعمل راٍق

السليمة. بالطرق ويقّومها الخاطئة
الهدف بأن يفهم الكريم أن القارئ وعلى
أجل من االنتقاد ليس واألســاســي األول
رؤية هناك تكون أن البد بل فقط، االنتقاد
الحلول معها تحمل االنتقاد لهذا واضحة
عمله طريق عــن المخطئ إلبــعــاد الكفيلة
السليم طريق إلى وإيصاله المجدي غير

ذلك. غير تريد كل نار واخماد والنجاح
نحترمه الــذي الكريم القارئ في ثقتنا
خالل من الموضوعي، الطرح وضع في

يحمل أفضل وضع لبناء والهادف االنتقاد
النقاط وطرح ــداع واإلب األفكار طياته في
مختلف ــي ف ــــالح اإلص ـــى  إل ــدف ــه ت ــي  ــت ال
مع نصل لكي المحلية الرياضة قضايا

إليه. الوصول نهدف ما إلى القارئ
نمدها الــريــاضــي» ــط ــوس «ال فــي  ويــدنــا 
هذا نبدأ اهللا بركة وعلى الــقــراء إلخواننا
واضحًا التفاعل يكون أن ونأمل المشوار،
ــي ســتــكــون في ــت وال عــبــر هـــذه الــصــفــحــة،
بعد تنتقل،  حتى أسبوعية األمـــر بـــادئ
يومية. بعد فيما لتصبح لها، الفني التقييم

الموسوي هادي
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«محبوب سترة»
موهبة قادمة

يستحق الرياضية... للساحة وبقوة قادمة ستراوية موهبة ]
يحصل ســتــرة، ــادي ن فــي  لالنضباط رمــز  فهو ــرام، ــت واالح اإلشـــادة 
بالقوة يمتاز النادي... وعشاق إداريي من كبير واهتمام رعاية على
في يلعب وهو  منصور علي الكابتن اكتشفه العالية واللياقة والمرونة 
الكبيرة لثقته وذلك األسد» «قلب  بـ عشاقه قبل  من يلقب  الدفاع...  قلب
العبيه وتوجيه العالي بالتركيز يمتاز وهو الدفاع خط على وسيطرته
إنه عنه  قيل الذي عيسى، صادق الخلوق الالعب إنه الملعب... داخل

المركز. هذا  في يلعب من  أفضل
منذ األساسية  التشكيلة  في نفسه أثبت فإنه قامته قصر  رغم وعلى
ال  عمره واضحا،  المدرب قبل من عليه االعتماد وأصبح  سنوات، 3

عاما. 20 الـ يتجاوز
المركز، هذا  في الخبرة ذوي من الكثيرة  األسماء وجود رغم وعلى
كبيرة ثقة وهو يحظى على الجميع. على أن يفرض نفسه استطاع فإنه
للفريق. االساسية التشكيلة في بوجوده الملعب داخل قبل الالعبين من
امام الستراوي للفريق  األخيرة المباراة في كثيرة  ثغرات وجدت فقد
ايقافه بسبب االساسية التشكيلة في «محبوب» وجوده لعدم البسيتين

األخيرة. الفريق مباريات في صفراويتين بطاقتين على لحصوله
حتى الناشئين  فئة مــن  «ســتــرة» الــنــادي فــي ــدرج ت عيسى  ــادق  ص
بابا، ويعشق األنيق حسين البحريني يعشق الالعب فهو األول، الفريق
نادي في  يلعب الذي جينينهو البرازيلي ويسحره البرازيل منتخب 
االسم هذا  يعشق فهو «محبوب»، بـ  إال ينادونه ال الستراويون  ليون،
يتمكن حتى  األولمبي  للمنتخب ليستدعى الفرصة ينتظر وهو كثيرا،
صحيفة اختارته المقبل، مشواره في األولمبي المنتخب تمثيل من
في دورينا صفحة في  االساسية  التشكيلة في الرياضي» «الوسط
«البحارة» فنحن الممتاز. البحريني للدوري والثاني األول االسبوع
في األساسية  التشكيلة فــي  للبروز الــالعــب هــذا فــي كبيرة ثقة  على 

األول. المنتخب ثم ومن  األولمبي  المنتخب
إلى الستراوي  الفريق مع صعد «محبوب» عيسى صادق أن يذكر 
البارزة  مساهمته بعد  2006/2005 موسم الممتازة الدرجة دوري

األولى. الدرجة دوري على الحصول في الفريق مع
طوق يحيى محمد

التطور والنجاح المنشآت المتكاملة سر
عوامل عدة لها تتوافر أن يجب عمومًا الرياضة إن ]
وتحقيق ــاح  ــج ــن وال الــقــمــة  إلـــى الـــوصـــول ــي  ف تــســاعــدهــا 
المنشآت وجود المساعدة العوامل هذه ومن االنتصارات،
من مخيفا الوضع نرى هنا ومن المتكاملة... الرياضية
األندية احتياج ــة  دراس يجب المنشآت، توافر عدم خالل
اليد أصابع تتعدى  ال فالمالعب الصاالت، من الرياضية 
االتــحــادات فــي المشاركة لألندية والمفترض  ــدة، ــواح ال

الرياضية. لها المنشآت تتوافر المختلفة أن الرياضية

المحرق واستاد  األهلي  النادي واستاد الوطني االستاد
هذه مسمى  غير  أجــل إلــى الصيانة ألعمال يخضع ــذي ال
الموسم لهذا القدم كرة منافسات عليها ستقام المالعب،
المواجهة وستكون المالعب، في النقص مشكلة وستعاني
المسئول والقسم القدم لكرة البحريني واالتحاد األندية بين
العامة المؤسسة في وصيانتها الرياضية المنشآت عن
وسيؤدي القدم، مالعب نقص  بسبب  والرياضة للشباب 
المباريات؛ جدول سير وانتظام المسابقات إرباك إلى ذلك

على مباشر بشكل المنشآت الرياضية يؤثر في النقص ألن
تحقيق في طموحها يعرقل ما الوطنية والمنتخبات األندية

الخارجية. البطوالت وحصد االنتصارات
تطور فإن المتكاملة المنشآت توافرت ما متى أخيراً،
أو األنـــديـــة مــســتــوى عــلــى ــة الــبــحــريــنــيــة ســــواء ــاض ــري ال
اسم رفع في المساهمة يعطي فهذا الوطنية المنتخبات

والدولي. اإلقليمي المستويين على عاليًا البحرين مملكة
أحمد نعمان

شّوش هل المنتخب واالحتراف...
للعنابي؟ الذهبي الفتى العجيمي» «محمود فكر

ــم اس ــي ــم ــي ــج ــع ال ــود  ــم ــح م  ]
نادي مواهب من شاب وهو المع
في ـــت الف ـــرز بــشــكــل ــاب، ب ــب ــش ال
ــي وخــصــوصــا ــاض ــم ــم ال ــوس ــم ال
من (الــمــمــتــاز) بــاقــي تحديد  فــي 
رغم على المنامة مــع الفاصلة
الـــدوري ــي ف القليلة  مــشــاركــتــه
نجوم أحــد كــان كما  (الــمــمــتــاز) 
ــن ــي ــئ ــاش ــن وال ـــاب ـــب ـــش ال دوري 
نــادي متابعي ومعظم مسبقا،
وحتى جيدا يعرفونه الشباب
ــاب ــب ــش ــي ال ــب ــخ ــت ــن مــتــابــعــي م

واألولمبي.
احترافية عــروض ذلــك، بعد 
بعد وخصوصا محمود إلى أتت
البيبسي، برنامج في مشاركته
غريبة بصورة  عنه أبعد أن  بعد
رسميا، اسمه  وأقر  إليه  عاد  حتى
منطقه من ألكثر الرائعة وزيارته
لنجوم ومقابلته  كروية عالمية 
الثاني المركز واحتالل  كثيرين 
مع للبحرين كممثل البطولة في

عجاج.
الجهاز أنظار لفت  ذلــك، وغير
األولـــمـــبـــي ــب ــخ ــت ــن ــم ــل الـــفـــنـــي ل
من أكثر له  واستدعي والشباب، 
لم شبابية كجماهير  ولكنا  مرة،
تكون مــا كثيرا ألنها بذلك  نهنأ
من يستبعد أن  بعد سلبية  عليه
رغم على غريب، بشكل المنتخب
منتخب ــع  م الــبــقــاء ــي ف أحقيته 

وطنه تمثيل في العــب أي يحلم
به.

القليل ربما  محمود ينقص  ما
ــة ــال ه ـــل ـــي ظ ف ـــن الــــخــــبــــرة... م
مما عليها حصل كبيرة إعالمية
وعروض راق مستوى من قدمه
لــالحــتــراف ــة خــارجــيــة ــدي ــن أن م
بـــالـــنـــجـــاح... ــل ــل ــك ــت ـــم ت ــا ل ــه ــي ف
نادي من شفهي عــرض وآخــرهــا

ــا ــض وأي ــن الـــكـــويـــتـــي، ــام ــض ــت ال
األولمبي المنتخب عــن ــاده ــع إب
كبيرا، إحباطا له شكل ربما الذي
حصل ربما  شهرة من ذلــك وغير

عليها.
مــبــاراة ــي ف محمود  والحــظــنــا
ــدوري ال ضمن األخــيــرة المحرق
ولم مستواه، عن البعد كل بعيدا
من تمريرات عنه كما نعرف يظهر

فــي الــهــجــوم، حــاســمــة ونــشــاط
طالب بالعراقي استبدل حتى
العجيمي محمود عبداللطيف،
قلبه في  يحمل ولكنه شابا مازال 
األخالق وحسن من الكثير وفكره
ما ولــكــن الـــنـــاس... ــع  م تعامله 
فكره ــل ه ــو،  ه إلــيــه ــل أص أن  أود 

له؟ يحصل مما «تشّوش»
بالتوفيق ــي ــات ــي ــن أم كـــل  مـــع 

الـــنـــادي ــــي ف ــــــواء لـــمـــحـــمـــود س
احترافا ــه،  ــارج خ أو ــي ــارون ــم ال
عودته بانتظار خارجيا، أو محليا
يقدمه، الــذي  الجميل  للمستوى
عن بعيدا الــفــتــرة  هــذه تــمــّر وأال 
اإلدارة، من الشباب نــادي عقالء
بزوغه الذهبي الفتى يواصل لكي

الماروني. العبي مع
زهير عباس فاضل

سر» «محّلك الرياضي التعليق
بعض أطرح أن أود اإلذاعــي، أو التلفزيوني المعلق كان سواء المعلقين، عن المسئولة الجهة إلى   ]
البحرينية القدم كرة لمباريات متابعتي خالل من المعنيين  إلى وأرسلها كثيرة نقاط من المالحظات 
صراخ تخصص القوية الحناجر أصحاب  من المعلقين من هناك ــة... اإلذاع أو التلفزيون عبر المنقولة
أثناء ومنهم المباريات، على للتعليق بصلة يمت وهذا ال المتابع لدى ويسبب الصداع اآلذان يصم وعويل
فئة وتوجد حوادث المباراة، والممل لنقل البطيء أسلوبه بسبب المستمع النوم للمشاهد أو يجلب التعليق
يفسد ثم ومن الالعبين من الفريقين المباراة ينسى أن يوضح تشكيلة بداية من لحظات المعلقين قبل من
التي األخطاء اللغوية الواضحة المفضل... فريقه لمتابعة المتشوق المستمع أو المشاهد لدى المتعة جو
طالب المدارس. فيها ال يقع فادحة غالبيتهم أخطاؤهم - حرج وال حّدث - المعلقون كثيرًا أولئك فيها يقع
هناكمنالمعلقينأصابتهمالشيخوخةمنخاللجلوسهم وراءالميكرفونلسنواتطويلة، فاألفضل
داخل الحوادث ينقلون معلقون هناك المستمع... المشاهد أو منهم ليرتاح منازلهم في يستريحوا أن لهم
وبعدها السلة  مباراة في نراه التالي اليوم  وفي الطائرة، مباراة ينقل  منهم المغلقة، الرياضية الصاالت 
هذا يدل واليد... والسلة الطائرة مثل حوادث بنقل معلق يقوم أن يعقل هل أقول األلعاب... من وغيرها اليد

دليل فشله. وهذا المشاهد أنف رغم على األلعاب كل نفسه في يحشر أن يريد المعلق أن على

أحمد نعمان


