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أن متمنيًا القلب من حديث هــذا  ]
على األول المسئول قلب إلــى يصل
يكون وأن الرياضية الفضائية القناة
بعين والنظر أقوله لما رحبًا صدره
الكلمات لــهــذه  ــار ــب ــت واالع االهــتــمــام 

البسيطة.
الرياضية الــقــنــاة افــتــتــاح مــنــذ 

أي نلمس  ــم ل يومنا حتى
من ال لها حقيقي تطور
من وال ــي  ــن ــف ال ــب ــان ــج ال

الــى ــدم ــق ت ــي ــت ال خـــالل الـــمـــادة
عن مجهودات عبارة الجماهير والتي

الجماهير جعل ما واالبتكار اإلبــداع عنها  غاب مركزة غير عشوائية
أو اإلعــالم وزارة في المسئولين إهمال ــراء ج من فيها ثقتها تفقد
المؤلمة الحال هــذه إلــى وصلت  حتى والتلفزيون  اإلذاعــة هيئة في 

والمؤسفة.
أن إلى  نسعى إنما القناة عمل وتحسين بتطوير نطالب عندما نحن 
إخواننا عند جميعًا لنفتخر المجال هذا في المتقدمة الدول مع نكون
من جزافًا لها انتقاداتنا نسوق وال تقدير أقل على الخليج  دول في 
نقوله من ما على يدل المعاش والوضع وبراهين، أدلة أو دون إثباتات

التطوير والتميز. في طلبًا انتقادات معقولة
حتى والدتها السنوات الماضية منذ خالل الحبيبة قناتنا ان لتأخر
عن غائبة كانت  إذ الحال هذه إلى أوصلتنا التي أسبابه له هذا  يومنا
من كبيرة شريحة جعل ما الخارجي الحدث عن عوضًا المحلي الحدث
لعقولهم وينتقلون عن شاشتهم الفضية الطرف يغضون المشاهدين
اال رجعة دون من األخرى الرياضية القنوات وحواسهم إلى وفكرهم

ونادرة. اضطرارية حاالت في
أسبابه لها الرياضية قناتنا عن الجماهير قبل من الــهــروب هــذا 
عن جماهيرنا عزوف أسباب نعرف كي بإمعان عندها التوقف وعلينا

المحلية. قناتنا
استبانة بعمل والتلفزيون اإلذاعـــة  هيئة تقوم بــأن نقترح وهنا 
ومعرفة برامج من تريده ما لمعرفة الجماهير من واسعة لشريحة
حتى المقبلة المرحلة  في األخــطــاء لتصحيح  القناة عمل عن رأيها

النجاح. إلى تقودنا والتي والتغيير التطوير نقاط إلى نتوصل
في جديد من وتأهيل شاملة غربلة إلــى تحتاج الرياضية القناة
من البشرية الكوادر  إيجاد خالل من بالقناة المتعلقة األمــور جميع
في اإلبداعية  الطاقات من بالكثير تعج  والساحة العالية الكفاءة ذوي
وجود مع القناة لصالح وتفجيرها منها االستفادة علينا المجال هذا
للعمل والصالحة المتطورة المستلزمات من األساسية اإلمكانات

الطاقة البشرية. مع المتوازن عملها والكافية في
كذا خالل وعلمية  عملية لخطة متكاملة بلورة هناك تكون أن  والبد
التطوير في االهتمام من «األم» القناة  زميلتها  به قامت ما مثلما  سنة
بداية نفكر وال الوضع تربك التي المستعجلة الطفرة نريد ال ونحن 
أن نريد وإنما  تقدير اقل على  الجوار  دول  في  إخواننا إليه وصل  فيما
الذي نحن المأسوي الوضع هذا من أوًال تنقلنا ملموسة بخطوات نبدأ
على النقاط ووضع التدهور هذا  أسباب ومعرفة  األخطاء وعالج فيه

ومركزة. بدراسة علمية هادئة الحروف
النجاح إلى نسير بخطى ثابتة ان أردنا مهم جدًا أن البشري العنصر
إعطائه مع تخصصه مجال كل في للعمل العدد كافيًا كان فكلما بفاعلية،
يرفع متطور بأسلوب جديدة مواد بخلق في اإلبداع واالبتكار الحرية
في الصحية األجواء إلى وينقلها الميتة والرقابة التقليد القناة عن كاهل

الذي بدأه. الجهد تمنعه من مواصلة ضغوط دون العمل من
أن منها  ونطلب  ــدًا ج قليلة عناصر على نعتمد أن بتاتًا يجوز وال
تتعبهم الوجود معدومة بإمكانات كالم أي بصورة القناة برامج تسير
الوفي المخلص للمخرج حدث كما للمرضى يتعرضوا حتى وترهقهم
لطاقته بعشرات الفائق المجهود يبذل كان الذي عاشور عمله أحمد في

قناتنا الرياضية. في المؤلم الوضع في ظل المرات
يزيدوا أن  بالقناة المسئولين على  نفسه الحدث يتكرر ال  وحتى
لرفع للعمل األساسية المستلزمات وتوفير البشري الكادر عدد من
الضغوطالنفسيةعن هؤالءالمستضعفينبتحملهمالمسئوليةالكاملة
وهيئة اإلعــالم وزارة  في الكبار المسئولين من واضح  إهمال وسط
واإلرهاق التعب من هؤالء يعانيه  بما  عائبين  غير  والتلفزيون اإلذاعة 

مرة. كل يطالهم الذي والنقد الالذع
بنقل اإلمكان الجماهير لعدم إلى واهية أعذارا أن نقدم بتاتًا يجوز ال
المبارياتلدوريكأسخليفةبنسلمانبسببانشغالكاميراتالنقل
واألخرى العربية  البطولة مباريات لنقل بالجفير الشباب صالة  في
المفترض من ألن  مبرر وغير ــدًا ج مخجل العذر فهذا  لالنتخابات،
متوافرة تكون وأن بها الخاصة أجهزتها الرياضية لقناتنا تكون أن
على ذلك يؤثر أن دون من مختلفة مناطق  في مباراة من أكثر إلقامة

ملعب. أي في النقل حركة
النقاذ اإلعالم التدخل وزارة في الكبار المسئولين نطالب هنا نحن
لتطويرها للوزارة المخصصة الموازنة باستثمار الرياضية القناة
االكاديمية)وإيجاد (الرياضية الكفاءات وتضيف العلمي بالشكل
لن ذلك وغير المعالم واضحة خطة عبر المتطورة األخرى اإلمكانات
العام لتطوير هذه الصالح من أجل بداء أرائنا ال أخرى مرة قلوبنا نتعب
في كبيرة بالمسئولين ثقتنا ولكن المنشود الهدف إلى وإيصالها القناة
دول بين  بارزة عالمة قناتنا لتكون الجماهير وتريده نريده  ما  تفهم
القلم مداد يجف ولن الصحف نطوي لن حينها بإذن اهللا مجلس التعاون

بأس. وقوة بشجاعة واإلطراء اإلشادة لكلمات
الموسوي هادي
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(11/27 تذهب اليوم (االثنين أين
الملعبالمباراةالتوقيت

السلة لكرة الناشئين دوري
ـــاد17:30 ـــح االت × ــــدرات ــــوي ــــن صالة سترةال

الـــــمـــــحـــــرق17:30  × الشبابســـــــتـــــــرة  مركز

عيسى19:30 مــديــنــة × الشبابالــمــنــامــة مركز

(11/27 (االثنين اليوم تشاهدون
القناةالمباراةالتوقيت

العرب أبطال دوري
السعودي21:30 النصر  × الــجــزائــر  ART الرياضية 5مــولــوديــة

الدوري المصري
السويس20:00 اســمــنــت  × ــي ــل الرياضيةاأله أوربت

البحرين حلبة - الصخير §

إلى معداتها ونقل  أمتعتها  بحزم  الفرق  بدأت ]
اســتــعــدادا ـــك وذل للشحن،  المخصصة ــرات  ــائ ــط ال
 V8 الـ لبطولة النهائية للجولة استراليا إلى إلعادتها
األول كانون 10ديسمبر/ في االسترالية سوبركارز
 400 صحراء سباق في مشاركتها بعد وذلك المقبل،
على حلبة الماضي األسبوع خالل نهاية أقيم والذي

الدولية. البحرين
سيارات فيها  تستقل التي الثانية المرة هي  وهذه

تحقق الـــذي النجاح الحــقــة الــطــائــرة الــســوبــركــاب 
.2005 شنغهاي بالصين حلبة للبطولة في

اتفاق انطالق عالمة يعد «400 «صحراء وسباق
الدولية  البحرين وحلبة أفيسكو بين 5 سنوات لمدة
إلى  سوبركارز  V8 الـــ سباقات سلسلة الستضافة

.2010 العام
تصورات  فاقت 3 أيام الجماهير خالل عدد يذكر أن
خالل  شخصا  ألف  28 إلى ووصلت المنظمة اللجنة

الحدث. أيام

البحرين تودع «400 «صحراء في المشاركة الفرق

الوسط دبي - §

مــن مــجــمــوعــة اســتــمــتــع   ]
بالضيافة الــقــطــريــيــن الـــطـــالب 
في الرائعة والــمــرافــق المتميزة
بسنغافورة الرياضية المدرسة
األسبوع هذا بها قاموا رحلة خالل
إلىالشرقاألدنى لتنمية مهاراتهم

الرياضيةوقدراتهماألكاديمية.
ــــت الــــمــــدرســــة ــــاف ــــض ــــت واس
من وفــداً بسنغافورة الرياضية
«أسباير»، من والطالب العاملين
في الــريــاضــي التفوق أكاديمية
برنامج ــن م ــزء ــج ك وذلــــك ــر،  ــط ق
المركزان به يقوم  ــذي  ال التبادل

المتميزان.
الرياضية المدرسة واستقبلت
أكــاديــمــيــة ــورة، وهــــي ــاف ــغ ــن ــس ب
بيئة تــقــدم متخصصة مستقلة
ــم ــي ــل ــع ــت وال ــزة لــلــتــدريــب ــي ــم ــت م
الشباب للرياضيين األكــاديــمــي
ــورة، ــاف ــغ ــن س ـــي ــن ف ــي ــوب ــوه ــم ال
موظفًا  و50  طالبًا 60 مــن أكــثــر
 3 بلغت فــتــرة ــالل  خ أسباير مــن 

أسابيع.
في ــة ــارك ــش ــم ال ــــى جــانــب وإل
الدوراتالتدريبيةوالمحاضرات،
ــارة  زي مــن األكــاديــمــيــة ــد  وف تمكن
ــزاروا ف الخالبة، المدينة معالم
وحـــديـــقـــة جــــزيــــرة ســـنـــتـــوســـا
محليًا، ومسجداً للطيور جورونغ
ـــارد أورك شـــارع ــي ف تــســوقــوا كما 
على مدار المفتوح ومركز مصطفة

24 ساعة. 
ــول ــق ي ـــــذا الــــســــيــــاق، ـــــي ه وف
األوسط للشرق  اإلقليمي المدير
سنغافورة هيئة ــي ف وإفــريــقــيــا
«تحتاج بيه:  واي كي للسياحة 

لتدريب مناسب مكان إلى أسباير
الدوحة تحضيرات أثناء طالبها
الستضافةاأللعاباآلسيويةلهذا
الرياضية المدرسة وتمثل العام،
األفضل الــخــيــار ســنــغــافــورة ــي  ف
كونهاتشتملعلىأنظمةتدريبية
جانب إلـــى مــمــاثــلــة، وتعليمية 
تربط ــي ــت ال المتينة ــات ــالق ــع ال

المدرستين».
لهو التبادل هــذا «إن ــاف وأض
لكال وثقافيًا تعليميًا غنية تجربة
فرصة للعامين وتقدم الطرفين،
المشاريع فــي للتعاون  متميزة
التفوق في تساعد التي واألبحاث
ــذه ه مـــن ـــي».  وكـــجـــزء ـــاض ـــري ال
المؤلف أسباير  وفد قام الرحلة، 
القوى ألــعــاب فــي رياضيين مــن 
وتنس والــرمــايــة واالســـكـــواش
الجماعية األلعاب وفرق الطاولة
بزيارةأكاديميةالعلومالرياضية
من فريدة أكاديمية وهي الرائدة،

نوعهافيسنغافورة.
المناهج األكــاديــمــيــة وتطبق 
كالميكانيكا الرياضية العلمية
وعلم والفسيولوجيا الحيوية
ــي ــائ ــزي ــي ــف ال ــــالج ــــع الــنــفــس وال
وتطور نمو لمراقبة والــتــغــذيــة
المدير ويقول الرياضيين. الطلبة
أنــدريــاس أسباير فــي الــريــاضــي
ــة ــدرس ــم ال ــا ــن ــارك ــش ــر: «ت ــش ــالي ب
الرؤية سنغافورة في الرياضية
التبادل برنامج  والطموح، ويوفر
لنتعلم لنا تمامًا  مالئمة  فرصة
المرافق هنا خبراتنا. معًا ونوحد
يتيح والتبادل األولى الدرجة من
الخبرات اكتساب فرصة للطالب

فيمجالالتعليموالثقافة».

ــن م ـــع الــــمــــزيــــد ـــي ـــج ـــش ـــت ول
االنخراط على القطرية المدارس
الرياضية الــمــدرســة ــج ــرام ب ــي  ف
هيئة ـــوم ـــق ت ـــورة، ـــاف ـــغ ـــن س فـــي 
بالعمل للسياحة ــورة ــاف ــغ ــن س
الدولة في العاملة الــوكــاالت مع 
ــر ــف ــس ال لـــلـــتـــعـــاون مــــع مـــكـــاتـــب
المدرسة برامج لتقديم  القطرية
إلــى ســنــغــافــورة ــي الــريــاضــيــة ف
اإلنجليزية. اللغة برامج جانب
من ــن ــري ــزائ ال عـــدد ــع ــف وفــيــمــا ارت
أكثر بمعدل سنغافورة إلى قطر
 2005 العام  في المئة  في  55 من
هيئة تعمل الــســابــق، الــعــام عــن 
على   STB للسياحة سنغافورة 
قطر، من الـــزوار من المزيد جــذب 
عن الباحثون  الــطــالب فيهم بما 
في مــخــتــلــفــة تعليمية  ــة  ــرب ــج ت
زوارهـــا إقــامــة ولجعل  الــخــارج. 
هيئة أطلقت راحة، أكثر البالد في
الزائر دليل للسياحة سنغافورة
معلومات يقدم والـــذي  المسلم،
مهمةعنأهمالمناسباتالسنوية
مناطق وأهم الثقافية والمناطق
للزوار، مهمة ونصائح  التسوق
المسلمين ــزوار ال يخاطب بشكل
على الدليل يحتوي كما خاصة.
المرخصة المطاعم بأسماء قائمة
المجلس  وهــــو  MUIS ــل ــب ق ـــن  م
بحيث سنغافورة، في اإلسالمي
بسهولة يــجــدوا أن لــلــزوار  يمكن 
ــوم ــح ــل ال ــم الـــتـــي تـــقـــدم ــاع ــط ــم ال
ـــات مــتــنــوعــة ـــب ـــي وج ـــالل ف ـــح ال
ــة ــوري ــاف ــغ ــن ــس مــــن الــمــطــاعــم ال
والهندية والماليزية والصينية
زيارتهم عند أوسطية ــرق ــش وال

لسنغافورة.

من رياضيي «أسباير» سنغافورة تستضيف نخبة

الــبــطــولــة لــقــب الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  حــقــقــت   ]
المملكة ــي ف أقــيــمــت ــي  ــت ال لــلــجــولــف الــعــربــيــة 

أمِس. واختتمت المغربية
الــحــكــم ــان ــط ــل س ــا فـــاز الـــالعـــب عـــبـــداهللا ــم ك
فــاز فــيــمــا الــبــطــولــة، ــي هـــذه ــأس الــفــردي ف ــك ب
بالمركز العفنان مبارك  حمد  المنتخب العب

. لث لثا ا
الــبــحــريــنــي ــب ــخ ــت ــن ــم ال فــــاز  ان  ــق  ــب س وقــــد 
والخليجية العربية  البطووالت من بالعديد

. لف للغو

القدم لــكــرة  الــزمــالــك فــريــق  بعثة  وصــلــت   ]
وذلك  شخصا،  31 وتضم الليلة طرابلس إلــى
ضمن (الثلثاء) غدا الليبى االتحاد فريق لمقابلة
ومـــــــــن  العرب. 16 لدوري أبطال إياب الدور الـ
األول تدريبه الزمالك فريق يجرى أن المقرر
يخوض  فيما بطرابلس، أكتوبر  7 بملعب غــدا
 11 بملعب ــن)  ــي ــن (االث ــد غ بــعــد الــثــانــي تــدريــبــه 
يصل أن المقرر ومــن أيضا.  بطرابلس يونيو

. القزاز» الحكم «محمد إلى طرابلس (األحد) غدا

أن (األحد) أمس  جينك ريسينج نادي  قال ]
عن سيغيب بوسنياك ايفا الكرواتي مهاجمه
لتمزق  تعرضه بعد أشهر  7 إلى   6 من المالعب
في فريقه مع  مباراة خالل الصليبي الرباط في 
القدم لــكــرة البلجيكي ـــى األول ــة ــدرج ال دوري 
الكرواتي الالعب  أصيب (السبت). االول أمس
منتخب  مع دولية مــبــاراة  14 في ــارك ش ــذي ال
عندما اليمني بركبته الصليبي الرباط في بالده

فولدرز. مارك مع اصطدم

يسحقان ونيميجن سبارتا
الهولندي  الدوري في وفينورد  أياكس

رويترز - أمستردام §

روتردام سبارتا فريق فاز ]
على رد دون من ــداف أه بثالثة 
لعب ـــذي ال ــردام ــت ــس ام ــس  ــاك اي
أحرز كما  العبين بعشرة ناقصا
الــشــوط  ــي ف ـــداف  أه  4 نيميجن
 1 /4 فينورد على ليفوز الثاني
ــوع ــب األس ــات ــس ــاف ــن فـــي إطــــار م
الهولندي للدوري عشر الرابع

(األحد). اليوم القدم لكرة
العبين بعشرة اياكس لعب
أمام  مباراته من دقيقة  12 بعد
ويسلي العبه  طرد بعد سبارتا
مسيئة. بألفاظ  لتفوهه  شنايدر 
التسجيل روز ــوري ي افتتح
ــوط ــش ال ــة ــاي ــه ن ــل ــب ــا ق ــارت ــب ــس ل
ضربة مــن  دقــائــق  بعشر االول 

بـــوالك ـــاك ـــي س ــــــاف واض رأس 
 60 الدقيقة في الثاني الهدف

جزاء. ركلة من
ميدونيانين هــاريــس حسم 
ــي ــوال ــت ال ــى ــل ع ـــوز الــثــالــث ـــف ال
قبل ــث ــال ــث ال ــه ــدف ــه ب ــا  ــارت ــب ــس ل
من دقائق بست المباراة نهاية
سبارتا احتفظ وقد  حرة. ركلة
بــالــمــركــز ـــذا الــفــوز ـــم ه ــى رغ ــل ع

الجدول. في عشر  السادس
الترتيب أيندهوفن ويتصدر
مباراة   14 من  نقطة  37 برصيد
أهـــــداف ــة ــس ــم ــخ بـــعـــد فــــــوزه ب
اوتــريــخــت عــلــى رد  دون  مـــن 
اياكس واحــتــفــظ الــســبــت. ــوم  ي
 31 ــد ــي ــرص ب ــي ــان ــث ال ــز  ــرك ــم ــال ب
الكمار عن نقطتين  بفارق  نقطة

في هيرنفين مع  سيلتقي  الــذي
اليوم. الحق وقت

ــال ح ــان ــم ــول ه ــرت ــي ــي ب ــه ان
بعد نيميجن ملعب في الجمود
بعد  الثاني الشوط من دقائق  8
هدفا ــرز وأح رقيبه من هرب أن 
هينك فينورد حارس يستطع لم

له. التصدي تيمر
ـــز ـــل ـــج ـــــس اي ـــــري ـــــل ك ـــــج وس
يونايتد مانشستر مــن المعار
وانـــدريـــه ــك كــيــفــوفــو ــي ــن ــي ودوم
الدقائق  فــي أهـــداف  3 نــيــدزالن
نيميجن. لفريق األخيرة  العشر
بــالــمــركــز ــظ فــيــنــوورد ــف ــت اح
في  نقطة  26 برصيد الخامس 
ــن تـــقـــدم نــيــمــيــجــن لــلــمــركــز ــي ح

عشر. الثاني


