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قمبر: التطوير 
يحتاج إلى 

البنية التحتية 
السليمة 

والمالعب 

ص 11 ص  5
إثارة في 
»نو كامب« 
برشلونة 

يستضيف 
عقدته فالنسيا

ما الذي يجري في معسكر
منتخبنا الوطني للطائرة بفرنسا

§ الوسط - هادي الموسوي

حاليًا  المقام  معسكره  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  يواصل   [
 )ART( بطولة  وه��ي  المقبلة  لالستحقاقات  اس��ت��ع��دادًا  فرنسا  ف��ي 
الخليج  وبطولة  الجاري  الشهر  خالل  ستقام  التي  العربية  للمنتخبات 
في  عمان  في  ستقام  التي   )19( لخليجي  المصاحبة  األلعاب  ضمن 

الشهر المقبل.
االخبار  فإن  تقريبًا  أسبوع  قبل  المملكة  مغادرته  رغم  وعلى  الوفد 
استفاد  وهل  الفريق  لعبها  تجريبية  مباراة  كم  ندري  وال  عنه  منقطعة 
المعسكر؟  ذلك  في  الالعبين  حال  هو  وما  ال؟  ام  اليومية  تدريباته  من 
كلها أسئلة مشروعة تحتاج إلى أجوبة لمن يريد متابعة المنتخب بطل 

الخليج سابقًا ويسعى إلى المحافظة على لقبه.
ن��ح��ن ف��ي »ال��وس��ط ال��ري��اض��ي« ح��اول��ن��ا ك��ث��ي��رًا م��ن م��ص��ادرن��ا أن 
على  والوقوف  الصحيفة  في  ننشرها  لكي  المعلومات  على  نحصل 
خالل  ومن  والخليجية،  العربية  للبطولتين  الفريق  استعدادات  آخر 
الحسبان  في  تكن  لم  مفاجأة  إلى  توصلنا  المعلومات  هذه  عن  البحث 

إذ  هناك  الوفد  اعضاء  لكل  الكبير  االستياء  الى  نظرا  البال  على  هي  وال 
وتفيد  للمنتخب،  الفني  الجهاز  فيهم  بما  واضح  والتذمر  سيئ  الوضع 
والجهاز  الالعبين  ان  الرياضي«  »الوسط  عليها  حصل  التي  االخبار 
الفني يطالبون بالعودة إلى البحرين بداًل من البقاء هناك ولكيال تزداد 

النفسية سوءا.
كما ان السكن رديء وغير مالئم وبعيد عن األمور الصحية ويعود 
فيه  إذ  الثانية  العالمية  الحرب  أيام  الفرنسي  الجيش  سكن  إلى  تاريخه 

دورات مياه خالية من المياه في معظم أوقات اليوم.
اما غرف النوم فحدث وال حرج، فاألسرة فيها متكدسة على بعضها 
بعضا بمعنى آخر تكون على هيئة طوابق )كل سريرين من اثنين أعلى 
أو  نومهم  في  ال  مرتاحين  غير  الالعبين  فإن  لذلك  ونتيجة  وأسفل(. 
فندق  في  وكأنهم  السليم  بالشكل  المجهزة  غير  الغرف  في  بقائهم 
غير  فهو  والطعام  األكل  اما  الفقيرة.  اإلفريقية  الدول  إلحدى  قديم 
اللقب  تحقيق  او  الخليج  على  بطاًل  ليكون  نفسه  يعد  لفريق  صالح 
التي  للمباريات  والعودة  تقدير.  اقل  على  عليه  المنافسة  او  العربي 
الالعبين،  وال  الفني  الجهاز  طموحات  تلبي  ال  فإنها  الفريق  خاضها 

المنتخب  ذهاب  قبل  وفد  ارسال  االتحاد  على  ينبغي  كان  إذ 
المحظور. في  نقع  ال  حتى  األمور  هذه  كل  من  للتأكد 

الوفد  ط��ع��ام  أن  اي��ض��ا  ت��ؤك��د  ه��ن��اك  م��ن  ال��ق��ادم��ة  االخ��ب��ار 
إلى  الالعبين  معظم  عّرض  ما  و»اللوبة«!؟...  التونة  عن  عبارة 
فقد  المباريات  اما  جدا«.  »تعبانة  والنفسية  الصحي  التدهور 
األداء  وهبط  منها  يستفد  ول��م  ضعيفة  ف��رق  م��ع  الفريق  لعب 
راف��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ح��وادث  ه��ذه  إزاء  كبير  بشكل  للفريق  ال��ف��ن��ي 

. يق لفر ا
اتحاد  في  المسئولين  على  نتمنى  الرياضي«  »الوسط  في  إننا 

علي  ال��ش��ي��خ  ال��ط��ائ��رة  ات��ح��اد  رئ��ي��س  وخ��ص��وص��ًا  ال��ط��ائ��رة 
انقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  سريعًا  التدخل  خليفة  آل  محمد  بن 
هذا  من  يستفيد  لن  هو  إذ  البحرين  إلى  الوفد  وإع��ادة  هناك 
يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  تلك  وفق  )السيئ(  المعسكر 
في  الرئيس  شخص  ف��ي  تامة  ثقة  على  اننا  ه��ن��اك.  الفريق 
وتدهور  انهيار  قبل  الحقيقة  إلى  للوصول  سريعًا  التحرك 

والخليجية. العربية  البطولتين  قبل  نهائيا  ؟الفريق 


