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تنظيم  عن  فيها  تحدث  عدة  جوانب  الحديث  وشمل 
والتي  الشاطئية  القدم  لكرة  ــى  األول المحلية  البطولة 
أنشئ  والــذي  اللعبة  لهذه  الجديد  الملعب  على  ستقام 
وفريقه  النادي  أوضاع  إلى  باإلضافة  المالكية،  بمنطقة 
الكروي األول بنادي المالكية واستطالعه لعدد من األمور 

الجارية على الساحة الكروية المحلية. 
] محمد عاشور، أهاًل وسهاًل بك في موقع »الوسط اون 
المالكية  نادي  تنظيم  عن  البداية  في  نتحدث  أن  وبودنا  الين« 

في هذه البطولة الكروية األولى لكرة القدم الشاطئية؟ 
ــوم،  ــي ال ـــط«  ـــوس »ال ــي  ف أكـــون  ـــأن  ب ــرف  ــش أت أواًل،   -
والمستمعات  المستمعين  والسيدات  بالسادة  أصبح 
المواضيع  لكل  كاملة  فكرة  أعطي  أن  في  أوفق  أن  وأتمنى 

المطروحة. 
] ماذا عن تنظيم البطولة التي تبناها النادي؟ 

ولشعب  للمستمعين  أبــــارك  أتــكــلــم  أن  قــبــل  أواًل   -
األضحى  بعيد  السياسية  القيادة  رأسها  وعلى  البحرين 
العيد  وكــذلــك  ـــام،  أي ــدة  ع بعد  يصادفنا  الــذي  الــمــبــارك 
التي  المنشآت  هذه  الوطنية  لألندية  أبــارك  الوطني... 
تنشئ في البحرين، وأتمنى المزيد من التطور. بالنسبة 
في  أنشئ  الــذي  الملعب  ــإن  ف الشاطئية  البطولة  ــى  ال
العامة  المؤسسة  رئيس  من  فكرته  أتت  المالكية  ساحل 
أن  على  بناًء  محمد  بن  فواز  الشيخ  والرياضة  للشباب 
في  ــرة  ك والعــبــي  )كــبــحــارة(  ساحلية  منطقة  المالكية 
الوقت نفسه، وفي مثل هذه المنطقة البد من إقامة ملعب 
الترحيب  من  الكثير  القــت  الفكرة  هــذه  طبعًا  شاطئي. 
المؤسسة  اهلل  شاء  وإن  القرية،  أهالي  قبل  من  واالرتياح 

غرار  على  بطولة  تنظيم  النادي  إعطاء  بصدد  اآلن 
بالحصول  تشرفنا  الــتــي  ـــى  األول البطولة 

على بطولتها. 
البطولة  ه��ذه  في  المشاركة  عملية   [

هل هي مخصصة لألندية المحلية؟ 
عامة  نجعلها  أن  نحاول  نحن   -
لألندية،  السابقة  البطولة  غرار  على 
األنــديــة  ــاوب  ــج ت على  يعتمد  ـــذا  وه
ــاوب  ــج ت ــى  ــل ع حــصــلــنــا  إذا  ــا،  ــن ــع م

على  سنقيمها  فإننا  األندية  من  كبير 
الــنــادي  فــي  نحن  البحرين.  مستوى 

األكــبــر  ــادة  ــف ــت االس تــكــون  أن  عــلــى  نــركــز 
ــاون  ــع ــت ال مـــن  ــوع  ــن ك ــة  ــي ــرب ــغ ال للمنطقة 

والمشاركة فيما بيننا. 
] هل هناك موعد محدد لهذه البطولة، إذ إن هذه البطوالت 

تناسب فترة الصيف في الغالب من حيث الجو؟ 
أفكار  لتكوين  عمل  فريق  وأعددنا  مطروحة  الفكرة   -
األمور  وكل  والحكام  المشاركة  والفرق  البطولة  وموعد 
عن  ينتج  ما  ضوء  وفي  إعدادها  بصدد  نحن  التنظيمية 

هذه االجتماعات سنقرر التوقيت والفرق المشاركة. 
] بالنسبة إلى الملعب، هل أنشئ حديثًا؟ 

خالل  من  أنشئ  الملعب  هــذا  إن  سابقًا،  ذكــرت  كما   -

زيارة الشيخ فواز إلى القرية، انبثقت الفكرة خالل ذهابه 
حلت  أن  بعد  وخصوصا  الساحلة  إلى  القرية  شباب  مع 
القرية  على  الملك  بذلك  وتكرم  العازل«،  »الجدار  مشكلة 
بإعطائها أرضًا كبيرة وانفتح الساحل بعد أن كان مغلقًا 
والشيخ  متسعًا،  أصبح  وبالتالي  الكبيرة  المزارع  على 
هذا  بإنشاء  الفكرة  أتت  الكبير  الساحل  شاهد  لما  فــواز 

الملعب. 

الملعب الجديد وانتخابات اتحاد الكرة
هذه  تنظيم  في   - محمد   - التوفيق  لكم  نتمنى  طبعًا   [
اللعبة  هذه  قاعدة  نشر  في  ستساهم  بالتأكيد  التي  البطولة، 
الى  بالنسبة  األخ��ي��رة  السنوات  ف��ي  حديثة  تكون  ق��د  التي 
بنادي  اإلداري���ة  للشئون  رئيسًا  بصفتك  البحرين.  مملكة 
المالكية، بودنا أن نتعرف على األمور الخاصة بهذا النادي، 
ملعبًا  أو  جديدة  منشأة  استالم  بصدد  النادي  أن  عرفنا  اآلن 

جديدًا، إلى أين وصلت هذه األمور حتى اآلن؟ 
على  ملعبها  حصل  التي  ــة  ــدي األن ضمن  مــن  نحن   -
من  الكثير  لــنــا  ــل  ح الملعب  ـــذا  وه الــصــنــاعــي  النجيل 
كمشكلة  السابق  في  منها  نعاني  كنا  التي  المشكالت 
أفضل  مــن  ــان  ك ملعبنا  أن  ــم  رغ على  وغــيــرهــا،  ــار  ــط األم
سقوط  عند  فحتى  رملية،  كانت  التي  القديمة  المالعب 
المطر ال تتأثر أرضية الملعب، بعد إنشاء الشارع بجنب 
فصرنا  الملعب  ــن  ع مرتفعًا  ــارع  ــش ال أصــبــح  الملعب 
حّل  الملعب  هذا  واآلن  والطين،  األمطار  من  الكثير  نعاني 

لنا الكثير من المشكالت. 
ألن  األخـــرى،  الــمــراحــل  تتم  أن  نتمنى  اهلل  نــشــاء  إن 

المؤسسة،  وعـــدت  حسبما  الملعب 
مكرمة  هو  الملعب  هــذا  طبعًا 

)نــادي  نحن  كنا  ملكية، 
ــاد  ــح ــة( وات ــي ــك ــال ــم ال

)شهركان(  الريف 
ـــر  ــــــان أم ــــــرزك وك
ـــك  ـــل ـــم ـــــة ال ـــــالل ج
ــة  ــالث ـــاء ث ـــش ـــإن ب

ـــي هــــذه الــقــرى،  ف
اتحاد  ملعب  أنشئ 

ــل  ــك ـــى ش ـــل الـــــريـــــف ع
نادي  ملعب  وأنشئ  استاد 

فقط.  ملعب  شكل  على  المالكية 
المنشأة  تطوير  في  دورنــا  ننتظر  اآلن  نحن 

الخدمية  والمرافق  اإلداريـــة  والمباني  المدرجات  مثل 
األخرى. 

] ننتقل إلى محاور أخرى من حديثنا، المحور الثاني في 
في  الرياضي  والشارع  شهدنا  األسبوع  هذا  معاك...  لقائنا 
البحرين انتخابات مجلس اإلدارة الجديد لالتحاد البحريني 
لكرة القدم للدورة االنتخابية المقبلة 2008 - 2012، وهذه 
االنتخابات مثلما تابع الجميع أسفرت عن فوز الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة برئاسة االتحاد بالتزكية للدورة الثالثة 

المجلس  من  الثمانية  المترشحين  فوز  وكذلك  التوالي،  على 
اإلضافة  طبعًا  ك��ان  فيما  األص���وات  من  ع��دد  بأكبر  السابق 
الجديدة هو دخول مرشح نادي البحرين عبدالعزيز اليحيى 
ضمن هذه الدورة الجديدة. - محمد- كيف رؤيتك للمرحلة 

الكرة،  التحاد  الجديد  المجلس  مع  المقبلة 
تتطلعون  كيف   - كأندية   - وأنتم 

إلى المرحلة المقبلة؟ 
لرئيس  أواًل  أبارك   -

ــخ  ــي ــش ـــــاد ال ـــــح االت
ـــــــان بــــن  ـــــــم ـــــــل س
ثقة  على  إبراهيم 
وفي  فيه  ــة  ــدي األن
ـــــــوان الــذيــن  اإلخ

ــــــازوا هـــم وجـــوه  ف
ثقة  ولـــــوال  مـــعـــروفـــة 

ــــــة )الـــجـــمـــعـــيـــة  ــــــدي األن
ــد أنــهــم  ــق ــت ـــال أع ــة( ف ــي ــوم ــم ــع ال

ــــدد مــن  ــــع ـــــذا ال ـــى ه ـــل ســيــحــصــلــون ع
الفترة  ألن  التوفيق  لهم  ونتمنى  لهم  نبارك  األصـــوات، 
المنطقة،  في  الحاصل  التطور  لمواكبة  تحتاج  المقبلة 
اإلمــارات،  تبعتها  المحترفين  دوري  بدأت  قطر  باألمس 
المحترفين  دوري  دوريهم،  تعديل  بصدد  اآلن  السعودية 
االحتراف  الى  بالنسبة  أعتقد  كما  جديدا  نظاما  سيصدر 
عليه  يجب  االتحاد  يواجهه  تحدٍّ  وهــذا  السعودية،  في 
هذا  واكــب  وإن  الواجهة،  في  ألنه  التطور  هذا  يواكب  أن 
أواًل  فالبد  الثقة،  من  بمزيد  سيحظى  أنه  فأعتقد  التطور 

مشاركة  على  يركز  واالحتراف،  االستثمار  على  يركز  أن 
األندية من خالل اللجان، اآلن عرفنا بعض األندية دخلت 
أن  االتحاد  على  مرشحيها،  طريق  عن  اإلدارة  مجلس  في 
بتفعيل  حظيرته  إلى  يجلبها  بأن  األندية  باقي  في  يفكر 

مشاركتها من خالل اللجان. 

فريق كرة القدم 
والدوري

معك  ن��ن��ت��ق��ل   [
إل����ى م���ح���ور آخ���ر، 
ال�����دوري ال��ك��روي 
وقطع  اختتم  اآلن 

تقريبًا  م��ش��واره  من 
انتهت  ال�����دوري،  رب���ع 

ال��دم��ج  دوري  م��ن  ال��رح��ل��ة 
وال��ت��ص��ن��ي��ف ل���ه���ذا ال��م��وس��م.. 

ال��ف��وز  ب��ع��د  ي��أت��ي  حديثنا  وب��ال��م��ن��اس��ب��ة، 
البسيتين  فريق  حساب  على  فريقكم  حققه  ال��ذي  المفاجئ 
المالكية،  فريق  عن  نتحدث  أواًل  واحد.  هدف  مقابل  بهدفين 

حتى اآلن بعد سبع مباريات من مشواره في الدوري. 
ـــادي  ـــن ال ابـــــن  يــــقــــوده  ــة  ــي ــك ــال ــم ال ـــق  ـــري ف طـــبـــعـــًا   -
المجال  في  معروف  رجل  والسيدعيسى  السيدعيسى، 
تخوف  أي  لدينا  يكن  لم  إدارة  كمجلس  ونحن  التدريبي، 
نتمنى  فيه  التجديد  بصدد  نحن  والفريق  الفريق،  على 
بحسب  ألن  العطاء  ويستمر  التجديد،  ــذا  ه يستمر  أن 

المعطيات التي تحصل اآلن في دوري الدمج فإن الفريق 
يحاول التماشي مع هذه المعطيات، ألن الدوري يتطلب 
الخبرة  قليلو  شباب  ولدينا  قوية  مباريات  فهناك  هكذا، 
يحتاجون إلى مزيد من الخبرة وبالتالي هذه الهيبة من 

الفرق الكبيرة ستزول مع المباريات المقبلة. 
مدربكم  على  معتمدون  أنتم  اآلن  حتى   [
فقط،  نقاط   7 اآلن  حتى  ورصيدكم  الوطني 
طموحكم  هو  وما  فريقكم  تقّيمون  كيف 

في الدوري في الفترة المقبلة؟ 
تكوين  هو  األول  الطموح  طبعًا   -
إذا  مــا  ــاف  ــخ ن ال  الــمــســتــقــبــل،  ــق  ــري ف
الثاني  الطموح  نــنــزل،  أو  سنصعد 
بأن  نــاد  ألي  ــروع  ــش م طــمــوح  طبعًا 
الدرجة  فرق  المقدمة،  الفرق  في  يبقى 
وعملية  ــا،  ــن ــوح ــم ط هـــو  ـــذا  ه ـــــى،  األول

تطوير الفريق تخدم طلب البقاء. 
نـــادي  ــس  ــي ــرئ ل األول  ــب  ــائ ــن ال ــا،  ــوم ــم ع  
كل  ــور،  ــاش ع محمد  اإلداريــــة  للشئون  المالكية 
في  تحديدا  القدم  كرة  وفريق  المالكية  لنادي  التوفيق 
دور  تفعيل  في  خططكم  وتنفيذ  الموسم  هذا  في  ناديكم 
النادي في المجال الرياضي في مملكة البحرين. سعدنا 
بوجودكم معنا هنا في موقع »الوسط اون الين« وتكون 
ضيفًا في حلقتنا لهذا األسبوع، وأيضًا نسعد بتجدد هذا 
برنامج  عبر  ــن«  الي اون  »الوسط  موقع  زوار  مع  اللقاء 
أخ  وشكراً  جمعة،  يوم  كل  يأتيكم  الذي  المالعب  صوت 

محمد. 

في »صوت المالعب« عبر »الوسط اون الين«

عاشور: بطولة وملعب جديد للكرة الشاطئية... وفريقنا يطمح للبقاء في األضواء
§    الوسط - عبدالرسول حسين

لبطولة  ناديه  تنظيم  عن  عاشور  محمد  اإلداري��ة  للشئون  المالكية  نادي  رئيس  نائب  كشف   [
»صوت  لبرنامج  حديثه  خالل  عاشور  وقال  المقبلة.  الفترة  خالل  الشاطئية  القدم  لكرة  محلية 
البطولة  هذه  تنظيم  فكرة  »إن  الين«،  اون  »الوسط  موقع  عبر  )الجمعة(  أمس  بث  الذي  المالعب« 
جاءت من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة ويتبناها نادي المالكية الذي باشر استعداداته 

لتنظيم هذه البطولة«.

ملعب المالكية الشاطئي المقرر أن يستضيف البطولة الشاطئية    )تصوير: جعفر حسن(

على 
االتحاد أن 

يواكب التطور 
اآلسيوي ألنه في 

الواجهة 

الملعب 
الجديد حل 

الكثير من المشكالت 
التي كنا نعاني 

منها

ملعب 
ساحل المالكية 
فكرة من رئيس 

المؤسسة 
العامة

طموحنا 
األول تكوين فريق 

المستقبل، والثاني 
البقاء مع فرق 

المقدمة


