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السابق  االنجليزي  الدولي  الوسط  العب  مدد   ]
الموسم  نهاية  حتى  نيوكاسل  مع  عقده  بات  نيكي 
مسيرته  إلنهاء  يتوجه  الالعب  أن  ويبدو  المقبل، 

نيوكاسل. مع  الكروية 
ــع  ــراب ــالده ال ــي وكـــان بـــات الـــذي احــتــفــل بــعــيــد م
بنيوكاسل  الــتــحــق  ــي،  ــاض ــم ال الــشــهــر  والــثــالثــيــن 
موسم  برمنغهام  الــى  االخير  ــاره  واع  2004 عــام 

خدماته. يستعيد  ان  قبل   2006 -2005
تحت  ــل  ــاس ــوك ــي ن وســـط  مــحــور  بـــات  وأصـــبـــح 
االردايـــس  ســـام  المتالحقين  الــمــدربــيــن  اشـــراف 
االيــرلــنــدي  ــرا  ــي واخ كــيــغــان  وكــيــفــن  رودر  وغــلــيــن 
عنه  تخلى  سونيس  غــريــام  ــان  ك فيما  كينير،  جــو 

اإلعارة. سبيل  على  برمنغهام  لمصلحة 
بات. نيكي  االسم: 

.1975 الثاني  كانون  يناير/   21 المواليد: 
انجليزي. الجنسية: 

نيوكاسل. النادي: 
مانشستر  ـــادي  ن ــع  م ــة  ــروي ــك ال مــســيــرتــه  بـــدأ   -

.1992 العام  في  يونايتد 
وقد   ،2004 الــعــام  حتى  مانشستر  مــع  لعب   -

هدفا.  21 وسجل  مباراة   269 في  معهم  شارك 
االنجليزي  يونايتد  نيوكاسل  نادي  إلى  انتقل   -

.2004 العام 
االنجليزي  سيتي  برمنغهام  نــادي  إلــى  أعير   -

.2006 /2005 الموسم  في 
وسجل  مباراة   24 برمنغهام  نــادي  مع  لعب   -

أهداف.  3
 2006 العام  يونايتد  نيوكاسل  نادي  إلى  عاد   -

نيوكاسل. نادي  مع  أمس  عقده  وجدد 
العام  في  االنجليزي  المنتخب  مع  اللعب  بــدأ   -

.1997
 39 ـــي  ف االنــجــلــيــزي  ــب  ــخ ــت ــن ــم ال ـــع  م ــــارك  ش  -

مباراة.
المنتخب  ـــول  وص ــي  ف كبير  وبــشــكــل  ســاهــم   -

.1998 العام  العالم  لكأس  االنجليزي 
.2004 العام  في  الدولي  اللعب  اعتزل   -

بات نيكي 

أين الوالء من هؤالء؟ 

[ لم يكن أشد المتشائمين يتوقع تلك الحرب الشعواء على نادي المحرق بعدما غادر الالعبون  
متجهين  القدم  لكرة  األول  الفريق  عايش  فوزي  وأخيرا  عمر  عبداهللا  فتاي،  عبداهللا  جون،  جيسي 
لحصد الغنائم التي يتحصلون عليها من أندية خارجية أخرى، وكأن أحدا ما يتربص بهذا النادي، 
فترة  وفي  األربعة  لالعبيه  الجماعية  الهجرة  تلك  مغزى  عن  يتساءل  والبعيد  القريب  أصبح  حتى 
تخيف  تلك  الغريبة  الطريقة  أمست  حتى  بالهروب،  تكون  ما  أشبه  وبطريقة  قصيرة،  قياسية 

النادي من عواقب هروب آخرين وجلب مشاكل ال تحمد عقباها بعد ذلك.
غير أن المتابع لعملية الهجرة هذه، يؤكد أن عناصرها هم أولئك الذين وفرت لهم الدولة الجواز 
األحمر وقامت بتجنيسهم من أجل اللعب باسم البحرين وعبر نادي المحرق، ويبين أن من قاموا 
الصفقة  لقيمة  فقط  وإنما  أجله،  من  يلعبون  الذي  للنادي  الحقيقي  الــوالء  لهم  ليس  العملية  بهذه 
التي يتحصلون عليها والمبالغ التي ستدر عليهم من ورائها، وأن فريق المحرق لم يتم اغتياله إال 
سمة  هي  وهذه  األولى،  هي  الشخصية  المصالح  وإنما  والدولة  الفريق  صالح  لهم  ليس  أناس  عبر 

الالعب الذي يتم تجنيسه فقط من أجل اللعب بعقود ورواتب شهرية.
الكل يعرف أن أكثر العبي الفريق المحرقاوي هم من الهواة الذين ليست لديهم عقود احترافية 
الهروب  خطة  تطبيق  على  قادرون  بالتالي  وهم  «الفيفا»،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  لنظام  مطابقة 
األرض  هذه  أنجبتهم  الذين  الالعبين  لكن  الخارج،  في  أكثر  يدفع  ناد  ألي  واالنتقال  الذكر  السالفة 
وال  ضمائرهم  لهم  تسمح  ال  واإلبداع،  التألق  مرحلة  إلى  وصلوا  حتى  المحرق  أرض  على  وتربوا 
والؤهم بمغادرة الفريق من دون أن يكون المحرق هو البوابة لهذا االنتقال، حتى وإن كان الالعب 

القادسية  إلى  عبدالرحمن  محمود  انتقال  في  رأينا  كما  الخارجي،  االحتراف  في  بشدة  يرغب 
الكويتي وعبداهللا الدخيل سابقا إلى الوحدة اإلماراتي، وسيد محمود جالل إلى السالمية الكويتي 

وغيرهم الكثير.
يحمل  ــذي  ال للفريق  والـــوالء  االحــتــرام  يحمل    أن  إلــى  ماسة  بحاجة  المحترف  فالالعب  إذًا 
لناديهم  يعيروا  أن  دون  من  فقط  والشهرة  المال  أجل  من  بهروبهم  هؤالء  فعله  كما  ال  شعاره، 
أندية  في  باسمها  للعب  البحرينية  الجنسية  يستغلون  فإنهم  ذلــك  من  ــى  واألده بل  أهمية،  أيــة 
للعب  العب  أي  انتقال  تمنع  ال  التجنيس  عملية  أن  صحيح  حسيب،  من  وال  رقيب  من  وال  خارجية 
هؤالء  احتراف  في  البحرينية  الجنسية  األخرى  الدول  تستغل  أن  ولكن  الجديدة،  دولته  خارج 
ألنهم  إال  معها  للعب  وتطلبهم  الالعبين  لهؤالء  تأت  لم  القطرية  األندية  إن  إذ  الكبرى،  الطامة  لهي 
لم  ولو  المحترفين،  الالعبين  من  ممكن  عدد  أكبر  لهم  ستوفر  التي  البحرينية  الجوازات  يحملون 
للدوري  جلبهم  في  طريقة  كل  واستغالل  خطفهم  على  عملوا  لما  الجنسية  هذه  يحملون  يكونوا 

القطري.
ما  على  تعون  ال  أنكم  سيما  وال  الدقة  منتهى  في  القادم  التجنيس  يكون  أن  ــوان  إخ يا  نتمنى 
وعدم  يحملها  التي  للجنسية  الوالء  وأهمها  السليم  الرياضي  للتجنيس  الصحيحة  الطرق  يبدو 

استغاللها فيما يسيء إليها فذلك أهم متطلبات منح الجنسية ألي العب كان.

القناة الرياضية إلى الوراء
خالل  لعبت  التي  المهمة  المباريات  من  لجملة  الرياضية  القناة  نقل  عدم  من  الكثير  استغرب 
السبت،  يوم  اليد  كرة  دوري  في  والنجمة  األهلي  مباراة  من  بدءا  الماضيين،  واألحد  السبت  يومي 
المؤسسة  رئيس  كأس  نهائي  ونصف  السلة  كأس  نهائي  بنصف  والمنامة  األهلي  بلقاء  وانتهاء 

للكرة الطائرة يوم األحد، بعذر اعتبره الكثيرون «أقبح من ذنب».
اليد،  لكرة  العالمي  للمونديال  النهائية  المباراة  بسبب  تنقل  لم  األحد  يوم  مباريات  بأن  قلنا  فإذا 
المحرق  مباراة  بعد  لعبت  التي  وهي  السبت  يوم  اليد  لكرة  والنجمة  األهلي  مباراة  تنقل  لم  فلماذا 
مباريات  ببث  الفضائية  القناة  قامت  ووقتها  تلفزيونيا،  نقلت  والتي  السلة  كأس  في  والنويدارت 
عذر  أن  الكثيرون  يؤكد  األحد  يوم  لمباريات  جئنا  وإذا  الجمعة،  يوم  لعبت  معادة  لليد  العالم  كأس 
العالمي  المونديال  مباراة  أن  يعلمون  القناة  هذه  في  المسئولين  أن  وخصوصا  مبرر،  غير  القناة 
منقولة على الكثير من القنوات المفتوحة، وبالتالي ال داعي لنقلها وخصوصا أن القناة ستعيدها 
للفعاليات  أخــرى  قناة  فتح  أو  المحلية  الفعاليات  نقل  عليها  بالتالي  وكــان  قادمة،  أيــام  في  كثيرا 

المحلية.

االتـــــحـــــاد  إعـــــــــالن   ]
الطائرة  للكرة  البحريني 
ــــــرف مـــكـــافـــآت  ــــــدم ص ع
رئيس  كأس  ألبطال  مالية 
للشباب  العامة  المؤسسة 
سيقام  ـــذي  ال ــة  ــاض ــري وال
المحرق  فريقي  بين  اليوم 
ــب وتــبــريــر ذلــك  ــي ــل ودارك
للبطولة  راع  وجود  بعدم 
وسليم  منطقي  غير  أمــر 
هي  العامة  المؤسسة  ألن 
للبطولة،  الرسمي  الراعي 
بتقديم  قامت  أن  سبق  إذ 
للفائزين.  مالية  مكافآت 
تقديمها  في  الحال  هو  كما 
رئيس  لكأس  أكبر  مبالغ 
لسباق  العامة  المؤسسة 
ــــك كـــان  ــــذل ـــــل... ل ـــــي ـــــخ ال
البحث  باالتحاد  ــرى  األح
بــاســم  لــلــبــطــولــة  راع  عـــن 
مالية  مؤسسة  أو  شركة 
ــدم  ــق ــة وت ــول ــط ــب تـــرعـــى ال
مكافآت مالية لالعبين ألن 
المؤسسة  باسم  التسمية 

العامة لن تغني أو تسمن 
عن جوع!

محمد مهدي
mohammed.mahdi@alwasatnews.com
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الملعبالمباراةالتوقيت

كأس االتحاد لكرة القدم

استاد المحرقالنجمة × البسيتين18:00

دوري بيت التمويل لكرة اليد

صالة باربارتوبلي × أم الحصم17:45

صالة باربارالبحرين × باربار19:15

كأس رئيس المؤسسة للكرة الطائرة

مركز الشبابداركليب × المحرق19:30

القناةالمباراةالتوقيت

كأس إنجلترا

الجزيرة الرياضية 1+إيفرتون × ليفربول23:10

كأس إيطاليا

ART الرياضية 3يوفنتوس × نابولي22:45

كأس الرابطة الفرنسية

الجزيرة الرياضية 2+سان جيرمان × بوردو22:45

الدوري الهولندي

الجزيرة الرياضية 4+فينورد × روتردام22:45

مباريات دولية ودية - منتخبات

دبي الرياضية 1البحرين × كوريا الجنوبية17:25

مباريات ودية - أندية

الجزيرة الرياضية 3+رينجرز × ميالن22:45

كأس األمير فيصل بن فهد

السعودية الرياضيةالنصر × االتحاد20:05

دوري أبطال أوروبا لكرة السلة

الجزيرة الرياضية 1أونيكاخا × باناثينايكوس22:45

§ توبلي – محمد أمان

[ أكد رئيس مجلس إدارة نادي 
توبلي عبدالشهيد أحمد ناصر في 
الرياضي»  «الوسط  لـ  تصريح  
للشباب  الــعــامــة  المؤسسة  أن 
والرياضة سلمت النادي الصالة 
شيدت  التي  ــراض  األغ المتعددة 
لمختلف  ــــاالت  ص  7 ــن  ــم ض مـــن 
األندية البحرينية، وقال الرئيس 
سيكون  الرسمي  االفــتــتــاح  ــأن  ب
المقبل  آذار  ــارس/  م شهر  بداية 
العامة  المؤسسة  رئيس  برعاية 
وافق  الذي  محمد  بن  فواز  الشيخ 
على   – قــولــه  بحسب   – مــشــكــورا 
سابقا  المحدد  االفتتاح  تأجيل 
في يوم 28 يناير/ كانون الثاني 

الماضي.
شكره  الـــنـــادي  ــس  ــي رئ وقــــدم 

القرية  أهالي  عن  نيابة  الجزيل 
دعمه  على  المؤسسة  رئيس  إلى 
توبلي  ولنادي  عمومًا  للرياضة 
مجلس  أن  إلى  منوها  خصوصا، 
إدارة النادي يتطلع إلى استغالل 
بهدف  األمثل  االستغالل  الصالة 
ــى  ــة بـــالـــنـــادي إل ــب ــع ــل ــر ال ــوي ــط ت

الرياضة  تطور  يؤكد  بما  األفضل 
كرة  لعبة  وخصوصًا  البحرينية 
اليد والتي يسعى له المسئولون 
وفي  البحرين  في  الرياضة  عن 

المؤسسة. رئيس  مقدمتهم 
ــد  ــم ــــــر عــبــدالــشــهــيــد أح وذك
ـــــن تـــدريـــبـــات  ـــا م ـــض ـــع ــــــأن ب ب
ــة إلــى  ــاف ــاإلض ــرق الــســنــيــة ب ــف ال
الصالة  إلى  نقلت  األول  الفريق 
ـــــالل األســـبـــوع  ـــة خ ـــي ـــاض ـــري ال
مع  جــار  التنسيق  وأن  الماضي 
استضافة  ــل  أج مــن  الــيــد  اتــحــاد 
ــات  ــئ ــف ـــات ال ـــاري ـــب ـــن م ــض م ــع ب
الجاري  الموسم  خــالل  السنية 
ــس  ــي رئ ــــــارة  زي أن  ــــى  إل مــنــوهــا 
ــادي  ــن ــل ــى ل ــس ــي ــي ع ــل االتـــحـــاد ع
على  ــاط  ــق ــن ال ــت  ــع وض ـــام  أي قــبــل 
أن  مــؤكــدا  الــشــأن  بهذا  ــروف  ــح ال
النادي  بدعم  وعد  االتحاد  رئيس 

وأمــور  الصالة  ــور  أم يخص  فيما 
أخرى.

الــعــامــة  الــمــؤســســة  أن  ــر  ــذك ي
ــاب والـــريـــاضـــة بــنــت 7  ــب ــش ــل ل
منها  ــة  ــدي األن لمختلفة  ـــاالت  ص
واالتحاد  والبحرين  الدير  أندية 
ــة بــنــاء  ــاس ــي ــن س ــم وتــوبــلــي ض
في  لــلــريــاضــة  التحتية  البنية 
بناء  ـــى  إل ــة  ــاف ــاإلض ب الــبــحــريــن 
المجاورة  الجديد  االتحاد  صالة 
لــصــالــة اتـــحـــاد الــســلــة فـــي أم 
من  فعليا  االنتهاء  وتــم  الحصم، 
الرياضية  خليفة  مــديــنــة  ــاء  ــن ب
جار  والــعــمــل  عيسى  مدينة  ــي  ف
عيسى  الشيخ  مدينة  بناء  على 
يــزال  وال  بــالــرفــاع،  ــة  ــي ــاض ــري ال
الوحيد  الـــنـــادي  االتـــفـــاق  نـــادي 
رياضية  منشأة  يمتلك  ال  الـــذي 

خاصة به.

االفتتاح الرسمي مطلع مارس برعاية فواز بن محمد

المؤسسة العامة تسلم نادي توبلي صالته الرياضية

عبدالشهيد أحمد

تــســلــم  ء  بــــد ـــن  ع ـــة  ـــي ل و ـــد ل ا يــن  لــبــحــر ا ــة  ــب ــل ح عــلــنــت  أ  ]
من  ء  ا ســو م  عــال إل ا ئل  سا لو لمخصصة  ا د  عتما ال ا ت  طلبا
ب  ر لتجا ا » لتغطية  لــك  ذ و لخليج  ا منطقة  من  و  أ ين  لبحر ا
حتى   1 0 من  ة  لفتر ا في  م  سيقا ي  لذ ا  «1 ال مو ر للفو ة  لحر ا
 9 ثــنــيــن  ال ا م  ــو ي ن  ســيــكــو و  ، ي ر ــا ــج ل ا ط  شــبــا  / يــر ا فــبــر  1 9

. د عتما ال ا ت  طلبا لتسلم  م  يو خر  آ هو  ير  ا فبر
مــنــطــقــة  و يــن  لــبــحــر ا ــن  م م  ـــال ع إل ا ــل  ئ ــا س و ة  ـــو ع د ــت  ــم ت و
تـــا  يـــو لـــتـــو ا ق  ـــر ـــف ل ة  لــــحــــر ا ب  ر ـــا ـــج ـــت ل ا ــة  ــي ــط ــغ ــت ل لـــخـــلـــيـــج  ا
تم  ين  لذ ا ن  ميو عال إل ا سيتمكن  ذ  إ  ، ي ر ا لفير ا و  BMW لـ ا و

حلبة  في  مي  عال إل ا كز  لمر ا ل  خــو د من  تهم  ا د عتما ا ل  قبو
ي  لــذ ا  «1 ال ــو م ر ــو ــف ل ا ب  ر ــا ــج ت » لتغطية  لــيــة  و لــد ا يــن  لــبــحــر ا
عة  لسا ا حتى  حا  صبا  8 . 0 0 عة  لسا ا من  حا  مفتو ن  سيكو

. ء مسا  5 . 0 0
تــســلــم  ـــن  م ن  ـــو ـــي م ـــال ع إل ا و ن  فــيــو لــصــحــا ا ــن  ــك ــم ــت ــي س و
في  يــن  ئــر ا لــز ا ل  ســتــقــبــا ا كــز  مــر مــن  فــيــة  لــصــحــا ا تــهــم  قــا بــطــا
جــب  يــتــو و لــمــقــبــل  ا ع  ــو ــب س أل ا ــي  ف لــيــة  و لــد ا يــن  لــبــحــر ا حــلــبــة 
كد  تؤ لتي  ا لشخصية  ا قة  لبطا ا معهم  ا  و يحضر ن  أ عليهم 

. هم د عتما ا لتسلم  يتهم  هو

بدء تسلم طلبات اعتماد وسائل اإلعالم لتجارب الفورموال
رئيس  برئاسة  أمس  يوم  صباح  للجميع  للرياضة  الخليجية  لالتحاد  اإلعالمية  اللجنة  اجتمعت   ]
اللجنة  في  ــوة  اإلخ بذلها  التي  الكبيرة  الجهود  على  أثنى  ــذي  ال الــخــراز  حبيب  جعفر  اإلعالمية  اللجنة 

المشاركة. الوفود  بها  قوبلت  التي  والحفاوة  االستقبال  حسن  لهم  وشكر  للجميع  للرياضة  القطرية 
يتمتع  لما  للجميع  الرياضة  ومفهوم  نشر  في  كبيرة  مساهمات  االعالمية  للجنة  بــأن  الــخــراز  ــاد  وأف
مفهوم  إيصال  خالل  من  والخليج  بلدانهم  في  اإلعالمي  المجال  في  ــة  ودراي خبرة  من   اللجنة  أعضاء  به 
أقرت  االعالمية  اللجنة  أن  وأوضح  اإلعالمي،  الدور  خالل  من  المجتمع  من   شريحة  ألكبر  للجميع  الرياضة 
التي  والموضوعات  األبواب  على  تحتوي  للجميع  الرياضة  لجنة   باسم  تصدر  مجلة  إصدار  اجتماعها  في 
شخصيات  مع  ولقاءات  أخبارا  المجلة  ستتضمن  إذ  للجميع،  الرياضة  عن  الخليجي  الفرد  توعية  تهم 

. ضية يا ر

مجلة نصف سنوية لـ «الرياضة للجميع» الخليجية


