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تغيريات منتظرة على الأجهزة الفنية بدوري نا�صر بن حمد املمتاز

�أندية تتجه لإنهاء عقود املدربني ..واملحرق والرفاع واحلد م�ستثناة
عي�سى عبا�س:
ب��د�أت الأندية املحلية يف فتح ملفات
نهاية املو�سم الريا�ضي ب�صورة م�ستعجلة،
بعد �إعالن االحتاد البحريني لكرة القدم
�إيقاف �أن�شطته ر�سميا حتى �شهر يوليو
القادم؛ نظ ًرا للحالة الراهنة التي متر
بها املنطقة بعد تف�شي انت�شار فريو�س
«ك��ورون��ا» امل�ستجد� ،إذ ت�سعى بع�ض
الأندية �إىل �إج��راء بع�ض التغيريات على
الأجهزة الفنية لفرقها خالل فرتة التوقف
الإجباري وقبل عودة الن�شاط مرة �أخرى،
ال �سيما �أن الفا�صل الزمني بني نهاية
مو�سم /2019 2020وب��داي��ة مو�سم
/2020� 2021ستكون ق�صرية جدا ،الأمر
الذي �سيلقي بظالله على خريطة الأجهزة
الفنية.
وبح�سب البيان الذي �أ�صدره االحتاد
البحريني لكرة ال��ق��دم؛ ف���إن ا�ستكمال

حممد ال�شمالن

املدرب الربازيلي باكيتا

علي عا�شور

اجلوالت املتبقية من دوري نا�صر بن حمد
املمتاز للمو�سم الريا�ضي احلايل �سيكون
يف الن�صف الثاين من �شهر يوليو ،على
�أن ُيختتم يف الأ�سبوع الثالث من �شهر
�أغ�سط�س من العام اجل��اري ،لكن ذلك
م�شروط بالو�ضع ال�صحي العام.
واجتهت الأندية املحلية �إىل درا�سة

�إنهاء عقود مدربيها ب�صورة م�ستعجلة،
خ�صو�صا �أن فرتة التوقف احلايل �ستطول
ملدة ثالثة �أ�شهر ،الأم��ر الذي ت�سعى فيه
الأندية �إىل تقليل م�صرفاتها واملحافظة على
املوارد املالية ج ّراء �إنهاء عقود املدربني ،مع
اال�ستفادة منها يف التعاقد مع �أجهزة فنية
ال�ستكمال املو�سم احلايل حال ا�ستئنافه

وقيادة الفريق يف املو�سم اجلديد الذي يليه.
وت�ستثنى من عملية التجديد الأندية
املرتطبة بعقود مع مدربيها لأكرث من مو�سم،
وي�أتي يف مقدمتها نادي املحرق الذي يقوده
امل��درب الربازيلي باكيتا واملرتبط بعقد
ملو�سمني ،وي�أتي بعده كذلك نادي الرفاع
الذي جدد تعاقده مع املدرب الوطني علي

عا�شور حتى عام  ،2023يف حني ُيتوقع �أن
يحافظ فريق احلد مت�صدر ترتيب الدوري
على مدربه حممد ال�شمالن ،خ�صو�صا �أن
الفريق و�صل للمباراة النهائية مل�سابقة
ك�أ�س جاللة امللك املفدى.
ومن املنتظر �أن ت�شهد الفرتة القادمة
حركة كبرية على �صعيد املدربني لأندية
دوري نا�صر بن حمد املمتاز ،كذلك لأندية
دوري الدرجة الثانية لكرة القدم ،ال �سيما
�أن امل�ؤ�شرات الأولية ت�ؤكد عمل جمال�س
�إدارات الأندية على ح�سم ملف املدربني،
والتخطيط للمرحلة ال��ق��ادم��ة� ،سواء
با�ستكمال دوري هذا املو�سم �أو انطالقة
املو�سم اجلديد.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك من الأندية
التو�صل �إىل �صيغة تفاهمية
من �سيحاول
ّ
با�ستمرار �أجهزتها الفنية ،عن طريق عدم
احت�ساب فرتة التوقف احلالية �ضمن فرتة
العقود.

�صرف م�ستحقات جميع الالعبني واملدربني بالنادي ل�شهر مار�س ..العكربي:

�سلة مدينة عي�سى �ستظهر بهوية خمتلفة يف املو�سم اجلديد
رائد �أيوب:
�أكد رئي�س جمل�س �إدارة نادي
مدينة عي�سى �أحمد جا�سم العكربي �أن
هوية الفريق الأول لكرة ال�سلة بالنادي
�ستكون خمتلفة وب�شكل جديد يف املو�سم
الريا�ضي املقبل  ،2021-2020يف ظل
اال�ستفادة الكبرية التي �سيحظى بها
النادي من وراء امل�شروع اال�ستثماري.
وقال العكربي يف ت�صريح لـ«الأيام
الريا�ضي» �إن امل�شروع اال�ستثماري
�سي�سهم يف �ضخ الأموال الالزمة لتطوير
و�ضع النادي املادي ،والذي من �ش�أنه
يح�سن م�ستوى التعاقدات اخلا�صة
�أن
ّ
بالالعبني والأجهزة الفنية� ،سواء
لريا�ضة كرة القدم �أو ال�سلة يف املو�سم
الريا�ضي املقبل .2021-2020
و�أو�ضح العكربي �أن نادي مدينة
عي�سى يطمح دائما لتحقيق ما هو الأف�ضل
مل�صلحة جميع الريا�ضات امل�شارك بها،
م�شريا �إىل �أن امل�شروع اال�ستثماري
�سي�ساعد �إدارة النادي يف و�ضع خطط
ور�ؤية جديدة يف الفرتة املقبلة ،من
�ش�أنها �أن تغيرّ جمرى املناف�سة بالنادي
للعبتي كرة القدم وال�سلة.
يخ�ص بلعبة كرة ال�سلة وع ّما
وفيما
ّ
توجها للتغيري� ،سواء
�إذا كان هناك
ّ
يف اجلهاز الفني والالعبني يف املو�سم
اجلديد ،قال العكربي �إن �إدارة النادي

رئي�س االحتاد:
الليجا الإ�سبانية يف «علم الغيب»

�أحمد جا�سم العكربي

ت�سعى دائما �إىل التطوير يف ريا�ضتي
كرة القدم وال�سلة ،وبالتايل ف�إن التغيري
ال بد منه يف املو�سم املقبل من �أجل
موا�صلة ر�ؤية التطوير بريا�ضة كرة
ال�سلة .و�أ�ضاف �أن الفريق �سيوا�صل على
�سيا�سة االعتماد على �أبناء النادي يف
املو�سم املقبل ،مع �إمكانية تدعيم �صفوف
الفريق بالعبني �أ�صحاب خربة وحمرتف
�أجنبي كذلك.
من جانب �آخر� ،أكد العكربي �أنه
على الرغم من قرار االحتاد البحريني
لكرة ال�سلة ترحيل ما تبقى من املو�سم
الريا�ضي ال�سالوي � 2020-2019إىل
بداية املو�سم املقبل ،والذي �أ�صدره يف

منت�صف �شهر مار�س اجلاري� ،إال �أن
جمل�س �إدارة النادي ق ّرر �صرف راتب
�شهر مار�س ب�أكمله جلميع املدربني
والالعبني لريا�ضتي كرة القدم وال�سلة،
م�ؤكدا �أن النادي يقدّر الظروف التي
متر بها البالد والعامل ب�أكمله من ج ّراء
تف�شي وباء الكورونا ،وبالتايل ف�إن
النادي ق ّرر �صرف راتب �شهر مار�س

دون �أي ا�ستقطاع .و�أ�ضاف �أن هوية
الأجهزة الفنية والالعبني للفريق الأول
بكرة ال�سلة بالنادي �ستبقى دون تغيري
حينما يتم ا�ستئناف ما تبقى من املو�سم
 2020-2019مع بداية املو�سم اجلديد،
بعدها �س ُيعاد النظر يف ت�شكيل جميع
الأجهزة الفنية والإدارية والالعبني
للمو�سم اجلديد.

ت�أجيل �أوملبياد طوكيو ينهي ارتباط �آرون باحتاد اليد
عي�سى عبا�س:
�أنهى قرار اللجنة الأوملبية الدولية ت�أجيل
دورة الألعاب الأوملبية (�أوملبياد طوكيو )2020؛
ب�سبب انت�شار وباء فريو�س كورونا ،ارتباط املدرب
الأي�سلندي �آرون كري�ستيان�سون باالحتاد البحريني
لكرة اليد ب�صورة ر�سمية؛ نظرا النتهاء عقد �آرون
مع االحتاد البحريني للعبة ب�صورة ر�سمية نهاية
�شهر �أغ�سط�س القادم ،وارتباطه بقيادة فريق هيكار
الأي�سلندي ابتداء من بداية املو�سم القادم ح�سب ما
�أعلن احل�ساب الر�سمي للنادي الأي�سلندي �سابقا.
وقاد �آرون املنتخب الوطني يف ال�سنوات الثالث
املا�ضية خلفا ملواطنه جودين�سون ،وكان �أبرز
�إجنازاته مع املنتخب احل�صول على امليدالية الذهبية
بالت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة لأوملبياد طوكيو� ،إ�ضافة
�إىل احل�صول على امليدالية الف�ضية بدورة الألعاب
الآ�سيوية الأخرية التي �أقيمت ب�إندوني�سيا� ،إىل جانب
احتالل املركز الرابع يف البطولة الآ�سيوية الأخرية.
وكان من املق ّرر �أن يقود �آرون املنتخب الوطني

يف منا�سبتني؛ الأوىل متمثلة بدورة الألعاب اخلليجية
بالكويت التي مت ت�أجيلها م�سبقا لل�سبب ذاته ،على �أن
تكون الأوملبياد املحطة الأخرية يف م�شوار املدرب مع
املنتخب� ،إال �أن القرار الأخرية بالت�أجيل ح�سم الأمور
ب�صورة ر�سمية.
و�سيكون االحتاد مطالبا بالتعاقد مع مدرب جديد
لقيادة املنتخب خالل املرحلة القادمة التي تنتظر
�أحمر اليد فيها م�شاركات مهمة ،متمثلة يف بطولة
العامل القادمة  2021التي ت�أهل لها املنتخب للمرة
اخلام�سة يف تاريخه ،املق ّرر �إقامتها يف العا�صمة
امل�صرية القاهرة ،بالإ�ضافة �إىل دورة الألعاب الأوملبية
يف طوكيو التي مل حتدد اللجنة الأوملبية الدولية
موعدها الر�سمي بعد قرار الت�أجيل.
ومن املتوقع �أن ي�ستفيد االحتاد البحريني لكرة
اليد من ت�أجيل �أوملبياد طوكيو؛ من �أجل التوقيع مع
مدرب عاملي جديد بعد الثنائي الأي�سلندي جودين�سون
و�آرون الذي �أ�شرف على املنتخب يف ال�سنوات الأخرية،
�إذ يحلم كل مدرب باحل�صول على فر�صة امل�شاركة يف
ا لأوملبياد.

عوا�صم  -وكاالت:
حتدث لوي�س روبيالي�س ،رئي�س االحتاد الإ�سباين لكرة
القدم ،عن �آخر التطورات ب�ش�أن عودة الليجا مرة �أخرى.
وقال روبيالي�س ،خالل ت�صريحات �أبرزتها �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية« :عقدت م�ؤمترا مع كل الأقاليم ،و�أ�ؤكد
�أن كل امل�ساهمني يف كرة القدم متحدون وموافقون على
الإجراءات املتخذة».
و�أ�ضاف« :على امل�ستوى الريا�ضي ،كل امل�سابقات
معلقة وال نفكر يف تواريخ جديدة للعودة وال ميكن التنب�ؤ
بها� ،ستعود كرة القدم عندما يعود املجتمع �إىل طبيعته.
علينا �أن نوفر للجميع �إمكانية التناف�س يف �أف�ضل ظروف».
وتابع روبيالي�س «لن نتحدث عن اجلداول الزمنية،
وال نحب التكهنات ،هناك الكثري من ال�ضحايا .ال ميكننا
و�ضع �أي حد للتاريخ� ،أ�صدرنا بيانا باالتفاق مع رابطة
الليجا ومل نحدد �أي موعد للعودة».
ووا�صل« :دافعنا عن �أمر واحد �أنه يجب �إكمال املو�سم،
ولكن هناك �أفكار حول عدم الت�س ّبب يف تعطيل مو�سمني،
لكن الأولوية هي �إكمال املو�سم احلايل .عندما تتعافى
البالد� ،ستكون هذه اللحظة املنا�سبة للعودة».
و�أكمل رئي�س االحتاد الإ�سباين «اللعب يف مايو املقبل
لن يكون ممكنا� .آمل �أن �أكون خمطئا و�أن نتمكن من ذلك.
ولكن �سيكون علينا يف هذه احلالة �أن مند فرتة املو�سم
بهدف �إنقاذه� ،أيا كانت الفرق التي �ستفوز �أو تخ�سر ،فيجب
�أن تفعل ذلك يف امللعب».

يكتبها :محمد طالب

شوية كالم
] �أمتنى من وزارة ال�شباب والريا�ضة التدخل
ر�سم ًيا للنظر يف و�ضعية املدربني والأخ�صائيني
والالعبني الأجانب الذين ميتلكون عقودًا �سارية
مع االحتادات والأندية� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية �إيجاد
حلول منا�سبة لت�سهيل مهمة �سفرهم؛ نظ ًرا
للظروف احلالية التي مير بها العامل مع �صعوبة
الطريان لنقلهم اىل دولهم� .أمتنى �أن يتم دفع
رواتبهم اىل حني ترتيب �أمورهم ،كذلك الالعبني
البحرينيني العاطلني.
]�آخر الكالم :ما ال تر�ضاه على نف�سك ال ت�ؤذي
به غريك.
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طائرة ال�شباب ت�أثرت بالإ�صابات وانعك�س ذلك على النتائج ..اخلباز:

ثقة الالعبني ب�أنف�سهم منحتهم � ّ
أحقية الفوز �أمام الت�ضامن والدير يف �أغلى الك�ؤو�س

طائرة ال�شباب خالل مناف�سات املو�سم الريا�ضي

حممد عطية:

امل�ساحة الكبرية من امل�شاركة لإك�سابهم
اخلربات و�إعدادهم للم�ستقبل.

احتلت طائرة ال�شباب املركز ال�ساد�س
يف �سلم ترتيب م�سابقة دوري الدرجة
الثانية للكرة الطائرة� ،إذ مل حتقق �سوى
فوز واحد فقط خالل ع�شر جوالت ،وجاء
فوزها الوحيد على املعامري بالق�سم الثاين
من الدوري ،ومل ي�سعفها ذلك الفوز للتقدم
�أي خطوة على م�ستوى ترتيب املراكز،
فيما �سجلت طائرة ال�شباب م�ستوى فن ًيا
جيدًا خالل الق�سم الأول من م�سابقة ك�أ�س
�سمو ويل العهد الأمني «�أغلى الك�ؤو�س»،
وذلك بتغلبها يف ال�شوط الفا�صل على
كل من الت�ضامن والدير ،وقلبت جميع
التوقعات مل�صلحتها بقيادة املدرب ح�سني
اخلباز الذي حت ّمل العبء الفني لأول
مرة ب�شكل متكامل خالل املو�سم الريا�ضي
احلايل ،ولتنتهي مغامرة طائرة املاروين
مع نهاية الق�سم الأول عندما خ�سرت
املواجهة من النبيه ال�صالح بثالثة �أ�شواط
دون مقابل.
وفيما يلي ن�ستعر�ض ر�أي املدرب
يخ�ص م�شوار طائرة
ح�سني اخلباز ،فيما
ّ
املاروين باملو�سم احلايل.

حمزة للإ�صابة ،وهذا يعني ت�أثر �أي فريق
ب�شكل عام على امل�ستوى الفني؛ ملا ميثله
�ضاربو مركز  4يف ت�شكيلة �أي مدرب،
وقد ا�ستمر غياب حممد ح�سن و�سيد
نوح حمزة لعدة مواجهات ،ما انعك�س
ريا �إىل �أن
�سل ًبا على م�ستوى النتائج ،م�ش ً
يتح�سن مع عودة
الأداء العام للفريق بد�أ
ّ
امل�صابني ،ولكن عدم اكتمال جهوزيتهم
مل ت�سعفهم لتقدمي الإ�ضافة الفنية التي
ترجح كفة االنت�صارات.
ّ

�إ�صابة �ضاربي 4

ت�أثر اجلانب النف�سي

فعن �أهم �أ�سباب احتالل املركز
ال�ساد�س والأخري يف �سلم م�سابقة دوري
الدرجة الثانية ،بالتعر�ض لت�سع خ�سائر
وحتقيق انت�صار واحد فقط ،قال ح�سني
اخلباز �إن بداية الق�سم الأول من م�سابقة
الدوري مل تكن موفقة لفريقه� ،إذ تعر�ض
�ضاربا مركز  4حممد ح�سن و�سيد نوح

وتابع اخلباز قوله �إن الفريق بالق�سم
الثاين ت�أثر على م�ستوى اجلانب النف�سي،
�إذ �إن الفوز يج ّر الفوز واخل�سارة جت ّر
اخل�سارة ،وفق تعبريه ،بجانب قلة خربة
عدد من الالعبني الذين ال ميتلكون اخلربة
الكافية على م�ستوى م�سابقات الرجال،
وهذا ما تطلب من اجلهاز الفني منحهم

و �أو�ضح �أن فرق الدرجة الثانية
كانت متقاربة امل�ستويات الفنية،
وب�صورة �أف�ضل نادي الب�سيتني الذي
ميلك من العنا�صر ما ميلك وهي ذات
رجح كفتها
خربة كبرية ،وهذا ما
ّ
لبلوغ النهائي ،م�ضي ًفا �أن من �أهم
�أدلة تقارب امل�ستوى الفني بني الفرق
هو �أن العديد من املواجهات نتائجها
جاءت متقاربة يف كل �شوط ،ولكن
ُح�سن الت�ص ّر ف يف النقاط ا لأخرية هو
رجح كفة املنت�صر ،وهذا ي�ؤ�شر �إىل
ما ّ
امتالك اخلربات الالزمة لدى الالعبني.

وحول جتربته الأوىل يف قيادة فريق
على م�ستوى فئة الرجال فن ًيا ب�شكل
كامل� ،أو�ضح ح�سني اخلباز �أنها جتربة
يعت ّز بها ،وقد و ّفرت �إدارة النادي كل
املتطلبات وفق الإمكانات املتاحة ،مع
�أن التطلعات كانت �أكرب دون �شك،
و�أ�ضاف �أنه حقق الهدف الأول الذي
ُو�ضع عندما با�شر مهامه الفنية ،وهو
البدء يف �إعداد فريق للموا�سم القادمة،
م�ش ّددًا على �أن طائرة ال�شباب هي من
الفرق القليلة التي قدمت ثمانية العبني
يف مو�سم واحد ،م�ضي ًفا «مع �أن النتائج
غري مر�ضية ،ولكن �سنعمل على تقدمي
الأف�ضل باملو�سم الريا�ضي اجلديد وفق
اخلطة املو�ضوعة».

ثقة الالعبني بالنف�س

رحيل �أبرز الالعبني

حت�سن ا لأداء العام والنتائج
وعن
ّ
يف الق�سم ا لأول من ك�أ�س �سمو ويل
العهد ا لأمني� ،إذ تف ّو قت طائرة ال�شباب
على الت�ضامن والدير ،قال ح�سني
اخلباز �إن الالعبني اكت�سبوا ثقة
بالنف�س ب�صورة �أكرب ،دون �إغفال
التجان�س واالن�سجام بني الالعبني
بعودة امل�صابني ،و�شدّد على �أن
حتقيق انت�صارين على ناديني �سبق
�أن ذاق منهما فريقه اخل�سارة خالل
م�سابقة الدوري لهو دليل على �أن
الالعبني لديهم �إمكانات فنية عالية،
ولكن كما �أ�سلف ف�إن الظروف مل
تخدمه؛ ملا تعر�ض له �أهم ال�ضاربني
من �إ�صابة مطلع م�سابقة الدوري.

�أما عن تراجع ترتيب الفريق من
الثالث يف �سلم ترتيب م�سابقة الدوري
باملو�سم املا�ضي �إىل املركز ال�ساد�س هذا
املو�سم� ،أو�ضح اخلباز �أن من الطبيعي
تراجع الت�صنيف مع رحيل ما يقارب
من  %70من عنا�صر الفريق ،فمن
ال�صعوبة املحافظة على املركز �أو التقدم
�إىل مركز �أف�ضل برحيل �أبرز الالعبني
�إىل �أندية مناف�سة �أخرى هذا املو�سم،
ريا �إىل �أن طائرة ال�شباب م ّكنت عددًا
م�ش ً
من الوجوه ال�شابة للظهور هذا املو�سم
ل�سد االحتياجات ،ومبا يتنا�سب وخطة
ّ
العمل التي �ستعتمد على �أبناء النادي
واملنطقة ،بجانب تدعيم �صفوفه مبا
تقت�ضيه احلاجة والإمكانات.

تقارب امل�ستويات الفنية

ح�سني اخلباز

جتربة القيادة الأوىل

الأندية تتك ّبد خ�سائر مادية ب�سبب «فريو�س كورونا»

توقف م�سابقات الكرة ينخر موازنات الأندية ..و�إجراءات الت�سريح الأبرز
ه�شام جعفر:
�أعلن جمل�س �إدارة االحتاد البحريني لكرة القدم
تعليق م�سابقاته للمو�سم � 2020-2019إىل منت�صف
�شهر يوليو املقبل؛ متا�ش ًيا مع جهود مملكة البحرين
للحد من انت�شار «فريو�س كورونا» امل�ستجد ،ح�سبما
جاء يف البيان الر�سمي ال�صادر يوم االثنني املا�ضي.
وبذلك �سيتم ترحيل جميع امل�سابقات لفئة
«الرجال» �إىل املوعد املذكور ،على �أن تختتم املناف�سات
يف الثالث من �شهر �أغ�سط�س املقبل ،وهو املوعد
الأن�سب ح�سب ر�أي احتاد كرة القدم على �أمل زوال
�آثار الفريو�س الذي �ضرب غالبية دول العامل.
ويت�صدّر هذا احلدث حتت عنوان «اخل�سائر»،
املرحلة احلالية للأندية البحرينية التي ت�ضم العبني
حمليني وحمرتفني ،و�أجهزة فنية يت�سلمون رواتب
�شهرية �أرهقت كاهل الأندية ،و�أجربتها على التباحث
يف الو�ضع اجلديد ،جراء ت�أخر �إ�صدار االحتاد قراره
يف تعليق مناف�سات املو�سم اجلاري.
ففي حال رغبت بع�ض الأندية االحتفاظ مبدربيها
والعبيها؛ ف�إنه يتعني عليها توفري رواتبهم ،ويف حال
قررت اال�ستغناء عنهم وا�ستدعائهم حلني ا�ستئناف
املباريات ف�إنهم �سيواجهون م�شكلة البقاء يف البحرين
ل�صعوبة املغادرة منها للحد من انت�شار الفايرو�س
الذي �ضرب حتى املطارات وخمتلف الأماكن املوبوءة
به ،والأندية هنا م�ضطرة لتوفري ال�سكن لهم ،وبالتايل
ف�إنها �ستتكفل مب�صاريف ال�سكن ،وهو ما يعني
خ�سارتها لبع�ض املبالغ املادية رغم قناعتها بوجوب
دفع مبالغ بدل الإيجار يف هذا الظرف ال�صعب
على الأندية والالعبني واملدربني �أي�ضا ،لكنها بدواعٍ

�إن�سانية �ستقوم بتوفري ال�سكن لهم.
ً
بع�ضا من الأندية قد
لكن الالفت يف الأمر �أن
ا�ضطرت لعملية ت�سريح حمرتفيها ومدربيها الأجانب
ولن يتمكنوا من مغادرة البالد لزيادة الإجراءات
االحرتازية� ،أما الأندية التي �أبقت على املحرتفني
واملدربني ف�ستتحمل رواتبهم و�سكنهم و�سياراتهم يف
فرتة لن يقدموا فيها �أي خدمات ،بل من ال�صعوبة
خو�ض حتى التدريبات االنفرادية يف الفرتة املقبلة
يف حال و�صل الأمر �إىل حظر التجول
ملحا�صرة الفريو�س ،وهو ما �سيحرمهم
من التدريبات واملباريات.
�أما يف حال عودة امل�سابقات يف
املوعد املحدد و�ضيق الوقت من التخل�ص
من �آثار املر�ض فمن ال�صعوبة ا�ستئناف
امل�سابقات يف ظل انخفا�ض معدالت
اللياقة البدنية ،وبالتايل �سيت�أثر غالبية
الالعبني من خملفات الفريو�س.
وواجه االحتاد البحريني لكرة القدم
يف الفرتة القليلة املا�ضية الكثري من
امل�صاعب قبل �إعالن تعليق املباريات؛
لأنه املكلف بقيادة التنظيم للم�سابقات،
بينما تقف الأندية عاجزة عن ابتداع
الأفكار واحللول لعدم وجود رحالت
طريان �إال جلهات حمدودة جدًا وهو
و�ضع مل تعتد عليه دول العامل �إال يف
احلرب العاملية الثانية التي توقفت
فيها نهائيات كا�س العامل يف ن�سختي
عامي  1942و ،1946بينما ن�شهد
توقف الدوريات والبطوالت العاملية يف

جميع دول العامل ب�سبب «فريو�س كورونا» الآخذ يف
االنت�شار ب�سرعة كبرية جدًا ،والذي نتمنى انح�ساره
يف اقرب وقت وزواله �إىل الأبد ،وعودة الأمور �إىل
جمرى طبيعتها كما كنا.

�شفيف
r.aljuhaim@gmail.com

ريا�ض اجلهيم

فقط الزموا بيوتكم
�أ�سلوب �إدارة �أزمة وباء «كورونا» متقدم وفيه
ال�شفافية والدقة والعقالنية واحلزم والقبول واال�ستجابة،
وكل املراعاة لل�شعب بجهود �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء يف مكافحة هذا الوباء ،ومنوذج
القيادة واملبادرة الذي متيز فيه �سموه خالل هذه الأزمة
اال�ستثنائية التي تهدد العامل كله ،وت�ضع قياداته يف
�ضغوطات وظروف غري طبيعية ومل يرتدد �أو يت�أخر
(حفظه اهلل) يف اتخاذ القرارات الر�سمية ال�ضرورية
ملواجهة تداعيات الفريو�س ،وتهيئة البالد وتوجيه
املوارد لتقليل الآثار ،وم�ساعدة املواطن ،وحماية االقت�صاد
والقطاع اخلا�ص وال�شركات واملحال التجارية من الآثار
االقت�صادية اخلطرية ،ب�إطالق حزمة مالية واقت�صادية
بقيمة  4.3مليارات دينار لتوفري ال�سيولة الالزمة للقطاع
اخلا�ص؛ للتعامل مع �آثار الأو�ضاع الراهنة ،وهو ما �أ�شاع
الثقة بني اجلميع ووحدهم جميعهم من خلف قيادتهم ويف
اجتاه عدوهم «كورونا».
للأزمات ،مهما كانت م�أ�ساوية ،جوانب �إيجابية ال
حت�صى ،فهي توقظ الب�شر من غفالتهم ،وتولد مناذج عمل
جديدة ما كان الب�شر لينتقلوا �إليها لو ا�ستمروا مبمار�سة
حياتهم بالروتني املعتاد .واليوم يف و�سط احلديث املرعب
والغام�ض عن م�صري العامل و�أعماله يف ظل انت�شار وباء
كورونا امل�ستجد ،ال يخلو �أي حديث بني اثنني عن التغيريات
التي �شهدها و�سي�شهدها العامل يف مرحلة كورونا وما
بعده ،وما من �شك ب�أن كورونا مثله مثل �أي �أزمة �أو حرب
�سيهز العامل و�سيخرج ابتكارات ويغري عقليات ما كانت
�ستنتقل من مرحلة اىل �أخرى لوال �ضرورة الأزمة ،فرنى
اليوم التعليم ا�صبح عن ُبعد ،وتقدمي خدمات للنا�س عن
بعد ،وق�ضايا النا�س يف املحاكم عن بعد.
انت�شار فريو�س كورونا ال �شك ب�أنه يثري القلق
واخلوف لي�س لدينا هنا فقط و�إمنا يف العامل �أجمع ،خا�صة
و�صوله اىل كرة القدم وا�صابته العديد من افراد املنظومة
الريا�ضية وت�سببه يف توقف الن�شاط الكروي� ،إال �أن وباء
كورونا �إي�ضا قد ايقظ لدى الغالبية احا�سي�س الإن�سانية
وم�شاعر احلب والعطف جتاه الآخرين الذي �أ�صبحوا
هذه الأيام عائلة واحدة وج�س ًما واحدًا؛ فهذا الفريو�س هو
داللة وجت�سيد لقول النبي حممد «�ص»« :مثل امل�ؤمنني
يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد �إذا
ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر
واحلمى» ،فرنى اليوم ون�سمع بتكفل العب
الرفاع حممد �صولة مب�صاريف � 20أ�سرة ليبية
خالل �شهر رم�ضان ،والعب املحرق التون�سي حممد
من�صر يعلن عن تكفله بـ  30ا�سرة تون�سية� ،ضمن
حملة الت�ضامن االجتماعي التون�سية .ويف العامل
اي�ضا تربع الإ�سباين مدرب مان�ش�سرت �سيتي جو�سيب
غوارديوال مببلغ مليون يورو لدعم جهود مكافحة
فريو�س كورونا امل�ستجد يف م�سقط ر�أ�سه �إقليم كاتالونيا،
يف خطوة مماثلة ملا قام به الأرجنتيني ليونيل مي�سي
قائد بر�شلونة ،وكثريون ممن ميلكون احل�س الإن�ساين قد
�أخذوا زمام املبادرة وامل�سئولية جتاه جمتمعاتهم وال�سبب
فريو�س كورونا.
ف�شك ًرا لقيادتنا ونحن معكم ومن خلفكم واثقني
ومتما�سكني و�صبورين ،ولك احلمد يارب فقد �أيقظت فينا
�ضمريا و�أحييت فينا العقوال ،لك احلمد ذكرتنا ما ن�سينا
وخففت عبء الهموم الثقيال ،لك احلمد علمتنا ما جهلنا
وزحزحت عن ال�سبات الطويالً ،لك احلمد �أذهبت عنا
ً
ربا جميال ،لك احلمد حمدًا يليق
قنوطا وي� ًأ�سا و�أهديت �ص ً
بوج ٍه كرمي وي�صرف دا ًء وبيال ،لك احلمد يارب.
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ح�سني الذكر

مورنيهو وجه �آخر..
فول�سبورج ب�شارة كروية!!

ه ـ ــل ح ًقا ..رحـ ـ ــل الرج ـ ـ ــل املحبـ ـ ـ ــوب؟!
عندما انتهيت من �إعداد كتاب ..خواطر وذكريات
عن دورات ك�أ�س اخلليج العربي لكرة القدم للمغفور
له ب�إذن اهلل ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة طيب
اهلل ثراه ،والذي جاء مببادرة من �سمو ال�شيخ نا�صر
بن حمد �آل خليفة ممثل جاللة امللك للأعمال اخلريية
و�ش�ؤون ال�شباب م�ست�شار الأمن الوطني رئي�س
املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة ،طرحت مو�ضوع
التد�شني على �سموه لنيل الرعاية يف �إقامة احلفل،
فاج�أين بالرد �سموه ب�أن التد�شني �سيكون برعايتي
وبح�ضوري نظرا ملكانة هذا الرجل يف تاريخنا
الريا�ضي ..وا�ستطرد �سموه عطاء هذا الرجل ..وفعال
حددنا التوقيت واملوقع بح�ضور �سموه الذي ا�ستمع
�إىل ذكريات ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة عن
دورات اخلليج وعن عطاءه يف تاريخه احلافل يف
املجاالت املختلفة ،وحب �شخ�صية ال�شيخ عي�سى بن
را�شد ..فقد كانت الليلة تاريخية ،حيث مل �أجد �سمو
ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة �سعيدا و�ضاحكا كما
�شاهدته يف تلك الليلة نظرا ل�سرد املغفور له املواقف
التاريخية الكبرية التي عا�شها ال�شيخ عي�سى ..هذا
املوقف يف احلقيقة �شدين �إىل معرفة معدن هذا الرجل
وتقديره لدى �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
ولدى الكثري من النا�س ..هذا املوقف مل يكن غريبا
يف حق هذا الرجل الذي كان بحق متواجدا يف معظم
املواقع �سواء الريا�ضية منها �أو الثقافية وحتى يف
جمال الأغنية.
وللحقيقة بعد تد�شني الكتاب تلقيت طلبات عديدة
من عدة �أطراف داخل وخارج البحرين للح�صول على
ن�سخة من الكتاب ،كما كان الفقيد يطلب العديد من
الن�سخ للإهداء �إىل زمالئه وحمبيه.
والكتاب الذي مت �إعداده حتدث فيه الراحل عن
ذكرياته وخواطره يف دورات اخلليج من الدورة
الأوىل �إىل الن�سخة  22يف مواقف طريفة ال تعد وال
حت�صى ..وكنت �أكرر لكل فرد طلب الن�سخة �أو الإهداء
ب�أنه من ال�ضروري قراءة عدد من �صفحات الكتاب
بعد العودة من العمل من �أجل �إعطاء راحة �إجبارية
للعقل والإح�سا�س ..حيث �إن اخلواطر كانت بل�سم
الروح والإح�سا�س يف عامل الراحة النف�سية..
ويف هذا االطار ،ال �أحبذ تكرار ما �سرده الآخرون،
يف الفقيد الذي كان يل جل�سات عديدة معه يف خمتلف

املواقع وزيارات الوفود واملنا�سبات اخلارجية.
وهنا البد من القول يف طيب الذكر واملع�شر يف
حياته التايل:
• رحل معايل ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة
طيب ال�سمعة واملحبوب من قبل جميع �أبناء البحرين
ملواقفه النبيلة جتاههم على مر �سنوات طويلة من
البذل والعطاء.
• كان ميتلك كاريزما مغايرة جدا الأمر الذي
جعله يت�صدر امل�شهد البحريني واخلليجي والعربي
والقاري يف العديد من املحافل التي �شارك فيها.
• من يعرف معايل ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل
خليفة يدرك حجم العطاء الكبري الذي قدمه ململكة
البحرين على مر �سنوات حياته التي كانت مليئة
بالعطاء جتاه الوطن و�شعبه.
• عرف عنه ال�شيخ القا�ضي والع�سكري والفنان
الذي ارتقى باحلركة الفنية البحرينية والأغنية
ب�صورة عامة من خالل ق�صائده املتميزة التي تنم
بالعمق والقافية الرائعة.
• الع�شق الكبري الذي كان يكنه معايل ال�شيخ
عي�سى بن را�شد �آل خليفة للحركة ال�شبابية والريا�ضية
جعله يتجه نحوها وقد تقلد املنا�صب الرفيعة يف
م�سريته الريا�ضية من خالل امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب
والريا�ضة واللجنة الأوملبية البحرينية واملجل�س
الأعلى لل�شباب والريا�ضة ،بالإ�ضافة �إىل االحتاد
البحريني لكرة القدم.

• كان عي�سى بن را�شد �أيقونة ك�أ�س اخلليج
العربي فقد كان من رموزها ومن بني الذين �أ�سهموا يف
تطويرها ب�صورة �سريعة.
• كان يحمل تاريخ احلركة الريا�ضية البحرينية
واخلليجية وكانت و�سائل الإعالم تتهافت نحوه لعمل
لقاءات �صحفية وتلفزيونية.
• رحل ال�شيخ االن�سان ..الذي عا�ش بب�ساطة
وتوفى يف هدوء وو�سط هذه الظروف وحر�صت على
زيارته يف امل�ست�شفى الع�سكري قبل وفاته وحتدثت
معه وطلبت له ال�صحة والعافية ولكنه رحل بجوار
ربه.
• و�أخريا� ..أمتنى �أن ال يذهب توجيه �سمو ال�شيخ
نا�صر بن حمد �آل خليفة خالل االجتماع الأخري
للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة �أدراج الرياح
حول �ضرورة درا�سة �آلية تكرمي هذا الرجل ..الذي
ترك فينا �أثرا كبريا.
رحم اهلل الفقيد ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة
رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�إىل جنة اخللد..
و�أعذرنا بوعبداهلل ..بعد �أن مرينا يف مواقف
عديدة منها احللوة واملرة ..رحمك اهلل.
توفيق ال�صاحلي
مدير املكتب الإعالمي
ل�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
ومركز املعلومات

النائب الدو�سري :اقرتاح برغبة
بت�سمية �إحدى املن�ش�آت الريا�ضية با�سم عي�سى بن را�شد
تقدم النائب عبداهلل الدو�سري ع�ضو جمل�س النواب رئي�س جلنة ال�شباب والريا�ضة
والنواب علي �إ�سحاقي ويو�سف الذوادي وعلي النعيمي وحممود البحراين باقرتاح
نيابي يهدف �إىل �إطالق �أ�سم املغفور له ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة على �إحدى
املن�ش�آت الريا�ضية يف مملكة البحرين تخليدًا لذكراه العطرة وما قدمه للريا�ضة
البحرينية طوال فرتات حياته وكانت له العديد من الب�صمات الوا�ضحة التي �أثرت
الريا�ضة.
و�أ�شار �أحد �أبرز مقدمي املقرتح النائب عبداهلل الدو�سري �أن لل�شيخ عي�سى بن را�شد
العديد من الإجنازات التي نفخر بها كبحرينيني و�إطالق ا�سمه على �إحدى املن�ش�آت
ريا �إىل �أن املذكرة
الريا�ضية ما هو �إال القليل الذي نقدمه لهذه القامة الريا�ضية ،م�ش ً

الإي�ضاحية بينت �أن عي�سى بن را�شد كان منوذجا للإن�سان املحب لوطنه وعمل طول
حياته على تر�سيخ مبد�أ املواطنة يف قلب كل بحريني وكانت له العديد من الب�صمات
الوا�ضحة وامل�ؤثرة خ�صو�صا يف اجلانب الريا�ضي و�شهدت له دورات ك�أ�س اخلليج
التي كان �أحد م�ؤ�س�سيها بالإ�ضافة �إىل رئا�سته لالحتاد البحريني لكرة القدم واللجنة
الأوملبية البحرينية ل�سنوات عديدة.
م�ؤكدا �أن البحرين دائما ما ت�ستذكر �أبنائها الذين قدموا خدمات جليلة لها وتخلد
ا�سمهم يف ذاكرة التاريخ وقدمت العديد من النماذج التي يحتذى بها ،وما �إطالق
ميا لهذه
ا�سم املغفور له ال�شيخ عي�سى بن را�شد على �إحدى املن�ش�آت الريا�ضية �إال تكر ً
ال�شخ�صية التي قدمت الكثري للريا�ضة البحرينية ب�شكل عام وكرة القدم ب�شكل خا�ص.

فيما ي�ضرب �شبح وباء كورونا كل ملفات احلياة
ويعطل الن�شاطات والتجمعات التي �أثرت على القطاع
الريا�ضي ب�شكل تام والكروي منه خا�صة اثر �صدور
�أوامر عليا لوقف الن�شاطات ب�شكل تام حر�صا على �سالمة
الالعبني للحد من احتمالية انت�شار املر�ض بعد �أن بلغت
�إح�صاءاته �أرقام مذهلة لدرجة غدا فيها البيت الكروي
حزين م�شغول البال  -لي�س من رتابة امل�شهد اخلايل من
املناف�سات بكل املعمورة تقريبا وهذا ما مل يحدث حتى
�أيام احلرب العاملية  -بل من تلك الأخبار التي تتحدث
عن وفاة لورينزو رئي�س ريال مدريد الأ�سبق بعد
�إ�صابته بفريو�س كورونا ،حيث تدهورت حالته وعانى
من م�شكلة يف اجلهاز التنف�سي وف�شل كلوي.
�إذ �أ�صبحت الأخبار التتابعية تن�شر نتائج خميبة
وتداعيات �سلبية على الواقع الكروي العاملي الذي
�أ�صاب اعم �أندية وم�ؤ�س�سات الكرة ..فقد �أفاد تقرير
�صحفي �إ�سباين ب�أن بر�شلونة ال يرغب يف اللعب خلف
الأبواب املغلقة عندما ت�ست�أنف املناف�سات �سواء يف الليغا
�أو دوري الأبطال �إذ ا�صبح موقفهم مفهوم ومقبول فهناك
�إ�صرار على اللعب ب�أي طريقة ممكنة ،من �أجل جمع �أموال
البث التلفزيوين بعودة امل�سابقة من جديد ففي بر�شلونة
يف�ضلون �أن تظل كرة القدم م�شهدا خم�ص�صا للم�شجعني،
واللعب يف الأجواء املعتادة مبدرجات ممتلئة.
من جهة �أخرى واثر املوج الوبائي املجتاح لإيطاليا
الأكرث �ضرر و�أول املت�أثرين بهذا املر�ض ف�إن الأنظار دوما
تتجه �صوب مالعب الكالت�شيو خ�شية على جنوم الكرة
هناك ...فقد وجه باولو مالديني �أ�سطورة ميالن ر�سالة
�إىل جماهريه وع�شاقه عقب �إعالن �إ�صابته بكورونا قائال
خالل مقطع فيديو ن�شره عرب ح�سابه الر�سمي على
«�إن�ستغرام»« :مرح ًبا باجلميع� ،أريد �أن �أوجه �شكري اىل
الأ�شخا�ص الذين �أبدوا قلقهم على �صحتي و�صحة ابني
على و�سائل التوا�صل االجتماعي ونحن بخري ..و�أريد �أن
�أ�شكر جميع الأطباء واملمر�ضني والعاملني مبجال ال�صحة
وحماية املدنيني ،الذي يواجهون هذه الأزمة ب�أق�صى قدر
من االحرتاف وال�شجاعة».
يف وقفة �إن�سانية طريفة بل مثري كونها ت�صدر من
مدرب لطاملا اده�ش وا�ضحك العامل مبواقفه ال�ساخرة �أو
املثرية فقد �سلط تقرير �صحفي �إجنليزي ،ال�ضوء على
ا�ستغالل الربتغايل مورينيو مدرب توتنهام الإنكليزي
وقت فراغه عقب جتميد الن�شاطات فح�سب �صحيفة
«ديلي ميل» الإجنليزية� ،إن مورينيو ا�ستغل وقت
فراغه يف تو�صيل ال�سلع الأ�سا�سية للم�سنني يف منطقة
«�إنفيلد» بالتعاون مع منظمة « ،»Age UKنظرا للحالة
ال�صعبة التي مير بها اجلميع حاليا .كما �شارك عدد
من العبي توتنهام ،يف حماوالت تخطي هذه الأزمة
حيث تربع توبي �ألديرفرييلد ب�أجهزة لوحية �إلكرتونية
للم�ست�شفيات مل�ساعدة املر�ضى على البقاء على ات�صال
مع �أ�سرهم و�أ�صدقائهم كما دعا يان فريتوجنن تغرمي
الأ�شخا�ص الذين ال يحرتمون قرارات احلكومة ملواجهة
الفريو�س ،وطالب ب�ضرورة التربع بهذه الأموال
للمنظمات اخلريية.
يف بادرة �أوىل على قرب تخطي عتبة مر�ض كورونا
لي�صبح من الأر�شيف الذي ال نتمنى عودته ون�ستفيد
من درو�سه اعلن نادي فول�سفوربج الأملاين عرب موقعه
الإلكرتوين عن عدم تدرب العبي الفريق على الع�شب
لكن مت توزيعهم على  4جمموعات متفرقة ،للعمل داخل
ال�صالة الريا�ضية و�أ�شار فولف�سبورج �إىل اتخاذ كافة
الإجراءات الالزمة لتخفيف خماطر العدوى بينهم عن
طريق ف�صلهم وتق�سيمهم �إىل  4جمموعات ،حيث حاول
الالعبون جتنب بع�ضهم قدر الإمكان على مدار �ساعتني
من التدريبات .كما مد النادي العبيه وكافة �أع�ضاء
اجلهاز الفني بالأدوات الالزمة للتطهري ،قبل دخولهم
ال�صالة الريا�ضية.

ردة فعل الريا�ضيني ب�سبب ت�أجيل املو�سم يف طوكيو
قرر االحتاد الدويل ل�سباق الرتياثلون تعليق مو�سم
ال�سباق حتى نهاية �أبريل ب�سبب (كوفيد )19-ومت توجيه
العديد من الريا�ضيني ملوا�صلة اال�ستعداد كما لو كانت الألعاب
الأوملبية و�أوملبياد املعاقني كما هو مقرر على الرغم من عدم
اليقني املتزايد كون (كوفيد )19-م�صدر قلق عاملي.
ومع الإعالن امل�شرتك الذي �أ�صدرته اللجنة الأوملبية
الدولية واللجنة املنظمة لطوكيو  2020عن ت�أجيل الألعاب
الأوملبية لعام  2020والألعاب الأوملبية للمعاقني حتى �صيف
 2021ف�أ�صبح لدى الريا�ضيني الآن خارطة طريق �أكرث
و�ضوح .كما اجتمعنا مع اثنني من ريا�ضيني البحرين للتحمل
 13لتعلم كيفية التعامل مع التدريب داخل املنزل وكيفية
التغلب على ذلك عقليا.
وقال كري�ستيان بلومنفلت الذي يعي�ش يف الرنويج بعد
ح�ضوره من مع�سكر تدريبي يف بوكيت  -تايلند يف وقت مبكر
من ال�سنة« :كريا�ضي� ،أعتقد �أنه من املهم جدا هذه الأيام �أن
نحرتم ال�صحة وال�سالمة العاملية الأكرث �أهمية من الريا�ضة
ومن املهم �أن نحرتم جميع القواعد واملبادئ التوجيهية التي
�أ�صدرت حتى نتمكن من هزمية هذا الفريو�س معا واخلروج
منه ب�شكل �أقوى» .و�أ�ضاف« :كنت �أتطلع �إىل �سوبر ليق
ترايثلون نومي يف اململكة العربية ال�سعودية لل�سباق يف
مالب�سي اجلديدة باللون الأحمر لتمثيل البحرين للتحمل 13

لأول مرة ولكن هذا ال�سباق ت�أجل».
ويف غ�ضون ذلك ا�ستمر يف التدريب وقال�« :أحاول احلفاظ
على عقلية �إيجابية و�أقوم بكل التدريب الذي ميكنني القيام به
ب�أق�صى ما �أ�ستطيع و�أقوم بالكثري من الركوب الداخلي على
التريبو اخلا�ص بي ومبا �أن جميع حمامات ال�سباحة مغلقة
�أحاول التعوي�ض عن ال�سباحة يف الأرا�ضي اجلافة ب�شرائط
مرنة»« .نظ ًرا لت�أجيل و�إلغاء جميع �سباقاتي هذا العام مل تتح
يل الفر�صة لتحقيق وعر�ض لياقتي البدنية هذا العام ولكن
وقتي �سي�أتي و�سوف �أكون م�ستعد لل�سباق عندما نتغلب على
الفريو�س».

«هديف هو الفوز ب�أوملبياد طوكيو!»

كانت لورين باركر تعتزم ال�سباق يف ك�أ�س العامل
�سارا�سوتا ولكن عندما بد�أت الواليات املتحدة يف مواجهة
احلاالت املتزايدة من كوفيد 19-مت �إلغاء ال�سباق.
وعربت« :كان علي �أن �أتدرب يف موقف ال�سيارات يف
الفندق حتى �أح�صل على رحلة طريان �إىل �أ�سرتاليا ومنذ
و�صويل �إىل املنزل �أم�س و�أنا �أعي�ش يف عزلة �صارمة ملدة 14
يوم لذا ال ميكنني مغادرة منزيل .و�سوف �أتدرب ب�شدة داخل
املنزل و�أبقى �إيجابية و�أتدرب على دراجتي الهوائية الداخلية
يف مر�آب املنزل وقادرة على القيام بتمارين ريا�ضية تت�ضمن
تدريبات خا�صة بال�سباحة».

