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�إ�صدار جدول جديد للمباريات امل�ؤجلة

االحتاد يحقق االنت�صار الأول على ح�ساب توبل ــي

رئيس القسم الرياضي :ناصر محمد

01

تر�شيح املالكي لربنامج منح
املدربني التابع للت�ضامن الأوملبي
ّ

عي�سى عبا�س:

حقق فريق االحتاد
�أول انت�صاراته يف دوري
الدرجة الأوىل لكرة اليد
هذا املو�سم ،وذلك عندما
متكن من الفوز على فريق
توبلي بنتيجة /2824
يف اللقاء الذي جمع بني
الفريقني م�ساء يوم �أم�س
الثالثاء على �صالة احتاد
اللعبة ب�أم احل�صم ،وذلك
يف اللقاء امل�ؤجلة بني
الفريقني حل�ساب املجموعة
الثانية من امل�سابقة ،وكان
ال�شوط الأول من املباراة
انتهى بتقدم توبلي بواقع
/13� ،12إال �أنه مل يتمكن
من املحافظة على تقدمه يف
ال�شوط الثاين الذي تراجع
فيه مردود الفريق.

داوود املالكي

ورغم االنت�صار االحتاد �إال �أن الفريقني
بعيدين عن املناف�سة على بطاقتي الت�أهل
للمربع الذي انح�صرت فيه املناف�سة
باملجموعة على فرق �سماهيج والدير
وال�شباب ،وذلك بعد �أن حجز الأهلي
املقعد الأول عن املجموعة.
ورفع االحتاد ر�صيده �إىل  6نقاط
حمافظا ً على مركزه اخلام�س يف
املجموعة ،فيما بقى توبلي دون حتقيق
�أي انت�صار ب�إ�ضافة نقطة اخل�سارة التي
�أو�صلته للنقطة الثالثة من ثالث مباريات.
وبالنظر �إىل املباراة فقد كان االحتاد
الطرف الأف�ضل منذ البداية م�ستفيدا ً من
ت�ألق العبيه علي جعفر ومهدي علي يف
ترجمة الهجمات �إىل �أهداف ،يف الوقت
الذي اعتمد فيه توبلي على الأداء اجلماعي

يف ال�شقني الدفاعي والهجومي ،الأمر الذي
�أعطى املباراة طابع التكاف�ؤ والندية بني
الفريقني ،خ�صو�صا ً يف ظل التقارب يف
امل�ستوى ،وتبادل الفريقني للأف�ضلية
خالل جمريات ال�شوط الأول الذي كان
متقلبا ً بني الفريقني بتقدم توبالين وعودة
احتادية� ،إال �أن النهاية كانت مل�صلحة
توبلي الذي ا�ستثمر الفر�ص التي �سنحت
له يف ح�سم ال�شوط بفارق هدف وحيد.
وجاء ال�شوط الثاين يف بدايته �سريعة
ومتكافئة بني الفريقني ،حيث حاول
االحتاد العودة يف النتيجة وحتقيق
التعادل ،يف الوقت الذي �سعى فيه
توبلي �إىل تو�سيع الفارق� ،إال �أن االحتاد
جنح يف حماوالته ومتكن من حتقيق
التعادل والتقدم يف النتيجة ،م�ستفيدا ً

من الأداء ال�سريع والدفاع القوي الذي
اعتمده الفريق يف �إغالق امل�ساحات �أمام
اخرتاقات العبي توبلي ،وهو ما �ساهم يف
تقدم االحتاد ورفع الفارق �إىل � 3أهداف
يف الدقائق الأخرية التي حقق من خاللها
االنت�صار الأول له يف امل�سابقة.

�إ�صدار جدول جديد
من جهة �أخرى �أ�صدر االحتاد
البحريني لكرة اليد جدول جديد
للمباريات امل�ؤجلة عن اجلوالت ال�سابقة
من امل�سابقة ،حيث �سيمتد الدور التمهيدي
لغاية  7مار�س القادم ،على �أن تنطلق
بعدها مباريات املربع الذهبي بني الفرق
الأربعة املت�أهلة ،وكذلك مباريات حتديد
املراكز من اخلام�س ولغاية احلادي ع�شر.

اعتمدت اللجنة الأوملبية البحرينية تر�شيح املدرب
البحريني لل�سباحة داود املالكي للم�شاركة يف برنامج منح
املدربني « »ICECPالتابع للجنة الت�ضامن الأوملبي ،والذي
يقام بالتعاون مع اللجنة الأوملبية الأمريكية واللجنة
الباراملبية الأمريكية بعدما ح�صل على املوافقة والقبول من
جامعة «ديالوير» الأمريكية ،ويت�ض ّمن الربنامج تطبيقا
نظريا وعمليا لت�أهيل املدربني وفق �أعلى امل�ستويات.
و�سيبد أ� املالكي امل�شاركة يف الربنامج خالل الفرتة من
� 25سبتمرب ولغاية � 17أكتوبر من العام اجلاري.
وي�أتي تر�شيح املدرب املالكي ا�ستمرارا جلهود اللجنة
الأوملبية يف االرتقاء بالكوادر الفنية� ،سواء عرب اقامة
الدورات والربامج الفنية التي تنظمها الأكادميية الأوملبية
�أو من خالل ابتعاث املدربني للدورات اخلارجية ،وحتديدا
برامج الت�ضامن الأوملبي املخ�ص�صة للمدربني التي ا�ستفاد
منها عدد كبري من املدربني املحليني مبختلف الألعاب
الريا�ضية واالحتادات على مدار ال�سنوات املا�ضية ،وذلك
�إميانا من اللجنة الأوملبية مبا ميثله املدرب من قيمة كبرية
يف عملية البناء الريا�ضي وتخريج املواهب.
وقد �أعرب املدرب داود املالكي عن بالغ �شكره وتقديره
للجنة الأوملبية البحرينية؛ على دعمها واهتمامها باملدربني
الوطنيني ،معربا عن اعتزازه الكبري برت�شيحه للمنحة التي
�ست�سهم بال �شك يف تعزيز خرباته و�إمكاناته الفنية.

الفالحي وال�س ّباع يح�صالن على الرخ�صة  Bمن «دويل اليد»
عي�سى عبا�س:
ح�صل املدربان الوطنيان �سيد علي
الفالحي والذي يقود الفريق الأول لكرة
اليد بنادي النجمة وعادل ال�سباع الذي
يقود الفريق االول لكرة اليد بالنادي
الأهلي على الرخ�صة التدريبية  Bمن
االحتاد الدويل للعبة ،بعد �أن اجتازهما
دورة الدرا�سات للمد ّربني التي �أقيمت
بنظام االت�صال املرئي عن ُبعد خالل الفرتة
من  1ولغاية  15دمي�سرب املا�ضي ،بتنظيم
من االحتاد الأ�سيوي للعبة وتر�شيح من
االحتاد البحريني للعبة.
و ُتعد الرخ�صة التدريبية  Bثاين �أعلى
�شهدة تدريبية على امل�ستوى الدويل� ،إذ
اجتاز الفالحي الدورة بنجاح و�إ�شادة
كبرية من جانب املحا�ضرين املعتمدين،

�سيد علي الفالحي

م�ؤكدًا طموحاته التدرييبة الكبرية يف
احل�صول على �أعلى ال�شهادات وتطوير
قدراته التدريبية.
وكان الفالحي قد جنح يف حتقيق لقب

عادل الس ّباع
الدوري يف املوا�سم الثالثة الأخرية ،وذلك
بتحقيق لقب الدوري ملو�سمني مع فريق
باربار ،فيما حقق لقب املو�سم املا�ضي مع
فريق النجمة الذي التحق به بعد ا�ستئناف

الن�شاط الريا�ضي مبباريات املو�سم املا�ضي
الذي تو ّقف وت� ّأجل يف ذلك الوقت؛ ب�سبب
جائحة وباء فريو�س كورونا.
و ُيعد الفالحي من املدربني الوطنيني
الكفوئني الذين جنحوا يف حفر ا�سمهم يف
تاريخ الإجنازات والبطوالت� ،إىل جانب
تعيينه من جانب احتاد اللعبة مدربًا
ملنتخب ال�شباب ،قبل �أن يعلن االحتاد
الآ�سيوي �إلغاء البطولة الآ�سيوية القادمة
امل�ؤهلة لك�أ�س العامل� ،إىل جانب تهافت
الأندية املحلية واخلليجية للح�صول على
خدماته من خالل التفاو�ض معه.
فيما يعد ال�سباع من املدربني ا�صحاب
اخلربة يف كرة ايل البحرينية والذي �سبق
له قيادة العديد من االندية واملنتخبات
الوطنية ،كما كانت له جتربة مع فريق
اخلليج ال�سعودي.

يكتبها :محمد طالب

احتاد
شويةيف �أي
من الواجب على بع�ض الأع�ضاء
كالم
كان اخلروج من جلباب النادي وخلع ثوب االنتماء
الذي كان يرتديه قبل الفوز بع�ضوية االحتاد.
ويجب �أن يكون العمل من �أجل امل�صلحة
العامة ومب�سافة مت�ساوية جلميع الأندية ،فهي
النظرة املفرت�ض �أن يتحلى بها ع�ضو جمل�س
الإدارة وكل من يعمل داخل االحتاد� ،أما �أن يقدم
م�صلحة النادي ويحاول ب�شتى الأمور اال�ستفادة
لناديه فذلك خارج املنطق و�أمر غري معقول!
�آخر الكالم :العالقات بني النا�س كالبيوت،
بع�ضها ي�ستحق الرتميم الب�سيط ،وبع�ضها
ي�ستحق الهدم و�إعادة بناء ،والبع�ض يجربنا �أن
نكتب عليه للبيع! (حكيم)

بهدف الت�أهل لدور الثمانية من �أغلى ك�ؤو�س الطائرة

عايل يواجه الت�ضامن ..والنبيه �صالح يالقي الب�سيتني
عي�سى عبا�س:
حتت�ضن �صالة االحتاد البحريني
لكرة الطائرة مبجمع �صاالت ال�شيخ
عي�سى بن را�شد مباراتني �ضمن الدور
التمهيدي مل�سابقة ك�أ�س �سمو ويل العهد
رئي�س جمل�س الوزراء لكرة الطائرة،
�إذ يلتقي يف املباراة الأوىل فريق عايل
مع فريق الت�ضامن يف ال�ساعة 6:15
م�سا ًء يف مباراة تبدو فيها كفة عايل
الأوفر؛ نظ ًرا ملا ميتلكه الفريق من العبيه
وخربات ،فيما يلتقي يف املباراة الثانية
فريق النبيه �صالح مع فريق الب�سيتني
يف ال�ساعة  7:30م�سا ًء يف مباراة يتوقع
�أن تكون متكافئة بني النبيه �صالح
ال�صاعد مل�صاف �أندية الدرجة الأوىل،
والب�سيتني الذي هبط ر�سم ًيا �إىل �أندية

الدرجة الثانية.
ويت�أهل الفائزان من مباراتي اليوم
لدور الثمانية والدخول يف القرعة التي
من املقرر �أن جترى يوم الأحد القادم مع
فريقي بني جمرة والن�صر ،وذلك ملالقاة
فرق املحرق والأهلي وداركليب والنجمة،
على �أن تقام مباريات دور الثمانية يومي
 9و 10مار�س القادم ،لتحديد هوية
املت�أهلني الأربعة للمربع الذهبي.
ففي املباراة الأوىل يحظى فريق
عايل ب�أف�ضلية كبرية �أمام نظريه
خ�صو�صا �أن عايل
فريق الت�ضامن،
ً
حافظ على ح�ضوره بني �أندية الدرجة
الأوىل ،وميتلك يف �صفوفه جمموعة من
الالعبني �أ�صحاب اخلربة والقادرين على
ترجيح كفة الفريق يف املباراة ،والذين
�سبق لهم التتويج بالألقاب مع فرق

خمتلفة ،الأمر الذي يعطي مدرب عايل
عبداهلل عي�سى الأف�ضلية الن�سبية قبل
خ�صو�صا �أن الت�ضامن ف�شل
املباراة،
ً

يف حماولته لل�صعود �إىل �أندية الدرجة
الأوىل بعد خ�سارته للدور النهائي �أمام
فريق النبيه �صالح.
املباراة الثانية التي جتمع بني النبيه
�صالح والب�سيتني من املنتظر �أن تكون
خ�صو�صا
مثرية ومتكافئة بني الفريقني،
ً
�أنها جتمع الفريقني اللذين تبادال
مراكزهما بدوري الدرجة الأوىل للمو�سم
القادم� ،إذ �ستمثل املباراة بروفة �أولية
لطائرة النبيه �صالح للمو�سم القادم،
وهو الذي ي�ضم يف �صفوفه جمموعة
من الالعبني ال�شبان الذين قادوا الفريق
�إىل ال�صعود ،فيما يطمح الب�سيتني
�إىل ال�صعود �إىل دور الثمانية وت�أكيد
�أن الفريق عازم على ت�صحيح امل�سار
والعودة �سريعً ا لأندية الدرجة الأوىل،
بعد �أن هبط للدرجة الثانية.

دوري أبطال أوروبا
مونشنغالدباخ

23:00

مانشستر سيتي

أتالنتا

23:00

ريال مدريد

الدوري األوروبي
20:00

توتنهام

وولفسبيرجر

الدوري اإلسباني
18:00

برشلونة

إلتشي

الدوري الفرنسي
نيم أولمبيك

21:00

لوريان

دوري أبطال أفريقيا
الهالل

16:00

مازيمبي
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ّ
قدم كتاب «خواطر وذكريات» للمرحوم عي�سى بن را�شد

«جيبك» تقدم رعايتها لك�أ�س
جاللة امللك املفدى ودوري نا�صر بن حمد املمتاز
قدمت �شركة اخلليج ل�صناعة
البرتوكيماويات «جيبك» رعايتها
مل�سابقة ك�أ�س جاللة امللك املفدى
وم�سابقة دوري نا�صر بن حمد املمتاز
لكرة القدم للمو�سم الريا�ضي -2020
 .2021ويف ت�صريح له بهذه املنا�سبة،
ثمن رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد
البحريني لكرة القدم ال�شيخ علي بن
خليفة بن �أحمد �آل خليفة دعم �شركة
«جيبك» للم�سابقتني ،م�ؤكدًا �أهمية الدعم
الذي تقدمه ال�شركة ب�صورة م�ستمرة
لإجناح هاتني املناف�ستني اللتني يرتقبهما
اجلمهور الريا�ضي يف اململكة ،وم�شريًا
�إىل �أن هذه الرعاية تعك�س حر�ص
«جيبك» على تطبيق ال�شراكة املجتمعية
بني القطاع اخلا�ص وقطاع كرة القدم
البحرينية.
وقال« :متتلك ال�شركة �سجالً حافالً
يف دعم القطاع الريا�ضي وال�شبابي
بالبحرين ،وبالأخ�ص لعبة كرة القدم،
عرب ت�سخريها �إمكاناتها كافة للنهو�ض
بهذا القطاع الذي �أ�سهم يف االرتقاء
مب�ستوى امل�سابقات وبروز العديد من
النجوم ،تعزي ًزا خلطط تطوير كرة القدم
البحرينية».
و�أعرب ال�شيخ علي بن خليفة
بن �أحمد �آل خليفة عن تقديره الكبري

القائم ب�أعمال ال�سفارة العراقية يحتفي بوزير ال�شباب والريا�ضة

ال�شيخ علي بن خليفة

د .عبدالرحمن جواهري

حلر�ص ال�شركة على احلفاظ على
�شراكتها الفاعلة يف هذا القطاع ،مو�ضحً ا
�أن �إ�سهام ال�شركة يف دعم مناف�سات كرة
القدم م�ستمر منذ �سنوات طويلة ،مقدمًا
�شكره للم�س�ؤولني يف �شركة «جيبك».
من جانبه� ،أعرب رئي�س �شركة
اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
«جيبك» الدكتور عبدالرحمن جواهري
عن ترحيب ال�شركة بدعم م�سابقة
ك�أ�س جاللة امللك املفدى وم�سابقة
دوري نا�صر بن حمد املمتاز لكرة القدم
والإ�سهام يف جناحهما ،مقدمًا ال�شكر
لرئي�س االحتاد البحريني لكرة القدم
على ا�ستمرار التعاون الإيجابي ،لتطوير
قطاع كرة القدم بدعم ورعاية امل�سابقات

والأن�شطة التي ينظمها االحتاد ،م�ؤكدًا
�أن دعم ال�شركة للريا�ضيني والفعاليات
الريا�ضية يعد م�س�ؤولية جمتمعية
يتحتم على ال�شركة االلتزام والوفاء
بها .و�أو�ضح رئي�س �شركة «جيبك»
�أن رعاية ال�شباب البحريني هو نهج
ً
م�ضيفا:
را�سخ لدى �إدارة ال�شركة،
«ال�شركة �ستوا�صل ب�إذن اهلل تعاىل تقدمي
�أ�شكال الدعم كافة ،لت�ساهم يف االرتقاء
مب�سرية العمل الريا�ضي وال�شبابي
عمومًا ،وامل�ساهمة يف تعزيز �أن�شطة
وفعاليات وم�سابقات االحتاد البحريني
لكرة القدم» ،ومتمنيًا يف الوقت ذاته
كل التوفيق والنجاح للقائمني على
امل�سابقتني.

احتفى الدكتور حممد عدنان
القائم ب�أعمال �سفارة جمهورية
العراق لدى مملكة البحرين بوزير
ال�شباب والريا�ضة العراقي عدنان
درجال مبنا�سبة زيارته �إىل اململكة.
وح�ضر حفل الغذاء الذي �أقيم
يف مقر ال�سفارة عبداللطيف ال�سكران
م�ست�شار �ش�ؤون املجتمع بوزارة
الداخلية ،وتوفيق ال�صاحلي مدير
املكتب الإعالمي ل�سمو ال�شيخ نا�صر
بن حمد �آل خليفة ومركز املعلومات،
والعبا منتخبنا الوطني لكرة القدم
القدامى؛ وهما احلار�س املخ�ضرم
حمود �سلطان والنجم ح�سن زليخ.
وخالل حفل الغداء ،مت تبادل
الأحاديث الريا�ضية املتنوعة مع
احلار�س الدويل ال�سابق حمود
�سلطان وجنم منتخبنا ال�سابق ح�سن
زليخ ،حيث ا�ستذكروا العديد من
خ�صو�صا يف
اجلوانب الريا�ضية
ً
دورات اخلليج العربي التي انطلقت
من مملكة البحرين عام  1970وما
زالت قائمة �إىل يومنا هذا ،وهو ما
يدل على عمق العالقات الأخوية بني
�شعوب منطقة اخلليج العربي.
وتخلل اللقاء احلديث عن عمق

العالقات الأخوية والتاريخية التي
تربط مملكة البحرين بجمهورية
العراق يف خمتلف جماالتها ومنها
قطاع ال�شباب والريا�ضة الذي يحظى
ب�أهمية كبرية لدى امل�س�ؤولني يف
البحرين والعراق.
وخالل اللقاء �أهدى توفيق
ال�صاحلي كتابًا للمغفور له ال�شيخ
عي�سى بن را�شد �آل خليفة طيب اهلل
ثراه «خواطر وذكريات» �إىل عدنان
درجال وزير ال�شباب والريا�ضة
يف العراق ،والذي يتحدث عن �أبرز

املواقف التي مر بها املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة
طيب اهلل ثراه يف �أثناء معا�صرته
دورات ك�أ�س اخلليج منذ الت�أ�سي�س.
وا�ستذكر احل�ضور مناقب املغفور
له ب�إذن اهلل ال�شيخ عي�سى بن را�شد
�آل خليفة ودوره البارز يف �إقامة
دورات اخلليج ومدى تعلق املغفور
بريا�ضة كرة القدم وحر�صه على
�إقامة التجمعات اخلليجية والعربية
التي تعزز من روابط الأخوة واملحبة
بني البلدان.

يف ال�سباق الـ  17للخيل

�أكرب م�شاركة للجياد على ك�ؤو�س «بنك البحرين والكويت» و«م�صانع تايلو�س»
ينظم نادي را�شد للفرو�سية و�سباق اخليل يوم بعد غد
اجلمعة ال�سباق ال�سابع ع�شر لهذا املو�سم والذي �سيقام على
ك�ؤو�س بنك البحرين والكويت وك�أ�سي �شركة م�صانع بال�ستيك
تايلو�س وك�أ�س نادي را�شد للفرو�سية و�سباق اخليل ،وذلك على
م�ضمار �سباق النادي مبنطقة الرفة يف ال�صخري.
و�سي�شهد ال�سباق �أكرب م�شاركة للجياد يف هذا املو�سم
�ستبلغ  89جوادا بعد �إجراء التداخيل النهائية �أم�س و�سط
توقعات مبناف�سات قوية ومفتوحة يف ظل تقارب امل�ستويات بني
�أغلب اجلياد املر�شحة من قبل خمتلف الإ�سطبالت يف الأ�شواط
الثمانية ،فيما يكتنف الغمو�ض ال�شوطني الثالث واخلام�س يف
ظل م�شاركة جمموعة كبرية من اجلياد اجلديدة واملبتدئات.
وجاءت القائمة النهائية للجياد امل�شاركة يف ال�سباق على
النحو التايل:
ال�شوط الأول يقام على ك�أ�س بنك البحرين والكويت جلياد
الدرجة الثالثة والرابعة واملبتدئات من خيل البحرين العربية
الأ�صيلة «الواهو» م�سافة  1000مرت م�ستقيم واجلائزة 2000
دينار ومب�شاركة  10جياد هي «ال�صقالوي  – 1757كحيالن
�أم زرير  – 1766امللول�ش  – 1748اجلالبي  - m777املعنقي
 – m783ال�صقالوي  – m806ال�صويتي  – m671م�صنان
 – m733ربدان  – M677كحيلة العاديات .»1782
ال�شوط الثاين يقام على ك�أ�س بنك البحرين والكويت للجياد
املبتدئات «نتاج حملي» م�سافة  1000مرت م�ستقيم واجلائزة

لقطة من ال�سباقات الأ�سبوعية للخيل
 2000دينار ومب�شاركة  11جوادا هي «حلوق – رادار – رماي
– �أفنان – دمية – كيالرا – منامه غريل – مزنة – م�شاوير –
نون – تزمني».
ال�شوط الثالث يقام على ك�أ�س بنك البحرين والكويت جلياد
�سباق التوازن «نتاج حملي» م�سافة  1800مرت واجلائزة
 2500دينار ومب�شاركة  9جياد هي «مرجاين – ناجم – �أ�صالن
– �شداد – نربا�س – وثاب – كتال�س – الربوف�سور».

ال�شوط الرابع يقام على ك�أ�س �شركة م�صانع بال�ستيك
تايلو�س جلياد �سباق التوازن «نتاج حملي» م�سافة  1400مرت
واجلائزة  2000دينار ومب�شاركة  7جياد هي «دولية – نيفي
بلو – مق�صود – مدار – ت�شا ت�شا – كي فاكتور – فردية».
ال�شوط اخلام�س يقام على ك�أ�س بنك البحرين والكويت
جلياد جميع الدرجات واملبتدئات «نتاج حملي» م�سافة 1400
مرت واجلائزة  2000دينار ومب�شاركة  18جوادا هي «فولو

�سوت – يوان برن�س – الطور – بارين بري – ديز د�ستني – �إكو
�سي�ستم – فار�س ال�سالم – هي دو – كيان – مبتد أ� – نايت
واربور – �أو�شن �ستار – روزفلت�س قريت – وي�ست �سوفولك –
ع�سل – بي �أووف و�سرب�س – متوكلة  -ر�شميا».
ال�شوط ال�ساد�س يقام على ك�أ�س بنك البحرين والكويت
جلياد �سباق التوازن «م�ستورد» م�سافة  1200مرت م�ستورد
واجلائزة  2500دينار ومب�شاركة  11جوادا هي «الأبرار
– توليب فيفر – همي�ش ماكبث – دون �أرمادو – كالري بلو
– غار�سمان – �أوراق – �أليكو – براق �ستيب�س – داركا�ش –
ديلجنت ديب».
ال�شوط ال�سابع يقام على ك�أ�س نادي را�شد للفرو�سية
و�سباق اخليل جلياد الدرجات الثالثة والرابعة واملبتدئات
«م�ستورد» م�سافة  2000مرت واجلائزة  2000دينار
ومب�شاركة  11جوادا هي «�إكزك �شف – ميدال ويرن – ذي
�إمربور وذ �إن – بورن تو بوم – ليتغيرت – �ساجد – كالدونيان
كرو�سيد – ليتغي�شن – موايل – فالكارتري – بالية».
ال�شوط الثامن والأخري يقام على ك�أ�س �شركة م�صانع
بال�ستيك تايلو�س جلياد �سباق التوازن «م�ستورد» ،م�سافة
 1600مرت واجلائزة  5000دينار ومب�شاركة  13جوادا هي
«بال�سرتا – الفجر مقبل – اجلالبي – كالود درفت – تيمر لني
– برن�س �إلزام – ماي�ستار – م�سار زين – زميريان – بوند�س
بوي – �ستار بوي – �سونيا هيني – بورغاتوري».

واجهت العديد من امل�شاكل كرئي�س مع الالعبني ..جمعة �شريدة:

الدمج كان �صع ًبا ..وطموحي ر�ؤية قاليل يف دوري نا�صر بن حمد املمتاز
طالبة جامعية  -دالل �سعد فرج:

جمعة �شريدة

] متى كانت بداياتك يف نادي قاليل؟
بد�أت مع نادي قاليل يف بداية ال�سبعينات،
عندما كنت طالبًا يف مدر�سه طارق بن زياد،
والتحقت بالفريق الأول ومثلت الفريق الأول من
�سنة  1972ولغاية .1986
] هل ح�صلت على ت�شجيع للدخول يف املجال
الريا�ضي؟
كما تعلمون كانت قاليل قرية �صغرية و ُتعد
عائلة واحدة ،فبالت�أكيد ح�صلت على الت�شجيع
من هذه العائلة ،ولكن الدعم الأكرب كان من �أخي
�شجعني على االلتحاق بالنادي.
�شريدة الذي ّ
] ملاذا اخرتت رئا�سة نادي قاليل بالتحديد؟
بد�أت كهواية عندما لعبت يف نادي قاليل،
ومن ثم ا�ستلمت التدريب ،وبعد ذلك كنت �ضمن
�إدارة مركز نادي قاليل .يف �سنة � 2001إىل
 2005اندمج نادي قاليل مع احلد لي�صبح نادي
ال�ساحل ،فتح ّول مركز نادي قاليل �إىل مركز
�شبابي ،فا�ستلمت رئا�سته .ويف �سنة 2006
ّ
انفك الدمج ومت ت�شجيعي على املوا�صلة يف
رئا�سة النادي ولغاية الآن.
رئي�سا لنا ٍد ريا�ضي ،هل واجهت
] بو�صفك
ً

ي�صب يف
جمعة مبارك �شريدة من ال�شخ�صيات الريا�ضية املثرية للجدل خالل رئا�سته يف نادي قاليل ،فهو الرئي�س الطموح ال�ساعي �إىل كل ما
ّ
م�صلحة ناديه والعبيه ،ولي�ست لديه تطلعات ذاتية و�أنانية ،فالدر�س الأكرب الذي يجب �أن نتعلمه من م�سريته كرئي�س نا ٍد هو االلتزام والوالء وحب
النادي واجلماهري والالعبني ،وتقدمي الت�ضحيات من �أجل االرتقاء بامل�ؤ�س�سة .وتقدي ًرا منا للدور الذي لعبه خلدمة ناديه وقرية قاليل� ،سعينا �إىل
�إلقاء ال�ضوء على تاريخه الريا�ضي وما قدمه للبحرين الغالية ،وقاليل ب�شكل خا�ص.

م�شكلة مع �أحد الالعبني؟

لدينا ا�ستثمار ،فكما تعلمون «اليد مربوطة».

نعم ،واجهت العديد من امل�شاكل مع الالعبني،
ومن �أهم �أ�سباب هذه امل�شاكل الإمكانات ال�ضعيفة
للنادي .بالت�أكيد هناك �ضغط كبري على جمل�س
الإدارة والالعبني ،ولكن يحاول املجل�س احتواء
هذه امل�شاكل قدر الإمكان.

ّ
تف�ضل العمل معه يف
] من هو املوظف الذي
املجال الريا�ضي؟ وملاذا؟
جمال �سعد �أمني �سر النادي؛ وذلك لأن جمال
متم ّكن وخربته يف النادي كبرية� ،إذ ميتد عمله
�أمي ًنا لل�سر � 40سنة تقريبًا ،منذ �أن كنت العبًا
�آنذاك ،فمن دونه �أنا ال �أ�ستطيع العمل ،فهو
�ساعدي الأمين.

] كيف تتعامل مع ال�ضغط والتوتر الوظيفي
يف �إدارة النادي؟
�أمني �سر النادي هو جمال �سعد ،وخربته
يف �إدارة النادي متتد ل�سنني �أكرث من خربتي
يف �إدارة النادي ،فعند ال�ضغط والتوتر �أجل أ� �إىل
االجتماع مع جمال �سعد للتخفيف من ال�ضغط
والنقا�ش يف حل م�شاكل النادي.
رئي�سا
] هل تع ّر�ضت النتقاد يف وظيفتك
ً
نادي؟
«�أوو ..وايد»� ،إر�ضاء النا�س غاية ال تدرك.
ال بد من االنتقاد عند احل�صول على �أي وظيفة
ومن�صب ،وبالتحديد رئا�سة النوادي؛ اجلمهور
�سينتقد والالعبون كذلك.
] ما هي �أكرث فرتة �صعبة يف املجال الريا�ضي؟
وكيف جتاوزتها؟

] ما هي الطموحات التي تريد حتقيقها خالل
رئي�سا للنادي؟
م�سريتك
ً
طموحي هو �أن ي�صعد فريقي �إىل املمتاز،
ف�أنا �أعمل لي�صبح فريقي الأف�ضل.
�أ�صعب فرتة هي فرتة االندماج مع احلد
لي�صبح نادي ال�ساحل ،ف�أنا مل �أكن من املوافقني
على الدمج ،ف�ضللت �ساعيًا �إىل ّ
فك الدمج ومل
�أجتاوز هذه الفرتة حتى ّ
فك الدمج ورجع النادي
كما هو على حاله.
] ما هو القرار الريا�ضي الأ�صعب الذي
ا�ضطررت �إىل اتخاذه يف ال�سنتني املا�ضيتني؟
القرار الأ�صعب هو �إعارة الالعب املتميز

�إبراهيم اخلتال ملدة �سنة لنا ٍد �آخر.
] كيف ترغب يف حت�سني الأداء الريا�ضي
للفريق؟
كل رئي�س نادي وم�س�ؤول يريد حت�سني
الأداء الريا�ضي يف ناديه وي�صبح الأف�ضل� ،أو
االرتقاء �إىل فرق الدرجة املمتازة ،فنحن نتمنى
دائ ًما الأف�ضل لكن �إمكانات النادي حمدودة وال
ت�سمح لالرتقاء ،فنحن النادي الوحيد الذي لي�س

] ما هو �أكرث �أمر ندمت عليه يف املجال
الريا�ضي؟ وملاذا؟
عندما تركت لعب الكرة ب�سبب ظروف
العمل .مل �أكن �أريد ترك لعب الكرة ،وندمت عند
ر�ؤية م�ستويات �أ�صدقائي يف اللعب.
] ما الدر�س الأكرب الذي تعلمته يف م�سريتك
رئي�سا للنادي؟
املهنية
ً
االلتزام والوالء وحب النادي واجلماهري،
وحب الالعبني يل وحبي لالعبني.

