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املكتب التنفيذي ي�ؤكد االلتزام ب�إقامة م�سابقات عام � ..2021سلمان بن �إبراهيم:

�أظهرنا للعامل جاهزيتنا لإخراج امل�سابقات الآ�سيوية وفق �أعلى املعايري
ا� � �س � �ت � �ع� ��را�� ��ض ات� � �ف � ��اق� � �ي � ��ات ال � �ت � �� � �س� ��وي� ��ق اجل � � ��دي � � ��دة وا إل� � � � � �ش� � � � ��ادة ب� ��ال� ��و� � �ض� ��ع امل� � ��ايل
�أوزب� �ك� ��� �س� �ت ��ان ت �� �س �ت �� �ض �ي��ف ك � � أ��� ��س �آ�� �س� �ي ��ا ل��ل�����ش��اب��ات و�إن ��دون� �ي� ��� �س� �ي ��ا ت �ن �ظ��م ب� �ط ��ول ��ة ال �ن��ا� �ش �ئ��ات
�أكد ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل خليفة رئي�س االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل
لكرة القدم التزام ووحدة االحتادات الوطنية الأع�ضاء من
�أجل ا�ستئناف روزنامة كرة القدم الآ�سيوية لعام .2021
جاء ذلك خالل االجتماع ال�سابع للمكتب التنفيذي يف
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ،والذي عقد يوم الأربعاء يف
العا�صمة املنامة بح�ضور جياين �إنفانتينو رئي�س االحتاد
الدويل لكرة القدم و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم وكبار امل�س�ؤولني يف الإدارة التنفيذية
لالحتاد القاري.
و�أ�شار ال�شيخ �سلمان بن ابراهيم �إىل تطبيق �أعلى معايري
وبروتوكوالت ال�صحة وال�سالمة خالل التنظيم الناجح
لدوري �أبطال �آ�سيا  2020يف العا�صمة القطرية الدوحة،
مو�ضحا �أن ذلك النجاح مهّد الأ�سا�س لتكرار املعايري ذاتها
ً
عام  ،2021وتقدم بال�شكر �إىل االحتادات الوطنية الأع�ضاء
التي �أبدت اهتمامها با�ست�ضافة املناف�سات املقبلة بنظام
التجمع يف الت�صفيات الآ�سيوية ودوري �أبطال �آ�سيا وك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي.
وقال رئي�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم :اال�ستكمال
الناجح لدوري �أبطال �آ�سيا منحنا النموذج الذي �سنعتمد
عليه عام  2021بثقة �أكرب ،ونتقدم بال�شكر �إىل االحتاد
القطري لكرة القدم وال�سلطات القطرية والطواقم الطبية
على التزامهم ودعمهم.
و�أ�ضاف :نود �أن نعرب عن تقديرنا � ً
أي�ضا جلميع
االحتادات الوطنية الأع�ضاء التي وافقت على ا�ست�ضافة
مباريات املنتخبات الوطنية والأندية خالل الأ�سابيع
والأ�شهر املقبلة.

و�أو�ضح :كان من ال�ضروري �أن نظهر للعامل �أن كرة
القدم الآ�سيوية جاهزة للعودة ،ويجب � ً
أي�ضا �أن ن�ؤكد
لالعبني والفرق واجلماهري يف كل �أرجاء القارة �أننا يف
و�ضع مثايل لتنظيم بطوالت �آمنة وعلى م�ستوى عاملي ،وفق
ر�ؤية االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
كما �أعرب ال�شيخ �سلمان عن عميق تقديره جلياين
انفانتينو رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم ،الذي ح�ضر
االجتماع يف البحرين ،وتقدم بال�شكر �إىل االحتاد الدويل
على قيادته ودعمه املتوا�صل لالحتاد الآ�سيوي واالحتادات
الوطنية ،خا�صة يف هذه الظروف ال�صعبة.

وقرر املكتب التنفيذي منح حقوق ا�ست�ضافة ك�أ�س �آ�سيا
لل�شابات حتت  20عا ًما  2022لالحتاد الأوزبكي لكرة
القدم ،حيث مت حتديد املواعيد اجلديدة للبطولة يف الفرتة
من � 4إىل � 17أبريل  ،2022ومنح حقوق ا�ست�ضافة ك�أ�س
�آ�سيا للنا�شئات حتت  17عا ًما  2022لالحتاد الإندوني�سي
لكرة القدم ،وتقام البطولة خالل الفرتة  22-9مايو.
واطلع �أع�ضاء املكتب التنفيذي على قرار االحتاد الدويل
لكرة القدم القا�ضي ب�إيقاف االحتاد الباك�ستاين لكرة القدم
فو ًرا ،يف �ضوء الأحداث الأخرية التي ح�صلت يف مقر االحتاد
الباك�ستاين لكرة القدم يف الهور ،حيث قامت جمموعة من

املحتجني باقتحام املكاتب وقامت باال�ستحواذ على املقر من
اللجنة امل�ؤقتة.
واطلع املكتب التنفيذي كذلك على الو�ضع املايل يف
االحتاد لعام  ،2021وكذلك االتفاقيات التجارية ،والتي
تت�ضمن ا�ستكمال �إعداد االتفاقية املعدلة مع �شركة ت�سويق
كرة القدم الآ�سيوية  ،FMAحيث �شدد الأع�ضاء على التعامل
بتعاون وتن�سيق مع ال�شريك التجاري احل�صري لالحتاد،
من �أجل العمليات التجارية وبرنامج التنفيذ للأحداث.
وتقرر عقد اجتماع اجلمعية العمومية احلادي والثالثي
خالل �شهر نوفمرب يف العا�صمة القطرية الدوحة.

رئي�سا جلهاز الطائرة
عبدالرحمن بن مبارك :حمد بن طالل ً

يكتبها :محمد طالب

شوية كالم

�أكد ال�شيخ عبدالرحمن بن مبارك �آل خليفة رئي�س
جمل�س �إدارة نادي النجمة الريا�ضي تعيني ال�شيخ حمد
رئي�سا جلهاز لعبة الكرة
بن طالل بن حممد �آل خليفة
ً
الطائرة بالنادي للمو�سم اجلديد /2021.2022
وعبرّ ال�شيخ عبدالرحمن عن �سعادته بان�ضمام

ال�شيخ حمد للأ�سرة النجماوية وتوليه رئا�سة جهاز
لعبة الكرة الطائرة ،م�ؤكدًا �أن النادي يفخر بال�شخ�صيات
ال�شابة التي �ستقدم الكثري للنادي ،م�ضي ًفا �أن ال�شيخ حمد
بن طالل من �أكرب ع�شاق نادي النجمة ،مبي ًنا �أن جمل�س
الإدارة �سيكون داع ًما له يف كل الأوقات و�سندًا له لتذليل

�أي عقبات قد تواجه اللعبة.
وقد ا�ستقبل جمل�س �إدارة النادي م�ساء يوم �أم�س
الأربعاء ال�شيخ حمد بن طالل يف مقر النادي باجلفري،
ومت ت�سليمه ع�ضويته يف النادي وتعيينه ر�سم ًيا يف
رئا�سة اجلهاز.

�أنواع �أخرى يف ريا�ضتنا تتعرى حقيقتهم
بكل و�ضوح ،فهم يعتقدون ب�أنهم �أ�صحاب قدرات
خارقة ويوهمون النا�س و�أنف�سهم بقدراتهم
املزعومة ،ولكن يف احلقيقة هم خالف ذلك ،بل هم
�أ�ضعف من جناح بعو�ضة .وما يجعلهم يف موقف
اجلنب وال�ضعف هو معرفتهم الأكيدة �أنه ال �سند
وال قانون �أو نظام ملا يفعلون ،فلو و�ضعت �أحدهم
على املحك وجربت �إمكاناته الفعلية لوجدت
�أنه لي�س �سوى �أداة �صغرية وتافهة ي�ستخدمها
الآخرون لإدارة م�شاريعهم وحتقيق �أهدافهم.
ريا
�آخر الكالم� :أمار�س التجاهل يف حياتي كث ً
وال �أخجل من هذا االعرتاف؛ لأن اهتماماتي ال
�أمنحها �إال ملن ي�ستحقها.

يف قرعة ك�أ�س خالد بن حمد لكرة اليد

النجمة يف طريق مفتوح ..واملجموعة الثانية «حديدية»
عي�سى عبا�س:
�أ�سفرت قرعة م�سابقة ك�أ�س خالد بن حمد لكرة اليد يف
ن�سختها الأوىل عن مواجهات مرتقبة باملجموعة الثانية
احلديدية التي �ضمت فر ًقا مر�شحة للعب دور البطولة يف
امل�سابقة� ،إذ �أوقعت القرعة فريق باربار و�صيف الدوري
مع فريق ال�شباب يف مواجهة مرتقبة بدور الثمانية نظ ًرا
�إىل ت�أهل ال�شباب بالقرعة لهذا الدور ،فيما �ستكون البداية
يف هذه املجموعة بلقاء متكافئ يجمع فريق االتفاق مع
فريق الت�ضامن ،يت�أهل الفائز منه ملواجهة فريق الأهلي
ثالث م�سابقة الدوري يف دور الثمانية.
و�سيكون بطل م�سابقة الدوري فريق النجمة فريق
طريق مفتوح للو�صول �إىل املباراة النهائية� ،إذ �سينتظر
الفائز من اللقاء الذي يجمع بني فريق االحتاد وفريق

الدير يف الدور التمهيدي ،فيما يلتقي فريق توبلي مع
فريق البحرين يف اجلهة املقابلة لتحديد هوية الفريق
الذي �سيواجه فريق �سماهيج رابع م�سابقة الدوري يف
ربع النهائي.

ومتت مرا�سم �سحب القرعة م�ساء يوم �أم�س الأربعاء
بال�صالة الثقافية بهيئة الثقافة والآثار� ،إذ �شارك الالعبان
الدوليان ح�سني ال�صياد وحممد حبيب يف مرا�سم �إجراء
القرعة نظ ًرا لعدم مت ّكنهما من امل�شاركة يف البطولة
يف ظل ا�ستمرارية عقد الالعبني مع فريقهما الوحدة
ال�سعودية لغاية بطولة الأندية الآ�سيوية املقبلة ،الأمر
الذي �سيحرمهما من �إمكانية امل�شاركة رغم عدم �إغالق
باب الت�سجيل يف الفرتة الثانية.
و�شهدت حفل قرعة البطولة الك�شف عن ال�شعار
اجلديد لك�أ�س خالد بن حمد لكرة اليد.
وتنطلق مناف�سات امل�سابقة يوم الأحد القادم املوافق
� 11أبريل اجلاري ب�إقامة مباريات الدور التمهيدي الذي
�سي�ستمر ليومي الأحد والإثنني ،فيما �ستقام مباريات دور
الثمانية خالل �شهر رم�ضان املبارك.
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�سلمان بن �إبراهيم يحتفي برئي�س «الفيفا» و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي
�أقام ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل
خليفة رئي�س االحتاد اال�سيوي لكرة
القدم النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل
ميا جلياين
لكرة القدم م�أدبة غداء تكر ً
انفانتينو رئي�س االحتاد الدويل لكرة
القدم و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم ،وذلك بح�ضور
ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة رئي�س
االحتاد البحريني لكرة القدم وعدد من
امل�س�ؤولني يف االحتاد الآ�سيوي.
ورحب ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل
ّ
خليفة بانفانتينو وال�سادة �أع�ضاء املكتب
التنفيذي ،متمن ًيا لهم طيب الإقامة يف
مملكة البحرين ،وم�ؤكدًا �أهمية وحدة
وت�ضامن �أ�سرة كرة القدم الدولية
ملواجهة التحديات وحتقيق التطلعات
امل�شرتكة باالرتقاء مبخنلف مكونات
اللعبة ال�شعبية الأوىل يف العامل.
عب جياين �إنفانتينو
من جانبه
رّ
رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم عن
�شكره وتقديره �إىل ال�شيخ �سلمان

خمي�سيات
sport.alayam@gmail.com

حكموا عقولكم يا �شباب

بن �إبراهيم �آل خليفة رئي�س الإحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم على دعوته الكرمية
لزيارة مملكة البحرين وح�ضور اجتماع
املكتب التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم ،م�شيدًا بحر�ص مملكة البحرين

على تهيئة الظروف املثالية ال�ست�ضافة
القعاليات وامللتقيات الريا�ضية القارية
والدولية.
كما �أعرب �أع�ضاء املكتب التنفيذي
لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم عن تقديرهم

لكرم ال�ضيافة وحفاوة اال�ستقبال يف
مملكة البحرين ،منوهني بدور البحرين
املحوري يف �إجناح �أن�شطة وبرامج
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم يف �شتى
امليادين.

املزروعي �أ�شادت مببادرات نا�صر وخالد بن حمد

امل�ؤيد يرت�أ�س اجتماع وزراء ال�شباب والريا�ضة بدول جمل�س التعاون
تر�أ�س �أمين بن توفيق امل�ؤيد وزير
�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة (رئي�س الدورة
احلالية) ،االجتماع الرابع والثالثني
للجنة �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة
وزراء ال�شباب والريا�ضة بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والذي
�أقيم عرب تقنية االت�صال املرئي عن ُبعد.
كما �شهدت االجتماع �أي�ضا الدكتور
نايف فالح مبارك احلجرف ،الأمني العام
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ويف بداية االجتماع رحب وزير
�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة �أ�صحاب
ال�سمو واملعايل وال�سعادة وزراء ال�شباب
والريا�ضة ،ونقل لهم حتيات �سمو
ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة ممثل
جاللة امللك للأعمال الإن�سانية و�ش�ؤون
ال�شباب رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة ومتنيات �سموه لهذا االجتماع
بالتوفيق والنجاح ،مبا ي�سهم يف حتقيق
توجيهات وتطلعات �أ�صحاب اجلاللة
وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،جتاه احلركة ال�شبابية
والريا�ضية يف بلداننا اخلليجية.
وقال �أمين بن توفيق امل�ؤيد «ن�شعر
بالفخر واالعتزاز لالهتمام الكبري من
قبل قادة دول املجل�س للقطاعني ال�شبابي
والريا�ضي خا�صة يف اجتماعهم الأخيـر
وما ت�ضمنه �إعالن العال من توجيهات
�سديدة حول �أهمية االرتقاء بالعمل
ال�شبابي امل�شرتك بني دول املجل�س
وتقدمي برامج نوعية جديدة ت�سهم يف
خلق قيادات �شبابية قادرة على �صياغة
خليجي م�ستقبل م�شرق يف جميع
املجاالت».
و�أ�ضاف «نعقد اجتماعنا هذا يف ظل
الظروف واملتغريات التي فر�ضتها جائحة
كورونا على جميع القطاعات ،مبا فيها
القطاع ال�شبابي والريا�ضي يف بلداننا
اخلليجية ،ويتطلع ال�شباب اخلليجي �أن
نخرج من هذا االجتماع املبارك بقرارات

حممد �إ�سماعيل

كما متت املوافق على التعاون الدويل يف
جمال العمل ال�شبابي امل�شرتك ،وتعزيز
ال�شراكات الدولية مع الدول واملنظمات
الإقليمية والدولية يف املجال ال�شبابي،
ويف مقدمتها التعاون امل�شرتك بني جمل�س
التعاون واململكة الأردنية الها�شمية
واململكة املغربية يف املجال ال�شبابي.
كما متت املوافقة على حتويل م�شروع
«�سجل الذهب» الذي يت�ضمن ر�صد
وتوثيق �إجنازات مواطني دول جمل�س
التعاون يف خمتلف ميادين العطاء
واالبتكار واالبداع ،اىل اللجنة ال�شبابية
ال�ستكمال �إجراءات تنفيذ امل�شروع.

تفاج�أتُ ب�أن �أحد الإداريني املخ�ضرمني ال�سابقني بنادي
النجمة يدور بعري�ضة على �أع�ضاء النادي لتغيري ا�سم
النجمة �إىل الوحدة ،وذلك ب�أن له �شغف ال�سم الوحدة
خ�صو�صا بعد خروج امل�ؤ�س�سني للدمج «القاد�سية ور�أ�س
ً
الرمان» من النادي وح�صولهم على كياناتهم ال�شبابية
ال�سابقة با�سم متكني القاد�سية ومتكني ر�أ�س رمان.
املفاج�أة بالن�سبة يل �أو للكثريين غريي يف نادي النجمة
الذي ل ّقبه جاللة امللك حفظه اهلل بالنجمة العاملي ،والذي
�أ�شهر قبل  19عا ًما وحقق �إجنازات كثرية ،وكذلك الالعبني
املوجودين الذين و�صلت �أعمارهم  24عا ًما ترعرعوا على
كيان ا�سم النجمة وهم يعرفون �أن النجمة جاء من خالل
اندماجات �أندية كثرية لها رجاالتها وهي �أندية العربي،
الوطني ،الريموك ،املجد ،النيل ،اللولو ،ال�سلمانية،
القاد�سية ،القلعة ،ال�شباب املتحد ،را�س رمان ،العا�صفة،
ال�شروق ،ال�سقيه ،املاحوز وغريها الذين ي�شكلون نادي
النجمة العريق.
فكيف ي�سعى البع�ض لتغيري ا�سم النادي؟
يا �أخوان ح ّكموا عقولكم وركزوا على تطوير النادي
بدالً من التفكري يف تغيري اال�سم ،نعم نحن يف بلد دميقراطي
واجلمعية العمومية لها القرار يف تغيري اال�سم ،كما فعلت
�ساب ًقا من خالل  45ع�ض ًوا يف تغيري ال�شعار.
�أمتنى من جمل�س �إدارة النادي رف�ض هذا املقرتح ،كما
�أمتنى من وزارة ال�شباب والريا�ضة التدخل ملنع تغيري
اال�سم.

رئي�س احتاد الكرة
ي�ستقبل الأمني العام لالحتاد الآ�سيوي

املزروعي ت�شيد مببادرات نا�صر بن حمد
وتو�صيات بارزة متكن ال�شباب من
مواجهة التداعيات واملتغريات ،والعمل
على حتديد الأولويات يف هذه املرحلة
الهادفة اىل تطوير العمل ال�شبابي يف
البلدان اخلليجية».
وخالل االجتماع رفع الوزراء
التهنئة لأ�صحاب اجلاللة وال�سمو
قادة دول جمل�س التعاون -حفظهم اهلل
ورعاهم -مبنا�سبة جناح �أعمال القمة
( )41للمجل�س الأعلى (قمة ال�سلطان
(العال ،يناير
قابو�س وال�شيخ �صباح)،
ُ
2021م) ،و�أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان
لتوجيهاتهم
واالمتنان
ال�سديدة،
وحر�صهم على االرتقاء مب�سرية العمل
ال�شبابي اخلليجي امل�شرتك.
ومتت خالل االجتماع مناق�شة عدد
من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك،
يف مقدمتها تنفيذ �إعالن العال ،والبيان
اخلتامي ،والقرارات ال�صادرة عن
املجل�س الأعلى يف دورته ( )41يف
املجال ال�شبابي ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ
قرارات املجل�س الأعلى يف القمة ال�سابقة
فيما يتعلق بال�شباب ،ومنها ا�ستكمال
متطلبات التناف�سية العاملية ،وتعزيز
ال�شراكات اال�سرتاتيجية ،وتطوير �آليات

العمل امل�شرتك.
وا�ستعر�ض االجتماع التقارير
ال�صادرة من الأمانة العامة ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية حول
ر�صدها وتوثيقها البيانات املتعلقة
ب�إجراءات الت�صدي جلائحة فريو�س
كورونا بالدول ،وجهود وزارات ال�شباب
والريا�ضة التي اتخذتها يف مواجهة
جائحة كورونا واحلد من انت�شارها
واخلطة اال�سرتاتيجية لوزراء ال�شباب
والريا�ضة بدول جمل�س التعاون،
وحتديث اخلطط الت�شغيلية لبع�ض
اللجان الفنية التابعة لها ،واملت�ضمنة
عددا من الربامج وامل�شاريع امل�شرتكة،
والت�أكيد على ر�صد وتوثيق التي تقوم
بها وزارات ال�شباب والريا�ضة بدول
اخلليج.
ووافق وزراء ال�شباب والريا�ضة
على مبادرة متكني ال�شباب للم�ستقبل،
ومبادرة تخ�صي�ص يوم �سنوي لل�شباب
اخلليجي «اليوم اخلليجي لل�شباب»،
والتو�صيات ال�صادرة من اللجان الفنية
يف املجال ال�شبابي ،والربامج والأن�شطة
والفعاليات امل�شرتكة التي �ستنظمها
وزارات ال�شباب خالل عام 2021م،

�أ�شادت �شما بنت �سهيل املزروعي،
وزيرة دولة ل�ش�ؤون ال�شباب بدولة
الإمارات العربية املتحدة يف كلمتها
باملبادرات التي يقدمها �سمو ال�شيخ
نا�صر بن حمد �آل خليفة جتاه القطاعني
ال�شبابي والريا�ضي بدول جمل�س
التعاون وحر�ص �سموه على االرتقاء
بهذين القطاعني كما �أ�شادت يف ذات الوقت
باملبادرات التي قدمها �سمو ال�شيخ خالد
بن حمد �آل خليفة النائب الأول لرئي�س
املجل�س الأعلى لل�شباب رئي�س اللجنة
الأوملبية البحرينية والتي �ساهمت يف
االرتقاء بالعمل اخلليجي امل�شرتك وتقدمي
برامج نوعية ملنت�سبي القطاعني ال�شبابي
والريا�ضي بدول اخلليج.
كما �أ�شادت املزروعي بالتعاون
الكبري الذي يبديه �أمين بن توفيق امل�ؤيد
يف تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك
وتنفيذ برامج ترتقي ب�أبناء وبنات
اخلليج م�شرية اىل �أن �أمين بن توفيق
امل�ؤيد يعترب �شري ًكا �أ�سا�س ًيا يف العديد
من الربامج والفعاليات التي نظمت بني
دولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة
البحرين يف اجلانبني ال�شبابي والريا�ضي
جناحا وا�سعً ا وحققت �أهدافها.
والقت
ً

ا�ستقبل رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد البحريني لكرة
القدم ال�شيخ علي بن خليفة بن �أحمد �آل خليفة ،الأمني
العام لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم «داتو ويند�سور جون»
والوفد املرافق له ،وذلك مبنا�سبة زيارته ململكة البحرين.
و�شهد اللقاء ح�ضور نائب رئي�س االحتاد لل�ش�ؤون
الفنية ال�شيخ خالد بن �سلمان �آل خليفة ونائب رئي�س
االحتاد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية علي بن �أحمد البوعينني
والأمني العام لالحتاد البحريني لكرة القدم �إبراهيم
البوعينني.
وخالل اللقاء ،رحب ال�شيخ علي بن خليفة بن �أحمد �آل
خليفة بالأمني العام لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم يف بيت
الكرة البحرينية ،ناقالً له حتيات جمل�س �إدارة االحتاد
و�أ�سرة كرة القدم البحرينية.
وتبادل اجلانبان احلديث حول �ش�ؤون كرة القدم
يف املنطقة والقارة الآ�سيوية� ،إذ �أ�شاد رئي�س االحتاد
البحريني لكرة القدم ال�شيخ علي بن خليفة بن �أحمد �آل
خليفة باجلهود التي يبذلها االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
برئا�سة رئي�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم النائب الأول
لرئي�س االحتاد الدويل (الفيفا) ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم
�آل خليفة ،عرب دعم االحتادات الأع�ضاء وال�سعي �إىل رقي
وتطور عملها الفني والإداري ،مثنيا على التعاون امل�ستمر
مع الإدارة التنفيذية لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.

الو�سط الريا�ضي يفقد
الإداري املخ�ضرم حممد �سامل
احلر الريا�ضي
aalbahdahi@gmail.com

�أحمد البهدهي

قانون االحرتاف الريا�ضي رقم ( )8ل�سنة 2021
الذي �صدق عليه �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة عاهل البالد املفدى بعد موافقة من جمل�سي
النواب وال�شورى ،يعد من القوانني التي تتخذ العمل يف
املجال الريا�ضي مهنة �أو حرفة لتحقيق عائد مايل وفق
عقد موثق بني الأطراف املتعاقدة ،مما قد يكون بداية
لعهد جديد ونقلة جديدة يف م�سرية الريا�ضة البحرينية
وا�ضحا يف ظل العهد الزاهر حل�ضرة
التي �شهدت ازدها ًرا
ً
�صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
والذي �أوىل القطاع الريا�ضي وال�شبابي كل االهتمام
والرعاية ،ما �أنعك�س على حتقيق الإجنازات الريا�ضية
على جميع امل�ستويات.
قانون االحرتاف الريا�ضي جاء لي�صحح ويطور
الو�ضع احلايل للريا�ضة البحرينية ولينقلها من ع�صر
الهواية �إىل ع�صر االحرتاف ،ذلك الع�صر الذي يحتاج
منا �إىل الكثري من املقومات الأ�سا�سية لتطبيقه على

ق� ��ان� ��ون االح � �ت ��راف ال��ري��ا� �ض��ي
�أر�ض الواقع ،فالقانون لي�س «الع�صا ال�سحرية» التي
حتول الريا�ضة �إىل �صناعة يف ملح الب�صر ،و�إمنا قانون
ي�ستمد قوته من خالل توفر الكثري من املقومات لإجناحه
على ر�أ�سها وجود البنية التحتية الريا�ضية من �أندية
منوذجية ومن�ش�آت ومالعب متكاملة املرافق ،و�أندية
ريا�ضية حتظي برعاية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية،
كيف لنا �أن نحول الهواية �إىل احرتاف؟ ونحن الزلنا
نعي�ش يف ظرو ًفا اقت�صادية �سيئة تتمثل يف تقلي�ص
ميزانيات الأندية واالحتادات ناهيك عن زيادة العجز
املايل لدى بع�ض الأندية من جراء تراكم الديون.
�إذا كنا نتطلع �إىل احرتاف ريا�ضي متكامل العنا�صر،
فعلينا �أن نتعامل مع االحرتاف على �أنه فكر وثقافة
ريا�ضية �أكرث منه تعامل مايل وا�ستثماري ،فهناك �ضرورة
ملحة ب�أن يواكب قانون االحرتاف الريا�ضي اجلديد � ً
أي�ضا
احرتاف �إداري على م�ستوى جمال�س �إدارات الأندية
واالحتادات ،حتى تكون املنظومة الريا�ضية متكاملة

�إحرتافيا ،فلي�س من املنطق �أن تدار جمال�س �إدارات بعقول
تطوعية هواة يف حني جند يف اجلانب الأخر ريا�ضيني
حمرتفني ،وهذا ما ي�ؤكده قانون االحرتاف الريا�ضي
حينما عرف الريا�ضي املحرتف من دون التطرق �إىل
�أع�ضاء جمال�س الإدارات :ب�أنه الالعب �أو ع�ضو اجلهاز
الفني �أو الطبي �أو الإداري �أو التحكيمي �أو غريهم ممن
يعملون يف املجال الريا�ضي ويتقا�ضى �أج ًرا مال ًيا كراتب
�أو مكاف�أة لقاء تقدميه �أ ًيا من اخلربات الإدارية والفنية
والقدرات الذهنية والبدنية للجهة املتعاقد معها مبوجب
عقد حمدد املدة بينه وبني اجلهة املتعاقد معها ،هذا �إذا كنا
نريد احرتا ًفا متكامالً ولي�س منقو�ص .فكيف لنا �أن نقييم
عمل جمال�س الإدارات ونحدد م�س�ؤولياتهم وواجباتهم يف
ظل قانون االحرتاف الريا�ضي اجلديد والذي �أ�ستثناهم
عن املنظومة الريا�ضية االحرتافية؟.
ختا ًما للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خري.

فقد الو�سط
ال��ري��ا���ض��ي يف
م��دي��ن��ة امل��ح��رق
خا�صة وممملكة
البحرين عامة
الكابنت املخ�ضرم
حممد �سامل حممد
ع��ن ع��م��ر ناهز
 66عا ًما �إداري
الفيئات ال�سنية
الراحل حممد �سامل
ب��ن��ادي املحرق،
و�أحد �أعمدة نادي اجليل ال�سابق ،الت�ضامن واخلليج.
وقد مار�س الراحل عدة �ألعاب ريا�ضية مثل كرة
القدم ،و�ألعاب القوى ،وكرة الطاولة وال�سلة والطائرة،
ً
ن�شطا يف �أندية اجليل والت�ضامن واخلليج
وكان �إدار ًيا
واملحرق.
ويتمع الراحل بذاكرة قوية عن تاريخ ت�أ�سي�س
الأندية والفرق يف مدينة املحرق ،وبروح وطنية وحب
ت��راب اململكة وع�شق للفانيلة احلمراء ،والتوا�ضع
وب�شا�شة الوجه والت�سامح.
رحم اهلل فقيد الو�سط الريا�ضي البحريني ،و�أ�سكنه
ف�سيح جناته� ,إنا اهلل و�إنا اليه راجعون.
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الريا�ضة 03

حتت رعاية عي�سى بن عبداهلل وعلى ميدان االحتاد الريا�ضي الع�سكري

اجلمعة بطولة �ألبا لقفز احلواجز مب�شاركة وا�سعة من الفر�سان واال�سطبالت املحلية
هجمة مرتدة
حممد العليوي

ريا�ضيون �ضحوا ومتيزوا
عبداهلل بن حممد

ي�����س��ت��ع��د
ف����ر�����س����ان
وف���ار����س���ات
اال���س��ط��ب�لات
املحلية باململكة
خل�����و������ض
م�سابقات ختام
بطوالت مو�سم قفز احلواجز ببطولة �ألبا
للقفز والتي �ستقام حتت رعاية �سمو
ال�شيخ عي�سى بن عبداهلل �آل خليفة رئي�س
االحتاد امللكي للفرو�سية و�سباقات القدرة
مبيدان االحت��اد الريا�ضي الع�سكري
بالرفه يوم اجلمعة القادم ،حيث ينتظر
�أن ت�شهد �آخر بطوالت املو�سم احلايل �أقوى
املناف�سات �سعيا من جميع امل�شاركني
لتحقيق �أف�ضل النتائج واملراكز وختام
امل�سك ملو�سم كان مغاي ًرا عن بقية املوا�سم.
و�أكد ال�شيخ عبداهلل بن حممد �آل خليفة
نائب رئي�س جلنة قفز احلواجز �أن رعاية
�شركة �أملنيوم البحرين «�ألبا» لبطولة هذا
الأ�سبوع لي�س بغريب على هذه ال�شركة
الوطنية التي دائ ًما ما تكون متواجدة يف
خمتلف الأح��داث الريا�ضية والأن�شطة
االجتماعية ،و�أن حر�ص ال�شركة على
رعايتها احدى بطوالتنا �سنو ًيا يعك�س
اهتمام جمل�س ادارت��ه��ا وعلى ر�أ�سها
�سعادة ال�شيخ دعيج بن خليفة �آل خليفة
والذي نرفع له جزيل ال�شكر واالمتنان
لرعايتهم الكرمية لهذه البطولة ،لقد
حر�صنا مع الأخ��وة يف اللجنة املنظمة
على جتهيز كل ما يتعلق بالبطولة من
�أجل اخراجها بال�صورة الالئقة وحتقيق
خ�صو�صا �أنها
كافة عوامل النجاح فيها
ً
م�سك اخلتام.
و�أ�شار عبداهلل بن حممد �أن �شركة
�أملنيوم البحرين «�ألبا» تعد يف مقدمة
ال�شركات الداعمة للحركة الريا�ضية يف
مملكة البحرين من خالل دورها البارز
يف دعم ورعاية العديد من الأن�شطة
الريا�ضية املحلية الأمر الذي يعك�س ح�سها
و�إميانها العميق ب�أهمية دعم الريا�ضة
وخدمة املجتمع البحريني للم�ساهمة يف
بناء نه�ضة الوطن وعلو �ش�أنه ،مثن ًيا على
دعم ال�شركة لبطوالت القفز والذي يعترب
امتداد ل�سجلها احلافل بدعم رعاية العديد
من الفعاليات الريا�ضية باململكة وهو
ما يعك�س حر�صها املتنامي على االرتقاء
بالريا�ضة البحرينية ب�شكل عام وريا�ضة
القفز ب�شكل خا�ص.
و�أو�ضح عبداهلل بن حممد �أن املو�سم
احلايل �شهد مناف�سات مثرية يف جميع
امل�سابقات والفئات ،وذلك نتيجة الدعم
الكبري ال��ذي حتظى به ريا�ضة القفز
واهتمام جمل�س ادارة االحت��اد امللكي
للفرو�سية و�سباقات القدرة برئا�سة
�سمو ال�شيخ عي�سى بن عبداهلل �آل خليفة،
هذا الأ�سبوع �سن�شهد ختام املو�سم الذي
حتقق فيه جناح كبري رغم الظروف التي
مير بها العامل �أجمع ،لقد كان ومازال
الدور الكبري للفر�سان يف حتقيق النجاح
يف هذا املو�سم.

ر�ؤية فنية مع الغيالن
رئي�س جلنة احلكام ببطوالت قفز
احلواجز عاي�ض الغيالن ومع �آخر وختام
بطوالت القفز كانت له ر�ؤية فنية ،وو�صف
املو�سم باملغاير واملتميز وقال« :مناف�سات
املو�سم احلايل كانت على �أ�شدها وعلى
�أعلى م�ستوى من املناف�سة التي �شهدناها
يف امليدان يف جميع امل�سابقات ،ب�صراحة
مل نتوقع كم�س�ؤولني وجلنة حكام �أن
ن�شهد هذا امل�ستوى منذ مطلع املو�سم بناء
على ما �أثرت عليه اجلائحة وعدم متكن
عدد كبري من الفر�سان باقامة مع�سكرات
تدريبية �سواء داخلية �أو خارجية �أو
جلب جياد من دول قارة �أوروبا».
وا�ستمر يف حديثه قائالً« :لقد تفاجئنا

عاي�ض الغيالن

ح�سني �أ�صغر

�إميان املال

�صابر �سلمان فرج

عي�سى بن عبداهلل �آل خليفة رئي�س االحتاد
امللكي للفرو�سية و�سباقات القدرة وجلنة
القفز برئا�سة ال�شيخ خالد بن حممد �آل
خليفة ونائبه ال�شيخ عبداهلل بن حممد �آل
خليفة وجميع العاملني يف اللجان املنظمة،
حيث من خالل هذا االهتمام وحتقيق كافة
عوامل النجاح متكنا من الو�صول لنهاية
املو�سم ،كما ال نن�سى الدور الكبري الذي
لعبه الفر�سان ومدربيهم وتعاونهم البناء
مع اللجنة املنظمة وجلنة احلكام بتنفيذ
جميع التعليمات والقرارات ال�صادرة يف
ظل هذه الظروف ،ولعل هذه الظروف
علمتنا و�أعطتنا الكثري».

ر�سالة للفر�سان
ويف كلمة وجهها للفر�سان من �أجل
خو�ض مناف�سات بطولة هذا الأ�سبوع
�أو�ضح الغيالن «ر�سالتي جلميع �أخواين
الفر�سان و�أخواتي الفار�سات بعد �شكرهم
اجلزيل على ما قدموه يف املو�سم احلايل،
�أمتنى من اجلميع �أنهم جهزوا و�أعدوا
�أنف�سكم جيدًا لبطولة ختام املو�سم،
احلر�ص على عدم خ�سارة جيادكم مع �آخر
ريا ،املحافظة
بطولة �أو ال�ضغط عليها كث ً
على �سالمتكم يف املقام الأول و�سالمة
جيادكم ،قراءة امل�سالك ب�شكل جيد حتى ال
تقعوا يف الأخطاء الفنية ونتمنى التوفيق
لهم جميعً ا».

ال�سعي للمحافظة على اللقب
�أما الفر�سان فكانت لهم كلمة � ً
أي�ضا
حول املو�سم احلايل وامل�ستويات الفنية،
فقد قال فار�س فريق قوة دفاع البحرين
املتميز �صابر �سلمان فرج «مو�سم متميز
ريا
من جميع النواحي� ،شهد
تناف�سا مث ً
ً
يف جميع البطوالت وامل�سابقات� ،أنا
�سعيد على ما حققته من نتائج ،وا�صلت
تدريباتي وا�ستعداداتي للبطولة اخلتامية
هذا الأ�سبوع التي �أطمح فيها باملحافظة
على لقبها ،حيث �إن بطولة �ألبا املا�ضية
متكنت من حتقيق لقبها والظفر باملركز
الأول وهذا ما �س�أعمل عليه هذا الأ�سبوع
ب�إذن اهلل� ،أمتنى التوفيق للجميع».

من مناف�سات قفز احلواجز

مبا �شهده امليدان من م�ستويات فية عالية
جدًا ،وهذا يرتجم عمل منظمومة متكاملة
والتي ت�شمل الفر�سان واملدربني وكل من
له عالقة ،جهد كبري بذله اجلميع يف
الفرتة املا�ضية �ألقى بظالله على م�ستوى
املناف�سات وب��ن��ا ًء على ه��ذه النتائج
وامل�ستويات ووجود فر�سان قادرين على
جتاوز هذه االرتفاعات رفعت اللجنة
املنظمة ارتفاعات احلواجز حتى 145
�سم والتي �ساهمت وب�شكل كبري يف رفع
م�ستوى وحدة التناف�س ،وهلل احلمد ها
نحن اليوم ندخل �آخر جوالت املو�سم
مكملني جميع البطوالت بنجاح كامل».

دعم ملكي هائل
ونوه يف حديثه قائالً «�أود �أن �أركز
على نقطة مهمة جدا هنا قبل موا�صلة
حديثي يف اجلانب الفني� ،أن ريا�ضة
اخل��ي��ل يف مملكتنا احلبيبة عموما
حتظى برعاية ملكية فائقة من ح�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل
ورعاه ،واهتمام ودعم كبريين من �سمو
ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة ممثل
جاللة امللك للأعمال االن�سانية و�ش�ؤون
ال�شباب ،و�سمو ال�شيخ خالد بن حمد
�آل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س
الأعلى لل�شباب والريا�ضة ،رئي�س اللجنة
الأوملبية البحرينية ،وهذا الدعم امللكي
الكبري لريا�ضة اخليل عمو ًما ترجم على
�أر���ض الواقع وجعلها ريا�ضة متميزة

وت�شهد تطور غري م�سبوق ،وحتققت
االجنازات واملكت�سبات املختلفة بف�ضل هذا
الدعم وهذا االهتمام ،وهو الدافع الأبرز
والأك�بر لنا جميعً ا ملوا�صلة هذا النهج
وتقدمي املزيد من اجلهد واملثابرة لالرتقاء
�أكرث بريا�ضة قفز احلواجز ،نعي�ش اليوم
يف تطور هائل لريا�ضة القفز وب�إذن اهلل
نحن م�ستمرين على هذا الطريق الذي
لي�س له حدود بالن�سبة لنا».

�سن�شاهد عددًا من
النا�شئني ينتقلون ملناف�سات الكبار
وح��ول م�ستويات فئات النا�شئني
�أو�ضح رئي�س جلنة احلكام ببطوالت
القفز «بالن�سبة يف ما يخ�ص فئات
وا�ضحا �أنه لدينا قاعدة
النا�شئني �أ�صبح
ً
وا�سعة وقوية من هذه الفئة ،ال�سنوات
واملوا�سم القادمة �سينتقل ه�ؤالء النا�شئني
لفئات الكبار و�سيناف�سونهم على املراكز
املتقدمة ،حيث �شاهدنا يف املو�سم احلايل
مدى ن�ضجهم فنيا للفئات العليا وهذا عمل
جبار من مدربيهم وا�سطبالتهم و�أي�ضا
ذويهم ،والتعاون الكبري من قبل جميع
الفر�سان مع جلنة احلكام �سهل علينا مهمة
ادارة البطوالت وامل�سابقات املختلفة ،وال
�شك �أن فر�سان البحرين يف الأ�سا�س ملمني
بالقوانني والأنظمة املعمول بها دوليا يف
بطوالت قفز احلواجز».
و�أ�ضاف الغيالن «ال بد �أن نوجه
ال�شكر واالمتنان العميقني ل�سمو ال�شيخ

االنتقال مل�سابقات
الكبار املو�سم القادم
�أما الفار�س النا�شئ ح�سني �أ�صغر
والذي �أظهر م�ستويات فنية عالية هذا
املو�سم فقال «املو�سم القادم �س�أكون �ضمن
قائمة الفر�سان امل�شاركني يف م�سابقات
الكبار ،حيث �أجد �أنني جاهز ب�إذن اهلل
للم�شاركة معهم ،املو�سم احلايل والذي
�سي�سدل ال�ستار عليه يوم اجلمعة القادم
كان مثريًا للغاية� ،شهد مناف�سة �شديدة
يف خمتلف امل�سابقات ،تعلمت فيه الكثري
وا�ستفدت منه ،النتائج التي حققتها جيدة
وم�ستواي كان جيدًا � ً
أي�ضا مازلت �أطمح
باملزيد وب�إذن اهلل �سيكون يل تواجد قوي
يف �آخر البطوالت على من�صات التتويج».

مو�سم مهم
الفار�سة �إميان املال �إحدى الفار�سات
البحرينيات املتميزات والتي حر�صت
بامل�شاركة يف �أغلب م�سابقات البطولة قالت
«كان مو�سم مهم كثريًا بالن�سبة يل ،حيث
متكنت من امل�شاركة يف �أغلب البطوالت،
ونظ ًرا لزيادة عدد الفر�سان واالرتفاعات
العالية فقد كانت املناف�سة لي�ست بال�سهلة
خ�صو�صا �أن ج��وادي تنق�صه اخلربة،
ً
ولكنني �س�أ�ستمر بالعمل على جتهيزه
للمو�سم ال��ق��ادم وال��دخ��ول يف �أج��واء
املناف�سة على املراكز املتقدمة والتواجد يف
امل�سابقات الكربى ،وما مميز هذا املو�سم
هو ازدي��اد م�شاركة العن�صر الن�سائي
وتقدميهن مل�ستويات فنية جيدة ،كما �أنني
�أمتنى �أن ن�شاهد عدد �أكرب من الفار�سات
البحرينيات يف املوا�سم القادمة».

ريا�ضتنا البحرينية ب�شكل عام ولعبة كرة القدم ب�شكل خا�ص،
�شهدوا العديد من الأ�ساطري والنجوم الذين كافحوا و�أخل�صوا
وحفروا يف ال�صخر من �أجل �أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة تعانق
عنان ال�سماء.
�أولئك النجوم كتبوا �أ�سماءهم من ذهب يف �سجل م�سرية
الريا�ضة البحرينية على مر الأجيال والأزمان ويف جميع املحافل
املحلية واخلارجية.
ولكن �أين هم الآن؟؟.هل نالوا التقدير لت�ضحياتهم الكبرية؟
وهل ح�صلوا على اهتمام نظري عرق جبينهم؟؟!! �أو الإ�صابات التي
تعر�ضوا لها �أثناء م�سريتهم احلافلة والزالوا يعانون من �آثارها؟! �أم
�أن الن�سيان كان من ن�صيبهم ،وطويت �صفحاتهم امل�شرقة بالإجنازات
اجلماعية �أو الإجنازات الفردية التي حققوها من املنتخبات الوطنية �أو
مع �أنديتهم يف امل�شاركات اخلارجية والإقليمية.
وملاذا عدم االهتمام كان ن�صيبهم بعد تركهم مزاولة ريا�ضتهم
املف�ضلة والتي حققوا من خاللها �إجنازات فردية �شرفوا فيها الوطن
الغايل مملكة البحرين.
كلها �أ�سئلة تدور يف ذهن كل متابع للحركة الريا�ضية منذ
ن�ش�أتها وحتى زمننا احلايل واحلديث.
ومنا�سبة احلديث عن هذا املو�ضوع احل�سا�س هو عند لقاءاتنا مع
معظم الريا�ضيني والنجوم ال�سابقني جتد عدم الر�ضى من الأغلبية
على عدم االهتمام لهم بعد اعتزالهم ،وحتى التوا�صل ينقطع بينهم
وبني انديتهم �أو االحتادات التي مثلوا فرق املنتخبات من خاللها.
ولي�س التعامل مع �أولئك النجوم الريا�ضية على �أنهم (ب�شر)
ولهم �أحا�سي�س وم�شاعر تت�أثر بعدم التقدير والرعاية يف ظل الظروف
املعي�شية ال�صعبة التي تواجه �أغلبيتهم «واهلل عزوجل الوحيد العامل
بحالهم».
وحتى ال يف�سر كالمنا ب�أن الرعاية واالهتمام املطلوب له�ؤالء
النجوم هو املادة �أو الفلو�س !!
ولكن هناك طرق و�أ�ساليب كثرية حتفظ للنجم الريا�ضي كرامته
وترفع من �ش�أنه حتى بعد اعتزاله اللعب ،وتنعك�س على روحه
ونف�سيته بال�شكل الإيجابي ،وي�شعر من خاللها باالهتمام وعدم
االهمال .هناك ريا�ضيون جنوم حققوا �ألقابا و�إجنازات فردية على
امل�ستوى اخلليجي والإقليمي والآ�سيوي والعاملي ،ولكننا للأ�سف ال
ن�سمع عن �أخبارهم وال نعلم عن حياتهم �أي �شيء !!
حتى �إجنازاتهم الفردية التي حققوها بعد جهد وتعب كبري
ال نرى لها �أي ذكر �أو توثيق �أو ت�سليط ال�ضوء عليها لتكون عربة
للأجيال احلالية والقادمة.
والغريب العجيب ب�أننا عندما ندخل �أي من االحتادات �أو الأندية
املحلية ال جتد حتى �صورة توثيقية واحدة لكل من �أولئك النجوم التي
تلألأت وحققت �ألقابا فردية �أو جماعية �إال ما ندر !!
بعك�س ما نراه يف الدول املتقدمة من تخليد ذكرى جميع النجوم
الريا�ضيني الراحلني والباقني على قيد احلياة ،من خالل متاحف
ريا�ضية تن�ش�أ يف �أنديتهم واحتاداتهم ،توثق م�سريتهم النا�صعة
بالبطوالت وااللقاب.
وحتى الالعبني القدامى يتم دعوتهم وعائالتهم حل�ضور
مباريات �أنديتهم ومنتخبات بلدانهم ويتم تخ�صي�ص �أماكن راقية لهم
يف اال�ستادات واملالعب الريا�ضية بل ويتم ت�سليط ال�ضوء والإعالم
على ح�ضورهم ،مما يبعث ال�شعور الطيب لديهم ولدى �أفراد عائالتهم
و�أبنائهم.
ملاذا ال تكون هناك جلان خمت�صة يف الأندية واالحتادات ومن
مهامها متابعة �ش�ؤون تلك النجوم الريا�ضية بعد اعتزالها وال�س�ؤال
عن احوالها املعي�شية وظروفهم ال�صحية� ،أو على الأقل تخ�صي�ص
جمل�س �أ�سبوعي لهم ليتمكنوا من التوا�صل مع رفاق دربهم الطويل
و�أ�صدقاء الزمن اجلميل.
ال�س�ؤال؟؟.
ماذا �سيكلف هذا التقدير والتكرمي املعنوي لو قامت الأندية
واالحتادات بتنفيذ تلك الأفكار والتي �سيكون مردودها �إيجابي
على اجلميع .وي�ؤ�سفنا جدا �سماع الر�سائل من بع�ض الريا�ضيني
القدامى والذين يتذمرون من �سوء معاملة �أنديتهم �أو احتاداتهم
وعدم تقديرهم ،حتى بات �أن البع�ض يف االندية واالحتادات �أ�صبحوا
ي�ضعون العراقيل وال�صعاب نحو عدم ح�صول الالعبني القدامى
لع�ضويات �أنديتهم «وهذه �أب�سط حقوقهم املعنوية» !!
بدل تكرميهم وتقديرهم مبنحهم الع�ضوية الفخرية �أو ال�شرفية
كما يح�صل يف جميع �أندية العامل� ،إال عندنا الو�ضع خمتلف وغريب !!

خال�صة الهجمة املرتدة:

لدينا قائمة طويلة لنجوم لعبة كرة القدم فقط الذين حققوا القاب
فردية مثل �أح�سن العب� ،أح�سن حار�س ،الالعب املثايل� ،أح�سن هداف،
والعديد من الألقاب الفردية التي حتققت بف�ضل من اهلل عز وجل وثم
ف�ضل العمل اجلماعي والتطور الذاتي لالعب الريا�ضي النجم الذي
حقق معها االلقاب الفردية.
ولكن ل�ضيق امل�ساحة يف عمودنا املتوا�ضع هنا ،ال ن�ستطيع
ذكر �أ�سماء �أولئك النجوم التي �سبق و�إن ت�ألقت يف �سماء البطوالت
اخلليجية والآ�سيوية وت�صفيات ك�أ�س العامل ،وما �أكرثها !!
(والقائمة موجودة لدينا ملن يريد احل�صول عليها)
ويف اخلتام �أملنا يف اهلل �سبحانه وتعاىل وثم يف «�أمري ونا�صر
ال�شباب والريا�ضة» �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة وع�ضيده
�سمو ال�شبخ خالد بن حمد �آل خليفة ،ب�إ�صدار توجيهاتهم ال�سامية
بت�شكيل جلان خمت�صة ملتابعة �ش�ؤون الريا�ضيني املعتزلني وتلبية
احتياجاتهم اخلا�صة بحالتهم ال�صحية �أو حاجتهم االجتماعية،
وتوجيه الأندية واالحتادات باالهتمام والرعاية والتقدير لتلك الفئة
املخل�صة للوطن والتي مل تبخل يف بذل �أق�صى الت�ضحيات يف ريعان
�شبابها من �أجل �سمعة الوطن الغايل «البحرين».

