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ذاك������������������رة الأي���������������ام
خالل هذا ال�شهر املبارك اعاده اهلل علينا ياليمن واخلري
والربكات نحاول �أن نحكي ق�صة الريا�ضة الإماراتية عرب �صفحات
توثيقية حتكي هذه الق�ص�ص اجلميلة ،من واقعنا الريا�ضي القريب
جدا بني ابناء اخلليج ملا لها من عرب ودرو�س وروايات مثرية ،ومل

املغفور له زايد ي�صافح احلكم جعفر الثقفي ويظهر يف ال�صورة املغفور له مبارك بن حممد �أول رئي�س احتاد كرة القدم يف الإمارات

ي�سبق �أن ن�شرت يف �أي و�سيلة �إعالمية �أخرى .واليوم نبد أ� بق�صة
عرب ذاكرة االيام �شاك ًرا للزمالء االعزاء لإتاحة الفر�صة يل عرب هذه
املادة التوثيقية وباخت�صار اقول  ..من مل يحفظ ما�ضيه لن يحفظ
م�ستقبله ..ف�أهالً و�سهالً بكم يف بداية الرحلة..

�إعداد :حممد اجلوكر

املغفور له زايد ي�سلم ك�أ�س لكابنت فريق اخلالدية الذي اندمج مع البطني و�أ�صبح اجلزيرة احلايل

عيد الوفاء ال�سنوي يف جمل�س بن هندي

املدر�سون البحرينيون �ساهموا يف تطور الكرة يف �أبوظبي ودمج العني
�أبناء البحرين �ساهوا يف فوز اخلالدية بك�أ�س زاي��د عام 71

مندي �شارك يف حتكيم �أهم املباريات �أمام �سانتو�س الربازيلي

تعجبني يف الريا�ضة البحرينية العريقة بانها التن�سى القدامى وهذه ال�سيا�سة اجلميلة يتبعها االحبة
منذ زمن وا�صبحت عادة طيبة تذكرها النا�س يف البحرين وخارجها النه عمل ان�ساين يف املقام االول وهو
البعد االجتماعي خا�صة بني افراد اال�سرة الريا�ضية والبحرين لها تاريخها احلافل وهي رائدة يف هذا
املجال علما وثقافة وتربية وريا�ضة منذ ع�شرات ال�سنني ،ولكن لال�سف بدات تندثر العالقات االجتماعية
بني افراد املجتمعات اخلليجية ب�سبب ظروف احلياة اليومية وع�صرالعوملة والتغيريات التي رافقت م�سرية
التمدن والتحديث يف املنطقة اال �أن �أهل البحرين يبقون اوفياء فهم اليزالون يحافظون على هذه العادة
احل�سنة وهذا املوروث الرائع ،و�أتوقف هنا عند اال�ستقبال الذي دعى اليه �سلمان بن عي�سى بن هندي
حمافظ حمافظة املحرق فالبحرين دائما تقدم النماذج امل�شرفة يف كافة املجاالت الريا�ضية والثقافية
والأدبية والريا�ضية واالعالمية ،م�شيدا بعطاء �شباب الأندية فمثل هذه املبادرات ،اقول بكل �صراحة
ان مثل هذه الأجواء االخوية ال�سارة جميلة وخا�صة مبادرة �أهل املحرق وحمبي ورجاالت �شيخ االندية
اخلليجية حيث �سيحتلفون بالن�سخة العا�شرة هاذ العام .فاملجل�س الأ�سبوعي للمحافظة ظاهرة ت�سجل
للريا�ضة البحرينية النها جتمع عددا من قدامى الالعبني ومنت�سبي وجماهري املحرق العتيد.
املغفور له زايد يتو�سط فريق اخلالدية بعد الفوز بك�أ�س �أبوظبي عام  71مب�شاركة
عدد من �أبناء البحرين

واليوم احلفل ال�سنوي الذي تقيمه
املحافظة لتكرمي رواد العمل الوطني خالل
�شهر رم�ضان املبارك عرفانا منها بدورهم يف
املجال الريا�ضي .وهي من اال�شياء اجلميلة
يف هذا ال�ش�أن ومن املبادرات الطيبة من عبق
الزمان وتاريخ املحبة والعطاء ..ويف ليلة
رم�ضانية يف جمل�س بن هندي �سيقام احلفل
ال�سنوي احلادي ع�شر يف واحدة من ابرز
التجارب االن�سانية الرائعة ويف منا�سبة
رم�ضانية جميلة نلتقي مع قيادات الريا�ضة
يف ام�سية غالية علينا ،والتي ا�صبحت عادة
طيبة تذكرها النا�س ،و�أهل البحرين يبقون
اوفياء م�ستلهمني لتوجهات قادتهم حفظهم
اهلل ،فهم اليزالون يحافظون على هذه العادة
احل�سنة وهذا املوروث الرائع ،ظاهرة ت�سجل
للريا�ضة البحرينية النها جتمع عددا من قدامى
الالعبني ومنت�سبيه ،وهي من اال�شياء اجلميلة
التي اتابعها �سنويا وافخر مبا تقدمه رجاالت
البحرين للرعيل االول فلهم التحية.
ومن الوفاء نذكر بان املدر�سني االوائل من
ابناء البحرين جا�ؤوا اىل االمارات و�ساهموا
يف و�ضع اللبنة االوىل يف جماالت الرتبية
والتعليم والتدري�س واالعالم والريا�ضة ،بل
انهم �ساهموا يف ت�شكيل بع�ض االندية وحان
الوقت لنقول للجميع �شكرا عرب هذه ال�صفحة،
ويف ذاكرة االيام يتذكر عدد من ابناء االمارات
�أيام الدرا�سة يف العني ،حيث كو ّنا فريق كرة
قدم مع �أبناء الفريج مب�ساعدة جمموعة من
املُدر�سني البحرينيني ،وبع�ض الإخوة املواطنني
الذين كانوا يدر�سون يف اململكة العربية
ال�سعودية وقطر ،عقب عودتهم بعد �أن توىل

املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
(طيب اهلل ثراه) مقاليد احلكم يف �إمارة �أبوظبي
عام  .1968و�ساهم عدد من ابناء البحرين يف
فوز فريق اخلالدية ببطولة ك�أ�س ال�شيخ زايد
طيب اهلل ثراه عام .71
كانوا ي�ساهمون ال�شباب مع بع�ضهم
البع�ض بتجميع ا�شرتاكات نقدية ل�شراء املالب�س
الريا�ضية والكرات التي كانوا ي�شرتونها
من دبي ،و�أي�ضا ً كان املدر�سون البحرينيون
يح�ضرون بع�ض املعدات الريا�ضية من
البحرين عقب عوتهم من الإجازات .ومل تكن
تلك املعدات خا�صة القم�صان (الفنايل) من
النوعيات اجليدة.
ويقول علي املالود احد ابناء البحرين انه
يف العام  1968اجتمعت جمموعة من �شباب
مدينة العني واتفقوا على تكوين فريق كرة قدم.
يف تلك الفرتة كان هناك ن�شاط كروي بني فرق
اجلاليات ،كما كانت بلدية العني تنظم العديد
من املناف�سات الريا�ضية.
اجتمع ه�ؤالء ال�شباب مع جمموعة من
املوظفني ال�سودانيني ميتلكون مهارات جيدة يف
كرة القدم باعتبار �أن كرة القدم يف ال�سودان
يف تلك الفرتة كانت يف ع�صرها الذهبي.
بالإ�ضافة �إىل جمموعة من املُدر�سني البحرينيني
وجمموعات من املوظفني من جاليات خمتلفة.
جميع ه�ؤالء �ساهموا يف ت�أ�سي�س النادي.
لعبت يف فريق العني منذ ت�أ�سي�سه ،حيث
كنت �أحد املدر�سني البحرينيني ،اعمل يف املجال
الرتبوي مبدينة العني ،كنا نلعب مباريات
ودية مع فرق من �أبوظبي .و�أذكر �أننا نظمنا
رحلة �إىل جزيرة دا�س ،للتباري مع فريق ي�ضم

�شبابا ً من �أبوظبي وموظفني عرب بالإ�ضافة �إىل
بريطانيني .كانت رحلة جميلة �إىل تلك اجلزيرة
املباركة التي يوجد بها الكثري من النفط الذي
�أعتربه من اخلريات التي حبا بها اهلل هذه
الأر�ض الطيبة.
وعقب فوز فريق الإ�سماعيلي امل�صري
ببطولة الأندية الأفريقية ،نظم النادي جولة يف
املنطقة ،كانت العني �إحداها للتباري مع العني.
وجرت �أحداث املباراة التي �شاهدها جمهور
غفري مبلعب بلدية العني .و�أدارها املدرب
البحريني جا�سم الأمري .انتهت املباراة بفوز
الإ�سماعيلي علينا ،1/7
وبعد �أن مت طرح فكرة دمج العني
والت�ضامن ،مت تكوين جلنة لبحث الأمر ،كنت
�أحد �أع�ضائها بجانب �سعيد الرميثي وغريهم
مت االتفاق بني الناديني على �أن يبقى ا�سم العني
هو امل�سمى للنادي ،ليحمل ا�سم املدينة ،و�أن
يكون املقر هو مقر نادي العني نف�سه ،لأن مقر
الت�ضامن كان يف بيت �شعبي� .أذكر �أن �أع�ضاء
نادي الت�ضامن قالوا لنا�( :أنتم جمموعة نادي
العني �أبقيتم على ا�سم ناديكم ،و�أي�ضا ً مت اختيار
مقركم للنادي اجلديد ،عليه نحن نطالب ب�أن
يتم الإبقاء على لون �شعار نادي الت�ضامن
(الأحمر الأبي�ض) .وافقنا على مقرتحهم ذلك،
و�أ�صبح هو �شعار نادي العني الذي كان لون
�شعار قبل الدمج هو الأخ�ضر والأبي�ض .ومل
�أمتكن من اال�ستمرار مع العني لفرتة طويلة،
فقد لعبت مو�سمني فقط هما  1968و،1969
ل�صعوبة اجلمع بني اللعب الريا�ضي التناف�سي
ومهنة التدري�س حيث كنت مدر�سا ً ملادة الرتبية
الريا�ضية.

عي�سى بن را�شد و�صالح بن هندي خالل تكرميهما لنجم الكرة البحرينية ال�سابق
جا�سم املعاودة العام املا�ضي

احلكم جا�سم مندي يتو�سط كابنت فريق الن�صر عبدالكرمي مبارك وكابنت �سانتو�س
الربازيلي خالل زيارتهم �إىل دبي يف فرباير 73

