لقاء
مشاهري

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة...
رجل ال يعرف المستحيل
Interview
His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa
رجل وقف خلف العديد من االنجازات ،ال تدخل كلمة املستحيل قاموسه اللغوي ،قدم الكثري ويطمح للمزيد فهو يؤمن بأن
العزمية وقوة االرادة وروح التحدي هي مفاتيح اإلنجاز والنجاح يف شتى املجاالت وقد كان وراء الشهرة الكبرية لرياضة فنون
القتال املختلطة ( )MMAليس يف البحرين فقط ،بل عىل املستوى العاملي ايضا.
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة ،الرئيس الفخري لالتحاد البحريني
لفنون القتال املختلطة ،مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال املختلطة  ،KHK MMAوأحد أبرز الشخصيات القيادية
الشبابية والرياضية ،ملا يتمتع به من شخصية حازمة وقوية ،وقراراته الصارمة يف مصلحة الجميع ،والعمل عىل تسهيل وتبسيط
األموروتنفيذها بطريقة دقيقة ودون أخطاء.
حمل عىل عاتقه نرش ثقافة رياضة فنون القتال املختلطة  MMAالتي تعد من الرياضات التي ولدت مؤخرا يف منطقة الرشق
االوسط والوطن العريب ،ويتطلع سموه يف الوقت نفسه النتشار أوسع لهذه الرياضة باإلضافة إىل الرتويج ململكة البحرين يف
الخارطة العاملية الرياضية .
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مشاهري
الرياضة عىل مستوى الهواة واالحرتاف،
باإلضافة إىل بطولة  ،BRAVEالتي
ينظمها اتحاد القتال الشجاع الذي
تأسس يف مملكتنا؛ وقد أثبتت مكانتها
بني أكرب البطوالت والدليل عىل ذلك
بثها يف  30دولة ،وأنا فخور بهذا اإلنجاز
وسنعمل عىل استغالل أي فرصة تخدم
اململكة وشبابها.

ملزيد من املعلومات حول منظمة خالد بن حمد لفنون القتال املختلطة ()KHK MMA
ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين .www.khkmma.com

ما هي الخطط املستقبلية ملنظمة
خالد بن حمد لفنون القتال
املختلطة؟ ومــا هــي الخطط
الخاصة بجذب مستثمرين أكرث
إىل هذه الرياضة؟

لقد استطاعت منظمة خالد بن حمد
لفنون القتال املختلطة أن تحقق الكثري
منذ انطالقها .ما هو شعور سموكم حول
ذلك؟

هذه الطاقات واملواهب لتطويرها وابرازها يف لالنضامم إىل هذه العائلة ،ودامئا ما نحرص عىل
استقطاب أفضل املواهب الجديدة للفريق،
املشاركات العاملية.
وأنا شخصيا أعتقد أننا منتلك عددا من املقاتلني
بالنسبة للتحديات؛ بالتأكيد لكل طريق تسلكه األبطال يف طور التأسيس.
نحو النجاح بعض العقبات؛ لكن عندما تتخطى
تلك العقبات الذهنية والجسدية املرتبطة بكونك مــا هــي التسهيالت املقدمة لهؤالء
أحد املقاتلني يف رياضة فنون القتال املختلطة ،املقاتلني؟ هل ترتقي البحرين إىل مستوى
كن عىل ثقة أنك تعلمت بعض الدروس الخاصة املعايري الدولية املطلوبة؟
بالوعي الذايت ،وهي دروس مهمة للغاية لجميع إن املعايري الــازمــة يف رياضة فنون القتال
مراحل الحياة ،سواء الخاصة أو العملية.
املختلطة هي أن متتلك فريقا قويا يساعدك عىل

من الجميل أن تحصد مثرة ما تزرعه ،واألجمل
أن تستمر يف غرس البذور ليك يستمر الحصاد ،
فسعاديت كبرية ألن منظمة خالد بن حمد لفنون
القتال املختلطة التي تبلغ من العمر عاما ونصف
استطاعت أن تضيف قيمة كبرية إىل رياضة فنون
القتال املختلطة وللرياضيني املشاركني فيها يف
الساحة املحلية وأيضا العاملية ،وسنستمر بالعمل ،لذلك يجب عدم الرتكيز عىل العقبات نفسها،
فالهدف اليزال تأسيس بنية تحتية من شأنها أن بل الرتكيز عىل إيجاد الحلول واتخاذ القرار
تكون مبثابة منصة للشباب إلخـراج أفضل ما السليم ،وهذا ما حدث مع منظمة خالد لفنون
لديهم من امكانيات وقدرات ،باإلضافة إىل نرش القتال املختلطة؛ فنحن قــادرون عىل إيجاد
ثقافة هذه الرياضة يف منطقة الرشق األوسط.
حلول لكثري من املشاكل يف هذا القطاع ،وخاصة
القضايا املتعلقة بالرياضيني واملقاتلني ،وأمامنا
ما الذي ألهم سموكم إلنشاء املنظمة وما طريق طويل إلعطاء أكرب قدر من الدعم الذي
هي أبرز التحديات التي واجهتموها قبل نستطيعه ،وهذا هو الدافع الحقيقي للفريق،
تدشينها؟
كام أن املنظمة متتلك عنارص إداريــة وفنية
رياضة فنون القتال املختلطة هي إحدى ميتلكون خربة واسعة كمقاتلني .
الرياضات املحببة إيل ،وأنا أعلم ما يجب فعله
من أجل خلق مقاتل يف رياضة فنون القتال كم يبلغ عدد املقاتلني اآلن يف املنظمة؟
املختلطة  ،ومن الجانب اآلخر كنت أتابع بعض ومن هم الجديرون بالثقة؟
املقاتلني البحرينني املتميزين الذي يشاركون يف ال يشكل العدد أمرا فارقا يف الفريق؛ فهو يف
البطوالت الخارجية لذلك قررت أن أقف خلف ازدياد مستمر لكون األبواب مفتوحة للجميع
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النهوض ،يرشف عليهم مجموعة من املدربني
املؤهلني واملساعدين ،باإلضافة إىل تحفيزهم
ورفع معنوياتهم ،وأعتقد أننا منتلك جهازا فنيا
ذي مستوى عال للغاية وفريقا طموحا عىل
استعداد دائم ملساعدة ودعم عنارصه؛ إنها مجرد
مسألة وقت .

هناك بعض التطلعات إىل إقامة بطولة
 UFCمبملكة البحرين؛ هل يعتقد
سموكم إن هــذا ممكن يف السنوات
القادمة؟
لقد أصبحت مملكة البحرين موطنا لرياضة
فنون القتال املختلطة يف الــرق االوســط
والرياضة بشكل عام؛ فأنظار العامل كلها يف الفرتة
الحالية نحو البحرين ،بعد النقلة الكبرية يف هذه

مل تساهم منظمة خالد بن حمد لفنون
القتال املختلطة يف تطوير قطاعي
الرياضة مبملكة البحرين فحسب ،بل
أسهمت بطولة  BRAVEيف تسليط
الضوء والرتويج ململكة البحرين؛ إذ
استطاعت البطولة بأن تخلق العديد
من الفرص ،وتعكس الشغف ومشاركة
الثقافة البحرينية مع بقية العامل ،كام
استطعنا أن نرتك بصمة يف البحرين
وخارجها.
سيكون لعام  2017تأثري كبري عىل
مملكة البحرين ،حيث ستستضيف
اململكة بطولة العامل لفنون القتال
املختلطة للهواة ،التي ستشهد مشاركة
رياضيني من جميع أنحاء العامل،
ويشمل ذلــك مقاتلني من مملكة
البحرين ،سيتنافسون جميعهم عىل
لقب “بطل الــعــامل” ،وهــذا مبثابة
إنجاز كبري لنا ،كام أن املستثمرين
الدوليني ميتلكون ثقة كبرية يف قطاع
الرياضة باململكة وقد أظهروا اهتامما
باالستثامر بعد النجاح الذي حققته
املنظمة يف مدة قصرية.

ما هي النصيحة التي يود سموكم
أن يقدمها للمقاتلني الصاعدين؟
التحيل بالصرب والــتــحــدي والقوة
والعزمية ،واالرصار عىل تجاوز جميع
العقبات.
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