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بني عبق الزمان وتاريخ املحبة والعطاء ..ويف ليلة رم�ضانية مباركة

محليات

03

جمل�س بن هندي يحتفي بقدامى الريا�ضيني املحليني واخلليجيني
ناصر محمد:

ا�ست�ضاف جمل�س بن هندي العامر الأم�سية الرم�ضانية العا�شرة لتكرمي قدامى الريا�ضيني يف مملكة البحرين الغالية حتت رعاية
كرمية من ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة نائب رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة الرئي�س الفخري للجنة الأوملبية وبناء على
دعوة كرمية من م�ست�شار جاللة امللك ل�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة �صالح عي�سى بن هندي وحمافظ حمافظة املحرق �سلمان عي�سى بن
هندي.
وكالعادة جنحت الأم�سية وبكل جدارة وا�ستحقاق من خالل التنظيم الرائع والذي اعد للغبقة الرم�ضانية و�أ�شاد اجلميع بها وبهذا
امللتقى الأخوي ال�سنوي الذي ح�ضره عدد كبري من ال�شخ�صيات الريا�ضية وبع�ض رجال الأعمال والريا�ضيني القدامى الذين خرجوا
�سعداء مبا مت خالل الأم�سية من تكرمي لعدد من ال�شخ�صيات وال�سحب على جوائز نقدية التي خرج اجلميع �سعداء باحل�صول عليها
مبنا�سبة ال�شهر الف�ضيل وقدمت عدد من ال�شخ�صيات الريا�ضية تقدمهم �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى
لل�شباب والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية ،عبداملح�سن الدو�سري ،حممد اجلوكر من الإمارات ،عبداحل�سني دواين ،املرحوم
عبدالرحمن كانو ،يون�س عبدالوهاب احلواج و�أوالده جموهرات �صادق وعائلة بن هندي الذين تربعوا باجلوائز التي قدمت للمكرمني
والفائزين من خالل �سحب على تذكرة احل�ضور.
وحر�ص على ح�ضور الغبقة الوزير ال�سابق فهمي
اجلودر� ،سلمان بن هندي ،عبداحل�سني دواين ،فوزي كانو،
فوزي نا�س ،ه�شام اجلودر ،حممد حمادة ،جا�سم الياقوت
واخوانه ،منرية بن هندي واملدرب القدير جا�سم املعاودة
وعدد كبري من الريا�ضيني.

كلمة بن هندي
وكعادته وبحر�صه ال�شديد على اعطاء كل ذي حق
حقه القى م�ست�شار جاللة امللك ل�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة
كلمة معربة من القلب حر�ص خاللها على نقل حتية
وتقدير وحمبة من جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه
ي�ؤكد فيها اعتزازاه باملدعوين وماقدموه للبحرين متمنيا ً
للحفل الذي ا�صبح �سمة ملعاين الوفاء �أن ي�ستمر ويطر
للأف�ضل والأح�سن من خالل هذا التواجد ودعوة الأخوة
الكرام من دول جمل�س التعاون
و�أ�ضاف بن هندي ب�أن هذه الليلة من ليايل اخلري يف
�شهر اخلري ي�ؤكد فيها اجلميع مكانتنا وليلة فيها عبق
املا�ضي وحتكي تاريخ مازرعتم وقدمتم من عطاء بال
حدود والوالء الذي يعترب مفخرة تعتز بها مملكتنا الغالية
والقى ال�ضوء على بع�ض املكرمني يف هذه الأم�سية تقدمهم
ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة ،ال�شيخ �أحمد بن علي
�آل خليفة رئي�س نادي املحرق� ،سلمان عي�سى بن هندي
حمافظ حمافظة املحرق ،عي�سى حممد عبدالرحيم رئي�س
االحتاد الدويل للريا�ضة للجميع ومنرية بن هندي ع�ضو
جمل�س ال�شورى ،ال�شيخ دعيج بن خليفة �آل خليفة رئي�س
امل�ؤ�س�سة الوطنية خلدمات املعاقني ال�شيخ �أحمد بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س االحتاد البحريني لريا�ضة املعاقني،
جا�سم الياقوت رئي�س نادي القاد�سية ال�سعودي ال�سابق،
�أحمد الزامل ع�ضو �شرف النادي � ،إبراهيم عبدامللك الأمني
العام لرعاية ال�شباب والريا�ضة بالإمارات وعبداملح�سن
الدو�سري نائب الأمني العام  ،حممد اجلوكر الإعالمي
الإماراتي  ،نادي الب�سيتني  ،املدرب خليفة الزياين  ،يو�سف
حيدر � ،إبراهيم جنم � ،سعد بوثنوه ،فيما �أوجز الدكتور
عبدالرحمن �سيار يف كلمة خمت�صرة م�شروع رابطة قدامى
الريا�ضيني والذي بد أ� العمل به لإعداده ح�سبما طلب
الإخوة واحل�ضور يف العام املا�ضي.
كما �ألقى حبيب مكي ع�ضو جمل�س ال�شورى كلمة
قدامى الريا�ضيني بهذه املنا�سبة.

االهتمام باملدرب الوطني
وارجتل هرم الريا�ضة وراعي احلفل يف كلمة معربة
ت�ؤكد مدى حر�ص ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة على
االهتمام واملتابعة لكافة الأمور الريا�ضية حيث رحب
باحل�ضور وركز خالل الكلمة على االهتمام باملدربني
الوطنيني وا�شاد بهم ومبا قدموه لبلدهم وانديتهم يف
ظل مغاالة املدربني الأجانب لرواتبهم وطالب بوعبداهلل
ب�ضرورة اعطاء اهمية �أكرب للمدرب الوطني وعناية
�أكرب يف ظل العدد الكبري لدينا من �أبناء البحرين الذين
يقودون �أغلب الأندية وطالب ب�إر�سالهم يف دورات تدريبية
باخلارج مع الفرق الكبرية وخا�صة يف مراحل الإعداد وملا
لها من �أهمية يف �صقل وتنمية مواهبهم.
و�أعرب �سعادته با�ستمرار و�إقامة هذه الأم�سية
الرم�ضانية ملا لها من دور طيب على العالقات الأخوية
الوطيدة التي ت�سعد اجلميع وتفرحهم
بعدها مت تكرمي املكرمني من احل�ضور فيما مل ت�سمح
الظروف بتواجد ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل خليفة رئي�س
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم وال�شيخ دعيج بن خليفة �آل
خليفة ومت ال�سحب على  26جائزة نقدية وعينية �سعد
بالفوز بها عدد من احل�ضور.

