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�أ�شاد بالتوجيهات امللكية ب�إطالق ا�سم عي�سى بن را�شد على ال�صاالت الريا�ضية  ..نا�صر بن حمد:

جاللة امللك حري�ص على تكرمي وتخليد ذكرى من قدم خدمات جليلة للمملكة
�أعرب �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة ممثل جاللة
امللك للأعمال الإن�سانية و�ش�ؤون ال�شباب م�ست�شار االمن الوطني
رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة ،عن فخره واعتزازه
بالتوجيهات امللكية ال�سامية من لدن ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
ب�إطالق ا�سم املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل
خليفة على ال�صاالت الريا�ضية الثالث مبدينة عي�سى الريا�ضية
وذلك تقدي ًرا وعرفا ًنا للم�سرية امل�شرفة للراحل الكبري يف خدمة
مملكة البحرين.
وقال �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة يف ت�صريح له
بهذه املنا�سبة «تفتخر اال�سرة الريا�ضية وال�شبابية يف مملكة
البحرين بالدعم الكبري الذي يوليه ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
املفدى لهذين القطاعني الهامني واللذين حققا بف�ضل الرعاية
امللكية ال�سامية �إجنازات باهرة على خمتلف الأ�صعدة جعلت
من الريا�ضة البحرين تتبوء مكانة عالية على خارطة الريا�ضة
الإقليمية والقارية والعاملية».
وتابع �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة «�إن التوجيهات

�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة

امللكية ال�سامية ب�إطالق ا�سم املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ
عي�سى بن را�شد �آل خليفة على ال�صاالت الريا�ضية الثالث مبدينة
عي�سى الريا�ضية متثل م�صدر فخر واعتزاز للأ�سرة الريا�ضية
البحرينية وت�ؤكد حر�ص جاللة امللك املفدى على تكرمي وتخليد
ذكرى ال�شخ�صيات الريا�ضية البحرينية البارزة التي قدمت
خدمات جليلة اىل احلركة الريا�ضية وال�شبابية يف اململكة
باعتبارهم اجلنود الذين �أر�سوا دعائم هذا القطاع الهام وو�ضعوا
اللبنات الأوىل التي �شكلت فيما بعد نواة للإجنازات الريا�ضية
املتميزة ،وهم من ع ّبدوا ملنت�سبيها الطريق الذي مت�ضي فيه من
�أجل االرتقاء بريا�ضتنا �إىل �أعلى املراتب».
وبينّ �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة «حتمل التوجيهات
امللكية ال�سامية ب�إطالق ا�سم املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ
عي�سى بن را�شد �آل خليفة على ال�صاالت الثالث ،دالالت عظيمة
ومبادرة بارعة كونها متثل نوعا ً من الوفاء للمغفور له باعتباره
قدم جهودًا خمل�صة من �أجل تطوير احلركة الريا�ضية البحرينية
واالرتقاء مبختلف جوانبها كما �أنه يعترب من ال�شخ�صيات
الريا�ضية التي �ساهمت يف و�ضع اللبنات الأ�سا�سية للريا�ضة

البحرينية» و�أ�شار �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة «�إن
املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل معايل ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة
قدم خدمات كبرية ورائدة للحركة ال�شبابية والريا�ضية البحرينية
واخلليجية والعربية والآ�سيوية والعاملية ووفاء وعرفا ًنا لدوره
املتميز وبتوجيهات من ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى
�سيطلق على ال�صاالت الثالث يف مدينة عي�سى الريا�ضية ا�سم
املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة على
ً
ً
م�شرفا وحياة
تاريخا
تلك ال�صاالت لتحمل ا�سمًا كبريًا وبار ًزا حمل
مليئة بالعطاء الوافر وب�إ�سهاماته الفاعلة يف خمتلف املجاالت مبا
فيها اجلانب ال�شبابي والريا�ضي حتى �شكل عالمة م�ضيئة يف
تاريخ احلركة الريا�ضية وال�شبابية» .واختتم �سمو ال�شيخ نا�صر
بن حمد �آل خليفة ت�صريحه بالقول «ن�ستذكر من جديد مناقب
املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة ،حيث
عرفناه رجالً طيبا واداريًا حمك ًنا وريا�ضيًا بار ًزا وكان رحمه
اهلل يتكئ على تاريخ نا�صع وخربات عالية يف جماالت الريا�ضة
ً
ً
م�شرفا يف خمتلف املواقع التي
تاريخا وطنيًا
املختلفة وميتلك
عمل بها».

�أعرب عن اعتزازه لتوجيهات جاللة امللك

في�صل بن را�شد :تخليد ذكرى عي�سى بن را�شد و�سام لكافة الريا�ضيني
�أكد �سمو ال�شيخ في�صل بن را�شد �آل
خليفة نائب رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة
نائب رئي�س جلنة التن�سيق والتنفيذ
واملتابعة «ا�ستجابة» باملجل�س الأعلى
لل�شباب والريا�ضة �أن توجيهات ح�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه ل�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة ممثل جاللة امللك للأعمال
الإن�سانية و�شئون ال�شباب م�ست�شار الأمن
الوطني رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب

والريا�ضة ب�إطالق ا�سم املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة على
ال�صاالت الريا�ضية الثالث مبدينة عي�سى،
يعترب و�ساما لكافة الريا�ضيني يف مملكتنا
الغالية .و�أو�ضح �سمو ال�شيخ في�صل بن
را�شد �آل خليفة �أن توجيهات جاللة امللك
املفدى تعك�س الر�ؤية احلكيمة جلاللته
يف حق ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة
طيب اهلل ثراه الذي بذل جهودا كبرية
يف تطوير القطاعني ال�شبابي والريا�ضي
يف البحرين ولعب دورا بارزا بت�شريف

مملكة البحرين من خالل املنا�صب التي
تقلدها طوال م�شواره الريا�ضي.
و�أ�شار �سمو ال�شيخ في�صل بن را�شد �آل
خليفة اىل �أن تخليد ذكرى ال�شيخ عي�سى
بن را�شد �آل خليفة تقديرا لعطاء هذه
ال�شخ�صية الكبرية التي ا�ستحوذت على
حمبة واحرتام �أبناء الوطن ،م�شريا �إىل
�أن حر�ص �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة على متابعة توجيهات جاللة امللك
املفدى تعك�س اهتمام �سموه للدور البارز
الذي لعبه ال�شيخ عي�سى بن را�شد.
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�شك ًرا بو�سلمان

�سمو ال�شيخ في�صل بن را�شد �آل خليفة

�سلمان بن �إبراهيم :التوجيه امللكي تقدير ملكانة عي�سى بن را�شد يف تاريخ الريا�ضة
�أ�شاد ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل خليفة الأمني العام للمجل�س الأعلى
لل�شباب والريا�ضة بالتوجيه الكرمي من لدن ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه �إىل
�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة ممثل جاللة امللك للأعمال الإن�سانية
و�ش�ؤون ال�شباب م�ست�شار االمن الوطني رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة ،ب�إطالق ا�سم املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ عي�سى بن را�شد
�آل خليفة على ال�صاالت الريا�ضية الثالث مبدينة عي�سى الريا�ضية .و�أكد
ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل خليفة �أن التوجيه امللكي ال�سامي يعترب
انعكا�سا لرعاية �صاحب اجلاللة امللك املفدى للقطاع الريا�ضي الذي
ي�شهد ازدهارا متناميا يف العهد الزاهر جلاللته بف�ضل �إجنازات الريا�ضة
البحرينية املتعددة التي و�ضعت اململكة يف مكانة مرموقة على خارطة
الريا�ضة الدولية.

ال�شيخ �سلمان بن ابراهيم

يكتبها :محمد طالب

شوية كالم
 #الفرق بني الهزة الأر�ضية وهز اخل�صر ب�سيط
جدا فالأوىل ال تقبل املزاح فيما الثانية تقبل كل �أنواع
املزاح ،فبع�ض االمور يف ريا�ضتنا هذه االيام بحاجة
ما�سة �إىل الهزة الأوىل .لأننا �شبعنا من الهزة الثانية.
هم�سة رم�ضانية :من ح�سنات النا�س �أنهم ال
ي�ستطيعون اخفاء �سيئاتهم طويال.

الدوري األلماني
فولفسبورج

16:30

دورتموند

بادربورن

16:30

هوفنهايم

بايرن ميونيخ

19:30

فرانكفورت

واعترب ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل خليفة التوجيه امللكي ب�إطالق
ا�سم املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة على
ال�صاالت الريا�ضية الثالث مبدينة عي�سى الريا�ضية جت�سيدا حلر�ص
جاللة امللك املفدى على تخليد ذكرى الرعيل الأول من ال�شخ�صيات
�صاحبة العطاء اجلزيل يف خدمة احلركة الريا�ضية و�إر�ساء دعائم
نه�ضتها وتطورها على مر ال�سنني .و�أ�شار ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم
�آل خليفة �أن التوجيه امللكي يعرب عن تقدير جاللته يحفظه اهلل ملكانة
ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة رحمه اهلل يف تاريخ الريا�ضة البحرينية
واخلليجية والعربية وما يتمتع به من حمبة واحرتام ابناء البحرين
وال�شعوب العربية ،كما ان هذا التكرمي ي�أتي من باب الوفاء ملا تركه
الراحل الكبري من �إرث متميز يف العمل اجلاد واملخل�ص لبناء لبنات
العمل الريا�ضي يف اململكة.

امل�ؤيد :التوجيهات امللكية
تقديراً مل�سرية عي�سى بن را�شد
�أ�شاد �أمين بن توفيق امل�ؤيد وزير
�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة بالتوجيهات
امللكية ال�سامية من لدن ح�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه ،ب�إطالق ا�سم املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل
خليفة على ال�صاالت الريا�ضية الثالث
مبدينة عي�سى الريا�ضية وذلك تقدي ًرا
وعرفا ًنا للم�سرية امل�شرفة للراحل
الكبري يف خدمة مملكة البحرين .وقال
وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة «�إن
التوجيهات امللكية ال�سامية ب�إطالق
ا�سم املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ
عي�سى بن را�شد �آل خليفة على ال�صاالت
الريا�ضية مبدينة عي�سى الريا�ضية
حر�صا من جاللة امللك املفدى على
ت�أتي
ً
تقدير وتخليد ذكرى املغفور له والذي
قدم خدمات جليلة ورائدة للحركة
الريا�ضية البحرينية وكان من روادها

�أمين امل�ؤيد
الأوائل الذين و�ضعوا الأ�سا�س القوي
واملتني النطالقة الريا�ضة البحرينية
و�ضرب املغفور له طوال م�شواره
الريا�ضي وال�شبابي منوذجا حقيقيا
ومثاال يحتذى به يف بذل العطاء
واجلهود الكبرية خلدمة احلركة
الريا�ضية البحرينية واخلليجية

نا�صر حممد

والإقليمية والقارية والعاملية و�ساهم
يف تطورها ب�شكل ملحوظ وترك فيها
تاريخا زاخرا بالإجنازات املتميزة».
وتابع �أمين بن توفيق امل�ؤيد «ننوه
بحر�ص �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة ممثل جاللة امللك للأعمال
الإن�سانية و�ش�ؤون ال�شباب م�ست�شار
الأمن الوطني رئي�س املجل�س الأعلى
لل�شباب والريا�ضة على تخليد ذكرى
ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة وفاء
وتقدي ًرا لدوره الريا�ضي وال�شبابي
على مدار �سنوات طويلة واهتما ًما
من �سموه بتخليد ذكرى ال�شيخ
عي�سى بن را�شد �آل خليفة باعتباره
من ال�شخ�صيات الريا�ضية البحرينية
البارزة التي �ساهمت يف و�ضع
اللبنات الأ�سا�سية للريا�ضة البحرينية
وانطالقتها نحو م�سرية التميز وح�صد
الإجنازات».

�شك ًرا من �أعماق قلوبنا� ،شك ًرا لكل من �أحب وع�شق
الأب الروحي للريا�ضة البحرينية وهرم الريا�ضة
العربية� ،شك ًرا من كل بيت يف البحرين و�أهلها الكرام،
نرفع �إىل املقام ال�سامي ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى للمكرمة
ال�سامية وموافقته الكرمية على تكرمي ابن البحرين
البار املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ عي�سى بن را�شد
�آل خليفة الرئي�س الفخري ال�سابق للجنة الأوملبية،
و�صاحب العطاء املميز يف تاريخ الريا�ضة والفن
والأدب وال�شعر ،وذلك بتوجيه �أمري ال�شباب والريا�ضة
�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة ممثل جاللة امللك
للأعمال اخلريية والإن�سانية و�ش�ؤون ال�شباب م�ست�شار
الأمن الوطني رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
ب�إطالق ا�سم املغفور له ال�شيخ عي�سى بن را�شد على
ال�صاالت الثالث مبدينة عي�سى الريا�ضية ،وي�أتي هذا
القرار تقدي ًرا وتعبريًا وعرفا ًنا مبا قدمه هرم الريا�ضة
البحرينية من خالل �سري ٍة م�شرف ٍة بالعطاء يف خدمة
مملكة البحرين.
وي�أتي هذا التقدير من لدن �شيخ ال�شباب نظ ًرا
ملا قدمه ال�شيخ عي�سى من عطاء مميز امتد لأكرث من
ن�صف قرن يف العديد من املجاالت الريا�ضية حمليًا
وخارجيًا على كافة الأ�صعدة تبو�أ خاللها رئا�سة
نادي البحرين ،واحتاد كرة القدم ،و�أول رئي�س للجنة
الأوملبية البحرينية منذ بداية ت�أ�سي�سها عام ،1979
وم�شاركته يف العديد من الدورات والبطوالت العربية
والآ�سيوية والعاملية ،وتر�ؤ�سه وفد اللجنة الأوملبية منذ
بداية �أول م�شاركة يف لو�س اجنلو�س اىل دورة لندن
الأوملبية .2012
ومتيَّز رحمه اهلل ب�أنه تعويذة دورات ك�أ�س اخلليج
ً
ارتباطا
العربي لكرة القدم التي ارتبط بها وارتبطت به
وثي ًقا ،و�أ�سهم خاللها بتواجده وحبه وع�شقه لهذه
الدورة والتي ختم بها م�شوار حياته بح�صول البحرين
على ك�أ�س الدورة الأخرية يف قطر وحتقق حلم من
�أحالم حياته الريا�ضية.
�إن �إطالق ا�سم ال�شيخ عي�سى بن را�شد �آل خليفة
على هذه ال�صاالت الثالث ميثل دليالً كامالً على
م�شوار حياته الريا�ضية الذي قدمه خلدمة الريا�ضة
والريا�ضيني يف مملكتنا الغالية ،وي�أتي يف �إطار حر�ص
�شيخ ال�شباب لتقديره و�إ�سهاماته يف بناء امل�ؤ�س�سات
الريا�ضية التي عمل بها منذ �سنوات طويلة و�ستظل
ذكراه عالق ًة يف قلوبنا من خالل تواجد هذه املن�ش�آت
الريا�ضية.
رحم اهلل ال�شيخ عي�سى بن را�شد بوا�سع رحمته،
و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،و�ألهمنا و�أهله وذويه وحمبيه
ال�صرب وال�سلوان ،و�ستظل يف قلوبنا دو ًما يا بوعبداهلل.

