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املجز�أة ..را�شد بن عبدالرحمن لـ«الأيام الريا�ضي»
الفريق الكروي لن يعود للتدريبات بال�صورة
يكتبها :محمد طالب

يف ظل توجيهات جمل�س الوزراء ..نادي املحرق جاهز للتحول �إىل �شركة جتارية

شوية كالم

ه�شام جعفر:
�أعلن نائب رئي�س نادي املحرق
ال�شيخ را�شد بن عبدالرحمن �آل خليفة عن
جاهزية ناديه للتحول �إىل �شركة جتارية
يف ظل الإمكانات الكبرية التي يتمتع بها،
بالإ�ضافة �إىل امللف املتكامل املوجود لدى
خ�صو�صا �أنه �سبق �أن عمل على
الإدارة
ً
�إجنازه منذ نحو � 10سنوات ،م�شيدًا بقرار
جمل�س الوزراء ملا له من نظرة تطويرية
وم�ستقبلية ت�صب يف م�صلحة القطاع
الريا�ضي يف اململكة.
و�أ�شار را�شد بن عبدالرحمن � ً
أي�ضا يف
ت�صريحه لـ«الأيام الريا�ضي» �إىل �أن نادي
املحرق يتطلع لال�ستفادة من جتارب
�أندية �أخرى اتخذت هذه اخلطوة وظفرت
بالنجاح على ال�صعيدين املايل والريا�ضي
وحتديدًا اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية
منها الالعبون والإداريون والفنيون ،و�إن
نفذت هذه اخلطوة �ستكون مبثابة عهد
جديد يف اال�ستثمار الريا�ضي و�ستك�سر
النموذج اال�ستثماري الراهن الذي وقف
عند �سقف معني.
وحول ما يخ�ص ال�ش�أن الكروي
وخ�صو�صا يف الفريق الأول
بالنادي
ً
وعودته من جديد ال�ستئناف تدريباته ،قال
را�شد بن عبدالرحمن وعودته� ،إن موعد
خ�صو�صا مع
العودة مل يتقرر لغاية الآن
ً
غياب القرار الر�سمي يف عملية ا�ستئناف
املو�سم الريا�ضي والأن�شطة الريا�ضية،
و�أ�ضاف «مل نح�سم لغاية الآن موعد
عودة التدريبات يف ظل غياب الر�ؤية

امل�شكلة الكربى �أن يتم ت�أجيل الأزمات بدالً
من العمل على حلها �أو جتنبها قبل وقوعها،
وم�شكلة امل�شاكل �أن ينظر املرء حتت قدميه
دون النظر �إىل امل�ستقبل ..للأ�سف هذا ما
يحدث يف بع�ض الأندية واالحتادات.
�آخر الكالم :غالبًا الن�صيحة التي تكره
�سماعها هي الن�صيحة التي حتتاجها!(جورج
برناد �شو)

الدوري االلماني
فيردر بريمن
لدى احتاد الكرة مبوعد ا�ستئناف املو�سم،
و� ً
أي�ضا مدرب الفريق ماركو�س باكيتا
يرف�ض �أن يعود الفريق للتدريبات يف
الفرتة احلالية ب�صورتها املجز�أَة وعرب
جمموعات؛ لأنها لن تخدم الفريق بح�سب
نظرته الفنية».
ويف �ش�أن مت�صل بالفريق الكروي
وجتديد عقود بع�ض الالعبني الذين
تنتهي عقودهم مع نهاية املو�سم� ،أكد نائب
رئي�س نادي املحرق �أن هذا امللف يف يد
اجلهاز الفني بقيادة الربازيلي باكيتا وهو

امل�س�ؤول عن اختيار االعبني ،كا�ش ًفا �أن
الإدارة طلبت من املدرب �أن يرفع تقريره
الفني عن الالعبني والفريق مع نهاية
املو�سم الريا�ضي اجلاري ،م�ؤكدًا �أن هناك
تقري ًرا يتناول جميع الإح�صاءات والأرقام
مبا فيها احلالة الفنية والبدنية لكل العب
على حدة ،ناف ًيا وجود تعاقدات م�ستقبلية
با�ستثناء العبني؛ وهما الالعب الدويل
علي مدن (يف انتظار قراره) واملحرتف
النيجريي برن�س (جتديد عقد).

االحتاد البحريني
لكرة ال�سلة يناق�ش املوازنة املالية

ا�ستعدادًا لعقد اجتماع العمومية وانتخابات الإدارة اجلديدة

الأحد املقبل �سيغلق باب الرت�شح وجتديد الع�ضويات بنادي املنامة
قال �أمني ال�سر العام بنادي املنامة
عبداهلل عا�شور �إن موعد �إغالق باب
الرت�شح لرئا�سة وع�ضوية جمل�س الإدارة
بنادي املنامة الريا�ضية للدورة االنتخابية
املقبلة �سيغلق يوم الأحد املقبل املوافق
 7يونيو  2020ا�ستعدادًا لعقد موعد
اجتماع اجلمعية العمومية املزمع �إقامته
الح ًقا بعد اعتماد املوعد النهائي من قبل
وزارة �ش�ؤون الريا�ضة وال�شباب.
وكانت �إدارة نادي املنامة قد فتحت
باب الرت�شح ملن�صب رئا�سة وع�ضوية
جمل�س الإدارة اعتبا ًرا من يوم الأربعاء
املا�ضي املوافق  27من �شهر مايو املا�ضي،
ريا �إىل �أنه منذ فتح باب الرت�شح تقدم
م�ش ً
الرئي�س احلايل زهري كازروين ملن�صب
مر�شحا لع�ضوية
الرئا�سة �إىل جانب 22
ً
جمل�س الإدارة حتى حلظة كتابة اخلرب،
م�ؤكدًا �أن الأعداد قابلة للزيادة يف حال

عبداهلل عا�شور

تقدم للرت�شح �آخرون ممن تنطبق عليهم
ا�شرتاطات الرت�شح للع�ضوية املعتمدة
يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي
للأندية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة �ش�ؤون

ال�شباب والريا�ضة.
و�أو�ضح عا�شور �أن �أع�ضاء اجلمعية
العمومية �سيكون ب�إمكانهم جتديد
ع�ضوياتهم وا�شرتاكاتهم حتى موعد
�إغالق باب الرت�شح الأحد املقبل� ،إذ �إن حق
ح�ضور اجتماع اجلمعية العمومية القادم
وامل�شاركة يف الت�صويت واالنتخابات
�سيكون مقت�ص ًرا على الأع�ضاء امل�سددين
لال�شرتاك ال�سنوي املقرر للع�ضو العامل
وجميع املت�أخرات ال�سابقة ،ح�سب املادة
رقم  12من الالئحة النموذجية للنظام
الأ�سا�سي.
و�أكد عبداهلل عا�شور �أن القائمة
النهائية للمر�شحني لرئا�سة وع�ضوية
جمل�س الإدارة القادم للنادي �سيتم
الإعالن عنه وعر�ضه على اجلمعية
العمومية بالنادي فور اعتماده من قبل
�إدارة الرقابة والتدقيق بوزارة �ش�ؤون

عبدالعزيز :نعد خطة جديدة لإعداد منتخبات �ألعاب القوى
�أكد ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد
البحريني لألعاب القوى مدير
املنتخبات حممد عبدالعزيز ،نهاية
املو�سم الريا�ضي بالن�سبة جلميع
العدائني والعداءات بعدما خا�ضوا
�سل�سلة من التح�ضريات واملع�سكرات
التدريبية ا�ستعدادًا لأوملبياد طوكيو
 2020وبطولة العامل لل�شباب قبل
�أن يتوقف الن�شاط الريا�ضي وت�أجيل
كل اال�ستحقاقات الأوملبية والعاملية
والقارية ب�سبب تف�شي وباء كورونا
(كوفيد .)19
و�أ�ضاف عبدالعزيز �أن االحتاد
�سي�ضع خطة �إعداد متكاملة للعام
املقبل  2021والذي �سي�شهد �سل�سلة
من امل�شاركات اخلارجية يف مقدمتها
�أوملبياد طوكيو  2020وعدد من
البطوالت القارية التي ك�شف عنها

حممد عبدالعزيز

االحتاد الآ�سيوي ،فيما مل يتم لغاية
الآن حتديد مواعيد باقي البطوالت
العاملية من قبل االحتاد الدويل
لألعاب القوى ،ومن امل�ؤمل �أن يتم
الإعالن عن الروزنامة الدولية
اجلديدة �شهر �أغ�سط�س املقبل.
و�أو�ضح عبدالعزيز �أن جميع

العدائني والعداءات يخ�ضعون
للمتابعة� ،إذ �إن غالبيتهم يوا�صلون
التدريبات من تلقاء �أنف�سهم للمحافظة
على م�ستوياتهم ولياقتهم البدنية مع
االلتزام باالحتياطات والإجراءات
االحرتازية والوقائية كافة ،فيما
يخ�ضع البقية للراحة بعد �سل�سلة من
التح�ضريات واملع�سكرات التدريبية.
و�أ�شار �إىل �أن االحتاد البحريني
لألعاب القوى كان جاه ًزا خلو�ض
املعرتك الأوملبي وباقي البطوالت
الأخرى يف العام اجلاري 2020
لوال توقف الن�شاط الريا�ضي ،م�ؤكدًا
�سعي االحتاد لو�ضع خطة جديدة
لالرتقاء بكل املنتخبات الوطنية يف
م�سابقات العدو والرمي والقفز مبا
ي�ؤدي �إىل حت�ضري الالعبني ب�أف�ضل
�صورة خالل الفرتة املقبلة.

21:30

فرانكفورت

ال�شباب والريا�ضة وبعد اعتماده من قبل
اجلهات املخت�صة املعنية.
وح�سب املادة رقم  14يف الالئحة
النموذجية للنظام الأ�سا�سي� ،سيعر�ض
النادي يف لوحة الإعالنات بالنادي وقبل
ثمانية �أيام على الأقل ،ك�ش ًفا ب�أ�سماء
جميع الأع�ضاء الذين يحق لهم ح�ضور
االجتماع موقعً ا عليه من �أمني ال�سر العام،
وك�ش ًفا ب�أ�سماء الأع�ضاء املعتمدين الذين
ر�شحوا �أنف�سهم لرئا�سة وع�ضوية جمل�س
الإدارة اجلديد.
عل ًما ب�أن اجلمعية العمومية للنادي
تتكون من الأع�ضاء العاملية امل�سددين
ال�شرتاكاتهم والذي م�ضت على ع�ضويتهم
العاملة �ستة �أ�شهر على الأقل حتى تاريخ
انعقاد اجلمعية العمومية.

عقد جمل�س �إدارة
االحتاد البحريني لكرة
ال�سلة اجتماعً ا عرب
االت�صال املرئي عن ُبعد
برئا�سة رئي�س االحتاد
طالل كانو ،وبح�ضور
�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ويف بداية االجتماع،
�أ�شاد جمل�س ادارة االحتاد
بجهود فريق البحرين
طالل كانو
ومن يعملون يف ال�صفوف
الأمامية يف حماربة انت�شار
فريو�س كورونا (كوفيد  ،)19م�ؤكدين �أن احتاد ال�سلة
حري�ص كل احلر�ص على تنفيذ توجيهات اللجنة التن�سيقية
برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء لتعزيز الإجراءات الوقائية واالحرتازية من
الفريو�س� ،إذ �إن احتاد كرة ال�سلة حري�ص على �سري العمل
بالكفاءة واجلودة املطلوبة �إ�ضافة �إىل التعليمات والإر�شادات
الوقائية.
و�أ�شاد جمل�س �إدارة االحتاد البحريني لكرة ال�سلة كذلك
بالعمل املنقطع النظري واجلهود املميزة التي يبذلها �سمو
ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س
الأعلى لل�شباب والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية
رئي�س جلنة «ا�ستجابة» ،دع ًما لالحتادات الريا�ضية.
وا�ستعر�ض جمل�س الإدارة خالل اجتماع املوازنة املالية
لالحتاد للعام اجلاري  ،2020متا�ش ًيا مع توجهات احلكومة
املوقرة يف �ضبط الإنفاق احلكومي وتر�شيده.
وناق�ش االجتماع امل�شاركات اخلارجية املقبلة ملنتخبنا
الوطني للرجال الذي �سي�شارك فيما تبقى من الت�صفيات
الآ�سيوية يف نوفمرب املقبل� ،إذ �إنها �ستقام يف موعدها املحدد
�سل ًفا ،على �أن يتم الت�أكيد النهائي خالل �شهر �سبتمرب املقبل.

االحتاد الآ�سيوي يعتزم ا�ستكمال ك�أ�سه يف �أكتوبر
�شارك ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد
البحريني لكرة القدم رئي�س جلنة
امل�سابقات عبدالر�ضا حقيقي ،ورئي�س
ق�سم امل�سابقات والت�سجيل وتراخي�ص
الأندية باالحتاد ح�سن �إ�سماعيل ،يف
االجتماع التن�سيقي الذي �أقامه االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم ،الثالثاء  2يونيو
اجلاري ،بنظام التوا�صل املرئي عن
ُبعد ،ملناق�شة جدول املباريات املتبقية
لبطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي .2020
و�شارك يف االجتماع رئي�س
و�أع�ضاء جلنة امل�سابقات باالحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم عالوة على ممثلي
احتادات غرب �آ�سيا امل�شاركة �أنديتها
يف ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم،
وهي �إىل جانب البحرين :الكويت،
عمان ،الأردن ،فل�سطني� ،سوريا
ولبنان ،عالوة على ممثل من �شركة

عبدالر�ضا حقيقي

ح�سن �إ�سماعيل

.legardere
وناق�ش املجتمعون اقرتاحات
وخيارات خمتلفة قدمها االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم حول ا�ستكمال
م�سابقة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي للمو�سم
احلايل� ،إذ ا�ستقرت الأطراف املجتمعة
على خيار �إقامة املتبقي من مباريات

دور املجموعات بنظام التجمع يف
دولة واحدة خالل الفرتة � 27أكتوبر
وحتى  4نوفمرب املقبلني ،على �أن
تقام الأدوار الإق�صائية (ن�صف نهائي
ونهائي املناطق) يف نهاية نوفمرب
وبداية دي�سمرب ،يف حني �ستقام املباراة
النهائية للبطولة يف  12دي�سمرب.
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امل�ؤيد يهنئ نا�صر بن حمد ب�إجناز
اجلواد فلرييني �ستيل يف �سباق بريطانيا للخيل
�أكد �أمين بن توفيق امل�ؤيد وزير �ش�ؤون
ال�شباب والريا�ضة �أن الإجنازات املتتالية
التي يحققها �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
ت�ؤكد جناح اال�سرتاتيجية التي و�ضعها
�سموه لالرتقاء بريا�ضة الفرو�سية يف اململكة
وجعلها �أكرث ح�ضو ًرا يف خمتلف م�ضامري
�سباقات اخليل ،وحتقيقها للإجنازات املتميزة
التي ت�ضمن رفع ا�سم وعلم اململكة عال ًيا يف

تلك املحافل.
وهن أ� وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة،
�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة بفوز
اجلواد فلرييني �ستيل ملك �سموه باملركز
الأول يف �سباق بريطانيا للخيل ،م�ؤكدا �أن
اخلطة الفنية واملتابعة احلثيثة من قبل �سمو
ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة مل�شاركة
اجلواد والفار�س يف ال�سباق ،وخربة �سموه
العالية يف التعامل مع هذه ال�سباقات،
�أ�سهمت يف ر�سم امل�سار ال�صحيح لل�سباق
وو�صول اجلواد خلط النهاية ،ليت ّوج فريق

فكتوريو�س باملركز الأول يف ال�سباق.
وبينّ �أمين بن توفيق امل�ؤيد �أن الإجنازات
التي يحققها �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة م�ستمرة ،ودائ ًما ما تكون هذه
الإجنازات واالنت�صارات فريدة من نوعها
وت�سهم يف رفع ا�سم البحرين عال ًيا يف خمتلف
ريا اىل �أن �إجناز اجلواد فلرييني
املحافل ،م�ش ً
�ستيل ملك �سموه يف ال�سباق الربيطاين
الكبري يبعث على التفا�ؤل بتحقيق املزيد من
االنت�صارات لريا�ضة الفرو�سية البحرينية يف
البطوالت املقبلة.

البحرين تناف�س  8دول عربية للفوز مبقعد ع�ضوية املجل�س العاملي لالعبني القادة

الرئي�س الإقليمي للأوملبياد اخلا�ص يلقي حما�ضرة مهمة حول التخطيط اال�سرتاتيجي
مع انطالق االجتماع الثاين
للمجل�س الإقليمي ملداخالت
الالعبني القادة للأوملبياد
اخلا�ص ،والذي يعقد عرب
املن�صة االفرتا�ضية مب�شاركة 20
الع ًبا و 15مراف ًقا من  10دول
عربية ،وي�ستمر على مدى ثالثة
�أيام ،ي�شهد هذا االجتماع حدثني
مهمني؛ الأول حماولة الفوز
مبقعد ع�ضوية املجل�س العاملي
لالعبني القادة الذي �سوف يخلو
نهاية هذا العام وت�شغله العبة
الأوملبياد اخلا�ص التون�سية ندى
الر�شيد ،والثاين حر�ص املهند�س
�أمين عبدالوهاب على التحدث
للمجتمعني حول التخطيط
اال�سرتاتيجي للأوملبياد اخلا�ص
ومناق�شة نقاط اال�سرتاتيجية
العاملية  2021-2025والتي
تع َّرف عليها امل�شاركون من
خالل �إكمال اال�ستطالع املتعلق
بهذه اال�سرتاتيجية.
و�ص َّرحت نهى جاب اهلل
مدير برنامج الالعبني القادة
ب�أن هذا االجتماع الذي ُيعد
الثاين لالعبني القادة بعد
ت�شكيل جمال�س لالعبني يف
براجمهم ومتثليهم يف هذا
املجل�س الإقليمي ،وقيامهم
بعقد اجتماعات دورية لهم

يكرم «�سارة �إ�سحاق»
امل�ؤيد ّ
مبنا�سبة ح�صولها على موظف العام
ك ّرم �أمين بن توفيق امل�ؤيد وزير �ش�ؤون
ال�شباب والريا�ضة ،مدير �إدارة املوارد
الب�شرية واملالية �سارة �إ�سحاق؛ مبنا�سبة
ح�صولها على موظف العام يف وزارة
�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة.
وجاء اختيار �سارة �إ�سحاق بعد
جهودها املتميزة التي قامت بها من �أجل
تطوير العمل الإداري يف وزارة �ش�ؤون
ال�شباب والريا�ضة ،بالإ�ضافة اىل جناح
املبادرات التي كانت ت�شرف عليها ،الأمر
الذي �أ�سهم يف حتقيق االرتقاء بالقطاعني
ال�شبابي والريا�ضي.
و�أ�شاد وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة
باجلهود املتميزة التي بذلتها مدير �إدارة
املوارد الب�شرية واملالية وتفانيها يف العمل،

وحر�صها املو�صول على جناح املبادرات
ال�شبابية والريا�ضية التي تقدمها وزارة
�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة ،متمنيا لها املزيد
من التوفيق والنجاح يف املبادرات املقبلة
والتي تتوافق مع ا�سرتاتيجية الوزارة
لالرتقاء بالقطاعني ال�شبابي والريا�ضي.
من جانبها� ،أعربت مديرة �إدارة املورد
الب�شرية عن �سعادتها مبنا�سبة تكرميها
مبوظف العام ،م�ؤكدة �أن ح�صولها على
هذا اللقب يحملها املزيد من امل�س�ؤولية،
ويحفزها على بذل املزيد من �أجل خدمة
احلركة ال�شبابية والريا�ضية ،مبا يتوافق
مع ر�ؤية وزارة �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة
لالرتقاء بقطاعي ال�شباب والريا�ضة.

خالد كانو ي�شيد بقرارات
بتحول الأندية
جمل�س الوزراء بال�سماح
ّ
ح�سني دروي�ش

ندى الر�شيد

�أمين عبدالوهاب

يف بالدهم ،وعقد اجتماعهم
الأول بالقاهرة �أكتوبر املا�ضي،
كان من ال�ضروري عقده وهو
الثاين من عمر هذا املجل�س،
وب�سبب ظروف كورونا وما
مير بها العامل واملنطقة من
�أحداث ،ولأهمية و�ضرورة هذا
االجتماع ،مت عقده من خالل
املن�صة االفرتا�ضية (زووم).
وقد حر�ص املهند�س �أمين
عبدالوهاب الرئي�س الإقليمي
للأوملبياد اخلا�ص الدويل،
لإميانه ب�أهمية دور هذا املجل�س،
على �إلقاء حما�ضرة مهمة
حول التخطيط اال�سرتاتيجي.
و�أ�ضافت نهى �أنه بخلو معقد

ع�ضو املجل�س العاملي لالعبني
القادة الذي كانت ت�شغله
التون�سية ندى الر�شيد� ،سيتم
اختيار العب من الدول الت�سع
امل�شاركة يف هذه االجتماع ،وهي
م�صر ،الإمارات ،لبنان ،الكويت،
املغرب� ،سوريا ،البحرين ،عمان،
الأردن ،للفوز بهذا املقعد.
و�أ�شارت جاب اهلل �إىل
�أنه خالل جل�سة من جل�سات
االجتماعات �ستتاح الفر�صة لكل
العب للتعريف الكامل عن نف�سه
والتحدث عن طموحاته و�أحالمه،
وما يريد من هذا املجل�س والدور
الذي ميكن �أن يلعبه ،خا�صة �أنه
يتك ّون من العبني من مناطق

العامل املختلفة.
م�ؤكدة �أن التون�سية ندى
الر�شيد �سوف تتحدث عن
املجل�س العاملي ودوره وما
قامت به خالل فرتة ع�ضويته،
خا�صة �أن العام املا�ضي قد
�شهد انعقاد �أول م�ؤمتر عاملي
لالعبني القادة فى الدمنارك
بح�ضور العبني قادة من خمتلف
دول العامل ،ومن ثمة كان من
املهم قبل اختيار ع�ضو املجل�س
العاملي اجلديد اال�ستماع �إىل
ممثلة املنطقة يف املجل�س
العاملي ،وفتح باب الرت�شح لهذه
الع�ضوية من بني الالعبني القادة
امل�شاركني يف هذا االجتماع.

البهدهي :حتويل الأندية �إىل �شركات قرار تاريخي ل�صناعة ريا�ضية
�أ�شاد �أمني �سر نادي احلد الريا�ضي �أحمد
البهدهي بقرار جمل�س الوزراء برئا�سة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر ،تعديل قانون اجلمعيات
والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة� ،إذ يجيز التعديل
للأندية امل�شهرة مبوجب القانون احلايل تغيري
كيانها القانوين �إىل �شركات جتارية ،وي�سمح
بت�أ�سي�س الأندية اجلديدة بو�صفها �شركات �أو
حتويل القائمة منها �إىل �شركات ،يف ظل العهد
الزاهر ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
كما �أكد البهدهي على اجلهود الكبرية التي
بذلتها اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون القانونية
والت�شريعية برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
من خالل التو�صية التي عُ ر�ضت على جمل�س

�أحمد البهدهي

الوزراء املوقر.
و�أو�ضح البهدهي �أن قرار حتويل الأندية
�إىل �شركات جتارية �سي�شكل قفزة كبرية يف
�إطار التطوير ال�شامل لقطاع ال�شباب والريا�ضة

عبدالرحمن بن مبارك ي�شيد
بقرار قانون حتويل الأندية �إىل �شركات
�أ�شاد ال�شيخ عبدالرحمن بن مبارك
�آل خليفة رئي�س جمل�س �إدارة نادي
النجمة الريا�ضي بالقرارات ال�صادرة
عن جمل�س الوزراء برئا�سة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل
خليفة رئي�س الوزراء ،اخلا�صة باملوافقة
على تعديل قانون اجلمعيات والأندية
االجتماعية والثقافية والهيئات العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة ،مبا
ي�سمح ويجيز التعديل للأندية امل�شهرة
مبوجب القانون بتغيري كيانها القانوين
�إىل �شركات جتارية.
م�ؤكدًا �أن ذلك �سيتيح للأندية
يف حال حتولها �إىل �شركات ت�أ�سي�س
الأندية اجلديدة بو�صفها �شركات� ،أو

حتويل القائمة منها �إىل ذلك.
وقال ال�شيخ عبدالرحمن �إن قرارات
جمل�س الوزراء املوقر �ستغري من جمرى
الريا�ضة وحتوله �إىل �صناعة احرتافية
و�ستنقله من الهواية �إىل االحرتاف،
�إذ �إن مثل هذه القرارات �ستحدث نقلة
نوعية وا�ضحة يف م�سرية الأندية
والريا�ضة البحرينية و�ستمثل دع ًما
كبريًا لل�شباب الريا�ضي يف اململكة،
م�ؤكدًا �أن نادي النجمة كما هو احلال
يف العديد من الأندية الوطنية ميتلك
املقومات واملعايري التي ت�أهله للتحول
�إىل �شركة وف ًقا ملعايري و�ضوابط
القرارات ال�صادرة من جمل�س الوزراء
املوقر.

مبملكة البحرين ،و�أكد �أن حتويل الأندية
�إىل �شركات جتارية �سي�سهم يف تعزيز النمو
االقت�صادي ودخول الريا�ضة البحرينية �إىل عامل
ال�صناعة الريا�ضية العاملية.
و�أ�شاد �أمني ال�سر العام بنادي احلد
باملبادرات املتميزة التي يتبناها �سمو ال�شيخ
نا�صر بن حمد �آل خليفة ممثل جاللة امللك
للأعمال اخلريية و�ش�ؤون ال�شباب رئي�س
املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة يف تطوير
املنظومة الريا�ضية باململكة ،والدعم امل�ستمر
من �سمو ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة النائب
الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية للريا�ضة
والريا�ضيني.
كما �أثنى البهدهي على اجلهود التي تبذلها
وزارة �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة برئا�سة �أمين
بن توفيق امل�ؤيد وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة،
يف خدمة القطاعني ال�شبابي والريا�ضي باململكة.

�أ�شاد خالد كانو رئي�س جمل�س �إدارة
النادي االهلي بقرارات جمل�س الوزراء
برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء،
باملوافقة على تعديل قانون اجلمعيات
والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات
العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة ،مبا
ي�سمح ويجيز التعديل للأندية امل�شهرة
مبوجب القانون تغيري كيانها القانوين
�إىل �شركات جتارية ،و�سي�سمح للأندية
يف حال حتولها �إىل �شركات بت�أ�سي�س
الأندية اجلديدة بو�صفها �شركات �أو
حتويل القائمة منها �إىل ذلك.
و�أكد خالد كانو �أن قرارات جمل�س
الوزراء املوقر متثل نقلة تاريخية يف
م�سرية احلركتني ال�شبابية والريا�ضية
يف مملكتنا الغالية ،وت�أتي من�سجمة متا ًما
ريا �إىل
مع تطلعات الأندية البحرينية ،م�ش ً

خالد كانو

�أن النادي الأهلي من الأندية الوطنية
التي متتلك املقومات واملعايري التي ت�أهله
للتحول �إىل �شركة ،وف ًقا ملعايري و�ضوابط
القرارات ال�صادرة من جمل�س الوزراء
املوقر.

داركليب يدعو �أع�ضاءه لتجديد الع�ضوية
الأيام الريا�ضي:
ق ّرر جمل�س �إدارة نادي
داركليب بدء التح�ضري
لعملية انتخاب جمل�س
�إدارة للدورة االنتخابية
القادمة� ،إذ دعت الإدارة
�أع�ضاء اجلمعية العمومية
وجميع منت�سبي نادي داركليب �إىل
املبادرة �إىل جتديد الع�ضوية �أو اال�شرتاك
بالع�ضوية ،وذلك با�ستالم منوذج
الع�ضوية ابتدا ًء من يوم االثنني  1يونيو
من ال�ساعة  7:30م�سا ًء حتى متام
ال�ساعة  9:00م�سا ًء ،ويف �أيام (ال�سبت
واالثنني والأربعاء) ،ملدة �شهر.
وحدّدت الإدارة يوم  30يونيو موعدًا
لإغالق باب جتديد الع�ضوية� ،آملة من
الراغبني التوا�صل مع �سلمان عبدالنبي
مبقر النادي .39676844

وكان رئي�س نادي
داركليب حمفوظ ثامر
قد �أعلن ،يف ت�صريحات
عدم
نيته
�صحافية،
الرت�شح لرئا�سة النادي
التي
االنتخابات
يف
ُ
�ستجرى خالل الفرتة
القادمة للدورة االنتخابية
/2020 ،2021وذلك بعد عطاء ا�ستمر
لـ 24عا ًما عمل خاللها يف خمتلف املواقع
الإدارية بالنادي ،وتد ّرج �إىل �أن و�صل
�إىل كر�سي الرئا�سة ،وهو القرار الذي
و�صفه ثامر بالنهائي وال رجعة فيه،
تار ًكا املجال �أمام �أبناء النادي ملوا�صلة
العمل وحتقيق املكت�سبات التي برزت يف
ال�سنوات الأخرية التي ت ّوج فيها بالعديد
من البطوالت املحلية ،كذلك لقب بطولة
الأندية اخلليجية لكرة الطائرة للمرة
الأوىل يف تاريخ النادي.

بنظام التوا�صل املرئي عن بُعد ووف ًقا التفاقية التعليم الآ�سيوية

احتاد الكرة ِّ
ينظم دورة امل�ستوى  Cللمدربني
ِّ
ينظم االحتاد البحريني لكرة القدم دورة امل�ستوى  Cلكرة
القدم للمدربني بنظام التوا�صل املرئي عن ُبعد ،وذلك تزام ًنا
مع الظروف الراهنة ب�سبب فريو�س كورونا العاملي.
ومتا�ش ًيا مع الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية
التي تتخذها مملكة البحرين للحد من انت�شار وتف�شي الوباء،
يوا�صل االحتاد عمله يف اجلانب الفني عرب �إقامة الدورات
التدريبية للمدربني� ،ضمن �إطار اهتمامه بالكوادر الفنية
الوطنية� ،إذ �سيد�شن الدورة بنظام الدرا�سة عرب التوا�صل املرئي عن
ُبعد بني الدار�سني واملحا�ضرين ،على �أن يقام االمتحان التقييمي النظري
للم�شاركني يوم اخلمي�س املقبل يف متام ال�ساعة الثالثة ع�ص ًرا ،فيما
�سيقام امتحان عملي جلوانب تقنية متعلقة بعمل املدربني .و�سيحتوي
االمتحان التقييمي النظري على � 30س�ؤاالً يتم الإجابة عنها خالل
 15دقيقة ،بواقع  30ثانية لكل �س�ؤال ،بد ًءا من �إدخال املتقدم بياناته

ال�شخ�صية ،على �أن تعطى نتيجة التقييم مبا�شرة بعد االنتهاء
من الإجابة عن ال�س�ؤال الأخري من النظام الآيل.
�أما التقييم التقني ف�سيكون با�ستخدام جهاز احلا�سب
املحمول ،ويف حالة عدم جتاوز املتقدم للتقييم تعطى له
فر�صة واحدة للإعادة.
و ُتعد الدورة من الدورات الأ�سا�سية للكوادر الفنية الراغبة
يف الدخول بال�سلك التدريبي ،خا�صة مع �شمول حمتواها وفق
اتفاقية التعليم اجلديدة التابعة لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم على
حماور ومتطلبات ومعايري خمتلفة يتعينّ على امل�شاركني ا�ستكمالها
للدخول يف دورة امل�ستوى � ،Bإذ �أعد ق�سم ال�ش�ؤون الفنية باالحتاد
دليالً
خا�صا مبتطلبات كل دورة يتم توزيعه على الدار�سني من قبل
ً
املحا�ضرين املعتمدين حمل ًيا و�آ�سيو ًيا ،والذين ي�شرفون على الدورات.

