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مجلس رؤساء اللجان األولمبية يكرّم رموز الرياضة الخليجية

الفهد: القيادات هم القدوة لألجيال وبهم ارتقت الحركة الرياضية

أقام مجلس رؤس���اء اللجان االوملبية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي حفال 
كبيرا لتك���رمي رموز الرياضة اخلليجية 
التي أسهمت بتطور احلركة الرياضية في 

دول املجلس السيما األوملبية.
وأقيم احلفل برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ورئيس اللجنة االوملبية الشيخ 
احمد الفهد، بحضور رؤساء اللجان االوملبية 
اخلليجية ورئيس الهيئة العامة للشباب 

والرياضة املدير العام فيصل اجلزاف.
وشملت قائمة املكرمني الشهيد الشيخ 
فهد األحمد الرئيس السابق للجنة األوملبية 
واملغفور له األمير فيصل بن فهد الرئيس 
السابق للجنة األوملبية السعودية، والرئيس 
الفخري للجنة األوملبية البحرينية الشيخ 

عيسى بن راشد.
ومت أيضا تكرمي الرؤس���اء السابقني 
للجان األوملبية الوطنية اإلماراتي احمد بن 
سعيد والعماني محمد املعمري والقطري 
سعود بن خالد واألمناء العامني السابقني 
للجان األوملبية البحريني عبدالرحمن بن 
راشد والعماني احمد املسكري واإلماراتي 
ابراهيم عبداملل���ك واألمني العام ملجلس 

التعاون عبدالرحمن العطية.

وقال الفهد في كلمة باملناسبة ان تكرمي 
هذه الكوكبة من القيادات الرياضية التي 
قدمت الكثير للحركة الرياضية وأسهمت 
بوصولها الى أعلى املراتب »اقل ما ميكن 
تقدميه«، مشيرا الى ان هذا التكرمي جاء 
مبباركة أصحاب اجلاللة والس���مو قادة 

دول مجلس التعاون.
وأكد ان هذه القيادات »هم املؤسسون 
واملعلمون والقدوة لكل األجيال التي تلتهم 
وبهم ارتقت احلركة الشبابية والرياضية 
حتى وصلت الى م���ا وصلت إليه اآلن«، 
معربا عن شكره وجميع رؤساء اللجان 
االوملبية اخلليجية لهذه القيادات الفذة على 

كل ما قدموه للرياضة اخلليجية.
وأوضح الفهد ان تكرمي العطية ضمن 
هذه القيادات يؤكد »اننا كمنتسبني للحركة 
االوملبية في دول اخلليج نكن كل تقدير 
لكل من يساهم في رقي الرياضة اخلليجية 

حتى من غير الرياضيني«.
واعتب���ر ان هذا التكرمي رس���الة لكل 
األجي���ال املقبلة التي ترغ���ب في العمل 
الرياضي تؤكد ان كل من يجتهد ويتفوق 
ويخدم منظومة الرياضة في دول اخلليج 

سيجد من يقدر عمله.
ومن جانبه، اكد العطية في كلمة مماثلة 
ان هذا التكرمي دليل على وفاء الرياضيني 

اخلليجيني لهذه الش���خصيات التي كان 
لها دور مميز في دفع مس���يرة الرياضة 
اخلليجية الى آفاق واس���عة السيما في 

بداية انطالقتها.
وقال »ان ما قدمته هذه الش���خصيات 
سيظل موضع فخر وتقدير كبيرين وان 
ذكراهم ستبقى حاضرة في قلوب جميع 
الذين يق���درون عطاءاتهم  الرياضي���ني 
الالمح���دودة والت���ي نقل���ت الرياض���ة 
اخلليجية من محيطها احمللي واإلقليمي 

الى العاملية«.
ومن ناحيته، أعرب الشيخ عيسى بن 
راش���د عن شكره العميق ملجلس رؤساء 
اللجان االوملبية ل���دول مجلس التعاون 
الكرمية، معتبرا  املبادرة  اخلليجي لهذه 
ان هذا التكرمي »تقدير كبير لكل ما قدموه 

في السنوات املاضية«.
وفي نهاية احلفل قلد الفهد ورؤس���اء 
اللجان االوملبية ل���دول مجلس التعاون 
املكرمني أو من ينوب عنهم، قالئد ماسية 
وذهبية كما مت عرض فيلم وثائقي رصد 

االجنازات الكبيرة للمكرمني.

رعاية الشباب

وكان فيصل اجل���زاف قد أكد حرص 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي على 

توفير كل اإلمكانيات لرعاية الشباب ودعم 
مسيرتهم الشبابية والرياضية.

وقال اجلزاف في افتتاح االجتماع ال� 
24 لوزراء الشباب والرياضة في دول 
القادة اخلليجيني حرصوا  ان  املجلس 
على توفير كل اإلمكانيات لدعم املسيرة 
الش���بابية والرياضي���ة، مؤكدا أهمية 
وجود اس���تراتيجيات والي���ات فعالة 
تتناسب فكريا وعمليا من حيث األهداف 

والوسائل.
وأضاف ان ما نرجوه للشباب من اعداد 
بدني وثراء فكري محص���ن بقيم ديننا 
ومعزز بتقاليد مجتمعنا األصيلة ومتفاعل 
بااليجابية والطموح مع كل ما يدور في 

العالم من حولنا.
وأوضح ان ما يبعث على التفاؤل واألمل 
اننا أصبحنا نعمل في إطار إستراتيجية 
واضح���ة املعالم ترتك���ز معطياتها على 
دراس���ات علمية وقواعد منهجية تضيء 

لنا الطريق نحو األهداف.
واشار الى ان األهداف اإلستراتيجية 
اخلمسة املوضحة في إستراتيجية الشباب 
لدول مجلس التعاون اخلليجي توفر لنا 
منظومة عم���ل متكاملة تنعكس آثارها 
على املجتمع مؤكدا على متابعة تنفيذها 

الفهد متحدثا في اجتماع رؤساء اللجان األوملبية اخلليجيةواالهتمام بأهدافها وتفعيل آلياتها.
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