
رف��ع رئيس االتح��اد البحرين��ي للكرة 
الطائ��رة الش��يخ ع��ي ب��ن محمد آل 
خليفة أسمى آيات التهاين والتربيكات 
إىل القيادة الرشيدة مبناسبة فوز مملكة 
البحرين باملركز األول يف دورة األلعاب 
لألندي��ة العربي��ة للس��يدات والت��ي 
اختتمت مؤخرًا يف إمارة الشارقة بدولة 
اإلم��ارات العربية املتحدة بعد حصول 
أنديتنا املشاركة عىل 12 ميدالية ذهبية 

وضعت اململكة يف صدارة الرتتيب.
كام هن��أ الش��يخ عي ب��ن محمد آل 
خليف��ة قرينة عاه��ل البالد، رئيس��ة 

املجلس األعىل للمرأة صاحبة الس��مو 
املليك األمرية س��بيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة مش��يًدا بجهود سموها يف دعم 
امل��رأة البحريني��ة وهو م��ا قادها إىل 
تحقيق سلس��لة من اإلنجازات يف كافة 
املجاالت ومن أبرزه��ا املجال الريايض 
والذي حقق��ت فيه امل��رأة البحرينية 
نجاح��ات باهرة توجت به��ذا اإلنجاز 

التاريخي األخري وغري املسبوق.
وبارك الشيخ عي بن محمد آل خليفة 
ملمثل جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل 

للش��باب والرياض��ة، رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة هذا اإلنجاز الذي 
يتوافق مع ش��عار “عام الذهب فقط” 
ال��ذي أطلقه س��موه عىل ه��ذا العام 
2018، معتربًا ذلك اإلنجاز نتاًجا طبيعيًّا 
لدعمه للرياضة البحرينية بش��كل عام 

ورياضة املرأة بشكل خاص.
ومّثن الش��يخ عي بن محمد آل خليفة 
جهود وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر وما قامته به الوزارة من 
دور ب��ارز يف اإلع��داد والتحضري لهذه 

املشاركة، مشيًدا كذلك بجهود الشيخة 
حي��اة بن��ت عبدالعزي��ز آل خليف��ة؛ 
اللجن��ة األوملبية  عضو مجل��س إدارة 
البحرينية، رئيس��ة لجنة رياضة املرأة، 
رئيس��ة وفد مملكة البحرين يف الدورة 
وعطائها ودعمها الكبري يف سبيل نجاح 
املش��اركة البحريني��ة مع باق��ي أفراد 

البعثة.
وع��ىل صعيد آخ��ر، هنأ الش��يخ عي 
بن محمد آل خليفة القيادة الرش��يدة 
وسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
مبناس��بة نجاح فعاليات اليوم الريايض 

الوطني والذي احتفلت به اململكة يوم 
أمس األول الثالثاء 13 فرباير، مش��يًدا 
بالتفاعل الش��عبي والرسمي الكبري مع 
االحتفالي��ة الضخمة التي حولت البالد 
إىل ملعب ري��ايض مفتوح لجميع أبناء 
الوطن واملقيمني صغ��ارًا وكبارًا ليكون 
أش��به بالعرس الريايض، منّوًها بجهود 
ووزارة  البحريني��ة  األوملبي��ة  اللجن��ة 
شؤون الشباب والرياضة وكافة الهيئات 
املنظمة  واللجنة  والخاص��ة  الحكومية 
التي أبدعت يف تنظي��م اليوم الريايض 

بأفضل صورة.

علي بن محمد يهنئ القيادة بإنجاز عربية السيدات
ب�������ارك ن����ج����اح ال�����ي�����وم ال����ري����اض����ي ال���وط���ن���ي
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علي بن محمد 

للكرة  البحريني  االتح��اد  احتفل 
الريايض الوطني  بالي��وم  الطائرة 
ي��وم أمس األول 13 فرباير بإقامة 
مباريات ودي��ة يف الكرة الطائرة 
وسلسلة من الفعاليات الرياضية 
االتحاد  صال��ة  ع��ىل  املصاحب��ة 

مبدينة عيىس الرياضية.
وكان رئيس االتحاد الش��يخ عي 
بن محم��د آل خليفة يف مقدمة 
املشاركني، مع باقي أعضاء مجلس 
اإلدارة الذين حرصوا جميعاً عىل 
ارتداء الزي الريايض مع مجموعة 
الالعبني  املدرب��ني وقدام��ى  من 
اللجان  وموظفي االتحاد وأعضاء 
الذين  اللعبة  العاملة ومنتس��بي 

عاش��وا أج��واء رياضية س��ادتها 

األلفة واملودة واملحبة.

وبه��ذه املناس��بة، أك��د أمني رس 

أن  الحلواج��ي  ف��راس  االتح��اد 

االحتف��ال بالي��وم الري��ايض من 

جان��ب االتح��اد البحريني للكرة 

الطائرة يأيت يف إطار حرص مجلس 

إدارة االتحاد عىل مشاطرة البالد 

بهذه االحتفالية الوطنية السنوية، 
وينس��جم مع الجهود التي تقوم 
به��ا اللجنة األوملبية البحرينية يف 
هذا الص��دد والتفاعل الرس��مي 
والشعبي الكبري مع هذه املناسبة.
وأضاف الحلواجي بأن اتحاد الكرة 
الطائ��رة يح��رص ع��ىل االحتفال 
باليوم الريايض إميانا منه بأهمية 
الرياض��ة يف تعزيز الصحة العامة 
للمجتم��ع مبا يس��هم يف تكوين 
جيل قادر عىل تحقيق التنمية يف 
املجاالت كاف��ة إذا ما كان يتمتع 
والذهني��ة  الجس��دية  بالصح��ة 
متاش��يا مع القول الشهري “العقل 

السليم يف الجسم السليم”.

لفنون  البحرين��ي  االتح��اد  نظ��م 
القتال املختلطة BMMAF بطولة 
يوم البحرين الريايض للمواي تاي، 
والتي أقيمت ضمن فعالية #يوم_
أقيمت  الت��ي  البحرين_الري��ايض 
بالقري��ة الرياضي��ة مبدين��ة عيىس 
الرياضي��ة يوم الثالث��اء املوافق 13 

فرباير.
وقد ش��هدت البطولة مشاركة من 
جانب الجنس��ني وكذل��ك األطفال، 
والتي اتس��مت باإلث��ارة والتحدي 
الن��زاالت،  جمي��ع  يف  والتش��ويق 
والتي برهن م��ن خاللها املقاتلون 
ع��ىل قدراتهم القتالي��ة ومهاراتهم 
س��بق  ال��ذي  الجي��د  والتحض��ري 

مشاركتهم يف هذه البطولة.

وقد أسفرت نتائج البطولة عن فوز 
املقاتل هالل أنس الش��ايجي عىل 
مقاتل فري��ق ووريرز عيىس، وفوز 

املقاتلة س��ارة رووث هاريس عىل 
املقاتلة كلثم جوهر، وفوز املقاتلة 
مادي هاريس��ن عىل املقاتلة سحر 

جمي��ل، وف��وز املقات��ل محم��ود 
كازروين عىل املقاتل س��امي نبيل. 
فيام فاز املقاتل عي الش��ويخ عىل 
املقاتل عبدالله فضل، وفاز املقاتل 
يون��س مجيد ع��ىل املقاتل أرشف 
العطراوي، بينام فاز املقاتل محمود 
عبدالله عىل املقاتل سلامن خلفان، 
املقات��الن عبدالل��ه زيد  وتع��ادل 
ورودريغو، فيام فاز املقاتل محمد 
عباس عىل املقاتل عامر عبداملجيد، 
وفاز املقاتل أحمد العيدروس عىل 
املقات��ل محم��د حس��ن، بينام فاز 
املقاتل س��لامن كيان ع��ىل املقاتل 
جني مالي��و، وفاز املقاتل محس��ن 

رضا عىل املقاتل جيمس بنجامن.

ف���ع���ال���ي���ات م���ت���ن���وع���ة الت����ح����اد ال���ط���ائ���رة

ت��اي ل��ل��م��واي  ب��ط��ول��ة  ينظم   ”BMMAF“
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اتحاد فنون القتال المختلطة                  المركز اإلعالمي

جانب من فعاليات اليوم الرياضي التحاد الطائرة

جانب من نزاالت السيدات

التقنية  البحري��ن  ب��ادرت كلي��ة 
)بوليتكن��ك البحرين( للمش��اركة 
يف ه��ذا الع��رس الري��ايض ع��رب 
تنظميه��ا فعالي��ات رياضية عدة، 
احتضنه��ا حرم الكلي��ة الكائن يف 
مدينة عيىس، وش��ارك فيه جميع 
ته��دف  خط��وة  يف  منتس��بيها، 
بوليتكن��ك من خالله��ا إىل تعزيز 
مب��دأ الرشاكة املجتمعية وتفعيله 

باستمرار يف مختلف املناسبات.
اشتملت الفعاليات الرياضية عىل 
“امليش الجامعي” مبشاركة أعضاء 
واملوظف��ني،  التنفيذي��ة  اإلدارة 
وأعقبت ذلك مس��ابقات رياضية 
مختلف��ة، تضمن��ت ش��د الحبل، 
وس��باق التتابع، وكرة القدم، وكرة 
الطائرة، والبلياردو وتنس الطاولة، 
والتي أثرت قيم الصداقة والوحدة 

بني أعضاء بوليتكنك البحرين.
وبه��ذه املناس��بة، ق��ال الرئي��س 

التنفي��ذي لبوليتكن��ك البحري��ن 
جيف زابودس��يك: “إن بوليتكنك 
أخذت عىل عاتقها مهمة تشجيع 
منتس��بيها عىل االهتامم بصحتهم 
الرياضي��ة  التمرين��ات  ومزاول��ة 
بانتظ��ام، وألجل ذلك حرصت من 

بداياتها عىل توف��ري مركز للصحة 
والس��المة يضم ص��االت رياضية 
عدة للس��يدات والرج��ال، وقاعة 
للرياض��ات  األغ��راض  متع��ددة 
الداخلية مثل كرة الس��لة والتنس 
وكرة الريش��ة، إضاف��ة إىل ملعب 

ك��رة ق��دم يف اله��واء الطلق. كام 
تنظيم  ع��ىل  بوليتكنك  وتح��رص 
أي��ام رياضي��ة يف كل فصل درايس 
لطلب��ة الكلية وموظفيه��ا الذين 
دامئًا ما يبدون تفاعال يف املشاركة، 
والتعرف عىل األنشطة الجديدة”.

“بوليتكنك البحرين” تحتفل باليوم الرياضي 
مدينة عيسى                        بوليتكنك البحرين

جانب من الفعالية

المكتب اإلعالمي لناصر بن حمد 
يشارك في اليوم الرياضي

فعالية نادي راشد للفروسية 

بتوجيهات من ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يشارك املكتب 
اإلعالمي لسموه يف اليوم الريايض عرب إقامة فعالية امليش يف منطقة 

عوايل.  وبهذه املناسبة، أكد مدير املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة ومركز املعلومات توفيق الصالحي عىل أهمية 

املشاركة يف اليوم الريايض، والذي يسعى إىل توسيع قاعدة مشاركة 
املجتمع يف الرياضة والنشاط البدين وزيادة معدالت املشاركة الفاعلة، 
فضال عن إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد املجتمع البحريني واملقيمني 

ملامرسة األنشطة البدنية والثقافية والرياضية املفيدة، إضافة إىل 
نرش الثقافة الرياضية لزيادة وعي املجتمع بأهمية مامرسة الرياضة 

والنشاط البدين.
ونوه الصالحي اىل أن االحتفاالت باليوم الريايض باتت فرصة مناسبة 

للحصول عىل مؤرشات املامرسة الرياضية باملجتمع ودرجة إقبال 
األفراد عليها، عالوة عىل الرتويج لألنشطة الرياضية والرتفيهية 

واالستمتاع بالربامج املقامة يف اليوم الريايض للمملكة، موضحا أن 
اليوم الريايض للمملكة ساهم يف تنشيط الرياضة بتواجد جميع فئات 

املجتمع؛ بهدف أن يكون االهتامم بالرياضة منط حياة يف املستقبل، 
وأن تصبح الرياضة جزًءا من الحياة اليومية لإلنسان.

الصخري - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل: احتفاًء باليوم 
الوطني الريايض ململكة البحرين، نظم نادي راشد للفروسية 

وسباق الخيل فعالية رياضية يف الساحة الخارجية بالنادي 
مبنطقة رفة بالصخري وذلك بحضور ومشاركة مدير عام 

النادي توفيق رشف العلوي، ومدير العالقات العامة حمد 
راشد النعيمي، ومدير املوارد البرشية صفاء عبدالعزيز 

الجار، وعدد كبري من املوظفني واملوظفات والعاملني 
بالنادي.

وقد اشتملت الفعالية عىل أنشطة رياضية عدة كرياضة 
امليش وشد الحبل وكرة القدم وقياس الوزن مبشاركة 

موظفي النادي وسط أجواء من األلفة والحيوية والنشاط 
والتنظيم الجيد.

وأكد مدير عام نادي راشد للفروسية توفيق العلوي إن 
تنظيم هذه الفعالية يأيت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 

املليك رئيس الوزراء بأهمية إقامة اليوم الريايض الوطني يف 
اململكة سنوياً؛ بهدف تعزيز وزيادة الوعي ملفهوم الرياضة 
لدى املوظفني ودورها يف حياة الفرد واملجتمع مبا يسهم يف 

تعزيز الصحة العامة يف املجتمع وذلك ملا للرياضة من فوائد 
عديدة تسهم يف املحافظة عىل صحة ملامرسيها، وترفع من 

مستويات أدائهم وقدراتهم مبا ينعكس إيجابيا عىل حياتهم 
الخاصة والعملية.

لقطة من اليوم الرياضي للمكتب اإلعالمي

صور من اليوم الرياضي
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