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فعالية “جيبك”

فعالية السفارة األميركية والبحرية األميركية

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تحولت في يوم البحرين الرياضي إلى ساحة كبيرة يمارس فيها جميع أبناء البحرين وبناتها الرياضة 
وفق برامج رياضية كما فتحت المنشآت الشبابية والرياضية أبوابها الستقبال المشاركين في اليوم الرياضي ليكون ذلك اليوم ال صوت يعلو فيه 

إال صوت الرياضة وممارسيها. 

 وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
“يتزامــن يــوم البحريــن الرياضي مــع احتفاالت 
الوطنــي  العمــل  ميثــاق  بذكــرى  المملكــة 
واإلنجــازات الكبيــرة التي حققها أبناء البحرين 
خاللــه  مــن  أكــدوا  والذيــن  الذهــب  عــام  فــي 
حبهــم وشــغفهم بممارســة الرياضــة التنافســية 

باإلضافــة إلى ممارســة الرياضــة الحركية التي 
تبعث الصحة في جسم اإلنسان”. 

آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأضــاف   
بيــن  الرياضــي  البحريــن  يــوم  “يحمــل  خليفــة 
والقيــم  النبيلــة  األهــداف  مــن  العديــد  طياتــه 
األخالقيــة واإلنســانية العاليــة كما أنــه يتضمن 

فوائــد إيجابيــة علــى صحــة اإلنســان وتوعيــة 
المواطنيــن والمواطنــات والمقيمين على أرض 
البحريــن الكريمــة بأهميــة الرياضة فــي الحياة 
وتشــجيعهم علــى ممارســتها بصــورة متميــزة 

لتكون جزًءا ال يتجزأ من حياتهم اليومية”. 
 وأكد ســموه “يوم البحرين الرياضي هو بمثابة 

فــي  الرياضــة  دور  بتأصيــل  تهتــم  فعاليــات 
المجتمــع البحرينــي عبــر أنشــطة رياضية تقوم 
باإلضافــة  المملكــة  فــي  الجهــات  بهــا مختلــف 
إلــى الفعاليــة األساســية التــي تقــام فــي القرية 
الرياضيــة والتــي تتضمــن العديد من األنشــطة 
الرياضيــة التــي تتناســب مــع مختلــف األعمــار 
والفئــات، ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو بــث ثقافة 
ممارســة الرياضة بصورة مستمرة ويحب أن ال 
تقتصــر علــى هــذا اليــوم فقط بل تمتــد لتصبح 
أســلوب حيــاة يومي يمارســها الجميــع كل يوم 
باعتبارهــا مصــدر  ــا  لهــا وقًتــا خاصًّ ويجعلــون 
لبــث الــروح اإليجابيــة فــي نفــوس ممارســيها 

وتمنحهــم القــوة واإلصــرار والتحــدي مــن أجل 
اإلنجــاز عــالوة علــى انهــا تمنح جســم اإلنســان 

الصحة والعافية”. 
 وأضاف ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“لقد بدأت تظهر النتائج اإليجابية إلطالق يوم 
البحرينــي  المجتمــع  علــى  الرياضــي  البحريــن 
بصــورة عامــة وأخــذت جميــع الجهــات تتبنــى 
لمنتســبيها  وتنظمهــا  الرياضيــة  المبــادرات 
بشــكل مســتمر طــوال العــام األمــر الــذي يؤكــد 
طريقهــا  أخــذت  الرياضــي  اليــوم  أهــداف  أن 
فــي االنتشــار وبــدأت كل الجهــات تــدرك أهمية 
الرياضة للمجتمع البحريني وباتت تدرك حجم 

المســؤولية التــي تتلخــص فــي جعــل الرياضــة 
ا من الحياة”.  جزًءا مهمًّ

 وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
“لقــد حقق يوم البحريــن الرياضي نجاًحا كبيًرا 
مــن خــالل تفاعــل كافــة الجهــات فــي المملكــة 
وتنظيمهــا لفعاليــات رياضيــة شــارك فيهــا بــكل 
وضــوح جميع منتســبيها باإلضافة إلى الفعالية 
الرئيســية التــي أقيمت في المنشــآت الرياضية 
والتي حضرها العديد من أبناء وبنات البحرين 
الرياضــة  ليؤكــدا ويبعثــوا رســالة واضحــة أن 

أسلوب حياة صحي ويومي”.
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