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 »الأيام« ت�شارك يف فعالية اليوم الريا�شي لل�شنة ال�شاد�شة على التوايل

ت�شوير: ح�شن قربان

�شاركت »م�ؤ�ش�شة الأيام للن�شر« 

الريا�شي  الي�م  فعاليات  اإحياء  يف 

الذي �شادف ي�م  للبحرين  ال�طني 

اأم�س »اخلمي�س« امل�افق 10 فرباير 

.2022

فعالية  امل�ؤ�ش�شة  ونظمت 

الت�ايل  على  ال�شاد�شة  لل�شنة  م�شي 

انطلقت من مقر ال�شحيفة اإىل نادي 

راعًيا  ُيعد  الذي  فتن�س«  فت  »ليف 

»ليف  من  كل  جانب  اإىل  للفعالية، 

م�ظف�  وح�شل  ون�شتلة،  هيلثي« 

ا�شرتاكات  ق�شائم  على  »الأيام« 

وهدايا للم�شاركة.

وتاأتي م�شاركة »الأيام« لتحقيق 

وال�شحية  الريا�شية  الأهداف 

مفه�م  وتعزيز  والجتماعية، 

الريا�شة اأ�شل�ب حياة للجميع.

معهد »BIBF« ي�شارك يف اليوم 

الريا�شي البحريني بفعالية امل�شي اجلماعي

اجلامعة امللكية للبنات تنظم فعاليات ريا�شية مبنا�شبة اليوم الريا�شي 

تزامًنا مع فعاليات الحتفال بالن�شخة 

البحريني،  الريا�شي  الي�م  من  ال�شاد�شة 

امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين  معهد  نظم 

اجلماعي  امل�شي  فعالية   »BIBF« واملالية 

وذلك  التعليمي،  والكادر  املعهد  مل�ظفي 

مبنطقة  اجلديد  املعهد  مقر  من  بالقرب 

خليج البحرين. 

�شاحب  لت�جيهات  تلبيًة  ذلك  وياأتي 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم� 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

ي�م  ن�شف  بتخ�شي�س  ورعاه،  اهلل  حفظه 

اخلمي�س  ي�م  الريا�شي  للن�شاط  عمل 

الذي  الأمر  2022م،  فرباير   10 امل�افق 

الريا�شة  بجعل  �شم�ه  اهتمام  يعك�س 

اأ�شل�ب حياة يف املجتمع البحريني ي�شاهم 

البدنية وال�شحية يف  يف تعزيز اجل�انب 

املجتمع.

 »BIBF« ملعهد  العام  املدير  واأكد 

حر�س  ال�شيخ  عبداحلميد  اأحمد  الدكت�ر 

املعهد على حتفيز جميع م�ظفيه وكادره 

على  واملنت�شبني  والطلبة  التعليمي 

باأهمية  ال�عي  م�شت�ى  ورفع  الريا�شة، 

لها  ملا  عام،  ب�شكل  املجتمع  يف  الريا�شة 

اجل�شدية  ال�شحة  على  كبرية  اآثار  من 

والنف�شية للفرد. كما لفت اإىل اهتمام املعهد 

الريا�شي  الي�م  فعاليات  يف  بامل�شاركة 

حياة  لأ�شل�ب  والرتويج  الت�شجيع  بهدف 

�شحي ون�شر مفه�م الثقافة الريا�شية يف 

املجتمع املحلي 

�شكره  عن  ال�شيخ  الدكت�ر  واأعرب 

فعالية  يف  امل�شاركني  جلميع  وتقديره 

امل�شي من م�ظفي املعهد والكادر التعليمي، 

بالإجنازات  نف�شه  ال�قت  يف  من�هاً 

يف  املعهد  طلبة  حققها  التي  الريا�شية 

فيها  �شارك�ا  التي  والفعاليات  امل�شابقات 

يف العام املا�شي.

بالي�م  للبنات  امللكية  اجلامعة  احتفت 

الريا�شي البحريني عرب تنظيم عدة فعاليات 

متن�عة مب�شاركة كبرية من اأع�شاء الهيئتني 

الطالبي  واملجتمع  والإدارية  الأكادميية 

بقيادة رئي�شة اجلامعة الربوفي�ش�رة ي�شرى 

الكائن  اجلامعي  احلرم  يف  وذلك  املزوغي، 

ح�ش�ًرا  الريا�شية  الفعالية  ولقت  بالرفاع، 

وتفاعالً لفًتا من م�ظفي وم�ظفات اجلامعة 

العتيادي  العمل  روتني  ك�شر  يف  واأ�شهمت 

والرتفيه،  اجلماعي  العمل  ثقافة  وتعزيز 

ال�شحية  احلياة  منط  حت�شني  اإىل  بالإ�شافة 

عرب تر�شيخ الثقافة الريا�شية كاأ�شل�ب حياة 

�شحي وممتع.

نظمته  الذي  الفعالية  برنامج  وت�شمن 

احلرم  امتداد  على  م�شي  واكاث�ن  اجلامعة 

بالإ�شافة  الطاولة،  تن�س  وم�شابقة  اجلامعي 

اإىل متارين الإحماء واللياقة البدنية )زومبا( 

لطالبات وم�ظفات اجلامعة يف قاعات املركز 

واجل�ائز  الهدايا  ت�زيع  مت  كما  الريا�شي. 

على امل�شاركني يف الفعالية. 

اجلامعة  رئي�شة  اأكدت  املنا�شبة  وبهذه 

املزوغي  ي�شرى  الربوفي�ش�رة  للبنات  امللكية 

اأن اجلامعة حري�شة على ن�شر ال�عي باأهمية 

الريا�شة كركيزة اأ�شا�شية يف حياة املنت�شبني 

ملجتمعها  العامة  ال�شحة  وحتقيق  للجامعة 

متكامل  ريا�شي  مركز  وج�د  عرب  الأكادميي 

الريا�شية  والهتمامات  اله�ايات  مع  يت�ائم 

املختلفة للطالبات وامل�ظفات، بحيث ي�شتمل 

وبركة  البدنية  اللياقة  ومعدات  اأجهزة  على 

�شباحة كبرية وملعب متعدد الريا�شات.


	

