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رئي�س هيئة الأركان يفتتح بطولة العامل الع�سكرية للقدرة و�سط احتفال بهيج

خالد بن حمد :نعتز بافتتاح البطولة مع تزامنها باحتفاالت العيد الوطني
تغطية  -اللجنة الإعالمية:
حتت رعاية ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى
القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حفظه اهلل
ورعاه افتتح اللواء الركن ال�شيخ دعيج بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س هيئة الأركان بقوة
الدفاع بطولة العامل الع�سكرية الأوىل للقدرة
للخيل بح�ضور العقيد الركن �سمو ال�شيخ
نا�صر بن حمد �آل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى
لل�شباب والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية
البحرينية قائد احلر�س امللكي واملالزم �أول
�سمو ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة رئي�س
اللجنة املنظمة العليا للبطولة النائب الأول
لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
رئي�س االحتاد امللكي البحريني للفرو�سية
و�سباقات القدرة قائد قوة التدخل ال�سريع،
والعقيد �ألك�سندر موردي ممثل املجل�س الدويل
للريا�ضة الع�سكرية (ال�سيزم).
كما ح�ضر احلفل عدد من كبار ال�شخ�صيات
الريا�ضية باململكة ور�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة
بالبطولة وعدد من املدعوين.
وقد �ألقى رئي�س اللجنة املنظمة العليا
للبطولة املالزم �أول �سمو ال�شيخ خالد بن حمد
�آل خليفة كلمة بهذه املنا�سبة قال فيها �إنه ملن
دواعي ال�سعادة وال�سرور �أن تتزامن �إقامة
البطولة الع�سكرية الأوىل للقدرة على �أر�ض
مملكة البحرين الغالية مع االحتفاالت بذكرى
العيد الوطني املجيد وعيد جلو�س ح�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه،
الأمر الذي ي�ضاعف من �أهمية احلدث الكبري
ويفر�ض على اجلميع م�س�ؤولية العمل اجلاد
من �أجل �إظهاره بال�صورة امل�شرفة التي تواكب
املكانة املتميزة التي بلغتها مملكة البحرين
على �ساحة الريا�ضة العاملية.
و�أكد املالزم �أول �سمو ال�شيخ خالد بن
حمد �آل خليفة �إىل �أن بطولة العامل للقدرة
ت�شكل حدثا ً ريا�ضيا ً عامليا ً هاما ً ت�ست�ضيفه
مملكة البحرين جت�سيدا ً لتوجيهات كرمية من
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل
ورعاه فار�س البحرين الأول الذي ن�ستلهم
من جاللته معاين البذل والعطاء يف �سبيل
�أن تكون البحرين مقرا ً الحت�ضان الأحداث
الريا�ضية العاملية و�سط دعم وم�ساندة
حكومتنا الر�شيدة بقيادة �سيدي �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر ،واهتمام ومتابعة �سيدي
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل
خليفة ويل العهد الأمني نائب القائد الأعلى.
و�أ�ضاف �سموه ب�أن اجلهود املثمرة التي
بذلتها اللجان العاملة يف البطولة ت�ضاف
�إىل �سل�سلة كبرية من الإجنازات التي حققها
االحتاد امللكي البحريني للفرو�سية و�سباقات
القدرة خالل فرتة زمنية ق�صرية احتلت
فيها البحرين مرتبة متقدمة على �صعيد
ريا�ضة القدرة يف العامل ،ونراهن كثريا ً على

هذه البطولة يف دفع م�سرية ريا�ضة القدرة
باململكة وتو�سيع قاعدتها مبا ين�سجم مع
كونها ريا�ضة الآباء والأجداد».
واختتم رئي�س اللجنة املنظمة العليا
للبطولة املالزم �أول �سمو ال�شيخ خالد بن
حمد �آل خليفة كلمته متمنيا ً جلميع الفر�سان
امل�شاركني التوفيق والنجاح يف البطولة الأوىل
وتقدمي ال�صورة امل�شرفة عن ريا�ضة القدرة
الع�سكرية.
كما �ألقى ممثل املجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية العقيد �ألك�سندر موردي كلمة بهذه
املنا�سبة هن�أ فيها البحرين على ا�ست�ضافة
البطولة الأوىل للقدرة على امل�ستوى الع�سكري
ورفع خال�ص �شكر وتقدير املجل�س الدويل
�إىل كافة اللجان العاملة واجلهود التي بذلت
من �أجل تنظيم البطولة وبعد ذلك مت رفع علم
البطولة.
ثم �أعلن معايل اللواء ركن ال�شيخ دعيج
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س هيئة الأركان
افتتاح البطولة ر�سميا ً كما �أعرب عن خال�ص
�شكره وتقديره �إىل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
العاهل املفدى حفظه اهلل ورعاه على رعاية

حفل افتتاح البطولة م�ؤكدا ً ب�أن هذه الرعاية
جت�سد معاين كثرية بحق منت�سبي قوة الدفاع
والوفود امل�شاركة يف البطولة.
كما �أعرب عن تقديره لتوجيهات العقيد
الركن �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية وجهود
املالزم �أول �سمو ال�شيخ خالد بن حمد �آل
خليفة رئي�س اللجنة املنظمة العليا رئي�س
االحتاد امللكي للفرو�سية و�سباقات القدرة

من �أجل التنظيم اجليد لهذه البطولة .ورحب
معاليه بالوفود امل�شاركة يف البطولة متمنيا ً
لهم طيب الإقامة واملناف�سات املثرية ،كما
�أعرب عن تقديره للجهود التي بذلت من
جانب كافة اللجان العاملة من �أجل تنظيم
البطولة ،وقد بد�أ احلفل االفتتاحي لبطولة
العامل الع�سكرية الأوىل للقدرة للخيل بفقرات
خمتلفة مع االعتماد على التقنية احلديثة
املتمثلة بال�صوت والأ�ضواء الالفتة.
كما مت ا�ستعرا�ض فقرة خا�صة عن عالقة
اخليل باململكة وما جتمعهما من ثقافة �أ�صيلة،
وانعكا�سها على الأ�صالة البحرينية ،لت�شكل
تاريخا ً عريقا ً بف�ضل �أ�سرار هذه العالقة التي
ج�سدت نوعا ً من االرتباط الثقايف والفكري
والت�أريخي انطلقت من خالله الفرو�سية
البحرينية.
و�شاركت الفرقة الع�سكرية املو�سيقية
التابعة لقوة دفاع البحرين بفقرة ا�ستعرا�ضية
فلكورية حازت على �إعجاب اجلماهري
احلا�ضرة باحلفل ،كما �شاركت فرقة اخليالة
امللكية بعر�ض �آخر عك�س مدى االرتباط
العميق بني الفرو�سية والإن�سان البحريني.

