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مهنًئا منتخبنا الوطني ببطولة كاأ�س اخلليج العربي )24(.. امللك:

موا�ضلة م�ضوار التمّيز وح�ضد االألقاب يف اال�ضتحقاقات املقبلة
اآل  هناأ ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

لكرة  الوطني  املنتخب  املفدى، لعبي  البالد  خليفة عاهل 

القدم؛ مبنا�سبة اإحرازهم لقب بطولة كاأ�س اخلليج العربي 

الرابعة والع�سرين لكرة القدم يف قطر، و�سكرهم جاللته 

قدموه  وما  وامل�سرف  الكبري  التاريخي  الإجناز  هذا  على 

من م�ستويات فنية متميزة وقدرات واإمكانات رفيعة يف 

مناف�سات البطولة.

العالية  واملعنوية  الريا�سية  بالروح  جاللته  م�سيداً 

املنتخب  اأفراد  بها  يتحلى  التي  والعزمية  والإ�سرار 

اخلليجي  الريا�سي  املحفل  هذا  يف  الوطن  �سرفوا  الذين 

عك�س  والذي  اللقب،  بهذا  التتويج  بجدارة  وا�ستحقوا 

مكانة الكرة البحرينية على ال�ساحة اخلليجية والقليمية 

والقارية وما ت�سهده من تطور م�ستمر، متمنياً باأن يكون 

هذا الإجناز حافزاً لالعبني نحو التطلع ملزيد من البطولت 

يف امل�ساركات امل�ستقبلية.

ال�سعيدة  املنا�سبة  بهذه  املفدى  امللك  جاللة  ووجه 

ال�سكر والتقدير اىل �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة 

ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�سئون ال�سباب رئي�س 

على  جاللته  مثنياً  والريا�سة،  لل�سباب  الأعلى  املجل�س 

اجلهد الكبري والعمل الدوؤوب واملتقن الذي يقوم به �سموه 

ودعمه وم�ساندته وت�سجيعه املتوا�سل وحتفيزه لالعبي 

املنتحب، والذي اأثمر عن حتقيق هذا اللقب الغايل.

الحتاد  جهود  على  اهلل  رعاه  جاللته  اأثنى  كما 

البحريني لكرة القدم برئا�سة ال�سيخ علي بن خليفة اأحمد 

اأ�سباب  كل  وتهيئة  للبطولة  اجليد  الإعداد  يف  خليفة  اآل 

الفني  للجهازين  املتميز  العمل  وكذلك  لالعبني،  النجاح 

والإداري للمنتخب، والذي انعك�س على اأداء الالعبني وبث 

روح الفوز يف نفو�سهم.

الوطنية  اجلهود  لكافة  تقديره  عن  جاللته  معرباً 

املخل�سة التي اآزرت و�سجعت املنتخب للو�سول اىل هذه 

النتيجة امل�سرفة.

واجلماهري  البحرين  �سعب  كذلك  جاللته  وحيا   

البحرينية الوفية واملقيمني على اأر�س البحرين العزيزة 

مناف�سات  جميع  يف  املنتخب  جانب  اىل  وقفوا  الذين 

البطولة، والذي كان حافزاً لالعبني و�سجعهم على احراز 

هذا اللقب.

مقّدًرا جاللته دور رجال ال�سحافة والعالم ودعمهم 

املباريات،  طوال  الوطني  منتخبنا  جانب  اىل  ووقوفهم 

والذي كان له اأطيب الثر يف نفو�س الالعبني لتحقيق هذه 

النتيجة امل�سرفة.

الفخر والعتزاز  اإىل  اأن ما حتقق يدعو  واأكد جاللته 

لكل ابناء البحرين، ويعترب نقطة حتول مهمة يف م�سرية 

كرة القدم البحرينية.

كما اأكد جاللة امللك املفدى حفظه اهلل اأن »الإجناز الذي 

حققه اأبطال املنتخب الوطني الأوفياء املخل�سون يف هذا 

وادخل  البت�سامة  ر�سم  قد  الريا�سي،  اخلليجي  املحفل 

الفرحة لي�س يف نفو�س �سعب اململكة فقط؛ بل يف نفو�س 

جميع املقيمني على ار�س البحرين«.

لعبي  من  اجليل  هذا  بقدرة  ثقته  عن  جاللته  معرباً 

اللقاب  وح�سد  التميز،  م�سوار  موا�سلة  على  املنتخب 

والبطولت يف ال�ستحقاقات املقبلة.

كما هناأ جاللته افراد املنتخب ال�سعودي ال�سقيق على 

ما قدموه من م�ستوى واأداء متميز يف هذه البطولة، متمنياً 

لهم كل التوفيق والنجاح يف م�سريتهم الكروية.

واأكد العاهل املفدى احلر�س امل�ستمر على توفري كافة 

على  والعمل  الريا�سي،  ل�سبابنا  والرعاية  الدعم  ا�سكال 

متمنياً  األعابها،  مبختلف  الريا�سة  م�ستوي  ورفع  تنمية 

جاللته للجميع كل التوفيق والتقدم، واأن يوا�سل املنتخب 

البحريني م�سريته امل�سرفة ومتثيل كرة القدم البحرينية 

خري متثيل يف البطولت القادمة.
جاللة امللك

امللك يتبادل التهاين مع رئي�س الوزراء وويل العهد

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، برقية تهنئة 

من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

فوز  مبنا�سبة  وذلك  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل 

منتخب مملكة البحرين لكرة القدم بكاأ�س اخلليج 

العربي، وفيما يلي ن�س الربقية:

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه

ملك مملكة البحرين املفدى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد..

خال�س  عن  اأعرب جلاللتكم  اأن  لي�سرين  فاإنه 

املنتخب  اإحراز  مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين 

اخلليج  كاأ�س  بطولة  لقب  القدم  لكرة  الوطني 

بعد  القدم،  لكرة  والع�سرين  الرابعة  العربي 

ال�سعودي،  املنتخب  �سقيقه  على  امل�ستحق  فوزه 

يف اإجناز ريا�سي م�سرف يعزز من مكانة مملكة 

وذلك  والدويل،  الإقليمي  امل�ستوى  على  البحرين 

يف اإطار ما تولونه جاللتكم حفظكم اهلل من رعاية 

واهتمام كبريين للنهو�س بالريا�سة البحرينية، 

والذي اأهلها حل�سد العديد من البطولت والألقاب 

واإقليمًيا  حملًيا  ال�سعد  خمتلف  على  الريا�سية 

ودولًيا.

وننتهز هذه املنا�سبة لنجدد جلاللتكم حفظكم 

لتحقيق  اجلهود  بذل  موا�سلة  على  العهد  اهلل 

طموحاتكم العظيمة، والرتقاء مبختلف جمالت 

التنمية ال�ساملة يف اإطار روؤية جاللتكم احلكيمة 

التي كان لها اأكرب الأثر، بعد اهلل �سبحانه وتعاىل، 

فيما و�سل اإليه بلدنا العزيز من مكانة رفيعة يف 

كافة املجالت التنموية. 

ول يفوتنا الإ�سادة بالروح العالية وامل�ستوى 

املنتخب  يف  البحرين  اأبناء  اأظهره  الذي  الرفيع 

حر�سهم  يف  جت�سد  والذي  القدم،  لكرة  الوطني 

على  والإ�سرار  متثيل،  خري  وطنهم  متثيل  على 

رفع رايته عرب هذا الفوز الكبري.

جاللتكم  يحفظ  اأن  وجل  عز  املويل  داعني 

وي�سبغ عليكم موفور ال�سحة وال�سعادة.

وتلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، برقية تهنئة، 

�سلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�سمو  من �ساحب 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

مبنا�سبة  وذلك  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

بكاأ�س  القدم  لكرة  البحرين  مملكة  منتخب  فوز 

اخلليج العربي.

وفيما يلي ن�س الربقية:-

�سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة الوالد العزيز 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ال�سامي  مقام جاللتكم  اإىل  اأرفع  اأن  ي�سرفني 

خال�س التهاين والتربيكات مبنا�سبة فوز منتخب 

مملكة البحرين لكرة القدم بكاأ�س اخلليج العربي 

يف دورته الرابعة والع�سرين، وهو اإجناز ريا�سي 

اإىل  لي�ساف  والعتزاز،  الفخر  على  يبعث  عظيم 

ر�سيد الإجنازات الريا�سية التي حققتها اململكة، 

وياأتي تتويجا لدعم جاللتكم ورعايتكم للريا�سة 

البحرينية وما و�سلت اإليه من م�ستويات متقدمة 

على خمتلف الأ�سعدة.

بكاأ�س  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  فوز  اإن 

اخلليج العربي لكرة القدم، قد رفع ا�سم مملكتنا 

املخل�سني  اأبنائه  وب�سواعد  خفاًقا،  عالًيا  الغالية 

اجلهات  كافة  من  البحرين  فريق  ي�سكلون  الذي 

لهذا  وبع�سقهم  والأهلية  واخلا�سة  احلكومية 

يف  خالًدا  وطنًيا  اإجناًزا  ي�سجل  الغايل  الوطن 

ذاكرة الريا�سة.

خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبعث 

بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، برقية �سكر 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اىل  جوابية 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى  بن حمد 

ردا  وذلك  الوزراء،  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب 

منتخب  فوز  مبنا�سبة  املهنئة  �سموه  برقية  على 

مملكة البحرين لكرة القدم بكاأ�س اخلليج العربي، 

وفيما يلي ن�س الربقية:

الأمري  العزيز  البن  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

�سلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

لرئي�س جمل�س الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد..

ابننا  �سمو  برقية  التقدير  من  مبزيد  تلقينا 

املنتخب  اإحراز  مبنا�سبة  لنا  املهنئة  العزيز 

اخلليج  كاأ�س  بطولة  لقب  القدم  لكرة  الوطني 

بعد  القدم،  لكرة  والع�سرين  الرابعة  العربي 

ال�سعودي،  املنتخب  �سقيقه  على  امل�ستحق  فوزه 

للفخر والعتزاز،  اإجناز ريا�سي جديد يدعو  يف 

التي  املتتالية  الريا�سية  لالإجنازات  وتتويًجا 

الإقليمي  امل�ستويني  على  البحرين  حتققها مملكة 

التي  الكبرية  والرعاية  الدعم  ظل  يف  والدويل، 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  يوليها 

اآل خليفة حفظه اهلل، للنهو�س بالريا�سة  عي�سى 

البحرينية.

مب�ستوى  ن�سيد  اأن  املنا�سبة  بهذه  وي�سرنا 

لكرة  الوطني  املنتخب  قدمه  الذي  املتميز  الأداء 

اجلميع،  وتقدير  باإعجاب  حظي  والذي  القدم، 

مكانة  تعزيز  يف  ي�سهم  جناح  من  حققه  وما 

مملكة البحرين يف جمال الريا�سة، متمنني دوام 

املزيد  ح�سد  يف  البحرينية  للريا�سة  التوفيق 

من الإجنازات التي ترفع ا�سم البحرين عاليا يف 

خمتلف املحافل والبطولت الإقليمية والدولية.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي المري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، برقية تهنئة من 

اآل  حمد  بن  �سلمان  المري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

خليفة ويل العهد نائب القائد العلى النائب الول 

منتخب  فوز  مبنا�سبة  الوزراء؛  جمل�س  لرئي�س 

مملكة البحرين لكرة القدم بكاأ�س اخلليج العربي، 

وفيما يلي ن�س الربقية:- 

اآيات  اأ�سمى  �سموكم  اإىل  اأرفع  اأن  ي�سعدين 

منتخبنا  فوز  مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين 

العربي  اخلليج  كاأ�س  على  وح�سوله  الوطني 

اإجناز جديد ي�ساف اىل  الرابع والع�سرين، وهو 

�سجل الإجنازات الريا�سية ململكة البحرين، التي 

�ساحب  ح�سرة  �سيدي  وتطلعات  روؤى  تعك�س 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  الوالد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

اإن للجهود احلكومية برئا�سة �سموكم حفظكم 

اهلل عظيم الأثر فيما حققه املنتخب الوطني لكرة 

يوفقنا  اأن  القدير  العلي  املوىل  داعياً  القدم، 

يف  الوطن  ومناء  خري  �ساأنه  من  ما  كل  لتحقيق 

كافة املجالت.

رئي�س احلر�س الوطني يهنئ امللك

بفوز املنتخب بكاأ�س اخلليج العربي

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

اأول  الفريق  من  تهنئة  برقية  املفدى، 

اآل  ال�سيخ حممد بن عي�سى  ركن �سمو 

الوطني، وذلك  رئي�س احلر�س  خليفة 

البحرين  منتخب مملكة  فوز  مبنا�سبة 

العربي. اخلليج  بكاأ�س  القدم  لكرة 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  �سيدي 

اآل خليفة امللك حمد بن عي�سى 

القائد  املفدى  البحرين  مملكة  ملك 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�سيدي، ي�سرفني اأن اأرفع اإىل مقام 

جاللتكم ال�سامي حفظكم اهلل ورعاكم، 

كافة  عن  ونيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة 

اأ�سمى  الوطني،  احلر�س  منت�سبي 

التربيكات  واأطيب  التهاين  اآيات 

البحرين  منتخب  فوز  مبنا�سبة 

دورة  بكاأ�س  القدم  لكرة  الوطني 

الأمر  والع�سرين،  الرابعة  اخلليج 

جاللتكم  لرعاية  تتويًجا  ياأتي  الذي 

الالحمدود  جاللتكم  ودعم  الكرمية 

وكرة  عموًما،  البحرينية  للريا�سة 

القدم على وجه اخل�سو�س.

بهذا  جاللتكم  اأهنئ  اإذ  واإنني 

باجلهود  لأ�سيد  الكبري،  الإجناز 

ال�سيخ  �سمو  يبذلها  التي  املتميزة 

�سبيل  يف  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

الريا�سة  هذه  مب�ستوى  الرتقاء 

اإيجاًبا  �ساهم  الذي  الأمر  ال�سعبية، 

ومناء،  تطور  من  اإليه  و�سلت  فيما 

الفني  الطاقمان  بذلها  التي  وباجلهود 

التي  العالية  وبالحرتافية  والإداري 

منذ  الوطني  منتخبنا  لعبو  اأظهرها 

العلي  املوىل  داعني  البطولة،  انطالقة 

قائدا  جاللتكم  يحفظ  اأن  القدير 

ال�ساملة  التنموية  للنه�سة  حكيما 

من  املزيد  وحتقيق  الغالية،  ململكتنا 

الزاهر  عهدكم  يف  امل�سرفة  الإجنازات 

حفظكم اهلل ورعاكم واأدام عزكم.

�سيدي  وحفظه  اهلل  بعون  ودمتم 

موفقني. �ساملني 

احلر�س  رئي�س  ركن  اأول  الفريق 

الوطني

اآل  �سلمان  بن  عي�سى  بن  حممد 

خليفة

رئي�س احلر�س الوطني

يهنئ نا�ضـــر بن حمــد

رئي�س احلر�س الوطني

يهنئ رئي�س احتاد الكرة

وهناأ الفريق اأول الركن �سمو ال�سيخ 

حممد بن عي�سى اآل خليفة رئي�س احلر�س 

اآل  ال�سيخ نا�سر بن حمد  الوطني، �سمو 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية 

و�سوؤون ال�سباب م�ست�سار الأمن الوطني 

قائد احلر�س امللكي؛ مبنا�سبة فوز منتخب 

البحرين الوطني لكرة القدم بكاأ�س دورة 

الرابعة والع�سرين واإحراز لقب  اخلليج 

البطولة.

واأ�ساد �سمو رئي�س احلر�س الوطني 

حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  يبذله  مبا 

الكبري  الدور  لها  كان  متميزة  من جهود 

القدم  كرة  ريا�سة  الرتقاء مب�ستوى  يف 

الطاقمان  اأظهره  ومبا  الغالية،  مبملكتنا 

واقتدار،  كفاءة  من  والإداري  الفني 

عليها  ظهر  التي  العالية  وبالحرتافية 

انطالق  منذ  الوطني  منتخبنا  لعبو 

البطولة.

الوطني  رئي�س احلر�س  �سمو  واأثنى 

ي�سهدها  التي  التطويرية  اخلطط  على 

الغالية،  مبملكتنا  الريا�سي  القطاع 

التي  املتتالية  الريا�سية  وبالإجنازات 

تكللت من القيادة الناجحة ل�سمو ال�سيخ 

الإجناز  بهذا  التي جاءت  نا�سر بن حمد 

الزاهر  العهد  يف  امل�سرف  التاريخي 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى القائد 

الأعلى.

ال�سيخ  �سمو  الركن  اأول  الفريق  هناأ 

حممد بن عي�سى اآل خليفة رئي�س احلر�س 

الوطني، ال�سيخ علي بن خليفة بن اأحمد 

الحتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

فوز  مبنا�سبة  القدم،  لكرة  البحريني 

القدم  لكرة  الوطني  البحرين  منتخب 

الرابعة والع�سرين  بكاأ�س دورة اخلليج 

واإحراز لقب البطولة.

واأ�ساد �سمو رئي�س احلر�س الوطني 

بالدور الكبري واجلهود احلثيثة لالحتاد 

البحريني لكرة القدم، وبكفاءة الطاقمني 

لعبو  يبذله  ومبا  والإداري،  الفني 

املنتخب الوطني من روح تناف�سية عالية 

بالكاأ�س  الظفر  يف  الأثر  بالغ  لها  كان 

الغالية يف هذه البطولة. 

الوطني  واأعرب �سمو رئ�س احلر�س 

التوفيق  من  لالحتاد مبزيد  عن متنياته 

والنجاح يف حتقيق الإجنازات الريا�سية 

العهد  يف  والعاملية،  املحلية  املتتالية 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  الزاهر 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

املفدى القائد الأعلى.

علي بن عي�ضى يهنئ بفوز املنتخب بكاأ�س اخلليج

�ضلطان بن حمد يهنئ امللك وويل العهد بفوز منتخب البحرين الوطني

اآل  �سلمان  بن  عي�سى  بن  علي  ال�سيخ  �سمو  رفع 

خليفة وزير �سوؤون الديوان امللكي، اأ�سمى اآيات التهاين 

والتربيكات اىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى، واإىل �ساحب  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�سى 

ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 

الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  الأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، مبنا�سبة حتقيق املنتخب 

الوطني للمركز الأول و»لقب كاأ�س اخلليج العربي« بعد 

فوزه على املنتخب ال�سعودي ال�سقيق.

لبطولة  الوطني  املنتخب  حتقيق  اأن  �سموه  واأكد 

كاأ�س اخلليج العربي ياأتي نتاًجا لروؤية وا�سرتاتيجية 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو 

امللك لالأعمال اخلريية و�سوؤون ال�سباب م�ست�سار الأمن 

والريا�سة،  لل�سباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني 

خمتلف  يف  للريا�سة  حمدوًدا  ل  دعًما  �سموه  يقّدم  اإذ 

الكرة  م�سرية  يف  حتّول  حتقيق  من  ومتّكن  الألعاب، 

البحرينية.

بعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن حمد اآل خليفة جنل جاللة 

امللك  اىل ح�سرة �ساحب اجلاللة  تهنئة  برقية  املفدى،  امللك 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، رفع فيها اىل  حمد بن عي�سى 

الإجناز  مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  جاللته 

البحرين  منتخب  حققه  الذي  والكبري  امل�سرف  التاريخي 

اخلليج  كاأ�س  بطولة  بلقب  بتتويجه  القدم  لكرة  الوطني 

العربي الرابعة والع�سرين لكرة القدم، بعد فوزه على �سقيقه 

يف  اأقيمت  التي  البطولة  هذه  نهائي  يف  ال�سعودي  املنتخب 

قطر م�ساء اأم�س. 

املتميز  الفني  الأداء  الربقية مب�ستوى  �سموه يف  واأ�ساد 

والرفيع الذي قدمه منتخبنا الوطني واأهله للفوز والتتويج 

بلقب البطولة، منوًها بالروح الريا�سية العالية الذي حتلى 

املناف�سات، متمنًيا �سموه لأفراد املنتخب كافة كل  بها طوال 

الإجنازات،  من  ملزيد  عطائهم  وموا�سلة  والنجاح  التوفيق 

والبطولت  املناف�سات  يف  خفاقة  عالية  الوطن  راية  لرفع 

القادمة. 

اآل خليفة جنل  بن حمد  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما 

ال�سمو  �ساحب  اىل  تهنئة مماثلة  برقية  املفدى،  امللك  جاللة 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

فيها  اأعرب  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

عن خال�س التهاين ل�سمو ويل العهد مبنا�سبة فوز منتخبنا 

�سموه  مثنًيا  بطولة خليجي 24،  بلقب  القدم  لكرة  الوطني 

على الأداء القوي الذي ظهر به املنتخب يف جميع مناف�سات 

لالعبي  �سموه  جدارة، ومتنى  عن  ا�ستحقها  والتي  البطولة 

املنتخب دوام التوفيق والتقدم يف ال�ستحقاقات وامل�ساركات 

امل�ستقبلية.
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�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفع 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء،  الأول لرئي�س جمل�س  النائب  الأعلى 

اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

اأ�سمى  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

ح�سول  مبنا�سبة  والتربيكات؛  التهاين  اآيات 

املنتخب الوطني لكرة القدم على لقب بطولة 

والع�سرين  الرابعة  العربي  اخلليج  كاأ�س 

كرة  ريا�سة  تاريخ  مرة يف  لأول  القدم  لكرة 

القدم البحرينية، وهناأ �سموه لعبي املنتخب 

الوطني على هذا الإجناز الريا�سي الكبري وما 

والتي  ومتميزة،  عالية  م�ستويات  من  قدموه 

كانت مبعث فخر واعتزاز جلميع اأبناء الوطن.

واأثنى �سموه على اجلهود التي بذلها لعبو 

املنتخب الوطني واإ�سرارهم على حتقيق هذا 

اإليه  ما و�سلت  والذي يج�سد  امل�سرف،  الفوز 

الريا�سة البحرينية من تطور على امل�ستويات 

كافة، ووّجه �سموه ال�سكر والتقدير اإىل �سمو 

اآل خليفة ممثل جاللة  ال�سيخ نا�سر بن حمد 

ال�سباب  و�سوؤون  اخلريية  لالأعمال  امللك 

م�ست�سار الأمن الوطني رئي�س املجل�س الأعلى 

بدور  �سموه  منوها  والريا�سة،  لل�سباب 

ال�سباب  قطاع  تنمية  يف  نا�سر  ال�سيخ  �سمو 

والريا�سة ودعمه وم�ساندته لالعبي املنتخب 

املنتخب  اأ�سهم يف حتقيق  وحتفيزهم، والذي 

�سجل  اإىل  ُي�ساف  الذي  الكبري  الفوز  لهذا 

الإجنازات الريا�سية للمملكة.

الحتاد  جهود  على  �سموه  اأثنى  كما 

البحريني لكرة القدم برئا�سة ال�سيخ علي بن 

اجليد  الإعداد  يف  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

والإداري  الفني  اجلهازين  وبدور  للبطولة، 

اأثمر  والذي  القدم،  لكرة  الوطني  للمنتخب 

حتقيق هذا الإجناز الريا�سي، متمنيا للجميع 

�سمو ويل العهددوام التوفيق والنجاح.

امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد 

يتلقون برقيات تهنئة من وزير الداخلية

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى، 

را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  من  تهنئة  برقية 

اآل خليفة وزير الداخلية، وذلك  بن عبداهلل 

مبنا�سبة فوز منتخب مملكة البحرين لكرة 

القدم بكاأ�س اخلليج العربي، هذا ن�سها:

والزهو،  العتزاز  ببالغ  ي�سرفني 

اإىل  اأرفع  اأن  والفخر  الإجالل  معاين  واأجل 

با�سمي ونيابة عن  ال�سامي،  مقام جاللتكم 

التهاين  اأ�سمى  الداخلية،  وزارة  منت�سبي 

معاين  باأنبل  مقرونه  التربيكات،  واأخل�س 

الإخال�س والوفاء، واأ�سدق م�ساعر النتماء 

منتخب  فوز  مبنا�سبة  جلاللتكم،  والولء 

البحرين الوطني لكرة القدم ببطولة كاأ�س 

اخلليج )24(.

�سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة

مع  تزامنا  الإجنازات،  علينا  تهل 

احتفالت الوطن باأعياده، بهاء واألًقا وفرحا 

الكبري،  الريا�سي  الإجناز  فهذا  وم�سرات، 

البحرينية  الريا�سة  به  تنعم  ما  يعك�س 

 - جاللتكم  من  �سامية  وعناية  اهتمام  من 

ت�ساف  لبنة جديدة  - وي�سكل  اهلل  حفظكم 

مل�سرية الإجنازات املحققة يف عهد جاللتكم 

الزاهر.

�سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة

القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  لعبي  اإن 

وتناف�سهم  الرفيع،  الريا�سي  باأدائهم 

املوعد  على  كانوا جنوما  البديع،  ال�سريف 

والوعد، وتوجوها بالفوز واملجد، و�سعدوا 

الريا�سي،  املجد  مدراج  اإىل  الفوز  بهذا 

رافعني علم البحرين مرددين ب�سوت واحد 

»بحريننا مليكنا«.

�سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة

التاريخ ملنتخبنا الوطني  لقد ا�ستنطق 

لكرة القدم �سهادة ميالد اإجناز م�سرقة على 

لكرة  الريا�سية  اخلليج  بطولت  �سفحات 

القدم.

الباهر،  الفوز  هذا  جلاللتكم  فهنيئا 

يف  الذين  باأبنائه  وال�سعب  للوطن  وهنيئا 

جلاللتكم  والإخال�س  الوطن  حب  قلوبهم 

دوما حا�سر.

ومنتخباتها  والبحرين  عام  وكل 

والريادة يف جميع  الطليعة  الريا�سية يف 

املحافل العربية والإقليمية والدولية.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى  كما 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، 

ال�سيخ  ركن  اأول  الفريق  من  تهنئة  برقية 

الداخلية،  اآل خليفة وزير  را�سد بن عبداهلل 

وذلك مبنا�سبة فوز منتخب مملكة البحرين 

لكرة القدم بكاأ�س اخلليج العربي.

وفيما يلي ن�س الربقية:

والتقدير،  الحرتام  م�ساعر  بكل 

الكرمي  �سموكم  مقام  اىل  اأرفع  اأن  ي�سرفني 

اأ�سمى التهاين واأ�سدق التربيكات؛ مبنا�سبة 

القدم  لكرة  الوطني  البحرين  منتخب  فوز 

ببطولة كاأ�س اخلليج )24(.

الرائع  والجناز  الكبري  الفوز  هذا  اإن 

اأكيد  لدليل  املنتخب؛  حققه  الذي  النبيل 

ورا�سخ على الدعم امل�ستمر للمنتخب والذي 

الر�سيدة  احلكومة  اهتمام  مدى  يعك�س 

الإمكانات  كافة  وتوفري  ال�سبل  بتهيئة 

يف  الريا�سية  الجنازات  هذه  لتحقيق 

املحافل العربية والإقليمية والعاملية.

الجناز  هذا  ل�سموكم  اأبارك  اإنني  واإذ 

البحرينية  الريا�سة  تعي�سه  وما  العاملي، 

ع بالإجنازات واإحراز  من ع�سر ذهبي ُمر�سّ

اأبنائها الألقاب يف جميع امليادين �سائلني اهلل 

والرفعة  التقدم  من  مزيداً  البحرين  ململكة 

الدولية يف  وحتقيق العديد من الإجنازات 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  �سيدي  قيادة  ظل 

اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

ورعاه.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى  كما 

اآل خليفة ويل العهد نائب  �سلمان بن حمد 

لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

الوزراء، برقية تهنئة من الفريق اأول ركن 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ 

منتخب  فوز  مبنا�سبة  وذلك  الداخلية، 

اخلليج  بكاأ�س  القدم  لكرة  البحرين  مملكة 

العربي، هذا ن�سها:

والعتزاز،  الفخر  وببالغ  ي�سرفني 

اأ�سمى  الكرمي  �سموكم  مقام  اىل  اأرفع  اأن 

التهاين والتربيكات، مبنا�سبة فوز منتخب 

البحرين الوطني لكرة القدم ببطولة كاأ�س 

اخلليج )24(.

بف�سل  ياأتي  التاريخ  الإجناز  هذا  اإن 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  �سيدي  دعم 

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى، 

للريا�سة  املتوا�سل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

يرتفع  اململكة  علم  جعل  مما  والريا�سيني، 

املحافل  بجميع  التتويج  من�سات  عاليا يف 

العربية والإقليمية والدولية، كما اأن الأداء 

البحرين  منتخب  لأبطال  الرفيع  الريا�سي 

بف�سل  جاء  امل�ستوى،  وبهذا  الوطني، 

توجيهات �سموكم ال�سديدة يف توفري كافة 

الإمكانات الالزمة، وتوجيه ودعم الطاقات 

امل�ستوى  بهذا  ليكونوا  ال�سبابية  الوطنية 

املتميز.

وزير الداخلية

عبدالـله بن حمد يهنئ بتحقيق منتخب البحرين بطولة كاأ�س اخلليج
اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  رفع 

املفدى  امللك  جلاللة  ال�سخ�سي  املمثل  خليفة 

اآيات  اأ�سمى  للبيئة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

�ساحب  ح�سرة  اإىل  والتربيكات  التهاين 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى،  البالد 

الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، و�سمو ال�سيخ 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

رئي�س  ال�سباب  و�سوؤون  اخلريية  لالأعمال 

وجميع  والريا�سة،  لل�سباب  الأعلى  املجل�س 

الالعبني والإداريني يف منتخب الوطني لكرة 

وامل�سرف  التاريخي  الفوز  مبنا�سبة  القدم، 

الرابعة  العربي  اخلليج  كاأ�س  بطولة  بلقب 

والع�سرين لكرة القدم. 

اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  واأ�ساد 

الذي  والراقي  املتميز  الفني  بالأداء  خليفة 

اأهله  الذي  الوطني  البحرين  منتخب  قدمه 

ال�سعودي  املنتخب  على  بجدارة  للفوز 

متمنًيا  البطولة،  بلقب  والتتويج  ال�سقيق 

التوفيق  كل  املنتخب  اأفراد  لكافة  �سموه 

مزيد  وحتقيق  عطائهم،  وموا�سلة  والنجاح 

البحرين يف  من الإجنازات ورفع علم مملكة 

كافة املحافل الريا�سية املقبلة.  ال�سيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة

ال�سيخ خالد بن حممد بن �سلمان اآل خليفة

وزير �ضوؤون الكهرباء واملاء يهنئ 

بتحقيق املنتخب للقب كاأ�س اخلليج

وزير  املبارك  وائل  املهند�س  رفع 

�سوؤون الكهرباء واملاء، اأ�سمى اآيات التهاين 

�ساحب  ح�سرة  مقام  اىل  والتربيكات 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ال�سمو  �ساحب  واإىل  املفدى،  البالد  عاهل 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الوزراء،  رئي�س 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  الأمني 

حتقيق  مبنا�سبة  الوزراء؛  جمل�س  لرئي�س 

املنتخب الوطني للمركز الأول و»لقب كاأ�س 

املنتخب  على  فوزه  بعد  العربي«  اخلليج 

ال�سعودي ال�سقيق.

وقال املهند�س املبارك خالل ت�سريح له 

للمركز  الوطني  املنتخب  حتقيق  مبنا�سبة 

بهذا  »نفتخر  اخلليج:  بطولة  يف  الأول 

التاريخي اخلليجي، والذي حتقق  الإجناز 

اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  الزاهر  العهد  يف 

امللك املفدى الذي يقدم دعًما كبرًيا للريا�سة 

البحرينية، ما اأدى اإىل حتقيق نقلة نوعية 

طّورت الكرة البحرينية«.

واأكد املبارك اأن حتقيق املنتخب الوطني 

نتاًجا  ياأتي  العربي  اخلليج  كاأ�س  لبطولة 

لروؤية وا�سرتاتيجية �سمو ال�سيخ نا�سر بن 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

الأمن  م�ست�سار  ال�سباب  و�سوؤون  اخلريية 

لل�سباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني 

حمدوًدا  ل  دعًما  �سمّوه  يقّدم  اإذ  والريا�سة، 

من  ومتّكن  الألعاب،  خمتلف  يف  للريا�سة 

حتقيق حتّول يف م�سرية الكرة البحرينية. 

وزير �سوؤون الكهرباء واملاء

وزير �ضوؤون االإعالم: الفوز بكاأ�س اخلليج مبعث فخر واعتزاز لكل اأبناء البحرين

التهاين  اأ�سمى  الإعالم  �سوؤون  وزير  الرميحي  علي  رفع 

امللك حمد بن  اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة  والتربيكات 

ال�سمو  �ساحب  واإىل  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

اآل خليفة  الأمري �سلمان بن حمد  ال�سمو امللكي  واإىل �ساحب 

لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

الوزراء، مبنا�سبة تتويج منتخبنا الوطني لكرة القدم ببطولة 

كاأ�س اخلليج العربي 24 بعد فوزه على املنتخب ال�سعودي 

ال�سقيق.

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  الوزير،  هناأ  كما 

ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�سوؤون ال�سباب م�ست�سار 

والريا�سة،  لل�سباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني  المن 

اآل خليفة النائب الأول لرئي�س  و�سمو ال�سيخ خالد بن حمد 

املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة ورئي�س اللجنة الأوملبية 

اآل خليفة  اأحمد  بن  بن خليفة  علي  ال�سيخ  واإىل  البحرينية، 

رئي�س الحتاد البحريني لكرة القدم، وعموم �سعب البحرين 

الكرام بهذا الإجناز الريا�سي التاريخي.

واأكد �سعادته اأن هذا الفوز كان مبعث فخر واعتزاز لكل 

التي  املتميزة  الوطنية  لالإجنازات  وتتويجاً  البحرين،  اأبناء 

تعي�سها مملكة البحرين على جميع امل�ستويات ويف خمتلف 

القطاعات، خليجياً وعربياً ودولياً. وزير �سوؤون الإعالم 

ويل العهد يجري ات�ضاالً هاتفًيا برئي�س احتاد الكرة

القائد العام يهنئ امللك بفوز املنتخب بكاأ�س اخلليج

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأجرى 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

القدم  لكرة  البحريني  الحتاد  اإدارة  جمل�س  برئي�س  هاتفًيا  ات�سالً 

الحتاد  رئي�س  ونائب  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  خليفة  بن  علي  ال�سيخ 

الوطني  البحرين  منتخب  وقائد  اآل خليفة،  �سلمان  بن  ال�سيخ خالد 

�سيد حممد جعفر، اإذ نقل لهم حتيات وتهاين ح�سرة �ساحب اجلاللة 

�سموه  وهناأهم  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  امللك حمد 

بفوز املنتخب الوطني الأول لكرة القدم بلقب كاأ�س اخلليج العربي 

)خليجي 24(.

العالية،  القتالية  وروحهم  الالعبني  ومتيز  باأداء  �سموه  واأ�ساد 

والتي اأثمرت هذا الفوز التاريخي الذي اأ�سعد اجلميع.

واأمر �سمو ويل العهد، رئي�س الحتاد بنقل حتيات وتهاين جاللة 

لعبي  جميع  اإىل  �سموه،  وتهاين  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

املنتخب الوطني لكرة القدم والقائمني على املنتخب كافة.

بعث امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد 

البحرين،  دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل 

برقية تهنئة اىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

منتخب  فوز  مبنا�سبة  وذلك  الأعلى،  القائد 

اخلليج  بكاأ�س  القدم  لكرة  البحرين  مملكة 

العربي الرابع والع�سرين.

وفيما يلي ن�س الربقية:

�سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد 

الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم

وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم 

وبعد..

اهلل  حفظكم  جلاللتكم  اأرفع  اأن  ي�سرين 

والتربيكات،  التهاين  اآيات  اأ�سمى  ورعاكم 

القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  فوز  مبنا�سبة 

والع�سرين،  الرابع  العربي  اخلليج  بكاأ�س 

جاللتكم  ورعاية  دعم  على  دل  والذي 

اأ�سكالها. للريا�سة البحرينية بكافة 

كان  ما  امل�سرف  الإجناز  هذا  اإن  �سيدي، 

ال�سديدة  جاللتكم  توجيهات  لول  ليتحقق 

ل�سعب  والعزة  الرفعة  دروب  اأنارت  التي 

مملكتنا الغالية، وجعلت ا�سم مملكة البحرين 

عاليا خفاقا يف جميع املحافل والفعاليات.

بعمر  ميد  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيا 

ال�سحة  مبوفور  تنعمون  واأنتم  جاللتكم 

وال�سعادة، لتحقيق مزيد من الرخاء والرفعة 

قيادتكم  ظل  يف  الغايل  لوطننا  والتقدم 

الر�سيدة.

ودمتم جاللتكم بحفظ اهلل �ساملني موفقني.

م�ضت�ضار امللك يهنئ مبنا�ضبة فوز منتخب البحرين
بن  حممد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  رفع 

امللك،  جاللة  م�ست�سار  خليفة  اآل  �سلمان 

مقام  اىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، واإىل �ساحب 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

ال�سمو  و�ساحب  الوزراء،  رئي�س  خليفة 

اآل خليفة ويل  امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

العهد الأمني نائب القائد الأعلى النائب الأول 

ال�سيخ  و�سمو  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

امللك  اآل خليفة ممثل جاللة  بن حمد  نا�سر 

لالأعمال اخلريية و�سوؤون ال�سباب م�ست�سار 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني  الأمن 

منتخب  فوز  مبنا�سبة  والريا�سة،  لل�سباب 

اخلليج  بكاأ�س  القدم  لكرة  البحرين  مملكة 

ال�سعودي  املنتخب  على  فوزه  بعد  العربي 

ال�سقيق.

واأكد �سموه اأن حتقيق املنتخب الوطني 

نتاًجا  ياأتي  العربي  اخلليج  كاأ�س  لبطولة 

لروؤية وا�سرتاتيجية �سمو ال�سيخ نا�سر بن 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

الأمن  م�ست�سار  ال�سباب  و�سوؤون  اخلريية 

لل�سباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني 

والريا�سة، اإذ يقّدم �سموه دعًما غري حمدود 

من  ومتّكن  الألعاب،  خمتلف  يف  للريا�سة 

حتقيق حتّول يف م�سرية الكرة البحرينية.
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الدوحة - اأحمد مهدي:

القدم  لكرة  الأول  الوطني  منتخبنا  تّوج 

العربي »خليجي  بلقب بطولة كاأ�س اخلليج 

على  النهائية  املباراة  يف  فوزه  بعد   »24

يف  مقابل،  دون  بهدف  ال�سعودي  املنتخب 

اأقيم اأم�س على ا�ستاد عبداهلل بن  اللقاء الذي 

خليفة يف الدوحة.

حممد  لالعب  بالهدف  منتخبنا  ويدين 

الرميحي الذي منح الفوز ملنتخبنا بت�سجيله 

هدًفا يف ال�سوط الثاين من املباراة.

كبرية  فرحة  منتخبنا  اأفراد  وعا�س 

منتخبنا  تتويج  مت  اإذ  املباراة،  بعد  وعارمة 

بكاأ�س البطولة و�سط ح�سور جماهريي اآزر 

املنتخب واحتفل معه بالفوز.

ت�ضكيلة منتخبنا

الوطني  ملنتخبنا  الربتغايل  املدرب  بداأ 

من  مكّونة  بت�سكيلة  املباراة  �سوزا  هيليو 

�سيد  والالعبني  جعفر،  حممد  �سيد  احلار�س 

نبيل،  اأحمد  باقر،  مهدي  �سيد  عي�سى،  ر�سا 

حرم،  علي  ال�سيخ،  جا�سم  احلوطي،  را�سد 

الأ�سود،  كميل  حميدان،  مهدي  مدن،  علي 

حممد الرميحي.

جمريات املباراة

جاء ال�سوط الأول متو�سط امل�ستوى بني 

اأن يفتتح  ال�سعودية  الطرفني، وكاد منتخب 

�سامل  �سدد  بعدما  مبكًرا  الت�سجيل  جمال 

الدو�سري كرة قوية من خارج املنطقة ارتدت 

من العار�سة )4(.

ركلة  على  ال�سعودي  املنتخب  وح�سل 

جزاء نفذها الالعب �سلمان الفرج، اإل اأن الكرة 

ارتدت من العار�سة خلارج امللعب )12(، ثم 

كادت الكرة الراأ�سية ملهدي حميدان اأن تعانق 

�سباك ال�سعودية، لكن احلار�س فواز القرين 

اأنقذ املوقف )41(.

منتخبنا  اأجرى  الثاين،  ال�سوط  يف 

علي  مكان  تياغو  بدخول  تبديالته  اأول 

�سجل  اإذ  الفوز،  هدف  جاء  ثم   ،)63( مدن 

الرميحي  حممد  عرب  هدًفا  الوطني  منتخبنا 

وعانقت  الأمين  القائم  ي�سارية �سربت  بكرة 

ال�سباك )69(.

ودخل وليد احليام مكان را�سد احلوطي 

)80(، و�سارك حممد عادل بديالً ل�سيد ر�سا 

عي�سى )90(.

ليونيل،  ال�سوي�سري  احلكم  املباراة  اأدار 

وعاونه مواطنه كوبللي والبلجيكي كارل دي 

روكري، واحلكم الرابع البلجيكي األك�سندر.

منتخبنــا الوطنــي بطـــــــــــــالً  لـ »خليجـــــي 24« 
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منتخبنــا الوطنــي بطــــــــــــــــالً  لـ»خليجـــــي 24« 
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نا�ضر بن حمد: جمهورنا الويف رفع اهلل �ضاأنكم.. لنفرح يف هذه اللحظات التاريخية

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  رفع 

للأعمال اخلريية  امللك  خليفة ممثل جللة 

الوطني  الأمن  م�صت�صار  ال�صباب  و�صوؤون 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة، 

مقام  اىل  والتربيكات،  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة 

اآل خليفة عاهل البلد املفدى، واإىل  عي�صى 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب 

نائب  الأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

الوزراء، مبنا�صبة حتقيق املنتخب الوطني 

العربي  اخلليج  كاأ�س  ولقب  الأول  للمركز 

للمرة الأوىل يف تاريخ املنتخب، بعد فوزه 

على املنتخب ال�صعودي ال�صقيق.

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وقال 

حتقيق  مبنا�صبة  له  ت�صريح  يف  خليفة، 

كاأ�س  حتقيق  »يعد  اخلليجي:  احللم 

اخلليج لكرة القدم اإجنازا تاريخيا، وحتقق 

اجلللة  �صاحب  الزاهر حل�صرة  العهد  يف 

اللحمدود  الدعم  قدم  الذي  املفدى  امللك 

للريا�صة البحرينية وكرة القدم على وجه 

تطبيق  يف  �صاهم  الذي  الأمر  اخل�صو�س، 

البحرينية،  القدم  كرة  تطوير  ا�صرتاتيجية 

للقب  الوطني  املنتخب  حتقيق  كان  حيث 

بعد  الكروية  اإجنازاته  ثاين  اخلليج  كاأ�س 

حتقيق لقب بطولة غرب اآ�صيا لكرة القدم، 

البحرينية  الكرة  اأن  الذي يوؤكد  الأمر  وهو 

التطور  نحو  ال�صحيح  الطريق  يف  ت�صري 

والنماء«.

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وتابع 

طال  الذي  اخلليجي  الإجناز  »يعد  خليفة 

انتظاره منذ انطلقة كاأ�س اخلليج العربي 

مميزة  نقطة   1970 عام  البحرين  يف 

�صل�صلة  اىل  ت�صاف  البيا�س  ونا�صعة 

اإجنازات املنتخب الوطني، وت�صيف الكثري 

اإىل الكرة البحرينية يف حتديها والرتقاء بها 

نحو حتقيق املزيد من الأحلم والبطولت 

ظل  يف  خا�صة  حتقيقها،  اىل  ن�صعى  التي 

واملكونة  املنتخب  ميتلكها  التي  املجموعة 

من جمموعة من العنا�صر ال�صابة والتواقة 

با�صم  ونوعية  كبرية  اإجنازات  اىل حتقيق 

يف  عاليا  البحرين  ا�صم  ورفع  البحرين، 

البحرينية  للإجنازات  الذهبي  الع�صر 

النوعية«.

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  واأ�صار 

نتوجه  اأن  يجب  اأبطال  »هناك  خليفة  اآل 

من  قدموه  ما  على  والثناء  بال�صكر  لهم 

البطولة،  فرتات  طيلة  راقية  م�صتويات 

اجل�صام  ال�صعاب  تخطي  من  ومتكنوا 

اأجل  من  انطلقة  نقاط  اىل  وحتويلها 

التاريخي  والتتويج  احللم  اىل  الو�صول 

حر�صهم  اىل  بالإ�صافة  اخلليج،  بكاأ�س 

احلما�صي  واللعب  التفاين  على  املو�صول 

العالية  الريا�صية  وبالروح  والرجويل 

وت�صريف بلدهم، و�صول اىل حتقيق جمد 

جديد وتاريخي كتبوا من خلله ا�صم مملكة 

من  بحروف  الأبطال  �صجلت  البحرين يف 

ذهب«.

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  واأ�صاف 

كل  يف  باللعبني  األتقي  »عندما  خليفة  اآل 

نظراتهم  خلل  من  اأكت�صف  كنت  منا�صبة 

اإجناز  حتقيق  يف  والرغبة  الكاملة  الثقة 

يف  اأقوياء  فتلحظهم  للبحرين،  كبري 

الفوز  يف  الرغبة  ميتلكون  اأ�صداء  امللعب 

والنت�صار، ول ينظرون اىل اخللف، هدفهم 

وبالفعل  الأوىل،  واملراكز  الكاأ�س  الأوحد 

التاريخي  بالنت�صار  جهودهم  توجوا 

بكاأ�س اخلليج العربي«.

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  ونوه 

ثمرة  اخلليجي  الإجناز  »يعترب  خليفة 

منظومة  قبل  من  كبري  وجهد  تعاون 

الأ�صرة الريا�صية البحرينية التي �صاهمت 

م�صريته  طيلة  الوطني  املنتخب  و�صاندت 

اأي �صيء  البطولت، ومل يثنها  يف خمتلف 

اىل  والوقوف  الوطني  املنتخب  دعم  يف 

التي  الريا�صية  اجلماهري  اأن  كما  جانبه، 

كان  املنتخب  داعمة وحا�صرة خلف  كانت 

يف  احلما�صة  اإدخال  يف  الكبري  الدور  لها 

جديد  جمد  �صناعة  نحو  اللعبني  نفو�س 

تلك  عاليا  نثمن  ونحن  البحرينية،  للكرة 

اجلهود الوطنية العالية«.

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  واأ�صاد 

قدمها  التي  الراقية  بامل�صتويات  خليفة  اآل 

كان  والذي  ال�صقيق،  ال�صعودي  املنتخب 

يف  البحريني  الوطني  للمنتخب  قويًّا  ندًّا 

التي �صادتها روح الخوة  النهائية  املباراة 

والأخلق الريا�صية العالية، فكل التوفيق 

البطولت  يف  ال�صقيق  الأخ�صر  للمنتخب 

املقبلة.

�صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة

�صمو �ل�صيخ خالد بن حمد �آل خليفة

�ضموه يهنئ جاللة امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد ونا�ضر بن حمد بالإجناز التاريخي لـ»الأحمر« الكروي:

خالد بن حمد: اأبطالنا �ضنعوا جمًدا جديًدا بتتويجهم بلقب »خليجي 24«
خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�صيخ  �صمو  رفع 

لل�صباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

البحرينية،  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�صة 

مقام  اإىل  والتربيكات،  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة 

اآل خليفة عاهل البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واإىل 

واإىل  املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان 

حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، واإىل �صمو ال�صيخ 

امللك  جللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر 

م�صت�صار  ال�صباب  و�صوؤون  اخلريية  للأعمال 

لل�صباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني  الأمن 

الوطني  املنتخب  حتقيق  مبنا�صبة  والريا�صة، 

لكرة القدم لقب الن�صخة الرابعة والع�صرين من 

دورة كاأ�س اخلليج لكرة القدم »خليجي 24«، 

بعد فوزه على املنتخب ال�صعودي بنتيجة هدف 

لل�صيء يف املباراة النهائية لهذه البطولة.

وقال �صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة: 

الذي حققه  التاريخي  بالإجناز  ونفتخر  »نعتز 

املنتخب الوطني لكرة القدم بتتويجه بلقب دورة 

والع�صرين،  الرابعة  ن�صختها  يف  اخلليج  كاأ�س 

والذي يعّد ثمرة من ثمار الدعم اللحمدود التي 

�صيدي  لدن  من  البحرينية  الريا�صة  به  حتظى 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  الوالد 

حفظه  املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

املنتخبات  اإحراز  يف  اأ�صهم  والذي  ورعاه،  اهلل 

نتائج  الريا�صية  الألعاب  خمتلف  يف  الوطنية 

والقارية  الإقليمية  امل�صاركات  يف  م�صرفة 

والدولية، والذي عزز من مكانة مملكة البحرين 

على اخلارطة الريا�صية«.

نتيجة  من  حتقق  ما  »اإن  �صموه:  وتابع 

م�صرفة هو نتاج حي ملا ر�صمه اأخي �صمو ال�صيخ 

للنهو�س  روؤية  من  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر 

اأول  حتقيق  معها  ليبداأ  البحرينية،  بالكرة 

تتويج  عرب  الذهبي،  الع�صر  يف  كروية  بطولة 

من  التا�صعة  الن�صخة  بلقب  الوطني  املنتخب 

بطولة غرب اآ�صيا التي اأقيمت اأغ�صط�س املا�صي 

بالعراق، ويتوا�صل هذا التاألق بتحقيق املنتخب 

اخلليجية  الكاأ�س  مبعانقة  انتظاره  طال  حلم 

الغالية يف الن�صخة الرابعة والع�صرين«.

حمد  بن  خالد  ال�صيخ  �صمو  اأ�صاد  وقد 

قدمه  الذي  املميز  الفني  بامل�صتوى  خليفة  اآل 

البطولة،  هذه  مباريات  طيلة  الوطني  املنتخب 

والذي جنح من خلله من بلوغ املباراة النهائية 

اأن  �صموه  موؤكدا  اخلليجي،  اللقب  هذا  وح�صد 

جديدا،  جمدا  �صنعوا  الوطني  املنتخب  لعبو 

باأحرف  البحرين  مملكة  ا�صم  حفروا  اأن  بعد 

والع�صرين،  الرابعة  الن�صخة  يف  ذهب  من 

لدورة  وا�صتحقاق  وبجدارة  اأبطال  ليتوجوا 

من  التاريخ  بذلك  ويدخلوا  اخلليج،  كاأ�س 

مثمنا  العريقة،  البطولة  هذه  يف  اأبوابه  اأو�صع 

�صموه الدور الكبري الذي لعبه اجلهازان الفني 

والإداري للمنتخب يف اإعداد وحت�صري اللعبني 

بال�صورة املطلوبة خلو�س غمار مناف�صات هذه 

البطولة وحتقيق هذه النتيجة املتميزة.

البحريني  الحتاد  رئي�س  �صموه  وهناأ 

خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  ال�صيخ  القدم  لكرة 

هذه  على  الحتاد  ومنت�صبي  اأع�صاء  وجميع 

الحتاد  جهود  �صموه  مقدرا  امل�صرفة،  النتيجة 

املنتخبات  اإعداد  املنا�صبة يف  الأجواء  تهيئة  يف 

امل�صرفة يف خمتلف  الوطنية للظهور بال�صورة 

هذه  مثل  اإحراز  على  واملناف�صة  امل�صاركات، 

اإجنازات  ل�صجل  ت�صاف  التي  املميزة  النتائج 

البحرينية. الريا�صة 

هناأ القيادة الر�ضيدة و�ضهد النهائي يف الدوحة 

�ضلمان بن اإبراهيم: كاأ�س اخلليج منعطف مهم يف تاريخ الكرة البحرينية

خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  �صلمان  ال�صيخ  رفع 

النائب  القدم  لكرة  الآ�صيوي  الحتاد  رئي�س 

القدم،  لكرة  الدويل  الحتاد  لرئي�س  الأول 

خال�س التهاين والتربيكات اإىل ح�صرة �صاحب 

عاهل  اآل خليفة  عي�صى  بن  امللك حمد  اجلللة 

الأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  املفدى،  البلد 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  املوقر، 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

فوز  مبنا�صبة  الوزراء،  لرئي�س  الأول  النائب 

املنتخب الوطني البحريني لكرة القدم ببطولة 

كاأ�س اخلليج الرابعة والع�صرين. 

وكان ال�صيخ �صلمان بن ابراهيم اآل خليفة 

قد �صهد املباراة النهائية لبطولة كاأ�س اخلليج 

الرابعة والع�صرين التي جمعت بني املنتخبني 

القطرية  العا�صمة  يف  وال�صعودي  البحريني 

الدوحة.

واعترب ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم اآل خليفة 

ثمرة  الوطني  للمنتخب  التاريخي  الإجناز 

الر�صيدة  القيادة  توليها  التي  الكرمية  للرعاية 

القيادة  ودعم  اململكة،  يف  الريا�صية  للحركة 

وحتفيزها  الوطنية،  للمنتخبات  املتوا�صل 

علم  رفع  اأجل  من  البحرينني  للريا�صيني 

اإقليمًيا  الريا�صية  املحافل  يف  عالًيا  البحرين 

وقارًيا وعاملًيا.

كما هناأ ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم اآل خليفة، 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو 

جللة امللك للأعمال اخلريية و�صوؤون ال�صباب 

م�صت�صار الأمن الوطني رئي�س املجل�س الأعلى 

لل�صباب والريا�صة، و�صمو ال�صيخ خالد بن حمد 

اآل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى 

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�صة  لل�صباب 

بدعم  م�صيًدا  الكبري،  الإجناز  بهذا  البحرينية 

�صموهما الوا�صح للكرة البحرينية وحر�صهما 

املنتخب يف خمتلف  اأمام  العقبات  تذليل  على 

التظاهرات الريا�صية.

واأعرب ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم اآل خليفة 

عن تقديره الكبري للجهود املتميزة التي بذلها 

الحتاد البحريني لكرة القدم يف اإعداد املنتخب 

للم�صاركة يف بطولة  الوطني ب�صورة متميزة 

اخلليج، معرًبا عن اعتزازه بامل�صتويات الفنية 

الكبرية التي قدمها جنوم املنتخب الوطني يف 

باأف�صل  اململكة  متثيل  يف  وتفانيهم  البطولة 

التوفيق  كل  للمنتخب  متمنًيا  ممكنة،  �صورة 

والنجاح يف نهائيات املحافل الريا�صية املقبلة.

واأ�صاد ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم اآل خليفة 

املنتخب  قدمها  التي  القوية  الفنية  بالعرو�س 

البحريني على امتداد مناف�صات كاأ�س اخلليج، 

التي  ال�صلبة  والعزمية  الإ�صرار  بروح  منوًها 

مباريات  خمتلف  يف  املنتخب  لعبو  اأظهرها 

حتقيق  يف  الكبري  الأثر  له  كان  ما  البطولة، 

اللقب.

ونوه ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم اآل خليفة 

و�صيف  ال�صعودي  للمنتخب  امل�صرف  بالأداء 

موؤكًدا  البطولة،  مباريات  جممل  يف  البطل 

لوحة  على  مميزة  ب�صمة  ترك  يف  جنح  اأنه 

التي  الإيجابية  عرو�صه  خلل  من  املناف�صات 

جعلته مناف�ًصا قوًيا على اللقب.

�ل�صيخ �صلمان بن �إبر�هيم �آل خليفة

�ل�صيخ عي�صى بن علي بن خليفة �آل خليفة

�أمين بن توفيق �ملوؤيد

عي�ضى بن علي: الإجناز اخلليجي

نتاج متابعة نا�ضر بن حمد وحكمته

بن  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  رفع 

خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س اإدارة 

التهاين  اأ�صدق  البحرينية  الأوملبية  اللجنة 

التاريخي  الفوز  مبنا�صبة  والتربيكات؛ 

بلقب  القدم  لكرة  البحرين  مملكة  ملنتخب 

الرابعة  العربي  اخلليج  كاأ�س  بطولة 

والع�صرين لكرة القدم يف قطر، اىل ح�صرة 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب 

�صاحب  واإىل  املفدى،  البلد  عاهل  خليفة 

اآل  �صلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو 

خليفة رئي�س الوزراء املوقر، واإىل �صاحب 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، موؤكًدا �صموه 

نتاج  هو  الكبري  اخلليجي  الإجناز  هذا  اأن 

متابعة وحكمة �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال اخلريية 

الوطني  الأمن  م�صت�صار  ال�صباب  و�صوؤون 

والريا�صة  لل�صباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

نحو  البحرينية  الريا�صة  دفة  قيادة  يف 

كما  الذهب«،  »عام  يف  الذهبية  الإجنازات 

اأنه جاء يف اإطار البيئة الريا�صية امل�صّجعة 

على الإجناز التي حر�س على توفريها �صمو 

ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة النائب الأول 

لرئي�س املجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة 

رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية.

وتوّجه �صموه بالتهنئة اإىل جميع لعبي 

والداري  الفني  والطاقم  البحرين  منتخب 

اأفرح كل  الذي  الإجناز  والحتاد؛ على هذا 

بحريني، واأكد جدارة كرة القدم البحرينية 

وقدرة لعبينا على التفوق والظفر بالن�صر 

يف خمتلف البطولت.

واكد �صموه اأن لعبي منتخب البحرين 

للكرة  م�صرفة  �صورة  قدموا  القدم  لكرة 

البحرينية وم�صتوياتها املتقدمة التي كانت 

باعًثا لفخر كل بحريني.

املوؤيد يهنئ جاللة امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد بتحقيق املنتخب للقب كاأ�س اخلليج
رفع اأمين بن توفيق املوؤيد وزير �صوؤون ال�صباب والريا�صة، 

اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اىل مقام ح�صرة �صاحب اجلللة 

اهلل  حفظه  املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

اآل  �صلمان  بن  الأمري خليفة  امللكي  ال�صمو  واإىل �صاحب  ورعاه، 

الأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة 

الأعلى  القائد  نائب  الأمني  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء؛ مبنا�صبة حتقيق املنتخب 

الوطني للمركز الأول ولقب كاأ�س اخلليج العربي للمرة الأوىل 

يف تاريخ املنتخب، بعد فوزه على املنتخب ال�صعودي ال�صقيق.

وقال وزير �صوؤون ال�صباب والريا�صة يف ت�صريح له مبنا�صبة 

حتقيق املنتخب الوطني للمركز الأول يف بطولة اخلليج »يعترب 

وحتقق  انتظاره  طال  حلم  مبثابة  اخلليجي  التاريخي  الإجناز 

اجلللة  �صاحب  حل�صرة  الزاهر  العهد  يف  الذهبي  الع�صر  يف 

للريا�صة  حمدود  ل  دعما  جللته  يقدم  والذي  املفدى،  امللك 

اخل�صو�س،  وجه  على  القدم  وكرة  عامة  ب�صورة  البحرينية 

قبل  من  ملحوظ  دعم  و�صط  بارزة  نوعية  نقلت  حققت  والتي 

�صمو ورئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد و�صول اىل تطوير كرة 

القدم البحرينية«.

وتابع اأمين بن توفيق املوؤيد »لقد جاء حتقيق املنتخب الوطني 

لبطولة كاأ�س اخلليج العربي نتاجا حقيقيا ل�صرتاتيجية �صمو 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال اخلريية 

و�صوؤون ال�صباب م�صت�صار المن الوطني رئي�س املجل�س الأعلى 

لل�صباب والريا�صة، والتي متكن �صموه من خللها من التجديد 

يف م�صرية كرة القدم البحرينية والتحول اىل حتقيق الإجنازات، 

وهو المر الذي حتقق من خلل حتقيق املنتخب لكاأ�س اخلليج 

العربي للمرة الأوىل يف تاريخ املنتخب البحريني«.

البحرين  »ابطال  والريا�صة  ال�صباب  �صوؤون  وزير  واأ�صار 

تخطيه  فبعد  اخلليجي؛  املحفل  يف  بهم  الظن  ح�صن  عند  كانوا 

املباراة  اىل  وو�صوله  البطولة  يف  قابلها  التي  املنتخبات  لكافة 

العالية  التقدم وامل�صتويات  النهائية، متكن من موا�صلة م�صوار 

من  الفنية  وقدراتهم  م�صتوياتهم  جميع  املنتخب  لعبو  و�صخر 

اأجل حتقيق لقب خليجي طال انتظاره ليدخل الفرحة يف نفو�س 

جميع البحرينيني الذين انتظروا الكاأ�س اخلليجية«.

نا�ضر بن حمد يتلقى 

برقية تهنئة من وزير الداخلية

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  تلقى 

ال�صباب  و�صوؤون  للأعمال اخلريية  امللك  ممثل جللة 

م�صت�صار الأمن الوطني رئي�س املجل�س الأعلى لل�صباب 

والريا�صة، برقية تهنئة من الفريق اأول ال�صيخ را�صد 

مبنا�صبة  وذلك  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

فوز منتخب مملكة البحرين لكرة القدم بكاأ�س اخلليج 

العربي، هذا ن�صها:

يطيب يل اأن اأقدم ل�صموكم الكرمي اأخل�س التهاين 

الوطني  البحرين  والتربيكات، مبنا�صبة فوز منتخب 

لكرة القدم ببطولة كاأ�س اخلليج )24(.

اإن هذا الإجناز التاريخي ياأتي بف�صل دعم �صيدي 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة 

خليفة ملك البلد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، املتوا�صل 

يرتفع  اململكة  علم  جعل  مما  والريا�صيني،  للريا�صة 

العربية  املحافل  بجميع  التتويج  من�صات  يف  عاليا 

الرفيع  الريا�صي  الأداء  اأن  كما  والدولية،  والإقليمية 

لأبطال منتخب البحرين الوطني وبهذا امل�صتوى جاء 

بف�صل ما تبذلونه �صموكم من جهود كبرية يف املتابعة 

الدائمة، وتوفري كافة الإمكانات ليكون بهذا امل�صتوى 

الريا�صة  خلدمة  ووفقكم  �صموكم  اهلل  حفظ  املتميز. 

والرتقاء بها يف وطننا العزيز، يف ظل قيادة ح�صرة 

�صاحب اجلللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
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             ت�ضارك اجلماهري فرحتها بكاأ�س اخلليج 
اجلماهري  للن�شر  »الأيام«  م�ؤ�ش�شة  �شاركت 

بلقب  البحريني  الأحمر  بتت�يج  فرحتها  البحرينية 

كاأ�س اخلليج العربي )خليجي 24(، وذلك يف الأم�شية 

اجلماهريية التي نظمتها »الأيام« م�شاء ي�م اأم�س الأحد 

اجلماهري  ت�افدت  حيث  باجلنبية،  الكائن  مقرها  يف 

منذ �شاعات مبكرة على قاعة »الأيام« التي ا�شتقبلتهم 

و�شط اأج�اء وطنية كبرية، بح�ش�ر الرجال والن�شاء، 

اإىل جانب العائالت التي �شجعت واآزرت املنتخب خالل 

اأمام �شقيقه ال�شع�دي، والتي انتهت  مباراته النهائية 

بف�ز الأحمر بهدف دون رد.

هذه  يف  »الأيام«،  ال�طنية،  امل�ؤ�ش�شات  و�شاركت 

الحتفالية من خالل تقدمي اجل�ائز العينية للجماهري، 

حيث �شاهمت كل من جريدة »الأيام«، كربى الق�شري، 

واحل�اج،  وماكدونالدز،  هايربماركت(،  و)الل�ل� 

�ش�ك�ل،  وروا�شي   ،FIT Gymو  ،Dose ومقهى 

مركز الأن�ار، والربكة للريا�شة، وجمم�عة امل�شقطي، 

باجل�ائز التي ُقدمت للجماهري بعد انتهاء املباراة.

ت�ضوير: ح�ضن قربان
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