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اليوم تنطلق م�سابقة »اأقوى رجل خليجي« �سمن اأ�سبوع القوةاليوم تنطلق م�سابقة »اأقوى رجل خليجي« �سمن اأ�سبوع القوة

خالد عبده اأقوى رجل بحريني بالوزن الخفيف خالد عبده اأقوى رجل بحريني بالوزن الخفيف 
ويعقوب اإبراهيم بطال للوزن المتو�سطويعقوب اإبراهيم بطال للوزن المتو�سط

لفئة  بحريني  رجــل  أقــوى  لمسابقة  بطال  عبده  خالد  الــالعــب  تــوج 
لمسابقة  بطال  يعقوب  إبــراهــيــم  يعقوب  الــالعــب  وتـــوج  الخفيف  الـــوزن 
إسبوع  المتوسط وذلك ضمن منافسات  الوزن  اقوى رجل بحريني لفئة 
القوة 2023 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية بتنظيم من المكتب 
تــحــت شــعــار »خلك  بــن حــمــد آل خليفة  الــشــيــخ خــالــد  اإلعــالمــي لسمو 
وحش« في الساحة المقابلة لمجمع األفنيوز - البحرين. خالد عبده توج 
بطال لمسابقة أقوى رجل بحريني بالوزن الخفيف بعدما حصل على 47 
نقطة وجاء الالعب شبر عبداهلل شبر بالمركز الثاني بمجموع 41 نقطة 
فيما أحرز الالعب عمر صادق أحمد المركز الثالث بمجموع 38 نقطة. 
وضمن منافسات أقوى رجل بحريني لفئة الوزن المتوسط توج الالعب 
الالعب  40 نقطة وجاء  األول بمجموع  بالمركز  يعقوب  إبراهيم  يعقوب 
عيسى عارف رشدان ثانيا بمجموع 40 نقطة واحتل الالعب أحمد محمد 
علي المركز الثالث بمجموع 30 نقطة. وشهدت المنافسات حضورا كبيرا 
من محبي وعشاق رياضات القوة البدنية الذين ألهبوا حماس المشاركين 

بتشجيعهم وحماسهم ليضفوا نكهة خاصة لمختلف المسابقات.
عبده يشيد بدعم خالد بن حمد

أعـــرب الــالعــب خــالــد عــبــده عــن ســعــادتــه الــكــبــيــرة بــفــوز بلقب أقــوى 
رجل بحريني لفئة الوزن الخفيف، مقدما خالص شكره وتقديره لسمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعاية سموه إلسبوع القوة والذي 
يعتبر حدثا مميزا لمحبي رياضات القوة البدنية ولما له من إنعكاسات 
يأتي  الفوز لم  أن  إلى  الشباب، مشيرا  قــدرات وطاقات  إبــراز  إيجابية في 
من فراغ وكان نتيجة لجهوده في الحصص التدريبية والتسلح بالعزيمة 

واإلصرار.
يعقوب ابراهيم سعيد باإلجناز

قال بطل مسابقة أقوى رجل بحريني لفئة الوزن المتوسط يعقوب 
ابراهيم أن المنافسة كانت قوية وأنه سعيد بحصوله على المركز األول 
الشيخ  سمو  إلــى  الجزيل  بالشكر  وتوجه  المتسابقين.  جميع  بين  من 
في  تسهم  الــتــي  المسابقة  هـــذه  إقــامــة  عــلــى  آل خليفة  بــن حــمــد  خــالــد 
صقل وتطوير قدرات الشباب في الرياضات البدنية وتأهيلهم للمشاركة 
بمختلف البطوالت الخارجية وتمثيل بلدانهم على النحو األمثل مشيدا 

بالتنظيم الرائع وما حظي به المسابقات من تنافس رياضي مثير.
مسابقة أقوى رجل خليجي

بعدما أسدل الستار الجمعة 17 مارس 2023 على مسابقة أقوى رجل 
بحريني يترقب الجميع معرفة هوية الفائز ببطولة أقوى رجل خليجي 
والــتــي ســتــقــام الــيــوم بــمــشــاركــة واســعــة مــن العــبــي دول مجلس الــتــعــاون 
والــوزن  الخفيف  الــوزن  مسابقة  في  فئتين  على  المشاركون  الخليجي. 
 car yoke، log press، car leg المتوسط سيتنافسون في مسابقات

.press، deadlift، power stairs
وتقام مسابقة أقوى رجل خليجي في إطار حرص سمو الشيخ خالد 
للتنافس  الخليجي  للشباب  الــمــجــال  إتــاحــة  على  خليفة  آل  حمد  بــن 
األخوية  الروابط  وتعزيز  البدنية  قدراتهم  وإظهار  المسابقات  بمختلف 
يفيدهم  بما  أوقاتهم  وشغل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  شباب  بين 
ويسهم في تعزيز صحتهم ولياقتهم ليكونوا نماذج فاعلة في أوطانهم. 
بحريني  رجل  أقوى  مسابقتي  وتحديدًا  القوة  أسبوع  منافسات  أن  يذكر 
وأقوى رجل خليجي تأتي في إطار مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة الداعمة للشباب والرياضة.


