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البارالمبية األلعاب  دورة   : اآلسيوية  البارالمبية  للجنة  التنفيذي  المدير  الصويعي   طارق 
اآلسيوية للشباب عالمة فارقة في مسيرة الرياضيين

في فارقة  عالمة  للشباب  اآلسيوية  البارالمبية  األلعاب  دورة   تعد 
 مسيرة الرياضيين وجزًء مهًما من رؤية ورسالة اللجنة البارالمبية

اآلسيوية

بعد تقام  التي  الدولية  األحداث  أهم  “أحد  البحرين  ألعاب  أن    كما 
 دورة األلعاب البارالمبية طوكيو 2020 حيث يسعى المشاركون في
إلى الوصول  أجل  من  المرجوة  النتائج  لتحقيق  القاري  الحدث   هذا 

منصات التتويج
 

 سعداء بإستمرار ألعاب الشباب في نسخها المختلفة لتستضيف
 البحرين نسخة 2021 بعد أن استضافت دبي نسخة 2017 متطلعين
 لمواصلة مسيرة النجاح وفق النهج المرسوم من اللجنة المنظمة
لأللعاب المختلفة  الدورات  في  تحققت  التي  المكتسبات   لتعزيز 

البارالمبية اآلسيوية للشباب
 

الحدث هذا  في  المشاركة  على  القارية  البارالمبية  اللجان   حرص 
لها سيكون  التي  البحرين  ونسخة  للشباب  اآلسيوية  البارالمبية  األلعاب  أهمية  يؤكد  كورونا  جائحة  تحديات  من  الرغم  على   المهم 
 انعكاساتها اإليجابية على الجيل الثاني من رياضيي القارة الذين يمثلون قاعدة صلبة وخصوًصا بعد المشاركة اإليجابية لمنتخبات آسيا

في دورة األلعاب البارالمبية التي أقيمت مؤخًرا بالعاصمة اليابانية “طوكيو
 

 واثقون بأن البحرين ستقدم واحدة من أروع دورات األلعاب البارالمبية للشباب في نسخها المختلفة وخصوًصا أن الجميع يعمل بجد
العاملة اللجان  وجميع  المنظمة  للجنة  بالتوفيق  أمنياتي  البحرين” مع  “ألعاب  تجده  الذي  االهتمام  المراد في ظل  لتحقيق   وحماس 
 والشركاء وهي تمضي بخطوات ثابتة في الترتيبات النهائية لتنظيم هذا الحدث المهم وكلي ثقة في أن يرسم الالعبون الشباب في ألعاب

البحرين صورة طيبة عن رياضة “أصحاب الهمم” وفق النهج المرسوم

.”

.”

.”

.”

.”

.

.

.

 تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال  اإلنسانية
 وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة ، تستعد اللجنة البارالمبية
 البحرينية  لتنظيم  “البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب”، حيث يعد
 الحدث األكبر للرياضات المخصصة لذوي العزيمة، بمشاركة رياضيي ذوي العزيمة من
8 إلى  نوفمبر   27 بين  الفترة  عاًما، وستقام خالل   20 أعمارهم عن  تقل  آسيا ممن   قارة 

ديسمبر المقبل

واإلناث وهي: الذكور  رياضات مختلفة بمشاركة   9 الدورة في  المشاركين في   ويتنافس 
تنس السباحة،   ، األثقال  رفع  البوتشيا،  الهدف،  كرة  الطائرة،  الريشة   ، القوى   ألعاب 
 الطاولة، التايكواندو وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وستقام منافسات الدورة في

مدينة عيسى الرياضية ومدينة خليفة الرياضية ومختلف المنشآت الرياضية األخرى

 يذكر أن “البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب” تحمل أهداف نبيلة
فرص توفير  التوعية،  برامج  خالل  من  البارالمبية  لأللعاب  رياضي  إرث  بناء  بينها   من 
تطوير على  العمل  للرياضيين،  التعليم  توفير فرص  الرياضي،  التميز  لتحسين   تنافسية 
 الالعبين من ذوي العزيمة، تقوية الصداقة بين المنتخبات، كما تم تدشين شعار الدورة
 والذي يحمل قيم إنسانية رفيعة ويؤكد على مكانة مملكة البحرين باعتبارها واحة للسالم

والتسامح ومكانًا لتوحيد الرياضيين ودعم ذوي العزيمة

تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
البحرين تحتضن دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب
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 أكد األمين العام للجنة البارالمبية البحرينية السيد علي الماجد استعداد
بمشاركة مرة،  وألول  الحدث،  هذا  الستضافة   التام  البحرين   مملكة 

رياضيين من قارة آسيا ممن تقل أعمارهم عن 20 عاًما
 

تأتي الدورة   هذه  بأن  البحرينية  البارالمبية  للجنة  العام  األمين   وأوضح 
 وفق رؤية اللجنة وتنفيًذا لتوجيهات  سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
المجلس رئيس  الشباب  الخيرية وشؤون  لألعمال  الملك   ممثل جاللة 
 األعلى للشباب، كما تعكس االهتمام الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن
 حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة،
 رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية في دعم
سعادة واهتمام  سعي  على  مؤكدًا  سواء،   

ٍ
حد على  الرياضات   جميع 

البحرينية البارالمبية  اللجنة  رئيس  خليفة  آل  دعيج  بن  محمد   الشيخ 
 إلستضافة هذه الدورة، ومشيرًا إلى المكانة العالية والمرموقة للمملكة

وقدرتها الفائقة على تنظيم مختلف األحداث الرياضية
 

 كما أكد بأن هذه الدورة ستوفر الفرص للشباب الرياضيين من فئة ذوي
تلهمهم أن  ونأمل  الرياضات  متعددة  بيئة  في  للمنافسة   العزيمة 
لمواصلة رحلتهم الرياضية وتحقيق المزيد من التفوق والتميز الرياضي

 علي الماجد األمين العام للجنة البارالمبية
 البحرينية: استعداد مملكة البحرين

 إلستضافة البحرين 2021 دورة األلعاب
البارالمبية اآلسيوية

.

.

.

 أكد السيد حسن عبداللطيف المدير التنفيذي لـ البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية
البحرينية وكوادرها  لجانها  بكافة  المنظمة  اللجنة  جاهزية  على  للشباب   اآلسيوية 
 الشابة للعمل في استضافة الدورة والتي تعد الحدث األكبر للرياضات المخصصة
قارة من  رياضيين  بمشاركة  مرة،  ألول  المملكة  تستضيفها  والتي  العزيمة   لذوي 
 آسيا ممن تقل أعمارهم عن 20 عاًما والتي ستقام خالل الفترة بين     27 نوفمبر إلى

8 ديسمبر المقبل

وتنفيًذا اللجنة  رؤية  وفق  تأتي  الدورة  هذه  بأن  للدورة  التنفيذي  المدير   وأوضح 
 لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية
 وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب، كما تعكس االهتمام الذي يوليه
 سواء، مؤكدًا

ٍ
 سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في دعم جميع الرياضات على حد

 على سعي واهتمام سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية
 البحرينية ألستضافة هذه الدورة والمتابعة الحثيثة لألمين العام للجنة البارالمبية
للمملكة والمرموقة  العالية  المكانة  إلى  ومشيرًا  الماجد   علي  السيد   البحرينية 

وقدرتها الفائقة على تنظيم مختلف األحداث الرياضية

البارالمبية اآلسيوية للشباب 2021 دورة األلعاب  البحرين  التنفيذي  المدير   وأوضح 
 على أن التنافس في الدورة سيكون في 9 رياضات مختلفة بمشاركة الذكور واالناث
 وهي: ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الهدف، البوتشيا، رفع األثقال، السباحة،
 تنس الطاولة، التايكواندو وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وستقام منافسات
المنشآت ومختلف  الرياضية  خليفة  ومدينة  الرياضية  عيسى  مدينة  في   الدورة 

الرياضية األخرى

وإمكانية والمرافق  الخدمات  كافة  لتجهيز  جاري  العمل  أن  إلى  عبداللطيف   وأشار 
 الوصول إليها بكل سهولة لرياضيي ذوي العزيمة، سيتم تزويد المرافق بالخدمات
في لديهم  ما  أفضل  لبذل  تدعمهم  بطريقة  التنافسية  البيئة  وتهيئة   الالزمة 
الحكومية الجهات  العام من  القطاع  الشراكة مع  الرياضية من خالل   المسابقات 

والقطاع خاص من بنوك وشركات خاصة. 

 حسن عبداللطيف:
 نفخر بجاهزية الكوادر
 البحرينية الشابة في
 أول دورة بارالمبية
 آسيوية في تاريخ

المملكة

.

.

.
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 أكد األستاذ صباح الذوادي المستشار الفني لـ “البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية
الفنية للدورة بصورة احترافية لتلبي النهائية   اآلسيوية للشباب” على وضع اللمسات 
 احتياجات ذوي العزيمة باإلضافة إلى التجهيزات الفنية مع االتحادات الدولية المشاركة
 وتجهيز المنشآت الرياضية بما يتناسب مع مختلف األلعاب التي سيتم التنافس فيها
 وتجهيز المستندات اإلرشادية لأللعاب التسعة مع األخذ بكامل االحترازات واإلجراءات

الوقائية للمحافظة على سالمة الالعبين واألجهزة اإلدارية والفنية

 وأشار الذوادي إلى المتابعة الحثيثة من األمين العام للجنة البارالمبية البحرينية السيد علي الماجد والمدير التنفيذي للدورة حسن عبداللطيف
 بضرورة االستعداد بالشكل المثالي إلستضافة الدورة وتوجيهاته لجميع رؤساء اللجان وكذلك األعضاء العاملين، مؤكًدا على تقديم أفضل
 الخدمات للمشاركين في الدورة على أرض البحرين، مضيفًا إلى أن المملكة قادرة على استضافة العديد من األحداث الخارجية في مختلف

األلعاب وخاصة لذوي العزيمة لما باتت تملكه الكوادر البحرينية من خبرة في هذا المجال

البحرين  لـ  الفني  المستشار  الذوادي  صباح   األستاذ 
 2021  دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب وضع
البارالمبية األلعاب  لدورة  الفنية  النهائية   اللمسات 
ذوي احتياجات  مع  يتناسب   بما  للشباب   اآلسيوية 

العزيمة

.

.

 في مقابلة مع مدرب منتخب ذوي العزيمة حمد علي أكد أهمية استضافة البحرين للدورة
 اآلسيوية والتي تعتبر مكانًا مناسبًا لتأكيد نجاحات البحرين وتعزيز رصيدها من اإلنجازات
 على مختلف األصعدة، وقال “إلتحقت بالتدريب في عام 2000 وبدأت مسيرتي التدريبية
ذوي لتدريب  انتقلت  ثم  ومن  للفتيات  السلة  كرة  منتخب  وتدريب  الوطنية  األندية   في 
 العزيمة منذ 2012، وكان الدافع األكبر وراء انتقالي لتدريبهم تحديدًا بعد بطولة أقيمت
 في كرة السلة لذوي العزيمة وطلبوا منا لعب البطولة وفي بداية األمر كنت مترددًا في
اللعبة التجربة أحببت   كيفية لعبي لكرة السلة على الكرسي المتحرك ولكن بعد خوض 
العزيمة ومن ثم تم اختياري ألكون بالتدريب واللعب بصورة أسبوعية مع ذوي   وقمت 

مدرًبا لهم

 وأشار “من خالل تدريبي لفئة ذوي العزيمة الحظت العديد من الصفات القوية التي يتحلى   
 بها الالعبون من بينها العزيمة واإلرادة والتحدي من أجل الوصول للهدف المنشود، وهو
 األمر الذي يؤكده ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة بإسم البحرين في العديد من المحافل

الخاصة بذوي العزيمة

 وعن التدريبات في فترة جائحة كورونا قال “تم تقليل عدد الحصص التدريبة إلى يومين في   
التدريبات نقوم بفحص الجهازين الفني واإلداري والالعبين من أجل  األسبوع وقبل بدأ 

 التأكد من سالمة الجميع، وبعد انخفاض اإلصابات تم زيادة عدد الحصص التدريبية مع األخذ بكافة االحترازات واإلجراءات الوقائية لمدة
أربع أيام في األسبوع

البارالمبية اآلسيوية “قمنا بإعداد فريق من الناشئين ومن الطاقات الشبابية     وأضاف المدرب حمد علي عن تطلعاته لدورة األلعاب 
 والعمل على تكوين فريق للمشاركة في الدورة وإعداده بصورة صحيحة من أجل المشاركة في لعبة كرة السلة ونأمل أن يحقق الفريق

ظهورًا مميزًا ويحقق مراكًزا متقدمة في الدورة

 وبين المدرب حمد علي “طموحاتنا كبيرة من المشاركة في الدورة اآلسيوية ونسعى إلى تحقيق الذهب ونحن نمتلك فريقًا متميزًا وترى   
الحماس في وجوه الالعبين وتطلعاتهم من أجل تحقيق مركز متقدم كما أنك تشاهد الذهب في أعينهم وال يرضون بغيره بدياًل

المدرب حمد علي أعددنا منتخب السلة للكراسي المتحركة ونسعى لحصد الذهب

.”

.”

.”

.”

.”
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شرق آسيا

جنوب شرق آسيا
  غرب آسيا

  جنوب آسيا

 الدول المشاركة في البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب 

 التسلسل الزمني للبحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب

  آسيا الوسطى

 منذ إنطالقها في عام 2009 :كانت دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب حافزا لتغيير
  األشخاص من ذوي اإلعاقة، مما أثار شعلة اإللهام والتشجيع والتمكين في كل نسخة

2021
النسخة الرابعة

2017
النسخة الثالثة

مملكة البحرين

اإلمارات العربية  
المتحدة

ماليزيا

اليابان

2013
النسخة الثانية

2009
النسخة األولى
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المدرب علي الغزال: نطمح للذهب في البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب

 الالعب نصار المريسي : أتطلع لتحقيق نتائج مميزة في البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية
اآلسيوية للشباب

 أكد علي الغزال مدرب منتخب البحرين لجري
 الكراسي والمشرف على تدريب الالعب نصار
 المريسي إن تدريبات جري الكراسي بدأت في
 شهر فبراير من العام 2019 ومن ثم توقفت
تم ثم  كورونا،  جائحة  بسبب   التدريبات 
األخذ مع  أخرى  مرة  التدريبات   استئناف 
الوقائية اءات  واإلجر ات  از االحتر  بكامل 
واألجهزة الالعبين  سالمة  على   للمحافظة 
 اإلدارية والفنية، وطموحاتنا كبيرة مع الالعب
 نصار المريسي باعتباره موهبة كبيرة ونتوقع
 أن يكون له حضور قوي في الدورة وسيكون

رقًما صعًبا في السباق

الغزال قال  التدريبات  في  الصعوبات   وعن 
 “الدور الكبير يقع على الالعب، فعندما يحمل
 الالعب جملة من األهداف ويرغب في تحقيق
إلى معه  المدرب  يدفع  فإنه  ات   اإلنجاز
التوقف ومع  منتظمة،  بصورة   التدريبات 

 بسبب جائحة كورونا

تقنية  طريق  عن  التدريبات  إلى   تحولنا 
 االتصال المرئي عن بعد مع تدريب الالعبين
 في المنزل من أجل المحافظة على لياقتهم
 وقوتهم البدنية واالستعداد الذهني للدورة،
 ومع العودة إلى التدريبات في المالعب تمت
إلى الوصول  أجل  من  الحصص  حجم   زيادة 
 الجاهزية الفنية لالعبين وزيادة قوة التحمل
في للمشاركة  كاملة  بصورة   وتهيئتهم 

الدورة اآلسيوية

الدورة في  طموحاته  عن  الغزال   وتحدث 
 اآلسيوية وقال “نتطلع إلى تحقيق إنجاز كبير
نصار الالعب  يتكون من  قويًا  فريقًا   وأمتلك 
 تام

ٍ
 المريسي وأحمد نادر وهما على استعداد

خالل ومن  اآلسيوية  الدورة  غمار   لخوض 
البحرين لالعبي  سيكون  الفنية   القراءة 
المنافسة خالل  من  السباق  في   بصمة 
ما ودائمًا  الثالث  الميداليات  إحدى   وتحقيق 

تكون تطلعاتنا إلى تحقيق الذهب

 يشارك في الدورة اآلسيوية نخبة من الالعبين الشباب من مملكة البحرين الذين يستعدون لحصد
في متميزة  نتائج  تحقيق  إلى  يتطلع  أنه  أكد  الذي  المريسي  علي  نصار  الالعب  بينهم  ومن   الذهب 
سجالت في  ذهب  من  بحروف  اسمها  وكتابة  عاليًا  البحرين  وعلم  اسم  ورفع  اآلسيوي   المحفل 
 األبطال وقال “بدايتي في لعبة جري الكراسي كانت في العام 2019، واستطعت االستمرار إلى العام
 الجاري عن طريق المواصلة على التدريبات وتطوير المهارات الفنية والبدنية وصواًل إلى المشاركة
تلك من  الخروج  من  وتمكنت  الخارجي  المستوى  على  والمسابقات  المنافسات  من  العديد   في 
 البطوالت بخمس ميداليات برونزية باإلضافة إلى مراكز متقدمة في بعض تلك البطوالت األمر الذي

شكل لي دافعًا قويًا لمواصلة طريق النجازات في لعبة جري الكراسي

 وأشار المريسي “لعبة جري الكراسي تعتبر من األلعاب الرياضية التي تتطلب من ممارسيها تخطي   

ٍ
 وتركيز

ٍ
 العديد من التحديات بإعتبارها من األلعاب الرياضية الصعبة التي تحتاج إلى جهد بدني عال

 مستمر باإلضافة إلى وضع برنامج تدريبي متواصل للحفاظ على اللياقة البدنية وزيادة حجم الخبرات
 الفنية في هذه اللعبة، ولله الحمد أمتلك طموحًا كبيرًا وأسعى للوصول إليه وهو ما يجعلني أواصل

التدريبات والتحدي للوصول إليه

 وتابع “طموحي الوصول للعالمية وتحقيق اإلنجازات بإسم البحرين ورفع اسمها عاليًا، وسأسعى   
 إلى الظهور المتميز في “البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب” إلثبات قدراتي
 وإمكانياتي، وتحضيراتي خير شاهد على ذلك من خالل التدريبات اليومية المستمرة على مدار األسبوع

وبإشراف المدرب الذي يبذل جهودًا كبيرة ومضاعفة لرفع جاهزيتي للمشاركة في المحفل اآلسيوي

 وأضاف المريسي “عائلتي الداعم األول لي فهم يقفون بجانبي منذ بداياتي في لعبة جري الكراسي ودائمًا ما أحصل التشجيع والمساندة من   
قبلهم ويحفزوني من أجل مواصلة التدريبات للوصول لتحقيق طموحاتي في تحقيق المزيد من اإلنجازات

.”

.”.”

.”

.”

.”

.”

.
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النشرة اإلعالمية

#Bahrain2021AYPG
مًعا . نسمو . أقوى

 يقول الالعب إلياس الياسي العب الريشة  “أتواجد حالًيا مع المنتخب الوطني للريشة وقد
 قمت بتغيير لعبي ليتناسب مع احتياجات المنتخب الوطني للمشاركة في الدوري اآلسيوي
 حيث كنت ضمن العبي الجري سابًقا، ومن هذا المنطلق فقد بدأت التدرب على لعبة الريشة
 الطائرة للتعرف على أساسيات اللعبة، واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات الفنية في

اللعبة وزيادة اللياقة البدنية آمًلا في الظهور المتميز في الدورة

 وأضاف الياسي “بداية جديدة في لعبة جديدة، وأتطلع إلى رفع المستوى الفني والبدني في
اللعبة مع  الدورة  في  أحققه  أن  وأتمنى  إليه،  أتطلع  الذي  الذهب  تحقيق  في  أمًلا   اللعبة، 
 الجديدة، وأرفع رصيدي من الميداليات، وأتمكن من كتابة اسم مملكة البحرين في سجالت

األبطال ورفع علم البحرين عالًيا

المسابقات من  العديد  في  والميداليات  اإلنجازات  من  العديد  حققت   “ الياسي   وأضاف 
البارالبمية، واآلن في الدورة  الذهبية في  الميدالية  القوى وحققت سابًقا  بألعاب   الخاصة 

بدايات ممارسة لعبة الريشة أتمنى تحقيق اإلنجازات فيها

 الالعب إلياس الياسي: انتقلت للريشة الطائرة وأتطلع
لحصد الذهب

.”

.”

.”

اآلسيوية البارالمبية  األلعاب  دورة   2021 “البحرين  القاري  الرياضي  الحدث  المملكة   تستضيف 
 للشباب”، والتي ستقام خالل الفترة من 27 نوفمبر ولغاية 8 ديسمبر المقبل، متوافقة مع توجيهات
 القيادة الرشيدة في استضافة األحداث الرياضية اإلقليمية والقارية والعالمية، التي تساهم في تأكيد

مكانة البحرين وجعلها عاصمة الشباب والرياضة

 وكشفت دينا فوالذ منسق إداري أول باللجنة البارالمبية البحرينية عن تميمة الدورة
 اآلسيوية، التي تتمثل في “البلبل البحريني” باعتباره يمثل جانًبا من التراث البحريني،
 والذي يرمز إلى جمال الطبيعة في مملكة البحرين باعتبار المملكة موطًنا لهذا النوع

من الطيور

 وأكدت فوالذ بأن اللجنة المنظمة لدورة العاب البارالمبية اآلسيوية حريصًة على تنفيذ
جاءت والتي  الدورة  تميمة  عن  اإلعالن  بينها  ومن  للدورة،  والتسويقية  اإلعالنية   خططها 
 متوافقة مع التراث البحريني واستلهمت من البلبل األصيل في سبيل المحافظة والتأكيد
البلبل، وللتأكيد التي يعيش فيها  الجميلة  الخالبة والبيئة  البحريني والطبيعة  التراث   على 

 على أهمية استدامة البيئة المحلية والمحافظة عليها بما تحتويه من الطيور التي ترمز إلى
مملكة البحرين

 وأوضحت دينا فوالذ، “تم اختيار البلبل البحريني تميمة للدورة اآلسيوية باعتباره يتميز بسرعة عالية، وهو ما
 يحث المنتخبات المشاركة في الدورة على األداء المتميز والسرعة والتنافسية في مختلف األلعاب من أجل

تحقيق اإلنجازات

 يذكر أن “البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية للشباب” تحمل أهدافًا نبيلة، من بينها بناء إرث
الرياضي، البارالمبية من خالل برامج التوعية، وتوفير فرص تنافسية لتحسين التميز   رياضي لأللعاب 

 وتوفير فرص التعليم للرياضيين، والعمل على تطوير الالعبين من ذوي العزيمة، وتقوية الصداقة بين
مملكة مكانة  لتأكيد  رفيعة  إنسانية  قيم  يحمل  والذي  الدورة  شعار  تدشين  تم  كما   المنتخبات، 

البحرين باعتبارها واحة للسالم والتسامح ومكانًا لتوحيد الرياضيين ودعم ذوي العزيمة

 تعرف على “بلبل”.. تميمة البحرين 2021 لدورة األلعاب البارالمبية
اآلسيوية

.

.

.

.”
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النشرة اإلعالمية

#Bahrain2021AYPG
مًعا . نسمو . أقوى

كرة الهدف كرة السلة على الكراسي كرة الطاولة

الريشة الطائرةالبوتشياألعاب القوى

التايكواندوالسباحةرفع األثقال

 اختيار “بلبل” كتميمة البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية
 اآلسيوية للشباب لما يتميز به من صفات ومميزات تجعله

.من أشَهر طيور مملكة البحرين

.

.
 يتواجد “البلبل” بكثرة في مناطق مملكة البحرين وتحديًدا

في األماكن الزراعية والحقول القريبة من جداول المياه

 يتميز “بلبل” بالصوت الجّذاب الذي يجعل الناس
 مستمتعين لدى سماعهم صوته، كما ان ريشه المختلط

باللوني األسود والرصاصي يجعله مميًزا ومألوًفا
تعرف على بلبل

 تعرف مع بلبل على األلعاب التي تتضمنها البحرين 2021 دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية
)  للشباب )لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

https://www.instagram.com/p/CVAi2UVD_hM/?utm_source=ig_web_copy_link
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آلية عمل اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا

2021 “البحرين  إلقامة  التنازلي  العد   بدأ 
اآلسيوية البارالمبية  األلعاب   دورة 
انطالقة عن  يفصلنا  حيث   للشباب” 
شهر الكبير  اآلسيوي  الرياضي   الحدث 
تسير البحرين  مملكة  وتحضيرات   واحد، 
 على قدم وساق كما هو مرسوم لها من
التي البحرينية  البارالمبية  اللجنة   قبل 
 حشدت جميع كوادرها إلظهار الدورة بحلة

تنظيمية زاهية

 إن المتتبع لحقيقة اإلجراءات التنظيمية 
العاملة في اللجان  كافة  بأن  تماًما   يدرك 
نحل خلية  وكأنها  باتت  اآلسيوية   الدورة 
توفير سبيل  في  واجتهاد  بجد  يعمل   كل 
لكافة والتصدي  للدورة  النجاح   عوامل 
متسلحين والتنظيمية  اإلدارية   األعباء 
وواضعين عليها  يتكؤون  التي   بالخبرة 
يليق بما  الدورة  إظهار  أعينهم   نصب 
استضافتها عند  البحرين  مملكة   باسم 
اإلقليمية الرياضية  الدورات   لمختلف 

والقارية والدولية

 إننا على يقين تام بأن تضافر جميع الجهود
تأمين في  ستساهم  واألهلية   الرسمية 
 عوامل النجاح للدورة اآلسيوية، وانصهار
 جميع الجهود في بوتقة واحدة سيساهم
التي بالصورة  الدورة  إظهار  في   بالشك 
 تليق بسمعة مملكة البحرين على ساحة
على مكانتها  ويجسد  العالمية   الرياضة 

صعيد األلعاب البارالمبية

 إن مملكة البحرين في الوقت الذي ترحب
الدورة في   المشاركة  بالمنتخبات   به 
التام سعيها  تؤكد  فإنها   البارالمبية 
وإثبات النواحي  كافة  من  الدورة   إلنجاح 
االتحاد قبل  من  لها  منحت  التي   الثقة 
بتنظيم الوطنية  واالتحادات   اآلسيوي 

دورة استثنائية على كافة األصعدة

تحضيرات ــــ على ــــ قدم ــــ وساق

اللجنة المنظمة للدورة

#

.

.

.

.

 حين يبلغ
 المتوسط اليومي

 للحاالت في
                                 العناية المركزة
 50 حالة أول أقل

لمدة 14 يوًما

 حين يبلغ
 المتوسط

 اليومي للحاالت
 في العناية

 المركزة 100-51
حالة لمدة 7 أيام

 حين يبلغ
 المتوسط

 اليومي للحاالت
 في العناية

 المركزة 200-101
حالة لمدة 4 أيام

 حين يبلغ
 المتوسط اليومي

 للحاالت في
 العناية المركزة

 202 حالة أول أكثر
لمدة 3 أيام

النحو على  المركزة  العناية  في  الحاالت  لعدد  اليومي  المتوسط  على  اآللية:   تعتمد 
التالي

 االنتقال من مستوى آلخر تنازلًيا يستوجب البقاء في نفس المستوى لمدة  ال
تقل عن أسبوع

 االنتقال من مستوى إلى آخر تصاعديًا ال يتسوجب إتمام المدة المحددة لكل
 مستوى، حيث يمكن االنتقال على سبيل المثال مباشرة من المستوى األخضر

 إلى المستوى األحمر دون المرور بالمستويين األصفر و البرتقالي

أي على  بناء  مرحلة  أي  إلى  باالنتقال  التوصية  الطبي  الوطني  للفريق   يمكن 
 مستجدات طارئة، مشيًرا بأن الضوابط المحددة للمستويات وفق آلية اإلشارة
المعطيات بحسب  للتغيير  قابلة  كورونا  فيروس  انتشار  لمستوى   الضوئية 

 والمستجدات

األصفر األخضر البرتقالي األحمر

1 2 3 4

:

.

.

.

2620275,732 222

 الحاالت القائمة
الجديدة

المتعافون الحاالت القائمة  حاالت التعافي
اإلضافية

االنتقال إلى المستوى األخضر منذ 79 يوم


