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الملك  جــالــة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو   قــاد 
سباق  للقدرة  الملكي  الفريق  قائد  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
ناصر  بنت  شيمة  الشيخة  سمو  الكرام  سموه  أنجال  بمشاركة  األنجال 
آل خليفة  بــن حمد  نــاصــر  بــن  الشيخ حمد  وســمــو  آل خليفة  بــن حمد 
سمو  بطولة  ضمن  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  بن  محمد  الشيخ  وسمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لسباقات القدرة التي ينظمها االتحاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة بدعم من شركة نفط البحرين »بابكو« 
الشركات  رعاية  إلى  باإلضافة  جيم  وتكنو  للمجوهرات  البحرين  ومركز 
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  وحــرص سمو  الــجــاري.  للموسم  والمؤسسات 

خليفة على توجيه الفرسان في السباق الممتد لمسافة 40 كم.
ــــد ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة أن الــمــشــاركــة في  وأكـ
رياضة  لــزرع حب  وضعها  تم  التي  للخطة  امــتــدادا  يأتي  األنجال  سباق 
القدرة في نفوس األنجال من أجل تأهيلهم وتطوير مستوياتهم الفنية 
يتم  التي  البطوالت  والمشاركة في مختلف  الجياد  قيادة  والمهارية في 
لرياضة  المستقبل  نـــواة  هــم  الــصــغــار  الــفــرســان  يعتبر  حيث  تنظيمها، 
القدرة البحرينية، ومن الواجب الوقوف إلى جانبهم وتشجيعهم والسير 

خطوة بخطوة معهم.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمشاركة الواسعة التي 
شهدتها السباقات التي أقيمت في قرية البحرين الدولية للقدرة، مبينا 
سموه أن هذه المشاركة محل تقدير واعتزاز وتؤكد االنتشار الكبير الذي 
المحلية  إدراج وجوه جديدة في االسطبات  القدرة عبر  تحققه رياضة 
لسباقي  سموه  رؤيــة  وحــول  األهـــداف.  لتحقيق  كبير  بجهد  تعمل  التي 
أكــد  الــمــفــتــوح،  الــخــاصــة والــســبــاق  الــيــوم لمسافة 120 كــم لــإســطــبــات 
سموه أن السباقات ستكون قوية ومثيرة بين كافة المشاركين عطفا على 
المستويات البارزة التي قدمها الفرسان في البطوالت السابقة، متمنيا 

سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين. 
متابعة مستمرة

أنجال  آل خليفة على متابعة  ناصر بن حمد  الشيخ  وحــرص سمو 
الدعم  السباق، حيث شكل هذا  بعد ختام  البيطري  الفحص  سموه في 

والمتابعة حافزا كبيرا لألنجال في تحقيق كامل النجاح في السباق.
تتويج فرسان سباق األنجال

الــكــرام  أنــجــال ســمــوه  آل خليفة  بــن حمد  نــاصــر  الشيخ  وتـــوج سمو 
الشيخة  سمو  بتتويج  سموه  قــام  حيث  األنــجــال،  سباق  فــي  المشاركين 

بن  ناصر  بن  حمد  الشيخ  وسمو  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  بنت  شيمة 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة، إضافة إلى تتويج عدد من 

الفرسان والفارسات. 
صدارة السباقات

وتصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأنجال سموه الكرام 
سباق 40 كم التأهيلي، بعد مستويات بارزة شهدها السباق. فيما تصدر 
الفئة الثانية لسباق 40 كم أبو بكر علي، ثم الفارس زهير محمد والفارس 
االمــاراتــي عبدالعزيز  الــفــارس  كــم، تصدر   80 وفــي سباق  عــمــران.  حسن 
أحمد من اسطبل الزعيم، ثم الفارس عبداهلل يعقوب من اسطبل العيد، 

ثم الفارس حسين يونس من اسطبل أوال.
وتصدر فارس فريق فيكتوريوس سلمان عيسى سباق 100 كم الدولي، 
الفارس أحمد خالد من  الفريق، ثم  والفارسة منال فخراوي من نفس 
خالد  أحمد  الفارس  تصدر  فيما  الرعود،  فريق  من  عبدالصمد  محمد 

سباق 100 كم المحلي، ثم الفارس محمد عبدالصمد من فريق الرعود، 
ثم الفارس أحمد وسام من فريق الرعود أيضًا. وفي سباق 120 كم الدولي، 
العوضي  عثمان  الفرسان  عبر  الــصــدارة  على  فيكتوريوس  فريق  سيطر 

وشهد وليد وسرحان العنزي. 
اليوم السباق الكبير

وتشهد قرية البحرين الدولية للقدرة اليوم إقامة السباق الكبير على 
كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث وجه سموه بتخصيص 
3 سيارات ألصحاب المراكز الثاثة األولى في سباق االسطبات الخاصة 
الذي سيقام اليوم السبت، إضافة إلى تخصيص جوائز مالية للفرسان 

الفائزين من الرابع حتى 20 قدرها 32 ألف و400 دينار.
كم،   120 لمسافة  الخاصة  لإسطبات  الرئيسية  السباقات  وستقام 
الفائزين  الدولي المفتوح لمسافة 120 كم، حيث سيتم تتويج  والسباق 

بالمراكز األولى بعد انتهاء السباق. 

نقل مباشر واستوديو حتليلي
وستنقل بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للقدرة على 
وقائع  نقل  سيتم  حيث  الرياضية  البحرين  قــنــاة  على  مباشرة  الــهــواء 
تحليلي  اســتــوديــو  النقل  سيرافق  كما  األخــيــرة،  الــمــراحــل  مــن  البطولة 

مباشر.
مسافات سباقات اليوم

والسباق  الخاصة  لإسطبات  كم   120 لمسافة  اليوم  سباق  سيقام 
كم،   40 لمسافة  أحمر(  )لــون  األولــى  المرحلة  مراحل:   4 على  المفتوح 
)لــون  الثالثة  المرحلة  كــم،   30 لمسافة  أزرق(  )لـــون  الثانية  المرحلة 

أخضر( لمسافة 30 كم، المرحلة الرابعة )لون أصفر( لمسافة 20 كم. 
مسابقة أفضل حالة جواد

وسينظم االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة مسابقة أفضل 
بن  بنت حمد  نــورة  الشيخة  من سمو  بدعم  اليوم،  لسباقي  جــواد  حالة 

عيسى آل خليفة قائد فريق الفرسان.

 تربع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي 
لــلــقــدرة عــلــى عـــرش ريــاضــة الــقــدرة فــي الــعــالــم، بــعــد أن أعلن 
االتحاد الدولي للفروسية، في تصنيفه الجديد، احتال سموه 
الكبيرة  اإلنجازات  من  سلسلة  بعد  تصنيفه  في  األول  المركز 
التي حققها سموه في العديد من البطوالت الدولية من أبرزها 
التي  لــلــقــدرة  الــعــالــم  بطولة  فــي  األول  الــمــركــز  ســمــوه  تحقيق 
وبطولة  الشقيقة  المتحدة  العربية  االمــارات  دولــة  في  أقيمت 
عاوة  إسبانيا  في  أقيمت  التي  سنوات   8 عمر  للجياد  العالم 

على إنجازات عديدة في البطوالت األوروبية والعالمية.
ويعتبر تصنيف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
المركز األول على مستوى العالم نتاجا متميزا لمسيرة سموه 
في رياضة القدرة وظهوره في البطوالت العالمية بصورة فنية 
الواسعة  بخبرته  البطوالت  تلك  مع  المثالي  وتعامله  عالية، 
وتمكنه من تحقيق المراكز المتقدمة، االمر الذي منح سموه 
أفضلية على فرسان العالم وتصنيفه من قبل االتحاد الدولي 

»فارس العالم األول«.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
»فخور جدا بتصنيفي من قبل االتحاد الدولي للفروسية على 
عرش فرسان العالم، وهذا اإلنجاز العالمي الجديد أهديه إلى 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، الذي ساندني طوال مسيرتي 
فــي تــلــك الــبــطــوالت ووقـــف الـــى جــانــبــي ومــنــحــنــي مــن خبرته 

العالمي  اإلنجاز  هذا  الى  وصولي  حتى  الفروسية  رياضة  في 
الكبير، وسط مساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء حفظه اهلل 

ومتابعة سموه لي في جميع البطوالت«.

أهدي  »كما  آل خليفة:  ناصر بن حمد  الشيخ  وتابع سمو 
هـــذا اإلنــجــاز أيــضــا إلـــى شــعــب الــبــحــريــن الــوفــي الـــذي بادلني 
البطوالت،  تلك  في  حققتها  التي  بــاإلنــجــازات  الفرح  مشاعر 
التي جعلتني في المركز األول في التصنيف العالمي، باإلضافة 
الى وقوف اخواني من فرسان الفريق الملكي معي في مختلف 

البطوالت والعمل الجماعي الذي كان يلف الفريق الملكي«.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: »في الوقت 
الذي أشعر فيه باالعتزاز بتصنيفي بالمركز األول في تصنيف 
االتــحــاد الــدولــي، فــإن هــذا اإلنــجــاز سيمثل لي دافعا قويا من 
العالمية  الــبــطــوالت  فــي  اإلنــجــازات  مــن  المزيد  تحقيق  أجــل 
أنه يمثل مسؤولية مضاعفة للحفاظ على هذا  المقبلة، كما 
المركز المتقدم في التصنيف العالمي عبر التطلع الى تحقيق 

المراكز األول في البطوالت المقبلة«.
وكان االتحاد الدولي للفروسية قد نشر التحديث األخير 
ــاد الـــقـــدرة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي  ــيـ ــان وجـ لــتــصــنــيــف فـــرسـ
االول  بالمركز  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وجــاء  واإلقليمي، 
عالميًا برصيد 320 نقطة بفارق كبير عن المركز الثاني الذي 
وشهدت  نقطة،   248 برصيد  مــوريــرا  ليونور  البرتغالي  يحتله 
جعفر  الملكي  الفريق  فـــارس  احــتــال  األوائـــل  العشرة  قائمة 
ميرزا عبدالنبي المركز الثالث على مستوى العالم برصيد 245 
نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الثاني، والفارس ناصر 

حمد القحطاني المركز العاشر برصيد 176 نقطة.
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} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة متوجا باأللقاب العالمية.
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