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الشيخ  الخيل: بحضور سمو  للفروسية وسباق  راشــد  نــادي   - الصخير 
للبيئة  األعلى  المجلس  رئيس  نائب  آل خليفة  بن عيسى  راشــد  بن  فيصل 
العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي  الهيئة  نائب رئيس 
راشد للفروسية وسباق الخيل عصر أمس السباق الـ26 لهذا الموسم والذي 
أقيم على كؤوس شركة STC، وكأس البحرين الذهبي، وكأس المالك، وكأس 

الروضة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
الراعية  الجهة  وممثلو  السمو  أصــحــاب  مــن  عــدد  الــســبــاق  حضر  كما 

للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل.
وشــهــد الــســبــاق مــنــافــســات قــويــة اســتــطــاعــت مــن خــاللــهــا أغــلــب الجياد 
الــمــرشــحــة الــتــفــوق والــفــوز بــكــؤوس الــســبــاق، وكـــان أقــواهــا الــشــوط الثامن 
المرشح  الــجــواد  الذهبي وحسمه  البحرين  كــأس  على  أقيم  الــذي  واألخــيــر 
الفوز بعدما  انتزع  أدري فريس الذي  »طــوارق« إلسطبل فيكتوريوس بقيادة 
الحصان  حقق  فيما  »زاغــاتــو«،  الحصان  منافسه  مع  القوي  الــصــراع  حسم 
على  بتفوقه  فيصل  عبداهلل  الــفــارس  بتألق  ومفاجئًا  الفتًا  فــوزًا  »أمــورتــال« 
الحصانين »المرشحين« الطارق« و»باتل أوف تاالس« وخطف كأس المالك.

انتصارات   3 بتسجيله  فيصل  عبداهلل  الــفــارس  تألق  السباق  شهد  كما 
»هاتريك« 

وجاءت نتائج أشواط السباق على النحو التالي:
الشوط األول أقيم على كأس الروضة لخيل البحرين العربية األصيلة 
لمسافة 1400 متر، وجاء »الكروش 1786« إلسطبل الروضة والمضمر حسين 
»الــربــده  الــجــواد  تــاله  األول،  المركز  فــي  عــبــداهلل فيصل  والــفــارس  الديلمي 
عدنان جعفر  والفارس  الديلمي  والمضمر حسين  الروضة  1795« إلسطبل 
»الكروش 1854« إلسطبل الصخير والمضمر  الثاني، ثم الجواد  المركز  في 
 »1819 »الصويتية  الــجــواد  ثــم  ثــالــثــًا،  مكي  والــفــارس حسين  مـــرزوق  جعفر 

إلسطبل الصخير والمضمر جعفر مرزوق والفارس حسن الصفار رابعًا.
الشوط الثاني أقيم على كأس STC Bahrain لجياد سباق التوازن »إنتاج 
ريسنغ  إل  أند  إل  ملك  »سيناترا«  الجواد  وحقق  متر،   1400 محلي« مسافة 
تاله  األول،  المركز  أصغر  حسين  المتمرن  والــفــارس  سميث  الــن  والمضمر 
الجواد الحصان »شداد« إلسطبل البستكي والمضمر صالح الدين البستكي 
والفارس أحمد مكي في المركز الثاني، ثم الجواد »مدار« إلسطبل الغالية 
والمضمر جعفر رضي والفارس محمد جميل ثالثًا، ثم الجواد »كويلد أند 
صبري  علي  والــفــارس  سميث  الــن  والمضمر  فيكتوريوس  إلسطبل  ريـــدي« 

رابعًا. 
الثالثة  الدرجات  لجياد   STC Bahrain كأس  على  أقيم  الثالث  الشوط 
»إيكو  الجواد  »إنتاج محلي« مسافة 1600 متر، وحقق  والمبتدئات  والرابعة 
ثرو تايم« إلسطبل العاديات والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس 
فوزي  والمضمر  المحمدية  إلسطبل  »زعفراني«  الجواد  تاله  األول،  المركز 
»كابريكونس« ملك  الجواد  ثم  الثاني،  المركز  في  كاالن  نيل  والفارس  ناس 
ثالثًا، ثم  ادري فريس  والــفــارس  نــاس  فــوزي  والمضمر  نــاس  فــوزي  عــبــداهلل 
الجواد »هيركوليس« ملك عبداهلل فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس 

حسين مكي رابعًا.
الــتــوازن مسافة  stc Pay لجياد ســبــاق  كــأس  أقــيــم على  الــرابــع  الــشــوط 
العابد  بدر  والمضمر  الجسمي  إلسطبل  »ملكي«  الجواد  وحقق  متر،   1800
بــوي« إلسطبل  »بلو  الــجــواد  تــاله  األول،  المركز  يــارس  والــفــارس مارتشالس 
الحسنين والمضمر علي جان والفارس حسن الصفار في المركز الثاني، ثم 
الجواد »سسبكت باكج« إلسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس 
أندروإيليوت ثالثًا، ثم الجواد »فيرث أوف كاليد« إلسطبل الحورة والمضمر 

عبداهلل كويتي والفارس جيروم موتارد رابعًا.
الشوط الخامس أقيم على كأس stc Pay لجياد سباق التوازن »مستورد« 
المحمدية  ذا ماك« إلسطبل  أوف  »ريترن  الجواد  مسافة 2000 متر، وحقق 
الجواد  تــاله  األول،  المركز  حسين  علي  والــفــارس  هاشم  أســامــة  والمضمر 
»ذهبي« ملك غالية رائد عبداهلل والمضمر عبداهلل حاجي والفارس حسين 
ريسنغ  إي  أند  إم  بامبو« ملك  »ماستر  الجواد  الثاني، ثم  المركز  أصغر في 
ملك  »كنود«  الجواد  ثم  ثالثًا،  أصغر  حسن  والفارس  سميث  الن  والمضمر 

عبداهلل فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس أحمد مكي رابعًا.
الشوط السادس أقيم على كأس stc لجياد الفئة الثانية »مستورد« مسافة 

1000 متر، وحقق الجواد »ريبل أت داون« إلسطبل العاديات ريسنغ والمضمر 
»إنستنكتف  الجواد  تاله  األول،  المركز  فيصل  عبداهلل  والفارس  الن سميث 
جيرالد  والــفــارس  سميث  الــن  والمضمر  ريسنغ  الــعــاديــات  إلسطبل  مـــوف« 
فيكتوريوس  إلسطبل  وايـــد«  »نيشن  الــجــواد  ثــم  الثاني،  المركز  فــي  مــووس 
والمضمر فوزي ناس والفارس حسين مكي ثالثًا، ثم الجواد »فايتر بايلوت« 

ملك إسناد ريسنغ والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن الدجج رابعًا.
الــدرجــة  stc« لجياد  »بــرعــايــة  الــمــالك  كــأس  أقــيــم على  السابع  الــشــوط 
األولى »إنتاج محلي« مسافة 2000 متر، وحقق الجواد »إمورتال« ملك إم كي 
األول،  المركز  فيصل  عبداهلل  والفارس  إبراهيم  والمضمر حيدر  ريئسنغ  آر 
تاله الجواد »الطارق« ملك عبداهلل فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس 
تــــاالس« إلسطبل  الــجــواد »بــاتــل أوف  الــثــانــي، ثــم  الــمــركــز  أدري فــريــس فــي 

العاديات والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس ثالثًا. 
 »stc »برعاية  الذهبي  البحرين  أقيم على كأس  الثامن واألخير  الشوط 
»طــوارق«  الجواد  »مستورد« مسافة 2000 متر، وحقق  األولــى  الدرجة  لجياد 

إلسطبل فيكتوريوس والمضمر فوزي ناس والفارس أدري دي فريس المركز 
ــو« إلســطــبــل الــمــحــمــديــة والــمــضــمــر فـــوزي نــاس  ــاتـ األول، تـــاله الـــجـــواد »زاغـ
والفارس ليام كينيري في المركز الثاني، ثم الجواد »غومان« ملك ام كي آر 
الجواد  ثم  ثالثًا،  فيصل  عبداهلل  والفارس  إبراهيم  حيدر  والمضمر  ريسنغ 
روزي  والــفــارس  نــاس  فـــوزي  والمضمر  فيكتوريوس  إلسطبل  لــيــون«  »دارك 

جاسب رابعًا.
تتويج الفائزين

حيث   STC بــكــؤوس  السباق  فــي  الفائزين  بتتويج   STC شركة  ممثلو  وقــام 
الشوط  كأس  بتقديم  والحوكمة  االستراتيجية  رئيس  أسلم  عمران  السيد  قام 
الفائز الن سميث، فيما قام السيد هشام مصطفى رئيس  الى المضمر  الثاني 
قسم األعمال والشركات بتقديم كأس الشوط الثالث الى الفارس الفائز جيرالد 
لـSTC PAY كأس الشوط  مووس، ثم قدم السيد متن زافرك الرئيس التنفيذي 
الرابع الى يوسف زويد، كما قدم كأس الشوط الخامس الى سمو الشيخ سلطان 
الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قام الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة 

الى  السادس  الشوط  الحكومية بتقديم كأس  التنفيذي للشؤون  الرئيس  نائب 
المضمر  الــى  السابع  للشوط  المالك  كــأس  وقــدم  الــن سميث،  الفائز  المضمر 
الفائز حيدر إبراهيم، كما قدم كأس البحرين الذهبي الى المضمر الفائز فوزي 
ناس، فيما قام السيد يوسف بوحجي المدير التنفيذي لشؤون العمليات بنادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الروضة الى لويس مسؤولة الجياد 

العربية باإلسطبالت الملكية.
اليوم ختام املوسم

ويختتم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الثانية من ظهر اليوم 
الـ27  السباق  بتنظيم   2023/2022 الجاري  الموسم  سباقات  نشاط  السبت 
والختامي والذي سيقام على كأس سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة 
بن  خليفة  الشيخ  سمو  وكــأس  المعظم  الملك  لجاللة  الشخصي  الممثل 
وكــأس  آل خليفة،  بــن حــمــد  الــشــيــخ ســلــطــان  وكـــأس ســمــو  آل خليفة  حــمــد 
مؤسسة األيام للنشر، وكأس الشركة العربية لبناء وإصالح السفن »أسري«، 

وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

اليوم ال�سباق اخلتامي ملو�سم اخليل
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