
1616

هاتف القسم الرياضي: 17628423

البريد اإللكتروني
ali988@gmail.comaaknews9@gmail.com

خالد بن حمد ي�شهد نهائي بطولة 
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األحد 27 شعبان 1444هـ - 19 مارس 2023م

بــرعــايــة وحــضــور  اإلعــامــيــة:  الــلــجــنــة   - تغطية 
آل خليفة ممثل جالة  الشيخ ناصر بن حمد  سمو 
الرئيس  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
الفخري لاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، 
أقيمت منافسات بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
االتــحــاد  نظمها  الــتــي  الـــقـــدرة  لــســبــاقــات  خليفة  آل 
شركة  من  بدعم  القدرة  وسباقات  للفروسية  الملكي 
للمجوهرات  البحرين  ومركز  »بابكو«  البحرين  نفط 
وتكنو جيم باإلضافة إلى رعاية الشركات والمؤسسات 
الدولية  البحرين  قرية  في  وذلــك  الــجــاري،  للموسم 

للقدرة بمشاركة واسعة من االسطبات والفرسان.
وأقيم سباق اإلسطبات الخاصة الذي توج بلقبه 
الفارس محمد الهاشمي من اسطبل الرفاع، فيما فاز 
الفارس عاصم عبدالواحد من اسطبل الزعيم بلقب 
السباق الدولي المفتوح على كأس سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة لمسافة 120 كم.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن المستويات البارزة التي شهدتها مراحل 
السباقات تؤكد مضي القدرة البحرينية على الطريق 
أعلى  إلى  ارتقائها  ينتج عنه مواصلة  الصحيح مما 
االيجابية  النتائج  تحقيق  فــي  وتسهم  المستويات 
فــي الــمــشــاركــات الــخــارجــيــة وخــصــوصــا أن الــفــرســان 
المحلية،  الــبــطــوالت  فــي  الفنية  مستوياتهم  ترتفع 
ويــنــعــكــس ذلـــك عــلــى الــمــشــاركــات فـــي الـــخـــارج، وهــو 
تحقيق  عبر  الماضية  الفترة  طــوال  واضحا  كــان  ما 

سلسلة من االنجازات المتميزة للقدرة البحرينية.
وأشــــار ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
من  جــديــدا  فصا  كتبت  البحرينية  الــقــدرة  أن  إلــى 
بأعلى   2023-2022 الموسم  بانتهاء  النجاح  فصول 
المستويات الفنية والتنظيمية واإلدارية، حيث شهد 

الموسم نجاحا ملحوظا من حيث المشاركة الواسعة 
والوجوه الجديدة التي أفرزتها بطوالت القدرة، وهو 
أحد األهداف التي دائما نتطلع للسير عليها برؤية 
البحرينية  القدرة  لــواء  قــادرة على حمل  وجــوه شابة 

في الفترة القادمة.
ــاد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة  وأشــ
أن  إلــى  سموه  مشيرا  للبطولة،  والداعمين  بالرعاة 
تقديمهم هذا الدعم يؤكد حرصهم على المساهمة 
القدرة ويجسد دعمهم  النجاح لسباقات  في تحقيق 

للقطاعين الشبابي والرياضي.
وبــــارك ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
لــلــفــرســان الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــمـــراكـــز األولــــــى فـــي ســبــاق 
االسطبات الخاصة والسباق الدولي المفتوح، مبينا 
سموه أن الفوز ثمرة جهودهم الكبيرة في السباق في 

كافة المراحل.
متابعة السباق

وتــابــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
كافة مراحل السباق حيث حرص سموه على توجيه 
الــفــرســان وتــقــديــم كــامــل الــدعــم لهم مما ســاهــم في 
ــزا مــعــنــويــا كــبــيــرا فـــي إنــهــاء  ــافـ ــاء الـــفـــرســـان حـ إعـــطـ

المراحل بنجاح.
تتويج األبطال

بـــن حــمــد آل خليفة  ــّوج ســمــو الــشــيــخ نــاصــر  ــ وتـ
االسطبات  وسباق  المفتوح  الدولي  السباق  أبطال 

الخاصة.
المفتوح  الدولي  السباق  في  األول  المركز  وحاز 
أنهى  أن  بعد  الزعيم عاصم عبدالواحد  فريق  فارس 
السباق بزمن قدره )4 ساعات و22 دقيقة و45 ثانية(، 
ــدر فــاز  وزمــيــلــه فـــي نــفــس الــفــريــق الـــفـــارس جـــابـــر بــ
بالمركز الثاني بزمن قدره )4 ساعات و40 دقيقة و27 

ثانية(، وفارس فريق فيكتوريوس محمد عبدالحميد 
 4( قــدره  بزمن  الثالث  المركز  على  حصل  الهاشمي 

ساعات و44 دقيقة و55 ثانية(.
أما في سباق االسطبات الخاصة فتوج الفارس 
الــرفــاع  إســطــبــل  مــن  الــهــاشــمــي  عبدالحميد  محمد 
دقيقة  و44  ســاعــات   4( قــــدره  بــزمــن  األول  بــالــمــركــز 
و55 ثانية(، فيما حاز المركز الثاني محمد إبراهيم 
السبيعي من اسطبل آر أم بزمن قدره )4 ساعات و55 
مــاودي  الفارسة  الثالث  والمركز  ثانية(،  و55  دقيقة 
)4 ساعات  قدره  بزمن  اسطبل األصايل  راديليت من 

و57 دقيقة و28 ثانية(.
بطل االسطبات الخاصة: تتويج لموسم مثالي

من  الهاشمي  عبدالحميد  محمد  الــفــارس  أكــد 
أن  الخاصة  االسطبات  سباق  بطل  الــرفــاع  اسطبل 
دؤوب من  لعمل  ثمرة  األول جاء  بالمركز  الفوز  هذا 
على  المنافسة  أن  مبينا  الــمــوســم،  طـــوال  االسطبل 
الــمــركــز األول لـــم تــكــن ســهــلــة فـــي ظـــل الــمــســتــويــات 
على  القوية  والمنافسة  السباق  شهدها  التي  البارزة 

المراكز األولى.
على  بحصولي  الكبيرة  السعادة  »تغمرني  وقــال: 
بطولة  لقب  أنـــال  أن  كبير  شــرف  إنــه  األول،  الــمــركــز 
خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  اســم  تحمل 
إنــمــا هــو تتويج  الــتــتــويــج ال يحسب لــي فــقــط  ــذا  وهـ
لموسم مثالي من االسطبل واألعضاء من الجهازين 

الفني واإلداري والفرسان«.
وتابع: »سيكون هذا اللقب حافزا لنا في مواصلة 
تحقيق األلقاب في الموسم القادم. لقد كان موسما 
ــارزة طـــوال  ــ رائـــعـــا شــهــد مــنــافــســة قــويــة ومــســتــويــات بـ
الفائزين باأللقاب،  السابقة، نبارك لكافة  البطوالت 
ونــشــيــد بــالــمــســتــوى الــتــنــظــيــمــي الـــــذي خــــرج عليه 

الموسم الحالي«.
بطل السباق املفتوح: 

سباق قوي واستحققنا األول
قـــال الـــفـــارس عــاصــم عــبــدالــواحــد بــطــل السباق 
المفتوح إن المستويات الكبيرة التي شهدها السباق 
البحرينية  الـــقـــدرة  مــكــانــة  تــؤكــد  الــمــفــتــوح  الـــدولـــي 
ثمرة  وهــو  اآلخـــر،  بعد  عاما  المتطورة  ومستوياتها 
دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الذي يقدم كامل الدعم لكافة االسطبات والفرسان 

مما ساهم في تطور هذه الرياضة العريقة.
ــة بـــأن الــســبــاق سيكون  ــ وأضـــــاف: »كــنــا عــلــى درايـ
صعبا، وخصوصا أنه يأتي كآخر بطولة في الموسم، 
الموسم  خــتــام  فــي  اللقب  أن نحقق  رائـــع  شــعــور  إنــه 
ناصر بن حمد  الشيخ  اسم سمو  وفي بطولة تحمل 
آل خليفة، وال شك أن هذا الفوز جاء بتكاتف جميع 
ــدؤوب وحــرصــهــم عــلــى تحقيق  ــ الــفــريــق وعــمــلــهــم الــ

النتائج اإليجابية«.
ــع مــن كــافــة الــنــواحــي،  وتــابــع: »انــتــهــى مــوســم رائـ
أقــدم  رائــعــة،  مستويات  ورأيــنــا  قــويــة،  كانت  المنافسة 
المثالي  التنظيم  على  الملكي  االتــحــاد  إلــى  الشكر 
للموسم، وأقدم التهاني لكافة الفرسان الذي حققوا 

األلقاب في الموسم الحالي«.
مشاركة من خارج البحرين

آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  بطولة  وشهدت 
البحرين،  مملكة  خـــارج  مــن  واســعــة  مشاركة  خليفة 
ــدة دول مــثــل الــمــمــلــكــة  ــان مـــن عــ ــارك فـــرسـ ــ حــيــث شـ
األردنية  والمملكة  عمان  وسلطنة  السعودية  العربية 
والدنمارك  األمريكية  المتحدة  والواليات  الهاشمية 

وسويسرا.
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