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اأجنال عبداهلل وخليفة بن حمد توجوا الفائزين يف ال�سباق اخلتامياأجنال عبداهلل وخليفة بن حمد توجوا الفائزين يف ال�سباق اخلتامي

بحضور  الخيل:  وسباق  للفروسية  راشــد  نــادي   - الصخير 
سمو الشيخ عيسى بن عبداهلل بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن 
الشيخ سلمان بن خليفة بن  خليفة بن حمد آل خليفة وسمو 
حمد آل خليفة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم 
الــذي  الــســبــاقــات 2023-2022  لــمــوســم  الــخــتــامــي  الــســبــاق  أمـــس 
أقيم على كأس سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل 
الشخصي لجاللة الملك المعظم وكأس سمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة 
ــأس الــشــركــة الــعــربــيــة لــبــنــاء وإصــــالح الــســفــن »أســــري« وكــأس  وكـ
مؤسسة األيام للنشر وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة 

الرفة بالصخير.
كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات 
وسباق  الفروسية  رياضة  محبي  من  وجمهور  للسباق  الراعية 

الخيل.
وشهد السباق الختامي انتصارات مثيرة للجياد المرشحة 
جياد  توجت  حيث  االنــتــصــارات،  بتحقيق  تفوقها  فرضت  التي 
 3 بتحقيق  الــمــوســم  هــذا  وتفوقها  تألقها  المحمدية  اسطبل 
رويـــال سيمتار«،   – كــاســب   – »مــدلــل  الجياد  فــوز  انــتــصــارات عبر 
الــمــالك بــرصــيــد 42 فــــوزًا في  لــتــعــزز صــــدارة اإلســطــبــل لقائمة 
الموسم، فيما تقاسمت عدة اسطبالت االنتصارات بآخر كؤوس 
الموسم والتي ظفرت بها »الصقالوي 1807« و»مغيره« إلسطبل 
ملك  تشانس«  و»سبيد  آر،  كي  إم  ملك  و»الومينيتد«  النايفات، 
والخامس  والرابع  والثالث  األول  األشواط  الجبوري في  حبيب 

والسابع.
وكانت أبرز مفاجآت السباق الختامي فوز الحصان »أطلسي« 
بقيادة المتألق عبداهلل فيصل الذي قلب التوقعات وخطف أول 

انتصاراته في الشوط الثالث.
وجاءت نتائج أشواط السباق على النحو اآلتي:

الـــشـــوط األول أقــيــم عــلــى كـــأس ســمــو الــشــيــخ ســلــطــان بن 
»الـــواهـــو«  الــعــربــيــة األصــيــلــة  الــبــحــريــن  لــخــيــل  حــمــد آل خليفة 
إلسطبل   »1807 »الصقالوي  الــجــواد  وحقق  متر،   1200 مسافة 
فيصل  عــبــداهلل  والــفــارس  البوعينين  يــوســف  والمضمر  الــرفــاع 
المركز األول، تاله الجواد »كحيالن ولد أم زرير 1838« إلسطبل 
في  مكي  حسين  والفارس  طاهر  يوسف  والمضمر  فيكتوريوس 
المركز الثاني، ثم الجواد الحمداني 1810« إلسطبل قيكتوريوس 
والمضمر يوسف طاهر والفارس سالم العجمي ثالثًا، ثم الجواد 
والــمــضــمــر عــبــداهلل كويتي  الــوســمــيــة  »مــصــنــان 1810« إلســطــبــل 

والفارس إبراهيم نادر رابعًا. 
الشوط الثاني أقيم على كأس سمو الشيخ عبداهلل بن حمد 
آل خليفة للفئة األولى من جياد الدرجة األولى »إنتاج محلي« 
المحمدية  إلسطبل  »مدلل«  الجواد  وحقق  متر،   1200 مسافة 
تاله  األول،  المركز  كـــاالن  نيل  والــفــارس  نــاس  فـــوزي  والمضمر 
الن سميث  والمضمر  فيكتوريوس  »ستايليش« إلسطبل  الجواد 
والفارس إدنسون رودرغز في المركز الثاني، ثم الجواد »خزامة« 
ــن عــيــســى آل خليفة  بـ بـــن عـــبـــداهلل  مــلــك ســمــو الــشــيــخ حــمــد 
والمضمر حيدر إبراهيم والفارس إبراهيم نادر ثالثًا، ثم الجواد 
»قمري« إلسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس سفيان 

سعدي رابعًا.
»إنــتــاج محلي«  الــتــوازن  أقــيــم لجياد ســبــاق  الثالث  الــشــوط 
مــســافــة 1800 مــتــر، وحــقــق الــجــواد »أطــلــســي« مــلــك ســيــد جــواد 
المركز  عدنان جعفر  والفارس  جــواد  والمضمر محمود  مــرزوق 
األول، تاله الجواد »مشاوير« ملك سمو الشيخ محمد بن عبداهلل 
بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر إبراهيم والفارس عبداهلل 
إس  إنجل« ملك  »برلينت  الجواد  ثم  الثاني،  المركز  في  فيصل 
الصفار  والفارس حسن  والمضمر عبدالرضا عباس  ريسنغ  دي 
والمضمر  ريسنغ  إي  آند  إم  »بلوز كوين« ملك  الجواد  ثالثًا، ثم 

الن سميث والفارس حسين أصغر رابعًا.
الشوط الرابع أقيم على كأس سمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل خليفة لجياد سباق التوازن »إنتاج محلي« مسافة 2400 متر، 
عبداهلل  والمضمر  الــنــايــفــات  إلسطبل  »مــغــيــره«  الــجــواد  وحــقــق 
ــارس ســالــم الــعــجــمــي الــمــركــز األول، تـــاله الــجــواد  ــفـ كــويــتــي والـ
»جدله« ملك ريان وكيان ريسنغ والمضمر باسم مهدي والفارس 
»لــحــوق« ملك  الــجــواد  ثم  الثاني،  المركز  في  يــارس  مارتشالس 
عــبــداهلل  والـــفـــارس  البوعينين  يــوســف  والــمــضــمــر  ريــســنــغ  راشـــد 
والمضمر  البستكي  إلسطبل  »أصاله«  الجواد  ثم  ثالثًا،  فيصل 

صالح الدين البستكي والفارس كارلوس إنريكي رابعًا.
ــام للنشر  الــشــوط الــخــامــس أقــيــم عــلــى كـــأس مــؤســســة األيــ
لجياد سباق التوازن »مستورد« مسافة 2200 متر، وحقق الجواد 
»الــومــيــنــيــتــد« مــلــك إم كــي آر ريــســنــغ والــمــضــمــر حــيــدر إبــراهــيــم 
تايم  »فـــورث  الــجــواد  تــاله  األول،  المركز  نــادر  إبراهيم  والــفــارس 
والفارس  المالح  عبدالجليل  والمضمر  المالح  إلسطبل  الكــي« 
عــبــداهلل فيصل فــي الــمــركــز الــثــانــي، ثــم الــجــواد »ســوبــر شيف« 
إلســطــبــل أونــيــكــس والــمــضــمــر جــابــر رمــضــان والـــفـــارس ستيفن 
القعود  عبداهلل  ملك  بــوي«  »باتيفورد  الجواد  ثم  ثالثًا،  الدجــج 

والمضمر عبداهلل كويتي والفارس دايسكي فوكوموتو رابعًا. 
بن  الشيخ سلطان  كــأس سمو  على  أقيم  الــســادس  الــشــوط 
»مــســتــورد«  والــثــالــثــة  الــرابــعــة  الــدرجــات  لجياد  خليفة  آل  حمد 
إلسطبل  »كــاســب«  الــجــواد  وحــقــق  مستقيم،  متر   1000 مسافة 
المركز  كــاالن  نيل  والــفــارس  مجيد  علي  والمضمر  المحمدية 
األول، تاله الجواد »ديكان واريور« إلسطبل المحمدية والمضمر 
رياض أحمد والفارس ليام كينيري في المركز الثاني، ثم الجواد 
»رونا هوليك« ملك رضا منفردي والمضمر فوزي ناس والفارس 
المحمدية  »دوكونو« إلسطبل  الجواد  ثم  ثالثًا،  ستيفان الدجج 

والمضمر عباس الموالي والفارس علي حسين رابعًا.
الشوط السابع أقيم على كأس مؤسسة األيام للنشر لجياد 
وحقق  مــتــر مستقيم،   1200 مــســافــة  »مــســتــورد«  الـــتـــوازن  ســبــاق 
والمضمر  الجبوري  حبيب  حسن  ملك  تشانس«  »سبيد  الجواد 
أسامة هاشم والفارس عبداهلل فيصل المركز األول، تاله الجواد 
»عسل« إلسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس سفيان 
سعدي في المركز الثاني، ثم الجواد »األبرار« إلسطبل الصيرفي 
والمضمر أسامة هاشم والفارس أندرو إيليوت ثالثًا، ثم الجواد 
»سهارا سبير« إلسطبل الرماح والمضمر عبداهلل كويتي والفارس 

سالم العجمي رابعًا.

الشوط الثامن واألخير أقيم على كأس الشركة العربية لبناء 
»مستورد« مسافة  التوازن  »أســري« لجياد سباق  السفن  وإصــالح 
1600 متر، وحقق الجواد »رويال سيميتار« إلسطبل المحمدية 
تاله  األول،  المركز  كـــاالن  نيل  والــفــارس  نــاس  فـــوزي  والمضمر 
كويتي  عبداهلل  والمضمر  الرماح  إلسطبل  ســوت«  »فولو  الجواد 
»مدمن«  الــجــواد  ثــم  الثاني،  المركز  فــي  مكي  حسين  والــفــارس 
والــفــارس  الــخــاطــري  خــالــد  والمضمر  ريسنغ  آر  بــي  أتــش  ملك 
إبراهيم نادر ثالثًا، ثم الجواد »كينكس« ملك عيسى الصديقي 

والمضمر فوزي ناس والفارس مارتشالس يارس رابعًا.

تتويج الفائزين
وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام سمو الشيخ 
عيسى بن عبداهلل بن حمد آل خليفة بتقديم كأس سمو الشيخ 
عبداهلل بن حمد آل خليفة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن 
محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قدم سمو الشيخ محمد بن 
خليفة بن حمد آل خليفة كأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل 
خليفة إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، فيما 
قام سمو الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة بتقديم 
كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة للشوط األول إلى 
سمو  كــأس  سموه  قــدم  كما  البوعينين،  يوسف  الفائز  المضمر 
إلــى سمو  السادس  للشوط  آل خليفة  بن حمد  الشيخ سلطان 

الشيخ علي بن محمد بن سلمان آل خليفة.
فيما قدم نجيب يعقوب الحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الــفــائــز حيدر  المضمر  إلــى  ــام  األيـ مؤسسة  كــأس  للنشر  ــام  األيـ
إبراهيم، كما قدم عيسى الشايجي رئيس تحرير صحيفة األيام 
كأس الشوط السابع الى خالد الهرمس، فيما قدم مازن محمد 
مطر العضو المنتدب لشركة أسري كأس أسري إلى سمو الشيخ 

سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.
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