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جميع:  بن  قاسم  القدير  الشراع  منتخب  مدرب  وقال 
بنادي  التدريبي  برنامجنا  سنواصل  ــام  األي هــذه  »فــي 
حتى  األسبوع  في  ايام   4 بواقع  الجزائر  ببالج  الشراع 
إذ  الشراعية،  لليخوت  المملكة  بطولة  انــطــالق  موعد 
في  الباكستاني  الفريق  هو  الواصلة  الفرق  أول  سيكون 
سنتدرب  والذي  الجاري  األول  كانون  ديسمبر/  من   14
تكون  أن  نتوقعها  التي  البطولة  منافسات  قبل  معه 
من   16 في  الفرق  بقية  تصل  أن  على  الماضية،  من  أقوى 

الشهر نفسه«.
فيما  ــات  ــب ــدري ــت وال التسجيل   17 يــوم  وسيتضمن 
تنطلق المنافسات في 18 من ديسمبر، وسيدير البطولة 
والفرنسي  بابيلي  لو  االيطالي  الدوليين  الحكام  من  كل 
إليكر  والتركي  بالمار  ايجي  والهندي  جــريــدال  سيبو 
إبراهيم  والبحريني  ــزوق  ع محمد  والجزائري  باندير 

بوسميط.
البحريني  المنتخب  العبي  أن  جميع  بــن  ـــح  وأوض
عالية،  ومعنوياتهم  للمنافسات  ــزون  ــاه ج لــلــشــراع 

التي  الفرق  عن  جيدة  خبرة  اكتسبوا  أنهم  وخصوصًا 
البطولة  في  مشاركتهم  خالل  من  البطولة  في  ستشارك 
وجود  هو  نتمناه  ما  وكل  الماضية،  نسختها  في  نفسها 
النتائج،  أفضل  تحقيق  على  تساعد  التي  القوية  الرياح 
تحقيق  من  منتخبنا  بحارو  تمكن  الماضي  العام  ففي 
هذا  في  ونطمح  عالميًا،  والثامن  خليجيًا  األول  المركز 

العام أن يصل منتخبنا إلى مراتب أعلى.
اســتــعــداداتــه  بـــدأ  ـــذي  ال الــشــراع  منتخب  ويــســعــى 
أفضل  لتحقيق  العام  هذا  مبكراً  للبطولة  التحضيرية 
البحريني  المنتخب  قائد  ــرب  أع إذ  الــدولــيــة،  النتائج 
للمستوى  الشديد  ارتياحه  عــن  المحميد  عبدالعزيز 
يشارك  العام  هذا  أن  واضــاف  إليه،  وصلوا  الذي  الفني 
إال  مستواها،  نعرف  ال  والــتــي  الجديدة  الــفــرق  مــن  ــدد  ع
مشرفة  نتائج  تحقيق  ونأمل  للمنافسات  جاهزون  أننا 

للبالد.
وذكر أمين السر العام باالتحاد البحريني للرياضات 
هذا  الستقبال  االستعدادات  أن  الحسن  نعمان  البحرية 

وأن  ودقيق  منسق  بشكل  وساق  قدم  على  قائمة  الحدث 
إظهار  أجــل  من  متواصل  بشكل  تعمل  المنظمة  اللجنة 
مواطن  كل  قلب  على  غاليا  اسما  تحمل  التي  البطولة 
تعكس  أن  وعــلــى  حــاالتــهــا  أحــس  ــي  ف تعبيره  بحسب 
وما  البحرية  الرياضات  بلغتها  التي  المرموقة  المكانة 
مستوى  على  ازدهـــار  من  البحرين  مملكة  إليه  وصلت 

الميادين  مختلف  ــي  ف ــة  ــي ــدول ال ــوالت  ــط ــب ال احــتــضــان 
الرياضية.

أربعة  بتوفير  ــام  ق ــاد  ــح االت أن  عــن  الحسن  وكــشــف 
انجلترا  من  فيه  جلب  الــذي  الوقت  في  شراعية  يخوت 
ــة )جـــي 24(  ــئ ــــرى مـــن ف ــة أخ ــي ــراع أربـــعـــة يــخــوت ش
يخوت   8 إلــى  العدد  ليرتفع  البطولة  في  المستخدمة 

شراعية ستكون في خدمة البطولة، مبينا أنها من الطراز 
الحديث والمتطور ما سيسهم في تميز منافسة هذا العام 

وارتفاع وتيرة المستوى الفني عن الفرق المشاركة.
تظهر  وأن  البطولة  نجاح  في  أمله  عن  الحسن  وأعرب 
في  الرياضة  عن  المسئولون  إليه  يطمح  الذي  بالشكل 
لن  االتحاد  أن  مؤكدا  اللعبة،  اتحاد  وفي  البحرين  مملكة 
أشكال  كل  وتقديم  التسهيالت  جميع  توفير  في  يتواني 
البطولة  إنجاح  سبيل  في  تقديمه  له  يمكن  ومــا  الدعم 

وإبرازها.
المركز  على  حصل  البحرين  مملكة  منتخب  أن  يذكر 
المركز  تاركا  السابقة،  للبطولة  الثانية  الفئة  في  األول 
الثالث  والمركز  اإلماراتية  البحرية  الكلية  لفريق  الثاني 
نتائج  أسفرت  بينما  الكويتي،  البحري  النادي  لفريق 
األول  المركز  األلماني  الفريق  احتالل  عن  ــى  األول الفئة 
)أ(  الــروســي  الفريق  فيه  وقــع  خطأ  من  استفاد  أن  بعد 
الذي خسر سباقا كامال وقررت اللجنة التحكيمية خصم 
هو  كان  أن  بعد  الثاني  للمركز  ليعود  رصيده  من  نقاط   5

المرشح األقوى في البطولة.
وجاء الفريق الروسي )ب( في المركز الثالث مستحقا 
االتحاد  رئيس  بها  توجهم  التي  البرونزية  الميدالية 
عبداهلل  بن  خليفة  الشيخ  البحرية  للرياضات  البحريني 

آل خليفة خالل حفل الختام.
وتقام بطولة المملكة لليخوت الشراعية في نسختها 
الملكي  االتحاد  رئيس  من  كريمة  رعاية  تحت  السابعة 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  القدرة  وسباقات  للفروسية 

آل خليفة.

استعدادًا لبطولة المملكة السابعة لليخوت الشراعية

بحارو منتخب الشراع البحريني يرفعون درجة التأهب

نعمان الحسنقاسم بن جميع

 § الوسط - أسامة الليث

نادي  بساحل  األيام  هذه  المكثفة  تدريباته  الشراعية  لليخوت  البحريني  المنتخب  يواصل   [
من  التي  الشراعية  لليخوت  السابعة  المملكة  بطولة  لمنافسات  استعدادًا  الجزائر  ببالج  الشراع 
المقرر انطالقها خالل الفترة من 17 حتى 20 من الشهر الجاري بمشاركة 12 فريقا من مختلف 
من  نسائي  وفريق  سويسرا  من  وفريق  بولندا  من  وفريقان  روسيا  من  فريقان  وهم  العالم  أنحاء 
النمسا وفريق من باكستان وفريقا البحرية اإلماراتية ومن قطر والكويت والبحرين، وتم اعتماد 

الفرق المشاركة. 

في السباق السابع للخيل 

في يوم المفاجآت »لوي لوي« و »سكوتشمان« يخطفان كأسي سلمان بن خالد والفرسان

وحفل السباق السابع بالمنافسات المثيرة 
خطف  إذ  األشـــــواط،  غالبية  ــي  ف والــمــفــاجــآت 
الحصان »لوي لوي« الكأس في الشوط األخير 
المرشحة،  الجياد  على  خالله  تفوق  الفت  بفوز 
الخامس  ــوط  ــش ال ــي  ف الــمــفــاجــأة  ــررت  ــك ت فيما 
بعدما  بالكأس  »سكوتشمان«  الحصان  بفوز 
تفوق  ــا  ــم ك  ، ــة  ــح ــرش ــم ال ــاد  ــي ــج ال ــى  ــل ع ــوق  ــف ت
الفرس  على  ــك«  ــس ري »كالكوليتد  الــحــصــان 
في  »تليدا«  بانتصاراتها  والمعروفة  القوية 
مشاركة  األمــس  سباق  وشهد  الثالث.  الشوط 
أول فارسة بحرينية في تاريخ سباقات الخيل 
منال  الفارسة  مشاركة  خــالل  من  البحرينية 
خصص  ــذي  ال الخامس  الــشــوط  فــي  فــخــراوي 

للفرسان المتمرنين.

أقوى المفاجآت
على  أقيم  واألخــيــر  الــســادس  الشوط  ــان  وك
كأس سمو الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل 
خليفة وبمشاركة 14 جواداً لجياد الفئة الثالثة 
والجائزة  متر   1400 ولمسافة  )مــســتــورد( 

3200 دينار.
»لوي  الحصان  بفوز  قوية  مفاجآت  وشهد 
لوي« إلسطبل الناصرية بقيادة عبداهلل فيصل 
والذي ظهر بصورة قوية تختلف عن مشاركاته 

القوية  الجياد  على  للتفوق  أهله  ما  السابقة 
المرشحة »كابا براك - دراي آيس - إل هوكر«. 
في  سارت  الشوط  ومجريات  ظروف  أن  ويبدو 
غير صالح الجياد المرشحة، إذ شهدت البداية 
»ستار  والفرس  رويــل«  »بــورت  الحصان  تقدم 
خط  بعد  ــورة  ــص ال تغيرت  ــم  ث روزانـــــا«  أوف 
المستقيم، إذ نجح الفارس الشاب عبداهلل فيصل 
»لوي  الحصان  لمسار  مناسب  طريق  شق  في 
مستثمراً  الفوز  نحو  بقوة  منه  واندفع  ــوي«  ل
التي  المنافسة  رغم  على  لصالحه  الوزن  فارق 
دراغون«  »رودك  الجديد  الحصان  من  واجهها 
األولى،  مشاركته  في  جيدة  بصورة  ظهر  الذي 
في  صعوبة  المرشحة  الجياد  واجــهــت  فيما 
وعــدم  تقدمها  لتأخر  نــظــراً  المنافسة؛  ــول  دخ
اتخاذ المسار المناسب وسط زحمة الجياد في 
تحتل  جعلها  ما  الــوزن  وفــارق  األخيرة  األمتار 

المراكز الثالث والرابع والخامس.

مفاجآت »سكو تشمان«
الفرسان  كأس  على  الخامس  الشوط  واقيم 
ولمسافة  توازن  سباق  البحرينيين  المتمرنين 
والجائزة  ـــواداً  ج  14 وبمشاركة  متر   1200
»سكو  ــان  ــص ــح ال ــاع  ــط ــت واس ديـــنـــار.   1600
وبقيادة  سلمان  جعفر  سيدأحمد  ملك  تشمان« 

كان  ــذي  وال األول  ــوزه  ف تحقيق  جعفر  عدنان 
على  بتفوقه  التوقعات  قلب  بعدما  مفاجئًا 
ـــــودروود- ـــوارد -ت ـــاك ــاد الــمــرشــحــة »ج ــي ــج ال

تشكيل«.

ـ »راد« بداية قوية ل
المبتدئات  للجياد  ــع  ــراب ال ــوط  ــش ال ــم  ــي وأق
)مستورد( وبمشاركة 14 جواد لمسافة 1600 

متر والجائزة 1000 دينار.
إلسطبل  »راد«  الجديد  الحصان  واستطاع 
المنتصر وبقيادة بول سميث تحقيق الفوز في 

مشاركته األولى في السباقات البحرينية.

»كالكوليتد« يفاجئ »تليدا«
ــث لــجــيــاد الــدرجــات  ــال ــث وأقــيــم الــشــوط ال
ــمــشــاركــة 7  ــاج مــحــلــي( وب ــت والــمــبــتــدئــات )ن
والــجــائــزة  متر   1200 ولمسافة  الــجــيــاد  ــن  م
الــمــرشــح  ــان  ــص ــح ال ــن  ــك ــم وت ـــار.  ـــن دي  1600
الناصرية  إلسطبل  ريسك«  »كالكوليتد  الثاني 
كان  الـــذي  الــفــوز  ــزاع  ــت ان مــن  جيرالد  وبــقــيــادة 
حساب  ــى  ــل ع تــحــقــق  ألن  ــأة  ــاج ــف ــم ــال ب ــه  ــب أش
»تليدا«  ــة  ــوي ــق وال األولــــى  المرشحة  ــرس  ــف ال
سجلها  في  األولــى  لخسارتها  تعرضت  التي 
وجــاء  موسمين.   منُذ  بــاالنــتــصــارات  الحافل 

الشوط سريعًا وكان التكتيك مناسبًا للحصان 
المبادرة  ــام  زم اخــذ  ــذي  ال ريسك«  »كالكوليتد 
أعطته  وقوية  سريعة  انطالقة  عبر  بالتقدم 
حاولت  الــتــي  ــرة  ــي األخ ــار  ــت األم ــي  ف األفضلية 
خاللها الفرس »تليدا« التقدم بانطالقة متأخرة 
إذ  ثانية،  وحلت  الفوز  انــتــزاع  في  تسعفها  لم 
لعب عامل الجاهزية بينهما وكذلك فارق الوزن 
»كالكوليتد  لصالح  المنافسة  حسم  في  دوراً 

ريسك«.

الفوز األول
المبتدئات  للجياد  الثاني  الــشــوط  وأقــيــم 

الجياد  ــن  م  13 ــة  ــارك ــش ــم وب مــحــلــي(  ــاج  ــت )ن
ــزة  ــائ ــج وال مستقيم  ــر  ــت م  1000 ــة  ــاف ــس ــم ول
»بلو  الجديد  الحصان  واستطاع  دينار.   1000
ماونتن« ملك هيثم صالح عبداللطيف وبقيادة 
الفارس أندرو مايلن تحقيق الفوز في مشاركته 
الجديد  للفارس  موفقة  بداية  في  وذلك  الثانية 

أندرو في السباقات البحرينية.

ـ »الجالبية« فوز صعب ل
الجياد  من  للمبتدئات  األول  الشوط  وأقيم 
 7 وبمشاركة  )الواهو(  في  المسجلة  العربية 

من الجياد ولمسافة 1400 متر.
)الجالبية  المرشحة  الفرس  واستطاعت 
1310( السطبل الوسمية وبقيادة علي الصفار 
مشاركتها  ــي  ف األول  بــالــفــوز  جــدارتــهــا  تأكيد 
لتفوق  ــراً  ــظ ن مــتــوقــعــًا؛  كـــان  ــا  م وهـــو  الثانية 
جياد  بقية  ـــام  أم ــرس  ــف ال ومــســتــوى  إمــكــانــات 
)الجالبية  ــرس  ــف ال طــريــق  يكن  ولــم  ــوط.  ــش ال
منافسة  واجهت  بل  سهاًل  الفوز  إلــى   )1310
واشتدت   )1269 )المصنة  الفرس  من  قوية 
في األمتار األخيرة وحسمتها الفرس )الجالبية 

1310( بفارق نصف رأس.
وفي ختام السباق قام جيمس بتقديم كأس 
عدنان  الفائز  الفارس  إلى  المتمرنين  الفرسان 
جعفر فيما قدم سمو الشيخ سلمان بن خالد بن 
الشيخ  سمو  إلى  سموه  كأس  خليفة  آل  محمد 

سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة.
هذا وسيقام السباق القادم على كأس شركة 
المنتصر  إسطبل  وكأس  كانو  أحمد  بن  يوسف 
األول  ديسمبر/كانون   12 الجمعة  يوم  وذلــك 

الجاري.

 تسليم كأس الشوط السادس

§ الصخير - نادي الفروسية 

لهذا  السابع  السباق  أمس  ظهر  الخيل  وسباق  الفروسية  نادي  نظم   [
آل  محمد  بن  خالد  بن  سلمان  الشيخ  سمو  كأس  على  أقيم  وال��ذي  الموسم 

خليفة وكأس الفرسان المتمرنين.


