8

العدد  3751الجمعة  14ديسمبر  2012الموافق  1صفر 1434هـ

sport@alwasatnews.com

Friday 14 December 2012, Issue No. 3751

من حفل االفتتاح

من الحضور

برعاية عاهل البالد ووسط احتفال بهيج

رئيس هيئة األركان يفتتح بطولة العالم العسكرية للقدرة
§تغطية – اللجنة اإلعالمية

[ تحت رعاية عاهل البالد القائد األعلى لقوة دفاع البحرين الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ،افتتح رئيس هيئة األركان بقوة الدفاع الشيخ دعيج بن سلمان
آل خليفة بطولة العالم العسكرية األولى للقدرة للخيل بحضور رئيس المجلس
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية قائد الحرس الملكي
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد الملكي
البحريني للفروسية وسباقات القدرة قائد قوة التدخل السريع سمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة وممثل المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم)
ألكسندر موردي.
كما حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات
الرياضية بالمملكة ورؤساء الوفود المشاركة
بالبطولة وعدد من المدعوين.
وألقى رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة
سمو الشيخ خالد بن حمد كلمة بهذه المناسبة
قال فيها انه لمن دواعي السعادة والسرور أن
تتزامن إقامة البطولة العسكرية األولى للقدرة
على أرض مملكة البحرين الغالية مع االحتفاالت
بذكرى العيد الوطني وعيد جلوس عاهل ،ما
يضاعف من أهمية الحدث الكبير ويفرض على
الجميع مسئولية العمل الجاد من أجل إظهاره
بالصورة المشرفة التي تواكب المكانة المتميزة
التي بلغتها مملكة البحرين على ساحة الرياضة
العالمية.
وأكد خالد بن حمد إلى أن بطولة العالم للقدرة
تشكل حدثا رياضيا عالميا هاما تستضيفه
مملكة البحرين تجسيدا لتوجيهات كريمة من
عاهل البالد فارس البحرين األول الذي نستلهم
منه معاني البذل والعطاء في سبيل أن تكون
البحرين مقرا الحتضان األح��داث الرياضية

العالمية وسط دعم ومساندة حكومتنا بقيادة
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة ،واهتمام ومتابعة
ولي العهد نائب القائد األعلى صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأضاف سموه بأن الجهود المثمرة التي
بذلتها اللجان العاملة في البطولة تضاف إلى
سلسلة كبيرة من االنجازات التي حققها االتحاد
الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة
خالل فترة زمنية قصيرة احتلت فيها البحرين
مرتبة متقدمة على صعيد رياضة القدرة في
العالم ،ونراهن كثيرا على هذه البطولة في
دفع مسيرة رياضة القدرة بالمملكة وتوسيع
قاعدتها بما ينسجم مع كونها رياضة اآلباء
واألجداد.
واختتم رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة
الشيخ خالد بن حمد كلمته متمنياً لجميع
الفرسان المشاركين التوفيق والنجاح في
البطولة األولى وتقديم الصورة المشرفة عن
رياضة القدرة العسكرية.

الفريق البحريني عينه على نقاط
الجولتين ( 5و )6من تحدي كأس بورش
[ ينطلق فريق البحرين إلى حلبة دبي أوت��ودروم
للمشاركة في الجولتين الخامسة والسادسة والسعي لكسب
النقاط التي تعزز موقفه في مسابقة الفرق والترتيب العام
للسائقين ،فقد أبدى كل من محمد مطر ورائد الرافعي أدا ًء
مميزاً في الجولتين الثالثة والرابعة في حلبة مرسى ياس،
ويتطلعان إلى تحسين النتائج التي قدماها في أبوظبي.
وكان محمد مطر على بعد خطوة واحدة من منصة
التتويج في الجولة الثالثة بعد أن حل رابعاً ،بينما احتل
المركز السادس في الجولة الرابعة .أما رائد الرافعي الذي
حل محل شقيقه فيصل في حلبة مرسى ياس فقد أنهى
الجولتين في المركزين السادس والسابع.
وقال محمد مطر الذي سجل زمن ًا قدره  2.06.429في
جوالت التأهل للجولة الخامسة ،ليحجز مقعد البداية الحادي
عشر« :لم يحالفني الحظ في الوصول إلى منصة التتويج
في الجولة الثانية ،فقد تفوق عليّ أشكناني في نهاية السباق،
بينما لم أكن راضي ًا عن مركزي في الجولة الرابعة .ولهذا
فإنني أتطلع إلى نتائج أفضل على حلبة دبي أوتودروم ،وأن
أتمكن من الحفاظ على سرعتي لفترة أطول».
وأضاف مطر« :آمل أن أتمكن من جمع نقاط تكفي
لتعزيز موقفي في جدول ترتيب السائقين ،في الوقت الذي
يساعد فريقي في الضغط على فريقي النابودة ريسينغ
والصقور السعودية في مسابقة الفرق».
أما رائد الرافعي الذي سيبدأ الجولة الخامسة من المركز
الخامس فيأمل في مساعدة مطر في الضغط خالل مسابقة
الفرق لتحقيق نجاح باهر لفريق البحرين
وقال« :أؤمن تمام ًا بأن لقب الفرق في متناول يدنا
لهذا الموسم .نحتاج إلى تقديم أداء مميز لنضغط على
فريقي النابودة والصقور السعودية ،وعندما يشعر فريق ما
بالضغط فإن التغير في مجريات السباق وارد دوماً».

كما ألقى ممثل المجلس الدولي للرياضة
العسكرية ألكسندر موردي كلمة بهذه المناسبة
هنأ فيها البحرين على استضافة البطولة األولى
للقدرة على المستوى العسكري.
ثم أعلن رئيس هيئة األركان الشيخ دعيج
بن سلمان آل خليفة افتتاح البطولة رسمياً،
كما أعرب عن خالص شكره وتقديره إلى عاهل
البالد على رعاية حفل افتتاح البطولة ،مؤكدا ً
بأن هذه الرعاية تجسد معاني كثيرة بحق
منتسبي قوة الدفاع والوفود المشاركة في
البطولة.

اليوم الفحص البيطري
تشهد بطولة العالم العسكرية األولى للقدرة
التي ستنطلق في السابعة من صباح يوم غد
مشاركة نخبة من أبرز فرسان القدرة في العالم،
يتقدمهم بطل العالم صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم الذي سيقود المنتخب
اإلماراتي في هذه البطولة إذ هو يحمل لقب بطل
العالم بعد فوزه باللقب ببطولة العالم األخيرة
التي أقيمت في بريطانيا.
وتقام بالساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
اج��راءات الفحص الطبي للجياد المشاركة
وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من بطولة
العالم العسكرية األولى للقدرة للخيل والتي
تستضيفها البحرين كأول بطولة من نوعها على
مستوى المشاركات العسكرية الرياضية.
وستقام هذه االجراءات الطبية تحت اشراف
الفريق الفني والبيطري المعتمد من قبل اللجنة
المنظمة العليا للبطولة وذلك في قرية البحرين
الدولية للقدرة ،بحيث يتوقع حضور جميع
المشاركين في الحدث من فرسان ومندوبين
للمنتخبات وكذلك األجهزة المرافقة لها ،وتعتبر
عملية فحص الجياد من المهمات الضرورية في

مثل هذه النوعية من البطوالت لكونها تحدد
إمكانية مشاركة الجياد من عدم ذلك واالطمئنان
على صحتها لتكون مالئمة لهذه النوعية من
المراحل التنافسية ذات الطابع الذي يتطلب
القدرة العالية من قبل الفارس والجواد نفسه.

استعدادات لجنة السكرتارية
وقد تحدث رئيس لجنة السكرتارية باللجنة
المنظمة لبطولة العالم العسكرية األولى
للقدرة مشاري الحنفي أن بطولة بحجم هذه
االحتفالية العالمية الضخمة ستكون بال شك
أحدى الخطوات الهامة التي تخطها المملكة نحو
ال على تطور الرياضة
النهوض بالرياضة ،ودلي ً
العسكرية في البحرين التي أصبح لها شأن
كبير خصوصا لدى المجلس الدولي للرياضة
العسكرية.
وأوضح الرائد مشاري الحنفي أن العمل
في الفترة الحالية متواصل لنجاح تنظيم
هذه البطولة ،إذ تم تسخير كافة االمكانيات
اللوجستية واإلداري��ة والفنية ،وتذليل كافة
الصعوبات ،وتوفير جميع االحتياجات.
وأسترسل بالقول «يسعدني أن أثمن الدور
الذي يقوم به زمالئي في اللجان المشرفة
على البطولة ،إضاف ًة لكافة الجهات المعنية في
البحرين ،والتي كان الهتمامهم وتعاونهم أكبر
االثر في ما وصل إليه العمل».
وأض��اف الحنفي «نهدف من وراء عملنا
إلنجاح هذه البطولة ،فاالنجاز لدينا ال يقتصر
على اعتالء منصات التتويج فحسب ،بل اإلنجاز
يتأكد بنجاح تنظيم حدث بهذا الحجم ،والسعي
لتسجيل إنجاز آخر لمملكتنا الغالية ،وهذا ما
أجزم أنه هدف كل من تشرف بالعمل في تنظيم
هذه البطولة ،وهذا بالفعل ما اعتدنا على وضعه
نصب اعيننا في قوة الدفاع ممثلة باالتحاد

الرياضي العسكري».
من جانبه قال رئيس اللجنة االعالمية
بالبطولة توفيق الصالحي أن الترتيبات مستمرة
الستقبال المتطلبات االعالمية المختلفة سواء
في موقع سكن الوفود فندق «اليت جراند» أو
مقر االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة،
أو بالنسبة لموقع إقامة البطولة بقرية البحرين
الدولية ،بحيث تحرص اللجنة على تسهيل مهمة
وسائل االعالم المختلفة لما فيه مصلحة نجاح
البطولة العالمية وإظهارها بالمستوى المشرف.
وأوضح الصالحي أن عملية النقل التلفزيوني
المباشر وتجهيزاته قائمة على قدم وساق
بفضل تعاون جميع الجهات المعنية ،وإن
برنامج مجالس الخيل سيبث بقيادة المذيع
المتخصص بسباقات القدرة صدام ناصر،
بحيث سيشارك بالبرنامج مجموعة كبيرة من
أصحاب االختصاص والضيوف من البحرين
ومن خارجها.

اجتماع اللجنة الفنية
إلى ذلك عقدت اللجنة الفنية باللجنة المنظمة
للبطولة العالمية العسكرية اجتماعاها في قرية
القدرة – موقع إقامة المراحل التنافسية – وذلك
لمناقشة اللوائح والقوانين الموضوعة ،وقد
حضر االجتماع عدد من أعضاء اللجنة المنظمة
والمجلس الدولي للرياضة العسكرية «السيزم»
وأعضاء اللجنة الفنية ،بحيث اتسمت الجلسة
بالتفاهم والتناغم على كل األمور الموضوعة.
حفل تكريم للوفود
اقامة اللجنة المنظمة للبطولة حفل تكريم
على شرف الوفود المشاركة واإلعالميين وذلك
باإلسطبالت الملكية للخيل العربية وقد استمتع
الحضور بأجواء الحفل الذي حاز على اعجاب
الجميع.

اليوم في السباق السابع للخيل

صراع قوي مثير للفوز بكؤوس العيد الوطني للجياد العربية والحواج
§الصخير – نادي راشد للفروسية
[ ينظم نادي راشد للفروسية وسباق
الخيل في الواحدة و 35دقيقة من ظهر
اليوم (الجمعة) السباق السابع لهذا الموسم
والذي سيقام على كؤوس شركة الحواج
وكأس العيد الوطني «المقدم من هيئة
شئون األعالم» وكأس العيد الوطني للجياد
العربية برعاية اللجنة األولمبية البحرينية
وذلك على مضمار السباق بالنادي بمنطقة
الرفة بالصخير.
وسيشهد السباق مشاركة  71جوادا ً وسط
توقعات بمنافسات قوية للفوزبكؤوس
السباق وبمشاركة مجموعة من الجياد
القوية خصوصاً في الشوطين السادس
والسابع.
ويقام الشوط األول لجميع الدرجات
والمبتدئات «نتاج محلي» مسافة  2200متر
والجائزة  1000دينار وبمشاركة سبعة
جياد هي «سينامون ستيك – موزن – نهرين
– كول أ فريند – ران فور بينك – الزال – وكر».
ويتوقع أن يشهد الشوط منافسة ثنائية
بين الحصان «نهرين» ملك سمو الشيخ حمد
بن عبداهلل بن عيسى آل خليفة وبقيادة
جيرالد والحصان «كول أ فريند» ألسطبل
المنتصر وبقيادة روزنا جاسب بناء على
تفوقهما على مستويات بقية جياد الشوط
ونتائجهما في مشاركاتهما خصوصاً «كول

منافسات قوية يشهدها سباق اليوم
أ فريند» الذي حقق المركزين األول والثاني
في مشاركتيه هذا الموسم وهو سيحاول
استثمار وجود حصانين آخرين لنفس
األسطبل ليلعبان دورا ً تكتيكياً لصالحه.

منافسة قوية بين الجياد العربية
ويقام الشوط الثاني على كأس العيد
الوطني للجياد العربية «برعاية اللجنة
األولمبية البحرينية» لجياد الدرجة الرابعة
والمبتدئات من الجياد العربية المسجلة في
«الواهو» مسافة  1200متر والجائزة 1000
دينار وبمشاركة تسعة جياد هي «الجالبي
 – 1434كحيالن العاديات  – 1438الحمداني
 – 1424كريان  – 1441كحيالن عافص 1493

– معنقي  – 1501ملولشان  – 1353المعنقية
 – 1502كروشان  – 1567الحمدانية .»1453
ويقام الشوط الثالث على كأس شركة
الحواج لجياد جميع الدرجات والمبتدئات
«نتاج محلي» مسافة  1400متر والجائزة
 1000دينار وبمشاركة ستة جياد هي «بلو
ماونتن – كوسشن مارك – فرناندو – كنتاكي
وايلدكات – براقة – مجرود».
الشوط الرابع يقام على كأس شركة
الحواج للجياد المبتدئات «نتاج محلي»
مسافة  1600متر والجائزة  1000دينار
وبمشاركة  11جوادا ً هي «بسمان – باجي
سمغلر – جوشن – واتش تاور – بالك واتش
– فارنج – مواطن – وين لوني – بيتي بوب

– حماس – آيس كولد كات».
ويقام الشوط الخامس على كأس شركة
الحواج لجياد سباق التوازن مسافة 1800
متر والجائزة  1000دينار وبمشاركة 15
جوادا ً هي «بلوز ميوزيك – لويس غلين –
سحال – أسك ذي بتلر – أتوميك أيج – برانا –
قناطير – العنيد – دوك أوف توسكاني – الي
كليم – اليفز تشالنج – زنديتو – فورث أوف
جون – برايري ستورم – ريل سيكرت».
الشوط السادس يقام على كأس شركة
الحواج لجياد الدرجة األولى «مستورد»
مسافة  1200متر مستقيم والجائزة 2000
دينار وبمشاركة  12جوادا ً هي «كابا براك –
إرباس – عاكف – بازاروتو – متأهب – ماي
دروب – أجنت بارميجيانو – تشيلسور –
نايب ماركادو – بيتكن – ذا كاردنلز هات
– آن اليكلي هيرو».

منافسة قوية تكتيكية
ويقام الشوط السابع واألخير على كأس
العيد الوطني «المقدم من هيئة شؤون
األعالم» لجياد الدرجة األولى «مستورد»
مسافة  2400متر والجائزة  4000دينار
وبمشاركة  11جوادا ً هي «هوديغو – مخبر
– ويليام بليك – راستابان – بنكس أند
بريز – بيوتيفل بريز – دتونيتور – الحيغ –
موكاليف – راخين – سيزلنغ فاير».

