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ريسنغ فالكونز يفوز بسباق 
التحمل 24 ساعة للكارتنج  

الصخري – حلبة البحرين الدولية أحرز فريق ريسنغ فالكونز للكارتنج 
املركز األول يف سباق التحمل 24 ساعة الذي اختتمت منافساته يوم 

السبت املايض عىل مضامر حلبة البحرين الدولية للكارتنج مبشاركة 20 
فريًقا مختلًفا، وأنهى فريق ريسنغ فالكونز السباق مؤدًيا 1120 لفة 

حول املضامر.
وانطلقت املنافسات يوم الجمعة بانطالق التجارب الحرة والتصفيات 
التأهيلية، بينام انطلق سباق التحمل 24 ساعة يف متام الساعة 2:00 
ظهرًا، وحتى 2:00 ظهرًا يوم السبت املوافق 15 مارس املايض، وذلك 

عىل حلبة CIK البالغ طولها 1414 مرت.
وفاز فريق ريسنغ فالكونز بسائقي الفريق متيم أنور، رومانو فرانسن، 

كيفن كرباس، وأنوب سوندرن، وأكد قائد الفريق  سوندرن قائال: 
”فريق ريسنغ فالكونز يف تحسن مستمر باعتباره أفضل الفرق يف 

املنطقة، حيث فاز العام املايض باملركز الثاين وهذا العام باملركز 
األول يف سباق التحمل 24 ساعة للكارتنج، وهذا الفوز نعتربه مجرد 
بداية لحقبة جديده لفريقي ونحن عازمون عىل تحقيق املزيد من 

االنتصارات قبل نهاية السنة“. 
وشارك 20 فريًقا يف سباق الكارتنج للتحمل 24 ساعة من البحرين، 
ديب، الكويت السعودية، فرنسا، وتركيا، وجاء يف املركز الثاين فريق 

بتلكو ريسنغ محققني 1119 لفة، وثالثا ديب 5 ريسنغ يف 1119 لفة، 
ورابعا فريق CRC يف 1114 لفة، وخامًسا ايس ريسنغ يف 1112 لفة، 

ويف املركز السادس زين ريسنغ يف 1108 لفة، وسابعا فريق كيو 8 
ريسنغ، ثامنا فريق فاست لينك، وتاسعا فريق بوك نو بحرين، عاًرشا 
الفريق الرتيك ريسنغ، وخلفه فريق اوفر تيك ريسنغ، ويف املركز الثاين 
عرش بحرين بوليتكنك، وخلفه فريق كوفرينق مي، ويف املركز الرابع 

عرش فورموال كارت سبيد واي، وخلفه يب دبليو يس ريسنغ، ويف املركز 
السادس عرش فريق موسكو ريسنغ، وخلفه فريق هيد باور كومبني، 

يف املركز الثامن عرش يب كيه إيه ريسنغ، وخلفهم فريق املركز اإلعالمي، 
ويف املركز األخري فريق ريد يس هاوسنق.

وللمزيد من املعلومات وللمشاركة يف بطولة الكارتنج للتحمل 24 ساعة 
الرجاء االتصال عىل 973+ 17451745

”التنفيذية“ تعلن جاهزيتها 
الستقبال بطولة ”فيوتشر“    

تسّلم مجلس إدارة نادي البحرين للتنس تقرير اللجنة التنفيذية املنظمة 
لبطولة البحرين الدولية ”فيوترش“ للمحرتفني رجال وسيدات يف التنس، 

التي ينظمها النادي من 24 مارس حتى 5 أبريل 2014، برعاية كرمية 
من سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية. رصح بذلك د. سامي دانش 

مدير بطولة البحرين الدولية ”فيوترش“ للرجال وأوضح أن التقرير الذي 
تم رفعه ملجلس اإلدارة يتضّمن جاهزية املالعب واملرافق الستقبال أبطال 
التنس املشاركني يف البطولة. ومن جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي 

البحرين للتنس خميس املقلة عن رضاه التام عن كل ما تحقق من ترتيبات 
حتى اآلن، حيث بات النادي جاهزًا للبطولة من مختلف الوجوه، وذلك 
قبل أسبوع كامل من انطالق املباريات، وشكر كافة اللجان العاملة عىل 

ما يبذلونه من جهود. وعقدت اللجنة التنفيذية اجتامًعا مطوالً أمس مع 
اللجنة الفنية املنظمة لبطولة، حيث تم وضع املعايري التي سوف تستند 

إليها اللجنة يف توزيع بطاقات التأهل املخصصة لنادي البحرين للتنس 
وعددها 10 بطاقات، حيث سيتم توزيع البطاقات عىل الالعبني البحرينيني 

والعبي الدول والجهات املتعاونة مع النادي، ومن املعايري التي سيتم 
االستناد إليها يف توزيع البطاقات رأى االتحاد البحريني للتنس ورأي املدير 

الفني لالتحاد ومدى تعاون الالعب مع نادي البحرين للتنس والخلق 
الريايض يف امللعب، ويتبادل النادي بعض البطاقات أيًضا مع الدول التي 

تنظم نفس النوع من البطوالت وبصفة خاصة دول الخليج العريب، مبا 
يتيح مشاركة الالعبني الخليجيني يف أكرب عدد من البطوالت التي تقام يف 
املنطقة، ومن املقّرر أن يتم إعالن أسامء الالعبني املستحقني لهذا النوع 
من البطاقات التي تؤهلهم لدخول جدول الدور الرئييس وجدول الدور 

التأهييل للبطولة مبارشة، وذلك مساء اليوم الثالثاء.

نجاح بحريني في «أوف رود ترك»   
تواصل بطولة ركن الهوايات «أوف رود ترك» تألقها الالفت ونجاحها 

املتجدد عىل مستوى استقطاب الشباب البحريني العاشق لرياضة 
السيارات الذي يقبل بكثافة ورغبة كبرية عىل هذا النوع من التسابق، 
ولتقيم اللجنة املنظمة برنامج عملها للموسم الجاري من خالل تنظيم 

سباقاتها عىل مضامر «موتر بايك» يف نهاية عطلة كل ثالثة أسابيع.
وشهد يوم الجمعة املايض انطالق البطولة الثانية وسط تنظيم متميز 

ومشاركة واسعة بلغت 20 متسابًقا أظهروا مهاراتهم العالية عىل مضامر 
السباق، وما ميتلكون من خربة ودراية يف هذا الجانب الريايض، إىل جانب 
الحضور الجامهريي الكبري الذي تابع انطالق البطولة وتفاعل بشكل كبري 

مع املسابقة، وجدير ذكره أن أوىل فعاليات هذه البطولة الشبابية انطلقت 
يف عام 2002. ودأبت الجهة املنظمة للبطولة برئاسة محمد الحداد عىل 

تخصيص جوائز للفائزين مبراكز املقدمة إمياًنا منها باملساهمة يف دعم هذه 
الرياضة وتشجيع محبيها عىل مواصلة مشوارهم ومشاركاتهم يف البطولة، 
ا، ويسعى دامئًا  وأكد الحداد أن الدور الذي تلعبه اللجنة املنظمة كبري جدٍّ

إىل تعزيز الدعم للمشاركني وتوعيتهم بأهمية مامرسة مختلف أنواع 
األلعاب الرياضية.

جانب من منصة التتويج

تغطيــة – املكتــب اإلعالمي: تحت 
رعاية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضــة رئيــس اللجنــة االوملبية 
البحرينية، تنّظم مؤسســة نارص بن 
حمد سباق املاراثون الثاين للسيدات، 
حيث ســينطلق الســباق يف الساعة 
4:30 من عرص يوم السبت 22 مارس 

الجاري.  
كبرية  الســباق مبشــاركة  وسيحظى 
من العنرص النسايئ املتابعني لرياضة 
املارثون إضافة إىل مشــاركة سيدات 
واملقيمــني  البحريــن  داخــل  مــن 
والكويت  السعودية  وخارجها ومنها 

واإلمارات.
وكانت اللجنة املنظمــة قد حّددت 
لتســليم  موعــد  الخميــس  يــوم 
البطاقات واألرقام للمشاركات وذلك 
بـ“اورجانيك كافيه يف مجمع السيف 

من الساعة 7-5 مساء.
وبهذه املناســبة، أكد ســمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة أن ماراثون 
الســيدات الثــاين جــاء بعــد نجاح 
الســباق األول الذي تنّظمه مؤسسة 
نارص بن حمد وتهدف من ورائه إىل 
نرش ثقافة رياضة املارثون باعتبارها 
مــن الرياضــات املهمة التــي تدعم 
صحة اإلنســان وتجدد مــن طاقته، 
إضافــة إىل بث روح الحامســة لدى 
الســيدات من أجل مواصلة مامرسة 
الرياضة ملا لها من فوائد عديدة عىل 

صحتهن.
وأشــار ســمو الشــيخ نــارص إىل أن 
اللجنة املنظمة ارتأت تنظيم املارثون 
الثاين بهدف ضامن مشاركة أكرب عدد 
ممكن من الســيدات، مشــدًدا عىل 
أهمية مشاركة السيدات يف املاراثون 
عــرب تســجيلهم يف الســباق، الذي 
ســيحظى بحضــور ومشــاركة كبرية 
من الســيدات من داخــل البحرين 
وخارجها، األمر الذي يؤكد الســمعة 
الطيبة التي باتت تحتلها الســباقات 
التي تنظمها مؤسسة نارص بن حمد.

وأضاف ســموه أن الســباقات التي 
تنظمهــا مؤسســة نارص بــن حمد 
تســاعد وبشــكل كبــري عــىل نرش 
وتنشيط األلعاب الرياضية واكتشاف 

الكثــري من املواهــب الرياضية التي 
ســتكون نــواة للرياضــة البحرينية 
مســتقبال، مؤكًدا أن السباق سيكون 
من الســباقات املثرية خاصة يف تنوع 
مسابقاته واملســافات الطويلة التي 
تعطي املشــاركة الحرية الكاملة يف 
اختيار املسافة التي ترغب يف قطعها.

وأشار ســموه إىل أن الرياضة ليست 
مكاًنا للمنافســة فقط؛ وإمنا أهدافها 
أسمى وأرقى خصوًصا يف دعم صحة 
اإلنســان واملــيض يف تثقيف الجميع 
بأهمية مامرســة الرياضة، مشريًا إىل 
أن املاراثون سيحظى مبتابعة العديد 
من محبي رياضة املارثون ومتابعيها.

وأعرب سموه عن تقديره التام لجميع 
الاليت ســجلن أسامءهن  الســيدات 

للمشــاركة يف السباق موجًها الدعوة 
إىل السيدات الاليت يرغنب يف املشاركة 
يف املاراثون بالتسجيل فيه، مشريا يف 
الوقت ذاته إىل أن مؤسسة نارص بن 
حمد ســتعمل جاهدة وعرب مجلس 
إداراتهــا عىل ضامن نجاح الســباق 
من الناحيــة التنظيميــة، حيث بدأ 
باالســتعداد املبكــر لهــذا املاراثون 
لتحديد كافة العوامــل التي تضمن 

نجاح السباق.
ويذكــر أن اليوم الثالثــاء هو اليوم 
يف  واملشــاركة  للتســجيل  األخــري 
البطولة، وذلك عــىل العنوان التايل: 
http://nbhf.bh/women-run.

php

تغطيــة – االتحــاد امللــيك: حققت 
الفارســة الشــيخة نــورة بنت عيىس 
بن عبدالله آل خليفة املركز األول يف 
مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد 
آل نهيان الــدويل الثامن للفروســية 
الــذي أقيــم يف قرية بوذيــب بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
نــورة  الشــيخة  الفارســة  ومتكنــت 
بنت عيىس بــن عبداللــه آل خليفة 
مــن تحقيق املركز األول يف الســباق 
عــن جدارة واســتحقاق بعد خوضها 
ملنافســة قوية مع مختلف الفارسات 
من إسطبالت دولة اإلمارات وأبرزها.

وبهذه املناســبة، أشاد ســمو الشيخ 
فيصــل بن راشــد آل خليفــة رئيس 
االتحاد املليك للفروســية وســباقات 
القدرة بتحقيق الفارسة الشيخة نورة 
بنت عيىس بــن عبداللــه آل خليفة 
للمركز األول يف السباق القوي واملثري 
يف جميع مراحله، مشريًا إىل أن الفارسة 
تعد مــن الفارســات املتميزات عىل 

املســتوى املحيل والخارجــي وتتمتع 
بخربة ومهارات عالية جراء مشاركتها 

يف مختلف املسابقات الخارجية.
وبارك ســمو الشــيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة للفارسة البحرينية الشيخة 
نــورة بنــت عيــىس بــن عبدالله آل 
خليفــة بتحقيقهــا للمركــز األول يف 

البطولــة بعد أن ظهرت مبســتويات 
ا أهلتهــا إىل تحقيق هذا  عالية جــدٍّ
ا حرص االتحاد  املركز املتقدم، مؤكــدً
القدرة  وســباقات  للفروســية  املليك 
عــىل دعم الفارســات البحرينيات يف 
مختلــف البطوالت وتوفــري مختلف 
أشــكال الدعــم واملســاندة لهــم يف 

البطوالت املحليــة والخارجية، معتربًا 
أن الشــيخة نجالء قادرة عىل تحقيق 
املراكــز املتقدمة يف البطــوالت التي 

ستخوضها يف املستقبل.
ومن جانبهــا، أعربت الشــيخة نورة 
بنت عيىس بــن عبداللــه آل خليفة 
عن ســعادتها بتحقيــق املركز األول 
يف الســباق الذي شــاركت فيه نخبة 
من فارســات اإلمارات مــن مختلف 
اإلسطبالت، مشرية إىل أن هذا السباق 
ا، وشــهد رسعات عالية  كان قويٍّا جدٍّ
ومرتفعة وهي دامئًا ما تكون سباقات 
اإلرصار  أن  إىل  مشــرية  اإلمــارات، 
والحامسة وحب متثيل اململكة بصورة 
متميــزة ســاهم يف تحقيــق االنجاز 

الجديد واملركز املتقدم يف السباق.
وأكدت الشيخة نورة أن تحقيق املركز 
األول يف الســباق يعطيها دافعا أقوى 
من أجل تحقيق املزيد من اإلنجازات 

يف السباقات املقبلة.

ضاحية الســيف – اللجنــة األوملبية: 
شــارك كل مــن املنســق التنفيــذي 
بقســم التدريــب والتطوير الريايض 
باللجنة األوملبيــة البحرينية محمود 
يتيــم، واملنســق التنفيــذي بــإدارة 
العالقات الدوليــة أحمد قرينيس يف 
الدورة اإلدارية الرياضية التي أقيمت 
”ســوتيش“  مبدينة  املايض  األســبوع 
الروسية بتنظيم مشرتك من األكادميية 
الدولية  واللجنــة  للرياضة  العامليــة 
”البــارا اوملبية“، وذلــك عىل هامش 
دورة األلعاب األوملبية الشتوية التي 

اختتمت     مؤخرًا.
وتضمنت الدورة التــي أقيمت عىل 
مــدى ثالثة أيام العديد من املواضيع 
املهمة مثل كيفية بناء القرية األوملبية، 
تأهيل املتطوعــني، النقل التلفزيوين، 
كيفية  اإلعــالم،  الريايض،  االســتثامر 
عمل اإلحصائيات للحضور والتذاكر، 
القرية  التخطيــط، كيفيــة تحويــل 
األوملبية إىل قرية اســتثامرية، كيفية 
اســتخدام التكنولوجيــا يف التواصل، 

أساليب جذب الرعاة، وكيفية إعداد 
مركز املعلومات.

 وحارض يف الدورة نخبة من املسئولني 
واملحارضيــن أصحاب الخــربة بتلك 
االختصاصــات مثــل رئيــس اللجنة 
الدولية ”البارا اوملبية“، رئيس اللجنة 
املنظمــة لــدورة األلعــاب األوملبية 
الــوزراء  رئيــس  نائــب  الشــتوية، 
الــرويس، باإلضافــة إىل كوكبة أخرى 

مــن املحارضين التابعــني لألكادميية 
العامليــة للرياضــة واملســئولني عن 
النقــل التلفزيوين يف عــدد املحطات 

العاملية.
وأكــد يتيــم وقرينيس اســتفادتهام 
الكبرية من هذه الدورة التي احتوت 
مجموعــة متنوعــة مــن املواضيــع 
التي متــس صلــب العمــل اإلداري 
املبــارشة  العالقــة  وذات  الريــايض 

بالحركــة األوملبيــة وتنظيم الدورات 
الرياضية، مشيدين باملحتوى العلمي 
القيم للــدورة الذي تناول جملة من 
املفاهيــم واملعلومات واملعارف التي 
ساهمت يف تعزيز خرباتهام وتجاربهام 
إىل  باإلضافــة  الرياضيــة،  اإلدارة  يف 
اطالعهام عىل مجموعة من التجارب 
الحديثــة التــي تســتحق الوقــوف 
عندهــا، خصوًصــا يف ظل مشــاركة 
نخبة من املحارضين املتميزين الذين 
ميتلكون خربة واسعة ورصيد ثري من 

التجارب يف ميدان اإلدارة الرياضية.
وأكد يتيم وقرينيس أهمية االنخراط 
مبثل هذه الدورات التي تسهم بشكل 
كبــري يف تطوير القــدرات واملهارات 
اإلدارية، معربني عن سعادتهام بهذه 
املشاركة وااللتقاء مبجموعة من أبرز 

املحارضين عىل مستوى العامل.
يذكــر أن مشــاركة يتيــم وقرينيس 
يف الــدورة تــأيت يف إطــار االتفاقيــة 
املربمة بني اللجنة األوملبية البحرينية 

واألكادميية العاملية للرياضة.

لقطات من السباق الماضي

جانب من تتويج نورة بنت عيسى

أحمد قرينيس  محمود يتيم 

مؤسسة ناصر بن حمد تنّظم الماراثون الثاني للسيدات

في مهرجان سلطان بن زايد با!مارات 

في إطار االتفاقية بين ا+ولمبية وا+كاديمية العالمية 
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