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 الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

 امللك حمد بن عيسى يتوسط لؤي اخلرافي وفيّ لؤي اخلرافي وأعضاء فريق اخلرافي  حديث باسم بني امللك حمد بن عيسى ولؤي اخلرافي على هامش البطولة 

 فّي لؤي الخرافي.. فارسة بامتياز
 فريـق الخرافـي تأهل بجميـع فرسـانه لخـوض المشـاركات الدولية فـي القـدرة والتحمل

 حققت المركز األول في السباق التأهيلي للقدرة والتحمل خالل بطولة العيد الوطني لمملكة البحرين

 الكابنت أحمد أبل 

 الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ إبراهيم اخلليفة مع أعضاء فريق اخلرافي 

 لحظة انطالق السباق  ..وتتناول الماء دون توقف 
 فيّ لؤي الخرافي خالل السباق 

 تفضل صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة حفظه 
اهللا ورعاه ملك مملكة البحرين 
العيد  مبتابعة سباق بطولة 
الوطني للقــــدرة والذي أقيم 
مؤخرا بقرية القدرة والتحمل 
في ذاخر، حتت رعاية رئيس 
االحتــــاد امللكي للفروســــية 
وســــباقات القدرة في مملكة 
البحرين ســــمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، وأسفرت 
السباق عن فوز قائد  نتائج 
الفريق امللكي للقدرة والتحمل 
ســــمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة باملركز األول، بينما 
جاء الفارس غوردن سنغ في 
الثاني، وسمو الشيخ  املركز 
خالد بــــن حمد آل خليفة في 

املركز الثالث.
  شارك في هذا السباق فريق 
اخلرافي للقدرة والتحمل، حيث 
شهد السباق منافسة كبيرة بني 
الذين بلغ عددهم  املشاركني 
نحو ٥٠ متسابقا من مختلف 
الفئات، وحققت فارسة الفريق 
في لؤي اخلرافي املركز األول 
في الســــباق التأهيلي األول 

والذي بلغت مســــافته ٨٥ كيلومترا على ثالث مراحل، وذلك 
على الفرس «كاميال camila»، والفارس مشعل العثمان باجلواد 
«برينسبل»، ومن خالل ذلك تأهل فريق اخلرافي بجميع فرسانه 
خلوض البطوالت الدولية، وســــيتمكن الفريق من املشاركة 

في ســــباقات الـ ١٢٠ كيلومترا للقــــدرة والتحمل في 
البطوالت الرســــمية القادمة، ويساهم هذا التأهل 
في اســــتعداد الفريق للمشاركة في بطولة العالم 

للقدرة والتحمل املقبلة.
  وتوجهت الفارسة في اخلرافي بعظيم االمتنان 
لعاهل مملكة البحرين صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة على اهتمامه ودعمه رياضة القدرة 
والتحمل، مشــــيرة إلى أن متابعة جاللته للسباق 

ه  ر حضــــو الشخصي و

وتشــــرف الفريــــق مبقابلته 
الســــباق يعكس  على أرض 
الالمحدود لهذه  دعم جاللته 
الرياضة العربية االصيلة التي 
حث ديننا االسالمي احلنيف 
على مزاولتها بقوله ســــيدنا 
عمر بن اخلطاب ے «علموا 
الرماية والســــباحة  اوالدكم 
وركوب اخليل» وتراثنا العربي 

العريق.
  أما مديــــر الفريق الكابنت 
أحمد أبل فقال بهذه املناسبة: 
إن طموحنا كبير في فريقنا، 
وما حققناه خطوات في الطريق 
الصحيح ضمن برنامج معد 
مســــبقا لتأهيل باقي الفريق 
ملواصلة الدرب حتى الوصول 
العاملية، مشيدا  للمشــــاركة 
بجهود فرسان الفريق والدعم 
الكبير الذي يتلقاه من عائلة 
اخلرافــــي والداعــــم لطموح 
الشباب وباهتمام االخ طالل 
جاســــم اخلرافي مبتابعة كل 
الذي  الفريق، األمر  تفاصيل 
ساهم كثيرا في رفع املعنويات 
واعادة نشاطه الى الساحتني 

االقليمية والدولية. 
  وأثنى كابنت الفريق على جهود الفرسان وجتانسهم وادائهم 
بروح الفريق الواحد واجلدية لتحقيق اقصى الطموح والتزامهم 
بالتعليمات طوال املشاركة، االمر الذي ساهم في حتقيق هذه 
النتائج املشرفة، مضيفا أن مشاركة الفريق في سباق البحرين 
فتحت املجال لالنتقال الى مرحلة املشــــاركات العاملية وفي 

مقدمتها املسابقات العاملية للقدرة.
  وتوجه بالشــــكر الى اللجنــــة املنظمة وفي 
مقدمتهــــا راعي البطولة رئيــــس االحتاد امللكي 
للفروســــية وسباقات القدرة في مملكة البحرين 
سمو الشيخ خالد آل خليفة، وقائد الفريق امللكي 
للقدرة والتحمل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
وكذلك رئيسة االحتاد الدولي للقدرة والتحمل األميرة 
هيا بنت احلسني، ولرئيس اللجنة األوملبية اآلسيوية 
نائــــب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشــــؤون 
التنمية واالسكان الشيخ أحمد الفهد لتسهيل مشاركة 
الفريق في هذه البطولة وثقته بأبناء الكويت وجهودهم 

لتمثيل الكويت باحملافل الدولية. 

 فيّ لؤي اخلرافي 


