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فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد

حيويــة الموســم الجديــد
والمســؤولية الجماعيــة
•عــاد النشــاط لقــرى ومضامــر ومياديــن وصــاالت فروســية اإلمــارات بعــد راحــة
مــا بــن موســمني ،بحيويــة وشــغف مــع انطالقة منافســات املوســم الجديــد الذي
يدخلــه الجميــع برغبــة يف صنــع النجــاح ،وأمــل أن يكــون مميـزاً ومليئـاً بأجــواء
التنافــس الرشيــف والــروح الرياضيــة العاليــة ،موســم يحمــل ملســات التنظيــم
الرائــع واملحــرف للمســابقات ،والــذي يفتــح البــاب للمشــاركني اإلبــداع ،كل يف
رياضتــه ،كــا تعــودوا عليــه منــذ ســنوات ،وهــم يخوضــون املنافســات يف أرقــى
قــاع الفروســية يف العــامل ،ملــا وفرتــه القيــادة الرشــيدة مــن بنيــة تحتيــة عاليــة
الجــودة يف هــذه املنشــآت ،وعززتهــا بجــودة حيــاة مســتدامة لينطلــق فرســان
وفارســات اإلمــارات بثقــة نحــو تحقيــق أحالمهــم محليـاً ،ورفــع علــم الدولــة عىل
منصــات التتويــج العامليــة بفخــر واعتـزاز.
•لقــد قدمــت أرسة الفروســية يف املوســم املــايض ،ملحمــة رائعــة يف كل املرافــق،
وخــال البطــوالت التــي أقيمــت ،والفعاليــات التــي نظمــت ،وتعامــل الجميــع
مــع تداعيــات جائحــة «كورونــا» بــكل وعــي ومســؤولية وشــجاعة مــن خــال
التنفيــذ الجــاد والدقيــق ،وااللت ـزام الكامــل بالربوتوكــول الصحــي الصــادر مــن
الجهــات الرســمية ،وبــكل تفاصيلــه ،وكان العنــوان األبــرز لهــا للســر عــى طريــق
التميــز واإلبــداع مهــا تعقــدت الظــروف ،فــكان الجميــع عــى موعــد مع موســم
اســتثنايئ ناجــح بــكل املقاييــس ،بعــد أن حرصــوا خاللــه عــى أن يكــون النمــوذج
املثــايل يف التعامــل مــع الظــروف االســتثنائية مهــا كانــت تعقيداتهــا.
•ومــع بــدء مرحلــة التعــايف مــن تداعيــات الجائحــة ،ورشوق شــمس املوســم
الجديــد.
•ســتتضاعف مســؤولية أرسة فروســية اإلمــارات يف املســابقات املحليــة واألنشــطة
والبطــوالت التــي ســتقام يف الدولــة خــال املوســم الجديــد مــن خــال الحفــاظ
عــى املكتســبات التــي حققتهــا اإلمــارات يف التعامــل مــع جائحــة «كورونــا»
بفضــل رؤيــة القيــادة الرشــيدة وتوجيهاتهــا ودعمهــا الالمحــدود ،والتــي جعلتهــا
تتصــدر قامئــة الــدول التــي ســجلت تفوقـاً باهـراً خــال الفــرة املاضيــة يف هــذا
الجانــب ،لتســر اإلمــارات عــى طريــق التعــايف بثقــة واطمئنــان ،وهنا يســتوجب
األمــر مســؤولية جامعيــة ،ومزيــداً مــن العمــل الجــاد واالنضبــاط ،والتقيــد بــكل
الــروط التــي تصــدر مــن جهــات االختصــاص لحفــظ ســامة األفـراد واملجتمــع،
حتــى يكــون اإلســهام إيجابي ـاً ،وصــوالً إىل العــودة إليقــاع الحيــاة الطبيعيــة يف
أرسع وقــت ممكــن.
•لقــد انطلقــت مســابقات قفــز الحواجــز بوتــرة عاليــة يف بطوالتهــا املحليــة،
والتصفيــات القاريــة التــي تســتضيفها الدولــة ،وعــاد الفرســان والفارســات عــى
ظهــور الخيــل يف األنشــطة التأهيليــة التــي تجهــز الخيــول اســتعداداً لخــوض
ســباقات برنامــج متكامــل مــن تحديــات القــدرة التــي تشــتمل عــى مهرجانــات
كــرى وبطــوالت تحمــل زخـاً عاليـاً ،وجميعهــا تلبــي رغبــات كل الفئــات ،ويــأيت
ذلــك بــروح عاليــة ملؤهــا تقديــم أفضــل مــا لديهــم مــن مســتويات فنية تســهم

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

يف إخـراج املوســم يف أبهــى صــورة اســتعداداً لالســتحقاقات الدوليــة
والعامليــة املقبلــة ،بعــد أن ســطع نجــم فرســاننا يف حصــد ألقــاب
أقــوى  3بطــوالت عامليــة عــن جــدارة واســتحقاق ،كان لهــا صداهــا
الواضــح عــى الخريطــة العامليــة ،وأكــدت ريــادة وزعامــة اإلمــارات
لهــذه الرياضــة.
•إن املوســم الجديــد ســيكون محطــة ملهمــة ،بــكل عنارصهــا
وفعالياتهــا للجميــع ،ليكونــوا يف املوعــد ،وعــى الوعــد والعهــد بهم،
لرســم لوحــة جديــدة مــن النجــاح ،أهــم فصولهــا ،كل فــرد يعمــل
عــى ســامة نفســه ،وســامة اآلخريــن ،ثــم العمــل عــى بلــوغ
الغايــات واألهــداف.
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بعد تقليص عدد أيامه في الموسم الماضي
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سباق ًا للقدرة في برنامج الموسم
الجديد تقام على مدى  154يوم ًا

دبي (فروسية اإلمارات)
املوســم املــايض تأثــر باإلجــراءات الوقائيــة املتعلقــة بفــروس
كورونــا التــي قللــت مــن الحضــور الجامهــري ،وتركــت آثارهــا
أيض ـاً عــى حركــة نقــل الخيــل ،خاصــة فيــا يتعلــق باملشــاركات
الخارجيــة والخيــول الدوليــة القادمــة لإلمــارات.
ويتضمــن املوســم الجديــد عــدداً مــن البطــوالت املهمــة ،أبرزهــا
ســباق كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ملســافة  160كلــم
الــذي ســيقام يف قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة يف
فربايــر املقبــل ،وســباق كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم  ،وهــو أيض ـاً ملســافة  160كلــم ،ويقــام ضمــن
مهرجــان ســموه يف مدينــة ديب للقــدرة ،وتشــهد قريــة الوثبــة
أيضــاً مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ،ومــن الفعاليــات املهمــة أيض ـاً مهرجــان ســمو ويل عهــد
ديب ،كــا تســتضيف قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم يف
أبوظبــي بطــوالت مهمــة ضمــن مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن
زايــد آل نهيــان.

تتطلــع أرسة الفروســية مــن مــاك مدربــن وفرســان وفارســات لتقديــم
موســم جديــد يف ســباقات القــدرة ،حافــل باإلثــارة والقــوة ،يف ظــل
العديــد مــن املتغــرات التــي شــهدتها الســاحة يف الفــرة املاضيــة،
والتــي ألقــت بظاللهــا عــى املوســم املايض،الــذي تأثــر بالبدايــة
املتأخــرة ألســباب مختلفــة ،لذلــك متــت جدولــة املوســم الــذي فقــد
نصــف عــدد أيامــه ،والــذي كان دامئــاً ميتــد مــن نهايــة أكتوبــر إىل
أبريــل مــن كل عــام.
وتســببت الفــرة الزمنيــة القصــرة املوســم املــايض ،بضغــط كبــر
للجميــع مــن مدربــن وفرســان ومنظمــن ،حيــث توجــب عليهــم
إقامــة الســباقات املهمــة يف فــرة وجيــزة امتــدت مــن األول مــن
ينايــر  2021إىل األول مــن أبريــل.
املوســم الجديــد « »2022 - 2021يشــتمل عــى  66ســباقاً تقــام يف
الفــرة مــن نهايــة أكتوبــر إىل الرابــع والعرشيــن مــن مــارس ،2022
وميتــد عــى مــدى  154يوم ـاً ،فيــا امتــد املوســم املــايض عــى مــدار
 94يوم ـاً فقــط.
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سباقاً تنظمها مدينة ديب الدولية للقدرة سباقاً تنظمها قرية بوذيب العاملية للقدرة بالختم
يف أبوظبي خالل هذا املوسم.
بسيح السلم خالل هذا املوسم.
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سباقاً تنظمها قرية اإلمارات العاملية
للقدرة بالوثبة خالل هذا املوسم.

فروســية اإلمارات

بعد الهيمنة على ألقاب  3بطوالت عالمية

أبطال المونديال..

تــاج اإلنجازات على جبين الســباقات المحلية

5:09:10
ساعة الزمن الذي سجله الفارس سعيد

املهريي للفوز مبونديال الشباب والناشئني
للقدرة ملسافة  120كلم يف هولندا.

7:24:24
ساعة الزمن الذي سجله الفارس سامل

ملهوف الكتبي للفوز مبونديال القدرة
للكبار ملسافة  160كلم يف بيزا اإليطالية.

5:40:56
ساعة الزمن الذي سجله الفارس
فارس املنصوري للفوز مبونديال
الخيول الصغرية بايطاليا .2021

دبي (فروسية اإلمارات)
يكتســب موســم ســباقات القــدرة يف اإلمــارات « »2022 – 2021أهميــة
إضافيــة بعــد هيمنــة فرســان وخيــول اإلمــارات عــى كل البطــوالت
العامليــة ،فقــد أحــرز الفــارس ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي املركــز األول
وامليداليــة الذهبيــة ،يف بطولــة العــامل للكبــار التــي احتضنتهــا مدينــة بيـزا
بإيطاليــا ،وجــاء يف مركــز الوصافــة زميلــه يف الفريــق الفــارس منصــور
ســعيد محمــد الفــاريس ،وبعدهــا بأقــل مــن  4أشــهر زيــن فرســاننا جيــد
الوطــن بلقــب مونديــال الشــباب والناشــئني الــذي أقيــم مبنطقــة ارميلــو
يف هولنــدا ،عــر الفــارس املتوهــج ســعيد املهــري الــذي حافــظ عــى
اللقــب إماراتيـاً للمــرة الثالثــة عــى التــوايل مســجالً ثالثيــة غــر مســبوقة
يف هــذه البطولــة ،وكانــت الوصافــة والفضيــة إماراتيــة أيضـاً عــر الفــارس
عبداللــه العامــري ،ومل يــرك فرســاننا لآلخريــن شــئياً بعــد أن حصــدوا
لقــب بطولــة العــامل للخيــول الصغــرة آخــر بطــوالت االتحــاد الــدويل
للفروســية العامليــة خــال املوســم ،التــي اســتضافتها منطقــة ســاردينيا
اإليطاليــة ،وأبقــى الفــارس فــارس املنصــوري اللقــب إماراتيــاً للمــرة
الثانيــة عــى التــوايل.
هــذه املعطيــات تلقــي بظاللهــا اإليجابيــة عــى مســتوى التنافــس الــذي
هــو أصـاً األعــى يف العــامل مــن ناحيــة عــدد الســباقات وجودتهــا ،حيــث

تشــارك نخبــة الخيــول التــي تنافــس عــى ألقــاب البطــوالت املحليــة
التــي تعتــر األغــى عامليـاً مــن ناحيــة الجوائــز الرفيعــة أو مشــاركة
نخبــة الفرســان العامليــن.
بعــد تلــك املشــاركات العامليــة الظافــرة وتــاج اإلنجــازات املتفــرد،
يتوقــع أن يرتفــع التنافــس بــن الفرســان واملدربــن ألن ســباقات
الروزنامــة املحليــة ال تقــل قــوة مــن البطــوالت العامليــة ،األمــر الذي
ســتتحول معــه املياديــن املحليــة إىل ســاحات ألقــوى املنافســات
بفضــل اإلعــداد القــوي مــن قبــل املدربــن ألن كل املشــاركات
العامليــة كان التجهيــز واإلعــداد لهــا محلي ـاً.
فرســاننا الذيــن شــاركوا يف املوســم الخارجــي وســجلوا العالمــة
الكاملــة ،يتوقــع أيض ـاً أن يكونــوا عــى أعــى مســتوى يف التنافــس
بينهــم داخليـاً مــا مينــح ســباقاتنا القــوة واإلثــارة التــي هــي عنــوان
ســباقات الفروســية األبــرز.
روزنامــة الســباقات التــي أعلنهــا اتحــاد الفروســية والســباق،
والتــي تتألــف مــن  66ســباقاً تشــتمل عــى نحــو  20بطولــة رفيعــة
املســتوى ،مــا يجعــل املتعــة لعشــاق ســباقات القــدرة متوفــرة
عــى مــدى أيــام جــدول املنافســات.
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فروســية اإلمارات

« »F3في اختبار تحقيق «الثالثية»

كأس اليــوم الوطني..

ســباق في حب اإلمارات بـ «الوثبة»

دبي (فروسية اإلمارات)
يدشــن ســباق كأس اليــوم الوطنــي ملســافة  120كلــم ،فعاليــات
قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة يف الســابع والعرشيــن
مــن نوفمــر  ،2021ويعــد الســباق أيضـاً واحــداً مــن البطــوالت
املهمــة ،وظــل دامئـاً يشــهد تنافسـاً قويـاً بــن مختلف اإلســطبالت
للظفــر باللقــب.
ويتوقــع أن يشــهد الســباق الــذي يعــد أيضــاً أوىل البطــوالت
املهمــة يف املوســم ،مشــاركة قويــة ،حيــث دامئــاً مــا تدفــع
اإلســطبالت بأفضــل خيولهــا بعــد أن أكملــت نحــو شــهر مــن
املشــاركات منــذ انطالقــة املوســم.
وتنظــم قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة  11ســباقاً وبطولــة
خــال املوســم ،تشــتمل عــى بطــوالت مهمــة ملختلــف املســافات
والفئــات ،ونجحــت القريــة يف إخـراج جميــع الســباقات بدرجــة
عاليــة جــداً مــن االحرتافيــة عــر فريــق عملهــا الــذي يحــرص عىل
تطبيــق اللوائــح والقوانــن ،فضــاً عــن الجهــود التطويريــة يف
مرافــق القريــة مــن قبــل اإلدارة ،مــا أســهم يف خــروج الســباقات
بصــورة سلســة.
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وظلــت إســطبالت « »F3تحتكــر هــذا اللقــب الغــايل آلخر
موســمني ،وتــوج فارســها ســعيد أحمــد جابــر الحــريب
عــى صهــوة الفــرس «اليشــا» ،بلقــب آخــر نســخة يف
موســم  ،2020 - 2019حيــث مل يقــام الســباق يف املوســم
املــايض ،فهــل تســتطيع إســطبالت « »F3تســجيل الفــوز
الثالــث «الهاتريــك» أم ســيتوج إســطبل جديــد بهــذا
اللقــب ،هــذا مــا سيكشــف عنــه يف أول ســباقات الوثبــة.

4:11:18
ساعة الزمن الذي سجله سعيد الحريب
بطل النسخة املاضية لكأس اليوم
الوطني ملسافة  120كلم.

فروســية اإلمارات

بتوجيهات منصور بن زايد

شــعار «إكسبو  2020دبي»
يزيــن قرية اإلمــارات العالميــة للقدرة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
وجــه ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،إدارة قريــة
اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة ،باعتــاد وضــع شــعار
معــرض «إكســبو  2020ديب» يف القريــة ،وتزيــن الســباقات
واألنشــطة التــي تنظمهــا وتســتضيفها القريــة خــال املوســم
الحــايل الــذي ينطلــق يف القريــة  27نوفمــر بســباق كأس
اليــوم الوطنــي ،بشــعار املعــرض العاملــي ،وذلــك احتفــا الً
باســتضافة اإلمــارات لهــذا الحــدث الكبــر الــذي انطلــق يف
األول مــن أكتوبــر ويســتمر حتــى  31مــارس  ،2022والــذي
يتزامــن مــع احتفــاالت الدولــة بعــام الخمســن.
وتســتضيف وتنظــم قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة هــذا
املوســم  11ســباقاً ،مــن بينهــا كأس صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة ،ومهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ،وكأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك
لإلســطبالت الخاصــة للســيدات ،وكأس الشــيخ زايــد بــن

منصــور بــن زايــد آل نهيــان للقــدرة ،وكأس الشــيخ
محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان لإلســطبالت
الخاصــة ،وكأس الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور بــن
زايــد آل نهيــان للســيدات ،إىل جانــب مهرجــان
أبوظبــي.
مــن جانبــه ،مثّــن مســلم العامــري مديــر عــام قريــة
اإلمــارات العامليــة للقــدرة ،توجيهــات ســمو الشــيخ
منصــور بــن زايــد آل نهيــان بوضــع شــعار «إكســبو
 2020ديب» عــى القريــة ،وتزيــن فعاليــات وأنشــطة
املوســم الحــايل بهــذا الشــعار العاملــي ،مشــراً إىل أنــه
تــم تنفيــذ توجيهــات ســموه.
وقــال« :تزيــن القريــة بشــعار (إكســبو  2020ديب)
ميثــل إضافــة جديــدة للموســم يف قريــة اإلمــارات
العامليــة للقــدرة بالوثبــة ،وتفاعــاً مــع املعــرض
العاملــي الــذي يجــذب ماليــن الــزوار إىل اإلمــارات».

نوفمبر 7 2021

فروســية اإلمارات

يدشن موسم «دبي الدولية»

«الوصــل لإلســطبالت الخاصة»..
« »SSيخــوض تحــدي «الهاتريك»
دبي (فروسية اإلمارات)
يدشــن ســباق الوصــل لإلســطبالت الخاصة ،ســباقات املوســم الجديد
التنافســية الرســمية التــي ســتقام يف مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة
بســيح الســلم ،ويقــام يف الخامــس مــن نوفمــر  ،2021ملســافة 120
كلــم.
وتشــتمل روزنامــة مدينــة ديب الدوليــة عــى  28ســباقاً ،وتتــوزع عــى
الفئــات املختلفــة  ،حيــث تضــم  10ســباقات مفتوحــة متضمنــة
كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ملســافة
 160كلــم ،وســباق كأس ســمو ويل عهــد ديب ،كــا تضــم الروزنامــة 4
ســباقات ملــاك اإلســطبالت الخاصــة ،وســباقني للســيدات ،باإلضافــة
اىل  12ســباقات تأهيلي ـاً.
وتتميــز مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بتنظيــم ســباقني غــر مســبوقني
مخصصــن لألفــراس ،وهــا ســباق جميلتــي الــذي يقــام ضمــن
مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
وســباق الياممــة الــذي يقــام ضمــن مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب.
ويعــد الســباقان فريــدان مــن نوعهــا يف العــامل ،حيــث يتيحــان
الفرصــة لعــدد كبــر مــن األفــراس للمنافســة ،ونجحــت جميــع
الســباقات املاضيــة يف تخريــج أفـراس قويــة حققــت أمجــاداً راســخة
لإلمــارات.
وأكملــت مدينــة ديب الدوليــة اســتعداداتها لتنظيم ســباقات موســمها
وإخراجهــا بصــورة رائعــة وجميلــة مثــل ســباقات املواســم املاضية.
ويعتــر ســباق الوصــل واحــداً مــن  4ســباقات مخصصــة لإلســطبالت
الخاصــة والتــي منحتهــا روزنامــة القــدرة التــي أعلنهــا اتحــاد
اإلمــارات للفروســية والســباق مســاحة كبــرة باعتبارهــا أحــد أهــم
روافــد اإلســطبالت الكــرى ،وأســهمت بشــكل كبــر يف إضافــة املزيــد
مــن القــوة واإلثــارة ملوســم الســباقات املحليــة ،ونافــس فرســانها عىل
معظــم األلقــاب حتــى يف الســباقات املفتوحــة.
ويســعى فرســان إســطبالت « »S Sالعائــدة لســلطان عــي الســبويس،
لتحقيــق لقــب كأس الوصــل لإلســطبالت الخاصــة للمــرة الثالثــة
عــى التــوايل «الهاتريــك» بعــد أن نجحــوا يف تحقيــق لقبي النســختني
املاضيتــن مــن الســباق ،حيــث نــال لقــب املوســم املــايض الفــارس
منصــور ســعيد الفــاريس بعــد أن متكــن مــن قطــع املســافة عــى
صهــوة الجــواد «صامــد» بزمــن قــدره  4:25:51ســاعة .أمــا لقــب
النســخة قبــل املاضيــة فقــد ســيطر خاللهــا فرســان اإلســطبل ،عــى
املراكــز األربعــة األوىل مــن الســباق بعــد أداء قــوي ،وقــاد الفــارس
ســعيد املهــري فرســان « »S Sللصــدارة ،قاطعــاً املســافة الكليــة
للســباق عــى صهــوة «شــومان» ،بزمــن قــدره  4:33:59ســاعة.

4:25:51
ساعة سجلها الفارس منصور الفاريس بطل
النسخة املاضية لسباق الوصل الذي أقيم
ملسافة  120كلم.
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أجنــدة نوفمرب

 1نوفمرب  -سباق مدينة ديب التأهييل  40كلم.
 5نوفمرب  -كأس الوصل  120كلم لإلسطبالت الخاصة.
 6نوفمرب  -تحدي سيح السلم  120كلم.
 7نوفمرب  -مدينة ديب التأهييل  40كلم.
 10نوفمرب  -مدينة ديب  100كلم «نجمة واحدة».
 11نوفمرب  -املرموم  120كلم.
 24نوفمرب  -مدينة ديب التأهييل  80كلم.
 25نوفمرب  -مدينة ديب  100كلم «نجمة واحدة».
 26نوفمرب  -يوم الشهيد لإلسطبالت الخاصة  120كلم.
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سباقاً تشــتمل عليها روزنامة مدينة
ديب الدولية للقدرة يف املوســم
الجديد.

فروســية اإلمارات

ثبتت سباقين باسم المناسبة في روزنامتها السنوية

«دبــي الدولية»

تبدأ احتفاالتها بـ «إكسبو  » 2020قبل  3سنوات

دبي (فروسية اإلمارات)
احتفــت مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة مبعــرض «إكســبو 2020
ديب» قبــل أكــر مــن  3أعــوام عندمــا خصصــت ســباقني باســم
هــذا التجمــع الثقــايف الضخــم الــذي تســتضيفه اإلمــارة وميتــدّ
عــى مــدى  182يوم ـاً حافلــة بالروعــة والفعاليــات واألنشــطة
التــي ســتبهر العــامل.
وتــم تخصيــص ســباقني باســم إكســبو  2020وتثبيتهــا يف
الروزنامــة الســنوية ،األول خصــص لإلســطبالت الخاصــة ،والثــاين
مفتــوح ،وكات انطالقتهــا يف العــام  ،2019ونــال لقــب النســخة
األوىل الفــارس عبداللــه غانــم املــري ،بعــد أداء رائــع وقــوي عــى
صهــوة الفــرس «شــاتني دي ســاليان» إلســطبالت « ،»F 3والتــي
تــم تغيــر اســمها إىل «إكســبو  »2020مبناســبة تتويجهــا بلقــب
هــذا الســباق الــذي جــاء كمشــاركة يف الرتويــج واالحتفــاء بهــذا
الحــدث الكبــر مــن مجتمــع القــدرة.
أمــا لقــب ســباق اإلســطبالت الخاصــة فــكان مــن نصيــب
إســطبالت « »S Sالعائــدة لســلطان الســبويس عــر الفــارس
املتألــق ســعيد املهــري الــذي تــوج بلقــب النســخة األوىل عــى
صهــوة الجــواد «طنطــاوي».

وحافظــت إســطبالت « »S Sعــى لقبهــا يف النســخة الثانيــة،
حيــث منحهــا الفــارس ســهيل عــي الغيــاين ،الفــوز عــى صهــوة
«جســاس» ،وذلــك يف الســباق الــذي أقيــم ملســافة  120كلــم ،يف
افتتــاح املوســم باملدينــة الدوليــة .-2021 2020
ويحمــل الفــارس الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم ،لقــب
النســخة الثانيــة مــن ســباق كأس إكســبو  2020املفتــوح الــذي
أقيــم يف مســتهل املوســم  -2021 2020مبدينــة ديب الدوليــة
للقــدرة مبشــاركة  163فارســة وفارســاً.
ومتكــن الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم ،عــى صهــوة الجواد
«الهمــرا ميســكرينت» ،مــن فــرض كلمتــه خــال الســباق الــذي
شــهد تنافســاً قويــاً ،حيــث حرصــت خاللــه اإلســطبالت عــى
تقديــم األفضــل لتحقيــق الفــوز .

4:17:09
ساعة سجلها الفارس الشيخ راشد بن دملوك،
كأفضل زمن خالل سباقات إكسبو األربعة.
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 4سباقات تأهيلية

660

فارس ًا وفارسة في افتتاح
الموسم الجديد بـ «قرية بوذيب»

دبي (فروسية اإلمارات)
دشــنت قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم موســم القــدرة الجديــد
« ،»-2022 2021بأربعــة ســباقات تأهيليــة أقيمــت يومــي  19و25
أكتوبــر املــايض ،بتنظيــم وإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق،
بواقــع ســباقني ملســافة  40كلــم ،ومثلهــا ملســافة  80كلــم ،مبشــاركة 660
فارسـاً وفارســة ميثلــون مختلــف اإلســطبالت وأنديــة الفروســية بالدولــة.
وشــهد ســباقي اليــوم  19األول مشــاركة  416فارســاً وفارســة ،حيــث
شــارك يف ســباق الـــ  80كلــم الــذي تــم تقســيمه إىل  3مراحــل 116 ،فارسـاً
وفارســة ،نجــح  56منهــم يف اجتيــاز الســباق ،والتأهــل لفئــات أعــى ،فيــا
شــارك يف ســباق الـــ  40كلــم 300 ،فــارس وفارســة ،متكــن  257منهــم يف
إكــال الســباق والتأهــل لفئــات أعــى.
أمــا ســباقا اليــوم الثــاين ،فقــد شــهدا مشــاركة  244فارسـاً وفارســة ،حيــث
انطلــق يف ســباق الـــ  80كلــم نحــو  90فارسـاً ،نجــح منهــم  71يف إكــال
الســباق والتأهيــل ،فيــا شــارك يف ســباق الـــ  40كلم  154فارسـاً وفارســة،
متكــن  145منهــم مــن إنهــاء الســباق بنجــاح والتأهــل ملســتويات أعــى،
فيــا أخفــق  9فقــط يف إكــال الســباق.
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فرسان وفارسات تأهلوا بعد اجتيازهم
لسباقي الـ  40كلم.

•الجمعة  12نوفمرب
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•السبت  13نوفمرب

فارساً وفارسة تأهلوا للمشاركة يف سباقات
أعىل بعد اجتيازهم لسباقي الـ  80كلم

10

وتنظــم القريــة  27ســباقاً وبطولــة مــن جملــة  66ســباقاً ،تقــام
خــال املوســم ،تســتضيفها مياديــن القــدرة ،حيــث تنظــم مدينــة
ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم  28ســباقاً وبطولــة ،بينــا تنظــم
قريــة اإلمــارات العامليــة بالوثبــة  11ســباقاً وبطولــة.
وتغطــي املجموعــة املتنوعــة مــن الســباقات كل الفئــات ابتــدا ًء
مــن البطــوالت الكــرى ملســافة  160كــم ،ومســافة  120كــم ،إىل
الســباقات املحليــة والتأهيليــة الدوليــة ،باإلضافــة إىل ســباقات
مخصصــة للســيدات ،وأخــرى للشــباب والناشــئني وأصحــاب
اإلســطبالت الخاصــة مــن املواطنــن.
ومــن أبــرز الفعاليــات التــي تســتضيفها القريــة مهرجــان املغفــور
لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان ،والــذي يضــم ســباقاً ملســافة
 155كلــم.
كــا تنظــم قريــة بوذيــب مهرجــان كأس رئيــس الدولــة ،والــذي
يشــتمل عــى ســباق للســيدات ،وآخــر لإلســطبالت الخاصــة ،باإلضافة
اىل ســباق دويل ملســافة  120كلــم.

نوفمبر 2021

سباق العني  100كلم  -دويل «نجمة واحدة»
سباق العني  120كلم دويل «نجمتني»
سباق قرية بوذيب التأهييل ملسافة  40كلم.
سباق قرية بوذيب التأهييل ملسافة  80كلم.

فروســية اإلمارات

الروزنامة نفذت خالل  3أشهر

«..»2021 - 2020

موسم قصير وسباقات مثيرة في كل قرى القدرة
دبي (فروسية اإلمارات)
ظلــت منافســات القــدرة يف اإلمــارات عــى مــر الســنوات
تحتــل الصــدارة مــن حيــث النوعيــة وعــدد الســباقات خــال
املوســم الواحــد ،وأصبحــت الســباقات ،األكــر إثــارة عــى
مســتوى العــامل ملــا تحتويــه مــن عــدد الســباقات وتنظيمهــا
وفقـاً ألعــى املعايــر ،فضـاً عــن جــودة الخيــول املشــاركة التــي
ميتطيهــا أفضــل الفرســان عــى مســتوى العــامل ،واملشــهود لهــم
يف املحافــل الكــرى.
وجــاءت ســباقات املوســم املــايض « »2021 – 2020قويــة
ومثــرة عــى الرغــم مــن قــر فرتتــه التــي امتــدت لنحــو 3
أشــهر فقــط ،وشــهد كالعــادة  4فعاليــات كبــرة ،هــي كأس
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ملســافة  160كلــم ،ومهرجــان
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وتضمنت
الروزنامــة النســخة الثانيــة ملهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ومهرجــان ســمو ويل عهــد ديب.
حصــدت إســطبالت « »F3أغلــب ألقــاب بطــوالت املوســم،
وكان أبــرز إنجازاتهــا لقــب كأس رئيــس الدولــة ملســافة 160
كلــم ،وتــوج يــه الفــارس عبــد اللــه العامــري ،كــا حصــد
فرســان « »F3ألقــاب مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب.
ونجحــت إســطبالت « »M7يف الســيطرة عــى ألقــاب مهرجــان
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وتوجــت
الفارســة اإلســبانية ايوالليــا جونزاليــس ،بلقــب الــكأس الرئيــس.
وشــهدت النســخة الثانيــة مــن مهرجــان صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،تألــق فرســان إســطبالت
الوثبــة واملغاويــر ،حيــث نجــح فرســان الوثبــة يف تحقيــق لقــب
الســباق الرئيــي املفتــوح عــر عبداللــه عــي خلفــان الجهــوري،
وبــرزت بقــوة إســطبالت املغاويــر مــن خــال ســباق الســيدات
ملســافة  120كلــم ،ضمــن املهرجــان ،حيــث ســيطرت فارســات
اإلســطبل شــارينا أحمــد الفــايس ،وأفنــان إبراهيــم مــوىس عــى
املركزيــن األول والثــاين.
وظلــت ســباقات اإلســطبالت الخاصــة تشــكل مكونــاً مهــاً
ورافــداً قويــاً لرياضــة القــدرة ،واســتهلت إســطبالت زعبيــل
أول األلقــاب عندمــا هيمنــت عــى ســباق اإلســطبالت الخاصــة
ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ،بعــد حصولهــا عــى املركزيــن األول والثالــث ،ونجــح
نجــم اإلســطبالت عبــد اللــه العامــري يف تحقيــق لقــب الســباق
بــكل جــدارة.

فيــا واصلــت إســطبالت الكمــدة تألقهــا وتخصصهــا يف املناســبات
الكــرى بعــد أن حافظــت بنجــاح عــن لقــب ســباق اإلســطبالت ضمــن
مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب عــر الفــارس أحمــد صالــح الشــحي.
واقتنصــت إســطبالت « »SSلقــب اإلســطبالت الخاصــة ضمــن مهرجــان
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ونــال اللقــب
فــارس اإلســطبل ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي.
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شراكة ثالثية في التصنيف المميز

«أدايــر» يحافظ على
صــدارة «لونجين» ألفضــل خيل في العالم

دبي (فروسية اإلمارات)
تشــاركت ثالثــة خيــول صــدارة الرتتيــب العاملــي لتصنيفــات لونجــن
العامليــة ألفضــل الخيــول برصيــد  ، 127وهــي «أدايــر» لجودلفــن
بطــل الديــريب اإلنجليــزي والكنــج جــورج الســادس وامللكــة إليزابيــث
ســتيكس للفئــة األوىل ،و«مــرف» بطــل كأس الســعودية وديب شــيامء
كالســيك وجدمونــت انرتناشــونال ســتيكس للفئــة األوىل ،و«ســانت
ماركــس باســيلكا» الفائــز أربــع م ـرات يف الفئــة األوىل  ،2021والتــي
حققهــا يف إنجل ـرا وأيرلنــدا وفرنســا.
وقفــز الجـواد األملــاين «تورجواتــور تاســو» الفائــز بســباق قــوس النرص
الفرنــي «اآلرك» ،إىل املراكــز املتقدمــة حيــث هــزم «تارنــاوا» تصنيف
 120بثالثــة أربــاع الطــول يف لونــج شــامب ليحصــل عــى تقييمــه
املحســن  ،125واالنتقــال إىل التعــادل عــى املركــز الرابــع يف الرتتيــب
مــن  1ينايــر إىل  10أكتوبــر ،مناصفــة مــع «بــاالس بيري» لســمو الشــيخ
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،الفائــز ثــاث
مـرات باملجموعــة األوىل يف عــام  ،2021والحاصــل عــى تصنيــف 125
أيضاً.
الحصــان األعــى تصنيفـاً يف الواليــات املتحــدة هــو «كنكس جــو» بطل
كأس بيجاســوس العاملــي ،وويتنــي ســتيكس للفئــة األوىل الــذي حصل
عــى تصنيــف  124والــذي تعــادل مــع «ناترش ســريب» حصــان العام
يف أس ـراليا الــذي أضــاف فوزيــن آخريــن مــن الفئــة األوىل يف عــام
 ،2021ليحتــا املركــز الســادس يف التصنيــف العاملــي.
وبعــد فــوزه املثــر يف جائــزة قــوس النــر الفرنــي كان «تورجواتــور
تاســو» املتحــرك األكــر يف تصنيفــات النســخة الثامنــة مــن تصنيفــات
لونجــن ألفضــل خيــل ســباق يف العــامل لعــام  ،2021وأنهــى «هريكــن
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لــن» لجودلفــن تأخ ـراً قص ـراً يف املركــز الثالــث يف اآلرك ،لريفــع
تقييمــه إىل  123مــن  ،121ليحتــل املركــز الثامــن مناصفــة مــع
«مدينــة ســبرييت» بطــل ديــريب كنتــايك ،الفائــز بفــارق  5أطـوال
عــن منافســيه يف ســباق اوســم أجــن للفئــة األوىل ،ونــال ثالثتهــم
هــذا التصنيــف حديثـاً عــن تلــك الجهــود.
ويحتــل املركــز العــارش مناصفــة برصيــد  122كل مــن «اسنشــيال
كوالتــي» لجودلفــن بطــل ترافــرس ســتيكس للفئــة األوىل،
و«ميســتيك جايد» لجودلفني بطل كأس ديب العاملي و«دوميستيك
ســبيندنج» و«بويتيــك فلــر» ،و«سبجكتفســيت».
وحافــظ «أديــب» لســمو الشــيخ أحمــد بن راشــد آل مكتــوم ،عىل
تصنيــف  121ليحتــل املركــز الخامــس عــر عامليـاً مــع  5خيــول
أبرزهــا «بعيــد» لشــادويل الفائــز حديث ـاً عــى «بــاالس بيــر» يف
ســباق كويــن اليزابيــث ســتيكس يف يــوم األبطــال ،والــذي ينتظــر
أن يقفــز يف قامئــة التصنيفــات يف اإلصــدار الجديــد يف نوفمــر.
ويتــم تجميــع تصنيفــات لونجــن ألفضــل خيــل ســباق يف العــامل
مــن قبــل لجنــة خـراء التصنيفــات العامليني بالتعــاون مــع االتحاد
الــدويل لهيئــات ســباقات الخيــل «.»IFHA
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التصنيف الــذي تعادل فيه «أداير»،

و«مرشف» ،و«ســانت ماركس باسيلكا»،
يف صــدارة الرتتيب العاملي.

فروســية اإلمارات

رؤية «فارس العرب» تقود الفريق إلى اإلنجاز الكبير

«جودلفين»

بطل المالك في بريطانيا للمرة الـ 14

دبي (فروسية اإلمارات)
ترجمــة للجهــود والدعــم الكبــر والرؤيــة الثاقبــة من قبل صاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم
ديب ،رعــاه اللــه ،تــوج فريــق جودلفــن بلقــب بطــل املــاك يف بريطانيــا للمــرة الـ
 14يف يــوم األبطــال الربيطــاين يف أســكوت يف ختــام الســباقات األشــهر يف العــامل،
عقــب موســم اســتثنايئ كســب مــن خاللــه الفريــق جوائــز تزيــد قيمتهــا عــى 5
ماليــن جنيه إسـرليني.
ومــن أبــرز االنتصــارات التــي تحققــت يف بريطانيــا هذا العــام ،فوزان كالســيكيان
حققهــا كل مــن «أدايــر» يف الديــريب اإلنجليــزي والكنــج جــورج ،و«هريكني لني»
يف ســانت ليجــر والديــريب األيرلنــدي ،وكال الجواديــن كرســا مكانتهــا كأفضــل
خيــول الثــاث ســنوات يف أوروبــا ،ومــى «أدايــر» لتعزيــز ســجله بفــوز يف كنــج
جــورج ،وأضــاف «هريكــن لــن» انتصــارات عــى املســتوى األعــى يف فرنســا.
ومــا لفــت األنظــار ،األداء االســتثنايئ لبطــل داريل ديوهريســت ســتيكس للفئــة
األوىل «نيتيــف تريــل» ،والحصــان األســود «كوريبــاس» كمجموعــة مثــرة مــن
خيــول الســنتني التــي يتوقــع أن تســيطر عــى التوقعــات خــال املوســم املقبــل،
خاصــة يف الســباقات الكالســيكية.
وحصــل جودلفــن عــى لقــب بطــل املــاك يف مهرجــان رويــال أســكوت هــذا
العــام مــن خــال االنتصــارات التــي حققهــا «كيــاري» و«ريــال ورلــد» ،والفائــز
الحقـاً بلقــب بريتش شــامبيونس ســرينت «كريتيف فــورس» للفئــة األوىل الذي
لفــت األنظــار.
وقــال هيــو اندرســون ،مديــر عــام جودلفــن يف بريطانيــا واململكــة املتحــدة:
«العــام  2021كان ممتــازاً للســباقات الربيطانيــة ،وجودلفــن فخور بلعــب دور يف
ســباقات رفيعــة عــدة شــكلت املوســم ،والفــوز ببطولة املــاك رشف كبــر يف مثل
هــذا العــام الــذي شــهد تنافســية عاليــة وخيــوالً مــن الطـراز الرفيــع».
وقــال« :اللقــب يرتجــم الجهــود التــي بذلهــا مدربــو جودلفــن والفــرق العائــدة
لهــم ،شــاريل ابلبــي وســعيد بــن رسور وجون جوســدن جميعهــم لعبـوا دوراً كبرياً
يف متكيننــا مــن الفــوز بالبطولة».

وتابــع« :أود أن أتقــدم بالشــكر لفرســاننا ،ال ســيام وليــام بيــوك
وجيمــس دويــل وجميــع العاملــن يف إســطبالت الســباقات التابعة
لنــا ،وال يقــل أهميــة عــن ذلــك أن نتقــدم بالشــكر إىل العاملــن يف
مـزارع اإلنتــاج التابعــة لنــا وموظفــي اإلســناد الذيــن يلعبــون دوراً
مهـاً يف عمليــات الفريــق ،ونحــن فريــق ونحتفــل معـاً».
وأوضــح «ميكننــي تســمية  12خيــاً ســاهمت يف صناعــة هــذا
املوســم ،والكثــر منهــا أســاء حجــزت مكانهــا يف التاريــخ،
ولكــن األجــدر يب الرتكيــز عــى جــودة االنتصــارات ،واالنتصــارات
الكالســيكية ،واألداء الــكيل املتامســك لجودلفــن ،ومــا شــهدناه هو
األفضــل بالنســبة لنــا عــى مــدى  20عامـاً ،ودعمنــا األكــر بالطبــع
ينبــع مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
ونشــعر بســعادة لتمكننــا مــن مكافــأة الدعــم الــذي يرشفنــا بــه
ســموه عــر تحقيــق لقــب بطــل املــاك».
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سيرة ذاتية مزدهرة

«أنامو» ..نجاح كالسيكي
في «كولفيلد جينيز» األسترالي يعزز مسيرة المستقبل

دبي (فروسية اإلمارات)
أظهــر «أنامــو» لجودلفــن مــرة أخــرى أنــه أحــد أكــر الخيــول إثــارة يف
التدريبــات عندمــا أضــاف املهــر البالــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات ،فــوزه
الثــاين يف الفئــة األوىل إىل ســرته الذاتيــة املزدهــرة بفــوز الفــت يف ســباق
كولفيلــد جينيــز الكالســييك ملســافة  1600مــر ،مــا عــزز مســتقبله كفحــل
مــن أعــى املســتويات.
ودخــل ابــن «ســريت بــوس» يف موســمه الكالســييك بســمعة رفيعــة
املســتوى لدعمــه ،بعــد أن حصــد ألقــاب إنجليــز ســاير ســتيكس للفئــة
األوىل ،وتودمــان ســتيكس للفئــة الثانيــة ،وثروبريــد كلــوب مريســون
ســتيكس ،فيــا حــل أيض ـاً ثاني ـاً يف ســباق جولــدن ســليرب للفئــة األوىل
املوســم املــايض ،حــن كان يف ســن الســنتني.
بــدأ املهــر الــذي يدربــه جيمــس كمنجــز مســرته البالغــة مــن العمــر 3
ســنوات ،عندمــا فــاز بســباق ران تــو ذا روز للفئــة الثانيــة ،وشــكل بدايــة
مثاليــة ،قبــل أن يصطــدم بعــرة طفيفــة عــى الطريــق عندمــا خــر
بصعوبــة مــن «ان ذا كونجــو» يف جولــدن روز ســتيكس للفئــة األوىل.
وجــاءت مجريــات الســباق مثــرة ،حيــث انطلــق املهــر مــن بوابــة خارجية
بقيــادة داميــان اوليفــر ،ثــم ركــض باتجــاه الجــزء الخلفــي مــن املجموعــة،
بعيــداً عــن الســياج ،وعندمــا وصلــت الخيــول إىل عمــق املســتقيم ،انطلــق
«أنامــو» مــن الصفــوف الخلفيــة قبــل أن يتجــاوز منافســيه ،واكتســب
الصــدارة يف آخــر  150مـراً ،ليتغلب بفــارق نصف طول عــى «كابتفانت»،
وحــل «ارتوريــاس» باملركــز الثالــث بفــارق ثالثــة أربــاع الطــول.
فــوز «أنامــو» كان أول انتصــار للفــارس داميــان اوليفر بســباق الفئة األوىل
بشــعار جودلفــن ،وأكمــل ثالثيــة نــادرة للفــارس الــذي أعــاد إىل األذهــان
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تحقيقــه فــوزاً بالفئــة األوىل لــكل مــن املــدرب الراحــل بــارت
كمنجــز جــد املــدرب جيمــس كمنجــز ،وكذلــك ألبيــه أنتــوين
كمنجــز ،كــا كان أول فــوز لــه بســباق كولفيلــد جينيــز منــذ
 31عامـاً.
يذكــر أن انتصــار «أوليفــر» الســابق الوحيــد يف الجنيــز يعــود
إىل عــام  1990عــى صهــوة «ســنرتو» الــذي كان يدربــه يل
فريدمــان.
متــت تربيــة «أنامــو» من قبــل جودلفــن ،وأمه هــي «أناماتو»
الفائزة بســباق األوكس األسـرايل للفئــة األوىل عام .2007

3.5
مليون دوالر أسرتايل املكاسب املالية

التي جمعها «أنامو» بعد االنتصار
بالجينيز الذي يعد الخامس يف سريته.

1:35:00

دقيقة الزمن الذي سجله «أنامو» يف
السباق البالغ طوله  1600مرت.

فروســية اإلمارات

«نيتيف تريل» المرشح المفضل للجنيز

ثالثية غير مسبوقة لجودلفين
في مهرجان دبي ألبطال المستقبل بنيوماركت

دبي (فروسية اإلمارات)
ســجلت خيــول جودلفــن ،بــإرشاف املــدرب شــاريل أبلبــي ،ثالثيــة
غــر مســبوقة يف مهرجــان ديب ألبطــال املســتقبل الــذي أقيــم مبضــار
نيوماركــت العريــق باململكــة املتحــدة.
وحافــظ «نيتيــف تريــل» عــى ســجله الخــايل مــن الهزائــم  ،رافعــاً
رصيــده إىل أربعــة انتصــارات ،عندمــا تفــوق تحــت قيــادة ويليــام بيــوك
ليفــوز بســباق الفئــة األوىل «ديوهريســت ســتيكس» ملســافة  1400مــر.
وكافــح املهــر البالــغ مــن العمــر عامــن الــذي حقــق لجودلفــن فــوزه
الثالــث يف الســباقات املصنفــة يف هــذا الحفــل ،وأكــد تفوقــه يف الفورلنــج
األخــر ليهــزم «دبــاوي ليجنــد» بفــارق طولــن ،بينــا احتــل «بايســايد
بــوي» املركــز الثالــث.
وقــدم «نيتيــف تريــل» املنحــدر مــن نســل «اواســيس دريــم» أوراق
اعتــاده الكالســيكية ،وأصبــح املرشــح األول بنســبة  7إىل  2للفــوز
بالـــ  2000جينيــز اإلنجليــزي يف العــام املقبــل ،وبنســبة  8إىل  1للفــوز
بالديــريب اإلنجليــزي يف ابســوم.
ومنــح «نيتيــف تريــل» املرشــح املفضــل للجنيــز بنســبة  7إىل  ،2مدربــه
ابلبــي نجاحــه الـــ  13يف الفئــة األوىل أو الدرجــة األوىل لهــذا املوســم،
وهــو يقــوم بتدريــب أول اثنــن يف الرتشــيحات لســباق  2000جنيــز
إىل جانــب «كوريبــاس» بنســبة  5إىل .1
وقــال شــاريل ابلبــي « :إذا مل يســجل (نيتيــف تريــل) الفــوز يف ناشــونال
ســتيكس بأســلوب مامثــل ،رمبــا يصيبــك بعــض القلــق حينــا تشــاهده
تحــت الضغــط يف منتصــف املســافة ،ولكوننــا نعلــم ماهيــة هــذا
الحصــان ،كنــت واثقـاً ألنــه مل يكــن يقــدم رسعــة خاطفــة ،بــل كان يظهــر
تســارعاً مــن خــال املراحــل».

وكان فريــق جودلفــن قــد حقــق الفــوز بالســباقات الثالثــة
املخصصــة للخيــول الناشــئة يف الحفــل ،حيــث نــال لقــب
جودلفــن فالينــج ســتارت زتالنــد ســتيكس للفئــة الثالثــة
مــع «جولــد ســبري» ابــن «دبــاوي» بقيــادة جيمــس دويــل
الــذي واصــل تقديــم عروضــه الالفتــة يف الســباقات ،وتقــدم
يف مرحلــة متأخــرة مــن الخلــف ليتجــاوز «انكونكرابــل»
و«حفيــت» يف نهــايئ مثــر.
وحلــق «كوريبــاس» بقيــادة ويليــام بيــوك بســباق ط ـران
اإلمــارات اوتــم ســتيكس ،ورسعــان مــا اســتحوذ عــى
الصــدارة ،وواصــل جــواد اإلنتــاج املحــي ابــن «دبــاوي»
الركــض بقــوة ليتغلــب عــى «امبرييــال فايــر» بفــارق
طولــن.
وكان فريــق جودلفــن قــد فــاز بســباق ديوهريســت
ســتيكس مــع «بيناتوبــو» يف عــام  ،2019وذهــب ليحــل يف
املركــز الثالــث يف الجنيــز اإلنجليــزي ،والفــوز بســباق بــري
جــان بــرات للفئــة األوىل.

1:24:82

دقيقة الزمن الذي سجله «نيتيف تريل»
يف سباق الفئة األوىل «ديوهريست
ستيكس» البالغة مسافته  1400مرت.
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فروســية اإلمارات

يتمتع بماكينة قوية

«ســبيس بلو»

يتجاوز عقبة األرضية الموحلة
بالسرعة الختامية في «بري دو ال فوريه»

دبي (فروسية اإلمارات)
بالرغــم مــن الخســارة الهامشــية التــي تعــرض لهــا كل مــن «هريكــن لــن»
و«ادايــر» لجودلفــن بشــغلهام املركزيــن الثالــث والرابــع خلــف املفاجــأة
«توركواتــر تاســو» الفائــز يف قــوس النــر الفرنــي «اآلرك» ،بســبب األمطــار
الغزيــرة يف باريــس التــي أســهمت يف تحويــل أرضيــة الســباق الرئيــس عــى
املســافات املتوســطة يف أوروبــا إىل ظــروف الســتنزاف قــدرات التحمــل ،إال
أن الفريــق األزرق امللــي ،قــدم عروض ـاً رائعــة يف بقيــة ســباقات املهرجــان
أســفرت عــن فــوز «ســبيس بلــوز» بســباق الفئــة األوىل ،إىل جانــب فــوز
«مانوبــو» و«ريــل ويرلــد».
ومل تشــكل األرضيــة املوحلــة يف لونجشــامب عقبــة لـــ «ســبيس بلــوز» الــذي
أظهــر رسعــة ختاميــة مذهلــة ليكســب بــري دو ال فوريــه ،ويســجل فــوزه
الثــاين بالفئــة األوىل يف فرنســا ،وســيتجه ابــن «دبــاوي» إىل بريــدرز كــب
مايــل يف نوفمــر بـــ «ديــل مــار».
وقــام ويليــام بيــوك بقيــادة جــواده بثقــة كبــرة واســتقر يف الخلــف ،ومل
يســتعجل يف التقــدم مــع اق ـراب الســباق مــن املراحــل النهائيــة قبــل أن
يندفــع «ســبيس بلــوز» إىل قلــب املنافســة وانطلــق مرسعـاً عــر املجموعة يف
بضــع خطــوات لــدى الوصــول إىل الفورلنــج األخــر ،وواصــل التقــدم مبتعــداً
عــن «بريلــس جالــور» و«انتشــايدن» قبــل أن يطلــب منــه الفــارس الهــدوء
قــرب خــط النهايــة مســجالً فــوزاً ســهالً بفــارق طولــن.
وقــال مدربــه شــاريل ابلبــي « :كان الجــواد املميــز يف الســباق ،وكنــا قلقــن
مــن الطريقــة التــي ســينطلق بهــا عــى أرضيــة ثقيلــة ،ولكنــه أظهــر رفعــة
مكانتــه ونحــن ســعداء بذلــك».
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مــن جهتــه ،قــال ويليــام بيــوك «إن (ســبيس بلــوز) يتمتــع
مباكينــة قويــة وهــو أحــد خيــويل املفضلــة ،وهــو جــواد مخلــص
للغايــة ،وقدراتــه حقيقيــة ،ومميــز بالفعــل ،وقيادتــه ممتعــة،
ولديــه رسعــة ختاميــة عاليــة ،ويركــض بشــكل جيــد للغايــة عــى
مثــل هــذه األرضيــة».
وكانــت هنــاك عــدة انتصــارات الفتــة للنظــر يف اليــوم املصــادف
لحفــل اآلرك الفرنــي ،واكتســح جــوادا التحمــل املتطــوران
«مانوبــو» و«كيــاري» املشــهد الختامــي لســباق بــري شــودناي
للفئــة الثانيــة ،وواصــل «ريــال ورلــد» بــإرشاف ســعيد بــن رسور،
وقيــادة فرانــي ديتــوري صعــوده عــر الصفــوف بفــوزه يف بــري
دانيــال ولدنشــتاين للفئــة الثانيــة ،ليســجل جــواد األربع ســنوات
فــوزه الرابــع عــى التــوايل ،ويتطلــع ملواصلــة مســتواه املتميــز يف
كرنفــال كأس ديب العاملــي.

1:22:97

دقيقة الزمن الذي سجله «سبيس
بلوز» يف سباق لونجشامب البالغة
مسافته  1400مرت.

فروســية اإلمارات

أبطالها «كريتيف فورس» و«بعيد» و«إشادة» و«الداري»

«سوبر هاتريك»

لخيــول اإلمارات في يوم األبطال البريطاني

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
ســجلت خيــول اإلمــارات رباعيــة «ســوبر هاتريــك» غــر مســبوقة
يف ســباقات الفئــة األوىل ،ضمــن مهرجــان يــوم األبطــال الربيطــاين
الــذي أقيــم مبضــار أســكوت يف ختــام املوســم الربيطــاين لســباقات
الخيــول املهجنــة األصيلــة ،كان أبطالهــا «كريتيــف فــورس»
لجودلفــن ،و«بعيــد» و«إشــادة» و«الــداري» لشــادويل.
وفــاز «كريتيــف فــورس» بــإرشاف شــاريل ابلبــي وقيــادة ويليــام
بيــوك ،بســباق بطولــة الرسعــة ملســافة  1200مــر ،بعــد فاصــل
مــن اإلثــارة والتشــويق ،متفوق ـاً بفــارق طــول عــن «جلــن شــيل».
وجــاء الفــوز الثــاين عــر «إشــادة» بــإرشاف روجــر فاريــان ،وقيــادة
جيــم كــرويل يف ســباق املهــرات واألفــراس ملســافة  2400مــر ،حيــث
مل تكــن مرشــحة للفــوز ،وتفوقــت بفــارق رأس عــن «البافلــورا»،
ومســجلة  2:34:05دقيقــة.
وأكــد املهــر «بعيــد» لشــادويل بــإرشاف ويليــام هاجــاس وقيــادة
جيــم كــرويل ،أنــه أفضــل جــواد يف العــامل يف مســافة امليــل ،بعــد أن
هــزم نخبــة مــن النجــوم ذات التصنيفــات العامليــة يف ســباق كويــن
اليزابيــث ســتيكس.
وشــكّل فــوز «بعيــد» جــزء اً مــن ثالثيــة لكــرويل الــذي قــال:
«أعتقــد إن (بعيــد) ميكــن أن يكــون بطــل العــامل ،إنــه مجــرد
وحــش ،ويســتمر يف التحســن ،لقــد كان ســاحراً ،أعتقــد أن النــاس
ينســون أنــه قطــع مســافة طويلــة يف فــرة زمنيــة قصــرة ،إنــه ملــن
دواعــي رسوري أن تركــب حصانــاً بهــذه الروعــة».
وكان املــدرب ويليــام هاجــاس أكــر اندهاش ـاً مــن الطريقــة التــي
متكــن بهــا «بعيــد» مــن هزميــة «بــاالس بيــر» بشــكل حاســم عــى
األرض التــي اعتربهــا كــرويل بعيــد اً عــن املثاليــة.
وقــل هاجــاس« :قــال يل جيــم إنــه تعامــل مــع األرض بــدالً مــن أن
يحبهــا ،وتغلــب عــى أفضــل جــواد يف أوروبــا ،لقــد بــدأ موســمه
الســباقي فقــط هــذا العــام».

وقــال اجنــوس جولــد مديــر الســباقات« :لقــد كانــت
الخطــة دامئــاً هــي رؤيتــه يركــض مــرة أخــرى العــام
املقبــل ،مل ميــر بأوقــات صعبــة حتــى اآلن وقــد فعــل مــا
طُلــب منــه طــوال األوقــات ،وال أســتطيع أن أرى ســبب
عــدم اســتمراره العــام املقبــل».
وحقــق كــرويل الثالثيــة لــه ولشــادويل والرباعيــة
لخيــول اإلمــارات عــر «الــداري» يف ســباق بالومــورال
للتكا فــؤ .
ويف الســياق نفســه ،تــوج اويشــن مــريف بط ـاً للفرســان
للمــرة الثالثــة عــى التــوايل بعــد منافســة قويــة مــع
ويليــام بيــوك ،فيــا فــاز اإليطــايل ماركــو جيــاين بلقــب
الفرســان املتدربــن.

1:13:79
دقيقة الزمن الذي سجله «كريتيف فورس»
يف بطولة الرسعة ملسافة  1200مرت.

1:42:57
دقيقة الزمن الذي قطع به «بعيد» مسافة

السباق البالغة  1600مرت يف كوين اليزابيث
ستيكس.
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فروســية اإلمارات

«الشراع» تتألق في فرنسا وكندا

«رومــي» و«متمكنــة»

نجاحات كبيرة خالل فترة وجيزة في السباقات العالمية

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
حققــت مــزارع الــراع التــي أسســتها الشــيخة فاطمــة بنــت
هــزاع بــن زايــد آل نهيــان ،نجاحــات كبــرة يف الســباقات
املصنفــة يف فــرة وجيــزة عــى الســاحة العامليــة ،مــن خــال فــوز
املهرتــن «رومــي» بســباق الفئــة الثانيــة يف فرنســا ،و«متمكنــة»
يف ســباق دانــس ســاريت ســتيكس للفئــة الثانيــة يف وودبايــن
بكنــدا.
وأعــادت «رومــي» املنحــدرة مــن نســل «فرانــكل» ضبــط
إيقاعهــا يف موســمها عندمــا هزمــت املرشــحة األوىل «بنجــا»
بهامــش ضيــق ،تحــت قيــادة الفــارس جريالــد موســيه ،وإرشاف
املــدرب الفــون بارييــه ،يف ســباق «بــري دو ال نونــت» املثــر يف
دوفيــل.
ولكــن مل يكــن األمــر بهــذه الســهولة ،حيــث عانــت «رومــي»
البالغــة مــن العمــر ثــاث ســنوات كثــراً ،قبــل تحقيــق هدفهــا،
حيــث انطلقــت مــن البوابــة الثانيــة ،وكانــت تركــض بحــاس
ولكنهــا تعــرت يف آخــر  400مــر ،قبــل أن تتحــول إىل جهــة
اليســار ،وانطلقــت مــن بــن املتنافســن يف آخــر  110يــاردات،
وتفوقــت بالقــرب مــن خــط النهايــة لتخطــف الصــدارة برباعــة.
وقــال الفــون بارييــه « :لقــد ركضــت مــرة واحــدة فقــط يف العــام
املــايض حــن فــازت بســباق بــري دو ال شــابيل وهــي ناشــئة يف
ســن الســنتني ،لذلــك كان علينــا أن نبــدأ معهــا مبكــراً ،وكانــت
متــر بربيــع صعــب ،ولكــن عندمــا تنظــر إىل ســباقاتها يف كل مــن
ســانت أالري واألوكــس ،مل يتــم هزميتهــا أبــد اً إىل هــذا الحــد،
ودامئ ـاً مــا كانــت تركــض إىل الخــط».
وأضــاف « :لقــد اســتفادت بالتأكيــد مــن كونهــا يف حالــة جيــدة،
ولحســن الحــظ أنهــا خطفــت الفــوز يف اللحظــة املناســبة».
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وكان املــدرب كارلــوس الفــون بارييــه قــد كــر إحــدى
قواعــده األساســية يف الجــزء األول مــن املوســم الباريــي
يف أبريــل املــايض عندمــا أعــاد «رومــي» مــرة أخــرى
للســباقات بعــد أســبوع واحــد فقــط ،حيــث حلــت رابعــة،
لكنهــا اســتعادت حيويتهــا عندمــا حصــدت جائــزة الفئــة
الثالثــة بــري فانتــو.
النجمــة األخــرى هــي الفــرس «متمكنــة» البالغــة مــن
العمــر خمــس ســنوات ،واملنحــدرة مــن نســل «ناثينيــال»
التــي بــدأت تاريخهــا الســباقي يف فرنســا عــام  ،2019تحــت
إرشاف املــدرب كريســتوف كليمنــت ،وكان أول فــوز لهــا
مبضــار كومبــن ،وأعقبتــه بالفــوز مبضــار فيــي.
ومــن ثــم انتقلــت إىل مضامــر بيلمونــت واكودكــت يف
أمــركا ،وســجلت الفــوز مرتــن ،أحدثهــا يف ســباق دانــس
ســاريت ســتيكس للفئــة الثانيــة ملســافة  2000مــر مبضــار
وودبايــن يف كنــدا ،حيــث تفوقــت بفــارق نصــف طــول عــن
«ايتــويل» بقيــادة الفــارس ديــان ديفــز.

2:10:12

دقيقة الزمن الذي سجلته «رومي»
يف سباق بري دو ال نونيت ملسافة
 2000مرت.

فروســية اإلمارات

بطولة اإلمارات الوطنية للخيول العربية

«المرابــط»

تتقاسم ذهب وفضة وبرونز «الجمال» في «أكاديمية بوذيب»

93.8
نقطة أعىل معدل يف األشواط التأهيلية حققتها
الفرس «بسندر تيموشايلو».

47%
نسبة الحاصلني عىل جوائز من جملة  204مالك
شاركوا بخيولهم يف املنافسات.

433
جواداً أصيالً شارك يف بطولة اإلمارات الوطنية
لجامل الخيل العريب.

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
تقاســمت املرابــط املشــاركة يف بطولــة اإلمــارات الوطنيــة لجــال الخيــول
العربيــة  ،2021ألقــاب البطوالت الســت ،والتي اســتضافتها الصالة الكربى
ألكادمييــة بوذيــب عــى مــدى أربعــة أيــام ،وبلغــت نســبة الحاصلــن عىل
جوائــز مــن املــاك  47%مــن جملــة  204مشــاركني يف املنافســات.
ونظمــت البطولــة جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة ،برعايــة ســمو
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
شــؤون الرئاســة ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة،
وبــإرشاف مبــارش مــن الشــيخ زايــد بــن حمــد بــن حمــدان آل نهيــان،
نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة ،رئيــس اللجنــة العليــا للبطولــة.
واســتهلت املهــرة «ع .ج .كيــه» لخالــد العمريي املنافســات بالفوز بذهبية
امله ـرات ،تاركــة املركــز الثــاين وامليداليــة الفضيــة لـــ «هلهولــة الهواجــر»
لعليــان ســعيد الهاجــري ،فيــا اكتفــت باللقــب الربونــزي «ع .ج .العــا»
ملربــط عجــان.
وتصــدرت «دي رامــا» ملربــط ديب ،بطولــة امله ـرات عمــر ســنة ،وتوجــت
باللقــب الذهبــي ،فيــا حصلــت «أم .زد .رفيقــة» لخليفــة عبــد اللــه
النعيمــي ،عــى الفضيــة ،ونالــت امليدالية الربونزيــة «ع .ج .ســنيم» ملربط
عجــان.

وتوشــحت «بســندر تيموشــايلو» ملربــط عجــان ،بذهبيــة األفـراس،
وحلــت وصيفــة ونالــت الفضيــة «ســحر الجــال» ألحمــد محمــد
شــليك الشــمييل ،فيــا جــاءت ثالثــة ونالــت الربونزيــة «األريــام
خلــود» ملربــط األريــام.
وأحــرز «جــي .اس .تــروي» ملربــط الجواهــر اللقــب الذهبــي لألمهار
عمــر ســنة ،وحصــل عــى اللقــب الفــي« ،اف .دي .رافــال» ملربــط
الفــاح ،أمــا امليداليــة الربونزيــة فكانت مــن نصيب «فــاح الهواجر»
للدكتــور غانــم الهاجري.
وحصــد «دي هــدار» ملحمــد أمــن املحاميــد ،ذهــب األمهــار ،تــاركاً
الوصافــة واللقــب الفــي للمهــر «األريــام الياســات» للشــيخ يــاس
بــن حمــدان بــن زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،وحصــل عــى اللقــب
الربونــزي «آي .ال .آر .تحــدي» ملحمــد يوســف عــي الرشــيد.
وحــاز ذهبيــة منافســات الفحــول «ج قرقشــان» ملربــط البــرق،
تــاه يف الوصافــة ونــال الفضــة «مهــاب يب .اتــش .ام» لطــال حميــد
املســكري ،وحصــل عــى امليداليــة الربونزيــة «دي جــاري» ملربــط
الجواهــر.
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 61جواد ًا تستعرض جمالها في «الشارقة الدولي للجواد العربي»

«رباعيــة ذهبيــة»

لخيول مربط دبي في «الســالة المصرية»

الشارقة (فروسية اإلمارات)
خطفــت خيــول مربــط ديب األضـواء يف بطولــة الســالة املرصيــة ضمــن مهرجــان
الشــارقة الــدويل للجـواد العــريب ،حيــث هيمنــت عــى األلقــاب الذهبيــة األربعــة
املخصصــة للمه ـرات واألمهــار واألف ـراس ،والفحــول ،كــا نالــت أيض ـاً فضيتــن
وبرونزيــة ،وحصــد مربــط أركان مالــك الكبيــي ،فضيــة وبرونزيــة ،وحصــل مربــط
العــز عــى فضيــة ،فيــا حصــد مربــط رأس الخيمــة برونزيــة.
ودشــن املهرجــان الــذي أٌقيــم بالصالــة املغطــاة للنــادي مبشــاركة  61جـواداً ،موســم
منافســات جــال الخيــل العربية.
ونظــم املهرجــان نــادي الشــارقة للفروســية والســباق ،برعايــة هيئــة املنطقــة الحرة
ملطــار الشــارقة الــدويل «ســيف زون» الراعــي الرســمي للمهرجــان ،وبالتعــاون مــع
جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة.
ويــأيت الحــدث يف باكــورة برنامــج عــروض جــال الخيــل العربيــة يف الدولــة ملوســم
 2021 – 2022التــي اعتمدهــا ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزير شــؤون الرئاســة ،رئيس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمارات
للخيــول العربيــة ،وتتضمــن  13بطولــة ومنافســة ،مــن بينهــا  6بطــوالت دولية.
وافتتحــت «دي أمرييــة» الرباعية الذهبية ملربــط ديب ،عندما أحرزت املركــز األول يف
بطولــة املهـرات مــن جميــع األعــار ،ونالــت الذهبيــة ،تاركة املركــز الثــاين والفضية
للمهــرة «بســمة العــز» ملربــط العــز ،وكانــت امليداليــة الربونزيــة أيضـاً مــن نصيب
مربــط ديب يف هــذه الفئــة عــر «دي عفايف».
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بطولة ومنافسة يشتمل عليها برنامج عروض

الخيل العربية األصيلة للموسم .2021- 2022

93.67
نقطة أعىل معدل يف البطولة حققها املهر «دي
كحيالن» ملربط ديب.

واحتلــت خيــول مربــط ديب املركزيــن األول والثــاين يف بطولــة األفـراس ،حيــث
توشــحت بالذهــب «دي عفــاف» ،فيــا نالــت الفضــة رفيقتهــا «دي أمنيــة»،
وجــاءت يف املركــز الثالــث ونالــت الفضيــة «اس جــي روضــة» ملربــط محمــد
هيثــم بــن فريــش الكندي.
وأضــاف «دي كحيــان» الذهبيــة الثالثــة ملربــط ديب ،عندمــا اعتــى صــدارة
بطولــة األمهــار مــن جميــع األعــار ،ونــال الفضيــة «دي ممــزر» ملربــط ديب،
وحــل ثالثـاً ونــال الربونزيــة «فرنــد الرميــاس» ملربــط أركان مالــك الكبيــي.
واختتــم الحصيلــة الذهبية لخيول مربــط ديب «دي حيــدر» الذي توج بذهبية
الفحــول ،وجــاء يف املركــز الثــاين ونــال الفضيــة «ريعــان الرمياس» ملربــط أركان
مالــك الكبيــي ،فيام حصــد الربونزيــة «آر آي يك الوليد» ملربــط رأس الخيمة.

فروســية اإلمارات

اإلنتاج المحلي يتوهج والظفرة تدخل مسرح االستعراض

2764

جمال الخيل

جوادًا من أفضل السالالت
قدمت عروضها في بطوالت جمال الخيل

9

بطوالت لجامل الخيل أقيمت خالل موسم
 ،2021وحظيت جميعها بنجاح كبري من
حيث املشاركة ،وتقديم أجمل العروض.

50

جواداً شاركت يف النسخة األوىل
لبطولة الظفرة للخيول العربية األصيلة.

19

لقبـاً ذهبياً حققهــا مربط ديب جعلته
يف صدارة املرابط.

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
عــى الرغــم مــن تداعيــات انتشــار فــروس كورونــا عــى جميــع األنشــطة
الرياضيــة ،إال أن عــروض مســابقات جــال الخيــول العربيــة يف الدولــة واصلــت
نشــاطها ،وأقيمــت  9بطــوالت مــن جملــة  12بطولــة ،اشــتملت عليهــا الروزنامــة
بعــد تأجيــل  3بطــوالت فقــط ،وذلــك خــال موســم .2021
وشــهد املوســم كالعــادة مشــاركة عدديــة ونوعيــة ،وبــرز اإلنتــاج املحــي للدولــة
بصــورة الفتــة ،وتوهــج يف كل البطــوالت ،ليســتمر تفــوق خيــول اإلمــارات التــي
تتأهــل مــن البطــوالت املحليــة ثــم تكتســح البطــوالت العامليــة ،ســواء كانــت
داخــل الدولــة أو خارجهــا.
واحتــوت الروزنامــة عــى  3بطــوالت دوليــة هــي أبوظبــي الدولية التي اســتضافها
نــادي أبوظبــي للفروســية ،وبطولــة ديب الدوليــة للجــواد العــريب التــي أقيمــت

باملركــز التجــاري العاملــي ،ومهرجــان الشــارقة الــدويل للجــواد العــريب الذي
أقيــم بالصالــة املغطــاة لنــادي الشــارقة والفروســية.
وأقيمــت ألول مــرة خــال هــذا العــام بطولــة الظفــرة لتدخــل مــرح
االســتعراض ،والتــي اســتقطبت نخبــة كبــرة مــن مــاك املرابــط الخاصــة
بالدولــة ،والتــي أضحــت تحتــوي عــى نســبة كبــرة ،أفــرزت دمــاء مميــزة
أكــدت جــودة الخيــول املنتجــة محلي ـاً.
وتصــدر مربــط ديب املرابــط هــذا املوســم مــن حيــث عــدد األلقــاب
الذهبيــة والتــي بلغــت  19لقبــاً ،تــاه يف املركــز الثــاين مربــط األريــام
العربيــة برصيــد  7ألقــاب ،فيــا جــاء يف املركــز الثالــث مربــط عجــان
الــذي حقــق  4ألقــاب ذهبيــة.
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فروســية اإلمارات
جمال الخيل

تستعرض على أنغام الموسيقى بمواهبها المختلفة

5

أنظمــة لتقييم جمال
الخيــول العربية األصيلة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
تتنافــس الخيــول يف مســابقات عــروض الجــال خــال أشــواط عــدة ،مقســمة
حســب الجنــس والعمــر ،ثــم تتأهــل الخيــول الفائــزة للمنافســة عــى ألقــاب
البطــوالت الســت ،إلحــراز لقــب البطــل الذهبــي والبطــل الفــي والبطــل
الربونــزي ،والبطــوالت هــي :بطولــة املهــرات عمــر ســنة واحــدة ،وبطولــة
امله ـرات «عمــر ســنتني وثــاث ســنوات» ،ثــم بطولــة األف ـراس ،تليهــا بطولــة
األمهــار عمــر ســنة واحــدة ،وبطولــة األمهــار «عمــر ســنتني وثــاث ســنوات»،
ثــم بطولــة الفحــول.
وتتضمــن طريقــة تحكيــم جــال الخيــول العربيــة خمســة أنظمــة أساســية،
تُعتمــد يف التقييــم ،وتشــتمل عــى اآليت :تُ نــح النقــاط مــن  20 – 1مــن قبــل كل
حكــم مشــارك يف لجنــة التحكيــم واملؤلفــة مــن  5-10أشــخاص بصورة مســتقلة،
وتقبــل أنصــاف النقــاط يف التقييــم.
ويــأيت االرتبــاط الوثيــق لدولــة اإلمــارات بالخيــول العربيــة األصيلــة ،انطالقـاً من
االهتــام الكبــر الــذي أرســاه املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
طيــب اللــه ثــراه ،فمنــذ تأســيس منظمــة الجــواد العــريب «الواهــو» بــدأت
مشــاركة الدولــة يف هــذه املنظمــة ،ومنــذ ذلــك الوقــت مل تغــب اإلمــارات عــن
املشــهد الــدويل للخيــول العربيــة واألصيلــة.
ووفق ـاً لعــدد مــن املصــادر التاريخيــة واملخطوطــات ،فــإن الخيــول العربيــة
األصيلــة كان موطنهــا األصــي يف شــبه الجزيــرة العربيــة ،ومنها انتقلــت إىل أنحاء
العــامل مــع الفاتحــن ،وعنــد نــر الرســالة اإلســامية يف القــرن الســابع امليــادي.
واهتــم العــرب يف الســابق باقتنــاء الخيــل لــدوا ٍع كثــرة ،أبرزهــا قــوة تحملهــا
ومقدرتهــا عــى الكــر والفــر يف الحــروب ،ومــا تتميــز بــه مــن صفــات وخصــال
حميــدة يف طباعهــا ،وســهولة تطويــع ســلوكها وتجاوبهــا مــع مالكهــا والوفــاء له،
وجاملهــا األخــاذ.
وشــكلت مســابقات عــروض جــال الخيــل العربيــة األصيلــة حيـزاً مهـاً ضمــن
أنشــطة وفعاليــات الفروســية بالدولــة ،حيــث تنظــم ســنوياً العديــد مــن
العــروض عــى املســتوى املحــي والــدويل.
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تقييم الجامل

النقاط من  20 – 1للشــكل العام
النقــاط من  20 – 1للرأس والعنق
النقاط من  20 – 1للجســم واالنسياب
النقــاط من  20 – 1للقوائم
النقــاط من  20 – 1للحركة

6

مسابقات يتم تنظيمها يف كل بطولة جامل خيل
تخصص لفئات املهرات واألمهار بأعامر مختلفة،
والفحول واألفراس.

3

ألقاب تتنافس عليها الخيول يف مسابقات كل فئة
ببطوالت جامل الخيل ،ومينح صاحب املركز األول
جائزة البطل الذهبي ،وينال الثاين جائزة البطل الفيض،
فيام يحصل الثالث عىل جائزة البطل الربونزي.

فروســية اإلمارات
جمال الخيل

مربط دبي يعرض أجود إنتاجه الجديد

«مزاد إكسبو لجمال الخيل»..

«دي ريانة» تسجل أعلى سعر بـ  900ألف درهم

دبي (فروسية اإلمارات)
ســجلت املهــرة «دي ريانــة» مــن الفحــل «إف إيــه إل رشــيم» والفــرس
«دي رنانــة» أعــى ســعر بلــغ  900ألــف درهــم ،يف مبيعــات م ـزاد مربــط
ديب للخيــول العربيــة الــذي أقيــم عــى امليــدان العشــبي يف املربــط بتنظيــم
«اإلمــارات ملـزادات الخيــول» ،وذلــك توازيـاً مــع فعاليــات معــرض إكســبو
العاملــي .2020
وحلــت يف املركــز الثــاين الفــرس «دي رنانــة» وهي مــن الفحــل «دي خطاف»
والفــرس «جميلــة» بقيمــة  800ألــف درهــم ،وهــو ثــاين مـزاد للمربــط يقام
العــام الجاري.
وقــام املربــط بعــرض مجموعــة مــن أجــود خيــول إنتاجــه الجديــد مــع عدد
مــن الخيــول ذات الســجالت الناصعــة يف البطــوالت الدوليــة ،وذلــك مــن
أجــل منــح مناســبة إكســبو  2020مــا تســتحقه مــن خصوصية عامليــة ترتجم
مكانــة العالمــة النوعيــة لــديب واإلمــارات بوصفهــا ســوقاً عامليــة للتميــز
والجــودة ،ومتكــن عشــاق الخيــل العــريب مــن مرابــط العــامل مــن الفائــدة
املرجــوة باملناســبة كفرصــة ســانحة ومجديــة وتاريخيــة.
وســجل مربــط ديب مبــادرة لفائــدة املشــاركني يف امل ـزاد املــايض بتخصيصــه

مجموعــة مــن شــبوات فحــل اإلنتــاج العاملــي املعــارص «إف إيه إل
رشــيم» والفحــل العاملــي «دي رساج».
وشــهد امل ـزاد عمليــة الســحب بالقرعــة عــى مجموعــات ثــاث
متضمنــة شــبوة وشــبوتني وثــاث شــبوات مــن الفحلــن مقســمة
حســب قيمــة ال ـراء.

220
مشاركاً من مختلف دول العامل استقطبهم مزاد مربط
ديب ،من السعودية ،وقطر ،ودول أوروبا ،إضافة إىل
مشاركني ميثلون عدداً من املرابط الوطنية.

119
من أجود الخيول تم عرضها يف مزاد مربط
ديب مبناسبة معرض إكسبو  2020ديب.
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 69جواد ًا تشارك في قائمة العرض

مليــون درهم

مبيعات مزاد الشارقة للخيول العربية

الشارقة (فروسية اإلمارات)
حقــق مــزاد الشــارقة للخيــول العربيــة نجاح ـاً كبــراً ،وبلغــت قيمــة
الخيــول املباعــة نحــو مليــون درهــم ،حيــث تــم بيــع  %60مــن
الخيــول املعروضــة يف املــزاد الــذي أقيــم عــى هامــش مهرجــان
الشــارقة للجــواد العــريب  -الســالة املرصيــة بنســخته الخامســة
عــرة.
وبلــغ عــدد الخيــول املعروضــة  69جــواداً عربيــاً مــن خيــول
ســباقات الرسعــة «املضــار» وخيــول عــروض جــال الخيــل ،وشــهد
املــزا َد ،حضــور مميــز ميثــل عــدداً مــن املرابــط واإلســطبالت املحليــة
 ،هــي مربــط الشــارقة ،إســطبالت القاســمي ،مربــط اإلمــارات
للخيــول العربيــة ،مربــط ديب للخيــول العربيــة ،مربــط الزبــر ،مربــط
الهواجــر ،مربــط الفــرس ،مربــط غالــب للخيــول العربيــة ،مربــط
بــن هميلــه للخيــول العربيــة ،مزرعــة العويــر ،مربــط الجوهــرة
للخيــول العربيــة ،مربــط ســمجد للخيــول العربيــة ،مربــط العــز
للخيــول العربيــة ،والعديــد مــن مــريب ومــاك الخيــول يف الدولــة.
وحرصــت إدارة نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى توفــر
رشوط الصحــة والســامةكافة لحضــور املــزاد ،والــذي أقيــم يف
ميــدان الصالــة املغطــاة ،مــع مراعــاة رشوط التباعــد االجتامعــي.
وشــكل الحضــور الكبــر ملــاك وأصحــاب الخيــول زخــاً يف املــزاد،
وهــو عالمــة واضحــة عــى أن املــزاد يف كل عــام يحقــق هدفــه
ويقــدم نفســه كونــه مــن أهــم املــزادات التــي تقــام يف الدولــة.
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60 %

من الخيول املعروضة يف مزاد الشارقة
للخيول العربية تم بيعها.

69

جواداً عربياً أصيالً تم عرضها يف مزاد
الشارقة للخيول العربية.

فروســية اإلمارات

شراء كل المعروض

 4مالييــن و 465ألف درهم
مبيعات مزاد «شــادويل» للخيول العربية

دبي (فروسية اإلمارات)
حقــق مــزاد «شــادويل» للخيــول العربيــة األصيلــة الــذي
نظمــه نــادي ديب لســباق الخيــل ،بالتعــاون مــع هيئــة
اإلمــارات لســباق الخيــل ،وجمعيــة اإلمــارات للخيــول
العربيــة ،نجاحــاً كبــراً ،حيــث تــم بيــع جميــع الخيــول
املعروضــة والتــي بلــغ عددهــا  33خيــاً بجملــة عائــد
إجــايل بلــغ  4ماليــن و 465ألــف درهــم.
وحقــق املهــر «مدرســة» البالــغ مــن العمــر ســنتني أعــى
ســعر بلــغ  375ألــف درهــم ،واشــراه الســعودي خلــف
الشــمري ،وينحــدر املهــر مــن الفحــل الشــهري «نــو ريســك
املــوري».
وعرضــت خــال املــزاد نخبــة مــن الخيــول العربيــة األصيلــة
تنحــدر مــن ســاالت مميــزة يتصدرهــا أبنــاء الفحــول
الشــهرية «مجــد العــرب» و«ايــه أف الــراق» و«مجــاين»
و«جــرال» و«نــو ريســك املــوري» ،و«ايــه اف الــراق»
وغريهــا ،ويهــدف املــزاد إىل دعــم املوســم وضــخ دمــاء
جديــدة يف ســباقات الخيــول العربيــة.
وســجلت كل مــن «موازيــن» التــي اشــراها هــال
العلــوي ،واملهــر «بــاراكا» الــذي اشــراه محمــد الســبويس
مبلــغ  275ألــف درهــم لــكل منهــا ،وتنحــدر األوىل مــن
الفحــل «جــرال» ،فيــا ينحــدر املهــر مــن الفحــل «ايــه
اف الــراق».

واشــرى املــدرب هــال العلــوي أيضــاً املهــرة «مدهشــة»
ابنــة الفحــل «ايــه اف البحــر» ،وبلــغ ســعرها  250ألــف
درهــم ،فيــا حققــت «باهيــة» ابنــة الفحــل «جــرال»
مبلــغ  225ألــف درهــم ،واشــراها مربــط عذبــة للســباقات
العائــد لألمــر عبدالعزيــز بــن أحمــد آل ســعود.
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خيالً عربياً أصيالً تم عرضها خالل مزاد
شادويل ،وبيعت جميعها خالل فرتة
املزاد ليوم واحد.
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ألف درهم أعىل سعر بيع يف املزاد
حققه ابن الفحل «نو ريسك املوري».
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 2.09مليار درهم إجمالي الرعاية السنوية للخيل
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شركة عالمية تعرض منتجاتها
في ملتقى دبي لشركاء الفروسية

دبي (فروسية اإلمارات)
شــهد ملتقــى ديب لــركاء الفروســية الــذي عقــد يف مضــار ميــدان
العاملــي ،مشــاركة واســعة مــن نخبــة صنــاع القـرار ،ومــاك الخيــل ،وأكــر
مــن  50رشكــة عامليــة مختصــة يف قطــاع الفروســية ،وذلــك يف إطــار املكانة
الرائــدة إلمــارة ديب كوجهــة عامليــة لصناعــة الفروســية ومســتلزماتها.
وتحتضــن اإلمــارات عــدداً مــن أفضــل أنديــة الفروســية يف العــامل ،والتــي
شــهدت منــواً كبــراً ،وحظيــت بشــعبية واســعة وتقديــر عاملــي بالــغ،
وتســعى بعــض هــذه األنديــة لتحقيــق التميــز ،مــا يجعلهــا يف حالــة
بحــث مســتمر عــن املنتجــات الجديــدة ،ومقدمــي الخدمــات واملورديــن،
حيــث يزيــد متوســط إنفاقهــا عــى  100مليــون دوالر ســنوياً ( 367مليون
درهــم).
وتبلــغ تكلفــة الرعايــة الســنوية لخيل الســباق يف اإلمــارات ،نحــو 30.000
دوالر للخيــل ( 110.000درهــم) ،ويصــل املبلــغ اإلجــايل إىل حــوايل 570
مليــون دوالر (2.09مليــار درهــم).
وافتتــح امللتقــى الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم ،رئيــس نــادي ديب
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عــر عــن ســعادته
للفروســية ونــادي ديب لســباق الخيــل ،الــذي ّ
باإلقبــال الكبــر ،واملشــاركة املميــزة مــن مختلــف الــركات املعنيــة
بعــامل صناعــة الخيــل والفروســية ،ال ســيام وأن امللتقــى الــذي
تســتضيفه ديب للمــرة األوىل ،يعتــر مبثابــة فرصــة اللتقــاء مــريب
الخيــول مــن مختلــف أرجــاء العــامل مــن أجــل التعــرف عــى أحــدث
االبتــكارات واملنتجــات املعنيــة بهــذا القطــاع.
وقــال« :يف إطــار التوجيهــات املســتمرة ،والدعــم املتواصــل لصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،لرياضــة اآلبــاء
واألجــداد ،ســيتم تنظيــم امللتقــى بصــورة ســنوية بعــد االنطالقــة
الناجحــة واإلقبــال الكبــر مــن قبــل العديــد مــن املــاك واملدربــن
وصنــاع القــرار عــى حضــور امللتقــى» ،مشــيداً بالنقلــة النوعيــة
املتواصلــة لرياضــة الفروســية وســباقات الخيــل بفضــل الدعــم الــذي
تحظــى بــه هــذه الرياضــة مــن قبــل القيــادة الرشــيدة.
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آالف درهم تكلفة رعاية خيل السباق السنوي
مليون درهم متوسط اإلنفاق عىل
يف اإلمارات.
املنتجات الجديدة يف عامل الفروسية سنوياً.

26

نوفمبر 2021

فروســية اإلمارات

اتحاد الفروسية يشيد بالتعاون مع «الدولي»

51

دارس ًا ودارسة
في دورة البيطريين التنشيطية الدولية

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
شــارك  51دارســاً ودارســة يف دورة البيطريــن الرســميني التنشــيطية
الدوليــة لعــدد مــن املســتويات ،والتــي نظمهــا اتحــاد اإلمــارات
للفروســية والســباق بالتعــاون مــع االتحــاد الــدويل للفروســية «،»EFI
واســتمرت ملــدة ثالثــة أيــام مببنــى االتحــاد بأبوظبــي.
قــدم الــدورة املحــارضان الدوليــان الدكتــور عــي الطويــي ،رئيــس
قســم البيطــرة باالتحــاد ،والدكتــور ياســن معتمــري ،املحــارض الــدويل.
وتهــدف الــدورة إىل تعريــف األطبــاء البيطريــن بأحــدث تعديــات
القوانــن الدوليــة التــي اعتمــدت يف الجمعيــة العموميــة لالتحــاد
الــدويل للفروســية التــي عقــدت يف موســكو عــام .2019
وشــارك يف دورة البيطريــن الرســميني التنشــيطية يف رياضــة القــدرة
للمســتويات مــن الثــاين إىل الرابــع  31دارســاً ،وشــارك يف دورة
البيطريــن واملعالجــن التنشــيطية يف رياضــة القــدرة للمســتويات مــن
الثــاين إىل الرابــع  14دارسـاً ،فيــا شــارك يف دورة البيطريــن الرســميني
التنشــيطية يف كافــة رياضــات الفروســية للمســتويات مــن الثــاين إىل
الرابــع  6دارســن.
وشــهدت الــدورة يف مســتوياتها املختلفــة نقاشــات حــول التعديــات
التــي أجريــت عــى بعــض اللوائــح والقوانــن ،وكيفيــة تنفيذهــا عــى
أرض الواقــع ،مبــا يواكــب الهــدف منهــا ،وأجــاب املحــارضان عــن كل
أســئلة املشــاركني.

وأكــد أحمــد الســويدي ،املديــر التنفيــذي لالتحــاد،
أن هــذه الــدورة تــأيت ضمــن الربامــج املتعــددة التــي
يحــرص االتحــاد عــى تنفيذهــا وتنظيمهــا حتــى تكــون
كل الكــوادر العاملــة يف األنشــطة التــي ينظمهــا االتحــاد
أو التــي يــرف عليهــا يف كامــل الجهوزيــة الفنيــة التــي
تواكــب أي تعديــات أو مســتجدات تطــرأ عــى اللوائــح
أو القوانــن أو اإلجــراءات الخاصــة برياضــات الفروســية
املختلفــة لتطبيقهــا والعمــل بهــا وفــق أعــى املعايــر،
مشــيداً بتعــاون االتحــاد الــدويل للفروســية مــع اتحــاد
اإلمــارات للفروســية والســباق يف تنظيــم مثــل هــذه
الــدورات اإليجابيــة.
وقــال« :الــدورة تضمنــت الجوانــب الخاصــة برياضــة
القــدرة والتحمــل وقفــز الحواجــز ،وجميــع الرياضــات
التــي يــرف عليهــا االتحــاد ،وقــد شــهدت تفاع ـاً جيــداً
مــن قبــل الدراســن مــع املحارضيــن يف التفاصيــل كافــة
الخاصــة بالتعديــات ،وهــذا أمــر إيجــايب يجعلهــم يف أتــم
االســتعداد للمشــاركة يف اإلرشاف الفنــي عــى كل األنشــطة
التــي ينظمهــا االتحــاد».
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السويدي يؤكد حرص االتحاد على تطوير قدرات المشاركين

«الفروســية» ينظم دورة تصميم المسارات
المحلية لقفز الحواجز بمشــاركة واسعة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
نظــم اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق مبقــره يف أبوظبــي،
دورة تصميــم املســارات املحليــة لقفــز الحواجــز ،والتــي قدمهــا
مصمــم املســارات واملحــارض الــدويل األملــاين ســتيفان فريتــش،
وقــد حــر الــدورة عــدد مــن الرســميني ،و 7فرســان ،ومجموعــة
مــن محبــي هــذه الرياضــة بالدولــة.
وتضمنــت الــدورة نقاط ـاً عــدة ،منهــا فهــم أساســيات تصميــم
املســار يف املســابقات املحليــة الخاصــة بقفــز الحواجــز ،وأهميتهــا،
وحركــة الخيــل أثنــاء املنافســات ،وكيفيــة رســم مســار ســلس
يســهم يف تطويــر قــدرات الفــارس والخيــل عــى حــد ســواء،
واملــواد التــي تصنــع منهــا الحواجــز.
وتهــدف الــدورة إلعــداد املشــاركني لالنتقــال للمســتويات األعــى
مــن تصميــم املســارات محليـاً ثــم دوليـاً.
وشــكلت الــدورة إضافــة جديــدة للمشــاركني الذيــن تعرفــوا إىل
العديــد مــن النقــاط املهمــة يف كيفيــة رســم املســارات والتعامــل
معهــا وفــق الــروط املطلوبــة يف املنافســات.
وأشــاد أحمــد الســويدي ،املديــر التنفيــذي لالتحــاد ،بالحضــور
املميــز للمشــاركني مــن مختلــف فئــات أرسة قفــز الحواجــز يف
الــدورة ،وبالتفاعــل املميــز للدراســن مــع مــا قدمــه املحــارض
مــن معلومــات.
وقــال « :االتحــاد يهتــم كثــراً بتطويــر اإلمكانــات الفنيــة لــدى
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املنتســبني كافــة لــه ،وتعزيــز قدراتهــم مــن خــال الــدورات
التدريبيــة املحليــة والدوليــة ،ويهــدف االتحــاد مــن ذلــك إىل
االرتقــاء باملســتويات الفنيــة لــكل رياضــات الفروســية التــي
ينظمهــا أو تلــك التــي يــرف عــى أنشــطتها».
وأضــاف« :حــاس املشــاركني يف الــدورات ،دامئــاً مــا يدفعنــا
إىل زيــادة الفعاليــات التــي تخدمهــم يف العمــل عــى تطويــر
قدراتهــم ،وهــذا يصــب يف مصلحــة الرياضــات املختلفــة ،مــن
خــال ارتفــاع مســتوى املنافســة بــن الفرســان يف املياديــن».

فروســية اإلمارات

مشاركة  17متنافس ًا

الكربي يعبر «تأهيلية االتحاد الدولي»
األولى بنجاح كبير ويستهدف الثانية في أبوظبي

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
خطــا فارســنا الشــاب عبــد اللــه حمــد الكــريب بالجــواد
«كورانــدو  »11خطــوة كبــرة نحــو التأهــل للمشــاركة
يف بطولــة االتحــاد الــدويل للفروســية ،لتحــدي فرســان
القفــز مواليــد « 2004ـ  ،»2007وأكمــل جولتــي
املنافســة دون خطــأ ويف الزمــن األفضــل عــى ميــدان
مركــز اإلمــارات للفروســية يف ديب مــن بــن  17متنافس ـاً،
ومســار صمــم بحواجــز تـراوح ارتفاعهــا بــن  120ـ 130
ســم ،منهي ـاً الجولــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  55:66ثانيــة،
وأقيمــت املنافســة ضمــن برنامــج الجولــة الخامســة
لــدوري اإلمــارات لونجــن الــذي اشــتمل عــى  11شــوطاً.
وحــاز املركــز الثــاين الفــارس املــري نــور محمــد بــأداء
نظيــف يف الجولتــن مــع جــواده «شــاكو برنــس» ،وســجل
معــه  58:68ثانيــة يف الجولــة الثانيــة ،مــا يجعلهــا أكــر
ثقــة ،وأوفــر حظــاً يف الجولــة التأهيليــة الثانيــة والتــي
ســتقام بــذات املواصفــات أيضــاً عــى ميــدان نــادي
أبوظبــي للفروســية يف الفــرة مــن  11إىل  13نوفمــر
الحــايل.
ومــن بعدهــا جــاء يف املركــز الثالــث فارســنا ســيف
عويضــة الكــريب والجــواد «دينــي تــوي زد» ،وأنهــى
الجولــة الثانيــة دون خطــأ يف زمــن  60:78ثانيــة ،وبرصيــد
نقطــة جــزاء واحــدة حملهــا معــه مــن الجولــة األوىل.

55.66

ثانية أفضل زمن دون خطأ يف الجولة الثانية
سجله الفارس عبد الله حمد الكريب.

58:68

ثانية الزمن الذي سجله الفارس املرصي نور محمد
مع جواده «شاكو برنس» ،بأداء نظيف يف الجولتني.

60:78

ثانية سجلها الفارس سيف عويضة الكريب ،والجواد
«دينيك توي زد» ،وحقق به املركز الثالث.
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افتتاح الموسم الجديد لقفز الحواجز

525

اســتعراض ًا

في الجولة األولى لدوري اإلمارات
8
منافسات مفتوحة املشاركة شهدها

األسبوع األول لدوري اإلمارات لقفز
الحواجز أقيمت عىل يومني.

120
ألف درهم جملة الجوائز التي

وزعت عىل أصحاب املراكز األوىل
ملنافسات األسبوع االفتتاحي.

الشارقة (فروسية اإلمارات)
شــهدت منافســات األســبوع األول لــدوري اإلمــارات لونجــن لقفــز
الحواجز يف نســخته العارشة ،تقديم  525اســتعراضاً للفرســان والفارســات
يف افتتــاح املوســم الجديــد.
وأقيمــت املنافســات بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق،
وبرعايــة لونجــن  ،راعيــة الــدوري ،وبالتعــاون مــع نــادي الشــارقة
للفروســية والســباق.
ومتيــزت انطالقــة املوســم مبشــاركة كبــرة ،فاقــت أكــر مــن  500فــارس
وفارســة مــن املنتســبني إىل أنديــة ومراكــز وإســطبالت الفروســية يف
اإلمــارات ،وتنافســوا عــى املراكــز األوىل يف مثانيــة أشــواط ،جــرت
عــى يومــن مبيــدان الصالــة املغطــاة مبركــز الشــارقة للفروســية ،عــى
الرغــم مــن اإلجــراءات االحرتازيــة التــي مــا زالــت تفرضهــا تداعيــات
جائحــة كورونــا عــى مياديــن الفروســية وفرســانها ،مــا يبــر مبنافســات
وبطــوالت عامــرة بالتحــدي وتحقيــق نتائــج مهمــة تدفــع بالفرســان نحــو
املشــاركة بثقــة عاليــة يف البطــوالت الدوليــة ،ونيــل التأهــل للمشــاركة
يف عــدد مــن البطــوالت العامليــة التــي يزخــر بهــا برنامــج قفــز الحواجــز
محليــاً حــول العــامل يف العــام  ،2022بعضهــا يتوجــب التأهــل إليهــا،
مــن ضمنهــا بطولــة االتحــاد الــدويل للفروســية للتحــدي للفرســان مواليــد
 ،2007 - 2004وستشــهد اإلمــارات أوالهــا عــى ميــدان مركــز اإلمــارات
للفروســية يف ديب ،وعــى نــادي أبوظبــي للفروســية ،لتأهيــل الفرســان
عــن قــارة آســيا ،وتنافســهم عــى عــدد خمســة مقاعــد.
وقــد أبــرز حجــم املشــاركة ونتائــج األســبوع األول ،املــردود اإليجــايب
الكبــر ملنافســات الربنامــج الصيفــي الشــامل الــذي أرشف عليــه اتحــاد
اإلمــارات للفروســية والســباق ،برعايــة لونجــن ومســاندة مجلــس
أبوظبــي الريــايض ،واشــتمل عــى خمســة لقــاءات أســبوعية جــرت يف
املياديــن املغطــاة يف صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى يف قريــة بوذيــب
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بأبوظبــي ،وصالــة مركــز الشــارقة للفروســية ،واختتمت ببطولة الشــارقة
الدوليــة الصيفيــة مــن فئــة النجمتــن ،وعليهــا اســتضافت الشــارقة أوىل
منافســات املوســم الجديــد بجهوزيــة عاليــة مــن الفرســان والخيــول.
فائزون باأللقاب
م الفئة
 1مفتوح
 2مفتوح
و(4ـ*)5
 3مفتوح
 3مفتوح
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()110/90
جولة
()110/100
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الكربي يحرز المركز األول

5

مراكز أولى لفرسان
«الشارقة» في «المرحلتين الخاصة»

الشارقة (فروسية اإلمارات)
عاد فرســان الفئة األوىل والشــباب بنادي الشــارقة للفروســية للســيطرة
عــى مراكــز الصــدارة ،واصطفــوا عــى منصــة التتويــج فائزيــن باملراكــز
الخمســة األوىل يف منافســة املرحلتــن الخاصــة ،وذلــك يف افتتــاح
منافســات دوري اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز يف نســخته العارشة،
مبيــدان الصالــة املغطــاة مبركــز الشــارقة للفروســية.
وصمــم مســار املنافســة بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا  135ســم ،وتنافــس
فيهــا  43فارسـاً وفارســة ،وأكمــل املرحلــة الثانيــة دون خطــأ  12فارسـاً،
وبفــارق التوقيــت حــاز املركــز األول الفــارس الشــاب عــي حمــد
الكــريب بالجــواد «أوكســمول ديســوكس» لنــادي الشــارقة للفروســية،
وبزمــن املرحلــة الثانيــة  29:67ثانيــة ،وحــل ثانيــاً الفــارس محمــد
غانــم الهاجــري يف مشــاركة مبكــرة باملوســم الجديــد بالجــواد «جــس
فابيــان» لنــادي الشــارقة واســطبالت الهواجــر ،وبزمــن  30:77ثانيــة،
وتــ ّوج الفــارس الهاجــري أيضــاً بجائــزة املركــز الرابــع مــع الجــواد
«ســيام دارجوجيــس» مــن إســطبالت الهواجــر ،وحــاز جائــزة املركــز
الثالــث الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــري بجــواده «كونيــج» وبزمــن
 32:00ثانيــة ،وحــل يف املركــز الخامــس الفــارس ســامل أحمــد الســويدي

135

ســم أعىل ارتفاع يف منافسات األسبوع األول
لــدوري اإلمارات لقفز الحواجز.

بالجــواد «فــروس» لحســن صالــح األرموطــي.
يف أول منافســة مفتوحــة املشــاركة ،عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا
 130ســم ،ومــن جولــة واحــدة ،نــال الصــدارة الفــارس محمــد
شــايف الرميثــي بالفــرس «ســيباليا» مــن نــادي أبوظبــي للفروســية،
وبزمــن  59:77ثانيــة.
ويف الشــوط املفتــوح املشــاركة لخيــول القفــز الصغــرة عمــر  5ـ 6
ســنوات ،ومبواصفــات الجولــة الواحــدة ،وصمــم مســاره بحواجــز
تـراوح ارتفاعهــا بــن  115ـ  120ســم ،أحــرز املركــز األول الفــارس
الشــاب باملســتوى األول ،عــي أحمــد الجنيبــي ،بالفرس «كوتشــيت
تــار جــوس زد» ،مــن منتجــع الفرســان الريــايض ،ومملوكة للشــيخة
فاطمــة بنــت ه ـزاع آل نهيــان ،وأكمــل الجنيبــي الجولــة معهــا يف
زمــن رسيــع بلــغ  56.39ثانيــة.
ويف الشــوط الثــاين مــن الفئــة ذاتهــا ،وعــى االرتفــاع  115ـ 120
ســم ،مبواصفــات املرحلتــن ،حــاز الصــدارة الفــارس عمــر الحــاج
مــع الفــرس «بابريــكا» مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،وأنهــى
املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  18:00ثانيــة.

29:67

ثانية أفضل أزمنة املرحلتني الخاصة ،وسجله الفارس
عيل حمد الكريب بالجواد «أوكسمول ديسوكس».

43

فارساً وفارســة تنافسوا يف تحدي املرحلتني
الخاصة.
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 600فارس وفارسة شاركوا في األسبوع الثاني للدوري

الهاجــري..

ثنائية مبهرة في جولة وتمايز  140سم و«المرحلتين الخاصة»

8

الشارقة (فروسية اإلمارات)
أحــرز الفــارس محمــد غانــم الهاجــري ثنائيــة مبهــرة عــى صهــوة الفــرس «ســيام
دارجوجيــس» مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،يف منافســات األســبوع الثــاين لــدوري
اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز ،والتــي جــرت مبيــدان الصالــة املغطــاة يف مركــز
الشــارقة للفروســية مبشــاركة  600فــارس وفارســة.
االنتصــار األول للفــارس الهاجــري جــاء يف أوىل منافســات الجولــة الواحــدة مــع جولة
متايــز باملوســم الجديــد ،وصمــم مســارها بـــ  11حاجـزاً بلغ ارتفاعهــا  140ســم ،بينها
حاجــز مركــب تركيب ـاً ثالثي ـاً ،ارتفعــت بســببه عــدد قف ـزات الجولــة إىل  13قفــزة،
والعــرض  150ســم ،بلــغ  180ســم عنــد الحاجــز الثــايث ،وهــي نقلــة متقدمــة يف
بدايــة منافســات املوســم الجديــد ،شــجع عــى بلوغهــا مســتوى الفرســان والخيــول،
والنتائــج التــي حققوهــا يف منافســات األســبوع األول.
شــارك يف املنافســة  51فارسـاً وفارســة ،وأكمــل الجولــة الرئيســة دون خطــأ  9فرســان،
و 4منهــم أكمل ـوا جولــة التاميــز نظيفــة دون خطــأ ،وتصدرهــم العائــد بقــوة إىل
مياديــن القفــز يف املوســم الجديــد ،الفــارس محمــد غانــم الهاجــري ،عــى صهــوة
الفــرس «ســيام دارجوجيــس»  9ســنوات ،مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،واململوكــة
إلســطبالت الهواجــر ،وأنهــى معهــا التاميز يف زمــن بلــغ  35:77ثانية ،وأحــرز الهاجري
املركــز الثالــث بالجـواد «جــي اس فابيــان»  11ســنة ،وأكمــل معــه جولــة التاميــز يف
 38:11ثانيــة ،ومتســك الفــارس رافائيــل إيــدن باملركــز الثــاين مع الجـواد «جــويل فان»
مــن نــادي الشــارقة للفروســية أيضـاً ،وأنهــى التاميــز يف زمن بلــغ  36:07ثانيــة ،وحاز
املركــز الرابــع زميلهــا بالنــادي الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــري والجـواد «كونيج».
وعــاد الفــارس الهاجــري ليحقــق انتصــاره الثــاين يف منافســة املرحلتــن الخاصــة عــى
حواجــز تـراوح ارتفاعهــا بــن  130ـ  135مــع الفــرس «ســيام دارجوجيــس» مــن نــادي
الشــارقة للفروســية ،يف زمــن بلــغ  27:68ثانيــة ،وحــاز زميله بالنــادي الفــارس رافائيل
إيــدن املركــز الثــاين مــع الفــرس «جــويل فــان» ،وبزمــن  28:11ثانيــة ،وأحــرز املركــز
الثالــث الفــارس الشــاب عمــر عبــد العزيــز املرزوقــي بالفــرس «أوجولــن دو ال بيري»،
مــن إســطبالت الـراع ،وأنهــى املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  28:35ثانيــة.

35:77

ثانية أفضل أزمنة التاميز وسجله
الفارس محمد غانم الهاجري مع
الفرس «سيام دار جوجيس».
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أشواط ،مفتوحة املشاركة لجميع فئات
الفرسان تضمنتها تحديات األسبوع الثاين
لدوري اإلمارات ،وأقيمت خالل يومني.

205
71
33

استعراضات قدمها الفرسان والفارسات يف
يومني فوق حواجز بني  115و 120سم.
من أصل  176مشاركاً عىل حواجز بني 100
و 110سم ،بنسبة نجاح .40 %
من أصل  105مشاركني عىل حواجز بني 90
و 100سم بنسبة نجاح.31 %
فائزون باأللقاب
م الفئة
 1مفتوح
 2مفتوح
و(4ـ*)5
 3مفتوح
 3مفتوح
(5ـ*)6
 4مفتوح

مواصفات مشاركون
جولة
()110/90
جولة
()110/100
جولة
)(120/115
جولة
)(120/115
مرحلتني/خ
()135/130

جولة
 5مفتوح
()100/90
جولة
 6مفتوح
و(4ـ*)5
()110/100
 7مفتوح
 7مفتوح
(*)6/5
 8مفتوح

جولة
)(120/115
جولة
)(120/115
جولة ومتايز
()140/135

الفارس

الجواد

النادي الجائزة/
درهم
**

57

 23فارساً
دون خطأ
9.900
 33فارساً
دون خطأ
منتجع 12.200
خالد أحمد جاسيس
الحامدي
الفرسان
فراس حاممة فامييل دو اسطبالت 4.000

64

محمد غانم
الهاجري

48

10
دون خطأ

82
85
14

-

بارك
سيام دار
جوجيس
-

-

4.830

الرشاع
الشارقة 20.450
للفروسية
-

5.000

94

38
دون خطأ
سيف عويضة بون ـ جويف الشارقة 15.200
الكريب
للفروسية
فراس حاممة فامييل دو اسطبالت 6.000

51

محمد غانم
الهاجري

90
16

-

بارك
سيام دار
جوجيس

-

9.880

الرشاع
الشارقة 30.000
للفروسية

فروســية اإلمارات

سجلها الهاجري والكربي وحمامة

 3ثنائيات في األســبوع الثالث
للدوري بصالة ســلطان بن زايد الكبرى

35:15

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
شــهد ميــدان صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى ،يف أكادمييــة بوذيــب للفروســية
مبنطقــة الختــم يف أبوظبي ،تســجيل  3فرســان ثنائية ضمن منافســات األســبوع
الثالــث لــدوري اإلمــارات لقفــز الحواجــز ،والتــي اشــتملت عــى ســتة أشـواط،
وتنافــس فيهــا عــدد كبــر من الفرســان والفارســات مــن جميع الفئــات ،وتصدر
املشــهد الفرســان محمــد غانــم الهاجــري ،ومبخــوت الكــريب ،وفـراس حاممة.
وأحــرز الفــارس محمــد غانــم الهاجــري بالجـواد «جــي اس فابيــان»  11 -ســنة
 لنــادي الشــارقة وإســطبالت الهواجــر املركــز األول يف منافســة متايــز الفئــةالكــرى ،مبواصفــات الجولتــن الخاصــة ،وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعها
 135ســم ،بعــد إكاملــه املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  35:15ثانيــة.
وأكمــل الفــارس محمــد الهاجــري الثنائيــة بفــوزه باملركــز األول بالجـواد «جــي
اس فابيــان» ،يف منافســة فرســان املســتوى األول مــن جولــة واحــدة مــع جولــة
متايــز ،وهــي الثانيــة التــي يصمــم مســارها بحواجــز يبلــغ ارتفاعهــا  140ســم
باملوســم الجديــد ،وذلــك بفــارق التوقيــت ،منهيـاً جولــة التاميــز منفــرداً دون
خطــأ ،يف زمــن بلــغ  41:58ثانيــة.
وحصــد الفــارس مبخــوت عويضــة الكــريب بالجـواد «زانــدوكان يس» مــن نــادي
الشــارقة للفروســية ،املركــز األول يف شــوط الجولــة الواحــدة عىل حواجــز تراوح
ارتفاعهــا بــن  100و 105ســم ،وأكمــل الثنائيــة بإحـرازه املركــز األول يف شــوط
الحواجــز عــى ارتفــاع  100و 105ســم ،مبواصفــات املرحلتــن.
وحقــق الفــارس فــراس حاممــة مــع الفــرس «أوديــت»  5 -ســنوات  -مــن
إســطبالت الـراع ثنائيــة عــر الفــوز باملركــز األول لفئــة الخيــول الصغــرة عمر
 4ـ  5ســنوات يف منافســة جولــة واحــدة عــى ارتفــاع  105 - 100ســم ،وعــى
االرتفــاع نفســه مــن مرحلتــن.

300

ألف درهم جوائز رصدت للفائزين
باملراكز األوىل يف املنافسات الـ 6
التي أقيمت عىل مدى يومني.

56

استعراضاً قدمها الفرسان عىل
حواجز بارتفاع  120سم.

53

استعراضاً أقيمت عىل حواجز
بارتفاع  115ـ  120سم.

ثانية أفضل زمن دون خطأ سجله الفارس محمد
الهاجري يف املرحلة الثانية عىل ارتفاع  135سم.

41:58

ثانية أفضل زمن سجل دون خطأ يف جولة التاميز
عىل حواجز  140سم سجله الفارس محمد الهاجري.
فائزون باأللقاب
م

الفئة

مواصفات

 1املستوى مرحلتني/خ
( )135سم
األول
جولة
 2مبتدئون
()105/100
جولة
 2أشبال
()105/100
جولة
 2خ/صغرية
()105/100( *)5/4
جولة
 3املستوى
)(120/115
الثاين
جولة
( 3جونيورز)
)(120/115
جولة
 3خ/صغرية
((120/115) *)6/5
 3املستوى
األول
 4املستوى
األول
 5مبتدئون
5

أشبال

 5خ/صغرية
(*)5/4
 6املستوى
الثاين

جولة
)(120/115
جولة ومتايز
( )140سم
مرحلتني
()105/100
مرحلتني
()105/100
مرحلتني
()105/100
مرحلتني
( )120سم

املشاركون

الفارس

الجواد

النادي الجائزة/
درهم
**

43

جي اس الشارقة
محمد
فابيان للفروسية
الهاجري
أنوار نجمي كالوبيت أبوظبي
للفروسية
مبخوت
زاندوكان الشارقة
يس
الكريب
للفروسية
فراس حاممة أوديت اسطبالت
الرشاع
أميليا بورينج دونا بيال الشارقة
للفروسية
خالد
جاسيس دو منتجع
الحامدي هايتس زد الفرسان
هشام غريب لومادين الشارقة
للفروسية

6

عيل الجنيبي كوتشيت منتجع
الفرسان
محمد
جي اس الشارقة
الهاجري
فابيان للفروسية
هزار
نارين فا دو الشارقة
الصابوين
للفروسية
مبخوت
زاندوكان الشارقة
يس
الكريب
للفروسية
فراس حاممة أوديت اسطبالت
الرشاع
ديب
ميليسيام
فولها
للبولو
شارنيشوفا زد 2000

43
10
8
30
8
9

41
43
10
8
32

65.000
7.000
3.580
6.000

11.000
8.470
8.000
300
80.000
8.000
4.325
7.000
14.000
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فروســية اإلمارات

 460استعراض ًا في  8منافسات

المهيــري

نجم نجوم األسبوع الرابع للدوري بالتألق مع «كونيج»

34:41
ثانية أفضل أزمنة التاميز دون خطأ
وسجله الفارس عبد الله حميد
املهريي بالجواد «كونيج».

150
استعراضاً قدمها الفرسان

والفارسات عىل حواجز  115ـ 120
سم خالل الجولة الرابعة للدوري.

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
أحــرز الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــري ثنائيــة وخطــف النجوميــة
بجــواده «كونيــج» مــن نــادي الشــارقة للفروســية يف منافســات األســبوع
الرابــع لــدوري اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز التــي اســتضافها منتجع
الفرســان الريــايض الــدويل يف أبوظبــي ،وجــرت بالصالة املغطــاة وامليدان
املكشــوف الخارجــي ،وأقيــم خاللهــا  460اســتعراضاً يف  8منافســات.
وتصــدر الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــري بجــواده «كونيــج» منافســة
الجولــة الواحــدة عــى حواجــز ارتفاعهــا  135ســم ،يف زمــن  60:19ثانيــة،
وحــل ثانيـاً الفــارس راشــد محمــد الرميثــي بالجــواد «كابتــور» مــن نادي
أبوظبــي للفروســية ،وبزمــن  62:21ثانيــة ،وجــاء ثالث ـاً الفــارس الشــيخ
عــي بــن عبــد اللــه القاســمي بالجــواد «إتــي فــا هيــت المــروك» ،يف
زمــن بلــغ  62:50ثانيــة.
وحقــق الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــري الثنائيــة بصحبــة جــواده
«كونيــج» بعــد صدارتــه ملنافســة الجولــة الواحــدة مــع جولــة التاميــز
عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  140ســم ،بزمــن بلــغ  34:41ثانيــة ،وحــاز
املركــز الثــاين الفــارس عبــد الرحمــن الحبيس مــع الجواد «شــاريل بـراون»
مــن نــادي أبوظبــي للفروســية ،وأكمــل التاميــز يف  35:52ثانيــة ،وحــاز
املركــز الثالــث الفــارس محمــد شــايف الرميثــي بالفــرس «كارامبــا» مــن
نــادي أبوظبــي للفروســية أيض ـاً ،وأنهــى التاميــز يف زمــن بلــغ 36:14
ثانيــة.
كــا حقــق الفــارس عمــر الحــاج بالجــواد «يف آي يب ديــي روان» مــن
نــادي الشــارقة للفروســية ،ثنائيــة عــر فــوزه باملركــز األول يف منافســتي
جولــة واحــدة عــى حواجــز  115ـ  120ســم ،وجولــة تجميــع نقــاط عىل
حواجــز  115ـ  120ســم.
وســجل الفــارس مبخــوت الكــريب مــع الجــواد «زانــدوكان يس» لنــادي
الشــارقة للفروســية ثنائيــة مــن خــال الفــوز باملركــز األول يف منافســتي
جولــة واحــدة عــى حواجــز  100ـ  105ســم ،ومــن مرحلتــن عــى
حواجــز  100ـ  105ســم.
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فائزون باأللقاب
املواصفات املشاركون
م الفئة
1

مبتدئني

1

أشبال

 1صغرية
(*)5/4
 2مستوى 2
 2جونيورز
2
2

صغرية
(*)6/5
مفتوح

 3تجريبي
التأهييل
 4مستوى 1
5

مبتدئني

5

أشبال

 6مستوى 2
 6جونيورز
6
6

صغرية
(*)6/5
مفتوح

 7تجريبي
التأهييل
 8مستوى 1

جولة
()105/100
جولة
()105/100
جولة
()105/100
جولة
)(120/115
جولة
)(120/115
جولة
)(120/115
جولة
)(120/115
الجولة 1
)(130/120
جولة
( )135سم
مرحلتني
()105/100
مرحلتني
()105/100
تجميع نقاط
)(120/115
تجميع نقاط
)(120/115
تجميع نقاط
)(120/115
تجميع نقاط
)(120/115
الجولة 2
()130/120
جولة ومتايز
( )140سم

الفارس

48

يارس املرصي

12

مبخوت
الكريب
ماجد
القاسمي
ماريون
جالتجني
عمر الحاج

18

هشام غريب

10

رفائيل إيدن

-

-

30

عبد الله
حميد
عبد الله
العويض
مبخوت
الكريب
عبد الله
أحمد أمني
عمر الحاج

19

محمد فادي
الزبيبي
محمد
اليحيايئ
سامل أحمد
السويدي
عبد الله
حميد

12
37
11

61
12
38
10

7
50
30

الجواد

النادي

الجائزة/
درهم
**

فليور دو يل (الفروسية) 5.000
واي
للفروسية
زاندوكان الشارقة 2.000
يس
للفروسية
الشارقة 4.000
برشا
للفروسية
كواترو  3الشارقة 6.000
للفروسية
يف آي يب
الشارقة 6.000
دوليل
للفروسية
الشارقة 5.000
لومادين
للفروسية
300
الشارقة
دورين
للفروسية
كونيج
جاسريا
زاندوكان
يس
فيفا
يف آي يب
ديليل
سبيدي
يس إست
سا
داميوند
كونيج

25.000

الشارقة
للفروسية
9.000
منتجع
الفرسان
الشارقة 2.000
للفروسية
الشارقة 8.000
للفروسية
الشارقة 6.160
للفروسية
الشارقة 6.000
للفروسية
الشارقة
450
للفروسية
الشارقة 14.000
للفروسية
الشارقة 30.000
للفروسية

فروســية اإلمارات

 367مشاركة في األسبوع الـ  5للدوري

المرزوقي يتألق في «تمايز  140سم»
وثنائية للرميثي مع «سيباليا» وفادي مع «سبيدي»
34:63
ثانية الزمن الذي سجله عمر املرزوقي
دون خطأ يف جولة متايز  140سم.

116
استعراضاً قدمها فرسان وفارسات

77
استعراضاً قدمها الفرسان

الفئة األوىل والوسطى يف األشواط
املخصصة لهم.

والفارسات املبتدئني عىل حواجز
 100ـ  110سم.

دبي (فروسية اإلمارات)
أحــرز الفــارس الشــاب عمر عبــد العزيــز املرزوقــي بالفــرس «أوجوليندو
ال بيــر» مــن إســطبالت الـراع عــى ميــدان مركــز اإلمــارات للفروســية
يف ديب ،صــدارة منافســة التاميــز عــى حواجــز ارتفاعهــا  140ســم ،يف
منافســات األســبوع الخامــس لــدوري اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز،
يف أوىل منافســات تجمــع بــن فرســان القفــز عــى ميدانــه الرمــي
باملوســم ،متضمنــة  10منافســات.
وعــى امليــدان الرمــي الرئيــس ،أقيمــت منافســة الجولــة الواحــدة
مــع جولــة متايــز عــى حواجــز ت ـراوح ارتفاعهــا بــن  135ـ  140ســم،
وتنافــس فيهــا  22فارسـاً ،ونجــح فارســان يف إكــال الجولة الرئيســة دون
خطــأ ،وأتــم جولــة التاميــز دون خطــأ الفــارس الشــاب عمــر عبــد العزيز
املرزوقــي بالفــرس «أوجولينــدو ال بيــر» مــن إســطبالت ال ـراع ،ونــال
املركــز الثــاين الفــارس محمــد الهاجــري والجــواد «فابيــان» مــن نــادي
الشــارقة للفروســية ،وذهــب املركــز الثالــث إىل الفــارس أميــن نــارص
والجــواد «جولــدن بويــز يب اس» مــن نــادي الشــارقة أيض ـاً.
وأحــرز الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي والفــرس «ســبيدي» ( 5ســنوات)
مــن نــادي الشــارقة للفروســية ثنائيــة مــن خــال الفــوز باملركــز األول يف
منافســة خاصــة مــن جولــة واحــدة ،ومنافســة جولــة ومتايــز عــى ارتفــاع
 115ـ  125ســم.
كــا أحــرز الفــارس محمــد شــايف الرميثــي بالفــرس «ســيباليا» ،مــن نادي
أبوظبــي للفروســية ،ثنائيــة بصــدارة منافســة جولــة واحــدة للفرســان
مــن املســتوى االول والفئــة الوســطى ،عــى حواجــز  125ـ  130ســم،
ومنافســة الجولــة مــع متايــز  130ســم.
 5-6نوفمرب
 11-13نوفمرب
 19-20نوفمرب
 26-27نوفمرب

برنامــج الــدوري يف نوفمرب
وطنية
أبوظبي نادي أبوظبي
أبوظبي نادي أبوظبي وطنية «التحدي
»تأهييل FEI-العاملي
وطنية
ديب نادي ديب للبولو
وطنية
العني نادي العني

فائزون باأللقاب
املواصفات املشاركون
الفئة
م
1
2
3
4
4
4

التأهيلية األوىل
()2007/2004
األشبال و
(*)5/4
خاصة
املستوى1
خاصة
املستوى2
(جونيورز)

 4صغرية (*)6/5
5

أشبال

 5صغرية (*)6/5
6

مستوى2

6

(جونيورز)

 6صغرية (*)6/5
7

املستوى1

8

10

األوىل
والوسطى
األوىل
والوسطى
املبتدئني

11

املبتدئني

9

جولتني
()130/120
جولة
()110/100
جولة
 130سم
جولة
)(120/115
جولة
)(125/120
جولة
)(125/120
جولة
()110/100
جولة
()110/100
جولة ومتايز
()120/115
جولة ومتايز
( )120سم
جولة ومتايز
( )120سم
جولة ومتايز
()140/135
جولة
)(130/125
جولة ومتايز
جولة
()110/100
جولة
()110/100

الفائز

الجواد

17

عبد الله
الكريب
 12دون
خطأ
مويف الكريب

31

يوسف
ساواس
سيف الكريب

شانتال

16

محمد فادي

سبيدي

12

عبدالعزيز
ماجد
أحمد نبيل

إيكاروس

31

وسيم
شمدين
يوشانج ليو

كلوسيو

15

محمد فادي

سبيدي

22

عمر
املرزوقي
محمد شايف

أوجالني
سيباليا

36

محمد شايف

سيباليا

39

 14دون
خطأ
ريم محمد
املازمي

-

21
22

11

9

11

36

38

النادي

كوراندو ( 11اإلمارات)
بوجبا

-

الجائزة/
درهم
**
-

1.980

إن ستايل

الشارقة
للفروسية
الشارقة 6.000
للفروسية
الشارقة 5.550
للفروسية
الشارقة 6.000
للفروسية
الشارقة 2.263
للفروسية
1.380
مركز
اإلمارات
الشارقة 10.000
للفروسية
الشارقة 9.500
للفروسية
الشارقة 8.000
للفروسية
اسطبالت 30.000
الرشاع
أبوظبي 9.750
للفروسية
أبوظبي 14.000
للفروسية
3.010
-

اس اس
نجوم

4.000

إلتون

شاال

17.000

الشارقة
للفروسية
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فروســية اإلمارات

أبطال االفتتاح

الشارقة (فروسية اإلمارات)

احتفــل فرســان وفارســات قفــز الحواجــز بانطالقــة املوســم الجديــد
مــن خــال مشــاركة قياســية بلغــت  525عرضـاً عــى يومــن ،حيــث
اســتضافت صالــة نــادي الشــارقة للفروســية منافســات األســبوع
األول لــدوري اإلمــارات «لونجــن» يف نســخته العــارشة.
وشــهدت املنافســات حضــوراً ممي ـزاً للفرســان والفارســات الذيــن
أحــرزوا املراكــز األوىل ،وتوجــوا بالجوائــز وســط فرحــة كبــرة.
وشــكلت املشــاركة الكبــرة واالســتعراضات املميــزة دفعــة للفرســان
والفارســات ،ليقدمــوا موسـاً أكــر متيـزاً بعــد أن خاضــوا تحديــات
الربنامــج الصيفــي الــذي نفذه اتحــاد اإلمارات للفروســية والســباق،
والــذي شــهد أيضـاً مشــاركة كبــرة ،وم ّثــل أفضــل إعــداد للفرســان
وتجهيــز الخيــول للموســم الجديــد.

