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كلمة رئيس االتحاد
فروســية اإلمارات

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

حظيــت فروســية اإلمــارات بــرف التكريــم بجائــزة صاحــب الســمو 	 

ــس  ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم الش

مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، لإلبــداع الريــايض يف دورتهــا 

ــة«،  ــوم العاملي ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــادرات محم ــدى »مب الـــ 11، إح

ــق  ــزة الفري ــى جائ ــدرة ع ــئني للق ــباب والناش ــب الش ــول منتخ بحص

ــم  ــا، وتكري ــام 2019 بإيطالي ــامل ع ــة الع ــب بطول ــوزه بلق ــي، لف املح

الفــارس محمــد ســعيد بــن حــم العامــري بجائــزة ريــايض ناشــئ 

محــي حقــق إنجــازات مميــزة، وهــو تكريــم رفيــع ووســام عــى صــدر 

فروســية اإلمــارات ورياضــة القــدرة مــن جائــزة ســامية تحمــل اســم 

»فــارس العــرب« صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 

الــذي صــال وجــال يف مياديــن القــدرة والتحمــل، وتوشــح بأعــى 

األلقــاب العامليــة، وقــاد رياضــات الفروســية إىل أعــى املراتــب، حتــى 

ــهد يف كل  ــدر املش ــة تتص ــة عاملي ــارات أيقون ــية اإلم ــت فروس أصبح

ــتمر. ــاح املس ــمها بالنج ــط اس ــبات، لريتب ــل واملناس املحاف

العامليــة ضمــن 	  الريــايض  اإلبــداع  بجائــزيت  التكريــم  لقــد شــكل 

املبدعــني مــن الرياضيــني املحليــني والعــرب والعامليــني يف الحفــل 

الفخــم الــذي أقيــم يف مركــز املؤمتــرات واملعــارض مبقــر »إكســبو 

2020 ديب«، الحــدث العاملــي األكــر يف العــامل، إضافــة جديــدة ورفيعــة 

لإلنجــازات التــي ظلــت تحققهــا فروســية اإلمــارات ورياضــة القــدرة 

مــن اهتــام وتشــجيع ومتابعــة ورؤيــة واضحــة هدفهــا املركــز األول 

دامئــاً، والصعــود إىل منصــات التتويــج العامليــة مــن »فــارس العــرب« 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وســمو الشــيخ 

ــر  ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي ــور ب منص

شــؤون الرئاســة، مــن خــال تطويــر قــرى ســباقات القــدرة بــكل 

مطلوبــات املرافــق العرصيــة، والتميــز بالتقنيــات الحديثــة، وبجــودة 

بالفرســان ورفــع كفاءتهــم مــن خــال توفــري  عاليــة، واالهتــام 

ــة  ــة األوروبي ــوالت الدولي ــاركة يف البط ــة، واملش ــكرات الخارجي املعس

بقيــادة نخبــة املدربــني، وميثــل دعــم ســموها القــوة الدافعــة لــكل 

ــارات. ــا رياضــة اإلم ــدرة مــن إنجــازات تفخــر به ــه رياضــة الق ــا تحقق م

ــره 	  ــا توف ــادة الرشــيدة الســخي، وم ــن القي ــم الســامي م ــذا الدع وبه

مــن جــودة حيــاة، والعمــل عــى اســتدامتها، يتصــدر فرســان اإلمــارات 

ويف كل البطــوالت الرتشــيحات للفــوز والتتويــج باأللقــاب، والتــي تــأيت 

ــث تســطر  ــج، حي ــري وعــى منصــات التتوي ــا هــي يف املضام ــاً ك دامئ

رياضــة القــدرة أروع االنتصــارات وبصــورة غــري مســبوقة، 

وبأرقــام قياســية، حيــث يعــرف العــامل أجمــع مــا وصلــت 

ــف  ــدم حضــاري وتطــور يف مختل ــارات مــن تق ــه اإلم إلي

املجــاالت، وبســقف طموحــات مفتــوح، كــا يعــرف 

أنهــا وطــن الــا مســتحيل الــذي يبهــر الجميــع يف كل مــا 

يقدمــه بكفــاءة عاليــة وجــودة ال مثيــل لهــا.

ــى 	  ــيدة ع ــادة الرش ــان للقي ــر واالمتن ــكر والتقدي كل الش

الغــايل مــن رؤى وجهــد ودعــم  مــا تقدمــه للوطــن 

ــاً. ــة دامئ ــارات يف املقدم ــون اإلم ــل أن تك ــن أج ــام م واهت

3 يناير 2022

جائــزة اإلبداع الرياضي 
وســام رفيع على صدر فروسية اإلمارات
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نجاح كبير لفعاليات الحدث 

مهرجان محمد بن زايد للقدرة

»الوثبة« تكمل »الهاتريك« 
في الســباق الرئيسي عبر صدارة الجهوري

4:09:31
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجله 
الفارس عبد الله الجهوري بطل 
السباق البالغة مسافته 120 كلم.

األوىل: األول، 1:21:55 ساعة.

الثانية: األول، 1:16:10 ساعة.

الثالثة: الرابع، 00:54:26 ساعة.

الرابعة: األول، 00:37:00 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

األول: عبد الله الجهوري - الوثبة
الثاين: أساء محمد مثنى - سيح السلم

الثالث: ماسة عدنان - الوثبة 1

توب 3

 150
فارساً وفارسة شاركوا يف السباق 
ميثلون مختلف إسطبات وأندية 

الفروسية بالدولة.

 3.450.000
درهم قيمة جوائز الفائزين وأصحاب 

املراكز األوىل يف السباق الرئييس للمهرجان 
من املركز األول وحتى العرين.

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــباق  ــب الس ــى لق ــاظ ع ــة يف الحف ــطبات الوثب ــت إس نجح
الرئيــيس ملســافة 120 كلــم ملهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ 
ــى  ــث ع ــام الثال ــدرة، للع ــان للق ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم
التــوايل »هاتريــك« بعــد أن أهداهــا الفارس الناشــئ عبــد الله 
الجهــوري اللقــب الغــايل يف ختــام النســخة الثالثــة للمهرجــان 
الــذي أقيــم بقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة، مبشــاركة 236 

فارســاً وفارســة.
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــراً لصاح ــاً وتقدي ــان تكرمي ــام املهرج ويق
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
األعــى للقــوات املســلحة، بدعــم وتوجيهــات ســمو الشــيخ 
ــوزراء  ــان، نائــب رئيــس مجلــس ال ــد آل نهي ــن زاي منصــور ب
ــزاً مــن  ــر شــؤون الرئاســة، وشــهد املهرجــان نجاحــاً ممي وزي
ــان  ــات والفرس ــطبات والفارس ــرية لإلس ــاركة الكب ــال املش خ
ــور يف الحــدث،  ــع عــى الظه ــث حــرص الجمي ــول، حي والخي
وتقديــم أفضــل املســتويات ألجــل الصعود إىل منصــة التتويج، 

ونيــل رشف الفــوز بأحــد املراكــز خــال ســباقاته الثاثــة.
ومتكــن الفــارس الجهــوري مــن تحقيــق اللقــب قاطعاً املســافة 
ــدره  ــه اكليبــس« بزمــن ق ــش اي ــة عــى صهــوة »يس ات الكلي
4:09:31 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 28.85 كلم/ســاعة، 
وجــاءت يف املركــز الثــاين الفارســة أســاء محمــد مثنــى عــى 
ــوس« إلســطبات ســيح الســلم، بزمــن  ــوة »فكــر دو ليب صه
قــدره 4:09:41 ســاعة، فيــا حلــت يف املركــز الثالــث الفارســة 
ماســة عدنــان عــى صهوة »رو شــاي مــون« إلســطبات الوثبة 

ايضــاً بزمــن قــدره 4:10:40 ســاعة.
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بدعم منصور بن زايد تتحقق اإلنجازات

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــب الســمو  ــان صاح ــع دورات مهرج ــة يف جمي ــطبات الوثب ــوق إس تف

ــد  ــي نائــب القائ ــان، ويل عهــد أبوظب ــد آل نهي ــن زاي الشــيخ محمــد ب

األعــى للقــوات املســلحة، يقــف خلفــه راعــي اإلســطبل ســمو الشــيخ 

منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير شــؤون 

الرئاســة، عــر دعمــه وتوجيهاتــه الســديدة، حيــث هيمنــت إســطبات 

ــه  ــان يف دورات ــيس باملهرج ــباق الرئي ــاب الس ــع ألق ــى جمي ــة ع الوثب

الثــاث، والــذي يعتــر أحــد أهــم وأرفــع ســباقات املوســم مــن حيــث 

قيمــة الجوائــز وحــرص اإلســطبات والفرســان عــى املشــاركة فيــه.

مــدرب الوثبــة املخــرم عــي خلفــان الجهــوري قــال: »إن كل اإلنجازات 

واالنتصــارات التــي تحققهــا الوثبــة تــأيت بفضــل اللــه وتوفيقــه، ودعــم 

وتوجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان«.

ــل  ــز الخي ــة يف تجهي ــة والدراي ــرف بالحنك ــذي ع ــوري ال ــدرب الجه امل

ووضــع الخطــط لهــا، أكــد أن تركيــزه دامئــاً عــى كأس صاحــب الســمو 

رئيــس الدولــة، وســباقات مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

زايــد آل نهيــان، باإلضافــة إىل كأس عيــد االتحــاد.

وأبــدى الجهــوري ســعادته بتحقيــق العامــة الكاملــة يف مهرجــان 

ــال إن عــدم  ــان، وق ــد آل نهي ــن زاي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب

التوفيــق يف كأس عيــد االتحــاد حفزهــم يف اإلســطبل للعمــل بجــد 

ــان. ــاب املهرج ــق ألق لتحقي

الجهــوري يعتــر مــدرب األلقــاب، حيــث نــال عــدداً كبــرياً مــن األلقــاب 

الرفيعــة محليــاً وخارجياً.

ويحــرص دامئــاً املــدب عــي الجهــوري عــى وجــود األفــراس الجاهــزة 

ــدم  ــث ق ــك، حي ــرياً يف ذل ــاً كب ــق نجاح ــطبل، وحق ــول اإلس ــن خي ضم

أشــهر األفــراس مثــل »8 مينت« صاحبــة األلقــاب الرفيعــة، و»متحدية« 

مــدرب الوثبة: التركيز على األلقاب 
الكبرى هدف اإلســطبل طوال الموسم

و»إي او رغــد« التــي يتواصــل عطاءهــا حتــى اآلن عــى الرغــم 

ــت  ــي صنع ــراس الت ــن األف ــا م ــر، وغريه ــا يف العم ــن تقدمه م

أمجــاداً إلســطبات الوثبــة.  الجهــوري عــر عــن بالــغ ســعادته 

ــي  ــدة هــي الفــرس »رو شــاي مــون« الت ــروز نجمــة جدي يف ب

ــا الفارســة  ــث يف الســباق الرئيــيس وقادته ــز الثال ــت املرك احتل

ماســة عدنــان، وقــد عــر عــن ســعادته بــأداء الفــرس وقــال إنهــا 

أكــر املكاســب خــال املهرجــان، خاصــة وأنهــا صغــرية الســن.

وحقــق عــي الجهــوري خــال مســريته كفــارس ومــدرب، 

داخليــاً وخارجيــاً، العديــد مــن اإلنجــازات، واألبــرز لــه كفــارس 

كان لقــب كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 

ــة  ــث ببطول ــز الثال ــة، واملرك ــا املفتوح ــة أوروب ــوم، وبطول مكت

العــامل، ولقــب فلــوراك – فرنســا، وكأس العيــد الوطنــي 3 

ــني.  ــج مرت ــرات، وكأس الخلي م

أمــا أبــرز إنجــازات الجهــوري كمــدرب، فقــد نــال كأس رئيــس 

الدولــة 4 مــرات، وبطولــة العــامل للقــدرة للشــباب والناشــئني، 

وعــدداً كبــرياً مــن األلقــاب يف الســباقات بالدولــة.

 7
سنوات عمر الفرس »رو شاي مون« 

صاحب املركز الثالث يف السباق 
الرئيس للمهرجان.
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فروســية اإلمارات

يناير 2022

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــي  ــه الت ــة تألق ــوري، رحل ــي الجه ــه ع ــد الل ــارس عب واصــل الف
بــدأت مــع دخولــه عــامل ســباقات القــدرة ألول مــرة يف النســخة 
املاضيــة مــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيــان للقــدرة، وحقق الفــارس الناشــئ لقب اإلســطبات الخاصة 
يف النســخة الثالثــة للمهرجــان بــكل جــدارة واســتحقاق، وذلــك يف 
الســباق الــذي أقيــم يف ثــاين أيــام الفعاليــات، مهديــاً اللقــب إىل 

إســطبات الحــزم 4.
وحقــق الفــارس البطــل عبــد اللــه الجهــوري، لقــب الســباق الذي 
ــم، والــذي شــهد مشــاركة كبــرية لفرســان  امتــد ملســافة 100 كل
وفارســات مــن مختلــف إســطبات وأنديــة الفروســية بالدولــة، 
بعــد أن امتلــك زمــام املبــادرة، وســيطر عــى جميع املراحــل دون 

منــازع.
وقطــع البطــل املســافة الكليــة يف زمــن 3:24:55 ســاعة، ومبعــدل 

رسعــة بلــغ 29.13 كلــم/ ســاعة.
ــوة  ــان، عــى صه ــاين الفارســة ماســة عدن ــز الث وجــاءت يف املرك
»ال يس كامــور«، إلســطبات إنجــاز 2، مســجلة 3:26:43 ســاعة، 
فيــا حلــت يف املركــز الثالــث الفارســة كاميــا كارت عــى صهــوة 

»اورســيني« إلســطبات مــاس 7، بزمــن قــدره 3:26:47 ســاعة.
ــواء  ــتقبل الل ــث اس ــر، حي ــاء وتقدي ــة وف ــباق ملس ــهد الس وش
الدكتــور أحمــد نــارص الريــيس، رئيــس اتحاد اإلمــارات للفروســية 
ــا  ــج األبطــال، ك ــاء الشــهداء خــال مراســم تتوي والســباق، أبن
اســتقبل فريــق أجيال املســتقبل للتطــوع الذي شــارك يف التنظيم، 

وتطبيــق اإلجــراءات االحرتازيــة ملكافحــة جائحــة كورونــا.

لمسة وفاء وتقدير ألبناء الشهداء وأجيال المستقبل للتطوع

»الحــزم 4« تحلق مع كأس 
»اإلســطبالت الخاصة« بتوقيع الجهوري 

األوىل: األول، 1:07:48 ساعة.

الثانية: األول، 0:50:38 ساعة.

الثالثة: األول، 00:43:02 ساعة.

الرابعة: األول، 00:44:27 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

األول: عبد الله الجهوري - الحزم 4
الثاين: ماسة عدنان - إنجاز 2
الثالث: كاميا كارت - ماس7

توب 3

1.500.000
درهم تسعرية الجواد الفائز باملركز 
األول يف سباق اإلسطبات الخاصة.

1.000.000
درهم تسعرية الجواد الفائز باملركز 
الثاين يف سباق اإلسطبات الخاصة.

500.000
درهم تسعرية الخيل الفائزة من 
املركز الثالث وحتى املركز األخري.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــات  ــوري بثب ــان الجه ــي خلف ــه ع ــد الل ــئ عب ــارس الناش ــي الف مي
نحــو القمــة، بعــد أن أظهــر املزيــد مــن املوهبــة والحنكــة يف ســباق 
اإلســطبات الخاصــة ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
ــكل  ــه ب ــوج بلقب ــذي اســتطاع أن يت ــان للقــدرة، وال ــد آل نهي ــن زاي ب

ــتحقاق. ــدارة واس ج
الجهــوري البالــغ مــن العمــر 15 عامــاً كان قــد فجــر مفاجــأة كــرى يف 
النســخة املاضيــة مــن املهرجــان عندمــا تــوج بلقــب الســباق الرئيــيس، 
ليكــون أول فــارس يف هــذه الســن ينــال لقبــاً رفيعــاً بهــذا املســتوى، 

وكان ذلــك يف ثــاين مشــاركة لــه يف ســباقات القــدرة.
ثــم واصــل الجهــوري انطاقتــه القويــة، وعــى الرغــم مــن مشــاركاته 
املحــدودة إال انــه ظــل يضــع بصمتــه يف كل ســباق يشــارك فيــه، حيــث 
حقــق عــدداً مــن املراكــز، كــا تــوج بلقــب ســباق الشــيخ محمــد بــن 
ــة وبالجــواد  ــه بالوثب ــان يف آخــر مشــاركة ل ــد آل نهي ــن زاي منصــور ب

القــوي ذاتــه »شــا شــهم«.
بدايــة عبــد اللــه الجهــوري مــع الخيــل كانــت منــذ نعومــة أظافــره، 
ــث أكمــل  ــة للمشــاركة، حي ــغ الســن القانوني ــى يبل ــه انتظــر حت لكن
الســباقات التأهيليــة التــي تســمح لــه باملشــاركة، وظــل يؤكــد دامئــاً 
أن جميــع انتصاراتــه تــأيت بفضــل التزامــه بتوجيهــات والــده ومعلمــه 

املــدرب املخــرم عــي خلفــان الجهــوري.
وعــى الرغــم مــن مســريته يف ســباقات القدرة التــي مل تتجــاوز العامني، 
ــة إىل صعــوده  ــة ألقــاب، باإلضاف إال أن الفــارس الجهــوري حقــق ثاث

ملنصــات التتويــج وصيفــاً مرتــني وثالثــاً مــرة واحــدة.
وأعــرب الفــارس عبــد اللــه عي خلفــان الجهــوري، عن ســعادته البالغة 
بتحقيــق أول انتصاراتــه يف املوســم، وقــال: »الســباق يحمل اســاً غالياً 

فارس ناشئ يواصل التألق بحنكة الكبار

لبطــل.. الســير بثبات  ا
مــع إنجاز ثالــث رفيع خالل عامين

4:10:10
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجله عبد الله 

الجهوري بطل النسخة الثانية 2021 للسباق 
الرئييس للمهرجان ملسافة 120 كلم.

3:26:55
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجله الفارس 
عبد الله الجهوري يف سباق النسخة الثالثة 

للمهرجان البالغة مسافته 100 كلم.

عــى الجميــع، والكل يســعى لنيــل رشف املشــاركة والفوز«.
وأضــاف: »الســباق مل يكــن ســهاً وشــهد تنافســاً قويــاً بــني 
الفرســان، خاصــة املرحلــة األخــرية التــي ارتفعــت فيهــا وتــرية 
املنافســة، لكــن الجــواد القوي “شــا شــهم” قــدم أداء مميزاً«.

وأوضــح الجهــوري أنــه ســبق لــه املشــاركة مــع الجــواد »شــا 
شــهم« يف ســباق الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل 
ــاً  ــال أيض ــايض، ون ــم امل ــة املوس ــطبات الخاص ــان لإلس نهي

ــز األول. املرك
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انتصار بفارق 3 دقائق

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
واصلــت الفارســة ليــى عبــد العزيــز الرضــا، انتصاراتهــا يف الســباقات الكرى، 

ــة  ــطبات الوثب ــد« إلس ــرس »اي او رغ ــوة الف ــى صه ــت ع ــد أن انتزع بع

ــخة  ــات النس ــاح فعالي ــم، يف افتت ــافة 100 كل ــيدات ملس ــباق الس ــب س لق

الثالثــة ملهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد للقــدرة، بقريــة 

ــة.  ــة للقــدرة بالوثب اإلمــارات العاملي

وقدمــت البطلــة أداء قويــاً خــال الســباق قاطعــة املســافة الكليــة يف 

زمــن 3:22:55 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 29.57 كلــم/ ســاعة، وحلــت يف 

ــم بنــت عمــر القاســمي، عــى صهــوة  ــاين الفارســة الشــيخة مري املركــز الث

ــاعة،  ــجلت 3:25:13 س ــطبات »ام آر ام«، وس ــري«، إلس ــيتاك دو كورم »ش

فيــا جــاءت يف املركــز الثالــث الفارســة ماســة عدنــان عــى صهــوة »كشــمري 

ــدره 3:26:39  ســاعة. ــن ق ــة 1 بزم إيســامل« إلســطبات الوثب

ليلى الرضا بطلة »الســيدات« 
علــى صهوة »اي او رغد«

األوىل:  السادس، 1:10:15 ساعة.

الثانية: الحادي عر، 0:51:32 ساعة.

الثالثة: األول، 00:42:00 ساعة.

الرابعة:  األول، 00:39:08 ساعة.

ترتيــب البطل خال املراحل 

 3:22:55
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجلته الفارسة 
ليى الرضا يف السباق البالغ طوله 100 كلم.

145
فارسة شاركن يف السباق مثلن مختلف 

إسطبات وأندية الفروسية بالدولة.

األول: ليى الرضا - الوثبة
الثانية: الشيخة مريم بنت عمر القاسمي - ام آر ام

الثالثة: ماسة عدنان - الوثبة 1

توب 3

  3.250.000
درهم القيمة اإلجالية لجوائز سباق 
السيدات، وتوزع من املركز األول إىل 

املركز الخامس والعرين.
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أشادت بجهود فريق »الوثبة«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
عندمــا تغيــب الفارســة املتميــزة ليــى عبــد العزيــز الرضــا، عــن 
الصــدارة يف ســباقات القــدرة، ال تعــود إال يف املناســبات الكــرى، فمنــذ 
ــا يف  ــت يف إكاله ــدة، ونجح ــباقات ع ــاركت يف س ــم ش ــة املوس انطاق
ــز األول إال  ــود للمرك ــل أن تع ــا ال تفض ــدو أنه ــن يب ــدة، لك ــز جي مراك
يف مناســبة كبــرية، فجــاء الفــوز يف مســتهل ســباقات مهرجــان صاحــب 

ــدرة. ــان للق ــد آل نهي ــن زاي ــد ب الســمو الشــيخ محم
الفارســة ليــى الرضــا التــي تعتــر أول فارســة إماراتيــة مســجلة يف اتحــاد 
ــارس  ــارات ف ــن أهــم مه ــة والصــر، وهــي م ــاز بالحنك ــية، متت الفروس
ــا  ــة الرض ــن عائل ــي م ــا، فه ــاً عليه ــس غريب ــيء لي ــذا ال ــدرة، وه الق
العريقــة يف الفروســية، فوالدهــا عبــد العزيــز الرضــا يعتــر مــن الرعيــل 
األول مــن الفرســان واملدربــني املرخصــني الذيــن مارســوا ركــوب الخيــل، 

ــر يف ديب. ــك إســطبات يف منطقــة العوي وميتل
ــة  ــت أول فارس ــث كان ــرياً، حي ــداً كب ــها مج ــت لنفس ــا صنع ــى الرض لي
إماراتيــة أو أجنبيــة تنــال كأس رئيــس الدولــة ملســافة 160 كلــم، كــا 
حققــت املوســم قبــل املــايض إنجــازاً غــري مســبوق بعــدد االنتصــارات 

كفارســة.
وعــى الرغــم مــن تجربتهــا الكبــرية وانتصاراتهــا العديــدة، قالــت ليــى 
الرضــا إن لســانها يعجــز عــن وصــف لحظــة فوزهــا بلقــب كأس رئيــس 
الدولــة، البطولــة التــي تجمــع أفضــل الفرســان يف العــامل، معربــة عــن 
ــة،  ــطبات الوثب ــول إس ــال خي ــن خ ــات م ــودة للمنص ــعادتها بالع س
والتتويــج بلقــب ســباق الســيدات يف مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن زايــد آل نهيــان، وهــو لقــب غــال يحمــل اســاً عزيــزاً.
ــن  ــيدات ضم ــب الس ــا بلق ــى الرض ــة لي ــه الفارس ــذي حققت ــوز ال الف
ــت  ــد حقق ــد«، فق ــرس »إي او رغ ــع الف ــا م ــث له ــو الثال ــان ه املهرج
معهــا ثنائيــة املوســم املــايض عــر الســباق الرئيــيس يف مهرجــان أبوظبــي 
ــا بلقــب ســباق الشــيخة فاطمــة  ــت توجــت معه ــا كان للقــدرة، وقبله

6:03:21
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجلته 

ليى الرضا بطلة كأس رئيس الدولة 

2020 ملسافة 160 كلم.

ــت منصــور للســيدات، وتعــد الفــرس »إي او رغــد«  بن
ــطبات  ــول إس ــرز خي ــاً أب ــر 15 عام ــن العم ــة م البالغ

ــج. ــد مــن النتائ ــد جي ــة، ولهــا رصي الوثب
وأهــدت الفارســة ليــى الرضــا الفــوز بلقب الســيدات يف 
املهرجــان إىل ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، 
ــة،  ــؤون الرئاس ــر ش ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي نائ
وتقدمــت بالشــكر إىل فريــق إســطبات الوثبــة بقيــادة 

ســموه الــذي منحهــا الفرصــة للمشــاركة عــى خيولــه.
وقالــت: »أفــراد الفريــق مل يقــرصوا معــي، فــكان هــذا 

االنتصــار بفضــل جهودهــم«.

15
مرة كانت الفارسة ليى الرضا عى 

منصات التتويج، 8 مرات مركز أول، و5 
وصيفة، ومرتني ثالثة.

البطلة.. العودة للصدارة 
في المناسبات الكبيرة

يناير 2022
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دبي )فروسية اإلمارات(
اســتهلت إســطبات »M 7« فعاليــات النســخة الرابعــة عــرة ملهرجــان ســمو ويل عهــد ديب 
للقــدرة، بانتــزاع املركزيــن األول والثــاين يف ســباق الــكأس الرئيــيس ملســافة 119 كلــم الــذي 

أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم.
وتــوج الفــارس ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي، بلقــب الســباق بعــد أن قطــع املســافة الكليــة 
عــى صهــوة »ويلومــري انكــور« بزمــن قــدره 4:04:09 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 29.24 

كلم/ســاعة.
ويكتســب تتويــج الفــارس العاملــي ســامل ملهــوف الكتبــي بلقــب كأس ســمو ويل عهــد ديب، 
أهميــة كبــرية لــه، فهــذه املــرة األوىل التــي يحصــل فيهــا عــى هــذا اللقــب الرفيــع، كــا 
ــام  ــدرة الع ــال الق ــة ملوندي ــة الذهبي ــى امليدالي ــه ع ــذ حصول ــه من ــب األول ل ــر اللق يعت

املــايض. 
الفــارس الكتبــي الــذي كانــت بدايتــه مــع القــدرة يف 2012، حقــق إنجــازات عديــدة، ومتكن 
مــن حجــز مكانــه ضمــن نخبــة فرســان »M 7« الذيــن اســتطاعوا أن يضعــوا بصمتهــم يف 

عــامل القــدرة. 
وبجانــب حصولــه عــى لقــب مونديــال القــدرة، ميلــك الكتبــي رصيــداً كبــرياً مــن اإلنجــازات، 
فقــد أهــدى اإلمــارات لقــب النســخة األوىل لــكأس خــادم الحرمــني الريفــني، كــا ميلــك يف 
رصيــده كأس جالــة ملــك البحريــن، أمــا عــى املســتوى الداخــي، فقــد حقــق العديــد مــن 

األلقــاب، ومتكــن مــن الصعــود اىل منصــات التتويــج أكــر مــن 43 مــرة.
وجــاء يف املركــز الثــاين بفــارق ثانيــة واحــدة رفيقــه يف اإلســطبل ســهيل عــي راشــد الغيــاين 
ــر  ــد جاب ــث ســعيد أحم ــز الثال ــا حــل يف املرك ــرس »ســيفني الرزاك«، في ــوة الف عــى صه

الحــريب عــى صهــوة »كاســتلبار كروســري« إلســطبات  »F 3«، مســجاً 4:04:43 ســاعة.

4:04:09
ساعة الزمن الذي سجله الفارس سامل 

حمد ملهوف الكتبي بطل السباق خال 
املراحل األربع ملسافة 119 كلم.

األوىل: الخامس، 1:20:15 ساعة.

الثانية: الثالث، 1:08:33 ساعة.

الثالثة: الرابع، 00:59:53 ساعة.

الرابعة: األول، 00:35:28 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

»M 7«  األول: سامل حمد ملهوف الكتبي
»M 7«   الثاين: سهيل عي راشد الغياين
 »F 3«  الثالث: سعيد أحمد جابر الحريب

توب 3

»M7«  تتصدر االفتتاح بالمركزين األول والثاني

 150
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق كأس 

سمو ويل عهد ديب للقدرة.

يناير 2022

ي للقدرة
مهرجان ولي عهد دب

المونديالــي الكتبي يحلق بســباق 
الكأس الرئيســي في النســخة الـ 14
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مطر الكتبي يمنح »ماس 7« اللقب

دبي )فروسية اإلمارات(
انتــزع الفــارس مطــر حمــد ملهــوف الكتبــي لقــب ســباق اإلســطبات 
ــدرة  ــة للق ــة ديب الدولي ــم مبدين ــذي أقي ــم ال ــافة 119 كل ــة ملس الخاص

ــدرة. ــد ديب للق ــات مهرجــان ســمو ويل عه ضمــن فعالي
وحقــق الفــارس الناشــئ مطــر الكتبــي الــذي يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، 
اللقــب بــكل جــدارة واســتحقاق بعــد أن قــدم أداء قويــاً قاطعاً املســافة 
ــدره  ــن ق ــاس 7«، بزم ــروزا« إلســطبات »م ــوة »بوكســهيل ك عــى صه

4:08:23  ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 28.75 كلم/ســاعة.
ومتكــن بطــل الســباق مــن تعويــض فــارق 3 دقائــق يف املرحلــة األخــرية، 
واحتــال الصــدارة بــكل أريحيــة، خاصــة يف الكيلومــرتات األخــرية التــي 

مل يجــد فيهــا أي منافســة.
ــت  ــي بقــوة لتثبي ــارس الناشــئ مطــر حمــد ملهــوف الكتب وميــي الف
اســمه فارســاً ال يشــق لــه غبــار يف الســباقات، حيــث متكــن مــن إنجــاز 
ــطبات  ــدف كل اإلس ــو ه ــوي وه ــب وق ــباق صع ــه يف س أول انتصارات

الخاصــة.
ــاً يف  ــر 16 عام ــن العم ــغ م ــذي يبل ــي ال ــر الكتب ــارس مط ــدرس الف وي
ــباق،  ــاركة يف الس ــرية املش ــاء الكب ــه األس ــة، ومل ترهب ــة الثانوي املرحل
واســتطاع إكــال مــا بــدأه يف ســباق كأس الشــهداء الــذي أقيــم فرايــر 

ــد أداء مــرف.  ــع بع ــز الراب ــث حــل يف املرك املــايض، حي
طموحــات الفــارس الصغــري مروعــة، فهــو يأمــل أن يواصــل صعــوده 
للمنصــات، ويحقــق املزيــد مــن االنتصــارات، خاصــة يف الســباقات 

ــرى. الك
ــوة  ــى صه ــري ع ــد امل ــدان أحم ــارس حم ــاين الف ــز الث ــاء يف املرك وج
»شــامان« إلســطبات »زعبيــل 2«، بزمــن قــدره 4:09:58 ســاعة، فيــا 
حلــت يف املركــز الثالــث ليــى محمــد املرزوقــي عــى صهــوة »كاميــل دو 

ــس« إلســطبات الكمــدة وســجلت 4:15:15 ســاعة. كومبيت

فارس المستقبل يخطف 
النجومية في »اإلسطبالت الخاصة« 

يناير 2022

ي للقدرة
مهرجان ولي عهد دب

4:08:23
ساعة الزمن الذي سجله الفارس مطر 

حمد ملهوف الكتبي بطل السباق 
ملسافة 119 كلم.

األوىل: العارش، 1:22:05 ساعة.

الثانية: السابع، 1:09:27 ساعة.

الثالثة: الثالث، 00:59:20 ساعة.

الرابعة: األول، 00:37:31 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

األول: مطر حمد ملهوف الكتبي - ماس 7
الثاين: حمدان أحمد املري - زعبيل 2

الثالث: ليى محمد املرزوقي  - الكمدة

توب 3

 113
فارســاً وفارسة شاركوا يف سباق 

اإلســطبات الخاصة ملسافة 119 كلم 
ضمــن مهرجان ويل عهد ديب.
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يناير 2022

»M7«  تبصم على الصدارة والوصافة 

دبي )فروسية اإلمارات(
خطفــت فارســات إســطبات »M 7« األضــواء وأحــرزن املركزيــن األول والثــاين يف ســباق 
الســيدات ملســافة 119 كلــم، ضمــن فعاليــات النســخة الرابعــة عــرة ملهرجــان ســمو ويل عهــد 

ــدرة .  ديب للق
وظفــرت بلقــب الســباق الفارســة اإلســبانية برونــا أوماتيــل بعــد أن قطعــت املســافة الكليــة 
عــى صهــوة الجــواد »أكــرم دو فلوزينــس« بزمــن قــدره 4:19:41 ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ 
ــة سيســيليا  ــا يف اإلســطبل األرجواني ــن رفيقته ــة ع ــارق ثاني ــة بف ــم/ ســاعة، متفوق 27.49 كل

جارســيا عــى صهــوة الجــواد »الســيل«.
ــز خــال  ــن املراك ــد م ــل العدي ــا أوماتي ــن أن إحــراز الفارســة اإلســبانية برون ــم م وعــى الرغ
ســباقات القــدرة اإلماراتيــة، وكذلــك تحقيقهــا ألقابــاً عديــدة يف بادهــا، لكــن تتويجهــا بــكأس 
الســيدات ضمــن مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب، يعتــر األول يف مســريتها بالدولــة، لذلــك كانــت 
ســعادة الفارســة أكــر، خاصــة وأن الفــوز األول جــاء يف ســباق يكتســب أهميــة كــرى لــدى 

اإلســطبات املختلفــة. 
ــا  ــت بعده ــم انطلق ــام 2014 ، ث ــت يف الع ــدرة كان ــع الق ــل م ــا أوماتي ــة برون ــة الفارس بداي
للمشــاركة يف عــدد مــن الســباقات، أبرزها مشــاركتها يف مونديال الشــباب والناشــئني يف نســختي 
2017 و2019، حيــث حلــت خامســة وســابعة، كــا شــاركت يف كأس صاحــب الســمو رئيــس 

الدولــة ملســافة 160 كلــم، ولهــا عــدة مشــاركات خــال املوســم يف ديب وبوذيــب والوثبــة.
وحلــت يف املركــز الثالــث الفارســة األرجنتينيــة ماريــا ســانتينا عــى صهــوة »ايــوف« إلســطبات 

»F 3« وســجلت زمنــاً قــدره 4:20:25 ســاعة.
وشــهد الســباق تنافســاً قويــاً، حيــث حرصــت اإلســطبات باملشــاركة بأفضــل خيولهــا للمنافســة 
عــى اللقــب، واتبعــت بطلــة الســباق تكتيــكاً محكــاً منــذ البدايــة، فقــد ســارت بحــذر مــع 
تــرك مســافة عــن خيــول الصــدارة خــال املراحــل األوىل إلراحــة الخيــل، ليتمكــن مــن االنطــاق 

بقــوة يف املرحلــة الحاســمة.
ونجحــت يف تحقيــق ذلــك، حيــث كانــت ثالثــة يف املرحلتــني األوىل والثانيــة، لتتقــدم خطــوة يف 
الثالثــة بعــد أن احتلــت املركــز الثــاين، أمــا املرحلــة األخــرية فلــم تجــد أي صعوبــة يف تحقيــق 

الصــدارة عــى الرغــم مــن املطــاردة القويــة مــن رفيقتهــا والوصيــف سيســيليا.

اإلســبانية برونا تتصدر 
»الســيدات« بفارق ثانية واحدة

ي للقدرة
مهرجان ولي عهد دب

 4:19:41
ساعة الزمن الذي سجلته الفارسة اإلسبانية 
برونا أوماتيل بطلة السباق ملسافة 119 كلم.

األوىل:  الثالث، 1:26:08 ساعة.

الثانية: الثالث، 1:13:44 ساعة.

الثالثة: الثاين، 00:58:30 ساعة.

الرابعة:  األول، 00:41:19 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

»M 7« -  األول: برونا أوماتيل
»M7« - الثاين:  سيسيليا جارسيا

»F 3« - الثالث: ماريا سانتينا

توب 3

 82
فارسة شاركن يف سباق السيدات ملسافة 119 

كلم ضمن مهرجان سمو ويل عهد ديب.
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فروســية اإلمارات

يناير 2022

حضور مميز للفارس العالمي

دبي )فروسية اإلمارات(
دافعــت إســطبات »F 3« بنجــاح عــن لقــب ســباق اليامــة لألفــراس 
الــذي أقيــم مبدينــة ديب الدولية يف ختام النســخة الرابعة عــرة ملهرجان 
ســمو ويل عهــد ديب للقــدرة، وظفــر الفــارس عبــد اللــه العامــري باللقــب 
بعــد أداء قــوي، مســتفيداً مــن قــوة الفــرس البطلــة »كاســتلبار تــازاين«، 
ــة  ــدارة يف املرحل ــان الص ــاً فرس ــل متخطي ــال املراح ــدرج خ ــث ت حي
ــه  ــد الل األخــرية، لكنــه دخــل يف رصاع قــوي مــع الوصيــف الفــارس عب
محمــد الحــادي عــى صهــوة »ســرتيلنج ســفاري« إلســطبات الريــف 
»العجبــان«، امتــد حتــى خــط النهايــة، ليتفــوق العامــري بفــارق أجــزاء 

مــن الثانيــة.
ــة  ــدره 4:20:56 ســاعة ومبعــدل رسع ــاً ق ــري زمن وســجل البطــل العام

ــم/ ســاعة. ــغ 27.36 كل بل
ــوراً  ــكل حض ــري يش ــه العام ــد الل ــطبات »F 3« عب ــارس إس ــل ف وظ
ــه  ــرى، وحصول ــد الك ــة يف املواعي ــج، خاص ــات التتوي ــتمراً يف منص مس
ــان ويل  ــن مهرج ــخة م ــذه النس ــن ه ــة ضم ــباق اليام ــب س ــى لق ع
عهــد ديب، يعتــر امتــداداً لتألقــه يف النســخة املاضيــة، حيــث تــوج بــكل 
ــل  ــرف بني ــد ت ــك ق ــل ذل ــيس، وكان قب ــباق الرئي ــب الس ــدارة بلق ج

ــة. ــة بالوثب ــس الدول ــه وهــو كأس صاحــب الســمو رئي ــع ألقاب أرف
العامــري كانــت انطاقتــه يف ســباقات القــدرة يف العــام 2015 واســتطاع 
تحقيــق العديــد مــن األلقــاب، لكــن املوســم املــايض كان أفضــل 
ــة، ليتجــه إىل  ــع األلقــاب املحلي ــث حقــق أرف مواســمه يف القــدرة، حي
املوســم األورويب واالســتحقاقات الدوليــة ليعــود بامليداليــة الفضيــة يف 
مونديــال الشــباب والناشــئني خلــف زميلــه يف فريــق اإلمــارات املتــوج 

ــق املهــريي. ــة ســعيد عتي ــة الذهبي بامليدالي
وحــل ثالثــاً الفــارس ســعيد الخيــاري عــى صهــوة »المــار« إلســطبات  

ــاعة. ــجل 4:21:26 س »M 7«، وس

العامري يقود »كاستلبار تازاني« 
إلى معانقة لقب »اليمامة لألفراس«

ي للقدرة
مهرجان ولي عهد دب

األوىل: السادس عر، 1:25:53 ساعة.

الثانية: الرابع عر، 1:14:48 ساعة.

الثالثة: الحادي عر، 00:59:53 ساعة.

الرابعة: األول، 00:35:28 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

F 3 - األول: عبد الله العامري
الثاين: عبد الله الحادي - الريف / العجبان

F 3 الثالث: سعيد الخياري

توب 3

 113
فرسان وفارسات شاركوا يف سباق اليامة 
لألفراس ملسافة 119 كلم ضمن مهرجان 

سمو ويل عهد ديب.

 27.36
كلم/ساعة معدل الرسعة الذي سجله 
الفارس عبد الله العامري بطل السباق 

ملسافة 119 كلم.
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فروســية اإلمارات

سيطر على النصف الثاني من السباق

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
انتــزع الفــارس فهــد عي حســن، عى صهوة الجــواد »برونكس« إلســطبات 
ســيح الســلم 2، كأس رئيــس الدولــة للقــدرة يف بوذيــب »نجمتني«، ملســافة 

120 كيلــو مــرتاً، وفــق التصنيــف الدويل.
ــات  ــاين مــن مجري ــد عــي حســن، عــى النصــف الث ــارس فه وســيطر الف
الســباق، وأحكــم قبضتــه عــى الصــدارة يف آخــر مرحلتــني، مســجاً زمنــاً 

ــاعة.  ــغ 20.90 كلم/   س ــة بل ــدل رسع ــاعة، ومبع ــدره 5:44:24 س ق
وســتظل لحظــة الفــوز بــكأس رئيــس الدولــة ملســافة 120 كلــم، خالــدة يف 
ذاكــرة الفــارس فهــد عــي حســن، ألنــه ســباق غــاٍل، ويحــرص الــكل عــى 
املنافســة لنيــل رشف التتويــج بلقبــه، كــا أنهــا املــرة األوىل التــي يحقــق 

فيهــا الفــارس فهــد عــي حســن املركــز األول، وينــال الفــوز الذهبــي.
الفــارس الشــاب فهــد عــي حســن شــارك يف العديــد مــن الســباقات املهمة، 
ــز  ــق مراك ــا بنجــاح، كــا متكــن مــن تحقي ــد منه ونجــح يف إكــال العدي
ــباق  ــث يف س ــز الثال ــرازه املرك ــد إح ــة بع ــوده املنص ــا صع ــزة، أبرزه ممي
اإلســطبات الخاصــة ملســافة 119 كلــم، »التســعرية« الــذي أقيــم مبدينــة 
ــة بســيح الســلم، 2019، كــا نجــح أيضــاً يف أن يكــون ضمــن  ديب الدولي

ــة املوســم 2020. ــني يف نهاي ــل ضمــن ســباق املدرب العــرة األوائ
ــاين، الفــارس أحمــد عــي املرزوقــي عــى صهــوة الجــواد  ــال املركــز الث ون
»أرابيــك رفيــك« إلســطبات حديبة الســلم 2، بزمــن 5:47:45 ســاعة، وجاء 
ــا« إلســطبات  ــرص دام ــوة »قي ــاريس عــى صه ــارس محمــد ســيف الف الف

املغاويــر 3 يف املركــز الثالــث بزمــن 6:05:04 ســاعة. 
وأقيمــت 3 ســباقات يف قريــة بوذيــب؛ األول للســيدات والثــاين لإلســطبات 
ــق  ــف دويل، ووف ــني« تصني ــم »نجمت ــافة 120 كل ــث ملس ــة والثال الخاص

بروتوكــول بوذيــب.

5:44:24
ساعة الزمن الذي سجله الفارس فهد 
عي حسن بطل سباق كأس رئيس 

الدولة ملسافة 120 كلم.

األوىل: الرابع، 1:49:22 ساعة.
الثانية: الثاين، 1:26:06 ساعة.

الثالثة: األول، 01:38:38 ساعة.
الرابعة: األول، 0:50:18 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

األول: فهد عي - سيح السلم 2.
الثاين: أحمد عي املرزوقي - حديبة السلم 2.

الثالث: محمد سيف الفاريس - املغاوير 3.
الرابع: أحمد الشاميس – العاصفة 3.

الخامس: نهيان بالجافلة - جمريا.

توب 5

2
مليون و300 ألف درهم، خصصت 
جوائز لسباقات كأس رئيس الدولة 

الثاثة »السيدات، اإلسطبات الخاصة، 
سباق 120 كلم«.

فهد.. 
البصمة األولــى بلون الذهب 

فــي »النجمتين« وفــق التصنيف الدولي

يناير 2022

الدولة في بوذيب
كأس رئيس 

66
فارسة وفارساً شاركوا يف سباق كأس 

رئيس الدولة ملسافة 120 كلم، 
ميثلون مختلف اإلسطبات بالدولة.
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فروســية اإلمارات

يناير 2022

الدولة في بوذيب
كأس رئيس 

في الموسم الثاني له مع السباقات

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــامر  ــوة »ش ــى صه ــا، ع ــح الرف ــد صال ــارس أحم ــاز الف ف
ــباق  ــز األول يف س ــراري، باملرك ــطبات ال ــن إس ــور« م فيكت
كأس رئيــس الدولــة، املقــام وفــق بنــود بروتوكــول بوذيــب، 
برصيــد 212.02 نقطــة، وهــو املوســم الثــاين للفــارس الرفــا 

ــدرة. يف ســباقات الق
ــا مــع ســباقات  ــح الرف ــة الفــارس أحمــد صال ــت بداي وكان
الســباق  خــال  املــايض  املوســم  يف  بوذيــب  بروتوكــول 
الشــيخ  مهرجــان  ضمــن  كلــم،   155 ملســافة  املاراثــوين 
ــزاً،  ــردوداً ممي ــدم م ــث ق ــان، حي ــد آل نهي ــن زاي ســلطان ب
محتــاً املركــز الرابــع يف هــذا الســباق الــذي ميتــد عــى 

ــني. ــدى يوم م

األوىل: الثالث عر، 1:50:26 ساعة.
الثانية: الثالث عر، 1:39:13 ساعة.

الثالثة: السابع، 01:47:10 ساعة.
الرابعة: التاسع، 01:09:47 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

األول: أحمد صالح الرفا - الراري. 
الثاين: محمد أمني - الراري. 

الثالث: عمر إبراهيم املرزوقي - املغاوير.
الرابع: أحمد فاضل البلويش - النرص3.
الخامس: سوريش كومار – النرص 3.

توب 5

2.300.000
درهم قيمة الجوائز املالية 

لسباقات كأس رئيس الدولة 
للقدرة الثاثة يف بوذيب.

الشرفا يكسب تحدي 
»البروتوكول« بتســجيل 212.02 نقطة

23.42
كلم/ ساعة معدل الرسعة التي 

سجلها صاحب املركز األول.

ســباق  الرابــع خــال  املركــز  أيضــاً  الرفــا  واحتــل 
العــني يف بوذيــب املوســم املــايض، وأيضــاً كان الفــارس 
الرفــا ضمــن العــرة األوائــل خــال ســباق كأس 
الوثبــة بقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة، ومبدينــة 
ــة ديب  ــم مبدين ــذي أقي ــة يف كأس الشــهيد ال ديب الدولي

الدوليــة.
وجــاء يف املركــز الثــاين رفيقــه يف اإلســطبل محمــد أمــني 
عــى صهــوة »داســتايل«، وحصــل عــى 182.33  نقطــة، 
فيــا حــل ثالثــاً الفــارس عمــر إبراهيــم املرزوقــي عــى 
 181.21 صهــوة »بوبــا« إلســطبات املغاويــر ونــال 

نقطــة.
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فروســية اإلمارات

يناير 2022

الدولة في بوذيب
كأس رئيس 

من المركز 31 إلى بطل السباق

»اإلســطبالت الخاصة« تمنح هرنانديز 
اللقب الثاني بعد انتظار 7 ســنوات

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــار«  ــش يس انب ــوة »ات ــى صه ــز ع ــرت هرناندي ــواي وال ــارس األوروج ــوج ف ت
ــة لإلســطبات الخاصــة  ــس الدول ــباق كأس رئي ــب س ــني، بلق إلســطبات الع

ــاعة. ــجاً 3:56:38 س ــدرة، مس ــب للق ــة بوذي ــم يف قري ــافة 101.5 كل ملس
وحصــد الفــارس والــرت هرنانديــز املركــز األول مــن أول مشــاركة لــه بالدولــة يف 
العــام 2014، وانتظــر ألكــر مــن 7 ســنوات ليضيــف فــوزه الثــاين الــذي كان 

عــر ســباق كأس رئيــس الدولــة لإلســطبات الخاصــة يف بوذيــب.
وشــارك الفــارس هرنانديــز يف العديــد مــن الســباقات بشــعار إســطبات العني 
وحقــق مراكــز جيــدة، أبرزهــا املركــز الرابــع يف ديب 2014، ثــم الرابــع أيضــاً 
يف ســباق يــاس لإلســطبات الخاصــة 2018، وكان ضمــن العــرة األوائــل يف 
ــان  ــن مهرج ــة ضم ــطبات الخاص ــباق اإلس ــبو 2020 ديب، ويف س ــباق إكس س

ســمو ويل عهــد ديب املوســم املــايض.
والتــزم بطــل الســباق الفــارس والــرت هرنانديــز تكتيــكاً محكــاً خــال جميــع 
ــى األوىل يف  ــة، وأنه ــني األوىل والثاني ــل يف املرحلت ــث أراح الخي املراحــل ، حي
املركــز 31، ويف الثانيــة حــل يف املركــز 25، لكنــه بــدأ التــدرج يف الثالثــة، حيــث 
متكــن بســهولة مــن مزاحمــة املتصدريــن ، ونــال املركــز الثالــث، ليخــرج إىل 
املرحلــة األخــرية بلياقــة قويــة ويتخطــى الجميــع، لينهــي الســباق لصالحــه 

متفوقــاً عــى الوصيــف بفــارق أكــر مــن 5 دقائــق.
وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس عنــان عــارف الكثــريي عــى صهــوة »ســيلريتا« 
»اشــرتاك فــردي« بزمــن 4:04:05  ســاعة، فيــا حــل أحمــد صالــح الشــحي 
عــى صهــوة »شــيفروليت« إلســطبات الكمــدة ثالثــاً بزمــن 4:09:45 ســاعة.

 3:56:38
ساعة الزمن الذي سجله فارس 

األوروجواي والرت هرنانديز عى صهوة 
»اتش يس انبار« بطل سباق اإلسطبات 

الخاصة ملسافة 100 كلم.

األوىل: الحادي والثاثون، 1:08:03 ساعة.
الثانية: الخامس والعرون، 1:17:31 ساعة.

الثالثة: الثالث، 00:48:10 ساعة.
الرابعة: األول، 00:42:54 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

األول: والرت هرنانديز - العني.
الثاين: عنان الكثريي - اشرتاك فردي. 

الثالث: أحمد صالح الشحي - الكمدة.
الرابع: بابو سينج - العني.

الخامس: سعيد الكتبي - ناهل.

توب 5

158
فارسة وفارساً شاركوا يف سباق كأس رئيس الدولة 

لإلسطبات الخاصة، نجح 46 منهم يف إكال 
السباق، فيا خرج 112 آخرون لعدم اجتياز 

خيولهم بوابات الفحص البيطري.
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يناير 2022

الدولة في بوذيب
كأس رئيس 

 »M7« نجاح جديد للفارسة األرجنتينية مع

منديز تســتعيد التألق مع المركز األول 
في ســباق السيدات بفارق دقيقة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
توجــت الفارســة األرجنتينيــة ميلينــا منديــز بلقــب ســباق كأس رئيــس الدولــة للســيدات 
 »M 7« ــوة »ريجــا« إلســطبات ــز عــى صه ــب، وقطعــت الفارســة مندي للقــدرة يف بوذي
املســافة الكليــة للســباق البالغــة 101.5 كلــم، يف زمــن قــدره 4:00:38 ســاعة، ومبعدل رسعة 

بلــغ 24.52 كلم/ســاعة.
وكانــت الفارســة األرجنتينيــة ميلينــا منديز قد بدأت املشــاركة يف ســباقات القــدرة اإلماراتية 
يف العــام 2016، وبــرزت كفارســة مميــزة شــاركت مــع عدد مــن اإلســطبات، وحققت نتائج 
طيبــة، فقــد نالــت لقــب الســيدات ضمــن مهرجــان أبــو ظبــي 2018، كا صعــدت للمنصة 
يف عــدد مــن املناســبات، أبرزهــا املركــز الثالــث يف ســباق جميلتــي املخصص لألفــراس ضمن 
مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 2018، كــا حققــت املركــز 

الخامــس خــال ســباق املدربــني الــذي يقــام يف ختام املوســم مبدينــة ديب.
وجــاءت يف املركــز الثــاين الهولنديــة ماريجيك فيســري عى صهــوة »دوحة دميوي« إلســطبات 
النــرص 2، بزمــن قــدره 4:01:38 ســاعة، فيــا حلــت ثالثــة العراقيــة زبيــدة عــي عــى صهوة 

»انيهوا الســينا« إلســطبات الراري.

4:00:38
الزمن الذي سجلته الفارسة ميلينا منديز 
يف سباق كأس رئيس الدولة للسيدات يف 

بوذيب وحققت به اللقب.

األوىل: التاسع، 1:05:00 ساعة.
الثانية: السادس، 1:18:50 ساعة.
الثالثة: األول، 00:47:25 ساعة.
الرابعة: األول، 00:49:23 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

M 7 - األوىل: ميلينا منديز
الثانية: ماريجيك فيسري – النرص 2.

الثالثة: زبيدة عي - الراري.
الرابعة: أساء محمد مثنى - سيح السلم.

الخامسة: مها خالد – النرص 2.

توب 5

99
فارسة من مختلف اإلسطبات 
بالدولة شاركن يف سباق كأس 

رئيس الدولة للسيدات يف بوذيب.

24.52
كلم/ســاعة معدل الرسعة الذي 
ســجلته الفارسة ميلينا منديز 

السباق. بطلة 
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــباقاتها  ــم، س ــدرة بالخت ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــت قري واصل
التأهيليــة ملوســم القــدرة 2021 2022-، حيــث اســتضافت 
ــإرشاف  ــة للقــدرة، ب ــة ســباقات تأهيلي عــى مــدى يومــني ثاث
اتحاداإلمــارات للفروســية والســباق، ومبشــاركة 411 فارســاً 
وفارســة، ميثلــون مختلــف أنديــة وإســطبات الفروســية يف 

ــة. الدول
وشــهد الســباق األول الــذي أقيــم ملســافة 120 كلــم »نجمتــني« 
وهــو تأهيــي دويل، مشــاركة 96 فارســاً وفارســة، نجــح 46 منهم 
ــال  ــن إك ــرون م ــن 23 آخ ــا مل يتمك ــباق، في ــال الس يف إك
الســباق، وخرجــوا بســبب عــدم اجتيــاز خيولهــم لبوابــة الفحص 

البيطري.
وشــهدت القريــة يف اليــوم التــايل ســباقني تأهيلــني ملســافة 80 
و40 كلــم، وبلــغ عــدد املشــاركني يف الســباق األول 189 فارســاً 
وفارســة، نجــح 130 منهــم يف إكال الســباق والتأهل للمشــاركة 
ــاين 155 فارســاً  ــا شــارك يف الث يف ســباقات أعــى مســتوى، في

وفارســة، تأهــل 144 منهــم.  
وتنظــم قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة 27 ســباقاً وبطولــة مــن 
ــن  ــتضيفها ميادي ــم ، تس ــال املوس ــام خ ــباقاً تق ــة 66 س جمل
القــدرة، حيــث تنظــم مدينــة ديب الدوليــة للقدرة بســيح الســلم 
28 ســباقاً وبطولــة، بينــا تنظــم قرية اإلمــارات العامليــة بالوثبة 

11 ســباقاً وبطولــة. 
وتغطــي املجموعــة املتنوعــة مــن الســباقات كل فئــات القــدرة، 

96
فارســاً وفارسة شاركوا يف السباق 
التأهيي الدويل ملســافة 120 كلم.

344
فارساً وفارسة تأهلوا للمشاركة يف 

سباقات أعى بعد اجتيازهم لسباقي 
80 كلم، و40 كلم التأهيليني.

يناير 2022

الطريق إلى مستويات أعلى

فارسًا وفارسة في تحدي 3 411  
سباقات تأهيلية بقرية بوذيب

ــافة  ــم، ومس ــافة 160 كل ــرى ملس ــوالت الك ــن البط ــداًء م ابت
120 كلــم، إىل جانــب الســباقات املحليــة والتأهيليــة الدوليــة، 
ــة إىل ســباقات مخصصــة للســيدات، وأخــرى للشــباب  باإلضاف

ــني. والناشــئني وأصحــاب اإلســطبات الخاصــة مــن املواطن
ومــن أبــرز الفعاليــات التــي تســتضيفها قريــة بوذيــب للقــدرة، 
ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــلطان ب ــيخ س ــه الش ــور ل ــان املغف مهرج
والــذي يضــم ســباقاً ملســافة 155 كلــم، ويقــام عــى يومــي 25 

26- فرايــر. 2022 
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»سيح السلم« شاهد على اإلنجاز

دبي )فروسية اإلمارات(
قفــزات كبــرية ظــل يحققهــا الفــارس الشــاب حميــد خليــل الحوســني الــذي مل ميــِض عــى 
دخولــه عــامل ســباقات القــدرة عامــاً، فقــد بــرز بقــوة خــال ســباق مدينــة ديب الدوليــة 
بســيح الســلم للقــدرة »التســعرية« ملســافة 120 كلم ملــاك اإلســطبات الخاصة واالشــرتاك 

الفــردي، عــى صهــوة الجــواد »دوكا دي لــوك«، مــا أهلــه ليحــرز اللقــب بــكل جــدارة. 
وأقيــم الســباق بنظــام التســعرية تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعاه اللــه، دعاً 
ألصحــاب اإلســطبات الخاصــة، وبلغــت تســعرية الخيــل صاحــب املركــز األول 1.5 مليــون 
درهــم، ومليــون درهــم للثــاين، و500  ألــف درهــم لبقيــة الخيــول التــي تكمــل الســباق يف 

حــال رغبــة اللجنــة املنظمــة رشاء الخيــل. 
الفــارس الحوســني الــذي دشــن حضــوره مــن خــال ســباقات القــدرة املوســم املــايض، عــر 
املشــاركة مــع إســطبات »الريــف – العــني«، خطــا خطــوة عماقــة عندمــا نافــس عــى 
ــال  ــه، لين ــد الوطنــي«، وقاتــل بــراوة رغــم حداثت صــدارة أقــوى الســباقات »كأس العي
املركــز الثــاين بــكل جــدارة، هــذا التألــق منحــه الثقة ليدخــل إىل هذا الســباق عر مشــاركته 
مــع إســطبات العــزم، ليهدي اإلســطبل أول ألقاب ســباقات التســعرية مبدينــة ديب الدولية، 

ويســجل فــوزه الشــخيص األول بجــدارة. 
وأظهــر الفــارس الحوســني عــى صهــوة الجــواد »دوكا دي لــوك« إمكانيــات كبــرية خــال 
ســباق »التســعرية«، فقــد كان وصيفــاً مرتــني قبــل أن ينتــزع الصــدارة يف املرحلــة األخــرية، 
مســجاً زمنــاً إجاليــاً قــدره 4:24:25 ســاعة ومبعــدل رسعة بلــغ 27.23 كلم/ســاعة، تاه يف 
املركــز الثــاين الفــارس خلفــان جمعــة بالجافلــة عــى صهــوة »هاودينــس فايــر« إلســطبات 
مــاس7  بزمــن قــدره 4:24:34 ســاعة، فيــا حــل يف املركــز الثالــث الفــارس إحســان اللــه 

خــان إلهــي عــى صهــوة »دافلــني بــارك« إلســطبات املغــري، مســجاً 4:45:29  ســاعة.
نــال صاحــب املركــز األول 200 ألــف درهــم، والثــاين 180 ألــف درهــم، والثالــث 160 ألــف 

درهــم، فيــا حصــل أصحــاب املراكــز مــن الرابــع إىل العــارش عــى مبالــغ ماليــة قيمة.

الحوسني و»العزم«.. لقاء مع أول لقب 
على مسرح »التسعيرة« في »اإلسطبالت الخاصة«

األوىل: الثاين، 1:21:19 ساعة.

الثانية: األول، 1:16:27 ساعة.

الثالثة: الثاين، 1:03:45 ساعة.

الرابعة: األول، 00:42:45 ساعة.

ترتيــب البطل خال املراحل 

4:24:25
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجله 

الفارس حميد الحوسني يف سباق 

»التسعرية« وحصد به اللقب.

يناير 2022

131
فارساً وفارسة ميثلون مختلف اإلسطبات 

يف الدولة شاركوا يف سباق »التسعرية«.

األول: حميد خليل الحوسني - العزم
الثاين: خلفان بالجافلة - ماس 7

الثالث: إحسان إلهي - املغري

توب 3

27.23
كلم/ساعة معدل الرسعة لبطل السباق 

الفارس حميد الحوسني.

 1.500.00
درهم قيمة تسعرية الخيل صاحب 

املركز األول يف السباق.
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»M7« التتويج الثالث لـ

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســجل الفــارس ســعيد أحمــد الشــاميس أول انتصــار لــه يف ســباقات القــدرة 
املحليــة بإحــرازه لقــب ســباق جمــريا ملســافة 120 كلــم الــذي أقيــم يف مدينــة 
 »M7« ديب الدوليــة بســيح الســلم، وجــاء بصحبــة الفــرس »أصايل« إلســطبات
، وســبق أن صعــد للمنصــة أكــر مــن مــرة وصيفــاً أو ثالثــاً، كــا أنــه حقــق 
انتصــارات خارجيــة مميــزة، أبرزهــا الفــوز يف كينــج فورســت بريطانيــا عــام 

. 2017
ــريا  ــباق جم ــروض يف س ــل الع ــدم أفض ــذي ق ــاميس ال ــعيد الش ــارس س الف
مبحافظتــه عــى صــدارة الســباق مــن البدايــة حتــى النهايــة،  مقدمــاً تحيــة 
الصــدارة يف كل املراحــل، مســتفيداً مــن قــوة الفــرس »أصايــل« التــي أبلــت 
بــاء حســناً خــال الســباق، أكــد أنــه ميــي بثبــات لتأكيــد نجوميتــه يف هــذه 

الرياضــة. 
وقــد حقــق الفــارس الشــاميس أيضــاً مركــزاً جيــداً خــال النســخة املاضيــة مــن 
كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة ملســافة 
160 كلــم، حيــث حــل يف املركــز الرابــع خــال هــذا الســباق الــذي يعتــر مــن 

أقــوى الســباقات العامليــة وحلــم لــكل فــارس.
وأضــاف فــوز الفــارس الشــاميس وقيادتــه للفــرس »أصايــل« االنتصــار الثالــث 
إلســطبات »M7« هذا املوســم، وشــهد الســباق مشــاركة 214 فارســاً وفارســة. 
وتصــدر الفــارس الشــاميس الســباق مــن البدايــة حتــى النهايــة عــى صهــوة 
الفــرس »أصايــل«، مســجاً زمــن قــدره 4:16:38 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 
28.06 كلــم ســاعة، وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس عبــد اللــه غانــم املــري عــى 
ــاً قــدره 4:17:16  ــارك« إلســطبات »جمــريا«، مســجاً زمن ــور ب صهــوة »فالين
ســاعة، فيــا حــل يف املركــز الثالــث وبفــارق جــزء مــن الثانيــة الفــارس حمدان 

. »F3« أحمــد املــري عــى صهــوة »ســارجون« إلســطبات
وكان فرســان إســطبات »M7« قــد حققــوا لقبــي تحدي ســيح الســلم، وســباق 

املرمــوم، وهــذا الفــوز الثالــث لهــم خال 4 ســباقات.
وفضــاً عــن الكــؤوس، خصصــت جوائــز ماليــة للفائزيــن ، حيــث نــال صاحــب 
املركــز األول مبلــغ 200 ألــف درهــم، و الثــاين 180 ألــف درهــم، والثالــث 160 
ألــف درهــم، فيــا نــال أصحــاب املراكــز مــن الرابــع إىل العــارش مبالــغ ماليــة.
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الشامسي.. لقب أول بتحية االنتصار 
من البداية إلى النهاية في »جميرا«

األوىل: األول، 1:23:41 ساعة.

الثانية: األول، 1:16:14 ساعة.

الثالثة: األول، 00:57:18 ساعة.

الرابعة: األول، 00:39:25 ساعة.

ترتيــب البطل خال املراحل 

 4:16:38
ساعة الزمن الذي سجله الفارس سعيد 

الشاميس بطل سباق جمريا ملسافة 120 كلم.
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شاركوا يف سباق جمريا للقدرة.

M7 -  األول: سعيد أحمد الشاميس
الثاين: عبد الله غانم املري - جمريا
F3 -  الثالث: حمدان أحمد املري

توب 3

28.06
كلم ساعة معدل رسعة الفارس سعيد 

الشاميس خال سباق جمريا.
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إنجاز جديد لفروسية اإلمارات

»اإلبداع الرياضــي« تكرّم منتخب 
القدرة للشــباب والناشــئين بطل العالم

دبي )فروسية اإلمارات(
كــرّم ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهد 
ديب، رئيــس املجلــس التنفيــذي، راعــي »جائــزة محمــد بــن راشــد آل 
ــادرات محمــد بــن راشــد آل  ــداع الريــايض«، إحــدى »مب مكتــوم لإلب
مكتــوم العامليــة«، وســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، رئيــس مجلس ديب الريايض، الفائزين يف الــدورة الـ 11 للجائزة، 
وحــاز منتخــب اإلمــارات للقــدرة والتحمــل جائــزة فئة الفريــق املحي، 
وتســلم الجائــزة اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــيس، رئيــس اتحــاد 
ــد ســعيد  ــارس محم ــا حصــل الف ــية والســباق، ك ــارات للفروس اإلم
بــن حــم العامــري عــى جائــزة ريــايض ناشــئ محــي حقــق إنجــازات 

مميزة. 
ــق  ــزة الفري ــدرة بجائ ــئني للق ــباب والناش ــب الش ــوز منتخ ــاء ف وج
املحــي، لفــوزه بلقــب بطولــة العــامل عــام 2019 بإيطاليــا، يف إنجاز غري 
مســبوق يف كل فئــات بطــوالت العــامل، حيــث حصــل فرســان اإلمــارات 
عــى املراكــز الخمســة األوىل، وجــاء دخولهــم إىل خــط النهايــة جاعياً.

وأقيــم حفــل توزيــع الجوائــز يف مركز املؤمتــرات واملعــارض مبقر معرض 
إكســبو 2020 ديب، لتكريــم الفائزيــن يف فئــات الجائــزة التــي تضمنــت 
القيــادات الرياضيــة املحليــة والعربية والعامليــة، والرياضيــني واملدربني 
والحــكام واملســؤولني مــن مختلــف قطاعــات العمــل الريــايض يف دولة 

اإلمــارات واملنطقــة العربيــة والعامل.
للفروســية نصيــب كبــري ضمــن جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
لإلبــداع الريــايض، فقــد حصــل اللــواء خبــري محمــد عيــى العظــب، 
عضــو مجلــس اإلدارة، املديــر العــام لنادي ديب للفروســية، عــى الجائزة 
عــن فئــة الحكم املحــي، يف نســخة العــام2015 ، ونال العظــب الجائزة 
لكونــه أول خبــري إمــارايت، ومرفــاً معتمــداً يف ســباقات الرسعــة، 

يناير 2022

14:18:45
ساعة الزمن الذي حققه منتخب اإلمارات 

وحاز به لقب بطولة العامل بإيطاليا 2019.

الفريــق الذهبــي
ضــم فريــق اإلمــارات الذهبــي المتــوج بلقب 
بطولــة العالــم للشــباب والناشــئين 2019، 
كالً مــن البطــل ســعيد ســالم عتيــق المهيري 
صاحــب المركــز األول، وشــاهين يحيــى 
المزروعــي »الوصيــف«، وســيف أحمــد 

المزروعــي صاحــب المركــز الثالــث.

محمد العامري يحصل على جائزة رياضي ناشئ محلي حقق إنجازات مميزة  	

ويحمــل شــارة حكــم دويل يف تحكيــم ســباقات الخيــول.
كــا نــال الجائــزة يف العــام 2016 املــدرب املخــرم 
إســاعيل محمــد الجزيــري، عــن فئــة املــدرب املحــي، 
لتحقيــق إنجــازات محليــة وعامليــة يف مجــال الفروســية 
مــن خــال تدريب فرســان اإلمــارات لنيــل املراكــز األوىل 

يف مختلــف املشــاركات.



فروســية اإلمارات

يناير 222022

المهيري ..
إنجازات عديدة وتكريم جديد

دبي )فروسية اإلمارات(
يعتــر الفــارس ســعيد ســامل عتيــق املهــريي، قائــد ونجــم فريــق 
منتخــب اإلمــارات الفائــز بجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
لإلبــداع الريــايض عــن فئــة الفريــق املحــي، أحــد املواهــب اإلماراتيــة 
يف مجــال ســباقات القــدرة، وتكرميــه ضمــن الفريــق يف هــذه الجائــزة 

ــداع. ــن اإلب ــد م ــزاً للمزي ــاً وحاف ــة سيشــكل دافع الرفيع
ــوج  ــد أن ت ــه، بع ــع ابواب ــن أوس ــخ م ــل التاري ــريي دخ ــارس امله الف
بامليداليــة الذهبيــة يف فئــة الفــردي ثاثــة مــرات متتاليــة، يف بطولــة 
العــامل للشــباب والناشــئني، حيــث نــال لقــب الفــردي يف فريونــا 
ــردي  ــب الف ــال لق ــة لين ــرة الثاني ــاد للم ــم ع ــام 2017، ث ــا ع بإيطالي
ــا  ــزا بإيطالي ــة بي ــرق يف منطق ــب الف ــاده إىل لق ــب ب ــادة منتخ وقي
2019، وأضــاف امليداليــة الثالثــة يف النســخة األخــرية التــي اســتضافتها 

ــام 2021. ــدا يف الع هولن
 الفــارس ســعيد املهــريي يتميــز بقــوة اإلرادة وعدم اليأس، مــع الهدوء 
والرزانــة للتعامــل مــع مختلــف ظــروف الســباقات، كل هــذه الصفات 
جعلــت منــه أن يكــون نجــاً يف هــذه الرياضــة محليــاً وخارجيــاً مــن 

خــال اإلنجــازات التــي حققهــا يف مســريته القصرية.

المزروعي ..
نتائج مميزة في السباقات الدولية

دبي )فروسية اإلمارات(
عــى الرغــم مــن أن انطاقــة الفــارس شــاهني املزروعــي، أحــد أعضاء 
منتخــب اإلمــارات الفائــز بجائــزة محمد بن راشــد آل مكتــوم لإلبداع 
الريــايض عــن فئــة الفريــق املحــي، كانــت يف العــام 2016، إال أنــه 
اســتطاع خــال هــذه الفــرتة القصــرية أن يضــع بصمــة واضحــة يف 

مشــهد ســباقات القــدرة اإلماراتيــة بعــدد مــن اإلنجــازات. 
الفــارس شــاهني حقــق نتائــج مميــزة داخــل الدولــة وخارجهــا، 
ــباق  ــاً يف س ــل ثالث ــا ح ــة عندم ــه املحلي ــرز نتائج ــت أب ــث كان حي
اليامــة ضمــن مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب، كــا صعــد للمنصــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاً فع ــا خارجي ــرى، أم ــباقات األخ ــن الس ــدد م يف ع
تحقيــق املركــز األول يف أكــر مــن ســباق يف بريطانيــا وإيطاليــا، إال 
ــامل  ــة الع ــة ببطول ــة الفضي ــاين وامليدالي ــز الث ــى املرك ــه ع أن حصول

ــه. ــل إنجازات ــر أفض ــا يعت ــئني بإيطالي ــباب والناش للش
ويعمــل الفــارس شــاهني املزروعــي بجــد مــن أجــل أن يســجل 
حضــوره املميــز يف كل الســباقات التــي يشــارك فيهــا، حيــث ارتفــع 
ســقف طموحاتــه بعــد حصولــه عــى لقــب وصيــف بطــل العــامل يف 

ــا. ــال الشــباب والناشــئني بإيطالي موندي
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المزروعي..
بصمة واضحة 

دبي )فروسية اإلمارات(
ســجل الفــارس ســيف املزروعي بصمــة واضحة 
يف مشــهد القــدرة، ومتكــن مــن تحقيــق عــدد 
كبــري مــن االنتصــارات املحليــة والدوليــة، فقــد 
صعــد اىل منصــات التتويــج أكــر مــن 70 مــرة، 

بطــاً ووصيفــاً وثالثــاً. 
ويعتــر املزروعــي أحــد خريجي مدرســة فارس 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــرب صاح الع
راشــد آل مكتــوم، حيــث انضــم اىل إســطبات 
»أم آر أم« وأصبــح أحــد أهــم الخيــارات يف 
الســباقات الكــرى، وعــى الرغــم مــن إنجازاتــه 
العديــدة، إال أنــه يعتــر أن فــوزه بلقــب كأس 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــه، و املزروعــي  ــوم للقــدرة، أهــم إنجازات مكت
ــي  ــي الت ــر، وه ــدوء والص ــم باله ــذي يتس ال
تعــد مــن أهــم مهــارات الفروســية، يؤكــد 
دامئــاً أن الفضــل يف هــذه االنتصــارات يعــود اىل 
ــة مــن فــارس العــرب صاحــب  الدعــم والرعاي
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم.

المنصوري..
حماس ال يتوقف

دبي )فروسية اإلمارات(
بــدأت رحلــة التألــق للفــارس فــارس املنصــوري 
عــر حصولــه مــع فريــق اإلمــارات عــى لقــب 
للشــباب  العــامل  بطولــة  يف  الفــرق  ذهبيــة 
والناشــئني التــي أقيمــت يف إيطاليا عــام 2019، 
حيــث حــل رابعــاً يف الرتتيــب العــام، لكــن 
املنصــوري مل ينتــِه طموحــه عنــد هــذا اإلنجــاز، 
فقــد واصــل بحــاس خــال الســباقات املحليــة 
والدوليــة، وبــرز ذلــك بصــورة واضحــة خــال 
ــذي  ــايض ال ــم األورويب امل ــاركاته يف املوس مش
ــباقات  ــارك يف س ــناً، وش ــاء حس ــه ب ــى في أب
عــدة، حقــق املركــز األول 4 مــرات، فيــا كان 
التصاعــدي  املســتوى  هــذا  مرتــني،  وصيفــاً 
 »M 7« جعلــه موضــع ثقــة لفريــق إســطبات
واملــدرب محمــد الســبويس، ليكــون أساســياً يف 
فريــق اإلمــارات، وقــد كان عنــد حســن الظــن 
بعــد ان أهــدى بــاده لقــب بطولــة العــامل 
للخيــول الصغــرية عــى صهــوة »نهــار شــباب«.

بالجافلة..
فارس واعد

دبي )فروسية اإلمارات(
أصبــح الفــارس خلفــان بالجافلــة الــذي يعتــر 

أصغــر الفرســان، عنــرصاً أساســياً ضمــن فريق 

ــات  ــاض املواجه ــذي خ ــارايت ال ــدرة اإلم الق

ــق  ــة املوســم املــايض، وشــارك يف تحقي القوي

اإلنجــاز الكبــري بحصــد جميــع البطــوالت، 

حيــث حقــق الفــارس الــذي يبلــغ مــن العمــر 

15 عامــاً أفضــل نتائجــه بصعــوده وصيفــاً يف 

بطــول العــامل للخيــول الصغــرية.

انطاقــة الفــارس بالجافلــة مــع ســباقات 

وخــاض   ،2017 العــام  يف  كانــت  القــدرة 

ــال  ــباقاً، ون ــو 53 س ــرتة نح ــذه الف ــال ه خ

ــة املــدرب محمــد الســبويس، ليشــارك يف  ثق

ــطبات  ــعار إس ــباقات بش ــن الس ــد م العدي

.»M7«
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نال ثقة الجمهور في التصويت وحل ثانيًا

دبي )فروسية اإلمارات(
كــرّم ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد آل مكتــوم، ويل 
ــوم  ــن راشــد آل مكت ــزة محمــد ب عهــد ديب، راعــي  جائ
لإلبــداع الريــايض، الفــارس محمــد ســعيد بــن حــم 
ــايض ناشــئ  ــة ري ــاين يف فئ ــز الث ــز  املرك ــري، الحائ العام
محــي، بعــد فــوز 6 رياضيــني ناشــئني مــن اإلمــارات مــن 
مختلــف األلعــاب الرياضيــة، تقديــراً إلنجازاتهــم والذيــن 
تــم تحديدهــم مــن خــال تصويــت الجاهــري عــر قنــاة 
ــبة 50%  ــزة، بنس ــذيك للجائ ــق ال ــة والتطبي ديب الرياضي
ــري،  ــن الجاه ــاً م ــوات 231.216 صوت ــدد األص ــغ ع وبل
ــاز  ــم، وف ــة التحكي ــن لجن ــبة %50 م ــة إىل نس باإلضاف
باملراكــز األول ســيف جاســم املنصــوري، وجــاءت يف 
ــت يف  ــوري، وحل ــد املنص ــلوى أحم ــث س ــب الثال الرتتي
ــز  ــام، ويف املرك ــد الس ــارق عب ــة ط ــع اليازي ــز الراب املرك
ــى  ــل ع ــا حص ــدي، في ــان املرش ــة خلف ــس رحم الخام

ــز الســادس يوســف راشــد املطــرويش. املرك
ونــال العامــري هــذا اللقــب الرفيــع لحصولــه عــى 
ــدرة  ــة للق ــة الدولي ــرات يف البطول ــاث م ــز األول ث املرك
الرابــع عــى  والتحّمــل - ســلوفاكيا 2019، والرتتيــب 

مســتوى التصنيــف العاملــي للفرســان فئــة الكبــار.
الرمايــة،  بتفوقــه يف مجــال  أيضــاً  العامــري  ويتميــز 
اإلمــارات  منتخــب  يف  العــب  أصغــر  يعتــر  حيــث 
ــة  ــة يف الرماي ــة، حيــث حقــق أكــر مــن 20 بطول للرماي

مختلفــة. مبراكــز  والفروســية 

العامري يتوج بجائزة »رياضي ناشئ محلي« 
صاحــب إنجازات في »اإلبداع الرياضي«

231.216
صوتاً شارك بها الجمهور يف عملية 

اختيار فئة ريايض ناشئ محي ضمن 
جائزة اإلبداع الريايض.

20
بطولة حققها محمد بن حم العامري 
يف الفروسية والرماية مبراكز مختلفة 

خال مسريته الرياضية.
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سلسلة كأس رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة

»هتال« و»حيان« و»باديز داي« 
و»جوهر سعفان« نجوم النسخة الـ 28

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــول العربي ــة للخي ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــلة كأس صاح ــد سلس تع
األصيلــة، أهــم الســباقات التــي تقــام ســنوياً، يف شــتى أنحــاء العــامل، 
لعكــس أهميــة ومكانــة الخيــل العــريب، مــا يتــاىش مــع دعــم القيــادة 
الرشــيدة لهــذا املــوروث األصيــل الــذي يشــكل ركنــاً أصيــاً مــن تــراث 
الثامنــة  اإلمــارات العريــق، حيــث حققــت السلســلة يف نســختها 

ــن نجاحــات باهــرة. والعري
وتحــرص اإلمــارات، وانطاقــاً مــن الرعايــة الســامية التــي تحظــى بهــا 
ــل صاحــب الســمو الشــيخ  ــن قب ــة م ــكأس الغالي سلســلة ســباقات ال
ــم  ــه، ودع ــه الل ــة، حفظ ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ويل عهــد أبوظبــي 
ــة  ــات ورؤي ــوات املســلحة، ويف ظــل توجيه ــى للق ــد األع ــب القائ نائ
ــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس  ســمو الش
ــاء  ــريب وإع ــل الع ــة الخي ــى رفع ــة، ع ــؤون الرئاس ــر ش ــوزراء وزي ال
شــأنه ودعــم املــاك واملربــني يف املضامــري العامليــة كافــة، وتشــجيعهم 
ــه الشــيخ  ــور ل ــج املغف ــل العــريب، دعــاً لنه ــاج الخي ــادة انت عــى زي

ــراه. ــه ث ــب الل ــان، طي ــن ســلطان آل نهي ــد ب زاي
وضمــت قامئــة نجــوم السلســلة الجديــدة »هتــال« الــذي دافــع عــن 
لقبــه بنجــاح، و»حيــان« الــذي فــاز مــن قبــل باللقــب يف 2019، 
وهــا لـ»يــاس إلدارة ســباقات الخيــل« العائــدة لســمو الشــيخ منصــور 
بــن زايــد آل نهيــان، ومنــح »أريــون« و»جــارف« الثنائيــة لهيــف 
القحطــاين، فيــا فــاز »باديــز داي« األمــرييك باللقــب مــرة ثانيــة بعــد 
2016، ونجــح »جوهــر ســعفان« املــرصي، يف الدفــاع عــن لقبــه 2020. 

سجل األبطال
1ـ باديز داي: كوارتر مون رانش

2ـ هتال: ياس إلدارة سباقات الخيل

3ـ حيان: ياس إلدارة سباقات الخيل

4ـ رسمي الخالدية: إسطبات الخالدية

5ـ أريون: هيف القحطاين

6ـ ساحر: ادوارد مودروفيتش

7ـ ملت شمل: وليد بن زيد

8ـ عابس: الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاين

9ـ جارف: هيف القحطاين

10ـ ويليك داكريس: يك زاكولسيك

11ـ أوملبي: عبد الله بندراوي

12ـ قيرص دي فالقاس: نجيب جبابي

13ـ جوهر سعفان: إسطبات سعفان

14ـ حمداين خالد الخالدية: إسطبات الخالدية

14
محطة عربية وعاملية تألفت منها 
سلسلة كأس رئيس الدولة للخيول 

العربية يف نسختها الثامنة والعرين.
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جمال الخيل
ذهبيتان وبرونزية بطولة العالم بفرنسا 

»مربــط دبي« .. 
يحتفــظ بلقب أفضل مرب ومنتج 

للمــرة الرابعة في مونديال »جمال الخيل«

دبي )فروسية اإلمارات(
ســجل مربــط ديب للخيــول العربية بالعاصمة الفرنســية باريس بصمــة ذهبية جديدة 
ـ 40 لبطولة العامل لجال الخيل العربية التي اســتعادت  يف ختــام فعاليات النســخة الــ
رونقهــا يف نســختها للعــام 2021 بعــد التأجيل الــذي فرضته األوضــاع الصحية العاملية 

العــام املايض، بســبب تداعيات جائحــة كورونا. 
ومتيــزت البطولــة بأجــواء تنافســية، أكدت الــدور اإلنتاجــي النوعي ملربــط ديب، وذلك 
مبنحــه لقــب أفضــل مــربٍّ ومنتــج للمــرة الرابعــة، ولقــب أفضل فحــل منتج مجــدداً 
كان مــن نصيــب أيقونــة اإلنتــاج املعــارص الفحــل »اف ايــه الرشــيم«، ولقــب أفضــل 

فــرس منتجــة، وكان مــن نصيــب الفــرس »إىل فامينكا«.
ومتكــن املربــط مــن حصــد ذهبيتني مثينتــني، أوالها مــع املهــرة »دي بيســان«، وهي 
ــه الرشــيم« والفــرس  ــة البطــل العاملــي الفحــل »دي رساج« ابــن الفحــل »اف اي ابن
»روزالينــا«، والثانيــة مــع املهــر »دي رشار« ابــن الفحــل »دي رساج« والفــرس العامليــة 
»إف يت شــيا«. كــا متكــن املربــط مــن إحــراز الــكأس الرونزيــة لألمهــار مــع »دي 
شــياز« وهــو ابــن الفحــل »اف ايــه الرشــيم« والفــرس »ليــدي فريونيــكا«. وســجل 
إنتــاج املربــط مزيــداً مــن اإلنجــازات الذهبيــة يف البطولــة مــع املهــر اململــوك ملربــط 
الشــيخ الفلســطيني »دي مزيــان« ابن الفحــل »اف ايه الرشــيم« والفــرس »دي مزايا«.

فضيــة وبرونزيــة لـــ »عجمــان«
وحققــت خيــول مربــط عجمــان فضيــة وبرونزيــة خــالل 
ختــام فعاليــات بطولــة العالــم لجمــال الخيــل العربيــة، وجــاءت 
األلقــاب عبــر »األريــام بنفســج« ابنــة الفحــل »دومنيــك أم« 
ــي  ــز الثان ــدت المرك ــي حص ــمة« الت ــام بس ــرس »األري والف
واللقــب الفضــي لبطولــة المهــرات، فيما حصــدت »ع ج كية« 
ابنــة الفحــل »ع ج كفــو« والفــرس »ايــه جيــه ايــه كابريس« 
اللقــب البرونــزي للمهــرات عمــر ســنة. كمــا نالــت »األريــام 
بنفســج« أيضــاً جائــزة أفضــل رأس للمهــرات فــي البطولــة. 

40
نسخة لبطولة العامل أقيمت منذ 

انطاقها برعاية ملك املغرب محمد 
السادس يف العام 1977.
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تألق مرابط دبي واألريام والزبير والبداير

»الجواهــر« يلمع بـ »ذهبيتين« 
فــي بطولة جمال الخيل بعجمان

يناير 2022

جمال الخيل

عجمان )فروسية اإلمارات(
تقاســمت املرابــط ألقــاب بطولــة عجــان لجــال الخيــل العربيــة 2022 يف 
ـ 19 التــي أقيمــت عــى مــدار 3 أيام مبيــدان الفروســية بعجان  نســختها الــ
مبشــاركة 308 خيــول، حيــث نــال مربــط الجواهــر لقبــني ذهبيــني، ولقــب 
ذهبــي لــكل مــن مرابــط ديب، إســطبات األريــام، ومربــط الزبــري، ومربــط 

البداير.
وانتزعــت املهــرة »دي اكســبو« ملربــط ديب، البطولــة الذهبيــة لفئــة املهرات 
بعمــر ســنة، فيــا حصلــت رفيقتهــا »دي نجلــه« عــى الفضيــة، ونالــت 

الرونزيــة »مريــان البدايــر« للشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي. 
ــط  ــس الجواهــر« ملرب ــرات »باري ــة امله ــة لفئ ــة الذهبي وحصــدت البطول
الجواهــر، فيــا حصلــت »إي اس حبيبــة« للشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد 
القاســمي، عــى الفضيــة، ونالــت الرونزية »عــروس البداير« للشــيخ محمد 

بــن ســعود القاســمي. 
وحققــت البطولــة الذهبيــة لألفــراس »عاجلــه الزبــري« للشــيخ عبــد الله بن 
محمــد آل ثــاين، فيــا حصلت عــى الفضية »دي حنــني« ملربــط ديب، ونالت 

الرونزيــة »األريــام ابــا« إلســطبات األريام.
وفــاز بذهــب األمهــار عمــر ســنة »األريــام عشــاق« إلســطبات األريــام، 
وحصــل عــى الفضيــة »اس ام مشــهور« للشــيخ ســعيد بــن مكتــوم بــن 
جمعــة آل مكتــوم، فيــا حصــل عــى الرونزيــة »دي تبــارك« ملربــط ديب. 

92.20
نقطة أعى معدل يف البطولة ونالها 

بطل الفحول »شادي الخالدية«

40
خيول شاركت يف النسخة الـ 19 

لبطولة عجان لجال الخيل.

وانتــزع »ســامي الباهية« ملربط ريح الشــال، ذهبيــة األمهار، 
فيــا نــال الفضيــة »اي دي مرســال« لفيصل عبد الله الشــحي، 
ــد  ــف أحم ــد خل ــرت« ملحم ــة »م ع عن ــى الرونزي وحصــل ع

ــف العتيبة.  خل
وانتــزع ذهبيــة الفحول »شــادي الخالديــة« الــذي أكمل ثنائية 
ذهبيــة ملربــط الجواهــر، فيــا فــاز بالفضيــة الفحــل »نامــوس 
الهواجــر« لســعيد ســيف الزعــايب، ونــال الرونزيــة »فريــزون« 

ملحمــد ســلان أنــور شــودري.
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محمد الشرقي يشيد بالبطولة
جمال الخيل

يناير 2022

»جمال الخيل« تعانق شموخ 
»قلعة الفجيرة« و»المرابط« تتقاسم »الذهب«

الفجيرة )فروسية اإلمارات(
أكــد ســمو الشــيخ محمد بن حمــد بن محمــد الرقــي، ويل عهد الفجــرية، األهمية 
التــي تحظــى بهــا بطولة جــال الخيل العربيــة التي تســتضيفها الفجــرية، ومكانتها 
الافتــة عربيــاً ودوليــاً، مشــرياً إىل توجيهات صاحب الســمو الشــيخ حمــد بن محمد 
الرقــي، عضــو املجلــس األعــى حاكــم الفجــرية، برتســيخ املــوروث الشــعبي لدولــة 
اإلمــارات، وتســليط الضــوء عــى رياضــة الفروســية ملــا متثلــه مــن قيمــة معــرة عن 
تراثنــا العــريب األصيــل. جــاء ذلــك خــال حضــور ســموه يرافقــه نجلــه الشــيخ حمد 
بــن محمــد بــن حمد الرقــي، تكريم الفائزيــن والحــكام والرعاة يف بطولــة الفجرية 
لجــال الخيــل العربيــة النســخة السادســة، والتــي أقيمــت برعايــة ســموه يف قلعة 
الفجــرية. وكــرم ســمو ويل عهــد الفجــرية، الشــيخ زايــد بــن حمــد بــن حمــدان آل 

نهيــان، نائــب رئيس جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربية.
وأشــاد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الرقــي مبســتوى أداء اللجنــة 
املنظمــة للبطولــة، والنتائــج اإليجابيــة التي حققها املتنافســون فيهــا، مؤكّــداً الدور 
الــذي تلعبــه بطــوالت الخيــل يف تعزيــز مكانــة دولــة اإلمــارات وإمارة الفجــرية عى 

الخريطــة الرياضيــة العاملية.
وعانقــت البطولــة شــموخ قلعــة الفجــرية التــي اســتضافت الحــدث مبشــاركة 256 
جــواداً مــن أرقــى الســاالت، وتوزعــت األلقــاب الذهبيــة عــى املرابــط، وافتتحــت 
املهــرة »ميــار البدايــر« ملربــط البدايــر، الفعاليــات بعــد تتويجهــا باللقــب الذهبــي 
للمهــرات، تلتهــا يف الوصافــة ونالــت الفضــة »آر اي يك لــورا« لعمــرو محســن، فيــا 

ذهبــت الرونزيــة إىل »اي دي نــور« لحمــد عدنــان الشــحي.

وحصلــت »منــار الزبــري« ملربــط الزبــري، عــى اللقب الذهبــي لبطولــة املهرات 
عمــر ســنة، تلتهــا يف املركــز الثــاين والوصافــة »دي ريعانــة« ملربــط الرميــاس، 

فيــا ذهــب اللقــب الرونــزي إىل »شــيهانة العــز« ملربــط العــز.
وحصــدت »أمــرية جــي اف« ملربــط غالــب، اللقــب الذهبــي لبطولة األفــراس، 
تاركــة الوصافــة واللقــب الفــي إىل »بســمة البدايــر« ملربــط البدايــر، فيــا 

كانــت الرونزيــة مــن نصيــب »دي غراشــيب« لعدنــان عبــد اللــه الشــحي.
وظفــر »ع ج كتيــم« لحمــد محمــد الحبــيس، باللقــب الذهبــي لألمهــار، وحل 
وصيفــاً ونــال الفضــة »شــهم الخزامــي« لطــال حميــد املســكري، فيــا حصل 

عــى اللقــب الرونــزي »ج م ج لورانــس« لجمعــة محمــد الشــميي.
واحتــل »األريــام برجــس« إلســطبات األريــام، صــدارة بطولــة األمهــار عمــر 
ســنة ونــال اللقــب الذهبــي، وذهــب اللقــب الفــي إىل »دي نشــاب« ملربــط 

ديب، بينــا حصــل عــى الرونزيــة »وارث الزبــري« ملربــط الزبــري. 
وانتــزع »ريبــال« لجمعــة خميــس الكعبــي، اللقب الذهبــي لبطولــة الفحول، 
تــاركاً الوصافــة واللقــب الفــي إىل »دي رشيــاص« ملربــط اللــورد، بينــا ذهب 

اللقــب الرونــزي إىل »دي غــايل« لخليفــة عبيــد النعيمي.

 256
جواداً من أنقى ساالت الخيل 

العربية شاركت يف بطولة الفجرية.

93.10
نقطة أعى معدل خال البطولة 
حصل عليه الفحل »دي رشياص«
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المري وصيفًا مع »سما دبي«

الهولندي بارت يكسب »الجائزة الكبرى« 
بـ »دولية أبوظبي« لفئة الـ 4 نجوم  

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تــّوج الفــارس الهولنــدي بــارت بليــس بالجــواد »كريســكراس دي 
ــز الحواجــز  ــة لقف ــي الدولي ــة أبوظب ــزة الكــرى لبطول يف« بالجائ
ــع  ــري م ــه امل ــد الل ــارس عب ــل الف ــوم، وح ــع نج ــة األرب ــن فئ م
الفــرس »ســا ديب« وصيفــاً، يف ختــام البطولــة التــي نظمهــا نــادي 

أبوظبــي للفروســية والســباق.
ــع  ــة األرب ــن فئ ــة م ــة عــى 8 منافســات دولي واشــتملت البطول
ــت العــام  ــد احتجب ــت ق ــدة بعــد أن كان ــة جدي نجــوم، يف إطال
ــت  ــي واجه ــات الت ــا، والصعوب ــات كورون ــبب تداعي ــايض بس امل
حركــة الفرســان ونقــل الخيــول، مــا أثــر عــى الكثــري مــن فعاليــات 
ُرزنامــة البطــوالت الدوليــة حــول العــامل وحــّد مــن قيامهــا، 
وتتزامــن مــع الحــدث الرئيــس يف بطولــة أبوظبــي الدوليــة، 
بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمــة الواحــدة لخيــول القفــز الصغــرية 
وتألفــت مــن شــوطني، ومثلهــا منافســات دوليــة تأهيليــة لنهــايئ 
فئــات الفرســان مــن دول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة باالتحــاد 
ــباب،  ــان الش ــة الفرس ــتني لفئ ــع منافس ــية، بواق ــدويل للفروس ال

ــة الفرســان األشــبال. ــورز« وفئ ــة »الجوني ومثلهــا لفئ
وجــاءت منافســة الجائــزة الكــرى مــن فئــة األربــع نجــوم، 
مبواصفــات الجولتــني، وصمــم مســارها بحواجــز تــراوح ارتفاعهــا 
ــدوري  ــوالت ال ــوالت بط ــدى ج ــي إح ــم، وه ــني 150 ـ 160 س ب
ــا األوىل 40  ــس يف جولته ــامل، وتناف ــكأس الع ــي ل ــريب التأهي الع
فارســاً بينهــم نخبــة مــن أمهــر فرســان القفــز يف العــامل، إىل 
ــى  ــني ع ــرب، املتنافس ــان الع ــارات والفرس ــان اإلم ــب فرس جان
النقــاط املؤهلــة للمشــاركة يف كأس العــامل للقفــز 2022، وانتقــل 
للمشــاركة يف الجولــة الثانيــة 10 فرســان، وأكملهــا 4 فرســان دون 

ــة الفــارس  ــكأس البطول ــاز ب خطــأ، وبفــارق التوقيــت ف
ــس بالجــواد »كريســكراس دي يف«  ــارت بلي ــدي ب الهولن
ــة الثانيــة، وحــاز الوصافــة  بزمــن 41:23 ثانيــة يف الجول
الفــارس عبــد اللــه املــري مــع الفــرس »ســا ديب«، 
وأنهــى الجولــة يف زمــن بلــغ 44:56 ثانية، وحــل يف املركز 
الثالــث الفــارس األملــاين جــورج نييــف والجــواد »بينــور 
ــة. ــن 45:94 ثاني ــة يف زم ــل الجول ــت«، وأكم دي رومي

كــا فــاز الفــارس الهولنــدي بــارت بليــس بالجــواد 
ــع  ــدة م ــة الواح ــة الجول ــل دي ان« يف منافس »جرينوب
جولــة متايــز مــن فئــة األربــع نجــوم، عــى حواجــز 145 

ــة. ــغ 41:49 ثاني ــز بل ــاً يف التاي ــجاً زمن ــم، مس س

 41:23
ثانية الزمن الذي سجله الفارس 
الهولندي بارت بليس بالجواد 

»كريسكراس دي يف« يف الجولة الثانية 
للجائزة الكرى وحقق به اللقب.

1.285.900
درهم قيمة الجوائز املالية لبطولة 
أبوظبي الدولية فئة األربع نجوم.
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الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

10.000 اإلمارات  ج/زاندوكان
يس

مبخوت الكريب 17 مرحلتني /خ
)110( سم

1

15.000 اإلمارات  ج/ زاندوكان
يس

مبخوت الكريب 16 جولة ومتايز
)110( سم

2

دولية األشبال ـ تأهيلي المجموعة السابعة

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

15.000 اإلمارات ف /شانتال سيف الكريب 26 مرحلتني/خ
)120( سم

1

20.000 اإلمارات
ــــــــــــ
اإلمارات

ج/غاسيس
ــــــــــــ
 ف/ كورال
بيتش زد

خالد الحادي
ــــــــــــ
 عبد الله
الكريب

25 جولة ومتايز
)120( سم

2

دولية )الجونيورز( ـ تأهيلي المجموعة السابعة

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

20.000 اإلمارات  ج/ كاتش
ذا ويند

محمد حمد 
الكريب

15 مرحلتني/ خ
)130( سم 

1

25.000 اإلمارات  ج/ دنيك
توي زد

سيف الكريب 15 جولة ومتايز
)130( سم

2

دولية الشباب ـ تأهيلي المجموعة السابعة

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

20.000 سوريا  ف/
لومادين

هشام غريب 31 مرحلتني/خ
)130/120(

1

50.000 أمريكا ف/ الفينا ديفون بيسيت 38 جولة ومتايز
)130/120(

2

فئة النجمة الواحدة ـ لخيول القفز الصغيرة )6 ـ 7( سنوات

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

40.000 اإلمارات  ج/ سناب
جاك

عي 
الجهوري

61 جولة واحدة
)130( سم

1

60.000 هولندا  ج/غرينوبل
دي ان

بارت بليس 56 جولة واحدة
)140( سم

2

128.800 أملانيا ف/كونكورديا ديفيد ويل 51 مرحلتني 
)145( سم

3

128.800 أملانيا  ج/ فوريست
غومب

ديفيد ويل 70 جولة واحدة
)145( سم

4

90.000 إيطاليا ف/ فاجا هوي ساميون كوتا 66 جولة واحدة
)140( سم

5

54.000 اإلمارات ف/ سريسو  سامل خميس
السويدي

62 مرحلتني
)130( سم

6

128.800 هولندا  ج/ غرينوبل
دي ان

بارت بليس 62 جولة ومتايز
)145( سم

7

480.500 هولندا ج/
كريسكراس

دي يف

بارت بليس 40 جولتني
)160/150(

8

بطولة أبوظبي الدولية ـ فئة 4*

العين )فروسية اإلمارات(
ــس« بلقــب  ــون دوس فورت ــة جــواده »فاجاب ــارس الســوري عمــرو حمشــو بصحب ــّوج الف ت
بطولــة العــني الدوليــة لقفــز الحواجــز مــن فئــة الثــاث نجــوم، وحــاز  أعــى نقــاط إحــدى 
ــكأس العــامل لقفــز الحواجــز 2022، والتــي تســتضيف  جــوالت الــدوري العــريب التأهيــي ل

اإلمــارات أربــع جــوالت منهــا.
ــة العــني التــي اشــتملت عــى  ــام بطول وأقيمــت أوىل الجــوالت التأهيليــة باإلمــارات يف خت
6 منافســات، وتزامنــت معهــا 6 منافســات لفئــة النجمــة الواحــدة، ونظــم البطولتــني نــادي 

العــني للفروســية والرمايــة والجولــف عــى ميدانــه الرمــي.
وأحــرز الفــارس الســوري عمــرو حمشــو بالجــواد »فاجابــون« لقــب منافســة الجائــزة الكرى، 
مبواصفــات الجولتــني، بحواجــز تــراوح ارتفاعهــا بــني 145 ـ 160 ســم، وأكملهــا حمشــو دون 
خطــأ يف الجولتــني، ويف الثانيــة قفــز فــوق حاجزهــا األخــري عنــد خــط النهايــة يف زمــن بلــغ 
ــور دي  ــواد »بن ــف بالج ــورج نيي ــاين ج ــارس األمل ــاين الف ــز الث ــل يف املرك ــة، وح 50:26 ثاني
روميــت«، وأكمــل الجولــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 49:84 ثانيــة وبرصيــد نقطــة جــزاء واحــدة 
حملهــا معــه مــن الجولــة األوىل لتجــاوزه الزمــن املســموح، وأحــرز املركــز الثالــث مواطنــه 
الفــارس ديفيــد ويــل بصحبــة جــواده »بابالــو اتــش دي«، وأكمــل معــه الجولــة الثانيــة يف 
ــث  ــة األوىل، حي ــا يف الجول ــاط جــزاء ارتكبه ــد 4 نق ــة، وبرصي ــغ 39:85 ثاني ــع بل زمــن رسي
أكمــل الجولــة الثانيــة دون خطــأ وبزمــن رسيــع، يف أعقــاب تتويجــه باملركــز االول مــع جواده 
»بابالــو« أيضــاً يف تأهيليــة الجائــزة الكــرى عــى حواجــز 145 ســم، واملركــز الثالــث فيهــا مــع 
الفــرس »كونكورديــا«، وبينهــا املركــز الثــاين ونالــه الفــارس البلغــاري كونســتانت فــان مــع 

الفــرس »ديــاز دي ثــوت«.
وفــاز الفــارس األملــاين ديفيــد ويــل مــع الفــرس »كونكورديــا 49«، بالجائــزة الكــرى املصّغــرة 
ــة مــع متايــز، عــى حواجــز 145 ســم،  ــة الثــاث نجــوم، وجــاءت مبواصفــات الجول مــن فئ

مســجاً يف التايــز 33:77 ثانيــة.
وتصــدر الفــارس البلغــاري كونســتانت منافســة املرحلتــني الخاصــة، عــى حواجــز 145 ســم، 
مــن فئــة الثــاث نجــوم، حيــث أنهــى املرحلــة الثانيــة بالفــرس “ديــاز دي ثــوت” يف زمــن بلغ 

27:74 ثانيــة.
ــة النجمــة  ــة فئ ــو، كأس بطول ــد املهــريي بالجــواد »ديارادين ــه حمي ــد الل وحــاز الفــارس عب
الواحــدة، وجــاءت مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايــز، عــى حواجــز 140 ســم.

وســيطر فرســان اإلمــارات مــن فئة الشــباب عى املراكــز األوىل يف املنافســة التأهيليــة للجائزة 
الكــرى مــن فئــة النجمــة الواحــدة، وجــاءت مبواصفــات املرحلتــني الخاصــة، عــى حواجــز 
130 ســم، وحــاز املركــز األول الفــارس عبــد اللــه حمــد الكــريب مــع الجــواد »كورانــدو11«، 
ونــال املركــز الثــاين الفــارس مــويف عويضــة الكــريب مــع الفــرس »جــود لــك« وجــاء يف املركــز 

الثالــث الفــارس عــي حمــد الكــريب والفــرس »كوتشــيت«.

120
ألف درهم جوائز مالية خصصت ألصحاب 
املراكز األوىل يف بطولة العني الدولية من فئة 

النجمة الواحدة، والتي تضمنت ست منافسات.

بطولة العين الدولية
حمشــو »3 نجوم« دون خطأ 

والمهيــري يتألق في تحدي »النجمة«

784.800
درهم جوائز مالية خصصت ألصحاب املراكز 
األوىل يف أوىل جوالت الدوري العريب التأهيي 

لكأس العامل، وتضمنت ست منافسات.

50:26
ثانية الزمن الذي سجله الفارس السوري عمرو حمشو بصحبة 

الجواد »فاجابون دوس فورتس«، وحاز به الجائزة الكرى.
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فروســية اإلمارات

يناير 2022

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

8.000 اإلمارات  ج/زاندوكان
يس

مبخوت الكريب 17 جولة واحدة
)110/105(

1

10.000 بلغاريا  ف/كاسال
ليدي زد

 ناستاسيا
كارك

17 مرحلتني خاصة
)125/120(

2

دولية األشبال ـ تأهيلي المجموعة السابعة

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

10.000 اإلمارات ف /
شانتال

سيف الكريب 22 مرحلتني/خ
)120( سم

1

12.000 اإلمارات ج/
كوراندو11

 عبد الله
الكريب

21 جولة ومتايز
)120( سم

2

دولية )الجونيورز( ـ تأهيلي المجموعة السابعة

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

10.000 اإلمارات  ج/ ديب دو
فيا

عي الكريب 18 جولة واحدة
)130( سم

1

15.000 اإلمارات  ج/ ديب دو
فيا

عي الكريب 17 جولة ومتايز
)130( سم

2

دولية الشباب ـ تأهيلي المجموعة السابعة

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

15.000 اإلمارات ف/
فهرنهايت

سامل أحمد 
السويدي

46 مرحلتني/خ 1

20.000 اإلمارات ف/
فهرنهايت

 سامل أحمد
السويدي

45 جولة ومتايز 2

فئة النجمة الواحدة ـ خيول صغيرة )5 ـ 6( سنوات

الجائزة/ 
درهم 

**
الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

12.000 اإلمارات ج/ إلوي هزاع حمد 
الظاهري

54 جولة واحدة
)120( سم

1

25.000 اإلمارات ج/سريسو  سامل خميس
السويدي

68 جولة واحدة
)130( سم

2

40.000 اإلمارات  ج/ داميوند
وي

 سامل خميس
السويدي

68 جولة واحدة
)140( سم

3

24.000 اإلمارات  ف/دوكسان
يب

عي عبد الله
سلطان

49 تجميع نقاط
)120( سم

4

30.000 اإلمارات ف/سريسو  سامل خميس
السويدي

61 مرحلتني 
)130( سم

5

50.000 بلغاريا  ج/فريدي
تريز

 كونستانت
فان

50 مرحلتني/خ
)145( سم

6

20.000 اإلمارات ف/
دوكسان يب

عي عبد الله
سلطان

48 مرحلتني 
)120( سم

7

30.000 اإلمارات  ج/سناب
جاك

 عي خلفان
الجهوري

59 جولة ومتايز
)130( سم

8

131.700 اإلمارات  ج/ جيمس
يف دي أود

 محمد أحمد
العويس

47 جولة ومتايز
)145( سم

8

بطولة العين الدولية من فئة النجمتين

العين )فروسية اإلمارات(
تــّوج الفــارس محمــد أحمــد العويــس عــى صهــوة جــواده »جيمــس يف دي أود« بلقــب 
ــرى، يف  ــزة الك ــاز الجائ ــني، وح ــة النجمت ــن فئ ــز م ــز الحواج ــة لقف ــني الدولي ــة الع بطول
البطولــة التــي اشــتملت عــى 17 شــوطاً، 9 منهــا مــن فئــة النجمتــني، ونظمهــا نــادي العــني 

للفروســية والرمايــة والجولــف.
ــّوق يف أوىل  ــتعراض املش ــدي واالس ــس والتح ــرة بالتناف ــة عام ــات البطول ــاءت منافس ج
البطــوالت الدوليــة مــن فئــة النجمتــني باملوســم اإلمــارايت، مبشــاركة عــدد كبــري مــن فرســان 
وفارســات 26 دولــة حــول العــامل، بعضهــا يشــارك فرســانها للمــرة األوىل يف دوليــات القفــز 

باإلمــارات، وبلــغ عــدد الخيــول املشــاركة يف بطولــة النجمتــني أكــر مــن 300.
وجــاءت منافســة الجائــزة الكــرى، مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتايــز، وصمم 
مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 145 ســم، ونجــح الفــارس محمــد العويــس مــع الجــواد 
»جيمــس« يف إكــال التايــز يف الزمــن األفضــل وبلــغ 36:78 ثانيــة، وتــّوج بــكأس البطولــة، 
بعــد نجاحــه يف تقديــم اســتعراض نظيــف خــال مــن األخطــاء، وحــاز الوصافــة الفــارس 
محمــد الهاجــري بالجــواد »جــي اس فابيــان« وبزمــن 36:86 ثانيــة، عــى حســاب الفــارس 
األوزبكســتاين عبــد الرحمــن، الــذي حــل يف املركــز الثالــث مــع الجــواد »»كاونتــري«، وأنهــى 

التايــز يف 37:89 ثانيــة.
وفــاز الفــارس عــي حمــد الكــريب بالجــواد »ديب دي فيــا« بلقــب املنافســة الدوليــة لفئــة 
الشــباب، تأهيــي دول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة يف االتحــاد الــدويل للفروســية، 
ــارس  ــاين الف ــز الث ــل يف املرك ــم، وح ــز 130 س ــى حواج ــدة ع ــة الواح ــات الجول مبواصف
الفلســطيني أميــن العنيــس بالجــواد »نيلســون«، وحــاز املركــز الثالــث الفــارس عمــر عبــد 

ــوز«. ــواد »ديب دو ه ــي بالج ــز املرزوق العزي
وســيطر فرســان اإلمــارات من فئــة »الجونيورز« عــى املراكز األوىل، يف منافســة من مرحلتني 
خاصــة عــى حواجــز 120 ســم، وحــاز الصــدارة الفــارس ســيف عويضــة الكــريب بالفــرس 
»شــانتال«، ونــال املركــز الثــاين الفــارس عبــد اللــه حمــد الكــريب بالجــواد »كورانــدو11«، 

وحــل يف املركــز الثالــث الفــارس خالــد أحمــد الحــادي مــع الجــواد »جاســيس«.

تضمنت 17 منافسة وأقيمت في 4 أيام

العويــس فارس الجائزة الكبرى
 لـ »دولية العين« من فئة النجمتين 

 300
خياً شارك بها الفرسان والفارسات يف البطولة 
بالرغم من اإلجراءات الصحية واالحرتازية 
لسامة ووقاية الجميع من وباء كورونا.    

 462.700
درهم قيمة الجوائز املالية التي رصدت 
للفائزين باملراكز األوىل يف بطولة العني 

الدولية لفئة النجمتني.

 47
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة الجائزة 
الكرى، وعر منهم 7 فرسان إىل جولة 
التايز، وأكملها 5 فرسان دون خطأ.
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شادي غريب يتصدر الخيول الصغيرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــرس  ــع الف ــمي م ــه القاس ــد الل ــن عب ــي ب ــيخ ع ــارس الش ــّوج الف ت
لقفــز  الدوليــة  الباهيــة  لبطولــة  الكــرى  بالجائــزة  »كشــاريل« 
الحواجــز مــن فئــة النجمــة الواحــدة يف نســختها األوىل، وحــاز 
الفــارس الســوري شــادي غريــب جائــزة بطولــة الخيــول الصغــرية مــن 
ــارات  ــاد اإلم ــية واتح ــدويل للفروس ــاد ال ــإرشاف االتح ــة، ب ذات الفئ
للفروســية والســباق، واشــتملت البطولــة عــى 6 منافســات دوليــة، 
ــرية،  ــول الصغ ــة الخي ــا بطول ــت منه ــتني، تألف ــة إىل منافس باإلضاف

ــام. ــة أي ــدى ثاث ــى م ــا ع ــرت فعالياته وج
وأقيمــت منافســة الجائــزة الكــرى يف ختــام فعاليــات البطولــة، 
ــغ ارتفاعهــا  ــز عــى حواجــز بل ــة مــع متاي وجــاءت مبواصفــات الجول
130 ســم، وتنافــس فيهــا 36 فارســاً وفارســة، نجــح منهــم 4 فرســان 
يف االنتقــال إىل جولــة التايــز، وأكملهــا فارســان دون خطــأ، أولهــا 
ــنة -،  ــاريل« - 14 س ــرس »كش ــمي بالف ــي القاس ــيخ ع ــارس الش الف
ــوج باللقــب، وحــاز  ــة، وت ــغ 30:65 ثاني ــن بل ــز يف زم وأكمــل التاي
املركــز الثــاين الفــارس الســوري فــراس حامــة والجــواد »لــورد مــاك« 
بزمــن التايــز 33:98 ثانيــة، ونــال املركــز الثالــث الفــارس عــي 
خلفــان الجهــوري بالجــواد »ســناب جــاك« وبزمــن بلــغ 31:25 ثانيــة، 

ــد 4 نقــاط جــزاء. وبرصي
وســجل الفــارس الســوري شــادي غريــب ثنائيــة مــع الجــواد »أليــت 
ــز  ــرز املرك ــث أح ــرية، حي ــول الصغ ــات الخي ــس« يف منافس دو بونت
ــة واحــدة عــى ارتفــاع 120 ـ 125 ســم،  األول يف منافســة مــن جول

ــز 125 ـ 130 ســم. ــة ومتاي ــم حصــد لقــب منافســة جول ث
وحقــق الفــارس الســوري ليــث غريــب مــع الفــرس »كابيتــوال اس آر 
زد« أيضــاً ثنائيــة بإحــرازه صــدارة منافســة جولــة واحــدة عــى ارتفاع 

105 - 110 ســم، وكذلــك منافســة تجميــع نقــاط 105 - 110 ســم.

30:65
ثانية أفضل أزمنة التايز يف منافسة الجائزة 
الكرى، وسجله الفارس الشيخ عي القاسمي.

 100
فارس وفارسة بصحبة 140 خياً تنافسوا يف 
مسابقات بطولة نادي الباهية للفروسية 

»نجمة واحدة« عى مدى 3 أيام.

يناير 2022

125
ألف درهم قيمة الجوائز املالية التي 
تم تخصيصها للفائزين باملراكز األوىل 

يف بطولة الباهية الدولية.

علي القاســمي يحلق 
مع الجائــزة الكبرى في »الباهية الدولية«

الجائزة/ 
درهم ** النادي الجواد الفائز املشاركون املواصفات الفئة م

10.000 سوريا كابيتوال
اس آر زد

ليث غريب 41 جولة واحدة
)110/105(

دولية1*  1

15.000 سوريا  أليت دو
بونتس

شادي غريب 13 مرحلتني خاصة
)125/120(

دولية1*
خ/صغرية

2

15.000 اإلمارات سناب جاك عي الجهوري 58 جولة
)120( سم

دولية1* 3

10.000 سوريا كابيتوال
اس آر زد

ليث غريب 44 تجميع نقاط
)110/105(

دولية1* 4

25.000 سوريا  أليت دو
بونتس

شادي غريب 13 جولة ومتايز
)130/125(

دولية1*
خ/صغرية

5

20.000 اإلمارات  كاتش ذا
ويند

 محمد حمد
الكريب

49 جولة واحدة
)125( سم

دولية1* 6

25.000 سوريا غيسينا هشام غريب 54 جولة ومتايز
)110/105(

دولية1* 7

45.000 اإلمارات كشاريل عي القاسمي 36 جولة ومتايز
)130( سم

دولية1* 8

فائزون باأللقاب
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إنجاز المرزوقي بلقب أولمبياد الشباب عالمة فارقة للنادي

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
قــدم نــادي الباهيــة للفروســية يف أبوظبــي صــورة زاهيــة خــال اســتضافته بطولتــه الدوليــة 
لقفــز الحواجــز لفئــة النجمة الواحــدة، وهــي أول بطولة دوليــة ينظمها ويســتضيفها النادي 
عــى ميدانــه الرمــي الــذي تــم افتتاحــه يف العــام 2009، مبشــاركة كبــرية، بــإرشاف االتحــاد 

الــدويل للفروســية، واتحــاد اإلمــارات للفروســية. 
شــارك يف البطولــة عــدد كبــري من الفرســان والفارســات من جميــع الفئات، وجلهــم من فئتي 
األشــبال والناشــئني، وجــاءت املنافســات مناســبة لخــرات الفرســان مــن الفئتني، ما شــجعهم 
عــى املشــاركة بقــوة فيهــا، وبذلــك تكــون البطولــة قــد حققــت لهــم هــدف اكتســاب املزيد 

مــن خــرات املشــاركة يف بطولــة دولية. 
وتنافــس املشــاركون يف البطولــة التــي اشــتملت عى ســت منافســات دولية من فئــة النجمة 
ــع  ــز ومنافســة لتجمي ــع متاي ــة م ــة الواحــدة وجول ــات الجول الواحــدة، وأشــواطها مبواصف
النقــاط، وصمــم مســارها بحواجــز يــرتاوح ارتفاعهــا بــني 105ـ  130 ســم، ما يجعلها مناســبة 
متامــاً ملشــاركة الفرســان مــن فئتــي املبتدئــني والناشــئني، وشــوطني لبطولــة دوليــة مــن ذات 
الفئــة لخيــول القفــز الصغــرية عمــر 6 ـ 7 ســنوات، عــى حواجــز 120 ـ 130 ســم حســب 

لعمر. ا
وأعلنــت بطولــة الباهيــة الدوليــة عــن انطاقــة البطــوالت الدوليــة باإلمــارات خال املوســم 

الحــايل، والتــي تتواصــل عــى مياديــن أنديــة الفروســية حتــى 19 فرايــر  2022.
وقــال عبــد العزيــز املرزوقــي، رئيــس البطولــة: »إننــا ســعداء يف نــادي الباهيــة للفروســية 
بتنظيــم وإقامــة أول بطولــة دوليــة، يف هــذا التوقيــت الــذي يصادف مناســبة العيــد الوطني 
الخمســني للدولــة، وهــي مناســبة غاليــة وعزيــزة عــى قيــادة وشــعب اإلمــارات واملقيمــني 

عــى أرضهــا«.
وأضــاف: »وجــدت البطولــة دعــاً طيبــاً مــن رعايــة املؤسســات والــركات الوطنيــة، مــا 
أعاننــا عــى املــي قدمــاً يف تنظيــم البطولــة، وتعميــم فائدتهــا لتكــون يف متنــاول الجميــع، 
خاصــة الفرســان مــن فئــة األشــبال والناشــئني الذيــن تضيــق عليهم فــرص املشــاركة يف الكثري 
مــن البطــوالت الدوليــة يف اإلمــارات خــال املوســم، ونعترها تجربــة إيجابية، ونشــكر اتحاد 

الفروســية والســباق أن جعلهــا ممكنــة التنفيذ«.
وبالنــادي مدرســة لتعليــم ركــوب الخيــل والتدريــب، ويلتحــق بهــا عــدد كبــري مــن الفرســان 
والفارســات، وللنــادي تجربة ناجحة يف اســتضافة منافســات أســبوعية ضمــن دوري اإلمارات 

»لونجــني« يف موســم 2017 – 2016.
ويعــد الفــارس عمــر املرزوقــي مــن أوائــل الفرســان الذين تلقــوا التدريــب يف نــادي الباهية، 
ومــن إنجازاتــه الفــوز بلقــب بطولــة أوملبيــاد الشــباب يف األرجنتــني عــام  2018، وحــاز لقب 
الجائــزة الكــرى يف بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــني بإيطاليــا، ثــم وصافــة بطولــة اإلمــارات 

22 موســم  2020 - 2021، بالجــواد »دنيثــا« إلســطبات الــراع.

6
مؤسسات ورشكات وطنية قدمت 
الرعاية واملساندة لبطولة الباهية 

الدولية، وهي مجلس أبوظبي الريايض، 
لونجني، بنك أبوظبي التجاري، رشطة 
أبوظبي، إسطبات الراع، والسكب.

40
ألف درهم قيمة الجوائز املالية التي تم 
تخصيصها للفائزين يف منافسات الخيول 

الصغرية ببطولة الباهية الدولية.

1200
فارس وفارسة يلتحقون مبدرسة تعليم 
ركوب الخيل يف نادي الباهية للفروسية 

يف العام.

230
رأساً من الخيول املقيمة والزائرة ميكن 
أن تستضيفها إسطبات نادي الباهية 

خال تنظيم املسابقات املختلفة.

يناير 2022

»النجمة الواحدة« 
زاهية في »الباهية« وإعالن افتتاح موســم البطوالت الدولية
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األسبوع العاشر للدوري

دبي )فروسية اإلمارات(
أحــرز الفــارس حمــد الكــريب بالجــواد »جــول كادانــس زد« مــن إســطبات الــراع، جائــزة 
منافســة التايــز عــى حواجــز 145 ســم، يف منافســات األســبوع العــارش لــدوري اإلمــارات 
»لونجــني« لقفــز الحواجــز التــي أقيمــت عــى ميــدان مركــز اإلمــارات للفروســية يف ديب، 

وتضمنــت 10 منافســات.
وجــاءت املنافســة مــن جولــة واحــدة مــع جولــة للتايــز، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ 
ارتفاعهــا 145 ســم، وشــارك فيهــا 47 فارســاً وفارســة، ونجــح 8 فرســان يف إكــال الجولــة 
الرئيســة دون خطــأ، وتجــدد بينهــم التنافــس يف جولــة التايــز. بدورهم نجح 3 فرســان يف 
إكــال التايــز دون خطــأ، وأبــدع الفــارس حمــد عــي الكــريب بالجواد »جــول كادانــس زد« 
مــن إســطبات الــراع، ليتصــدر املنافســة، حيــث أكمــل التايز يف زمــن بلــغ 38:33 ثانية.

ــس يف دي أود  ــواد »جيم ــس بالج ــد العوي ــد أحم ــارس محم ــاين للف ــز الث ــب املرك وذه
هيهــوف« مــن إســطبات الــراع أيضــاً، وأكمــل جولــة التايــز يف زمــن بلــغ 38:71 ثانيــة، 
ونــال املركــز الثالــث الفــارس طــال الزاحــم بالجــواد »كانونبــال دي توليتــا زد«، وبلــغ زمن 

التايــز 43:59 ثانيــة.
وأضــاف الفــارس حمــد الكــريب انتصــاره الثــاين، والذي جــاء مع الفــرس »كريستيليســا« - 5 

ســنوات - بصــدارة منافســة حواجــز 100ـ  110 ســم ليحقــق ثنائية.
وبالخيــول عمــر 5 ـ 6 ســنوات عــى حواجــز 120 ـ 125 ســم حســب العمــر، حــاز املركــز 
األول الفــارس رفائيــل إيــدن بالجــواد »بــوب كــورن« من نادي الشــارقة للفروســية، وأكمل 
الفــارس رافائيــل إيــدن ثنائيــة فــوزه مــع الجــواد »بــوب كــورن« بصــدارة منافســة الخيول 

الصغــرية عمــر 5ـ   6 .   
ــوح عــى حواجــز 120 ـ 125 مبشــاركة 31 فارســاً،  ــم شــوط مفت ــات، أقي ــف الفئ وملختل

ونجــح منهــم 9 فرســان يف املرحلتــني، واعترتهــم لجنــة التحكيــم فائزيــن. 

108
استعراضات قدمها الفرسان املبتدئون خال 

منافسات األسبوع العارش للدوري عى 
ميدان مركز اإلمارات للفروسية.

140
ألف درهم جوائز خصصت للفائزين باملراكز 
األوىل يف منافسات األسبوع العارش للدوري.

687
استعراضاً قدمها الفرسان والفارسات 
املشاركون يف أشواط األسبوع العارش 
للدوري التي أقيمت عى مدار 3 أيام.

يناير 2022

الجائزة/ 
درهم ** النادي الجواد الفائز املشاركون املواصفات الفئة م

1.000 - -  10
دون خطأ

26 جولة
)100/80(

أشبال 1

1.500 - -  15
دون خطأ

22 جولة
)100/80(

صغرية )5/4(* 1

2.250  اسطبات
 الراع

 شمسة داغونيتا
املهريي

25 جولة
)110/100(

أشبال 2

990 - - 6
دون خطأ

15 جولة
)105/90(

صغرية*
)4( سنوات

2

2.000  اسطبات
 الراع

كريستيليسا حمد الكريب 11 جولة
)110/100(

صغرية*
)5( سنوات

2

3.990 - - 19
دون خطآ

50 جولة
)100/80(

مبتدئني 3

5.075  أبوظبي
للفروسية

سابرينا أنوار نجم 58 جولة
)105/90(

مبتدئني 4

8.000  الشارقة
للفروسية

فيفا  عبد الله
أحمد أمني

41 مرحلتني/خ
)120( سم

مستوى 2 5

7.800  منتجع
الفرسان

غاسيس  خالد
الحادي

19 مرحلتني/خ
)125( سم

جونيورز 5

8.000  الشارقة
للفروسية

بوب كورن  رافائيل
إيدن

31 مرحلتني/خ
)125/120(

صغرية )6/5(* 5

1.350 - - 9 
دون خطأ

31 مرحلتني/خ
)125/120(

مفتوح 5

8.000 )فروسية(
للفروسية

غوبيل مبارك مندو 67 مرحلتني/خ
)130( سم

مستوى 1 6

20.000  اسطبات
الراع

دميفيس  محمد حمد
الكريب

52 جولة 
)140( سم

مستوى 1 7

10.000  اسطبات
الصافنات

 غويس دو
كرغانا

 مايد أحمد
أهي

42 جولة 
)120( سم 

مستوى 2 8

9.250  الشارقة
للفروسية

شانتال  سيف
الكريب

19 جولة ومتايز
)125( سم

جونيورز 8

10.000  الشارقة
للفروسية

بوب كورن  رافائيل
إيدن

30 مرحلة
)125/120(

صغرية )6/5(* 8

600  مركز
اإلمارات

 كايد دي
مرايس

 عارف
أحمد

32 مرحلة
)125/120(

مفتوح 8

12.000  اسطبات
الجهوري

 فور إيفر
اتش

عي جهوري 69 جولة
)130( سم

مستوى1 9

30.000  اسطبات
الراع

 غول
كادانس زد

حمد الكريب 47 جولة ومتايز
)145( سم

مستوى1 10

فائزون باأللقاب

حمد الكربي 
 يبدع في تحدي »التمايز 145 ســم« بـ 38:33 ثانية

243
مشاركة لفرسان املستوى األول خال 

أربع منافسات خاضوها ضمن األسبوع 
العارش للدوري.

3
ـ 125  فئات يناسبها القفز فوق حواجز 120 

سم، وهم فرسان املستوى الثاين، و»الجونيورز« 
والخيول الصغرية عمر 5 و6 سنوات.



فروســية اإلمارات

35 يناير 2022

الجائزة/ 
درهم ** النادي الجواد الفائز املشاركون املواصفات الفئة م

500 - -  5
دون خطأ

9 جولة
)100/90(

صغرية
)4( سنوات

1

3.000  منتجع
الفرسان

ج/التور يب  أسامة
الزبيبي

12 جولة
)110/100(

صغرية
)5( سنوات

1

3.800  مندرة
للفروسية

 صري ف/فيوال نيتا
بادنيك

17 جولة
)110/100(

أشبال 1

2.795  الباهية
للفروسية

ف/كامبينا  وصايف
عبد العزيز

26 جولة
)100/90(

مبتدئني 2

6.000  أبوظبي
للفروسية

ف/سابرينا أنوار نجم 44 جولة
)110/100(

مبتدئني 3

8.000  أبوظبي
للفروسية

ج/إلوي  هزاع حمد
الظاهري

48 جولة
)120( سم

مستوى 2 4

900  الشارقة
للفروسية

ج/أورمتاك  محمد
جراين

31 جولة
)120( سم

مفتوح 4

5.600  اسطبات
الراع

 ف/كورال
بيتش

 عبد الله
الكريب

9 جولة
)125( سم

جونيورز 5

8.000  الشارقة
للفروسية

ف/لومادين
*)5(

 هشام
غريب

26 جولة
)125/120(

صغرية )6/5(* 5

8.000  اسطبات
الجهوري

ج/سناب جاك  عي
الجهوري

43 جولة
)130( سم

مستوى 1 6

20.000  الشارقة
للفروسية

 ج/داميوند
وي

 سامل أحمد
السويدي

24 جولة
)140( سم

مستوى 1 7

10.000  أبوظبي
للفروسية

ج/إلوي  هزاع حمد
الظاهري

47 مرحلتني
)120( سم

مستوى 2 8

750  الشارقة
للفروسية

 ج/درومني
جاكو

 أحمد نزار
منصور

25 مرحلتني
)120( سم

مفتوح 8

10.000 ديب للبولو ج/ تورانو  فارس
عّزوين

9 مرحلتني
)125( سم

جونيورز 9

10.000  اسطبات
الراع

ف/فاميي دو 
بارك )6(*

فراس 
حامة

25 مرحلتني
)125/120(

صغرية )6/5(* 9

12.000 اسطبات 
الراع

ج/هريمس 
دوماريبوسا

عي خلفان 
الجهوري

52 مرحلتني
)130( سم

مستوى 1 10

30.000 الشارقة 
للفروسية

ج/داميوند
وي 

سامل أحمد 
السويدي

22 جولة ومتايز
)145( سم

مستوى 1 11

فائزون باأللقاب

األسبوع الـ 11 للدوري

العين )فروسية اإلمارات(
ــد  ــوري وهــزاع حم ــان الجه ــي خلف ــد الســويدي وع ــامل أحم ــان س ــع الفرس وّق
ــن  ــر األداء الســلس، وتســجيل الزم ــة، ع ــق الثنائي الظاهــري عــى ســجل تحقي
األفضــل خــال مشــاركتهم يف األســبوع الحــادي عــر لــدوري اإلمــارات »لونجــني« 
لقفــز الحواجــز، والــذي شــكل النصــف األول من منافســات املســابقة، واســتضافه 
ميــدان نــادي العــني للفروســية والرمايــة والجولــف عى مــدى ثاثة أيــام، وتضمن 

11 منافســة.
وتصــدر الفــارس ســامل أحمــد الســويدي بالجــواد »داميونــد وي« - 9 ســنوات - مــن 
نــادي الشــارقة للفروســية منافســة مواصفات الجولــة الواحدة مع جولــة متايز عى 
حواجــز 145 ســم، بزمــن رسيــع يف التايــز بلــغ 36:54 ثانيــة، ونــال املركــز الثــاين 
الفــارس عــي الجهــوري بالجواد »فورإيفــر اتش« - 13 ســنة، وبزمن التايــز 38:56 
ثانيــة، وحــاز املركــز الثالث الفــارس األوملبــي خالد العيــد بالفرس »كونســيتا« - 10 

ســنوات -، مــن إســطبات الــراع، وأكمــل جولــة التايــز يف 39:97 ثانية. 
وكان الفــارس الســويدي قــد أحــرز فــوزه األول مــع »داميوند وي« أيضاً يف منافســة 

املســتوى األول، مبواصفــات الجولــة الواحــدة عى حواجز 140 ســم.
والثنائيــة األخــرى حققهــا الفــارس عــي خلفــان الجهــوري، بخيلــني من إســطبات 
الجهــوري، األوىل مــع الجــواد »ســناب جــاك«، يف منافســة مــن جولــة واحــدة عــى 
حواجــز 130 ســم، والثانيــة جــاءت مع الجواد »هريمس دو ماريبوســا« يف منافســة 

مــن مرحلتــني عــى حواجــز 130 ســم أيضاً.
ــي  ــادي أبوظب ــوي« مــن ن وانضــم الفــارس هــزاع حمــد الظاهــري وبالجــواد »إل
ــة  ــن، األول يف منافســة جول ــة بإحــرازه فوزي للفروســية إىل قامئــة فرســان الثنائي
واحــدة عــى حواجــز بارتفــاع 120 ســم، والثــاين عى  االرتفاع نفســه مــن مرحلتني.

وتــم تخصيــص شــوط للخيــول عمــر 4 ســنوات وآخر لعمــر 5 ســنوات، ما جعلها 
أكــر تخصصيــة وجاذبية ملشــاركة خيول القفــز الصغرية.

السويدي والجهوري والظاهري.. 
التوقيع على »الثنائية« عبر األداء السلس والزمن األفضل 

18
استعراضاً قدمها فرسان 
فئة »الجونيورز« عى 

حواجز ارتفاعها 125 سم 
خال األسبوع الحادي عر 

للدوري.

50
استعراضاً قدمها الفرسان 

والفارسات مبصاحبة خيول 
عمر 5 ـ 6 ســنوات.

9
فرسان من فئة »الجونيورز« شاركوا يف منافسة من جولة 

واحدة، عى حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتصدرها 
الفارس عبد الله حمد الكريب بعد انفراده بإكال الجولة 
دون خطأ بالجواد »كورال بيتش« من إسطبات الراع. 

26
ـ 6 سنوات، شاركت  خياً من خيول القفز الصغرية عمر 5 
ـ 125 سم  يف منافسة الجولة الواحدة عى حواجز 120 
حسب العمر، ومتكنت 10 خيول من إكال الجولة دون 
خطأ، وتصدرتها الفرس »لومادين« - 5 سنوات - بقيادة 

الفارس هشام غريب من نادي الشارقة للفروسية. 

36:54
ثانية أفضل زمن يف جولة التايز 145 سم سجله 
الفارس سامل أحمد السويدي وحاز به املركز األول.



فروســية اإلمارات

أبطال »النجوم«
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

ــن  ــة م ــا املختلف ــة بفئاته ــز الدولي ــز الحواج ــوالت قف ــزون يف بط ــل الفائ احتف
النجــوم بإنجازاتهــم عــى منصــة التتويــج بفرحــة كبــرية، وهــم يتســلمون 
جوائزهــم، حيــث جــاءت انطاقــة البطــوالت الدوليــة مــن نــادي الباهيــة الــذي 

ــدة. ــة واح ــة نجم ــن فئ ــاءت م ــة، وج ــة دولي ــرة بطول ــتضاف ألول م اس
وانتقــل الفرســان إىل بطولــة العــني الدوليــة لفئــة النجمتــني، والتــي نظمهــا نــادي 
ــذي نظــم  ــة واســعة، وال ــف، مبشــاركة دولي ــة والجول ــية والرماي ــني للفروس الع
أيضــاً بطولــة دوليــة لفئــة الثــاث نجــوم مبشــاركة كبــرية لفرســان مــن دول العامل.

وتواصلــت البطــوالت الدوليــة، لينظــم نــادي أبوظبــي للفروســية بطولــة لفئــة 
األربــع نجــوم، قبــل الذهــاب إىل بطولــة أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة، 

ومنهــا لبطولــة كأس رئيــس الدولــة، وكأس األمــم.
وتجــذب البطــوالت الدوليــة التــي تقــام يف اإلمــارات خــال فــرتة الشــتاء نخبــة 
الفرســان مــن جميــع قــارات العــامل، وتشــهد تنافســاً قويــاً عــى ألقابهــا وجوائزها 

القيمــة، وأجوائهــا املثاليــة لخــوض التحديــات الكبــرية.
وتتواصــل البطــوالت الدوليــة خــال شــهر فرايــر، ويســتضيف عــدد مــن األنديــة 
بطــوالت مميــزة، وبفئــات متعــددة، لتســتمر اإلثــارة يف مياديــن قفــز الحواجــز 

وســط تفــاؤل املشــاركني بــأن يقدمــوا أفضــل مــا لديهــم.


