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فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد

مهرجان محمد بن راشــد للقدرة
دعــم كبير لفروســية اإلمارات
•يف كل موســم تنتظــر أرسة فروســية اإلمــارات مهرجــان
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب،
رعــاه اللــه ،للقــدرة ،وهــو الحــدث الكبــر بقيمتــه الســامية
وهــو يحمــل اســم «فــارس العــرب» ،وبجوائــزه القيمــة،
وباملســتويات الفنيــة املتطــورة العاليــة يف ســباقاته ،وبطولــة
لهــا مكانتهــا املهمــة يف الوســط الريــايض عمومــاً ،ويف عــامل
الفروســية وســباقات القــدرة والتحمــل عــى وجــه الخصــوص،
وعــى مســتوى املنافســة والتنظيــم ،بســباقاته األربعــة التــي
يعــد كل واحــد منهــا حدث ـاً فريــداً ،يقصــده نخبــة الفرســان
والفارســات للوجــود فيــه ،واملشــاركة يف فعالياتــه ،وخــوض
تحدياتــه لنيــل رشف التتويــج بألقابــه ،وتســجيل أســائهم يف
القامئــة الذهبيــة لألبطــال.
•املهرجــان مناســبة غاليــة ،واحتفــاء بالدعــم الــذي تحظــى
بــه رياضــة اآلبــاء واألجــداد مــن قبــل ســموه ،الداعــم األول
لرياضــات الفروســية وســباقات القــدرة عــى مســتوى العــامل،
ويحمــل الحــدث أهميــة يف الوســط الريــايض العاملــي نظ ـراً
لإلســهامات الكــرى لســموه ،والــدور البــارز يف إحــداث نقلــة
نوعيــة لرياضــة القــدرة ،وتحقيــق قف ـزات هائلــة وضعتهــا يف
أعــى املراتــب بــن الرياضــات األخــرى حــول العــامل.
•وبدعــم ورعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم للمهرجــان ،ســجلت كل النســخ التــي أقيمــت
نجاحــات كبــرة يف الجوانــب كافــة ،وتطــوراً مســتمراً يواكــب
الطموحــات ،مــن خــال توفــر األجــواء املثاليــة للتنافــس،
ومنحــت متابعــة ســموه للســباقات يف النســخة الخامســة
عــرة الســعادة لجميــع املشــاركني وأثــرت األجــواء بالتفــاؤل،
وشــكلت حافــزاً إضافيــاً للمشــاركني ،وتقديــم أفضــل
املســتويات ،فكانــت نتائــج أصحــاب املراكــز األوىل متقاربــة،
وفصلــت أجــزاء مــن الثانيــة بــن البطــل وصاحــب املركــز
الثــاين يف بعضهــا.
•بــكل هــذه الفخامــة والشــموخ ،يعــزز املهرجــان مكانــة
ســباقات القــدرة والتحمــل يف الدولــة ،ويقــدم أفضــل
الفرســان لفــرق اإلمــارات يف مشــاركاتها الدوليــة والعامليــة،

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

ليســروا عــى درب «فــارس العــرب» الــذي صــال وجــال
يف املضامــر ،وتــوج بأرفــع األلقــاب وامليداليــات يف كــرى
البطــوالت العامليــة ،وبدعــم ســموه تواصــل فروســية
اإلمــارات النجــاح والريــادة.
•الشــكر والتقديــر إىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،عــى هــذا املهرجــان الرائــع ،والدعــم
الالمحــدود لفروســية اإلمــارات يف كل رياضاتهــا وســباقات
القــدرة لتكــون يف الصــدارة دامئ ـاً.
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مهرجان محمد بن راشــد للقدرة..
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دبي (فروسية اإلمارات)
شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه،
بحضــور جاللــة امللــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة ،عاهــل مملكــة
البحريــن الشــقيقة ،ســباق كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة ملســافة  160كلــم برعايــة رشكــة
إعــار يف ختــام مهرجــان ســموه للقــدرة ،والــذي أقيــم مبدينــة ديب
الدوليــة بســيح الســلم ،مبشــاركة  153فارسـاً وفارســة مــن مختلــف
اإلســطبالت املحليــة والعامليــة ،كــا شــهد الســباق ســمو الشــيخ
نــارص بــن حمــد آل خليفــة ،ممثــل جاللــة ملــك البحريــن لألعــال
اإلنســانية وشــؤون الشــباب ،والشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم،
رئيــس مجلــس إدارة نــادي ديب للفروســية.
وتضمــن املهرجــان أربعــة ســباقات ،حيــث تــوج الفــارس عبــد
اللــه غانــم املــري بلقــب الســباق الرئيــس ملســافة  160كلــم عــى
كأس محمــد بــن راشــد ،مســجالً فــوزه الرابــع بهــذا اللقــب الرفيــع،
ومتكــن خــال الســباق مــن تحقيــق املركــز األول بعــد أن قــاد
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الجــواد «كاســلبار كورســر» إلســطبالت « »F 3قاطعـاً املســافة
بزمــن قــدره  6:29:53ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ  24.62كلــم/
ســاعة.
وحقــق الفــارس عبــد اللــه العامــري عــى صهــوة «امهــان دي
لوريــك» لقــب ســباق اإلســطبالت الخاصــة إلســطبالت زعبيــل،
قاطعـاً مســافة  119كلــم بزمــن قــدره  4:21:47ســاعة ومبعدل
رسعــة بلــغ  27.27كلم/ســاعة.
ودافــع الفــارس ســهيل الغيــاين عــى صهــوة الفــرس «ســيفني
الزراك» إلســطبالت « ،»M 7بنجــاح عــن لقــب ســباق جميلتــي
املخصــص لألفــراس ملســافة  119كلــم ،مســجالً زمنــاً قــدره
 4:06:00ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ 29.02كلــم /ســاعة.
وتوجــت الفارســة األرجنتينيــة كاميــا رودريجيــز عــى صهــوة
«ابندومــس ريكابيــي» إلســطبالت « ،»F 3بلقــب ســباق
الســيدات ملســافة  119كلــم ،مســجلة  4:19:23ســاعة ،مبعــدل
رسعــة بلــغ  27.53كلــم /ســاعة.
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متابعة «فارس العرب» للسباقات تشعل حماس الفرسان والفارسات

المري يتوج بكأس محمد بن راشــد
ويسجل «سوبر هاتريك»

دبي (فروسية اإلمارات)
تابــع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،ســباقات
مهرجــان ســموه للقــدرة يف نســخته الخامســة عــرة ،وشــكلت متابعــة
«فــارس العــرب» للســباقات حافـزاً جديــداً وكبـراً للفرســان والفارســات
املشــاركني يف الســباقات ،وأشــعلت حامســهم لتقديــم أفضــل مــا لديهم.
وتــوج الفــارس عبــد اللــه غانــم املــري بلقــب الســباق الرئيــس عــى
كأس محمــد بــن راشــد للقــدرة ملســافة  160كلــم يف النســخة الخامســة
عــرة ملهرجــان محمــد بــن راشــد للقــدرة الــذي أقيــم مبدينــة ديب
الدوليــة بســيح الســلم ،مبشــاركة  153فارســاً وفارســة مــن مختلــف
اإلســطبالت املحليــة والعامليــة.
وهــي املــرة الرابعــة التــي يفــوز فيهــا الفــارس املــري بهــذا اللقــب
الرفيــع «ســوبر هاتريــك» ،وقــاد الفــارس املــري بــكل حنكــة الجــواد
«كاســلبار كورســر» إلســطبالت « »F 3قاطعــاً املســافة بزمــن قــدره
 6:29:53ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ  24.62كلــم /ســاعة.
وتنقــل الفــارس املــري خــال الســباق بــن املراكــز محافظـاً عــى وجوده
بــن فرســان املقدمــة ،حيــث تــدرج يف الرتتيــب مــن الثالــث عــر إىل
الثــاين عــر خــال املرحلتــن األوىل والثانيــة ،ثــم انتقــل إىل املركــز
الرابــع يف املرحلــة الثالثــة ،ومنهــا إىل الخامــس يف الرابعــة ،ليصعــد إىل
املركــز األول يف املرحلــة الخامســة واألخــرة.
وجــاءت يف املركــز الثــاين الفارســة األرجنتينيــة كاتلينــا باســتونز عــى
صهــوة «تشاســانج دي ســومانت» إلســطبالت جمـرا ،مســجلة 6:29:57
ســاعة.
وحــل يف املركــز الثالــث الفــارس راشــد أحمــد صغــر الكتبــي عــى
صهــوة «آت ديــال رينــج تيكــس» إلســطبالت  M7بزمن قــدره 6:30:03
ســاعة.

شد للق

درة

ترتيب البطل خالل املراحل

األوىل :الثالث عرش 01:32:57 ،ساعة.
الثانية :الثاين عرش 01:28:12 ،ساعة
الثالثة :الرابع 01:33:36 ،ساعة.
الرابعة :الخامس 01:16:17 ،ساعة.
الخامسة :األول 00:38:51 ،دقيقة.

توب 3

األول :عبد الله غانم املري »F3« -
الثاين :كاتلينا باستونز  -جمريا
الثالث :راشد أحمد الكتبي »M7« -

6:29:53
ساعة الزمن الذي سجله بطل
السباق عبد الله غانم املري
ملسافة  160كلم.

153

فارساً وفارسة شاركوا يف سباق كأس
محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.
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البطل :توجيهات ودعم حمدان بن محمد
تضعني دائم ًا على طريق اإلنجاز

شد للق

دبي (فروسية اإلمارات)
يبــدو أن فــوز الفــارس عبــد اللــه املــري بلقــب الســباق
الرئيــي ملســافة  162.32كلــم ضمــن مهرجــان الشــيخ
ســلطان بــن زايــد آل نهيــان للقــدرة والتحمــل يف بوذيــب،
كانــت مبثابــة صافــرة إنــذار مــن الفــارس قبــل خــوض
ســباق كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم يف نســخته الخامســة عــرة ،فقــد انتظــر
الفــارس املوهــوب أقــل مــن أســبوعني ليحقــق إنجــازاً غــر
مســبوق ،ليصبــح أول فــارس يتــوج بلقــب كأس صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة
ملســافة  160كلــم للمــرة الرابعــة «ســوبر هاتريــك».
الفــارس املــري ينتمــي لعائلــة لهــا بــاع كبــر يف ســباقات
القــدرة ،فوالــده املــدرب املخــرم غانــم املــري ،وأشــقاؤه
املدربــان خليفــة املــري وعــي املــري ،لذلــك كانــت معظــم
أوقاتــه مــع الخيــل وال غــرو أن يحقــق هــذا التميــز.
الفــارس عبــد اللــه املــري الــذي ينتمــي لفريــق «،»F 3
يعتــر أن جميــع انتصاراتــه يف القــدرة جــاءت بفضــل
الدعــم والتوجيهــات الســديدة مــن ســمو الشــيخ حمــدان
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،راعــي
إســطبالت «. »F 3
وأضــاف« :الفــوز بســباق كأس محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم للمــرة الرابعــة حــدث كبــر بالنســبة يل ،نعــم قــد
حققــت اللقــب يف ثــاث مناســبات ســابقة ،لكــن الرابعــة
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لهــا وقعهــا الكبــر يف نفــي بــأن أكــون الفــارس الــذي يحمــل
هــذا الرقــم».
وتابــع« :الســباق جــاء قويــاً ألن طموحــات الفرســان كانــت
متســاوية عنــد نقطــة االنطالقــة ،لكــن مجريــات الســباق
والتكتيــكات التــي ينتهجهــا هــي التــي تحــدد ترتيــب كل
فــارس».
وأوضــح «أشــعر بالفخــر بهــذا اإلنجــاز الكبــر ،وهــو دافــع
جديــد يل ملواصلــة سلســلة االنتصــارات يف الســباقات املحليــة
والدوليــة والعامليــة ،وآمــل أن أحقــق ألقابــاً يف املســتقبل».

70
شملت جوائز السباق الرئييس عىل كأس محمد بن راشد للقدرة

حتى املركز السبعني ،حيث بلغت جائزة الفائز باملركز األول
 200.000درهم إىل جانب حصوله عىل الكأس ،واملركز الثاين
 180.000درهم ،واملركز الثالث  160.000درهم ،واملركز الرابع
 120.000درهم ،واملركز الخامس  100.000درهم ،واملركز السادس
 90.000درهم ،واملركز السابع  80.000درهم ،واملركز الثامن
 70.000درهم ،واملركز التاسع  60.000درهم ،واملركز العارش
 50ألف درهم .أما الفائزون من املركز الحادي عرش حتى املركز
السبعني سيحصل كل فائز عىل  40ألف درهم.

درة

فروســية اإلمارات

أهدى «زعبيل» اللقب على صهوة «امهان دي لوريك»
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العامــري ..بطل «اإلســطبالت الخاصة»
في ســباق الثواني الحاسمة
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دبي (فروسية اإلمارات)
أهــدى الفــارس عبــد اللــه عــي العامــري عــى صهــوة «امهــان دي لوريــك» لقــب ســباق
اإلســطبالت الخاصــة إلســطبالت زعبيــل بفــارق ثــوان ،ضمــن اليــوم الثــاين لفعاليــات
مهرجــان محمــد بــن راشــد للقــدرة الــذي أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح
الســلم ،ملســافة  119كلــم ،وشــهد مشــاركة  214فارسـاً وفارســة ،وحســم بفــارق ثــوان بني
أصحــاب املراكــز األوىل.
وحقــق الفــارس العامــري اللقــب بعــد أداء قــوي قاطعـاً املســافة بزمــن قــدره 4:21:47
ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ  27.27كلم/ســاعة ،متفوق ـاً بفــارق  3ثــوان عــن الفارســة
صاحبــة املركــز الثــاين.
ومتيــز الســباق برسعــة معتدلــة يف املراحــل الثــاث األوىل ،ويبــدو أن الريــاح الخفيفــة
املصحوبــة بالغبــار تركــت آثارهــا عــى الفرســان وخيولهــم ،لكــن املرحلــة األخرية شــهدت
تنافس ـاً قوي ـاً ،واســتطاع البطــل أن يعــوض فــارق الزمــن بعــد أن انطلــق ســابعاً ،لكنــه
متكــن مــن تجــاوز الجميــع ،مســتفيداً مــن قــوة الجــواد البطــل «امهــان دي لوريــك».
وواصــل الفــارس عبــد اللــه عــي العامــري رحلــة تألقــه التــي كانــت بدايتهــا منــذ فــرة
مبكــرة خــال ســباقات الشــباب والناشــئني التــي حقــق خاللهــا متي ـزاً واضح ـاً ،وســجل
انتصــارات كبــرة داخــل وخــارج الدولــة ،واســتهل هــذا املوســم باالحتفــاظ بلقــب ســباق
الياممــة الــذي أقيمــت ضمــن مهرجــان ويل عهــد ديب للقــدرة.
وعــى الرغــم مــن أن الفــارس العامــري ميلــك رصيــداً جيــداً مــن االنتصــارات املحليــة
والدوليــة ،لكنــه يعتــر فــوزه بلقــب كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة املوســم املــايض
أفضــل إنجازاتــه يف ســباقات القــدرة ،كــا يفخــر الفــارس العامــري أيضـاً بحصولــه عــى
فضيــة بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني العــام املــايض بهولنــدا.
وفضـاً عــن االنتصــارات املحليــة ،ميلــك العامــري رصيــداً جيــداً مــن االنتصــارات خــارج
الدولــة ،حيــث تــوج بلقــب ســباق جاللــة ملــك البحريــن للشــباب والناشــئني يف العــام
 ،2018كــا تــوج بلقــب الســباق الــدويل للشــباب والناشــئني بربيطانيــا ،ولــه انتصــارات
أيض ـاً يف ســباقات إيســتون بــارك بربيطانيــا.
وجــاءت يف املركــز الثــاين لســباق اإلســطبالت الخاصة الفارســة ليــى محمد عبيــد املرزوقي
عــى صهــوة «كاميــل دي كومبيت» إلســطبالت الكمدة التي ســجلت  4:21:50ســاعة.
وحــل يف املركــز الثالــث بفــارق أج ـزاء مــن الثانيــة عــن الفارســة صاحبــة املركــز الثــاين،
الفــارس زايــد غانــم محمــد املــري عــى صهــوة «يب أاليــف دي ســومانت» إلســطبالت «يت
ان يت».
ورصــدت للســباق جوائــز قيمــة بإجــايل  2.375.000درهــم ،حيــث نــال صاحــب املركــز
األول مبلــغ  200ألــف درهــم ،واملركــز الثــاين  180ألــف درهــم ،والثالــث  160ألــف
درهــم ،فيــا نــال أصحــاب املراكــز مــن الرابــع إىل املركــز الـــ  70مبالــغ ماليــة.

ترتيب البطل خالل املراحل

األوىل :الرابع والعرشين 1:29:57 ،ساعة.
الثانية :الخامس عرش 1:10:28 ،ساعة.
الثالثة :السابع 1:03:40 ،ساعة.
الرابعة :األول 00:37:42 :ساعة.

توب 3

األول :عبد الله عيل العامري  -زعبيل
الثاين :ليىل املرزوقي  -الكمدة
الثالث :زايد غانم املري  -يت ان يت

4:21:47
ساعة الزمن الذي سجله الفارس

عبد الله العامري ملسافة  119كلم.

2.375.000

درهــم إجاميل الجوائز التي تم
رصدها ألبطال االســطبالت الخاصة.
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فروســية اإلمارات
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كاميــا رودريجيز ..تتوج بلقب
الســيدات مع أول إنجاز بفارق  3ثوان
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دبي (فروسية اإلمارات)
توجــت الفارســة األرجنتينيــة كاميــا رودريجيــز عــى صهــوة «ابندومــس ريكابيــي»
إلســطبالت « ،»F 3بلقــب ســباق الســيدات للقــدرة ملســافة  119كلــم ،يف افتتــاح النســخة
الخامســة عــرة ملهرجــان محمــد بن راشــد للقدرة ،مســجلة  4:19:23ســاعة ،مبعــدل رسعة
بلــغ  27.53كلــم /ســاعة.
ويحمــل ســباق الســيدات رســالة مهمــة تعكس نهــج الدولــة يف متكني املــرأة ،حيــث يتزامن
مــع احتفــاالت يــوم املــرأة العاملي.
وحلــت يف املركــز الثــاين بفــارق  3ثــوان مواطنتها ورفيقتها يف اإلســطبل ماريا ســانتينا زونينو
عــى صهــوة «تونــي دي بــو» ،فيــا حلــت يف املركز الثالــث الفارســة األوروجوانية سيســيليا
جارســيا عــى صهــوة «بليوت دو بيجون «إلســطبالت « »M 7وســجلت  4:19:41ســاعة.
وســيطرت فارســات إســطبالت « »F 3عــى مجريــات ســباق الســيدات ،حيــث متكّــن مــن
إح ـراز املركزيــن األول والثــاين ،باإلضافــة إىل املركزيــن الرابــع والخامــس يف الســباق الــذي
شــهد منافســة رشســة حتــى األمتــار النهائيــة ،والتــي شــهدت دخــول أكــر مــن  15فارســة
إىل خــط النهايــة.
وشهد السباق الذي شاركت فيه  89فارسة تنافساً مثرياً بني املشاركات.
وقالــت البطلــة الفارســة كاميــا عقــب فوزهــا« :فخــورة بهــذا اللقــب الــذي يعــد األول يل
يف اإلمــارات ،وشــعوري ال يوصــف بفــوزي بســباق صعــب جــداً ،خاصــة يف املرحلــة األخــرة،
حيــث كانــت الرسعــة كبــرة يف املرحلــة األخــرة والخيــول املتنافســة عــى الصــدارة كانــت
كثــرة ،والســباقات هنــا يف اإلمــارات صعبــة للغايــة وتختلــف عــن األرجنتــن».
وعــى الرغــم مــن أن محــاوالت الفارســة األرجنتينيــة كاميــا رودريجيــز لتحقيــق الفــوز
كانــت مســتمرة منــذ بدايــة مشــاركاتها يف الســباقات اإلماراتيــة ،لكــن تحقيــق حلمهــا خالل
مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم للقــدرة ،ضاعف مــن فرحتها
وسعادتها.
كاميــا حققــت العديــد مــن االنتصــارات يف بلدهــا األرجنتــن ،لكــن هــذا فوزهــا األول
باإلمــارات ،والــذي كان حل ـاً ميثــل لهــا تحدي ـاً كب ـراً ألن الســباقات اإلماراتيــة تختلــف
كثـراً عــن الســباقات يف بلدهــا ،حيــث تقــول إن ســباقات اإلمــارات األكــر صعوبــة ألســباب
عــدة ،أهمهــا طبيعــة األرضيــة الرمليــة ثم املنافســة والرسعــة الكبــرة ،باإلضافــة إىل الخيول
اإلماراتيــة التــي تعتــر األفضــل عــى مســتوى العــامل ،مــا مينــح الفــارس فرصـاً عديــدة.
وأعربــت كاميــا عــن ســعادتها بهــذا اإلنجــاز ،متمنيــة أن يكــون فاتحــة انتصــارات لهــا
بالدولــة ،كــا أثنــت عــى فريــق العمــل بإســطبالت « »F 3عــى الدعــم الكبــر.
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ترتيب البطل خالل املراحل

األوىل :التاسعة 1:26:28 ،ساعة
الثانية :الحادية عرشة 1:11:47 ،ساعة
الثالثة :السابعة عرشة 1:06:13 ،ساعة
الرابعة :األوىل 00:34:55 ،ساعة

توب 3

األويل :كاميال رودريجيز F 3 -
الثانية :ماريا سانتينا زونينو F 3 -
الثالثة :سيسيليا جارسيا M 7 -

4:19:23
ساعة الزمن الذي سجلته بطلة

السباق كاميال رودريجيز ملسافة
 119كلم.

1.375.000
درهم رصدت لجوائز سباق السيدات
برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

شد للق

درة

فروســية اإلمارات

أول تتويج للفارس في الموسم
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الغيالني يكسب تحدي السرعة العالية
ويدافــع بنجاح عن لقب «جميلتي»

ح
م
د
ب
ن را

شد للق

درة

دبي (فروسية اإلمارات)
دافــع الفــارس ســهيل الغيــاين عىل صهــوة الفرس «ســيفني الزراك» إلســطبالت
« ،»M 7بنجــاح عــن لقــب ســباق جميلتــي املخصــص لألفـراس ملســافة 119
كلــم الــذي أقيــم يف ثالــث أيــام مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم للقــدرة ،يف مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم.
ومتكــن الفــارس الغيــاين الــذي تــوج باللقــب العــام املــايض ،مــن إحـراز املركز
األول يف الســباق مســجالً زمن ـاً قــدره  4:06:00ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ
29.02كلــم /ســاعة ،متفوقـاً بفــارق ثانيتــن عــن الوصيــف ،ليســجل الفــارس
ســهيل الغيــاين أول انتصاراتــه لهــذا املوســم ،لكنــه كان حــارضاً بقــوة خــال
منصــات التتويــج ،فقــد كان وصيف ـاً يف الســباق الرئيــس مبهرجــان ويل عهــد
ديب ،ثــم احتــل املركــز الثالــث يف ســباق حتــا الــذي أقيــم أيض ـاً مبدينــة ديب
للقــدرة.
هــذه النتائــج للفــارس الغيــاين تــأيت امتــداداً النتصاراتــه يف املوســم املــايض
الــذي متكــن فيــه مــن تحقيــق ثالثيــة ،فقــد نــال لقــب ســباق جميلتــي،
ثــم ســباق إكســبو لإلســطبالت الخاصــة ،باإلضافــة إىل فــوزه بلقــب كأس
املدربــن ،أمــا أبــرز إنجــازات الغيــاين الخارجيــة ،فهــي لقــب مونديــال
الخيــول الصغــرة الــذي أقيــم عــام  2019يف إيطاليــا.
وجــاء يف املركــز الثــاين يف ســباق جميلتــي الفــارس عبــد اللــه غانــم املــري
عــى صهــوة «جيــه أم جوزفينــا» إلســطبالت « ،»F 3وحــل يف املركــز الثالــث
رفيقــه يف اإلســطبل الفــارس عبــد اللــه العامــري عــى صهــوة «مزيونــة»
مســجالً زمنــاً قــدره  4:10:50ســاعة.
وشــهد الســباق الــذي أقيــم مبشــاركة  101فــارس وفارســة ،تنافســا رشس ـاً،
خاصــة يف املرحلــة االخــرة التــي شــهدت رصاع ـاً مثــراً بــن البطــل الغيــاين
والوصيــف عبــد اللــه املــري ،ومتيــز الســباق يف مجملــه بالرسعــة العاليــة.

ترتيب البطل خالل املراحل

األوىل :الثالث 01:24:08 ،ساعة.
الثانية :الثامن 01:07:34 ،ساعة.
الثالثة :الخامس 00:59:31 ،ساعة.
الرابعة :األول 00:34:38 ،ساعة.

توب 3

األول :سهيل الغيالين »M7« -
الثاين :عبد الله غانم املري »F3« -
الثالث :عبد الله العامري »F3« -

4:06:00
ساعة الزمن الذي سجله الفارس

سهيل الغيالين ليتوج بلقب سباق
جميلتي.

101
فارس وفارسة شاركوا يف سباق

جميلتي لألفراس ملسافة  119كلم.

مارس 9 2022

فروســية اإلمارات
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مهرجان سلطان بن زايد الدولي للقدرة
المــري  ..لقب الســباق الماراثوني مع
«تشــا الباكينو» بـ «األداء القوي»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
شــهد الســباق املاراثــوين ملســافة  162.32كلــم الــذي أقيمــت جولتــه األوىل يف
افتتــاح مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الــدويل للقــدرة ،والــذي
أقيــم بقريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم ،تنافســاً مثــراً بــن الفرســان
للحصــول عــى اللقــب الكبــر ،وكانــت الكلمــة العليــا يف الختــام للفــارس عبــد
اللــه غانــم املــري الــذي نجــح يف توزيــع جهــد خيلــه يف املراحــل الســت للســباق،
والتــي أقيمــت عــى مــدى يومــن.
وجــاء فــوز املــري ،بعــد أداء قــوي عــى صهــوة الجــواد «تشــا الباكينو» إلســطبالت
إســناد ،قاطعـاً مســافة الســباق الكليــة بزمــن قــدره  6:41:21ســاعة مبعــدل رسعة
 24.27كلم /ســاعة.
الفــوز بلقــب الســباق املاراثــوين يعتــر األول هــذا املوســم للفــارس عبــد اللــه
غانــم املــري الــذي يحمــل رصيــداً مميـزاً مــن اإلنجــازات داخــل الدولــة وخارجهــا،
لكــن الفــارس املــري عــى الرغــم مــن عــدم تحقيقــه املركــز األول إال أنــه صعــد
إىل منصــات التتويــج مـرات عديــدة وصيفـاً وثالثـاً ،أبرزهــا حصولــه عــى املركــز
الثــاين خــال ســباق كأس رئيــس الدولــة ملســافة  160كلــم الــذي اســتضافته قريــة
الوثبــة يف فربايــر املــايض.
ويعــد املــري مــن أبــرز الفرســان اإلماراتيــن ،وهــو صاحــب موهبــة وحنكــة يف
القيــادة ،مكنتــه مــن تحقيــق العديــد مــن األلقــاب الرفيعــة املحليــة والخارجيــة،
ويعتــر الفــارس الوحيــد الــذي ســجل رباعيــة يف ســباق كأس محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ملســافة  160كلــم ،وفــوزه بلقــب الســباق املاراثــوين يف بوذيــب هــو
الثــاين لــه هــذا املوســم ،وهــي الحصيلــة األبــرز لهــذا الفــارس الــذي يعتــر األول
يف إســطبالت ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد
ديب.
وجــاء يف املركــز الثــاين بالســباق املاراثــوين يف بوذيــب الفــارس ســعيد أحمــد راشــد
الشــاميس عــى صهــوة «ديســكيس كريديفيــد» إلســطبالت « »M 7بزمــن قــدره
 6:42:26ســاعة ،فيــا حــل يف املركــز الثالــث الفــارس ســعيد الخيــاري عــى صهــوة
«ماجيــك ريــكاردو» إلســطبالت « »S Sبزمــن قــدره  6:46:54ســاعة.
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ترتيب بطل السباق خالل املراحل
األوىل :التاسع 1:12:39 ،ساعة.
الثانية :الرابع 1:14:20 ،ساعة.
الثالثة :الثاين 00:50:09 ،ساعة.
الرابعة :الثالث 1:14:05 ،ساعة.
الخامسة :األول  1:25:22ساعة.
السادسة :األول  00:44:46ساعة.

توب 3

األول :عبد الله غانم املري  -إسناد
الثاين :سعيد أحمد الشاميس M 7 -
الثالث :سعيد الخياري S S -

75
فارساً وفارسة شاركوا يف السباق الرئيس
مبهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل
نهيان للقدرة.

6:41:21
ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله
الفارس عبد الله املري يف السباق
البالغ طوله  162.32كلم.

فروســية اإلمارات

التفوق بحساب النقاط وليس المركز
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ناريان ســينج ونهيان المحرمي
يتصدران «بروتوكول بوذيب»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
شــهد كل مــن ســباقي املاراثــون ملســافة  162.32كلــم ،وســباق الشــباب
والناشــئني ملســافة  112.47كلــم ،ضمــن مهرجــان ســلطان بــن زايــد آل
نهيــان الــدويل للقــدرة ،تطبيــق نظــام بروتوكــول بوذيــب ،الــذي يعتمــد
عــى حســاب عــدد النقــاط التــي متنــح للفــارس بعــد اســتيفاء رشوط
الربوتوكــول دون النظــر إىل ترتيــب الفــارس أو مركــزه الــذي حققــه
خــال الســباق.
وحصــد الفــارس ناريــان ســينج لقــب الســباق الــدويل املاراثــوين ملســافة
 162.32كلــم املصنــف دوليـاً بنجمتــن ،والــذي أقيــم عــى مــدى يومــن،
باحتســاب معــدل النقــاط حســب بروتوكــول بوذيــب.
وجمــع الفــارس ســينج عــى صهــوة «ســيلواه ايــه اتــش» إلســطبالت
املغاويــر  316.65نقطــة ،وجــاء ثانيـاً محمــد جمعــة املهــري عــى صهــوة
«اومليــو دو فريهــو» إلســطبالت « »F 3برصيــد  307.66نقطــة ،فيــا
حلــت يف املركــز الثالــث الفارســة آنــا فريجينيــا جارســيا عــى صهــوة «يب
جيــه ماريســا» إلســطبالت « »M 7برصيــد  304.70نقطــة.
وتــوج الفــارس نهيــان عــي املحرمــي بلقــب ســباق الشــباب والناشــئني
ملســافة  112.47كلــم املصنــف دولي ـاً نجمــة واحــدة ،باحتســاب معــدل
النقــاط حســب بروتوكــول بوذيــب.
وجمــع الفــارس نهيــان عــي املحرمــي  233.27نقطــة عــى صهــوة «بــويل
اميجــو» إلســطبالت الخليــج ليتــوج بط ـاً للســباق ،وجــاء ثاني ـاً الفــارس
مايــد أحمــد أهــي عــى صهــوة «شــاردل نــو» إلســطبالت «أي يب اتــش»،
برصيــد  214.73نقطــة.
وحــل يف املركــز الثالــث حســن عــي الصيعــري عــى صهــوة «جــروان
اون» إلســطبالت الشــبايب برصيــد  195.30نقطــة.
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توب  3لسباق  162.32كلم

األول :ناريان سينج  -املغاوير
الثاين :محمد جمعة املهريي F 3 -
الثالث :آنا فرجينيا جارسيا M 7 -

توب  3لتحدي الشباب والناشئني

األول :نهيان عيل املحرمي  -الخليج
الثاين :مايد أحمد أهيل  -اي يب اتش
الثالث :حسن عيل الصيعري  -الشبايب

316.65
نقطة حصيلة الفارس ناريان سينج

منحته لقب سباق  162.32كلم حسب
بروتوكول بوذيب.

233.27
نقطة جمعها الفارس نهيان عيل

املحرمي منحته لقب سباق الشباب
والناشئني ملسافة  112.47كلم حسب
بروتوكول بوذيب.

مارس 11 2022

فروســية اإلمارات

«العين» تنجز مهمة المركزين األول والثاني
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التتويج بـ «اإلسطبالت الخاصة» يكمل الثالثية خالل  8سنوات

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
واصلــت خيــول إســطبالت العــن تألقهــا يف ســباقات اإلســطبالت
الخاصــة ،ونجــح فرســانها يف إح ـراز املركزيــن األول والثــاين يف ســباق
اإلســطبالت الخاصــة ملســافة  100كلــم الــذي أقيــم مبشــاركة 146
فارس ـاً وفارســة ضمــن مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان
الــدويل للقــدرة.
وأحــرز املركــز األول الفــارس األورجويــاين والــر هرينانديــز عــى
صهــوة «اس ام ريــال» بزمــن قــدره  3:55:49ســاعة ،تــاه يف املركــز
الثــاين مواطنــه ورفيقــه يف اإلســطبل فيــر برييــز عــى صهــوة «اتــش
يس شــكرية» مســجالً زمنــاً قــدره  3:55:59ســاعة.
وحلــت يف املركــز الثالــث الفارســة الربازيليــة مونيــكا بينتــو عــى
صهــوة «فرانســيس كايــا» ملزرعــة العبــار ،وســجلت زمنــاً قــدره
 4:01:47ســاعة.
وبفــوزه بلقــب اإلســطبالت الخاصــة ضمــن مهرجــان الشــيخ ســلطان
بــن زايــد آل نهيــان الــدويل للقــدرة ،يكمل الفــارس األورجويــاين والرت
هرينانديــز حصــد ثالثــة ألقــاب «هاتريــك» يف الســباقات اإلماراتيــة،
حيــث إن هــذا الفــوز الثالــث لــه خــال مشــاركاته يف  8ســنوات.
الفــارس هرينانديــز دشــن انطالقتــه يف ســباقات القــدرة اإلماراتيــة
بالفــوز بلقــب ســباق اإلســطبالت الخاصــة بشــعار إســطبالت العــن
مــن أول مشــاركة لــه ،وذلــك يف ســباق الوثبــة لإلســطبالت الخاصــة
يف العــام  ،2014ثــم أضــاف فــوزه الثــاين املوســم املــايض بتتويجــه
بلقــب كأس رئيــس الدولــة لإلســطبالت الخاصــة ،ثــم حقــق املركــز
الثــاين يف ســباق خــادم الحرمــن الرشيفــن بالســعودية هــذا العــام.

 12مارس 2022

ترتيب البطل خالل املراحل

األوىل :الرابع 01:07:22 ،ساعة.
الثانية :الرابع 01:17:15 ،ساعة.
الثالثة :الثالث 00:49:17 ،ساعة.
الرابعة :األول 00:41:55 ،ساعة.

توب 3

األول :والرت هرينانديز  -العني
الثاين فيرب برييز  -العني
الثالث :مونيكا بينتو  -العبار

3:55:49
ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله

الفارس والرت هرينانديز يف السباق
البالغ طوله  100كلم.
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اإلسطبالت الخاصة ملسافة  100كلم.

فروســية اإلمارات
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تسطع مع «المغاوير» في أول لقب بـ «الصبر والهدوء»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
نجحــت الفارســة شمســة املطــوع يف تحقيــق أول انتصاراتهــا يف ســباقات القــدرة
عندمــا بســطت ســيطرتها عــى ســباق الســيدات ملســافة  100كلــم الــذي أقيــم
خــال افتتــاح فعاليــات مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الــدويل
للقــدرة الــذي أقيــم بقريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم.
ومتكنــت الفارســة شمســة املطــوع مــن حصــد لقــب الســباق الــذي شــهد مشــاركة
 90فارســة ،عــى صهــوة الجــواد «واصيــل الداريــك» إلســطبالت املغاويــر ،قاطعــة
املســافة يف زمــن  3:49:05ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ  26.59كلم/ســاعة.
وكانــت الســعادة حــارضة بالفــوز بلقــب ســباق الســيدات والتــي حفــرت يف ذاكرة
الفارســة شمســة املطــوع ،باعتبــاره أول فــوز باملركــز األول يف مســرتها الطويلــة
مــع الســباقات داخــل وخــارج الدولــة.
الفارســة شمســة املطــوع تتميــز بالصــر والهــدوء اللذيــن تجســدهام نتائجهــا
خــال جميــع مشــاركتها ،حيــث تحــرص عــى إكــال الســباق بغــض النظــر عــن
املركــز.
ومتلــك الفارســة شمســة املطــوع رصيــداً جيــداً مــن النتائــج ،حيــث حلــت ضمــن
العــرة األوائــل يف العديــد مــن الســباقات ،خاصــة ســباقات الســيدات يف مهرجان
أبوظبــي للقــدرة بقريــة اإلمــارات العامليــة بالوثبــة ،وأيضــاً يف كل مــن ســباق
إكســبو  2020ديب ،مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة ،وســباق ســمو الشــيخة فاطمــة
بنــت مبــارك للســيدات بالوثبــة.
واحتلــت فارســات إســطبالت ســيح الســلم يف ظهــور الفــت املراكــز مــن الثــاين
حتــى الرابــع ،حيــث حلــت وصيفــة الفرنســية كاميــا كولــو عــى صهــوة «جوليــو
ديلســاين» ،مســجلة  3:49:10ســاعة ،فيــا حلــت يف املركــز الثالــث الفارســة
نرسيــن عــي خالــد عــى صهــوة «كابليســتيك الرزاك» ،مســجلة زمنــاً قــدره
 3:50:00ســاعة ،واحتلــت رفيقتهــا يف اإلســطبل كونســويلو كاردينــاس املركــز
الرابــع عــى صهــوة «فخــري» مســجلة زمنــاً قــدره  3:55:51ســاعة ،وجــاءت
يف املركــز الخامــس هنــد البــدواوي عــى صهــوة الجــواد «ســيلدول دي الب»
إلســطبالت جمــرا وحققــت زمنــاً قــدره  3:56:05ســاعة.

ترتيب بطل السباق خالل املراحل
األوىل :الخامسة 01:07:08 ،ساعة.
الثانية :األوىل 01:11:56 ،ساعة.
الثالثة :األوىل 00:49:53 ،ساعة.
الرابعة :األوىل 00:40:08 ،ساعة.

توب 3

األول :شمسة املطوع  -املغاوير
الثاين :كاميال كولو  -سيح السلم
الثالث :نرسين عيل  -سيح السلم

3:49:05
ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجلته
الفارسة شمسة املطوع يف السباق
البالغ طوله  100كلم.

90
فارسة من مختلف اإلسطبالت يف
الدولة شاركن يف سباق السيدات
ملسافة  100كلم.
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فروســية اإلمارات
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اكتشاف الطريق إلى منصة التتويج
عبر «الشباب والناشئين» بعد  3سنوات

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
منــح الفــارس األورجويــاين بريــان جاســتون فريي ـرا ،إســطبالت «»M 7
لقــب ســباق الشــباب والناشــئني ملســافة  112.47كلــم الــذي أقيــم
مبشــاركة  51مــن الفرســان والفارســات ضمــن فعاليــات مهرجــان الشــيخ
ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الــدويل للقــدرة.
ومتكــن الفــارس فريي ـرا مــن تحقيــق اللقــب عــى صهــوة «جروســتي
باجــادي» ،مســجالً زمن ـاً قــدره  04:36:42ســاعة مبعــدل رسعــة 24.39
كلم/ســاعة ،وجــاء يف املركــز الثــاين بفــارق ثانيــة واحــدة الفــارس هـزاع
جمعــة الحــادي عــى صهــوة «جــي ام مــاوري» إلســطبالت املغاويــر،
فيــا حــل يف املركــز الثالــث الفــارس ســلطان محمــد إبراهيــم عــى
صهــوة «شــينكو» إلســطبالت ال ـراري بزمــن  04:56:13ســاعة مبعــدل
رسعــة  22.78كلم/ســاعة.
ومنــذ بدايــة مشــاركاته يف ســباقات القــدرة اإلماراتيــة قبــل نحــو 3
ســنوات ،ظــل الفــارس الشــاب األورجويــاين بريــان جاســتون فرييـرا ،يف
تطــور مســتمر وبحــث عــن الصــدارة إىل أن حانــت لحظــة معانقتــه
للفــوز األول عــر ســباق الشــباب والناشــئني ضمــن مهرجــان الشــيخ
ســلطان بــن زايــد الــدويل للقــدرة.
الفــارس فرييــرا شــارك يف العديــد مــن الســباقات ،ســواء املخصصــة
لإلســطبالت الخاصــة بشــعار إســطبالت مطــر أو مــع إســطبالت «M
 ، »7واســتطاع إكــال العديــد منهــا بنجــاح ،أبرزهــا كان ســباق الوصــل
لإلســطبالت الخاصــة مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة املوســم املــايض،
والــذي حصــل فيــه عــى املركــز الخامــس ،ثــم لــه نتائــج إكــال أيضـاً يف
ســباق اإلســطبالت الخاصــة خــال مهرجــان ويل عهــد ديب ،وســباق حتــا.

 14مارس 2022

ترتيب بطل السباق خالل املراحل
األوىل :الثالث 1:05:56 ،ساعة.
الثانية :الثالث 1:20:25 ،ساعة.
الثالثة :األول 1:26:31 ،ساعة.
الرابعة :األول 00:43:50 ،ساعة.

توب 3

األول :بريان جاستون فرييرا M 7-
الثاين :هزاع جمعة الحامدي  -املغاوير
الثالث :سلطان محمد إبراهيم  -الرباري

04:36:42
ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله

الفارس بريان جاستون فرييرا يف
السباق البالغ طوله  112.47كلم.

51
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الشباب والناشئني ضمن مهرجان
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان
الدويل للقدرة.

فروســية اإلمارات

الطريق إلى تحديات أعلى

440

فارسـ ًا وفارسة شاركوا في 3
ســباقات تأهيلية بـ «قرية بوذيب»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
شــهدت قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم عــى مــدى يومــن ،ثالثــة
ســباقات تأهيليــة للقــدرة بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق،
ومبشــاركة  440فارســاً وفارســة ميثلــون مختلــف أنديــة وإســطبالت
الفروســية يف الدولــة.
وشــهد الســباق األول الــذي أقيــم ملســافة  40كلــم مشــاركة  210فرســان
وفارســات ،نجــح  195منهــم يف إكــال الســباق ،فيــا مل يتمكــن  15آخرون
مــن إكــال الســباق ،وخرجــوا بســبب عــدم اجتيــاز خيولهــم بوابــات
الفحــص البيطــري.
وشــهدت القريــة يف اليــوم التــايل ســباقني تأهيلــن ،األول ملســافة  100كلــم
«نجمــة» ،وهــو تأهيــي دويل ،مبشــاركة  43فارسـاً وفارســة ،نجــح منهــم 36
يف إكــال الســباق ،بينــا خــرج  7آخــرون ،وشــهد الســباق الثــاين وهــو
ملســافة  80كلــم مشــاركة  187فارسـاً وفارســة ،نجــح  137منهــم يف إكــال
الســباق ،والتأهــل للمشــاركة يف ســباقات أعــى مســتوى ،فيــا خــرج 50
آخــرون لعــدم اجتيازهــم الفحــص البيطــري.
وتشــتمل روزنامــة ســباقات قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة لهــذا املوســم
عــى  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 فئــات القــدرة 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 قريــة بوذيــب العامليــة
للقــدرة مهرجــان املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل
نهيــان ،والــذي يضــم ســباق املاراثــون ملســافة  162.32كلــم.
وتضمنــت روزنامــة قريــة بوذيــب مهرجــان كأس رئيــس الدولة
للقــدرة ،والــذي يضــم ســباقاً للســيدات ،وآخــر لإلســطبالت
الخاصــة ،باإلضافــة إىل ســباق دويل ملســافة  120كلــم.
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فارساً وفارسة تأهلوا للمشاركة
يف سباقات أعىل بعد اجتيازهم
السباقات الثالثة.

72

فارساً وفارسة مل يتمكنوا من إكامل
السباقات الثالثة لعدم اجتياز
خيولهم الفحص البيطري.
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فروســية اإلمارات

فارس السباقات الكبيرة

كأس محمد بن منصور بن زايد ..الشــحي
يواصل رحلة التوهج مع إســطبالت «الكمدة»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
واصــل الفــارس أحمــد صالــح الشــحي رحلــة تألقــه ،وأهــدى إســطبالت الكمــدة
لقــب ســباق كأس الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان لإلســطبالت
الخاصــة واالشــراك الفــردي ملســافة  100كلــم ،الــذي أقيــم بقريــة اإلمــارات
العامليــة للقــدرة بالوثبــة ،وشــهد مشــاركة  127فارسـاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة
وإســطبالت الفروســية بالدولــة.
واســتطاع الشــحي املنتــي بفــوزه بــكأس رئيــس الدولــة ،تحقيــق كأس الشــيخ
محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان عندمــا قــاد «كاتــش مــي هيبوليــت» بــكل
مهــارة مســجالً زمنـاً قــدره  3:24:40ســاعة ومبعــدل رسعة بلــغ  29.31كلم/ســاعة.
ونجــح الفــارس املتألــق أحمــد صالــح الشــحي يف مواصلــة رحلــة التوهــج يف
ســباقات القــدرة ،حيــث جــاء فــوزه بلقــب ســباق كأس الشــيخ محمــد بــن منصور
بــن زايــد آل نهيــان بعــد أســبوع مــن أفضــل إنجازاتــه يف ســباقات القــدرة ،وهــو
التتويــج بلقــب كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة  ،2022الــذي يشــكل مع كأس
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم أهــم الســباقات املرموقــة يف
القــدرة ،والتــي تصــل مســافتها إىل  160كلــم.
وللفــارس الشــحي رصيــد مميــز مــن االنتصــارات املحليــة والدوليــة ،وكانــت
االنطالقــة بتحقيــق لقــب كأس الشــهيد يف العــام  2016مبدينــة ديب للقدرة ،بشــعار
إســطبالت الكمــدة ،والتــي حقــق معهــا انتصــارات الفتــة أبرزهــا كأس اإلســطبالت
الخاصــة مبهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة
مرتــن ،ثــم الفــوز مرتــن يف ســباق اإلســطبالت الخاصــة مبهرجــان ويل عهــد ديب.
وحــل يف املركــز الثــاين بســباق كأس الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيان،
الفــارس إبراهيــم عــي ســبيل عــى صهــوة «راس ســيدكتور» إلســطبالت الحــزم 4
بزمــن قــدره  3:25:00ســاعة ،فيــا جــاء ثالثـاً الفــارس عبــد اللــه عــي الجهــوري
عــى صهــوة «ال ســيس أمــور» إلســطبالت إنجــاز مســجالً  3:26:39دقيقــة.
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فارساً وفارسة شاركوا يف سباق الشيخ
محمد بن منصور بن زايد آل نهيان
لإلسطبالت الخاصة.

3:24:40
ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله

الفارس أحمد صالح الشحي يف السباق
البالغ طوله  100كلم.

توب 3

األول :أحمد صالح الشحي  -الكمدة
الثاين إبراهيم عيل سبيل  -الحزم4
الثالث :عبد الله عيل الجهوري  -إنجاز

ترتيب البطل خالل املراحل
األوىل :الثاين 1:10:10 ،ساعة.
الثانية :األول 00:52:21 ،ساعة.
الثالثة :الثاين 00:43:27 ،ساعة.
الرابعة :األول 00:38:42 ،ساعة.

فروســية اإلمارات

من المركز الـ  20إلى األول عبر الـ  12والرابع

كأس فاطمــة بنت منصور بن زايد للســيدات..
كاتلينا تســجل حضورها مع التتويج األول

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
متكنــت الفارســة التشــيلية كاتلينــا لورنــس ،مــن تحقيــق أول فــوز لهــا بالدولــة
عندمــا اعتلــت صــدارة ســباق كأس الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل
نهيــان للســيدات للقــدرة ملســافة  100كلــم ،الــذي أقيــم بقريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة بالوثبــة مبشــاركة  119فارســة.
ونجحــت الفارســة كاتالينــا لورنــس ،يف تحقيــق اللقــب قاطعــة مســافة الســباق
عــى صهــوة الجــواد «عطــاء اللــه» إلســطبالت جم ـرا ،بعــد أداء قــوي يف جميــع
املراحــل ،مســجلة زمن ـاً قــدره  3:21:32ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ  29.77كلــم/
ســاعة.
وعــى الرغــم مــن تألقهــا وإحرازهــا للعديــد مــن األلقــاب يف بلدهــا تشــييل أو يف
ســباقات قــارة أمــركا الجنوبيــة ،إال أن الفــوز بلقــب ســباق الشــيخة فاطمــة بنــت
منصــور بــن زايــد آل نهيــان يــأيت بطعــم مختلــف ،ألنــه األول يف اإلمــارات التــي
تتميــز ســباقاتها بالقــوة واإلثــارة.
الفارســة كاتلينــا شــاركت يف ســباقات دوليــة عديــدة أقيمــت باإلمــارات قبــل أن
تنتقــل بصــورة رســمية للمشــاركة مــع إســطبالت جم ـرا ،فقــد شــاركت يف كأس
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة يف نســخة 2016
و ،2017وعــى الرغــم مــن انهــا مل تتمكــن مــن إكــال الســباقني إال انهــا اكتســبت
املزيــد مــن املهــارات التــي تتطلبهــا الســباقات اإلماراتيــة ،وقــد حلــت يف املركــز
الرابــع يف ســباق الســيدات ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ،واملركــز الخامــس يف ســباق الســيدات ضمــن مهرجــان صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم.
وجــاءت يف املركــز الثــاين بســباق الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل
نهيــان ،الفارســة مــرة جاســم األنصــاري عــى صهــوة «تشــليس دي لــوك»
إلســطبالت البــوادي بزمــن قــدره  3:21:51ســاعة ،فيــا جــاءت يف املركــز الثالــث
الفارســة ليــى عبــد العزيــز الرضــا عــى صهــوة الفــرس «إي او رغــد» إلســطبالت
الوثبــة مســجلة  3:22:05دقيقــة.
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فارسة شاركن يف سباق الشيخة
فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان
للسيدات.

3:21:32
ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجلته

الفارسة كاتلينا لورنس يف السباق البالغ
طوله 100كلم.

توب 3

األول :كاتلينا لورنس  -جمريا
الثاين :مرية جسام األنصاري  -البوادي
الثالث :ليىل عبد العزيز الرضا  -الوثبة

ترتيب البطل خالل املراحل
األوىل :العرشون 1:13:37 ،ساعة.
الثانية :الثاين عرش 00:50:32 ،ساعة.
الثالثة :الرابع 00:41:15 ،ساعة.
الرابعة :األول 00:36:08 ،ساعة.
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فروســية اإلمارات

قاد الفرس «بولي» ببراعة

الشامســي..
انتصار «الثنائية» مع كأس حتا في سيح السلم

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
ســيطر فرســان إســطبالت « »S Sالعائــدة لســلطان الســبويس ،عــى ســباق
كأس حتــا للقــدرة املخصــص ملــاك اإلســطبالت الخاصــة واالشـراك الفردي،
الــذي أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم ،مبشــاركة  58فارسـاً
وفارســة مــن مختلــف إســطبالت وأنديــة الفروســية بالدولــة ،حيــث نــال
فرســانه املركزيــن األول والثالــث.
وانتــزع الفــارس ســعيد أحمــد الشــاميس ،اللقــب عــى صهــوة الفــرس
«بــويل» برباعــة مســجالً فــوزه الثــاين خــال املوســم ،بعــد مجهــود وافــر
خــال الســباق قاطعــاً املســافة بزمــن قــدره  4:28:00ســاعة ،ومبعــدل
رسعــة بلــغ  26.64كلــم يف الســاعة.
وميــي الفــارس ســعيد الشــاميس بثبــات نحــو القمــة ،حيــث أضــاف فــوزه
الثــاين هــذا املوســم ،بعــد أن حقــق باكــورة انتصاراتــه املحليــة يف ســباق
جمــرا مبدينــة ديب يف ديســمرب املــايض ،لكــن الشــاميس كان حــارضاً يف
منصــات التتويــج أكــر مــن مــرة وصيفـاً أو ثالثـاً ،كــا أنــه حقــق انتصارات
خارجيــة مميــزة أبرزهــا الفــوز يف كينــج فورســت بربيطانيــا عــام.2017
وفــوز الشــاميس بلقــب ســباق حتــا جــاء بأســلوب مختلــف قلي ـاً عــن
فــوزه بســباق جمـرا الــذي حافــظ فيــه عــى صــدارة الســباق مــن البدايــة
حتــى النهايــة ،مســتفيداً مــن قــوة الفــرس التــي كان ميتطيهــا.
الشــاميس قــدم مســتويات ممتــازة 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.
وجــاء يف املركــز الثــاين لســباق حتــا وبفــارق  3ثــوان ،الفــارس راشــد محمــد
عتيــق املهــري ،عــى صهــوة «ســاندين ويكــد» إلســطبالت الجــوارح،
فيــا حــل ثالث ـاً الفــارس ســهيل الغيــاين عــى صهــوة «اليف» وهــو أيض ـاً
إلســطبالت « »S Sبزمــن قــدره  4:28:15ســاعة.
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فارساً وفارسة شاركوا يف سباق حتا
لإلسطبالت الخاصة واالشرتاك الفردي.

4:28:00
ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله

الفارس سعيد الشاميس يف السباق
البالغ طوله  119كلم.

توب 3

األول سعيد الشاميس S S -
الثاين :راشد عتيق املهريي  -الجوارح
الثالث :سهيل الغيالين S S -

ترتيب البطل خالل املراحل
األوىل :الرابع 1:23:09 ،ساعة.
الثانية :السابع 1:12:30 ،ساعة.
الثالثة :الخامس 1:10:07 ،ساعة.
الرابعة :األول 00:42:14 ،ساعة.

فروســية اإلمارات
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سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي يتوج البطل
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كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز..
 300فارس وفارسة من  35دولة
خاضوا سباق التتويج في  28شوط ًا

ف
ز
ا
ل
ح
واجز

الشارقة (فروسية اإلمارات)
تـ ّوج ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي ،نائــب حاكــم
الشــارقة ،رئيــس مجلــس الشــارقة لإلعــام ،الفــارس كريســتابس نريتنكــس،
الفائــز مــع جــواده «فالــور» مــن جمهوريــة التفيــا ،بــكأس جائــزة لونجــن
الشــارقة ،وذلــك يف ختــام فعاليــات بطولــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة
لقفــز الحواجــز مــن فئــة الخمــس نجــوم.
نظــم البطولــة نــادي الشــارقة للفروســية والســباق ،بنــا ًء عــى توجيهــات
كرميــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي،
عضــو املجلــس األعــى حاكــم الشــارقة ،ضمــن دعــم ســموه ورعايتــه
ألنشــطة الفروســية ،وبالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق،
وبــإرشاف االتحــاد الــدويل للفروســية ،وبرعايــة رشكــة لونجــن – الراعــي
الرســمي للبطولــة ،إىل جانــب عــدد كبــر مــن املؤسســات والــركات
الوطنيــة الراعيــة.
وجــرت فعالياتهــا خــال أربعــة أيــام ،مبشــاركة عــدد كبــر مــن فرســان
القفــز يقــدر بـــ  300فــارس وفارســة بصحبتهــم  400خيــل ،مــن  35دولــة
حــول العــامل ،وتضمــن  28شــوطاً.
وقــال الشــيخ عبــد اللــه القاســمي ،إن تقــدم مســتوى رياضــة قفــز الحواجز
يف اإلمــارات أكســبها ثقــة العــامل ،واجتذبــت البطــوالت الدوليــة التــي
تنظمهــا أنديــة الفروســية مشــاركة الكثرييــن مــن أميــز الفرســان ،وتزايــد
عــدد فرســان القفــز يف اإلمــارات ،دليــل عــى محبتهــم لرياضــة القفــز ،وأنها
تســر يف الطريــق الصحيــح نحــو تحقيــق أهدافهــا ،ومــا يحققــه فرســان
القفــز بنــادي الشــارقة للفروســية مــن نتائــج ،يــأيت مثــرة لدعــم صاحــب
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو املجلــس
األعــى حاكــم الشــارقة.

وأضــاف« :مــا ملســناه مــن مســتوى متقــدم يف بطولــة كأس
حاكــم الشــارقة الدوليــة مــن فئــة الخمــس نجــوم ،ومشــاركة
هــذا العــدد الكبــر مــن الفرســان ،يــرز رفعــة املســتوى وحــرص
الفرســان عــى املشــاركة فيهــا».
وعــر باتريــك عــون ،املديــر اإلقليمــي لرشكــة لونجــن ،راعيــة
كأس البطولــة ،عــن فرحتهــم بعــودة قفــز الحواجــز بصــورة
أكــر إىل مياديــن الفروســية ،والتــي كنــا نعتربهــا طبيعيــة إىل
حــد كبــر يف اإلمــارات ،مقارنــة بغريهــا مــن دول العــامل بفضــل
يقظــة القيــادة الرشــيدة وتوجيهاتهــا بشــأن حاميــة وســامة
الجميــع مــن وبــاء كورونــا.

425

ألف يورو نالها الفائزون وأصحاب
املراكز املتقدمة يف بطولة كأس حاكم
الشارقة لقفز الحواجز.

400

خيل شارك بها الفرسان والفارسات يف
منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة
لقفز الحواجز.
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توج بجائزة «لونجين»

الالتفي كريســتابس مع «فالور»
يبصم على الـ  5نجوم دون خطأ
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الشارقة (فروسية اإلمارات)
خطــف الفــارس كريســتابس نريتنكــس ،الفائــز مــع جــواده «فالــور»
مــن جمهوريــة التفيــا ،كأس جائــزة لونجــن الشــارقة ،وذلــك يف ختام
فعاليــات بطولــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة لقفــز الحواجــز مــن
فئــة الخمــس نجــوم.
ومــن جولتــن جــاءت مواصفــات منافســة الختــام عــى كأس
البطولــة ،وصمــم مســارها بحواجــز يـراوح ارتفاعهــا بــن  145و160
ســم ،وتنافــس عــى اللقــب  40فارس ـاً وفارســة ،وصعــد  10فرســان
إىل الجولــة الثانيــة ،واملشــاركة فيهــا حســب نتائجهــم يف الجولــة
األوىل ،وأفضلهــم يشــارك يف آخــر القامئــة ،فارســان برصيــد نقطتــي
جـزاء ،وفــارس بنقطــة واحــدة ،وســبعة فرســان بــأداء نظيــف خــال
مــن نقــاط الج ـزاء.
وأنهــى الفــارس كريســتابس الفائــز بــكأس البطولــة بالجــواد
«فالــور» ،الجولــة الثانيــة دون خطــأ أيضــاً يف زمــن بلــغ 48:95
ثانيــة ،كــر بــه زمــن الفــارس األيرلنــدي جــاك رايــان يف الجولــة

الثانيــة ،وأكملهــا مــع الجــواد «يب يب اس مكريجــور» ،يف زمــن
بلــغ  50:9ثانيــة ،برصيــد نقطــة جـزاء واحــدة حملهــا معــه مــن
الجولــة األوىل ،ونــال الصــدارة املؤقتــة قبــل أن يزيحــه عنهــا
املتصــدر ،ويتــ ّوج بفضيــة الوصافــة.
وإىل الســويد ،ذهبــت جائــزة املركــز الثالــث برفقــة الفارســة
إفيلينــا توفيــك بالجــواد «جالمــور جــرل» وأنهــت الجولــة
الثانيــة نظيفــة يف زمــن بلــغ  49:67ثانيــة ،وبرصيــد نقطتــي
ج ـزاء مــن الجولــة األوىل أيض ـاً ،منحهــا الصــدارة املؤقتــة قبــل
أن يتــواىل عليهــا ضغــط الفارســن ريــان أوالً ،وكريســتابس ثانيـاً،
لتســتقر يف نهايــة املطــاف باملركــز الثالــث.
أفضــل نتائــج فرســان املجموعــة الســابعة ،والحاصــل عــى أعــى
نقــاط الجولــة ،املركــز الحــادي عــر ،أحــرزه الفــارس عبــد اللــه
حميــد املهــري بالجــواد «شــاكولو».

150
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ألف يورو قيمة جائزة كأس لونجني
الشارقة لكأس حاكم الشارقة لفئة
الخمس نجوم.
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فارساً وفارسة خاضوا تحدي جائزة
كأس لونجني لكأس حاكم الشارقة
لفئة الخمس نجوم.
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ويتكر يفوز بكأس «الشارقة الرياضي»

الكميتي يكســب جائزة
«ماجســتيك» في «المرحلتين»

م
ا
ل
ش
ا
ر
ق
ة
ا
ل
د
و
ل
ي
ة لق

ف
ز
ا
ل
ح
واجز

الشارقة (فروسية اإلمارات)
 37فارسـاً وفارســة ،وانتقــل منهــم  12فارسـاً إىل جولــة التاميــز،
وأكملهــا دون خطــأ  7فرســان.
وبفــارق التوقيــت ،حــاز املركــز األول الفــارس الربيطــاين دونالــد
ويتكــر وأنهــى التاميــز مــع الفــرس «فيودينــا» يف زمــن بلــغ
 34:46ثانيــة ،وأقــوى اســتعراض واجهــه الربيطــاين ويتكــر ،جــاء
مــن الفــارس الهولنــدي بــارت بليــس ،وهــو ينهــي التاميــز يف
زمــن بلــغ  35:09ثانيــة بالجــواد «كريســكراس دي يف» لينــال
جائــزة املركــز الثــاين ،وذهــب املركــز الثالــث إىل الفــارس
البلجيــي ويلــم فريميــر نظــر إكــال جولــة التاميــز يف زمــن
بلــغ  35:55ثانيــة.

فــاز الفــارس محمــد الكميتــي مــع الفــرس «إينــا فــان دو» بجائــزة
منافســة مــن مرحلتــن مــن فئــة النجمتــن ،والتــي أقيمــت ضمــن
فعاليــات كأس حاكــم الشــارقة لقفــز الحواجــز لفئــة الخمــس
نجــوم ،وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا  135ســم ،برعايــة
ماجســتيك ،وتنافــس فيهــا  57فارســاً وفارســة ،ونجــح يف إكــال
املرحلتــن دون خطــأ  10فرســان.
وأكمــل الفــارس محمــد الكميتــي املرحلــة الثانيــة مــع الفــرس «إينــا
فــان دو» يف زمــن بلــغ  25:29ثانيــة ،ونــال املركــز الثــاين الفــارس
اإلي ـراين فرهانــغ صادقــي مــع الجــواد «جــازارو يف دي ال» ،وأنهــى
املرحلــة الثانيــة يف زمــن منافــس بلــغ  25:51ثانيــة ،فيــا حصــل
الفــارس ســلطان ماجــد العــواين عــى املركــز الثالــث مــع الفــرس
«أجيــال» وبزمــن  26:54ثانيــة.
وفــاز الفــارس الربيطــاين دونالــد ويتكــر مــع الفــرس «فيودينــا»،
بجائــزة مجلــس الشــارقة الريــايض ،وجــاءت املنافســة مبواصفــات
الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتاميــز ،مــن فئــة الخمــس نجــوم،
وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا  150ســم ،وتنافــس فيهــا

95.200

يورو قيمة جائزة الفائزين يف منافسة
الجولة الواحدة مع جولة للتاميز برعاية
مجلس الشارقة الريايض.

25:29
ثانية الزمن الذي سجله الفارس محمد

الكميتي بجائزة منافسة من مرحلتني
من فئة النجمتني ،وحاز به املركز األول.

6

آالف يورو جوائز نالها الفائزون يف منافسة
املرحلتني من فئة النجمتني يف بطولة كأس
حاكم الشارقة لفئة الخمس نجوم.

34:46
ثانية الزمن الذي سجله الربيطاين

دونالد ويتكر مع الفرس «فيودينا»
يف منافسة الجولة الواحدة مع جولة
للتاميز ،من فئة الخمس نجوم.
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فروســية اإلمارات

«هاري» يكسب «المجموعة» عمر  6سنوات
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عبــد اهلل الكربي يقود «فيفاريو»
إلى التتويج بلقب خيول الـ  7ســنوات

الشارقة (فروسية اإلمارات)
فــاز الجــواد «هــاري  »223بقيــادة الفــارس عبــد اللــه حمــد الكــريب
باملركــز األول ملنافســة نهــايئ الخيــول الصغــرة بعمــر  6ســنوات مــن
دول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة باالتحــاد الــدويل للفروســية ،والتــي
أقيمــت ضمــن فعاليــات بطولــة كأس حاكــم الشــارقة لقفــز الحواجــز
لفئــة الخمــس نجــوم ،وجــاءت املنافســة ،مــن جولتــن عــى حواجــز
 125ســم ،وتنافــس فيهــا  15خيــاً ،برعايــة نــادي الشــارقة للفروســية
والســباق.
وقــدم الفــارس عبــد اللــه حمــد الكــريب عــى صهــوة الجــواد «هــاري
 »223أدا ًء نظيفــاً دون خطــأ يف الجولتــن.
ونالــت الفــرس «جيفــت دي يف» بقيــادة األمــريك ديفــون بيســيت ،املركــز
الثــاين ،وحــل الجــواد «لــوكاردو أو» بقيــادة الفــارس حمــد عــي الكــريب،
يف املركــز الثالــث.
وتوســعت رعايــة نــادي الشــارقة للفروســية والســباق ،والتــي شــملت
نهــايئ خيــول القفــز الصغــرة عمــر  7ســنوات مــن دول املجموعــة
اإلقليميــة الســابعة ،وخصصــت لهــا جوائــز بلــغ مجموعهــا  10آالف يــورو،
وجــاءت منافســة النهــايئ مــن جولتــن ،وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ
ارتفاعهــا  135ســم ،وتنافــس فيهــا  15خي ـاً ،ونجــح مــن بينهــا الجــواد
«فيفاريــو جــي ال زد» يف إكــال جــوالت الختــام بــأداء نظيــف خــال مــن
نقــاط الجـزاء ،بقيــادة الفــارس البحرينــي أحمــد عبــد الكريــم الجهرمــي.
وحلــت الفــرس «فــارا دو بيفيــور» يف املركــز الثــاين بقيــادة الفــارس
الســوري شــادي غريــب ،وقــاد الفــارس الشــيخ عــي بــن عبــد اللــه
القاســمي ،الجــواد «بريلــي يس» وأحــرز معــه املركــز الثالــث.
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10
آالف يورو ،جوائز رصدت للحاصلني
عىل املراكز األوىل يف نهايئ خيول
القفز الصغرية عمر  7سنوات من
دول املجموعة اإلقليمية السابعة
باالتحاد الدويل.

8
آالف يورو رصدت جوائز للفائزين

باملراكز األوىل يف منافسة نهايئ الخيول
الصغرية بعمر  6سنوات من دول
املجموعة اإلقليمية السابعة باالتحاد
الدويل للفروسية.
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فروســية اإلمارات

غريب يحلق مع «النجمتين»
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علــي الكربي يتصدر تحدي شــباب
«المجموعة اإلقليمية» بـ  44:90ثانية

ف
ز
ا
ل
ح
واجز

الشارقة (فروسية اإلمارات)
تـ ّوج الفــارس عــي حمــد الكــريب بالجــواد «ديب دي يف» ،بلقــب نهــايئ فئــة
الشــباب مــن دول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة باالتحاد الدويل للفروســية،
برعايــة نــادي الشــارقة للفروســية ،والتــي أقيمــت ضمــن فعاليــات كأس
حاكــم الشــارقة لقفــز الحواجــز فئــة الخمــس نجــوم ،ورصــدت لنهــايئ
الشــباب جائــزة بقيمــة  16ألــف يــورو.
وجــاء فــوز الفــارس عــي الكــريب ،يف املنافســة التــي أقيمــت مبواصفــات
الجولتــن ،وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا  135ســم ،وتنافــس فيهــا
ســبعة فرســان ،ونجــح فارســان يف إكــال الجــوالت التأهيليــة دون خطــأ،
أولهــا الفــارس عــي الكــريب بالجــواد «ديب دي يف» ،وأكمــل الجولــة الثانيــة
يف زمــن بلــغ  44:90ثانيــة ،وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس الســوري أســامة
الزبيبــي ،وأكمــل الجولــة الثانيــة مــع الجــواد «فــاش جــوردون  »30يف زمــن
بلــغ  47:24ثانيــة ،ونــال املركــز الثالــث الفــارس محمــد حمــد الكــريب مــع
الجــواد «دميفيــس».
وت ـ ّوج الفــارس الســوري شــادي غريــب بجائــزة لونجــن الكــرى لبطولــة
القفــز الدوليــة مــن فئــة النجمتــن ،وجــاءت املنافســة مبواصفــات الجولــة
الواحــدة مــع جولــة للتاميــز ،وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 145
ســم ،وتنافــس عــى لقبهــا  40فارس ـاً وفارســة ،وأكمــل الجولــة الرئيســة 6
فرســان دون خطــأ ،وتجــدد بينهــم التنافــس يف جولــة التاميــز ،وأكملهــا 3
فرســان دون خطــأ ،انحــر بينهــم التنافــس ،وأولهــم الفــارس شــادي غريب
يف التاميــز مــع الجــواد «كابرنــت دو مــارش» ،وأنهــى الجولــة يف زمــن بلــغ
 37:44ثانيــة ،ولينــال املركــز األول ،وحــل يف املركــز الثــاين مواطنــه الشــاب
الزبيبــي مــع الجــواد «يب إي يس هوجــو» ،وأكمــل التاميــز يف زمــن بلــغ
 38:44ثانيــة ،وجــاء الفــارس ســلطان محمــد الجنيبــي يف املركــز الثالــث،
حيــث ســجل يف التاميــز مــع الفــرس «جيبــي» زمن ـاً بلــغ  42:15ثانيــة.

44:90
ثانية،الزمن الذي سجله الفارس عيل

حمد الكريب بالجواد «ديب دي يف» ،يف
نهايئ منافسة فئة الشباب من دول
املجموعة السابعة باالتحاد الدويل
للفروسية ونال به اللقب.
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ألف يورو جائزة الفائزين باملراكز
األوىل يف نهايئ فئة الشباب من دول
املجموعة اإلقليمية السابعة باالتحاد
الدويل للفروسية.

37:44
ثانية الزمن الذي سجله الفارس

السوري شادي غريب يف منافسة
جائزة لونجني الكربى للبطولة الدولية
من فئة النجمتني.
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فروســية اإلمارات

حضور إماراتي مميز في كأس العالم بألمانيا

المهيــري يتأهل للمرة الرابعة
علــى التوالي لمونديال قفز الحواجز

الشارقة (فروسية اإلمارات)
للمــرة األوىل ،تشــهد بطولــة كأس العــامل لقفــز الحواجــز املقــررة إقامتهــا يف مدينــة
اليبــزك األملانيــة مــن  6إىل  10أبريــل املقبــل ،حضــوراً إماراتي ـاً يتعــدى املشــاركة
يف منافســات البطولــة التــي عــرف فرســان اإلمــارات طريقهــا عــر بوابــة بطــوالت
الــدوري العــريب التأهيــي لــكأس العــامل ،مــن خــال الفــارس عبــد اللــه املــري عــام
 ،2008ومــن بعــده توالــت مشــاركة فرســان اإلمارات ،والتي يشــد الرحال للمشــاركة
فيهــا مجــدداً الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــري ،يف األســبوع األول مــن شــهر أبريــل
املقبــل ،وفيهــا يبلــغ مســتوى املشــاركة فيهــا مرحلــة جديــدة عقــب ترشــيح االتحاد
الــدويل للفروســية ،الحكــم اإلمــارايت الــدويل خليــل إبراهيــم ،ليكــون ضمــن طاقــم
تحكيــم مونديــال  ،2022وهــي املــرة األوىل التــي يشــارك فيهــا حكــم دويل مــن
الوطــن العــريب يف لجنــة تحكيــم الحــدث العاملــي الكبــر.
وأكمــل الفــارس عبــد اللــه حميد املهــري جهوزيته للمشــاركة يف بطولــة كأس العامل،
بصحبــة جـواده الجديــد «شــاكلو»  13 -ســنة ،وهــي املــرة الرابعــة عــى التـوايل التي
يتأهــل فيهــا املهــري عــر بطــوالت الــدوري العــريب للمشــاركة يف كأس العــامل ،والتي
اســتهلها يف جوتنــرج الســويد  ،2019يف أعقــاب تأهلــه والــذي اختتمــه مــع الفــرس
«شــا شــا شــا  »7بفــوز مــرف نــال بــه لقــب بطولــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة
مــن فئــة الخمــس نجــوم ،ثــم تأهلــه إىل الس فيغــاس بأمــركا عــام  ،2020وألغيــت
البطولــة بســبب جائحــة كورونــا ،وعــادت إىل جوتنــرج بالســويد عــام  ،2021إال
أنهــا مل تكــن أفضــل مــن ســابقتها ،وألغيــت بســبب كورونــا ،واآلن يشــد الرحــال
إىل كأس العــامل يف مدينــة اليبــزك األملانيــة ،بصحبــة جـواده «شــاكلو» الــذي اقتنــاه
شــهر ديســمرب املــايض .وعقــب بطولــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة ،شــارك معــه
يف بطولــة الشــقب الدوليــة مــن فئــة الخمــس نجــوم ،يف الدوحــة قطــر ،ونــال معــه
التأهــل للمشــاركة يف نهائيــات ألعاب الفروســية العاملية يف الدمنارك شــهر أغســطس
املقبــل ،وبذلــك يصبــح عــدد فرســان القفــز املتأهلــن أللعــاب الفروســية  7فرســان،
ومنهــم ســيتم تشــكيل منتخــب اإلمــارات يف ألعــاب الفروســية العامليــة.
وكانــت املــرة األوىل التــي شــاركت فيهــا اإلمــارات بفريــق يف ألعــاب كنتــايك بأمــركا
عــام  ،2010وأعقبهــا الفــارس املهــري باملشــاركة مع «شــاكلو» يف بطولــة جلوبال تور
مــن فئــة الخمــس نجــوم بالدوحــة ،ونجــح معــه يف التأهــل للجائــزة الكربى.
وقــال الفــارس املهــري« :مشــاركايت األخــرة مــع “شــاكلو” منحتنــي ثقــة كبــرة يف

 24مارس 2022

∎االتحــاد الدولــي للفروســية
يرشــح خليل إبراهيم للمشاركة
فــي تحكيــم نســخة «»2022
األداء معــه ،وأحيــت لــدي آمال املشــاركة اإليجابية معــه يف كأس العــامل بأملانيا».
ويف مقارنــة بــن «شــاكلو» والفــرس «شــا شــا شــا» ،قــال املهــري« :لــكل منهــا
مميزاتــه ،فالفــرس “شــا شــا شــا” متتــاز بالرسعــة العاليــة ،مــع قــدرات محــدودة
عنــد التعامــل مــع الحواجــز  160ســم ،يف حــن ميتلــك “شــاكلو” قــدرة األداء
وحســن التعامــل مــع االرتفاعــات العاليــة ،حيــث إن النظــام املتبــع يف بطولــة
كأس العــامل يقــوم عــى أســاس ترحيــل النتائــج إىل يومهــا األخــر» ،وأوضــح
«هنــاك جهــات عديــدة ظلــت تقــدم يل املســاندة عنــد كل تأهــل يف دورات
الــكأس الســابقة ،وأتطلــع لدعــم ومســاندة اللجنــة األوملبيــة أيض ـاً يف مســرة
مشــاركاتنا س ـواء يف األســياد أو البطــوالت العامليــة الكــرى».
ويعــد الحكــم الــدويل خليــل إبراهيــم مــن الكـوادر الوطنيــة املؤهلــة يف رياضــة
قفــز الحواجــز ،ويحمــل شــارة االتحــاد الــدويل للفروســية مــن املســتوى الثالث،
مــن أصــل أربعــة مســتويات ترتقــى عربهــا الكـوادر الفنية وفــق معايــر االتحاد
الــدويل للفروســية ،وكانــت بداياتــه األوىل كفــارس يف مركــز ديب للفروســية عــام
 ،1984وترقــى يف ميادينهــا إىل أن بلــغ هــذه املرحلــة الدوليــة املتقدمــة يف مجال
التحكيــم ،وفــاض بعطائــه الكبــر يف جميــع أنديــة ومراكز الفروســية باإلمــارات.
وتــوىل خليــل إبراهيــم رئاســة تحكيــم معظــم املنافســات املحليــة والبطــوالت
الدوليــة التــي تقــام عــى ميادين اإلمــارات ،خاصــة بعــد انطــاق دوري اإلمارات
«لونجــن» ،ويف العديــد مــن البطــوالت الدوليــة يف الــدول الخليجيــة والعربيــة،
الســيام عقــب إطــاق بطــوالت الدوري العــريب التأهييل لــكأس العامل يف املوســم
 ،2005 - 2004وتوليــه مســؤولية رئاســة لجــان التحكيــم يف الكثــر منهــا ،وكانت
لــه إســهاماته يف بطــوالت القــارة اآلســيوية ،منهــا رئاســة لجنــة تحكيــم األســياد
يف مدينــة انشـوان كوريــا الجنوبيــة  ،2014وآســياد جاكارتــا  ،2018وعاملياً بطولة
آخــن بأملانيــا  ،2009وبطولــة هيكســتيد بربيطانيــا تصنيــف خمــس نجــوم،
وبطولــة األمــم لــكأس امللــك جــورج . 2018
وتقــدم خليــل إبراهيــم بشــكره إىل اللـواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــي ،رئيس
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،وإىل إدارات أنديــة ومراكــز الفروســية
باإلمــارات ،مثني ـاً عــى جهودهــم املبذولــة بهــدف تأهيــل الك ـوادر الفنيــة،
وانعــكاس ذلــك اإليجــايب عــى تطــور رياضــة القفــز يف اإلمــارات.

فروســية اإلمارات

دبي فئــة النجمتين

الجنيبــي يحلق مع الجائزة الكبرى
والجهــوري يظفر بلقب ختام «الدوليات»

دبي (فروسية اإلمارات)
ت ـ ّوج الفــارس ســلطان محمــد الجنيبــي ،بشــعار خ ّيالــة رشطــة أبوظبــي ،وعــى
صهــوة الفــرس «غيبــي» ،بــكأس بطولــة نــادي ديب للبولــو والفروســية الدوليــة
لقفــز الحواجــز مــن فئــة النجمتــن ،وأهــدى أفضــل فــوز يحققــه يف املوســم الحايل
إىل رشطــة أبوظبــي.
وجــاء فــوز الجنيبــي يف منافســة الجائــزة الكــرى برعايــة لونجــن ،مبواصفــات
الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتاميــز ،وصمــم مســارها عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا
 145ســم.
وســجل الفــارس الجنيبــي يف جولــة التاميــز زمنـاً بلــغ  39:72ثانيــة ،ونــال املركــز
الثــاين الفــارس مــويف عويضــة الكــريب ،وأكمــل جولــة التاميــز  40:07ثانيــة بصحبــة
الفــرس «بالوســنتا» ،وجــاء يف املركــز الثالــث فــارس أوزبكســتان عبــد الرحمــن عبد
اللــه ،والــذي أكمــل جولــة التاميــز ،مــع الجــواد «كونلوبــا» يف  40:38ثانيــة.
وحســم الفــارس عــي خلفــان الجهــوري عــى صهــوة جــواده «هريمــس دو
ماريبوســا» ،لقــب ختــام البطولــة ،وهــي آخــر البطــوالت الدوليــة لهــذا املوســم
الــذي تضمــن  10بطولــة لفئــات مختلفــة.
اختتمــت البطولــة مبنافســة تجميــع النقــاط ،وهــو مــا درجــت عليــه البطولــة يف
دوراتهــا الســابقة ،وصمــم مســارها بـــ  10حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  130ســم ،وبلــغ
ارتفــاع الحاجــز «الجوكــر»  150ســم ،ومجمــوع النقــاط  65نقطــة.
وأكمــل الفــارس عــي خلفــان الجهــوري مــع جــواده «هريمــس دو ماريبوســا»،
مهمــة تجميــع النقــاط يف زمــن رسيــع بلــغ  47:96ثانيــة ،وحــل يف املركــز الثــاين
الفــارس الســوري شــادي غريــب ،وجمــع كامــل النقــاط عىل صهــوة الفــرس «أليت
دو بونتــس» يف زمــن بلــغ  48:36ثانيــة ،وجــاء يف املركــز الثالــث الفــارس حمــد
ســلطان اليحيــايئ مــع الفــرس «ســوبرترامب اس آر زد» ،مســجالً  51:15ثانيــة.

200
فارس وفارسة وأكرث من  28دولة حول العامل،
شاركوا يف منافسات بطولة ديب الدولية يف
ختام برنامج البطوالت الدولية.

315
ألف درهم جوائز حصل عليها

الفائزون يف بطولة ديب الدولية
يف فئاتها املختلفة.

بطولة نادي دبي للبولو والفروسية ()*2

م

املواصفات املشاركون

1

مرحلتني
( )115سم
جولة واحدة
( )140سم
جولة واحدة
( )125سم
تجميع نقاط
()135/115
جولة ومتايز
( )145سم

6

مرحلتني
( )130سم
جولة واحدة
( )120سم
جولة واحدة
( )140سم
تجميع نقاط
()150/130

2
3
4
5

7
8
9

الجائزة/
درهم **

الفائز

الجواد

الدولة

75

عمر أمين

48

ج /يف آي
دييل روان
ف /كارامبا

فلسطني

10.000

محمد شايف
الرميثي
ف /أليت دو
شادي
غريب
بونتس
أنور نجم ف /سابرينا

اإلمارات

32.000

سوريا

20.000

املغرب

16.000

62
84
33
35
78
32
49

سلطان
الجنيبي

ف /غيبيس

اإلمارات 128.800

شادي ف /أليت دو
بونتس
غريب
الفارسة هويل بيرب بول بريطانيا
باركنسون
محمد شايف ف /كارامبا اإلمارات
الرميثي
عيل خلفان ج /هريمس اإلمارات
الجهوري دو ماريبوسا
سوريا

22.000
16.000
32.000
20.000

بطولة الخيول الصغيرة ( 6ـ  )7سنوات ()*1

م

املواصفات املشاركون

 1مرحلتني  /خ
()125/115
 2جولة ومتايز
()130/125

22
22

الفائز

الجواد

الدولة

فراس
حاممة
أحمد
الجهرمي

ف/فيدورا
دي يف
ج /فيفاريو
جي ال زد

سوريا

الجائزة/
درهم **
8.000

البحرين

10.000

11
منافسة اشتملت عليها بطولة ديب الدولية ،منها  9منافسات
دولية من فئة النجمتني ،ومنافستني دوليتني من فئة النجمة
الواحدة لخيول القفز الصغرية عمر  6و 7سنوات.
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فروســية اإلمارات

دوري اإلمارات يعود بالجولة الـ 12

الرميثي يواصل «الثنائيات» مع «كارامبا»
ويفوز بـ «الجولة الواحدة» و«التمايز» لـ  140سم

الفائزون باأللقاب

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

م

واصــل الفــارس محمــد شــايف الرميثــي تألقــه الالفــت بصحبــة الفــرس «كارامبــا» مــن
نــادي أبوظبــي للفروســية ،وأحــرز معهــا ثنائيــة يف مســتهل عــودة منافســات الجــزء
الثــاين مــن دوري اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز الــذي انطلــق مــن نــادي أبوظبي
للفروســية ،ويختتــم يف نهايــة املوســم بنــادي الشــارقة للفروســية  10أبريــل القــادم.
اشــتملت منافســات األســبوع الـــ  12للــدوري عــى  10منافســات ،وأقيمــت عــى
مــدى ثالثــة أيــام ،وشــارك فيهــا فرســان القفــز املنتســبون إىل أنديــة ومراكــز
الفروســية بالدولــة ،ومــن جميــع فئــات الفرســان.
وواصــل الفــارس محمــد شــايف الرميثــي أداءه املتقــدم الــذي ظــل يقدمــه خــال
املوســم ،وحقــق مــع الفــرس «كارامبــا» 9 ،ســنوات ،الفــوز يف منافســة املســتوى
األول ،مبواصفــات الجولــة الواحــدة ،عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  140ســم ،مســجالً
زمن ـاً رسيع ـاً بلــغ  54:23ثانيــة ،وتبعــه فرســان مــن نــادي الشــارقة يف الســيطرة
عــى املراكــز املتقدمــة مــن الثــاين وحتــى الرابــع ،حيــث أحــرز املركــز الثــاين الفــارس
محمــد الهاجــري مــع الفــرس «أوليفيــا» ،وبزمــن  56:85ثانيــة ،وحــل يف املركــز
الثالــث الفــارس الشــاب ســيف عويضــة الكــريب مــع الجــواد «دينــي تــوي زد»،
وبزمــن ( )58:16ثانيــة.
وأكمــل الرميثــي ثنائيــة األســبوع مــع الفــرس «كارامبــا» وفــاز بجائــزة منافســة
الختــام ،مــن جولــة واحــدة مــع جولــة للتاميــز عــى حواجــز  140ســم ،مســجالً
يف جولــة التاميــز زمنـاً بلــغ  39:93ثانيــة ،وحــاز املركــز الثــاين الفــارس حميــد عبــد
اللــه املهــري ،وأكمــل التاميــز مــع الفــرس «شــالينا  »9مــن إســطبالت ال ـراع يف
زمــن  42:00ثانيــة ،وحافــظ الفــارس ســيف عويضــة الكــريب عــى املركــز الثالــث،
وأحــرزه مجــدداً مــع الجــواد «دينــي تــوي زد» بزمــن التاميــز ( )47:47ثانيــة.

1

جولة
أشبال
( )110سم
جولة
*صغرية
))110/100( (5/4
جولة
مبتدئون
()100/95
جولة
أشبال
( )110سم
جولة
*صغرية
) )105( (5/4سم

4

جولة ومتايز
()115/105
جولة
()125/120
جولة
()125/120
جولة
()125/120
جولة
()125/120
جولة
( )130سم
جولة
( )140سم
مرحلتني /خ
()125/120
مرحلتني /خ
()125/120
مرحلتني /خ
()125/120
مرحلتني /خ
()125/120
مرحلتني
( )130سم
جولة ومتايز
( )140سم

29
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة املستوى
األول ،مبواصفات الجولة الواحدة ،عىل
حواجز بلغ ارتفاعها .140
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10
أشواط تضمنتها منافسات األسبوع

الثاين عرش لدوري اإلمارات لونجني لقفز
الحواجز.

1
2
3
3

الفئة

مبتدئون

 5املستوى2/
5

جونيورز

5

*صغرية
)(6/5
مفتوح

5

 6املستوى1/
 7املستوى1/
 8املستوى2/
8

جونيورز

8

*صغرية
)(6/5
مفتوح

8

 9املستوى1/
 10املستوى1/

الفائز

الجواد

النادي

املواصفات املشاركون
20

صربي
بادنيك
سعيد
املازمي
أنور نجم

20

72

أحمد
الرشيف
الشيخ/
ماجد
القاسمي
عادل برادا

ف/فيوال ـ
نيتا
ف  /لومون
)سنوات(6
ف  /ليسارا
اس
ف  /باييس
هوتيري
ف  /برشا
)سنوات(6

مندرة
للفروسية
الشارقة
للفروسية
أبوظبي
للفروسية
الشارقة
للفروسية
الشارقة
للفروسية

ج /داميوند
ليغ
أحمد صفار ف  /عال فان

15

فارس ع ّزوين ج  /تورانو

22

محمد حسن ف  /كريسينا
مساوى

اسطبالت
ناين فايل
(فروسية)
للفروسية
ديب بولو
وفروسية
العني
للفروسية
ربدان
للفروسية
أبوظبي
للفروسية
أبوظبي
للفروسية
خ ّيالة(ش)
أبوظبي
منتجع
الفرسان
الشارقة
للفروسية
الشارقة
للفروسية
منتجع
الفرسان
أبوظبي
للفروسية

18
80

18

32

8
30
29
32
15
16
6
24
37

ج  /إنزو

مفتاح
الظاهري
راشد محمد
ف/
الرميثي
فالنتاين
محمد شايف ف /كارامبا
الرميثي
نارص عيل ج /باتون
الجنيبي
خالد أحمد ج /غاسيس
الحامدي
سامل أحمد
ف/
السويدي فهرنهايت
ج/
مويف الكريب
أوكسمول
عيل أحمد ف /كوشيت
الجنيبي
محمد شايف ف /كارامبا
الرميثي

الجائزة/
درهم **
2.250
4.000
5.500
2.250
4.000
5.000
5.700
6.000
6.000
300
15.000
35.000
7.840
7.400
6.000
150
20.760
55.000

فروســية اإلمارات

ثنائية رائعة في «دولية دبي»

الرميثــي..

قوة اإلعداد وتماسك األداء مع «كارامبا» والزمن السريع

دبي (فروسية اإلمارات)
أكمــل الفــارس محمــد شــايف الرميثــي ثنائيــة مــع الفــرس «كارامبــا»،
بتحقيقــه الفــوز يف منافســة مبواصفــات الجولــة الواحــدة ،والتــي
صمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا  140ســم ،ضمــن منافســات
ختــام بطولــة ديب الدوليــة فئــة النجمتني ،وبــذات مواصفات املنافســة
الثالثــة التــي أقيمــت يف ثــاين أيــام البطولــة ،وفــاز بصدارتهــا الرميثــي
مــع «كارامبــا» أيضـاً.
الفــارس محمــد شــايف الرميثــي اســتفاد إىل أبعــد حــد مــن مشــاركته
التــي جــاءت يف آخــر القامئــة ،وأكمــل الجولــة يف زمــن رسيــع بلــغ
 57:91ثانيــة.
ونــال املركــز الثــاين الفــارس عــي حمــد الكــريب بصحبــة الجــواد «ديب
دي يف» وأكمــل الجولــة يف  60.53ثانيــة ،وحــل الفــارس عبــد الرحمــن
عبــد اللــه مــن أوزبكســتان يف املركــز الثالــث مــع الجــواد «قــو فــور
إت يب» ،وأكمــل الجولــة يف  61:35ثانيــة.
الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــن فرســان املســتوى األول يف رياضــة
القفــز باإلمــارات ،وينتقــي عــى مهــل خيــل القفــز املناســب ،مــع
بــذل الجهــد إلعــداده وتجهيــزه مــن مرحلــة إىل أخــرى.
ومنــذ موســمني أطلــت معــه الفــرس «كارامبــا» وعمرهــا وقتئــذ 7
ســنوات ،ليبــدأ معهــا رحلــة رفــع املســتوى والرتقــي بــن الفئــات
والحواجــز مــن  125ســم وصــوالً إىل األداء معهــا عــى الحواجــز
 140ســم يف عمــر  9ســنوات ،ومل يبخــل عليهــا بإخضاعهــا لتجربــة
الحواجــز  150ســم ،إبــان البطــوالت الدوليــة التــي شــهدتها اإلمــارات
باملوســم .ويقــول عنهــا الفــارس الرميثــي« :نحمــد اللــه كث ـراً عــى
عــودة البطــوالت الدوليــة مــن جميــع التصنيفــات بعــد أن احتجبــت

32
فارساً وفارسة خاضوا منافسة الجولة

الواحدة ،وأكمل الجولة دون خطأ  4فرسان
انحرص بينهم التنافس عىل املراكز األوىل.

عنــا لفــرة بســبب وبــاء كورونــا ،ومــا أحدثته مــن تعقيــدات معروفة
للجميــع ،خاصــة يف مجــال الســفر والتنقــل عــر الــدول ،فأتاحــت
عــودة البطــوالت معــاودة االلتقــاء مجــدداً والتحــدي وكســب املزيــد
مــن الخـرات عــر تنافــس متقــدم املســتوى مــع نخبــة فرســان القفــز
مــن دول العــامل».
وأضــاف« :نحــن يف الطريــق الصحيــح وبخاصــة فرســان القفــز مــن
فئــة األشــبال والناشــئني “الجونيــورز” ،وقــد وصلــوا إىل مراحــل
متقدمــة وهــم يتنافســون مــع رصفائهــم مــن الــدول األخــرى ،ويف
ذات الوقــت يكســب الفرســان مــن املســتوى األول خـرات متقدمــة
مــن فرســان عامليــن كانــوا بيننــا يف البطــوالت الدوليــة وال ســيام
بطولــة كأس األمــم ،التــي يســعدنا عــى املســتوى الخليجــي والعــريب
اســتضافة اإلمــارات لهــا ومنــذ ســنوات ،وهــي البطولــة التــي يحقــق
مــن خاللهــا فريــق اإلمــارات أروع االنجــازات».
وأوضــح «ينصــب معظــم اهتــام الفرســان بالتجهيــز واالســتعداد
للمشــاركة يف بطولــة اإلمــارات ،ومــن بعدهــا نهــايئ دوري اإلمــارات
لونجــن لقفــز الحواجــز ،لتبــدأ خطــط املشــاركة يف املعســكرات
الصيفيــة ،تطويــراً ملســتوى الخيــل ،وعربهــا أعتــزم الحصــول عــى
خيــول ذات مســتوى عـ ٍ
ـال ميكــن االعتــداد بهــا والعمــل عــى إعدادها
لــكأس العــامل واألوملبيــاد».
يذكــر أن الفــارس الرميثــي لديــه أيض ـاً الفــرس «ســيباليا»  15ســنة،
وأمضــت معــه ثــاث ســنوات ،وشــاركته يف العديــد مــن املنافســات
والبطــوالت ،وقدمــت معــه نتائــج طيبــة ،وحاليــاً يشــارك أيضــاً
بالجــواد «كابــر» مــن نــادي أبوظبــي للفروســية.

57:91
ثانية الزمن الذي سجله الفارس محمد شايف
الرميثي يف منافسة الجولة الواحدة ،وتجاوز
به األزمنة السابقة ليت ّوج باللقب.
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نهائي خيول القفز الصغيرة

غريب يحتفظ بلقب « 7ســنوات»
والكربي يقود «لوكاردو أو» لصدارة « 6ســنوات»

20

خيالً شارك بها الفرسان يف نهايئ الخيول
الصغرية عمر  7سنوات ،وجاءت مبواصفات
الجولتني عىل ارتفاع  130سم.

23

خيالً خاض بها الفرسان تحدي نهايئ الخيول
الصغرية عمر  6سنوات مبواصفات الجولتني
عىل حواجز ارتفاعها  125سم.

42

فارساً وفارسة شاركوا يف نهايئ الخيول الصغرية
لفئة املبتدئني مبواصفات الجولة الواحدة مع
جولة متايز عىل حواجز  110و 115سم.

10

فرسان شاركوا يف نهايئ الخيول الصغرية لفئة
األشبال من جولة مع متايز عىل حواجز 110
و 115سم.

∎وصايف المرزوقي تحلق مع «المبتدئين» وفاطمة المال تكسب الناشئين
أبوظبي (فروسية اإلمارات)
أحــرز الفــارس شــادي غريــب مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،ثنائيــة يف نهــايئ
دوري اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز ،لفئــة الخيــول الصغــرة ،وت ـ ّوج مــع
الفــرس «فــارا دو بيفــور» يف فئــة الخيــول عمــر  7ســنوات ،وهــو اللقــب الــذي
حققــه املوســم املــايض مــع الفــرس «أليــت دو بونتــس» ليحتفــظ بــه هــذا
املوســم ،وأضــاف عليــه فــوزاً مــع الجــواد «بيــج بــن فــان دو» يف فئــة الخيــول
الصغــرة عمــر  5ســنوات ،يف حــن تـ ّوج الفــارس حمــد عــي الكــريب مــع الجــواد
«لــوكاردو أو» مــن إســطبالت ال ـراع ،بلقــب نهــايئ الخيــول الصغــرة عمــر 6
ســنوات.
ويف نهــايئ دوري الفرســان مــن فئــة املبتدئــن ،ت ّوجــت الفارســة وصايــف
عبــد العزيــز املرزوقــي مــع الفــرس «أوجلــن دو ال بيــر» مــن نــادي الباهيــة
للفروســية ،ونالــت لقــب نهــايئ الفرســان مــن فئــة األشــبال الفارســة فاطمــة
يوســف املــا مــع الجــواد «مرنيبلــس» مــن نــادي الحبتــور للبولــو والفروســية.
أقيمــت منافســات نهــايئ الــدوري للفئــات الثالث من  10منافســات ،منافســتان
لــكل فئــة ،عــى ميــدان منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل عــى مــدى يومــن،
بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،ودعــم مجلــس أبوظبــي
الريــايض ،ورعايــة لونجــن ،راعيــة دوري اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز.
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 30.5مليون دوالر الجوائز

كأس دبي العالمي ..

العالم في انتظار النسخة الـ  26يوم  26مارس

دبي (فروسية اإلمارات)
برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،يشــهد مضــار ميــدان
العاملــي لســباق الخيــل بنــد الشــبا يــوم  26مــارس الجــاري ،فعاليــات النســخة
الـــ  26لــكأس ديب العاملــي  ،2022البالــغ إجــايل جوائــزه املاليــة  30.5مليــون
دوالر ،والــذي يتألــف مــن تســعة أشـواط.
وينتظــر أن يشــهد املهرجــان الكبــر الــذي تتجه إليــه أنظار املاليني من عشــاق
ســباقات الخيــل يف العــامل ،تنافسـاً مثـراً بــن الخيــول املشــاركة ،وقــد أكملــت
اللجنــة املنظمــة لــكأس ديب العاملــي كامــل اســتعداداتها الســتضافة الحــدث
الكبــر ،والــذي ينتظــر أن يشــهده املاليــن يف أنحــاء املعمــورة عــى اله ـواء
مبــارشة.
وتتألــف ســباقات حفــل املونديــال من شــوط للخيــول العربية األصيلة ملســافة
 2000مــر ،ديب كحيلــة كالســيك للفئــة األوىل ،البالــغ إجــايل جوائــزه املاليــة
مليــون دوالر الــذي يعــد مونديــال الخيــول العربيــة األصيلــة.
وينطلــق ســباق جودلفــن مايــل للفئــة الثانيــة واملخصــص للخيــول املهجنــة
األصيلــة ،ملســافة  1600مــر ويبلــغ إجــايل جوائــزه املاليــة مليــون دوالر.
ويشــهد ســباق كأس ديب الذهبيــة للفئــة الثانية «عشــبي» تنافسـاً بــن الخيول
املهجنــة األصيلــة ملســافة  3200مــر ،ويبلــغ إجــايل جوائــزه املاليــة مليــون
دوالر.
وينطلــق ســباق ديــريب اإلمــارات للفئــة الثانيــة ملســافة  1900مــر ،وهــو
مخصــص للخيــول املهجنــة األصيلــة يف ســن ثــاث ســنوات فقــط ،ويبلــغ
إجــايل جوائــزه املاليــة مليــون دوالر.
ويجتــذب ســباق القــوز للرسعــة للفئــة األوىل «عشــبي» البالغ إجــايل جوائزه
املاليــة مليــون ونصــف املليــون دوالر ،نجــوم الرسعــة ملســافة ألــف مرت.
وتتنافــس الخيــول املهجنــة األصيلــة عــى لقــب ســباق ديب جولــدن شــاهني
للفئــة األوىل البالــغ إجــايل جوائــزه املاليــة مليــوين دوالر ،عىل املضــار الرميل
ملســافة  1200مــر.

وينطلــق ســباق بطولــة ديب تــرف للفئــة األوىل ملســافة 1800
مــر ،ومخصــص للخيــول املهجنــة األصيلــة بإجــايل جوائــزه املالية
البالغــة  5ماليــن دوالر برعايــة موانــئ ديب.
ويشــهد ســباق ديب شــيامء كالســيك للفئــة األوىل ملســافة 2410
أمتــار «عشــبي» ،البالــغ إجــايل جوائــزه املاليــة  6ماليــن دوالر
برعايــة لونجــن ،تنافــس عاملقــة الخيــول املهجنــة األصيلــة.
ويختتــم اللقــاء بالســباق الرئيــي لــكأس ديب العاملي للفئــة األوىل
ملســافة امليــل وربــع امليــل 2000 ،مــر ،البالــغ إجــايل جوائــزه
املاليــة  12مليــون دوالر ،برعايــة ط ـران اإلمــارات ،والــذي تتجــه
إليــه أنظــار املاليــن مــن عشــاق ســباقات الخيــل يف العــامل.

750
خيالً من  20دولة ،تم تسجيلها للمشاركة
ضمن النسخة الـ  26لكأس ديب العاملي.

23
خيالً فائزة يف سباقات الفئة األوىل ،تم

تسجيلها يف الشوط الرئييس البالغ جائزته 12
مليون دوالر.
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«ستورم دميج» يحطم الزمن القياسي لمسافة  1400متر

«سوبر ستردي»..
األبطال إلى بوابات ليلة مونديال الخيول

∎ابن غدير والمهيري أبطال الفئة األولى و«جوغورثا» و«هايبوثيتكال» نجوم تحدي آل مكتوم
دبي (فروسية اإلمارات)
حجــز أبطــال «الســوبر ســردي» الــذي أقيــم مبضــار ميــدان ،وتألف من  9أشـواط
للخيــول العربيــة واملهجنــة األصيلــة ،بواباتهــم مبكـراً يف الليلــة الكبــرة لــكأس ديب
العاملــي الـــ  ،26بعــد التتويــج بألقــاب األش ـواط التــي تحــايك البطولــة املصغــرة
للمونديال.
وتــوج «هايبوثيتــكال» لســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم ،ويل
عهــد ديب ،بطـاً للجولــة الثالثــة والختاميــة مــن كأس مكتوم للتحدي ملســافة 2000
مرت ،وســيتوجه الجـواد إىل الســباق الرئيس.
وكان أول املتأهلــن الجـواد «جوغورثــا دي مونلــو» لياس للســباقات العائدة لســمو
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون
الرئاســة ،بــإرشاف جــان كلــود بيكــو ،وقيادة فرنانــدو جــارا ،الفائز بجولــة آل مكتوم
للخيــول العربيــة ،وســتكون وجهتــه املقبلــة ســباق ديب كحيلة كالســيك.
وكانــت ليلــة ال تنــى للمدربــن اإلماراتيـ ْـن ســامل بــن غديــر ومصبــح املهــري
اللذيــن فــازا بســباق الفئــة األوىل يف يــوم «ســوبر ســردي» ضمــن الربوفة الرســمية
لــكأس ديب العاملــي.
ويســتهدف الجـواد «حكــم» لشــادويل الفائــز ببطولــة ديب مدينــة الذهب ملســافة
 2410أمتــار ،بــإرشاف اويــن بــوروز ،وقيادة جيم كرويل ،ســباق ديب شــيام كالســيك.
وتــوج «مــان اوف بروميــس» لجودلفــن ،بــإرشاف شــاريل ابلبــي ،وقيــادة وليــام
بيــوك ،بطـاً لســباق بطولــة نــد الشــبا تــرف ســرنت ملســافة  1200مــر ،وســوف
يكــون هدفــه ســباق القــوز للرسعــة.
وأضــاف «ســتورم دميــج» لجودلفــن الثنائيــة ،بــإرشاف ســعيد بــن رسور ،وقيــادة
فرانــي ديتــوري ،محطـاً الزمــن القيــايس ملســافة  1400مــر ،ليفوز بجائــزة بطولة
رأس الخــور املســتحدثة ،مســجالً  1:21:67دقيقــة.
وســتكون وجهــه الجــواد «ديــزرت ويــزدوم» لحســن صالــح الحــادي ،ســباق
جودلفــن مايــل ،عقــب فــوزه بلقــب بــرج نهــار ملســافة  1600مــر ،بــإرشاف أحمد
الشــمييل ،وقيــادة الفــارس الهولنــدي ادري دو فريــز.

 30مارس 2022

وســيتوجه «كوالتــي بــون» ملربــط جــوار ديــل ســور ،بــإرشاف
أنطونيــو ســنرتا برييـرا ،وقيــادة فاجــر ليــل ،بطــل ســباق البســتكية
ملســافة  1900مــر ،إىل ســباق ديــريب اإلمــارات.
وأكمــل «الفريــق» الثنائيــة لشــادويل ،بــإرشاف مصبــح املهــري
وقيــادة ديــن اونيــل ،عندمــا اعتــى قمــة بطولــة جبــل حتــا للفئــة
األوىل ملســافة  1800مــر ،وسيســتهدف بطولــة ديب تــرف.
ويتوجــه «ايســرن ويرلــد» ملحمــد أحمــد عــي الســبويس ،بــإرشاف
أحمــد بــن حرمــش ،وقيــادة راي داوســون ،املتــوج بلقــب ســباق
بطولــة مهــب الشــال ،إىل جولــدن شــاهني.
الجديــر بالذكــر أن بطولــة كأس ديب الذهبيــة ،ســتكون أحــد
الســباقات الرئيســية يف املونديــال يف الليلــة الكبــرة.

1:21:67
دقيقة الزمن الذي سجله «ستورم

دميج» لجودلفني بقيادة الفارس فرانيك
ديتوري وحطم به الرقم القيايس
ملسافة  1400مرت يف سباق رأس الخور.

2.345.000
دوالر إجاميل الجوائز املالية للفائزين يف
أشواط كرنفال كأس ديب العاملي ،والتي
تعد آخر التجارب الرسمية للخيول التي
ستشارك يف الحدث الكبري.

فروســية اإلمارات

جائزة محمد بن راشد للتميز في الخيل

تكريــم الفائزين في  8فئات
خــال احتفالية  8نجوم بـ «ميدان»

∎تكريم حمدان بن راشد بـ «العطاء الدؤوب» وعبد الرحمن الفيصل أفضل مالك
دبي (فروسية اإلمارات)
كــرم الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم ،رئيــس مجلــس إدارة نــادي ديب
لســباق الخيــل ،الفائزيــن يف الــدورة الخامســة لجائــزة محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم للتميــز يف ســباقات الخيــل لعــام  ،2021بالــدروع التذكاريــة
ملســتحقيها ،وذلــك خــال أمســية حفــل ســوبر ســردي مبضــار ميــدان ،يف
احتفاليــة  8نجــوم.
وتــم تكريــم الفائزيــن يف  8فئــات :أفضــل حصــان ،وأفضــل مالــك ،وأفضــل
مــدرب ،وأفضــل فــارس ،وجائــزة العطــاء الــدؤوب ،إضافــة إىل فئتــي
جائــزة اختيــار الجمهــور ،وأفضــل فــارس محــي ،وهــا الفئتــان اللتــان تــم
تحديدهــا مــن قبــل عشــاق الســباق عــر التصويــت اإللكــروين ،عــاوة
عــى إضافــة جائــزة اســتثنائية لــدورة هــذا العــام وهــي جائــزة التميــز.
وتســلم الشــيخ راشــد بــن حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ،رئيــس نــادي
النــر الريــايض الثقــايف ،جائــزة التميــز والعطــاء الــدؤوب ،والتــي كانــت
مــن نصيــب والــده املغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم،
وجــاء حصولــه عــى هــذه الجائــزة لــإرث الضخــم الــذي تركــه يف الفروســية
وســباقات الخيــل ،والتــي كانــت جــزءاً مــن مســرة عامليــة خــال أربعــن
عام ـاً.
وحصــل األمــر عبــد الرحمــن الفيصــل عــى جائــزة أفضــل مالــك ،فيــا
حصلــت الســعودية ســارة القحطــاين عــى جائــزة اختيــار الجمهــور ،وتعتــر
القحطــاين أول ســعودية تحصــل عــى رخصــة تدريــب معتمــدة يف ســباقات
الخيــل بالســعودية.

40
عاماً يف مسرية انطلقت منذ سبعينيات
القرن املايض ،ميزت تاريخ املغفور له
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ونــال الجــواد «مــرف» جائــزة أفضــل حصــان ،ونــال جائــزة أفضل
فــارس اإليطــايل فرانــي ديتــوري ،وتــوج اإليطــايل أنطونيــو فريــزو،
بجائــزة أفضــل فــارس محــي.
وذهبــت جائــزة أفضــل مــدرب إىل شــاريل أبلبــي مــدرب جودلفــن،
فيــا كانــت جائــزة اإلنجــاز مــدى الحيــاة مــن نصيــب عائلــة
يوشــيدا اليابانيــة لدعمهــا الكبــر لصناعــة الفروســية.
وقــال الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم« :الجائــزة ترتجــم حرص
“فــارس العــرب” ،صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب،
رعــاه اللــه ،عــى تكريــم أصحــاب اإلنجــازات يف جميــع املجــاالت،
الســيام اإلنجــازات الرياضيــة ،ونعتــز مبــا حققتــه الجائــزة التــي
تحمــل اســم “فــارس العــرب”».
وأضــاف« :تــأيت الجائــزة التــي تتــرف باقرتانهــا باســم صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،لتؤكــد تفــوق ديب
ودولــة اإلمــارات يف مضــار ســباقات الخيــول عــى الصعيــد
الــدويل ،والتــي كان لســموه إســهامه الواضــح يف االرتقــاء بهــا
عــى الصعيديــن املحــي والعاملــي ،لتتحــول الجائــزة إىل أحــد
أهــم املنصــات التــي تحتفــي بإنجــازات املتميزيــن يف هــذه
الرياضــة التــي ارتبطــت بتاريــخ دولــة اإلمــارات وموروثهــا الثقــايف
واالجتامعــي والريــايض».

2017
تم إطالق جائزة محمد بن راشد للتميز
يف الخيل وتهدف إىل تكريم العديد من
األسامء املميزة يف رياضة الفروسية.
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فروســية اإلمارات

مشاركة كبيرة في النسخة الثانية للملتقى

«دبي لشــركاء الفروسية»..
منصة تعرض أحدث ابتكارات وتقنيات صناعة الخيل

دبي (فروسية اإلمارات)
شــهدت الــدورة الثانيــة مــن ملتقــى ديب لــركاء الفروســية الــذي عقــد يف
مضــار ميــدان بــديب ،إقبــاالً كبـراً مــن املــاك واملدربــن والفرســان واملهتمني
برياضــة الفروســية يف مختلــف املناشــط ،ســواء ســباقات الخيــل أو ســباقات
الرسعــة والتحمــل أو القفــز عــى الحواجــز ،وغريهــا مــن الرياضــات.
كــا شــهد امللتقــى الــذي افتتحــه الشــيخ راشــد بــن دملــوك ،رئيــس مجلــس
إدارة نــادي ديب لســباق الخيــل ،ونــادي ديب للفروســية ،مشــاركة العديــد مــن
الجهــات والــركات املختصــة بســباقات الخيــل ،أبرزهــا هيئــة اإلمــارات
لســباق الخيــل ،وعــدد مــن املستشــفيات البيطريــة ،والــركات واملؤسســات
الخاصــة ،ال ســيام أن الحــدث يعتــر منصــة لتزويــد املهتمــن بهــذا القطــاع
بالعديــد مــن املنتجــات والخدمــات ،إىل جانــب تســليطه الضــوء عــى
الفــرص املســتقبلية الواعــدة لصناعــة الخيــل والفروســية ،عــر مجموعــة مــن
الفعاليــات يف ظــل مشــاركة ممثــي أكــر مــن  250إســطبالً ،إضافــة إىل 350
مشــرياً و 75مــو ّرداً.
وجــاءت فعاليــات امللتقــى تزامنــاً مــع أمســية حفــل «ســوبر ســاترداي»،
ختــام فعاليــات كرنفــال كأس ديب العاملــي ،وأقيــم الحــدث عــى مــدى
يومــن ،مبشــاركة واســعة مــن مختلــف الــركات املحليــة والعامليــة يف رياضــة
الفروســية ،وعــامل صناعــة الخيــل.
ويهــدف امللتقــى لرتســيخ موقــع ديب مركــزاً رئيســاً لصناعــة الخيــول يف
املنطقــة والعــامل ،ويتضــح ذلــك مــن خــال اإلقبــال الكبــر عــى املشــاركة يف
الــدورة الثانيــة مــن امللتقــى ،مســتقطب ًة أهــم الجهــات املعنيــة بالخيــول يف
العــامل ،ويف مقدمتهــا نــادي ديب لســباقات الخيــل ونــادي ديب للفروســية ،يف
حــن تشــهد هــذه الصناعــة منــواً مطــرداً و يقــدر حجمهــا حاليـاً بنحــو 400
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مليــون دوالر يف املنطقــة ،أي مــا يعــادل نحــو 1.47
مليــار درهــم.
وتضمــن امللتقــى سلســلة مــن الجلســات والعــروض
التقدمييــة حــول مختلــف املوضوعــات املعنيــة بقطــاع
الخيــل ،كــا متيــزت النســخة الثانيــة بإتاحــة الفرصــة
للمشــاركني للفــوز بأكــر مــن  250جائــزة ،كــا يعكــس
الحــدث مكانــة ديب الرائــدة يف عــامل رياضــات الخيــول
املتناميــة يف املنطقــة ،ويتميــز امللتقى بشــموليته ،حيث
يتضمــن العنــارص كافــة املتعلقــة بصناعــة الخيــل.

400

مليــون دوالر حجم صناعة
الفروسية يف املنطقة.

250

إسطبالً شارك يف الدورة الثانية
مللتقى ديب لرشكاء الفروسية.

فروســية اإلمارات
جمال الخيل

مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي

 3ذهبيات لـ «مربط دبي» و«البراقة الخامسة»
و«بسمة البداير» تسجالن أعلى معدل نقاط

الشارقة (فروسية اإلمارات)
حققــت خيــول مربــط ديب  3ألقــاب ذهبيــة يف مهرجــان الشــارقة الــدويل
الثالــث والعرشيــن للج ـواد العــريب الــذي نظمــه نــادي الشــارقة للفروســية
عــى مــدى  3أيــام برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي ،عضــو املجلــس األعــى حاكــم الشــارقة ،ومبشــاركة 271
ج ـواداً مــن أنقــى الســاالت العربيــة متثــل  9دول.
وســجلت كل مــن «الرباقــة الخامســة» بطلــة امله ـرات ،و«بســمة البدايــر»
بطلــة األفـراس  ،93.38وهــو أعــى معــدل مــن النقــاط خــال البطولــة تــم
تســجيله.
وحصــدت خيــول مربــط ديب ثالثيــة ذهبيــة ،باإلضافــة إىل لقــب فــي واحــد،
وتقاســمت بقيــة األلقــاب الذهبيــة كل مــن خيــول الشــيخ محمد بن ســعود
القاســمي ،والشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي ،ومربــط عجــان بواقــع
ذهبيــة لــكل منهم.
وافتتحــت املهــرة «دي نجــاء» ألقــاب مربــط ديب ،ونالــت ذهبيــة امله ـرات
عمــر ســنة ،وجــاءت يف املركــز الثــاين ونالــت الفضــة «ام دي اس روضــة»،
لقــي عبيــد اللــه ،فيــا حصلــت «ع ج ســجال» ملربــط عجــان ،عــى اللقب
الربونــزي.
وظفــرت «الرباقــة الخامســة» ملربــط عجــان ،بذهبيــة املهـرات أعامر ســنتني
وثــاث ســنوات ،ونالــت اللقــب الفــي «دي نهــب» ملربــط ديب ،وحصلــت
عــى اللقــب الربونــزي «ع ج غزالــة» ملربــط عجــان.

وانتزعــت «بســمة البدايــر» للشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي ،صــدارة
األفــراس ونالــت اللقــب الذهبــي ،وحلــت وصيفــة «ع ج امانــة» ملربــط
عجــان ،فيــا ذهــب اللقــب الربونــزي إىل «اس اس فــرح اوليفــا» ألحمــد
الشــمييل ،وأضــاف «دي تبــارك» الذهبيــة الثانيــة ملربــط ديب ،عندمــا حلــق
بلقــب األمهــار عمــر ســنة ،وحــل يف املركــز الثــاين ونــال اللقــب الفــي «اس
ام مشــهور» للشــيخ ســعيد بــن جمعــة آل مكتــوم ،بينــا حصــل عــى الربونز
«ع ج نبــار» لســعيد مصبــح الكعبــي.
أكمــل «دي رشط» الثالثيــة الذهبيــة ملربــط ديب بعــد أن تصــدر بطولــة
األمهــار أعــار ســنتني وثــاث ســنوات ،ونــال اللقــب الذهبــي ،وحصــد «كيــه
ايــه نيشــان» لخالــد العمــري اللقــب الفــي ،فيــا كان اللقــب الربونــزي من
نصيــب «ع ج عجبــان» للشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي.
وانتــزع «إي اس برينــس» للشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي ،صــدارة
بطولــة الفحــول وأحــرز اللقــب الذهبــي ،فيــا حصــل عــى اللقــب الفــي
«ســيف البدايــر» للشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي ،بينــا حصــل «ع ج
دراس» لعــي محمــد عيــى بوشــهاب ،عــى اللقــب الربونــزي.

9
دول شاركت بخيولها يف منافسات
الفئات املختلفة مبهرجان الشارقة
الدويل للجواد العريب.

271
جواداً من أنقى السالالت العربية
شاركت يف مهرجان الشارقة
الدويل للجواد العريب.
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فروســية اإلمارات
جمال الخيل

بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل

تألــق خيول عبد اهلل القاســمي ومربط
عجمــان بـ«الثنائية الذهبية»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
حفــل ختــام فعاليــات النســخة الـــ  14لبطولــة أبوظبــي الدوليــة لجــال
الخيــل العربيــة  2022التــي أقيمــت عــى مــدى أربعــة أيــام بنــادي
أبوظبــي للفروســية ،مبنافســات قويــة ومثــرة ،وحققــت خيــول الشــيخ
عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي ،ومربــط عجــان ،ثنائيــة ذهبيــة خــال
الختــام ،وحصــدت «ع ج العــا» ملربــط عجــان جائــزة الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيــان ،فيــا نــال «إم أو ذهــب» لخلــف محمــد خلــف
العتيبــة ،جائــزة أعــى معــدل مــن النقــاط بعــد املركــز الســابع للخيــول
املحلية.
أمــا لقــب الخيــول الدوليــة للجائــزة ،فقــد حققتــه كل مــن «غـزال ل ن
ج الثــاين» ملربــط املجــد ،و«إس جــي فيلــق» ملربــط النســيم ،و«وهــاش
متيــم» ملحمــد ماجــد القحطــاين.
وأحــرزت املهــرة «ع ج العــا» ملربــط عجــان ذهبيــة املهـرات ،وحلــت
وصيفــة ،ونالــت الفضــة رفيقتهــا يف املربــط «ع ج غزالــة» ،فيــا جــاءت
يف املركــز الثالــث ونالــت الربونــز «دي رميــه» ملربــط ديب.
وانتــزع ذهــب األمهــار «ع ج عجبــان» للشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد
القاســمي ،وذهــب املركــز الثــاين والفضــة للمهــر «األريــام حشــيم»
للشــيخ خليفــة بــن طحنــون بــن محمــد آل نهيــان ،فيــا حصــل عــى
الربونــز «ك أ نيشــان» لخالــد العمــري.
وأضافــت «بسند َرستموشــايلو» الثنائيــة ملربــط عجــان ،بعــد حصولهــا
عــى ذهــب األفـراس ،وجــاءت يف املركــز الثــاين وحصلــت عــى الفضــة
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«اســتونيا» ليوســف أحمــد عبــد اللطيــف آل عــي ،فيــا كان اللقــب
الربونــزي مــن نصيــب «جيهنــدرا» للفريــق امللــي البحرينــي.
وأضافــت «إي اس شــارجة» الذهبيــة الثانيــة لخيــول الشــيخ عبــد اللــه
بــن ماجــد القاســمي ،عندمــا حلقــت بلقــب املهـرات عمــر ســنة ،تلتها يف
املركــز الثــاين ونالــت اللقــب الفــي «ع ج مــوراي» ملربــط عجــان ،أمــا
الربونــز فــكان مــن نصيــب «دي رامــا» ملربــط ديب.
ونــال «جيــه اس تــروي» ملربــط الجواهــر ،ذهبيــة األمهــار عمــر ســنة،
وجــاء يف املركــز الثــاين وحصــل عــى الفضــة «األريام عشــاق» إلســطبالت
األريــام ،فيــا ذهــب الربونــز إىل «ظافــر الهواجــر» ملربــط الهواجــر.
واختتــم «مهــاب يب اتــش ام» لطــال حميــد املســكري الفعاليــات بعــد
أن حصــد اللقــب الذهبــي للفحــول ،تــاه يف املركــز الثــاين ونــال الفضــة
«األريــام شــكالن» إلســطبالت األريــام ،فيــا نــال اللقــب الربونــزي
«شــادي الخالديــة» ملربــط الجواهــر.

93.70
نقطة أعىل معدل يف البطولة

حققته الفرس «بسند َرستموشايلو»
ملربط عجامن.

92.20
نقطة حققتها املهرة «ع ج العال»

ملربط عجامن ،منحتها لقب جائزة
الشيخ زايد بن سلطان.

فروســية اإلمارات
جمال الخيل

«دي إكسبو» و«دي شرار» حضور مميز

مربط دبي ..التألق يتواصل بـ «ذهبيتين»
في «كتارا الدولية» لخيول الصف األول

دبي (فروسية اإلمارات)
ســجل مربــط ديب للخيــول العربيــة حضــوراً متميــزاً يف بطولــة كتــارا
الدوليــة لجــال الخيــل العربيــة األصيلــة التــي أقيمــت فعالياتهــا
يف العاصمــة القطريــة الدوحــة ،محــرزاً ذهبيتــن وبرونزيتــن بعــد
منافســات مثــرة بــن أقــوى املرابــط الدوليــة التــي حرصــت عــى
املشــاركة بخيــول الصــف األول يف ســلم الجــودة العامليــة.
وأقيمــت البطولــة ضمــن مهرجــان كتــارا الــدويل للخيــول العربيــة
الــذي أحــرز خاللــه مربــط ديب ذهبيتــن وفضيــة يف أول مشــاركاته
يف املهرجــان ببطولــة كتــارا للســالة املرصيــة ،قبــل أن يعــود بعــد
أســبوع ليؤكــد مكانتــه البطوليــة يف النســخة الدوليــة التــي توجــت
جولــة خليجيــة بــن اململكــة العربيــة الســعودية وقطــر.
ونــال مربــط ديب ألقــاب بطولــة كتــارا الدوليــة مــع خيــول نجــوم تعتــر
مــن أجمــل اإلنتــاج املحــي للمربــط ذات املســتوى العاملــي العــايل.
وأحــرزت املهــرة الواعــدة «دي إكســبو» مــن الفحــل «اف ايه الرشــيم»،
والفــرس «إيــي جه ـراء» امليداليــة الذهبيــة يف بطولــة امله ـرات بعمــر
ســنة ،محققــة أعــى معــدل يف املنافســات متجــاوزة حاجــز  93نقطــة.
وقــد لفتــت «دي إكســبو» األنظــار خــال بطولــة عجــان للخيــول
العربيــة األخــرة ،حيــث أكــدت جدارتهــا الجامليــة التــي ترشــحها
لتصبــح بطلــة منافســة عــى املراكــز األوىل يف البطــوالت الدوليــة
الكــرى املقبلــة.
وســجل البطــل العاملــي املهــر «دي رشار» وهــو مــن الفحــل العاملــي
«دي رساج» والفــرس العامليــة «اف يت شــيال» ،ميداليــة ذهبيــة ثانيــة
بتفوقــه الكاســح عــى أقــوى وأجمــل املهــور املتنافســة.
وأضــاف مربــط ديب أيضــاً ،ميداليتــن برونزيتــن أحرزتهــا كل مــن
نجمــة اإلنتــاج املحــي «دي رســيل» مــن الفحــل «دي رساج» والفــرس
«إيــي فالمينــكا» يف بطولــة املهــرات بعمــر ســنة ،ثــم برونزيــة يف
بطولــة املهــرات للمهــرة «دي جهــراء» ،وهــي مــن الفحــل العاملــي
«إكســاليبور إي إيــه» والفــرس «دي جواهــر».

93.06

ســجلتها املهرة الذهبية «دي إكسبو»
ملربط ديب خالل منافســات مهرجان
كتارا الدولية.
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فروســية اإلمارات

ختــام الدوليات
أبوظبي (فروسية اإلمارات)

تواصلــت أفــراح الفرســان والفارســات عــى
منصــات التتويــج خــال البطــوالت الدوليــة التــي
اســتضافتها اإلمــارات ،والتــي وصلــت إىل محطــة
الختــام بعــد منافســات قويــة بــن املشــاركني،
ليعــود دوري اإلمــارات «لونجــن» ،ويواصــل
الفرســان مشــوار التنافــس فيــا تبقــى مــن
بطــوالت هــذا املوســم ،برغبــة كبــرة يف تحقيــق
أهدافهــم بالتتويــج يف املســابقات املحليــة ،بعــد
أداء مميــز يف كل البطــوالت التــي أقيمــت.

