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فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد

دعم القيادة الرشيدة
يعزز النجاحات في كل مواسم فروسية اإلمارات
•تشــق فروســية اإلمــارات طريقهــا مــن نجــاح إىل آخــر ،محلي ـاً مــن
خــال تنظيــم املســابقات والبطــوالت الدوليــة بأعــى املعايــر الفنية
واللوجســتية والتقنيــة ،وخارجي ـاً بتحقيــق البطــوالت ،ورفــع اســم
اإلمــارات عاليـاً عــى منصــات التتويــج باملراكــز األوىل ،متجــاوزة كل
التحديــات ،وذلــك برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
ديب ،رعــاه اللــه ،وســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،حيــث يقدم ســموهام
الدعــم الكبــر ،واألفــكار امللهمــة ،والحوافــز القيمة ،والتقديــر املميز،
وبرؤيــة واضحــة للمســتقبل ،ترتكــز عىل جــودة الحيــاة واســتدامتها،
والحفــاظ عــى كل املكتســبات التــي تحققــت ،والعمــل عــى تحقيق
إنجــازات جديــدة ،لتصبــح فروســية اإلمــارات رقـاً صعباً عــى القمة
ال ميكــن تجــاوزه يف كل البطــوالت ،ولتشــكل عالمــة فارقــة يف قيــاس
التطــور.
•ويف كل موســم تحظــى فروســية اإلمــارات بالتكريــم يف العديــد مــن
الجوائــز ،واملناســبات الكــرى بحصــول أبطالهــا الذيــن قالــوا كلمتهــم
يف املياديــن واملضامــر ،ليحصــدوا امليداليــات واألوســمة الرفيعــة،
وليســجلوا أســاءهم عــى الصفحــات الذهبيــة بــكل جــدارة
واســتحقاق.
•وخــال موســم  2022 - 2021رســمت فروســية اإلمــارات لوحــات
ناصعــة ،فكانــت النجاحــات يف األنشــطة التي ينظمهــا ويديرها اتحاد
اإلمــارات للفروســية والســباق مــن مهرجانــات وبطــوالت القــدرة
املتعــددة وســباقاتها املتميــزة ،ويف مياديــن وصــاالت قفــز الحواجــز
التــي شــهدت منافســات مليئــة بالتحــدي ،وتنظيــم بطــوالت دوليــة
مبشــاركة نخبــة الفرســان العامليــن ،وكذلــك يف التقــاط األوتــاد ،حيث
جمعــت بطولــة كأس رئيــس الدولــة األشــقاء الخليجيــن يف أبوظبــي
ليتنافســوا مــع فرســاننا عىل أغــى الكــؤوس ،وهناك رياضــة الرتويض
التــي تســر عــى طريــق االزدهــار ،وقــد شــكلت كل هــذه الفعاليات
مرسح ـاً رحب ـاً للفرســان والفارســات مــن داخــل الدولــة ،والقادمــن
مــن الخــارج للمشــاركة ليقدمــوا مســتويات فنيــة عاليــة يف أجــواء
مثاليــة عــى مياديــن ومضامــر وصــاالت تضاهــي مثيالتهــا العامليــة
وتتفــوق عليهــا يف جوانــب كثــرة.
•لقــد تــم تنفيــذ روزنامــة مســابقات كل هــذه الرياضــات وفــق
الربامــج املعــدة للموســم ،لتــدور عجلــة املنافســات بتنســيق
متكامــل ،وكفــاءة عاليــة بــن االتحــاد وقــرى ســباقات القــدرة وأندية
الفروســية يف الدولــة ،وبــروح الفريــق الواحــد مــن أجــل الوصــول إىل
أفضــل تنظيــم للمســابقات ،ولتحقيــق النجــاح املنشــود الذي يشــهد

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

بــه الجميــع ،والــذي تجــاوز تداعيــات جائحــة كورونــا بااللت ـزام
الكامــل ومبســؤولية جامعيــة مــن خــال تنفيــذ الربوتوكــول
الخــاص بتأمــن ســامة الجميــع.
•نبــارك لــكل الفائزيــن يف كل البطــوالت واملســابقات املحليــة
والعامليــة عــى مــا حققــوه مــن إنجــاز ،ونتمنــى حظـاً أوفــر لــكل
املشــاركني يف املوســم الجديــد ،ونشــيد بجهــود كل مــن عمــل
واجتهــد يف القيــام بــدوره يف تنظيــم املســابقات.
•كل الشــكر لقيادتنــا الرشــيدة عــى االهتــام والرعايــة والدعــم
الــذي أوصــل فروســية اإلمــارات إىل أعــى املراتــب ،والــذي يعــزز
نجاحاتهــا يف كل موســم وبدرجــة عاليــة مــن التفــوق.
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فروســية اإلمارات

نظمه االتحاد ضمن جهوده في التطوير

«ملتقى الفروســية»..

استعراض اإلنجازات وأفضل الممارسات
الهادفة إلى استدامة النجاحات

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
اســتعرض اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،اإلنجــازات التــي
تحققــت وعــدداً مــن املوضوعــات ألفضــل املامرســات الهادفــة إىل
اســتدامة النجاحــات ،ونشــاطات االتحــاد خــال موســم  2021ـ
 ،2022وذلــك خــال امللتقــى الحــواري الــذي نظمــه االتحــاد بقاعــة
املؤمتــرات بفنــدق دوســت ثــاين ،يف أبوظبــي ،مــع أرسة الفروســية،
بحضــور ســعادة اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــي رئيــس
مجلــس إدارة االتحــاد ،ومبشــاركة نخبــة مــن املختصــن يف أقســام
القــدرة ،وقفــز الحواجــز والرتويــض ،وقســم الكمبيوتــر وتقنيــة
املعلومــات ،وقريــة وأكادمييــة بوذيــب.
وجــاء امللتقــى ضمــن جهــود االتحــاد يف التطويــر ،والــذي يعمــل
وفــق رؤيــة ونظــرة ثاقبــة لالســتفادة مــن التحديــات ،متخــذاً
مــن التخطيــط االســراتيجي منهاجــاً ،عــر تســخري الجهــود وبــذل
الطاقــات ومضاعفــة العمــل واإلنجــاز.
ويف مقدمــة املوضوعــات التــي تــم عرضهــا ٬ســباقات القــدرة
والتحمــل واإلنجــازات املميــزة التــي ظلــت تحققهــا محليــاً ،ويف
البطــوالت العامليــة والدوليــة ،وكذلــك دوري اإلمــارات (لونجــن)
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لقفــز الحواجــز ،وتنظيــم العديــد مــن البطــوالت الدوليــة
يف مياديــن الدولــة ،ورياضتــا الرتويــض والتقــاط األوتــاد،
حيــث أثبــت فرســان اإلمــارات خــال كل هــذه الرياضــات
أن لديهــم قــدرات عاليــة ومميــزة حصلــوا فيهــا عــى مراكز
متقدمــة ،وتأهلــوا إىل عــدد مــن البطــوالت العامليــة.
وقــدم املتحدثــون يف امللتقــى تفاصيــل النجاحــات التــي
تحققــت ،كل يف مجالــه وتخصصــه ،والتــي جــاءت عــر
األرقــام لتؤكــد التطــور الكبــر الــذي حققتــه فروســية
اإلمــارات خــال الفــرة املاضيــة ،والنقلــة النوعيــة التــي
حدثــت يف النشــاط وعــدد الفعاليــات خــال موســم
 2021 - 2022إىل جانــب عــدد املشــاركني والســباقات
والبطــوالت واإلنجــازات الخارجيــة ،وتخلــل العــرض
فيديوهــات للمشــاريع التــي تــم إنجازهــا وتطويرهــا،
واملشــاريع قيــد التطويــر.
أدار الحــوار وقــدم املتحدثــن خــال امللتقــى ،عبــد اللــه
النقبــي ،مديــر إدارة الخدمــات املســاندة يف االتحــاد.

فروســية اإلمارات

أكد أن الدعم واضح للعيان

الريســي :القيادة الرشيدة حريصة على
تحقيق التطور المنشــود لفروسية اإلمارات
∎االطالع على تجارب وقصص الناجحين ونقل معارفهم في مجال الجودة أمر مهم
∎نشــاط كبيــر لالتحــاد في قرية بوذيب يقوم بــه فريق العمل على أكمل وجه
∎الشــكر لــكل من ســاهم فــي تحقيق اإلنجازات التي هي نجــاح للجميع

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
أكــد ســعادة اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــي ،رئيــس
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،خــال كلمتــه يف ملتقــى
اتحــاد الفروســية ،حــرص القيــادة الرشــيدة عــى تحقيــق
الرقــي والتقــدم والتطــور املنشــود لرياضــات الفروســية.
وقــال« :محظوظــون باهتــام القيــادة الرشــيدة ،ودعــم
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه،
وســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،وهــذا االهتــام
والدعــم واضــح للعيــان».
وأضــاف أن الهــدف مــن تنظيــم امللتقــى ،االطــاع عــى تجارب
وقصــص الناجحــن يف الربامــج واملشــاريع التــي أنجــزت،
ونقــل معارفهــم يف مجــال الجــودة والتميــز ،ليســتفيد منهــا
اآلخــرون ،وتعزيــز روح الرشاكــة والفريــق الواحــد.

وتقــدم الريــي بالشــكر لــكل مــن ســاهم يف تحقيــق
اإلنجــازات ،والتــي تعــد نجاح ـاً للجميــع ،وأضــاف« :يف
االتحــاد وقريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة نشــاط كبــر
لفروســية اإلمــارات ،تقــوم بــه فــرق العمــل عــى أكمــل
وجــه».
وأضــاف« :اللقــاء مهــم للتشــاور واالتفــاق عــى رأي
معــن ،حتــى يكــون لدينــا منصــة للمقرتحــات للمرحلــة
القادمــة» ،ومتنــى يف الختــام التوفيــق للجميــع.
وتحــدث أحمــد الســويدي ٬املديــر التنفيــذي لالتحــاد،
عــن إنجــاز العديــد مــن املشــاريع يف فــرة قياســية،
فيــا ال تــزال هنــاك مشــاريع قيــد التطويــر ،بتوجيهــات
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،ومتابعــة اللــواء
الدكتــور أحمــد نــارص الريــي رئيــس االتحــاد.
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إشادة من المدربين والفرسان والمالك بالتحديثات في القرية

«بوذيب»..

تجديد المرافق
يحدث نقلة نوعية في المشــاركة بالســباقات

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
قــدم خــال ملتقــى الفروســية الــذي نظمــه اتحــاد اإلمــارات
للفروســية والســباق ،فيلــم عــن التحديثــات التــي قــام بهــا االتحــاد
يف قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة واألكادمييــة بالختــم ،والتــي
اشــتملت عــى صيانــة وتجديــد جميــع املرافــق مــن بوابــات خــروج
ودخــول الخيــول واإلســطبالت واملرافــق الخدميــة مــن قاعــات
وغريهــا مــن املنشــآت الجديــدة ،والتــي تــم إنجازهــا خــال فــرة
وجيــزة منــذ تســلمها مــن قبــل االتحــاد يف  ،2020وأســهمت بشــكل
مبــارش يف زيــادة عــدد املشــاركني يف الســباقات التــي أقيمــت يف
القريــة خــال موســم .2021 – 2022
وأصبحــت قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة عــى قــدم املســاواة
مــع أفضــل مواقــع ســباقات القــدرة والتحمــل يف العــامل ،واألفضــل
مــن حيــث البنيــة التحتيــة ،مــن مرافــق ومســؤولني متخصصــن،
وعيــادة بيطريــة وعــدد الفعاليــات واملشــاركني ،واســتخدام أحــدث
التقنيــات يف الســباقات.
وأحدثــت التجديــدات عــى مرافق القريــة نقلة كبرية يف الســباقات،
عــر عنهــا املدربــون والفرســان واملــاك ،والذيــن أشــادوا بالعمــل
الكبــر الــذي قــام بــه االتحــاد والــذي منــح املشــاركني أريحيــة أكــر
للتواجــد يف الســباقات التــي تنظمهــا القريــة.
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واســتعرض محمــود زيــود ،رئيــس قســم القــدرة باتحــاد اإلمــارات
للفروســية والســباق ،التطــور الكبــر الــذي طــرأ عــى هــذه الرياضــة
مــن ناحيــة تزايــد عــدد الخيــول املســجلة والفرســان املشــاركني
باإلحصائيــات ،واملشــاريع التــي تــم إنجازهــا يف فــرة وجيــزة يف قريــة
بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم منــذ تســلمها مــن قبــل االتحــاد عــام
.2020
وشــارك  3431فارســاً وفارســة يف ســباقات القــدرة يف قريــة بوذيــب
موســم  2021ـ  ،2022فيام شــهد موســم  2020ـ  ،2021مشــاركة 2420
يف الســباقات.
واســتضافت القريــة  15فعاليــة يف موســم  2019ـ  ،2020و 24فعاليــة
يف موســم  2020ـ  ،2021و 29يف موســم  2021ـ .2022
ونظمــت بوذيــب  6ســباقات تأهيليــة وســباق واحــد لإلســطبالت
الخاصــة يف  2019ـ  ،2020و 12تأهيلي ـاً وســباقني لإلســطبالت الخاصــة
يف  2020ـ  ،2021فيــا نظمــت  14تأهيليـاً واثنــن لإلســطبالت الخاصــة
يف  2021ـ .2022
وبلــغ عــدد املشــاركني يف قريــة بوذيــب  1765يف موســم ،2018 - 2017
و 1524يف موســم  ،2019 - 2018و 1242يف موســم 2020 - 2019
و 2420يف  2021 - 2020و 3431يف .2022 - 2021

فروســية اإلمارات

نجاح مميز لموسم 2022 - 2021

عام ذهبي للقدرة..

«جائزة اإلبداع الرياضي» و 3ألقاب عالمية

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
ســجلت فــرق اإلمــارات للقــدرة نجاحــات مميــزة يف البطــوالت
العامليــة والدوليــة التــي شــاركت فيهــا خــال عــام  ،2021حيــث
فــاز فريــق اإلمــارات بامليداليتــن الذهبيــة والفضيــة يف بطولــة
العــامل للقــدرة عــام  2021ملســافة  160كلــم التــي أقيمــت يف
بيــزا ،بإيطاليــا ،يف  22مايــو  ،2021وتــوج فرســان اإلمــارات
بلقــب بطولــة العــامل للقــدرة للخيــول الصغــرة ملســافة 120
كلــم بهولنــدا ،يف  6ســبتمرب  ،2021وحصــد فرســاننا لقــب
بطولــة العــامل للقــدرة للشــباب ملســافة  120كلــم ،بإيطاليــا يف
 18ســبتمرب .2021
وتســلم فريــق اإلمــارات للقــدرة جائــزة صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لإلبــداع الريــايض لفئــة الفريــق
املحــي تقديــراً لفــوز فريــق اإلمــارات بلقــب بطولــة العــامل
للشــباب والناشــئني التــي أقيمــت يف إيطاليــا عــام  .2019وضــم
فريــق اإلمــارات الفائــز بالجائــزة الفرســان ،ســيف أحمــد محمــد

عــي املزروعــي ،ســعيد ســامل عتيــق املهــري ،فــارس
أحمــد املنصــوري ،ســيف جمعــة محمــد بالجافلــة،
شــاهني يحيــى شــاهني ،خلفــان املزروعــي ،عبــد اللــه
عــي محمــد عــي العامــري.
كــا نــال الفــارس محمــد ســعيد بــن حــم العامــري
جائــزة فئــة ريــايض ناشــئ ،بعــد فــوز  6رياضيــن ناشــئني
مــن اإلمــارات مــن مختلــف األلعــاب تقديــراً إلنجازاتهــم،
والذيــن تــم تحديدهــم مــن خــال تصويــت الجامهــر
عــر تطبيــق قنــاة ديب الرياضيــة والتطبيــق الــذيك للجائــزة.
وإىل جانــب ذلــك ســجلت الســباقات التــي أقيمــت
خــال موســم  2021 - 2022نجاحــات كبــرة ومميــزة
مــن خــال عــدد املشــاركني يف كل الفئــات ،وتنظيمهــا يف
قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة ومدينــة ديب
الدوليــة بســيح الســلم ،وقريــة بوذيــب العامليــة بالختــم.
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ريادة إماراتية تدعم رياضة القدرة في العالم

 300فارس وفارســة أجانــب مقيمون في اإلمارات

3179

عدد الفرسان والفارسات تزايد من  326يف
عام  ،2000ليصل إىل  2532يف عام ،2022
وبلغ أعىل معدل تسجيل يف  ،2018حيث
وصل إىل  3179فارساً وفارسة.

392

عدد املدربني املسجلني يف موسم  2021ـ ،2022
فيام بلغ  260يف موسم  2017ـ  ،2018و 303يف
موسم  2018ـ  ،2019و 286يف موسم  2019ـ
 ،2020و 309يف موسم .2021 - 2020

8817

عدد الفرسان والفارسات املشاركني يف
عام  ،2022فيام بلغ  452يف عام ،2000
وأعىل معدل سجل كان  14096يف عام
.2018

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
تعتــر اإلمــارات مــن الــدول الرائــدة يف مجــال رياضــة القــدرة
والتحمــل ،واتخــذت الدولــة كافــة الخطــوات اإليجابيــة لتعزيــز
ودعــم رياضــة القــدرة ليــس فقــط يف اإلمــارات ،ولكــن يف جميــع
أنحــاء العــامل ،وســاهمت اإلمــارات يف تطويــر الرياضــة يف جميــع
أنحــاء العــامل ،مــن خــال الرتويــج لهــذه الرياضــة ،وإتاحــة
الفرصــة لعــدد كبــر مــن الفرســان حــول العــامل لركــوب الخيــل،
والتأهــل يف اإلمــارات لتمثيــل بالدهــم يف األحــداث الدوليــة
الكــرى.
وأكــد محمــود زيــود ،رئيــس قســم القــدرة باتحــاد اإلمــارات
للفروســية والســباق ،أن اإلمــارات تســتضيف حــوايل  300فــارس
وفارســة أجانــب مــن املقيمــن ،وتــم ترتيــب عمليــة طلبــات
النقــل الــواردة مــن الفرســان والفارســات األجانــب املقيمــن مــن
قبــل اتحــاد الفروســية والســباق بسالســة تامــة.
وقــال :ميكــن للفرســان والفارســات املقيمــن األجانــب معالجــة

1425

عدد فرسان اإلمارات املسجلني يف موسم  2021ـ
 ،2022فيام بلغ  1086يف موسم  2017ـ ،2018
و 1247يف موسم  2018ـ  ،2019و 1225يف موسم
 2019ـ  ،2020و 1183يف موسم  2020ـ .2021
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إدخاالتهــم بواســطة «املضيــف –  »NFللمشــاركة يف الســباقات
املحليــة ذات مســتوى أدىن مبجــرد منــح الفــارس إذنـاً مــن «NF
و »FEIالخاصــن بــه.
وأضــاف :يخضــع الفــارس والفارســة ،مــع الحفــاظ عــى NF
الخــاص بــه ،لســلطة  NFاملضيفــة ،ويجــب أن يشــارك وفق ـاً
لقواعــد رياضــة القــدرة ذات الصلــة.
وتــم عقــد نــدوة لقضــاة ســباقات القــدرة والتحمــل يف أبوظبــي
وديب يف  30و 31أكتوبــر  ،2021وحرضهــا  40مــن مســؤويل
القــدرة مــن مختلــف الجنســيات.
وتــم تعميــم رشح التغيــرات الرئيســية يف قواعــد ولوائــح
ســباقات القــدرة والتحمــل الجديــدة لتســهيل الرجــوع إليهــا
وفهمهــا بشــكل أفضــل مــع الرســوم التوضيحيــة  -عــى جميــع
األعضــاء املســجلني باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ونســخة
القاعــدة منتــرة وموزعــة عــى دول مجلــس التعــاون.

288

عدد اإلسطبالت النشطة يف موسم  2021ـ ،2022
فيام بلغ  225يف موسم  2017ـ  ،2018و 228يف
موسم  ،2019 - 2018و 238يف موسم  2019ـ
 ،2020و 245يف موسم  2020ـ .2021

5416

عدد الخيول املسجلة يف موسم  2021ـ ،2022
فيام بلغ  6996يف موسم  2017ـ  ،2018و7371
يف موسم  2018ـ  ،2019و 7005يف موسم  2019ـ
 ،202و 5813يف موسم  2020ـ .2021

فروســية اإلمارات

تنظيم  10بطوالت دولية و 17محلية

«قفــز الحواجز» ..نقلــة نوعية تمهد
الطريق إلى المنافســات العالمية

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
قــدم محمــد الناخــي نائــب رئيــس اللجنــة الفنيــة لقفــز الحواجــز
والرتويــض باتحــاد الفروســية والســباق ،نبــذة عــن اإلنجــازات
التــي تحققــت يف رياضــة قفــز الحواجــز والرتويــض ،خــال امللتقى
الــذي نظمــه االتحــاد ،وتحــدث الناخــي عــن تأهــل فرســان
اإلمــارات للبطــوالت العامليــة ،وتنظيــم  10بطــوالت دوليــة و17
محليــة ،إىل جانــب  18منافســة محليــة ،وبطولــة دوليــة واحــدة
يف الرتويــض مبشــاركة منتخبــات دول مجلــس التعــاون إىل جانــب
تطويــر الكــوادر الفنيــة خــال املوســم  2021ـ .2022
وتنــاول الناخــي تنظيــم كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة
لقفــز الحواجــز « 5نجــوم» ،وبطولــة األمــم « 5نجــوم» ،ودوري
قفــز الحواجــز لونجــن ،وتنظيــم البطــوالت الدوليــة يف اإلمــارات،
حيــث أثبــت خاللهــا فرســان اإلمــارات أن لديهــم قــدرات عاليــة
ومميــزة حصلــوا فيهــا عــى مراكــز متقدمــة ،وتأهلــوا إىل عــدد
مــن البطــوالت العامليــة.
وســجل فرســان قفــز الحواجــز نجاحــات مميــزة ونقلــة نوعيــة من

خــال حصــد املركــز الثــاين ،ونــال امليداليــة الفضيــة يف بطولــة
كأس األمــم «لونجــن» يف نســختها العــارشة وهــي أفضــل
نتيجــة يحققهــا فريــق فرســان اإلمــارات يف هــذه البطولــة،
ليتأهــل إىل نهــايئ برشــلونة للمــرة الرابعــة ،كــا أصبــح الفريــق
مؤهـاً للمنافســة يف البطــوالت القاريــة والعامليــة ،منهــا أســياد
الصــن ،كــا ضمــن املشــاركة بكامــل أعضائــه يف بطولــة العــامل
املقــررة يف الدمنــارك.
وضــم فريــق اإلمــارات الفرســان عبــد اللــه محمــد املــري،
حمــد عــي الكــريب ،عــي حمــد الكــريب ،محمــد أحمــد
العويــس ،إضافــة إىل الشــيخ عــي جــال النعيمــي ،ومحمــد
غانــم الهاجــري ،وعبــد اللــه حميــد املهــري.
كــا تأهــل الفــارس خالــد أحمــد الحــادي إىل بطولــة كأس
العــامل للشــباب والناشــئني املقــررة يف آخــن بأملانيــا ،حيــث
نجــح الفــارس الحــادي « 16عامــاً» يف شــق طريــق النجــاح
نحــو هــذه البطولــة العامليــة بطموحــات كبــرة وجهــد ومثابرة.
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فروســية اإلمارات

تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة بمشاركة خليجية

«التقاط األوتاد» ..زيادة في عدد الفرســان
والبطــوالت والجوائز واألطقم التحكيمية

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
تحــدث مفتــاح الحــرايص الحكــم الــدويل ورئيــس اللجنــة
القانونيــة باالتحــاد الــدويل اللتقــاط األوتــاد ،عــن رياضــة التقــاط
األوتــاد خــال اســتعراض هــذه الرياضــة يف امللتقــى ،تنــاول خالله
اســتضافة أكادمييــة بوذيــب بطولــة كأس صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة اللتقــاط األوتــاد التــي نظمهــا اتحــاد الفروســية والســباق،
حيــث اجتذبــت هــذه الرياضــة الرتاثيــة العديــد مــن فرســان
اإلمــارات الذيــن حققــوا العديــد مــن امليداليــات.
وقــال« :شــهدت بطولــة كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة
اللتقــاط األوتــاد مشــاركة منتخبــات خليجيــة ،وحصــل منتخــب
اإلمــارات عــى املركــز الثالث ونــال امليداليــة الربونزية يف مســابقة
الفــرق ،عــر الفارســن ســيف الجنيبــي ومحمــد صالــح الحــادي،
كــا حصــل الفــارس عبــد اللــه الشــاميس عــى امليداليــة الفضيــة
يف مســابقة الفــردي ،ويف منافســات الزوجــي حصــد فرســان

 10مايو 2022

اإلمــارات امليداليتــن الفضيــة والربونزيــة ،حيــث جــاء يف
املركزيــن الثــاين والثالــث الفارســان مالــك املعمــري ومحمــد
الحــادي ،كــا نــال الفــارس ســعيد الخييــي امليداليــة الفضيــة
يف مســابقة الســيف ليمونتــن ،وحصــل زميلــه الفــارس عبــد
اللــه الشــاميس عــى امليداليــة الربونزيــة».
وأوضــح أن رياضــة التقــاط األوتــاد شــهدت زيــادة يف عــدد
الفرســان املامرســن ،وعــدد البطــوالت املحليــة ،ورفع مســتوى
الجوائــز ،وزيــادة عــدد الرســميني والحــكام الدوليــن الذيــن
يحملــون الشــارة الذهبيــة ليصبحــوا  ،3إىل جانــب  4مــن
الحــكام الدوليــن الذيــن يحملــون الشــارة الفضيــة ،ومدربــن
اثنــن دوليــن ،و 8حــكام محليــن ،ونأمــل يف املوســم القــادم
أن تأخــذ هــذه الرياضــة مكانتهــا بــن رياضــات الفروســية
األخــرى.

فروســية اإلمارات

خطة مستقبلية لتوسيع دائرة التواصل

«تقنيــة المعلومات»..
بوابــة إلكترونية إلنجاز معامالت
المالك والمدربين والفرســان بكل سهولة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
أكــد عدنــان الصيــادي رئيــس قســم تقنيــة املعلومــات،
تســهيل عمليــة تواصــل الفرســان واملــاك واملدربــن مــع
أقســام االتحــاد ،بواســطة البوابــة واملوقــع اإللكــروين
لالتحــاد ،وتســهيل إنجــاز معامالتهــم بــكل يــر وســهولة،
وتوفــر الوقــت لهــم ،إىل جانــب خطــة مســتقبلية لتوســيع
دائــرة التواصــل اإللكــروين مــع كل األطــراف.
وأشــار الصيــادي إىل أن قســم تقنيــة املعلومــات يعمــل عــى
تســهيل التواصــل بــن أرسة الفروســية واألقســام املختلفــة
يف االتحــاد ،وذلــك مــن خــال تبســيط اإلجــراءات املطلوبــة
املتمثلــة يف تســجيل الفرســان والخيــول ،إىل جانــب التعامــات
املاليــة املختلفــة.
وأضــاف« :نقــدم خدماتنــا يف قريــة بوذيــب بشــكل متكامــل
مــن خــال توفــر تغطيــة عاليــة الجــودة لإلنرتنــت ،لتســهيل

التواصــل بــن املــاك واملدربــن والفرســان ،وكذلــك
اســتخدام تطبيــق يف الهاتــف املحمــول يقــدم تغطيــة
البــث التلفزيــوين املبــارش».
وأوضــح« :يتــم يف قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة
اســتخدام أعــى التقنيــات « ،»GPSنظــام التوقيــت،
وآلــة معــدل هــرات « »Heratاملتوفــرة يف القــرى
باالشــراك مــع أنظمــة توقيــت «.»EIEVوقــام اتحاد
اإلمــارات للفروســية والســباق بنهجــه االســراتيجي يف
الحفــاظ عــى مصداقيــة الرياضــة باســتخدام أنظمــة
« »UAEERFالتــي أثبتــت جدواهــا واختبارهــا
يف إدارة جميــع التســجيالت للرياضيــن والخيــول
واملدربــن واإلســطبالت ومالــي الخيــول بنجــاح».
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فروســية اإلمارات

نجاح فني وتنظيمي للمهرجانات والبطوالت والسباقات التأهيلية

9974

حصاد موسم القدرة

مشاركة للفرسان والفارسات
خالل موسم  2021-2022للقدرة

دبي (فروسية اإلمارات)
واصلــت ســباقات القــدرة اإلماراتيــة صدارتهــا وريادتهــا العامليــة،
وذلــك بعــد انتهــاء موســم  -2022 2021بنجــاح مــن حيــث عــدد
الســباقات التــي أقيمــت ونوعيتهــا ،مبشــاركة نخبــة الفرســان وأفضــل
الخيــول املحليــة والعامليــة ،فض ـاً عــن الجوائــز القيمــة.
وشــهد املوســم إقامــة  66ســباقاً يف كل مــن قريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة بالوثبــة ،ومدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم ،وقريــة
بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم ،وتضمنــت الروزنامــة  39ســباقاً
وبطولــة ،باإلضافــة إىل  25ســباقاً تأهيليـاً ،وأقيمــت املنافســات وســط
التــزام كامــل مــن املشــاركني بتنفيــذ الربوتوكــول الخــاص مبكافحــة
جائحــة كورونــا.
وشــهدت تلــك الســباقات مجتمعــة  9974مشــاركة للفرســان والخيول،
ســجلت  6102مشــاركة منهــا إكــال الســباقات بنجــاح ،فيــا مل
تفلــح محــاوالت  3872يف اإلكــال ،لكــن الحصيلــة النهائيــة لتلــك
املنافســات التــي شــكلت موســم  ،-2022 2021كانــت ناجحــة مــن
جميــع النواحــي ،التنظيميــة ،والفنيــة ،فضــاً عــن التنافــس القــوي
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واملثــر خــال الروزنامــة التــي وضعهــا اتحــاد اإلمــارات
للفروســية والســباق ،بالتعــاون مــع إدارات القــرى،
برؤيــة عميقــة ،اســتطاعت أن تقــدم ســباقات مختلفــة
تســتوعب الرغبــة الكبــرة مــن اإلســطبالت واملدربــن
بــإرشاك أكــر قــدر مــن الخيــول ،كــا نجحــت أيض ـاً يف
توفــر ســباقات تأهيليــة ،ســواء للمشــاركة املحليــة أو
االســتحقاقات الدوليــة التــي تتطلــب التأهيــل للفرســان
والخيــول.
وبلــغ عــدد املشــاركات يف الســباقات والبطــوالت فقــط
خــال املوســم  5035مشــاركة ،كانــت  2149منهــا ناجحة
بإكــال الســباقات ،فيــا مل تتمكــن  2886منهــا اإلكــال،
أمــا املشــاركات يف الســباقات التأهيليــة ،فبلــغ عددهــا
 4939مشــاركة ،تأهلــت  3953منهــا ملســتويات أعــى،
فيــا مل تنجــح محــاوالت  986مشــاركة يف اإلكــال.

فروســية اإلمارات

موســم « »2022 - 2021للقدرة..
نجاحات تتجــاوز التحديات

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
ســجل موســم « »2022 - 2021لســباقات
القــدرة والتحمــل نجاحــات مميــزة
تجــاوزت كل التحديــات ،وجــاء تنظيــم
املهرجانــات والبطــوالت بأعــى املعايــر
الفنيــة واللوجســتية يف كل القــرى التــي
اســتضافت ونظمــت الســباقات ،ليواكــب
ذلــك طموحــات املشــاركني ،مــن خــال
توفــر أجــواء مثاليــة لخــوض الســباقات.

693

مشاركاً «فارس وجواد» متكنوا من إكامل
السباقات التأهيلية بنجاح يف مدينة ديب الدولية.

1667

مشاركة «فارس وجواد» متكنوا من إكامل
سباقات اإلسطبالت الخاصة خالل املوسم.

مشاركة «فارس وجواد» خالل سباقات
اإلسطبالت الخاصة يف املوسم.

4939

3953

مشاركة يف السباقات التأهيلية
شهدها املوسم.

عدد الخيول والفرسان الذين نجحوا يف
اجتياز السباقات التأهيلية خالل املوسم.

66

2387

سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات
موسم القدرة .2022 - 2021

مشاركة «فارس وجواد» يف السباقات
التأهيلية التي شهدتها قرية بوذيب.

9974

2149

مشاركة شهدها موسم السباقات يف
قرى القدرة الثالث.

عدد الفرسان والخيول التي أكملت
السباقات يف البطوالت خالل املوسم بنجاح.

سباقاً تضمنتها روزنامة سباقات قرية
اإلمارات العاملية بالوثبة خالل املوسم.

مشارك أكملوا السباقات بنجاح خالل
املوسم يف جميع السباقات.

28

27

11

2049

حصاد موسم القدرة

سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات
مدينة ديب الدولية للقدرة خالل املوسم.

6102

سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات
قرية بوذيب العاملية للقدرة خالل املوسم.
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فروســية اإلمارات
حصاد موسم القدرة

«الوثبة» تتصدر اإلسطبالت بـ «هاتريك»

1984

مشــاركة في سباقات قرية اإلمارات
العالمية للقدرة خالل  11ســباق ًا

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
نظمــت قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة ضمــن روزنامتهــا
للموســم  2022-2021للقــدرة 11 ،ســباقاً متيــزت باإلثــارة والقــوة
مبشــاركة نخبــة الخيــول والفرســان ،وكانــت بدايــة الفعاليــات بســباق
كأس العيــد الوطنــي الــذي ذهــب لقبــه إىل إســطبالت « «،M R M
تالهــا ســباق ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،ثــم مهرجــان صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان الــذي هيمنــت عــى ســباقاته
إســطبالت الوثبــة بحصولهــا عــى لقبــي الســيدات والــكأس الرئيــي،
فيــا كان ختــام املوســم لقــب الســباق الرئيــي مبهرجــان أبوظبــي مــن
نصيــب الوثبــة أيض ـاً.
وبلــغ عــدد املشــاركات خــال املوســم بقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة
بالوثبــة 1984 ،مشــاركة «فــارس وجــواد» ،متكــن  827منهــم مــن إكــال
الســباقات ،فيــا مل يتمكــن  1157منهــم مــن إكــال الســباقات.
ويشــكل كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ملســافة  160كلــم ،مــع
مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ذروة
الفعاليــات ،ومتكنــت إســطبالت البــوادي مــن تحقيــق لقــب نســخة
الــكأس الغاليــة هــذا املوســم التــي شــهدت مشــاركة قياســية بلغــت
 396فارســاً وفارســة.
والثالثيــة التــي حققتهــا إســطبالت الوثبــة منحتهــا صــدارة اإلســطبالت
لســباقات قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة.

 14مايو 2022

11

سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات
قرية اإلمارات العاملية للقدرة للموسم
.2022 - 2021

أفضــل توقيت

معدل الرسعة  30.37كلم /ساعة
حققته الفارسة مريا جاسم يف سباق
السيدات ضمن مهرجان أبوظبي
للقدرة قاطعة مسافة  100كلم بزمن
قدره  3:17:34ساعة.

فروســية اإلمارات
حصاد موسم القدرة

أجزاء من الثانية تحسم العديد من األلقاب

«الثنائية»

تمنح الشحي والجهوري نجومية سباقات «الوثبة»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
نــال الفارســان أحمــد صالــح الشــحي ،وعبــد اللــه الجهــوري،
النجوميــة يف قريــة اإلمــارات العامليــة بالوثبــة ،حيــث ســجل كل
واحــد منهــم فوزيــن يتضمنــان أرفــع ألقــاب قريــة اإلمــارات
العامليــة للقــدرة بالوثبــة يف املوســم ،حيــث منــح الفــارس
أحمــد الشــحي إســطبالت «البــوادي» ألول مــرة لقــب كأس
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ملســافة  160كلــم ،كــا نــال
لقــب ســباق كأس الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل
نهيــان لإلســطبالت الخاصــة ،بشــعار إســطبالت الكمــدة ،فيــا
واصــل الفــارس الناشــئ عبــد اللــه الجهــوري تألقــه ،مهديــاً
إســطبالت الوثبــة لقــب الســباق الرئيــي ضمــن مهرجــان
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،كــا حقــق
الفــوز بلقــب اإلســطبالت الخاصــة ضمــن املهرجــان بشــعار
إســطبالت الحــزم. 4
وشــهدت ســباقات قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة
تنافســاً قويــاً يف كل الســباقات ،وحرصــت اإلســطبالت عــى
الدفــع بنخبــة الفرســان وأقــوى الخيــول يف املشــاركات املختلفــة،
وظهــر تقــارب املســتوى خــال النتائــج التــي ســجلت ،حيــث
فصلــت أجــزاء مــن الثانيــة بــن البطــل والوصيــف يف العديــد
مــن الســباقات.

1984

مشاركة شهدها موسم قرية
اإلمارات العاملية للقدرة للموسم
.2022 - 2021

396

فارساً وفارسة شاركوا يف سباق صاحب
السمو رئيس الدولة ملسافة  160كلم،
وهو العدد األكرب من املشاركني خالل
املوسم.

مايو 15 2022

فروســية اإلمارات
حصاد موسم القدرة

«الكمدة» تكسب البداية و«المغاوير» تظفر بالختام

4700

مشــاركة في  28سباق ًا وبطولة
بـ «مدينة دبي الدولية»

دبي (فروسية اإلمارات)
احتضنــت مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم خــال موســم
 -2021 2022للقــدرة 28 ،ســباقاً لبطــوالت ومهرجانــات ،إىل جانــب
 11ســباقاً تأهيليـاً ،وشــهدت  4700مشــاركة «فــارس وجــواد» ،متيــزت
جميعهــا باإلثــارة والقــوة ،فضــاً عــن املشــاركة الكبــرة ملختلــف
اإلســطبالت وأنديــة الفروســية بالدولــة.
واســتهلت إســطبالت الكمــدة موســم مدينــة ديب الدوليــة بالفــوز
بــأول الفعاليــات ،وهــو ســباق كأس الوصــل لإلســطبالت الخاصــة،
فيــا اختتمــت إســطبالت املغاويــر املوســم بالفــوز بلقــب ســباق
كأس املدربــن ،وهــو األخــر يف املوســم.
وتتميــز مدينــة ديب الدوليــة ســنوياً بتنظيمهــا مهرجــاين صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وســمو ويل عهــد ديب،
حيــث شــهدت ســباقات ســموهام خــال املوســم منافســات قويــة
ومشــوقة ،وتقاســمت كل مــن إســطبالت « »M 7و« »F 3ألقــاب
املهرجانــن ،فيــا حصــدت كل مــن إســطبالت مــاس وزعبيــل لقبــي
اإلســطبالت الخاصــة.

أفضــل توقيت

معدل الرسعة  29.63كلم /ساعة
حققه الفارس سهيل الغيالين خالل
سباق جميلتي ملسافة 119كلم بزمن
قدره  4:06:00ساعة.

 16مايو 2022

28

سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات
مدينة ديب الدولية للقدرة خالل موسم
.2022 - 2021

2148

مشاركة «فارس وجواد» شهدتها مدينة
ديب الدولية للقدرة خالل موسم
.2022 - 2021

936

فارساً وفارسة نجحوا يف إكامل
السباقات بنجاح.

2552

مشاركة «فارس وجواد» يف السباقات
التأهيلية التي شهدها موسم مدينة
ديب الدولية للقدرة خالل موسم
.2022 - 2021

فروســية اإلمارات

االنتصارات بشعار  4إسطبالت

حصاد موسم القدرة

العامري والمنصوري والشامســي
أبطال «الثنائية» في «ســيح الســلم»

دبي (فروسية اإلمارات)
خطــف الفرســان فــارس املنصــوري وعبــد اللــه العامــري
وســعيد الشــاميس ،األضــواء خــال املوســم مبدينــة ديب
الدوليــة للقــدرة ،حيــث ســجل كل واحــد منهــم ثنائيــة
رائعــة ،وســط منافســات رشســة بــن الفرســان لتدويــن
أســائهم ضمــن أبطــال املوســم ،وذلــك ضمــن أربعــة
إســطبالت.
وحقــق الفــارس املنصــوري الثنائيــة برسعــة ،حيــث
خطــف الفــوز يف ثــاين فعاليــات مدينــة ديب للقــدرة
«ســباق تحــدي ســيح الســلم» عــى صهــوة «زيــزوم»
إلســطبالت « ،»M 7وعــاد رسيعــاً يف ســباق كأس يــوم
الشــهيد ليحقــق فــوزاً مســتحقاً بلقــب الســباق املخصــص
لإلســطبالت الخاصــة بشــعار إســطبالت «.»S S

أمــا الفــارس عبــد اللــه العامــري ،فقــد اســتهل
الثنائيــة بالفــوز بلقــب ســباق الياممــة ضمــن
مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب ،عــى صهــوة
«كاســلبار تــازاين» إلســطبالت « ،»F 3وجــاء
فــوزه الثــاين عــى صهــوة «امهــان دي لوريــك»
إلســطبالت زعبيــل.
وجــاء الفــوز األول للفــارس ســعيد الشــاميس عــى
صهــوة «أصايــل» إلســطبالت « ،»M 7عندمــا تــوج
بلقــب ســباق جمــرا ،وحقــق فــوزه الثــاين عــى
صهــوة «بــويل» إلســطبالت « »S Sخــال ســباق
حتــا لإلســطبالت الخاصــة.

مايو 17 2022

فروســية اإلمارات
حصاد موسم القدرة

السباقات تضمنت كل الفئات

«بوذيب»

تســتضيف  876مشاركة في  11سباق ًا

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
اســتضافت قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة مبنطقــة الختــم خــال موســم 2021
  11 ،2022ســباقاً شــملت جميــع الفئــات مــن ســباقات مفتوحــة ،وســيدات،وإســطبالت خاصــة ،وشــباب وناشــئني ،هــذا باإلضافــة إىل  14ســباقاً تأهيليـاً ملختلــف
املســافات ،شــهدت مشــاركة  876فارســاً.
واشــتملت روزنامــة بوذيــب عــى مهرجــاين كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة،
والــذي يضــم  4ســباقات ،ومهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان ،والــذي
يحتــوي أيضــاً عــى  4ســباقات ملختلــف الفئــات.
وتطبــق قريــة بوذيــب نظــام بروتوكــول بوذيــب للســباقات ،بجانــب نظــام التصنيــف
الدويل.
وخطفــت إســطبالت « »M 7األضــواء بتحقيقهــا ثنائيــة خــال موســم القريــة ،فيــا
حصلــت إســطبالت « »F 3عــى لقــب الســباق املاراثــوين الــذي بلغــت مســافته هــذا
العــام  162كلــم ،وأقيــم عــى مــدى يومــن ،فيــا توجــت إســطبالت ســيح الســلم
 2بلقــب ســباق كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ،أحــد أهــم ألقــاب بوذيــب.
وحصــدت إســطبالت املغاويــر لقــب الســباق املاراثــوين ملســافة  162كلــم ،ضمــن
مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان ،وفــق نظــام بروتوكــول بوذيــب الــذي
يحســب فيــه البطــل بعــدد النقــاط ،ونالــت إســطبالت الــراري لقــب كأس صاحــب
الســمو رئيــس الدولــة ملســافة  120كلــم وفــق بروتوكــول بوذيــب.

أفضــل توقيت

 26.59كلم /ساعة أفضل توقيت حققته
الفارسة شمسة محمد عبد الجليل املطوع،
خالل سباق السيدات ضمن مهرجان الشيخ
سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة قاطعة مسافة
 100كلم بزمن قدره  3:49:05ساعة.

 18مايو 2022

11

سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات
قرية بوذيب العاملية للقدرة للموسم
.2022 - 2021

876

مشاركة «فارس وجواد» شهدتها قرية
بوذيب العاملية للقدرة يف موسم
.2022 - 2021

386

فارسـاً وفارسة نجحوا يف إكامل
السباقات.

2387

مشاركة «فارس وجواد» خالل
السباقات التأهيلية التي شهدتها
قرية بوذيب العاملية للقدرة يف
موسم .2022-2021

فروســية اإلمارات

بطل المناسبات الكبرى

حصاد موسم القدرة

المري

يخطف األضواء في ماراثون
 162كلم بـ «األداء المتوازن»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
خطــف الفــارس املحنــك عبــد اللــه غانــم املــري ،األضــواء
بقريــة بوذيــب للقــدرة خــال تصــدره الســباق املاراثــوين
 162كلــم ،ضمــن مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل
نهيــان للقــدرة ،حيــث متكــن مــن تحقيــق أول ألقابــه خــال
املوســم عــر هــذا الســباق القــوي.
وقــدم الفــارس املــري أداء مميــزاً خــال مراحــل الســباق
بــاألداء املتــوازن ،حيــث حــرص عــى الحفــاظ عــى لياقــة
جــواده ،إىل جانــب التقــدم نحــو الصــدارة ،والتمســك بهــا
خــال املراحــل األخــرة الحاســمة.
وميلــك الفــارس عبــد اللــه املــري رصيــداً مميـزاً مــن اإلنجازات

داخــل الدولــة وخارجهــا ،وحقــق هــذا املوســم إنجــازاً
غــر مســبوق بحصولــه عــى لقــب ســباق كأس صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ملســافة
 160كلــم ،للمــرة الرابعــة (رقــم قيــايس).
ويعــد املــري مــن أبــرز الفرســان اإلماراتيــن ،وهــو
صاحــب موهبــة وحنكــة يف القيــادة ،مكنتــه مــن
تحقيــق العديــد مــن األلقــاب الرفيعــة املحليــة
والخارجيــة ،كــا يعتــر الفــارس األول يف إســطبالت
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،ويل عهــد ديب.

مايو 19 2022

فروســية اإلمارات
حصاد موسم القدرة

 12سباق ًا في «سيح السلم» و«الوثبة» و«الختم»

«اإلسطبالت الخاصة» ..

 1667مشاركة والتسعيرة حافز إضافي يسعد الجميع

دبي (فروسية اإلمارات)
احتضنــت مياديــن القــدرة الثالثــة بالدولــة ،قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة،
ومدينــة ديب العامليــة للقــدرة بســيح الســلم ،وقريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم،
 12ســباقاً مخصص ـاً لإلســطبالت الخاصــة واالش ـراك الفــردي ضمــن موســم القــدرة
 ،2022 - 2021وشــهد  1667مشــاركة «فــارس وجــواد» أكــدت النمــو الكبــر لهــذه
الفئــة ،وذلــك بفضــل الدعــم الالمحــدود مــن قبــل القيــادة الرشــيدة عــر املزيــد مــن
الســباقات والجوائــز القيمــة ،فض ـاً عــن نظــام التســعرية يف كل مــن قريــة اإلمــارات
العامليــة بالوثبــة ،ومدينــة ديب الدوليــة بســيح الســلم.
ونظمــت مدينــة ديب الدوليــة نصــف عــدد هــذه الســباقات ،والتــي شــهدت 725
مشــاركة ،متكنــت  311منهــا مــن إكــال الســباقات ،وبــرزت بقــوة إســطبالت «»S S
التــي حققــت فوزيــن عــر كل مــن فــارس املنصــوري الــذي تــوج بلقــب كأس يــوم
الشــهيد ،وســعيد الشــاميس الــذي انتــزع لقــب ســباق حتــا.
ونظمــت قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة  4ســباقات ،شــهدت  658مشــاركة
«فــارس وجــواد» ،متكنــت  284منهــا مــن إكــال الســباقات ،وحققــت إســطبالت
الكمــدة ثنائيــة ،حيــث منحتهــا الفارســة ليــى املرزوقــي لقــب ســباق ســمو الشــيخة
فاطمــة بنــت مبــارك املخصــص لإلســطبالت الخاصــة «ســيدات» ،فيــا أكمــل الثنائيــة
أحمــد صالــح الشــحي الــذي تــوج بلقــب كأس الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد
آل نهيــان.
أمــا قريــة بوذيــب فقــد نظمــت ســباقني لإلســطبالت الخاصــة ،شــهدا  304مشــاركات
«فــارس وجــواد» ،متكنــت  98منهــا مــن إكــال الســباقات ،وهيمنــت إســطبالت العــن
عــى لقبــي الســباقني ،حيــث خطــف األوروجويــاين والــر هرنانديــز لقــب الســباق
األول ،كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ،فيــا حصــد مواطنــه اندريــاس رفــرو
لقــب ســباق اإلســطبالت الخاصــة ضمــن مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيان.

98

مشاركاً «فارس وجواد» متكنوا من
إكامل سباقات اإلسطبالت الخاصة
بقرية بوذيب.

 20مايو 2022

311

مشاركاً «فارس وجواد» متكنوا من
إكامل سباقات اإلسطبالت الخاصة
مبدينة ديب الدولية.

1667

مشاركة «فارس وجواد» خالل
سباقات اإلسطبالت الخاصة يف
املوسم.

693

مشاركة «فارس وجواد» متكنت من
إكامل سباقات اإلسطبالت الخاصة
خالل املوسم.

752

مشاركة «فارس وجواد» يف سباقات
اإلسطبالت الخاصة مبدينة ديب
الدولية للقدرة.

304

مشاركات «فارس وجواد» يف سباقات
اإلسطبالت الخاصة بقرية بوذيب.

658

مشاركة «فارس وجواد» يف سباقات
اإلسطبالت الخاصة بقرية الوثبة.

284

مشاركة «فارس وجواد» متكنوا من
إكامل سباقات اإلسطبالت الخاصة
بقرية الوثبة.

فروســية اإلمارات

فارس وفارسة وراء اإلنجاز الكبير

حصاد موسم القدرة

«ثالثية» إلســطبالت الكمدة
و«ثنائية» للفارســة ليلى المرزوقي

دبي (فروسية اإلمارات)
حققــت إســطبالت الكمــدة العائــدة لســعيد الكمــدة ثالثيــة رائعــة
يف ســباقات اإلســطبالت الخاصــة ملوســم  ،2022 - 2021أكــدت فيهــا
جدارتهــا ومواصلــة رحلــة التألــق ،وافتتحــت الفارســة ليــى املرزوقــي
الثالثيــة يف انطالقــة املوســم ،عندمــا انتزعــت لقــب كأس الوصــل
للقــدرة مبدينــة ديب الدوليــة ،وعــادت الفارســة املتألقــة لتكملــة
ثنائيــة لهــا وإلســطبالت الكمــدة ،حينــا حلقــت بلقــب ســباق ســمو
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك بقريــة اإلمــارات العامليــة بالوثبــة ،قبــل
أن يكمــل الفــارس أحمــد صالــح الشــحي ثالثيــة نــادرة إلســطبالت
الكمــدة عندمــا انتــزع لقــب كأس الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن
زايــد آل نهيــان بالوثبــة.
وقدمــت القيــادة الرشــيدة إىل جانــب الجوائــز املخصصــة للفائزيــن،
حوافــز إضافيــة مــن خــال التســعرية التــي حــددت قيمــة مليــون
ونصــف املليــون درهــم للجــواد الفائــز باملركــز األول ،ومليــون درهــم

للثــاين ،و 500ألــف درهــم للجــواد الفائــز باملركــز الثالــث،
ومنحــت اللجنــة املنظمــة للســباقات ال ـراء وفــق هــذه
التســعرية التــي شــكلت دافع ـاً كبــراً لإلســطبالت الخاصــة
للمشــاركة بأفضــل الخيــول يف الســباقات لدخــول هــذا
التحــدي الكبــر.
وتشــهد ســباقات اإلســطبالت الخاصــة مشــاركة كبــرة،
وحرصــت اإلســطبالت عــى الوجــود يف كل الســباقات مــن
أجــل الفــوز باأللقــاب والحصــول عــى الجوائــز القيمــة،
إىل جانــب دخــول ســباق التســعرية ،وقــد وجــد نظــام
التســعرية الرتحيــب الكبــر مــن قبــل مــاك اإلســطبالت،
وزاد ذلــك مــن حــاس املدربــن والفرســان والفارســات
لخــوض الســباقات بقــوة ،مــا رفــع مــن املســتوى الفنــي
لتلــك الســباقات.

مايو 21 2022

فروســية اإلمارات
حصاد موسم القدرة

تجد الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتمكين المرأة

«ســباقات السيدات»..

نقلة نوعية بمشاركة  726فارسة في  7سباقات

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
اهتمــت روزنامــة ســباقات موســم ســباقات القــدرة  2022 - 2021بفئة الســيدات
وأفــردت لهــا  7ســباقات أقيمــت مبختلــف القرى ،وشــهدت  726مشــاركة «فارســة
وجــواد» ،تشــر إىل التطــور الكبــر لســباقات هــذه الرشيحــة ،والنقلــة النوعيــة يف
عــدد املشــاركات مــن الفارســات يف الســباقات ،والتــي تجــد الدعــم واالهتــام من
القيــادة الرشــيدة يف إطــار متكــن املــرأة يف مجــال الرياضــة.
ونظمــت قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة  3ســباقات للســيدات ،شــهدت
 366مشــاركة «فارســة وجــواد» ،متكنــت  177منهــا من اإلكامل بنجاح ،وتقاســمت
األلقــاب كل مــن إســطبالت الوثبــة وجمـرا والبــوادي ،جــاءت عــر كل مــن ليــى
الرضــا التــي انتزعــت لقــب الســيدات ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،وكاتلينــا لورنــس الفائــزة بلقــب ســباق كأس الشــيخة
فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،ومـرا جاســم األنصــاري التــي نالــت
لقــب الســيدات ضمــن مهرجــان أبوظبــي.
واســتضافت مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة ســباقني للســيدات شــهدا  171مشــاركة
«فارســة وجــواد» ،متكنــت  85منهــن مــن اإلكــال بنجــاح ،وكان لقــب الســباق
األول ضمــن مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب ،وذهب إلســطبالت « »M7عرب الفارســة
برونــا اومايتــل ،فيــا حصــدت الفارســة كاميــا رودريجيــز مــن إســطبالت «،»F 3
لقــب الســباق الثــاين ،والــذي كان ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم.
أمــا قريــة بوذيــب ،فقــد نظمــت ســباقني للســيدات ،شــهدا  189مشــاركة ،متكنت
 86منهــن مــن إكــال الســباقات ،ذهــب لقــب الســباق األول وهــو كأس صاحــب
الســمو رئيــس الدولــة ،اىل إســطبالت « »M 7عــن طريــق الفارســة ميلينــا منديــز،
فيــا أهــدت الفارســة شمســة محمــد عبــد الجليــل املطــوع ،إســطبالت املغاويــر
لقــب الســيدات الــذي جــاء ضمــن مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان.

 22مايو 2022

726

مشاركة «فارسة وجواد» يف سباقات
السيدات خالل املوسم.

348

مشاركة «فارسة وجواد» متكنت من
إكامل سباقات السيدات خالل املوسم.

171

مشاركة «فارسة وجواد» يف سباقات
السيدات مبدينة ديب الدولية للقدرة.

85

مشاركة «فارسة وجواد» متكنت من
إكامل سباقات السيدات مبدينة ديب
الدولية.

فروســية اإلمارات
حصاد موسم القدرة

التحدي الخاص للفارسات في كل موسم

 6إسطبالت تتقاسم ألقاب سباقات
السيدات و« »M7في الصدارة بـ «ثنائية»

دبي (فروسية اإلمارات)
حققــت إســطبالت « »M 7ثنائيــة يف ســباقات الســيدات
الســبعة التــي أقيمــت خــال املوســم ،واســتهلت الفارســة
برونــا أوماتيــل الثنائيــة بفوزهــا بلقــب الســيدات ضمــن
مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب ،فيــا أكملــت ميلينــا منديــز
الثنائيــة بعــد أن توجــت بلقــب ســباق الســيدات بقريــة
بوذيــب خــال مهرجــان كأس صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة.
وذهبــت بقيــة األلقــاب إىل كل مــن إســطبالت البــوادي
عــر الفارســة مــرا جاســم األنصــاري ،وكاتلينــا لورنــس مــن
إســطبالت جمــرا ،وليــى الرضــا مــن إســطبالت الوثبــة،
وشمســة املطــوع مــن إســطبالت املغاويــر ،وكاميــا
رودريجيــز مــن إســطبالت « ،»F 3لتتقاســم ألقــاب
الســباقات الســبعة  6إســطبالت.
ويشــكل تخصيــص ســباقات للســيدات خــال كل موســم
أكــر تحــ ٍد للفارســات ،حيــث متثــل تلــك الســباقات
بطــوالت خاصــة تتطلــب املزيــد مــن الجهــد والعمــل
ألجــل الصعــود إىل منصــة التتويــج ،إىل جانــب املشــاركة
يف الســباقات املفتوحــة يف كل الفئــات ،والتــي تشــهد
منافســة جامعيــة بــن الفارســات والفرســان.

189

مشاركة «فارسة وجواد» يف سباقات
السيدات بقرية بوذيب.

86

مشاركة «فارسة وجواد» متكنت من
إكامل سباقات السيدات بقرية بوذيب.

366

مشاركة «فارسة وجواد» يف سباقات
السيدات بقرية الوثبة.

177

مشاركة «فارسة وجواد» متكنت من
إكامل سباقات السيدات بقرية الوثبة.

مايو 23 2022

فروســية اإلمارات
حصاد موسم القدرة

اشتملت على مختلف المسافات والفئات

«الســباقات التأهيلية»..

 4939مشاركة في  22سباق ًا في «سيح السلم» و«بوذيب»

دبي (فروسية اإلمارات)
شــهد موســم القــدرة  2022 - 2021تنظيــم  22ســباقاً تأهيليــاً اشــتملت عــى
مختلــف املســافات والفئــات ،اســتضافت منهــا مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة يف ســيح
الســلم  11ســباقاً ،فيــا نظمــت قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم  14ســباقاً،
وشــهدت هــذه الســباقات يف القريتــن  4939مشــاركة «فــارس وجــواد» مــن مختلــف
أنديــة وإســطبالت الفروســية بالدولــة.
وتــؤدي الســباقات التأهيليــة يف القــدرة والتحمــل دوراً مهـاً لــدوران عجلــة تطــور
هــذه الرياضــة ،ألن اجتيــاز هــذه الســباقات يعتــر بوابــة االنطــاق للخيــول أو
الفرســان عــى حــد ســواء ،حيــث تعتــر الســباقات التأهيليــة أحــد االشــراطات
األساســية لالتحــاد الــدويل للفروســية لتمكــن الخيــل أو الفــارس للمشــاركة يف
الســباقات الرســمية.
وتعتــر اإلمــارات األوىل عــى مســتوى العــامل يف رياضــة القــدرة ،ومتتلــك أكــر بنيــة
تحتيــة مــن املرافــق التــي تتمثــل يف مياديــن الســباقات ،فضـاً عــن اإلســطبالت التــي
تضــم أفضــل خيــول العــامل ،باإلضافــة إىل كادر بــرى من فرســان ومدربــن ومنظمني،
كل هــذا يجعــل الســباقات التأهيليــة عن ـراً مه ـاً مــن روزنامــة الســباقات يف كل
موسم.
وحــرص اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،واللجــان املنظمــة يف القــرى عــى
اتاحــة الفرصــة للجميــع لالســتفادة مــن الســباقات التأهيليــة ،حيــث وفــرت ســباقات
ملختلــف املســافات ،كانــت األغلبيــة لســباقات  40و 80كلــم باعتبارهــا أحــد أهــم
احتياجــات ومطلوبــات املدربــن ،كــا اشــتملت روزنامــة التأهيليــات ســباقات
عــى مســافة  80كلــم «نجمــة واحــدة» ،و 100كلــم «نجمــة واحــدة» ،و 120كلــم
«نجمتــن» ،و 160كلــم « 3نجــوم».

2552

مشاركة «فارس وجواد» يف السباقات
التأهيلية شهدتها مدينة ديب الدولية
للقدرة.

 24مايو 2022

4939

مشاركة «فارس وجواد» خالل
السباقات التأهيلية التي شهدها
موس . 2022 - 2021

3953

مشاركة «فارس وجواد» متكنوا من
إكامل السباقات التأهيلية بنجاح يف
مدينة ديب الدولية وقرية بوذيب
العاملية بالختم.

1904

مشاركني «فارس وجواد» متكنوا من
إكامل السباقات التأهيلية بنجاح يف
قرية بوذيب.

2387

مشاركة «فارس وجواد» يف السباقات
التأهيلية التي شهدتها بقرية بوذيب.

2049

مشاركاً «فارس وجواد» متكنوا من
إكامل السباقات التأهيلية بنجاح يف
مدينة ديب الدولية.

فروســية اإلمارات
حصاد موسم القدرة

معدل السرعة بلغ  30.37كلم /ساعة

«تشلســي»

يمنح ميرا األنصاري أســرع زمن في الموسم

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
تتميــز ســباقات القــدرة اإلماراتيــة بالرسعــة التــي متنحهــا دامئــاً
القــوة واإلثــارة ،وظلــت وتــرة معــدالت الرسعــة متأرجحــة حســب
الســباقات وظروفهــا ،فبعــض الســباقات ظلــت تســجل معــدالت
عاليــة ،بينــا أخــرى ،خاصــة الطويلــة ،يكــون فيهــا معــدل الرسعــة
أقــل.
وســجلت الفارســة مـرا جاســم األنصــاري أعــى معــدل خــال املوســم
بلــغ  30.37كلــم /ســاعة ،وذلــك يف ســباق الســيدات ضمــن مهرجــان
أبوظبــي بقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة ملســافة 100
كلــم ،وقطعــت املســافة عــى صهــوة الجــواد «تشــليس دي لــوك»
إلســطبالت البــوادي ،بزمــن قــدره  3:17:34ســاعة ،فيــا بلــغ أقــل
معــدل  18.75كلــم /ســاعة للفارســة كاريــن جوميــز ،حيــث قطعــت
مســافة  120كلــم عــى صهــوة «أصايــل» إلســطبالت العاصفــة ،بزمــن
قــدره  6:30:54ســاعة.
ومتكنــت الفارســة مــرا األنصــاري مــن تســجيل الزمــن األرسع
بعــد أن توجــت بلقبهــا األول يف املوســم خــال الســباق الــذي كان
رسيعـاً منــذ بدايتــه ،وتجــاوزت الرسعــة يف املرحلتــن األوىل والثانيــة
حاجــز  30كلم/ســاعة ،لكــن الفارســات شــعرن بالخطــر مــن هــذه
الرسعــة التــي رمبــا تكــون نتائجهــا غــر محمــودة ،لتشــهد املرحلــة
الثالثــة معــدالت أقــل ،لكــن الفارســة م ـرا األنصــاري كانــت عــى
ثقــة مــن الجــواد «تشــليس دي لــوك» وأطلقــت لــه العنــان ليتمكــن
مــن تحقيــق اللقــب والتســارع األكــر خــال املوســم ،مــع احتفاظــه
بعنفوانــه ولياقتــه.

وشــهد كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة أعــى معــدل يف
الرسعــة ملســافة  160كلــم ،حيــث متكــن الفــارس أحمــد صالــح
الشــحي مــن تحقيــق اللقــب قاطعاً املســافة بزمن قــدره 6:09:10
ســاعة ومبعــدل  26.01كلــم /ســاعة ،فيــا قطــع الفــارس عبــد
اللــه املــري بطــل كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم للقــدرة ،مســافة  160كلــم بزمــن قــدره 6:29:53
ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ  24.62كلم/ســاعة.

3:17:34
ساعة أرسع زمن يف املوسم

ملسافة  100كلم سجلته الفارسة
مريا األنصاري يف سباق السيدات
مبهرجان أبوظبي.

6:30:54
ساعة أقل زمن يف املوسم ملسافة

 120كلم سجلته الفارسة كارين
جوميز يف سباق العني بقرية بوذيب.

مايو 25 2022

فروســية اإلمارات

نالت عضوية منتدى االعتماد الدولي

قرية اإلمــارات العالمية للقدرة تحصل
على شهادة اآليزو 45001:2018
مسلم العامري:
دعم منصور بن زايد
وراء اإلنجاز المميز

Certificate of Registration

Kaushal Goyal

Managing Director
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أبوظبي (فروسية اإلمارات)
برعايــة كرميــة واهتــام مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،حصلت
قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة عــى االعتــاد الــدويل لآليــزو يف
الصحــة والســامة املهنيــة يف مــكان العمــل (شــهادة اآليــزو الدوليــة
.)45001:2018
يــأيت حصــول قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة عــى تلــك الشــهادة
املرموقــة ،يف إطــار حرصهــا املتواصــل وســعيها الــدؤوب لزيــادة
املرونــة التنظيميــة مــن خــال الوقايــة االســتباقية مــن املخاطــر
والتحســن املســتمر ألداء الصحــة والســامة املهنيــة قبــل وخــال
ســباقات القــدرة مــن أجــل الحفــاظ عىل ســامة الخيــول والفرســان.
وحصلــت القريــة عــى هــذا اإلنجــاز ،بعــد أن اســتوفت كافــة
املعايــر والــروط املطلوبــة لتعزيــز االمتثــال القانــوين والتنظيمــي،
وإظهــار الوعــي مبســؤوليات القريــة االجتامعيــة ،مــن خــال إظهــار
االلت ـزام بالعمــل اآلمــن والصحــي واملســتدام ،وخلــق بيئــة عمــل
أفضــل للموظفــن وأصحــاب الخيــول وجميــع املشــاركني يف فعاليــات
القريــة ،ومنــع حــوادث العمــل واألم ـراض املهنيــة.
وأصبحــت قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة عضــواً يف منتــدى
االعتــاد الــدويل ( ،)IAFوهــو جمعيــة عامليــة لهيئــات االعتــاد
والهيئــات األخــرى املهتمــة بتقييــم املطابقــة يف مجــاالت أنظمــة
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اإلدارة واملنتجــات والعمليــات والخدمــات واملوظفــن والتحقــق
وبرامــج أخــرى مامثلــة لتقييــم املطابقــة.
وبهــذه املناســبة ،قــال ســعادة مســلم ســامل العامــري مديــر عــام
قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة ،عضــو مجلــس إدارة مجلــس
أبوظبــي الريــايض« :إن حصــول القريــة عــى شــهادة نظــام إدارة
الصحــة والســامة املهنيــة “اآليــزو ،”45001:2018:وتحقيــق
هــذا اإلنجــاز املبهــر لهــو مثــرة املتابعــة الحثيثــة والرؤيــة الثاقبــة
واالسـراتيجية الحكيمــة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان،
وتقدي ـراً للتميــز وااللت ـزام الــذي ســارت عليــه القريــة».
وعــن املعايــر التــي يتــم عــى ضوئهــا االختيــار ،قــال العامــري «إن
منظمــة اآليــزو تضــع  10معايــر مقننــة عــى ضوئهــا يتــم الرتشــيح
لالختيــار ،مــن أبرزهــا قــدرة اإلدارة العليــا عــى توفــر املــوارد
الالزمــة وااللتــزام برســم سياســات العمــل اآلمــن ،والتخطيــط
الســليم لتفــادي حــدوث أيــة مخاطــر أثنــاء إقامــة الســباقات،
وتخطيــط العمليــات وتصميــم بيئــة الســباقات بصــورة متنــع وقوع
الحــوادث اثنــاء تكــدس الخيــول ،وقــدرة القريــة عــى التعامــل
والتخطيــط للطــوارئ واألزمــات والتعامــل معهــا ،إضافــة اىل توفــر
أفضــل أنظمــة تقنيــة املعلومــات يف تســجيل وفحــص الخيــول
ومراقبــة الســباق منــذ الوهلــة األوىل وحتــى النهايــة».

فروســية اإلمارات

تحدي كبير بين فرسان المقدمة

390

اســتعراض ًا في «الرمضانية األولى»
بمركز اإلمارات للفروسية

دبي (فروسية اإلمارات)
حقــق الفــارس محمــد شــايف الرميثــي فــوزاً مهـاً عــى صهــوة الفــرس «كارامبــا» مــن
نــادي أبوظبــي للفروســية ،يف أوىل منافســات قفــز الحواجــز الرمضانيــة ضمن األســبوع
الـــ  15لــدوري اإلمــارات ،والتــي أقامهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق مبياديــن
مركــز اإلمــارات الفروســية ،يف ديب ،برعايــة لونجــن ،راعيــة الــدوري ،واشــتملت عــى 4
منافســات وتضمنــت  390اســتعراضاً ،وجــاءت جميعهــا مبواصفــات املرحلتــن الخاصة،
مفتوحــة املشــاركة ،عــدا املنافســة األوىل التــي اقتــرت عــى الفرســان والفارســات
مــن فئــة املبتدئــن واألشــبال وأصحــاب خيــول القفــز الصغــرة عمــر  4و 5ســنوات.
وجــاء فــوز الفــارس الرميثــي يف ختــام منافســة املرحلتــن الخاصــة ،عــى حواجــز بلــغ
ارتفاعهــا  135ســم ،ومبشــاركة  68فارسـاً وفارســة ،أكمــل الرميثــي مرحلتهــا الثانيــة يف
زمــن بلــغ  26:44ثانيــة ،وحــاز املركــز الثــاين زميلــه يف النــادي الفــارس راشــد محمــد
الرميثــي الــذي أكمــل املرحلــة الثانيــة مــع الفــرس «فالنتايــن» يف زمــن بلــغ 27:36
ثانيــة ،ونــال املركــز الثالــث الفــارس محمــد أحمــد العويــس والجــواد «ليســتون» مــن
إســطبالت الــراع ،وأنجــز مهمــة املرحلــة الثانيــة دون خطــأ يف زمــن بلــغ 29:18
ثانيــة.
تقــدم  107فرســان وفارســات للمشــاركة يف منافســة املرحلتــن عــى حواجــز 125
ســم ،وشــارك فيهــا  74فارسـاً ،وحــاز الصــدارة الفــارس ســامل أحمــد الســويدي والفــرس
«فهرنهايــت» مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،وأكمــل املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ
 24:08ثانيــة ،وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس عمــر عبــد العزيــز مــع الفــرس «أوجلــن»
مــن إســطبالت الــراع ،وبزمــن  24:27ثانيــة ،ونــال املركــز الثالــث الفــارس مــويف
عويضــة الكــريب والجــواد «أوكســمول» مــن نــادي الشــارقة للفروســية وبزمــن 24:33
ثانيــة ،لتصبــح أج ـزاء مــن الثانيــة هــي الحكــم الفصــل بــن املراكــز الثالثــة األوىل.
وكانــت هنــاك مشــاركة للفــارس مــويف عويضــة الكــريب مــع «أوكســمول» يف منافســة
املرحلتــن الخاصــة عــى حواجــز  115ـ  120ســم ،ضمــن  104مشــاركني ،يف اليــوم
اآلول للمنافســات ،وحــاز فيهــا الصــدارة بعــد تحــد كبــر بــن فرســان املقدمــة ،وأكمــل
املرحلــة يف زمــن بلــغ  25:75ثانيــة ،وحصــل عــى املركــز الثــاين الفــارس عيــاد فريــد مع
الفــرس «ديانــا دو بريــكا» مــن نــادي «فروســية» للفروســية ،وبزمــن  25:72ثانيــة،
وحــل ثالثـاً الفــارس ســيف عويضــة الكــريب مــع الفــرس «شــانتال» مــن نــادي الشــارقة
للفروســية والزمــن  25:82ثانيــة.

24

فارساً وفارسة من فئة األشبال خاضوا منافسة
املرحلتني الخاصة عىل حواجز  100ـ  105سم،
وحاز فرسان نادي الشارقة املراكز الخمسة
األوىل ،ونال املركز األول الفارس عيل مفرح
الكريب مع الجواد «بون ـ جويف».

55

فارسـاً وفارسة من فئة املبتدئني شاركوا يف
منافســة املرحلتني الخاصة عىل حواجز 105
  100ســم ،وحاز الصدارة الفارس نوافســامل الكريب مع الجواد «ايروسو» من نادي
أبوظبي للفروسية.

15

فارساً من أصحاب خيول القفز الصغرية عمر
 4ـ  5سنوات ،شاركوا يف منافسة املرحلتني
الخاصة ،وأحرز املركز األول الفارس ميجان
ويليامز مع الفرس «برشا» من نادي الشارقة
للفروسية.
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فروســية اإلمارات

فارس «الشراع» يكسب تحدي ختام النسخة العاشرة

علي الكربي
يتوج بلقــب نهائي الفئة الكبرى لدوري اإلمارات

الشارقة (فروسية اإلمارات)
تــ ّوج فــارس إســطبالت الــراع ،الشــاب عــي حمــد الكــريب مــع
الجــواد «بليســانتو» ،بلقــب نهــايئ الفئــة الكــرى يف ختــام النســخة
العــارشة لــدوري اإلمــارات لونجــن ،والتــي اســتضافها نــادي الشــارقة
للفروســية ،وجــرت فعالياتهــا عــى ميــدان الصالــة املغطــاة،
وامليــدان الرمــي الخارجــي مبركــز الشــارقة للفروســية ،وتنافــس يف
ختــام الــدوري  160فارس ـاً وفارســة مــن أنديــة ومراكــز الفروســية
باإلمــارات.
وجــاءت منافســة ختــام الــدوري لفرســان املســتوى األول،
مبواصفــات الجولتــن ،وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 145
ســم ،وتصدرهــا الفــارس عــي حمــد الكــريب مــع الجــواد «بليســانتو»
مــن إســطبالت ال ـراع ،وتوالــت نتائــج فرســان القفــز مــن نــادي
الشــارقة للفروســية الذيــن نجحــوا يف الســيطرة عــى مراكــز املقدمــة
مــن الثــاين وحتــى الســادس ،فقــد حــازت املركــز الثــاين الفارســة أنيتا
ســاندي مــع الجــواد «فــور كاش  ،»2ونــال املركــز الثالــث الفــارس
شــادي غريــب مــع الجــواد «كامبــت دو مــارش».
وأســفر نهــايئ الــدوري لفئــة «الجونيــورز» عــن فــوز الفــارس فــارس
غـ ّزوين بالجــواد «تورانــو» مــن نــادي ديب للبولــو والفروســية ،ونجــح
يف إكــال الجولــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  61:92ثانيــة ،وبرصيــد 4
نقــاط جـزاء ،مــن بــن  18مشــاركاً تنافســوا يف جولتــن عــى حواجــز

26

فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة فرسان
املستوى األول ،ونجح يف خوض تحديات
الجولة الثانية  15فارساً.
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بلــغ ارتفاعهــا  135ســم ،ونــال املركــز الثــاين الفــارس عبــد اللــه حمــد
الكــريب مــع الفــرس «كــورال بيتــش» مــن إســطبالت ال ـراع ،وأنهــى
الجولــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  67:52ثانيــة مــع  4نقــاط جـزاء يف الجولــة
الثانيــة ،ونجحــت الفارســة إميــان الصفــار مــع الفــرس «جــاد اتــش يب
إي» يف إكــال الجولــة الثانيــة يف  70:97ثانيــة مــع رصيــد بلــغ 12
نقطــة ج ـزاء يف الجولــة الثانيــة.
وجــاء نهــايئ املســتوى الثــاين مــن جولتــن ،عــى حواجــز  120ســم،
وتنافــس فيــه  55فارســاً وفارســة ،ونجــح منهــم  5فرســان يف إكــال
الجولتــن دون خطــأ ،ونــال الفــارس هــزاع حمــد الظاهــري بالجــواد
«إيلــوي» مــن نــادي أبوظبــي للفروســية ،املركــز األول وبزمــن الجولــة
الثانيــة  66:78ثانيــة ،وحــل يف املركــز الثــاين الفــارس عبــد اللــه أحمــد
الرشفــا ،مــع الفــرس «فيفــا» مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،وأنهــى
الجولــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  68:89ثانيــة ،ونــال املركــز الثالــث الفــارس
ســلطان أحمــد التبــايل مــع الجــواد «فاليتنــج هــاي» ،مــن نــادي ربــدان
للفروســية ،وبالزمــن  72:12ثانيــة.
وفــاز الفــارس عبــد العزيــز عبــد النــارص العويــس بالجــواد «باســتيان»
مــن إســطبالت الصافنــات ،بــكأس تحــدي لونجــن ،مــن جولــة مــع متايز
عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  130ســم ،وقبــل تحدياتهــا  47فارسـاً ،صعــد
 20منهــم إىل جولــة التاميــز بينــا أكملــه دون خطــأ  13فارسـاً.
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منافسة تضمنتها فعاليات نهايئ دوري
اإلمارات لقفز الحواجز ،وأقيمت عىل 3
أمسيات رمضانية.

فروســية اإلمارات

الفارسات يسيطرن على «المبتدئين»

الزبيبي بطل السرعة
ومحمد الكربي يتصدر «الشــباب»

الشارقة (فروسية اإلمارات)
حــاز الفــارس أســامة الزبيبــي بالجــواد «يب إي يس هوجــو» مــن
منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل يف أبوظبــي ،صــدارة منافســة
الرسعــة ،لونجــن ســتيكس ،ضمــن فعاليــات نهــايئ النســخة
العــارشة لــدوري اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز.
وأقيمــت املنافســة مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز بلــغ
ارتفاعهــا  130ســم ،وتنافــس فيهــا  48فارس ـاً وفارســة ،وأكمــل
جولتهــا  15فارســاً دون خطــأ ضمــن الزمــن املســموح.
كــا تــ ّوج بنهــايئ الــدوري لفئــة الفرســان الشــباب ،الفــارس
محمــد حمــد الكــريب بالجــواد «دميفيــس» مــن إســطبالت
الــراع ،وجــاءت املنافســة مــن جولتــن ،عــى حواجــز بلــغ
ارتفاعهــا  140ســم ،ومبشــاركة  8فرســان ،نجــح الفــارس املتصــدر
يف إكــال املرحلتــن دون خطــأ ،وحــازت املركــز الثــاين الفارســة
أميليــا موســيكا بالجــواد «كونتندريكــس» مــن مركــز اإلمــارات
للفروســية يف ديب ،وبرصيــد  4نقــاط جـزاء ،ونــال املركــز الثالــث
الفــارس أســامة الزبيبــي بالجــواد «فــاش جــوردون» وبرصيــد 4
نقــاط ج ـزاء أيض ـاً.

160

فارساً وفارسة تنافسوا يف أشواط نهايئ
دوري اإلمارات «لونجني» لقفز الحواجز.

وســيطرت الفارســات عــى املراكــز األوىل لفئــة املبتدئــن،
مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايــز عــى حواجــز
ارتفاعهــا  110ســم ،وحلــت يف املركــز األول الفارســة حصــة
راشــد املخــاوي بالفــرس «إياليــس» مــن مركــز الحمــرا
للفروســية ،ونالــت املركــز الثــاين الفارســة فاطمــة أهــي
بالجــواد «جســت دو إت يب» مــن نــادي الشــارقة للفروســية،
ومــن نــادي أبوظبــي للفروســية حــازت الفارســة صليحــة
الكــريب مــع الفــرس «كورنثــي» املركــز الثالــث.
وتصــدر الفــارس ليــث غريــب فئــة الفرســان األشــبال ،بصحبــة
الفــرس «كابيتــوال اس آر زد» ،مــن نــادي الشــارقة للفروســية،
وأقيمــت املنافســة عــى حواجــز ت ـراوح ارتفاعهــا بــن  100ـ
 105ســم ،ونالــت جائــزة املركــز الثــاين الفارســة فاطمــة املــا
بالجــواد «مرينبلــس» مــن نــادي الحبتــور للبولــو والفروســية،
وحــاز املركــز الثالــث الفــارس صــري بادنــي مــع الفــرس
«فيــوال ـ نيتــا» مــن نــادي منــدرة للفروســية.

315

ألف درهم جوائز رصدت للفائزين
باملراكز األوىل يف نهايئ دوري اإلمارات.
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فروســية اإلمارات

ضخ دماء جديدة في «اإلسطبالت» استعداد ًا للموسم المقبل

4.893.000

درهم مبيعات مزاد الخيول
تحت التدريب و«مميز» األعلى سعرًا

دبي (فروسية اإلمارات)
بلــغ إجــايل مبيعــات م ـزاد نهايــة املوســم املخصــص للخيــول تحــت التدريــب الــذي
نظمتــه هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل 4 ،ماليــن و 893ألــف درهــم ،وأقيــم يف منطقــة
رسج الخيــول ،مبضــار «ميــدان» العاملــي.
وشــهد املـزاد بيــع  139جــواداً ،تنتمــي ملجموعــة مــن أرفــع الســاالت يف عــامل الســباقات
بخيــول تنحــدر مــن نســل الفحول «انتــو ميسشــيف»« ،دبــاوي»« ،دارك انجل»« ،ســيوين»،
«وار فرنــت»« ،انفينســيبل ســريت»« ،كينجــان»« ،محــرر» وغريها.
وجــاء املهــر «مميــز» ابــن الفحــل «مجــد العــرب» عــى قمــة املبيعــات بقيمــة  260ألــف
درهــم ،يليــه املهــر «بوتــول روكــت مــان» ابــن الفحــل «انتــو ميسشــيف» الــذي بيــع
مببلــغ  220ألــف درهــم.
ويهــدف امل ـزاد إىل ضــخ دمــاء جديــدة لإلســطبالت ،اســتعداداً للموســم املقبــل ،ومنــح
املــاك الجــدد فرصــة القتنــاء خيــول جديــدة ،ومــن ســاالت معروفــة مالمئــة للســاحة
املحليــة ،وبتصنيفــات متنوعــة تناســب الجميــع.
وأكــد املهنــدس محمــد ســعيد الشــحي عضــو مجلــس اإلدارة واملديــر العــام لهيئــة
اإلمــارات لســباق الخيــل ،أن املـزاد كان ناجحـاً بكافــة املقاييــس ،خاصــة املشــاركة الكثيفــة
مــن املــاك واملدربــن.
وأضــاف أنهــم يف هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل حريصــون كل الحــرص عــى دعــم أهــل
الخيــل مــن مــاك ومدربــن ،إذ يــأيت هــذا امل ـزاد ضمــن جهودنــا املتواصلــة ،الســتقطاب
أبــرز املــاك واملدربــن القتنــاء أفضــل الخيــول ،والتــي ستشــكل رافــداً جديــداً للســباقات
يف الدولــة.
وعــر املهنــدس محمــد ســعيد الشــحي عــن ســعادته بالحضــور الكبــر مــن أشــقائنا يف
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الذيــن حرصــوا عــى اقتنــاء أفضــل الخيــول
مــن املـزاد.
وأوضــح «إن املشــاركة الواســعة والقويــة يف املــزاد مــا هــي إال دليــل عــى النجــاح يف
جــذب الجميــع يف الدولــة وخارجهــا ،خاصــة أن الخيــول التــي تــم عرضهــا يف املـزاد قويــة،
وتنتمــي لســاالت متميــزة».
وتقــدم الشــحي بخالــص الشــكر لفريــق العمــل ،الــذي أدار املـزاد بــكل احرتافية ،كام شــكر
كافــة املــاك واملدربــن الذيــن حرصوا عــى املشــاركة ،متمنياً لهــم النجــاح والتوفيق.

 30مايو 2022

139

جواداً تم بيعها تنتمي ملجموعة من
أرفع السالالت يف عامل صناعة الخيل.

260

ألف درهم تصدر بها املهر «مميز»
ابن الفحل «مجد العرب» املبيعات
خالل املزاد.

فروســية اإلمارات

عودة الجمهور تثري المضامير الخمسة

النابودة وســيمار وأوشي
أبطال موســم  2021 - 2022لســباقات الخيول

دبي (فروسية اإلمارات)
اختتــم موســم الســباقات الرسيعــة املحــي الـــ  30يف الدولــة الــذي تألــف
مــن  68ســباقاً ،و 458شــوطاً ،وتضمــن  15حفــاً و 92شــوطاً يف مضــار
نــادي أبوظبــي للفروســية ،و 14ســباقاً و 98شــوطاً يف مضــار العــن ،مقابــل
 11ســباقاً و 75شــوطاً يف مضــار جبــل عــي ،و 6ســباقات و 36شــوطاً يف
مضــار الشــارقة ،بينــا تضمــن جــدول مضــار ميــدان هــذا العــام  22حفـاً
و 157شــوطاً.
وكان الحضــور الجامهــري خــال موســم  2021 - 2022مــع تراجــع جائحــة
«كوفيــد  »19مميـزاً وكبـراً لعشــاق هــذه الرياضــة ،حيــث أثــرى الســباقات
واألجــواء يف املضامــر الخمســة ،وكان مســك ختامهــا مبضــار ميــدان ،حيــث
بلــغ أكــر مــن  60ألــف متفــرج يف ليلــة كأس ديب العاملــي.
وجــاء قـرار عــودة الجامهــر إىل مضامــر الســباقات يف الدولــة والوصــول إىل
مرحلــة التعــايف املســتدام ،بعــد تحديــات وظــروف اســتثنائية تــم تخطيهــا
بفضــل رؤيــة القيــادة الرشــيدة والت ـزام ووعــي املجتمــع ،وتضافــر جهــود
جميــع القطاعــات املعنيــة.
وأســفرت نتائــج البطــوالت يف املضامــر األربعــة ،عــن تتويــج خالــد خليفــة
النابــودة بلقــب بطولــة املــاك ،مســجالً  41انتصــاراً ،ويف املركــز الثــاين 36
مــرة ،والثالــث  ،31والرابــع  ،28والخامــس  32مــن إجــايل  385مشــاركة،
جمــع خاللهــا مكاســب ماليــة  2.862.952دره ـاً.
ويف بطولــة املدربــن ،حصــد بوبــات ســيامر اللقــب يف أول موســم لــه برصيــد
 47انتصــاراً ،واملركــز الثــاين  49مــرة ،والثالــث  ،36والرابــع  ،39والخامــس
 30مــن إجــايل  379مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب ماليــة 12.760.466
درهـاً.
ونــال الفــارس األيرلنــدي تــاج أويش ،بطولــة الفرســان ،مســجالً  68انتصــاراً،
وجــاء يف املركــز الثــاين  53مــرة ،والثالــث  ،35والرابــع  ،36والخامــس  40مــن
إجــايل  402مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب ماليــة  11.608.690درهـاً.

41
فوزاً منحت خالد خليفة النابودة

لقب بطولة املالك للمرة الخامسة،
والرابعة عىل التوايل.

47
انتصاراً سجلها املدرب بوبات سيامر
خالل مشاركة  379خيالً يقوم
باإلرشاف عليها.

458
شوطاً أقيمت خالل  68سباقاً

يف مضامري الدولة الخمسة عىل
املسارات العشبية والرملية.

مايو 31 2022

فروســية اإلمارات

أوشي يعلن عن نفسه بـ  24لقب ًا

«جودلفين» يظفر بتاج «المالك» في «ميدان»
بـ  27انتصار ًا وسيمار يتصدر المدربين بـ  30فوز ًا

دبي (فروسية اإلمارات)
ظفــر فريــق جودلفــن بلقــب بطولــة املــاك ،ونــال بوبــات
ســيامر بطولــة املدربــن ،وحصــد تــاج أويش بطولــة الفرســان يف
الســباقات التــي أقيمــت مبضــار ميــدان وبلــغ إجامليهــا  ،22إىل
جانــب ســباقات ليلــة كأس ديب العاملــي يف نســخته الـــ .26
وأســفرت نتائــج البطــوالت يف ميــدان عــن فــوز جودلفــن بلقــب
بطولــة املــاك ،مســجالً  27انتصــاراً ،واملركــز الثــاين  18مــرة،
والثالــث  ،23والرابــع  ،11والخامــس  10مــن إجــايل 155
مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب ماليــة  16.959.494درهــاً.
ويف بطولــة املدربــن ،تــوج بوبــات ســيامر باللقــب برصيــد 30
انتصــاراً ،واملركــز الثــاين  28مــرة ،والثالــث  ،18والرابــع ،18
والخامــس  19مــن إجــايل  213مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب
ماليــة  10.754.836درهــاً.
وانتــزع الفــارس األيرلنــدي تــاج أويش ،بطولــة الفرســان ،مســجالً
 24انتصــاراً ،واملركــز الثــاين  16مــرة ،والثالــث  ،12والرابــع ،12
والخامــس  11مــن إجــايل  131مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب
ماليــة  8.445.660درهـاً.
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16.959.494
درهامً مكاسب مالية جمعها فريق

جودلفني خالل مشاركاته يف سباقات
مضامر ميدان ،مسجالً  27انتصاراً.

10.754.836
درهامً مكاسب مالية جمعها بوبات

سيامر الفائز بلقب املدربني يف سباقات
مضامر ميدان خالل  213مشاركة.

8.445.660
درهامً مكاسب مالية جمعها الفارس

األيرلندي تاج أويش خالل مشاركاته يف
 131سباقاً مبضامر ميدان.

فروســية اإلمارات

النابودة واورتيل وأوشي يحصدون األلقاب

 16رقم ًا مشــترك ًا بين أفضل
مالــك ومدرب وفارس في أبوظبي

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
حســم خالــد خليفــة النابــودة بطولــة املــاك يف منافســات ســباقات
الخيــول مبضــار نــادي أبوظبــي للفروســية التــي تألفــت مــن  15ســباقاً،
مســجالً  16انتصــاراً ،واملركــز الثــاين  11مــرة ،والثالــث  ،8والرابــع ،11
والخامــس  7مــن إجــايل  125مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب ماليــة
فاقــت املليــون درهــم.
ويف بطولــة املدربــن ،حصــد الجنــوب أفريقــي ارنســت اورتيــل اللقــب
مــن خــال  16انتصــاراً ،واملركــز الثــاين  11مــرة ،والثالــث  ،8والرابــع ،11
والخامــس  7م ـرات مــن إجــايل  127مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب
ماليــة فاقــت املليــون درهــم.
ويف منافســة مثــرة حتــى آخــر شــوط ،حســم الفــارس األيرلنــدي تــاج
أويش ،بطولــة الفرســان ،مســجالً  16انتصــاراً ،مــن إجــايل  89مشــاركة،
وبفــارق فوزيــن عــن الفــارس اإليطــايل أنطونيــو فريــزو الــذي ســجل
 14فــوزاً ،وحصــد البطــل جوائــز ماليــة فاقــت املليــون درهــم.

16
انتصاراً سجلها الفارس األيرلندي تاج

أويش يف سباقات مضامر نادي أبوظبي
للفروسية خالل  89مشاركة.

16
انتصاراً سجلتها خيول خالد النابودة
يف سباقات مضامر نادي أبوظبي
للفروسية من إجاميل  125مشاركة.

16
انتصاراً سجلها املدرب الجنوب أفريقي

ارنست اورتيل مع خيوله التي شاركت يف
سباقات مضامر نادي أبوظبي للفروسية.

مايو 33 2022

فروســية اإلمارات

العجبان يكسب لقب المالك بـ «العين»

«فرنش دود» بطل بزمن قياســي
فــي الختام والحمادي أفضل مدرب

العين (فروسية اإلمارات)
حطــم الجــواد «آر يب فرنــش دود» لبايــريل للســباقات بــإرشاف
هــال العلــوي وقيــادة عبــد العزيــز البلــويش ،الزمــن القيــايس
ملســافة  2000مــر ،يف بطولــة كأس العــن «هيبــة» يف ختــام
ســباقات مضــار العــن.
وبعــد  14ســباقاً مبضــار العــن والتــي تألفــت مــن  98شــوطاً
للخيــول العربيــة واملهجنــة األصيلــة ،توجــت إســطبالت
العجبــان بلقــب بطولــة املــاك ،مســجلة  17انتصــاراً ،واملركــز
الثــاين  13مــرة ،والثالــث  ،10والرابــع  ،10والخامــس 10
مــن إجــايل  128مشــاركة ،جمعــت خاللهــا مكاســب ماليــة
 1.300.000درهــم.
ويف بطولــة املدربــن ،تفــوق املــدرب عبــد اللــه الحــادي
عــى منافســيه برصيــد  17انتصــاراً ،ويف املركــز الثــاين  13مــرة،
والثالــث  ،10والرابــع  ،10والخامــس  10مــن إجــايل 128
مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب ماليــة  1.300.000درهــم.
وخطــف الفــارس األيرلنــدي تــاج أويش ،بطولــة الفرســان،
مســجالً  12انتصــاراً ،واملركــز الثــاين  10مــرات ،والثالــث ،9
والرابــع  ،6والخامــس  11مــن إجــايل  84مشــاركة ،جمــع
خاللهــا مكاســب ماليــة  786.000درهــم.
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1.300.000

درهم املكاسب املالية التي حققها عبد
الله الحامدي يف بطولة املدربني بالعني.

786.000

درهم مكاسب مالية جمعها الفارس
األيرلندي تاج أويش خالل مشاركاته يف
سباقات مضامر العني.

2:16:26
الزمن القيايس الجديد الذي ســجله

«فرنش دود» يف مســافة  2000مرت بالعني.

17

انتصاراً حققتها إسطبالت العجبان
خالل مشاركتها يف سباقات نادي العني
للفروسية.

فروســية اإلمارات

نجم دوبس يسطع في «المضمار األصفر»

«شادويل» تتألق في «جبل علي»
بـ  7ألقاب و 9انتصارات الورتيل في الشارقة

دبي (فروسية اإلمارات)
نالــت إســطبالت شــادويل بطولــة املــاك ،وحصــد دوج واتســون لقــب املدربــن،
ونــال باتريــك دوبــس لقــب فئــة الفرســان يف مضــار جبــل عــي ،وتألــق ثــايث
النابــودة وارنســت اورتيــل وتــاج أويش بالفــوز ببطــوالت مضــار نــادي الشــارقة
للفروسية.
وأســفرت نتائــج البطــوالت يف مضــار جبــل عــي التــي بلغــت  11ســباقاً ،عــن
تتويــج إســطبالت شــادويل بلقــب بطولــة املــاك ،مســجلة  7انتصــارات ،واملركــز
الثــاين  8مـرات ،والثالــث  ،5والرابــع  ،3والخامــس  5مــن إجــايل  51مشــاركة،
جمعــت خاللهــا مكاســب ماليــة  869.560درهـاً.
ويف بطولــة املدربــن ،فــاز املــدرب األمــريك دوج واتســون باللقــب برصيــد 18
انتصــاراً ،ونــال املركــز الثــاين  19مــرة ،والثالــث  ،15والرابــع  ،9والخامــس ،17
مــن إجــايل  144مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب ماليــة  1.902.680دره ـاً.
وانتــزع باتريــك دوبــس لقــب الفرســان مــن غرميــه تــاج أويش ،بفــارق املراكــز
بعــد أن تعــادال عــى املركــز األول ،مســجالً  10انتصــارات ،واملركــز الثــاين 13
مــرة ،والثالــث  ،6والرابــع  ،4والخامــس  8مــن إجــايل  59مشــاركة ،جمــع
خاللهــا مكاســب ماليــة  977.800درهــم.
وأســفرت نتائــج البطــوالت يف مضــار الشــارقة التــي تألفــت مــن  6ســباقات،
عــن تتويــج خالــد خليفــة النابــودة بلقــب بطولــة املــاك ،مســجالً  9انتصــارات،
واملركــز الثــاين  10م ـرات ،والثالــث  ،6والرابــع  ،6والخامــس  8مــن إجــايل 72
مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب ماليــة  592.900درهــم.
ويف بطولــة املدربــن ،ظفــر ارنســت اورتيــل باللقــب برصيــد  9انتصــارات،
واملركــز الثــاين  10م ـرات ،والثالــث  ،6والرابــع  ،6والخامــس  8مــن إجــايل 72
مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب ماليــة  592.900درهــم.
ونــال الفــارس األيرلنــدي تــاج أويش ،بطولــة الفرســان ،بفــارق املراكــز عــن
أنطونيــو فريــزو ،مســجالً  6انتصــارات ،واملركــز الثــاين  7مــرات ،والثالــث ،3
والرابــع  ،3والخامــس  2مــن إجــايل  29مشــاركة ،جمــع خاللهــا مكاســب ماليــة
 383.000درهــم.

383.000

درهم مكاسب مالية حققها الفارس
األيرلندي تاج أويش خالل مشاركاته يف
سباقات مضامر نادي الشارقة للفروسية.

592.900

درهم مكاسب مالية حققها املدرب
ارنست أورتيل من خالل فوزه بلقب
املدربني يف سباقات مضامر الشارقة.

869.560
درهامً مكاســب مالية حققتها إسطبالت
شــادويل خالل  51مشاركة يف سباقات
جبل عيل.

977.800
درهم مكاســب مالية جمعها الفارس

باتريك دوبس خالل مشــاركاته يف سباقات
مضامر جبل عيل.
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فروســية اإلمارات

احتفاليــة الختــام
الشارقة (فروسية اإلمارات)

احتفــل الفرســان والفارســات الفائــزون بألقــاب نهــايئ دوري اإلمــارات
«لونجــن» لقفــز الحواجــز لــكل الفئــات يف نســخته العــارشة ،بتتويجهم
يف حفــل ختــام املوســم ،وقــد اســتضاف املنافســات نــادي الشــارقة
للفروســية ،وجــرت فعالياتهــا عــى ميــدان الصالــة املغطــاة وامليــدان
الرمــي الخارجــي مبركــز الشــارقة للفروســية ،وجــاءت فرحــة الفرســان
والفارســات كبــرة وهــم يتســلمون جوائزهــم عــى منصــة التتويــج
لينضمــوا إىل ســجل أصحــاب االنتصــارات يف هــذه املنافســات التــي
جــاءت قويــة ،وشــهدت ســباقاً خاصـاً مــن أجــل التتويــج بعــد مشــوار
طويــل مــن املنافســات.

