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فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد

محمــد بن زايد

نهر دعــم وعطاء للرياضة والرياضيين
•يحــرص صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس
الدولــة ،حفظــه اللــه ،عــى دعــم الرياضــات كافــة يف الدولــة ،ومــن
ضمنهــا رياضــات الفروســية ،لدفــع الشــباب لألمــام ،وتقديــم كل الجهــد
والعطــاء يف مياديــن التنافــس عــى مختلــف املســتويات بــروح حــب
الوطــن ،وحثهــم عــى التميــز ومتثيــل الدولــة بأفضــل صــورة يف املحافــل
الخارجيــة ،وظــل دعــم القطــاع الريــايض يف الدولــة مــن ضمــن أولويــات
ســموه ،حيــث شــملت مظلــة عطائــه األســوياء وأصحــاب الهمــم عــى
حــد ســواء ،يف إطــار الســعي إىل إحــراز املراكــز املتقدمــة يف مختلــف
مياديــن املنافســات اقليمي ـاً وقاري ـاً وعاملي ـاً ،لتنطلــق رياضــة اإلمــارات
بقــوة مــن خــال تهيئــة أفضــل بيئــة للكشــف عــن املواهــب وصقلهــا
وصناعــة النجــوم واألبطــال بأعــى معايــر الجــودة املعتمــدة دوليــاً،
مــن منطلــق ثقتــه الكاملــة يف قــدرات أبنــاء وبنــات اإلمــارات ،وإميانــه
الراســخ بــأن االســتثامر يف الشــباب واألجيــال الجديــدة ،أفضــل اســتثامر
للحفــاظ عــى املكتســبات ،واملســاهمة الفاعلــة يف بنــاء دولــة املســتقبل
القويــة وامللهمــة ،وقــد ســاهم ذلــك يف تأســيس قاعــدة متينــة ،وجعــل
اإلمــارات وجهــة متميــزة يقصدهــا نجــوم العــامل والفــرق واملنتخبــات،
وذلــك مــن خــال العديــد مــن املبــادرات التــي وجــدت التفاعــل داخــل
الدولــة وخارجهــا ،والتــي جعلــت اإلمــارات اسـاً له صــداه املتفــرد يف كل
املناســبات.
•إن الدعــم الســخي لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ،يعتــر نهــر عطــاء يفيــض بالجــود والكــرم للرياضــة والرياضيــن
يف الرياضــات كافــة ،وملســرة النــاء الريــايض ،وقــد ســاهم يف صناعــة
منجــزات تاريخيــة مهمــة لرياضــة اإلمــارات عــى املســتويات كافــة،
وقادهــا لصــدارة املشــهد الريــايض العاملــي ،ســواء مــن ناحيــة تنظيــم
كــرى الفعاليــات الرياضيــة العامليــة أو تحقيــق اإلنجــازات ،وقــد امتــدت
أيــادي ســموه البيضــاء إىل جميــع مجــاالت العمــل الريــايض عىل مســتوى
التنافــس ،ومتكــن الكــوادر الوطنيــة يف جميع املجاالت ،وتشــييد منشــآت
رياضيــة عامليــة املســتوى ،وتعزيــز جــودة الحيــاة واســتدامتها.
•كــا أن اســتقبال ســموه ألبطال اإلمــارات املتوجــن باأللقــاب وامليداليات
يف املشــاركات القاريــة والدوليــة والعامليــة ،وتكرميــه وتحفيــزه ،أبــرز
الدوافــع لهــم ولغريهــم للعطــاء بــا حــدود ،ولتحقيــق املزيــد مــن
اإلنجــازات ،وألجــل نيــل هــذا الــرف مجــدداً ،وهــو رشف كبــر يعمــل
الرياضيــون بجــد وعطــاء عــى نيلــه ألنهــم يدركــون مكانتــه الســامية.
•وتجــد رياضــات الفروســية اهتامم ـاً كب ـراً ودع ـاً ســخياً مــن صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،مكنها مــن الظهــور يف املحافل
العامليــة ،ووضــع بصمــة إماراتيــة رائعــة يف العديــد مــن البطــوالت،
والتتويــج بالعديــد مــن األلقــاب ،واســتضافة بطــوالت كــرى ،تجمــع
نخبــة الرياضيــن العامليــن للتنافــس عــى أغــى وأرفــع األلقــاب.

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

•وشـكّل مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان للقــدرة ،والــذي يقــام تحــت شــعار «كلنــا محمــد بــن
زايــد» ،عالمــة فارقــة يف هــذه الرياضــة ،ليتســابق الجميــع
للمشــاركة يف فعاليــات ســباقاته الثالثــة مــن أجــل التتويــج،
وكتابــة أســائهم يف ســجل الرشف الكبــر ،وهو مهرجــان يحمل
حــب أهــل رياضــة القــدرة وأرسة الفروســية للقائــد صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،و ُيعـ ِّـر عــن مشــاعر
صادقــة ملــا يقدمــه ســموه للرياضــة وفروســية اإلمــارات مــن
اهتــام ودعــم وحافــز للتفــوق ،والوصــول إىل أعــى املراتــب.
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فروســية اإلمارات

يحرص على استقبال األبطال وتكريمهم

محمــد بن زايد

ملهم الرياضيين وداعم فروسية اإلمارات

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

تحظــى رياضــة اإلمــارات الرتاثيــة والحديثــة باهتــام متواصــل مــن صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظه اللــه ،الذي
يقودهــا إىل منصــات التتويــج العامليــة عــن جــدارة واســتحقاق ،مــن خــال
توفــر الدعــم والرعايــة الكاملــة ،وتحفيــز املتميزيــن واألبطــال وتكرميهم.
ويســر صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان ،عــى درب وخطى
املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اللــه ثـراه ،يف رعايــة
كل الرياضــات والفروســية ،إميانـاً مــن ســموه بأهميــة الرياضة والفروســية يف
ترســيخ مفاهيــم العراقة واألصالــة اإلماراتيــة وإرث اآلباء واألجــداد ،ولتتوارث
األجيــال هــذه الهوايــات ،مــا جعــل اإلمــارات تتصــدر املشــهد يف العديــد مــن
الرياضــات عــى مســتوى العامل.
ويحــرص صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان عــى اســتقبال
وتكريــم أصحــاب اإلنجــازات ،وذلــك بهــدف حثهــم وتحفيزهــم عــى بــذل
املزيــد مــن الجهــد والعطــاء لحصــد املزيــد مــن البطــوالت واإلنجــازات.
وميثــل اســتقبال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان لألبطال،
حافـزاً كبـراً لــكل الرياضيــن والرياضيــات مــن أجــل أن ينالــوا هــذا الــرف،
وهــو اســتقبال ملهــم ،فكــم مــن الذين نالــوا رشف هذا االســتقبال اســتطاعوا
الصعــود ملنصــات التتويــج مــرة أخــرى ،وهــي داللــة عــى أن ســموه ملهــم
األبطــال يف تحقيــق اإلنجــازات ،ورفــع علــم الدولــة يف كل املحافــل ،وكتابــة
صفحــات مضيئــة تحمــل اســم اإلمــارات.
ويف احتفاليــة حــب لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان،
تســتقبل قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة ســنوياً «مهرجــان محمــد
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بــن زايــد للقــدرة» الــذي وصــل إىل النســخة الثالثــة ،وتــأيت هــذه
املبــادرة لدعــم املواطنــن أصحاب اإلســطبالت الخاصة ،فيام يجســد
املهرجــان الدعــم الكبــر الــذي تقدمــه القيــادة الرشــيدة لفروســية
اإلمــارات.
ويتألــف الحــدث مــن  3ســباقات ،هــي الســباق الرئيــس ملســافة
 120كلــم ،وســباق للســيدات ،وآخــر لإلســطبالت الخاصــة ملســافة
 100كلــم.
ويحــرص صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان عــى
دعــم الفروســية والفرســان مــن خــال اســتقبال وتكريــم أصحــاب
اإلنجــازات ،وذلــك بهــدف حثهــم وتحفيزهــم عــى بــذل املزيــد من
الجهــد والعطــاء لحصــد املزيــد مــن البطــوالت واإلنجــازات ،خاصــة
أن هــذه الرياضــة هــي رياضــة اآلبــاء واألجــداد.
ونــال الفــارس خليفــة عــي الجهــوري رشف تكريــم صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،عقــب حصولــه عــى لقــب
بطولــة العامل الســابعة للقدرة للشــباب والناشــئني ملســافة  120كلم
والتــي أقيمــت يف العــام  2013يف منطقــة تاربــس بإقليــم ايبــوس –
فرنســا ،حيــث شــارك معــه يف حضــور االســتقبال  28فارسـاً ،وعــدد
مــن املســؤولني واملدربــن مــن إســطبالت الوثبــة.
وكان الفــارس الشــاب خليفــة الجهــوري قــد تفــوق عــى نفســه
الفــرس «ميــاك آرمــور»
ِ
محققــاً اللقــب بجــدارة عــى صهــوة
إلســطبالت الوثبــة بــإرشاف املــدرب عــي الجهــوري.

فروســية اإلمارات

حصل على لقب مونديال الشباب والناشئين عام 2013

خليفــة الجهــوري:

تكريم محمد بن زايد أرفع وسام
خالل مسيرتي مع سباقات القدرة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

أكــد الفــارس خليفــة عــي خلفــان الجهــوري أن تكريــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظه اللــه ،بعد حصوله عــى املركــز األول وتحقيق
ذهبيــة بطولــة العــامل للقــدرة للشــباب والناشــئني يف  ،2013يعتــر وســاماً عــى صــدره،
وشــكل محطــة مهمــة يف مســرته الرياضيــة.
وقــال« :إن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه
اللــه ،ظــل دامئ ـاً داع ـاً قوي ـاً للرياضــة والرياضيــن يف مختلــف األلعــاب الرياضيــة،
وبصمتــه واضحــة ،وشــملت كل األلعــاب دون اســتثناء ،ومكّــن هــذا الدعــم الكبــر
رياضــة اإلمــارات مــن الوجــود القــوي يف املحافــل الرياضيــة العامليــة املختلفــة».
وأضــاف« :إن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيس الدولــة ،حفظه
اللــه ،عودنــا دامئـاً عىل متابعة مشــاركات أبنــاء اإلمــارات يف مختلف البطــوالت ،وحريص
عــى إحـراز رياضيــي اإلمــارات الصــدارة يف مختلف املشــاركات واالســتحقاقات الدولية».
وكشــف الجهــوري أن تكريــم صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيس
الدولــة ،حفظــه اللــه ،شــكل لــه حاف ـزاً إضافي ـاً ،ومنحــه املزيــد مــن العزميــة واإلرصار
ملضاعفــة الجهــد وبــذل املزيــد يف ســبيل املحافظــة عىل الصــدارة ،ووضــع اســم اإلمارات
يف القمــة دامئـاً.
يذكــر أن خليفــة عــي الجهــوري نــال لقــب بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني ،حيــث
تــوج بلقــب النســخة الســابعة للمونديــال الــذي اســتضافته فرنســا مبنطقــة تاربــس
بإقليــم ايبــوس يف العــام  ،2013بعــد أن متكــن مــن تحقيــق املركــز األول بجــدارة عــى
صهــوة الفــرس «آرمــور» بزمــن إجــايل قــدره  06:00:34ســاعة ،مبعــدل رسعــة 19.96
كلم/ســاعة.
ويعتــر الجهــوري مــن الفرســان القليلــن الــذي نالــوا لقــب كأس صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة للقــدرة ،حيــث تــوج باللقــب مرتــن متتاليتــن يف  2013و ،2014باإلضافــة اىل
تحقيقــه العديــد مــن األلقــاب املحليــة والدوليــة.

ســاعة الزمن الذي سجله الفارس
خليفــة الجهوري بطل مونديال
الشــباب للقدرة ملسافة  120كلم.
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من أفضل الفرسان والفارسات شاركوا
يف مونديال الشباب والناشئني يف
تاربس .2013
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دولة شاركت يف سباق مونديال
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يقام تحت شعار «كلنا محمد بن زايد»

مهرجــان محمد بن زايد للقدرة..
احتفاليــة كبرى في حب القائد
أبوظبي (فروسية اإلمارات)

حجــز مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه،
للقــدرة ،مكانــة رفيعــة ضمــن روزنامــة الســباقات
اإلماراتيــة ،وأصبــح املهرجــان الــذي انطلــق قبــل
 3ســنوات فقــط ،أحــد أهــم فعاليــات القــدرة،
وشــهدت دوراتــه املاضيــة تفاعـاً كبـراً عــر حرص
نخبــة الفرســان والفارســات عــى املشــاركة يف
ســباقاته الثالثة التي تشــمل ســباق الكأس ملســافة
 120كلــم ،وســباق الســيدات ،وســباق اإلســطبالت
الخاصــة ،ومســافة كل منهــا  100كلــم.
ويعتــر املهرجــان الــذي تســتضيفه قرية اإلمــارات
العامليــة للقــدرة بالوثبــة ،مبثابــة احتفاليــة حــب
وتقديــر كــرى لصاحــب الســمو الشــيخ محمد بن
زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظه اللــه ،تحت
شــعار «كلنــا محمــد بــن زايــد».
ويقــام املهرجــان بدعــم وتوجيهــات ســمو الشــيخ
منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،ويرســخ املهرجــان
الدعــم الــا محــدود الذي تقدمــه قيادتنا الرشــيدة
للفروســية ،وتنظمــه قريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة بالوثبــة بالتعــاون والتنســيق مــع اتحــاد
اإلمــارات للفروســية والســباق.
وتبلــغ القيمة اإلجامليــة لجوائز ســباقات املهرجان
 6ماليــن و 700ألــف درهــم ،باإلضافــة إىل مبالــغ
تســعرية الخيــول يف ســباق اإلســطبالت الخاصــة
والتــي تبــدأ مــن  1.5مليــون درهم للخيــل صاحب
املركــز األول ،ومليــون درهــم للثــاين ،ونصــف
مليــون للثالــث ولــكل مــن يكمــل الســباق.
واحتكــرت إســطبالت الوثبــة لقــب الســباق
الرئيــي ملســافة  120كلــم خــال الــدورات الثالث
التــي أقيمــت ،ويحمــل الفــارس الشــاب عبــد اللــه
الجهــوري لقــب النســخة األخــرة للســباق بعــد
أداء قــوي مــع الجـواد «اكليبــس» قاطعـاً املســافة
الكليــة بزمــن قــدره  4:09:31ســاعة.
وكان لقــب الســيدات يف النســخة األخــرة أيضاً من
نصيــب إســطبالت الوثبــة بعدمــا نالــت الفارســة
ليــى عبــد العزيــز الرضــا اللقــب عــى صهــوة
الفــرس «إي او رغــد» قاطعــة املســافة الكلية بزمن
 3:19:34ســاعة.
أمــا لقــب اإلســطبالت الخاصــة يف النســخة األخــرة
للمهرجــان ،فقــد ذهــب إىل إســطبالت «الحــزم »4
عــن طريــق الفــارس عبــد اللــه الجهــوري أيض ـاً،
والــذي متكــن مــن اقتنــاص لقــب الســباق قاطعـاً
املســافة الكليــة بزمــن  3:24:55ســاعة.
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سجل األبطال
النسخة األوىل 2020
السباق الرئييس ملسافة 120كلم
الفائزة :وعد نديم
الجواد«:كشمريالسامل»
اإلسطبل:الوثبة
الزمن 4:13:31 :ساعة

النسخةالثانية2021
السباق الرئيس ملسافة 120كلم
الفائز :عبد الله الجهوري
الجواد«:ماملبو»
اإلسطبل:الوثبة
الزمن 4:10:10 :ساعة

النسخةالثالثة2022
السباق الرئييس ملسافة 120كلم
الفائز :عبد الله الجهوري
الجواد«:اكليبس»
اإلسطبل:الوثبة
الزمن 4:09:31 :ساعة

سباق السيدات ملسافة 100كلم
الفائزة:ماسةعدنان
الجواد« :أبو يس يك أو بريسك»
اإلسطبل:الوثبة
الزمن 3:26:15 :ساعة

سباق السيدات ملسافة 100كلم
الفائزة :شريينا أحمد الفاليس
الجواد«:سريافينو»
اإلسطبل:املغاوير
الزمن 3:22:06 :ساعة

سباق السيدات ملسافة  100مرت
الفائزة:ليىلالرضا
الجود« :إي او رغد»
اإلسطبل:الوثبة
الزمن 3:19:34 :ساعة

سباق اإلسطبالت الخاصة ملسافة 100كلم سباق اإلسطبالت الخاصة ملسافة 100كلم سباق اإلسطبالت الخاصة ملسافة 100كلم
الفائز :عبد الله الجهوري
الفائز :عبد الله العامري
الفائز:محمدسهيلالكتبي
الجواد« :شا شهم»
الجواد« :فاغبون دي بولسيك»
الجواد« :عزام»
اإلسطبل :الحزم4
اإلسطبل:زعبيل
اإلسطبل:ماس
الزمن 3:24:55 :ساعة
الزمن 3:26:23 :ساعة
الزمن 3:31:10 :ساعة

فروســية اإلمارات

إنجازات عديدة في كل المضامير

خليفــة بن زايد..

أيادٍ بيضاء على فروسية اإلمارات
أبوظبي (فروسية اإلمارات)

أوىل املغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،طيــب اللــه ثـراه ،اهتاممـاً
خاصــاً برياضــة الفروســية وســباقات الخيــل ،إذ واصــل فقيــد الوطــن املســرة
التــي بدأهــا الوالــد املؤســس املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
طيــب اللــه ثـراه ،يف هــذا املجــال ،خاصــة الخيــول العربيــة األصيلــة ،وســباقاتها.
وحققــت خيــول إســطبالت «األصايــل» العائــدة للراحــل الكبــر عــدداً مــن
اإلنجــازات التــي ال تنــى يف املضامــر كافــة ،ولعــل أبرزهــا الفــوز  3مـرات بلقــب
«ديب كحيلــة كالســيك» للخيــول العربيــة األصيلــة ضمــن أمســية كأس ديب العاملي،
عــر «ماجيــك دي بيبــول» عــام  ،2001و«فريفولــوس» عــام  ،2009و«س ـرافني
دي بــون» عــام .2011
وعــى الســاحة العامليــة ،يعــد الجــواد «صــر بنــي يــاس» أحــد أبــرز الخيــول
التــي ســجلت انتصــارات الفئــة األوىل يف ديــريب قطــر للخيــول العربيــة األصيلــة،
وبالجولــة األوىل مــن التــاج الثــايث القطــري ،وبــكأس زايــد مرتــن يف تولــوز
بفرنســا ،ويف ســانداون بإنجلــرا.
كــا تــوج املغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان بلقــب بطولــة املــاك
للموســم املحــي يف موســم  ،2018 - 2017إذ حققــت خيــول فقيــد الوطــن يف
ذلــك املوســم املتميــز الفــوز يف  36ســباقاً ،بينــا حلــت يف مركــز الوصافــة يف ،34
فيــا احتلــت املركــز الثالــث يف  34ســباقاً.
وعــرف عــن الراحــل الكبــر مبادراتــه التــي أعلــت مــن شــأن الخيــل العــريب
عامليـاً ،ولعــل أبرزهــا دعــم سلســلة ســباقات كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة
للخيــول العربيــة األصيلــة التــي تقــام ســنوياً حــول العــامل ،ومبشــاركة نخبــة املالك
واملدربــن والفرســان.
كــا أصــدر فقيــد الوطــن القانــون االتحــادي رقــم  7لســنة  2015بشــأن مكافحــة
املــواد املحظــورة يف مجــال رياضــة ســباقات الخيــل والفروســية ،والــذي يهــدف
إىل مكافحــة تــداول أو اســتخدام املــواد املحظــورة يف مجــال رياضــة ســباقات
الخيــل والفروســية يف الدولــة ،وحاميــة املنافســة املرشوعــة يف رياضــة ســباقات
الخيــل والفروســية ،وتعزيــز مبــدأ الــروح الرياضيــة والقضــاء عــى الغــش ،ودعــم
وتشــجيع بحــوث مكافحــة املــواد املحظــورة يف مجــال رياضــة ســباقات الخيــل
والفروســية ،وتطويــر عمليــة الكشــف عــن تداولهــا واســتخدامها بهــدف تأمــن
أقــى قــدر ممكــن مــن الفاعليــة لالس ـراتيجيات الوقائيــة والتثقيــف املســتمر
للاملكــن واملختصــن بخطــورة اســتخدام املــواد املحظــورة.

يونيو 7 2022

فروســية اإلمارات

تاريخ عريق بين البطوالت

كأس رئيس الدولة..

المجد الكبير هدف الفرســان والفارســات في كل موسم

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
بعــد التطــور الكبــر ملختلــف مســاقات رياضــة الفروســية ،والتــي
تحمــل اســم صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ،تســتأثر البطــوالت يف
ســباقات القــدرة ،وقفــز الحواجــز ،والتقــاط األوتــاد ،باإلضافــة إىل
ســباق كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة لخيــول الرسعــة ،بدعــم
محــوري مــن القيــادة الرشــيدة ،وجميــع هــذه البطــوالت تســتقطب
نخبــة الفرســان والفارســات ملعانقــة املجــد الكبــر من خــال الحصول
عــى املركــز األول والتوشــح باللقــب الســامي.
ويتصــدر ســباق كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز
املشــهد يف كل موســم ،وتقــام ضمــن فعالياتــه كأس األمــم للفــرق
«خمــس نجــوم» ،والتــي تحتفــل مبــرور أكــر مــن قــرن عــى انطالقتها
يف مضــار أوملبيــا يف لنــدن ،مبشــاركة نجــوم العــامل يف ســباقات قفــز
الحواجــز باعتــاد االتحــاد الــدويل للفروســية ومنتخبــات مــن أوروبــا
والــدول العربيــة وأسـراليا ،إضافــة إىل الدولــة املضيفــة اإلمــارات.
وبرعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،نظــم اتحــاد اإلمــارات
للفروســية والســباق تحــت إرشاف االتحــاد الــدويل للفروســية ،بطولــة
كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز ،برعايــة لونجــن
ومجلــس أبوظبــي الريــايض ،وأكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضــة
النســائية ،وإســطبالت ال ـراع ،ورشكــة كفالــور ،يف نســختها الحاديــة
عــرة.
وتــوج فريــق اإلمــارات باملركــز الثــاين وامليداليــة الفضيــة ألول مــرة
يف بطولــة كأس األمــم لونجــن مــن الفئــة الرفيعــة  5نجــوم ،وتأهــل
للمنافســة يف بطــوالت القفــز القاريــة والعامليــة يف آســياد الصــن
منتصــف ســبتمرب القــادم ،ونهــايئ كأس األمــم لونجــن برشــلونة
أكتوبــر .2022
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ويعــد ســباق كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للخيــول
الرسيعــة ملســافة  2200مــر أحــد أغــى الســباقات املخصصــة
للخيــول العربيــة األصيلــة ،بجوائــزه البالغــة  2.5مليــون
درهــم.
ويتميــز ســباق كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للقــدرة
بعراقتــه ،حيــث انطلــق يف عــام  ،2000ويقــام بنظــام الفــردي
والفــرق ،وأقيــم هــذا العــام يف نســخته الـــ  ،23مبشــاركة نخبة
النجــوم املحليــة والعامليــة يف ســباقات القــدرة.
وأقيمــت بطولــة كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة اللتقاط
األوتــاد يف قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بأبوظبــي ،بتنظيــم
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،ومبشــاركة منتخبــات
خليجيــة ،وشــهدت نجاحـاً غــر مســبوق.

فروســية اإلمارات

حدث يجذب نخبة الخيول في كل عام

«كأس الســرعة»

عالمة فارقة في روزنامة ســباقات «العربية األصيلة»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
أصبحــت ســباقات الرسعــة لــكأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للخيــول
العربيــة داخــل الدولــة وخارجهــا ،عالمــة فارقــة يف روزنامــة الســباقات ،وحدث ـاً
رفيعـاً يجتــذب أفضــل الخيــول ،وارتبطــت باســم املغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان ،وقــد ظلــت هــذه الســباقات تجــد الدعــم مــن صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه.
ويتميــز الســباق الــذي يقــام يف األســبوع الثــاين مــن فربايــر مــن كل عــام ضمــن
روزنامــة هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل مبشــاركة أقوى الخيــول العربيــة األصيلة،
وميثــل أحــد أهــم ســباقات املوســم داخــل الدولــة وخارجهــا ،حيــث ظــل الســباق
يشــهد دامئ ـاً مشــاركة النخبــة ،ويعتــر هدف ـاً ملعظــم املــاك لقيمتــه الســامية
وجوائــزه املاليــة القيمــة.
وميتــد ســباق كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للخيــول العربية ملســافة 2200
مــر للفئــة األوىل ،فيــا تبلــغ القيمــة اإلجامليــة لجوائــزه املاليــة  2.5مليــون
درهــم ،أمــا نســخة الخيــول املهجنــة األصيلــة ملســافة  1400مــر «قوائــم» ،فتبلغ
القيمــة اإلجامليــة لجوائــزه املاليــة  380ألــف درهــم.
وتعتــر األســطورة «العنــود» هــي صاحبــة اإلنجــاز األكــر التــي احتكــرت الــكأس
الغاليــة ألربــع ســنوات متتاليــة يف أعــوام  ،96و ،97و ،98و.99
ويعــد األمــريك يانــي كارتــر أكــر املدربــن فــوزاً بالســباق ،وجميعهــا جــاءت
عــر «العنــود» ،ويف قامئــة الفرســان يتصــدر القامئــة ريتشــارد هيلــز برصيــد أربــع
مـرات عــر «منســيو املــوري»« ،مجــاين» مرتــن ،و«نــروان» مــرة.
وحققــت خيــول املغفــور لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان اللقــب مـرات
عــدة ،أبرزهــا عــر «إزيــل» الفائــز بالــكأس لعامــن متتاليــن  2001و،2002
و«س ـرافني دي بــون» مــرة واحــدة.
ويحمــل الجــواد «صمــود» ليــاس للســباقات العائــدة لســمو الشــيخ منصــور بــن
زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير شــؤون الرئاســة ،لقب نســخة
العــام  ،2022فيــا يحمــل «حقيقــي» لشــادويل ،لقــب نســخة الخيــول املهجنة.

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد «صمود» بطل
نسخة  2022لكأس صاحب السمو رئيس الدولة
للخيول العربية.

الزمن الذي سجله الجواد «حقيقي» ليتوج بلقب
كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمهجنة يف
نسخة العام .2022

دقيقة الزمن القيايس الذي سجلته «العنود» ملسافة
السباق البالغة  2200مرت يف فرباير .1996

1994

الجواد «القاهر أكرب» للمغفور له الشيخ
راشد بن أحمد املعال هو أول فائز بسباق
كأس رئيس الدولة للخيول العربية األصيلة.
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فروســية اإلمارات

«الكأس الغالية» تحظى بمكانة رفيعة في كل المضامير

«السلســلة الذهبية»

محطة عالمية في مســيرة الخيول العربية األصيلة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
تحظــى كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للخيــول العربيــة
األصيلــة مبكانــة رفيعــة عــى خارطــة الســباقات واملضامــر
العامليــة ،وهــي سلســلة ذهبيــة لســباقات الخيــل الدوليــة،
وتعــد األكــر حج ـاً وقيمــة للجوائــز ،تتميــز بتنــوع انتشــارها
يف مختلــف املضامــر ومياديــن الخيــل العامليــة.
وتأسســت الــكأس الغاليــة يف عــام  ،1994بهــدف إبـراز أهميــة
الخيــل العربيــة األصيلــة وإعــاء شــأنها واالحتفــاء مبــوروث
اإلمــارات عــى نطــاق عاملــي ،حتــى غــدت أهــم الســباقات
الكالســيكية يف العــامل.
وتُقــام سلســلة ســباقات كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة
للخيــول العربيــة األصيلــة بدعــم صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ،يف
ظــل االهتــام الكبــر بالخيــول العربيــة األصيلــة ،وبتوجيهــات
ومتابعــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،وبأهــداف
إعــاء شــأن الخيــل العــريب األصيــل وتعزيــز حضــوره يف مشــهد
الســباقات العامليــة ،ودعــم املــاك واملربــن لالهتــام بالخيــول
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العربيــة ،وذلــك ســراً عــى نهــج املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان ،طيــب اللــه ثــراه.
وكان املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب
اللــه ثــراه ،قــد وضــع أساســاً متينــاً لدعــم واهتــام دولــة
اإلمــارات بالخيــول العربيــة يف الدولــة واملنطقــة وكل قــارات
العــامل ،وتوفــر أفضــل بيئــة محفــزة للمربــن واملــاك يف كل
دول العــامل للحفــاظ عــى ســاالت الخيــل العــريب ،واالهتــام
بنرشهــا يف مناطــق جديــدة ،وتنظيــم أهــم الســباقات وتوفــر
الخدمــات والجوائــز لهــا ،نظـراً الرتبــاط الخيــل العــريب بتقاليد
وإرث وثقافــة اإلمــارات والخليــج والعــرب بشــكل عــام.
كــا عمــل املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
طيــب اللــه ثـراه ،عــى دعــم تأســيس ســباقات الخيــل العــريب
منــذ عــام  ،1994ونرشهــا يف مختلــف بلــدان العــامل ،حيــث
توجــد ســباقات كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للخيــول
العربيــة حاليــاً يف أمــركا الشــالية وأمــركا الجنوبيــة ،ويف
عــدد كبــر مــن دول أوروبــا ،ويف روســيا ،ويف مختلــف البلــدان
العربيــة.

فروســية اإلمارات

االنطالقة من فرنسا والختام في السعودية
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محطة تطوف العالم
في النســخة الـ  29للكأس العربية األصيلة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

عــززت سلســلة ســباقات كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للخيــول العربية
األصيلــة التــي تقــام خــارج الدولــة ،حضورهــا الطاغــي كأحــد أهــم وأقــدم
ســباقات الخيــول العربيــة بطوافهــا عــى معظــم املضامــر العامليــة العريقــة،
انســجاماً مــع رؤيــة ونهــج املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
طيــب اللــه ثـراه.
وظلــت هــذه السلســلة التــي وصلت للنســخة  29تقــام برعاية مــن املغفور له
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،بهــدف إعــاء شــأن الخيــل العــريب األصيــل
واملســاهمة بدعــم خطــط الحفــاظ عــى مســرته التاريخيــة ،وبدعــم صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه.
وتؤكــد هــذه الرعايــة التاريخيــة متســك القيــادة الرشــيدة بهــذا املــوروث الرتايث
الــذي متتــد جــذوره العميقــة يف وجــدان كل أبنــاء اإلمــارات ،وقــد نجحــت يف
وضــع اســمها كأحــد أبــرز الجهــود التــي أســهمت يف إعــادة الزخــم واالهتــام
للخيــل العربيــة ،حيــث ظلــت تطــوف ســنوياً معقــل الســباقات العامليــة ،عــر
وجودهــا يف أبــرز املضامــر.
وتضمنــت أجنــدة النســخة  29للسلســلة 15 ،محطــة بواقــع  9جــوالت يف
املضامــر األوروبيــة ،و 5يف املضامــر العربيــة ،وجولــة يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،وانطلقــت ســباقات الــكأس الغاليــة يف منتصــف شــهر مايــو ،2022
مــن مضــار لونــغ شــامب العريــق بفرنســا ضمــن ســباقات «اإلمــارات جينــز
الفرنــي لألمهــار  2000واملهــرات .»1000
وأقيمــت الجولــة الثانيــة ضمــن برنامــج النســخة  147ملهرجــان بريكنــس
ســتيكس الشــهري «التــاج الثــايث األمــريك» الــذي تضمــن  14ســباقاً ،وحظــي
مبتابعــة جامهرييــة تخطــت  100ألــف متفــرج.
وتتواصــل الجــوالت يف تونــس يــوم  26يونيــو  ،2022وإيطاليــا يــوم  30يونيــو
 2022يف مضــار ســان ســرو مبدينــة ميالنــو ضمــن الجائــزة الكــرى لســباقات
الخيــل اإليطاليــة «غرانــد بري» ،وبولنــدا يوم  3يوليو ،والســويد يــوم  17يوليو،

ويف بلجيــكا أول أغســطس ،وروســيا يــوم  14أغســطس ،وأملانيــا يــوم
 4ســبتمرب ،ويف بريطانيــا  10ســبتمرب ضمــن مهرجــان ســانت ليجــر
الشــهري -وختــام الديــريب العــريب اإلنجليــزي يف مضــار دونكســر
العريــق ،وليبيــا املحطــة الجديــدة التي ســتقام يــوم  17ســبتمرب ،ويف
هولنــدا يــوم  25ســبتمرب ،ومــر يف  8أكتوبــر ،واملغــرب  20نوفمــر،
وصــوالً للختــام يف اململكــة العربية الســعودية يوم  8ديســمرب .2022
كام يشــهد هــذا العــام تنظيــم مجموعــة مــن الســباقات ضمــن
مونديــال كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للخيــول العربيــة
األصيلــة يف أمــركا الجنوبيــة ،وتشــمل دول الربازيــل واألورجــواي
واألرجنتــن وتشــييل ،وذلــك تشــجيعاً ودع ـاً ملــاك ومــريب الخيــل
لالهتــام برتبيــة واقتنــاء الخيــل العــريب.

دقيقة الزمن الذي سجله «هتال» لياس إلدارة
السباقات الفائز بلقب افتتاح النسخة  29لسلسلة
كأس صاحب السمو رئيس الدولة مبضامر لونغ
شامب الفرنيس.

دقيقة ،الزمن الذي سجله «هياب الزمان» يف الجولة
الثانية ملسافة  1770مرتاً مبضامر بيملكو األمرييك.
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فروســية اإلمارات

في سباق  120كلم

حمدان بن محمد

يدعم فرســان اإلمارات بالمشــاركة في «إستونيا للقدرة»

دبي (فروسية اإلمارات)
شــارك ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،رئيــس املجلــس التنفيــذي ،يف
ســباق القــدرة والتحمــل يف جمهوريــة إســتونيا الــذي
بلغــت مســافته 120كلــم.
ويعتــر ســباق إســتونيا مــن الســباقات املؤهلة للمشــاركة
يف بطولــة العــامل للقــدرة املقــررة إقامتهــا يف إيطاليــا
شــهر أكتوبــر املقبــل ،وانقســم الســباق البالغــة مســافته
اإلجامليــة  120كلــم ،إىل أربــع مراحــل ،حيــث بلغــت
مســافة املرحلــة األوىل  38كلــم التــي كان فيهــا املســار
باللــون األزرق ،واملرحلــة الثانيــة ملســافة  34كلــم باللــون
األخــر ،ثــم املرحلــة الثالثــة ملســافة 28كلــم باللــون
األحمــر ،واملرحلــة الرابعــة واألخــرة ملســافة 20كلــم
باللــون األبيــض.
وشــكلت مشــاركة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم يف الســباق دعــاً كبــراً لفرســان
اإلمــارات ،وحاف ـزاً لبــذل املزيــد مــن الجهــد ،واملنافســة
بقــوة يف كل الســباقات واالســتحقاقات املقبلــة.
ونــر ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم عــر حســابه الرســمي عــى «انســتغرام» ،جانب ـاً
مــن مشــاركته يف الســباق.
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وأكــد محمــد عيــى العظــب ،عضــو مجلــس اإلدارة ،املديــر
العــام لنــادي ديب للفروســية ،أن مشــاركة ســمو الشــيخ حمــدان
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،رئيــس املجلــس
التنفيــذي ،كان لهــا األثــر الكبــر يف تحفيــز فرســان اإلمــارات
وتشــجيعهم ،خصوصــاً وأن ســموه يعتــر «فــارس الشــباب»
الــذي ســطر العديــد مــن اإلنجــازات يف عــامل رياضــة القــدرة
والتحمــل ،متوجه ـاً بالشــكر والتقديــر إىل ســموه وإىل القيــادة
الرشــيدة عــى الدعــم الــا محــدود لرياضــة اآلبــاء واألجــداد،
واالهتــام الكبــر بهــا الــذي أمثــر عنــه اعتــاء منصــات التتويــج
يف أكــر املحافــل الدوليــة عــى مــدى الســنوات املاضيــة.
وميلــك ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
مســرة حافلــة باأللقــاب واإلنجــازات يف رياضــة الفروســية
وعــامل ســباقات القــدرة ،أبرزهــا تتويجــه بلقــب بطولــة العــامل
للقــدرة يف نورمانــدي بفرنســا  ،2014وتتويجــه مرتــن بطــاً
ملونديــال القــدرة العســكرية يف البحريــن  ،2012واإلمــارات
 ،2014باإلضافــة إىل تحقيــق ســموه لقــب كأس صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة مرتني عــى التوايل،
وفــوز ســموه بلقــب النســخة الثانيــة مــن «كأس خــادم الحرمــن
الرشيفــن للقــدرة» ،وغريهــا العديــد مــن اإلنجــازات األخــرى
التــي حققهــا عــى الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

 10بطوالت من  5تصنيفات

«دوليات قفز الحواجز»..

باقة متميزة من االستعراض خالل  3شهور بمشاركة عالمية

الشارقة (فروسية اإلمارات)
قدمــت أنديــة الفروســية باإلمــارات باقــة متميــزة قوامهــا 10
بطــوالت دوليــة لقفــز الحواجــز خــال موســم  2021ـ ،2022
مــن جميــع التصنيفــات ،ومبشــاركة واســعة مــن الفرســان
والفارســات مــن الــدول الخليجيــة والعربيــة وغريهــا مــن دول
العــامل.
وأمــى الكثــر مــن الفرســان والفارســات قرابة ثالثة شــهور يف
اإلمــارات ،بعــد تجــاوز الدولــة العديــد مــن العقبــات الصحيــة
التــي كانــت قــد ألقــت بظاللهــا عــى رياضــة قفــز الحواجــز
يف العــام  ،2021وحــدت مــن مشــاركة الكثــر مــن الفرســان
والفارســات الذيــن يجــدون يف دوليــات دولــة اإلمــارات مــا
يغنيهــم عــن مواصلــة نشــاطهم واالرتقــاء بــه خــال فصــل
الشــتاء عــر بطــوالت دوليــة متتــاز بحســن التنظيــم وعلــو
املســتوى الفنــي ،وهــو مــا كان خــر معــن النطالقــة الفرســان
للمشــاركة يف البطــوالت العامليــة مــن دوليــات املوســم
اإلمــارايت.
وتضمنــت املنافســات بطولتــن مــن فئــة الخمــس نجــوم ،هــا
كأس رئيــس الدولــة ،وكأس حاكــم الشــارقة الدوليــة ،وبطولتــن
مــن فئــة األربــع نجــوم ،هــا بطولــة أبوظبــي الدوليــة،
والــراع الدوليــة ،وبطولتــن مــن فئــة الثــاث نجــوم هــا
بطولــة الشــارقة الدوليــة يف نســختها الـــ  ،22والعــن الدوليــة،
وثــاث بطــوالت فئــة النجمتــن ،هــا بطولــة كأس أكادمييــة
فاطمــة بنــت مبــارك ،والعــن الدوليــة ،إىل جانــب بطولــة
نــادي ديب للبولــو والفروســية الدوليــة ،وكذلــك بطولــة مــن
فئــة النجمــة الواحــدة اســتضافها نــادي الباهيــة للفروســية.

الحصيلــة

بطولتان من فئة  5نجوم
بطولتان من فئة  4نجوم
بطولتان من فئة  3نجوم
ثالث بطوالت من فئة النجمتني
بطولة من فئة النجمة الواحدة
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فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

 6منافسات في فئة الـ  5نجوم بالنسخة الـ 11

كأس رئيــس الدولة..

عطاء مستمر لفرسان اإلمارات
ومنصة انطالقة إلى المحافل العالمية

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
عــادت بطولــة كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز إىل مــا اعتــادت
عــى تقدميــه مــن مســتوى تنظيمــي وإداري رفيــع يف دورتهــا الـــ 11
عــى ميــدان نــادي أبوظبــي للفروســية ،بعدمــا أقيمــت بتصنيــف
دويل مــن فئــة الـــثالث نجــوم للمــرة األوىل يف نســختها العــارشة
بســبب جائحــة كورونــا ،وتعقيــدات اش ـراطها منــذ انطالقهــا عــام
 2010يف نســختها األوىل عــى ميــدان نــادي غنتوت للبولو والســباق.
وهــي البطولــة التــي مــا زالــت تجــود بعطائها عــى فرســان اإلمارات
بخــر عميــم ،وأحــرزوا مــن خاللهــا إنجــازات قادتهــم للتواجــد
واملشــاركة يف عــدد مــن البطــوالت العامليــة ،ومــا زالــت مســتمرة يف
العــام .2022
اشــتملت بطولــة كأس رئيــس الدولــة يف نســختها الـــ  11عــى
 6منافســات مــن فئــة الخمــس نجــوم ،شــهدت أكــر مــن 257
مشــاركة ،وبلــغ مجمــوع جوائزهــا  641ألــف يــورو ،منهــا  200ألــف
يــورو جائــزة كأس األمــم للفــرق ،ونــال لقــب كأس البطولــة الفــارس
األيرلنــدي شــن بريــن بالجــواد «زد ســفن ايســويتش» ،وفــاز بــكأس
األمــم الفريــق األيرلنــدي.
وتزامــن مــع الحــدث الرئيــس بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــن،
تألفــت مــن  6منافســات دوليــة ،شــهدت  311مشــاركة ،بجوائــز بلغ
مجموعهــا  278.800درهــم ،وفــاز فيهــا الفــارس األيرلنــدي تريفــور
بريــن مــع الجــواد «تويجــر» ،ومنافســتان دوليتــان لفرســان فئــة
«الجونيــورز» ،مبشــاركة  22فارســاً ،قدمــوا خاللهــا  42اســتعراضاً،
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ونالــوا جوائــز ماليــة بلــغ مجموعهــا  45ألــف درهــم ،وفــاز
فيهــا الفــارس الســعودي عثــان باكرمــان بالجــواد «ألتيمــو
مالويــن» ،ومنافســتان دوليتــان للفرســان مــن فئــة األشــبال
مبشــاركة  14فارســاً ،قدمــوا أكــر مــن  24اســتعراضاً،
وتنافســوا عــى جوائــز مجموعهــا  35ألــف درهــم ،وفــاز
بهــا الفــارس مبخــوت الكــريب بالجــواد «زانــدوكان يس».

641

ألف يورو إجاميل جوائز كأس رئيس
الدولة ،والتي شهدت أكرث من 257
مشاركة.

200

ألف يورو من القيمة اإلجاملية
لجوائز كأس رئيس الدولة خصصت
جائزة لكأس األمم للفرق.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

ميدان الصالة المغطاة عالمة فارقة

كأس حاكم الشــارقة..

 7منافسات رفيعة لفئة الـ  5نجوم

الشارقة (فروسية اإلمارات)
نالــت بطولــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة لقفــز الحواجــز،
قصــب الســبق لكونهــا أول بطولــة دوليــة مــن الفئــة الرفيعــة
تجــرى فعاليــات منافســاتها عــى ميــدان صالــة مغطــاة مبنطقــة
الــرق األوســط ،وتألفــت مــن  7منافســات مــن فئــة الخمــس
نجــوم ،بجوائــز بلــغ مجموعهــا  424.200يــورو ،وتضمنــت الجولــة
التأهيليــة الرابعــة واألخــرة التــي تنظمهــا اإلمارات ضمــن بطوالت
الــدوري العــريب التأهيــي لــكأس العــامل ،والتــي تــوج عربهــا
الفرســان املتأهلــون للمشــاركة يف كأس العــامل ،ضمنهــم الفــارس
عبــد اللــه حميــد املهــري.
وجــاءت منافســة الجائــزة الكــرى مــن جولتــن عــى حواجــز
تـراوح ارتفاعهــا بــن  145ـ  160ســم ،وشــهدت منافســات البطولة
تقديــم أكــر مــن  240اســتعراضاً مــن فئــة الخمــس نجــوم ،ونــال
لقــب كأس البطولــة الفــارس الالتفــي كريســتابس نريتنكــس
بالجــواد «فالــور».
وتزامــن مــع الحــدث الرئيــس أكــر مــن فعاليــة ،فقــد رافقتهــا
بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــن ،واشــتملت عــى ســت
منافســات ،بجوائــز بلــغ مجموعهــا  56ألــف يــورو ،وشــهدت
تقديــم أكــر مــن  376اســتعراضاً ،ومنافســة الجائــزة الكــرى مــن
جولــة ومتايــز ،وتنافــس فيهــا  40فارســاً ،ونــال اللقــب الفــارس

240

استعراضاً قدمها الفرسان والفارسات
خالل منافسة الجائزة الكربى لكأس
حاكم الشارقة.

الســوري شــادي غريــب بالجــواد «كابرنــت دو مــارش».
وتوالــت نهائيــات الفئــات بــدول املجموعــة اإلقليميــة
الســابعة باالتحــاد الــدويل للفروســية ،ويف نهــايئ الخيــول
الصغــرة عمــر  6ـ  7ســنوات ،أقيمــت  6منافســات ورصــدت
لهــا جوائــز بقيمــة  26ألــف يــورو ،وتنافــس فيهــا  30خي ـاً،
قدمــت أكــر مــن  90اســتعراضاً ،وفــاز الجــواد «هــاري »223
 « 6ســنوات» ،بقيــادة الفــارس حمــد الكــريب ،وفــاز الجــواد«فيفاريــو جيــه ال زد»  7« -ســنوات » ،بقيــادة الفــارس
البحرينــي أحمــد الجهرمــي.
كــا أقيمــت نهائيــات ثــاث منافســات لــكل فئــة ،الشــباب
وجوائزهــا  21.500يــورو ،وشــارك فيهــا  8فرســان وقدمــوا من
خاللهــا  23اســتعراضاً ،وفــاز فيهــا الفــارس عــي حمــد الكــريب
بالجــواد «ديب دي يف» ،وفئــة الجونيــورز جوائزهــا 17.500
يــورو وتنافــس عليهــا  17فارســاً ،وحــاز الصــدارة الفــارس
الســعودي عثــان باكرمــان بالجــواد «ألتيمــو مالويــن».
وبلغــت قيمــة الجوائــز لنهــايئ فئــة األشــبال  14.500يــورو،
وتنافــس فيهــا  17فارســاً وفارســة ،ونــال الصــدارة الفــارس
مبخــوت الكــريب بالجــواد «زانــدوكان يس».

424.200

يورو قيمة الجوائز التي حصل عليها الفرسان
والفارسات أصحاب املراكز األوىل خالل
منافسات الخمس نجوم لكأس حاكم الشارقة.

يونيو 15 2022

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

مفاجأة هولندية في «الكبرى»

«أبوظبــي»..

منتصف الطريق إلى كأس العالم عبر  4نجوم

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
أول بطولــة دوليــة لقفــز الحواجــز أقيمــت يف العــام  ،2022هــي
بطولــة أبوظبــي الدوليــة لقفــز الحواجــز مــن فئــة األربــع نجــوم،
وجــرت فعالياتهــا يف ميــدان نــادي أبوظبــي للفروســية ،واشــتملت
عــى  8منافســات مــن فئــة األربــع نجــوم ،مبشــاركة  468فارســاً
وفارســة ،تنافســوا عــى جوائــز ماليــة بلــغ مجموعهــا 1.110.900
درهــم ،وتضمنــت الجولــة التأهيليــة الثانيــة باإلمــارات لنهــايئ كأس
العــامل ،املقــررة يف أملانيــا.
وأقيمــت منافســة الجائــزة الكــرى مــن جولتــن عــى حواجــز  150ـ
 160ســم ،وفــاز بلقبهــا الفــارس الهولنــدي بــارت بليــس مــع الجــواد
«كريســكراس دي يف» ،وشــكل فــوز الفــارس الهولنــدي مفاجــأة كــرى.
ورافــق الحــدث الرئيــس ،بطولــة دوليــة لخيــول القفــز الصغــرة عمــر
 6ـ  7ســنوات ،مــن منافســتني شــارك فيهــا  69خي ـاً ،وذهــب لقــب
املنافســة الثانيــة إىل الفــرس «الفينــا» بقيــادة ديفــون بيســيت مــن
أمريــكا ،كــا شــهدت ثانيــة الجــوالت التأهيليــة لــدول املجموعــة
اإلقليميــة الســابعة باالتحــاد الــدويل للفروســية لفئــة الشــباب
وجوائزهــا  45ألــف درهــم ،مشــاركة  15فارس ـاً ،وفــاز الفــارس ســيف
الكــريب بالجــواد «دنــي تــوي زد».
وقفــز الحــادي مــع الجــواد «غاســيس» إىل صــدارة منافســة
(الجونيــورز) الثانيــة ،وجوائزهــا  35ألــف درهــم مبشــاركة  26فارس ـاً،
باالشــراك مــع فارســنا عبــد اللــه حمــد الكــريب والفــرس «كــورال
بيتــش» بزمــن التاميــز ( )35.63ثانيــة.
ويف فئــة األشــبال وجوائزهــا  25ألــف درهــم ،وتنافــس فيهــا  17فارسـاً،
أحــرز الفــوز الفــارس مبخــوت الكــريب بالجــواد «زانــدوكان يس».

 16يونيو 2022

1.110.900

درهم مجموع جوائز بطولة أبوظبي
الدولية لفئة األربع نجوم.

468

فارساً وفارسة خاضوا  8منافسات يف
بطولة أبوظبي الدولية.

69

خيالً شــارك بها الفرسان والفارسات
يف منافســات البطولة الدولية لخيول
القفز الصغرية.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

خيول الـ  6و 7سنوات على موعد مميز

«الشراع»

«تحدي الشباب» على المسرح للمرة الثانية بـ  3منافسات

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
شــهد العــام  2017االنطالقــة األوىل لبطولــة الــراع الدوليــة لقفــز
الحواجــز ،مســتندة إىل تصنيــف دويل مــن فئــة األربــع نجــوم ،وهــو مــا
ظلــت تتمســك بــه طيلــة دوراتهــا ،ومل تغــب عــن مياديــن الفروســية وال
بعطائهــا للفرســان ســوى يف العــام  2021بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا.
ويف نســختها األخــرة ،اشــتملت بطولــة ال ـراع عــى  6منافســات دوليــة
مــن فئــة األربــع نجــوم ،جــرت عــى ميــدان منتجــع الفرســان الريــايض
يف العاصمــة أبوظبــي ،وقــدم املشــاركون فيهــا أكــر مــن  249اســتعراضاً،
ورصــدت للفائزيــن بألقابهــا  233.400يــورو.
وتضمنــت منافســة الجائــزة الكــرى مبواصفــات الجولتــن عــى حواجــز 150
ـ  160ســم ،وهــي الجولــة التأهيليــة الثالثــة التــي انعقــدت يف اإلمــارات
ضمــن بطــوالت الــدوري العــريب التأهيــي لــكأس العــامل ،وحــاز لقــب
البطولــة الفــارس األملــاين ديفيــد ويــل مــع الجــواد «بابالــو اتــش دي»،
ونــال الفــارس البطــل مــن جائزتهــا البالغــة  95.200يــورو النصيــب األكــر.
ورافــق الحــدث الرئيــس بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــن ،متضمنــة 8
منافســات ،بجوائــز بلــغ مجموعهــا  65.100يــورو ،وقــدم فيهــا املشــاركون
أكــر مــن  296اســتعراضاً ،وجــاءت منافســة الجائــزة الكــرى مبواصفــات
الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايــز عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 145
ســم ،ونــال الفــوز بهــا الفــارس عمــر عبــد العزيــز املرزوقــي بالفــرس
«كونكورديــا» إلســطبالت الــراع.
وللمــرة الثانيــة ،أقامــت بطولــة ال ـراع منافســات دوليــة لفئــة الفرســان
الشــباب أقــل مــن  25ســنة ،وتألفــت مــن  3منافســات ،وبلــغ عــدد
املشــاركني فيهــا أكــر مــن  50فارســاً ،ورصــدت لهــا جوائــز ماليــة بلــغ
مجموعهــا  29ألــف يــورو ،وحقــق الفــوز فيهــا الفــارس عبــد اللــه املهــري
مــع الفــرس «شــالينا  »9مــن إســطبالت ال ـراع.

وامتــازت البطولــة الدوليــة التــي نظمتهــا ال ـراع للخيــول
الصغــرة بأنهــا تألفــت هــذه املــرة مــن ســت منافســات،
ثــاث منهــا للخيــول عمــر  6ســنوات ،وجوائزهــا  31ألــف
درهــم ،وفــازت بلقبهــا الفــرس «جالمــور دو يف» بقيــادة
الفــارس عمــر عبــد العزيــز املرزوقــي مــن إســطبالت الرشاع،
وثــاث منافســات للخيــول عمــر  7ســنوات ،وبلغــت جملــة
جوائزهــا  39ألــف درهــم ،وفــاز بلقبهــا الجــواد «زد ســفن
بــورش» بقيــادة الفــارس األيرلنــدي شــن بريــن.

2017

العام الذي شهد انطالقة بطولة الرشاع
الدولية لفئة األربع نجوم ،وشهدت
مشاركة كبرية لتستمر يف تألقها طوال
املواسم املاضية.
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استعراضاً قدمها الفرسان والفارسات
يف بطولة الرشاع الدولية خالل نسخة
 ،2022ورصدت لها جوائز بلغت
 233.400يورو.

يونيو 17 2022

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

اشتملت على  6منافسات

«العين  3نجوم»..

المحطة األولى على طريق كأس العالم

العين (فروسية اإلمارات)
شــكلت انطالقــة بطولــة العــن الدوليــة لقفــز الحواجــز مــن فئــة
الثــاث نجــوم ،الجولــة األوىل مــن أربــع جــوالت تســتضيفها
مياديــن الفروســية يف اإلمــارات ضمــن بطــوالت الــدوري العــريب
التأهيــي لــكأس العــامل لقفــز الحواجــز ،لتكــون املحطــة األوىل
عــى طريــق املونديــال.
واشــتملت البطولــة عــى  6منافســات دوليــة مــن فئــة الثــاث
نجــوم ،وشــهدت مشــاركة  281فارس ـاً وفارســة ،وبلغــت جملــة
جوائزهــا املاليــة  784.800درهــم ،ومنافســة الجائــزة الكــرى
مبواصفــات الجولتــن ،عــى حواجــز  145ـ  160ســم ،وفــاز
بلقبهــا الفــارس الســوري عمــرو حمشــو بالجــواد «فاجابــون
دوس فورتــس».
وتزامنــت مــع الحــدث الرئيــس بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمــة
الواحــدة ،واشــتملت عــى  6منافســات ،وشــهدت مشــاركة 303
فرســان وفارســات ،ورصــدت لهــا  120ألــف درهــم ،ومنافســة
جائزتهــا الكــرى صممــت بحواجــز ارتفاعهــا  140ســم ،وفــاز
بهــا الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــري والجــواد «ديارادينــو»
مــن دولــة اإلمــارات.

 18يونيو 2022

6

منافسات دولية تضمنتها بطولة
العني الدولية يف الجولة االفتتاحية
ملنافسات التأهل لكأس العامل.

303

فرسان وفارسات شاركوا يف منافسات
البطولة الدولية لفئة النجمة الواحدة
ضمن بطولة العني الدولية.

784.800

درهم جوائز رصدت للحاصلني عىل
املراكز األوىل يف منافسات بطولة
العني الدولية لفئة الثالث نجوم.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

 3منافسات جديدة في نسخة 2022

«الشارقة ..»22

بصمة ذهبية إماراتية في «أمم الشباب
والجونيورز» وبول تكسب الجائزة الكبرى

الشارقة (فروسية اإلمارات)
نظــم نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى ميادينــه الرمليــة
الداخليــة املغطــاة والخارجيــة ،بطولــة الشــارقة الدوليــة يف نســختها
الـــ  22مــن فئــة الثــاث نجــوم ،واشــتملت عــى  9منافســات ،قــدم
فيهــا املشــاركون أكــر مــن  426اســتعراضاً ،ونــال الفائــزون وأصحــاب
املراكــز املتقدمــة جوائــز بلــغ مجموعهــا  140.300يــورو.
وجــاءت منافســة الجائــزة الكــرى مــن جولتــن عــى حواجــز ارتفاعهــا
 150ســم ،ونالــت الفــوز بجائزتهــا الكــرى الفارســة األملانيــة نيكــوال
بــول بالجــواد «آرلــو دو بلونديــل» ،وهــي الفائــزة قبلهــا بجائــزة
بطولــة كأس أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة مــن فئــة
النجمتــن.
وأقيمــت منافســات كأس األمــم للفــرق مــن فئــات الفرســان
«الشــباب ـ الجونيــورز ـ األشــبال» مــن دول املجموعــة االقليميــة
الســابعة باالتحــاد الــدويل للفروســية ،ضمــن فعاليــات البطولــة،
وبلــغ مجمــوع جوائزهــا  24ألــف يــورو ،منهــا  10آالف يــورو لــكأس
األمــم لفئــة الشــباب ،ونــال اللقــب فرســان فريــق اإلمــارات مــن بــن
 3فــرق متنافســة ،و 8آالف يــورو لــكأس األمــم لفئــة «الجونيــورز»،
وفــاز بــه فرســان فريــق اإلمــارات مــن بــن  6فــرق متنافســة،
وخصصــت  6آالف يــورو جائــزة كأس األمــم لفئــة األشــبال ،مبشــاركة
 3فــرق ،وفــاز بهــا فرســان الفريــق األردين.
مل تقتــر حصــة املنافســات الدوليــة لفئــات الفرســان الشــباب
والجونيــورز واألشــبال عــى الفــرق املتنافســة يف كأس األمــم لــكل
فئــة ،بــل تعدتهــا باضافــة  3منافســات دوليــة لــذات الفئــات الثــاث،
وبجوائــز بلــغ مجموعهــا  8.600يــورو ،ومبشــاركة  14فارســاً مــن

الشــباب فــاز الفــارس عمــر عبــد العزيــز املرزوقــي
بالفــرس «كونكورديــا» ،ومبشــاركة  31فارسـاً وفارســة
مــن فئــة الجونيــورز فــاز الفــارس األردين يوســف خري
البكــري مــع الفــرس «أميشــورا زد» ،ومــن األشــبال
تنافــس  19فارسـاً وجــاء الفــوز مــن نصيــب الفــارس
مبخــوت الكــريب مــع الجــواد «زانــدوكان يس».

140.300

يورو جوائز خصصت للفائزين باملراكز
األوىل يف النسخة الـ  22لبطولة
الشارقة الدولية لفئة الثالث نجوم.

426

استعراضاًقدمها الفرسان والفارسات
يف منافسات النسخة الـ  22لبطولة
الشارقة الدولية لفئة الثالث نجوم.

يونيو 19 2022

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

منافسة الخيول الصغيرة تتواصل بـ  78خي ًال

كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك..
االحتفاظ بـ «خصوصية النجمتين للفارسات» في النسخة التاسعة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
احتفظــت بطولــة كأس أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة لقفــز الحواجــز يف
نســختها التاســعة بخصوصيــة مشــاركة الفارســات فقــط يف املنافســات الدوليــة مــن
فئــة النجمتــن ،وشــاركت  120فارســة يف البطولــة ،قدمــن  175اســتعراضاً يف 7
منافســات دوليــة مــن فئــة النجمتــن ،وتنافســن عــى جوائــز بلــغ مجموعهــا 410
آالف درهــم ،وجــاءت منافســة الجائــزة الكــرى مــن جولــة مــع متايــز عــى حواجــز
 140ســم ،وحــازت اللقــب الفارســة األملانيــة نيكــوال بــول مــع الجــواد «داكوتــا».
وواصلــت البطولــة تنظيمهــا لبطولــة دوليــة لخيــول القفــز الصغــرة عمــر  6ـ 7
ســنوات ،مــن فئــة النجمــة الواحــدة ،وجــاءت مــن منافســتني بجوائــز  90ألــف
درهــم ،وتنافــس فيهــا  78خيــاً ،وذهبــت جائزتهــا الكــرى إىل الفــرس «فــارادو
بيفيــور» بقيــادة الفــارس الســوري شــادي غريــب.
وشــهدت البطولــة جولــة تأهيليــة لفئــات الفرســان مــن دول املجموعــة اإلقليميــة
الســابعة ،وخصصــت منافســتان لــكل فئــة ،وشــارك  12فارس ـاً عــن فئــة الشــباب
بجوائــز مجموعهــا  55ألــف درهــم ،وفــاز بهــا الفــارس الســوري أســامة الزبيبــي
بالجــواد «يب إي يس هوجــو».
كــا بلغــت  31مشــاركاً يف فئــة «الجونيــورز» ،بجوائــز  50ألــف درهــم ،وجــاء الفــوز
مــن نصيــب الفــارس عبــد اللــه الكــريب والجــواد «كورانــدو  ،»11وشــارك  19فارسـاً
يف منافســات فئــة األشــبال ،وبلغــت جوائزهــا  32ألــف درهــم ،وفــاز فيهــا الفــارس
مبخــوت الكــريب بالجــواد «زانــدوكان يس».
وأقيــم شــوطان دوليــان لخيــول القفــز الصغــرة عمــر  6ـ  7ســنوات ،ورصــدت
لهــا جوائــز ماليــة بلغــت  8آالف يــورو ،وقدمــت خاللهــا أكــر مــن  90اســتعراضاً،
وجــاء الفــوز مــن نصيــب الجــواد «لــوكاردو» بقيــادة الفــارس حمــد الكــريب ،والفــرس
«فافوريــت» بقيــادة الفــارس الســوري شــادي غريــب.

 20يونيو 2022

410

آالف درهم جوائز وزعت عىل
الفارسات الفائزات باملراكز األوىل يف
 7منافسات دولية خالل بطولة كأس
فاطمة بنت مبارك.

175

استعراضاً قدمتها  120فارسة يف بطولة
كأس فاطمة بنت مبارك يف نسختها
التاسعة.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

«فهرنهايت» يتألق في الخيول الصغيرة

«العين نجمتين »..

 9منافسات بمشاركة  504فرسان
وفارسات «والكبرى» على ارتفاع  145سم

العين (فروسية اإلمارات)
ثانيــة البطــوالت الدوليــة جــرت عــى ميــدان نــادي العــن
للفروســية والرمايــة والجولــف ،واشــتملت عــى  9منافســات
دوليــة مــن فئــة النجمتــن ،وشــارك فيهــا  504تنافســوا عــى
 362.700درهــم ،ومنافســة الجائــزة الكــرى مــن جولــة ومتايــز
عــى حواجــز  145ســم ،وتنافــس فيهــا  47فارســاً وفارســة،
وحــاز الصــدارة الفــارس محمــد أحمــد العويــس بالجــواد
«جيمــس يف دي أود».
وكانــت دوليــة الخيــول الصغــرة  5ـ  6ســنوات حــارضة مــن
منافســتني ،وبلغــت جوائزهــا  35.000درهــم ،وتنافــس فيهــا
 91خيــاً ،ودانــت الغلبــة إىل الفــرس «فهرنهايــت» بقيــادة
الفــارس ســامل أحمــد الســويدي.

362.700

درهم جوائز حصل عليها الفرسان
والفارسات أصحاب املراكز األوىل يف
بطولة العني الدولية لفئة النجمتني.

أوىل الجــوالت التأهيليــة لــدول املجموعــة اإلقليميــة
الســابعة باالتحــاد الــدويل للفروســية ،كانــت لفئــة
الشــباب مــن جولتــن و 35مشــاركاً ،وجوائزهــا 25.000
درهــم ،وجــاء الفــوز مــن نصيــب الفــارس عــي الكــريب
والجــواد «ديب دي يف« ،ومثلهــا لفئــة «الجونيــورز»
مبشــاركة  ،43والجوائــز  22.000درهــم ،وفــاز بهــا
الفــارس عبــد اللــه الكــريب بالجــواد «كورانــدو .»11
ولفئــة األشــبال ،خصصــت منافســتان مبشــاركة 34
فارســاً ،وبلغــت جوائزهــا  18.000درهــم ،وفــازت
بجائزتهــا األوىل الفارســة البلغاريــة ناستاســيا كالرك مــع
الفــرس «كاســال ليــدي زد».

47

فارساً وفارسة تنافسوا عىل الفوز بلقب
الجائزة الكربى يف بطولة العني الدولية
لفئة النجمتني.

يونيو 21 2022

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

الجنيبي مع «جيبسي» على قمة «الكبرى»

«دبي للبولو والفروســية» ..ختام
«الدوليــات» بـ  9تحديات في «النجمتين»

دبي (فروسية اإلمارات)
ببطولــة نــادي ديب للبولــو والفروســية مــن فئــة النجمتــن،
أســدل الســتار عــى بطــوالت القفــز الدوليــة عــى مياديــن
الفروســية يف اإلمــارات باملوســم  2021ـ  ،2022وهــي
البطولــة التــي تقــام للموســم الثــاين عــى التــوايل بنــادي
البولــو والفروســية ،واشــتملت البطولــة عــى تســع منافســات
دوليــة مــن فئــة النجمتــن ،وبلغــت جوائزهــا 296.800
درهــم ،ومنافســة الجائــزة الكــرى جــاءت مبواصفــات الجولــة
الواحــدة مــع جولــة للتاميــز عــى حواجــز  145ســم ،وفــاز
بلقبهــا الفــارس ســلطان الجنيبــي بالفــرس «جيبــي» ،مــن
وحــدة الخيالــة يف رشطــة أبوظبــي.
وتواصــل االهتــام بخيــول القفــز الصغــرة عمر  6ـ  7ســنوات،
وأقيمــت لهــا بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمــة الواحــدة
اشــتملت عــى منافســتني ،مبشــاركة  22خيــاً قدمــت أكــر
مــن  44اســتعراضاً ،وتنافســت عــى جوائــز بلــغ مجموعهــا
 18.000درهــم ،وفــاز باملركــز األول الجــواد «فيفاريــو جــي
ال زد» بقيــادة الفــارس البحرينــي أحمــد الجهرمــي.

 22يونيو 2022

296.800

درهم جوائز رصدت للفائزين باملراكز
األوىل يف بطولة نادي ديب للبولو
والفروسية لفئة النجمتني.

44

استعراضاً قدمها الفرسان والفارسات
مع خيول القفز الصغرية عمر  6و7
سنوات خالل بطولة نادي ديب للبولو
والفروسية.

9

منافسات دولية من فئة النجمتني
تضمنتها فعاليات بطولة نادي ديب
للبولو والفروسية.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

«الجائزة الكبرى» من نصيب علي القاسمي

«الباهيــة»..

رمال زاهية تستضيف استعراض 282
مشارك ًا ألول مرة في «النجمة الواحدة»

الباهية (فروسية اإلمارات)
اســتهلت بطولــة الباهيــة الدوليــة لقفــز الحواجــز مــن
فئــة النجمــة الواحــدة ،فعاليــات البطــوالت الدوليــة لقفــز
الحواجــز يف موســم  ،2021 - 2022وهــي املــرة األوىل التــي
ينظــم فيهــا الباهيــة للفروســية بطولــة دوليــة عــى ميدانــه
الزاهــي برمالــه الــذي ســبق لــه اســتضافة منافســات محليــة
ضمــن دوري اإلمــارات «لونجــن».
بلــغ عــدد املشــاركني يف  6منافســات دوليــة مــن فئــة النجمــة
الواحــدة 282 ،مشــاركاً ،وبلغــت قيمــة جوائزهــا  125ألــف
درهــم ،وجــاءت منافســة الجائــزة الكــرى مــن جولــة ومتايــز
عــى حواجــز  130ســم ،وفــاز بجائزتهــا الفــارس الشــيخ عــي
بــن عبــد اللــه القاســمي ،بالفــرس «كاشــاريل».
ويف بطولــة الباهيــة ،نفــذت خيــول القفــز الصغــرة عمــر
 6ـ  7ســنوات 26 ،مشــاركة ،وبلــغ مجمــوع جوائزهــا 40
ألــف درهــم ،وفــازت بجائزتهــا الكــرى الفــرس «أليــت دو
بونتــس» بقيــادة الفــارس الســوري شــادي غريــب.

125

ألف درهم جوائز حصل عليها
أصحاب املراكز األوىل يف بطولة
الباهية الدولية.

6

منافسات تضمنتها فعاليات بطولة
الباهية الدولية لفئة النجمة
الواحدة.

40

ألف درهم خصصت للحاصلني عىل
املراكز األوىل يف منافسة الخيول
الصغرية ببطولة الباهية الدولية.

يونيو 23 2022

فروســية اإلمارات

دعم فاطمة بنت هزاع يثمر إنجازات عالمية

الحمادي ..

الظهور الثاني لفرسان اإلمارات في مونديال قفز الحواجز

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
أكمــل الفــارس خالــد أحمــد الحــادي جهوزيتــه للمشــاركة يف
مونديــال الشــباب لقفــز الحواجــز يف مدينــة آخــن أملانيــا املقــررة
مــن  23يونيــو وحتــى  3يوليــو  ،2022وتــأيت املشــاركة بدعــم
الشــيخة فاطمــة بنــت ه ـزاع بــن زايــد آل نهيــان رئيســة مجلــس
إدارة أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضــة النســائية ،رئيســة نــادي
أبوظبــي ونــادي العــن للســيدات ،رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة
فاطمــة بنــت هـزاع الثقافيــة ،مالــك ومؤســس إســطبالت الـراع ،يف
املحفــل الريــايض العاملــي لفئــة الشــباب الناشــئني ،بعــد نيلــه التأهــل
عــر منافســتني تأهيليتــن أقيمتــا يف اإلمــارات خــال املوســم األخــر،
بــإرشاف االتحــاد الــدويل للفروســية ،واتحــاد اإلمــارات للفروســية
والســباق ،والــذي وفــر لهــا متطلبــات ومعينــات النجــاح.
وتــأيت مشــاركة الفــارس خالــد الحــادي التواجــد الثــاين لفرســان
اإلمــارات يف املونديــال ،وكان قــد ســبقه للمشــاركة فيــه الفــارس
عمــر عبــد العزيــز املرزوقــي ،مــن الفرســان املنتســبني إىل إســطبالت
الـراع ،وحــاز فيهــا لقــب الفــردي ،والتــي أقيمــت يف األرجنتــن عــام
.2018
ويشــارك الفــارس خالــد الحــادي يف منافســة الفــرق ،حيــث يكمــل
معــه نصــاب الفريــق الفــارس الفلســطيني فــارس ع ـ ّزوين.

 24يونيو 2022

وأقيمــت فعاليــات املنافســة التأهيليــة األوىل عــى ميــدان
مركــز اإلمــارات للفروســية خــال أكتوبــر ،والثانيــة عــى
ميــدان نــادي أبوظبــي للفروســية يف نوفمــر .2021
ويتنافــس يف بطولــة آخــن فرســان الشــباب مــن دول العــامل،
واملتأهلــن عــر منافســات موحــدة يعدهــا االتحــاد الــدويل
للفروســية ،ويشــارك فيهــا فرســان القفــز الشــباب الناشــئني
«أقــل مــن  18ســنة» ،مواليــد .2007 - 2004
وقــد وجــد الفــارس خالــد الحــادي « 17ســنة» ،طالــب
التكنولوجيــا التطبيقيــة ،التشــجيع منــذ وقــت مبكــر مــن
والــده أحمــد الحــادي ،الحكــم الــدويل يف رياضــة القــدرة
والتحمــل ،وتعلــم ركــوب الخيــل يف عمــر خمــس ســنوات،
ويف عمــر  15ســنة بــدأ مشــاركاته امليدانيــة ضمــن صفــوف
الفرســان املبتدئــن ،ويف عمــر  16ســنة ارتفــع مســتوى
مشــاركاته ضمــن فئــة «الجونيــورز» ،وأمــى موســمني فيهــا،
وتكللــت مجهوداتــه خاللهــا بالتأهــل إىل مونديــال الشــباب.
وينتســب الفــارس خالــد الحــادي إىل فرســان منتجع الفرســان
الريــايض الــدويل يف أبوظبــي ،ويــرف عــى تدريبــه الفــارس
أحمــد عــي الجنيبــي.

فروســية اإلمارات

يأمل في مشاركة إيجابية

الحمــادي :رفع علم اإلمارات حلم
كل فــارس في البطوالت العالمية

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
أوضــح الفــارس خالــد الحــادي أن مشــاركته يف بطولــة العــامل لقفــز
الحواجــز يف آخــن بأملانيــا ســتكون يف منافســة الفــردي ،وكذلــك يف
مســابقة الفــرق ،حيــث يتشــكل كل فريــق مــن فارســن ،ويكمــل
معــي نصــاب الفريــق الفــارس الفلســطيني فــارس ع ـ ّزوين.
وأمــى الفــارس خالــد الحــادي موســاً ناجحــاً مــن املشــاركات
عــى مياديــن القفــز باإلمــارات ،وتأهــل عربهــا للمشــاركة يف
مونديــال آخــن أملانيــا ،إىل جانــب مشــاركته يف منافســات الفــردي،
عــى حواجــز يبلــغ ارتفاعهــا  130ســم.
وعــن مشــاركته املرتقبــة يف املونديــال بأملانيــا ،قــال الفــارس
الحــادي أنــه يأمــل يف تقديــم مشــاركة إيجابيــة ،يحقــق عربهــا
مركــزاً متقدمــاً لرفــع اســم وعلــم اإلمــارات يف املحفــل الريــايض
العاملــي ،وهــي أمنيــة كل الفرســان.
وأضــاف :بالرغــم مــن أن املشــاركة يف املونديــال الشــبايب تتــم عــر
القرعــة للخيــول التــي توفرهــا الدولــة املضيفــة ،ويشــارك معهــا
الفرســان ،ويلعــب الحــظ فيهــا دوراً كبــراً ،إال أن كثافــة التامريــن
واكتســاب الخــرات ضمــن فرســان فئــة الناشــئني ميكنهــا التغلــب

عــى كثــر مــن مصاعــب التآلــف مــع خيــل خــال فــرة
وجيــزة ومــن ثــم املشــاركة معــه يف حــدث مبواصفــات
املونديــال.
وخــاض الحــادي مشــاركاته مــع الجــواد «جاســيس دو
هايتــس زد»  14 -ســنة  -عــى مــدى ثالثــة مواســم متتالية،
وبلــغ قمــة األداء معــه يف املوســم األخــر ،وكان الفــوز أو
أحــد املراكــز املتقدمــة حليفــه خاللــه ،وأكمــل املوســم
برصيــد  4انتصــارات يف منافســات فئــة «الجونيــورز» عــى
حواجــز بلــغ مداهــا  125ـ  130ســم ،فــوزان عــى ميــدان
نــادي أبوظبــي للفروســية ،فربايــر املــايض ،وعــى ميــدان
صالــة أكادمييــة بوذيــب يــوم  15أكتوبــر املــايض ،وعــى
ميــدان مركــز اإلمــارات للفروســية يف  9ديســمرب ،2021
وأبــرز نتائــج الحــادي يف املنافســات الدوليــة الفــوز
بصــدارة تأهيــي «الجونيــورز» يف دول املجموعــة االقليميــة
الســابعة يف االتحــاد الــدويل للفروســية عــى ميــدان نــادي
أبوظبــي للفروســية.

يونيو 25 2022

فروســية اإلمارات

أشاد بموهبة فارس منتجع الفرسان

الجنيبي :تأهــل الحمادي إلى المونديال تأكيد
علــى حضور اإلمارات في المحفل العالمي

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

أوضــح الفــارس أحمــد عــي الجنيبــي ،أن الفــارس خالــد
الحــادي مــن فرســان القفــز املوهوبــن مبنتجــع الفرســان
الريــايض يف أبوظبــي ،وظــل يبــذل مجهــوداً كبــراً ،ويحــرص
عــى التقيــد بتوجيهــات التدريــب وااللتــزام باملشــاركات
منــذ بدايــة مامرســته للقفــز ،وهــا مــن العوامــل املهمــة
يف بنــاء خــرات فــارس القفــز التــي تعتــر األكــر صعوبــة يف
أنشــطة الفروســية ،مبــا تحتاجــه مــن اســتمرارية يف التامريــن،
إضافــة إىل توفــر الخيــل القــادر عــى ترجمــة خــرات الفــارس
إىل إنجــاز ،مــع متابعــة لصيقــة مــن قبــل املــدرب الجيــد.
وقــال الفــارس أحمــد الجنيبــي ،واملــرف عــى تدريــب
الفــارس خالــد الحــادي :جميــع هــذه العوامــل يســهم إىل
حــد بعيــد يف نجــاح مســرة الفــارس ومتكنــه مــن ترفيــع
مســتواه امليــداين.

 26يونيو 2022

وأضــاف :تأهــل الفــارس خالــد الحــادي لبطولــة
العــامل يف آخــن أملانيــا تأكيــد عــى الحضــور املميــز
لفروســية اإلمــارات ،وملنتجــع الفرســان الريــايض،
ولعمــوم فرســان القفــز.
وتابــع :بطولــة العــامل يف آخــن هــي أول بطولــة خارجية
يشــارك فيهــا الفــارس خالــد الحــادي بعــد مســرة
ثالثــة أعــوام يف مياديــن القفــز باإلمــارات ،وتوجهــا
بالتأهــل عــر املنافســات الدوليــة التأهيليــة يف كل مــن
مركــز اإلمــارات للفروســية يف ديب خــال شــهر أكتوبــر
املــايض ،وعــى ميــدان نــادي أبوظبــي للفروســية يف
نوفمــر .2021

فروســية اإلمارات

ثمن دعم منصور بن زايد للبطوالت
ّ

المنهالي أول حكم ســاحة دولي
إماراتي فــي «جمال الخيول العربية األصيلة»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
شــق عيضــة املنهــايل طريقــه بنجــاح ليكــون أول إمــارايت يحصــل عــى شــهادة
حكــم ســاحة دويل يف بطــوالت عــروض جــال الخيــول العربيــة ،وشــارك املنهــايل
يف العديــد مــن البطــوالت واملنافســات يف عــدد مــن الــدول؛ منهــا الســعودية،
والكويــت ،ومــر ،واســتطاع أن يعكس املســتوى الحقيقي ألبناء اإلمــارات عندما
يتولــون إدارة األنشــطة خــارج الدولــة بــكل كفــاءة واقتــدار ،ووجــدت مشــاركاته
يف البطــوالت الخارجيــة التــي تــوىل فيهــا مهمــة حكم الســاحة ،إشــادة وثنــاء من
املنظمــن ومــن مــريب الخيــل.
وأكــد عيضــة املنهــايل أن التطــور الكبــر ،والنهضة التي تعيشــها بطــوالت الخيول
العربيــة األصيلــة يف اإلمــارات ،جاءتــا بفضــل التوجيهــات الســديدة مــن القيــادة
الرشــيدة ،والدعــم الكبــر مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
اإلمــارات للخيــول العربيــة ،فضـاً عــن املتابعــة الحثيثــة مــن الشــيخ زايــد بــن
حمــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة.
وأعــرب املنهــايل عــن فخره واعتـزازه لكونــه أول حكم ســاحة إمــارايت دويل ،مؤكداً
عــى الدعــم الكبــر الــذي وجــده مــن جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة التــي
أتاحــت لــه الفرصــة ،ووفــرت لــه كل املتطلبــات ،ومنحتــه الثقة ليميض بعيــداً يف
هــذا املجــال التخصــي غــر املطــروق مــن قبــل املواطنــن يف الدولة.
وأوضــح أن شــغفه وحبــه للخيــل العربيــة قــاده للدخــول يف هــذا املجــال الحيوي
بعــد أن الحــظ اتجــاه معظــم الشــباب يف الدولــة ملجــاالت أخــرى تتعلــق برتبيــة
واقتنــاء الخيــل ،وأن خلفيتــه القانونية كانت عامالً مســاعداً له يف مســرة االعتامد
كحكــم ســاحة ،خاصــة أن هــذا املجــال يحتــاج إىل الكثري مــن املهــارات واملعارف.
وأضــاف« :وجــود حكــم الســاحة مهــم جــداً يف بطــوالت جــال الخيــل ،فهــو ال
غنــى عنــه ،ألن مهمتــه ضبــط ســاحة العــرض ،كــا أنــه يكــون حلقــة وصــل بــن
الحــكام والعارضــن مــن جهــة ،ولجنــة االنضبــاط مــن جهــة أخــرى ،باإلضافــة إىل
ضبــط الزمــن للخيــول حتــى تأخذ حقهــا بعدالــة ،ومن مهــام حكم الســاحة أيضاً
متابعــة حالــة الرتكيــز للحــكام املســاعدين ،بحيــث ال تكــون هنــاك أي أحاديــث
بينهــم خــال التحكيــم ،وميكنني القول بأن حكم الســاحة مســؤول عــن كل يشء
داخل ســاحة العــرض».
وأوضــح املنهــايل «يجــب أن تتوافــر صفات عدة يف حكم الســاحة؛ أهمهــا النزاهة
والحيــاد واالنضبــاط ،فهــي مــن أساســيات هــذه املهمــة» ،مشـراً إىل أنــه مل يجــد

أي صعوبــة يف توافــر تلــك الصفــات بــه ألنــه يف األصــل وعــى مــدار عمــره
يعشــق الخيــل ،ويســتطيع أن ميــارس وظيفته بــكل حيادية.
وتنــاول املنهــايل بعــض املواقف الصعبــة التي واجهتــه ،وقــال« :أفلت خيل
مــن العــارض يف إحــدى البطــوالت ،وفقد الســيطرة عليه داخل الســاحة مع
بدايــة شــوط مخصــص للفحــول التــي يعتــر التعامــل معهــا صعبـاً ،لكــن
رسعــة البديهــة قادتني للســيطرة عــى املوقف خــال فرتة وجيزة ،فبإشــارة
واحــدة رسيعــة أمــرت بإخـراج جميــع الخيــول ،مــا جعــل الســيطرة عــى
الفحــل تتــم بســهولة وخالل زمــن وجيــز ،وهذا املوقــف وجد إشــادة كبرية
وتبادلتــه حســابات التواصــل االجتامعــي املختلفــة ،مثمنــة رسعــة الترصف
واتخــاذ القـرار املناســب يف الوقــت املناســب للســيطرة عــى الوضع».

مشــاركات

شــارك عيضــة المنهالــي كحكــم ســاحة خــارج اإلمــارات
فــي بطولــة العــرب لجمــال الخيــول العربيــة التــي أقيمــت
بالريــاض ،ثــم بطولتــي المملكــة الدوليــة لجمــال الخيــل
العربيــة «كحيلــة» ،وبطولــة الكويــت التاســعة لجمــال
الخيــل ،وبطولــة المربيــن فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة.

دورات

خضــع عيضــة المنهالــي لــدورات تدريبيــة مكثفــة خــال
الفتــرة مــن يوليــو إلــى أكتوبــر  ،2020تعلــم خاللهــا القواعــد
واألساســيات الخاصــة بتحكيــم بطــوالت الخيــول العربية كحكم
ساحة ،وليقود بعد ذلك العديد من البطوالت المحلية والدولية،
حتــى أصبــح مطلوبــا ً فــي عــدد مــن الــدول كحكــم ســاحة.
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فروســية اإلمارات

في أولى مشاركاته الخارجية بالموسم الجديد

«مربــط دبي» ..التتويج بالذهب عبر «دي فاري»
في «درع فيســوفيو» الدولية بإيطاليا

دبي (فروسية اإلمارات)
تألــق مربــط ديب للخيــول العربيــة يف أوىل مشــاركاته الدوليــة
باملوســم الخارجــي ،وذلــك يف بطولــة درع فيســوفيو الدوليــة
لجــال الخيــل العربيــة  2022التــي أقيمــت يف مدينــة
فيســوفيو بإيطاليــا ،حيــث نــال ذهبيــة املهــور مــع املهــر
املتميــز «دي فــاري» ،وهــو مــن الفحــل العاملي «إكســكاليبور
إي إيــه» والفــرس املنتجــة «إيــي فالمينــكا».
وقــد متكــن املهــر «دي فــاري» مــن التتويــج الذهبــي بعــد
منافســات قويــة طبعــت مختلــف الفئــات املتباريــة يف
البطولــة ،مبشــاركة عــدد كبــر مــن املرابــط الدوليــة املرموقــة
التــي حرصــت عــى الدفــع بأجــود اإلنتــاج املتحفــز ملراتــب
متقدمــة عــى منصــات التتويــج الدوليــة ضمــن حــرارة
املوســم الخارجــي الجديــد.
وكان للمهــر «دي فــاري» حضــور متميــز يف افتتــاح املوســم
الخارجــي الــذي شــهدته بطولــة الربيــع الدوليــة لجــال
الخيــل العربيــة العــام املــايض مبقاطعــة بيــزا اإليطاليــة،
حينــا أحــرز امليداليــة الفضيــة لبطولــة املهــور بعمــر
الســنة ،معــززاً الثنائيــة الذهبيــة التــي أحرزهــا كل مــن
املهــرة «دي نرجســية» ،أفضــل مهــرة يف البطولــة ،وهــي مــن
أيقونــة اإلنتــاج العاملــي املعــارص الفحــل «اف إيــه الرشــيم»
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والفــرس «إيكســالرتيس» ،واملهــر «دي شــهار» ،وهــو مــن
إنتــاج الفحــل «إكســكاليبور» والفــرس «دي شــيهانة».
اإلنجــاز االفتتاحــي للموســم الخارجــي الجديــد يــأيت قبــل
فعاليــات إحــدى أبــرز البطــوالت العامليــة ،بطولــة منتــون
الدوليــة لجــال الخيــل العربيــة ،والتــي تصنــف ضمــن
البطــوالت األعــى مســتوى ،إىل جانــب بطولــة كأس كل
األمــم ،وبطولــة العــامل.
ومــن املتوقــع أن يســطر مربــط ديب أمجــاداً جديــدة هــذا
املوســم ليؤكــد قوتــه العامليــة يف البطــوالت الخارجيــة،
ويحتفــظ بصدارتــه القياســية يف امليداليــات واأللقــاب ،بعــد
موســم محــي أكــد خاللــه مكانتــه القياديــة بــن أبــرز املرابط
يف البطــوالت املحليــة والدوليــة التــي شــهدتها اإلمــارات.
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نقطة حققها املهر «دي فاري» أهلته
للبطولة النهائية لألمهار.

فروســية اإلمارات
جمال الخيل

اجتماع مع المنظمين يناقش محاور عديدة

«جمعية اإلمارات»

تبحث االستعداد المبكر لبطوالت
جمال الخيل في موسم 2023 - 2022

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

بحثــت جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة ،مــع منظمــي بطــوالت
جــال الخيــل العربيــة يف الدولــة خــال اجتــاع عقــد يف أبوظبــي،
خطــط االســتعداد املبكــر للموســم الجديــد  ،2023 - 2022وذلــك يف
إطــار حرصهــا عــى اســتطالع آراء املنظمــن واالســتامع إىل مقرتحاتهم
املختلفــة ،مبــا يتــاىش مــع خطــط الجمعيــة املســتمرة لالرتقــاء
مبســتوى بطــوالت جــال الخيــل العربيــة.
وتطــرق االجتــاع إىل عــدة محــاور ،منهــا تصنيــف بطــوالت جــال
الخيــل العربيــة ،وإحصائيــات املوســم الســابق  ،2022-2021ومقرتح
برنامــج بطــوالت مــزادات الخيــل العربيــة ملوســم ،2022-2023
وإحصائيــات املشــاركات املتوقعــة للموســم املقبــل ،ومقــرح رشوط
االش ـراك يف بطــوالت جــال الخيــل العربيــة ،وطريقــة االش ـراك يف
البطــوالت ،وقامئــة الحــكام املقــرح دعوتهــم للبطــوالت.
وشــهد االجتــاع مناقشــات ومداخــات ثريــة بــن الحضــور الذيــن
أشــادوا باهتــام الجمعيــة ،ودورهــا يف تطويــر بطــوالت جــال
الخيــل العربيــة ،وحرصهــا عــى مناقشــة وتبــادل اآلراء واملقرتحــات
مــع املنظمــن قبــل انطــاق املوســم الجديــد ،بهــدف تحقيــق املزيــد
مــن التطــور الــذي يُلبــي تطلعــات الجميــع.
حــر االجتــاع ،محمــد الحــريب ،املديــر العــام لجمعيــة اإلمــارات
للخيــول العربيــة ،وخليفــة النعيمــي ،نائــب رئيــس اللجنــة املنظمــة
لبطولــة الظفــرة لجــال الخيــل العربيــة ،وقــي عبيــد اللــه ،مديــر
بطولــة ديب الدوليــة للجــواد العــريب ،وخالــد العمــري ،رئيــس اللجنــة
العليــا لبطولــة عجــان للخيــول العربيــة ،وعــي مصبــح الكعبــي،
مديــر بطولــة الفجــرة لجــال الخيــل العربيــة.
مــن جهتــه ،وجــه محمــد الحــريب الشــكر والعرفــان لســمو الشــيخ

منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
شــؤون الرئاســة ،رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة ،لتوجيهــات ســموه
ودعمــه لــكل برامــج وأنشــطة الجمعيــة ،وإىل الشــيخ زايــد بــن
حمــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة ،عــى متابعته
الحثيثــة للفعاليــات كافــة.
وأكــد الحــريب حــرص الجمعيــة عــى عقــد هــذا االجتــاع قبيــل
انطــاق املوســم الجديــد للتشــاور مــع املنظمــن ،واالســتامع
ملقرتحاتهــم ،وبحثهــا بانفتــاح كبــر عــى اآلراء مــن كل عنــارص
املنظومــة لالســتفادة منهــا يف عمليــة التطويــر.
وأضــاف« :االجتــاع يــأيت ضمــن جهــود الجمعيــة الهادفــة إىل تحقيق
الريــادة والتميــز يف التنظيــم ،واإلرشاف عــى بطــوالت جــال الخيــل
العربيــة يف دولــة اإلمــارات مــن خــال توفــر بيئــة تنافســية آمنــة
مبواصفــات عامليــة ،تجعــل اإلمــارات مــن أفضــل الــدول وأكرثهــا
جاذبيــة ملختلــف الفعاليــات واألنشــطة املختصــة بالخيــل العربيــة».
ونــوه الحــريب بســعي الجمعيــة لتوفــر كل متطلبــات مــاك ومــريب
الخيــل العربيــة الذيــن يســاهمون يف دعــم اســراتيجيتها ،ومبــا
ينعكــس عــى نجــاح موســم البطــوالت ،إميانـاً بأهميــة مشــاركتهم يف
إبــداء األفــكار واملالحظــات واملقرتحــات.
وشــدد الحــريب عــى أن الجهــود الداعمــة للخيــل العربيــة يف جميــع
مجاالتهــا ،تــأيت تنفيــذاً لتوجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد
آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة،
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة ،ومتابعــة الشــيخ زايــد بــن حمــد آل
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة.
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فروســية اإلمارات

اعتمدها االجتماع اإلقليمي الثالث

جمال الخيل

«شــهادة إلكترونية»

لتسهيل حركة الخيول الدولية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

اعتمــد االجتــاع اإلقليمــي الثالــث للعــام  2022الشــهادة
اإللكرتونيــة لتســهيل حركــة الخيــول الدوليــة ،وذلــك حرصـاً مــن
الــدول املشــاركة عــى تقديــم أفضــل الخدمــات ملــاك ومــريب
الخيــل ،فيــا يخــص اســترياد وتصديــر وتســهيل إجـراءات الخيــل
املرشــحة لالنخــراط يف أنشــطة وفعاليــات الفروســية مبنطقــة
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا.
وشــاركت جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة يف االجتــاع الــذي
عقــد عــر تقنيــة االتصــال املــريئ عــن بعــد «زووم» ،وتضمــن
جــدول أعاملــه العديــد مــن البنــود املهمــة واملداخــات الرثيــة
حــول مــؤرشات األداء لرصــد التقــدم الــذي تــم إحــرازه منــذ
اجتامعــي بــروت والربــاط ،بخصــوص تنســيق تنفيــذ خارطــة
الطريــق مــن قبــل الســلطات البيطريــة ،واش ـراطات االســترياد
املؤقــت للخيــل يف دول االتحــاد الــدويل للفروســية املجموعــة
الســابعة.
وجــرى خــال االجتــاع االتفــاق عــى إطــار تنظيمــي واعتــاد
شــهادة صحيــة موحــدة لتســهيل حركــة الخيــول الدولية «شــهادة
إلكرتونيــة» ،إىل جانــب عــدد مــن اآلليــات للحــد مــن التحديــات
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املتعلقــة بنقــل وتجــارة الخيــل ،مبــا يتوافــق مــع معايــر املنظمــة
العامليــة للصحــة الحيوانيــة « »OIEومتطلبــات اتحــاد النقــل
الجــوي الــدويل « ،»IATAواســتعراض االختبــارات التشــخيصية
املعياريــة ألمـراض الخيــل ،ولقاحــات أمـراض الخيــل وإجـراءات
التطعيــم ،فضـاً عــن عــدة موضوعــات أخــرى ذات صلــة ،أبرزهــا
التأكيــد عــى إجــراءات طلــب الحصــول عــى اعــراف رســمي
بالخلــو مــن مــرض طاعــون الخيــل األفريقــي « ،»AHSواإلعــان
الــذايت عــن الخلــو مــن املــرض.
وشــهد االجتــاع الــذي عقــد عــى مــدار يومــن حضــوراً واســعاً
مــن أكــر مــن  70مندوبــاً لســبع عــرة دولــة إقليميــة مــن
شــال أفريقيــا والــرق األوســط ،وممثلــن للســلطات البيطريــة،
واتحــادات الفروســية والســباق ،ونخبــة مــن الخ ـراء واملعنيــن
مبســابقات وأنشــطة الخيــل العربيــة.
وجــاءت مخرجــات االجتــاع مهمــة عــى صعيــد تطويــر األداء يف
الخدمــات املقدمــة ملــاك ومــريب الخيــل ،ال ســيام أن الجهــة التي
أرشفــت عــى تنظيمــه هــي املنظمــة العامليــة للصحــة الحيوانيــة
« ،»OIEوتقــرر أن يتــم تشــكيل لجنــة ملتابعــة التوصيــات.

فروســية اإلمارات

«نيتيف تريل» و«ملجوم» األبطال

خيول اإلمارات تســيطر على لقبي
«الجينيــز  »2000األيرلندي واأللماني

دبي (فروسية اإلمارات)
ســجلت خيــول اإلمــارات «ســوبر هاتريــك» تاريخيـاً يف ســباقات
الجينيــز الكالســيكية الرئيســية ،املخصصــة لألمهــار وامله ـرات ،يف
أربــع دول مختلفــة ،متضمنــة «هاتريــك» لخيــول جودلفــن يف
إنجلــرا وأيرلنــدا وفرنســا ،وفــوزاً لســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد
آل مكتــوم يف أملانيــا.
وأكمــل «نيتيــف تريــل» املنحــدر مــن نســل «اواســيس دريــم»
ثالثيــة تاريخيــة بــارزة ألمهــار جودلفــن هــذا املوســم ،بعــرض
يتصــف بقــوة العزميــة يف الـــ  2000جينيــز األيرلنــدي للفئــة
األوىل ،يف مضــار كــورا.
وســبق أن حقــق الشــعار األزرق امللــي الفــوز مــع «كوريبــاس»
يف الـــ  2000جينيــز اإلنجليــزي يف نيوماركــت ،ومــع «مــودرن
غيمــز» يف بــول دســاي دي بــوالن يف الـــ  2000جينيــز الفرنــي
مبضــار لونجشــامب.
ومتكــن «نيتيــف تريــل» بقيــادة وليــام بيــوك ،مــن الســيطرة
عــى مجريــات الســباق يف الفورلنــج األخــر ،حيــث انقــض عــى
املتصدريــن وانتــزع الصــدارة قبــل أن يقــدم املزيــد عنــد الطلــب،
مســجالً بارتيــاح الفــوز بفــارق  1.75طــول عــن «نيــو ايرنجــي».
وتعتــر النتيجــة مميــزة لشــاريل ابلبــي الــذي أصبــح املــدرب

دقيقة الزمن الذي ســجله نيتيف تريل ،يف
مســافة امليل بالجينيز األيرلندي يف كوراه.

الثــاين فقــط الــذي يحقــق الفــوز يف ســباقات الجينيــز
اإلنجليزيــة والفرنســية واأليرلنديــة ،واألول الــذي يحقــق
اإلنجــاز بثالثــة أمهــار مختلفــة.
وحقــق املهــر «ملجــوم» لســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،بــإرشاف املــدرب ويليــام هاجــاس ،لقــب
ســباق الـــ  2000جينيــز األملــاين للفئــة الثانيــة «ميهــل ـ
مولهينــس ـ رينــن» يف كولــون.
وقــد شــارك «ملجــوم» غــر املهــزوم يف ثالثــة ســباقات،
ألول مــرة منــذ شــهرين فقــط ،وقــاده للفــوز ســتيفي
دونوهــو ،ليهــدي خيــول اإلمــارات الفــوز الرابــع.
وانطلــق ابــن «كارافاجيــو» ببــطء مــن البوابــات
اإللكرتونيــة ،وظــل ينــاور يف خــط الوســط ،ومل يســتغرق
األمــر ســوى لحظــة للتكيــف مــع تغيــر الرسعــة ،قبــل أن
يبــدأ «ملجــوم» يف القيــادة خلــف املتصــدر.
وانقــض «ملجــوم» عــى منافســه يف املراحــل األخــرة
ليتفــوق بفــارق  1,25طــول عــن «روتشــيجياين» ،ليمنــح
املــدرب هاجــاس فــوزه الثالــث بالجينيــز األملــاين.

دقيقة الزمن الذي ســجله «ملجوم» يف مسافة
امليل بســباق الجينيز األملاين يف كولون.
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فروســية اإلمارات

جيمس دويل سعيد بأول فوز كالسيكي

«جودلفين»..

البطل والوصيف في الجينيز اإلنجليزي وبصمة «الهاتريك»

دبي (فروسية اإلمارات)
حصــد «كوريبــاس» و«نيتيــف تريــل» لجودلفــن ،بــإرشاف
شــاريل ابلبــي ،املركزيــن األول والثــاين يف ســباق الـــ 2000
جينيــز اإلنجليــزي الكالســييك للفئــة األوىل ملســافة امليــل،
والــذي أقيــم مبضــار نيوماركــت العريــق بإنجلــرا.
ومنــح هــذا الفــوز فريــق جودلفــن فــوزه الرابــع «هاتريــك»
بالســباق الكالســييك ،بعــد مــارك اوف ســتيم « ،»1996آيالنــد
ســاندس « ،»1999ونيــو ابروتــش «. »2013
ونــال املــدرب شــاريل ابلبــي والفــارس جيمــس دويــل أول
فــوز لهــا بالجينيــز اإلنجليــزي الكالســييك لألمهــار واملهـرات
يف ســن ثــاث ســنوات مبضــار رويل مايــل ،حــن انفــرد ثنــايئ
جودلفــن وخطفــا األبصــار باالبتعــاد بفــارق عــن منافســيهم،
وتســابقا عــى نطــاق واســع ،حتــى الوصــول إىل خــط النهايــة.
وآثــر الفــارس جيمــس دويــل عــى صهــوة «كوريبــاس»،
االنتظــار حتــى عالمــة آخــر فورلنــج ،قبــل أن يطلــق لــه
العنــان ليتفــوق يف نهايــة األمــر بفــارق  0,75طــول عــن
«نيتيــف تريــل» بقيــادة وليــام بيــوك ،ومســجالً زمن ـاً قــدره
 1:36:27دقيقــة ،فيــا جــاء يف املركــز الثالــث «لوكســمبورغ»
بــإرشاف املــدرب ايــدن اوبرايــن ،وقيــادة ريــان مــور.
وتفاعــل الفــارس جيمــس دويــل بعاطفــة بعــد الفــوز قائ ـاً:
«إنــه جــواد ذو قــدرات اســتثنائية».
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وكال ابلبــي عبــارات الثنــاء للفــارس دويــل وقــال عــن
الجــواد الفائــز« :كان دامئـاً االختيــار صعبـاً لوليــام للتخــي
عــن قيــادة (نيتيــف تريــل) للوصــول إىل (كوريبــاس)،
لكــن جيمــس دويــل جــزء ال يتجــزأ مــن الفريــق ،وحصوله
عــى أول فــوز كالســييك إنجليــزي أمــر رائــع».
الجديــر بالذكــر أن جيمــس دويــل ،ووليــام بيــوك ،انضــا
إىل فريــق جودلفــن عــام  ،2014حــن كانــا يف ســن
السادســة والعرشيــن.

دقيقة الزمن الذي ســجله «كوريباس»
يف ســباق الجينيز ملسافة  1600مرت.
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ألف دوالر املكاسب املالية التي
حصل عليها «كوريباس» من إجاميل
 4سباقات.

فروســية اإلمارات

ُ
«حكم» يهزم األقوياء في كأس التتويج

«ديزرت كراون»

يمنح خيول اإلمارات االنتصار الثاني
على التوالي في «الديربي اإلنجليزي»

دبي (فروسية اإلمارات)
منــح املهــر «ديــزرت كـراون» لســعيد ســهيل ،خيــول اإلمــارات
فــوزاً الفت ـاً ومســتحقاً بســباق الديــريب اإلنجليــزي الكالســييك
للفئــة األوىل ملســافة  2400مــر ،والــذي أقيــم مبضــار ابســوم
العريــق بإنجل ـرا ،بحضــور حشــد كبــر مــن محبــي ســباقات
الخيــول املهجنــة األصيلــة.
وفــوز «ديــزرت كــراون» هــو الثــاين عــى التــوايل لخيــول
اإلمــارات بعــد «أدايــر» يف العــام املــايض ،والثــاين لســعيد
ســهيل بعــد «كريــس كــن» يف عــام  ،2003والســادس للمــدرب
ســر مايــكل ســتاوت ،واألول للفــارس ريتشــارد كنجســكوت،
مــن خــال النســخ الـــ  243ألعــرق ســباق كالســييك يف العــامل.
وأهــدى املالــك ســعيد ســهيل الفــوز بلقــب الديــريب اإلنجليزي
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس
الدولــة ،حفظــه اللــه ،وإىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم ديب ،رعــاه اللــه.
وقــال عقــب فــوز الجــواد «ديــزرت كـراون» بلقــب الديــريب:
«هــذا الفــوز الثــاين لخيــويل بالســباق الرفيــع».
وســيطرت خيــول اإلمــارات عــى املركزيــن األول عــر «ديــزرت
ك ـراون» ،والثــاين عــر «هــو يامــال» ألحمــد الشــيخ بــإرشاف
انــدرو بالدينــج ،وقيــادة ديفيــد روبــرت ،فيــا حــل املهــر
«ويســت اوفــر» ملزرعــة جدمونــت الســعودية يف املركــز
الثالــث ،بــإرشاف املــدرب رالــف بيكيــت ،وقيــادة روب
هونــريب.
وجــاء فــوز «ديــزت كـراون» البالــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات،

واملنحــدر مــن نســل «ناثينيــال» ،بفــارق  2,5طــول،
حيــث هــدأ مــن رسعتــه بعــد ضــان الفــوز.
وتــوج « ُحكــم» بشــعار شــادويل ،وإرشاف املــدرب أويــن
بــوروز ،بطـاً يف ســباق «كأس التتويــج» اإلنجليــزي للفئــة
األوىل الــذي جــرى ملســافة  2400مــر عشــبي ،وعــرف
الفــارس جيــم كــرويل ،كيفيــة الحفــاظ عــى قــدرات
« ُحكــم» ،وقطــع خــط النهايــة باملركــز األول بزمــن بلــغ
 2:36:40دقيقــة ،متفوقــاً بفــارق أربعــة أطــوال وربــع
الطــول عــن حامــل لقــب نســخة العــام املــايض الجــواد
«بيليدرايفــر».

دقيقة الزمن الذي ســجله «ديزرت
كراون» يف مســافة السباق البالغة
 2400مرت.
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العام الذي انطلق فيه سباق الديريب
اإلنجليزي ،ونال «ديوميد» للسري
تشارلس بونبريي أول لقب.
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حقق نجاح ًا مميز ًا لـ «جودلفين» في السباق الكالسيكي

«مودرن جيمز»..

عودة مثالية بقيادة بويك في « 2000جينيز الفرنسي»

دبي (فروسية اإلمارات)
أضــاف فريــق جودلفــن بــإرشاف شــاريل ابلبــي ،نجاح ـاً
جديــداً يف الكالســيكيات ،حيــث حقــق «مــودرن جيمــز»،
فــوزاً رائعــاً يف بــول ديســاي دي بــوالن للفئــة األوىل
« 2000جينيــز الفرنــي» ،مبضــار لونجشــامب.
وحقــق الجــواد الفائــز بــكأس الربيــدرز كــب جوفنايــل
«عشــبي» للفئــة األوىل  2021عــودة مثاليــة للســباقات
تحــت قيــادة وليــام بويــك ،وابتعــد عــن خصومــه
يف املراحــل األخــرة ،ليســجل نجاحــاً ،ومهيمنــاً عــى
منافســيه ،بينــا حــل «تريبالســت» أيضــاً بألــوان
جودلفــن يف املركــز الثالــث.
وكان نجــاح املرشــح املفضــل واملنحــدر مــن نســل
«دبــاوي» ،مبثابــة إثبــات لبويــك الــذي خــر بصعوبــة
أمــام زميلــه «كوريبــاس» يف الـــ  2000اإلنجليــزي يف
نيوماركــت عــى صهــوة «نيتيــف تريــل».
وقــدم «مــودرن جيمــز» أدا ًء جســوراً وحــل باملركــز
الثالــث لــدى محاولتــه إكــال ثنائيــة كالســيكية فرنســية
بســباق بــري دو جــويك كلــوب «الديــريب الفرنــي»
للفئــة األوىل يف مضــار شــانتيه.
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وكســب «مــودرن جيمــز»  720.174جنيــه إســرليني
يف موســمني يف مثــاين ســباقات ،ســجل خاللهــا 5
انتصــارات ،واملركــز الثــاين مــرة ،والثالــث مــرة ،وفشــل
يف الوصــول إىل امليــزان فقــط يف أول ظهــور لــه يف
مســرته ،وســيكون هدفــه املقبــل الســباقات األمريكيــة.
ويتطلــع «كوريبــاس» ،و«مــودرن جيمــز» ،و«نيتيــف
تريــل» ،بعــد إســهامهم يف اإلنجــاز التاريخــي إلســطبل
مولتــون بادوكــس بفــوزه يف ثــاث نســخ مــن ســباقات
 2000جينيــز األوروبيــة بثالثــة أمهــار مختلفــة ،إىل
أهــداف أكــر يف االســتحقاقات املقبلــة.

دقيقة الزمن الذي ســجله «مودرن
جيمز» يف مســافة امليل يف الجينيز
الفرنيس.

فروســية اإلمارات

«بعيد» لشادويل يتصدر «تايم فورم»

«كوريباس»

لجودلفين صاحب أعلى تصنيف لخيل ناشئ منذ 2013

دبي (فروسية اإلمارات)

تــم تســليط الضــوء عــى التغي ـرات الرئيســية يف تصنيفــات تايــم
فــورم يف إصــدار قــوي ،حيــث احتــل «بعيــد» لشــادويل قامئــة
أعــى الخيــول يف أوروبــا بتصنيــف  134رطـاً ،بعــد فــوزه بســباق
لوكينــج ســتيكس للفئــة األوىل ،فيــا حقــق «كوريبــاس» لجودلفني
قفــزة مــن  116إىل  ،128وهــو أعــى تصنيــف يف الســباق منــذ
«دون ابروتــش» يف عــام .2013
وتفــوق «بعيــد» بفــارق  3,25طــول عــن «ريــل ويرلــد» ،فيــا
تغلــب «كوريبــاس» بتدريــب شــاريل أبلبــي ،بفــارق ثالثــة أربــاع
الطــول عــى زميلــه بطــل الخيــول الناشــئة يف العــام املــايض
«نيتيــف تريــل» الــذي ارتفــع تصنيفــه بــدوره مــن  122إىل ،125
فيــا ارتفــع «لوكســمبورغ» مــن  118إىل  ،122بعــد حلولــه ثالثـاً
بفــارق  1,5طــول.
وبالنظــر إىل قــوة االنقضــاض الــذي أظهــره ،ســيتم االحتفــاظ بـــ
«كوريبــاس» عــى مســافة امليــل ،وبالنظــر إىل أبعــد مــن ذلــك،
فــإن احتــال وجــود رصاع بــن «كوريبــاس» وبطــل امليــل «بعيــد»
ســيكون أحــد أروع اللقــاءات.
خــر «نيتيــف تريــل» ســجله الــذي مل يهــزم يف نيوماركــت ،لكنــه
أكــد نفســه كمهــر مــن الدرجــة العاليــة ،وركــض إىل مســتوى أعــى

134

128

مــن الكثــر مــن الفائزيــن يف الجينيــز ،حيــث كان متوســط
تصنيــف تايــم فــورم للفائزيــن العــرة املاضيــن يف الجينيــز
.125
ومل يكــن «نيتيــف تريــل» قــادراً عــى اإلرساع ،مقارنــة بزميلــه
يف عمــق املســتقيم ،لكنــه أظهــر مــرة أخــرى قوتــه يف النهايــة،
وأثبــت صعوبــة التغلــب عليــه يف الـــ  2000جينيــز األيرلنــدي
يف كــوراه.
وهنــاك أيض ـاً مهــرة جودلفــن «ويــز ذا مــون اليــت» التــي
ركضــت جيــداً ،حيــث ارتفــع تصنيفهــا مــن  89إىل ،109
وحققــت رقـاً أعــى لنجاحهــا والتطــور املذهــل خــال فــرة
الشــتاء ،بالتفــوق بفــارق  4,75طــول يف ســباق بريتــي بــويل
ســتيكس.
وكان فــوز «نيشــن برايــد» لجودلفــن الــذي ارتفــع تصنيفــه
محســناً كبرياً
مــن  106إىل  ،118مثـراً لإلعجــاب ،وأظهر شــكالً ّ
بالرغــم أنــه واجــه ثالثــة منافســن فقــط يف نيوماركــت ،لكنــه
تفــوق بفــارق  7أطــوال ،وجعــل تصنيفــه يف هــذه املرحلــة
خلــف «كوريبــاس» ،و«نيتيــف تريــل» ،و«لكســمبورغ» ،مــن
بــن األمهــار التــي تبلــغ ثــاث ســنوات.
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التصنيف األعىل الذي حصل عليه ثاين أفضل تصنيف لخيل يف سن ثالث التصنيف الذي حصل عليه «نيشن برايد»
التصنيف الذي يحتل به «بعيد» قامئة
أفضل الخيول تحت التدريب يف أوروبا« .كوريباس» منذ «دون ابروتش» يف  .2013سنوات يحصل عليه «نيتيف تريل» .صاحب املركز الرابع يف تصنيفات تايم فورم.
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أبطــال الجائزة الكبرى
أبوظبي (فروسية اإلمارات)

شــهد موســم  2022 - 2021لقفــز الحواجــز ،تنظيــم
 10بطــوالت دوليــة تضمــن  5فئــات ،وشــارك فيهــا إىل
جانــب فرســان اإلمــارات العديــد مــن الفرســان الدوليني
القادمــن مــن الخــارج ،حيــث شــهدت الجــوالت
املختلفــة تنافســاً قويــاً بــن املشــاركني ،وتــوج أبــرز
الفرســان بألقــاب الجائــزة الكــرى يف البطــوالت العــر،
وجــاءت فرحتهــم كبــرة وهــم عــى منصــة التتويــج

