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إنجــازاً جديــداً يضــاف إىل ســجل 	  ســجلت فروســية اإلمــارات 

إنجازاتهــا املتميــزة مــن خــال االنتصــارات الباهــرة التــي حققهــا 

ــي أقيمــت  ــة الت ــدرة يف البطــوالت األوروبي ــارات للق فرســان اإلم

يف إســتونيا وإنجلــرا، وســيطرتهم عــى املراكــز األوىل، وإعــان 

ــة  ــة العــامل املفتوحــة، وبطول ــات بطول اســتعدادهم لخــوض تحدي

ــول الصغــرية، ليدافعــوا عــن ألقــاب البطولتــني خــال الفــرة  الخي

إطــار  يف  مهمــة  خطــوة  النجاحــات  هــذه  وتشــكل  املقبلــة، 

االســتعدادات الجاريــة للمشــاركة املرتقبــة.

تــأيت هــذه اإلنجــازات بدعــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 	 

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت راش

حاكــم ديب، رعــاه اللــه، الــذي يحــرص دامئــاً عــى توفــري كل 

ــة  ــكرات خارجي ــات ومعس ــن توجيه ــاننا م ــاح لفرس ــارص النج عن

ــم،  ــل قدراته ــدة، وتصق ــرات جدي ــبهم خ ــان وتكس ــز الفرس تجه

ــة  ــم يف قم ــة، وه ــة والعاملي ــباقات الدولي ــواء الس ــم أج وتدخله

ــد  ــول، والتأك ــل الخي ــك تأهي ــة، وكذل ــة والبدني ــتوياتهم الفني مس

مــن جهوزيتهــا الكاملــة لخــوض التحديــات، تحــت إرشاف وقيــادة 

الــرة  العاليــة والخــرات  بالكفــاءة  تدريــب وطنيــة مدعومــة 

ــاً. ــاً وخارجي ــات محلي ــن النجاح ــع م ــجل الناص والس

د »فــارس العــرب«، صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 	  ويــزوِّ

آل مكتــوم، برؤيتــه الثاقبــة يف عــامل الخيــل، فرســان اإلمــارات 

بخــرات كبــرية، وخاصــة تجــارب مضيئــة وناجحــة تســاعدهم 

ــا  ــل، م ــازات يف كل املحاف ــق اإلنج ــو تحقي ــة نح ــري بثق ــى الس ع

قــاد فرســان اإلمــارات إىل تحقيــق بطولــة العــامل، وبطولــة الخيــول 

ــة  ــنوات طويل ــرات س ــة وخ ــي رؤي ــدة، وه ــرات عدي ــرية م الصغ

ســجل مــن خالهــا ســموه أكــر اإلنجــازات يف البطــوالت الدوليــة 

ــام 2012. ــامل يف الع ــة، وهــو صاحــب لقــب بطــل الع والعاملي

ــوم، 	  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــم صاح إن دع

الســخي لفرســان اإلمــارات ميثــل عامــة فارقــة عــى مســرية 

الفرســان، جعلتهــم يف الصــدارة العامليــة عــن جــدارة واســتحقاق، 

وضمــن الفرســان األفضــل يف العــامل عــى القامئــة الذهبيــة لاتحــاد 

الــدويل للفروســية، وهــذا يضاعــف مــن مســؤولية فرســاننا للحفاظ 

عــى هــذه املكتســبات الكــرى، ومواصلــة العمــل الــدؤوب للســري 

ــة. ــدة يف البطــوالت املقبل ــق إنجــازات جدي نحــو تحقي

شــكراً صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 	 

عــى هــذا الدعــم الــذي يضــع دامئــاً فروســية اإلمــارات وفرســان 

القــدرة يف صــدارة املشــهد العاملــي يف كل البطــوالت، ولريتفــع 

ــار. ــز وافتخ ــكل ع ــرى ب ــج الك ــات التتوي ــى منص ــارات ع ــم اإلم عل

دعم محمد بن راشد يقود فرسان اإلمارات 
إلى اإلنجاز في البطوالت األوروبية للقدرة
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فرســان اإلمارات .. 
صدارة كاملة للســباقات في إستونيا وإنجلترا 

االتحاد الدولي يسحب تنظيم مونديال القدرة من إيطاليا

دبي )فروسية اإلمارات(
ســجل فرســان اإلمــارات نجاحــات مميــزة وصــدارة كاملــة يف مجموعــة 
مــن الســباقات الدوليــة التأهيليــة مختلفــة التصنيــف واملســافات، وذلك 
يف مشــوار تحضرياتهــم لاســتحقاقات الدوليــة املقبلــة، وأبرزهــا بطولــة 
ــررة  ــن املق ــي كان م ــم، والت ــافة 160 كل ــة ملس ــدرة املفتوح ــامل للق الع
إقامتهــا يف مدينــة فريونــا اإليطاليــة شــهر أكتوبــر املقبــل، إال أن االتحــاد 
ــال  ــة إىل موندي ــا، إضاف ــا يف إيطالي ــاء إقامته ــراراً بإلغ ــدر ق ــدويل أص ال

الخيــول الصغــرية بعمــر 8  ســنوات التــي ســتقام يف إســبانيا.
وجــاء قــرار االتحــاد الــدويل إلغــاء إقامــة بطولــة العــامل املفتوحة وســحبه 
التنظيــم مــن إيطاليــا بســبب عــدم اكتــال التجهيــزات الســتضافة 
البطولــة، ومنهــا عــدم تجهيــز املســارات وفــق االشــراطات واملعايــري التي 

تضمــن ســامة الفرســان والخيــول.
ــتضافة  ــة يف اس ــادات الراغب ــام االتح ــاب أم ــدويل الب ــاد ال ــح االتح وفت
ــهر  ــة ش ــل نهاي ــة قب ــام البطول ــى أن تق ــا، ع ــم طلباته ــة لتقدي البطول

أبريــل 2023.
وجــرت اســتعدادات فرســان اإلمــارات بصــورة مبكــرة هــذا العــام مــن 
 M R وإســطبات  M 7مختلــف اإلســطبات الرئيســة، أبرزهــا إســطبات

.F 3  وإســطبات M
وتألــق فرســان اإلمــارات يف الســباقات التي أقيمت يف إســتونيا وراشــفورد 
ــات  ــاء كل متطلب ــا إىل إنه ــن خاله ــاننا م ــدف فرس ــي يه ــرا، والت بإنجل

التأهيــل واملشــاركة يف البطــوالت العامليــة، وهــم يف أفضــل جهوزيــة.
ويســعى فرســان اإلمــارات إىل اســتثار املشــاركة الخارجيــة يف ســباقات 
أوروبــا مــن أجل تكــرار اإلنجــازات العاملية الســابقة، لعل آخرهــا التتويج 

بالثاثيــة الذهبيــة يف العــام املــايض، عندمــا احتكــر فرســان اإلمــارات 
ــة العــامل للقــدرة ملســافة 160  ــا بطول أهــم 3 بطــوالت، يف مقدمته
كلــم بواســطة الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي عــى صهــوة الفــرس 
»هالــة«، وحــل وصيفــاً الفــارس منصــور ســعيد محمــد الفــاريس عى 
صهــوة الجــواد »بريمــان آيــا« يف البطولــة التــي احتضنتهــا مدينــة بيزا 

يف إقليــم توســكانا بإيطاليــا.
ــال الشــباب والناشــئني  ــق يف موندي ــارات التأل ــان اإلم وواصــل فرس
للقــدرة يف مدينــة إرميلــو يف هولنــدا ملســافة 120 كلــم، حيــث دخــل 
الفــارس ســعيد ســامل عتيــق املهــريي التاريــخ مــن أوســع أبوابــه بعــد 
فــوزه بامليداليــة الذهبيــة للمــرة الثالثــة عــى التــوايل عــى صهــوة 
البطلــة »هالــة« التــي خطفــت األضــواء العــام املــايض بعــد تســجيل 
اســمها يف قامئــة األبطــال يف غضــون أشــهر قليلــة، فيــا نــال الفــارس 
ــرازه  ــد إح ــة بع ــة الفضي ــري امليدالي ــد العام ــي محم ــه ع ــد الل عب
املركــز الثــاين والوصافــة عــى صهــوة الجــواد »تونــي دي بــو بــازل« 

يف أول مشــاركة موندياليــة للعامــري.
وبصــم فرســان اإلمــارات عــى اللقــب الثالــث عــى بطولــة الشــباب 
ــة  ــب بطول ــوري لق ــارس املنص ــق ف ــد أن حق ــك بع ــئني، وذل والناش
العــامل للخيــول الصغــرية بعمــر 8 ســنوات يف رسدينيــا بإيطاليــا، فيــا 
ــد  ــذي امت ــباق ال ــة يف الس ــة الوصاف ــان بالجافل ــارس خلف ــال الف ن
ملســافة 120 كلــم، ليختتــم فرســان اإلمــارات مشــاركاتهم الخارجيــة 

يف العــام املــايض بــكل متيــز وجــدارة.
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دبي )فروسية اإلمارات(
خطــف فرســان اإلمــارات األضــواء وحصــدوا ألقــاب فاتحــة ســباقات 
الرائعــة  راشــفورد  مبياديــن  انطلقــت  التــي  للقــدرة  راشــفورد 
ــي اشــتملت عــى ســباقني، األول  ــا، والت ــوك بريطاني ــة نورف مبنطق
دويل ملســافة 120 كلــم »نجمتــان«، والثــاين دويل ملســافة 100 كلــم 

»نجمــة واحــدة«.
وســيطر فرســان اإلمــارات عــى املراكــز الثاثــة األوىل يف ســباق الـــ 
ــم، حيــث تصــدر املنافســة الفــارس حمــدان أحمــد املــري  120 كل
ــاً  عــى صهــوة »فيــي دي روكــرز« إلســطبات »F 3«، مســجاً زمن

قــدره 5:46:36 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 20.77 كلم/ســاعة.
وحقــق الفــارس حمــدان املــري أول انتصاراتــه يف ســباقات املوســم 
ــح يف  ــة، ونج ــكل جدي ــه ب ــل ل ــاً عم ــوزاً رائع ــاً ف األورويب، مقتنص
قــراءة مجريــات الســباق بــكل دقــة لــي يــوزع جهــد خيلــه عــى 

ــة. ــل املختلف املراح
يف  القــدرة  ســباقات  يف  مشــاركاته  بــدأ  الــذي  املــري  حمــدان 
العــام 2013 اســتطاع خــال هــذه الفــرة أن يحقــق العديــد مــن 
االنتصــارات املحليــة والخارجيــة، أول انتصاراتــه كانــت ضمــن 
ــوم  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــان صاح مهرج

حصاد مميز في االفتتاح

لألفــراس،  جميلتــي  ســباق  لقــب  انتــزع  عندمــا  للقــدرة، 
ــباق  ــا وس ــلم وحت ــيح الس ــن س ــاب كل م ــاً ألق ــل أيض ويحم
ــال  ــا ن ــد ديب، ك اإلســطبات الخاصــة ضمــن مهرجــان ويل عه
خارجيــاً ألقــاب كل مــن ســباق كينــج فورســت بريطانيــا  2018  

وتوســكانا بإيطاليــا 2019 .    
وحــل يف املركــز الثــاين ســامل حمــد الكتبــي عــى صهــوة »ديــل 
ــا  ــاعة، في ــجا 6:30:36 س ــطبات »M 7«، مس ــش« إلس فيني
حــل يف املركــز الثالــث رفيقــه يف اإلســطبل راشــد أحمــد الكتبــي 

عــى صهــوة الجــواد »بيــاين« مســجاً 6:30:37 ســاعة.
ــدة«،  ــة واح ــم »نجم ــافة 100 كل ــدويل ملس ــباق ال ــهد الس وش
املراكــز  عــى    »F 3« إســطبات    فرســان  هيمنــة  أيضــاً 
ــريي  ــامل امله ــعيد س ــارس س ــب الف ــزع اللق ــة األوىل، وانت الثاث
ــدره  ــاً ق ــجاً زمن ــبي«، مس ــرس »يس آر كريس ــوة الف ــى صه ع
5:28:51 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 18.25 كلم/ســاعة، وجــاء 
ــاين الهنــدي منوهــار ســينج عــى صهــوة »إيــكال  يف املركــز الث
ــاين عــى صهــوة  دي مونتجــو«، فيــا حــل مواطنــه دامــودار ب

ــث. ــز الثال ــل« يف املرك ــورا دي لوزي »الي

»راشفورد للقدرة«.. المري بطل 
»النجمتين« والمهيري يسطع مع »النجمة« 

ساعة الزمن الذي سجله الفارس حمدان 
أحمد املري بطل السباق الرئييس ملسافة 

120 كلم، وحقق به املركز األول.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس سعيد 
سامل املهريي عى صهوة الفرس »يس آر 

كريسبي« يف سباق 100 كلم.
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تــوج الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي بلقــب ســباق القــدرة ملســافة 
160 كلــم »3 نجــوم« يف ثــاين أيــام مهرجــان راشــفورد للقــدرة الــذي 
ــد  ــال راش ــا، ون ــوك بريطاني ــة نورف ــفورد مبنطق ــن راش ــم مبيادي أقي
ســعيد الكتبــي لقــب ســباق 120 كلــم »نجمتــان«، والــذي خصــص 
للشــباب والناشــئني، فيــا حصــد خلفــان جمعــة خميــس بالجافلــة 

لقــب ســباق مســافة 100 مــر كلــم »نجمــة واحــدة«.
ــة  وحقــق الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي الــذي يحمــل لقــب بطول
العــامل اللقــب عــى صهــوة الجــواد »ماجيــك ريــكاردو« إلســطبات 
»S S« مســجاً زمنــاً قــدره 9:05:10 ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ 

ــاعة. ــم/ س 17.61 كل
ونجــح البطــل يف توزيــع جهــد خيلــه عــى مراحــل الســباق الخمــس، 
وبلغــت مســافة املرحلــة األوىل والثانيــة 40 كلــم، والثالثــة مســافتها 
ــت  ــا بلغ ــم، في ــافتها 24 كل ــت مس ــة فبلغ ــا الرابع ــم، وأم 36 كل

مســافة املرحلــة الخامســة واألخــرية 20 كلــم.
وميلــك الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي، رصيــداً مميــزاً مــن اإلنجــازات 
يف ســباقات القــدرة التــي كانــت بدايتــه معهــا يف العــام 2012، 
واســتطاع أن يحقــق إنجــازات عديــدة داخــل وخــارج الدولــة، 
ومتكــن مــن وضــع بصمتــه الخاصــة بعــد انضامــه إىل نخبــة فرســان 

التفوق مستمر في اليوم الثاني

إســطبات »M 7« الذيــن اســتطاعوا أن يكونــوا حضــوراً دامئــاً يف 
ــج.  منصــات التتوي

وأبــرز إنجــازات الفــارس الكتبــي الخارجيــة، لقــب بطولــة العــامل 
للقــدرة التــي اســتضافتها إيطاليــا يف العــام املــايض، كــا يحمــل 
لقــب النســخة األوىل لــكأس خــادم الحرمــني الرشيفــني يف فرايــر 
ــك  ــة مل ــده كأس جال ــي يف رصي ــارس الكتب ــك الف 2019، وميل

البحريــن ملســافة 120 كلــم يف مملكــة البحريــن.
ــم  ــي لقــب ســباق 120 كل ــارس راشــد ســعيد الكتب وحصــد الف
 M« نجمتــان« عــى صهــوة الفــرس »إريــج اينــارس« إلســطبات«
ــغ  ــة بل ــدل رسع ــاعة، ومبع ــدره 7:12:47 س ــاً ق ــاً زمن 7« محقق
17.88 كلــم/ ســاعة، وتألــف الســباق مــن أربــع مراحــل بلغــت 
ــم،  ــة 24 كل ــم، والثالث ــة 36 كل ــم، والثاني ــافة األوىل 40 كل مس

ــم. ــة الرابعــة واألخــرية 20 كل ــا بلغــت املرحل في
ــان  ــارس خلف ــة« إىل الف ــم »نجم ــباق 100 كل ــب س ــب لق وذه
ــئني،  ــباب والناش ــص للش ــد خص ــة، وق ــس بالجافل ــة خمي جمع
ــو  ــوة »هلينيك ــى صه ــدارة ع ــق الص ــن تحقي ــل م ــن البط ومتك
راتــش« بعــد أداء قــوي مســجاً 5:48:32 ســاعة ومبعــدل رسعــة 

ــم/ ســاعة. ــغ 17.45 كل بل

ملهوف يتوج بلقب سباق 160 كلم 
والكتبي يكسب 120 وبالجافلة يتصدر الـ 100

ساعة الزمن الذي سجله الفارس سامل 
ملهوف الكتبي يف السباق الرئييس »3 

نجوم« ملسافة 160 كلم.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس راشد 
سعيد الكتبي مع الفرس »إريج اينارس« يف 
سباق 120 كلم »نجمتان« ونال به اللقب.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس خلفان 
بالجافلة عى صهوة »هلينيكو راتش« يف 

سباق 100 كلم وحقق به املركز األول.
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ــة،  ــدرة الدولي ــباقات الق ــم يف س ــارات تألقه ــان اإلم واصــل فرس
ونجحــوا يف الســيطرة عــى ألقاب ســباقات راشــفورد للقــدرة التي 
أقيمــت يف جولتهــا الثانيــة مبياديــن راشــفورد مبنطقــة نورفولــك 
بريطانيــا، واشــتملت عــى 4 ســباقات دوليــة، ملســافة 160 كلــم 
»3 نجــوم«، 120 كلــم »نجمتــني«، 120 كلــم »نجمتــني« للشــباب 

والناشــئني، واألخــري ملســافة 100 كلــم »نجمــة«.
وحقــق الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي حامــل لقــب بطولــة 
ــوم«  ــم »3 نج ــافة 160 كل ــس ملس ــباق الرئي ــب الس ــامل، لق الع
ــة، وقطــع  ــوج بلقــب النســخة االفتتاحي ــة، حيــث ت للمــرة الثاني
املســافة الكليــة للســباق عــى صهــوة »أحمــد دي بارثــاس» 
إلســطبات »M 7« بزمــن قــدره 8:20:19 ســاعة مبعــدل رسعــة 
املركــز   »S S« إســطبات كلم/ســاعة، وحصــدت   19.19 بلــغ 

الثــاين بواســطة الفــارس اإلســباين جويلــم ســولدفيل عــى صهــوة 
»ماجيــك ريــكاردو«، فيــا ذهــب املركــز الثالــث أيضــاً إلســطبات 
ــبانزون،  ــا س ــة مارتين ــة األرجنتيني ــق الفارس ــن طري »M 7« ع

ــم«.  ــو جلكي ــوة »اس دبلي ــى صه ع
ــباب  ــب الش ــي لق ــري الكتب ــد صغ ــد أحم ــارس راش ــد الف وحص
والناشــئني ملســافة 120 كلــم »نجمتــني«، ومتكــن مــن إحــراز 
 »M 7« اللقــب عــى صهــوة »النيــز ماجنفيلــد« إلســطبات
ــة  ــدل رسع ــاعة ومبع ــدره 5:38:40 س ــن ق ــافة بزم ــاً املس قاطع
ــد  ــارس زاي ــاين الف ــز الث ــاء يف املرك ــاعة، وج ــم/ س ــغ 21.2 كل بل
 F« ــطبات ــوة »ام ال راي« إلس ــى صه ــري ع ــة امل ــد خليف أحم
ــاً الفــارس ســعيد ســامل املهــريي عــى صهــوة  3«، فيــا حــل ثالث

.»M 7« اولــن كاركــو« إلســطبات«

الجولة الثانية تتضمن 4 سباقات

سالم ملهوف يتوج بلقب 160 كلم 
ويحرز الثنائية والكتبي نجم الشباب والناشئين

ساعة، الزمن الذي سجله الفارس سامل 
ملهوف بطل السباق الرئييس ملسافة 

160 كلم.

ساعة، الزمن الذي سجله الفارس راشد 
أحمد صغري الكتبي بطل سباق الشباب 

والناشئني ملسافة 120 كلم.
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دبي )فروسية اإلمارات(
ســيطر فرســان اإلمــارات عــى املراكــز الثاثــة األوىل يف 
ــوم األول  ــم يف الي ــذي أقي ــني«، ال ــم »نجمت ســباق 120 كل
لفعاليــات الجولــة الثانيــة مــن فعاليــات راشــفورد للقــدرة 
ــوج  ــا ت ــا، في ــفورد بريطاني ــن راش ــت مبيادي ــي أقيم الت
الفــارس خلفــان بالجافلــة بلقــب الســباق الــدويل ملســافة 

ــة«. ــم »نجم 100 كل
وتصــدر الفــارس ســيف أحمــد املزروعــي املنافســة يف 
ســباق 120 كلــم عــى صهــوة »ماجيــك جلــني تــورك« 
إلســطبات »ام آر ام«، مســجاً زمنــاً قــدره 4:47:50 ســاعة 
أفضــل  وهــو  25.01كلم/ســاعة،  بلــغ  رسعــة  ومبعــدل 
ــهدتها  ــي ش ــة الت ــباقات األربع ــال الس ــة خ ــدل رسع مع

مياديــن راشــفورد.
وجــاء يف املركــز الثــاين رفيقــه الفــارس ســعيد ســلطان 
املعمــري عــى صهــوة »ماجيــك جلــني جياتــو« بزمــن 
قــدره 4:47:52 ســاعة، فيــا حــل يف املركــز الثالــث الفــارس 
ــكا دي الب«. ــرس »أوري ــوة الف ــى صه ــي ع ــد التميم حم

ــافة 100  ــدويل ملس ــباق ال ــاً الس ــوم األول أيض ــهد الي وش
كلــم »نجمــة«، الــذي انتــزع لقبــه الفــارس خلفــان جمعــة 
بالجافلــة عــى صهــوة »اس دبليــو إجالديــك« إلســطبات 
ــدل  ــاعة ومبع ــدره 4:51:58 س ــاً ق ــاً زمن »ام آر ام«، محقق

الثــاين  املركــز  بلــغ 20.55 كلم/ســاعة، وذهــب  رسعــة 
الرسيانــي  الفــارس  طريــق  عــن    »M 7« إلســطبات 
ســاجيث كومــار عــى صهــوة »يس آر كريســبي« الــذي 
ســجل 4:52:05 ســاعة، واحتــل املركــز الثالــث الفــارس 
ــيلفر«  ــا س ــوة »تان ــى صه ــريي ع ــق امله ــد عتي ــد محم زاي

إلســطبات »F 3« بزمــن قــدره 5:47:38 ســاعة.

خلفان بالجافلة يكسب تحدي 100 كلم

المزروعي يسجل أفضل معدل سرعة
ضمن سباقات الجولة الثانية في راشفورد

كلم/ساعة، أفضل معدل رسعة خال 
الفعاليات الثانية يف راشفورد، وسجله 
الفارس سيف أحمد املزروعي بطل 

سباق 120 كلم.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس خلفان 
جمعة بالجافلة بطل سباق 100 كلم.
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دبي )فروسية اإلمارات(
خطــف الفــارس ســيف أحمــد املزروعــي األضــواء بــاألداء القــوي 
ــن  ــن م ــدرة، ومتك ــام راشــفورد للق ــات خت ــوم األول لفعالي خــال الي
قيــادة فرســان اإلمــارات لصــدارة ســباق 120 كلــم »نجمتــني«، فيــا 
فــاز الفــارس ســعيد محمــد البلــويش بلقــب ســباق 100 كلــم »نجمــة 

واحــدة«.
وتصــدر ســيف املزروعــي املنافســة يف ســباق 120 كلــم، عــى صهــوة 
»ماجيــك جلــني متــارا« إلســطبات »أم آر أم« بــإرشاف إســاعيل 
ــغ  ــة بل ــدل رسع ــاعة، ومبع ــدره 5:36:30 س ــاً ق ــجاً زمن ــد، مس محم
ــة  ــن الثاني ــزء م ــارق ج ــاين بف ــز الث ــاه يف املرك ــاعة، ت 21.74 كلم/س
ــا حــل  ــو«، في ــا برين ــوة »توب ــي عــى صه ــد الكعب ــد عبي ــه حم زميل
يف املركــز الثالــث الفــارس راشــد محمــد املهــريي عــى صهــوة الفــرس 

ــاعة. ــن 6:24:25 س ــطبات »اف 3« بزم ــكيى إلس ــكان بيلس »بال
 وظفــر الفــارس ســعيد محمــد البلــويش بلقــب ســباق 100 كلــم 
 ،»3 »اف  إلســطبات  »الشــميم«  صهــوة  عــى  واحــدة«،  »نجمــة 
محققــاً زمنــاً قــدره 5:43:23 ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ 17.7 كلــم/

ســاعة، وجــاء يف املركــز الثــاين زميلــه يف اإلســطبل الفــارس عبــد اللــه 
املــري عــى صهــوة »لوكيليــا ســتاروود« مســجاً 5:43:24 ســاعة، 
ــى  ــث ع ــا جريفي ــة فيون ــة الريطاني ــث الفارس ــز الثال ــت املرك واحتل

ــاعة. ــدره 6:33:48 س ــن ق ــوب« بزم ــوة »ه صه

سعيد البلوشي يتألق في »النجمة« 

ســيف المزروعي يخطف األضواء بـ »األداء القوي«

ساعة الزمن الذي سجله الفارس 
سيف املزروعي بطل سباق 120 

كلم »نجمتني«.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس 
سعيد محمد البلويش، ونال به املركز 

األول يف سباق 100 كلم »نجمة 
واحدة«.
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دبي )فروسية اإلمارات(
واصــل فرســان اإلمــارات للقــدرة تألقهــم الافــت خــال الجولــة الختاميــة 
لفعاليــات راشــفورد للقــدرة التــي اســتضافتها مياديــن راشــفورد مبنطقــة 
نورفــوك بريطانيــا، حيــث بســطوا ســيطرتهم عــى الســباقات الدوليــة الخمســة 

ــني.  ــدى يوم ــى م ــت ع ــي أقيم الت
وشــهد اليــوم الثــاين 3 ســباقات دوليــة اشــتملت عــى الســباق الرئيــيس ملســافة 
160 كلــم »3 نجــوم«، وســباق 140 كلــم »3 نجــوم«، وســباق 120 كلــم 

ــئني. ــباب والناش ــني« للش »نجمت
ومتكــن الفــارس املحنــك ســامل ملهــوف الكتبــي، مــن تحقيــق العامــة الكاملــة، 
ــث  ــم، حي ــة بلقــب الســباق الرئيــيس ملســافة 160 كل ــوزه للمــرة الثالث بعــد ف
أكمــل الفــارس ســامل ملهــوف الثاثيــة بعــد أن تصــدر الســباق خــال مراحلــه 
ــإرشاف املــدرب  ــل« إلســطبات »M 7« ب ــوة »ايجــوال املي الخمــس، عــى صه
محمــد الســبويس قاطعــاً املســافة بزمــن قــدره 8:09:42 ســاعة ومبعــدل رسعــة 

ــاعة. 19.6 كلم/س
ــرس  ــوة الف ــى صه ــري ع ــم امل ــه غان ــد الل ــارس عب ــاين الف ــز الث ــاء يف املرك وج
»كايل دو بونســيليت« إلســطبات »F 3« بــإرشاف املــدرب خليفــة غانــم مســجاً 
ــوة  ــى صه ــون ع ــس ديكنس ــاين جيم ــاً الريط ــل ثالث ــا ح ــاعة، في 8:38:15 س

ــدره 10:41:09 ســاعة. ــن ق »ماجــدي« بزم
وانتــزع الفــارس زايــد أحمــد خليفــة عبيــد املــري لقــب ســباق الشــباب 
ــئني الــذي أقيــم ملســافة 120 كلــم »نجمتــني«، عــى صهــوة الجــواد  والناش
»النيــزي بنــت فيكتــوري« إلســطبات »F 3« بزمــن قــدره 7:04:25 ســاعة، 
فيــا ذهــب لقــب ســباق الـــ 140 كلــم للريطانيــة نيكــوال ثــورن عــى صهــوة 

»داي واي ســريم بليــس«، وســجلت 8:20:15  ســاعة.

زايد المري يتصدر الشباب والناشئين

سالم الكتبي يكمل الثالثية في 160 كلم 
بالعالمة الكاملة في ختام جوالت راشفورد

ساعة الزمن الذي سجله الفارس سامل 
ملهوف الكتبي يف السباق الرئييس 
ملسافة 160 كلم، وحاز به اللقب.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس زايد 
أحمد خليفة املري يف سباق الشباب 

والناشئني ملسافة 120 كلم، وحصد به 
املركز األول.
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وجه رسالة قوية للمنافسين في نسخة 2022 

بطل المونديال يتصدر المشــهد 
فــي البطوالت األوروبية بـ »الجــودة العالية«

دبي )فروسية اإلمارات(
ــب  ــل لق ــك وحام ــارس املحن ــجله الف ــذي س ــر ال ــوز الباه الف
ــي، بلقــب جولتــني  ــة العــامل للقــدرة ســامل ملهــوف الكتب بطول
مــن ســباقات الـــ 160 كلــم ضمــن فعاليــات راشــفورد للقــدرة، 
ــال  ــه للموندي ــة ملنافســيه باكتــال جاهزيت يحمــل رســالة قوي

القــادم.
ــوف  ــامل مله ــارس س ــة الف ــفورد مواصل ــن راش ــهدت ميادي وش
لتألقــه بإحــراز أهــم األلقــاب، حيــث نجــح يف تحقيــق اللقــب 
ليعلــن تأهلــه  بارثــاس«  الجــواد »أحمــد دو  عــى صهــوة 

ــامل. ــة الع ــاركة يف بطول للمش
وكان الفــارس ملهــوف قــد كتــب، اســمه مبــداد مــن نــور ضمــن 
ــوج  ــا ت ــال القــدرة، عندم ــن بلقــب موندي لوحــة رشف الفائزي
ــة  ــم يف مدين ــذي أقي ــال ال ــة للموندي ــخة املاضي ــب النس بلق
ــة«  ــرس »هال ــوة الف ــى صه ــا ع ــكانا بإيطالي ــم توس ــزا بإقلي بي
إلســطبات  »M 7«، ويعتــر ســامل ملهــوف الفــارس الرابــع 
مــن اإلمــارات الــذي ينــال هــذا الــرشف بعــد كل مــن صاحــب 
ــس  ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
ــه، بطــل  ــوزراء حاكــم ديب، رعــاه الل ــة رئيــس مجلــس ال الدول
ــن راشــد  ــن محمــد ب نســخة 2012، وســمو الشــيخ حمــدان ب
آل مكتــوم، ويل عهــد ديب، بطــل نســخة 2014، وســمو الشــيخ 
أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بطــل نســخة 2002.

بدايــة ســامل ملهــوف مــع ســباقات القــدرة كانــت يف العــام 2012، 
واســتطاع خــال هــذه الفــرة أن يحقــق إنجــازات عديــدة داخــل 
وخــارج الدولــة، وقــد متكــن مــن حجــز مكانــه ضمــن نخبــة 
ــم  ــن اســتطاعوا أن يضعــوا بصمته فرســان إســطبات »M 7« الذي

ــج. ــات التتوي ــم يف منص ــم الدائ بوجوده
ومــن أبــرز األلقــاب التــي حققهــا عــى الصعيــد الخليجــي تتويجــه 
ــم يف  ــافة 120 كل ــدرة ملس ــني للق ــني الرشيف ــادم الحرم ــكأس خ ب
عــام 2019 عــى صهــوة الجــواد »بــاك ريــدج انديجــو« إلســطبات 
»M 7«، إضافــة إىل العديــد مــن األلقــاب املحليــة والدوليــة، مــن 
بينهــا كأس اإلســطبات الخاصــة يف مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ 
ــب النســخة  ــدرة، وتتويجــه بلق ــوم للق ــن راشــد آل مكت ــد ب محم
األخــرية مــن كأس ســمو ويل عهــد ديب للقــدرة ملســافة 119 كلــم، 

وكأس ملــك البحريــن للقــدرة ملســافة 120 كلــم.

ساعة سجلها الفارس سامل ملهوف عى 
صهوة الفرس »هالة« منحته لقب 

مونديال القدرة 2021 ملسافة 160 كلم. 

ّ
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نتائج السباقات األوروبية تعزز حظوظ فرساننا

فريق اإلمارات يتصدر الترشــيحات
و5 فرســان يمثلون اإلمارات في المونديال

دبي )فروسية اإلمارات(
ــان  ــاء الفرس ــة ألس ــة األولي ــية القامئ ــدويل للفروس ــاد ال ــن االتح أعل
املشــاركني يف بطولــة العــامل للقــدرة بنســختها الجديــد، ويــأيت اإلعــان 
عــن القامئــة األوليــة بعــد ختــام الســباقات األوروبيــة والتأهيليــة التــي 
أقيمــت خــال الفــرة املاضيــة، والتــي شــهدت تألــق فرســان اإلمــارات 
وســيطرتهم عــى املراكــز األوىل ليكونــوا يف صــدارة ترشــيحات النســخة 

الجديــدة مــن املونديــال للفــوز باللقبــني الفــردي والفرقــي.
ــم  ــى أن يت ــارات 6 أســاء، ع ــان اإلم ــة لفرس ــة املبدئي ــم القامئ  وتض
ــال  ــة يف موندي ــون الدول ــة عــى 5 أســاء ميثل ــل البطول االســتقرار قب

ــرق.  ــردي والف ــي الف ــات فئت ــدرة يف منافس الق
ويتصــدر القامئــة كل مــن ســامل ملهــوف الكتبــي، عبداللــه غانــم املــري، 
منصــور ســعيد الفــاريس، ســيف أحمــد املزروعــي، ســعيد ســامل عتيــق 

املهــريي، وســعيد أحمــد الحــريب.
ــرية  ــون مس ــان ميلك ــن الفرس ــة م ــارات نخب ــق اإلم ــة فري ــم قامئ وتض
حافلــة باأللقــاب، أبرزهــم الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي حامــل لقــب 
النســخة املاضيــة لبطولــة العــامل للكبــار ملســافة 160 كلــم التــي 
أقيمــت يف مدينــة بيــزا بإقليــم توســكانا بإيطاليــا عــى صهــوة الفــرس 
ــى  ــا ع ــي حققه ــاب الت ــرز األلق ــن أب ــطبات M 7، وم ــة« إلس »هال
الصعيــد الخليجــي تتويجــه بــكأس خــادم الحرمــني الرشيفــني للقــدرة 
ــدج  ــاك ري ــوة الجــواد »ب ــام 2019 عــى صه ــم يف ع ملســافة 120 كل
ــة  ــد مــن األلقــاب املحلي انديغــو« إلســطبات M 7، إضافــة إىل العدي
ــا كأس اإلســطبات الخاصــة يف مهرجــان صاحــب  ــة، مــن بينه والدولي
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة، وتتويجــه بلقــب 
النســخة األخــرية مــن كأس ســمو ويل عهــد ديب للقــدرة ملســافة 119 

ــراً. ــدرة ملســافة 120 كيلوم ــن للق ــك البحري ــم، وكأس مل كل

ــق  ــذي حق ــاريس ال ــعيد الف ــور س ــارس منص ــة الف ــم القامئ ــا تض ك
الوصافــة عــى صهــوة الجــواد »برمــان« يف النســخة املاضيــة، والــذي 
ــة  ــد أن كان يف قامئ ــة بع ــر لحظ ــة يف آخ ــات البطول ــاض منافس خ
ــه الجاعــي مــع  االحتيــاط، ليكســب التحــدي والرهــان بعــد دخول
ــام عــى  ــد مــن األرق البطــل ســامل ملهــوف، وحقــق الفــاريس العدي
املســتوى الشــخيص، أبرزهــا حصــد املركــز األول يف مونديــال الخيــول 
الصغــرية 2015 يف ســلوفاكيا، وإحــراز املركــز الثــاين يف بطولــة العــامل 

للشــباب والناشــئني يف تشــيي عــام 2015. 
وســيكون الفــارس ســعيد ســامل املهــريي أصغــر الفرســان املوجوديــن 
يف القامئــة، عــى أعتــاب بلــوغ مجــد جديــد يف عــامل رياضــة القــدرة 
والتحمــل، حيــث ســبق أن دخــل املهــريي التاريــخ مــن أوســع 
ــاث األخــرية وتســجيل  ــكاره اللقــب يف النســخ الث ــه بعــد احت أبواب

ــامل للشــباب والناشــئني. ــة الع ــك« يف بطول »هاتري
ويعتــر فرســان اإلمــارات املرشــح األقــوى يف بطولــة العــامل للقــدرة، 
ــدرة  ــة الق ــا رياض ــي حققته ــرية الت ــة الكب ــازات العاملي ــراً لإلنج نظ
اإلماراتيــة، أبرزهــا تتويــج صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، 
رعــاه اللــه، بلقــب بطولــة العــامل للقــدرة يف اململكــة املتحــدة عــام 
2012، وفــوز ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم، 
ويل عهــد ديب رئيــس املجلــس التنفيــذي، بلقــب مونديــال 2014 يف 
نورمانــدي بفرنســا، وتحقيــق ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن 
ــام  ــة، اللقــب ع ــة الوطني ــة األوملبي ــس اللجن ــوم، رئي راشــد آل مكت
2002 مبدينــة خرييــز يف إســبانيا، مــا فتــح آفاقــاً جديــدة نحــو انتــزاع 

األلقــاب يف املحافــل العامليــة.
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صعود جيد بفضل انتصارات السباقات األوروبية 

دبي )فروسية اإلمارات(
صعــد فارســا اإلمــارات ســامل ملهــوف الكتبــي وســيف أحمــد املزروعي 
إىل قامئــة العــرشة األوائــل »تــوب تــن« ضمــن آخــر تصنيفــات االتحــاد 
الــدويل للفروســية، حيــث حــل الفــارس ســامل الكتبــي يف املركــز الرابــع 
ــز  ــي يف املرك ــد املزروع ــارس أحم ــاء الف ــا ج ــة، في ــاً 523 نقط جامع

العــارش بعــد أن حقــق 461  نقطــة.
واحتلــت الفرنســية جوليــا مونتــاين صــدارة التصنيــف بعــد أن ســجلت 
839 نقطــة، تاهــا يف املركــز الثــاين اإلســباين جوليــام ســولدفيا برصيــد 
ــز  ــا الفري ــة ماري ــه املخرضم ــة مواطنت ــت ثالث ــا حل ــاط، بين 609 نق

برصيــد 576 نقطــة.
وتبــدو الفرصــة ســانحة للثنــايئ ســامل الكتبــي وســيف املزروعــي 
للتقــدم، حيــث هنــاك العديــد مــن االســتحقاقات الدوليــة التــي مــن 
ــامل  ــة الع ــام بطول ــث تق ــاط، حي ــن النق ــا م ــادة رصيده ــأنها زي ش
للخيــول الصغــرية يف إســبانيا يف نهايــة ســبتمر، وبطولــة العــامل للكبــار.

واســتطاع الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي الصعــود يف تصنيــف االتحــاد 
ــراز  ــح يف إح ــث نج ــت، حي ــوي وثاب ــد أداء ق ــية بع ــدويل للفروس ال
ثاثيــة نــادرة بفــوز بســباق 160 كلــم 3 مــرات خال املوســم األورويب، 
كانــت خــال فعاليــات راشــفورد للقــدرة باململكــة املتحــدة، كــا كان 
وصيفــاً وتاســعاً يف ســباقات باديــس بجمهوريــة اســتونيا، فضــاً عــن 

إكــال ســباق كومبــني بفرنســا.

ــب  ــي، لق ــوف الكتب ــامل مله ــك س ــارس املحن ــل الف ويحم
ــة  ــع للمحافظ ــدرة، ويتطل ــال الق ــة ملوندي ــخة املاضي النس
ــق 3  ــد أن حق ــدة بع ــخة الجدي ــال النس ــب خ ــى اللق ع
انتصــارات رائعــة عــى مســافة 160 كلــم جعلتــه يف قمــة 

ــة. الجاهزي
وهــذه املــرة الخامســة التــي يرتقــي فيهــا الفــارس الشــاب 
ســيف أحمــد املزروعــي إىل قمــة تصنيفــات االتحــاد الدويل 
ــابقة،  ــرة س ــدارة يف ف ــل الص ــد احت ــن«، وكان ق ــوب ت »ت
ــال  ــوي خ ــد أداء ق ــة بع ــذه النتيج ــق ه ــتطاع تحقي واس
املوســم األورويب، فقــد أحــرز املركــز األول 3 مــرات، اثنتــان 
منهــا ملســافة 120 كلــم خــال فعاليــات راشــفورد للقــدرة 
باململكــة املتحــدة، وفــوز واحــد يف باديــس بجمهوريــة 

اســتونيا وكان ملســافة 160 كلــم.  
ويعتــر املزروعــي أحــد أبــرز فرســان القــدرة، وملــع نجمــه 
مــع إســطبات »أم آر أم« وأصبــح أحــد أهــم مفاتيــح 
ــتطاع  ــرى، واس ــد الك ــة يف املواعي ــطبل، خاص ــرص لإلس الن
ــرز  ــد ب ــور ، فق ــن ن ــرف م ــمه بأح ــة اس ــرة كتاب ــال ف خ

ــة. ــة والعاملي ــدرة املحلي ــات الق ــال منافس خ

الكتبي والمزروعي ضمن القائمة الذهبية 
للعشرة األوائل في تصنيف االتحاد الدولي

523
نقطة سجلها الفارس سامل ملهوف 
الكتبي وضعته يف املركز الرابع يف 
تصنيف االتحاد الدويل للفروسية.

 461
نقطة وضعت الفارس سيف 

املزروعي يف املركز العارش يف تصنيف 
دويل الفروسية.

 839
نقطة سجلتها الفارسة الفرنسية 

جوليا مونتاين صاحب املركز األول يف 
تصنيف االتحاد الدويل للفروسية.
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دبي )فروسية اإلمارات(
ــس  ــو مجل ــب، عض ــى العظ ــد عي ــور محم ــواء الدكت ــاد الل أش
ــان  ــاركة فرس ــية، مبش ــادي ديب للفروس ــام لن ــر الع اإلدارة، املدي
اإلمــارات يف الســباقات الدوليــة التأهيليــة التــي أكــد فيهــا 
فرســاننا جاهزيتهــم ملواصلــة تحقيــق مزيــد مــن اإلنجــازات 
لرياضــة اإلمــارات عمومــاً، ورياضــة الفروســية وســباقات القــدرة 
والتحمــل عــى وجــه الخصــوص، متوجهــاً بالشــكر والعرفــان إىل 
ــب  ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح
ــه،  ــاه الل ــم ديب، رع ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول رئي
ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش وإىل س
ــى  ــا تحظ ــى كل م ــذي، ع ــس التنفي ــس املجل ــد ديب رئي ويل عه
ــل ســموها، وال  ــن قب ــري م ــم كب ــن دع ــارات م ــه رياضــة اإلم ب
ســيا رياضــة الفروســية وســباقات القــدرة والتحمــل عــى وجــه 
خــاص، مــا قــاد إىل تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات العامليــة يف 

ــة. ــل الدولي ــف املحاف مختل
ــادي ديب للفروســية برئاســة الشــيخ  ــق العمــل يف ن ــال: »فري وق
راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم، رئيــس نــادي ديب للفروســية، 
ونــادي ديب لســباق الخيــل، يحــرص عــى توفــري الدعــم املطلــوب 
اإلمــارات يف  تواجــه فرســان  قــد  التــي  الصعوبــات  وتذليــل 

مشــاركاتهم الخارجيــة«، مؤكــداً أن فرســان اإلمــارات عــى قــدر 
ــات.  ــم التحدي ــا كان حج ــوح مه ــدي والطم التح

الفرســان يف  التــي خاضهــا  التجــارب  أن  إىل  العظــب  وأشــار 
ســباقات راشــفورد للقــدرة جــاءت ناجحــة مــن جميــع النواحــي، 
ــطبات  ــن إس ــان م ــل والفرس ــزة للخي ــتويات ممي ــهدت مس وش

و»اف3«.  أم«  آر  و»أم  »أم7« 
كــا أشــاد العظــب أيضــاً مبشــاركة فرســان اإلمــارات يف الســباقات 
ــة  ــة مختلفــة التصنيــف واملســافات يف جمهوري ــة التأهيلي الدولي
ــق  ــة تحقي ــم ملواصل ــا فرســاننا جاهزيته ــد فيه ــي أك إســتونيا الت
مزيــد مــن اإلنجــازات لرياضــة اإلمــارات عمومــاً، ورياضــة 
ــل عــى وجــه الخصــوص. ــدرة والتحم الفروســية وســباقات الق

التجهيــزات  إطــار  يف  تــأيت  املشــاركات  »هــذه  وأضــاف: 
القادمــة،  العــامل  بطولــة  يف  املتمثلــة  املقبلــة  لاســتحقاقات 
ــتقام يف  ــي س ــرية الت ــول الصغ ــباب والخي ــامل للش ــي الع وبطولت

إســبانيا«.
وأوضــح »الركيــز يف املشــاركة كان عــى الجوانــب التدريبيــة 
إلعــداد الخيــول، باإلضافــة إىل الجوانــب الفنيــة املتعلقــة بتأهيــل 
الخيــول والفرســان وفقــاً الشــراطات االتحــاد الــدويل للفروســية«.

أكد أن دعم محمد بن راشد وراء اإلنجازات العالمية  

العظب: تجارب ناجحة تعزز 
الجهوزية لالستحقاقات الدولية
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روزنامة شاملة تتضمن كل الفئات

سباقًا في برنامج موسم القدرة 2022 - 2023 
66واالنطالقة أكتوبر من »بوذيب« والختام  بـ »الوثبة«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
يشــتمل برنامــج ســباقات القــدرة للموســم  2022 – 2023، عــى 66 
ــة ديب  ــن القــدرة الرئيســة يف كل مــن مدين ســباقاً تقــام عــى ميادي
الدوليــة بســيح الســلم، وقريــة اإلمــارات العامليــة يف الوثبــة، وقريــة 

بوذيــب للقــدرة.
ــاد  ــا اتح ــي أعلنه ــد الت ــم الجدي ــة املوس ــات روزنام ــق فعالي وتنطل
اإلمــارات للفروســية والســباق، مــن قريــة بوذيــب للقــدرة بالختــم 
يف الخامــس والعرشيــن مــن أكتوبــر املقبــل، بســباقني تأهيليــني، فيا 
ــاين مــن  ــة للقــدرة يف الث ــة ديب الدولي ــق الســباقات مــن مدين تنطل
ــباقات  ــة أول الس ــطبات الخاص ــل لإلس ــباق كأس الوص ــر بس نوفم
الرســمية باملوســم، وتدشــن قريــة الوثبــة العامليــة للقــدرة ســباقاتها 

يــوم 27 نوفمــر بســباق اليــوم الوطنــي. 
وجــاءت روزنامــة املوســم الجديــد، شــاملة لجميــع الفئــات، وتشــهد 
قريــة بوذيــب أكــر عــدد مــن الســباقات، حيــث تنظــم 31 ســباقاً 
ــة للقــدرة بســيح الســلم  ــة ديب الدولي ــا تشــهد مدين ــة، بين وبطول
27 ســباقاً وبطولــة، فيــا تنظــم قريــة اإلمــارات العامليــة بالوثبــة 8 

ســباقات وبطــوالت.
ــس  ــمو رئي ــب الس ــم، كأس صاح ــذا املوس ــوالت ه ــرز بط ــن أب وم
الدولــة ملســافة 160 كلــم بالوثبــة والــذي يقــام يف 12 فرايــر  2023، 

ــوم  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس وكأس صاح
ملســافة 160 كلــم يف الثالــث مــن مــارس بســيح الســلم، ضمــن 

ــذي يشــتمل عــى 3 ســباقات أخــرى.  مهرجــان ســموه ال
وتشــهد مدينــة ديب الدوليــة أيضــاً مهرجــان كأس ســمو ويل عهــد 
ــوم 29  ــق ي ــباقات، وينطل ــى 4  س ــاً ع ــتمل أيض ــذي يش ديب ال
ديســمر2022 ، ومــن الفعاليــات املهمــة خــال املوســم، مهرجان 
املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، والــذي يضــم 
»ماراثــون« ملســافة 155 كلــم، ويقــام عــى مــدى يومــني بقريــة 
ــدرة يف الفــرة مــن 23 26- فرايــر 2023 ويضــم  بوذيــب للق
الرنامــج، كذلــك مهرجــان أبوظبــي للقــدرة الــذي يقــام يف ختــام 

املوســم بالوثبــة ويشــتمل عــى 3 ســباقات.
مفتوحــاً متضمنــة 10  الروزنامــة عــى 34 ســباقاً  وتشــتمل 
ــة  ــيدات، باإلضاف ــة الس ــة، و7  لفئ ــطبات الخاص ــباقات لإلس س
إىل ســباق للشــباب والناشــئني، كــم تضــم الروزنامــة 32 ســباقاً 
ــة  ــا 22 ســباقاً تســتضيفها قري ــاً ملختلــف املســافات، منه تأهيلي
بوذيــب، فيــا تســتضيف مدينــة ديب الدوليــة 10 ســباقات 
تأهيليــة، وأيضــاً هنــاك ســباقان حرصيــان لألفــراس فقــط وهــا 

ــدرة. ــة ديب للق ــان مبدين ــذان يقام ــة الل ــي واليام جميلت

160
كلم هي مسافة أهم سباقني باملوسم، 

وها كأس صاحب السمو رئيس 
الدولة، وكأس صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم.

32
ســباقا تأهيلياً اشتملت عليها 
روزنامة املوسم تقام بكل من 

مدينة ديب الدولية للقدرة وقرية 
بوذيب.
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كأس رئيس الدولة 12 فبراير

سباقات في موسم 
قرية اإلمارات العالمية للقدرة بالوثبة 8

أبوظبي  )فروسية اإلمارات(
ــس  ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــد س اعتم
مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، رئيــس قريــة اإلمــارات 
العامليــة للقــدرة، برنامــج ســباقات القريــة للموســم الجديــد 2022 – 
2023، والــذي يتضمــن مجموعــة مــن الســباقات مختلفــة الفئــات.

ويقــام كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، للقــدرة، 
يف املوســم الجديــد يــوم 12 فرايــر 2023، بقريــة اإلمــارات العامليــة 

للقــدرة بالوثبــة.
وينطلــق أول الســباقات يف املوســم الجديــد بقريــة اإلمــارات العاملية 
للقــدرة بالوثبــة، بــكأس اليــوم الوطنــي ملســافة 120 كلــم، بالتزامــن 
مــع احتفــاالت الدولــة باليــوم الوطنــي، حيــث يقــام الســباق يــوم 

27 نوفمــر املقبــل.
ويقــام ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ملــاك 
اإلســطبات الخاصــة للســيدات، يــوم 3 ديســمر املقبــل ملســافة 100 
كلــم، فيــا ينطلق يــوم 18 فرايــر2023 ســباق كأس الشــيخة فاطمة 
بنــت منصــور بــن زايــد آل نهيــان املخصــص للســيدات ملســافة 100 
كلــم، ويف اليــوم الثــاين يقــام ســباق كأس الشــيخ محمــد بــن منصــور 

بــن زايــد آل نهيــان لإلســطبات الخاصــة ملســافة 100 كلــم.
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــن منصــور ب ــد ب ــام ســباق كأس الشــيخ زاي ويق

ــل. ــارس املقب ــوم 17 م ــم، ي ــافة 100 كل ــة ملس لإلســطبات الخاص
وتتضمــن الســباقات التــي تســتضيفها قريــة اإلمــارات العامليــة 
للقــدرة بالوثبــة، مهرجــان أبوظبــي الــذي ينطلــق بالســباق املخصص 
ــه يف  ــذي يقــام يــوم 18 مــارس، يلي ــم ال للســيدات ملســافة 100 كل

اليــوم الثــاين ســباق مهرجــان أبوظبــي املفتــوح ملســافة120  كلــم يف 
ختــام موســم الســباقات بالقريــة.

وتقــدم مســلم العامــري، مديــر عام قريــة اإلمــارات العامليــة للقدرة، 
ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــر إىل س ــكر والتقدي بالش

عــى الدعــم الامحــدود الــذي يوليــه ســموه للســباقات الراثيــة.
ــتضافة  ــم واس ــة بتنظي ــل بالقري ــق العم ــعادته وفري ــن س ــر ع وع
ــة  ــباقات مختلف ــن س ــف م ــذي يتأل ــد ال ــم الجدي ــباقات املوس س

للفرســان والفارســات واإلســطبات الخاصــة.
ــد آل  ــن زاي ــات ســمو الشــيخ منصــور ب ــى توجيه ــاء ع ــال: »بن وق
ــود  ــذل الجه ــه، لب ــل جاهزيت ــل بكام ــق العم ــتعد فري ــان، يس نهي
ــة  ــرياً إىل أن قري ــد«، مش ــم الجدي ــردة للموس ــتضافة متف ــة الس كاف
ــرز  ــة األب ــل املحط ــت متث ــة، ظل ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي اإلم
ــة، حيــث يحــرص مــاك  للســباقات الكــرى طــوال الســنوت املاضي
اإلســطبات والفرســان والفارســات واملدربــون، عــى املشــاركة يف 

ــباقات. ــع الس جمي
وأشــار إىل أن فريــق العمــل بالقريــة رشع يف وضــع التصــورات 
ــى درجــات الراحــة للمشــاركني  ــري أع ــة واللوجســتية لتوف التنظيمي

ــة. ــباقات بالقري ــني للس واملتابع
املســتوى  عــى  متميــز  موســم  تقديــم  يف  أملــه  عــن  وأعــرب 
التنظيمــي، يجــد الجميــع خالــه كافــة العنــارص التــي متكنهــم مــن 
تقديــم أفضــل مــا لديهــم، مــن أجــل إنجــاح الحــدث، وإخراجــه يف 

ــورة. ــى ص أبه
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الختام بتحدي المدربين 9 مارس

سباقًا بمدينة دبي الدولية و»الوصل 
لإلسطبالت الخاصة« يدشن فعاليات الموسم   27

دبي )فروسية اإلمارات(
يشــتمل برنامــج ســباقات القــدرة مبدينــة ديب الدوليــة للقدرة بســيح 
ــف  ــى مختل ــوزع ع ــباقاً تت ــى 27 س ــد ع ــم الجدي ــلم يف املوس الس
ــب  ــة كأس صاح ــاً متضمن ــباقاً مفتوح ــم 17 س ــث تض ــات، حي الفئ
ــم،  ــافة 160 كل ــوم ملس ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
وســباق كأس ســمو ويل عهــد ديب، كــا تضــم الروزنامــة 5 ســباقات 
ــة اىل 10  ــيدات، باإلضاف ــباقني للس ــة، وس ــطبات الخاص ــاك اإلس مل

ــة. ســباقات تأهيلي
الوصــل  الدوليــة بســباق  القــدرة مبدينــة ديب  وتبــدأ فعاليــات 
لإلســطبات الخاصــة يف الثــاين مــن نوفمــر املقبــل، يعقبــه مبــارشة 
يف اليــوم التــايل تحــدي ســيح الســلم، ويقــام ســباق يــوم الشــهيد يف 
ــام ســباق جمــريا يف 14  ــن مــن الشــهر نفســه، ويق ــع والعرشي الراب
ديســمر، ويســتهل مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب بســباقات الســيدات 
يف 29 ديســمر، ثــم اإلســطبات الخاصــة 3 ينايــر، واليامــة لألفــراس 
يــوم 4 ينايــر، فيــا يقــام الســباق الرئيــس للمهرجــان يــوم 7 ينايــر.

ويقــام ســباق الفهيــدي يف الثــاين مــن فرايــر  2023، وينطلــق 

مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم يف 
27 فرايــر بســباق الســيدات، ويقــام ســباق اإلســطبات الخاصــة 
يــوم 28 فرايــر، وســباق جميلتــي لألفــراس أول مــارس، ويختتــم 
بســباق الــكأس الرئيــس يــوم 3 مــارس، وتختتــم مدينــة ديب 
ــة للقــدرة موســمها يف التاســع مــن مــارس 2023 بســباق  الدولي

ــني. املدرب
للقــدرة بتنظيــم ســباقني غــري  الدوليــة  وتتميــز مدينــة ديب 
مســبوقني مخصصــة لألفــراس، وهــا ســباق جميلتــي الــذي يقــام 
ــد آل  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــان صاح ــن مهرج ضم
مكتــوم، وســباق اليامــة الــذي يقــام ضمــن مهرجــان ســمو ويل 

ــد ديب. عه
ويعــد الســباقان فريديــن مــن نوعهــا يف العــامل، حيــث يتيحــان 
ــع  ــراس للمنافســة، ونجحــت جمي ــري مــن األف الفرصــة لعــدد كب
الســباقات املاضيــة يف تخريــج أفــراس قويــة حققــت أمجــاداً 

ــارات. ــخة لإلم راس

27
سباقاً تشتمل عليها روزنامة مدينة 
ديب الدولية للقدرة باإلضافة إىل 

عرشة سباقات تأهيلية.

ساعة سجلها الفارس عبد الله املري بطل النسخة 
املاضية لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم للقدرة ملسافة 160 كلم.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تدشــن قريــة بوذيــب للقــدرة بالختــم فعاليــات املوســم 2022 
ــر  2023- عــر ســباقني تأهيليــني يف الخامــس والعرشيــن مــن أكتوب
املقبــل، ويتضمــن برنامــج القريــة 31 ســباقاً تتــوزع عــى مختلــف 
ــة  ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــات كأس صاح ــن فعالي ــات، وتتضم الفئ
التــي تشــتمل عــى 3 ســباقات، كــا تضــم الروزنامــة مهرجــان 
ــذي يشــتمل  ــان، وال ــد آل نهي ــن زاي ــه الشــيخ ســلطان ب ــور ل املغف

ــباقات. ــى 4  س ع
وتقــام أوىل الفعاليــات الرســمية بقريــة بوذيــب يــوم 7 نوفمــر عــر 
ســباقي العــني، حيــث ميتــد األول ملســافة 100 كلــم والثــاين ملســافة 
120 كــم، وتبــدأ فعاليــات كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة يــوم 
ــاين  ــوم الث ــام يف الي ــة، ويق ــطبات الخاص ــباق اإلس ــمر بس 15 ديس
ــام الســباق  ــا يق ــم، في ســباق الســيدات وكاهــا ملســافة 100 كل

الرئيــس ملســافة 120 كلــم يف يــوم 25 ديســمر.
ويتضمــن مهرجــان املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، 
الســباق املاراثــوين ملســافة 155 كلــم، والــذي يقــام عــى مــدار 
يومــني، وينطلــق يــوم 25 ينايــر، ويشــتمل املهرجــان عــى ســباقات 

لإلســطبات الخاصــة والســيدات وآخــر للشــباب والناشــئني.
وتشــتمل ســباقات بوذيــب عــى عــدد كبــري مــن الســباقات التأهيلية 

ــافة  ــة ملس ــات دولي ــة تأهيلي ــن الروزنام ــث تتضم ــة، حي الدولي
ــافة  ــباقات ملس ــة س ــة اىل أربع ــم، باإلضاف 100 و120 و160  كل

80 كلــم ومثلهــا ملســافة 40 كلــم.
وتتميــز قريــة بوذيــب بتطبيــق »بروتوكــول بوذيــب« عــى 
بعــض ســباقاتها، والــذي اشــتمل عــى بنــود نّصــت عــى تعديــل 
مســميات ســباقات القــدرة والتحمــل إىل ســباقات ركــوب القدرة 
والتحمــل، وتحديــد الرسعــة القصــوى للخيــول املشــاركة يف 
الســباقات الرســمية بـــ 20 كلــم، واقتصــار نطــاق املســاندة عــى 
نقــاط امليــاه املحــددة عــى مســافة كل 1 كـــم، ومراقبــة رسعــة 
الفرســان أثنــاء املراحــل عــن طريــق جهــاز التتبــع حتــى ال يتــم 
تجــاوز الرسعــة املســموح بهــا قانونيــاً، واعتــاد زمــن 10 دقائــق 
ــة بــني  ــة البيطري كحــد أقــى لوقــت عــرض الخيــل عــى اللجن
املراحــل، عــى أن يكــون 10 دقائــق عنــد نهايــة املرحلــة األخــرية 
بــدالً مــن 30 دقيقــة كــا كان ســابقاً، ثــم الركيــز عــى اعتــاد 
ــص البيطــري  56 نبضــة قلــب يف الدقيقــة كحــد أقــى للفح
للخيــل، واعتــاد 50 دقيقــة كزمــن اســراحة الخيــل بــني مراحــل 
الســباقات، ثــم اعتــاد نهايــة الســباق هــو عبــور خــط البوابــة 

ــة. اإللكروني

31  سباقًا في الروزنامة
»بوذيب« 

تفتتــح الموســم بـــ »التأهيلية« 25 أكتوبر

7
نوفمر املقبل املوعد املحدد 

النطاقة سباقات املوسم الجديد 

يف قرية بوذيب للقدرة.

31
سباقاً وبطولة اشتملت عليها 

روزنامة قرية بوذيب للقدرة 

للموسم 2022 - 2023.
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توجه بالشكر لكل من دعمه للظهور على مسرح المونديال

الحمادي: تجربة كأس العالم 
لقفز الحواجز سيكون لها ما بعدها

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أنجــز الفــارس خالــد أحمــد الحــادي أوىل مشــاركاته العامليــة بــني 
ــال  ــامل يف موندي ــول الع ــباب ح ــز الش ــز الحواج ــان قف ــة فرس نخب
القفــز الــذي شــهدته مدينــة آخــن أملانيــا، وجــاءت مشــاركة 
الفــارس خالــد الحــادي بدعــم الشــيخة فاطمــة بنــت هــزاع بــن 
زايــد آل نهيــان، رئيســة مجلــس إدارة أكادمييــة فاطمــة بنــت 
مبــارك للرياضــة النســائية، رئيســة مجلــس إدارة مؤسســة فاطمــة 
ــرشاع، عضــو  ــك ومؤســس إســطبات ال ــة، مال ــت هــزاع الثقافي بن
مجــال التحكيــم للخيــول العربيــة، وتوفريهــا الجــواد »جاســيس دو 
هايتــس زد«، والــذي ظــل يــؤدي عليــه الفــارس الحــادي عى مدى 
ــايض  ــة ضمــن فرســان منتجــع الفرســان الري ــة مواســم متتالي ثاث
ــري،  ــم األخ ــه يف املوس ــة األداء مع ــغ قم ــي، وبل ــدويل يف أبوظب ال
فــكان الفــوز أو أحــد املراكــز املتقدمــة حليفــه، وعــى صهوتــه نــال 
ــام  ــارات، وق ــني شــهدتها اإلم ــز عــر جولت ــال القف التأهــل ملوندي
بتنظيمهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، بــإرشاف االتحــاد 

ــدويل للفروســية. ال
ووصــف الفــارس الحــادي مشــاركته بأنهــا تجربــة مفيدة وســيكون 
ــر إىل  ــدم بالشــكر والتقدي ــز، وتق ــن القف ــا بعدهــا يف ميادي ــا م له
الشــيخة فاطمــة بنــت هــزاع بــن زايــد آل نهيــان، الهتامهــا 
ورعايتهــا لفرســان القفــز الناشــئني والشــباب مــن أبنــاء اإلمــارات 
ــارات  ــن يشــاركون باســم اإلم ــى فرســان املنتخــب األول الذي وحت
يف املحافــل الرياضيــة العامليــة، وعــر عــن شــكره وامتنانــه التحــاد 

اإلمــارات للفروســية والســباق عــى مســاندته، ومنتجــع الفرســان 
ــذ  ــة من ــاركته يف البطول ــام مبش ــه واالهت ــدويل ملتابعت ــايض ال الري
ــد الحــادي عــى تشــجيعه  ــده أحم ــا شــكر وال ــر، ك ــت مبك وق
ملارســة قفــز الحواجــز منــذ مرحلــة الطفولــة وإىل حــني مرافقتــه 

ــة آخــن. يف بطول
وعــن مشــاركته يقــول الحــادي: »إنهــا جرت عــى املســتوى الفردي 
والفــرق مبشــاركة 30 فارســاً وفارســة مــن دول العــامل، بينهــم عــدد 
مــن فرســان القفــز الشــباب العــرب، مــن ســوريا، تونــس، فلســطني، 
ــري مــن  ــام الكث ــا يعكــس مــدى اهت األردن، قطــر، الســعودية، م
ــا عــى  ــز الحواجــز، وأقيمــت جميعه ــة برياضــة قف ــدول العربي ال
ــة،  ــا عراق ــة وأكره ــن األوروبي ــر امليادي ــا، أك ــن أملاني ــدان آخ مي
ولعــب فيهــا الحــظ دوراً كبــرياً يف اختيــار الخيل املناســب واملشــاركة 
معــه يف مثــل هــذه البطولــة املهمــة بعــد أيــام قليلــة منــذ اختياره، 
ــارس  ــإرشاف الف ــه ب ــب مع ــري والتدري ــد الكب ــن الجه ــم م وبالرغ

املــدرب أحمــد عــي الجنيبــي«.
ــال  ــى يف موندي ــت أمتن ــا كن ــن نتيجــة املشــاركة ك ــع: »مل تك وتاب
ــن  ــت م ــة حقق ــة ممتع ــت تجرب ــا كان ــن أنه ــم م ــباب، بالرغ الش
ــة،  ــبابية املهم ــرة الش ــذه التظاه ــة يف ه ــم الدول ــع عل ــا رف خاله
يف هــذه األجــواء مــن التنافــس عــى ميــدان آخــن املذهــل، وهــي 
التجربــة التــي مكنتنــي مــن التعــرف عــى كوكبــة مــن أبــرز فرســان 

القفــز الشــباب حــول العــامل«.

الحواجز قفز 
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وصف وجود الحمادي في المونديال بالمفيد

الجنيبي: المشاركة بجواد معار 
عبر القرعة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد المراكز

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
قــال الفــارس واملــدرب أحمــد عــي الجنيبــي إن مشــاركة الفــارس خالــد 
ــة  ــة ناجح ــد تجرب ــا تع ــز بأملاني ــز الحواج ــباب لقف ــال الش ــادي يف موندي الح
لكونهــا أوىل مشــاركاته الخارجيــة، وجــاءت ضمــن هــذا املســتوى املتقــدم مــن 
بطــوالت مونديــال القفــز للفرســان الشــباب عــى ميــدان آخــن أملانيــا العريــق 

ــاً.  ــاً تقريب ــن 150 عام ــر م ــل أك ــام 1862، قب ــئ يف الع ــذي أنش ال
ــاك داميــون( يف  ــد الحــادي بالجــواد املعــار )ب ــارس خال وأضــاف: »شــارك الف
املســتوى الفــردي يف منافســات ضمــت ثاثني فارســاً من دول عديــدة، مبواصفات 
ــرق  ــتوى الف ــى مس ــم، وع ــا 130 س ــز ارتفاعه ــى حواج ــز ع ــع متاي ــة م الجول
ــني صمــم مســارها  ــات الجولت ــامل، ومبواصف ــارات الع ــون ق ــرق ميثل ضمــن 6 ف

ــني 120 ـ 125 ســم«. ــا ب ــراوح ارتفاعه بحواجــز ت
وأوضــح »مشــاركة الفرســان يف مثــل هــذه البطــوالت بخيــل معــار عــن طريــق 
القرعــة تلعــب دوراً كبــرياً يف تحديــد مراكــز الفرســان، ويف غالبهــا تــأيت أقــل مــن 

جهوزيــة الفرســان الذيــن نالــوا حــق التأهــل بخيولهــم الرئيســة«.
وتابــع: »مثــل هــذا املســتوى مــن البطــوالت يبقــى دامئــاً هدفــاً مهــاً للفرســان 
وتطلعهــم للمشــاركة فيــه، ويحتــاج اإلعــداد والتجهيــز لــه إىل الدعــم واملتابعــة 
ــة الشــيخة  ــد الحــادي بدعــم ورعاي ــارس خال ــر للف ــا توف ــب، وهــو م والتدري
فاطمــة بنــت هــزاع بــن زايــد آل نهيــان، رئيســة مجلــس إدارة أكادمييــة فاطمــة 
ــارك للرياضــة النســائية، رئيســة مجلــس إدارة مؤسســة فاطمــة بنــت  بنــت مب
ــم  ــال التحكي ــو مج ــرشاع، عض ــطبات ال ــس اس ــك ومؤس ــة، مال ــزاع الثقافي ه
ــاد  ــة اتح ــدويل، ومتابع ــايض ال ــان الري ــع الفرس ــة، وإدارة منتج ــول العربي للخي

ــة«.  ــدم كل التســهيات املطلوب ــذي ق ــارات للفروســية، وال اإلم

الحواجز قفز 
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إقبال كبير من الفرسان والفارسات
الحواجز قفز 

280
مشاركة للفرسان والفارسات يف 

اللقاء التدريبي األول بنادي الشارقة 
للفروسية والسباق.

مشاركة في 5 لقاءات تدريبية 
1467صيفية بـ »الشارقة للفروسية«

الشارقة )فروسية اإلمارات(
نظــم نــادي الشــارقة للفروســية والســباق أربعــة لقــاءات تدريبيــة صيفيــة جمعــت 
ــهدت 1467  ــادي، وش ــاة بالن ــة املغط ــدان الصال ــز يف مي ــز الحواج ــان قف ــني فرس ب
مشــاركة، وتــأيت املنافســات ضمــن النشــاط الــذي درج النــادي عــى تقدميــه للفرســان 

والفارســات خــال فصــل الصيــف منــذ ســنوات.
وشــارك يف اللقــاء التدريبــي األول 280 فارســاً وفارســة، وشــهدت املنافســات يف اللقــاء 
الثــاين 355 مشــاركاً، فيــا تواجــد يف اللقــاء الثالــث 338 فارســاً وفارســة، وشــهد اللقــاء 

الرابــع 273 مشــاركاً فيــا شــهد اللقــاء الخامــس 221 مشــاركة مــن جميــع الفئــات.
ــادي الشــارقة  ــب بن ــرية مــن فرســان مدرســة التدري شــهدت املنافســات مشــاركة كب
للفروســية والســباق، نــادي ديب للبولــو والفروســية، نــادي عجــان للفروســية، 
إســطبات الصافنــات، نــادي منــدرة للفروســية، نــادي جبــل عــي للفروســية، نــادي 
»فروســية« للفروســية، نــادي أبوظبــي للفروســية، نــادي الفروســية باملدينة املســتدامة 
يف ديب، نــادي الفرســان، والعديــد مــن األنديــة وإســطبات الفروســية يف الدولــة، حيث 

تتواصــل اللقــاءات التدريبيــة حتــى شــهر ســبتمر املقبــل.
وتضمــن املنافســات خمســة مســتويات، األول شــوط خيــول البــوين مخصــص لخيــول 
ــع  ــني م ــاين شــوط املبتدئ ــاع حواجــز 50 ســم، والث ــني بارتف ــوين والفرســان املبتدئ الب
الزمــن بحواجــز يصــل ارتفاعهــا حتــى 60 ســم، والثالــث شــوط املبتدئــني مــع الزمــن 
بحواجــز يصــل ارتفاعهــا حتــى 80 ســم، والرابــع شــوط املبتدئــني مــع الزمــن بحواجــز 
ــة الوســطى بحواجــز  يصــل ارتفاعهــا مــن  100 إىل 110 ســم، والخامــس شــوط الفئ
يصــل ارتفاعهــا  110 - 120 ســم وهــو شــوط ضــد الزمــن، ويتنافــس فيــه الفرســان 

عــى قطــع املســار بالزمــن األرسع.
ــاءات، وعــروا عــن ســعادتهم  ــم اللق وأشــاد الفرســان والفارســات املشــاركون بتنظي
عــى حــرص النــادي برتيــب مثــل هــذه املنافســات التدريبيــة خــال فــرة الصيــف 
والتــي مــن شــأنها تجهيــز وتدريــب الخيــل لتكــون عــى جاهزيــة عنــد انطــاق موســم 
ــر، كــا عــروا عــن ســعادتهم باألجــواء  ــة مــع بدايــة شــهر أكتوب الفروســية يف الدول

واإلمكانيــات الرائعــة التــي وفرهــا النــادي.

355
مشاركة للفرسان والفارسات تضمنتها 

فعاليات اللقاء التدريبي الصيفي 
بزيادة 75 مشاركة عن اللقاء األول.

338
مشاركة للفرسان والفارسات من 
جميع الفئات يف اللقاء التدريبي 
الثالث الذي تضمن 5 مستويات.

273
مشاركة للفرسان والفارسات يف اللقاء 

التدريبي الرابع، وتضمن جميع 
املستويات وفق التصنيف.

221
مشاركة للفرسان والفارسات يف اللقاء 
التدريبي الخامس وشهد منافسات 

مثرية يف كل األشواط.



فروســية اإلمارات

يوليو 222022

اللقاء التدريبي الثالث بـ »الشارقة للفروسية«

الشارقة )فروسية اإلمارات(
اتســمت منافســات اللقــاء التدريبــي الثالث الــذي نظمه نادي الشــارقة 
للفروســية والســباق ضمــن برنامجــه الصيفــي بالقــوة والتحــدي خــال 
ــان  ــاركة للفرس ــهدت 338 مش ــت، وش ــي أقيم ــة الت ــواط الخمس األش

والفارســات مــن مختلــف الفئــات.
ــة الوســطى، شــوط ضــد  وخصصــت املنافســة الخامســة لفرســان الفئ
الزمــن، وتنافــس فيــه الفرســان لقطــع املســار دون أخطــاء مــع أفضليــة 
ــوط  ــذا الش ــارك يف ه ــم، وش ــغ 120 س ــز بل ــاع حواج ــن، وبارتف الزم
60 فارســاً أنهــى منهــم املســار دون خطــأ 8 فرســان، وتصــدر الشــوط 
ــة جــواده  الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي مــن فريــق »أف زد« بصحب

ــة. ــدره 65:46  ثاني ــوب« وبزمــن ق »كال
وكان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس مــويف عويضــة الكــريب مــن نادي 
ــد«  الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة جــواده »ســبورتس فيل

بزمــن قــدره 66:11 ثانيــة وبفــارق أقــل مــن ثانيــة عــن املركــز األول. 
وذهــب املركــز الثالــث للفــارس عــي الجهــوري مــن إســطبات الوثبــة 
عــى صهــوة جــواده »ألتيــاكا دو فــورت« بزمــن قــدره 66:14  بفــارق 3 

أجــزاء مــن الثانيــة عــن املركــز الثــاين. 
وحــل باملركــز الرابــع الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم مــن 
مركــز اإلمــارات للفروســية بزمــن قــدره 71:21 ثانيــة، فيــا كان املركــز 
الخامــس مــن نصيــب الفارســة أنيتــا ســاندي بزمــن قــدره 73:14 ثانيــة، 

وكان املركــز الســادس مــن نصيــب الفــارس أحمــد أكــر ســفار مــن 
نــادي »فروســية« للفروســية، وبزمــن قــدره   73:24 ثانيــة. 

وأقيمــت املنافســة الثالثــة، مبواصفــات شــوط مــع الزمــن مخصــص 
للفرســان املبتدئــني، وصمم مســاره مبجمــوع 10 حواجز بلــغ ارتفاعها 
80 ســم، وتنافــس فيــه الفرســان لقطــع املســار ضمــن الزمــن املحدد 
ــه 85  ــغ عــدد املشــاركني في دون أخطــاء »شــوط مــع الزمــن«، وبل
فارســاً وفارســة، وأنهــى املســار دون أخطــاء 20 فارســاً، وهــم أحمــد 
فلكنــاز، لــورا كــوان، لونــا زيــاد، عــي أحمــد عرفــات، محمــد فائــق 
أبــو كام، خليفــه نــارص، جوليانــا لوتيســتو، محمــد زهري حســان، هنا 
الحــاج ، يــارس املــرصي، عمــرو املــرصي، عبــد اللــه الجهــوري، ماريــا 
ــي،  ــاين، ســامة املزروع ــا الرشي ــت أليكســاندرا، غ ــو كام، جولي أب

وصــري بادنــي.  
وخصــص شــوط مــع الزمــن لفرســان الفئــة الصغــرى مبجمــوع 12 
حاجــزاً وبارتفــاع 110 ســم يتنافــس فيــه الفرســان عــى قطع املســار 
دون خطــأ ضمــن الزمــن املحــدد، وبلــغ عــدد املشــاركني 80 فارســاً 
وفارســة، أنهــى منهــم املســار دون خطــأ 10 فرســان، وهــم الشــيخ 
راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم، شــفيق دركشــي، تاليــه محمــد، أحمــد 
ــه  ســافر، ســليفيا ســيم، عــي الجهــوري، محمــد الشــاميس، عبدالل

الخاطــري، سيليســت لــو تركــو، ومحمــد حمــد الشــاميس. 

الزبيبي يتصدر »الوسطى« ونجاح 20 فارسًا 
وفارسة في »المبتدئين« و10  في »الصغرى«

الحواجز قفز 

33
فارساً شاركوا يف املنافسة األوىل التي جاءت مبواصفات 
شوط مع الزمن ومثانية حواجز، وهو مخصص لخيول 
البوين والفرسان املبتدئني يف مدرسة التدريب بنادي 
الشارقة للفروسية والسباق بارتفاع حواجز أقصاه 50 

سم، وأنهى منهم املسار من دون خطأ 22 فارساً.

56
فارساً وفارسة شاركوا يف املنافسة الثانية، وجاءت 

مبواصفات شوط مع الزمن مخصص للفرسان املبتدئني 
يف مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق 
مبجموع مثانية حواجز وبارتفاع حواجز 60 سم، وأنهى 

منهم املسار دون خطأ 31 فارساً وفارسة.



فروســية اإلمارات

23 يوليو 2022

اللقاء الرابع تنافس ضد الزمن ودون أخطاء 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
شــارك 273 فارســاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة وإســطبات الدولــة 
يف البطولــة الصيفيــة التدريبيــة الرابعــة لقفــز الحواجــز التي نظمها 
ــاة  ــة املغط ــدان الصال ــباق، يف مي ــية والس ــارقة للفروس ــادي الش ن

بالنــادي، واشــتملت عــى 5 أشــواط.
وشــهد الشــوط الخامــس »الفئــة الوســطى« وهــو الشــوط الرئيــيس 
ــان  ــه الفرس ــس في ــن، يتناف ــد الزم ــات ض ــاً، مبواصف ــاً قوي تنافس
لقطــع املســار مــن دون أخطــاء، وبالزمــن األرسع وبارتفــاع حواجــز 
بلــغ 120 ســم مبشــاركة 42 فارســاً، أنهــى منهــم املســار مــن دون 
أخطــاء 7 فرســان، وتصــدر الشــوط الفــارس ســامل أحمــد الســويدي 
مــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق بصحبــة جــواده »يب يب أم 

شــيبيتا« وبزمــن قــدره 61:64 ثانيــة.
وكان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفارســة أنيتــا ســاندي مــن نــادي 
الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة جوادهــا »جينســا« 
وبزمــن قــدره  67:09 ثانيــة، وذهــب املركــز الثالــث للفارســة 
ــى  ــباق ع ــية والس ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن ــا م ــث مينين إليزابي
ــة،  ــدره 69:08 ثاني ــن ق ــش أم« وبزم ــر أت ــا »جوك ــوة جواده صه
وحــل يف املركــز الرابــع الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم 

مــن مركــز اإلمــارات للفروســية عــى صهوة جــواده »ســبارتكوس« 
وبزمــن قــدره 69:47 ثانيــة، فيــا كان املركــز الخامــس مــن نصيب 
الفــارس فهــد إبراهيــم الهرمــودي مــن نــادي الشــارقة للفروســية 
والســباق وبزمــن قــدره 69:58 ثانيــة، وكان املركــز الســادس مــن 
ــادي  ــن ن ــمي م ــلطان القاس ــد س ــيخ خال ــارس الش ــب الف نصي

ــة. ــدره 69:74 ثاني الشــارقة للفروســية والســباق وبزمــن ق
ــرى  ــة الصغ ــان الفئ ــص لفرس ــذي خص ــع، وال ــوط الراب ويف الش
ــه الفرســان  ــاع 110 ســم، تنافــس في مبجمــوع 12 حاجــزاً وبارتف
ــدد،  ــن املح ــن الزم ــاء، وضم ــن دون أخط ــار م ــع املس ــى قط ع
مبشــاركة 75 فارســاً وفارســة، أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطاء 

ــاً. 26 فارس
وأشــاد الفرســان املشــاركون يف البطولــة بالتنظيــم الرائــع، وعــروا 
عــن ســعادتهم بتنظيــم نــادي الشــارقة للفروســية والســباق هذه 
البطــوالت التدريبيــة خــال فــرة الصيــف والتي من شــأنها تجهيز 
ــم  ــاق موس ــد انط ــة عن ــى جاهزي ــون ع ــل لتك ــب الخي وتدري
الفروســية يف الدولــة مــع بدايــة شــهر أكتوبــر املقبــل، وعــروا عن 

ســعادتهم باألجــواء واإلمكانيــات الرائعــة التــي وفرهــا النــادي.

السويدي يتصدر »الوسطى« 
و26 فارسًا اجتازوا »الصغرى« بنجاح

الحواجز قفز 

19
فارساً وفارسة اجتازوا املسار بنجاح يف الشوط األول 

الذي خصص لخيول البوين والفرسان املبتدئني يف 
مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق، 

بارتفاع حواجز أقصاه 40 سم، وهو شوط الزمن 
ومبجموع 8 حواجز، وبلغ عدد الفرسان املشاركني يف 

هذا الشوط 28 فارساً وفارسة.

32
فارساً وفارسة أنهوا املسار بنجاح يف الشوط الثاين 

»شوط مدرسة التدريب« بنادي الشارقة للفروسية 
والسباق، وهو شوط مع الزمن مخصص للفرسان 

املبتدئني يف املدرسة مبجموع مثانية حواجز وبارتفاع 
حواجز 60 سم، وشارك فيه 51 فارساً وفارسة.

11
فارساً وفارسة نجحوا يف اجتياز املسار بنجاح يف الشوط 
الثالث وخصص للفرسان املبتدئني مع الزمن، بارتفاع 

بلغ 80 سم ومبجموع 10 حواجز، وتنافس فيه الفرسان 
لقطع املسار ضمن الزمن املحدد من دون أخطاء 

»شوط مع الزمن« وبلغ عددهم 77 فارساً.



فروســية اإلمارات

يوليو 242022

منافسات مثيرة في اللقاء الخامس

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــه  ــذي نظم ــز ال ــز الحواج ــس لقف ــي الخام ــاء التدريب ــهد اللق ش
نــادي الشــارقة للفروســية مبيــدان الصالــة املغطــاة بالنــادي، 
ــع  ــة التس ــدت لقراب ــي امت ــواطه الت ــال أش ــرية خ ــات مث منافس
ســاعات، فيــا بلــغ عــدد الفرســان املشــاركني 221 مــن مختلــف 

ــة. ــطبات الدول ــة وإس أندي
وخصــص الشــوط الخامــس والرئيــيس يف املنافســات لفرســان 
ــاركة 34  ــم ومبش ــغ 120 س ــز بل ــاع حواج ــطى بارتف ــة الوس الفئ
فارســاً، أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء 15 فارســاً وفارســة، 
وتصــدر الشــوط الفــارس عــي الجهــوري بصحبــة جــواده »ســناب 
جــاك« مــن إســطبات الوثبــة وبزمــن قــدره 55:69 ثانيــة، فيــا 
كان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي مــن 
نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة جــواده »كالوب« 
وبزمــن قــدره 58:91 ثانيــة، وذهــب املركــز الثالــث للفــارس 
الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم عــى صهــوة جــواده »كازنوفــا 

دي إكــس يب« مــن مركــز اإلمــارات للفروســية وبزمــن قــدره 
ــة. 61:00 دقيق

وخصــص الشــوط األول لخيــول البــوين والفرســان املبتدئــني 
ــاه 40  ــز أقص ــاع حواج ــادي بارتف ــب بالن ــة التدري يف مدرس
ســم، وأنهــى 19 فارســاً املســار مــن دون أخطــاء، وخصــص 
الشــوط الثــاين للفرســان املبتدئــني بارتفــاع حواجــز 60 ســم، 
وأنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء 23 فارســاً وفارســة.

وكان الشــوط الثالــث أيضــاً للفرســان املبتدئــني بارتفــاع 
ــاً،  ــاركني 48 فارس ــدد املش ــغ ع ــم، وبل ــغ 80 س ــز بل حواج
ــن دون أخطــاء 21 فارســاً وفارســة،  ــم املســار م ــى منه أنه
ــة الصغــرى  ــد خصــص لفرســان الفئ ــع األشــواط فق ــا راب أم
بارتفــاع حواجــز 110 ســم، وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني 
يف هــذا الشــوط 76 فارســاً وفارســة، أنهــى منهــم املســار مــن 

ــاً.  ــاء 19 فارس دون أخط

علــي الجهوري 
يبصم على صدارة الشوط الرئيسي بفارق 3 ثوان 

الحواجز قفز 

120
سم ارتفاع حواجز الشوط الرئييس 
الذي خصص لفرسان الفئة الوسطى.

ثانية الزمن الذي سجله الفارس عي 
الجهوري بطل الشوط الرئييس يف املنافسات.
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أكاديمية بوذيب .. 
نجاح 65 دارسًا في دورة »الفروسية التخصصية« األولى 

البرنامج اشتمل على الدريساج وقفز الحواجز

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــهدت أكادمييــة بوذيــب تخــرج الفــوج األول يف دورة الفروســية 
األكادمييــة  أقامتهــا  والتــي  للفروســية،  الشــاملة  التخصصيــة 
وتحــت  للفروسيةوالســباق،  اإلمــارات  اتحــاد  مــع  بالتعــاون 
ــاح  ــدورة نج ــجلت ال ــة، وس ــول الريطاني ــة الخي ــه، وجمعي إرشاف
ــدورة،  ــج ال ــا برنام ــي تضمنه ــة الت ــواد التخصصي ــاً يف امل 65 فارس
ــض »الدريســاج«،  ــث اشــتمل الرنامــج عــى منافســات الروي حي
وأخــرى لقفــز الحواجــز هــي األوىل التــي يشــهدها ميــدان صالــة 

ــف 2022. ــل صي ــال فص ــاة خ ــب املغط ــة بوذي أكادميي
ويهــدف اتحــاد الفروســية والســباق مــن تنظيــم هــذه الــدورة إىل 
ــزز  ــي تع ــرات الت ــم بالخ ــات وتزويده ــان والفارس ــل الفرس تأهي
مســريتهم يف رياضــات الفروســية املختلفــة، ومنحهــم الفرصــة 
الكاملــة للتعــرف عــى أحــدث األســاليب والتعديــات التــي تجــرى 

ــا يف صقــل مواهبهــم. ــني لاســتفادة منه عــى القوان

خــال  مــن  الــدورة  تفاصيــل  مــع  املشــاركون  وتفاعــل 
ــان  ــر الفرس ــت، وأظه ــي أقيم ــات الت ــاركتهم يف املنافس مش
والفارســات رغبــة كبــرية يف التحصيــل والعمــل عــى تطويــر 

مهاراتهــم.
شــهد حفــل التخــرج، وقــام بتســليم شــهادات التخــرج 
ــة، ودورة  ــوا دورات األكادميي ــن أنه ــة الذي ــاب األكادميي لط
بأشــواط  الفائزيــن  وتــّوج  الريطانيــة،  الخيــول  جمعيــة 
الخدمــات  مديــر  النقبــي،  اللــه  عبــد  الحواجــز  قفــز 
ــادي  ــر ن ــوت، مدي ــم إيل ــية، وكي ــاد الفروس ــاندة باتح املس
مديــر  املزروعــي،  مهــرّي  ومحمــد  للفروســية،  أبوظبــي 
ــي،  ــم الجنيب ــد حات ــية، ومحم ــب للفروس ــة بوذي إدارة قري
ــر  ــيس، مدي ــريان تري ــب، وك ــة بوذي ــات بقري ــر الفعالي مدي

األكادمييــة، وأعضــاء فريقهــا الفنــي.



فروســية اإلمارات

يوليو 262022

فارســًا وفارسة شاركوا في منافسات 
قفــز الحواجز بـ »أكاديمية بوذيب« 160

الجهوري يكسب المركزين األول والثاني في الشوط الثالث

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
اشــتملت منافســات قفــز الحواجــز التــي أقيمــت ضمــن برنامــج دورة 
التــي نظمتهــا أكادمييــة بوذيــب،  الفروســية التخصصيــة الشــاملة 
ــه،  بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق وتحــت إرشاف
ــا أكــر  ــة أشــواط، شــارك فيه ــة، عــى ثاث ــول الريطاني ــة الخي وجمعي
مــن 160  فارســاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة وإســطبات الفروســية 
يف اإلمــارات، بصحبتهــم مــا يزيــد عــى 90 خيــاً، واشــتملت املنافســات 

عــى ثاثــة أشــواط.
وأحــرز الفــارس عــي الجهــوري املركزيــن األولــني يف الشــوط الثالــث، 
مــن بــني 65 فارســاً وفارســة، تنافســوا خــال مرحلتــني صمــم مســارها 
بحواجــز تــراوح ارتفاعهــا بــني 100 ـ 120 ســم، وشــارك فيهــا 53 فارســاً 
ــر 12  ــني آث ــة، يف ح ــال املنافس ــم خ ــتبعاد 4 منه ــرى اس ــة، ج وفارس

منهــم االنســحاب.
ونجــح الفــارس عــي الجهــوري يف إحــراز املركزيــن األول والثــاين، حيــث 
أحــرز املركــز األول بالجــواد »ســناب جــاك« مــن إســطبات الجهــوري، 
وأكمــل معــه املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 40:47 ثانيــة، وكســب 
املركــز الثــاين عــى صهــوة »هريميــس« وبعــد إكــال املرحلــة يف زمــن 
ــد  ــد أحم ــارس خال ــث إىل الف ــز الثال ــب املرك ــة، وذه ــغ 41:74 ثاني بل
الحــادي، والــذي أكمــل املرحلــة الثانيــة بصحبــة »أنيــزو« مــن منتجــع 

الفرســان الريــايض الــدويل يف أبوظبــي يف زمــن بلــغ 42:14 ثانيــة.

ــات  ــوط األول، مبواصف ــة يف الش ــاً وفارس ــارك 30 فارس وش
الجولــة الواحــدة، عــى حواجــز تــراوح ارتفاعهــا بــني 40 ـ 
60 ســم، وهــي ليســت ضــد الزمــن، ومطلــوب فيهــا إكــال 
الجولــة بنجــاح دون خطــأ، وهــو مــا نجــح فيــه 16 فارســاً 

وفارســة، واعترتهــم لجنــة التحكيــم فائزيــن.
وبلــغ عــدد الفرســان املســجلني 68 فارســاً للمشــاركة يف 
الشــوط الثــاين مبواصفــات املرحلتــني الخاصــة، عــى حواجــز 
تــراوح ارتفاعهــا بني 70 ـ 90 ســم، وشــارك منهم 54 فارســاً، 
ــحاب 14  ــة، وانس ــال املنافس ــاً خ ــتبعاد 11 فارس ــد اس بع
ــاً،  ــني دون خطــأ 12 فارس ــال املرحلت ــم، ونجــح يف إك منه
وحــاز املركــز األول الفــارس صــري بادنــي والجــواد »لــويك 
املرحلــة  وأنهــى  للفروســية،  منــدرة  نــادي  مــن  كيــه« 
ــاين  ــز الث ــاز املرك ــة، وح ــغ 56:13 ثاني ــت بل ــة يف وق الثاني
الفــارس ســعيد شــيمي بالجــواد »أنريجــي« مــن الوحــدات 
املســاندة، وأكمــل املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 56:79 
ــز  ــد العزي ــث الفــارس محمــد عب ــز الثال ــال املرك ــة، ون ثاني
ــية،  ــة للفروس ــادي الباهي ــن ن ــا« م ــع »بوريت ــي م املرزوق

ــة. ــة الثاني ــة يف املرحل ــغ 59:41 ثاني ــن بل وبزم
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بصمة جديدة للفارسة الموهوبة 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــز الرضــا املركــز األول، ضمــن  ــد العزي أحــرزت الفارســة ليــى عب
ــش  ــي أقيمــت عــى هام ــض »الدريســاج«، الت منافســات الروي
ــا  ــي نظمته ــية الت ــة للفروس ــدورة التخصصي ــي لل ــوم الختام الي
أكادمييــة بوذيــب، بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية 
والســباق، وجمعيــة الخيــول الريطانيــة، واســتضافتها الصالــة 

ــي. ــب يف أبوظب ــة بوذي ــاة ألكادميي املغط
ــب  ــا ذه ــحي، في ــة الش ــة آمن ــاين الفارس ــز الث ــت يف املرك وحل

ــي. ــم الع ــارس هزي ــث للف ــز الثال املرك
ــد  ــدان جدي ــا يف مي ــى الرض ــدرة لي ــباقات الق ــة س ــق فارس وتأل
للفروســية، يؤكــد الحنكــة واملهــارة التــي تتمتــع بهــا، ويثبــت أن 
الفــارس املوهــوب قــادر عــى اإلبــداع يف جميــع رياضــات الخيــل. 
الفارســة ليــى الرضــا ظلــت تقــدم مســتويات رفيعــة يف ســباقات 
ــمو  ــب الس ــب كأس صاح ــوج بلق ــة تت ــي أول فارس ــدرة، وه الق
ــياً  ــاً قياس ــت رق ــا حقق ــم، ك ــافة 160 كل ــة ملس ــس الدول رئي
غــري مســبوق مــن حيــث عــدد االنتصــارات يف املواســم املاضيــة، 
يضعهــا كل ذلــك يف قمــة الفرســان والفارســات أصحــاب األمجــاد 

ــدة.  الخال
وتعتــر الفارســة ليــى الرضــا مــن أوائــل الفارســات اإلماراتيــات، 
ــز الرضــا  ــد العزي ــل، فوالدهــا عب وتنتمــي إىل أرسة عاشــقة للخي

ــن  ــني املرخصــني الذي ــل األول مــن الفرســان واملدرب مــن الرعي
مارســوا ركــوب الخيــل، وميتلــك إســطبات يف منطقــة العويــر.

ــا  ــرشف عليه ــي ي ــاج« الت ــض »الدريس ــة الروي ــهد رياض وتش
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق تطــوراً ملحوظــاً، وظلــت 
تســتقطب أعــداداً مــن الفرســان والفارســات مــن الناشــئني. 

وتقــام هــذه الفعاليــات وفقاً لقوانــني اتحاد اإلمارات للفروســية 
ــاد  ــن االتح ــن م ــني معتمدي ــكام دولي ــإرشاف ح ــباق، وب والس
ــف املتنافســني  ــال الدريســاج لتصني ــدويل للفروســية يف مج ال

بنــاء عــى أدائهــم يف اختبــارات محــددة للدريســاج.
التــي  وضمــت روزنامــة املوســم املــايض »2021 - 2022« 
أعلنهــا االتحــاد، 14 منافســة وبطولــة أقيمــت عــى 5 مياديــن 

ــة. بالدول
ومتكــن فريــق اإلمــارات مؤخــراً مــن تحقيــق صــدارة منافســات 
ــد  ــني، بع ــة النجمت ــا فئ ــاردي« بفرنس ــاراس دي ج ــة »ه بطول
أن احتــل كل مــن الفــارس محمــد جاســم الــرسكال، والفارســة 
ناتــايل النكســر املراكــز األوىل يف عــدة أشــواط خــال البطولــة 
ــامل، واســتمرت عــى  ــرز فرســان الع ــي شــهدت مشــاركة أب الت

مــدى ثاثــة أيــام.

ليلــى الرضا..
التألق مستمر من سباقات القدرة إلى »الدريساج«  



فروســية اإلمارات

يوليو 282022

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــهدت فعاليــات الــدورة التخصصيــة للفروســية التــي 

نظمتهــا أكادمييــة بوذيــب بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات 

الخيــول  وجمعيــة  وإرشافــه،  والســباق  للفروســية 

والفارســات  الفرســان  مــن  كبــرياً  تفاعــاً  الريطانيــة، 

النشــاط  أثــروا  حيــث  الحــدث،  يف  املشــاركني  الصغــار 

الــذي أقيــم بحيويــة وشــغف ورغبــة كبــرية كشــفت عــن 

ــامل  ــول يف ع ــل، والدخ ــرية العم ــة مس ــتعدادهم ملواصل اس

الفروســية واإلبــداع فيــه.

مــع  التعامــل  كيفيــة  أساســيات  الفعاليــات  وتضمنــت 

خــال  مــن  تفاديهــا،  عــى  والعمــل  القفــز،  حواجــز 

ارتفاعــات متعــددة، اســتعداداً لتجاوزهــا عــى صهــوة 

“الدريســاج”  الرويــض  لعــروض  كان  كــا  الخيــول، 

الــدورة. يف  املشــاركني  شــغف  زيــادة  يف  دورهــا 

وقــدم الفرســان والفارســات الكبــار العديــد مــن العــروض 

وقفــز  “الدريســاج”  الرويــض  رياضتــي  يف  املميــزة 

ــار  ــات الصغ ــان والفارس ــة الفرس ــط متابع ــز، وس الحواج

الــذي تفاعلــوا معهــم باهتــام كبــري.

الكبار يقدمون األداء المميز

شغف الفرسان الصغار 
يثري فعاليات الدورة التخصصية للفروسية
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فرحــة النجاح
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

والفارســات  الفرســان  وجــوه  اكتســت 

ــية  ــة للفروس ــدورة التخصصي ــاركني يف ال املش

ــاون  ــب، بالتع ــة بوذي ــا أكادميي ــي نظمته الت

مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق 

الريطانيــة،  الخيــول  وجمعيــة  وإرشافــه، 

الفرحــة والســعادة وهــم يتســلمون شــهادات 

النجــاح التــي حصلــوا عليهــا، وجوائــز الفــوز 

الــدورة،  يف املســابقات يف ختــام فعاليــات 

ــم  ــة، وه ــات فارق ــم لحظ ــكلت له ــي ش والت

ــة ســلم الطريــق إىل عــامل الفروســية. يف بداي
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منصور بن زايد يعتمد البرنامج

دبي )فروسية اإلمارات(
ــس  ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــد س اعتم
ــارات  ــة اإلم ــس هيئ ــة، رئي ــوان الرئاس ــر دي ــوزراء وزي ــس ال مجل
لســباق الخيــل، الرنامــج الرســمي لســباقات الخيــل يف الدولــة 

.2023 - ملوســم 2022 
ــم  ــباقات موس ــج س ــن برنام ــان ع ــعدنا اإلع ــموه: »يس ــال س وق
2022 - 2023، الــذي نتطلــع مــن خالــه إىل موســم ناجــح ألربــاب 
ــة،  ــري بالدول ــة املضام ــع املهتمــني بالســباقات يف كاف ــول وجمي الخي
ــول  ــباقات للخي ــن الس ــد م ــم بالعدي ــذا املوس ــج ه ــز برنام ويتمي
املحليــة والدوليــة، ســواء املهجنــة أو العربيــة األصيلــة، كــا نتطلــع 
إىل موســم زاخــر بالنجاحــات لجميــع املشــاركني انطاقــاً مــن يــوم 

ــل«. ــر املقب 28  أكتوب
وأضــاف ســموه: »كان املوســم املــايض ناجحــاً بشــهادة الجميــع، إذ 
ــن  ــا م ــة املســتويات، وراعين ــرة عــى كاف ــاً وطف شــهد تغــرياً جذري
خالــه متطلبــات املــاك واملدربــني والفرســان، فهــم رشكاء النجــاح 
الــذي تجســد يف املشــاركات واملنافســات القويــة عــى مضامــري 
ــا  ــز به ــي تتّمي ــة الت ــدى االحرافي ــراز م ــاهم يف إب ــا س ــة، م الدول
ســباقاتنا، إذ مل تقتــرص فقــط عــى املــاك املحليــني بــل اســتقطبت 
أشــقاءنا يف املنطقــة وكذلــك املــاك العامليــني، وإننــا حريصــون عــى 
مواصلــة تحقيــق تلــك النجاحــات واإلنجــازات يف املوســم املقبــل«.

ــن  ــد ب ــيخ راش ــر إىل الش ــكر والتقدي ــص الش ــموه بخال ــدم س وتق
ــل،  ــارات لســباق الخي ــة اإلم ــس هيئ ــب رئي ــوم، نائ دملــوك آل مكت
وأعضــاء مجلــس اإلدارة، مشــيداً ســموه باألنديــة واملضامــري املنظمة 
للســباقات يف الدولــة، وفــرق العمــل يف الهيئــة والــرشكات الراعيــة، 
ــر ســباقات الخيــل. ــوه مــن جهــود ســاهمت يف تطوي عــى مــا بذل

ويقــام الحفــل االفتتاحــي للموســم الجديد لســباقات الخيــل مبضار 
العــني، يــوم الجمعــة 28  أكتوبــر 2022، ويليــه مضــار جبــل عــي 
ــوم 30   ــق ســباقات الشــارقة ي ــم تنطل ــر، ث ــوم الســبت 29  أكتوب ي
ــوم الجمعــة 4  ــدان« موســمه ي ــا يدشــن مضــار »مي ــر، في أكتوب
نوفمــر 2022، فيــا ينطلــق أول الســباقات يف مضــار أبوظبــي يــوم 

الخميــس 10 نوفمــر.
ويشــهد املوســم املقبــل 68  ســباقاً، تســتضيفها 5 مضامــري، حيــث 
ــار  ــي، و14 يف مض ــة أبوظب ــار العاصم ــاً يف مض ــمل 15  حف تش
العــني، و11  يف مضــار جبــل عــي، و6  يف مضــار الشــارقة، بينــا 

يتّضمــن برنامــج الســباقات يف مضــار ميــدان22  حفــاً.
ــارس  ــي يف25 م ــم كأس ديب العامل ــد بتنظي ــم الجدي ــز املوس ويتّمي
املقبــل، تزامنــاً مــع بدايــة شــهر رمضــان املبــارك، بينــا يكــون ختــام 
املوســم يف مضــاري العاصمــة أبوظبــي والعــني يومــي30  و31 

مــارس عــى التــوايل.

موسم سباقات 
الخيــل ينطلق من مضمار العين 28 أكتوبر

الروزنامة تتضمن 68 سباقاً تستضيفها 5  مضامير  	

»كأس دبي العالمي« يقام في شهر رمضان المبارك ألول مرة 	
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7 انتصارات في رويال آسكوت و9  في جودوود

دبي )فروسية اإلمارات(
أكــدت خيــول االمــارات أنهــا الرقــم الصعــب الــذي ال ميكــن تجــاوزه يف 
املهرجانــات الكــرى، حيــث حصدت 7 انتصــارات مميزة، متضمنــة 5 انتصارات 
لفريــق جودلفــني، يف النســخة الـــ 311 ملهرجان رويال آســكوت امللي الريطاين، 
وســجلت 9 انتصــارات يف مهرجــان »جلوريــوس جودوود«، يف نســخة اســتثنائية 
ســجلت متيــزاً عــى صعيــد اإلثــارة والقــوة التــي شــهدتها األشــواط الـــ 38 التــي 

تضمنهــا املهرجــان يف أيامــه الخمســة. 
ــال  ــارات يف روي ــول اإلم ــارات خي ــادويل، انتص ــد« لش ــواد »بعي ــح الج وافتت
آســكوت، بفــوز ســهل يف ســباق كويــن آن ســتيكس للفئــة األوىل ملســافة 1600 

مــر.
وأكــد املهــر »كوريبــاس« لجودلفــني، نجوميتــه املطلقــة، بالفوز الافت بســباق 
ســانت جيمس بــاالس، للفئــة األوىل، وأضاف »ديب فيوتــرش« لجودلفني االنتصار 

الثالــث بتحقيقــه لقب »وولفرتون ســتيكس« ملســافة 2000 مــر »قوائم«. 
وقــدم »ســيكريت ســتيت« عرضــاً يتصــف بقــوة العزميــة يف كينــج جــورج 5 
ســتيكس يف اليــوم الثالــث، فيــا اكتســح املهــر »بريفكــت بــاور« للشــيخ راشــد 
بــن دملــوك آل مكتــوم منافســيه يف ســباق كأس كومنويلــث ملســافة 1200 مــر 

الــذي أقيــم يف اليــوم الرابــع.
وظفــر »نوبــل تــروث« بلقــب جــرييس ســتيكس للفئــة الثالثــة، والذي جــرى يف 
اليــوم الخامــس والختامــي، ملســافة 1400 مــر، وفــاز »نافــال كــراون« بســباق 
اليوبيــل الباتيني ســتيكس للفئــة األوىل ملســافة 1200 مر وكاهــا لجودلفني.

وحصــد »برادســيل« لـــ »فيكتورياس« العائدة لســمو الشــيخ نارص بــن حمد آل 
خليفــة، رئيــس املجلــس األعــى للشــباب والرياضة مبملكــة البحرين الشــقيقة، 

بلقــب الشــوط الثــاين »كوفنــري ســتيكس« ملســافة 1200 مر الفئــة الثانية.
ــان  ــي ملهرج ــوم االفتتاح ــارات يف الي ــة انتص ــارات ثاث ــول االم ــت خي وحقق
»جلوريــوس جــودوود«، جــاء األول عــر »فورســت فالكــون« لســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وأضــاف »مربــان« لســمو الشــيخ 
أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم، الفــوز الثــاين، بفــوزه بلقــب »فينتــج ســتيكس« 
ملســافة 1400 مــر للفئــة الثانية »جــروب2«، واكتملت ثاثية اليــوم االفتتاحي، 
بانتــزاع »مسشــيف ماجيــك« لـ»جودلفــني«، لقــب الشــوط الســادس ملســافة 

ــر. 1200 م
وفــاز املهــر »بعيــد«، أفضــل جــواد يف العــامل واألعى تصنيفــاً برصيــد 134 رطاً، 
بالنجمــة التاســعة يف مســريته، بانتزاعــه لقــب »ساســكس ســتيكس« ملســافة 

1600 مــر للفئــة األوىل.
وكان »ســيكريت ســتيت« لـ»جودولفــني« قــد افتتح انتصــارات خيــول اإلمارات 

خيول اإلمارات 
الرقــم الصعب فــي المهرجانات الكبرى

 5
انتصارات منحت فريق جودلفني بطولة 
املاك يف النسخة الـ 311 ملهرجان رويال 

آسكوت .

 9
انتصارات الفتة حققتها خيول االمارات 

يف مهرجان جلوريوس جودوود.

يف ثــاين أيــام املهرجــان، بتحقيقــه لقــب الشــوط األول ملســافة 2400 مر.
ــت«، بلقــب الشــوط األول  ــاز »وارن بوين ــام املهرجــان، ف ــث أي ويف ثال
ملســافة 2000 مــر قبــل أن تواصــل اإلثــارة طريقهــا نحــو الشــوط الثالث 
»جــوردون ســتيكس« ملســافة 2400 مــر واملخصــص لخيول »جــروب3«، 
وإضافــة املهــر »نيــو لنــدن« االنتصــار الثــاين لـ»جودلفــني« يف هــذا اليوم، 

والســابع لخيــول االمــارات.
وحصلــت الخيــول اإلماراتيــة يف اليومــني الرابــع والخامــس، عــى 
ــس«  ــز رومان ــّوج »ريبل ــني ت ــني«، ح ــعار »جودلف ــاءا بش ــن ج انتصاري
بلقــب »جلوريــوس ســتيكس« الذي جــرى يف اليــوم الرابع ملســافة 2400 
مــر »جــروب3«، قبل أن يســدل زميلــه يف اإلســطبل »تراولرمان« الســتار 
ــة والســابع  ــول الدول ــوم الختامــي بإضافــة االنتصــار التاســع لخي يف الي

للشــعار األزرق، بفــوزه بلقــب الشــوط الثالــث ملســافة 2800 مــر.
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خيول اإلمارات تتصدر شرائح السنتين والثالث 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــة أعــى  ــد« إلســطبات شــادويل، قامئ ــزوم »بعي ــري امله ــر غ ــل امله احت
الخيــول تصنيفــاً يف العــامل يف تصنيفــات أفضــل خيــول الســباقات الدولية 

»تايــم فــورم«، ويبلــغ تصنيفــه 134 رطــاً.
ويف آخــر تحديــث يف شــهر يوليــو لتغطيــة قوائــم الخيول التــي ركضت أو 
تــم تســجيلها هــذا املوســم أو تــم اإلبــاغ عــن أنهــا ال تــزال يف التدريــب، 
نجــد نظــرة ثاقبــة حــول عــدد هــذه التقييــات التــي تــم الوصــول إليهــا 

يف ميــزات التحديــث األخري.
وأظهــر املهــر »بعيــد«، بــإرشاف وليــام هاجــاس، معدنــه كأفضــل حصــان 
يف العــامل مــع نجــاح باهــر يف ســباق كويــن آن ســتيكس بافتتــاح مهرجان 
رويــال أســكوت لهــذا العــام، بأســلوب رائــع، ومل يُهــزم النجــم اململــوك 
لشــادويل يف مثانيــة ســباقات، وذهــب ببســاطة مــن التخلــص بســهولة 
مــن منافســيه األقويــاء ليحقــق فــوزاً رابعــاً يف املجموعــة األوىل تحــت 

قيــادة جيــم كــرويل.
وأحتــل املهــر »أديــار« لجودلفــني الفائــز بســباقات الديــريب اإلنجليــزي، 
والكينــج جــورج وكويــن اليزابيــث ســتيكس، املركــز الثــاين يف التصنيفــات 
ــن  ــم م ــاً، بالرغ ــد 131 رط ــري برصي ــه دون تغي ــل تصنيف ــة، وظ الدولي

عــدم مشــاركته هــذا املوســم. 
ــد 130 رطــاً كل  ــات برصي ــة يف التصنيف ــث مناصف ــز الثال ــل املرك واحت
مــن الجــواد الســعودي »مــرشف«، و»سبجكتفســت«، و»تروشــان«، ويف 

املركــز الســابع »هرييكــن لــني« لجودلفــني برصيــد 127، يــأيت بعــده 
»لــورد نــورث« لســمو الشــيخ زايــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
للســباقات، و»يبــري« لجودلفــني برصيــد 126، ثــم »حكــم« لشــادويل 

برصيــد 125.
ــريب  ــز بالدي ــهيل، الفائ ــعيد س ــراون« لس ــزرت ك ــر »دي ــل امله واحت
ــد  ــنوات برصي ــاث س ــن ث ــول يف س ــل الخي ــة أفض ــزي قامئ اإلنجلي
130 رطــاً، والــذي حافــظ عــى ســجله الخــايل مــن الهزائــم بطريقــة 
ــدن هــورن« يف  ــذ »جول مبهــرة، وهــو أول مرشــح حقــق نجاحــاً من
ــه  ــة، وحقيقــة أن ــزرت كــراون« بطريقــة الفت ــاز »دي عــام 2015، وف
ــة  ــن الدرج ــرب م ــث يق ــط، حي ــة فق ــه الثالث ــك يف بدايت ــل ذل فع
األوىل بالفعــل ومــن املحتمــل أن يكــون واحــداً مــن أفضــل الفائزيــن 

ــرن. ــريب يف الق بالدي
ــاس«  ــن »كوريب ــد 127، كل م ــة برصي ــاين مناصف ــز الث ــل املرك واحت
لجودلفــني، والجــواد الســعودي »ويســت اوفــر«، والجــواد الفرنــيس 
 ،125 برصيــد  لجودلفــني  تريــل«  »نيتيــف  ويدخــل  »فــادين«، 
و»ملجــوم« لســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم برصيــد 124، 

ــنوات. ــاث س ــول يف ســن ث ــة أفضــل 10 خي ــن قامئ ــن ضم م
ويف قامئــة الخيــول يف ســن الســنتني احتــل »نوبــل ســتايل« لجودلفــني 

القامئــة مناصفة مــع »برادســيل« و»دراماتســيد«.

»بعيــد« األعلى تصنيفًا في العالم 
بــــ 134 رطاًل في »تايم فورم«

 134
رطاً تصنيف املهر غري املهزوم 

»بعيد« لشادويل كأفضل خيل يف 
العامل.

 130
رطاً تصنيف املهر »ديزرت كراون« 

لسعيد سهيل الفائز بالديريب 
اإلنجليزي الكاسيي.
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بطولة ومنافسة لجمال الخيل 
14في موسم 2022 - 2023 

مزادان في الشارقة وعجمان
الخيل جمال 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
اعتمــد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس 
ــارات  ــة اإلم ــس إدارة جمعي ــس مجل ــة، رئي ــوان الرئاس ــر دي ــوزراء وزي ال
ــة يف  ــل العربي ــة، برنامــج بطــوالت ومــزادات جــال الخي ــول العربي للخي

الدولــة للموســم 2022 - 2023.
وتنظــم الجمعيــة وترُشف عــى الرنامج الذي يتضمن 14 بطولة ومنافســة، 
مــن بينهــا 6  بطــوالت دوليــة، إضافــة إىل مــزادي الشــارقة وعجــان للخيل 
ــارس 2023،  ــى 19 م ــر 2022  حت ــن 3  أكتوب ــداًء م ــك ابت ــة، وذل العربي
يف إطــار ســعي الجمعيــة للتنظيــم واإلرشاف عــى بطــوالت جــال الخيــل 

العربيــة وفــق أعــى معايــري الجــودة املتبعــة عامليــاً.
ــس إدارة  ــس مجل ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن حم ــد ب ــرب الشــيخ زاي وأع
الجمعيــة، عــن شــكره وتقديره لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان، 
عــى دعــم ســموه الكبــري لهــذا القطــاع مــن أجــل تعزيــز مكانة الفروســية 
يف الدولــة، مشــيداً برعايــة وتوجيهــات ومتابعــة ســموه ألنشــطة الجمعية، 
مبــا يســهم يف تحقيــق أهدافهــا وتلبيــة طموحــات مــريب ومــاك الخيــل 
ــذي يعــد جــزءاً أساســياً مــن  ــة، للحفــاظ عــى اإلرث ال ــة يف الدول العربي

الهويــة الوطنيــة.
ــل  ــاك الخي ــريب وم ــر مل ــم 2023 - 2022  يوف ــج املوس ــال: “إن برنام وق
ــع التطلعــات”، مشــيداً  ــي جمي ــة ومتنوعــة تلب ــة عروضــاً متكامل العربي
بإقامــة بطولتــي العــرب واإلمــارات ملـُـريّب الخيــل العربيــة، واللتــني تهدفــان 

ــارايت والعــريب. ــك اإلم إىل دعــم املــريب واملال
ويبــدأ برنامــج املوســم بفعاليــات بطولــة اإلمــارات الوطنيــة مــن 3  إىل 5 
أكتوبــر 2022، تعقبهــا مبــارشة البطولــة الوطنية لجمعية اإلمــارات للخيول 

العربيــة املخصصــة للمرابــط الخاصــة مــن 6 إىل 9 أكتوبــر.
وتســتضيف الشــارقة مهرجــان الشــارقة الــدويل للجــواد العــريب “للســالة 

ــة مــزاد  ــر، ويســبق البطول ــام 15 و16  أكتوب ــذي يقــام أي ــة” ال املرصي
الشــارقة للخيــول العربيــة.

ويقــام مهرجــان الشــارقة للجــواد العــريب “اإلنتــاج املحــي” أيــام 4  و5 
و6 نوفمــر املقبــل، بينــا يشــهد يــوم 13 مــن الشــهر ذاتــه إقامــة مــزاد 

عجــان للخيــل العربية.
وتنتقــل العــروض يف ديســمر إىل املنطقــة الرشقيــة، وتحديــداً مدينــة 
ــاء  ــام النســخة الرابعــة مــن مهرجــان الشــارقة - كلب ــث تق ــاء، حي كلب
ــة  ــروض يف املنطق ــى الع ــمر، وتبق ــن 4 - 2  ديس ــريب، م ــواد الع للج

ــمر. ــن 16 - 18  ديس ــرية م ــة الفج ــام بطول ــث تق ــة حي الرشقي
ــي تقــام مــن  ــة عجــان الت ــة عــام 2023  انطاقــة بطول وتشــهد بداي
6  حتــى 8  ينايــر، لتنتقــل العــروض الحقــاً نحــو منطقــة الظفــرة عــر 
النســخة الثالثــة مــن بطولــة الظفــرة لجــال الخيــل العربيــة “للمرابــط 

ــر 2023. ــني 18 و22  يناي الخاصــة” ب
وتُقــام بطولــة أبوظبــي الدوليــة مــن 16  إىل 19 فرايــر، وتعقبهــا بطولــة 
ــر 2023،  ــة، التــي تجــري منافســاتها مــن 23 - 26  فراي الــرشاع الدولي
فيــا تشــهد أيــام 3 و4 و5 مــارس النســخة الـــ 24  من مهرجان الشــارقة 

الــدويل للجــواد العــريب.
ــة،  ــل العربي ــريّب الخي ــرب ملُ ــة الع ــن بطول ــة م وتنظــم النســخة الثاني
املُخّصصــة للمربــني واملــاك العــرب يومــي 7و8  مــارس، كــا ســتقام 
للمــرة األوىل بطولــة اإلمــارات ملـُـريّب الخيــل العربيــة للمرابــط الخاصــة 
املخصصــة ملواطنــي الدولــة مــن 9  إىل 12  مــارس، فيــا يختتــم املوســم 
بالنســخة الـــ 20 لبطولــة ديب الدوليــة للجــواد العــريب التــي تقــام من 17  

ــارس 2023. إىل 19 م

 6
بطوالت دولية لجال الخيل تقام خال موسم 
2023 - 2022 تشارك فيها نخبة الخيول وفق 

أعى املعايري الدولية لتنظيم البطوالت.

 3
أكتوبر ينطلق املوسم الجديد لبطوالت 

جال الخيل بإقامة فعاليات بطولة 
اإلمارات الوطنية. 

 19
مارس موعد ختام موسم بطوالت جال 

الخيل بإقامة بطولة ديب الدولية يف 
نسختها الـ 20.
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حصد ذهبية وفضية في نسخة 2022 

دبي )فروسية اإلمارات(
أكــد مربــط ديب للخيــول العربيــة مكانتــه القياســية التــي تحفظها لــه بطولة 
ــض املتوســط  ــدول البحــر األبي ــة ل ــل العربي ــة لجــال الخي ــون الدولي منت
والــدول العربيــة التــي أقيمــت يف فرنســا، حيــث حافــظ عــى لقــب قيــادة 
ــك خــال منافســات اعترهــا  ــا، وذل ــدى تاريخه ــة عــى م اإلنجــاز للبطول
ــاب  ــى ألق ــس ع ــة يف التناف ــة رشس ــاص قم ــن ذوي االختص ــون م املتتبع
ــة  ــة لبطول ــة عكســت صــورة عملي ــت قمــة دولي ــي كان ــدورة 2022 الت ال

العــامل املقبلــة. 
ــوزاً  ــر ف ــط األك ــه املرب ــزة بوصف ــة املتمي ــه التاريخي ــط عامت ــد املرب وأك
ــاً،  ــد 33 لقب ــاً برصي ــل 30 عام ــا قب ــذ انطــاق دوراته ــة من ــاب البطول بألق
ــه  ــى موقع ــظ ع ــدة ليحاف ــاً جدي ــرية ألقاب ــدورة األخ ــا يف ال ــاف إليه أض

ــاً.  ــز األول تاريخي ــايس باملرك القي
وكانــت حصيلــة املشــاركة يف البطولــة األخــرية جيــدة عــى الرغــم مــن كونها 
أقــل مــن املتوقــع، فقــد أحــرز بطــل العــامل الفحــل »دي رشار« وهــو مــن 
أيقونــة اإلنتــاج العاملــي الجديــد الفحــل »دي رساج« والفــرس العامليــة »اف 
ــد  ــن عب ــة األمــري ســلطان ب ــة بطول ــة املهــور، ونالــت بطل يت شــيا« ذهبي
العزيــز وبطلــة دوليــة الشــارقة املهــرة »دي نجــاء«، وهــي أيضاً مــن الفحل 
ــرات  ــة امله ــكا« فضي ــي فامين ــة »إي ــرس املنتج ــي »دي رساج« والف العامل
بعمــر الســنة، وهــي صاحبــة مركــز الوصافــة يف بطولــة ديب الدوليــة األخــرية 
خلــف املهــرة الرائعــة »دي إكســبو« التــي منعتهــا اإلصابــة مــن املنافســة 
عــى اللقــب يف نهائيــات البطولــة، بعــد أن كانــت تتصــدر املهــرات عمــر 
الســنة بأعــى معــدل يف املنافســات 93.50 نقطــة، بينــا حققــت صاحبــة 
املركــز األول يف غيــاب »دي إكســبو« املهــرة »عائشــة الشــيخ« ملربط الشــيخ 
مــن فلســطني 93.25 نقطــة، يف حــني اكتفــت املهــرة »دي نجــاء« يف النهــايئ 

بالوصافــة رغــم تفوقهــا يف املنافســات برصيــد 93.42 نقطــة. 

وكعادتــه حقــق مربــط ديب يف ختــام بطولــة منتــون الدوليــة يف 
دورتهــا األخــرية عــدداً مــن ألقــاب األفضليــة، لقــب أفضــل مــرٍب 
ومالــك، ولقــب أفضــل فحــل منتــج يف البطولــة مــع »دي رساج« 
ابــن أيقونــة اإلنتــاج العاملــي املعــارص الفحــل »اف إيــه الرشــيم« 

والفــرس »ليــدي فريونيــكا«. 
كــا نــال املربــط لقــب أفضــل رأس للمهــرات بعمر الســنة، وكان 
مــن نصيــب املهــرة الواعــدة »دي إكســبو«، ولقــب أفضــل رأس 

للمهــور بعمــر الســنتني مــع املهــر العاملــي »دي رشار«.

الخيل جمال 

»مربط دبي« يحافظ 
على الصــدارة التاريخية لـ »منتون الدولية« 

 93.42
نقطة حققتها املهرة »دي إكسبو« 

خال األشواط التأهيلية يف البطولة. 
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3  ميداليات لخيول مربط دبي في ألمانيا

»ســتروهن الدولية«.. 
ذهــب المهرات في قبضة »دي جهراء«

دبي )فروسية اإلمارات(
خطفــت خيــول مربــط ديب للخيــول العربيــة، األضــواء يف بطولــة 
ــتوى  ــة باملس ــة املصنف ــل العربي ــال الخي ــة لج ــروهن الدولي س
»ب« وفقــاً ملســتويات البطــوالت العامليــة املعتمــدة مــن املنظمــة 
الدوليــة »إيكاهــو«، والتــي أقيمــت يف مدينــة ســروهن األملانيــة 

مبشــاركة مرابــط عامليــة قويــة.
ــرة  ــريب امله ــواد الع ــة وديب للج ــي الدولي ــة أبوظب ــرزت بطل وأح
ــكاليبور  ــي »إكس ــل العامل ــل الفح ــن نس ــي م ــراء«، وه »دي جه
ــة  ــة يف بطول ــة الذهبي ــر«، امليدالي ــرس »دي جواه ــه« والف إي إي
ــة  ــل أيقون ــن الفح ــو م ــل«، وه ــر »دي راس ــال امله ــرات، ون امله
ــدي  ــرس »لي ــيم« والف ــه الرش ــارص »إف إي ــي املع ــاج العامل اإلنت
فريونيــكا«، امليداليــة الفضيــة، مؤكــداً مكانتــه التنافســية الخاصــة 
ــارع«،  ــر »دي ف ــزع امله ــة، وانت ــة العاملي ــه الجالي ــة قوت ومواصل
»إيــي  والفــرس  إيــه«  إي  »إكســكاليبور  الفحــل  مــن  وهــو 
فامينــكا«، امليداليــة الرونزيــة خلــف رفيقــه »دي راســل«، كــا 
متكــن إنتــاج مربــط ديب مــن تســجيل بصمتــه اإلنتاجيــة لصالــح 

املرابــط العامليــة عندمــا أحــرزت الفــرس »دي نــوايص«، وهــي 
مــن الفحــل العاملــي »إف إيــه الرشــيم« والفــرس »دي نــوال«، 
التــي نالهــا مربــط  امليداليــة الفضيــة يف بطولــة األفــراس 
دانوبيــوس األورويب للخيــول العربيــة، والتــي نالــت لقــب 

ــة. ــرس يف البطول ــة ف ــل حرك أفض
ويكمــل مربــط ديب ســجاً مرشفــاً يف بطولــة ســروهن، حيــث 
متكــن العــام املــايض مــن إحــراز ذهبيتــني مــع كل مــن املهــر 
العاملــي »دي رشط«، وهــو مــن الفحــل »إكســكليبور إي ايــه« 
والفــرس »دي شــيهانة« بنــت البطلــة العامليــة »دي شــها« بنت 
البطلــة العامليــة أســطورة اإلنجــاز واإلنتــاج »إف يت شــيا«، يف 
ــة«،  ــرة »دي فنان ــززت امله ــنة، وع ــر الس ــور بعم ــة امله بطول
وهــي مــن الفحــل »إكســكاليبور إي ايــه« والفــرس »إيــي 
فامينــكا«، رصيــد مربــط ديب بإحرازهــا امليداليــة الذهبيــة 

ــرات. ــة امله ــة يف بطول الثاني

92.17
نقطة سجلتها املهرة »دي جهراء« البطلة 

الذهبية للمهرات يف بطولة سروهن 
الدولية بأملانيا.

نجوم »ستروهن«
الذهب :  »دي جهراء« بطلة املهرات

الفضة: »دي راسل« وصيف األمهار

الرونز:  »دي فارع« املركز الثالث يف بطولة األمهار
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نتائــج مميزة 
دبي )فروسية اإلمارات(

يواصــل فرســان اإلمــارات للقــدرة بعزميــة وروح 
التحديــات املقبلــة، ويف  عاليــة اإلعــداد لخــوض 
مقدمتهــا بطولــة العــامل ملســافة 160 كلــم، وبطولــة 
العــامل للخيــول الصغــرية عمــر 8 ســنوات، مــن خال 
املشــاركة يف الســباقات التأهيليــة التــي تقــام يف 
ــث  ــني، حي ــاركة يف البطولت ــتعداداً للمش ــا اس أوروب
يدافــع فرســان اإلمــارات عــن اللقبــني، وســجل 
ــباقات  ــزة يف كل الس ــج ممي ــارات نتائ ــان اإلم فرس
التــي شــاركوا فيهــا مــن خــال إحــراز املراكــز األوىل 
ــزاً  ــاً ممي ــروا تفوق ــتحقاق، وأظه ــدارة واس ــن ج ع

ــتحق.  ــج املس ــم التتوي منحه


