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فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد
دعم محمد بن راشد يقود فرسان اإلمارات
إلى اإلنجاز في البطوالت األوروبية للقدرة
•ســجلت فروســية اإلمــارات إنجــازاً جديــداً يضــاف إىل ســجل
إنجازاتهــا املتميــزة مــن خــال االنتصــارات الباهــرة التــي حققهــا
فرســان اإلمــارات للقــدرة يف البطــوالت األوروبيــة التــي أقيمــت
يف إســتونيا وإنجلــرا ،وســيطرتهم عــى املراكــز األوىل ،وإعــان
اســتعدادهم لخــوض تحديــات بطولــة العــامل املفتوحــة ،وبطولــة
الخيــول الصغــرة ،ليدافعــوا عــن ألقــاب البطولتــن خــال الفــرة
املقبلــة ،وتشــكل هــذه النجاحــات خطــوة مهمــة يف إطــار
االســتعدادات الجاريــة للمشــاركة املرتقبــة.
•تــأيت هــذه اإلنجــازات بدعــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،الــذي يحــرص دامئــاً عــى توفــر كل
عنــارص النجــاح لفرســاننا مــن توجيهــات ومعســكرات خارجيــة
تجهــز الفرســان وتكســبهم خــرات جديــدة ،وتصقــل قدراتهــم،
وتدخلهــم أجــواء الســباقات الدوليــة والعامليــة ،وهــم يف قمــة
مســتوياتهم الفنيــة والبدنيــة ،وكذلــك تأهيــل الخيــول ،والتأكــد
مــن جهوزيتهــا الكاملــة لخــوض التحديــات ،تحــت إرشاف وقيــادة
تدريــب وطنيــة مدعومــة بالكفــاءة العاليــة والخــرات الــرة
والســجل الناصــع مــن النجاحــات محليــاً وخارجيــاً.
•ويــز ِّود «فــارس العــرب» ،صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،برؤيتــه الثاقبــة يف عــامل الخيــل ،فرســان اإلمــارات
بخــرات كبــرة ،وخالصــة تجــارب مضيئــة وناجحــة تســاعدهم
عــى الســر بثقــة نحــو تحقيــق اإلنجــازات يف كل املحافــل ،مــا
قــاد فرســان اإلمــارات إىل تحقيــق بطولــة العــامل ،وبطولــة الخيــول
الصغــرة مــرات عديــدة ،وهــي رؤيــة وخــرات ســنوات طويلــة
ســجل مــن خاللهــا ســموه أكــر اإلنجــازات يف البطــوالت الدوليــة
والعامليــة ،وهــو صاحــب لقــب بطــل العــامل يف العــام .2012
•إن دعــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
الســخي لفرســان اإلمــارات ميثــل عالمــة فارقــة عــى مســرة
الفرســان ،جعلتهــم يف الصــدارة العامليــة عــن جــدارة واســتحقاق،
وضمــن الفرســان األفضــل يف العــامل عــى القامئــة الذهبيــة لالتحــاد
الــدويل للفروســية ،وهــذا يضاعــف مــن مســؤولية فرســاننا للحفاظ
عــى هــذه املكتســبات الكــرى ،ومواصلــة العمــل الــدؤوب للســر
نحــو تحقيــق إنجــازات جديــدة يف البطــوالت املقبلــة.
•شــكراً صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
عــى هــذا الدعــم الــذي يضــع دامئ ـاً فروســية اإلمــارات وفرســان
القــدرة يف صــدارة املشــهد العاملــي يف كل البطــوالت ،ولريتفــع
علــم اإلمــارات عــى منصــات التتويــج الكــرى بــكل عــز وافتخــار.
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فروســية اإلمارات

االتحاد الدولي يسحب تنظيم مونديال القدرة من إيطاليا

فرســان اإلمارات ..

صدارة كاملة للســباقات في إستونيا وإنجلترا

دبي (فروسية اإلمارات)

ســجل فرســان اإلمــارات نجاحــات مميــزة وصــدارة كاملــة يف مجموعــة
مــن الســباقات الدوليــة التأهيليــة مختلفــة التصنيــف واملســافات ،وذلك
يف مشــوار تحضرياتهــم لالســتحقاقات الدوليــة املقبلــة ،وأبرزهــا بطولــة
العــامل للقــدرة املفتوحــة ملســافة  160كلــم ،والتــي كان مــن املقــررة
إقامتهــا يف مدينــة فريونــا اإليطاليــة شــهر أكتوبــر املقبــل ،إال أن االتحــاد
الــدويل أصــدر قــراراً بإلغــاء إقامتهــا يف إيطاليــا ،إضافــة إىل مونديــال
الخيــول الصغــرة بعمــر  8ســنوات التــي ســتقام يف إســبانيا.
وجــاء قـرار االتحــاد الــدويل إلغــاء إقامــة بطولــة العــامل املفتوحة وســحبه
التنظيــم مــن إيطاليــا بســبب عــدم اكتــال التجهيــزات الســتضافة
البطولــة ،ومنهــا عــدم تجهيــز املســارات وفــق االشـراطات واملعايــر التي
تضمــن ســامة الفرســان والخيــول.
وفتــح االتحــاد الــدويل البــاب أمــام االتحــادات الراغبــة يف اســتضافة
البطولــة لتقديــم طلباتهــا ،عــى أن تقــام البطولــة قبــل نهايــة شــهر
أبريــل .2023
وجــرت اســتعدادات فرســان اإلمــارات بصــورة مبكــرة هــذا العــام مــن
مختلــف اإلســطبالت الرئيســة ،أبرزهــا إســطبالت M 7وإســطبالت M R
 Mوإســطبالت .F 3
وتألــق فرســان اإلمــارات يف الســباقات التي أقيمت يف إســتونيا وراشــفورد
بإنجل ـرا ،والتــي يهــدف فرســاننا مــن خاللهــا إىل إنهــاء كل متطلبــات
التأهيــل واملشــاركة يف البطــوالت العامليــة ،وهــم يف أفضــل جهوزيــة.
ويســعى فرســان اإلمــارات إىل اســتثامر املشــاركة الخارجيــة يف ســباقات
أوروبــا مــن أجل تكـرار اإلنجــازات العاملية الســابقة ،لعل آخرهــا التتويج
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بالثالثيــة الذهبيــة يف العــام املــايض ،عندمــا احتكــر فرســان اإلمــارات
أهــم  3بطــوالت ،يف مقدمتهــا بطولــة العــامل للقــدرة ملســافة 160
كلــم بواســطة الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي عــى صهــوة الفــرس
«هالــة» ،وحــل وصيفـاً الفــارس منصــور ســعيد محمــد الفــاريس عىل
صهــوة الجــواد «بريمــان آيــا» يف البطولــة التــي احتضنتهــا مدينــة بيزا
يف إقليــم توســكانا بإيطاليــا.
وواصــل فرســان اإلمــارات التألــق يف مونديــال الشــباب والناشــئني
للقــدرة يف مدينــة إرميلــو يف هولنــدا ملســافة  120كلــم ،حيــث دخــل
الفــارس ســعيد ســامل عتيــق املهــري 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
عبــد اللــه عــي محمــد العامــري امليداليــة الفضيــة بعــد إحــرازه
املركــز الثــاين والوصافــة عــى صهــوة الجــواد «تونــي دي بــو بــازل»
يف أول مشــاركة موندياليــة للعامــري.
وبصــم فرســان اإلمــارات عــى اللقــب الثالــث عــى بطولــة الشــباب
والناشــئني ،وذلــك بعــد أن حقــق فــارس املنصــوري لقــب بطولــة
العــامل للخيــول الصغــرة بعمــر  8ســنوات يف رسدينيــا بإيطاليــا ،فيــا
نــال الفــارس خلفــان بالجافلــة الوصافــة يف الســباق الــذي امتــد
ملســافة  120كلــم ،ليختتــم فرســان اإلمــارات مشــاركاتهم الخارجيــة
يف العــام املــايض بــكل متيــز وجــدارة.

فروســية اإلمارات

حصاد مميز في االفتتاح

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

دبي (فروسية اإلمارات)

خطــف فرســان اإلمــارات األضــواء وحصــدوا ألقــاب فاتحــة ســباقات
راشــفورد للقــدرة التــي انطلقــت مبياديــن راشــفورد الرائعــة
مبنطقــة نورفــوك بربيطانيــا ،والتــي اشــتملت عــى ســباقني ،األول
دويل ملســافة  120كلــم «نجمتــان» ،والثــاين دويل ملســافة  100كلــم
«نجمــة واحــدة».
وســيطر فرســان اإلمــارات عــى املراكــز الثالثــة األوىل يف ســباق الـــ
 120كلــم ،حيــث تصــدر املنافســة الفــارس حمــدان أحمــد املــري
عــى صهــوة «فيــي دي روكــرز» إلســطبالت « ،»F 3مســجالً زمن ـاً
قــدره  5:46:36ســاعة ،ومبعــدل رسعــة بلــغ  20.77كلم/ســاعة.
وحقــق الفــارس حمــدان املــري أول انتصاراتــه يف ســباقات املوســم
األورويب ،مقتنصــاً فــوزاً رائعــاً عمــل لــه بــكل جديــة ،ونجــح يف
ق ـراءة مجريــات الســباق بــكل دقــة لــي يــوزع جهــد خيلــه عــى
املراحــل املختلفــة.
حمــدان املــري الــذي بــدأ مشــاركاته يف ســباقات القــدرة يف
العــام  2013اســتطاع خــال هــذه الفــرة أن يحقــق العديــد مــن
االنتصــارات املحليــة والخارجيــة ،أول انتصاراتــه كانــت ضمــن
مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

ساعة الزمن الذي سجله الفارس حمدان
أحمد املري بطل السباق الرئييس ملسافة
 120كلم ،وحقق به املركز األول.

للقــدرة ،عندمــا انتــزع لقــب ســباق جميلتــي لألفــراس،
ويحمــل أيضــاً ألقــاب كل مــن ســيح الســلم وحتــا وســباق
اإلســطبالت الخاصــة ضمــن مهرجــان ويل عهــد ديب ،كــا نــال
خارجيـاً ألقــاب كل مــن ســباق كينــج فورســت بربيطانيــا 2018
وتوســكانا بإيطاليــا . 2019
وحــل يف املركــز الثــاين ســامل حمــد الكتبــي عــى صهــوة «ديــل
فينيــش» إلســطبالت « ،»M 7مســجال  6:30:36ســاعة ،فيــا
حــل يف املركــز الثالــث رفيقــه يف اإلســطبل راشــد أحمــد الكتبــي
عــى صهــوة الجــواد «بيــاين» مســجالً  6:30:37ســاعة.
وشــهد الســباق الــدويل ملســافة  100كلــم «نجمــة واحــدة»،
أيضــاً هيمنــة فرســان إســطبالت « »F 3عــى املراكــز
الثالثــة األوىل ،وانتــزع اللقــب الفــارس ســعيد ســامل املهــري
عــى صهــوة الفــرس «يس آر كريســبي» ،مســجالً زمنــاً قــدره
 5:28:51ســاعة ،ومبعــدل رسعــة بلــغ  18.25كلم/ســاعة ،وجــاء
يف املركــز الثــاين الهنــدي منوهــار ســينج عــى صهــوة «إيــكال
دي مونتجــو» ،فيــا حــل مواطنــه دامــودار بــاين عــى صهــوة
«اليــورا دي لوزيــل» يف املركــز الثالــث.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس سعيد
سامل املهريي عىل صهوة الفرس «يس آر
كريسبي» يف سباق  100كلم.

يوليو 5 2022

فروســية اإلمارات

التفوق مستمر في اليوم الثاني

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

دبي (فروسية اإلمارات)

تــوج الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي بلقــب ســباق القــدرة ملســافة
 160كلــم « 3نجــوم» يف ثــاين أيــام مهرجــان راشــفورد للقــدرة الــذي
أقيــم مبياديــن راشــفورد مبنطقــة نورفــوك بربيطانيــا ،ونــال راشــد
ســعيد الكتبــي لقــب ســباق  120كلــم «نجمتــان» ،والــذي خصــص
للشــباب والناشــئني ،فيــا حصــد خلفــان جمعــة خميــس بالجافلــة
لقــب ســباق مســافة  100مــر كلــم «نجمــة واحــدة».
وحقــق الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي الــذي يحمــل لقــب بطولــة
العــامل اللقــب عــى صهــوة الجــواد «ماجيــك ريــكاردو» إلســطبالت
« »S Sمســجالً زمنــاً قــدره  9:05:10ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ
 17.61كلــم /ســاعة.
ونجــح البطــل يف توزيــع جهــد خيلــه عــى مراحــل الســباق الخمــس،
وبلغــت مســافة املرحلــة األوىل والثانيــة  40كلــم ،والثالثــة مســافتها
 36كلــم ،وأمــا الرابعــة فبلغــت مســافتها  24كلــم ،فيــا بلغــت
مســافة املرحلــة الخامســة واألخــرة  20كلــم.
وميلــك الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي ،رصيــداً مميـزاً 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 انضاممــه إىل نخبــة فرســان

ساعة الزمن الذي سجله الفارس سامل
ملهوف الكتبي يف السباق الرئييس «3
نجوم» ملسافة  160كلم.
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إســطبالت « »M 7الذيــن اســتطاعوا أن يكونــوا حضــوراً دامئـاً يف
منصــات التتويــج.
وأبــرز إنجــازات الفــارس الكتبــي الخارجيــة ،لقــب بطولــة العــامل
للقــدرة التــي اســتضافتها إيطاليــا يف العــام املــايض ،كــا يحمــل
لقــب النســخة األوىل لــكأس خــادم الحرمــن الرشيفــن يف فربايــر
 ،2019وميلــك الفــارس الكتبــي يف رصيــده كأس جاللــة ملــك
البحريــن ملســافة  120كلــم يف مملكــة البحريــن.
وحصــد الفــارس راشــد ســعيد الكتبــي لقــب ســباق  120كلــم
«نجمتــان» عــى صهــوة الفــرس «إريــج اينــارس» إلســطبالت «M
 »7محققــاً زمنــاً قــدره  7:12:47ســاعة ،ومبعــدل رسعــة بلــغ
 17.88كلــم /ســاعة ،وتألــف الســباق مــن أربــع مراحــل بلغــت
مســافة األوىل  40كلــم ،والثانيــة  36كلــم ،والثالثــة  24كلــم،
فيــا بلغــت املرحلــة الرابعــة واألخــرة  20كلــم.
وذهــب لقــب ســباق  100كلــم «نجمــة» إىل الفــارس خلفــان
جمعــة خميــس بالجافلــة ،وقــد خصــص للشــباب والناشــئني،
ومتكــن البطــل مــن تحقيــق الصــدارة عــى صهــوة «هلينيكــو
راتــش» بعــد أداء قــوي مســجالً  5:48:32ســاعة ومبعــدل رسعــة
بلــغ  17.45كلــم /ســاعة.

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

ساعة الزمن الذي سجله الفارس خلفان
بالجافلة عىل صهوة «هلينيكو راتش» يف
سباق  100كلم وحقق به املركز األول.

فروســية اإلمارات

الجولة الثانية تتضمن  4سباقات

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

دبي (فروسية اإلمارات)

واصــل فرســان اإلمــارات تألقهــم يف ســباقات القــدرة الدوليــة،
ونجحــوا يف الســيطرة عــى ألقاب ســباقات راشــفورد للقــدرة التي
أقيمــت يف جولتهــا الثانيــة مبياديــن راشــفورد مبنطقــة نورفولــك
بربيطانيــا ،واشــتملت عــى  4ســباقات دوليــة ،ملســافة  160كلــم
« 3نجــوم» 120 ،كلــم «نجمتــن» 120 ،كلــم «نجمتــن» للشــباب
والناشــئني ،واألخــر ملســافة  100كلــم «نجمــة».
وحقــق الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي حامــل لقــب بطولــة
العــامل ،لقــب الســباق الرئيــس ملســافة  160كلــم « 3نجــوم»
للمــرة الثانيــة ،حيــث تــوج بلقــب النســخة االفتتاحيــة ،وقطــع
املســافة الكليــة للســباق عــى صهــوة «أحمــد دي بارثــاس«
إلســطبالت « »M 7بزمــن قــدره  8:20:19ســاعة مبعــدل رسعــة
بلــغ  19.19كلم/ســاعة ،وحصــدت إســطبالت « »S Sاملركــز

ساعة ،الزمن الذي سجله الفارس سامل
ملهوف بطل السباق الرئييس ملسافة
 160كلم.

الثــاين بواســطة الفــارس اإلســباين جويلــم ســولدفيل عــى صهــوة
«ماجيــك ريــكاردو» ،فيــا ذهــب املركــز الثالــث أيضـاً إلســطبالت
« »M 7عــن طريــق الفارســة األرجنتينيــة مارتينــا ســبالنزون،
عــى صهــوة «اس دبليــو جلكيــم».
وحصــد الفــارس راشــد أحمــد صغــر الكتبــي لقــب الشــباب
والناشــئني ملســافة  120كلــم «نجمتــن» ،ومتكــن مــن إحــراز
اللقــب عــى صهــوة «النيــز ماجنفيلــد» إلســطبالت «»M 7
قاطعــاً املســافة بزمــن قــدره  5:38:40ســاعة ومبعــدل رسعــة
بلــغ  21.2كلــم /ســاعة ،وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس زايــد
أحمــد خليفــة املــري عــى صهــوة «ام ال راي» إلســطبالت «F
 ،»3فيــا حــل ثالث ـاً الفــارس ســعيد ســامل املهــري عــى صهــوة
«اولــن كاركــو» إلســطبالت «.»M 7

ساعة ،الزمن الذي سجله الفارس راشد
أحمد صغري الكتبي بطل سباق الشباب
والناشئني ملسافة  120كلم.

يوليو 7 2022

فروســية اإلمارات

خلفان بالجافلة يكسب تحدي  100كلم

المزروعي يسجل أفضل معدل سرعة
ضمن سباقات الجولة الثانية في راشفورد

دبي (فروسية اإلمارات)

ســيطر فرســان اإلمــارات عــى املراكــز الثالثــة األوىل يف
ســباق  120كلــم «نجمتــن» ،الــذي أقيــم يف اليــوم األول
لفعاليــات الجولــة الثانيــة مــن فعاليــات راشــفورد للقــدرة
التــي أقيمــت مبياديــن راشــفورد بربيطانيــا ،فيــا تــوج
الفــارس خلفــان بالجافلــة بلقــب الســباق الــدويل ملســافة
 100كلــم «نجمــة».
وتصــدر الفــارس ســيف أحمــد املزروعــي املنافســة يف
ســباق  120كلــم عــى صهــوة «ماجيــك جلــن تــورك»
إلســطبالت «ام آر ام» ،مســجالً زمنـاً قــدره  4:47:50ســاعة
ومبعــدل رسعــة بلــغ 25.01كلم/ســاعة ،وهــو أفضــل
معــدل رسعــة خــال الســباقات األربعــة التــي شــهدتها
مياديــن راشــفورد.
وجــاء يف املركــز الثــاين رفيقــه الفــارس ســعيد ســلطان
املعمــري عــى صهــوة «ماجيــك جلــن جيالتــو» بزمــن
قــدره  4:47:52ســاعة ،فيــا حــل يف املركــز الثالــث الفــارس
حمــد التميمــي عــى صهــوة الفــرس «أوريــكا دي الب».
وشــهد اليــوم األول أيضــاً الســباق الــدويل ملســافة 100
كلــم «نجمــة» ،الــذي انتــزع لقبــه الفــارس خلفــان جمعــة
بالجافلــة عــى صهــوة «اس دبليــو إجاملديــك» إلســطبالت
«ام آر ام» ،محققــاً زمنــاً قــدره  4:51:58ســاعة ومبعــدل
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رسعــة بلــغ  20.55كلم/ســاعة ،وذهــب املركــز الثــاين
إلســطبالت « »M 7عــن طريــق الفــارس الرسيالنــي
ســاجيث كومــار عــى صهــوة «يس آر كريســبي» الــذي
ســجل  4:52:05ســاعة ،واحتــل املركــز الثالــث الفــارس
زايــد محمــد عتيــق املهــري عــى صهــوة «تانــا ســيلفر»
إلســطبالت « »F 3بزمــن قــدره  5:47:38ســاعة.

كلم/ساعة ،أفضل معدل رسعة خالل
الفعاليات الثانية يف راشفورد ،وسجله
الفارس سيف أحمد املزروعي بطل
سباق  120كلم.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس خلفان
جمعة بالجافلة بطل سباق  100كلم.

فروســية اإلمارات

سعيد البلوشي يتألق في «النجمة»

ســيف المزروعي يخطف األضواء بـ «األداء القوي»

دبي (فروسية اإلمارات)

خطــف الفــارس ســيف أحمــد املزروعــي األضــواء بــاألداء القــوي
خــال اليــوم األول لفعاليــات ختــام راشــفورد للقــدرة ،ومتكــن مــن
قيــادة فرســان اإلمــارات لصــدارة ســباق  120كلــم «نجمتــن» ،فيــا
فــاز الفــارس ســعيد محمــد البلــويش بلقــب ســباق  100كلــم «نجمــة
واحــدة».
وتصــدر ســيف املزروعــي املنافســة يف ســباق  120كلــم ،عــى صهــوة
«ماجيــك جلــن متــارا» إلســطبالت «أم آر أم» بــإرشاف إســاعيل
محمــد ،مســجالً زمنــاً قــدره  5:36:30ســاعة ،ومبعــدل رسعــة بلــغ
 21.74كلم/ســاعة ،تــاه يف املركــز الثــاين بفــارق جــزء مــن الثانيــة
زميلــه حمــد عبيــد الكعبــي عــى صهــوة «توبــا برينــو» ،فيــا حــل
يف املركــز الثالــث الفــارس راشــد محمــد املهــري عــى صهــوة الفــرس
«بالــكان بيلســكيى إلســطبالت «اف  »3بزمــن  6:24:25ســاعة.
وظفــر الفــارس ســعيد محمــد البلــويش بلقــب ســباق  100كلــم
«نجمــة واحــدة» ،عــى صهــوة «الشــميم» إلســطبالت «اف ،»3
محقق ـاً زمن ـاً قــدره  5:43:23ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ  17.7كلــم/
ســاعة ،وجــاء يف املركــز الثــاين زميلــه يف اإلســطبل الفــارس عبــد اللــه
املــري عــى صهــوة «لوكيليــا ســتاروود» مســجالً  5:43:24ســاعة،
واحتلــت املركــز الثالــث الفارســة الربيطانيــة فيونــا جريفيــث عــى
صهــوة «هــوب» بزمــن قــدره  6:33:48ســاعة.

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  100كلم «نجمة
واحدة».
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فروســية اإلمارات

زايد المري يتصدر الشباب والناشئين

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

دبي (فروسية اإلمارات)

واصــل فرســان اإلمــارات للقــدرة تألقهــم الالفــت خــال الجولــة الختاميــة
لفعاليــات راشــفورد للقــدرة التــي اســتضافتها مياديــن راشــفورد مبنطقــة
نورفــوك بربيطانيــا ،حيــث بســطوا ســيطرتهم عــى الســباقات الدوليــة الخمســة
التــي أقيمــت عــى مــدى يومــن.
وشــهد اليــوم الثــاين  3ســباقات دوليــة اشــتملت عــى الســباق الرئيــي ملســافة
 160كلــم « 3نجــوم» ،وســباق  140كلــم « 3نجــوم» ،وســباق  120كلــم
«نجمتــن» للشــباب والناشــئني.
ومتكــن الفــارس املحنــك ســامل ملهــوف الكتبــي ،مــن تحقيــق العالمــة الكاملــة،
بعــد فــوزه للمــرة الثالثــة بلقــب الســباق الرئيــي ملســافة  160كلــم ،حيــث
أكمــل الفــارس ســامل ملهــوف الثالثيــة بعــد أن تصــدر الســباق خــال مراحلــه
الخمــس ،عــى صهــوة «ايجــوال امليــل» إلســطبالت « »M 7بــإرشاف املــدرب
محمــد الســبويس قاطعـاً املســافة بزمــن قــدره  8:09:42ســاعة ومبعــدل رسعــة
 19.6كلم/ســاعة.
وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس عبــد اللــه غانــم املــري عــى صهــوة الفــرس
«كايل دو بونســيليت» إلســطبالت « »F 3بــإرشاف املــدرب خليفــة غانــم مســجالً
 8:38:15ســاعة ،فيــا حــل ثالثــاً الربيطــاين جيمــس ديكنســون عــى صهــوة
«ماجــدي» بزمــن قــدره  10:41:09ســاعة.
وانتــزع الفــارس زايــد أحمــد خليفــة عبيــد املــري لقــب ســباق الشــباب
والناشــئني الــذي أقيــم ملســافة  120كلــم «نجمتــن» ،عــى صهــوة الجــواد
«النيــزي بنــت فيكتــوري» إلســطبالت « »F 3بزمــن قــدره  7:04:25ســاعة،
فيــا ذهــب لقــب ســباق الـــ  140كلــم للربيطانيــة نيكــوال ثــورن عــى صهــوة
«داي واي ســريم بليــس» ،وســجلت  8:20:15ســاعة.
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ساعة الزمن الذي سجله الفارس سامل
ملهوف الكتبي يف السباق الرئييس
ملسافة  160كلم ،وحاز به اللقب.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس زايد
أحمد خليفة املري يف سباق الشباب
والناشئني ملسافة  120كلم ،وحصد به
املركز األول.

فروســية اإلمارات

وجه رسالة قوية للمنافسين في نسخة 2022
ّ

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

دبي (فروسية اإلمارات)

الفــوز الباهــر الــذي ســجله الفــارس املحنــك وحامــل لقــب
بطولــة العــامل للقــدرة ســامل ملهــوف الكتبــي ،بلقــب جولتــن
مــن ســباقات الـــ  160كلــم ضمــن فعاليــات راشــفورد للقــدرة،
يحمــل رســالة قويــة ملنافســيه باكتــال جاهزيتــه للمونديــال
القــادم.
وشــهدت مياديــن راشــفورد مواصلــة الفــارس ســامل ملهــوف
لتألقــه بإح ـراز أهــم األلقــاب ،حيــث نجــح يف تحقيــق اللقــب
عــى صهــوة الجــواد «أحمــد دو بارثــاس» ليعلــن تأهلــه
للمشــاركة يف بطولــة العــامل.
وكان الفــارس ملهــوف قــد كتــب ،اســمه مبــداد مــن نــور ضمــن
لوحــة رشف الفائزيــن بلقــب مونديــال القــدرة ،عندمــا تــوج
بلقــب النســخة املاضيــة للمونديــال الــذي أقيــم يف مدينــة
بيــزا بإقليــم توســكانا بإيطاليــا عــى صهــوة الفــرس «هالــة»
إلســطبالت « ،»M 7ويعتــر ســامل ملهــوف الفــارس الرابــع
مــن اإلمــارات الــذي ينــال هــذا الــرف بعــد كل مــن صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،بطــل
نســخة  ،2012وســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،بطــل نســخة  ،2014وســمو 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
فرســان إســطبالت « »M 7الذيــن اســتطاعوا أن يضعــوا بصمتهــم
بوجودهــم الدائــم يف منصــات التتويــج.
ومــن أبــرز األلقــاب التــي حققهــا عــى الصعيــد الخليجــي تتويجــه
بــكأس خــادم الحرمــن الرشيفــن للقــدرة ملســافة  120كلــم يف
عــام  2019عــى صهــوة الجــواد «بــاك ريــدج انديجــو» إلســطبالت
« ،»M 7إضافــة إىل العديــد مــن األلقــاب املحليــة والدوليــة ،مــن
بينهــا كأس اإلســطبالت الخاصــة يف مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة ،وتتويجــه بلقــب النســخة
األخــرة مــن كأس ســمو ويل عهــد ديب للقــدرة ملســافة  119كلــم،
وكأس ملــك البحريــن للقــدرة ملســافة  120كلــم.

ساعة سجلها الفارس سامل ملهوف عىل
صهوة الفرس «هالة» منحته لقب
مونديال القدرة  2021ملسافة  160كلم.
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فروســية اإلمارات

نتائج السباقات األوروبية تعزز حظوظ فرساننا

فريق اإلمارات يتصدر الترشــيحات
و 5فرســان يمثلون اإلمارات في المونديال

دبي (فروسية اإلمارات)

أعلــن االتحــاد الــدويل للفروســية القامئــة األوليــة ألســاء الفرســان
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 باللقبــن الفــردي والفرقــي.
وتضــم القامئــة املبدئيــة لفرســان اإلمــارات  6أســاء ،عــى أن يتــم
االســتقرار قبــل البطولــة عــى  5أســاء ميثلــون الدولــة يف مونديــال
القــدرة يف منافســات فئتــي الفــردي والفــرق.
ويتصــدر القامئــة كل مــن ســامل ملهــوف الكتبــي ،عبداللــه غانــم املــري،
منصــور ســعيد الفــاريس ،ســيف أحمــد املزروعــي ،ســعيد ســامل عتيــق
املهــري ،وســعيد أحمــد الحــريب.
وتضــم قامئــة فريــق اإلمــارات نخبــة مــن الفرســان ميلكــون مســرة
حافلــة باأللقــاب ،أبرزهــم الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي حامــل لقــب
النســخة املاضيــة لبطولــة العــامل للكبــار ملســافة  160كلــم التــي
أقيمــت يف مدينــة بيـزا بإقليــم توســكانا بإيطاليــا عــى صهــوة الفــرس
«هالــة» إلســطبالت  ،M 7ومــن أبــرز األلقــاب التــي حققهــا عــى
الصعيــد الخليجــي تتويجــه بــكأس خــادم الحرمــن الرشيفــن للقــدرة
ملســافة  120كلــم يف عــام  2019عــى صهــوة الجــواد «بــاك ريــدج
انديغــو» إلســطبالت  ،M 7إضافــة إىل العديــد مــن األلقــاب املحليــة
والدوليــة ،مــن بينهــا كأس اإلســطبالت الخاصــة يف مهرجــان صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة ،وتتويجــه بلقــب
النســخة األخــرة مــن كأس ســمو ويل عهــد ديب للقــدرة ملســافة 119
كلــم ،وكأس ملــك البحريــن للقــدرة ملســافة  120كيلوم ـراً.
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كــا تضــم القامئــة الفــارس منصــور ســعيد الفــاريس الــذي حقــق
الوصافــة عــى صهــوة الجــواد «برمــان» يف النســخة املاضيــة ،والــذي
خــاض منافســات البطولــة يف آخــر لحظــة بعــد أن كان يف قامئــة
االحتيــاط ،ليكســب التحــدي والرهــان بعــد دخولــه الجامعــي مــع
البطــل ســامل ملهــوف ،وحقــق الفــاريس العديــد مــن األرقــام عــى
املســتوى الشــخيص ،أبرزهــا حصــد املركــز األول يف مونديــال الخيــول
الصغــرة  2015يف ســلوفاكيا ،وإحـراز املركــز الثــاين يف بطولــة العــامل
للشــباب والناشــئني يف تشــييل عــام .2015
وســيكون الفــارس ســعيد ســامل املهــري أصغــر الفرســان املوجوديــن
يف القامئــة ،عــى أعتــاب بلــوغ مجــد جديــد يف عــامل رياضــة القــدرة
والتحمــل ،حيــث ســبق أن دخــل املهــري التاريــخ مــن أوســع
أبوابــه بعــد احتــكاره اللقــب يف النســخ الثــاث األخــرة وتســجيل
«هاتريــك» يف بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني.
ويعتــر فرســان اإلمــارات املرشــح األقــوى يف بطولــة العــامل للقــدرة،
نظــراً لإلنجــازات العامليــة الكبــرة التــي حققتهــا رياضــة القــدرة
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
 ،2012وفــوز ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم،
ويل عهــد ديب رئيــس املجلــس التنفيــذي ،بلقــب مونديــال  2014يف
نورمانــدي بفرنســا ،وتحقيــق ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،رئيــس اللجنــة األوملبيــة الوطنيــة ،اللقــب عــام
 2002مبدينــة خرييــز يف إســبانيا ،مــا فتــح آفاقـاً جديــدة نحــو انتـزاع
األلقــاب يف املحافــل العامليــة.

فروســية اإلمارات

صعود جيد بفضل انتصارات السباقات األوروبية

الكتبي والمزروعي ضمن القائمة الذهبية
للعشرة األوائل في تصنيف االتحاد الدولي

دبي (فروسية اإلمارات)
ويحمــل الفــارس املحنــك ســامل ملهــوف الكتبــي ،لقــب
النســخة املاضيــة ملونديــال القــدرة ،ويتطلــع للمحافظــة
عــى اللقــب خــال النســخة الجديــدة بعــد أن حقــق 3
انتصــارات رائعــة عــى مســافة  160كلــم جعلتــه يف قمــة
الجاهزيــة.
وهــذه املــرة الخامســة التــي يرتقــي فيهــا الفــارس الشــاب
ســيف أحمــد املزروعــي إىل قمــة تصنيفــات االتحــاد الدويل
«تــوب تــن» ،وكان قــد احتــل الصــدارة يف فــرة ســابقة،
واســتطاع تحقيــق هــذه النتيجــة بعــد أداء قــوي خــال
املوســم األورويب ،فقــد أحــرز املركــز األول  3مـرات ،اثنتــان
منهــا ملســافة  120كلــم خــال فعاليــات راشــفورد للقــدرة
باململكــة املتحــدة ،وفــوز واحــد يف باديــس بجمهوريــة
اســتونيا وكان ملســافة  160كلــم.
ويعتــر املزروعــي أحــد أبــرز فرســان القــدرة ،وملــع نجمــه
مــع إســطبالت «أم آر أم» وأصبــح أحــد أهــم مفاتيــح
النــر لإلســطبل ،خاصــة يف املواعيــد الكــرى ،واســتطاع
خــال فــرة كتابــة اســمه بأحــرف مــن نــور  ،فقــد بــرز
خــال منافســات القــدرة املحليــة والعامليــة.

صعــد فارســا اإلمــارات ســامل ملهــوف الكتبــي وســيف أحمــد املزروعي
إىل قامئــة العــرة األوائــل «تــوب تــن» ضمــن آخــر تصنيفــات االتحــاد
الــدويل للفروســية ،حيــث حــل الفــارس ســامل الكتبــي يف املركــز الرابــع
جامعــاً  523نقطــة ،فيــا جــاء الفــارس أحمــد املزروعــي يف املركــز
العــارش بعــد أن حقــق  461نقطــة.
واحتلــت الفرنســية جوليــا مونتــاين صــدارة التصنيــف بعــد أن ســجلت
 839نقطــة ،تالهــا يف املركــز الثــاين اإلســباين جوليــام ســولدفيال برصيــد
 609نقــاط ،بينــا حلــت ثالثــة مواطنتــه املخرضمــة ماريــا الفريــز
برصيــد  576نقطــة.
وتبــدو الفرصــة ســانحة للثنــايئ ســامل الكتبــي وســيف املزروعــي
للتقــدم ،حيــث هنــاك العديــد مــن االســتحقاقات الدوليــة التــي مــن
شــأنها زيــادة رصيدهــا مــن النقــاط ،حيــث تقــام بطولــة العــامل
للخيــول الصغــرة يف إســبانيا يف نهايــة ســبتمرب ،وبطولــة العــامل للكبــار.
واســتطاع الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي الصعــود يف تصنيــف االتحــاد
الــدويل للفروســية بعــد أداء قــوي وثابــت ،حيــث نجــح يف إحــراز
ثالثيــة نــادرة بفــوز بســباق  160كلــم  3مـرات خالل املوســم األورويب،
كانــت خــال فعاليــات راشــفورد للقــدرة باململكــة املتحــدة ،كــا كان
وصيف ـاً وتاســعاً يف ســباقات باديــس بجمهوريــة اســتونيا ،فض ـاً عــن
إكــال ســباق كومبــن بفرنســا.
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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.
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نقطة سجلتها الفارسة الفرنسية
جوليا مونتاين صاحب املركز األول يف
تصنيف االتحاد الدويل للفروسية.
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فروســية اإلمارات

أكد أن دعم محمد بن راشد وراء اإلنجازات العالمية

العظب :تجارب ناجحة تعزز
الجهوزية لالستحقاقات الدولية

دبي (فروسية اإلمارات)

أشــاد اللــواء الدكتــور محمــد عيــى العظــب ،عضــو مجلــس
اإلدارة ،املديــر العــام لنــادي ديب للفروســية ،مبشــاركة فرســان
اإلمــارات يف الســباقات الدوليــة التأهيليــة التــي أكــد فيهــا
فرســاننا جاهزيتهــم ملواصلــة تحقيــق مزيــد مــن اإلنجــازات
لرياضــة اإلمــارات عمومـاً ،ورياضــة الفروســية وســباقات القــدرة
والتحمــل عــى وجــه الخصــوص ،متوجه ـاً بالشــكر والعرفــان إىل
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه،
وإىل ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
ويل عهــد ديب رئيــس املجلــس التنفيــذي ،عــى كل مــا تحظــى
بــه رياضــة اإلمــارات مــن دعــم كبــر مــن قبــل ســموهام ،وال
ســيام رياضــة الفروســية وســباقات القــدرة والتحمــل عــى وجــه
خــاص ،مــا قــاد إىل تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات العامليــة يف
مختلــف املحافــل الدوليــة.
وقــال« :فريــق العمــل يف نــادي ديب للفروســية برئاســة الشــيخ
راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم ،رئيــس نــادي ديب للفروســية،
ونــادي ديب لســباق الخيــل ،يحــرص عــى توفــر الدعــم املطلــوب
وتذليــل الصعوبــات التــي قــد تواجــه فرســان اإلمــارات يف
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مشــاركاتهم الخارجيــة» ،مؤكــداً أن فرســان اإلمــارات عــى قــدر
التحــدي والطمــوح مهــا كان حجــم التحديــات.
وأشــار العظــب إىل أن التجــارب التــي خاضهــا الفرســان يف
ســباقات راشــفورد للقــدرة جــاءت ناجحــة مــن جميــع النواحــي،
وشــهدت مســتويات مميــزة للخيــل والفرســان مــن إســطبالت
«أم »7و«أم آر أم» و«اف.»3
كــا أشــاد العظــب أيضـاً مبشــاركة فرســان اإلمــارات يف الســباقات
الدوليــة التأهيليــة مختلفــة التصنيــف واملســافات يف جمهوريــة
إســتونيا التــي أكــد فيهــا فرســاننا جاهزيتهــم ملواصلــة تحقيــق
مزيــد مــن اإلنجــازات لرياضــة اإلمــارات عمومــاً ،ورياضــة
الفروســية وســباقات القــدرة والتحمــل عــى وجــه الخصــوص.
وأضــاف« :هــذه املشــاركات تــأيت يف إطــار التجهيــزات
لالســتحقاقات املقبلــة املتمثلــة يف بطولــة العــامل القادمــة،
وبطولتــي العــامل للشــباب والخيــول الصغــرة التــي ســتقام يف
إســبانيا».
وأوضــح «الرتكيــز يف املشــاركة كان عــى الجوانــب التدريبيــة
إلعــداد الخيــول ،باإلضافــة إىل الجوانــب الفنيــة املتعلقــة بتأهيــل
الخيــول والفرســان وفقـاً الشــراطات االتحــاد الــدويل للفروســية».

فروســية اإلمارات

روزنامة شاملة تتضمن كل الفئات
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سباق ًا في برنامج موسم القدرة 2023 - 2022
واالنطالقة أكتوبر من «بوذيب» والختام بـ «الوثبة»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

يشــتمل برنامــج ســباقات القــدرة للموســم  ،2023 – 2022عــى 66
ســباقاً تقــام عــى مياديــن القــدرة الرئيســة يف كل مــن مدينــة ديب
الدوليــة بســيح الســلم ،وقريــة اإلمــارات العامليــة يف الوثبــة ،وقريــة
بوذيــب للقــدرة.
وتنطلــق فعاليــات روزنامــة املوســم الجديــد التــي أعلنهــا اتحــاد
اإلمــارات للفروســية والســباق ،مــن قريــة بوذيــب للقــدرة بالختــم
يف الخامــس والعرشيــن مــن أكتوبــر املقبــل ،بســباقني تأهيليــن ،فيام
تنطلــق الســباقات مــن مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة يف الثــاين مــن
نوفمــر بســباق كأس الوصــل لإلســطبالت الخاصــة أول الســباقات
الرســمية باملوســم ،وتدشــن قريــة الوثبــة العامليــة للقــدرة ســباقاتها
يــوم  27نوفمــر بســباق اليــوم الوطنــي.
وجــاءت روزنامــة املوســم الجديــد ،شــاملة لجميــع الفئــات ،وتشــهد
قريــة بوذيــب أكــر عــدد مــن الســباقات ،حيــث تنظــم  31ســباقاً
وبطولــة ،بينــا تشــهد مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم
 27ســباقاً وبطولــة ،فيــا تنظــم قريــة اإلمــارات العامليــة بالوثبــة 8
ســباقات وبطــوالت.
ومــن أبــرز بطــوالت هــذا املوســم ،كأس صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة ملســافة  160كلــم بالوثبــة والــذي يقــام يف  12فربايــر ،2023
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كلم هي مسافة أهم سباقني باملوسم،
وهام كأس صاحب السمو رئيس
الدولة ،وكأس صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم.

وكأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
ملســافة  160كلــم يف الثالــث مــن مــارس بســيح الســلم ،ضمــن
مهرجــان ســموه الــذي يشــتمل عــى  3ســباقات أخــرى.
وتشــهد مدينــة ديب الدوليــة أيضـاً مهرجــان كأس ســمو ويل عهــد
ديب الــذي يشــتمل أيضــاً عــى  4ســباقات ،وينطلــق يــوم 29
ديســمرب ، 2022ومــن الفعاليــات املهمــة خــال املوســم ،مهرجان
املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان ،والــذي يضــم
«ماراثــون» ملســافة  155كلــم ،ويقــام عــى مــدى يومــن بقريــة
بوذيــب للقــدرة يف الفــرة مــن  -26 23فربايــر  2023ويضــم
الربنامــج ،كذلــك مهرجــان أبوظبــي للقــدرة الــذي يقــام يف ختــام
املوســم بالوثبــة ويشــتمل عــى  3ســباقات.
وتشــتمل الروزنامــة عــى  34ســباقاً مفتوحــاً متضمنــة 10
ســباقات لإلســطبالت الخاصــة ،و 7لفئــة الســيدات ،باإلضافــة
إىل ســباق للشــباب والناشــئني ،كــم تضــم الروزنامــة  32ســباقاً
تأهيلي ـاً ملختلــف املســافات ،منهــا  22ســباقاً تســتضيفها قريــة
بوذيــب ،فيــا تســتضيف مدينــة ديب الدوليــة  10ســباقات
تأهيليــة ،وأيضـاً هنــاك ســباقان حرصيــان لألفـراس فقــط وهــا
جميلتــي والياممــة اللــذان يقامــان مبدينــة ديب للقــدرة.
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ســباقا تأهيلياً اشتملت عليها
روزنامة املوسم تقام بكل من
مدينة ديب الدولية للقدرة وقرية
بوذيب.
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فروســية اإلمارات

كأس رئيس الدولة  12فبراير

8

سباقات في موسم
قرية اإلمارات العالمية للقدرة بالوثبة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

اعتمــد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة ،رئيــس قريــة اإلمــارات
العامليــة للقــدرة ،برنامــج ســباقات القريــة للموســم الجديــد – 2022
 ،2023والــذي يتضمــن مجموعــة مــن الســباقات مختلفــة الفئــات.
ويقــام كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ،للقــدرة،
يف املوســم الجديــد يــوم  12فربايــر  ،2023بقريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة بالوثبــة.
وينطلــق أول الســباقات يف املوســم الجديــد بقريــة اإلمــارات العاملية
للقــدرة بالوثبــة ،بــكأس اليــوم الوطنــي ملســافة  120كلــم ،بالتزامــن
مــع احتفــاالت الدولــة باليــوم الوطنــي ،حيــث يقــام الســباق يــوم
 27نوفمــر املقبــل.
ويقــام ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ملــاك
اإلســطبالت الخاصــة للســيدات ،يــوم  3ديســمرب املقبــل ملســافة 100
كلــم ،فيــا ينطلق يــوم  18فربايــر 2023ســباق 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 لإلســطبالت الخاصــة ملســافة  100كلــم.
ويقــام ســباق كأس الشــيخ زايــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان
لإلســطبالت الخاصــة ملســافة  100كلــم ،يــوم  17مــارس املقبــل.
وتتضمــن الســباقات التــي تســتضيفها قريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة بالوثبــة ،مهرجــان أبوظبــي الــذي ينطلــق بالســباق املخصص
للســيدات ملســافة  100كلــم الــذي يقــام يــوم  18مــارس ،يليــه يف
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اليــوم الثــاين ســباق مهرجــان أبوظبــي املفتــوح ملســافة 120كلــم يف
ختــام موســم الســباقات بالقريــة.
وتقــدم مســلم العامــري ،مديــر عام قريــة اإلمــارات العامليــة للقدرة،
بالشــكر والتقديــر إىل ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان،
عــى الدعــم الالمحــدود الــذي يوليــه ســموه للســباقات الرتاثيــة.
وعــر عــن ســعادته وفريــق العمــل بالقريــة بتنظيــم واســتضافة
ســباقات املوســم الجديــد الــذي يتألــف مــن ســباقات مختلفــة
للفرســان والفارســات واإلســطبالت الخاصــة.
وقــال« :بنــاء عــى توجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل
نهيــان ،يســتعد فريــق العمــل بكامــل جاهزيتــه ،لبــذل الجهــود
كافــة الســتضافة متفــردة للموســم الجديــد» ،مشــراً إىل أن قريــة
اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة ،ظلــت متثــل املحطــة األبــرز
للســباقات الكــرى طــوال الســنوت املاضيــة ،حيــث يحــرص مــاك
اإلســطبالت والفرســان والفارســات واملدربــون ،عــى املشــاركة يف
جميــع الســباقات.
وأشــار إىل أن فريــق العمــل بالقريــة رشع يف وضــع التصــورات
التنظيميــة واللوجســتية لتوفــر أعــى درجــات الراحــة للمشــاركني
واملتابعــن للســباقات بالقريــة.
وأعــرب عــن أملــه يف تقديــم موســم متميــز عــى املســتوى
التنظيمــي ،يجــد الجميــع خاللــه كافــة العنــارص التــي متكنهــم مــن
تقديــم أفضــل مــا لديهــم ،مــن أجــل إنجــاح الحــدث ،وإخراجــه يف
أبهــى صــورة.

فروســية اإلمارات

الختام بتحدي المدربين  9مارس
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سباق ًا بمدينة دبي الدولية و«الوصل
لإلسطبالت الخاصة» يدشن فعاليات الموسم

دبي (فروسية اإلمارات)

يشــتمل برنامــج ســباقات القــدرة مبدينــة ديب الدوليــة للقدرة بســيح
الســلم يف املوســم الجديــد عــى  27ســباقاً تتــوزع عــى مختلــف
الفئــات ،حيــث تضــم  17ســباقاً مفتوحــاً متضمنــة كأس صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ملســافة  160كلــم،
وســباق كأس ســمو ويل عهــد ديب ،كــا تضــم الروزنامــة  5ســباقات
ملــاك اإلســطبالت الخاصــة ،وســباقني للســيدات ،باإلضافــة اىل 10
ســباقات تأهيليــة.
وتبــدأ فعاليــات القــدرة مبدينــة ديب الدوليــة بســباق الوصــل
لإلســطبالت الخاصــة يف الثــاين مــن نوفمــر املقبــل ،يعقبــه مبــارشة
يف اليــوم التــايل تحــدي ســيح الســلم ،ويقــام ســباق يــوم الشــهيد يف
الرابــع والعرشيــن مــن الشــهر نفســه ،ويقــام ســباق جم ـرا يف 14
ديســمرب ،ويســتهل مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب بســباقات الســيدات
يف  29ديســمرب ،ثــم اإلســطبالت الخاصــة  3ينايــر ،والياممــة لألفـراس
يــوم  4ينايــر ،فيــا يقــام الســباق الرئيــس للمهرجــان يــوم  7ينايــر.
ويقــام ســباق الفهيــدي يف الثــاين مــن فربايــر  ،2023وينطلــق
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سباقاً تشتمل عليها روزنامة مدينة
ديب الدولية للقدرة باإلضافة إىل
عرشة سباقات تأهيلية.

مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم يف
 27فربايــر بســباق الســيدات ،ويقــام ســباق اإلســطبالت الخاصــة
يــوم  28فربايــر ،وســباق جميلتــي لألفـراس أول مــارس ،ويختتــم
بســباق الــكأس الرئيــس يــوم  3مــارس ،وتختتــم مدينــة ديب
الدوليــة للقــدرة موســمها يف التاســع مــن مــارس  2023بســباق
املدربــن.
وتتميــز مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بتنظيــم ســباقني غــر
مســبوقني مخصصــة لألفـراس ،وهــا ســباق جميلتــي الــذي يقــام
ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،وســباق الياممــة الــذي يقــام ضمــن مهرجــان ســمو ويل
عهــد ديب.
ويعــد الســباقان فريديــن مــن نوعهــا يف العــامل ،حيــث يتيحــان
الفرصــة لعــدد كبــر مــن األف ـراس للمنافســة ،ونجحــت جميــع
الســباقات املاضيــة يف تخريــج أفــراس قويــة حققــت أمجــاداً
راســخة لإلمــارات.

ساعة سجلها الفارس عبد الله املري بطل النسخة
املاضية لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم للقدرة ملسافة  160كلم.
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 31سباق ًا في الروزنامة

«بوذيب»
تفتتــح الموســم بـــ «التأهيلية»  25أكتوبر

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

تدشــن قريــة بوذيــب للقــدرة بالختــم فعاليــات املوســم 2022
 -2023عــر ســباقني تأهيليــن يف الخامــس والعرشيــن مــن أكتوبــر
املقبــل ،ويتضمــن برنامــج القريــة  31ســباقاً تتــوزع عــى مختلــف
الفئــات ،وتتضمــن فعاليــات كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة
التــي تشــتمل عــى  3ســباقات ،كــا تضــم الروزنامــة مهرجــان
املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان ،والــذي يشــتمل
عــى  4ســباقات.
وتقــام أوىل الفعاليــات الرســمية بقريــة بوذيــب يــوم  7نوفمــر عــر
ســباقي العــن ،حيــث ميتــد األول ملســافة  100كلــم والثــاين ملســافة
 120كــم ،وتبــدأ فعاليــات كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة يــوم
 15ديســمرب بســباق اإلســطبالت الخاصــة ،ويقــام يف اليــوم الثــاين
ســباق الســيدات وكالهــا ملســافة  100كلــم ،فيــا يقــام الســباق
الرئيــس ملســافة  120كلــم يف يــوم  25ديســمرب.
ويتضمــن مهرجــان املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان،
الســباق املاراثــوين ملســافة  155كلــم ،والــذي يقــام عــى مــدار
يومــن ،وينطلــق يــوم  25ينايــر ،ويشــتمل املهرجــان عــى ســباقات
لإلســطبالت الخاصــة والســيدات وآخــر للشــباب والناشــئني.
وتشــتمل ســباقات بوذيــب عــى عــدد كبــر مــن الســباقات التأهيلية

الدوليــة ،حيــث تتضمــن الروزنامــة تأهيليــات دوليــة ملســافة
 100و 120و 160كلــم ،باإلضافــة اىل أربعــة ســباقات ملســافة
 80كلــم ومثلهــا ملســافة  40كلــم.
وتتميــز قريــة بوذيــب بتطبيــق «بروتوكــول بوذيــب» عــى
نصــت عــى تعديــل
بعــض ســباقاتها ،والــذي اشــتمل عــى بنــود ّ
مســميات ســباقات القــدرة والتحمــل إىل ســباقات ركــوب القدرة
والتحمــل ،وتحديــد الرسعــة القصــوى للخيــول املشــاركة يف
الســباقات الرســمية بـــ  20كلــم ،واقتصــار نطــاق املســاندة عــى
نقــاط امليــاه املحــددة عــى مســافة كل  1كـــم ،ومراقبــة رسعــة
الفرســان أثنــاء املراحــل عــن طريــق جهــاز التتبــع حتــى ال يتــم
تجــاوز الرسعــة املســموح بهــا قانونيـاً ،واعتــاد زمــن  10دقائــق
كحــد أقــى لوقــت عــرض الخيــل عــى اللجنــة البيطريــة بــن
املراحــل ،عــى أن يكــون  10دقائــق عنــد نهايــة املرحلــة األخــرة
بــدالً مــن  30دقيقــة كــا كان ســابقاً ،ثــم الرتكيــز عــى اعتــاد
 56نبضــة قلــب يف الدقيقــة كحــد أقــى للفحــص البيطــري
للخيــل ،واعتــاد  50دقيقــة كزمــن اسـراحة الخيــل بــن مراحــل
الســباقات ،ثــم اعتــاد نهايــة الســباق هــو عبــور خــط البوابــة
اإللكرتونيــة.
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سباقاً وبطولة اشتملت عليها
روزنامة قرية بوذيب للقدرة
للموسم .2023 - 2022
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نوفمرب املقبل املوعد املحدد
النطالقة سباقات املوسم الجديد
يف قرية بوذيب للقدرة.

فروســية اإلمارات

توجه بالشكر لكل من دعمه للظهور على مسرح المونديال

قفز الحواجز

الحمادي :تجربة كأس العالم
لقفز الحواجز سيكون لها ما بعدها

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

أنجــز الفــارس خالــد أحمــد الحــادي أوىل مشــاركاته العامليــة بــن
نخبــة فرســان قفــز الحواجــز الشــباب حــول العــامل يف مونديــال
القفــز الــذي شــهدته مدينــة آخــن أملانيــا ،وجــاءت مشــاركة
الفــارس خالــد الحــادي بدعــم الشــيخة فاطمــة بنــت ه ـزاع بــن
زايــد آل نهيــان ،رئيســة مجلــس إدارة أكادمييــة فاطمــة بنــت
مبــارك للرياضــة النســائية ،رئيســة مجلــس إدارة مؤسســة فاطمــة
بنــت ه ـزاع الثقافيــة ،مالــك ومؤســس إســطبالت ال ـراع ،عضــو
مجــال التحكيــم للخيــول العربيــة ،وتوفريهــا الجــواد «جاســيس دو
هايتــس زد» ،والــذي ظــل يــؤدي عليــه الفــارس الحــادي عىل مدى
ثالثــة مواســم متتاليــة ضمــن فرســان منتجــع الفرســان الريــايض
الــدويل يف أبوظبــي ،وبلــغ قمــة األداء معــه يف املوســم األخــر،
فــكان الفــوز أو أحــد املراكــز املتقدمــة حليفــه ،وعــى صهوتــه نــال
التأهــل ملونديــال القفــز عــر جولتــن شــهدتهام اإلمــارات ،وقــام
بتنظيمهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،بــإرشاف االتحــاد
الــدويل للفروســية.
ووصــف الفــارس الحــادي مشــاركته بأنهــا تجربــة مفيدة وســيكون
لهــا مــا بعدهــا يف مياديــن القفــز ،وتقــدم بالشــكر والتقديــر إىل
الشــيخة فاطمــة بنــت هــزاع بــن زايــد آل نهيــان ،الهتاممهــا
ورعايتهــا لفرســان القفــز الناشــئني والشــباب مــن أبنــاء اإلمــارات
وحتــى فرســان املنتخــب األول الذيــن يشــاركون باســم اإلمــارات
يف املحافــل الرياضيــة العامليــة ،وعــر عــن شــكره وامتنانــه التحــاد

اإلمــارات للفروســية والســباق عــى مســاندته ،ومنتجــع الفرســان
الريــايض الــدويل ملتابعتــه واالهتــام مبشــاركته يف البطولــة منــذ
وقــت مبكــر ،كــا شــكر والــده أحمــد الحــادي عــى تشــجيعه
ملامرســة قفــز الحواجــز منــذ مرحلــة الطفولــة وإىل حــن مرافقتــه
يف بطولــة آخــن.
وعــن مشــاركته يقــول الحــادي« :إنهــا جرت عــى املســتوى الفردي
والفــرق مبشــاركة  30فارسـاً وفارســة مــن دول العــامل ،بينهــم عــدد
مــن فرســان القفــز الشــباب العــرب ،مــن ســوريا ،تونــس ،فلســطني،
األردن ،قطــر ،الســعودية ،مــا يعكــس مــدى اهتــام الكثــر مــن
الــدول العربيــة برياضــة قفــز الحواجــز ،وأقيمــت جميعهــا عــى
ميــدان آخــن أملانيــا ،أكــر املياديــن األوروبيــة وأكرثهــا عراقــة،
ولعــب فيهــا الحــظ دوراً كبـراً يف اختيــار الخيل املناســب واملشــاركة
معــه يف مثــل هــذه البطولــة املهمــة بعــد أيــام قليلــة منــذ اختياره،
وبالرغــم مــن الجهــد الكبــر والتدريــب معــه بــإرشاف الفــارس
املــدرب أحمــد عــي الجنيبــي».
وتابــع« :مل تكــن نتيجــة املشــاركة كــا كنــت أمتنــى يف مونديــال
الشــباب ،بالرغــم مــن أنهــا كانــت تجربــة ممتعــة حققــت مــن
خاللهــا رفــع علــم الدولــة يف هــذه التظاهــرة الشــبابية املهمــة،
يف هــذه األجــواء مــن التنافــس عــى ميــدان آخــن املذهــل ،وهــي
التجربــة التــي مكنتنــي مــن التعــرف عــى كوكبــة مــن أبــرز فرســان
القفــز الشــباب حــول العــامل».

يوليو 19 2022

فروســية اإلمارات

وصف وجود الحمادي في المونديال بالمفيد

قفز الحواجز

الجنيبي :المشاركة بجواد معار
عبر القرعة تلعب دور ًا كبير ًا في تحديد المراكز

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

قــال الفــارس واملــدرب أحمــد عــي الجنيبــي إن مشــاركة الفــارس خالــد
الحــادي يف مونديــال الشــباب لقفــز الحواجــز بأملانيــا تعــد تجربــة ناجحــة
لكونهــا أوىل مشــاركاته الخارجيــة ،وجــاءت ضمــن هــذا املســتوى املتقــدم مــن
بطــوالت مونديــال القفــز للفرســان الشــباب عــى ميــدان آخــن أملانيــا العريــق
الــذي أنشــئ يف العــام  ،1862قبــل أكــر مــن  150عامــاً تقريبــاً.
وأضــاف« :شــارك الفــارس خالــد الحــادي بالجــواد املعــار (بــاك داميــون) يف
املســتوى الفــردي يف منافســات ضمــت ثالثني فارسـاً من دول عديــدة ،مبواصفات
الجولــة مــع متايــز عــى حواجــز ارتفاعهــا  130ســم ،وعــى مســتوى الفــرق
ضمــن  6فــرق ميثلــون قــارات العــامل ،ومبواصفــات الجولتــن صمــم مســارهام
بحواجــز ت ـراوح ارتفاعهــا بــن  120ـ  125ســم».
وأوضــح «مشــاركة الفرســان يف مثــل هــذه البطــوالت بخيــل معــار عــن طريــق
القرعــة تلعــب دوراً كبــراً يف تحديــد مراكــز الفرســان ،ويف غالبهــا تــأيت أقــل مــن
جهوزيــة الفرســان الذيــن نالــوا حــق التأهــل بخيولهــم الرئيســة».
وتابــع« :مثــل هــذا املســتوى مــن البطــوالت يبقــى دامئـاً هدفـاً مهـاً للفرســان
وتطلعهــم للمشــاركة فيــه ،ويحتــاج اإلعــداد والتجهيــز لــه إىل الدعــم واملتابعــة
والتدريــب ،وهــو مــا توفــر للفــارس خالــد الحــادي بدعــم ورعايــة الشــيخة
فاطمــة بنــت هـزاع بــن زايــد آل نهيــان ،رئيســة مجلــس إدارة أكادمييــة فاطمــة
بنــت مبــارك للرياضــة النســائية ،رئيســة مجلــس إدارة مؤسســة فاطمــة بنــت
هــزاع الثقافيــة ،مالــك ومؤســس اســطبالت الــراع ،عضــو مجــال التحكيــم
للخيــول العربيــة ،وإدارة منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل ،ومتابعــة اتحــاد
اإلمــارات للفروســية ،والــذي قــدم كل التســهيالت املطلوبــة».

 20يوليو 2022

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

إقبال كبير من الفرسان والفارسات

1467

مشاركة في  5لقاءات تدريبية
صيفية بـ «الشارقة للفروسية»

الشارقة (فروسية اإلمارات)

نظــم نــادي الشــارقة للفروســية والســباق أربعــة لقــاءات تدريبيــة صيفيــة جمعــت
بــن فرســان قفــز الحواجــز يف ميــدان الصالــة املغطــاة بالنــادي ،وشــهدت 1467
مشــاركة ،وتــأيت املنافســات ضمــن النشــاط الــذي درج النــادي عــى تقدميــه للفرســان
والفارســات خــال فصــل الصيــف منــذ ســنوات.
وشــارك يف اللقــاء التدريبــي األول  280فارسـاً وفارســة ،وشــهدت املنافســات يف اللقــاء
الثــاين  355مشــاركاً ،فيــا تواجــد يف اللقــاء الثالــث  338فارسـاً وفارســة ،وشــهد اللقــاء
الرابــع  273مشــاركاً فيــا شــهد اللقــاء الخامــس  221مشــاركة مــن جميــع الفئــات.
شــهدت املنافســات مشــاركة كبــرة مــن فرســان مدرســة التدريــب بنــادي الشــارقة
للفروســية والســباق ،نــادي ديب للبولــو والفروســية ،نــادي عجــان للفروســية،
إســطبالت 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 وإســطبالت الفروســية يف الدولــة ،حيث
تتواصــل اللقــاءات التدريبيــة حتــى شــهر ســبتمرب املقبــل.
وتضمــن املنافســات خمســة مســتويات ،األول شــوط خيــول البــوين مخصــص لخيــول
البــوين والفرســان املبتدئــن بارتفــاع حواجــز  50ســم ،والثــاين شــوط املبتدئــن مــع
الزمــن بحواجــز يصــل ارتفاعهــا حتــى  60ســم ،والثالــث شــوط املبتدئــن مــع الزمــن
بحواجــز يصــل ارتفاعهــا حتــى  80ســم ،والرابــع شــوط املبتدئــن مــع الزمــن بحواجــز
يصــل ارتفاعهــا مــن  100إىل  110ســم ،والخامــس شــوط الفئــة الوســطى بحواجــز
يصــل ارتفاعهــا  120 - 110ســم وهــو شــوط ضــد الزمــن ،ويتنافــس فيــه الفرســان
عــى قطــع املســار بالزمــن األرسع.
وأشــاد الفرســان والفارســات املشــاركون بتنظيــم اللقــاءات ،وعــروا عــن ســعادتهم
عــى حــرص النــادي برتتيــب مثــل هــذه املنافســات التدريبيــة خــال فــرة الصيــف
والتــي مــن شــأنها تجهيــز وتدريــب الخيــل لتكــون عــى جاهزيــة عنــد انطــاق موســم
الفروســية يف الدولــة مــع بدايــة شــهر أكتوبــر ،كــا عــروا عــن ســعادتهم باألجــواء
واإلمكانيــات الرائعــة التــي وفرهــا النــادي.

280

مشاركة للفرسان والفارسات يف
اللقاء التدريبي األول بنادي الشارقة
للفروسية والسباق.

355

مشاركة للفرسان والفارسات تضمنتها
فعاليات اللقاء التدريبي الصيفي
بزيادة  75مشاركة عن اللقاء األول.

338

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

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.

يوليو 21 2022

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

اللقاء التدريبي الثالث بـ «الشارقة للفروسية»

الزبيبي يتصدر «الوسطى» ونجاح  20فارس ًا
وفارسة في «المبتدئين» و 10في «الصغرى»

الشارقة (فروسية اإلمارات)
اتســمت منافســات اللقــاء التدريبــي الثالث الــذي نظمه نادي الشــارقة
للفروســية والســباق ضمــن برنامجــه الصيفــي بالقــوة والتحــدي خــال
األشــواط الخمســة التــي أقيمــت ،وشــهدت  338مشــاركة للفرســان
والفارســات مــن مختلــف الفئــات.
وخصصــت املنافســة الخامســة لفرســان الفئــة الوســطى ،شــوط ضــد
الزمــن ،وتنافــس فيــه الفرســان لقطــع املســار دون أخطــاء مــع أفضليــة
الزمــن ،وبارتفــاع حواجــز بلــغ  120ســم ،وشــارك يف هــذا الشــوط
 60فارس ـاً أنهــى منهــم املســار دون خطــأ  8فرســان ،وتصــدر الشــوط
الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي مــن فريــق «أف زد» بصحبــة جــواده
«كالــوب» وبزمــن قــدره  65:46ثانيــة.
وكان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس مــويف عويضــة الكــريب مــن نادي
الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة جــواده «ســبورتس فيلــد»
بزمــن قــدره  66:11ثانيــة وبفــارق أقــل مــن ثانيــة عــن املركــز األول.
وذهــب املركــز الثالــث للفــارس عــي الجهــوري مــن إســطبالت الوثبــة
عــى صهــوة جــواده «ألتيــاكا دو فــورت» بزمــن قــدره  66:14بفــارق 3
أجـزاء مــن الثانيــة عــن املركــز الثــاين.
وحــل باملركــز الرابــع الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم مــن
مركــز اإلمــارات للفروســية بزمــن قــدره  71:21ثانيــة ،فيــا كان املركــز
الخامــس مــن نصيــب الفارســة أنيتــا ســاندي بزمــن قــدره  73:14ثانيــة،

وكان املركــز الســادس مــن نصيــب الفــارس أحمــد أكــر ســفار مــن
نــادي «فروســية» للفروســية ،وبزمــن قــدره  73:24ثانيــة.
وأقيمــت املنافســة الثالثــة ،مبواصفــات شــوط مــع الزمــن مخصــص
للفرســان املبتدئــن ،وصمم مســاره مبجمــوع  10حواجز بلــغ ارتفاعها
 80ســم ،وتنافــس فيــه الفرســان لقطــع املســار ضمــن الزمــن املحدد
دون أخطــاء «شــوط مــع الزمــن» ،وبلــغ عــدد املشــاركني فيــه 85
فارسـاً وفارســة ،وأنهــى املســار دون أخطــاء  20فارسـاً ،وهــم أحمــد
فلكنــاز ،لــورا كــوان ،لونــا زيــاد ،عــي أحمــد عرفــات ،محمــد فائــق
أبــو كالم ،خليفــه نــارص ،جوليانــا لوتيســتو ،محمــد زهري حســان ،هنا
الحــاج  ،يــارس املــري ،عمــرو املــري ،عبــد اللــه الجهــوري ،ماريــا
أبــو كالم ،جوليــت أليكســاندرا ،غــا الرشيــاين ،ســامة املزروعــي،
وصــري بادنــي.
وخصــص شــوط مــع الزمــن لفرســان الفئــة الصغــرى مبجمــوع 12
حاجـزاً وبارتفــاع  110ســم يتنافــس فيــه الفرســان عــى قطع املســار
دون خطــأ ضمــن الزمــن املحــدد ،وبلــغ عــدد املشــاركني  80فارس ـاً
وفارســة ،أنهــى منهــم املســار دون خطــأ  10فرســان ،وهــم الشــيخ
راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم ،شــفيق دركشــي ،تاليــه محمــد ،أحمــد
ســافر ،ســليفيا ســيم ،عــي الجهــوري ،محمــد الشــاميس ،عبداللــه
الخاطــري ،سيليســت لــو تركــو ،ومحمــد حمــد الشــاميس.
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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  22فارساً.

 22يوليو 2022

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  60سم ،وأنهى
منهم املسار دون خطأ  31فارساً وفارسة.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

اللقاء الرابع تنافس ضد الزمن ودون أخطاء

السويدي يتصدر «الوسطى»
و 26فارس ًا اجتازوا «الصغرى» بنجاح

الشارقة (فروسية اإلمارات)
شــارك  273فارسـاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة وإســطبالت الدولــة
يف البطولــة الصيفيــة التدريبيــة الرابعــة لقفــز الحواجــز التي نظمها
نــادي الشــارقة للفروســية والســباق ،يف ميــدان الصالــة املغطــاة
بالنــادي ،واشــتملت عــى  5أشــواط.
وشــهد الشــوط الخامــس «الفئــة الوســطى» وهــو الشــوط الرئيــي
تنافســاً قويــاً ،مبواصفــات ضــد الزمــن ،يتنافــس فيــه الفرســان
لقطــع املســار مــن دون أخطــاء ،وبالزمــن األرسع وبارتفــاع حواجــز
بلــغ  120ســم مبشــاركة  42فارس ـاً ،أنهــى منهــم املســار مــن دون
أخطــاء  7فرســان ،وتصــدر الشــوط الفــارس ســامل أحمــد الســويدي
مــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق بصحبــة جــواده «يب يب أم
شــيبيتا» وبزمــن قــدره  61:64ثانيــة.
وكان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفارســة أنيتــا ســاندي مــن نــادي
الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة جوادهــا «جينســا»
وبزمــن قــدره  67:09ثانيــة ،وذهــب املركــز الثالــث للفارســة
إليزابيــث مينينــا مــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى
صهــوة جوادهــا «جوكــر أتــش أم» وبزمــن قــدره  69:08ثانيــة،
وحــل يف املركــز الرابــع الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم
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فارساً وفارسة اجتازوا املسار بنجاح يف الشوط األول
الذي خصص لخيول البوين والفرسان املبتدئني يف
مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق،
بارتفاع حواجز أقصاه  40سم ،وهو شوط الزمن
ومبجموع  8حواجز ،وبلغ عدد الفرسان املشاركني يف
هذا الشوط  28فارساً وفارسة.

مــن مركــز اإلمــارات للفروســية عــى صهوة جــواده «ســبارتكوس»
وبزمــن قــدره  69:47ثانيــة ،فيــا كان املركــز الخامــس مــن نصيب
الفــارس فهــد إبراهيــم الهرمــودي مــن نــادي الشــارقة للفروســية
والســباق وبزمــن قــدره  69:58ثانيــة ،وكان املركــز الســادس مــن
نصيــب الفــارس الشــيخ خالــد ســلطان القاســمي مــن نــادي
الشــارقة للفروســية والســباق وبزمــن قــدره  69:74ثانيــة.
ويف الشــوط الرابــع ،والــذي خصــص لفرســان الفئــة الصغــرى
مبجمــوع  12حاج ـزاً وبارتفــاع  110ســم ،تنافــس فيــه الفرســان
عــى قطــع املســار مــن دون أخطــاء ،وضمــن الزمــن املحــدد،
مبشــاركة  75فارسـاً وفارســة ،أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطاء
 26فارســاً.
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
وتدريــب الخيــل لتكــون عــى جاهزيــة عنــد انطــاق موســم
الفروســية يف الدولــة مــع بدايــة شــهر أكتوبــر املقبــل ،وعــروا عن
ســعادتهم باألجــواء واإلمكانيــات الرائعــة التــي وفرهــا النــادي.
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فارساً وفارسة أنهوا املسار بنجاح يف الشوط الثاين فارساً وفارسة نجحوا يف اجتياز املسار بنجاح يف الشوط
«شوط مدرسة التدريب» بنادي الشارقة للفروسية الثالث وخصص للفرسان املبتدئني مع الزمن ،بارتفاع
والسباق ،وهو شوط مع الزمن مخصص للفرسان بلغ  80سم ومبجموع  10حواجز ،وتنافس فيه الفرسان
لقطع املسار ضمن الزمن املحدد من دون أخطاء
املبتدئني يف املدرسة مبجموع مثانية حواجز وبارتفاع
«شوط مع الزمن» وبلغ عددهم  77فارساً.
حواجز  60سم ،وشارك فيه  51فارساً وفارسة.

يوليو 23 2022

فروســية اإلمارات

منافسات مثيرة في اللقاء الخامس

قفز الحواجز

علــي الجهوري
يبصم على صدارة الشوط الرئيسي بفارق  3ثوان

الشارقة (فروسية اإلمارات)

شــهد اللقــاء التدريبــي الخامــس لقفــز الحواجــز الــذي نظمــه
نــادي الشــارقة للفروســية مبيــدان الصالــة املغطــاة بالنــادي،
منافســات مثــرة خــال أشــواطه التــي امتــدت لقرابــة التســع
ســاعات ،فيــا بلــغ عــدد الفرســان املشــاركني  221مــن مختلــف
أنديــة وإســطبالت الدولــة.
وخصــص الشــوط الخامــس والرئيــي يف املنافســات لفرســان
الفئــة الوســطى بارتفــاع حواجــز بلــغ  120ســم ومبشــاركة 34
فارسـاً ،أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء  15فارسـاً وفارســة،
وتصــدر الشــوط الفــارس عــي الجهــوري بصحبــة جــواده «ســناب
جــاك» مــن إســطبالت الوثبــة وبزمــن قــدره  55:69ثانيــة ،فيــا
كان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي مــن
نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة جــواده «كالوب»
وبزمــن قــدره  58:91ثانيــة ،وذهــب املركــز الثالــث للفــارس
الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم عــى صهــوة جــواده «كازنوفــا
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سم ارتفاع حواجز الشوط الرئييس
الذي خصص لفرسان الفئة الوسطى.

 24يوليو 2022

دي إكــس يب» مــن مركــز اإلمــارات للفروســية وبزمــن قــدره
 61:00دقيقــة.
وخصــص الشــوط األول لخيــول البــوين والفرســان املبتدئــن
يف مدرســة التدريــب بالنــادي بارتفــاع حواجــز أقصــاه 40
ســم ،وأنهــى  19فارس ـاً املســار مــن دون أخطــاء ،وخصــص
الشــوط الثــاين للفرســان املبتدئــن بارتفــاع حواجــز  60ســم،
وأنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء  23فارس ـاً وفارســة.
وكان الشــوط الثالــث أيضــاً للفرســان املبتدئــن بارتفــاع
حواجــز بلــغ  80ســم ،وبلــغ عــدد املشــاركني  48فارســاً،
أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء  21فارس ـاً وفارســة،
أمــا رابــع األشــواط فقــد خصــص لفرســان الفئــة الصغــرى
بارتفــاع حواجــز  110ســم ،وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني
يف هــذا الشــوط  76فارسـاً وفارســة ،أنهــى منهــم املســار مــن
دون أخطــاء  19فارســاً.

ثانية الزمن الذي سجله الفارس عيل
الجهوري بطل الشوط الرئييس يف املنافسات.

فروســية اإلمارات

البرنامج اشتمل على الدريساج وقفز الحواجز

أكاديمية بوذيب ..

نجاح  65دارس ًا في دورة «الفروسية التخصصية» األولى

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

شــهدت أكادمييــة بوذيــب تخــرج الفــوج األول يف دورة الفروســية
التخصصيــة الشــاملة للفروســية ،والتــي أقامتهــا األكادمييــة
بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروسيةوالســباق ،وتحــت
إرشافــه ،وجمعيــة الخيــول الربيطانيــة ،وســجلت الــدورة نجــاح
 65فارســاً يف املــواد التخصصيــة التــي تضمنهــا برنامــج الــدورة،
حيــث اشــتمل الربنامــج عــى منافســات الرتويــض «الدريســاج»،
وأخــرى لقفــز الحواجــز هــي األوىل التــي يشــهدها ميــدان صالــة
أكادمييــة بوذيــب املغطــاة خــال فصــل صيــف .2022
ويهــدف اتحــاد الفروســية والســباق مــن تنظيــم هــذه الــدورة إىل
تأهيــل الفرســان والفارســات وتزويدهــم بالخــرات التــي تعــزز
مســرتهم يف رياضــات الفروســية املختلفــة ،ومنحهــم الفرصــة
الكاملــة للتعــرف عــى أحــدث األســاليب والتعديــات التــي تجــرى
عــى القوانــن لالســتفادة منهــا يف صقــل مواهبهــم.

وتفاعــل املشــاركون مــع تفاصيــل الــدورة مــن خــال
مشــاركتهم يف املنافســات التــي أقيمــت ،وأظهــر الفرســان
والفارســات رغبــة كبــرة يف التحصيــل والعمــل عــى تطويــر
مهاراتهــم.
شــهد حفــل التخــرج ،وقــام بتســليم شــهادات التخــرج
لطــاب األكادمييــة الذيــن أنهــوا دورات األكادمييــة ،ودورة
جمعيــة الخيــول الربيطانيــة ،وتــ ّوج الفائزيــن بأشــواط
قفــز الحواجــز عبــد اللــه النقبــي ،مديــر الخدمــات
املســاندة باتحــاد الفروســية ،وكيــم إيلــوت ،مديــر نــادي
مهــر املزروعــي ،مديــر
أبوظبــي للفروســية ،ومحمــد
ّ
إدارة قريــة بوذيــب للفروســية ،ومحمــد حاتــم الجنيبــي،
مديــر الفعاليــات بقريــة بوذيــب ،وكــران تريــي ،مديــر
األكادمييــة ،وأعضــاء فريقهــا الفنــي.
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الجهوري يكسب المركزين األول والثاني في الشوط الثالث

160

فارسـ ًا وفارسة شاركوا في منافسات
قفــز الحواجز بـ «أكاديمية بوذيب»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

اشــتملت منافســات قفــز الحواجــز التــي أقيمــت ضمــن برنامــج دورة
الفروســية التخصصيــة الشــاملة التــي نظمتهــا أكادمييــة بوذيــب،
بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق وتحــت إرشافــه،
وجمعيــة الخيــول الربيطانيــة ،عــى ثالثــة أشــواط ،شــارك فيهــا أكــر
مــن  160فارس ـاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة وإســطبالت الفروســية
يف اإلمــارات ،بصحبتهــم مــا يزيــد عــى  90خيـاً ،واشــتملت املنافســات
عــى ثالثــة أشــواط.
وأحــرز الفــارس عــي الجهــوري املركزيــن األولــن يف الشــوط الثالــث،
مــن بــن  65فارسـاً وفارســة ،تنافســوا خــال مرحلتــن صمــم مســارهام
بحواجــز تـراوح ارتفاعهــا بــن  100ـ  120ســم ،وشــارك فيهــا  53فارسـاً
وفارســة ،جــرى اســتبعاد  4منهــم خــال املنافســة ،يف حــن آثــر 12
منهــم االنســحاب.
ونجــح الفــارس عــي الجهــوري يف إحـراز املركزيــن األول والثــاين ،حيــث
أحــرز املركــز األول بالجــواد «ســناب جــاك» مــن إســطبالت الجهــوري،
وأكمــل معــه املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  40:47ثانيــة ،وكســب
املركــز الثــاين عــى صهــوة «هريميــس» وبعــد إكــال املرحلــة يف زمــن
بلــغ  41:74ثانيــة ،وذهــب املركــز الثالــث إىل الفــارس خالــد أحمــد
الحــادي ،والــذي أكمــل املرحلــة الثانيــة بصحبــة «أنيــزو» مــن منتجــع
الفرســان الريــايض الــدويل يف أبوظبــي يف زمــن بلــغ  42:14ثانيــة.
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وشــارك  30فارســاً وفارســة يف الشــوط األول ،مبواصفــات
الجولــة الواحــدة ،عــى حواجــز ت ـراوح ارتفاعهــا بــن  40ـ
 60ســم ،وهــي ليســت ضــد الزمــن ،ومطلــوب فيهــا إكــال
الجولــة بنجــاح دون خطــأ ،وهــو مــا نجــح فيــه  16فارس ـاً
وفارســة ،واعتربتهــم لجنــة التحكيــم فائزيــن.
وبلــغ عــدد الفرســان املســجلني  68فارســاً للمشــاركة يف
الشــوط الثــاين مبواصفــات املرحلتــن الخاصــة ،عــى حواجــز
تـراوح ارتفاعهــا بني  70ـ  90ســم ،وشــارك منهم  54فارسـاً،
بعــد اســتبعاد  11فارســاً خــال املنافســة ،وانســحاب 14
منهــم ،ونجــح يف إكــال املرحلتــن دون خطــأ  12فارس ـاً،
وحــاز املركــز األول الفــارس صــري بادنــي والجــواد «لــويك
كيــه» مــن نــادي منــدرة للفروســية ،وأنهــى املرحلــة
الثانيــة يف وقــت بلــغ  56:13ثانيــة ،وحــاز املركــز الثــاين
الفــارس ســعيد شــيميل بالجــواد «أنريجــي» مــن الوحــدات
املســاندة ،وأكمــل املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 56:79
ثانيــة ،ونــال املركــز الثالــث الفــارس محمــد عبــد العزيــز
املرزوقــي مــع «بوريتــا» مــن نــادي الباهيــة للفروســية،
وبزمــن بلــغ  59:41ثانيــة يف املرحلــة الثانيــة.

فروســية اإلمارات

بصمة جديدة للفارسة الموهوبة

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

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
أحــرزت الفارســة ليــى عبــد العزيــز الرضــا املركــز األول ،ضمــن
منافســات الرتويــض «الدريســاج» ،التــي أقيمــت عــى هامــش
اليــوم الختامــي للــدورة التخصصيــة للفروســية التــي نظمتهــا
أكادمييــة بوذيــب ،بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية
والســباق ،وجمعيــة الخيــول الربيطانيــة ،واســتضافتها الصالــة
املغطــاة ألكادمييــة بوذيــب يف أبوظبــي.
وحلــت يف املركــز الثــاين الفارســة آمنــة الشــحي ،فيــا ذهــب
املركــز الثالــث للفــارس هزيــم العــي.
وتألــق فارســة ســباقات القــدرة ليــى الرضــا يف ميــدان جديــد
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
القــدرة ،وهــي أول فارســة تتــوج بلقــب كأس صاحــب الســمو
رئيــس الدولــة ملســافة  160كلــم ،كــا حققــت رقــاً قياســياً
غــر مســبوق مــن حيــث عــدد االنتصــارات يف املواســم املاضيــة،
يضعهــا كل ذلــك يف قمــة الفرســان والفارســات أصحــاب األمجــاد
الخالــدة.
وتعتــر الفارســة ليــى الرضــا مــن أوائــل الفارســات اإلماراتيــات،
وتنتمــي إىل أرسة عاشــقة للخيــل ،فوالدهــا عبــد العزيــز الرضــا

مــن الرعيــل األول مــن الفرســان واملدربــن املرخصــن الذيــن
مارســوا ركــوب الخيــل ،وميتلــك إســطبالت يف منطقــة العويــر.
وتشــهد رياضــة الرتويــض «الدريســاج» التــي يــرف عليهــا
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق تطــوراً ملحوظـاً ،وظلــت
تســتقطب أعــداداً مــن الفرســان والفارســات مــن الناشــئني.
وتقــام هــذه الفعاليــات وفقاً لقوانــن اتحاد اإلمارات للفروســية
والســباق ،وبــإرشاف حــكام دوليــن معتمديــن مــن االتحــاد
الــدويل للفروســية يف مجــال الدريســاج لتصنيــف املتنافســن
بنــاء عــى أدائهــم يف اختبــارات محــددة للدريســاج.
وضمــت روزنامــة املوســم املــايض « »2022 - 2021التــي
أعلنهــا االتحــاد 14 ،منافســة وبطولــة أقيمــت عــى  5مياديــن
بالدولــة.
ومتكــن فريــق اإلمــارات مؤخـراً مــن تحقيــق صــدارة منافســات
بطولــة «هــاراس دي جــاردي» بفرنســا فئــة النجمتــن ،بعــد
أن احتــل كل مــن الفــارس محمــد جاســم الــركال ،والفارســة
ناتــايل النكســر املراكــز األوىل يف عــدة أشــواط خــال البطولــة
التــي شــهدت مشــاركة أبــرز فرســان العــامل ،واســتمرت عــى
مــدى ثالثــة أيــام.

يوليو 27 2022

فروســية اإلمارات

الكبار يقدمون األداء المميز

شغف الفرسان الصغار
يثري فعاليات الدورة التخصصية للفروسية

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
شــهدت فعاليــات الــدورة التخصصيــة للفروســية التــي
نظمتهــا أكادمييــة بوذيــب بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات
للفروســية والســباق وإرشافــه ،وجمعيــة الخيــول
الربيطانيــة ،تفاعــاً كبــراً مــن الفرســان والفارســات
الصغــار املشــاركني يف الحــدث ،حيــث أثــروا النشــاط
الــذي أقيــم بحيويــة وشــغف ورغبــة كبــرة كشــفت عــن
اســتعدادهم ملواصلــة مســرة العمــل ،والدخــول يف عــامل
الفروســية واإلبــداع فيــه.
وتضمنــت الفعاليــات أساســيات كيفيــة التعامــل مــع
حواجــز القفــز ،والعمــل عــى تفاديهــا ،مــن خــال
ارتفاعــات متعــددة ،اســتعداد اً لتجاوزهــا عــى صهــوة
الخيــول ،كــا كان لعــروض الرتويــض “الدريســاج”
دورهــا يف زيــادة شــغف املشــاركني يف الــدورة.
وقــدم الفرســان والفارســات الكبــار العديــد مــن العــروض
املميــزة يف رياضتــي الرتويــض “الدريســاج” وقفــز
الحواجــز ،وســط متابعــة الفرســان والفارســات الصغــار
الــذي تفاعلــوا معهــم باهتــام كبــر.
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فرحــة النجاح
أبوظبي (فروسية اإلمارات)
اكتســت وجــوه الفرســان والفارســات
املشــاركني يف الــدورة التخصصيــة للفروســية
التــي نظمتهــا أكادمييــة بوذيــب ،بالتعــاون
مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق
وإرشافــه ،وجمعيــة الخيــول الربيطانيــة،
الفرحــة والســعادة وهــم يتســلمون شــهادات
النجــاح التــي حصلــوا عليهــا ،وجوائــز الفــوز
يف املســابقات يف ختــام فعاليــات الــدورة،
والتــي شــكلت لهــم لحظــات فارقــة ،وهــم
يف بدايــة ســلم الطريــق إىل عــامل الفروســية.
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فروســية اإلمارات

منصور بن زايد يعتمد البرنامج

موسم سباقات
الخيــل ينطلق من مضمار العين  28أكتوبر
∎الروزنامة تتضمن  68سباقا ً تستضيفها  5مضامير
∎«كأس دبي العالمي» يقام في شهر رمضان المبارك ألول مرة

دبي (فروسية اإلمارات)
اعتمــد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة ،رئيــس هيئــة اإلمــارات
لســباق الخيــل ،الربنامــج الرســمي لســباقات الخيــل يف الدولــة
ملوســم .2023 - 2022
وقــال ســموه« :يســعدنا اإلعــان عــن برنامــج ســباقات موســم
 ،2023 - 2022الــذي نتطلــع مــن خاللــه إىل موســم ناجــح ألربــاب
الخيــول وجميــع املهتمــن بالســباقات يف كافــة املضامــر بالدولــة،
ويتميــز برنامــج هــذا املوســم بالعديــد مــن الســباقات للخيــول
املحليــة والدوليــة ،ســواء املهجنــة أو العربيــة األصيلــة ،كــا نتطلــع
إىل موســم زاخــر بالنجاحــات لجميــع املشــاركني انطالق ـاً مــن يــوم
 28أكتوبــر املقبــل».
وأضــاف ســموه« :كان املوســم املــايض ناجحـاً بشــهادة الجميــع ،إذ
شــهد تغ ـراً جذري ـاً وطفــرة عــى كافــة املســتويات ،وراعينــا مــن
خاللــه متطلبــات املــاك واملدربــن والفرســان ،فهــم رشكاء النجــاح
الــذي تجســد يف املشــاركات واملنافســات القويــة عــى مضامــر
الدولــة ،مــا ســاهم يف إبــراز مــدى االحرتافيــة التــي تت ّميــز بهــا
ســباقاتنا ،إذ مل تقتــر فقــط عــى املــاك املحليــن بــل اســتقطبت
أشــقاءنا يف املنطقــة وكذلــك املــاك العامليــن ،وإننــا حريصــون عــى
مواصلــة تحقيــق تلــك النجاحــات واإلنجــازات يف املوســم املقبــل».
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وتقــدم ســموه بخالــص الشــكر والتقديــر إىل الشــيخ راشــد بــن
دملــوك آل مكتــوم ،نائــب رئيــس هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل،
وأعضــاء مجلــس اإلدارة ،مشــيداً ســموه باألنديــة واملضامــر املنظمة
للســباقات يف الدولــة ،وفــرق العمــل يف الهيئــة والــركات الراعيــة،
عــى مــا بذلــوه مــن جهــود ســاهمت يف تطويــر ســباقات الخيــل.
ويقــام الحفــل االفتتاحــي للموســم الجديد لســباقات الخيــل مبضامر
العــن ،يــوم الجمعــة  28أكتوبــر  ،2022ويليــه مضــار جبــل عــي
يــوم الســبت  29أكتوبــر ،ثــم تنطلــق ســباقات الشــارقة يــوم 30
أكتوبــر ،فيــا يدشــن مضــار «ميــدان» موســمه يــوم الجمعــة 4
نوفمــر  ،2022فيــا ينطلــق أول الســباقات يف مضــار أبوظبــي يــوم
الخميــس  10نوفمــر.
ويشــهد املوســم املقبــل  68ســباقاً ،تســتضيفها  5مضامــر ،حيــث
تشــمل  15حفــاً يف مضــار العاصمــة أبوظبــي ،و 14يف مضــار
العــن ،و 11يف مضــار جبــل عــي ،و 6يف مضــار الشــارقة ،بينــا
يتضّ مــن برنامــج الســباقات يف مضــار ميــدان 22حف ـاً.
ويت ّميــز املوســم الجديــد بتنظيــم كأس ديب العاملــي يف 25مــارس
املقبــل ،تزامنـاً مــع بدايــة شــهر رمضــان املبــارك ،بينــا يكــون ختــام
املوســم يف مضــاري العاصمــة أبوظبــي والعــن يومــي 30و31
مــارس عــى التــوايل.

فروســية اإلمارات

 7انتصارات في رويال آسكوت و 9في جودوود

خيول اإلمارات
الرقــم الصعب فــي المهرجانات الكبرى

دبي (فروسية اإلمارات)

أكــدت خيــول االمــارات أنهــا الرقــم الصعــب الــذي ال ميكــن تجــاوزه يف
املهرجانــات الكــرى ،حيــث حصدت  7انتصــارات مميزة ،متضمنــة  5انتصارات
لفريــق جودلفــن ،يف النســخة الـــ  311ملهرجان رويال آســكوت املليك الربيطاين،
وســجلت  9انتصــارات يف مهرجــان «جلوريــوس جودوود» ،يف نســخة اســتثنائية
ســجلت متيـزاً عــى صعيــد اإلثــارة والقــوة التــي شــهدتها األشـواط الـــ  38التــي
تضمنهــا املهرجــان يف أيامــه الخمســة.
وافتتــح الجــواد «بعيــد» لشــادويل ،انتصــارات خيــول اإلمــارات يف رويــال
آســكوت ،بفــوز ســهل يف ســباق كويــن آن ســتيكس للفئــة األوىل ملســافة 1600
مــر.
وأكــد املهــر «كوريبــاس» لجودلفــن ،نجوميتــه املطلقــة ،بالفوز الالفت بســباق
ســانت جيمس بــاالس ،للفئــة األوىل ،وأضاف «ديب فيوتــر» لجودلفني االنتصار
الثالــث بتحقيقــه لقب «وولفرتون ســتيكس» ملســافة  2000مــر «قوائم».
وقــدم «ســيكريت ســتيت» عرض ـاً 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  1200مــر
الــذي أقيــم يف اليــوم الرابــع.
وظفــر «نوبــل تــروث» بلقــب جــريس ســتيكس للفئــة الثالثــة ،والذي جــرى يف
اليــوم الخامــس والختامــي ،ملســافة  1400مــر ،وفــاز «نافــال كـراون» بســباق
اليوبيــل البالتيني ســتيكس للفئــة األوىل ملســافة  1200مرت وكالهــا 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  1200مرت الفئــة الثانية.
وحققــت خيــول االمــارات ثالثــة انتصــارات يف اليــوم االفتتاحــي ملهرجــان
«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  1400مــر للفئــة الثانية «جــروب ،»2واكتملت ثالثية اليــوم االفتتاحي،
بانتـزاع «مسشــيف ماجيــك» لـ«جودلفــن» ،لقــب الشــوط الســادس ملســافة
 1200مــر.
وفــاز املهــر «بعيــد» ،أفضــل جـواد يف العــامل واألعىل تصنيفـاً برصيــد  134رطالً،
بالنجمــة التاســعة يف مســرته ،بانتزاعــه لقــب «ساســكس ســتيكس» ملســافة
 1600مــر للفئــة األوىل.
وكان «ســيكريت ســتيت» لـ«جودولفــن» قــد افتتح انتصــارات خيــول اإلمارات

يف ثــاين أيــام املهرجــان ،بتحقيقــه لقــب الشــوط األول ملســافة  2400مرت.
ويف ثالــث أيــام املهرجــان ،فــاز «وارن بوينــت» ،بلقــب الشــوط األول
ملســافة  2000مــر قبــل أن تواصــل اإلثــارة طريقهــا نحــو الشــوط الثالث
«جــوردون ســتيكس» ملســافة  2400مــر واملخصــص لخيول «جــروب،»3
وإضافــة املهــر «نيــو لنــدن» االنتصــار الثــاين لـ«جودلفــن» يف هــذا اليوم،
والســابع لخيــول االمــارات.
وحصلــت الخيــول اإلماراتيــة يف اليومــن الرابــع والخامــس ،عــى
انتصاريــن جــاءا بشــعار «جودلفــن» ،حــن تــ ّوج «ريبلــز رومانــس»
بلقــب «جلوريــوس ســتيكس» الذي جــرى يف اليــوم الرابع ملســافة 2400
مــر «جــروب ،»3قبل أن يســدل زميلــه يف اإلســطبل «تراولرمان» الســتار
يف اليــوم الختامــي بإضافــة االنتصــار التاســع لخيــول الدولــة والســابع
للشــعار األزرق ،بفــوزه بلقــب الشــوط الثالــث ملســافة  2800مــر.
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انتصارات الفتة حققتها خيول االمارات
يف مهرجان جلوريوس جودوود.

5

انتصارات منحت فريق جودلفني بطولة
املالك يف النسخة الـ  311ملهرجان رويال
آسكوت .
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فروســية اإلمارات

خيول اإلمارات تتصدر شرائح السنتين والثالث

«بعيــد» األعلى تصنيف ًا في العالم
بــــ  134رط ً
ال في «تايم فورم»

دبي (فروسية اإلمارات)
احتــل املهــر غــر املهــزوم «بعيــد» إلســطبالت شــادويل ،قامئــة أعــى
الخيــول تصنيفـاً يف العــامل يف تصنيفــات أفضــل خيــول الســباقات الدولية
«تايــم فــورم» ،ويبلــغ تصنيفــه  134رطـاً.
ويف آخــر تحديــث يف شــهر يوليــو لتغطيــة قوائــم الخيول التــي ركضت أو
تــم تســجيلها هــذا املوســم أو تــم اإلبــاغ عــن أنهــا ال تـزال يف التدريــب،
نجــد نظــرة ثاقبــة حــول عــدد هــذه التقييــات التــي تــم الوصــول إليهــا
يف ميـزات 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 ُيهــزم النجــم اململــوك
لشــادويل يف مثانيــة ســباقات ،وذهــب ببســاطة مــن التخلــص بســهولة
مــن منافســيه األقويــاء ليحقــق فــوزاً رابع ـاً يف املجموعــة األوىل تحــت
قيــادة جيــم كــرويل.
وأحتــل املهــر «أديــار» لجودلفــن الفائــز بســباقات الديــريب اإلنجليــزي،
والكينــج جــورج وكويــن اليزابيــث ســتيكس ،املركــز الثــاين يف التصنيفــات
الدوليــة ،وظــل تصنيفــه دون تغيــر برصيــد  131رط ـاً ،بالرغــم مــن
عــدم مشــاركته هــذا املوســم.
واحتــل املركــز الثالــث مناصفــة يف التصنيفــات برصيــد  130رط ـاً كل
مــن الجــواد الســعودي «مــرف» ،و«سبجكتفســت» ،و«تروشــان» ،ويف
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رطالً تصنيف املهر غري املهزوم
«بعيد» لشادويل كأفضل خيل يف
العامل.
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املركــز الســابع «هرييكــن لــن» لجودلفــن برصيــد  ،127يــأيت بعــده
«لــورد نــورث» لســمو الشــيخ زايــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للســباقات ،و«يبــر» لجودلفــن برصيــد  ،126ثــم «حكــم» لشــادويل
برصيــد .125
واحتــل املهــر «ديــزرت كــراون» لســعيد ســهيل ،الفائــز بالديــريب
اإلنجليــزي قامئــة أفضــل الخيــول يف ســن ثــاث ســنوات برصيــد
 130رطـاً ،والــذي حافــظ عــى ســجله الخــايل مــن الهزائــم بطريقــة
مبهــرة ،وهــو أول مرشــح حقــق نجاح ـاً منــذ «جولــدن هــورن» يف
عــام  ،2015وفــاز «ديــزرت ك ـراون» بطريقــة الفتــة ،وحقيقــة أنــه
فعــل ذلــك يف بدايتــه الثالثــة فقــط ،حيــث يقــرب مــن الدرجــة
األوىل بالفعــل ومــن املحتمــل أن يكــون واحــداً مــن أفضــل الفائزيــن
بالديــريب يف القــرن.
واحتــل املركــز الثــاين مناصفــة برصيــد  ،127كل مــن «كوريبــاس»
لجودلفــن ،والجــواد الســعودي «ويســت اوفــر» ،والجــواد الفرنــي
«فــادين» ،ويدخــل «نيتيــف تريــل» لجودلفــن برصيــد ،125
و«ملجــوم» لســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم برصيــد ،124
مــن ضمــن قامئــة أفضــل  10خيــول يف ســن ثــاث ســنوات.
ويف قامئــة الخيــول يف ســن الســنتني احتــل «نوبــل ســتايل» لجودلفــن
القامئــة مناصفة مــع «برادســيل» و«دراماتســيد».
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رطالً تصنيف املهر «ديزرت كراون»
لسعيد سهيل الفائز بالديريب
اإلنجليزي الكالسييك.

فروســية اإلمارات
جمال الخيل

مزادان في الشارقة وعجمان

14

بطولة ومنافسة لجمال الخيل
في موسم 2023 - 2022

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

اعتمــد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات
للخيــول العربيــة ،برنامــج بطــوالت وم ـزادات جــال الخيــل العربيــة يف
الدولــة للموســم .2023 - 2022
وتنظــم الجمعيــة وتُرشف عــى الربنامج الذي يتضمن  14بطولة ومنافســة،
مــن بينهــا  6بطــوالت دوليــة ،إضافــة إىل مـزادي الشــارقة وعجــان للخيل
العربيــة ،وذلــك ابتــدا ًء مــن  3أكتوبــر  2022حتــى  19مــارس ،2023
يف إطــار ســعي الجمعيــة للتنظيــم واإلرشاف عــى بطــوالت جــال الخيــل
العربيــة وفــق أعــى معايــر الجــودة املتبعــة عامليـاً.
وأعــرب الشــيخ زايــد بــن حمــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة
الجمعيــة ،عــن شــكره وتقديره لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان،
عــى دعــم ســموه الكبــر 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
العربيــة يف الدولــة ،للحفــاظ عــى اإلرث الــذي يعــد جــزءاً أساســياً مــن
الهويــة الوطنيــة.
وقــال“ :إن برنامــج املوســم  2022 - 2023يوفــر ملــريب ومــاك الخيــل
العربيــة عروض ـاً متكاملــة ومتنوعــة تلبــي جميــع التطلعــات” ،مشــيداً
ـرب الخيــل العربيــة ،واللتــن تهدفــان
بإقامــة بطولتــي العــرب واإلمــارات ملُـ ّ
إىل دعــم املــريب واملالــك اإلمــارايت والعــريب.
ويبــدأ برنامــج املوســم بفعاليــات بطولــة اإلمــارات الوطنيــة مــن  3إىل 5
أكتوبــر  ،2022تعقبهــا مبــارشة البطولــة الوطنية لجمعية اإلمــارات للخيول
العربيــة املخصصــة للمرابــط الخاصــة مــن  6إىل  9أكتوبــر.
وتســتضيف الشــارقة مهرجــان الشــارقة الــدويل للجــواد العــريب “للســالة
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أكتوبر ينطلق املوسم الجديد لبطوالت
جامل الخيل بإقامة فعاليات بطولة
اإلمارات الوطنية.

املرصيــة” الــذي يقــام أيــام  15و 16أكتوبــر ،ويســبق البطولــة م ـزاد
الشــارقة للخيــول العربيــة.
ويقــام مهرجــان الشــارقة للجــواد العــريب “اإلنتــاج املحــي” أيــام  4و5
و 6نوفمــر املقبــل ،بينــا يشــهد يــوم  13مــن الشــهر ذاتــه إقامــة مـزاد
عجــان للخيــل العربية.
وتنتقــل العــروض يف ديســمرب إىل املنطقــة الرشقيــة ،وتحديــداً مدينــة
كلبــاء ،حيــث تقــام النســخة الرابعــة مــن مهرجــان الشــارقة  -كلبــاء
للجــواد العــريب ،مــن  2 - 4ديســمرب ،وتبقــى العــروض يف املنطقــة
الرشقيــة حيــث تقــام بطولــة الفجــرة مــن  18 - 16ديســمرب.
وتشــهد بدايــة عــام  2023انطالقــة بطولــة عجــان التــي تقــام مــن
 6حتــى  8ينايــر ،لتنتقــل العــروض الحقـاً نحــو منطقــة الظفــرة عــر
النســخة الثالثــة مــن بطولــة الظفــرة لجــال الخيــل العربيــة “للمرابــط
الخاصــة” بــن  18و 22ينايــر .2023
وتُقــام بطولــة أبوظبــي الدوليــة مــن  16إىل  19فربايــر ،وتعقبهــا بطولــة
ال ـراع الدوليــة ،التــي تجــري منافســاتها مــن  26 - 23فربايــر ،2023
فيــا تشــهد أيــام  3و 4و 5مــارس النســخة الـــ  24من مهرجان الشــارقة
الــدويل للجــواد العــريب.
ـرب الخيــل العربيــة،
وتنظــم النســخة الثانيــة مــن بطولــة العــرب ملُـ ّ
خصصــة للمربــن واملــاك العــرب يومــي 7و 8مــارس ،كــا ســتقام
امل ُ ّ
ـرب الخيــل العربيــة للمرابــط الخاصــة
للمــرة األوىل بطولــة اإلمــارات ملُـ ّ
املخصصــة ملواطنــي الدولــة مــن  9إىل  12مــارس ،فيــا يختتــم املوســم
بالنســخة الـــ  20لبطولــة ديب الدوليــة للجــواد العــريب التــي تقــام من 17
إىل  19مــارس .2023
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بطوالت دولية لجامل الخيل تقام خالل موسم
 2022 - 2023تشارك فيها نخبة الخيول وفق
أعىل املعايري الدولية لتنظيم البطوالت.
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مارس موعد ختام موسم بطوالت جامل
الخيل بإقامة بطولة ديب الدولية يف
نسختها الـ .20
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فروســية اإلمارات
جمال الخيل

حصد ذهبية وفضية في نسخة 2022

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

دبي (فروسية اإلمارات)

أكــد مربــط ديب للخيــول العربيــة مكانتــه القياســية التــي تحفظها لــه بطولة
منتــون الدوليــة لجــال الخيــل العربيــة لــدول البحــر األبيــض املتوســط
والــدول العربيــة التــي أقيمــت يف فرنســا ،حيــث حافــظ عــى لقــب قيــادة
اإلنجــاز للبطولــة عــى مــدى تاريخهــا ،وذلــك خــال منافســات اعتربهــا
املتتبعــون مــن ذوي االختصــاص قمــة رشســة يف التنافــس عــى ألقــاب
الــدورة  2022التــي كانــت قمــة دوليــة عكســت صــورة عمليــة لبطولــة
العــامل املقبلــة.
وأكــد املربــط عالمتــه التاريخيــة املتميــزة بوصفــه املربــط األكــر فــوزاً
بألقــاب البطولــة منــذ انطــاق دوراتهــا قبــل  30عام ـاً برصيــد  33لقب ـاً،
أضــاف إليهــا يف الــدورة األخــرة ألقابــاً جديــدة ليحافــظ عــى موقعــه
القيــايس باملركــز األول تاريخيــاً.
وكانــت حصيلــة املشــاركة يف البطولــة األخــرة 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
يت شــيال» ذهبيــة املهــور ،ونالــت بطلــة بطولــة األمــر ســلطان بــن عبــد
العزيــز وبطلــة دوليــة الشــارقة املهــرة «دي نجــاء» ،وهــي أيضاً مــن الفحل
العاملــي «دي رساج» والفــرس املنتجــة «إيــي فالمينــكا» فضيــة املهــرات
بعمــر الســنة ،وهــي صاحبــة مركــز الوصافــة يف بطولــة ديب الدوليــة األخــرة
خلــف املهــرة الرائعــة «دي إكســبو» التــي منعتهــا اإلصابــة مــن املنافســة
عــى اللقــب يف نهائيــات البطولــة ،بعــد أن كانــت تتصــدر امله ـرات عمــر
الســنة بأعــى معــدل يف املنافســات  93.50نقطــة ،بينــا حققــت صاحبــة
املركــز األول يف غيــاب «دي إكســبو» املهــرة «عائشــة الشــيخ» ملربط الشــيخ
مــن فلســطني  93.25نقطــة ،يف حــن اكتفــت املهــرة «دي نجــاء» يف النهــايئ
بالوصافــة رغــم تفوقهــا يف املنافســات برصيــد  93.42نقطــة.
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وكعادتــه حقــق مربــط ديب يف ختــام بطولــة منتــون الدوليــة يف
ـرب
دورتهــا األخــرة عــدداً مــن ألقــاب األفضليــة ،لقــب أفضــل مـ ٍ
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 للمهـرات بعمر الســنة ،وكان
مــن نصيــب املهــرة الواعــدة «دي إكســبو» ،ولقــب أفضــل رأس
للمهــور بعمــر الســنتني مــع املهــر العاملــي «دي رشار».

93.42

نقطة حققتها املهرة «دي إكسبو»
خالل األشواط التأهيلية يف البطولة.

فروســية اإلمارات

 3ميداليات 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
ســروهن الدوليــة لجــال الخيــل العربيــة املصنفــة باملســتوى
«ب» وفقـاً ملســتويات البطــوالت العامليــة املعتمــدة مــن املنظمــة
الدوليــة «إيكاهــو» ،والتــي أقيمــت يف مدينــة ســروهن األملانيــة
مبشــاركة مرابــط عامليــة قويــة.
وأحــرزت بطلــة أبوظبــي الدوليــة وديب للجــواد العــريب املهــرة
«دي جهــراء» ،وهــي مــن نســل الفحــل العاملــي «إكســكاليبور
إي إيــه» والفــرس «دي جواهــر» ،امليداليــة الذهبيــة يف بطولــة
املهــرات ،ونــال املهــر «دي راســل» ،وهــو مــن الفحــل أيقونــة
اإلنتــاج العاملــي املعــارص «إف إيــه الرشــيم» والفــرس «ليــدي
فريونيــكا» ،امليداليــة الفضيــة ،مؤكــداً مكانتــه التنافســية الخاصــة
ومواصلــة قوتــه الجامليــة العامليــة ،وانتــزع املهــر «دي فــارع»،
وهــو مــن الفحــل «إكســكاليبور إي إيــه» والفــرس «إيــي
فالمينــكا» ،امليداليــة الربونزيــة خلــف رفيقــه «دي راســل» ،كــا
متكــن إنتــاج مربــط ديب مــن تســجيل بصمتــه اإلنتاجيــة لصالــح

92.17

نقطة سجلتها املهرة «دي جهراء» البطلة
الذهبية للمهرات يف بطولة سرتوهن
الدولية بأملانيا.

املرابــط العامليــة عندمــا أحــرزت الفــرس «دي نــوايص» ،وهــي
مــن الفحــل العاملــي «إف إيــه الرشــيم» والفــرس «دي نــوال»،
امليداليــة الفضيــة يف بطولــة األفــراس التــي نالهــا مربــط
دانوبيــوس األورويب للخيــول العربيــة ،والتــي نالــت لقــب
أفضــل حركــة فــرس يف البطولــة.
ويكمــل مربــط ديب ســجالً مرشف ـاً يف بطولــة ســروهن ،حيــث
متكــن العــام املــايض مــن إح ـراز ذهبيتــن مــع كل مــن املهــر
العاملــي «دي رشط» ،وهــو مــن الفحــل «إكســكليبور إي ايــه»
والفــرس «دي شــيهانة» بنــت البطلــة العامليــة «دي شــهال» بنت
البطلــة العامليــة أســطورة اإلنجــاز واإلنتــاج «إف يت شــيال» ،يف
بطولــة املهــور بعمــر الســنة ،وعــززت املهــرة «دي فنانــة»،
وهــي مــن الفحــل «إكســكاليبور إي ايــه» والفــرس «إيــي
فالمينــكا» ،رصيــد مربــط ديب بإحرازهــا امليداليــة الذهبيــة
الثانيــة يف بطولــة امله ـرات.

نجوم «ستروهن»
الذهب « :دي جهراء» بطلة املهرات
الفضة« :دي راسل» وصيف األمهار
الربونز« :دي فارع» املركز الثالث يف بطولة األمهار
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فروســية اإلمارات

نتائــج مميزة

دبي (فروسية اإلمارات)

يواصــل فرســان اإلمــارات للقــدرة بعزميــة وروح
عاليــة اإلعــداد لخــوض التحديــات املقبلــة ،ويف
مقدمتهــا بطولــة العــامل ملســافة  160كلــم ،وبطولــة
العــامل للخيــول الصغــرة عمــر  8ســنوات ،مــن خالل
املشــاركة يف الســباقات التأهيليــة التــي تقــام يف
أوروبــا اســتعداداً للمشــاركة يف البطولتــن ،حيــث
يدافــع فرســان اإلمــارات عــن اللقبــن ،وســجل
فرســان اإلمــارات نتائــج مميــزة يف كل الســباقات
التــي شــاركوا فيهــا مــن خــال إحـراز املراكــز األوىل
عــن جــدارة واســتحقاق ،وأظهــروا تفوقــاً مميــزاً
منحهــم التتويــج املســتحق.

