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فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد

حول قرية اإلمارات
دعم منصور بن زايد ّ
العالمية للقدرة إلى قلعة فروسية عالمية كبرى
•الطريــق إىل اإلنجــازات الــذي رســمته القيــادة الرشــيدة برعايتهــا ودعمهــا
ورؤيتهــا العميقــة ،وضــع فروســية اإلمــارات يف صــدارة املشــهد يف كل
املناســبات ،ومنحهــا الريــادة يف كل املحافــل مــن خــال التتويــج باأللقاب
الكــرى واملميــزة والجوائــز الفاخــرة ،فقــد كان لدعــم ومتابعــة ســمو
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
ديــوان الرئاســة ،رئيــس قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة ،الــدور الكبــر
يف حصــد قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة  3مــن جوائــز ســتيفي
الدوليــة لألعــال ،وهــي مــن الجوائــز املرموقــة التــي متنــح للمتميزيــن
يف العديــد مــن األعــال ،يتنافــس فيهــا أصحــاب الطموحــات الكبــرة
مــن املبدعــن الذيــن يقدمــون أعــاالً تحــدث نقــات نوعيــة ،ومنهــا يف
مجــاالت التطــور التقنــي الــذي يعيشــه العــامل ويتســابق خاللــه الجميــع
ألخــذ مواقــع متقدمــة تواكــب مــا هــو قــادم يف املســتقبل ،وهنــا جــاء
تفــوق ملفــات قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بحصــاد الجائــزة الذهبية
عــن فئــة التطبيقــات الذكيــة «تطبيــق الهاتــف للقريــة» ،والجائــزة
الفضيــة عــن فئــة اإلنجــازات التقنيــة «نظــام التوقيــت يف القريــة»،
والجائــزة الربونزيــة عــن فئــة إدارة الفعاليــات «تنظيــم ســباقات القــدرة
والفعاليــات بالقريــة» ،وهــذا يؤكــد املكانــة املتقدمــة التــي تتمتــع بهــا
القريــة عــى املســتوى العاملــي بــن القــرى يف مواكبــة التطــور التقنــي
واســتخدام التكنولوجيــا يف إدارة الســباقات ،األمــر الــذي ينعكــس إيجابـاً
عــى مســتوى الســباقات فنيـاً وتنظيميـاً ولوجســتياً ،ويزيد عدد الفرســان
والفارســات يف الســباقات املختلفــة التــي تنظمها وتســتضيفها القرية ،ويف
مقدمتهــا كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة الــذي ظــل يســجل العديد
مــن األرقــام القياســية يف عــدد املشــاركني ،لكــون عمليــات التســجيل
واملتابعــة والرصــد وإعــداد النتائــج يف الســباقات أصبحــت أكــر ســهولة
مــن خــال اســتخدام الربامــج والتطبيقــات التقنيــة التــي تقــدم خدمــات
مميــزة للفرســان والفارســات واملدربــن وأصحــاب اإلســطبالت واملتابعــن،
والتفاصيــل الدقيقــة للســباقات لحظــة بلحظــة.
•يــأيت هــذا اإلنجــاز بعــد فــرة وجيــزة مــن فــوز قريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة بجائــزة أفضــل مبــادرة رياضيــة ،ضمــن الفائزيــن والفائ ـزات يف
النســخة السادســة لجائــزة الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك لرياضــة املــرأة،
عــر برنامــج مبــادرة فارســات اإلمــارات ،لتواصــل القريــة مســرة النجــاح
بتفــوق يف مجــاالت حيويــة أخــرى ،تفتــح مــن خاللهــا آفاقاً تدعــم رياضة
ســباقات القــدرة والتحمــل.
•هــذا اإلنجــاز الــذي ســجلته قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة يف جوائــز
ســتيفي ،يواكــب توجيهــات القيــادة الرشــيدة يف اســتخدام التكنولوجيــا
يف كل املجــاالت ،واالرتقــاء عربهــا لتقديــم خدمــات مميــزة ،والعمــل
عــى طــرح أفــكار ومبــادرات خالقــة تســهم يف تطويــر الجوانــب الفنيــة
والتنظيميــة واللوجســتية للســباقات ،ولتعزيــز ريــادة فروســية اإلمــارات
التــي توافــرت لهــا منشــآت تفــوق املعايــر العامليــة.
•التهنئــة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان عــى هــذا اإلنجــاز
الكبــر الــذي ســجلته قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة ،وحصدهــا هــذه

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

الجوائــز الرفيعــة ،والــذي تحقق برعاية ســموه ومتابعتــه ورؤيته
الثاقبــة يف جعــل قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة قلعــة رياضيــة
متفــردة ،عــر فريــق عمــل يتميــز بكفــاءة عاليــة يف اســتضافة
وتنظيــم كــرى الســباقات العاملية للقــدرة ،وتوفــر كل متطلبات
النجــاح ،وتطويــر املرافــق ،مبــا يتناســب مــع األعــداد الكبــرة
للمشــاركني يف كل الســباقات.
•الشــكر للقيــادة الرشــيدة عــى دعمهــا لإلبــداع ،وتحفيــز أبنــاء
الوطــن عــى وضــع فروســية اإلمــارات دامئــاً يف املقدمــة ويف
جميــع املحافــل ،وتعريــف العــامل مبــا وصلــت إليــه اإلمــارات من
تقــدم حضــاري يف املجــاالت كافــة.

سبتمبر 2022

3

فروســية اإلمارات

إضافة مميزة إلى مسيرة اإلنجازات والنجاحات

قرية اإلمارات العالمية للقدرة
تحصد  3من جوائز ستيفي الدولية
∎مســلم العامري :رؤية ودعم واهتمام منصور بن زايد
وضعــت القرية في قائمــة الجوائز العالمية المرموقة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

فــازت قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة بثــاث مــن جوائــز
ســتيفي الدوليــة لألعــال ،ومقرهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
وحصــدت القريــة هــذه الجوائــز العامليــة املرموقــة عــر املنافســة
بثالثــة ملفــات مــن فئــات الجائــزة املختلفــة ،حيــث جــاء الفــوز
بالجائــزة الذهبيــة عــن فئــة التطبيقــات الذكيــة «التطبيــق الهاتفــي
للقريــة» ،والجائــزة الفضيــة عــن فئــة اإلنجــازات التقنيــة «نظــام
التوقيــت يف القريــة» ،والجائــزة الربونزيــة عــن فئــة إدارة الفعاليــات
«تنظيــم ســباقات القــدرة والفعاليــات بالقريــة» ،وأقيــم حفل تســليم
الجوائــز يف العاصمــة الربيطانيــة لنــدن.
ويعــد الفــوز بهــذه الجوائــز الرفيعــة إضافــة مميــزة ملســرة وإنجازات
قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة ،وهــي تســر مــن نجــاح
إىل نجــاح ،ومــن إنجــاز إىل إنجــاز ،والــذي يتواصــل بدعــم ورعايــة
واهتــام ورؤيــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء ،وزيــر ديــوان الرئاســة ،رئيــس قريــة اإلمــارات
العامليــة للقــدرة ،الــذي أوصــل القريــة إىل العامليــة يف املجــاالت كافــة.
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وتقــدم مســلم العامــري ،املديــر العــام لقريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة ،بالتهنئــة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان،
مبناســبة هــذا اإلنجــاز املميــز ،والــذي حققتــه القرية يف هــذا املحفل
العاملــي الكبــر ،ولتكــون ضمــن املتوجــن وبثــاث جوائــز فاخــرة،
كل واحــدة منهــا تؤكــد املكانــة الرفيعــة التــي وصلــت إليهــا القرية،
وهــي تقــدم أفضــل الخدمــات يف اســتضافتها وتنظيمهــا لســباقات
القــدرة ،وبجــودة عاليــة ،ووفــق املعايــر العامليــة.
وقــال« :بعــد تتويــج قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بجائــزة
أفضــل مبــادرة إبداعيــة رياضيــة ،ضمــن الفائزيــن والفائــزات يف
النســخة السادســة لجائــزة الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك لرياضــة
املــرأة ،واصلــت القريــة متيزهــا لتحصــد ثالث ـاً مــن جوائــز ســتيفي
الدوليــة لألعــال ،وكل هــذا يــأيت برؤيــة وتوجيهــات واهتــام
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،بتطويــر أدوات تنظيــم
الســباقات ،وتوظيــف الجانــب التقنــي ،وإدخــال آخــر مــا وصلــت
إليــه التكنولوجيــا ملواكبــة كل مــا هــو جديــد».

فروســية اإلمارات

انضمت إلى نخبة الفائزين

«قرية الوثبة» تتوهج في احتفالية الدورة
الـ  19لجوائز ستيفي بحصاد ذهبي وفضي وبرونزي

∎الحضرمي :استخدام التكنولوجيا ينعكس إيجابا ً على مستوى السباقات فنيا ً وتنظيميا ً
أبوظبي (فروسية اإلمارات)

توهجــت قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة يف حفــل تســليم
جوائــز ســتيفي الدوليــة لألعــال يف دورتهــا الـــ  ،19وذلــك مــن خــال
حصــد القريــة ثــاث جوائــز ذهبيــة وفضيــة وبرونزيــة ،لتنضــم إىل
نخبــة الفائزيــن بهــذه الجوائــز املرموقــة.
وجــاء حصــاد الجائــزة الذهبيــة عــن فئــة التطبيقــات الذكيــة «التطبيق
الهاتفــي للقريــة» ،والجائــزة الفضيــة عــن فئــة اإلنجــازات التقنيــة
«نظــام التوقيــت يف القريــة» ،والجائــزة الربونزيــة عــن فئــة إدارة
الفعاليــات «تنظيــم ســباقات القــدرة والفعاليــات بالقريــة» ،لتؤكــد
هــذه الجوائــز املكانــة املتقدمــة التــي تتمتــع بهــا قريــة اإلمــارات
العامليــة للقــدرة يف مواكبــة التطــور التقنــي واســتخدام التكنولوجيــا يف
إدارة الســباقات ،األمــر الــذي ينعكــس إيجابـاً عــى مســتوى الســباقات
فنيــاً وتنظيميــاً ،لتتحــول القريــة إىل موقــع ســباقات ذيك يجــد فيــه
الفرســان والفارســات الراحــة الكاملــة يف خــوض الســباقات.
وأكــد محمــد الحرضمــي ،مســؤول الفعاليــات بقريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة بالوثبــة ،أن فــوز القريــة بثــاث مــن جوائــز ســتيفي يعــد
إنجــازاً ممي ـزاً ،وتقدي ـراً رفيع ـاً لرؤيــة ودعــم واهتــام ســمو الشــيخ
منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
ديــوان الرئاســة ،رئيــس قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة ،ملــا لهــذه
الجائــزة مــن قيمــة عامليــة ،وكــون هــذه الجائــزة هــي األوىل عــى
مســتوى العــامل.

وقــال« :توجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان
التــي تهــدف إىل الوصــول بالقريــة إىل أعــى املراتــب يف تنظيــم
الســباقات ،قــادت العمــل يف القريــة لتطويــر األدوات ومنهــا
الجانــب التقنــي الــذي حــول الســباقات إىل منظومــة متكاملــة
يف هــذا الجانــب وســهل عــى الفرســان والفارســات واملدربــن
وأصحــاب اإلســطبالت متابعــة الســباقات والتعــرف عــى كل
تفاصيلهــا لحظــة بلحظــة».
وتــم إنشــاء جوائــز ســتيفي الدوليــة لألعــال يف عــام 2002
لتكريــم وتقديــر اإلنجــازات واملســاهامت اإليجابيــة للمنظــات
واملهنيــن العاملــن يف جميــع أنحــاء العــامل ،ويف وقــت قصــر،
أصبحــت واحــدة مــن أكــر الجوائــز املرغوبــة يف العــامل.
ويوجــد العديــد مــن فئــات جوائــز ســتيفي الدوليــة ،مبــا يف ذلــك
جوائــز رشكــة هــذا العــام ،العالقــات العامــة ،خدمــة العمــاء،
املــوارد البرشيــة ،تكنولوجيــا املعلومــات ،اإلدارة ،التســويق،
جميــع أشــكال وســائل اإلعــام ،مبــا يف ذلــك اإلنرتنــت ،التقريــر
الســنوي ،األحــداث ،الفيديــو ،أداء األعــال ،املنتجــات الجديــدة.
ويتــم تصنيــع الجائــزة مــن قبــل الرشكــة نفســها التــي تصنــع
األوســكار والجوائــز األخــرى الرائــدة ،اســم ســتيفي مأخــوذ مــن
اســم ســتيفن ،املشــتق مــن الكلمــة اليونانيــة «املتــوج».
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«القرية» صرح رياضي بأعلى المعايير والجودة العالمية

التقنيــات الحديثة عالمة فارقة
في إدارة ســباقات القدرة بـ «الوثبة»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

تعــد قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة مــن املواقــع الرئيســية
ملامرســة رياضــة الفروســية يف أبوظبــي والدولــة ،وتعتــر القريــة رصحـاً
رياضيـاً كبـراً ،بأعــى املعايــر والجــودة العامليــة ،وإحــدى أهــم القــرى
املخصصــة لرياضــة التحمــل والقــدرة عــى مســتوى الدولــة واملنطقــة
والعــامل ،وأثبتــت التقنيــات الحديثــة جدارتهــا يف أن تؤطــر مســتقبل
القــدرة يف القريــة.
وتســتخدم القريــة أحــدث نظــم رصــد التوقيــت وقيــاس نبــض الخيــل،
وبدرجــة عاليــة مــن الدقــة ،حيــث يتــم تزويــد الخيــول بحساســة
إلكرتونيــة رئيســية ،وأخــرى احتياطيــة لزيــادة فعاليــة القـراءة ،وهنــاك
 4خطــط احتياطيــة يتــم اللجــوء إليهــا يف حــال تعطــل الحساســات من
خــال توافــر مصــدر طاقــة احتياطــي يف حــال انقطــاع التيــار الكهربــايئ
والحســاس االحتياطــي وكامـرات التصويــر املنصوبة يف بوابــات الخروج
والدخــول ،ومراجعــة التوقيــت يدويـاً ،مــع إمكانيــة اللجــوء لكامـرات
النقــل التلفزيــوين يف حــال حــدوث أي تجــاوزات أو وصــول غري طبيعي،
حيــث متنــح كل هــذه التقنيــات الثقــة الكاملــة للمشــاركني يف النتائــج
التــي تصدرهــا لجنــة التحكيــم يف كل ســباق.
وتوفــر القريــة إحصائيــات متكاملــة للفارســات والفرســان املشــاركني يف
الســباقات ،وتتيــح عــر املوقــع اإللكــروين الخاص بهــا للمواقــع العاملية
الربــط الســتقاء املعلومــات والنتائــج أوالً بــأول ،ومــا يحــدث خــال
الســباقات مــن إصابــات الخيــول ،وتلــك التــي اســتبعدت ،وتقييــم
متكامــل ألداء كل خيــل ،عــر الهواتــف الذكيــة.
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وتقــوم غرفــة التحكــم بتســهيل عمــل لجنــة التحكيــم مــن خــال
إدارة عمــل كل هــذه التقنيــات املتقدمــة مبهنيــة عاليــة واحرتافيــة
متكاملــة يف الــرد عــى استفســارات الفارســات والفرســان واملدربــن
حــول مجريــات الســباقات ،والتعــرف عــى التفاصيــل الخاصــة
بخيولهــم ،وتقديــم النتائــج يف وقــت وجيــز ،والنظــر يف أي مالحظات
والــرد عليهــا بتفاصيــل دقيقــة.
وتتميــز القريــة مبرافقهــا وتجهيزاتهــا الحديثــة التــي تشــتمل عليهــا،
والتــي تؤكــد أن هــذه القرية تعطــي مجاالً كبـراً لتنظيــم البطوالت،
وروعــي يف التصميــم جميــع األمــور املتعلقــة بطبيعــة املنــاخ يف
اإلمــارات ،إذ تــم اســتخدام مــواد مقاومــة للحــرارة والرطوبــة يف
تشــييدها ،وذلــك للمحافظــة عليهــا لفــرة طويلــة ،كــا متــت تغطية
األرضيــة بالربــر ملنــع االنــزالق ،مــع وجــود قنــوات لترصيــف امليــاه.
وشــهدت القريــة تطويـراً يف جوانــب عديــدة مــن خــال عمل ســياج
عــى جميــع املســارات للحفــاظ عــى ســامة الفارســات والفرســان،
إىل جانــب نصــب  126كامــرا عــى املســارات ومواقــع الدخــول
والخــروج ،منهــا كامـرات النقــل التلفزيــوين.
وتشــمل بطــوالت القــدرة الرئيســية التــي تقــام يف القريــة ،كأس
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للقــدرة  160كلــم ،وكأس اليــوم
الوطنــي للقــدرة  120كلــم.
ويــأيت كل هــذا التطــور ليؤكــد جــدارة القريــة بالفــوز بثــاث مــن
جوائــز ســتيفي الدوليــة لألعــال.

فروســية اإلمارات

تسجيل  700خيل حدث فريد في قرية الوثبة

مشاركة قياسية للفرسان والفارسات
في كأس رئيس الدولة تنفرد بها البطولة األغلى

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

تتويــج قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة بثالث مــن جوائز
ســتيفي الدوليــة لألعــال ،يؤكــد العمــل الــدؤوب واملجهــود
الوافــر الــذي بــذل مــن إدارة القريــة يف تنظيــم الفعاليــات مبهنيــة
عاليــة ،كــا يــأيت هــذا التتويــج تعزيـزاً للنجاحــات التــي حققتهــا
القريــة يف تنظيــم الفعاليــات ،مــا وضعهــا عــى قمــة مياديــن
ورصوح الفروســية العامليــة التــي تنظــم ســباقات القــدرة.
وشــكلت النســخة املاضيــة مــن ســباق كأس صاحــب الســمو
رئيــس الدولــة ،عالمــة فارقــة يف املســتوى الرفيــع للســباق
وجــودة حســن التنظيــم مــن قريــة اإلمــارات العامليــة ،وحققــت
النســخة املاضيــة للســباق الــذي يعتــر مــن أقــوى البطــوالت
العامليــة مــن حيــث قيمــة جوائــزه واملســتوى العــايل للفرســان
والخيــول املشــاركة ،رقـاً قياســياً يف املشــاركة بلغــت  396فارســة
وفارســاً ،فيــا بلــغ عــدد الخيــول التــي تــم تســجيلها للســباق

نحــو  700خيــل ،مــا يشــر إىل اإلقبــال الكبــر مــن اإلســطبالت
للمشــاركة يف هــذه البطولــة الرفيعــة.
ومتيــزت الســباقات والفعاليــات التــي تنظمهــا قريــة اإلمــارات
العامليــة بالجــودة العاليــة ،ونجحــت يف املوســم املــايض يف
تقديــم عمــل متفــرد ومميــز خــال جميــع الســباقات التــي
نظمتهــا ،وبلغــت  11ســباقاً اتســمت باإلثــارة والقــوة مبشــاركة
نخبــة الخيــول والفرســان ،وكانــت بدايــة الفعاليــات بســباق كأس
اليــوم الوطنــي الــذي ذهــب لقبــه اىل إســطبالت «ام آر ام»،
تالهــا ســباق ســمو الشــيخ فاطمــة بنــت مبــارك ،ثــم مهرجــان
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان الــذي
هيمنــت عــى ســباقاته إســطبالت الوثبــة بحصولهــا عــى لقبــي
الســيدات والــكأس الرئيســة ،فيــا كان ختــام املوســم لقــب
الســباق الرئيــس مبهرجــان أبوظبــي مــن نصيــب الوثبــة أيضــاً.
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بطل النسخة املاضية لكأس صاحب السمو
رئيس الدولة.

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

حماس وفرحة الفرســان عنوان
افتتاح موســم القدرة بقرية بوذيب

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

دشــنت قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم أوىل فعاليــات
املوســم الجديــد للقــدرة  2023 - 2022بســباقني تأهيليــن ،األول
ملســافة  40كلــم ،والثــاين ملســافة  80كلــم ،تحــت إرشاف اتحــاد
الفروســية والســباق ،ومبشــاركة كبــرة مــن الفرســان والفارســات.
وجــاءت رضبــة البدايــة عــر هــذه الســباقات التأهيليــة التــي
ينتظرهــا الفرســان واملدربــن بشــغف ،وذلــك مــن أجــل تأهيــل
خيولهــم الجديــدة ،وأيضـاً تأهيــل بعــض الفرســان الجــدد أو تعزيز
قــدرات القدامــى ليتمكنــوا جميعــاً مــن املشــاركة يف الســباقات
الرســمية التــي تتطلــب التأهيــل.
وطغــى الحــاس عــى الســباقني ،وكذلــك الفرحــة مــن الجميــع
الذيــن يعتربونهــا إيذانـاً بافتتــاح املوســم اإلمــارايت للقــدرة الــذي
يعتــر األول مــن جميــع النواحــي الفنيــة والتنظيميــة ،كــا أنــه
يتميــز بالعــدد األكــر مــن الســباقات املتنوعــة ،مــا يتيــح للفرســان
واملدربــن الفرصــة باملشــاركة وفــق خططهــم للموســم.
وتنظــم قريــة بوذيــب للقــدرة  31ســباقاً وبطولــة مــن جملــة 66
ســباقاً تقــام خــال املوســم تســتضيفها مياديــن القــدرة املختلفــة،
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حيــث تنظــم مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم 28
ســباقاً وبطولــة ،بينــا تنظــم قريــة اإلمــارات العامليــة بالوثبــة
 8ســباقات وبطولــة.
وتقــام أول الســباقات الرســمية والتنافســية بقريــة بوذيب يوم
 6نوفمــر عــر ســباقي العــن ،حيــث ميتــد األول ملســافة 100
كلــم 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 الرئيــي ملســافة 120
كلــم يف يــوم  25ديســمرب.
ومــن أبــرز ســباقات قريــة بوذيــب مهرجــان املغفور له الشــيخ
ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الــذي يتضمــن الســباق املاراثــوين
ملســافة  155كلــم ،والــذي يقــام عــى مــدار يومــن ،وينطلــق
يــوم  25ينايــر  ،2023ويشــتمل املهرجــان عــى ســباقات
لإلســطبالت الخاصــة والســيدات وآخــر للشــباب والناشــئني.
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مشاركات فردية وسط حضور قوي ألبرز اإلسطبالت

365

فارس ًا وفارسة يشاركون في رسم لوحة
نجاح سباقي  40و 80التأهيليين بـ «قرية بوذيب»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

شــهدت انطالقــة ســباقات قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم،
مشــاركة واســعة مــن فرســان وفارســات القــدرة ،وافتتحــت بوذيــب
موســمها بســباقني تأهيليــن األول ملســافة  40كلــم ،والثــاين ملســافة 80
كلــم ،تحــت إرشاف اتحــاد الفروســية والســباق ،وبلــغ إجــايل عــدد
املشــاركني يف الســباقني  365فارســاً وفارســة ميثلــون مختلــف أنديــة
وإســطبالت الفروســية يف الدولــة ،نجــح منهــم  322يف إكــال الســباقني،
لريســم املشــاركون لوحــة مضيئــة مــن النجــاح يف افتتــاح املوســم الجديد،
إىل جانــب حضــور املشــاركات الفرديــة.
وتشــتمل ســباقات بوذيــب عــى عــدد كبــر مــن الســباقات التأهيليــة
الدوليــة ،حيــث تتضمــن الروزنامــة تأهيليــات دوليــة ملســافة  100و120
كلــم ،باإلضافــة إىل ســباقات ملســافة  80كلــم ،ومثلهــا ملســافة  40كلــم.
وشــهد الســباق التأهيــي األول ملســافة  40كلــم ،مشــاركة  127فارس ـاً
وفارســة نجــح منهــم  101يف إكــال الســباق ،فيــا خــرج  26آخــرون،
ويشــر هــذا العــدد الكبــر إىل األهميــة الكبــرة لهــذه املســافة وحاجــة
اإلســطبالت واملدربــن لتأهيــل خيولهــم الجديــدة.
وشــاركت معظــم اإلســطبالت بعــدد  4خيــول وفرســان ،مــن أبرزهــا
«أم  ،»7الريــف ،اإلمــارات ،الكمــدة ،واملغــر ،وغريهــا مــن اإلســطبالت،
وبلــغ عــدد املشــاركات الفرديــة  8فرســان.
وأقيــم الســباق الثــاين ملســافة  80كلــم ،وشــهد مشــاركة كبــرة بلغــت
 238فارس ـاً وفارســة ،نجــح  221منهــم يف إكــال الســباق ،وخــرج 17
فارسـاً لعــدم اجتيــاز خيولهــم بوابــات الفحــص البيطري ،وشــهد الســباق
حضــوراً قوي ـاً ألبــرز اإلســطبالت بالدولــة ،وكانــت إســطبالت املغاويــر
األكــر عــدداً ،حيــث بلــغ مشــاركيها  6فرســان ،تالهــا إســطبل الريــف
الــذي شــارك منــه  5فرســان ،بينــا شــاركت معظــم بقيــة اإلســطبالت
بعــدد  4فرســان ،وبلــغ عــدد املشــاركات الفرديــة  34فارس ـاً وفارســة.
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سباق التحدي للفرسان والفارسات واإلسطبالت

كأس اليوم الوطني ..

احتفالية كبرى في حب اإلمارات بـ «الوثبة»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

تدشــن قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة ،يــوم  27نوفمــر
موســمها الجديــد  2023 – 2022بســباق اليــوم الوطنــي للقــدرة
ملســافة  120كلــم ،مبشــاركة أبــرز الفرســان والفارســات ميثلــون
مختلــف إســطبالت وأنديــة الفروســية بالدولــة ،وتنظــم الســباق
قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة.
ويعتــر كأس اليــوم الوطنــي مــن أبــرز الســباقات يف روزنامــة القــدرة،
كــا يعــد بجانــب ســباق كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة أهــم
ســباقات قريــة الوثبــة ،وتحــرص اإلســطبالت عــى املنافســة للفــوز
بلقــب الســباق الــذي يحمــل قيمــة كبــرة ،فهــو ميثــل احتفاليــة
خاصــة لفرســان القــدرة باليــوم الوطنــي للدولــة ،كــا يعتــر أوىل
البطــوالت الكــرى يف املوســم ،ودامئــاً مــا تكــون الســباقات التــي
تســبقه يف بدايــة املوســم مبثابــة فرصــة لتأهيــل الخيــول واالســتعداد
لهــذا الن ـزال.
ويشــتمل برنامــج ســباقات الوثبــة للموســم الجديــد عــى  8مــن
الســباقات مختلفــة الفئــات ،تتضمــن بجانــب ســباقي كأس صاحــب
الســمو رئيــس الدولــة ،للقــدرة ،الــذي يقــام يــوم  12فربايــر ،2023
وكأس اليــوم الوطنــي ،أيضــاً ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة
بنــت مبــارك ملــاك اإلســطبالت الخاصــة للســيدات ،يــوم  3ديســمرب
املقبــل ملســافة  100كلــم ،فيــا ينطلــق يــوم  18فربايــر  2023ســباق
كأس الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل نهيــان املخصــص
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للســيدات ملســافة  100كلــم ،ويف اليــوم التــايل يقام ســباق كأس
الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان لإلســطبالت
الخاصــة ملســافة  100كلــم.
ويقــام ســباق كأس الشــيخ زايــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيان
لإلســطبالت الخاصــة ملســافة  100كلــم ،يــوم  17مــارس املقبل.
وتتضمــن الســباقات التــي تســتضيفها قريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة بالوثبــة ،مهرجــان أبوظبــي الــذي ينطلــق بالســباق
املخصــص للســيدات ملســافة  100كلــم ،الــذي يقــام يــوم 18
مــارس ،يليــه يف اليــوم التــايل ســباق مهرجــان أبوظبــي املفتــوح
ملســافة  120كلــم يف ختــام موســم الســباقات بالقريــة.
ويحمــل الفــارس خلفــان جمعــة بالجافلــة لقــب النســخة
املاضيــة مــن كأس اليــوم الوطنــي بعــد أن قطــع املســافة الكليــة
للســباق عــى صهــوة «افنــر ال ماجــوري» إلســطبالت «أم آر
أم« بزمــن إجــايل قــدره  4:07:52ســاعة ،ومبعــدل رسعــة بلــغ
 29.04كلم/ســاعة.
وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس حميــد خليــل الحوســني عــى
صهــوة «كوبرنيكو» إلســطبالت الريف ،مســجالً  4:09:47ســاعة،
وحــل يف املركــز الثالــث الفــارس عبــد اللــه عــي العامــري ،عــى
صهــوة «فاجابــون دو بولســي» إلســطبالت «أف  »3يف زمــن
قــدره  4:12:33ســاعة.

29.04

كلم/ساعة معدل الرسعة الذي
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السرعة شهدت تطور ًا كبير ًا في كأس اليوم الوطني

«الوثبــة  5نجوم»

و 3فرسان على موعد مع «الثنائية» خالل  16دورة
أبوظبي (فروسية اإلمارات)

ظــل ســباق كأس اليــوم الوطنــي منــذ انطالقتــه األوىل يف العــام 2005
محطــة مهمــة يف روزنامــة الســباقات اإلماراتيــة ،وأحــد أهــم أهــداف
اإلســطبالت ملــا يحملــه مــن قيمــة وطنيــة كبــرة ،وظــل ســاحة للتنافــس
الرشيــف بــن مختلــف اإلســطبالت ،وقــد شــهد الســباق يف دوراتــه
املختلفــة أرقام ـاً متجــددة يف مجــال الرسعــة ،وكذلــك أفــرز العديــد مــن
الفرســان الجــدد الذيــن كانــت بدايتهــم مــع هــذا الســباق ،ثــم انطلقــوا
اىل آفــاق أرحــب.
ونجــح  3فرســان فقــط يف تحقيــق الثنائيــة خــال دورات كأس اليــوم
الوطنــي ،ومل يتمكــن أي فــارس ســواهم مــن تحقيــق أكــر مــن فــوز ،وهــم
ســلطان البلــويش ،وعبــد اللــه غانــم املــري ،وخليفــة الجهــوري.
ســلطان البلــويش حقــق الفــوز مرتــن متتاليتــن يف نســختي  2009و،2010
وعبــد اللــه املــري تــوج بلقبــي  2018و ،2014بينــا نــال الجهــوري لقبــي
 2015و ،2016وتعتــر الفارســة فاطمــة جاســم املــري الفارســة اإلماراتيــة
الوحيــدة التــي توجــت بهــذا اللقــب الغــايل ،حيــث ظفــرت بنســخة 2011
.
متلــك إســطبالت الوثبــة ،ســجالً ناصعـاً يف منافســات ســباق اليــوم الوطنــي،
فقــد حققــت هــذا اللقــب  5مـرات ،مــا جعلهــا األكــر فــوزاً باللقــب.
وظلــت معــدالت الرسعــة خــال ســباقات اليــوم الوطنــي تتطــور مــن عــام
اىل آخــر إىل أن وصلــت يف النســخة األخــرة إىل أعــى معدالتهــا ،فقــد
حقــق الفــارس خلفــان بالجافلــة بطــل الســباق ،الفــوز بزمــن إجــايل قــدره
 4:07:52ســاعة ،ومبعــدل بلــغ  29.04كلم/ســاعة.
أمــا الزمــن األقــل فقــد كان يف النســخة األوىل ،حيــث تــوج الفــارس خالــد
الحــادي باللقــب بزمــن قــدره  4:54:19ســاعة ومبعــدل بلــغ  24.46كلــم/
ساعة.

سجل األبطال

2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

خلفان بالجافلة
سعيد الحريب
عبد الله املري
ديانا تشوبيتا
خليفة الجهوري
خليفة الجهوري
عبد الله املري
عيل الحامدي
عيل الكعبي
فاطمة املري
سلطان البلويش
سلطان البلويش
عيل املهريي
عيل الجهوري
جيسوس مانويل
خالد الحامدي

افنري ال ماجوري
اليشا
انشاال سلجر
تهامة سوفني
تراجيت
 8مينيت
كران العلم
منصورة
تاكا
تروبل ميكر
مارليشا والرت
الفاين سلفرمون
سودان
كوبيد
استبان
جلينلج وليام
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يقام  24نوفمبر

سباق يوم الشهيد..
وفــاء وعرفان بتضحيات أبناء الوطن

دبي (فروسية اإلمارات)
يعتــر ســباق يــوم الشــهيد املخصــص للقــدرة ،أحــد
األحــداث املهمــة يف روزنامــة فعاليــات مدينــة ديب
الدوليــة للقــدرة ،وتقــام نســخة هــذا املوســم يــوم
 24نوفمــر  ،2022وخصــص لإلســطبالت ذات امللكيــة
الخاصــة واالشــراك الفــردي ملســافة  119كلــم.
وينظــم الســباق نــادي ديب للفروســية ،بالتعــاون مــع
اتحــاد الفروســية ،ضمــن احتفــاالت الدولــة بذكــرى
يــوم الشــهيد ،والــذي يصــادف الثالثــن مــن نوفمــر كل
عــام ،ليكــون تخليــداً ووفــاء وعرفانـاً بتضحيــات وعطــاء
وبــذل شــهداء الوطــن وأبنائــه الــررة الذيــن وهبــوا
أرواحهــم لتظــل رايــة اإلمــارات خفاقــة عاليــة ،وهــم
يــؤدون مهامهــم وواجباتهــم الوطنيــة داخــل الوطــن
وخارجــه يف املياديــن املدنيــة والعســكرية واإلنســانية
كافــة.
ويحمــل الفــارس الشــاب فــارس أحمــد املنصــوري،
لقــب النســخة املاضيــة لســباق كأس يــوم الشــهيد بعــد
أن تُــوج باللقــب عــى صهــوة «الطنطــاوي» إلســطبالت
«أس أس» ،مســجالً زمنـاً إجامليـاً قــدره  4:18:55ســاعة،
ومبعــدل رسعــة بلــغ  27.81كم/ســاعة.

12

سبتمبر 2022

فيــا نــال اللقــب بــأول نســخة للســباق ،الفــارس
عبــد اللــه غانــم املــري الــذي انتــزع لقــب الســباق
بعــد أن قطــع املســافة عــى صهــوة الجــواد «رزام»
إلســطبالت زعبيــل بزمــن قــدره  3:27:30ســاعة
مبعــدل رسعــة قيــايس يف املرحلــة األخــرة بلــغ 38.01
كــم /ســاعة.

سجل األبطال
2021

فارس املنصوري

«الطنطاوي»

«اس اس»

2019

طاهرة إبراهيم

«اغادور دي بيبول»

الكمدة

2018

جسيكا موستريت «توفكا»

زعبيل

2017

غيث عبد الواحد «األدهم»

«اس اس»

2016

عبد الله املري

«رزام»

إسطبالت زعبيل

فروســية اإلمارات

أطلقه نادي دبي للفروسية

«انسيابي» نظام جديد للتسجيل في
سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة

دبي (فروسية اإلمارات)

أطلــق نــادي ديب للفروســية نظــام «انســيايب» الجديــد الــذي يتيــح لجميــع
اإلســطبالت واملــاك والفرســان ســهولة التســجيل مــن خاللــه يف جميــع
املنافســات والســباقات املقامــة يف مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة.
ونــر نــادي ديب للفروســية «فيديــو» توضيحيـاً عــر منصاته لتعريــف الفئات
املســتهدفة بكيفيــة اســتخدام النظــام الجديــد ،تزامن ـاً مــع انطــاق املوســم
الجديــد الــذي يدشــنه ســباق كأس الوصــل للقــدرة يــوم  7نوفمــر املخصــص
لإلســطبالت الخاصــة ملســافة  119كلــم ،وتحــدي ســيح الســلم الــذي يعقبــه
يف اليــوم التــايل مبــارشة.
وكان نــادي ديب للفروســية قــد أعلــن برنامــج ســباقات القــدرة مبدينــة ديب
الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم ملوســم  ،2023 - 2022والــذي يشــتمل عــى
 26ســباقاً ،تتــوزع عــى مختلــف الفئــات ،حيــث تضــم  17ســباقاً مفتوح ـاً
متضمنــة كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة
ملســافة  160كلــم ،وســباق كأس ويل عهــد ديب للقــدرة ،كــا تضــم الروزنامــة
 5ســباقات ملــاك اإلســطبالت الخاصــة ،وســباقني للســيدات ،باإلضافــة اىل 9
ســباقات تأهيليــة.
وتشــتمل روزنامــة مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة عــى اثنــن مــن املهرجانــات
املهمــة وهــا ،مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم للقــدرة الــذي ينطلــق يف  27فربايــر بســباق الســيدات ،ويقــام ســباق
اإلســطبالت الخاصــة يــوم  28فربايــر ،وســباق جميلتــي لألفــراس يــوم 1
مــارس ،ويختتــم بســباق الــكأس الرئيــي يــوم  3مــارس.
أمــا ثــاين مهرجانــات مدينــة ديب الدوليــة ،فهــو مهرجــان ويل عهــد ديب للقــدرة
الــذي يشــتمل أيضـاً عــى  4ســباقات ،ويســتهل أيضاً بســباق الســيدات يف 29
ديســمرب  ،2022ثــم اإلســطبالت الخاصــة  3ينايــر  ،2023والياممــة لألف ـراس
يــوم  4ينايــر ،فيــا يقــام الســباق الرئيــي للمهرجــان يــوم  7ينايــر.
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 6قرى عالمية تتنافس على تنظيم نسخة 2022

ملــف متكامل لـ «بوذيب الدولية»
في ســباق الفوز باستضافة مونديال القدرة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

تقدمــت قريــة بوذيــب الدوليــة للقــدرة مبنطقــة الختــم بأبوظبــي،
مبلــف متكامــل لالتحــاد الــدويل للفروســية ،الســتضافة بطولــة العامل
املفتوحــة للقــدرة  ،2022والتــي كان مــن املقــرر إقامتهــا يف الفــرة
مــن  19إىل  22أكتوبــر املــايض بإيطاليــا ،لكــن االتحــاد الــدويل
للفروســية أعــاد فتــح بــاب التقديــم مــن جديــد لــكل االتحــادات
الوطنيــة ،بعــد ق ـراره ســحب تنظيــم البطولــة مــن مدينــة فريونــا
اإليطاليــة ،حيــث بــرر ذلــك بطــول فــرة التحضــر ،وكذلــك املخاوف
مــن تأثــر عــدم جاهزيــة املســارات عــى ســامة الفرســان.
واقرتحــت قريــة بوذيــب موعديــن لتنظيــم واســتضافة البطولــة:
األول مــن  26إىل  29ينايــر  ،2023والثــاين مــن  20إىل  26فربايــر
 ،2023ضمــن ملــف متكامــل يشــمل كل التجهيـزات واملرافــق التــي
تتميــز بهــا القريــة ،والعمليــات التطويريــة التــي شــهدتها ،وجعلتهــا
ضمــن أفضــل القــرى محليـاً وعامليـاً بشــهادة الفرســان والفارســات
واملدربــن واملــاك والفنيــن خــال مشــاركاتهم يف الســباقات املحلية
والدوليــة التــي نظمتهــا القريــة خــال املواســم األخــرة ،ويف بدايــة
املوســم الحــايل.
وبطلــب مــن قريــة بوذيــب الدوليــة ،ســاهم اتحــاد اإلمــارات
للفروســية والســباق بكــوادره اإلداريــة والفنيــة والبيطريــة املؤهلــة
يف إحــداث هــذه النقلــة النوعيــة يف مرافــق القريــة ،لتتوافــق مــع
املعايــر الفنيــة والتنظيمــة واللوجســتية العامليــة ،بــل وتتفــوق
القريــة يف العديــد مــن الجوانــب التــي تدعــم ملفهــا.
وقــد تســلم االتحــاد الــدويل للفروســية ملفــات  5قــرى أخــرى
إىل جانــب قريــة بوذيــب ،تتنافــس مــن أجــل تنظيــم واســتضافة
البطولــة ،وهــي بيـزا اإليطاليــة التــي اقرتحــت موعديــن األول خــال
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نوفمــر  ،2022والثــاين  29أبريــل  ،2023فيــا اقرتحــت ســامورين
بجمهوريــة ســلوفاكيا  29أبريــل  ،2023وفاونــن بلــو بفرنســا يوم 25
مــارس  ،2023ولشــبونة بالربتغــال يومــي  31مــارس و 1أبريل ،2023
وبونتــا ديــل إســتي باألورجــواي التي اقرتحت يــوم  22أبريــل .2023
وعــر لجنــة مختصــة ،يــدرس االتحــاد الــدويل للفروســية الطلبــات
التــي تقدمــت بهــا القــرى الراغبــة يف اســتضافة وتنظيــم البطولــة،
حيــث مــن املقــرر أن تقــوم هــذه اللجنــة بزيــارات ميدانيــة تفقدية
للقــرى الســت ،والوقــوف عــى تفاصيــل اســتعدادات وجهوزيــة
كل قريــة يف الجوانــب الفنيــة والتنظيميــة واللوجســتية وفــق
الــروط املوضوعــة واملعايــر التــي حددهــا االتحــاد الــدويل ،لتضــع
تقاريرهــا عــى طاولــة مجلــس إدارة االتحــاد الــدويل الختيــار القريــة
املســتضيفة ،وموعــد إقامــة الســباق ،ثــم اإلعالن عــن القريــة الفائزة
بحــق التنظيــم.
يذكــر أن مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة اســتضافت بطولــة العــامل
مرتــن عامــي  1998و 2005تقديـراً لكفاءتهــا ومتيزهــا يف التنظيــم،
وكانــت تلــك املــرة األوىل التــي يقــام فيهــا املونديــال خــارج قــارة
أوروبــا وأمــركا الشــالية ،واســتضافت بيــزا اإليطاليــة النســخة
املاضيــة  ،2021التــي فــاز فيهــا فرســان اإلمــارات بلقــب الفــردي،
كام اســتضافت ســامورين بجمهورية ســلوفاكيا نســخة العــام .2016
وتــوج فرســان اإلمــارات بلقــب بطولــة  ،2021والتــي أقيمــت عــى
مياديــن ســان روســور مبدينــة بيـزا اإليطاليــة ،حيــث أحــرز الفــارس
ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي املركــز األول ،ونــال امليداليــة الذهبيــة،
وجــاء يف مركــز الوصافــة زميلــه يف الفريــق الفــارس منصــور ســعيد
محمــد الفــاريس.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز
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اســتعراض ًا في الجولة االفتتاحية
لدوري اإلمارات لقفز الحواجز

الشارقة (فروسية اإلمارات)
قــدم فرســان وفارســات مــن أنديــة ومراكــز قفــز الحواجــز يف
اإلمــارات ،أكــر مــن  670اســتعراضاً ،يف منافســات الجولــة األوىل
لــدوري اإلمــارات لقفــز الحواجــز «لونجــن» يف نســخته الـــ ،11
مــع انطالقــة فعاليــات برنامــج موســم  ،2023 - 2022والتــي
أقيمــت بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،ورعايــة
«لونجــن» ،وشــهدت تنافســاً مثــراً بــن املشــاركني مــن أجــل
الظفــر بألقــاب افتتــاح الــدوري ،وذلــك يف  14منافســة.
واســتضاف نــادي الشــارقة للفروســية والســباق فعاليــات
الجولــة األوىل للــدوري ،وأظهــر الفرســان والفارســات جاهزيتهــم
لخــوض املنافســات يف كل الفئــات ،ورصــدت ألصحــاب املراكــز
األوىل جوائــز بقيمــة  135ألــف درهــم.
وتشــتمل ُرزنامــة املوســم الجديــد عــى  11منافســة وبطولــة
محليــة يف النســخة الحاديــة عــرة لــدوري اإلمــارات «لونجــن»،
والــذي انطلقــت أوىل دوراتــه يف موســم2013 - 2012 .
ويعــد دوري اإلمــارات مــن أهــم املنافســات املحليــة ،حيــث ظــل

يقــدم رســالته الداعمــة واملســاندة بقــوة لرياضــة قفــز الحواجــز
يف اإلمــارات ،والتــي تنعكــس ايجابــاً عــى الفرســان والفارســات،
وتجهيــز الخيــول الخاصــة بهــم وبأنديــة الفروســية ،وتتعاظــم
فوائــد الــدوري وتصبــح أكــر شــمولية بإتاحــة فــرص مشــاركة
فرســان وفارســات مــن كل دول العــامل ،عــر انتســابهم ألنديــة
ومراكــز وإســطبالت الفروســية بالدولــة.
وجــاء برنامــج املوســم حافــاً بـــ  15بطولــة دوليــة مــن جميــع
الفئــات ،أبرزهــا بطولــة كأس رئيــس الدولــة ،وكأس األمــم مــن
الفئــة الرفيعــة ،والتــي ينظمهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية
والســباق ،ويســتضيف منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل يف
أبوظبــي فعاليــات نســختها الـــ  12يف ينايــر املقبــل ،وبطولــة كأس
حاكــم الشــارقة الدوليــة للقفــز مــن فئــة الخمــس نجــوم ،والتــي
ينظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية يف فربايــر  2023لتواصــل ريادتهــا
كأول بطولــة دوليــة مــن الفئــة الرفيعــة تقــام فعالياتهــا عــى ميــدان
صالــة مغطــاة يف الــرق األوســط.

14
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منافسة شهدتها الجولة األوىل لدوري
اإلمارات لقفز الحواجز لونجني ،وأقيمت 10
منها عىل ميدان الصالة املغطاة مبركز الشارقة
للفروسية ،واألخرى عىل امليدان الخارجي.

ألف درهم إجاميل جوائز منافسات
األسبوع األول لدوري قفز الحواجز يف
نسخته الـ  ،11وزعت عىل الحاصلني عىل
املراكز األوىل.
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فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

سارة حسين تكسب «المرحلتين»

راشد آل مكتوم ينفرد بصدارة الجولة الواحدة
مع التمايز  140سم بالجواد «كازانوفا» دون خطأ

الشارقة (فروسية اإلمارات)
تصــدر الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم بالجــواد
«كازانوفــا دو بيفيــور دي اكــس يب» ،مــن مركــز اإلمــارات
للفروســية يف ديب ،منافســة الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتاميــز،
وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا  140ســم ،والتــي
أقيمــت عــى ميــدان الصالــة املغطــاة مبركز الشــارقة للفروســية،
وبــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،ورعايــة
لونجــن ،واســتضافها نــادي الشــارقة للفروســية والســباق ضمــن
الجولــة األوىل لــدوري اإلمــارات «لونجــن».
جــاء ذلــك يف ختــام الجولــة الرئيســة للجولــة األوىل لــدوري
اإلمــارات «لونجــن» التــي أكملهــا منفــرداً دون خطــأ ،وذهــب
املركــز الثــاين إىل الفــارس عــي الجهــوري والجــواد «فــور إيفــر
اتــش» مــن إســطبالت الجهــوري برصيــد  4نقــاط جــزاء يف
الجولــة الرئيســة مــع أفضليــة الزمــن فيهــا.

وللخيــول الصغــرة عمــر  6ســنوات ،أقيمــت منافســة
مبواصفــات املرحلتــن الخاصــة عــى حواجــز  110ـ  120ســم،
شــارك فيهــا  21خيــاً ،وأكمــل املرحلتــن  10خيــول دون
خطــأ ،وتقدمهــم الجــواد «قيــر بلــو يب» بقيــادة الفــارس
الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم ،مــن مركــز اإلمــارات
للفروســية يف ديب ،وســجل فــوزه الثــاين يف املنافســة الثانيــة
لخيــول الـــ  6ســنوات مــن مرحلتــن عــى حواجــز  120ســم،
مــن بــن  5خيــول أكملــت املرحلتــن دون خطــأ.
وأحــرزت الفارســة ســارة حســن األرموطــي املركــز األول يف
منافســة املرحلتــن الخاصــة عــى حواجــز  140ســم بالجــواد
«هيكســتيد» مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،مــن بــن  8مــن
املشــاركني ،نجــح منهــم  3فرســان يف إكــال املرحلتــن دون
خطــأ.

59

63

فارساً وفارسة خاضوا تحدي منافسة من مرحلتني
خاصة ،عىل ارتفاع  110سم ،مفتوحة املشاركة،
وأكمل املرحلتني  17فارساً دون خطأ ،وحاز املركز
األول الفارس مبخوت عويضة الكريب مع الجواد
«أير أوكراين» من نادي الشارقة للفروسية.
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فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة من مرحلتني
مفتوحة املشاركة عىل أرضية امليدان الخارجي،
وأكمل املرحلتني  21فارساً دون خطأ ،وتصدرها
الفارس عبد العزيز ماجد األوهيل بالجواد
«إيكاروس» من نادي الشارقة للفروسية.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

رفعا شعار «الثنائية»

الجهوري يبدع في قيادة «سناب جاك»
والزبيبي يتألق مع «فلوري» و«دايموند»

الشارقة (فروسية اإلمارات)
أحــرز الفــارس عــي خلفــان الجهــوري بالجــواد «ســناب جــاك»،
مــن إســطبالت الجهــوري ،املركــز األول يف منافســة املرحلتــن
الخاصــة ،وعــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  130ســم ،وشــارك فيهــا
 24فارسـاً ،نجــح منهــم  13فارسـاً يف إكــال املرحلتــن دون خطــأ.
وأكمــل الفــارس الجهــوري الثنائيــة مــع الجــواد «ســناب جــاك» يف
أول منافســة مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة التاميــز عــى
حواجــز  130ســم ،وتنافــس فيهــا  34فارسـاً ،انتقــل إىل التاميــز 13
فارسـاً 10 ،منهــم مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،وأكمــل التاميــز
دون خطــأ  8فرســان 7 ،منهــم مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
وتصــدر الفــارس أســامة الزبيبــي مــع الفــرس «أموريــت دو
فلــوري» ،مــن منتجــع الفرســان الريــايض ،منافســة املرحلتــن
الخاصــة «مفتوحــة املشــاركة» عــى حواجــز  120ســم ،تنافــس

فيهــا  90فارس ـاً وفارســة ،أكمــل املرحلتــن دون خطــأ  35فارس ـاً،
وحقــق الفــارس أســامة الزبيبــي فــوزاً بصحبــة جــواده الصغــر
«روخ داميونــد» عمــر  5ســنوات ،مــن منتجــع الفرســان الريــايض،
يف منافســة املرحلتــن الخاصــة ،ارتفــاع حواجزهــا  100ـ  110ســم،
وتنافــس فيهــا  28جــواداً نجــح منهــم  6خيــول يف إكــال املرحلتــن
دون خطــأ ،وأكمــل الزبيبــي ثنائيــة الخيــول الصغــرة « 5ســنوات»
مــع «روخ داميونــد» مــن بــن  27خيـاً ،نجــح  12منهــا يف إكــال
املرحلتــن دون خطــأ.
وتنافــس  85فارســاً وفارســة ،يف منافســة املرحلتــن املفتوحــة
املشــاركة ،عــى االرتفــاع  120ســم ،وأكمــل  31فارس ـاً املرحلتــن
دون خطــأ ،وفــاز الفــارس شــيخ خالد ســلطان بالجواد «إكســاليبور
 »3مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
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فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة خصصت لألشبال من
جولة واحدة ،ليست ضد الزمن ،عىل حواجز  80ـ 100
سم ،من خيول األربع سنوات شاركت  4خيول عىل
ارتفاع  80ـ  90سم ،ونجح خيل واحد يف إكامل الجولة
دون خطأ ،ومن الفرسان األشبال شارك  27فارساً ،وعرب
الجولة  18فارساً دون خطأ ،و 72فارساً من املبتدئني
نجح منهم  35فارساً يف إكامل الجولة دون خطأ.

فارساً وفارسة من املبتدئني شاركوا يف منافسة من جولة
واحدة ،ليست ضد الزمن ،عىل حواجز  80ـ  100سم،
ونجح منهم  20فارساً يف إكامل الجولة دون خطأ،
ومن األشبال شارك  29فارساً ،ونجح منهم  15فارساً،
واستعصت املنافسة عىل  4خيول صغرية عمر  4سنوات،
وتقدمتها الفرس «إنييس» مبجموع  5نقاط جزاء ،بقيادة
الفارس سلطان الجنيبي من رشطة أبوظبي.
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فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

األسبوع الثاني لدوري اإلمارات

غريب يتقدم  6فرســان
بأفضليــة الزمن في تمايز الـ  140ســم

الشارقة (فروسية اإلمارات)

انتــزع الفــارس شــادي غريب عــى صهوة جــواده «كابرنــت دو مارش»
مــن نــادي الشــارقة للفروســية صــدارة التاميــز يف أهــم منافســات
األســبوع الثــاين لــدوري اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز يف نســخته
الـــ  ،11واشــتمل اللقــاء عــى  10منافســات جــرت عــى مياديــن نــادي
الشــارقة للفروســية ،بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق،
ورعايــة رشكــة لونجــن ،وبالتعــاون مــع نــادي الشــارقة للفروســية
الــذي اســتضافها لألســبوع الثــاين عــى التــوايل ،مبشــاركة عــدد كبري من
الفرســان والفارســات املنتســبني إىل أنديــة ومراكــز الفروســية ،وبلــغ
مجمــوع جوائزهــا  182.800درهــم ،نالهــا الفائــزون وأصحــاب املراكــز
املتقدمــة يف املنافســات.
وجــاء فــوز الفــارس شــادي غريــب بالجــواد «كابرنــت دو مــارش» يف
منافســة الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتاميــز ،صمــم مســارها بحواجز
بلــغ ارتفاعهــا  140ســم ،مبشــاركة  26فارس ـاً وفارســة ،نجــح منهــم
 6فرســان جميعهــم مــن نــادي الشــارقة للفروســية يف االنتقــال إىل
التاميــز ،وعبــوره دون خطــأ ،وحــددت املراكــز حســب أفضليــة الزمن،
وســجل غريــب  32:70ثانيــة ،والثــاين الفــارس محمــد الهاجــري وأكمل
التاميــز يف زمــن بلــغ  35:15ثانيــة مــع الفــرس «أنابا هايــس» ،والثالث

26

فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة الجولة
الواحدة مع جولة للتاميز ،صمم
مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها  140سم.
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الفــارس وميــد غريبــي غهاريــه ،وبزمــن  38.51ثانيــة مــع الجــواد
«كابيســتو».
وجــاءت املنافســة األوىل لفرســان املســتوى األول ،مبواصفــات
املرحلتــن الخاصــة عــى حواجــز  140ســم ،وتنافــس فيهــا  23فارسـاً،
وفــاز باملركــز األول الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس
«كارامبــا» مــن نــادي أبوظبــي للفروســية.
وتنافــس  21خيــاً عمــر  6ســنوات عــى ارتفــاع  120ســم ،وفــاز
الجــواد «التــور يب» بقيــادة الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي مــن نادي
الشــارقة للفروســية ،وأكمــل الفــارس الزبيبــي مــع «التــور يب» ثنائيــة
بعــد فــوزه يف منافســة املرحلتــن للخيــول الصغــرة  6ســنوات ،ومــن
فئــة فرســان املســتوى الثــاين ،تنافــس  47فارس ـاً ،وأكمــل املرحلتــن
الخاصــة دون خطــأ  11فارسـاً ،وفــاز الفــارس عبــد اللــه أحمــد أمــن
مــع الفــرس «فيفــا» مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
وللخيــول الصغــرة عمــر  5ســنوات ،أقيمــت منافســة املرحلتــن
الخاصــة عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  105ســم ،وأكملــت املرحلتــن
دون خطــأ  9خيــول ،تقدمتهــا الفــرس «كاميــي فــا أوفريــس زد»،
بقيــادة الفــارس ســامل أحمد الســويدي ،من نادي الشــارقة للفروســية.

182.800

درهم جوائز حصل عليها الفرسان
والفارسات أصحاب املراكز األوىل يف
األسبوع الثاين لدوري اإلمارات.
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منافسات تضمنها برنامج الجولة
الثانية لدوري اإلمارات وأقيمت عىل
ميادين نادي الشارقة للفروسية.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

مع «الكوماندوز» و«كونيغ»

المازمي يكسب «المرحلتين الخاصة» وعبد اهلل
حميد يفوز بـ «الجولة الواحدة مع التمايز»

الشارقة (فروسية اإلمارات)

تصــدر الفــارس ســعيد محمــد املازمــي بالجــواد «الكومانــدوز» مــن
نــادي الشــارقة للفروســية ،املنافســة األوىل مــن مرحلتــن «خاصــة»
عــى حواجــز  130ســم ،تنافــس فيهــا  59فارســاً وفارســة ،وأكمــل
املرحلتــن دون خطــأ  22فارســاً ،وأقيمــت املنافســة الثانيــة عــى
حواجــز  130ســم ،جــاءت مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة
للتاميــز ،وتنافــس فيهــا  60فارسـاً وفارســة ،وأكمــل الجولــة الرئيســة
دون خطــأ  22فارســاً ،ونــال املراكــز األربعــة األول فرســان نــادي
الشــارقة للفروســية ،وأحــرز املركــز األول الفــارس عبــد اللــه حميــد
املهــري بالجــواد «كونيــغ».
ويف منافســة املرحلتــن الخاصــة للفرســان مــن فئــة «الجونيــورز» عــى
حواجــز  120ســم ،تنافــس  22فارسـاً وفارســة ،نجــح منهــم  3فرســان
يف إكــال املرحلتــن دون خطــأ ،وأولهــم الفــارس محمــد فائــق أنــس،
مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،وفــاز الفــارس أحمــد الرشيــف مــع
الفــرس «باييــس هوتيــر» مــن نــادي الشــارقة للفروســية يف منافســة
املرحلتــن التــي شــارك فيهــا  23فارسـاً يف ثــاين أيــام املنافســات عــى
ميــدان الصالــة املغطــاة.
وتجــدد التنافــس يف منافســة املرحلتــن عــى االرتفــاع ذاته  120ســم،

بــن  48فارسـاً مــن فئــة املســتوى الثــاين ،وأكمــل املرحلتــن دون خطــأ
 10فرســان ،وتصدرهــم الفــارس خالــد الظاهــري بالجــواد «نيــا» 20 -
ســنة ،مــن نــادي العــن للفروســية والرمايــة والجولــف.
وتنافــس  41فارســاً وفارســة مــن فئــة املبتدئــن عــى مواصفــات
املرحلتــن الخاصــة عــى ارتفــاع  120ســم ،وأكملها  11فارسـاً ،وتقدمهم
الفــارس عبــد العزيــز ماجــد األوهــي مــن نــادي الشــارقة للفروســية،
كــا تنافــس  35فارســاً مــن فئــة األشــبال ،عــى حواجــز  105ســم،
وأكمــل املرحلتــن  15فارسـاً ،يف مقدمتهــم الفــارس بـراء املــري ،مــع
الفــرس «فليــور دو يل واي» مــن نــادي «فروســية» للفروســية.
ويف منافســة املرحلتــن للفئــات ذاتهــا ،تنافــس  29فارســاً بالخيــول
الصغــرة عمــر  5ســنوات ،وحــاز املراكــز األربعــة األوىل فرســان نــادي
الشــارقة ،أولهــم مــويف عويضــة بالفــرس «هوليــوود» ،و 33فارسـاً مــن
فئــة املســتوى الثــاين «ب» ،وحــاز  3فرســان مــن نــادي الشــارقة املراكــز
األوىل ،وتصدرهــم الفــارس محمــد عــاد الدين مــع الفرس «ناتشــورال»،
ومــن بــن  48فارس ـاً وفارســة ،أكمــل املرحلتــن دون خطــأ  5فرســان،
وحــاز املركــز األول الفــارس أبوبكــر صديــق بالفــرس «إليانــدر يف» مــن
نــادي أبوظبــي للفروســية.

4

87

خيول خاضت منافسة الجولة الواحدة للخيول الصغرية
عمر  4سنوات ،عىل حواجز  80ـ  90سم ،وأكملتها
دون خطأ الفرس «إناتندو دي آس» ،بقيادة الفارس
عمر املرزوقي من إسطبالت الرشاع ،وأكمل املرزوقي
ثنائية مع الفرس «إناتندو» بعد فوزه يف منافسة
الخيول الصغرية عمر  4سنوات باملواصفات ذاتها.

فارساً وفارسة شــاركوا يف منافسة الجولة الواحدة
عىل حواجز  90ـ  100ســم ،وأكمل الجولة
نظيفة دون خطأ  34فارسـاً ،ويف املنافســة الثانية
للمبتدئني تنافس  83فارسـاً وفارســة عىل االرتفاع
ذاته ،ونجح منهم  30فارسـاً وفارسة يف إكامل
الجولة دون خطأ.
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فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

استضافتها أكاديمية بوذيب على ميادينها الرملية

20

شوط ًا في استعراضات األسبوع
الثالث لدوري اإلمارات «لونجين»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
اســتضافت أكادمييــة بوذيــب للفروســية عــى ميادينهــا الرمليــة،
منافســات األســبوع الثالــث لــدوري اإلمــارات لونجــن لقفــز
الحواجــز ،بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق،
وبرعايــة رشكــة لونجــن ،واشــتمل حفــل األســبوع عــى 10
منافســات ،تضمنــت  20شــوطاً ،جــرت عــى يومــن ،عــى
ميدانــن ،وبلجنتــي تحكيــم ،ملقابلــة العــدد الكبــر للمشــاركني
مــن فرســان وفارســات القفــز املنتســبني إىل أنديــة ومراكــز
الفروســية يف اإلمــارات ،ونالــوا جوائــز ماليــة بلــغ مجموعهــا 238
ألــف درهــم.
وقــال حســام زميــت ،ممثــل اتحــاد الفروســية ،رئيــس لجنــة
قفــز الحواجــز ،إن تنظيــم املنافســات كان جيــداً ،ونتائجهــا
ممتــازة ،بعــد التحســينات التــي قامــت بهــا أكادمييــة بوذيــب
للفروســية ،عــى أرضيــة ميــدان الصالــة املغطــاة ،ومســارات
األشــواط التــي صممهــا البلغــاري الــدويل تيــدور شــيتانوف متــت
بصــورة ممتــازة ،وكان ملشــاركاته يف تصميــم عــدد من منافســات
املوســم املــايض ،أثرهــا اإليجــايب يف النتائــج الجيــدة التــي حققهــا
الفرســان خــال النســخة العــارشة لــدوري اإلمــارات لونجــن ،ويف
البطــوالت مــن مختلــف التصنيفــات الدوليــة.
ولألســبوع الثالــث عــى التــوايل ،واصــل الحكــم الوطنــي خليــل
إبراهيــم ،مســؤولية إدارة لجــان التحكيــم ،وقــال« :إن زيــادة
عــدد الفرســان والفارســات التــي شــهدتها منافســات الــدوري
يف املوســم الجديــد ،تطلبــت قيــام املنافســات عــى ميدانــن،
والتحســينات التــي جــرت عــى أرضيــة امليــدان ،واإلضــاءة،
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انعكســت إيجابــاً عــى األداء والنتائــج الطيبــة التــي حققهــا
الفرســان والخيــول» .مــن جانبــه ،قــال املصمــم الــدويل يوســف
املحمــودي ،إن املنافســات التــي جــرت خــال األســابيع املاضيــة
منــذ انطالقــة املوســم ،شــكلت فرصــة ملراجعــة األداء وقيــاس
مــدى جاهزيــة الفرســان والخيــول ،ووضحــت مــن خاللهــا
خريطــة الطريــق التــي ســيضعها الفرســان ملشــاركاتهم ،خاصــة
للبطــوالت الدوليــة.

10

منافسات اشتمل عليها برنامج األسبوع
الثالث لدوري اإلمارات ،والذي
استضافته ميادين أكادميية بوذيب.

238

ألف درهم مجموع الجوائز املالية التي
حصل عليها الفرسان والفارسات أصحاب
املراكز األوىل واملتقدمة يف األسبوع
الثالث للدوري.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

السويدي يحرز «ثنائية»

الرميثي يعود إلى التألق مع «كارمبا»
ويتصدر «الجولة الواحدة مع تمايز الـ  140سم»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

عــاد الفــارس محمــد شــايف الرميثــي للتألــق مــع الفــرس «كارامبــا»
مــن نــادي أبوظبي للفروســية يف منافســة ســاخنة مبواصفــات الجولة
الواحــدة مــع جولــة للتاميــز صمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا
 140ســم ،وذلــك يف األســبوع الثالــث لــدوري اإلمــارات لقفــز
الحواجــز ،والــذي أقيمــت منافســاته يف مياديــن أكادمييــة بوذيــب.
وجــاء تألــق الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس «كارامبــا»،
ومواصلــة متيزهــا يف منافســة الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتاميــز
عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  140ســم ،وحصولــه عــى املركــز األول
مــن بــن  19فارس ـاً ،وبعــد تفوقــه بفــارق التوقيــت عــى الفــارس
ســامل أحمــد الســويدي والجــواد «داميونــد وي» مــن نــادي الشــارقة
للفروســية.
وكان الفــوز يف منافســة اليــوم األول عىل حواجز  140ســم مبواصفات
املرحلتــن الخاصــة مــن نصيــب الفــارس عبــد اللــه حميــد والجــواد
«كونيــغ» مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،ومنــه فــاز الفــارس ســامل
خميــس الســويدي مــع الفــرس «اسربيســو» ،والتــي تنافــس فيهــا 44
فارسـاً مــن فئتــي الشــباب واملحرتفــن ،وأكمــل معهــا ثنائيــة كان قــد
اســتهلها يف الشــوط الرابــع مبواصفــات املرحلتــن عــى االرتفــاع ذاته.
وخصصــت منافســتان لفئــات الفرســان األشــبال ،املبتدئــن،

44

فارساً وفارسة خاضوا تحدي منافسة
فئتي الشباب واملحرتفني وتصدرها
الفارس سامل خميس السويدي مع
الفرس «اسربيسو».

«الجونيــورز» ،املســتوى الثــاين ،الشــباب وفرســان الفئــة الكــرى،
وللفرســان أصحــاب خيــول القفــز الصغــرة عمــر 4و 5و 6ســنوات،
وجــاءت املنافســات يف مجملهــا تحضرييــة يف يومهــا األول ،وقــد
وصلــت ذروتهــا يف يومهــا الثــاين ،ومبواصفــات املرحلتــن  5أشــواط،
واملرحلتــن الخاصــة  3أشــواط ،ومــن شــوطني ملنافســات الجولــة
الواحــدة مــع جولــة للتاميــز ملشــاركة الفرســان مــن فئتــي الشــباب
والفئــة الكــرى وفيهــا بلــغ ارتفــاع الحواجــز  130و 140ســم ،والتي
عــادة مــا تبــدأ عنــد االرتفــاع  80ـ  90ســم للخيــول الصغــرة عمــر
أربــع ســنوات ،وتتــدرج تصاميمهــا حســب مســتويات الفرســان ،مــع
مراعــاة قــدرات خيــول كل فئــة.
ومــن أبــرز منافســات اليــوم الثــاين ،والتــي خصصــت للفرســان مــن
فئــة «الجونيــورز» ،عــى حواجــز  120ســم ،وتنافــس فيها  24فارسـاً،
وتصدرهــا الفــارس ســيف عويضــة الكــريب مع الفــرس «شــانتال» من
نــادي الشــارقة للفروســية ،ومنافســة خيــول القفــز الصغــرة عمــر
 6ســنوات ،وفــاز فيهــا الجــواد «شــابلرش يب اس» بقيــادة الفــارس
ماجديــن بادنــي مــن نادي مندرة للفروســية ،ومن فرســان املســتوى
الثــاين تنافــس  38فارسـاً ،وتصدرهــم الفــارس ســلطان النعيمــي مــع
الفــرس «ســبورتس فيلــد» مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
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فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة الجولة
الواحدة مع جولة للتاميز عىل حواجز
بلغ ارتفاعها  140سم.
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 15حف ًال في موسم اإلمارات

قفز الحواجز

البطوالت الدولية لقفز الحواجز
تنطلق من العين وتختتم في عجمان

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

تنطلــق يف شــهر نوفمــر بطــوالت قفــز الحواجــز الدوليــة التــي تشــهدها
وتنظمهــا أنديــة ومراكــز الفروســية يف اإلمــارات يف كل موســم ،والتــي
بلــغ عددهــا  15بطولــة مــن جميــع التصنيفــات ،والكثــر منهــا تتزامــن
معهــا بطــوالت دوليــة خــال فــرة الحــدث الرئيــس ،وعــدد مــن
املنافســات الدوليــة التــي توجــه ملشــاركة الفرســان مــن فئــات األشــبال
و«الجونيــورز» والشــباب مــن دول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة يف
االتحــاد الــدويل للفروســية.
وهنــاك عــدد مــن البطــوالت الدوليــة الخاصــة بخيــول القفــز الصغــرة،
مــا يشــكل برنامجـاً مميـزاً مــن البطــوالت يف اإلمــارات يصعــب أن تجــد
لــه مثيـاً يف العــامل ،ســوى يف دول القــارة األوروبيــة خالل فصــل الصيف،
وينشــط الفرســان والخيــول للمشــاركة فيهــا بســبب قــرب املســافة بــن
دولهــا ،وســهولة حركــة نقــل الخيــل بينهــا بسالســة ودون تعقيــدات
تذكــر.
مــن أبــرز البطــوالت الدوليــة خــال املوســم ،بطولــة كأس رئيــس
الدولــة وكأس األمــم مــن فئــة الخمــس نجــوم ،ويتنافــس فيهــا الفرســان
والفارســات عــى املســتويني الفــردي للظفــر باللقــب ،والفــوز بإحــدى
منافســاتها الق ّيمــة ،والفــرق الســاعية للوصــول إىل ختــام كأس األمــم يف
برشــلونة بإســبانيا ،وبطولــة كأس حاكــم الشــارقة مــن الفئــة الرفيعــة
ذاتهــا ،والتــي تشــهد ختــام جــوالت بطــوالت الــدوري العــريب التأهيــي
لــكأس العــامل  ،2023والتــي تحتضــن اإلمــارات  4جــوالت منهــا يف طريق
الوصــول إىل النهــايئ.
وعــى ميــدان نــادي العــن للفروســية والرمايــة والجولــف ،تنطلــق أوىل
دوليــات القفــز باملوســم ،بطولــة مــن فئــة النجمتــن ،كــا تقــام بطولــة
أبوظبــي الدوليــة مــن فئــة األربــع نجــوم مــن  17ـ  20نوفمــر عــى
ميــدان صالــة أكادمييــة بوذيــب للفروســية.
يف شــهر ديســمرب تقــام ثــاث بطــوالت دوليــة ،األوىل بطولــة نــادي
الباهيــة للفروســية مــن فئــة النجمــة الواحــدة عــى ميــدان الباهيــة
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للفروســية مــن  1وحتــى  4ديســمرب ،وتعقبهــا بطولــة ديب الدوليــة مــن
فئــة النجمتــن ،والتــي ينظمهــا نــادي ديب للفروســية عــى ميــدان مركز
اإلمــارات للفروســية مــن  15إىل  18ديســمرب ،وينظــم نــادي العــن
للفروســية والرمايــة والجولــف ،بطولــة العــن الدوليــة مــن فئــة الثالث
نجــوم مــن  27وحتــى  30ديســمرب.
وهنــاك ثــاث بطــوالت دوليــة خــال شــهر ينايــر  ،2023هــي بطولــة
الـراع الدوليــة مــن فئــة األربــع نجــوم عــى ميــدان منتجــع الفرســان
الريــايض الــدويل يف أبوظبــي مــن  11إىل  15ينايــر ،ثــم يســتضيف
منتجــع الفرســان بطولــة كأس رئيــس الدولــة مــن فئــة الخمــس نجوم،
وكأس األمــم مــن ذات التصنيــف الرفيــع مــن  18وحتــى  22ينايــر،
وســيكون منتجــع الفرســان الريــايض ميدان ـاً لفعاليــات بطولــة كأس
أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة مــن فئــة النجمتــن مــن 26
وحتــى  29ينايــر .2023
األســابيع األربعــة يف شــهر فربايــر القادم مشــغولة بعدد مــن البطوالت
الدوليــة ،األوىل بطولــة الشــارقة الدوليــة الـــ  23مــن فئــة األربــع نجوم
يف الفــرة مــن  2إىل  5فربايــر ،وتعقبهــا بطولــة الشــارقة للفروســية
مــن فئــة النجمتــن مــن  10إىل  12فربايــر ،ويختتم الشــارقة للفروســية
بطوالتــه الدوليــة املوســمية بــكأس حاكــم الشــارقة مــن الفئــة الرفيعة
مــن  16وحتــى  19فربايــر ،قبــل عــودة الفرســان للمشــاركة يف البطولــة
الدوليــة مــن فئــة النجمتــن مبدينــة ديب املســتدامة مــن  23وحتــى 26
فرباير.
وينظــم منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل يف أبوظبــي بطولــة دوليــة
مــن فئــة النجمتــن ،مــن  2وحتــى  5مــارس  ،2023وتعقبهــا البطولــة
الدوليــة مــن فئــة الثــاث نجــوم ،عــى ميــدان صالــة «كــوكا كــوال أرينا
ـ ســيتي ووك» ديب ،مــن  9وحتــى  12مــارس ،وختــام دوليــات القفــز
باملوســم ســتكون بفعاليــات بطولــة عجــان الدوليــة مــن فئــة الثــاث
نجــوم مــن  16وحتــى  19مــارس .2023
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برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

وضحــا وحصة ومريم وفاطمة
«فارسات المســتقبل» في «منتجع الفرسان»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

بدعــم كبــر مــن الشــيخة فاطمــة بنــت ه ـزاع بــن زايــد آل نهيــان،
رئيســة مجلــس إدارة أكادمييــة فاطمــة بنت مبــارك للرياضة النســائية،
رئيســة نــادي أبوظبــي ونــادي العــن للســيدات ،يــرف الفــارس
أحمــد الجنيبــي عــى تدريــب مجموعــة مــن فرســان وفارســات قفــز
الحواجــز مــن اإلمــارات ،مــن بينهــم كوكبــة مــن الفارســات ،برعايــة
أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضــة النســائية ،وتتلقــى املجموعــة
تدريباتهــا مبنتجــع الفرســان الريــايض يف أبوظبــي ،مــا أحــدث حـراكاً
إيجابي ـاً يف ميادينــه ،لتأهيــل وتقديــم فارســات املســتقبل.
وخــال مشــاركات فرســان وفارســات املنتجــع يف منافســات وبطــوالت
املوســم التــي تشــهدها أنديــة ومراكــز الفروســية ،بــإرشاف اتحــاد
اإلمــارات للفروســية والســباق ،وتعمــل جميعهــا بهــدف متكني فرســان
اإلمــارات ،وتحقيقهــم اإلنجــازات بقــدر يــريض الطمــوح ،تظهــر
مجموعــة مــن املواهــب التــي تشــق طريقهــا بنجــاح نحــو النجوميــة.
مجموعــة فارســات القفــز مبنتجــع الفرســان الريــايض تضــم مــن فئــة

الناشــئني الفارســات وضحــا عــي األحبــايب ،وحصــة فيصــل آل
حــرم ،ومريــم خالــد املقبــول ،والفارســة فاطمــة محمــد املهريي.
وتجــد هــذه املجموعــة مــن الفارســات االهتــام الكبــر مــن
خــال تنفيــذ برامــج تدريبيــة لصقــل مواهبهــن ،وتطويــر
قدراتهــن مبــا يتناســب واملراحــل التــي يشــاركن فيهــا خــال
املوســم ،تطلع ـاً لبلــوغ األهــداف الكــرى مــن خــال التــدرج
إىل الفئــات الكــرى.
ويــويل منتجــع الفرســان الريــايض يف أبوظبــي الفرســان
والفارســات الصغــار أهميــة كبــرة مــن خــال توفــر األجــواء
املناســبة لهــم لتطويــر قدراتهــم ومواهبهــم ،والعمــل عــى
تأهيلهــم لدخــول عــامل الفروســية ،خاصــة يف رياضــة قفــز
الحواجــز ،مــن خــال وجــود كــوادر تدريبيــة عــى أعــى
مســتوى ،وبنيــة تحتيــة بجــودة عاليــة ،ومرافــق مبواصفــات
عامليــة.
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استقبلت  10000طالب منذ تأسيسها

500

فارس وفارسة في مدرسة التدريب
بـ “الشارقة للفروسية” في مختلف المجاالت

الشارقة (فروسية اإلمارات)

اســتقبلت مدرســة التدريــب يف نــادي الشــارقة للفروســية أكــر مــن 10000
طالــب للتدريــب عــى الفروســية مبختلــف املجــاالت منــذ تأسيســها ،ويبلــغ
عــدد الفرســان املتدربــن يف مدرســة التدريــب حاليـاً مــا يقــارب الـــ  500فــارس
وفارســة ،وتقــوم إدارة النــادي بجهــد كبــر لتطويــر مدرســة التدريــب ملواكبــة
أحــدث مجريــات رياضــة الفروســية العامليــة ،والتــي تشــهد منــواً متســارعاً يف
اإلمــارات ،وذلــك باختيــار مدربــن ومرشفــن عــى الفرســان مــن أصحــاب أفضل
الخـرات لتنشــئة جيــل يقــوم عــى حــب الفروســية ،رياضــة اآلبــاء واألجــداد،
وإبـراز أصالــة هــذه الرياضــة العريقــة.
وتســتقبل مدرســة التدريــب بالنــادي الفرســان الراغبــن طيلــة أيــام األســبوع
عــدا يــوم الثالثــاء ،وذلــك مــن الســاعة الثامنــة صباح ـاً حتــى الثانيــة عــرة
ظه ـراً ،ومــن الســاعة الرابعــة ع ـراً حتــى الســاعة الثامنــة مســاء ،علــا بــأن
حصــص التدريــب الصيفيــة تقــام بالصالــة املغطــاة مكيفــة الهــواء مبركــز
الشــارقة للفروســية.
وتــم اعتــاد مدرســة التدريــب بالنــادي التــي تحتــوي عــى  4مياديــن للتدريب
كمركــز لتدريــب وإعــداد املدربــن معتمــد مــن قبــل الجمعيــة الربيطانيــة
للخيــول.
ويطمــح النــادي لتعزيــز رياضــة الفروســية وترغيــب الشــباب والشــابات فيهــا،
وإعــادة هــذه الرياضــة إىل مكانتهــا بــن الرياضــات العامليــة والرياضــات األكــر
شــعبية يف الدولــة ،ملــا لهــذه الرياضــة مــن عالقــة وثيقــة بــراث اإلمــارات
بصفــة خاصــة ،والـراث العــريب بصفــة عامــة ،لذلــك تعمــل إدارة النــادي بــكل
طاقتهــا عــى االهتــام بهــذه الرياضــة ونرشهــا بــن جميــع فئــات املجتمــع،
مــن الرجــال والنســاء وحتــى األطفــال.
وشّ ــيد النــادي أول صالــة مغطــاة ومكيفــة الهــواء معتمــدة دوليـاً مــن االتحــاد
الــدويل للفروســية إلقامــة البطــوالت الدوليــة لقفــز الحواجــز ،وكانــت الوحيــدة
يف الــرق األوســط املجهــزة الســتقبال املحافــل الدوليــة ،وتحتــوي عــى مكتبــة
متخصصــة ملعــارف الخيــول.
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أجازت مقترحات إماراتية مهمة في اجتماع األردن

أبوظبي تســتضيف «نسخة »2025
لعمومية المنظمــة العالمية للجواد العربي

عمان (فروسية اإلمارات)

أقــرت املنظمــة العامليــة للجواد العــريب «الواهــو» موافقتها عىل اســتضافة
اجتــاع الجمعيــة العموميــة املقبــل للمنظمــة يف أبوظبــي خــال شــهر
فربايــر مــن عــام  ،2025كــا أجــازت املنظمــة الكثــر مــن املقرتحــات
املهمــة التــي قدمهــا وفــد اإلمــارات لالرتقــاء بالخيــل العــريب ،وتوفــر أعىل
مســتوى مــن الخدمــات للمــاك واملربــن حــول العــامل مــن أجــل تطويــر
وترقيــة األداء يف املجــاالت كافــة.
جــاء ذلــك خــال مؤمتــر املنظمــة الــذي انطلــق يف العاصمــة األردنيــة
عــان برعايــة االتحــاد امللــي للفروســية ،واســتمر ملــدة أســبوع حافــل
بالعديــد مــن الفعاليــات واملحــارضات مبشــاركة واســعة من مختلــف دول
العــامل ،لبحــث واســتعراض القضايــا وامللفــات كافــة التــي تتعلــق بالخيول
العربيــة األصيلــة.
مثــل دولــة اإلمــارات يف املؤمتــر ،محمــد أحمــد الحــريب ،املديــر العــام
لجمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة ،وعيضــة املنهــايل ،والدكتــور عبــد
الوهــاب بــن عمــرة ،والدكتــور هيثــم بابكــر.
ورحبــت وفــود الــدول املشــاركة بإســناد تنظيم واســتضافة دولــة اإلمارات
للنســخة املقبلــة مــن املؤمتــر بأبوظبــي يف فربايــر  ،2025كــا رحبــت
باملقرتحــات اإلماراتيــة الخاصــة بالترسيــع يف إنشــاء قاعــدة إلكرتونيــة
لبيانــات الخيــل العربيــة املســجلة يف «الواهــو» تحــت رعايــة املنظمــة،
واعتــاد اللغــة اإلنجليزيــة يف إصــدار شــهادات التلقيــح مــع االتفــاق عــى
منــوذج موحــد لــكل الــدول األعضاء ،ومتت مناقشــة قـرار االتحــاد األورويب
بخصــوص وثيقــة تعريــف الخيــل وأهميتهــا يف التنقــل بــن الــدول.
وعقــد وفــد اإلمــارات عــدداً مــن اللقــاءات التشــاورية املهمــة عــى
هامــش االجتــاع ،تضمنــت بحــث أوجــه التعــاون مع ســلطات التســجيل
املعتمــدة باملنظمــة العامليــة للجــواد العــريب «الواهو» مبختلــف املجاالت.
وأكــد محمــد أحمــد الحــريب ،رئيــس الوفــد ،أن مشــاركة اإلمــارات يف
املؤمتــر الــدويل تــأيت تعزيــزاً لدورهــا الكبــر يف دعــم الخيــل العربيــة

األصيلــة واالعتنــاء بهــا ،وأن جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة
قدمــت مقرتحــات مهمــة للخيــل العربيــة األصيلــة مــن أجــل
الحفــاظ عــى نقــاء دمائهــا ،وتحســينها وتطويــر العمــل يف جميــع
مجاالتهــا ،تنفيــذاً لتوجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد
آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة،
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة ،ومبتابعــة الشــيخ زايــد بــن حمــد
آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة.
وأضــاف« :ترحيــب الــدول األعضــاء يف املنظمــة باســتضافة
أبوظبــي للجمعيــة العموميــة واملؤمتــر املقبــل يف  ،2025يعكــس
مــدى تقديــر دول العــامل لــدور الدولــة يف دعــم وتطويــر وتعزيــز
مكانــة الخيــل العربيــة األصيلــة ،واالهتــام مبقرتحــات وفــد
اإلمــارات يف الجلســات عــى مســتوى رؤســاء وممثــي الوفــود
يؤكــد أن املبــادرات التــي تتبناهــا اإلمــارات تلبــي طموحــات
املــاك واملربــن ،وتســتجيب لطموحــات رفــع مســتوى األداء يف
مختلــف الخدمــات املقدمــة للخيــول العربيــة».
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ولي عهد المملكة المغربية يفتتح المعرض

جائــزة منصور بن زايد الفوتوغرافية..
جمــال الجواد العربي وفعاليات الخيول

المغرب  -الجديدة (فروسية اإلمارات)

افتتــح صاحــب الســمو امللــي األمــر مــوالي الحســن ،ويل عهــد
اململكــة املغربيــة ،معــرض جائــزة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل
نهيــان الفوتوغرافيــة للجــواد العــريب الــذي أقيــم يف مدينــة الجديــدة
ضمــن فعاليــات معــرض الفــرس.
واطلــع ســمو ويل العهــد املغــريب عــى األعــال املعروضــة يف الــرواق
املخصــص للجائــزة ،كــا تعــرف ســموه عــى مــا تضمنتــه الجائــزة يف
نســختها الثامنــة بالرتكيــز عــى محوريــن رئيســن هــا :جــال الجــواد
العــريب وفعاليــات الخيــول.
وقــدم مصطفــى عــذاب ،املــرف العــام عــن الجائــزة ،عضــو مجلــس
إدارة اتحــاد املصوريــن العــرب ،رشحــاً مفصــاً عــن الخطــوات
االســتعدادية إلعــان الفائزيــن والــروط وآليــات تحكيــم مســابقات
التصويــر الضــويئ ،موضحـاً اتبــاع أســلوب جديــد مــن نوعــه يف العــامل
باالعتــاد عــى التحكيــم العلنــي املبنــي عــى بــث مبــارش أمــام
الجامهــر.
وأبــدى األمــر مــوالي الحســن إعجابــه باألســاليب الفنيــة ملختلــف
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األعــال املتميــزة واملحتــوى اإلبداعــي املُســتمد مــن ذاكــرة
املصــور العــريب ،وباســتخدام أســاليب حديثــة يف صــور صناعــة
الخيــول العربيــة األصيلــة ،مشــراً ســموه إىل متيــز الفعاليــات
الثقافيــة املصاحبــة للمعــرض ،كمــوروث ثقــايف عــريب يســتلهم
منــه املبدعــون واملصــورون تجســيد أعاملهــم الفنيــة املتنوعــة.
مــن جانبــه ،أعــرب أديــب شــعبان ،رئيــس اتحــاد املصوريــن
العــرب ،عــن شــكره وامتنانــه لســمو ويل العهــد عــى افتتاحــه
لهــذا املعــرض الــذي يتجــدد عامـاً بعــد عــام ،ويســهم إيجابـاً يف
تعزيــز املشــهد العــريب الثقــايف عــن طريــق نخبــة مــن املصوريــن
املبدعــن.
وو ّجــه شــكره وتقديــره أيضــاً للدعــم الــا محــدود مــن ســمو
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلس الــوزراء
وزيــر ديــوان الرئاســة ،إلقامــة هــذا املعــرض الســنوي يف اململكــة
املغربيــة ،ترجمـ ًة ملتانــة وعمــق العالقــات األخويــة بــن البلديــن
الشــقيقني.

فروســية اإلمارات

أحرزتها مرابط دبي واألريام وعجمان والشميلي
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جمال الخيل

ألقاب لخيول اإلمارات في بطولة
الجديدة للخيول العربية بالمغرب

المغرب  -الجديدة (فروسية اإلمارات)

هيمنــت الخيــول اإلماراتيــة عــى معظــم ألقــاب البطولــة الدوليــة لجــال الخيل
العربيــة التــي أقيمــت ضمــن فعاليات اليــوم الثالث للنســخة الـــ  13من معرض
الفــرس للجديــدة الــذي أقيــم مبدينــة الجديدة باململكــة املغربية برعايــة العاهل
املغــريب امللــك محمد الســادس ،بشــعار «الفرس عامـاً للتنميــة املجالية».
وحققــت املرابــط اإلماراتيــة  10ألقــاب ،منهــا  4ملربــط ديب ،و 3إلســطبالت
األريــام ولقبــان ملربــط عجــان ،ولقــب واحــد لجمعــة الشــمييل.
وتــأيت املشــاركة اإلماراتيــة يف البطولــة بدعــم مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايد
آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة ،رئيــس مجلــس
إدارة جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة ،مــن خــال أنشــطة عديــدة يف املعرض.
وافتتحــت االنتصــارات اإلماراتيــة «دي نهــب» ملربــط ديب للخيول العربيــة ،والتي
أحــرزت اللقــب الذهبــي يف بطولــة املهـرات ،ونالــت اللقــب الفــي رفيقتهــا يف
املربــط «دي رميــه» ،فيــا كان اللقــب الربونــزي مــن نصيــب «األريــام الظنــة»
إلســطبالت األريــام.
وحصــدت «ع .ج براكــة» ملربــط عجــان ،اللقــب الذهبــي لبطولــة األف ـراس،
وأهــدت «اس اس فــرح أوليفيــا» جمعــة محمــد الشــمييل ،اللقــب الربونــزي يف
الفئــة نفســها.
وعــادت خيــول مربــط ديب للصــدارة مجــدداً عندمــا اعتــى «دي رشط» صــدارة
بطولــة األمهــار حاصــداً اللقــب الذهبــي ،تــاركاً اللقــب الفــي للمهــر «األريــام
حشــيم» إلســطبالت األريــام ،فيــا ذهــب اللقــب الربونــزي للفئــة نفســها إىل
إنتــاج مربــط ديب عــر «اس ام مشــهور» للشــيخ ســعيد بــن جمعــة آل مكتــوم.
وحصــد «األريــام شــكالن» إلســطبالت األريــام ،اللقــب الذهبي لبطولــة الفحول،
فيــا حــل يف املركــز الثــاين ،ونــال اللقــب الفــي «ادمـرال» ملربــط عجامن.
وأشــاد املهنــدس محمــد التوحيــدي ،املرشف العــام ،مدير عام مربــط ديب للخيول
العربيــة ،بالنتائــج الذهبيــة لخيــول املربــط ،وباملشــاركة اإلماراتيــة املتميــزة التي
قادها مربــط ديب.

مــن جهتــه ،قــال عبــد العزيــز املرزوقــي ،املديــر التنفيــذي ملربــط ديب ،إن
مشــاركة املرابــط اإلماراتيــة ويف مقدمتهــا مربــط ديب ،كانت جيــدة للغاية،
وحققــت أهدافهــا ،ومنحتنــا مــا نســتحق مــن تقديــر ،ال يســعني إال أن
أجــدد الشــكر واالمتنــان لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه
اللــه ،عــى إبــداع مربــط ديب ،ودعــم ســموه الــا محــدود.
وتقــدم بالشــكر لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان عــى دعمــه
للفريــق الوطنــي املشــارك يف البطولــة ،وتيســر الخطــوات كافة مبا ســاهم
يف تحقيــق هــذه اإلنجــازات التــي تليــق باملكانــة الدوليــة لإلمــارات.
وتوجــه خليفــة النعيمــي ،الرئيــس التنفيــذي ملربــط األريــام العربيــة،
بالشــكر والتقديــر إىل ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،عــى
دعمــه الكبــر ملشــاركة خيــول اإلمــارات يف هــذه البطولــة ،مشــيداً بجهــود
جمعيــة اإلمــارات يف تذليــل كل الصعــاب مــن أجــل الحضــور الفعــال.
مــن جانبــه ،أشــاد خالــد العمــري ،املديــر العــام ملربــط عجــان ،بالدعــم
الكبــر مــن قبــل ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،وقــال« :إن
تخصيــص طائــرة خاصــة لنقــل الخيــول ســاهم يف تســهيل املشــاركة
اإلماراتيــة لعــدم وجــود طائـرات شــحن مبــارشة إىل املغــرب» .ومثن جهود
جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة ،واملتابعــة الحثيثــة للشــيخ زايــد بــن
حمــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للخيــول
العربيــة ،ومحمــد الحــريب ،املدير العــام ،والتــي كان لها األثــر يف تذليل كل
الصعــاب للمرابــط اإلماراتيــة.
وأعــرب جمعــة محمــد الشــمييل عــن ســعادته بتحقيــق الفــرس «اس اس
فــرح أوليفيــا» اللقــب الربونــزي لبطولــة األف ـراس ،مش ـراً إىل أن التطــور
الكبــر لعــروض جــال الخيــل العربيــة يف اإلمــارات يجعلهــا يف الصــدارة
العاملية.
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جوائز قيمة للفائزين في األشواط التأهيلية

569

خي ً
ال تدشن موسم عروض جمال الخيل
العربية في الصالة الكبرى ألكاديمية بوذيب

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

دشــنت جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة برنامــج بطوالتهــا لهــذا
املوســم ببطولتــي اإلمــارات الوطنيــة لجــال الخيــل العربيــة،
والبطولــة الوطنيــة لجمعيــة اإلمــارات املخصصــة للمرابــط الخاصة،
بالصالــة الكــرى ألكادمييــة بوذيــب مبنطقــة الختــم بأبوظبــي.
وأقيمــت الفعاليتــان برعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد
آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة،
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة ،ومتابعــة
الشــيخ زايــد بــن حمــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة
الجمعيــة.
ويــأيت تنظيــم البطولــة الوطنيــة لجمعيــة اإلمــارات املخصصــة
للمرابــط الخاصــة ،بهــدف توفــر أفضــل بيئــة تنافســية تدعــم
املرابــط الخاصــة ،وتتيــح الفرصــة لهــا بتأهيــل خيولهــا للبطــوالت
املقبلــة ،فض ـاً عــن الجوائــز القيمــة التــي وزعــت عــى الفائزيــن
يف األشــواط التأهيليــة.
وشــهد البطولــة الوطنيــة لجمعيــة اإلمــارات «املرابــط الخاصــة»
مشــاركة كبــرة بلغــت  437خي ـاً تعــود لنحــو  206مــاك ،فيــا
بلغــت القيمــة اإلجامليــة لجوائــز البطولــة التــي أقيمــت عــى
مــدار  4أيــام 3 ،ماليــن و 580ألــف درهــم ،منهــا  3ماليــن و220
ألــف درهــم لألشــواط التأهيليــة ،و 360ألــف درهــم للبطــوالت
الســت ،وبلغــت نســبة املــاك الفائزيــن .%54
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وشــارك يف بطولــة اإلمــارات الوطنيــة 132 ،مــن الخيــول
العربيــة تعــود لنحــو  60مالــكاً ومربط ـاً ،وبلغــت القيمــة
اإلجامليــة للجوائــز املاليــة للبطولــة  360ألــف درهــم ،منها
 270ألف ـاً جوائــز األشــواط التأهيليــة التــي يتــم توزيعهــا
حتــى املركــز الســابع ،و 90ألــف درهــم جوائــز للبطــوالت
الســت ،وبلغــت نســبة املــاك الفائزيــن .%62.7

3.580.000

درهم القيمة اإلجاملية للجوائز املالية
لبطولة جمعية اإلمارات « -املرابط
الخاصة».

360.000

درهم القيمة اإلجاملية لجوائز بطولة
اإلمارات الوطنية لجامل الخيل العربية.

فروســية اإلمارات
جمال الخيل

خيول مربط عجمان والراشدي تتوشح بـ «المعدن األصفر»

«ثنائيــة الذهب»

لخيول عبد اهلل القاســمي
واألريــام في بطولة اإلمارات الوطنية

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

خطفــت خيــول الشــيخ عبــد الله بــن ماجــد القاســمي ،وخيــول إســطبالت األريام،
األضــواء بثنائيــة ذهبيــة لــكل منهــا يف فعاليــات بطولــة اإلمــارات الوطنيــة لجامل
الخيــل العربيــة ،التــي أقيمــت عىل مــدى يومــن بالصالة الكــرى ألكادمييــة بوذيب
مبنطقــة الختــم بأبوظبي ،وشــهدت منافســات مثــرة يف جميع أشــواطها.
وظفــرت خيــول الشــيخ عبــد الله بــن ماجد القاســمي باأللقــاب الذهبيــة لبطولتي
املهـرات واألفـراس ،باإلضافــة إىل كأس الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيــان ،وحصلت
خيــول األريــام عــى لقبــي األمهــار عمــر  2و 3ســنوات وأمهــار الســنة ،فيام حققت
خيــول مربــط عجــان وخيــول ســعيد الراشــدي ذهبية لــكل منهام.
وافتتحــت «إي اس شــارقة» ثنائيــة خيــول الشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي
عندمــا حلقــت بذهبيــة امله ـرات ،تلتهــا يف املركــز الثــاين واللقــب الفــي «ع ج
مــوراي» ملربــط عجــان ،بينــا نالــت رفيقتهــا يف املربــط «ع ج تيجــان» اللقــب
الربونــزي.
واقتنــص «األريــام برجــس» ملربــط األريــام ،اللقــب الذهبــي لألمهــار ،ونــال اللقــب
الفــي «األريــام عشــق» للشــيخ ســلطان بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان ،فيــا
نــال اللقــب الربونــزي «إي اس وادي» للشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي.
وأكملــت »ع ج أفــكار» الثنائيــة لخيــول الشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي،
عندمــا توجــت باللقــب الذهبــي لألفـراس ،وجــاءت يف املركــز الثــاين ونالــت الفضية
«ع ج مســاري» ملربــط عجــان ،فيــا ذهــب اللقب الربونــزي إىل «األريام ســمحة»
إلســطبالت األريام.
ومنحــت «ع ج رســيل» مربــط عجــان ،اللقــب الذهبــي لفئــة املهـرات عمر ســنة،
وحلــت يف املركــز الثــاين ونالــت الفضــة «أمــرة الهواجر» ملربــط الهواجــر ،وحصدت
املركــز الثالــث واللقــب الربونــزي «األريام ســحايب» إلســطبالت األريام.
وأضــاف «األريــام شــديد» الذهبيــة الثانيــة إلســطبالت األريــام ،عندمــا اعتــى
صــدارة بطولــة األمهــار عمــر ســنة ،وحصــل عــى الوصافــة «جلمــود الهواجــر»
ملربــط الهواجــر ،فيــا حــل ثالثـاً ونــال الربونزيــة «عجيــد البدايــر» لعبــد الرحمــن
محمــد بطــي العبــدويل.
وحصــد «دي شــداد» لســعيد عبيــد الراشــدي ،ذهــب الفحول بعــد أن أحــرز املركز
األول لهــذه الفئــة ،وحــل يف املركــز الثــاين ونــال الفضيــة «عــدوان الزبــر» ملربــط
مهــذب ،فيــا نــال اللقــب الربونــزي «ع ج ســايب» لعبد الله ســعيد دلهــم الهاجري.

92.30

أعىل معدل نقاط يف البطولة سجلته كل
من «ع ج رسيل» ملربط عجامن ،و«إي اس
حلوة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي
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«أم او مضاوي» تتوج بلقب جائزة الشيخ زايد

عروض شيقة لـ «المرابط الخاصة»
في البطولة الوطنية لجمعية اإلمارات

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

شــهد ختــام فعاليــات البطولة الوطنيــة لجمعية اإلمــارات للخيول العربيــة «املرابط
الخاصــة  »2022التــي أقيمــت عــى مــدى  4أيــام بالصالــة الكــرى ألكادمييــة
بوذيــب ،عروض ـاً رائعــة وشــيقة ،باإلضافــة إىل التنافــس الكبــر ،مــا ادى لتقاســم
املرابــط ألقــاب البطــوالت الســت لجــال الخيــل.
وأقيمــت البطولــة التــي نظمتهــا جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة ،برعاية ســمو
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان
الرئاســة ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة ،ومبتابعة الشــيخ
زايــد بــن حمــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة.
وافتتحــت «ع ج فهيــدة» لعبــد الله راشــد بــن خصيف النعيمي ،املنافســات بالفوز
بذهبيــة املهـرات ،وذهــب املركــز الثاين واللقــب الفيض لـــ «ريانة الباهيــة» لعدنان
عبــد اللــه الشــحي ،فيــا حصلــت «ايــه دي بــدور» لحمــد عدنــان الشــحي ،عــى
اللقــب الربونزي.
وظفــر «داين الزبــر» لجميلــة محمــد الرشــيد ،باملركــز األول واللقــب الذهبــي
لفئــة األمهــار ،تــاه يف املركــز الثــاين ،ونــال اللقــب الفــي «فــاح الهواجــر» ملربــط
الهواجــر ،بينــا ذهــب املركــز الثالــث واللقــب الربونــزي للمهــر «كحيــل ميــدان»
ملربــط امليــدان.
وتوجــت «أوروبيســا» ملربــط بـران ،بذهبيــة األفـراس ،تاركــة املركز الثــاين والوصافة
الفضيــة لـــ «كيــه ليــايل» لخالد خليفة ضحــى الكعبي ،بينــا حلت يف املركــز الثالث
ونالــت اللقــب الربونــزي لهــذه الفئة «هلهولــة الهواجر» لعليــان الهاجري.
وانتــزع «الجنيــة يب اتــش أم» ملربــط بــن هميلــة ،اللقــب الذهبــي للمهـرات عمــر
ســنة ،تلتهــا يف املركــز الثــاين «عنــود الهواجــر» ملربــط الهواجــر ،وحصلــت «أم او
مضــاوي» لخلــف أحمــد خلــف العتيبة ،عــى املركــز الثالــث واللقب الربونــزي ،كام
نالــت «أم او مضــاوي» أيضـاً جائــزة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان التــي متنح
للخيــل صاحــب أعــى معــدل يف البطولــة عــى أن يكــون مــن إنتــاج املالــك نفســه.
ومنــح «آر ايــه كيــه ســمو» مربــط رأس الخيمــة ،اللقــب الذهبــي لألمهــار عمــر
ســنة ،تــاه يف املركــز الثــاين ،وحصــل عــى اللقــب الفــي «جلمــود الفـراس» ملربط
الفـراس ،وجــاء يف املركــز الثالــث ،ونــال اللقــب الربونــزي «اتش ايه الشــامخ» لحمد
محمــد راشــد الحبيس.
ونــال اللقــب الذهبــي للفحــول «ســتار فريــد» ملربــط الجواهــر ،وحــل يف املركــز
الثــاين ،ونــال اللقــب الفــي الفحــل «دي لشــاط» ملربــط الرميــاس ،فيــا حــل ثالثـاً
ونــال اللقــب الربونــزي «ال يف ايــه ماكســيموس» لعمـران محمــد الخــوري.
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نقطة منحت املهرة «أم او مضاوي» لقب
جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي
متنح للخيل صاحب أعىل معدل يف البطولة.

فروســية اإلمارات
جمال الخيل

رباعية ذهبية وفضية وبرونزيتان

7

ألقاب لمربط دبي في مهرجان
الشارقة الدولي لـ «الساللة المصرية»

الشارقة (فروسية اإلمارات)

شــهدت فعاليــات مهرجــان الشــارقة الــدويل للجــواد العــريب «الســالة
املرصيــة» يف نســخته السادســة عــرة ،منافســات مثــرة وشــائقة ،وبرزت
خاللهــا بصــورة الفتــة خيــول مربــط ديب التــي أحــرزت  7ألقاب ،اشــتملت
كل
عــى رباعيــة ذهبيــة ،وفضيــة ،وبرونزيتــن ،فيــا نــال لقب ـاً واحــداً ٌ
مــن خيــول مربــط رأس الخيمــة ،ومربــط العــز ،وخالــد الشــمييل ،وراشــد
العتيبــة ،وفيصــل الرئيــي.
ونظــم الفعاليــات نــادي الشــارقة للفروســية والســباق ،وأقيمــت بالصالــة
املغطــاة للنــادي عــى مــدى يومــن برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو املجلــس األعــى حاكــم
الشــارقة.
وبــدأت «دي عبــر» حصــد األلقــاب الذهبيــة ملربــط ديب ،عندمــا ظفــرت
بلقــب بطولــة امله ـرات ،وجــاء يف املركــز الثــاين ،وحصلــت عــى اللقــب
الفــي املهــرة «بســمة العــز» ملربــط العــز ،فيــا نالــت «دي عنايــة»
ملربــط ديب اللقــب الربونــزي.
وأضــاف «دي فيصــل» الذهبيــة الثانيــة ملربــط ديب ،عندمــا اعتــى صــدارة
بطولــة األمهــار ،لينــال الوصافــة واللقــب الفــي «فخــر الشــموخ» لخالــد
محمــد راشــد بــن رشــدوه الشــمييل ،بينــا نــال اللقــب الربونــزي «شــاهد
الزبــر» لراشــد خلــف أحمــد العتيبــة.
وحصــدت خيــول مربــط ديب األلقــاب الثالثــة لبطولــة األفـراس ،بعــد أن
نالــت اللقــب الذهبــي «دي أمنيــة» ،تلتهــا يف املركــز الثــاين وحصلــت

عــى اللقــب الفــي «دي كحايــل» ،فيــا اكتفــت بالربونــز
«دي أمرييــة».
وضاعــف «دي ممــزر» حصــاد ألقــاب مربــط ديب عندمــا
تــوج باللقــب الذهبــي للفحــول ،وحصــل عــى الوصافــة
ونــال الفضــة «آر ايــه كيــه الوليــد» ملربــط رأس الخيمــة،
فيــا نــال اللقــب الربونــزي «دي لبــاد» لفيصــل عبــد اللــه
الرئيــي.
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خيالً شاركت يف النسخة الـ 16
ملهرجان الشارقة الدويل للجواد
العريب «الساللة املرصية».

93.50

نقطة أعىل معدل خالل فعاليات
مهرجان الشارقة الدويل للجواد
العريب سجلتها «دي امنية» البطلة
الذهبية لألفراس.

سبتمبر 2022

31

فروســية اإلمارات

كرمت الفائزين بجوائز النسخة األولى

هيئة اإلمارات لسباقات الخيل تحتفل بأبطال
موسم  2021 - 2022في «مسرح بلوواترز»

دبي (فروسية اإلمارات)

كرمــت هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل أبطــال النســخة األوىل يف
حفــل تقديــم الجوائــز للفائزيــن يف فعاليــات موســم 2021 - 2022
لســباقات الخيــل اإلماراتيــة ،وأقيــم الحفــل بفنــدق ســيزر بــاالس
ـ ديب يف جزيــرة بلوواتــرز ،بحضــور الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل،
رئيــس مجلــس إدارة نــادي ديب لســباق الخيــل.
وشــهد الحفــل الــذي يقــام للمــرة األوىل توزيــع الجوائــز لتكريــم
الشــخصيات البــارزة يف الســباقات مــن جميــع أنحــاء الدولــة ،وتــم
توزيــع الجوائــز ملســتحقيها ،ومــن بينهــا بطــل املــاك خالــد خليفــة
النابــودة ،وبطــل الفرســان تــاج أوشــيه ،وبطــل املدربــن بوبــات
ســيامر ،وبطــل الفرســان املتدربــن ســيف البلــويش.
كــا تــم تكريــم بطــل الفحــول العربيــة األصيلــة ،والتــي ذهبــت
ـرب للخيــول العربيــة
جائزتــه إىل «ايــه اف الــراق» ،وجائــزة أفضــل مـ ٍ
األصيلــة لخالــد خليفــة النابــودة ،برعايــة جمعيــة اإلمــارات للخيــول
العربيــة ،وتــم تقدميهــا بواســطة محمــد الحــريب ،مديــر الجمعيــة.
وضمــت الجوائــز أيض ـاً جائــزة بــات ســمولني ألفضــل الفرســان أداء
باملوســم ،وفــاز بهــا الفــارس الربازيــي برينــاردو بينــرو ،بعــد فــوزه
عــى صهــوة «حــراب» يف ســباق بطولــة اإلمــارات «الفئــة األوىل»
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مبضــار أبوظبــي ،وجائــزة النجــم الصاعــد لتكريــم أحــد
أعضــاء فريــق العمــل باإلســطبالت عــى إنجازاتــه ،والتــي
فــاز بهــا طحنــون العلــوي ،كبــر الســياس يف إســطبل والــده
املــدرب هــال العلــوي ،وجائــزة أفضــل محلــل إعالمــي ،وفــاز
بهــا محمــد األحمــد مــن قنــاة ديب ريســنج.
وتــم اختيــار الفائزيــن مــن قبــل لجنــة خــراء شــكلتها هيئــة
اإلمــارات لســباق الخيــل.
وقــال املهنــدس محمــد ســعيد الشــحي ،عضــو مجلــس اإلدارة،
املديــر العــام لهيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل« :يرسنــا كثــراً
يف هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل تكريــم أبطــال املوســم
املنــرم ،بتوجيهــات مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل
نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة،
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل» ،مشــراً
إىل أن حفــل الجوائــز إحــدى مبــادرات التطويــر والتغيــر
التــي تشــهدها الدولــة يف الســعي نحــو االرتقــاء بالســباقات
نحــو األعــى.
وأشــار الشــحي إىل توجــه الهيئــة نحــو التحــول الرقمــي
لتقديــم التســهيالت ،وخدمــة مجتمــع الخيــل يف الدولــة.

فروســية اإلمارات

أعلى الخيول تصنيف ًا في العالم على األرضية العشبية

«بعيد» يودع المضامير بـ 10
انتصارات في  11سباق ًا ويتجه إلى التأصيل

دبي (فروسية اإلمارات)

ودع املهــر «بعيــد» نجــم النجــوم واألعــى تصنيفــاً يف العــامل عــى
األرضيــة العشــبية ،املضامــر ،واتجــه للتأصيــل وتحســن أنســال
الخيــول ،بعــد أن حصــل عــى املركــز الرابــع ألول مــرة يف مســرته
املهنيــة األخــرة ،وذلــك يف مشــاركته يف ســباق شــامبيون ســتيكس يف
أســكوت ،حيــث كانــت األرضيــة الســبب ،ومل يخــر نجــم شــادويل
بــإرشاف ويليــام هاجــاس ســابقاً يف  10ســباقات ،متضمنــة  6ســباقات
يف الفئــة األوىل.
وكان املهــر البالــغ مــن العمــر أربــع ســنوات واملنحــدر مــن نســل
«يس ذا ســتارز» والفــرس «أغاريــد» قــد امتلكــه وربــاه املغفــور لــه
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ،وجــاءت بدايتــه يف ســن ثــاث
ســنوات ،حيــث حقــق خاللهــا انتصاراتــه يف مســافة امليــل ،قبــل أن
يكتســح منافســيه بفــارق  6,5طــول يف ســباق جدمونــت انرتناشــونال
ســتيكس ملســافة  2100مــر.
وينحــدر «بعيــد» مــن الجيــل الثامــن الــذي أنتجــه «يس ذا ســتارز»
الفائــز بســباق  2000جينيــز والديــريب اإلنجليــزي وقــوس النــر
الفرنــي يف عــام  ،2009وأمــه هــي «أغاريــد» ابنــة «ال حــدود» مــن
الفحــل «كنــج مامبــو» الفائــزة بخمســة ســباقات ،وأصبحــت فرس ـاً
منجبــة ،حيــث أنجبــت «حكــم» الفائــز بســباق الفئــة األوىل ،وهــو
الشــقيق األكــر للمهــر «بعيــد».
وتنحــدر «أغاريــد» مــن الفــرس «ال حــدود» بطلــة الربيــدرز كــب

للمهـرات واألفـراس ،وهــي مــن ســالة فــرس الســباق املتميزة
«هايــت اوف فاشــون» الجــدة الخامســة للمهــر «بعيــد»
التــي أنجبــت نخبــة مــن أفضــل خيــول الســباق منهــم
«نشــوان» بطــل الديــريب والجنيــز واالكليبــس ،و«عنفــوان»
الفائــز بســباقات ســتيكس عــدة و«نايــف» بطــل الفئــة
األوىل ،ويتوقــع أن تكــون رســوم «بعيــد» مــا بــن 50.000
و 125.000ألــف جنيــه إســرليني.

2.691.962

جنيهاً إسرتلينياً املكاسب املالية التي
جمعها «بعيد» من إجاميل  11سباقاً.
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رطالً التصنيف الذي حمله «بعيد» يف
تصنيفات تايم فورم ،والذي جعله بني
األفضل يف تاريخ السباقات.
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اإلمارات تتصدر قائمة الخمسة األوائل

«جودلفين»

يبصــم على بطــل المالك في بريطانيا للمرة الـ 15

دبي (فروسية اإلمارات)

حقــق جودلفــن لقبــه الـــ  15بط ـاً للمــاك يف بريطانيــا يف يــوم
األبطــال يف آســكوت ،وهــذا موســم آخــر ناجــح للغايــة تتــوج
بحصــول جودلفــن عــى جوائــز ماليــة فاقــت ســتة ماليــن جنيــه
إســرليني قبيــل اليــوم الختامــي للبطولة ،شــملت فــوز «كوريباس»
و«نيتــف تريــل» باملركزيــن األول والثــاين يف كيبكــو  2000جنيــز.
حقــق «كوريبــاس» انتصــاراً آخــر عــى مســتوى الفئــة األوىل يف
ســانت جيمــس بــاالس ســتيكس يف رويــال آســكوت ،فيــا متكــن
«نافــال كـراون» مــن التقــدم بفــارق ضئيــل عــى «كريتــف فورس»
يف جوبيــي ســتيكس ،فيــا خــرج جودلفــن ظافـراً بلقــب املــاك يف
املهرجــان برصيــد خمســة انتصــارات.
شــهد النصــف الثــاين مــن املوســم ظهــور مجموعــة مثــرة مــن
خيــول الســنتني ،يتقدمهــا غــر املهــزوم الفائــز يف جيــم كــراك
ســتيكس الفئــة الثانيــة «نوبــل ســتايل» إىل جانــب الفائزيــن يف
نيوماركــت «ســيلفر نــوت» و«فالينــج اونــرز».
وقــال هيــو اندرســون ،مديــر عــام جودلفــن «اململكــة املتحــدة
وديب»« :يشــعر فريــق جودلفــن بفخــر كبــر بالحصــول عــى
لقــب بطولــة املــاك يف آســكوت يف مثــل هــذا الحــدث املميــز يف
الرياضــة».

6.332.833

جنيهاً إسرتلينياً حصدتها خيول
جودلفني يف السباقات خالل املوسم
الربيطاين.
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وأضــاف« :كان موســاً آخــر مفعــاً باإلثــارة شــهد تحقيــق
انتصــارات متعــددة عــى املســتوى األعــى ،وال بــد يل مــن اإلشــادة
تحديــداً بشــاريل ابلبــي ،والفريــق يف مولتــون بادوكــس الذيــن
قــادوا املســرة الظافــرة ،كــا قــدم ســعيد بــن رسور وجــون وثيــدي
جوســدن مســاهمة معتــرة يف موســم شــهد إب ـراز خيــول اإلنتــاج
والفحــول يف مزارعنــا».
وتابــع« :الشــكر لــكل العاملــن يف جودلفــن ،والذيــن أســهم كل
منهــم يف تحقيــق هــذه النتائــج ،وتقديرنــا األكــر ال بــد أن يكــون
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،اللتزامــه
القاطــع وحامســه وشــغفه بالخيــول املهجنــة».
وانضمــت رشكــة شــادويل إىل جودلفــن يف قامئــة الخمســة
األوائــل ،حيــث احتلــت املركــز الثــاين بأربــاح بلغــت 3.390.342
جنيه ـاً إســرلينياً ،فيــا جــاء الشــيخ محمــد عبيــد آل مكتــوم يف
املركــز الثالــث بأربــاح  1.553.427جنيه ـاً إســرلينياً ،مــع ســعيد
ســهيل  1.308.134جنيهــاً إســرلينياً يف املرتبــة الخامســة ،خلــف
جودمونــت  1.425.839جنيهــاً إســرلينياً.

7.724

انتصاراً حققتها خيول جودلفني منذ
انطالقتها يف عام  1992متضمنة  381يف
الفئة األوىل.
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نال لقبي الجينيز الفرنسي واأليرلندي

بيوك بطل الفرسان بفارق  67انتصار ًا عن أقرب منافسيه

دبي (فروسية اإلمارات)

تــوج فــارس فريــق جودلفــن وليــام بيــوك البالــغ مــن العمــر  34عام ـاً
بلقــب بطــل الفرســان ألول مــرة ،بعــد أن حــل ثاني ـاً يف  ،2015و،2020
و ،2021وحقــق وليــام بيــوك لقبــه األول بطــاً للفرســان يف اململكــة
املتحــدة بشــكل حاســم.
ومل يكــن وليــام ،املولــود يف الرنويــج ،مضطـراً إىل االنتظــار طويـاً لتحقيق
انتصــارات كالســيكية خاصــة بــه ،بعــد فــوزه مــع مــودرن جيمــز بســباق
الـــ  2000جينيــز الفرنــي ،وعــر «نيتيــف تريــل» بالجينيــز األيرلنــدي،
وعــاد ويليــام إىل «كورويبــاس» عندمــا فــاز بســباق ســانت جيمــس
بــاالس ســتيكس يف يــوم افتتــاح رويــال أســكوت.
وســجل بيــوك  157انتصــاراً متقدمـاً برصيــد  67فــوزاً عن أقرب منافســيه
الفارســة هــويل دويــل وتــوم ماركوانــد ،وكان بيــوك بطــل ســابق للفرســان
املتدربــن ،وهــو لقــب تقاســمه مــع ديفيــد بروبــرت يف عــام ،2008
وانضــم إىل فريــق جودلفــن عــام .2015
وقــال وليــام بيــوك« :إنــه إنجــاز كبــر ،وهــو لقــب كنــت حريص ـاً عــى
تحقيقــه منــذ مــدة طويلــة ،ومــن الواضــح أن تحقيقــه اســتغرق منــي
عــدة ســنوات ،ولكنــه رائــع».
وأضــاف« :والــدي نــال بطولــة الفرســان يف اســكندنافيا مثــاين مــرات،
وبالتــايل يعــد الحصــول عــى اللقــب أمـراً رائعـاً ،وأشــعر بأننــي حققتــه
باألســلوب الــذي كنــت أتطلــع إليــه ،كونــه تحقــق مــع خــوض الســباقات
الكــرى ،وحضــور الحفــات الرئيســية ،ومــع العمــل يف جودلفــن ،ولذلــك
ســيظل بالتأكيــد محــل اهتاممــي».
وتابــع« :إنــه ارتيــاح كبــر يطمــح كل فــارس إليــه منــذ اســتهالل ســرته،
فأنــت تطمــع يف الفــوز بالــداريب ،وأن تصبــح بطـاً للفرســان».
وقــال هيــو اندرســون مديــر عــام «جودلفــن «اململكــة املتحــدة وديب:
«وأخ ـراً ،أشــعر بإثــارة خاصــة بتســلم هــذه الجائــزة إىل جانــب وليــام
بيــوك ،وهــو يف أعــى هــرم فريــق جودلفــن ،وال يســعنا إال أن نتقــدم لــه
بالتهنئــة عــى روح الفروســية املميــزة ،والتصميــم ،والبســالة ،واملهــارة،
وهــو بطــل للفرســان لــدى بطــل للمــاك ،ونشــعر بارتيــاح كبــر بإنهــاء
املوســم الربيطــاين مــن القمــة».

2.500.000

جنيه إسرتليني املكاسب املالية التي جمعها
بيوك من السباقات يف بريطانيا.

157

انتصاراً حققها بيوك من إجاميل  594مشاركة
متضمنة  14سباقاً مصنفاً وبنسبة .%26
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تتويــج البداية
أبوظبي (فروسية اإلمارات)
حفلــت األســابيع األوىل ملوســم قفــز الحواجــز بتنافــس
قــوي ومثــر بــن الفرســان والفارســات مــن أجــل الفــوز
والتتويــج بألقــاب مختلــف الفئــات يف دوري اإلمــارات
«لونجــن» يف نســخته الـــ  ،11قبــل الدخــول يف منافســات
البطــوالت الدوليــة التــي ســتقام يف الدولــة خــال الفــرة
املقبلــة ،والتــي يطمــح فرســان وفارســات اإلمــارات إىل أن
يكونــوا مــن املتوجــن بألقابهــا الرفيعــة وجوائزهــا القيمــة.

