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أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

الطريــق إىل اإلنجــازات الــذي رســمته القيــادة الرشــيدة برعايتهــا ودعمهــا 	 
ــارات يف صــدارة املشــهد يف كل  ــية اإلم ــة، وضــع فروس ــا العميق ورؤيته
املناســبات، ومنحهــا الريــادة يف كل املحافــل مــن خــال التتويــج باأللقاب 
ــمو  ــة س ــم ومتابع ــد كان لدع ــرة، فق ــز الفاخ ــزة والجوائ ــرى واملمي الك
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
ديــوان الرئاســة، رئيــس قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة، الــدور الكبــري 
يف حصــد قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة 3 مــن جوائــز ســتيفي 
الدوليــة لألعــال، وهــي مــن الجوائــز املرموقــة التــي متنــح للمتميزيــن 
ــرية  ــاب الطموحــات الكب ــا أصح ــس فيه ــال، يتناف ــن األع ــد م يف العدي
مــن املبدعــني الذيــن يقدمــون أعــاالً تحــدث نقــات نوعيــة، ومنهــا يف 
مجــاالت التطــور التقنــي الــذي يعيشــه العــامل ويتســابق خالــه 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 
ــة«،  ــت يف القري ــام التوقي ــة »نظ ــازات التقني ــة اإلنج ــن فئ ــة ع الفضي
والجائــزة الرونزيــة عــن فئــة إدارة الفعاليــات »تنظيــم ســباقات القــدرة 
والفعاليــات بالقريــة«، وهــذا يؤكــد املكانــة املتقدمــة التــي تتمتــع بهــا 
ــي  ــة التطــور التقن ــني القــرى يف مواكب ــة عــى املســتوى العاملــي ب القري
واســتخدام التكنولوجيــا يف إدارة الســباقات، األمــر الــذي ينعكــس إيجابــاً 
عــى مســتوى الســباقات فنيــاً وتنظيميــاً ولوجســتياً، ويزيد عدد الفرســان 
والفارســات يف الســباقات املختلفــة التــي تنظمها وتســتضيفها القرية، ويف 
مقدمتهــا كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة الــذي ظــل يســجل العديد 
ــجيل  ــات التس ــون عملي ــاركني، لك ــدد املش ــية يف ع ــام القياس ــن األرق م
واملتابعــة والرصــد وإعــداد النتائــج يف الســباقات أصبحــت أكــر ســهولة 
مــن خــال اســتخدام الرامــج والتطبيقــات التقنيــة التــي تقــدم خدمــات 
مميــزة للفرســان والفارســات واملدربــني وأصحــاب اإلســطبات واملتابعــني، 

والتفاصيــل الدقيقــة للســباقات لحظــة بلحظــة.
يــأيت هــذا اإلنجــاز بعــد فــرة وجيــزة مــن فــوز قريــة اإلمــارات العامليــة 	 

للقــدرة بجائــزة أفضــل مبــادرة رياضيــة، ضمــن الفائزيــن والفائــزات يف 
النســخة السادســة لجائــزة الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك لرياضــة املــرأة، 
عــر برنامــج مبــادرة فارســات اإلمــارات، لتواصــل القريــة مســرية النجــاح 
بتفــوق يف مجــاالت حيويــة أخــرى، تفتــح مــن خالهــا آفاقاً تدعــم رياضة 

ســباقات القــدرة والتحمــل. 
هــذا اإلنجــاز الــذي ســجلته قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة يف جوائــز 	 

ســتيفي، يواكــب توجيهــات القيــادة الرشــيدة يف اســتخدام التكنولوجيــا 
ــل  ــزة، والعم ــات ممي ــم خدم ــا لتقدي ــاء عره ــاالت، واالرتق يف كل املج
عــى طــرح أفــكار ومبــادرات خاقــة تســهم يف تطويــر الجوانــب الفنيــة 
والتنظيميــة واللوجســتية للســباقات، ولتعزيــز ريــادة فروســية اإلمــارات 

التــي توافــرت لهــا منشــآت تفــوق املعايــري العامليــة.
التهنئــة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان عــى هــذا اإلنجــاز 	 

الكبــري الــذي ســجلته قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة، وحصدهــا هــذه 

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، وتوفــري كل متطلبات 
ــرية  ــداد الكب ــع األع ــا يتناســب م ــق، مب ــر املراف النجــاح، وتطوي

للمشــاركني يف كل الســباقات.
الشــكر للقيــادة الرشــيدة عــى دعمهــا لإلبــداع، وتحفيــز أبنــاء 	 

ــة ويف  ــاً يف املقدم ــارات دامئ ــية اإلم ــع فروس ــى وض ــن ع الوط
جميــع املحافــل، وتعريــف العــامل مبــا وصلــت إليــه اإلمــارات من 

تقــدم حضــاري يف املجــاالت كافــة.

دعم منصور بن زايد حول قرية اإلمارات 
العالمية للقدرة إلى قلعة فروسية عالمية كبرى

ّ



4

فروســية اإلمارات

سبتمبر 2022

إضافة مميزة إلى مسيرة اإلنجازات والنجاحات

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــز  ــة بثــاث مــن جوائ ــة للقــدرة بالوثب ــة اإلمــارات العاملي ــازت قري ف
ســتيفي الدوليــة لألعــال، ومقرهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
ــة  ــر املنافس ــة ع ــة املرموق ــز العاملي ــذه الجوائ ــة ه ــدت القري وحص
ــوز  ــاء الف ــث ج ــة، حي ــزة املختلف ــات الجائ ــن فئ ــات م ــة ملف بثاث
بالجائــزة الذهبيــة عــن فئــة التطبيقــات الذكيــة »التطبيــق الهاتفــي 
ــام  ــة »نظ ــازات التقني ــة اإلنج ــن فئ ــة ع ــزة الفضي ــة«، والجائ للقري
التوقيــت يف القريــة«، والجائــزة الرونزيــة عــن فئــة إدارة الفعاليــات 
»تنظيــم ســباقات القــدرة والفعاليــات بالقريــة«، وأقيــم حفل تســليم 

ــدن. ــة لن ــة الريطاني ــز يف العاصم الجوائ
ويعــد الفــوز بهــذه الجوائــز الرفيعــة إضافــة مميــزة ملســرية وإنجازات 
ــاح  ــن نج ــري م ــي تس ــة، وه ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم قري
ــة  ــم ورعاي ــل بدع ــذي يتواص ــاز، وال ــاز إىل إنج ــن إنج ــاح، وم إىل نج
ــب  ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي ــة ســمو الشــيخ منصــور ب ــام ورؤي واهت
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر ديــوان الرئاســة، رئيــس قريــة اإلمــارات 
العامليــة للقــدرة، الــذي أوصــل القريــة إىل العامليــة يف املجــاالت كافــة.

ــة  ــارات العاملي ــة اإلم ــام لقري ــر الع وتقــدم مســلم العامــري، املدي
ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــة لس ــدرة، بالتهنئ للق
مبناســبة هــذا اإلنجــاز املميــز، والــذي حققتــه القرية يف هــذا املحفل 
العاملــي الكبــري، ولتكــون ضمــن املتوجــني 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 املعايــري العامليــة.
وقــال: »بعــد تتويــج قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بجائــزة 
ــزات يف  ــن والفائ ــن الفائزي ــة، ضم ــة رياضي ــادرة إبداعي ــل مب أفض
النســخة السادســة لجائــزة الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك لرياضــة 
املــرأة، واصلــت القريــة متيزهــا لتحصــد ثاثــاً 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 

ــد«.    ــا هــو جدي ــة كل م ــا ملواكب ــه التكنولوجي إلي

قرية اإلمارات العالمية للقدرة 
تحصد 3 من جوائز ستيفي الدولية

مســلم العامري: رؤية ودعم واهتمام منصور بن زايد  	
وضعــت القرية في قائمــة الجوائز العالمية المرموقة
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انضمت إلى نخبة الفائزين

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــل تســليم  ــة يف حف ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم توهجــت قري

جوائــز ســتيفي الدوليــة لألعــال يف دورتهــا الـــ 19، وذلــك مــن خــال 

ــم إىل  ــة، لتنض ــة وبرونزي ــة وفضي ــز ذهبي ــاث جوائ ــة ث ــد القري حص

ــز املرموقــة.  ــن بهــذه الجوائ ــة الفائزي نخب

وجــاء حصــاد الجائــزة الذهبيــة عــن فئــة التطبيقــات الذكيــة »التطبيق 

ــة  ــازات التقني ــة اإلنج ــن فئ ــة ع ــزة الفضي ــة«، والجائ ــي للقري الهاتف

»نظــام التوقيــت يف القريــة«، والجائــزة الرونزيــة عــن فئــة إدارة 

ــد  ــة«، لتؤك ــات بالقري ــدرة والفعالي ــباقات الق ــم س ــات »تنظي الفعالي

ــارات  ــة اإلم ــا قري ــع به ــي تتمت ــة الت ــة املتقدم ــز املكان ــذه الجوائ ه

العامليــة للقــدرة يف مواكبــة التطــور التقنــي واســتخدام التكنولوجيــا يف 

إدارة الســباقات، األمــر الــذي ينعكــس إيجابــاً عــى مســتوى الســباقات 

ــه  ــد في ــباقات ذيك يج ــع س ــة إىل موق ــول القري ــاً، لتتح ــاً وتنظيمي فني

ــة يف خــوض الســباقات. الفرســان والفارســات الراحــة الكامل

وأكــد محمــد الحرضمــي، مســؤول الفعاليــات بقريــة اإلمــارات العامليــة 

ــد  ــتيفي يع ــز س ــن جوائ ــاث م ــة بث ــوز القري ــة، أن ف ــدرة بالوثب للق

ــة ودعــم واهتــام ســمو الشــيخ  ــراً رفيعــاً لرؤي ــزاً، وتقدي إنجــازاً ممي

ــر  ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي ــور ب منص

ــذه  ــا له ــدرة، مل ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم ــس قري ــوان الرئاســة، رئي دي

ــى  ــي األوىل ع ــزة ه ــذه الجائ ــون ه ــة، وك ــة عاملي ــن قيم ــزة م الجائ

ــامل. مســتوى الع

ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــات س ــال: »توجيه وق

التــي تهــدف إىل الوصــول بالقريــة إىل أعــى املراتــب يف تنظيــم 

الســباقات، قــادت العمــل يف القريــة لتطويــر األدوات ومنهــا 

ــة  ــة متكامل ــذي حــول الســباقات إىل منظوم ــي ال ــب التقن الجان

ــني  ــات واملدرب ــان والفارس ــى الفرس ــهل ع ــب وس ــذا الجان يف ه

وأصحــاب اإلســطبات متابعــة الســباقات والتعــرف عــى كل 

ــة«. ــة بلحظ ــا لحظ تفاصيله

وتــم إنشــاء جوائــز ســتيفي الدوليــة لألعــال يف عــام 2002 

لتكريــم وتقديــر اإلنجــازات واملســاهات اإليجابيــة للمنظــات 

ــري،  ــت قص ــامل، ويف وق ــاء الع ــع أنح ــني يف جمي ــني العامل واملهني

ــامل. ــة يف الع ــز املرغوب ــر الجوائ ــن أك ــدة م ــت واح أصبح

ويوجــد العديــد مــن فئــات جوائــز ســتيفي الدوليــة، مبــا يف ذلــك 

ــاء،  ــة العم ــة، خدم ــات العام ــام، العاق ــذا الع ــة ه ــز رشك جوائ

التســويق،  اإلدارة،  املعلومــات،  تكنولوجيــا  البرشيــة،  املــوارد 

ــر  ــك اإلنرنــت، التقري ــع أشــكال وســائل اإلعــام، مبــا يف ذل جمي

الســنوي، األحــداث، الفيديــو، أداء األعــال، املنتجــات الجديــدة.

ــع  ــي تصن ــها الت ــة نفس ــل الرشك ــن قب ــزة م ــع الجائ ــم تصني ويت

األوســكار والجوائــز األخــرى الرائــدة، اســم ســتيفي مأخــوذ مــن 

ــوج«. ــة »املت اســم ســتيفن، املشــتق مــن الكلمــة اليوناني

الحضرمي: استخدام التكنولوجيا ينعكس إيجاباً على مستوى السباقات فنياً وتنظيمياً  	

»قرية الوثبة« تتوهج في احتفالية الدورة 
الـ 19 لجوائز ستيفي بحصاد ذهبي وفضي وبرونزي
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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 
ملارســة رياضــة الفروســية يف أبوظبــي والدولــة، وتعتــر القريــة رصحــاً 
رياضيــاً كبــرياً، بأعــى املعايــري والجــودة العامليــة، وإحــدى أهــم القــرى 
املخصصــة لرياضــة التحمــل والقــدرة عــى مســتوى الدولــة واملنطقــة 
ــا يف أن تؤطــر مســتقبل  ــة جدارته ــات الحديث ــت التقني والعــامل، وأثبت

القــدرة يف القريــة. 
وتســتخدم القريــة أحــدث نظــم رصــد التوقيــت وقيــاس نبــض الخيــل، 
ــة  ــول بحساس ــد الخي ــم تزوي ــث يت ــة، حي ــن الدق ــة م ــة عالي وبدرج
إلكرونيــة رئيســية، وأخــرى احتياطيــة لزيــادة فعاليــة القــراءة، وهنــاك 
4 خطــط احتياطيــة يتــم اللجــوء إليهــا يف حــال تعطــل الحساســات من 
خــال توافــر مصــدر طاقــة احتياطــي يف حــال انقطــاع التيــار الكهربــايئ 
والحســاس االحتياطــي وكامــريات التصويــر املنصوبة يف بوابــات الخروج 
والدخــول، ومراجعــة التوقيــت يدويــاً، مــع إمكانيــة اللجــوء لكامــريات 
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 
ــا يحــدث خــال  ــأول، وم ــج أوالً ب ــات والنتائ ــط الســتقاء املعلوم الرب
ــم  ــتبعدت، وتقيي ــي اس ــك الت ــول، وتل ــات الخي ــن إصاب ــباقات م الس

متكامــل ألداء كل خيــل، عــر الهواتــف الذكيــة.

وتقــوم غرفــة التحكــم بتســهيل عمــل لجنــة التحكيــم مــن خــال 
إدارة عمــل كل هــذه التقنيــات املتقدمــة مبهنيــة عاليــة واحرافيــة 
متكاملــة يف الــرد عــى استفســارات الفارســات والفرســان واملدربــني 
حــول مجريــات الســباقات، والتعــرف عــى التفاصيــل الخاصــة 
بخيولهــم، وتقديــم النتائــج يف وقــت وجيــز، والنظــر يف أي ماحظات 

والــرد عليهــا بتفاصيــل دقيقــة.
وتتميــز القريــة مبرافقهــا وتجهيزاتهــا الحديثــة التــي تشــتمل عليهــا، 
والتــي تؤكــد أن هــذه القرية تعطــي مجاالً كبــرياً لتنظيــم البطوالت، 
ــاخ يف  ــة املن ــة بطبيع ــور املتعلق ــع األم ــم جمي ــي يف التصمي وروع
ــة يف  ــرارة والرطوب ــة للح ــواد مقاوم ــتخدام م ــم اس ــارات، إذ ت اإلم
تشــييدها، وذلــك للمحافظــة عليهــا لفــرة طويلــة، كــا متــت تغطية 
األرضيــة بالربــر ملنــع االنــزالق، مــع وجــود قنــوات لترصيــف امليــاه.

وشــهدت القريــة تطويــراً يف جوانــب عديــدة مــن خــال عمل ســياج 
عــى جميــع املســارات للحفــاظ عــى ســامة الفارســات والفرســان، 
ــول  ــع الدخ ــارات ومواق ــى املس ــريا ع ــب 126 كام ــب نص إىل جان

والخــروج، منهــا كامــريات النقــل التلفزيــوين.
ــة، كأس  ــام يف القري ــي تق ــية الت ــدرة الرئيس ــوالت الق ــمل بط وتش
ــوم  ــم، وكأس الي ــدرة 160 كل ــة للق ــس الدول ــمو رئي ــب الس صاح

ــم. ــدرة 120 كل ــي للق الوطن
ويــأيت كل هــذا التطــور ليؤكــد جــدارة القريــة بالفــوز بثــاث مــن 

جوائــز ســتيفي الدوليــة لألعــال.



فروســية اإلمارات

7 سبتمبر 2022

تسجيل 700 خيل حدث فريد في قرية الوثبة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تتويــج قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة بثاث مــن جوائز 

ســتيفي الدوليــة لألعــال، يؤكــد العمــل الــدؤوب واملجهــود 

الوافــر الــذي بــذل مــن إدارة القريــة يف تنظيــم الفعاليــات مبهنيــة 

عاليــة، كــا يــأيت هــذا التتويــج تعزيــزاً للنجاحــات التــي حققتهــا 

ــن  ــة ميادي ــى قم ــا ع ــا وضعه ــات، م ــم الفعالي ــة يف تنظي القري

ورصوح الفروســية العامليــة التــي تنظــم ســباقات القــدرة.

ــمو  ــب الس ــباق كأس صاح ــن س ــة م ــخة املاضي ــكلت النس  وش

للســباق  الرفيــع  املســتوى  فارقــة يف  الدولــة، عامــة  رئيــس 

وجــودة حســن التنظيــم مــن قريــة اإلمــارات العامليــة، وحققــت 

ــوالت  ــوى البط ــن أق ــر م ــذي يعت ــباق ال ــة للس ــخة املاضي النس

ــان  ــايل للفرس ــتوى الع ــزه واملس ــة جوائ ــث قيم ــن حي ــة م العاملي

والخيــول املشــاركة، رقــاً قياســياً يف املشــاركة بلغــت 396 فارســة 

ــباق  ــجيلها للس ــم تس ــي ت ــول الت ــدد الخي ــغ ع ــا بل ــاً، في وفارس

ــطبات  ــن اإلس ــري م ــال الكب ــري إىل اإلقب ــا يش ــل، م ــو 700 خي نح

ــة. ــة الرفيع ــذه البطول ــاركة يف ه للمش

ــارات  ــة اإلم ــا قري ــي تنظمه ــات الت ــباقات والفعالي ــزت الس ومتي

يف  املــايض  املوســم  يف  ونجحــت  العاليــة،  بالجــودة  العامليــة 

تقديــم عمــل متفــرد ومميــز خــال جميــع الســباقات التــي 

ــوة مبشــاركة  ــارة والق ــباقاً اتســمت باإلث ــا، وبلغــت 11 س نظمته

نخبــة الخيــول والفرســان، وكانــت بدايــة الفعاليــات بســباق كأس 

اليــوم الوطنــي الــذي ذهــب لقبــه اىل إســطبات »ام آر ام«، 

ــم مهرجــان  ــارك، ث ــت مب ــة بن تاهــا ســباق ســمو الشــيخ فاطم

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان الــذي 

ــي  ــا عــى لقب ــة بحصوله هيمنــت عــى ســباقاته إســطبات الوثب

الســيدات والــكأس الرئيســة، فيــا كان ختــام املوســم لقــب 

ــاً.   ــة أيض ــب الوثب ــن نصي ــي م ــان أبوظب ــس مبهرج ــباق الرئي الس

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

 6:09:08
ساعة، الزمن الذي سجله أحمد الشحي 

بطل النسخة املاضية لكأس صاحب السمو 
رئيس الدولة.

396
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق صاحب 

السمو رئيس الدولة ملسافة 160 كلم، وهو 
العدد األكر من املشاركني خال املوسم.



فروســية اإلمارات

8

فروســية اإلمارات

سبتمبر 2022

مشاركة كبيرة وحضور مميز 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــات  ــم أوىل فعالي ــدرة بالخت ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــنت قري دش
املوســم الجديــد للقــدرة 2022 - 2023 بســباقني تأهيليــني، األول 
ــاد  ــم، تحــت إرشاف اتح ــاين ملســافة 80 كل ــم، والث ملســافة 40 كل
الفروســية والســباق، ومبشــاركة كبــرية مــن الفرســان والفارســات. 
ــي  ــة الت ــباقات التأهيلي ــذه الس ــر ه ــة ع ــة البداي ــاءت رضب وج
ــل  ــن أجــل تأهي ــك م ــني بشــغف، وذل ــا الفرســان واملدرب ينتظره
خيولهــم الجديــدة، وأيضــاً تأهيــل بعــض الفرســان الجــدد أو تعزيز 
ــباقات  ــاركة يف الس ــن املش ــاً م ــوا جميع ــى ليتمكن ــدرات القدام ق

ــل. ــب التأهي ــي تتطل الرســمية الت
ــع  ــن الجمي ــة م ــك الفرح ــباقني، وكذل ــى الس ــاس ع ــى الح وطغ
الذيــن يعترونهــا إيذانــاً بافتتــاح املوســم اإلمــارايت للقــدرة الــذي 
ــه  ــا أن ــة، ك ــة والتنظيمي ــع النواحــي الفني ــن جمي ــر األول م يعت
يتميــز بالعــدد األكــر مــن الســباقات املتنوعــة، مــا يتيــح للفرســان 

ــني الفرصــة باملشــاركة وفــق خططهــم للموســم.  واملدرب
وتنظــم قريــة بوذيــب للقــدرة 31 ســباقاً وبطولــة مــن جملــة 66 
ســباقاً تقــام خــال املوســم تســتضيفها مياديــن القــدرة املختلفــة، 

ــدرة بســيح الســلم 28  ــة للق ــة ديب الدولي ــث تنظــم مدين حي
ســباقاً وبطولــة، بينــا تنظــم قريــة اإلمــارات العامليــة بالوثبــة 

8 ســباقات وبطولــة. 
وتقــام أول الســباقات الرســمية والتنافســية بقريــة بوذيب يوم 
6 نوفمــر عــر ســباقي العــني، حيــث ميتــد األول ملســافة 100 
كلــم والثــاين ملســافة 120 كــم، وتبــدأ فعاليــات كأس صاحــب 
ــوم 15 ديســمر بســباق اإلســطبات  ــة ي ــس الدول الســمو رئي
ــا  ــيدات، وكاه ــباق الس ــاين س ــوم الث ــام يف الي ــة، ويق الخاص
ملســافة 100 كلــم، فيــا يقــام الســباق الرئيــي ملســافة 120 

كلــم يف يــوم 25 ديســمر.
ومــن أبــرز ســباقات قريــة بوذيــب مهرجــان املغفور له الشــيخ 
ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الــذي يتضمــن الســباق املاراثــوين 
ملســافة 155 كلــم، والــذي يقــام عــى مــدار يومــني، وينطلــق 
يــوم 25 ينايــر 2023، ويشــتمل املهرجــان عــى ســباقات 

لإلســطبات الخاصــة والســيدات وآخــر للشــباب والناشــئني.

حماس وفرحة الفرســان عنوان 
افتتاح موســم القدرة بقرية بوذيب

31
سباقاً وبطولة تنظمها قرية بوذيب للقدرة 

من جملة 66 سباقاً تقام خال املوسم 
.2023 - 2022

155
كلم مسافة سباق الشيخ سلطان بن زايد 

آل نهيان الذي يعتر األطول ببوذيب 
ويقام يف نهاية يناير 2023. 
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــم،  ــدرة بالخت ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــباقات قري ــة س ــهدت انطاق ش
ــب  ــت بوذي ــدرة، وافتتح ــات الق ــان وفارس ــن فرس ــعة م ــاركة واس مش
موســمها بســباقني تأهيليــني األول ملســافة 40 كلــم، والثــاين ملســافة 80 
ــدد  ــايل ع ــغ إج ــباق، وبل ــية والس ــاد الفروس ــت إرشاف اتح ــم، تح كل
املشــاركني يف الســباقني 365 فارســاً وفارســة ميثلــون مختلــف أنديــة 
وإســطبات الفروســية يف الدولــة، نجــح منهــم 322 يف إكــال الســباقني، 
لريســم املشــاركون لوحــة مضيئــة مــن النجــاح يف افتتــاح املوســم الجديد، 

ــة. ــب حضــور املشــاركات الفردي إىل جان
وتشــتمل ســباقات بوذيــب عــى عــدد كبــري مــن الســباقات التأهيليــة 
الدوليــة، حيــث تتضمــن الروزنامــة تأهيليــات دوليــة ملســافة 100 و120 
كلــم، باإلضافــة إىل ســباقات ملســافة 80 كلــم، ومثلهــا ملســافة 40 كلــم. 
ــم، مشــاركة 127 فارســاً  وشــهد الســباق التأهيــي األول ملســافة 40 كل
وفارســة نجــح منهــم 101 يف إكــال الســباق، فيــا خــرج 26 آخــرون، 
ويشــري هــذا العــدد الكبــري إىل األهميــة الكبــرية لهــذه املســافة وحاجــة 

اإلســطبات واملدربــني لتأهيــل خيولهــم الجديــدة. 
ــا  ــن أبرزه ــان، م ــول وفرس ــدد 4 خي ــطبات بع ــم اإلس ــاركت معظ وش
»أم 7«، الريــف، اإلمــارات، الكمــدة، واملغــري، وغريهــا مــن اإلســطبات، 

ــة 8 فرســان. ــغ عــدد املشــاركات الفردي وبل
وأقيــم الســباق الثــاين ملســافة 80 كلــم، وشــهد مشــاركة كبــرية بلغــت 
238  فارســاً وفارســة، نجــح 221 منهــم يف إكــال الســباق، وخــرج 17 
فارســاً لعــدم اجتيــاز خيولهــم بوابــات الفحــص البيطري، وشــهد الســباق 
ــر  ــت إســطبات املغاوي ــة، وكان ــرز اإلســطبات بالدول ــاً ألب حضــوراً قوي
ــغ مشــاركيها 6 فرســان، تاهــا إســطبل الريــف  األكــر عــدداً، حيــث بل
ــة اإلســطبات  الــذي شــارك منــه 5 فرســان، بينــا شــاركت معظــم بقي

بعــدد 4 فرســان، وبلــغ عــدد املشــاركات الفرديــة 34 فارســاً وفارســة.

مشاركات فردية وسط حضور قوي ألبرز اإلسطبالت 

فارسًا وفارسة يشاركون في رسم لوحة 
نجاح سباقي 40 و80 التأهيليين بـ »قرية بوذيب«  365

238
فارساً وفارسة شاركوا يف السباق 

التأهيي ملسافة 40 كلم، نجح 221  
منهم يف إكال السباق.

127
فارساً وفارسة شاركوا يف السباق 

التأهيي ملسافة 40 كلم، نجح منهم 
101 يف إكال السباق.
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سباق التحدي للفرسان والفارسات واإلسطبالت

8
سباقات تنظمها وتستضيفها قرية 
اإلمارات العاملية للقدرة يف الوثبة 

خال موسم 2022 ـ 2023.

كأس اليوم الوطني .. 
احتفالية كبرى في حب اإلمارات بـ »الوثبة«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــوم  27 نوفمــر  ــة، ي ــة للقــدرة بالوثب ــة اإلمــارات العاملي تدشــن قري
موســمها الجديــد 2022 – 2023 بســباق اليــوم الوطنــي للقــدرة 
ملســافة 120 كلــم، مبشــاركة أبــرز الفرســان والفارســات ميثلــون 
ــباق  ــم الس ــة، وتنظ ــية بالدول ــة الفروس ــطبات وأندي ــف إس مختل

ــة. ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم قري
ويعتــر كأس اليــوم الوطنــي مــن أبــرز الســباقات يف روزنامــة القــدرة، 
كــا يعــد بجانــب ســباق كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة أهــم 
ــوز  ــة، وتحــرص اإلســطبات عــى املنافســة للف ــة الوثب ســباقات قري
ــة  ــل احتفالي ــو ميث ــرية، فه ــة كب ــل قيم ــذي يحم ــباق ال ــب الس بلق
ــر أوىل  ــا يعت ــة، ك ــي للدول ــوم الوطن ــدرة بالي ــان الق ــة لفرس خاص
ــي  ــباقات الت ــون الس ــا تك ــاً م ــم، ودامئ ــرى يف املوس ــوالت الك البط
تســبقه يف بدايــة املوســم مبثابــة فرصــة لتأهيــل الخيــول واالســتعداد 

لهــذا النــزال.
ــن  ــى 8 م ــد ع ــم الجدي ــة للموس ــباقات الوثب ــج س ــتمل برنام ويش
الســباقات مختلفــة الفئــات، تتضمــن بجانــب ســباقي كأس صاحــب 
الســمو رئيــس الدولــة، للقــدرة، الــذي يقــام يــوم 12 فرايــر 2023، 
وكأس اليــوم الوطنــي، أيضــاً ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة 
بنــت مبــارك ملــاك اإلســطبات الخاصــة للســيدات، يــوم 3 ديســمر 
املقبــل ملســافة 100 كلــم، فيــا ينطلــق يــوم 18 فرايــر 2023 ســباق 
ــان املخصــص  ــد آل نهي ــن زاي كأس الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور ب

للســيدات ملســافة 100 كلــم، ويف اليــوم التــايل يقام ســباق كأس 
ــطبات  ــان لإلس ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــن منص ــد ب ــيخ محم الش

ــم. الخاصــة ملســافة 100 كل
ويقــام ســباق كأس الشــيخ زايــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيان 
لإلســطبات الخاصــة ملســافة 100 كلــم، يــوم 17 مــارس املقبل. 

وتتضمــن الســباقات التــي تســتضيفها قريــة اإلمــارات العامليــة 
ــباق  ــق بالس ــذي ينطل ــي ال ــان أبوظب ــة، مهرج ــدرة بالوثب للق
ــوم 18  ــام ي ــذي يق ــم، ال املخصــص للســيدات ملســافة 100 كل
مــارس، يليــه يف اليــوم التــايل ســباق مهرجــان أبوظبــي املفتــوح 

ــة. ــام موســم الســباقات بالقري ــم يف خت ملســافة 120 كل
ويحمــل الفــارس خلفــان جمعــة بالجافلــة لقــب النســخة 
املاضيــة مــن كأس اليــوم الوطنــي بعــد أن قطــع املســافة الكليــة 
ــطبات »أم آر  ــوري« إلس ــري ال ماج ــوة »افن ــى صه ــباق ع للس
أم» بزمــن إجــايل قــدره 4:07:52 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 

29.04 كلم/ســاعة. 
ــل الحوســني عــى  ــد خلي ــارس حمي ــاين الف ــز الث وجــاء يف املرك
صهــوة »كوبرنيكو« إلســطبات الريف، مســجاً 4:09:47 ســاعة، 
وحــل يف املركــز الثالــث الفــارس عبــد اللــه عــي العامــري، عــى 
ــن  ــطبات »أف 3« يف زم ــي« إلس ــون دو بولس ــوة »فاجاب صه

قــدره 4:12:33 ســاعة.

29.04
 كلم/ساعة معدل الرسعة الذي 

سجله الفارس خلفان بالجافلة بطل 
نسخة العام 2021.
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السرعة شهدت تطورًا كبيرًا في كأس اليوم الوطني

»الوثبــة 5 نجوم« 
و3 فرسان على موعد مع »الثنائية« خالل 16 دورة 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــام 2005   ــه األوىل يف الع ــذ انطاقت ــي من ــوم الوطن ــباق كأس الي ــل س ظ
ــداف  ــم أه ــد أه ــة، وأح ــباقات اإلماراتي ــة الس ــة يف روزنام ــة مهم محط
اإلســطبات ملــا يحملــه مــن قيمــة وطنيــة كبــرية، وظــل ســاحة للتنافــس 
الرشيــف بــني مختلــف اإلســطبات، وقــد شــهد الســباق يف دوراتــه 
املختلفــة أرقامــاً متجــددة يف مجــال الرسعــة، وكذلــك أفــرز العديــد مــن 
الفرســان الجــدد الذيــن كانــت بدايتهــم مــع هــذا الســباق، ثــم انطلقــوا 

ــب. ــاق أرح اىل آف
ونجــح 3 فرســان 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 مرتــني متتاليتــني يف نســختي 2009 و2010، 
وعبــد اللــه املــري تــوج بلقبــي 2018 و2014، بينــا نــال الجهــوري لقبــي 
2015 و2016، وتعتــر الفارســة فاطمــة جاســم املــري الفارســة اإلماراتيــة 
الوحيــدة التــي توجــت بهــذا اللقــب الغــايل، حيــث ظفــرت بنســخة  2011 

.
متلــك إســطبات الوثبــة، ســجاً ناصعــاً يف منافســات ســباق اليــوم الوطنــي، 

فقــد حققــت هــذا اللقــب 5 مــرات، مــا جعلهــا األكــر فــوزاً باللقــب.
وظلــت معــدالت الرسعــة خــال ســباقات اليــوم الوطنــي تتطــور مــن عــام 
اىل آخــر إىل أن وصلــت يف النســخة األخــرية إىل أعــى معدالتهــا، فقــد 
حقــق الفــارس خلفــان بالجافلــة بطــل الســباق، الفــوز بزمــن إجــايل قــدره 

4:07:52 ســاعة، ومبعــدل بلــغ 29.04 كلم/ســاعة. 
أمــا الزمــن األقــل فقــد كان يف النســخة األوىل، حيــث تــوج الفــارس خالــد 
الحــادي باللقــب بزمــن قــدره 4:54:19 ســاعة ومبعــدل بلــغ 24.46 كلــم/ 

. عة سا

سجل األبطال
2021        خلفان بالجافلة       افنري ال ماجوري             
2019        سعيد الحريب          اليشا                        
2018        عبد الله املري         انشاال سلجر                
2017        ديانا تشوبيتا           تهامة سوفني              
2016       خليفة الجهوري        تراجيت                     
2015       خليفة الجهوري        8 مينيت                      
2014       عبد الله املري         كران العلم                  
2013       عي الحادي          منصورة                      
2012       عي الكعبي            تاكا                           
2011       فاطمة املري           تروبل ميكر                  
2010       سلطان البلويش        مارليشا والر               
2009       سلطان البلويش        الفاين سلفرمون            
2008      عي املهريي           سودان                       
2007      عي الجهوري            كوبيد                         
2006      جيسوس مانويل        استبان                      
2005      خالد الحادي          جلينلج وليام                 
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يقام 24 نوفمبر 

سباق يوم الشهيد.. 
وفــاء وعرفان بتضحيات أبناء الوطن

دبي )فروسية اإلمارات(
يعتــر ســباق يــوم الشــهيد املخصــص للقــدرة، أحــد 

ديب  مدينــة  فعاليــات  روزنامــة  يف  املهمــة  األحــداث 

الدوليــة للقــدرة، وتقــام نســخة هــذا املوســم يــوم 

24 نوفمــر 2022، وخصــص لإلســطبات ذات امللكيــة 

الخاصــة واالشــراك الفــردي ملســافة 119 كلــم.

ــع  ــاون م ــية، بالتع ــادي ديب للفروس ــباق ن ــم الس وينظ

اتحــاد الفروســية، ضمــن احتفــاالت الدولــة بذكــرى 

يــوم الشــهيد، والــذي يصــادف الثاثــني مــن نوفمــر كل 

عــام، ليكــون تخليــداً ووفــاء وعرفانــاً بتضحيــات وعطــاء 

ــوا  ــن وهب ــررة الذي ــه ال ــن وأبنائ ــهداء الوط ــذل ش وب

ــم  ــة، وه ــة عالي ــارات خفاق ــة اإلم ــل راي ــم لتظ أرواحه

ــن  ــل الوط ــة داخ ــم الوطني ــم وواجباته ــؤدون مهامه ي

ــانية  ــكرية واإلنس ــة والعس ــن املدني ــه يف امليادي وخارج

ــة. كاف

املنصــوري،  أحمــد  فــارس  الشــاب  الفــارس  ويحمــل 

لقــب النســخة املاضيــة لســباق كأس يــوم الشــهيد بعــد 

ــوج باللقــب عــى صهــوة »الطنطــاوي« إلســطبات  أن تُ

»أس أس«، مســجاً زمنــاً إجاليــاً قــدره 4:18:55 ســاعة، 

ــغ 27.81 كم/ســاعة. ــة بل ومبعــدل رسع

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«               إسطبات زعبيل

فيــا نــال اللقــب بــأول نســخة للســباق، الفــارس 

ــب الســباق  ــزع لق ــذي انت ــري ال ــم امل ــه غان ــد الل عب

ــواد »رزام«   ــوة الج ــى صه ــافة ع ــع املس ــد أن قط بع

ســاعة    3:27:30 قــدره  بزمــن  زعبيــل  إلســطبات 

مبعــدل رسعــة قيــايس يف املرحلــة األخــرية بلــغ 38.01 

ــاعة. ــم/ س ك
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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 
اإلســطبات واملــاك والفرســان ســهولة التســجيل مــن خالــه يف جميــع 

ــدرة. ــة للق ــة ديب الدولي ــة يف مدين ــباقات املقام ــات والس املنافس
ونــرش نــادي ديب للفروســية »فيديــو« توضيحيــاً عــر منصاته لتعريــف الفئات 
املســتهدفة بكيفيــة اســتخدام النظــام الجديــد، تزامنــاً مــع انطــاق املوســم 
الجديــد الــذي يدشــنه ســباق كأس الوصــل للقــدرة يــوم 7 نوفمــر املخصــص 
لإلســطبات الخاصــة ملســافة 119 كلــم، وتحــدي ســيح الســلم الــذي يعقبــه 

يف اليــوم التــايل مبــارشة.
ــة ديب  ــن برنامــج ســباقات القــدرة مبدين ــد أعل ــادي ديب للفروســية ق وكان ن
الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم ملوســم 2022 - 2023، والــذي يشــتمل عــى 
ــات، حيــث تضــم 17 ســباقاً مفتوحــاً  26 ســباقاً، تتــوزع عــى مختلــف الفئ
متضمنــة كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة 
ملســافة 160 كلــم، وســباق كأس ويل عهــد ديب للقــدرة، كــا تضــم الروزنامــة 
5 ســباقات ملــاك اإلســطبات الخاصــة، وســباقني للســيدات، باإلضافــة اىل 9 

ســباقات تأهيليــة.
وتشــتمل روزنامــة مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة عــى اثنــني مــن املهرجانــات 
املهمــة وهــا، مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم للقــدرة الــذي ينطلــق يف 27 فرايــر بســباق الســيدات، ويقــام ســباق 
ــباق جميلتــي لألفــراس يــوم 1  اإلســطبات الخاصــة يــوم 28 فرايــر، وس

ــارس. ــوم 3  م ــي ي ــكأس الرئي ــم بســباق ال ــارس، ويختت م
أمــا ثــاين مهرجانــات مدينــة ديب الدوليــة، فهــو مهرجــان ويل عهــد ديب للقــدرة 
الــذي يشــتمل أيضــاً عــى 4 ســباقات، ويســتهل أيضاً بســباق الســيدات يف 29 
ديســمر 2022، ثــم اإلســطبات الخاصــة 3 ينايــر 2023، واليامــة لألفــراس 

يــوم 4 ينايــر، فيــا يقــام الســباق الرئيــي للمهرجــان يــوم 7 ينايــر.
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6 قرى عالمية تتنافس على تنظيم نسخة 2022

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تقدمــت قريــة بوذيــب الدوليــة للقــدرة مبنطقــة الختــم بأبوظبــي، 
مبلــف متكامــل لاتحــاد الــدويل للفروســية، الســتضافة بطولــة العامل 
املفتوحــة للقــدرة 2022، والتــي كان مــن املقــرر إقامتهــا يف الفــرة 
مــن 19 إىل 22 أكتوبــر املــايض بإيطاليــا، لكــن االتحــاد الــدويل 
للفروســية أعــاد فتــح بــاب التقديــم مــن جديــد لــكل االتحــادات 
الوطنيــة، بعــد  قــراره ســحب تنظيــم البطولــة مــن مدينــة فريونــا 
اإليطاليــة، حيــث بــرر ذلــك بطــول فــرة التحضــري، وكذلــك املخاوف 

مــن تأثــري عــدم جاهزيــة املســارات عــى ســامة الفرســان.
ــة:  ــتضافة البطول ــم واس ــن لتنظي ــب موعدي ــة بوذي ــت قري واقرح
ــر  ــن 20 إىل 26 فراي ــاين م ــر 2023، والث ــن 26 إىل 29 يناي األول م
2023، ضمــن ملــف متكامــل يشــمل كل التجهيــزات واملرافــق التــي 
تتميــز بهــا القريــة، والعمليــات التطويريــة التــي شــهدتها، وجعلتهــا 
ضمــن أفضــل القــرى محليــاً وعامليــاً بشــهادة الفرســان والفارســات 
واملدربــني واملــاك والفنيــني خــال مشــاركاتهم يف الســباقات املحلية 
والدوليــة التــي نظمتهــا القريــة خــال املواســم األخــرية، 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 
ــوق  ــل وتتف ــة، ب ــتية العاملي ــة واللوجس ــة والتنظيم ــري الفني املعاي

ــا. ــم ملفه ــي تدع ــب الت ــن الجوان ــد م ــة يف العدي القري
ــات 5 قــرى أخــرى  ــية ملف ــدويل للفروس ــاد ال وقــد تســلم االتح
ــم واســتضافة  ــن أجــل تنظي ــس م ــب، تتناف ــة بوذي ــب قري إىل جان
البطولــة، وهــي بيــزا اإليطاليــة التــي اقرحــت موعديــن األول خــال 

ــا اقرحــت ســامورين  ــل 2023، في ــاين 29 أبري نوفمــر 2022، والث
بجمهوريــة ســلوفاكيا 29 أبريــل 2023، وفاونــن بلــو بفرنســا يوم 25 
مــارس 2023، ولشــبونة بالرتغــال يومــي 31 مــارس و1 أبريل 2023، 
وبونتــا ديــل إســتي باألورجــواي التي اقرحت يــوم 22 أبريــل 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 
ــة  ــتعدادات وجهوزي ــل اس ــى تفاصي ــوف ع ــت، والوق ــرى الس للق
كل قريــة يف الجوانــب الفنيــة والتنظيميــة واللوجســتية وفــق 
الــرشوط املوضوعــة واملعايــري التــي حددهــا االتحــاد الــدويل، لتضــع 
تقاريرهــا عــى طاولــة مجلــس إدارة االتحــاد الــدويل الختيــار القريــة 
املســتضيفة، وموعــد إقامــة الســباق، ثــم اإلعان عــن القريــة الفائزة 

بحــق التنظيــم.
ــامل  ــة الع ــتضافت بطول ــدرة اس ــة للق ــة ديب الدولي ــر أن مدين يذك
مرتــني  عامــي 1998 و2005 تقديــراً لكفاءتهــا ومتيزهــا يف التنظيــم، 
وكانــت تلــك املــرة األوىل التــي يقــام فيهــا املونديــال خــارج قــارة 
أوروبــا وأمــريكا الشــالية، واســتضافت بيــزا اإليطاليــة النســخة 
ــا فرســان اإلمــارات بلقــب الفــردي،  ــاز فيه ــي ف ــة 2021، الت املاضي
كا اســتضافت ســامورين بجمهورية ســلوفاكيا نســخة العــام 2016. 
وتــوج فرســان اإلمــارات بلقــب بطولــة 2021، والتــي أقيمــت عــى 
مياديــن ســان روســور مبدينــة بيــزا 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.

ملــف متكامل لـ »بوذيب الدولية« 
في ســباق الفوز باستضافة مونديال القدرة
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الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــز يف  ــز الحواج ــز قف ــة ومراك ــن أندي ــات م ــان وفارس ــدم فرس ق
اإلمــارات، أكــر مــن 670 اســتعراضاً، يف منافســات الجولــة األوىل 
لــدوري اإلمــارات لقفــز الحواجــز »لونجــني« يف نســخته الـــ 11، 
ــي  ــم 2022 - 2023، والت ــج موس ــات برنام ــة فعالي ــع انطاق م
أقيمــت بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، ورعايــة 
ــل  ــن أج ــاركني م ــني املش ــرياً ب ــاً مث ــهدت تنافس ــني«، وش »لونج

ــك يف 14 منافســة. ــدوري، وذل ــاح ال ــاب افتت ــر بألق الظف
فعاليــات  والســباق  للفروســية  الشــارقة  نــادي  واســتضاف 
الجولــة األوىل للــدوري، وأظهــر الفرســان والفارســات جاهزيتهــم 
ــز  ــاب املراك ــدت ألصح ــات، ورص ــات يف كل الفئ ــوض املنافس لخ

ــم. ــف دره ــة 135 أل ــز بقيم األوىل جوائ
ــة  ــة وبطول ــى 11 منافس ــد ع ــم الجدي ــة املوس ــتمل ُرزنام وتش
محليــة يف النســخة الحاديــة عــرشة لــدوري اإلمــارات »لونجــني«، 

ــه يف موســم. 2012 - 2013  ــت أوىل دورات ــذي انطلق وال
ويعــد دوري اإلمــارات مــن أهــم املنافســات املحليــة، حيــث ظــل 

ــز  ــز الحواج ــوة لرياضــة قف ــة واملســاندة بق ــالته الداعم ــدم رس يق
ــات،  ــان والفارس ــى الفرس ــاً ع ــس ايجاب ــي تنعك ــارات، والت يف اإلم
وتجهيــز الخيــول الخاصــة بهــم وبأنديــة الفروســية، وتتعاظــم 
فوائــد الــدوري وتصبــح أكــر شــمولية بإتاحــة فــرص مشــاركة 
فرســان وفارســات مــن كل دول العــامل، عــر انتســابهم ألنديــة 

ــة. ــية بالدول ــطبات الفروس ــز وإس ومراك
ــع  ــن جمي ــة م ــة دولي ــاً بـــ 15 بطول ــم حاف ــج املوس ــاء برنام وج
ــن  ــم م ــة، وكأس األم ــس الدول ــة كأس رئي ــا بطول ــات، أبرزه الفئ
للفروســية  اإلمــارات  اتحــاد  ينظمهــا  والتــي  الرفيعــة،  الفئــة 
يف  الــدويل  الريــايض  الفرســان  منتجــع  ويســتضيف  والســباق، 
أبوظبــي فعاليــات نســختها الـــ 12  يف ينايــر املقبــل، وبطولــة كأس 
ــي  ــة الخمــس نجــوم، والت ــز مــن فئ ــة للقف ــم الشــارقة الدولي حاك
ينظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية يف فرايــر 2023 لتواصــل ريادتهــا 
كأول بطولــة دوليــة مــن الفئــة الرفيعــة تقــام فعالياتهــا عــى ميــدان 

ــط. ــرشق األوس ــاة يف ال ــة مغط صال

المسابقة تصل إلى النسخة الـ 11

اســتعراضًا في الجولة االفتتاحية 
لدوري اإلمارات لقفز الحواجز  670

الحواجز قفز 

 14
منافسة شهدتها الجولة األوىل لدوري 

اإلمارات لقفز الحواجز لونجني، وأقيمت 10 
منها عى ميدان الصالة املغطاة مبركز الشارقة 

للفروسية، واألخرى عى امليدان الخارجي.

 135
ألف درهم إجايل جوائز منافسات 

األسبوع األول لدوري قفز الحواجز يف 
نسخته الـ 11، وزعت عى الحاصلني عى 

املراكز األوىل.
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سارة حسين تكسب »المرحلتين«

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

الحواجز قفز 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــوم بالجــواد  ــن أحمــد آل مكت ــارس الشــيخ راشــد ب تصــدر الف
»كازانوفــا دو بيفيــور دي اكــس يب«، مــن مركــز اإلمــارات 
للفروســية يف ديب، منافســة الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتايــز، 
وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 ســم، والتــي 
أقيمــت عــى ميــدان الصالــة املغطــاة مبركز الشــارقة للفروســية، 
ورعايــة  والســباق،  للفروســية  اإلمــارات  اتحــاد  وبــإرشاف 
لونجــني، واســتضافها نــادي الشــارقة للفروســية والســباق ضمــن 

ــني«.  ــارات »لونج ــدوري اإلم ــة األوىل ل الجول
ــدوري  ــة األوىل ل ــة للجول ــة الرئيس ــام الجول ــك يف خت ــاء ذل ج
اإلمــارات »لونجــني« التــي أكملهــا منفــرداً دون خطــأ، وذهــب 
املركــز الثــاين إىل الفــارس عــي الجهــوري والجــواد »فــور إيفــر 
اتــش« مــن إســطبات الجهــوري برصيــد 4 نقــاط جــزاء يف 

ــا. ــن فيه ــة الزم ــع أفضلي ــة الرئيســة م الجول

منافســة  أقيمــت  ســنوات،   6 عمــر  الصغــرية  وللخيــول 
مبواصفــات املرحلتــني الخاصــة عــى حواجــز 110 ـ 120 ســم، 
شــارك فيهــا 21 خيــاً، وأكمــل املرحلتــني 10 خيــول دون 
ــارس  ــادة الف ــو يب« بقي ــرص بل ــواد »قي ــم الج ــأ، وتقدمه خط
ــارات  ــز اإلم ــن مرك ــوم، م ــد آل مكت ــن أحم الشــيخ راشــد ب
ــة  ــاين يف املنافســة الثاني للفروســية يف ديب، وســجل فــوزه الث
لخيــول الـــ 6 ســنوات مــن مرحلتــني عــى حواجــز 120 ســم، 

ــأ. ــني دون خط ــت املرحلت ــول أكمل ــني 5 خي ــن ب م
ــز األول يف  وأحــرزت الفارســة ســارة حســني األرموطــي املرك
منافســة املرحلتــني الخاصــة عــى حواجــز 140 ســم بالجــواد 
»هيكســتيد« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، مــن بــني 8 مــن 
ــني دون  املشــاركني، نجــح منهــم 3 فرســان يف إكــال املرحلت

خطــأ.

 59
فارساً وفارسة خاضوا تحدي منافسة من مرحلتني 
خاصة، عى ارتفاع 110 سم، مفتوحة املشاركة، 

وأكمل املرحلتني 17 فارساً دون خطأ، وحاز املركز 
األول الفارس مبخوت عويضة الكريب مع الجواد 

»أير أوكراين« من نادي الشارقة للفروسية.

63
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة من مرحلتني 

مفتوحة املشاركة عى أرضية امليدان الخارجي، 
وأكمل املرحلتني 21 فارساً دون خطأ، وتصدرها 

الفارس عبد العزيز ماجد األوهي بالجواد 
»إيكاروس« من نادي الشارقة للفروسية. 
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رفعا شعار »الثنائية« 
الحواجز قفز 

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

الشارقة )فروسية اإلمارات(
أحــرز الفــارس عــي خلفــان الجهــوري بالجــواد »ســناب جــاك«، 
مــن إســطبات الجهــوري، املركــز األول يف منافســة املرحلتــني 
ــا  ــا 130  ســم، وشــارك فيه ــغ ارتفاعه الخاصــة، وعــى حواجــز بل
24 فارســاً، نجــح منهــم 13 فارســاً يف إكــال املرحلتــني دون خطــأ.

وأكمــل الفــارس الجهــوري الثنائيــة مــع الجــواد »ســناب جــاك« يف 
أول منافســة مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة التايــز عــى 
حواجــز 130 ســم، وتنافــس فيهــا 34 فارســاً، انتقــل إىل التايــز 13 
فارســاً، 10 منهــم مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وأكمــل التايــز 

دون خطــأ 8 فرســان، 7  منهــم مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
وتصــدر الفــارس أســامة الزبيبــي مــع الفــرس »أموريــت دو 
فلــوري«، مــن منتجــع الفرســان الريــايض، منافســة املرحلتــني 
ــس  ــم، تناف ــز 120  س ــى حواج ــاركة« ع ــة املش ــة »مفتوح الخاص

فيهــا 90 فارســاً وفارســة، أكمــل املرحلتــني دون خطــأ 35 فارســاً، 
ــري  ــواده الصغ ــة ج ــوزاً بصحب ــي ف ــامة الزبيب ــارس أس ــق الف وحق
»روخ داميونــد« عمــر 5 ســنوات، مــن منتجــع الفرســان الريــايض، 
يف منافســة املرحلتــني الخاصــة، ارتفــاع حواجزهــا 100 ـ 110 ســم، 
وتنافــس فيهــا 28 جــواداً نجــح منهــم 6 خيــول يف إكــال املرحلتــني 
دون خطــأ، وأكمــل الزبيبــي ثنائيــة الخيــول الصغــرية »5 ســنوات« 
مــع »روخ داميونــد« مــن بــني 27 خيــاً، نجــح 12 منهــا يف إكــال 

املرحلتــني دون خطــأ.
وتنافــس 85 فارســاً وفارســة، يف منافســة املرحلتــني املفتوحــة 
ــني  املشــاركة، عــى االرتفــاع 120 ســم، وأكمــل 31 فارســاً املرحلت
دون خطــأ، وفــاز الفــارس شــيخ خالد ســلطان بالجواد »إكســاليبور 

ــادي الشــارقة للفروســية. 3« مــن ن

 27
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة خصصت لألشبال من 

جولة واحدة، ليست ضد الزمن، عى حواجز 80 ـ  100  
سم، من خيول األربع سنوات شاركت 4 خيول عى 

ارتفاع 80 ـ 90 سم، ونجح خيل واحد يف إكال الجولة 
دون خطأ، ومن الفرسان األشبال شارك 27 فارساً، وعر 
الجولة 18 فارساً دون خطأ، و72 فارساً من املبتدئني 

نجح منهم 35 فارساً يف إكال الجولة دون خطأ.

 64
فارساً وفارسة من املبتدئني شاركوا يف منافسة من جولة 
واحدة، ليست ضد الزمن، عى حواجز 80 ـ 100 سم، 

ونجح منهم 20 فارساً يف إكال الجولة دون خطأ، 
ومن األشبال شارك 29 فارساً، ونجح منهم 15 فارساً، 

واستعصت املنافسة عى 4 خيول صغرية عمر 4 سنوات، 
وتقدمتها الفرس »إنيي« مبجموع 5 نقاط جزاء، بقيادة 

الفارس سلطان الجنيبي من رشطة أبوظبي.
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الشارقة )فروسية اإلمارات(
انتــزع الفــارس شــادي غريب عــى صهوة جــواده »كابرنــت دو مارش« 
ــات  ــم منافس ــز يف أه ــدارة التاي ــية ص ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن م
األســبوع الثــاين لــدوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز يف نســخته 
الـــ 11، واشــتمل اللقــاء عــى 10 منافســات جــرت عــى مياديــن نــادي 
ــارات للفروســية والســباق،  ــإرشاف اتحــاد اإلم الشــارقة للفروســية، ب
ــية  ــارقة للفروس ــادي الش ــع ن ــاون م ــني، وبالتع ــة لونج ــة رشك ورعاي
الــذي اســتضافها لألســبوع الثــاين عــى التــوايل، مبشــاركة عــدد كبري من 
ــغ  الفرســان والفارســات املنتســبني إىل أنديــة ومراكــز الفروســية، وبل
مجمــوع جوائزهــا 182.800 درهــم، نالهــا الفائــزون وأصحــاب املراكــز 

املتقدمــة يف املنافســات.
وجــاء فــوز الفــارس شــادي غريــب بالجــواد »كابرنــت دو مــارش« يف 
منافســة الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتايــز، صمــم مســارها بحواجز 
ــم  ــة، نجــح منه ــاً وفارس ــا 140 ســم، مبشــاركة 26 فارس ــغ ارتفاعه بل
ــال إىل  ــية يف االنتق ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن ــم م ــان جميعه 6 فرس
التايــز، وعبــوره دون خطــأ، وحــددت املراكــز حســب أفضليــة الزمن، 
وســجل غريــب 32:70 ثانيــة، والثــاين الفــارس محمــد الهاجــري وأكمل 
التايــز يف زمــن بلــغ 35:15 ثانيــة مــع الفــرس »أنابا هايــس«، والثالث 

ــع الجــواد  ــة م ــن 38.51 ثاني ــه، وبزم ــي غهاري ــد غريب ــارس ومي الف
»كابيســتو«.

مبواصفــات  األول،  املســتوى  لفرســان  األوىل  املنافســة  وجــاءت 
املرحلتــني الخاصــة عــى حواجــز 140 ســم، وتنافــس فيهــا 23 فارســاً، 
وفــاز باملركــز األول الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس 

ــية. ــي للفروس ــادي أبوظب ــن ن ــا« م »كارامب
ــاز  ــم، وف ــاع 120 س ــى ارتف ــنوات ع ــر 6 س ــاً عم ــس 21 خي وتناف
الجــواد »التــور يب« بقيــادة الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي مــن نادي 
الشــارقة للفروســية، وأكمــل الفــارس الزبيبــي مــع »التــور يب« ثنائيــة 
بعــد فــوزه يف منافســة املرحلتــني للخيــول الصغــرية 6 ســنوات، ومــن 
فئــة فرســان املســتوى الثــاين، تنافــس 47 فارســاً، وأكمــل املرحلتــني 
الخاصــة دون خطــأ 11 فارســاً، وفــاز الفــارس عبــد اللــه أحمــد أمــني 

مــع الفــرس »فيفــا« مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
ــني  ــة املرحلت ــت منافس ــنوات، أقيم ــر 5 س ــرية عم ــول الصغ وللخي
الخاصــة عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 105 ســم، وأكملــت املرحلتــني 
ــس زد«،  ــا أوفري ــي ف ــرس »كامي ــا الف ــول، تقدمته ــأ 9 خي دون خط
بقيــادة الفــارس ســامل أحمد الســويدي، من نادي الشــارقة للفروســية.

األسبوع الثاني لدوري اإلمارات
الحواجز قفز 

غريب يتقدم 6 فرســان 
بأفضليــة الزمن في تمايز الـ 140 ســم 

 26
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة الجولة 

الواحدة مع جولة للتايز، صمم 
مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم.

 182.800
درهم جوائز حصل عليها الفرسان 

والفارسات أصحاب املراكز األوىل يف 
األسبوع الثاين لدوري اإلمارات.

 10
منافسات تضمنها برنامج الجولة 

الثانية لدوري اإلمارات وأقيمت عى 
ميادين نادي الشارقة للفروسية.
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مع »الكوماندوز« و»كونيغ«
الحواجز قفز 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
تصــدر الفــارس ســعيد محمــد املازمــي بالجــواد »الكومانــدوز« مــن 
ــني »خاصــة«  ــادي الشــارقة للفروســية، املنافســة األوىل مــن مرحلت ن
ــل  ــة، وأكم ــاً وفارس ــا 59 فارس ــس فيه ــم، تناف ــز 130 س ــى حواج ع
املرحلتــني دون خطــأ 22 فارســاً، وأقيمــت املنافســة الثانيــة عــى 
ــة  ــة الواحــدة مــع جول ــات الجول حواجــز 130 ســم، جــاءت مبواصف
للتايــز، وتنافــس فيهــا 60 فارســاً وفارســة، وأكمــل الجولــة الرئيســة 
دون خطــأ 22 فارســاً، ونــال املراكــز األربعــة األول فرســان نــادي 
ــد  ــه حمي ــد الل الشــارقة للفروســية، وأحــرز املركــز األول الفــارس عب

ــغ«.  ــواد »كوني ــريي بالج امله
ويف منافســة املرحلتــني الخاصــة للفرســان مــن فئــة »الجونيــورز« عــى 
حواجــز 120 ســم، تنافــس 22 فارســاً وفارســة، نجــح منهــم 3 فرســان 
يف إكــال املرحلتــني دون خطــأ، وأولهــم الفــارس محمــد فائــق أنــس، 
مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وفــاز الفــارس أحمــد الرشيــف مــع 
الفــرس »باييــس هوتيــري« مــن نــادي الشــارقة للفروســية يف منافســة 
املرحلتــني التــي شــارك فيهــا 23 فارســاً يف ثــاين أيــام املنافســات عــى 

ميــدان الصالــة املغطــاة.
وتجــدد التنافــس يف منافســة املرحلتــني عــى االرتفــاع ذاته 120  ســم، 

بــني 48 فارســاً مــن فئــة املســتوى الثــاين، وأكمــل املرحلتــني دون خطــأ 
10 فرســان، وتصدرهــم الفــارس خالــد الظاهــري بالجــواد »نيــا« - 20 

ســنة، مــن نــادي العــني للفروســية والرمايــة والجولــف.
وتنافــس 41 فارســاً وفارســة مــن فئــة املبتدئــني عــى مواصفــات 
املرحلتــني الخاصــة عــى ارتفــاع 120 ســم، وأكملها 11  فارســاً، وتقدمهم 
الفــارس عبــد العزيــز ماجــد األوهــي مــن نــادي الشــارقة للفروســية، 
ــم،  ــز 105 س ــى حواج ــبال، ع ــة األش ــن فئ ــاً م ــس 35 فارس ــا تناف ك
وأكمــل املرحلتــني 15 فارســاً، يف مقدمتهــم الفــارس بــراء املــرصي، مــع 

ــية. ــادي »فروســية« للفروس ــن ن ــور دو يل واي« م ــرس »فلي الف
ــول  ــاً بالخي ــس 29 فارس ــا، تناف ــات ذاته ــني للفئ ــة املرحلت ويف منافس
الصغــرية عمــر 5 ســنوات، وحــاز املراكــز األربعــة األوىل فرســان نــادي 
الشــارقة، أولهــم مــويف عويضــة بالفــرس »هوليــوود«، و33  فارســاً مــن 
فئــة املســتوى الثــاين »ب«، وحــاز 3 فرســان مــن نــادي الشــارقة املراكــز 
األوىل، وتصدرهــم الفــارس محمــد عــاد الدين مــع الفرس »ناتشــورال«، 
ومــن بــني 48  فارســاً وفارســة، أكمــل املرحلتــني دون خطــأ 5 فرســان، 
وحــاز املركــز األول الفــارس أبوبكــر صديــق بالفــرس »إليانــدر يف« مــن 

نــادي أبوظبــي للفروســية.

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

 4
خيول خاضت منافسة الجولة الواحدة للخيول الصغرية 
عمر 4  سنوات، عى حواجز 80 ـ 90 سم، وأكملتها 
دون خطأ الفرس »إناتندو دي آس«، بقيادة الفارس 
عمر املرزوقي من إسطبات الرشاع، وأكمل املرزوقي 

ثنائية مع الفرس »إناتندو« بعد فوزه يف منافسة 
الخيول الصغرية عمر 4 سنوات باملواصفات ذاتها.

 87
فارساً وفارسة شــاركوا يف منافسة الجولة الواحدة 

عى حواجز 90 ـ 100 ســم، وأكمل الجولة 
نظيفة دون خطأ 34 فارســاً، ويف املنافســة الثانية 
للمبتدئني تنافس 83 فارســاً وفارســة عى االرتفاع 
ذاته، ونجح منهم 30 فارســاً وفارسة يف إكال 

الجولة دون خطأ. 
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الحواجز قفز 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
اســتضافت أكادمييــة بوذيــب للفروســية عــى ميادينهــا الرمليــة، 
ــز  ــني لقف ــارات لونج ــدوري اإلم ــث ل ــبوع الثال ــات األس منافس
والســباق،  للفروســية  اإلمــارات  اتحــاد  بــإرشاف  الحواجــز، 
وبرعايــة رشكــة لونجــني، واشــتمل حفــل األســبوع عــى 10 
منافســات، تضمنــت 20 شــوطاً، جــرت عــى يومــني، عــى 
ــري للمشــاركني  ــة العــدد الكب ــم، ملقابل ــي تحكي ــني، وبلجنت ميدان
مــن فرســان وفارســات القفــز املنتســبني إىل أنديــة ومراكــز 
الفروســية يف اإلمــارات، ونالــوا جوائــز ماليــة بلــغ مجموعهــا 238  

ــم. ــف دره أل
ــة  ــس لجن ــية، رئي ــاد الفروس ــل اتح ــت، ممث ــام زمي ــال حس وق
قفــز الحواجــز، إن تنظيــم املنافســات كان جيــداً، ونتائجهــا 
ــة بوذيــب  ــازة، بعــد التحســينات التــي قامــت بهــا أكادميي ممت
ــارات  ــاة، ومس ــة املغط ــدان الصال ــة مي ــى أرضي ــية، ع للفروس
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 لونجــني، ويف 

البطــوالت مــن مختلــف التصنيفــات الدوليــة.
ولألســبوع الثالــث عــى التــوايل، واصــل الحكــم الوطنــي خليــل 
ــادة  ــال: »إن زي ــم، وق ــان التحكي ــؤولية إدارة لج ــم، مس إبراهي
ــدوري  ــات ال ــهدتها منافس ــي ش ــات الت ــان والفارس ــدد الفرس ع
ــني،  ــى ميدان ــات ع ــام املنافس ــت قي ــد، تطلب ــم الجدي يف املوس
والتحســينات التــي جــرت عــى أرضيــة امليــدان، واإلضــاءة، 

ــا  ــي حققه ــة الت ــج الطيب ــى األداء والنتائ ــاً ع ــت إيجاب انعكس
الفرســان والخيــول«. مــن جانبــه، قــال املصمــم الــدويل يوســف 
املحمــودي، إن املنافســات التــي جــرت خــال األســابيع املاضيــة 
ــاس  ــة األداء وقي ــة ملراجع ــكلت فرص ــم، ش ــة املوس ــذ انطاق من
مــدى جاهزيــة الفرســان والخيــول، ووضحــت مــن خالهــا 
خريطــة الطريــق التــي ســيضعها الفرســان ملشــاركاتهم، خاصــة 

ــة. ــوالت الدولي للبط

استضافتها أكاديمية بوذيب على ميادينها الرملية

شوطًا في استعراضات األسبوع 
الثالث لدوري اإلمارات »لونجين« 20

 238
ألف درهم مجموع الجوائز املالية التي 
حصل عليها الفرسان والفارسات أصحاب 

املراكز األوىل واملتقدمة يف األسبوع 
الثالث للدوري.

 10
منافسات اشتمل عليها برنامج األسبوع 

الثالث لدوري اإلمارات، والذي 
استضافته ميادين أكادميية بوذيب.
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السويدي يحرز »ثنائية«
الحواجز قفز 

سبتمبر 2022

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

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
عــاد الفــارس محمــد شــايف الرميثــي للتألــق مــع الفــرس »كارامبــا« 
مــن نــادي أبوظبي للفروســية يف منافســة ســاخنة مبواصفــات الجولة 
الواحــدة مــع جولــة للتايــز صمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 
140 ســم، 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 للتايــز 
عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 ســم، وحصولــه عــى املركــز األول 
ــني 19 فارســاً، وبعــد تفوقــه بفــارق التوقيــت عــى الفــارس  مــن ب
ســامل أحمــد الســويدي والجــواد »داميونــد وي« مــن نــادي الشــارقة 

للفروســية.
وكان الفــوز يف منافســة اليــوم األول عى حواجز 140 ســم مبواصفات 
املرحلتــني الخاصــة مــن نصيــب الفــارس عبــد اللــه حميــد والجــواد 
»كونيــغ« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، ومنــه فــاز الفــارس ســامل 
خميــس الســويدي مــع الفــرس »اسريســو«، والتــي تنافــس فيهــا 44  
فارســاً مــن فئتــي الشــباب واملحرفــني، وأكمــل معهــا ثنائيــة كان قــد 
اســتهلها يف الشــوط الرابــع مبواصفــات املرحلتــني عــى االرتفــاع ذاته.

املبتدئــني،  األشــبال،  الفرســان  لفئــات  منافســتان  وخصصــت 

ــرى،  ــة الك ــان الفئ ــباب وفرس ــاين، الش ــتوى الث ــورز«، املس »الجوني
وللفرســان أصحــاب خيــول القفــز الصغــرية عمــر  4و 5و 6ســنوات، 
ــد  ــا األول، وق ــة يف يومه ــا تحضريي ــات يف مجمله ــاءت املنافس وج
وصلــت ذروتهــا يف يومهــا الثــاين، ومبواصفــات املرحلتــني 5 أشــواط، 
ــة  ــات الجول ــوطني ملنافس ــن ش ــواط، وم ــة 3 أش ــني الخاص واملرحلت
الواحــدة مــع جولــة للتايــز ملشــاركة الفرســان مــن فئتــي الشــباب 
والفئــة الكــرى وفيهــا بلــغ ارتفــاع الحواجــز 130 و140 ســم، والتي 
عــادة مــا تبــدأ عنــد االرتفــاع 80 ـ 90 ســم للخيــول الصغــرية عمــر 
أربــع ســنوات، وتتــدرج تصاميمهــا حســب مســتويات الفرســان، مــع 

ــة. ــول كل فئ مراعــاة قــدرات خي
ومــن أبــرز منافســات اليــوم الثــاين، والتــي خصصــت للفرســان مــن 
فئــة »الجونيــورز«، عــى حواجــز 120 ســم، وتنافــس فيها 24 فارســاً، 
وتصدرهــا الفــارس ســيف عويضــة الكــريب مع الفــرس »شــانتال« من 
ــادي الشــارقة للفروســية، ومنافســة خيــول القفــز الصغــرية عمــر  ن
ــارس  ــادة الف ــابلرش يب اس« بقي ــواد »ش ــا الج ــاز فيه ــنوات، وف 6 س
ماجديــن بادنــي مــن نادي مندرة للفروســية، ومن فرســان املســتوى 
الثــاين تنافــس 38 فارســاً، وتصدرهــم الفــارس ســلطان النعيمــي مــع 

الفــرس »ســبورتس فيلــد« مــن نــادي الشــارقة للفروســية.

44
فارساً وفارسة خاضوا تحدي منافسة 
فئتي الشباب واملحرفني وتصدرها 
الفارس سامل خميس السويدي مع 

الفرس »اسريسو«.

19
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة الجولة 
الواحدة مع جولة للتايز عى حواجز 

بلغ ارتفاعها 140 سم.
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15 حفاًل في موسم اإلمارات
الحواجز قفز 

البطوالت الدولية لقفز الحواجز 
تنطلق من العين وتختتم في عجمان

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تنطلــق يف شــهر نوفمــر بطــوالت قفــز الحواجــز الدوليــة التــي تشــهدها 
ــي  ــة ومراكــز الفروســية يف اإلمــارات يف كل موســم، والت ــا أندي وتنظمه
بلــغ عددهــا 15 بطولــة مــن جميــع التصنيفــات، والكثــري منهــا تتزامــن 
معهــا بطــوالت دوليــة خــال فــرة الحــدث الرئيــس، وعــدد مــن 
املنافســات الدوليــة التــي توجــه ملشــاركة الفرســان مــن فئــات األشــبال 
ــابعة يف  ــة الس ــة اإلقليمي ــن دول املجموع ــباب م ــورز« والش و»الجوني

ــدويل للفروســية. االتحــاد ال
وهنــاك عــدد مــن البطــوالت الدوليــة الخاصــة بخيــول القفــز الصغــرية، 
مــا يشــكل برنامجــاً مميــزاً مــن البطــوالت يف اإلمــارات يصعــب أن تجــد 
لــه مثيــاً يف العــامل، ســوى يف دول القــارة األوروبيــة خال فصــل الصيف، 
وينشــط الفرســان والخيــول للمشــاركة فيهــا بســبب قــرب املســافة بــني 
ــدات  ــة ودون تعقي ــا بساس ــل بينه ــل الخي ــة نق ــهولة حرك ــا، وس دوله

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 القّيمــة، والفــرق الســاعية للوصــول إىل ختــام كأس األمــم يف 
ــة  ــة الرفيع ــن الفئ ــم الشــارقة م ــة كأس حاك برشــلونة بإســبانيا، وبطول
ذاتهــا، والتــي تشــهد ختــام جــوالت بطــوالت الــدوري العــريب التأهيــي 
لــكأس العــامل 2023، والتــي تحتضــن اإلمــارات 4 جــوالت منهــا يف طريق 

الوصــول إىل النهــايئ.
وعــى ميــدان نــادي العــني للفروســية والرمايــة والجولــف، تنطلــق أوىل 
دوليــات القفــز باملوســم، بطولــة مــن فئــة النجمتــني، كــا تقــام بطولــة 
ــر عــى  ــن 17 ـ 20 نوفم ــع نجــوم م ــة األرب ــن فئ ــة م ــي الدولي أبوظب

ميــدان صالــة أكادمييــة بوذيــب للفروســية.
ــادي  ــة ن ــة، األوىل بطول ــوالت دولي ــاث بط ــام ث ــمر تق ــهر ديس يف ش
ــة  ــدان الباهي ــة الواحــدة عــى مي ــة النجم ــن فئ ــة للفروســية م الباهي

للفروســية مــن 1 وحتــى 4 ديســمر، وتعقبهــا بطولــة ديب الدوليــة مــن 
فئــة النجمتــني، والتــي ينظمهــا نــادي ديب للفروســية عــى ميــدان مركز 
ــني  ــادي الع ــم ن ــمر، وينظ ــن 15 إىل 18 ديس ــية م ــارات للفروس اإلم
للفروســية والرمايــة والجولــف، بطولــة العــني الدوليــة مــن فئــة الثاث 

نجــوم مــن 27 وحتــى 30 ديســمر.
وهنــاك ثــاث بطــوالت دوليــة خــال شــهر ينايــر 2023، هــي بطولــة 
الــرشاع الدوليــة مــن فئــة األربــع نجــوم عــى ميــدان منتجــع الفرســان 
ــتضيف  ــم يس ــر، ث ــن 11 إىل 15 يناي ــي م ــدويل يف أبوظب ــايض ال الري
منتجــع الفرســان بطولــة كأس رئيــس الدولــة مــن فئــة الخمــس نجوم، 
ــر،  ــى 22 يناي ــع مــن 18 وحت ــف الرفي ــم مــن ذات التصني وكأس األم
ــة كأس  ــات بطول ــاً لفعالي ــايض ميدان وســيكون منتجــع الفرســان الري
ــة النجمتــني مــن 26  ــة مــن فئ ــارك الدولي ــة فاطمــة بنــت مب أكادميي

ــر 2023. وحتــى 29 يناي
األســابيع األربعــة يف شــهر فرايــر القادم مشــغولة بعدد مــن البطوالت 
الدوليــة، األوىل بطولــة الشــارقة الدوليــة الـــ 23 مــن فئــة األربــع نجوم 
ــية  ــارقة للفروس ــة الش ــا بطول ــر، وتعقبه ــن 2 إىل 5 فراي ــرة م يف الف
مــن فئــة النجمتــني مــن 10 إىل 12 فرايــر، ويختتم الشــارقة للفروســية 
بطوالتــه الدوليــة املوســمية بــكأس حاكــم الشــارقة مــن الفئــة الرفيعة 
مــن 16 وحتــى 19 فرايــر، قبــل عــودة الفرســان للمشــاركة يف البطولــة 
الدوليــة مــن فئــة النجمتــني مبدينــة ديب املســتدامة مــن 23 وحتــى 26 

فراير.
وينظــم منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل يف أبوظبــي بطولــة دوليــة 
مــن فئــة النجمتــني، مــن 2 وحتــى 5 مــارس 2023، وتعقبهــا البطولــة 
الدوليــة مــن فئــة الثــاث نجــوم، عــى ميــدان صالــة »كــوكا كــوال أرينا 
ـ ســيتي ووك« ديب، مــن 9 وحتــى 12 مــارس، وختــام دوليــات القفــز 
باملوســم ســتكون بفعاليــات بطولــة عجــان الدوليــة مــن فئــة الثــاث 

نجــوم مــن 16 وحتــى 19 مــارس 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 كبــري مــن الشــيخة فاطمــة بنــت هــزاع بــن زايــد آل نهيــان، 
رئيســة مجلــس إدارة أكادمييــة فاطمــة بنت مبــارك للرياضة النســائية، 
ــارس  ــرشف الف ــيدات، ي ــني للس ــادي الع ــي ون ــادي أبوظب ــة ن رئيس
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 حــراكاً 

إيجابيــاً يف ميادينــه، لتأهيــل وتقديــم فارســات املســتقبل.
وخــال مشــاركات فرســان وفارســات املنتجــع يف منافســات وبطــوالت 
ــاد  ــإرشاف اتح ــية، ب ــز الفروس ــة ومراك ــهدها أندي ــي تش ــم الت املوس
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 

ــايب، وحصــة فيصــل آل  الناشــئني الفارســات وضحــا عــي األحب
حــرم، ومريــم خالــد املقبــول، والفارســة فاطمــة محمــد املهريي. 
ــري مــن  ــام الكب وتجــد هــذه املجموعــة مــن الفارســات االهت
خــال تنفيــذ برامــج تدريبيــة لصقــل مواهبهــن، وتطويــر 
ــال  ــا خ ــاركن فيه ــي يش ــل الت ــب واملراح ــا يتناس ــن مب قدراته
ــدرج  ــوغ األهــداف الكــرى مــن خــال الت املوســم، تطلعــاً لبل

ــرى. ــات الك إىل الفئ
الفرســان  أبوظبــي  يف  الريــايض  الفرســان  منتجــع  ويــويل 
ــري األجــواء  ــرية مــن خــال توف ــة كب والفارســات الصغــار أهمي
ــى  ــل ع ــم، والعم ــم ومواهبه ــر قدراته ــم لتطوي ــبة له املناس
تأهيلهــم لدخــول عــامل الفروســية، خاصــة يف رياضــة قفــز 
الحواجــز، مــن خــال وجــود كــوادر تدريبيــة عــى أعــى 
ــات  ــق مبواصف ــة، ومراف ــودة عالي ــة بج ــة تحتي ــتوى، وبني مس

عامليــة.
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فارس وفارسة في مدرسة التدريب 
بـ “الشارقة للفروسية” في مختلف المجاالت 500

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــن 10000  ــر م ــادي الشــارقة للفروســية أك ــب يف ن اســتقبلت مدرســة التدري
ــغ  ــذ تأسيســها، ويبل ــف املجــاالت من ــب عــى الفروســية مبختل ــب للتدري طال
عــدد الفرســان املتدربــني يف مدرســة التدريــب حاليــاً مــا يقــارب الـــ 500 فــارس 
وفارســة، وتقــوم إدارة النــادي بجهــد كبــري لتطويــر مدرســة التدريــب ملواكبــة 
أحــدث مجريــات رياضــة الفروســية العامليــة، والتــي تشــهد منــواً متســارعاً يف 
اإلمــارات، وذلــك باختيــار مدربــني ومرشفــني عــى الفرســان مــن أصحــاب أفضل 
الخــرات لتنشــئة جيــل يقــوم عــى حــب الفروســية، رياضــة اآلبــاء واألجــداد، 

وإبــراز أصالــة هــذه الرياضــة العريقــة.
وتســتقبل مدرســة التدريــب بالنــادي الفرســان الراغبــني طيلــة أيــام األســبوع 
ــة عــرشة  ــاء، وذلــك مــن الســاعة الثامنــة صباحــاً حتــى الثاني عــدا يــوم الثاث
ظهــراً، ومــن الســاعة الرابعــة عــرصاً حتــى الســاعة الثامنــة مســاء، علــا بــأن 
حصــص التدريــب الصيفيــة تقــام بالصالــة املغطــاة مكيفــة الهــواء مبركــز 

ــية. ــارقة للفروس الش
وتــم اعتــاد مدرســة التدريــب بالنــادي التــي تحتــوي عــى 4 مياديــن للتدريب 
ــة  ــة الريطاني ــل الجمعي ــن قب ــد م ــني معتم ــداد املدرب ــب وإع ــز لتدري كمرك

للخيــول.
ويطمــح النــادي لتعزيــز رياضــة الفروســية وترغيــب الشــباب والشــابات فيهــا، 
وإعــادة هــذه الرياضــة إىل مكانتهــا بــني الرياضــات العامليــة والرياضــات األكــر 
ــارات  ــراث اإلم ــة ب ــة وثيق ــن عاق ــة م ــذه الرياض ــا له ــة، مل ــعبية يف الدول ش
بصفــة خاصــة، والــراث العــريب بصفــة عامــة، لذلــك تعمــل إدارة النــادي بــكل 
ــات املجتمــع،  طاقتهــا عــى االهتــام بهــذه الرياضــة ونرشهــا بــني جميــع فئ

مــن الرجــال والنســاء وحتــى األطفــال.
وّشــيد النــادي أول صالــة مغطــاة ومكيفــة الهــواء معتمــدة دوليــاً مــن االتحــاد 
الــدويل للفروســية إلقامــة البطــوالت الدوليــة لقفــز الحواجــز، وكانــت الوحيــدة 
يف الــرشق األوســط املجهــزة الســتقبال املحافــل الدوليــة، وتحتــوي عــى مكتبــة 

متخصصــة ملعــارف الخيــول.

استقبلت 10000 طالب منذ تأسيسها
الحواجز قفز 
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أجازت مقترحات إماراتية مهمة في اجتماع األردن

عمان )فروسية اإلمارات(
أقــرت املنظمــة العامليــة للجواد العــريب »الواهــو« موافقتها عى اســتضافة 
اجتــاع الجمعيــة العموميــة املقبــل للمنظمــة يف أبوظبــي خــال شــهر 
ــات  ــن املقرح ــري م ــة الكث ــازت املنظم ــا أج ــام 2025، ك ــن ع ــر م فراي
املهمــة التــي قدمهــا وفــد اإلمــارات لارتقــاء بالخيــل العــريب، وتوفــري أعى 
مســتوى مــن الخدمــات للمــاك واملربــني حــول العــامل مــن أجــل تطويــر 

وترقيــة األداء يف املجــاالت كافــة.
ــة  ــة األردني ــق يف العاصم ــذي انطل ــة ال ــر املنظم ــك خــال مؤمت ــاء ذل ج
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.
ــام  ــر الع ــريب، املدي ــد الح ــد أحم ــر، محم ــارات يف املؤمت ــة اإلم ــل دول مث
ــد  ــور عب ــايل، والدكت ــة، وعيضــة املنه ــول العربي ــارات للخي ــة اإلم لجمعي

ــر. ــم بابك ــور هيث ــرية، والدكت ــن عم ــاب ب الوه
ورحبــت وفــود الــدول املشــاركة بإســناد تنظيم واســتضافة دولــة اإلمارات 
ــت  ــا رحب ــر 2025، ك ــي يف فراي ــر بأبوظب ــن املؤمت ــة م ــخة املقبل للنس
ــة  ــدة إلكروني ــاء قاع ــع يف إنش ــة بالترسي ــة الخاص ــات اإلماراتي باملقرح
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 قــرار االتحــاد األورويب 

بخصــوص وثيقــة تعريــف الخيــل وأهميتهــا يف التنقــل بــني الــدول. 
ــى  ــة ع ــاورية املهم ــاءات التش ــن اللق ــدداً م ــارات ع ــد اإلم ــد وف وعق
هامــش االجتــاع، تضمنــت بحــث أوجــه التعــاون مع ســلطات التســجيل 
املعتمــدة باملنظمــة العامليــة للجــواد العــريب »الواهو« مبختلــف املجاالت.

ــارات يف  ــاركة اإلم ــد، أن مش ــس الوف ــريب، رئي ــد الح ــد أحم ــد محم وأك
ــة  ــل العربي ــم الخي ــري يف دع ــا الكب ــزاً لدوره ــأيت تعزي ــدويل ت ــر ال املؤمت

األصيلــة واالعتنــاء بهــا، وأن جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة 
ــل  ــن أج ــة م ــة األصيل ــل العربي ــة للخي ــات مهم ــت مقرح قدم
الحفــاظ عــى نقــاء دمائهــا، وتحســينها وتطويــر العمــل يف جميــع 
ــد  ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــات س ــذاً لتوجيه ــا، تنفي مجاالته
آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، 
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة، ومبتابعــة الشــيخ زايــد بــن حمــد 

ــس اإلدارة. ــس مجل ــب رئي ــان، نائ آل نهي
وأضــاف: »ترحيــب الــدول األعضــاء يف املنظمــة باســتضافة 
أبوظبــي للجمعيــة العموميــة واملؤمتــر املقبــل يف 2025، يعكــس 
مــدى تقديــر دول العــامل لــدور الدولــة يف دعــم وتطويــر وتعزيــز 
مكانــة الخيــل العربيــة األصيلــة، واالهتــام مبقرحــات وفــد 
ــود  ــي الوف ــاء وممث ــتوى رؤس ــى مس ــات ع ــارات يف الجلس اإلم
ــات  ــي طموح ــارات تلب ــا اإلم ــي تتبناه ــادرات الت ــد أن املب يؤك
املــاك واملربــني، وتســتجيب لطموحــات رفــع مســتوى األداء يف 

ــة«. ــول العربي ــة للخي ــات املقدم ــف الخدم مختل

أبوظبي تســتضيف »نسخة 2025« 
لعمومية المنظمــة العالمية للجواد العربي 
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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 األمــري مــوالي الحســن، ويل عهــد 
اململكــة املغربيــة، معــرض جائــزة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 
نهيــان الفوتوغرافيــة للجــواد العــريب الــذي أقيــم يف مدينــة الجديــدة 

ــات معــرض الفــرس. ضمــن فعالي
واطلــع ســمو ويل العهــد املغــريب عــى األعــال املعروضــة يف الــرواق 
املخصــص للجائــزة، كــا تعــرف ســموه عــى مــا تضمنتــه الجائــزة يف 
نســختها الثامنــة بالركيــز عــى محوريــن رئيســني هــا: جــال الجــواد 

العــريب وفعاليــات الخيــول.
وقــدم مصطفــى عــذاب، املــرشف العــام عــن الجائــزة، عضــو مجلــس 
الخطــوات  عــن  مفصــاً  العــرب، رشحــاً  املصوريــن  اتحــاد  إدارة 
االســتعدادية إلعــان الفائزيــن والــرشوط وآليــات تحكيــم مســابقات 
التصويــر الضــويئ، موضحــاً اتبــاع أســلوب جديــد مــن نوعــه يف العــامل 
ــام  ــارش أم ــث مب ــى ب ــي ع ــي املبن ــم العلن ــى التحكي ــاد ع باالعت

ــري. الجاه
ــف  ــة ملختل ــه باألســاليب الفني ــري مــوالي الحســن إعجاب ــدى األم وأب

األعــال املتميــزة واملحتــوى اإلبداعــي املُســتمد مــن ذاكــرة 
ــة  ــور صناع ــة يف ص ــاليب حديث ــتخدام أس ــريب، وباس ــور الع املص
ــات  ــز الفعالي ــموه إىل متي ــرياً س ــة، مش ــة األصيل ــول العربي الخي
ــتلهم  ــريب يس ــايف ع ــوروث ثق ــرض، كم ــة للمع ــة املصاحب الثقافي
ــة املتنوعــة. ــم الفني ــه املبدعــون واملصــورون تجســيد أعاله من

ــن  ــاد املصوري ــس اتح ــعبان، رئي ــب ش ــرب أدي ــه، أع ــن جانب م
ــى افتتاحــه  ــد ع ــه لســمو ويل العه ــن شــكره وامتنان ــرب، ع الع
لهــذا املعــرض الــذي يتجــدد عامــاً بعــد عــام، ويســهم إيجابــاً يف 
تعزيــز املشــهد العــريب الثقــايف عــن طريــق نخبــة مــن املصوريــن 

املبدعــني.
ــمو  ــن س ــدود م ــا مح ــم ال ــاً للدع ــره أيض ــكره وتقدي ــه ش ووّج
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلس الــوزراء 
وزيــر ديــوان الرئاســة، إلقامــة هــذا املعــرض الســنوي يف اململكــة 
املغربيــة، ترجمــًة ملتانــة وعمــق العاقــات األخويــة بــني البلديــن 

الشــقيقني.
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الخيل جمال 

ألقاب لخيول اإلمارات في بطولة 
10الجديدة للخيول العربية بالمغرب

أحرزتها مرابط دبي واألريام وعجمان والشميلي

المغرب - الجديدة )فروسية اإلمارات(
هيمنــت الخيــول اإلماراتيــة عــى معظــم ألقــاب البطولــة الدوليــة لجــال الخيل 
العربيــة التــي أقيمــت ضمــن فعاليات اليــوم الثالث للنســخة الـــ 13  من معرض 
الفــرس للجديــدة الــذي أقيــم مبدينــة الجديدة باململكــة املغربية برعايــة العاهل 

املغــريب امللــك محمد الســادس، بشــعار »الفرس عامــاً للتنميــة املجالية«.
ــطبات  ــط ديب، و3 إلس ــا 4  ملرب ــاب، منه ــة 10  ألق ــط اإلماراتي ــت املراب وحقق

ــط عجــان، ولقــب واحــد لجمعــة الشــميي. ــان ملرب ــام ولقب األري
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 املهــرات، ونالــت اللقــب الفــي رفيقتهــا يف 
املربــط »دي رميــه«، فيــا كان اللقــب الرونــزي مــن نصيــب »األريــام الظنــة« 

إلســطبات األريــام.
ــراس،  ــة األف ــي لبطول ــط عجــان، اللقــب الذهب ــة« ملرب وحصــدت »ع .ج براك
وأهــدت »اس اس فــرح أوليفيــا« جمعــة محمــد الشــميي، اللقــب الرونــزي 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« إلســطبات األريــام، فيــا ذهــب اللقــب الرونــزي للفئــة نفســها إىل 
إنتــاج مربــط ديب عــر »اس ام مشــهور« للشــيخ ســعيد بــن جمعــة آل مكتــوم.

وحصــد »األريــام شــكان« إلســطبات األريــام، اللقــب الذهبي لبطولــة الفحول، 
فيــا حــل يف املركــز الثــاين، ونــال اللقــب الفــي »ادمــريال« ملربــط عجان.

وأشــاد املهنــدس محمــد التوحيــدي، املرشف العــام، مدير عام مربــط ديب للخيول 
العربيــة، بالنتائــج الذهبيــة لخيــول املربــط، وباملشــاركة اإلماراتيــة املتميــزة التي 

ــط ديب. قادها مرب

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، وتيســري الخطــوات كافة مبا ســاهم 

يف تحقيــق هــذه اإلنجــازات التــي تليــق باملكانــة الدوليــة لإلمــارات.
ــة،  ــام العربي ــط األري ــذي ملرب ــس التنفي ــي، الرئي ــة النعيم وتوجــه خليف
ــان، عــى  ــد آل نهي ــن زاي ــر إىل ســمو الشــيخ منصــور ب بالشــكر والتقدي
دعمــه الكبــري ملشــاركة خيــول اإلمــارات يف هــذه البطولــة، مشــيداً بجهــود 

جمعيــة اإلمــارات يف تذليــل كل الصعــاب مــن أجــل الحضــور الفعــال.
مــن جانبــه، أشــاد خالــد العمــريي، املديــر العــام ملربــط عجــان، بالدعــم 
الكبــري مــن قبــل ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، وقــال: »إن 
ــاركة  ــهيل املش ــاهم يف تس ــول س ــل الخي ــة لنق ــرة خاص ــص طائ تخصي
اإلماراتيــة لعــدم وجــود طائــرات 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 الشــميي عــن ســعادته بتحقيــق الفــرس »اس اس 
فــرح أوليفيــا« اللقــب الرونــزي لبطولــة األفــراس، مشــرياً إىل أن التطــور 
الكبــري لعــروض جــال الخيــل العربيــة يف اإلمــارات يجعلهــا يف الصــدارة 

العاملية.
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خياًل تدشن موسم عروض جمال الخيل 
569العربية في الصالة الكبرى ألكاديمية بوذيب

جوائز قيمة للفائزين في األشواط التأهيلية
الخيل جمال 

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 
ــوان الرئاســة،  ــر دي ــوزراء وزي ــس ال ــب رئيــس مجل ــان، نائ آل نهي
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة، ومتابعــة 
ــس إدارة  ــس مجل ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن حم ــد ب ــيخ زاي الش

ــة. الجمعي
ويــأيت تنظيــم البطولــة الوطنيــة لجمعيــة اإلمــارات املخصصــة 
ــم  ــية تدع ــة تنافس ــل بيئ ــري أفض ــدف توف ــة، به ــط الخاص للمراب
املرابــط الخاصــة، وتتيــح الفرصــة لهــا بتأهيــل خيولهــا للبطــوالت 
املقبلــة، فضــاً عــن الجوائــز القيمــة التــي وزعــت عــى الفائزيــن 

ــة. ــواط التأهيلي يف األش
ــة«  ــط الخاص ــارات »املراب ــة اإلم ــة لجمعي ــة الوطني ــهد البطول وش
ــا  ــاً تعــود لنحــو 206 مــاك، في ــرية بلغــت 437 خي مشــاركة كب
ــى  ــت ع ــي أقيم ــة الت ــز البطول ــة لجوائ ــة اإلجالي ــت القيم بلغ
مــدار 4 أيــام، 3 مايــني و580 ألــف درهــم، منهــا 3 مايــني و220 
ــف درهــم للبطــوالت  ــة، و360 أل ــف درهــم لألشــواط التأهيلي أل

ــن  %54. ــاك الفائزي الســت، وبلغــت نســبة امل

ــول  ــن الخي ــة، 132 م ــارات الوطني ــة اإلم وشــارك يف بطول
العربيــة تعــود لنحــو 60 مالــكاً ومربطــاً، وبلغــت القيمــة 
اإلجاليــة للجوائــز املاليــة للبطولــة 360 ألــف درهــم، منها 
270 ألفــاً جوائــز األشــواط التأهيليــة التــي يتــم توزيعهــا 
حتــى املركــز الســابع، و90  ألــف درهــم جوائــز للبطــوالت 

الســت، وبلغــت نســبة املــاك الفائزيــن  %62.7.

3.580.000
درهم القيمة اإلجالية للجوائز املالية 

لبطولة جمعية اإلمارات - »املرابط 

الخاصة«.

360.000
درهم القيمة اإلجالية لجوائز بطولة 

اإلمارات الوطنية لجال الخيل العربية.
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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 إســطبات األريام، 
األضــواء بثنائيــة ذهبيــة لــكل منهــا يف فعاليــات بطولــة اإلمــارات الوطنيــة لجال 
الخيــل العربيــة، التــي أقيمــت عى مــدى يومــني بالصالة الكــرى ألكادمييــة بوذيب 

مبنطقــة الختــم بأبوظبي، وشــهدت منافســات مثــرية يف جميع أشــواطها.
وظفــرت خيــول الشــيخ عبــد الله بــن ماجد القاســمي باأللقــاب الذهبيــة لبطولتي 
املهــرات واألفــراس، باإلضافــة إىل كأس الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيــان، وحصلت 
خيــول األريــام عــى لقبــي األمهــار عمــر 2 و3 ســنوات وأمهــار الســنة، فيا حققت 

خيــول مربــط عجــان وخيــول ســعيد الراشــدي ذهبية لــكل منها.
وافتتحــت »إي اس شــارقة« ثنائيــة خيــول الشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي 
ــاين واللقــب الفــي »ع ج  ــز الث ــا يف املرك ــرات، تلته ــة امله ــا حلقــت بذهبي عندم
مــوراي« ملربــط عجــان، بينــا نالــت رفيقتهــا يف املربــط »ع ج تيجــان« اللقــب 

ــزي. الرون
واقتنــص »األريــام برجــس« ملربــط األريــام، اللقــب الذهبــي لألمهــار، ونــال اللقــب 
الفــي »األريــام عشــق« للشــيخ ســلطان بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، فيــا 

نــال اللقــب الرونــزي »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 لألفــراس، وجــاءت يف املركــز الثــاين ونالــت الفضية 
»ع ج مســاري« ملربــط عجــان، فيــا ذهــب اللقب الرونــزي إىل »األريام ســمحة« 

ــطبات األريام. إلس
ومنحــت »ع ج رســيل« مربــط عجــان، اللقــب الذهبــي لفئــة املهــرات عمر ســنة، 
وحلــت يف املركــز الثــاين ونالــت الفضــة »أمــرية الهواجر« ملربــط الهواجــر، وحصدت 

املركــز الثالــث واللقــب الرونــزي »األريام ســحايب« إلســطبات األريام.
ــى  ــا اعت ــام، عندم ــة إلســطبات األري ــة الثاني ــام شــديد« الذهبي  وأضــاف »األري
ــة »جلمــود الهواجــر«  ــار عمــر ســنة، وحصــل عــى الوصاف ــة األمه صــدارة بطول
ملربــط الهواجــر، فيــا حــل ثالثــاً ونــال الرونزيــة »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 الزبــري« ملربــط 
مهــذب، فيــا نــال اللقــب الرونــزي »ع ج ســايب« لعبد الله ســعيد دلهــم الهاجري.

الخيل جمال 

 92.30
أعى معدل نقاط يف البطولة سجلته كل 

من »ع ج رسيل« ملربط عجان، و»إي اس 
حلوة« للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي
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»أم او مضاوي« تتوج بلقب جائزة الشيخ زايد
الخيل الخيلجمال  جمال 

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

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــهد ختــام فعاليــات البطولة الوطنيــة لجمعية اإلمــارات للخيول العربيــة »املرابط 
ــة  ــرى ألكادميي ــة الك ــام بالصال ــدى 4 أي ــى م ــت ع ــي أقيم ــة 2022« الت الخاص
بوذيــب، عروضــاً رائعــة وشــيقة، باإلضافــة إىل التنافــس الكبــري، 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 املهــرات، وذهــب املركــز الثاين واللقــب الفي لـــ »ريانة الباهيــة« لعدنان 
عبــد اللــه الشــحي، فيــا حصلــت »ايــه دي بــدور« لحمــد عدنــان الشــحي، عــى 

ــب الرونزي. اللق
ــي  ــب الذهب ــز األول واللق ــيد، باملرك ــد الرش ــة محم ــري« لجميل ــر »داين الزب وظف
لفئــة األمهــار، تــاه يف املركــز الثــاين، ونــال اللقــب الفــي »فــاح الهواجــر« ملربــط 
الهواجــر، بينــا ذهــب املركــز الثالــث واللقــب الرونــزي للمهــر »كحيــل ميــدان« 

ملربــط امليــدان.
وتوجــت »أوروبيســا« ملربــط بــران، بذهبيــة األفــراس، تاركــة املركز الثــاين والوصافة 
الفضيــة لـــ »كيــه ليــايل« لخالد خليفة ضحــى الكعبي، بينــا حلت يف املركــز الثالث 

ونالــت اللقــب الرونــزي لهــذه الفئة »هلهولــة الهواجر« لعليــان الهاجري.
وانتــزع »الجنيــة يب اتــش أم« ملربــط بــن هميلــة، اللقــب الذهبــي للمهــرات عمــر 
ســنة، تلتهــا يف املركــز الثــاين »عنــود الهواجــر« ملربــط الهواجــر، وحصلــت »أم او 
مضــاوي« لخلــف أحمــد خلــف العتيبة، عــى املركــز الثالــث واللقب الرونــزي، كا 
نالــت »أم او مضــاوي« أيضــاً 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 الفــراس« ملربط 
الفــراس، وجــاء يف املركــز الثالــث، ونــال اللقــب الرونــزي »اتش ايه الشــامخ« لحمد 

محمــد راشــد الحبي.
ونــال اللقــب الذهبــي للفحــول »ســتار فريــد« ملربــط الجواهــر، وحــل يف املركــز 
الثــاين، ونــال اللقــب الفــي الفحــل »دي لشــاط« ملربــط الرميــاس، فيــا حــل ثالثــاً 

ونــال اللقــب الرونــزي »ال يف ايــه ماكســيموس« لعمــران محمــد الخــوري.

 92.30
نقطة منحت املهرة »أم او مضاوي« لقب 

جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي 

متنح للخيل صاحب أعى معدل يف البطولة.
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الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــريب »الســالة  ــواد الع ــدويل للج ــان الشــارقة ال ــات مهرج شــهدت فعالي
املرصيــة« يف نســخته السادســة عــرشة، منافســات مثــرية وشــائقة، وبرزت 
خالهــا بصــورة الفتــة خيــول مربــط ديب التــي أحــرزت 7 ألقاب، اشــتملت 
ــاً واحــداً كٌل  ــال لقب ــا ن ــني، في ــة، وبرونزيت ــة، وفضي ــة ذهبي عــى رباعي
مــن خيــول مربــط رأس الخيمــة، ومربــط العــز، وخالــد الشــميي، وراشــد 

العتيبــة، وفيصــل الرئيــي.
ونظــم الفعاليــات نــادي الشــارقة للفروســية والســباق، وأقيمــت بالصالــة 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــة صاح ــني برعاي ــدى يوم ــى م ــادي ع ــاة للن املغط
ــم  ــس األعــى حاك ــد القاســمي، عضــو املجل ــن محم ــور ســلطان ب الدكت

الشــارقة.
وبــدأت »دي عبــري« حصــد األلقــاب الذهبيــة ملربــط ديب، عندمــا ظفــرت 
ــاين، وحصلــت عــى اللقــب  ــة املهــرات، وجــاء يف املركــز الث بلقــب بطول
ــة«  ــت »دي عناي ــا نال ــز، في ــط الع ــز« ملرب ــمة الع ــرة »بس ــي امله الف

ملربــط ديب اللقــب الرونــزي. 
وأضــاف »دي فيصــل« الذهبيــة الثانيــة ملربــط ديب، عندمــا اعتــى صــدارة 
بطولــة األمهــار، لينــال الوصافــة واللقــب الفــي »فخــر الشــموخ« لخالــد 
محمــد راشــد بــن رشــدوه الشــميي، بينــا نــال اللقــب الرونــزي »شــاهد 

الزبــري« لراشــد خلــف أحمــد العتيبــة.
وحصــدت خيــول مربــط ديب األلقــاب الثاثــة لبطولــة األفــراس، بعــد أن 
ــت  ــاين وحصل ــز الث ــا يف املرك ــة«، تلته ــي »دي أمني ــب الذهب ــت اللق نال

عــى اللقــب الفــي »دي كحايــل«، فيــا اكتفــت بالرونــز 
ــة«. »دي أمريي

ــا  ــط ديب عندم ــاب مرب ــزر« حصــاد ألق وضاعــف »دي مم
ــة  ــى الوصاف ــل ع ــول، وحص ــي للفح ــب الذهب ــوج باللق ت
ــد« ملربــط رأس الخيمــة،  ــه الولي ــه كي ــال الفضــة »آر اي ون
فيــا نــال اللقــب الرونــزي »دي لبــاد« لفيصــل عبــد اللــه 

الرئيــي.

56
خياً شاركت يف النسخة الـ 16 
ملهرجان الشارقة الدويل للجواد 

العريب »السالة املرصية«.

93.50
نقطة أعى معدل خال فعاليات 
مهرجان الشارقة الدويل للجواد 

العريب سجلتها »دي امنية« البطلة 
الذهبية لألفراس.

الخيل جمال 

ألقاب لمربط دبي في مهرجان 
الشارقة الدولي لـ »الساللة المصرية« 7

رباعية ذهبية وفضية وبرونزيتان
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كرمت الفائزين بجوائز النسخة األولى
هيئة اإلمارات لسباقات الخيل تحتفل بأبطال 

موسم 2022 - 2021 في »مسرح بلوواترز«  

دبي )فروسية اإلمارات(
كرمــت هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل أبطــال النســخة األوىل يف 

ــات موســم 2022 - 2021  ــز للفائزيــن يف فعالي ــم الجوائ حفــل تقدي

ــاالس  ــيزر ب ــدق س ــل بفن ــم الحف ــة، وأقي ــل اإلماراتي ــباقات الخي لس

ـ ديب يف جزيــرة بلوواتــرز، بحضــور الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل 

مكتــوم، نائــب رئيــس مجلــس إدارة هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل، 

ــل. ــباق الخي ــادي ديب لس ــس إدارة ن ــس مجل رئي

ــم  ــز لتكري ــع الجوائ ــرة األوىل توزي ــام للم ــذي يق ــل ال ــهد الحف وش

ــم  ــة، وت ــع أنحــاء الدول ــارزة يف الســباقات مــن جمي الشــخصيات الب

توزيــع الجوائــز ملســتحقيها، ومــن بينهــا بطــل املــاك خالــد خليفــة 

ــات  ــني بوب ــل املدرب ــيه، وبط ــاج أوش ــان ت ــل الفرس ــودة، وبط الناب

ــويش. ــيف البل ــني س ــان املتدرب ــل الفرس ــيار، وبط س

ــت  ــي ذهب ــة، والت ــة األصيل ــول العربي ــل الفح ــم بط ــم تكري ــا ت ك

جائزتــه إىل »ايــه اف الــراق«، وجائــزة أفضــل مــرٍب للخيــول العربيــة 

األصيلــة لخالــد خليفــة النابــودة، برعايــة جمعيــة اإلمــارات للخيــول 

العربيــة، وتــم تقدميهــا بواســطة محمــد الحــريب، مديــر الجمعيــة.

ــات ســمولني ألفضــل الفرســان أداء  ــزة ب ــز أيضــاً جائ وضمــت الجوائ

ــاردو بينــريو، بعــد فــوزه  باملوســم، وفــاز بهــا الفــارس الرازيــي برين

ــة األوىل«  ــارات »الفئ ــة اإلم ــباق بطول ــراب« يف س ــوة »ح ــى صه ع

مبضــار أبوظبــي، وجائــزة النجــم الصاعــد لتكريــم أحــد 

أعضــاء فريــق العمــل باإلســطبات عــى إنجازاتــه، والتــي 

ــده  ــري الســياس يف إســطبل وال ــوي، كب ــون العل ــا طحن ــاز به ف

املــدرب هــال العلــوي، وجائــزة أفضــل محلــل إعامــي، وفــاز 

ــاة ديب ريســنج. ــن قن ــد م ــد األحم ــا محم به

وتــم اختيــار الفائزيــن مــن قبــل لجنــة خــراء شــكلتها هيئــة 

اإلمــارات لســباق الخيــل.

وقــال املهنــدس محمــد ســعيد الشــحي، عضــو مجلــس اإلدارة، 

ــرياً  ــا كث ــل: »يرسن ــة اإلمــارات لســباق الخي ــر العــام لهيئ املدي

يف هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل تكريــم أبطــال املوســم 

املنــرصم، بتوجيهــات مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 

نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، 

رئيــس مجلــس إدارة هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل«، مشــرياً 

إىل أن حفــل الجوائــز إحــدى مبــادرات التطويــر والتغيــري 

ــاء بالســباقات  ــة يف الســعي نحــو االرتق ــي تشــهدها الدول الت

نحــو األعــى.

الرقمــي  التحــول  الهيئــة نحــو  وأشــار الشــحي إىل توجــه 

لتقديــم التســهيات، وخدمــة مجتمــع الخيــل يف الدولــة.
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أعلى الخيول تصنيفًا في العالم على األرضية العشبية

دبي )فروسية اإلمارات(
ــى  ــامل ع ــاً يف الع ــى تصنيف ــوم واألع ــم النج ــد« نج ــر »بعي ودع امله
األرضيــة العشــبية، املضامــري، واتجــه للتأصيــل وتحســني أنســال 
ــريته  ــرة يف مس ــع ألول م ــز الراب ــى املرك ــل ع ــد أن حص ــول، بع الخي
املهنيــة األخــرية، وذلــك يف مشــاركته يف ســباق شــامبيون ســتيكس يف 
أســكوت، حيــث كانــت األرضيــة الســبب، ومل يخــرس نجــم شــادويل 
بــإرشاف ويليــام هاجــاس ســابقاً يف 10 ســباقات، متضمنــة 6 ســباقات 

ــة األوىل.  يف الفئ
ــن نســل  ــع ســنوات واملنحــدر م ــن العمــر أرب ــغ م ــر البال وكان امله
»يس ذا ســتارز« والفــرس »أغاريــد« قــد امتلكــه وربــاه املغفــور لــه 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، وجــاءت بدايتــه يف ســن ثــاث 
ســنوات، حيــث حقــق خالهــا انتصاراتــه يف مســافة امليــل، قبــل أن 
يكتســح منافســيه بفــارق 6,5 طــول يف ســباق جدمونــت انرناشــونال 

ســتيكس ملســافة 2100 مــر.
وينحــدر »بعيــد« مــن الجيــل الثامــن الــذي أنتجــه »يس ذا ســتارز« 
ــرص  ــوس الن ــزي وق ــريب اإلنجلي ــز والدي ــباق 2000 جيني ــز بس الفائ
الفرنــي يف عــام 2009، وأمــه هــي »أغاريــد« ابنــة »ال حــدود« مــن 
ــزة بخمســة ســباقات، وأصبحــت فرســاً  ــو« الفائ الفحــل »كنــج مامب
منجبــة، حيــث أنجبــت »حكــم« الفائــز بســباق الفئــة األوىل، وهــو 

الشــقيق األكــر للمهــر »بعيــد«.
ــب  ــدرز ك ــة الري ــرس »ال حــدود« بطل ــن الف ــد« م وتنحــدر »أغاري

للمهــرات واألفــراس، وهــي مــن ســالة فــرس الســباق املتميزة 
»هايــت اوف فاشــون« الجــدة الخامســة للمهــر »بعيــد« 
التــي أنجبــت نخبــة مــن أفضــل خيــول الســباق منهــم 
ــوان«  ــس، و»عنف ــز واالكليب ــريب والجني ــل الدي ــوان« بط »نش
الفائــز بســباقات ســتيكس عــدة و»نايــف« بطــل الفئــة 
ــني 50.000  ــا ب ــد« م ــوم »بعي ــون رس ــع أن تك األوىل، ويتوق

و125.000  ألــف جنيــه إســرليني.

2.691.962
جنيهاً إسرلينياً املكاسب املالية التي 

جمعها »بعيد« من إجايل 11  سباقاً.

سبتمبر 2022

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

137
رطاً التصنيف الذي حمله »بعيد« يف 
تصنيفات تايم فورم، والذي جعله بني 

األفضل يف تاريخ السباقات.
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دبي )فروسية اإلمارات(
ــوم  ــا يف ي ــه الـــ 15 بطــاً للمــاك يف بريطاني حقــق جودلفــني لقب
ــوج  ــة تت ــح للغاي ــر ناج ــم آخ ــذا موس ــكوت، وه ــال يف آس األبط
بحصــول جودلفــني عــى جوائــز ماليــة فاقــت ســتة مايــني جنيــه 
إســرليني قبيــل اليــوم الختامــي للبطولة، شــملت فــوز »كوريباس« 
ــز. ــاين يف كيبكــو 2000 جني و»نيتــف تريــل« باملركزيــن األول والث

ــة األوىل يف  ــتوى الفئ ــى مس ــر ع ــاراً آخ ــاس« انتص ــق »كوريب حق
ســانت جيمــس بــاالس ســتيكس يف رويــال آســكوت، فيــا متكــن 
»نافــال كــراون« مــن التقــدم بفــارق ضئيــل عــى »كريتــف فورس« 
يف جوبيــي ســتيكس، فيــا خــرج جودلفــني ظافــراً بلقــب املــاك يف 

املهرجــان برصيــد خمســة انتصــارات.
ــن  ــرية م ــة مث ــور مجموع ــم ظه ــن املوس ــاين م ــف الث ــهد النص ش
خيــول الســنتني، يتقدمهــا غــري املهــزوم الفائــز يف جيــم كــراك 
ــن يف  ــب الفائزي ــتايل« إىل جان ــل س ــة »نوب ــة الثاني ــتيكس الفئ س

ــرز«. ــج اون ــوت« و»فاين ــيلفر ن ــت »س نيومارك
ــدة  ــة املتح ــني »اململك ــام جودلف ــر ع ــون، مدي ــو اندرس ــال هي وق
وديب«: »يشــعر فريــق جودلفــني بفخــر كبــري بالحصــول عــى 
لقــب بطولــة املــاك يف آســكوت يف مثــل هــذا الحــدث املميــز يف 

ــة«. الرياض

تحقيــق  شــهد  باإلثــارة  مفعــاً  آخــر  موســاً  »كان  وأضــاف: 
انتصــارات متعــددة عــى املســتوى األعــى، وال بــد يل مــن اإلشــادة 
تحديــداً بشــاريل ابلبــي، والفريــق يف مولتــون بادوكــس الذيــن 
قــادوا املســرية الظافــرة، كــا قــدم ســعيد بــن رسور وجــون وثيــدي 
جوســدن مســاهمة معتــرة يف موســم شــهد إبــراز خيــول اإلنتــاج 

ــا«. ــول يف مزارعن والفح
ــن أســهم كل  ــني، والذي ــني يف جودلف ــكل العامل ــع: »الشــكر ل وتاب
منهــم يف تحقيــق هــذه النتائــج، وتقديرنــا األكــر ال بــد أن يكــون 
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيس 
ــه  ــه، اللتزام ــاه الل ــم ديب، رع ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي الدول

القاطــع وحاســه وشــغفه بالخيــول املهجنــة«.
الخمســة  قامئــة  يف  جودلفــني  إىل  شــادويل  رشكــة  وانضمــت 
ــاح بلغــت 3.390.342  ــاين بأرب ــز الث ــت املرك ــث احتل ــل، حي األوائ
ــوم يف  ــد آل مكت ــد عبي ــاء الشــيخ محم ــا ج ــاً إســرلينياً، في جنيه
ــاً إســرلينياً، مــع ســعيد  ــاح 1.553.427  جنيه ــث بأرب ــز الثال املرك
ــف  ــة، خل ــة الخامس ــرلينياً يف املرتب ــاً إس ــهيل 1.308.134 جنيه س

جودمونــت 1.425.839 جنيهــاً إســرلينياً.

6.332.833
جنيهاً إسرلينياً حصدتها خيول 

جودلفني يف السباقات خال املوسم 
الريطاين.

7.724
انتصاراً حققتها خيول جودلفني منذ 

انطاقتها يف عام 1992 متضمنة 381 يف 
الفئة األوىل.

اإلمارات تتصدر قائمة الخمسة األوائل

»جودلفين« 
يبصــم على بطــل المالك في بريطانيا للمرة الـ 15
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نال لقبي الجينيز الفرنسي واأليرلندي

بيوك بطل الفرسان بفارق 67 انتصارًا عن أقرب منافسيه

2.500.000
جنيه إسرليني املكاسب املالية التي جمعها 

بيوك من السباقات يف بريطانيا.

سبتمبر 2022

دبي )فروسية اإلمارات(
تــوج فــارس فريــق جودلفــني وليــام بيــوك البالــغ مــن العمــر 34 عامــاً 
بلقــب بطــل الفرســان ألول مــرة، بعــد أن حــل ثانيــاً يف 2015، و2020، 
ــة  ــان يف اململك ــاً للفرس ــه األول بط ــوك لقب ــام بي ــق ولي و2021، وحق

املتحــدة بشــكل حاســم. 
ومل يكــن وليــام، املولــود يف الرنويــج، مضطــراً إىل االنتظــار طويــاً لتحقيق 
انتصــارات كاســيكية خاصــة بــه، بعــد فــوزه مــع مــودرن جيمــز بســباق 
الـــ 2000 جينيــز الفرنــي، وعــر »نيتيــف تريــل« بالجينيــز األيرلنــدي، 
ــس  ــانت جيم ــباق س ــاز بس ــا ف ــاس« عندم ــام إىل »كورويب ــاد ويلي وع

بــاالس ســتيكس يف يــوم افتتــاح رويــال أســكوت.
وســجل بيــوك 157 انتصــاراً متقدمــاً برصيــد 67 فــوزاً عن أقرب منافســيه 
الفارســة هــويل دويــل وتــوم ماركوانــد، وكان بيــوك بطــل ســابق للفرســان 
ــام 2008،  ــرت يف ع ــد بروب ــع ديفي ــمه م ــب تقاس ــو لق ــني، وه املتدرب

وانضــم إىل فريــق جودلفــني عــام 2015.
وقــال وليــام بيــوك: »إنــه إنجــاز كبــري، وهــو لقــب كنــت حريصــاً عــى 
ــة، ومــن الواضــح أن تحقيقــه اســتغرق منــي  تحقيقــه منــذ مــدة طويل

عــدة ســنوات، ولكنــه رائــع«.
ــرات،  ــاين م ــكندنافيا مث ــان يف اس ــة الفرس ــال بطول ــدي ن ــاف: »وال وأض
وبالتــايل يعــد الحصــول عــى اللقــب أمــراً رائعــاً، وأشــعر بأننــي حققتــه 
باألســلوب الــذي كنــت أتطلــع إليــه، كونــه تحقــق مــع خــوض الســباقات 
الكــرى، وحضــور الحفــات الرئيســية، ومــع العمــل يف جودلفــني، ولذلــك 

ســيظل بالتأكيــد محــل اهتامــي«.
وتابــع: »إنــه ارتيــاح كبــري يطمــح كل فــارس إليــه منــذ اســتهال ســريته، 

فأنــت تطمــع يف الفــوز بالــداريب، وأن تصبــح بطــاً للفرســان«.
ــر عــام »جودلفــني »اململكــة املتحــدة وديب:  ــو اندرســون مدي ــال هي وق
»وأخــرياً، أشــعر بإثــارة خاصــة بتســلم هــذه الجائــزة إىل جانــب وليــام 
بيــوك، وهــو يف أعــى هــرم فريــق جودلفــني، وال يســعنا إال أن نتقــدم لــه 
بالتهنئــة عــى روح الفروســية املميــزة، والتصميــم، والبســالة، واملهــارة، 
وهــو بطــل للفرســان لــدى بطــل للمــاك، ونشــعر بارتيــاح كبــري بإنهــاء 

املوســم الريطــاين مــن القمــة«.

157
انتصاراً حققها بيوك من إجايل 594 مشاركة 

متضمنة 14 سباقاً مصنفاً وبنسبة %26.
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تتويــج البداية
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

بتنافــس  الحواجــز  قفــز  ملوســم  األوىل  األســابيع  حفلــت 

الفــوز  أجــل  مــن  والفارســات  الفرســان  بــني  قــوي ومثــري 

اإلمــارات  دوري  يف  الفئــات  مختلــف  بألقــاب  والتتويــج 

منافســات  الدخــول يف  قبــل   ،11 الـــ  نســخته  »لونجــني« يف 

البطــوالت الدوليــة التــي ســتقام يف الدولــة خــال الفــرة 

ــارات إىل أن  ــات اإلم ــان وفارس ــح فرس ــي يطم ــة، والت املقبل

ــة. ــا القيم ــة وجوائزه ــا الرفيع ــني بألقابه ــن املتوج ــوا م يكون


