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فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

لقفــز 	  الدولــة  رئيــس  الســمو  صاحــب  كأس  بطولــة  تكــن  مل 

الحواجــز، منافســة رياضيــة مــن أجــل الفــوز باأللقــاب وحصــد 

ــة  ــكَّلت البطول ــد ش ــري، فق ــك بكث ــن ذل ــر م ــي أك ــز، فه الجوائ

للقائــد  والــوالء  الوفــاء  معــاين  كل  يحمــل  كبــرياً  مهرجانــاً 

ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــيدي صاح س

ــه، شــاركت فيــه أرسة قفــز الحواجــز  ــة، حفظــه الل رئيــس الدول

املحليــة والدوليــة بحــب ومشــاعر صادقــة، وقــدم الفرســان 

والفارســات خــال املنافســات ملحمــة باهــرة يف ميــدان منتجــع 

تابعتهــا  رائعــة،  باســتعراضات  الــدويل،  الريــايض  الفرســان 

الجاهــري يف املدرجــات بتشــجيع راٍق، وتفاعــل يشــعل حــاس 

املتنافســني، ليقدمــوا أفضــل مــا لديهــم مــن مســتويات فنيــة.

ــد 	  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــم صاح ــل اس ــة تحم بطول

لرياضــة  الداعــم  اللــه،  حفظــه  الدولــة،  رئيــس  نهيــان،  آل 

ــة  ــام برعاي ــية، وتق ــات الفروس ــا رياض ــن ضمنه ــارات، وم اإلم

ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس 

الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، املســاند واملتابــع لفروســية 

ــطتها، ال  ــا وأنش ــا وفعالياته ــن قطاعاته ــد م ــارات يف العدي اإلم

ــة  ــا الفني ــر يف تفاصيله ــود واملنتظ ــاح املنش ــق النج ــد أن تحق ب

وبالتنظيــم  الدوليــة،  املعايــري  وبأعــى  كافــة،  واللوجســتية 

والســباق  للفروســية  اإلمــارات  اتحــاد  قدمــه  الــذي  املتميــز 

ــدويل للفروســية،  بكــوادره املتمرســة، بالتعــاون مــع االتحــاد ال

ــة،  ــذي اســتضاف البطول ــدويل ال ــايض ال ــان الري ومنتجــع الفرس

ومجلــس أبوظبــي الريــايض وكل الــركاء والرعــاة.

ــري 	  ــور والجاه ــاركني والحض ــرح للمش ــة الف ــت البطول ــد منح لق

الفرســان  أمــام  الفرصــة  وأتاحــت  أيامهــا،  كل  يف  واملنظمــني 

ــة  ــرح البطول ــى م ــم ع ــوا مواهبه ــار ليقدم ــات الصغ والفارس

غفــرية  جاهــري  وأمــام  بهــم،  الخاصــة  الدوليــة  الفئــات  يف 

ــات  ــان والفارس ــة الفرس ــك نخب ــغف، وكذل ــب وش ــم بح آزرته

يف منافســات الجائــزة الكــرى يف بطولــة كأس رئيــس الدولــة 

التــي شــهدت منافســة قويــة مــن أجــل التتويــج بفئــة الخمــس 

نجــوم، ونجــح فريــق اإلمــارات خــال خوضــه تحــدي كأس 

كأس  نهائيــات  إىل  التأهــل  بطاقــة  عــى  الحصــول  يف  األمــم 

ــام  ــبانية هــذا الع ــلونة اإلس ــة برش ــي ســتقام يف مدين ــم الت األم

ــل  ــاركة، لتتواص ــل 11 مش ــن أص ــة م ــرة السادس للم

إنجــازات الفريــق يف هــذه البطولــة الرفيعــة بنجــاح.

كل الشــكر للقيــادة الرشــيدة عــى دعمهــا املتواصــل، 	 

ــذي أوصــل فروســية اإلمــارات إىل أعــى املراتــب  وال

املياديــن  توفــري  خــال  مــن  البطــوالت  تنظيــم  يف 

الدوليــة،  املعايــري  بأعــى  واألنديــة،  والســاحات 

هــذا  يف  دقــة  األكــر  املقيــاس  أصبحــت  والتــي 

يف  بطولــة  أي  اســتضافة  أو  تنظيــم  عنــد  الجانــب 

العــامل. دول 

مهرجان الوالء والوفاء 
في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز
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س رئيــس الدولةالنسخة الـ 12 تسجل نجاحًا كبيرًا
كأ

كأس رئيــس الدولة لقفز الحواجز..
إبداع في »الفرسان« وحضور جماهيري كبير يشعل »الميدان«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــس  ــمو رئي ــب الس ــة كأس صاح ــرة لبطول ــة ع ــخة الثاني ــجلت النس س
ــرياً،  ــاً كب ــا الـــ11 ، نجاح ــم، يف دورته ــز، وكأس األم ــز الحواج ــة لقف الدول
والتــي أقيمــت برعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر ديــوان الرئاســة، وذلــك مــن خــال مشــاركة 
ــم  ــاً، بتنظي ــوة 392 خي ــى صه ــة ع ــن 35 دول ــة م ــاً وفارس 199  فارس
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، وإرشاف االتحــاد الــدويل للفروســية، 
وبرعايــة ودعــم مجلــس أبوظبــي الريــايض، ورشكــة لونجــني، راعيــة دوري 
اإلمــارات، وأكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضــة النســائية، وإســطبات 
الــراع، ورشكــة كفالــور، ومنتجــع الفرســان الريــايض الــدويل، مســتضيف 

فعاليــات البطولــة عــى ميادينــه الرمليــة للمــرة الثالثــة.
وعــى مــدى أيــام البطولة، اســتمتع الجمهــور املتابع للمنافســات يف ميدان 
ــا  ــي قدمته ــتعراضات الت ــوى االس ــدويل بأق ــايض ال ــان الري ــع الفرس منتج
ــات  ــت منافس ــي تضمن ــات، والت ــات يف كل الفئ ــان والفارس ــة الفرس نخب
ــس  ــة الخم ــة لفئ ــة الرئيس ــة، البطول ــس الدول ــمو رئي ــب الس كأس صاح
نجــوم، وكأس األمــم مــن فئــة الخمــس نجــوم، والبطــوالت الدوليــة مــن 
ــورز«  ــة للفرســان مــن فئتــي »الجوني ــة النجمتــني، واملنافســات الدولي فئ

واألشــبال. 
ــة  ــات البطول ــات منافس ــري يف املدرج ــريي الكب ــور الجاه ــعل الحض وأش
وحّولهــا إىل مهرجــان كبــري، شــاركت فيــه أرسة قفــز الحواجــز مــن داخــل 
الدولــة وخارجهــا، ودفــع الفرســان والفارســات إىل تقديــم أفضــل العروض، 

لتعطــي املنافســات مــؤرشاً إيجابيــاً بارتفــاع مســتوى األداء الفنــي 
مــن خــال األزمــان التــي ســجلت يف العديــد مــن البطــوالت.

ونجــح الفــارس اإليطــايل إميانويــل جوديانــو يف الفــوز بــكأس رئيــس 
ــاين  ــو الث ــل ه ــوز إميانوي ــح ف ــذا يصب ــدارة، وبه ــن ج ــة ع الدول
ــث ســبق أن  ــة، حي ــة الرفيع ــني يف هــذه البطول للفرســان اإليطالي
ــخة  ــب يف النس ــذا اللق ــي ه ــو باين ــارس باول ــه الف ــق مواطن حق
ــاز  ــا اإلنج ــا إيطالي ــادل فارس ــام 2017، ليع ــة ع ــة للبطول السادس
ــة مرتــني عــر الفارســني األوملبــي  ــذي تحقــق يف البطول املــرصي ال
كريــم الزغبــي يف النســخة الخامســة عام 2016، والنســخة التاســعة 

ــادة عــام 2020. ــا زي ــارس موت عــر الف
وقــدم الفرســان والفارســات يف البطــوالت الدوليــة لفئــة النجمتــني 
اســتعراضات مميــزة، وكذلك األشــبال و»الجونيــورز«، وفــاز الفريق 
النمســاوي بــكأس األمــم يف دورتــه الـــ 11 لينضــم إىل قامئــة الفــرق 
األبطــال بحصولــه عــى لقــب البطــل التاســع، وذلــك بعــد التفــوق 

عــى الفريــق الريطــاين يف جولــة التايــز الفاصلــة.
وتشــكل البطولــة واحــدة مــن أهــم املنصــات لنيــل الفرســان 
اســتحقاق التأهــل للمشــاركات العامليــة واألوملبية القادمــة، يف حني 
تســعى الفــرق املشــاركة للتأهــل لنهــايئ كأس األمــم التي ســتقام يف 
مدينــة برشــلونة اإلســبانية من 29 ســبتمر وحتى 1 أكتوبــر  2023.

 6
منافسات من فئة الخمس نجوم تضمنتها 
فعاليات كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز 

يف النسخة الـ 12.

 199
فارساً وفارسة من 35 دولة قدموا 
أقوى االستعراضات خال بطولة 

كأس رئيس الدولة.

 650.000
يورو إجايل جوائز بطولة كأس رئيس الدولة 

لقفز الحواجز وهي األعى بني البطوالت 
العاملية.

فريق النمسا البطل التاسع لكأس األمم بعد جولة »التمايز« الفاصلةتتويج اإليطالي جوديانو باللقب يمنح بالده معادلة اإلنجاز المصري 
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نجم الفارس اإليطالي يسطع في »الفرسان«

إيمانويل يحلق مع الـ »الخمس نجوم« 
باستعراض باهر خاٍل من نقاط الجزاء

س رئيــس الدولة
كأ

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تــّوج الفــارس اإليطــايل إميانويــل جوديانــو بطــاً لــكأس صاحــب الســمو 

ــة  ــختها الثاني ــوم، يف نس ــة الـــ 5 نج ــز فئ ــز الحواج ــة لقف ــس الدول رئي

عــرة، وشــهد فعالياتهــا وتــّوج الفرســان الفائزيــن فيهــا اللــواء الدكتــور 

أحمــد نــارص الريــي، الرئيــس الفخــري للبطولــة، رئيــس اتحــاد اإلمــارات 

للفروســية والســباق، منظــم البطولــة، بــإرشاف االتحــاد الــدويل للفروســية، 

وجــرت فعاليــات منافســاتها مبنتجع الفرســان الريــايض الــدويل يف أبوظبي.

ــة لونجــني،  ــر اإلقليمــي لرك ــك عــون، املدي ــن أيضــاً باتري ــوج الفائزي وت

ــة  ــة النوعي ــر إدارة الرياض ــريي، مدي ــعيد امله ــة، وس ــة كأس البطول راعي

مبجلــس أبوظبــي الريــايض، وخالــد عــي الجنيبــي، مديــر البطولــة، بحضور 

عــدد مــن أعضــاء مجلــس اتحــاد الفروســية، أمــل الصايــغ، أحمــد أمــني 

الرفــا، وخليــل إبراهيــم مــراد، وجمــع مــن ضيــوف الحــدث، وجمهــور 

كبــري مــن عشــاق رياضــة قفــز الحواجــز.

وجــاءت منافســة الــكأس مبواصفــات الجولتــني، وصمــم مســارها بحواجــز 

بلــغ ارتفاعهــا 160 ســم، الحــد األعــى يف منافســات القفــز الدوليــة 

ــم 8  ــاً وفارســة، نجــح منه ــا األوىل 32 فارس ــة، وشــارك يف جولته واألوملبي

فرســان يف العبــور إىل الجولــة الثانيــة، منهــم فارســان بــأداء نظيــف خــال 

مــن نقــاط الجــزاء، وفــارس برصيــد نقطــة جــزاء واحــدة لتجــاوزه الزمــن 

ــد كل منهــم 4 نقــاط جــزاء. املســموح، وخمســة فرســان يف رصي

ــل  ــايل إميانوي ــارس اإليط ــوز الف ــن ف ــة ع ــة الثاني ــفرت الجول وأس

جوديانــو ليســطع نجمــه بصحبــة جــواده »شــالو« - 14 ســنة، منهياً 

ــع  ــن رسي ــاء، ويف زم ــن األخط ــاٍل م ــر، خ ــتعراض باه ــة باس الجول

ــغ  ــه الفــوز باللقــب الغــايل وبزمــن بل حبــس األنفــاس، وحســم ب

ــة فقــط. 42:56 ثاني

وحصــد الــكأس الفضيــة عــر املركــز الثــاين الفــارس األيرلنــدي بيلي 

تومــي مــع الجــواد »شــات بــوت إي دي« - 15 ســنة، يف زمــن بلــغ 

44:81  ثانيــة، ونــال الــكأس الرونزيــة الفــارس األملــاين ديفيــد ويــل 

ــت«- 11 ســنة، وقصــد  ــا دوربهي ــس ف ــاي برن ــة جــواده »م بصحب

تســجيل أفضــل زمــن ممكــن خــال مــن نقــاط الجــزاء يف الجولــة 

الثانيــة التــي قــدم إليهــا برصيــد 4 نقــاط جــزاء يف الجولــة األوىل، 

فــكان لــه مــا أراد، ونجــح يف مســعاه، وأكمــل الجولــة الثانيــة دون 

خطــأ يف زمــن خاطــف ورسيــع جــداً، واألفضــل، حيــث بلــغ 41:67 

نية. ثا

وانســحب حامــل لقــب النســخة الحادية عــرة، الفــارس األيرلندي 

شــني بريــن الــذي شــارك بالجواد »زد ســفن أبســويتش« - 15 ســنة، 

يف الجولة األوىل.

 32
فارساً وفارسة خاضوا تحدي الجولة األوىل 

ملنافسة كأس رئيس الدولة مبواصفات 
الجولتني، بحواجز بلغ ارتفاعها 160 سم.

 42:56
ثانية الزمن الذي سجله الفارس اإليطايل 
إميانويل جوديانو يف منافسة كأس رئيس 

الدولة وحسم به الفوز باللقب.
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شين برين يفوز بـ »كأس األكاديمية« 

األلماني ديفيد ويل يتألق 
في التأهل لـ »جائزة النجمتين الكبرى« 

س رئيــس الدولة
كأ

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حجــز الفــارس األملــاين ديفيــد ويــل مــع جــواده »إيــي« أوىل البطاقــات 
ــني،  ــة النجمت ــن فئ ــة م ــة الدولي ــرى يف البطول ــزة الك ــة للجائ التأهيلي
ــع  ــدة م ــة الواح ــات الجول ــة، مبواصف ــة الثاني ــه للمنافس ــك بصدارت وذل
جولــة متايــز، عــى حواجــز 140 ســم، برعايــة مجلــس أبوظبــي الريــايض، 
وتنافــس فيهــا 67 فارســاً وفارســة، 15 منهــم يف التايــز، أولهــم ديفيــد 
ــّوج بــكأس املركــز  ــة، وت ــذي بلــغ 40:37 ثاني ــة الزمــن ال ويــل، وبأفضلي
ــة  ــا«، وأنهــى جول ــث عــي والفــرس »كاميلي ــاين الفــارس الســوري لي الث
التايــز يف زمــن بلــغ 40:97 ثانيــة، وحــل الفــارس املــرصي عمــرو جــال 
محمــد مــع الفــرس »جريلــني« يف املركــز الثالــث، وبزمــن 41:47 ثانيــة.

وأوضــح ســعيد املهــريي، مديــر إدارة الرياضــة النوعيــة مبجلــس أبوظبــي 
ــأيت  ــة ت ــة الغالي ــذه البطول ــة يف ه ــوط، أن الرعاي ــي الش ــايض، راع الري
مواصلــة لدعــم ومســاندة مجلــس أبوظبــي الريــايض لألنشــطة الرياضيــة 
ــة  ــات الرتاثي ــد املوروث ــا أح ــية باعتباره ــة الفروس ــة رياض ــة، خاص كاف
املتمثلــة يف الفروســية، الرياضــات البحريــة، والصيــد بالصقــور والهجــن، 
ــة  ــوايل هــذا املــوروث مــن جيــل إىل جيــل بفضــل رعاي والعمــل عــى ت

ــادة الرشــيدة. واهتــام وتوجيهــات القي
وتــّوج الفــارس الرتغــايل رودريجــو أمليــدا مــع الفــرس »بيجاســوس 
ــس  ــى كأس مجل ــة ع ــة الثاني ــز األول يف املنافس ــكأس املرك ــيكانان« ب س
أبوظبــي الريــايض، وبرعايتــه، والتــي جــاءت مبواصفــات الجولــة الواحدة، 

عــى حواجــز 145 ســم، وتنافــس فيهــا 48 فارســاً وفارســة، نجــح 
14 منهــم يف إكــال الجولــة دون خطــأ، وبفــارق التوقيــت، حســم 
الفــارس الرتغــايل املركــز األول ملصلحتــه، مســجاً 54:84  ثانيــة.

وحــاز الفــارس األملــاين ديفيــد ويــل بجــواده »سنشــو دي روت« 
جائــزة املركــز الثــاين مســجاً زمنــاً بلــغ 55:49 ثانيــة، يف حــني تــّوج 
ــايل دوارت ســيرا بالجــواد  ــارس الرتغ ــث الف ــز الثال ــزة املرك بجائ
»اتــش اتــش اس واشــنطون« وأنهــى الجولــة يف زمــن بلــغ 57:18 

ثانيــة.
وحقــق الفــارس األيرلنــدي شــني بريــن صــدارة منافســة التحــدي 
ــارك للرياضــة النســائية،  ــت مب ــة فاطمــة بن ــزة أكادميي عــى جائ
وبرعايتهــا، يف منافســات فئــة النجمتــني، ومبواصفــات الجولــة 
الواحــدة، عــى حواجــز ارتفاعهــا 140 ســم، وقبــل تحدياتهــا 59 
فارســاً وفارســة، وأكمــل الجولــة 21 فارســاً دون خطــأ، وتصدرهــا 
شــني بريــن بالجــواد »زد ســفن ريجــال دون« بزمــن 65:42 ثانيــة.

ــاين  ــز الث ــزة املرك ــد سمســون جائ ــارس ديفي ــه الف وأحــرز مواطن
ــة، وحــل  ــغ 65:70 ثاني ــة يف زمــن منافــس بل ــه الجول بعــد إكال
ــور«،  ــواد »كبش ــايف الرميثــي مــع الج ــد ش ــارس محم ــاً الف ثالث
وأنهــى الجولــة يف زمــن بلــغ 66:14 ثانيــة وتــّوج بجائــزة املركــز 

ــث.  الثال

 40:37
ثانية الزمن الذي سجله الفارس األملاين ديفيد 

ويل مع جواده »إيي« وحصد به أوىل البطاقات 
التأهيلية للجائزة الكرى يف البطولة الدولية من فئة 
النجمتني مبواصفات الجولة الواحدة مع جولة متايز.

 65:42
ثانية الذي سجله الفارس األيرلندي شني برين 
وتصدر به منافسة التحدي عى جائزة أكادميية 

فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، يف منافسات 
فئة النجمتني مبواصفات الجولة الواحدة.
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إيمانويل يتصدر »الجولة الواحدة«

كريستابس يكسب المركزين األول والثاني 
بأروع عروض »التمايز« في تأهيلية الـ 5 نجوم

 40
فارساً وفارسة شاركوا يف أوىل منافسات 

البطولة من فئة الخمس نجوم، مبواصفات 
الجولة الواحدة، عى حواجز 150 سم.

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تابــع عشــاق ومحبــو قفــز الحواجــز مبيــدان منتجــع الفرســان الريــايض 

الــدويل، واحــدة مــن أروع منافســات التايــز يف رياضــة القفــز، 

برعايــة لونجــني، وذلــك يف املنافســة التأهيليــة للجائــزة الكــرى يف 

كأس رئيــس الدولــة فئــة الـــ 5 نجــوم. ووســط حضــور جاهــريي كبــري، 

فــاز بصــدارة مركزيهــا: األول فــارس التفيــا كريســتابس نريتنكــس 

املشــارك بالجــواد »باديــوم كيــه جيــه يف« - 9 ســنوات، منهيــاً جولــة 

التايــز يف زمــن رسيــع بلــغ 34:71 ثانيــة، وعــاد الفــارس كريســتابس 

ــل  ــنة، وأكم ــري« - 13 س ــواده »كوينت ــوة ج ــى صه ــد ع ــد جدي يف تح

معــه التايــز يف 34:97  ثانيــة، انتــزع بــه جائــزة املركــز الثــاين أيضــاً، 

ــل املشــارك  ــد وي ــاين ديفي ــارس األمل ــث الف ــز الثال ــكأس املرك ــّوج ب وت

بالجــواد »زاكــورادو بلــو« - 10 ســنوات، يف جولــة التايــز، وأكملهــا يف 

ــة. ــغ 35:22 ثاني زمــن بل

وجــاءت املنافســة التأهيليــة للجائــزة الكــرى مبواصفــات الجولــة مــع 

ــس  ــم، وتناف ــا 150 س ــغ ارتفاعه ــز بل ــارها بحواج ــم مس ــز، وصم متاي

فيهــا 40  فارســاً وفارســة مــن الــوزن الثقيــل، وصعــد منهــم 14 فارســاً 

لجولــة التايــز، ونجــح 10 فرســان يف إكالهــا دون خطــأ، فــكان 

التحــدي األكــر يف تســجيل الزمــن األفضــل، وأبــدع الفــارس كريســتابس 

ــة  يف ضبــط ثــواين الزمــن خــال اســتعراض باهــر، لتنتهــي جول

ــة قامئــة بذاتهــا. التايــز يف شــكل بطول

والجــواد  جوديانــو  إميانويــل  اإليطــايل  الفــارس  وخطــف 

»جوليــوس دي« كأس املركــز األول، يف أوىل منافســات البطولــة 

ــة الواحــدة، عــى  ــات الجول ــة الخمــس نجــوم، مبواصف ــن فئ م

حواجــز 145 ســم، ومبشــاركة 59 فارســاً وفارســة، نجــح 14 

ــّوج  ــت ت ــارق التوقي ــأ، وبف ــة دون خط ــال الجول ــم يف إك منه

ــغ 59:18  ــن بل ــة يف زم ــه الجول ــد إكال ــل بع ــارس إميانوي الف

ــة. ثاني

وحــاز كأس املركــز الثــاين الفــارس األيرلنــدي شــني بريــن، حامــل 

ــة مــع الجــواد »زد ســفن  ــة 2022، وأكمــل الجول لقــب البطول

ابســويتش« يف زمــن منافــس بلــغ 59:86 ثانيــة، وذهبــت جائــزة 

ــول  ــوال ب ــة نيك ــا الفارس ــازت به ــا، وف ــث إىل أملاني ــز الثال املرك

والجــواد »أرلــو دو بلونديــل«، مســجلة معــه 60:19 ثانيــة.

وتــّوج الفائزيــن اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــي، رئيــس 

ــم  ــد إبراهي ــية، ومحم ــارات للفروس ــاد اإلم ــس إدارة اتح مجل

ــاد الفروســية. ــز يف اتح ــة القف ــس لجن ــب رئي الناخــي، نائ

س رئيــس الدولة
كأ

 59
فارساً وفارسة شاركوا يف أوىل منافسات 

البطولة من فئة الخمس نجوم، مبواصفات 
الجولة الواحدة، عى حواجز 145 سم.
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100  فارس وفارسة في االفتتاح

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــة لقفــز الحواجــز،  ــة كأس رئيــس الدول ــاح بطول أقيمــت يف افتت

أوىل منافســات البطولــة الدوليــة لفئــة النجمتــني، مبشــاركة 100 

ــة واحــدة  ــات جول ــارس وفارســة تنافســوا يف قســمني، مبواصف ف

برعايــة منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل، وصمــم مســارها 

ــا 130 ســم. ــغ ارتفاعه بحواجــز بل

وحــاز صــدارة القســم األول، الفــارس عــي أحمــد الجنيبــي 

ــارس  ــاين الف ــز الث ــال املرك ــا يف دي ال«، ون ــواد »أوكاهوم والج

محمــد أحمــد العويــس والفــرس »بلــو«، وحــل يف املركــز الثالــث 

فــارس التفيــا كريســتابس نريتنكــس والجــواد »غوانــدار يس يس«.

ويف القســم الثــاين، فــاز باملركــز األول الفــارس محمــد شــايف 

ــارس  ــاين الف ــز الث ــل يف املرك ــيباليا«، وح ــرس »س ــي والف الرميث

نــارص عــي الجنيبــي والجــواد »باتــون دو موريــون«، ونــال املركــز 

ــس«. ــايد دو مراي ــواد »س ــد والج ــارف أحم ــارس ع ــث الف الثال

تــّوج الفائزيــن، هشــام عبــد الرحيــم الحوســني، مديــر الفروســية 

مبنتجــع الفرســان الريــايض الــدويل، والذي توجه بالشــكر 

إتاحتهــا فرصــة  عــى  للبطولــة  املنظمــة  اللجنــة  إىل 

الرعايــة ملنتجــع الفرســان يف هــذه البطولــة الغاليــة 

عــى الجميــع، ومتنــى الحوســني اســتمرارها يف كل عــام، 

مــع إضافــة املزيــد مــن الفرســان والخيــول يف بطــوالت 

الــدورات القادمــة ضمــن مهرجــان أبوظبــي للفروســية 

الــذي يجمــع يف دورتــه األوىل 4 بطــوالت دوليــة لقفــز 

ــل العــريب. ــني لجــال الخي الحواجــز، وبطولت

للمنافســة  رعايتــه  الفرســان  منتجــع  »قــدم  وقــال: 

تقســيم  جــرى  والتــي  النجمتــني،  فئــة  مــن  األوىل 

فرســانها إىل قســمني، واكتملــت فرحتنــا بفــوز الفارســني 

ــع  ــباب مبنتج ــان الش ــد الفرس ــو أح ــي، وه ــي الجنيب ع

الفرســان الريــايض، والفــارس املتمــرس محمــد شــايف 

الرميثــي«.

س رئيــس الدولة
كأ

والرميثي..  الجنيبي 
صدارة »القســمين« في أولى منافســات »دولية النجمتين« 
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س رئيــس الدولةجوديانو يواصل التألق ويكسب »تحدي الشراع«
كأ

شافي  محمد 
يتــوج بجائزة لونجين الكبرى »فئــة النجمتين«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــرى يف  ــزة لونجــني الك ــي بجائ ــايف الرميث ــد ش ــارس محم ــّوج الف ت

البطولــة الدوليــة مــن فئــة النجمتــني، وجــاءت مبواصفــات الجولــة 

ــا 145  ــغ ارتفاعه ــز بل ــى حواج ــز ع ــة للتاي ــع جول ــدة م الواح

ــة دون  ــة الرئيس ــر الجول ــاً، وع ــاً متأه ــاركة 50 فارس ــم، ومبش س

ــز،  ــة التاي ــس يف جول ــم التناف ــدد بينه ــان تج ــة فرس ــأ خمس خط

ــف دون  ــأداء نظي ــا ب ــاركني فيه ــي أول املش ــد الرميث ــرد محم وانف

ــاء يف  ــة، وج ــغ 34:27 ثاني ــن بل ــور« يف زم ــواد »كابش ــأ بالج خط

املركــز الثــاين الفــارس اإليطــايل إميانويــل جوديانــو »الفائــز بلقــب 

ــة،  ــة 5 نجــوم« والجــواد »كونذارجــو«، وبزمــن 33:87 ثاني البطول

ــة  ــث الفارس ــز الثال ــزة املرك ــت جائ ــزاء، ونال ــاط ج ــد 4 نق برصي

الرازيليــة ماريانــا شــافيس والجــواد »ري آي ذا بلــو«، وأنهــت 

ــزاء. ــاط ج ــد 4 نق ــة وبرصي ــز يف 35:49 ثاني التاي

وفــاز الفــارس اإليطــايل إميانويــل جوديانــو بجائــزة تحــدي الــراع 

يف آخــر منافســات البطولــة مــن فئــة الخمــس نجــوم، مــن جولــة 

ــاركة  ــم، مبش ــز 150 س ــى حواج ــم، ع ــة للحس ــع جول ــدة م واح

35 فارســاً وفارســة، نجــح منهــم 11 فارســاً يف االنتقــال إىل جولــة 

الفــارس  وتصدرهــا  خطــأ،  دون  فرســان   7 وأكملهــا  الحســم، 

ــة يف  ــى الجول ــوس دي«، وأنه ــواد »جولي ــارك بالج ــل املش إميانوي

ــة. ــغ 34:14 ثاني ــن بل زم

وتــّوج بجائــزة املركــز الثــاين الفــارس البلجيــي عبــد القــادر ســعيد 

املشــارك بالجــواد »كلــون أوف بيكوبيلــو زد«، وبزمــن 34:27 

ــي الســعودي  ــارس األوملب ــث الف ــز الثال ــزة املرك ــة، وحــاز جائ ثاني

ــن 35.35  ــس الســيا«، وبزم ــوال ل ــرس »مان ــي والف ــزي الدهام رم

ــة  ــراع، ناعم ــدي ال ــة تح ــن يف منافس ــت الفائزي ــة، تّوج ثاني

املنصــوري، عضــو مجلــس إدارة أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك 

ــراع. ــة ال للرياضــة النســائية، ممثل

وفــازت الفارســة األردنيــة ســارة حســني األرموطــي، يف منافســة 

ــاً  ــاركة 89 فارس ــز، مبش ــة للتاي ــع جول ــدة م ــة واح ــن جول م

وفارســة، نجــح منهــم 9 فرســان يف العبــور إىل التايــز، وأكملــه 

األردنيــة ســارة  الفارســة  6 فرســان، تصدرتهــم  دون خطــأ 

حســني، مــع جوادهــا »جاديتــور يب« وأكملــت التايــز يف زمــن 

بلــغ 32:83 ثانيــة، وجــاء فــوز املتصــدرة عــى حســاب  الفــارس 

الســوري محمــد مغيــث الشــهاب، بالجــواد »ســفري زد«، منهيــاً 

التايــز يف زمــن بلــغ 33:32 ثانيــة، وحــاز جائــزة املركــز الثالــث 

ــرس  ــة الف ــز بصحب ــل، يف التاي ــم فوني ــاين ولي ــارس الريط الف

»بيلــي أولجــا«، وأكملــه يف زمــن بلــغ 33:38 ثانيــة.

وأقيمــت املنافســة الدوليــة لفئــة الفرســان »الجونيــورز«، مــن 

جولــة مــع متايــز، وتنافــس فيهــا 42 فارســاً وفارســة، و3 منهــم 

ــة  ــز األول الفارس ــاءت يف املرك ــز، وج ــدوا إىل التاي ــاً صع أيض

الســورية آيــة حمشــو والفــرس »دفــني دو ال برايــس«.

وفــاز الفــارس صالــح مفــرج الكــريب مــع الفــرس »ســوبر تروبر« 

الفرســان  لفئــة  الدوليــة  املنافســة  األول، يف  املركــز  بــكأس 

األشــبال برعايــة كفالــور، الجولــة مــع متايــز، عــى حواجــز 110 

ســم، وتنافــس فيهــا 14 فارســاً وفارســة، و3 منهــم صعــدوا إىل 

جولــة التايــز، والفرســان مــن فئــة األشــبال قدمــوا للمشــاركة 

مــن كنــدا، مــرص، رومانيــا، بريطانيــا، األردن، والعــراق. 
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ليث غريب أول »الجونيورز«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســيطر فرســان اإلمــارات مــن فئــة األشــبال عــى املراكــز الســتة األوىل، 

يف املنافســة الدوليــة ضمــن فعاليــات كأس رئيــس الدولــة لقفــز 

ــة الواحــدة عــى حواجــز  ــات الجول ــي أقيمــت مبواصف الحواجــز، والت

110 ســم، وتنافــس فيهــا 19 فارســاً مــن اإلمــارات، وكنــدا، والعــراق، 

أكملــوا  منهــم   7 والهنــد،  واألردن،  ومــرص  ورومانيــا،  وبريطانيــا، 

ــأ. ــة دون خط الجول

ونــال جائــزة املركــز األول الشــبل صالــح مفــرج الكــريب والفرس »ســوبر 

تروبــر«، وحــل يف املركــز الثــاين الفــارس مبخــوت عويضــة الكــريب مــع 

ــعيد  ــد س ــارس محم ــث الف ــز الثال ــاء يف املرك ــينا«، وج ــرس »جريس الف

الغريــر والجــواد »ايــكاروس«. 

»ســيباليا«  الفــرس  مــع  الرميثــي  شــايف  محمــد  الفــارس  وتصــدر 

منافســة املرحلتــني مــن الفئــة الثانيــة، مبواصفــات املرحلتــني عــى 

ــدره  ــاً ق ــة زمن ــة الثاني ــجاً يف املرحل ــم، مس ــا 130 س ــز ارتفاعه حواج

ــم  ــا، 7 منه ــاركاً فيه ــني 81 مش ــن ب ــوز م ــزع الف ــة، وانت 21:06  ثاني

فقــط نجحــوا يف إكــال املرحلــة الثانيــة دون خطــأ.

ــي  ــد الجنيب ــي أحم ــارس ع ــاين الف ــز الث ــزة املرك ــّوج بجائ وت

والفــرس »دوكاهومــا يف دي ال«، وأنهــى املرحلــة الثانيــة 

ــزة املركــز الثالــث  ــة، وذهبــت جائ ــغ 21:18  ثاني يف زمــن بل

ــي والجــواد »فــاش  ــارس الســوري الشــاب أســامة الزبيب للف

ــة. ــن 22:62 ثاني ــوردون« والزم ج

ــة  ــن فئ ــان م ــة األوىل للفرس ــة الدولي ــوز يف املنافس ــاز الف ح

ــرس  ــع الف ــب م ــث غري ــوري لي ــارس الس ــورز«، الف »الجوني

ــة  ــات الجول ــس«، وجــاءت املنافســة مبواصف ــت دو بونت »إلي

ــس  ــم، وتناف ــا 125 س ــغ ارتفاعه ــز بل ــى حواج ــدة ع الواح

ــم يف  ــح 9 منه ــورز«، نج ــة »الجوني ــن فئ ــاً م ــا 32 فارس فيه

ــأ.  ــة دون خط ــال الجول إك

وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس الُعــاين وارث متيــم املحروقــي 

والجــواد »أكســرتيم إيفــراي أيــه أيــه«، وأحــرزت املركــز 

ــرس »دو ال  ــع الف ــة حمشــو م ــة الســورية آي ــث الفارس الثال

ــس«.  بري

س رئيــس الدولة
كأ

»فرســان اإلمارات..«
ســيطرة على المراكز الـ 6  األولى بدولية »األشــبال«
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تأهل اإلمارات والسعودية إلى نهائي برشلونة

النمسا  فريق 
البطل التاســع لــكأس األمم في أبوظبي

س رئيــس الدولة
كأ

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تــّوج فريــق النمســا بــكأس بطولــة األمــم يف نســختها الـــ 11، والتــي 

أقيمــت ضمــن فعاليــات كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز يف دورتهــا 

الـــ 12، وهــي املــرة األوىل التــي يفــوز فيهــا فريق النمســا بهــذا اللقب، 

ــث  ــة لســجل املتوجــني، حي ــة الذهبي ــون البطــل التاســع يف القامئ ليك

شــاركت ســتة فــرق يف املنافســة مــن جولتــني، عــى حواجــز 160 ســم. 

وحــل يف املركــز الثــاين فريــق بريطانيــا بعــد أن أكمــل الجولــة الثانيــة 

متعــادالً مبجمــوع 8 نقــاط جــزاء، وخــر متايــز التعــادل أمــام النمســا 

ــب 2022  ــز بلق ــدا الفائ ــق أيرلن ــاء فري ــزاء، وج ــاط ج ــد 4 نق برصي

ــعودية  ــق الس ــل فري ــزاء، وح ــة ج ــد 16 نقط ــث برصي ــز الثال يف املرك

ــارات يف  ــق اإلم ــاء فري ــد 22 نقطــة جــزاء، وج ــع برصي ــز الراب يف املرك

الرتتيــب الخامــس برصيــد 40 نقطــة جــزاء، ثــم فريــق ســوريا برصيــد 

ــز الســادس.  94 نقطــة جــزاء يف املرك

وبهــذه النتيجــة يتأهــل فريــق الســعودية وفريــق اإلمــارات إىل نهــايئ 

كأس األمــم برشــلونة بإســبانيا، املقــررة آخــر ســبتمر ومطلــع أكتوبــر 

ــارات  ــق اإلم ــا فري ــل فيه ــي يتأه ــة الت ــرة السادس ــي امل ــادم، وه الق

ــة يف برشــلونة  ــج إيجابي ــث ســجل تجــارب ونتائ ــايئ، حي للنه

ــة مشــاركاته يف النهــايئ العــام 2017.   ــذ بداي من

ــة  ــد املنافس ــان، وتعتم ــة فرس ــن أربع ــق م ــون كل فري ويتك

ــق، وأحــرز  ــة فرســان مــن كل فري ــج لثاث عــى أفضــل النتائ

ــة  ــع جول ــاط جــزاء، م ــق النمســا اللقــب مبجمــوع 8 نق فري

ــة.  ــز نظيف متاي

ــال  ــي ج ــيخ ع ــان الش ــن الفرس ــارات م ــق اإلم ــم فري وض

ــد  ــنة، محم ــه« - 14 س ــه جي ــبار أي ــواد »كاس ــي والج النعيم

غانــم الهاجــري والجــواد »جــي اس فابيــان« - 13 ســنة، 

الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــريي والجــواد »شــاكولو« - 14 

ســنة، والفــارس مــويف عويضــة الكــريب مع الفــرس »بالوســنتا« 

- 18 ســنة، وهــي أول تجربــة ملشــاركة الفرســان الشــباب 

الشــيخ عــي جــال النعيمــي، ومــويف عويضــة الكــريب يف 

ــلونة. ــكأس يف برش ــايئ ال ــا يف نه ــن بعده ــم، وم كأس األم
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س رئيــس الدولة
كأ

تَّوجــت بطولــة كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجز 

يف نســختها الـــ »12« ، أبطالهــا يف احتفاليــة كبــرية 

يف ميــدان منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل، 

مــع  احتفــل  كبــري،  وســط حضــور جاهــريي 

الفائزيــن يف لحظــات رائعــة مليئــة باملشــاعر 

الحواجــز. قفــز  لرياضــة  واملحبــة  الصادقــة 

الجاهــري،  مــع  التحيــة  الفرســان  وتبــادل 

خــال  بــه  قامــت  الــذي  للــدور  تقديــراً 

املشــاركني  وتشــجيعها  البطولــة،  منافســات 

لتقديــم أفضــل مــا لديهــم مــن اســتعراضات.

لحظــات رائعــة
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تابع جانبًا من المراحل

حضور محمد بن راشــد 
سباق كأس ولي عهد دبي للقدرة بسيح السلم يشعل حماس الفرسان

مهرجان ولي عهد دبي 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــب  ــوم، نائ ــن راشــد آل مكت شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، الســباق 
ــة ديب  ــم يف مدين ــذي أقي ــدرة ال ــد ديب للق ــي ملهرجــان ويل عه الرئي

الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم، مبشــاركة 167 فارســاً وفارســة. 
وتابــع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، جانبــاً 
ــوالت،  ــم البط ــد أه ــر أح ــذي يعت ــباق ال ــع للس ــل األرب ــن املراح م

ــا. ــة وخارجه ــن داخــل الدول ــه أفضــل الفرســان م ويرتقب
ويدعــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
الفروســية اإلماراتيــة بصفــة عامــة وســباقات القــدرة عــى وجــه 
الخصــوص بــا حــدود، حيــث ظــل ســموه يحــرص دامئــاً عــى حضــور 
الفعاليــات، األمــر الــذي يجــد التقديــر مــن الفرســان واملدربــني 
ويشــعل حاســهم، ويحثهــم عــى بــذل املزيــد مــن الجهــد لتطويــر 

ــة. ــذه الرياض ه
ــيخ  ــمو الش ــوج س ــام 2009، وت ــد ديب ع ــان ويل عه ــق مهرج وانطل
ــخة األوىل،  ــب النس ــوم بلق ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب حم
ويقــام املهرجــان احتفــاء بارتبــاط ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 
ــا  ــق فيه ــي حق ــة الت ــة األصيل ــذه الرياض ــوم به ــد آل مكت ــن راش ب

العديــد مــن اإلنجــازات العامليــة، إىل جانــب الدعــم واإلســهامات 
ــده  ــذه الرياضــة، ســرياً عــى خطــى وال ــا ســموه له ــي يقدمه الت
ــز  ــوم، الفائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح

ــدة. ــة املتح ــال 2012 باململك ــامل يف موندي ــل الع ــب بط بلق
وأســهمت إنجــازات ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، يف رياضــة ســباقات الخيــل والفروســية، وتحديــداً 
عــى صعيــد رياضــة القــدرة، يف إلهــام واجتــذاب جيــل الشــباب 

مــن املواطنــني ليصبحــوا جــزءاً مــن هــذه الرياضــة.
وميلــك ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــكأس  ــوج ســموه ب ــة، حيــث ت ــاً بالنجاحــات املتتالي ــداً حاف رصي
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة عــام 2008، وعِقــب فــوزه باللقــب 
األول »للمــرة الثانيــة« يف بطولــة العــامل العســكريّة للقــدرة عــام 
2014، تــم تتويــج ســموه بطــاً للعــامل يف بطولــة نورمانــدي 
بفرنســا التــي نظّمهــا االتحــاد الــدويل للفروســية عــام 2014، 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــكأس صاح ــموه ب ــوز س ــا ف تاه
راشــد آل مكتــوم للقــدرة لعــام 2015، هــذا باإلضافــة إىل رصيــد 

ــة األخــرى. ــة والدولي ــن البطــوالت املحلي ضخــم م
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الشدي يقود فرسان اإلسطبل ببراعة 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــطبل »اف3« لثاثي ــان إس ــدي، فرس ــس الش ــور خمي ــارس منص ــاد الف ق
رائعــة بعــد أن ســيطروا عــى املراكــز الثاثــة األوىل يف ســباق كأس ســمو 
ويل عهــد ديب للقــدرة الــذي أقيــم يف ختــام املهرجــان مبدينــة ديب الدوليــة 

للقــدرة بســيح الســلم، مبشــاركة نحــو 167 فارســاً وفارســة.
ومتيــز الســباق بالرعــة يف جميــع مراحلــه بعــد أمطــار الخــري التــي 
ســاهمت يف تلطيــف األجــواء، مــا ســاعد الفرســان لانطــاق بقــوة، ومتكــن 
بطــل الســباق الفــارس منصــور خميــس الشــدي مــن تحقيــق املركــز األول 
عــى صهــوة الفــرس »شــيا« قاطعــاً املســافة بزمــن قــدره 3:59:53 ســاعة، 
ومبعــدل رسعــة قيــايس بلــغ 29.76 كلــم/   ســاعة، حيــث كان يحمــل الزمــن 
الســابق الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم عندمــا تــوج بلقــب تحــدي 

إعــار للقــدرة يف العــام 2012 مبعــدل رسعــة بلــغ 29.74 كلم/ســاعة.
ــى  ــريي ع ــد امله ــد محم ــطبل راش ــه يف اإلس ــاين رفيق ــز الث ــاء يف املرك وج
صهــوة »امهــان دي لوريكــو« بزمــن قــدره 4:03:18 ســاعة، فيــا حــل يف 
املركــز الثالــث ماجــد جــال املهــريي عــى صهــوة »شــامان دي ال فــويل«، 

ــاعة. ــجل 4:18:00 س وس
وتؤكــد الطريقــة التــي حقــق بهــا الفــارس منصــور الشــدي لقــب ســباق 
كأس ويل عهــد ديب، املهــارة العاليــة التــي يتمتــع بهــا هــذا الفــارس الصاعــد 

بقــوة، والــذي بــرز خــال هــذا املوســم ووضــع بصمتــه الواضحــة.
وكان الفــارس الشــدي قــد أنجــز فــوزه األول عر ســباق كأس جمــريا للقدرة 
ملســافة 119 كلــم، بعــد سلســلة مــن النتائــج املميــزة، وعــى الرغــم مــن 
أن ذلــك كان الفــوز األول للفــارس الشــدي إال أنــه صعــد للمنصــة مــرات 

عديــدة وصيفــاً أو ثالثــاً.
ــد  ــة كأس عي ــاين يف بطول ــز الث ــى املرك ــه ع ــدي حصول ــج الش ــرز نتائ أب
ــة  ــة نهاي ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم ــي أقيمــت بقري ــاد الت االتح
ــة ديب  ــم مبدين ــتهل املوس ــاً يف مس ــاً أيض ــا كان وصيف ــايض، ك ــر امل نوفم

ــل. ــباق كأس الوص ــدرة يف س ــة للق الدولي

األوىل: الثاين عر
الثانية: العارش

الثالثة: الخامس
الرابعة: األول

 مراكز البطل عر املراحل

األول: منصور خميس الشدي - اف3
الثاين: سعيد محمد املهريي - اف3

الثالث: ماجد جال املهريي - اف3 

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة:  167

اإلكال:  75

االنسحاب: 92

 29.76
كلم/   ساعة، الرقم القيايس الجديد 
للرعة الذي سجله بطل السباق 

الفارس منصور خميس الشدي.

كأس ولــي عهد دبي..
 »اف3« تحكــم قبضتهــا على المراكز الثاثة األولى 

مهرجان ولي عهد دبي 
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الشامسي البطل وفيريرا الوصيف

دبي )فروسية اإلمارات(
ــاين  ــن األول والث ســيطرت إســطبات »اس اس« لســلطان الســبويس، عــى املركزي
ــيح  ــدرة بس ــة للق ــة ديب الدولي ــم مبدين ــذي أقي ــة ال ــطبات الخاص ــباق اإلس يف س

ــدرة. ــد ديب للق ــات مهرجــان ســمو ويل عه ــاين فعالي الســلم، ضمــن ث
ــز األول يف  ــطبات »اس اس« املرك ــامي إس ــد الش ــعيد أحم ــارس س ــدى الف وأه
الســباق الــذي امتــد ملســافة 101 كلــم، وشــهد مشــاركة 186 فارســاً وفارســة مــن 

ــة. ــة الفروســية بالدول مختلــف إســطبات وأندي
ومتكــن الشــامي مــن تحقيــق الفــوز عــى صهــوة »بــويل« قاطعــاً املســافة بزمــن 
ــز  ــغ 29.30 كلم/ســاعة، وجــاء يف املرك ــة بل ــدره 3:26:48 ســاعة، ومبعــدل رسع ق
الثــاين بفــارق جــزء مــن الثانيــة زميلــه يف اإلســطبل برايــان فرييــرا عــى صهــوة »اس 

ام بورشــة«.
ــون  ــوة »ابســليوت دو ف ــاين عــى صه ــث ســهيل عــي الغي ــز الثال وحــل يف املرك

ــاعة. ــدره 3:26:50  س ــاً ق ــجاً زمن ــطبات »اس أم« مس ــريول« إلس ب
وجــاء فــوز البطــل بعــد أداء قــوي خــال املراحــل املختلفــة، حيــث ظــل يف املركــز 
ــى  ــظ ع ــة، وحاف ــة الثالث ــدر املرحل ــم تص ــة ث ــني األوىل والثاني ــاين يف املرحلت الث
صدارتــه خــال املرحلــة األخــرية والحاســمة رغــم املطــاردة القويــة مــن الوصيــف 
وصاحــب املركــز الثالــث، ليواصــل الفــارس ســعيد أحمــد الشــامي رحلــة رائعــة 

مــن االنتصــارات هــذا املوســم بتحقيقــه الفــوز الثــاين والرابــع يف مســريته.
وعــى الرغــم مــن بدايتــه يف العــام 2013 إال أن انطاقــة الفــارس الشــامي 
الحقيقيــة كانــت يف العــام 2017 عندمــا حــل ثالثــاً يف ســباق اإلســطبات الخاصــة 
يف البحريــن، ثــم تواصلــت انتصاراتــه يف بريطانيــا واإلمــارات، فقــد حقــق الفــوز 
ــا لإلســطبات  ــال هــذا املوســم ســباق حت ــم ن بســباق جمــريا املوســم املــايض، ث
ــاً. ــرات ثالث ــاً و10 م ــرة وصيف الخاصــة، هــذا فضــاً عــن صعــوده للمنصــة 11 م

األوىل: الثاين 
الثانية: الثاين  
الثالثة: األول
الرابعة: األول

مراكز البطل خال املراحل

األول: سعيد أحمد الشامي - اس اس
الثاين: براين فرييرا - اس اس

الثالث: سهيل الغياين  -اس ام

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة:  186

اإلكال:  70

االنسحاب: 116

3:26:48 
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجله بطل 

السباق سعيد الشامي ملسافة 101 كلم.

»اس اس«
تسيطر على المركزين 

األول والثاني في سباق »اإلسطبات الخاصة«

مهرجان ولي عهد دبي 
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فروســية اإلمارات

ديسمبر 2022

دبي )فروسية اإلمارات(
ســباق  خــال  والثــاين  األول  املركزيــن  »اف3«  إســطبات  حققــت 
ــخة الـــ  ــات النس ــتهل فعالي ــرت، يف مس ــافة 101 كيلوم ــيدات ملس الس
15 ملهرجــان ويل عهــد ديب للقــدرة، والــذي أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة 

ــلم.  ــيح الس ــدرة بس للق
ونالــت املركــز األول الفارســة ماســة عدنــان التــي توجــت باللقــب عــى 
صهــوة الفــرس »النيــز جميلــة«، قاطعــة املســافة الكليــة بزمــن قــدره 
ــم/ ســاعة، لتتوهــج  ــغ 29.61 كل ــة بل ــدل رسع 3:24:40  ســاعة، ومبع

الفارســة املتميــزة بفوزهــا األول يف مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة.
وتعتــر الفارســة ماســة عدنــان فوزهــا بلقــب ســباق الســيدات يف 
ــا يحمــل  ــه بالنســبة له ــة خاصــة، ألن ــه نكه ــد ديب، ل مهرجــان ويل عه
اســاً غاليــاً، كــا أنــه األول لهــا يف مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح 

الســلم. 
ووصفــت الفارســة ماســة عدنــان، بطلــة الســباق، الفــرس »النيــز 
جميلــة« بالجبــارة بعــد أن حققــت تســارعاً قويــاً يف اللحظات الحاســمة 
يف الســباق، وكشــفت الفــرس الجنــوب أفريقيــة البالغــة مــن العمــر 12 

عامــاً قــوة دفــع هائلــة مكنتهــا مــن تحقيــق اللقــب بجــدارة.
والفــوز بهــذا اللقــب هــو األول للفــرس، حيــث ظــل مســتواها يف وتــرية 
متصاعــدة، فقــد جــاءت رابعــة يف ســباق اليامــة املوســم املــايض ضمن 
ــت رابعــة أيضــاً يف مشــاركتها األخــرية  ــم حل مهرجــان ويل عهــد ديب، ث
يف مســتهل املوســم يف ســباق تحــدي ســيح الســلم مبدينــة ديب للقــدرة.

وجــاءت يف املركــز الثــاين زميلتها يف اإلســطبل الفارســة بثينــة خالد الرضا 

ــدره 3:24:43  ــاً ق ــارجون«، مســجلة زمن ــواد »س ــوة الج ــى صه ع
ســاعة، فيــا حلــت يف املركــز الثالــث الفارســة األرجنتينيــة كاتلينــا 
ــن  ــريا بزم ــطبات جم ــم« إلس ــاال جاكي ــوة »ات ــى صه ــتونز ع باس

قــدره  3:25:08  ســاعة.
ونظــم الســباق نــادي ديب للفروســية، بالتعــاون مع اتحــاد اإلمارات 
للفروســية والســباق، ورصــدت لــه جوائــز قيمــة للفائــزات، حيــث 
تنــال صاحبــة املركــز األول مبلــغ 200 ألــف درهــم، واملركــز الثــاين 
180 ألــف درهــم، والثالــث 160 ألــف درهــم، فيا تنــال صاحبات 

املراكــز مــن الرابــع وحتــى الســابع عــر مبالــغ ماليــة مغريــة.
ومتيــز الســباق بالرعــة والقــوة يف جميــع مراحلــه، خاصــة املرحلة 
األخــرية التــي شــهدت تنافســاً قويــاً بــني الفارســات، لتنجــح البطلة 
ــوة  ــن ق ــتفيدة م ــع، مس ــوي ورائ ــد أداء ق ــب بع ــق اللق يف تحقي

الدفــع لــدى الفــرس »النيــز جميلــة«.

مهرجان ولي عهد دبي 

»اف3« 
تنال المركزين األول والثاني في سباق ولي عهد دبي للسيدات

ماسة تتألق مع »النيز جميلة«

األوىل: الثاين عر 
الثانية: العارش  
الثالثة: الخامس

الرابعة: األول

مراكز البطل خال املراحل

األول: ماسة عدنان - اف3
الثاين: بثينة خالد الرضا - اف3 
الثالث: كاتلينا باستونز -جمريا

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 116

اإلكال: 51 

االنسحاب: 65

 3:24:40
ساعة الزمن الذي سجلته بطلة 
سباق السيدات الفارسة ماسة 

عدنان ملسافة 101 كلم.
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فروســية اإلمارات

التتويج الثاني بقراءة مجريات السباق

ديسمبر 2022

ماســة وإسطبات »أف3«..
إنجاز مهمة كأس اليمامة بنجاح في ســيح الســلم

مهرجان ولي عهد دبي 

دبي )فروسية اإلمارات(
نجحــت الفارســة ماســة عدنــان يف تحقيــق الفــوز الثــاين خــال مهرجــان ســمو ويل عهــد 
ديب للقــدرة، بعــد انتزاعهــا لقــب ســباق اليامــة للقــدرة املخصــص لألفــراس مبدينــة ديب 

الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم.
ــا بلقــب  ــاين بعــد تتويجه وأهــدت الفارســة ماســة إســطبات »أف3« أيضــاً فوزهــا الث
ــة  ــاً وفارس ــاركة 119 فارس ــباق مبش ــم الس ــان، وأقي ــاح املهرج ــيدات يف افتت ــباق الس س
وبلغــت مســافته 119 كيلومــرتاً، وهــو ثالثــة فعاليات املهرجان بنســخته الخامســة عرة.

ونجحــت الفارســة ماســة عدنــان، يف تحقيــق الفــوز الثــاين بعــد أداء مميــز عــى صهــوة 
ــدره 4:09:01  ــن ق ــة بزم ــة املســافة الكلي »ار او فانتســتيكا« إلســطبات »أف3«، قاطع

ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 28.67 كلم/ســاعة.
وقدمــت بطلــة الســباق أداء رائعاً بأســلوبها املميــز يف القيــادة، وقراءة مجريات الســباق، 
وذلــك باملراقبــة يف املراحــل األوىل ثــم االنطــاق بقــوة يف الختــام، فقــد ظلــت قريبــة مــن 
خيــول الصــدارة، حيــث كانــت يف املركــز العــارش يف املرحلــة األوىل، ثــم ارتقــت إىل املركــز 

الخامــس يف الثانيــة، قبــل أن تتقــدم إىل املركــز الرابــع يف املرحلــة الثالثــة.
وشــهدت املرحلــة الرابعــة واألخــرية منافســة رشســة بــني فرســان املقدمــة، لتنجــح بطلــة 
ــع  ــوي م ــل يف رصاع ق ــل أن تدخ ــر قب ــو اآلخ ــداً تل ــان واح ــي الفرس ــباق يف تخط الس

ــة. ــف، اســتطاعت أن تحســمه بجــدارة وتصــل أوالً لخــط النهاي الوصي
ــات املهرجــان، بعــد  ــرز نجــوم فعالي ــان أحــد أب ــة ماســة عدن ــر الفارســة املوهوب وتعت
أن حققــت ثنائيــة وال أروع عــى ظهــور خيــول إســطبات »أف3«، وأظهــرت مســتويات 
عاليــة مــن خــال أســلوبها وطريقــة تســللها مــن الصفــوف الخلفيــة لتحقــق الصــدارة يف 

األمتــار األخــرية.
الفارســة ماســة أكــدت أن فوزهــا بلقــب ســباق الســيدات يف املهرجــان، لــه نكهــة خاصــة 
ألنــه بالنســبة لهــا يحمــل اســاً غاليــاً، كــا أنــه األول لهــا يف مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة 

ــيح السلم.   بس
ــام 2015  ــذ الع ــباقات من ــارك يف الس ــت تش ــي ظل ــان الت ــة عدن ــة ماس ــك الفارس ومتل
سلســلة مــن االنتصــارات واأللقــاب يف قريــة اإلمــارات العامليــة بالوثبــة، تشــتمل عــى 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي لقــب الســيدات ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
للقــدرة 2020، ولقــب ســباق الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيان لإلســطبات 

الخاصــة.
وجــاء يف املركــز الثــاين لســباق اليامــة الفــارس عبــد اللــه الحــادي عــى صهــوة »اتــش 
يس جــال« إلســطبات الريــف »العجبــان«، مســجاً 4:09:04 ســاعة، فيــا حــل يف املركــز 
الثالــث عبــد الرحمــن الغيــاين عــى صهــوة »آر او لــي« إلســطبات الوثبــة بزمــن قــدره 

4:09:52  ســاعة.

األوىل: العارش 
الثانية: الخامس  

الثالثة: الرابع 
الرابعة: األول

 مراكز البطلة عر املراحل

األول: ماسة عدنان - أف 3
الثاين: عبد الله الحادي - الريف/العجبان

الثالث: عبد الرحمن الغياين - الوثبة

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة:  119

اإلكال:  46

االنسحاب: 73

34.75
كلم/ســاعة، معدل الرعة الذي 
ســجلته بطلة السباق يف املرحلة 

األخرية ملسافة 20 كلم.
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فروســية اإلمارات

»دباوي« يبحث عن الثاثية والشحي يدافع عن اللقب

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تســتضيف قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة يــوم 19 فرايــر 
ــة  ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــكأس صاح ــخة الـــ 24 ل ــل، النس املقب
ــات  ــان والفارس ــة الفرس ــاركة نخب ــم، مبش ــافة 160 كل ــدرة ملس للق
ــباق  ــم الس ــة، وتنظ ــتوى الدول ــى مس ــطبات ع ــع اإلس ــن جمي م
ــارات  ــاد اإلم ــع اتح ــاون م ــدرة بالتع ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم قري

ــباق.  ــية والس للفروس
ــد آل  ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــات س ــدث بتوجيه ــام الح ويق
نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر ديــوان الرئاســة، ويعــد 
ــهد  ــل يش ــدرة، وظ ــم الق ــوالت يف موس ــم البط ــد أه ــباق أح الس
مشــاركات قياســية، حيــث يتســابق الفرســان والفارســات للمشــاركة 
واملنافســة، إذ تحظــى كأس رئيــس الدولــة بســمعة مرموقــة داخــل 

ــا. ــة وخارجه الدول
وتحمــل إســطبات دبــاوي بقيــادة املــدرب والفــارس عــي املهــريي، 
لقــب كأس رئيــس الدولــة للفــرق للعامــني املاضيــني، ونجــح فرســان 
الفريــق يف املحافظــة عــى لقــب النســخة املاضيــة بعــد أداء قــوي، 
حيــث قطعــوا مســافة الســباق البالغــة 160 كلــم يف زمــن إجــايل 

ديسمبر 2022

6:09:08
ساعة، الزمن الذي سجله الفارس أحمد 
صالح الشحي بطل كأس رئيس الدولة 

للنسخة املاضية ملسافة 160 كلم.

كأس رئيس الدولة للقدرة.. 
النسخة الـ 24 تنطلق 19 فبراير المقبل

396
فارساً وفارسة من داخل وخارج الدولة، 

شاركوا يف النسخة املاضية من سباق 
كأس رئيس الدولة.

بلــغ 20:29:17  ســاعة، وتألــف الفريــق مــن منصــور 
ــريي،  ــة امله ــريي، ومحمــد جمع ــس، وراشــد عــي امله خمي
ويبحــث فريــق اإلســطبل عــن تحقيــق الفــوز الثالــث 

ــك«. ــجيل »هاتري لتس
الفــارس أحمــد صالــح الشــحي عــى صهــوة  ويحمــل 
»أريزونــا دو ســاو« مــن إســطبات البــوادي لقــب النســخة 
املاضيــة مــن الــكأس الغاليــة، واســتطاع أن يقطــع املســافة 
اإلجاليــة للســباق يف 6:09:08 ســاعة، مبعــدل رسعــة بلــغ 
ــم يف الســاعة، ومــن املنتظــر أن يدافــع الفــارس  26.00 كل

ــدة.  الشــحي عــن اللقــب يف ســباق النســخة الجدي
وحــل يف املركــز الثــاين الفــارس عبــد اللــه غانــم املــري عــى 
ــطبات »اف3«،  ــت« إلس ــتاروود كومي ــا س ــوة »لوكيلي صه
قاطعــاً املســافة يف زمــن قــدره 6:09:10 ســاعة، وحــل 
ــوة  ــى صه ــي ع ــيف املزروع ــارس س ــث الف ــز الثال يف املرك
قاطعــاً  أم«  آر  »أم  إلســطبات  تامــر«  جلــني  »ماجيــك 

ــاعة. ــدره 6:09:53 س ــن ق ــافة يف زم املس
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محطات مضيئة في كأس رئيس الدولة للقدرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــام  ــه يف الع ــذ انطاقت ــة من ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــباق صاح ــل س ظ
ــاره الســباق  ــام القياســية باعتب ــق األرق 2000، ســاحة للمنافســة وتحقي
األبــرز عــى املســتويني املحــي والعاملــي، حيــث يجتــذب نخبــة الفرســان 

ــات.  والفارس
وبــرزت العديــد مــن األرقــام القياســية واملحطــات املضيئــة يف الســباق، 
ــة،  ــن يف البطول ــريي أرسع زم ــد امله ــعيد محم ــارس س ــجل الف ــث س حي
ــق  ــة تحق ــة إماراتي ــخ كأول فارس ــا التاري ــى الرض ــة لي ــت الفارس وكتب
ــخة 23  ــهدت النس ــا ش ــان، في ــى الفرس ــراً ع ــل حك ــذي ظ ــب ال اللق
ــم تســجيلها يف  ــول ت ــن الخي ــر عــدد م ــام 2022 أك ــي أقيمــت يف ع الت
بطولــة ملســافة 160 كلــم، وكذلــك عــدد الفرســان والفارســات املشــاركني 

ــباق. يف الس
ــم  ــخة 2015 الرق ــل نس ــريي، بط ــد امله ــعيد محم ــارس س ــل الف ويحم
القيــايس يف الرعــة يف مســافة 160 كلــم، والــذي ظــل صامــداً حتــى االن، 
ــن إســطبات »أم.ار.ام«  ــوة »مرعــب« م ــد قطــع املســافة عــى صه فق
ــغ 26.99 كلم/ســاعة.  ــدره 5:55:40 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بل بزمــن ق
وكانــت الرعــة يف بدايــات البطولــة تتجــاوز الثــاين ســاعات، واخذت يف 
الصعــود إىل أن وصلــت لهــذه األرقــام القياســية، وســجل بطــل النســخة 
األوىل عبداللــه الجنيبــي زمــن قــدره 7:51:13 ســاعة، ثــم بلــغ زمــن بطل 
النســخة التاليــة حســن بــن عــي 8:08:51 ســاعة، وبــدأت الرعــة تزيــد 
مــن النســخة الرابعــة، حيــث حقــق بطــل تلــك النســخة رشيــف البلــويش 

7:24:55 ســاعة، واســتمرت وتــرية الرعــة باالرتفــاع إىل أن وصلت 
يف النســخة الخامســة عــرة إىل 6:03:39 ســاعة، وســجلها خليفــة 

الجهــوري، قبــل أن يحطــم الفــارس ســعيد املهــريي هــذا الزمــن.
وأصبحــت الفارســة ليــى عبــد العزيــز الرضــا بطلــة النســخة 
ــة تحقــق هــذا اللقــب، وتكــر  ــة، أول فارســة إماراتي 21 للبطول
ســيطرة الفرســان عليــه ألكــر مــن عريــن عامــاً، بعــد أن قدمــت 
أداء رائعــاً عــى صهــوة الجــواد »جيــج ماليبــو« إلســطبات الوثبــة، 
وقطعــت املســافة اإلجاليــة للســباق يف 6:03:21 ســاعة، مبعــدل 

رسعــة بلــغ 26.42 كلــم يف الســاعة. 
وشــهدت النســخة 23 لســباق كأس رئيــس الدولــة، التــي أقيمــت 
املوســم املــايض، رقــا قياســياً يف عــدد املشــاركني بلــغ 396 فارســة 
ــوج بلقــب النســخة 23  ــة، وت وفارســاً، مــن داخــل وخــارج الدول
ــا«  ــواد »اريزون ــوة الج ــى صه ــحي ع ــح الش ــد صال ــارس أحم الف

إســطبات البــوادي. 
وبلــغ عــدد الخيــول التــي تــم تســجيلها للســباق نحــو 700 
ــن اإلســطبات للمشــاركة  ــري م ــال الكب ــري إىل االقب ــا يش ــاً م خي
يف هــذه البطولــة الرفيعــة، عــى الرغــم مــن تحديــد عــدد معــني 
ــباق،  ــال الس ــة يف إك ــاً وفارس ــح 242 فارس ــطبل، ونج ــكل إس ل
فيــا خــرج 154 آخريــن لعــدم اجتيــاز خيولهــم بوابــات الفحــص 

ــري. البيط

ديسمبر 2022

المهيري يسجل أسرع زمن 
وليلى الرضا تكتب التاريخ ومشاركة قياسية في نسخة 2022

 5:55:40
ساعة أرسع زمن يف سباق كأس رئيس 

الدولة سجله الفارس سعيد املهريي، بطل 
نسخة 2015. 

2000
العام الذي انطلقت فيه كأس رئيس الدولة 
للقدرة يف قرية اإلمارات العاملية بالوثبة 

لتصل هذا العام إىل النسخة الـ 24.
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البطلة تتصدر السباق من البداية إلى النهاية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
توجــت الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل نهيــان، 

الفارســات الثــاث األوليــات يف ســباق النســخة الـــ 15 لــكأس 

ــيدات  ــان للس ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــت منص ــة بن ــيخة فاطم الش

للقــدرة ملســافة 100 كلــم، الــذي أقيــم بقريــة اإلمــارات العامليــة 

للقــدرة بالوثبــة، بدعــم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، 

ــة.  ــوان الرئاس ــر دي ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي نائ

وحصــدت الفارســة ماســة عدنــان، عــى صهــوة الجــواد »شــا 

ــة  ــه قري ــذي نظمت ــباق ال ــب الس ــة، لق ــطبات الوثب ــهم« إلس ش

اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة بالتعــاون مــع اتحــاد الفروســية 

والســباق، وشــهد مشــاركة 110 فارســات مــن مختلــف أنديــة 

وإســطبات الفروســية بالدولــة.

ونجحــت بطلــة الســباق يف تحقيــق فوزهــا الثالــث هــذا املوســم، 

بعــد تصدرهــا لجميــع املراحــل عــى صهــوة »شــا شــهم« قاطعــة 

املســافة الكليــة بزمــن قــدره 3:13:47 ســاعة، ومبعــدل رسعــة 

ــاعة. ــغ 30.96 كلم/س ــايس بل قي

ــوة  ــى صه ــم ع ــان إبراهي ــة أفن ــاين الفارس ــز الث ــاءت يف املرك وج

ــا  ــر بزمــن قــدره 3:14:34 ســاعة، في ــراكا« إلســطبات املغاوي »ب

حلــت يف املركــز الثالــث الفارســة نــوف عــي محمــد عــى صهــوة 

»ميانــدي كوبــر« إلســطبات »اف3« بزمــن قدره 3:24:47 ســاعة.

كأس فاطمة بنت منصور بن زايد..
ماسة تتوهج مع اللقب وأفنان وصيفة ونوف ثالثة

األوىل: األول 
الثانية: األول
الثالثة: األول
الرابعة: األول

 مراكز البطلة عر املراحل

األوىل: ماسة عدنان - الوثبة
الثانية: أفنان إبراهيم - املغاوير 
الثالثة: نوف عي محمد - اف3

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة:  110

اإلكال:  45

االنسحاب: 65

 30.96
كلم/ساعة، معدل الرعة الذي سجلته 
بطلة السباق ماسة عدنان يف مسافة 

السباق البالغة 100 كلم.
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ثاثية في المناسبات الكبيرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــذا  ــت ه ــا الاف ــة تألقه ــان، رحل ــة عدن ــة ماس ــة البارع ــت الفارس واصل

ــرية، بعــد  ــة رائعــة يف املناســبات الكب املوســم، ونجحــت يف إكــال ثاثي

ــان يف  ــد آل نهي ــن زاي ــكأس الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور ب ــا ب تتويجه

نســختها الـــ15، فقــد ملــع نجم الفارســة ماســة عدنــان خــال مهرجان ويل 

عهــد ديب للقــدرة مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بعــد أن حققــت ثنائيــة، 

عندمــا فــازت بلقــب ســباق الســيدات، وتوجــت بلقــب ســباق اليامــة 

املخصــص لألفــراس.

ووضــح خــال ســباق كأس الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل 

ــدرت  ــث تص ــب، حي ــق اللق ــى تحقي ــة ع ــة ماس ــرص الفارس ــان، ح نهي

الســباق مــن البدايــة وحتــى النهايــة عــى الرغــم مــن املنافســة الرســة.

وأعربــت ماســة عــن ســعادتها البالغــة بهــذا اللقــب الــذي قالــت إنــه كان 

حلــاً لهــا، والــذي أصبــح حقيقــة يف هــذا النســخة التــي ترفــت فيهــا 

بالتتويــج مــن الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل نهيــان.

ــذ  ــت تشــارك يف الســباقات من ــي ظل ــان الت ــك الفارســة ماســة عدن ومتل

العــام 2015 سلســلة مــن االنتصــارات واأللقــاب يف قريــة اإلمــارات 

العامليــة بالوثبــة، تشــتمل عــى لقــب الســيدات ضمــن مهرجــان صاحــب 

الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان للقــدرة 2020، ولقــب ســباق 

الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان لإلســطبات الخاصــة.

ماســة عدنان: 
الحلم أصبح حقيقة في النسخة الـ 15

سجل البطالت
2009   - عفراء خليفة الســويدي 

2010   - لطيفة الشــيخ 

2011  - اوما منســيا اورانجا 

2012   - فاطمــة املري

2013   - الشــيخة نجاء بنت ســلان آل خليفة 

2014  - ليا ســوريا بينول 

2015  - ميلينــا مينديز 

2016  - نــوف عبد الرضا

2017  - كاتلينا باســتونز 

2018  - ارتينا ســبيانزون 

2019   - ســتيفاين جونزاليس 

2020  - ليــى عبــد العزيز الرضا

2021  - ميثــاء القبيي

2022   - كاتلينــا لورنس 

2023  - ماســة عدنان 
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شوبيتا وصيفة والنيادي في المركز الثالث

ديسمبر 2022

كأس محمــد بن منصور بن زايد..
راشد العامري يتوج باللقب بفارق 15  ثانية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــان، والشــيخة لطيفــة  ــد آل نهي ــن زاي ــن منصــور ب ــّوج الشــيخ راشــد ب تَ
بنــت منصــور بــن زايــد آل نهيــان، أصحــاب املراكــز الثاثة األوىل يف ســباق 
ــة  ــطبات الخاص ــان، لإلس ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــن منص ــد ب ــيخ محم الش
ملســافة 100 كلــم، والــذي أقيــم بقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة 
بتوجيهــات ودعــم مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 

رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة. 
ونظمــت الســباق قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة، بالتعــاون مــع 
اتحــاد الفروســية والســباق، وشــهد الســباق مشــاركة كبــرية بلغــت 144  

فارســاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة وإســطبات الفروســية بالدولــة. 
وشــارك يف التتويــج مســلم العامــري، مديــر عــام قريــة اإلمــارات العامليــة 
ــا،  ــة، والرا صواي ــات بالقري ــر الفعالي ــي، مدي ــد الحرضم ــدرة، ومحم للق
املديــر التنفيــذي ملهرجــان ســباقات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 

نهيــان. 
وانتــزع الفــارس راشــد العامــري املركــز األول عــى صهــوة الفــرس »بدوينــا 
ــدره 3:27:12   ــن ق ــافة بزم ــاً املس ــزم، قاطع ــطبات الع ــتيانا« إلس كريس
ــة عــن  ــغ 28.96 كلم/ســاعة، وبفــارق 15 ثاني ســاعة، ومبعــدل رسعــة بل

الفارســة صاحبــة املركــز الثــاين.
ــا شــوبيتا عــى صهــوة  ــة ديان ــاين الفارســة األرجنتيني ــت املركــز الث واحتل
»جوانيتــا« إلســطبات الكمــدة بعــد أن قطعــت مســافة الســباق يف زمــن 

قــدره 3:27:27 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 28.92 كلم/ســاعة.
وحــل يف املركــز الثالــث الفــارس عمــر محمــد النيــادي عــى صهــوة 
»اوريليــو« إلســطبات إنجــاز الخاصــة بعــد أن قطــع مســافة الســباق يف 
ــاعة.  ــغ 28.88 كلم/س ــة بل ــدل رسع ــاعة، ومبع ــدره 3:27:45 س ــن ق زم

األوىل: األول
الثانية: األول
الثالثة: األول
الرابعة: األول

 مراكز البطل عر املراحل

األول: راشد العامري - العزم
الثانية: ديانا شوبيتا - الكمدة 

الثالث: عمر النيادي - إنجاز

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة:  144

اإلكال:  63

االنسحاب: 80

 3:27:12
ساعة، الزمن الذي سجله البطل راشد العامري 

يف مسافة السباق البالغة 100 كلم.
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اإلنجاز الثاني للفارس في مسيرته

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــيخ  ــباق كأس الش ــز يف س ــوره املمي ــري حض ــد العام ــارس راش ــجل الف س
محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان للقــدرة ملســافة 100 كلــم الــذي 
ــارس  ــق الف ــث حق ــة، حي ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم ــم بقري أقي
العامــري إنجــازه الثــاين يف مســريته مــع ســباقات القــدرة التــي انطلقــت يف 

ــام 2019. الع
وظــل الفــارس راشــد العامري يســجل حضوره يف ســباقات القــدرة املختلفة، 
ســواء مــع إســطبات الريــف العجبــان أو يف ســباقات اإلســطبات الخاصــة 
ــا  ــباقات، ك ــن الس ــد م ــال العدي ــتطاع إك ــزم، واس ــطبات الع ــع إس م
حقــق مراكــز جيــدة فيهــا، وعمــل الفــارس العامــري عــى تســجيل إنجــاز 
مميــز يف ســباق كأس الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان، وكان 
لــه مــا أراد، حيــث تصــدر الســباق مــن البدايــة إىل خــط النهايــة براعــة 

وبإمكانيــات الفــرس »بدوينــا كريســتيانا«.
ــايض،  ــل امل ــم قب ــه يف املوس ــوز ل ــري أول ف ــد العام ــارس راش ــق الف وحق
ــارات  ــة اإلم ــم قري ــام موس ــي يف خت ــباق أبوظب ــب س ــق بلق ــا حل عندم
العامليــة للقــدرة بالوثبــة بشــعار إســطبات الريــف العجبــان، كــا أهــدى 
إســطبات العــزم املركــز الثالــث يف ســباق كأس يــوم الشــهيد مبدينــة ديب 

للقــدرة هــذا املوســم.
وأعــرب راشــد العامــري عــن ســعادته بالفــوز بلقــب كأس الشــيخ محمــد 
ــاً وشــهد  ــال: »إن الســباق كان قوي ــان، وق ــد آل نهي ــن زاي ــن منصــور ب ب

ــة األخــرية«. تنافســاً مثــرياً، خاصــة يف املرحل
وأشــاد الفــارس راشــد العامــري بالفــرس »بدوينــا كريســتيانا«، مشــرياً إىل 

أنهــا أدت بصــورة رائعــة ومتيــزت بقــوة أداء القلــب ورسعــة التعــايف. 
وأضــاف: »املــدرب عــي البلــويش يعــرف إمكانيــات الفــرس، لذلــك وجهــه 

باالنطــاق بقــوة، لذلــك جــاءت صدارتهــا لجميــع املراحــل«.

العامــري بطل من البداية 
إلى خــط النهاية بـ »االنطاقة القوية«

سجل االبطال
2013   - خليفــة عــي الجهوري 

2014  - جوناثــان ريفريا 

2015   - جونثــان ريفريا 

2016  - ماريا سيســيليا 

2017  - حســن الحادي

2018 - محمــد العطاس

2019  - عبــد الرحمن الغياين 

2020  - ماســة عدنان 

2021  - عبــد اللــه عي الجهوري 

2022 - أحمد الشــحي

2023  - راشــد العامري
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مشاركة 46 فارسًا وفارسة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
فــاز الفــارس الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل مكتــوم، بلقــب الســباق الــدويل ملســافة 
ــاً  ــاركة 46 فارس ــدرة، مبش ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــم بقري ــذي أقي ــم ال 122.7 كل
ــباق  ــم الس ــة، ونظ ــية يف الدول ــطبات الفروس ــة إس ــف أندي ــن مختل ــة م وفارس

ــارات للفروســية والســباق. اتحــاد اإلم
ومتكــن الفــارس الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل مكتــوم مــن تحقيــق املركــز األول 
عــى صهــوة الجــواد »كوبيــل« إلســطبات انديورانــس 66، وكســب التحــدي قاطعــاً 
ــة بزمــن قــدره 6:16:31 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ  19.22كلــم/ املســافة الكلي

ساعة.
وهــذه املــرة الثانيــة التــي يحقــق فيهــا الفــارس ســعيد بــن مكتــوم املركــز األوىل 
يف ســباقات بوذيــب، حيــث فــاز بســباق 100 كلــم »نجمــة واحــدة« عــى صهــوة 

الجــواد »زيــن« لإلســطبل نفســه.
ــو  ــان«، وه ــوة »فاندمي ــى صه ــش ع ــادق دروي ــني ص ــاين حس ــز الث ــاء يف املرك وج
أيضــاً إلســطبات انديورانــس 66 وســجل زمنــاً قــدره 6:23:20 ســاعة، فيــا حلت يف 
املركــز الثالــث الفارســة هنــد محمــد عبــد الواحــد عــى صهــوة »فيــزر دي اوبنيس« 

إلســطبات أفنــان، بزمــن قــدره 6:52:40 ســاعة.
ومتكــن 31 فارســاً وفارســة يف إكــال الســباق، مــن جملــة 46 شــاركوا، فيــا خــرج 

15 آخــرون.
 وشــهدت قريــة بوذيــب أيضــاً تنظيــم ســباقني تأهيليــني، األول ملســافة 40 كلــم، 
ــل  ــباق والتأه ــال الس ــن إك ــم م ــن 204 منه ــة متك ــاً وفارس ــاركة 220 فارس مبش

ــن إكــال الســباق. ــا مل يتمكــن 16 آخــرون م ــر، في للمشــاركة يف ســباقات أك
ــم 133 يف  ــح منه ــة، نج ــاً وفارس ــاركة 193 فارس ــم، مبش ــباق الـــ 80 كل ــم س وأقي
ــرون  ــرج 60 آخ ــا خ ــر، في ــباقات أك ــاركة يف س ــاء للمش ــباق واالرتق ــال الس إك

ــري. ــص البيط ــات الفح ــم بواب ــاز خيوله ــدم اجتي ــبب ع بس

سعيد بن مكتوم يكسب تحدي السباق 
الدولي لمسافة 122 كلم في »بوذيب«

413
فارساً وفارسة شاركوا يف السباقني 

التأهيليني، 40 و80 كلم.

6:16:31
ساعة، الزمن الذي سجله بطل السباق 

الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم ملسافة 
122 كلم.

سباق 122 يف أرقام
املشاركة:  46

اإلكال:  31

االنسحاب: 15
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528  فارسًا وفارسة شاركوا في 3 سباقات

418
فارساً وفارسة شاركوا يف السباقني 

التأهيليني، 40 و80 كلم.

5:20:23
ساعة، الزمن الذي سجلته بطلة السباق 
الفارسة حصة الجسمي ملسافة 122 كلم.

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أحــرزت الفارســة حصــة الجســمي، لقــب الســباق الــدويل ملســافة 122.7  كلــم 
ــة للقــدرة، مبشــاركة 110  فارســاً وفارســة  ــة بوذيــب العاملي ــم يف قري ــذي أقي ال
ــة، ونظــم الســباق اتحــاد  ــة وإســطبات الفروســية يف الدول ــف أندي مــن مختل
اإلمــارات للفروســية والســباق، وأقيــم بجانــب الســباق، ســباقان تأهيليــان، األول 
ملســافة 40 كلــم، والثــاين ملســافة 80 كلــم، ليصــل مجمــوع الفرســان والفارســات 

الذيــن شــاركوا يف الســباقات الثاثــة إىل 528.
ونجحــت الفارســة حصــة يف تحقيــق الفــوز عــى صهــوة »شــارديل إليــت« 
ــدل  ــاعة ومبع ــدره 5:20:23 س ــن ق ــافة بزم ــة املس ــدة، قاطع ــطبات الكم إلس

رسعــة بلــغ 22.49 كلم/ســاعة.
ــوز  ــوة »بادوج ــى صه ــيه ع ــكو خوس ــارس فرانسيس ــاين الف ــز الث ــاء يف املرك وج
ــز  ــل يف املرك ــا ح ــاعة، في ــدره 5:23:22 س ــن ق ــطبات »ام7« بزم الرزاك« إلس
الثالــث الفــارس أحمــد صالــح الشــحي عــى صهــوة »اريزونــا دي ســاو« 

إلســطبات البــوادي، مســجاً زمــن قــدره 5:25:47  ســاعة.
ونجــح 72 فارســاً وفارســة يف إكــال الســباق، مــن جملــة 110 مشــاركني، بينــا 
مل ينجــح 38 آخــرون يف إكــال الســباق وخرجــوا ألســباب مختلفــة، منهــا عــدم 

اجتيــاز بوابــة الفحــص البيطــري.
ونظمــت قريــة بوذيــب ســباقني تأهيليــني يف اليــوم التــايل ملســافة 40  و80 كلــم، 
وشــهد األول ملســافة 40 كلــم، مشــاركة 134 فارســاً وفارســة، متكــن 123 منهــم 
مــن إكــال الســباق والتأهــل للمشــاركة يف ســباقات أكــر، فيــا مل يتمكــن 11 

آخــرون مــن إكــال الســباق.
أمــا ســباق الـــ 80 كلــم، فقــد شــهد مشــاركة 284 فارســاً وفارســة، نجــح  197  
فارســاً وفارســة يف إكــال الســباق والتأهــل للمشــاركة يف ســباقات أرفــع، فيــا 
ــات الفحــص البيطــري. ــاز خيولهــم لبواب خــرج 87 آخــرون بســبب عــدم اجتي

حصة الجسمي 
بطلة سباق 122 كلم الدولي في قرية بوذيب العالمية

سباق 122 يف أرقام
املشاركة:  110

اإلكال:  72

االنسحاب: 38
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الكتبي حامل لقب 2021 يقود فريق 
اإلمارات في مونديال القدرة بـ »بوذيب« 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أعلــن االتحــاد الــدويل للفروســية القامئــة النهائيــة للفرســان املشــاركني يف 
بطولــة العــامل للقــدرة ملســافة 160 كلــم »3 نجــوم« التــي تســتضيفها قرية 

بوذيــب العامليــة بأبوظبــي يف 25 فرايــر املقبــل.
ــة 129  ــم اعتادهــم للمشــاركة يف البطول ــن ت ــان الذي ــدد الفرس ــغ ع وبل

ــامل.  ــة حــول الع فارســاً وفارســة مــن 37 دول
ــة  ــادة بطــل النســخة املاضي ــق اإلمــارات 5 فرســان بقي وتضــم قامئــة فري
ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي، بجانــب ســعيد ســامل عتيــق املهــريي، وهــا 
مــن إســطبات »أم7«، وســيف أحمد املزروعــي، من إســطبات »أم آر أم«، 
وعبــد اللــه غانــم املــري، وســعيد جابــر الحــريب، وكاهــا مــن إســطبات 

»أف3«.
وتــم اعتــاد 7 خيــول لفرســان اإلمــارات تتصدرهــا »هالــة« بطلــة النســخة 
املاضيــة، و»أحمــد دو بارثــاس« باســم الفــارس ســامل حمــد ملهــوف الكتبي 
الــذي ســيختار خيــاً واحــداً منهــا، وسيشــارك ســعيد ســامل عتيــق املهــريي 
عــى صهــوة »رصخــة«، وســيف أحمــد املزروعــي عــى صهــوة »أفنــري ال 
ماجــوري«، وتــم تســجيل خيلــني باســم الفــارس عبــد اللــه غانم املــري ها 
» لوكيــا ســتاروود«، و»تشــا الباكينــو«، فيــا يشــارك الفــارس ســعيد أحمد 

جابــر الحــريب عــى صهــوة »كاســتلبار كادابــرا«.
ــي  ــب يف فئت ــل اللق ــوى لني ــح األق ــو املرش ــارات ه ــب اإلم ــد منتخ ويع
الفــردي والفــرق، خاصــة أن اإلمــارات متلــك ســجاً حافــاً يف تاريخ ســباقات 
العــامل للقــدرة، وحققــت العديــد مــن األلقــاب والبطــوالت، أبرزهــا اإلنجاز 
العاملــي لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، بتتويــج ســموه بطاً 
لبطولــة العــامل للقــدرة يف عــام 2012، مبونديال لنــدن بإنجلــرتا، ونال ذهبية 

الفــردي، بعــد أن قــاد أيضــاً فرســان اإلمــارات للفــوز بذهبيــة الفــرق.

ــد آل  ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــوز س ــة إىل ف إضاف
مكتــوم، ويل عهــد ديب، بلقــب مونديــال 2014 يف نورمانــدي بفرنســا، 
ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــد ب ــيخ أحم ــمو الش ــق س وتحقي
ــز  ــال 2002 يف خريي ــة، لقــب موندي ــة الوطني ــة األوملبي ــس اللجن رئي

ــال. ــب املوندي ــق لق ــارس يحق ــر ف ــر ســموه أصغ بإســبانيا، ويعت
ويحمــل لقــب النســخة املاضيــة الفــارس ســامل حمــد ســعيد ملهــوف 
الكتبــي الــذي أحــرز املركــز األول وامليداليــة الذهبيــة يف البطولــة التي 

احتضنتهــا مدينــة بيــزا بإيطاليــا يف مايــو مــن العــام  2021.
مــن جانــب آخــر، تــم اعتاد شــعار بطولــة العــامل للقــدرة 2022 التي 
ستســتضيفها قريــة بوذيــب، وذلــك بعــد التوصيــات التــي حرصــت 
اللجنــة العليــا املنظمــة للحــدث عــى إضافتهــا عليــه ليكــون املــايض 

وإرث اإلمــارات وأبوظبــي حــارضاً يف الشــعار.

اعتماد شعار البطولة

129 فارســاً وفارســة من 37 دولة يشــاركون في تحدي بطولة العالم

 7:00:45
ساعة الزمن القيايس الذي حققه صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ملسافة 160 كلم 
يف بطولة العامل 2012 ومازال صامداً حتى اليوم.

 7:24:24
الزمن الذي سجله بطل النسخة املاضية الفارس سامل 
حمد ملهوف الكتبي عى صهوة الفرس »هالة«، يف 

البطولة التي أقيمت يف مدينة بيزا بإيطاليا عام 2021.
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تعديات في روزنامة ســباقات القدرة 
الســتضافة مونديال القدرة في بوذيب

ديسمبر 2022

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أجــرى اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق بعــض التعديــات 
عــى روزنامــة ســباقات القــدرة والتحمــل للموســم  2023 - 2022، 
وذلــك الســتضافة اإلمــارات بطولــة العــامل للقــدرة يف الخامــس 
ــدرة. ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــل بقري ــر املقب ــن فراي ــن م والعري

وبنــاء عــى ذلــك، تــم ترحيــل ســباق كأس صاحــب الســمو رئيــس 
الدولــة الــذي يقــام بقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة، مــن 
ــم ســباق  ــم تقدي ــر، وت ــر اىل األحــد 19 فراي ــوم األحــد 12 فراي ي
الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل نهيــان للســيدات 
ــر إىل  ــوم 18 فراي ــة ي ــة الوثب ــه بقري ــرر إقامت ــن املق ــذي كان م ال
21 ينايــر، وكذلــك ســباق الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل 

ــر. ــر إىل 22 يناي ــان مــن 19 فراي نهي
كــا تــم أيضــاً تقديــم مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان 
ــرر  ــن املق ــذي كان م ــذي يشــتمل عــى 4 ســباقات، وال ــدرة ال للق
أن يقــام يف الفــرتة مــن 23 إىل 26 فرايــر، ليقــام يف الفــرتة مــن 25 

إىل 29 ينايــر.

يشــار إىل أن اإلمــارات فــازت بحــق اســتضافة بطولــة 
ــدرة  ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــدرة 2022، بقري ــامل للق الع
بالختــم يف أبوظبــي، خــال اجتــاع مجلــس إدارة االتحــاد 
الــدويل للفروســية الــذي عقــد يف نوفمــر املــايض مبدينــة 

ــا. ــوب أفريقي ــاون يف جن ــب ت كي
ــة  ويــأيت قــرار االتحــاد الــدويل باســتضافة بوذيــب للبطول
ــام  ــة بشــكل ع ــة للدول ــة الريادي ــزاً للمكان ــة، تعزي الرفيع

ــرى.  ــة الك ــات العاملي ــي يف اســتضافة الفعالي وأبوظب
وكانــت قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة، قــد تقدمــت 
مبلــف متكامــل لاتحــاد الــدويل للفروســية الســتضافة 
البطولــة، تضمــن القــدرات الفنيــة واللوجســتية واإلداريــة 
ــة،  ــة العاملي ــة الســتضافة هــذه البطول ــا القري ــي متلكه الت

ــاركني. ــتقدمها للمش ــي س ــهيات الت ــك التس وكذل

إقامة كأس رئيس الدولة 19 فبراير 
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حميد النعيمي يشهد ختام النسخة الـ20 لجمال الخيل العربي 

عجمان )فروسية اإلمارات(
ــن راشــد النعيمــي، عضــو  ــد ب شــهد صاحــب الســمو الشــيخ حمي
املجلــس األعــى حاكــم عجــان، بحضــور ســمو الشــيخ عــار بــن 
حميــد النعيمــي، ويل عهــد عجــان، ختــام النســخة الـــ 20 لبطولــة 
ــدى  ــى م ــت ع ــي أقيم ــريب 2023 الت ــل الع ــال الخي ــان لج عج
ــز  ــة يف مرك ــول العربي ــارات للخي ــة اإلم ــإرشاف جمعي ــام ب ــة أي ثاث
اإلمــارات للضيافــة مبنطقــة الجــرف يف عجــان، مبشــاركة أكــر مــن 
ــرز  ــا، ألشــهر املــاك وأب ــى الســاالت وأجمله ــن أنق ــل م 300  خي

ــة. ــا إنجازاتهــا يف الدول ــي له وأعــرق اإلســطبات الت
النعيمــي، ويل عهــد  بــن حميــد  الشــيخ عــار  وتقــدم ســمو 
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــر إىل صاح ــكر والتقدي ــص الش ــان، بخال عج
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اهلل، وصاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اهلل، وإىل أصحاب الســمو 
الشــيوخ أعضــاء املجلــس األعــى حــكام اإلمــارات، عــى اهتامهــم 

ــم لرياضــة الفروســية. ودعمه
ــذ  ــريب من ــل الع ــال الخي ــان لج ــة عج ــموه: »إن بطول ــال س وق
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــن صاح ــاص م ــام خ ــت باهت ــا حظي انطاقته
حميــد بــن راشــد النعيمــي، عضــو املجلــس األعــى حاكــم عجــان، 
حيــث كانــت لرؤيتــه وأفــكاره التأثــري الكبــري فيــا حققتــه البطولــة 

مــن مكتســبات ونجاحــات عــى الصعــد كافــة«.
وأضــاف: »إن هــذه البطولــة أصبحــت عامــة مميــزة إلمــارة 

عجــان، يرتقبهــا مــاك وهــواة وعشــاق ومحبــو جــال الخيــل 
العــريب، وقــد رّســخت مكانتهــا وســط البطــوالت التــي تقــام يف 
الدولــة، وجذبــت أشــهر املــاك وأبــرز اإلســطبات يف الدولــة، 
مــا أدى إىل ارتفــاع مســتواها وتطورهــا عامــاً بعــد عــام، 
وتضيــف مــع كل دورة جديــدة ألوانــاً مــن التشــويق؛ وأشــكاالً 
مــن املفاجــآت، ويــرز فيهــا دقــة التنظيــم وروعتــه، وحفــاوة 

ــة«. الضياف
واملؤسســات  الــركات  عجــان  عهــد  ويل  ســمو  وشــكر 
والهيئــات الراعيــة، والدوائــر املحليــة يف عجــان، وأنديــة 
ــة،  ــة واإلداري ــة والفني ــان التنظيمي ــة واللج ــية بالدول الفروس
ووســائل اإلعــام املختلفــة، وجميــع مــن ســاهم يف إنجــاح 

الرياضيــة. التظاهــرة  هــذه 
ــاركة  ــي، مبش ــد النعيم ــن حمي ــار ب ــيخ ع ــمو الش ــاد س وأش
يف  وجودهــم  »إن  وقــال:  البطولــة،  يف  خليجيــني  حــكام   8
ــة يف دول  ــوادر الوطني ــاح الك ــى نج ــدل ع هــذه البطــوالت ي
ــة يف إدارة مثــل هــذه  ــج العربي ــدول الخلي مجلــس التعــاون ل
ــؤالء  ــره ه ــذي أظه ــايل ال ــتوى الع ــيداً باملس ــوالت«، مش البط
الحــكام يف البطــوالت الســابقة، ومتكنهــم مــن الوصــول إىل 
ــاً أن  ــل، مضيف ــال الخي ــوالت ج ــادة بط ــي لقي ــتوى عامل مس

أداء الحــكام الخليجيــني ينافــس الحــكام األجانــب.

ديسمبر 2022

بطولة عجمان عامة مميزة يترقبها ماك عمار النعيمي: 
وهواة وعشاق ومحبو جمال الخيل العربي
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بطولة عجمان لجمال الخيل العربي
ثنائية ذهبية لـ »البداير«.. و»دبي« يكســب »المزرعة 

الرائدة« و»األريــام بارع« يفوز بجائزة األعلى نقاطًا

الخيل جمال 

عجمان )فروسية اإلمارات(
حفلــت النســخة الـــ 20 لبطولــة عجــان لجــال الخيــل العــريب 2023، التــي أقيمــت 
عــى مــدى ثاثــة أيــام بــإرشاف جمعيــة اإلمــارات للخيــول يف مركــز اإلمــارات للضيافــة 
ــة  ــر ثنائي ــرية، وحققــت إســطبات البداي ــة الجــرف يف عجــان، مبنافســات مث مبنطق
ــر،  ــري، الهواج ــط ديب، الزب ــن مراب ــداً كل م ــاً واح ــاً ذهبي ــت لقب ــا حقق ــة، بين ذهبي

وإميــان الخطيــب.
ــي  ــب الذهب ــا باللق ــات بتتويجه ــري، الفعالي ــط الزب ــري« ملرب ــة الزب ــتهلت »ندي واس
للمهــرات عمــر ســنة، فيــا حصلــت »دي عبــق« ملربــط ديب للخيــول العربيــة عــى 

ــن. ــرو محس ــي« لعم ــة »ام يك نفرتيت ــت الرونزي ــة، ونال ــة الفضي البطول
ــة املهــرات عمــر 2 و3 ســنوات،  ــر بذهبي ــط البداي ــر« ملرب وتوشــحت »مليكــة البداي
فيــا حصلــت »دي تيــاء« ملربــط ديب عــى الفضيــة، وفــازت »اي اس شــيخة« ألحمــد 

محمــد شــليك الشــميي بالرونزيــة.
وحققــت البطولــة الذهبيــة لألفــراس »دي جهــراء« ملربــط ديب، وحصلــت عــى البطولة 
الفضيــة »ايــه اتــش مياســه« ملربــط ربــدان، ونالــت البطولــة الرونزيــة »الجوهــرة آي 

جــي إتــش« لجاســم محمــد الشــاعر النقبــي.
ــط  ــر« ملرب ــلطان الهواج ــر »س ــنة امله ــر س ــار عم ــة لألمه ــة الذهبي ــزع البطول وانت
الهواجــر، فيــا نــال »األريــام بــركان« البطولــة الفضيــة إلســطبات األريــام، وفــاز »آي 

ــة.  ــة الرونزي ــه النعيمــي بالبطول ــد الل اس العــني« لخليفــة عب
ــان  ــادو« إلمي ــام كورون ــة »ف ــاز بالذهبي ــنوات، ف ــر2  و3 س ــار عم ــة األمه ويف بطول
ــة  ــال الرونزي ــزوم، ون ــط الب ــه منــري« ملرب ــه اي ــة »كي ــب، وحصــل عــى الفضي الخطي

ــي. ــر الحب ــد امل ــر« ملحم ــاف البداي »خط
وانتــزع »ســنار البدايــر« البطولــة الذهبيــة لفئــة الفحــول ملربــط البدايــر، فيــا فــاز 
بالبطولــة الفضيــة الفحــل »األريــام بــارع« إلســطبات األريــام، ونــال الرونزيــة »ع ج 

عجبــان« للشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي.  
وحصــل مربــط ديب عــى جائــزة املزرعــة الرائــدة يف اإلمــارات، ونــال »األريــام بــارع« 
إلســطبات األريــام جائــزة جــواد اإلمــارات الرائــد، بينــا فــاز بجائــزة الجــواد الفائــز 
بأكــر عــدد مــن النقــاط، واململــوك ملواطــن مــن اإلمــارات الفــرس »الجوهــرة آجــي 

إتــش« لجاســم الشــاعر النقبــي، والتــي حصلــت عــى 92.50 نقطــة.

92.60
نقطة أعى معدل نقاط سجل خال بطولة 
عجان لجال الخيل العريب ونالها »األريام 
بارع« ملربط األريام يف املنافسات التأهيلية.

92.50
نقطة نالتها الفرس »الجوهرة آجي إتش« 
منحتها جائزة الجواد الفائز بأكر عدد من 

النقاط اململوك ملواطن من اإلمارات.

أبطال الذهب
»ندية الزبري« - املهرات عمر ســنة

»مليكة البداير« – املهرات عمر 2 و3 ســنوات

»دي جهراء« - األفراس

»ســلطان الهواجر« - األمهار عمر سنة 

»فام كورونادو« - األمهار عمر 2 و3 ســنوات

»ســنار البداير« - الفحول 
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النسخة الثالثة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربي

المرابط تتقاسم األلقاب الـ 18 
و»عجايب المنهل« تفوز بكأس حمدان بن زايد

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حفلــت فعاليــات النســخة الثالثــة لبطولــة الظفــرة لجــال الخيــل العــريب، 
مبنافســات مثــرية وشــائقة، متيزت بتقــارب املســتويات بني الخيول املشــاركة، 

وتقاســمت املرابــط ألقــاب البطولــة الـ 18.
وأقيمــت البطولــة التــي اســتمرت عــى مــدى 5 أيــام برعايــة ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، ممثــل الحاكــم يف منطقــة الظفــرة مبشــاركة 
قياســية تصــل إىل 575 جــواداً مــن أجود الســاالت، تعــود لنحــو 323 مالكاً.

ونالــت املهــرة »عجايــب املنهــل« لفهــد ســامل الزعــايب، كأس ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن زايــد آل نهيــان.

ــا  ــات بحصوله ــؤاد مشــعل، الفعالي ــراس ف ــراس« لف ــني الف واســتهلت »جن
عــى اللقــب الذهبــي للمهــرات عمــر ســنة، تاركــة اللقــب الفــي إىل »كنوز 
ــب  ــى اللق ــت ع ــا حصل ــي، في ــيف آل ع ــد س ــلمى محم ــة« لس الباهي

الرونــزي »الجزائريــة« لهيثــم بــن فريــش الكنــدي. 
وذهــب اللقــب الذهبــي للمهــرات عمــر 2 و3 ســنوات إىل »جيــه ام اتــش 
هاجــر« لجمعــة الشــميي، وحــازت اللقــب الفــي »اتــش اي اس فايــزة« 
ملحمــد ســلان انــور شــودري، فيــا حصلــت عــى اللقــب الرونــزي »بيــرتا 

يب اتــش ام« لعــي غانــم بــن هميلــة.
وتوشــحت بلقــب األفــراس »دي غنيمــة« ملربــط الجواهــر، تلتهــا يف املركــز 
الثــاين ونالــت اللقــب الفــي »جازيــل يب اتــش ام« لعــي غانــم بــن هميلة، 
فيــا نالــت اللقــب الرونــزي »ام يف ايــه امريــال ميســت« لصالــح عــي عبد 

ــن الطنيجي. الرحم

ــاه« ملربــط  وأحــرز اللقــب الذهبــي لألمهــار عمــر ســنة »رشار الي
ــاس حســني  ــان« لفضــل عب ــال اللقــب الفــي »ع ج أري ــاه، ون الي
الجمــري، وكان اللقــب الرونــزي مــن نصيب »أســد الباهيــة« لحمد 

مبــارك عبيــد املنصــوري.
ــار يب  ــنوات، »الم ــر 2 و3 س ــار عم ــي لألمه ــب الذهب ــد اللق وحص
ــاركاً الوصافــة واللقــب  اتــش ام« لســيف عــي راشــد املزروعــي، ت
ــزان املزروعــي، وحصــل  ــذر« ملنصــور ســعيد ع الفــي إىل »أم من

ــا. ــط امله ــا« ملرب ــزي »رساب امله عــى اللقــب الرون
ــب  ــدي، اللق ــش الكن ــن فري ــم ب ــد هيث ــدان ار« ملحم ــزع »رب وانت
الذهبــي للفحــول، وحــل يف املركــز الثــاين ونــال الفضية »دي يســال« 
ــزي  ــب الرون ــى اللق ــل ع ــا حص ــادي، في ــر الني ــد مط ــي راش لع

»جــي اس اوســكار« ملربــط النــور.

92.80
نقطة حققتها املهرة »عجايب املنهل« 

الفائزة بكأس سمو الشيخ حمدان 
زايد آل نهيان.

الخيل جمال 

575
جواداً، عدد الخيول التي شاركت 

يف منافسات النسخة الثالثة لبطولة 
الظفرة لجال الخيل العريب.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــواز  ــدار ج ــة إص ــة، خدم ــول العربي ــارات للخي ــة اإلم ــت جمعي أطلق

ــدة  ــدة وفري ــة رائ ــي خدم ــة، وه ــول العربي ــرتوين للخي ــل اإللك الخي

ــل  ــكل خي ــم مــن خالهــا إصــدار الجــواز اإللكــرتوين ل مــن نوعهــا، يت

ــم  ــة، ويت ــرتوين للجمعي ــع اإللك ــى املوق ــر ع ــة، وتتواف ــريب بالدول ع

ــكل  ــاص ل ــاب الخ ــال الحس ــن خ ــرتوين م ــواز اإللك ــول إىل الج الدخ

مــن  بالخيــل  الخاصــة  واملعلومــات  البيانــات  كل  متضمنــاً  مالــك، 

حيــث مولــده، ومواصفاتــه، وكل التفاصيــل املتعلقــة بــه، بهــدف 

تســهيل الوصــول إىل املعلومــات والبيانــات الخاصــة بــه.

ــة  ــداً وضخــاً عــى مســتوى املنطق ــاً رائ ــك الخطــوة مروع وتعــد تل

والعــامل، ومتثــل نقلــة نوعيــة يف مســرية عمــل الجمعيــة، حيــث كانــت 

مــن ضمــن أهدافهــا االســرتاتيجية، وتــم العمــل عليهــا منــذ فــرتة 

ــح  ــى أصب ــة، حت ــل محرتف ــرق عم ــا ف ــاهمت يف إنجازه ــة، وس طويل

ــر. ــهولة والي ــى الس ــع مبنته ــاً اآلن للجمي ــرتوين متاح ــواز اإللك الج

ــة،  ــت الجمعي ــزة، أطلق ــا املمي ــن مبادراته ــه، وضم ــياق نفس ويف الس

خدمــة جديــدة عــر موقعهــا اإللكــرتوين أيضــاً، باســم منصــات ســوق 

ــتهدف  ــويقية تس ــات تس ــن 5 منص ــارة ع ــي عب ــة، وه ــل العربي الخي

مــاك ومــريب الخيــل وجميــع العاملــني يف هــذه الصناعــة، عــر تقديــم 

حلــول تســويقية وخدميــة، تســهل لهــم مختلــف املعامــات يف مــكان 

ــة زر«  ــن »كبس ــر م ــتغرق أك ــي ال يس ــرتوين رقم ــكل إلك ــد، بش واح

لــكل راغــب.

ــايف يف  ــروع إض ــن م ــاء م ــدد االنته ــا بص ــة أنه ــت الجمعي ــا أعلن ك

ــة  ــر الهوي ــا ع ــول لخدماته ــه الدخ ــن خال ــم م ــة، يت ــة املقبل املرحل

ــة  ــاك طريق ــع امل ــح لجمي ــي تتي ــة )UAE Pass( الت ــة الوطني الرقمي

ــن دون  ــة، م ــف الذكي ــر الهوات ــات ع ــول إىل الخدم ــهلة للوص س

آليــات  باســتخدام  مســتخدم  اســم  أو  رس  كلمــة  إىل  الحاجــة 

التحقــق املؤمنــة.

ــوء  ــى ض ــه ع ــة، أن ــام للجمعي ــر الع ــريب، املدي ــد الح ــد محم وأك

توجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس 

مجلــس الــوزراء وزيــر ديوان الرئاســة، رئيــس مجلــس إدارة جمعية 

ــن حمــد آل  ــد ب ــة، ومتابعــة الشــيخ زاي ــول العربي ــارات للخي اإلم

نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة، ووفقــاً للخطــة 

وتحقيــق  كافــة،  بالخدمــات  للنهــوض  املعتمــدة  االســرتاتيجية 

ــات  ــك املروع ــاز تل ــم إنج ــال، ت ــذا املج ــرد يف ه ــادة والتف الري

ــكل  ــة اســتثنائية وملهمــة ل ــم تجرب ــي تســتهدف تقدي ــدة الت الرائ

ــة  ــة املختص ــة والدولي ــات الوطني ــات والكيان ــات واملنظ الجمعي

بالخيــل العــريب، ونحــن عــى ثقــة بأنهــا ســتمثل قفــزة كــرى عــى 

املســتوى العاملــي يف آليــات توفــري الخدمــات ملــاك ومــريب الخيــل 

مبنتهــى الســهولة واليــر، وســتقدم منوذجــاً رائــداً للجميــع يعــزز 

ــخري  ــا يف تس ــدى تطوره ــد م ــارات، ويجس ــة اإلم ــة دول ــن مكان م

مبنتهــى  املعامــات  كل  إلنجــاز  الحديثــة  والتكنولوجيــا  العلــم 

ــود. ــل مجه ــت، وبأق ــة، ويف أرسع وق الدق

وأضــاف: »الخيــل العربيــة لهــا مكانتهــا الخاصــة يف املــوروث 

اإلمــارايت، ونحــن نعتــز بهــا كجــزء مــن مكونــات منظومــة املبــادئ 

والقيــم يف هويتنــا الوطنيــة التــي يتوارثهــا األبنــاء عــن اآلبــاء 

واألجــداد، مبــا يجســد مشــاعر الفخــر واالعتــزاز بالــرتاث الحضــاري 

ــم«.  ــارات وشــعبها الكري ــة اإلم ــز دول ــذي ميي ــل ال األصي

خدمة رائدة وفريدة 

»جمعية اإلمارات« 
تطلق الجواز اإللكتروني للخيول العربية و5 منصات تسويقية ذكية
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــارك 300 فــارس وفارســة مــن 47 دولــة بصحبتهــم 470 خيــاً يف 
ــتضاف  ــة، واس ــختها السادس ــة يف نس ــراع الدولي ــة ال ــات بطول منافس
ــدى  ــى م ــي ع ــدويل يف أبوظب ــايض ال ــان الري ــع الفرس ــا منتج فعالياته
ــة  ــن فئ ــات م ــى 6 منافس ــي ع ــدث الرئي ــتمل الح ــام، واش ــة أي أربع
ــن 9  ــني م ــة النجمت ــة فئ ــة دولي ــا بطول ــت معه ــوم، وتزامن ــع نج األرب
ــول القفــز  ــة النجمــة الواحــدة لخي ــة مــن فئ ــة دولي منافســات، وبطول
ــا  ــاث منه ــن 6 منافســات، ث ــت م ــر 6 و7 ســنوات، تكون الصغــرية عم

ــة. ــة عمري ــكل فئ ل
وتعــد البطولــة أوىل فعاليــات مهرجــان أبوظبــي للفروســية األول لعــام 
ــل  ــواد »فرينهي ــيابرا بالج ــه س ــايل دوارتي ــارس الرتغ ــب الف 2023، وكس
ــة  ــات الجول ــة، مبواصف ــة الذهبي ــة الجول ــت«، منافس ــور بوكي ــيك ي ش
الواحــدة مــن فئــة األربــع نجــوم، عــى حواجــز 140 ســم، يف زمــن بلــغ 
62:34 ثانيــة، مبشــاركة 40 فارســاً وفارســة، أكملهــا 13 فارســاً دون خطــأ.

ــواد  ــس بالج ــتابس نريتنك ــا كريس ــارس التفي ــاين ف ــز الث ــاء يف املرك وج
»كامــريو دي«، والزمــن 65:07 ثانيــة، وحققــت املركــز الثالــث الفارســة 
ــدو بالفــرس »ديــي دو إمرونــس«، وأنهــت  ــة ســيلني أفزيفي البلجيكي

ــة. ــغ 65:91 ثاني ــة يف زمــن بل الجول
وتـّـوج الفــارس اإليطــايل اميانويــل جوديانــو مــع جــواده »شــالو«، بلقــب 

ــع نجــوم، وصمــم  ــة األرب ــن فئ ــز م ــة متاي ــع جول ــة ماســية م أول جول
ــن  ــز يف زم ــى التاي ــم، وأنه ــا )150( س ــغ ارتفاعه ــز بل ــارها بحواج مس
بلــغ 37:15  ثانيــة، ونــال املركــز الثــاين الفــارس الرتغــايل دوارتيــه ســيابرا  
ــة، وحــل  ــش اس واشــنطن«، وبزمــن 37:93 ثاني ــش ات مــع الجــواد »ات
الفــارس النمســاوي جريفريــد بــوك بصحبــة جــواده »إيكــرتون ميلودي«، 

وأنهــى التايــز يف زمــن بلــغ 38:26 ثانيــة.
ــة الذهبيــة  وخطفــت الفارســة األيرلنديــة جاســيكا بــورك جائــزة الجول
مــن فئــة األربــع نجــوم، مبواصفــات املرحلتــني عــى حواجــز 140 ســم، 
بأفضــل زمــن ســجلته الفارســة يف املرحلــة الثانيــة مــع الفــرس »انبولس«، 

وبلــغ 24:22 ثانيــة.  
وفــاز الفــارس األملــاين ديفيــد ويــل بجائــزة بطولــة الــراع الدوليــة مــن 
فئــة النجمتــني، مبواصفــات الجولــة مــع متايــز عــى حواجــز 145 ســم، 
ــغ  ــع بل ــن رسي ــة يف زم ــل الجول ــو دو روت«، وأكم ــواد »سنش ــع الج م

ــة. 36:13  ثاني
ــارس مــويف عويضــة الكــريب والجــواد »أوكســمول«، حامــل  ــزع الف وانت
ــة أبوظبــي الدوليــة شــهر نوفمــر 2022، الصــدارة املبكــرة  لقــب بطول
ــة،  ــغ 23:24 ثاني ــن بل ــني يف زم ــة النجمت ــن فئ ــني م يف منافســة املرحلت

ــا 130 ســم. ــغ ارتفاعه وصمــم مســارها بحواجــز بل

470 خيًا في أولى بطوالت مهرجان أبوظبي للفروسية

ديسمبر 2022

فارس وفارســة من 47 دولة 
خاضوا منافسات »الشراع الدولية« 

الحواجز قفز 

300

الجنيبــي والنعيمــي يرحبــان بـــ 123 فارســاً 
ــرس  ــوة الف ــى صه ــي عل ــد الجنيب ــي أحم ــارس عل ــب الف رح
النعيمــي  ســلطان  والفــارس  ال«،  دي  فــي  »أوكالهومــا 
علــى صهــوة الجــواد »اتــش كيــه الشــبابي« بفرســان أولــى 
منافســات البطولــة الدوليــة مــن فئــة النجمتيــن، وضمــت 
مــن الفرســان بلــغ 123 مشــاركاً. كبيــراً  القائمــة عــدداً 

الكربــي يتصــدر »المرحلتيــن« للخيــول الصغيرة
الفــرس  مــع  الكربــي  عويضــة  موفــي  الفــارس  تصــدر 
بمواصفــة  الصغيــرة  الخيــول  منافســة  »هوليــوود«، 
المرحلتيــن علــى حواجــز 120 ســم للخيــول عمــر 6 ســنوات، 
وقــد حــازت خيــول اإلمــارات المراكــز الخمســة األولــى.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــه  ــارس الريطــاين جــو ويتكــر مــع الجــواد »هوالهــوب جي ــّوج الف ت
ــز يف  ــز الحواج ــة لقف ــراع الدولي ــة ال ــرى يف بطول ــزة الك آر« بالجائ
نســختها السادســة لفئــة األربــع نجــوم، والتــي أقيمــت فعالياتهــا عــى 

ميــدان منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل بأبوظبــي.
ــز  ــارها بحواج ــم مس ــني، وصم ــات الجولت ــة، مبواصف ــت املنافس أقيم
بلــغ ارتفاعهــا 155 ســم، وشــارك يف جولتهــا األوىل 40 فارســاً وفارســة، 
ونجــح يف العبــور إىل الجولــة الثانيــة 11 فارســاً، جميعهم بــأداء نظيف 
دون خطــأ يف الجولــة األوىل، ويشــارك األفضــل نتيجــة مــع الزمــن يف 
الجولــة األوىل يف ذيــل قامئــة الجولــة الثانيــة، وأحــرز الصــدارة الفــارس 
ــة يف  ــل الجول ــه آر«، وأكم ــوب جي ــواد »هواله ــع الج ــر م ــو ويتك ج

زمــن بلــغ 42:01 ثانيــة.
وحــل يف املركــز الثــاين الفــارس األيرلنــدي بيــي تومــي بالجــواد »شــات 
بــويت إي دي«، وأكمــل الجولــة يف زمــن بلــغ 43:60 ثانيــة، وحــاز 
املركــز الثالــث الفــارس الرتغــايل دوارت ســيرا بالجــواد »دورادوس«، 

ــة. وبزمــن 44:61 ثاني
وعانــد الحــظ الفــارس مــويف عويضــة الكــريب، أفضــل فرســان الجولــة 
ــرس  ــة الف ــة بصحب ــة الثاني ــاركني يف الجول ــر املش ــة، وآخ األوىل نتيج

»بالوســنتا«  18 ســنة، إال أنــه أكملهــا برصيــد 4 نقــاط جــزاء يف زمــن 
رسيــع بلــغ 42:94 ثانيــة، وبهــذه النتيجــة يرتقــي الفارس مــويف الكريب 
ــة  ــوالت التأهيلي ــني يف الج ــة املنافس ــت يف قامئ ــز األول املؤق إىل املرك
لــكأس العــامل، وإذا وفــق يف مشــوار التأهــل الــذي يتجــه صــوب جولــة 
الختــام يف بطولــة كأس حاكــم الشــارقة يــوم 19 فرايــر املقبــل، يكــون 

أصغــر الفرســان اإلماراتيــني مشــاركة يف كأس العــامل.
ــش  ــرس »أربات ــع الف ــادر ســعيد م ــد الق ــي عب ــارس البلجي ــاز الف وف
دو رو«، بــكأس الجولــة الذهبيــة يف منافســة الشــيخ زايــد بــن هــزاع 
آل نهيــان، مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتايــز، وصمــم 
ــغ  ــن بل ــا يف زم ــم، وأكمله ــا 150 س ــغ ارتفاعه ــز بل ــارها بحواج مس

ــة. 38:20 ثاني
ــزة  ــاز الفارســان مبخــوت الكــريب وســامل خميــس الســويدي، بجائ وف
الجولــة الرونزيــة الرتفيهيــة، بعــد تســجيلها أرسع زمــن، يف منافســة 
تــرز مهــارة الفرســان يف القفــز وقيــادة الســيارة، وفيهــا يقفــز الفــارس 
بجــواده فــوق 6 حواجــز ارتفاعهــا 115 ســم، ثــم يركــض عــى قدميــه 
ــاً،  ــز أيض ــن 6 حواج ــة م ــه يف جول ــة زميل ــيارة ملرافق ــوالً إىل الس وص

وصــوالً إىل نقطــة النهايــة، وتنافــس فيهــا 30 فارســاً عــر 15 جولــة.

الحواجز قفز 

ويــل يظفــر بـــ »المرحلتين« 
ظفر الفارس األلماني ديفيد ويل والجواد »ســينتو دو روت«، 
بصــدارة منافســة المرحلتيــن مــن فئــة النجمتيــن، والتــي تــم 
تصميمهــا علــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 ســم، بعــد إكماله 
ــة. ــغ 28:11 ثاني ــن األفضــل وبل ــي الزم ــة ف ــة الثاني المرحل

مبخوت والسويدي يكسبان »البرونزية الترفيهية« 
البريطانــي ويتكر يحلق مع النجوم 

األربع للجائزة الكبرى في »دولية الشــراع«

الرميثــي يكســب »الفضية«
أحــرز الفــارس محمــد شــافي الرميثــي مــع الجــواد »دايجوري 
دروشــوت« جائــزة الجولــة الفضيــة، بمواصفــات الجولــة 
الواحــدة مــن فئــة النجمتين، علــى حواجز بلــغ ارتفاعها 130 
ــة. ــغ 58:49 ثاني ــي زمــن ســريع بل ــة ف ســم، وأكمــل الجول
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اشتملت على 9 منافسات

العين )فروسية اإلمارات(
ــة  ــن جول ــة م ــة الرع ــريب منافس ــد الك ــد حم ــاب محم ــارس الش ــدر الف تص
واحــدة، عــى حواجــز 135 ســم، يف بطولــة العــني الدوليــة لقفــز الحواجــز مــن 
فئــة الثــاث نجــوم، والتــي أقيمــت فعالياتهــا برعايــة الشــيخ زايــد بــن حمــد 
بــن حمــدان آل نهيــان، رئيــس مجلــس إدارة نــادي العــني للفروســية والرمايــة 
والجولــف، عــى مــدى ثاثــة أيــام، بــإرشاف االتحــاد الــدويل للفروســية، واتحــاد 

اإلمــارات للفروســية والســباق.
واشــتملت البطولــة عــى 9 منافســات دوليــة من فئة الثــاث نجوم، ومنافســتني 

دوليتــني مــن فئــة النجمــة الواحــدة لخيــول القفز الصغــرية عمر5  و6 ســنوات.
وأقيمــت منافســة الرعــة مــن جولــة واحــدة، عى حواجــز 135 ســم مبواصفات 
كل خطــأ يعــادل 4 ثــواٍن تضــاف إىل زمــن الفــارس، وقبــل تحدياتهــا 55 فارســاً، 

ــوا أداء مميزاً.  قدم
وحــاز الفــارس محمــد حمــد الكــريب الصــدارة بعــد إكــال الجولــة مــع الفــرس 
»شــانتال« يف زمــن بلــغ 62:79 ثانيــة، ونــال املركــز الثــاين الفــارس محمــد شــايف 
الرميثــي مــع الجــواد »كابشــور« مســجاً 64:15 ثانيــة، وتــّوج باملركــز الثالــث 
الفــارس النمســاوي جريفريــد بــوك مــع الجــواد »إيكويــرتون أورنــات يف« يف أوىل 

مشــاركات الفــارس يف دوليــات القفــز باإلمــارات.
الجــواد  الفــوز بصحبــة  الكــريب  الشــاب مــويف عويضــة  الفــارس  وحقــق 
»أوكســمول«، يف منافســة جولــة واحــدة عــى حواجــز 130  ســم، مبشــاركة 78 
فارســاً، نجــح منهــم 21 فارســاً يف إكــال الجولــة دون خطــأ، ونــال املركــز الثــاين 
الفــارس الجنــوب أفريقــي كريســتوفر فــوري مــع الفــرس »كاليــدور دو بيوبــر 
زد«، وجــاء يف املركــز الثالــث الفــارس الشــاب ســيف عويضــة الكــريب بالجــواد 

ــوي زد«.  ــي ت »دن

وكســب الفارس ســلطان محمــد الجنيبي مــع الجواد »اكسبلوســيف«، 
جائــزة منافســة تجميــع النقــاط »65 نقطــة« بالجوكــر عــى حواجــز 
ــح  ــاً، ونج ــاركة 86 متنافس ــم، مبش ــى 135 س ــر ع ــم والجوك 125 س
منهــم 18 فارســاً يف تجميــع كامــل النقــاط، وتــّوج بجائــزة املركــز الثاين 
الفــارس محمــد حمــد الكــريب والجــواد »دميفيــس«، وجــاء يف املركــز 
الثالــث الفــارس الســوري أســامة الزبيبــي والجــواد »فــاش جــوردون  

.»30
ــدة،  ــة الواح ــة النجم ــن فئ ــرية م ــول الصغ ــة الخي ــس يف بطول وتناف
مبواصفــات املرحلتــني الخاصــة، للخيــول عمــر 5 ســنوات عــى حواجــز 
ارتفاعهــا 110 ســم، ولعمــر 6 ســنوات عــى حواجز ارتفاعها 120 ســم، 
ــني دون خطــأ، وأحــرز الصــدارة  ــت املرحلت ــا أكمل ــاً، 26 منه 52 خي
ــس  ــتابس نريتنك ــارس كريس ــادة الف ــدار يس يس«، بقي ــواد »كوان الج
مــن التوانيــا، وجــاءت ثانيــة الفــرس »كاميــل فــا أوفريــس زد«، بقيادة 
فارســنا ســامل أحمــد الســويدي، وحــاز جائــزة املركــز الثالــث الجــواد 

»شــابلر يب اس« بقيــادة الفــارس الســوري مجــد الديــن بادنــي.
وفــازت الفــرس »كاســتيني جولــد« بقيــادة فــارس التوانيا كريســتابس 
نريتنكــس أيضــاً باملركــز األول يف املنافســة الثانيــة لخيــول القفــز 
الصغــرية، مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايــز عــى االرتفــاع 
ذاتــه، وتنافــس فيهــا 51 خيــاً، وعرهــا إىل التايــز 25 خيــاً، وأكمــل 
التايــز دون خطــأ 13 خيــاً، وحــل يف املركــز الثــاين الجــواد »لــوكاردو 
أو« بقيــادة الفــارس عبــد اللــه املــري، وجــاء ثالثــاً الفــرس »جامور دو 

فيــا«، بقيــادة الفــارس عمــر عبــد العزيــز املرزوقــي.

الكربي يتصدر منافسة السرعة 
من جولة واحدة في »دولية العين«

الحواجز قفز 

الكربي يرحب بالمشــاركين
رحــب الفــارس عبــد هللا حمد الكربي على صهوة جواده »أير 
أوكريــن« بفرســان البطولــة، وتــّوج بالمركــز األول في أولى 
منافســات الثالث نجوم، بمواصفات المرحلتين الخاصة على 
حواجــز 120 ســم، والتــي تنافس فيها 78 فارســاً وفارســة.

الظاهري يعــود للتألق
ــدداً  ــق مج ــري للتأل ــاح الظاه ــارس المخضــرم مفت ــاد الف ع
بصحبــة الفــرس »اتولــي دو فيولينــس«، وتصــدر منافســة 
المرحلتيــن علــى حواجــز 125 ســم، مــن بيــن 73 فارســاً، 
ــن دون خطــأ. ــي إكمــال المرحلتي نجــح منهــم 25 فارســاً ف
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العين )فروسية اإلمارات(
ــزة الكــرى يف  ــكأس الجائ ــه محمــد املــري ب ــد الل ــارس عب ــّوج الف ت
ــوم،  ــاث نج ــة الث ــن فئ ــز م ــز الحواج ــة لقف ــني الدولي ــة الع بطول
والرمايــة،  للفروســية  العــني  بنــادي  فعالياتهــا  أقيمــت  والتــي 
ــا  ــغ ارتفاعه ــز بل ــارها بحواج ــم مس ــني، وصم ــات الجولت ومبواصف
150 ســم، وتنافــس يف جولتهــا األوىل 35 فارســاً وفارســة نالــوا حــق 

ــا. ــاركة فيه ــل للمش التأه
ــة  ــس يف الجول ــم التناف ــان، تجــدد بينه ــة األوىل 9 فرس ــر الجول وع
الثانيــة، 4 فرســان منهــم بــأداء نظيــف خــال مــن األخطــاء يف 
الجولــة األوىل، وفــارس برصيــد 3 نقــاط جــزاء، و4  فرســان برصيــد 
ــه  ــد الل ــة بفــوز الفــارس عب ــة الثاني 4 نقــاط جــزاء، وانتهــت الجول
ــة  ــاط الجول ــى نق ــال أع ــس يف دي«، ون ــواد »جيم ــع الج ــري م امل
التأهيليــة الثانيــة مــن أصــل أربــع جــوالت تأهيليــة لــكأس العــامل 
لقفــز الحواجــز 2023، مــع ترتيــب نقــاط لونجــني، وتقــوم بتنظيــم 
ــة  ــا الدولي ــن بطوالته ــارات ضم ــية يف اإلم ــة الفروس ــوالت أندي الج

ــم. باملوس
وعانــق الفــارس املــري كأس الجائــزة الكــرى بعــد نجاحــه يف إكــال 
الجولــة الثانيــة دون خطــأ، ويف أفضــل زمــن بلــغ 42:52 ثانيــة، وحاز 
كأس املركــز الثــاين الفــارس الســوري أحمــد حمشــو بالفــرس »فرنيش 
يف دي اس«، وأكمــل الجولــة الثانيــة نظيفــة دون خطــأ يف زمــن 

حصد أعلى نقاط في الجولة الثانية المؤهلة للمونديال

بلــغ 43:42 ثانيــة، وذهــب املركــز الثالــث إىل الفــارس النمســاوي 
ــف  ــأداء نظي ــل يف«، وب ــرتون ناكس ــواده »أكوي ــع ج ــد م جريفري
يف الجولتــني، وأكمــل الجولــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 44:41 ثانيــة، 
وتواصلــت مراكــز فرســان اإلمــارات مــن الرابــع وحتــى الســابع، 
فقــد احتــل املركــز الرابــع الفــارس ســامل أحمــد الســويدي بالجــواد 
»داميونــد وي«، بعــد إكالــه الجولــة األوىل يف أفضــل زمــن ولكــن 
ــة،  ــه النهائي ــع نتيجت ــبباً يف تراج ــت س ــزاء كان ــاط ج ــع 4 نق م
بالرغــم مــن إكالــه الجولــة الثانيــة دون خطــأ ويف أفضــل زمــن 

أيضــاً، حيــث بلــغ 42:09  ثانيــة فقــط.  
وجــاءت منافســة الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايــز عــى حواجــز 
140  ســم، عامــرة بالتحــدي، وشــهدت مشــاركة 57 فارســاً 
وفارســة، ونجــح 5 فرســان فقط يف االنتقــال إىل التايــز، تقدمتهم 
الفارســة البولنديــة أميليــا موســيكا بالجــواد »كوتندركــس« دون 
ــاين دون  ــز الث ــاء يف املرك ــة، وج ــغ 40:26 ثاني ــن بل ــأ يف زم خط
خطــأ أيضــاً الفــارس الســوري هــادي نظــام بالجــواد »لــوف أفــري« 
وبزمــن 44:74 ثانيــة، ثــم الفــارس عبــد اللــه حميــد ثالثــاً بالجواد 
»كونيــج« بعــد إكــال جولــة التايــز يف زمــن رسيــع بلــغ 39:08 
ثانيــة ولكــن مــع 4 نقــاط جــزاء تراجعــت بــه إىل املركــز الثالــث.

المــري يرفع كأس الجائزة الكبرى 
بأفضــل زمن مع »جيمس في دي«

الحواجز قفز 

145
سم ارتفاع حواجز منافسة الجولة الواحدة، وتصدرها 
الفارس النمساوي جريفريد بصحبة الفرس »إيكوترون 
ميلودي يف دي«، وجاء ثانياً الفارس عبد الله املري مع 

الفرس »ليستون ميلورد ترمبس«.

54
فارساً وفارسة شاركوا يف املنافسة التأهيلية للجائزة الكرى، 

مبواصفات املرحلتني الخاصة، عى حواجز 145 سم، ونجح 13 
فارساً يف إكال املرحلتني دون خطأ، وحاز الصدارة الفارس 
األوزبكستاين عبد الرحمن عبد الله مع الجواد »كوينتري«.
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أفراح العين والشــراع
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

لقفــز  الدوليــة  البطــوالت  تواصلــت 

ــارات،  ــتضيفها اإلم ــي تس ــز الت الحواج

األبطــال  أفــراح  معهــا  لتتواصــل 

وأصحــاب املراكــز األوىل يف بطولتــي 

الدوليــة،  والــراع  الدوليــة  العــني 

املنافســات  مــن  سلســلة  بعــد 

والفارســات  الفرســان  بــني  القويــة 

املختلفــة. األشــواط  يف  املشــاركني 


