
يونيو 2021 العدد الخامس

فروسية اإلمارات

مجلة شهرية يصد رها اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

بطولــة العالم للقدرة 

إماراتــي وافتخر.. 
إنجاز تاريخي للفروسية بـ »بصمة« الكتبي والفارسي  

بطل 2014 يحتفل ببطل ووصيف 2021

حمدان بن محمد:
»أبطالنا«

ر عن حب االنتصار للوطن »فيديو« ُيعبِّ

الفارس الذهبي..
18 لقبــًا محليًا وعالميًا و12 مرة 

وصيفًا و14 ثالثًا

الفارس الفضي..
28 مرة على منصة التتويج منها 

13 في المركز األول )4-19(

سباقًا للخيول العربية 
األصيلة والمهجنة في 

موسم 2021 –2022

تقام في 5 مضامير 

68
4 أزمان تتحطم في »الفضي« 

 26
مارس 2022

ليلة النسخة 26 لكأس دبي العالمي
)20-21()22-23(



فهرس

إرشاف عبداللــه النقبي

اللواء د. أحمد ناصر الريسي
 رئيس

اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

د. غانم محمد الهاجري
األمني العام

أحمد السويدي 
املدير التنفيذي 

إعداد قسم اإلعالم

Airport Road corner Rabdan St. Al Bustan Complex, Offices tower, 
Office 401, Abu Dhabi United Arab Emirates

Address:

Telephone:
 +971-2-6661800 

Email:
info@uaeerf.ae

Fax:

+971-2-6655700

www.uaeerf.ae

uaeerf ae@uaeerf_aeuaeerf 

تنفيذ: فاخــرة املحرييب

اقرأتصويــر: أحمد وجدي - نور املرصي
 في هذا العدد

زايد يطلق الفكرة.. 	 
»العين للفروســية والرماية والجولف« 

صرح رياضي متكامل بأنشــطة متعددة )31-24( 
»حواجــز اإلمارات« تتحدى حرارة الصيف 	 

بـ »الصاالت المكيفة« )33(
عبــد اهلل حميد بطل »الكبرى« في ختام 	 

دوري اإلمارات للقفز )34( 
المرزوقــي.. أداء متميز وتخصص في 	 

عبور حواجز 135 ســم )35(

2 2021 يونيو 



كلمة رئيس االتحاد
فروســية اإلمارات

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

صعــد فرســان اإلمــارات إىل منصــة التتويــج يف بطولــة العــامل للقــدرة 	 

ــوا صــوت اســم  ــق فضــاءات املــكان، ليعل ــات تعان ــا، بفخــر وهام بإيطالي

ــاين يف  ــن األول والث ــوا باملركزي ــع، ليتوج ــون الجمي ــم يتقدم ــم وه بالده

ســباق الفــردي، ولتزيــن امليداليتــان الذهبيــة والفضيــة صدورهــم يف 

واحــدة مــن أكــر بطــوالت التحــدي، إنــه املشــهد الرائــع الــذي يســتحقه 

أبنــاء اإلمــارات يف كل الرياضــات، ويف رياضــة القــدرة يحمــل هــذا اإلنجــاز 

ــد  ــة تج ــي رياض ــرى، فه ــدالالت الك ــة وال ــاين العظيم ــن املع ــد م العدي

ــن  ــاء الوط ــارك أبن ــي تش ــيدة الت ــادة الرش ــن القي ــدود م ــم الالمح الدع

ــريتها  ــزز مس ــات لتع ــا كل اإلمكان ــخر له ــا، وتس ــى ميادينه ــا ع بوجوده

محليــاً، وتدفــع بهــا إىل الســاحات العامليــة وهــي أكــر خــرة وقــوة 

ــهد  ــارات املش ــان اإلم ــدر فرس ــا، ليتص ــا وجدارته ــد ريادته ــة، لتأكي وحنك

براعــة التخطيــط، والعمــل بــروح ملؤهــا تقديــم كل جهــد وتضحيــة مــن 

أجــل الوطــن، ورفــع رايتــه خفاقــة، وبأخــالق وجســارة الفرســان العاليــة 

ــإرادة قويــة تشــق طريقهــا نحــو  التــي متنحهــم الثقــة لبلــوغ الهــدف، وب

ــي  ــيدة الت ــادة الرش ــج القي ــن نه ــك م ــتلهمني ذل ــة، مس ــز األول بثق املرك

تعمــل عــى أن تكــون اإلمــارات يف املركــز األول يف املجــاالت كافــة، وتســري 

ــاة  ــودة الحي ــري ج ــالل توف ــن خ ــتحيل م ــعار ال مس ــٍد بش ــوض أي تح لخ

ــتدامتها.  ــز اس وتعزي

ــال حــدود، 	  ــن دعــم ســخي، وعطــاء ب ــادة الرشــيدة م ــه القي ــا تقدم إن م

ــعاعاً  ــارات، وش ــان اإلم ــداع فرس ــاً إلب ــدرة مرسح ــة الق ــن رياض ــل م يجع

يــيء باســم الوطــن كل املياديــن، وملــا تجــد هــذه الرياضــة مــن رعايــة 

واهتــام مــن »فــارس العــرب«، صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 

آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، 

رعــاه اللــه، قــدوة األبطــال، وملهــم الفرســان، وهــم يســريون عــى دربــه 

ــات  ــع األوســمة وامليدالي ــج بأرف ــة، والتتوي ــج العاملي نحــو منصــات التتوي

ــاب. واأللق

لقــد كانــت لحظــات رائعــة أن تحتفــل اإلمــارات بانتصــار فرســانها يف 	 

ــد  ــامل حم ــارس س ــود الف ــرح بصع ــف الف ــا، وتضاع ــامل بإيطالي ــة الع بطول

لقــب  جائــزة  ليتســلم  التتويــج  منصــة  إىل  الكتبــي  ملهــوف  ســعيد 

البطولــة، ونيلــه امليداليــة الذهبيــة، وحصــول الفــارس منصــور ســعيد 

ــاز  ــة يف إنج ــة الفضي ــه امليدالي ــاين، ونيل ــز الث ــى املرك ــاريس ع ــد الف محم

ــن. ــة وط ــت فرح ــد كان ــي، لق تاريخ

هــذا اإلنجــاز ينضــم إىل سلســلة إنجــازات خالــدة ســطرها صاحــب الســمو 	 

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، »فــارس العــرب«، مبــداد مــن ذهــب، 

ــة  ــال ســموه ذهبي ــرا، ون ــة عــام 2012 بإنجل ــوج بلقــب هــذه البطول املت

ــرق،  ــة الف ــوز بذهبي ــارات للف ــان اإلم ــاً فرس ــاد أيض ــد أن ق ــردي بع الف

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــوز س ــاك ف وهن

ويل عهــد ديب، بلقــب نســخة 2014 يف نورمانــدي بفرنســا، وتحقيــق ســمو 

الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس 

اللجنــة األوملبيــة الوطنيــة، لقــب نســخة 2002 بإســبانيا، 

وهــو أصغــر فــارس يحقــق اللقــب، وال يــزال هــذا التصنيــف 

ــداً. ــرد صام املتف

نعــم، إنهــا فروســية إمــارات الفخــر والعــز، إمــارات العطــاء 	 

والخــري، إمــارات املــايض التليــد والحــارض املــرق التــي 

تتطلــع دامئــاً إىل املســتقبل، ليكــون أكــر إرشاقــاً، بفكــر 

ورؤيــة وإرادة ونهــج قيادتهــا الرشــيدة.

الرشــيدة عــى مــا تقدمــه لهــذا 	  القيــادة  كل الشــكر إىل 

الوطــن مــن رؤيــة ثاقبــة، وفكــر وعطــاء وجهــد وعمــل، 

ومركــزاً  الحضــاري،  التقــدم  يف  املثــايل  النمــوذج  ليكــون 

للتطويــر ينــري الطريــق للعــامل نحــو آفــاق أرحــب يف كل 

املجــاالت.
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فروســية اإلمارات

أبطــال العالم
بطولة العالم للقدرة

إماراتي وافتخر.. 
لقب »السوبر هاتريك« إنجاز تاريخي جديد 

لفرســان اإلمارات بـ »بصمة« الكتبي

دبي )فروسية اإلمارات(
إمــارايت وافتخــر.. إنجــاز تاريخــي جديــد لفروســية اإلمــارات.. فقــد ســطر 
فرســان اإلمــارات ملحمــة بطوليــة، وســجلوا إنجازاً عامليــاً رائعــاً يضاف إىل 
ســجل رياضــة الدولــة، بعــد أن أحــرز الفــارس ســامل حمــد ســعيد ملهــوف 
الكتبــي املركــز األول ونــال امليدالية الذهبيــة يف بطولــة كأس العامل للقدرة 
التــي أقيمــت يف مدينــة بيــزا يف إقليــم توســكانا بإيطاليــا، وجــاء زميلــه 
الفــارس منصــور ســعيد محمــد الفــاريس يف املركــز الثــاين، والــذي حصــد 

ــة الفضية. امليدالي
ــان  ــن فرس ــك« م ــوبر هاتري ــع »س ــارس الراب ــي الف ــامل الكتب ــد س ويع
اإلمــارات الــذي ينــال هــذا الــرف بعــد كل مــن صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء 
حاكــم ديب، رعــاه اللــه، بطــل نســخة 2012، وســمو الشــيخ حمــدان بــن 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب، بطــل نســخة 2014، وســمو 
الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس اللجنــة األوملبيــة 

الوطنيــة، بطــل نســخة 2002.

ــول  ــد الدخ ــاين بع ــن األول والث ــى املركزي ــارات ع ــان اإلم ــن فرس وهيم
الثنــايئ إىل خــط النهايــة مــع البطــل الفــارس ســامل الكتبــي عــى صهــوة 
الفــرس »هالــة« بــإرشاف املــدرب محمــد الســبويس، مســجالً زمنــاً قــدره 
ــوة  ــى صه ــاريس ع ــعيد الف ــور س ــارس منص ــه الف ــاعة، يلي 7:24:24 س
ــدره  ــاً ق ــجالً زمن ــد، مس ــاعيل محم ــإرشاف إس ــا« ب ــان آي ــواد »بريم الج
7:24:25 ســاعة، بينــا احتــل املركــز الثالــث الفــارس التشــييل بــوين فيــادا 

ــاً قــدره 7:31:26 ســاعة. ــه اس امراغــو« مســجالً زمن عــى صهــوة »اي
ــة  ــية، وبرعاي ــدويل للفروس ــاد ال ــت إرشاف االتح ــة تح ــت البطول وأقيم
رشكــة لونجــني، وانحــرصت املنافســة يف معظــم مراحــل الســباق بــني أقوى 
املنتخبــات املرشــحة، وهــي اإلمــارات والبحريــن وإســبانيا، ونجح فرســاننا 
يف املحافظــة عــى البقــاء ضمــن مجموعــة الصــدارة منــذ االنطالقــة وحتى 

خــط النهايــة. 

ترتيب الفردي
األول: سامل الكتبي - اإلمارات

الثاين: منصور الفاريس - اإلمارات
الثالث: بوين فيادا - تشييل

ترتيب الفرق
األول: الفريق اإلسباين
الثاين: الفريق الرازييل

الثالث: الفريق الفرنيس

الحدث: بطولة العامل للقدرة
املكان: مدينة بيزا يف إقليم توسكانا بإيطاليا

املسافة: 160 كلم 
املراحل: 6 

املشاركون: 74 فارساً وفارسة
الدول: 32 دولة
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أبطــال العالم
بطل 2014 يحتفل ببطل ووصيف 2021

حمدان بن محمد: 
»أبطالنا«

ر عن حب االنتصار للوطن »فيديو« ُيعبِّ

دبي )فروسية اإلمارات(
نــر ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب، 
»فيديــو« عــى حســابه عــى موقــع التواصــل االجتاعــي »انســتغرام« مبناســبة 
ــدرة،  ــامل للق ــة الع ــب بطول ــي بلق ــوف الكتب ــد مله ــامل حم ــارس س ــوز الف ف
ــق ســموه  وحصــول الفــارس منصــور ســعيد الفــاريس عــى املركــز الثــاين، وعلَّ

عــى الفيديــو: »أبطالنــا«.
ــاريس  ــي ومنصــور الف ــو لحظــة دخــول الفارســني ســامل الكتب وتضمــن الفيدي

ــة. خــط النهاي
وحمــل تعليــق ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم الفائــز 
بلقــب بطولــة العــامل للقــدرة عــام 2014 التــي أقيمــت يف نورمــادي بفرنســا، 

»أبطالنــا« كل معنــى حــب االنتصــار للوطــن.
ــد  ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــاب س ــي حس ــن متابع ــاوب اآلالف م وتج
وا عــن فرحتهــم باالنتصــار الرائــع لفرســان  بــن راشــد آل مكتــوم الذيــن عــرَّ

ــا. ــامل بإيطالي ــة الع ــارات يف بطول اإلم
ــة  ــامل إضاف ــة الع ــف يف بطول ــب والوصي ــارات باللق ــوز فرســان اإلم وشــكل ف
جديــدة إىل ســجل اإلمــارات يف هــذه البطولــة العامليــة الكــرى، ورفــع 
ــامل  ــة الع ــهد يف بطول ــدرون املش ــاننا يتص ــل فرس ــاب، وظ ــا إىل 4 ألق رصيده

ــة.   ــذه الرياض ــم يف ه ــو كعبه ــد عل ــا يؤك ــة، م ــنوات املاضي ــالل الس خ

5
فرسان ضمتهم قامئة فرساننا املشاركني يف املونديال، وهم 
الفارس الشيخ حمد بن دملوك آل مكتوم، والفارس البطل 
سامل الكتبي، والوصيف الفارس منصور الفاريس، والفارس 

عبد الله غانم املري، والفارس سامل سعيد العوييس.

11
دولة استضافة النسخ الـ 18 لبطولة العامل للقدرة، حيث 
كان نصيب أمريكا األكر بأربع نسخ، واستضافة أربع دول 
البطولة مرتني هي اإلمارات، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، 

فيا استضافت ست دول البطولة مرة واحدة وهي 
السويد، هولندا، أملانيا، ماليزيا، بريطانيا، وسلوفاكيا.

3
مرات حصدت اإلمارات لقب الفرق يف بطولة العامل 

للقدرة أعوام 2008 يف البطولة التي أقيمت يف ماليزيا، 
و2010 يف البطولة التي استضافتها أمريكا، ويف نسخة 

2012 التي أقيمت يف بريطانيا.



فروســية اإلمارات

6 2021 يونيو 

فروســية اإلمارات

أبطــال العالم
الدعم الالمحدود وراء التفوق والريادة

راشد بن دلموك: 
إنجاز يضاف إلى السجل الحافل لفرسان اإلمارات

دبي )فروسية اإلمارات(
أكــد الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم، رئيــس مجلــس إدارة نــادي ديب للفروســية، 
ــوا الريــادة يف عــامل ســباقات  أن فرســان اإلمــارات أثبتــوا جدارتهــم باللقــب، وواصل
القــدرة والتحمــل، ليكســبوا الرهــان والتحــدي بعــد اإلنجــاز العاملــي الــذي تحقــق 
ــه فروســية اإلمــارات عمومــاً، ورياضــة  بفضــل الدعــم الالمحــدود الــذي تحظــى ب
القــدرة والتحمــل بوجــه خــاص، مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكــم ديب، رعاه الله، وســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب، رئيــس املجلــس 
التنفيــذي، متوجهــاً بالشــكر والعرفــان إىل فريــق العمــل وكل مــن ســاهم يف تحقيــق 

هــذا اإلنجــاز املبهــر.  
وأضــاف: »هــذا اإلنجــاز ليــس غريبــاً عــى فرســان اإلمــارات الذيــن يواصلــون كتابــة 
أســائهم يف قامئــة األبطــال، خاصــة أن اإلمــارات متتلــك ســجالً حافــالً باالنتصــارات، 
وإنجــازات ســتبقى محفــورة يف ذاكــرة التاريخ أبرزهــا تتويج »فارس العــرب« صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، بلقــب بطولــة العــامل يف مونديــال 2012 يف اململكــة 
املتحــدة، وتتويــج ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد 
ديب، رئيــس املجلــس التنفيــذي، بلقــب عــام 2014 يف مدينــة نورمانــدي بالجمهوريــة 
الفرنســية، إىل جانــب تحقيــق ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتوم، 

رئيــس اللجنــة األوملبيــة الوطنيــة، اللقــب عــام 2002 مبدينــة خرييــز يف إســبانيا. 
بــدوره، أبــدى عمــر عبيــد الشــاميس، ســفري الدولــة لــدى إيطاليــا، ســعادته الكبــرية 

بهــذا اإلنجــاز العاملــي الــذي يؤكــد أن فرســان اإلمــارات هــم الرقــم »واحــد« 
يف ســباقات القــدرة والتحمــل بعــد أن واصلــوا مشــوار التميــز والريــادة بانتــزاع 
املركزيــن األول والثــاين يف البطولــة، مشــرياً إىل أن الدعــم الالمحــدود من القيادة 
الرشــيدة وأصحــاب الســمو الشــيوخ هــو رس التألق الكبــري للفروســية اإلماراتية 

عمومــاً، ورياضــة القــدرة والتحمــل عــى وجــه الخصــوص. 
وتوجــه الشــاميس بالتهنئــة إىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، 
وحــكام وشــعب اإلمــارات عــى هــذا االنتصــار العظيــم، الفتــاً إىل أن الصــدارة 
العامليــة تزامنــت مــع عــودة الحيــاة إىل إيطاليا التــي فتحت ذراعيها الســتقبال 
وفــود الــدول املشــاركة يف الحــدث الــذي حظــي بإشــادة واســعة مبــا قامــت بــه 
اللجنــة املنظمــة مــن جهود إلنجــاح الفعاليــة، إضافــة إىل الوفــد اإلمــارايت الذي 

كان رشيــكاً يف نجــاح البطولــة مــن خــالل املشــاركة املميــزة. 

2022
موعد إقامة النسخة التاسعة عرة لبطولة العامل للقدرة 

ضمن دورة ألعاب الفروسية، واملقررة يف إيطاليا، ومل 
تحدد املدينة التي ستستضيف مونديال القدرة.

74
فارساً وفارسة من 32 دولة شاركوا يف بطولة العامل للقدرة نسخة 

2021، حيث شكلوا نخبة الفرسان يف بالدهم وهم عى صهوة أفضل 
الجياد، ما أثرى البطولة مبنافسة قوية ومثرية يف كل مراحل السباق. 

الشامسي: 
صدارة تزامنت 

مع عودة الحياة إلى 
طبيعتها في إيطاليا



فروســية اإلمارات
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أبطــال العالم

أشادا بالنجاح المتميز للمشاركة

دبي )فروسية اإلمارات(
أشــاد الدكتــور غانــم الهاجــري، األمــني العــام التحــاد اإلمــارات للفروســية 
والســباق، واللــواء خبــري محمــد عيــى العظــب، املديــر اإلداري لبعثــة اإلمــارات 
يف مونديــال القــدرة، املديــر العــام لنــادي ديب للفروســية، بالنجــاح املتميــز الــذي 

حققتــه مشــاركة فروســية اإلمــارات يف مونديــال القــدرة بإيطاليــا.
وتقــدم الدكتــور غانــم الهاجــري بالتهنئــة إىل قيــادة وشــعب اإلمــارات مبناســبة 
الفــوز واإلنجــاز املميــز الــذي أصبــح نهجــاً راســخاً لفرســان اإلمــارات يف املحافــل 
الدوليــة، مؤكــداً أن ريــادة اإلمــارات يف ســباقات القــدرة مل تــأت مــن فــراغ وإمنــا 
ــن أصحــاب  ــم ال محــدود م ــن دع ــارات م ــه رياضــة اإلم ــا تحظــى ب بفضــل م
الســمو الشــيوخ، والــذي أمثــر مواصلــة أبنــاء الدولــة كتابــة أســائهم يف ســجالت 

التاريــخ بانتــزاع املركزيــن األول والثــاين. 
وأثنــى الهاجــري عــى جهــود فرســان اإلمــارات، وكل القامئــني عــى نجــاح املهمــة 
اإلماراتيــة مــن املدربــني وكل القامئــني عــى العمــل، والذيــن عملــوا منــذ وقــت 
ــة  ــم املنافس ــة رغ ــراز الثنائي ــة بإح ــل يف النهاي ــم لتتكل ــوا جهوده ــر وكثف مبك
القويــة التــي شــهدها الســباق منــذ بدايتــه وحتــى نهايتــه، متمنيــاً تحقيــق مزيد 

مــن االنتصــارات يف املســتقبل. 

ــر اإلداري  ــري محمــد عيــى العظــب، املدي ــواء خب ــه، أعــرب الل مــن جانب
لبعثــة اإلمــارات، املديــر العــام لنــادي ديب للفروســية، عــن ســعادته الكبــرية 
باإلنجــاز العاملــي الكبــري الــذي حققــه أبنــاء اإلمــارات يف إيطاليــا، متوجهــاً 
ــن راشــد  ــان إىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــل الشــكر والعرف بجزي
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه 
اللــه، وســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد 
ديب، رئيــس املجلــس التنفيــذي، عــى الدعــم الــال محــدود لرياضــة اآلبــاء 
واألجــداد الــذي أمثــر عنــه اعتــالء منصــات التتويــج يف مختلــف املحافــل 

والبطــوالت الدوليــة. 
ــن  ــة م ــاح املشــاركة اإلماراتي ــود كل املســاهمني يف نج ــن العظــب جه ومث
خــالل الظهــور املــرف الــذي أثلــج صــدور أبنــاء اإلمــارات كافــة، مؤكــداً 
أن مونديــال بيــزا يعتــر محطــة عبــور ملزيــد مــن اإلنجــازات التــي يتطلــع 
إىل تحقيقهــا فرســان الدولــة، ومــن بينهــا بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني 

التــي ســتحتضنها إيطاليــا يف شــهر ســبتمر املقبــل.

64
 الحد األعى لنبض الخيل خالل عرضه للفحص 

البيطري بعد كل مرحلة من مراحل السباق.

75
كيلو جراماً الحد األدىن املسموح به للمشاركة يف 

بطولة العامل للقدرة لوزن الفارس مع الرسج.

33.7
كلم هي مسافة املرحلة األوىل لبطولة العامل للقدرة، وهي األطول 

ضمن 6 مراحل، وتبلغ مسافة املرحلة الثانية 23.7 كلم، والثالثة 33.2 
كلم، والرابعة 25.7 كلم، والخامسة 23.7 كلم، والسادسة 20 كلم.

العظب: 
المونديال معبر 

لمزيد من اإلنجازات

الهاجري: 
االنتصار نهج راسخ 

لفرسان اإلمارات
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أبطــال العالم
أهدى اإلنجاز للقيادة الرشيدة

الكتبي:
اللقب العالمي جزء بسيط لرد الجميل للوطن الغالي

دبي )فروسية اإلمارات(
أكــد الفــارس ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي، أن تتويجــه بــكأس العامل يعتــر جزءاً 

بســيطاً لــرد الجميــل إىل الوطــن، حيــث قــدم مــع بقيــة أعضــاء الفريــق أقــى 

طاقــة وجهــد، وكانــوا عــى قــدر الثقــة والطمــوح باعتــالء منصــة التتويــج ورفع 

علــم اإلمــارات عاليــاً، مهديــاً اللقــب إىل القيــادة الرشــيدة وشــعب اإلمــارات 

فة. كا

وكشــف بطــل العــامل الفــارس ســامل الكتبــي عــن أن املنافســة كانــت صعبة حتى 

آخــر 5 كلــم مــن الســباق، وتحــرروا مــن الرقابــة والضغــط يف املرحلــة األخــرية، 

والتــي جــاءت مــن فــارس الفريــق التشــييل الــذي حــل يف املركــز الثالــث، إضافة 

إىل املنتخــب البحريني.

ونجــح الفــارس ســامل الكتبــي الــذي قــاد الفــرس »هالــة« بحنكــة وصــر خــالل 

كل مراحــل الســباق، يف الوصــول إىل الهــدف والتتويــج باللقــب العاملــي، حيــث 

ــة الصــدارة وعــدم  ــال: »حرصــت عــى الوجــود ضمــن كوكب مل يســتعجل، وق

االندفــاع واملــي خطــوة بخطــوة، خاصــة أن رحلــة الســباق تعتــر طويلــة يف 

مســافة الـــ 160 كلــم«، مشــرياً إىل أن يف مثــل هــذه الســباقات الطويلــة يجــب 

التمهــل والريــث، وترتيــب األوراق عقــب كل مرحلــة وفقــاً ملجريات الســباق.

وأوضــح »الحفــاظ عــى الجــواد أمــر مهــم ألن املعادلــة تفــرض عــى الفــارس 

التوفيــق بــني قــدرة الجــواد عــى التحمــل مــن جانــب، وادخــار مخزونــه مــن 

الطاقــة للمراحــل الحاســمة، وهــذا مــا قــاد إىل تحقيــق االندفــاع املطلــوب يف 

الجــزء األخــري مــن الســباق والوصــول بســالم دون تعــرض الجــواد ألي عوائــق 

مــن إجهــاد أو إصابــة ليكــون عبــوره لبوابــة الفحــص البيطــري ســهالً«.

وأشــاد الفــارس البطــل ســامل الكتبــي بدقــة الخطــة واملعلومــات التــي وضعهــا 

املــدرب محمــد الســبويس، وحــرص عــى متابعتهــا، وتعديــل بعــض األجــزاء 

منهــا وفــق ســري الســباق، كــا أثنــى عــى األداء القــوي الــذي قدمتــه الفــرس 

»هالــة«، واســتجابتها الرسيعــة يف الركــض وفــق الخطــة املوضوعــة.

األوىل: الثالث
الثانية: الثالث
الثالثة: الثاين

الرابعة: الثالث:
الخامسة: الثالث
السادسة: األول

الرتيب يف املراحل

18
فوزاً باملركز األول حققها الفارس سامل الكتبي خالل 

مسريته يف سباقات القدرة املحلية والعاملية.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس سامل الكتبي 

وحقق به لقب بطولة العامل يف إيطاليا.



فروســية اإلمارات

9  2021 يونيو 

فروســية اإلمارات

أبطــال العالم
كتب اسمه بمداد من نور

فارس الذهب..
18 لقبًا محليًا وعالميًا و12 مرة وصيفًا و14 ثالثًا

3 انتصارات في استون بارك ببريطانيا والمركز الثالث بفرنسا
دبي )فروسية اإلمارات(

كتــب الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي، اســمه مبــداد مــن نــور ضمــن لوحــة رشف 
الفائزيــن بلقــب مونديــال القــدرة، وخــاض الفــارس ســامل الكتبــي العديــد مــن 
الســباقات منــذ بدايــة مشــاركاته يف ســباقات القــدرة محليــاً وخارجياً، واســتطاع 
ــات  ــود إىل منص ــن الصع ــن م ــاب، ومتك ــن األلق ــد م ــد العدي ــا أن يحص خالله
التتويــج 44 مــرة، وحقــق املركــز األول 18 مــرة، واملركــز الثــاين 12 مــرة، وحــل 

ثالثــاً 14 مــرة.
ــه مــع ســباقات القــدرة يف العــام  الفــارس الشــاب ســامل الكتبــي، كانــت بدايت
2012، واســتطاع خــالل هــذه الفــرة أن يحقــق إنجــازات عديــدة داخــل وخــارج 
الدولــة، وقــد متكــن مــن حجــز مكانــه ضمــن نخبــة فرســان إســطبالت »أم7« 
الذيــن اســتطاعوا أن يضعــوا بصمتهــم بوجودهــم الدائــم يف منصــات التتويــج.

تحقيــق لقــب بطولــة العــامل كان حلــاً يــراود الفــارس ســامل ملهــوف، وقــد عمل 
ــكل جــد لتحقيقــه عــر املشــاركة بصــورة مســتمرة خــالل ســباقات املوســم  ب
املحــيل، حيــث قــدم مســتويات طيبــة خــالل الســباقات التنافســية، وأيضــاً نجح 
ــة التــي مــن بينهــا هــذا اللقــب  يف التأهــل للمشــاركة يف االســتحقاقات الدولي

الرفيــع.
ــق الفــوز بآخــر  ــي املوســم املــايض كان تحقي ــارس ســامل الكتب ــج الف ــرز نتائ أب
ــد  ــن مهرجــان محم ــباقات املوســم، وهــو ســباق اإلســطبالت الخاصــة ضم س
بــن راشــد، وكان هــذا الفــوز الوحيــد للفــارس خــالل املوســم املحــيل، لكنــه كان 
حــارضاً بقــوة يف منصــات التتويــج، حيــث كان وصيفــاً يف ســباق إكســبو 2021 
ــا 2019،  ــزة خــالل موســم أوروب ــج ممي لإلســطبالت الخاصــة، كــا حقــق نتائ
فقــد حقــق الفــوز 3 مــرات يف اســتون بــارك بريطانيــا، كــا حقــق املركــز الثالث 

بفرنســا.
ويف جانــب اإلنجــازات الخارجيــة للفــارس ســامل الكتبــي، فقــد أهــدى اإلمــارات 
لقــب النســخة األوىل لــكأس خــادم الحرمــني الريفــني يف فرايــر 2019 بعــد أن 
قــاد فرســان اإلمــارات الحتــكار املراكــز العــرة األوىل مــن الســباق، حيــث تــوج 
عــى صهــوة الجــواد »بــالك ريــدج انديغــو« إلســطبالت »أم 7«، مســجالً زمنــاً 

قــدره 4:25:43 ســاعة.
ــك البحريــن ملســافة  ــة مل ــده كأس جالل ــك الفــارس ســامل الكتبــي يف رصي وميل
120 كلــم يف مملكــة البحريــن، حيــث قــاد بــكل حنكــة ومهــارة الجــواد »رزام« 
ــدره  ــاً ق ــجالً زمن ــب، مس ــوز باللق ــي للف ــي البحرين ــود املل ــطبالت الرع إلس

4:07:50 ســاعة.

10
سنوات ظل خاللها الفارس سامل الكتبي يخوض 

تحديات سباقات القدرة بطموحات كبرية بدأها العام 
2012 إىل أن توج بلقب بطولة العامل يف 2021. 

44
مرة صعد خاللها الفارس سامل الكتبي إىل منصة 
التتويج خالل مسريته مع سباقات القدرة محلياً 

وخارجياً.

 2019
العام الذي توج خالله الفارس سامل الكتبي 

بلقب كأس خادم الحرمني الريفني 
للقدرة.



فروســية اإلمارات

10 2021 يونيو 

أبطــال العالم
منصور من االحتياط إلى وصافة المونديال

الفارس الفضي .. 
28 مرة على منصة التتويج منها 13 في المركز األول
بطل مونديال الخيول الصغيرة ووصيف الشباب والناشئين

دبي )فروسية اإلمارات(
بعــد أن تــم اختيــار خــايس فرســان اإلمــارات املشــارك يف بطولــة العــامل للقدرة، 
ــكل  ــاط ب ــة االحتي ــه يف قامئ ــة رفاق ــع بقي ــاريس م ــور الف ــارس منص ــه الف توج
حواســه لدعــم الفريــق، لكــن ذلــك مل يســتمر طويــالً، حيــث جــاءت الفرصــة 
للفــارس منصــور الفــاريس ليكــون ضمــن الفريــق بعــد اإلصابــة التــي تعرضــت 
لهــا الفــرس التــي كان سيشــارك بهــا عضــو الفريــق ســيف أحمــد املزروعــي، مــا 

أســفر عــن اســتبعاده.
وقــدم الفــارس منصــور الفــاريس مســتويات جيــدة خــالل العديد من الســباقات 
منــذ بدايــة مشــاركاته يف ســباقات القــدرة محليــاً وخارجيــاً، واســتطاع تحقيــق 
ــرة،  ــج 28 م ــات التتوي ــود إىل منص ــن الصع ــن م ــاب، ومتك ــن األلق ــد م العدي

وحقــق املركــز األول 13 مــرة، واملركــز الثــاين 8 مــرات، وحــل ثالثــاً 7 مــرات.
ــام 2009،  ــذ الع ــدرة من ــباقات الق ــذي ظــل يشــارك يف س ــاريس ال ــارس الف الف
ــإرشاف املــدرب  ــزة مــع إســطبالت »أم آر أم« ب ــج املمي ــد مــن النتائ ــه العدي ل
إســاعيل محمــد، وحقــق العديــد مــن األلقــاب داخليــاً وخارجيــاً، فقــد تــوج 
بلقــب مونديــال الخيــول الصغــرية 2015 يف ســلوفاكيا، كــا أحــرز املركــز الثــاين 

ــة العــامل للشــباب والناشــئني يف تشــييل عــام 2015.   يف بطول
قــام وفــد اإلمــارات اإلداري واملــدرب إســاعيل محمــد بجهــود جبــارة إلقنــاع 
ــتبعدة  ــرس املس ــة الف ــي ألن إصاب ــارس االحتياط ــإرشاك الف ــة ب ــة املنظم اللجن
كانــت خــالل التنقــل مــن ديب إىل إيطاليــا، ومل تصــاب أثنــاء الفحــص البيطــري 

الــذي يســبق الســباق.
ــات  ــتوعب توجيه ــؤولية، واس ــدر املس ــى ق ــاريس كان ع ــور الف ــارس منص الف
ــد حســن  ــا عن ــا«، وكان ــان آي ــادة الجــواد »بريم ــة لقي ــه بالرسعــة املطلوب مدرب
الظــن بعــد أداء أكــر مــن رائــع، منحهــا وصافــة بطولــة العــامل بــكل جــدارة 

ــدار. واقت
وأهــدى الفــارس منصــور الفــاريس، وصيــف املونديــال، هــذا اإلنجــاز إىل صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 
الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، وإىل ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بن راشــد 
ــارات  ــعب اإلم ــذي، وإىل ش ــس التنفي ــس املجل ــد ديب، رئي ــوم، ويل عه آل مكت

كافــة، معربــاً عــن فخــره واعتــزازه باعتــالء منصــة التتويــج يف بطولــة العــامل. 
وأبــدى الفــارس منصــور الفــاريس رضــاه بإحــراز امليداليــة الفضيــة التــي تعتــر 
ــة، مشــيداً  ــة يف الســنوات املقبل ــد مــن اإلنجــازات العاملي ــق مزي ــاً لتحقي دافع
بــأداء الجــواد »بريمــان آيــا« الــذي قــدم مســتوى مميــزاً طــوال مراحــل الســباق 
ملــا لديــه مــن مخــزون طاقــة قــاده إىل إنهــاء املهمــة بنجــاح عنــد خــط النهايــة 

األوىل: السادس عربعــد أن اســتطاع أن يتفــوق عــى العديــد مــن املنافســني. 
الثانية: الثامن
الثالثة: السابع
الرابعة: الثالث

الخامسة: الثالث
السادسة: الثاين 

الرتيب خالل املراحل

13
فوزاً باملركز األول حققها الفارس منصور 
الفاريس خالل مسريته يف سباقات القدرة.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس منصور الفاريس وحقق 
به املركز الثاين يف مونديال العامل للقدرة بإيطاليا.



11  2021 يونيو 

فروســية اإلمارات

أبطــال العالم

خرجوا من السباق ألسباب مختلفة

حمد بن دلموك والمري والعويسي.. 
أداء جيد يصطدم بـ »بوابة الفحص«

دبي )فروسية اإلمارات(
عــى الرغــم مــن الظــروف التــي واجهــت فرســان اإلمــارات خــالل ســباق بطولــة العــامل 
للقــدرة يف إيطاليــا، بخــروج ثالثــة فرســان مــن جملــة خمســة، إال أن الهــدف األســايس 
الحصــول عــى اللقــب والوصافــة، وكان باإلمــكان حصــد لقــب بطولــة الفــرق أيضــاً بــكل 
ســهولة، لكــن خــروج الثــاليث غــري املتوقــع تســبب يف عــدم تحقيــق ذلــك، وهــذه أمــور 
متوقعــة وموجــودة يف الرياضــة عمومــاً، ويف ســباقات القــدرة عــى وجــه الخصــوص، لكن 
ــت حــارضة مــن خــالل التناغــم واالنســجام،  ــق وروح العمــل الجاعــي كان ــوة الفري ق
ــى لحظــات خــروج كل واحــد  ــة وحت ــذ االنطالق ــم جــداً من ــاليث دور مه ــك كان للث لذل

منهــم.
ــار  ــنوا االختي ــري، أحس ــة امل ــد، وخليف ــاعيل محم ــبويس، وإس ــد الس ــون محم املدرب
ــارس  ــذي ضــم كالً مــن الف ــق ال ووضعــوا الخطــط املناســبة، مــن خــالل تشــكيل الفري
الشــيخ حمــد بــن دملــوك آل مكتــوم الــذي قــاد الفــرس »آغــات دي غــزال«، والفــارس 
عبــد اللــه غانــم املــري عــى صهــوة »يوملــي دى فريهــو«، والفــارس ســامل الكتبــي الــذي 
ــاد الجــواد »كاســتليبار  ــذي ق ــة«، والفــارس ســامل ســعيد العويــيس ال ــاد الفــرس »هال ق

ــا«. ــان آي ــاد الجــواد »بريم ــذي ق ــاريس ال ــارس منصــور الف ــرا«، واالحتياطــي الف كاداب
ــوا الســباق، وهــم مــن أصحــاب اإلنجــازات  ــن مل يكمل ــة الذي ــد أدى الفرســان الثالث وق
البــارزة، أدوارهــم كاملــة، لكــن ســوء الطالــع الزمهــم وحــرم اإلمــارات مــن فــوز كاســح 

وتحقيــق العالمــة الكاملــة.
ــدم  ــبب ع ــة، بس ــة الثاني ــن املرحل ــيس م ــامل العوي ــوا كان س ــن خرج ــان الذي أول الفرس
اجتيــاز جــواده بوابــة الفحــص البيطــري، أمــا الفــارس الشــيخ حمــد بــن دملــوك آل مكتوم 
فقــد خــرج مــن املرحلــة الثالثــة بســبب »املــي غــري املنتظــم« لجــواده، والــذي يــؤدي 
ــن  ــد خــرج م ــري فق ــه امل ــد الل ــارس عب ــا الف ــارس، أم ــل وخــروج الف إىل اســتبعاد الخي
ــة الرابعــة، بالســبب نفســه »املــي غــري املنتظــم لجــواده«، وكان جميــع هــؤالء  املرحل

الفرســان يف الصــدارة قبــل أن يخرجــوا مــن الســباق.

ساعة سجلها الفارس عبد الله املري قبل أن 
يخرج من السباق يف املرحلة الرابعة.

ساعة سجلها الفارس الشيخ حمد بن دملوك 
آل مكتوم قبل أن يخرج من السباق يف 

املرحلة الثالثة.

ساعة سجلها الفارس سامل سعيد العوييس قبل 
أن يخرج من السباق يف املرحلة الثانية.
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فروســية اإلمارات

أبطــال العالم

تتميز بسرعة التعافي من اإلجهاد

»هالة«..
50 نبضة في الدقيقة  تخطف 

كل األضواء
دبي )فروسية اإلمارات(

لفتــت الفــرس »هالــة« التــي قادهــا ســامل ملهــوف الكتبي للفــوز بلقب 
مونديــال القــدرة، األنظــار وخطفــت كل األضــواء بــاألداء املبهــر الــذي 
قدمتــه خــالل الســباق، بعــد أن ظــل فارســها قريبــاً مــن خيول الصــدارة 
خــالل املراحــل املختلفــة لينطلــق يف مرحلــة الحســم بــكل ثقــة ويحقق 

املطلوب.
الفــرس األســرالية البالغــة مــن العمــر 10 ســنوات أظهــرت مقدراتهــا 
التــي أهلتهــا لتحقــق أرفــع األلقــاب، حيــث متيــزت برسعــة التعــايف من 
اإلجهــاد كــا متيــزت أيضــاً خــالل فحــص القلــب الــذي مل يتجــاوز الـــ 50 
نبضــة يف الدقيقــة خــالل جميــع املراحــل، وهــذا يعــد مــن املعــدالت 

النــادرة يف ســباقات الـــ 160 كلــم.
ــم إىل  ــل أن تنض ــا قب ــت يف فرنس ــة« كان ــرس »هال ــاركة الف ــة مش بداي
إســطبالت »أم7«، التي كانت أول مشــاركاتها معها يف 2018 يف ســباقات 
ــاين  ــز الث ــت املرك ــم، وحقق ــافة 120 كل ــا ملس ــارك بريطاني ــتون ب اوس
بعــد أن قادهــا الفــارس ســعيد املهــريي، ثــم شــاركت يف قريــة اإلمــارات 

العامليــة للقــدرة بالوثبــة، وحلــت يف املركــز الرابــع.
وعــادت مــرة أخــرى إىل بريطانيــا، وقادهــا الفــارس الشــيخ راشــد بــن 
دملــوك آل مكتــوم للفــوز يف اســتون بــارك، قبــل أن تشــارك يف بطولــة 

العــامل للشــباب يف ايطاليــا 2019 لتحقــق املركــز الخامــس.

4 سنوات على االنطالقة

»بيرمان آيا«..
إيطاليا موعد مع اإلنجاز األكبر

دبي )فروسية اإلمارات(
ــع  ــزاً م ــاً ممي ــداً تاريخي ــا موع ــدرة يف إيطالي ــامل للق ــة الع ــت بطول كان
الجــواد الفرنــيس »بريمــان آيــا« العائــد إلســطبالت »أم آر أم«، الــذي حل 
يف املركــز الثــاين يف هــذا املحفــل العاملــي، ليحقــق أفضــل نتائجــه بعــد 

مســرية جيــدة لكنهــا كانــت دون طمــوح هــذا الجــواد القــوي.
انطالقــة الجــواد »بريمــان آيــا« الــذي يبلغ عمره 10 ســنوات جــاءت قبل 
4 ســنوات، وتحديــداً يف بريطانيــا، حيــث شــارك يف ســباقني تأهيليني، ثم 
حقــق الفــوز يف أول تجربــة لــه بالدولــة مبدينــة ديب الدوليــة يف ســباق 

ملســافة 120 كلم.
بعــد ذلــك تــم الدفــع بــه إىل ســباق جمــريا ملســافة 120 كلــم، وحــل يف 
املركــز الثامــن، وكان ذلــك مبثابــة تجهيــز لــه للمشــاركة للمــرة األول يف 
ســباق 160 كلــم عــر كأس محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نســخة 2019، 
حيــث قــاده فارســه منصــور الفــاريس للمركــز الرابــع، ثــم شــارك يف كأس 

رئيــس الدولــة ملســافة 160 كلــم، وحــل ضمــن العــرة األوائــل.
وشــارك الجــواد »بريمــان آيــا« يف عــدة ســباقات مل يحالفــه فيهــا الحــظ 
لكــن املــدرب إســاعيل محمــد تأكــد بــأن الجــواد ميلــك الكثــري لذلــك 
دفــع بــه ضمــن خيــول اإلســطبل للمشــاركة يف بطولــة العــامل احتياطيــاً 
لتتيــح لــه األقــدار املشــاركة بديــالً للفــرس »فينايــس دي اورمــو« التــي 
ــا« كان يف املوعــد وحقــق أفضــل  ــة، لكــن »بريمــان آي تعرضــت لإلصاب

ئجه. نتا
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فروســية اإلمارات

أبطــال العالم
أبرز اإلنجاز على موقعه اإللكتروني

»دولي الفروسية«.. 
اإلمارات تملك قوة ضاربة بنخبة الفرسان وأقوى الخيول

دبي )فروسية اإلمارات(
أبــرز االتحــاد الــدويل للفروســية اإلنجــاز اإلمــارايت بالفــوز بذهبيــة وفضية 
ــا عــر الفارســني ســامل ملهــوف الكتبــي  ــة العــامل للقــدرة يف إيطالي بطول
ــواد  ــوة الج ــى صه ــاريس ع ــور الف ــة«، ومنص ــرس »هال ــوة الف ــى صه ع
»بريمــان آيــا«، ونــر يف موقعــه الرســمي عــى اإلنرنــت تغطيــة للبطولــة.

وأشــاد االتحــاد الــدويل، يف تغطيتــه، بالرسعــة واللياقة العاليــة التي تتمتع 
بهــا خيــول اإلمــارات، مشــرياً إىل أن البطــل والوصيــف حققــا انطالقة قوية 
يف املرحلــة األخــرية، متفوقــني بــكل أريحيــة عــى الفــارس اإلســباين عمــر 

بالنكــو الــذي تصــدر خمــس مراحــل مــن الســباق.
ــق  ــا يتعل ــة في ــة«، خاص ــرس »هال ــك بالف ــدويل كذل ــاد ال ــاد االتح وأش
باجتيازهــا لفحــص القلــب بــكل ســهولة، مســجلة معــدالت غري مســبوقة، 
وأشــارت التغطيــة إىل أن الفــرس »هالــة« البالغــة مــن العمــر 10 ســنوات 
كانــت خــالل الفحــص البيطــري يف قمــة الهــدوء والراحــة، حيــث كانــت 
تــأكل مــن العشــب يف منطقــة الفحــص وكأنهــا مل تكــن عائــدة مــن ســباق 
ملســافة 160 كلــم، كــا تغــزل االتحــاد الــدويل، يف تغطيته أيضــاً، يف الجواد 
»بريمــان آيــا« الــذي وصفــه بــأن يتمتع بقــدرة هائلــة لتحقيــق رسعات يف 
اللحظــات النهائيــة للســباق، وهــو أيضــاً اجتــاز فحــص القلــب بــكل يرس.

وكان االتحــاد الــدويل واملوقــع الرســمي للبطولــة قــد أشــارا أيضــاً إىل القوة 
ــة لفرســان  ــة األولي ــة والقامئ ــم البطول ــة يف خــر تقدي ــة الضارب اإلماراتي
اإلمــارات، الفتــاً إىل وجــود ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد 
ــة لفرســان اإلمــارات، حيــث يحمــل ســموه  آل مكتــوم يف القامئــة األولي
لقــب نســخة العــام 2014 التــي جــرت فعالياتهــا يف نورمانــدي الفرنســية.

ساعة أرسع زمن تم تسجيله يف بطولة العامل 
حققه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم بريطانيا 2012.

ساعة الزمن الذي سجله سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطل 
نسخة العام 2014 التي استضافتها فرنسا.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس التشييل 
بوين فيادا عى صهوة »ايه اس امراغو«، 

وحصل به عى املركز الثالث يف بطولة العامل 
 .2021

ساعة الزمن الذي سجله الفارس سامل 
الكتبي عى صهوة الفرس »هالة«، وتوج 

به بطالً للعامل يف نسخة 2021 التي أقيمت 
بإيطاليا.

 ساعة الزمن الذي سجله الفارس منصور 
الفاريس عى صهوة الجواد »بريمان آيا«، 

وحصل به عى املركز الثاين يف بطولة العامل 
2021 بإيطاليا.  

15
عاماً عمر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن 
راشد آل مكتوم عندما توج بلقب بطولة 
العامل للقدرة بإسبانيا عام 2002، ليصبح 

أصغر فارس ينال هذا اللقب.
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فروســية اإلمارات

أبطــال العالم

ترجمة الخبرات وراء انتزاع اللقب

السبوسي: 
فرسان الرقم األصعب والرهان الرابح

دبي )فروسية اإلمارات(
أعــرب املــدرب محمــد الســبويس عــن بالــغ ســعادته باإلنجاز الــذي حققه 
فرســان اإلمــارات يف بطولــة العــامل للقــدرة، وقال إن فرســاننا نجحــوا يف قهر 
جميــع التحديــات والصعوبــات، وترجمــوا خراتهــم الطويلــة يف ســباقات 
القــدرة مــن خالل انتــزاع املركزيــن األول والثــاين، متوجهاً بالشــكر والتهنئة 
إىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، حيث تعكــس هذه 
ـ »فــارس العــرب« التــي قــادت فرســاننا إىل  اإلنجــازات الرؤيــة الثاقبــة لــ
تحقيــق العديــد مــن األلقــاب يف كــرى املحافــل واالســتحقاقات الدوليــة.  

وأشــاد الســبويس بالفــرس »هالــة« التــي قادهــا الفارس ســامل حمد ملهوف 
الكتبــي وحقــق معهــا لقب بطولة العــامل، إىل جانب العرض املميز لفرســان 
اإلمــارات أعضــاء الفريــق الذيــن امتطــوا نخبــة الخيــول، آمــالً أن يكــون 
إنجــاز إيطاليــا هو محطــة جديدة ملزيــد من األلقــاب والبطوالت لفرســان 
اإلمــارات الذيــن أثبتــوا أنهــم الرقم األصعــب، والرهــان الرابــح يف املونديال. 

جدارة وريادة وأداء متميز 

إسماعيل محمد:
محطة مهمة لتحقيق مزيد من االنتصارات

دبي )فروسية اإلمارات(
ــارات يف  ــان اإلم ــه فرس ــا قدم ــد مب ــاعيل محم ــدرب إس ــاد امل أش
بطولــة العــامل للقــدرة، واإلنجــاز الكبــري الــذي برهــن للعــامل أجمــع 
جــدارة أبنــاء اإلمــارات وريادتهــم يف ســباقات القــدرة عــى خريطة 
ــه الرياضــة  العــامل، مؤكــداً أن الفــوز تحقــق بفضــل مــا تحظــى ب
مــن دعــم واهتــام مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــم  ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ آل مكت

ديب، رعــاه اللــه.  
بالذهــب  اإلمــارات  أبنــاء  بتكلــل مشــوار  وأضــاف: »ســعدنا 
والنجــاح بــأداء متميــز، بعــد تســخري كل الجهــود لتحقيــق اإلنجــاز 
العاملــي ورفــع اســم الدولــة عاليــاً يف املحفــل الــدويل، ويعتــر هــذا 
ــل  ــد مــن االنتصــارات، ومتثي ــق مزي ــأل خــري لتحقي ــق هــو ف التأل
اإلمــارات خــري متثيــل يف البطــوالت املقبلــة التــي لــن يتنــازل فيهــا 

ــات«.  ــت التحدي ــا كان ــز األول مه فرســاننا عــن املرك

بطولة العامل – إيطاليا 2021

بطولة العامل للشباب والناشئني - إيطاليا 2019

بطولة العامل للشباب والناشئني - إيطاليا 2017

اإلنجازات العاملية

وصيف بطولة العامل - بريطانيا 2012

بطولة أوروبا املفتوحة - جمهورية التشيك 2013

بطولة العامل للخيول الصغرية – جمهورية التشيك 2014

وصيف بطولة العامل للشباب – تشييل 2015

وصيف بطولة العامل - إيطاليا 2021

اإلنجازات العاملية
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فروســية اإلمارات

أبطــال العالم
الحكم الدولي يشيد بالجهد اإلداري

الحمادي: 
تراكمات خبرة الوفد تجاوزت كل التعقيدات بنجاح 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــان  ــه فرس ــذي حقق ــري ال ــاز الكب ــادي، باإلنج ــد الح ــدويل أحم ــا ال ــاد حكمن أش

اإلمــارات بالحصــول عــى ذهبيــة وفضيــة بطولــة العــامل للقــدرة، وقــال: »الوصــول 

ــات صاحــب الســمو  ــم وتوجيه ــه، بدع ــد فضــل الل ــاء، بع ــج ج إىل منصــة التتوي

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

حاكــم ديب، رعــاه اللــه، بــاين هــذه الرياضــة«.

وأضــاف: »هــذا اإلنجــاز ليــس غريبــاً عــى فرســاننا، لكنــه جــاء يف ظــروف صعبــة 

جــداً، أولهــا اإلجــراءات املتعلقــة بتداعيــات فريوس كورونــا )كوفيــد- 19(، باإلضافة 

إىل الظــروف التنظيميــة واإلداريــة التــي أحاطــت بالبطولــة، والتــي ظلــت تواجههــا 

اإلمــارات يف كل البطــوالت، إال أن الفريــق اإلداري بقيــادة الشــيخ راشــد بــن دملــوك 

ــى  ــد عي ــواء محم ــية، والل ــادي ديب للفروس ــس إدارة ن ــس مجل ــوم، رئي آل مكت

ــارات للفروســية والســباق  ــادي، مــع إدارة اتحــاد اإلم ــر العــام للن العظــب، املدي

بقيــادة األمــني العــام الدكتــور غانــم الهاجــري، نجحــوا يف التصــدي لتلــك الظــروف 

مــن خــالل وضــع اســراتيجية محــددة ملواجهــة جميــع التحديــات«.

وأوضــح »إلحــاق الجــواد )بريمــان( الــذي قــاده الفــارس منصــور الفــاريس وحقــق 

بــه الفضيــة، بالبطولــة وتســجيله ضمــن الخيــول املشــاركة، تــم بعــد جهــود جبــارة 

اســتمرت حتــى لحظــة الفحــص البيطــري، آخــر خطــوات اعتــاد الخيول املشــاركة، 

وبحمــد اللــه كل هــذه اإلجــراءات جــاءت بفضــل الخــرة الراكميــة  لفريــق 

اإلمــارات اإلداري، ليكمــل الفريــق الفنــي مــن مدربــني وفرســان املهمــة 

عــى أكمــل وجــه بخراتهــم الطويلــة التــي نهلوهــا مــن )فــارس العرب( 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم«.

ــدم  ــارات، ع ــان اإلم ــاح فرس ــباب نج ــن أس ــادي إىل أن م ــت الح ولف

ــات  ــاء املنافس ــاً أثن ــدث دامئ ــذي كان يح ــي ال ــط اإلعالم ــود الضغ وج

مــن لقــاءات وحــوارات، مــا جعــل املدربــني والفرســان يقومــون بــأداء 

ــة.  ــكل هــدوء وطأمنين ــم ب عمله

ــاين إىل صاحــب الســمو الشــيخ  ــات الته وتوجــه الحــادي بأســمى آي

ــب  ــه، وصاح ــه الل ــة، حفظ ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيس الدولــة رئيس 

مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، وصاحــب الســمو الشــيخ محمد 

بــن زايــد آل نهيــان، ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات 

ــوم،  ــن راشــد آل مكت ــن محمــد ب املســلحة، وســمو الشــيخ حمــدان ب

ويل عهــد ديب، رئيــس املجلــس التنفيــذي، وســمو الشــيخ منصــور بــن 

زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، 

بهــذا اإلنجــاز الرائــع ودعــم ســموهم للرياضــة اإلماراتيــة والفروســية 

ورياضــة القــدرة، وإىل شــعب اإلمــارات كافــة بهــذه املناســبة الســعيدة. 
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فروســية اإلمارات

أبطــال العالم
أميركا في الصدارة بـ 7 ألقاب

اإلمارات تعادل رقم إسبانيا 
بـــ »التتويج الرابع« وتصعد للوصافة

دبي )فروسية اإلمارات(
صعــدت اإلمــارات إىل املركــز الثــاين ووصافــة ترتيــب الــدول الفائزة بلقــب كأس العــامل للقدرة، 
وذلــك بتتويــج الفــارس ســامل الكتبــي بامليداليــة الذهبيــة يف البطولة التــي اســتضافتها إيطاليا، 
لتســجل اإلمــارات انتصارهــا الرابــع، ولتعــادل بــه رصيــد إســبانيا يف عدد مــرات الفــوز باللقب.

وحصــد لإلمــارات األلقــاب األربعــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــارس العــرب«، يف  ــه، »ف ــاه الل ــم ديب، رع ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي نائ
ــوم، ويل عهــد ديب، يف  ــن راشــد آل مكت ــن محمــد ب نســخة 2012، وســمو الشــيخ حمــدان ب
نســخة 2014، وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رئيــس اللجنــة األوملبية 

الوطنيــة، يف نســخة 2002، ثــم ســامل الكتبــي يف نســخة 2021.
وينحــرص التتويــج بلقــب الفــردي يف مونديــال القــدرة بــني فرســان أربــع دول هــي اإلمــارات 

وأمــريكا وإســبانيا وفرنســا. 
وتتصــدر أمــريكا قامئــة الــدول الفائــزة بلقــب الفــردي، حيــث ســجلت 7 ألقــاب جــاءت متتالية 
يف بطــوالت 1986، 1988، 1990، 1992، 1994، 1996، و1998، عــر الفارســة كاســاندرا 
ســكولدر، والفارســة بيــي هــريت »3 ألقــاب«، والفارســة فيــالري كنــايف »لقبــني«، والفارســة 

دانيــال كنــايف.
وحصــدت إســبانيا اللقــب أربــع مــرات يف بطــوالت 2006 بواســطة الفــارس ميجيل اوبــاخ، ويف 
بطولتــي 2008 و2010 عــر الفارســة ماريــا الفاريــز، ويف 2016 بواســطة الفــارس جومــا بونتــي 

داش. 
وحصــدت فرنســا اللقــب مرتــني يف بطولتــي 2000 بواســطة الفارســة ميــا كيــال، ويف 2005 عــر 

الفارســة بربارا ليســاريو.
ــبانيا  ــان إس ــع فرس ــة م ــك الراك ــدف ف ــة به ــة املقبل ــارات يف البطول ــان اإلم ــل فرس ويدخ

ــرييك. ــايس األم ــم القي ــة الرق ــر ملعادل ــدم أك ــة، والتق ــراد بالوصاف واالنف

17
بطولة أقيمت، وألغيت نسخة واحدة تلك التي 

استضافتها أمريكا عام 2018، بسبب سوء األحوال 

الجوية.

3
ألقاب »هاتريك« حازتها الفارسة األمريكية 

بيي هريت، الوحيدة التي تنال هذا العدد من 

األلقاب.

13
فارســاً وفارسة فازوا بلقب الفردي خالل 

مشــوار البطولة من 1986 وحتى 2021.
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فروســية اإلمارات

أبطــال العالم
فكت االرتباط مع اإلمارات وفرنسا

إسبانيا تنفرد بصدارة
تتويــج الفرق عبر »اللقب الرابع« 

دبي )فروسية اإلمارات(
انفــرد الفريــق اإلســباين بصــدارة الفــرق يف بطولــة العامل للقــدرة، وذلــك بعد تتويجه 
بلقــب بطولــة 2021، وبرصيــد 4 ألقــاب، بعــد فــك االرتبــاط مــع فريقــي اإلمــارات 

وفرنســا، حيــث يحمــل كل منهــا ثالثــة ألقاب.
واحتكــر الفريــق اإلســباين لقــب الفــرق خــالل الدورتــني املاضيتــني يف األعــوام 2014 
ــال فرســان  ــا، ون ــي اســتضافتها أملاني ــة إىل لقــب نســخة 2006 الت و2016، باإلضاف

ــة يف األعــوام 2008 و2010، و2012. ــارات لقــب الفــرق 3 مــرات متتالي اإلم
أمــا فرنســا فقــد نالــت اللقــب يف األعــوام 1992 و1994، و2002، ومــن املفارقــات أن 
الفريــق األمــرييك نــال اللقــب مرتــني عــى الرغــم مــن أن فرســانه نالــوا لقــب الفردي 

7 مــرات متتالية.
ومتكنــت كل مــن إســبانيا وأمــريكا مــن الجمع بــني لقبي الفــرق والفــردي مرتني، فقد 
نالــت إســبانيا اللقــب يف عــام 2006 يف دورة ميونيــخ، ونــال لقــب الفــردي ميجيــل 
اوبــاخ، و2016 يف دورة ســلوفاكيا، ونــال لقــب الفــردي جومــا بونتــي، أمــا أمريكا فقد 
كان تتويجهــا باللقبــني يف النســخة الثانيــة عــام 1988، ونالــت لقــب الفــردي بيــي 
هــريت، واملــرة الثانيــة يف نســخة 1996، ونالــت اللقــب دانيــال كنــايف، وكال البطولتني 

ــا يف أمريكا.  كانت
وجمعــت اإلمــارات بــني لقبــي الفــرق والفــردي مــرة واحــدة، وقــاد اإلمــارات لهــذا 
اإلنجــاز صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الوزراء حاكــم ديب، رعاه الله، وذلك يف نســخة 2012 التي اســتضافتها 

بريطانيا.

 أمــا بقيــة األلقــاب فقــد كانــت بواقــع لقــب لــكل مــن بريطانيــا التــي توجــت 
بــأول نســخة 1986، ونيوزيلنــدا التي توجت بلقب نســخة 1998 التي اســتضافتها 
اإلمــارات، كــا نالــت أســراليا أيضــاً لقبــاً وحيداً عندمــا توجت بنســخة 2000 التي 

أقيمت بفرنســا.

3
دول متكنت من الجمع بني بطولة الفرق والفردي 

هي إسبانيا وأمريكا واإلمارات.

3
مرات حصدت فيها كل من اإلمارات وفرنسا بطولة 

الفرق.

4
مرات حصدت فيها إسبانيا لقب بطولة الفرق.

ساعة الزمن الذي سجله الفريق اإلسباين ومنحه الفوز 
بلقب بطولة الفرق يف نسخة 2021.

ساعة الزمن الذي سجله فريق الرازيل وصيف بطل 
الفرق نسخة 2021.

ساعة الزمن الذي سجله الفريق الفرنيس صاحب 
املركز الثالث يف نسخة 2021.

أزمان الفرق في 2021
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فروســية اإلمارات

أبطــال العالم

فيرونا تستضيف مونديال 2022

إيطاليا فأل حسن لفرسان اإلمارات بـ 6 ألقاب عالمية

دبي )فروسية اإلمارات(
ــامل  ــة الع ــوايل بطول ــى الت ــة ع ــرة الثاني ــا للم تســتضيف إيطالي
للقــدرة، وهــي النســخة الـــ 19 للمونديــال املقــررة عــام 2022، 
األرايض  وتعتــر  فريونــا،  مبدينــة  املــرة  هــذه  تقــام  حيــث 
اإليطاليــة فــأالً حســناً لفرســان اإلمــارات، حيــث حققــوا العديــد 
مــن االنتصــارات فيهــا، آخرهــا ذهبيــة وفضيــة 2021 التــي 
ــزا عــر الفارســني ســامل الكتبــي ومنصــور  ــة بي اســتضافتها مدين
الفــاريس، كــا حقــق فرســان اإلمــارات أرفــع األلقــاب يف مختلف 
ــة. ــاب عاملي ــي وصــل عددهــا إىل 6 ألق ــة، والت ــدن اإليطالي امل

ودشــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه 
ــا يف  ــة إيطالي ــب بطول ــوج بلق ــا ت ــازات عندم ــه، أول اإلنج الل
العــام 2000، ثــم عــاد املغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن محمــد بن 
راشــد آل مكتــوم يف 29 ســبتمر 2001 ليتــوج مشــاركة فرســان 
اإلمــارات يف بطولــة أوروبــا املفتوحــة التــي اســتضافتها إيطاليــا 
مبنطقــة بروجيــا، بانتــزاع امليداليــة الذهبيــة يف مســابقة الفردي، 
ــتا ســمريالدا »ماســرز«  ــة كوس ــب بطول ــاز أيضــاً بلق ــذي ف وال

ــا يف 2002.  ــم التــي اســتضافتها إيطالي ملســافة 120 كل

وتواصلــت االنتصــارات اإلماراتيــة عــى األرايض اإليطاليــة يف العــام 
ــباب  ــامل للش ــة الع ــب بطول ــريي لق ــعيد امله ــارس س ــال الف 2017، ون
والناشــئني يف مدينــة فريونــا، وحافــظ الفــارس املهــريي عــى اللقــب يف 

ــكانا. ــم توس ــزا بإقلي ــتضافتها بي ــي اس ــخة 2019 الت نس
وانتــزع الفــارس ســهيل عــيل الغيــالين لقــب مونديــال الخيــول الصغــرية 
الــذي أقيــم يف مدينــة بيــزا، بالتزامــن مــع مهرجــان محمــد بــن راشــد 

مبيــدان ســان روســور.

250
فارساً وفارسة شاركوا يف مهرجان محمد بن راشد 
للقدرة 2019 الذي أقيم يف بيزا بإقليم توسكانا، 

وتألف من 3 سباقات.

2000
العام الذي شهد تحقيق أول لقب لإلمارات يف 

إيطاليا، والذي جاء بفوز صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، بلقب بطولة إيطاليا.

ساعة سجلها الفارس سعيد املهريي املتوج بلقب مونديال الشباب 
بفريونا 2017، وتعتر من أرسع األزمان املسجلة يف إيطاليا.
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فروســية اإلمارات

أبطــال العالم

دبي )فروسية اإلمارات(
ــة عقــب  ــزا اإليطالي ــة بي ــارات يف مدين ــة فرســان اإلم لحظــات رائعــة عاشــتها بعث
التتويــج بلقــب مونديــال القــدرة، بــدأت مــع دخــول الفارســان ســامل حمــد ســعيد 
ملهــوف الكتبــي وزميلــه الفــارس منصــور ســعيد محمــد الفــاريس إىل خــط النهايــة، 
ويرفعــان أيديهــم فرحــة باالنتصــار الفريــد، معلنــني حصــول اإلمــارات عــى لقبــي 
بطــل ووصيــف البطولــة العامليــة، لتعلــو صيحات الفــرح بني أفــراد البعثــة والفريقني 
اإلداري والفنــي، وســط ســعادة كبــرية، ليتبــادل الجميــع التهــاين والتريــكات بحصــد 

»النامــوس«، وتصــدر املشــهد يف هــذه املحفــل العاملــي الكبــري.
وتواصلــت األفــراح يف حفــل التتويــج الفخــم الــذي أقيــم يف اليــوم التــايل للبطولــة 
عندمــا طُوقــت أعنــاق الفارســني الكتبــي والفــاريس بامليداليتــني الذهبيــة والفضيــة، 
ــن  ــدة م ــذي رســم لوحــة جدي ــري ال ــي الكب ــاز العامل ــذا اإلنج ــراح به لتتواصــل األف

التفــوق يف ســجل بطولــة العــامل للقــدرة بالذهــب والفضــة. 

أفراح إماراتيــة في إيطاليا



فروســية اإلمارات

20 2021 يونيو 

الجديد الموسم 
منصور بن زايد يعتمد برنامج موسم 2021 – 2022 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــس  ــس مجل ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــد س اعتم

الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس هيئة اإلمــارات لســباق الخيــل، الرنامج 

ــموه:  ــال س ــم 2021 –2022، وق ــة ملوس ــل يف الدول ــباقات الخي ــمي لس الرس

»يســعدنا اإلعــالن عــن برنامــج ســباقات موســم 2021 – 2022 الــذي نتطلــع 

ــا وعشــاق الســباقات  ــل، ومالكه ــدريب الخي ــه إىل موســم ناجــح مل ــن خالل م

بجميــع مضامــري الســباق يف الدولــة، برنامــج هــذا املوســم يضــم العديــد مــن 

ــة  ــة أو العربي ــة األصيل ــواء املهجن ــة، س ــة والدولي ــول املحلي ــباقات للخي الس

األصيلــة، ونســعى مــن خاللــه إىل موســم ســباقات يزخــر بالنجاحــات والتميــز 

لجميــع الخيــول التــي ستشــارك انطالقــاً مــن يــوم 29 أكتوبــر املقبــل«.

سباقًا للخيول العربية األصيلة 68
والمهجنــة في 5 مضامير 

وتــرف هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل عــى املوســم الــذي يتضمــن 

ــر  ــوم 29 أكتوب ــل عــيل ي ــا مــن مضــار جب ــق أوله 68 ســباقاً، وينطل

ــار  ــباق مض ــه س ــر، يلي ــار األصف ــباقات املض ــو أول س ــل، وه املقب

الشــارقة يــوم 30 أكتوبــر، بينــا تنطلــق ســباقات مضــار ميــدان يــوم 

4 نوفمــر، ويبــدأ أول الســباقات مبضــار العــني يــوم 5 نوفمــر، بينــا 

يدشــن مضــار العاصمــة أبوظبــي أول ســباقاته يــوم 7 نوفمــر املقبــل.

ــم  ــر 2022، ويختت ــوم 13 يناي ــي ي ــال كأس ديب العامل ــق كرنف وينطل

مــع أمســية »ســوبر ســاترداي« يــوم 5 مــارس، فيــا ســيقام كأس ديب 

ــارس 2022. ــي 26 م العامل

15
سباقاً ستقام يف مضار نادي أبوظبي للفروسية 

خالل املوسم الجديد، ويشهد يوم 7 نوفمر 
املقبل تنظيم السباق االفتتاحي.

11
سباقاً ستقام يف مضار جبل عيل خالل املوسم 
الجديد، ويشهد يوم 29 أكتوبر املقبل تنظيم 

السباق األول باملضار األصفر.

14
سباقاً ستقام يف مضار العني خالل املوسم، 

ويقام أول سباق يوم 5 نوفمر املقبل.

6
سباقات سيستضيفها مضار نادي الشارقة 
للفروسية خالل املوسم، وتبدأ السباقات 

بالحفل األول املقرر له يوم 30 أكتوبر املقبل.

22
سباقاً يتضمنها برنامج مضار ميدان 

هذا العام وفق روزنامة املوسم 
الجديد، وتبدأ السباقات يوم 4 نوفمر.

13
يناير 2022، املوعد املقرر النطالقة 

كرنفال كأس ديب العاملي، ويختتم مع 
أمسية »سوبر ساترداي« يوم 5 مارس.

26
مارس 2022، تقام ليلة كأس 
ديب العاملي يف نسخته الـ 26 

عى مضار ميدان.
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»هاتريك« و»سوبر هاتريك« واالنتصار الـ 40

النابودة وواتسون وأوشي أبطال 
موسم سباقات 2020 - 2021

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــهد موســم ســباقات الخيــل يف الدولــة ملوســم 2020 – 2021 الــذي تضمــن 66 
ســباقاً، إثــارة كبــرية يف كل األشــواط، وأقيمــت الســباقات يف 5 مضامــري، منهــا 14 
حفــالً يف مضــار العــني، و15 حفــالً يف مضــار أبوظبــي، و11 يف مضــار جبــل 

عــيل، و7 يف مضــار الشــارقة، إضافــًة إىل 19 حفــالً يف مضــار ميــدان.
ــر 2021،  ــوم الســابع مــن يناي ــال كأس ديب العاملــي ي كــا شــهد انطــالق كرنف
ــوم 27 مــارس مــن  ــم كأس ديب العاملــي، الحــدث األغــى يف العــامل، ي ــا أقي في

ــام 2021. الع
وقــد جــاء املوســم اســتثنائياً رغــم الظــروف التــي مــر بهــا العــامل أجمــع بســبب 
جائحــة فــريوس »كورونــا، حيــث أقيمــت الســباقات مــن دون حضــور جاهريي، 
متاشــياً مــع االحــرازات الصحيــة املشــددة، وحســمت بطــوالت املوســم بعــد أن 
تربــع خالــد خليفــة النابــودة عــى صــدارة املــالك هــو الثالــث لــه عــى التــوايل 
»هاتريــك«، حيــث شــاركت خيولــه 397 مــرة وحصــدت املركــز األول 39 مــرة، 
واملركــز الثــاين 34، والثالــث 35، والرابــع 31، وجمعــت مكاســب ماليــة بلغــت 

3.472.107 دراهــم. 

وحــاز تــاج أويش عــى صــدارة الفرســان قبــل أســابيع مــن نهايــة املوســم، 
ــاالً،  ــع إج ــك«، والتاس ــوبر هاتري ــوايل »س ــى الت ــع ع ــه الراب ــو لقب وه
وشــارك يف 353 ســباقاً، فــاز خاللهــا بـــ49 ســباقاً، وحــل يف املركــز الثــاين 
37 مــرة، والثالــث 34، والرابــع 31، وحصــد مكاســب ماليــة بلغــت 

6.776.676 درهــاً. 
وتعــني عــى املــدرب دوغ واتســون االنتظــار حتــى انتهــاء الســباق 
الختامــي بالعــني لتأكيــد فــوزه ببطولــة املدربــني، بفــارق فــوز واحــد عــن 
مطــارده ارنســت اورتيــل، وبلــغ مجمــوع انتصــارات واتســون 40 فــوزاً، 
مــن إجــايل 353 مشــاركة، وحقــق املركــز الثــاين 37 مــرة، والثالــث 43، 

ــة بلغــت 8.220.744 درهــاً. ــع 29، وجمــع مكاســب مالي والراب
يذكــر أن هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل هي املؤسســة املُعرف بهــا دولياً 
إلدارة شــؤون ســباق الخيــل يف اإلمــارات، إذ تقــوم بــإدارة جميــع جوانــب 
هــذه الرياضــة، مبــا يف ذلــك تنفيــذ وتطبيــق قواعــد اإلمــارات للســباق 

مــن خــالل إداريت اإلرشاف والطــب البيطــري.

49
فوزاً عر بها تاج اويش لبطولة الفرسان للمرة 

التاسعة، »رقم قيايس«، متخطياً حاجز 600 فوز 
يف مسريته املحلية. 

40
انتصاراً انتزع به املدرب األمرييك دوغ واتسون 
لقبه السابع والقيايس يف بطولة املدربني مبوسم 

سباقات الخيل اإلمارايت.

39
فوزاً حسم بها خالد  خليفة النابودة بطولة 

املالك، وأغلب انتصاراته مع خيول من إنتاجه 
يف مزرعته بالعوير.

حصاد
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دبي )فروسية اإلمارات(
تقــام النســخة الـــ 26 لــكأس ديب العاملــي يف ليلــة 26 مــارس 2022، 

وهــي أمســية ينتظرهــا الجميــع ملتابعــة أقــوى ســباقات الخيــول يف 

العــامل التــي يخوضهــا نخبــة الفرســان عــى صهــوة الخيــول األفضــل 

واألقــوى يف العــامل ضمــن 9 أشــواط، تــأيت جميعهــا وهي مليئــة باإلثارة 

واإلبــداع.

وتواُفــق تاريــخ النســخة القادمــة ملونديــال الخيــول مــع تاريــخ إقامــة 

ــدث  ــر للح ــداً آخ ــك بع ــي ذل ــم 26، يعط ــي يف الرق ــباق العامل الس

املرتقــب، والــذي ميثــل املحطة األهــم ألبرز الفرســان العامليــني واملالك 

واملدربــني الــذي يبحثــون عــن املجــد الكبــري يف هــذه الليلــة الفريــدة. 

وشــهدت نســخة اليوبيــل الفــي التي أقيمــت مارس املــايض، تحطيم 

4 أزمــان قياســية عــر تفــوق 4 خيــول متكنــت مــن الظفــر باأللقــاب، 

وهــي »دريــان«، و»سبجيكتفيســت«، و»زينديــن«، و»مرف«.

وهيمنــت الخيــول اإلماراتيــة عــى ألقــاب األشــواط التســعة ألمســية 

كأس ديب العاملــي منــذ انطالقتهــا عــام 1996، وحصــد العــدد األكــر 

مــن االنتصــارات البالغــة 89.

ويبــث هــذا الســباق حيــاً عــى الهواء عــر األقــار الصناعيــة يف جميع 

أنحــاء العــامل، خصوصــاً الــدول املهتمة بســباقات الخيل مثــل الواليات 

املتحــدة األمريكيــة، بريطانيــا، أســراليا، وعدد مــن دول أوروبــا الغربية 

التــي شــهدت إنجــازات هــذه الخيول.

الخيول مونديال 
4 أزمان تتحطم في »الفضي« 

مارس 2022 ليلة النسخة الـ 26 26
لكأس دبي العالمي

الزمن القيايس الجديد الذي سجله 
الجواد اإلمارايت »دريان« البالغ من 

العمر 6 سنوات واململوك لياس إلدارة 
سباقات الخيل، ومكنه من الفوز ببطولة 

ديب كحيلة كالسيك يف الشوط األول 
الذي امتد ملسافة 2000 مر، علاً بأن 
الزمن القيايس السابق مسجل باسم 

»براق« وهو 2:13:58 دقيقة.

الزمن القيايس الثاين الذي تم تحطيمه، كان 
يف الشوط الثالث »بطولة كأس ديب الذهبي 
ملسافة 3200 مر«، حني متكن املهر الريطاين 
ذو األربع سنوات »سبجيكتفيست« لدكتور 

جيه ووكر، من تحقيق زمن قيايس بلغ 
3:17:77 دقيقة، وبفارق كبري بلغ 5.75 طول، 
علاً بأن الزمن القيايس السابق مسجل باسم 

»فازيراباد« وكان يبلغ 3:17:92 دقيقة.

الزمن القيايس الذي تحقق يف الشوط 
السادس، وكرس به الجواد األمرييك املولد ذو 
امللكية الفنزويلية، »زيندين«، لـ »إل إل يب 
بريفورمانس هورس«، الزمن القيايس ملسافة 

1200 مر »رميل« حني توج ببطولة ديب 
جولدن شاهني، وكان الرقم السابق مسجل 
باسم »مايند يور بسكيتس«، حيث حقق 

فوزه بزمن 1:10:12 دقيقة.

رابع األزمان القياسية التي تم تحطيمها، وكان 
يف الشوط الثامن البالغة مسافته 2410 أمتار 
»بطولة ديب شياء كالسيك«، وخالله متكن 
املهر السعودي »مرف« من تحقيق زمن 

قيايس بلغ 2:26:65 دقيقة وبفارق ربع طول، 
وكان الزمن القيايس السابق مسجالً باسم 
»والتون سريت«، وقدره 2:26:83 دقيقة.



فروســية اإلمارات

23  2021 يونيو 

الخيول مونديال 

دبي )فروسية اإلمارات(
عقــب احتفــاء كأس ديب العاملــي للخيــول باليوبيــل الفي مبضار ميدان لســباق 
الخيــل، عــر النســخة 25، والتــي بلــغ إجــايل جوائزها املاليــة 26.5 مليــون دوالر 
لألشــواط التســعة، والتــي اجتذبــت 117 مــن نخبــة الخيــول العامليــة، متثــل 11 
دولــة مــن قــارات آســيا وأوروبــا وأمــريكا الشــالية والجنوبيــة، تــم رســم خريطــة 
ــكل  ــد ل ــل املج ــذي حم ــى ال ــباق األغ ــن يف الس ــداف للفائزي ــق واأله الطري

املشــاركني، ومنــح الفائزيــن النجوميــة العامليــة.
وعــاد »ميســتيك جايــد« لجودلفــني الفائــز بــكأس ديب العاملــي، إىل املــران، حيــث 
تــدرب عــى مســافة 800 مــر يف زمــن قــدره 48:35 ثانيــة يف مركــز فــري هيــل يف 

مريالنــد اســتعداداً إىل جملــة مــن االســتحقاقات يف الســباقات األمريكيــة.
وقــال املــدرب مايــك ســتيدهام إن ابــن »جوســتزابر« البالــغ مــن العمــر 4 أعــوام 
قــد أبــى بــالًء حســناً بعــد عودتــه مــن الــرق األوســط، وكان ســباقه يف ديب هــو 
الثــاين لــه هــذا العــام بعــد فــوزه الالفــت يف ســباق رازوربــاك للتكافــؤ للفئــة 
الثالثــة يف فرايــر بأوكلــون بارك، وســيكون ســباق ســوبربان ســتيكس )G2( الذي 
تبلــغ جائزتــه 400 ألــف دوالر، وملســافة ميــل وربــع امليــل، هدفــه املقبــل يوم 3 

يوليــو يف بيلمونــت بــارك. 
»دريــان« لـــ »يــاس إلدارة الســباقات« العائدة لســمو الشــيخ منصور بــن زايد آل 
نهيــان، والــذي انتــزع لقــب بطولــة ديب كحيلــة كالســيك »الفئــة األوىل« بــإرشاف 
ديديــه جيلمــني، وقيــادة الفــارس ايوريتــز منديزابــل، يف زمــن قيــايس، عــاد إىل 

فرنســا، وســوف يســتهدف الســباقات الكــرى. 

ــني  ــة »جودلف ــف بطول ــذي خط ــكر ال ــارص عس ــن« لن ــيكريت امبش ــا »س أم
للميــل« ملســافة 1600 مــر »الفئــة الثانية« بقيادة الفــارس تــاج اويش، وإرشاف 

املــدرب ســاتيش ســيار، هــو الوحيــد الــذي ســيبقى يف ديب.
ومنــح »سبجيكتيفيســت« بشــعار جــي ووكــر، تحــت إرشاف املــدرب مــارك 
جونســون، وبقيــادة الفــارس جوزيــف فاننيــج، بطولــة »كأس ديب الذهبيــة«، 

وعــاد إىل املشــاركة يف موســم ســباقات اململكــة املتحــدة.
وبعــد فــوز »ريبلــز رومانس« بشــعار جودلفني بلقــب »ديريب اإلمــارات« تحت 
إرشاف املــدرب تشــاريل ابلبــي، وبقيــادة الفــارس ويليــام بيــوك، انتقــل الجــواد 
البالــغ مــن العمــر ثــالث ســنوات إىل أمــريكا للمشــاركة يف الجولــة الثالثــة مــن 

التــاج الثــاليث األمــرييك »بيلمونــت ســتيكس«.
ــن راشــد آل  ــن محمــد ب ــد ب ــورث« بشــعار ســمو الشــيخ زاي ــورد ن وعــاد »ل
ــريف« تحــت إرشاف املــدرب جــون جوســدن،  ــز بلقــب »ديب ت ــوم، الفائ مكت
وبقيــادة الفــارس النفرانكــو ديتــوري، مــرة أخــرى إىل اململكة املتحــدة ليخوض 

تحــدي ســباقات مهرجــان الرويــال أســكوت الريطــاين.
وبعــد أن تــوج »مــرف« بشــعار األمــري عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه الفيصــل 
بلقــب »ديب شــيا كالســيك« تحــت إرشاف املــدرب جــون جوســدن، وبقيــادة 
الفــارس ديفيــد إيجــان، ســيعود الجــواد صاحــب التصنيــف األعــى يف العــامل 
»مناصفــة« إىل ســباقات مهرجــان رويــال أســكوت وكــورال اكليبــس ســتيكس.

»كيد« يعود إىل موطنه
توج »اكسرافاجانت كيد« البالغ من العمر 8 سنوات، 

بشعار دارس بلقب »القوز سرينت« تحت إرشاف املدرب 

برندن والش، وبقيادة الفارس رايان مور، وسيعود إىل موطنه 

يف أمريكا لخوض سباقات الرسعة عى األرضية العشبية.

بطل كأس دبي العالمي إلى »سوبربان«

»نجوم اليوبيل الفضي«..
خريطة الطريق بين أوروبا وأميركا ودبي

حادث مؤسف لـ »زيندن«
زيندن بشعار LLP Performance Horse الذي توج 

بلقب »ديب جولدن شاهني« تحت إرشاف املدرب كارلوس 

ديفيد، وبقيادة الفارس أنطونيو فريزو، تعرض لحادث 

مؤسف بعد قطعه لخط النهاية، حيث انكرست قامئته.

»ريبلز رومانس« يخوض الجولة الثالثة للتاج الثاليث 	 »دريان« إىل فرنسا وعينه عى السباقات الكرى	 



فروســية اإلمارات

24 2021 يونيو 

قلعة فروسية
العام 2007 شهد االفتتاح المبدئي

زايد يطلق الفكرة.. 
»العين للفروسية والرماية والجولف«

 صرح رياضي متكامل بأنشطة متعددة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تعــود الفكــرة األوىل لنشــأة نادي العني للفروســية والرمايــة والجولف للمغفور 
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، حيــث يبــدو الحرص 
ــذ افتتاحــه  ــة من ــة بالدول ــه أحــد رصوح الرياضــة املتكامل واضحــاً عــى جعل
املبــديئ يف العــام 2007، فهــو يضــم العديــد مــن األنشــطة الرياضيــة يف مــكان 
واحــد، وخصــص لــكل واحــد منهــا املياديــن واملنشــآت التــي تناســبه، ومنهــا 

الفروســية والرمايــة والجولــف والرجبــي والســباحة، وغريهــا. 
وخــالل فــرة وجيــزة، أكمــل النــادي ميادينــه ومنشــآته عــى رقعــة جغرافيــة 
كبــرية تســتقبل كل هــذا النشــاط الضخــم مــن بطــوالت وفعاليــات محليــة 
ــدأ نشــاطه يف عــامل الفروســية بتنظيــم منافســات قفــز  ــة، وب ودوليــة وعاملي
الحواجــز، أتبعهــا بانطالقــة ســباقات الخيــل عــى مضــاره الرمــيل بطــول ثالثة 
كيلومــرات، لتتــواىل منافســات الجولــف وغريهــا مــن الرياضــات التي تناســب 

منشــآت النــادي إقامتهــا، ليكــون رصحــاً رياضيــاً فريــداً.
رؤيــة املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، يف 
تشــييد القــالع الرياضيــة املتميــز، وضعــت األســاس القــوي واملتــني النطالقــة 
األلعــاب الرياضيــة نحــو آفــاق جديــدة، لتدعــم ركــب الرياضــة، ولتســري نحــو 
ــدم  ــة، ولتق ــو العاملي ــة نح ــة ومدروس ــة وواثق ــى ثابت ــز بخط ــور والتمي التط
أبنــاء وبنــات اإلمــارات إىل منصــات التتويــج يف العديــد مــن املحافــل الدوليــة 

والعامليــة.
وشــكل اختيــار منطقــة إقامــة هــذا الــرصح الريــايض حجــر الزاويــة يف أن يضع 
رياضــات الفروســية والرمايــة والجولــف يف بــؤرة االهتــام املحــيل والعاملي من 
خــالل الفعاليــات التــي يســتضيفها النــادي، لريتبــط ذلــك بالجــذب الســياحي 

للمنطقــة، ويقــدم صــورة ناصعــة ومتفــردة يف هــذا الجانب.

ومــن الفكــرة إىل تشــييد كل مرافــق نــادي العني للفروســية والرمايــة والجولف 
بكامــل املرافــق مــن خــالل مراحــل متعــددة، اكتملــت الرؤيــة الثاقبــة لــدور 
هــذا النــادي يف إثــراء الســاحة الرياضيــة يف األلعــاب الثــالث التــي يحتضنهــا، 
ويســتضيف فعاليــات أصبــح لهــا صداهــا املحــيل الكبــري والعاملــي، ومحطــة 

مهمــة لألبطــال يف كل الفعاليــات واألنشــطة والبطــوالت التــي ينظمهــا. 
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2 مليون متر مربع تزين سفح جبل حفيت
النادي يتميز بمرافق حيوية متفردة

العين )فروسية اإلمارات(
يقــع نــادي العــني للفروســية والرمايــة والجولــف عند ســفح جبل حفيت الشــاهق 
يف العــني التــي تلّقــب مبدينــة الواحــات، وتشــكل القلــب الــرايث النابــض إلمــارة 
أبوظبــي، وشــيد النــادي عــى مســاحة 2 مليون مــر مربع تزيــن املنطقــة بأضوائها 
ليــالً، وتبهــر الــزوار واملشــاركني يف البطــوالت املختلفــة التــي تقــام ضمــن برامجــه 

نهاراً.
ويف جانــب الفروســية يحتــوي النــادي عــى إســطبالت عديــدة ميكن أن تســتوعب 
حتــى 155 حصانــاً، بينــا تشــتمل املرافــق املوجــودة عــى ســاحة خارجيــة مغطاة 
ــم الفروســية وركــوب  بالرمــال، تعــّد واحــدة مــن أفضــل األســطح املناســبة لتعلّ
ــض  ــاً لروي ــع ســاحات أخــرى، و15 إســطبالً صغــرياً رملي ــل، فضــالً عــن أرب الخي

الخيــل، و3 مــاٍش مخصصــة للخيــل. 
ــي  ــا الت ــرز املزاي ــادي مــن أب ــذي ينظمــه الن ــم الفروســية ال ــّد برنامــج تعلي ويع
تســتقطب الــزوار، إذ تختلــف أكادمييــة الفروســية، مبــا فيهــا مــن خــراء يف تعليــم 

ــار عــى املســتويات كافــة. ركــوب الخيــل لألطفــال والكب
كــا يشــتمل ملعــب الجولــف عــى معــدل 71 رضبــة، وتدخــل امليــاه يف املعادلــة 
عــى 12 حفــرة، ليشــكّل هــذا الســد اختبــاراً مرهقــاً حتــاً، ولكــن ليــس لدرجــة 

تجعــل الفــوز مســتحيالً.
ويكتمــل هــذا امللعــب األســايس ذو الـــ18 حفــرة مبضــار األكادميية ذي الـــ 9 حفر 
مبعــدل 3 رضبــات، وهــو مضــاء ليشــكل النقطــة األمثــل لجولــة جولــف ليليــة، 

ويعتــر النــادي األول والوحيــد يف العــني الــذي يضــّم ملعبــاً بـ18حفــرة.
ــي  ــاد العامل ــري االتح ــتيفائه معاي ــة اس ــارات لجه ــادي األفضــل يف اإلم ــر الن ويعت
لرياضــة الرمايــة األوملبية، ويُعّد املكان املناســب للمبتدئني، ومجموعــات الركات 

والرمــاة املتمرّســني. 

678
ياردة طول أطول حفرة يف الخليج العريب، هي 

الحفرة 10 مبعدل 5 رضبات، وتُعرف باسم ملاموث. 

3000
مر طول حلبة مضار السباق الرميل للخيول، 

ومصممة وفقاً للمعايري الدولية.

كــا يقــّدم مجموعــة كبــرية مــن املرافــق، مبــا فيها ميــدان رمايــة باملســدس مبدى 
25 مــراً، وميــدان رمايــة بالبندقيــة مبــدى 50 مــراً، ومياديــن رمايــة باملســدس 
الهــوايئ والبندقيــة الهوائيــة مبــدى 10 أمتــار. وتــّم تجهيــز جميــع املياديــن بنظام 
إلكــروين لتســجيل النقــاط. كــا يحتضــن النــادي أربعة مياديــن ملهــارات الرماية 

عــى النــاذج الطينيــة مثــل »ســكيت« و»تــراب« و»دوبــل تــراب«.
ويشــكّل النــادي مصــدراً مهــاً للمعلومــات حــول إرشــادات الرمايــة، والنصائــح 
حــول معــدات الرمايــة واملسدســات، كا يوّفر فــرص التنافس لألعضاء املشــركني.
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قلعة فروسية
العام 2011 شهد تنظيم أول بطولة دولية لقفز الحواجز

موسم 2009 ـ 2010 
يهدي الفرســان ميدانًا جديدًا 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
بــدأ نــادي العــني للفروســية تنظيمــه ملنافســات قفــز الحواجــز األســبوعية، 

ــة  ــذه الرياض ــان ه ــدي فرس ــمي 2009 ـ 2010، ليه ــج املوس ــن الرنام ضم

ــاً جديــداً، يســهم يف تقــدم املســتوى وتطــور النشــاط مبــا  باإلمــارات ميدان

ــول  ــة للخي ــة والرعاي ــدم اإلعاش ــة، تق ــطبالت حديث ــن إس ــه م ــر في يتواف

املقيمــة بنــادي العــني ولغريهــا مــن الخيــول الزائــرة بصحبــة فرســانها 

ــى  ــع ع ــتضاف املنتج ــكان أن اس ــوالت، ف ــات والبط ــاركني يف املنافس املش

ــبوعية. ــات األس ــن املنافس ــدداً م ــه ع ميدان

ــم  ــه، نظّ ــى ميادين ــز ع ــية القف ــة فروس ــن انطالق ــزة م ــرة وجي ــد ف وبع

النــادي بطولــة اإلمــارات، وهــي خطــوة متقدمــة كانــت إدارة النــادي تعمل 

ملــا بعدهــا، لتفاجــئ عــامل قفــز الحواجــز وفرســانه مبنشــآت أكــر حداثــة، 

ــة. ــادي مــن اســتضافة البطــوالت الدولي ــت الن مكن

وأقــام النــادي أول بطولــة دوليــة يف العــام 2011، ومــن فئــة الـــ 4 نجــوم، 

وشــهدت مشــاركة واســعة لفرســان مــن دول املجموعــة الســابعة الذيــن 

ــن  ــة م ــني الدولي ــة الع ــات بطول ــاب منافس ــى ألق ــس ع ــوا للتناف قدم

ــة األخــرية مــن  ــد مــن نقــاط الجول ــع نجــوم، واكتســاب املزي ــة األرب فئ

بطــوالت الــدوري العــريب التأهيــيل لــكأس العــامل خــالل املوســم 2010 - 

2011، ومــن بعدهــا واظــب النــادي عــى تنظيــم بطولتــه الدوليــة مــن 

فئــة الثــالث نجــوم، ومل يتغيــب عنهــا إال يف العــام 2020 بســبب جائحــة 

ــة،  ــوالت الدولي ــن البط ــة إىل ميادي ــه التدريجي ــن عودت ــا، وليعل كورون

ــني  ــة النجمت ــز الحواجــز مــن فئ ــة لقف ــة العــني الدولي ويســتضيف بطول

عــام 2021.

وينظــم النــادي بطولــة كأس االتحــاد الدوليــة مــن فئــة النجمتــني خــالل 

نوفمــر وديســمر مــن كل عــام.   

3
بطوالت لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز نظمها نادي العني 

للفروسية، األوىل يف 2014، وهي النسخة الثالثة للكأس، ويف 

2016، وهي النسخة الخامسة، ثم يف 2017 وهي النسخة 

السادسة، وجميعها أقيمت خالل شهر فراير.

2014
العام الذي نظم خالله نادي العني للفروسية والسباق 

النسخة الثانية من بطولة كأس رئيس الدولة، وكأس األمم، 

فروسية »كأس األمم« من فئة الخمس نجوم، عى امليادين 

الرملية بالنادي.
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قلعة فروسية
محطة مهمة للنخبة في كل موسم

ألعــاب أولمبية تجذب نجوم 3
العالم إلى مســرح األحالم الكبيرة 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
يتميــز نــادي العــني للفروســية والرمايــة والجولــف بأنــه يضــم 3 ألعــاب 

أوملبيــة، هــي فروســية قفــز الحواجــز، والرمايــة والجولــف، ويعــد النــادي 

مرسحــاً كبــرياً ألحــالم النخبــة والنجــوم يف هــذه الرياضــات عنــد اســتضافته 

وتنظيمــه للبطــوالت الدوليــة يف هــذه األلعــاب الثــالث، حيــث تســتقطب 

ــني  ــاً أوملبي ــه نجوم ــه وميادين ــى مالعب ــام ع ــي تق ــة الت البطــوالت الدولي

وأبطــاالً عامليــني، يأتــون مــن كل بقاع العــامل للمنافســة عى ألقــاب وجوائز 

ــا  ــي يتابعه ــرية والت ــم الكب ــات بخراته ــرون املنافس ــوالت، وي ــذه البط ه

اإلعــالم املحــيل والــدويل عــن كثــب، حيــث ميثــل هــؤالء األبطــال النخبــة 

يف هــذه الرياضــات، ولهــم ســجالت مليئــة باأللقــاب األوملبيــة والعامليــة.

ــوم  ــة آل مكت ــدم الفارســة الشــيخة لطيف ــا تتق ــاً م ــز الحواجــز دامئ يف قف

الفرســان والفارســات املشــاركني يف العديــد مــن البطــوالت الدوليــة لقفــز 

الحواجــز ذات النجــوم الرفيعــة، منهــا كأس رئيــس الدولــة التــي تصاحبهــا 

بطولــة األمــم املؤهلــة لكأس العــامل، وبطولــة كأس اليوم الوطنــي، باإلضافة 

إىل دوري اإلمــارات، إىل جانــب الفــارس محمــد الكميتــي، والفــارس عبــد 

اللــه حميــد املهــريي، وهــا مــن أبــرز فرســان اإلمــارات، وهنــاك العديــد 

ــي  ــان، والفــارس األوملب ــدي جــاك راي مــن النجــوم، منهــم الفــارس األيرلن

ــري  ــدد كب ــل، وع ــد وي ــاين ديفي ــارس األمل ــارات، والف ــم بش األردين إبراهي

مــن فرســان قفــز الحواجــز مــن اإلمــارات والــدول العربيــة يف املجموعــة 

اإلقليميــة الســابعة التــي اســتضاف النــادي عــدداً مــن منافســاتها، وكذلــك 

الــدوري العــريب التأهيــيل لــكأس العــامل، والجولــة األخــرية نحــو أوملبيــاد 

طوكيــو اليابــان ســبتمر 2020.

ويف بطــوالت الرمايــة، نظــم النــادي العديــد مــن املنافســات الدوليــة، ويف 

مقدمتهــا بطولــة الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة التــي تســتقطب 

يف كل جوالتهــا أمهــر الراميــات، يتنافســن عــى ألقــاب فئاتهــا املختلفــة 

وجوائزهــا القيمــة، إىل جانــب بطــوالت دوليــة ذات قيمــة عاليــة للرمايــة، 

جذبــت نخبــة الرمــاة الذيــن يشــكلون النخبــة عــى ســاحة هــذه الرياضة، 

كــا ميثــل النــادي أهــم محطــة لبطــوالت العــامل ألصحــاب الهمــم، حيــث 

ــذه  ــن ه ــرياً م ــدداً كب ــة ع ــه للرماي ــى صالت ــادي ع ــتضاف الن ــم واس نظ

ــف  ــة، وتســتقطب بطــوالت الجول ــك البطــوالت الدولي البطــوالت، وكذل

ــا  ــى جوائزه ــون ع ــي يتنافس ــابقات الت ــة يف كل املس ــذه اللعب ــوم ه نج

الكــرى.  

التــي  األوملبيــة والعامليــة  املنافســات  لهــذه  املتفــرد  التناغــم  هــذا 

ــن  ــت م ــف، جعل ــة والجول ــية والرماي ــني للفروس ــادي الع ــتضيفها ن يس

النــادي محطــة مهمــة ألبطــال العــامل يف الرياضــات الثــالث، حيــث 

ــي  ــك الت ــا أو تل ــي ينظمه ــوالت الت ــود يف كل البط ــى الوج ــون ع يحرص

يســتضيفها، ليقدمــوا إبداعاتهــم يف املنافســات التــي تشــهد تنافســاً قويــاً 

ومثــرياً لكونهــا تجمــع األفضــل بــني الرياضيــني، مــا أوجــد للنــادي شــهرة 

ــرية. ــة كب عاملي
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استقطب النخبة من 18 دولة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
اســتضاف نــادي العــني للفروســية والســباق، البطولــة الدوليــة لفئــة 

النجمتــني لقفــز الحواجــز يف املوســم املنتهــي، برعايــة الشــيخ زايــد 

ــادي،  ــس إدارة الن ــس مجل ــان، رئي ــدان آل نهي ــن حم ــد ب ــن حم ب

وبالتعــاون مــع اتحــاد الفروســية والســباق، وبــإرشاف االتحــاد 

الــدويل للفروســية، وبدعــم ورعايــة مجلــس أبوظبــي الريــايض 

ورشكــة لونجــني، ودون جمهــور، وتحــت إجــراءات احرازيــة فرضتهــا 

ــا.  جائحــة كورون

اتحــاد  بذلهــا  التــي  الكبــرية  الجهــود  البطولــة ضمــن  وجــاءت 

ــول  ــان والخي ــة الفرس ــيط حرك ــباق لتنش ــية والس ــارات للفروس اإلم

والنــأي بهــا عــن تأثــريات وتداعيــات كورونــا، حيــث أقيمــت مثــاين 

ــادي  ــا ن ــا نظمه ــدة منه ــني، واح ــة النجمت ــن فئ ــة م ــوالت دولي بط

ــالث  ــة الث ــن فئ ــة واحــدة م ــا أقيمــت بطول ــية، في ــني للفروس الع

ــوم.  نج

وشــارك يف البطولــة 96 فارســاً وفارســة مــن 18 دولــة بصحبــة 170 

خيــالً، وشــكل الفرســان والفارســات الذيــن حــروا يف البطولــة 

ــدي  ــة للتح ــة مهم ــدث محط ــل الح ــث مث ــم، حي ــة يف دوله النخب

بــني الفرســان يف »دار الزيــن« وهــم يخوضــون البطــوالت التــي 

ــارات. ــت يف اإلم أقيم

األبطال

»الجائزة الكرى«
البطل: الفارس األيرلندي جاك رايان.

قلعة فروسية

»النجمتين«.. 
محطة مهمة لتحدي الفرسان في »دار الزين«

»تأهيلية الجائزة الكرى«
البطل: الفارس األردين إبراهيم بشارات.

»الكرى املصغرة«
البطل: الفارس محمد شايف الرميثي

»دولية النجمتني«
البطل: الفارس الريطاين عصام الزبيبي

»املرحلتني الخاصة«
البطل: الفارس عيل أحمد الجنيبي

»مواصفات املرحلتني«
البطل: الفارس الريطاين عصام الزبيبي
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قلعة فروسية

98 شوطًا في 14 سباقًا منها 84 لـ »العربية«

»حراب« و»غزوان« و»داغو« و»محزمي«
نجوم البطوالت الكبرى

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســجلت ســباقات الخيــول يف مضــار العــني ملوســم 2020 - 2021، موســاً 
ناجحــاً بــكل املقاييــس بالرغــم مــن تداعيــات جائحــة كورونــا »كوفيــد- 19«، 

وغيــاب الجاهــري.
ــة،  ــد مــن الخيــول يف البطــوالت الكــرى، وخطفــت النجومي وتألقــت العدي
ــافة  ــني ملس ــباق كأس الع ــز بس ــباقات الفائ ــة للس ــراب« للوثب ــا »ح أبرزه
ــة  ــباق بطول ــز بس ــباقات الفائ ــاين للس ــوا« للرح ــو لوت ــر، و»داغ 2000 م
العــني للميــل، و»ايــه اف محزمــي« بطــل ديــريب العــني ملســافة 1800 مــر، 

ــة. ــني للرسع ــل الع ــة« بط ــزوان الخالدي و»غ
ويعــود التطــور الكبــري الــذي شــهدته ســباقات نــادي العــني للفروســية خــالل 
ــث  ــة، حي ــز املالي ــادة الجوائ ــد وزي ــة، إىل التجدي ــع املاضي ــنوات األرب الس

يعيــش العــرص الذهبــي للخيــل العربيــة األصيلــة. 
وكان موســم مضــار »دار الزيــن« قــد شــهد نجاحــاً كبــرياً يف جوانبــه الفنيــة 
ــات  ــغ مجمــوع أشــواط الســباقات واملهرجان ــة واللوجســتية، وبل والتنظيمي
ــا 84  ــوطاً، منه ــواط 98 ش ــدد األش ــغ ع ــم، وبل ــدار املوس ــى م ــاً ع 14 يوم
ــول  ــب 14 شــوطاً الخاصــة بالخي ــة، إىل جان ــة األصيل ــول العربي شــوطاً للخي

ــة. املهجن
وكان مضــار نــادي العــني دشــن يف 29 أكتوبــر مــن العــام املــايض، موســم 
ســباقات الخيــول بالدولــة ألول مــرة منــذ افتتاحــه رســمياً يف موســم -2013

2014، وحقــق نجاحــات كبــرية لينضــم يف وقــت وجيــز إىل قامئــة أحــد أفضــل 
املضامــري بالدولــة.

ــني،  ــار الع ــة يف مض ــه النهائي ــل محطت ــباقات الخي ــم س ــوغ موس ــع بل وم
حســمت بطــوالت املوســم يف فروعهــا الثالثــة مبضــار العــني بعــد تنافــس 
مثــري، حيــث تربــع خالــد خليفــة النابــودة صــدارة املــالك، وارنســت اورتيــل 

ــة الفرســان. ــاج اويش عــى بطول عــى صــدارة املدربــني، وت

14
فوزاً كفلت للالك واملريب خالد خليفة النابودة بطولة 

املالك يف مضار العني من إجايل 129 مشاركة، 
وجمع مكاسب مالية بلغت 870,350 درهاً.

13
لقباً نالها األيرلندي تاج اويش، ليفوز ببطولة 

الفرسان يف مضار العني، من إجايل 90 مشاركة 
ومكاسب مالية بلغت 810,090 درهاً.

14
انتصاراً انتزع بها الجنوب أفريقي ارنست اورتيل 
بطولة املدربني يف مضار العني، من إجايل 125 

مشاركة، وحصد جوائز مالية بلغت 842,350 درهاً.

قلعة فروسية
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العين )فروسية اإلمارات(
العربيــة  للخيــول  العــني  ماراثــون  ســباقات  تعــد 

بهــذه  تقــام  التــي  الدولــة  يف  الوحيــدة  األصيلــة 

حيــث  ســنوات،  تســع  خــالل  الطويلــة  املســافات 

انطلقــت ألول مــرة يف موســم 2013 - 2014، وكانــت 

تتألــف مــن مســابقة واحــدة ملســافة 2600 مــر، 

وإىل   ،2015  -  2014 إىل جولتــني يف موســم  وزادت 

أربــع جــوالت، 2600، و3200، و4100، و5100 مــر، 

قبــل أن تســتقر عــى 3 جــوالت يف عــام 2018.

ويصاحــب ســباقات ماراثــون العــني، إثــارة كبــرية، 

بقوتهــا  األصيلــة  العربيــة  الخيــول  تبــدع  حيــث 

قدراتهــا  وتظهــر  الســباقات،  هــذه  يف  وتحملهــا 

الكبــرية يف خــوض املســافات الطويلــة، وتقــدم جهــداً 

كبــرياً يؤكــد عراقتهــا ومعدنهــا الغــايل.

ــاً  ــاً خاص ــني تنافس ــون يف الع ــباقات املاراث ــهد س وتش

بــني املدربــني يف إحــراز اللقــب وتســجيل أســائهم يف 

قامئــة املدربــني الذيــن نالــوا رشف الفــوز بهــذا التــاج 

الرفيــع، كذلــك يخــوض الفرســان منافســة خاصــة 

ــال.  ــة األبط ــول إىل قامئ ــب والدخ ــوز باللق للف

قلعة فروسية

المضمار الوحيد الذي ينظم سباقات األقوياء

»ماراثون العين«.. 
الخيول العربية األصيلة تبدع في المسافات الطويلة

املالك الفائز املسافة
ياس 

للسباقات
عجاج 2600

العجبان بلد الريف 3200

العجبان بلد الريف 4100

العجبان بلد الريف 5100

2017

املالك الفائز املسافة
رئيس الدولة شيك داون 2600

الشيخ 
حمدان

 بن راشد

غدير 3200

العجبان بلد الريف 4100

العجبان بلد الريف 5100

2016

املالك الفائز املسافة
ياس 

للسباقات
هنوف 2600

رئيس الدولة شيك داون 3200

العجبان بلد الريف 4100

رئيس الدولة برج خليفة 5100

2015

املالك الفائز املسافة
الخيالة 

السلطانية 
العانية

زياد 2600

رئيس الدولة شيك داون 3200

2014

املالك الفائز املسافة
خالد خليفة 

النابودة
سيمبار 
دو لوب

2600

2013

السجل الذهبي
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قلعة فروسية

»العجبان« يسيطر على األلقاب بـ 11 انتصارًا

»بلد الريف« و»عجاج« 
نجوم مضمار »دار الزين« بـ »البصمة الثامنة«

العين )فروسية اإلمارات(
ــة  ــة األصيل ــول العربي ــون الخي ــان عــى ماراث ســيطرت إســطبالت العجب
الــذي يقــام يف مضــار العــني، حيــث حققــت اللقــب 11 مــرة، أبرزهــا 
ــول  ــت خي ــوالت، وظل ــاز بـــ 8 ج ــذي ف ــف« ال ــد الري ــا »بل ــر نجمه ع

ــباق. ــوة يف كل س ــس وبق ــان تناف العجب
وســجلت إســطبالت يــاس للســباقات 8 انتصــارات، أبرزهــا عــر »عجــاج« 
الفائــز 6 مــرات، وحققــت خيــول رئيــس الدولــة لقــب البطولــة 5 مــرات.

وتدفــع اإلســطبالت بنخبــة الخيــول يف ســباقات ماراثــون العــني للخيــول 
ــاً  ــون أيض ــن يتنافس ــان الذي ــل الفرس ــا أفض ــة، ويقوده ــة األصيل العربي

بينهــم لحصــد لقــب فــارس املوســم يف املاراثــون.
وشــكلت البطولــة بعــد االســتقرار عــى إقامتهــا مــن 3 جــوالت يف 
ــري يف  ــد كب ــون بجه ــوم املدرب ــث يق ــدة، حي ــات جدي ــام 2018 تحدي ع
تأهيــل الخيــول لهــذا املاراثــون، والــذي يحتــاج إىل تزويــد الخيــول 
ــل  ــة لتحم ــج دقيق ــق برام ــات وف ــالل تدريب ــن خ ــة م ــة مضاعف بطاق
طــول املســافة، وقــد بــرز العديــد مــن املدربــني الذيــن نجحــوا يف إحــراز 
ــذي أرسج 11  ــادي ال ــه الح ــم عبدالل ــدة، يتقدمه ــرات عدي ــب م اللق
فائــزاً إلســطبالت العجبــان، وهنــاك جــان دو روال الــذي أرسج »عجــاج« 

ــة.  ــافات املختلف ــية للمس ــه القياس ــه وأرقام يف انتصارات

دقيقة الزمن القيايس ملسافة 2600 مر 
الذي سجله »شيك داون« لرئيس الدولة 

يف عام 2016.

دقيقة الزمن القيايس ملسافة 3200 
مر الذي سجله »عجاج« يف عام 

.2021

دقيقة الزمن القيايس ملسافة 4100 مر 
الذي سجله »عجاج« لياس للسباقات

 يف عام 2021.

دقيقة الزمن القيايس ملسافة 5100 
مر الذي سجله »اوكتيف« إلسطبالت 

العجبان يف عام 2020.

أبطال الـ 3 جوالت

املالك الفائز املسافة
ياس 

للسباقات
شامخ  
الوثبة

3200

ياس 
للسباقات

عجاج 4100

ياس 
للسباقات

عجاج 5100

2018

املالك الفائز املسافة
العجبان حرير 

الريف
3200

رئيس 
الدولة

جيمي 4100

العجبان بلد الريف               5100

2019

املالك الفائز املسافة
العجبان سفيان 3200

ياس 
للسباقات

عجاج 4100

العجبان بلد الريف              5100

2020

املالك الفائز املسافة
ياس 

للسباقات
عجاج 3200

ياس 
للسباقات

عجاج 4100

العجبان حرير 
الريف

5100

2021
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تعاون إماراتي سعودي بحريني
سياسة موحدة لتطوير 

سباقات الخيل في الخليج

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ناقــش رؤســاء مجالــس إدارة نــادي ديب لســباق الخيــل، ونــادي ســباقات الخيــل 
ــدء تعــاون  ــل البحرينــي، ب ــادي راشــد للفروســية وســباق الخي الســعودي، ون
مشــرك يف مجــال ســباقات الخيــل والعمــل عــى إيجــاد سياســة موحــدة 
ــة  ــن املناقشــات خــالل املرحل ــى أن تتضم ــة، ع ــر الســباقات يف املنطق لتطوي
املقبلــة العديــد مــن الجوانــب املهمــة، مثــل الحجــر الصحــي للخيــل، وتســهيل 
إجــراءات الســفر، باإلضافــة إىل جدولــة الســباقات، ومشــاركة املعرفــة وتبــادل 

الخــرات بــني مــالك ومنتجــي الخيــل ومدربيهــا يف هــذه الــدول.
ــه  ــارك في ــريئ ش ــال امل ــو لالتص ــة الفيدي ــر تقني ــاع ع ــالل اجت ــك خ ــاء ذل ج
الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم، رئيــس مجلــس إدارة نــادي ديب لســباق 
الخيــل، واألمــري بنــدر بــن خالــد الفيصــل، رئيــس مجلــس إدارة نــادي ســباقات 
الخيــل يف الســعودية، والشــيخ عيــى بــن ســلان بــن حمــد آل خليفــة، رئيــس 

الهيئــة العليــا لنــادي راشــد للفروســية يف البحريــن.
ــم  ــة املوس ــع نهاي ــأن م ــذا الش ــة به ــات الفعلي ــدأ املحادث ــرر أن تب ــن املق وم
ــة  ــاء مجالــس إدارات األندي ــرى رؤس ــث ي ــة، حي ــباق يف املنطق ــايل للس الح
الثالثــة، أن هنــاك مجــاالً واســعاً للتعــاون والوصــول إىل نقــاط مشــركة لتطويــر 

ــة. ــا مــن خدمــات وإجــراءات مصاحب ــب عليه ــا يرت هــذه الســباقات، وم
وتقيــم الــدول الثــالث مجموعــة مــن أهــم ســباقات الخيــل العامليــة، أبرزهــا 
كرنفــال كأس ديب العاملــي الــذي ميتــد مــن شــهر ينايــر إىل شــهر مــارس، وتتّوجه 
أمســية كأس ديب العاملــي، وكأس الســعودية الــذي يُقــام يف نهايــة شــهر فرايــر، 

وكأس البحريــن الــدويل املُقــام يف شــهر نوفمــر.

راشد بن دملوك: 
خطوة متهد آلفاق جديدة 

باستثار التجارب يف تنظيم 
كرى البطوالت الدولية

ــأيت هــذه الخطــوة لتمهــد  ــوم، ت وقــال الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكت
ــالل  ــن خ ــة م ــل يف املنطق ــباقات الخي ــتوى س ــى مس ــدة ع ــاق جدي آلف
اســتثار التجــارب الخليجيــة يف تنظيــم كــرى الفعاليــات والبطــوالت 
الدوليــة، مــا سيســهم يف تلبيــة تطلعــات ورغبــات جميــع األطــراف املعنيــة 
ــم  ــة، ولرس ــني خاص ــان ومدرب ــاّلك وفرس ــن ُم ــل م ــة الخي ــامل صناع يف ع
ــل  ــل إىل مراح ــباقات الخي ــال س ــول مبج ــدة للوص ــق جدي ــة طري خريط
جديــدة مــن التميــز خليجيــاً وعامليــاً، فضــالً عــن أثرهــا يف تذليــل املعوقات 

ــة. ــل يف املنطق ــني برياضــات الخي ــد تواجــه املعني ــي ق ــات الت والصعوب
ــام  ــن القي ــا ميك ــول م ــة ح ــني األطــراف الثالث ــرؤى ب ــق ال ــار إىل تواف وأش
بــه مــن جهــود يف ســبيل تحقيــق نجاحــات أكــر، تؤهــل ملرحلــة جديــدة 
يف تاريــخ رياضــة اآلبــاء واألجــداد، مبــا تحتلــه مــن مكانــة خاصــة يف 
قلــوب أهــل الخليــج عمومــاً، وتشــكل جانبــاً مهــاً مــن موروثهــم الثقــايف 
واالجتاعــي، مؤكــداً االنعكاســات اإليجابيــة عميقــة األثــر لهــذا التعــاون، 
خاصــة يف ظــل النمــو املتســارع الــذي تشــهده ســباقات الخيــل يف املنطقــة، 
وترجمــه الســباقات العامليــة التــي تحتضنهــا اإلمــارات واململكــة العربيــة 

الســعودية الشــقيقة ومملكــة البحريــن الشــقيقة. 



فروســية اإلمارات

33  2021 يونيو 

البطوالت مستمرة
»قفز الحواجز« تتحدي حرارة 

الصيف بـ »الصاالت المكيفة«

الشارقة )فروسية اإلمارات(
مــن املنتظــر أن يتواصــل نشــاط قفــز الحواجــز خــالل فصــل الصيــف 

بشــقيه املحــيل والــدويل مــع صعوبــة ســفر الفرســان والخيــول إىل دول 

أوروبــا التــي مــا زالــت تعــاين مــن تبعــات كورونــا وموجاتــه املتقلبــة، 

يف الوقــت الــذي تتوافــر فيــه يف العديــد مــن أنديــة الفروســية 

ــة  ــواء وعــى درجــة عالي ــة اله ــات صــاالت مكيف ــارات واملنتجع باإلم

ــة  ــوادر التحكيمي ــم الك ــك حج ــف إىل ذل ــعة، أض ــودة والس ــن الج م

ــة  ــات املحلي ــل املنافس ــى إدارة أفض ــادرة ع ــة، والق ــة بالدول والفني

ــة.  والدولي

الجــودة  ومتلــك اإلمــارات صــاالت مكيفــة وبدرجــة عاليــة مــن 

ــح  ــة تتي ــات متقدم ــزة بتقني ــز، مجه ــز الحواج ــاط قف ــتضافة نش الس

ــز  ــذي ميي ــات عــى مــدار العــام، األمــر ال إقامــة املســابقات والفعالي

ــامل. ــن دول الع ــد م ــن العدي ــة ع ــة يف الدول ــذه الرياض ه

وهنــاك 3 صــاالت مكيفــة تدعــم إقامــة املنافســات خــالل فــرة 

الصيــف، حيــث تعــد مــن أميــز الصــاالت بتجهيزاتهــا املتقدمــة، 

ــطة  ــن األنش ــد م ــت العدي ــة أن أقام ــنوات املاضي ــالل الس ــبق خ وس

والبطــوالت املحليــة والدوليــة، وبدرجــة عاليــة مــن االحرافيــة.

ومتثــل الصــاالت املكيفــة املتوافــرة يف منتجــع الفرســان الريــايض 

ــار  ــة مق ــب العاملي ــة بوذي ــادي الشــارقة للفروســية، وقري ــدويل، ون ال

مميــزة ملواصلــة النشــاط خــالل فــرة الصيــف، حيــث تدعــم خطــط 

وبرامــج اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، لتعزيــز هــذه الرياضــة 

ــد مــن  ــة املزي ــري إلضاف ــق مــع الطموحــات الكب وتطويرهــا مبــا يتواف

ــاحة  ــدد إىل الس ــان ج ــم فرس ــة تقدي ــة، وملواصل ــارات العاملي االنتص

العامليــة، يرفعــون علــم الدولــة عــى مختلــف منصــات التتويــج 

ــة  ــوالت عاملي ــات يف بط ــان والفارس ــن الفرس ــد م ــه العدي ــا رفع مثل

ودوليــة وأوملبيــة، وســجلوا خاللهــا حضورهــم الالفــت، ووضعــوا 

ــجالتها. ــة يف س ــة إماراتي بصم

ومــع دخــول فصــل الصيــف، يتوقــع أن يســتمر النشــاط، وفــق 

برامــج محليــة ودوليــة، ليســتقطب نخبــة فرســان اإلمــارات والنجــوم 

ــتوياتهم  ــاء مبس ــل يف االرتق ــة العم ــة، ملواصل ــذه الرياض ــني له العاملي

الفنيــة، وليكونــوا يف قمــة الجاهزيــة لخــوض التحديــات العامليــة 

ــف  ــذي توق ــدويل ال ــاط ال ــودة النش ــروف لع ــمحت الظ ــا س ــى م مت

ــا.  ــة كورون ــات جائح ــبب تداعي بس

3 مقار بدرجة عالية من املواصفات 	 
الفعاليات الدولية تستضيف 

ويدعــم اســتمرار النشــاط، خــالل الصيــف، تطويــر املســتويات الفنيــة 

ــة،  ــة تام ــا يف جاهزي ــول وجعله ــل الخي ــات، وتأهي ــان والفارس للفرس

األمــر الــذي يســهم يف الحفــاظ عــى املســتويات الفنيــة، ويزيــد 

ــذ برامجهــم  مــن حــاس الفرســان والفارســات ملواصــل العمــل، وتنفي

ــة. ــواء مثالي ــة يف أج اإلعدادي

ــي ســتقام خــالل  ــع اإلعــالن عــن برامــج البطــوالت الت وينتظــر الجمي

الفــرة الصيفيــة، ملواصلــة مســريتهم بعــد أن أنهــوا املوســم بنجــاح كبــري 

ــذ  ــام بتنفي ــزام الت ــا بااللت ــوا عليه ــي تفوق ــا الت ــات كورون ــم تداعي رغ

ــذ الجاعــي لالشــراطات  بروتوكــول عــودة النشــاط مــن خــالل التنفي

ــع. ــة الجمي ــة لســالمة وحاي ــة املطلوب االحرازي
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عبد الله حميد
بطل »الكبرى« في ختام دوري اإلمارات 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
تــوج الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــريي بالفــرس »شــا شــا شــا 7« مــن 

ــايئ منافســات  ــة الكــرى يف نه ــب الفئ ــية، بلق ــادي الشــارقة للفروس ن

ــذي  ــز، وال ــز الحواج ــني لقف ــارات لونج ــدوري اإلم ــعة ل ــخة التاس النس

اســتضافه نــادي الشــارقة للفروســية، بــإرشاف اتحــاد اإلمارات للفروســية 

ورعايــة »لونجــني«، وأقيمــت املنافســات عــى ميــداين الصالــة املغطــاة 

والرمــيل الخارجــي مبركــز الشــارقة للفروســية. 

وجــاءت منافســة ختــام الفئــة الكــرى مبواصفــات الجولتني عــى حواجز 

ــن  ــاين م ــوم الث ــل فارســان منافســة الي ــا 145 ســم، وأكم ــغ ارتفاعه بل

دون خطــأ، أولهــا بفــارق التوقيــت الفــارس عبــد اللــه حميــد بالفــرس 

»شــا شــا شــا 7« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وأنهــى الجولــة الثانيــة 

يف زمــن بلــغ 46:11 ثانيــة، وأحــرزت املركــز الثــاين الفارســة تينــا لونــد 

بالجــواد »كاراللــو« مــن نــادي ديب للبولــو والفروســية، وأنهــت الجولــة 

الثانيــة يف زمــن بلــغ 55:24 ثانيــة، ونــال املركــز الثالــث الفــارس عبــد 

اللــه املــري بالفــرس »ســا ديب«، ومبجمــوع 4 نقــاط جــزاء ارتكبهــا يف 

منافســة اليــوم األول.

ــز  ــادي الشــارقة للفروســية املراك ــز بن ــن فرســان القف ــة م ــق ثالث وحق

الثالثــة األوىل يف نهــايئ فئــة املبتدئــني، يف منافســة مــن جولــة مــع متايــز 

عــى حواجــز ارتفاعهــا 110 ســم، ونالــت اللقــب الفارســة إليزافيــال منينا 

ــاين الفــارس خليفــة الشــاميس  ــز الث ــور«، وأحــرز املرك بالجــواد »إنوفيت

ــواد  ــف بالج ــه الري ــد الل ــارس عب ــاً الف ــل ثالث ــوي«، وح ــواد »إل بالج

»شــيفالري«.

وأحــرز الفــارس صــري بادنــي بالجــواد »إن ســتايل« مــن نــادي منــدرة 

للفروســية، لقــب األشــبال يف منافســة مــن جولــة مــع متايــز عــى حواجز 

110 ســم، ونــال املركــز الثــاين الفــارس أحمــد الريــف بالفــرس »باييس 

ــادي »فروســية«، وحــل الفــارس الشــبل ليــث غريــب  ــري« مــن ن هوتي

ــارقة  ــادي الش ــن ن ــوال اس آر زد« م ــرس »كابيت ــث بالف ــز الثال يف املرك

للفروســية وبرصيــد 4 نقــاط جــزاء.

»الشارقة للفروسية« يسيطر على »المبتدئين« وبادنكي أول »األشبال«

الجائزة/ درهم النادي الجواد الفارس املشاركون مواصفات الفئة م

15.000  مندرة
للفروسية

إن ستايل صري بادني 18 متايز 110 
سم

األشبال 1

20.000  الشارقة
للفروسية

إنوفير  أليزا فيال
مينينا

43 متايز 110 
سم

املبتدئون 2

33.500  اسطبالت
الراع

 كورال
بيتش

 عمر
املرزوقي

7 جولتني 
135 سم

الناشئون 3

30.000  الشارقة
للفروسية

دميفيس محمد الكريب 25 جولتني 
125 سم

الجونيورز 4

35.000  الشارقة
للفروسية

إلتون  يوسف
ساواس

45 جولتني 
120 سم

 املستوى
الثاين

5

50.000  أبوظبي
للفروسية

 شاريل
براون

 عبدالرحمن
الحبيس

26 جولتني 
135

 األول /
شباب

6

130.000  الشارقة
للفروسية

شا شا شا  عبدالله
حميد

23 جولتني 
145 سم

 املستوى
األول

7

فائزون باأللقاب

23
فارساً وفارسة تنافسوا عى لقب الجائزة الكرى

 يف ختام دوري اإلمارات لقفز الحواجز.

10
منافسات أقيمت عى ميدان الصالة املغطاة بنادي 
الشارقة للفروسية من أصل 14، فيا أقيمت األربع 

األخرى عى امليدان الرميل الخارجي.
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فارساً وفارسة من أندية ومراكز الفروسية 
باإلمارات، شاركوا يف منافسات ختام دوري 

اإلمارات لقفز الحواجز.

ثانية الزمن الذي سجله الفارس عبد الله 
حميد املهريي، وهو األرسع، وحقق به لقب 

الجائزة الكرى يف ختام بطولة اإلمارات.



فروســية اإلمارات

35  2021 يونيو 

الحبسي يكسب لقب »الوسطى واألول«

المرزوقي.. 
أداء متميز وتخصص في عبور حواجز 135 سم

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــز  ــاألداء املتمي ــه ب ــه وإبداع ــي تفوق ــز املرزوق ــد العزي ــر عب ــارس عم ــد الف أك

يف منافســات القفــز عــى حواجــز 135 ســم، حيــث أحــرز لقــب منافســة 

ــن  ــش« م ــورال بيت ــرس »ك ــة الف ــة الناشــئني، بصحب ــارات لفئ ــام دوري اإلم خت

إســطبالت الــراع ومــن دون خطــأ، وكان الفــارس املرزوقــي قــد أحــرز لقــب 

هــذا االرتفــاع يف االرتفــاع ذاتــه باملنافســات الرمضانيــة الثانيــة التــي أقيمــت يف 

نــادي الشــارقة للفروســية، وحــاز املركــز الثــاين الفــارس أســامة الزبيبــي بالجــواد 

»فــالش غــوردون«، مــن نــادي منــدرة للفروســية، وبرصيــد نقطــة جــزاء واحــدة، 

وحــل يف املركــز الثالــث الفــارس ســعيد محمــد املازمــي بالجــواد »الكومانــدوز« 

مــن نــادي الشــارقة للفروســية.

ــادي  ــن ن ــراون« م ــيس بالجــواد »شــاريل ب ــد الرحمــن الحب ــارس عب ــق الف وحق

أبوظبــي للفروســية، لقــب الفئــة الوســطى وفرســان املســتوى األول عــى 

حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 135 ســم، حيــث أكمــل فارســان املنافســتني دون خطــأ، 

ــة« مــن الوحــدات  وحــل ثانيــاً الفــارس خالــد الجنيبــي بالفــرس »إنريجــي الريّ

املســاندة، وحــازت الفارســة الشــيخة لطيفــة آل مكتــوم املركــز الثالــث بالجــواد 

ــارات للفروســية. ــز اإلم »الباهــي« مــن مرك

ــورز« عــى حواجــز  ــة »الجوني ــارس محمــد حمــد الكــريب لقــب فئ وحصــد الف

125 ســم، بعــد إكالــه املنافســتني دون خطــأ بصحبــة الجــواد »دمفيــس« مــن 

نــادي الشــارقة للفروســية، وجــاء فــوز الكــريب بفــارق التوقيــت عــى الفــارس 

محمــد ســلطان الكعبــي والجــواد »كــون إنريغــي« مــن منتجــع الفرســان 

الريــايض، وأكمــل املنافســتني دون خطــأ أيضــاً، وذهــب املركــز الثالــث إىل 

ــكا  ــن توس ــرس »غوي ــتني بالف ــت املنافس ــي أكمل ــاري الت ــتينا م ــة كريس الفارس

ــية. ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن ــش يب يس« م ات

500,000
درهم، مجموع جوائز ختام دوري اإلمارات، حيث قدمت للفائزين 

باملراكز الستة األوىل، وخصص لفئة األشبال 15 ألفاً، واملبتدئني 20 

ألفاً، واملستوى الثاين 35 ألفاً، والجونيورز 30 ألفاً، والناشئني 35 ألفاً، 

والفئة الوسطى »شباب« 50 ألفاً، واملستوى األول 130 ألف درهم.

10
مراكز حددت لكل فئة تضمنتها منافسات ختام بطولة 

اإلمارات، و30 فارساً من أصحاب أفضل النقاط يف كل فئة، 

وجرى تجميعها خالل مشاركاتهم يف املنافسات خالل املوسم.

14
منافسة أقيمت يف ختام دوري اإلمارات عى يومني، بدالً 

من ثالثة أيام كا كان يف السابق، وذلك للتخفيف عى 

الفرسان والخيول بسبب تداعيات جائحة كورونا، 

وما فرضه من إجراءات وقائية واحرازية.

ساواس يتألق في »الثاني«
حصد الفارس يوسف ساواس لقب فئة املستوى الثاين، عى حواجز 

120 سم، ونجح يف إكال املنافستني دون خطأ بالجواد »إلتون« 

من نادي الشارقة للفروسية، ونال املركز الثاين الفارس أرحمة سيف 

العواين بالفرس »كاسيانا« من نادي أبوظبي للفروسية وبرصيد 4 

نقاط جزاء، وحل يف املركز الثالث الفارس عبد الرحمن أحمد أمني 

بالجواد »ديب دو فيا« من إسطبالت الراع، وبرصيد 4 نقاط جزاء.
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أبطال الدوري
الشارقة )فروسية اإلمارات(

ــي  ــعة الت ــخة التاس ــال النس ــز بأبط ــز الحواج ــني« لقف ــارات »لونج ــل دوري اإلم احتف
أقيمــت يف موســم 2021، بعــد ماراثــون طويــل مــن الجــوالت، شــهد تنافســاً مثــرياً بــني 
ــة، حيــث تــوج الفائــزون باأللقــاب، وســط فرحــة كبــرية بوصــول  املشــاركني يف كل فئ
الــدوري إىل محطــة الختــام، والــذي اســتضافه نــادي الشــارقة للفروســية، بــإرشاف اتحاد 
اإلمــارات للفروســية والســباق، ورعايــة »لونجــني«، وأقيمــت املنافســات عــى ميــداين 
الصالــة املغطــاة والرمــيل الخارجــي مبركــز الشــارقة للفروســية، وليعلــن األبطــال يف كل 
فئــة، بعــد مشــوار طويــل من املنافســة، تحــدى خاللــه الفرســان والفارســات واملنظمون 
ــروط  ــزام بال ــالل االلت ــن خ ــك م ــا«، وذل ــات »كورون ــدة لتداعي ــروف املعق كل الظ

واإلجــراءات االحرازيــة ملكافحــة الوبــاء، ألجــل املحافظــة عــى ســالمة الجميــع.
ســعادة األبطــال عــى منصــة التتويــج جــاءت كبــرية، وهــم يتســلمون جوائــز املركــز 
األول الــذي يشــكل التحــدي األكــر لجميــع املشــاركني، لحظــات فــرح مليئــة بالبهجــة 
ــة لــدى الفرســان  ــة التــي تحمــل خصوصي عــى هــذا الحصــاد املثمــر يف هــذه البطول

ــا تحمــل اســم اإلمــارات.  والفارســات، كونه


