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فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد

رعاية سامية لرياضة المرأة
•تجــد رياضــة املــرأة يف اإلمــارات دعـاً غــر محــدود واهتاممـاً كبــراً مــن
القيــادة الرشــيدة ألجــل أن تواكــب التقــدم الحضــاري الــذي تشــهده
البــاد يف املجــاالت كافــة ،وذلــك ضمــن اســراتيجية الدولــة الهادفــة
لتمكينهــا ،ولتكــون أحــد العناويــن املميــزة التــي تضــع اســم الوطــن
يف املقدمــة ،وترفــع علــم البــاد عــى منصــات التتويــج بفخــر واعتــزاز،
وقــد أكســب هــذا الدعــم واالهتــام فتــاة اإلمــارات الثقــة الكاملــة يف
مســرتها الرياضيــة يف كل األلعــاب ،لتقــدم نفســها يف أفضــل صــورة،
وهــي تخــوض التحديــات املختلفــة باســم الوطــن ،وتبــذل كل الجهــد
ألن تتبــوأ املراكــز األوىل ،ويــأيت كل هــذا يف إطــار الجهــود التــي تبذلهــا
الدولــة بقيادتهــا الحكيمــة ،والتــي تحــرص عــى توفــر جــودة الحيــاة
واســتدامتها ،والتــي ينطلــق منهــا الجميــع لإلبــداع والتميــز.
•وتحظــى رياضــة املــرأة أيض ـاً بدعــم ســخي ومســاندة كبــرة مــن ســمو
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،رئيســة االتحــاد النســايئ العــام ،رئيســة
املجلــس األعــى لألمومــة والطفولــة ،الرئيــس األعــى ملؤسســة التنميــة
األرسيــة «أم اإلمــارات» ،مــن خــال مبــادرات تواكــب التطلعــات،
وتفســح املجــال أمــام فتــاة اإلمــارات للقيــام بدورهــا يف املجــال
الريــايض مــن خــال بطــوالت تحمــل اســم ســموها ،وأنشــطة تدعــم
مســرة رياضــة املــرأة ،وقــد شــكل إطــاق أكادمييــة فاطمــة بنــت
مبــارك للرياضــة النســائية منــارة للتقــدم نحــو آفــاق أرحــب ،والتــي
تهــدف إىل جعــل الرياضــة عنــراً أساســياً يف الحيــاة اليوميــة للمــرأة
اإلماراتيــة ،مبــا تقدمــه األكادمييــة مــن برامــج وفعاليــات ،والتــي
تضمــن تبنــي املــرأة أســلوب حيــاة صحــي يعــزز غــرس قيــم الــروح
الرياضيــة يف الوعــي العــام ،واكتشــاف املواهــب ورعايتهــا ،وتنطلــق
منهــا أيض ـاً البطــوالت املحليــة والدوليــة والعامليــة التــي تــري الســاحة
الرياضيــة ،وكذلــك املؤمتــرات واألنشــطة التــي تخــدم رياضــة املــرأة يف
كل تفاصيلهــا الدقيقــة وجوانبهــا املتعــددة.
•كل هــذا يؤكــد أن رياضــة املــرأة محصنــة برعايــة ســامية ،فتحــت كل
األبــواب أمــام فتــاة اإلمــارات لتنطلــق يف الســاحات الرياضيــة وهدفهــا
تحقيــق رؤيــة القيــادة الرشــيدة ،بــروح حــب الوطــن.
•ويف رياضــات الفروســية ،ســجلت فتــاة اإلمــارات نجاحــات عديــدة،
وســطرت إنجــازات متميــزة داخلي ـاً وخارجي ـاً ،وأظهــرت قــدرات تنافــس
يف املياديــن العامليــة مــن خــال حصــد العديــد مــن األلقــاب ،واملراكــز
األوىل يف كــرى البطــوالت ،ليؤكــد ذلــك أن رياضــة املــرأة تســر عــى
الطريــق الصحيــح ،وتتطــور بشــكل واضــح.
•وتعــد ســباقات القــدرة يف الدولــة شــاهدة عــى النقلــة النوعيــة التــي
تعيشــها رياضــة املــرأة منــذ دخولهــا هــذه الرياضــة ،حيــث يشــهد
كل موســم ظهــور فارســات عــى درجــة عاليــة مــن القــدرات الفنيــة،

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

وخــوض التحديــات بقــوة ،ومنافســة الفرســان يف الســباقات
املفتوحــة ،والتــي يشــارك فيهــا فرســان وفارســات مــن دول
عديــدة ،أصحــاب خــرات ورصيــد حافــل باالنتصــارات ،وكان
لفتــاة اإلمــارات التفــوق يف العديــد منهــا ،والصعــود إىل
منصــة التتويــج ،وكســب أكــر األلقــاب برباعــة يف املهرجانــات
الكــرى ،وهــذا يعــود إىل توافــر اإلرادة ،والعمــل الــدؤوب،
والصــر مــن أجــل بلــوغ الغايــات الكــرى.
•الشــكر للقيــادة الرشــيدة عــى دعمهــا الكبــر لرياضــة
املــرأة ،ولفارســات اإلمــارات عــى وجــه الخصــوص ،والــذي
أمثــر إنجــازات رائعــة ،رفعــت ســقف الطموحــات ،يف انتظــار
املزيــد مــن التألــق والنجــاح يف املســتقبل.
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فروســية اإلمارات
ملف

تتميز بالسرعة والمحافظة على الخيل

«سباقات السيدات للقدرة»..

قفزة نوعية في المشاركة ..واإلكمال بنسبة عالية

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
تجــد ســباقات القــدرة املخصصــة للســيدات اهتاممــاً كبــراً يف
اإلمــارات ،وتحتــل جــزءاً مقــدراً مــن املنافســة واإلثــارة اللتــن متي ـزا
برنامــج ســباقات اإلمــارات ،وظلــت ســباقات هــذه الفئــة يف تطــور
مطــرد ،وشــهدت مســتويات الفارســات تقدمــاً كبــراً مــن حيــث
الســيطرة عــى الخيــل واملحافظــة عليهــا.
وقــد أظهــرت ســباقات الســيدات يف الفــرة املاضيــة نســبة إكــال
عاليــة جــداً مقارنــة مــع بقيــة الفئــات ،لتنهــي هــذه األرقام املســجلة
لهــن االعتقــاد الســائد بــأن ســباقات الســيدات تتميــز بالرسعــة دون
االهتــام باملحافظــة عــى الخيــول ،لتحقــق هــذه الســباقات قفــزة
نوعيــة ،أكــدت الحضــور املتميــز للفارســات يف الســباقات املخصصــة
لهــن.
ومل يـ ِ
ـأت هــذا التطــور الكبــر يف ســباقات الســيدات مــن فـراغ ،فقــد
وجــدن اهتاممـاً كبــراً مــن اتحــاد الفروســية والســباق ،وكذلــك مــن

7

ســباقات للسيدات اشتملت عليها
روزنامة سباقات موسم .2021
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43%

نسبة اإلكامل يف سباقات السيدات
السبعة التي أقيمت خالل املوسم.

مختلــف قــرى ومياديــن القــدرة بالدولــة ،وذلــك ضمــن
اســراتيجية الدولــة الهادفــة لتمكــن املــرأة يف جميــع
املجــاالت ،ال ســيام الرياضــة.
وجــاء تفــوق بنــات اإلمــارات يف الفروســية أيض ـاً بفضــل
الرعايــة والدعــم الكبــر مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت
مبــارك ،رئيســة االتحــاد النســايئ العــام ،رئيســة املجلــس
األعــى لألمومــة والطفولــة ،الرئيــس األعــى ملؤسســة
التنميــة األرسيــة« ،أم اإلمــارات».
كــا لعــب مهرجــان ســباقات ســمو الشــيخ منصــور بــن
زايــد آل نهيــان العاملــي ،دوراً مقــدراً يف إتاحــة الفرصــة
للعديــد مــن الفارســات اإلماراتيــات للمشــاركة يف مختلــف
دول العــامل ،األمــر الــذي أكســبهن املزيــد مــن املهــارة
والحنكــة.

100و120

كيلومرت هي مسافات السباقات الخاصة بالسيدات،
وتختلف املراحل من مسافة إىل أخرى.

فروســية اإلمارات
ملف

«المغاوير» و« »F3في صدارة المشهد بـ «الثنائيات»
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فارسة في سباقات
السيدات بموسم 2021

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
شــاركت  680فارســة يف ســباقات الســيدات للقــدرة
خــال موســم  ،2021حيــث نجحــت منهــن 293
يف إكــال الســباقات ،وبــرزت خــال تحديــات
املوســم إســطبالت «املغاويــر» و« ،»F3حيــث
ســجلت فارســاتهام ثنائيــة ،فقــد أهــدت الفارســة
شــرينا الفــايس أول ألقــاب املوســم إلســطبالت
«املغاويــر» بعــد أن توجــت بلقــب الســيدات يف
مهرجــان محمــد بــن زايــد ،ثــم أضافــت الفارســة
أفنــان إبراهيــم الفــوز الثــاين بعــد أن نالــت لقــب
الســيدات مبهرجــان أبوظبــي.
أمــا ثنائيــة « »F3فقــد جــاءت عــر كل مــن ميثــاء
القبيــي ،بطلــة ســباق الشــيخة فاطمــة بنــت
منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،بالوثبــة ،والفارســة
مهــا خالــد التــي توجــت بلقــب الســيدات ضمــن
مهرجــان ويل عهــد ديب مبدينــة ديب الدوليــة.
وظلــت ســباقات الســيدات تشــهد حضــوراً قويــاً
لفارســات اإلمــارات ،حيــث حققــن نتائــج طيبــة
خــال هــذه الســباقات ،وبــرزت كل مــن هنــد
البــدواوي ،بطلــة ســباق الســيدات ضمــن مهرجــان
ســلطان بــن زايــد ،كــا متيــزت خــال املوســم مــرا
جاســم وفاطمــة جاســم املــري ،حيــث حققتــا
املركــز الثــاين ،لــكل منهــا ،فضـاً عــن نتائــج طيبــة
بالحصــول عــى مراكــز ضمــن العــر األوائــل يف
ســباقات مختلفــة ،وبــرزت أيضــاً كل مــن نــورا
عبــد الرحمــن وشــيخة أحمــد وشــا مبــارك يف
العديــد مــن ســباقات الســيدات.

293

فارسة نجحن يف إكامل السباقات التي شهدها
موسم القدرة من جملة  680مشاركة.

ساعة أفضل زمن تم تحقيقه يف سباقات السيدات،
وسجلته الفارسة أفنان إبراهيم يف مهرجان أبوظبي
ملسافة  100كلم.
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فروســية اإلمارات
ملف

حصدن المركز األول في مناسبتين

«السباقات المفتوحة»..

حضور مميز للفارسات على منصة التتويج

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
خطفــت الفارســات األضــواء خــال موســم  2021للقــدرة بعــد أن قدمــن مســتويات
عاليــة ،وحققــن نتائــج مميــزة يف ســباقات القــدرة املفتوحــة  120و  160كلــم ،حيــث
شــكلن حضــوراً دامئ ـاً يف منصــات التتويــج يف معظــم الســباقات ،لكــن اإلنجــاز األكــر
الــذي تحقــق خــال هــذا املوســم جــاء عــر الفارســة اإلســبانية ايوالليــا جونزاليــس
التــي توجــت بلقــب ســباق كأس محمــد بــن راشــد ملســافة  160كلــم ،والــذي ظــل
منــذ انطالقتــه األوىل محتكـراً بصــورة حرصيــة للفرســان ،كــا شــهد أيضـاً ســباق كأس
رئيــس الدولــة ملســافة  160كلــم تفوقـاً واضحـاً للفارســات ،وعــى الرغــم مــن ذهــاب
املركــز األول للفــارس عبداللــه العامــري إال أن الفارســات متكــن مــن الحصــول عــى
خمســة مراكــز ضمــن العــرة األوائــل متضمنــة لقــب الوصافــة الــذي نالتــه الفارســة
األرجنتينيــة آنــا سيســيليا.
ســجلت الفارســات خــال املوســم نتائــج الفتــة خــال الســباقات املفتوحــة ،حيــث
نافســن الفرســان بالصعــود إىل منصــات التتويــج يف أكــر مــن  12ســباقاً ،وكان املركــز
األول مــن نصيبهــن يف مناســبتني ،عــر كل مــن اإلســبانية ايوالليــا جونزاليــس ،الفائــزة
بــكأس محمــد بــن راشــد ،واإلماراتيــة طاهــرة شــهدادي ،بطلــة ســباق حتــا لإلســطبالت
الخاصــة ،وبــرزت أيض ـاً بقــوة الفارســة ميثــاء القبيــي التــي نالــت املركــز الثالــث يف
كأس رئيــس الدولــة ملســافة  160كلــم ،كــا كانــت ثالثــة يف ســباقني خــال املوســم،
كــا نالــت املركــز الثــاين كل مــن ليــى الرضــا ،لوبــا فاريــا ،إميــي لويــس ،جيســيكا
موســريت ،وآنــا سيســيليا.
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مركزاً حققتها الفارسات ضمن الثالثة األوائل
يف السباقات املفتوحة خالل املوسم.

فروســية اإلمارات
ملف

أحرزت كأس محمد بن راشد

ايوالليا..

إنجاز تاريخي يخترق جدار الفرسان في النسخة الـ 14

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
حققــت الفارســة اإلســبانية ايوالليــا جونزاليــس إنجــازاً تاريخيـاً بفوزهــا بلقــب
ســباق النســخة الـــ  14لــكأس محمــد بــن راشــد للقــدرة ملســافة  160كلــم،
والــذي ظــل عصيـاً عــى الفرســان األجانــب منــذ انطالقتــه عــام  ،2008ونالــت
جونزاليــس رشف الفــوز باللقــب الرفيــع ،لتخــرق جــدار الفرســان وتكتــب
اســمها بأحــرف مــن ذهــب يف الســجل الذهبــي.
بــدأت ايوالليــا جونزاليــس مســرتها مــع القــدرة يف العــام  2010يف بالدهــا ،لكن
مشــاركتها األوىل يف اإلمــارات كانــت عــام  ،2016وبــدأ نجــم هــذه الفارســة يف
الصعــود يف اإلمــارات املوســم املــايض عندمــا حــازت وصافــة ســباق الســيدات
يف مهرجــان محمــد بــن راشــد ،ثــم قدمــت مســتوى رائع ـاً خــال نســخة هــذا
العــام لســباق الســيدات ،حيــث حلــت يف املركــز الثالــث ،لكــن يظــل إنجازهــا
يف ســباق كأس محمــد بــن راشــد ملســافة  160كلــم األبــرز يف مســرتها ،ألنهــا
متكنــت مــن تحطيــم رقــم قيــايس ظــل صامــداً لفرســان اإلمــارات باحتاللهــم
صــدارة هــذه البطولــة منــذ انطالقتهــا يف العــام  ،2008لتصبــح أول فــارس غــر
إمــارايت ينــال هــذا الــرف الغــايل.
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مرات حققت فيها ايوالليا جونزاليس املركز
األول خالل مسريتها مع سباقات القدرة.

139

سباقاً خاضتها ايوالليا جونزاليس خالل
مسريتها يف سباقات القدرة منذ العام .2010

ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجلته
ايوالليا جونزاليس للفوز بلقب كأس
محمد بن راشد ملسافة  160كلم.
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فروســية اإلمارات
ملف

المدربون يشيدون بالنقلة النوعية

دعم القيادة الرشــيدة لرياضة
المرأة يعزز مســيرة الفارسات

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
اتفــق عــدد مــن املدربــن عــى أن ســباقات الســيدات للقــدرة ،شــهدت تطــوراً
ملموسـاً خــال الســنوات األخــرة ،وذلــك بفضــل الدعــم الالمحــدود الــذي تقدمــه
القيــادة الرشــيدة لرياضــة املــرأة ،والــذي انعكــس إيجابـاً عــى مســرة الفارســات
يف الســباقات مــن خــال مشــاركتهن بإيجابيــة ،وخــوض املنافســات بــروح عاليــة،
ملؤهــا العزميــة واإلرصار عــى الوجــود يف مراكــز املقدمــة.
وأشــاد املدربــون بالنقلــة النوعيــة التــي تســر بهــا ســباقات الســيدات ،ومشــاركة
الفارســات يف الســباقات املفتوحــة.
وعــر املدربــون عــي الصابــري وإســاعيل محمــد وعــي املهــري ،عــن ســعادتهم
بهــذا التطــور الــذي يخــدم رياضــة القــدرة ،ويقــدم املزيــد مــن البطــات املميزات.
وقــال املــدرب عــي ســلامن الصابــري إن ســباقات الســيدات شــهدت تطــوراً كبـراً
يف الفــرة األخــرة بفضــل الدعــم الكبــر مــن قيادتنــا الرشــيدة لرياضــة املــرأة
بصــورة عامــة ،وللفروســية بصفــة خاصــة ،مضيف ـاً أن إســطبالت البــوادي تهتــم
بالفارســات وتثــق بقدراتهــن.
وأوضــح «فارســات اإلســطبل حققــن نتائــج جيــدة خــال املوســم ،أبرزهــا حصــول
الفارســة مــرا جاســم األنصــاري عــى املركــز الثــاين يف مهرجــان أبوظبــي ،فيــا
حققــت الفارســة نــورا البســتيك املركــز الرابــع خــال ســباق  100كلــم ضمــن
مهرجــان ســلطان بــن زايــد بقريــة بوذيــب».
وتوقــع الصابــري أن يســتمر تطــور ســباقات الســيدات الكتســابهن املزيــد مــن
املهــارات عــر برنامــج ســباقات القــدرة باإلمــارات الــذي يعتــر األقــوى عاملي ـاً.
مــن جانبــه ،مثن إســاعيل محمــد ،مــدرب إســطبالت «أم آر أم» ،األداء املميز الذي
ظلــت تحققــه الفارســات ضمــن ســباقات اإلمــارات الخاصــة بالســيدات واملفتوحة،
والتــي تجــد مشــاركة كبــرة منهــن واملنافســة بقــوة عــى املراكــز األوىل ،والنتائــج
أكــر دليــل عــى تقــدم املســتويات الفنيــة لهــن.
وقــال« :الدعــم الكبــر الــذي تقدمــه القيــادة الرشــيدة لرياضــة املــرأة بشــكل عــام،
والفروســية عــى وجــه الخصــوص ،عــزز مــن مســتوى الفارســات الــايئ تطــورن
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الصابري:

إسامعيل محمد :املهريي:

الثقة مفتاح التطور نتائجالتحديات
والتألق يف السباقات املفتوحة خري دليل

التحديات الخاصة املرسح
املناسب لصقل املواهب

بصــورة كبــرة جــداً ،وأصبحــن ينافســن عــى قــدم املســاواة مــع
الفرســان».
وأضــاف« :إســطبالت (أم آر أم) لهــا مجموعــة مميزة من الفارســات
حققــن نجاحــات واضحــة عــر النتائــج الطيبــة لهــن خــال املواســم
األخــرة» ،وأشــار إىل تألــق الفارســة البولنديــة كاميــا كارت التــي
حققــت مراكــز مميــزة خــال املوســم املــايض ،وكذلــك يف املوســم
قبــل املــايض ،فقــد توجــت بلقــب الســيدات ضمــن مهرجــان ويل
عهــد ديب ،كــا توجــت أيض ـاً يف ســباق مهرجــان أبوظبــي املوســم
قبــل املــايض.
مــن جهتــه ،أعــرب عــي املهــري مــدرب إســطبالت «دبــاوي» عــن
رضائــه بــاألداء املتطــور للفارســات خــال الســباقات ،وقــال إنــه
يتــرف بــأن يكــون أول مــن منحهــن الثقة للمشــاركة يف الســباقات
املحليــة ،مشـراً إىل أنهــن مل يخيــن الظــن وأثبــن مقدراتهــن.
وأضــاف« :دعــم القيــادة الرشــيدة لرياضــة املــرأة والفروســية ،منــح
الفارســات املزيــد مــن الثقــة حتــى أصبحــت يشــكلن جــزءاً مهـاً يف
ســباقات القــدرة» ،مش ـراً إىل أن حضورهــن املتواصــل يف منصــات
التتويــج يربهــن عــى متيزهــن ،وال فــرق بــن فــارس أو فارســة إال
بــاألداء والجديــة وااللتـزام.
وأوضــح «الســباقات الخاصــة بالســيدات ضمــن برنامــج القــدرة
كان لهــا دور كبــر ،وشــكلت املــرح املناســب لصقــل موهبــة
الفارســات ،ومعرفتهــن لنقــاط الضعــف والقــوة ومعالجتهــا».

فروســية اإلمارات
ملف

القراءة الفنية تشير إلى أن النتائج أكبر دليل

تطور الفت في مستويات
الفارسات بالسباقات المختلفة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
أكــد عــدد مــن املدربــن أن الدعــم الالمحــدود الــذي تقدمــه القيــادة الرشــيدة
لرياضــة القــدرة ،أســهم يف تطــور مســتوى الفارســات ،مشــيدين بالنتائــج التــي
تحققــت خــال املواســم األخــرة ،وأعربــوا عــن رضائهــم بــأداء الفارســات ،مشــرين
إىل أن النتائــج األخــرة لهــن توضــح هــذه الحقيقــة ،وأجمــع عــدد مــن املدربــن
عــى أن التطــور الكبــر يف أداء الفارســات منحهــن الثقــة ،وأصبحــن يحظــن بقيــادة
أفضــل الخيــول ،مــا ســاهم يف تحقيــق العديــد مــن اإلســطبالت لنتائــج مميــزة
بواســطة الفارســات.
وقــال عــي خلفــان الجهــوري ،مــدرب إســطبالت الوثبــة ،إن مســتويات الفارســات
يف الفــرة األخــرة تطــورت بصــورة الفتــة ،وأصبحــن أكــر قــدرة عــى التحكــم يف
الخيــول ،وكذلــك تنفيــذ التوجيهــات التــي تصــدر إليهــن.
وقــال« :الســبب يف زيــادة مشــاركات الفارســات عــى خيــول إســطبالت الوثبــة
يف الفــرة األخــرة ،جــاء الجتهادهــن خــال التامريــن ،وإرصارهــن عــى تحقيــق
الفــوز».
وأشــار الجهــوري إىل النتائــج املميــزة ،خاصــة الفــوز الرائــع للفارســة ليــى عبــد
العزيــز الرضــا املوســم قبــل املــايض بــكأس رئيــس الدولــة ،وهــو األول مــن نوعــه
لفارســة خــال تاريــخ هــذه الســباق ،كــا أشــاد أيض ـاً بنتائــج الفارســات وعــد
نديــم وماســة عدنــان وخديجــة أحمــد خــال ســباقات النســخة األوىل ملهرجــان
محمــد بــن زايــد.
وأكــد محمــد الســبويس ،مــدرب إســطبالت « ،»M7أن الفــوز الباهــر لفارســة
اإلســطبل ايوالليــا جونزاليــس بــكأس محمــد بــن راشــد ملســافة  160كلــم ،يعتــر
أكــر دليــل عــى املســتوى املتطــور للفارســات ،مش ـراً إىل أن هنــاك أيض ـاً نتائــج
مميــزة تحققــت خــال املوســم بواســطة الفارســات ،ســواء إلســطبالت « »M7أو
اإلســطبالت األخــرى.

الجهوري:

السبويس:

الشنايص:

الجدية املعيار األول زيادة املسافات وتعزيز
االجتهاد يف
التدريبات رس التألق للمشاركة يف السباقات الخصوصية يطوران القدرات
وأضــاف« :مشــاركة الفارســات يف إســطبالت ( )M7تعتمــد عــى
جديتهــن يف التدريــب ،والتزامهــن الكامــل بجميــع التوجيهــات»،
مش ـراً إىل أن املوســم املــايض شــهد نتائــج مميــزة جــداً لفارســات
إســطبالت « ،»M7أبرزهــا كانــت خــال مهرجــان محمــد بــن
راشــد ،وســباق تحــدي الوثبــة ،وأيضـاً نتائــج مميــزة خــال الســباق
املاراثــوين مبهرجــان ســلطان بــن زايــد يف بوذيــب.
وأكــدت املالكــة واملدربــة الدكتــورة مريــم الشــنايص ،أهميــة
ســباقات الســيدات ،مــع رضورة اســتمراريتها ملــا لهــا مــن أهميــة
يف تطويــر ســابقات القــدرة بصــورة عامــة ،ومبــا تجــده مــن دعــم
مــن القيــادة الرشــيدة ،مشــرة إىل أن ســباقات الســيدات تتميــز
بخصوصيــة الــوزن ،وكذلــك املســافات التــي كانــت يف الســابق 100
كلــم ،لكــن اآلن معظمهــا أصبــح  120كلــم.
واقرتحــت الشــنايص زيادة املســافات لتشــمل مســافة الـــ  160كلم،
كــا دعــت إىل إقامــة ســباقات خاصــة للخيــول اململوكــة لســيدات
أو التــي تدربهــا مدربــات ،وأيضـاً إقامــة ســباقات ســيدات خاصــة
بالفارســات اإلماراتيــات والعربيــات ،وذلــك لتطويــر القــدرات
وزيــادة روح التنافــس بــن الفارســات ،مــا يشــجع املدربــن عــى
زيــادة االهتــام واالعتنــاء مبهــارات الفارســات اإلماراتيــات وتنميتها
يف هــذا املجــال.
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فروســية اإلمارات
متابعة

تصدر المشهد في إستونيا وفرنسا

».. «M7

إسطبل «الرقم  »1في السباقات الصيفية األوروبية للقدرة
دبي (فروسية اإلمارات)
تصــدر إســطبل  ،M7املشــهد يف الســباقات األوروبيــة الصيفيــة للقــدرة ،وحقــق
العديــد مــن االنتصــارات التــي رفــع خاللهــا شــعار الرقــم  1يف مشــوار اإلعــداد
للبطــوالت املقبلــة ،ويف مقدمتهــا بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني املقــررة ســبتمرب
املقبــل يف هولنــدا ،وبطولــة العــامل للخيــول الصغــرة بعمــر  7ســنوات التــي ســتقام
يف إيطاليــا يف الشــهر نفســه ،وبطــوالت املوســم املحــي يف نســختها الجديــدة ،وتألــق
فرســان اإلســطبل خــال مشــاركتهم يف الســباقات التــي أقيمــت يف فرنســا وإســتونيا.
وأحــرز الفــارس فــارس أحمــد املنصــوري عــى صهــوة الجــواد «النغــازم كوارتــر
بلــوم» ،املركــز األول يف ســباق الشــباب والناشــئني ملســافة  120كلــم الــذي أقيــم يف
كومبيــان الفرنســية.
كــا حقــق اإلســطبل الفــوز يف الســباق الــدويل ملســافة  120كلــم ،واملخصــص
للشــباب والناشــئني ،وجــاء الفــوز عــن طريــق الفارســة اإلســبانية ألبــا رويــز الفاريــز
عــى صهــوة الجــواد «كاردو» ،وتحــت إرشاف املــدرب محمــد الســبويس ،مســجلة
زمن ـاً قــدره  6:53:49ســاعة.
وواصــل اإلســطبل عروضــه املميــزة يف املوســم األورويب ،وذلــك مــن خــال التتويــج
باملركــز األول يف أطــول ســباقات بطولــة كومبيــان ملســافة  160كلــم ،وجــاء الفــوز
عــن طريــق الفــارس اإلســباين جيوليــم ســولديفيال عــى صهــوة الجــواد «عــي جــي
يس» ،بشــعار اإلســطبل مســجالً زمن ـاً قــدره  8:07:39ســاعة بعــد تصــدر جميــع
مراحــل الســباق.
وكان إســطبل  ،M7قــد اســتهل مشــواره يف معســكر اإلعــداد الصيفــي بإســتونيا،
ونجــح يف احتــكار املراكــز األربعــة األوىل يف الســباق الــدويل ،عــن طريــق الفــارس
خلفــان جمعــة بالجافلــة ،الفائــز باملركــز األول عــى صهــوة الجــواد «كاســتليبار اوت
لــو» ،وحــل يف املركــز الثــاين شــقيقه ســيف جمعــة بالجافلــة عــى صهــوة «بورتــو
كوفــو دي باالريــس» ،واحتــل املركــز الثالــث الفــارس راشــد ســعيد الكتبــي عــى
صهــوة «تشيشــو ديــس باكوليــس» ،فيــا حقــق املركــز الرابــع الفــارس فــارس أحمــد
املنصــوري عــى صهــوة «زيــزوم».

ساعة الزمن الذي ســجلته الفارسة اإلسبانية
ألبــا رويز الفاريز عىل صهوة الجواد «كاردو»
وحازت به املركز األول.

..FS
اللقب الدولي األول

أهدت الفارسة الفرنسية تشارلوت تشازال إسطبالت  FSأول
لقب دويل يف املشاركات الخارجية بعد تتويجها باملركز األول
يف سباق الـ  100كلم تصنيف «نجمة دويل» عىل صهوة «أكابا
دي سور» ،مسجلة زمناً قدره  4:56:10ساعة ،وذلك يف بطولة
كومبيان للقدرة والتحمل يف فرنسا.

..F3
 3مراكز أولى
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سباقات تضمنها معسكر إستونيا الصيفي بواقع سباقني
ملسافة  120كلم من تصنيف «نجمتني دويل» وسباقني
ملسافة  100كلم من تصنيف «نجمة دويل».

10

يوليو 2021

هيمن فرسان إسطبل  F3عىل املراكز األوىل يف آخر محطات معسكر
إستونيا يف سباق الـ  120كلم ،وفاز الفارس عيىس سعيد العوييس
باملركز األول عىل صهوة الجواد «دجني ديس فاربريس» ،مسجالً
زمناً قدره  6:30:59ساعة ،وجاء يف املركز الثاين الفارس حمدان أحمد
املري عىل صهوة الجواد «اس ام لورد سريانو» ،مسجالً زمناً قدره
 6:31:00ساعة ،وحل يف املركز الثالث الفارس سامل سعيد العوييس
عىل صهوة الفرس «مايس يس ال ماري» ،مسجالً زمناً قدره
 6:31:03ساعة.

فروســية اإلمارات
متابعة

استحقاقات مهمة في انتظار فرسان اإلمارات

العظب :نجاح مميز لمعسكرات اإلعداد الصيفية بأوروبا
«هاتريك» لقب مونديال الشباب والناشئين في هولندا هدف رئيسي

دبي (فروسية اإلمارات)
أكــد محمــد عيــى العظــب ،املديــر العــام لنــادي ديب للفروســية ،اســتمرار
إعــداد فرســان اإلمــارات لالســتحقاقات الدوليــة املقبلــة يف ســباقات القــدرة،
مشــيداً بتجربــة املعســكر الصيفــي اإلعــدادي يف اســتونيا الــذي أقيــم خــال
يونيــو املــايض.
وقــال« :اإلجــراءات املتعلقــة بفــروس كورونــا ،تركــت آثارهــا عــى مختلــف
األنشــطة الرياضيــة ،لكــن متكــن فرســان ومدربــو اإلمــارات ،باإلضافــة إىل
األطقــم اإلداريــة والفنيــة ،مــن التعامــل مــع هــذه اإلج ـراءات والتعقيــدات،
ونجحــوا يف تنظيــم وتنفيــذ الخطــط املوضوعــة لإلعــداد ،والتــي كانــت مثرتهــا
تحقيــق ذهبيــة وفضيــة بطولــة العــامل التــي اســتضافتها مدينــة بيـزا اإليطاليــة
يف مايــو املــايض ،ونأمــل مواصلــة هــذه االنتصــارات يف البطــوالت املقبلــة».
وأوضــح «معســكر اســتونيا الــذي حقــق نجاحـاً كبـراً جاء بديالً ملعســكر اســتون
بــارك الســنوي الــذي كان يقــام يف بريطانيــا» ،مشــراً إىل أن ظــروف كورونــا
وإجـراءات خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب «الربيكســت» ،صعبــت قيــام
املعســكر هنــاك ،فعمليــة نقــل الخيــل أصبحــت تتطلــب إجــراءات طويلــة
ومعقــدة مــا يؤثــر عــى صحــة ولياقــة الخيــل.
وأضــاف« :املعســكر الصيفــي يف اســتونيا اشــتمل عــى أربعــة ســباقات بواقــع
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توج فرسان اإلمارات بلقبني متتاليني يف بطولة العامل
للشباب والناشئني يف نسختي  2017و.2019

ســباقني ملســافة  120كلــم مــن تصنيــف (نجمتــن دويل) ،وســباقني ملســافة
 100كلــم مــن تصنيــف (نجمــة دويل) ،مبشــاركة فرســان وخيــول أبــرز
اإلســطبالت يف الدولــة ،يف مقدمتهــا إســطبل ( )M7وإســطبل ( )F3واللذان
احتك ـرا املراكــز األوىل يف الســباقات األربعــة التــي احتضنتهــا اســتونيا».
وتابــع« :إعــداد فرســان اإلمــارات امتــد للمشــاركة يف الســباقات التــي
أقيمــت يف منطقــة كاستليســاغرات جنــويب فرنســا التــي شــهدت ســباق
القــدرة الــدويل ملســافة  120كلــم ،واملخصــص للشــباب والناشــئني ،كان
الفــوز فيهــا مــن نصيــب فرســاننا ،باإلضافــة إىل إحـراز لقب الســباق الدويل
ملســافة  160كلــم يف بطولــة كومبــن يف فرنســا أيضـاً ،والتــي اشــتملت عــى
ســباق آخــر ملســافة  100كلــم».
وأشــار العظــب إىل أن أبــرز االســتحقاقات املقبلــة لفرســاننا هــي بطولــة
العــامل للشــباب والناشــئني ،والتــي ســتقام يف هولنــدا مــن  6إىل  11ســبتمرب
املقبــل ،والتــي سيســعى خاللهــا فرســاننا للمحافظــة عــى اللقــب للمــرة
الثالثــة «هاتريــك» عــى التــوايل ،حيــث نالــوا لقــب نســختي  2017و2019
عــى التــوايل ،وتعقبهــا بطولــة مهمــة أخــرى هــي بطولــة العــامل للخيــول
الصغــرة ،والتــي ستســتضيفها إيطاليــا يــوم  18ســبتمرب.
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سبتمرب  2021موعد انطالقة بطولة العامل للشباب والناشئني ملسافة
 120كلم ،وتستمر حتى  11من الشهر نفسه أرميلو بهولندا.

18

سبتمرب  2021موعد انطالقة بطولة العامل للخيول
الصغرية ملسافة  120كلم يف أربوريا بإيطاليا.
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فروســية اإلمارات
متابعة

تحديد شروط وضوابط المشاركة

مونديال الشباب والناشئين للقدرة بهولندا ينطلق  6سبتمبر
إيطاليا تستضيف بطولة العالم للخيول الصغيرة  18سبتمبر

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
يشــهد النصــف الثــاين مــن العــام الحــايل  2021والعــام املقبــل  2022أربــع بطــوالت
عامليــة ،هــي بطولــة العامل للشــباب والناشــئني ملســافة  120كلــم التي تقــام بأرمليو
الهولنديــة مــن  6إىل  11ســبتمرب املقبــل ،وتقــام بالتزامــن معهــا بطولــة أوروبــا
للشــباب ملســافة  160كلــم ،وتشــهد مدينــة أربوريــا بإيطاليــا إقامــة بطولــة العــامل
للخيــول الصغــرة ملســافة  120كلــم يوم  18ســبتمرب املقبــل ،فيام تقام بطولــة العامل
 22أكتوبــر  2022بفريونــا اإليطاليــة ،ضمــن األلعــاب العامليــة للفروســية.
وفــاز فريــق فرســان اإلمــارات بلقــب الفــرق يف النســخة الســابقة لبطولــة العــامل
للشــباب والناشــئني التــي عقدت يف ســبتمرب  2019يف بيـزا بإيطاليا ،وحصل فرســاننا
عــى املراكــز الثالثــة األوىل ،ونالـوا امليداليــات الذهبيــة والفضيــة والربونزيــة ،وكذلك
الحصــول عــى امليداليــة الذهبيــة لبطولــة العامل للخيــول الصغرية التــي تم تنظيمها
أيضـاً يف بيـزا  ،2019وذلــك عــر الفارس ســهيل عيل راشــد عيل الغيالين « -إســطبالت
.»M7
وحــددت فــرة التأهيــل لبطولــة العامل للشــباب والناشــئني ملســافة  120كلــم اعتباراً
مــن  13يوليــو  ،2018وتســتمر لغايــة  13يوليــو  ،2021وتتطلــب املشــاركة أن يكون
الفــارس والجـواد قــد أنهيــا عــدداً مــن الســباقات املطلوبــة للتأهيــل بــروط ،وهي
أن يكــون تصنيــف الفــارس والجـواد «نجمتــن» ،وأن ينهــي الفــارس والجـواد معـاً
ســباقني ملســافة  120كلــم أو أكــر خالل فــرة التأهيــل ،وأن يكون الحــد األدىن لعمر
الجـواد  8ســنوات ،فيــا يجــب أن يكــون الحــد األدىن لعمــر الفــارس  14عامـاً والحد
األعــى  21عامـاً.
أمــا فــرة التأهيــل لبطولــة أوروبــا للشــباب ملســافة  160كلم ،فقــد بــدأت  13يوليو
 2018وتســتمر حتــى  13يوليــو  ،2021وتتطلب املشــاركة أن يكون الفــارس والجواد
قــد أنهيــا عــدداً مــن الســباقات املطلوبــة للتأهيل بــروط ،وهــي أن يكون تصنيف
الفــارس والجـواد « 3نجــوم» ،وأن ينهــي الفــارس والجـواد معـاً ســباقني ملســافة 160
كلــم أو أكــر خــال فــرة التأهيــل ،وأن يكــون الحــد األدىن لعمــر الجـواد  9ســنوات،
فيــا يجــب أن يكــون الحــد األدىن لعمــر الفــارس  14عامـاً والحــد األعــى  21عاماً.
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وبــدأت فــرة التأهيــل لبطولــة العامل للخيــول الصغرية ملســافة  120كلــم  20يوليو
 2018وتســتمر حتى  20يوليو  ،2021وتتطلب املشــاركة أن يكون الفارس والجواد
قــد أنهيــا عــدداً من الســباقات املطلوبة للتأهيل بــروط ،وهــي أن يكون تصنيف
الفــارس والجـواد «نجمتــن» ،وأن ينهــي الفــارس والجواد معاً ســباقني ملســافة 120
كلــم أو أكــر خــال فــرة التأهيــل ،وأن يكون الحــد األدىن لعمــر الجواد  8ســنوات،
فيــا يجــب أن يكون الحــد األدىن لعمــر الفــارس  14عاماً.

فريق اإلمارات بطل 2019

الفارس سعيد سامل عتيق خميس املهريي – إسطبالت « - M7امليدالية الذهبية»
الفارس شاهني يحيى شاهني خلفان املزروعي إسطبالت« - F3امليدالية الفضية»
الفارس سيف أحمد محمد عيل املزروعي إسطبالت « - MRMامليدالية الربونزية»
الفارس فارس أحمد سعيد دعفوس عامر املنصوري – إسطبالت M7
الفارس سيف جمعة محمد خميس بالجافلة  -إسطبالتM7

ترتيب الفرق يف 2019

امليدالية الذهبية  -اإلمارات
امليدالية الفضية  -إسبانيا
امليدالية الربونزية  -إيطاليا

فروســية اإلمارات

التعديالت الجديدة في سباقات القدرة دخلت حيز التنفيذ سبتمبر 2020

متابعة

زيود :دور مهم التحاد اإلمارات
للفروسية في التنسيق للمشاركات الدولية
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عاماً الحد األدىن لعمر الفارس أو الفارسة
للمشاركة يف بطولة العامل للشباب والناشئني.

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

أكــد محمــود زيــود ،رئيــس قســم القــدرة يف اتحــاد اإلمــارات للفروســية
والســباق ،أن بطولــة العــامل للقــدرة والشــباب والناشــئني مــن أهــم بطــوالت
العــامل التــي ينظمهــا االتحــاد الــدويل للفروســية كل ســنتني ،وهــي مخصصــة
للفئــة العمريــة الخاصــة بالشــباب والناشــئني ،وتبــدأ مــن عمــر  14ســنة ولغايــة
 21ســنة ،وتنظــم هــذه البطولــة تحــت قوانــن االتحــاد الــدويل الجديــدة ،والتــي
تــم اعتامدهــا يف نوفمــر  ،2019وبــدأ تطبيقهــا يف يوليــو .2020
وقــال« :مــن أهــم التعديــات أن يكــون الفــارس والخيــل مصنفــن يف االتحــاد
الــدويل تصنيــف (نجمتــن) ،وكذلــك يجــب أن ينهــي الفــارس والجــواد معــاً
ســباقني مســافة  120كلــم أو أعــى ،خــال فــرة التأهيــل املعتمــدة مــن قبــل
االتحــاد الــدويل ،والتــي تبــدأ مــن  13-7-2018وتنتهــي يف  ،13-7-2021بحيــث
يحصــل الفــارس والخيــل عــى التأهيليــات املطلوبــة يف هــذه الفــرة ،وكذلــك
تــم التعديــل عــى أعــار الخيــول ،حيــث يشــرط أن يكــون عمــر الخيــل 8
ســنوات حتــى يســتطيع املشــاركة يف هــذه البطولــة».
وأضــاف« :يلعــب اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق دوراً مه ـاً يف تســجيل
الفرســان والخيــول يف البطــوالت الدوليــة املؤهلــة لبطولــة العــامل خــال فــرة
اإلعــداد ،وتحديــث نتائجهــم أوالً بــأول عــى قاعــدة بيانــات االتحــاد الــدويل،
حيــث هنــاك مرحلتــان مهمتــان للتســجيل لبطولــة العــامل ،األوىل ترشــيح أســاء
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أعوام الحد األدىن لعمر الخيل للمشاركة
يف بطولة العامل للخيول الصغرية.
الفرســان والخيــول ،وتبــدأ  ،2021 - 7 - 13وينــص قانــون االتحــاد الــدويل
عــى أن فــرة الرتشــيح يجــب أن تكــون قبــل شــهرين عــى األقــل مــن
موعــد البطولــة ،وهنــا يقــوم االتحــاد برتشــيح  10فرســان و 14خيــاً
مؤهلــة حســب متطلبــات بطولــة العــامل».
وقــال« :والثانيــة هــي الرتشــيح النهــايئ ،ويتــم اختيــار  5فرســان و 7خيــول
مــن قامئــة األوىل التــي تــم ترشــيحها بتاريــخ  ،2021 - 7 - 13وتكــون هــذه
القامئــة هــي النهائيــة التــي ســوف تشــارك يف البطولــة».

موعدالبطوالت

بطولة العامل للشباب والناشئني ملسافة  120كلم  -من  6وحتى  11سبتمرب - 2021
أرميلو  -هولندا.
بطولة أوروبا للشباب ملسافة  160كلم  -من  6وحتى  11سبتمرب - 2021
أرميلو  -هولندا.
بطولة العامل للخيول الصغرية ملسافة  120كلم  18 -سبتمرب - 2021
أربوريا  -إيطاليا.
بطولة العامل أللعاب الفروسية – القدرة  2022ملسافة  160كلم  22 -أكتوبر - 2022
فريونا  -إيطاليا.
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فروســية اإلمارات

مونديال  2022للقدرة..

متابعة

تجربة ناجحة بفيرونا اإليطالية بمشاركة  102فارس وفارسة

دبي (فروسية اإلمارات)
شــهدت مدينــة فريونــا اإليطاليــة يف الثالثــن مــن مايــو املــايض ،فعاليــات
بطولــة إيطاليــا للقــدرة التي اشــتملت عىل الفعالية الرئيســية ،وهي الســباق
التجريبــي ملونديــال القــدرة  2022الــذي يقــام يف املدينــة ذاتهــا العــام املقبل،
ضمــن بطولــة العــامل أللعــاب الفروســية ،وضمــت الفعاليــة أيض ـاً بطولــة
للشــباب ،وأخــرى للســيدات ،وســباق تحــدي إيطاليــا ،وكلهــا كانــت ملســافة
 120كلــم «نجمتــن» ،باإلضافــة إىل ســباق ملســافة  100كلم «نجمــة واحدة».
وشــهدت الفعاليــات مشــاركة  102فارســة وفــارس ،وشــكلت تجربــة مفيــدة
جــداً وناجحــة للجنــة املنظمــة لتدويــن املالحظــات واملقرتحــات بخصــوص
املونديــال العاملــي املقبــل ،ورفعهــا لالتحــاد الــدويل توطئــة إلجازتهــا ،وذلــك
تجنبـاً لألخطــاء التــي صاحبــت نســخة  2018ضمــن بطولــة العــامل أللعــاب
الفروســية التــي اســتضافتها منطقــة ترويــن بالواليــات املتحــدة األمريكيــة،
والتــي أســفرت عــن أحــداث دراماتيكيــة انتهــت بإلغــاء البطولــة.
وأحــرز الفــارس األمــريك رينولــدس جريمــي املركــز األول يف ســباق الـــ 160
كلــم ،حيــث قطــع املســافة عــى صهــوة الجـواد «تريجــرد مومنــت» بزمــن
قــدره  8:15:28ســاعة ،ومبعــدل رسعــة بلــغ  19.37كلــم /ســاعة.
أمــا ســباق تحــدي بطولــة إيطاليا ملســافة  120كلــم «نجمتني» ،فقــد كان من
نصيــب الفــارس ميــان فيدريكــو الــذي تــوج عــى صهــوة الجـواد «داينمــك
كاريــر» بزمــن قــدره  6:15:21ســاعة ،وانتزعــت اإليطاليــة ايوســا اليســا لقب
الشــباب ملســافة  120كلــم «نجمتــن» عــى صهوة «بريســيو».
وذهــب لقــب الســيدات أيضـاً إىل إيطاليــا عــر الفارســة كاترينــا كوبيني عىل
صهــوة الج ـواد «انتاريــس» ،أمــا لقــب ســباق الـــ  100كلــم «نجمــة» فقــد
حصــده اإليطــايل املخــرم كارمــن كالفانيــس عــى صهــوة الجـواد «ايــه جيــه
اليف».
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والزم ســوء الطالــع فارســنا الشــيخ خليفــة بــن محمــد آل حامد الــذي تصدر
ســباق الـــ  100كلــم «نجمــة واحــدة» ،وكان أول الواصلني يف املرحلــة األخرية،
لكــن جـواده «تســا ديــل ام ايــه» مل يتمكــن مــن اجتيــاز الفحــص البيطــري،
ومــن ثــم خروجــه من املنافســة.
وكان الفــارس الشــيخ خليفــة بــن محمــد آل حامــد قــد حــل يف املركــز الثــاين
خــال املرحلتــن األوىل والثانيــة ،ونجــح بــكل ثقــة يف تصدر املرحلتــن الثالثة
واألخــرة اللتــن الزمــه فيهــا ســوء الطالع.

ساعة سجلها األمرييك رينولدس جريمي بطل السباق
التجريبي ملونديال القدرة ملسافة  160كلم.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس ميالن فيدريكو
وحصد به لقب سباق  120كلم.

ساعة سجلها الفارس الشيخ خليفة بن محمد
آل حامد يف سباق الـ  100كلم ،لكن جواده مل
يتمكن من اجتياز الفحص البيطري.

فروســية اإلمارات

العربي الوحيد في اللجنة المنظمة لمونديال 2022

متابعة

الحراصي :دعم اتحاد الفروسية للكوادر الفنية
يعزز مكانة فروسية اإلمارات في المحافل العالمية

دبي (فروسية اإلمارات)
أكــد الحكــم الــدويل مفتــاح الحــرايص نجــاح الســباق التجريبــي لبطولــة
العــامل للقــدرة  2022الــذي أقيــم مبدينــة فريونــا اإليطاليــة ،وقــال« :الســباق
الرئيــس أقيــم مبصاحبــة  4ســباقات أخــرى كلهــا عــى املســتوى الــدويل».
وكشــف الحـرايص ،وهــو رئيــس املرشفــن يف الســباق التجريبــي ،وكذلــك يف
البطولــة التــي ســتقام العــام املقبــل ،أن الســباق حقــق أهدافــه التــي أقيــم
مــن أجلهــا ،وحرصــت لجنــة التحكيــم عــى تدويــن مالحظاتهــا ومقرتحاتهــا
لالتحــاد الــدويل للفروســية لتضمينهــا يف البطولــة املقبلــة.
وأضــاف« :الســباق التجريبــي كان فرصــة طيبــة للجنــة ،وكذلــك للفرســان،
وأقيــم عــى  5مراحــل فقــط ،لكــن الســباق الرئيــس للبطولــة ســيكون عــى
 6مراحــل».
وتابــع« :جميــع الســباقات التــي أقيمــت خرجــت بصــورة مثاليــة ،ومل تحدث
فيهــا أي مخالفــات أو أي يشء يؤثــر عــى مجرياتهــا ،وشــهدت الســباقات
مشــاركات طيبــة مــن اإلمــارات والكويــت ،باإلضافــة إىل فرســان مــن مختلف
دول العــامل».
وأوضــح الحــرايص أنــه يتوقــع أن تكــون البطولــة املقبلــة ناجحــة بعــد
املســتويات العاليــة يف بطولــة العــامل األخــرة التــي أقيمــت يف بيـزا اإليطاليــة
يف مايــو املــايض ،مشـراً إىل أن الــكل سيســعى للظهــور مبظهــر مــرف ،مــا
يزيــد مــن التنافــس.

وقــال الحـرايص إنــه يتــرف بــأن يكــون رئيسـاً للمرشفــن يف هــذا املحفــل
العاملــي الكبــر بعــد ترشــيحه لــه مــن قبــل االتحــاد الــدويل للفروســية
وموافقــة اللجنــة املنظمــة للبطولــة ،مشــراً إىل أنــه العــريب الوحيــد يف
لجنــة التحكيــم ،معرب ـاً عــن أملــه يف النجــاح بهــذه املهمــة الكبــرة.
وأشــاد الحــرايص بدعــم اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،متقدمــاً
بالشــكر لجميــع املســؤولني يف االتحــاد ،عــى رأســهم اللــواء الدكتــور
أحمــد نــارص الريــي ،رئيــس االتحــاد ،والدكتــور غانــم الهاجــري ،األمــن
العــام لالتحــاد ،عــى دعمهــم للكــوادر الفنيــة يف االتحــاد ،حيــث إن هــذا
الدعــم يعــزز مــن مكانــة فروســية اإلمــارات يف املحافــل العامليــة ،خاصــة
أن فرســان اإلمــارات يتصــدرون املشــهد العاملــي برباعــة.
وقــال إن عملــه الــدؤوب مــع االتحــاد أ ّهلــه لينــال ثقــة االتحــاد الــدويل
يف أن يكــون عــى رأس أهــم بطوالتــه العامليــة ،مضيفـاً أن املهمــة صعبــة،
لكنــه ســيبذل كل جهــده لتقديــم مســتوى مــرف يــريض الجميــع.
وتوجــه الحــرايص بالتهنئــة لفرســان اإلمــارات مبناســبة الفــوز بلقــب
مونديــال بيــزا  ،2021متمنيــاً مواصلــة هــذا األداء املمتــاز يف البطولــة
املقبلــة لالحتفــاظ ببطولــة العــامل ،والتتويــج أيض ـاً عــى مســتوى الفــرق،
ألننــا يف اإلمــارات ال نقبــل بغــر الرقــم واحــد.
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 29عام ًا من الفصول الالمعة

6853

انتصار ًا لـ «جودلفين»
عبر مضامير  4قارات

دبي (فروسية اإلمارات)
ليــس هنــاك شــك يف أن فريــق جودلفــن يقــف كواحــد مــن أشــهر وأنجــح مؤسســات
الســباقات ،وتربيــة الخيــول يف العــامل ،وهــو الفريــق العاملــي املختــص برتبيــة الخيــول
وســباقاتها ،والــذي أسســه ويقــوده صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،واليــوم فــإن فريــق
جودلفــن يرتامــى عــر أربــع قــارات انطالق ـاً مــن مقــره يف ديب إىل أوروبــا وأس ـراليا
واليابــان وأمــركا ،ومتــت تســمية الفريــق عــى رشف الجـواد العــريب األصيــل «جودلفــن
أرابيان».
وحقــق الفريــق بقميــص الحريــر األزرق امللــي الشــهري ،تســعة ألقــاب يف كأس ديب
العاملــي ،وتســعة انتصــارات يف ســباقات كأس الربيــدرز ،واثنــن يف ســباق ابســوم ديــريب
«الديــريب اإلنجليــزي» ،وواحــداً يف بريكنيــس ســتيكس ،وواحــداً يف بيلمونــت ســتيكس،
وجميعهــا للفئــة األوىل.
ومنــذ أن أسســه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،يف عــام ،1992
فــاز جودلفــن بأكــر مــن  6853ســباقاً ،متضمنــة  340يف الدرجــة أو الفئــة األوىل.
ومــع ذلــك ،عــى الرغــم من كل تلــك الفصول الالمعــة يف تاريخهــا املمتد  29عامـاً ،كان
هنــاك يــوم اســتثنايئ لفريــق جودلفــن يف  5يونيــو ،والــذي بــدأ بفــوز «ادايــر» بســباق
الديــريب اإلنجليــزي يف وقــت ســابق مــن ذلــك اليــوم ،وانتهــى عــر املحيــط األطلــي
يف بيلمونــت بــارك ،عندمــا حقــق «اسنشــيال كوالتــي» فــوزاً رائع ـاً آخــر يف الســباق
الكالســييك األمــريك بيلمونــت ســتيكس البالغــة جائزتــه  1.5مليــون دوالر.
وعــززت خيــول جودلفــن املقيمــة يف أوروبــا هــذه االنتصــارات يف الحفــل نفســه،
باحتــال املركزيــن األول والثــاين عــر «الثقة» و«ســمر رومانس» يف ســباق جســت أغيم
ســتيكس للفئــة األوىل البالغــة جائزتــه  500,000دوالر.
يعــود ســعي جودلفــن للفــوز بســباقات التــاج الثــايث إىل عــام  1999عندمــا احتــل
«ورلــديل مانــر» املركز الســابع يف ســباق كنتــايك ديريب ،باإلضافــة إىل انتصــار «برنارديني»
تحــت رايــة داريل يف بريكنيــس ســتيكس «الجولــة الثانيــة مــن التــاج الثــايث األمــريك»
عــام .2006
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وبــدالً مــن االعتــاد عــى الخيــول األوروبيــة مــن حظائــر أوروبــا أو الــرق
األوســط ،وســع فريــق جودلفــن عمليــة الرتبيــة األمريكيــة وركــز بشــكل أكــر عــى
تحويــل خيولهــا الصغــرة إىل مجموعــة متنوعــة مــن املدربــن األمريكيني ،مثــل براد
كوكــس الــذي طــور «اسنشــيال كوالتــي» يف  2020ليتــوج بطـاً للخيــول الناشــئة
قــي ســن الســنتني.
وقــال جيمــي بيــل ،رئيــس جودلفــن يف أمــركا« :يعكــس هــذا التوهــج رغبــة
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،يف تجربــة يشء مختلــف،
مبتكــر ومفكــر إىل األمــام ،لقــد أراد نــر األشــياء وإحضــار مدربــن مثــل برينــدان
والــش ،وب ـراد كوكــس ،ومايــكل ســتيدهام ،وكانــت هــذه فكرتــه».
∎ 5يونيو  2021يوم استثنائي بإنجازات مبهرة
∎بيل :التجربة األميركية تعكس فكرة االنطالق إلى األمام

34633

إجاميل مشاركات خيول فريق جودلفني منذ تأسيسه يف
عام  ،1992حقق خاللها  6853انتصاراً.
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فوزاً حققها فريق جودلفني يف سباقات الفئة األوىل
و 1671يف فئة ستيكس.
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االنتصار التاسع لخيول اإلمارات برؤية «فارس العرب»

متابعة

«أداير» ..التتويج الثاني لجودلفين
في الديربي اإلنجليزي على طريقة «مسار»

دبي (فروسية اإلمارات)
فيــا كان املــدرب شــاريل ابلبــي يفكــر يف إبقــاء «أدايــر» حتــى مهرجان رويــال أســكوت ،معترباً
أن اختبــار القــدرة عــى التحمــل األكــر تطلبـاً ملزهريــة امللكــة « »G2ســوف يناســب جـواده،
وباعتبــار أنــه أكــر مالءمــة لســباق ســانت ليجــر « ،»G1جــاءت توجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب،
رعــاه اللــه« ،فــارس العــرب» قائــد فريــق جودلفــن ،مبشــاركة «أدايــر» يف الديــريب اإلنجليــزي،
وبالفعــل كان رأي ســموه حكيـاً بفضــل رؤيتــه الثاقبــة.
ونجــح «أدايــر» يف اقتفــاء أثــر «مســار» ليصبــح ثــاين جـواد إنتــاج محيل يحقــق الفــوز بالديريب
اإلنجليــزي الكالســييك للفئــة األوىل بالشــعار األزرق لجودلفــن يف غضــون أربــع ســنوات ،حيث
قــاد آدم كــريب الج ـواد يف مســار جــريء باتجــاه الســياج الداخــي ،مــا مكــن ابــن «فرانــكل»
مــن االندفــاع بشــكل رسيــع ،والتقــدم بعيــداً ،مســجالً فــوزاً قويـاً يف الســباق الكالســييك األبــرز
باململكــة املتحدة.
ونــر ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،رئيــس املجلــس
التنفيــذي« ،فيديــو» عــى الحســاب الرســمي الخــاص بســموه عــى موقــع التواصــل االجتامعي
«إنســتغرام» ،يوثــق لحظــات فــوز البطــل «أدايــر» لجودلفــن بلقــب «الديــريب اإلنجليــزي»،
والــذي أقيــم عــى مضــار «إبســوم» العريــق بإنجلـرا.
وكان «أدايــر» لجودلفــن قــد فجــر مفاجــأة مــن العيــار الثقيل باقتناصــه لقب الســباق العريق
ملســافة  2400مــر ،وإرشاف املــدرب شــاريل أبلبــي ،مســجالً زمنــاً قــدره  2:36:85دقيقــة،
وبفــارق  4.50طــول عــن «موجــو ســتار» ،بقيــادة الفــارس ديفيــد إيجــن ،وإرشاف املــدرب
ريتشــارد هانــون ،فيــا حــل ثالث ـاً «هريكــن لــن» لجودلفــن بقيــادة الفــارس وليــام بيــوك،
وإرشاف املــدرب شــاريل أبلبــي.
الالفــت أن الفــارس آدم كــريب كان يتطلــع لقيــادة الج ـواد «جــون ليــر» يف مشــاركته الثانيــة
بالســباق الكالســييك ،ولكــن تحولــت اإلثــارة إىل اكتئــاب عندمــا أصبــح فرانــي ديتــوري متاحـاً،
وقــرر مالكــو «جــون ليــر» تبديــل الفرســان ،وأصبــح كــريب فجــأة دون خيــل يف الديــريب ،ولكن
ليــس لفــرة طويلــة.
ويعتــر هــذا الفــوز التاســع لإلمــارات ،بعــد أن فــازت خيــول الدولــة عــر كل مــن «نشـوان»
للمغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم عــام  ،1989و«إرهــاب» اململــوك أيض ـاً

للمغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم عــام  ،1994و«مل
تــرى» لســمو الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل مكتوم يف نســخة عــام ،1995
و«شــامت» لخليفــة بــن دســال عــام  ،1996و«هاي رايز» للشــيخ محمد
بــن عبيــد آل مكتــوم عــام  ،1998و«كريــس كــن» لســعيد ســهيل عــام
 ،2003و«نيــو أبروتــش» يف عــام  ،2008و«مســار» لجودلفــن يف .2018
ويســعى «أدايــر» أن يكــون أول بطــل إبســوم منــذ «جاليليــو» قبــل 20
عام ـاً ملتابعــة الفــوز بســباق امللــك جــورج الســادس وامللكــة إليزابيــث
ســتيكس « »G1يف أســكوت ،يف يوليــو الجــاري ،وإذا نجــح يف مســعاه
ســيكون هدفــه ســباق قــوس النــر الفرنــي «االرك».

4.5
طول الفارق الذي تفوق به الجواد البطل

«أداير» عىل وصيفه «موجو ستار» ،وبفارق
 7.75طول عن الثالث «هرييكن لني».

دقيقة الزمن الذي سجله «أداير» يف سباق
الديريب اإلنجليزي البالغ طوله  2400مرت ،ويزيد
بفارق  0.85جزء من الثانية عن الزمن القيايس.
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الجولة الختامية للتاج الثالثي األميركي

«اسنشيال كوالتي»..

انتصار يقهر األقوياء في «بيلمونت ستيكس» بقميص «الفريق الملكي»

دبي (فروسية اإلمارات)
قاتــل الج ـواد «اسنشــيال كوالتــي» لـــ «جودلفــن» «الفريــق امللــي» بــإرشاف ب ـراد كوكــس
وقيــادة الفــارس لــوي ســايز ،برشاســة مــن أجــل اعتــاء منصــة التتويــج يف النســخة الـــ 153
لســباق الجولــة الختاميــة مــن التاج الثــايث األمرييك «بيلمونت ســتيكس» للفئــة األوىل مبضامر
بيلمونــت بــارك ،الواليــات املتحــدة ،يف  5يونيــو  ،2021وهــو اليــوم الذي شــهد تســجيل خيول
فريــق جودلفــن  3انتصــارات رائعــة.
وكان «اسنشــيال كوالتــي» يف حاجــة إىل هــذا الفــوز لتعويــض كبــوة كنتــايك ديــريب ،حيــث حل
رابعـاً بعــد أن تعــرض بطــل خيــول الســنتني للعــام  2020الصطــدام عنــد الخــروج مــن البوابة،
وســلك مســاراً خارجياً.
ويف هــذه املــرة انطلــق مــن البوابــة دون مشــاكل بقيــادة الفــارس لــوي ســايز ،وركــض باملركــز
الخامــس مــن بــن املشــاركني الثامنيــة ،فيــا رشع «هــوت رود شــاريل» و«روك يــور وورلد» يف
تســجيل زيــادة يف الرسعــة نحــو خــط النهاية.
ونجــح «اسنشــيال كوالتــي» يف تجــاوز «رومبــور» لينتقــل إىل املركــز الرابــع ،حينــا تالحمــت
الصفــوف وركضــت الخيــول يف مجموعــة يف منتصــف املســافة ،قبــل أن يظهــر الجـواد تقدمـاً
مهـاً يف الجهــة الخارجيــة عنــد االســتدارة حــول املنعطــف البعيــد.
وانخــرط «اسنشــيال كوالتــي» يف مواجهــة مــع «هــوت رود شــاريل» يف نســخة مثــرة مــن
بيلمونــت ســتيكس ملســافة امليــل ونصــف امليــل « 2400مــر» ،ودخــل الجـواد الــذي ينحــدر
مــن نســل «تابيــت» والفــرس «دياليتفــل كوالتــي» ،يف تحــدٍّ مــع غرميــه لــدى الوصــول إىل ربع
امليــل األخــر ،وانفصــل االثنــان بفــارق كبــر لــدى الوصــول إىل رأس املســار املســتقيم.
ونجــح «اسنشــيال كوالتــي» يف انتـزاع صــدارة طفيفــة عنــد الوصــول إىل الفورلونــغ األخــر قبل
أن يتقــدم بقــوة موســعاً الفــارق إىل  1.25طــول عنــد خــط النهايــة ،وحــل الفائــز يف بريكنيس
ســتيكس للفئــة األوىل «رومبــور» يف املركــز الثالث.
وبعــد مــا يقــارب  17عام ـاً مــن تدريــب الخيــول ،ســجل املــدرب ب ـراد كوكــس البالــغ مــن
العمــر  41عام ـاً ،فــوزه املنشــود عــى التــاج الثــايث ،وكانــت إثــارة أكــر مــا كان يتخيلــه.
ويلــوح يف األفــق ســباق ترافــرس ســتيكس للفئــة األوىل الــذي تبلغ قيمتــه  1.25مليــون دوالر
يف  28أغســطس مبضــار ســاراتوجا باعتبــاره الهــدف الرئيــي للمهــر «اسنشــيال كوالتــي»،
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والــذي قــد يشــارك يف ســباق جيــم دانــدي ســتيكس للفئة الثانيــة 31
يوليــو كســباق تحضريي.
كان الفــارس الفائــز ســايز قــد انتــر أيض ـاً يف ســباق التــاج الثــايث
للمــرة األوىل ،وكــرس الفــوز لشــقيقه خ ـوان ،الفــارس الــذي ُقتــل يف
حــادث ركــوب يف عــام .2014

11.5

طول الفارق الذي حل فيه «رومبور» يف املركز
الثالث عن الثاين «هوت رود شاريل».

دقيقة الزمن الذي حققه «اسنشيال كوالتي»
وهو يزيد بفارق  3ثوان فقط عن رقم
«سيكريتاريات» القيايس يف عام .1973
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حضور ملكة بريطانيا للختام مفاجأة سارة

متابعة

انتصارات لخيول اإلمارات في
النسخة الـ  310لـ «رويال أسكوت»

دبي (فروسية اإلمارات)
تألقــت خيــول اإلمــارات ،وحققــت انتصــارات مبهــرة يف ســباقات مهرجــان رويال أســكوت الربيطاين
للخيــول الــذي أقيــم مبضــار أســكوت ،ضمــن النســخة الـــ  310للمهرجــان العريــق الــذي شــهدته
امللكــة إليزابيــث الثانيــة ،ملكــة بريطانيــا واململكــة املتحــدة ودول الكومنولث.
وفاجــأت امللكــة إليزابيــث الثانيــة الجميــع بحضورهــا ختــام ف ّعاليــات املهرجــان يف نســخة ،2021
خاصــة بعــد غيابهــا عــن حضــور حفــل االفتتــاح ،لتداعيــات أزمــة كورونــا.
وحصــدت خيــول اإلمــارات  8انتصــارات ،وســط كوكبــة مــن الخيــول العامليــة ،تضمنــت  35ســباقاً،
منهــا  8للفئــة األوىل ،و 13ســباقاً مــن الفئــات املصنفــة ،الفئــة الثانيــة ( ،)7والثالثــة ( )3والقوائــم
( ،)3والبقيــة يف ســباقات التكافــؤ والـراث.
وبــدأت انتصــارات خيــول اإلمــارات يف االفتتــاح عــر «باالس بيري» لســمو الشــيخ حمــدان بن محمد
بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،بــإرشاف جــون وثــادي جوســدن وقيــادة فرانــي ديتــوري ،يف
ســباق كويــن آن ســتيكس للفئــة األوىل ملســافة امليــل ،فيــا حقــق «خــوان الكانــو» للشــيخ محمــد
بــن عبيــد آل مكتــوم الفــوز يف ســباق وولفرتــون ســتيكس ملســافة  2000مــر «قوائــم».
ويف اليــوم الثــاين للمهرجــان ،ظفــرت خيــول اإلمــارات بالفــوز يف شــوطني لخيــول جودلفــن عــر
«كيــاري» يف ســباق كويــن فيــز للفئــة الثانيــة ملســافة  2800مــر ،و«ريــل وورلــد» يف ســباق رويال
هنــت كــب ملســافة  1600مــر.
ويف اليــوم الثالــث ،واصــل الجــواد «محافــظ» لشــادويل ،بــإرشاف وليــام هاجــاس وقيــادة جيــم
كــرويل مسلســل انتصاراتــه ،بالفــوز بســباق هامبتــون كــورت ســتيكس للفئــة الثالثــة ملســافة 2000
مــر ،فيــا خطــف «بريفكــت بــاور» للشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم ،فــوزاً الفت ـاً يف ســباق
نورفولــك ســتيكس للفئــة الثانيــة ملســافة  1000مــر.
ويف اليــوم الختامــي ،نجــح الجــواد «كريتيــف فــورس» لجودلفــن بــإرشاف شــاريل أبلبــي وقيــادة
جيمــس دويــل ،يف إضافــة فــوز جديــد حــن تــوج بلقــب ســباق جــريس ســتيكس للفئــة الثالثــة
ملســافة  1400مــر ،فيــا انتــزع الجــواد «دريــم اوف درميــز» لســعيد ســهيل بــإرشاف ســر مايــكل
ســتاوت وقيــادة ريــان مــور ،لقــب الســباق األهــم يف األمســية «داميونــد جوبييل ســتيكس» ملســافة
 1200مــر للفئــة األوىل.

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد «خوان الكانو»
يف سباق وولفرتون ستيكس ملسافة  2000مرت،
وحقق به املركز األول.

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد «بريفكت باور»
يف سباق نورفولك ستيكس ملسافة  1000مرت،
وحاز به اللقب

دقيقة الزمن الذي حققه الجواد «محافظ» يف
سباق هامبتون كورت ستيكس ملسافة  2000مرت،
وانتزع به اللقب.
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«دريم اوف ديمز» بطل «دايموند جوبيلي ستيكس» في «الثالثة»

متابعة

«باالس بيير»

أفضل جواد في العالم بـ «االنتصار الثامن»

دبي (فروسية اإلمارات)
املوســم ،وســبق أن تفــوق بفــارق  8أطــوال يف ســباق ســانداون
للميــل للفئــة الثانيــة.
ودون الجــواد «دريــم اوف درميــز» لســعيد ســهيل ،بــإرشاف ســر
مايــكل ســتاوت ،وقيــادة ريــان مــور ،اســمه يف الئحــة الــرف يف
ســباق داميونــد جوبيــي ســتيكس للفئــة األوىل ملســافة  1200مــر،
بعــد محاولتــن جــاء فيهــا الثــاين عن «بلــو بوينــت» يف عــام ،2019
و«هالــو يــوم زيــن» يف .2020
ونجــح الجــواد «دريــم اوف درميــز» البالــغ مــن العمــر  7ســنوات،
واملنحــدر مــن نســل «دريــم أهيــد» يف خطــف لقــب الفــوز برباعــة
وبفــارق طــول عــن صاحــب املركــز الثــاين «غلــن شــيل» ،بقيــادة
الفارســة هــويل دويــل ،وتأهــل «دريــم اوف درميــز» إىل ســباق
الربيــدرز كــب تــرف للرسعــة يــوم  6نوفمــر مبضــار ديــل مــار،
وهــو جــزء مــن سلســلة تحــدي الربيــدرز كــب.

تربــع الجــواد «بــاالس بيــر» لســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،والــذي ظفــر بلقــب «كويــن آن ســتيكس» ملســافة 1600
مــر «الفئــة األوىل» بقيــادة الفــارس فرانــي ديتــوري ،وإرشاف املدربــن جــون
وثــادي جوســدن ،عــى عــرش أفضــل خيــول امليــل يف العــامل ،بحصولــه عــى
فــوزه الثامــن ،ليســتحق لقــب «ملــك ســباقات امليــل».
ورفــع ديتــوري ،البالــغ مــن العمر  50عامـاً ،رصيــده يف املهرجــان إىل  76انتصاراً،
وكشــف أنــه مل يفقــد شــهيته عــى الرغــم مــن مــرور  31عام ـاً منــذ أن فتــح
حســابه يف املهرجــان عــى صهــوة «مــارك اوف ديستنكشــن» يف الســباق نفســه.
وبعــد أدائــه يف ســباق لوكينــج ســتيكس « ،»G1تصــدر «بــاالس بيــر» البالــغ
مــن العمــر أربــع ســنوات واملنحــدر مــن نســل «كنــج مــان» ،النســخة الرابعــة
مــن تصنيفــات لونجــن ألفضــل خيــل ســباق يف العــامل حتــى  6يونيــو لعــام
.2021
ومــع تفوقــه بفــارق  1,5طــول يف ســباق لوكنــج ،قــام «بــاالس بيــر» بتحســن
تصنيفــه إىل  125مــن  ،121وهــو اآلن غــر مهــزوم يف ثالثــة ســباقات هــذا

دقيقة الزمن الذي سجله «دريم اوف درميز» يف
سباق داميوند جوبييل ستيكس ملسافة  1200مرت.

20

يوليو 2021

6

ماليني جنيه اسرتليني رصدت ألصحاب
املراكز األوىل يف مهرجان رويال أسكوت يف
نسخته الـ .310

دقيقة الزمن الذي سجله «باالس بيري» يف
مسافة سباق كوين آن ستيكس للميل.

فروســية اإلمارات

أبطالها «كيماري» و«ريل وورلد» و«كريتيف فورس»

متابعة

«جودلفين»..

 3انتصارات منحت «الفريق الملكي» لقب بطل المالك

دبي (فروسية اإلمارات)
تــوج فريــق جودلفــن بط ـاً لقامئــة املــاك بعــد انتهــاء مهرجــان رويــال أســكوت
 ،2021حيــث ســجل ثالثــة انتصــارات خــال األيــام الخمســة للمهرجــان العريــق
يف مضــار أســكوت الربيطــاين ،متقدمـاً عــى كوملــوور التــي أحــرزت انتصاريــن يف
املهرجــان ،ليحافــظ عــى اللقــب الــذي حققتــه خيــول املغفــور لــه الشــيخ حمــدان
بــن راشــد آل مكتــوم يف العــام املــايض ،ليثبــت جودلفــن «الفريــق امللــي» تفوقــه
مجــدداً وقوتــه وريادتــه لســباقات الخيــل حــول العــامل.
بالرغــم مــن قلــة خــرة الجــواد «كيــاري» لجودلفــن ،إال أنــه متكــن مــن الفــوز
بســباق الفئــة الثانيــة مزهريــة امللكــة «كويــن فيــز» ،يف مشــاركته الثالثــة فقــط،
بــإرشاف شــاريل أبلبــي وقيــادة وليــام بيــوك الــذي كان دومـاً يقــرب بـــ «كيــاري»
مــن وتــرة املتصــدر قبــل أن ينافــس مبك ـراً يف الخــط املســتقيم.
وقــد أثبــت ذلــك التحــرك املبكــر ،الخطــوة الصحيحــة ،حيــث اندفــع ابــن «دبــاوي»
بشــكل واضــح ،وبعــد ذلــك كان لديــه مــا يكفــي يف متنــاول اليــد يف آخــر  200مــر
للتفــوق بفــارق  1,5طــول عــى املرشــح األول «لــوردزورث» بــإرشاف املــدرب إيدان
أوبراين.
وأصبــح الفــارس اإليطــايل ماركــو غيــاين أول فــارس متدرب يحقــق الفــوز يف مهرجان

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد «كريتيف فورس» يف
سباق جرييس ستيكس ملسافة  1400مرت.

رويــال أســكوت ،حــن قــاد «ريــل وورلــد» لجودلفــن للفــوز بســباق
رويــال هنــت كــب ،مانحـاً الفــوز للمــدرب ســعيد بــن رسور يف املهرجــان.
وجــاء تفــوق «ريــل وورلــد» ابــن «دارك انجــل» بفــارق  4,75طــول عــن
«أســرو كنــج» ،وقــال املــدرب ســعيد بــن رسور عقــب الفــوز« :املهــر
أظهــر مســتويات جيــدة يف التدريبــات عقــب مشــاركاته األخــرة» ،وفيــا
قــال الفــارس ماركــو إنــه جاهــز لخــوض التحــدي ،وقــد متركــز يف الســباق
بشــكل جيــد ،وحقــق فــوزاً رائعـاً.
وســجل املهــر «كريتيــف فــورس» فــوزاً آخــر لخزائــن جودلفــن يف اليــوم
األخــر مــن املهرجــان ،وأهــدى مدربــه شــاريل أبلبــي لقبــه األول يف ســباق
جــريس ســتيكس «للفئــة الثالثــة» املخصــص لخيــول الثــاث ســنوات عىل
مســافة  1400مــر.
وقــاد «كريتيــف فــورس» املنحــدر مــن نســل «دبــاوي» ،الفــارس جيمــس
دويــل ،بعــد أن دخــل يف رصاع مثــر مــع وصيفــه ورفيــق إســطبله «نافــال
كـراون» بقيــادة وليــام بيــوك.

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد «ريل وورلد» يف
سباق رويال هنت كب للتكافؤ ملسافة  1600مرت.

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد «كيامري» يف سباق
كوين فيز ستيكس ملسافة  2800مرت ،وانتزع به اللقب.
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فروســية اإلمارات
متابعة

انتصارات باهرة في الحدث األرقى

64

فــوز ًا لخيول اإلمارات
في سباقات الفئة األولى

دبي (فروسية اإلمارات)
حققــت خيــول اإلمــارات إنجــازات مرشفــة يف مهرجان رويال أســكوت الربيطــاين خالل
الســنوات املاضيــة بواســطة خيــول جودلفــن ،وآل مكتــوم ،وأبــرز املــاك يف الدولــة،
وبلغــت انتصــارات خيــول اإلمــارات  64فــوزاً يف ســباقات الفئــة األوىل.
ومــن هــذه االنتصــارات تلــك التــي جــاءت يف ســباق كويــن آن ســتيكس ،وبــدأت
عــر« :واجــب» « ،1988لهيــب» « ،1992باراثيــا» « ،1994شــارن وود فــورس» ،1996
«الاليــد فورســيس» « ،1997انتخــاب» « ،1998كيــب كــروس» « ،1999نــو اكســكيوز
نيــدد» « ،2002ديب دستنيشــن» « ،2003رفيــوز تــو بنــد» « ،2004رامونتــي» ،2007
«ريبشيســر»  ،2017و«بــاالس بيــر» .2021
وســطرت خيــول جودلفــن إنجــازات مبهــرة يف كأس أســكوت الذهبيــة ،مــن بينهــا 5
انتصــارات لخيــول جودلفــن عــر« :كالســيك كليشــيه» « ،1996كيــف تــري» عامــي
 1998و ،2000و«بابينــو» يف  ،2004و«كلــر فيجــن» يف .2012
ونالــت خيــول جودلفــن لقــب ســانت جيمس بــاالس  11مــرة ،وبــدأت مع «بــرن» يف
عــام  ،85وأحدثهــا مــع «بــاالس بيــر» يف  ،2020وســيطرت برباعــة عــى ألقــاب ســباق
برنــس اوف ويلــز ،أبرزهــا مــع «متوتــو» عامــي  87و ،88و«محــرم» يف عامــي  94و،95
وأحدثهــا مــع «لــورد نــورث» .2020
وظفــرت خيــول اإلمــارات بلقــب كنــج ســتاند  4م ـرات ،أبرزهــا مــع «بلــو بوينــت»
عامــي  2018و ،2019وســباق كومنولــث ســتيكس مرتــن ،وكالهــا عــى مســافة
الرسعــة عــر «محــرر» ،و«اقتــدار» ،فيــا نالــت لقــب كورنيشــن ســتيكس للمهـرات 7
م ـرات مــع «البحاثــري» يف  ،1985و«رزينــة» يف .2014
تــم تأســيس مضــار أســكوت للســباق يف عــام  1711مــن قبــل امللكــة آن ،عندمــا
كانــت تركــب فرســها مــن قلعــة وندســور ،وصادفــت منطقة مفتوحــة ،تبــدو ،عىل حد
تعبريهــا« ،مثاليــة للخيــول للعــدو بأقــى طاقتهــا».
ويعتــر املهرجــان مناســبة اجتامعيــة كبــرة تحــرص امللكــة إليزابيــث الثانيــة ملكــة
بريطانيــا عــى حضورهــا مــع أفـراد األرسة املالكــة ،إىل جانــب كبــار املســؤولني ومــاك
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الخيــل يف العــامل ،ويتضمــن إىل جانــب ســباقات الخيــل ،أنشــطة أخــرى
ومســابقات للموضــة واألناقــة والجــال ،ويحــره املشــاهري والنجــوم مــن
مختلــف أرجــاء العــامل.
ومــن أبــرز مظاهــر مهرجــان رويــال أســكوت ،موكــب وصــول امللكــة إليزابيث
الثانيــة إىل املضــار قبــل انطالقــة كل ســباق يف موكــب الســيارات التــي تجرها
الخيول.
ويذكــر أنــه مل يتــم تخصيــص يــوم السـ َّيدات يف هــذا املهرجــان الســنوي حتــى
العــام  1807يف عهــد امللكــة آن ،حــن بــدأت سـ ِّيدات القــر امللــي بالحضــور
إىل الســباق إلبــداء اإلعجــاب بالخيــول واملتســابقني قبــل أن يتطــ َّور األمــر
ويتحــول إىل حفــل الســتعراض األزيــاء والق َّبعــات التــي تضفــي املــرح والفــرح.

13

فوزاً سطرتها خيول اإلمارات يف سباق كوين آن ستيكس
أحدثها بواسطة «باالس بيري» يف .2021

12

فوزاً نالتها خيول اإلمارات يف سباق برنس اوف ويلز،
أبرزها عرب األسطورة «ديب ميلينيوم» يف .2000

8

انتصارات حققتها خيول اإلمارات يف كأس أسكوت
الذهبية ،السباق األعرق يف املهرجان.

فروســية اإلمارات
متابعة

األب جون واالبن ثادي جوسدن يكسبان لقب المدربين

«حكايات الثعالب»

تمنح اوشن ميرفي لقب «السرج الذهبي»

∎لورا تدخل التاريخ وتسجل رابع فارسة تفوز في الرويال أسكوت

دبي (فروسية اإلمارات)
خمســة انتصــارات كانــت كافيــة ليحقــق الفــارس اوشــن مــريف البالــغ مــن العمــر
 25عامـاً بطولــة الفرســان «الــرج الذهبــي» ألول مــرة يف رويــال أســكوت ،والــذي
فــاز بالجائــزة املرموقــة حــن قــاد «فوكــس تيــل» ملصلحــة إســطبالت كنــج بــاور
ريســنج واملــدرب أنــدرو بالدينــج ،يف اليــوم األخــر.
وقــال مــريف« :لقــد تجــاوزت أحالمــي الجامحــة بــأن أكــون أفضــل فــارس هنــا،
لقــد شــاهدت هــذا املهرجــان مــع والــدي ومل أفكــر أبــداً يف أن هــذه الشــارة ملــك
يل ،كانــت أيامــاً مذهلــة ،خاصــة بعــد املنافســة الرشســة مــع فرانــي ديتــوري،
وريــان مــور ،ووليــم بيــوك».
وبــدأت انتصــارات مــريف مــع «بريكشــاير شــادو» يف ســباق كوفنــري ســتيكس،
وتابعهــا مــع «بريوتــو» يف ســباق بريطانيــا ســتيكس ،ثــم حقــق الفــوز عــر املهــرة
«الكحــول فــري» يف كأس التتويــج ،والتــي جــاء انتصارهــا بعــد أن تــم تخفيــض
مــريف مــن املركــز األول عــى مــن «دراجــون ســيمبول» يف كأس الكومنولــث.
وواصــل مــريف انتصاراتــه بالفــوز عــر «كويــك ثــورن» يف ســباق دوق ادنبــرج،
ومنــح «فوكــس تيلــز» أو «حكايــات الثعالــب» مــريف الفــوز باللقــب يف اليــوم
األخــر.

دقيقة الزمن الذي سجلته الفارسة لورا بريسون يف
سباق كنزنجتون باالس ملسافة  1600مرت.

وتفــوق األب جــون وابنــه ثــادي جوســدن عــى انــدرو بالدينــغ
بالحصــول عــى لقــب جائــزة أفضــل مــدرب للمــرة األوىل للثنــايئ،
بعــدد املراكــز يف املي ـزان ،حيــث أحــى كال الفريقــن أربعــة فائزيــن
خــال أيــام املهرجــان الخمســة.
وحقــق آل جوســدن انتصاراتهــم عــر «بــاالس بيــر» يف كويــن آن
ســتيكس ،و«امتيــاز» يف كوبــر هــورس ســتيكس ،و«انــدي انجــل» يف
ســباق دوق كمربيــدج ،و«لوفنــج دريــم» يف ريبســديل ســتيكس.
وباتــت لــورا بريســون ،البالغــة مــن العمــر  20عامـاً ،رابــع فارســة وأول
فارســة متدربــة ،تفــوز يف ســباقات مهرجــان رويــال أســكوت ،بعــد
جــاي كيلــواي يف عــام  ،1987وهايــي ترينــر  ،2019وهــويل دويــل 2020
و ،2021حــن قــادت «لــوال شــو غــرل» للفــوز بســباق كنزنجتــون باالس.
وأصبــح اإليطــايل ماركــو غيــاين ،أول فــارس متــدرب يفــوز بســابق يف
رويــال أســكوت عندمــا اكتســح منافســيه عــى صهــوة «ريــل وورلــد»
لجودلفــن بــإرشاف ســعيد بــن رسور ،يف ســباق رويــال هنــت كــب
للتكافــؤ.

82
فوزاً تصدر بها سري مايكل ستاوت قامئة
املدربني األكرث فوزاً يف تاريخ مهرجان
رويال أسكوت.

دقيقة الزمن الذي سجله الفارس ماركو غياين يف
سباق رويال هنت كب ملسافة  1600مرت.
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فروســية اإلمارات

تفوق على «لون ايجل» بفارق عنق

«هريكين لين»..

إنجاز غير مسبوق باللقب السابع في «الديربي األيرلندي»

دبي (فروسية اإلمارات)
منــح املهــر «هريكــن لــن» لـ«جودلفــن» بــإرشاف شــاريل أبلبــي وقيــادة وليــام بيــوك،
خيــول اإلمــارات الفــوز الســابع بلقــب الديــريب األيرلنــدي ،ليضيفــه إىل لقــب الديــريب
اإلنجليــزي الــذي فــاز بــه «ادايــر» لـــ «جودلفني» يف موســم واحــد ،يف إنجاز غري مســبوق
لخيــول اإلمــارات.
ونــر ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،رئيــس
املجلــس التنفيــذي ،فيديــو عرب حســابه الرســمي عىل موقــع «إنســتغرام» ،يوثق لحظات
فــوز البطــل «هريكــن لــن» لـ«جودلفني» بلقــب الـــ «ديــريب األيرلندي».
وتفــوق «هريكــن لــن» عــى نفســه يف مضامر كــوراه يف الســباق البالغــة جائزته مليون
يــورو برعايــة ســوق ديب الحــرة ،عــى الرغــم مــن أنــه اضطــر إىل االنطــاق بقــوة مــن
الصفــوف الخلفيــة حتــى أطبــق عــى منافســه «لــون ايجــل» بقيــادة ديتوري يف مشــهد
مثــر حبــس األنفاس.
وتفــوق «هريكــن لــن» املنحــدر مــن نســل «فرانــكل» بفــارق عنق ،مســجالً زمنـاً قدره
 2:33:85دقيقــة ،يف الســباق البالــغ طولــه  2400مــر ،فيــا حــل ثالثـاً «ووردبــو» بفارق
 7أطوال.
وكانــت خيــول اإلمــارات قــد حققــت إنجــازات عديــدة ،وأول فــوز جــاء عــر الج ـواد
«رشيــف دانــر» للمغفــور لــه الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم ،بــإرشاف مايــكل
ســتاوت ،وبقيــادة والــر ســوينبورن يف العام  ،1983مســجالً زمنـاً قــدره  2:29:40دقيقة.
وجــاء الفــوز الثــاين عــر «أولــد فيــك» لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،بــإرشاف
املــدرب هــري سيســيل ،وبقيــادة ســتيفن كوثــن عــام  ،1989مســجالً زمنــاً قــدره
 2:29:90دقيقــة.
وجــاء الفــوز الثالــث عــر الفــرس املميــزة «سلســبيل» للمغفــور لــه الشــيخ حمــدان بن
راشــد آل مكتــوم ،بــإرشاف املــدرب جــون دنلــوب ،وبقيــادة الفــارس ويــي كارســون ،يف
العــام  ،1990مســجلة زمنـاً قــدره  2:33:00دقيقــة.

24

يوليو 2021

وحقــق فريــق جودلفــن أول فــوز لــه بواســطة املهــرة «بالنشــن» التــي
كانــت أول خيــل يقــي فــرة الشــتاء يف إســطبالت «القــوز» يف ديب بــإرشاف
املــدرب هــال إبراهيــم ،وبقيــادة فرانــي ديتــوري يف عــام  ،1994وســجلت
زمن ـاً قــدره  2:32:70دقيقــة.
وحقــق املهــر «وينجــد الف» لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،بــإرشاف أندريــه فابــر ،وبقيــادة أوليفييــه بيلييــه ،اللقــب يف عــام
 ،1995مســجالً  2:30:10دقيقــة.
وفــاز «جــاك هوبــس» لجودلفــن بلقــب العــام  ،2015بــإرشاف جــون
جوســدن ،وبقيــادة ويليــام بيــوك ،وقطــع املســافة يف  2:34:93دقيقــة.

1866
العام الذي انطلق فيه الديريب األيرلندي بواسطة إيرل
أوف هوث ،مارجويس أوف دور جيدا ،وأيرل أوف
شارماونت ،وفاز به للمرة األوىل الجواد «سليم».

2:29:40
دقيقة الزمن األرسع لخيول اإلمارات الفائزة يف الديريب

األيرلندي ،والذي سجله «رشيف دانرس» يف عام .1983

2:27:10
دقيقة ،أرسع زمن يف تاريخ سباق الديريب األيرلندي،
سجله «جاليليو» يف عام .2001

فروســية اإلمارات
الحصاد

إنجاز متفرد لبرنامج الموسم

«القفز»..

عبــور الحواجز فوق تحديات «كورونا»
بـــ  10بطــوالت محلية و 8دولية

10

أشواط أقيمت ضمن منافسات األسبوع األول
للنسخةالتاسعةلدورياإلمارات،واستضافهاميدان
منتجع الفرسان الريايض يف أبوظبي.

194

فارساً وفارسة من جميع الفئات شاركوا يف
منافسات األسبوع األول لدوري اإلمارات.

135

سم مثلت التحدي يف أبرز منافسات األسبوع األول
لدوري اإلمارات ،وجاءت من جولة واحدة مع جولة
متايز ،ونال املركز األول الفارس جاك ريان بالجواد
«هوليوود» من فريق «زد سفن».

دبي (فروسية اإلمارات)
عــر برنامــج موســم  ،2021 - 2020دفــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق
مبجموعــة مقــدرة مــن منافســات قفــز الحواجــز املحليــة والبطــوالت الدوليــة
كانــت خــر معــن لفرســان وخيــول قفــز الحواجــز ،بهــدف مواصلــة حيويــة
مامرســة النشــاط ألنديــة الفروســية بالدولــة كافــة ،واإلبقــاء عــى مســتوى
أداء الفرســان والخيــول لجميــع الفئــات عالي ـاً ،وأمثــر املوســم إنجــازاً متفــرداً
ونجاحــاً يؤكــده حجــم املشــاركة فيــه ،والنتائــج التــي أفرزتهــا املنافســات
والبطــوالت ،مبــا تحقــق لهــا مــن تعــاون كبــر مــن األنديــة كافــة ،ورعايــة
ومســاندة جهــات عديــدة ،مــن أبرزهــا مجلــس أبوظبــي الريــايض ،ورشكــة
لونجــن ،راعيــة دوري اإلمــارات لونجــن.
تضمــن املوســم  10منافســات أســبوعية وبطــوالت محليــة ،و 8بطــوالت دوليــة
مــن فئــة النجمتــن ،عــدا بطولــة كأس رئيــس الدولــة ،والتــي جــاءت تحمــل
للمــرة األوىل تصنيف ـاً دولي ـاً مــن فئــة الثــاث نجــوم ،بســبب الجائحــة ،وهــي
التــي عقــدت كل دوراتهــا الســابقة بتصنيفهــا الرفيــع مــن فئــة الخمــس نجــوم.

أقيمــت املنافســات والبطــوالت حســب الربنامــج املوســمي الــذي
أصــدره االتحــاد ،مطلــع العــام الحــايل ،عــى الرغــم مــن الصعــاب
التــي أفرزتهــا تداعيــات جائحــة كورونــا ،واالشــراطات االحرتازيــة،
كان عــى جميــع اللجــان وأطقــم العمــل والفرســان والحضــور رغــم
محدوديتــه االلت ـزام والتقيــد بهــا ،مــع تباعــد عنــد كل لقــاء طيلــة
فــرة املوســم.
اســتكملت جميــع فعاليــات املوســم كــا خطــط لهــا ،عــى أيــدي
كــوادر إداريــة وفنيــة ذات كفــاءة عاليــة ،إضافــة إىل مــا قامــت بــه
إدارات األنديــة مــن دور كبــر يف إعــداد وتأهيــل الفرســان والخيــول،
وصــوالً بهــم إىل مياديــن املنافســات والبطــوالت ،وقامــت بواجبهــا
وإســهامها املقــدر ،تحقيقــاً لألهــداف واإلنجــازات مبــا تتمتــع بــه
مــن إمكانيــات وخــرات عاليــة.
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فروســية اإلمارات
الحصاد

رسالة أضافت بعد ًا إيجابي ًا

«دوري اإلمارات»..

 9مواسم من الرعاية المتميزة عبر «لونجين»

دبي (فروسية اإلمارات)
عــى مــدى تســعة مواســم متتالية ،يواصــل دوري اإلمــارات «لونجني» أداء رســالته
التــي أضافــت بعــداً إيجابيـاً عــى مجمــل فعاليــات ومنافســات قفــز الحواجــز يف
الدولــة ،ومل تقتــر فوائــده عــى فرســان اإلمــارات وخيــول القفــز لديهــم أو
تلــك التــي متتلكهــا األنديــة ويرتــدي الفرســان شــعارها ،لتفيــض إيجابيــة دعمــه
ورعايتــه للمنافســات والبطــوالت وجميــع املشــاركني فيهــا ،منــذ انطالقتــه األوىل
يف موســم .2013 - 2012
بــدأ دوري اإلمــارات ،متفــرداً كتجربــة رائــدة عــى مســتوى دول الــرق األوســط،
مســتثمراً بإيجابيــة فــرة املوســم الــذي ميتــاز باســتقرار منافســاته املحليــة،
وتنظيمهــا املتطــور يف عــدد كبــر مــن األنديــة ،والتــي متتــاز بحداثــة منشــآتها،
وتنــوع ميادينهــا الرمليــة مــا بــن الخارجيــة املكشــوفة ،والداخليــة املغطــاة مكيفة
الهــواء ،إضافــة إىل رواج هــذه الرياضــة يف اإلمــارات منــذ وقــت مبكــر ،واهتــام
عــدد كبــر مــن الفرســان والفارســات ،ومامرســتهم لهــا ،واالهتــام الشــامل مبــا
لديهــم مــن خيــول ،وبــذل جهــود كبــرة يف االرتقــاء مبســتوى أدائهــم امليــداين.
ولهــذا التميــز ،وجــدت فكــرة طــرح الــدوري أرضيــة ممهــدة لتحقيــق املزيــد مــن
اإلنجــازات التــي يحفــل بهــا ســجل هــذه الرياضــة ،مبــا تقدمــه مــن دعــم ورعايــة
ومســاندة ،تســهم يف تحمــل األنديــة وفرســانها التكلفــة املاليــة العاليــة التــي
تحتاجهــا ملامرســة النشــاط ،وكإضافــة ملــا تقدمــه يف األســاس أنديــة الفروســية

10

أسابيع تقام خاللها منافسات دوري اإلمارات
لقفز الحواجز يف كل موسم.
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مــن دعــم ،فأصبحــت فكــرة طــرح دوري يف اإلمــارات واقع ـاً إيجابي ـاً
ملموس ـاً ،يجــد الثنــاء والتقديــر مــن جميــع املهتمــن برياضــة القفــز،
بعــد أن ارتقــت قيمــة الجوائــز املاليــة املقدمــة ملنافســات الــدوري
بنســبة ثالثــة أضعــاف.
وانطلــق الــدوري مســجالً يف كل موســم املزيــد مــن اإليجابيــات،
مســنوداً مبــا تتمتــع بــه اإلمــارات مــن وفــرة يف األنديــة ،ومــا متتــاز بــه
مــن تنــوع املياديــن ،وحداثــة املنشــآت ،ومبوســم يــرف عليــه اتحــاد
الفروســية والســباق ،عنوانــه االســتقرار وحســن التنظيــم ،وتوقيــت
زمنــي دقيــق ،ومســتوى فنــي متقــدم أســهم يف جــذب عــدد كبــر مــن
الفرســان والفارســات مــن دول العــامل إىل اإلمــارات ،عــر االنتســاب إىل
أنديــة ومراكــز الفروســية بالدولــة ،واملشــاركة يف منافســات وبطــوالت
املوســم حســب مــا هــو معلــن يف برنامجــه املوســمي.
ومــن كل هــذه املعطيــات املتميــزة ،جــاءت فعاليــات الــدوري
متفــردة ،حيــث أنجــزت مســرة تســعة مواســم بنجــاح كبــر ،تخطــت
بــه «لونجــن» مرحلــة الرعايــة املجــردة ،إىل القيــام بــدور كبــر لرفــع
مســتوى املنافســات والبطــوالت ،وكرشيــك يعتــد بــه فيــا تحققــه
الفروســية مــن إنجــازات وتطــور.

أسبوعاً أقيمت منافساتها خالل املواسم التسعة لدوري
اإلمارات «لونجني» مبتوسط  9أسابيع يف املوسم الواحد.
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أشواط أقيمت منافساتها خالل  9دورات لدوري
قفز الحواجز منذ انطالقته.

فروســية اإلمارات

7

الحصاد

المنافسات أقيمت خالل  3شهور

ميادين اســتضافت الدوري
والبطــوالت الدولية بتنظيم « 7نجوم»

1

أقيمت بطولة محلية واحدة خالل موسم قفز الحواجز ،وهي بطولة
اإلمارات يف نسختها الـ  ،22وفاز الفارس حمد الكريب عىل صهوة الجواد
«كويل كادانس زد» من نادي الشارقة للفروسية بلقب الفئة الكربى.

7

بطوالت دولية فئة النجمتني تضمنها
برنامج موسم قفز الحواجز ،توزعت
استضافتها بني األندية.

3

نجوم هي الفئة الوحيدة التي أقيمت لها بطولة خالل
موسم قفز الحواجز وحملت اسم صاحب السمو رئيس
الدولة.

دبي (فروسية اإلمارات)
اســتضافت أنديــة ومراكــز الفروســية باإلمــارات ،منافســات النســخة التاســعة
لــدوري اإلمــارات «لونجــن» لقفــز الحواجــز ،وجرت خالل شــهري ينايــر وأبريل
املاضيــن ،يف حــن أقيمــت فعاليــات البطــوالت الدوليــة خــال شــهري فربايــر
ومــارس مــن العــام الحــايل ،واســتحق التنظيــم لــكل هــذه الفعاليــات درجــة 7
نجــوم ،حيــث نظمــت جميــع هــذه البطــوالت خــال  3أشــهر.
توزعــت منافســات وبطــوالت املوســم عــى ســبعة مياديــن ،هــي منتجــع
الفرســان الريــايض الــدويل يف أبوظبــي الــذي اســتضاف  3منافســات محليــة
ضمــن الــدوري ،ضمنهــا منافســات أســبوعية جــرت خالل شــهر رمضــان املايض.
وعــاد نــادي ديب للبولــو والفروســية للحــاق مجــدداً بقطــار الــدوري ،واســتضاف
منافســة محليــة ،وبطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتني.
وشــهد نــادي أبوظبــي للفروســية منافســة محليــة ،وبطولتــن دوليتــن ،يف
أســبوعني متتاليــن ،بطولــة كأس أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة ،مــن
فئــة النجمتــن ،يف نســختها الثامنــة ،والنســخة العــارشة لبطولــة كأس صاحــب
الســمو رئيــس الدولــة ،مــن فئــة الثــاث نجــوم.

واســتضاف نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى ميادينــه الداخليــة
مكيفــة الهــواء والخارجيــة ،ثــاث منافســات محليــة ،ضمنهــا الرمضانيــة
الثانيــة باملوســم ،ونهــايئ الــدوري ،وأقــام النــادي بطولتــن دوليتــن مــن
فئــة النجمتــن ،األوىل بطولــة الشــارقة الدوليــة ،وبطولــة كأس حاكــم
الشــارقة ،والتــي كانــت تحمــل التصنيــف الرفيــع مــن فئــة الخمــس
نجــوم يف ثالثــة مواســم متعاقبــة بــدءاً مــن العــام  ،2017وهــي املــرة
األوىل التــي تقــام فيهــا بطولــة دوليــة رفيعــة املســتوى مــن فئــة الخمس
نجــوم رشق أوســطياً.
واســتضافت صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى بقريــة بوذيــب العامليــة
بالختــم يف أبوظبــي ،منافســتني ضمــن الــدوري ،وبطولة اتحاد الفروســية
والســباق ،وهــي صالــة مكيفــة الهــواء.
وأقــام مركــز اإلمــارات للفروســية يف ديب ،بطولــة ديب الدوليــة مــن فئــة
النجمتــن ،فيــا نظــم نــادي العني للفروســية والرمايــة والجولــف ،بطولة
العــن الدوليــة مــن ذات فئــة النجمتــن.
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الحصاد

جيل جديد على طريق التألق

«الصغــار» في معترك
البطوالت الدوليــة بطموحات «الكبار»
4

أشواط دولية ،منها اثنان بفئة نجمتني ،وشوطان لخيول
القفز الصغرية ،أقيمت يف بطولة ديب لقفز الحواجز.

218

فارساً وفارسة شاركوا يف منافسات بطولة ديب الدولية
لقفز الحواجز.

40

خيالً شارك بها الفرسان والفارسات يف منافسات الخيول
الصغرية خالل بطولة ديب الدولية لقفز الحواجز.

1620

ساعة أداء ميداين للفرسان والفارسات يف كل املنافسات
والبطوالت مبعدل  2ساعة يف الشوط الواحد.

دبي (فروسية اإلمارات)
تــويل أنديــة الفروســية اهتاممـاً كبـراً بفرســان القفــز مــن جميــع الفئــات ،ويتعاظــم
اهتاممها بفئة الفرســان األشــبال والناشــئني وصوالً إىل فئة الشــباب وفرســان املســتوى
األول ،وهــي سلســلة مــن االهتاممــات التي تراعــي اإلعداد والتجهيز األمثل للفرســان،
ومــن ثــم الدفــع بهــم إىل املشــاركة يف املنافســات املحليــة ،والبطــوالت الدوليــة التــي
تكشــف نتائجهــا عــن املســتوى الحقيقــي للفرســان مقارنــة بالنتائــج التــي يحققهــا
رصفائهــم مــن الفئة نفســها.
ويف البطــوالت الدوليــة ،بــرزت نتائــج متقدمــة ملجموعــة مــن فرســان الفئــات،
أظهــرت مــا توليــه األنديــة مــن اهتــام بالفئــات التــي يعـ ّول عليهــا كثـراً يف إثـراء
هــذه الرياضــة ،وأن وصولهــم إىل منصــات التتويــج دليــل عافيــة عــى تقدميهــا كل ما
مــن شــأنه االرتقــاء مبســتوى هــذه الفئــات ،وتقديــم أبطــال جــدد يف الفئــات األعــى،
وتحقيــق االنتصــارات واإلنجــازات باســم اإلمــارات.
شــارك عــدد كبــر مــن فرســان اإلمــارات مــن جميــع الفئــات يف البطــوالت الدوليــة
األخــرة ،وفيهــا قــدم الفرســان الصغــار من فئــات األشــبال والناشــئني والشــباب عطا ًء
مميـزاً وبطموحــات وأداء الفرســان الكبــار ،كمــؤرش لقــدوم جيــل جديد من الفرســان
عنوانــه القــوة والتطــور .وحســب ترتيــب البطــوالت ،تألــق يف الشــارقة الدوليــة،
الفــارس الشــاب محمــد حمــد الكــريب وحقــق ثنائيــة ،وشــارك يف منافســة الجائــزة
الكــرى املص ّغــرة الفــارس الشــاب عــي أحمــد الجنيبــي وحــل ثالث ـاً ،وهــي نتيجــة
متقدمــة للفــارس الجنيبــي يف مســتهل مشــاركاته الدوليــة.
ويف بطولــة كأس أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة ،تصــدر الفــارس الشــاب عمر
عبــد العزيــز املرزوقــي منافســات دوليــة أقــل مــن  25ســنة ،وحقــق الفــارس الشــاب
مــويف عويضــة الكــريب املركز األول يف املنافســة الدولية الثانية يف بطولــة األكادميية ،ويف
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املنافســة الدوليــة األوىل للفرســان مــن فئة الناشــئني «الجونيــورز» ،تصدر
الفــارس الناشــئ عيــى عمران العويس املشــهد بإحـرازه املركــز األول ،ويف
فئــة الناشــئني «الجونيــورز» ســيطر فرســان اإلمــارات عــى املراكــز الثالثــة
األوىل عــر الفــارس عبــد اللــه حمــد الكــريب ،وشــقيقه الفــارس محمــد
حمــد الكــريب ثانيـاً ،والفــارس عمــر عبــد العزيــز املرزوقــي ثالثاً.
مــن أميــز انتصارات فرســان اإلمــارات يف بطولــة كأس رئيس الدولــة ،انتزاع
الفــارس الشــاب محمــد حمد الكــريب ،صــدارة الجائزة الكــرى املصغّرة.
وأحــرز فرســان اإلمــارات املراكــز الســتة األوىل يف املنافســة الدوليــة الثانية
للفرســان الناشــئني «الجونيــورز» ،تقدمهــم يف املركــز األول الفــارس عبــد
اللــه الكــريب ،ويف املنافســة الدوليــة مــن جولــة واحــدة ،ســيطر فرســان
اإلمــارات عــى املراكــز األربعــة األوىل ،تقدمهــم يف املركــز األول عمــر
عبدالعزيــز املرزوقــي.
وحــاز الفــارس مبخــوت عويضــة الكــريب ،لقب صــدارة املنافســات الدولية
للفرســان األشــبال يف منافســة مــن جولــة مــع متايــز ،وأكمــل بهــا ثنائيــة
اســتهلها يف شــوط مبواصفــات الجولــة الواحــدة.
وحصــد الفــارس حميــد عبداللــه املهــري املركــز األول يف منافســة الجائــزة
الكــرى يف بطولــة ديب الدوليــة ،ويف املنافســة الدوليــة التأهيليــة للجائــزة
الكــرى مــن فئــة النجمتــن ،نــال الصــدارة الفــارس عــي حمــد الكــريب.
ويف آخــر البطــوالت الدوليــة باملوســم ،أحــرز الفــارس محمــد حمــد الكريب
املركز األول.

فروســية اإلمارات
الحصاد

عوض ًا عن المعسكرات الصيفية الخارجية

«الرمضانية» ..المحافظة على مستوى
الفرسان وتحسين المراكز في القائمة الدولية

دبي (فروسية اإلمارات)
مواصلــة للجهــود التــي ظل يبذلها اتحاد الفروســية والســباق للمحافظة عىل مســتوى
فرســان وخيــول قفــز الحواجز ،واســتكامالً لربنامج منافســات املوســم ،نظم منافســات
لقفــز الحواجــز خــال شــهر رمضــان املــايض ،األوىل أقامهــا يف ميــدان منتجع الفرســان
الريــايض الــدويل ،والثانيــة يف الصالــة املغطــاة مبركــز الشــارقة للفروســية ،وأعقبهــا
مبنافســات صيفيــة ،ال تـزال جاريــة ،وهــي األوىل التــي يقيمهــا االتحــاد خــال فصــل
الصيف.
وتــأيت هــذه املنافســات ملبيــة لحاجــة الفرســان والخيــول للمنافســات والبطــوالت
الدوليــة ،عوضـاً عــن املعســكرات الصيفيــة الخارجيــة ،والتــي كان يقصدهــا الفرســان
بخيولهــم صيفـاً ،اســتكامالً لإلعــداد والجاهزيــة ،وتحســن مراكزهم عىل قامئــة االتحاد
الــدويل للفروســية ،مبشــاركتهم يف الكثــر مــن البطــوالت الدوليــة التي تنشــط صيفاً يف
الــدول األوروبيــة ،والتــي أصبحــت غــر متاحــة مــع اســتمرار حظــر ومنــع الســفر إىل
معظــم الــدول األوروبيــة بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا.
وجــدت املنافســات الرمضانيــة األوىل التــي أقيمــت مبنتجع الفرســان الريــايض الدويل،
قبــوالً لــدى عــدد جيــد مــن الفارســان ،تنافسـوا يف ثالث منافســات مفتوحة املشــاركة،
والتــي جــاءت ملبيــة لحاجــة الكثرييــن مــن الفرســان ،األوىل مبواصفــات الجولــة
الواحــدة ،عــى حواجــز  105ـ  110ســم ،مبشــاركة  27فارس ـاً مــن فئــة املبتدئــن ،و8
فرســان بخيولهم الصغرية عمر  4ـ  5ســنوات ،وشــارك  60فارسـاً وفارســة يف املنافســة
الثانيــة عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  120ســم ،ويف منافســة ختــام اللقــاء ،عــى حواجز
 135ســم ،شــارك  37فارسـاً.
ويف املنافســات الرمضانيــة الثانيــة مبيدان الصالة املغطاة ،يف مركز الشــارقة للفروســية،
أقيمــت ثالث منافســات مفتوحة املشــاركة أيضـاً ،يف املنافســة األوىل عــى حواجز 105
ـ  ،110وشــارك فيهــا فرســان مــن فئــة األشــبال ،واملبتدئني ،والفرســان أصحــاب الخيول

الصغــرة ،بينــا شــارك مــا يقــارب املائــة فــارس ،يف الشــوط املفتــوح عــى حواجــز
 120ســم ،وجاء أغلب الفرســان املشــاركني من فئة الناشــئني «الجونيورز» ،وفرســان
املســتوى الثــاين ،إضافــة إىل مشــاركة عدد من فرســان املســتوى األول بهدف تجهيز
خيولهــم مــن الفئــة الوســطى واملشــاركة معهــا فيــا تبقى من منافســات املوســم،
ويف الشــوط املفتــوح عــى حواجــز  135ســم ،تنافس  67فارسـاً.

6

منافسات أقيمت خالل شهر رمضان ألول مرة ضمن
الربنامج الذي أطلقه اتحاد الفروسية والسباق الستمرار
الفعاليات خالل الشهر الكريم.
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فارساً وفارسة شاركوا يف املنافسات الرمضانية التي
أقيمت يف ميدان منتجع الفرسان الريايض الدويل،
والصالة املغطاة مبركز الشارقة للفروسية.
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فارساً وفارسة شاركوا يف املنافسات الرمضانية األوىل التي
استضافها ميدان منتجع الفرسان الدويل الريايض يف أبوظبي.

يوليو 29 2021

فروســية اإلمارات

وفرة ميادين وجوائز قيمة وتقدم في المستوى الفني

الحصاد

«الدولية في اإلمارات»..

جاذبية عالية لفرسان العالم في الشتاء

دبي (فروسية اإلمارات)
شــهدت ســتة مياديــن للفروســية باإلمــارات ،إقامــة  8بطــوالت دوليــة خــال موســم
 ،2021 - 2020جميعهــا مــن فئــة النجمتــن ،عــدا واحــدة مــن فئــة الثــاث نجــوم،
مبعــدل أقــل مــن بطــوالت موســم  2020 - 2019التــي بلــغ عددهــا  11بطولــة دولية
تحمــل التصنيــف مــن فئــة النجمتــن وحتــى التصنيــف مــن فئــة الخمــس نجــوم.
وجــاء هــذا الفــارق بســبب فــرة اإليقاف التــي كان لهــا تأثريها عــى البدايــة املتأخرة
ملنافســات وبطــوالت املوســم األخــر ،والتــي انطلقت مطلــع يناير املــايض ،وانحرصت
جميــع البطــوالت يف شــهري ينايــر وفربايــر املاضيــن ،يف حــن كانــت انطالقــة املوســم
قبــل األخــر يف األســبوع األخــر مــن شــهر ســبتمرب  ،2019لتضيــف جائحــة كورونــا
املزيــد مــن الصعوبــات التــي فرضــت تخفيــض عــدد البطــوالت ،بســبب القيــود
املفروضــة عــى الســفر ،الســيام عــى الفرســان والخيــول ،مــع إلغــاء عــدد كبــر مــن
البطــوالت الدوليــة التــي تنظمهــا الــدول لفرتة ليســت بالقصــرة ،طالت حتــى بطولة
كأس العــامل يف أمــركا ،ونهــايئ كأس األمــم يف برشــلونة بإســبانيا وغريهــا ،كل ذلك كان
ســبباً يف قلــة عــدد الفرســان املشــاركني يف البطــوالت الدوليــة ،ومــع حاجــة الفرســان
والخيــول إىل تحســن ســجل نقــاط مراكزهــم لــدى االتحــاد الــدويل للفروســية.
ومتتــاز البطــوالت الدوليــة يف اإلمــارات بكونهــا األكــر جاذبيــة لفرســان القفــز حــول
العــامل خــال فصــل الشــتاء ،لكــرة مــا تنظمــه مــن بطــوالت دوليــة خــال املوســم،
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دولة حول العامل شارك فرسانها وفارساتها يف املنافسات
التي أقيمت باإلمارات خالل موسم .2021 - 2020

30

يوليو 2021

مشــهود لهــا بتقــدم مســتواها الفنــي ،مــع وفــرة وجــودة ميادينهــا
ومنشــآتها ،مــع قربهــا وتوافــر أفضــل ســبل نقــل للخيــول ،وإســطبالت
حديثــة إليــواء الخيــل ،مــع رعايــة بيطريــة متطــورة ،وجوائــز ماليــة ق ّيمة
يتــم رصدهــا للفائزيــن.
وعــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي خلفتهــا الجائحــة ،كانــت البطــوالت
الدوليــة خــال املوســم ،األكــر جاذبيــة للفرســان مــن  25دولــة حــول
العــامل ،ضمنهــم فرســان اإلمــارات والفرســان املقيمــون مــن املنتســبني
إىل أنديــة ومراكــز الفروســية فيهــا ،بعــد أن اســتبدلوا شــعارات األنديــة
التــي ميارســون فيهــا النشــاط ،واملشــاركة يف منافســات محليــة بأســاء
دولهــم ،مــع قــدوم مجموعــة مــن الفرســان مــن خــارج الدولــة للمشــاركة
بخيولهــم لتحقيــق هــدف املحافظــة عــى جهوزيــة خيولهــم وتحــايش
تراجــع مســتواها ،ومــن أهــم أســبابه تعطيــل نشــاط الخيــل وحركتهــا
لفــرة طويلــة ،ويف حالــة حدوثــه ،تحتــاج العودة بــه إىل مســتواه املعهود،
إىل املزيــد مــن العمــل واإلعــداد لالرتقــاء مبســتوى أدائــه والتآلــف معــه
لعبــور الحاجــز األخــر ،مــع إضافــة جديــدة يف االرتفــاع ،وإنْ كانــت يف
حــدود الـــ  5ســم فــوق مــا اعتــاد األداء عليــه.
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بطولة دولية تحمل التصنيف من فئة النجمتني
أقيمت يف اإلمارات خالل موسم .2020 - 2019

فروســية اإلمارات

الكميتي والمهيري ..عالمة فارقة لفرسان اإلمارات في «الكبرى»

الحصاد

«الثنائية» ..سباق خاص بين أبطال
المحلية والدولية في «النجمتين»

160

سم أعىل ارتفاع لحواجز ،أقيمت عليها منافسات
كأس رئيس الدولة وبدأت من  150سم.

29

فارساً وفارسة من  11دولة شاركوا يف بطولة كأس رئيس
الدولة ،تنافسوا عىل جوائزها التي بلغت  95ألف يورو.

دبي (فروسية اإلمارات)
شــهد املوســم األخــر تنظيــم  8بطــوالت دوليــة لقفــز الحواجــز جميعهــا مــن فئــة
النجمتــن ،عــدا واحــدة مــن فئــة الثــاث نجــوم ،ويف األوىل ظفــر الفــارس محمــد
الكميتــي عــى صهــوة الفــرس «إينــا فــا دو نيــو بيورغــويف» ،بجائــزة لونجــن الكــرى
لبطولــة الشــارقة الدوليــة الـــ  ،21مبواصفــات جولــة مــع متايــز ،عــى حواجــز ارتفاعها
 145ســم.
ويف بطولــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة ،مــن جولــة مــع متايــز ،عــى حواجــز 145
ســم ،تــوج الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــري عــى صهــوة الفــرس «شــا شــا شــا »7
بالــكأس للمــرة الثانيــة ،األوىل كانــت عــام  ،2019مــن فئــة الخمــس نجــوم ،ليتصــدر
الفــارس الكميتــي والفــارس املهــري املشــهد عــى منصــة التتويــج ،وميثــان عالمــة
فارقــة ،وتشــهد هــذه املســابقة ســباق خــاص بــن األبطــال يف تحقيــق الثنائيــة.
وت ّوجــت الفارســة الرنويجيــة أنيتا ســاندي عــى صهوة جوادهــا «فــور كاش  ،»2بكأس
بطولــة أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك يف دورتها الثامنــة ،مبواصفــات الجولــة الواحدة
مــع متايــز ،وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعها  145ســم.
وحلّــق الفــارس الــرويس فالدميري توغانــوف عىل صهوة جـواده «سســبنس فلوريفال»
بــكأس رئيــس الدولــة ،وهــي املــرة األوىل يتــوج فيهــا فــارس مــن روســيا ،وأقيمــت
املنافســة مــن فئــة الثــاث نجــوم ،مبواصفات الجولتــن ،عىل حواجــز  150ـ  160ســم.
وفــاز الفــارس األيرلنــدي جــاك رايــان عــى صهــوة جـواده «كيــه يب اس ميجــور بالير»
بــكأس الجائــزة الكــرى يف بطولــة العــن الدوليــة ،مــن جولــة مــع متايــز ،عــى حواجز
 145ســم.
وتألقــت الفارســة الدمناركيــة تينــا لونــد عــى صهــوة جوادهــا «كاراللــو» ،يف بطولــة
ديب الدوليــة ،وظفــرت بلقبــي الجائــزة الكــرى املص ّغــرة ،والجائــزة الكــرى للبطولــة،
مبواصفــات جولــة مــع متايــز ،عــى ارتفــاع  145ســم.
وبفــوزه بالجائــزة الكــرى يف بطولــة ديب للبولــو والفروســية الدوليــة ،أكمــل الفــارس

محمــد الكميتــي ثنائيــة دوليــة مــن فئــة النجمتــن خــال املوســم ،بالفــرس «إينا فا
دو نيــو بيورغــويف» ،واألخــر يف منافســة جولــة مــع متايــز ،عــى حواجــز  145ســم.
وفــاز الفــارس األوملبــي األردين إبراهيم بشــارات بجواده «شــاكتينو» مبنافســة الجائزة
الكــرى مــن جولــة مــع متايــز ،عىل  145ســم.
وخطــف الفــارس جــاك رايــان بالجـواد «هوليــوود» مــن فريــق «زد ســفن» ،مطلــع
املوســم ،املركز األول ،يف أوىل منافســات النســخة التاســعة لدوري اإلمارات «لونجني»،
يف منافســة مــن جولــة مــع متايــز ،عــى حواجــز  135ســم ،وعــاد الفــارس جــاك رايان
عــى صهــوة الج ـواد «يب يب اس مكغريغــور» واعتــى منصــة التتويــج فائ ـزاً ،عــى
حواجــز  145ســم.
ويف األســبوع الثــاين ،فــاز الفــارس محمد الكميتي بالفــرس «إينا فا دو نيــو بيورغويف»
مــن إســطبالت الـراع باملركــز األول ،عىل حواجز  140ســم.
وانتــزع الفــارس أحمــد ن ـزار منصــور بالج ـواد «اســتوريل دو فــارداغ» مــن نــادي
الشــارقة للفروســية ،أهــم األلقــاب وأعــى الجوائز يف ختام منافســات األســبوع الرابع
للــدوري ،عــى حواجــز  140ســم.
وتـ ّوج الفــارس عــي حمــد الكــريب عىل صهــوة الفرس «بالوســنتا» مــن نادي الشــارقة
للفروســية باملركــز األول يف الشــوط الثــاين املخصــص لفرســان اإلمــارات ،يف األســبوع
الخامــس للــدوري ،عــى  135ســم.
وحقــق الفــارس حمــد عــي الكــريب بالجـواد «كويــل كادانــس زد» مــن نادي الشــارقة
للفروســية ،الفــوز بلقــب الفئــة الكــرى يف النســخة الـــ  22لبطولــة اإلمــارات ،عــى
حواجــز  145ســم.
وأحــرز الفــارس عبــد اللــه حميــد املهريي بالفرس «شــا شــا شــا  »7مــن نادي الشــارقة
للفروســية ،لقــب الفئــة الكــرى يف نهــايئ منافســات النســخة التاســعة للــدوري ،عرب
جولتــن عــى حواجز  145ســم.
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فروســية اإلمارات

قفز الموسم الصيفي

الرميثي وغريب ..تألق بـ «الثنائية»
في حفل االفتتاح بـ «بوذيب»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
تألــق الفارســان محمــد شــايف الرميثــي مــن نــادي أبوظبــي للفروســية ،وهشــام غريــب مــن نــادي
الشــارقة للفروســية ،يف انطالقــة أوىل منافســات املوســم الصيفــي لقفــز الحواجــز  2021الــذي
ينظمــه اتحــاد الفروســية والســباق للمــرة األوىل ،وتقــام منافســاته يف الصــاالت املغطــاة ،مكيفــة
الهــواء ،عــى صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى ،بقريــة بوذيــب العامليــة مبنطقــة الختــم يف أبوظبــي،
والصالــة املغطــاة يف نــادي الشــارقة للفروســية والســباق.
وقــام بتتويــج الفائزيــن يف منافســات األســبوع األول واالفتتاحــي التــي أقيمــت يف صالة ســلطان بن
زايــد الكــرى ،اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــي ،رئيس اتحــاد اإلمارات للفروســية والســباق.
متيــزت املنافســات مبشــاركة واســعة مــن الفرســان والفارســات الذيــن أظهــروا قــوة يف التنافــس
انعكســت عــى نتائــج املنافســات ،يف داللــة واضحــة عــى الجهــود الكبــرة التــي تبذلهــا أنديــة
الفروســية للمحافظــة عــى مســتوى أداء الفرســان والخيــول خــال الفــرة التــي أعقبــت منافســات
وبطــوالت املوســم ،عــى الرغــم مــن الصعــاب التــي ال ت ـزال تشــكلها جائحــة كورونــا ،وجــاءت
معظــم منافســات األســبوع األول مبواصفــات الجولــة الواحــدة ،مفتوحــة املشــاركة.
وتألــق الفــارس محمــد شــايف الرميثــي يف أوىل املنافســات ،وأحــرز ثنائيــة بعــد فــوزه بلقــب أهــم
منافســات اللقــاء مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايــز يف شــوط مفتــوح املشــاركة ،صمــم
مســاره بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا  135ســم ،وبفــارق التوقيــت يف جولــة التاميــز ،أحــرز الفــوز الفــارس
محمــد شــايف الرميثــي بالفــرس «كارامبــا» ،وأكمــل التاميــز يف زمــن بلــغ  34:70ثانيــة ،وعــاد الفارس
الرميثــي إىل منصــة التتويــج بعــد إحـرازه املركــز الثــاين بالفــرس «ســيباليا» ،وأكمــل معهــا التاميز يف
زمــن بلــغ  35:17ثانيــة ،وحــاز املركــز الثالــث الفــارس أســامة الزبيبــي بالجــواد «يب إي يس هوغــو»
مــن نــادي منــدرة للفروســية ،وأكمــل التاميــز يف زمــن بلــغ  35:72ثانيــة.
وتألــق الفــارس هشــام غريــب يف إحــراز ثنائيــة بالفــرس «غســينا اس آر» مــن نــادي الشــارقة
للفروســية ،وأكمــل املحطــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  23:06ثانيــة ،يف ختــام األشــواط ،والــذي أقيــم
مبواصفــات املرحلتــن الخاصــة عــى حواجــز  120ســم.
ويف أوىل املنافســات مفتوحــة املشــاركة ،مــن جولــة واحــدة ،عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 130
ســم ،حــل يف املركــز األول الفــارس محمــد شــايف الرميثــي والفــرس «ســيباليا» مــن نــادي أبوظبــي
للفروســية ،وأنهــى الجولــة يف زمــن بلــغ  60:16ثانيــة ،ومــع الفــرس «كارامبــا» حقــق الرميثــي املركز
الثالــث بعــد إكاملــه الجولــة يف زمــن بلــغ  63:98ثانيــة ،وكان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس
هشــام غريــب والجــواد «إيلــوي» وأنهــى الجولــة يف  63:89ثانيــة.
ويف املنافســة الثانيــة مفتوحــة املشــاركة ،مــن جولــة واحــدة أيضـاً ،وصمــم مســارها بحواجــز تـراوح
ارتفاعهــا بــن  115ـ  120ســم ،أحــرز املركــز األول الفــارس هشــام غريــب بصحبــة الفــرس «غســينا
اس آر» مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
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فائزون باأللقاب
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الفئة

مواصفات املشاركون

جولة
 1املبتدئون
 115 / 105سم
جولة
 2مفتوح
 130سم
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 3مفتوح
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جولة
 4املبتدئون
 105/110سم
جولة
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صغرية 105/110 4/5سم
متايز
 5مفتوح
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 6مفتوح مرحلتنيخاصة
 120سم
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درهم

22
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عبد الفتاح
محمد شايف سيباليا

28

هشام
غريب
محمد حسن كريسينا
املساوي
أحمد أكرب ديابولو
إبراهيم
محمد شايف كارامبا

18

21
8
17
31

كاترو3

غسينا

هشام
غريب

غسينا

الشارقة
للفروسية
أبوظبي
للفروسية
الشارقة
للفروسية
مندرة
للفروسية
)فروسية(
للفروسية
أبوظبي
للفروسية
الشارقة
للفروسية

17

فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة مبواصفات الجولة الواحدة
مع جولة متايز يف شوط مفتوح املشاركة ،صمم مساره
بحواجز بلغ ارتفاعها  135سم.

18

فارساً وفارسة خاضوا تحدي أوىل املنافسات مفتوحة
املشاركة ،من جولة واحدة ،عىل حواجز بلغ ارتفاعها .130

28

فارساً وفارسة شاركوا يف املنافسة الثانية «مفتوحة املشاركة»،
من جولة واحدة ،وصمم مسارها بحواجز تراوح ارتفاعها بني
 115ـ  120سم.
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فروســية اإلمارات

حميد المهيري

يكسب جائزة (الصيفي) الثاني لقفز الحواجز

الختم (فروسية اإلمارات)

حقــق الفــارس حميــد عبــد اللــه املهــري ،بالجـواد «ديب دو فــا» مــن إســطبالت الـراع ،الفــوز يف أهــم
أشـواط قفــز الحواجــز يف األســبوع الثــاين مــن الربنامــج الصيفــي الــذي ينظمــه ويــرف عليــه اتحــاد
اإلمــارات للفروســية والســباق يف الصــاالت املغطــاة مكيفــة الهـواء ،برعايــة ومســاندة مجلــس أبوظبــي
الريــايض ،و«لونجــن» ،راعيــة دوري اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز.
وبانتهــاء لقــاء األســبوع الثــاين ،تكــون قــد اكتملت منافســات القفز الصيفية عــى ميدان صالة ســلطان
بــن زايــد الكــرى يف نــادي تـراث اإلمــارات مبنطقــة الختــم ،ومــن ثــم تنتقــل خــال األســبوع الصيفــي
الثالــث إىل ميــدان الصالــة املغطاة مبركز الشــارقة للفروســية.
وجــاء فــوز الفــارس حميــد عبــد اللــه املهــري بصــدارة أهــم منافســات األســبوع الصيفــي الثــاين ،يف
الشــوط املفتــوح مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتاميز ،وصمــم مســاره بحواجز بلــغ ارتفاعها
( )135ســم ،وتنافــس فيــه  23فارس ـاً وفارســة ،وأكمــل جولــة التاميــز دون خطــأ  13فارس ـاً ،وأكملهــا
الفــارس املهــري يف زمــن بلــغ ( )39.68ثانيــة.
وتـ ّوج بجائــزة املركــز الثــاين الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس «كارامبــا» ،وأكمل معهــا التاميز
يف زمــن بلــغ ( )40.31ثانيــة ،وحــاز جائــزة املركــز الثالــث الفــارس هشــام غريــب بالجـواد «إيلــوي» من
نــادي الشــارقة للفروســية ،بزمــن التاميــز ( )40.85ثانية.
وحــاز الفــارس محمد شــايف الرميثــي بالفرس «كارامبــا» من نادي أبوظبي للفروســية ،جائزة املركــز األول
يف أول األشـواط مفتوحــة املشــاركة مــن جولــة واحــدة ،صمم بحواجــز بلغ ارتفاعها ( )130ســم ،وشــارك
فيــه  24فارسـاً 7 ،منهــم أكملـوا الجولــة دون خطــأ ،وبفــارق التوقيــت ،كــا حــاز جائــزة املركــز الثالــث
بالفــرس «ســيباليا» ،ومــن بعــده حــاز جائــزة املركز الثــاين الفارس حميــد عبد اللــه املهريي بالجـواد «ديب
دو فــاي» من إســطبالت الـراع.
وأحــرز الفــارس ســعيد محمــد املازمــي ثنائية قيمة بالفرس «غريســينا» من نادي الشــارقة للفروســية ،يف
منافســات األســبوع الثــاين لقفز الحواجــز ضمن الربنامج الصيفــي ،وجاء الفــوز الثاين للفــارس املازمي يف
املنافســة املفتوحــة مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايز ،صمــم مســارها بحواجز بلــغ ارتفاعها
( )120ســم ،وتنافــس فيهــا  57فارسـاً ،وأكمــل التاميــز  7فرســان دون خطــأ ،وبفــارق التوقيت ،تقدمهم
عــى منصــة التتويــج الفــارس املازمي بعــد إكاملــه التاميز يف أفضــل زمــن ،وبلــغ ( )39.75ثانية.
ونــال جائــزة املركــز الثــاين الفــارس ســلطان املرزوقــي بالجـواد «تينــي دو لــو زد» مــن خيــول فرســان
رشطــة أبوظبــي ،وأكمــل التاميــز يف زمــن بلــغ ( )42.89ثانيــة ،واملركــز الثالــث أحــرزه الفــارس فرهانــغ
صادقــي بالجـواد «دبليــو بيكولينــي» مــن نــادي الفروســية يف املدينــة املســتدامة يف ديب ،بعــد أن أنهــى
جولــة التاميــز يف زمــن بلــغ ( )43.07ثانيــة.
واختتــم الشــوط املفتــوح الثــاين منافســات اليــوم األول ،وصمــم مســاره بحواجــز تـراوح ارتفاعهــا بــن
( 115ـ  )120ســم ،وتنافــس فيــه  55فارسـاً وفارســة ،نجــح منهــم  14فارسـاً يف إكامل الجولــة دون خطأ،
وذهبــت جائــزة املركــز األول للفــارس ســعيد محمــد املازمــي والفــرس «غريســينا» مــن نــادي الشــارقة
للفروســية ،وهــو أول فــوز يحققــه الفــارس املازمــي بعــد ترفيــع أدائــه إىل املســتوى األول ابتــداء مــن
منافســات املوســم الصيفــي ،ونــال جائــزة املركز الثــاين الفارس أرحمة ســيف العـواين بالفرس «كاســيانا»
مــن نــادي أبوظبي للفروســية.

وأحــرز فــارس املســتوى األول هشــام غريــب بالفــرس الصغــرة «لومادينــن» (5
ســنوات) الفــوز يف املنافســة املفتوحــة مــن جولــة واحــدة للفرســان املبتدئني من
الفئــة املتقدمــة ،عــى حواجــز تـراوح ارتفاعهــا بــن ( 105ـ  )110ســم ،وشــارك
فيهــا  26فارسـاً وفارســة.
ونــال جائــزة املركــز الثــاين الفــارس إيــاد العبــد العزيــز بالجــواد «أوالك دو
مونتســيك» مــن نــادي مندرة للفروســية ،ونالت الفارســة حفصة الحبــي جائزة
املركــز الثالــث بالج ـواد «اكسكلوســيف شــيك آنــد فــاي» مــن نــادي أبوظبــي
للفروسية.
وت ّوجــت الفارســة الحبــي بجائــزة املركزيــن األول والثــاين يف الشــوط األول لفئــة
الفرســان املبتدئــن مــن جولــة واحــدة ،مبشــاركة  21فارسـاً وفارســة ،املركــز األول
أحرزتــه مــع الجـواد «فاميــو» ،والثــاين بالجواد «اكسكلوســيف شــيك آنــد فالي»،
وهــي أفضــل نتيجــة تحققهــا الحبــي يف املنافســات الصيفية حتــى اآلن.
وشــهد الشــوط األول مشــاركة  5فرســان بخيولهم الصغرية عمر ( 4ـ  )5ســنوات،
وحــاز جائــزة املركــز األول الفــارس هشــام غريــب بالفــرس «لوماديــن» مــن نادي
الشارقة للفروسية.
فائزون باأللقاب
م الفئة
 1مبتدئون
 1صغرية
 4/5سنة
 2مفتوح
 3مفتوح
 4مبتدئون
 5مفتوح
 6مفتوح

مواصفات املشاركون
جولة
 110/105سم
جولة
 110/105سم
جولة
 130سم
جولة
 120/115سم
جولة
 110/105سم
متايز
 135سم
مرحلتنيخاصة
 120سم

الفارس

الجواد النادي الجائزة/
درهم

21

حفصة
الحبيس
هشام غريب لومادين

24

محمد شايف

55

سعيد املازمي غريسينا

26

هشام غريب لومادين

23

حميدعبدالله ديب دو
املهريي
فيا
سعيد املازمي غريسينا

5

57

فاميو

كارامبا

أبوظبي
للفروسية
الشارقة
للفروسية
أبوظبي
للفروسية
الشارقة
للفروسية
الشارقة
للفروسية
اسطبالت
الرشاع
الشارقة
للفروسية

5.000
2.310

18.000
12.000
5000
20.000
14.100
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 5أشواط و 4مستويات لقفز الحواجز

246

فارس ًا وفارسة في المنافسات التدريبية
الصيفية األولى بـ «الشارقة للفروسية»

الشارقة (فروسية اإلمارات)
شــارك  246فارسـاً وفارســة من مختلف الفئات يف أوىل املنافســات التدريبية
الصيفيــة لقفــز الحواجــز التــي نظمهــا نادي الشــارقة للفروســية والســباق يف
ميــدان الصالــة املغطــاة بالنــادي برعايــة رشكة الكحيــل ملســتلزمات الخيول.
وشــهدت املنافســات التــي تضمنــت خمســة أشــواط ،مشــاركة كبــرة
مــن فرســان مدرســة التدريــب بالنــادي ،والعديــد مــن أنديــة الفروســية
واإلســطبالت بالدولــة.
وتتكــون املنافســات مــن أربعــة مســتويات ،األول شــوط لخيــول البــوين
مخصــص فقــط لفرســان مدرســة التدريــب بالنــادي ،والثــاين شــوط املبتدئــن
مــع الزمــن بحواجــز يصــل ارتفاعهــا حتــى  60ســم ،واملســتوى الثالــث
شــوط املبتدئــن مــع الزمــن بحواجــز يصــل ارتفاعهــا حتــى  80ســم ،والرابــع
شــوط املبتدئــن مــع الزمــن بحواجــز يصــل ارتفاعهــا حتــى  100ـ  110ســم،
واملســتوى الخامــس شــوط الفئــة الوســطى بحواجــز ي ـراوح ارتفاعهــا بــن
 110ـ  120ســم ،ضــد الزمــن ويتنافــس فيــه الفرســان عــى إكــال املســار يف
أفضــل زمــن.
الشــوط األول خصــص لفرســان مدرســة التدريــب بالنــادي «فرســان نــادي
البــوين» مبشــاركة  30فارســاً وفارســة مــن الفرســان األطفــال يف مدرســة
التدريــب ،وأنهــى منهــم املســار مــن دون خطــأ .16
الشــوط الثــاين ،وهــو شــوط مــع الزمــن بجولــة واحــدة ،يتنافــس فيــه
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منافسات أسبوعية يحتضنها نادي الشارقة للفروسية
والسباق خالل املوسم الصيفي بالصالة املغطاة ،منها
ست تدريبية ،وثالث محلية ،بالتعاون مع اتحاد اإلمارات
للفروسية والسباق ،وبطولة دولية من فئة النجمتني.
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الفرســان عــى إكــال املســار دون خطــأ وضمــن الزمــن املحــدد بحواجــز
يصــل ارتفاعهــا حتــى  60ســم ،وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني  45فارسـاً،
أنهــى منهــم  29فارس ـاً املســار دون خطــأ.
ومبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع الزمــن يف الشــوط الثالــث تنافــس
الفرســان عــى عبــور املســار دون خطــأ ،وضمــن الزمــن املحــدد ارتفــاع 80
ســم ،وشــارك فيــه  58فارسـاً ،وأنهــى منهــم  34فارسـاً املســار دون خطــأ.
الشــوط الرابــع وهــو مــع الزمــن مــن جولــة واحــدة ،وتنافــس فيــه
الفرســان عــى قطــع املســار مــن دون أخطــاء ،بارتفــاع بــن  100ـ 110
ســم ،ومبشــاركة  67فارس ـاً  ،أنهــى منهــم  27فارس ـاً املســار دون خطــأ.
تنافــس يف الشــوط الخامــس ،وهــو مبواصفــات الجولــة الواحــدة ضــد
الفرســان ،يف إكــال املســار مــن دون خطــأ يف أرسع زمــن بارتفــاع 120
ســم مبشــاركة  54فارس ـاً وفارســة ،وأنهــى منهــم املســار مــن دون خطــأ
 15فارســاً وفارســة ،وتصــدر الشــوط ثــايث نــادي الشــارقة للفروســية
والســباق ،الفــارس عبــد اللــه الرشبتــي عــى صهــوة جــواده «هنــريس»
بزمــن قــدره  50:52ثانيــة ،فيــا كان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس
محمــد حمــد الكــريب عــى صهــوة جــواده «يس أيســت كا» بزمــن قــدره
 50:86ثانيــة ،وذهــب املركــز الثالــث للفــارس ســيف عويضــة الكــريب
بزمــن قــدره  52:09ثانيــة.
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ساعات خاض خاللها الفرسان والفارسات أوىل املنافسات
التدريبية الصيفية التي نظمها نادي الشارقة للفروسية
والسباق ،والتي انطلقت يف الثالثة والنصف عرصاً
وامتدت حتى الثانية عرشة منتصف الليل.

فروســية اإلمارات

تضمن  5محاور لتعزيز مسيرة «العربية األصيلة»

جمال الخيل

«الملتقى األول»..

مبادرة تستهدف متطلبات واستعدادات الموسم الجديد لـ «جمال الخيل»

∎تفاعل كبير من المالك والمربين وإشادة بجهود «جمعية اإلمارات»
في توفير أعلى المعايير الدولية للخدمات المقدمة

دبي (فروسية اإلمارات)

ناقــش امللتقــى األول ملــاك ومــريب الخيــل العربيــة األصيلــة الــذي نظمتــه جمعيــة
اإلمــارات للخيــول العربيــة عرب تقنية االتصال املريئ ،بتوجيهات ســمو الشــيخ منصور
بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،رئيــس
مجلــس إدارة الجمعيــة ،وبــإرشاف ومتابعــة الشــيخ زايــد بــن حمــد آل نهيــان ،نائــب
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة 5 ،محــاور رئيســية لتعزيــز مســرة الخيــول العربيــة.
ودار املحــور األول حــول خدمــات التســجيل والتوثيــق التــي شــملت آليــات تســجيل
الخيــل العربيــة ،وتســجيل الخيــل العربيــة املســتوردة ،والخيــل العربيــة املصــدرة،
وإضافــة اســم ســباق الخيــل ،وتســجيل مربــط الخيــل العربيــة ،ونقــل ملكيــة الخيل
العربيــة ،وتحديــث بيانــات املالك ،وإصدار شــهادات امتــاك الخيل العربيــة ،وإصدار
جـواز بــدل الفاقــد ،باإلضافــة إىل اإلبــاغ عــن نفــوق الخيــل العربيــة.
فيــا تضمــن املحــور الثــاين خدمــات تســجيل املواليد فئتــي الخيــل العربيــة املولودة
محليـاً ،ونقــل جنــن الخيــل العربيــة ،وتضمــن املحــور الثالــث الخدمــات البيطريــة
بــكل تفاصيلهــا ،فيــا تضمــن املحــور الرابــع الخدمــات اإللكرتونيــة ،مبــا فيهــا املوقع
اإللكرتوين ،وإنشــاء مســتخدم جديد ،وفتح باب التســجيل بالبطوالت .وتم تخصيص
املحــور الخامــس للنقــاش حول الفعاليات واألنشــطة ،مبــا فيها بطوالت جــال الخيل
العربيــة ،والكـوادر الوطنيــة مــن حــكام وعـراض مواطنني.
ويــأيت امللتقــى ،يف إطــار االهتــام باملــاك واملربــن بالدولة ،وذلك ملناقشــة متطلبات
واســتعدادات املوســم املقبــل ،يف مبــادرة تســتهدف االســتامع للمــاك واملربــن
ومشــاركتهم يف إبــداء آرائهــم الخاصــة بالبطــوالت ،وخدمــات التســجيل والتوثيــق،
والخدمــات البيطريــة ،والخدمــات اإللكرتونيــة ،والفعاليــات واألنشــطة.
وشــهد امللتقــى مشــاركة واســعة وتفاعـاً كبـراً مــن املــاك واملربــن الذيــن أشــادوا

جار اعتماده إلقامة دورة تدريبية
∎الحربي :تصور كامل ٍ
إلعداد الحكام والعراض المواطنين
مببــادرة الجمعيــة يف االلتقــاء بهــم واالســتامع إليهــم ،وشــددوا عىل تقديرهــم البالغ
لجهــود الجمعيــة يف توفــر أفضــل املامرســات ،وأعــى املعايــر الدوليــة للخدمــات
املقدمــة إليهــم ،وللنجــاح الكبــر الــذي تحقــق يف الفعاليــات واألنشــطة يف املوســم
املــايض ،وتفاؤلهــم الكبــر بتطويــر مســتقبل الخيــل العربيــة ليــس يف اإلمــارات
فحســب ،ولكــن يف املنطقــة بأرسها ،يف ظــل توافر خدمات رفيعة املســتوى بجمعية
اإلمــارات غــر متوافــرة يف أي دولــة أخــرى مبنطقــة الــرق األوســط.
وفتحــت إدارة الجمعيــة البــاب لتواصــل املــاك واملربــن معهــا لتقديــم املالحظــات
واملقرتحــات عــر اســتبيان ،يســتقبل كل االستفســارات واملالحظات.
وأكــد محمــد الحــريب ،مدير عــام الجمعيــة ،أن امللتقــى األول هدفه النقــاش وتبادل
الــرأي حــول مختلــف الخدمــات التــي تقدمهــا الجمعية ،حرصـاً منها عىل االســتامع
والتفاعــل مــع آراء ومقرتحــات املــاك واملربــن باعتبارهــم رشكاء النجاح ،مبا يســاعد
يف االرتقــاء بتلك الخدمــات وتطويرها.
وأوضــح «رغــم اإلجـراءات املتعلقــة بالتدابــر االحرتازيــة لفــروس (كورونــا) ،إال أن
الجمعيــة نجحــت يف تنظيــم معظــم عروضهــا وفعالياتهــا ،وأن هنــاك العديــد مــن
الربامــج والخطــط للجمعيــة ســيتم تنفيذهــا خــال املوســم املقبــل».
وأعلــن الحــريب خــال املناقشــات أن هناك تصــوراً كامالً جاريـاً اعتامده إلقامــة دورة
تدريبيــة إلعــداد الحــكام والعـراض املواطنــن املوســم املقبــل ،ضمــن خطــة شــاملة
لتطويــر الكـوادر الوطنيــة يف كل التخصصــات ،مبــا فيهــا لجــان االنضبــاط والحــكام
والع ـراض ،وأن جــدول ورشوط الفعاليــات يف املوســم املقبــل ســوف يعلــن عــى
املوقــع اإللكــروين الخــاص بالجمعيــة قبــل بــدء األنشــطة بفــرة كافيــة ،مبــا يتيــح
للمــاك والعـراض فرصــة توزيــع الخيــل عــى البطــوالت.
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التتويج الصيفي
أبوظبي (فروسية اإلمارات)
ســجل برنامــج املســابقات الصيفيــة لقفــز الحواجــز ،والــذي نظمــه اتحــاد
اإلمــارات للفروســية والســباق ،للمــرة األوىل نجاحـاً كبـراً مــن خالل املشــاركة
الكبــرة للفرســان والفارســات مــن مختلــف مراكــز وأنديــة الدولــة للفروســية،
وجــاءت فرحــة املتوجــن يف األســبوعني األول والثــاين كبــرة ،حيــث ســجلوا
أســاءهم يف قامئــة أبطــال النســخة األوىل للحــدث.
وأقيمــت املنافســات يف ميــدان صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى بالقريــة
العامليــة يف بوذيــب مبنطقــة الختــم يف أبوظبــي «مكيفة الهــواء» ،حيث احتفل
الجميــع بانطالقــة املســابقات ،وعــر الفائــزون عــن ســعادتهم بإنجازاتهــم
عــى منصــة التتويــج ،وهــم يتســلمون الجوائــز ،إنهــا لحظــات تاريخيــة لــكل
مــن حقــق االنتصــار وتــوج يف هــذا الربنامــج الصيفــي املســتحدث.

