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كلمة رئيس االتحاد
فروســية اإلمارات

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

ــى 	  ــن ع ــابق الزم ــدم يس ــر متق ــة، وبفك ــيدة الثاقب ــادة الرش ــة القي برؤي

أن تكــون اإلمــارات يف املقدمــة، أصبحــت الدولــة متتلــك بنيــة تحتيــة 

مســتدامة يف املجــاالت كافــة، وضعتهــا يف صــدارة الــدول التــي يشــار إليهــا 

ــن  ــادة، م ــاري والري ــدم الحض ــاري والتق ــور املع ــة التط ــان يف رسع بالبن

خــال مبــادرات ملهمــة، وفــق منظومــة متناغمــة، تواكــب املــكان يف كل 

ــر  ــا نفخ ــا، تجعلن ــة يف تفاصيله ــه، مدهش ــان يف كل توقيتات ــاه، والزم زواي

بوطــن الامســتحيل الــذي يتجــدد كل يــوم، وهــو يحمــل آمــاالً ال تحدهــا 

ــاء والعطــاء. ــارات الخــري والن حــدود، وســقف طموحــات مفتوحــاً، إم

ــارات يف 	  ــا اإلم ــع به ــورة التــي تتمت ــة املتط ــة التحتي ــذ البني ــكل ه وتش

ــام، ورياضــات الفروســية عــى وجــه الخصــوص، مــن  الرياضــة بشــكل ع

ماعــب ومياديــن وصــاالت، املحــور األســايس النطاقــة الرياضــة اإلماراتيــة 

نحــو آفــاق أرحــب، وبطموحــات كبــرية، جعلهــا تتصــدر املشــهد يف 

ــد  ــتضافة العدي ــال اس ــن خ ــة، م ــة والدولي ــل العاملي ــن املحاف ــد م العدي

مــن البطــوالت الكــرى واألحــداث النوعيــة، وتقــدم إىل العــامل صــورة 

ــد  ــة، وق ــة عالي ــات واألنشــطة باحرتافي ــم الفعالي ــدة يف تنظي ــة وفري زاهي

انعكــس ذلــك إيجابــاً يف توفــري كل عنــارص النجــاح لرياضيينــا ليواكبــوا مــا 

وصلــت إليــه الرياضــة يف العــامل مــن تدريــب وتأهيــل بأحــدث املعــدات 

وأفضــل بيئــة لصناعــة األبطــال، والذيــن انطلقــوا إىل ســاحات املنافســات 

ــة  ــم الفني ــم وإمكاناته ــن إبداعه ــفوا ع ــا، ليكش ــتوياتها، وفئاته يف كل مس

ــاب. ــى األلق ــج بأغ ــات والتتوي ــع امليدالي ــوا أرف ــة، وينال والبدني

ــدات 	  ــن تعقي ــك م ــب ذل ــا صاح ــا، وم ــة كورون ــات جائح ــبة لتداعي ونس

الخارجيــة،  املعســكرات  إيل  والفارســات  الفرســان  ســفر  دون  تحــول 

ــباق،  ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم ــا يف اتح ــول، أطلقن ــل الخي ــك نق وكذل

الرنامــج الصيفــي لقفــز الحواجــز للمــرة األوىل، ليكــون امتــداداً للموســم 

املنتهــي مــن أجــل مواصلــة الفارســات والفرســان العطــاء، ولتفعيــل 

ــذر  ــد أن تع ــة، بع ــل الدول ــول داخ ــان والخي ــة للفرس ــاركات امليداني املش

ــدول التــي درج فرســاننا  ــة نســبة لإلغــاق يف ال إقامــة معســكرات خارجي

عــى الوجــود فيهــا واملشــاركة يف البطــوالت التــي تنظــم خــال فــرتة 

ــل  ــن قب ــج ســيجد التفاعــل م ــأن هــذا الرنام ــة ب ــا عــى ثق ــف، وكن الصي

الفرســان والفارســات واألنديــة واملراكــز املتخصصــة واإلســطبات يف هــذه 

ــة مــن صــاالت  ــة متوافــرة بجــودة عالي ــة التحتي الرياضــة، حيــث إن البني

ــزام باإلجــراءات  ــة، وااللت ــكل أريحي ــواء، تســتوعب النشــاط ب ــة اله مكيف

ــة  ــع فرص ــام الجمي ــح أم ــا يتي ــا، م ــة كورون ــة جائح ــة يف مكافح االحرتازي

ــل عــى  ــد، والعم ــة للموســم الجدي ــم اإلعدادي ــذ برامجه املشــاركة، وتنفي

ــة. ــواء آمن ــول يف أج ــز الخي تجهي

لقــد شــكل الرنامــج الصيفــي لقفــز الحواجــز، والــذي تقــام منافســاته يف 	 

صــاالت مكيفــة، منصــة متكاملــة ال يوجــد لهــا مثيــل يف مــكان آخــر حــول 

ــة لهــذه الرياضــة  ــة التحتي ــة البني العــامل، وهــو مــا يؤكــد متان

وتنوعهــا مهــا تغــريت الظــروف، لتتجــاوز كل املســتجدات 

ــة  ــول عملي ــاط، بحل ــف النش ــن أن توق ــي ميك ــوالت الت والتح

ناجعــة، متكــن الفرســان والفارســات عــى مواصلــة الســري عــى 

ــم املرســومة بســهولة. ــة إىل أهدافه ــق املؤدي الطري

إن نجــاح الرنامــج الصيفــي لقفــز الحواجــز هو امتداد لسلســلة 	 

النجاحــات املختلفــة، ملــا توفــره الدولــة مــن بنيــة تحتيــة 

ــة.   ــري العاملي ــى املعاي ــة بأع ــق عرصي ــزة، ومراف ــة متمي رياضي

ــه للوطــن مــن عطــاء 	  ــا تقدم ــادة الرشــيدة عــى م شــكراً للقي

وفــري يف كل مناحــي الحيــاة، وللرياضيــني يف وطــن التميــز 

بجــودة الحيــاة واســتدامتها، والتــي توفرهــا القيــادة الرشــيدة، 

ــة. ــري العاملي ــتويات املعاي ــى مس ــا أع ــى بلوغه ــرص ع وتح
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فروســية اإلمارات

أغسطس 2021 

السبوسي:

دبي )فروسية اإلمارات(
أكــد محمــد الســبويس، مــدرب خيــول »M7«، أن توجيهــات ومتابعــة 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 

ــه، تقــف وراء  ــوزراء حاكــم ديب، رعــاه الل ــس ال ــة رئيــس مجل الدول

ــموه  ــات س ــث إن توجيه ــطبل، حي ــا اإلس ــي يحققه ــات الت النجاح

ــاد عــى أســاء  ــدم االعت ــب وع ــد والتجري واضحــة، وهــي التجدي

ــباق  ــزاً، ويف كل س ــل »M7« ممي ــذا جع ــول، وه ــن الخي ــددة م مح

ــا  ــك خيولن ــدداً، لذل ــاالً ج ــدة وأبط ــاء جدي ــدم أس ــعى أن نق نس

الســباقات  يف  األوائــل  العــرة  تكــون ضمــن  التــي  أو  الفائــزة 

ــر  ــوز ع ــق الف ــن تحقي ــر م ــعدنا أك ــذا يس ــدة، وه ــا جدي معظمه

األســاء القدميــة لدينــا، والتــي عرفنــا مســتواها، والهــدف مــن ذلــك 

روح التحــدي واإليجابيــة التــي يبثهــا ســموه، والــذي تعلمنــا منــه أن 

ننافــس أنفســنا وال نقــف أســريين النتصــارات تحققــت، فتوجيهــات 

ــا  ــوراء، وعلين ســموه دامئــاً عندمــا ينتهــي أي ســباق أال نعــود إىل ال

ــايل، وهــذا هــو املســتقبل. النظــر للســباق الت

وقــال: »صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، فــارس 

وخبــري الفروســية األول وامللــم بــكل تفاصيلها وأدق أرسارهــا، ولتكون 

عــى رأس أحــد إســطبات ســموه وبرؤيــة معينــة، فــإن األمــر يصبــح 

تحديــاً، ألن ســموه عاشــق للرقــم واحــد، وصاحــب املقولــة الشــهرية: 

)أنــا وشــعبي نحــب املركــز األول(، فاألمــر يتحــول إىل مواجهــة 

ــج  ــر نفــي خري ــز األول، واعت ــات للوصــول إىل املرك ــع التحدي جمي

مدرســة ســموه، فنهلــت منهــا الكثــري ومــا زلــت أتعلــم، لذلــك يوميــاً 

يف ســباق مــن أجــل تقديــم األفضــل«.

ــزة عــى  ــرتة الوجي ــرياً خــال هــذه الف ــا نجاحــاً كب وأضــاف: »حققن

ــة  ــي ملدرس ــن ننتم ــدود، ونح ــده ح ــا ال تح ــن أن طموحن ــم م الرغ

ــة،  ــط للنهاي ــاك خ ــس هن ــث لي ــز، حي ــباق التمي ــة يف س ــا واضح مناهجه

لذلــك نعمــل ليــل نهــار لتقديــم الجديــد وعــدم االســتكانة ألي انتصــارات 

أو إنجــازات تحققــت، لكــن مــع ذلــك فأنــا راٍض عــن تجربتــي، فقــد 

ــاً«. ــاً وخارجي ــة محلي ــة واضح ــع بصم ــطبل أن يض ــتطاع اإلس اس

إنجازات 2021
املركز األول يف سباق كأس محمد بن راشد ملسافة 160 كلم.	 

املركز األول يف سباق السيدات ملسافة 120 كلم ضمن 	 

مهرجان محمد بن راشد.

املركز األول يف سباق جميلتي لألفراس ملسافة 120 كلم 	 

ضمن مهرجان محمد بن راشد.

املركز األول سباق إكسبو 2021.	 

املركز الثاين يف سباق كأس ويل عهد ديب ملسافة 120 كلم.	 

املركز الثاين يف سباق كأس الفهيدي ملسافة 120 كلم.	 

املركز الثالث يف كأس رئيس الدولة ملسافة 160 كلم	 

لقب بطولة العامل بإيطاليا 	 

سعادتنا بتقديم أبطال جدد تكون أكبر من االنتصار 	
ننتمي لمدرسة منهاجها »ليس هناك خط نهاية للتميز« 	
الرقم 1 يضعنا أمام تحٍد مستمر وسقف طموحات مفتوح 	

توجيهات ومتابعة »فارس العرب« 
»M7« وراء نجاح وتميز



فروســية اإلمارات
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صائد األلقاب الكبيرة:

دبي )فروسية اإلمارات(
عــى الرغــم مــن أن محمــد الســبويس معــروف يف عــامل الفروســية كفــارس 

قــدرة ال يشــق لــه غبــار، وأيضــاً مــارس التدريــب يف مجــال ســباق الرسعة، 

ــن راشــد آل  ــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــاره مــن قب إال إن اختي

ــاه  ــم ديب رع ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ مكت

اللــه، لــإلرشاف عــى أحدث إســطبات ســموه »M7«، كان أكــر التحديات 

التــي واجههــا الســبويس يف مســريته مــع عــامل الفروســية، ويخوضــه بثقــة 

وهــو ينهــل مــن فكــر ورؤيــة فــارس العــرب األول.

ــد مــن  ــزة مــن خــال حصــد العدي وقــد حقــق الســبويس نجاحــات ممي

اإلنجــازات، خاصــة البطــوالت الكــرى التــي تزيــن ســجله يف مشــواره مــع 

تدريــب خيــول ســباقات القــدرة، ويعمــل مــن أجــل التتويــج باملزيــد.

وأكــد الســبويس أن رياضــة القــدرة جــزء مــن تراثنــا، وهــي رياضــة اآلبــاء 

واألجــداد، وهــي أيضــاً عشــق أصحــاب الســمو شــيوخنا الكــرام، وجميــع 

أبنــاء الوطــن، لــذا عــى الجميــع، كل يف موقعــه، مالــك، مــدرب، فــارس، 

مســؤول، وأي مهتــم بالقــدرة، أن يكــون عــى قــدر املســؤولية بااللتــزام 

ــاه إىل  ــد لانتب ــني، والب ــح والقوان ــل اللوائ بأخــاق الفرســان والرياضــة قب

ــاً،  ــاً صعب ــا رق ــا فيه ــكل دولتن ــة تش ــذه الرياض ــداً أن ه ــم ج ــر مه أم

ومتتلــك قاعــدة ضخمــة مــن حيــث الكــوادر البريــة والخيــول والبنيــة 

التحتيــة، وكل هــذا جــاء بفضــل الدعــم الامحــدود مــن أصحــاب الســمو 

الشــيوخ، لذلــك مــن الواجــب علينــا املحافظــة عــى هــذا اإلرث العظيــم.

وأوضــح »الرياضــة فــوز وخســارة، وميــدان املنافســة هــو جــرس للصداقــة، 

ومــكان للتنافــس األخــوي الريــف، ويزيــد مــن ترابطنــا ألن الهــدف مــن 

الرياضــة أن تســمو عــى مبــدأ الفــوز والخســارة«.

ــاء،  ــح األخط ــارة بتصحي ــن الخس ــم م ــة، أتعل ــل أي نتيج ــاف: »أقب وأض

لكــن مــن غــري املقبــول اســتخدام أســاليب غــري رياضيــة مــن أجــل تحقيــق 

انتصــار«.

»M7« أبرز إنجازات

كأس محمد بن راشد ملسافة 160 كلم.	 

كأس ويل عهد ديب »مرتني«.	 

بطولة العامل للقدرة للشباب والناشئني »مرتني«.	 

الوصافة يف كأس رئيس الدولة.	 

لقب النسخة األوىل من جائزة »بريق الناموس«.	 

القدرة رياضة االلتزام بأخالق الفرسان قبل اللوائح والقوانين
ميدان السباقات جسر للصداقة والتنافس األخوي الشريف
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رؤية منصور بن زايد
تقود إسطبالت الوثبة إلى اإلنجازات الكبرى

الفارس والمدرب علي الجهوري: 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أكــد املــدرب والفــارس عــي الجهــوري أن دعــم ســمو الشــيخ منصــور بن زايــد آل 
نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير شــؤون الرئاســة، الكبري، قاد إســطبات 
الوثبــة للتفــوق وصنــع الفــارق، وتســجيل نجاحــات متميــزة، كــا كان لــه الفضل 
يف كل مــا تحقــق مــن إنجــازايت عــى الصعيــد الشــخيص أو مــع الفريــق بأكملــه، 
فقــد أعطــاين ســموه الثقــة، وألن ســموه فــارس ضليــع يف الخيــل والســباقات، فقد 
جعــل ذلــك عملنــا أســهل، وكنا نتلقــى من ســموه الخطــط والتوجيهــات املبارشة، 

وكل مــا وصلنــا لــه كان بفضــل دعــم ســموه.
وقــال: »متيــز إســطبات الوثبــة وتوفيقهــا مــع األفــراس مل يكــن صدفــة، بــل يــأيت 
مــن رؤيــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، ومعــروف أنــه مــن أفضــل 
وأميــز املربــني، ولــه بصمــة واضحــة يف إنتــاج الخيــول، ســواء خيــول الســباق أو 
القــدرة، لذلــك كان مــن الطبيعــي أن تتميــز أفــراس إســطبات الوثبــة وتحقــق 
أفضــل النتائــج، ونتوقــع يف الفــرتة املقبلــة إدخــال أول األجيــال مــن خيــول إنتــاج 

الوثبــة يف الســباقات«.
وأوضــح املــدرب عــي الجهــوري »إن تحقيقــه الفــوز بنســبة قليلــة مــن الخيــول 
ليــس صدفــة أو رضبــة حــظ، لكــن املدربــني اآلن وصلــوا ملرحلــة متقدمــة مــن 
ــك  ــوا الســباق بجــواد واحــد ميل ــأن يدخل ــة ب ــم الثق ــز، تعطيه ــداد والتجهي اإلع

املقومــات، بإمكانــه صنــع الفــارق وتحقيــق النتيجــة املطلوبــة«.

ــدة  ــج جي ــق نتائ ــز عــى الجــواد، ونجــاح املــدرب يف تحقي ــع: »الرتكي وتاب
بعــدد غــري كبــري من الخيــول، دليل عــى تطــور رياضة القــدرة يف اإلمــارات، 

وافتخــر بتجربتــي بتحقيــق الفــوز يف أحــد الســباقات بخيــل واحــد«.
وكانــت البدايــة الحقيقيــة للفــارس واملــدرب عــي خلفــان الجهــوري خــال 
فــرته العمــل بالقــوات املســلحة، حيــث شــارك يف دورات الفروســية وبــرع 
فيهــا بشــكل الفــت، ثــم انضــم إلســطبات الوثبــة كفــارس، ومل تخــب نظرة 
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، راعــي إســطبات الوثبــة، حيــث 
ــد حســن  ــل كان عن ــام، وبالفع ــرة باالهت ــة جدي ــوري موهب رأى يف الجه
الظــن، فحقــق إنجــازات ضخمــة كفــارس ال يشــق لــه غبــار داخــل الدولــة 
وخارجهــا، ثــم تفــرغ للتدريــب ليقــود إســطبات الوثبــة مــن نجــاح إىل 

نجــاح.
وأوضــح »تعلمنــا مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان أن العمــل 
ــج واألهــداف  ــود إىل النتائ ــج محــددة تق ــق برام ــدؤوب، ووف املنظــم وال
ــاد  ــه وق ــل ب ــا نعم ــذا م ــوق، وه ــاح والتف ــاس النج ــو أس ــة، ه املوضوع
إســطبات الوثبــة إىل تحقيــق أكر االنتصــارات وتســجيل إنجــازات مبهرة«، 
ــب  ــة يف ترتي ــة إيجابي ــكل دفع ــاً يش ــم أيض ــل بتناغ ــرياً إىل أن العم مش

األولويــات مــن أجــل بلــوغ الغايــات.

 إنجازات املدرب الجهوري
كأس رئيس الدولة »4 مرات«

بطولة العامل للشباب والناشئني
عدد كبري من األلقاب يف السباقات بالدولة

إنجازات 2021
*  املركز األول يف سباق كأس محمد بن زايد 

آل نهيان ملسافة 120 كلم.
*  املركز الثاين يف سباق الشيخ زايد بن منصور 

بن زايد آل نهيان للشباب ملسافة  120 كلم.

دعم يصنع الفارق ونعمل وفق برامج تقود إلى األهداف الموضوعة 	
التميز مع »األفراس« فكرة رائعة وننتظر إدخال الجيل األول اإلسطبالت 	
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خيول »الغزالن« 
تجذب الجهوري إلى عالم الفروسية منذ الطفولة

الصورة مطبوعة في وجدان الفارس والمدرب

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــه  ــور ل ــدة للمغف ــول إســطبات الغــزالن العائ كان منظــر خي

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، وهــي 

ــرية يف  ــة كب ــكل متع ــطبل، يش ــارج اإلس ــب خ ــة للتدري خارج

ــطبات  ــدرب إس ــارس وم ــت، الف ــك الوق ــل يف ذل ــس الطف نف

الوثبــة للقــدرة الحقــاً، عــي خلفــان الجهــوري، وظلــت هــذه 

الصــور للخيــول مطبوعــة يف وجدانــه، مــا شــكل عشــقاً وشــغفاً 

جعلــه يشــرتي خيــاً ويحــره إىل املنــزل ليبــدأ مرحلــة مهمــة 

يف حياتــه بتحديــد مســتقبله مــع هــذه املخلوقــات النبيلــة. 

قفــز  يف  أيضــاً  فــارس  الجهــوري  عــي  واملــدرب  الفــارس 

الحواجــز، وحقــق العديــد مــن االنتصــارات يف هــذه الرياضــة 

ــول  ــة، ويق ــز والدق ــن الرتكي ــد م ــب املزي ــي تتطل ــة الت الصعب

الجهــوري إنــه يعشــق أيضــاً هــذه الرياضــة ومــا زال يســعى 

ــتويات،  ــى املس ــى أع ــة ع ــر للمنافس ــن التطوي ــد م إىل املزي

وســقف طموحــه فيهــا عــاٍل جــداً، مشــرياً إىل أنــه ابتعــد قليــاً 

يف الفــرتة األخــرية بســبب بعــض االنشــغاالت، لكنــه عــازم عــى 

ــاح. ــق النج ــتمرار وتحقي االس

وأوضــح عــي الجهــوري أن أجمــل لحظاتــه يف رياضــة القــدرة 

ــا، ألن  ــوراك يف فرنس ــة فل ــب بطول ــوج بلق ــا ت ــاءت عندم ج

ــس  ــة وتضاري ــى أرضي ــام ع ــو يق ــة، فه ــه خصوصي ــباق ل الس

قاســية جــداً، ال ينجــح فيهــا إال الفرســان املارســون لهــذا 

النــوع مــن الرياضــة، وقــد وفقــت بالفــوز بهــذا اللقــب بخيول 

مدربــة يف أرض صحراويــة مختلفــة متامــاً، لذلــك كان هــذا أكــر 

ــازه. ــه يف مســرييت ونجحــت يف اجتي تحــٍد واجهت

ومل يســتبعد املــدرب عــي الجهــوري أن نجاحــه يف كأس رئيــس 

الدولــة مدربــاً، رمبــا يكــون بســبب عــدم تحقيــق لقــب هــذه 

ــاً  ــه كان وصيف ــن أن ــم م ــى الرغ ــاً ع ــة فارس ــة الرفيع البطول

ــك كان  ــرة، لذل ــن م ــر م ــل أك ــرة األوائ ــن الع ــاً ضم وأيض

فرســان الوثبــة األكــر فــوزاً بهــذا البطولــة يف الســنني األخــرية، 

لكونهــا هدفــاً أول يف كل موســم ألهميتهــا ومكانتهــا الرفيعــة 

ــة. والغالي

وكشــف الجهــوري أن لقــب كأس رئيــس الدولــة مــن األلقــاب 

املهمــة التــي كان يطمــح إىل تحقيقهــا وهــو فــارس، لكــن 

ــني  ــق بقوان ــا يتعل ــة في ــدرة، خاص ــرية يف الق ــريات الكث التغ

ــة اآلن. األوزان، جعلــت أمــر املشــاركة واملنافســة أكــر صعوب

ويتألــق يف ســباقات القــدرة أيضــاً ابنــا عــي الجهــوري، وهــا 

الفارســان خليفــة وعبــد اللــه، حيــث حققــا العديــد مــن 

ــة. ــاً رفيع ــدا ألقاب ــرى، وحص ــازات الك اإلنج

إنجازات الفارس الجهوري
لقب كأس محمد بن راشد »مرتني«

بطولة أوروبا املفتوحة

الثالث يف بطولة العامل

لقب بطولة فلوراك – فرنسا

كأس اليوم الوطني »3 مرات«

كأس الخليج »مرتني«

لقب بطولة »فلوراك« الفرنسية انتصار تاريخي لخيول الصحراء 	
األبناء على طريق الوالد والكأس الغالية هدف أول في كل موسم 	
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»هالة« في المركز الثالث بقائمة الخيول

مراكز لإلمارات 5
في التصنيف الدولي لفرسان القدرة

منصور الفارسي األول والمزروعي ثانياً  	
والكعبي رابعاً ومحمد الفارسي سادساً والكتبي سابعاً 	

دبي )فروسية اإلمارات(
ــى  ــدرة ع ــان الق ــدويل لفرس ــف ال ــاريس، التصني ــارس منصــور ســعيد الف تصــدر الف
مســتوى العــامل، وجــاء وصيــف بطــل العــامل للقــدرة يف رأس القامئــة التي ضمــت أفضل 
الفرســان عــى مســتوى العــامل، بينهــم 5 مــن فرســان اإلمــارات، مــا يؤكــد علــو كعــب 
فرســاننا يف هــذه الرياضــة التــي تعتــر ثــاين أكــر مناشــط االتحــاد الــدويل للفروســية 

منــواً. 
وبحســب تصنيــف االتحــاد الــدويل مــن 1 ينايــر إىل 30 مايــو 2021، فقــد حــل الفارس 
ســيف أحمــد املزروعــي يف املركــز الثــاين، فيــا جــاء الفــارس حمــد عبيــد الكعبــي يف 
املركــز الرابــع، واحتــل الفــارس محمــد ســعيد الفــاريس املركــز الســادس، تــاه يف املركــز 

الســابع بطــل العــامل ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي.
ــن خــال  ــا م ــد 700 نقطــة، جمعه ــاريس برصي وجــاءت صــدارة منصــور ســعيد الف
نتائجــه املميــزة يف العــام 2021، حيــث حــل يف املركــز الثــاين خــال أربعــة ســباقات 
دوليــة ملســافات 120 كلــم، و160 كلــم، لكــن اإلنجــاز األبــرز للفــاريس كان وصافتــه 

لبطولــة العــامل للقــدرة األخــرية التــي اســتضافتها بيــزا اإليطاليــة يف مايــو املــايض.

ونــال الفــارس ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي، وصافــة التصنيــف الــدويل للفــارس 
والجــواد مــع بعضهــا بعضــاً، حيــث احتــل املركــز الثــاين بصحبــة الفــرس القويــة 
»هالــة« برصيــد 305 نقــاط، فيــا نــال الفــارس منصــور ســعيد الفــاريس املركــز 

العــارش يف هــذا التصنيــف مــع الجــواد »بريمــان آيــا«.
واحتلــت الفــرس »هالــة« العائــدة إلســطبات »M7« املركــز الثالــث يف تصنيــف 
االتحــاد الــدويل ألفضــل خيــل، وجــاء هــذا االختيــار للفــرس التــي قادهــا ســامل 
ملهــوف الكتبــي للفــوز بلقــب مونديــال القدرة، بعــد أن قدمــت مســتوى رائعاً، 
وأكــدت أنهــا عــى قــدر تحــدي بطولــة العــامل، عــى الرغــم مــن أنهــا مل تشــارك 

إال يف أقــل مــن 10 ســباقات.
ونالــت الفــرس البالغــة مــن العمــر 10 ســنوات، 305 نقــاط، بينــا نالــت صاحبة 
ــق  ــة للفري ــي مملوك ــة، وه ــا« 361 نقط ــاروك دونتي ــرس »س ــز األول الف املرك
امللــي البحرينــي، فيــا حــل يف املركــز الثــاين الجــواد األمــرييك »هوفــر ذا موفــر«، 

والــذي حصــل عــى 321 نقطــة. 

700
نقطة وضعت الفارس منصور الفاريس يف 
صدارة التصنيف الدويل لفرسان القدرة.

305
نقاط وضعت الفرس »هالة« يف املركز الثالث 

ضمن قامئة االتحاد الدويل للفروسية.
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عزز ريادة فرسان اإلمارات

الفارسي..
القمة العالمية في التصنيف الدولي بـ 700 نقطة

دبي )فروسية اإلمارات(
ــع الفــارس منصــور ســعيد الفــاريس عــى قمــة التصنيــف الــدويل لفرســان  ترب

ــا مــن خــال نتائجــه  ــد 700 نقطــة، جمعه القــدرة عــى مســتوى العــامل برصي

ــات  ــن النجاح ــة م ــرية طويل ــتمراراً ملس ــر اس ــا يعت ــام 2021، م ــزة يف الع املمي

ــارات يف هــذا املجــال. ــي ظــل يســطرها فرســان اإلم والتفــوق الت

ــه ليتصــدر  ــي أهلت ــاط الت ــذي جمــع أكــر عــدد مــن النق ــاريس ال ــارس الف الف

ــامل  ــة الع ــال بطول ــة خ ــورة الفت ــرز بص ــدرة، ب ــان الق ــدويل لفرس ــف ال التصني

للقــدرة األخــرية التــي اســتضافتها إيطاليــا يف مايــو املــايض، حيــث احتــل املركــز 

الثــاين بــكل جــدارة واســتحقاق عــى الرغــم مــن أنــه دخــل للمشــاركة احتياطيــاً 

بعــد أن تعرضــت الفــرس التــي كان مــن املقــرر أن يشــارك بهــا الفــارس ســيف 

املزروعــي لإلصابــة، ومــن ثــم تــم اســتبعادها.

الفــارس الفــاريس اســتطاع أن يظهــر مقــدرات كبــرية خــال هــذه البطولــة عــى 

ــه كان يف املوعــد، ونجــح يف تطبيــق  الرغــم مــن قــرار مشــاركته املتأخــر، إال أن

ــا«  ــان آي ــواد »بريم ــادة الج ــة لقي ــة املطلوب ــه بالرسع ــط مدرب ــات وخط تعلي

لتحقيــق املركــز الثــاين وامليداليــة الفضيــة ألرفــع بطــوالت العــام.

ــذ  ــدرة من ــباقات الق ــارك يف س ــل يش ــذي ظ ــاريس ال ــور الف ــارس منص الف

 »MRM« العــام 2009، لــه العديــد مــن النتائــج املميــزة مــع إســطبات

بــإرشاف املــدرب إســاعيل محمــد، وحقــق العديــد مــن األلقــاب داخليــاً 

وخارجيــاً، فقــد تــوج بلقــب مونديــال الخيول الصغــرية 2015 يف ســلوفاكيا، 

ــة العــامل للشــباب والناشــئني يف تشــيي  ــاين يف بطول ــز الث كــا أحــرز املرك

عــام 2015.  

ــن  ــد م ــال العدي ــدة خ ــتويات جي ــاريس مس ــور الف ــارس منص ــدم الف وق

ــاً،  ــاً وخارجي ــدرة محلي ــباقات الق ــاركاته يف س ــة مش ــذ بداي ــباقات من الس

واســتطاع تحقيــق العديــد مــن األلقــاب، ومتكــن مــن الصعــود إىل منصــات 

ــاين 8 مــرات،  ــج 36 مــرة، وحقــق املركــز األول 11 مــرة واملركــز الث التتوي

وحــل ثالثــاً 7 مــرات.

وصيف المونديال عالمة فارقة عبر بوابة »االحتياط«  	36 تتويجاً بالمركز األول و11 ثانياً و8 في الترتيب الثالث 	
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دبي )فروسية اإلمارات(
شــهدت رياضــة ســباقات القــدرة عــى مســتوى العــامل، تطــوراً ومنــواً مطــرداً 
منــذ العــام 2009 وحتــى العــام 2019 وفقــاً آلخــر تقريــر صــادر مــن االتحــاد 
الــدويل للفروســية، وتعتــر اإلمــارات مــن أكــر الــدول نشــاطاً يف هــذا املجال، 
ــك قاعــدة  ــني، وأصبحــت متتل ــن املواطن ــاالً م وشــهدت هــذه الرياضــة، إقب
ــذي  ــدود ال ــم الامح ــل الدع ــك بفض ــة، وذل ــتوى املارس ــى مس ــرية ع كب
ظلــت تجــده مــن القيــادة الرشــيدة، وبــرزت اإلمــارات يف ســباقات القــدرة 
ــرية  ــى أصبحــت رقــاً ال ميكــن تجــاوزه بفضــل اإلنجــازات الكب ــة حت العاملي

التــي حققهــا فرســان البــاد.
وبحســب آخــر إحصــاءات االتحــاد الــدويل »نــرت يف العــام 2019«، ارتفــع 
ــذ عــام 2009،  ــي تنظــم ســباقات القــدرة بنســبة %28 من ــدول الت عــدد ال
ووصــل عــدد الــدول التــي نظمــت فعاليــات وبطــوالت خــال العــام 2019 

نحــو 48 دولــة.

48
دولة استضافت فعاليات سباقات القدرة يف 

العام 2019.

اإلمارات األكثر نشــاطًا في إقامة ســباقات القدرة عالميًا

82
دولة تم متثيلها يف تصنيفات االتحاد الدويل 

للفروسية.

وعــى إثــر ارتفــاع شــعبية هــذه الرياضــة، زادت كذلــك 
ــدويل،  ــا االتحــاد ال ــي يــرف عليه الســباقات والبطــوالت الت
لتصــل إىل 907 بطــوالت وفعاليــات خــال العــام 2019، وبلــغ 
ــو  ــاد نح ــوفات االتح ــمياً يف كش ــجلني رس ــان املس ــدد الفرس ع
7199 فارســاً وفارســة، بينــا بلــغ عــدد الخيــول 14103، 
يف  للمشــاركة  ســنوياً  كيلومــرت  مبليــوين  يقــدر  مــا  تقطــع 

بطــوالت وســباقات القــدرة املختلفــة.
ووفقــاً لهــذه اإلحصــاءات، فــإن ســباقات القــدرة تحتــل 
املركــز الثــاين ضمــن أنشــطة االتحــاد الــدويل مــن حيــث عــدد 
ــأيت يف املركــز  املنافســات وعــدد الفرســان املشــاركني، حيــث ت
ــث  ــز الثال ــل املرك ــا تحت ــز، في ــز الحواج ــات قف األول منافس

ــاج. ــات الدريس منافس

28%
نسبة النمو يف فعاليات سباقات القدرة منذ 

العام 2009.

14.7%
نسبة زيادة الفرسان املسجلني لدى االتحاد الدويل 

للفروسية منذ العام 2009.

37.6%
نسبة زيادة أعداد الخيول املسجلة لدى االتحاد 

الدويل للفروسية منذ 2009.

7199 فارسًا وفارسة مسجلون في االتحاد الدولي
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دبي )فروسية اإلمارات(
ميــي الفــارس الشــاب ســيف جمعــة محمــد خميــس بالجافلــة 

بثبــات نحــو املجــد يف ســباقات القــدرة، حيــث يواصــل تحقيــق 

ــده  ــد أن أضــاف إىل رصي ــاً، بع ــاً وخارجي ــة داخلي االنتصــارات القوي

ــاك  ــداً يف فرنســا بتحقيــق لقــب الســباق الــذي أقيــم هن نــرصاً جدي

ــم. ــافة 100 كل ملس

ونجــح الفــارس بالجافلــة يف قيــادة الجــواد »يوزيجنولــو« إلســطبات 

»M7« بحنكــة لريســم لوحــة النــرص يف ســباق فرنســا، بــإرشاف 

املــدرب محمــد الســبويس، ويتــوج باللقــب، بعــد منافســة مثــرية مــع 

الفارســة البلجيكيــة إليزابيــث هــاردي التــي نالــت املركــز الثــاين عــى 

ــة  ــث الفارس ــز الثال ــت املرك ــوري«، واحتل ــت ال ماج ــوة »ايفريس صه

مــاودي راديليــت عــى صهــوة »ابســليون دبيســليون«، ونــال املركــز 

ــز«  ــادي الن ــوة »تورمبي ــى صه ــوري ع ــارس املنص ــارس ف ــع الف الراب

.»M7« إلســطبات

ــاركة يف  ــة املش ــة األولي ــن القامئ ــاره ضم ــم اختي ــذي ت ــة ال بالجافل

مونديــال القــدرة للشــباب والناشــئني املقــام بهولنــدا يف ســبتمر 

هــذه  يف  الدولــة  بتمثيــل  جدارتــه  يؤكــد  أن  اســتطاع  املقبــل، 

العامليــة. التظاهــرة 

حضــوره  وســجل   ،2016 عــام  مســريته  بــدأ  بالجافلــة  الفــارس 

يف معظــم الســباقات محليــاً وخارجيــاً، لكــن إنجــازه يف مملكــة 

ــجل  ــث س ــريته، حي ــرز يف مس ــر األب ــام 2019 يعت ــن يف الع البحري

ثنائيــة رائعــة بعــد أن تــوج بلقبــي بطولــة كأس ملــك البحريــن 

ــو«  ــواد »ديدجيك ــوة الج ــى صه ــة ع ــة الخاص ــطبات الخليجي لإلس

مــن إســطبل مــاس، ثــم عــاد يف اليــوم التــايل ليحقــق أرفــع ألقابــه 

بعــد أن تــوج بلقــب الشــباب والناشــئني عــى صهــوة »بوجــدان دى 

.»M7« جينجــي« إلســطبات

القــدرة  اســتطاع بالجافلــة خــال مســريته القصــرية يف ســباقات 

اعتــاء منصــات التتويــج يف العديــد مــن املناســبات.

وتــأيت مشــاركة إســطبات »M7« يف إطــار االســتعداد لاســتحقاقات 

الدوليــة املقبلــة، أبرزهــا بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني املقــررة 

يف ســبتمر املقبــل يف هولنــدا، إىل جانــب التحضــري للموســم املحــي 

الجديــد الحافــل بالعديــد مــن البطــوالت املهمــة.

بالجافلة يرسم لوحة النصر في سباق فرنسا للقدرة

9
ألقاب حققها الفارس سيف بالجافلة بحصوله 

عى املركز األول يف السباقات املحلية 

والخارجية التي شارك فيها.

3
مرات احتل خالها الفارس سيف بالجافلة 

املركز الثاين خال مشاركاته املتعددة، فيا حل 

ثالثاً مرة واحدة.
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»M7« إنجاز جديد لـ

أغسطس 2021 

المنصوري.. فارس »هاتريك« انتصارات في الموسم األوروبي

دبي )فروسية اإلمارات(
تــوج الفــارس فــارس أحمــد املنصــوري 

أقيــم  الــذي  القــدرة  ســباق  بلقــب 

فرنســا،  غــريب  كاســتيلون جنــوب  يف 

ــطبات  ــداً إىل إس ــازاً جدي ــف إنج ليضي

انتــزاع  يف  املنصــوري  ونجــح   ،»M7«

املركــز األول يف املنافســة التــي امتــدت 

ملســافة 120 كلــم بعــد أن حافــظ عــى 

ــرد  ــني، وانف ــاين يف أول مرحلت ــزه الث مرك

عــى  مرحلتــني  آخــر  يف  بالصــدارة 

صهــوة »اس دبليــو ديــو« إلســطبات 

ــد  ــدرب محم ــت إرشاف امل »M7«، تح

الســبويس، مســجاً زمنــاً قــدره 7:02:56 

ــاعة. س

واحتلــت املركــز الثاين اإلســبانية ســيلفيا 

»دجــريك«،  صهــوة  عــى  التيمــرياس 

الفارســة  الثالــث  املركــز  يف  وجــاءت 

ــز عــى صهــوة  ــاين هيلي الفرنســية ماري

»دجالينــي إل شــامار«. 

ويعــد اللقــب هــو الثــاين يف رصيــد 

إســطبات »M7« خــال أســبوع واحــد 

فقــط بعــد فــوز ســيف بالجافلــة بلقــب 

ــم يف فرنســا أيضــاً. ــباق 100 كل س

ــارس  ــرز نجــم إســطبات »M7« الف وب

فــارس أحمــد املنصــوري، بصــورة الفتــة 

واســتطاع  األورويب،  املوســم  خــال 

ــطبل  ــت لإلس ــاب كفل ــق 3 ألق أن يحق

البقــاء يف صــدارة مشــهد الســباقات 

األوروبيــة.

 7:02:56
ساعة الزمن الذي سجله الفارس فارس املنصوري 

يف سباق كاستيلون بفرنسا وأحرز به املركز األول.

  4
سنوات هي مسرية الفارس فارس املنصوري يف 

سباقات القدرة، حيث بدأ مشواره يف عام 2017.

وبفــوزه بلقــب ســباق كاســتيلون 

الفرنــي يكمــل املنصــوري ثاثيــة 

هــذا  اســتهل  حيــث  »هاتريــك«، 

كومبــني  بلقــب  بالفــوز  املوســم 

ــق  ــل أن يحق ــم، قب ــافة 120 كل ملس

الشــباب  بســباق  باهــراً  فــوزاً 

ــذي  ــم ال ــافة 120 كل ــئني ملس والناش

أقيــم بفرنســا أيضــاً.

الفــارس فــارس املنصــوري يعتــر أحد 

األوراق الرابحــة إلســطبل»M7« يف 

الســباقات األوروبيــة، والتــي ســجل 

خالهــا مســتويات رائعــة، حيــث 

ــال عــدة ألقــاب. ن

املوســم األورويب قبــل املايض - 2019 

ــوري  ــارس املنص ــور الف ــهد حض - ش

يف منصــات التتويــج مرتــني، األوىل 

كانــت بفرنســا، والثانيــة كانــت خال 

ســباقات كينــج فورســت بريطانيــا.

املنصــوري  فــارس  الفــارس  وبــدأ 

املشــاركة يف ســباقات القــدرة بصــورة 

رســمية يف العــام 2017، وظــل يقــدم 

املوســم  خــال  طيبــة  مســتويات 

ــد  ــادة العدي ــح يف قي ــارايت، ونج اإلم

ــول، ســواء مــن إســطبات  مــن الخي

الــذي  مــاس  إســطبل  أو   »M7«

ــطبات  ــباقات اإلس ــن س ــارك ضم ش

الخاصــة.
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»باالس بيير« بالمركز الثاني في اإلصدار  الخامس

أغسطس 2021 

من خيول اإلمارات ضمن أفضل 6
10 في تصنيفات لونجين العالمية

دبي )فروسية اإلمارات(
تصــدرت 6 مــن خيــول اإلمــارات قامئــة أفضــل 10 خيــول يف تصنيفــات لونجني 

ألفضــل الخيــول العامليــة لإلصــدار الخامــس يف الرابــع مــن يوليــو 2021، حيــث 

يحتــل الجــواد »بــاالس بيــري« لســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم، ويل عهــد ديب، املركــز الثــاين برصيــد 125 رطــاً »عشــبي«.

وجــاء يف املركــز الرابــع بطــل كأس ديب العاملــي »ميســتيك جايــد« لجودلفــني 

برصيــد 122 »رمــي«، يليــه يف املركــز التاســع مشــرتك الجــواد »أديــب« لســمو 

الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم، برصيــد 121، »عشــبي«، الفائز بســباقات 

عــدة يف الفئــة األوىل، متضمنــة كويــن إليزابيــث ســتيكس يف أســرتاليا، ويليــه 

ــزي، و»اسنشــيال  ــريب اإلنجلي ــوزه بالدي ــد 121، بعــد ف ــر« برصي ــايث »اداي الث

كوالتــي« برصيــد 121 »رمــي« بعــد فــوزه بســباق بيلمونــت ســتيكس للفئــة 

األوىل، فيــا احتــل املركــز العــارش بطــل الديــريب األيرلنــدي وجــران بــري دو 

باريــس »هريكــني لــني« برصيــد 120، وتعــود ملكيتهــم لجودلفــني. 

ــد 127  وتصــدر النســخة الخامســة الجــواد »ســانت ماركــس باســيلكا« برصي

رطــاً، بعــد فــوزه عــى الخيــول األكــر ســناً يف ســباق اكليبــس ســتيكس، حيث 

ــب« و»مــرف«، وكان»باســيلكا« يف  ــارق 3,5 طــول، عــى »أدي تفــوق بف

ــريب الفرنــي  ــوزه بســباق الدي ــه 120 رطــاً بعــد ف ــغ تصنيف الســابق يبل

ملســافة 2100 مــرت، ورفــع رصيــده إىل ثاثــة انتصــارات هــذا املوســم.

ولكــن نتيجــة »ادايــر« لجودلفــني »121« رطــاً، بعــد جمعه الفوز بســباقي 

الديــريب اإلنجليــزي والكنــج جــورج الســادس، وكويــن إليزابيــث ســتيكس 

للفئــة األوىل بعــد 20 عامــاً مــن إنجــاز األســطورة »جاليليــو« الــذي نفــق 

هــذا العــام بعــد تاريــخ عريــض، ســيكون لهــا حســاب آخــر يف التصنيفــات 

يف اإلصــدار الســادس يف 2021-08-14.

ويتــم تحديــد الرتتيــب مــن قبل لجنــة لونجــني لتصنيفــات الخيــول األفضل 

يف العــامل، وتنــر النتائــج بواســطة االتحــاد الــدويل لهيئات ســباقات الخيل، 

ــدر  ــني تص ــام، يف ح ــن الع ــة م ــرتة الخامس ــات للف ــي التصنيف ــذه ه وه

النســخة السادســة يف 14 أغســطس العــام الجــاري، والتــي يتوقــع أن يتبــوأ 

فيهــا »ادايــر« لجودلفــني موقعــاً متميــزاً.

130
التصنيف األعى الذي فاز به الجواد »غياث« يف 

العام املايض بلقب أفضل حصان يف العامل.

125
رطاً التصنيف الذي يحتل به الجواد »باالس بيري« 

املركز الثاين يف قامئة أفضل خيل يف العامل.

»ميستيك جايد« و»أديب« و»اسنشيال كوالتي« و»اداير« و»هيركين لين« في قائمة النخبة 	
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أغسطس 2021 

»اداير« يجمــع مجد »الكينج جورج« 
في سباق القرن مع »الديربي اإلنجليزي«

حقق إنجازًا غاب 20 عامًا

دبي )فروسية اإلمارات(
أصبــح املهــر »ادايــر« لجودلفــني بــإرشاف شــاريل أبلبــي وقيــادة وليــم بيــوك، أول جواد 
يجمــع بــني لقبــي الديــريب اإلنجليــزي والكينــج جــورج الســادس، وكويــن إليزابيــث 
ســتيكس، منــذ 20 عامــاً باململكــة املتحــدة، حــني تفوق براعة يف ســباق الكينــج جورج 

الــذي يوصــف بســباق القــرن، ليكتــب فصــاً جديــداً يف مســريته الظافــرة.
واجتمــع لســباق الكينــج جــورج 6 مــن أبــرز النجــوم، يف مقدمتهــم »مــرف« بطــل 
الديــريب الفرنــي، وكأس الســعودية، وديب شــياء كاســيك، و»لــوف« بطلــة الجنيــز 

واألوكــس اإلنجليــزي الكاســيي، يف ســعي ملعادلــة إنجــاز »تغــرودة«.
ــق  ــة يف عم ــه الفائق ــر« مهارات ــر »اداي ــة، وأظه ــذ البداي ــاً من ــباق رسيع ــاء الس وج
املســتقيم، حــني انطلــق بصــورة خاطفــة إىل املقدمــة، ودخــل يف رصاع محمــوم مــع 
وصيفــه وممثــل الســعودية »مــرف«، قبــل أن يتفــوق عليــه بفــارق 1,75 طــول، فيا 

ــوف«. ــث املرشــحة األوىل »ل ــز الثال جــاءت يف املرك
وأصبــح ابــن الفحــل »فرانــكل« الحصــان رقــم »14« الذي يكمــل ثنائية الفئــة األوىل يف 
»ابســوم - أســكوت«، يف املوســم نفســه، مســجاً اســمه يف قامئة تضم أســاء المعة من 

أمثــال »نيجينيســي«، »رشجار«، »نشــوان«، »جــروس«، »مل ترى«، وجــده »جاليليو«.
وبــدأت انطاقــة ســباق »الكينــج جــورج الســادس وكويــن إليزابيــث ســتيكس« يف عام 
1951، ويعتــر الســباق مــن أفضــل ســباقات املســافات املتوســطة يف أوروبــا ملســافة 
امليــل ونصــف امليــل »2400 مــرت«، ويتــم مــن خالــه اختبــار خيــول الســنوات الثــاث 

يف مقابــل الخيــول التــي تكرهــا ســناً.
ونالــت الخيــول بألــوان جودلفــني رشف الفــوز بلقــب الكينج جــورج 4 مــرات من قبل، 
حيــث متكــن »ســوين« من الظفــر باللقــب مرتــني عامــي 1997 و1998، و»ديامي« يف 

عــام 1999 ثــم »دوين« عــام 2004.
وتضــم قامئــة الــرف اإلماراتيــة كاً مــن »متوتــو« لســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، »نشــوان« للمغفــور له، الشــيخ حمــدان بن راشــد آل مكتــوم 1989، »بيلميز« 
1990، »أوبــرا هــاوس« 1993 لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه. 
ــن راشــد آل  ــد ب ــرت« لصاحــب الســمو الشــيخ محم ــاك »كينجــز ثيي وهن
ــوم 1995،  ــوم آل مكت ــن مكت ــعيد ب ــيخ س ــرى« للش ــوم 1994، »مل ت مكت
و»تغــرودة« لشــادويل 2014، و»بوســتبوند« للشــيخ محمــد بــن عبيــد آل 
ــب  ــهيل يف 2018، إىل جان ــعيد س ــس وورد« لس ــوم يف 2015، و»بويت مكت

»ادايــر« 2021.

 875
ألف جنيه إسرتليني جائزة سباق الكينج جورج وكوين 

إليزابيث ستيكس درة سباقات املسافات املتوسطة.

2:26:54
دقيقة الزمن الذي سجله »اداير« يف 
سباق الكينج جورج ملسافة 2400 مرت.

  1951
العام الذي شهد انطاقة سباق  الكينج جورج، وأول 
بطل هو »سوبرميكورت« لفريا ليي وبإرشاف ايفان 

ويليامز وبقيادة شاريل اليوت.
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»الثقة« بطلة بالكفاءة والدقة 
و»سمر رومانس« الوصيفة مرة أخرى في »ديانا«

نجمتا جودلفين والتألق من دبي إلى أميركا

دبي )فروسية اإلمارات(
أكــد فريــق جودلفــني، بأنــه كان صاحــب الثقــة، وذا موقــف ووجهــة نظــر ثابتــة، 
حــني أرســل زوجــاً مــن املهــرات يف ســن أربــع ســنوات مــن ديب إىل أمــريكا بــإرشاف 

املــدرب شــاريل أبلبــي بعــد مشــاركات مبضــار ميــدان. 
ــس« يف  ــمر رومان ــطبلها »س ــة إس ــة« ورفيق ــة »الثق ــاً رؤي ــهداً مألوف وكان مش
املركزيــن األول والثــاين يف ســباق ديانــا ســتيكس للفئــة األوىل الــذي تبلــغ جائزتــه 
ــا  ــى فوزه ــة« ع ــت »الثق ــا، وحصل ــار رساتوج ــرييك يف مض 500,000 دوالر أم
الثــاين عــى التــوايل يف الفئــة األوىل عــى »ســمر رومانــس« بعــد فوزهــا يف 5 يونيو 
املــايض بســباق جســت اجيــم يف بلمونــت بــارك، وقامتــا بأربعــة ســباقات متتالية 
معــاً، وتقــود »الثقــة« االنتصــارات 1-3، حيــث جــاء فوز »ســمر رومانــس« يف ديب. 
اتّبعــت »ســمر رومانــس« أســلوبها املعتــاد يف تصــدر املنافســة بقيادة لوي ســايز، 
ــة  ــة للمجموع ــة الخارجي ــادس إىل الجه ــز الس ــة« يف املرك ــتقرت »الثق ــا اس في
بقيــادة مــاين فرانكــو، ومتكنــت »الثقــة« مــن اللحــاق برفيقتها يف اإلســطبل »ســمر 

رومانــس«.
واقرتبــت »الثقــة« أكــر مــن الصــدارة عنــد نهايــة املســار الخلفــي، وعــززت مــن 
ــن  ــت م ــري، ومتكن ــج األخ ــارف الفريلون ــد مش ــار عن ــف املض ــا يف منتص رسعته

تخطــي رفيقتهــا يف اإلســطبل يف منتصــف الفريلونــج األخــري.
واســتجمعت »ســمر رومانــس« قواهــا يف انطاقــة مــن الخلف، ولكنها مل تســتطع 
مجــاراة اندفــاع »الثقــة« والتــي تحملــت املســافة بشــكل جيــد، مســجلة الفــوز 
بفــارق ثاثــة أربــاع الطــول، وهــو نفــس هامــش الفــوز الــذي حققتــه يف ســباق 

جســت أجيــم ســتيكس.
وقــال شــاريل أبلبــي: “قدمــت »الثقة« و»ســمر رومانس« مــرة أخــرى أداًء ممتازاً، 
والفضــل يف ذلــك يعــود إىل الفريــق املوجــود هنــاك بقيــادة صــويف رشيتايــن”، 
مشــرياً إىل أن »الثقــة« تحملــت مســافة 9 فريلونــج بشــكل جيــد للغايــة، وركضــت 

»ســمر رومانــس« بشــكل ممتــاز، ونأمــل أن تحقق فوزاً بســباق الفئــة األوىل 
يف مرحلــة مــا.

ــريان مــن  ــان كب ــا هدف ــني: “كان لدين ــن مــن جودلف ــت صــويف رشيتاي وقال
الفئــة األوىل أمــام هاتــني املهرتــني، وحققنــا أفضــل نتيجــة ممكنــة، مل تتمكن 
»ســمر رومانــس« مــن الفــوز يف جولــة اإلعــادة عــى »الثقــة«، ولكــن تبــني يل 
ومــن خــال الوقــت الطويــل الــذي قضتــه »الثقــة« معنــا، أنهــا باتــت أقــوى 

بدنيــاً وذهنيــاً، و»ســمر رومانــس« تعرتيهــا بعــض التوتــرات العصبيــة.
ــة »دارك  ــي ابن ــا، وه ــني يف بريطاني ــطة جودلف ــة” بواس ــتياد “الثق ــم اس ت
انجــل« وأول مولــود للفــرس »مسرتوســتنج« ابنــة شــمردل”، التــي أنجبــت 
أيضــاً »ماجيــكال النــد« مــن »فرانــكل«، والفائــز بســباق مبتدئــة و»بيفــور 
دون« البالغــة مــن العمــر ســنتني وهــي األخت الشــقيقة لـــ »الثقــة«، ومهرة 

حوليــة مــن نســل »كوديــاك«.

أغسطس 2021 

741,213
دوالراً املكاسب املالية التي جمعتها »الثقة« من 11 

مشاركة متضمنة 6 انتصارات واملركز الثاين مرتني.

1:47:65
دقيقة الزمن الذي سجلته »الثقة« يف سباق 
ديانا ستيكس للفئة األوىل ملسافة 1800 مرت.
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أغسطس 2021 

»إعصار لين«
يجتاح منافسيه بفارق 6 أطوال في »جران بري«

عزز موسم »جودلفين« مع الخيول الكالسيكية

دبي )فروسية اإلمارات(
أصبــح »هريكــني لــني« لجودلفــني الفائــز بالديــريب األيرلنــدي للفئــة األوىل، 

املرشــح األول للفــوز بســباق قــوس النــرص الفرني، وعــزز ســمعته املزدهرة 

وموســم جودلفــني واملــدرب شــاريل أبلبــي املذهــل مــع الخيــول الكاســيكية 

ــغ مــن العمــر 3 ســنوات يف املســافات املتوســطة، حــني اكتســح  ــي تبل الت

ــري دو  ــران ب ــباق ج ــوال يف س ــتة أط ــارق س ــيه بف ــني« منافس ــار ل »إعص

باريــس للفئــة األوىل مبضــار لونجشــامب.

وكان بطــل الديــريب األيرلنــدي برعايــة ســوق ديب الحــرة، يتعامــل مــع 

ــارق  ــيي بف ــه الكاس ــة بنجاح ــامب مقارن ــة يف لونجش ــر نعوم ــة أك أرضي

طفيــف يف كــوراه، لكنــه أظهــر  مهاراتــه الفائقــة، وأثبــت أنــه جــواد مميــز، 

مســجاً فــوزاً ثانيــاً بالفئــة األوىل عــى مســافة امليــل ونصــف امليــل يف يــوم 

الباســتيل. 

ــنوات يف  ــاث س ــول الث ــل خي ــن أفض ــه ضم ــكل« مكانت ــن »فران ــخ اب ورس

ــه يف  ــرض نفس ــوك يف ف ــام بي ــادة ولي ــني« بقي ــني ل ــح »هريك ــا، ونج أوروب

آخــر 150 مــرتاً، متقدمــاً بفــارق ســتة أطــوال عــن صاحــب املركــز الثــاين يف 

الديــريب األيرلنــدي »وردســورث« بقيــادة اوليفييــه بيلييــه، فيــا جــاء ثالثــاً 

ــل.  ــادة جيمــس دوي ــر« بقي »النكوي

وقــال الفــارس وليــام بيــوك: لقــد كان ســباقاً مبــارشاً بالنســبة يل أكــر مــا 

كان عليــه الحــال يف أيرلنــدا، كنــا يف وضــع أفضــل، ورمبــا كانــت األرض أكــر 

لطفــاً معــه، لكننــي أعتقــد أنــه تحســن مــرة أخــرى، لقــد أعجبــت بــه حقــاً، 

لقــد اســتمر يف اإلرساع، يف أيرلنــدا أظهــر قليــاً مــن قــوة االنقضــاض، أعــرف 

ــة، ولكنهــا مســار رسيــع جــداً،  أنــت تجــري عــى منحــدر  أن األرض بطيئ

ثــم مســتقيم فاتــر وليــس هنــاك ارتفــاع فيــه، لقــد تعامــل معــه براعــة.

ــاً، وهــذا الســباق كان  ــد ببســاطة نجــاً خارق وأضــاف: هــذا الحصــان يع

سلســاً للغايــة، بــل كان أكــر ساســة مــن الســباق الــذي خاضــه يف أيرلنــدا، 

ــة، وأظهــر أيضــاً تســارعاً يف الخطــى. ــرية طبيعي ــه كانــت الوت وبالنســبة ل

ومتنــى بيــوك أن يعــود »هريكــني لــني« مــرة أخــرى لباريــس يف شــهر أكتوبــر 

املقبــل، للمنافســة عــى لقــب قــوس النــرص الفرنــي »اآلرك« الــذي يعــد 

أفضــل ســباق يف املســافات املتوســطة يف أوروبــا.

120
رطاً تصنيف »هريكني لني« إثر فوزه الافت 

يف سباق »جران بري دو باريس«.

2:33:59
دقيقة الزمن الذي سجله »هريكني لني« يف سباق 

“جران بري دو باريس” ملسافة 2400 مرت.
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»ماكسفيلد« يتصدر ثالثي »جودلفين« 
في تصنيفات »البريدرز كب كالســيك«

»جايد« و»كوالتي« في المركزين الثاني والثالث 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــز بســباق  ــر 4 ســنوات، الفائ ــن العم ــغ م تصــدر الجــواد »ماكســفيلد« البال

ــني  ــوم جودلف ــن نج ــاءه م ــة«، زم ــة الثاني ــتيكس »للفئ ــرت س ــتيفن فوس س

ــوات  ــن األص ــبوع األول م ــي« يف األس ــيال كوالت ــد« و»اسنش ــتيك جاي »ميس

املجدولــة لتصنيفــات ســباق لونجــني بريــدرز كــب كاســيك لعــام 2021، وهي 

تصنيفــات أســبوعية ألفضــل 10 خيــول متنافســة عــى ســباق كأس الكاســيك 

»للفئــة األوىل« الــذي تبلــغ قيمتــه 6 مايــني دوالر، والــذي ســيتم تنظيمــه يف 

مضــار ســباق ديــل مــار، كاليفورنيــا، يف 6 نوفمــر.

ــل  ــدرز كــب جوفني ــن »ســرتيت ســنس« بطــل الري تصــّدر »ماكســفيلد« اب

ــز األول  ــاً يف املرك ــيكيني بـــ 13 صوت ــني الكاس ــع املتنافس ــة األوىل، جمي للفئ

وبإجــايل 269 صوتــاً، ويــرف عــى »ماكســفيلد« املــدرب برينــدان والــش، 

ــع  ــدرز كــب الكاســيي« م ــت يف لونجــني بري ــز وأن ــة »ف وحصــل عــى بواب

انتصــار الفــت بفــارق 3,25 طــول يف ســباق ســتيفن فوســرت يف ترشــل داونــز.

كان هــذا االنتصــار الثالــث لـــ »ماكســفيلد« هــذا العــام، والــذي يتضمــن أيضاً 

فــوزاً يف ماينشــافت ســتيكس للفئــة الثالثــة يف فــري جراونــد والشــيبا ســتيكس 

للفئــة الثانيــة يف ترشــل داونــز، وكانــت هزميتــه الوحيــدة يف مثانيــة ســباقات 

هــو حصولــه عــى املركــز الثالــث يف بطولة ســانتا أنيتــا للتكافؤ »للفئــة األوىل« 

يف مــارس.

ــاين  ــز الث ــك ســتيدهام، املرك ــه ماي ــذي يدرب ــد« ال ــل »ميســتك جاي احت

برصيــد 261 صوتــاً إجاليــاً، وينحــدر »ميســتك جايــد« مــن نســل 

»جوســتزابر« الفائــز بالريــدرز كــب كاســيك يف 2004.

وســبق لـ »ميســتك جايــد« الفوز بســباقني هذا العــام، رازوربــاك للتكافؤ 

للفئــة الثالثــة، إىل جانــب كأس ديب العاملــي للفئــة األوىل، وخــرس بــرف 

وبفــارق عنــق فقــط يف ســباق ســوبربان ســتيكس للفئــة الثانيــة يف أول 

ظهــور لــه بعــد شــهر مــارس.

ــذي  ــنوات، وال ــر 3 س ــن العم ــغ م ــي« البال ــيال كوالت ــل  »اسنش واحت

يدربــه بــراد كوكــس، والفائــز بســباق بيلمونت ســتيكس »للفئــة األوىل«، 

املركــز الثالــث برصيــد 245 صوتــاً، وحلــق ابــن »تابيــت« بــكأس الريــدرز 

ــة  جوفنايــل العــام املــايض، وفــاز بطــل الخيــول يف ســن الســنتني، بثاث

مــن أربعــة ســباقات هــذا العــام.

ــة مــن  ــل لجن ــدرز كــب، مــن قب ــد تصنيفــات لونجــني بري ــم تحدي ويت

وســائل اإلعــام الرائــدة يف ســباقات الخيــول األصيلــة، ومتابعــي الخيــول، 

وأعضــاء لجنــة مديــري الســباق واألمنــاء لســباق بطولــة بريــدرز كــب.

ويقــام ســباق بريــدرز كــب كاســيك ملســافة 2000 مــرت، وتشــارك فيــه 

14 خيــاً كحــد أقــى عــى املضــار الرمــي.

6
نوفمر تاريخ انطاق البطولة العاملية لسباقات 

الريدرز كب يف نسختها الـ 38.

269
صوتاً وبإجايل 13 صوتاً يف املركز األول، تصدر بها 

»ماكسفيلد« قامئة التصنيفات يف األسبوع األول.
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أغسطس 2021 

»رباعية« لجودلفين يتصدرها »يبير«

انتصارات لخيول اإلمارات 8
في تحدي »مهرجان جوالي«

دبي )فروسية اإلمارات(
حققــت خيــول اإلمــارات 8 انتصــارات رائعــة خــال مهرجــان »جــوالي 
كــب« الــذي أقيــم عــى مــدى ثاثــة أيــام يف مضــار »نيــو ماركــت« 
العريــق يف إنجلــرتا، وتصدرتهــا رباعيــة جودلفــني بالنجــم »يبــري«، منهــا 

ثاثيــة يف اليــوم األول.
ــس  ــادة جيم ــي وقي ــاريل أبلب ــإرشاف ش ــني ب ــري« لجودلف ــح »يب وافتت
دويــل، والــذي خضــع لعمليــة جراحيــة، وقــدم قــدرات هائلة يف ســباق 
ــارق  ــاً بف ــرت، متقدم ــة، ملســافة 2600 م ــة الثالث ــرويف للفئ ــن ت البحري
ــاً قــدره  ــدوب« لشــادويل، مســجاً زمن 2.5 طــول عــن الوصيــف »من

ــة. 2:29:15 دقيق
وحقــق املهــر »بعيــد« لشــادويل بــإرشاف وليــام هجــاس وقيــادة 
جيــم كــرويل، الفــوز الثــاين، بعدمــا تــوج بلقــب ســباق هــري سيســل 
ســتيكس ملســافة امليــل »قوائــم«، متفوقــاً عــى الوصيف »ماكســيال« 

ــاً قــدره 1:35:95 دقيقــة. بفــارق أربعــة أطــوال، ومســجاً زمن
وأكمــل »بــاث أوف ثنــدر« لجودلفــني الثاثيــة، بالفــوز بلقــب ســباق 
جــون جــريي هانديــكاب ملســافة امليــل، بــإرشاف املــدرب أبلبــي وقيادة 
الفــارس جيمــس دويــل، وقطع املســافة يف زمــن قــدره 1:36:81 دقيقة.

وأظهــر »نوبــل تــروث« البالــغ مــن العمــر ســنتني والعائــد لجودلفــني 
بــإرشاف شــاريل أبلبــي قــدرات كاســيكية، عندمــا حقــق فــوزاً ناجــزاً 
بقيــادة جيمــس دويــل يف ســباق ويــذريب بريتــش ســتيكس يف اليــوم 
الثــاين، وقطــع ابــن »كنــج مــان« مســافة الســباق البالغــة 1400 مــرت يف 

زمــن قــدره 1:24:76 دقيقــة.
ــاس  ــام هاج ــإرشاف ولي ــدة ب ــن عبي ــد ب ــر« ملحم ــر »ديب اون ومل يتأخ
وقيــادة جيمــس دويــل يف إبــراز مهارتــه حــني اندفــع للصــدارة، وظــل 
متمســكاً بهــا، ليفــوز بســباق بيــت 365 للتكافــؤ ملســافة 2000 مــرت، 
ــة،  ــباق يف 2:02:86 دقيق ــافة الس ــد أوف ديب« مس ــن »براي ــع اب وقط

وكان هــذا الفــوز هــو الخامــس.
ــول  ــح خي ــه ومن ــرض نفس ــني يف ف ــل« لجودلف ــف تري ــح »نيتي ونج
ــه يف ســباق »ســوبرالتيف  ــع بريق ــوز الســادس، حــني مل ــارات الف اإلم
ســتيكس« ملســافة 1400 مــرت »الفئــة الثانيــة« بقيــادة الفــارس وليــام 
ــدره 1:25:37  ــاً ق ــجاً زمن ــي مس ــاريل أبلب ــدرب ش ــوك وإرشاف امل بي
دقيقــة وبفــارق رأس عــن »مســكيا« بقيــادة الفــارس أوشــني مــرييف.

ــب«  ــري ك ــب »بن ــن لق ــاح ع ــادويل« بنج ــل« لـ»ش ــع »متخاي وداف
ملســافة 1400 مــرت بقيادة الفــارس فراني ديتــوري »50 عامــاً« وإرشاف 
املــدرب ريتشــارد هانــون، مســجاً زمنــاً قــدره 1:24:03 دقيقــة وبفارق 

3 أطــوال ونصــف طــول عــن »فندمينتــال«، ومضيفــاً الفــوز الســابع.
وكان »رويــال فليــت« لجودلفــني قــد اختتم االنتصــارات بالفــوز الثامن 
يف اليــوم الختامــي باقتناصــه لقــب امليــل للتكافــؤ ملســافة 1600 مــرت 
بقيــادة الفــارس وليــام بيــوك وإرشاف املــدرب شــاريل أبلبــي مســجاً 

زمنــاً قــدره 1:38:35 دقيقــة بفــارق نصــف طــول.
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»جوالي كب« أقوى شوط للسرعة في العالم

أغسطس 2021 

»حكم« و»بعيد«.. 
أشقاء على طريق التألق في يوم واحد

دبي )فروسية اإلمارات(
ــن  ــم« املنحــدران م ــد« و»حك ــق نجــا شــادويل الشــقيقان »بعي تأل

يومــني مبضــاري  »أغاريــد«، يف  والفــرس  ذا ســتارز«  نســل »يس 

ــا  ــرتا قبله ــق بإنجل ــورك العري ــوالي وي ــان ج ــال مهرج ــت خ نيومارك

ــوم. بي

وتــوج »حكــم« بطــاً لســباق »جــون ســميث ســيلفر كــب ســتيكس« 

ملســافة 2800 مــرت »الفئــة الثالثــة« الــذي أقيــم عــى مضــار »يــورك« 

بقيــادة الفــارس جيــم كــراويل وإرشاف املــدرب أويــن بــوروز، وبفــارق 

طــول وثاثــة أربــاع الطــول عــن »أوت بوكــس« بقيــادة الفــارس بــول 

مولرينــان.

ــر  ــر امله ــث ظف ــق، حي ــد« عــن التأل ــر »بعي ومل يكــن الشــقيق األصغ

غــري املهــزوم والبالــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات، بســباق القوائــم ســري 

ــع  ــارق أرب ــري لإلعجــاب بف ــل بشــكل مث هــري ســتيكس ملســافة املي

أطــوال، وتبحــث شــادويل عــن ســباق لــه يف مســافة امليــل بتصنيــف 

أعــى.

وعــى الرغــم مــن تربيتــه للبقــاء أبعــد مــن ذلــك، أظهــر »بعيــد« أن 

لديــه الرسعــة الازمــة إلحــداث تأثــري خطــري عــى مســافة ميــل، وهــو 

األمــر الــذي فاجــأ مديــر ســباقات شــادويل أنجــوس جولــد بــرسور.

مهرجــان جــوالي موعــد عريــق عمــره أكــر مــن 145 عامــاً مــر مبراحــل 

تطــور كثــرية حتــى وصولــه لشــكله الحــايل عــام 1971، ويعــد »جــوالي 

كــب« أقــوى شــوط للرسعــة يف العــامل ملســافة 1200 مــرت عــى العشــب، 

ــد  ــا وأكرهــا شــهرة، وق ــر ســباقات العــدو قيمــة يف بريطاني وأحــد أك

تــم االعــرتاف بالعديــد مــن الفائزيــن بــه عــى أنهــم أبطــال الرسعــة يف 

أوروبــا.

ــأول  ــرينجفيلد« ب ــاز »س ــام 1876، وف ــدث يف ع ــذا الح ــاء ه ــم إنش ت

جولتــني، وهــو جــواد متــت تربيتــه بواســطة امللكــة فيكتوريــا يف مربــط 

هامبتــون كــورت، وأكــر الخيــول فــوزاً باللقــب هــو »ســتدرج« الفائــز 

ــوام 1903،1902،و1904. ــرات يف أع ــاث م ث

وحققــت خيــول اإلمــارات اللقــب 8 مــرات عــر جريــن ديــزرت 1986، 

اجــدل 87، ســوفيت ســتار 88، كادو جيــرو 89، حــاس 93، النديــم 98، 

محــرر 2015، وهــاري انجــل 2017.

ــب  ــوزاً بلق ــان ف ــر الفرس ــد أك ــوت يع ــرت بيج ــطورة ليس ــارس األس الف

ــرتة مــن 1957 إىل 1992،  ــرات يف الف ــز 10 م جــوالي كــب، وهــو الفائ

فيــا نــال املالــك جــاك جويــل اللقــب خمــس مــرات »قيــايس« يف الفــرتة 

مــن 1903 إىل 1914، فيــا فــاز 5 مدربــني باللقــب خمــس مــرات، وهــم 

شــارلس مورتــون، فنســنت اوبرايــن، وايــدن اوبرايــن.

3:01:23
دقيقة الزمن الذي سجله الجواد »حكم« بسباق 

»جون سميث سيلفر كب ستيكس« ملسافة 2800 مرت.

1:36:95
دقيقة، الزمن الذي سجله املهر »بعيد« يف سباق 

هري سيسل ستيكس يف مسافة 1600 مرت.
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ظفر بلقب »بري مسيدور« 

فيكتور لودروم
يعود إلى سكة االنتصارات بفارق 3 أطوال 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــا  ــارات، عندم ــكة االنتص ــني إىل س ــودروم« لجودلف ــور ل ــاد »فيكت ع

ــع ســنوات، واملنحــدر مــن نســل  ــغ مــن العمــر أرب نجــح املهــر البال

»شــمردل« يف تســجيل فــوز رائــع، جــاء بســهولة يف ســباق بــري 

ميســدور للفئــة الثالثــة ملســافة امليــل مبضــار شــانتييه، حيــث تصــدر 

ــارق 3  ــرصه بف ــق ن ــاح، ليحق ــكل ارتي ــض ب ــراً وكان يرك ــباق مبك الس

أطــوال.

ويف منافســة عــى مســافة أقــرص ومســتوى أدىن بعــد حلولــه خامســاً 

يف بــري ديســبهان، ركــض املهــر الــذي يدربــه اندريــه فابــر يف موقــع 

أمامــي طــوال مراحــل الســباق املمتــد عــى مســافة امليــل، ورسعــان 

مــا احتــل املركــز الثــاين دون مزاحمــة خلــف »برينتفــورد هــوب«.

وانــرى »فيكتــور لــودروم« للتحــدي عــى الصــدارة عنــد عامــة 400 

ــادة  ــباق بقي ــادة الس ــمردل« لقي ــن »ش ــدم اب ــا تق ــان م ــرت، ورسع م

ــول إىل  ــدى الوص ــة ل ــن املجموع ــاده ع ــا، وزاد ابتع ــل بارزلون ميكاي

ــة أطــوال. ــارق ثاث ــوزاً ســهاً بف ــاً ف ــج، محقق آخــر فريلون

ــودروم« اآلمــال  ــور ل ــا: “خيــب »فيكت ــل بارزلون ــال فارســه ميكاي وق

بعــض الــيء يف بــري ديســبهان بعــد أداء جيــد للغايــة يف أول 

مشــاركة موســمية بســباق بــري دو موجويــه، والوتــرية كانــت جيــدة 

ومنتظمــة يف ســباق بــري ميســدور، وتركتــه يركــض يف موقــع أمامــي، 

ــة”. ــذه الوضعي ــاً له وكان مرتاح

ــة  ــنتني، متضمن ــن الس ــني كان يف س ــودروم« ح ــور ل ــزم »فيكت ومل يه

الفــوز بســباق بــري جــان لــوك الجارديــه للفئــة األوىل، وذهــب للفــوز 

بســباق الجنيــز الفرنــي للفئــة األوىل يف مشــاركته الخامســة، قبــل أن 

ــث مل  ــي، حي ــريب الفرن ــباق الدي ــاً يف س ــث قريب ــز الثال ــل يف املرك يح

ــل ســباق  ــه املقب ــرت، وســيكون هدف ــة 2100 م تناســبه املســافة البالغ

بــري جاكــوا لومــروا للفئــة األوىل عــى املضــار واملســافة ذاتهــا.

ــة،  ــة مــن الدرجــة العالي ــودروم« مــن عائل ــور ل وينحــدر نســل »فيكت

ــده  ــة الفحــل العاملــي »ســرتيت كــراي«، و»ترييتوريــس«، ووال متضمن

وأمــه  كات«،  »ســتورم  ابــن  كــوزواي«  »جاينــت  ابــن  »شــمردل« 

ــرس  ــر الف ــة إىل أعــى ع ــة يف ثاث ــه بثاث ــس«، ومتــت تربيت »انتيجيوت

ــرتيت«. ــني س ــة »هيل املنجب

1:40:20
دقيقة الزمن الذي سجله املهر »فيكتور لودروم« 

يف سباق ميسدور الفرني ملسافة 1600 مرت.

5
انتصارات سجلها »فيكتور لودروم« من إجايل 11 
مشاركة يف مسافة امليل، ويبلغ تصنيفه 115 رطاً.
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قلعة فروسية
أسسه أحمد بن راشد آل مكتوم

»جبل علي«.. 
30 عامًا من التميز في اســتضافة ســباقات الخيول 

دبي )فروسية اإلمارات(
قصــة اختيــار مقــر إســطبات مضــار جبــل عــي الحــايل، فريــدة مــن نوعهــا 

ــن راشــد  ــاً حــني كان ســمو الشــيخ أحمــد ب ــل 30 عام ــدأت قب وملهمــة، ب

ــم  ــروف اآلن باس ــع املع ــف املوق ــا اكتش ــاً عندم ــي حصان ــوم، ميتط آل مكت

الخــر.

ووفقــاً للخطــط التــي وضعهــا ســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

كان املقــرر تصميــم مضــار جبــل عــي بأســلوب مضــار إبســوم الدائــر مــن 

ــذي يشــتهر  ــرتا«، وال ــريب الشــهري يف إنجل اليســار إىل اليمــني، »مضــار الدي

بااللتــواءات واملنعطفــات املتموجــة.

وقــام ســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ببنــاء مضــار جبــل عــي 

واإلســطبل املجــاور يف عــام 1991، وقــد أحــر املــدرب دروبــا ســيلفاراتنام 

الــذي كان مقــره يف أيرلنــدا آنــذاك كمســاعد لفنســنت أوبرايــن، لــإلرشاف 

عــى أعــال البنــاء، والتدريــب لــه.

وتلقــى ســيلفاراتنام مكاملــة مــن مكتــب ســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم، وســافر إىل لنــدن ملقابلتــه، وبعــد أيــام قليلــة مــن كأس الريــدرز 

كــب، كان يف اإلمــارات.

وبالفعــل نجــح املــدرب ســيلفاراتنام بالفــوز ببطولــة املدربــني يف اإلمــارات 

أربــع مــرات، ويحمــل الرقــم القيــايس ألغلــب الفائزيــن يف موســم واحــد 

برصيــد 67 انتصــاراً.

 وأصبــح جبــل عــي، وهــو مســار مــن مزيــج الزيــت والرمــل عــى 

ــه  ــبب نهايت ــل بس ــباق الخي ــر س ــهوراً يف دوائ ــان، مش ــدوة حص ــكل ح ش

الشــاقة »التــل«، وهــو اختبــار صــارم للياقــة البدنيــة، وهــو طــراز فريــد، 

ومتيــل معظــم املســارات الرقيــة وأقــى الرقيــة إىل أن تكــون رسيعــة 

ــز. ــل عــي يشء ممي ــإن جب ــذا ف ومســطحة، ل

67
انتصاراً الرقم القيايس ملعدالت الفوز التي يحملها 

املدرب دروبا سيلفاراتنام يف سجل املضار.

1991
العام الذي تم خاله تشييد مضار جبل عي واإلسطبل 

املجاور له، لتبدأ قصة أحد املضامري املميزة والعريقة.

قصــة ملهمة صاحبت اكتشــاف الموقع وبنــاء فريد بمعايير عالمية 	

معلــم بــارز الختبار قــوة لياقة الخيول في تحدي »التل« 	
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قلعة فروسية
األجواء الباهرة حولت المضمار إلى »عائلي«

»شهاب« 
يرســم مع شــرطة أبوظبي لوحة 

أول بطل فــي »جوهرة الصحراء«

دبي )فروسية اإلمارات(
ســجل الجــواد »شــهاب« لفرســان رشطــة أبوظبــي، بــإرشاف املــدرب األردين جميــل 
ســلان، وبقيــادة الفــارس املغــريب عبــد الرحيم الحجــاري فــوزاً باهراً يف أول ســباق 
أقيــم يف مضــار جبــل عــي، ليكــون أول بطــل للخيــول يف هــذا الــرصح الرائــع 
لســباقات الخيــول العربيــة األصيلــة واملهجنــة األصيلــة، ليكتــب الفــارس الحجاري 
ــة  ــلان بصم ــل س ــع جمي ــار، ويض ــجل املض ــب يف س ــن ذه ــرف م ــمه بأح اس

املــدرب الفائــز بــأول لقــب يف املضــار.
ــم تشــييد املضــار األصفــر يف عــام 1991، ويتــم تحســني املرافــق باســتمرار،  وت
حتــى صــار مــن األماكــن األكــر جاذبيــة لســباقات الخيــل عــى املســتوى املحــي 

والعاملــي، ويشــتهر باســم »املضــار العائــي«.
املنطقــة التــي حــول املضــار هــي صحــراء يف األصــل، متــت تســويتها لــي تكــون 
خلفيــة جميلــة تــرز جــال املضــار، وأمــا املســار الــذي عــى شــكل حــدوة فرس، 
ــة، وميكــن  ينفــرد عــن املضامــري األخــرى بتدرجــه التصاعــدي حتــى خــط النهاي

اســتخدامه لســباقات حتــى 2200 مــرت »11 فورلنــج«.
ويبعــد مضــار جبــل عــي مســافة 20 دقيقــة بالســيارة مــن قلــب مدينــة ديب، 
وهــو مضــار يــزدان باملناظــر الطبيعيــة الخابــة، كــا أنــه يحتــوي عــى املرافــق 
ــباقات  ــي الس ــب ملحب ــو املناس ــئ الج ــباقات، وتهي ــدم الس ــي تخ ــة الت املتكامل

واملدربــني والفرســان، أمــا الخيــول فتجــد عنايــة خاصــة بهــا.
ويجتــذب مضــار جبــل عــي أعــداداً هائلــة مــن الــرواد طــوال املوســم، ملــا يتميز 
بــه مــن تصميــم عبقــري وأجــواء باهــرة وميدان ســباق بــه يشء من االنســياب إىل 
أعــى يجعــل الخيــل الراكضــة تبــدو كأنهــا تتســلق نحــو القمة، مــا يبهــر املتفرجني 
واملشــاركني عــى حــد ســواء، ويبلــغ طــول حلبــة الســباق 2200 مــرت، وهــي صالحة 

لــكل املناخــات، ويتكــون مــن تربــة رملية ممزوجــة بطريقــة خاصة.

ــوم  ــه تعقــد ي ــدى الجمهــور، أن جوالت ــرياً ل ومــا يجعــل مضــار جبــل عــي أث
الجمعــة، العطلة الرســمية للدولــة والــركات، إضافة ألجوائــه األريحية املنفتحة، 
والــروح التــي متيــز ديب بكرمهــا واســتقطابها للجمهــور بــكل مكوناتــه، حيــث إن 
الســباقات العاديــة مبضــار جبــل عــي مفتوحــة للــرواد مجانــاً، مــع فرصــة الفوز 
بالجوائــز القيمــة عــن طريــق التنبؤ بالخيل الفائزة باألشــواط الســتة بكل ســباق.

وأطلــق لقــب املضــار األصفــر عــى مضار جبل عي الذي يرأســه ســمو الشــيخ 
أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم الرتباطه بألــوان قميص ســموه يف الســباقات، وبلون 

قميــص فريــق الوصل الريــايض لكــرة القدم.

الحجاري فارس ضربة البداية وجميل  	
سلمان يضع البصمة األولى في سجل المدربين

1400
مرت املسار املستقيم الوحيد يف الدولة لهذه املسافة، 

بعد أن متت إضافة 200 مرت يف عمق املستقيم.

2001
تم تشييد نفق »فلتات«، لتسهيل حركة الجمهور 

يف دخول املضار والوصول إىل املنصة الرئيسية 

واملرافق الخدمية األخرى.
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قلعة فروسية
»وصل« أول جواد رئيس في عام 1983

»القميص األصفر«.. 
انطالقــة قوية مــن المحلية إلى فضاءات العالمية

دبي )فروسية اإلمارات(
حصــدت العديــد مــن الخيــول ممثلــة يف القميــص األصفــر ذي األكتــاف الســوداء 

العائــد لســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم، انتصــارات رائعــة، وكان لــه 

تأثــري كبــري عــى ســباق الخيــل يف الســاحة املحليــة والعامليــة، وتعامــل ســموه مــع 

كثــري مــن األســاء املرموقــة يف عــامل التدريــب، فباإلضافــة إىل دروبــا ســيلفارتنام، 

اســتعان أيضــاً بخدمــات مايــكل جارفيــس وماركــوس تريجونينــج وميــك شــانون.

تألقــت خيــول ســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم الذاتيــة يف عــدد مــن 

الســباقات املشــهورة يف املوســم األورويب، مبــا يف ذلــك ســباق 2000 جينيــس 

األيرلنــدي ولوكينــغ ســتيكس مــع »وصــل«، أول جــواد رئيــي لــه يف عــام 1983، 

وتبعــه حصانــه املتميــز »متوتــو« يف ســباقات كــورال اكليبــس ســتيكس، وبرنــس 

اوف ويلــز ســتيكس، وبريجاديــر جــريارد ســتيكس، وامللــك جــورج الســادس 

ــن تتكــرر. ــد ســتيكس يف عــام 1987، وهــو أســطورة ل وامللكــة إليزابيــث داميون

ــباق  ــوك« بس ــوز »تب ــر، ف ــص األصف ــارات القمي ــرز انتص ــن أب وم

ديوهريســت ســتيكس يف عــام 2000، وتبعــه »ُفرجــت«، ويعــد أول 

ــي يف عمــر 10 ســنوات،  ــوم الوطن جــواد يســتعيد لقــب كأس الي

حيــث مل مينعــه مــن التألــق. 

ــى  ــل ع ــث حص ــارات، حي ــاح يف اإلم ــة نج وكان »Seihali« قص

جائــزة جبــل حتــا لعــام 2007، وحــل يف امليــزان مرتــني يف ســباق 

ــاً. ــة األوىل محلي الفئ

كــا ســاهم راعــي مضــار جبــل عــي يف تعزيــز النجــاح العاملــي 

األزرق  باللــون  »إفــراج«  تســابق  حيــث  جودلفــني،  لفريــق 

لجودلفــني بعــد خمســة انتصــارات باللــون األصفــر لســمو الشــيخ 

أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويقــف اآلن فحــاً يف مربــط داريل.

»متوتو« أســطورة و»تبوك« متميز و»فُرجت« يكتب التاريخ بعمر 10 ســنوات 	

1991
فوز املهرة »بوسيسيف دانرس« بسباقي األوكس اإليطايل 

واأليرلندي، هو إنجاز غري مسبوق يف عامل سباقات 

الخيل.

3
مرات فازت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بسباق 

ديب غولدن شاهني، وهو رقم قيايس يف أعوام 1993، و1998، 

و1999 مع »ساتانك«، و»مدلل«، و»رامب أند ريف«.
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قلعة فروسية
خلد الذكرى الرائعة في »التل«

»ُفرجت«.. 
أفضــل خيل بــرع في تحدي الميل بعمر 13 عامًا

دبي )فروسية اإلمارات(
يعــد الجــواد »ُفرجــت« لســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم، واحــداً مــن الخيــول 
الخالــدة التــي ال تنــى يف تاريــخ ســباقات الخيــول مبضــار جبــل عــي، خاصــة يف تحدي 
»التــل« عــى املضــار الــذي يعــد أصعــب مراحــل الســباقات، ويحتــاج إىل لياقــة بدنيــة 
عاليــة وقــوة لحســم األمتــار األخــرية، حيــث حقــق انتصــارات مهمــة يف مســريته، ويعــد 
أحــد أفضــل الخيــول التــي برعــت يف مســافة امليــل، عــى الرغــم مــن ســنني عمــره التــي 

بلغــت »13« عامــاً.
ــذي  ــن، وال ــم املميزي ــم يف تكري ــذي أقي ــدي ال ومل تســجل مفاجــأة يف االســتفتاء التقلي
ــف املجــاالت عــن  ــل عــي عــى مســتحقيها يف مختل ــز مضــار جب ــه جوائ وزعــت في
املوســم الســباقي 2014، فاعتــى منصــة التتويــج املرشــحون املفــرتض أن يكونــوا أبطــاالً، 
ــح لقــب  ــذي من ــازع الجــواد »ُفرجــت« ال ــا من ــه، وكان نجــم االســتفتاء ب كل يف ميدان

أفضــل جــواد.
ولــد »ُفرجــت« يف 17 - 3 - 2008، وبــدأت مســريته حني كان ناشــئاً يف ســن الســنتني تحت 
إرشاف املــدرب اإلنجليــزي مايــكل جارفيــس، وحقــق خالهــا الفــوز بســباقات مبتدئــة 
ملســافة 1000 مــرت، مبضــار نوتنجهــام يف 6 - 2 - 2010، ومســجاً 1:00:07 دقيقــة بقيادة 

ــوري. فراني ديت
وينحــدر نســل »ُفرجــت« مــن الفحــل »إفــراج« والفــرس »كريســفل ايــر«، وتنــاوب عــى 

تدريبــه يف اإلمــارات كل مــن دروبــا ســيلفارتنام، والفرنــي نيكــوالس باشــارد.
وتفــوق الجــواد »ُفرجــت« عــى نفســه، بالفــوز بلقب ســباق الجامعــة الريطانيــة يف ديب، 
ملســافة 1400 مــرت، والــذي جــاء عــى أرضيــة مضــار جبــل عــي الرمليــة، ليؤكد أنــه أحد 
الخيــول املتخصصــة يف »التــل« الــذي يتميــز بــه املضــار األصفــر التصاعــدي، وجــاء ذلك 

يف 23 مــارس 2013.
وتــوج الجــواد »ُفرجــت« بلقــب بطولة شــوط »جبــل عي للميل للفئــة الثالثة« يف ســباق 
زعبيــل مبضــار جبــل عــي، بعــد منافســة قويــة مــن نخبــة الخيــول املهجنــة األصيلــة، يف 

25 يناير 2014.
ــة  ــدره 1:37:00 دقيق ــن ق ــرت« بزم ــل »1600 م ــوط املي ــدي ش ــت«، تح ــب »ُفرج وكس

بقيــادة الفــارس جيمــس دويــل واملــدرب دروبــا ســلفارتنام، متقدمــاً بفــارق طــول وربــع 
الطــول عــن صاحــب املركــز الثــاين »كوملــار كيــد«.

وســطر »ُفرجــت« فــوزاً رائعــاً عندمــا حســم بطولــة جبــل عــي للميــل ملصلحتــه عــن 
جــدارة واســتحقاق، يف حملــة الدفــاع عــن لقبــه، وجــاء ذلــك االنتصــار يف 9 ينايــر 2016.

12
سباقاً فاز بها »ُفرجت« من أصل 49 مشاركة، 

متضمنة فوزين بسباقات الفئة الثالثة، وحل يف 
املركز الثاين 12 مرة، و7 مرات يف املركز الثالث.

2012
حر »ُفرجت« إىل ديب، وحقق 3 انتصارات 

متتالية من إجايل 5 مشاركات يف موسم 2015.

14
مايو 2019 هو اليوم الذي شهد آخر مشاركات 
»ُفرجت« يف السباقات ليصل إىل خط النهاية 
الجواد الرائع، مخلفاً العديد من التحديات.

 681,300
درهم حصدها الجواد البارع »ُفرجت« خال 

مشاركاته التي زينها بانتصارات متفردة. 
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قلعة فروسية
ألعاب وهدايا األطفال تجذب العائالت

الجماهير فاكهة السباقات 
و»شادويل« تتصدر سباق الجهات والمؤسسات الراعية

دبي )فروسية اإلمارات(
يعــد مضــار جبــل عــي مكانــاً جاذبــاً للجاهــري والعائــات، وكان حضورهــا ســبباً رئيســياً 
يف نجاحــات املواســم باملضــار األصفــر، حيــث تقــوم اللجنــة املنظمــة احتفــاالً بالحضــور 
ــات  ــد بواب ــة عن ــف هدي ــع 18 أل ــة الســباقات«، بتوزي ــذه الجاهــري »فاكه ــف له املكث
الدخــول لجميــع القادمــني إىل املضــار العائــي يف املهرجانــات الكــرى، خاصــة الســباق 
الختامــي، باإلضافــة إىل االســتمتاع بفقــرات املهرجــان، وتحويلهــا إىل مهرجانــات ترويجيــة 

وترفيهيــة تجتــذب الجاهــري عــى نحــو غــري مســبوق.
ويقــدم املضــار األصفــر، دامئــاً، كل وســائل الدعــم لــرواد املضــار، من جاهــري غفرية إىل 
املــاك واملدربــني والفرســان، كــا يتــم تكليــف إدارة املضــار باالهتــام الكامــل بــركاء 

املضــار مــن الرعــاة الرئيســيني للســباقات، باعتبارهــم الداعــم األكــر للمضــار العائي.
ــم  ــاون، دع ــادويل وديرنزت ــزارع ش ــرة، م ــا املنت ــادويل بفروعه ــطبات ش ــدر إس وتتص
ســباقات مضــار جبــل عــي التــي تعتــر اســتثنائية مــن ناحيــة الجوائــز املاليــة، وتعــد 

ــة للســباقات. ــام كامل ــة أي ــاً رئيســياً، مــن خــال رعاي ــكاً أساســياً وراعي رشي
ــاً لجاهــري وعشــاق  ــاً وعروضــاً فني ــة املنظمــة للســباقات الكــرى، مهرجان وتعــد اللجن
املضــار العائــي، ومنهــا العــروض الفنيــة الشــيقة واالســتعراضات املبهــرة التــي تقدمهــا 
ــة،  ــة منوع ــرق فني ــاركة ف ــكرية، مبش ــيقى العس ــة واملوس ــرق الفني ــن الف ــة م مجموع
وتقديــم العــروض الســاحرة ومجموعــة القفــز باملظــات، كــا تتواصــل الفعاليــات الفنيــة 
يف املــرسح الخلفــي حتــى نهايــة املهرجــان، إىل جانــب ألعــاب األطفــال، لــذا أطلــق عليــه 

لقــب »املضــار العائــي«.
وترصــد اللجنــة املنظمــة والــركات املســاندة لســباقات مضــار جبــل عــي، جوائــز عينية 
قّيمــة لجمهــور الســباقات، يتــم الســحب عليهــا ابتــداء مــن الثانية عــرة منتصــف النهار 
وبــني األشــواط ويف نهايــة الســباق، بواســطة كوبونــات مجانية يتــم توزيعها عــى الجمهور 
عنــد بوابــات الدخــول، هــذا إىل جانــب العديــد مــن الجوائــز النقديــة لجمهــور الســباق، 

مقدمــة مــن الــركات املســاندة والداعمــة إلنجاح الســباق.
وترصــد اللجنــة املنظمــة لســباقات الخيــول يف مضــار جبــل عــي جوائــز ماليــة كبــرية 

ــز األشــواط املزدوجــة. ــة إىل جوائ ــزة الكــرى، باإلضاف للرتشــيحات الصحيحــة، للجائ
كــا تــرف وزارة الشــؤون االجتاعيــة عــى إقامــة خيمتــي معــرض األرس املنتجــة مبضار 
ــات  ــرتاث والصناع ــغال ال ــن أش ــة م ــات األرس املنتج ــرض منتج ــم املع ــي، ويض ــل ع جب

اليدويــة.

12
سيارة يقدمها املضار األصفر لجمهوره 
ورواده خال املواسم، ويتم السحب 
عليها من خال كوبونات بسعر رمزي. 

18
ألف هدية عينية تحظى بها الجاهري 
واألطفال خال مهرجانات السباقات، 
إىل جانب هدايا للسيدات يف يوم األم.
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قلعة فروسية
تقدير خاص لشركاء النجاح

»مبادرات متعددة«.. 
تكريم الرواد والمساهمين في دعم الخيول بـ »المضمار األصفر«   

دبي )فروسية اإلمارات(
ــال  ــملت االحتف ــددة، ش ــادرات متع ــم مب ــى تقدي ــي ع ــل ع ــار جب دأب مض

بالــرواد، وكل مــن خــدم املضــار يف املجــاالت كافــة، وذلــك بإقامــة احتفاليــة 5 

نجــوم تقديــراً لــركاء النجــاح، يف جميــع املواســم التــي كان فيهــا كل ســباق ميثــل 

مهرجانــاً وكرنفــاالً خاصــاً، ضمــن احتفــاالت املضــار العائــي باليوبيــل الفــي، 

طــوال 29 ســنة مــن إقامــة الســباقات عــى أرض املضــار األصفــر. 

ويتــم خــال كل حفــل، تكريــم املؤسســات والــركات التــي رعــت الســباقات، 

ــا  ــن الهداي ــد م ــم العدي ــهمت يف تقدي ــي أس ــاندة الت ــركات املس ــب ال إىل جان

ــي. ــز إىل جاهــري املضــار العائ والجوائ

ويتضمــن موســم ســباقات الخيــل يف مضــار جبــل عــي، إقامــة أربــع بطــوالت 

كــرى، وهــي بطولــة جبــل عــي ســتيكس، وبطولــة جبــل عــي للميــل، وبطولــة 

جبــل عــي للرسعــة، وبطولــة جبــل عــي كاســيك »اليوبيــل الفــي«، ترصــد لهــا 

الجهــات الراعيــة جوائــز مميــزة.

ومــن املبــادرات التــي انتهجهــا املضــار، تكريــم جهــود الــرواد الذيــن لعبــوا دوراً 

حيويــاً يف دعــم الخيــول يف املضــار األصفــر، حيــث متــت تســمية ســباق باســم 

املرحــوم الدكتــور حســني الرضــا، وتــأيت عرفانــاً ووفــاء لجهــوده الــرة، وبصمتــه 

الواضحــة يف خدمــة ســباقات الخيــل العربيــة مــن خال ترؤســه جمعيــة اإلمارات 

ملــريب الخيــول، وكذلــك خــال عملــه يف لجنــة جائــزة املغفــور لــه الشــيخ حمــدان 

بــن راشــد آل مكتــوم، خاصــة جهــوده يف إقامــة الســباقات يف أملانيــا.

كــا تــم تخصيــص ســباق باســم »كأس محمــد أحمــد طــه« لخيــول 

التكافــؤ ملســافة 1950 مــرتاً، وهــو ســباق أقيــم لتكريــم اإلعامــي 

ــات«،  ــة »العادي ــر مجل ــس تحري ــه، رئي ــد ط ــد أحم ــل محم الراح

برعايــة إســطبات شــادويل، ومثــل تكرميــاً رائعــاً للصحفيــني كافــة.

ومثــل تكريــم الراحــل محمــد طــه وتخصيــص ســباق باســمه، لفتــة 

الســتذكار وتثمــني مــا قدمــه الراحــل مــن جهــد كبــري يف دعــم 

ــة  ــة واضح ــرك بصم ــث ت ــة، حي ــول العربي ــة الخي ــية، خاص الفروس

ومتميــزة يف صحافــة الفروســية وســباقات الخيــل، وكان عاشــقاً 

ــعبيتها. ــادة ش ــارها وزي ــبيل انتش ــرياً يف س ــدم كث ــول، وق للخي

كــا تــم إطــاق ســباق يحمــل اســم الفــارس الراحــل بــات ســمولني 

الــذي تــويف يف 2020، وكان املضــار األصفــر أول مضــار يكــرم 

ذكــرى بطــل ســباقات الخيــل األيرلنــدي الراحــل، وســيقام الســباق 

باســمه ســنوياً.

وكان ســمولني الفــارس الرئيــي يف إســطبات جبــل عــي يف ديب 

مــن عــام 2000 وحتــى 2002، وحقــق رقــاً قياســياً بالفــوز يف 32 

ســباقاً يف موســم شــتاء 2001 ـ 2002، وشــارك يف الســباقات كفارس 

ــن راشــد آل مكتــوم يف ديب خــال  إســطبل لســمو الشــيخ أحمــد ب

موســم شــتاء 2004.



فروســية اإلمارات

27 أغسطس 2021 

قلعة فروسية

11 سباقًا في »المضمار األصفر« تضمنت 74 شوطًا

»بلــو باي وينــد« أفضل جواد 
مهجــن و»المميز« بطــل »العربية«

دبي )فروسية اإلمارات(
يعتــر مضــار جبــل عــي األول مــن نوعــه يف الدولــة، إذ أنشــئ هــذا املضــار العــام 1991، ولــه 

طبيعــة تضاريســية مختلفة عــن املضامــري األخــرى بالدولة.
ــث إن جاهــريه الغفــرية تنافــس  ــام عــى هــذا املضــار 11 ســباقاً عــى مــدار العــام، حي يق
جاهــري مباريــات كــرة القــدم، اللعبــة الشــعبية األوىل يف اإلمــارات، وخــال املهرجانــات يصــل 

عددهــا إىل 20 ألــف متفــرج.
وشــهد املوســم التاســع والعــرون »2020 - 2021« لســباقات الخيــول يف املضــار العائي، إقامة 
وتنظيــم 74 شــوطاً، بواقــع 6 إىل 7 أشــواط يف الســباق الواحــد، كــا جــرت العــادة يف املضــار 

األصفر.
وتقــام الســباقات عــى هــذا املضــار خــال الفــرتة مــا بــني أول نوفمــر حتــى األســبوع الثالــث 
مــن مــارس، إذ أقيــم آخــر ســباق يــوم 19 مــارس مــن عــام 2021، وذلــك قبــل انطــاق كأس ديب 

العاملــي يف 27 مــارس.
 وأســفرت نتيجــة الســباقات الكــرى عــن فــوز الحصان »بلــون باي ويند« لســمو الشــيخ حمدان 

بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب، ببطولة جبل عــي للميل.
ــل عــي الكاســيىك  ــة جب ــد للســباقات« بلقــب بطول ــى« لـ»تتــش جول ــاز الجــواد »رودين  وف

ــرت. ــافة 1400 م ــي« ملس ــل الف »اليوبي
وتــوِّج الجــواد »ســالتارين ديب« لعــي حــداد، بــإرشاف ســاتيش ســيار، وقيــادة الفارس ريتشــارد 

مولــن، بلقــب بطولــة جبــل عي ســتيكس ملســافة 1950 مــرتاً.
وانتــزع الجــواد »الطــارق« لعبــد املحســن عبــد الكريــم، بــإرشاف دوج واتســون، وقيــادة الفارس 

باتريــك دوبــس جائــزة بطولــة جبــل عــي للرسعــة ملســافة 1000 مرت.
ونــال لقــب أفضــل جــواد مهجــن أصيــل »بلــو بــاي وينــد« الــذي حصــد 345 ألــف درهــم، فيــا 

نــال الجــواد »املميــز« لقــب أفضــل جــواد عــريب أصيــل برصيــد 35 ألــف درهــم.
وعــى الرغــم مــن جائحــة كورونــا التــي حرمــت الجمهــور من حضــور ســباقات املضــار العائي، 
تنفيــذاً للروتوكــول الصحــي، إال أن إدارة املضــار األصفــر، قامــت بتنظيــم مســابقة إلكرتونيــة 

عــن بُعــد للجمهــور رصــدت لهــا جوائــز ماليــة قيمــة.

17
انتصاراً حسم بها دووج واتسون لقب بطولة املدربني، 

وجمع مكاسب مالية بلغت 1,684,760 درهاً.

10
انتصارات حصد بها رويستون فرنش لقب بطولة 
الفرسان، مبكاسب مالية بلغت 725,510 دراهم.

9
انتصارات نالت بها بورسي للسباقات الكويتية لقب 

بطولة املاك برصيد 563,080 درهاً.
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إنجاز تاريخي في البطولة األقوى

ألقاب لـ »مربط دبي« 4
في »منتون الدولية« لجمال الخيل

»دي شيماز« يعانق الذهب والفضة  	
لـ »دي شرار« و»دي سراج« 

والبرونزية لـ »دي جودي«

دبي )فروسية اإلمارات(
ألقــاب خــال  العربيــة، أربعــة  حصــد مربــط ديب للخيــول 

األصيلــة،  العربيــة  الخيــل  لجــال  الدوليــة  منتــون  بطولــة 

إحــدى أهــم البطــوالت مــن التصنيــف »أ« حســب أنظمــة 

ــني يف  ــني متتالي ــدى يوم ــى م ــت ع ــي أقيم ــو«، والت »اإليكاه

يونيــو املــايض مبدينــة منتــون بواليــة ألــب ماريتيــم الفرنســية، 

ــة  ــي البطول ــة، وه ــية اإليطالي ــدود الفرنس ــرب الح ــة ق الواقع

التــي تشــارك فيهــا الــدول العربيــة لــدول البحــر األبيــض 

ــي أقيمــت يف  ــة يف نســخة 2021 الت ــدول العربي املتوســط، وال

ــايض. ــو امل ــا يوني فرنس

يف  املنافســات  أقــوى  أحــد  بأنهــا  الــدورة  هــذه  ووصفــت 

ــتقطبت  ــث اس ــني، حي ــض املتابع ــب بع ــة بحس ــخ البطول تاري

كــرى املرابــط العامليــة مــن دول البحــر األبيــض املتوســط 

والبحريــن.  وقطــر  والســعودية  واإلمــارات 

ــياز«،  ــر »دي ش ــع امله ــة م ــكأس الذهبي ــط ديب ال ــال مرب ون

وهــو ابــن الفحــل »إف إيــه إل رشــيم«، والفــرس »ليــدي 

ــر »دي رشار«  ــن امله ــع كل م ــني م ــال فضيت ــا ن ــكا«، ك فريوني

»إف  الرائــدة  والفــرس  رساج«،  »دي  العاملــي  الفحــل  ابــن 

ــل  ــة األفح ــنة، ويف بطول ــر الس ــور بعم ــة امله ــيا« يف بطول تيش

مــع الفحــل »دي رساج« ابــن الفحــل »إف إيــه إل رشــيم«. 

ــع  ــرات م ــة امله ــب برونزي ــده لق ــط ديب لرصي ــاف مرب وأض

عــزام«،  ج  »ع  الفحــل  مــن  وهــي  جــودي«  »دي  املهــرة 

»إيــي فامينــكا«. والفــرس 

93.8
نقطة ثاين أعى معدل حصل عليها »دي رساج« 

خال الشوط التأهيي يف بطولة األفحل.

جمال الخيل
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»مربط دبي« األفضل في تاريخ »منتون الدولية«

دبي )فروسية اإلمارات(
ــدول البحــر  ــة ل ــل العربي ــة لجــال الخي ــون الدولي ــة منت ســجلت بطول

األبيــض املتوســط، والــدول العربيــة يف نســخة 2021 التــي أقيمــت 

ــط ديب  ــة ملرب ــزة خاص ــة متمي ــة تاريخي ــايض، عام ــو امل ــا يوني يف فرنس

ــذ  ــة من ــاب البطول ــوزاً بألق ــر ف ــط األك ــه املرب ــة، بإعان ــول العربي للخي

ــد  ــن حص ــه م ــاً، مكنت ــد 33 لقب ــاً برصي ــل 30 عام ــا قب ــاق دوراته انط

ــة  ــة تأسيســه يف العــام 2007 مقارن املركــز األول عــى الرغــم مــن حداث

ــة. ــة عريق ــط عاملي مبراب

كــا نــال مربــط ديب لقــب أفضــل فحــل منتــج لألبطــال، وكان مــن 

ــه إل رشــيم«  ــاج العاملــي املعــارص الفحــل »إف إي ــة اإلنت ــب أيقون نصي

الــذي يواصــل تأكيــد مكانتــه الخاصــة يف كل املناســبات العامليــة الكــرى، 

ــاج والجــودة. ــز يف معــادالت اإلنت ــم املتمي ــه الرق وأن

كان »إف إيــه إل رشــيم« يف املوعــد مــع التاريــخ، ليتــوج بلقــب أفضــل 

ــى  ــة ع ــة اإلنتاجي ــال األفضلي ــا ن ــة مثل ــخ البطول ــج يف تاري ــل منت فح

ــة  ــها بطول ــى رأس ــامل، وع ــوالت الع ــوى بط ــخ أق ــنوات يف تاري ــدى س م

العــامل بباريــس، وبطولــة كأس كل األمــم بأملانيــا، وبطولــة منتــون ذاتهــا، 

ــدد  ــجلها بع ــط ديب يف س ــع مرب ــة م ــه املطلق ــؤرخ أفضليت ــل أن ت قب

ــاج.  األلقــاب وحجــم اإلنت

حصيلــة إنجــازات إنتــاج الفحــل األيقونــة »إف إيــه إل رشــيم«، ثريــة 

ــاً، أمــا يف منتــون 2021  ــاً وإقليميــاً وعاملي وواســعة يف تفاصيلهــا محلي

فقــد كان لــه حضــور إنتاجــي ذهبــي بامتيــاز. 

وباإلضافــة إىل ذهبيــة »دي شــياز« وفضيتــي »دي رساج« و»دي 

الــكأس  رشار«، ملــع إنتــاج الفحــل »إف إيــه إل رشــيم« بإحــراز 

ــنة  ــر الس ــرات بعم ــة امله ــة يف بطول ــط الوجب ــة مرب ــة ملصلح الذهبي

مــع املهــرة »دي ذاريــة” ابنــة الفــرس »دي أزاليــا«، وكأس ذهبيــة يف 

بطولــة األمهــر بعمــر الســنة مــع املهــر »ليهــون« ملزرعــة الجاســمية. 

وعــزز إنتــاج مربــط ديب، فــوز مربــط هنايــا الســويرسي بالــكأس 

الذهبيــة لألفــراس مــع الفــرس »دي عزيــزة« وهــي مــن الفحــل 

نــال  كــا  كيــس«،  »ميدنايــت  والفــرس  مونيســيون«  »عجــان 

ــد  ــا نج ــط س ــيم« ملرب ــه إل رش ــن »إف إي ــر« اب ــي الهواج »متباه

للمهــور. الرونزيــة  الــكأس  الســعودي 

جمال الخيل

30
عاماً عى انطاقة بطولة منتون الدولية لجال الخيل 
العربية لدول البحر األبيض املتوسط، والدول العربية.

33
لقباً نالتها خيول مربط ديب خال دورات بطولة 

منتون منذ مشاركتها التي بدأت يف العام 2007.

»إف إيه إل رشيم« أيقونة اإلنتاج العالمي ومصنع متميز لألبطال
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وفرة ميادين وجوائز قيمة وتقدم في المستوى الفني

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــة  ــة الصيفي ــات التدريبي ــات، يف املنافس ــف الفئ ــن مختل ــة م ــاً وفارس ــارك 130 فارس ش
الثانيــة لقفــز الحواجــز التــي نظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية يف ميــدان الصالــة املغطــاة 
مبركــز الشــارقة للفروســية باإلمــارة الباســمة، وشــهدت مشــاركة كبرية من فرســان مدرســة 
التدريــب بنادي الشــارقة للفروســية والســباق، نــادي ديب للبولو والفروســية، نادي عجان 
للفروســية، إســطبات الصافنــات، نــادي منــدرة للفروســية، نــادي جبــل عــي للفروســية، 
ــة  ــية باملدين ــادي الفروس ــية، ن ــي للفروس ــادي أبوظب ــية، ن ــية« للفروس ــادي »فروس ن

املســتدامة يف ديب وغريهــا مــن أنديــة وإســطبات الفروســية يف الدولــة.
خصــص الشــوط األول ملشــاركة فرســان مدرســة التدريــب بالنادي، »فرســان نــادي البوين«، 
وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف هــذا الشــوط 12 فارســاً وفارســة مــن الفرســان األطفــال 
يف مدرســة التدريــب، وأنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء 9 فرســان هم: صالــح الكريب، 
ريــم حســن، فيصــل الغريــر، النــا بودليســكو، عائشــة الغريــر، مريــم الغريــر، نــور طــارق 

الشــامي، زهــري محمد فــادي الزبيبــي، ولوليا بودليســكو.
الشــوط الثــاين، شــوط مــع الزمــن مــن جولــة واحــدة، وتنافــس فيــه الفرســان إلكــال 
املســار مــن دون خطــأ ضمــن الزمــن املحــدد، وصمــم مســاره بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 60 

ســم، وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني فيــه 31 فارســاً.
وجــرت وقائــع الشــوط الثالــث بجولــة مــع الزمــن، وعــى املتنافســني إكــال املســار دون 
خطــأ، ضمــن زمــن محــدد، وصمــم مســاره بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 80 ســم، وبلــغ عــدد 

املشــاركني 37 فارســاً، أنهــى منهــم 16 فارســاً املســار دون خطــأ. 
وبشــوط مــع الزمــن، أقيمــت منافســات الشــوط الرابــع، مبواصفــات الجولــة 
الواحــدة، وتنافــس فيــه الفرســان عــى قطــع املســار دون خطــأ ضمــن الزمــن 
املحــدد، وصمــم مســاره بحواجــز تــراوح ارتفاعهــا بــني 100ـ  110 ســم، وبلــغ 

عــدد املشــاركني يف الشــوط 58 فارســاً وفارســة.
ويحتضــن نــادي الشــارقة للفروســية خــال املوســم الصيفــي عر منافســات، 
منهــا ســت تدريبيــة، وثــاث محليــة ضمــن الرنامــج الصيفــي بالتعــاون مــع 
ــاة  ــه املغط ــى ميادين ــتقام ع ــا س ــية والســباق، ك ــارات للفروس ــاد اإلم اتح
بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــني منتصــف أغســطس الحــايل يف ختــام برنامج 

موســم القفــز الصيفــي. 
ويطمــح النــادي إىل تعزيــز رياضــة الفروســية لدى الشــباب والشــابات وإعادة 
هــذه الرياضــة إىل مكانتهــا بــني الرياضــات العامليــة والرياضــات األكر شــعبية 
يف الدولــة، ملــا لهــذه الرياضــة مــن ارتبــاط وثيــق باملــايض العريــق لإلمــارات، 
ــريب واإلســامي،  ــرتاث الع ــة بال ــة وثيق ــة، وصل ــة وعراق ــن أصال ــا م ــا فيه وم
وتســعى إدارة النــادي بــكل طاقاتهــا املاديــة واملعنويــة لنر رياضة الفروســية 
بــني جميــع فئــات املجتمــع، األطفــال والشــباب، مــن الرجــال والنســاء عــى 

حــد ســواء.  

أغسطس 2021 

فارسًا وفارسة في المنافسات التدريبية 130
الثانية بـ »مركز اإلمارة الباسمة«

26
فارساً وفارسة اجتازوا املسار بنجاح يف منافسات 

الشوط الرابع من أصل 58 خاضوا املنافسة.

19
فارساً أنهوا منافسة الشوط الثاين وتجاوزا املسار 

بنجاح، ودون خطأ من أصل 31 قبلوا خوض التحدي.

5
ساعات تنافس خالها الفرسان يف التحديات 

التدريبية الصيفية الثانية، حيث انطلقت املنافسات 
يف الثالثة والنصف بعد الظهر، وامتدت حتى 

الثامنة والنصف مساء.
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نظمها »الشارقة للفروسية«  

أغسطس 2021 

فارسًا وفارسة خاضوا 95
المنافسات التدريبية الصيفية الثالثة

الشارقة )فروسية اإلمارات(
شــارك 95 فارســاً وفارســة مــن مختلــف الفئــات يف املنافســات التدريبيــة الصيفيــة 
الثالثــة لقفــز الحواجــز التــي نظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية والســباق يف ميدان 

الصالــة املغطــاة مبركز الشــارقة للفروســية.
وخصــص الشــوط األول ملشــاركة الفرســان من مدرســة التدريــب بالنادي، »فرســان 
نــادي البــوين«، وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف هــذا الشــوط 8 فرســان، وأكمــل 
املســار دون أخطــاء ثاثــة فرســان هــم حمــزة غريــب، صالــح الكــريب، وعبــد اللــه 

الكريب. 
الشــوط الثــاين وهــو مــع الزمــن مــن جولــة واحــدة ويتنافــس فيــه الفرســان عــى 
إكــال املســار دون أخطــاء ضمــن الزمــن املحــدد، وصمــم مســاره بحواجــز يصــل 
ارتفاعهــا إىل 60 ســم، وبلــغ عدد الفرســان املشــاركني 19 فارســاً،  وأنهــى منهم دون 
خطــأ كل مــن بــال نــارص العنيــس، أفنــان يونــس، فاطمــة الخاجــه، جــاد محمــد 
اجبــاره، كرارينــا هوفلنــد، حصــة خليفــة النعيمــي، ابرانــا راجاخــاين، فايــا محمــد 

عــي والمــار غريــب. 
ــه  ــة الواحــدة مــع الزمــن، وتنافــس في ــم الشــوط الثالــث مبواصفــات الجول وأقي
الفرســان عــى إكــال املســار مــن دون أخطــاء وضمــن الزمــن املحــدد بحواجــز 
ــه 22 فارســاً،  ــغ عــدد الفرســان املشــاركني في يصــل ارتفاعهــا حتــى 80 ســم، وبل
وأنهــى منهــم دون خطــأ الفرســان شمســة الفطيــم، ميجــان ويليم، النا بولديســكا، 

وجاســمني حــادة. 
واختتمــت املنافســات بالشــوط الرابــع، مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع الزمــن، 
ويتنافــس فيــه الفرســان عــى إكــال املســار دون أخطــاء، وضمــن الزمــن املحــدد 
بحواجــز يــرتاوح ارتفاعهــا بــني 100ـ  110 ســم، وبلغ عدد املشــاركني فيه 47 فارســاً، 
وأنهــى املســار دون خطــأ الفرســان ســامل أحمــد الســويدي، عمــر الســواس، خليفــة 
البــدر، اولجــا زميانويســا، ماريــون جاتينجــي، إليزابيــث مينينــا، أندريــه هيلــري، 
أليكســيا نورتــري، الشــيخ خالــد ســلطان القاســمي، هشــام غريــب، ميجــان ويليــم، 
حمــد ســلطان اليحيــايئ، أنــا ســاموفيا، مهــرة الشــويهي، فهــد إبراهيــم الهرمودي، 
هــادي حامــة، الشــيخ عــي جــال نــارص النعيمــي، عائشــة الزرعــوين، حمــد عي 

الكــريب، محمــد حمــد الكــريب، ومــويف عويضــة الكــريب.
وشــهدت املنافســات مشــاركة واســعة من فرســان مدرســة التدريب بنادي الشارقة 
ــادي عجــان للفروســية،  ــو والفروســية، ن ــادي ديب للبول للفروســية والســباق، ن
ــية،  ــي للفروس ــل ع ــادي جب ــية، ن ــدرة للفروس ــادي من ــات، ن ــطبات الصافن إس
نــادي »فروســية« للفروســية، نــادي أبوظبــي للفروســية، نــادي الفروســية باملدينة 

املســتدامة يف ديب، وغريهــا مــن أنديــة وإســطبات الفروســية يف الدولــة.

4
فئات تضمنتها املنافسات التدريبية الثالثة التي 
نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق مبركز 

الشارقة للفروسية، وشهدت تفاعاً كبرياً من الفرسان 
والفارسات املشاركني.

5
ساعات خاض خالها الفرسان والفارسات املشاركون، 
املنافسات التدريبية الثالثة التي نظمها نادي الشارقة 
للفروسية والسباق مبركز الشارقة للفروسية، حيث 

انطلقت يف الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وامتدت 
حتى الثامنة والنصف مساء. 

10
منافسات يحتضنها نادي الشارقة للفروسية والسباق خال 
املوسم الصيفي، منها ست تدريبية، وثاث محلية، بالتعاون 
مع اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق، وبطولة دولية لقفز 

الحواجز من فئة النجمتني يف الصالة املغطاة بالنادي.
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بزيادة 150

الجائزة/ 
درهم

النادي الجواد الفارس املشاركون مواصفات الفئة م

 أبوظبي 5.000
للفروسية

فاميو  حفصة
الحبي

21 جولة
110/105 سم

مبتدئون 1

2.310  الشارقة
للفروسية

لومادين هشام غريب 5 جولة 
110/105 سم

صغرية 
5/4 سنة

1

18.000  أبوظبي
للفروسية

كارامبا محمد شايف 24 جولة 
130 سم

مفتوح 2

12.000  الشارقة
للفروسية

غريسينا سعيد املازمي 55 جولة
115/ 120 سم

مفتوح 3

5000  الشارقة
للفروسية

لومادين هشام غريب 26 جولة
110/105 سم

مبتدئون 4

20.000  اسطبات
الراع

 ديب دو
فيا

 حميد عبدالله
املهريي

23 متايز
135 سم

مفتوح 5

14.100  الشارقة
للفروسية

غريسينا سعيد املازمي 57 متايز
120 سم

مفتوح 6

فائزون باأللقاب

أغسطس 2021 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
شــهدت منافســات األســبوع الثالــث لرنامــج املوســم الصيفــي لقفــز 
الحواجــز الــذي ينظمــه اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، إقامــة 350 
ــل  ــر مــن 150 اســتعراضاً، ويهــدف الرنامــج لتفعي ــادة أك اســتعراضاً بزي
ــة، برعايــة لونجــني،  ــة للفرســان والخيــول داخــل الدول املشــاركات امليداني
ــع املنافســات يف  ــام جمي ــية، وتق ــادي الشــارقة للفروس ــع ن ــاون م وبالتع
املياديــن املغطــاة مكيفــة الهــواء يف صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى بقريــة 
ــة مركــز الشــارقة للفروســية،  ــي، وصال ــم يف أبوظب ــة بالخت بوذيــب العاملي
والتــي انتقلــت إليهــا املنافســات مــن األســبوع الثالــث، وستشــهد املزيــد 
منهــا خــال الصيــف قبــل ختــام الرنامــج ببطولة دوليــة من فئــة النجمتني.

وخطــف الفــارس محمــد شــايف الرميثــي، عــى صهــوة الفــرس »ســيباليا« 
مــن نــادي أبوظبــي للفروســية، صــدارة منافســة التايــز عــى حواجــز بلــغ 

ارتفاعهــا 135 ســم.
وأحــرز الفــارس شــادي غريــب مــع الجــواد »أليــت دو بونتــس« مــن نــادي 
ــني  ــن املرحلت ــة م ــة املفتوح ــز األول يف املنافس ــية، املرك ــارقة للفروس الش
الخاصــة، عــى حواجــز 130 ســم، وأكمــل غريــب مرحلتهــا الثانيــة يف زمــن 

بلــغ 32:53 ثانيــة.
ومبواصفــات الجولــة الواحــدة، عــى حواجــز 120 ســم، وبفــارق التوقيــت، 
أحــرز املركــز األول الفــارس فرهانــج صادقــي بالجــواد »دبليــو بيكولينــي« 

مــن نــادي الفروســية باملدينــة املســتدامة يف ديب.
ويف الشــوط املفتــوح مــن املرحلتــني الخاصــة، عــى حواجــز تــراوح ارتفاعهــا 
بــني 115 ـ 120 ســم، نــال الصــدارة الفــارس الناشــئ محمــد حمــد الكــريب 

بالجــواد »أيــر أوكريــن« مــن نــادي الشــارقة للفروســية.

استعراضًا للفرسان 350 
في برنامج »الصيفية« الثالث

32:53
ثانية أفضل زمن يف املرحلة الثانية للمنافسة 

املفتوحة، وسجله الفارس شادي غريب بالجواد 
»أليت دو بونتس« ـ »7 سنوات«.

 29:38
ثانية أفضل زمن للمركز الثاين يف التايز وسجله 
الفارس عبد الله الربتي بالجواد »هنرت يس«.

 49:52
ثانية أفضل زمن يف الشوط املفتوح وسجله الفارس 

فرهانج صادقي بالجواد »دبليو بيكوليني«.

67
فارساً شاركوا يف منافسات 4 فئات، منهم 33 من املبتدئني، 

و9 من األشبال، و8 من خيول القفز الصغرية »4 ـ 5« 
سنوات، و17 من عموم فئات الفرسان يف شوط مفتوح.
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33 أغسطس 2021 

قدم أفضل أداء في 3 أسابيع

محمد شافي..
التوهج في دائرة الضوء بـ 5 انتصارات 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــادي أبوظبــي للفروســية خــال  بــرز أداء الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــن ن

مشــاركاته يف منافســات املوســم الصيفــي األول، وتحقيقــه أكــر مــن فــوز عــى 

صهــوة أكــر مــن خيــل، وهــو مــا يجعــل الفــارس املخــرم محمــد الرميثــي يف 

دائــرة الضــوء التــي ينــدر أن يبتعــد عنهــا لفــرتة طويلــة، مــن خــال تألقــه ومتيزه 

يف األســابيع األربعــة األوىل مــن املوســم الصيفــي األول، بعــد إضافتــه النتصــار 

خامــس يف منافســات األســبوع الرابــع.

الفــوز الــذي أحــرزه الفــارس محمــد الرميثــي بالفــرس »ســيباليا« يف منافســات 

األســبوع الصيفــي الثالــث، حقــق قبلــه 3 انتصــارات يف املنافســات الصيفيــة عــى 

ميــدان صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى. وفــوزه األخــري مــع الفــرس »ســيباليا«، 

ــة  ــات الجول ــة مبواصف ــارقة، يف منافس ــاة بالش ــة املغط ــدان الصال ــى مي ــاء ع ج

الواحــدة مــع جولــة متايــز، عــى حواجز 135 ســم، مســجاً أفضــل زمــن يف التايز 

بلــغ 29:06 ثانيــة، كــا نــال املركــز الثالــث مــع الفــرس »كارامبــا«، وأكمــل معهــا 

التايــز يف زمــن بلــغ 30:34 ثانيــة.

أول انتصــار صيفــي حققــه الفــارس الرميثــي مــع الفــرس »ســيباليا«، يف األســبوع 

األول عــى ميــدان صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى الــذي كان يتخــذه الرميثــي 

ميدانــاً مفضــاً لتدريباته ومشــاركاته، قبــل أن ينتقل إىل نادي أبوظبي للفروســية، 

وجــاء يف شــوط مفتــوح مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز 130 ســم، ثــم أضــاف 

ــة  ــات الجول ــوح مبواصف ــا« يف شــوط مفت ــاً مــع الفــرس »كارامب ــوزاً ثاني ــه ف علي

الواحــدة مــع جولــة للتايــز، صمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 135 ســم. 

ــا« يف  ــع »كارامب ــوز م ــي الف ــارس الرميث ــق الف ــاين حق ــي الث ــبوع الصيف يف األس

ــة واحــدة عــى حواجــز 130 ســم،  منافســة الشــوط املفتــوح مــن جول

قبــل أن ينتقــل للمشــاركة مــع الفــرس »ســيباليا« يف املنافســة املفتوحــة 

ــز عــى حواجــز 135 ســم، يف منافســات األســبوع  ــع متاي ــة م مــن جول

ــة املغطــاة مبركــز الشــارقة للفروســية. الثالــث عــى ميــدان الصال

الخماسية
سجل الفارس محمد شايف الرميثي خمسة انتصارات يف 

بطوالت الرنامج الصيفي، ومتيز بأداء رائع كفل له خطف 

األضواء، وقد سجل الفارس الرميثي عى صهوة فرسني، ها 

الفرس »سيباليا«ـ  »14 سنة«، الفرس »كارامبا« - »8 سنوات«.

90
فارساً وفارسة شاركوا يف ختام منافسات 

األسبوع الصيفي الثالث.

29:06
ثانية أفضل زمن يف التايز، سجله الفارس 
محمد شايف الرميثي مع الفرس »سيباليا«.
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حماس الصغار يلفت األنظار 
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الجائزة/ 
درهم

النادي الجواد الفارس املشاركون مواصفات الفئة م

2.970 - - فارسا 18
دون خطأ

32 جولة
110/105 سم

مبتدئون 1

2.480 - - فرسان 8
دون خطأ

15 جولة
110/105 سم

أشبال 1

2.490 - - فرسان 6
دون خطأ

13 جولة
110/105 سم

خيول 

صغرية*
1

700 - - فرسان 7
دون خطأ

18 جولة
110/105 سم

مفتوح 1

18.000 مندرة
للفروسية

 يب إي يس
هوغو

 أسامة
الزبيبي

37 مرحلتني/خ
130 سم

مفتوح 2

13.200  الشارقة
للفروسية

فريوز  سامل أحمد
السويدي

86 مرحلتني/خ
120/115 سم

مفتوح 3

3.095 أبوظبي
للفروسية

إيلوي  هزاع حمد
خميس

31 مرحلتني
110/105 سم

مبتدئون 4

2.465  الشارقة
للفروسية

كواليف  حمد
النعيمي

15 مرحلتني
110/105 سم

أشبال 4

2.500  اسطبات
الصافنات

فاميي
دي بارك

فراس حامة 13 مرحلتني
110/105 سم

خيول 

صغرية*
4

1.000  الشارقة
للفروسية

هيلو عمر الصّواف 17 مرحلتني
110/105 سم

مفتوح 4

20.000 أبوظبي
للفروسية

كارامبا  محمد شايف
الرميثي

35 جولة ومتايز
135 سم

مفتوح 5

15.200  اسطبات
الراع

 ديب دي
فيا

 محمد
 عمران

العويس
90 مرحلتني

120 سم
مفتوح 6

فائزون باأللقاب

فارس وفارسة في األسبوع 400 
الصيفي الرابع بـ »مركز الشارقة« 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
شــهد األســبوع الرابــع باملوســم الصيفــي لقفــز الحواجــز زيــادة كبــرية يف عــدد 
الفرســان والفارســات املشــاركني يف املنافســات، لريتفــع العــدد إىل 400 فــارس 
وفارســة، مــن مختلــف مراكــز وأنديــة الفروســية بالدولــة الذيــن حرصــوا عــى 
الوجــود يف الحــدث الــذي أقيــم عــى مياديــن الصالــة املغطــاة مبركــز الشــارقة 
للفروســية والــذي ينظمــه اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق بالتعــاون مــع 

نــادي الشــارقة للفروســية.
وقــدم الفرســان والفارســات املشــاركون عروضــاً مميــزة يف مســابقات جميــع 
الفئــات، كشــفت عــن شــغفهم ورغبتهــم يف مواصلــة مســرية اإلعــداد والتجهيز 
للموســم الجديــد، واالســتفادة مــن هــذا الرنامــج يف تعزيــز مهاراتهــم وتأهيل 
الخيــول،  إىل جانــب الوصــول إىل الجهوزيــة العاليــة لخــوض املنافســات، 

وخطــف حــاس الفرســان والفارســات الصغــار األنظــار.
افتتــح اليــوم األول مبنافســة مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز 105ـ  110 ســم، 
ومبشــاركة 4 فئــات مــن الفرســان، فئــة املبتدئــني، وشــارك منهــم 32 فارســاً، 

وأكملهــا دون خطــأ 18 فارســاً.
ــأ، ويف  ــان دون خط ــا 8 فرس ــاً، وأكمله ــارك 15 فارس ــبال ش ــة األش ــن فئ وم
ــان  ــح 6 فرس ــاً ونج ــارك 13 فارس ــنوات، ش ــر 4 ـ 5 س ــرية عم ــول الصغ الخي
يف قيــادة خيولهــم دون خطــأ، ويف الفئــة املفتوحــة شــارك 18 فارســاً، ونجــح 

ــأ. ــة دون خط ــال الجول ــان يف إك ــم 7 فرس منه
ــا  ــاً، ولكنه ــاين أيض ــوم الث ــا الي ــح به ــع، افتت ــات األرب ــة للفئ ــة الثاني املنافس
جــاءت مبواصفــات املرحلتــني عــى  االرتفــاع ذاتــه، مــا يعنــي الوصــول بهــم 
إىل مســتوى يحتــاج إىل املزيــد مــن الجهوزيــة والكثــري مــن الرتكيــز، مــن فئــة 
املبتدئــني شــارك 31 فارســاً ونجــح منهــم 11 يف إكــال املرحلتــني دون خطــأ، 
والصــدارة نالهــا الفــارس هــزاع حمــد خميــس بالجــواد »إيلــوي« مــن نــادي 

أبوظبــي للفروســية. 
ــني دون  ــال املرحلت ــم 3 يف إك ــح منه ــاً، ونج ــارك 15 فارس ــبال ش ــن األش وم
خطــأ، ونــال جائــزة املركــز األول الفــارس حمــد النعيمــي بالجــواد »كواليــف« 

مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
وتنافــس 13 فارســاً بالخيــول الصغــرية، وأتــم املرحلتــني 4 فرســان دون خطــأ، 
وأحــرز املركــز األول الفــارس فــراس حامــة مــع الفــرس »فاميــي دي بــارك« 

مــن إســطبات الصافنــات. 
ويف الشــوط املفتــوح، تنافــس 17 فارســاً، ونجــح منهــم 10 فرســان يف إكــال 
ــرس  ــواف والف ــر الص ــارس عم ــز األول الف ــال املرك ــأ، ون ــني دون خط املرحلت

ــادي الشــارقة للفروســية. ــو« مــن ن »هيل

150
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسات القفز عى 

حواجز ارتفاعها بني 105 و110 سم. 

80
ألف درهم خصصت جوائز ألصحاب املراكز األوىل 

يف منافسات األسبوع الرابع للرنامج الصيفي.

6
منافسات شارك فيها الفرسان والفارسات ضمن 

فعاليات األسبوع الرابع للرنامج الصيفي.
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الرميثي و»كارامبا«.. التألق مستمر

أغسطس 2021 

الزبيبي والعويس.. 
صدارة »المفتوحة الخاصة« من »مرحلتين«

الشارقة )فروسية اإلمارات(
واصــل الفــارس محمــد شــايف الرميثــي، تألقــه يف منافســات قفــز الحواجز باملوســم 

الصيفــي، وجــاء تألــق الرميثــي هــذه املــرة عــى صهــوة الفــرس »كارامبــا« مــن 

نــادي أبوظبــي للفروســية، يف منافســة الجولــة مــع جولــة متايــز، صمــم مســارها 

بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 135 ســم مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايــز 

التــي ســجل فيهــا 40:91 ثانيــة.

وأضــاف الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس »كارامبا« بهــذا الفــوز انتصاراً 

ــث، ونجــح يف  ــوزه يف األســبوع الثال ــه خــال املوســم الصيفــي بعــد ف ــداً ل جدي

تحقيقــه هــذه املــرة يف منافســة مفتوحــة املشــاركة، مبواصفــات الجولــة الواحــدة 

مــع جولــة للتايــز عــى حواجــز 135 ســم.

إىل  الخاصــة،  املرحلتــني  مبواصفــات  املفتوحــة  املنافســة  يف  الفــوز  وذهــب 

الفــارس أســامة محمــد الزبيبــي بالجــواد »يب إي يس هوجــو« مــن نــادي منــدرة 

ــة الثانيــة يف 23:00 ثانيــة، يف حــني حــاز املركــز الثــاين  للفروســية، وأنهــى املرحل

الفــارس محمــد شــايف الرميثــي بالفــرس »كارامبــا« مــن نــادي أبوظبــي 

للفروســية وبزمــن 23:87 ثانيــة، ومــن بعــده يف املركــز الثالــث الفــارس 

محمــد حمــد الكــريب بالجــواد »دينــي تــوي زد« مــن نــادي الشــارقة 

ــة. ــغ 24:31 ثاني ــة يف زمــن بل ــة الثاني للفروســية، وأنهــى املرحل

اختتــم األســبوع مبنافســة مفتوحــة مــن مرحلتــني، عــى حواجــز 120 

ســم، ونــال املركــز األول الفــارس الشــاب محمــد عمــران العويــس مــع 

ــة يف  ــراع وبزمــن 18:18 ثاني ــا« مــن إســطبات ال الجــواد »ديب ديفي

املرحلــة الثانيــة.

ــني خاصــة، عــى حواجــز  ــن مرحلت ويف منافســة مفتوحــة املشــاركة م

115ـ  120 ســم، نــال الصــدارة الفــارس ســامل أحمــد الســويدي بالجــواد 

ــة يف  ــة الثاني ــادي الشــارقة للفروســية، وأكمــل املرحل ــريوز« مــن ن »ف

ــة. 23:32 ثاني

86
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة من 

مرحلتني مفتوحة املشاركة.

90
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة 
املرحلتني عى ارتفاع 120 سم.

40:91
ثانية أفضل زمن سجل يف جولة 

التايز عى ارتفاع 135 سم.

69:96
ثانية أفضل أزمنة الجولة الرئيسة دون 

خطأ سجله الفارس محمد الرميثي.

37:73
ثانية أرسع زمن تم تسجيله يف جولة 

التايز برصيد 4 نقاط جزاء.

23:00
ثانية أفضل أزمنة املرحلة الثانية 

عى حواجز 130 سم.
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أبطال القفز الصيفي
دبي )فروسية اإلمارات(

شــكل الرنامــج الصيفــي لقفــز الحواجــز الــذي ينفــذه اتحــاد اإلمــارات 

للفروســية والســباق، مرسحــاً جديــداً لتنافــس الفرســان والفارســات 

ــرة  ــل ألول م ــة، ليتواص ــات املختلف ــاب الفئ ــى ألق ــار، ع ــار والصغ الكب

ــف. ــز يف الصي ــز الحواج ــم قف موس

فرحــة الفرســان والفارســات الذيــن حــازوا املراكــز األوىل، جــاءت كبــرية، 

ــة  ــت الفرح ــد، وعل ــاط الجدي ــذا النش ــز يف ه ــلمون الجوائ ــم يتس وه

وجــوه األبطــال، يف برنامجــي األســبوعني الثالــث والرابــع، حيــث شــهدا 

ــذي ســجله الرنامــج. مشــاركات قياســية، مــا يشــري إىل النجــاح ال


