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فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد

نجاح البرنامج الصيفي لقفز الحواجز
•برؤيــة القيــادة الرشــيدة الثاقبــة ،وبفكــر متقــدم يســابق الزمــن عــى
أن تكــون اإلمــارات يف املقدمــة ،أصبحــت الدولــة متتلــك بنيــة تحتيــة
مســتدامة يف املجــاالت كافــة ،وضعتهــا يف صــدارة الــدول التــي يشــار إليهــا
بالبنــان يف رسعــة التطــور املعــاري والتقــدم الحضــاري والريــادة ،مــن
خــال مبــادرات ملهمــة ،وفــق منظومــة متناغمــة ،تواكــب املــكان يف كل
زوايــاه ،والزمــان يف كل توقيتاتــه ،مدهشــة يف تفاصيلهــا ،تجعلنــا نفخــر
بوطــن الالمســتحيل الــذي يتجــدد كل يــوم ،وهــو يحمــل آمــاالً ال تحدهــا
حــدود ،وســقف طموحــات مفتوح ـاً ،إمــارات الخــر والنــاء والعطــاء.
•وتشــكل هــذ البنيــة التحتيــة املتطــورة التــي تتمتــع بهــا اإلمــارات يف
الرياضــة بشــكل عــام ،ورياضــات الفروســية عــى وجــه الخصــوص ،مــن
مالعــب ومياديــن وصــاالت ،املحــور األســايس النطالقــة الرياضــة اإلماراتيــة
نحــو آفــاق أرحــب ،وبطموحــات كبــرة ،جعلهــا تتصــدر املشــهد يف
العديــد مــن املحافــل العامليــة والدوليــة ،مــن خــال اســتضافة العديــد
مــن البطــوالت الكــرى واألحــداث النوعيــة ،وتقــدم إىل العــامل صــورة
زاهيــة وفريــدة يف تنظيــم الفعاليــات واألنشــطة باحرتافيــة عاليــة ،وقــد
انعكــس ذلــك إيجابـاً يف توفــر 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
يف كل مســتوياتها ،وفئاتهــا ،ليكشــفوا عــن إبداعهــم وإمكاناتهــم الفنيــة
والبدنيــة ،وينالــوا أرفــع امليداليــات والتتويــج بأغــى األلقــاب.
•ونســبة لتداعيــات جائحــة كورونــا ،ومــا صاحــب ذلــك مــن تعقيــدات
تحــول دون ســفر الفرســان والفارســات إيل املعســكرات الخارجيــة،
وكذلــك نقــل الخيــول ،أطلقنــا يف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق،
الربنامــج الصيفــي لقفــز الحواجــز للمــرة األوىل ،ليكــون امتــداداً للموســم
املنتهــي مــن أجــل مواصلــة الفارســات والفرســان العطــاء ،ولتفعيــل
املشــاركات امليدانيــة للفرســان والخيــول داخــل الدولــة ،بعــد أن تعــذر
إقامــة معســكرات خارجيــة نســبة لإلغــاق يف الــدول التــي درج فرســاننا
عــى الوجــود فيهــا واملشــاركة يف البطــوالت التــي تنظــم خــال فــرة
الصيــف ،وكنــا عــى ثقــة بــأن هــذا الربنامــج ســيجد التفاعــل مــن قبــل
الفرســان والفارســات واألنديــة واملراكــز املتخصصــة واإلســطبالت يف هــذه
الرياضــة ،حيــث إن البنيــة التحتيــة متوافــرة بجــودة عاليــة مــن صــاالت
مكيفــة الهــواء ،تســتوعب النشــاط بــكل أريحيــة ،وااللت ـزام باإلج ـراءات
االحرتازيــة يف مكافحــة جائحــة كورونــا ،مــا يتيــح أمــام الجميــع فرصــة
املشــاركة ،وتنفيــذ برامجهــم اإلعداديــة للموســم الجديــد ،والعمــل عــى
تجهيــز الخيــول يف أجــواء آمنــة.
•لقــد شــكل الربنامــج الصيفــي لقفــز الحواجــز ،والــذي تقــام منافســاته يف
صــاالت مكيفــة ،منصــة متكاملــة ال يوجــد لهــا مثيــل يف مــكان آخــر حــول

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

العــامل ،وهــو مــا يؤكــد متانــة البنيــة التحتيــة لهــذه الرياضــة
وتنوعهــا مهــا تغــرت الظــروف ،لتتجــاوز كل املســتجدات
والتحــوالت التــي ميكــن أن توقــف النشــاط ،بحلــول عمليــة
ناجعــة ،متكــن الفرســان والفارســات عــى مواصلــة الســر عــى
الطريــق املؤديــة إىل أهدافهــم املرســومة بســهولة.
•إن نجــاح الربنامــج الصيفــي لقفــز الحواجــز هو امتداد لسلســلة
النجاحــات املختلفــة ،ملــا توفــره الدولــة مــن بنيــة تحتيــة
رياضيــة متميــزة ،ومرافــق عرصيــة بأعــى املعايــر العامليــة.
•شــكراً للقيــادة الرشــيدة عــى مــا تقدمــه للوطــن مــن عطــاء
وفــر يف كل مناحــي الحيــاة ،وللرياضيــن يف وطــن التميــز
بجــودة الحيــاة واســتدامتها ،والتــي توفرهــا القيــادة الرشــيدة،
وتحــرص عــى بلوغهــا أعــى مســتويات املعايــر العامليــة.
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السبوسي:

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

دبي (فروسية اإلمارات)

أكــد محمــد الســبويس ،مــدرب خيــول « ،»M7أن توجيهــات ومتابعــة
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،تقــف وراء
النجاحــات التــي يحققهــا اإلســطبل ،حيــث إن توجيهــات ســموه
واضحــة ،وهــي التجديــد والتجريــب وعــدم االعتــاد عــى أســاء
محــددة مــن الخيــول ،وهــذا جعــل « »M7مميــزاً ،ويف كل ســباق
نســعى أن نقــدم أســاء جديــدة وأبطــاالً جــدداً ،لذلــك خيولنــا
الفائــزة أو التــي تكــون ضمــن العــرة األوائــل يف الســباقات
معظمهــا جديــدة ،وهــذا يســعدنا أكــر مــن تحقيــق الفــوز عــر
األســاء القدميــة لدينــا ،والتــي عرفنــا مســتواها ،والهــدف مــن ذلــك
روح التحــدي واإليجابيــة التــي يبثهــا ســموه ،والــذي تعلمنــا منــه أن
ننافــس أنفســنا وال نقــف أســرين النتصــارات تحققــت ،فتوجيهــات
ســموه دامئ ـاً عندمــا ينتهــي أي ســباق أال نعــود إىل الــوراء ،وعلينــا
النظــر للســباق التــايل ،وهــذا هــو املســتقبل.
وقــال« :صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،فــارس
وخبــر الفروســية األول وامللــم بــكل تفاصيلها وأدق أرسارهــا ،ولتكون
عــى رأس أحــد إســطبالت ســموه وبرؤيــة معينــة ،فــإن األمــر يصبــح
تحديـاً ،ألن ســموه عاشــق للرقــم واحــد ،وصاحــب املقولــة الشــهرية:
(أنــا وشــعبي نحــب املركــز األول) ،فاألمــر يتحــول إىل مواجهــة
جميــع التحديــات للوصــول إىل املركــز األول ،واعتــر نفــي خريــج
مدرســة ســموه ،فنهلــت منهــا الكثــر ومــا زلــت أتعلــم ،لذلــك يوميـاً
يف ســباق مــن أجــل تقديــم األفضــل».
وأضــاف« :حققنــا نجاح ـاً كب ـراً خــال هــذه الفــرة الوجيــزة عــى
الرغــم مــن أن طموحنــا ال تحــده حــدود ،ونحــن ننتمــي ملدرســة
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مناهجهــا واضحــة يف ســباق التميــز ،حيــث ليــس هنــاك خــط للنهايــة،
لذلــك نعمــل ليــل نهــار لتقديــم الجديــد وعــدم االســتكانة ألي انتصــارات
أو إنجــازات تحققــت ،لكــن مــع ذلــك فأنــا ر ٍ
اض عــن تجربتــي ،فقــد
اســتطاع اإلســطبل أن يضــع بصمــة واضحــة محليــاً وخارجيــاً».

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

إنجازات 2021

•املركز األول يف سباق كأس محمد بن راشد ملسافة  160كلم.
•املركز األول يف سباق السيدات ملسافة  120كلم ضمن
مهرجان محمد بن راشد.
•املركز األول يف سباق جميلتي لألفراس ملسافة  120كلم
ضمن مهرجان محمد بن راشد.
•املركز األول سباق إكسبو .2021
•املركز الثاين يف سباق كأس ويل عهد ديب ملسافة  120كلم.
•املركز الثاين يف سباق كأس الفهيدي ملسافة  120كلم.
•املركز الثالث يف كأس رئيس الدولة ملسافة  160كلم
•لقب بطولة العامل بإيطاليا

فروســية اإلمارات

صائد األلقاب الكبيرة:

القدرة رياضة االلتزام بأخالق الفرسان قبل اللوائح والقوانين
ميدان السباقات جسر للصداقة والتنافس األخوي الشريف
دبي (فروسية اإلمارات)

عــى الرغــم مــن أن محمــد الســبويس معــروف يف عــامل الفروســية كفــارس
قــدرة ال يشــق لــه غبــار ،وأيضـاً مــارس التدريــب يف مجــال ســباق الرسعة،
إال إن اختيــاره مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب رعــاه
اللــه ،لــإرشاف عــى أحدث إســطبالت ســموه « ،»M7كان أكــر التحديات
التــي واجههــا الســبويس يف مســرته مــع عــامل الفروســية ،ويخوضــه بثقــة
وهــو ينهــل مــن فكــر ورؤيــة فــارس العــرب األول.
وقــد حقــق الســبويس نجاحــات مميــزة مــن خــال حصــد العديــد مــن
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 أيضـاً عشــق أصحــاب الســمو شــيوخنا الكـرام ،وجميــع
أبنــاء الوطــن ،لــذا عــى الجميــع ،كل يف موقعــه ،مالــك ،مــدرب ،فــارس،
مســؤول ،وأي مهتــم بالقــدرة ،أن يكــون عــى قــدر املســؤولية بااللت ـزام
بأخــاق الفرســان والرياضــة قبــل اللوائــح والقوانــن ،والبــد لالنتبــاه إىل
أمــر مهــم جــداً أن هــذه الرياضــة تشــكل دولتنــا فيهــا رقــاً صعبــاً،
ومتتلــك قاعــدة ضخمــة مــن حيــث الكــوادر البرشيــة والخيــول والبنيــة
التحتيــة ،وكل هــذا جــاء بفضــل الدعــم الالمحــدود مــن أصحــاب الســمو
الشــيوخ ،لذلــك مــن الواجــب علينــا املحافظــة عــى هــذا اإلرث العظيــم.
وأوضــح «الرياضــة فــوز وخســارة ،وميــدان املنافســة هــو جــر للصداقــة،
ومــكان للتنافــس األخــوي الرشيــف ،ويزيــد مــن ترابطنــا ألن الهــدف مــن
الرياضــة أن تســمو عــى مبــدأ الفــوز والخســارة».
وأضــاف« :أقبــل أي نتيجــة ،أتعلــم مــن الخســارة بتصحيــح األخطــاء،
لكــن مــن غــر املقبــول اســتخدام أســاليب غــر رياضيــة مــن أجــل تحقيــق
انتصــار».

أبرز إنجازات «»M7
•كأس محمد بن راشد ملسافة  160كلم.
•كأس ويل عهد ديب «مرتني».
•بطولة العامل للقدرة للشباب والناشئني «مرتني».
•الوصافة يف كأس رئيس الدولة.
•لقب النسخة األوىل من جائزة «بريق الناموس».
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الفارس والمدرب علي الجهوري:

رؤية منصور بن زايد

تقود إسطبالت الوثبة إلى اإلنجازات الكبرى

∎دعم يصنع الفارق ونعمل وفق برامج تقود إلى األهداف الموضوعة
∎التميز مع «األفراس» فكرة رائعة وننتظر إدخال الجيل األول اإلسطبالت

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 إســطبالت
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 إســطبالت الوثبــة وتوفيقهــا مــع األفـراس مل يكــن صدفــة ،بــل يــأيت
مــن رؤيــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،ومعــروف أنــه مــن أفضــل
وأميــز املربــن ،ولــه بصمــة واضحــة يف إنتــاج الخيــول ،ســواء خيــول الســباق أو
القــدرة ،لذلــك كان مــن الطبيعــي أن تتميــز أف ـراس إســطبالت الوثبــة وتحقــق
أفضــل النتائــج ،ونتوقــع يف الفــرة 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 املدربــن اآلن وصلــوا ملرحلــة متقدمــة مــن
اإلعــداد والتجهيــز ،تعطيهــم الثقــة بــأن يدخلــوا الســباق بج ـواد واحــد ميلــك
املقومــات ،بإمكانــه صنــع الفــارق وتحقيــق النتيجــة املطلوبــة».

إنجازات املدرب الجهوري

كأس رئيس الدولة « 4مرات»
بطولة العامل للشباب والناشئني
عدد كبري من األلقاب يف السباقات بالدولة
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وتابــع« :الرتكيــز عــى الجــواد ،ونجــاح املــدرب يف تحقيــق نتائــج جيــدة
بعــدد غــر كبــر 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
فــره العمــل بالقــوات املســلحة ،حيــث شــارك يف دورات الفروســية وبــرع
فيهــا بشــكل الفــت ،ثــم انضــم إلســطبالت الوثبــة كفــارس ،ومل تخــب نظرة
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،راعــي إســطبالت الوثبــة ،حيــث
رأى يف الجهــوري موهبــة جديــرة باالهتــام ،وبالفعــل كان عنــد حســن
الظــن ،فحقــق إنجــازات ضخمــة كفــارس ال يشــق لــه غبــار داخــل الدولــة
وخارجهــا ،ثــم تفــرغ للتدريــب ليقــود إســطبالت الوثبــة مــن نجــاح إىل
نجــاح.
وأوضــح «تعلمنــا مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان أن العمــل
املنظــم والــدؤوب ،ووفــق برامــج محــددة تقــود إىل النتائــج واألهــداف
املوضوعــة ،هــو أســاس النجــاح والتفــوق ،وهــذا مــا نعمــل بــه وقــاد
إســطبالت الوثبــة إىل تحقيــق أكرب االنتصــارات وتســجيل إنجــازات مبهرة»،
مشــراً إىل أن العمــل بتناغــم أيضــاً يشــكل دفعــة إيجابيــة يف ترتيــب
األولويــات مــن أجــل بلــوغ الغايــات.

إنجازات 2021

* املركز األول يف سباق كأس محمد بن زايد
آل نهيان ملسافة  120كلم.
* املركز الثاين يف سباق الشيخ زايد بن منصور
بن زايد آل نهيان للشباب ملسافة  120كلم.
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الصورة مطبوعة في وجدان الفارس والمدرب

خيول «الغزالن»

تجذب الجهوري إلى عالم الفروسية منذ الطفولة
أبوظبي (فروسية اإلمارات)

كان منظــر خيــول إســطبالت الغــزالن العائــدة للمغفــور لــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اللــه ثـراه ،وهــي
خارجــة للتدريــب خــارج اإلســطبل ،يشــكل متعــة كبــرة يف
نفــس الطفــل يف ذلــك الوقــت ،الفــارس ومــدرب إســطبالت
الوثبــة للقــدرة الحق ـاً ،عــي خلفــان الجهــوري ،وظلــت هــذه
الصــور للخيــول مطبوعــة يف وجدانــه ،مــا شــكل عشــقاً وشــغفاً
جعلــه يشــري خيـاً ويحــره إىل املنــزل ليبــدأ مرحلــة مهمــة
يف حياتــه بتحديــد مســتقبله مــع هــذه املخلوقــات النبيلــة.
الفــارس واملــدرب عــي الجهــوري فــارس أيضــاً يف قفــز
الحواجــز ،وحقــق العديــد مــن االنتصــارات يف هــذه الرياضــة
الصعبــة التــي تتطلــب املزيــد مــن الرتكيــز والدقــة ،ويقــول
الجهــوري إنــه يعشــق أيض ـاً هــذه الرياضــة ومــا زال يســعى
إىل املزيــد مــن التطويــر للمنافســة عــى أعــى املســتويات،
وســقف طموحــه فيهــا عـ ٍ
ـال جــداً ،مشـراً إىل أنــه ابتعــد قليـاً
يف الفــرة األخــرة بســبب بعــض االنشــغاالت ،لكنــه عــازم عــى
االســتمرار وتحقيــق النجــاح.
وأوضــح عــي الجهــوري أن أجمــل لحظاتــه يف رياضــة القــدرة
جــاءت عندمــا تــوج بلقــب بطولــة فلــوراك يف فرنســا ،ألن
الســباق لــه خصوصيــة ،فهــو يقــام عــى أرضيــة وتضاريــس
قاســية جــداً ،ال ينجــح فيهــا إال الفرســان املامرســون لهــذا
النــوع مــن الرياضــة ،وقــد وفقــت بالفــوز بهــذا اللقــب بخيول
مدربــة يف أرض صحراويــة مختلفــة متامـاً ،لذلــك كان هــذا أكــر
تح ـ ٍد واجهتــه يف مســريت ونجحــت يف اجتيــازه.
ومل يســتبعد املــدرب عــي الجهــوري أن نجاحــه يف كأس رئيــس
الدولــة مدربـاً ،رمبــا يكــون بســبب عــدم تحقيــق لقــب هــذه
البطولــة الرفيعــة فارســاً عــى الرغــم مــن أنــه كان وصيفــاً
وأيضــاً ضمــن العــرة األوائــل أكــر مــن مــرة ،لذلــك كان
فرســان الوثبــة األكــر فــوزاً بهــذا البطولــة يف الســنني األخــرة،
لكونهــا هدف ـاً أول يف كل موســم ألهميتهــا ومكانتهــا الرفيعــة
والغاليــة.
وكشــف الجهــوري أن لقــب كأس رئيــس الدولــة مــن األلقــاب
املهمــة التــي كان يطمــح إىل تحقيقهــا وهــو فــارس ،لكــن
التغــرات الكثــرة يف القــدرة ،خاصــة فيــا يتعلــق بقوانــن
األوزان ،جعلــت أمــر املشــاركة واملنافســة أكــر صعوبــة اآلن.
ويتألــق يف ســباقات القــدرة أيضـاً ابنــا عــي الجهــوري ،وهــا
الفارســان خليفــة وعبــد اللــه ،حيــث حققــا العديــد مــن
اإلنجــازات الكــرى ،وحصــدا ألقابــاً رفيعــة.

∎لقب بطولة «فلوراك» الفرنسية انتصار تاريخي لخيول الصحراء
∎األبناء على طريق الوالد والكأس الغالية هدف أول في كل موسم

إنجازات الفارس الجهوري

لقب كأس محمد بن راشد «مرتني»
بطولة أوروبا املفتوحة
الثالث يف بطولة العامل
لقب بطولة فلوراك – فرنسا
كأس اليوم الوطني « 3مرات»
كأس الخليج «مرتني»
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«هالة» في المركز الثالث بقائمة الخيول

مراكز لإلمارات
في التصنيف الدولي لفرسان القدرة

∎منصور الفارسي األول والمزروعي ثانيا ً
∎والكعبي رابعا ً ومحمد الفارسي سادسا ً والكتبي سابعا ً
دبي (فروسية اإلمارات)
تصــدر الفــارس منصــور ســعيد الفــاريس ،التصنيــف الــدويل لفرســان القــدرة عــى
مســتوى العــامل ،وجــاء وصيــف بطــل العــامل للقــدرة يف رأس القامئــة التي ضمــت أفضل
الفرســان عــى مســتوى العــامل ،بينهــم  5مــن فرســان اإلمــارات ،مــا يؤكــد علــو كعــب
فرســاننا يف هــذه الرياضــة التــي تعتــر ثــاين أكــر مناشــط االتحــاد الــدويل للفروســية
منــواً.
وبحســب تصنيــف االتحــاد الــدويل مــن  1ينايــر إىل  30مايــو  ،2021فقــد 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.
وجــاءت صــدارة منصــور ســعيد الفــاريس برصيــد  700نقطــة ،جمعهــا مــن خــال
نتائجــه املميــزة يف العــام  ،2021حيــث حــل يف املركــز الثــاين خــال أربعــة ســباقات
دوليــة ملســافات  120كلــم ،و 160كلــم ،لكــن اإلنجــاز األبــرز للفــاريس كان وصافتــه
لبطولــة العــامل للقــدرة األخــرة التــي اســتضافتها بي ـزا اإليطاليــة يف مايــو املــايض.

700

نقطة وضعت الفارس منصور الفاريس يف
صدارة التصنيف الدويل لفرسان القدرة.
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ونــال الفــارس ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي ،وصافــة التصنيــف الــدويل للفــارس
والجــواد مــع بعضهــا بعضـاً ،حيــث احتــل املركــز الثــاين بصحبــة الفــرس القويــة
«هالــة» برصيــد  305نقــاط ،فيــا نــال الفــارس منصــور ســعيد الفــاريس املركــز
العــارش يف هــذا التصنيــف مــع الجــواد «بريمــان آيــا».
واحتلــت الفــرس «هالــة» العائــدة إلســطبالت « »M7املركــز 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  10ســباقات.
ونالــت الفــرس البالغــة مــن العمــر  10ســنوات 305 ،نقــاط ،بينــا نالــت صاحبة
املركــز األول الفــرس «ســاروك دونتيــا»  361نقطــة ،وهــي مملوكــة للفريــق
امللــي البحرينــي ،فيــا حــل يف املركــز الثــاين الجــواد األمــريك «هوفــر ذا موفــر»،
والــذي حصــل عــى  321نقطــة.
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نقاط وضعت الفرس «هالة» يف املركز الثالث
ضمن قامئة االتحاد الدويل للفروسية.

فروســية اإلمارات

عزز ريادة فرسان اإلمارات

الفارسي..

القمة العالمية في التصنيف الدولي بـ  700نقطة

∎ 36تتويجا ً بالمركز األول و 11ثانيا ً و 8في الترتيب الثالث

∎وصيف المونديال عالمة فارقة عبر بوابة «االحتياط»

دبي (فروسية اإلمارات)
تربــع الفــارس منصــور ســعيد الفــاريس عــى قمــة التصنيــف الــدويل لفرســان
القــدرة عــى مســتوى العــامل برصيــد  700نقطــة ،جمعهــا مــن خــال نتائجــه
املميــزة يف العــام  ،2021مــا يعتــر اســتمراراً ملســرة طويلــة مــن النجاحــات
والتفــوق التــي ظــل يســطرها فرســان اإلمــارات يف هــذا املجــال.
الفــارس الفــاريس الــذي جمــع أكــر عــدد مــن النقــاط التــي أهلتــه ليتصــدر
التصنيــف الــدويل لفرســان القــدرة ،بــرز بصــورة الفتــة خــال بطولــة العــامل
للقــدرة األخــرة التــي اســتضافتها إيطاليــا يف مايــو املــايض ،حيــث احتــل املركــز
الثــاين بــكل جــدارة واســتحقاق عــى الرغــم مــن أنــه دخــل للمشــاركة احتياطيـاً
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 كبــرة خــال هــذه البطولــة عــى
الرغــم مــن ق ـرار مشــاركته املتأخــر ،إال أنــه كان يف املوعــد ،ونجــح يف تطبيــق
تعليــات وخطــط مدربــه بالرسعــة املطلوبــة لقيــادة الجــواد «بريمــان آيــا»

لتحقيــق املركــز الثــاين وامليداليــة الفضيــة ألرفــع بطــوالت العــام.
الفــارس منصــور الفــاريس الــذي ظــل يشــارك يف ســباقات القــدرة منــذ
العــام  ،2009لــه العديــد مــن النتائــج املميــزة مــع إســطبالت «»MRM
بــإرشاف املــدرب إســاعيل محمــد ،وحقــق العديــد مــن األلقــاب داخليـاً
وخارجيـاً ،فقــد تــوج بلقــب مونديــال الخيول الصغــرة  2015يف ســلوفاكيا،
كــا أحــرز املركــز الثــاين يف بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني يف تشــييل
عــام .2015
وقــدم الفــارس منصــور الفــاريس مســتويات جيــدة خــال العديــد مــن
الســباقات منــذ بدايــة مشــاركاته يف ســباقات القــدرة محليــاً وخارجيــاً،
واســتطاع تحقيــق العديــد مــن األلقــاب ،ومتكــن مــن الصعــود إىل منصــات
التتويــج  36مــرة ،وحقــق املركــز األول  11مــرة واملركــز الثــاين  8م ـرات،
وحــل ثالث ـاً  7م ـرات.
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 7199فارس ًا وفارسة مسجلون في االتحاد الدولي

اإلمارات األكثر نشــاط ًا في إقامة ســباقات القدرة عالمي ًا

82

48

دولة تم متثيلها يف تصنيفات االتحاد الدويل
للفروسية.

دولة استضافت فعاليات سباقات القدرة يف
العام .2019

دبي (فروسية اإلمارات)
شــهدت رياضــة ســباقات القــدرة عــى مســتوى العــامل ،تطــوراً ومنــواً مطــرداً
منــذ العــام  2009وحتــى العــام  2019وفقـاً آلخــر تقريــر صــادر مــن االتحــاد
الــدويل للفروســية ،وتعتــر اإلمــارات مــن أكــر الــدول نشــاطاً يف هــذا املجال،
وشــهدت هــذه الرياضــة ،إقبــاالً مــن املواطنــن ،وأصبحــت متتلــك قاعــدة
كبــرة عــى مســتوى املامرســة ،وذلــك بفضــل الدعــم الالمحــدود الــذي
ظلــت تجــده مــن القيــادة الرشــيدة ،وبــرزت اإلمــارات يف ســباقات القــدرة
العامليــة حتــى أصبحــت رق ـاً ال ميكــن تجــاوزه بفضــل اإلنجــازات الكبــرة
التــي حققهــا فرســان البــاد.
وبحســب آخــر إحصــاءات االتحــاد الــدويل «نــرت يف العــام  ،»2019ارتفــع
عــدد الــدول التــي تنظــم ســباقات القــدرة بنســبة  28%منــذ عــام ،2009
ووصــل عــدد الــدول التــي نظمــت فعاليــات وبطــوالت خــال العــام 2019
نحــو  48دولــة.

28%

نسبة النمو يف فعاليات سباقات القدرة منذ
العام .2009
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14.7%

وعــى إثــر ارتفــاع شــعبية هــذه الرياضــة ،زادت كذلــك
الســباقات والبطــوالت التــي يــرف عليهــا االتحــاد الــدويل،
لتصــل إىل  907بطــوالت وفعاليــات خــال العــام  ،2019وبلــغ
عــدد الفرســان املســجلني رســمياً يف كشــوفات االتحــاد نحــو
 7199فارســاً وفارســة ،بينــا بلــغ عــدد الخيــول ،14103
تقطــع مــا يقــدر مبليــوين كيلومــر ســنوياً للمشــاركة يف
بطــوالت وســباقات القــدرة املختلفــة.
ووفقــاً لهــذه اإلحصــاءات ،فــإن ســباقات القــدرة تحتــل
املركــز الثــاين ضمــن أنشــطة االتحــاد الــدويل مــن حيــث عــدد
املنافســات وعــدد الفرســان املشــاركني ،حيــث تــأيت يف املركــز
األول منافســات قفــز الحواجــز ،فيــا تحتــل املركــز الثالــث
منافســات الدريســاج.

نسبة زيادة الفرسان املسجلني لدى االتحاد الدويل
للفروسية منذ العام .2009

37.6%

نسبة زيادة أعداد الخيول املسجلة لدى االتحاد
الدويل للفروسية منذ .2009

فروســية اإلمارات

يتقدم بخطى ثابتة نحو المجد

بالجافلة يرسم لوحة النصر في سباق فرنسا للقدرة
دبي (فروسية اإلمارات)
ميــي الفــارس الشــاب ســيف جمعــة محمــد خميــس بالجافلــة
بثبــات نحــو املجــد يف ســباقات القــدرة ،حيــث يواصــل تحقيــق
االنتصــارات القويــة داخلي ـاً وخارجي ـاً ،بعــد أن أضــاف إىل رصيــده
ن ـراً جديــداً يف فرنســا بتحقيــق لقــب الســباق الــذي أقيــم هنــاك
ملســافة  100كلــم.
ونجــح الفــارس بالجافلــة يف قيــادة الجــواد «يوزيجنولــو» إلســطبالت
« »M7بحنكــة لريســم لوحــة النــر يف ســباق فرنســا ،بــإرشاف
املــدرب محمــد الســبويس ،ويتــوج باللقــب ،بعــد منافســة مثــرة مــع
الفارســة البلجيكيــة إليزابيــث هــاردي التــي نالــت املركــز الثــاين عــى
صهــوة «ايفريســت ال ماجــوري» ،واحتلــت املركــز الثالــث الفارســة
مــاودي راديليــت عــى صهــوة «ابســليون دبيســليون» ،ونــال املركــز
الرابــع الفــارس فــارس املنصــوري عــى صهــوة «تورمبيــادي النــز»
إلســطبالت «.»M7
بالجافلــة الــذي تــم اختيــاره ضمــن القامئــة األوليــة املشــاركة يف
مونديــال القــدرة للشــباب والناشــئني املقــام بهولنــدا يف ســبتمرب
املقبــل ،اســتطاع أن يؤكــد جدارتــه بتمثيــل الدولــة يف هــذه
التظاهــرة العامليــة.
الفــارس بالجافلــة بــدأ مســرته عــام  ،2016وســجل حضــوره
يف معظــم الســباقات محليــاً وخارجيــاً ،لكــن إنجــازه يف مملكــة
البحريــن يف العــام  2019يعتــر األبــرز يف مســرته ،حيــث ســجل
ثنائيــة رائعــة بعــد أن تــوج بلقبــي بطولــة كأس ملــك البحريــن
لإلســطبالت الخليجيــة الخاصــة عــى صهــوة الجــواد «ديدجيكــو»
مــن إســطبل مــاس ،ثــم عــاد يف اليــوم التــايل ليحقــق أرفــع ألقابــه
بعــد أن تــوج بلقــب الشــباب والناشــئني عــى صهــوة «بوجــدان دى
جينجــي» إلســطبالت «.»M7
اســتطاع بالجافلــة خــال مســرته القصــرة يف ســباقات القــدرة
اعتــاء منصــات التتويــج يف العديــد مــن املناســبات.
وتــأيت مشــاركة إســطبالت « »M7يف إطــار االســتعداد لالســتحقاقات
الدوليــة املقبلــة ،أبرزهــا بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني املقــررة
يف ســبتمرب املقبــل يف هولنــدا ،إىل جانــب التحضــر للموســم املحــي
الجديــد الحافــل بالعديــد مــن البطــوالت املهمــة.

9

ألقاب حققها الفارس سيف بالجافلة بحصوله
عىل املركز األول يف السباقات املحلية
والخارجية التي شارك فيها.

3

مرات احتل خاللها الفارس سيف بالجافلة
املركز الثاين خالل مشاركاته املتعددة ،فيام حل
ثالثاً مرة واحدة.
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إنجاز جديد لـ «»M7

المنصوري ..فارس «هاتريك» انتصارات في الموسم األوروبي
دبي (فروسية اإلمارات)
تــوج الفــارس فــارس أحمــد املنصــوري
بلقــب ســباق القــدرة الــذي أقيــم
يف كاســتيلون جنــوب غــريب فرنســا،
ليضيــف إنجــازاً جديــداً إىل إســطبالت
« ،»M7ونجــح املنصــوري يف انتــزاع
املركــز األول يف املنافســة التــي امتــدت
ملســافة  120كلــم بعــد أن حافــظ عــى
مركــزه الثــاين يف أول مرحلتــن ،وانفــرد
بالصــدارة يف آخــر مرحلتــن عــى
صهــوة «اس دبليــو ديــو» إلســطبالت
« ،»M7تحــت إرشاف املــدرب محمــد
الســبويس ،مســجالً زمنـاً قــدره 7:02:56
ســاعة.
واحتلــت املركــز الثاين اإلســبانية ســيلفيا
التيمــراس عــى صهــوة «دجــرك»،
وجــاءت يف املركــز الثالــث الفارســة
الفرنســية ماريــاين هيليــز عــى صهــوة
«دجالينــي إل شــامار».
ويعــد اللقــب هــو الثــاين يف رصيــد
إســطبالت « »M7خــال أســبوع واحــد
فقــط بعــد فــوز ســيف بالجافلــة بلقــب
ســباق  100كلــم يف فرنســا أيض ـاً.
وبــرز نجــم إســطبالت « »M7الفــارس
فــارس أحمــد املنصــوري ،بصــورة الفتــة
خــال املوســم األورويب ،واســتطاع
أن يحقــق  3ألقــاب كفلــت لإلســطبل
البقــاء يف صــدارة مشــهد الســباقات
األوروبيــة.

4

سنوات هي مسرية الفارس فارس املنصوري يف
سباقات القدرة ،حيث بدأ مشواره يف عام .2017
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وبفــوزه بلقــب ســباق كاســتيلون
الفرنــي يكمــل املنصــوري ثالثيــة
«هاتريــك» ،حيــث اســتهل هــذا
املوســم بالفــوز بلقــب كومبــن
ملســافة  120كلــم ،قبــل أن يحقــق
فــوزاً باهــراً بســباق الشــباب
والناشــئني ملســافة  120كلــم الــذي
أقيــم بفرنســا أيضــاً.
الفــارس فــارس املنصــوري يعتــر أحد
األوراق الرابحــة إلســطبل« »M7يف
الســباقات األوروبيــة ،والتــي ســجل
خاللهــا مســتويات رائعــة ،حيــث
نــال عــدة ألقــاب.
املوســم األورويب قبــل املايض 2019 -
 شــهد حضــور الفــارس املنصــورييف منصــات التتويــج مرتــن ،األوىل
كانــت بفرنســا ،والثانيــة كانــت خالل
ســباقات كينــج فورســت بربيطانيــا.
وبــدأ الفــارس فــارس املنصــوري
املشــاركة يف ســباقات القــدرة بصــورة
رســمية يف العــام  ،2017وظــل يقــدم
مســتويات طيبــة خــال املوســم
اإلمــارايت ،ونجــح يف قيــادة العديــد
مــن الخيــول ،ســواء مــن إســطبالت
« »M7أو إســطبل مــاس الــذي
شــارك ضمــن ســباقات اإلســطبالت
الخاصــة.

7:02:56
ساعة الزمن الذي سجله الفارس فارس املنصوري
يف سباق كاستيلون بفرنسا وأحرز به املركز األول.
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«باالس بيير» بالمركز الثاني في اإلصدار الخامس

من خيول اإلمارات ضمن أفضل
 10في تصنيفات لونجين العالمية

∎«ميستيك جايد» و«أديب» و«اسنشيال كوالتي» و«اداير» و«هيركين لين» في قائمة النخبة
دبي (فروسية اإلمارات)
تصــدرت  6مــن خيــول اإلمــارات قامئــة أفضــل  10خيــول يف تصنيفــات لونجني
ألفضــل الخيــول العامليــة لإلصــدار الخامــس يف الرابــع مــن يوليــو  ،2021حيــث
يحتــل الجــواد «بــاالس بيــر» لســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،املركــز الثــاين برصيــد  125رطـاً «عشــبي».
وجــاء يف املركــز الرابــع بطــل كأس ديب العاملــي «ميســتيك جايــد» لجودلفــن
برصيــد « 122رمــي» ،يليــه يف املركــز التاســع مشــرك الجــواد «أديــب» لســمو
الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،برصيــد « ،121عشــبي» ،الفائز بســباقات
عــدة يف الفئــة األوىل ،متضمنــة كويــن إليزابيــث ســتيكس يف أسـراليا ،ويليــه
الثــايث «ادايــر» برصيــد  ،121بعــد فــوزه بالديــريب اإلنجليــزي ،و«اسنشــيال
كوالتــي» برصيــد « 121رمــي» بعــد فــوزه بســباق بيلمونــت ســتيكس للفئــة
األوىل ،فيــا احتــل املركــز العــارش بطــل الديــريب األيرلنــدي وج ـران بــري دو
باريــس «هريكــن لــن» برصيــد  ،120وتعــود ملكيتهــم لجودلفــن.
وتصــدر النســخة الخامســة الجــواد «ســانت ماركــس باســيلكا» برصيــد 127
رطـاً ،بعــد فــوزه عــى الخيــول األكــر ســناً يف ســباق اكليبــس ســتيكس ،حيث
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التصنيف األعىل الذي فاز به الجواد «غياث» يف
العام املايض بلقب أفضل حصان يف العامل.

تفــوق بفــارق  3,5طــول ،عــى «أديــب» و«مــرف» ،وكان«باســيلكا» يف
الســابق يبلــغ تصنيفــه  120رط ـاً بعــد فــوزه بســباق الديــريب الفرنــي
ملســافة  2100مــر ،ورفــع رصيــده إىل ثالثــة انتصــارات هــذا املوســم.
ولكــن نتيجــة «ادايــر» لجودلفــن « »121رطـاً ،بعــد جمعه الفوز بســباقي
الديــريب اإلنجليــزي والكنــج جــورج الســادس ،وكويــن إليزابيــث ســتيكس
للفئــة األوىل بعــد  20عام ـاً 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 لونجــن لتصنيفــات الخيــول األفضل
يف العــامل ،وتنــر النتائــج بواســطة االتحــاد الــدويل لهيئات ســباقات الخيل،
وهــذه هــي التصنيفــات للفــرة الخامســة مــن العــام ،يف حــن تصــدر
النســخة السادســة يف  14أغســطس العــام الجــاري ،والتــي يتوقــع أن يتبــوأ
فيهــا «ادايــر» لجودلفــن موقعـاً متميـزاً.

125

رطالً التصنيف الذي يحتل به الجواد «باالس بيري»
املركز الثاين يف قامئة أفضل خيل يف العامل.
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حقق إنجاز ًا غاب  20عام ًا

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

دبي (فروسية اإلمارات)
أصبــح املهــر «ادايــر» لجودلفــن بــإرشاف شــاريل أبلبــي وقيــادة وليــم بيــوك ،أول جواد
يجمــع بــن لقبــي الديــريب اإلنجليــزي والكينــج جــورج الســادس ،وكويــن إليزابيــث
ســتيكس ،منــذ  20عامـاً باململكــة املتحــدة ،حــن تفوق برباعة يف ســباق الكينــج جورج
الــذي يوصــف بســباق القــرن ،ليكتــب فصـاً جديــداً يف مســرته الظافــرة.
واجتمــع لســباق الكينــج جــورج  6مــن أبــرز النجــوم ،يف مقدمتهــم «مــرف» بطــل
الديــريب الفرنــي ،وكأس الســعودية ،وديب شــيامء كالســيك ،و«لــوف» بطلــة الجنيــز
واألوكــس اإلنجليــزي الكالســييك ،يف ســعي ملعادلــة إنجــاز «تغــرودة».
وجــاء الســباق رسيعــاً منــذ البدايــة ،وأظهــر «ادايــر» مهاراتــه الفائقــة يف عمــق
املســتقيم ،حــن انطلــق بصــورة خاطفــة إىل املقدمــة ،ودخــل يف رصاع محمــوم مــع
وصيفــه وممثــل الســعودية «مــرف» ،قبــل أن يتفــوق عليــه بفــارق  1,75طــول ،فيام
جــاءت يف املركــز الثالــث املرشــحة األوىل «لــوف».
وأصبــح ابــن الفحــل «فرانــكل» الحصــان رقــم « »14الذي يكمــل ثنائية الفئــة األوىل يف
«ابســوم  -أســكوت» ،يف املوســم نفســه ،مســجالً اســمه يف قامئة تضم أســاء المعة من
أمثــال «نيجينيســي»« ،رشجار»« ،نشـوان»« ،جــروس»« ،مل ترى» ،وجــده «جاليليو».
وبــدأت انطالقــة ســباق «الكينــج جــورج الســادس وكويــن إليزابيــث ســتيكس» يف عام
 ،1951ويعتــر الســباق مــن أفضــل ســباقات املســافات املتوســطة يف أوروبــا ملســافة
امليــل ونصــف امليــل « 2400مــر» ،ويتــم مــن خاللــه اختبــار خيــول الســنوات الثــاث
يف مقابــل الخيــول التــي تكربهــا ســناً.
ونالــت الخيــول بألـوان جودلفــن رشف الفــوز بلقــب الكينج جــورج  4مـرات من قبل،
حيــث متكــن «ســوين» من الظفــر باللقــب مرتــن عامــي  1997و ،1998و«ديالمي» يف
عــام  1999ثــم «دوين» عــام .2004
وتضــم قامئــة الــرف اإلماراتيــة كالً مــن «متوتــو» لســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل
مكتــوم« ،نشـوان» للمغفــور له ،الشــيخ حمــدان بن راشــد آل مكتــوم « ،1989بيلميز»
« ،1990أوبـرا هــاوس»  1993لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
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نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه.
وهنــاك «كينجــز ثييــر» لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم « ،1994مل تــرى» للشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل مكتــوم ،1995
و«تغــرودة» لشــادويل  ،2014و«بوســتبوند» للشــيخ محمــد بــن عبيــد آل
مكتــوم يف  ،2015و«بويتــس وورد» لســعيد ســهيل يف  ،2018إىل جانــب
«ادايــر» .2021

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

875

ألف جنيه إسرتليني جائزة سباق الكينج جورج وكوين
إليزابيث ستيكس درة سباقات املسافات املتوسطة.

1951

العام الذي شهد انطالقة سباق الكينج جورج ،وأول
بطل هو «سوبرميكورت» لفريا لييل وبإرشاف ايفان
ويليامز وبقيادة شاريل اليوت.

فروســية اإلمارات

نجمتا جودلفين والتألق من دبي إلى أميركا

«الثقة» بطلة بالكفاءة والدقة
و«سمر رومانس» الوصيفة مرة أخرى في «ديانا»

دبي (فروسية اإلمارات)
أكــد فريــق جودلفــن ،بأنــه كان صاحــب الثقــة ،وذا موقــف ووجهــة نظــر ثابتــة،
حــن أرســل زوجـاً مــن املهـرات يف ســن أربــع ســنوات مــن ديب إىل أمــركا بــإرشاف
املــدرب شــاريل أبلبــي بعــد مشــاركات مبضــار ميــدان.
وكان مشــهداً مألوفــاً رؤيــة «الثقــة» ورفيقــة إســطبلها «ســمر رومانــس» يف
املركزيــن األول والثــاين يف ســباق ديانــا ســتيكس للفئــة األوىل الــذي تبلــغ جائزتــه
 500,000دوالر أمــريك يف مضــار رساتوجــا ،وحصلــت «الثقــة» عــى فوزهــا
الثــاين عــى التــوايل يف الفئــة األوىل عــى «ســمر رومانــس» بعــد فوزهــا يف  5يونيو
املــايض بســباق جســت اجيــم يف بلمونــت بــارك ،وقامتــا بأربعــة ســباقات متتالية
معـاً ،وتقــود «الثقــة» االنتصــارات  ،3-1حيــث جــاء فوز «ســمر رومانــس» يف ديب.
اتّبعــت «ســمر رومانــس» أســلوبها املعتــاد يف تصــدر املنافســة بقيادة لوي ســايز،
فيــا اســتقرت «الثقــة» يف املركــز الســادس إىل الجهــة الخارجيــة للمجموعــة
بقيــادة مــاين فرانكــو ،ومتكنــت «الثقــة» مــن اللحــاق برفيقتها يف اإلســطبل «ســمر
رومانــس».
واقرتبــت «الثقــة» أكــر مــن الصــدارة عنــد نهايــة املســار الخلفــي ،وعــززت مــن
رسعتهــا يف منتصــف املضــار عنــد مشــارف الفريلونــج األخــر ،ومتكنــت مــن
تخطــي رفيقتهــا يف اإلســطبل يف منتصــف الفريلونــج األخــر.
واســتجمعت «ســمر رومانــس» قواهــا يف انطالقــة مــن الخلف ،ولكنها مل تســتطع
مجــاراة اندفــاع «الثقــة» والتــي تحملــت املســافة بشــكل جيــد ،مســجلة الفــوز
بفــارق ثالثــة أربــاع الطــول ،وهــو نفــس هامــش الفــوز الــذي حققتــه يف ســباق
جســت أجيــم ســتيكس.
وقــال شــاريل أبلبــي“ :قدمــت «الثقة» و«ســمر رومانس» مــرة أخــرى أدا ًء ممتازاً،
والفضــل يف ذلــك يعــود إىل الفريــق املوجــود هنــاك بقيــادة صــويف رشيتايــن”،
مشـراً إىل أن «الثقــة» تحملــت مســافة  9فريلونــج بشــكل جيــد للغايــة ،وركضــت

«ســمر رومانــس» بشــكل ممتــاز ،ونأمــل أن تحقق فوزاً بســباق الفئــة األوىل
يف مرحلــة مــا.
وقالــت صــويف رشيتايــن مــن جودلفــن“ :كان لدينــا هدفــان كب ـران مــن
الفئــة األوىل أمــام هاتــن املهرتــن ،وحققنــا أفضــل نتيجــة ممكنــة ،مل تتمكن
«ســمر رومانــس» مــن الفــوز يف جولــة اإلعــادة عــى «الثقــة» ،ولكــن تبــن يل
ومــن خــال الوقــت الطويــل الــذي قضتــه «الثقــة» معنــا ،أنهــا باتــت أقــوى
بدنيـاً وذهنيـاً ،و«ســمر رومانــس» تعرتيهــا بعــض التوتـرات العصبيــة.
تــم اســتيالد “الثقــة” بواســطة جودلفــن يف بريطانيــا ،وهــي ابنــة «دارك
انجــل» وأول مولــود للفــرس «مسرتوســتنج» ابنــة شــمردل” ،التــي أنجبــت
أيض ـاً «ماجيــكال النــد» مــن «فرانــكل» ،والفائــز بســباق مبتدئــة و«بيفــور
دون» البالغــة مــن العمــر ســنتني وهــي األخت الشــقيقة لـــ «الثقــة» ،ومهرة
حوليــة مــن نســل «كوديــاك».

1:47:65

دقيقة الزمن الذي سجلته «الثقة» يف سباق
ديانا ستيكس للفئة األوىل ملسافة  1800مرت.

741,213

دوالراً املكاسب املالية التي جمعتها «الثقة» من 11
مشاركة متضمنة  6انتصارات واملركز الثاين مرتني.
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عزز موسم «جودلفين» مع الخيول الكالسيكية

«إعصار لين»

يجتاح منافسيه بفارق  6أطوال في «جران بري»

دبي (فروسية اإلمارات)
أصبــح «هريكــن لــن» لجودلفــن الفائــز بالديــريب األيرلنــدي للفئــة األوىل،
املرشــح األول للفــوز بســباق قــوس النــر الفرنيس ،وعــزز ســمعته املزدهرة
وموســم جودلفــن واملــدرب شــاريل أبلبــي املذهــل مــع الخيــول الكالســيكية
التــي تبلــغ مــن العمــر  3ســنوات يف املســافات املتوســطة ،حــن اكتســح
«إعصــار لــن» منافســيه بفــارق ســتة أطــوال يف ســباق جــران بــري دو
باريــس للفئــة األوىل مبضــار لونجشــامب.
وكان بطــل الديــريب األيرلنــدي برعايــة ســوق ديب الحــرة ،يتعامــل مــع
أرضيــة أكــر نعومــة يف لونجشــامب مقارنــة بنجاحــه الكالســييك بفــارق
طفيــف يف كــوراه ،لكنــه أظهــر مهاراتــه الفائقــة ،وأثبــت أنــه جــواد مميــز،
مســجالً فــوزاً ثانيـاً بالفئــة األوىل عــى مســافة امليــل ونصــف امليــل يف يــوم
الباســتيل.
ورســخ ابــن «فرانــكل» مكانتــه ضمــن أفضــل خيــول الثــاث ســنوات يف
أوروبــا ،ونجــح «هريكــن لــن» بقيــادة وليــام بيــوك يف فــرض نفســه يف
آخــر  150مـراً ،متقدمـاً بفــارق ســتة أطــوال عــن صاحــب املركــز الثــاين يف
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رطالً تصنيف «هريكني لني» إثر فوزه الالفت
يف سباق «جران بري دو باريس».
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الديــريب األيرلنــدي «وردســورث» بقيــادة اوليفييــه بيلييــه ،فيــا جــاء ثالثـاً
«النكويــر» بقيــادة جيمــس دويــل.
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
لطفـاً معــه ،لكننــي أعتقــد أنــه تحســن مــرة أخــرى ،لقــد أعجبــت بــه حقـاً،
لقــد اســتمر يف اإلرساع ،يف أيرلنــدا أظهــر قليـاً مــن قــوة االنقضــاض ،أعــرف
أن األرض بطيئــة ،ولكنهــا مســار رسيــع جــداً ،أنــت تجــري عــى منحــدر
ثــم مســتقيم فاتــر وليــس هنــاك ارتفــاع فيــه ،لقــد تعامــل معــه برباعــة.
وأضــاف :هــذا الحصــان يعــد ببســاطة نج ـاً خارق ـاً ،وهــذا الســباق كان
سلسـاً للغايــة ،بــل كان أكــر سالســة مــن الســباق الــذي خاضــه يف أيرلنــدا،
وبالنســبة لــه كانــت الوتــرة طبيعيــة ،وأظهــر أيض ـاً تســارعاً يف الخطــى.
ومتنــى بيــوك أن يعــود «هريكــن لــن» مــرة أخــرى لباريــس يف شــهر أكتوبــر
املقبــل ،للمنافســة عــى لقــب قــوس النــر الفرنــي «اآلرك» الــذي يعــد
أفضــل ســباق يف املســافات املتوســطة يف أوروبــا.

2:33:59
دقيقة الزمن الذي سجله «هريكني لني» يف سباق
“جران بري دو باريس” ملسافة  2400مرت.
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«جايد» و«كوالتي» في المركزين الثاني والثالث

«ماكسفيلد» يتصدر ثالثي «جودلفين»
في تصنيفات «البريدرز كب كالســيك»

دبي (فروسية اإلمارات)
تصــدر الجــواد «ماكســفيلد» البالــغ مــن العمــر  4ســنوات ،الفائــز بســباق
ســتيفن فوســر ســتيكس «للفئــة الثانيــة» ،زمــاءه مــن نجــوم جودلفــن
«ميســتيك جايــد» و«اسنشــيال كوالتــي» يف األســبوع األول مــن األصــوات
املجدولــة لتصنيفــات ســباق لونجــن بريــدرز كــب كالســيك لعــام  ،2021وهي
تصنيفــات أســبوعية ألفضــل  10خيــول متنافســة عــى ســباق كأس الكالســيك
«للفئــة األوىل» الــذي تبلــغ قيمتــه  6ماليــن دوالر ،والــذي ســيتم تنظيمــه يف
مضــار ســباق ديــل مــار ،كاليفورنيــا ،يف  6نوفمــر.
تصــدّر «ماكســفيلد» ابــن «ســريت ســنس» بطــل الربيــدرز كــب جوفنيــل
للفئــة األوىل ،جميــع املتنافســن الكالســيكيني بـــ  13صوتــاً يف املركــز األول
وبإجــايل  269صوت ـاً ،ويــرف عــى «ماكســفيلد» املــدرب برينــدان والــش،
وحصــل عــى بوابــة «فــز وأنــت يف لونجــن بريــدرز كــب الكالســييك» مــع
انتصــار الفــت بفــارق  3,25طــول يف ســباق ســتيفن فوســر يف ترششــل داونــز.
كان هــذا االنتصــار الثالــث لـــ «ماكســفيلد» هــذا العــام ،والــذي يتضمــن أيضاً
فــوزاً يف ماينشــافت ســتيكس للفئــة الثالثــة يف فــر جراونــد والشــيبا ســتيكس
للفئــة الثانيــة يف ترششــل داونــز ،وكانــت هزميتــه الوحيــدة يف مثانيــة ســباقات
هــو حصولــه عــى املركــز الثالــث يف بطولة ســانتا أنيتــا للتكافؤ «للفئــة األوىل»
يف مــارس.

6

نوفمرب تاريخ انطالق البطولة العاملية لسباقات
الربيدرز كب يف نسختها الـ .38

احتــل «ميســتك جايــد» الــذي يدربــه مايــك ســتيدهام ،املركــز الثــاين
برصيــد  261صوتــاً إجامليــاً ،وينحــدر «ميســتك جايــد» مــن نســل
«جوســتزابر» الفائــز بالربيــدرز كــب كالســيك يف .2004
وســبق لـ «ميســتك جايــد» الفوز بســباقني هذا العــام ،رازوربــاك للتكافؤ
للفئــة الثالثــة ،إىل جانــب كأس ديب العاملــي للفئــة األوىل ،وخــر بــرف
وبفــارق عنــق فقــط يف ســباق ســوبربان ســتيكس للفئــة الثانيــة يف أول
ظهــور لــه بعــد شــهر مــارس.
واحتــل «اسنشــيال كوالتــي» البالــغ مــن العمــر  3ســنوات ،والــذي
يدربــه بـراد كوكــس ،والفائــز بســباق بيلمونت ســتيكس «للفئــة األوىل»،
املركــز الثالــث برصيــد  245صوتـاً ،وحلــق ابــن «تابيــت» بــكأس الربيــدرز
جوفنايــل العــام املــايض ،وفــاز بطــل الخيــول يف ســن الســنتني ،بثالثــة
مــن أربعــة ســباقات هــذا العــام.
ويتــم تحديــد تصنيفــات لونجــن بريــدرز كــب ،مــن قبــل لجنــة مــن
وســائل اإلعــام الرائــدة يف ســباقات الخيــول األصيلــة ،ومتابعــي الخيــول،
وأعضــاء لجنــة مديــري الســباق واألمنــاء لســباق بطولــة بريــدرز كــب.
ويقــام ســباق بريــدرز كــب كالســيك ملســافة  2000مــر ،وتشــارك فيــه
 14خي ـاً كحــد أقــى عــى املضــار الرمــي.
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صوتاً وبإجاميل  13صوتاً يف املركز األول ،تصدر بها
«ماكسفيلد» قامئة التصنيفات يف األسبوع األول.
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فروســية اإلمارات

8

«رباعية» لجودلفين يتصدرها «يبير»

انتصارات لخيول اإلمارات
في تحدي «مهرجان جوالي»

دبي (فروسية اإلمارات)

حققــت خيــول اإلمــارات  8انتصــارات رائعــة خــال مهرجــان «جــوالي
كــب» الــذي أقيــم عــى مــدى ثالثــة أيــام يف مضــار «نيــو ماركــت»
العريــق يف إنجلـرا ،وتصدرتهــا رباعيــة جودلفــن بالنجــم «يبــر» ،منهــا
ثالثيــة يف اليــوم األول.
وافتتــح «يبــر» لجودلفــن بــإرشاف شــاريل أبلبــي وقيــادة جيمــس
دويــل ،والــذي خضــع لعمليــة جراحيــة ،وقــدم قــدرات هائلة يف ســباق
البحريــن تــرويف للفئــة الثالثــة ،ملســافة  2600مــر ،متقدم ـاً بفــارق
 2.5طــول عــن الوصيــف «منــدوب» لشــادويل ،مســجالً زمن ـاً قــدره
 2:29:15دقيقــة.
وحقــق املهــر «بعيــد» لشــادويل بــإرشاف وليــام هجــاس وقيــادة
جيــم كــرويل ،الفــوز الثــاين ،بعدمــا تــوج بلقــب ســباق هــري سيســل
ســتيكس ملســافة امليــل «قوائــم» ،متفوقـاً عــى الوصيف «ماكســيامل»
بفــارق أربعــة أطــوال ،ومســجالً زمن ـاً قــدره  1:35:95دقيقــة.
وأكمــل «بــاث أوف ثنــدر» لجودلفــن الثالثيــة ،بالفــوز بلقــب ســباق
جــون جــري هانديــكاب ملســافة امليــل ،بــإرشاف املــدرب أبلبــي وقيادة
الفــارس جيمــس دويــل ،وقطع املســافة يف زمــن قــدره  1:36:81دقيقة.
وأظهــر «نوبــل تــروث» البالــغ مــن العمــر ســنتني والعائــد لجودلفــن
بــإرشاف شــاريل أبلبــي قــدرات كالســيكية ،عندمــا حقــق فــوزاً ناج ـزاً
بقيــادة جيمــس دويــل يف ســباق ويــذريب بريتــش ســتيكس يف اليــوم
الثــاين ،وقطــع ابــن «كنــج مــان» مســافة الســباق البالغــة  1400مــر يف
زمــن قــدره  1:24:76دقيقــة.
ومل يتأخــر «ديب اونــر» ملحمــد بــن عبيــدة بــإرشاف وليــام هاجــاس
وقيــادة جيمــس دويــل يف إبـراز مهارتــه حــن اندفــع للصــدارة ،وظــل
متمســكاً بهــا ،ليفــوز بســباق بيــت  365للتكافــؤ ملســافة  2000مــر،
وقطــع ابــن «برايــد أوف ديب» مســافة الســباق يف  2:02:86دقيقــة،
وكان هــذا الفــوز هــو الخامــس.
ونجــح «نيتيــف تريــل» لجودلفــن يف فــرض نفســه ومنــح خيــول
اإلمــارات الفــوز الســادس ،حــن ملــع بريقــه يف ســباق «ســوبرالتيف
ســتيكس» ملســافة  1400مــر «الفئــة الثانيــة» بقيــادة الفــارس وليــام
بيــوك وإرشاف املــدرب شــاريل أبلبــي مســجالً زمنــاً قــدره 1:25:37
دقيقــة وبفــارق رأس عــن «مســكيال» بقيــادة الفــارس أوشــن مــريف.
ودافــع «متخايــل» لـ«شــادويل» بنجــاح عــن لقــب «بنــري كــب»
ملســافة  1400مــر بقيادة الفــارس فرانيك ديتــوري « 50عامـاً» وإرشاف
املــدرب ريتشــارد هانــون ،مســجالً زمنـاً قــدره  1:24:03دقيقــة وبفارق
 3أطــوال ونصــف طــول عــن «فندمينتــال» ،ومضيفـاً الفــوز الســابع.
وكان «رويــال فليــت» لجودلفــن قــد اختتم االنتصــارات بالفــوز الثامن
يف اليــوم الختامــي باقتناصــه لقــب امليــل للتكافــؤ ملســافة  1600مــر
بقيــادة الفــارس وليــام بيــوك وإرشاف املــدرب شــاريل أبلبــي مســجالً
زمنـاً قــدره  1:38:35دقيقــة بفــارق نصــف طــول.

18

أغسطس2021

فروســية اإلمارات

«جوالي كب» أقوى شوط للسرعة في العالم

«حكم» و«بعيد»..

أشقاء على طريق التألق في يوم واحد

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

«جون سميث سيلفر كب ستيكس» ملسافة  2800مرت.

1:36:95
دقيقة ،الزمن الذي سجله املهر «بعيد» يف سباق
هرني سيسل ستيكس يف مسافة  1600مرت.

دبي (فروسية اإلمارات)
تألــق نجــا شــادويل الشــقيقان «بعيــد» و«حكــم» املنحــدران مــن
نســل «يس ذا ســتارز» والفــرس «أغاريــد» ،يف يومــن مبضــاري
نيوماركــت خــال مهرجــان جــوالي ويــورك العريــق بإنجلــرا قبلهــا
بيــوم.
وتــوج «حكــم» بطـاً لســباق «جــون ســميث ســيلفر كــب ســتيكس»
ملســافة  2800مــر «الفئــة الثالثــة» الــذي أقيــم عــى مضــار «يــورك»
بقيــادة الفــارس جيــم كـراويل وإرشاف املــدرب أويــن بــوروز ،وبفــارق
طــول وثالثــة أربــاع الطــول عــن «أوت بوكــس» بقيــادة الفــارس بــول
مولرينــان.
ومل يكــن الشــقيق األصغــر «بعيــد» عــن التألــق ،حيــث ظفــر املهــر
غــر املهــزوم والبالــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات ،بســباق القوائــم ســر
هــري ســتيكس ملســافة امليــل بشــكل مثــر لإلعجــاب بفــارق أربــع
أطــوال ،وتبحــث شــادويل عــن ســباق لــه يف مســافة امليــل بتصنيــف
أعــى.
وعــى الرغــم مــن تربيتــه للبقــاء أبعــد مــن ذلــك ،أظهــر «بعيــد» أن
لديــه الرسعــة الالزمــة إلحــداث تأثــر خطــر عــى مســافة ميــل ،وهــو
األمــر الــذي فاجــأ مديــر ســباقات شــادويل أنجــوس جولــد بــرور.
مهرجــان جــوالي موعــد عريــق عمــره أكــر مــن  145عامـاً مــر مبراحــل

تطــور كثــرة حتــى وصولــه لشــكله الحــايل عــام  ،1971ويعــد «جــوالي
كــب» أقــوى شــوط للرسعــة يف العــامل ملســافة  1200مــر عــى العشــب،
وأحــد أكــر ســباقات العــدو قيمــة يف بريطانيــا وأكرثهــا شــهرة ،وقــد
تــم االعــراف بالعديــد مــن الفائزيــن بــه عــى أنهــم أبطــال الرسعــة يف
أوروبــا.
تــم إنشــاء هــذا الحــدث يف عــام  ،1876وفــاز «ســرينجفيلد» بــأول
جولتــن ،وهــو جــواد متــت تربيتــه بواســطة امللكــة فيكتوريــا يف مربــط
هامبتــون كــورت ،وأكــر الخيــول فــوزاً باللقــب هــو «ســتدرج» الفائــز
ثــاث مــرات يف أعــوام ،1903،1902و.1904
وحققــت خيــول اإلمــارات اللقــب  8مـرات عــر جريــن ديــزرت ،1986
اجــدل  ،87ســوفيت ســتار  ،88كادو جيــرو  ،89حــاس  ،93النديــم ،98
محــرر  ،2015وهــاري انجــل .2017
الفــارس األســطورة ليســر بيجــوت يعــد أكــر الفرســان فــوزاً بلقــب
جــوالي كــب ،وهــو الفائــز  10م ـرات يف الفــرة مــن  1957إىل ،1992
فيــا نــال املالــك جــاك جويــل اللقــب خمــس مـرات «قيــايس» يف الفــرة
مــن  1903إىل  ،1914فيــا فــاز  5مدربــن باللقــب خمــس مـرات ،وهــم
شــارلس مورتــون ،فنســنت اوبرايــن ،وايــدن اوبرايــن.
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ظفر بلقب «بري مسيدور»

فيكتور لودروم

يعود إلى سكة االنتصارات بفارق  3أطوال

دبي (فروسية اإلمارات)
عــاد «فيكتــور لــودروم» لجودلفــن إىل ســكة االنتصــارات ،عندمــا
نجــح املهــر البالــغ مــن العمــر أربــع ســنوات ،واملنحــدر مــن نســل
«شــمردل» يف تســجيل فــوز رائــع ،جــاء بســهولة يف ســباق بــري
ميســدور للفئــة الثالثــة ملســافة امليــل مبضــار شــانتييه ،حيــث تصــدر
الســباق مبك ـراً وكان يركــض بــكل ارتيــاح ،ليحقــق نــره بفــارق 3
أطــوال.
ويف منافســة عــى مســافة أقــر ومســتوى أدىن بعــد حلولــه خامس ـاً
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 عالمــة 400
مــر ،ورسعــان مــا تقــدم ابــن «شــمردل» لقيــادة الســباق بقيــادة
ميكايــل بارزلونــا ،وزاد ابتعــاده عــن املجموعــة لــدى الوصــول إىل
آخــر فريلونــج ،محقق ـاً فــوزاً ســهالً بفــارق ثالثــة أطــوال.
وقــال فارســه ميكايــل بارزلونــا“ :خيــب «فيكتــور لــودروم» اآلمــال
بعــض الــيء يف بــري ديســبهان بعــد أداء جيــد للغايــة يف أول
مشــاركة موســمية بســباق بــري دو موجويــه ،والوتــرة كانــت جيــدة
ومنتظمــة يف ســباق بــري ميســدور ،وتركتــه يركــض يف موقــع أمامــي،
وكان مرتاحــاً لهــذه الوضعيــة”.
ومل يهــزم «فيكتــور لــودروم» حــن كان يف ســن الســنتني ،متضمنــة
الفــوز بســباق بــري جــان لــوك الجارديــه للفئــة األوىل ،وذهــب للفــوز
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بســباق الجنيــز الفرنــي للفئــة األوىل يف مشــاركته الخامســة ،قبــل أن
يحــل يف املركــز الثالــث قريبــاً يف ســباق الديــريب الفرنــي ،حيــث مل
تناســبه املســافة البالغــة  2100مــر ،وســيكون هدفــه املقبــل ســباق
بــري جاكــوا لومــروا للفئــة األوىل عــى املضــار واملســافة ذاتهــا.
وينحــدر نســل «فيكتــور لــودروم» مــن عائلــة مــن الدرجــة العاليــة،
متضمنــة الفحــل العاملــي «ســريت ك ـراي» ،و«ترييتوريــس» ،ووالــده
«شــمردل» ابــن «جاينــت كــوزواي» ابــن «ســتورم كات» ،وأمــه
«انتيجيوتــس» ،ومتــت تربيتــه بثالثــة يف ثالثــة إىل أعــى عــر الفــرس
املنجبــة «هيلــن ســريت».

1:40:20
دقيقة الزمن الذي سجله املهر «فيكتور لودروم»
يف سباق ميسدور الفرنيس ملسافة  1600مرت.

5

انتصارات سجلها «فيكتور لودروم» من إجاميل 11
مشاركة يف مسافة امليل ،ويبلغ تصنيفه  115رطالً.

فروســية اإلمارات
قلعة فروسية

أسسه أحمد بن راشد آل مكتوم

«جبل علي»..

 30عام ًا من التميز في اســتضافة ســباقات الخيول

∎قصــة ملهمة صاحبت اكتشــاف الموقع وبنــاء فريد بمعايير عالمية
∎معلــم بــارز الختبار قــوة لياقة الخيول في تحدي «التل»
دبي (فروسية اإلمارات)
قصــة اختيــار مقــر إســطبالت مضــار جبــل عــي الحــايل ،فريــدة مــن نوعهــا
وملهمــة ،بــدأت قبــل  30عام ـاً حــن كان ســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،ميتطــي حصانــاً عندمــا اكتشــف املوقــع املعــروف اآلن باســم
الخــر.
ووفق ـاً للخطــط التــي وضعهــا ســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
كان املقــرر تصميــم مضــار جبــل عــي بأســلوب مضــار إبســوم الدائــر مــن
اليســار إىل اليمــن« ،مضــار الديــريب الشــهري يف إنجل ـرا» ،والــذي يشــتهر
بااللتــواءات واملنعطفــات املتموجــة.
وقــام ســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ببنــاء مضــار جبــل عــي
واإلســطبل املجــاور يف عــام  ،1991وقــد أحــر املــدرب دروبــا ســيلفاراتنام
الــذي كان مقــره يف أيرلنــدا آنــذاك كمســاعد لفنســنت أوبرايــن ،لــإرشاف
عــى أعــال البنــاء ،والتدريــب لــه.

1991

وتلقــى ســيلفاراتنام مكاملــة مــن مكتــب ســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،وســافر إىل لنــدن ملقابلتــه ،وبعــد أيــام قليلــة مــن كأس الربيــدرز
كــب ،كان يف اإلمــارات.
وبالفعــل نجــح املــدرب ســيلفاراتنام بالفــوز ببطولــة املدربــن يف اإلمــارات
أربــع م ـرات ،ويحمــل الرقــم القيــايس ألغلــب الفائزيــن يف موســم واحــد
برصيــد  67انتصــاراً.
وأصبــح جبــل عــي ،وهــو مســار مــن مزيــج الزيــت والرمــل عــى
شــكل حــدوة حصــان ،مشــهوراً يف دوائــر ســباق الخيــل بســبب نهايتــه
الشــاقة «التــل» ،وهــو اختبــار صــارم للياقــة البدنيــة ،وهــو ط ـراز فريــد،
ومتيــل معظــم املســارات الرشقيــة وأقــى الرشقيــة إىل أن تكــون رسيعــة
ومســطحة ،لــذا فــإن جبــل عــي يشء مميــز.

67

العام الذي تم خالله تشييد مضامر جبل عيل واإلسطبل انتصاراً الرقم القيايس ملعدالت الفوز التي يحملها
املدرب دروبا سيلفاراتنام يف سجل املضامر.
املجاور له ،لتبدأ قصة أحد املضامري املميزة والعريقة.
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فروســية اإلمارات
قلعة فروسية

األجواء الباهرة حولت المضمار إلى «عائلي»

«شهاب»

يرســم مع شــرطة أبوظبي لوحة
أول بطل فــي «جوهرة الصحراء»

دبي (فروسية اإلمارات)
ســجل الجـواد «شــهاب» لفرســان رشطــة أبوظبــي ،بــإرشاف املــدرب األردين جميــل
ســلامن ،وبقيــادة الفــارس املغــريب عبــد الرحيم الحجــاري فــوزاً باهراً يف أول ســباق
أقيــم يف مضــار جبــل عــي ،ليكــون أول بطــل للخيــول يف هــذا الــرح الرائــع
لســباقات الخيــول العربيــة األصيلــة واملهجنــة األصيلــة ،ليكتــب الفــارس الحجاري
اســمه بأحــرف مــن ذهــب يف ســجل املضــار ،ويضــع جميــل ســلامن بصمــة
املــدرب الفائــز بــأول لقــب يف املضــار.
وتــم تشــييد املضــار األصفــر يف عــام  ،1991ويتــم تحســن املرافــق باســتمرار،
حتــى صــار مــن األماكــن األكــر جاذبيــة لســباقات الخيــل عــى املســتوى املحــي
والعاملــي ،ويشــتهر باســم «املضــار العائــي».
املنطقــة التــي حــول املضــار هــي صحـراء يف األصــل ،متــت تســويتها لــي تكــون
خلفيــة جميلــة تــرز جــال املضــار ،وأمــا املســار الــذي عــى شــكل حــدوة فرس،
ينفــرد عــن املضامــر األخــرى بتدرجــه التصاعــدي حتــى خــط النهايــة ،وميكــن
اســتخدامه لســباقات حتــى  2200مــر « 11فورلنــج».
ويبعــد مضــار جبــل عــي مســافة  20دقيقــة بالســيارة مــن قلــب مدينــة ديب،
وهــو مضــار يــزدان باملناظــر الطبيعيــة الخالبــة ،كــا أنــه يحتــوي عــى املرافــق
املتكاملــة التــي تخــدم الســباقات ،وتهيــئ الجــو املناســب ملحبــي الســباقات
واملدربــن 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  2200مــر ،وهــي صالحة
لــكل املناخــات ،ويتكــون مــن تربــة رملية ممزوجــة بطريقــة خاصة.
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∎الحجاري فارس ضربة البداية وجميل
سلمان يضع البصمة األولى في سجل المدربين
ومــا يجعــل مضــار جبــل عــي أث ـراً لــدى الجمهــور ،أن جوالتــه تعقــد يــوم
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 مجانـاً ،مــع فرصــة الفوز
بالجوائــز القيمــة عــن طريــق التنبؤ بالخيل الفائزة باألشــواط الســتة بكل ســباق.
وأطلــق لقــب املضــار األصفــر عــى مضامر جبل عيل الذي يرأســه ســمو الشــيخ
أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم الرتباطه بألــوان قميص ســموه يف الســباقات ،وبلون
قميــص فريــق الوصل الريــايض لكــرة القدم.

2001

تم تشييد نفق «فلتات» ،لتسهيل حركة الجمهور
يف دخول املضامر والوصول إىل املنصة الرئيسية
واملرافق الخدمية األخرى.

1400

مرت املسار املستقيم الوحيد يف الدولة لهذه املسافة،
بعد أن متت إضافة  200مرت يف عمق املستقيم.

فروســية اإلمارات
قلعة فروسية

«وصل» أول جواد رئيس في عام 1983

«القميص األصفر»..

انطالقــة قوية مــن المحلية إلى فضاءات العالمية

∎«متوتو» أســطورة و«تبوك» متميز و«فُرجت» يكتب التاريخ بعمر  10ســنوات
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
تأثــر كبــر عــى ســباق الخيــل يف الســاحة املحليــة والعامليــة ،وتعامــل ســموه مــع
كثــر مــن األســاء املرموقــة يف عــامل التدريــب ،فباإلضافــة إىل دروبــا ســيلفارتنام،
اســتعان أيضـاً 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  2000جينيــس
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 جــرارد ســتيكس ،وامللــك جــورج الســادس
وامللكــة إليزابيــث داميونــد ســتيكس يف عــام  ،1987وهــو أســطورة لــن تتكــرر.

1991

فوز املهرة «بوسيسيف دانرس» بسباقي األوكس اإليطايل
واأليرلندي ،هو إنجاز غري مسبوق يف عامل سباقات
الخيل.

ومــن أبــرز انتصــارات القميــص األصفــر ،فــوز «تبــوك» بســباق
ديوهريســت ســتيكس يف عــام  ،2000وتبعــه « ُفرجــت» ،ويعــد أول
جــواد يســتعيد لقــب كأس اليــوم الوطنــي يف عمــر  10ســنوات،
حيــث مل مينعــه مــن التألــق.
وكان « »Seihaliقصــة نجــاح يف اإلمــارات ،حيــث حصــل عــى
جائــزة جبــل حتــا لعــام  ،2007وحــل يف املي ـزان مرتــن يف ســباق
الفئــة األوىل محليــاً.
كــا ســاهم راعــي مضــار جبــل عــي يف تعزيــز النجــاح العاملــي
لفريــق جودلفــن ،حيــث تســابق «إفــراج» باللــون األزرق
لجودلفــن بعــد خمســة انتصــارات باللــون األصفــر لســمو الشــيخ
أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويقــف اآلن فح ـاً يف مربــط داريل.

3

مرات فازت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بسباق
ديب غولدن شاهني ،وهو رقم قيايس يف أعوام  ،1993و،1998
و 1999مع «ساتانك» ،و«مدلل» ،و«رامب أند ريف».
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خلد الذكرى الرائعة في «التل»

ُ
«فرجت»..

أفضــل خيل بــرع في تحدي الميل بعمر  13عام ًا

دبي (فروسية اإلمارات)
يعــد الجـواد « ُ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 األخــرة ،حيــث حقــق انتصــارات مهمــة يف مســرته ،ويعــد
أحــد أفضــل الخيــول التــي برعــت يف مســافة امليــل ،عــى الرغــم مــن ســنني عمــره التــي
بلغــت « »13عامـاً.
ومل تســجل مفاجــأة يف االســتفتاء التقليــدي الــذي أقيــم يف تكريــم املميزيــن ،والــذي
وزعــت فيــه جوائــز مضــار جبــل عــي عــى مســتحقيها يف مختلــف املجــاالت عــن
املوســم الســباقي  ،2014فاعتــى منصــة التتويــج املرشــحون املفــرض أن يكونـوا أبطــاالً،
كل يف ميدانــه ،وكان نجــم االســتفتاء بــا منــازع الج ـواد « ُفرجــت» الــذي منــح لقــب
أفضــل ج ـواد.
ولــد « ُفرجــت» يف  ،2008 - 3 - 17وبــدأت مســرته حني كان ناشــئاً يف ســن الســنتني تحت
إرشاف املــدرب اإلنجليــزي مايــكل جارفيــس ،وحقــق خاللهــا الفــوز بســباقات مبتدئــة
ملســافة  1000مــر ،مبضــار نوتنجهــام يف  ،2010 - 2 - 6ومســجالً  1:00:07دقيقــة بقيادة
فرانيك ديتــوري.
وينحــدر نســل « ُفرجــت» مــن الفحــل «إفـراج» والفــرس «كريســفل ايــر» ،وتنــاوب عــى
تدريبــه يف اإلمــارات كل مــن دروبــا ســيلفارتنام ،والفرنــي نيكــوالس باشــارد.
وتفــوق الجـواد « ُفرجــت» عــى نفســه ،بالفــوز بلقب ســباق الجامعــة الربيطانيــة يف ديب،
ملســافة  1400مــر ،والــذي جــاء عــى أرضيــة مضــار جبــل عــي الرمليــة ،ليؤكد أنــه أحد
الخيــول املتخصصــة يف «التــل» الــذي يتميــز بــه املضــار األصفــر التصاعــدي ،وجــاء ذلك
يف  23مــارس .2013
وتــوج الجـواد « ُفرجــت» بلقــب بطولة شــوط «جبــل عيل للميل للفئــة الثالثة» يف ســباق
زعبيــل مبضــار جبــل عــي ،بعــد منافســة قويــة مــن نخبــة الخيــول املهجنــة األصيلــة ،يف
 25يناير .2014
وكســب « ُفرجــت» ،تحــدي شــوط امليــل « 1600مــر» بزمــن قــدره  1:37:00دقيقــة
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بقيــادة الفــارس جيمــس دويــل واملــدرب دروبــا ســلفارتنام ،متقدمـاً بفــارق طــول وربــع
الطــول عــن صاحــب املركــز الثــاين «كوملــار كيــد».
وســطر « ُفرجــت» فــوزاً رائع ـاً عندمــا حســم بطولــة جبــل عــي للميــل ملصلحتــه عــن
جــدارة واســتحقاق ،يف حملــة الدفــاع عــن لقبــه ،وجــاء ذلــك االنتصــار يف  9ينايــر .2016

681,300

درهم حصدها الجواد البارع « ُفرجت» خالل
مشاركاته التي زينها بانتصارات متفردة.

12

سباقاً فاز بها « ُفرجت» من أصل  49مشاركة،
متضمنة فوزين بسباقات الفئة الثالثة ،وحل يف
املركز الثاين  12مرة ،و 7مرات يف املركز الثالث.

2012

حرض « ُفرجت» إىل ديب ،وحقق  3انتصارات
متتالية من إجاميل  5مشاركات يف موسم .2015

14

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

فروســية اإلمارات
قلعة فروسية

ألعاب وهدايا األطفال تجذب العائالت

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

دبي (فروسية اإلمارات)
يعــد مضــار جبــل عــي مكانـاً جاذبـاً للجامهــر والعائــات ،وكان حضورهــا ســبباً رئيســياً
يف نجاحــات املواســم باملضــار األصفــر ،حيــث تقــوم اللجنــة املنظمــة احتفــاالً بالحضــور
املكثــف لهــذه الجامهــر «فاكهــة الســباقات» ،بتوزيــع  18ألــف هديــة عنــد بوابــات
الدخــول لجميــع القادمــن إىل املضــار العائــي يف املهرجانــات الكــرى ،خاصــة الســباق
الختامــي ،باإلضافــة إىل االســتمتاع بفقـرات املهرجــان ،وتحويلهــا إىل مهرجانــات ترويجيــة
وترفيهيــة تجتــذب الجامهــر عــى نحــو غــر مســبوق.
ويقــدم املضــار األصفــر ،دامئـاً ،كل وســائل الدعــم لــرواد املضــار ،من جامهــر غفرية إىل
املــاك واملدربــن والفرســان ،كــا يتــم تكليــف إدارة املضــار باالهتــام الكامــل بــركاء
املضــار مــن الرعــاة الرئيســيني للســباقات ،باعتبارهــم الداعــم األكــر للمضــار العائيل.
وتتصــدر إســطبالت شــادويل بفروعهــا املنتــرة ،مــزارع شــادويل وديرنزتــاون ،دعــم
ســباقات مضــار جبــل عــي التــي تعتــر اســتثنائية مــن ناحيــة الجوائــز املاليــة ،وتعــد
رشيــكاً أساســياً وراعي ـاً رئيســياً ،مــن خــال رعايــة أيــام كاملــة للســباقات.
وتعــد اللجنــة املنظمــة للســباقات الكــرى ،مهرجان ـاً وعروض ـاً فني ـاً لجامهــر وعشــاق
املضــار العائــي ،ومنهــا العــروض الفنيــة الشــيقة واالســتعراضات املبهــرة التــي تقدمهــا
مجموعــة مــن الفــرق الفنيــة واملوســيقى العســكرية ،مبشــاركة فــرق فنيــة منوعــة،
وتقديــم العــروض الســاحرة ومجموعــة القفــز باملظــات ،كــا تتواصــل الفعاليــات الفنيــة
يف املــرح 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
ق ّيمــة لجمهــور الســباقات ،يتــم الســحب عليهــا ابتــداء مــن الثانية عــرة منتصــف النهار
وبــن 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 كبــرة
للرتشــيحات الصحيحــة ،للجائــزة الكــرى ،باإلضافــة إىل جوائــز األشــواط املزدوجــة.
كــا تــرف وزارة الشــؤون االجتامعيــة عــى إقامــة خيمتــي معــرض األرس املنتجــة مبضامر
جبــل عــي ،ويضــم املعــرض منتجــات األرس املنتجــة مــن أشــغال ال ـراث والصناعــات
اليدويــة.

18

ألف هدية عينية تحظى بها الجامهري
واألطفال خالل مهرجانات السباقات،
إىل جانب هدايا للسيدات يف يوم األم.

12

سيارة يقدمها املضامر األصفر لجمهوره
ورواده خالل املواسم ،ويتم السحب
عليها من خالل كوبونات بسعر رمزي.
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فروســية اإلمارات

تقدير خاص لشركاء النجاح

قلعة فروسية

«مبادرات متعددة»..

تكريم الرواد والمساهمين في دعم الخيول بـ «المضمار األصفر»

دبي (فروسية اإلمارات)
دأب مضــار جبــل عــي عــى تقديــم مبــادرات متعــددة ،شــملت االحتفــال
بالــرواد ،وكل مــن خــدم املضــار يف املجــاالت كافــة ،وذلــك بإقامــة احتفاليــة 5
نجــوم تقديـراً لــركاء النجــاح ،يف جميــع املواســم التــي كان فيهــا كل ســباق ميثــل
مهرجان ـاً وكرنفــاالً خاص ـاً ،ضمــن احتفــاالت املضــار العائــي باليوبيــل الفــي،
طــوال  29ســنة مــن إقامــة الســباقات عــى أرض املضــار األصفــر.
ويتــم خــال كل حفــل ،تكريــم املؤسســات والــركات التــي رعــت الســباقات،
إىل جانــب الــركات املســاندة التــي أســهمت يف تقديــم العديــد مــن الهدايــا
والجوائــز إىل جامهــر املضــار العائــي.
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 كالســيك «اليوبيــل الفــي» ،ترصــد لهــا
الجهــات الراعيــة جوائــز مميــزة.
ومــن املبــادرات التــي انتهجهــا املضــار ،تكريــم جهــود الــرواد الذيــن لعبــوا دوراً
حيوي ـاً يف دعــم الخيــول يف املضــار األصفــر ،حيــث متــت تســمية ســباق باســم
املرحــوم الدكتــور حســن الرضــا ،وتــأيت عرفان ـاً ووفــاء لجهــوده الــرة ،وبصمتــه
الواضحــة يف خدمــة ســباقات الخيــل العربيــة مــن خالل 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.
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كــا تــم تخصيــص ســباق باســم «كأس محمــد أحمــد طــه» لخيــول
التكافــؤ ملســافة  1950م ـراً ،وهــو ســباق أقيــم لتكريــم اإلعالمــي
الراحــل محمــد أحمــد طــه ،رئيــس تحريــر مجلــة «العاديــات»،
برعايــة إســطبالت شــادويل ،ومثــل تكرميـاً رائعـاً للصحفيــن كافــة.
ومثــل تكريــم الراحــل محمــد طــه وتخصيــص ســباق باســمه ،لفتــة
الســتذكار وتثمــن مــا قدمــه الراحــل مــن جهــد كبــر يف دعــم
الفروســية ،خاصــة الخيــول العربيــة ،حيــث تــرك بصمــة واضحــة
ومتميــزة يف صحافــة الفروســية وســباقات الخيــل ،وكان عاشــقاً
للخيــول ،وقــدم كثــراً يف ســبيل انتشــارها وزيــادة شــعبيتها.
كــا تــم إطــاق ســباق يحمــل اســم الفــارس الراحــل بــات ســمولني
الــذي تــويف يف  ،2020وكان املضــار األصفــر أول مضــار يكــرم
ذكــرى بطــل ســباقات الخيــل األيرلنــدي الراحــل ،وســيقام الســباق
باســمه ســنوياً.
وكان ســمولني الفــارس الرئيــي يف إســطبالت جبــل عــي يف ديب
مــن عــام  2000وحتــى  ،2002وحقــق رق ـاً قياســياً بالفــوز يف 32
ســباقاً يف موســم شــتاء  2001ـ  ،2002وشــارك يف الســباقات كفارس
إســطبل لســمو الشــيخ أحمــد بــن راشــد آل مكتــوم يف ديب خــال
موســم شــتاء .2004

فروســية اإلمارات
قلعة فروسية

 11سباق ًا في «المضمار األصفر» تضمنت  74شوط ًا

«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  ،1991ولــه
طبيعــة تضاريســية مختلفة عــن املضامــر األخــرى بالدولة.
يقــام عــى هــذا املضــار  11ســباقاً عــى مــدار العــام ،حيــث إن جامهــره الغفــرة تنافــس
جامهــر مباريــات كــرة القــدم ،اللعبــة الشــعبية األوىل يف اإلمــارات ،وخــال املهرجانــات يصــل
عددهــا إىل  20ألــف متفــرج.
وشــهد املوســم التاســع والعــرون « »2021 - 2020لســباقات الخيــول يف املضــار العائيل ،إقامة
وتنظيــم  74شــوطاً ،بواقــع  6إىل  7أشـواط يف الســباق الواحــد ،كــا جــرت العــادة يف املضــار
األصفر.
وتقــام الســباقات عــى هــذا املضــار خــال الفــرة مــا بــن أول نوفمــر حتــى األســبوع الثالــث
مــن مــارس ،إذ أقيــم آخــر ســباق يــوم  19مــارس مــن عــام  ،2021وذلــك قبــل انطــاق كأس ديب
العاملــي يف  27مــارس.
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.
وفــاز الج ـواد «رودينــى» لـ«تتــش جولــد للســباقات» بلقــب بطولــة جبــل عــي الكالســيىك
«اليوبيــل الفــي» ملســافة  1400مــر.
وتـ ِّوج الجـواد «ســالتارين ديب» لعــي حــداد ،بــإرشاف ســاتيش ســيامر ،وقيــادة الفارس ريتشــارد
مولــن ،بلقــب بطولــة جبــل عيل ســتيكس ملســافة  1950مـراً.
وانتــزع الجـواد «الطــارق» لعبــد املحســن عبــد الكريــم ،بــإرشاف دوج واتســون ،وقيــادة الفارس
باتريــك دوبــس جائــزة بطولــة جبــل عــي للرسعــة ملســافة  1000مرت.
ونــال لقــب أفضــل جـواد مهجــن أصيــل «بلــو بــاي وينــد» الــذي حصــد  345ألــف درهــم ،فيــا
نــال الجـواد «املميــز» لقــب أفضــل جـواد عــريب أصيــل برصيــد  35ألــف درهــم.
وعــى الرغــم مــن جائحــة كورونــا التــي حرمــت الجمهــور من حضــور ســباقات املضــار العائيل،
تنفيــذاً للربوتوكــول الصحــي ،إال أن إدارة املضــار األصفــر ،قامــت بتنظيــم مســابقة إلكرتونيــة
عــن ُبعــد للجمهــور رصــدت لهــا جوائــز ماليــة قيمــة.
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انتصاراً حسم بها دووج واتسون لقب بطولة املدربني،
وجمع مكاسب مالية بلغت  1,684,760درهامً.

10

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

9

انتصارات نالت بها بورسيل للسباقات الكويتية لقب
بطولة املالك برصيد  563,080درهامً.
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فروســية اإلمارات
جمال الخيل

إنجاز تاريخي في البطولة األقوى

4

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

دبي (فروسية اإلمارات)
حصــد مربــط ديب للخيــول العربيــة ،أربعــة ألقــاب خــال
بطولــة منتــون الدوليــة لجــال الخيــل العربيــة األصيلــة،
إحــدى أهــم البطــوالت مــن التصنيــف «أ» حســب أنظمــة
«اإليكاهــو» ،والتــي أقيمــت عــى مــدى يومــن متتاليــن يف
يونيــو املــايض مبدينــة منتــون بواليــة ألــب ماريتيــم الفرنســية،
الواقعــة قــرب الحــدود الفرنســية اإليطاليــة ،وهــي البطولــة
التــي تشــارك فيهــا الــدول العربيــة لــدول البحــر األبيــض
املتوســط ،والــدول العربيــة يف نســخة  2021التــي أقيمــت يف
فرنســا يونيــو املــايض.
ووصفــت هــذه الــدورة بأنهــا أحــد أقــوى املنافســات يف
تاريــخ البطولــة بحســب بعــض املتابعــن ،حيــث اســتقطبت
كــرى املرابــط العامليــة مــن دول البحــر األبيــض املتوســط
واإلمــارات والســعودية وقطــر والبحريــن.
ونــال مربــط ديب الــكأس الذهبيــة مــع املهــر «دي شــيامز»،
وهــو ابــن الفحــل «إف إيــه إل رشــيم» ،والفــرس «ليــدي
فريونيــكا» ،كــا نــال فضيتــن مــع كل مــن املهــر «دي رشار»
ابــن الفحــل العاملــي «دي رساج» ،والفــرس الرائــدة «إف
تيشــيال» يف بطولــة املهــور بعمــر الســنة ،ويف بطولــة األفحــل
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مــع الفحــل «دي رساج» ابــن الفحــل «إف إيــه إل رشــيم».
وأضــاف مربــط ديب لرصيــده لقــب برونزيــة املهــرات مــع
املهــرة «دي جــودي» وهــي مــن الفحــل «ع ج عــزام»،
والفــرس «إيــي فالمينــكا».

∎«دي شيماز» يعانق الذهب والفضة
لـ «دي شرار» و«دي سراج»
والبرونزية لـ «دي جودي»

93.8

نقطة ثاين أعىل معدل حصل عليها «دي رساج»
خالل الشوط التأهييل يف بطولة األفحل.

فروســية اإلمارات
جمال الخيل

«مربط دبي» األفضل في تاريخ «منتون الدولية»

«إف إيه إل رشيم» أيقونة اإلنتاج العالمي ومصنع متميز لألبطال

دبي (فروسية اإلمارات)
ســجلت بطولــة منتــون الدوليــة لجــال الخيــل العربيــة لــدول البحــر
األبيــض املتوســط ،والــدول العربيــة يف نســخة  2021التــي أقيمــت
يف فرنســا يونيــو املــايض ،عالمــة تاريخيــة متميــزة خاصــة ملربــط ديب
للخيــول العربيــة ،بإعالنــه املربــط األكــر فــوزاً بألقــاب البطولــة منــذ
انطــاق دوراتهــا قبــل  30عامــاً برصيــد  33لقبــاً ،مكنتــه مــن حصــد
املركــز األول عــى الرغــم مــن حداثــة تأسيســه يف العــام  2007مقارنــة
مبرابــط عامليــة عريقــة.
كــا نــال مربــط ديب لقــب أفضــل فحــل منتــج لألبطــال ،وكان مــن
نصيــب أيقونــة اإلنتــاج العاملــي املعــارص الفحــل «إف إيــه إل رشــيم»
الــذي يواصــل تأكيــد مكانتــه الخاصــة يف كل املناســبات العامليــة الكــرى،
وأنــه الرقــم املتميــز يف معــادالت اإلنتــاج والجــودة.
كان «إف إيــه إل رشــيم» يف املوعــد مــع التاريــخ ،ليتــوج بلقــب أفضــل
فحــل منتــج يف تاريــخ البطولــة مثلــا نــال األفضليــة اإلنتاجيــة عــى
مــدى ســنوات يف تاريــخ أقــوى بطــوالت العــامل ،وعــى رأســها بطولــة
العــامل بباريــس ،وبطولــة كأس كل األمــم بأملانيــا ،وبطولــة منتــون ذاتهــا،
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عاماً عىل انطالقة بطولة منتون الدولية لجامل الخيل
العربية لدول البحر األبيض املتوسط ،والدول العربية.

قبــل أن تــؤرخ أفضليتــه املطلقــة مــع مربــط ديب يف ســجلها بعــدد
األلقــاب وحجــم اإلنتــاج.
حصيلــة إنجــازات إنتــاج الفحــل األيقونــة «إف إيــه إل رشــيم» ،ثريــة
وواســعة يف تفاصيلهــا محلي ـاً وإقليمي ـاً وعاملي ـاً ،أمــا يف منتــون 2021
فقــد كان لــه حضــور إنتاجــي ذهبــي بامتيــاز.
وباإلضافــة إىل ذهبيــة «دي شــيامز» وفضيتــي «دي رساج» و«دي
رشار» ،ملــع إنتــاج الفحــل «إف إيــه إل رشــيم» بإحــراز الــكأس
الذهبيــة ملصلحــة مربــط الوجبــة يف بطولــة املهــرات بعمــر الســنة
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
«عجــان مونيســيون» والفــرس «ميدنايــت كيــس» ،كــا نــال
«متباهــي الهواجــر» ابــن «إف إيــه إل رشــيم» ملربــط ســا نجــد
الســعودي الــكأس الربونزيــة للمهــور.
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لقباً نالتها خيول مربط ديب خالل دورات بطولة
منتون منذ مشاركتها التي بدأت يف العام .2007
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فروســية اإلمارات

وفرة ميادين وجوائز قيمة وتقدم في المستوى الفني

130

فارس ًا وفارسة في المنافسات التدريبية
الثانية بـ «مركز اإلمارة الباسمة»

الشارقة (فروسية اإلمارات)
شــارك  130فارس ـاً وفارســة مــن مختلــف الفئــات ،يف املنافســات التدريبيــة الصيفيــة
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 عجامن
للفروســية ،إســطبالت الصافنــات ،نــادي منــدرة للفروســية ،نــادي جبــل عــي للفروســية،
نــادي «فروســية» للفروســية ،نــادي أبوظبــي للفروســية ،نــادي الفروســية باملدينــة
املســتدامة يف ديب وغريهــا مــن أنديــة وإســطبالت الفروســية يف الدولــة.
خصــص الشــوط األول ملشــاركة فرســان مدرســة التدريــب بالنادي« ،فرســان نــادي البوين»،
وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف هــذا الشــوط  12فارسـاً وفارســة مــن الفرســان األطفــال
يف مدرســة التدريــب ،وأنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء  9فرســان هم :صالــح الكريب،
ريــم حســن ،فيصــل الغريــر ،النــا بودليســكو ،عائشــة الغريــر ،مريــم الغريــر ،نــور طــارق
الشــاميس ،زهــر 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  31فارسـاً.
وجــرت وقائــع الشــوط الثالــث بجولــة مــع الزمــن ،وعــى املتنافســن إكــال املســار دون
خطــأ ،ضمــن زمــن محــدد ،وصمــم مســاره بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا  80ســم ،وبلــغ عــدد

5

ساعات تنافس خاللها الفرسان يف التحديات
التدريبية الصيفية الثانية ،حيث انطلقت املنافسات
يف الثالثة والنصف بعد الظهر ،وامتدت حتى
الثامنة والنصف مساء.
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املشــاركني  37فارسـاً ،أنهــى منهــم  16فارسـاً 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 تـراوح ارتفاعهــا بــن  100ـ  110ســم ،وبلــغ
عــدد املشــاركني يف الشــوط  58فارسـاً وفارســة.
ويحتضــن نــادي الشــارقة للفروســية خــال املوســم الصيفــي عرش منافســات،
منهــا ســت تدريبيــة ،وثــاث محليــة ضمــن الربنامــج الصيفــي بالتعــاون مــع
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،كــا ســتقام عــى ميادينــه املغطــاة
بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــن منتصــف أغســطس الحــايل يف ختــام برنامج
موســم القفــز الصيفــي.
ويطمــح النــادي إىل تعزيــز رياضــة الفروســية لدى الشــباب والشــابات وإعادة
هــذه الرياضــة إىل مكانتهــا بــن الرياضــات العامليــة والرياضــات األكرث شــعبية
يف الدولــة ،ملــا لهــذه الرياضــة مــن ارتبــاط وثيــق باملــايض العريــق لإلمــارات،
ومــا فيهــا مــن أصالــة وعراقــة ،وصلــة وثيقــة بال ـراث العــريب واإلســامي،
وتســعى إدارة النــادي بــكل طاقاتهــا املاديــة واملعنويــة لنرش رياضة الفروســية
بــن جميــع فئــات املجتمــع ،األطفــال والشــباب ،مــن الرجــال والنســاء عــى
حــد سـواء.

فارساً أنهوا منافسة الشوط الثاين وتجاوزا املسار
بنجاح ،ودون خطأ من أصل  31قبلوا خوض التحدي.
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فارساً وفارسة اجتازوا املسار بنجاح يف منافسات
الشوط الرابع من أصل  58خاضوا املنافسة.

فروســية اإلمارات

نظمها «الشارقة للفروسية»

95

فارس ًا وفارسة خاضوا
المنافسات التدريبية الصيفية الثالثة

الشارقة (فروسية اإلمارات)
شــارك  95فارسـاً 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  8فرســان ،وأكمــل
املســار دون أخطــاء ثالثــة 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  60ســم ،وبلــغ عدد الفرســان املشــاركني  19فارسـاً ،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.
وأقيــم الشــوط الثالــث مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع الزمــن ،وتنافــس فيــه
الفرســان عــى إكــال املســار مــن دون أخطــاء وضمــن الزمــن املحــدد بحواجــز
يصــل ارتفاعهــا حتــى  80ســم ،وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني فيــه  22فارس ـاً،
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 يـراوح ارتفاعهــا بــن  100ـ  110ســم ،وبلغ عدد املشــاركني فيه  47فارسـاً،
وأنهــى املســار دون خطــأ الفرســان ســامل أحمــد الســويدي ،عمــر السـواس ،خليفــة
البــدر ،اولجــا زميانويســا ،ماريــون جالتينجــي ،إليزابيــث مينينــا ،أندريــه هيلــر،
أليكســيا نورتــر ،الشــيخ خالــد ســلطان القاســمي ،هشــام غريــب ،ميجــان ويليــم،
حمــد ســلطان اليحيــايئ ،أنــا ســاموفيال ،مهــرة الشــويهي ،فهــد إبراهيــم الهرمودي،
هــادي حاممــة ،الشــيخ عــي جــال نــارص النعيمــي ،عائشــة الزرعــوين ،حمــد عيل

الكــريب ،محمــد حمــد الكــريب ،ومــويف عويضــة الكــريب.
وشــهدت املنافســات مشــاركة واســعة من فرســان مدرســة التدريب بنادي الشارقة
للفروســية والســباق ،نــادي ديب للبولــو والفروســية ،نــادي عجــان للفروســية،
إســطبالت الصافنــات ،نــادي منــدرة للفروســية ،نــادي جبــل عــي للفروســية،
نــادي «فروســية» للفروســية ،نــادي أبوظبــي للفروســية ،نــادي الفروســية باملدينة
املســتدامة يف ديب ،وغريهــا مــن أنديــة وإســطبالت الفروســية يف الدولــة.

4

فئات تضمنتها املنافسات التدريبية الثالثة التي
نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق مبركز
الشارقة للفروسية ،وشهدت تفاعالً كبرياً من الفرسان
والفارسات املشاركني.

10

منافسات يحتضنها نادي الشارقة للفروسية والسباق خالل
املوسم الصيفي ،منها ست تدريبية ،وثالث محلية ،بالتعاون
مع اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق ،وبطولة دولية لقفز
الحواجز من فئة النجمتني يف الصالة املغطاة بالنادي.

5

ساعات خاض خاللها 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.
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بزيادة 150

350

استعراض ًا للفرسان
في برنامج «الصيفية» الثالث

الشارقة (فروسية اإلمارات)

شــهدت منافســات األســبوع الثالــث لربنامــج املوســم الصيفــي لقفــز
الحواجــز الــذي ينظمــه اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،إقامــة 350
اســتعراضاً بزيــادة أكــر مــن  150اســتعراضاً ،ويهــدف الربنامــج لتفعيــل
املشــاركات امليدانيــة للفرســان والخيــول داخــل الدولــة ،برعايــة لونجــن،
وبالتعــاون مــع نــادي الشــارقة للفروســية ،وتقــام جميــع املنافســات يف
املياديــن املغطــاة مكيفــة الهــواء يف صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى بقريــة
بوذيــب العامليــة بالختــم يف أبوظبــي ،وصالــة مركــز الشــارقة للفروســية،
والتــي انتقلــت إليهــا املنافســات مــن األســبوع الثالــث ،وستشــهد املزيــد
منهــا خــال الصيــف قبــل ختــام الربنامــج ببطولة دوليــة من فئــة النجمتني.
وخطــف الفــارس محمــد شــايف الرميثــي ،عــى صهــوة الفــرس «ســيباليا»
مــن نــادي أبوظبــي للفروســية ،صــدارة منافســة التاميــز عــى حواجــز بلــغ
ارتفاعهــا  135ســم.
وأحــرز الفــارس شــادي غريــب مــع الجــواد «أليــت دو بونتــس» مــن نــادي
الشــارقة للفروســية ،املركــز األول يف املنافســة املفتوحــة مــن املرحلتــن
الخاصــة ،عــى حواجــز  130ســم ،وأكمــل غريــب مرحلتهــا الثانيــة يف زمــن
بلــغ  32:53ثانيــة.
ومبواصفــات الجولــة الواحــدة ،عــى حواجــز  120ســم ،وبفــارق التوقيــت،
أحــرز املركــز األول الفــارس فرهانــج صادقــي بالجــواد «دبليــو بيكولينــي»
مــن نــادي الفروســية باملدينــة املســتدامة يف ديب.
ويف الشــوط املفتــوح مــن املرحلتــن الخاصــة ،عــى حواجــز تـراوح ارتفاعهــا
بــن  115ـ  120ســم ،نــال الصــدارة الفــارس الناشــئ محمــد حمــد الكــريب
بالجــواد «أيــر أوكريــن» مــن نــادي الشــارقة للفروســية.

فائزون باأللقاب
م

الفئة

مواصفات املشاركون

جولة
 1مبتدئون
 110/105سم
جولة
 1صغرية
 5/4سنة  110/105سم
جولة
 2مفتوح
 130سم
جولة
 3مفتوح
 120 /115سم
جولة
 4مبتدئون
 110/105سم
متايز
 5مفتوح
 135سم
متايز
 6مفتوح
 120سم

21

الفارس
حفصة
الحبيس

الجواد النادي الجائزة/
درهم
فاميو

5

هشام غريب لومادين

24

محمد شايف

كارامبا

55

سعيد املازمي غريسينا

26

هشام غريب لومادين

23

حميد عبدالله ديب دو
املهريي
فيا
سعيد املازمي غريسينا

57

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

67

فارساً شاركوا يف منافسات  4فئات ،منهم  33من املبتدئني،
و 9من األشبال ،و 8من خيول القفز الصغرية « 4ـ »5
سنوات ،و 17من عموم فئات الفرسان يف شوط مفتوح.

49:52
ثانية أفضل زمن يف الشوط املفتوح وسجله الفارس
فرهانج صادقي بالجواد «دبليو بيكوليني».

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

32:53
ثانية أفضل زمن يف املرحلة الثانية للمنافسة

املفتوحة ،وسجله الفارس شادي غريب بالجواد
«أليت دو بونتس» ـ « 7سنوات».
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قدم أفضل أداء في  3أسابيع

محمد شافي..

التوهج في دائرة الضوء بـ  5انتصارات

الشارقة (فروسية اإلمارات)
بــرز أداء الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــن نــادي أبوظبــي للفروســية خــال
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 لفــرة 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  3انتصــارات يف املنافســات الصيفيــة عــى
ميــدان صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى .وفــوزه األخــر مــع الفــرس «ســيباليا»،
جــاء عــى ميــدان الصالــة املغطــاة بالشــارقة ،يف منافســة مبواصفــات الجولــة
الواحــدة مــع جولــة متايــز ،عــى حواجز  135ســم ،مســجالً أفضــل زمــن يف التاميز
بلــغ  29:06ثانيــة ،كــا نــال املركــز الثالــث مــع الفــرس «كارامبــا» ،وأكمــل معهــا
التاميــز يف زمــن بلــغ  30:34ثانيــة.
أول انتصــار صيفــي حققــه الفــارس الرميثــي مــع الفــرس «ســيباليا» ،يف األســبوع
األول عــى ميــدان صالــة ســلطان بــن زايــد الكــرى الــذي كان يتخــذه الرميثــي
ميدانـاً مفضـاً لتدريباته ومشــاركاته ،قبــل أن ينتقل إىل نادي أبوظبي للفروســية،
وجــاء يف شــوط مفتــوح مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز  130ســم ،ثــم أضــاف
عليــه فــوزاً ثاني ـاً مــع الفــرس «كارامبــا» يف شــوط مفتــوح مبواصفــات الجولــة
الواحــدة مــع جولــة للتاميــز ،صمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا  135ســم.
يف األســبوع الصيفــي الثــاين حقــق الفــارس الرميثــي الفــوز مــع «كارامبــا» يف

منافســة الشــوط املفتــوح مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز  130ســم،
قبــل أن ينتقــل للمشــاركة مــع الفــرس «ســيباليا» يف املنافســة املفتوحــة
مــن جولــة مــع متايــز عــى حواجــز  135ســم ،يف منافســات األســبوع
الثالــث عــى ميــدان الصالــة املغطــاة مبركــز الشــارقة للفروســية.

90
فارساً وفارسة شاركوا يف ختام منافسات
األسبوع الصيفي الثالث.

29:06
ثانية أفضل زمن يف التاميز ،سجله الفارس

محمد شايف الرميثي مع الفرس «سيباليا».
الخماسية
سجل الفارس محمد شايف الرميثي خمسة انتصارات يف
بطوالت الربنامج الصيفي ،ومتيز بأداء رائع كفل له خطف
األضواء ،وقد سجل الفارس الرميثي عىل صهوة فرسني ،هام
الفرس «سيباليا» ـ « 14سنة» ،الفرس «كارامبا»  8« -سنوات».
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حماس الصغار يلفت األنظار

400

فارس وفارسة في األسبوع
الصيفي الرابع بـ «مركز الشارقة»

150

الشارقة (فروسية اإلمارات)
شــهد األســبوع الرابــع باملوســم الصيفــي لقفــز الحواجــز زيــادة كبــرة يف عــدد
الفرســان والفارســات املشــاركني يف املنافســات ،لريتفــع العــدد إىل  400فــارس
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 عروض ـاً مميــزة يف مســابقات جميــع
الفئــات ،كشــفت عــن شــغفهم ورغبتهــم يف مواصلــة مســرة اإلعــداد والتجهيز
للموســم الجديــد ،واالســتفادة مــن هــذا الربنامــج 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  110ســم،
ومبشــاركة  4فئــات مــن الفرســان ،فئــة املبتدئــن ،وشــارك منهــم  32فارس ـاً،
وأكملهــا دون خطــأ  18فارسـاً.
ومــن فئــة األشــبال شــارك  15فارســاً ،وأكملهــا  8فرســان دون خطــأ ،ويف
الخيــول الصغــرة عمــر  4ـ  5ســنوات ،شــارك  13فارســاً ونجــح  6فرســان
يف قيــادة خيولهــم دون خطــأ ،ويف الفئــة املفتوحــة شــارك  18فارس ـاً ،ونجــح
منهــم  7فرســان يف إكــال الجولــة دون خطــأ.
املنافســة الثانيــة للفئــات األربــع ،افتتــح بهــا اليــوم الثــاين أيضــاً ،ولكنهــا
جــاءت مبواصفــات املرحلتــن عــى االرتفــاع ذاتــه ،مــا يعنــي الوصــول بهــم
إىل مســتوى يحتــاج إىل املزيــد مــن الجهوزيــة والكثــر مــن الرتكيــز ،مــن فئــة
املبتدئــن شــارك  31فارسـاً ونجــح منهــم  11يف إكــال املرحلتــن دون خطــأ،
والصــدارة نالهــا الفــارس ه ـزاع حمــد خميــس بالجــواد «إيلــوي» مــن نــادي
أبوظبــي للفروســية.
ومــن األشــبال شــارك  15فارســاً ،ونجــح منهــم  3يف إكــال املرحلتــن دون
خطــأ ،ونــال جائــزة املركــز األول الفــارس حمــد النعيمــي بالجــواد «كواليــف»
مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
وتنافــس  13فارسـاً بالخيــول الصغــرة ،وأتــم املرحلتــن  4فرســان دون خطــأ،
وأحــرز املركــز األول الفــارس ف ـراس حاممــة مــع الفــرس «فاميــي دي بــارك»
مــن إســطبالت الصافنــات.
ويف الشــوط املفتــوح ،تنافــس  17فارسـاً ،ونجــح منهــم  10فرســان يف إكــال
املرحلتــن دون خطــأ ،ونــال املركــز األول الفــارس عمــر الصــواف والفــرس
«هيلــو» مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
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فارساً وفارسة شاركوا يف منافسات القفز عىل
حواجز ارتفاعها بني  105و 110سم.
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ألف درهم خصصت جوائز ألصحاب املراكز األوىل
يف منافسات األسبوع الرابع للربنامج الصيفي.

6

منافسات شارك فيها الفرسان والفارسات ضمن
فعاليات األسبوع الرابع للربنامج الصيفي.
فائزون باأللقاب
م
1
1
1
1
2
3
4
4
4
4
5
6

الفئة

مواصفات املشاركون

جولة
مبتدئون
 110/105سم
جولة
أشبال
 110/105سم
جولة
خيول
صغرية*  110/105سم
جولة
مفتوح
 110/105سم
مفتوح مرحلتني/خ
 130سم
مفتوح مرحلتني/خ
 120/115سم
مرحلتني
مبتدئون
 110/105سم
مرحلتني
أشبال
 110/105سم
مرحلتني
خيول
صغرية*  110/105سم
مرحلتني
مفتوح
 110/105سم
مفتوح جولة ومتايز
 135سم
مرحلتني
مفتوح
 120سم

32
15
13
18
37
86
31
15
13
17
35
90

الفارس

الجواد

فارسا 18
دون خطأ
فرسان 8
دون خطأ
فرسان 6
دون خطأ

النادي الجائزة/
درهم

-

-

2.970

-

-

2.480

-

-

2.490

-

700

مندرة
للفروسية
الشارقة
للفروسية
أبوظبي
للفروسية
الشارقة
للفروسية
اسطبالت
الصافنات

18.000

فرسان 7
دون خطأ
أسامة يب إي يس
الزبيبي
هوغو
سامل
أحمد فريوز
السويدي
هزاع
حمد إيلوي
خميس
حمد
النعيمي كواليف
فراس حاممة فامييل
دي بارك
-

13.200
3.095
2.465
2.500

عمر الص ّواف هيلو الشارقة
للفروسية
محمد شايف كارامبا أبوظبي 20.000
الرميثي
للفروسية
محمد
ان ديب دي اسطبالت 15.200
عمر
الرشاع
فيا
العويس
1.000
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الرميثي و«كارامبا» ..التألق مستمر

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

40:91
ثانية أفضل زمن سجل يف جولة
التاميز عىل ارتفاع  135سم.
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فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة من
مرحلتني مفتوحة املشاركة.

69:96
ثانية أفضل أزمنة الجولة الرئيسة دون
خطأ سجله الفارس محمد الرميثي.

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  135ســم مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايــز
التــي ســجل فيهــا  40:91ثانيــة.
وأضــاف الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس «كارامبا» بهــذا الفــوز انتصاراً
جديــداً لــه خــال املوســم الصيفــي بعــد فــوزه يف األســبوع الثالــث ،ونجــح يف
تحقيقــه هــذه املــرة يف منافســة مفتوحــة املشــاركة ،مبواصفــات الجولــة الواحــدة
مــع جولــة للتاميــز عــى حواجــز  135ســم.
وذهــب الفــوز يف املنافســة املفتوحــة مبواصفــات املرحلتــن الخاصــة ،إىل
الفــارس أســامة محمــد الزبيبــي بالجــواد «يب إي يس هوجــو» مــن نــادي منــدرة
للفروســية ،وأنهــى املرحلــة الثانيــة يف  23:00ثانيــة ،يف حــن حــاز املركــز الثــاين

37:73
ثانية أرسع زمن تم تسجيله يف جولة
التاميز برصيد  4نقاط جزاء.
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الفــارس محمــد شــايف الرميثــي بالفــرس «كارامبــا» مــن نــادي أبوظبــي
للفروســية وبزمــن  23:87ثانيــة ،ومــن بعــده يف املركــز الثالــث الفــارس
محمــد حمــد الكــريب بالجــواد «دينــي تــوي زد» مــن نــادي الشــارقة
للفروســية ،وأنهــى املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  24:31ثانيــة.
اختتــم األســبوع مبنافســة مفتوحــة مــن مرحلتــن ،عــى حواجــز 120
ســم ،ونــال املركــز األول الفــارس الشــاب محمــد عمـران العويــس مــع
الجــواد «ديب ديفيــا» مــن إســطبالت ال ـراع وبزمــن  18:18ثانيــة يف
املرحلــة الثانيــة.
ويف منافســة مفتوحــة املشــاركة مــن مرحلتــن خاصــة ،عــى حواجــز
 115ـ  120ســم ،نــال الصــدارة الفــارس ســامل أحمــد الســويدي بالجــواد
«فــروز» مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،وأكمــل املرحلــة الثانيــة يف
 23:32ثانيــة.

فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة
املرحلتني عىل ارتفاع  120سم.

23:00
ثانية أفضل أزمنة املرحلة الثانية
عىل حواجز  130سم.
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أبطال القفز الصيفي
دبي (فروسية اإلمارات)
شــكل الربنامــج الصيفــي لقفــز الحواجــز الــذي ينفــذه اتحــاد اإلمــارات
للفروســية والســباق ،مرسحــاً جديــداً لتنافــس الفرســان والفارســات
الكبــار والصغــار ،عــى ألقــاب الفئــات املختلفــة ،ليتواصــل ألول مــرة
موســم قفــز الحواجــز يف الصيــف.
فرحــة الفرســان والفارســات الذيــن حــازوا املراكــز األوىل ،جــاءت كبــرة،
وهــم يتســلمون الجوائــز يف هــذا النشــاط الجديــد ،وعلــت الفرحــة
وجــوه األبطــال ،يف برنامجــي األســبوعني الثالــث والرابــع ،حيــث شــهدا
مشــاركات قياســية ،مــا يشــر إىل النجــاح الــذي ســجله الربنامــج.

