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فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد

الســير على درب االنتصارات
•تســر رياضــة القــدرة يف الدولــة نحــو أهدافهــا بثقــة عاليــة لتســجيل
االنتصــارات يف كل البطــوالت ،وهــي تجــد الدعــم الكبــر واالهتــام مــن
«فــارس العــرب» ،صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه،
«امللهــم» ،حيــث يســر الجميــع عــى خطــاه الرائعــة التــي مهــدت الطريــق
لــكل النجاحــات التــي تحققــت.
•والســر عــى درب االنتصــارات والصعــود إىل منصــات التتويــج ورفــع علــم
اإلمــارات عاليـاً خفاقـاً يف كل املناســبات ،أصبــح شــعاراً يرفعــه دامئـاً فرســان
اإلمــارات يف كل البطــوالت التــي يخوضونهــا ،ويعملــون بجــد وإخالص وهمة،
ويبذلــون الجهــد مــن أجــل الوصــول إىل الصــدارة ،مســتلهمني ذلــك مــن
قيادتنــا الرشــيدة التــي وضعــت املركــز األول هدفـاً يســر نحــوه الجميــع يف
كل القطاعــات ،لتتبــوأ اإلمــارات املكانــة الرفيعــة التــي وصلــت إليهــا بفكــر
وحكمــة القيــادة الحكيمــة التــي تحــرص عــى بلــوغ الغايــات ،انطالقـاً مــن
جــودة الحيــاة واســتدامتها ،والتــي فتحــت البــاب أمــام الجميــع ،كل يبــدع
يف مجالــه ،بســقف طموحــات مفتــوح ،وعزميــة ال تعــرف غــر وضــع اســم
اإلمــارات يف ســجل الريــادة والصــدارة ،وهــذا يظهــر جليـاً ،واإلمــارات تســر
مــن نجــاح إىل آخــر ،متجــاوزة كل الحواجــز والعقبــات مــن خــال تطويعهــا
إىل فــرص تقــود إىل مســارات إيجابيــة وصــوالً إىل مــا هــو مخطــط لــه مبهنيــة
وإبهــار واحرتافيــة عاليــة الجــودة ،وهــذا بشــهادة العــامل أجمــع الــذي يــرى
يف اإلمــارات النمــوذج املثــايل للقيــاس يف التقــدم والتطــور ،والســر بخطــى
واثقــة نحــو املســتقبل مــن خــال قـراءة املعطيــات بدقــة ،والتعامــل معهــا
بواقعيــة تقــود إىل النتائــج املرجــوة بسالســة.
•هــذا املنهــج املتقــدم جعــل رياضــات الفروســية عالمــة فارقــة يف كل
املياديــن واملحافــل ،فقــد ســجل فرســان اإلمــارات يف بطولــة العــامل للقــدرة
نجاحــاً مميــزاً مــن خــال إحــراز املركزيــن األول والثــاين ،وهــو االنتصــار
الــذي كان لــه مــا بعــده بحصــول فرســاننا عــى  5مراكــز مــن بــن العــرة
األوائــل ،مــن ضمنهــا األول يف تصنيــف االتحــاد الــدويل للفروســية ،لريســم
أبطالنــا لوحــة التميــز ضمــن قامئــة األفضــل يف العــامل وصدارتهــا ،ليمثــل
ذلــك إضافــة جديــدة إلنجازاتهــم العامليــة التــي أصبحــت العنــوان األبــرز يف
كل مشــاركاتهم.
•ووســط هــذه املعطيــات الرائعــة ،خــاض فرســان اإلمــارات جولــة جديــدة
مــن التحــدي العاملــي يف ســباقات القــدرة ،مــن خــال املشــاركة يف بطولتــي
العــامل للشــباب والناشــئني بهولنــدا ،والتــي تواصــل فيهــا الســر عــى درب
االنتصــارات مــن خــال إح ـراز املركزيــن األول والثــاين ،لتحافــظ اإلمــارات
عــى اللقــب للمــرة الثالثــة عــى التــوايل عــر تتويــج الفــارس ســعيد املهــري
بامليداليــة الذهبيــة ،لرتتفــع الحصيلــة إىل  6ألقــاب يف الفــردي ،مــع لقبــن
ملســابقة الفــرق.
•لقــد وجــد الفريــق الدعــم الكبــر للتحضــر لهــذه البطولــة ،حيــث توافــرت
لــه إقامــة معســكرات خارجيــة ناجحــة ،واملشــاركة يف بطــوالت أوروبيــة
قويــة ،ليكــون مثــار ذلــك هــذا التفــوق ،والبصمــة اإلماراتيــة التاريخيــة.

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

•إن مــا أرســته القيــادة الرشــيدة مــن مفاهيــم يف كيفيــة
صناعــة النجــاح والتفــرد فيــه ،ومــا غرســته مــن فكــر
يف العمــل لبلــوغ الغايــات ،قــد عــزز طموحــات أبنــاء
الوطــن ،ليكونــوا يف الصفــوف األماميــة ،وهاهــم يرفعــون
رايــة اإلمــارات بفخــر يف كل مشــاركاتهم يف بطــوالت
القــدرة العامليــة ،وننتظــر أن يســر الفريــق املشــارك يف
بطولــة العــامل للخيــول الصغــرة املقــررة يف إيطاليــا عــى
درب التفــوق يف هــذا املحفــل العاملــي.
•الشــكر لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،عــى هــذا الدعــم الالمحــدود ،واالهتــام الكبــر،
والــذي يجــب أن يقابلــه الجميــع بالعمــل الجــاد ،وتحقيــق
االنتصــارات لتكــون اإلمــارات دامئ ـاً يف املركــز األول.
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فارساً وفارسة مثلوا  22دولة شاركوا يف
النسخة الحادية عرشة لبطولة العامل
للشباب والناشئني للقدرة.
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حكام من بينهم حكمنا الدويل حمد الشاميس
الذي مثل اإلمارات والعرب وقارة آسيا شاركوا
يف تحكيم للبطولة.

إرميلو (فروسية اإلمارات)

كتــب فرســان اإلمــارات صفحة ذهبيــة جديدة يف بطولة العامل للشــباب والناشــئني للقــدرة يف
نســختها الحاديــة عــرة التــي احتضنتهــا هولنــدا يف منطقــة إرميلو ،ليواصــل فرســاننا الريادة
والتميــز يف عــامل ســباقات القدرة بعــد املحافظة عىل لقــب املونديال وتقديم الفريق مشــاركة
مميــزة برعايــة طـران اإلمــارات ،وأقيمت البطولــة تحــت إرشاف االتحاد الدويل للفروســية.
وخطــف فرســان اإلمــارات األضـواء يف حفــل التتويج ،واتجهــت األنظار إىل فرســاننا عىل منصة
التتويــج بعــد تكـرار نفــس املشــهد الســابق الذي شــهده العــامل قبل نحــو  4أشــهر بتتويجهم
بامليداليتــن الذهبيــة والفضيــة يف بطولة العــامل للكبار مبدينة بيـزا االيطالية.
وتــوج الفــارس ســعيد ســامل عتيــق املهــري بامليداليــة الذهبيــة للمرة الثالثــة عىل التـوايل بعد
إحـرازه املركــز األول عــن جــدارة واســتحقاق وتســجيل «هاتريــك» تاريخي عىل صهــوة الفرس
«هالــة» ذائعــة الصيــت بعــد تحقيق لقبــن يف بطــوالت العامل للقــدرة ويف زمــن قيايس.
وجــرت مراســم التتويــج يف قريــة القــدرة التي احتضنت فعاليــات البطولة ،وتم عزف النشــيد
الوطني اإلمــارايت احتفاالً بأبطالنا.
وتــوج الفــارس عبداللــه عــي محمــد العامــري بامليداليــة الفضيــة بعــد إحـرازه املركــز الثــاين
والوصافــة عــى صهــوة الج ـواد «تونــي دي بــو بــازل» يف أول مشــاركة عامليــة للعامــري يف
املونديــال ،بينــا توجــت الفارســة االســبانية رات باديــا مارفــا بامليداليــة الربونزية بعــد فوزها
باملركــز الثالــث عــى صهــوة «زريــاب».
ودخــل الفــارس ســعيد ســامل عتيق املهــري التاريــخ من أوســع أبوابه بعــد فوزه للمــرة الثالثة
عــى التـوايل بلقــب الســباق الــذي أقيــم يف مدينــة إرميلو ملســافة  120كلــم ،ليهــدي اإلمارات
املركــز األول بعــد إنجــازه الــذي حققــه عــى صهــوة الفــرس «هالــة» ،مســجالً زمن ـاً قــدره
 5:09:10ســاعة لينــال امليداليــة الذهبيــة ،وأحــرز زميله الفــارس عبدالله عيل محمــد العامري
املركــز الثــاين والوصافــة يف أول مشــاركة لــه يف املونديــال ممتطياً صهــوة الجواد «تونــي دي بو
بــازل» ،ومســجالً زمنـاً قــدره  5:09:19ســاعة ليحصل عىل امليداليــة الفضية ،وجــاءت يف املركز
الثالــث الفارســة االســبانية باديــا مارفــا عــى صهــوة «زريــاب» ،مســجلة زمنـاً قــدره 5:09:25
ســاعة ،والتــي حصلت عــى امليداليــة الربونزية.
ونجــح فرســان اإلمــارات يف مهمــة الدفــاع عــن اللقــب رغــم املنافســة الرشســة مــن الفــرق
األخــرى وخاصــة مــن البحريــن وإســبانيا أقــوى املرشــحني بعد فريــق اإلمــارات ،وتعاملـوا مع
مجريــات الســباق بحنكــة وذكاء يف مختلــف املراحــل.
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ويعتــر اإلنجــاز العاملــي هــو الثاين لرياضــة القــدرة اإلماراتية
هــذا العــام بعــد التتويــج بلقــب بطولــة العــامل للكبــار مايو
املــايض يف مدينــة بي ـزا اإليطاليــة بواســطة الفــارس البطــل
ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي ،إىل جانــب إحـراز الوصافة عن
طريــق الفــارس منصــور الفــاريس ،ليثبــت فرســان اإلمــارات
مــن جديــد جدارتهــم بنيــل أغــى األلقــاب يف كــرى املحافل
واالســتحقاقات الدولية.
القائمة الذهبية
البطولة

الدولة املضيفة

الفردي

الفرق

2001

إسبانيا

سمو الشيخ حمدان بن
محمد آل مكتوم (اإلمارات)

إسبانيا

2003

إيطاليا

جيوفاين فرنانديز (إيطاليا)

إيطاليا

2005

البحرين

فهد سلامن (البحرين)

أسرتاليا

2007

األرجنتني

مانويال انتوناشو (أوروجواي) أوروجواي

2009

املجر

حسني عيل املرزوقي
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2017

إيطاليا
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اإلمارات

2019

إيطاليا

سعيد املهريي (اإلمارات)

اإلمارات

2021

هولندا

سعيد املهريي (اإلمارات)

فرنسا

فروســية اإلمارات

دخل التاريخ من أوسع أبوابه

المهيــري..

«هاتريك المجد» من سيجورتا وبيزا إلى إرميلو
إرميلو (فروسية اإلمارات)

دخــل الفــارس ســعيد ســامل عتيــق املهــري التاريــخ مــن أوســع أبوابــه مبعانقــة
املجــد مــن خــال تحقيــق لقــب مونديــال الشــباب والناشــئني  3مـرات متتاليــة،
حيــث يحمــل املهــري لقــب نســختي  2017و ،2019وأضاف إليهام لقب نســخة
 ،2021وذلــك بالتتويــج الثالــث عــى التـوايل «هاتريــك» التاريخــي ،والــذي حازه
يف الســباق الــذي أقيــم مبنطقــة إرميلــو بهولنــدا ،وهــي البطولة الـــ .11
وأكــد الفــارس البطــل ســعيد املهــري أن املحافظــة عــى اللقــب والفــوز للمــرة
الثالثــة عــى التـوايل «هاتريــك» ،مصــدر فخــر واعتـزاز له ،ويعتــر إنجــازاً عظيامً
يف مســرته الرياضيــة بســباقات القــدرة.
وقــال« :الفــرس (هالــة) تعتــر عملــة نــادرة صنعــت تاريخ ـاً جديــداً يف عــامل
ســباقات القــدرة بعــد تحقيق لقــب املونديال الثــاين يف غضون  4أشــهر» ،متوجهاً
بالشــكر والتهنئــة إىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم ،نائب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،وإىل ســمو الشــيخ
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،وإىل أصحــاب الســمو
الشــيوخ حــكام اإلمــارات مبناســبة هــذا الفــوز الــذي تحقــق بفضــل الدعــم الــا
محدود.
وأشــار املهــري إىل أنــه تســلح بالعزميــة واإلرصار يف الفــرة املاضيــة مــن أجــل
تحقيــق هــدف الفــوز بلقــب املونديــال ،ورغــم عــدم املشــاركة يف املعســكرات
الصيفيــة الخارجيــة نتيجــة ظــروف خاصــة ،إال أنــه كان يــردد باســتمرار عــى
اإلســطبل يف ديب لخــوض التدريبــات ،وحــرص عــى مضاعفــة جهــوده اســتعداداً
للمشــاركة يف املونديــال.
وجــاءت انطالقــة املهــري للعامليــة مــن إيطاليــا ،حيــث تــوج بلقــب الفــردي،
ونجــح يف قيــادة فريــق اإلمــارات إىل لقــب الفــرق يف البطولــة التــي اســتضافتها
حديقــة ســيجورتا بالقــرب مــن مدينــة فريونــا اإليطالية يف النســخة التــي أقيمت
عــام  ،2017بعــد أن قــدم أدا ًء رائعـاً عــى صهــوة الجـواد «ربــدان» إلســطبالت
« ،»M7وقطــع املســافة بزمــن قــدره  4:58:41ســاعة.
ثــم عــاد الفــارس املهــري يف النســخة العــارشة التــي أقيمــت يف العــام 2019
مبدينــة بيـزا اإليطاليــة يف إقليم توســكانا ،ليقــود فرســان اإلمارات لتحقيــق إنجاز
جديــد للرياضــة اإلماراتيــة بعــد تفوقهــم عــى نخبــة الفرســان املشــاركني مــن 35
دولــة.
ونجــح الفــارس املهــري بــكل ثقــة يف تحقيــق امليداليــة الذهبيــة يف فئــة الفردي،
وقيــادة منتخــب اإلمــارات للفــوز بامليداليــة الذهبيــة والعالمــة الكاملــة يف فئــة
الفــرق ،بعــد أن متكــن الفريــق مــن تحقيــق أفضــل زمــن بلــغ  14:18:45ســاعة
للفرســان الثالثــة يف الســباق.
وجــاء فــوز املهــري باملركــز األول عــى صهــوة الجــواد «بينجــو دي ال تــاور»
إلســطبالت « ،»M7بعــد أن قطــع مســافة الســباق يف زمن قــدره  4:46:14ســاعة.
ويتميــز الفــارس ســعيد املهــري بــأداء ســهل وســلس عىل ظهــر الخيل ،واســتطاع
أن يفــرض نفســه كفــارس يشــار إليــه بالبنــان بعــد أن قــدم مســتويات مميــزة،
وبــرز بصــورة خاصــة يف املوســم  2020 - 2019والــذي اســتطاع خاللــه أن يقــف
يف صــدارة الفرســان مــن حيــث عــدد مـرات الفــوز بعــد أن ســجل  5انتصــارات.

ترتيب البطل يف املراحل
األوىل :الثالث
الثانية :الثاين
الثالثة :الثاين
الرابعة :األول

∎البطل :فخور بـ «الثالثية» و«هالة» عملة نادرة تصنع الفارق في كل مرحلة

4:58:41

4:46:14

ساعة الزمن الذي سجله الفارس سعيد
ساعة الزمن الذي سجله الفارس سعيد
املهريي يف البطولة التي أقيمت عام  2017املهريي يف النسخة التي أقيمت عام 2019
ليتوج بلقب املونديال يف إنجاز ثانٍ مميز.
ليتوج بلقب املونديال للمرة األوىل.

14:18:45

5:09:10

ساعة الزمن الذي سجله فريق اإلمارات
يف نسخة  2019ملونديال القدرة للشباب
والناشئني وتوج بلقب الفرق.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس سعيد
املهريي يف النسخة الـ  11بهولندا وتوج
باللقب للمرة الثالثة عىل التوايل.
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فروســية اإلمارات

رحلة تألق مستمرة محلي ًا ودولي ًا

العامــري..

بصمة «فضية» في الظهور األول بالمونديال

إرميلو (فروسية اإلمارات)

قــال الفــارس عبــد اللــه عــي محمــد العامــري ،وصيــف بطولــة العــامل للشــباب
والناشــئني للقــدرة ،إن الفرحــة غامــرة بعــد العــودة إىل الوطــن متوشــحني
بامليداليتــن الذهبيــة والفضيــة ،خاصــة أن املشــاركة األوىل لــه يف املونديــال متيــزت
بالنجــاح بإح ـراز الوصافــة ،متوجه ـاً بجزيــل الشــكر والعرفــان إىل صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،وإىل ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،عــى الدعــم الكبــر لفرســان اإلمــارات.
وأكــد العامــري أن الفــوز العاملــي مبثابــة دافــع نحــو االنطالقــة إىل تحقيــق مزيــد
مــن اإلنجــازات يف املســتقبل ،حيــث يعتــر هــذا العــام حافـاً باالنتصــارات بالنســبة
لــه بعــد اعتــاء منصــة تتويــج املونديــال ،إضافــة إىل الفــوز بــكأس صاحــب الســمو
رئيــس الدولــة ،وكأس ســمو ويل عهــد ديب يف املوســم املحــي املــايض.
وبتحقيــق وصافــة بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني  ،2021يتــوج الفــارس الشــاب
عبــد اللــه عــي العامــري رحلــة تألــق رائعــة خــال املوســم املحــي ،حيــث نــال
ألقابــاً عــدة ،يــرز منهــا أهــم البطــوالت ،وهــي نســخة  2021لــكأس صاحــب
الســمو رئيــس الدولــة ملســافة  160كلــم.
العامــري أكــد مــن خــال األداء الــذي قدمــه يف هــذه البطولــة حضــوره القــوي
واســتمرار تفوقــه يف جميــع البطــوالت ،ســواء يف فئــة الشــباب أو الكبــار ،عــى
املســتويني املحــي والــدويل ،مقدمـاً منوذجـاً للفــارس الــذي يبــذل الغــايل والنفيــس
مــن أجــل رفعــة علــم الدولــة.
العامــري فــارس إســطبالت « »F3بــدأ صعــود نجمــه منــذ فــرة مبكــرة ،حيــث
متيــز خــال ســباقات الشــباب والناشــئني ،وســجل انتصــارات كبــرة داخــل وخــارج
الدولــة ،واســتهل املوســم املــايض بفــوز رائــع يف ســباق اإلســطبالت الخاصــة
خــال مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،لكــن املوســم
الــذي قبلــه شــهد لــه بتفــوق واضــح ،حيــث بــرز بصــورة الفتــة خــال مهرجــان
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ومهرجــان ســمو ويل عهــد
ديب ،واســتطاع أن يجمــع بــن لقبــي جميلتــي والياممــة أحــد أهــم الســباقات
يف املهرجانــن ،وهــا لألف ـراس فقــط ،وســجل العامــري االنتصاريــن عــى صهــوة
الفــرس «مزيونــة».
وميلــك العامــري رصيــداً جيــداً مــن االنتصــارات خــارج الدولــة ،حيــث تــوج بلقــب
ســباق جاللــة ملــك البحريــن للشــباب والناشــئني يف العــام  ،2018كــا تــوج بلقــب
الســباق الــدويل للشــباب والناشــئني بربيطانيــا ،ولــه انتصــارات أيض ـاً يف ســباقات
إيســتون بــارك بربيطانيــا.
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ترتيب الوصيف خالل املراحل
األوىل :الثاين عرش
الثانية :السادس
الثالثة :الرابع
الرابعة :الثاين

5:09:19
ساعة الزمن الذي سجله الفارس عبد الله
العامري مع الجواد «تونيك دي بو بازل»،
لينال املركز الثاين وامليدالية الفضية.

فروســية اإلمارات

ثمن دعم القيادة الرشيدة
ّ

راشد بن دلموك:

فرسان اإلمارات رهان رابح
وريادة عالمية عن جدارة واستحقاق

5

فرسان ضمتهم قامئة فريق اإلمارات الذي شارك يف
بطولة العامل للشباب والناشئني للقدرة ،هم سعيد
املهريي وعبد الله العامري وحمدان أحمد املري
وفارس أحمد املنصوري وخلفان جمعة بالجافلة.

4

مراحل تضمنها سباق بطولة العامل للشباب
والناشئني للقدرة ،جاءت األوىل ملسافة 38
كلم ،والثانية ملسافة  23كلم ،الثالثة ملسافة
 28كلم ،والرابعة ملسافة  31كلم.

∎حصة العتيبة :رسالة سالم للشعوب كافة عبر حضور رياضي مميز

إرميلو (فروسية اإلمارات)

أعــرب الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم ،رئيــس مجلــس إدارة نــادي
ديب للفروســية ،ونــادي ديب لســباق الخيــل ،عــن فخــره واعتـزازه مبواصلــة
فرســان اإلمــارات مشــوار الريــادة والتميــز عــر التتويــج بلقــب بطولــة
العــامل للشــباب والناشــئني وإحـراز الوصافــة رغــم املنافســة القويــة التــي
شــهدها املونديــال ،متوجه ـاً بالشــكر إىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
ديب ،رعــاه اللــه ،وإىل ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،عــى الدعــم الــا محــدود ألبنــاء اإلمــارات ،مــا
أمثــر عنــه تحقيــق إنجــازات عامليــة مرشفــة باســم الدولــة.
وأضــاف« :فرســاننا أثبتــوا أنهــم الرهــان الرابــح ،وقدمــوا أدا ًء بطوليــاً
رغــم جميــع التحديــات ،ليكللــوا مشــوارهم باإلنجــاز العاملــي الكبــر
للمــرة الثانيــة خــال األشــهر األربعــة املاضيــة ،فضـاً عــن التتويــج بلقــب
مونديــال الشــباب للمــرة الثالثــة عــى التــوايل ،مــا يؤكــد أن الفروســية
اإلماراتيــة عمومـاً ورياضــة القــدرة عــى وجــه الخصوص متــي يف الطريق
الصحيــح» ،مهنئـاً اإلمــارات قيــاد ًة وشــعباً بهــذه املناســبة ،ومثمنـاً جهــود

فريــق العمــل وكل مــن ســاهم يف نجــاح املشــاركة اإلماراتيــة،
كــا مثــن رعايــة طـران اإلمــارات للفريــق املشــارك يف املونديال.
مــن جانبهــا ،أكــد الدكتــورة حصــة عبــد اللــه العتيبــة ،ســفرية
الدولــة لــدى اململكــة الهولنديــة ،أنهــا فخــورة باإلنجــاز الــذي
حققــه فرســان اإلمــارات بعــد الفــوز باملركزيــن األول والثــاين
يف املونديــال ،مشــرة إىل أن اعتــاء منصــة التتويــج ليــس
باألمــر الغريــب عــى فرســاننا الذيــن عودونــا دامئـاً عــى الفــوز
بالذهــب يف أكــر املحافــل الدوليــة الكــرى.
وأضافــت« :التظاهــرة الرياضيــة الكبــرة التــي احتضنتهــا
هولنــدا ،أكــدت للعــامل أجمــع أن الدولــة متلــك الريــادة والتميــز
يف مختلــف املجــاالت والقطاعــات ،كــا تبعــث رســالة ســام
للشــعوب كافــة عــر الحضــور الريــايض املميــز باعتبــار الرياضــة
قــوة ناعمــة ذات أهميــة بــن الــدول» ،مشــرة إىل أن اإلنجــاز
تزامــن مــع االحتفــال باليوبيــل الذهبــي لدولتنــا الحبيبــة «عــام
الخمســن» الــذي نتطلــع فيــه إىل مزيــد مــن اإلنجــازات.
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الهاجري:

العضب:

السبوسي:

ثمرة دعم القيادة الرشيدة

إنجاز كبير تجاوز التحديات

حققنا الهدف رغم صعوبة السباق

إرميلو (فروسية اإلمارات)

أكــد الدكتــور غانــم الهاجــري ،األمــن العــام التحــاد اإلمارات للفروســية والســباق،
أن اإلنجــاز هــو مثــرة الدعــم الــا محــدود مــن القيــادة الرشــيدة لرياضــة اآلبــاء
واألجــداد يف اإلمــارات التــي تواصــل رحلة العطــاء يف مختلف ميادين العامل ،مشـراً
إىل أن متيــز فرســان اإلمــارات يف االســتحقاقات الدوليــة الكبــرة يؤكــد أن دولتنــا
الحبيبــة هــي الرائــدة يف ســباقات القــدرة.
وأضــاف« :اإلنجــاز مل يـ ِ
ـأت مــن فـراغ ،وإمنا بفضــل الدعم الســخي واالجتهاد الكبري
مــن قبــل كل األطـراف يف منظومــة رياضــة القــدرة اإلماراتيــة ،أبرزهــم الفرســان
واملدربــون» ،متمنيـاً أن يواصــل فرســاننا مشـوار التألــق يف حصد األلقــاب العاملية
ومعانقــة املجــد يف البطــوالت العامليــة املقبلة».
مــن جانبــه ،أبــدى اللـواء خبري محمد عيــى العظــب ،املديــر اإلداري لبعثة فريق
اإلمــارات ،عــن ســعادته الكبــرة بفوز فرســاننا بلقب مونديال الشــباب والناشــئني،
خاصــة أن اإلنجــاز العاملــي هــو الثــاين لفرســاننا لهــذا العــام بعــد التتويــج بلقــب
بطولــة العــامل للكبــار يف شــهر مايو املــايض مبدينة بيـزا اإليطالية ،متوجهاً بالشــكر
والعرفــان إىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،وإىل ســمو الشــيخ حمــدان
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،عــى الدعم الكبــر الــذي قادنا إىل
الحضــور املــرف يف كــرى االســتحقاقات الدوليــة ،كــا توجــه بالشــكر إىل الشــيخ
راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم ،رئيس مجلــس إدارة نادي ديب للفروســية ،ونــادي ديب
لســباق الخيــل ،عــى دعم الفريق وتســخري اإلمكانيــات واملتطلبات كافــة من أجل
تســهيل مشــاركتنا يف الحدث.
وأضــاف« :الســباق شــهد منافســة قويــة حتــى اللحظــات األخــرة بســبب تقــارب
املســتوى بــن الخيــول ،إىل جانب خفة أوزان الفرســان املشــاركني التي ســاهمت يف
التأثــر عــى رسعة الســباق» ،مشـراً إىل أن فريق اإلمارات شــارك بخمســة فرســان،
ولكــن الحــظ مل يحالــف بعــض الخيول يف اجتيــاز عملية الفحــص البيطــري ،إال أن
حجــم اإلنجــاز عظيــم يف ظل التحديــات التــي واجهها فريــق اإلمــارات ،ومن بينها
جائحــة فــروس كورونــا التــي أدت إىل تقليــل عــدد ســباقات القدرة.
وأوضــح أن «الفــرس هالــة» صاحبــة الحضــور األبــرز لكونها حققــت لقب بطولتني
للعــامل ،ويف زمــن قيــايس ،لتســجل إنجازاً غري مســبوق يف تاريــخ بطوالت القــدرة».
مــن جهتــه ،أهــدى املــدرب محمــد الســبويس اإلنجــاز إىل صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ،وإىل صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء
حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،وإىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان،
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ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعىل للقـوات املســلحة ،وإىل أصحاب الســمو أعضاء
املجلــس األعــى حــكام اإلمــارات ،وإىل شــعب اإلمــارات.
وقــال« :طموحنــا كان الفــوز بلقبــي الفــردي والفــرق ،والحصــول عــى املراكز الخمســة
األوىل ،لكــن يف ســباقات القــدرة هنــاك ســيناريوهات الفحــص البيطري التــي رمبا تغري
النتائــج يف أي لحظــة ،ونحــن ســعداء بتحقيــق املركزيــن األول والثــاين والتتويــج بلقب
البطولــة والوصيــف ،واالحتفــاظ باملركــز األول للمــرة الثالثة عىل التـوايل».
وأضــاف« :الســباق صعــب للفرســان واملدربــن ،خاصــة بعــد التعديــات التــي أجريت
عــى القوانــن ،خاصــة يف مســافة املرحلــة األخــرة ،لكــن نجحنــا يف التعامــل مــع هــذه
الظــروف وحققنــا الهــدف ،ونأمــل أن يــدرس القانــون جيــداً ليكــون يف صالــح الخيــل
والفــارس قبــل إجـراء أي تعديــات».

فروســية اإلمارات

إبداع مع الكتبي والمهيري

« ها لــة » ..

إبهار بسرعة التعافي
ومعدل ضربات القلب من  51إلى  56نبضة في الدقيقة
إرميلو (فروسية اإلمارات)

عندمــا أبــدى ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل
عهــد ديب ،إعجابــه بالفــرس «هالــة» يف أول مشــاركاتها قبــل نحــو ســنتني ،كان
ذلــك مبثابــة لفــت أنظــار نحــو نجمــة فــوق العــادة مــن شــخص يعــرف أرسار
هــذه الرياضــة ،ويــدرك خبايــا أهــم مكوناتهــا ،وهــي الخيــل.
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،كان يتحــدث بصورة
عامــة عــن أحــد الســباقات يف إيســتون بــارك بربيطانيــا ،وأشــار إىل أن الفــرس
«هالــة» العائــدة إلســطبالت « »M7متلــك قــدرات جيــدة ومؤهلــة لتحقيــق
إنجازات.
نظــرة ســموه الثاقبــة وضحــت جلي ـاً ،لتــرز الفــرس «هالــة» يف أول ظهــور
لهــا ،وأن تقــدم أداء غــر مســبوق يف بطولــة العــامل للقــدرة التــي اســتضافتها
منطقــة بيـزا اإليطاليــة ،ومنحــت اإلمــارات والفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي
اللقــب الغــايل.
الفــرس الفرنســية املولــد «هالــة» عــادت خــال أقــل مــن  4أشــهر وأضافــت
إنجــازاً آخــر ال يقــل عــن ســابقه ،بتحقيق لقــب مونديال الشــباب والناشــئني.
ومتيــزت الفــرس «هالــة» خــال مشــاركاتها برسعــة التعــايف ،باإلضافــة إىل
نبــض القلــب الــذي كان معدلــه خــال جميــع املراحــل يف حــدود  51إىل 56
نبضــة يف الدقيقــة ،وبهــرت الجميــع بعــد أن أكملــت  120كلــم ،وهــي يف
كامــل عنفوانهــا.
ونجــح الفــارس ســعيد املهــري يف التعامــل مــع الســباق مــن خــال إخ ـراج
قــدرات الفــرس «هالــة» يف كل املراحــل بحنكــة وبراعــة ،لتنطلــق بأريحيــة.
للفــرس «هالــة»  10مشــاركات ،حققــت الفــوز يف أربــع منهــا ،وســبق أن
حلــت يف املركــز الخامــس يف بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني يف نســختها
العــارشة ،حيــث قادهــا الفــارس ســيف جمعــة بالجافلــة.

06:00:34
ساعة الزمن الذي سجلته الفرس «هالة» عندما
قادها الفارس سامل ملهوف الكتبي للفوز
مبونديال القدرة ملسافة  160كلم يف بيزا.
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جواداً تم تسجيلها يف القامئة األولية
للمشاركة يف البطولة ،وتم اعتامد التي
اجتازت الفحص البيطري قبل السباق.

سبتمبر 9 2021

فروســية اإلمارات

 8ألقاب لفرسان اإلمارات في الفردي والفرق خالل  11مشاركة

حمدان بن محمد

يفتح طريق اإلنجازات بلقب النسخة األولى

دبي (فروسية اإلمارات)

منــذ أن انتــزع ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،لقــب النســخة األوىل لبطولــة العــامل
للشــباب والناشــئني يف إســبانيا عام  ،2001ووضع بصمة اإلمارات
يف هــذا املحفــل العاملــي ،ظــل فرســان اإلمــارات حارضيــن يف
معظــم دورات هــذه البطولــة ،واســتطاعوا أن يحافظــوا عــى
تفوقهــم بــكل ثقــة واقتــدار خــال دوراتهــا املختلفــة ،حيــث
نالــوا نصــف عــدد ألقــاب هــذه البطولــة منــذ انطالقتهــا ،بواقــع
 8ألقــاب ،منهــا  6يف الفــردي ،ولقبــان يف الفــرق مــن جملــة 11
بطولــة.
األســاس املتــن وســقف التحــدي الــذي وضعــه لفرســاننا ســمو
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،بحصولــه عــى
أول ألقــاب هــذا املونديــال الشــبايب ،كان يف الثامــن مــن ســبتمرب
 2001عــى صهــوة الجــواد «االركا» ،ثــم حافــظ شــباب اإلمــارات
عــى هــذه األمانــة ،وعــى الرغــم مــن الغيــاب عــن النســخة
الثانيــة إال أنهــم شــكلوا حضــوراً جلي ـاً يف النســخة الثالثــة التــي
اســتضافتها البحريــن يف العــام  ،2005حيــث نــال الشــيخ عبــد
اللــه بــن فيصــل القاســمي امليداليــة الفضيــة ،وحصــد ســمو
الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم امليداليــة
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الربونزيــة ،وعــاد فرســان اإلمــارات أكــر قــوة يف النســخة
الخامســة باملجــر ،حيــث تــوج الفــارس حســن املرزوقــي
بامليداليــة الذهبيــة ،وحصــد الفــارس خليفــة عــي الجهــوري
لقــب النســخة الســابعة بفرنســا ،قبــل أن يحقــق ســعيد
املهــري ثالثيــة وينــال الذهبيــة خــال النســخ الثــاث األخــرة
يف  2017و 2019وكالهــا اســتضافتهام إيطاليــا ،ويف العامــن
ذاتهــا حصــد فرســان اإلمــارات لقبــي الفــرق ،ثــم التتويــج
بلقــب نســخة  2021بهولنــدا.
 3ميداليات لعبد هلل القاسمي
سجل الفارس الشيخ عبد الله بن فيصل القاسمي إنجازاً كبرياً
سيظل محفوراً يف ذاكرة بطولة العامل للقدرة للشباب والناشئني
عندما ظل موجوداً عىل منصة التتويج خالل ثالث دورات
متتالية ،فقد كانت البداية بامليدالية الفضية يف النسخة الثالثة
بالبحرين عام  ،2005وحصد امليدالية الربونزية يف النسخة
التالية التي أقيمت يف األرجنتني عام  ،2007ثم نال الفضية
خالل النسخة الخامسة التي استضافتها املجر عام .2009

فروســية اإلمارات

قاد الفريق إلى وصيف الفرق

المرزوقي..

ثاني ألقاب اإلمارات في مونديال المجر 2009
دبي (فروسية اإلمارات)

منــح الفــارس حســن عــي املرزوقــي اإلمــارات ثــاين
ألقابهــا يف بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني للقدرة
يف النســخة التــي أقيمــت يف بابولنــا باملجــر ،2009
وشــهدت حضــوراً مميـزاً لفرســان اإلمــارات ،حيــث
حقــق املرزوقــي امليداليــة الذهبيــة ،وهــي الثانيــة
لإلمــارات بعــد تتويــج ســمو الشــيخ حمــدان بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،بلقــب
النســخة األوىل يف إســبانيا العــام .2001
الفــارس املتألــق حســن عــي املرزوقــي قــدم أداء
رائعــاً وسلســاً عــى صهــوة الجــواد «ســرجاي»
خــال الســباق الــذي امتــد ملســافة  120كيلــو مــراً،
مــا منحــه املركــز األول ،قاطعــاً املســافة يف زمــن
قــدره  5:15:10ســاعة.
كــا قــاد الفــارس حســن املرزوقــي أيض ـاً الفريــق
اإلمــارايت للحصــول عــى املركــز الثــاين يف الرتتيــب
الجامعــي ،ونــال امليداليــة الفضيــة يف مســابقة
الفــردي الشــيخ عبــد اللــه بــن فيصــل القاســمي
عــى صهــوة الجــواد «كاســتلبار ســوبيا».
واســتقطب الســباق مشــاركة واســعة مــن الفرســان
العامليــن والخيــول القويــة ،ومتيــز الســباق
باالنطالقــات التكتيكيــة مــن جانــب الفرســان يف
املراحــل املختلفــة ،خاصــة فرســان اإلمــارات الذيــن
يعرفــون رضوب وخفايــا ســباقات القــدرة.
فرســان اإلمــارات أكــدوا جدارتهــم خــال هــذه
النســخة مــن البطولــة ،حيــث نجــح الفــارس
محمــد أحمــد عــي الســبويس عــى صهــوة «كالود
فــايل ارمــاين» ،والفــارس الشــيخ صقــر بــن فيصــل
القاســمي عــى صهــوة «كاســتلبار ترومــان»،
والفــارس ماجــد محمــد الصابــري عــى صهــوة
«متســوكو دو ســوافرتي» ،يف إكــال الســباق
واحتــال مراكــز متقدمــة بعــد أن بذلــوا جهــوداً
جبــارة ســاعدت فرســان اإلمــارات يف إح ـراز املركــز
الثــاين والتتويــج بامليداليــة الفضيــة ملســابقة الفرق.
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ميداليات حصدها فريق اإلمارات يف بطولة املجر عام
 ،2009حيث حصد امليدالية الذهبية يف الفردي عرب
الفارس حسني عيل املرزوقي ،وامليدالية الفضية التي
حازها الشيخ صقر بن فيصل القاسمي ،فيام أحرز
الفريق امليدالية الفضية يف مسابقة الفرق.

5:15:10
ساعة الزمن الذي سجله الفارس حسني
عيل املرزوقي وحصد به لقب كأس العامل
للشباب والناشئني باملجر عام .2009
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عرج « 8مينت» حرمه التتويج في 2017

خليفة الجهوري ..بصمة إماراتية ثالثة في 2013
دبي (فروسية اإلمارات)
نــال الفــارس خليفــة عــي الجهــوري رشف ثالــث فــارس إمــارايت يتــوج
بلقــب بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني بعــد ســمو الشــيخ حمــدان
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،الــذي حقــق اللقب يف
النســخة األوىل للبطولــة ،والفــارس حســن عــي املرزوقــي الــذي نــال
اللقــب يف النســخة الخامســة للبطولــة ،حيــث تــوج الفــارس خليفــة
الجهــوري بلقــب النســخة الثامنــة للمونديــال الــذي اســتضافته فرنســا
مبنطقــة تاربــس بإقليــم ايبــوس يف العــام  ،2013بعــد أن متكــن مــن
تحقيــق الفــوز بجــدارة عــى صهــوة الفــرس «آرمــور» بزمــن إجــايل
قــدره  06:00:34ســاعة ،مبعــدل رسعــة  19.96كلم/ســاعة.
ورغــم أن الفــارس الجهــوري قــد فقــد بعــض الوقــت بســبب انحرافــه
عــن مســارات الســباق ،إال أنــه اســتعاد تــوازن أدائــه ،ونجــح يف
تحقيــق املركــز األول وحصــد امليداليــة الذهبيــة.
وبجانــب لقــب  ،2013كان الجهــوري قريب ـاً جــداً مــن لقــب بطولــة
 2017التــي أقيمــت بإيطاليــا ،والتــي قــدم فيهــا مســتويات مميــزة،
واســتطاع أن يحقــق رسعــة عاليــة يف املرحلــة األخــرة ليصــل إىل خــط
النهايــة أوالً مــع الفــرس الشــهرية « 8مينــت» ،لكــن ســوء الطالــع
الزمــه بعــد تعــرض الفــرس إىل العــرج األمر الــذي أدى إىل اســتبعادها.
الفــارس الطمــوح خليفــة الجهــوري كانــت بدايتــه مثاليــة ،حيــث بــدأ
محليــاً بتقديــم مســتويات عاليــة ،وهــو يف ســن صغــرة ،واســتطاع
أن يحقــق ألقاب ـاً وبطــوالت مهمــة ،جعلتــه الخيــار األول إلســطبالت
الوثبــة بــإرشاف والــده املــدرب املخــرم عــي الجهــوري.
خليفــة الجهــوري الــذي يتصــف بالصالبــة مــع الهــدوء ،تجــاوزت
إنجازاتــه ســنني عمــره ،فهــو يحمــل لقــب كأس رئيــس الدولــة للقــدرة
مرتــن متتاليتــن يف  2013و ،2014وهــو لقــب مل ينلــه إال قلــة مــن
الفرســان.
ومــع املوهبــة والحنكــة العاليــة التــي يتميــز بهــا الفــارس الشــاب
خليفــة الجهــوري ،لكــن ذلــك ال ميكــن أن يفهــم مبعــزل عــن دور
والــده الفــارس واملــدرب املخــرم عــي الجهــوري ،والــذي لــه القــدح
املعــى يف صناعــة هــذا النجــم الــذي اســتطاع أن يثبــت جدارتــه بــكل
ثقــة.

06:00:34
ساعة الزمن الذي سجله الفارس خليفة
الجهوري ونال به لقب مونديال الشباب
والناشئني يف العام  2013بفرنسا.
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عاماً هي السن التي حاز خاللها الفارس خليفة
الجهوري لقب كأس رئيس الدولة للقدرة،
وسجل يومها كأصغر فارس يحوز اللقب الغايل.

فروســية اإلمارات

4

اإلمارات نالت نصيب األسد

دول تقاســم فرسانها لقب بطولة
العالم للشــباب والناشئين للقدرة

دبي (فروسية اإلمارات)
منــذ انضاممهــا لبطــوالت االتحــاد الــدويل للفروســية الكــرى يف العــام
 ،2001أصبحــت بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني للقــدرة ،رافــداً مهـاً
ألنشــطة القــدرة العامليــة وملتقــى لشــباب العــامل للمنافســة الرشيفــة
عــى ظهــور هــذه املخلوقــات النبيلــة ،وأفــرزت بطــوالت الشــباب نخبــة
مميــزة مــن الفرســان أصبحــوا فيــا بعــد مــن نجــوم القــدرة العامليــة.
الفــارس ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل
عهــد ديب ،الــذي نــال لقــب النســخة األوىل ،نــال بعــد فــرة ليســت
بالطويلــة لقــب بطولــة العــامل للفرســان الكبــار ،أيض ـاً الفــارس ســعيد
الفــاريس وصيــف آخــر نســخة مــن بطولــة الكبــار ،كان قــد حــل وصيفـاً
يف مونديــال الشــباب يف العــام .2015
لقــب البطولــة الشــبابية خــال دوراتهــا العــر ،تــوزع بــن  4دول فقــط،
نــال فرســان اإلمــارات نصيــب األســد ،بواقــع  6ألقــاب ،وهــي النســخة
األوىل  ،2001والخامســة والســابعة ،باإلضافــة إىل التاســعة والعــارشة والـــ
 ،11ولقبــن يف مســابقة الفــرق.
فرســان البحريــن واألوروجــواي نالــوا اللقــب مرتــن ،البحريــن يف الدورتني
الثالثــة والثامنــة ،أمــا فرســان األوروجــواي فقــد نالــوا اللقــب يف الدورتــن
الرابعة ،والسادســة.
ألقــاب بطولــة الفــرق تقاســمتها  7فــرق ،ثالثــة منهــا نالــت اللقــب

مرتــن ،وهــي اإلمــارات بطلــة  2017و ،2019وأوروجــواي التــي
نالــت لقــب النســختني الرابعــة والسادســة ،وفرنســا التــي نالــت
لقــب الدورتــن الخامســة والســابعة ثــم الـــ  ،11فيــا حصــدت
 4دول اللقــب مــرة واحــدة وهــي إســبانيا بطلــة النســخة األوىل،
وإيطاليــا بطلــة النســخة الثانيــة ،وأسـراليا بطلــة النســخة الرابعة
ثــم البحريــن التــي نالــت لقــب النســخة الثامنــة.
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مرات استضافت خاللها إيطاليا بطولة العامل
للقدرة للشباب والناشئني ،لتكون األكرث
استضافة لهذه البطولة.

11

دورة ملونديال الشباب والناشئني أقيمت حتى
اآلن ،حصد فرسان اإلمارات أكرث من نصف
ألقابها يف الفردي.
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ينطلق  18سبتمبر في إيطاليا

فرســان اإلمارات في مهمة االحتفاظ
بلقــب مونديال الخيــول الصغيرة للقدرة

دبي (فروسية اإلمارات)
يشــهد منتجــع الخيــل مبنطقــة اربوريــا مبحافظــة ســاردينيا اإليطاليــة يف الثامــن
عــر مــن ســبتمرب  2021بطولــة العــامل للقــدرة املخصصــة للخيــول الصغــرة
يف ســن ســبع ســنوات ،والتــي تقــام تحــت مظلــة مهرجــان ســاردينيا للقــدرة
 ،2021وكان مــن املقــرر أن تقــام هــذه البطولــة يف إســبانيا ،لكــن بســبب
اإلج ـراءات املتعلقــة بانتشــار جائحــة كورونــا هنــاك تــم نقلهــا إىل إيطاليــا.
وتــم اإلعــان عــن القامئــة األوليــة للفرســان املشــاركني ،وبلــغ عددهــم  51فارسـاً
وفارســة مــن  13دولــة ،وضمــت قامئــة فرســان اإلمــارات كالً مــن الفــارس فــارس
املنصــوري ،والفــارس عبداللــه غانــم املــري ،والفــارس ســامل العويــي ،والفــارس
شــاهني املزروعــي ،والفــارس خلفــان بالجافلــة ،والفــارس ســيف بالجافلــة.
ويســعى فرســان اإلمــارات للمحافظــة عــى لقــب البطولــة للمــرة الثانيــة عــى
التــوايل بعــد أن حــازوا لقــب النســخة املاضيــة مــن مونديــال الخيــول الصغــرة
الــذي أقيــم يف ســبتمرب  2019مبيــدان ســان روســور يف مدينــة بي ـزا اإليطاليــة
بإقليــم توســكانا ،حيــث انتــزع الفــارس ســهيل الغيــاين اللقــب عــى صهــوة
الفــرس «كاليــا ديــس ســيغنيز» إلســطبالت « »M7تحــت إرشاف املــدرب محمــد
الســبويس ،مســجالً زمن ـاً قــدره  5:08:47ســاعة ،واحتــل املركــز الثــاين الفــارس
اإلســباين جيــل برينجويــر عــى صهــوة «البانتــو دي جيادارنكــوا» ،مســجالً زمن ـاً
قــدره  5:08:48ســاعة ،وجــاء يف املركــز الثالــث الفــارس الفرنــي ميلــودي
توليســات عــى صهــوة «كابــراز» ،مســجالً زمن ـاً قــدره  5:24:28ســاعة.
يكتســب ســباق بطولــة العــامل للخيــول الصغــرة ،أهميــة كبــرة للمــاك
واملدربــن ،حيــث يعتــر منصــة عــرض لــكل مــن يبحــث عــن دعــم إســطبالته
بالخيــول املميــزة صغــرة الســن ،ويحــرص عــدد كبــر مــن املــاك واملربــن يف
أوروبــا وأمــركا الجنوبيــة وأســراليا عــى املشــاركة يف هــذه البطولــة بخيــول
جديــدة ،متلــك مقومــات النجــاح ،ومــن ســاالت معروفــة لــي تجــد حظهــا يف
هــذا الســوق.
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5:08:47
ساعة الزمن الذي سجله الفارس سهيل الغيالين ،وبفارق
جزء من الثانية عن الوصيف ،وانتزع به لقب بطولة
العامل للخيول الصغرية يف نسخة عام .2019

120

تبلغ املسافة الكلية للسباق  120كيلومرتاً ،تم
تقسيمها إىل  4مراحل ،املرحلة األوىل ملسافة  35كلم،
املرحلة الثانية ملسافة  35كلم ،املرحلة الثالثة ملسافة
 25كلم ،ثم املرحلة الرابعة واألخرية ملسافة  25كلم.

51

فارساً وفارسة من  13دولة يخوضون تحدي بطولة العامل
للخيول الصغرية للقدرة يف نسخة  2021املقررة يف إيطاليا.

فروســية اإلمارات

66

اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق يعلن برنامج موسم القدرة

ســباق ًا في روزنامة 2021 - 2022
واالنطالقــة من بوذيب في أكتوبر

40

سباقاً وبطولة اشتملت عليها روزنامة
القدرة للموسم الجديد.

26

سباقاً تأهيلياً ضمن روزنامة سباقات
القدرة ملوسم الجديد.

دبي (فروسية اإلمارات)
أعلــن اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق روزنامــة املوســم الجديــد «2022
  ،»2021والتــي تشــتمل عــى  66ســباقاً تقــام عــى مياديــن القدرة الرئيســيةيف كل مــن مدينــة ديب الدوليــة بســيح الســلم ،وقريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة يف الوثبــة ،وقريــة بوذيــب العامليــة بالختــم.
وجــاء برنامــج املوســم متكامـاً ومتنوعـاً وشــامالً لــكل فئــات القــدرة ابتــدا ًء
مــن البطــوالت الكــرى ملســافة  160كلــم ومســافة  120كلــم ،إىل الســباقات
املحليــة والتأهيليــة الدوليــة ،باإلضافــة إىل ســباقات مخصصــة للســيدات،
وأخــرى للشــباب والناشــئني وأصحــاب اإلســطبالت الخاصــة مــن املواطنــن،
وذلــك لتقديــم منافســات قويــة تســاهم يف املزيــد مــن التجهيــز واإلعــداد
لالســتحقاقات الخارجيــة لفرســان اإلمــارات.
وتنطلــق الفعاليــات مــن قريــة بوذيــب يف الثامــن مــن أكتوبــر املقبل بســباقني
تأهيليــن ،فيــا تدشــن مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم الســباقات
الرســمية عــر ســباق كأس الوصــل لإلســطبالت الخاصــة الــذي يقــام يف الثالــث
مــن نوفمــر  ،2021أمــا فاتحــة ســباقات قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة
بالوثبــة ،فســتكون عــر ســباق اليــوم الوطنــي الــذي يقــام يــوم  27نوفمــر.

وتنظــم مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة أكــر عــدد مــن الســباقات،
حيــث تســتضيف  28ســباقاً وبطولــة ،بينــا تشــهد قريــة بوذيــب
للقــدرة  27ســباقاً وبطولــة ،فيــا تنظــم قريــة اإلمــارات العامليــة
بالوثبــة  11ســباقاً وبطولــة.
وتشــتمل الروزنامــة عــى  23ســباقاً مفتوحـاً ،و 9ســباقات مخصصــة
لإلســطبالت الخاصــة ،و 8لفئــة الســيدات ،باإلضافــة إىل ســباق
للشــباب والناشــئني ،كــم تضــم الروزنامــة  26ســباقاً تأهيليــاً
ملختلــف املســافات ،منهــا  14ســباقاً تســتضيفها قريــة بوذيــب ،فيــا
تســتضيف مدينــة ديب الدوليــة  12ســباقاً ،وأيض ـاً هنــاك ســباقان
مرشوطــان لألفـراس فقــط ،هــا ســباق جميلتــي الــذي يقــام ضمــن
مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
وســباق الياممــة الــذي يقــام ضمــن مهرجــان ســمو الشــيخ حمــدان
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،وكالهــا يقــام
مبدينــة ديب الدوليــة.
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النسخة الـ  26تقام  26مارس 2022

30.5

مليــون دوالر
جوائــز ليلة كأس دبي العالمي

دبي (فروسية اإلمارات)
بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه،
أعلــن نــادي ديب لســباق الخيــل أن النســخة السادســة والعرشيــن
مــن كأس ديب العاملــي ستشــهد زيــادة قيمــة الجوائــز املاليــة
ألشــواطه التســعة ،لريتفــع إجامليهــا إىل  30.5مليــون دوالر.
وتســتقطب األمســية األبــرز ســنوياً أنظــار عشــاق رياضــات الخيــل
مــن مختلــف أنحــاء العــامل ،كــا كشــف النــادي عــن اســتحداث
عــدد مــن الســباقات الجديــدة عــى املســتوى املحــي ،مــا يرفــع
القيمــة اإلجامليــة لجوائــز ســباقات الخيــل التــي يتــم تنظيمهــا يف
مضــار ميــدان ألكــر مــن  40مليــون دوالر.
وتقــام النســخة املقبلــة مــن الــكأس  26مــارس  ،2022فيــا ينطلــق
موســم ســباقات مضــار «ميــدان» العاملــي  4نوفمــر ،2021
وســينطلق كرنفــال كأس ديب العاملــي  13ينايــر  ،2022متضمنــاً
مثــاين أمســيات لســباقات قويــة ومثــرة ،تختتــم بســباقات «الســوبر
ســرداي» التــي ســتقام  5مــارس  ،2022فيــا يبلــغ إجــايل القيمــة
املاليــة لجوائــز ســباقات الكرنفــال  7ماليــن و 490ألــف دوالر.
وقــد تقــرر رفــع قيمــة جوائــز كل مــن :الجولــة الثالثة لـــ «بطولة آل
مكتــوم للتحــدي» للخيــول امله ّجنــة األصيلــة إىل  450ألــف دوالر،
وبطولــة «جبــل حتــا» إىل  350ألــف دوالر ،وبطولــة الـــ «2000
جينيــز اإلمــارايت» إىل  150ألــف دوالر.
كــا تــم نقــل الجولــة األوىل لـــ «بطولــة آل مكتــوم للتحــدي»
للخيــول العربيــة األصيلــة مــن ســباقات املوســم املحيل إىل ســباقات
الكرنفــال ،مــع رفــع قيمــة جائزتهــا إىل  75ألــف دوالر.
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سجل األبطال

 :1996سيجار  -أمريكا
 :1997سنجسبيل  -اإلمارات
 :1998سيلفر شارم  -أمريكا
 :1999املتوكل  -اإلمارات
 :2000ديب ميلينيوم  -اإلمارات
 :2001كابنت ستيف  -أمريكا
 :2002سرتيت كراي  -اإلمارات
 :2003موون بلد  -اإلمارات
 :2004بليزنتيل بريفكت  -أمريكا
 :2005روزيز ان مي  -أمريكا
 :2006الكرتوكيوشنست  -اإلمارات
 :2007انفاسور  -اإلمارات
 :2008كريلني  -أمريكا
 :2009ويل ارمد  -أمريكا
 :2010جلوريا دي كامبيو  -الربازيل
 :2011فيكتوار بيزا  -اليابان
 :2012مونرتوسو  -اإلمارات
 :2013انيامل كينجدوم  -أسرتاليا
 :2014أفريكان ستوري  -اإلمارات
 :2015برنس بيشوب  -اإلمارات
 :2016كاليفورنيا كروم  -أمريكا
 :2017اروجيت  -السعودية
 :2018ثندر سنو  -اإلمارات
 :2019ثندر سنو  -اإلمارات
 :2021ميستيك جايد  -اإلمارات

فروســية اإلمارات

70

األول من نوعه في الشرق األوسط والمنطقة

خي ًال في عمر السنتين بالمزاد
االستعراضي لكأس دبي العالمي

دبي (فروسية اإلمارات)
أعلــن نــادي ديب لســباق الخيــل ومجموعــة «جوفــز» العامليــة ،تعاونهــا إلقامــة مـزاد كأس
ديب العاملــي االســتعرايض األول «بريــز  -آب» لخيــول الســباق ،مبشــاركة واســعة مــن أبــرز
املــاك واملدربــن عــى مســتوى العــامل ،وذلــك خــال أســبوع كأس ديب العاملــي ،أحــد أغنــى
ســباقات الخيــل يف العــامل ،واملتوقــع انعقــاده يف  24مــارس  2022عــى مضــار «ميــدان»،
الوجهــة العامليــة التــي تجســد نجاحــات ديب املســتقبلية يف مجــال ســباقات الخيــل رفيعــة
املســتوى.
وسيشــهد املـزاد عــرض مــا يقــارب الـــ  70خيـاً مــن عمــر الســنتني ،ســوف يتــم توفريهــا
مــن قبــل مجموعــة «جوفــز» املتخصصــة يف هــذا املجــال ،حيــث تســعى املجموعــة إىل فتح
منصــة جديــدة يف املنطقــة انطالقـاً مــن ديب ،إذ ســيكون املجال مفتوحـاً أمام املــاك املحليني
والدوليــن للمشــاركة يف هــذا الحــدث العاملــي املرتقــب ،وســتحط الخيــول بعمــر الســنتني
املشــاركة يف املـزاد ،قبــل  10أيــام مــن تاريــخ تنظيــم املـزاد ،وســيتم إخضــاع الخيــول كافــة
لفحــص بيطــري شــامل قبــل مغادرتهــا موطنهــا لضــان الشــفافية الكاملــة واتبــاع املعايــر
كافــة يف هــذا املجــال ،وقبــل يــوم واحــد مــن املوعــد املحــدد ،ســتقوم الخيــول الناشــئة
بالركــض واالســتعراض يف مضــار «ميــدان» الرمــي حتــى يتســنى للمــاك الراغبــن باقتنائهــا
رؤيــة املهــارات والقــدرات التــي تتمتــع بهــا.
وســيتم فتــح التســجيل للخيــول التــي ســوف تشــارك يف املـزاد بالتزامــن مــع انتهــاء موســم
مـزادات الخيــول الحوليــة التــي ســيرشف عليهــا خـراء املـزادات نِــك نيوجنــت وتــوم تــايف
اللــذان ســيقومان أيضـاً بــاإلرشاف عــى مـزاد كأس ديب العاملــي االســتعرايض األول.
ور ّحــب الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم ،رئيــس مجلــس إدارة نــادي ديب لســباق الخيل،
بجميــع املشــاركني يف املـزاد الــذي ســيقام للمــرة األوىل عــى مضــار ميــدان العاملــي عــى
مســتوى منطقــة الــرق األوســط ومنطقــة الخليــج العــريب ،معرب ـاً عــن شــكره وتقديــره
ملــاك الخيــول ومدربيهــا الذيــن يولــون ديب ثقتهــم العاليــة كوجهــة عاملية لصناعة ســباقات
الخيــول ،قائـاً« :نتطلــع أن نقــدم لهــم مـزاداً عامليـاً راقيـاً ،وتجربــة تعكــس املكانــة الرفيعــة
التــي بلغتهــا اإلمــارات يف عــامل الفروســية».
وأضــاف« :دعــم وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،تقــف وراء تحــول صناعــة
ســباقات ومـزادات الخيــول يف ديب إىل إحــدى الرياضــات العامليــة املســتدامة» ،الفتـاً إىل أن
املـزاد يعكــس اهتــام أبنــاء اإلمــارات الكبــر بثقافتهــم وتراثهم ،حيث تشــكل الخيــول جزءاً

مهـاً منهــا ،خصوصـاً اإلنتــاج املحــي الــذي نســعى عــى الــدوام لتحســينه وتطويــره،
بعــد أن أكــدت خيــول اإلمــارات مكانتهــا يف ســاحة املنافســات املحليــة والخارجيــة.
وقــال« :يعــود النشــاط إىل رياضــة ســباقات الخيــل رغــم كل التحديــات التــي تواجــه
العــامل بســبب جائحــة كورونــا ،حيــث تقــود ديب حركــة التعــايف العاملــي عــى عــدة
مســتويات ســياحية واقتصاديــة وتجاريــة».
وتابــع« :للمــرة األوىل عــى مســتوى املنطقــة ،ســيتمكن املشــرون خــال املـزاد مــن
املزايــدة عــى الخيــول عــر الشــبكة اإللكرتونيــة ،مــا يســاهم يف تعزيــز عالقــة النــادي
مــع املــاك كافــة حــول العــامل ،وخلــق أرضيــة رشاكــة مــع أعــرق بيــوت امل ـزادات
العامليــة يف هــذا املجــال ،مــا يصب يف مصلحــة رياضة ســباقات الخيل محليـاً وعاملياً».
الفتـاً إىل أن إقامــة املـزاد خــال أســبوع كأس ديب العاملــي ســيمثل نقطــة التقــاء لعــدد
كبــر مــن املــاك واملربــن املتخصصــن يف ســاالت الخيــل النقية مــن أوروبــا ،الواليات
املتحــدة األمريكيــة ،أس ـراليا ،وآســيا ،مــا يحقــق مكاســب اقتصاديــة وتجاريــة تعــزز
مكانــة هــذه الصناعــة حــول العــامل.
وأعــرب هــري بيبــي ،الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة «جوفــز» العامليــة ،عــن خالــص
الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،وللشــيخ راشــد بــن دملــوك آل
مكتــوم ،عــى اختيارهــا لتنظيــم املـزاد العاملــي يف ديب ،مثنيـاً عــى جهــود فريق عمل
نــادي ديب لســباق الخيــل إلنجــاح هــذا الحــدث الكبــر الــذي يعقــد بالتزامــن مــع
فعاليــات كأس ديب العاملــي الــذي يحظــى مبتابعــة املاليــن من عشــاق ســباقات الخيل
حــول العــامل.
وأشــار إىل أن «جوفــز» متتلك ســجالً حافالً يف مجــال مزادات االســتعراض «الربيز  -آب»
بأوروبــا منــذ االنطالقــة العــام  1977يف دونكاســر بإنجلـرا ،وأمثــر املـزاد عــن تحقيــق
أول فــوز كالســييك لخيــل يتخــرج مــن هــذه املـزادات باقتنــاص املهــرة «سبيسيوســا»
لقب ســباق الـــ « 1000جينيــز اإلنجليزي» العــام .2006
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فروســية اإلمارات

نال لقب «ترافيرس» في سراتوجا

«اسنشيال كوالتي»

يكتب أسطورة  8انتصارات من  9مشاركات

دبي (فروسية اإلمارات)
يتــم تتويــج األبطــال رســمياً مــن خــال التصويــت ،لكــن أســاطريهم تبقــى مكتوبــة عــى
مضــار الســباق ،وهــذا مــا فعلــه «اسنشــيال كوالتــي» لجودلفــن الــذي انتــزع الفــوز يف
ســباق ترافــرس ســتيكس للفئــة األوىل للخيــول يف ســن ثــاث ســنوات يف مضــار رساتوجــا.
وتــوج «اسنشــيال كوالتــي» بــإرشاف ب ـراد كوكــس ،وقيــادة لويــس ســايز ،بط ـاً للســباق
البالغــة جائزتــه  1,25مليــون دوالر وملســافة  2000مــر ،يف  28أغســطس املــايض ،وســط
حشــد بلــغ  44507متفرجــن مبضــار رساتوجــا ســرنج األمــريك.
ورفــع املهــر البالــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات ،رصيــد انتصاراتــه إىل مثانيــة ،مــن أصــل تســع
مشــاركات ،متضمنــة الجولــة الثالثــة مــن التــاج الثــايث األمــريك بيلمونــت ســتيكس للفئــة
األوىل.
وجــاء تفــوق «اسنشــيال كوالتــي» املنحــدر من نســل «تابيت» بفــارق عنق عــى «ميدنايت
بوربــون» بقيــادة ريــكاردو ســانتانا ،وقطــع البطــل مســافة الســباق يف زمــن قــدره 2:01:96
دقيقــة ،فيــا جــاء ثالثـاً «مايلــز دي» بقيــادة فالفــن برات.
وأكــد «اسينشــيال كوالتــي» بطــل خيــول الســنتني يف املوســم املــايض ،مكانته كأفضــل خيول
ســن الثــاث ســنوات يف أمــركا الشــالية يف موســم حافــل باألحــداث للجيــل الكالســييك من
خيــول جودلفــن يف كال جانبــي األطلنطي.
وأصبــح «اسنشــيال كوالتــي» البطــل الثامــن الــذي يفــوز بســباق ترافــرس «ديــريب منتصف
الصيــف» ،وبيلمونــت ،ويقــف جنبـاً إىل جنــب مــع «ســريت ســنس» كواحد مــن اثنني من
الخيــول للفــوز بــكأس الربيــدرز كــب جوفنايــل ،والفوز بســباق للتــاج الثــايث ،وترافريس.
ويعــد «اسنشــيال كوالتــي» هــو املولــود الرابــع ،وأول فائــز بســباق ســتيكس للفئــة األوىل
للفــرس «داليتفــول كوالتــي» التــي أنجبــت حديثـاً مهــرة مــن نســل «انــكل مــو» تبلــغ مــن
العمــر ســنتني ،ومل تشــارك يف الســباقات.
وقــال املــدرب بـراد كوكــس ،عنــد تقديــم الــكأس لــه ،وللفــارس لويــس ســايز ،وجيمــي بيل
رئيــس جودلفــن يف أمــركا ،مــن حاكمــة نيويــورك التــي تــم تنصيبهــا مؤخـراً كايث هوشــول:
«أخربتنــي أنهــا مــن محبــي هــذا الحصــان ،وهــذا يعنــي الكثــر».
وأضــاف« :ســيكون ســباق الربيــدرز كــب كالســيك هدفــه املقبــل يف  6نوفمــر ،ورمبــا مل نـ َر
األفضــل مــن ابــن الفــرس “داليتفــول كوالتــي” ،إنــه يبلــغ مــن العمــر  3أعـوام فقــط ،إنــه
يتحســن باســتمرار ،إنــه جيــد ،ذيك ،وهــو حصــان هائــل».
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دقيقة الزمن الذي سجله الجواد
«اسنشيال كوالتي» يف سباق ترافريس
ستيكس مبضامر رساتوجا.
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رقم الفوز الذي سجله «اسنشيال كوالتي»
لـ«جودلفني» ،متضمنة  345انتصاراً للفئة األوىل،
منذ تأسيسه يف عام .1992

فروســية اإلمارات

«حفيت» و«رومانس» على طريق «الكبار»

«جودلفين»..

األيقونة تبدأ من سباقات الخيول الناشئة

دبي (فروسية اإلمارات)
حجــز املهــر «حفيــت» واملهــرة «ســيلك رومانــس» لجودلفــن ،بــإرشاف
املــدرب شــاريل ابلبــي ،مكانــة مرموقــة يف صفــوف الخيــول الناشــئة
يف ســن الســنتني خــال مشــاركاتهام االبتدائيــة يف  ،2021ويجــري
تحضريهــا لخــوض غــار الســباقات الكالســيكية يف العــام املقبــل.
وتعتمــد خيــول املســتقبل عــى الخيــول ذات املســتوى العاملــي مــن
خــال تربيتهــا بشــكل انتقــايئ مــن خــال مطابقــة الفحــول واألف ـراس
بعنايــة التــي تنحــدر مــن عائــات أظهــرت أدا ًء عالي ـاً باســتمرار ،مــن
خــال هــذه العمليــة تزيــد احتامليــة إنتــاج خيــول شــابة تتمتــع
بالرباعــة الجســدية والعقليــة عــى حــد ســواء ،لتكــون فــرص املنافســة
مــن النخبــة ،لتنضــج األيقونــة مبك ـراً.
فريــق جودلفــن ،ممثــل اإلمــارات بالســاحة العامليــة لســباق الخيــل،
والــذي تجلــت فيــه عبقريــة «فــارس العــرب» ،صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،منــذ أن أسســه عــام  ،1992يرتقــي إىل
مســتوى الحــدث ،ويطــرح مجموعــة مــن خيولــه الواعــدة يف معــرك
التحــدي ،يتقدمهــا املهــر الناشــئ «حفيــت» ،حيــث أظهــر إمكانياتــه
الدفينــة والعالمــات املبكــرة املشــجعة للغايــة ،إثــر الفــوز املثــر
لالهتــام بســباق مبتدئــة ملســافة  1400مــر ،مبضــار نيوماركــت.
وينحــدر «حفيــت» مــن نســل «دبــاوي» صاحــب أعــى ســعر تشــبيه،
وقــدره  250ألــف يــورو ،وأمــه هــي الفــرس «كوشــيون» ابنــة اتراكشــن

البطلــة الكالســيكية املعروفــة.
ومثــل العديــد مــن منافســيه مــن هــذا الســباق ،ميكــن أن يصبــح
«حفيــت» مه ـراً أفضــل بكثــر يف ســن الثالثــة مــن عمــره ،وأن تكــون
مســافة امليــل إىل امليــل وربــع امليــل « 2000مــر» مثاليــة لقدراتــه،
وســيكون هدفــه يف املوســم املقبــل ســباق الـــ  2000جينيــز.
وارتقــت املهــرة «ســيلك رومانــس» بقيــادة ويليــام بيــوك ،إىل مصــاف
النجوميــة ،ودخلــت إىل دائــرة الرتشــيحات يف ســباق الـــ 1000جينيــز
اإلنجليــزي الكالســييك مــن خــال فــوز مثري لإلعجاب يف ســباق مانشــون
بيــت نوفيــس ســتيكس ملســافة  1400مــر مبضــار نيوماركــت.
وظلــت «ســيلك رومانــس» بــارزة دامئــاً عندمــا واجهــت بعــض
املنافســة ،حيــث انطلقــت بصــورة قويــة إىل املقدمــة اعتبــاراً مــن آخــر
 600مــر ،لتتفــوق بفــارق  5,5طــول عــى وصيفتهــا «ســتللري كويــن»
بقيــادة هــويل دويــل ،وتســجل زمنــاً قــدره  1:26:49دقيقــة.
وقامــت رشكــة الدبــروك برتشــيح ابنــة «شــمردل» بنســبة  25إىل ،1
للفــوز بســباق الـــ  1000جنيــز الكالســييك يف العــام املقبــل.
وتنحــدر «ســيلك رومانــس» مــن نســل «شــمردل» ،أحــد أبــرز الفحــول
التــي أقامــت يف مزرعــة داريل ،وهــي املولــود الخامــس للفــرس «لرييــك
اوف اليــت» ابنــة «ســريت كـراي» مــن الفــرس «ســوز» ،وهي ســاالت
عاليــة ،وذات دمــاء نــادرة ،فــازت بســباقات كــرى.
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حمدان بن محمد يحتفي بإنجاز «بري جاك لوماروا» الثاني

«بــاالس بيير»
أفضل خيل لمســافة الميل في مطلع القرن الحالي

دبي (فروسية اإلمارات)
احتفــى ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،رئيــس
املجلــس التنفيــذي ،بفــوز «بــاالس بيــر» اململــوك لســموه بلقــب «بــري جــاك لومــاروا»
عــى مضــار دوفيــل الفرنــي ،ونــر ســموه عــى الحســاب الرســمي الخــاص بســموه
عــى موقــع التواصــل االجتامعــي «إنســتغرام» مقطــع فيديــو وصــوراً توثــق لحظــات
احتفــاظ البطــل باللقــب للعــام الثــاين عــى التـوايل.
ويعــد «بــاالس بيــر» الــذي انضــم إىل نخبــة الخيــول التــي احتفظت بســباق «بــري جاك
لومــاروا» للفئــة األوىل ،بعــد تخطيــه غرميه القــوي «بويتك فلــر» ،من أفضــل الخيول يف
مســافة امليــل التــي ظهــرت يف مطلــع القــرن الحايل.
وفــاز ابــن «كينــج مــان» بســباق امليــل بأســلوب مثــر لإلعجــاب العــام املــايض ،ولكــن
كان عليــه أن يتعمــق يف هــذه النســخة ،ليواجــه تحــدي بطــل  2000جينيــز وســانت
جيمــس بــاالس «بويتــك فلــر» ،ليعــادل إنجاز «ســبيننج ويرلــد» ،و«ذا جريت مســكيو»
يف الفــوز بالســباق مرتــن عــى التـوايل ،وحــل يف املركــز الثالــث بطــل الربيدرز كــب مايل
«اوردر أوف أسـراليا».
ســيطر «بــاالس بيــر» الــذي يحتــل قامئــة ثالــث أفضــل خيــل يف العــامل ،عــى مســافات
امليــل يف وقــت ســابق مــن املوســم بانتصاراتــه يف املجموعــة األوىل «لوكينــج ســتيكس»،
و«كويــن آن ســتيكس» ،لكنــه غــاب عــن املشــاركة يف «ساســكس ســتيكس» بســبب
انتكاســة ،وكان املــدرب املشــرك الفائــز جــون جوســدن حريصـاً عــى التأكيد عــى أنه ال
يـزال هنــاك املزيــد ليــأيت مــن نجمــه.
وقــال جوســدن« :مل أخـ ِ
ـف حقيقــة أننــي فقــدت الكثــر مــن الوقــت معــه ،وأنــه كان
يعــاين مــن اضطـراب يف الــدم ،وســأكون رصيحـاً متامـاً ،لقــد جئنا إىل هنــا يف الحــد األدىن
مــن العمــل ،لكــن نجــح يف اجتيــاز جميــع الصعــاب التــي واجهتــه».
وأضــاف« :لقــد ركــض عــى لياقــة بنســبة  80يف املائــة ،وحصــل عــى الدرجــة األفضــل،
إنهــا عالمــات كاملة بالنســبة لــه ،لقــد كان بالتأكيد متعبـاً يف الخطوات القليلــة املاضية،
وذلــك ألنــه كان مريض ـاً ،وفقــد الكثــر مــن الوقــت ،لكنــه كان ممي ـزاً ،وهــو يخــوض
ســباق مملــوء بالخيــول الرائعــة ،والحصــان الثــاين (بويتــك فلــر) كان كالحديــد».
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∎لياقة الـ  80منحت البطل االحتفاظ باللقب ومعادلة
سجل «سبيننج ويرلد» و«ذا جريت مسكيو»

1:35:96
دقيقة الزمن الذي سجله «باالس بيري» يف
مسافة امليل عىل أرضية جيدة بدوفيل.
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رطالً يحتل بها املركز الثالث يف قامئة أفضل
الخيل يف تصنيفات لونجني العاملية.

فروســية اإلمارات

«باالس بيير» والفارس الطائر ثنائي خطير

ملك «الميل الكالســيكي» يستهدف
يــوم األبطال بـ «قوة االنقضاض»

دبي (فروسية اإلمارات)
كان الجـواد «بــاالس بيــر» املرشــح املفضــل لتســجيل فــوزه الرابــع هذا املوســم بقيــادة الفارس
اإليطــايل فرانــي ديتــوري الــذي قــال إن «بــاالس بيــر» هــو أفضــل جواد قــاده يف مســافة امليل،
مشـراً إىل أنــه جميــل ولديــه كل يشء ،وأنــا أحبــه كثـراً ،إنــه ممتــع المتطائــه والوجــود معــه
يف الجوار.
وكان فــوزاً آخــر يف الفئــة األوىل لفرانــي ديتــوري ،دائــم الخــرة هــذا املوســم ،والنجــاح
الســادس للفــارس يف ســباق بــري جــاك لــو مــاروا الفرنــي ،عــى الرغــم مــن تعــرض «بــاالس
بيــر» ملشــاكل يف الــدم ،ليشــكل الج ـواد «بــاالس بيــر» والفــارس فرانــي ديتــوري« ،الفــارس
الطائــر» ،ثنائيـاً خطـراً ومتناغـاً.
وكان هــذا الفــوز هــو التاســع يف مســرة «بــاالس بيــر» ،مــع هزميتــه الوحيــدة التــي جــاءت يف
العــام املــايض يف ســباق امللكــة إليزابيــث الثانيــة ســتيكس ،حــن فقــد حــذاءه خالل الســباق يف
األرضيــة التي اتســمت بالثقيلــة واملوحلــة تقريباً.
وقــال فرانــي ديتــوري« :لقــد نجــح يف اجتيــاز االختبــار بصــورة بارعــة ،ألنــه تلقــى رضبــة قوية
جــداً ،حيــث كان التوقيــت أقــل مــن  10أيــام لهــذا الســباق (جــاك لــو مــاروا) ،إنــه يســتطيع
الركــض عــى جميــع األرضيــات ،وهــذه ميــزة نــادرة ،إنــه ملــك ســباقات امليــل الكالســييك».
وأكــد جــون جوســدن أن «بــاالس بيــر» قــد يصعــد إىل مســافة أطــول ليشــارك يف ســباق
شــامبيون ســتيكس ملســافة امليــل وربــع امليــل « 2000مــر» يف يــوم األبطــال يف أســكوت يف
أكتوبــر املقبــل ،حيــث ميتلــك قــوة انقضــاض خارقــة ،ولــن نقــوم بــاإلرساع بدفعــه يف أي يشء،
وســوف نســتهدف ســباق شــامبيون داي «يــوم األبطــال» يف املــرة املقبلــة ،وســنقوم بتســجيله
يف ســباقني.
وكان «بــاالس بيــر» ،ط ـوال مجريــات الســباق ،يتحــرك بصــوره انســيابية ،وانتقــل بسالســة
للمنافســة يف عمــق املســتقيم ،قبــل أن يقــدم «بويتــك فلــر» بــإرشاف جيــم بولجــر وقيــادة
كيفــن ماننــج ،تحديــه بالقــرب مــن الحاجــز القريــب مــن املدرجــات.
ومــع تلقــي «بويتــك فلــر» وزنـاً يقــل  6أرطــال مــن منافســه األكــر ســناً ،بــذل وصيف ســباق
سســكس ســتيكس ،قصــارى جهــده الســتعادة تقــدم «بــاالس بيــر» داخــل آخــر « 100مــر»،
لكــن الفــارس ديتــوري كان دامئـاً يفعــل مــا يكفــي إلبعــاده.

∎ديتوري :أفضل جواد امتطيته في مسافة  1600متر

2000

مرت قد تكون املسافة الجديدة مللك امليل «باالس
بيري» يف مهمته املقبلة يف أسكوت أكتوبر املقبل.
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انتصارات حققها الجواد «باالس بيري» من أصل
 10مشاركات ،حيث خرس سباقاً واحداً فقط.
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فروســية اإلمارات

«باالس بيير» ثالث ًا

«أداير»
في صــدارة قائمة أفضل خيل في العالم

∎«ميستيك جايد» و«أديب» و«اسنشيال كوالتي» و«هيركين لين» ضمن القائمة الذهبية
دبي (فروسية اإلمارات)
تبــوأ املهــر «أدايــر» لـ«جودلفــن» صــدارة قامئــة أفضــل جــواد يف العــامل
يف تصنيفــات ســباق الخيــل يف العــامل يف ســن  3ســنوات ومــا فــوق التــي
تســابقت يف الفــرة مــن  1ينايــر  8 - 2021أغســطس  ،2021ومــن املنتظــر
أن تصــدر النســخة القادمــة يف ســبتمرب .2021
وكان أدايــر ( 127رط ـاً) الــذي تفــوق عــى الخيــول األكــر ســناً يف ســباق
الكينــج جــورج الســادس وكويــن إليزابيــث ســتيكس «الفئــة األوىل» ،انضــم
إىل «ســانت ماركــس باســيلكا»  127يف أعــى التصنيفــات يف اإلصــدار الســادس
مــن لونجــن ألفضــل تصنيفــات خيــول الســباق يف العــامل لعــام .2021
ويف بدايتــه األوىل منــذ حصولــه عــى لقــب الديــريب اإلنجليــزي الكالســييك
«الفئــة األوىل» ،هــزم «أدايــر» منافســه «مــرف»  124بفــارق  1,75طــول يف
الكينــج جــورج ،ونتيجــة لذلــك ،قــام «أدايــر» بتحســن تقييمــه إىل  127مــن
 121ليأخــذ مكانــه يف القمــة جنبـاً إىل جنــب مــع «ســانت ماركــس باســيلكا»
الــذي هــزم «أديــب»  121و«مــرف» يف ســباق كــورال اكليبــس «الفئــة
األوىل» ،يف بدايــة يوليــو.
وحصــل بطــل امليــل املوصــوف «بــاالس بيــر» لســمو الشــيخ حمــدان بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد ديب ،عــى املركــز الثالــث برصيــد
 125رطــاً.
وقــام «مــرف» أيض ـاً بتحســن تقييمــه يف الكينــج جــورج الــذي ارتفــع إىل
 124مــن  ،122ويجلــس اآلن يف املركــز الرابــع جنبـاً إىل جنــب مــع «كنكــس
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خيالً تساوت عىل تصنيف  120رطالً ،أبرزها
«العايص» ملؤسسة شادويل بإرشاف ويليام هاجاس.
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جــو»  124الــذي حصــل عــى تقييمــه بعــد فــوزه بلقــب ويتنــي
ســتيكس «الفئــة األوىل» بفــارق  4,5طــول ،ويتشــاركان املركــز
الرابــع مــع النجــم األســرايل «نيتــر ســريب».
وتقاســم املركــز الســابع بتصنيــف  122كل مــن «ميســتيك
جايــد» لـ«جودلفــن» ،و«دومســتيك ســبندنج» ،و«بوتيــك
فلــر» ،و«ســبجكتيف».
ويف غضــون ذلــك ،عــزز «هريكــن لــن» فــوزه يف الديــريب
األيرلنــدي «الفئــة األوىل» بفــوز كاســح بســباق جـران بــري دو
باريــس «الفئــة األوىل» بفــارق ســتة أطــوال لريفــع تقييمــه إىل
 121مــن  ،120إىل جانــب «أديــب» لســمو الشــيخ أحمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،و«اسنشــيال كوالتــي» لـ«جودلفــن».
باإلضافــة إىل ذلــك ،انضمــت العديــد مــن الخيــول إىل القامئــة
عنــد تصنيــف  ،120حيــث حصــل «بعيــد» لشــادويل 120
عــى تصنيفــه بعــد فــوزه املهيمــن بفــارق  6أطــوال يف ســباق
بونهامــس ســتيكس للفئــة الثالثــة ،إىل جانــب «ســتار مــان»
بعــد فــوزه يف بطولــة داريل جــوالي كــب للفئــة األوىل بفــارق
 1,25طــول ،واملهــرة «سوســا» بفوزهــا بســباق كنــج جــورج
ســتيكس للفئــة الثانيــة بفــارق ثالثــة أطــوال.
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رطالً تصنيف انفرد به املهر «باالس بيري» باملركز
الثالث يف تصنيفات لونجني الدولية.

فروســية اإلمارات

صاحب التصنيف األعلى على «العشبية»

«سوكو» يهزم الكبار في دوفيل
ويحلق بكأس «بري مانجنيت» للخيول العربية

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
 10أمهــار ومه ـرات شــكلت حلبــة ال ـراع عــى الفــوز بلقــب ســباق كأس
«بــري مانجنيــت» للفئــة األوىل البالغــة جائزتــه  50ألــف يــورو ،والــذي أقيم
مبضــار دوفيــل الفرنــي.
وأحــرز الســبق املهــر «ســوكو» لهــال العلــوي عــى حســاب كوكبــة مــن
املشــاركني واملشــاركات األقويــاء ،يف مقدمتهــم املرشــحة األبرز للفــوز «أمنية»
الفائــزة بســباقات الفئــة األوىل ،والبالــغ تصنيفهــا  123والتــي حلــت ثانيــة
عــى غــر مــا كان متوقعـاً.
ومل يكــن «ســوكو» بــإرشاف أوليفييــه تريجوديــت ،وقيــادة اوليفييــه بيلييــه،
مــن بــن املرشــحني للفــوز بالســباق ،فجــاء ترتيبــه وســطاً برتشــيح  23إىل ،1
خلــف مجموعــة مــن الخيــول األقويــاء ،ولكنــه فــرض نفســه بوتــرة رسيعــة،
حيــث انطلــق يف املقدمــة ،ومل يتنــازل عنهــا بالرغــم مــن الجهــود املضنيــة
التــي بذلهــا منافســيه.
وتفــوق «ســوكو» بفــارق  5,5طــول عــن املتحديــة «أمنيــة» ،بــإرشاف جوليان
ســارت ،وبقيــادة الفــارس ماكســيم جيــون ،وجــاء يف املركــز الثالــث املرشــح
الثــاين «هوجــور دو الردوس» بــإرشاف توماس فــوريس ،وبقيادة جوليــان اوج.
وقــال هــال العلــوي الــذي يعمــل يف األصــل مدربـاً للخيــول يف اإلمــارات إنــه
اقتنــى هــذا الجـواد قبــل  10أيــام مــن تســجيله للســباق ،بعــد أن رأى فيــه
مقومــات خيــل املســتقبل ،والبطــل املرتقب.
وأضــاف« :املهــر البالــغ مــن العمــر أربــع ســنوات اســرعى انتباهــه بســبب
أســلوبه يف الســباق بعــد أن حــل ثالثـاً يف ســباق الفئــة األوىل ،وكان يحتــاج
لقليــل مــن الرتكيــز ،ومل يخيــب الظــن ،وأهــم يشء أننــي ترشفــت برفــع رايــة
الدولــة يف املحافــل الدوليــة».
ولــد «ســوكو» يف  ،2017 - 03 - 22مــن نســل «نيشــان» والفــرس «ســاكا» ابنة
«تورنــادو دي سـرا» ،وشــارك يف الســباقات ألول مــرة يف العــام املــايض حــن
كان يف ســن ثــاث ســنوات ،حيــث حــل سادسـاً ،ثــم رابعـاً ،قبــل أن يحقــق

فــوزه األول بســباق جــوس دو بــرن ملســافة  1900مــر مبضــار بــوردو.
وبــدأ «ســوكو» موســمه هــذا العــام يف ســن أربــع ســنوات ،وحـ ّـل يف املركــز
الســابع ،ثــم يف املركــز الثالــث ،وأعقبهــا يف املركــز الثالــث للفئــة األوىل ،قبــل
أن يحقــق فــوزه األســطوري كنجــم الفــت يف املســتقبل ويســتحق لقــب «ابن
الريــح» جــاالً وترشيفـاً ،ليحصــل املهر «ســوكو» عىل تصنيــف أفضل حصان
عــريب أصيــل يف العــامل عــى األرضيــة العشــبية.

2:17:94
دقيقة الزمن الذي سجله الجواد «سوكو»
يف السباق البالغ طوله  2000مرت بدوفيل.
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 6مكاسب من  7مشاركات

«مالذات» تعود لســكة االنتصارات
عبر بوابة «االباما ســتيكس» بمضمار ســاراتوجا

دبي (فروسية اإلمارات)
أثبتــت املهــرة «مــاذات» لرشكــة إســطبالت شــادويل ،مــرة أخــرى أنهــا يف
صــدارة فئتهــا للخيــول يف ســن ثــاث ســنوات ،حــن فــازت بســباق االبامــا
ســتيكس «للفئــة األوىل» الــذي تبلــغ قيمتــه  600ألــف دوالر ،تحــت قيــادة
يقظــة بواســطة فــارس قاعــة املشــاهري جــون فيالزكويــز ،والــذي أقيــم عــى
مضــار ســاراتوجا للســباق ،لتعــود لســكة االنتصــارات مســجلة فوزهــا
الســادس مــن  7مشــاركات.
ويف ســباق االوكــس األمرييك كوشــنج كلــوب للفئــة األوىل ،يف ســاراتوجا ،كان
جــون فيالزكويــز و«مــاذات» يف النهايــة الخــارسة ملبــارزة طويلــة محمومــة
مــع «ماراكوجــا» ،حيــث ُهزمــا بفــارق رأس ،وأفســد ســجلها غــر املهــزوم.
وتســابقت املهــرة البالغــة مــن العمــر  3ســنوات يف الصــدارة ،عــى الرغــم
مــن أن االنتصــارات الســابقة يف آشــاند ســتيكس «للفئــة األوىل» ولونجــن
كنتــايك أوكــس «للفئــة األوىل» ،قــد أثبتــت قدرتهــا عــى الفوز مــن الصفوف
الخلفية.
ويف ســباق االبامــا ،كانــت «مــاذات» املنحــدرة مــن نســل «كريلــن» يف
الصفــوف الخلفيــة ،حيــث تعــرت بعــد أن انطلقــت مــن البوابة السادســة،
وكادت أن تســقط ،مــا جعــل فيالزكويــز يف موقــع اتخــاذ ق ـرارات عــدة يف
أجـزاء مــن الثانيــة.
وقــال الفــارس« :أول يشء تفكــر فيــه هــو ،هــل يجــب أن أرفعهــا؟ ،وبعــد
بضــع قفـزات ،شــعرت أنهــا بخــر ،وبعــد ذلــك ،تأكــدت مــن أن لــدي املركز
الــذي أريــده يف املنعطــف األول».
وكان هــذا املوضــع هــو املركــز الخامــس ،بعيــداً عن مســار الســياج الداخيل،
بطــول ونصــف طــول أو نحــو ذلــك خلــف «ماراكوجــا» ،وكانــت مهمــة
فيالزكويــز بعيــدة كل البعــد عــن اإلنجــاز ،خــال قيادتهــا للمــرة الخامســة،
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حيــث حقــق خاللهــا ثالثــة انتصــارات معها ،مــا جعله يتــرف بحنكة قياسـاً
ملعرفتــه باملهــرة «مــاذات».
وعــى الرغــم مــن الركــض بشــكل مريــح ،علــم فيالزكويز أنهــا أخــذت القليل
مــن الوقــت لتســتمر ،وتحافــظ عــى تركيزهــا ،لذلــك بــدأ يف تشــجيعها،
وعندمــا وصــا إىل عمــق املســتقيم ،جــذب انتباههــا مــرة أخــرى.
وأضــاف« :قلــت :حســناً ،يجــب أن نعمــل بنشــاط ،ولكــن مبجــرد وصــويل إىل
الحصــان أمامهــا ،كانــت رسيعــة جــداً هنــاك».
وفــازت «مــاذات» بشــكل مريــح وبفــارق  1,25طــول عــن «كلرييــار» ،فيــا
جــاءت ثالثــة «آرمــي وايــف».
وقــال مدربهــا تــود بليتــر الذي عــاد إىل الســاحة للمرة األوىل منذ تشــخيص
إصابتــه بـ«كورونــا»« :إنها حصــان ذيك للغاية ،وهي تحــب التحدي».

2:02:59
دقيقة الزمن الذي سجلته املهرة «مالذات»
يف مسافة السباق البالغ طوله  2000مرت.
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مليون دوالر سعر املهرة «مالذات» يف مزاد «كينالند
ـ سبتمرب» للخيول الحولية يف العام .2019

فروســية اإلمارات
جمال الخيل

منصور بن زايد يعتمد البرنامج

 13بطولة ومنافســة في الموسم
الجديــد لـ «جمــال الخيل العربية»

دبي (فروسية اإلمارات)
اعتمــد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء
وزيــر شــؤون الرئاســة ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة،
برنامــج بطــوالت ومســابقات عــروض جــال الخيــل العربيــة يف الدولــة ملوســم
.2022 - 2021
وتُــرف جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة عــى الربنامج الــذي يتضمــن  13بطولة
ومنافســة ،مــن بينهــا  6بطــوالت دوليــة ،ابتــدا ًء مــن  14أكتوبــر  2021حتــى 25
مــارس .2022
وأعــرب الشــيخ زايــد بــن حمــد بــن حمــدان آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة
جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة ،عــن شــكره وتقديــره لســمو الشــيخ منصــور
بــن زايــد آل نهيــان ،عــى دعــم ســموه املتواصــل للخيــول العربيــة األصيلــة ورياضة
الفروســية يف الدولــة ،مشــيداً برعايــة ومتابعــة ســموه ألنشــطة جمعيــة اإلمــارات
للخيــول العربيــة ،مبــا ميكّنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا وتعزيــز إنجازاتهــا.
وتســتضيف أبوظبــي بطولــة اإلمــارات الوطنيــة مــن  26إىل  29أكتوبــر  ،2021بينــا
تُقــام النســخة الـــ  18مــن مهرجــان الشــارقة للجــواد العــريب  -اإلنتــاج املحــي أيام 4
و 5و 6نوفمــر املقبــل ،ثــم تنتقــل العــروض إىل املنطقــة الرشقيــة ،وتحديــدا كلبــاء،
حيــث تقــام فعاليــات النســخة الثالثــة مــن مهرجــان الشــارقة – كلبــاء لإلنتــاج
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املحــي ،يف الفــرة مــن  18إىل  20نوفمــر.
وتُنظَّــم بطولــة الفجــرة لجــال الخيــل العربيــة بــن  15و 18ديســمرب
 ،2021بينــا تنطلــق الســنة الجديــدة ببطولــة عجــان مــن  6حتــى 8
ينايــر  ،2022لتنتقــل العــروض الحقـاً نحــو منطقــة الظفــرة عرب النســخة
الثانيــة مــن بطولــة الظفــرة لجــال الخيــل العربيــة بــن  19و 22ينايــر
.2022
وتُقــام بطولــة أبوظبــي الدوليــة يف الفــرة مــن  10إىل  12فربايــر ،تعقبهــا
النســخة األوىل مــن بطولــة اإلمــارات الوطنيــة املســتحدثة التــي تــدور
منافســاتها بــن  24و 26فربايــر  ،2022فيــا تشــهد أيــام  3و 4و 5مــارس
النســخة الـــ  23مــن مهرجــان الشــارقة للجــواد العــريب ،فيــا تشــهد أيــام
 17و 18و 19مــارس بطولــة ديب الدوليــة للجــواد العــريب.
ـرب الخيــول العربيــة التي تعنــى بأصحاب
كــا تُنظّــم بطولــة اإلمــارات ملُـ ّ
املرابــط الخاصــة ،يومــي  21و 23مــارس ،ويتــم اختتام املوســم بالنســخة
خصصــة لل ُمـ ّـاك
ـرب الخيــول العربيــة ،امل ُ ّ
األوىل مــن بطولــة العــرب ملُـ ّ
واملُر ّبــن العــرب ،يف الفــرة مــن  24إىل  25مــارس .2022

أكتوبر يشــهد انطالقة املوسم الجديد لبطوالت
وعــروض جامل الخيل عرب بطولة اإلمارات
الوطنية التي تســتضيفها أبوظبي.

5

أشــهر الفرتة التي ستقام خاللها بطوالت وعروض
جامل الخيل العربية األصيلة يف املوســم الجديد،
حيــث تبــدأ يف أكتوبر  2021وتختتم يف مارس
.2022
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اتحاد الفروسية في قلب الحدث

«الصيد والفروسية»..

العالم في ضيافة أبوظبي لمدة أسبوع

أبوظبي (فروسية اإلمارات)
تقــام الــدورة الـــ  18مــن املعرض الــدويل للصيد والفروســية «أبوظبــي »2021
برعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان ،ممثــل الحاكــم يف منطقــة
الظفــرة ،رئيــس نــادي صقــاري اإلمــارات ،وذلــك خــال الفــرة مــن  27ســبتمرب
ولغايــة  3أكتوبــر يف مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض ،بتنظيــم مــن نــادي
صقــاري اإلمــارات.
وبنــا ًء عــى توجيهــات القيــادة الرشــيدة ،فــإنّ املعــرض ســوف ُيقــام للم ـ ّرة
كل مــن الــزوار والعارضــن،
األوىل عــى مــدى  7أ ّيــام ،وذلــك تلبيــة لرغبــة ّ
حيــث أشــادت الــركات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة بهــذه النقلــة النوعيــة
ضمــن اســراتيجية تطويــر املعــرض عــى مــدى خمــس ســنوات «2021-
 ،»2025مبــا يعكــس اإلقبــال الجامهــري املُتزايــد ،و ُيل ّبــي طموحــات عشّ ــاق
الصقــارة والصيــد والفروســية وال ـراث يف مختلــف أنحــاء العــامل.
ويشــارك اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق مبنصــة متكاملــة ،يعــرض
خاللهــا تفاصيــل نشــاط االتحــاد ،وكذلــك يقــدم عــدداً مــن املطبوعــات التــي
يصدرهــا ،إىل جانــب التعريــف بالفروســية وارتباطهــا مبوروثــات اإلمــارات.
ويتصــدّ ر الحــدث ،األكــر مــن نوعــه يف منطقــة الــرق األوســط وأفريقيــا،
معــارض الصيــد عــى مســتوى العــامل مــن حيــث تنــوع قطاعاتــه وعــدد

الــزوار ،إذ زاره منــذ العــام  2003مــا يزيــد عــى مليــون و 600ألــف زائــر،
كــا شــهدت دورتــه األخــرة «أبوظبــي  »2019زيــارة أكــر مــن  115ألف ـاً
مــن  120جنســية.
ويتجــى ثـراء املعــرض وشــموليته يف القطاعــات الـــ  11املتنوعة التــي يضمها
وتســتقطب عـرات اآلالف مــن الــزوار مــن مختلــف االهتاممــات ،وتشــمل:
الفنــون والحــرف اليدويــة ،الفروســية ،الصقــارة ،رحــات الصيــد والســفاري،
معــدات الصيــد والتخييــم ،أســلحة الصيــد ،مشــاريع تعزيــز الـراث الثقــايف
والحفــاظ عليــه ،مركبــات ومعــدات الرتفيــه يف الهــواء الطلــق ،املنتجــات
والخدمــات البيطريــة ،معــدات صيــد األســاك والرياضــات البحريــة،
ووســائل اإلعــام املختصــة.
ويتضمــن املعــرض  80نشــاطاً حياً وافرتاضيـاً وفعالية ســتكون بانتظار جمهور
املعــرض عــى مــدى أيامــه الســبعة ،والذيــن تنتظرهــم أنشــطة تعليميــة
ومســابقات مبتكــرة وعــروض تراثيــة ورياضيــة تســتقطب الجميــع ،وتوفــر
للعائلــة املزيــد مــن املــرح وفــرص التعلــم ،ولتعــزز مــن جاذبيــة املعــرض
مهرجان ـاً جامهريي ـاً عائلي ـاً يهــم ويناســب أف ـراد األرسة كافــة واملجتمــع.
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مليون شخص زاروا معرض الصيد والفروسية
منذ العام .2003
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ألف زائر شهدوا الدورة املاضية التي أقيمت يف
 2019من معرض الصيد والفروسية.
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«التحدي العالمي» مارس المقبل
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منافســة محلية ودولية
للدريســاج في موسم 2022- 2021

دبي (فروسية اإلمارات)
ينطلــق موســم منافســات الدريســاج «الرتويض»  2022 - 2021مــن منتجع
الفرســان الريــايض الــدويل بالعاصمــة أبوظبــي يف الثالثــن مــن أكتوبــر
 ،2021وتحتــوي روزنامــة املوســم التــي أعلنهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية
والســباق عــى  14فعاليــة ،تقــام عــى  5مياديــن ،حيــث يســتضيف منتجــع
الفرســان الريــايض الــدويل  5فعاليــات ،وصالــة الشــيخ ســلطان بــن زايــد
الكــرى للفروســية يف قريــة بوذيــب العامليــة  3فعاليــات ،ومثلها يســتضيفها
مركــز اإلمــارات للفروســية بســيح الســلم بــديب ،وفعاليتــن بنــادي ديب
للبولــو والفروســية ،وفعاليــة واحــدة مبنتجــع ديــزرت بــامل بــديب.
وتتضمــن الروزنامــة فعاليتــن دوليتــن يســتضيفهام كل مــن مركــز اإلمــارات
للفروســية يف الخامــس مــن مــارس  ،2022ومنتجــع الفرســان يف الثــاين عــر
مــن الشــهر نفســه ،بينــا يســتضيف نــادي ديب للبولــو والفروســية «تحــدي
الدريســاج العاملــي» يف التاســع والعرشيــن مــن مــارس .2022
وظلــت منافســات الدريســاج يف الدولــة تشــهد تطــوراً كبــراً عــر اســتضافة
كــرى البطــوالت مبشــاركة أبــرز الفرســان العامليــن واملحليــن ،كــا
اســتقطبت هــذه الرياضــة أعــداداً مــن الفرســان والفارســات مــن الناشــئني.
وتقــام هــذه الفعاليــات وفقـاً لقوانــن اتحــاد اإلمارات للفروســية والســباق،
وبــإرشاف حــكام دوليــن معتمديــن مــن االتحــاد الــدويل للفروســية يف

مجــال الدريســاج لتصنيــف املتنافســن بنــاء عــى أدائهــم يف اختبــارات
محــددة للدريســاج.
وظلــت منافســات الدريســاج التــي يــرف عليهــا اتحــاد اإلمــارات
للفروســية والســباق تجــد إقبــاالً مــن املواطنــن واملقيمــن ،ويظهــر
ذلــك يف العــدد الكبــر مــن الفعاليــات خــال برنامــج الدريســاج يف
املواســم األخــرة.
ويعتــر الدريســاج مــن رياضــات الخيــول األوملبيــة التــي تعــر عــن
قــدرة الفــارس عــى التحكــم يف الخيــل ،حيــث يتبــارى فيهــا املتنافســون
يف عــرض مهاراتهــم ومقدرتهــم يف ترويــض الخيــل ،إذ تعمــل هــذه
املنافســات عــى تطويــر القــدرة الرياضيــة الطبيعيــة لــدى الحصــان
واســتعداده لــأداء ،بحيــث يحقــق أعــى مســتوى أداء حصــان ســباق،
فيقــوم بــأداء التحــركات املطلوبــة تلقائيــاً ،مســتجيباً إىل حــركات
املســاعدة البســيطة مــن فارســه الــذي ميتطيــه ،وال يبــدو عليــه بــذل
أي مجهــود ،حيــث يربهــن الفــارس يف مســابقات ترويــض الخيــول
الحديثــة عــى مــدى قدرتــه عــى التدريــب يف كل املســتويات مــن
خــال أداء االختبــارات التــي هــي عبــارة عــن مجموعــة محــددة مــن
التحــركات التــي ينبغــي أن يؤديهــا الحصــان يف حــدود مســاحة معينــة.
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 12بطولة دولية وواحدة محلية

حف ًال في موسم قفز الحواجز
الجديد واالنطالقة من «الشارقة»

الشارقة (فروسية اإلمارات)
العــودة القويــة للبطــوالت الدوليــة واملنافســات املحليــة األســبوعية ضمــن
النســخة العــارشة لــدوري اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز ،متثلــت يف برنامــج
املوســم الجديــد  2022 - 2021الــذي يتضمــن  30حفالً ،وتنطلــق أوىل فعالياته
بنــادي الشــارقة للفروســية 1 ،و 2أكتوبــر ،وتختتــم  9أبريــل  2022يف نــادي
الشــارقة للفروســية.
يشــتمل املوســم الجديــد عــى  12بطولــة دولية مــن مختلف تصنيفــات القفز،
منهــا ثــاث بطــوالت مــن الفئــة الرفيعــة فئــة الخمــس نجــوم ،هــي بطولــة
كأس رئيــس الدولــة ،وكأس األمــم ،وبطولــة كأس حاكــم الشــارقة ،وتتزامــن
مــع كل منهــا بطولــة مــن فئــة النجمتــن ،ومــن فئــة األربــع نجــوم ،بطولــة
أبوظبــي الدوليــة  ،2022وبطولــة الـراع الدوليــة يف نســختها الخامســة ،ومــن
فئــة الثــاث نجــوم ،بطولــة الشــارقة الدوليــة يف نســختها الـــ  ،22وبطولــة العني
الدوليــة.
وســتكون افتتاحيــة البطــوالت الدوليــة ببطولــة كأس االتحاد مــن فئة النجمتني
عــى ميــدان نــادي العني للفروســية ،وأخــرى يف نــادي ديب للبولو والفروســية.
ولخيــول القفــز الصغــرة مشــاركات دوليــة عــر ســبعة لقــاءات دوليــة مــن
فئــة النجمــة الواحــدة ،وبطولــة مــن الفئــة ذاتهــا عــى ميــدان نــادي الباهيــة
للفروســية.
ويتضمــن املوســم الجديــد  19لقــاء أســبوعياً يف النســخة العــارشة لــدوري
اإلمــارات لونجــن ،وبطولــة محليــة واحــدة هــي بطولــة اإلمــارات.
«المنتجع الرياضي» 3..منافسات محلية
يستضيف منتجع الفرسان الريايض الدويل يف أبوظبي،
خالل املوسم ،ثالث منافسات محلية ،واألخرية منها
يومي  4و 5مارس  ،2022ستكون نهايئ الخيول
الصغرية عمر  6ـ  7سنوات يف النسخة العارشة لدوري
اإلمارات لونجني.
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∎ 19لقاء أسبوعيا ً ترسم تحديات
النسخة العاشرة لدوري اإلمارات
وتعــود البطــوالت الدوليــة لفئــة األربــع نجــوم إىل ميدان نــادي أبوظبي
للفروســية بعــد غيابهــا عنــه بســبب كورونــا خــال  ،2021وتــأيت
بطولــة أبوظبــي الدوليــة عامــرة باملنافســات الدوليــة ،وتتضمــن الجولة
التأهيليــة الثانيــة باإلمــارات لــكأس العــامل عرب بطــوالت الــدوري العريب
«القســم أ» ،متضمنــة منافســات دوليــة تأهيليــة للمراحــل الســنية
بــدول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة باالتحــاد الــدويل مــن فئة األشــبال
والناشــئني «الجونيــورز» ،وخيــول القفــز الصغــرة.
ويســتضيف نــادي أبوظبــي للفروســية الحدث األبــرز يف ُرزنامة املوســم
الجديــد ،وهــو بطولــة كأس رئيــس الدولــة الدوليــة مــن الفئــة الرفيعــة
«الخمــس نجــوم» ،وبطولــة كأس األمــم مــن الفئــة ذاتهــا ،والتــي كانت
قــد تغيبــت عــن مياديــن الفروســية باإلمــارات موســم  2020ـ 2021
بســبب كورونــا .وتتزامــن مــع الحــدث الرئيــس فعاليــات بطولــة دولية
مــن فئــة النجمتــن ،ومنافســات دوليــة للفرســان مــن فئــة األشــبال
والناشــئني «الجونيــورز».
ويشــهد نــادي أبوظبــي للفروســية ثــاث منافســات محليــة أســبوعية
ضمــن الــدوري ،وتقام املنافســة املحليــة الثانيــة  11ـ  13نوفمرب املقبل،
وهــي املؤهلــة الثانيــة يف اإلمــارات لبطولــة العــامل.

«بوذيب» 3 ..محليات
عىل ميدان صالة سلطان بن زايد الكربى ،تستضيف
قرية بوذيب العاملية مبنطقة الختم يف أبوظبي3 ،
منافسات ،منها منافستان محليتان ضمن الدوري،
ومنافسة محلية ثالثة يف بوذيب يومي  18و 19مارس
 2022خصصت لفعاليات بطولة اإلمارات الـ .23

«الباهية»..دوليةالنجمة
ينظم نادي الباهية للفروسية يف
أبوظبي ،بطولة دولية من فئة النجمة
الواحدة من  1إىل  4ديسمرب املقبل،
ومعها بطولة دولية لخيول القفز
الصغرية من فئة النجمة الواحدة أيضاً.

فروســية اإلمارات

«الشارقة للفروسية» يستضيف ختام الدوري

عودة «الشراع الدولية»
و«كأس األكاديمية» على  4أيام

الشارقة (فروسية اإلمارات)
ينظــم نــادي الشــارقة للفروســية عىل ميادينــه الرمليــة الداخليــة والخارجية بطولتني
دوليتــن لقفــز الحواجــز يف أســبوعني متتاليــن ،واألســبوع الثــاين مــن  9وحتــى 12
فربايــر القــادم ضمــن برنامــج املوســم الجديــد ،حيــث تقــام فعاليــات الحــدث األبرز
يف أجنــدة النــادي ،وهــو بطولــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة مــن فئــة الخمــس
نجــوم ،وهــي البطولــة الرفيعــة التــي افتقدهــا عــامل القفــز املوســم املــايض كأول
بطولــة دوليــة مــن املســتوى الرفيــع تقــام يف صالــة مغطاة عــى مســتوى دول الرشق
األوســط ،وستشــهد البطولــة بالتزامــن مــع فعالياتهــا نهــايئ املراحــل الســنية بــدول
املجموعــة اإلقليميــة الســابعة باالتحاد الدويل للفروســية من فئة األشــبال والناشــئني
«الجونيــورز» ،وخيــول القفــز الصغــرة عــر بطولــة دوليــة من فئــة النجمــة الواحدة.
وهنــاك بطولــة الشــارقة الدوليــة األوىل التــي سيســتضيفها النــادي ،وهــي مــن فئــة
الثــاث نجــوم مــن  2وحتــى  5فربايــر  ،2022ومعهــا جولــة تأهيلية للمراحل الســنية
بــدول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة باالتحــاد الــدويل مــن فئــة األشــبال والناشــئني
«الجونيــورز» ،وبطولــة دوليــة مــن فئــة النجمــة الواحــدة لخيــول القفــز الصغــرة.
ويســتضيف النــادي خــال املوســم الجديــد ،أربع منافســات محليــة ضمن الــدوري،
واملنافســة املحليــة الرابعــة منهــا يومــي  1و 2أبريــل  2022وســتكون نهــايئ النســخة
العــارشة مــن الــدوري.
وتواصــل أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضــة النســائية تنظيــم بطولــة كأس
األكادمييــة مــن فئــة النجمتــن عــى مــدى أربعــة أيــام مــن  19وحتــى  22ينايــر
 ،2022ومعهــا منافســات دوليــة تأهيلية للمراحل الســنية بــدول املجموعة اإلقليمية
الســابعة باالتحــاد الــدويل مــن فئــة األشــبال والناشــئني «الجونيــورز» ،ونهــايئ الخيول
الصغــرة عــر بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمــة الواحــدة.
«مركز اإلمارات» ..مؤهلة أولى للمونديال
ستكون املنافسة املحلية األوىل التي ستقام من  28إىل 30
أكتوبر ،عىل ميدان مركز اإلمارات للفروسية يف ديب ،املؤهلة
األوىل يف دولة اإلمارات لبطولة العامل ،ويستضيف املركز أيضاً
منافسات محلية أسبوعية ضمن الدوري يف األسبوع الثاين
من ديسمرب.

وتعــود بطولــة الـراع الدوليــة مــن فئــة األربــع نجــوم ،إىل واجهــة املنافســات يف
املوســم الجديــد ،بعــد غيابهــا املوســم املــايض بســبب الجائحــة ،وتقــام فعالياتهــا
خــال أربعــة أيــام ،مــن  26وحتــى  29ينايــر ،وتتضمــن البطولة الجولــة التأهيلية
الثالثــة باإلمــارات ضمــن بطــوالت الــدوري العريب التأهيــي لكأس العــامل ،وتتزامن
معهــا منافســات دوليــة لفئــة األشــبال والناشــئني «الجونيــورز» ،وبطولــة دوليــة
لخيــول القفــز الصغرية من فئــة النجمة الواحــدة ،وبذلك تكــون العاصمة أبوظبي
مرسحـاً ميدانيـاً لبطــوالت دوليــة طوال أربعة أســابيع متتاليــة خالل ينايــر .2022
ويســتضيف نــادي العني للفروســية والرمايــة والجولف منافســتني محليتني ضمن
الــدوري ،وينظــم أول بطولــة دوليــة يف املوســم الجديــد ،بطولــة كأس االتحــاد
الدوليــة مــن فئــة النجمتــن ،وســتقام فعالياتهــا عــى ميــدان نــادي العني مــن 24
وحتــى  27نوفمــر ،متضمنــة منافســات دوليــة تأهيليــة للمراحــل الســنية بــدول
املجموعــة اإلقليميــة الســابعة باالتحــاد الــدويل للفروســية مــن فئــة األشــبال
والناشــئني «الجونيــورز» ،وتتزامــن معهــا أول بطولــة دوليــة لخيول القفــز الصغرية
مــن فئــة النجمــة الواحــدة باملوســم الجديــد.
وينظــم نــادي العني للفروســية مــن  27وحتــى  30ديســمرب ،بطولة العــن الدولية
مــن فئة الـــثالث نجوم متضمنــة أول جولة تأهيليــة باإلمارات لــكأس العامل ضمن
بطــوالت الــدوري العــريب «القســم أ» ،وأخــرى دوليــة مــن فئــة النجمــة الواحــدة
ملنــح املزيــد مــن فــرص املشــاركة أمــام عــدد أكــر مــن الفرســان والخيول.
ويســتضيف نــادي منتجــع الحبتــور للبولــو والفروســية ،خــال املوســم الجديــد،
حفـاً مــن املنافســات املحليــة ضمن النســخة العــارشة لــدوري اإلمــارات لونجني،
يومــي  25و 26مــارس .2022
«دبي للبولو» ..ختام الدوليات
للموسم الثاين عىل التوايل ينظم نادي ديب للبولو والفروسية
بطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتني ،وأخرى دولية
لخيول القفز الصغرية من فئة النجمة الواحدة ،يف الفرتة
من  16إىل  19فرباير  ،2022يف ختام بطوالت القفز الدولية
باإلمارات خالل املوسم (.)2022 - 2021
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نظمها «الشارقة للفروسية»

 138فارس ًا وفارسة
في المنافسات التدريبية الصيفية الرابعة

الشارقة (فروسية اإلمارات)
شــارك  138فارسـاً وفارســة مــن مختلــف الفئــات يف املنافســات التدريبيــة الصيفيــة
الرابعــة لقفــز الحواجــز التــي نظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية والســباق يف
ميــدان الصالــة املغطــاة بالنــادي ،وشــهدت مشــاركة كبــرة مــن فرســان مدرســة
التدريــب بنــادي الشــارقة 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 باملدينــة املســتدامة يف ديب ،والعديــد مــن األنديــة واالســطبالت
يف الدولــة.
يف الشــوط األول املخصــص لفرســان مدرســة التدريــب بالنــادي  -فرســان نــادي
البــوين  -بلــغ عــدد املشــاركني يف هــذا الشــوط تســعة مــن الفرســان األطفــال يف
مدرســة التدريــب ،وهــم حميــد العويــس ،ســعيد الحوســني ،زهــر زبيبــي ،نايــا
غريــب ،غانــم الشــاميس ،هنــد العــي ،عائشــة الغريــر ،ريــم الكتبــي ،وراكان العيل.
ويف جولــة واحــدة مــع الزمــن ،تنافــس الفرســان عــى إكــال املســار دون خطــأ
وضمــن الزمــن املحــدد بحواجــز يصــل ارتفاعهــا حتــى  60ســم ،وبلــغ عــدد
املشــاركني  40فارســاً ،أنهــى منهــم  22فارســاً املســار دون خطــأ ،وهــم :ريهــام
عــادل ،إليخانــدرو رودريجــوس ،ملــار غريــب ،كريــم ج ـرادي ،مصعــب اليامحــي
 ،ليــث غريــب ،حميــد العــي ،ميزيــه ســيف العــواين ،عــي رحمــة ،محمــد عبــد
اللــه ،جــاد محمــد ،كارينــا هوفالنــد بتــول ظاهــر ،عبــد اللــه الكــريب ،عبــد اللــه
محمــد الحــادي ،زيــاد هــاين فهمــي ،نــارص الدرمــي ،فاطمــة أبوالفضــل ،فايــا
محمــد عــي ،ورنيــم املحاميــد.
وتنافــس الفرســان والفارســات يف الشــوط الثالــث مــن جولــة واحــدة مــع الزمــن
عــى قطــع املســار دون خطــأ ،وضمــن الزمــن املســموح بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 80
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ســم ،وبلــغ عــدد املشــاركني  40فارسـاً ،أنهــى منهــم خمســة فرســان دون
خطــأ وهــم :أناستاســيا ماتيوشــكا ،صــاح املــدين ،محمــد فائــق أبــو كالم،
هشــام غريــب ،ومحمــد الغريــر.
ويف الشــوط الرابــع واألخــر مــن جولــة واحــدة مــع الزمــن ،وتنافــس
فيــه الفرســان عــى إنهــاء املســار دون خطــأ ضمــن الزمــن املحــدد،
واملصمــم بحواجــز ت ـراوح ارتفاعهــا بــن  100ـ  110ســم ،وبلــغ عــدد
املشــاركني  48فارسـاً وفارســة ،أنهــى منهــم  15فارسـاً املســار دون خطــأ،
وهــم :ليـزا مينينــي ،عبدالعزيــز الهــويل ،محمــد الغريــر ،يــارس املــري،
حمــزة محمــد ،أحمــد منصــور ،ياســمني نجــار ،أحمــد أكــر ،ســامل أحمــد
الســويدي ،ســامل خميــس الســويدي ،محمــد الشــاميس ،محمــد الغريــر،
وأفنــان يونــس.
ويحتضــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق خــال املوســم الصيفــي
عــر منافســات ،منهــا ســت منافســات تدريبيــة ،وثــاث منافســات
محليــة ،بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،وبطولــة
دولية من فئة النجمتني يف الصالة املغطاة بالنادي.
ويطمــح النــادي لتعزيــز رياضــة الفروســية لــدى الشــباب والشــابات،
وإعــادة هــذه الرياضــة إىل مكانتهــا بــن الرياضــات العامليــة والرياضــات
األكــر شــعبية يف اإلمــارات ،ملــا لهــذه الرياضــة مــن ارتبــاط وثيــق
باملــايض العريــق يف الدولــة ،ومــا فيهــا مــن أصالــة وعراقــة وصلــة
وثيقــة برتاثنــا العــريب ،لذلــك تســعى إدارة النــادي بــكل طاقتهــا املاديــة
واملعنويــة لنــر هــذه الرياضــة بــن جميــع فئــات املجتمــع مــن الرجــال
والنســاء ،والشــباب واألطفــال.

فروســية اإلمارات

الهاجري يشيد بنجاح بطولة الشارقة

«دوليــة النجمتين»
تســتقطب  106فرسان وفارسات من  16دولة

الشارقة (فروسية اإلمارات)
شــارك  106فرســان وفارســات مــن  16دولــة ،يف بطولــة الشــارقة الدوليــة لقفــز الحواجــز
مــن فئــة النجمتــن ،والتــي شــهدتها ميادين الفروســية باإلمــارات للمــرة األوىل خــال فصل
الصيــف ،وأقيمــت منافســات البطولــة عــى مــدى يومــن ،وجــرت جميــع فعالياتهــا عــى
ميــدان الصالــة املغطــاة مبركــز الشــارقة للفروســية ،بــإرشاف االتحــاد الــدويل للفروســية،
واتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،وبرعايــة لونجــن ،تحــت إج ـراءات احرتازيــة مــن
جائحــة كورونــا.
وتنافــس املشــاركون عــى جوائــز ماليــة مميــزة بلــغ مجموعهــا  240ألــف درهــم ،نالهــا
الفائــزون يف  6منافســات مــن فئــة النجمتــن ،ومنافســتني من فئــة النجمة الواحــدة لخيول
القفــز الصغــرة عمــر  6ـ  7ســنوات.
وبختــام هــذه البطولــة ،أســدل الســتار عــى فعاليــات برنامــج املوســم الصيفي الــذي نظمه
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،واشــتمل عــى  5منافســات أســبوعية ،جــرت جميعها
يف الصــاالت املغطــاة مكيفــة الهـواء ،وانطلقــت يف األســبوع األول مــن يونيــو املــايض وحتى
األســبوع األول مــن شــهر أغســطس  ،2021بواقــع لقاءيــن يف كل شــهر ،عــى ميــدان صالــة
ســلطان بــن زايــد الكــرى يف قريــة بوذيــب العامليــة مبنطقــة الختــم يف أبوظبــي ،وميــدان
الصالــة املغطــاة مبركز الشــارقة للفروســية.
وأكــد الدكتــور غانــم الهاجــري ،األمــن العــام التحــاد الفروســية ،أن منافســات الربنامــج
الصيفــي ،وبطولــة الشــارقة الدوليــة ،حققتا نجاحـاً كبرياً بحكــم العالقة املتميزة بــن االتحاد
وأنديــة ومراكــز الفروســية يف اإلمــارات ،مــن منطلــق الحــرص واملحافظــة عــى املكاســب
التــي حصــل عليهــا الفرســان وحققوهــا خالل املوســم ،وقد جــرت العــادة مبواصلتهــا والبناء
عليهــا خــال معســكراتهم الصيفيــة يف أوروبــا ،وشــاءت جائحــة كورونــا تعطيلهــا ،فكانــت
املنافســات الصيفيــة خــر معــن للفرســان مــن جميــع الفئــات ،وحققــت نتائــج إيجابيــة
عديــدة بحســن التنظيــم ،واملشــاركة الكبرية يف خمس منافســات أســبوعية ،وبطولــة دولية،
مــع توافــر اإلمكانيــات اإلداريــة والفنيــة ،وحــرص اتحــاد الفروســية عــى تأهيلهــم.
وأشــاد الهاجــري بالجهــود املبذولــة مــع مشــاركة عــدد كبــر مــن الفرســان والخيــول ،مــا
يبــر مبســتقبل أكــر إرشاق ـاً لعمــوم أنشــطة الفروســية يف اإلمــارات.
وأضــاف« :نحــرص عــى تشــجيع الفرســان ملواصلــة األداء واملشــاركات الصيفيــة خــال فــرة
صعبــة ميــر بهــا العــامل ،والشــباب أحــوج ما يكونــون إلشــغال ومــلء أوقاتهم مبا هــو مفيد».
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من الفرسان خاضا تحدي التاميز
لحسم لقب الجائزة الكربى.

240
ألف درهم جوائز رصدت

للفائزين باملراكز األوىل يف
املنافسات املختلفة للبطولة.

فائزون باأللقاب
م الفئة مواصفات حواجز مشاركة الفائز الجواد الدولة الجائزة*
1
2
3
4
5
6

خيول
صغرية*
()*1
الصغرى
()*2
الوسطى
()*2
الكربى
()*2
خيول
صغرية*
()*1
الصغرى
()*2

مرحلتني
خاصة

120سم  17فارساً فراس فامييل
130سم
حاممة دي بارك

مرحلتني 115سم
خاصة 120سم
مرحلتني 130سم
خاصة
مرحلتني 140سم
خاصة
جولة 125سم
ومتايز 135سم

سوريا

8.000

70

دوكسان اإلمارات 12.000
يب
أير اإلمارات 17.000
أوكرين
كارامبا اإلمارات 25.000

16

عيل بن
خادم
محمد
الكريب
محمد
شايف
شادي أليت دو
غريب بونتس

12.000

مرحلتني 120سم

79

مبخوت زاندوكان اإلمارات 14.400
الكريب
يس
20.000

36
35

سوريا

 7الوسطى
()*2

جولة
ومتايز

135سم

35

أسامة
الزبيبي

هوغو

سوريا

 8الكربى
()*2

جولة
ومتايز

145سم

27

أنيتا
ساندي

فور
كاش 2

الرنويج 131.600
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فروســية اإلمارات

الحبسي ثاني ًا والكربي ثالث ًا

النرويجية ساندي تحلق
مــع الجائزة الكبرى دون خطأ في «التمايز»

الشارقة (فروسية اإلمارات)
فــازت الفارســة الرنويجيــة أنيتــا ســاندي عــى صهــوة جوادهــا «فــور كاش  »2بلقب
الجائــزة الكــرى لبطولــة الشــارقة الدوليــة لقفــز الحواجز مــن فئة النجمتــن ،والتي
جــاءت مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتاميــز ،وصمــم مســارها بحواجــز
بلــغ ارتفاعهــا  145ســم.
مشــاركة الفارســة الرنويجيــة أنيتــا ســاندي بالج ـواد «فــور كاش  »2كانــت األوىل،
ونجحــت يف إنهــاء التاميــز دون خطــأ أيضـاً يف زمــن بلــغ  39:81ثانية ،لتتـ ّوج بلقب
أول بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــن تشــهدها اإلمــارات ودول الخليــج صيفـاً.
املشــارك الثــاين يف التاميــز هــو الفــارس عبــد الرحمــن الحبــي بالج ـواد «شــاريل
بـراون» ،وقــد تعــرت خطواتــه ،وآثــر االنســحاب ،ليتـ ّوج باملركز الثــاين ،وحــاز املركز
الثالــث الفــارس الشــاب محمــد حمــد الكــريب بالج ـواد «دينــي تــوي زد» نتيجــة
أدائــه يف الجولــة الرئيســة.
ومبشــاركة  35فارسـاً وفارســة ،جــرت فعاليــات املنافســة التأهيليــة للجائــزة الكربى،
مبواصفــات املرحلتــن الخاصــة ،وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا  140ســم،
وفيهــا نجــح  5فرســان يف إكــال املرحلتــن دون خطــأ ،وأحــرز مركزهــا األول الفارس
محمــد شــايف الرميثــي بالفــرس «كارامبــا» التــي تألــق معهــا خــال املنافســات
الصيفيــة ،وأنهــى املرحلــة الثانيــة يف أفضــل زمــن وبلــغ  29:33ثانية ،وجــاء يف املركز
الثــاين الفــارس الســوري الشــاب أســامة الزبيبــي ،وأنهــى مهمــة املرحلــة الثانيــة يف
زمــن منافــس عــى الصــدارة ،حيــث بلــغ  29:68ثانيــة ،وكانــت الفارســة الرنويجيــة
أنيتــا ســاندي قــد حــازت املركــز الثالث بالجـواد «فــور كاش  »2وبزمــن  31:48ثانية.
وشــارك  36فارسـاً وفارســة يف أوىل منافســات الفئــة الوســطى ،مبواصفــات املرحلتــن
الخاصــة ،عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  130ســم ،ونجــح منهــم  13فارسـاً يف إكــال
املرحلتــن دون خطــأ ،وأفضــل أزمنــة املرحلــة الثانيــة ســجله الفــارس محمــد حمــد
الكــريب بالجـواد «أيــر أوكريــن» وبلــغ  27:15ثانية ،ليتـ ّوج باملركز األول ،ونــال املركز
الثــاين الفــارس راشــد محمــد الرميثــي والفــرس «فالنتــن» ،وأكمــل املرحلــة الثانيــة
يف زمــن بلــغ  27:65ثانيــة ،وأحــرز املركــز الثالــث فارســنا الشــاب عبــد اللــه حمــد
الكــريب والجـواد «كورانــدو  »11وأنهــى املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  27:76ثانيــة.
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وخطــف الفــارس الشــاب الســوري أســامة الزبيبــي املركــز األول يف املنافســة
الثانيــة مــن الفئــة الوســطى ،وجــاءت مــن جولــة مــع جولــة متايــز ،عــى
حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  135ســم ،وشــارك فيهــا  35فارسـاً وفارســة ،نجــح منهم
 7فرســان يف العبــور إىل جولــة التاميــز التــي أكملهــا املتصــدر أســامة الزبيبــي
دون خطــأ ضمــن ثالثــة فرســان ،يف زمــن بلــغ  36:52ثانيــة ،والثــاين الفــارس
املــري عمــرو جــال محمــد وأنهــى التاميــز بصحبــة الفــرس «جريلــن» يف
زمــن بلــغ  41:59ثانيــة ،وذهــب املركــز الثالث إىل الفارســة الربيطانية جاســيكا
كــروس بــاك والجـواد «اتــش اتــش ســيغام» ،وبزمــن التاميــز  41:64ثانيــة.

27
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة الجائزة

الكربى ،نجح منهم فارسان يف االنتقال إىل
جولة التاميز دون خطأ.

159
خيالً شارك بها الفرسان والفارسات يف
مختلف أشواط البطولة.

39:81
ثانية الزمن الذي سجلته الفارسة الرنويجية
أنيتا ساندي يف التاميز ،وكفل لها الحصول
عىل لقب الجائزة الكربى.

فروســية اإلمارات

 4مراكز أولى لفرسان اإلمارات في المنافسة الثانية

علي بن خادم
يكســب «المرحلتين» في الفئة الصغرى

الشارقة (فروسية اإلمارات)
شــارك  70فارسـاً وفارســة يف منافســات الفئــة الصغــرى مــن فئــة النجمتــن ،ضمــن
بطولــة الشــارقة الدوليــة لقفــز الحواجــز ،وأقيمــت مبواصفــات املرحلتــن الخاصــة،
وصمــم مســارها بحواجــز ت ـراوح ارتفاعهــا بــن  115ـ  120ســم ،ونجــح منهــم
 33فارسـاً يف إكــال املرحلتــن دون خطــأ .وبأفضليــة الزمــن ،حــاز مركــز الصــدارة
الفــارس عــي عبــد اللــه بــن خــادم بالفــرس «دوكســان يب» ،وأنهــى املرحلــة الثانية
يف زمــن بلــغ  22:99ثانيــة ،وذهــب املركــز الثــاين لفرســان اإلمــارات أيضـاً وأحــرزه
الفــارس محمــد حمــد الكــريب بالفــرس «شــانتال» وبزمــن  23:38ثانيــة ،وت ـ ّوج
باملركــز الثالــث الفــارس األردين عمــر أميــن والجــواد «يف آي يب ديلــي روان» وأنهــى
املرحلــة الثانيــة بفــارق كــر مــن الثانيــة يف زمــن بلــغ  23:39ثانيــة.
وتنافــس  79فارسـاً وفارســة يف املنافســة الثانيــة مــن الفئــة الصغــرى ،مبواصفــات
املرحلتــن عــى حواجــز  120ســم ،ونجــح منهــم  17فارس ـاً يف إكــال املرحلتــن
دون خطــأ ،وبفــارق التوقيــت حــاز فرســان اإلمــارات الناشــئني املراكــز األربعــة
األوىل ،مركــز الصــدارة حــازه الفــارس الناشــئ مبخــوت عويضــة الكــريب بالجــواد
«زانــدوكان يس» ،وأنهــى املرحلــة الثانيــة يف زمــن  24:94ثانيــة ،ونــال املركــز الثــاين
الفــارس عبــد اللــه حمــد الكــريب بالجــواد «كورانــدو  »11وبزمــن  25:62ثانيــة،
وأحــرز املركــز الثالــث الفــارس محمــد حمــد الكــريب بالفــرس «شــانتال» وبزمــن
 26:07ثانيــة ،ونــال املركــز الرابــع الفــارس محمــد عمـران العويــس والجــواد «ديب
دو فيــا».
ولخيــول القفــز الصغــرة عمــر  6ـ  7ســنوات ،أقيمــت بطولــة دوليــة تصنيــف
النجمــة الواحــدة ،مــن منافســتني ،األوىل مبواصفــات املرحلتــن الخاصــة ،بتصميــم
واحــد وارتفاعــن ،للخيــول عمــر  6ســنوات عــى حواجــز  120ســم ،ولعمــر 7
ســنوات عــى حواجــز  130ســم ،وتنافــس فيهــا  17خيـاً ،ونجــح فرســان  7خيــول
منهــا يف قيادتهــا دون خطــأ يف املرحلتــن ،وجــاءت يف املركــز األول الفــرس «فاميــي
دي بــارك» مــع الفــارس الســوري فــراس حاممــة ،ونــال حاممــة جائــزة املركــز

الثالــث أيضــاً مــع الفــرس «فيــودورا» ،ونجحــت الفارســة الرنويجيــة
كارينــا هوفالنــد مــع الفــرس «جاليوباليــا دي يف» يف إحـراز املركــز الثــاين.
ويف املنافســة الثانيــة للخيــول الصغــرة مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع
جولــة متايــز عــى حواجــز  125ســم للخيــول عمر  6ســنوات ،و 135ســم
للخيــول عمــر  7ســنوات ،ومبشــاركة  16خيـاً ،انتقلــت منهــا  3خيول إىل
جولــة التاميــز وأكملتهــا دون خطــأ ،وبــدت الفــرس «أليــت دو بونتــس»
األكــر جاهزيــة بصحبــة فارســها الســوري شــادي غريــب ،وأحــرز معهــا
املركــز األول يف زمــن التاميــز  39:05ثانيــة ،ومــع الفــرس «فافوريــت دو
جرانــدري» أحــرز غريــب جائــزة املركــز الثالــث ،وأنهــى التاميــز معهــا يف
زمــن بلــغ  43:7ثانيــة ،والفــارس الربيطــاين ميجــان ويليامــز حــاز املركــز
الثــاين مــع الفــرس «أورليــا» ،وبزمــن  39:8ثانيــة.

2
من املنافسات الدولية من فئة النجمة

الواحدة خصصت لخيول القفز الصغرية.

6
منافسات دولية تضمنتها بطولة الشارقة
الدولية من فئة النجمتني ،وهي « 2فئة
صغرى ـ  2فئة وسطى ـ  2فئة كربى».
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فروســية اإلمارات

 470فارس ًا وفارسة في ختام «الصيفي»

اليحيائــي ينتــزع جائزة «الجولة»
فــي «المفتوحــة» بعبور ناجح لـــ «التمايز»

49:60
ثانية الزمن الذي سجله الفارس حمد سلطان اليحيايئ يف جولة التاميز لينال

الشارقة (فروسية اإلمارات)
انتــزع الفــارس الشــاب حمــد ســلطان اليحيــايئ عــى صهــوة الفــرس «ســوبر ترامــب» من
نــادي الشــارقة للفروســية ،املركــز األول يف املنافســة املفتوحة مبواصفــات الجولة مع جولة
للتاميــز عــى حواجــز  135ســم ،ضمــن منافســات األســبوع الخامــس والختامــي للربنامج
الصيفي لقفــز الحواجز.
وشــارك يف املنافســة املفتوحــة  61فارسـاً وفارســة ،وقــد تجــدد اللقاء بني  4منهــم يف جولة
التاميــز التــي أكملهــا دون خطــأ منفــرداً بصدارتهــا الفــارس حمــد ســلطان اليحيــايئ ،يف
زمــن التاميــز  49:60ثانيــة ،ونــال املركــز الثاين الفارس أســامة الزبيبــي والجـواد «يب إي يس
هوجــو» مــن نــادي مندرة للفروســية والزمــن  43:08ثانيــة ،و 4نقاط جـزاء ،وأحــرز املركز
الثالــث الفــارس راشــد محمــد الرميثــي والجـواد «كابــر» مــن نــادي أبوظبي للفروســية
والزمــن  43.55ثانيــة و 4نقــاط جـزاء ،كــا نــال جائــزة املركــز الرابــع بالفــرس «فالنتاين»،
نتيجــة إكاملــه الجولــة الرئيســة دون خطــأ ،ومــن غــر مشــاركته يف جولــة التاميز.
واســتضافت الصالة املغطاة مبركز الشــارقة للفروســية ،الفارســات والفرســان للمشــاركة يف
املنافســات التــي امتــدت ليومــن ونظمهــا اتحــاد اإلمارات للفروســية والســباق ،بــإرشاف
االتحــاد الــدويل للفروســية ،وبالتعــاون مع نادي الشــارقة للفروســية ،وبرعايــة «لونجني».
وشــهدت منافســات األســبوع الخامــس ،زيــادة كبــرة يف عدد املشــاركني بلغت  70فارســة
وفارسـاً بعد أن ســجلت املنافســات الرابعة مشــاركة  400فارســة وفارس ،ما يؤكد النجاح
الكبــر الــذي حققــه الربنامــج الــذي يقــام ألول مــرة ،بهــدف إتاحــة الفرصــة للفرســان
والفارســات عــى مواصلــة نشــاطهم بعــد أن فرضــت ظــروف تداعيــات جائحــة كورونــا
عــدم إقامــة املعســكرات الخارجيــة التــي تقــام ســنوياً يف أوروبــا ،إىل جانــب املشــاركة يف
البطــوالت الدوليــة التــي تنظــم يف عــدد مــن الــدول.
وأقيمــت أشـواط املنافســات الخمس للربنامــج الصيفي يف ميادين مغطــاة ومكيفة الهواء
مبيــدان صالــة ســلطان بن زايــد الكــرى يف قرية بوذيــب العاملية بالختم ،حيث اســتضاف
اثنتــن منهــا يف بدايــة الربنامــج الصيفــي ،وأكمــل نــادي الشــارقة للفروســية والســباق
اســتضافة ثالث منافســات عىل ميدان الصالة املغطاة مبركز الشــارقة للفروســية ،وتألفت
كل منافســة أســبوعية مــن ســتة أشـواط ويف يومــن ،حيــث جــاءت املنافســات مناســبة
ملشــاركة الفرســان والفارســات مــن جميــع الفئــات ،وبخيــول القفــز متنوعــة القــدرات،
اســتكامالً لربنامــج اإلعــداد والجاهزية للموســم الجديــد ،عوضاً عن املعســكرات الصيفية
التــي كان يحــرص الفرســان عــى االلتحــاق بهــا خــارج الدولــة قبــل جائحــة كورونا.
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املركز األول يف املنافسة املفتوحة للجولة الخامسة من املنافسات الصيفية.

14
فارساً وفارسة نفذوا جولة دون خطأ عىل

حواجز ارتفاعها  130سم من بني  62مشاركاً.
فائزون باأللقاب
م

الفئة

1

مبتدئون

1

أشبال

1

خيول
صغرية*
مفتوح

2

مفتوح

3

مفتوح

4

مبتدئون

4

أشبال

4

خيول
صغرية*
مفتوح

5

مفتوح

6

مفتوح

1

4

مواصفات املشاركون
جولة
 110/105سم
جولة
 110/105سم
جولة
 110/105سم
جولة
 110/105سم
مرحلتني
 130سم
مرحلتني
 120/115سم
مرحلتني
 110/105سم
مرحلتني
 110/105سم
مرحلتني
 110/105سم
مرحلتني
 110/105سم
جولة ومتايز
 135سم
مرحلتني
 120سم

29
15
13
14
62
100
29
15
14
14
61
106

الفارس

الجواد

 4فرسان
دون خطأ
 7فرسان
دون خطأ
 4فرسان
دون خطأ
 4فرسان
دون خطأ
محمد عمران ديبدوفيا
العويس
محمد عمران كاتش ذا
العويس
ويند
خليفة محمد جاسمني
الشاميس
ليث غريب كابيتوال اس
آر زد
فراس حاممة فامييل
دي بارك
عبدالله إديون دوس
أحمد أمني
غروس
حمد سلطان سوبرترامب
اليحيايئ
مويف عويضة جود الك
الكريب
-

النادي الجائزة/
درهم
-

3.000

-

2.485

-

2.500

-

400

اسطبالت 18.450
الرشاع
اسطبالت 13.800
الرشاع
الشارقة 3.095
للفروسية
الشارقة 2.660
للفروسية
اسطبالت 2.495
الرشاع
اسطبالت 600
الرشاع
الشارقة 20.000
للفروسية
الشارقة 15.950
للفروسية

فروســية اإلمارات

أبدع في «الثانية» والشوط المفتوح

العويس..
موعد مع «ثنائية» رائعة بخيول «الشراع»

الشارقة (فروسية اإلمارات)
أحــرز الفــارس الشــاب محمــد عم ـران العويــس ثنائيــة رائعــة يف ختــام منافســات
الربنامــج الصيفــي لقفــز الحواجــز الــذي أقيمــت جوالتــه يف صالــة مركــز الشــارقة
للفروســية ،بدأهــا بالجــواد «ديب دو فيــا» مــن إســطبالت الـراع ،يف املنافســة الثانيــة
عــى حواجــز  130ســم ،وأكملهــا بالجــواد «كاتــش ذا وينــد» عــى حواجــز  115ـ .120
ويف املنافســة الثانيــة مفتوحــة املشــاركة ،مبواصفــات الجولــة الواحــدة عــى حواجــز
 130ســم ،وبفــارق التوقيــت ،أحــرز الصــدارة الفــارس محمــد عمــران العويــس
بالجــواد «ديب دو فيــا» مــن إســطبالت ال ـراع ،وأكمــل الجولــة يف زمــن بلــغ 51:62
ثانيــة ،وحقــق املركــز الثــاين الفــارس ســامل أحمــد الســويدي بالجــواد «ســنتوريتو» مــن
نــادي الشــارقة للفروســية ،وبزمــن  55:62ثانيــة ،ونــال املركــز الثالــث الفــارس عــي
أحمــد الجنيبــي والفــرس «كارمــاه دو ليزامــي» مــن منتجع الفرســان الريــايض ،وأكمل
الجولــة يف زمــن بلــغ  58:50ثانيــة.
وتنافــس مائــة فــارس وفارســة يف الشــوط املفتــوح مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز
ت ـراوح ارتفاعهــا بــن  115ـ  120ســم ،وأنهــى الجولــة  29فارس ـاً دون خطــأ ،وجــاء
الفــوز مــن نصيــب الفــارس محمــد عمـران العويــس والجــواد «كاتــش ذا وينــد» مــن
إســطبالت الـراع ،وبزمــن  49:25ثانيــة ،وحــل يف املركــز الثــاين الفــارس عــي عبــد الله
الخــادم والفــرس «دوكســان يب» مــن نــادي الشــارقة للفروســية وبزمــن  51:32ثانيــة،
وأحــرز املركــز الثالــث زميلــه بالنــادي الفــارس يوســف ســاواس مــع الجــواد «إلتــون»
والزمــن  52:51ثانيــة.
وارتفــع عــدد املتنافســن إىل  106فرســان وفارســات يف الشــوط املفتــوح مبواصفــات
املرحلتــن عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  120ســم ،وحــاز املركــز األول الفــارس مــويف
عويضــة الكــريب والفــرس «جــود الك» مــن نــادي الشــارقة للفروســية ،بعــد إنهــاء
املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ  26:65ثانيــة ،ونــال املركــز الثــاين الفــارس عــي خلفــان
الجهــوري بالجــواد «ســناب جــاك» وإكاملــه املرحلــة الثانيــة يف  26:96ثانيــة ،ومل يغب
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فارساً وفارسة استكملوا جاهزية
خيولهم بالقفز فوق  105ـ  110سم.

عــن منصــة التتويــج الفــارس محمــد عم ـران العويــس يف املركــز الثالــث
عــى صهــوة الجــواد «كاتــش ذا وينــد» مــن إســطبالت ال ـراع ،وإكاملــه
املرحلــة الثانيــة يف  27:69ثانيــة.
مبنافســة مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز  105ـ  110ســم ،افتتحــت
املنافســات مبشــاركة أربــع فئــات مــن الفرســان« ،املبتدئــون» ،وشــارك
منهــم  29فارسـاً وأكملهــا دون خطــأ  4فرســان ،ومــن فئــة األشــبال شــارك
 15فارسـاً ،وأكملهــا  7فرســان دون خطــأ ،وبالخيــول الصغــرة عمــر  4ـ 5
ســنوات ،شــارك  13فارسـاً ونجــح  4فرســان يف قيادتهــا بنجــاح دون خطــأ،
ويف الشــوط املفتــوح عــى االرتفــاع ذاتــه شــارك  14فارسـاً ،ونجــح منهــم 4
فرســان يف إكــال الجولــة دون خطــأ.
ويف منافســة اليــوم الثــاين مفتوحــة املشــاركة للفئــات األربــع ،مبواصفــات
املرحلتــن عــى االرتفــاع ذاتــه ،شــارك مــن فئــة املبتدئــن  29فارسـاً ونجــح
منهــم  13يف إكــال املرحلتــن دون خطــأ ،وأحــرز الصــدارة الفــارس خليفــة
محمــد الشــاميس بالفــرس «جاســمني» مــن نــادي الشــارقة للفروســية،
ومــن األشــبال شــارك  15فارسـاً ونجــح منهــم  7يف إكــال املرحلتــن دون
خطــأ ،ونــال املركــز األول الفــارس الشــبل ليــث غريــب بالجــواد «كابيتــوال
اس آر زد» مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
وتنافــس  14فارســاً بالخيــول الصغــرة ،وأتــم املرحلتــن  4فرســان دون
خطــأ ،واملركــز األول أحــرزه الفــارس ف ـراس حاممــة مــع الفــرس «فاميــي
دي بــارك» مــن إســطبالت الصافنــات ،ويف الشــوط املفتــوح تنافــس 14
فارسـاً ،ونجــح منهــم  6فرســان يف إكــال املرحلتــن دون خطــأ ،ونــال املركز
األول الفــارس عبــد اللــه أحمــد أمــن بالجــواد «إديــون دوس غــروس» مــن
إســطبالت ال ـراع.
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فروســية اإلمارات

أبطال «النجمتين»

الشارقة (فروسية اإلمارات)

احتفــل الفرســان والفارســات الفائــزون باملراكــز األوىل لبطولــة الشــارقة
الدوليــة لفئــة النجمتــن التــي اســتضافها نادي الشــارقة للفروســية عىل
الصالــة املغطــاة املكيفــة ،باإلنجــازات التــي حققوهــا خــال مشـوارهم
يف آخــر بطــوالت املوســم ،والتــي ســجلت نجاح ـاً ممي ـزاً ،مــن حيــث
عــدد املشــاركني ،واملســتوى الفنــي.
وشــهدت البطولــة الدوليــة ،تنافسـاً قويـاً بــن املشــاركني لكــون البطولة
تقــام ألول مــرة خــال الصيــف ،ويشــكل تســجيل أســاء األبطــال يف
ســجل الفائزيــن بالنســخة األوىل فرحــة خاصــة ،ســيكون لهــا مــا بعدها
يف مســتقبل األيــام خــال املوســم الجديــد ،وأيضـاً يف النســخة الثانيــة.

