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    بدعــم وتوجيهــات القيــادة الرشــيدة، تنطلــق رياضــة الفروســية يف فضــاءات 

اإلبــداع بخطــوات واثقــة، محققــة النجــاح تلــو اآلخــر، لتتبــوأ مكانــة رفيعــة يف 

ســجالت اإلنجــازات العامليــة مــن خــالل توافــر البنيــة التحتيــة إلقامة املســابقات 

عــى املســتوى املحيل التي تشــهد تطــوراً كبــرياً، ومبشــاركة أبطال عامليــني، وكذلك 

اســتضافة البطــوالت العامليــة الكــربى، ومبــا يقــدم مــن دعــم فنــي ولوجيســتي 

بأعــى املعايــري واملواصفــات العامليــة، لتصبــح اإلمــارات أهم محطــات الفعاليات 

ــة للرياضــات التــي ينظمهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق التــي  الدولي

تضــم ســباقات القــدرة، وقفــز الحواجــز، والدريســاج، والتــي يقصدهــا نجــوم 

وأبطــال األلعــاب املختلفــة يف العــامل للتنافــس يف ســاحاتها بهــدف الوجــود يف 

إمــارات الخــري واألمــن واألمــان والســالم واإلنســانية، وخــوض التحديــات التــي 

تتميــز بأرقــى معايــري التنظيــم، وتتوافــر فيهــا أحــدث التقنيــات التــي تســاهم 

يف توفــري األجــواء املناســبة للمنافســات، وكذلــك حصــد الجوائــز  عاليــة القيمــة 

وغــري املســبوقة.

    هــذا النشــاط املتعــدد واملتفــرد، مــا كان لــه أن يكــون بهــذا الزخــم، والصــدى 

الكبــري، لــوال توجيهــات القيــادة الرشــيدة التي تهدف دامئــاً إىل أن تكــون اإلمارات 

يف املركــز األول بالريــادة والجــدارة املســتحقة، وميتــد الدعــم إىل وجــود القيــادة 

الرشــيدة يف الفعاليــات مــا يحفــز الجميع، ومشــاركة فرســانها يف املضامــري، والذي 

يــري الســباقات، ويدفــع بفرســان وفارســات اإلمــارات الشــباب لإلبــداع، والســري 

عــى درب اإلنجــازات، وهــذا نهــج القيــادة الرشــيدة التــي توفــر كل يشء ألبنــاء 

الوطــن وبأعــى املعايــري، وكل ذلــك ميثــل أكــرب حافــز للجميــع لتقديــم أفضــل ما 

لديهم.

    إن املوســم الجديــد مــيلء بالتحديــات، ويف مقدمتهــا تداعيــات جائحــة كورونا 

»كوفيــد-19«، ويف هــذا الجانــب مل تدخــر القيــادة الرشــيدة جهــداً ملواجهــة هذه 

ــأن  ــع ب ــت الجمي ــد طأمن ــة، فق ــور الجائح ــوم األول لظه ــذ الي ــروف، ومن الظ

الدولــة ســتبذل كل مــا يف وســعها ملكافحــة الجائحــة، لتقــدم إىل العــامل صــورة 

حضاريــة يف التعامــل مــع محاربــة الفــريوس، وصــدر الربوتوكــول الصحــي لعــودة 

النشــاط الريــايض، ليعلــن اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق إقامة املســابقات 

طبقــاً لقواعــد اإلجــراءات الصحيــة واالحرتازيــة والوقائيــة الصــادرة مــن الجهــات 

املســؤولة الخاصــة مبكافحــة الجائحــة، وأصــدر االتحــاد ضوابــط تنفيذهــا، وهنــا 

ــن،  ــالمة اآلخري ــالمتهم وس ــى س ــاً ع ــا حفاظ ــد به ــع التقي ــى الجمي ــب ع يج

لتكــون املســؤولية جامعيــة، تبــدأ بالتــزام الفــرد، وحــرص املجموعــة عــى تطبيق 

االشــرتاطات، وكذلــك تنفيــذ التوجيهــات بتلقــي لقــاح مكافحــة كورونــا للخــروج 

مــن دائــرة تداعيــات الوبــاء إىل التعــايف.

    جهــود اإلمــارات بقيادتهــا الرشــيدة مل تتوقــف عنــد هــذا الحــد، 

بــل دعمــت العديــد مــن بلــدان العــامل، ومازالــت، وطافــت طائراتها 

ــاعدتها يف  ــة ملس ــتلزمات الطبي ــدات واملس ــل املع ــي تحم دوالً وه

ــت  ــا الثاب ــارات الخــري ونهجه ــدن إم التصــدي للجائحــة، وهــذا دي

دامئــاً، تســاعد وتســاند وتغيــث.

    كل الشــكر لقيادتنــا الرشــيدة عــى مــا قدمتــه، ومــا تقدمــه دامئــاً 

ــالمة  ــى س ــرص ع ــديدة، وح ــات س ــم وتوجيه ــامم ودع ــن اهت م

ــارات  ــا اإلم ــع به ــي تتمت ــاة الت ــع حفاظــاً عــى جــودة الحي الجمي

ــة  ــاوز املرحل ــل لتج ــة العم ــدي يف مواصل ــى التح ــا، ويبق وتعزيزه

ــق  ــى يتحق ــة، حت ــكل جدي ــد ب ــل، والتباع ــزام الكام ــة بااللت املقبل

االنتصــار عــى الجائحــة.

دعم القيادة الرشيدة أكبر حافز

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق
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فروســية اإلمارات



بقيم ومبادئ وأخالق الفرسان النبيلة

 زايد 
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

ــان، طيــب  ــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهي وضــع املغفــور ل

اللــه ثــراه، األســاس املتــني لكل فئــات فروســية اإلمــارات، لتنطلق 

ــذي  ــري ال ــداع مــن خــالل االهتــامم الكب يف رحــاب التفــوق واإلب

أواله لهــا برؤيــة اســترشفت املســتقبل، وذلــك برتســيخ مفاهيمهــا 

وأخالقهــا النبيلــة، يف نفــوس الشــباب، ليخوضــوا يف ســاحاتها 

املنافســات بــروح ملؤهــا اإلرصار والعزميــة واالجتهــاد.

ــان،  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــخ املغف ــد رس وق

ــا  ــا ومبادئه ــداد بقيمه ــاء واألج ــة اآلب ــراه، رياض ــه ث ــب الل طي

ــا، مــن خــالل حرصــه  ــة، بهــدف املحافظــة عليه ــا النبيل وأخالقه

عــى االهتــامم بالخيــول، وأســس إســطبالته الخاصــة منــذ وقــت 

ــول  ــدة للخي ــالالت الفري ــى الس ــة ع ــل املحافظ ــن أج ــر م مبك

ــدر الســالالت، ووفــر  ــة، وهــي تضــم أفضــل وأن ــة األصيل العربي

لهــا بيئــة مثاليــة ذات مرافــق وخدمــات متكاملــة، ومــن بينهــا 

إســطبل أشــعب للخيــول الــذي شــيد يف قلــب الصحــراء، حيــث 

ــى  ــجع ع ــة، وش ــول العربي ــة للخي ــة األصلي ــه البيئ ــر في تتواف

ــا. ــالالتها وقدراته ــني س ــا وتحس اقتنائه

وأطلــق املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب 

اللــه ثــراه، جوائــز عديــدة لســباقات مختلــف رياضات الفروســية 

داخــل الدولــة وخارجهــا، لتعزيــز مكانــة الخيــل العــريب األصيــل، 

والتــي أســهمت يف انتشــار ثقافــة تربية وإنتــاج الخيــول يف الدولة 

والعامل.

وقــد كان نتــاج ذلــك الدعــم، توريــث األجيــال حــب الفروســية 

ــام  ــوف الع ــات لتط ــق املهرجان ــا، لتنطل ــى تطويره ــل ع والعم

وتُعــرِّف بالخيــل العــريب األصيل، والســباقات املحليــة التي تجذب 

الجامهــري، والعامليــة التــي تتصــدر برامــج املــالك والفرســان حــول 

العــامل.

وإلكــامل نهضــة فروســية اإلمــارات، تــم وضــع الهيــكل التنظيمــي 

واإلداري مــن خــالل إشــهار اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، 

ــى  ــي تعن ــات الت ــات واملؤسس ــات والجمعي ــن الهيئ ــد م والعدي

برياضــات متعــددة للخيــل، األمــر الــذي أســهم يف إحــداث نقلــة 

نوعيــة يف املجــاالت كافــة، أمثــرت ريــادة وألقابــاً ومكانــة متفــردة 

بــني دول العــامل املهتمــة بالخيــل.

مــن هــذا األســاس الــذي وضعــه املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 

ــباقات كأس  ــت س ــراه، انطلق ــه ث ــب الل ــان، طي ــلطان آل نهي س

رئيــس الدولــة للخيــول العربيــة األصيلــة لتطــوف العــامل، وأطلــق كأس ديب العاملــي للخيول، 

أحــد أكــرب الســباقات العامليــة للخيــول الذي يســتقطب أنظــار العــامل يف كل نســخة بجوائزه 

القيمــة، ومشــاركة أقــوى الخيــول، وأشــهر الفرســان، ووجــود أكفــأ املدربــني وأبــرز املــالك، 

كــام ســجلت رياضــة القــدرة أروع االنتصــارات يف الســاحة العامليــة، وتـُـوِّج فرســان اإلمارات 

بأغــى األلقــاب والجوائــز العامليــة، وحصــل مــالك الخيــول يف اإلمــارات عــى أرفــع األوســمة 

والجوائــز مــن خــالل االنتصــارات التــي أحرزتهــا خيولهــم، وســجل فرســان قفــز الحواجــز 

ــوأ  ــات، لتتب ــن امليدالي ــد م ــوا العدي ــة، ونال ــربى البطــوالت العاملي ــز يف ك حضورهــم املمي

فروســية اإلمــارات مكانــة مرموقــة عــى الخريطــة العامليــة.

وضع األساس المتين النطالقة فروسية 
اإلمارات إلى العالمية
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قفز الحواجز

مهرجان ولي عهد دبي

برنامج السباقات

»أكس رئيس الدولة للقدرة«
يتصدر المشهد في فبراير 

يتصــدر ســباق كأس رئيــس الدولــة للقــدرة املشــهد 

ــهر  ــالل ش ــتقام خ ــي س ــباقات الت ــج الس يف برنام

فربايــر، وهــو الســباق الكبــري الــذي يســتقطب 

الخيــول،  الفرســان عــى صهــوة أفضــل  نخبــة 

ويشــهد يف كل نســخة مشــاركة كبــرية، وتنافســاً 

ــايل. ــب الغ ــى اللق ــول ع ــل الحص ــن أج ــاً م قوي

الحدث: سباق كأس رئيس الدولة

النسخة: 22

املوعد 13 فرباير

املوقع: قرية اإلمارات العاملية للقدرة 

بالوثبة

املسافة: 160 كلم

املشاركة: سباق مفتوح للفردي والفرق

5 - بطولة فئة النجمني - نادي الشارقة للفروسية

13-12 - بطولة فئة النجمني - نادي الشارقة للفروسية

20-19 - بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك فئة النجمتني - نادي أبوظبي للفروسية

27-25 – كأس رئيس الدولة فئة ثالث نجوم - نادي أبوظبي للفروسية

24 - كأس السيدات 119

25 - كأس اإلسطبالت الخاصة 119 كلم

26 - كأس الياممة لألفراس 119 كلم

27 - كأس ويل عهد ديب 119 كلم

5 - كأس حتا لإلسطبالت الخاصة 119 كلم

6 - كأس الفهيدي 119 كلم

17 - سباق تأهييل 120 كلم )ديب(.

13 - كأس رئيس الدولة 160 كلم

19 - كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد للسيدات 100 كلم

20 - كأس محمد بن منصور بن زايد 100 كلم لإلسطبالت الخاصة

8 - سباق 100 كلم

8 - كأس رئيس الدولة للسيدات 100 كلم

9 - كأس رئيس الدولة لإلسطبالت الخاصة 100 كلم

9 - كأس رئيس الدولة للشباب والناشئني 120 كلم

قرية الوثبة

قرية بوذيب

مدينة دبي الدولية
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6 - نادي أبوظبي للفروسية

13 - منتجع الفرسان

20 - منتجع الفرسان

27 - قرية بوذيب العاملية 

بطوالت الدريساج

6 - نادي أبوظبي للفروسية

13 - منتجع الفرسان

20 - منتجع الفرسان

27 - قرية بوذيب العاملية 

بطوالت الدريساج

سباق الأكس يستقطب نخبة الفرسان وأقوى الخيول

فروســية اإلمارات



أبوظبي )فروسية اإلمارات(

ســطرت فروســية اإلمــارات ممثلــة يف رياضــة القــدرة، ملحمــة حملت كل مشــاعر 

الحــب والتقديــر إىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ويل عهد 

أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة، وذلــك خــالل النســخة الثانيــة 

ــارات  ــة اإلم ــه واســتضافته قري ــذي نظمت ــدرة ال ــد للق ــن زاي ملهرجــان محمــد ب

العامليــة للقــدرة بالوثبــة عــى مــدى ثالثــة أيــام، وبثالثــة ســباقات تحــت شــعار 

»كلنــا محمــد بــن زايــد«، »شــكراً محمــد بــن زايــد«.

تدافــع الجميــع، مــالك وفارســات وفرســان ومدربــون ومنظمــون واللجــان 

ــة  ــه الكامل ــكل بطاقت ــل ال ــد عم ــدرة، وق ــني يف أرسة الق ــة، وكل العامل املختلف

ليعــربوا عــن شــكرهم وامتنانهــم إىل القائــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

زايــد آل نهيــان بإقامــة مهرجــان للقــدرة يحمــل اســم ســموه، وليقولــوا بصــوت 

ــد«. ــن زاي ــد، شــكراً محمــد ب ــن زاي ــا محمــد ب واحــد: »كلن

املهرجــان الــذي أقيــم بتوجيهــات ودعــم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، 

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، يــأيت اســتكامالً لقيــم ونهــج 

ــذي أرىس  ــراه، ال ــه ث ــب الل ــان، طي ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي املغفــور ل

دعائــم هــذه الرياضــة العريقــة، ورســخ مكانتهــا يف قلــوب أبنــاء اإلمــارات، ليصبــح 

املهرجــان أيقونــة متفــردة يف وثبــة األمجــاد منــذ انطالقتــه العــام املــايض بقيمتــه 

الســامية، ومعانيــه ودالالتــه العميقــة يف تقديــم الــوالء إىل القيــادة الرشــيدة التــي 

ــاالت  ــاً، ويف املج ــة دامئ ــون يف املقدم ــى أن يك ــرص ع ــب، وتح ــن بح ــى الوط ترع

ــح  ــدرة، وأصب ــباقات الق ــدة س ــم أجن ــن أه ــه ضم ــان مكانت ــخ املهرج ــة، لريس كاف

هدفــاً رئيســياً يطمــح الجميــع إىل تســجيل أســامئهم يف قامئــة األبطــال فيــه، خاصــة 

أن الحــدث يحمــل اســامً غاليــاً عــى قلــوب الجميــع، والذيــن عــربوا عــن ذلــك يف 

ســعادتهم باملشــاركة، والعمــل مــن أجــل التتويــج وكتابــة املجــد.

أيقونة متفردة في وثبة األمجاد

مهرجان محمد بن زايد.. 
»ملحمة القدرة« في حب القائد

512
 فارساً وفارسة شاركوا يف السباقات الثالثة من النسخة الثانية للمهرجان.

10,550,000
قيمة جوائز الفائزين يف السباقات الثالثة خالل املهرجان

شكراً محمد بن زايدكلنا محمد بن زايد

7فبراير 2021 

ناصر بن حمد آل خليفة وأحمد ناصر الريسي توجا البطل في حضور غانم الهاجري ومسلم العامري وأحمد السويدي ومحمد الحضرمي

فروســية اإلمارات



شكراً محمد بن زايدكلنا محمد بن زايد

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
كســبت إســطبالت الوثبــة العائــدة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، 

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، التحــدي، وتُوِّجــت بلقــب 

الشــوط الرئيــي ملهرجــان محمــد بــن زايــد للقــدرة، وحصــد الــكأس الذهبيــة 

املخصصــة لصاحــب املركــز األول يف املهرجــان، وذلــك عــرب تألــق الفــارس الناشــئ 

عبــد اللــه عــيل الجهــوري الــذي أحــرز املركــز األول عــى صهــوة الجــواد »غيــغ 

ماالمبــو«، بعدمــا حققــت »وعــد نديــم« اللقــب يف النســخة األوىل بشــعار 

اإلســطبل.

ــن  ــان م ــة يف املهرج ــف النجومي ــاً«، خط ــوري، »14 عام ــري الجه ــارس الصغ الف

خــالل حصولــه عــى لقــب الســباق الرئيــي بعــد أقــل مــن 24 ســاعة، إىل جانــب 

لقــب الوصيــف يف ســباق اإلســطبالت الخاصــة بعــد أن حــّل يف املركــز الثــاين.

ــداد  ــره، وهــو امت ــة أظاف ــذ نعوم ــدأ من ــوري ب ــه الجه ــد الل ــارس عب شــغف الف

ألرسة عاشــقة للفروســية، حيــث إن الوالــد بطــل ســابق يف ســباقات القــدرة واآلن 

مــدرب ناجــح، وقــد ســبقه شــقيقه األكــرب خليفــة يف هــذا املجــال إىل أن تــوج بلقب 

بطولــة العــامل للناشــئني والشــباب يف فرنســا، وقبلهــا كان أصغــر فــارس يفــوز بــكأس 

رئيــس الدولــة يف عمــر 14 ســنة، لــذا مل ترهــب األســامء الرنانــة الفــارس الصغــري، 

والــذي دشــن حضــوره األول قبــل يــوم واحــد، حيــث خــاض أول ســباقاته الرســمية 

يف ســباق اإلســطبالت الخاصــة ضمــن املهرجــان، ونــال املركــز الثــاين بجــدارة، ليــأيت 

لهــذا للســباق الرئيــي أكــر جــرأة وتحديــاً، ليبقــي لقــب هــذا الســباق الغــايل يف 

خزائــن إســطبل الوثبــة.

انتظــر عبــد اللــه الجهــوري حتــى يبلــغ الســن القانونيــة للمشــاركة، حيــث أكمــل 

ــه باملشــاركة، ويديــن الفــارس الناشــئ بهــذا  ــة التــي تســمح ل الســباقات التأهيلي

االنتصــار لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان الــذي منحــه الثقــة بإتاحــة 

الفرصــة لــه للمشــاركة بشــعار إســطبل الوثبــة.

السباق الرئيسي

»الوثبة« لمنصور بن زايد
 تحتفظ بـ »الأكس الذهبية« عبر تألق الجهوري

»الفارس الصغير« النجم األول بلقبي البطل والوصيف خالل 24 ساعة

3.450.000
درهم قيمة جوائز الفائزين وأصحاب املراكز األوىل

 يف السباق الرئيي من املركز األول وحتى العرشين.

السباق: الرئيي

املسافة: 120 كلم

املشاركة: 230 فارساً وفارسة

األول: عبدالله عيل الجهوري

الثاين: عبدالله صالح العطاس

الثالث: غيث عبدالواحد

الرتتيب
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4:10:10
ساعة الزمن الذي سجله الفارس عبد الله 

الجهوري، ومبعدل رسعة 28.78 كلم يف الساعة.

ناصر بن حمد آل خليفة وأحمد ناصر الريسي وغانم الهاجري ومسلم العامري وأحمد السويدي 
ومحمد الحضرمي في احتفالية تتويج بطل السباق الرئيسي

فروســية اإلمارات



أبوظبي )فروسية اإلمارات(
رســمت إســطبالت املغاويــر العائــدة لســمو الشــيخ هــزاع بــن زايــد آل نهيــان، 

نائــب رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، لوحــة إنجــاز رائعــة، وبثنائيــة 

عــى منصــة التتويــج يف ســباق الســيدات مبهرجــان محمــد بــن زايــد للقــدرة، 

ــاليس،  ــريينا الف ــتني ش ــرب الفارس ــاين ع ــن األول والث ــراز املركزي ــالل إح ــن خ م

وأفنــان إبراهيــم، وكذلــك انتصــار مــزدوج بــأول لقــب للبطلــة شــريينا الفــاليس، 

والــذي هــو أيضــاً االنتصــار األول للجــواد »ســريافينو«.

شــريينا عــربت عــن فرحتهــا بالتتويــج، وأهــدت اللقــب إىل ســمو الشــيخ هــزاع 

بــن زايــد آل نهيــان، وقالــت: »انتصــار رائــع يف مناســبة غاليــة، ال أســتطيع أن 

أصــف فرحتــي الكبــرية، لقــد عملــت منــذ بدايتــي مــع ســباقات القــدرة عــى 

ــأي  ــج ب ــداً ألن التتوي ــا جي ــرف معناه ــت أع ــة، وكن ــذه اللحظ ــول إىل ه الوص

لقــب ميثــل أكــرب دافــع للبطــل يف مقبــل األيــام، فقــد تضاعفــت ســعاديت لكــوين 

أحــرزت اللقــب يف هــذا املهرجــان الفريــد«.

وأضافــت: »لقــد ارتفــع ســقف طموحــايت إىل أبعــد مــدى، وأصبحــت أنظــر إىل 

ــز هــذا االنتصــار بإنجــازات  ــن أجــل تعزي ــرب، وســأعمل م ــاؤل أك املســتقبل بتف

أخــرى، ويبقــى أمامــي املزيــد مــن العمــل والتدريــب، واملشــاركة يف الســباقات 

ــذي تحقــق«. ــروح االنتصــار ال ــة ب املقبل

ــز  ــم املرك ــة األوىل، ث ــز الـــ 20 يف املرحل ــة شــريينا يف املرك ــت الفارســة البطل وحل

الســادس يف املرحلــة الثانيــة، واملركــز الثــاين يف املرحلــة الثالثــة، بأســلوب اتبعــت 

فيــه تقنــني رسعــة الجــواد عــى وتــرية واحــدة، لتحســم اللقــب باإليقــاع نفســه 

ــة الرابعــة. يف املرحل

وبــدأت شــريينا أوىل خطواتهــا يف ســباقات القــدرة قبل نحو 3 ســنوات بالســباقات 

التأهيليــة، لكــن بدايتهــا الفعليــة كانــت يف العــام 2018، وخاضــت العديــد مــن 

الســباقات التــي صقلــت موهبتهــا، ومكنتهــا عــى الرغــم مــن صغــر ســنها مــن 

اكتســاب الثقــة والجــرأة، وهــي مــن أهــم مميــزات الفــارس الناجــح.

سباق السيدات 

»المغاوير« لهزاع بن زايد
ترسم لوحة إنجاز رائع بـانتصار مزدوج و»ثنائية«

3.250.000
درهم جوائز الفائزات باملركز من األول وحتى املركز 25 يف 

سباق السيدات، ونالت البطلة 400 ألف درهم.

السباق: السيدات

املسافة: 100 كلم

املشاركة: 121 فارسة

األوىل: شريينا الفاليس

الثانية: أفنان إبراهيم

الثالثة:وعد نديم

الرتتيب

شيرينا: التتويج بأول لقب في مشواري بعد 3 سنوات رفع سقف طموحاتي

شكراً محمد بن زايدكلنا محمد بن زايد

3:22:06
ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجلته البطلة شريينا يف 

مراحل السباق األربع، رسعة 29.68 كلم يف الساعة.
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مسلم العامري يسلم بطلة سباق السيدات الأكس في حضور أحمد السويدي ومحمد الحضرمي

فروســية اإلمارات



أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حســم الفــارس عبــد اللــه عــيل العامــري ســباق اإلســطبالت الخاصــة ملصلحــة إســطبل 

زعبيــل يف مهرجــان محمــد بــن زايــد للقــدرة عندمــا تفــوق عــى وصيفــه بفــارق أكــر 

مــن دقيقــة، معتمــداً عــى قوة جــواده »فاغبــون دي بولســي« الذي متيــز أيضاً بــاألداء 

القــوي للقلــب خــالل الفحــص البيطــري، حيــث كانــت معدالتــه دامئــاً ممتــازة مقارنــة 

مــع معــدالت الخيــول األخــرى بســبب املجهــود الكبــري الــذي تبذلــه خــالل املراحــل.

وقــاد العامــري الجــواد »فاغبــون دي بولســي« برباعــة، وذلــك مــن خــالل الرتكيــز عــى 

الوجــود بــني فرســان املقدمــة واملحافظــة عــى الجــواد، ليــأيت يف املركــز الثــاين عــرش يف 

ــاين يف  ــز الث ــم إىل املرك ــة، ث ــة الثاني ــع يف املرحل ــز الراب ــز إىل املرك ــة األوىل، ويقف املرحل

املرحلــة الثالثــة، لينقــض عــى املركــز األول يف املرحلــة األخــرية ويتــوج باللقــب.

ــراوح  ــث ت ــة يف الفحــص البيطــري، حي محافظــة العامــري عــى جــواده ظهــرت جلي

معــدل نبضــات قلــب الجــواد »فاغبــون دي بولســي« بــني 56 نبضــة يف املرحلــة الثانية 

وهــو األعــى، و40 نبضــة يف املرحلــة الثالثــة وهــو األقل، فيام ســجل يف املرحلتــني األوىل 

واألخــرية 50 و49 نبضــة يف الدقيقــة.

العامــري أعــرب عــن ســعادته باإلنجــاز الــذي حققــه، وبتدويــن اســمه ضمــن قامئــة 

الــرشف يف قامئــة أبطــال ســباق اإلســطبالت الخاصــة ضمــن مهرجــان محمــد بــن زايــد، 

ملــا يحملــه الســباق مــن اســم غــاٍل عــى قلــوب الجميــع، ولكــون التتويــج بــه ميثــل 

نقلــة نوعيــة للبطــل يف ســجل إنجازاتــه.

وقــال: »اإلســطبالت شــاركت بنخبــة الفرســان وأفضــل الخيــول، وقــد وضحــت رغبــة 

جميــع الفرســان يف التتويــج باللقــب مــن خــالل االندفــاع القــوي منــذ بدايــة الســباق، 

ــي الرتيــث وعــدم  ــة يف كل املراحــل، وتطلــب األمــر من ــا ظهــرت الرسعــة العالي وهن

مجــاراة الرسعــة التــي فرضتهــا مجريــات الســباق، وكان الرتكيــز عــى عــدم ارتــكاب أي 

خطــأ، إىل جانــب الوجــود بــني مجموعــة املقدمــة، وهــذا منحنــي الفرصــة يف حســم 

الســباق يف املرحلــة األخــرية مــن خــالل زيــادة الرسعــة يف الوقــت املناســب«.

وتقــدم العامــري بالتهنئــة ملالك اإلســطبل ســعيد جابــر، ولطاقم اإلســطبل الذيــن قاموا 

مبجهــود رائــع تكلــل بهــذا الفــوز الغايل.

»زعبيل« يكسب »اإلسطبالت الخاصة«

العامري يصنع الفارق بنبض الجواد »بولسكي«

األول: عبد الله عيل العامري

الثاين: عبد الله عيل الجهوري

الثالثة: ميثاء محمد القبييس

الرتتيب

3.850.000
درهم إجاميل جوائز السباق، نال البطل 400 ألف درهم، وصاحب 

املركز الثاين 300 ألف درهم، وصاحب املركز الثالث 250 ألف 

درهم، وخصصت 200 ألف درهم ألصحاب املراكز من الرابع 

وحتى العارش، و100 ألف ألصحاب املراكز من الـ 11 إىل العرشين، 

و50 ألفاً من الـ 21 إىل الـ 30.

السباق: اإلسطبالت الخاصة

املسافة: 100 كلم

املشاركة: 161 فارساً وفارسة

شكراً محمد بن زايدكلنا محمد بن زايد
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ساعة الزمن الذي سجله الفارس عبد الله 

العامري يف املراحل األربع.

مسلم العامري خالل تتويج بطل اإلسطبالت الخاصة

فروســية اإلمارات



القيادة الرشيدة تدعم القرى وتتقدم المشاركة في السباقات

 ساحات رحبة »سيح السلم« و»الوثبة« و»الختم«
لسباقات القدرة

22 عامًا على انطالقة التشييد بفخامة الماكن والمسارات األفضل

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
متتلــك اإلمــارات قالعــاً عرصيــة لقــرى رياضــة القــدرة هــي األفضــل يف العــامل، فقــد 

دعمــت القيــادة الرشــيدة تشــييدها لتكــون األفخــم، واألفضــل عى مســتوى العامل، 

لتنطلــق ســباقات القــدرة املحليــة والدوليــة والعامليــة بفئاتهــا املختلفــة والنجــوم 

ــي إىل  ــم يف أبوظب ــة والخت ــديب والوثب ــا يف ســاحات ســيح الســلم ب املتعــددة منه

العامليــة مــن خــالل اســتضافة كــربى البطــوالت، والتــي صقلــت فرســان اإلمــارات 

بعــد أن أكســبتهم الخــربات، وتخرجــوا فيهــا إىل الســاحات العامليــة، ليتوجــوا بأرفــع 

األلقــاب.

ويــأيت دعــم القيــادة الرشــيدة لرياضــة القــدرة للمحافظــة عــى هــذا اإلرث وصونه، 

اســتكامالً لقيــم ونهــج املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب الله 

ثــراه، الــذي أرىس دعائــم هــذه الرياضــة العريقــة، ورســخ مكانتهــا يف قلــوب أبنــاء 

اإلمــارات، وامتــد دعــم القيــادة للمشــاركة يف الســباقات، يتقدمهــم صاحب الســمو 

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

حاكــم ديب، رعــاه اللــه، »فــارس العــرب األول«، وســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب، وســمو الشــيخ هــزاع بــن زايــد آل نهيــان، 

نائــب رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، وســمو الشــيخ منصــور بــن 

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

مثلــوا القــدوة لفرســان اإلمــارات.

وشــكلت مشــاركة فرســان القيــادة الرشــيدة يف رياضــة القــدرة، الحافــز األكــرب 

التجربــة، ليســريوا عــى درب  لشــباب وشــابات اإلمــارات لخــوض هــذه 

النجاحــات التــي رســمت بأحــرف مــن ذهــب، ليصاحــب مســرية حصــد األلقــاب 

ــيع  ــالل توس ــن خ ــرى م ــتمر للق ــر املس ــة، التطوي ــازات العاملي ــجيل اإلنج وتس

املرافــق لتســتوعب األعــداد املتزايــدة مــن الفارســات والفرســان واألطقــم الفنيــة 

ــات  ــدث التقني ــا بأح ــة، وتزويده ــوالت املختلف ــاركني يف البط ــة املش والبيطري

ــامم باملســارات وتطويرهــا، مبــا يؤمــن  ــك االهت لالســتخدامات املتعــددة، وكذل

ســالمة الفرســان والفارســات، واملحافظــة عــى الخيــول، لتميض مســرية النجاح يف 

أبهــى صــورة، ولتضــع اإلمــارات عــى القمــة العامليــة يف رياضــة القــدرة بامتيــاز.

1999
 تشييد قرية ديب الدولية للقدرة يف سيح السلم.

2004
 تشييد قرية بوذيب العاملية يف الختم بأبوظبي.

2000
تشييد قرية اإلمارات العاملية للقدرة يف الوثبة 

بأبوظبي.

ملف

11فبراير 2021 

مسارات مضامير السباقات في اإلمارات هي األفضل

فروســية اإلمارات



الفخامة والرحابة عنوان الماكن

رؤية »فارس العرب« 
تضع »مدينة دبي الدولية« في قلب المنارة السياحية

دبي )فروسية اإلمارات(
تتميــز مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة التــي تــم إنشــاؤها برؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، 

رعــاه اللــه، »فــارس العــرب األول«، عــام 1999، بالفخامــة والرحابــة، حيــث تــم بنــاء 

مرافقهــا لتســتوعب أكــرب عــدد مــن الخيــول وأطقــم العمــل املســاندة والجمهــور.

وبتوجيهــات ومتابعــة صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، تم تشــييد 

مرافــق املدينــة بأعــى املعايــري التــي تســهم يف تنظيــم كــربى البطــوالت، والعمــل عــى 

تطويــر املرافــق ســنوياً، مبــا يواكــب مســتجدات اســتضافة بطــوالت كربى.

ــة  ــة يف رزنام ــن األحــداث املهم ــد م ــدرة العدي ــة للق ــة ديب الدولي وتســتضيف مدين

ســباقات القــدرة يف الدولــة، يتقدمهــا مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

ــب  ــدرة، إىل جان ــد ديب للق ــان كأس ســمو ويل عه ــدرة، ومهرج ــوم للق راشــد آل مكت

ــدة. ــات عدي الســباقات األخــرى املخصصــة لفئ

وتقــع املدينــة يف منطقــة ســيح الســلم التــي تحولــت اآلن لتصبــح من مناطــق الجذب 

الســياحي بإمــارة ديب بعــد تنفيــذ العديــد مــن املرافــق الســياحية والرتفيهيــة كبحريات 

القــدرة وبحــريات الحــب، باإلضافــة إىل فنــدق بــاب الشــمس الــذي ألحــق بهــا عقــب 

بنائهــا، لتتخــذ املدينــة الدوليــة موقعــاً رائعــاً يف قلب املنــارة الســياحية الجديدة.

ــى  ــات القــدرة، يف الفــرتة مــن نوفمــرب حت ــة فعالي ــة ديب الدولي ــام يف مدين وتق

نهايــة مــارس، وينظمهــا نــادي ديب للفروســية، كــام ينظــم أيضــاً منافســات القفز 

يف مركــز ديب الــدويل للفروســية الــذي يقــع بجــوار مدينــة ديب الدوليــة.

واملدينــة مــزودة بتجهيــزات عرصيــة، ونالــت إعجــاب وتقديــر الجميــع، وقــد 

أبــدى القادمــون مــن الخــارج ســعادتهم بالوجــود فيهــا واملشــاركة يف الســباقات 

التــي أقيمــت، نظــراً لجاهزيتهــا التامــة الســتضافة بطــوالت وســباقات القــدرة 

اإلقليميــة والدوليــة.

وقامــت إدارة مدينــة ديب الدوليــة باســتخدام الطاقة الشمســية يف إنارة مســارات 

الســباقات، وذلــك يف إطار جهودها لرتشــيد اســتخدام الطاقــة، ومواجهة تحديات 

التغــرّي املناخــي، وتخفيــض انبعاثــات الكربون، وحاميــة البيئة.

كــام أضافــت املدينــة نظامــاً مبتكــراً لترصيــف امليــاه التــي تســتخدم يف تربيــد 

الخيــول عنــد الوصــول إىل القريــة، وهــو عبــارة عــن بســاط مــن املطــاط »ربــر« 

ينحــدر تدريجيــاً إىل قنــاة ترصيــف، مينــع ابتــالل األرضيــة وتحولهــا إىل زلقــة.

ملف
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محمد بن راشد ودعم بال حدود لفروسية اإلمارات وسباقات القدرة

فروســية اإلمارات



مدينة دبي الدولية في موسوعة جينيس بأول مونديال

3 بطوالت عالمية للقدرة خالل 16 عامًا
دبي )فروسية اإلمارات(

اســتضافت مدينــة ديب الدوليــة 3 بطــوالت عامليــة للقــدرة خــالل 16 عامــاً، قدمــت 

خاللهــا أروع تنظيــم واســتضافة ملونديالــني وبطولــة العامل العســكرية.

واســتضافت مدينــة ديب الدوليــة بطولــة العــامل ألول مــرة يف عــام 1998، وســجل 

هــذا الحــدث رقــامً قياســياً مبشــاركة عــدد مــن الفرســان الذيــن حــروا مــن نحــو 

ــرب  ــية كأك ــام القياس ــس لألرق ــوعة جيني ــة موس ــذه البطول ــت ه ــة، ودخل 37 دول

بطولــة مــن نوعهــا، وتــم تســجيل مشــاركة 185 فارســاً لتكــون هــذه البطولــة األكرب 

يف تاريــخ االتحــاد الــدويل للفروســية.

وأقيمــت أيضــاً بطولــة العــامل الثانيــة يف مدينــة ديب الدوليــة عــام 2005، مبشــاركة 

ــة ديب  ــي اســتضافتها مدين ــرز األحــداث الت ــة، ومــن أب ــايس مــن 42 دول عــدد قي

الدوليــة، النســخة الثانيــة مــن بطولــة العــامل العســكرية 2014، حيــث تــوج ســمو 

الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بطــالً بجــدارة للمــرة الثانيــة عى 

التــوايل.

وأكــد محمــد عيــى العضــب، املديــر العــام لنــادي ديب للفروســية، أن دعم صاحب 

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

الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، عــزز مــن مكانــة مدينــة ديب الدوليــة مــن خــالل 

اســتضافة وتنظيــم كــربى البطــوالت.

وأوضــح »املدينــة الدوليــة دشــنت موســم ســباقاتها بعــد تهيئــة جميــع مرافقهــا 

ومســاراتها بصــورة تامــة إلخــراج ســباقات املوســم بصــورة مميــزة«.

وقــال: »املدينــة الدوليــة تســتضيف مجموعــة مــن الســباقات مبــا يلبــي تطلعــات 

واحتياجــات املــالك واملدربــني والفرســان عــى الرغم من الظــروف االســتثنائية التي 

متــر بهــا الرياضــة عمومــاً وســباقات القــدرة والفروســية عــى وجــه الخصــوص«.

وأضــاف: »جميــع اللجــان الفنيــة تقــف عــى أهبــة االســتعداد، وجاهــزة لتنظيــم 

ــة  ــري االحرتازي ــراءات والتداب ــار اإلج ــني االعتب ــني بع ــة، واضع ــباقات املختلف الس

الخاصــة مبكافحــة جائحــة كورونــا، واملحافظــة عــى ســالمة الجميــع عــرب االلتــزام 

بالتوجيهــات، والحــرص عــى التباعــد الجســدي«.

وتابــع: »نهتــم كثــرياً بالســباقات التأهيليــة التــي تصقــل الفرســان الجــدد، وتجهــز 

الخيــول للســباقات املختلفــة«.

1100
فارسة وفارس شاركوا يف فعاليات النسخة املاضية من 

مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

23
تستضيف وتنظم مدينة ديب الدولية هذا املوسم 23 سباقاً 

ومهرجاناً وبطولة.

50
تبعد مدينة ديب الدولية عن ديب 50 دقيقة بالسيارة.

7
استضافت مدينة ديب الدولية بطولتني للعامل خالل 7 سنوات.

العضب: نعمل من أجل تلبية 
تطلعات واحتياجات المالك 

والمدربين والفرسان

ملف

13فبراير 2021 

حمدان بن محمد سجل 
باهرة  عالمية  انتصارات 

فروســية اإلمارات



ملف

قريــة اإلمارات العالمية للقدرة »تكمل عامها الـ 20« 

منصور بن زايد 
حّول »الوثبة« إلى مسرح األحالم الكبيرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تحولــت قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة إىل أكــرب مــرسح لتحقيــق 

األحــالم الكبــرية، وذلــك بالدعــم الكبــري والــال محــدود لســمو الشــيخ منصــور 

ــر شــؤون الرئاســة،  ــوزراء وزي ــان، نائــب رئيــس مجلــس ال ــد آل نهي ــن زاي ب

ــا كأس  ــباقات، تتقدمه ــوالت والس ــربى البط ــتضافة ك ــم واس ــة، بتنظي للقري

رئيــس الدولــة 160 كلــم، ومهرجــان محمــد بــن زايــد 120 كلــم، كأس 

اليــوم الوطنــي 120 كلــم، ومهرجــان أبوظبــي، إىل جانــب الســباقات األخــرى 

ــي تقــدم يف كل  ــة الت املخصصــة للســيدات واإلســطبالت الخاصــة، والتأهيلي

ــت 20  ــث أكمل موســم فارســات وفرســاناً جــدداً إىل ســاحات التنافــس، حي

ــم تجديدهــا عــام 2002. ــاً عــى إنشــائها، فقــد شــيدت عــام 2000 وت عام

ــان، ســجلت  ــد آل نهي ــن زاي وبتوجيهــات ومتابعــة ســمو الشــيخ منصــور ب

القريــة قفــزات هائلــة يف بنيتهــا التحتيــة واملرافــق العرصيــة املتميــزة، مــن 

ــب كل  ــات، لتواك ــدث التقني ــتخدام أح ــتمرة، واس ــات املس ــالل التحديث خ

متطلبــات إقامة ســباقات تؤمن ســالمة الفارســات والفرســان والخيــول، وذلك 

يف تصميــم مســاراتها الطبيعيــة، ومبواصفــات عاليــة الجودة، لتقصدهــا الفرق 

ــي  ــامل للمشــاركة يف الســباقات والبطــوالت الت ــاع الع ــن كل بق والفرســان م

تنظمهــا وتســتضيفها لتحقيــق أحالمهــم والتتويــج باأللقــاب.

وتعــد القريــة مــن املواقــع املميــزة ملامرســة رياضــة الفروســية يف أبوظبــي، 

ــى  ــدرة ع ــة الق ــة لرياض ــرى املخصص ــم الق ــد أه ــري، وأح ــي رصح كب وه

ــامل. ــة والع ــة واملنطق ــتوى الدول مس
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ملف

تطوير مستمر للمرافق لمواكبة األعداد المتزايدة للمشاركين في السباقات

»الوثبة«.. توظيف التقنيات الحديثة في لك المجاالت

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــذ ســنوات، أحــدث النظــم  ــة، ومن ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم ــع قري تتب

التقنيــة يف إدارة وتنظيــم الســباقات مــن خــالل رشائــح ضبــط توقيتــات ومتابعــة 

ــم  ــار تقدي ــك يف إط ــأيت ذل ــات، وي ــرب البواب ــول ع ــروج والدخ ــد الخ ــول عن الخي

ــا. ــة يف نتائجه ســباقات دقيق

ــري  ــراً مســتمراً يف الجوانــب كافــة، مبــا يواكــب التطــور الكب ــة تطوي وتشــهد القري

ــن خــالل  ــة للســباقات م ــة النوعي ــا وتســتضيفها، والنقل ــي تنظمه للســباقات الت

زيــادة عــدد الفارســات والفرســان املشــاركني يف كل الفئــات والبطــوالت، حيــث تــم 

عمــل ســياج عــى جميــع املســارات للمحافظــة عــى ســالمة الفارســات والفرســان، 

إىل جانــب نصــب كامــريات عــى املســارات ومواقــع الدخــول والخــروج.

وتوفــر القريــة إحصائيــات متكاملــة للفارســات والفرســان املشــاركني يف الســباقات، 

ــتقاء  ــط الس ــة، الرب ــع العاملي ــا للمواق ــاص به ــرتوين الخ ــع اإللك ــرب املوق ــح ع وتتي

ــأول. املعلومــات مــن نتائــج أوالً ب

وتســتخدم القريــة أحــدث نظــم رصــد التوقيــت وقيــاس نبــض الخيــل وبدرجــة 

عاليــة مــن الدقــة، حيــث يتــم تزويد الخيــول بحساســة إلكرتونيــة رئيســية، وأخرى 

احتياطيــة لزيــادة فعاليــة القــراءة. وهنــاك 4 خطــط احتياطيــة يتــم اللجــوء إليهــا 

يف حــال تعطــل الحساســات مــن خــالل توافــر مصــدر طاقــة احتياطــي، وكامــريات 

تصويــر منصوبــة يف بوابــات الخــروج والدخــول، حيــث متنــح كل هــذه التقنيــات 

نتائــج دقيقــة.

وأكــد مســلم العامــري، مديــر عــام قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة، أن توجيهــات 

ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيس مجلــس الــوزراء وزير شــؤون 

الرئاســة، تنصــب دامئــاً عــى تجويــد العمــل، وتقديــم أفضــل الخدمــات يف القريــة.

وقــال: »نســعى دامئــاً إىل تقديــم الدعــم الفني واللوجســتي للمشــاركني بجــودة عالية 

مــن خــالل توفــري كل املتطلبــات التــي تهيئ األجواء املناســبة لهــم لتقديــم إبداعاتهم 

يف أفضــل صــورة، وهــذا مــا يعزز مــن قيمــة الســباقات والفعاليــات الفنية«.

وأضــاف: »بعــد انتهــاء كل موســم، نخضــع مــا قمنــا بــه مــن عمــل إىل تقييــم دقيــق 

لــكل التفاصيــل، ثــم يتــم وضــع الخطــط للموســم التــايل، بصــورة تعــزز النجاحــات 

ــات  ــي طموح ــدة تلب ــات جدي ــم خدم ــى تقدي ــل ع ــك بالعم ــت، وذل ــي تحقق الت

وتطلعــات ضيــوف القريــة مــن املشــاركني ومحبــي هــذه الرياضــة«.

مسلم العامري: 
نقدم الدعم الفني 

واللوجيستي بجودة عالية

21
نسخة من كأس رئيس الدولة للقدرة 

استضافتها القرية منذ عام 2000.

4
خطط احتياطية يتم اللجوء إليها يف حال تعطل 

الحساسات من خالل توافر مصدر طاقة احتياطي.

11
تستضيف القرية هذا املوسم 11 سباقاً وبطولة 

ومهرجاناً، وتغطي مجموعة متنوعة من السباقات، 

ولكل الفئات.

15فبراير 2021 

قرية اإلمارات العالمية للقدرة بالوثبة توفر خدمات فنية ولوجستية بمستويات عالية
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ملف

سباقات ومهرجانات ومؤتمرات لحماية التراث 

سلطان بن زايد..
»قرية بوذيب« قلعة لتأهيل فرسان المستقبل 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
بتوجيهــات املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، رحمــه اللــه، أرشقــت 

ــم تشــييد  ــث ت ــي، حي ــم بأبوظب ــدرة يف الخت ــة للق ــب العاملي ــة بوذي شــمس قري

القريــة لتكــون قلعــة فروســية متكاملــة، تقــدم أرقــى الخدمــات يف هــذا املجــال، 

لكــون الخيــل العــريب موروثــاً إماراتيــاً أصيــالً، لتحتــل القريــة مكانتهــا املتميــزة عى 

خريطــة ســباقات القــدرة مــن خــالل تنظيــم الســباقات املحليــة والدوليــة وتطويــر 

القوانــني واللوائــح الخاصــة بهــا.

وقــد أوىل املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان القريــة اهتاممــاً كبــرياً، 

وكذلــك الرياضــات التــي تقــام منافســاتها يف القريــة لحبــه للخيل، فقد ظل يشــجع 

الفارســات والفرســان الصغــار والشــباب املشــاركني يف الســباقات بوجــوده بينهــم 

وتفقدهــم والتعــرف عــى احتياجاتهــم، وتتويــج الفائزيــن وتحفيزهــم، كــام يحرص 

عــى تفقــد القريــة وااللتقــاء بالعاملــني يف اللجــان اإلداريــة والبيطريــة، والتعــرف 

عــى عمليــات ســري الســباقات، ومــا تحتاجــه القريــة مــن معــدات وأدوات تســاهم 

يف تطويــر العمــل مبــا يواكــب طموحــات وتطلعــات املشــاركني، ويوجــه بتنظيــم 

ــس  ــان كأس رئي ــل مهرج ــربى مث ــوالت الك ــدرة والبط ــة بالق ــات الخاص املهرجان

الدولــة الــذي يشــتمل عــى ســباقات الشــباب والناشــئني، واإلســطبالت الخاصــة، 

والســيدات يف كل عــام، إىل جانــب إقامــة فعاليــات متنوعــة تشــتمل عــى ســوق 

شــعبي، وقريــة تراثيــة، ومعــارض.

وقــد هــدف املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان مــن تشــييد القريــة 

إىل االرتقــاء برياضــة الفروســية يف اإلمــارات، مــن خــالل دعمهــا، وتطويرهــا عــى 

ــار  ــل وإعــداد الفرســان والفارســات صغ ــي مــرشوع تأهي ــة، وتبن مســتوى املنطق

الســن مــن الهــواة وطلبــة املــدارس ليكونــوا فرســان املســتقبل، وللمحافظــة عــى 

ــئة،  ــال الناش ــتقطاب األجي ــال، واس ــرب األجي ــة ع ــذه الرياض ــد ه ــردات وتقالي مف

ومحبــي رياضــة الفروســية والقــدرة عــى مســتوى املنطقــة والعــامل، ولتعزيــز ذلــك 

أطلــق مبــادرة بروتوكــول بوذيــب الخــاص بالســباقات التــي تســتضيفها وتنظمهــا 

ــة، والــذي يهــدف إىل املحافظــة عــى الفرســان والخيــل وتجنــب الحــوادث  القري

الخطــرية التــي قــد تتعــرض لهــا الخيــول خــالل املنافســات.

وعقــدت العديــد مــن املؤمتــرات الخاصــة بتطويــر رياضــة القــدرة مبشــاركة خــرباء 

عامليــني، خلصــت إىل توصيــات عديــدة، لتســاهم يف وضــع أعــى املعايــري الفنيــة 

ــي  ــذا اإلرث الغن ــة ه ــل حامي ــن أج ــك م ــأيت كل ذل ــة، وي ــة والتحكيمي والبيطري

ــه. ــه ودالالت مبفردات

ــة يف  ــة نوعي ــل نقل ــب، لتمّث ــو ذي ــة ب ــالق أكادميي ــة بإط ــة التالي ــاءت املرحل وج

االهتــامم بالفرســان املنتســبني لنــادي تــراث اإلمــارات، فقــد تــم تأسيســها بنــاًء عى 

توجيهــات املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، وذلــك لتبنــي األجيــال 

الناشــئة وتعليمهــم وتدريبهــم ورعايتهــم حتــى يصبحــوا يف مواكب الفرســان املؤهلني 

يف هــذه الرياضــة.

وقــد ظــل املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بن زايــد آل نهيــان يحرص عــى حاميــة الرتاث، 

ليــس يف الفروســية، بــل يف الســباقات البحريــة واإلبــل التــي ينظــم لهــا مهرجانــات 

متعــددة ومبشــاركة كبــرية مــن دول مجلــس التعــاون، وبحضــور شــخصيات عامليــة.

تضــم القريــة مجموعــة متميــزة مــن املرافــق التــي تســاعد عــى احتضــان البطــوالت 

املحليــة والدوليــة، وهــي مياديــن تدريــب الخيول واملســارات التي صممت لتتناســب 

مــع الفئــات العمريــة املشــاركة كافــة يف البطــوالت واملنافســات املختلفــة، ويوجــد 

بالقريــة مضامــري خاصــة بالســباقات، وهــي مــن فئــة 40 - 80 - 100 - 120 - 160 - 

240 كلــم.

 كــام توجــد عيــادة بيطريــة، باإلضافــة إىل مجموعــة مــن اإلســطبالت، منهــا الخــاص 

بالحجــر الصحــي للخيــول القادمــة مــن الخــارج، ومقــر الســتضافة املشــاركني، ومركــز 

ــة  ــق أخــرى لخدم ــوف، ومراف ــج، وصــاالت اســتقبال للضي إعالمــي، ومنصــة للتتوي

الســباقات.
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ملف
جهود كبيرة لفريق العمل

»بوذيب العالمية«.. 90 يومًا في سباق مع الزمن لتجديد القرية  

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أجــرى اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، عمليــات تجديــد كاملــة لقريــة بوذيــب 

العامليــة للقــدرة بالختــم، حيــث تســتضيف القريــة عــدداً مــن الســباقات يف املوســم 

الحــايل.

وبــدأ مــرشوع تجديــد القريــة قبــل 90 يومــاً عــى بدايــة املوســم، حيــث كلــف االتحاد 

ــز  ــت بالنجــاح يف تجهي ــرية كلل ــود كب ــام بجه ــذي ق ــة، وال ــاز املهم ــل إلنج ــق عم فري

القريــة لســباقات املوســم الجديــد.

وأكــد أحمــد الســويدي، املديــر التنفيــذي التحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، أن 

عمليــات التجديــد شــملت كل مرافــق القريــة، وكان الرتكيــز عــى الوجهــات األساســية، 

مــن مداخــل وبوابــات خــروج ودخــول الخيــول، والقاعــات الخاصــة باملؤمتــرات 

الصحفيــة، واملركــز اإلعالمــي، واالســرتاحة التــي تــم تجهيزهــا بالكامــل بأحــدث املعايــري 

الفندقيــة، واملســارات التــي القــت استحســان الفرســان واملدربــني، واآلن العمــل 

متواصــل، وهنــاك إنشــاءات جــاٍر العمــل عليهــا وفــق خطــة زمنيــة لتكــون جاهــزة يف 

املوســم املقبــل.

وقــال: »مــا يقــوم بــه االتحــاد مــن تجديــد يف قريــة بوذيــب، يــأيت ضمــن مســؤولياته 

يف توفــري أرقــى املرافــق للمشــاركني يف الســباقات ليقدمــوا إبداعاتهــم يف هــذه الرياضــة 

ــارات  ــون اإلم ــادة الرشــيدة، لتك ــن القي ــال محــدود م ــم ال ــي تجــد الدع ــزة الت املتمي

ــخ بإحــراز ألقــاب  ــة التاري ــة لكتاب يف الصــدارة دامئــاً، وهــذا مــا أوصــل فرســان الدول

ــة  ــدات يف قري ــون التجدي ــل أن تك ــن أج ــل م ــذا نعم ــربى، ل ــة الك ــوالت العاملي البط

ــادة الرشــيدة«. بوذيــب مبــا يواكــب طموحــات القي

ــس  ــربى، أبرزهــا كأس رئي ــب تســتضيف ســباقات وبطــوالت ك ــة بوذي وأوضــح »قري

الدولــة التــي تتضمــن 3 ســباقات، للســيدات ملســافة 100 كلــم، واإلســطبالت الخاصــة 

ملســافة 100 كلــم، والشــباب »مفتــوح« ملســافة 120 كلــم، إىل جانــب مهرجــان الشــيخ 

ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الــذي يتضمــن 4 ســباقات كــربى، للســيدات ملســافة 100 

ــم )دويل  ــافة 120 كل ــباب ملس ــم، والش ــافة 100 كل ــة ملس ــطبالت الخاص ــم، واإلس كل

نجمتــني(، إىل جانــب الســباق الــدويل الكبــري ملســافة 240 كلــم )دويل 3 نجــوم(، 

والــذي يقــام عــى مــدى 3 أيــام متتاليــة«.

ــب،  ــة بوذي ــز قري ــوده يف تجهي ــى جه ــل ع ــق العم ــكر لفري ــويدي بالش ــه الس وتوج

وقــال: »هــي جهــود العنــارص الشــابة الوطنيــة التــي عملــت ليــل، نهــار مــن أجــل أن 

يكــون افتتــاح موســم القــدرة يف قريــة بوذيــب، فلهــم كل الشــكر والتقديــر، وننتظــر 

منهــم املزيــد مــن اإلنجــاز فيــام تبقــى مــن عمــل«.

السويدي: التحديث مستمر 
في مرافق أخرى بما يواكب 
طموحات القيادة الرشيدة

22
سباقاً تستضيفها قرية بوذيب العاملية للقدرة 

هذا املوسم.

240
كلم هي مسافة السباق الرئيس يف مهرجان الشيخ 

سلطان بن زايد آل نهيان، وهو السباق األطول يف 

تحديات القدرة.
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البطل يروي قصة »بن ســالو« واإلنجاز التاريخي 

هدية محمد بن راشد إلى طحنون بن زايد 
تتوهج في سباق الأكس األول للقدرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حفــر الفــارس عبــد اللــه خميــس الجنيبــي اســمه بأحــرف مــن ذهــب يف ســجل 

كأس رئيــس الدولــة للقــدرة، وذلــك عندمــا فــاز بلقــب أول نســخة عــى صهــوة 

ــة  ــت يف قري ــة التــي أقيم ــف، يف البطول ــطبالت الري ــالو« إلس ــن س ــواد »ب الج

ــافة  ــول مس ــا لط ــن نوعه ــت األوىل م ــة، وكان ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي اإلم

ــم.  ــي بلغــت 160 كل الســباق الت

هــذا اإلنجــاز التاريخــي خلفــه قصــة للجــواد »بــن ســالو« الــذي قــاده الجنيبــي 

ــال  ــعادة، وق ــرح والس ــة بالف ــات مليئ ــل بذكري ــا البط ــباق، يرويه ــك الس يف ذل

الجنيبــي: »خــالل خــوض الجــواد )بــن ســالو( أحــد الســباقات ملســافة 160 كلــم 

يف فرنســا، مبشــاركة النخبــة مــن الفرســان يف العــامل، اســرتعى انتبــاه ســمو الشــيخ 

طحنــون بــن زايــد آل نهيــان، مستشــار األمــن الوطنــي، وأعجــب ســموه بالجــواد، 

ــب  ــرتاه صاح ــة أن اش ــن القص ــاين م ــل الث ــكان الفص ــوي، ف ــواد ق ــه ج ــد أن وأك

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

الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، وقدمــه هديــة لســمو الشــيخ طحنــون بــن زايــد آل 

نهيــان«. 

 وأضــاف: »يف الفصــل الثالــث مــن القصــة تــم ضــم )بــن ســالو( إىل إســطبالت الريف، 

اســتعداداً للمشــاركة يف كأس رئيــس الدولــة، حيــث توهــج )بــن ســالو( واجتــاز جميع 

مراحــل الســباق بنجــاح ليفــوز باللقــب بقيــادة الفــارس الجنيبــي، مهديــاً إســطبالت 

الريــف والفــارس عبــد اللــه الجنيبــي أول لقــب يف هــذه البطولــة الغاليــة«. 

ــوان  ــة، العن ــان الثاقب ــد آل نهي ــن زاي ــون ب ــيخ طحن ــمو الش ــة س ــكلت رؤي ــد ش وق

ــات  ــدت بتوجيه ــى البطــوالت، وامت ــن ذهــب يف أغ ــداد م ــت مب ــرز لقصــة كتب األب

ســموه وتعليامتــه للفــارس الجنيبــي طــوال مراحــل الســباق، ليتصــدر الجنيبــي بهــذا 

اللقــب قامئــة األبطــال يف ســجل الــرشف بالرقــم 1.

2000
العام الذي انطلقت فيه بطولة كأس رئيس الدولة. 

160
كلم املسافة التي حددت للمنافسة يف البطولة، 

وهي األطول بني سباقات القدرة.
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ساعة الزمن الذي سجله عبد الله خميس الجنيبي 

يف السباق األول لكأس رئيس الدولة.

محمد بن راشد وطحنون بن زايد ومنصور بن زايد خالل تتويج عبد هللا الجنيبي بجائزة أول سباق لأكس القدرة

فروســية اإلمارات



إنجازات 
قيادة الجواد »تورا بالزييه« لبيرت توف بسباق »توم كوالتي جولد كب« األسرتايل 	 

ملسافة 160 كلم.
قيادة الجواد »الربنس« إىل الفوز بسباق أسرتاليا ملسافة 200 كلم الذي يقام عى 	 

مدى يومني.
الفوز بسباق كأس رئيس الدولة محلياً يف عام 2000 عى صهوة الجواد »بن سالو«.	 
الفوز بسباق ملسافة 120 كلم يف بريطانيا.	 
حل يف املركز الثاين يف سباق كأس رئيس الدولة يف أسرتاليا ملسافة 200 كلم الذي 	 

يقام عل مدى يومني.

إنجازات التدريب
الفوز بكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان 	 

للسيدات، عرب الفارسة آية الرضا ملسافة 100 كلم عى صهوة الجواد 
»اوريو« إلسطبالت الريف.

الفوز باملركز األول يف بوذيب يف سباق ملسافة 120 كلم »نجمتني« 	 
مع الجواد »هرييكو« إلسطبالت الريف.

الجنيبي:
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

ــة للقــدرة،  ــس الدول ــكأس رئي ــي، بطــل أول نســخة ل ــس الجنيب ــه خمي ــد الل عب

منــوذج للفــارس البــارع، واملــدرب الناجــح خــالل 33 عامــاً مــن العطــاء يف عــامل 

ــا إىل ســباقات القــدرة  ــدأ مشــواره مــع قفــز الحواجــز، ومنه الفروســية، فقــد ب

ــه  ــازات ابن ــذه اإلنج ــذب ه ــدرة، لتج ــباقات الق ــول س ــاً لخي ــم مدرب ــاً، ث فارس

هــزاع إىل دخــول املجــال ليســري عــى درب الوالــد، ليســجل هــزاع اســمه يف قامئــة 

الــرشف بــكأس رئيــس الدولــة عندمــا أحــرز املركــز الثالــث. 

ــدأ يف ســن  ــه الجنيبــي عــن أن مشــواره مــع ركــوب الخيــول ب ــد الل وكشــف عب

12 عامــاً مبدرســة العبيــدة العســكرية يف عــام 1987 مــن خــالل قفــز الحواجــز. 

وأوضــح: »زاد شــغفي ألبــدأ مرحلــة جديــدة، وهــي خــوض ســباقات القــدرة مــع 

إســطبل الريــف الــذي أفخــر باالنضــامم إليــه والوجــود فيــه، حيــث كان لدعــم 

ــي، الفضــل  ــان، مستشــار األمــن الوطن ــد آل نهي ــن زاي ــون ب ســمو الشــيخ طحن

فيــام وصلــت إليــه بالفــوز بــكأس رئيــس الدولــة يف نســختها األوىل، واالنتصــارات 

التــي ســجلتها يف العديــد مــن الســباقات داخليــاً وخارجيــاً، حيــث إن ســموه يــويل 

اإلســطبل والفروســية اهتاممــاً كبــرياً، عــزز مــن حبــي لهــذه الرياضــة«. 

وأضاف: »عقب اعتزايل ركوب الخيل، اتجهت إىل التدريب يف إسطبالت الريف 

األشعب عام 2008، ليتواصل ارتباطي مع عامل الخيل بالعمل مدرباً، وألخوض 

تجربة أخرى مليئة بالتحديات الكبرية، وأنا سعيد بها لكونها متنحني املزيد من 

حب الخيل واالستمتاع مبا أقدمه من عمل وجهد ألجل تحقيق االنتصارات«.

وتابع: »الطريق إىل تحقيق اإلنجازات يف عامل الفروسية ليس سهالً، ويحتاج 

إىل عزمية، وإرادة ال تلني، وإرصار وعمل دؤوب ألجل بلوغ الهدف، قد يتأخر 

االنتصار لكن حتامً ميكن الوصول إليه من خالل تصحيح األخطاء وتعزيز 

اإليجابيات، وهذا ما تعلمناه، ونعمل به يف كل يوم«.

وأوضح »ابني هزاع اختار دخول سباقات القدرة، وقد شجعته عى ذلك، فقد 

ظل يرافقني إىل اإلسطبل خالل التدريبات، وأيضاً يف السباقات، لريتبط بحب 

الخيل، ومن خالل التدريب املستمر، والرتكيز عى تعلم فن قيادة الخيل، نجح يف 

الحصول عى املركز الثالث يف كأس رئيس الدولة«.

االبــن على درب الوالد بالمركز الثالث في أكس القدرة

 عاماً من العطاء33
 يف عامل الفروسية

19فبراير 2021 

عبد هللا الجنيبي بطل 
أول سباق لأكس القدرة

فروســية اإلمارات



أكس زايد بن منصور
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»اف 3«.. اللقب الثاني مع »الشباب والناشئين«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــباق  ــا يف س ــب له ــاين لق ــطبالت »اف 3«، ث ــواين، إس ــلطان الع ــارس س ــح الف من

الشــيخ زايــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان للشــباب والناشــئني ملســافة 120 

كلــم يف نســخته الســابعة الــذي أقيــم يف قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبة.

ــا يف هــذا الســباق خــالل النســخة  وســجلت إســطبالت »اف 3« أول انتصــار له

الرابعــة التــي أقيمــت عــام 2018، عــرب الفــارس راشــد حميــد الكنــدي عــى صهوة 

الجــواد كاســتلبار تــزاين، لتضيــف إســطبالت »اف 3« لقبــاً جديــداً إىل ســجلها. 

وبهــذا االنتصــار حقــق الفــارس ســلطان العــواين أول ألقابــه يف عــامل القــدرة عــى 

ــافة  ــع املس ــد أن قط ــطبالت »اف3« بع ــن إس ــويت« م ــالك بي ــزي ب ــوة »الني صه

الكليــة للســباق بزمــن قــدره 4:10:52 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 28.7 كلــم/ 

ســاعة.

وجــاء فــوز الفــارس ســلطان العــواين بعــد أداء قــوي يف جميــع املراحــل التــي تــدرج 

فيهــا إىل أن وصــل اىل املركــز الســادس يف املرحلــة قبــل األخــرية، لكنــه كان قريبــاً مــن 

خيــول الصــدارة يف جميــع تلــك املراحــل، مــا ســاعده يف االنقضــاض عــى الصــدارة 

يف الوقــت املناســب بعــد أن نجــح يف توزيــع جهــد خيلــه مــع إراحتــه قبــل مرحلــة 

الحســم.

وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس راشــد ســعيد ملهــوف الكتبــي عــى صهــوة الجــواد 

»ووتــريل سيكوريســي« مــن إســطبالت »ام7« بزمــن قــدره 4:10:54 ســاعة، فيــام 

حــل يف املركــز الثالــث الفــارس عبــد اللــه عــيل الجهــوري عــى صهــوة الفــرس »إي او 

رغــد« مــن إســطبالت الوثبــة بزمــن قــدره 4:10:58 ســاعة.

100
فارس وفارسة ميثلون مختلف إسطبالت وأندية 

الفروسية بالدولة شاركوا يف السباق.

00:00:02
ثانية الفارق الزمني بني الفارس سلطان العواين بطل 

السباق والفارس راشد سعيد الكتبي صاحب املركز الثاين.

ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله سلطان العواين 

بطل السباق البالغ طوله 120 كلم.

األول: سلطان العواين

الثاين: راشد الكتبي

الثالث: عبد الله الجهوري

الرتتيب مسلم العامري وعبد الرحمن الرميثي ومحمد الحضرمي والرا صوايا خالل تتويج الفائزين

فروســية اإلمارات



أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تألــق الفــارس ســلطان العــواين يف دور البطــل بالنســخة الســابعة لســباق الشــيخ 

زايــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان للشــباب والناشــئني ملســافة 120 كلــم، 

ــون  ــاءت بل ــا ج ــرة، لكنه ــج ألول م ــد إىل منصــة التتوي ــب، ليصع ــوج باللق وت

ــامت  ــزام بتعلي ــد االلت ــد أن اعتم ــز األول بع ــع كأس املرك ــث رف ــب، حي الذه

ــوازن يف الرسعــة خــالل كل املراحــل. املــدرب والت

فرحــة الفــارس ســلطان العــواين عــى منصــة التتويــج جــاءت كبــرية، عــرّب عنهــا 

ــب أحــرزه يف ســباقات  ــال: »هــذا أول لق ــة، وق ــكأس الذهبي ــا تســلم ال عندم

القــدرة، وســيكون محفــوراً يف ذاكــريت، أســتعيد منــه اإلرصار والعزميــة والتفــاؤل 

والرغبــة يف تحقيــق االنتصــار يف كل مشــاركايت املقبلــة«.

ــز الـــ 15،  ــت الســباق يف املرك ــة، وأكمل ــاركت يف النســخة املاضي وأضــاف: »ش

وخاللــه اســتفدت كثــرياً، وتعرفــت عى أمــور عديدة يف كيفيــة إدارة الســباقات، 

لكــن يف هــذا الســباق نجحــت يف تحقيــق حلمــي بالصعــود للمنصــة«.

ــق  ــة لتحقي ــى املنافس ــع ع ــرص الجمي ــث ح ــاً، حي ــباق كان قوي ــال: »الس  وق

الفــوز، مــا أعطــى روح التحــدي لجميــع املشــاركني، وهــذا أمــر جيــد يف 

الســباقات أن تكــون فيهــا العزميــة حــارضة لــدى الجميــع«.

ــد آل  ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــكر لس ــواين بالش ــه الع  وتوج

ــطبل »اف3«. ــع إس ــاركة م ــه باملش ــة ل ــة الفرص ــد ديب، إلتاح ــوم، ويل عه مكت

تألق بالتوازن وااللتزام والعزيمة

»العواني« .. الفرحة األولى على منصة التتويج ذهبية

8
سباقات تأهيلية يف مختلف املسافات 

والفئات، شارك فيها الفارس سلطان 

العواين خالل العامني املاضيني.

 الســجل الذهبي

اإلسطبلالجوادالفارس البطلالعام
خليفة الجهوري

                محمد حميد النيادي

                    مبارك القحطاين

                 راشد حميد الكندي

               فاطمة محمد إبراهيم

                        سعيد املهريي

                                          سلطان العواين

باراكا فاريد

دهامن

إسكوبا

كاستلبار تزاين

سموم

بيالن

                                          الزيني بالك بيويت

الوثبة

الوثبة 2

الجزيرة 2

اف 3

أم 7

أم 7

اف 3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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سلطان العواني وفرحة 
الوصول أواًل إلى خط النهاية
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أكس »إكسبو 2021« 

راشد بن دلموك .. الفارس األول يحرز المركز األول

230
ألف درهم قيمة جائزة الفائز باملركز األول.

163
فارسة وفارساً خاضوا تحدي سباق إكسبو.

أبرز إنجازات البطل

كأس رئيس الدولة	 

كأس محمد بن راشد	 

كأس ويل عهد ديب	 

كأس اليوم الوطني	 

بطولة أوروبا املفتوحة	 
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ساعة الزمن الذي سجله الشيخ راشد بن دملوك 

وحقق به املركز األول يف السباق.

الرتتيب
دبي )فروسية اإلمارات(

اســتهلت إســطبالت »أم 7« املوســم بفــوز مهــم عــرب فارســها األول الشــيخ راشــد 

بــن دملــوك آل مكتــوم، عندمــا حلَّــق بلقــب ســباق كأس »إكســبو 2021«، فاتحــة 

ســباقات مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة، وأعــاد الفــوز الفــارس الشــيخ راشــد بــن 

ــه كان حــارضاً يف  ــن أن ــد للصــدارة عــى الرغــم م ــن جدي ــوم، م دملــوك آل مكت

منصــات التتويــج يف ســباقات عديــدة ضمــن الثالثــة األوائــل.

الفــارس الشــيخ راشــد بــن دملــوك، محنــك، يعــرف كيــف يخــرج قــدرات الجــواد 

الــذي يقــوده، وهــو األكــر فــوزاً، حيــث يحمــل العديــد مــن األلقــاب الرفيعــة يف 

الســباقات محليــاً ودوليــاً، أبرزهــا كأس رئيــس الدولــة، وكأس محمــد بن راشــد آل 

مكتــوم، وكأس ويل عهــد ديب، وكأس اليــوم الوطنــي، وبطولــة أوروبــا املفتوحــة.

وضــع الشــيخ راشــد بــن دملــوك يف هــذا الســباق إســطبالت »أم 7« يف الصــدارة 

مبكــراً خــالل املوســم االســتثنايئ الحــايل الــذي يتوقــع أن يشــهد تنافســاً محتدمــاً 

بــني اإلســطبالت الكــربى.

وفــرض الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم، أســلوبه خــالل الســباق الــذي شــهد 

تنافســاً قويــاً، حيــث حرصــت خاللــه اإلســطبالت عــى تقديــم األفضــل لتحقيــق 

الفوز.

وقــاد بطــل الســباق الجــواد »الهمــربا ميســكرينت« بــكل مهــارة، قاطعــاً املســافة 

الكليــة يف زمــن قــدره 4:17:09 ســاعة، وشــهد الســباق أيضــاً تألــق خيــول 

إســطبالت »أم آر أم األخــر« بــإرشاف املــدرب إســامعيل محمــد، حيــث نالــت 

خيــول اإلســطبل املراكــز مــن الثــاين حتــى الرابــع عــرب منصــور ســعيد الفــاريس 

عــى صهــوة »تاترينــو« الــذي ســجل زمناً قــدره 4:17:12 ســاعة، وســعيد ســلطان 

املعمــري عــى صهــوة »ماجيــك جلــني تامــار«، وســجل 4:17:24 ســاعة، وســيف 

أحمــد املزروعــي عــى صهــوة »ماجيــك جلني تــورك« بزمن قــدره 4:17:35 ســاعة. 

وأعــرب الفــارس الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم عــن ســعادته بهــذا الفــوز، 

مشــيداً بــأداء الجــواد »الهمــربا«، وقــال: »إن فــوزه مل يكــن مســتغرباً، فقــد الحــظ 

عليــه املــدرب مــؤرشات جعلتــه يكــون املرشــح األول لإلســطبل«. 

وأضــاف: »الســباق كان قويــاً، وشــهد تنافســاً كبــرياً بشــهادة معظــم املدربــني«، 

مشــرياً إىل أن تأخــري انطالقــة املوســم زاد مــن التنافــس، وجعــل اإلســطبالت تدفــع 

بأفضــل مــا عندهــا، مشــرياً إىل أن خيــول إســطبالت »أم 7« يف كامــل الجاهزيــة، 

معربــاً عــن أملــه يف مواصلــة االنتصــارات يف الســباقات املقبلــة.

راشد بن دلموك أحرز 
المركز األول ببراعة

األول: الشيخ راشد بن دملوك

الثاين: منصور الفاليس

الثالث: سعيد املعمري

فروســية اإلمارات



أكس الوثبة لإلسطبالت الخاصة

المري يضع »زعبيل« في الصدارة بفارق 17 ثانية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
وضــع الفــارس عبــد اللــه غانــم املــري، إســطبالت زعبيــل يف صــدارة ســباق اإلســطبالت 

الخاصــة، عندمــا تــوج بطــالً لســباق كأس الوثبــة للقــدرة املخصــص لإلســطبالت الخاصــة 

واالشــرتاك الفــردي ملســافة 100 كلــم الــذي نظمتــه واســتضافته قريــة اإلمــارات العامليــة 

للقــدرة بالوثبــة.

وقــاد الفــارس عبــد اللــه املــري الفــرس »شــابال نابــوكا« إىل املركــز األول برباعــة، مســجالً 

ــارق 17  ــاً بف ــم/ ســاعة، متفوق ــغ 29 كل ــدره 3:26:52 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بل زمــن ق

ثانيــة عــن الوصيــف الفــارس عبــد اللــه الجهــوري الــذي قطــع املســافة عــى صهــوة »ال 

اس بينــدا فيتــز« بزمــن قــدره 3:27:09 ســاعة، فيــام حــل يف املركــز الثالــث الفــارس محمــد 

صالــح العطــاس عــى صهــوة الجــواد »تشــا اكليبــس« إلســطبالت الحــزم 4 بزمــن قــدره 

3:27:10 ســاعة

وشــهد الســباق تقلبــات يف املراكــز يف مختلــف مراحلــه، وكان بطــل الســباق عــى مقربــة 

مــن خيــول الصــدارة، مــا مكنــه ألخــذ زمــام املبــادرة يف الوقــت املناســب، حيــث وصــل يف 

املرحلــة الثالثــة إىل املركــز الرابــع، إال إنــه اســتفاد مــن قــوة الدفــع لــدى الفــرس »شــابال 

نابــوكا« التــي تخــوض أوىل مشــاركاتها بالدولــة.

ويعتــرب الفــارس عبــد اللــه غانــم املــري مــن أبــرز الفرســان، واســتطاع أن يــربز موهبتــه، 

ــق  ــزة يف تحقي ــرتة وجي ــز فرســان إســطبالت »اف 3«، ونجــح خــالل ف ــح أحــد أمي ويصب

ــرز  ــدة، وأب ــاب عدي ــز بألق ــو فائ ــدويل، وه ــيل وال ــد املح ــى الصعي ــدة ع ــازات عدي إنج

إنجازاتــه أنــه الفــارس الوحيــد الــذي حقــق الفــوز 3 مــرات بــكأس صاحــب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة ملســافة 160 كلــم، فقــد تــوج بهــذا اللقــب الرفيــع 

ــني  ــب مرت ــق اللق ــارس يحق ــه كان أول ف ــام أن ــوام 2012 و2013 و2018، ك ــالل األع خ

متتاليتــني. 

وبجانــب أنــه أبــرز فرســان »اف3«، فــإن الفــارس عبــد اللــه املــري يشــارك مــع إســطبالت 

ــباق  ــا س ــدة، أبرزه ــاً عدي ــا ألقاب ــق معه ــة، وحق ــطبالت الخاص ــباقات اإلس ــل يف س زعبي

اإلســطبالت الخاصــة ضمــن مهرجــان ويل عهــد ديب.

42
فارساً وفارسة نجحوا يف إكامل السباق من 

جملة 102 مشارك.

29
كلم/ ساعة هي معدل الرسعة التي سار بها بطل 

السباق عبد الله املري.

102
فارس وفارسة شاركوا يف سباق كأس الوثبة 

لإلسطبالت الخاصة.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس عبد الله املري 

ليتوج باملركز األول واللقب.

األول: عبد الله املري

الثاين: عبد الله الجهوري

الثالث: محمد العطاس

الرتتيب

23فبراير 2021 

عبد هللا المري حقق 
أكس الوثبة لسباق 
اإلسطبالت الخاصة

فروســية اإلمارات



الغيالني يحلق باللقب على صهوة »جساس«

»إكسبو« لإلسطبالت الخاصة في قبضة »اس اس«

دبي )فروسية اإلمارات(
أصبــح الفــارس ســهيل عــيل الغيــالين، أول مــن يســجل الفــوز مبدينــة ديب العامليــة 

للقــدرة يف املوســم الجديــد، حيــث أهــدى إســطبالت »اس اس« العائــدة لســلطان 

عــيل الســبويس اللقــب، عــى صهــوة »جســاس«، وذلك يف ســباق إكســبو لإلســطبالت 

الخاصــة ملســافة 120 كلــم، والــذي نظمــه نــادي ديب للفروســية، يف افتتــاح املوســم 

باملدينــة الدوليــة.

وبهــذا الفــوز تحافــظ إســطبالت »اس اس« عــى اللقــب للعــام الثــاين عــى التــوايل، 

حيــث فــازت بلقــب النســخة األوىل عــن طريــق الفــارس ســعيد املهــريي عــى صهــوة 

الجــواد »طنطــاوي« بزمــن قــدره 4:31:17 ســاعة.

ــوة  ــى صه ــي ع ــوف الكتب ــد مله ــامل حم ــارس س ــه الف ــاين زميل ــز الث ــاء يف املرك وج

»جــودا ايــه آر«، وســجل زمنــاً قــدره 4:27:42 ســاعة، فيــام حــل ثالثــاً الفــارس زايــد 

أحمــد املــري عــى صهــوة »ابســلوت دو فونبــريول« إلســطبالت »اس ام« بزمــن قدره 

4:28:31 ســاعة.

وجــاء الســباق قويــاً ورسيعــاً، وشــهد تغــريات كبــرية يف املراكــز عــى مــدى مراحلــه 

األربــع، ونجــح البطــل يف االســتفادة مــن قــوة وطاقــة الجــواد »جســاس« البالــغ مــن 

العمــر 11 عامــاً والفائــز املوســم املــايض بلقــب ســباق حتــا ملســافة 119 كلــم.

وشــهد املوســم املــايض ظهــور خيــول وفرســان إســطبالت »اس اس« بصــورة الفتــة، 

حيــث حققــت 5 انتصــارات، جــاءت أربعــة منهــا بواســطة الفــارس ســعيد املهــريي 

ــاد فرســان »اس اس«  ــم ع ــة، ث ــب كأس الوثب ــذي اســتهل هــذه االنتصــارات بلق ال

للواجهــة بعــد أن ســيطروا عــى املراكــز األربعــة األوىل يف ســباق كأس الوصــل بســيح 

الســلم، وتصــدر الســباق ســعيد املهــريي.

 ونجــح املهــريي يف قيــادة الفريــق نفســه يف تحقيــق املركزيــن األول والثــاين يف ســباق 

إكســبو 2020 بســيح الســلم، ثــم منــح ســهيل عــيل الغيــالين إســطبالت »اس اس« 

للســنة الثانيــة عــى التــوايل، لقــب كأس حتــا، قبــل أن يختتــم الفــارس ســعيد املهريي 

ــا لقــب ســباق  ــرب إنجــاز إلســطبالت »اس اس«، بعــد أن منحه املوســم املــايض بأك

املدربــني للقــدرة يف محطــة الختــام بســيح الســلم.

الجوائز

البطل: 230 ألف درهم

 الوصيف: 210 آالف درهم

 املركز الثالث: 180 ألف درهم.

131
فارسة وفارساً شاركوا يف سباق 

اإلسطبالت الخاصة مبدينة ديب 

الدولية للقدرة يف افتتاح املوسم.

فبراير 2021  24

ساعة الزمن الذي سجله الفارس سهيل الغيالين ليتوج 

بلقب اإلسطبالت الخاصة يف أول سباق باملوسم.

األول: سهيل الغيالين
الثاين: سامل الكتبي
الثالث: زايد املري

الرتتيب

مشاركة كبيرة في سباق إكسبو لإلسطبالت الخاصة

فروســية اإلمارات



»االنطالقة المرنة«
 في السباقات التأهيلية بـ »مدينة دبي الدولية«

1080 فارســًا وفارسة شاركوا في 3 تحديات

دبي )فروسية اإلمارات(
ــباقات  ــدرة 8 س ــة للق ــة ديب الدولي ــدرة يف مدين ــباقات الق ــج س ــن برنام يتضم

تأهيليــة تشــمل مختلــف املســافات والفئــات، 40 و80 و100 و120 كلــم، وتلعــب 

هــذه الســباقات دوراً مهــامً وكبــرياً يف املوســم، نظــراً للعــدد الكبــري مــن الخيــول 

ــى  ــات حت ــف الفئ ــل ملختل ــاج إىل التأهي ــطبالت، وتحت ــنوياً لإلس ــم س ــي تنض الت

تضمــن املشــاركة يف الســباقات.

وشــهدت مدينــة ديب خــالل ينايــر املــايض إقامــة 3 ســباقات تأهيليــة شــارك فيهــا 

1080 فارســاً وفارســة، القــت حامســاً كبــرياً مــن الفرســان والفارســات، يف ســباق 

التأهــل إىل فئــات أخــرى.

ــة ديب  ــه مدين ــوم ب ــذي تق ــري ال ــدور الكب ــرية إىل ال ــام الكب ــذه األرق ــري ه وتش

ــول والفرســان، كــام تشــري إىل  ــد مــن الخي ــل املزي ــة، يف املســاعدة يف تأهي الدولي

ــاج إىل التأهيــل حتــى تضمــن املشــاركة يف  ــول التــي تحت ــدة للخي األعــداد املتزاي

ــة. ــة والعاملي ــباقات املحلي الس

ــة«،  ــة املرن ــرب »االنطالق ــيل ع ــام الســباق التأهي ــة نظ ــة ديب الدولي ــق مدين وتطب

وهــو نظــام جديــد، وفريــد مــن نوعــه، يطبــق ألول مــرة عــى مســتوى العــامل يف 

فئــة الســباقات التأهيليــة الدوليــة.

وعــادة مــا تتميــز ســباقات االتحــاد الــدويل للفروســية ببدايــة جامعيــة، حيــث يغــادر 

جميــع املشــاركني معــاً، وأول مــن يصــل يعــد هــو الفائــز، لكــن يف هــذه الســباقات 

تعــد املرونــة هــي املفتــاح، ويتــم الســامح للمشــاركني بالبــدء خــالل فــرتة مفتوحــة 

متتــد يف الغالــب ملــدة ســاعتني حســب مــا يقــرره كل فــارس.

ووفقــاً للوائــح االتحــاد الــدويل للفروســية واالتحــادات الوطنيــة، تعتــرب عمليــة 

ــري  ــع املعاي ــاح جمي ــوا بنج ــان، ليكمل ــول والفرس ــع الخي ــة عــى جمي ــل واجب التأهي

التأهيليــة االبتدائيــة لــي يصبحــوا مؤهلــني للمشــاركة يف املســابقات الخاصــة 

بالجــوالت الدوليــة واملحليــة.

ويتوجــب عــى الفرســان والخيــول خــوض الســباقات التأهيليــة الجديــدة، وال يشــرتط 

أن يقومــوا بذلــك مجتمعــني، وأن يكملــوا بنجــاح الســباقات الخاصــة باالتحــاد الــدويل 

واالتحــاد الوطنــي حتــى يصبحــوا مؤهلــني الســتكامل املنافســة، وذلــك ابتــداء مــن 

ــني  ــون مؤهل ــك يصبح ــب ذل ــتوى األول، ومبوج ــة للمس ــتكامل الناجح ــة االس مرحل

للتنقــل عــرب الفئــات املختلفــة.

480
فارساً وفارسة شاركوا يف أول السباقات التأهيليلة الذي 

أقيم ملسافة 40 كلم.

200
فارس وفارسة شاركوا يف السباق الثالث الذي 

أقيم ملسافة 100 كلم »نجمة واحدة«.

400
فارس وفارسة كانوا موجودين يف السباق 

التأهييل الثاين الذي أقيم ملسافة 80 كلم.

45
شهدت مدينة ديب الدولية سباقني دوليني، األول ملسافة 160 

كلم، والثاين ملسافة 120 كلم، مبشاركة 45 فارساً وفارسة.
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تأهل 723 في 8 تحديات

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــارك 861 فارســاً وفارســة يف 8 ســباقات تأهيليــة يف افتتــاح موســم القــدرة، 

نظمهــا وأرشف عليهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق عــرب لجانــه الفنيــة 

ــر،  ــهر يناي ــالل ش ــم خ ــة الخت ــب مبدين ــة بوذي ــتية بقري ــة واللوجس واإلداري

وتأهــل منهــم 723، وجــاءت املشــاركة الكبــرية مــن مختلــف اإلســطبالت العامة 

والخاصــة، وأنديــة الفروســية يف الدولــة، وأقيمــت الســباقات ملســافات مختلفــة 

ــل  ــد حــرص اإلســطبالت عــى تأهي ــا يؤك ــم، م وهــي 40 و80 و100 و120 كل

الفرســان والخيــول املدربــة لتمهيــد الطريــق للمشــاركة يف الســباقات الرســمية.

وتهــدف هــذه الســباقات إىل تشــجيع فرســان وفارســات اإلمــارات عــى دخــول 

عــامل ســباقات القــدرة، وتلقــي اإلرشــادات والتدريبــات، والتعــرف إىل قوانــني 

هــذه الرياضــة، ليكونــوا ضمــن فرســان املســتقبل.

وشــارك يف ســباقي 40 كلــم، 451 تأهــل منهــم 409، وشــهدت الســباقات 

األربعــة ملســافة 80 كلــم، ضمــن 3 مراحــل، مشــاركة 323، تأهــل منهــم 256 

ــاً وفارســة. فارس

ــدويل  ــوز بلقــب الســباق ال ــارس يف ــريي أول ف ــة امله ــارس محمــد جمع ــح الف وأصب

ــذي  ــباقات ال ــج الس ــن برنام ــب، ضم ــدة« يف بوذي ــة واح ــم »نجم ــافة 100 كل ملس

ــم 45. ــل منه ــة، تأه ــاً وفارس ــه 58 فارس ــارك في ش

وانتــزع املهــريي املركــز األول عــى صهــوة الجــواد »توجوجــي دي ســومانت« 

إلســطبالت دبــاوي، قاطعــاً املســافة يف 5:03:38 ســاعة، حيــث يعتــرب هــذا الســباق 

ــة. ــباقات الدولي ــول إىل الس ــول الخي ــة دخ بواب

ــم مشــاركة 29 فارســاً وفارســة، متكــن 13 منهــم مــن إكــامل  وشــهد ســباق 120 كل

ــيخ  ــمو الش ــدة لس ــلم« العائ ــة الس ــطبالت »حديب ــيطرت إس ــاح، وس ــباق بنج الس

حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم ديب وزيــر املاليــة، عــى املراكــز الثالثــة 

األوىل.

ــن عــيل، عــى صهــوة الجــواد »كاالي«، فرســان  وتصــدر الفــارس املخــرم حســن ب

»حديبــة الســلم«، حــني انطلــق إىل املقدمــة مــن املرحلــة الثانيــة، حتــى خــط النهايــة، 

قاطعــاً املســافة يف 6:01:53 ســاعة، ومبعــدل بلــغ 20:11 كلــم يف الســاعة.

249
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق 40 كلم، وهو السباق 

االفتتاحي للموسم، أكمل 231 منهم السباق.

58
فارساً وفارسة شاركوا يف السباق األول ملسافة 

100 كلم، أكمل 45 منهم السباق.

117
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق 80 كلم، وهو ثاين 

سباقات املوسم، أكمل 104 منهم السباق.

861        فارسًا وفارسة في سباقات بوذيب التأهيلية
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قرية بوذيب العالمية استضافت 8 سباقات تأهيلية خالل شهر يناير
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تنفيذ البروتوكول الصحي في قرى القدرة وميادين قفز الحواجز و الدريساج

المسؤولية جماعية في ماكفحة جائحة كورونا

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حــرص اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق عــى تنفيذ بروتوكــول الصحــة الصادر 

مــن الجهــات املختصــة ملكافحــة جائحــة كورونــا »كوفيــد-19« يف البطــوالت 

التــي ينظمهــا واملســابقات التــي تقــام تحــت إرشافــه، وذلــك مــن أجــل ضــامن 

ســالمة الجميــع، وقــد طلــب االتحــاد قبــل انطالقــة املوســم مــن الجهــات املختلفة 

وقــرى القــدرة ومياديــن قفــز الحواجــز كافــة، االلتــزام بتنفيــذ الربوتوكــول وفــق 

اإلجــراءات التــي حددهــا االتحــاد خــالل تنظيــم املســابقات.

ــرد  ــن الف ــدأ م ــول، تب ــذ الربوتوك ــة يف تنفي ــؤولية جامعي ــاد أن املس ــد االتح وأك

بااللتــزام بــكل مــا هــو مطلــوب، ثــم تتحــول إىل مســؤولية جامعيــة خــالل 

املنافســات عندمــا يتطلــب األمــر وجــود مجموعــات.

وشــملت اإلجــراءات والضوابــط االحرتازيــة التــي أعلنهــا االتحــاد للمحافظــة 

عــى الســالمة العامــة أثنــاء املنافســات، عــدم حضــور الجمهــور، وإلــزام جميــع 

املشــاركني بإظهــار نتيجــة اختبــار »مســحة األنــف« الســلبية قبــل 48 ســاعة مــن 

بــدء الســباق، وحتــى الذيــن تلقــوا لقــاح »كوفيــد-19« وكذلــك املنظمــني، كــام 

ــد يف  ــة التربي ــل داخــل منطق ــكل خي ــارس ل ــد شــخصني فقــط مــع الف ــم تحدي ت

ــة الفحــص البيطــري  ــد شــخص واحــد يوجــد يف منطق ــدرة، وتحدي ــباقات الق س

ــن، واملحافظــة عــى املســافة  ــع اآلخري ــدات م ــدم مشــاركة املع ــل، وع ــكل خي ل

ــن. ــع األماك ــة يف جمي اآلمن

وقــد وجــدت اإلجــراءات االحرتازيــة املطلــوب تنفيذهــا، التزامــاً وتفاعــالً إيجابيــاً 

ــق  ــاح الطري ــي اللق ــدي وتلق ــد الجس ــزام والتباع ــيكون االلت ــع. وس ــن الجمي م

ــة. للتعــايف، وتجــاوز هــذه املرحل

االلتزام والتباعد الجسدي وتلقي اللقاح الطريق للتعافي
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــول  ــالمة الخي ــن س ــي تضم ــارات الت ــة يف اإلم ــة البيطري ــري واألنظم ــرب املعاي تعت

وصحتهــا، مــن أفضــل األنظمــة عــى مســتوى العــامل يف مســابقات رياضــات 

الفروســية كافــة، ومــا يــدل عــى ذلــك البطــوالت العامليــة التــي ينظمهــا االتحــاد 

ــارات. ــدويل يف اإلم ال

ــول، ووزن الفارســات  ــة للخي ــة دقيق ــق آلي ــات الفحــص البيطــري وف ــم عملي وتت

والفرســان للتأكــد مــن مطابقــة الــرشوط التــي يجــب توافرهــا للمشــاركة، وتضــع 

اللجــان املنظمــة للســباقات أيضــاً عــدداً مــن الضوابــط التــي يتوجــب عــى 

الفارســات والفرســان واملدربــني االلتــزام بهــا، ومنهــا عــدم االزدحــام أمــام البوابــة 

البيطريــة، ومنــع اســتخدام الســوط واملهــامز واللجــام الطويــل جــداً، وعــرض أي 

ــل  ــؤول قب ــري املس ــب البيط ــى الطبي ــباق ع ــالق الس ــد انط ــحب بع ــل ينس خي

ــباق. ــه الس مغادرت

ويتــم الفحــص البيطــري مــن خــالل عمــل اختبــار ملعــدل رضبــات القلــب وقــدرة 

ــاح  ــة بنج ــارك كل نقط ــل املش ــاز الخي ــب اجتي ــاف، ويج ــي والجف ــاز التنف الجه

ــد  ــايئ لتحدي ــص النه ــوالً إىل الفح ــة، وص ــة التالي ــور إىل النقط ــن العب ــن م للتمك

الزمــن الرســمي الجتيــاز خــط النهائيــة، وأال يزيــد معــدل نبــض الخيــل عــى 64 

ــاز الفحــص بنجــاح.  ــن اجتي ــم اســتبعاد أي جــواد ال يتمكــن م ــة، ويت نبضــة يف الدقيق

ويعتــرب معــدل إنهــاء الســباق بنجــاح للفــارس والخيــل هــو املــؤرش للرسعــة التــي 

ــدأ مــن 14 كلم/ســاعة. ــا يف الســباقات، وتب ــارس املشــاركة به يســتطيع الف

ويعــد القســم البيطــري القســم املركــزي يف رياضــة الفروســية بشــكل عــام، حيــث 

يتعامــل مــع كل مــا يتعلــق بالخيــول، وهــي أســاس رياضــة الفروســية، مــن حيــث 

ــة  ــة كاف ــني واألنظم ــق القوان ــجيل، وتطبي ــة والتس ــوازات كاف ــق والج ــدار الوثائ إص

ــة الدامئــة يف هــذه الرياضــة. ــول، وهــي األولوي ــق بصحــة وســالمة الخي ــي تتعل الت

ــية  ــارات للفروس ــاد اإلم ــوم القســم البيطــري يف اتح ــق هــذه األهــداف، يق ولتحقي

والســباق، بتنظيــم الــدورات البيطريــة لألطبــاء البيطريني كافة، الرســميني واملســجلني، 

مــن أجــل اطالعهــم عــى أهــم املســتجدات يف عــامل الفروســية، باإلضافــة إىل أحــدث 

القوانــني واألنظمــة.

ــة  ــدورات التثقيفي ــد ال ــاد، عق ــرى يف االتح ــام األخ ــع األقس ــاون م ــم، بالتع ــام يت ك

ــالمة  ــة وس ــال صح ــول يف مج ــالك خي ــني وم ــان ومدرب ــن فرس ــة م ــني كاف للمعني

الخيــول، وتفــادي اســتخدام األدويــة املمنوعــة واملنشــطات.

كــام يشــارك يف العديــد مــن اللجــان الوطنيــة التــي تعنــى بســالمة الخيــول بوضــع 

سياســات االســترياد والتصديــر، ومكافحــة أيــة أمــراض معديــة، ويقــوم القســم 

ــابقة. ــالل املس ــة خ ــة املمنوع ــواد واألدوي ــوص امل ــم فح ــيق وتنظي ــري بتنس البيط

قسم مركزي في رياضة الفروسية

البيطرة.. آلية دقيقة لفحص الخيول والتأكد من أوزان الفارسات والفرسان

فروســية اإلمارات
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تتضمن بطولة دولية واحدة

16 فعالية لترويض الخيل على 6 ميادين

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
جــاء برنامــج موســم منافســات رياضــة الدريســاج »الرتويــض« الــذي أعلنــه اتحاد 

اإلمــارات للفروســية والســباق، طموحــاً وملبيــاً الحتياجــات فرســان وعشــاق هــذا 

النشــاط األوملبــي املهــم، وتتــوزع روزنامــة هــذا املوســم التــي تحتــوي عــى 16 

ــايض  ــث يســتضيف منتجــع الفرســان الري ــن رئيســة، حي ــة، عــى 6 ميادي فعالي

ــتضيف  ــام تس ــات، في ــية 3 فعالي ــي للفروس ــادي أبوظب ــات، ون ــدويل 5 فعالي ال

ــة  ــة، فعالي ــة بوذيــب العاملي ــد الكــربى للفروســية يف قري ــن زاي ــة ســلطان ب صال

واحــدة.

وتســتضيف 3 مــن مياديــن الفروســية بــديب فعاليتــني لــكل منهــا، وهــي مركــز 

اإلمــارات للفروســية بــديب، ومنتجــع ديــزرت بــامل، ونــادي ديب للبولــو والفروســية 

الــذي يســتضيف البطولــة الوحيــدة عــى املســتوى الــدويل يف املوســم، ويشــهد 

نــادي الحليفــي بــرأس الخيمــة فعاليــة واحــدة.

وظلــت منافســات الدريســاج يف الدولــة تشــهد تطــوراً كبــرياً عــرب اســتضافة كــربى 

ــام اســتقطبت هــذه  ــني، ك ــني واملحلي ــرز الفرســان العاملي البطــوالت مبشــاركة أب

الرياضــة أعــداداً مــن الفرســان والفارســات مــن الناشــئني. 

وتقــام هــذه الفعاليــات وفقــاً لقوانــني اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، وبإرشاف 

حــكام دوليــني معتمديــن مــن االتحاد الــدويل للفروســية يف مجال الدريســاج لتصنيف 

املتنافســني بنــاء عــى أدائهــم يف اختبــارات محددة للدريســاج.

وتعــد الدريســاج مــن رياضــات الخيــول األوملبيــة، وتُعــرّب 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 الطبيعيــة لــدى 

الجــواد واســتعداده لــألداء، بحيــث يحقــق أعــى مســتوى أداء حصــان ســباق، فيقــوم 

ــاً، مســتجيباً إىل حــركات املســاعدة البســيطة مــن  ــة تلقائي ــأداء التحــركات املطلوب ب

ــارس  ــن الف ــث يربه ــود، حي ــذل أي مجه ــه ب ــدو علي ــه، وال يب ــذي ميتطي ــه ال فارس

ــب يف كل  ــى التدري ــه ع ــدى قدرت ــى م ــة ع ــول الحديث ــض الخي ــابقات تروي يف مس

املســتويات مــن خــالل أداء االختبــارات التــي هــي عبــارة عــن مجموعــة محــددة مــن 

التحــركات التــي ينبغــي أن يؤديهــا الجــواد يف حــدود مســاحة معينــة.

فروســية اإلمارات



موسم قفز الحواجز ينطلق من »الفرسان«

»زد ســفن«.. بصمة ذهبية بصدارة ثالثية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــارك 200 مــن فرســان وفارســات اإلمــارات واملقيمــني املنتســبني إىل أنديــة 

ــني«  ــارات »لونج ــدوري اإلم ــبوع األول، ل ــات األس ــية يف منافس ــز الفروس ومراك

ــد. ــم الجدي ــاح املوس ــل افتت ــذي ميث ــعة ال ــخته التاس ــز يف نس ــز الحواج لقف

ــة  ــوا بصم ــة األوىل ليضع ــز الثالث ــى املراك ــفن« ع ــق »زد س ــان فري ــل فرس وحص

ذهبيــة يف منافســة املســتوى األول والفرســان الشــباب وهــي للفئــة األعــى، ونــال 

ــاين  ــان بالجــواد »هوليــوود« املركــز األول، وذهــب املركــزان الث الفــارس جــاك ري

ــد«،  ــتو جران ــن »يس ــن بالجوادي ــني بري ــارس ش ــق الف ــه بالفري ــث إىل زميل والثال

ــال دون«. ــفن ريج و»زد س

واســتضاف املنافســات ميــدان منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل، بــإرشاف اتحــاد 

اإلمــارات للفروســية والســباق ورعايــة لونجــني، ودعــم مجلــس أبوظبــي الريــايض، 

وأقيــم معظمهــا مبواصفــات الجولــة الواحــدة.

ــتوى األول  ــات املس ــان وفارس ــت فرس ــي جمع ــية الت ــة الرئيس ــت املنافس وأقيم

والشــباب مــن جولــة واحــدة مــع جولــة التاميــز عــى ارتفــاع حواجــز 135 ســم.

ويف منافســات الناشــئني »الجونيــورز« مــن جولــة واحــدة شــارك 8 فرســان، وأحــرز 

املركــز األول الفــارس ســيف عويضــة الكــريب بالفــرس »ســبورتس فيلــد« مــن نــادي 

الشــارقة للفروســية، وأحــرز زميلــه الفــارس محمــد حمــد الكــريب الفــوز يف شــوط 

»الجونيــورز« مــن جولــة مــع متايــز.

وتــم تخصيــص منافســتني للفرســان مــن فئــة املبتدئــني مــن جولــة واحــدة عــى 

ــا 14  ــارك فيه ــة ش ــاً، والثاني ــا 13 فارس ــارك فيه ــم، األوىل ش ــز 70 ـ 80 س حواج

فارســاً وفارســة، ومثلهــام منافســتان للمبتدئــني واألشــبال والخيــول الصغــرية عمــر 

4ـ  5 ســنوات عــى حواجــز 90ـ  105 ســم، شــارك فيهــام 22 فارســاً مــن املبتدئــني، 

ومــن 7 خيــول صغــرية اجتــازت الجولــة بنجــاح 4، ومــن الفرســان األشــبال شــارك 

8 فرســان.

ويف املنافســة الثانيــة للفئــات ذاتهــا، شــارك 21 مــن املبتدئــني، و9 مــن الفرســان 

األشــبال، والخيــول الصغــرية 4 ـ 5 ســنوات شــاركت 7 خيــول بصحبــة فرســانها.

10
منافسات أقيمت يف األسبوع األول عى امليدان الرميل يف 

منتجع الفرسان الريايض الدويل يف أبوظبي.

130
 ألف درهم خصصت جوائز للفائزين يف املسابقات املختلفة.

42
فارساً وفارسة من املستوى األول والفرسان الشباب، شاركوا 

يف املنافسة الرئيسية.

ثنائية لصادقي وغريب
شــهدت املنافســات تحقيــق أكــر مــن ثنائيــة، فقد أحــرز الفــارس فرهانــج صادقي 

بالجــواد »دبليــو بيكولينــي« من نادي الفروســية باملدينــة املســتدامة يف ديب، الفوز 

يف الشــوط املفتــوح عــى 120 ســم، ويف الشــوط املفتــوح الثــاين عــى 125 ســم.

ــادي العــني للفروســية،  وفــاز الفــارس عــامد غريــب بالجــواد »كواتــرو 3« مــن ن

باملركــز األول يف أول منافســة باملوســم مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولة متايز 

ـ 115 ســم، وأكمــل بهــا ثنائيــة بعــد فــوزه يف منافســة الجولــة  عــى حواجــز 110 

الواحــدة بالجــواد ذاتــه وعــى االرتفــاع نفســه.

األسبوع 
األول
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أحمد ناصر الريسي بحضور الكعبي توج الفائزين في افتتاح مسابقات قفز الحواجز

فروســية اإلمارات



200 فارس وفارســة و10 أشواط

الكميتي.. الخبرة تحسم الجولة الرئيسية بفارق التوقيت في »التمايز«

دبي )فروسية اإلمارات(
تصــدر الفــارس محمــد الكميتــي بالفــرس »إينــا فــا دو« مــن إســطبالت الــرشاع، 

لقــب أهــم منافســات األســبوع الثــاين ملوســم قفــز الحواجــز، مبواصفــات الجولــة 

الواحــدة مــع جولــة للتاميــز، عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 ســم، وأقيمــت عــى 

ميــدان نــادي ديب للبولــو والفروســية، واشــتملت عــى 10 أشــواط.

ــالً،  ــم 285 خي ــة، بصحبته ــارس وفارس ــارب 200 ف ــا يق ــات م ــارك يف املنافس ش

وتصــدر الفــارس الكميتــي الجولــة الرئيســة بفــارق التوقيــت بعــد إكــامل التاميــز 

يف 31:28 ثانيــة، ونــال فــارس فريــق »زد ســفن« شــني بريــن املركزيــن الثــاين مــع 

ــال  ــفن ريج ــواد »زد س ــث بالج ــة، والثال ــن 31:99 ثاني ــت ال« بزم ــواد »غي الج

دون« وبزمــن 32:22 ثانيــة، كــام أحــرز الفــارس شــني بريــن فــوزاه بصحبــة الجــواد 

ــتوى  ــم، للمس ــز 135 س ــى حواج ــة ع ــني الخاص ــة املرحلت ــت ال« يف منافس »جي

األول والشــباب، وحلــت الفارســة ســارة حســني األرموطــي بجوادهــا »جالدياتــور 

يب« مــن نــادي الشــارقة للفروســية يف املركــز الثــاين بزمــن بلــغ 35:52 ثانيــة.

وتــوج الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم بالجــواد »انفيكتــوس دي اكس 

يب« مــن مركــز اإلمــارات للفروســية، باملركــز األول يف الشــوط األول املفتــوح مــن 

مرحلتــني عــى حواجــز 125 ســم.

ــان  ــم، لفرس ــز 115 ـ 120 س ــى حواج ــني ع ــة املرحلت ــوط األول ملنافس ــدر الش وتص

ــني  ــادي الع ــن ن ــرو 3« م ــواد »كوات ــب بالج ــامد غري ــارس ع ــاين، الف ــتوى الث املس

ــاواس  ــف س ــارس يوس ــاين الف ــوط الث ــدر الش ــف، وتص ــة والجول ــية والرماي للفروس

ــية. ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن ــون« م ــواد »إلت بالج

ومــن الفرســان الناشــئني »الجونيــورز«، شــارك 17 فارســاً يف شــوط املرحلتــني، ونجــح 

منهــم 12 فارســاً، وأحــرز املركــز األول لفئــة الناشــئني »الجونيــورز«، الفــارس محمــد 

ــدارة  ــال ص ــية، ون ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن ــس« م ــواد »دمفي ــريب بالج ــد الك حم

الشــوط الثــاين الفــارس ســيف عويضــة الكــريب بالجــواد »بــون ـ جــويف« مــن نــادي 

الشــارقة أيضــاً.

وذهــب املركــز األول لشــوط املرحلتــني للخيــول عمــر 5 ـ 6 ســنوات للفــارس هشــام 

غريــب بالفــرس »جســت اسبيشــال اس ام اتــش« مــن نادي الشــارقة، وحــازا  املركزين 

الثــاين والثالــث أيضــاً، وأكمــل الفــارس شــادي غريــب بالجــواد »أليــت دو بونتــس« 

انتصــارات فرســان نــادي الشــارقة بالخيــول الصغــرية عمــر 5 ـ 6 ســنوات.

16
فارساً وفارسة من فئة األشبال شاركوا يف الشوط األول عى 

حواجز 90 ـ 105 سم، وأكمل الجولة 12 فارساً دون خطأ.

10
فرسان شاركوا يف مسابقة خيول القفز الصغرية عمر

 4 ـ 5 سنوات، أكمل منهم الجولة 3 فرسان دون خطأ.

راشد آل مكتوم يكسب »األول املفتوح«
توج الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم بالجواد »انفيكتوس دي اكس يب« من 

مركز اإلمارات للفروسية، باملركز األول يف الشوط األول املفتوح من مرحلتني عى 

حواجز 125 سم.

األسبوع 
الثاني
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الكميتي تفوق على منافسيه بفارق الزمن في جولة التمايز

فروســية اإلمارات



ماجد القاسمي حل ثالثًا

فرسان اإلمارات.. حضور مميز ضمن العشرة األوائل

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــل يف منافســة الفئ ــارات حضورهــم ضمــن العــرشة األوائ ســجل فرســان اإلم
األعــى عــى ارتفــاع 140 ســم، ضمــن منافســات األســبوع الثالــث لــدوري 
اإلمــارات »لونجــني« لقفــز الحواجــز، والتــي أقيمــت عــى ميــدان نــادي أبوظبــي 
ــواد  ــمي بالج ــه القاس ــد الل ــن عب ــد ب ــيخ ماج ــارس الش ــق الف ــية، وحق للفروس

ــث. ــز الثال ــادي الشــارقة للفروســية املرك ــن ن »ســنرت« م
ــان فــوزه يف هــذه املنافســة، عــى صهــوة  وســجل الفــارس األيرلنــدي جــاك راي
ــاين  ــز الث ــق »زد ســفن«، وذهــب املرك الجــواد »يب يب اس مكغريغــور« مــن فري

ــم بالفــرس »زد ســفن آســكوت«. ــا تي ــه يف الفريــق جورجي لزميل
ــئني  ــاين، والناش ــتوى الث ــان املس ــي فرس ــات وه ــالث فئ ــن ث ــز م ــان القف فرس
ــر 5 ـ 6 ســنوات، تنافســوا  ــرية عم ــز الصغ ــول القف ــورز« وأصحــاب خي »الجوني
يف شــوطني، األول مــن مرحلتــني خاصــة، عــى حواجــز تــراوح ارتفاعهــا بــني 115 
ــادي  ــن ن ــون« م ــواد »كايس ــي بالج ــد الري ــا أحم ــه ودمي ــم، وتصدرت ـ 120 س

ــية. ــي للفروس أبوظب
ويف فئــة الفرســان الناشــئني »الجونيــورز« حــاز املركــز األول الفــارس عمــر الحــاج 
بالجــواد »يف آي يب ديــيل رون« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وبالخيــول 
الصغــرية عمــر 5 ـ 6 ســنوات تنافــس 7 فرســان، نــال املركــز األول الفــارس شــادي 

غريــب مــع »أليــت دو بونــس« مــن نــادي الشــارقة للفروســية.
ــني، وعــى حواجــز  ــالث، مبواصفــات املرحلت ــات الث ــاين لفرســان الفئ الشــوط الث
120 ســم، حقــق املركــز األول نــارص عــيل الجنيبــي بالجــواد »غيتــي ســبورت« 

ــيف  ــئ س ــارس الناش ــز األول الف ــاز املرك ــة، وح ــة 28:14 ثاني ــة الثاني ــن املرحل بزم
عويضــة الكــريب بالفــرس »ســبورتس فيلــد« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وتصــدر 
الفــارس هشــام غريــب منافســة الخيــول الصغــرية عمــر 5 ـ 6 ســنوات بالفــرس 

ــية. ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن ــش« م ــال اس ام ات ــت سبيش »جس

لوند تتألق في الشوط المفتوح
حــازت الفارســة الدمناركيــة تينــا لونــد بالجــواد »اتــش يب آر شــارلوت« مــن نــادي ديب 

للبولــو والفروســية، املركــز األول يف الشــوط املفتــوح مبواصفــات املرحلتــني الخاصــة، 

عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 125 ســم، وأنهــت املتصــدرة املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلغ 

24:68 ثانيــة، وأحــرز املركــز الثــاين الفــارس عبــد العزيز العويــس بالجواد »شــوبني دو 

دامــي« مــن إســطبالت الصافنــات بزمــن املرحلــة الثانيــة 26:06، ومــن نادي الشــارقة 

للفروســية حــاز الفــارس مــويف عويضــة الكــريب جائــزة املركــز الثالــث بصحبــة الفــرس 

»كابيــال 3«، وأنهــى املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 26:41 ثانيــة.

36
فارساً وفارسة من املستوى األول والشباب شاركوا 

يف منافسات الختام، والتي أقيمت، مبواصفات 

الجولة الواحدة مع جولة للتاميز.

30
فارساً وفارسة، من فئة املبتدئني املتقدمة شاركوا يف 

شوط من جولة واحدة عى حواجز 90 ـ 105 سم، 

ونجح منهم 18.

24
فارساً وفارسة، من فرسان الفئة املتقدمة للمبتدئني 

مبواصفات الجولة الواحدة 70 ـ 80 سم، شاركوا يف 

الشوط األول.

األسبوع 
الثالث
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ماجد القاسمي حصل على المركز الثالث في األسبوع الثالث لدوري اإلمارات

فروســية اإلمارات



 راشد آل مكتوم يتألق في »المفتوح« 

ق مع »فارداغ« بلقب »المستوى األول والشباب« منصور يحلِّ

الشارقة )فروسية اإلمارات(
تــوج الفــارس أحمــد نــزار منصــور مــع الجــواد »اســتوريل دو فــارداغ« مــن نــادي 

الشــارقة للفروســية، بأهــم األلقــاب وأغــى الجوائــز يف ختــام منافســات األســبوع 

الرابــع لــدوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز، والتــي أقيمــت عــى مــدار يومــني، 

واســتضاف املنافســات نــادي الشــارقة للفروســية عى ميادينــه الداخليــة والخارجية، 

ــتوى  ــان املس ــاين لفرس ــوط الث ــور يف الش ــزار منص ــد ن ــارس أحم ــج الف ــاء تتوي وج

األول والفرســان الشــباب، وهــو الشــوط الوحيــد مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع 

جولــة للتاميــز، وصمــم مســاره بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 ســم، وشــارك فيــه 51 

فارســاً وفارســة، وأكمــل الجولــة الرئيســة 11 فارســاً دون خطــأ.

وحــاز املركزيــن الثــاين والثالــث فرســان فريــق »زد ســفن«، حيــث نــال املركــز الثــاين 

الفــارس جــاك رايــان والفــرس »جــويل فــان دي تنينبــوت«، وذهــب املركــز الثالــث 

للفارســة جورجيــا تيــم مــع الفــرس »زد ســفن كارتينــا«.

ــاره  ــم مس ــدة، وصم ــة الواح ــات الجول ــاركة مبواصف ــوح املش ــوط مفت ــرى ش  وج

ــارس  ــق الف ــة، وتأل ــاً وفارس ــه 55 فارس ــس في ــم، وتناف ــا 125 س ــز ارتفاعه بحواج

الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم بالجــواد »كريــادور بيانكــو« من مركــز اإلمارات 

للفروســية.

 وبلــغ ارتفــاع حواجــز الشــوط الثاين »مفتوح املشــاركة« 130 ســم، وجــاء مبواصفات 

املرحلتــني، وتنافــس فيــه 56 فارســاً، وأحــرز املركــز األول الفــارس شــني بريــن بالجواد 

»كويــك ســتار كريفيــس« مــن فريــق »زد ســفن« وأنهــى املرحلــة الثانيــة يف 28:27 

ــري« مــن  ــس هوتي ــرس »باي ــد بالف ــا لون ــاين الفارســة تين ــز الث ــة، وحــازت املرك ثاني

نــادي ديب للبولــو والفروســية، وأنهــت املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 28:55 ثانيــة.

ــة  ــات الجول ــباب مبواصف ــان الش ــة الفرس ــتوى األول وفئ ــات املس ــرت منافس وج

الواحــدة، عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 135 ســم، مبشــاركة 66 فارســاً وفارســة، نجــح 

منهــم 23 يف إكــامل الجولــة دون خطــأ، وأفضــل زمــن بلــغ 60:85 ثانيــة، وســجله 

الفــارس جــاك رايــان مــع الفــرس »جــويل فــان دي« مــن فريــق »زد ســفن«، وحــاز 

املركــز الثــاين الفــارس محمــد غانــم الهاجــري والفــرس »أوليفيــا« مــن نادي الشــارقة 

للفروســية، بعــد أن أكمــل الجولــة يف زمــن بلــغ 63:65 ثانيــة.

وجــرى تعديــل مواصفــات الشــوط الثــاين للفئــات الثــالث، لتصبــح مــن مرحلتــني 

عــى االرتفــاع ذاتــه، وكانــت الفارســة ليــالك كوجــاك بالجــواد »كليكــس بلــو ســتار« 

ــان  ــة فرس ــن فئ ــز األول ع ــع املرك ــد م ــى موع ــية ع ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن م

املســتوى الثــاين، وصعــد إىل املركــز األول عــن فئــة الناشــئني »الجونيــورز« الفــارس 

محمــد حمــد الكــريب والجــواد »دمفيــس« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وأكمــل 

الفــارس شــادي غريــب انتصــارات فرســان نــادي الشــارقة عقــب فــوزه بالجــواد »أليــت 

دو بونتــس« وتتويجــه بجائــزة املركــز األول.

ــة واحــدة عــى حواجــز  وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف املنافســة األوىل مــن جول

100 ـ 105 ســم للفئــات الثــالث عــى ميــدان الصالــة املغطــاة، املبتدئــني، 44 فارســاً، 

نجــح منهــم 27 يف إكــامل الجولــة دون خطــأ، و17 مشــاركاً مــن فئــة األشــبال، نجــح 

منهــم 10 فرســان، و16 شــاركوا بخيولهــم الصغــرية عمــر 4 ـ 5 ســنوات، ونجــح منهــم 

9، وارتفــع عــدد الفرســان والفارســات مــن فئــة املبتدئــني املشــاركني يف الشــوط األول 

إىل 33 فارســاً، نجــح منهــم 22 فارســاً وفارســة. 

ويف أول األشــواط املخصصــة للفرســان األشــبال مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز 100 

ـ 105 ســم، مــع جوائــز حســب املراكــز، شــارك 14 فارســاً، نجــح منهــم 8 فرســان يف 

إكــامل الجولــة دون خطــأ، وجائــزة املركــز األول نالهــا الفــارس ليــث غريــب والجــواد 

ــي  ــد الجنيب ــد خال ــارس راش ــاين الف ــية، والث ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن ــوال« م »كابيت

والجــواد »هانديــالر« مــن منتجــع الفرســان الــدويل الريــايض، والثالــث الفــارس حمــد 

النعيمــي والجــواد »اس اس كاليــف« مــن نــادي الشــارقة أيضــاً.

تاال الحسيني وعمر والرميثي
ــادي الشــارقة  ــن ن ــا« م ــال بارم ــرس »روي ــع الف ــاال الحســيني م ــازت الفارســة ت ف

ــول  ــاين يف منافســات الناشــئني والخي ــة املســتوى الث للفروســية بالشــوط األول لفئ

ــة واحــدة عــى حواجــز 115 ـ 120 ســم، وحــاز  الصغــرية 5 ـ 6 ســنوات، مــن جول

صــدارة فئــة الناشــئني »الجونيــورز« الفــارس عمــر الحــاج بالجــواد »يف آي يب ديــيل 

رون« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وذهــب املركــز األول للخيــول الصغــرية عمــر 

5 ـ 6 ســنوات إىل الجــواد »ســيلربموند« والفــارس راشــد محمــد الرميثــي مــن نــادي 

أبوظبــي للفروســية.

 11 
شوطاً تنافس خاللها الفارسات والفرسان يف 

األسبوع الرابع لدوي اإلمارات لقفز الحواجز.

األسبوع 
الرابع

33فبراير 2021 

راشد آل مكتوم تفوق في الشوط المفتوحأحمد منصور حقق  المركز األول في مسابقة المستوى األول والشباب

فروســية اإلمارات



األسبوع 
الخامس

فبراير 2021  34

المهيري ثانيًا والمرزوقي ثالثًا

الكربي يتّوج بجائزة الشوط الثاني لفرسان اإلمارات 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســطع نجــم الفــارس الشــاب عــيل حمــد الكــريب عــى صهــوة الفــرس »بالوســنتا« 

مــن نــادي الشــارقة للفروســية يف منافســات األســبوع الخامــس لــدوري اإلمــارات 

ــاين  ــوط الث ــز األول يف الش ــزة املرك ــّوج بجائ ــا ت ــز، عندم ــز الحواج ــني« لقف »لونج

ــة  ــيل بصال ــدان الرم ــى املي ــارات، وأقيمــت املنافســات ع ــان اإلم املخصــص لفرس

ــة بالختــم. ــة بوذيــب العاملي ــد الكــربى بقري ــن زاي ســلطان ب

ــيل  ــارس ع ــق الف ــث تأل ــارات، حي ــن اإلم ــان م ــاركة فرس ــوطان ملش ــص ش وخص

ــع  ــدة م ــة الواح ــات الجول ــم مبواصف ــذي أقي ــاين ال ــوط الث ــريب يف الش ــد الك حم

ــزه 25  ــغ ارتفاعهــا 135 ســم، وتنافــس عــى جوائ ــة للتاميــز عــى حواجــز بل جول

فارســاً، وعــرب الجولــة الرئيســة 6 فرســان، تجــدد بينهــم التنافــس يف جولــة للتاميــز، 

أكملهــا فارســان دون خطــأ، وحــاز املركــز األول الفــارس عــيل حمــد الكــريب »16 

ســنة« بالفــرس »بالوســنتا« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وأكمــل الجولــة يف زمــن 

ــة. ــز 32:21 ثاني التامي

ــغ«  ــد املهــريي بالجــواد »كوني ــه حمي ــد الل ــه الفــارس عب ــاين زميل ــال املركــز الث ون

بزمــن التاميــز 33:60 ثانيــة، وتــوج باملركــز الثالــث الفــارس ســلطان محمــد 

ــي. ــة أبوظب ــان رشط ــن فرس ــي« م ــرس »غيب ــوة الف ــى صه ــي ع املرزوق

ــدة،  ــة الواح ــات الجول ــارات، ومبواصف ــان اإلم ــص لفرس ــوط األول املخص ويف الش

عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 130 ســم، وشــارك فيــه 28 فارســاً، نجــح 9 يف إكــامل 

ــي  ــد الكميت ــارس محم ــت الف ــارق التوقي ــدارة بف ــاز الص ــأ، وح ــة دون خط الجول

بالفــرس »إينــا فــان دو نيوبورغيــف« )13 ســنة( مــن إســطبالت الــرشاع، وأكمــل 

الجولــة يف زمــن بلــغ 52:99 ثانيــة، ونــال الفــارس أحمــد عبــد الرحمــن أمــني املركــز 

الثــاين مــع الفــرس »فيفــا« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وبزمــن 53:72 ثانيــة، 

وأحــرز املركــز الثالــث الفــارس عــيل حمــد الكــريب بالفــرس »بالوســنتا« مــن نــادي 

ــان  ــاين للفرس ــز يف الشــوط الث ــزة التامي ــّوج بجائ ــل أن يت ــية، قب الشــارقة للفروس

املواطنــني.

ومبشــاركة 28 فارســاً وفارســة، أقيــم الشــوط األول للفرســان مــن املســتوى األول 

ــى  ــيطر ع ــم، وس ــز 135 س ــى حواج ــدة ع ــة الواح ــات الجول ــباب، مبواصف والش

املركزيــن األول والثــاين الفارســان تريفــور بريــن بالفــرس »غريمــني دبليــو« وشــني 

بريــن بالجــواد »غيــت ال« مــن فريــق زد ســفن، ويف الشــوط الثــاين مــن مرحلتــني 

عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 ســم، تنافــس 26 فارســاً وفارســة، وحافــظ فرســان 

فريــق »زد ســفن« عــى مراكــز الصــدارة، حيــث حقــق الفــارس شــني بريــن بالجــواد 

»غيــت ال« املركــز األول، ونــال الفــارس تريفــور بريــن مــع الجــواد »هــاريف« املركــز 

الثــاين، ونالــت املركــز الثالــث الفارســة جورجيــا تيــم بالجــواد »كان يامــا كان«.

ويف أول أشــواط فرســان املســتوى الثــاين، والناشــئني »الجونيــورز« والخيــول عمــر 5 

ـ 6 ســنوات، مبواصفــات الجولــة الواحــدة عــى حواجــز 115 ـ 120 ســم، تنافــس 34 

مــن فرســان املســتوى الثــاين، وأحــرز املركــز األول الفــارس عصــام زبيبــي بالجــواد 

»إلــووي« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، ومــن جملــة 11 فارســاً مــن فئــة الناشــئني، 

انفــردت الفارســة أميليــا موسكســيكا بالصــدارة وأنهــت الجولــة دون خطــأ بالجــواد 

ــال اس ام  ــت سبيش ــرس »جس ــية، وبالف ــارات للفروس ــز اإلم ــن مرك ــون« م »كينام

اتــش« مــن نــادي الشــارقة، أحــرز الفــارس هشــام غريــب املركــز األول لفئــة الخيــول 

الصغــرية عمــر 5 ـ 6 ســنوات.

وتجــدد تنافــس فرســان الفئــات الثــالث عــى االرتفــاع نفســه يف شــوط مبواصفــات 

ــارس  ــز األول الف ــرز املرك ــة، أح ــة الثاني ــن الفئ ــاً م ــني 42 فارس ــن ب ــني، وم املرحلت

يوســف ســاواس بالجــواد »إلتــون« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وأحــرز زميلــه 

ــرس  ــورز« بالف ــة »الجوني ــدارة فئ ــي ص ــد املازم ــه محم ــد الل ــئ عب ــارس الناش الف

»كاليســتا دو ال هــارت«، وأكمــل الفــارس هشــام غريــب ثنائيــة الخيــول الصغــرية 

عمــر 5ـ  6 ســنوات مــع الفــرس »جســت سبيشــال اس ام اتــش« مــن نــادي الشــارقة 

للفروســية.

ــة مياديــن  ــات داعمــة لنشــاط وحيوي ومبشــاركة 85 فارســاً وفارســة مــن ثــالث فئ

قفــز الحواجــز، انطلقــت فعاليــات الشــوط األول مــن مرحلتــني عــى حواجــز 100 ـ 

105 ســم، وأحــرز صــدارة األشــبال الفــارس ليــث غريــب بالفــرس »كابيتــوال اس آر 

ــادي الشــارقة للفروســية، ومــن املبتدئــني فــازت باملركــز األول الفارســة  زد« مــن ن

أنــوار نجــم والفــرس »ســابرينا« مــن نــادي أبوظبــي للفروســية، وفــاز الفــارس حمــد 

ــة  ــز األول لفئ ــية باملرك ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن ــودورا« م ــرس »في ــريب بالف الك

الخيــول الصغــرية عمــر 4 ـ 5 ســنوات. 

305
آالف درهم إجاميل الجوائز املقدمة للفائزين يف 

األسبوع الخامس لدوري قفز الحواجز.

8
أشواط تنافس خاللها الفرسان والفارسات خالل 

األسبوع الخامس للدوري.
ثانية الزمن الذي سجله الفارس عيل حمد الكريب يف جولة 

التاميز يف الشوط الثاين املخصص لفرسان اإلمارات. 

منافسات األسبوع الخامس شهدت تنافسًا قويًا بين المشاركين

فروســية اإلمارات



الفروسية العالمية تفقد أحد رموزها بوفاة 
خالد بن عبد هللا آل سعود

٠٠ ورحل األمير النبيل
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

بعــث صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه 

اللــه، برقيــة تعزيــة إىل أخيــه خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن بن عبــد العزيز 

آل ســعود، عاهــل اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، أعــرب فيهــا عــن صــادق 

تعازيــه ومواســاته يف وفــاة املغفــور لــه األمــري خالــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن 

آل ســعود، داعيــاً املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيد بواســع رحمته، ويســكنه فســيح 

جناتــه، وأن يلهــم آل ســعود الكــرام جميــل الصــرب والســلوان.

كــام بعــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة 

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

زايــد آل نهيــان، ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة، برقيتــي 

ــز آل  ــد العزي ــن عب ــك ســلامن ب ــني إىل خــادم الحرمــني الرشيفــني املل ــة مامثلت تعزي

ســعود.

ــاء  ــمو أولي ــارات، وس ــكام اإلم ــى ح ــس األع ــاء املجل ــمو أعض ــاب الس ــث أصح وبع

ــة. ــة مامثل ــات تعزي ــكام، برقي ــواب الح ــمو ن ــود، وس العه

وكتــب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، عــى صفحتــه يف موقــع 

التواصــل االجتامعــي »تويــرت«: »عــزايئ الشــخيص ألرسة آل ســعود.. ولجميــع محبــي 

ــد الرحمــن..  ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــاة األمــري خال ــل يف العــامل يف وف ومــالك الخي

صديــق ورفيــق حيــاة يف حــب الخيــل.. الفــارس الــذي ترجــل بعــد أن ملــك قلوبنــا 

بطيبتــه ورقيــه.. رحمــه اللــه وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

وفقــد عــامل الفروســية وســباقات الخيــل أحــد رمــوزه بوفــاة األمــري خالــد بــن عبــد 

اللــه بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، عــن عمــر ناهــز 84 عامــاً.

ــامل  ــد الرحمــن آل ســعود اســمه يف ع ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــري خال  وســجل األم

الســباقات كأحــد أشــهر مــالك ومــريب الخيــول املهجنــة يف العــرص الحديــث، خاصــة يف 

أوروبــا وأمــريكا. 

وقــد حفــر األمــري خالــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن آل ســعود اســمه بأحــرف 

ــام  ــة واألرق ــازات الرائع ــوح واإلنج ــاء والطم ــة بالعط ــرية مليئ ــب، يف مس ــن ذه م

القياســية، وســجل مملــوء باإلنجــازات العامليــة وأرفــع الجوائــز التقديريــة، أبرزهــا 

جائــزة »إكليبــس« التقديريــة يف أمــريكا خالل 17 مناســبة إلســهاماته العديــدة يف عامل 

الفروســية وســباقات الخيــل، فهــو مالــك عالمــة »جدمونــت« العامليــة التــي أنتجــت 

ــت«  ــكل«، والجــواد »أروجي ــزوم »فران ــا فحــوالً بحجــم األســطورة غــري امله مزارعه

الفائــز بــكأس ديب العاملــي يف نســخة عــام 2017.

وقــد عــرب املدربــون الذيــن تعامــل معهــم عــن حزنهــم العميــق لوفــاة األمــري خالــد 

بــن عبــد اللــه، وأجمعــوا عــى أن عــامل الفروســية فقــد أحــد الرمــوز النبيلــة والكبرية، 

فقــد قــدم عطــاًء لــن يــربح الذاكــرة.

     إنجــازات األمير
 حصل عى جائزة إكليبس التقديرية الرفيعة يف أمريكا 17 مرة، تقديراً 	 

إلنجازاته الرائعة وتوج بطالً للمالك، يف األعوام 1992، 2003، 2016، و2017.

حصل عى لقب أفضل املربني يف أمريكا خمس مرات أعوام 1995، 2001، 	 

2002، 2003، و2009، وقد حققت خيوله إنجازات عدة، كوفئت بجائزة 

إكليبس، ما رفع حصيلته من هذه الجائزة الرفيعة.

حصل يف بريطانيا عى بطولة املالك يف 2003، 2010 و 2011.	 

35فبراير 2021 

فروســية اإلمارات



ــباقات  ــات س ــان وفارس ــها فرس ــرية عاش ــة كب فرح

القــدرة، وقفــز الحواجــز، والدريســاج، بانطالقــة 

املوســم الجديــد، وعــودة النشــاط، وجــاءت الفرحــة 

مزدوجــة للفائزيــن باملراكــز األوىل وهــم عــى منصة 

ــة األوىل. ــز الثالث ــز املراك ــج يتســلمون جوائ التتوي

الجميــع عــرّبوا عــن ســعادتهم مــن خــالل الحــامس 

املنافســات املختلفــة،  الــذي أظهــروه يف  الكبــري 

ــي. ــتوى الفن ــى املس ــاً ع ــس إيجاب ــذي انعك وال

فرحة مزدوجة
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