فروسية اإلمارات
«فارســات اإلمارات» ضمن الفائزين في النسخة السادسة

جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة
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العدد  19أغسطس  2022مجلة شهرية يصد رها اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق
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•«اتحاد الفروســية» يحدد ضوابط تسجيل الفرسان
•  2944فارسـ ً
ـا وفارسة شاركوا في البطوالت التدريبية

Fax:

أغسطس 2022

في تصنيفات «دولي الفروسية» ()12
والمدربين والخيول لموســم القدرة الجديد ()13

+971-2-6661800

uaeerf ae

في هذا العدد

ً
ً
ثالثا ضمن العشــرة األوائل
وصيفا والكتبي
•المزروعي

Address:

@uaeerf_ae

اقرأ

•«جودلفين» يتوهج في أميراك الشــمالية بجائزتي أفضل
uaeerf

ومرب وطني ()34
مالك
ٍ

فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد
دعم القيادة الرشــيدة يوفر كل
عناصر النجاح والتميز لفروســية اإلمارات
•الدعــم والرعايــة واملتابعــة التــي تقدمهــا القيــادة الرشــيدة لفروســية
اإلمــارات ،دامئ ـاً مــا تثمــر نجاحــات وإنجــازات وألقاب ـاً كبــرة وجوائــز
مميــزة ،فقــد كان لدعــم ورعايــة واهتــام ســمو الشــيخ منصــور بــن زايد
آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة ،رئيــس
قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة ،الــدور الواضــح يف فــوز قريــة اإلمــارات
العامليــة للقــدرة بالوثبــة بجائــزة أفضــل مبــادرة إبداعيــة رياضيــة ضمــن
الفائزيــن والفائـزات يف النســخة السادســة لجائــزة الشــيخة فاطمــة بنــت
مبــارك لرياضــة املــرأة ،والتــي تقــام برعايــة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت
مبــارك ،رئيســة االتحــاد النســايئ العــام ،رئيســة املجلــس األعــى لألمومــة
والطفولــة ،الرئيــس األعــى ملؤسســة التنميــة األرسيــة« ،أم اإلمــارات»،
وهــي جائــزة عامليــة رفيعــة وســامية تحــرص كل املبدعــات يف املجــاالت
الرياضيــة عــى نيــل رشف الفــوز بهــا ،لتنالــه مبــادرة برنامــج فارســات
اإلمــارات التــي نافســت بهــا قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة يف جائــزة
أفضــل مبــادرة إبداعيــة رياضيــة ،وهــي مبــادرة وفــاء تدعــم عطــاء
فارســات اإلمــارات والفارســات املقيــات بســباقات مخصصة لهــن تقديراً
لجهودهــن يف ســباقات القــدرة ،وذلــك خــال ســباق كأس ســمو الشــيخة
فاطمــة بنــت مبــارك «أم اإلمــارات» للقــدرة خــال نســخه املتعــددة.
•التهنئــة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان عــى هــذه الجائــزة
العامليــة الرفيعــة التــي جــاء الفــوز بهــا عــر رعايتــه ودعمــه ورؤيتــه يف
تعزيــز مكانــة قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة لتكــون منـراً لإلبــداع عــر
فريــق العمــل ،وتقديــم األفــكار النــرة التــي تــيء الطريــق لتحقيــق
الطموحــات واإلنجــازات املتفــردة يف عــامل ســباقات القــدرة.
•وبدعــم القيــادة الرشــيدة ،وحرصهــا عــى توفــر كل عنــارص النجــاح،
وتعزيــز جــودة الحيــاة ،أكمــل اتحــاد الفروســية والســباق مبكـراً ترتيبات
انطالقــة موســم الفروســية يف الدولــة ،وذلــك مــن خــال التنســيق مــع
أنديــة الفروســية والقــرى لوضــع روزنامــة املوســم لــكل رياضــة ،والتــي
تضمنــت برامــج البطــوالت والســباقات ،مبــا يتوافــق مــع االلتزامــات
املختلفــة واملناســبات الكــرى والبطــوالت الدولية واملهرجانات واألنشــطة
والفعاليــات ،مــا أتــاح الفرصــة أمــام الفرســان والفارســات واملدربــن
واملــاك لوضــع تصــورات اإلعــداد ،وتجهيــز الخيــول لخــوض املنافســات
املختلفــة ،وإكــال اســتعدادات الفرســان والفارســات لتقديــم أفضــل
املســتويات الفنيــة.
•وقــد اســتعاد فرســان وفارســات قفــز الحواجــز حيويتهــم مــن خــال
املشــاركة يف مســابقات الربنامــج الصيفــي للبطــوالت التدريبيــة التــي
نظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية والســباق ،والتــي شــكلت محطــة مهمة
يف اســتعداد الفرســان والفارســات ،وتجهيــز الخيــول للموســم الجديــد،
وهــو موســم مــيء بالبطــوالت الدوليــة واملحليــة ،كــا أكمــل الفرســان

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

والفارســات الجهوزيــة لخــوض ســباقات موســم القــدرة الــذي
يتضمــن ســباقات لــكل الفئــات ومهرجانــات وبطــوالت كــرى،
واســتعدت فــرق الدريســاج لخــوض املســابقات املختلفــة وفــق
الربنامــج املعــد.
•كل الشــكر للقيــادة الرشــيدة عىل هــذا الدعم الســخي واملتواصل،
ومرحبـاً بالجميــع يف ميادين وســاحات وصــاالت التنافس ليقدموا
إبداعاتهــم كل يف رياضتــه ،وليســاهموا يف تعزيــز مكانــة فروســية
اإلمــارات محليـاً وإقليمياً ،ويف الســاحة العاملية.
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فروســية اإلمارات

جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

«اإلمــارات العالمية للقدرة»

تتوج بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية
∎مسلم العامري :دعم منصور بن زايد جعل «قرية الوثبة» منصة عالمية لإلبداع في سباقات القدرة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

فــازت قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة بجائــزة أفضــل مبــادرة
إبداعيــة رياضيــة ،ضمــن الفائزيــن والفائـزات يف النســخة السادســة لجائزة
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك لرياضــة املــرأة ،والتــي تقــام برعايــة ســمو
الشــيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيســة االتحاد النســايئ العام ،رئيســة املجلس
األعــى لألمومــة والطفولــة ،الرئيــس األعــى ملؤسســة التنميــة األرسيــة.
ويعــد الفــوز بهــذه الجائــزة الرفيعــة إضافــة مميــزة لنجاحــات وإنجــازات
قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة ،والتــي تتواصــل بدعــم ورعايــة
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء،
وزيــر ديــوان الرئاســة ،رئيــس قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة.
وتقــدم مســلم العامــري ،املديــر العــام لقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة،
بالتهنئــة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايد آل نهيــان ،مبناســبة اإلنجــاز الذي
حققتــه القريــة ،لتكــون ضمــن املتميزيــن واملكرمــن بجائــزة فاطمــة بنت
مبــارك الرفيعة.
ومثــن العامــري الدعــم الــا محــدود الذي يقدمه ســمو الشــيخ منصــور بن
زايــد آل نهيــان لقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة ،والــذي جعل مــن القرية
منصــة عامليــة لإلبــداع يف مجاالت ســباقات القــدرة كافــة ،ومنها املبــادرات
الهادفــة التــي تعــزز مــن قيم الفروســية الســامية يف الدولــة والعامل.
وأضــاف« :مبــادرة برنامــج فارســات اإلمــارات مــن قريــة اإلمــارات العامليــة

للقــدرة بالوثبــة ،والتــي نالــت رشف الفــوز بجائــزة فاطمــة بنــت مبــارك
لرياضــة املــرأة لفئــة أفضــل مبــادرة إبداعيــة رياضيــة ،جــاءت لتواكــب
رؤيــة القيــادة الرشــيدة لتمكني املــرأة ،لتقــدم إبداعها يف املجــاالت كافة،
ومنهــا رياضــة القــدرة ضمــن منظومــة فروســية اإلمــارات».
وأوضــح «هــذه الجائــزة املرموقــة ،تضــع الجميــع يف القريــة أمــام
مســؤوليات أكــر يف املســتقبل للحفــاظ عــى هــذه املكتســبات املتفردة،
والعمــل مــن أجــل تحقيــق املزيــد من النجاحــات بــرؤى جديــدة وأفكار
ومبــادرات ملهمــة».
وتعــد جائــزة فاطمــة بنــت مبــارك لرياضــة املــرأة األوىل مــن نوعهــا
يف املنطقــة ،وتهــدف بشــكل رئيــي لتمكــن املــرأة ،وتســليط الضــوء
عــى منجزاتهــا يف القطــاع الريــايض ،ليكــون الحــدث مبثابــة عيــد للمــرأة
الرياضيــة العربيــة واحتفــاء بإنجازاتهــا.
وتجســد الجائــزة منــذ انطالقتهــا األوىل رؤية ســمو الشــيخة فاطمة بنت
مبــارك «أم اإلمــارات» يف تعزيــز مكانــة املــرأة الرياضيــة العربيــة عــى
املســتويني املحــي والــدويل.
وشــملت فئــات الجائزة مســابقات ضمــن املســتويني الفــردي والجامعي
يف أقســام مختلفــة ،كاإلدارة الرياضيــة والتدريــب والبحــث والرعايــة
الرياضيــة وأصحــاب الهمــم.

1.700.000
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درهم القيمة اإلجاملية لجائزة فاطمة
بنت مبارك لرياضة املرأة ،والتي وزعت
عىل الفائزات والفائزين.
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فائزات وفائزين ،نالوا رشف الفوز
بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة
املرأة يف نسختها السادسة.

فروســية اإلمارات

ضمن  10نسخ لسباق كأس «أم اإلمارات» في «الوثبة»

«برنامج فارسات اإلمارات»..

مبادرة تدعم اإلبداع في سباقات القدرة

∎الحضرمي :إنجاز رائع يضع الجميع أمام مسؤولية مضاعفة الجهد للحفاظ على المكتسبات المميزة
أبوظبي (فروسية اإلمارات)

شــكل فــوز قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة بجائــزة أفضــل مبادرة
إبداعيــة رياضيــة ،ضمــن الفائزيــن والفائـزات يف النســخة السادســة لجائزة
ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك لرياضــة املــرأة «أم اإلمــارات» ،إضافــة
نوعيــة ملبــادرات ونجاحــات القريــة املســتمرة يف تنظيــم الســباقات بأعــى
معايــر الجــودة يف كل موســم.
وتــأيت مبــادرة برنامــج فارســات اإلمــارات لدعــم فارســات اإلمــارات
والفارســات املقيــات يف الدولــة ،وذلــك إلعطائهــن الفرصــة للمشــاركة يف
ســباقات مخصصــة لهــن تقديـراً لعطائهــن ،مــن خــال تنظيــم  10نســخ
تحمــل اســم ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك «أم اإلمــارات» ،والتــي
انطلقــت يف عــام  2011وتســتمر حتــى عــام .2022
وشــهدت النســخ العــر األوىل لســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت
مبــارك مشــاركة  871فارســة منهن  465فارســة إماراتيــة و 406من مختلف
دول العــامل ،وحصــدت فارســات اإلمــارات  6ألقــاب مــن أصل  10ســباقات،
حيــث توجــت الفارســة اإلماراتية ســارة الجابر بلقب النســخة األوىل عندما
فــازت بســباق عــام  ،2011فيــا حصــدت الفارســة ليــى املرزوقــي لقــب
النســخة العــارشة التــي أقيمــت يف عــام  ،2021وتعــد الفارســة ليــى الرضــا
أفضــل فارســة يف مجمــوع املشــاركات عــى مــدار النســخ التــي أقيمت.
ويشــهد ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبــارك للقــدرة يف كل عام

871

فارسة شاركن يف سباقات كأس سمو
الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة
خالل النسخ العرش التي أقيمت.

465

فارسة إماراتية خضن سباق كأس
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
للقدرة خالل الـ  10نسخ األوىل.

مشــاركة كبــرة ،حيــث تحــرص اإلســطبالت عــى الدفــع بنخبــة الخيــول
وأفضــل الفارســات لخــوض الســباق مــن أجــل التتويــج باللقــب الكبري.
وفــازت فارســات  4إســطبالت بســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت
مبــارك ،وهــي إســطبالت بــن حــم ،الجابــر ،إنجــاز ،والكمــدة.
وأكــد محمــد الحرضمــي مســؤول الفعاليــات بقريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة بالوثبــة ،أن فــوز القريــة بجائــزة أفضل مبــادرة إبداعيــة رياضية،
هــي نتــاج جهــود كبــر لفريــق العمــل بالقريــة الــذي يحــرص دامئـاً عىل
تقديــم الجديــد يف كل موســم.
وقــال« :دعــم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة ،رئيــس قريــة اإلمــارات العامليــة
للقــدرة ،فتــح آفاق ـاً كبــرة للقريــة ملواصلــة نجاحاتهــا املميــزة يف كل
مجــاالت ســباقات القــدرة ،ليــأيت الفــوز بجائــزة أفضــل مبــادرة إبداعيــة
رياضيــة ليضيــف إنجــازاً جديــداً يحفــز الجميــع عــى تقديــم جهــود
مضاعفــة للحفــاظ عــى هــذه املكتســبات الكبــرة».
وأضــاف« :عــدد الفارســات املشــاركات يف الســباقات العــرة ،والــذي
وصــل إىل  871فارســة هــو تأكيــد عــى مكانــة هذه الــكأس الغاليــة لدى
الفارســات واإلســطبالت التــي تدفــع بنخبــة الفارســات وأقــوى الخيــول،
مــن أجــل نيــل رشف الفــوز».

406

فارسات من مختلف دول العامل
شاركن يف سباق كأس سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك للقدرة خالل
العرشة سباقات التي أقيمت.

6

فارسات إماراتيات حققن لقب
سباق كأس سمو الشيخة فاطمة
بنت مبارك للقدرة من أصل 10
نسخ للسباق.
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فروســية اإلمارات

أسماء ال تغيب عن المناسبات الكبرى

6

فارسات إماراتيات يضعن بصماتهن
في منصة كأس «أم اإلمارات»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

سجل األبطال

ظل ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبــارك للقدرة
للســيدات ضمــن مبــادرة برنامــج فارســات اإلمــارات،
يخــرج ســنوياً العديــد مــن الفارســات الــايت متكــن مــن
وضــع بصامتهــن الواضحــة مــن خــال املناســبات الداخليــة
والخارجيــة الكــرى ،وأصبحــت أســاؤهن ال تغيــب عــن
الصــدارة ،ســواء يف الســباقات الخاصــة بالســيدات أو
الســباقات املفتوحــة.
واشــتملت قامئــة الفارســات املتوجــات باللقــب الغــايل
عــى كل مــن ســارة محمــد جابــر املــري ،آيــة عبــد الرضــا،
عفــراء خليفــة الســويدي ،مــرا جاســم االنصــاري ،هيــا
الشــنقيطي ،وليــى املرزوقــي.
ليلى المرزوقي

هيا الشنقيطي

ميرا األنصاري

توجــت الفارســة ليــى املرزوقــي بلقــب النســخة األخرية
مــن كأس ســمو الشــيخة فاطمة بنــت مبارك للســيدات،
وظلــت الفارســة املرزوقــي تقــدم مســتويات رائعــة
خــال مشــاركاتها مــع إســطبالت الكمــدة ،حيث حققت
عــدداً كبـراً مــن االنتصــارات ،أبرزهــا لقــب اإلســطبالت
الخاصــة خــال مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمد
بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة  ،2017وهــي فائــزة أيضـاً
بنســختني مــن ســباق الوصــل لإلســطبالت الخاصــة.

عــى الرغــم مــن فــرات توقــف عديــدة يف مســرة
الفارســة هيــا الشــنقيطي بســبب الدراســة خــارج
البــاد ،إال أنهــا أظهــرت مســتويات جيــدة خــال
مشــاركاتها القليلــة ،أبرزهــا فوزهــا بلقــب نســخة عــام
 2018مــن كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك،
ونالــت لقــب ســباق الســيدات يف مهرجــان أبوظبــي،
واملركــز الثالــث يف ســباق الشــيخة فاطمــة بنــت
منصــور بــن زايــد آل نهيــان يف نفــس املوســم.

تعــد الفارســة مــرا جاســم األنصــاري أكــر الفارســات
تتويجـاً يف ســباقات الســيدات عــى الرغم مــن أن بدايتها
مــع ســباقات القــدرة كانــت يف العــام  ،2014ونالــت
لقــب النســخة الســابعة مــن كأس ســمو الشــيخة فاطمة
بنــت مبــارك يف العــام  ،2017ومتلــك رصيــداً مميـزاً مــن
النتائــج يف ســباقات الســيدات ،خاصــة ضمــن مهرجــان
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
ومهرجــان ويل عهــد ديب.

عفراء السويدي

آية عبد الرضا

سارة الجابر

تعتــر الفارســة عف ـراء الســويدي مــن أبــرز الفارســات
اإلماراتيــات ،وكانــت بدايتهــا مــع الســباقات يف العــام
 2008واســتطاعت أن تحقــق العديــد مــن االنتصــارات
عــى الرغــم مــن مشــاركاتها املتقطعــة ،وهــي فائــزة يف
الوثبــة وديب ولهــا رقــم قيــايس يف مدينة ديب يف ســباقات
الـــ  100كلــم ،وهــي فائزة بلقــب النســخة الثالثة لكأس
ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك.
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أحــرزت الفارســة آيــة عبــد الرضــا لقــب النســخة
الثانيــة لســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت
مبــارك يف العــام  ،2012ومتلــك رصيــداً كبــراً مــن
املشــاركات حققــت خاللهــا انتصــارات رائعــة داخليــة
وخارجيــة ،أبرزهــا كأس الســيدات ضمــن مهرجــان
ويل عهــد ديب ،وهــي فائــز بســباق ميــدان بإيطاليــا
ووصيفــة يف العديــد مــن الســباقات املحليــة.

عــى الرغــم مــن عــدم انتظامهــا يف الســباقات ،مازالــت
النتائــج املميــزة التــي حققتهــا الفارســة ســارة محمــد
الجابــر املــري صامــدة ،فهــي حاملــة لقب النســخة األوىل
مــن كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك يف العــام
 ،2011وحلــت مرتــن ضمــن العــرة األوائــل ،ولهــا نتائج
جيــدة يف ســباقات الوثبــة وديب ،خاصــة مــع الفــرس
الشــهرية يف إســطبالت الجابــر «هايالنــد فيــو دويل».

فروســية اإلمارات

سجل حافل للفارسة المميزة

ليلــى الرضا

نجمة سباقات كأس فاطمة بنت مبارك بـ «المعدل األعلى»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

شــكل ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمة بنــت مبارك للقــدرة املخصص
للســيدات ،مبختلــف دوراتــه ،منصــة وقاعــدة انطــاق للفارســة املميزة
ليــى عبــد العزيــز الرضــا ،والتــي متكنــت مــن تقديــم عــروض قويــة
خــال دوراتــه املختلفــة ،أهلتهــا لتحتــل الصــدارة بحصولهــا عــى أعــى
معــدل مــن النقــاط يف مشــاركاتها التســع ،والتــي حصــدت خاللهــا 183
نقطــة ،مــا يؤكــد علــو كعبهــا وســط الفارســات.
ويــأيت هــذا النجــاح وقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة تفــوز
بجائــزة أفضــل مبــادرة رياضيــة ضمــن الفائزيــن والفائ ـزات بجائــزة
ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك «أم اإلمــارات» لرياضــة املــرأة.
ونجحــت الفارســة ليــى الرضــا يف إكــال  6مــن تلــك الســباقات التــي
شــاركت فيهــا ،واســتطاعت أن تحــرز مراكــز متقدمــة ،فقــد كانــت
ضمــن العــرة األوائــل يف العديــد منهــا ،حيــث نالــت املركــز الرابــع
مرتــن ،مــا أهلهــا لتحصــد العــدد األكــر مــن النقــاط متفوقــة عــى
جميــع املشــاركات.
الفارســة ليــى الرضــا التــي تحمــل جميــع ممي ـزات الفارســة ،ظلــت
تحــرص عــى بــذل املزيــد مــن الجهــد للحفــاظ عــى لياقتهــا وتركيزهــا
الــذي منحهــا أمجــاداً خالــدة يف عــامل الفروســية وخصوص ـاً ســباقات
القــدرة ،حيــث تعتــر أول فارســة تتــوج بلقــب كأس صاحــب الســمو
رئيــس الدولــة ملســافة  160كلــم ،كــا أنهــا حققــت رقـاً قياســياً غــر
مســبوق مــن حيــث عــدد االنتصــارات يف موســم ،2020 - 2019
وذلــك مــا جعلهــا ضمــن نخبــة الفرســان والفارســات أصحــاب األمجــاد
الخالــدة.
هنالــك لحظــات خالــدة يف مســرة ليــى عبــد العزيــز الرضــا مــع
ســباقات القــدرة ،حيــث حققــت فوزهــا األول خارجيـاً يف العــام 2006

يف بريطانيــا عــر ســباق أوســن بــارك ملســافة  120كلــم مــع الجــواد
«جــازي دي بالزيــت» ،ومــن انتصاراتهــا يف ســباقات الســيدات
فوزهــا بلقــب كأس الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل
نهيــان بالوثبــة موســم  ،2020لكــن إنجازهــا األبــرز بدخولهــا التاريخ
عــر فوزهــا كأول فارســة بلقــب كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة
ملســافة  160كلــم عــى صهــوة «ماملبــو» إلســطبالت الوثبــة.
إنجــازات الفارســة ليــى الرضــا مل تــأت مــن فـراغ ،فهــي تعتــر مــن
أوائــل الفارســات اإلماراتيــات ،وتنتمــي اىل أرسة عاشــقة للخيــل،
فوالدهــا عبــد العزيــز الرضــا يعتــر مــن الرعيــل األول مــن الفرســان
واملدربــن املرخصــن الذين مارســوا ركــوب الخيل ،وميتلك إســطبالت
يف منطقــة العويــر.

6:03:21
ساعة الزمن الذي سجلته الفارسة ليىل الرضا

عند فوزها بكأس رئيس الدولة ملسافة  160كلم
يف العام  2020عىل صهوة الجواد «ماملبو».

2006

العام الذي سجلت فيه ليىل الرضا أول
انتصاراتها الخارجية ،عندما توجت بلقب
سباق أوسنت بارك بربيطانيا.
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فروســية اإلمارات

المشاركات وصلن إلى مرحلة متقدمة من التميز

بطولة كأس «أم اإلمارات» تقدم العديد
من الفارسات إلى عالم سباقات القدرة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

شــكل ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك للقــدرة
للســيدات ضمــن مبــادرة برنامــج فارســات اإلمــارات ،رافــداً مهـاً
لســباقات القــدرة بصــورة عامــة ،وســباقات الســيدات بصــورة
خاصــة ،حيــث أســهم يف منــو وتطــور ســباقات الســيدات الــايت
وصلــن إىل مراحــل متقدمــة يف هــذه الرياضــة ،وقدمــت املبــادرة
خــال دوراتهــا املختلفــة العديــد مــن الفارســات اإلماراتيــات
وغــر اإلماراتيــات ،وســطع نجــم العديــد منهــن مثــل فاطمــة
جاســم املــري واليازيــة خليفــة الرميثــي ،وشــذرا الحجــاج،
ونرسيــن خــرو ،والعديــد غريهــن مــن الفارســات.

نسرين خسرو

كانــت الفارســة نرسيــن خــرو خالــد ضمــن العــرة
األوائــل يف كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك
للســيدات خــال مشــاركاتها الســبع يف الســباق،
وفضــاً عــن ذلــك متلــك الفارســة نرسيــن ســجالً
مميـزاً يف ســباقات القــدرة اإلماراتيــة ،حيــث لهــا عــدة
انتصــارات ومراكــز جيــدة ،ولهــا مشــاركات خارجيــة
أبرزهــا حصولهــا عــى الوصافــة يف ســباقات الســيدات
بالدوحــة.
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شذرا الحجاج

تعتــر الفارســة شــذرا م ـراد الحجــاج مــن الفارســات
صاحبــات الخربة الكبرية يف ســباقات القــدرة اإلماراتية،
وكانــت انطالقتهــا يف العــام  ،2006واســتطاعت خــال
تلــك الفــرة أن تلــم بجميــع مهــارات الفروســية
والســباقات ،ولهــا نتائــج مميــزة ،وكانــت ثالثــة يف
نســخة العــام  2017مــن ســباق كأس الشــيخة فاطمــة
بنــت مبــارك ،وهــي املــرة الثانيــة التــي حلــت فيهــا
ضمــن العــرة األوائــل يف هــذا الســباق املهــم.

فاطمة المري

وتعــد الفارســة فاطمــة جاســم املــري مــن أكــر
الفارســات مشــاركة يف الســباقات ،وتتميــز بالحنكــة
واملهــارة ،وحققــت انتصــارات عديــدة يف الوثبــة وديب
وخــارج الدولــة ،كــا متلــك ســجالً مميــزاً ،حيــث
حققــت مراكــز عديــدة ضمــن العــرة األوائــل ،خاصة
يف الســباقات الكبــرة مثــل كأس صاحــب الســمو
رئيــس الدولــة ،وكأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،كــا تعتــر أكــر الفارســات
صعــوداً ملنصــات التتويــج.

اليازية الرميثي

كانــت انطالقــة الفارســة اليازيــة خليفــة الرميثــي يف
العــام  ،2011ومتكنــت مــن تقديــم مســتويات مميــزة
أهلتهــا لتكــون واحــدة مــن نخبــة فارســات فريــق
اإلمــارات ،ومل تخيــب الظــن ،فقــد حققــت انتصــارات
خارجيــة عديــدة فهــي فائــزة يف إيطاليــا أكــر مــن مرة
ويف إســبانيا وبلجيــكا ،وتحــرص دامئـاً عــى املشــاركة يف
ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك.

فروســية اإلمارات

قرية بوذيب تدشن موسم القدرة

الفرســان على صهوة الخيول
 25أكتوبر في ســباقي  40و 80كلم

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

تدشــن قريــة بوذيــب للقــدرة بالختــم يف الخامــس والعرشيــن
مــن أكتوبــر الجــاري موســم ســباقات القــدرة للموســم الجديــد
 ،2023 - 2022بســباقني تأهيليــن األول ملســافة  40كلــم ،والثــاين
ملســافة  80كلــم ،حيــث يتوقــع أن يشــهد الســباقان مشــاركة كبــرة
مــن اإلســطبالت وأنديــة الفروســية التــي تســعى لتأهيــل خيولهــا
للمشــاركات خــال املوســم.
وتنظــم قريــة بوذيــب للقــدرة  31ســباقاً وبطولــة مــن جملــة 66
ســباقاً تقــام خــال املوســم ،تســتضيفها قــرى ومياديــن القــدرة
املختلفــة ،حيــث تنظــم مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم
 28ســباقاً وبطولــة ،بينــا تنظــم قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة
بالوثبــة  11ســباقاً وبطولــة.
وتغطــي املجموعــة املتنوعــة مــن الســباقات ،كل فئــات القــدرة
ابتــدا ًء مــن البطــوالت الكــرى ملســافة  160كلــم ،ومســافة 120
كلــم ،إىل جانــب الســباقات املحليــة والتأهيليــة الدوليــة ،باإلضافــة
إىل ســباقات مخصصــة للســيدات ،وأخــرى للشــباب والناشــئني
وأصحــاب اإلســطبالت الخاصــة مــن املواطنــن.

وتقــام أول الســباقات الرســمية بقريــة بوذيــب يــوم  7نوفمرب
عــر ســباقي العــن ،حيــث ميتــد األول ملســافة  100كلــم
والثــاين ملســافة  120كلــم ،وتبــدأ فعاليــات كأس صاحــب
الســمو رئيــس الدولــة يــوم  15ديســمرب بســباق اإلســطبالت
الخاصــة ،ويقــام يف اليــوم الثــاين ســباق الســيدات وكالهــا
ملســافة  100كلــم ،فيــا يقــام الســباق الرئيــس ملســافة 120
كلــم يف يــوم  25ديســمرب.
ويتضمــن مهرجــان املغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل
نهيــان الســباق املاراثــوين ملســافة  155كلــم ،والــذي يقــام
عــى مــدار يومــن ،وينطلــق يــوم  25ينايــر  ،2023ويشــتمل
املهرجــان عــى ســباقات لإلســطبالت الخاصــة والســيدات،
وآخــر للشــباب والناشــئني.
وتشــتمل ســباقات بوذيــب عــى عــدد كبــر مــن الســباقات
التأهيليــة الدوليــة ،حيــث تتضمــن الروزنامــة تأهيليــات
دوليــة ملســافة  100و 120و 160كلــم ،باإلضافــة إىل أربعــة
ســباقات ملســافة  80كلــم ومثلهــا ملســافة  40كلــم.
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فروســية اإلمارات

مخصص لإلسطبالت الخاصة

«كأس الوصل» يفتتح سباقات الموسم
التنافسية للقدرة بمدينة دبي الدولية

دبي (فروسية اإلمارات)

يدشــن ســباق كأس الوصــل لإلســطبالت الخاصــة ملســافة  120كلــم،
موســم ســباقات مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم ،يف الثــاين
مــن نوفمــر  ،2022وهــو أول ســباق تنافــي يف املوســم ،يعقبــه
مبــارشة يف اليــوم التايل ســباق تحدي ســيح الســلم ،ويتوقع أن تشــهد
انطالقــة ســباقات مدينــة ديب الدولية مشــاركة أبرز فارســات وفرســان
القــدرة ،ميثلــون مختلــف إســطبالت وأنديــة الفروســية بالدولــة.
ويشــتمل برنامــج ســباقات القــدرة مبدينــة ديب الدولية للقدرة بســيح
الســلم عــى  27ســباقاً تتــوزع عــى مختلــف الفئــات ،حيــث تضــم
 17ســباقا مفتوحـاً متضمنــة كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن
راشــد آل مكتــوم ملســافة  160كلــم ،وســباق كأس ســمو ويل عهــد
ديب ،كــا تضــم الروزنامــة  5ســباقات ملــاك اإلســطبالت الخاصــة،
وســباقني للســيدات ،باإلضافــة إىل  10ســباقات تأهيليــة.
وتحمــل الفارســة ليــى املرزوقــي ،لقــب النســخة املاضيــة لســباق
كأس الوصــل لإلســطبالت الخاصــة الــذي أقيــم مبشــاركة  96فارس ـاً
وفارســة ،بعــد أن قطعــت املســافة البالغــة  120كلــم عــى صهــوة
الجــواد «كاميــل دي كومبيتــس» إلســطبالت الكمــدة ،بزمــن قــدره
 4:28:32ســاعة ،وحــل الفــارس ســعيد الخيــاري يف املركــز الثــاين
عــى صهــوة «آر او اولســيس» إلســطبالت «اس اس» مســجالً زمن ـاً
قــدره  4:32:11ســاعة ،وجــاء يف املركــز الثالــث عبــد اللــه العامــري
عــى صهــوة «بوميــك دو ســوفتريي» إلســطبالت زعبيــل بزمــن قــدره
 4:36:27ســاعة.
وتنظــم مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة يف األول مــن نوفمــر أول ســباق
تأهيــي ملســافة  40كلــم ،وظلــت الســباقات التأهيليــة التــي تحتــل
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مســاحة كبــرة ضمــن روزنامــة القــدرة ،وتشــكل أحــد أهــم
الســباقات املســاندة والداعمــة لروزنامــة الســباقات ،وترفــد
اإلســطبالت الكــرى بخيــول ذات جــودة عاليــة ،وأصبحــت
ســباقات اإلســطبالت الخاصــة قيمــة إضافيــة لســباقات
القــدرة اإلماراتيــة بفضــل الدعــم الالمحــدود الــذي ظلــت
تجــده مــن القيــادة الرشــيدة ،وقدمــت العديــد مــن الخيــول
األبطــال ،وكذلــك نخبــة مــن الفرســان املميزيــن الذيــن
تخرجــوا يف ســباقات اإلســطبالت الخاصــة.

4:28:32
ساعة الزمن الذي سجلته الفارسة

ليىل املرزوقي بطلة النسخة املاضية
من سباق كأس الوصل.

27

سباقاً تشتمل عليها روزنامة
سباقات مدينة ديب الدولية للقدرة
يف موسم .2023 – 2022

فروســية اإلمارات

وصف السباق باألصعب

ناصــر بن حمد:

الفوز بلقب مونديال الخيول الصغيرة انتصار للبحرين واإلمارات

إسبانيا (فروسية اإلمارات)

عــر الفــارس ســمو الشــيخ نــارص بــن حمــد آل خليفــة ،ممثــل
ّ
جاللــة ملــك البحريــن لألعــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ،عــن
ســعادته بالتتويــج بلقــب بطولــة العــامل للقــدرة للخيــول الصغــرة
التــي أقيمــت يف إســبانيا ،وقــال« :الفــوز بلقــب املونديــال هــو
انتصــار للبحريــن واإلمــارات يف هــذه املحفــل العاملــي الكبــر».
وأضــاف ســموه« :فــوز فرســان اإلمــارات يف أي بطولــة هــو فــوز
لإلمــارات والبحريــن ،كــا أن فــوز فرســان البحريــن يف أي بطولــة
هــو فــوز لفرســان البحريــن واإلمــارات».
وأوضــح ســموه «ســباق مونديــال القــدرة للخيــول الصغــرة يف
إســبانيا ،هــو مــن أصعــب الســباقات التــي خضناهــا ،حيــث إن
األرضيــة وتضاريــس املســارات مليئــة بالعوائــق ،وقــد خاطرنــا
بعبــور هــذه املســارات ،ونجحنــا يف الوصــول إىل الهــدف ،وإح ـراز
اللقــب».
وأشــار ســموه إىل أن دعــم القيــادة الرشــيدة منــح الجــواد العــريب
الفرصــة إلظهــار قدراتــه يف كل املحافــل ،كــا أعطــى الفرســان
واملدربــن العــرب الثقــة يف أن يكونــوا دامئــاً يف املقدمــة.

وقــال ســموه« :بعــد بطولــة العــامل للخيــول الصغــرة ســيكون الرتكيــز
عــى بطولــة العــامل املفتوحــة ملســافة  160كلــم ،أيــن مــا كان موقــع
إقامتهــا ،وســيكون فرســان البحريــن واإلمــارات يف كامــل الجهوزيــة
لخــوض هــذا التحــدي الكبــر».
وتــوج الفــارس ســمو الشــيخ نــارص بــن حمــد آل خليفــة ،بلقــب
بطولــة العــامل للقــدرة للخيــول الصغــرة ملســافة  120كلــم التــي
أقيمــت مبنطقــة فيــك بإســبانيا ،مبشــاركة  42فارس ـاً وفارســة ميثلــون
 20دولــة مــن مختلــف قــارات العــامل.
وفــاز الفــارس ســمو الشــيخ نــارص بــن حمــد آل خليفــة باللقــب عــى
صهــوة الفــرس «لــوال جاليــا» ،حيــث تصــدر املرحلــة األوىل ثــم كان
وصيفـاً يف املرحلتــن الثانيــة والثالثــة قبــل أن يتقــدم إىل املركــز األول
يف املرحلــة الرابعــة واألخــرة ،وقطــع املســافة الكليــة بزمــن قــدره
 6:20:10ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ  19.5كلم/ســاعة.
وحلــت يف املركــز الثــاين الفارســة األوروجوانيــة لوســيا التيوليــد عــى
صهــوة «جيــه ام هدامــو» ،فيــا كان املركــز الثالــث من نصيــب الفارس
اإلســباين باتشــكو برييــز كارلــوس عــى صهــوة «ايــا دي فونتينــس».
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تقدم مميز في الترتيب لفرسان اإلمارات

المزروعي وصيف ًا والكتبي ثالث ًا
ضمن العشرة األوائل في تصنيفات «دولي الفروسية»

دبي (فروسية اإلمارات)

واصــل فارســا اإلمــارات ســيف أحمــد املزروعــي وســامل ملهــوف
الكتبــي ،تقدمهــا يف تصنيفــات االتحــاد الــدويل للفروســية التــي
صــدرت مؤخـراً ،ضمــن العــرة األوائــل «تــوب تــن» ،حيــث ارتقــى
الفــارس املزروعــي إىل الوصافــة جامعــاً  710نقــاط ،فيــا جــاء
الفــارس الكتبــي خلفــه مبــارشة يف املركــز الثالــث بعــد أن حقــق
 703نقــاط.
وحافظــت الفارســة الفرنســية جوليــا مونتــاين عــى صدارتهــا
للتصنيــف بعــد أن ســجلت  1081نقطــة ،فيــا تراجــع الفــارس
اإلســباين جوليــام ســولدفيال للمركــز الرابــع برصيــد  679نقطــة،
بينــا حلــت خامســة مواطنتهــا املخرضمــة ماريــا الفريــز برصيــد
 656نقطــة.
وظــل الفــارس ســيف أحمــد املزروعــي صديقــاً وفيــاً للصــدارة،
حيــث تواجــد للمــرة السادســة يف قمــة تصنيفــات االتحــاد الــدويل
«تــوب تــن» ،وكان قــد احتــل الصــدارة يف فـرات ســابقة ،واســتطاع
تحقيــق هــذه النتيجــة بعــد أداء قــوي خــال املوســم األورويب،
فقــد أحــرز املركــز األول  3م ـرات ،اثنتــان منهــا ملســافة  120كلــم
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نقاط وضعت الفارس سيف املزروعي
يف املركز الثاين ضمن تصنيف دويل
الفروسية.
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خــال فعاليــات راشــفورد للقــدرة باململكــة املتحــدة ،وفــوز واحــد
يف باديــس بجمهوريــة اســتونيا وكان ملســافة  160كلــم.
ويعتــر الفــارس ســيف املزروعــي أحــد أبــرز فرســان القــدرة ،وملــع
نجمــه مــع إســطبالت «أم آر أم» ،وأصبــح أحــد أهــم مفاتيــح
النــر لإلســطبل خاصــة يف املواعيــد الكــرى ،واســتطاع خــال فــرة
كتابــة اســمه بأحــرف مــن نــور ،فقــد بــرز خــال منافســات القــدرة
املحليــة والعامليــة.
وجــاء صعــود الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي يف تصنيــف االتحــاد
الــدويل للفروســية بعــد أداء قــوي وثابــت ،حيــث نجــح يف إح ـراز
ثالثيــة نــادرة بفــوزه بســباق  160كلــم  3مــرات خــال املوســم
األورويب كانــت خــال فعاليــات راشــفورد للقــدرة باململكــة املتحدة،
كــا كان وصيف ـاً وتاســعاً يف ســباقات باديــس بجمهوريــة اســتونيا،
فض ـاً عــن إكــال ســباق كومبــن بفرنســا.
ويحمــل الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي ،لقــب النســخة املاضيــة
ملونديــال القــدرة ،ويتطلــع للمحافظــة عــى اللقــب خــال النســخة
املقبلــة ،بعــد أن حقــق  3انتصــارات عــى مســافة  160كلــم.
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نقاط سجلها الفارس سامل ملهوف الكتبي
وضعته يف املركز الثالث يف تصنيف االتحاد
الدويل للفروسية.
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نقطة سجلتها الفارس الفرنسية جوليا
مونتاين كفلت لها املحافظة عىل املركز
األول يف تصنيف االتحاد الدويل للفروسية.

فروســية اإلمارات

المعامالت عبر البريد اإللكتروني لالتحاد

«الفروســية» يحدد ضوابط تسجيل الفرسان
والمدربين والخيول لموســم القدرة الجديد

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

أصــدر اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق اإلرشــادات والضوابــط
الخاصــة بتســجيل الفرســان واملدربــن والخيــول ملوســم ســباقات
القــدرة الجديــد  ،2023 - 2022حيــث تنطلــق ســباقات املوســم يف
شــهر أكتوبــر.
وتضمــن التعميــم الــذي أصــدره االتحــاد ،أن يبــدأ التســجيل15
ســبتمرب ،وتكــون املعامــات عــر املوقــع اإللكــروين لالتحــاد ،ووجــوب
تجديــد ترخيــص الفرســان واملدربــن والخيــول وفــق اآلليــة املتبعــة،
والتــي تتضمــن إرفــاق كافــة الوثائــق املطلوبــة يف نظــام التســجيل،
والتأكــد مــن صالحيتهــا وخصوصـاً شــهادة عــدم املامنعــة ،التــي يجــب
أن تكــون ســارية املفعــول ،مبــا يخــص الفرســان واملدربــن األجانــب.
كــا يجــب عــى الفرســان املقيمــن تقديــم شــهادة عــدم مامنعــة
« »NOCعــر النظــام اإللكــروين صــادرة مــن االتحــاد الوطنــي
للفــارس ،وأن تكــون الشــهادة موجهــة إىل اتحــاد اإلمــارات للفروســية
والســباق ،وأن تكــون منفصلــة لــكل فــارس عــى حــدة ،مــع تحديــد
اســم الفــارس ورقــم الفــارس يف االتحــاد الــدويل ،والدرجــة واملســتوى
املؤهــل ومــدة اإلذن املمنــوح ،وإرســال نســخة مــن هــذه الشــهادة إىل
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق عــر بريــده اإللكــروين.
وتضمنــت الضوابــط تحميــل صــورة شــخصية واضحــة حســب
املواصفــات يف النظــام ،والتأكــد مــن ســجالت التطعيــم والجــوازات
امللكيــة للخيــول املشــاركة يف الســباقات ،لتفــادي أيــه معوقــات حــال
املســابقات ،وأيــة تبعــات قانونيــة.

كــا وجــه التعميــم القيــام مبراجعــة قامئــة الخيــول املســجلة تحــت
مســمى كل مــدرب يف كل إســطبل ،والتأكــد مــن أن املــدرب هــو
نفســه يف كل مــن نظــام االتحــاد الــدويل واتحــاد اإلمــارات للفروســية
والســباق لتجنــب أي تبعــات قانونيــة.
وكذلــك مراجعــة قامئــة الخيــول تحــت مســمى كل مــدرب يف كل
إســطبل ،وإبــاع االتحــاد بــأي تغيــرات أو تحديثــات مطلوبــة يف
حالــة تغيــر املــدرب املســجل للخيــل ،وال يجــوز للخيــل املشــاركة
يف أي مســابقة دوليــة ملــدة  30يومــاً ،بــدءاً مــن تاريــخ اإلخطــار
بالتغيــر إىل االتحــاد الــدويل للفروســية ،وهــذا األمــر خــاص فقــط
بالســباقات الدوليــة.
وأشــار التعميــم إىل أن الفرســان األجانــب املقيمــن واملؤهلــن والذين
يرغبــون يف املشــاركة يف ســباقات  120كلــم املحليــة ومــا فــوق ،يجــب
أن يكــون اتحــاد الفروســية والســباق هــو االتحــاد املضيــف لهــم يف
ســجالت االتحــاد الــدويل للفروســية ،وفــق الضوابــط املحــددة.
وأكــد التعميــم أنــه ال يجــوز للخيــول املشــاركة يف ســباقات القــدرة
اســتخدام األصبــاغ ،مبــا فيهــا الحنــاء يف أي وقــت ،كــا أنــه يجــب
عــى الخيــول املشــاركة يف الســباقات الدوليــة أن تفــي مبتطلبــات
صحــة الخيــول ،حيــث يجــب أخــذ قراءتــن لدرجــة الح ـرارة لــكل
خيــل يف اليــوم ملــدة ثالثــة أيــام قبــل الوصــول إىل الســباق الــدويل
الــذي سيشــارك بــه ،وخــال الســباق الــدويل يجــب تســجيل قراءتــن
لدرجــة الح ـرارة يومي ـاً.
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اإلقامة في الدولة ألكثر من  6أشهر أهم البنود

تحديد خطوات حصول الفرسان األجانب المقيمين على
صفة مضيف لهم من قبل اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

حــدد اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق اإلجــراءات املطلوبــة لحصــول
الفرســان والفارســات األجانــب املقيمــن يف الدولــة عــى صفــة مضيــف لهــم
مــن قبــل اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،حيــث يجــب عــى الفرســان
والفارســات اتبــاع الخطــوات املطلوبــة إلمتــام هــذه اإلجـراءات ،وفــق التعميم
الصــادر مــن االتحــاد إىل املعنيــن كافــة.
ويجــب عــى الفــارس أو الفارســة إرســال طلــب إىل اتحــاد اإلمارات للفروســية
والســباق يطلــب فيــه أن يكــون االتحــاد املضيــف لــه ،وأن يكــون الفــارس أو
الفارســة مقيـاً يف الدولــة أكــر مــن ســتة أشــهر ،وإرفــاق نســخة مــن صفحــة
اإلقامــة والهويــة ســارية املفعــول التــي تثبــت أن الفــارس أو الفارســة مقيم يف
اإلمــارات أكــر مــن ســتة أشــهر.
كــا تضمــن التعميــم أن عــى الفــارس أو الفارســة إرفــاق نســخة مــن شــهادة
عــدم املامنعــة مــن االتحــاد املحــي الذي يحمــل الفارس أو الفارســة جنســيته.
وبنــاء عــى اســتيفاء هــذه الخطــوات للــروط واإلجـراءات املطلوبة ،ســيقوم
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق باملوافقــة عــى الطلــب ،ومن ثم ســيقوم
بإرســال الطلــب إىل االتحــاد الــدويل للفروســية للموافقــة عليــه ،وســيقوم
االتحــاد الــدويل بــدوره مبراجعــة الطلــب ،وإذا كان مقبــوالً ســيوافق عليــه،
وسريســله بــدوره إىل االتحــاد الوطنــي الخــاص بالفــارس أو الفارســة للحصــول
عــى موافقتــه ،ويف حــال الحصــول عــى هــذه املوافقة ،ســيتم تحديــث قاعدة
بيانــات االتحــاد الــدويل للفروســية لتعكــس هــذا التغيــر ،ومن ثــم يجب عىل
الفــارس التحقــق مــن أن اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق أصبــح االتحــاد
املضيــف لــه عــى قاعــدة بيانــات االتحــاد الــدويل للفروســية.
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فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

برنامج حافل في موسم 2023 - 2022

15

بطولة دولية لقفز الحواجز
و 11منافسة محلية في دوري اإلمارات لونجين

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

كشــف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق عــن برنامــج منافســات
وبطــوالت قفــز الحواجــز ،بالتنســيق مــع إدارات األنديــة ومراكــز
الفروســية باإلمــارات ،والتــي أكملــت جاهزيتهــا الســتضافتها
وتنظيمهــا يف املوســم الجديــد  ،2022 - 2023الــذي يبــدأ يف أكتوبــر،
ويســتمر حتــى آخــر شــهر أبريــل  2023بنســبة إشــغال كامــل.
وجــاء برنامــج املوســم حافــاً بـــ  15بطولــة دوليــة مــن جميــع
الفئــات ،أبرزهــا بطولــة كأس رئيــس الدولــة ،وكأس األمــم مــن الفئــة
الرفيعــة ،والتــي ينظمهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق،
ويســتضيف منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل يف العاصمــة أبوظبــي
فعاليــات نســختها الـــ  12يف ينايــر املقبــل ،وبطولــة كأس حاكــم
الشــارقة الدوليــة للقفــز مــن فئــة الخمــس نجــوم ،والتــي ينظمهــا
نــادي الشــارقة للفروســية يف فربايــر  2023لتواصــل ريادتهــا كأول
بطولــة دوليــة مــن الفئــة الرفيعــة تقــام فعالياتهــا عــى ميــدان
صالــة مغطــاة يف الــرق األوســط.
وتشــتمل ُرزنامــة املوســم الجديــد عــى  11منافســة وبطولــة محليــة
يف النســخة الحاديــة عــرة لــدوري اإلمــارات لونجــن ،والــذي
انطلقــت أوىل دوراتــه يف موســم  ،2013 - 2012ومــا زال يقــدم
رســالته الداعمــة واملســاندة بقــوة لرياضــة القفــز يف اإلمــارات،
وتنعكــس ايجابــاً عــى فرســانها ،والخيــول الخاصــة بهــم وبأنديــة
الفروســية ،وتتعاظــم فوائــد الــدوري وتصبــح أكــر شــمولية بإتاحــة
فــرص مشــاركة فرســان وفارســات مــن كل دول العــامل ،عــر انتســابهم
ألنديــة ومراكــز وإســطبالت الفروســية بالدولــة.

أجنــدة البطوالت

 5نجــوم  -بطولتان
 4نجــوم  3 -بطوالت
 3نجــوم  3 -بطوالت
نجمتــان  7 -بطوالت
نجمــة واحدة  -بطولة واحدة
نجمــة واحدة  7 -بطــوالت للخيول الصغرية
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فروســية اإلمارات

البطولة األغلى تتصدر المشهد في كل موسم

قفز الحواجز

كأس رئيــس الدولة..

الحلم الكبير لنخبة الفرسان والفارسات من كل دول العالم

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

ترتبــع بطولــة كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجز مــن الفئــة الرفيعة،
عــى قمــة البطــوالت مــن فئــة الـــ  5نجــوم ،بعــد نجاحهــا يف تقديــم
منافســات عــى درجــة عاليــة مــن الرفعــة والرقــي عــى املســتوى
الفــردي للحصــول عــى لقــب الــكأس الغاليــة ،وعــى مســتوى الفــرق
للتنافــس عــى كأس األمــم للمــرة الـــ  11باإلمــارات ،والتــي ينظمهــا
اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ،ويتســلم رايــة اســتضافتها
منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل مــن  18وحتــى  22ينايــر ،2023
وبعــد ثــاث دورات متتاليــة لفعاليــات البطولــة عــى ميــدان نــادي
أبوظبــي للفروســية.
وتوفــر بطولــة كأس رئيــس الدولــة التــي تصــل يف املوســم الجديد إىل
نســختها الجديــدة ،املزيــد مــن الفــرص أمــام الفرســان والفارســات
للمشــاركة بخيــول املســتوى الثــاين ،وتتزامــن مــع الحــدث الرئيــي
بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــن ،ومنافســات دوليــة للفرســان مــن
فئتــي األشــبال و«الجونيــورز».
وتعــد بطولــة كأس رئيــس الدولــة الحلــم األكرب للفرســان والفارســات

37

فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة كأس رئيس
الدولة لقفز الحواجز يف نسختها الحادية
عرشة ،بعضهم للمرة األوىل بعد أن ذاع
حسن تنظيمها خالل دوراتها السابقة ،وعلو
مستواها الفني وجوائزها الق ّيمة.
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مــن كل بلــدان العــامل يف كل موســم بقيمتهــا العاليــة وجوائزهــا
القيمــة ،ومنافســاتها الفريــدة.
البطولــة ذات الخمــس نجــوم حملــت تصنيفهــا الرفيــع يف التنظيــم
املميــز ،واملشــاركة الكبــرة لنخبــة الفرســان والفارســات ،والعــروض
الرائعــة التــي قدمهــا املشــاركون يف كل املنافســات ،والتفاعــل
الجامهــري.
وحلّــق الفــارس اإليرلنــدي شــن بريــن عــى صهوة جــواده «زد ســفن
آيبســوتش»  14 -ســنة ،بلقــب البطولــة يف نســختها الحاديــة عــرة،
وتفــوق البطــل عــى عــدد مــن نخبــة الفرســان حــول العــامل.
وشــارك يف النســخة األخــرة فرســان وفارســات مــن  17دولــة هــي
التفيــا ،أوزبكســتان ،ســوريا ،مــر ،الســعودية ،األردن ،بلجيــكا،
إيطاليــا ،الســويد ،أملانيــا ،روســيا ،هولنــدا ،بريطانيــا ،النمســا ،إيـران،
أيرلنــدا ،باإلضافــة إىل فرســان اإلمــارات.
وانضــم الفريــق األيرلنــدي إىل قامئــة الفــرق األبطــال لــكأس األمــم
بفــوزه بلقــب النســخة العــارشة .2022

36:68
ثانية الزمن الذي ســجله الفارس األيرلندي
شــن برين يف الجولة الثانية دون خطأ،
وكفــل له الفوز بكأس رئيس الدولة يف
نسختها الحادية عرشة.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

 3بطوالت دولية رئيسية في الروزنامة

كأس حاكم الشــارقة الدولية ..

منصة إعالن الفرسان المتأهلين إلى كأس العالم

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

عــاد نــادي الشــارقة للفروســية والســباق لالســتحواذ عــى النصيــب
األكــر مــن بطــوالت ومنافســات قفــز الحواجــز باملوســم ،قوامــه
ثــاث بطــوالت دوليــة رئيســة ،وســت منافســات أســبوعية ضمــن
دوري اإلمــارات لونجــن لقفــز الحواجــز ،وتقــام عــى ميادينــه
الداخليــة والخارجيــة ،وســتقام دوليــات القفــز بالشــارقة يف ثالثــة
أســابيع متتاليــة ،أوالهــا بطولــة الشــارقة الـــ  23الدوليــة مــن فئــة
الـــ  4نجــوم مــن  2إىل  5فربايــر  ،2023وتتزامــن مــع بطولــة الشــارقة
الدوليــة منافســات دوليــة للفرســان مــن فئــة األشــبال و«الجونيورز»
والشــباب ،إضافــة إىل بطولــة دوليــة للخيــول الصغــرة مــن فئــة
النجمــة الواحــدة.
وتليهــا بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــن مــن  10إىل  12فربايــر،
ويتزامــن معهــا نهائيــات الفرســان مــن دول املجموعــة اإلقليميــة
الســابعة يف االتحــاد الــدويل للفروســية ،مــن فئــات األشــبال
و«الجونيــورز» والشــباب ،والخيــول الصغــرة.

وتشــهد الصالــة املغطــاة مبركــز الشــارقة للفروســية إقامــة بطولــة
كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة مــن الفئــة الرفيعــة مــن  16إىل 19
فربايــر ،متضمنــة الجولــة الرابعــة التــي تنظمهــا اإلمــارات يف ختــام
جــوالت الــدوري العــريب التأهيــي لــكأس العــامل ،واإلعــان عــن
أســاء الفرســان الثالثــة املتأهلــن للمشــاركة يف كأس العــامل عــر
الــدوري العــريب دول الــرق األوســط ضمــن املجموعــة اإلقليميــة
الســابعة.
وتتزامــن مــع الحــدث الرئيــي بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــن،
ومنافســات دوليــة للفرســان مــن فئــة األشــبال و«الجونيــورز»
والشــباب ،والخيــول الصغــرة مــن فئــة النجمــة الواحــدة.
وكان الفــارس كريســتابس نريتنكــس ،الفائــز مــع جــواده «فالــور»
مــن جمهوريــة التفيــا ،قــد حصــد لقــب البطولــة املاضيــة لــكأس
جائــزة لونجــن الشــارقة ،وليتــوج بــكأس حاكــم الشــارقة الدوليــة
مــن فئــة الخمــس نجــوم.

6

30

منافسات أسبوعية ضمن دوري اإلمارات
لونجني لقفز الحواجز يستضيفها نادي الشارقة
للفروسة والسباق خالل املوسم الجديد.

أبريل  2023موعد إقامة جولة ختام املوسم
مبنافسات بطولة دوري اإلمارات يف نسخته الـ
 11يف ضيافة نادي الشارقة للفروسية والسباق.
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فروســية اإلمارات

تستضيف أولى جوالت الدوري العربي المؤهل للمونديال

قفز الحواجز

صالــة أكاديمية بوذيب المســرح الجديد
لـــ «دولية أبوظبي  4نجوم»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

بنــادي أبوظبــي للفروســية ،وتقــام عــى أرضــه بطولــة اإلمــارات
مــن  31مــارس وحتــى  2أبريــل .2023
وت ـ ّوج الفــارس الهولنــدي بــارت بليــس بالجــواد «كريســكراس
دي يف» بــكأس الجائــزة الكــرى لبطولــة أبوظبــي الدولية املوســم
املــايض ،وحــل الفــارس عبــد اللــه املــري مــع الفــرس «ســا ديب»
وصيفـاً.
واشــتملت بطولــة املوســم املــايض عــى  8منافســات دوليــة
مــن فئــة األربــع نجــوم ،يف إطاللــة جديــدة بعــد أن كانــت قــد
احتجبــت العــام املــايض بســبب تداعيــات كورونــا ،والصعوبــات
التــي واجهــت حركــة الفرســان ونقــل الخيول مــا أثر عــى الكثري
مــن فعاليــات ُرزنامــة البطــوالت الدوليــة حــول العــامل وحــدّ
مــن قيامهــا ،وتتزامــن مــع الحــدث الرئيــس يف بطولــة أبوظبــي
الدوليــة ،بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمــة الواحــدة لخيــول القفز
الصغــرة وتتألــف مــن شــوطني ،ومثلهــا منافســات دوليــة
تأهيليــة لنهــايئ فئــات الفرســان مــن دول املجموعــة اإلقليميــة
الســابعة باالتحــاد الــدويل للفروســية ،بواقــع منافســتني لفئــة
الفرســان الشــباب ،ومثلهــا لفئــة «الجونيــورز» وفئــة الفرســان
األشــبال.

ســيكون ميــدان الصالــة الكــرى يف أكادمييــة بوذيــب للفروســية،
مرسحــاً للمزيــد مــن البطــوالت واملنافســات يف املوســم الجديــد
لقفــز الحواجــز ،أهمهــا اســتضافة فعاليــات بطولــة أبوظبــي
الدوليــة مــن فئــة الـــ  4نجــوم وهــي املــرة األوىل التــي تقــام فيهــا
البطولــة خــارج أســوار النــادي العريــق ،بســبب أعــال اإلنشــاءات
واإلصالحــات التــي يشــهدها حالي ـاً ،وســتقام فعاليــات البطولــة يف
أكادمييــة بوذيــب مــن  17وحتــى  20نوفمــر املقبــل.
وتتضمــن البطولــة أوىل الجــوالت األربــع التــي ستشــهدها اإلمــارات
ضمــن الــدوري العــريب التأهيــي لــكأس العــامل ،وتقــام بطوالتــه يف
عــدد مــن الــدول العربيــة منــذ انطالقتــه االوىل يف موســم - 2004
 ،2005ويتزامــن مــع فعاليــات بطولــة أبوظبــي ،الجولــة التأهيليــة
الثانيــة لنهائيــات فرســان دول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة مــن
فئــة األطفــال ،و«الجونيــورز» والشــباب ،وبطولــة للخيــول الصغــرة
مــن فئــة النجمــة الواحــدة.
ويحتضــن ميــدان األكادمييــة املزيــد مــن البطــوالت واملنافســات
املحليــة ،منهــا منافســتان أســبوعيتان ،األوىل يومــي  15و 16أكتوبــر،
والثانيــة يومــي  29و 30مــن ذات الشــهر ،ويف  25و 26مــارس 2023
تســتضيف األكادمييــة املنافســات التــي كانــت ضمــن حصــة املوســم

41.23
ثانية الزمن الذي سجله الفارس

الهولندي بارت بليس بالجواد
«كريسكراس دي يف» يف الجولة الثانية،
وحاز به لقب بطولة أبوظبي الدولية.
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فارساً خاضوا تحدي الجائزة الكربى يف
بطولة أبوظبي الدولية ،وأقيمت مبواصفات
الجولتني ،وصمم مسارها بحواجز تراوح
ارتفاعها بني  150و 160سم.

44.56
ثانية الزمن الذي سجله الفارس عبد
الله املري مع الفرس «سام ديب»،
وحصد به املركز الثاين يف الجائزة
الكربى لبطولة أبوظبي الدولية.

فروســية اإلمارات

«الباهية» يستضيف «النجمة الواحدة» للمرة الثانية

قفز الحواجز

عودة «دولية عجمان» والعين ينظم بطولة الـ  3نجوم
والجولة الثانية للدوري العربي المؤهل لكأس العالم

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

بعــد فــرة طويلــة مــن الغيــاب ،يعــود نــادي عجــان للفروســية
إىل تنظيــم بطولــة عجــان الدوليــة لقفــز الحواجــز ،مــن
فئــة الثــاث نجــوم ،ضمــن بطــوالت املوســم الجديــد ،وتقــام
فعالياتهــا طــوال أربعــة أيــام مــن  16وحتــى  19أبريــل .2023
وينظــم نــادي العــن للفروســية والرمايــة والجولــف بطولتــن
دوليتــن يف املوســم الجديــد ،األوىل مــن فئــة النجمتــن مــن 3
وحتــى  6نوفمــر املقبــل ،كــا يســتضيف الجولــة التأهيليــة
الثانيــة للفرســان مــن فئــة األشــبال و«الجونيــورز» والشــباب ،يف
دول املجموعــة الســابعة ،والثانيــة بطولــة العــن الدوليــة مــن
فئــة الثــاث نجــوم ،مــن  27وحتــى  30ديســمرب  ،2022وضمنهــا
الجولــة الثانيــة التــي تشــهدها اإلمــارات يف الــدوري العــريب
التأهيــي لــكأس العــامل لقفــز الحواجــز  ،2023وتتزامــن معهــا

بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمــة الواحــدة للخيــول الصغــرة،
ويســتضيف نــادي العــن للفروســية حفــل األســبوع الســادس
مــن دوري اإلمــارات لونجــن يومــي  26و 27نوفمــر املقبــل.
وللموســم الثــاين عــى التــوايل ،يقــدم نــادي الباهيــة للفروســية
يف أبوظبــي ،بطولــة دوليــة لقفــز الحواجــز مــن فئــة النجمــة
الواحــدة مــن  1وحتــى  4ديســمرب ،وتتزامــن معهــا بطولــة
دوليــة مــن فئــة النجمــة الواحــدة لتأهيــل الخيــول الصغــرة
لنهــايئ املجموعــة اإلقليميــة الســابعة يف االتحــاد الــدويل
للفروســية.
يذكــر أن املوســم املــايض شــهد تنظيــم النــادي ألول بطولــة
دوليــة عــى ميادينــه الرمليــة يف افتتاحيــة موســم دوليــات
القفــز باإلمــارات خــال نفــس الفــرة مــن شــهر ديســمرب .2021
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فروســية اإلمارات

كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك في يناير

قفز الحواجز

«الشــراع الدولية» تصل المحطة السادسة
و«الفرسان» يســتضيف نهائي الخيول الصغيرة

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

يف دورتهــا السادســة ،تنطلــق فعاليــات بطولــة ال ـراع الدوليــة
مــن فئــة األربــع نجــوم ،ويواصــل منتجــع الفرســان الريــايض
الــدويل اســتضافتها مــن  11وحتــى  15ينايــر  ،2023متضمنــة
الجولــة الثالثــة باإلمــارات ضمــن بطــوالت الــدوري العــريب
التأهيــي لــكأس العــامل  ،2023وتتزامــن معهــا بطولــة دوليــة مــن
فئــة النجمتــن ،ومنافســات تأهيليــة لنهــايئ الخيــول الصغــرة
بــدول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة.
وتواصــل أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضــة النســائية
تقديــم نســخة جديــدة مــن بطولــة كأس أكادمييــة فاطمــة
بنــت مبــارك الدوليــة لقفــز الحواجــز مــن فئــة النجمتــن يف
املوســم الجديــد ،ويســتضيف فعالياتهــا منتجــع الفرســان
الريــايض يف أبوظبــي مــن  26وحتــى  29ينايــر  ،2023وهــي
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البطولــة التــي تقتــر املشــاركة فيهــا عــى فارســات قفــز
الحواجــز مــن دول العــامل ،وتتزامــن معهــا الجولــة الرابعــة مــن
املنافســات الدوليــة التأهيليــة لنهــايئ فئــات الفرســان األشــبال
و«الجونيــورز» والشــباب ،وخيــول القفــز الصغــرة مــن دول
املجموعــة اإلقليميــة الســابعة يف االتحــاد الــدويل للفروســية.
ويف خطــوة متقدمــة تؤكــد اهتــام منتجــع الفرســان الريــايض
الــدويل تجــاه بطــوالت ومنافســات قفــز الحواجــز خــال
املوســم ،وتســخري إمكاناتــه الكبــرة ،وميادينــه الدوليــة
الحديثــة ،والتــي تســهم يف إنجاحهــا بشــكل كبــر ،ينظــم
منتجــع الفرســان بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــن مــن 2
وحتــى  5مــارس  ،2023بالتزامــن مــع نهــايئ الخيــول الصغــرة
ضمــن دوري اإلمــارات لونجــن.

فروســية اإلمارات

المدينة المستدامة ينظم «النجمتين»

قفز الحواجز

«دبــي الدولية» ..موعد جديد مع الجمهور
في ضيافة بانوراما «ســيتي ووك» بـ  3نجوم

دبي (فروسية اإلمارات)
تقــام بطولتــان دوليتــان لقفــز الحواجــز تســتضيفهام «كــوكا
كــوال أرينــا» يف ديب ،وهــي املــرة األوىل التــي تشــهد فيهــا
الصالــة الحديثــة يف ســيتي ووك ديب ،بطولــة دوليــة لقفــز
الحواجــز مــن فئــة الثــاث نجــوم ،وتقــام فعالياتهــا مــن 9
إىل  12مــارس  ،2023وتتزامــن معهــا بطولــة دوليــة مــن
فئــة النجمــة الواحــدة ،وينتظــر أن تكــون جاذبــة لعــدد
كبــر مــن الفرســان املشــاركني ،وجمهــور عريــض مــن عشــاق
قفــز الحواجــز يف أجــواء مــن البانورامــا الخالبــة ،تــرز روعــة
االســتعراض يف عــامل قفــز الحواجــز.
ينظــم نــادي املدينــة املســتدامة للفروســية يف ديب بطولــة
دوليــة مــن فئــة النجمتــن ،مــن  23إىل  26فربايــر ،2023
وهــي ليســت املــرة األوىل التــي تنظــم فيهــا املدينــة

املســتدامة بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــن ،فقــد
ســبق لهــا تنظيــم بطولتــن مــن ذات التصنيــف عــى
ميدانهــا العشــبي وامتــازت بحضــور جامهــري كبــر
تابــع املنافســات وتفاعــل معهــا بإيجابيــة.
وتطــل بطولــة ديب الدوليــة لقفــز الحواجــز ضمــن
الربنامــج املوســمي الجديــد ،والتــي ينظمهــا نــادي ديب
للفروســية ،ويقيــم فعاليــات منافســاتها الدوليــة مــن
فئــة النجمتــن عــى ميــدان مركــز اإلمــارات للفروســية
يف ديب مــن  15وحتــى  18ديســمرب املقبــل ،كــا
يســتضيف املركــز عــى ميادينــه الرمليــة منافســات
األســبوع الخامــس لــدوري اإلمــارات لونجــن يومــي
 12و 13نوفمــر.
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فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

وجود كبير لألندية واإلسطبالت خالل المنافسات

2944

فارس ًا وفارسة شاركوا في البطوالت
التدريبية الصيفية بـ «الشارقة للفروسية»

الشارقة (فروسية اإلمارات)
 1467فارس ـاً وفارســة يف الجــوالت الخمــس األوىل ،و1436
يف الجــوالت الخمــس التاليــة.
ويحــرص نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى تنظيــم
بطــوالت صيفيــة عــى ميــدان صالتــه املغطــاة ألجــل
إتاحــة الفرصــة أمــام الفرســان والفارســات ملواصلــة العمــل
واملشــاركة خــال فــرة الصيــف ،لالســتعداد للمراحــل
املقبلــة واملشــاركة يف البطــوالت املحليــة والدوليــة التــي
تقــام داخــل الدولــة وخارجهــا ،حيــث يوفــر النــادي كل
مســتلزمات نجــاح هــذه املنافســات ،ليــأيت اإلقبــال كبــراً
مــن قبــل الفرســان والفارســات للمشــاركة.

نظــم نــادي الشــارقة للفروســية والســباق خــال املوســم
الصيفــي عــر منافســات وبطــوالت تدريبيــة يف الصالــة املغطاة
بالنــادي ،وشــهدت البطولــة مشــاركة كبــرة مــن فرســان مدرســة
التدريــب بنــادي الشــارقة للفروســية والســباق ،نــادي ديب للبولو
والفروســية ،نــادي عجــان للفروســية ،إســطبالت الصافنــات،
نــادي منــدرة للفروســية ،نــادي جبــل عــي للفروســية ،نــادي
فروســية ،نــادي أبوظبــي للفروســية ،نــادي الفروســية باملدينــة
املســتدامة يف ديب ،نادي الفرســان ،إســطبالت امبشــن ،إســطبالت
فروســية ،والعديــد مــن األنديــة واإلســطبالت يف الدولــة.
وشــارك يف البطــوالت العــر  2944فارســاً وفارســة ،منهــم

390
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فارساً وفارسة خاضوا منافسات البطولة
التدريبية التاسعة ،وأحرز الفارس سامل
السويدي املركز األول يف شوط الفئة
الكربى.

فارساً وفارسة خاضوا منافسات البطولة
التدريبية السابعة ،وحقق الفارس الشيخ
راشد بن أحمد آل مكتوم املركز األول يف
الشوط الرئييس.

151

فارساً وفارسة شاركوا يف منافسات البطولة
التدريبية السادسة ،ونال الفارس عيل
الجهوري املركز األول يف الشوط الرئييس.
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239

فارساً وفارسة شاركوا يف منافسات البطولة
التدريبية الثامنة ،منهم  133من الصغار،
وحاز الفارس عميد غاريفي املركز األول يف
الفئة الوسطى.

462

فارساً وفارسة شاركوا يف البطولة التدريبية
العارشة ،وفاز الفارس عيل الجهوري باملركز
األول للسباق الرئييس.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

 151فارس ًا وفارسة يشاركون في المنافسات

علي الجهوري يتصدر الفئة الوســطى
في «تدريبية الشــارقة» السادسة

الشارقة (فروسية اإلمارات)

تصــدر الفــارس عــي الجهــوري مــن إســطبالت الوثبــة بصحبــة جــواده
«فورايفــر» شــوط الفئــة الوســطى ،وهــو الشــوط الرئيــي يف البطولــة
الصيفيــة التدريبيــة السادســة لقفــز الحواجــز ،والتــي نظمهــا نــادي
الشــارقة للفروســية والســباق عــى ميــدان الصالــة املغطــاة مبركــز
الشــارقة للفروســية ،وبلــغ عــدد املشــاركني يف هــذه البطولــة 151
فارس ـاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة وإســطبالت الدولــة.
وخصــص الشــوط الرئيــي لفرســان الفئــة الوســطى ضــد الزمــن،
ويتنافــس فيــه الفرســان لقطــع املســار دون خطــأ يف الزمــن األرسع،
وبلــغ ارتفــاع الحواجــز  120ســم ،وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف
هــذا الشــوط  29فارس ـاً ،أنهــى منهــم املســار دون أخطــاء  13فارس ـاً
وفارســة ،وســجل الفــارس عــي الجهــوري زمن ـاً قــدره  57:05ثانيــة.

27

وكان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس محمــد فــادي
الزبيبــي مــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة
جــواده «كالــوب» بزمــن قــدره  59:30ثانيــة ،وعــاد الفــارس
عــي الجهــوري لينــال املركــز الثالــث عــى صهــوة جــواده
«ســناب جــاك» بزمــن قــدره  59:89ثانيــة ،وذهــب املركــز
الرابــع للفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم عــى
صهــوة جــواده «كازنوفــا دي أكــس يب» بزمــن قــدره 60:53
ثانيــة ،فيــا عــاد الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي لينــال املركــز
الخامــس عــى صهــوة جــواده «أموريــت» بزمــن قــدره 62:31
ثانيــة ،وذهــب املركــز الســادس للفــارس جــواد ســواس عــى
صهــوة جــواده «أيلتــون» بزمــن قــدره  64:58ثانيــة.

12

فارساً وفارسة شاركوا يف شوط مدرسة التدريب،
وهو شوط مع الزمن مخصص للفرسان املبتدئني
يف مدرسة التدريب مبجموع مثانية حواجز
وبارتفاع حواجز  60سم ،وأنهى املسار من دون
أخطاء  9فرسان.

فارساً وفارسة شاركوا يف الشوط األول ،وهو شوط
مع الزمن مبجموع مثانية حواجز ،ومخصص لخيول
البوين والفرسان املبتدئني يف مدرسة التدريب بنادي
الشارقة للفروسية والسباق بارتفاع حواجز أقصاه
 40سم ،أنهى املسار من دون أخطاء  7فرسان.

43

40

فارساً وفارسة شاركوا يف شوط املبتدئني ،وهو شوط
مع الزمن بارتفاع حواجز  80سم ومبجموع 10
حواجز يف املسار ،ويتنافس يف هذا الشوط الفرسان
لقطع املسار ضمن الزمن املحدد دون أخطاء،
وأنهى منهم املسار دون أخطاء  21فارساً وفارسة.

فارساً وفارسة شاركوا يف الشوط الرابع ،وهو شوط
مع الزمن مخصص لفرسان الفئة الصغرى مبجموع
 12حاجزاً وبارتفاع حواجز  110سم يتنافس فيه
الفرسان عىل قطع املسار من دون أخطاء وضمن
الزمن املحدد.
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فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

 235فارس ًا وفارسة في «صيفية الشارقة» السابعة

راشد آل مكتوم يحلق مع
«كازنوفا دي إكس بي» إلى صدارة الشوط الرئيسي

الشارقة (فروسية اإلمارات)

حلــق الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم مــن مركــز اإلمــارات
للفروســية باملركــز األول بصحبــة جــواده «كازنوفــا دي إكــس يب» ،بلقب
الشــوط الرئيــي للبطولــة الصيفيــة الســابعة لقفــز الحواجــز ،والتــي
نظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية والســباق يف ميــدان الصالــة املغطــاة
بالنــادي ،وشــارك يف املنافســات  235فارســاً وفارســة مــن مختلــف
أنديــة وإســطبالت الفروســية يف الدولــة.
وخصــص الشــوط الرئيــي لفرســان الفئة الوســطى ضد الزمــن ،وتنافس
فيــه الفرســان لقطــع املســار دون خطــأ ،ويكــون الفــوز لصاحــب أفضــل
زمــن عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا  120ســم ،وتنافــس يف هــذا الشــوط
 36فارسـاً وفارســة ،وأنهــى املســار دون خطــأ  14منهــم.
وأكمــل الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم مســار الشــوط
الرئيــي يف زمــن قــدره  58:84ثانيــة ،وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس
ســامل أحمــد الســويدي مــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى
صهــوة جــواده «يب يب أم تشــيبيتا» ،وبزمــن قــدره  59:75ثانيــة ،وذهــب
املركــز الثالــث للفــارس مجــد بادنكجــي مــن نــادي منــدرة للفروســية
عــى صهــوة جــواده «تشــوكو بــرن» وبزمــن قــدره  62:16ثانيــة.

68

فارساً وفارسة شاركوا يف الشوط الثالث وخصص
للفرسان املبتدئني ،وهو مع الزمن ،وصمم مساره بـ
 10حواجز بلغ ارتفاعها  80سم ،وتنافس فيه الفرسان
والفارسات ،إلنهاء املسار ضمن الزمن املحدد دون خطأ،
ونجح  22فارساً وفارسة يف إكامل املسار دون خطأ.

24

أغسطس 2022

وحــل باملركــز الرابــع الفــارس عدنــان برمبــو مــن نــادي
منــدرة للفروســية عــى صهــوة جــواده «بيــل بوتومــا»،
وبزمــن قــدره  65:52ثانيــة ،فيــا كان املركــز الخامــس مــن
نصيــب الفارســة أنيتــا ســاندي مــن نادي الشــارقة للفروســية
والســباق عــى صهــوة جوادهــا «جانيســا» ،وأكملــت الجولــة
يف زمــن بلــغ  65:78ثانيــة.
وخصــص الشــوط األول لخيــول البــوين والفرســان املبتدئــن
مــن مدرســة التدريــب بنــادي الشــارقة للفروســية والســباق،
وصمــم مســاره بثامنيــة حواجــز ،عــى ارتفــاع  40ســم ،وبلغ
عــدد الفرســان املشــاركني فيــه  13فارســاً ،وأنهــى املســار
فارســان دون أخطــاء.
وخصــص الشــوط الثــاين للفرســان املبتدئــن يف مدرســة
التدريــب ،وهــو شــوط مــع الزمــن ،وصمــم مســاره مبجمــوع
مثانيــة حواجــز أيضــاً عــى ارتفــاع  60ســم ،وبلــغ عــدد
املشــاركني فيــه  55فارســاً وفارســة ،وأنهــى املســار دون
أخطــاء  24فارســاً.

65

فارساً وفارسة خاضوا منافسات الشوط الرابع الشوط
الذي خصص لفرسان الفئة الصغرى ،وصمم مساره
بـ  12حاجزاً ،وبلغ ارتفاعها  110سم ،وتنافس فيه
الفرسان عىل قطع املسار دون خطأ ضمن الزمن
املحدد ،نجح منهم  20فارساً وفارسة يف إكامل املسار.

فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

سجلوا حضورهم بـ  133مشارك ًا من أصل 239

تألق الفرســان الصغار يخطف األضواء
في منافســات البطولة الثامنة

الشارقة (فروسية اإلمارات)

تألــق الفرســان والفارســات الصغــار وخطفــوا األضواء يف األشــواط
املخصصــة لهــم يف املنافســات التدريبيــة الصيفيــة الثامنــة لقفــز
الحواجــز ،والتــي نظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية والســباق يف
ميــدان الصالــة املغطــاة بالنــادي ،وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني
يف كل أشــواط هــذه البطولــة  239مــن مختلف أندية واســطبالت
الدولــة ،وســجل الفرســان الصغــار حضورهم بـــ  133مشــاركاً.
وشــهدت املنافســات 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 ،نــادي أبوظبــي للفروســية ،نــادي الفروســية باملدينــة
املســتدامة يف ديب ،نادي الفرســان ،إســطبالت امبشــن ،إســطبالت
فروســية ،والعديــد مــن األنديــة واإلســطبالت يف الدولــة.
وأقيــم الشــوط األول مبواصفــات مــع الزمــن ومبجمــوع مثانيــة
حواجــز ،مخصــص لخيــول البــوين والفرســان املبتدئــن يف مدرســة
التدريــب بنــادي الشــارقة للفروســية والســباق بارتفــاع حواجــز
أقصــاه  40ســم ،وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف هــذا الشــوط
 80فارسًا في الفئة الصغرى

خصــص الشــوط الرابع لفرســان الفئة الصغــرى مبجموع  12حاجـزاً وبارتفاع
حواجــز  110ســم ،يتنافــس فيــه الفرســان عــى قطــع املســار دون أخطــاء
وضمــن الزمــن املحــدد ،وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف هذا الشــوط 80
فارسـاً وفارســة ،أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء  24فارسـاً وأبرزهــم
الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم ،أحمــد الرشيــف ،مجد بادنكجــي ،نورا
الشــاميس ،آنــا تيتوفــا ،ســامل أحمــد الســويدي ،محمــد فائــق أبــو الــكالم،
كريســتوفر فــوري ،صــري بادنكجــي ،هــا قســطايل ،أحمــد أكــر ،أحمــد
منصــو ،أنيتــا ســاندي ،عبــاس مهاجــر ،عــي ســفاري ،يزيــن عابديــن.

 13فارسـاً ،أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء  3فرســان.
وخصــص الشــوط الثــاين للفرســان املبتدئــن يف مدرســة التدريب
مبجمــوع مثانيــة حواجــز وبارتفــاع حواجــز  60ســم ،وبلــغ عــدد
الفرســان املشــاركني  55فارسـاً وفارســة ،أنهــى منهــم املســار دون
خطــأ  29فارسـاً وفارســة.
وخصــص الشــوط الثالــث للفرســان املبتدئــن بارتفــاع حواجــز
بلــغ  80ســم ومبجمــوع  10حواجــز يف املســار ،ويتنافــس يف هذا
الشــوط الفرســان لقطــع املســار ضمــن الزمــن املحــدد مــن دون
أخطــاء – شــوط مــع الزمــن – وبلــغ عــدد الفرســان املشــاركني يف
هــذا الشــوط  65فارسـاً وفارســة ،وأنهــى املســار دون خطــأ 22
فارسـاً وفارســة وهــم :نهيــان بــن شــهالن ،ســارا املوســوي ،أحمد
الرشيــف ،ســيف الكــريب ،هيــا الشــياهي ،راشــد إســاعيل ،رنيم
املحمــودي ،نــور نايــل ،إبراهيــم فهــد الهرمــودي ،عبــد اللــه
الكــريب ،ميشــان خــان ،تاليــا أحمــد ،أنستاســيا ماتيوشــكو ،ألينــا
ليشــونش ،صــري بادنكجــي ،يــارس املــري ،فــراس حاممــة،
محمــد أنــس أبــو الــكالم ،كارينــا هوفلنــد ،وكاترينــا مورزافــا.
غاريفي يكسب الفئة الوسطى

تصــدر الفــارس عميــد غاريفي من نادي الشــارقة للفروســية والســباق بصحبــة جواده
«كابيســتو» شــوط الفئــة الوســطى ضــد الزمــن ،والــذي يتنافــس فيــه الفرســان لقطع
املســار مــن دون أخطــاء وبالزمــن األرسع وبارتفــاع حواجــز بلــغ  120ســم ،وبلــغ عدد
الفرســان املشــاركني  41فارسـاً ،أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطاء  6فرســان.
وســجل الفــارس عميــد غاريفــي زمنـاً قــدره  56:27ثانيــة ،فيــا كان املركــز الثــاين مــن
نصيــب الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم مــن مركــز اإلمــارات للفروســية
وبصحبــة جـواده «كازنوفــا دي إكــس يب» وبزمــن قــدره  56:80ثانيــة ،فيــا حل باملركز
الثالــث الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي مــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى
صهــوة جـواده «شــاكوتو بــل» وبزمــن قــدره  57:01ثانيــة.
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فروســية اإلمارات
قفز الحواجز

 390فارس ًا وفارسة في الصيفية التاسعة بالشارقة

سالم الســويدي يتألق «ضد الزمن»
ويكســب الفئــة الكبرى بفارق  5ثوانٍ

19

فارساً شاركوا يف الشوط األول ،وهو شوط مع الزمن
مبجموع  8حواجز مخصص لخيول البوين والفرسان
املبتدئني يف مدرسة التدريب بالنادي بارتفاع حواجز أقصاه
 40سم ،أنهى منهم املسار من دون أخطاء  7فرسان.

الشارقة (فروسية اإلمارات)

تألق الفارس ســامل أحمد الســويدي من نادي الشــارقة للفروســية والســباق
يف البطولــة التدريبيــة الصيفيــة التاســعة لقفــز الحواجز التي نظمهــا نادي
الشــارقة للفروســية والســباق يف ميــدان الصالــة املغطــاة بالنــادي مبشــاركة
 390فارسـاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة وإســطبالت الدولة.
وحــاز الفــارس ســامل الســويدي عــى صهــوة جــواده «يب يب أم تشــابيتا»
املركــز األول يف الشــوط الســادس وبفــارق  5ثــوانٍ عــن صاحــب املركــز
الثــاين ،وهــو شــوط الفئــة الكــرى ،وجــاء ضــد الزمــن ،تنافس فيه الفرســان
لقطــع املســار مــن دون أخطــاء ،وبالزمــن األرسع وبارتفــاع حواجــز بلــغ
130ســم ،ومبشــاركة  14فارسـاً أنهــى منهــم املســار مــن دون أخطــاء اثنــان
فقــط ،وســجل الفــارس ســامل الســويدي زمن ـاً قــدره  58:69ثانيــة ،فيــا
كان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس محمــد فــادي الزبيبــي مــن نــادي
الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة جــواده «كاليبــو » بزمــن قــدره
 63:71ثانيــة ،وعــاد الفــارس ســامل الســويدي لينــال املركــز الثالــث عــى

101

فارساً وفارسة شاركوا يف الثالث ،وهو شوط املبتدئني،
وجاء مع الزمن بارتفاع حواجز بلغ  80سم ومبجموع
 10حواجز يف املسار ،وتنافس يف هذا الشوط الفرسان
لقطع املسار ضمن الزمن املحدد من دون أخطاء ،أنهى
منهم املسار من دون أخطاء 35فارساً وفارسة.

26
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69

فارساً وفارسة خاضوا منافسات الشوط الثاين ،وهو شوط
مع الزمن مخصص للفرسان املبتدئني يف مدرسة التدريب
بالنادي ،مبجموع  8حواجز ،وبارتفاع حواجز  60سم ،أنهى
منهم املسار من دون أخطاء  29من الفرسان.
صهــوة جــواده «ســاموري» بزمــن قــدره  59:04ثانيــة ولكــن مــع
أربعــة أخطــاء.
وخصــص الشــوط الخامــس للفئــة الوســطى ،وجــاء ضــد الزمــن،
تنافــس خاللــه الفرســان لقطــع املســار مــن دون أخطــاء وبالزمن
األرسع وبارتفــاع حواجــز بلــغ  120ســم مبشــاركة  68فارســاً
وفارســة ،أنهــى منهم املســار مــن دون أخطاء  18فارسـاً وفارســة،
وتصــدر الشــوط الفــارس عــي الجهــوري مــن إســطبالت الوثبــة
بصحبــة جــواده «كايــرون» بزمــن قــدره  61:57ثانيــة ،فيــا كان
املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس مجــد بادنكجــي مــن نــادي
منــدرة للفروســية عــى صهــوة جــواده «تشــاب ليــارس» بزمــن
قــدره  64:62ثانيــة ،وحلــت يف املركــز الثالــث الفارســة أنيتــا
ســاندي مــن نادي الشــارقة للفروســية والســباق بصحبــة جوادها
«جانيســا» بزمــن قــدره  65:08ثانيــة.

117

فارساً وفارسة شاركوا يف منافسات الشوط الرابع ،وهو
مع الزمن وخصص لفرسان الفئة الصغرى مبجموع
12حاجزاً وبارتفاع حواجز  110سم ،يتنافس فيه
الفرسان عىل قطع املسار من دون أخطاء ،وأنهى منهم
املسار من دون أخطاء .33

فروســية اإلمارات

الجهوري والسويدي يتألقان في «الكبرى» و«الصغرى»

قفز الحواجز

حماس وإصرار على التفوق للفرسان والفارسات في
ختام منافسات الموسم التدريبي بـ «الشارقة للفروسية»

الشارقة (فروسية اإلمارات)

تصــدر الفارســان عــي خلفــان الجهــوري وأحمــد ســامل الســويدي املشــهد
يف املنافســات الصيفيــة التدريبيــة العــارشة التــي نظمهــا نــادي الشــارقة
للفروســية والســباق ،وهــي املنافســات الختاميــة للموســم الصيفــي
بالنــادي ،والتــي أكــدت نجــاح املنافســات مــن خــال الحــاس الكبــر
للفرســان للمشــاركني ،واإلرصار عــى التفــوق ،وشــارك يف هــذه الجولــة 462
فارس ـاً وفارســة مــن مختلــف األنديــة واإلســطبالت يف الدولــة.
وفــاز الفــارس عــي خلفــان الجهــوري بالشــوط الختامــي الــذي خصــص
لفرســان الفئــة الكــرى ضــد الزمــن ،ويتنافــس فيــه الفرســان لقطع املســار
مــن دون أخطــاء يف أفضــل زمــن ،وبلــغ ارتفــاع الحواجــز 130ســم ،وشــارك
فيــه  14فارسـاً ،أنهــى منهــم املســار دون خطــأ اثنــان مــن الفرســان فقــط.
وتصــدر الشــوط الفــارس عــي خلفــان الجهوري مــن إســطبالت الوثبة عىل
صهــوة جــواده «فوريفــر» يف زمــن قــدره  51:61ثانيــة ،فيــا كان املركــز
الثــاين مــن نصيــب الفــارس ســامل أحمــد الســويدي مــن نــادي الشــارقة
للفروســية والســباق عــى صهــوة جــواده «يب يب أم تشــيباتا» وبزمــن قــدره
 54:62ثانيــة ،وعــاد الفــارس ســامل أحمــد الســويدي لينــال املركــز الثالــث
عــى صهــوة جــواده «ســاموراي» وبزمــن قــدره  54:83ثانيــة.
وحــل يف املركــز الرابــع الفــارس عميــد غريبي من نادي الشــارقة للفروســية
والســباق عــى صهــوة جــواده «كابيســتو» ،وأنهــى الجولــة يف زمــن بلــغ
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فارساً وفارسة شاركوا يف الشوط الثالث ،وهو شوط مع
الزمن خصص للفرسان املبتدئني بارتفاع حواجز بلغ 80
سم ومبجموع  10حواجز يف املسار ،ويتنافس يف هذا
الشوط الفرسان لقطع املسار ضمن الزمن املحدد من
دون أخطاء ،وأنهى املسار دون خطأ  52فارساً وفارسة.

 55:48ثانيــة.
وفــاز الفــارس ســامل أحمــد الســويدي باملركــز األول يف الشــوط
الخامــس «شــوط الفئــة الوســطى» ،عــى صهوة جــواده «إيــكاروس»
بزمــن قــدره  52:25ثانيــة ،وهــو شــوط مخصــص لفرســان الفئــة
الوســطى ضــد الزمــن يتنافــس فيــه الفرســان لقطع املســار مــن دون
أخطــاء يف الزمــن األرسع ،وبارتفــاع حواجــز بلــغ  120ســم ،وبلــغ
عــدد الفرســان املشــاركني يف هــذا الشــوط  85فارس ـاً أنهــى منهــم
املســار مــن دون أخطــاء  28فارس ـاً.
وكان املركــز الثــاين مــن نصيــب الفــارس مــويف عويضــه الكــريب مــن
نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة جــواده «كابيــا »3
وبزمــن قــدره  54:20ثانيــة ،فيــا ذهــب املركــز الثالــث للفارســة
آســيا كالتــس مــن نــادي الشــارقة للفروســية والســباق عــى صهــوة
جوادهــا «ميلســا» وبزمــن قــدره  58:13ثانيــة.
ويف الشــوط الرابــع ،شــوط مــع الزمــن ،وهــو مخصــص لفرســان
الفئــة الصغــرى ،مبجمــوع  12حاج ـزاً وبارتفــاع  110ســم ،وتنافــس
فيــه الفرســان عــى قطــع املســار دون خطــأ ضمــن الزمــن املحــدد،
وبلــغ عــدد املشــاركني يف هــذا الشــوط  128فارس ـاً وفارســة ،أنهــى
منهــم املســار مــن دون أخطــاء  43مــن الفرســان والفارســات.

68

فارساً وفارسة خاضوا تحدي الشوط الثاين،
وهو مع الزمن مخصص للفرسان املبتدئني يف
مدرسة التدريب مبجموع  8حواجز وبارتفاع
حواجز  60سم ،وأنهى منهم املسار دون خطأ
 32فارساً وفارسة.

20

فارساً وفارسة شاركوا يف الشوط األول ،وهو شوط
مع الزمن ومبجموع  8حواجز مخصص لخيول البوين
والفرسان املبتدئني يف مدرسة التدريب بنادي الشارقة
للفروسية والسباق ،بارتفاع حواجز أقصاه  40سم،
وأنهى منهم املسار من دون أخطاء  16فارساً.
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فروســية اإلمارات

أكد أن «الشارقة للفروسية» حريص على دعم الفرسان

قفز الحواجز

اليحيائي :المشاركة الكبيرة في اللقاءات
والبطوالت التدريبية دليل على نجاح الموسم الصيفي

الشارقة (فروسية اإلمارات)
ســجلت اللقــاءات والبطــوالت التدريبيــة التــي نظمهــا نــادي
الشــارقة للفروســية والســباق نجاح ـاً ممي ـزاً مــن خــال املشــاركة
الكبــرة للفارســات والفرســان ،وشــكلت هــذه املنافســات فرصــة
جيــدة للفرســان لإلعــداد للموســم الجديــد ،وتأهيــل الخيــول
لتكــون يف قمــة جاهزيتهــا ،خاصــة وأن املوســم الجديــد مــيء
باملنافســات املحليــة والدوليــة ،حيــث تســتضيف اإلمــارات يف كل
موســم بطــوالت دوليــة مختلفــة الفئــات يحــرص عــى املشــاركة
فيهــا فرســان مــن كل بــاد العــامل.
مــن جهتــه ،أشــاد ســلطان محمــد خليفــة اليحيــايئ ،نائــب رئيــس
املجموعــة اإلقليميــة الســابعة ،مديــر عام نادي الشــارقة للفروســية
والســباق ،بالنجــاح الــذي حققتــه اللقــاءات والبطــوالت التدريبيــة
التــي نظمهــا النــادي خــال الفــرة الصيفيــة.
وقــال« :إن املوســم الصيفــي شــهد تفــاؤالً مميـزاً مــن قبل الفرســان
مــع اللقــاءات والبطــوالت التدريبيــة ،ونجــح النــادي يف اســتيعاب

األعــداد الكبــرة مــن الفرســان والفارســات يف كل جولــة ملــا
وفــره مــن كل عنــارص إقامــة املنافســات يف أجــواء مثاليــة».
وأضــاف« :الختــام الباهــر للموســم الصيفــي يف نادي الشــارقة
للفروســية والســباق واإلقبــال غــر املســبوق مــن فرســان
األنديــة يف دولــة اإلمــارات للمشــاركة يف املوســم الصيفــي يف
نــادي الشــارقة للفروســية والعــدد الكبــر الــذي وصــل إىل مــا
يقــارب  470فارس ـاً وفارســة مشــاركني يف يــوم واحــد ،كلهــا
مقيــاس نجــاح للموســم الصيفــي».
وأوضــح «إدارة نــادي الشــارقة للفروســية والســباق تســعى
بــكل جهدهــا لتوفــر كافــة الخدمــات والتســهيالت إلعــداد
الفرســان والخيــول للمشــاركة يف املوســم املحــي واملوســم
الــدويل املقــام يف دولــة اإلمــارات ،وهــذا يــأيت ضمــن سياســة
نــادي الشــارقة للفروســية والســباق يف إعــداد الفرســان
وتجهيزهــم».

ا لمستو يا ت
تضمنت منافســات اللقاءات والبطوالت التدريبية التي نظمها نادي الشــارقة للفروســية والســباق  5مستويات هي:
المستوى األول:

المستوى الثالث:

شــوط خيــول البــوين مخصــص لخيــول البــوين
والفرســان املبتدئــن بارتفــاع حواجــز  40ســم.

شــوط املبتدئــن مــع الزمــن بحواجــز يصــل
ارتفاعهــا حتــى  80ســم.

المستوى الثاني:

المستوى الرابع:

شــوط املبتدئــن مــع الزمــن بحواجــز يصــل
ارتفاعهــا حتــى  60ســم.
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شــوط الفئــة الصغــرى مــع الزمــن بحواجــز
يـراوح ارتفاعهــا بــن  100ـ  110ســم.

المستوى الخامس:

شــوط الفئــة الوســطى بحواجــز يصــل
ارتفاعهــا  110 - 120ســم ،وهــو شــوط
ضــد الزمــن يتنافــس فيــه الفرســان عــى
قطــع املســار دون خطــأ يف أقــل زمــن.

فروســية اإلمارات

مشاركة تواكب تطور المعرض الدولي

«أكاديمية بوذيب»..

حضــور وتفاعل وعروض على أنغام
التشكيالت الموســيقية في «الصيد والفروسية»

أبوظبي (فروسية اإلمارات)

درجــت أكادمييــة بوذيــب للقــدرة عــى املشــاركة وتســجيل
حضورهــا يف معــرض أبوظبــي الــدويل للصيــد والفروســية لســنوات
طويلــة مــن خــال نشــاط اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق يف
املعــرض ،وجــاءت مشــاركة األكادمييــة يف النســخة الـــ  19للمعــرض
لتواكــب التطــورات التــي شــهدها املعــرض مــن نقلــة نوعيــة يف
األنشــطة ،وعــدد الجهــات املشــاركة والعارضــة مــن داخــل وخــارج
الدولــة ،وعــدد الــزوار الذيــن تابعــوا الفعاليــات.
وبــدأت مشــاركة األكادمييــة يف معــرض أبوظبــي للفروســية منــذ
انطالقــة املعــرض ،وحتــى وصولــه إىل دورة عــام  ،2022وهــي
مســتمرة ،حيــث إن منصــة العــرض التــي تشــارك بهــا األكادمييــة
تشــتمل عــى تقديــم اســتامرات للــزوار الراغبــن يف االنضــام
ألنشــطة األكادمييــة التــي تتضمــن قفــز الحواجــز والدريســاج
«الرتويــض» وســباقات القــدرة ،إىل جانــب فــن االســتعراض بالخيل،
وكذلــك تعرفهــم بطــرق التعامــل والعنايــة بالخيــل.
وقدمــت منصــة األكادميية للــزوار مطبوعــات للتعريــف باألكادميية
واألنشــطة التــي تنظمهــا طــوال العــام ،إىل جانــب تقديــم رشح
مفصــل عــن أهــداف العمــل يف األكادمييــة ،والتــي تنطلــق مــن

رؤيــة ربــط النــشء والشــباب بالخيل ،وبـراث اإلمــارات األصيل.
إىل جانــب ذلــك ،شــارك فرســان األكادمييــة يف تقديــم العديــد
مــن العــروض عــى صهــوة الخيــول يف ســاحة العــروض باملعــرض،
وشــهدت زخــاً مــن الفعاليــات املدهشــة التــي تســتقطب
الجمهــور ،وتزيــد مــن تفاعلــه مــع أنشــطة املعــرض املتنوعــة.
وأوضــح املــدرب عــي النعيمــي ،مســؤول فريــق العــروض
والتشــكيالت املوســيقية مــن األكادمييــة ،أن عــروض الخيــول
العربيــة تتخللهــا حــركات اســتعراضية مــن قبــل الفرســان
املشــاركني ،رافعــن أعــام الدولــة ،باإلضافــة إىل فريــق التقــاط
األوتــاد بقيــادة املــدرب أحمــد القايــدي ،والعــرض الثالــث حــول
مهــارة الفروســية مــع املــدرب ســهيل العامــري ،وهــذه العــروض
تــأيت ضمــن الجهــود واألنشــطة التــي تقدمهــا األكادمييــة عــى
مــدار العــام ،بهــدف التعريــف بالخيــل ،ومــدى ارتباطهــا
باملــوروث اإلمــارايت ،حيــث اعتربهــا األقدمــون واحــدة مــن
الرياضــات املهمــة ،وهــو مــا نحاول تعزيــزه وتوصيلــه إىل األجيال
الجديــدة يف إطــار مــن الدهشــة واإلعجــاب ،حيــث نســعى إىل
التواجــد يف الفعاليــات املختلفــة لتحقيــق هــذا الهــدف.
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فروســية اإلمارات

زار «جمعية اإلمارات» واطلع على التجهيزات للموسم الجديد

زايد بن حمد:

دعــم منصور بن زايد يعزز مكانة
الخيــل العربي في الدولة والعالم
أبوظبي (فروسية اإلمارات)
أكــد الشــيخ زايــد بــن حمــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
اإلمــارات للخيــول العربيــة ،أن الجمعيــة تســعى لتحقيــق أهدافهــا بدعــم
الخيــول العربيــة األصيلــة ،وتلبيــة تطلعــات مــريب ومــاك الخيــل العربيــة
يف الدولــة ،للحفــاظ عــى هــذا اإلرث الحضــاري العريــق الــذي يعــد جــزءاً
أساســياً مــن هويــة اإلمــارات.
وأعــرب عــن شــكره وتقديــره لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء ،وزيــر ديــوان الرئاســة ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
اإلمــارات للخيــول العربيــة ،عــى دعــم ســموه املتواصــل لهــذا القطــاع مــن
أجــل تعزيــز مكانــة الخيــل العربيــة يف الدولــة ،وجميــع أنحــاء العــامل.
ودعــا إىل رضورة تقديــم الخدمــات للمتعاملــن كافــة وفــق معايــر الجــودة
والشــفافية لتعزيــز الثقــة مــن خــال الدقــة والرسعــة والجــودة يف إنجــاز
املعامــات ،مشــدداً عــى االهتــام بالتحــول اإللكــروين وفــق أعــى معايــر
الجــودة العامليــة الــذي يحقــق طموحــات املتعاملــن ويخــدم الخيــل العربيــة.
وأضــاف« :إن الجمعيــة هــي الجهــة املعــرف بهــا محليــاً ودوليــاً يف توثيــق
وتســجيل الخيــل العربيــة يف الدولــة ،باإلضافــة إىل تنظيــم واإلرشاف عــى
مـزادات الخيــل العربيــة وبطــوالت جــال الخيــل العربيــة يف دولــة اإلمــارات».
جــاء ذلــك خــال زيــارة الشــيخ زايد بــن حمد مقــر الجمعيــة يف أبوظبــي والتي
اطلــع خاللهــا عــى خطــط الجمعيــة بأقســامها املختلفــة بشــكلها الجديــد،
وتعــرف عــى الربامــج واملقرتحــات واملبــادرات املســتحدثة يف الجمعيــة.
كــا اطلــع عــى الخطــط واملشــاريع التطويريــة والخدمــات املقدمــة مــن
الجمعيــة للمــاك واملربــن وعنــارص املنظومــة كافــة ،وتابــع تجهيـزات الجمعيــة
وترتيباتهــا اســتعداداً النطــاق املوســم الجديــد  ،2022 - 2023والفعاليــات
واألنشــطة كافــة املتوقــع تنظيمهــا خــال الفــرة املقبلــة.
واســتمع نائــب رئيــس الجمعيــة لــرح تفصيــي عــن الخطــط الجديــدة
لألقســام كافــة ،خاصــة فيــا يتعلــق بنظــام وآليــة االشــراك يف البطــوالت،
واإلضافــات الجديــدة التــي ســيتم تطبيقهــا يف املوســم الجديــد ،والتحــول
الكبــر يف اإلدارة الذكيــة مــن خــال الخدمــات اإللكرتونيــة التــي تقدمهــا
الجمعيــة فيــا يتعلــق بســجل أنســاب الخيــل العربيــة والتســجيل والتوثيــق
للخيــول.
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جمال الخيل

فروســية اإلمارات
جمال الخيل

تألق مرابط دبي وعجمان والبداير

اإلمارات تتوج بكأس كل األمم لجمال الخيل في ألمانيا

دبي (فروسية اإلمارات)

توجــت اإلمــارات بــكأس كل األمــم يف ختــام بطولــة كل األمــم لجــال
الخيــول العربيــة األصيلــة  2022التــي أقيمــت بقاعــة ألــرت مبدينــة آخــن
يف أملانيــا.
وتســلم الجائــزة الرفيعــة محمــد أحمــد الحــريب ،املديــر العــام لجمعيــة
اإلمــارات للخيــول العربيــة ،بحضــور الدكتــور غانــم الهاجــري ،األمــن العام
التحــاد اإلمارات للفروســية والســباق ،واملهندس محمــد التوحيدي ،املرشف
العــام ،مديــر عــام مربــط ديب للخيــول العربيــة ،وعــدد مــن الشــخصيات
الوطنيــة والدوليــة املعنيــة باملحافظــة عــى الخيــل العربيــة األصيلــة.
وجــاء فــوز اإلمــارات بهــذه الجائــزة بعــد نجــاح خيــول الدولــة يف تحقيــق
أكــر عــدد مــن املراكــز ضمــن األوائــل خــال البطولــة التــي شــهدت
منافســات قويــة ألفضــل املرابــط املشــاركة مــن دول مجلــس التعــاون
والعــامل العــريب وأوروبــا بأبــرز منتجيهــا ومربيهــا ومالكهــا.
وحققــت خيــول اإلمــارات  7ألقــاب ،جــاءت عــر مربــط ديب الــذي حصــل
عــى  4ألقــاب ،ذهبيتــان وفضيتــان ،وحصــل مربــط عجــان عــى لقبــن،
فضيــة وبرونزيــة ،فيــا حصــد مربــط البدايــر برونزيــة ،ونــال مربــط ديب
ـرب وأفضــل فحــل منتــج وهــو «دي رساج» ،وكفلــت
أيضـاً جائــزة أفضــل مـ ٍ
هــذه األلقــاب الصــدارة لإلمــارات.
وحقــق مربــط ديب كأس ذهبيــة امله ـرات بعمــر الســنة مــع املهــرة «دي
نجــاء» ،وهــي مــن الفحــل «دي رساج» ،والفــرس «إييل فالمينــكا» ،وفضية
املركــز الثــاين مــع شــقيقتها املهــرة «دي رســيل» وهــي أيض ـاً مــن الفحــل
«دي رساج» ،والفــرس «إيــي فالمينــكا».

كــا قــدم مربــط ديب بطلــة يف كأس كل األمــم مــن إنتاجــه الذهبي
يف بطولــة األمهــار ،حيــث تألــق بامتيــاز ذهبــي خــاص املهــر «دي
رشار» ،وهــو مــن الفحــل «دي رساج» ،والفــرس العامليــة «إف يت
شــيال» ،ومل يجــد لــه مــن منافــس يف امليــدان غــر املهــر الوصيــف
«دي شــهار» الــذي نــال الــكأس الفضيــة وهــو مــن الفحــل
«إكســكاليبور» ،والفــرس «دي شــيهانة».
وشــهدت البطولــة حضــوراً قويـاً لخيــول مربطــي عجــان والبداير،
حيــث حققــت خيــول عجــان فضيــة وبرونزيــة ،وذلــك يف
منافســات املهـرات وجــاءت عــر املهــرة «ع ج كيــة» التــي نالــت
فضيــة املهــرات ،تاركــة املركــز الثالــث والربونزيــة لرفيقتهــا يف
املربــط «ع ج الرباقــة الخامســة» ،فيــا حققــت الفــرس «بســمة
البدايــر» برونزيــة األفــراس.

7

ألقاب حققتها خيول اإلمارات يف
بطولة كل األمم لجامل الخيول
العربية األصيلة بأملانيا.

92.17

نقطة حققتها املهرة «دي
نجالء» بطلة املهرات خالل
الشوط التأهييل .
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ذهبيتان وفضية وبرو نزية

مربــط دبي يواصل كتابة التاريخ
ويتــوج بكأس األمم في «دولية براغ»

دبي (فروسية اإلمارات)

حصــد مربــط ديب للخيــول العربيــة ،كل انــواع املعــادن الثمينــة مــن
ذهــب وفضــة وبرونــز خــال بطولــة بـراغ الدوليــة لعــروض الخيــل
العربيــة  2022التــي اختتمــت يف العاصمــة التشــيكية ،كــا منــح
املربــط اإلمــارات لقــب كأس األمــم ،الجائــزة الخاصــة بالبطولــة،
ليواصــل كتابــة التاريــخ بصفحــات ناصعــة مليئــة باإلنجــازات.
واســتطاع مربــط ديب أن يؤكــد جدارتــه بإح ـراز ذهبيتــن وفضيــة
وبرونزيــة محافظ ـاً عــى صورتــه املتألقــة يف تاريــخ البطولــة.
ونــال مربــط ديب ذهبيــة امله ـرات بعمــر الســنة مــع املهــرة «دي
راســيل» - ،دي رساج  Xإيــي فالمينــكا  ،-وتألــق املهــر «دي فنــان»
 إكســكاليبور  Xإيــي فالمينــكا  -بــن املهــور املتنافســة بإح ـرازهالذهبيــة الثانيــة ،فيــا متكــن املهــر «دي راســل»  -إف إيــه إل
رشــيم  Xليــدي فريونيــكا  -مــن إح ـراز اللقــب الفــي.
وعــززت املهــرة «دي ســناين»  -وورتكــس  Xدي ســينية ،الحصيلــة
بربونزيــة املهــرات ،والتــي اكتمــل بهــا عقــد املعــادن النفيســة
إلنتــاج املربــط يف البطولــة.
كــا أضافــت املهــرة «دي ظهــرة»  -دي رساج  Xدي ذابيــة  -لــريك
محمــد عبــد الرحمــن عثــان ميداليــة فضيــة أكــدت حســنات
اإلنتــاج املحــي ملربــط ديب.
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ويذكــر اإلنجــاز الــذي حققــه مربــط ديب يف بطولــة بــراغ
الدوليــة باإلنجــازات التــي حققهــا يف الــدورات الســابقة منــذ
أكــر مــن  10ســنوات عندمــا انطلقــت مســرة اإلنتــاج املحــي
ملربــط ديب عاملي ـاً ،وحــن أضحــت البصــات الذهبيــة أقــوى
ملعانـاً مــع اإلنتــاج املتميــز لأليقونــة العاملــي الفحــل «إف إيــه
الرشــيم» ،والتــي ســطرتها أســاء مثــل املهــرة «دي جه ـراء»
واملهــرة «دي غاليــة» واملهــرة «دي غــرام» واملهــرة «دي
مميــزة» واملهــرة «دي يــارا» واملهــر «دي ابــن رشــيم» واملهــرة
«دي شــعىل» واملهــر «دي شــام».

91.55

92.65

نقطة حققها املهر «دي فنان» نقطة حققتها املهرة «دي
خالل الشوط التأهييل لبطولة راسيل» خالل الشوط التأهييل
لبطولة املهرات بعمر السنة.
األمهار.

فروســية اإلمارات
جمال الخيل

إنتاج مربط دبي يخطف األضواء

ذهب األمهار لـ «دي شــاهين» في
«دوليــة بيرغامو» بالجودة العالية

دبي (فروسية اإلمارات)

خطــف إنتــاج مربــط ديب للخيــول العربيــة األضــواء ،ومتكــن مــن
تســجيل حضــور ذهبــي رائــع يف بطولــة بريغامــو الدوليــة لجــال
الخيــل العربيــة بإيطاليــا ،والتــي اختتمــت بعــد منافســات مثــرة
تبــارت خاللهــا مجموعــة كبــرة مــن الخيــول العربيــة ذات الجــال
املميــز.
وأكــد مربــط ديب مكانتــه النوعيــة بنيلــه ذهبيــة األمهــار مــع املهــر
الجميــل «دي شــاهني» ،وهــو مــن الفحــل العاملــي «إكســكاليبور
إي إيــه» ،والفــرس العامليــة «دي شــيهانة» ،متفوق ـاً وعــن جــدارة
وبجاملــه البديــع وجودتــه العاليــة عــى عــدد مــن األمهــار
الجديــدة املتميــزة.
وكــا لفــت إنتــاج مربــط ديب مــن أســطورة اإلنتــاج العاملــي
املعــارص الفحــل «اف ايــه الرشــيم» أنظــار املتتبعــن للبطــوالت
الدوليــة يف بطولــة بريغامــو خــال املوســم املــايض ،عــاد ليجــدد
حضــوره اإلنتاجــي يف هــذه الــدورة ،وذلــك بإحـراز البطلــة الذهبية
لبطولــة امله ـرات بعمــر الســنة يف العــام املــايض ،اململوكــة ملربــط
لوبوشــينيا البولنــدي ،املهــرة «دي نرجســية» مــن الفحــل «اف ايــه
الرشــيم» ،والفــرس «اكســالرتيس» ،الــكأس الذهبيــة للمــرة الثانيــة،
متفوقــة عــى منافســاتها مــن أجمــل امله ـرات.

كــا منــح إنتــاج مربــط ديب نفــس املربــط برونزيــة األفـراس
مــع الفــرس «دي مــودي» ،وهــي مــن الفحــل «اف ايــه
الرشــيم» ،والفــرس «دي نــوال» ،ليؤكــد مربــط ديب كعادتــه
تســيده اإلنتاجيــة العامليــة.
وامتــداداً لحضــور الخيــول اإلماراتيــة الــذي قــاده مربــط
ديب يف بريغامــو الدوليــة لجــال الخيــل العربيــة ،متكــن
مربــط الرميــاس اململــوك ألركان حمــود القبيــي مــن نيــل
الــكأس الذهبيــة يف بطولــة الفحــول مــع الفحــل «يك إيــه
نـراس» ،وهــو مــن الفحــل «شــنغهاي إي إيــه» ،والفــرس «ع
ج نــزوة» ،مــا مكــن مــن تعميــق الحصيلــة الوطنيــة مــن
ألقــاب البطولــة.

91.75

نقطة سجلها املهر «دي شاهني» يف
املنافسات التأهيلية لبطولة األمهار
يف منافسات بطولة بريغامو الدولية.
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إنجاز مستحق في الحفل الـ 37

«جودلفين» يتوهج في أميركا الشــمالية
ومرب وطني
مالك
أفضل
ـي
ـ
بجائزت
ٍ

دبي (فروسية اإلمارات)
حصــد فريــق جودلفــن اثنتــن مــن الجوائــز الوطنيــة يف حفــل توزيــع
جوائــز جمعيــة املــاك واملربــن للخيــول املهجنــة األصيلــة الســابع
والثالثــن الــذي نظمتــه كينالنــد يف ليكزينجتــون بالواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،وذلــك بعــد عــام مميــز عــى املضــار حققتــه ســاالته ذات
التوليــد املحــي.
تــم تنظيــم الحفــل يف مركــز كينالنــد للمناســبات وتكريــم أصحــاب
اإلنجــازات عــن موســم عــام  ،2021وشــهد توهــج فريــق جودلفــن
وحصولــه عــى ألقــاب املالــك الوطنــي يف العــام ،واملــريب الوطنــي
األفضــل ،وحقــق الفريــق أكــر مــن  70مليــون دوالر يف جميــع أنحــاء
العــامل يف عــام  ،2021ويف أمــركا الشــالية وحدهــا فــاز يف  84ســباقاً
ـرب.
وجمــع أكــر مــن  17.4مليــون دوالر مــن األربــاح كمـ ٍ
وقــال مايــكل باناهــان مديــر ســاالت تقاطــع الــدم «بلودســتوك» يف
جودلفــن بالواليــات املتحــدة األمريكيــة «لقــد أعطانــا صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس

70

مليون دوالر حصدتها خيول جودلفني
بانتصاراتها يف جميع أنحاء العامل يف
عام .2021
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مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،األدوات للمســاعدة يف
تحقيــق هــذه النتائــج لحصــد لقبــي املالــك واملــريب الوطنــي يف
العــام ،وهــو يتابــع بحــاس نتائــج هــؤالء الرياضيــن والخيــول
املوهوبــن الرائعــن ،وقــد تحققــت هــذه النتائــج مــن خــال
ســاعات ال تحــى مــن العمــل الشــاق لفريقنــا».
وأشــار باناهــان إىل أن مــا يدعــو للفخــر هــو أن جميــع الفائزيــن
لجودلفــن لعــام  2021هــم مــن ســالة الخيــول املولــدة محلي ـاً،
حيــث فــازت بـــ  30ســباق ســتيكس ،مبــا يف ذلــك  23ســباقاً مصنفـاً
يف عــام .2021
وتصــدر خيــول جودلفــن يف عــام « 2021اسنشــيال كوالتــي» بطــل
الخيــول البالغــة مــن العمــر  3ســنوات ،والــذي فــاز بســباقات
بيلمونــت ســتيكس ،وترافــرس ســتيكس للفئــة األوىل ،وهــي مــن
بــن أفضــل انتصاراتــه يف عــام  ،2021بعــد حصولــه عــى بطولــة
الخيــول يف ســن الســنتني يف عــام .2020

84

سباقاً فازت بها خيول فريق جودلفني
يف أمريكا الشاملية ،وجمع  17.4مليون
كمرب.
دوالر من األرباح
ٍ
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وضعا مسافة فارقة بينهما واآلخرين

«بعيد» ملك العشب و«فاليت الين»
األعلى في الرمل بتصنيفات بارزة تاريخي ًا

دبي (فروسية اإلمارات)

كشــف اإلصــدار الســابع مــن تصنيفــات لونجــن ألفضــل خيــول ســباق
يف العــامل لعــام  2022عــن أنــه شــهر ال ُينــى ،حيــث حقــق كل مــن
«فاليــت اليــن» تصنيفـاً قــدره  139رطـاً كأفضــل حصــان عــى األرضيــة
الرمليــة ،فيــا حصــد «بعيــد» لشــادويل تصنيفــاً قــدره  ،135وهــو
األعــى عــى األرضيــة العشــبية «ملــك العشــب» ،وهــي تقييــات فارقــة
تاريخي ـاً ،حيــث وضعــا مســافة بينهــا وبــن اآلخريــن.
ورفــع «بعيــد» تقييمــه إىل  135مــن  128بعــد فــوزه يف جودمونــت
إنرتناشــونال ســتيكس للفئــة األوىل ،حيــث هــزم «مــرف» صاحــب
التصنيــف  122بســتة أطــوال ونصــف الطــول ،وهــو اآلن غــر مهــزوم
يف  10ســباقات يف مســرته ،وتشــمل انتصاراتــه األخــرى هــذا العــام
ساســكس ســتيكس ،وامللكــة آن ســتيكس ،ولوكينــج ســتيكس ،وجميعهــا
للفئــة األوىل.
ويعــد تصنيــف «بعيــد» البالــغ  135هــو أعــى تصنيــف يتــم منحــه
لخيــل عــى العشــب منــذ أن حصــل «فرانــكل» عــى  140يف  ،2012وهــو
أقــل مــن  136عــن والــده «يس ذا ســتاررز» ،الــذي حصــل عليــه يف عــام
.2009
قــدم «فاليــت اليــن» أدا ًء رائعـاً يف مســابقة يت يف جــي باســيفيك كالســيك
ســتيكس للفئــة األوىل ،والتــي فــاز بهــا بفــارق  19.25طــول عــن «كنــري
جرامــر» بطــل كأس ديب العاملــي البالــغ تصنيفــه  ،121ورفــع «فاليــت
اليــن» الــذي فــاز أيض ـاً بســباق هيلــن ديــل مرتوبوليتــان ،ومل يهــزم يف
خمــس مشــاركات ،تقييمــه إىل  139مــن .127
مــن الناحيــة التاريخيــة ،هــذه العالمــة هــي أعــى عالمــة يحصــل عليهــا
حصــان عــى األرضيــة الرمليــة ،وأقــل برطــل واحــد فقــط مــن تصنيــف
«فرانــكل» القيــايس البالــغ  140يف ظــل النظــام الحــايل ،ويف الســابق،
كان أعــى تصنيــف حصــل عليــه حصــان رمــي هــو  135الــذي حققــه
«ســيجار» يف عــام .1996

139

تصنيــف «فاليت الين» الذي حصد به
لقــب أفضل خيل عىل األرضية الرملية.

135

تصنيف «بعيد» الذي ســيطر به عىل
جائزة أفضل خيل عىل األرضية العشــبية.
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عــروض مبهرة
أبوظبي (فروسية اإلمارات)

قــدم فرســان أكادمييــة بوذيــب للقــدرة عروضـاً شــيقة
ومبهــرة خــال مشــاركة األكادمييــة يف معــرض أبوظبــي
الــدويل للصيــد والفروســية يف نســخته الـــ  ،19حيــث
أبــدع الفرســان يف فــن التعامــل مــع الخيــل وهــم
يحملــون أعــام الدولــة يف ســاحة العــروض ،وتقديــم
اســتعراضات مبهــرة ،وبتناغــم رائــع عــى صهــوة
الخيــول ،مــا جــذب زوار املعــرض ومحبي الخيــل الذين
حرصــوا عــى تســجيل وتوثيــق هــذه االســتعراضات عرب
كامرياتهــم املختلفــة ،وكام ـرات الهواتــف املحمولــة.

