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كلمة رئيس االتحاد
فروســية اإلمارات

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

50 لقيــام 	  تزاُمــن احتفــال اإلمــارات بعيــد االتحــاد مــع العــام الـــ 

االتحــاد، شــكل حالــة خاصــة لــدى أهــل الوطــن جميعــاً، وحمــل 

مشــاعر مليئــة بالفخــر واالعتــزاز بالدولــة والقيــادة الرشــيدة 

وشــعبها الكريــم، مبــا تــم إنجــازه خــال نصــف قــرن بوتــرية 

متناســقة أوصلــت البــاد إىل أعــى املراتــب بــني األمــم، وليكــون 

يف  واالزدهــار  الحضــاري  التقــدم  قيــاس  يف  الجديــد  املعيــار 

املجــاالت كافــة لــدى العــامل بنمــوذج مثــايل فــاق التوقعــات، 

وأيقونــة  والتفــوق،  بالنجــاح  مقرتنــاً  اإلمــارات  اســم  وأصبــح 

ــت  ــي وضع ــيدة الت ــادة الرش ــة للقي ــة الثاقب ــل الرؤي ــز بفض للتمي

وتقديــراً  وتأثــرياً  تنافســية  األكــر  الــدول  مصــاف  يف  الدولــة 

البنــاءة  واملبــادرات  الحضــاري،  التقــدم  خــال  مــن   ، عامليــاً

ــرية. ــكار الن واألف

رحلــة 	  يف  تاريخيــة  لحظــة   50 الـــ  االتحــاد  عيــد  شــكل  لقــد   

االتحــاد التــي انطلقــت منــذ عــام 1971، وهــو احتفــاٌء بــاإلرادة 

الصلبــة لآلبــاء املؤسســني الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم مهمــة 

ــتحق  ــٌج مس ــو تتوي ــذي ه ــة، وال ــامية والنبيل ــم الس ــاء بقيمه البن

ــايص  ــر الق ــة تبه ــة للدول ــزات التاريخي ــن املنج ــة م ــرية ملهم ملس

والــداين، والتــي تحققــت بحكمــة قيادتهــا وســواعد أبنائهــا.

ــة اإلمــارات يف تحقيــق الكثــري مــن اإلنجــازات، 	  وقــد نجحــت دول

بفضــل  تحققــت  والتــي  الذهبــي،  باليوبيــل  تحتفــل  وهــي 

ثقــة القيــادة الرشــيدة يف قــدرات شــباب الوطــن وارتباطهــم 

ــي  ــبات الت ــى املكتس ــاظ ع ــم للحف ــة، وعزمه ــذه األرض الطيب به

مبــا  بلدهــم،  شــأن  إعــاء  غــال ألجــل  كل  وتقديــم  تحققــت، 

ــاة واســتدامتها، واآلن  ــادة الحكيمــة مــن جــودة الحي ــه القي وفرت

وعزميــة  بــإرادة  القادمــة  عامــاً  للخمســني  اإلمــارات  تســتعد 

عامــاً  الخمســني  يف  القادمــة  ألجيالنــا  أكــر  وأحــام  عظيمــة، 

شــاملة،  مبحــاور  الرشــيدة  القيــادة  طرحتهــا  برؤيــة  املقبلــة، 

يتقدمهــا تعزيــز االســتثامر يف أبنــاء الوطــن، والبنــاء عــى مــا 

ــدة  ــة متق ــروح عرصي ــرى ب ــات ك ــاق مرشوع ــازه، وإط ــم إنج ت

الحيــاة.   مناحــي  كل  يف  املســتقبل  متطلبــات  تواكــب 

مســريتها 	  تســتكمل  وهــي  والعطــاء،  الخــري  إمــارات  وتســتند 

ــن  ــة م ــا الثابت ــة، إىل قيمه ــاً املقبل ــني عام ــو الخمس نح

العطــاء والتســامح والتعايــش واالنفتــاح عــى أمــم 

ــا يف  ــي تتصــدر نهجه ــم الت ــك القي ــامل وشــعوبه، تل الع

ــد مــن الدعــم واملســاندة  ــدول، ومبزي عاقاتهــا مــع ال

اإلنســانية. للقضايــا 

ــردة 	  ــا املتف ــى رؤيته ــيدة ع ــادة الرش ــكر للقي كل الش

التــي منحــت اإلمــارات الوصــول إىل هــذه املكانــة 

الرفيعــة بــني دول العــامل، وعــى العطــاء الوفــري الــذي 

ــامل. ــن والع ــه للوط تقدم
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اليوبيــل الذهبــي 
الثانيــة وانطالقــة الخمســين 
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برعاية خليفة وبحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد

»اليوبيــل الذهبــي«.. 

حتا )فروسية اإلمارات(
آل  راشــد  بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  بحضــور صاحــب 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
ديب، رعــاه اللــه، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان، ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات 
املســلحة، وأصحــاب الســمو الشــيوخ أعضــاء املجلــس األعــى 
لاتحــاد حــكام اإلمــارات، وســمو أوليــاء العهــود ونــواب 
باليوبيــل  الرســمي  االحتفــال  أقيــم  والشــيوخ،  الحــكام 
ــاد الـــ 50«،  ــد االتح ــارات  »عي ــة اإلم ــاد دول ــي التح الذهب
برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
ــا يف ديب، وســط  ــه، يف منطقــة حت ــة، حفظــه الل رئيــس الدول
املناظــر الطبيعيــة عــى بحــرية ســد حتــا وبــني جبــال الحجــر.

وتضمــن العــرض منحوتــة رئيســية عــى مــرح عائــم وســط 
ــام شــمل  ــة، في ــة الخاب ــوع املناظــر الطبيعي ــا يف رب ســد حت

تقنيــات متطــورة لتســليط الضــوء عــى العاقــة الوطيــدة 
بــني اإلنســان والطبيعــة وتاريــخ أرض اإلمــارات منــذ القــرن 

التاســع عــرش.
ــارات  ــخ اإلم ــت تاري ــول تناول ــدة فص ــرض ع ــمل الع وش
ــة مــن األعــوام الخمســني  ــل االتحــاد، ولحظــات تاريخي قب
املاضيــة، وطــرح تصــورات ملســتقبل الدولــة خــال األعــوام 

ــة. الخمســني القادم
وشــاهد العــرض املبــارش للحفــل الســكان مــن جميــع أنحاء 
ــمية،  ــة الرس ــوات التلفزيوني ــع القن ــى جمي ــارات، وع اإلم
إضافــة إىل املوقــع الرســمي لـــ »عيــد االتحــاد الخمســني«، 
ــف  ــروض يف مختل ــم ع ــع تنظي ــال م ــن االحتف ــام تزام في

ــة يف األماكــن العامــة وغريهــا. مناطــق الدول

احتفــال »عيد االتحاد الـ 50« 
يســتحضر الماضي ويطرح تصورات المســتقبل
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احتفالية مبهرة بمحطاتها الخالدة

فصول تروي قصة اإلمارات8
الملهمة بإبداع وتناغم الصورة والصوت 

حتا )فروسية اإلمارات(
تضمــن حفــل االحتفــال الرســمي باليوبيــل الذهبــي التحــاد 

ــد  ــول، كل واح ــاد الـــ 50«، 8 فص ــد االتح ــارات »عي ــة اإلم دول

منهــا عــى شــكل منحوتــة تناولــت قصــة اإلمــارات مــن البدايــات 

مــروراً بالعديــد مــن املحطــات الخالــدة، وإىل مــا وصلــت إليــه 

الدولــة مــن تقــدم حضــاري وتنمــوي يف املجــاالت كافــة ال مثيــل 

ــه. ــكل تفاصيل ــدم رســائل إىل املســتقبل ب ــه، لتق ل

وتضمنــت الفصــول الثامنيــة، الخــط واألرض، قــوم ُرّحــل، أمهــات 

وجــذور، فكــرة االتحــاد، النشــيد الوطنــي لدولــة اإلمــارات، 

هــذه اإلمــارات، ومبــادرة رســائل إىل املســتقبل، والتــي أطلقتهــا 

لجنــة االحتفــال باليوبيــل الذهبــي، ودعــت خالهــا جميــع مــن 

ــح  ــم مام ــاركة يف رس ــه إىل املش ــاً ل ــارات وطن ــة اإلم ــر دول يعت

مســتقبلها.

ــة  ــرات برصي ــة موســيقى ومؤث وصاحــب عــرض الفصــول الثامني

طافــت بالجميــع كل الحقــب، ورســمت يف الذاكــرة لوحــة إبــداع 

ملهمــة ســتظل راســخة مبــا حوتــه مــن تفاصيــل.

يذكــر أنــه ألول مــرة يف اإلمــارات، أُطلقــت 400 طائــرة مســرية 

ــن أيضــاً 97  ــذي تضم ــرض ال ــة خــال الع ــاب الناري ــع األلع لرف

مبنــى مــن املبــاين األيقونيــة يف اإلمــارات، و101 مــن الحيوانــات، 

ــدرون«، و138  ــرة »ال ــجار، و200 طائ ــات واألش ــن النبات و98 م

ممثــاً ومؤديــاً، و18 وســامً مثلــت القبائــل والعائــات املختلفــة 

لعيــد  التحضــري  اســتعدادات  اســتغرقت  فيــام  اإلمــارات،  يف 

االتحــاد الخمســني أكــر مــن 147 يومــاً، مــع فريــق مكــون مــن 

أكــر مــن 1400 فــرد مــن أكــر مــن 100 جنســية، عملــوا ألكــر 

ــون و500 ألــف ســاعة عمــل يف املوقــع. مــن ملي
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نقلة نوعية إلى العالمية خالل نصف قرن

زايد 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــراه،  ــه ث ــان، طيــب الل ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي وضــع املغفــور ل
ــا  ــرى أنه ــني لنهضــة وانطاقــة فروســية اإلمــارات، حيــث كان ي األســاس املت
امتــداد طبيعــي لــإرث اإلمــارايت والعــريب، وكان لحبــه للخيــل أثــره الكبري عى 
ــاء الوطــن، عندمــا أنشــأ إســطبل أشــعب  ترســيخ حــب هــذه الرياضــة ألبن
للخيــول العربيــة األصيلــة عــام 1969، يف الصحــراء، بجانــب إســطبات أخــرى 

تــم تجهيزهــا بأحــدث املقاييــس العامليــة.
ويف 1980 أقــام املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه 
ثــراه، برنامجــاً لرتبيــة الخيــول العربيــة األصيلــة، وشــجع أبنــاء الوطــن عــى 
رشاء أفضــل الجيــاد، ومتابعــة الســباقات واملشــاركة فيهــا، حيــث كان يــرى أن 
الفروســية هــي رســالة لعراقــة املــايض والحــارض املــرشق واملســتقبل الباهــر 
ــن  ــري م ــة الكث ــم ورعاي ــام حــرص عــى تنظي ــة، ك ــن حداث ــه م ــا في ــكل م ب

الســباقات الســنوية، ورصــد الكثــري مــن الجوائــز لتشــجيع املشــاركني فيهــا.
ويف ســبيل النهضــة الرياضيــة العامــة، والخيــول خاصــة، وّجــه يف عــام 1992، 
بتأســيس اتحــاد الفروســية والســباق لــي يضــع الهيــاكل اإلداريــة والتنظيميــة 
ــز  ــباقات قف ــا س ــا فيه ــل، مب ــباقات الخي ــية وس ــى إدارة الفروس ــادرة ع الق
الحواجــز والقــدرة والتحمــل، وبــدوره أقــام االتحــاد جمعيــة اإلمــارات لســباق 
الخيــل عــام 1993 بهــدف تنظيــم ســباقات املضــامر واإلرشاف عليهــا يف ربــوع 

الدولــة.
وبجانــب اتحــاد الفروســية، أســس الكثري مــن األنديــة والهيئــات املهتمة بهذه 
ــة 1989، لــي تعمــل  ــول العربي ــة اإلمــارات للخي الرياضــة، فأنشــئت جمعي
عــى املحافظــة عــى نقــاء ســاالت الخيــول العربيــة املوجــودة بالدولة، ســواء 
املســتوردة أو املولــودة محليــاً، مــن خــال تســجيل وتوثيــق أنســاب جميــع 
ــري مــن ســجات أنســاب  ــة الكث ــك أصــدرت الجمعي ــول، ويف ســبيل ذل الخي
الخيــول العربيــة األصيلــة، تضمنــت البيانات التوثيقيــة لعدد كبري مــن الخيل.

ــري منهــا يف مختلــف اإلمــارات، أبرزهــا  ــة، أنشــئ الكث وعــى مســتوى األندي

ــادي الفروســية يف أبوظبــي مبنطقــة املــرشف 1976، وفقــاً لتوجيهــات  ن
القائــد املؤســس، كام تأسســت أنديــة للفروســية يف العني وديب والشــارقة، 
ــوت  ــادي غنت ــة، ون ــادي عجــامن للفروســية والســباق والرماي ــب ن بجان

املتخصــص يف رياضــة البولــو، والريــف للفروســية.
ويف ظــل هــذا االهتــامم، كان طبيعيــاً أن تركــض الفروســية باســم اإلمارات 
يف مضامــري العــامل، مــن خــال سلســلة ســباقات الخيــول العربيــة األصيلــة 
ــف  ــارات إىل مختل ــة وســام مــن اإلم ــا 1994 كرســالة محب ــي أطلقه الت
شــعوب العــامل يف أوروبــا وآســيا وأمــريكا، ولعــل إنجازاتهــا املدويــة تؤكــد 

مثــار ذلــك االهتــامم.
واســتكامالً ملنهــج الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، 
يف االهتــامم بالخيــول بوصفهــا إرثــاً مــن موروثــات األجــداد، أنشــئ الكثري 
مــن الكيانــات املرتبطــة بهــا، فتأسســت قــرى ســباقات القــدرة والتحمــل 
يف أبوظبــي وديب، لتعــج أنشــطة الفروســية محليــاً وعامليــاً بالزخــم، حيث 
يوجــد الكثــري مــن الهيئــات التي تســهم يف تنميــة هواية ومامرســة رياضة 
ركــوب الخيــل والفروســية، بجانــب ســباقات الخيــل العاملية التــي تقام يف 
العديــد مــن املضامــري داخــل الدولــة، والتــي تســتضيف أكــر الســباقات 

العامليــة، أبرزهــا ســباق كأس ديب العاملــي.
ــارت  ــي ص ــيس األوىل الت ــات التأس ــع لبن ــى وض ــارات ع ــت اإلم وعمل
رصوحــاً مــن املنشــآت الحديثــة التــي تتوافــر فيهــا كل متطلبــات هــذه 
الرياضــة، مــن مــدارس لتعليــم الفرســان وتدريبهــم، وميادين وإســطبات 

إليــواء الخيــل ورعايتهــا، وإدارة وتنظيــم املنافســات وتحكيمهــا.
مــن هنــا، أضحــت رياضــات فروســية اإلمــارات بعــد خمســني عامــاً مــن 
وحــدة الهــدف التــي رمــى إليها الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان، طيب 
اللــه ثــراه، عامــة فارقــة يف أوســاط الفروســية العامليــة، وســارت قوافــل 

أبنــاء اإلمــارات عــى نهجهــا بنــاء وتعمــرياً، وتبــوأت فيهــا مكانــة عاليــة.

وضع األساس المتين لفروسية اإلمارات 
برؤية عراقة رسالة الماضي والحاضر 

المشرق والمستقبل الباهر إلى العالمية
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بقيادة »فارس العرب«

دبي )فروسية اإلمارات(
حققــت الفروســية اإلماراتيــة، خاصــة ســباقات القدرة، قفــزات هائلــة بالتوازي 
مــع النهضــة الشــاملة التــي حققتهــا الدولــة يف جميــع املجــاالت، ومــع احتفاء 
اإلمــارات مبــرور 50 عامــاً عــى تأسيســها، يتطلــع فرســان اإلمــارات للتخطيــط 

للخمســني عامــاً املقبلــة لصناعــة مســتقبل زاٍه لهــذه الرياضة.
ــارس العــرب«، صاحــب الســمو  ــري يف رياضــة القــدرة، »ف ــاد النجــاح الكب وق
ــة رئيــس مجلــس  الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدول
الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، عــر دعمــه ومشــاركته، حيــث حقــق ســموه 
لقــب بطولــة العــامل يف 2012، وكان قبلهــا قــد قــاد فرســان اإلمــارات لبطولــة 
الفــرق يف كنتــايك 2010، كــام يحمــل هــذا اللقــب الرفيــع أيضــاً ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب، الــذي تــوج بــه يف 
2014، وكان ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، أول فــارس 
ــز  ــة خريي ــم مبنطق ــذي أقي ــال ال ــب املوندي ــوج بلق ــارس يت ــر ف ــريب وأصغ ع
ــز األول  ــي املرك ــوف الكتب ــارس ســامل حمــد مله ــال الف بإســبانيا يف 2002. ون
وامليداليــة الذهبيــة يف النســخة األخــرية لبطولــة العــامل التــي احتضنتهــا مدينة 

بيــزا يف إقليــم توســكانا بإيطاليــا. 
 حقــق فرســان اإلمــارات إنجــازات كبــرية يف مشــهد القــدرة العامليــة، ومتكنــوا 
مــن تحقيــق معظــم ألقــاب بطولة العــامل للشــباب والناشــئني، ومنــذ أن انتزع 
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، لقــب النســخة األوىل 
لبطولــة العــامل للشــباب والناشــئني يف إســبانيا عــام 2001، ظل فرســان اإلمارات 
ــى  ــوا ع ــتطاعوا أن يحافظ ــة، واس ــذه البطول ــم دورات ه ــن يف معظ حارضي
تفوقهــم بــكل ثقــة واقتــدار خــال دوراتهــا املختلفــة، حيــث نالــوا نصــف عدد 
ألقــاب هــذه البطولــة منــذ انطاقتهــا بواقــع 5 ألقاب مــن جملــة 10 بطوالت.

ــول  ــة العــامل للخي كــام وضــع فرســان اإلمــارات بصمــة واضحــة خــال بطول
الصغــرية، فمنــذ انطــاق البطولــة يف العــام 2012 متكــن فرســاننا مــن حصــد 5 

ألقــاب مــن جملــة 9 بطــوالت.

اإلماراتية«..  »القدرة 
إنجــازات عالمية رفيعة وأرقام قياســية 

وحصــاد وفير فــي كل البطوالت 

ساعة الزمن القيايس الذي حققه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
ملسافة 160 كلم يف بطولة العامل للقدرة 

2012 ومازال صامداً حتى اليوم.

15
عاماً عمر سمو الشيخ أحمد بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، عندما توج بلقب 

مونديال القدرة يف إسبانيا كأصغر فارس 
ينال هذا اللقب.

162
فارساً وفارسة شاركوا يف نسخة 1998 
التي استضافتها اإلمارات، ودخلت 
موسوعة جينيس بهذا الرقم من 

املشاركني يف ذلك الوقت.
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قفزة نوعية على الساحتين اآلسيوية والعالمية   

»الحواجز«.. 
لطيفة آل مكتوم 

أول فارسة خليجية تظهر على مسرح األلعاب األولمبية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــوالت  ــر البط ــرى، وع ــازات ك ــق إنج ــارات يف تحقي ــان اإلم ــح فرس نج

الدوليــة التــي جــرى تنظيمهــا يف الدولــة بــإرشاف االتحــاد الــدويل 

ــب  ــوم بلق ــة آل مكت ــة لطيف ــة األوملبي ــوز الفارس ــاء ف ــية، وج للفروس

بطولــة كأس رئيــس الدولــة مــن فئــة الخمــس نجــوم، ومــن الفئــة ذاتها، 

فــاز الفــارس عبــد اللــه حميد املهــريي بــكأس حاكم الشــارقة للفروســية، 

وانتــزع الفــارس عبــد اللــه املــري لقــب بطولــة الــرشاع الدوليــة مــن فئة 

األربــع نجــوم، هــذا عــدا عــن فــوز عــدد كبــري مــن الفرســان بألقــاب 

البطــوالت الدوليــة مــن فئــة الثــاث نجــوم والنجمتــني.

ــن  ــد م ــس يف العدي ــول والتناف ــارات يف الوص ــان اإلم ــح فرس ــام نج ك

البطــوالت الدوليــة، والظفــر بألقابهــا، ومــن أبــرز مشــاركاتهم، بطولــة 

العــامل يف آخــن أملانيــا، ثــم نهائيــات كأس األمــم عــر بطولــة كأس رئيــس 

ــني  ــكأس لونج ــوز ب ــة، والف ــوم الرفيع ــس نج ــة الخم ــن فئ ــة م الدول

ــة  ــس الدول ــة كأس رئي ــدت بطول ــلونة، وأه ــم برش ــدي كأس األم لتح

ــة  ــق يف بطول ــاركة بفري ــل واملش ــل التأه ــة ني ــارات فرص ــان اإلم فرس

ألعــاب الفروســية العامليــة يف كنتــايك عــام 2010، واملشــاركة الفرديــة يف 

ــا 2014. ــدي فرنس ــية نورمان ــاب الفروس ألع

ــا يف  كــام شــارك فرســان اإلمــارات يف كأس العــامل أكــر مــن مــرة، أوله

ــع النقــاط  ــم التأهــل إليهــا مــن خــال تجمي الســويد عــام 2008، ويت

يف بطــوالت الــدوري العــريب، لتبلــغ فروســية اإلمــارات ســقفها األعــى 

بتأهــل ومشــاركة الفارســة الشــيخة لطيفــة بنــت أحمــد آل مكتــوم يف 

أوملبيــاد بيجــن ـ هونــج كونــج 2008، كأول فارســة خليجية تشــارك 

فيــه، ومــا زالــت تلــك املشــاركة الرفيعــة مســجلة باســمها.

ــى  ــروزاً ع ــر ب ــارات أك ــب اإلم ــان منتخ ــاركات فرس ــدو مش وتب

ــال  ــد ن ــردي، فق ــرق والف ــبة للف ــيوية بالنس ــارة اآلس ــتوى الق مس

فرســان اإلمــارات برونزيــة الفــرق يف دورة األلعــاب اآلســيوية 

ــام 2010،  ــني ع ــزو بالص ــم يف دورة جوان ــام 2006، ث ــة ع بالدوح

وفيهــا نالــت اإلمــارات ميداليتــني فضيتــني لفئتــي الفــرق والفــردي 

باســم الفارســة األوملبيــة الشــيخة لطيفــة بنــت أحمــد آل مكتــوم، 

والتــي قــادت املنتخــب يف دورة األلعــاب اآلســيوية إنشــون 2014 

ــة. ــا الجنوبي كوري

وســجلت رياضــة قفــز الحواجــز يف اإلمــارات تطــوراً كبــرياً بالرغــم 

مــن حداثــة مامرســتها يف الــدول العربيــة كافــة بشــكلها الحديــث، 

ــا مــن  ــة املنظمــة له ــني الدولي ــي عــى مجموعــة مــن القوان واملبن

قبــل االتحــاد الــدويل للفروســية.

ــه مــن  ــع ب ــا يتمت ــارات »لونجــني« مب وأحــدث انطــاق دوري اإلم

ــرية يف  ــة كب ــة، نقل ــز القيم ــع الجوائ ــة، م ــات كاف ــات للفئ منافس

ــري  ــكل كب ــة بش ــارات جاذب ــز يف اإلم ــز الحواج ــن قف ــل ميادي جع

للفرســان والخيــول طيلــة املوســم، وأصبــح املوســم اإلمــارايت مكمــاً 

مهــامً إلعــداد وتجهيــز الفرســان والخيــول، ومــن ثــم االنطــاق نحــو 

ــة. ــة والعاملي ــة الدولي املشــاركات الخارجي
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فروســية اإلمارات

لـ »السرعة« عنوان صداه يمأل اآلفاق

دبي )فروسية اإلمارات(
ــني  ــال الخمس ــة خ ــول الريع ــباقات الخي ــارات يف س ــم اإلم ــطع نج س
عــام املاضيــة بصــورة أبهــرت العــامل، فقــد اقتنــت اإلمــارات أبــرز وأقــوى 
الخيــول، والتــي ســجلت انتصــارات رائعــة عــى الســاحة العاملية مــن خال 
مشــاركات اإلســطبات واألفــراد، وكان لفريــق »جودلفــني« النصيــب األكــر 
مــن هــذه االنتصــارات والتــي فاقــت الـــ 7165 فــوزاً يف مختلــف الفئــات، 
والتــي كان لهــا صداهــا عــى الســاحة العامليــة، والــذي ميــأ اآلفــاق بعنــوان 

الصــدارة إماراتيــة.
وســجلت خيــول اإلمــارات انتصــارات يف أعــرق الســباقات العامليــة، أبرزهــا 
الديــريب اإلنجليــزي الكاســيي »ديــريب إبســوم«، والتــي بلغــت 9 انتصارات 
تصدرتهــا خيــول »جودلفــني« ممثلــة يف »مســار« عــام 2018، و»أدايــر« يف 

عــام 2021. 
وتــوج فريــق »جودولفــني« بلقــب بطولــة املــاك يف بريطانيــا للمــرة 14 يف 
تاريــخ البطولــة يف عــام 2021، ونــال معظــم ألقاب الســباقات الكاســيكية 
ممثلــة يف الديــريب األيرلنــدي، والفرنــي، واألوكس والجنيــز، وكأس ملبورن، 

والريــدرز كــب األمــرييك، وكأس اليابان.
كأس ديب العاملي محطة مهمة

ــم  ــد أه ــي أح ــف ال وه ــول، كي ــاً بالخي ــاً خاص ــارات اهتامم ــت اإلم أول
الرياضــات الرتاثيــة، والتــي تعتــر جــزءاً ال يتجــزأ من هويــة وثقافــة الدولة، 
وانطلــق كأس ديب العاملــي لســباق الخيــل ألول مــرة عــام 1996 يف ميــدان 
نــد الشــبا لســباقات الخيــل يف ديب، وأصبــح محطــة مهمــة وملتقــى عامليــاً 

للخيــول.
وكان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
ــد أســس كأس  ــه، ق ــاه الل ــم ديب، رع ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي الدول
ــة  ــب ثق ــعوب األرض واكتس ــى لش ــات ملتق ــام 1996، وب ــي ع ديب العامل

دقيقة الزمن القيايس الذي سجله »ديب ميلينيوم« 

يف كأس ديب العاملي 2000،  وال يزال صامداً.

مالــي خيــول الســباق وعشــاق الفروســية يف مختلــف أرجــاء 
املعمــورة، وأصبحــت أمســية كأس ديب العاملي األغــى واألقوى 
يف الســاحة الدوليــة، وتــم إنشــاء »ميــدان« الــذي يعتــر تحفة 

معامريــة.  
وأصبــح »ثنــدر ســنو« أول جــواد يحتفظ بلقبــه يف تاريخ كأس 
ديب العاملــي للخيــول، بعدمــا أهــدى اإلمــارات الفــوز بالشــوط 
الرئيــس للنســخة الرابعــة والعرشيــن مــن الحــدث األغــى يف 

العــامل والبالغــة قيمــة جوائزهــا 35 مليــون دوالر أمــرييك.

360
انتصاراً يف سباقات الفئة األوىل، سجلتها 
خيول جودلفني حول العامل والتي تعد 

رقامً استثنائياً.

14
انتصاراً لخيول اإلمارات يف كأس ديب 

العاملي، وهو رقم قيايس منذ تأسيسه يف 
عام 1996.

خيــول اإلمارات تبهــر العالم في 
جميــع المضاميــر بإنجازات غير مســبوقة

ديسمبر  2021
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
منــح الفــارس خلفــان جمعــة بالجافلــة، عــى صهــوة الجــواد »افنــري ال 
ــدرة  ــاد للق ــد االتح ــباق كأس عي ــب س ــطبات »MRM« لق ــوري« إس ماج
ملســافة 120 كلــم يف نســخته الـــ 16 الــذي أقيــم بقريــة اإلمــارات العامليــة 

ــة. ــدرة يف الوثب للق
ــوج الفــارس  اللقــب هــو الثالــث إلســطبات »MRM« يف هــذا الســباق، وت
خلفــان بالجافلــة بطــاً للســباق بــإرشاف إســامعيل محمــد، وقطــع مراحــل 
الســباق األربــع بزمــن إجــاميل قــدره 4:07:52 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 
29.04 كلم/ســاعة، وهــو البطــل الـــ 13 يف القامئــة الذهبية للفرســان املتوجني.

وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس حميــد خليــل الحوســني عــى صهــوة 
ــة  ــدل رسع ــاعة، ومبع ــجاً 4:09:47 س ــف، مس ــطبات الري ــو« إلس »كوبرنيك

بلــغ 28.82 كلــم/ ســاعة.
ــوة  ــى صه ــري، ع ــي العام ــه ع ــد الل ــارس عب ــث الف ــز الثال ــل يف املرك  وح
»فاجابــون دو بولســي« يف زمــن قــدره 4:12:33 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 

ــاعة. 28.50 س
ــاً ناســب املســافة  ــة، أســلوباً تكتيكي واتبــع الفــارس الصاعــد خلفــان بالجافل

البالغــة 120 كلــم، والتــي تــم تقســيمها عــى أربــع مراحــل.
وأقيــم الســباق احتفــاء بعــام الخمســني الــذي ميثــل اليوبيــل الذهبــي لقيــام 
ــيدة  ــادة الرش ــم القي ــة ودع ــاح الدول ــرية نج ــارات، يف مس ــة اإلم ــاد دول اتح
ــبو ديب  ــعار »إكس ــة بش ــت القري ــر، وتزين ــة والتطوي ــتمرار التنمي ــو اس نح

ــي. ــع الحــدث العامل ــل م ــد التفاع ــذي يُجّس 2020« ال

ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله الفارس 
خلفان بالجافلة خال مراحل السباق األربع.

 201
من نخبة فرسان وفارسات اإلسطبات 
املختلفة يف الدولة شاركوا يف سباق 

عيد االتحاد.

األوىل: الثالث عرش، 1:23:45 ساعة.
الثانية: الرابع، 1:12:35 ساعة.
الثالثة: األول، 0:53:47 ساعة.
الرابعة: األول، 0:37:45 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

 »MRM« - األول: خلفان بالجافلة
الثاين: حميد الحوسني - »الريف - العني«

 »F 3« - الثالث: عبد الله العامري

توب 3

»MRM«  يحصد اللقب الثالث

فلــة  لجا با
البطل الـ 13 في النسخة الـ 16 لكأس عيد االتحاد

 61
فارساً وفارسة نجحوا يف إكامل السباق 
من جملة 201 شاركوا يف سباق عيد 

االتحاد.

ــة لذهب ا مئــة  لقا ا
الزمن/ساعة الجواد الفارس العام

4:07:52 أفنري ال ماجوري 2021                             خلفان بالجافلة

4:11:18 اليشا سعيد أحمد جابر الحريب 2019

4:14:59 انشاال ساجر عبدالله غانم املري 2018

4:16:57 يهاما سوفجني ديانا شيبوتا 2017

4:18:40 ترا جيت خليفة عي خلفان الجهوري 2016

4:20:05 خليفة عي خلفان الجهوري 8 مينيت 2015

4:10:39 قران العلم عبدالله غانم املري 2014

4:14:04 منصورة عي يوسف الحامدي 2013

4:19:11 تاكا عي رياض الكعبي 2012

4:20:52 تربل ميكر فاطمة جاسم املري 2011

4:18:08 مارليشا والرت سلطان أحمد البلويش 2010

4:36:28 الفاين سيلفرمون سلطان أحمد البلويش 2009

4:47:54 سودان عي محمد املهريي 2008

4:32:46 كوبيد عي خلفان الجهوري 2007

4:40:34 استبان خوسيه مانويل برينا 2006

4:54:19 خالد عبد الرحيم الحامدي              جلينلج ويليام 2005

ديسمبر  2021
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وصيف مونديال الخيول الصغيرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
بفــوزه بلقــب كأس عيــد االتحــاد للقــدرة، يضــع فــارس إســطبات 
ــي  ــة، والت ــباقات املحلي ــة يف الس ــة، أول بصم ــان بالجافل »MRM« خلف
جــاءت برقــم قيــايس يف هــذا الســباق عندمــا ســجل 4:07:52 ســاعة، بعــد 

ــي. ــم الخارج ــال املوس ــزة خ ــة ممي رحل
ــه يحمــل  ــارس ألن ــم كل ف ــد االتحــاد حل ــق لقــب كأس عي ــر تحقي ويعت
ــل  ــة تعم ــزال رشس ــاحة ن ــه س ــا جعل ــة، م ــة عظيم ــبة وطني ــم مناس اس

ــم. ــة املوس ــذ بداي ــا من ــتعداد له ــى االس ــطبات ع ــم اإلس معظ
ــذي  ــارات ال ــق اإلم ــن فري ــان ضم ــر الفرس ــة كان أصغ ــارس بالجافل الف
خــاض املشــاركات الدوليــة خــال املوســم الخارجــي، ومتكــن مــن حصــد 
جميــع البطــوالت، وكان أفضــل نتائــج الفــارس الناشــئ الــذي يبلــغ مــن 

ــول الصغــرية. ــامل للخي ــاً يف بطــول الع ــاً، صعــوده وصيف العمــر 15 عام
انطاقــة الفــارس بالجافلــة مــع ســباقات القــدرة كانــت يف العــام 2017، 
ــارك يف  ــة ليش ــال الثق ــباقاً، ون ــو 60 س ــرتة نح ــذه الف ــال ه ــاض خ وخ
العديــد مــن الســباقات الدوليــة، بعــد أن قــدم مســتويات جيــدة خــال 
ــة  ــئني يف قري ــباق للناش ــاً لس ــث كان وصيف ــايض، حي ــي امل ــم املح املوس
بوذيــب، وحــل رابعــاً يف ســباق آخــر للناشــئني بقريــة الوثبــة، هــذا فضــاً 

ــد مــن الســباقات. ــه بنجــاح للعدي عــن إكامل
ــارس  ــدم الف ــد ق ــا املوســم املــايض، فق ــداد يف أوروب وعــى مســتوى اإلع
ــة مســتويات رائعــة شــهدت تطــوراً كبــرياً يف مســتواه، فقــد فــاز  بالجافل

ــة عــى املركــز الخامــس. مــرة، وكان وصيفــاً مــرة، وحصــل مــرة ثالث

وأهــدى الفــارس البطــل خلفــان بالجافلــة الفــوز بــكأس عيــد 
ــد آل  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــاد إىل صاح االتح
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 

ديب، رعــاه اللــه.
وأبــدى البطــل ســعادته بهــذا اإلنجــاز الكبــري الــذي تحقــق 
يف مناســبة وطنيــة عزيــزة، مشــرياً إىل أن الســباق كان ســهاً 

نســبة للتعليــامت التــي تلقاهــا مــن قبــل املــدرب.

البطــل.. أول بصمــة محليــة بزمن 
قياســي فــي »عيد االتحاد«

29.04
كلم/ساعة معدل رسعة بطل السباق 

خلفان بالجافلة يف املراحل األربع، وهو 
األرسع منذ انطاقة املوسم.

2257
 فارساً وفارسة شاركوا يف النسخ الـ 16 

لسباق كأس عيد االتحاد.

إنجازات اإلســطبات
الوثبة - 5 ألقاب
سيح السلم - 3

الريف - 3 
3 - F 3

MRM ـ 2

ديسمبر  2021
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فروســية اإلمارات

كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أحــرزت الفارســة ليــى املرزوقــي عــى صهــوة الجــواد »مومنتــوم« 
ــارك  ــت مب ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــب كأس س ــدة لق ــطبات الكم إلس
ــك  ــارشة، وذل ــخة الع ــيدات، يف النس ــة للس ــطبات الخاص ــدرة لإس للق
ــة  ــع مراحــل بقري ــم عــى أرب ــم ملســافة 100 كل ــذي أقي يف الســباق ال
اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة، وهــو الفــوز الثــاين لهــا هــذا املوســم 
ــة ديب  ــباقات مدين ــاح س ــل يف افتت ــباق الوص ــب س ــا بلق ــد تتويجه بع

ــة.  العاملي
وأقيــم الســباق بنظــام التســعرية، حيــث يحــق للجنــة املنظمــة للســباق 

تســعري الخيــول الحاصلــة عــى املراكــز الثاثــة األوىل.
ــدره 3:30:11  ــن ق ــافة يف زم ــي املس ــى املرزوق ــة لي ــت الفارس وقطع
ســاعة وبفــارق دقيقتــني عــن صاحبــة املركــز الثــاين، ومبعــدل رسعــة بلــغ 

ــاعة. 28.54 كلم/س
وجــاءت يف املركــز الثــاين الفارســة كاميــا كارت عــى صهــوة »اورســيني« 
ــة  ــت ثالث ــام حل ــاعة، في ــدره 3:32:14 س ــن ق ــاس، بزم ــطبات م إلس
الفارســة ميثــاء الكعبــي عــى صهــوة الفــرس »ان يب انجيلينا« إلســطبات 

الخيــول، وســجلت 3:32:26 ســاعة.
وأقيــم الســباق بدعــم وتوجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 
نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، مبشــاركة 

كبــرية مــن نخبــة فارســات اإلســطبات يف الدولــة.
ــع  ــاً، وشــهد حامســاً مــن الفارســات يف جمي ــرياً وقوي وجــاء الســباق مث
مراحلــه مــن أجــل الظفــر باللقــب، وتصــدرت الفارســة ليــى املرزوقــي 

الســباق يف كل مراحلــه، لتؤكــد تفوقهــا بجــدارة واســتحقاق للقــب.

ساعة الزمن االجاميل الذي سجلته الفارسة 
ليى املرزوقي، وحققت به اللقب. 

األوىل: األوىل، 1:10:55 ساعة.
الثانية: األوىل، 0:53:17 ساعة.
الثالثة: األوىل، 0:43:52 ساعة.
الرابعة: األوىل، 0:42:07 ساعة.

ترتيب البطلة خال مراحل السباق 

األول: ليى املرزوقي - الكمدة
الثاين: كاميا كارت - ماس

الثالث: ميثاء الكعبي - الخيول

توب 3

 1.5
مليون درهم حددت لسعر الجواد صاحب 

املركز األول يف التسعرية، والثاين ميلون 
درهم، والثالث 500 ألف درهم.

 141
فارسة من مختلف إسطبات الدولة شاركن 
يف سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

للقدرة للسيدات يف نسخته العارشة. 

ليلــى المرزوقي تدخل القائمة 
الذهبيــة بصدارة من البداية وحتى النهاية

ديسمبر  2021
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــايئ  ــاد النس ــة االتح ــارك، رئيس ــت مب ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــت س قال
ــى  ــس األع ــة، الرئي ــة والطفول ــى لأموم ــس األع ــة املجل ــام، رئيس الع
ــة، يف كلمــة لهــا مبناســبة إقامــة ســباق ســمو  ــة األرسي ملؤسســة التنمي
الشــيخة فاطمة بنت مبارك لإســطبات الخاصة ـ للســيدات يف النســخة 
العــارشة: »نفخــر مبــا وصلــت إليــه فارســات اإلمــارات مــن مكانــة رائــدة 
يف رياضــة القــدرة التــي متثــل ارتباطــاً باملــايض العريــق والــرتاث، بفضــل 
عزميتهــن وإرصارهــن عــى النجــاح واإلنجــاز، ليرتكــن بصمتهــن املرشفــة 
ويحجــزن مكانتهــن عــى منصــات التتويــج يف مختلــف الســباقات التــي 
تســتضيفها اإلمــارات، ليســتحققن عــن جــدارة تنظيــم ســباقات خاصــة 
بالســيدات تكرميــاً ودعــامً لهــن عــى مامرســة هــذه الرياضــة النبيلــة، 
ونحــن مســتمرون يف دعمهــن مــن أجــل متثيــل بادهــن عــى أحســن 

وجــه«.
مــن جهتهــا، توجهــت الفارســة ليــى املرزوقــي بطلــة الســباق بالشــكر 
ــى  ــارات« ع ــارك »أم اإلم ــت مب ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــر لس والتقدي
للفارســات  الفرصــة  اإلمــارات، وإتاحــة  لفتــاة  دعمهــا ومســاندتها 

ــايل. ــموها الغ ــم س ــل اس ــباق يحم ــاركة يف س للمش
وأعربــت الفارســة ليــى املرزوقــي عــن ســعادتها الكبــرية وهــي تتــوج 
بلقــب غــال ألول مــرة يف مســريتها مــع ســباقات القــدرة، وقالــت »هــو 
رشف كبــري أفخــر وأعتــز بــه، وكلــامت ســموها هــي أكــر حافــز ملزيــد 

مــن التطــور«.
ــو  ــاً، وه ــاً ورسيع ــاء قوي ــد ج ــهاً، فق ــن س ــباق مل يك ــت: »الس وأضاف
ــة يف  ــري، والرغب ــث الحــامس كب ــه ســباقات الســيدات، حي ــا تتســم ب م

ــات«. ــع الفارس ــدى جمي ــدود ل ــا ح ــوز ب ــق الف ــار وتحقي االنتص

ّعبرت عن سعادتها بلقب النسخة العاشرة

البطلة: دعم »أم اإلمارات« 
أكبــر حافز لمزيد من التطور

شــكر عى مبادرة التسعرية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــاء  ــكر والثن ــارات الش ــة عب ــاك اإلســطبات الخاص ــع م رف
ملبــادرة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، بإقامــة 
بنظــام  مبــارك  بنــت  فاطمــة  الشــيخة  ســمو  ســباق 
التســعرية، مؤكديــن أن هــذا الدعــم املتواصــل لســموه 
ــل  ــباقات، وميث ــور الس ــهم يف تط ــة يس ــطبات الخاص لإس
أن  املمكــن ألجــل  الجهــد  كل  لتقديــم  للجميــع  حافــزاً 
تصــل ســباقات القــدرة يف اإلمــارات إىل أعــى املراتــب.

جوائــز قيمة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حصلــت الفارســات الفائــزات باملراكــز الثاثــة األوىل عــى كــؤوس 
ــف درهــم،  ــة الســباق 223 أل ــت بطل ــث نال ــز قيمــة، حي وجوائ
والثانيــة والثالثــة عــى 187 ألــف درهــم لــكل واحــدة، فيــام نالت 
صاحبــات املراكــز مــن الرابــع وحتــى العرشيــن مبالغ ماليــة قيمة.

سجل األبطال
2011  سارة محمد الجابر - الجابر.

2012  آية عبد الرضا - الريف.

2013  عفراء خليفة السويدي - االتحاد.

2014  كاتالينا باستونز - الريف - العجبان.

2015  ميلينا منديز - الريف - العجبان.

2016  فريونيكا سيميوال – الجزيرة 2.

2017  مريا جاسم االنصاري - خاص.

2018  هيا الشنقيطي - إنجاز.

2019  صوفيا فان اجلني - بن حم.

 2020  مل تقام البطولة.

2021  ليى املرزوقي - الكمدة.
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نجم »S S« يسطع على منصة التتويج

دبي )فروسية اإلمارات(
ــدرة  ــهيد للق ــوم الش ــباق ي ــب س ــوري بلق ــارس املنص ــارس ف ــوج الف ت
املخصــص لإســطبات الخاصــة الــذي أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة، 
مبشــاركة 114 فارســاً وفارســة مــن مختلــف إســطبات وأندية الفروســية 

بالدولــة.
ونجــح املنصــوري الفائــز بلقــب مونديــال الخيــول الصغــرية، يف مواصلــة 
تألقــه الافــت، مســجاً فــوزه الثــاين خــال املوســم، عــى صهــوة الجــواد 
»الطنطــاوي« إلســطبات »S S« بعــد إحــرازه لقــب ســباق ســيح الســلم، 
ليســطع نجــم اإلســطبل عــى منصــة التتويــج بعــد تنافــس قــوي ومثــري 
مــع الوصيــف حمــدان أحمــد املــري الــذي امتطــى صهــوة »شــامان دي 

الفــويل« إلســطبات زعبيــل.
وســجل بطــل الســباق زمنــاً قــدره 4:18:55 ســاعة، ومعــدل رسعــة بلــغ 
27.69 كلــم/ ســاعة، وحقــق الوصيــف 4:19:04 ســاعة، فيــام ســجلت 
صاحبــة املركــز الثالــث الفارســة زبيــدة عــي باشــا عــى صهــوة »امهــان 

دي لوريــك« إلســطبات الرمــك، زمنــاً قــدره 4:27:22 ســاعة.
ــوم  ــب »ي ــج بلق ــرية بالتتوي ــعادته الكب ــن س ــل ع ــارس البط ــر الف وع
الشــهيد« الــذي يحمــل اســم ذكــرى عظيمــة ســتبقى خالــدة يف الذاكــرة 
والوجــدان، مشــرياً إىل أن الفــوز باملركــز األول يف هــذا الســباق مختلــف 
ــات  ــا تضحي ــن خاله ــر م ــي نتذك ــة الت ــبة الوطني ــة املناس نظــراً ألهمي
شــهداء الوطــن األبــرار، معربــاً عــن فخــره باعتــاء منصــة التتويــج مــن 
جديــد بعــد أن تألــق يف بدايــة املوســم املحــي يف مدينــة ديب الدوليــة 

للقــدرة.
ــؤوس،  ــث بالك ــز الثال ــة املرك ــف وصاحب ــل والوصي ــج البط ــم تتوي وت
وباإلضافــة إىل الكــؤوس خصصــت جوائــز ماليــة للفائزيــن، حيــث نــال 
صاحــب املركــز األول مبلــغ 200 ألــف درهــم، وحصــل صاحــب املركــز 
الثــاين عــى 180 ألــف درهــم، ونالــت صاحبــة املركــز الثالــث 160 ألــف 
درهــم، فيــام منــح أصحــاب املراكــز مــن الرابــع إىل العــارش مبالــغ مالية.

ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله الفارس فارس 
املنصوري بطل السباق ملسافة 120 كلم.

األوىل: الثاين، 1:19:54 ساعة.
الثانية: الثاين، 1:17:21 ساعة.
الثالثة: األول، 0:59:50 ساعة.
الرابعة: األول، 0:41:50 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

. S S -  األول: فارس املنصوري
الثاين: حمدان أحمد املري - زعبيل.

الثالث: زبيدة عي باشا - الرمك.

توب 3

 114
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق يوم 
الشهيد متكن 38 منهم من إكامل 

السباق بنجاح.

الشهيد«..  »يوم 
الفــارس المونديالــي ينجز المهمــة »الثانية« 

على صهــوة »الطنطاوي« 

أجندة ديســمر
15 ديسمر سباق مدينة ديب الدولية التأهيي 80 كلم.	 

16 ديسمر سباق جمريا للقدرة ملسافة 120كلم.	 

ديسمبر  2021



15

فروســية اإلمارات

»M7« سيناريو مكرر مع

دبي )فروسية اإلمارات(
عــزز فرســان إســطبات »M 7« التفــوق يف ســباق تحــدي ســيح الســلم، وذلــك عندمــا 
هيمنــوا عــى املركزيــن األول والثــاين يف ســباق املرمــوم للقــدرة ملســافة 120 كلــم الــذي 
ــة يف  ــاً وفارس ــاركة 148 فارس ــلم، مبش ــيح الس ــدرة بس ــة للق ــة ديب الدولي ــم مبدين أقي

ســيناريو منســق ومكــرر.
ــز عــى  ــد أداء ممي ــة بع ــة النهائي ــاري الســباق يف املرحل ــارس ســعيد الخي وتصــدر الف
صهــوة »اكيــم دي بانيــول«، مســجاً زمنــاً قــدره 4:28:56 ســاعة، ليحافــظ عــى لقــب 

هــذا الســباق الــذي ســبق وأن فــاز بــه املوســم املــايض.
ــرام دي  ــوة »اك ــارس املنصــوري عــى صه ــه يف اإلســطبل ف ــاين زميل ــز الث ــاه يف املرك وت
ــدان  ــارس حم ــث للف ــز الثال ــب املرك ــام ذه ــاعة، في ــجاً 4:29:01 س ــس« مس فاوزين
أحمــد محمــد املــري عــى صهــوة »سمســارا« إلســطبات »F 3« بزمــن قــدره 4:29:04 

ســاعة.
واســتهل الفــارس ســعيد حمــود الخيــاري املوســم الجديــد بهــذا اللقــب بتحقيــق 
ــاث  ــن ث ــرة، م ــاً م ــرة، وكان وصيف ــز األول م ــرز املرك ــث أح ــزة، حي ــتويات ممي مس
مشــاركات فقــط، مــا يشــري إىل الشــهية املفتوحــة للفــارس الشــاب الــذي يشــارك ضمــن 

»M 7«  فريــق
وميلــك الفــارس الخيــاري رصيــداً جيــداً مــن االنتصــارات داخــل الدولــة وخارجهــا، فقــد 

حقــق انتصــارات مميــزة، كــام ظــل موجــوداً مبنصــات التتويــج بصــورة متواصلــة. 
الفــارس الخيــاري الــذي كانــت بدايتــه مــع ســباقات القــدرة منــذ العــام 2011 يشــارك 
أيضــاً ضمــن فريــق »S S« خــال ســباقات اإلســطبات الخاصــة، وكان وصيفــاً يف ســباق 
الوصــل لإســطبات الخاصــة الــذي أقيــم يف فاتحــة ســباقات مدينــة ديب الدوليــة لهــذا 

املوســم.
ومــن أبــرز إنجــازات الفــارس الخيــاري املحليــة لقــب كأس ويل عهــد ديب يف العــام 2018، 
ــه بطــل النســخة املاضيــة مــن ســباق املرمــوم، وغــري ذلــك مــن األلقــاب، أمــا  كــام أن
خارجيــاً فقــد حقــق املركــز األول يف توســكانا بإيطاليــا، ثــم ســباق ويندســور باململكــة 

املتحــدة، باإلضافــة إىل لقــب الشــباب والناشــئني مبملكــة البحريــن.

الخيــاري.. االحتفاظ بلقب »المرموم« 
عبر األداء المتميز

ساعة، الزمن الذي سجله الفارس سعيد الخياري عى 

صهوة »اكيم دي بانيول«، وحقق به املركز األول.

200
ألف درهم هي جائزة الفارس سعيد الخياري بطل سباق 
املرموم، ونال الفارس فارس املنصوري صاحب املركز الثاين 
180 ألف درهم، وحصل الفارس حمدان املري الذي جاء 
يف املركز الثالث عى 160 ألف درهم، فيام نال أصحاب 

املراكز من الرابع إىل العارش مبالغ مالية.

26.77
كلم/ معدل الرعة خال سباق املرموم 

الذي أقيم ملسافة 120 كلم.

59
فارساً وفارسة متكنوا إكامل السباق بنجاح 

من جملة 148 مشاركاً.

األوىل: التاسع، 1:26:43 ساعة.
الثانية: األول، 1:18:35 ساعة.

الثالثة: الثالث، 1:05:15 ساعة.

الرابعة: األول، 0:38:23 دقيقة.

ترتيب البطل خال املراحل

.»M7« - األول: سعيد الخياري
.»M7« - الثاين: فارس املنصوري

.»F3« - الثالث: حمدان محمد املري

توب 3
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فروســية اإلمارات

لقب تحدي سيح السلم لفارس مونديال الخيول الصغيرة

دبي )فروسية اإلمارات(
تصــدر فرســان اإلمــارات، أبطــال العــامل للقــدرة، املشــهد يف ســباق تحدي 
ســيح الســلم ملســافة 120 كلــم الــذي أقيــم مبشــاركة كبــرية للفرســان 

والفارســات، وهــو الســباق الــذي أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة.
وبعــد موســم خارجي اســتثنايئ، اســتهل الفــارس فــارس املنصــوري، بطل 
ــب  ــوز باللق ــرية، املوســم املحــي، مســجاً الف ــول الصغ ــال الخي موندي
بفــارق 9 ثــوان بعــد منافســة قوية مع الفارســني ســامل ملهــوف، ومنصور 
الفــاريس، وهــام أيضــاً كانــا البطــل والوصيــف يف بطولــة العــامل للكبــار 

األخــرية التــي اســتضافتها مدينــة بيــزا اإليطاليــة. 
ــر  ــرية، آخ ــول الصغ ــال الخي ــل موندي ــوري بط ــارس املنص ــدى الف وأه
األلقــاب العامليــة الثاثــة التــي تــوج بهــا فرســان اإلمــارات، إســطبات 
»M 7« أول ألقابهــا املحليــة، عندمــا متكــن مــن اقتنــاص لقــب تحــدي 
ســيح الســلم بعــد أن قــدم مــردوداً طيبــاً مــع الجــواد القــوي »زيــزوم«، 
حيــث ظــل ضمــن ثــايث الصــدارة منــذ االنطاقــة، ليحســم اللقــب يف 
املرحلــة األخــرية مســجاً 4:20:04 ســاعة، متفوقــاً بفــارق 9 ثــوان عــن 
زميلــه يف اإلســطبل الوصيــف الفــارس ســامل ملهــوف الكتبــي عــى صهوة 
»ويلومــري إنكــور«، فيــام حــل يف املركــز الثالــث الفــارس منصــور الفاريس 
ــدره 4:20:15  ــن ق ــطبات »M R M« بزم ــو« إلس ــوة »تاترين ــى صه ع

ســاعة.
ــد  ــارس أحم ــارس ف ــل الف ــلم، يص ــيح الس ــدي س ــب تح ــوزه بلق وبف
املنصــوري إىل الفــوز التاســع خــال مســريته التــي تجــاوزت 90 مشــاركة، 

ــاً مــرة واحــدة.  ــال خالهــا الوصافــة 5 مــرات، فيــام حــل ثالث ون
 M«  ــا إســطبل ــي قدمه ــر املنصــوري أحــد املواهــب الشــابة الت ويعت
7«، واســتطاع أن يظهــر مســتويات رائعــة خــال الســباقات املحليــة أو 

الدوليــة التــي شــارك فيهــا، وحقــق نتائــج طيبــة. 
ومتكــن الفــارس الشــاب مــن تحقيــق الفــوز والوصافــة مــن خــال أول 

ــد )2021 - 2022(. أســبوع للموســم الجدي

ــال  ــطبات »S S« خ ــع إس ــوري م ــارس املنص ــارس ف ــارك الف ويش
ســباقات اإلســطبات الخاصــة، وبــرز يف العديــد مــن ســباقات هــذه 
الفئــة، آخرهــا كان عندمــا حل وصيفــاً يف ســباق حتا يف فرايــر 2020.

وفضــاً عــن الكــؤوس، خصصــت جوائــز ماليــة للفائزيــن يف تحــدي 
ــف  ــغ 200 أل ــز األول مبل ــب املرك ــال صاح ــث ن ــلم، حي ــيح الس س
درهــم، واملركــز الثــاين 180 ألــف درهــم، والثالــث 160 ألــف درهــم، 
فيــام حصــل أصحــاب املراكــز مــن الرابــع إىل العــارش مبالــغ ماليــة.

ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله الفارس فارس 
املنصوري بطل سباق تحدي سيح السلم ملسافة 

120 كلم.

المنصــوري 
يكسب سباق أبطال العالم بفارق 9 ثوان

136
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق تحدي سيح 

السلم، وأكمل منهم 60 فارساً وفارسة السباق.

775
ألف درهم جملة جوائز أصحاب املراكز 
العرشة األوائل بسباق تحدي سيح السلم.

األوىل: الثاين، 1:23:01 ساعة.
الثانية: الثالث، 1:20:20 ساعة.
الثالثة: األول، 1:20:11 ساعة.

الرابعة: األول، 0:34:32 دقيقة.

ترتيب البطل خال املراحل

.»M7« - األول: الفارس فارس املنصوري
.»M7« - الثاين: الفارس سامل ملهوف

.»MRM« - الثالث: الفارس منصور الفاريس

توب 3
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دبي )فروسية اإلمارات(
واصلــت إســطبات الكمــدة تفوقها يف ســباقها املفضــل، كأس الوصل للقدرة، 
ــباقات  ــال أول س ــك خ ــب، وذل ــذا اللق ــا به ــث له ــوز الثال ــت الف وحقق
املوســم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم الــذي أقيــم مبشــاركة 

فرســان وفارســات مــن مختلــف إســطبات وأنديــة الفروســية بالدولــة.
ونجحــت الفارســة ليــى املرزوقــي، يف انتــزاع اللقــب املخصــص ملــاك 
اإلســطبات الخاصــة واالشــرتاك الفــردي ملســافة 120 كلــم، بعــد أن قــادت 
الجــواد »كاميــل دي كومبيتــس« للصــدارة بــكل براعــة، وســجلت زمنــاً قدره 

4:28:32 ســاعة، وهــو اللقــب الثــاين لهــا يف هــذا الســباق.
وحــل الفــارس ســعيد الخيــاري يف املركــز الثاين عى صهــوة »آر او اولســيس« 
ــد  إلســطبات  »SS«، وســجل 4:32:11 ســاعة، وجــاء يف املركــز الثالــث عب
اللــه العامــري عــى صهــوة »بوميــك دو ســوفتريي« إلســطبات زعبيــل بزمن 

قــدره 4:36:27 ســاعة.
وتعتــر الفارســة ليــى املرزوقــي من الفارســات املميــزات يف ســباقات القدرة 
املحليــة، فقــد اســتطاعت أن تضــع بصمتهــا الخاصــة مــن خــال مشــاركاتها 
مــع إســطبات الكمــدة، حيــث قدمــت مســتويات قويــة أهلتهــا لتحقيــق 
ــد أهــدت لقــب ســباق الوصــل إلســطبات  ــد مــن االنتصــارات، فق العدي
الكمدة يف نســخة 2017، ويف املوســم نفســه اســتبقته بتســجيل فوزها األول 
بعــد أن توجــت بلقــب كأس اإلســطبات الخاصــة خــال مهرجــان صاحــب 

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم.
وبخــاف التتويــج باملركــز األول، فقــد كانــت الفارســة ليــى املرزوقــي 
حــارضة يف منصــات التتويــج يف العديــد مــن املناســبات، فقــد كانــت وصيفة 
يف ســباق التســعرية يف الوثبــة، ثــم وصيفــة يف كأس الوثبــة، وثالثــة يف ســباق 
ــت  ــاً كان ــد ديب، وأيض ــمو ويل عه ــان س ــن مهرج ــة ضم ــطبات الخاص اإلس
ثالثــة يف ســباق اإلســطبات الخاصــة ضمــن مهرجــان املغفــور لــه الشــيخ 

ســلطان بــن زايــد آل نهيــان يف قريــة بوذيــب.

كأس الوصل لإلسطبالت الخاصة و»الفردي«

96
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق الوصل، ونجح 

منهم 38 فارساً وفارسة يف إكامل السباق.

 28.95
كلم/ ساعة معدل الرعة الذي سجلته ليى 

املرزوقي بطلة السباق، وذلك يف املرحلة 
األخرية التي بلغت مسافتها 20 كلم.

األوىل: الثانية عرشة، 1:27:00 ساعة.
الثانية: األوىل، 1:16:13 ساعة.
الثالثة: الثانية، 1:03:52 ساعة.
الرابعة: األوىل، 0:41:27 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

األوىل: ليى املرزوقي »الكمدة »
  »SS« الثانية: سعيد الخياري

الثالث: عبد الله العامري »زعبيل«.

توب 3

ليلــى المرزوقي.. 
بصمة ثانية تمنح إسطبالت الكمدة اللقب الثالث 
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــم، عــى مــدى  ــة للقــدرة بالخت ــب العاملي ــة بوذي شــهدت قري

ــني،  ــني الدولي ــباقي الع ــت س ــباقات، تضمن ــة س ــني، أربع يوم

اتحــاد  بــإرشاف  الســباقات  وأقيمــت  تأهيليــني،  وســباقني 

اإلمــارات للفروســية والســباق، مبشــاركة 462 فارســاً وفارســة.

ــز ســباق العــني ملســافة 120  ــن جوم وتصــدرت الفارســة كاري

ــم »نجمتــني«، عــى صهــوة »أصايــل« إلســطبات العاصفــة  كل

2، فيــام حــل يف املركــز الثــاين أحمــد حســن عــى صهــوة 

»توارجيــس دي كوميــس« إلســطبات املينــا، فيــام حــل يف 

املركــز الثالــث موكــش كومــار عــى صهــوة »جلينــوان ويســر« 

ــش«. ــه يب ات ــطبات »اي إلس

ــافة  ــاين ملس ــباق الث ــب الس ــم لق ــاهيل عل ــارس ش ــال الف  ون

101 كلــم »نجمــة واحــدة«، عــى صهــوة »كرونــوس كيــك 

اب« إلســطبات ايــه يب اتــش، تــاه يف املركــز الثــاين نــايب انويــر 

عــى صهــوة »ريفرجــم هــاي ســبيد« إلســطبات ابــن ظاعــن، 

ــة مارجــوت تشــازيل عــى صهــوة »ديكســرت  ــت ثالث ــام حل في

ــش. ــه يب ات ــطبات اي ــز« إلس كالفري

وشــارك يف الســباق التأهيــي ملســافة 40 كلــم، 163 فارســاً 

وفارســة، متكــن 138 منهــم مــن اجتيــاز الســباق بنجــاح، 

فيــام خــرج 25 فارســاً وفارســة مــن الســباق، وشــهد الســباق 

التأهيــي ملســافة 80 كلــم مشــاركة 230 فارســاً وفارســة، متكــن 

154 منهــم مــن إكــامل الســباق بنجــاح فيــام خــرج 77 آخرون.

462  فارسًا وفارسة شاركوا في 4 سباقات 

جومــز تحلق مع »النجمتين« 
وعلم يكسب »النجمة«

أجندة ديســمر 2021
10 ديسمر سباق قرية بوذيب التأهيي 40 كلم.	 
10 ديسمر سباق قرية بوذيب التأهيي 80 كلم.	 
11 ديسمر سباق قرية بوذيب 100 كلم دويل “نجمة”.	 
11 ديسمر سباق قرية بوذيب 120 كلم دويل “نجمتني”.	 
23 ديسمر كأس صاحب السمو رئيس الدولة “سيدات” 100 كلم.	 
24 ديسمر كأس صاحب السمو رئيس الدولة “إسطبات خاصة” 100 كلم.	 
25 ديسمر كأس صاحب السمو رئيس الدولة “دويل” 120 كلم.	 
28 سباق قرية بوذيب التأهيي 40 كلم.	 
28 سباق قرية بوذيب التأهيي 80 كلم.	 
28 سباق قرية بوذيب 120 كلم “محي”.	 

393
فارساً وفارسة شــاركوا يف السباقني 
التأهيليــني ملســافة 80 و40  كلم.

69
فارسة وفارسة شاركوا يف السباقني 
الدوليني ملسافة 101 و120  كلم.

18.6
كلم / ساعة أعى معدل رسعة خال 
السباقات سجلته الفارسة كارين جومز.
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فروســية اإلمارات

بعد إنجازهم في مونديال إيطاليا للقدرة

دبي )فروسية اإلمارات(
ــباب  ــامل للش ــة الع ــب بطول ــوج بلق ــارات املت ــب اإلم ــاز منتخ ف
بــن راشــد آل  بجائــزة محمــد  بإيطاليــا،  للقــدرة  والناشــئني 
ــة  ــا الحادي ــزاً يف دورته ــن 28 فائ ــايض ضم ــداع الري ــوم لإب مكت
الريــايض، عــى رأســهم  العمــل  عــرشة، يف جميــع مجــاالت 
ــاع قــرار، إىل جانــب األبطــال العــرب يف  ــة وصّن شــخصيات قيادي
دوريت األلعــاب األوملبيــة والباراملبيــة طوكيــو 2020، وعــدد مــن 

أصحــاب اإلنجــازات الوطنيــة والعربيــة.
ونــال فريــق الشــباب للقــدرة اللقــب الرفيــع عــن فئــة الفريــق 
ــدرة  ــال الق ــة يف موندي ــة الذهبي ــوزه بامليدالي ــك لف املحــي، وذل
ــا، ليكــون يف  ــي أقيمــت بإيطالي ــم الت والتحمــل ملســافة 120 كل

ــزة الرفيعــة.  ــب الجائ قل
ــن  ــزة م ــدة للجائ ــدورة الجدي ــاً يف ال ــة 28 مكرّم ــت القامئ وضم
ــوز  ــل رشف الف ــدف ني ــم به ــوا مبلفاته ــني 409 مرتشــحني تقدم ب
بالجائــزة نظــري مــا حققــوه مــن إنجــازات خــال الفــرتة املمتــدة 
مــن 1 ســبتمر 2018 وحتــى 15 ســبتمر 2021، وســيتم االحتفــاء 

ــر 2022. ــن يف 9 يناي بالفائزي
مثــل فــوز منتخــب شــباب اإلمــارات باللقــب إنجــازاً كبــرياً، حيــث 
ــادرة  ــية ن ــرة بخامس ــذه امل ــن ه ــوايل، ولك ــى الت ــاين ع كان الث
ــن  ــباق م ــدارة الس ــل يف ص ــدرة، تتمث ــباقات الق ــدوث يف س الح
قبــل فريــق فرســان اإلمــارات الخمســة، بعــد تفوقهــم عــى نخبــة 

ــة. الفرســان املشــاركني مــن 35 دول
وتوضــح جميــع التجــارب الســابقة يف مثــل هــذه البطــوالت 
ــباق،  ــة« للس ــكل دول ــان ل ــب »5 فرس ــامل أي منتخ ــة إك صعوب
ــة. ــى النهاي ــة حت ــن البداي ــباق م ــدر الس ــن أن يتص ــك ع ناهي

وحقــق فريــق اإلمــارات الذهبــي املكــون مــن البطــل ســعيد ســامل 

عتيــق املهــريي، وشــاهني يحيــى املزروعــي »الوصيــف«، وســيف 
أحمــد املزروعــي صاحــب املركــز الثالــث، أفضــل زمــن بلــغ 
ــز  ــل يف املرك ــباق، وح ــة يف الس ــان الثاث ــاعة للفرس 14:18:45 س
ــب  ــث املنتخ ــز الثال ــل املرك ــام احت ــبانيا، في ــب إس ــاين منتخ الث

ــايل. اإليط
ــن  ــخ م ــريي، عضــو املنتخــب، التاري ــارس ســعيد امله ودخــل الف
أوســع أبوابــه، بعــد أن تــوج بامليداليــة الذهبيــة يف فئــة الفــردي 
ثــاث مــرات متتاليــة، حيــث نــال اللقــب أيضــاً يف نســخة 2017، 

والنســخة األخــرية يف 2021 بهولنــدا.

»الشــباب والناشــئين الذهبي« 
في قلب »اإلبــداع الرياضي«

األول: سعيد املهريي 4:46:14 ساعة.
الثاين: شاهني املزروعي 4:46:15 ساعة.

الثالث: سيف املزروعي 4:46:16 ساعة. 
الرابع: فارس املنصوري: 4:46:17 ساعة.

الخامس: سيف بالجافلة 4:46:18 ساعة.

ترتيب فرســان اإلمارات

ساعة حققها فرسان اإلمارات يف البطولة، 

منحتهم اللقب الذهبي عن جدارة واستحقاق. 
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منصور بن زايد أطلق الحدث تماشيًا مع نهج زايد

العالمي«..  »المهرجان 
نقلة نوعية في مســيرة الفروســية والخيول العربية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــان،  ــد آل نهي ــن زاي اكتســب مهرجــان ســباقات ســمو الشــيخ منصــور ب
ــة،  ــة جوهري ــكل محط ــح يش ــة، وأصب ــة العاملي ــه، الصبغ ــذ انطاقت ومن
وأحــدث نقلــة نوعيــة يف مســرية رياضــة الفروســية ملــا يحملــه مــن 
أهميــة ومعــان كبــرية يف ظــل االهتــامم الكبــري بالخيــول العربيــة األصيلــة، 
واملحافظــة عــى رياضــة اآلبــاء واألجــداد، مــا يقــود لرســالة هادفــة ونبيلــة 
وهــي تواصــل األجيــال يف الدولــة بعراقــة ماضيهــم ورمــز الخيــول العربيــة 

يف ترســيخ قيــم األصالــة والهويــة الوطنيــة.
وحــرص ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس 
ــاء اإلمــارات وتعريــف  ــر شــؤون الرئاســة، عــى تشــجيع أبن ــوزراء وزي ال
شــعوب العــامل واملهتمــني بأهميــة تربيــة واقتنــاء الخيــول العربيــة 
األصيلــة، وتســليط الضــوء عــى ســباقاتها التــي باتــت لهــا قاعــدة كبــرية، 
وذلــك متاشــياً مــع نهــج الوالــد املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

نهيــان، طيــب اللــه ثــراه.
ــان،  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــاج الشــيخ زاي ويتضمــن املهرجــان جوهــرة ت
وكأس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وكأس ســمو الشــيخة فاطمــة 
بنــت مبــارك، واملؤمتــر العاملــي لســباقات الخيــول العربيــة، وبطولــة »أم 

اإلمــارات« للقــدرة للســيدات، وكأس مزرعــة الوثبــة ســتاليونز.
ويــأيت دعــم املهرجــان للخيــول العربيــة األصيلــة متاشــياً مــع نهــج املغفــور 
ــر  ــامم والتطوي ــرورة االهت ــان ب ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ل
ــة  ــع عجل ــة يف دف ــاهمة الفاعل ــة للمس ــات الرتاثي ــواع الرياض ــع أن لجمي
ــأنها  ــن ش ــزز م ــورة، تع ــب متط ــو مرات ــة نح ــرية الرياضي ــدم للمس التق

ــارات. ــة اإلم ــز لرياض ــوض والتمي ــة يف النه ــط الطموح الخط

يــة لرؤ ا
تتمثل رؤية المهرجان في 

الترويج للخيول العربية 
األصيلة وسباقاتها محلياً 

وعالمياً، وذلك لتعزيز إرث 
عالم سباقات الخيول العربية.

2009
عام انطاقة املهرجان، والذي بات يحتل مكانة 

متميزة يف قامئة أهم األحداث العاملية التي تعكس 
جوانب مضيئة من ثقافة اإلمارات وتراثها، عر تنظيم 

فعاليات تضم سباقات للرعة، وملتقى عاملي، 
ومراسم تسليم جوائز دولية.

لمهمــة ا
ترويج سباقات الخيول العربية. 	
اعتراف دولي أفضل بالخيول العربية. 	
ربط عالم السباق العربي وجميع المهنيين في هذه الصناعة. 	
توعية الجمهور العام بالرياضة وتثقيف الجيل القادم. 	
زيادة عدد السباقات، وكذلك عدد المالك والخيول والمربين. 	
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ختام رائع للمهرجان العالمي

»ليــدي برنســيس« 
تحلق بجوهرة تاج زايد بفارق 3 أطوال

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــب  ــواري، بلق ــعيل الك ــن ش ــة ب ــيس« لخليف ــدي برنس ــرس »لي ــت الف توج
ســباق جوهــرة تــاج الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان يف نســخته الســابعة، 
ــن  ــي، ضم ــامر أبوظب ــم مبض ــذي أقي ــم، وال ــني دره ــه 5 ماي ــغ جائزت والبال
فعاليــات ختــام النســخة الـــ 13 مــن مهرجــان ســباقات ســمو الشــيخ منصور 
بــن زايــد آل نهيــان، وبلــغ اجــاميل الجوائــز املرصــودة للســباقات الســبعة، 

ــة الكبــرية.  6,380,000 درهــم يف الليل
واحتشــد 14 مــن نجــوم الخيــول العربيــة األصيلــة، ويف أول مشــاركة لــه هــذا 
املوســم قــاد الفــارس جيــم كــرويل الفــرس ذات الخمســة أعــوام، بعــد بدايــة 
ــاوزة  ــوة متج ــق بق ــل أن تنطل ــة، قب ــت مخطط ــدو كان ــا يب ــى م ــة ع بطيئ
ــب  ــر بلق ــة أوالً وتظف ــط النهاي ــل إىل خ ــرتاً، لتص ــر 250 م ــيها يف آخ منافس

الســباق.
وجــاء فــوز البطلــة يف الســباق ملســافة 2200 مــرت بفــارق 3 أطــوال، بــإرشاف 
تومــاس فــوريس، وقيــادة جيم كــرويل، براعــة، ومســجلة زمناً قــدره 2:26:26 
دقيقــة، فيــام جــاء ثانيــاً »هوجــار دو الردوس« للشــيخة ريــم بنــت محمــد 

آل ثــاين، وجــاء ثالثــاً »حيــان« ليــاس إلدارة ســباقات الخيــل.

السباق: جوهرة تاج زايد
املسافة: 2200 مرت

البطل: ليدي برنسيس
املالك: خليفة بن شعيل الكواري

الزمن: 2:26:26 دقيقة
الجائزة: 5.000.000 درهم

14
خياً شاركت يف سباق جوهرة تاج زايد الذي 
ضم صفوة الخيول العربية األصيلة يف العامل.

 3.000.000
درهم قيمة جائزة املركز األول التي نالتها 

بطلة الشوط الرئيي لجوهرة تاج زايد.

الشوط الخامس
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»مقترب« يتصدر »المهجنة«
»حميم« يتوج بـ»كأس زايد - عيد االتحاد« للخيول العربية

و»السهوج« يكسب »الوثبة«

ـ  عيد االتحاد »عربية« السباق:  كأس زايد 
املسافة: 1600 مرت

البطل: حميم
املالك: إسطبات العجبان

الزمن: 1:45:62 دقيقة
الجائزة: 500.000 درهم

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
فــاز املهــر »حميــم« إلســطبات العجبــان، بــإرشاف عبــد اللــه 
ــة وبأســلوب  ــك كوســجريف، بصــورة الفت ــادة باتري الحــامدي، وقي
كاســيي ليحصــد ســباق كأس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
ــة، ملســافة  ــة األصيل ــول العربي ــة، للخي ــة الثالث ــاد للفئ ــد االتح ـ عي
ــري  ــح غ ــون درهــم، وأصب ــه نصــف ملي ــة جائزت ــرت، والبالغ 1600 م

ــباقات. ــبعة س ــزوم يف س مه
وكان املهــر البالــغ مــن العمــر 4 ســنوات فقــط، قــد تعــرض ملشــكلة 
عنــد املنعطــف األخــري مــع معظــم خصومــه التســعة أمامــه، ومبجرد 
ــطة  ــرور بواس ــة امل ــادي حرك ــتطاع تف ــارج، اس ــحب إىل الخ أن انس
ــو  ــد تل ــيه الواح ــط منافس ــل أن يلتق ــجريف، قب ــات كوس ــه ب فارس
اآلخــر يف آخــر 200 مــرت، وينهــي الســباق بقــوة، متفوقــاً بفــارق 2,5 
طــول عــن »فتــاح دولــوب« لإســطبات الوطنيــة، فيــام جــاء ثالثــاً 
ــة، وقطــع البطــل املســافة يف  ــة الســلطانية الُعامني »عــارف« للخيال

زمــن قــدره 1:45:62 دقيقــة.
ــة،  ــة األصيل ــول املهجن ــاد للخي ــد االتح ــد ـ عي ــخة كأس زاي ويف نس
أرسج املــدرب الفرنــي ارويــن شــاريب الــذي قــال »أنــا فــوق 
ــادة  ــاين عــر »مقــرتب« لشــادويل بقي ــن األول والث القمــر«، املركزي
جيــم كــرويل، و»ســبرييت اوف اليــت« لســيد حشــيش بقيــادة 
ــارص عســكر،  ــاً »ســنيوريت« لن ــام جــاء ثالث ــك كوســجريف، في باتري

ــة. ــدره 1:36:98 دقيق ــاً ق ــل زمن ــجل البط وس
ويف ســباق كأس الوثبــة ســتاليونز، ملســافة 1400 مــرت وهــو مخصــص 
لإســطبات ذات امللكيــة الخاصــة، برعايــة مهرجــان ســباقات ســمو 
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، حلــق »الســهوج« لخليفــة مطــر 
النيــادي باللقــب، والــذي انطلــق إىل املقدمــة يف آخــر 200 مــرت قبــل 

أن يســجل الفــوز بشــكل مريــح.
ــة  ــذي يشــكل مــع خليف ــويش ال ــامين ســيف البل ــارس الُع ــاد الف وق
النيــادي الــذي ميتلــك ويــدرب الفائــز، ثنائيــاً متميــزاً خــال املوســم، 

وســجل مــع البطــل زمنــاً قــدره 1:33:74 دقيقــة.

ـ عيد االتحاد »مهجنة« السباق:  كأس زايد 
املسافة: 1600 مرت

البطل: مقرتب
املالك: شادويل

الزمن: 1:36:98 دقيقة
الجائزة: 380.000 درهم

السباق: كأس الوثبة ستاليونز
املسافة: 1400 مرت

البطل: السهوج
املالك: خليفة مطر النيادي

الزمن: 1:33:74 دقيقة
الجائزة: 100.000 درهم

الشوط الرابع

الشوط السادس

الشوط السابع

ديسمبر  2021



فروســية اإلمارات

23

»احتشام« بطلة كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك 

»درغام عذبة« يحصد كأس المهرجان 
و»بحر مسقط« يفوز بجائزة الخيول العربية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــرس  ــازت الف ــاً، ف ــدة 353 يوم ــباق مل ــامر الس ــن مض ــاب ع ــم الغي رغ
»احتشــام« إلســطبات بــن شــهوان للخيــول العربيــة بكأس ســمو الشــيخة 
فاطمــة بنــت مبــارك للمهــرات واألفــراس ملســافة 1600 مــرت، وجــاء 
االنتصــار بســهولة وبأســلوب رشــيق، تحــت إرشاف إبراهيــم الحرمــي، 

ــزو. ــو فري ــارس أنطوني ــادة الف وقي
ــا  ــوام إىل هزميــة واحــدة فقــط، هن ــرس ذات الخمســة أع وتعرضــت الف
يف العاصمــة أبوظبــي، عــى هــذه البطاقــة يف حفــل العــام املــايض، وقــد 

فــازت بجميــع الســباقات األربعــة قبــل تلــك العــرة.
ــل أن  ــباق، قب ــات الس ــال مجري ــدرة خ ــع املتص ــام« تتب ــت »احتش وكان
ــة يف  ــتجابة رسيع ــاءت االس ــزو االنطــاق، فج ــارس فري ــا الف ــب منه يطل
ــو  ــوين ت ــن »ار يب م ــني ع ــارق طول ــة وبف ــوق براع ــرت، لتتف ــر 300 م آخ
ــدره  ــاً ق ــان، مســجلة زمن ــت ســلطان آل نهي ــة بن ــرين« للشــيخة اليازي ب
ــة »نــرة« لصاحــب الســمو الشــيخ  ــام جــاءت ثالث 1:46:18 دقيقــة، في

ــه. ــة، حفظــه الل ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف
ــر  ــن امله ــة، ولك ــامل ثنائي ــت يف إك ــدرب أي وق ــارس وامل ــدر الف ومل يه
ــري  ــر بكث ــل بجــد أك ــه أن يعم ــط مســقط كان علي »بحــر مســقط« ملرب
ــة، وهــو  ــة األصيل ــول العربي ــكأس الخي ــوز ب ــه »احتشــام«، للف مــام بذلت
أيضــاً ســباق ملســافة 1600 مــرت، ولكنــه يقتــرص عــى خيــول الـ 3 ســنوات. 
وجــاء تفــوق »بحــر مســقط« بفــارق 0,75 طــول عــن »ســطام مســقط« 
لنــارص عســكر، وســجل البطــل زمنــاً قــدره 1:45:60 دقيقــة، فيــام جــاء يف 

املركــز الثالــث »ايتــي دو نكــر« لإســطبات الوطنيــة.
ــاش،  ــإرشاف محمــد دق ــة الســباقات، ب ــة« لعذب ومل يتأخــر »درغــام عذب
وقيــادة بطــل الفرســان تــاج اويش، يف إبــداء مهارتــه يف الشــوط االفتتاحــي 
ــن  ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــان س ــد كأس مهرج ــرت، ليحص ــافة 2200 م ملس
زايــد آل نهيــان، ليتــوج جهــوده بفــوز خاطــف وبفــارق أنــف عــن غرميــه 
»جبــاين« للخيالــة الســلطانية الُعامنيــة، ومســجاً 2:29:70 دقيقــة، فيــام 

جــاء ثالثــاً »جــوال الريــف« لســيف عشــري املزروعــي.

السباق: كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
املسافة: 1600 مرت

البطل: احتشام
املالك: إسطبات بن شهوان للخيول العربية

الزمن: 1:46:18
الجائزة: 150.000 درهم

السباق: كأس الخيول العربية األصيلة
املسافة: 1600 مرت
البطل: بحر مسقط

املالك: مربط مسقط للخيول العربية
الزمن: 1:45:60 دقيقة

الجائزة: 150.000 درهم

السباق: كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد
املسافة: 2200 مرت

البطل: درغام عذبة 
املالك: عذبة للسباقات
الزمن: 2:29:70 دقيقة

الجائزة: 100.000 درهم

الشوط الثاين

الشوط الثالث

الشوط األول
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بدعم »أم اإلمارات«

شذرة والعنود وفاطمة المري.. 
بصمة ونجومية فارسات اإلمارات في سباقات السرعة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تــويل ســمو الشــيخة فاطمــة بنت مبــارك، رئيســة االتحــاد النســايئ العــام، الرئيس 
األعــى ملؤسســة التنميــة األرسيــة، رئيســة املجلــس األعــى لأمومــة والطفولــة، 
اهتاممــاً كبــرياً للرياضــة النســائية يف شــتى املجــاالت، وتدعــم رياضة املــرأة محلياً 
ودوليــاً، وتحــرص ســموها عــى مــؤازرة ومســاندة الفتــاة اإلماراتية إلبراز نشــاطها 

كعنــرص فعــال يف املجتمع.
مشــاركة فارســات مــن اإلمــارات والخليــج يف الســباقات التــي تحمــل اســم ســمو 
ــات، كانــت  ــة مــن الفارســات العاملي ــارك ضمــن نخب الشــيخة فاطمــة بنــت مب
نقطــة انطــاق ملســتقبل الفارســات املواطنــات ليواكــن الطفــرة التــي حققتهــا 
املــرأة اإلماراتيــة يف مختلــف املجــاالت، وترجمــة للدعــم الكبري الذي تقدمه ســمو 
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك وحرصهــا عــى أن تتبــوأ اإلماراتيــة مكانــة متميــزة.

وصعــدت الفارســة اإلماراتيــة العنــود الســويدي إىل النجوميــة يف عــامل الفروســية، 
بعــد أن ســجلت نجاحــات متميــزة، خــال مشــاركاتها يف أكــر مــن مســابقة، فقــد 
بــدأت العنــود مشــوارها مــع ســباقات قفــز الحواجــز، ومنافســات ركــوب الخيــل 
بــدون رسج، قبــل أن تتحــول إىل ســباقات الرعــة يف أغســطس 2013، وجــاءت 
ــة  ــة يف الجول ــة األصيل ــول العربي أوىل مشــاركاتها ضمــن املهرجــان العاملــي للخي
األوىل لبطولــة العــامل لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك للســيدات »إفهــار« يف 

مســقط بســلطنة ُعــامن. 
وتعــد العنــود التــي تخرجــت يف كليــة الهندســة »تخطيــط مــدن«، والتي شــاركت 
ــال الســيدات والعديــد مــن الســباقات يف الــدول الخليجيــة والعربيــة  يف موندي
واألوروبيــة، مــن بــني أشــهر فارســات اإلمــارات، حيــث حققــت املركــز الثــاين عــى 
صهــوة الجــواد »كولينــا بــارك كاش« يف أســرتاليا، وكان ذلــك أصــدق مثــال لتمثيــل 

الفتــاة اإلماراتيــة وتحقيــق نتائــج طيبــة. 
ونســجت الفارســة العنــود الســويدي يف الجولــة الثانيــة مــن بطولــة العــامل لســمو 
الشــيخة بنــت مبارك للســيدات »إفهــار« جميع خيوط املشــهد الدرامــي، وحولت 
املضــامر إىل ســاحة مفتوحــة ملــرح الامعقــول، يف لحظــة اختلــط فيهــا الشــهد 
بالدمــوع، وتجــاوزت فيهــا الفرحــة جميــع حــدود املمكــن ومــا هــو مســموح به.

وتعتــر فاطمــة املــري وشــذرة الحجــاج، مــن الفارســات اإلماراتيــات األُول الــايئ 
شــاركن يف ســباقات الرعــة يف هولنــدا عــام 2011/2012، وواصلــت شــذرة 
احــرتاف ركــوب الخيــل يف ســباقات الرعــة عــر مشــاركتها يف املهرجــان العاملــي 
للخيــول العربيــة األصيلــة، وذلك يف ســباق ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبــارك »أم 

اإلمــارات« للفارســات الهاويــات »إيفــار«، وشــاركت شــذرة يف هذا الســباق 
جنبــاً إىل جنــب مــع الفارســات العامليــات يف الجولتــني اللتني أقيمتــا يف عام 
2011، وكانــت األوىل عــى مضــامر دوندخــت مبملكــة هولنــدا، والثانيــة 
عــى مضــامر نــادي أبوظبــي للفروســية بأبوظبــي يف ختــام املهرجــان، كــام 

حلــت ثانيــة يف نســخة ســلطنة ُعــامن مبضــامر مســقط.
وكانــت الفارســة شــذرة الحجــاج قــد متكنــت عــى صهــوة الجــواد »ريتــش 
كينجــكا« مــن احتــال املركــز الثالــث للجولــة الثالثــة لكأس ســمو الشــيخة 
ــرت،  ــافة 1400 م ــار« ملس ــواة »إيف ــات اله ــارك للفارس ــت مب ــة بن فاطم
وشــاركت فيــه 10 فارســات يف مضــامر هيوســن بتكســاس يف 2012، ضمــن 
انطاقــة فعاليــات املهرجــان العاملــي للخيــول العربيــة يف نســخته الرابعــة.

ديسمبر  2021



فروســية اإلمارات

25

»سالالت »منجز و»مهاب« و»رزاق« في مزاد الجوهرة

»الملتقى العالمي« .. 
اطروحات تدعم تطوير صناعة الخيول العربية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
منــذ انطاقتــه، شــكل امللتقــى العاملــي لخيــول الســباقات العربيــة الــذي 
يعقــد ضمــن مهرجــان ســباقات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان، 
ــات  ــال النقاش ــن خ ــي م ــان العامل ــات املهرج ــة إىل فعالي ــة نوعي إضاف
واالطروحــات التــي يقدمهــا املختصــون يف مجــاالت الخيــول العربيــة كافة، 
والتــي تدعــم الجهــود املبذولــة ألجــل تطويــر صناعــة الخيــول العربيــة 

األصيلــة.
وخــال الــدورات الســابقة للملتقــى، تــم تقديــم العــرشات مــن التوصيات 
التــي جــاءت لتواكــب الطموحــات، والتــي كان لهــا األثــر اإليجــايب يف إثــراء 
الحــوارات التــي تقــود إىل وضــع الــرؤى املناســبة للدفــع بالخيــول العربيــة 
نحــو آفــاق جديــدة، وذلــك مــن خــال الســباقات التــي ينظمهــا املهرجــان 

العاملــي يف العديــد مــن املضامــري الشــهرية والعريقــة حــول العــامل.
وأضافــت النســخة الحاديــة عــرشة للملتقــى، والــذي عقــد ضمــن فعاليات 
النســخة الـــ 13 للمهرجــان العاملــي، تصــورات جديــدة تدعــم كل الجهــود 
التــي بذلــت، لتعــزز مســرية الخيول العربيــة يف املســتقبل بصــورة أقوى يف 

املضامــري عامــة والعامليــة عــى وجــه الخصــوص. 
ــول، والســباقات  ــة الخي ــى جلســات حــول تربي ــدة امللتق ــت أجن وتضمن
والتدريــب، والقوانــني واللوائــح، واملــرأة يف الســباقات، واإلعــام والعاقــات 

العامــة.
وحــرص املتحدثــون يف الجلســات عــى تقديم أفــكار تدعم صناعــة الخيول 

العربيــة، أثــرت النقاشــات، وقــادت إىل توصيات عملية.
وأقيــم مــزاد الجوهــرة األول للخيــل العربيــة بنــادي أبوظبــي للفروســية، 
ضمــن فعاليــات املهرجــان العاملــي للخيــول العربيــة، حيث تم عــرض عدد 

مــن الخيــل، وشــهد املــزاد إقبــاالً كبــرياً مــن املربــني الخليجيــني والعــرب.
وأقيــم املــزاد بدعــم مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان،  نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، وبتنظيــم جمعيــة اإلمــارات 
ــاء أجــود وأفضــل  ــني القتن ــة، بهــدف دعــم املــاك واملرب ــول العربي للخي
الخيــول العربيــة األصيلــة التــي تنتمي لســاالت فاخــرة لفحول إســطبات 

الوثبة.
ــاب«  ــز« و»مه ــال »منج ــزة أمث ــاالت ممي ــن س ــول م ــرض خي ــم ع وت
ــة. ــة الوثب ــة يف مزرع ــراس املقيم ــول واألف ــن الفح ــا م و»رزاق«، وغريه

توصيات  2021
تحسني أنسال الخيول من خال االهتامم بزيادة اإلنتاج وتطوير هذه 	 

الصناعة يف جميع أنحاء العامل. 

توفري عاقة قوية بني التدريب والسباقات، وهذا يتطلب معرفة كيفية تجهيز 	 

الخيل يف كل فئة، واالهتامم بالخيول ودعمها، حيث أصبح الخيل العريب 

ينافس عاملياً يف السباقات الدولية ويحرز البطوالت.

رضورة تضافر الجهود بني الدول، وتفعيل القوانني والترشيعات، وإمكانية 	 

الوصول إىل معايري موحدة، وسد الفجوات يف القوانني املشرتكة بني الدول 

برغم اختافها، وتطوير النظم والقواعد لتوافقها وتطابقها مع القواعد 

السارية يف العامل.

تأسيس اتحاد خليجي للنساء برئاسة فخرية لسمو الشيخة فاطمة بنت 	 

مبارك، رئيسة االتحاد النسايئ العام، رئيسة املجلس األعى لأمومة والطفولة، 

الرئيس األعى ملؤسسة التنمية األرسية، وبرئاسة الشيخة سارة فهد الصباح، 

بعد أن تغريت النظرة األوروبية نحو املرأة التي أصبح لها طموحها وهي 

جزء من عامل سباقات الخيل.

تعزيز ثقافة الرأي والرأي اآلخر، ونقل املعلومة بشفافية، ونرش ثقافة الخيل، 	 

وإنشاء موقع يتبع امللتقى لتوفري املعلومات لجميع الجهات واملهتمني.

300
شخصية من مختلف أنحاء العامل، ويف 

جميع التخصصات، شاركوا يف النسخة الـ 11 
للملتقى العاملي لخيول السباقات العربية.

5
جلسات تضمنها امللتقى العاملي يف دورته 

الـ 11 يف أبوظبي، تم خالها مناقشة 
املوضوعات املطروحة من قبل املشاركني. 

32
من املختصني يف عامل الخيول العربية 

األصيلة شاركوا يف جلسات امللتقى بأبوظبي.
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مســك الختام

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
احتفــل مهرجــان ســمو الشــيخ منصــور 
بــن زايــد آل نهيــان لســباقات الخيــول 
بختــام نســخته الـــ 13 يف مهرجــان إبداعي 
كبــرية بنــادي أبوظبــي للفروســية، تابعتــه 
حشــود مــن جامهــري وعشــاق الســباقات، 
وشــهد تتويــج أبطــال ســباقات الختــام 
لفئاتهــا املختلفــة، حيــث عــر األبطــال 
التتويــج  منصــة  عــى  ســعادتهم  عــن 
أمســية  يف  حققوهــا  التــي  باإلنجــازات 
ــان. ــام املهرج ــك خت ــكلت مس ــة، ش رائع
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مربط دبي يواصل التألق الدولي في البطولة اإليطالية

دبي )فروسية اإلمارات(
أضــاف مربــط ديب للخيــول العربية إنجــازاً جديــداً خال بطولة فريونــا الدولية 
لجــامل الخيــل العربيــة التــي أقيمــت يف إيطاليــا، وشــهدت منافســة قوية بني 

صفوة اإلنتــاج األورويب.
وجــاء إنجــاز املربــط يف ذهبيــة األمهــار عــن طريــق »دي فنــان« وهــو مــن 

نســل »إكســكاليبور إي إيــه« والفــرس »إيــى فامينــكا«.
وقــد كان أليقونــة اإلنتــاج العاملي املعــارص وعمــود اإلنتــاج األول يف مربط ديب 
»إف إيــه الرشــيم« بصمتــه املعتــادة يف كل البطــوالت املحليــة والدوليــة، فقــد 
تــوج املهــر »فــدوى ديــل باالزوتــو« مــن الفحــل »إف إيــه الرشــيم« والفــرس 
»دي فضــة« بذهبيــة األمهــار بعمــر الســنة، كــام متكن املهــر »دي ونــاس« من 

الفحــل »إف إيــه الرشــيم« ملربــط الجــود مــن إحــراز برونزيــة األمهار. 
وتحفــظ بطولــة فريونــا لجــامل الخيــل العربيــة ملربــط ديب ســجاً حافــاً مــن 
اإلنجــازات، كان آخرهــا ثاثيــة ذهبيــة، كان أبطالهــا املهــرة »دي إيــه عســلية« 
ابنــة أســطورة اإلنتــاج العاملــي املعــارص الفحــل »إف إيــه الرشــيم« والفــرس 
»إيــي فامينــكا«، واملهــر املتميــز »دي شــخاط« ابــن الفحــل »دي خطــاف« 

والفــرس »دي شــريين«.

وأعــرب املهنــدس محمــد التوحيــدي، املــرشف العــام، مديــر عام 
مربــط ديب للخيــول العربيــة، عــن ســعادته بالتتويــج الذهبــي 
ــيحقق  ــزاً س ــاً متمي ــر مرشوع ــراً امله ــان«، معت ــر »دي فن للمه
بصــامت عامليــة يف اإلنتــاج ملــا يتمتــع بــه مــن مواصفــات القــوة 

والجــامل والتناغــم يف املكونــات والحركــة.
ــر التنفيــذي  ــز املرزوقــي، املدي ــد العزي ــه، أعــرب عب مــن جانب
ملربــط ديب، عــن ســعادته بالنتيجــة يف بطولــة وصفهــا بأنها قوية 
ومتميــزة، وقــال: البطولة تســجل يف تاريخها ملربــط ديب إنجازات 
قياســية يف إنتاجــه املحــي مبواصفاتــه العامليــة، وبقيــادة أيقونــة 

اإلنتــاج العاملــي املعــارص الفحــل »إف إيــه الرشــيم«.

«..المهــر الذهبــي  ن فنا ي  »د
فــي »فيرونا« لجمال الخيل العربية 

»إف إيه الرشيم« يضع بصمته بلون المعدن النفيس مع »فدوى ديل باالزوتو« في عمر السنة 	

91.70
نقطة سجلها املهر »دي فنان« ملربط 
ديب للخيول العربية خال الشوط 
التأهيي يف بطولة فريونا بإيطاليا.

جمال الخيل
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مهرجان الشارقة كلباء الثالث للجواد العربي

الشارقة )فروسية اإلمارات(
حققــت خيــول مربــط الزبــري للشــيخ عبــد اللــه بــن محمــد آل ثــاين، ثنائيــة 
ذهبيــة، يف النســخة الثالثــة ملهرجــان الشــارقة كلبــاء للجــواد العــريب، حيــث 
قدمــت عروضــاً لجــامل الخيــل، والــذي أقيــم عــى شــاطئ كورنيــش مدينــة 
كلبــاء، وســط منافســات مثرية وشــيقة، فيام تقاســمت بقيــة األلقــاب الذهبية 
كل مــن مرابــط ديب، األريــام، الشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي، خالــد 

الخاجــة.
ونظــم املهرجــان نــادي الشــارقة للفروســية والســباق، برعايــة صاحــب الســمو 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو املجلــس األعــى حاكــم 
الشــارقة، بالتعــاون مــع جمعية اإلمارات للخيول العربية، وشــارك يف منافســات 
املهرجــان املخصــص فقــط لأمهار واملهــرات عمر ســنة إىل ثاث ســنوات فقط، 

265 خيــاً.
واســتهلت »فريــال الزبــري« ملربــط الزبــري، املنافســات بالفــوز باللقــب الذهبي 
للمهــرات عمــر ســنة، ونالــت امليداليــة الفضيــة »ظبيــة البســتان« إلســطبات 

البســتان، فيــام ذهبــت امليداليــة الرونزيــة إىل »دي تيــامء« ملربــط ديب.
ومنحــت »دي لــني« مربــط ديب، اللقــب الذهبي للمهرات عمر ســنتني، وجاءت 
يف املركــز الثــاين ونالــت امليداليــة الفضيــة رفيقتهــا يف املربــط »دي رميــه«، بينام 

حصلــت عــى امليداليــة الرونزيــة »بدايــر البدر« لبــدر عدنــان آل عي. 

ــام  ــري، حين ــط الزب ــة ملرب ــري« الثنائي ــوة الزب ــت »نق وأكمل
حلقــت بذهبيــة املهــرات عمــر 3 ســنوات، تاركــة امليداليــة 
ـ »األريــام بروق« إلســطبات األريــام، بينام نالت  الفضيــة لــ
امليداليــة الرونزيــة »إي اس ليــزا« للشــيخ عبــد اللــه بــن 

ماجــد القاســمي.
وأحــرز »األريــام عــون« إلســطبات األريــام، ذهبيــة األمهار 
ــال اللقــب الفــي  ــاين ون ــز الث عمــر ســنة، وجــاء يف املرك
»خطــاف البدايــر« ملحمــد املــر الحبــي، بينــام حصل عى 

اللقــب الرونــزي »ســند الهيثــم« لســهيل ســامل الشــبي. 
وانتــزع »كحيــل امليــدان« لخالــد الخاجــة، ذهبيــة األمهــار 
عمــر ســنتني، ونــال اللقب الفــي »دي صفصــوف« ملحمد 
مبــارك حمــودي، فيام حصــل »ج زلزال« لجمعــة املرزوقي، 
ــيخ  ــاح« للش ــوج »إي اس ص ــزي. وت ــب الرون ــى اللق ع
عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي، بذهبيــة األمهــار عمــر 3 
ســنوات، وحــل يف املركز الثــاين ونال الفضيــة »األريام جمر« 
إلســطبات األريــام، فيــام حصل عــى اللقب الرونــزي »س 

س محجــوب« ملحمــد ســلطان اليحيــايئ.

. لزبيــر«. »ا
موعــد مع ثنائية ذهبيــة عبر »فريال« و»نقوة«

265
خياً شاركت يف النسخة الثالثة من 
مهرجان الشارقة كلباء للجواد العريب.

92
نقطة أعى معدل يف البطولة حققتها 

»فريال الزبري« خال األشواط التأهيلية.

12
شوطاً تضمنها مهرجان الشارقة كلباء 

للخيول العربية نصفها خصص لأشواط 
الرئيسة لعروض الجامل.

جمال الخيل
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مهرجان الشارقة للجواد العربي

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــوالت  ــام بط ــال خت ــة خ ــة ذهبي ــر ثنائي ــط الهواج ــول مرب ــت خي حقق
مهرجــان الشــارقة للجــواد العــريب - اإلنتــاج املحــي - الــذي نظمــه نــادي 
ــن  ــة كل م ــوالت الذهبي ــة البط ــمت بقي ــام تقاس ــية، في ــارقة للفروس الش

ــريي.  ــارات، والعم ــر، اإلم ــط ديب، البداي مراب
ــا  ــط ديب، بحصوله ــرة »دي رســيل« ملرب وافتتحــت أشــواط البطــوالت امله
ــة إىل »إي اس  ــة الفضي ــة امليدالي ــنة، تارك ــر س ــرات عم ــة امله ــى ذهبي ع
ــة »ع ج  ــة الرونزي شــارقة« ملربــط اإلمــارات، فيــام حصلــت عــى امليدالي

ــامن. ــط عج ــواري« ملرب م
وتوشــحت املهــرة الجميلــة »ع ج كيــه« لخالــد العمــريي، بذهبيــة بطولــة 
املهــرات، ونالــت امليداليــة الفضيــة »دي جوريــه« ملربــط ديب، بينــام 

ــة.  ــة الرونزي ــى امليدالي ــر، ع ــط البداي ــر« ملرب ــت »ورد البداي حصل
ووضعــت »جميلــة البدايــر« مربــط البدايــر يف املقدمــة عندمــا توشــحت 
باللقــب الذهبــي لأفــراس، تاركــة الوصافــة وامليداليــة الفضيــة للفــرس »ع 
ج بنفســج« ملربــط عجــامن، بينــام حصلــت عــى امليداليــة الرونزيــة »ع ج 

ريــدا« ملربــط عجــامن.
وظفــر بذهــب األمهــار عمــر ســنة، »ظافــر الهواجــر« ملربــط الهواجــر، تــاه 
يف املركــز الثــاين ونــال امليداليــة الفضيــة »دي تويجــان« ملربــط ديب، وحصــد 

»إي اس وادي« ملربــط اإلمــارات، امليداليــة الرونزيــة.
أمــا اللقــب الذهبــي لأمهــار، فقــد ذهــب إىل »ع ج عجبــان« ملربــط 
ــون  ــة إىل »مزي ــة الفضي ــاين وامليدالي ــز الث ــة واملرك ــاركاً الوصاف ــارات، ت اإلم
ــب  ــن نصي ــة م ــة الرونزي ــت امليدالي ــام كان ــر، في ــط البداي ــر« ملرب البداي

ــوري. ــعيد املنص ــح س ــر« لصال »روان الهواج
ــا  ــر، عندم ــط الهواج ــة ملرب ــة الذهبي ــر« الثنائي ــهوان الهواج ــل »ش وأكم
ــة  ــال الفض ــاين ون ــز الث ــاه يف املرك ــول، ت ــة للفح ــة الذهبي ــزع امليدالي انت
»إي اس تــاج« ملربــط اإلمــارات، فيــام اكتفــى »فريــد الهواجــر« بامليداليــة 

ــط الهواجــر. ــة وهــو أيضــاً ملرب الرونزي

 . »الهواجــر«.
موعــد مع »ثنائيــة ذهبية« في ختام اإلنتاج المحلي 

أبطال الذهب
املهرات عمر سنة: »دي رسيل«. 

املهرات: »ع ج كيه«.  
األفراس: »جميلة البداير«. 

األمهار عمر سنة: »ظافر الهواجر«.
األمهار: »ع ج عجبان«. 

الفحول: »شهوان الهواجر«. 

93.13
نقطة أعى معدل يف األشواط التأهيلية 
سجلها »ع ج عجبان« البطل الذهبي 

لأمهار.

 242
جواداً شاركت يف بطولة مهرجان الشارقة 

للجواد العريب – اإلنتاج املحي.

جمال الخيل
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»ع ج رهيدا« تسجل أعلى سعر 

ماليين درهم مبيعات 55 خياًل 8
لـ »الجمال« في مزاد عجمان 

عجمان )فروسية اإلمارات(
حققــت مبيعــات مــزاد عجــامن للخيــل الــذي نظمتــه جمعيــة اإلمــارات 

للخيــول العربيــة، مبربــط عجــامن، مبلغــاً قياســياً بلــغ 8 مايــني و169 

ألــف درهــم، فيــام بلــغ عــدد الخيــول املباعــة 55 خيــاً مــن جملــة 58 

خيــاً تــم عرضهــا خــال املــزاد.

وســجلت الفــرس »ع ج رهيــدا« التــي تنحــدر مــن الفحــل »دبليــو اتــش 

جســتس« والفــرس »لومــري روســاليتا« أعــى ســعر خــال املزاد بلــغ 700 

ألــف درهــم، وشــهد املــزاد عــدد كبــري مــن املــاك واملهتمــني بخيــول 

الجــامل مــن اإلمــارات، وبلــغ عــدد املــاك املشــرتين مــن اإلمــارات 37، 

فيــام بلــغ عــدد املشــرتين مــن الخــارج 46 مالــكاً.

وأكــد محمــد أحمــد الحــريب، املديــر العــام لجمعيــة اإلمــارات للخيــول 

العربيــة، أن املــزاد حقــق نجاحــاً كبــرياً مــن حيــث الخيــول املعروضــة 

والحضــور الكبــري للمــاك مــن داخــل وخــارج الدولــة.

وأضــاف: »الجمعيــة تســعى لدعــم املــاك واملربــني القتنــاء أجــود 

ســاالت الخيــول العربيــة، األمــر الــذي يســهم يف تطويــر هــذا النشــاط، 

ــع املجــاالت«. ــا يف جمي ــة عــى ريادته ومحافظــة الدول

ــامن، إن  ــط عج ــام ملرب ــر الع ــريي، املدي ــد العم ــال خال ــه، ق ــن جانب م

املــزاد هــذا العــام كان مميــزاً بعــرض أفضــل الخيــول العربيــة األصيلــة 

ــدل  ــدات الكبــرية ت التــي تنتمــي لســاالت فاخــرة، مشــرياً إىل أن املزاي

ذلــك.

وأشــاد العمــريي بحســن التنظيــم مــن قبــل جمعيــة اإلمــارات للخيــول 

العربيــة، وقــال: »مربــط عجــامن وضع ثقتــه يف الجمعيــة إلدارة وتنظيم 

هــذا املــزاد«، متمنيــاً التوفيــق للمــاك الذيــن رســت عليهــم املزايــدات.

700
ألف درهم السعر األعى الذي تم 

به رشاء الخيل »ع ج رهيدا« من بني 

الخيول املعروضة.

58
خياً تم عرضها يف املزاد، منها 55 تم 

بيعها، فيام مل تجد 3 خيول فقط حظها 

من الرشاء. 

46
مالكاً من خارج اإلمارات شاركوا يف مزاد 

عجامن.

جمال الخيل
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الحمادي حل في المركز الثاني

15
فارساً وفارسة شاركوا يف املنافسة 

التأهيلية الثانية لبطولة العامل للناشئني.

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــب  ــو« لق ــواد »توران ــّزوين بالج ــارس ع ــطيني ف ــارس الفلس ــرز الف أح
ــة العــامل للناشــئني  ــارة آســيا لبطول ــة عــن ق ــة الثاني املنافســة التأهيلي
لقفــز الحواجــز، والتــي يــرشف عــى تنظيمهــا االتحــاد الدويل للفروســية 
ــارات  ــع ق ــدة يف جمي ــات موح ــاتها مبواصف ــام منافس ــام 2022، وتق ع
العــامل، وهــي مــن جولتــني، وُصِمــم مســارها بحواجــز يــرتاوح ارتفاعهــا 
ــد  ــز الناشــئني موالي ــا فرســان القف ــني 120 و130 ســم، ويشــارك فيه ب

2004 ـ 2007.
ــدوري  ــبوع الســابع ل ــة ضمــن برنامــج األس ــذه املنافس وأقيمــت ه
ــم  ــية، وستحس ــي للفروس ــادي أبوظب ــدان ن ــتضافها مي ــارات، واس اإلم
نتائــج املتأهلــني عــى مســتوى قــارة آســيا نهايــة العــام الحــايل، ومن ثم 
اإلعــان عــن املتأهلــني للمشــاركة يف بطولــة االتحــاد الــدويل للفروســية 

لتحــدي الفرســان الناشــئني.
واكتمــل فــوز الفــارس عــّزوين بعــد إنهائــه الجولتــني عــى صهــوة الجواد 
»تورانــو« بــأداء نظيــف خــال مــن األخطــاء، وحصــل عــى املركــز الثــاين 
الفــارس خالــد أحمــد الحــامدي بالجــواد »جاســيس« بنتيجــة أداء 

نظيــف يف الجولــة األوىل مــع 4 نقــاط جــزاء يف الجولــة الثانيــة.
وكان الفــوز يف املنافســة التأهيليــة األوىل يف اإلمــارات مــن نصيــب 
الفــارس عبــد اللــه حمــد الكــريب بالجــواد »كورانــدو 11«، عــى ميــدان 
مركــز اإلمــارات للفروســية يف ديب ضمــن أشــواط دوري اإلمــارات 

ــني«. »لونج

وتعــد املنافســة التأهيليــة عــن قــارة آســيا لبطولة العــامل فرصة 
كبــرية للفرســان لتقديــم أفضــل مــا لديهــم مــن أجــل خــوض 
الســباق للمشــاركة يف بطولــة العــامل للناشــئني التــي تعــد حلــامً 

للفرســان الصغــار ملواصلــة املســرية نحــو البطــوالت الكــرى.
ــن  ــام ضم ــم تنظيمه ــة منافســتني ت ــارات بإقام ــت اإلم وحظي
املنافســات املحليــة لهــذا املوســم والــذي يشــهد تنافســاً قويــاً 

بــني الفرســان يف املســابقات املختلفــة منــذ انطاقتــه.

عزونــي يتصدر التأهيلية الثانية 
لبطولة العالم للناشــئين للقفز دون خطأ

ّ
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ثنائية للسويدي في األسبوع السادس لدوري قفز الحواجز

. الهاجــري.
حضور مميز مع »فابيان« في جولة »التمايز 140 ســم«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســجل الفــارس محمــد غانــم الهاجــري مــع الجــواد »جــي اس فابيــان« مــن نــادي الشــارقة 
ــارات  ــدوري اإلم ــادس ل ــبوع الس ــز يف األس ــوره املمي ــر، حض ــطبات الهواج ــية وإس للفروس
»لونجــني« لقفــز الحواجــز، وحــاز املركــز األول يف منافســة مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع 

ــز عــى ارتفــاع 140 ســم. ــة للتامي جول
ــادي أبوظبــي  ــدان ن واشــتملت املنافســات عــى 10 أشــواط، وجــرت عــى مــدى يومــني مبي
للفروســية، بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، ورعايــة لونجــني راعيــة الــدوري، 
ــة ملكافحــة  ــة كامل ــايض، وتحــت إجــراءات احرتازي ــي الري ــس أبوظب وبدعــم ومســاندة مجل

جائحــة كورونــا.
وتصــدر الفــارس محمــد غانــم الهاجــري بالجــواد »جــي اس فابيــان« املنافســة، مســجاً الزمــن 
األفضــل يف التاميــز، والــذي بلــغ 39:16 ثانيــة، وحــل خلفــه زميــاه يف نــادي الشــارقة، الفــارس 
ســامل أحمــد الســويدي بالجــواد »داميونــد وي« ثانيــاً، حيــث أنهــى التاميــز يف 41:93 ثانيــة، 

وجــاء ثالثــاً الفــارس عــاء ميــرة بالفــرس »ســنتينا«، وأكمــل التاميــز يف زمــن 46:52 ثانيــة.
وأحــرز الفــارس ســامل أحمــد الســويدي مــن نــادي الشــارقة ثنائيــة، حيــث نــال املركــز األول مع 
الجــواد »كووبــر« - 6 ســنوات - يف املنافســة الخاصــة مــن مرحلتني عــى ارتفاع 120 - 125 ســم، 

ثــم حصــد صــدارة منافســة الجولــة الواحــدة عــى ارتفاع 130 ســم مــع الجواد »فــريوس«. 
ــدرة  ــادي من ــور محمــد بالجــواد »شــاكو برنــس« مــن ن وتصــدر الفــارس الناشــئ املــرصي ن
ــة  ــة الثانيــة نحــو بطول ــأيت قبــل املنافســة التأهيلي ــة، والتــي ت للفروســية املنافســة التجريبي
االتحــاد الــدويل للفروســية لتحــدي فرســان القفــز مواليــد »2007 2004-«، مــن جولتــني عــى 
حواجــز 120ـ  130 ســم، وكان نــور قــد حصــل عــى املركــز الثــاين يف املنافســة التأهيليــة األوىل 

عــى ميــدان مركــز اإلمــارات للفروســية.
وتصــدر الفــارس عبــد الرحمــن الحبــي بالجــواد »بومريانــج« مــن نــادي أبوظبــي للفروســية، 
ملــك الشــيخ شــخبوط بــن نهيــان آل نهيــان، منافســة من جولــة ومتايز عــى حواجز 130 ســم، 

مســجاً يف زمــن التاميــز 40.01 ثانيــة.
ونــال الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس »كارامبــا« مــن نــادي أبوظبــي للفروســية، 
ــني  ــات املرحلت ــي جــاءت مبواصف ــز األول، يف أول منافســة لفرســان املســتوى األول، والت املرك

الخاصــة، عــى حواجــز 135 ـ 140 ســم. 

الجائزة/ 
درهم **

النادي الجواد الفائز املشاركون املواصفات الفئة م

5.000 العني 
للفروسية

كيو لونا منصور 
اليحيايئ

67 جولة
)105/100(

مبتدئني 1

2.000  ديب للبولو
والفروسية

 كاسال
ليدي زد

 ناستاسيا
كاتس

16 جولة
)105/100(

أشبال 1

4.000  اسطبات
الرشاع

كريستيليسا  حمد
الكريب

17 جولة
)105/100(

صغرية
*)5/4(

1

6.000  العني
للفروسية

مونيا  سيف عمر
ثابت

45 مرحلتني/خ  
)120/115(

مستوى 2 2

6.000  منتجع
الفرسان

 غاسيس دو
هايتس زد

 خالد أحمد
الحامدي

12 مرحلتني/خ  
)120/115(

جونيورز 2

5.000  الشارقة
للفروسية

كووبر  سامل أحمد
السويدي

17 مرحلتني/خ  
)120/115(5
)125/120(6

صغرية 
*)6/5(

2

- - -  ترحيل(
)النتائج

17 جولة )1(
)130/120(

)تجريبي(  
)2007/4(

3

40.000  أبوظبي
للفروسية

كارامبا محمد شايف 44 مرحلتني خاصة
)140/135(

مستوى 1 4

5.000  الشارقة
للفروسية

 اس اس
نجوم

 ريم محمد
املازمي

64 مرحلتني
)105/100(

مبتدئني 5

2.000  الشارقة
للفروسية

 زاندوكان
يس

 مبخوت
الكريب

15 مرحلتني
)105/100(

أشبال 5

4.000  العني
للفروسية

 لويك
أالموس

 نارص خميس
سعيد

17 مرحلتني
)105/100(

صغرية
*)5/4(

5

8.000  الشارقة
للفروسية

فيفا  عبد الله
أحمد أمني

46 تجميع نقاط 
)120/115(

مستوى 2 6

8.000  اسطبات
الرشاع

 إيدون
غروس

 عبد الله
الكريب

14 جولة ومتايز
)125/120(

جونيورز 6

6.000  العني
للفروسية

كريسينا  محمد
 حسن

مساوى

14 )120/115(5
)125/120(6

صغرية 
*)6/5(

6

14.000  مندرة
للفروسية

 شاكو
برنس

نور محمد 17 جولة )2(
)130/120(

)تجريبي(  
)2007/4(

7

60.000  الشارقة
للفروسية

 جي اس
فابيان

 محمد
الهاجري

36 جولة ومتايز
)140( سم

مستوى 1 8

10.000  الشارقة
للفروسية

فريوس  سامل أحمد
السويدي

32 جولة ومتايز
)130( سم

مستوى 1 9

15.000  أبوظبي
للفروسية

بومريانغ  عبد الرحمن
الحبي

40 جولة ومتايز
)130( سم

مستوى 1 10

فائزون باأللقاب

ثانية أفضل زمن سجل يف التاميز عى 140 
سم، وحاز به الفارس محمد الهاجري مع 

الجواد »جي اس فابيان« املركز األول.

 530
مشاركة تضمنتها منافسات األسبوع 
السادس لدوري اإلمارات لونجني 

لقفز الحواجز يف 10 أشواط.

150
استعراضاً أقيمت يف منافسات 
املستوى الثاين و»الجونيورز« 
والخيول عمر 5 و6 سنوات.
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األسبوع السابع للدوري
الهاجري بطل »جولة وتمايز 145 ســم« 

و»ثنائيــة« لغريب مع الخيول الصغيرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أحــرز الفــارس محمــد الهاجــري فــوزاً جديــداً بالجــواد »جــي اس فابيــان« مــن نــادي 
الشــارقة للفروســية، يف منافســة مــن جولــة واحــدة مــع جولــة للتاميــز عــى حواجــز 
145 ســم، عــى ميدان نادي أبوظبي للفروســية، يف األســبوع الســابع لــدوري اإلمارات 

لونجــني لقفــز الحواجــز، والــذي شــهد إقامــة 12 منافســة عــى مــدى ثاثــة أيام. 
وســجل الفــارس محمــد الهاجــري مــع الجــواد »جــي اس فابيان« زمــن التاميــز 45:81 
ثانيــة، وحــل يف املركــز الثــاين الفــارس ســامل أحمــد الســويدي بالجــواد »داميونــد وي« 
وبزمــن 46:20 ثانيــة، وحــاز املركــز الثالــث الفــارس شــادي غريــب بالجــواد »ســامير 

اس«، وأنهــى التاميــز يف زمــن بلــغ 45.85 ثانيــة، ولكــن برصيــد 4 نقــاط جــزاء.
وأحــرز الفــارس كريســتابس نريتنكــس بالجــواد »إيســامنك« مــن التفيــا وصاحــب 
اإلنجــازات العريضــة يف البطــوالت الدولية مبيادين الفروســية يف اإلمــارات، املركز األول 

يف منافســة الجولــة الواحــدة عــى حواجــز 140 ســم. 
ونــال الفــارس ســامل أحمد الســويدي بالفــرس »فريوس« من نادي الشــارقة للفروســية 
املركز األول يف منافســة الجولة الواحدة عى حواجز 130 ســم لفرســان املســتوى األول 

الوسطى. والفئة 
وســجل الفــارس هشــام غريــب ثنائيــة مــع الخيــول الصغــرية، عمــر 5 و6 ســنوات، 
حيــث أحــرز املركــز األول مــع الجــواد »لوماديــن« - 5 ســنوات - يف منافســة الجولــة 
الواحــدة عــى ارتفــاع 115 و120، وتصــدر منافســة جولــة مــع متايــز عى ارتفــاع 120 

و125.
وتصــدر الفــارس شــادي غريــب مــع الجــواد »أليــت دو بونتــس« مــن نــادي الشــارقة 
ــز عــى حواجــز 130 ســم لفرســان  ــع متاي ــة الواحــدة م للفروســية منافســة الجول

املســتوى األول واملتوســط، بزمــن التاميــز 34:35 ثانيــة.

الجائزة/ 
درهم ** النادي الجواد الفائز املشاركون املواصفات الفئة م

- - - - - الجولة األوىل
)130/120(

تأهيي ناشئني
)2007/4(

1

5.100  أبوظبي
للفروسية

باكيدا  محمد سامل
الحوسني

58 جولة
)105( سم

مبتدئني 2

6.000  منتجع
الفرسان

 كومنغ
نكست

 علياء
الصفطاوي

56 جولة
)105( سم

مبتدئني 3

- فلسطني تورانو  فارس
عزوين

15 الجولة الثانية 
)130/120(

تأهيي ناشئني
)2007/4(

4

3.095  الشارقة
للفروسية

إيكاروس  عبد العزيز
ماجد

16 جولة
)110/105(

أشبال 5

5.000  الشارقة
للفروسية

بارشا  ماجد
القاسمي

12 جولة
)110/105(

صغرية )5/4(* 5

8.000  العني
للفروسية

كرويف  عامد
غريب

45 جولة
)115( سم

مستوى 2 6

8.000  الشارقة
للفروسية

 يف آي يب
ديلي

عمر الحاج 11 جولة
)120( سم

جونيورز 6

6.000  الشارقة
للفروسية

لومادين  هشام
غريب

19 جولة
)120/115(

صغرية )6/5(* 6

450  الشارقة
للفروسية

سيمريل  سامل
خميس

20 جولة
)120/115(

مفتوح 6

10.000  الشارقة
للفروسية

فريوس سامل أحمد 43 جولة
)130( سم

مستوى 1
وسطى

7

40.000  الشارقة
للفروسية

إيسامنك  كريستابس
نريتنكس

37 جولة
)140( سم

مستوى 1 8

2.995 ديب للبولو  كاسال
ليدي زد

 ناستاسيا
كاتس

16 جولة 
)110( سم

أشبال 9

5.000  أبوظبي
للفروسية

كورتينا محمد شايف 12 جولة 
)110( سم 

صغرية )5/4(* 9

10.000  أبوظبي
للفروسية

إيلوي  هزاع
الظاهري

45 جولة ومتايز
)120( سم

مستوى 2 10

7.700  الشارقة
للفروسية

كواتجا يوشينغ ليو 10 جولة ومتايز
)125( سم

جونيورز 10

8.000  الشارقة
للفروسية

لومادين  هشام
غريب

18 جولة ومتايز
)125/120(

صغرية )6/5(* 10

15.000  الشارقة
للفروسية

 أليت دو
بونتس

 شادي
غريب

47 جولة ومتايز
)130( سم

مستوى1
وسطى

11

60.000  الشارقة
للفروسية

 جي اس
فابيان

 محمد
الهاجري

32 جولة ومتايز
)145( سم

مستوى1 12

فائزون باأللقاب

32
فارساً وفارسة من املستوى األول 

شاركوا يف منافسة الجولة الواحدة مع 
جولة للتاميز عى حواجز 145 سم.

240
ألف درهم مجموع جوائز الفائزين 
باملراكز األوىل يف منافسات األسبوع 
السابع لدوري اإلمارات لقفز الحواجز.

160
استعراضاً قدمها فرسان وفارسات الفئة 
الكرى والوسطى خال األسبوع السابع 

لدوري اإلمارات.

114
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسات 

املبتدئني التي شهدت تطوراً كبرياً يف 
مستوى املشاركني.

ثانية أفضل أزمنة التاميز فوق حواجز 
145 سم، وسجله الفارس محمد 

الهاجري مع الجواد »جي اس فابيان«.

32
استعراضاً قدمها الفرسان والفارسات 
لفئة األشبال، و24 استعراضاً للخيول 

عمر 4ـ  5 سنوات.
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األسبوع الثامن للدوري 

الكربي يتصدر 145 سم مع »جودي« 
و»ثنائية« للسويدي على صهوة »فيروس«

دبي )فروسية اإلمارات(
أحــرز الفــارس عــي حمــد الكــريب بالجــواد »جــودي أكويجــني« من إســطبات الــرشاع، املركز 
األول يف أهــم منافســات األســبوع الثامــن لــدوري اإلمــارات »لونجني« لقفز الحواجــز، والتي 
اســتضافها ميــدان نــادي ديب للبولــو والفروســية، واشــتملت عــى 10 منافســات، مبشــاركة 

واســعة مــن جميــع فئــات الفرســان والفارســات مــن أنديــة ومراكــز الفروســية باإلمــارات. 
وتربــع الفــارس عــي حمــد الكــريب الصــدارة، يف منافســة مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع 
جولــة للتاميــز عــى حواجــز بلــغ ارتفاعها 145 ســم، عى صهــوة الجــواد »جــودي أكويجني« 
- 10 ســنوات، بعــد أن أكمــل معــه التاميــز يف زمــن بلــغ 33:55 ثانيــة، وحــل يف املركــز الثــاين 
الفــارس محمــد الكميتــي مــع الفــرس »إينــا فــا دو« من نــادي عجــامن للفروســية، وميتلكها 
خالــد العيــد، مســجاً 33:74 ثانيــة، وتــوج بجائــزة املركــز الثالــث الفــارس طــال فيصــل 
الزاحــم عــى صهــوة جــواده »كانونبــال« من إســطبات الصافنــات، بزمــن بلــغ 35:13 ثانية.

وأحــرز الفــارس ســامل أحمــد الســويدي بالجــواد »فــريوس« - 13 ســنة - مــن نــادي الشــارقة 
املركــز األول يف أول منافســة لفرســان املســتوى األول مــن جولــة واحــدة، وصمــم مســارها 
بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 130 ســم. ويف املنافســة الثانيــة، مبواصفات املرحلتــني الخاصة وصمم 
مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 ســم، حصــد املركــز األول الفــارس الشــيخ عــي بن عبد 

اللــه القاســمي والفــرس »ســنيتا« مــن نادي الشــارقة للفروســية. 
ويف ثالــث مشــاركة لفرســان املســتوى األول، مــن مرحلتــني خاصــة، عــى حواجــز 130 ســم، 
نجــح الفــارس ســامل أحمــد الســويدي يف إحــراز الفــوز، وأكمــل الثنائيــة بالجــواد »فــريوس«، 

وبزمــن رسيــع يف املرحلــة الثانيــة بلــغ 23:86 ثانيــة.
ـ 100 ســم، حــاز الصــدارة  ويف فئــة املبتدئــني يف منافســة الجولــة الواحــدة عــى حواجــز 80 
ــارقة  ــادي الش ــن ن ــس« م ــايد كاونت ــت س ــع »ويس ــامي م ــد الش ــد حمي ــارس محم الف
ـ 105 ســم، نــال املركز  للفروســية، ويف املنافســة الثانيــة مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز 90 

األول الفــارس أنــوار نجــم مــع الفــرس »ســابرينا« مــن نــادي أبوظبــي للفروســية. 

480
استعراضاً يف 10 منافسات قدمها 
الفرسان والفارسات الذين شاركوا 

يف األسبوع الثامن لدوري اإلمارات، 
وشهدت منافسات الصغار حامساً كبرياً.

140
ألف درهم جوائز للفائزين باملراكز 
األوىل يف األسبوع الثامن لدوري 

اإلمارات.

 ثانية أفضل زمن يف جولة التاميز عى 
حواجز بارتفاع 145 سم سجله الفارس 

عي حمد الكريب.

93
استعراضاً قدمها عدد من الفرسان 
املبتدئني خال منافسات األسبوع 

الثامن لدوري اإلمارات.

الجائزة/ 
درهم ** النادي الجواد الفائز املشاركون املواصفات الفئة م

1.000 - - 7 
دون خطأ

18 جولة
)100/80(

األشبال 1

1.000 - - 3 
دون خطأ

11 جولة 80/90
)90/110(

صغرية )5/4(* 1

2.000 ديب للبولو كاسال  ناساسيا
كاتس

19 جولة
)110/90(

األشبال 2

3.000  أبوظبي
للفروسية

كورتينا محمد شايف 13 جولة 105/90
)110/100(

صغرية
*)5/4(

2

4.000  الشارقة
للفروسية

 ويست
سايد

 محمد
 حميد

الشامي

44 مرحلتني/خ
)100/80(

مبتدئني 3

5.000  أبوظبي
للفروسية

سابرينا أنوار نجم 49 جولة 
)105/90(

مبتدئني 4

8.000  الشارقة
للفروسية

أنوفاتر  ألزافيتا
منينا

44 مرحلتني/خ
)115( سم

مستوى 2 5

8.000 ديب للبولو شاريل هويل تريزا 14 مرحلتني/خ
)120( سم

جونيورز 5

7.000  الشارقة
للفروسية

سبيدي محمد فادي 14 مرحلتني/خ
)120/115(

صغرية )6/5(* 5

2.250  اسطبات
الرشاع

 كاتش ذا
ويند

 محمد حمد
الكريب

21 مرحلتني/خ
)120/115(

مفتوح 5

9.000  الشارقة
للفروسية

فريوس  سامل أحمد
السويدي

54 جولة
)130( سم

مستوى 1 6

20.000  الشارقة
للفروسية

سنيتا  عي
القاسمي

61 مرحلتني/خ
)140( سم

مستوى 1 7

10.000  الشارقة
للفروسية

 اتش كيه
الشبايب

 سلطان
النعيمي

43 جولة 
)120( سم

مستوى 2 8

10.000  الشارقة
للفروسية

بابريكا عمر الحاج 14 جولة
)125( سم

جونيورز 8

10.000  أبوظبي
للفروسية

كاميان 59 راشد 
الرميثي

13 جولة
)125/120(

صغرية )6/5(* 8

900 )فروسية( 
للفروسية

كان كان 
زد

مبارك 
ماندو

22 جولة
)125/120(

مفتوح 8

14.000  الشارقة
للفروسية

فريوس سامل أحمد 
السويدي

53 مرحلتني/خ
)130( سم

مستوى 1 9

28.000  اسطبات
الرشاع

غودي 
أكويغني

عي حمد 
الكريب

17 جولة ومتايز
)145( سم

مستوى 1 10

فائزون باأللقاب
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الجائزة/ 
درهم ** النادي الجواد الفائز املشاركون املواصفات الفئة م

1.300 - -  13
دون خطأ

22 جولة
)100/80(

األشبال 1

1.400 - - 14 
دون خطأ

22 جولة
)100/80(

صغرية )5/4(* 1

2.250  الشارقة
للفروسية

 مبخوت زاندوكان
الكريب

23 جولة
)100/90(

األشبال 2

1.000 - - 5
دون خطأ

10 جولة 
)105/90(

صغرية
)4( سنوات

2

2.000  اسطبات
الرشاع

أوديت  فراس
حاممة

14 جولة
)110/100(

صغرية
)5( سنوات

2

4.080 - - 34
دون خطآ

65 جولة
)100/80(

مبتدئني 3

5.200  أبوظبي
للفروسية

سابرينا أنوار نجم 68 جولة 
)105/90(

مبتدئني 4

8.000  الشارقة
للفروسية

فيفا  عبد الله
أحمد أمني

40 جولة
)120( سم

مستوى 2 5

7.600 ديب للبولو تورانو  فارس
عّزوين

14 جولة
)125( سم

جونيورز 5

7.000  الشارقة
للفروسية

سبيدي  محمد
فادي

27 جولة
)125/120(

صغرية )6/5(* 5

1.650  الشارقة
للفروسية

 يب يب ام
شبيتا

 سامل أحمد
السويدي

20 جولة
)125/120(

مفتوح 5

9.000  أبوظبي
للفروسية

سيباليا محمد شايف 60 جولة ومتايز
)130( سم

مستوى 1 6

20.000  منتجع
الفرسان

هوغو  أسامة
الزبيبي

42 جولة 
)140( سم

مستوى 1 7

10.000  الشارقة
للفروسية

فيفا عبد الله
أحمد أمني

41 مرحلتني
)120( سم

مستوى 2 8

9.250  الشارقة
للفروسية

شانتال سيف 
الكريب

14 جولة
)125( سم

جونيورز 8

10.000 اسطبات 
الرشاع

فاميي
دو بارك

فراس 
حاممة

26 مرحلتني
)125/120(

صغرية )6/5(* 8

750 اسطبات 
الرشاع

شالينا 9 حميد 
املهريي

21 مرحلتني
)125/120(

مفتوح 8

14.000  أبوظبي
للفروسية

سيباليا محمد شايف 54 جولة 
)30( سم

مستوى 1 9

28.000 اسطبات 
الرشاع

بلكانتو زد عي الكريب 43 جولة ومتايز
)145( سم

مستوى 1 10

فائزون باأللقاب

الكربي يواصل التألق فوق 145 سم على ميدان العين

ثنائيات بتوقيعات الرميثي والشــرفا 3
وحمامة في األســبوع التاسع للدوري 

العين )فروسية اإلمارات(
أحــرز الفــارس عــي حمــد الكــريب املركــز األول عــى صهــوة الجــواد »بلكانتــو زد« من 
إســطبات الرشاع يف منافســة ختام األســبوع الـــتاسع لدوري اإلمارات »لونجني« لقفز 

الحواجز، وشــهدت املنافســات إحــراز 3 فرســان لثنائيات.
ــادي العــني للفروســية  ــا يف ن ــة 10 منافســات، وأقيمــت فعالياته ــت الجول وتضمن
والرمايــة والجولــف، والــذي يســتضيف للمــرة األوىل إحدى منافســات الــدوري خال 

املوســم الحــايل.
وجــاء فــوز الفــارس عــي حمد الكريب مواصلة لسلســلة مــن االنتصــارات التي حققها 
هــذا املوســم، آخرهــا كان يف األســبوع الثامــن بالجــواد »جودي أكويجــني« عى ميدان 
نــادي ديب للبولــو والفروســية، ويف هــذه املــرة حقــق الفــوز بالجــواد »بلكانتــو زد« - 
15 ســنة، مــن إســطبات الــرشاع يف منافســة مــن جولــة واحــدة مــع جولــة للتاميــز، 

بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 145 ســم، وســجل زمنــاً بلــغ 42:22 ثانية.
وحــاز املركــز الثــاين شــقيق املتصــدر الفــارس محمد حمد الكــريب بالجــواد »دميفيس« 
-  13 ســنة - مــن إســطبات الــرشاع، وأكمــل جولــة التاميــز يف زمن رسيع بلــغ 34:67 
ثانيــة وبرصيــد 4 نقــاط جــزاء، وبنفــس معــدل نقــاط الجــزاء أنهــى الفارس عبــد الله 
حميــد املهــريي جولــة التاميــز بصحبــة الجــواد »كونيــج« - 10 ســنوات-، مــن نــادي 

الشــارقة للفروســية، ويف زمــن متايــز 39:75 ثانية. 
وانتــزع الفــارس محمــد شــايف الرميثــي بالفــرس »ســيباليا« - 14 ســنة، مــن نــادي 
أبوظبــي للفروســية، املركــز األول يف منافســة الجولــة مع متايــز عى حواجز 130 ســم، 
ثــم أكمــل الثنائيــة مــع »ســيباليا« يف منافســة مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز 130.

وفــاز الفــارس عبــد اللــه أحمــد الرشفــا بالفــرس »فيفــا« - 9 ســنوات - مــن نــادي 
الشــارقة للفروســية، باملركــز األول ملنافســة فئــة »الجونيورز« عــى حواجز 125 ســم، 
مبواصفــات الجولــة الواحــدة، ثــم حــاز املركــز األول أيضــاً ملنافســة املرحلتــني عــى 

نفــس االرتفــاع.
وســجل الفــارس فــراس حاممــة مــع الفــرس »أوديــت« - 5 ســنوات، والفــرس »فاميي 

دو بــارك« - 6 ســنوات مــن إســطبات الــرشاع ثنائية يف منافســات الخيــول الصغرية.
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فرحة اإلنجاز
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

ســجلت ســباقات القــدرة التنافســية يف انطــاق 
عــدد  خــال  مــن  كبــرياً  نجاحــاً  املوســم، 
ــات،  ــاركني يف التحدي ــان املش ــات والفرس الفارس
ــة،  ــدالت رسع ــات ومع ــل توقيت ــجيل أفض وتس
وجــاءت فرحــة الفرســان والفارســات الذيــن 
ــرية وهــم عــى منصــة  ــز األوىل كب حــازوا املراك
التتويــج يتســلمون الجوائــز، لتمتــد األفــراح 
يقــف  الــذي  العمــل  فريــق  مــع  لاحتفــال 
خلفهــم داعــامً ومســانداً منــذ التجهيــزات األوىل 
للموســم الجديــد، والتــي كانــت العنــوان األبــرز 

ــق. ــذي تحق ــاز ال لإنج


