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كلمة رئيس االتحاد
فروســية اإلمارات

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

تشــهد بطــوالت رياضــات الفروســية التــي ينظمهــا أو يــرف 	 

عليهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق انطالقــة كبــرية، والتــي 

جــاءت بوتــرية عاليــة مــن خــالل العديــد مــن البطــوالت الكــرى 

املتفــردة،ويف مقدمتهــا إقامــة منافســات كأس صاحــب الســمو 

الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، 

لرياضــات القــدرة، وقفــز الحواجــز »فئــة الخمــس نجــوم« لفئاتهــا 

الدوليــة املختلفــة، والتقــاط األوتــاد التــي شــهدت مشــاركة خليجية 

واســعة، إىل جانــب ســباق الخيــول العربيــة األصيلــة، والتــي جــاءت 

كلهــا مبشــاركة كبــرية، ووجــود نخبــة مــن الفرســان األبطــال الذيــن 

أثــروا املنافســات مبســتوياتهم الفنيــة العاليــة، لتجــذب هــذه 

الفعاليــات جامهــري محبــي هــذه الرياضــات، والتــي حرصــت 

ــاركون  ــم يش ــوم، وه ــؤالء النج ــع ه ــل م ــور، والتفاع ــى الحض ع

ويقدمــون خراتهــم الكبــرية ،واســتعراض مهاراتهــم بكفــاءة عاليــة 

ــج  ــة بالتتوي ــامس والرغب ــة بالح ــائقة مليئ ــية ش ــواء تنافس يف أج

بالــكأس الغاليــة يف كل املنافســات، لريســم كل ذلــك لوحــة رائعــة 

ــة. ــة العالي ــروح الرياضي ــة بال ــه، مليئ ــداع كل يف رياضت مــن اإلب

ــامم 	  ــة باهت ــس الدول وتحظــى بطــوالت كأس صاحــب الســمو رئي

كبــري مــن القيــادة الرشــيدة، وبدعــم ورعايــة ومتابعــة ســمو 

الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 

وزيــر شــؤون الرئاســة، وتوفــري كل متطلبــات نجاحهــا، لتســجل كل 

ــة، وألجــل أن  ــم واملســتويات الفني ــزاً يف التنظي ــاً ممي نســخة تفوق

تظــل البطــوالت عالمــة فارقــة بــني الفعاليــات واألنشــطة املختلفــة 

ــا الســامية. ملكانته

ــر 	  ــدي األك ــة التح ــس الدول ــوالت كأس رئي ــل بط ــام متث ويف كل ع

للمتنافســني، والحــدث األبــرز يف برنامــج مشــاركاتهم خالل املوســم، 

فهــي البطــوالت األغــى لكونهــا تحمــل اســم صاحــب الســمو رئيس 

الدولــة، وبجوائزهــا القيمــة، حيــث يحــرص الفرســان عــى املشــاركة 

إلنجــاح الحــدث، والظهــور عــى مــرح بطــوالت كــرى، وتقديــم 

أفضــل مــا لديهــم مــن أجــل نيــل رشف التتويــج بأغــى الكــؤوس، 

ومعانقــة املجــد، واالنضــامم إىل قامئــة األبطــال.

وتعــد بطــوالت كأس رئيــس الدولــة التــي دامئــاً مــا تحظــى 	 

ــد  ــرية العدي ــات يف مس ــم املحط ــن أه ــري، م ــي كب ــامم إعالم باهت

ــاالً  ــددة أبط ــا املتع ــالل دوراته ــت خ ــي قدم ــان، والت ــن الفرس م

شــقوا طريقهــم بنجــاح نحــو التألــق يف املياديــن واملضامــري ليمثلــوا 

اإلمــارات يف البطــوالت القاريــة والدوليــة والعامليــة، وتشــهد بعــض 

البطــوالت مشــاركة أبطــال عامليــني وأوملبيــني، مــا يرفع من مســتوى 

التنافــس، ويقــدم للحــدث بعــداً فنيــاً إضافيــاً يتابعــه محبــو 

هــذه الرياضــات حــول العــامل، ويجــد اإلشــادة مــن االتحــاد 

الــدويل للفروســية واملشــاركني بحســن تنظيــم البطولــة وقــوة 

املنافســة فيهــا. 

ــالل 	  ــة خ ــس الدول ــوالت كأس رئي ــن بط ــدد م ــم ع إن تنظي

الفــرة األخــرية، منــح موســم فروســية اإلمــارات زخــامً كبــرياً، 

وتؤكــد هــذه البطــوالت يف كل نســخة أنهــا منجــم ذهــب ملــا 

ــان  ــام فرس ــق أم ــت الطري ــدد، وفتح ــال ج ــن أبط ــه م قدمت

آخريــن لديهــم املوهبــة، ويســعون إىل صقلهــا، ولديهــم أيضــاً 

الطمــوح لينضمــوا إىل صفــوف النخبــة يف املســتقبل.  
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ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله 
الفارس البطل أحمد الشحي 

للمسافة الكلية البالغة 160 كلم.

األوىل: السادس، 1:27:28 ساعة.
الثانية: الرابع، 1:03:38  ساعة.
الثالثة: الثالث، 1:08:37ساعة.

الرابعة: الثامن، 01:01:31 ساعة.
الخامسة: الثالث، 00:50:22 ساعة.

السادسة: األول، 00:37:32 ساعة

ترتيب البطل خالل املراحل

األول: أحمد صالح الشحي: البوادي
 F3 :الثاين: عبد الله غانم املري

 MRM الثالث: سيف أحمد املزروعي

توب 3

 396
فارساً وفارسة من النخبة شاركوا يف 
سباق كأس رئيس ملسافة 160 كلم، 

وهي املشاركة األكر يف البطولة.

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
انضــم الفــارس أحمــد صالــح الشــحي، إىل نخبــة الفرســان الذيــن نالــوا 

لقــب كأس رئيــس الدولــة للقــدرة، عندمــا انتــزع لقــب النســخة الـــ 

ــوادي،  ــطبالت الب ــاو« إلس ــا دو س ــرس »اريزون ــوة الف ــى صه 23 ع

وســط مشــاركة قياســية بلغــت 396 مــن نخبــة الفارســات والفرســان، 

حيــث حرصــت اإلســطبالت املشــاركة عــى الدفــع بأقــوى الخيــول.

وســجل الفــارس أحمــد الشــحي يف مســافة الســباق البالغــة 160 كلم، 

والتــي قســمت إىل ســت مراحــل، زمنــاً قــدره 6:09:08 ســاعة، مبعــدل 

رسعة بلــغ 26.00كلم/ســاعة.

ويعــد الفــارس أحمــد الشــحي البطــل الـــ 19 الــذي ينضــم إىل القامئــة 

الذهبيــة لهــذه البطولــة الكــرى.

ــم املــري عــى صهــوة  ــه غان ــد الل ــاين الفــارس عب وحــل يف املركــز الث

الجــواد »لوكيليــا ســتاروود كوميت« إلســطبالت اف 3، قاطعاً املســافة 

يف زمــن قــدره 6:09:10 ســاعة، وحــل يف املركــز الثالــث الفارس ســيف 

  »M R M« املزروعــي عــى صهــوة »ماجيــك جلــني تامــر« إلســطبالت

قاطعــاً املســافة يف زمــن قــدره 6:09:53 ســاعة.

ــة  ــر تحــد للجن ــرية للفرســان والفارســات أك وشــكلت املشــاركة الكب

املنظمــة التــي أبدعــت يف إخــراج الحــدث يف أروع صــورة فنيــاً 

وتنظيميــاً.

ــارس  ــرات الف ــالث م ــة ث ــس الدول ــب كأس رئي ــاز لق ــبق أن ح وس

ــد  ــني الفارســان رشيــف محمــد عب ــا مرت ــاز به ــويش، وف ســلطان البل

ــوري.  ــة الجه ــه وخليف الل

ولة للقدرة
س رئيــس الد

كأ
»البوادي« على مسرح التتويج في النسخة الـ 23

كأس رئيــس الدولة للقدرة ..
الشحي البطل الـ 19 في القائمة الذهبية 
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وضع بصمته خالل فترة وجيزة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
يعتــر فــوز الفــارس أحمــد صالــح الشــحي قصــة إرصار عــى 

النجــاح مميــزة يف حصــد األلقــاب الكبــرية، والتــي بــدأت قبــل 

ــج  ــا«، فــكان التتوي ــة »اريزون نحــو عامــني مــع الفــرس القوي

ــس  ــكأس رئي ــع الســباقات عــى مســتوى العــامل، ف بأحــد أرف

الدولــة للقــدرة تعتــر هدفــاً وحلــامً لــكل فــارس قــدرة.

الفــارس أحمــد الشــحي بــدأ مســريته مــع ســباقات القــدرة يف 

ــذه  ــالل ه ــه خ ــع بصمت ــتطاع أن يض ــه اس ــام 2014، لكن الع

الفــرة الوجيــزة، فقــد ســجل إنجــازات عديــدة، وكانــت 

ــة  ــه بتحقيــق لقــب كأس الشــهيد يف العــام 2016 مبدين بدايت

ديب العامليــة للقــدرة، بشــعار إســطبالت الكمــدة، والتــي حقق 

ــة  ــطبالت الخاص ــا كأس اإلس ــدة، أهمه ــازات عدي ــا إنج معه

ضمــن مهرجــان محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة مرتــني، 

ولة للقدرة
س رئيــس الد

كأ

ــة  ــطبالت الخاص ــباق اإلس ــاً يف س ــني أيض ــه مرت ــم تتويج ث

ــد ديب. ــان ويل عه ــن مهرج ضم

وميلــك الشــحي أيضــاً عــدداً مــن اإلنجــازات خــارج الدولــة، 

فهــو فائــز يف الكويــت يف العــام 2019، كــام كان وصيفــاً يف 

كأس ملــك البحريــن لإلســطبالت الخاصــة يف العــام نفســه.

ــع  ــحي م ــد الش ــارس أحم ــاح للف ــى النج ــة اإلرصار ع قص

ــث كان  ــني، حي ــو عام ــل نح ــدأت قب ــا« ب ــرس »اريزون الف

ــم  ــة ديب للقــدرة 2020 ث وصيفــاً بســباق املدربــني يف مدين

املركــز الثالــث يف ســباق الياممــة ضمــن مهرجــان ويل عهــد 

ديب، فضــالً عــن إكــامل الســباق خــالل ســباق جميلتــي 

مبدينــة ديب وســباق محمــد بــن زايــد آل نهيــان بقريــة 

ــة. ــة بالوثب ــارات العاملي اإلم

البطــل و»اريزونا«
قصة نجاح مستمرة باإلصرار على حصد األلقاب الكبيرة 

ساعة سجلتها الفرس »اريزونا« 
خالل سباق جميلتي للقدرة 

ملسافة 120 كلم. 

4:19:17
ساعة سجلها الفارس أحمد الشحي عندما 
فاز بلقب اإلسطبالت الخاصة ملسافة 120 

كلم ضمن مهرجان ويل عهد ديب.
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ولة للقدرة
س رئيــس الد

كأ
كأس رئيس الدولة للقدرة للفرق

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــة لســباق كأس صاحــب  ــة الذهبي ــاوي« بامليدالي ــوج فرســان »دب ت
ــذي  ــم، وال ــافة 160 كل ــرق ملس ــدرة للف ــة للق ــس الدول ــمو رئي الس
أقيــم يــوم األحــد، بتنظيــم قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة، 

بالتعــاون والتنســيق مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق. 
شــارك يف الســباق بعــد فاصــل مــن اإلثــارة واملنافســة القويــة، نخبــة 
مــن الفرســان والفارســات مــن داخــل وخــارج الدولــة، يف أكــر 
تجمــع لفرســان ســباقات القــدرة، وانتهــى الســباق يف وقــت متأخــر 
يف انتظــار إكــامل عــى األقــل 3 فرســان للســباق بنجــاح الحتســاب 

النتيجــة. 
ونــال فرســان »دبــاوي« امليداليــة الذهبيــة بعــد أن قطعــوا مســافة 
الســباق البالغــة 160 كلــم يف زمــن إجــاميل بلــغ 20:29:17 ســاعة، 
وتألــف مــن منصــور خميــس، وراشــد عــي املهــريي، ومحمــد جمعــة 

املهــريي.
امليدالية الفضية

وحــل يف املركــز الثــاين فرســان وفارســات فريــق »إســطبالت البوادي« 
ــح  بزمــن إجــاميل قــدره 20:30:21 ســاعة، وتألــف مــن أحمــد صال

الشــحي، عبــد اللــه البســتيك، وعــي الزرعــوين.
امليدالية الرونزية

املركــز  العجبــان«  »الريــف  إســطبالت  فريــق  فرســان  واحتــل 

ــدره 20:59:17  ــن ق ــة بإجــاميل زم ــة الرونزي ــث وامليدالي الثال
ســاعة، وتألــف مــن ليتســيا ســوزيز، واليــس مينســيو، وأحمــد 

ــامدي.  الح
ومتكنــت 6 فــرق فقــط مــن إكــامل الســباق املاراثــوين بنجــاح، 
ــع إســطبالت ســيح الســلم بإجــاميل  ــز الراب ــق املرك ــث حق حي
الخامــس  املركــز  يف  وجــاء  ســاعة،   21:45:22 قــدره  زمــن 

ــاعة. ــن 23:41:57 س ــح بزم ــطبالت الري إس
وجــاءت يف املركــز الســادس إســطبالت اإلمــارات بإجــاميل زمــن 

قــدره 23:58:11 ســاعة.
بطولة متفردة

وتعتــر كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للقــدرة، البطولــة 
الوحيــدة التــي يتبــع فيهــا نظــام بطولــة الفــرق، وتــم إدخــال 
ــام  ــرة يف الع ــة ع ــخة الحادي ــة يف النس ــام للبطول ــذا النظ ه
2010، ومنــح هــذا النظــام البطولــة خصوصيــة وتفــرداً، وكانــت 
تجربــة رائــدة أشــاد بهــا جميــع املهتمــني الــذي اعتــروا أنهــا 
تعــود بفوائــد عديــدة عــى اإلســطبالت، تتمثــل يف زيــادة 
وتوســيع حجــم التنافــس، وتجعــل الفرســان أكــر حرصــاً 
ــطبل  ــة لإلس ــح فرص ــا تتي ــام أنه ــم، ك ــى خيوله ــة ع للمحافظ

ــول.  ــن الخي ــر عــدد م ــب أك بتجري

»دباوي« بطاًل و»البوادي« 
ثانيًا و»الريــف العجبان« ثالثًا
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ولة للقدرة
س رئيــس الد

كأ
أرقام مميزة خالل النسخ الـ 23

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
منــذ انطالقتهــا األوىل يف العــام 2000 ظلــت بطولــة كأس رئيــس 
الدولــة للقــدرة، تحــت ســيطرة فرســان اإلمــارات الذيــن تبادلــوا 
الفــوز بألقابهــا خــالل ســنواتها الـــ 23، ومل يكتفــوا فقــط باملركــز 
األول بــل احتكــروا جميــع مراكــز الصــدارة التــي مل يســتطع أحــد 

مــن منافســتهم عليهــا. 
وانطلقــت فعاليــات البطولــة يف العــام 2000، ونــال لقبهــا 

الفــارس عبــد اللــه خميــس الجنيبــي. 
ــخة 2015  ــل نس ــريي، بط ــد امله ــعيد محم ــارس س ــل الف ويحم
ــع  ــد قط ــم، فق ــافة 160 كل ــة يف مس ــايس يف الرع ــم القي الرق
املســافة بزمــن قــدره 5:55:40 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 

26.99 كلم/ســاعة، وال يــزال هــذا الرقــم صامــداً.
ــاعة،  ــامين س ــاوز الث ــة تتج ــات البطول ــة يف بداي ــت الرع وكان
واخــذت يف الصعــود والراجــع إىل أن وصلــت لهــذه األرقــام 
القياســية، وكانــت رسعــة بطــل النســخة األوىل الفــارس عبــد الله 
خميــس الجنيبــي 7:49:13 ســاعة، ثــم بلــغ الزمــن الــذي قطعــه 

ــة 8:09:51 ســاعة. ــن عــي يف النســخة الثاني حســن ب
وســجلت الفارســة ليــى عبــد العزيــز الرضــا اســمها بأحرف 
ــة، باعتبارهــا الفارســة الوحيــدة التــي  ــور يف البطول مــن ن
نالــت هــذا اللقــب الغــايل الــذي ظــل حكــراً عــى الفرســان 

منــذ انطالقــة البطولــة يف العــام 2000.
وتعتــر الفارســة ليــى الرضــا املتوجــة بلقــب نســخة العــام 
2020 مــن أوائــل الفارســات اإلماراتيــات، وتنتمــي إىل أرسة 
عاشــقة للخيــل، فوالدهــا عبــد العزيــز الرضــا مــن الرعيــل 
ــوا  ــن مارس ــني الذي ــني املرخص ــان واملدرب ــن الفرس األول م

ركــوب الخيــل وميتلــك إســطبالت يف منطقــة العويــر.
وحصــدت إســطبالت الوثبــة اللقــب 8 مــرات، منهــا أربــع 
مــرات متتاليــة، مســجلة أعــى رقــم مــن التتويــج بالــكأس 
ــم  ــاب، ث ــة ألق ــف بأربع ــطبالت الري ــا إس ــة، وتليه الغالي

إســطبالت »F 3« التــي حــازت اللقــب ثــالث مــرات.

سيطرة فرسان اإلمارات 
على الكأس الغالية مســتمرة 

المهيــري
عالمة فارقة بـ »الزمن القياسي«

ليلــى الرضا 
تكتب التاريخ بحروف من ذهب

إســطبالت الوثبة 
تعانق اللقب في 8 نسخ
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سجل األبطال

املسافة: 160 كلم

2004

2003

2002

2001

2000

2018

2019

2020

2021

2022

2005

البطل: عبد الله خميس سعيد
الجواد بن سالو

الزمن: 7:49:13 ساعة

البطل: حسن بن عي
الجواد: صالح السدران
الزمن: 8:09:51 ساعة

البطل: رشيف محمد
الجواد: دومينيو

الزمن: 8:24:57 ساعة

البطل: رشيف محمد
الجواد: دومينيو

الزمن: 7:24:55 ساعة

البطل: عبد الرحيم الجنيبي
الجواد: جبار سوبر

الزمن: 7:20:00 ساعة

البطل: مرزوق سامل املري
الجواد: روفابيوال

الزمن: 7:02:21 ساعة

البطل: راشد حمود الجنيبي
الجواد: 8 مينيت

الزمن: 6:12:30 ساعة

البطل: سعيد أحمد الحريب
الجواد: لوكيال ستاروود كوميت

الزمن: 6:14:12 ساعة

البطل: ليى عبد العزيز الرضا
الجواد: جيج ماالمبو

الزمن: 6:03:21 ساعة

البطل: عبد الله العامري
الجواد: فاجابون دي بولسيك

الزمن: 6:11:01 ساعة

البطل: أحمد الشحي
الجواد: اريزونا دو ساو
الزمن: 6:09:08 ساعة

ساعة أرسع زمن تحقق خالل 
البطولة منذ انطالقتها، وسجله 

الفارس سعيد محمد املهريي، بطل 
نسخة 2015.

396
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق 

النسخة الـ 23، وهو رقم قيايس 
جديد يف املشاركة.

2006

2007

البطل: نارص املرزوقي
الجواد: كايسند فرازا

الزمن: 7:16:29 ساعة

البطل: الشيخ خالد بن سلطان بن زايد
الجواد: زد يت فرافنتشور

الزمن: 6:41:33 ساعة

2016

2017

البطل: الشيخ راشد بن دملوك
الجواد: شداد

الزمن: 6:04:54 ساعة

البطل: سعيد محمد املهريي
الجواد: شداد

الزمن: 6:20:51 ساعة

2015
البطل: سعيد محمد املهريي

الجواد: مرعب
الزمن: 5:55:40 ساعة

2008
البطل: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد

الجواد: كايسند فرازا
الزمن: 6:52:29 ساعة

2009
البطل: يوسف أحمد البلويش
الجواد: تشارلندري الريف

الزمن: 6:30:53 ساعة

20122013
البطل: سلطان أحمد البلويش

الجواد: كرونوس
الزمن: 6:22:38 ساعة

البطل: خليفة الجهوري
الجواد: فاراك

الزمن: 6:07:08 ساعة

2011
البطل: سلطان أحمد البلويش

الجواد: كرونوس
الزمن: 6:25:13 ساعة

2010
البطل: سلطان أحمد البلويش
الجواد: تشارلندري الريف

الزمن: 6:21:12 ساعة

2014
البطل: خليفة الجهوري

الجواد: نياك ارامور
الزمن: 6:03:39 ساعة

ولة للقدرة
س رئيــس الد

كأ
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دبي )فروسية اإلمارات(
أهــدى الفــارس خلــف أحمــد الغيــث، إســطبالت جمــريا، لقــب ســباق كأس الفهيــدي 
للقــدرة ملســافة 119 كلــم الــذي أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم، 
مبشــاركة 131 فارســاً وفارســة، مــن مختلــف أنديــة وإســطبالت الفروســية بالدولــة.

ــاً بعــد أداء  ــه محلي ومتكــن الفــارس خلــف أحمــد الغيــث مــن تحقيــق أول لقــب ل
قــوي خــالل الســباق عــى صهــوة الجــواد »فــوج تريــو«، مســجالً زمنــاً قــدره 4:15:52 
ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 27.91 كلــم، وبفــارق ثانيتــني عــن صاحــب املركــز الثــاين.

وعــى الرغــم مــن االنتصــارات العديــدة خــارج الدولــة للفــارس خلــف أحمــد الغيــث، 
ــة،  ــه يف الســباقات املحلي إال أن تتويجــه بلقــب ســباق كأس الفهيــدي يعتــر األول ل

لكنــه ظــل موجــوداً يف املنصــات داخليــاً وخارجيــاً، وصيفــاً وثالثــاً. 
ــارك يف  ــام 2014، وش ــت يف الع ــدرة كان ــباقات الق ــع س ــث م ــارس الغي ــة الف بداي
ــاً يف ســباق  ــزة، حيــث حــل ثالث ــج ممي ــا نتائ ــري مــن الســباقات، حقــق فيه عــدد كب
جميلتــي ضمــن النســخة املاضيــة ملهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــيخ  ــباق الش ــاً يف س ــام كان ثالث ــدرة، ك ــة للق ــة ديب الدولي ــدرة مبدين ــوم للق آل مكت
محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان لإلســطبالت الخاصــة املوســم املــايض بقريــة 

ــة. ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي اإلم
ــا،  ــو بفرنس ــني بل ــز يف فاونت ــو فائ ــة، فه ــج طيب ــث نتائ ــك الغي ــاً، فيمل ــا خارجي أم
واســتون بــارك بريطانيــا، وكذلــك لــه فــوز يف اوديــي باســتونيا، هــذا غــري تحقيقــه 

ــل.   ــن العــرة األوائ ــز ضم ــن املراك ــد م للعدي
ــر الحــريب، عــى  ــد جاب ــارس ســعيد أحم ــني، الف ــارق ثانيت ــاين بف ــز الث وجــاء يف املرك
صهــوة »شــجي ايــه اروش« إلســطبالت  »F 3«، فيــام حــل يف املركــز الثالــث الفــارس 
ــن  ــطبالت »M 7« بزم ــر« إلس ــن فاي ــوة »هودي ــى صه ــامي ع ــد الش ــعيد أحم س

ــاعة. ــدره 4:18:57 س ق
ــية  ــارات للفروس ــاد اإلم ــع اتح ــاون م ــية، بالتع ــادي ديب للفروس ــباق ن ــم الس ونظ
والســباق، وخصصــت لــه جوائــز نقديــة قيمــة، حيــث نــال صاحــب املركــز األول 200 
ألــف درهــم، والثــاين 180 ألــف درهــم، والثالــث 160  ألــف درهــم، ونــال الرابــع 50 
ألــف درهــم، والخامــس 35 ألــف درهــم، فيــام نــال أصحــاب املراكــز مــن الســادس 

وحتــى العــارش 30 ألــف درهــم لــكل فــارس.

انتصار بفارق ثانيتين

الغيــث.. »كأس الفهيدي« اللقب 
المحلــي األول هدية إلى جميرا 

ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله 
الفارس خلف الغيث يف السباق 

البالغ طوله 119 كلم.

األوىل: السابع والعرين، 1:23:52 ساعة.

الثانية: الحادي عر، 1:09:35 ساعة.

الثالثة: السادس، 1:04:31ساعة.

الرابعة: األول، 00:37:54 ساعة.

ترتيب البطل خالل املراحل

األول: خلف أحمد الغيث - جمريا
F 3 - الثاين: سعيد أحمد جابر الحريب
M 7 - الثالث: سعيد أحمد الشامي

توب 3
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فارساً وفارسة شاركوا يف سباق كأس 

الفهيدي ملسافة 119 كلم.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــن كأس خــادم  ــة م ــاب النســخة الثالث ــارات عــى ألق ــول اإلم ــت خي هيمن
الحرمــني الريفــني للقــدرة والتحمــل 2022، حيــث نالــت خيــول إســطبالت 
العــني العائــدة ملطــر ســهيل اليبهــوين، املركزيــن األول والثــاين، باإلضافــة إىل 
املركــز الرابــع، فيــام حصلت إســطبالت الشــيخ عبــد الله بن فيصل القاســمي 
عــى املركــز الثالــث يف الســباق املصنــف »نجمتــني« من قبــل االتحــاد الدويل 

للفروســية والــذي أقيــم يف محافظــة العــال باململكــة العربيــة الســعودية.
وتــوج األمــري عبــد اللــه بــن فهــد بــن عبــد اللــه آل ســعود رئيــس االتحــاد 
الســعودي للفروســية، الفائزيــن خــالل احتفاليــة كبــرية، وســط حشــد مــن 
ــتمتعت  ــة، واس ــات البطول ــع مجري ــت م ــرت وتفاعل ــي ح ــري الت الجامه

باملنافســة املحتــدة بــني الفرســان والفارســات.
ــري  ــو فريب ــاين فيدريك ــباق األورجوي ــل الس ــر بط ــارات ع ــاءت االنتص وج
ــدره 5:29:06  ــن ق ــني بزم ــطبالت الع ــة« إلس ــش يس يازي ــوة »ات ــى صه ع
ســاعة، وحــل يف املركــز الثــاين مواطنــه أندريــس ريفــريو عــى صهــوة »اس 
ام فابريســيو«، وهــي أيضــاً إلســطبالت العــني، وســجل زمنــاً قــدره 5:29:07 
ســاعة، فيــام حلــت ثالثــة الفارســة الفرنســية مارجــوت شــازيل عــى صهــوة 
»شــياتانا دي تشاســيس« العائــدة إلســطبالت الشــيخ عبــد اللــه بــن فيصــل 
القاســمي بزمــن قــدره 6:00:38 ســاعة، بينــام حــل يف املركــز الرابــع الفــارس 
الهنــدي ناريــان ســينج عــى صهــوة »ابوبيــال«، وهي أيضــاً إلســطبالت العني، 

وســجل زمنــاً قــدره 6:13:04  ســاعة.
ــع االتحــاد  ــاون م ــة ملحافظــة العــال بالتع ــة امللكي ــة الهيئ ونظمــت البطول
الســعودي للفروســية، وشــهدت مشــاركة نخبــة مــن أفضــل الفرســان مــن 
حــول العــامل وصــل عددهــم إىل 200 فــارس وفارســة تنافســوا عــر مراحــل 

الســباق الــذي امتــد ملســافة 120 كلــم. 
وعــّر األمــري عبــد اللــه بــن فهــد بن عبــد الله آل ســعود عــن ســعادته بنجاح 
ــارس إســطبالت العــني فيديريكــو  ــارك لف ــة، وب هــذه النســخة مــن البطول
فريبــري الفــوز باملركــز األول، وشــكر الهيئــة امللكيــة ملحافظــة العــال واالتحــاد 
الــدويل للفروســية لعملهــم الــدؤوب الــذي ســاهم يف نجــاح هــذه البطولــة. 

ساعة الزمن اإلجاميل الذي سجله 

الفارس فيدريكو فريبري يف السباق 

البالغ طوله 120 كلم.

200
 فارس وفارسة شاركوا يف بطولة خادم 
الحرمني الريفني للقدرة يف نسختها 

الثالثة.

األورجوياني فيربير بطل النسخة الثالثة

كأس خادم الحرمين الشــريفين للقدرة..
خيــول اإلمارات تخطف األضواء بالمراكز األولى 

األوىل: الرابع، 1:32:11 ساعة.

الثانية: الثاين، 1:23:36 ساعة.

الثالثة: األول، 1:14:41 ساعة.

الرابعة: األول، 1:06:37 ساعة.

ترتيب بطل السباق خالل املراحل

األول: فيدريكو فريبري
الثاين: أندريس ريفريو

الثالث: مارجوت شازيل
الرابع: ناريان سينج

توب 3
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــق أول  ــري أن يحق ــو فريب ــاين فيدريك ــارس األورجوي ــع الف ــن يتوق مل يك
انتصاراتــه يف ســباقات القــدرة الخليجيــة يف أحــد أهــم وأرفــع البطــوالت، 
ــة  ــني« مبنطق ــم »نجمت ــافة 120 كل ــني ملس ــني الريف ــادم الحرم كأس خ
العــال، لكــن الحلــم أصبــح حقيقــة وعانــق الفــارس الــكأس الرفيعــة بعــد 

أداء قــوي عــى صهــوة الفــرس »اتــش يس يازيــة« إلســطبالت العــني.
فــوز فيدريكــو فريبــري مل يكن ســهالً يف ســباق وصفه عــي اليبهوين، املرف 
عــى تدريــب خيــول إســطبالت العــني، بأنــه مــن أصعــب الســباقات التــي 
شــاهدها، وذلــك ألن األرضيــة طبيعيــة كــام هــي، باإلضافــة إىل صعوبــة 
ــد للفرســان خــالل املراحــل ذات الطبيعــة القاســية،  ــاه التري ــم مي تقدي
لذلــك كان البــد ألي فــارس أن يكــون خبــرياً وملــامً بأحــوال الجــواد الــذي 
ــا،  ــة أو تقليله ــادة الرع ــه زي ــب من ــن يطل ــى وأي ــرف مت ــه، ويع ميتطي
وهــذا مــا توافــر للفــارس فيدريكــو فريبــري الــذي اكتســب خــرة طويلــة 

مــع الفــرس »اتــش يس يازيــة«.
الفــارس األورجويــاين فيدريكــو فريبــري الــذي بــدأ املشــاركة يف الســباقات 
اإلماراتيــة عــام 2015، خــاض العديــد مــن الســباقات بشــعار إســطبالت 
العــني، وعــى الرغــم مــن عــدم تحقيقــه لقــب املركــز األول إال أنــه كان 
حــارضاً يف العديــد مــن الســباقات، ومتيــز بقدرتــه عــى إكــامل الســباق 
وخيلــه يف حالــة جيــدة، كــام أنــه حــل ضمــن الخمســة األوائل يف ســباقات 
ــة  ــطبالت الخاص ــباق اإلس ــاً يف س ــة ثالث ــوده املنص ــا صع ــدة، أبرزه عدي
ــان يف  ــد آل نهي ــن زاي ــلطان ب ــيخ س ــان الش ــم يف مهرج ــافة 100 كل ملس
ــبو  ــباق إكس ــع يف س ــز الراب ــاء يف املرك ــام ج ــايض، ك ــم امل ــب املوس بوذي
2020 لإلســطبالت الخاصــة ملســافة 120 كلــم يف مدينــة ديب الدوليــة 
للقــدرة، وحصــل عــى املركــز الخامــس مرتني، األوىل يف ســباق اإلســطبالت 
الخاصــة ضمــن مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب للقــدرة 2021، والثانيــة يف 
كأس املدربــني الــذي أقيــم يف ختــام ســباقات املوســم مبدينــة ديب الدوليــة 
للقــدرة، كــام حــل يف املركــز العــارش يف النســخة الثانيــة مــن ســباق خــادم 
الحرمــني الريفــني للقــدرة بالســعودية، عــى صهــوة »براكــو دابوليــوم«.

ساعة الزمن الذي سجله فيدريكو 
فريبري يف النسخة الثالثة من كأس خادم 

الحرمني الريفني 2022. 

بطل جدارة في أصعب السباقات

 150
سباقاً خاضها الفارس األورجوياين 

فيدريكو فريبري يف مسريته 
بسباقات القدرة.

فيدريكــو فيربير.. 
الحلــم أصبح حقيقة في العال
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حكاية لقب بدأت من المركز الـ 13 إلى الخامس ثم األول

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــطبالت  ــول إس ــرز خي ــة« أب ــش يس يازي ــرس »ات ــر الف تعت

العــني، واســتطاعت أن تحقــق إنجــازاً رفيعــاً بحصولهــا عــى 

لقــب النســخة الثالثــة لــكأس خــادم الحرمــني الريفــني 

ــتحقاق. ــدارة واس ــكل ج ــدرة ب للق

ونجحــت الفــرس البالغــة مــن العمــر 11 عامــاً يف كتابــة 

اســمها وإســطبالت العــني بأحــرف مــن نــور يف ســجالت 

الرفيــع،  اللقــب  هــذا  عــى  بحصولهــا  العامليــة  القــدرة 

ومتيــزت »اتــش يس يازيــة« منــذ انضاممهــا إىل اإلســطبل 

مبقدراتهــا العاليــة، وقــوة تحملهــا، مــع رسعــة التعــايف. 

كانــت انطالقتهــا يف موســم 2018 عندمــا شــاركت يف ســباق 

ــراس ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ  ــي لألف جميلت

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة، ونجحــت يف االختبــار 

ــت  ــم واصل ــباق، ث ــاز الس ــن اجتي ــت م ــث متكن األول، حي

مســريتها بعــد ذلــك، حيــث كانــت ضمــن الخمســة األوائــل 

ــاركاتها. ــم مش يف معظ

حكايــة »اتــش يس يازيــة« مــع كأس خادم الحرمــني الريفني 

للقــدرة، لهــا خصوصيــة فريــدة مــع مســارات منطقــة العــال 

ــت  ــة، وكان ــخة األوىل للبطول ــدأت يف النس ــعودية، ب يف الس

ــذا  ــالل ه ــت خ ــج، وقدم ــة الخلي ــا مبنطق ــاركة له ــاين مش ث

الســباق أداء غــري متوقــع، ونجحــت يف إكــامل الســباق 

ــة  ــن حداث ــم م ــى الرغ ــر ع ــث ع ــز الثال ــت يف املرك وحل

عهدهــا بأرضيــة العــال وأجــواء املنطقــة، ثــم عــادت يف 

النســخة التاليــة يف العــام 2020، وقدمــت أداء وال أروع، 

»اتش سي يازية«.. 
إنجاز رفيع بقدرات عالية وسرعة في التعافي

ساعة، أرسع زمن للفرس »اتش يس يازية« 
سجلته خالل سباق اإلسطبالت الخاصة مبهرجان 

سمو ويل عهد ديب، وحلت يف املركز الخامس.

ــي  ــة الت ــول اإلماراتي ــة الخي ــع نخب ــة م ــت خامس وأكمل

هيمنــت عــى ألقــاب ذلــك الســباق بقيــادة الفــارس 

ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

ويل عهــد ديب، الــذي تــوج باملركــز األول عــى صهــوة 

ــة«. ــرس »عطوف الف

ــا  ــو كعبه ــن عل ــة«، وتعل ــش يس يازي ــرس »ات ــود الف لتع

بإحــراز الصــدارة بــكل جــدارة واقتــدار، يف املشــاركة 

الثالثــة، معلنــة بقــاء الــكأس حرصيــاً إماراتيــة. 

وتــرية  يازيــة« يف  »اتــش يس  الفــرس  وظــل مســتوى 

اإلماراتيــة،  الســباقات  تصاعديــة خــالل مشــاركاتها يف 

ــني  ــة كأس املدرب ــس يف بطول ــز الخام ــرزت املرك ــد أح فق

ــايض،  ــم امل ــة املوس ــدرة يف نهاي ــة للق ــة ديب الدولي مبدين

ثــم صعــدت للمركــز الرابــع يف ســباق إكســبو 2020 الــذي 

ــز  ــت يف املرك ــم حل ــة، ث ــة ديب الدولي ــاً مبدين ــم أيض أقي

ــطبالت  ــباق اإلس ــل، وس ــباق الوص ــني يف س ــس مرت الخام

ــد ديب. ــمو ويل عه ــان س ــن مهرج ــة ضم الخاص
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فروســية اإلمارات

فبراير 2022

أهدى اإلنجاز للقيادة الرشيدة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أهــدى مطــر اليبهــوين، مالــك إســطبالت العــني، لقــب كأس 
ــادة  خــادم الحرمــني الريفــني للقــدرة والتحمــل 2022، إىل القي
الرشــيدة، معربــاً عــن ســعادته بتحقيــق هــذا اللقــب باســم 
ــداً  ــازل أب ــا أال نتن ــا الرشــيدة علمتن ــاً أن قيادتن ــارات، مضيف اإلم

ــم 1. ــدارة والرق ــن الص ع
وقــال: » إن هــذا اللقــب الرفيــع وغــريه مــن اإلنجــازات مــا 
ــيدة  ــادة الرش ــن القي ــدود م ــم الالمح ــوال الدع ــق ل ــت تتحق كان
ــامً  ــارات رق ــت اإلم ــا أصبح ــي بفضله ــديدة الت ــا الس وتوجيهاته
صعبــاً يف الفروســية بصــورة عامــة وســباقات القــدرة عــى وجــه 

الخصــوص«.
وأضــاف: » الســباق يكتســب أهميــة كــرى لكونــه يحمــل اســم 
ــات  ــار العالق ــأيت يف إط ــاركتنا ت ــني، ومش ــني الريف ــادم الحرم خ
الوثيقــة التــي تربــط بــني اإلمــارات واململكــة العربيــة الســعودية 

يف شــتى املجــاالت«.
بــدوره، أعــرب عــي اليبهــوين، املــرف عــى تدريــب إســطبالت 
العــني، عــن ســعادته بتتويــج إســطبالت العــني بلقــب كأس خــادم 
ــال: » إن اإلنجــاز  ــكل جــدارة، وق ــدرة، ب الحرمــني الريفــني للق

يكتســب أهميــة خاصــة ألنــه باســم اإلمــارات«.
وأكــد أن أبــرز املكاســب مــن الســباق هــو لقــاء األشــقاء يف 
ــة، ويف  ــة النبيل ــذه الرياض ــر ه ــعودية ع ــة الس ــة العربي اململك

مطر اليبهوني:
إسطبل العين يسير على درب سلسلة نجاحات الصدارة 

والرقم 1 في القدرة اإلماراتية في كل البطوالت

4.200.000
مليون دوالر جوائز بطولة خادم 

الحرمني الريفني للقدرة يف نسختها 
الثالثة.

11
عاماً عمر الفرس »اتش يس يازية« 
بطلة كأس خادم الحرمني الريفني 

.2022

ــذه  ــارات يف ه ــوق اإلم ــى تف ــة ع ــه املحافظ ــت نفس الوق
البطولــة.

وكشــف عــي اليبهــوين عــن أن الســباق كان صعبــاً جــداً ومن 
أقــوى الســباقات التــي شــاهدها بســبب املشــاركة الكبــرية 
ألفضــل فرســان العــامل، فضــالً عــن طبيعــة أرضيــة املنطقــة 
ــش يس  ــرس »ات ــرياً إىل أن الف ــي، مش ــام ه ــت ك ــي ترك الت

ــو كعبهــا ومترســها بإحــراز اللقــب. ــة« أكــدت عل يازي
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فروســية اإلمارات

فبراير 2022

استقطبت نخبة الفرسان والفارسات من 28 دولة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســجلت بطولــة كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز يف نســختها الـــ 11 نجاحــاً كبــرياً 
يف جوانبهــا كافــة، وأقيمــت برعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزير شــؤون الرئاســة، وشــارك فيها فرســان وفارســات من 28 
دولــة حــول العــامل، تنافســوا يف البطولــة الرئيســة مــن فئــة الخمــس نجــوم، وبطولة 
دوليــة مــن فئــة النجمتــني، ومنافســات دوليــة للفرســان مــن فئتــي »الجونيــورز« 

واألشــبال، ومثلــت الخيــول املشــاركة ثــالث مجموعــات حســب مصــدر قدومهــا.
ــدويل  ــاد ال ــإرشاف االتح ــباق، ب ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم ــة اتح ــم البطول نظ
للفروســية، واســتضافها نــادي أبوظبــي للفروســية عــى ميدانــه الرمي للمــرة الثالثة 

عــى التــوايل، وكأس األمــم مرتــني عــى التــوايل.
وحملــت البطولــة ذات الخمــس نجوم تصنيفهــا الرفيع يف التنظيم املميز، واملشــاركة 
الكبــرية لنخبــة الفرســان والفارســات، والعــروض الرائعــة التــي قدمهــا املشــاركون يف 

كل املنافســات، والتفاعــل الجامهريي.  
جــرت بطولــة الــكأس الرفيعــة، برعايــة ومســاندة كل من مجلــس أبوظبــي الريايض، 
ــارك للرياضــة  ــت مب ــة بن ــة فاطم ــزة الكــرى، أكادميي ــة الجائ ــة لونجــني راعي رشك
النســائية، إســطبالت الــراع، اتحــاد الفروســية والســباق، نــادي أبوظبي للفروســية، 
وكفالــور، وجــرت فعاليــات منافســات البطولــة عــى مــدى خمســة أيــام، وجــاءت 

عامــرة بالتنافــس والتحــدي بــني نخبــة فرســان القفــز مــن دول العــامل.
وأقيمــت ضمــن فعاليــات البطولــة منافســات كأس األمــم لونجــني تصنيــف خمــس 

نجــوم مبشــاركة نخبــة مــن فرســان ســبع دول، وشــهدت تنافســاً مثــرياً. 
أدار لجنــة تحكيــم البطولــة طاقــم مــن ســتة محكمــني دوليــني، نصفهــم مــن أبنــاء 
اإلمــارات، وتــرأس اللجنــة الــدويل األملــاين جوشــم جلفــوس، والحكــم األجنبــي موفد 
االتحــاد الــدويل للفروســية األملــاين ســتيفن الــروش، وصمــم مســارات املنافســات 
ونفذهــا عــى امليــدان، الــدويل اإليرلنــدي أالن واد، مبعاونــة ثالثــة مصممــني دوليني، 
وأرشف عــى مياديــن البطولــة الــدويل عــي مهاجــر، مبعاونــة مثانية مرفــني دوليني، 
ومــرف ميــداين موفــد االتحــاد الــدويل للفروســية، اإليطاليــة أليســاندرا سيســل، 
إضافــة إىل طاقــم مــن األطبــاء البيطريني لتقديم العنايــة والرعايــة البيطرية للخيول 

املشــاركة يف البطولــة منــذ قدومهــا وإىل حــني مغادرتهــا.  

ة لقفز الحواجز
س الدول

كأس رئي

النسخة الـ 11 
5 نجوم في الفئة والتنظيم والمشاركة 

والعروض الرائعة والتفاعل الجماهيري

 641.400
يورو إجاميل جوائز بطولة كأس رئيس الدولة خمس 

نجوم، والبطوالت الدولية، وكأس األمم لونجني.

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

15.000 اإلمارات  ج/ زاندوكان
يس

مبخوت  
الكريب

14 جولة واحدة
)110( سم

1

20.000 اإلمارات  ج/ زاندوكان
يس

 مبخوت
الكريب

10 جولة ومتايز
)120( سم

2

منافسات دولية فئة األشبال

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

20.000 اإلمارات  ف/
شانتال

سيف الكريب 22 جولة واحدة
)125( سم

1

25.000 السعودية  ج/ ألتيمو
مالوين

عثامن باكرمان 20 جولة ومتايز
)125( سم

2

منافسات دولية فئة )الجونيورز(

الجائزة/ 
يورو **

الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

25.500 إيطاليا ج/ شالو إميانويل 
غوديانو

46 جولة واحدة
)145( سم

1

95.200 إيطاليا  ج/نيكوالج دو
ميوسك

 إميانويل
غوديانو

58 جولة ومتايز 
)150( سم

2

25.500 هولندا ج/ شابادا غور ريلينغ 53 جولة واحدة 
)145( سم

3

150.000 إيرلندا  زد  سفن
ابسويتش

شني برين 37 جولتني )160( 
سم

4

95.200 بلجيكا ج/ جويرايد ويلم فريمري 37 جولة وتحدي 
)150( سم

5

200.000 إيرلندا -  فريق
إيرلندا

26 فرق /جولتني
)160( سم

6

بطولة كأس رئيس الدولة )5*(

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

20.000 اإلمارات ف/سريسو سامل خميس 
السويدي

69 جولة واحدة
)130( سم

1

30.000 سوريا ف/كويبل  مبارك
ماندو

23 جولة ومتايز 
)140( سم

2

35.000 إيرلندا  ج/زد سفن
ريغال دن

شني برين 59 جولة واحدة 
)140( سم

3

20.000 اإلمارات ف/ فالنتاين  راشد
الرميثي

50 مرحلتني 
)130( سم

4

45.000 اإلمارات  /ف
ليدي مدام

الشيخ
عي القاسمي

60 جولة ومتايز 
)135( سم

5

128.800 إيرلندا ج/ تويغر  تريفور
برين

50 جولة ومتايز 
)145( سم

6

بطولة القفز الدولية )2*(
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فروســية اإلمارات

فبراير 2022

الشربتلي وصيفًا والمبطي ثالثًا 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حلّــق الفــارس اإليرلنــدي شــني بريــن عــى صهــوة جــواده »زد ســفن 
آيبســوتش« -  14 ســنة، بلقــب بطولــة كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز 
مــن فئــة الخمــس نجــوم، يف نســختها الحاديــة عــرة، وتفــوق البطــل عــى 

ــة الفرســان حــول العــامل. عــدد مــن نخب
ــغ  ــم مســارها بحواجــز يبل ــني، وصم ــات الجولت وأقيمــت املنافســة مبواصف
ــح  ــة، ونج ــاً وفارس ــا األوىل 37 فارس ــارك يف جولته ــم، وش ــا 160 س ارتفاعه
9 فرســان يف العبــور إىل الجولــة الثانيــة، وتتــم مشــاركتهم فيهــا بنــاء عــى 
نتائجهــم يف الجولــة األوىل، واألفضــل نتيجــة يشــارك آخــراً، وأكمــل الجولــة 
ــالث،  ــؤوس الث ــم بالك ــرى تتويجه ــط، ج ــان فق ــأ 3 فرس ــة دون خط الثاني
ــد  ــعودي خال ــارس الس ــرية الف ــاز األخ ــة، وح ــة والرونزي ــة والفضي الذهبي
عبــد الرحمــن املبطــي، املشــارك األول يف الجولــة الثانيــة بالجــواد »كرونرجــر 
كويبــوس«، وأكملهــا دون خطــأ يف زمــن رسيــع بلــغ 38:24 ثانيــة، احتــل بــه 
ــه الربتــي  الصــدارة املؤقتــة، إىل حــني مشــاركة مواطنــه الفــارس عبــد الل
بالجــواد »هنــر يس«، ونجاحــه يف إكــامل الجولــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 
37:12 ثانيــة، تســيد بــه الصــدارة املؤقتــة عــى حســاب املبطــي، ثــم شــارك 
الفــارس األيرلنــدي شــني بريــن بالجــواد »زد ســفن ابســوتش« والــذي نجــح 
يف إكــامل الجولــة دون خطــأ بقفــزة ذهبيــة ويف زمــن بلــغ 36:68 ثانيــة، أعاد 
بــه ترتيــب املراكــز، ليتــوج بلقــب كأس البطولــة، لينــال الفــارس عبــد اللــه 
الربتــي كأس الوصافــة، ويحصــل الفــارس خالــد املبطــي عــى كأس املركــز 
الثالــث، ومــن فرســان اإلمــارات نجــح الفــارس محمــد الهاجــري يف االنتقــال 
ــى  ــنة -، وأنه ــان«   12 س ــي اس فابي ــواد »ج ــع الج ــة م ــة الثاني إىل الجول

ــة، برصيــد 4 نقــاط جــزاء، واحتــل املركــز الســادس. ــة يف 38:09 ثاني الجول
ــة فاطمــة  ــزة أكادميي ــكأس جائ ــن ب ــّوج الفــارس األيرلنــدي شــني بري كــام ت
بنــت مبــارك للرياضــة النســائية، نتيجــة فــوزه بصــدارة منافســة مــن جولــة 

واحــدة، مــن فئــة النجمتــني، عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 ســم.
وحــاز الفــارس شــني بريــن مــع الجــواد »زد ســفن ريجــال دن« املركــز األول 
ــوا  ــج، وتّوج ــة التتوي ــوريا منص ــان س ــى فرس ــم اعت ــة، ث ــن 61:57 ثاني بزم
باملراكــز الثالثــة التاليــة، ونــال كأس املركــز الثــاين الفــارس محمــد جوبــراين 
بالفــرس »ليالنــدي«، وبزمــن 62:18 ثانيــة، وحصــد املركــز الثالــث الفــارس 

ليــث عــي مــع الفــرس »كاميليــا«، وبزمــن 62:56 ثانيــة.

ثانية الزمن الذي سجله الفارس 
األيرلندي شني برين يف الجولة الثانية 

دون خطأ، وكفل له الفوز بكأس رئيس 
الدولة يف نسختها الحادية عرة.

37
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة كأس رئيس الدولة 
لقفز الحواجز، بعضهم للمرة األوىل فيها بعد أن 
ذاع حسن تنظيمها خالل دوراتها السابقة، وعلو 

مستواها الفني وجوائزها القّيمة.

األيرلندي شــين برين 
يحلــق مع الكأس بـ »القفــزة الذهبية«

17
دولة مثلها الفرسان والفارسات يف بطولة كأس 

رئيس الدولة لقفز الحواجز هي التفيا، أوزبكستان، 
سوريا، مرص، السعودية، األردن، بلجيكا، إيطاليا، 
السويد، أملانيا، روسيا، هولندا، بريطانيا، النمسا، 

إيران، أيرلندا، باإلضافة إىل فرسان اإلمارات.

ة لقفز الحواجز
س الدول

كأس رئي
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حاز المركز 42 في التصنيف العالمي لعام 2020

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
يعــد الفــارس األيرلنــدي شــني بريــن مــن أشــهر فرســان فريــق »زد ســفن«، 

ويحمــل الفــارس األيرلنــدي، بطــل كأس رئيــس الدولــة يف نســختها الحاديــة 

عــرة، العديــد مــن األلقــاب الرفيعــة خــالل مســريته الطويلــة مــع رياضــة 

قفــز الحواجــز، ولــه يف بطــوالت اإلمــارات صــوالت وجــوالت، حيــث ســجل 

اســمه يف قامئــة األبطــال يف العديــد مــن البطــوالت الكــرى مــع فريــق »زد 

ســفن«.

ــة  ــا 2006، وبطول ــة آخــن ـ أملاني ــدي لقــب بطول ــارس األيرلن ويف ســجل الف

أوروبــا، والدمنــارك عــام 2012، وبطولــة العــامل ترايــون بالواليــات املتحــدة 

ــة عــام 2018. األمريكي

ــام 2016،  ــي 26 يف الع ــف العامل ــى التصني ــن ع ــني بري ــارس ش ــل الف وحص

وحــاز  املرتبــة الـــ 42 عــى مســتوى العــامل يف العــام 2020، وخــالل املوســم 

قبــل األخــري شــارك الفــارس شــني بريــن إىل جانــب زمالئــه بالفريــق.  

واســتهل الفــارس شــني بريــن مشــاركته األوىل بإحــراز املركزيــن الثــاين 

والثالــث يف افتتاحيــة املوســم األخــري عــى ميــدان منتجــع الفرســان الريــايض 

الــدويل بالجــواد »فيســتو جرانــد« والجــواد »زد ســفن ريجــال دون«، وحــاز 

صــدارة املرحلتــني الخاصــة لفرســان الفئــة األوىل والناشــئني الشــباب، بالجــواد 

»جيــت ال« مــن بــني 44 فارســاً يف منافســات األســبوع الثــاين للــدوري، عــى 

ميــدان نــادي ديب للبولــو والفروســية، واملركزيــن الثــاين والثالــث يف منافســة 

ــال  ــفن ريج ــت ال« و»زد س ــواد »جي ــم، بالج ــاع 140س ــى ارتف ــز ع التامي

دون«.

ــق  ــني، حق ــة النجمت ــختها الـــ 21 لفئ ــة يف نس ــارقة الدولي ــة الش ويف بطول

الفــارس شــني بريــن بالجــواد »كيــه يب اس ميجــور باليــر«، وصافــة الجائــزة 

الكــرى مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة متايــز عــى 145 ســم، 

ــة. ــاً وفارس ــاركة 35 فارس ومش

البطــل فارس اإلنجازات الدولية 
والتألق في ميادين اإلمارات

ة لقفز الحواجز
س الدول

كأس رئي

 278
خيالً شارك بها الفرسان 

والفارسات يف منافسات كأس 
رئيس الدولة لقفز الحواجز.

 150
 ألف يورو جائزة كأس رئيس 
الدولة لقفز الحواجز، نالها 12 

فارساً حسب النتائج. 

 153
فارساً وفارسة خاضوا تحديات 
منافسات كأس رئيس الدولة 
لقفز الحواجز يف كل املراحل.
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البطل قاد الجواد »زد سفن آيبسوتش« بمهارة عالية

لقب يعزز رصيد فرسان أوروبا ويعادل 
اإلنجازات العربية في  سجل األبطال 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
انضــم الفــارس الفــارس األيرلندي شــني بريــن إىل القامئة 
الذهبيــة لبطولــة كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز، 
وذلــك بعــد أن قاد جواده »زد ســفن آيبســوتش« مبهارة 
عاليــة عــى حواجــز بارتفــاع 160 ســم وســط مشــاركة 
نخبــة الفرســان واألبطــال، وحصــد لقــب النســخة الـ 11 
للبطولــة، ليــدون اســمه يف قامئــة األبطــال كأول فــارس 
أيرلنــدي يحقــق اللقــب الكبــري، ولريتفــع رصيــد فرســان 
أوروبــا إىل خمســة ألقــاب معــادالً اإلنجــازات العربيــة.

ة لقفز الحواجز
س الدول

كأس رئي

2016

2015

2014

2013

2010

2018

2019

2020

2021

2022

2017

النسخة األوىل 
البطل: الفارس البلجييك جوس 

السنك بالفرس »فلنتينا«

النسخة الثانية
البطل: الفارس الهولندي 

مايكل فا در فلوتن بالجواد 
»يف دي ال جروب فريدي«

النسخة الثالثة
البطل: الفارس املغريب عبد 

الكبري وّدار عى صهوة الجواد 
»كويكي دو كريسكر«

النسخة الرابعة
البطل: الفارسة األوملبية الشيخة 

لطيفة آل مكتوم عى صهوة 
الفرس »بينوتس دو بيفيور«

النسخة الخامسة 
البطل: الفارس األوملبي املرصي 

كريم الزغبي مع الفرس »أميليا«

النسخة السادسة
البطل: الفارس اإليطايل باولو 

بايني عى صهوة الفرس »أوتافا 
مريافيجليا«

النسخة السابعة 
البطل: الفارس األوملبي 

السعودي رمزي الدهامي 
بالجواد »تيد«

النسخة الثامنة 
البطل: الفارس األملاين فيليب 
وايسهاوت بالفرس »كاتوكيا«

النسخة التاسعة 
البطل: الفارس املرصي ُمودا 

زيادة بالجواد »موروكو«

النسخة العارشة
البطل: الفارس الرويس فالدميري 

توجانوف بالجواد »سسبنس 
فلوريفال«

النسخة الـ 11
البطل: الفارس األيرلندي شني 
برين عى صهوة جواده »زد 

سفن آيبسوتش«
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براعــة إماراتية

علي القاسمي يكسب تحدي 135 سم.. 
والسويدي يتألق مع »سبريسو« في »النجمتين«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــرس  ــمي بالف ــه القاس ــد الل ــن عب ــي ب ــيخ ع ــارس الش ــد الف حص
»ليــدي مــدام«، جائــزة املركــز األول يف املنافســة الدوليــة مــن فئــة 
النجمتــني، برعايــة مجلــس أبوظبــي الريــايض، مبواصفــات الجولــة 
الواحــدة مــع جولــة متايــز، عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 135 
ــن  ــي تتزام ــات، والت ــان والفارس ــن الفرس ــرية م ــاركة كب ــم، مبش س
مــع الحــدث الرئيــس بطولــة كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز 

ــة الخمــس نجــوم. ــة لفئ الدولي
ــار األول  ــراز االنتص ــويدي بإح ــس الس ــامل خمي ــارس س ــادر الف وب
مــع الفــرس »سريســو« يف البطولــة الدوليــة لقفــز الحواجــز مــن 

ــني. ــة النجمت فئ
ــية والســباق،  ــي للفروس ــادي أبوظب ــة ن وأقيمــت املنافســة برعاي
ــة الواحــدة، وصمــم مســارها بحواجــز  وجــاءت مبواصفــات الجول
بلــغ ارتفاعهــا 130 ســم، وتنافــس فيهــا 63 فارســاً، ونجــح منهــم 
35 فارســاً يف إكــامل الجولــة دون خطــأ، وبفــارق التوقيــت، فــرض 
الفــارس ســامل الســويدي كلمتــه داخــل امليــدان عــى صهــوة 

ثانية الزمن الذي سجله الفارس سامل 
السويدي مع الفرس »سريسو«، وحقق به 
لقب دولية النجمتني عى ارتفاع 130 سم.

ة لقفز الحواجز
س الدول

كأس رئي

278.800
درهم جوائز البطولة الدولية لفئة 

النجمتني والتي شهدت مشاركة كبرية 
للفرسان والفارسات.

الفــرس »سريســو«، وأكمــل الجولــة يف زمــن رسيــع بلــغ 55:29 
ثانيــة، وتقــدم الفرســان عــى منصــة التتويــج فائــزاً بــكأس املركــز 

األول.
ــب  ــادي غري ــوري ش ــارس الس ــاين الف ــز الث ــكأس املرك ــّوج ب وت
والفــرس »أليــت دو بونتــس«، وأكمــل الجولــة يف زمــن بلــغ 
57:24 ثانيــة، وعــاد فرســان اإلمــارات الحتــالل املركزيــن الثالــث 
والرابــع، وتــوج الفــارس هــزاع حمــد الظاهــري بالجــواد »إلــوي« 
باملركــز الثالــث يف زمــن منافــس بلــغ 57:32 ثانيــة، واملركــز الرابع 

ــه الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع »ســيزانو«.  نال
الفــرس  بصحبــة  مانــدو  مبــارك  الســوري  الفــارس  وتصــدر 
ــجل  ــا س ــل عندم ــن األفض ــة بالزم ــة التأهيلي ــل« املنافس »جويب
32:50 ثانيــة، وذلــك للمشــاركة يف منافســة الجائــزة الكــرى 
لبطولــة النجمتــني، ومبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة 
متايــز، برعايــة مجلــس أبوظبــي الريــايض، وصمــم مســارها 

بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 ســم.

60
فارساً وفارسة شــاركوا يف منافسة 

البطولــة الدولية لفئــة النجمتني عى 
ارتفاع 135 سم.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تــوج الفــارس البلجيــيك ويلــم فريمــري، بالجــواد »جورايــد اس«، 
بلقــب منافســة بطولــة الــراع الدوليــة مــن فئــة الخمــس نجــوم، 

ــم. ــز 150 س ــى حواج ــدة ع ــة واح ــن جول ــة م واملنافس
وأنهــى الفــارس البلجيــيك جولــة الحســم يف زمــن بلــغ 35:90 ثانيــة، 
ونــال الفــارس اإليطــايل إميانويــل جواديانــو، بالجــواد »شــالو« املركــز 

الثــاين، وبزمــن 36:20 ثانيــة.
وأحــرز الفــارس الريطــاين دونالــد ويتكــر، املركــز الثالــث مــع 
ــغ  ــس بل ــن مناف ــة يف زم ــا الجول ــل معه ــا«، وأكم ــرس »فيودين الف

ثانيــة.  36:25
ــر«  ــواده »تويج ــع ج ــن، م ــور بري ــدي تريف ــارس األيرلن ــّوج الف ت
ــة،  ــدره 40:33 ثاني ــاً ق ــاً زمن ــزة لونجــني الكــرى، محقق ــكأس جائ ب
ــع  ــدة م ــة الواح ــات الجول ــني مبواصف ــة كأس لونج ــاءت منافس وج
جولــة للتاميــز، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 145 ســم، 

ــة. ــاً وفارس ــا 50 فارس ــس فيه وتناف
ــي  ــس أبوظب ــزة مجل ــج بجائ ــور فريلن ــدي ج ــارس الهولن ــاز الف وف
الريــايض، والتــي أقيمــت مبنافســة مــن جولــة واحــدة، فئــة الخمــس 
نجــوم، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 145 ســم، وأنهــى 
الفــارس الهولنــدي جــور الجولــة مــع الجــواد »شــابادا« يف زمــن بلــغ 
58:48 ثانيــة، وحــاز الفــارس اإليطــايل املركــز الثــاين بالجواد »شــالو« 
بزمــن 58:86 ثانيــة، وحــل يف املركــز الثالــث الفــارس محمــد شــايف 
الرميثــي، وأنهــى الجولــة مــع الفــرس »كارامبــا« يف زمــن بلــغ 59:82 

ثانيــة.
ــالو«،  ــواد »ش ــو بالج ــل جوديان ــايل إميانوي ــارس اإليط ــف الف وخط
الفــوز يف افتتاحيــة منافســات بطولــة كأس رئيــس الدولــة مــن فئــة 
ــدة،  ــة الواح ــات الجول ــة مبواصف ــاءت املنافس ــوم، وج ــس نج الخم

فيرمير يتصدر »الشراع«

وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 145 ســم، وأفضل 
زمــن ســجله الفــارس اإليطــايل وبلــغ 57:24 ثانيــة.

ــل بصــدارة املنافســة  ــارس اإليطــايل إميانوي ــاز الف ــام ف ك
جولــة  مــع  الواحــدة  الجولــة  مبواصفــات  التأهيليــة 
ــا 150  ــغ ارتفاعه ــز بل ــارها بحواج ــم مس ــز، وصم للتامي
ــات التأهــل للمشــاركة يف  ســم، ليحصــل عــى أوىل بطاق

الجائــزة الكــرى مســجالً 33:48 ثانيــة.

ة لقفز الحواجز
س الدول

كأس رئي

تريفــور برين ينتزع جائزة لونجين 
الكبــرى بمواصفات الجولة الواحدة

ثانية الزمن الذي سجله الفارس األيرلندي 
تريفور برين، مع جواده »تويجر« ليتوج 

بجائزة لونجني الكرى.

 95.200
يورو جائزة منافسة بطولة الراع 

الدولية من فئة الخمس نجوم والتي 
شهدت مشاركة 37 فارساً وفارسة. 

ثانية الزمن الذي سجله الفارس البلجييك 
ويلم فريمري، بالجواد »جورايد اس«، ليحقق 

لقب منافسة بطولة الراع الدولية.



فروســية اإلمارات

فبراير 202022

حضور كبير للعائالت للتشجيع

..» ر لصغا »ا
إصرار وحماس وإجادة وتألق على طريقة »الكبار«

ة لقفز الحواجز
س الدول

كأس رئي

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
انتــزع الفرســان الصغــار اإلعجــاب خــالل املنافســات التــي خصصــت 

لهــم يف بطولــة كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز، وقدمــوا عروضــاً 

مميــزة اتســمت بالحــامس واإلرصار والتألــق عــى طريقــة الفرســان 

الكبــار، وقوبلــت بالتشــجيع مــن قبــل الجامهــري التــي تابعــت 

املنافســات، حيــث ســجلت أرس وعائــالت عــدد كبــري مــن الفرســان 

ــا.  حضورهــا يف املدرجــات ملســاندة أبنائه

وشــهدت البطولــة إقامــة منافســة الــراع الرحيبيــة مــن فئــة 

النجمتــني، ومبواصفــات املرحلتــني عــى حواجــز 130 ســم، مبشــاركة 

45 فارســاً وفارســة، ونــال املراكــز األربعــة األوىل فرســان اإلمــارات، 

بالفــرس  الرميثــي  راشــد  الفــارس  األول  املركــز  أحــرز  حيــث 

»فالنتايــن«، وحــل يف املركــز الثــاين الفــارس ســامل خميــس مــع 

ــد  ــارس حمي ــث الف ــز الثال ــاء يف املرك ــام ج ــو«، في ــرس »سريس الف

ــز  ــل املرك ــده احت ــن بع ــالينا«، وم ــرس »ش ــريي بالف ــه امله ــد الل عب

ــال«. ــرس »موني ــت بالف ــر ثاب ــيف عم ــارس س ــع الف الراب

ــة  ــة الفرســان األشــبال برعاي ــة األوىل لفئ وأقيمــت املنافســة الدولي

ــة واحــدة، عــى حواجــز 110  ســم، وشــارك  ــور، مــن جول كفال

الفــارس  والثــاين  األول  املركزيــن  وتســيد  فارســاً،   14 فيهــا 

ــر  ــع »أي ــدوكان يس« أوالً وم ــن »زان ــريب بالجوادي ــوت الك مبخ

ــة ناستاســيا كالتــس  ــاً، وجــاءت الفارســة البلغاري ــن« ثاني أوكري

ــة. ــدي زد« ثالث ــال لي ــرس »كاس ــع الف م

الدوليــة  الــراع  منافســة  إقامــة  أيضــاً  البطولــة  وشــهدت 

للفرســان مــن فئــة »الجونيــورز«، مبواصفــات الجولــة الواحــدة، 

وحــاز  فارســاً،   22 فيهــا  وتنافــس  ســم،   125 عــى حواجــز 

ــرس  ــريب بالف ــة الك ــيف عويض ــارس س ــز األول الف ــزة املرك جائ

ــة،  ــغ 47:96 ثاني ــع بل ــن رسي ــة يف زم ــى الجول ــانتال«، وأنه »ش

وحــل يف املركــز الثــاين الفــارس الفلســطيني عمــر أميــن بالفــرس 

ــث  ــز الثال ــة، وحصــل عــى املرك ــكا«، وبزمــن 48:39 ثاني »بابري

ــن أوف  ــواد »كاي ــد بالج ــز العي ــد العزي ــعودي عب ــارس الس الف

دي رويك ماونتــني« وبزمــن 50:57 ثانيــة.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــز األوىل يف املنافســات املختلف ــزون باملراك ــل الفرســان الفائ احتف
لبطولــة كأس رئيــس الدولة لقفــز الحواجز بإنجازاتهم املميــزة، والتي 
شــهدت تنافســاً قويــاً يف البطولــة الرئيســية مــن فئة الخمــس نجوم، 
وتضمنــت أيضــاً بطولــة دوليــة من فئة النجمتــني، ومنافســات دولية 
للفرســان مــن فئتــي »الجونيــورز« واألشــبال، إىل جانــب املنافســات 

ة لقفز الحواجز
س الدول

كأس رئي

لحظات الفرح

التأهيليــة للجائــزة الكــرى يف األشــواط املختلفة.
لحظــات التتويــج جــاءت مليئــة بالفــرح والســعادة لــدى الفرســان 
وهــم يتســلمون جوائزهــم، ويســجلون أســامءهم يف قوائــم أبطــال 
الحــدث الكبــري، ويوثقــون ذلــك بالصــور التذكاريــة عــر كامــريات 
النقــل التلفزيوين والصــور الفوتوغرافية، وكامريات األهــل واألصدقاء. 
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بأداء نظيف خال من نقاط الجزاء في الجولتين

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حلّــق فرســان فريــق أيرلنــدا بــكأس األمــم لونجــني، بإحــرازه لقــب دورتها 
العــارشة، والتــي فــاز فيهــا فريــق اإلمــارات مبركــز الوصافــة للمــرة األوىل، 
ضمــن بطولــة كأس رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز لفئــة الخمــس نجــوم 
يف نســختها الحاديــة عــرة، وكأس األمــم لونجــني، فئــة الخمــس نجــوم 

بنســختها العــارشة.
ــزاء،  ــة ج ــوع 17 نقط ــث مبجم ــز الثال ــاين يف املرك ــق الريط ــاء الفري وج
ارتكــب 13 منهــا يف الجولــة األوىل، وكان أكــر اجتهــاداً يف الجولــة الثانيــة 

التــي أكملهــا مبجمــوع 4 نقــاط جــزاء.
ــارها  ــم مس ــني، وصم ــن جولت ــني م ــم لونج ــة كأس األم ــت منافس وأقيم
بحواجــز يبلــغ ارتفاعهــا 160 ســم، وهــو أعــى ارتفــاع يف بطــوالت القفــز 

الدوليــة والعامليــة، وضمنهــا حاجــز مــايئ.
وتســيد امليــدان فرســان الفريــق األيرلنــدي الفائــز باللقــب ليكتــب 
ــأداء نظيــف خــال مــن نقــاط الجــزاء يف  اســمه عــى صفحــة األبطــال ب
الجولتــني، وهــي املــرة األوىل التــي يحــرز فيهــا الفريــق األيرلنــدي لقــب 
ــدورات  ــق يف ال ــا الفري ــة حققه ــل نتيج ــارات، وأفض ــم يف اإلم كأس األم

ــام 2018.  ــابعة ع ــخة الس ــاين يف النس ــز الث ــت املرك ــابقة، كان الس
ــق  ــاء بالفري ــة، احتف ــة املنظم ــه اللجن ــذي عقدت ــر الصحــايف ال ويف املؤمت
األيرلنــدي الفائــز باللقــب، عــر فرســان الفريــق عــن شــكرهم وامتنانهــم 
ــايل  ــي الع ــتوى الفن ــيدين باملس ــم، مش ــة التنظي ــة، ودق ــن الضياف لحس
ــاء  ــاركني وعط ــني املش ــدي ب ــس والتح ــوة التناف ــة، وق ــات البطول ملنافس
خيولهــم، وأوضحــوا أن فرســان فريــق اإلمــارات كان نــداً قويــاً ال يســتهان 

بــه، مــا يــدل عــى تطــور وتقــدم مســتوى أداء فرســان الفريــق.

ة لقفز الحواجز
س الدول

كأس رئي

كأس األمم..
الفريق األيرلندي يوقع باإلنجاز التاريخي على صفحة األبطال 

26
فارساً وفارسة مثلوا سبعة فرق، شاركوا 
يف منافسة كأس األمم بنسختها العارشة.

1909
العام الذي انطلقت فيه بطولة كأس 
األمم لقفز الحواجز لتواصل مسريتها 

بنجاح خالل 113 سنة.

2010
العام الذي استضافت فيه اإلمارات كأس 
األمم لقفز الحواجز، وهي املرة األوىل 

التي تقام فيها هذه البطولة خارج قاريت 
أوروبا وأمريكا.
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ة لقفز الحواجز
س الدول

كأس رئي

يشارك في »اآلسياد« ونهائي برشلونة والمونديال 

فريــق اإلمارات.. 
قفزة نوعية إلى »حواجز« البطوالت القارية العالمية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســجل فريــق اإلمــارات قفــزة نوعيــة يف مشــاركته يف كأس األمــم لقفــز 

ــة كأس  ــع بطول ــت م ــي تزامن الحواجــز يف نســختها العــارشة 2022 الت

ــق  ــول الفري ــك بحص ــرة، وذل ــة ع ــا الحادي ــة يف دورته ــس الدول رئي

ــاين يف الرتيــب. عــى املركــز الث

وتقــدم فريــق اإلمــارات إىل األمــام وانتــزع فضيــة كأس األمــم للمــرة 

األوىل منــذ اســتضافة اإلمــارات لهــا، وأصبــح مؤهــالً للمنافســة يف 

بطــوالت القفــز القاريــة والعامليــة، يف آســياد الصــني منتصــف ســبتمر 

ــح  ــر 2022، لتصب ــايئ كأس األمــم لونجــني برشــلونة أكتوب ــادم، ونه الق

املشــاركة الرابعــة للفريــق، والتــي بدأهــا عــر بطولــة كأس رئيــس 

ــة  ــه يف بطول ــل أعضائ ــن املشــاركة بكام ــام ضم ــام 2017، ك ــة ع الدول

ــو 2023. ــهر يولي ــارك ش ــامل بالدمن الع

بــدا فريــق اإلمــارات نــداً قويــاً أمــام األيرلنــدي، واألشــد منازلــة لــه، 

وضــم الفريــق الفرســان عبــد اللــه محمــد املــري، حمــد عــي الكــريب، 

عــي حمــد الكــريب، ومحمــد أحمــد العويــس، وأكملــوا الجولــة األوىل 

ــة أكملوهــا نظيفــة دون  ــة الثاني ــد 4 نقــاط جــزاء فقــط، والجول برصي

خطــأ، لتصبــح النتيجــة برصيــد 4 نقــاط جــزاء يف الجولتــني، وهــي 

أفضــل نتيجــة يحققهــا فريــق اإلمــارات منــذ انطالقــة كأس األمــم 

ــدورات  ــق يف ال ــة للفري ــل نتيج ــت أفض ــام 2010، وكان ــي ع يف أبوظب

الســابقة برصيــد 17 نقطــة جــزاء، وهــي قفــزة جيــدة إىل األمــام قــام 

ــة 2022.   ــق يف بطول ــا الفري به

ترتيب الفرق

األول: أيرلندا

الثاني: اإلمارات

الثالث: بريطانيا

الرابع: ألمانيا

الخامس: السعودية

السادس: األردن

السابع: سوريا
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فبراير 242022

ة لقفز الحواجز
س الدول

كأس رئي

كشف عن جودة اإلعداد مع »الشراع«

الكربي
يحبس أنفاس الجماهير 

ويخطف األضواء باســتعراض رائع دون خطأ 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــتها  ــة عاش ــل رائع ــات تفاع ــم لحظ ــة كأس األم ــهدت بطول ش
ــت  ــي ظل ــة خــالل املنافســات، والت ــرق يف البطول جامهــري الف
ــارس،  ــة كل ف ــالل محاول ــت خ ــان بصم ــزات الفرس ــع قف تتاب
لتضــج املدرجــات بالتصفيــق وعبــارات الثنــاء عــى كل فــارس 

ــزاً. ــدم اســتعراضاً ممي يق
ــن الجامهــري  ــري م ــل كب ــارات تفاع ــان اإلم وكان لجــوالت فرس
ــروض  ــع الع ــة م ــادة، خاص ــات اإلش ــط صيح ــجيع وس يف التش
التــي قدمهــا الفــارس الشــاب عــي حمــد الكــريب والتــي 
حبســت أنفــاس الجامهــري ليخطــف األضــواء، وذلــك مــن خالل 
إكــامل الجولتــني بــأداء نظيــف خــال مــن نقــاط الجــزاء أشــعل 
ــاب  ــح ب ــه، ويفت ــن شــأن نتيجــة أدائ ــا يعــي م املدرجــات، م

ــه. ــاً أمام ــة مرع ــاركات العاملي املش
ــري مــن  ــارس عــي حمــد الكــريب بالكث ويحفــل ســجل أداء الف

ــول إســطبالت  ــز املحــي، بخي ــوز يف موســم القف ــز الف مراك
املســتوى  وجــودة  اإلعــداد  حســن  يؤكــد  مــا  الــراع، 

اإلنجــاز. لتحقيــق  والجاهزيــة 
وقــد جــاء تفاعــل الفــارس عــي حمــد الكــريب مــع الجامهــري 
بتقديــم التحيــة والشــكر وهــو يلــوح بيــده عــى مــا وجــده 
مــن تشــجيع يف مشــهد رائــع قوبــل بالتصفيــق الحــار حتــى 

مغادرتــه امليــدان.
الفــارس عــي حمــد الكــريب قــدم نفســه خــالل بطولــة كأس 
ــع  ــورة، ووض ــل ص ــارات يف أفض ــق اإلم ــن فري ــم ضم األم
ــوالً  ــرية، وص ــة كب ــع، وبثق ــن األداء الرائ ــزة م ــة ممي بصم
ــة  ــاين وامليدالي ــز الث ــى املرك ــق ع ــول الفري ــاز حص إىل إنج
الفضيــة يف إنجــاز رابــع بالتأهــل إىل نهــايئ برشــلونة، وفتــح 

ــامل. ــة الع ــني، وبطول ــياد بالص ــاركة يف اآلس ــق للمش الطري



فروســية اإلمارات

25 فبراير 2022

ة لقفز الحواجزالفريق األيرلندي بطل جديد لـ »كأس األمم« 
س الدول

كأس رئي

اإلثارة عنوان نسخة 2022

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
انضــم الفريــق األيرلنــدي إىل قامئــة الفــرق األبطــال لــكأس األمــم 
بفــوزه بلقــب النســخة العــارشة 2022، لريتفــع عــدد الفــرق التــي 
توجــت يف أبوظبــي إىل 8 فــرق خــالل 10 نســخ أقيمــت مــن عــام 
ــني  ــني متتاليت ــق الفرنــي مرت ــوج الفري ــث ت 2010 إىل 2022، حي
عامــي 2016 و2017، كــام حــاز الفريــق النيوزيلنــدي اللقــب 
مرتــني أيضــاً عامــي 2018 و2020، وتوزعــت األلقــاب الســتة 
األخــرى عــى فــرق بريطانيــا، هولنــدا، أوكرانيــا، قطــر، أملانيــا، ثــم 

ــدا. أيرلن
وتحظــى بطولــة كأس األمــم باهتــامم كبــري مــن الفــرق للمشــاركة 
فيهــا ألجــل التأهــل إىل نهــايئ برشــلونة يف كل عــام، حيــث تدفــع 
ــول لخــوض املنافســات، مــا  ــة الفرســان وأجــود الخي الفــرق بنخب

يجعلهــا أقــوى التحديــات وأرفعهــا.
وأقيمــت 10 نســخ لبطولــة كأس األمــم، وغابــت البطولــة يف 
ــا مــن  ــا ومــا صاحبه ــات جائحــة كورون عــام 2021 بســبب تداعي
إغــالق يف العديــد مــن الــدول، حيــث حــد ذلــك مــن نقــل الخيــول 
وســفر الفرســان لتعــود البطولــة بقــوة يف 2022، لتشــهد منافســة 
ــة ومثــرية بــني 7 فــرق شــاركت يف فعالياتهــا، ونجــح الفريــق  قوي

ــرة يف تاريخــه. ــج باللقــب ألول م ــدي يف التتوي األيرلن

األبطال
1  - الريطــاين عام 2010

2 - الهولنــدي عام 2013

3  - األوكــراين عام 2014

4  - القطــري عام 2015

5  - الفرنــي عام 2016

6  - الفرنــي عام 2017

7  - النيوزيلنــدي عام 2018

8  - األملــاين عام 2019

9  - النيوزيلنــدي عام 2020

10  - األيرلنــدي عام 2022



فروســية اإلمارات

فبراير 262022

فارسات السعودية يتألقن في تجميع كامل النقاط

كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك.. 
األلمانية نيكوال بطلة النسخة التاسعة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تّوجــت الفارســة األملانيــة نيكــوال بــول بــكأس بطولــة أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة لقفــز الحواجز 
مــن فئــة النجمتــني، يف نســختها التاســعة، وبعــد 3 أيــام من املنافســات يف ميــدان نــادي أبوظبي للفروســية، 
برعايــة كرميــة من ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك، رئيســة االتحاد النســايئ العــام، الرئيس األعى ملؤسســة 
التنميــة األرسية، رئيســة املجلس األعــى لألمومة والطفولــة، »أم اإلمارات«، وبتنظيــم األكادميية، وبتوجيهات 
الشــيخة فاطمــة بنــت هــزاع بــن زايــد آل نهيان، رئيســة مجلــس إدارة أكادمييــة فاطمة بنت مبــارك للرياضة 

النســائية، رئيســة نادي أبوظبي للســيدات، ونادي العني للســيدات. 
وظفــرت الفارســة األملانيــة نيكــوال بــول بالجــواد »داكوتــا« بالــكأس يف منافســة الختــام مبواصفــات الجولــة 
الواحــدة مــع جولــة للتاميــز، وصمــم مســارها بحواجــز 140 ســم، وأكملــت البطلــة التاميــز بالزمــن األفضل 

وبلــغ 40:00 ثانيــة.
ونالــت جائــزة املركــز الثــاين الفارســة الريطانيــة جورجيــا تيــم بالفــرس »زد ســفن كارتينــا« وأنهــت التاميز يف 
41:88 ثانيــة، وذهبــت جائــزة املركــز الثالــث إىل الفارســة األردنيــة ميســم بشــارات بالفــرس »يــو ان دوالر«، 

وأنهــت جولــة التاميــز يف 44:24 ثانيــة.
وفــازت الفارســة األردنيــة ســارة حســني األرموطــي بالجــواد »جالديتــور يب« بالجائــزة الكرى املصّغــرة، عقب 
تحقيقهــا الفــوز يف منافســة دوليــة من فئــة النجمتني، مبواصفــات الجولة الواحــدة مع جولة للتاميــز، وصمم 

مســارها بحواجــز بلغ ارتفاعهــا 120 ســم، وأكملت جولــة التاميــز يف 37:66 ثانية.
وتّوجــت بجائــزة املركــز الثــاين الفارســة الســعودية األمــرية وطفة آل ســعود مع الفــرس »ديســيكا«، وأكملت 
التاميــز يف 37:98 ثانيــة، وتّوجــت بجائــزة املركز الثالث الفارســة الريطانية هاريل نورث بريــان، والتي أكملت 

التاميــز مع الفــرس »كواكــب« يف 41:18 ثانية.
ـ »الجوكــر«، من فئة النجمتني للفارســات، وصمم  وتألقــت فارســات الســعودية يف منافســة تجميع النقاط بــ
ـ 10 حواجــز بلــغ ارتفاعها 120 ســم، عدا الحاجــز »الجوكر« الذي يكــون عادة أكــر ارتفاعاً وبنقاط  مســارها بــ
مضاعفــة، ونجحــت 14 فارســة منهــن يف تجميــع كامــل النقــاط »65 نقطــة«، وكانــت أرسعهــن يف تجميعهــا 
الفارســة الســعودية األمــرية الجوهــرة آل ســعود بالجــواد »جرونرجــر كويبــوس«، وأنهــت املهمــة يف زمن بلغ 
55:51 ثانيــة، وتّوجــت بــكأس املركــز األول، ونالــت جائــزة املركــز الثــاين مواطنتهــا األمــرية وطفــة آل ســعود 
بالفــرس »ديســيكا«، وأمتــت تجميــع كامــل النقــاط يف زمن منافس عى الصــدارة بلــغ 55:78  ثانيــة، وتوجت 

بجائــزة املركــز الثالــث الفارســة الريطانيــة هــاريل نورث بريــان مــع الفــرس »كواكــب« يف 59:01 ثانية. 

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

20.000 اإلمارات  ف/كورال
بيتش زد

عبد الله 
الكريب

16 جولة واحدة
)125( سم

1

30.000 اإلمارات  ج/كوراندو
11

 عبد الله
الكريب

15 جولة ومتايز
)120( سم

2

دولية )الجونيورز( ـ تأهيلي المجموعة السابعة

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

15.000 اإلمارات  ج/كاتش
ذا ويند

محمد الكريب 12 جولة واحدة
)130( سم

1

40.000 السعودية  ج/يب إي
يس هوغو

أسامة الزبيبي 10 جولة ومتايز
)135( سم

2

دولية الشباب ـ تأهيلي المجموعة السابعة

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

30.000  ف/دفاين دو سوريا
البرايس

آية حمشو 35 جولة واحدة
)120( سم

1

55.000 بريطانيا  ف/زد سفن
كارتينا

جورجيا تيم 22 مرحلتني/خ
)140( سم

2

30.000 السعودية  ج/غرونرغر
كويبوس

 الجوهرة آل
سعود

32 تجميع نقاط
)120( سم

3

60.000 أوكرانيا فيوري ال اس  أليسا
دانيلوفا

16 جولة واحدة 
)135( سم

4

85.000 األردن
ـــــــــــ
أوكرانيا

يو ان دوالر
ــــــــــــــ
غالنذوس

 ميسم
ـــــــــــــــ

ألبسا

17 الحواجز الـ6
)130/200(

5

50.000 األردن  ج/غالديتور
يب

سارة حسني
األرموطي

39 جولة ومتايز 
)120( سم

6

100.000 أملانيا ج/ داكوتا نيكوال بول 14 جولة ومتايز 
)140( سم

7

بطولة األكاديمية )2*(

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

40.000 سوريا  ف/فاميي دو
بارك

فراس 
حاممة

39 جولة واحدة
)130/125(

1

50.000 سوريا ف/فارا دو
بيفيور

 شادي
غريب

39 جولة ومتايز 
)130/125(

2

فئة النجمة الواحدة ـ لخيول القفز الصغيرة )6 ـ 7( سنوات

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

10.000 اإلمارات  ج/ زاندوكان
يس

مبخوت  
الكريب

19 جولة واحدة
)115/110(

1

20.000 اإلمارات  ج/ زاندوكان
يس

 مبخوت
الكريب

14 جولة ومتايز
)115/110(

2

دولية األشبال ـ تأهيلي المجموعة السابعة

77
فارسة شاركن يف منافسة محلية من 

مرحلتني، وصمم مسارها بحواجز بني 85ـ  
90 سم، وأحرزت الفارسة فكتوريا جاد لينغ 

املركز األول مع الجواد »كمينغ نكست«.

410
آالف درهم جوائز خصصت للمنافسات 
الدولية لفئة النجمتني يف بطولة كأس 
أكادميية فاطمة بنت مبارك للرياضة 
النسائية، والتي شهدت تنافساً قوياً.

ثانية الزمن الذي سجلته الفارسة األملانية نيكوال 
بول، وهو الزمن األفضل يف التاميز، وحازت به 

املركز األول يف منافسة حواجز 140 سم.



فروســية اإلمارات
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إيكرمان يظفر بجائزة زايد بن هزاع الذهبية
األلماني ويل.. بطل 4 نجوم 

في بطولة الشراع الدولية 
بـ »الزمن السريع«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
فــاز الفــارس األملــاين ديفيــد ويــل عــى صهــوة جــواده »بابلــو اتــش دي« بــكأس الــراع 
ــة  ــراع الدولي ــة ال ــرى للنســخة الخامســة لبطول ــزة الك ــّوج بالجائ ــية، ليت لونجــني املاس

ــع نجــوم. ــة األرب لقفــز الحواجــز مــن فئ
ــى  ــات ع ــت املنافس ــامل، أقيم ــول الع ــة ح ــن 19 دول ــة، م ــاً وفارس ــاركة 220 فارس ومبش

ــدويل. ــايض ال ــان الري ــع الفرس ــدان منتج مي
وتزامــن مــع الحــدث الرئيــس بطولــة دوليــة مــن فئــة النجمتــني، ودوليــة مــن فئــة النجمــة 
الواحــدة، لخيــول القفــز الصغــرية، ومنافســات دوليــة لفئــة الفرســان الشــباب أقــل مــن 

25 ســنة. 
وتألفــت منافســة الجائــزة الكــرى، مــن جولتــني، وصمــم مســارها بحواجــز تــراوح ارتفاعها 
ــوالت  ــن بط ــارات ضم ــهدها اإلم ــي تش ــة الت ــة الثالث ــل الجول ــم، ومتث ــني 150 و160 س ب

الــدوري العــريب التأهيــي لــكأس العــامل 2022.
وشــارك يف الجولــة األوىل 42 فارســاً وفارســة، نجــح منهــم 10 فرســان مــن تســع دول يف 
االنتقــال إىل الجولــة الثانيــة، و6 منهــم برصيــد نظيــف خــال مــن نقــاط الجــزاء، وتصدرهم 
ــني  ــى الجولت ــش يب«، وأنه ــو ات ــوة جــواده »بابال ــل عــى صه ــد وي ــاين ديفي ــارس األمل الف

برصيــد خــال مــن نقــاط الجــزاء.
ــة، وظــل صامــداً إىل حــني  ــغ 39:86 ثاني ــع بل ــة يف زمــن رسي ــة الثاني ــل الجول وأكمــل وي

ــع املتنافســني. ــاء جمي انته
 وذهبــت الــكأس الفضيــة إىل الفــارس البلجيــيك كونســتانت فــا باشــني بالجــواد »ســيدور 

فــا دو هــي«، وأنهــى الجولــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 41:77 ثانيــة.
ــودر اف«،  ــواد »ف ــون بالج ــد سيمس ــدي ديفي ــارس األيرلن ــة الف ــكأس الرونزي ــاز ال  وح

ــة. ــغ 48:50 ثاني ــن بل ــة يف زم ــة الثاني ــى الجول وأنه
وأقيمــت منافســة جائــزة الشــيخ زايــد بــن هــزاع الذهبيــة، مبواصفــات الجولــة الواحــدة 
مــع جولــة للتاميــز مــن فئــة األربــع نجــوم، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 145 

ســم، وتنافــس فيهــا 42 فارســاً وفارســة، وأكمــل الجولــة الرئيســة دون خطــأ 13 فارســاً.
وتجــدد بينهــم اللقــاء يف جولــة التاميــز ونجــح يف إمتامهــا دون خطــأ 8 فرســان، وبفــارق 
ــزة  ــوود يف«، الجائ ــواد »هولي ــان بالج ــك إيكرم ــويدي هري ــارس الس ــاز الف ــت ح التوقي

ــة. ــغ 32:65 ثاني ــز يف زمــن بل ــة التامي ــه جول ــة، بعــد إكامل الذهبي

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

8.000 سوريا ف/ لومادين هشام 
غريب

19 مرحلتني / خ
)125( سم

1

10.000 األردن ج/ التور يب  أحمد
منصور

18 جولة واحدة
)130( سم

2

13.000 اإلمارات  ف/ غالمور
دو يف

 عمر
املرزوقي

16 جولة ومتايز
)130( سم

3

بطولة الشراع الدولية لخيول القفز الصغيرة )6( سنوات

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

5.000 اإلمارات  ج/
دميفيس

محمد الكريب 18 جولة واحدة
)135( سم

1

9.000 اإلمارات  دنيك توي
زد

سيف الكريب 15 مرحلتني/ خ
)135( سم

2

15.000 اإلمارات  ف/ شالينا
9

 حميد عبد
الله املهريي

17 جولة ومتايز
)140( سم

3

منافسات دولية فئة الشباب )أقل من 25 سنة(

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

15.000 التفيا ج/ إيسامنك كريستابس 
نريتنكس

21 جولة واحدة
)140( سم

1

26.900 إيطاليا  ج/نيكوالج دو
ميوسك

 إميانويل
غوديانو

74 جولة واحدة 
)145( سم

2

15.300 أملانيا  ج/ فوريست
غومب

ديفيد ويل 36 مرحلتني / خ 3

15.300 بلجيكا  ج/ جويرايد
اس

ويلم فريمري 39 جولة ومتايز
)150( سم

4

30.000 السويد هوليوود يف  هريك يف
إيكرمان

41 جولة ومتايز
)145( سم

5

95.200 أملانيا  ج/بابالو اتش
دي

ديفيد ويل 38 جولتني 
)160/150(

6

بطولة الشراع الدولية )4*(

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

اإلمارات  5.100  ف/كورال
بيتش

عبد الله 
الكريب

49 جولة واحدة
)130( سم

1

6.000 مرص ف/ كاتيا ُمودة زيادة 35 جولة ومتايز 
)140( سم

2

6.000 اإلمارات ف/ شانتال سيف الكريب 38 مرحلتني / خ
)130( سم

3

7.000 مرص ف/ كاتيا ُمودة زيادة 34 جولة واحدة
)140( سم

4

7.000 اإلمارات ف/ شانتال الشيخ
عي القاسمي

39 جولة ومتايز 
)130( سم

5

25.500 اإلمارات ف/
كونكورديا

تريفور برين 34 جولة ومتايز 
)145( سم

6

4.000 اإلمارات ف/ 
دوكسان يب

عي عبد الله
بن خادم

35 جولة واحدة
)120( سم

7

5.000 اإلمارات ف / فيفا عبدالله أحمد
الرفا

32 جولة ومتايز
)120(

8

بطولة الشراع الدولية )2*(

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

10.000 اإلمارات  ف/أبوثيوس
زد

أرحمة 
العواين

16 مرحلتني / خ
)130( سم

1

12.000 سوريا  ف/فاميي دو
بارك

 فراس
حاممة

17 جولة واحدة
)135( سم

2

17.000 إيرلندا  زد سفن
بورش

شني برين 15 جولة ومتايز
)135( سم

3

بطولة الشراع الدولية لخيول القفز الصغيرة )7( سنوات

220
فارساً وفارسة من 19 دولة شاركوا 

يف منافسات بطولة الراع الدولية 

بنسختها الخامسة لفئة األربع نجوم.

39:86
ثانية الزمن الذي سجله الفارس 

األملاين ديفيد ويل عى صهوة جواده 
»بابلو اتش دي« يف الجولة الثانية.



فروســية اإلمارات

فبراير 282022

فرسان اإلمارات الشباب و»الجونيورز« أبطال »لونجين«
األلمانية نيكوال.. 3 نجوم مع كأس الشارقة الكبرى الـ 22

واألردنية ميسم تتجاوز حاجز الـ 190 سم

الشارقة )فروسية اإلمارات(
حلقــت الفارســة األملانيــة نيكــوال بــول عى صهــوة جوادهــا »آرلــو دو بلونديل« - 12 ســنة، 
بــكأس جائــزة لونجــني الشــارقة الكــرى لبطولــة الشــارقة الدوليــة الـــ 22 لقفــز الحواجــز 
مــن فئــة الثــالث نجــوم، والتــي نظمهــا نــادي الشــارقة للفروســية والســباق، وأقيمــت عــى 

ميــدان الصالــة املغطــاة مبركــز الشــارقة للفروســية، وامليــدان الخارجــي.
ــزة الشــارقة الكــرى مــن جولتــني، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ  وجــاءت منافســة جائ
ارتفاعهــا 150 ســم، وأنهــت الفارســة األملانيــة نيكــوال بــول بالجــواد »آرلــو دو بلونديــل« 
ــة كأس  ــزة بلقــب بطول ــكأس، وهــي الفائ ــا ال ــا منحه ــة، م ــة يف 36:83 ثاني ــة الثاني الجول
أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة، وأكمــل الفــارس الهولندي كيفــن يوخن مــع الفرس 
»كوتنــكا« الجولــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 37:50 ثانيــة ليحــرز املركــز الثــاين، وحــل يف املركــز 
الثالــث الفــارس األيرلنــدي شــني بــري بالجــواد »فيســتوجراند«، وأكمــل الجولــة الثانيــة يف 

زمــن بلــغ 37:76 ثانيــة، برصيــد 4 نقــاط جــزاء يف الجولــة األوىل.
وحــاز فرســان فريــق اإلمــارات مــن فئــة الشــباب لقــب كأس األمــم، وجــاءت املنافســة 
مبواصفــات الجولتــني، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 130 ســم، وتنافــس فيهــا 
فرســان ميثلــون اإلمــارات والســعودية ومــرص، وأســفرت نتائجهــا عــن فــوز فريــق اإلمــارات 
برصيــد 8 نقــاط جــزاء يف الجولــة الثانيــة، وضــم فريق اإلمــارات الفرســان، عمر عبــد العزيز 
املرزوقــي والفــرس »كونكورديــا«، عــي أحمــد الجنيبــي و»كوشــيت«، ومحمد حمــد الكريب 
مــع »دميفيــس«، وعــي الكــريب والجــواد »ديب دي يف«، وجــاء فرســان الفريــق الســعودي 
يف املركــز الثــاين مبجمــوع 32 نقطــة جــزاء، برصيــد 16 نقطــة يف كل جولــة، وحــل الفريــق 
املــرصي يف املركــز الثالــث مبجمــوع 63 نقطــة جــزاء، منهــا 39 نقطــة يف الجولــة األوىل، و24  

نقطــة يف الجولــة الثانيــة.
ــات  ــورز«، مبواصف ــة »الجوني ــن فئ ــان م ــم للفرس ــكأس األم ــارات ب ــق اإلم ــاز فري ــام ف ك
الجولتــني، عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا »120« ســم، وتنافســت عليــه ســتة فــرق متثل ســت 
ــدويل للفروســية، وهــي اإلمــارات،  ــة الســابعة يف االتحــاد ال مــن دول املجموعــة اإلقليمي
فلســطني، مــرص، األردن، ســوريا، والســعودية، وجــاء فــوز فريــق اإلمــارات بالصــدارة برصيد 
9 نقــاط جــزاء يف الجولــة الثانيــة، وضــم فريــق الفرســان خالــد أحمــد الحــامدي، عيــى 

يوســف املــال، عبــد اللــه حمــد الكــريب، والفــارس ســيف عويضــة الكــريب.
وحــل فريــق فلســطني يف املركــز الثــاين مبجمــوع 10 نقــاط جــزاء  »6 + 4«، وجــاء الفريــق 
املــرصي يف املركــز الثالــث برصيــد 21 نقطــة جــزاء  »5 + 16«، فيــام أحــرز الفريــق األردين 

كأس األمــم لفئــة األشــبال.
وتوجــت الفارســة األردنيــة ميســم بشــارات، عــى صهــوة جوادهــا »يــو ان دوالر« باملركــز 
األول ملنافســة الســتة حواجــز بعــد نجاحهــا يف تجــاوز حواجــز جولــة التاميــز الثالثــة، والتي 

بلــغ ارتفاعهــا 190 ســم.
ــرة، وجــاءت  ــزة الكــرى املصّغ ــي، كأس الجائ ــز املرزوق ــد العزي ــارس عمــر عب وأحــرز الف
املنافســة مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتاميــز، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ 

ــة. ــا 145 ســم مســجالً 37:00  ثاني ارتفاعه

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

3.600 اإلمارات /ف
كونكورديا

عمر 
املرزوقي

14 شباب 
مرحلتني/ خ
)130( سم

1

3.000 األردن  ف/ أميشورا
زد

 يوسف خري
البكري

31 جونيورز
مرحلتني/ خ
)120( سم

2

2.000 اإلمارات  ج/ زاندوكان
يس

 مبخوت
الكريب

19 أشبال
مرحلتني /خ
)110( سم

3

منافسات دولية )شباب ـ جونيورز ـ أشبال(

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

3.000 اإلمارات ج/ لوكاردو
)سنوات 6(

حمد  الكريب 45 مرحلتني
)135/125(

1

5.000 سوريا ف/فافوريت شادي غريب 45 جولة ومتايز
)135/125(

2

بطولة الخيول الصغيرة )6 ـ 7( سنوات )1*(

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

2.000 إيرلندا  ف/ جويل يف
دي

جاك رايان 62 جولة واحدة
)130( سم

1

5.000 اإلمارات ج/ كابشور  محمد شايف
الرميثي

41 جولة واحدة
)140( سم

2

25.500 اإلمارات ف/ كارامبا  محمد شايف
الرميثي

61 مرحلتني
)145( سم

3

2.000 اإلمارات  ف/ جوود
الك

 مويف عويضة
الكريب

73 تجميع نقاط
)130( سم

4

16.000 إيطاليا ج/ 
فاسكو 118

 إميانويل
غوديانو

41 جولة واحدة
)145( سم

5

11.000 األردن  ج/ يو ان
دوالر

 ميسم
بشارات

10 الحواجز الـ6 
)190/160(

6

2.000 إيرلندا  ف/ جويل يف
دي

جاك رايان 59 مرحلتني
)130( سم

7

25.500 اإلمارات ج/ دنيثا  عمر
املرزوقي

44 جولة ومتايز
)145( سم

8

51.300 أملانيا  ج/ آرلو دو
بلونديل

نيكوال بول 35 جولتني
)150( سم

9

بطولة الشارقة الدولية )3*(

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

10.000 اإلمارات - فريق 
اإلمارات

)3 فرق( شباب
)130( سم

1

8.000 اإلمارات -  فريق
اإلمارات

)6 فرق( جونيورز
)120(

2

6.000 األردن -  فريق
األردن

)3 فرق( أشبال
)110(

3

كأس األمم )شباب ـ جونيورز ـ أشبال(

141
منافسة تضمنتها بطولة 

الشارقة الدولية لقفز الحواجز 
يف نسختها الـ 22، واشتملت 

عى كل الفئات واألعامر.

 36:83
ثانية الزمن الذي سجلته الفارسة 

األملانية نيكوال بول بالجواد 
»آرلو دو بلونديل«، ومنحها 

كأس الجائزة الكرى.
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دبي )فروسية اإلمارات(
ســجل مربــط ديب للخيــول العربيــة تألقــاً باهــراً يف مهرجــان األمــري ســلطان بــن عبــد العزيز 
ــة  ــة الخالدي ــه مزرع ــهدت فعاليات ــذي ش ــعة ال ــخته التاس ــريب يف نس ــواد الع ــي للج العامل
ــد 4  ــن حص ــط ديب م ــن مرب ــث متك ــعودية، حي ــة الس ــة العربي ــاض باململك ــة الري مبنطق
ألقــاب ملونــة يف منافســات قويــة، شــملت 271 خيــالً مــن أجــود الخيــول العربيــة األصيلــة 
التــي دفــع مبشــاركتها 141 مربطــاً مــن 25 دولــة، موزعــة بــني أقــوى مرابــط البلــد املضيــف 

واملرابــط الخليجيــة ومرابــط رائــدة مــن مختلــف مناطــق العــامل.
حصيلة ملونة

ومتكــن مربــط ديب مــن فــرض ســيطرته بنيــل إنتاجــه املحــي لقبــني ذهبيــني ولقبــاً فضيــاً 
ــب  ــرة »دي نجــالء« اللق ــت امله ــر الســنة نال ــرات بعم ــة امله ــي بطول ــاً، فف ــاً برونزي ولقب
الذهبــي للبطولــة بإجــامع الحــكام، ونالــت املهــرة »دي جوريــة« اللقــب الذهبــي لبطولــة 
املهــرات بإجــامع الحــكام، وأحــرز املهــر »دي شــهري« الوصافــة لبطولــة األمهــار، ثــم عــاد 
ــد  ــان«، ليؤك ــع »دي تويج ــنة م ــر الس ــار بعم ــزي لألمه ــب الرون ــراز اللق ــط ديب إلح مرب

املربــط أســلوبه التنافــي بالتعبــري عــن قوتــه اإلنتاجيــة املتجــددة.
وتركــت إســطبالت األريــام العربيــة، بصمتهــا الواضحــة، حيــث حصــد إنتــاج األريــام اللقب 
ــد آل  ــن زاي ــن حمــدان ب ــاس ب ــة« للشــيخ ي ــام الظن الفــي للمهــرات عــر املهــرة »األري

نهيــان. 
وحصــد »األريــام برجــس« املركــز الرابــع يف بطولــة األمهــار عمــر ســنة، فيــام احتــل »األريام 
ــة  ــان، املركــز الخامــس يف بطول ــن محمــد آل نهي ــون ب ــن طحن حشــيم« للشــيخ خليفــة ب

األمهــار، وحلــت أيضــاً الفــرس »األريــام أبــال« يف املركــز الخامــس يف بطولــة األفــراس. 

271
خيالً من أجود الخيول العربية األصيلة 

شاركت يف مهرجان األمري سلطان بن عبد 
العزيز العاملي للجواد العريب.

»األريام الظنة« تحصد فضية »المهرات« 

ألقاب لمربط دبي في مهرجان األمير 
سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية 4

141
مربطاً من 25 دولة شاركت بخيولها يف 

استعراضات مهرجان األمري سلطان بن عبد 
العزيز العاملي للجواد العريب.

جمال الخيل
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بطولة الظفرة لجمال الخيول العربية

المرابط تتقاسم األلقاب الذهبية 
في النسخة الثانية على كورنيش المرفأ

المرفأ )فروسية اإلمارات(
برعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، ممثــل الحاكــم يف منطقة 
ــي  ــرة بأبوظب ــة الظف ــأ مبنطق ــش املرف ــة كورني ــتضافت منطق ــرة، اس الظف
فعاليــات النســخة الثانيــة لبطولــة الظفــرة لجــامل الخيــول العربيــة 2022، 
والتــي نظمتهــا جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة، مبشــاركة 470 خيــالً من 

أجــود الســالالت، حيــث تقاســمت املرابــط املشــاركة األلقــاب الذهبيــة. 
وخطفــت املهــرة »هــزال الزبري« لحمد خلــف أحمد العتيبــة، اللقب الذهبي 
للمهــرات عمــر ســنة، وذهــب املركــز الثــاين والوصافــة وامليداليــة الفضية إىل 
»دي ســلمية« ملربــط رأس الخيمــة، فيــام نالــت »أصايــل العبادلــة« لعبــد 

الرحمــن محمــد بطــي العبــدويل، املركــز الثالــث واللقــب الرونزي. 
وانتزعــت »م ع جوهــرة« ملحمــد خلــف أحمــد العتيبــة، صــدارة املهــرات 
ونالــت اللقــب الذهبــي، فيــام حلــت ثانيــة ونالــت اللقــب الفــي »ســحابة 
يب اتــش أم« لعــي غانــم هميلــة املزروعــي، وذهبــت امليداليــة الرونزيــة إىل 

»ج س رنيــم« ملربــط الجواهــر. 
ــة األفــراس، ونالــت  ــد صديــق آل خاجــة، بذهبي وحلقــت »دي هــال« لخال
املركــز الثــاين واللقــب الفــي »دي رنــدا« لخليفــة محمــد ســيف الســويدي، 
فيــام حلــت يف املركــز الثالــث ونالــت امليداليــة الرونزيــة »فالمينجــا أم اس« 

لطــالل حميــد املســكري. 
وحلــق »رساب املهــا« ملربــط الهنــا، بذهبيــة األمهــار عمــر ســنة، وحــل يف 
ــويب  ــاس« لبخيــت ســعيد ن ــة »فهــد ي ــة الفضي ــال امليدالي ــاين ون املركــز الث
ــة »آر جــي  ــة الرونزي ــال امليدالي ــث ون ــز الثال ــام حــل يف املرك ــي، في الكتب

املهيــب« ملحمــد ســعيد الشــميي. 

وظفــر »أشــعل العــز« ملربــط العــز، باللقــب الذهبــي لألمهــار، ونــال 
الوصافــة واللقــب الفــي »ج س الســلطان« ملربــط الجواهــر، فيــام 
كان اللقــب الرونــزي مــن نصيــب »آر ايــه يك مــروان« ملربــط رأس 

لخيمة.  ا
وحصــد »مليــح الزبــري« ملربط غلفــا، بطولــة الفحول اللقــب الذهبي، 
وتــاله يف املركــز الثــاين وحصــل عــى اللقب الفــي »ياس يب أتــش أم« 
لعــي غانــم هميلــة املزروعــي، فيــام حصــل »معجــب عذبــة« ملحمد 

أحمــد عبــد اللطيــف آل عــي، عــى اللقــب الرونزي.

92.20
نقطة أعى معدل يف البطولة سجله كل 
من الفحل »ميسم الهواجر« والفرس 

»استونيا«.

470
جواداً شاركت يف النسخة الثانية من 
بطولة الظفرة لجامل الخيول العربية.

جمال الخيل
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استعراضات شيقة ألنقى السالالت

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــزوار املهرجــان فرصــة مشــاهدة عــروض  ــد ل يقــدم مهرجــان الشــيخ زاي
ــن  ــة م ــس والجمع ــام الخمي ــريب كل أســبوع مســاء أي ــل الع جــامل الخي
ــان  ــع املهرج ــن يف موق ــل والهج ــدان الخي ــى 8:30  يف مي ــاعة 8  حت الس

ــددة. ــان املتع ــات املهرج ــن فعالي ــك ضم ــة، وذل ــة الوثب مبنطق
ــان  ــن زوار املهرج ــرياً م ــالً كب ــل تفاع ــامل الخي ــروض ج ــة ع ــد فعالي وتج
الذيــن يحرصــون عــى توثيــق العــروض بكامرياتهــم، واالســتمتاع مبــا يقــدم 

مــن اســتعراضات شــيقة.
وتحظــى الخيــول العربيــة األصيلــة باهتــامم اســتثنايئ يف اإلمــارات، حيــث 
ــول  ــداد الخي ــاً يف أع ــاً والسادســة عاملي ــة األوىل عربي ــة املرتب ــل الدول تحت
األصيلــة املوجــودة فيهــا، كــام تصــّدر ســنوياً 500 حصــان وفــرس أصيلــة 

ملختلــف أنحــاء العــامل.
وتعيــش يف اإلمــارات ســالالت عديــدة مــن الخيــول العربيــة األصيلــة منهــا 
ــة  ــالالت عربي ــي س ــداين، وه ــان، والحم ــالوي، والعبي ــالن، والصق الكحي
نقيــة حافــظ أهــل املنطقــة عــى فرادتهــا، فصــارت أيقونــة عامليــة لجــامل 

الخيــول.
وتشــكل أجــواء شــتاء اإلمــارات املعتدل فرصة ذهبية لالســتمتاع مبشــاهدة 
ــريه  ــى توف ــرص ع ــا تح ــو م ــة، وه ــا الطبيعي ــة يف بيئته ــول العربي الخي
عــروض جــامل الخيــل العــريب املصاحبــة لفعاليــات مهرجــان الشــيخ زايــد 
يف أبوظبــي، واملتزامنــة مــع حملــة »أجمــل شــتاء يف العــامل« التــي تعــرّف 
بأجمــل معــامل اإلمــارات الطبيعيــة والرفيهيــة، وتــرز هويتهــا الســياحية 

املوحــدة يف مناطــق الدولــة كافــة.
وتختــص الخيــول العربيــة بجــامل فريــد ومواصفــات متّيزهــا عــن غريهــا 
ــم  ــف ناع ــعر كثي ــعة وش ــوٍن واس ــي ذات عي ــول، فه ــالالت الخي ــن س م
وألــوان جميلــة منهــا األحمــر واألســود واألبيــض، وتتمتــع بأجســام رشــيقة 

ــارزة. ــاق ممشــوقة وعضــالت ب وأعن
وتشــارك اإلمــارات بخيولهــا األصيلــة يف مســابقات جــامل الخيــل العامليــة، 
وتحتــل مراكــز الصــدارة يف الخيــول التــي متت العنايــة بها ألجيــال متعاقبة.

جمال الخيل

مهرجان الشــيخ زايد .. 
عروض جمال الخيل تجذب الزوار
 خالل »أجمل شتاء في العالم«

كــام يحظــى رواد املهرجــان، عــر زيارتهــم ألجنحــة حضــارة اإلمــارات 
يف املهرجــان بفرصــة مشــاهدة عــرض مســرية »مهرجان الشــيخ منصور 
ــة«،  ــة األصيل ــول العربي ــي لســباقات الخي ــان العامل ــد آل نهي ــن زاي ب
الــذي يقــدم أيضــاً للــزوار فرصــة املشــاركة يف ســحوباته عــى جوائــز 
وهدايــا قّيمــة مــن خــالل مــلء قســائم خاصــة ووضعهــا يف صناديــق 
ــون، وتتواصــل  ــارشة عــى شاشــة التلفزي ــث مب ــي تب الســحوبات الت

تباعــاً حتــى نهايــة شــهر مــارس 2022.
وتتميــز الخيــل العربيــة األصيلــة وســالالتها يف اإلمــارات بكونهــا ذكيــة 
ــة  ــني املجموع ــتخدامها لتحس ــدف اس ــا به ــم تصديره ــة، ويت وملاح

ــول األخــرى.  ــواع الخي ــة لســالالت وأن الوراثّي
وتوجــد مجموعــات مــن الخيــول العربيــة األصيلــة يف مختلــف أنحــاء 

العــامل، كــام يتدّفــق دمهــا يف العديــد مــن الســالالت املختلفــة.
ــة  ــى املنافس ــا ع ــة بقدرته ــول العربّي ــز الخي ــل تتمّي ــوة التحم ويف ق
وخــوض الســباقات الطويلــة والوصــول إىل خــط الّنهايــة بحالــة جيــدة 
ــواع  ــن أن ــل م ــود أق ــامها ومبجه ــرارة أجس ــة ح ــع درج دون أن ترتف
الخيــول األخــرى، وذلــك بفضــل عظامهــا الّصلبــة الكثيفــة، وأوتارهــا 
القويــة، وأجســادها الرشــيقة الضامــرة، وتتميــز الخيــول العربيــة أيضاً 
بأعامرهــا املديــدة، حيــث يصــل متوســط أعامرهــا إىل 36 عامــاً، وهــي 
ــايف  ــى التع ــة ع ــدرة عالي ــع بق ــراض وتتمت ــة األم ــزة يف مقاوم ممي

الريــع، إىل جانــب اســتجابتها الجيــدة للعــالج.
ــى  ــاين ع ــام الث ــامل« للع ــتاء يف الع ــل ش ــة »أجم ــام تســتمر حمل وفي
التــوايل حتــى نهايــة ينايــر 2022  لتســلط الضــوء عــى أجمــل املعــامل 
الســياحية والرفيهيــة والطبيعيــة يف شــتاء اإلمــارات املعتــدل، تشــكل 
ــة  ــول العربي ــا األنشــطة املرتبطــة بالخي ــات املهرجــان، مبــا فيه فعالي
ــراد  ــا األف ــل عليه ــياحية يقِب ــة وس ــة وترفيهي ــة ثقافي ــة، وجه األصيل
والعائــالت واملجموعــات الســياحية للتعــرف عــن قــرب عــى جــامل 

ــذي يحــايك جــامل شــتاء اإلمــارات. ــل ال الخي
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كأس رئيس الدولة يزين مضمار أبوظبي

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حلــق الجــواد »صمــود« ليــاس للســباقات العائــدة لســمو الشــيخ منصــور 
بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، 
بلقــب كأس رئيــس الدولــة للخيــول العربيــة األصيلــة، للفئــة األوىل، البالــغ 
جائزتــه 2.5 مليــون درهــم الــذي أقيــم يف الحفــل العــارش لنــادي أبوظبــي 

للفروســية. 
وبالرغــم مــن كبوتــه يف االنطــالق مــن البوابــات اإللكرونيــة، اســتطاع 
»صمــود« الــذي يــرف عليــه الفرنــي جــان دور روال، وبقيــادة موفقة من 
الفــارس ادري دو فريــز، تعديــل موقعــه عنــد الوصــول إىل عمــق املســتقيم، 

ليخطــف الفــوز بفــارق عنــق عــن »اشــتون تورتيــس«.
وأضافــت املهــرة »غاليــة« للوثبــة للســباقات، بــإرشاف جــان بيكــو، وقيــادة 
ــد آل  ــن زاي ــول ســمو الشــيخ منصــور ب ــة لخي ــو، الثنائي سيباســتيان مارتين
نهيــان، مــن خــالل عــرض الفــت يف بطولــة اإلمــارات الكالســيكية للمهــرات 

ملســافة 1600 مــر، ومســجلة 1:46:83 دقيقــة. 
وأثبــت »حقيقــي« لشــادويل بــإرشاف املــدرب جــون هايــد، وقيــادة ديــن 
ــول  ــة للخي ــس الدول ــاز بســباق كأس رئي ــز حــني ف ــه جــواد ممي ــل، أن اوني
املهجنــة األصيلــة، البالغــة جائزتــه 380 ألــف درهــم، وقطع مســافة الســباق 

ملســافة 1400 مــر، يف زمــن قــدره 1:22:84 دقيقــة.
ونــال املهــر »يــاس منصــور« ملحمــد عبــد الحميــد عبــد اللطيــف، بــإرشاف 
خليفــة النيــادي، وقيــادة الفــارس ســيف البلــويش، لقــب بطولــة اإلمــارات 
الكالســيكية لألمهــار »هيبــة« ملســافة 1600 مــر، مســجالً 1:47:51 دقيقــة.

وحســم »ريــم بينونــة« ألبوظبــي ريســنج، بــإرشاف محمــد دقــاش، وقيــادة 
ــا ملســافة 1600 مــر، مســجالً  ــدو جــارا، لقــب ســباق إســطبالت امله فرنان

ــة. 1:45:22 دقيق
ونــال »اف افهــم« لخالــد خليفــة النابــودة، بــإرشاف ارنســت اورتيــل، وقيادة 
تــاج اويش، جائــزة الشــوط الثــاين ملســافة 1600 مــر، عــى لقــب كأس الوثبة 

ســتاليونز ملــالك اإلســطبالت الخاصــة، مســجالً 1:47:11  دقيقة.

»صمــود« بطل الخيول العربية 
و»حقيقي« يكسب »المهجنة«

3.3
مليون درهم أجاميل جوائز حفل أبوظبي 

العارش الذي تألف من 6 أشواط

دقيقة الزمن الذي سجله الجواد »صمود« 
يف مسافة السباق البالغة 2200 مر.
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مهر »جودلفين« غير مهزوم في 4 سباقات

دبي )فروسية اإلمارات(
حصــل املهــر »نيتيــف تريــل« غــري املهــزوم، والعائــد لفريــق جودلفني، 
ــام 2021،  ــا لع ــنتني يف أوروب ــن الس ــل يف س ــل خي ــزة أفض ــى جائ ع
وبرصيــد 122 رطــالً، متفوقــاً بفــارق 7 أرطــال عــن »لوكســمبورج« يف 

إصــدار التصنيفــات الدوليــة.
وتــّوج ابــن »اواســيس دريــم« عامــاً رائعــاً بالنســبة إلســطبله، مســجالً 
انتصاريــن كاســحني بســباقي فينســانت أوبرايــن ناشــونال ســتيكس، 
ــة نفســها  ــالً الثنائي وداريل ديوهريســت ســتيكس يف نيوماركــت، مكم
ــنتني يف  ــة الس ــب بطول ــز لق ــو« الحائ ــل »بيناتوب ــجلها البط ــي س الت

ــام 2019 . الع
ــباقات، املرشــح  ــة س ــزوم يف أربع ــري امله ــل« غ ــف تري ــح »نيتي وأصب
األول لســباق الـــ 2000 جينيــز ملســافة 1600 مر للفئــة األوىل، والذي 
ســيقام يف شــهر مايــو 2022 مبضــامر نيوماركــت، وهــو مخصــص 

للخيــول يف ســن ثــالث ســنوات فقــط.
ــة  ــؤ يف الهيئ ــم التكاف ــس قس ــل، رئي ــر هي ــك جاردي ــال دوميني وق
ــر،  ــل( هــو بطــل جدي ــل: » إن )نيتيــف تري ــة لســباق الخي الريطاني
حيــث كان أحــد نجــوم األداء يف عــام مذهــل بالنســبة إىل إســطبله، 
ــي، وحصــل  ــالث ســنوات لتشــاريل أبلب ــاين أفضــل ناشــئ يف ث ــه ث إن

ــوزه يف ناشــونال ســتيكس«. ــر ف ــايل إث ــه الع ــى تقييم ع
ــت  ــد، لكــن يف الوق ــم هــو جي ــاً، ال نعــرف ك وأضــاف: للمــي قدم
الحــايل يف 122 رطــالً هــو عــى قــدم املســاواة مــع األبطــال الســابقني 
ماســر كرافتــس مــان 2008، وتورمــور 2013، وترشــل 2016، ويــو 

اس نيفــي فــالج 2017.

122
رطالً هو التصنيف الذي احتل به 

»نيتيف تريل« قامئة أفضل الخيول 
الناشئة يف أوروبا.

»نيتيــف تريل« أفضل خيل ناشــئ 
2021 في أوروبا لعام 

وأوضــح »مــع ذلــك، ال ميكــن وصــف عــام 2021 بأنــه عــام 
عتيــق للناشــئني بعمــر عامــني مــن حيــث تقييــامت األداء«. 
وأنهــت ســتة خيــول يف عمــر الســنتني لجودلفــني، وجميعهــم 
ــد عــى  ــي، العــام 2021 بتصنيــف يزي ــإرشاف شــاريل أبلب ب
ــز  ــادل عــى املرك ــذي تع ــاس«، وال ــم »كوريب 110 مــن بينه
ــوزه يف  ــب ف ــى 115 عق ــه ع ــات بحصول ــاين يف التصنيف الث

اوتــم ســتيكس للفئــة الثالثــة.
وشــغل بطــل بريــدرز كــب جوفنايــل تــريف مــودرن جيمــس 
ــروث  ــل ت ــر نوب ــوك ال جاردي ــان ل ــري ج ــف ب 114، ووصي
ــول  ــن خي ــة م ــن مجموع ــة ضم ــز مرموق ــاً مراك 113، أيض
الســنتني اىل جانــب البحــر 111، بطــل كنيديــان انرناشــونال، 

ووايلــد بيــويت 111.
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لقب جديد لـ »جودلفين« في الفئة األولى

»ماكســفيلد« 
ابن عائلة األبطال يودع الميادين بفوز رائع في »كالرك ستيكس« 

دبي )فروسية اإلمارات(
وودع  مســريته  لجودلفــني  »ماكســفيلد«  الجــواد  أنهــى 
ــف يف  ــجله النظي ــى س ــاً ع ــباقات، محافظ ــن يف الس امليادي
شريشــل داونــز، الواليــات املتحــدة، بســباق كالرك ســتيكس 
ــول يف  ــال الخي ــني أنس ــه لتحس ــل أن يتج ــة األوىل، قب للفئ

مزرعــة جونابــل يف كنتــايك ملوســم 2022.
ــباقات  ــز بس ــو فائ ــام 2017، وه ــفيلد« يف الع ــد »ماكس ول
ــدرز كــب فيتشــوريت ســتيكس يف ســن الســنتني، مــات  بري
ويــن ســتيكس يف الثالثــة، وماينشــافت، والشــيبا ســتيكس، 
وســتيفان فوســر ســتيكس كالرك ســتيكس يف ســن الرابعــة.

وتــم اســتيالد »ماكســفيلد« بواســطة جودلفــني من »ســريت 
ــي«  ــه »فيلفيت ــايك يف 2007، وأم ــريب كنت ــل دي ــينس« بط س
ابنــة »بريناردينــي«، وهــو أخ غــري شــقيق لــكل مــن »ســكاي 
ــت«  ــدن فيلفي ــة األوىل، و»جول ــز بســباق الفئ ميســا« الفائ

الفائــز بســباقات ســتيكس عــدة.
وينحــدر نســل »ماكســفيلد« مــن عائلــة قدمــت الكثــري يف 

40.000
دوالر رسوم »ماكسفيلد« لتحسني أنسال 
الخيول يف موسم 2022 مبزرعة جونابل.

2.000.000
دوالر مكاسب »ماكسفيلد« املالية من 8 
انتصارات، واملركز الثاين مرتني، والثالث مرة.

الســباقات واإلنتــاج، فجــده هــو »ســريت كــراي« بطــل كأس 
ديب العاملــي، وجــده األكــر هــو »مســر بروســبكتور«، وأمه من 

عائلــة »نورثــرن دانــر« فحــل القــرن العريــن.
ــاح مــن متكــن  ــش:  »أشــعر بارتي ــدان وال ــال املــدرب برين وق
ــريته  ــام س ــة واختت ــة املطلوب ــذ املهم ــن تنفي ــفيلد” م “ماكس
بالفــوز بهــذا الســباق الرفيــع للغايــة، ومــن الرائــع أن نتمكــن 
مــن الفــوز بــه، ونأمــل أن ميــي إىل نجاحــات كــرى يف عــامل 
اإلنتــاج، لقــد كان ببســاطة جــواداً اســتثنائياً بالنســبة لنــا، وال 

ــه«. تســعفني الكلــامت للحديــث عن
ــة،  ــذ البداي ــع من ــتوى رائ ــفيلد” مبس ــر “ماكس ــاف: »ظه وأض
وعــاد مــن اإلصابــة وكانــت درســاً مفيــداً للغايــة لنــا جميعــاً، 
وكان هــذا الجــواد دافعــاً لنهــويض يف الصبــاح الباكــر عــى مدى 
العامــني املاضيــني، وســيكون مــن الصعــب العثــور عــى جــواد 

آخــر مثلــه«.
ويعد »ماكسفيلد« أغنى حصان دربه بريندان والش.
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عُمان في المركز الثاني ومنتخبنا ثالثًا

كأس رئيــس الدولــة اللتقــاط األوتاد..
فرسان السعودية موعد مع لقبي الفردي والفرق

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ظفــر فرســان اململكــة العربيــة الســعودية بــكأس رئيــس الدولــة 

ــد  ــارس راش ــزع الف ــث انت ــرق، حي ــردي والف ــاد يف الف ــاط األوت اللتق

ــب  ــرق، إىل جان ــب الف ــد لق ــردي وحص ــة يف الف ــب البطول ــري لق امل

الفــارس ســامر العســريي الــذي فــاز معــه أيضــاً يف منافســات الســيف 

ــي«. »زوج

وجــاء يف املركــز الثــاين يف بطولــة الفــرق منتخــب ســلطنة ُعــامن املكــون 

مــن الفــارس حمــد الريــي والفــارس داوود املــريف، وحصــل فريــق 

ــي  ــارس ســيف الجنيب ــع الف ــث م ــز الثال ــارات عــى املرك منتخــب اإلم

والفــارس محمــد صالــح الحــامدي، كــام حصــد الفــارس اإلمــارايت عبــد 

اللــه الشــامي امليداليــة الفضيــة عــى املســتوى الفــردي، تــاله يف 

ــد الريــي. ــامن حمي ــارس منتخــب ســلطنة ُع ــث ف املركــز الثال

ــث حصــد  ــة، حي ــاين للبطول ــوم الث ــري يف أشــواط الي ــق راشــد امل وتأل

ــز  ــاء يف املرك ــم ج ــردي، ث ــيف ف ــابقة الس ــوط مس ــز األول يف ش املرك

ــارس محمــد الحــامدي،  ــك املعمــري والف ــارايت مال ــارس اإلم ــاين الف الث

أمــا يف منافســات الســيف الزوجــي فقــد حصــد فرســان منتخبنــا 

ــاين  الوطنــي امليداليتــني الفضيــة والرونزيــة، حيــث جــاء يف املركــز الث

ــث  ــز الثال ــم املرك الفــارس فهــد الشــمري والفــارس قاســم العــوذيل، ث

ــري. ــر امل ــارس جاب ــريي والف ــق الكث ــارس عتي ــع الف م

وتألــق الفــارس الُعــامين حمــد الريــي خــالل منافســات الســيف 

»ليمونتــني ووتــد«، حيــث حصــد ذهبيــة الشــوط بعــد منافســة شــائقة 

ــاله  ــة، ت ــد الفضي ــذي حص ــي ال ــعيد الخيي ــارايت س ــارس اإلم ــع الف م

الفــارس اإلمــارايت الشــاب عبــد اللــه الشــامي الــذي انتــزع برونزيــة 

الشــوط.



فروســية اإلمارات

سعادة على المنصة
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

تواصلــت احتفــاالت نجــوم البطــوالت الدوليــة 
ــز الحواجــز، وعــّر الفرســان والفارســات عــن  لقف
ســعادتهم بالصعــود إىل منصات التتويــج يف بطولة 
أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضــة النســائية 
ــالث  ــة الث ــة الشــارقة لفئ ــني، وبطول ــة النجمت لفئ

نجــوم، وبطولــة الــراع لفئــة األربــع نجــوم.
وتــأيت فرحــة الفائزيــن بعد مشــوار من املنافســات 
القوية، وســط مشــاركة نخبة الفارســات والفرســان، 

وتقديــم أروع االســتعراضات يف عبور الحواجز.  


