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كلمة رئيس االتحاد
فروســية اإلمارات

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

مهرجــان 	  اإلمــارات  فروســية  أرسة  تنتظــر  موســم  كل  يف 

مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، 

ــه الســامية  ــري بقيمت ــه، للقــدرة، وهــو الحــدث الكب رعــاه الل

وهــو يحمــل اســم »فــارس العــرب«، وبجوائــزه القيمــة، 

ــة  ــة يف ســباقاته، وبطول ــة املتطــورة العالي وباملســتويات الفني

ــامل  ــاً، ويف ع ــايض عموم ــط الري ــة يف الوس ــا املهم ــا مكانته له

الفروســية وســباقات القــدرة والتحمــل عــى وجــه الخصــوص، 

وعــى مســتوى املنافســة والتنظيــم، بســباقاته األربعــة التــي 

ــة الفرســان  ــداً، يقصــده نخب ــاً فري ــا حدث يعــد كل واحــد منه

ــوض  ــه، وخ ــاركة يف فعاليات ــه، واملش ــود في ــات للوج والفارس

تحدياتــه لنيــل رشف التتويــج بألقابــه، وتســجيل أســائهم يف 

ــال. ــة لألبط ــة الذهبي القامئ

ــى 	  ــذي تحظ ــم ال ــاء بالدع ــة، واحتف ــبة غالي ــان مناس املهرج

بــه رياضــة اآلبــاء واألجــداد مــن قبــل ســموه، الداعــم األول 

لرياضــات الفروســية وســباقات القــدرة عــى مســتوى العــامل، 

ــايض العاملــي نظــراً  ــة يف الوســط الري ويحمــل الحــدث أهمي

لإلســهامات الكــرى لســموه، والــدور البــارز يف إحــداث نقلــة 

نوعيــة لرياضــة القــدرة، وتحقيــق قفــزات هائلــة وضعتهــا يف 

أعــى املراتــب بــني الرياضــات األخــرى حــول العــامل. 

ــد 	  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــة صاح ــم ورعاي وبدع

آل مكتــوم للمهرجــان، ســجلت كل النســخ التــي أقيمــت 

نجاحــات كبــرية يف الجوانــب كافــة، وتطــوراً مســتمراً يواكــب 

ــس،  ــة للتناف ــواء املثالي ــري األج ــال توف ــن خ ــات، م الطموح

ومنحــت متابعــة ســموه للســباقات يف النســخة الخامســة 

عــرة الســعادة لجميــع املشــاركني وأثــرت األجــواء بالتفــاؤل، 

أفضــل  وتقديــم  للمشــاركني،  إضافيــاً  حافــزاً  وشــكلت 

املســتويات، فكانــت نتائــج أصحــاب املراكــز األوىل متقاربــة، 

ــز  ــب املرك ــل وصاح ــني البط ــة ب ــن الثاني ــزاء م ــت أج وفصل

ــا. ــاين يف بعضه الث

بــكل هــذه الفخامــة والشــموخ، يعــزز املهرجــان مكانــة 	 

أفضــل  ويقــدم  الدولــة،  يف  والتحمــل  القــدرة  ســباقات 

ــة،  ــة والعاملي ــاركاتها الدولي ــارات يف مش ــرق اإلم ــان لف الفرس

ــذي صــال وجــال  ــارس العــرب« ال ليســريوا عــى درب »ف

يف املضامــري، وتــوج بأرفــع األلقــاب وامليداليــات يف كــرى 

البطــوالت العامليــة، وبدعــم ســموه تواصــل فروســية 

اإلمــارات النجــاح والريــادة.

الشــكر والتقديــر إىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 	 

ــم  ــع، والدع ــوم، عــى هــذا املهرجــان الرائ راشــد آل مكت

الامحــدود لفروســية اإلمــارات يف كل رياضاتهــا وســباقات 

القــدرة لتكــون يف الصــدارة دامئــاً.

3 مارس 2022

مهرجان محمد بن راشــد للقدرة 
دعــم كبير لفروســية اإلمارات
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فروســية اإلمارات

مارس 2022

 للقدرة
مهرجان محمد بن راشد

محمد بن راشد يشهد سباق الختام بحضور حمد بن عيسى

دبي )فروسية اإلمارات(
شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 

رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، 

بحضــور جالــة امللــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة، عاهــل مملكــة 

ــد  ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــباق كأس صاح ــقيقة، س ــن الش البحري

بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة ملســافة 160 كلــم برعايــة رشكــة 

إعــار يف ختــام مهرجــان ســموه للقــدرة، والــذي أقيــم مبدينــة ديب 

الدوليــة بســيح الســلم، مبشــاركة 153 فارســاً وفارســة مــن مختلــف 

ــيخ  ــمو الش ــباق س ــهد الس ــا ش ــة، ك ــة والعاملي ــطبات املحلي اإلس

نــارص بــن حمــد آل خليفــة، ممثــل جالــة ملــك البحريــن لألعــال 

اإلنســانية وشــؤون الشــباب، والشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم، 

ــية.  ــادي ديب للفروس ــس إدارة ن ــس مجل رئي

وتضمــن املهرجــان أربعــة ســباقات، حيــث تــوج الفــارس عبــد 

ــم عــى  ــم املــري بلقــب الســباق الرئيــس ملســافة 160 كل ــه غان الل

كأس محمــد بــن راشــد، مســجاً فــوزه الرابــع بهــذا اللقــب الرفيــع، 

ومتكــن خــال الســباق مــن تحقيــق املركــز األول بعــد أن قــاد 

الجــواد »كاســلبار كورســري« إلســطبات »F 3« قاطعــاً املســافة 

بزمــن قــدره 6:29:53 ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ 24.62 كلــم/ 

ســاعة.

وحقــق الفــارس عبــد اللــه العامــري عــى صهــوة »امهــان دي 

لوريــك« لقــب ســباق اإلســطبات الخاصــة إلســطبات زعبيــل، 

قاطعــاً مســافة 119 كلــم بزمــن قــدره 4:21:47 ســاعة ومبعدل 

رسعــة بلــغ 27.27 كلم/ســاعة.

ودافــع الفــارس ســهيل الغيــاين عــى صهــوة الفــرس »ســيفني 

الزراك« إلســطبات »M 7«، بنجــاح عــن لقــب ســباق جميلتــي 

ــدره  ــاً ق ــجاً زمن ــم، مس ــافة 119 كل ــراس ملس ــص لألف املخص

4:06:00 ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ 29.02كلــم/ ســاعة.

وتوجــت الفارســة األرجنتينيــة كاميــا رودريجيــز عــى صهــوة 

ســباق  بلقــب   ،»F 3« إلســطبات  ريكابيــي«  »ابندومــس 

الســيدات ملســافة 119 كلــم، مســجلة 4:19:23 ســاعة، مبعــدل 

ــم/ ســاعة. ــغ 27.53 كل ــة بل رسع

مهرجان محمد بن راشــد للقدرة.. 
المري والغيالني والعامري وكاميال رودريجيز أبطال النسخة الـ)15(



فروســية اإلمارات

5 مارس 2022

 للقدرة
مهرجان محمد بن راشد

دبي )فروسية اإلمارات(
ــب  ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــع صاح تاب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، ســباقات 
مهرجــان ســموه للقــدرة يف نســخته الخامســة عــرة، وشــكلت متابعــة 
»فــارس العــرب« للســباقات حافــزاً جديــداً وكبــرياً للفرســان والفارســات 
املشــاركني يف الســباقات، وأشــعلت حاســهم لتقديــم أفضــل مــا لديهم.

ــم املــري بلقــب الســباق الرئيــس عــى  ــه غان ــد الل ــوج الفــارس عب وت
كأس محمــد بــن راشــد للقــدرة ملســافة 160 كلــم يف النســخة الخامســة 
ــة ديب  ــم مبدين ــذي أقي ــدرة ال ــد للق ــن راش ــد ب ــان محم ــرة ملهرج ع
ــف  ــن مختل ــة م ــاً وفارس ــاركة 153 فارس ــلم، مبش ــيح الس ــة بس الدولي

ــة. ــة والعاملي اإلســطبات املحلي
ــب  ــذا اللق ــري به ــارس امل ــا الف ــوز فيه ــي يف ــة الت ــرة الرابع ــي امل وه
ــكل حنكــة الجــواد  ــاد الفــارس املــري ب ــك«، وق ــع »ســوبر هاتري الرفي
ــدره  ــن ق ــافة بزم ــاً املس ــطبات »F 3« قاطع ــري« إلس ــلبار كورس »كاس

ــاعة. ــم/ س ــغ 24.62 كل ــة بل ــدل رسع ــاعة ومبع 6:29:53 س
وتنقــل الفــارس املــري خــال الســباق بــني املراكــز محافظــاً عــى وجوده 
بــني فرســان املقدمــة، حيــث تــدرج يف الرتتيــب مــن الثالــث عــر إىل 
ــز  ــل إىل املرك ــم انتق ــة، ث ــني األوىل والثاني ــال املرحلت ــر خ ــاين ع الث
الرابــع يف املرحلــة الثالثــة، ومنهــا إىل الخامــس يف الرابعــة، ليصعــد إىل 

املركــز األول يف املرحلــة الخامســة واألخــرية.
ــا باســتونز عــى  ــة كاتلين ــاين الفارســة األرجنتيني ــز الث وجــاءت يف املرك
صهــوة »تشاســانج دي ســومانت« إلســطبات جمــريا، مســجلة 6:29:57 

ســاعة.
ــى  ــي ع ــري الكتب ــد صغ ــد أحم ــارس راش ــث الف ــز الثال ــل يف املرك وح
صهــوة »آت ديــال رينــج تيكــس« إلســطبات M7 بزمن قــدره 6:30:03 

ســاعة. 

متابعة »فارس العرب« للسباقات تشعل حماس الفرسان والفارسات

المري يتوج بكأس محمد بن راشــد 
ويسجل »سوبر هاتريك«

 6:29:53
ساعة الزمن الذي سجله بطل 
السباق عبد الله غانم املري 

ملسافة 160 كلم.

153
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق كأس 
محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

  »F3« - األول: عبد الله غانم املري
الثاين: كاتلينا باستونز - جمريا

 »M7« - الثالث: راشد أحمد الكتبي

توب 3

ترتيب البطل خال املراحل

األوىل: الثالث عر، 01:32:57 ساعة.
الثانية: الثاين عر، 01:28:12 ساعة

الثالثة: الرابع، 01:33:36 ساعة.
الرابعة: الخامس، 01:16:17 ساعة.
الخامسة: األول، 00:38:51 دقيقة.
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 للقدرة
مهرجان محمد بن راشد

ينتمي لعائلة لها باع طويل مع الخيل
البطل: توجيهات ودعم حمدان بن محمد 

تضعني دائمًا على طريق اإلنجاز

دبي )فروسية اإلمارات(
ــه املــري بلقــب الســباق  ــد الل ــارس عب ــوز الف ــدو أن ف يب
ــيخ  ــان الش ــن مهرج ــم ضم ــافة 162.32 كل ــي ملس الرئي
ســلطان بــن زايــد آل نهيــان للقــدرة والتحمــل يف بوذيــب، 
ــوض  ــل خ ــارس قب ــن الف ــذار م ــرة إن ــة صاف ــت مبثاب كان
ــد  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــباق كأس صاح س
انتظــر  الخامســة عــرة، فقــد  آل مكتــوم يف نســخته 
الفــارس املوهــوب أقــل مــن أســبوعني ليحقــق إنجــازاً غــري 
مســبوق، ليصبــح أول فــارس يتــوج بلقــب كأس صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة 

ــك«. ــوبر هاتري ــة »س ــرة الرابع ــم للم ــافة 160 كل ملس
ــاع كبــري يف ســباقات  ــة لهــا ب الفــارس املــري ينتمــي لعائل
القــدرة، فوالــده املــدرب املخــرم غانــم املــري، وأشــقاؤه 
املدربــان خليفــة املــري وعــي املــري، لذلــك كانــت معظــم 

أوقاتــه مــع الخيــل وال غــرو أن يحقــق هــذا التميــز. 
 ،»F 3« ــق ــي لفري ــذي ينتم ــري ال ــه امل ــد الل ــارس عب الف
يعتــر أن جميــع انتصاراتــه يف القــدرة جــاءت بفضــل 
الدعــم والتوجيهــات الســديدة مــن ســمو الشــيخ حمــدان 
ــي  ــد ديب، راع ــوم، ويل عه ــن راشــد آل مكت ــد ب ــن محم ب

. »F 3« إســطبات
وأضــاف: »الفــوز بســباق كأس محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم للمــرة الرابعــة حــدث كبــري بالنســبة يل، نعــم قــد 
حققــت اللقــب يف ثــاث مناســبات ســابقة، لكــن الرابعــة 

لهــا وقعهــا الكبــري يف نفــي بــأن أكــون الفــارس الــذي يحمــل 
هــذا الرقــم«.

ــت  ــان كان ــات الفرس ــاً ألن طموح ــاء قوي ــباق ج ــع: »الس وتاب
متســاوية عنــد نقطــة االنطاقــة، لكــن مجريــات الســباق 
والتكتيــكات التــي ينتهجهــا هــي التــي تحــدد ترتيــب كل 

فــارس«.
ــع  ــو داف ــري، وه ــاز الكب ــذا اإلنج ــر به ــعر بالفخ ــح »أش وأوض
ــة  ــة سلســلة االنتصــارات يف الســباقات املحلي ــد يل ملواصل جدي
والدوليــة والعامليــة، وآمــل أن أحقــق ألقابــاً يف املســتقبل«.

70
شملت جوائز السباق الرئيي عى كأس محمد بن راشد للقدرة 

حتى املركز السبعني، حيث بلغت جائزة الفائز باملركز األول 
200.000 درهم إىل جانب حصوله عى الكأس، واملركز الثاين 

180.000 درهم، واملركز الثالث 160.000 درهم، واملركز الرابع 
120.000 درهم، واملركز الخامس 100.000 درهم، واملركز السادس 

90.000 درهم، واملركز السابع 80.000 درهم، واملركز الثامن 
70.000 درهم، واملركز التاسع 60.000 درهم، واملركز العارش 

50 ألف درهم. أما الفائزون من املركز الحادي عر حتى املركز 
السبعني سيحصل كل فائز عى 40 ألف درهم.
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دبي )فروسية اإلمارات(
أهــدى الفــارس عبــد اللــه عــي العامــري عــى صهــوة »امهــان دي لوريــك« لقــب ســباق 
ــات  ــاين لفعالي ــوم الث ــن الي ــوان، ضم ــارق ث ــل بف اإلســطبات الخاصــة إلســطبات زعبي
ــيح  ــدرة بس ــة للق ــة ديب الدولي ــم مبدين ــذي أقي ــدرة ال ــد للق ــن راش ــد ب ــان محم مهرج
الســلم، ملســافة 119 كلــم، وشــهد مشــاركة 214 فارســاً وفارســة، وحســم بفــارق ثــوان بني 

أصحــاب املراكــز األوىل.
وحقــق الفــارس العامــري اللقــب بعــد أداء قــوي قاطعــاً املســافة بزمــن قــدره 4:21:47 
ــن الفارســة  ــوان ع ــارق 3 ث ــاً بف ــاعة، متفوق ــغ 27.27 كلم/س ــة بل ــدل رسع ــاعة ومبع س

صاحبــة املركــز الثــاين.
ــاح الخفيفــة  ــدو أن الري ــة يف املراحــل الثــاث األوىل، ويب ــز الســباق برسعــة معتدل ومتي
املصحوبــة بالغبــار تركــت آثارهــا عــى الفرســان وخيولهــم، لكــن املرحلــة األخرية شــهدت 
تنافســاً قويــاً، واســتطاع البطــل أن يعــوض فــارق الزمــن بعــد أن انطلــق ســابعاً، لكنــه 

متكــن مــن تجــاوز الجميــع، مســتفيداً مــن قــوة الجــواد البطــل »امهــان دي لوريــك«.
وواصــل الفــارس عبــد اللــه عــي العامــري رحلــة تألقــه التــي كانــت بدايتهــا منــذ فــرتة 
ــزاً واضحــاً، وســجل  مبكــرة خــال ســباقات الشــباب والناشــئني التــي حقــق خالهــا متي
انتصــارات كبــرية داخــل وخــارج الدولــة، واســتهل هــذا املوســم باالحتفــاظ بلقــب ســباق 

اليامــة الــذي أقيمــت ضمــن مهرجــان ويل عهــد ديب للقــدرة.
ــة  ــداً مــن االنتصــارات املحلي ــداً جي ــك رصي ــارس العامــري ميل وعــى الرغــم مــن أن الف
والدوليــة، لكنــه يعتــر فــوزه بلقــب كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة املوســم املــايض 
أفضــل إنجازاتــه يف ســباقات القــدرة، كــا يفخــر الفــارس العامــري أيضــاً بحصولــه عــى 

فضيــة بطولــة العــامل للشــباب والناشــئني العــام املــايض بهولنــدا.
وفضــاً عــن االنتصــارات املحليــة، ميلــك العامــري رصيــداً جيــداً مــن االنتصــارات خــارج 
الدولــة، حيــث تــوج بلقــب ســباق جالــة ملــك البحريــن للشــباب والناشــئني يف العــام 
2018، كــا تــوج بلقــب الســباق الــدويل للشــباب والناشــئني بريطانيــا، ولــه انتصــارات 

أيضــاً يف ســباقات إيســتون بــارك بريطانيــا.
وجــاءت يف املركــز الثــاين لســباق اإلســطبات الخاصة الفارســة ليــى محمد عبيــد املرزوقي 

عــى صهــوة »كاميــل دي كومبيت« إلســطبات الكمدة التي ســجلت 4:21:50 ســاعة.
وحــل يف املركــز الثالــث بفــارق أجــزاء مــن الثانيــة عــن الفارســة صاحبــة املركــز الثــاين، 
الفــارس زايــد غانــم محمــد املــري عــى صهــوة »يب أاليــف دي ســومانت« إلســطبات »يت 

ان يت«.
ورصــدت للســباق جوائــز قيمــة بإجــايل 2.375.000 درهــم، حيــث نــال صاحــب املركــز 
ــف  ــث 160 أل ــم، والثال ــف دره ــاين 180 أل ــز الث ــم، واملرك ــف دره ــغ 200 أل األول مبل

درهــم، فيــا نــال أصحــاب املراكــز مــن الرابــع إىل املركــز الـــ 70 مبالــغ ماليــة.

أهدى »زعبيل« اللقب على صهوة »امهان دي لوريك«

العامــري.. بطل »اإلســطبالت الخاصة« 
في ســباق الثواني الحاسمة

4:21:47
ساعة الزمن الذي سجله الفارس 

عبد الله العامري ملسافة 119 كلم.

2.375.000
درهــم إجايل الجوائز التي تم 

رصدها ألبطال االســطبات الخاصة.

ترتيب البطل خال املراحل

األوىل: الرابع والعرين، 1:29:57 ساعة. 

الثانية: الخامس عر، 1:10:28 ساعة.

الثالثة: السابع، 1:03:40 ساعة.

الرابعة: األول: 00:37:42 ساعة.

األول: عبد الله عي العامري - زعبيل
الثاين: ليى املرزوقي - الكمدة

الثالث: زايد غانم املري - يت ان يت
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 للقدرة
مهرجان محمد بن راشد
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 للقدرة
مهرجان محمد بن راشد

دبي )فروسية اإلمارات(
ــي«  ــس ريكابي ــوة »ابندوم ــى صه ــز ع ــا رودريجي ــة كامي ــة األرجنتيني ــت الفارس توج
إلســطبات »F 3«، بلقــب ســباق الســيدات للقــدرة ملســافة 119 كلــم، يف افتتــاح النســخة 
الخامســة عــرة ملهرجــان محمــد بن راشــد للقدرة، مســجلة 4:19:23 ســاعة، مبعــدل رسعة 

بلــغ 27.53 كلــم/ ســاعة.
ويحمــل ســباق الســيدات رســالة مهمــة تعكس نهــج الدولــة يف متكني املــرأة، حيــث يتزامن 

مــع احتفــاالت يــوم املــرأة العاملي.
وحلــت يف املركــز الثــاين بفــارق 3 ثــوان مواطنتها ورفيقتها يف اإلســطبل ماريا ســانتينا زونينو 
عــى صهــوة »تونــي دي بــو«، فيــا حلــت يف املركز الثالــث الفارســة األوروجوانية سيســيليا 

جارســيا عــى صهــوة »بليوت دو بيجون »إلســطبات »M 7« وســجلت 4:19:41 ســاعة.
وســيطرت فارســات إســطبات »F 3« عــى مجريــات ســباق الســيدات، حيــث متكّــن مــن 
إحــراز املركزيــن األول والثــاين، باإلضافــة إىل املركزيــن الرابــع والخامــس يف الســباق الــذي 
شــهد منافســة رشســة حتــى األمتــار النهائيــة، والتــي شــهدت دخــول أكــر مــن 15 فارســة 

إىل خــط النهايــة.
وشهد السباق الذي شاركت فيه 89 فارسة تنافساً مثرياً بني املشاركات.

وقالــت البطلــة الفارســة كاميــا عقــب فوزهــا:  »فخــورة بهــذا اللقــب الــذي يعــد األول يل 
يف اإلمــارات، وشــعوري ال يوصــف بفــوزي بســباق صعــب جــداً، خاصــة يف املرحلــة األخــرية، 
حيــث كانــت الرسعــة كبــرية يف املرحلــة األخــرية والخيــول املتنافســة عــى الصــدارة كانــت 

كثــرية، والســباقات هنــا يف اإلمــارات صعبــة للغايــة وتختلــف عــن األرجنتــني«.
وعــى الرغــم مــن أن محــاوالت الفارســة األرجنتينيــة كاميــا رودريجيــز لتحقيــق الفــوز 
كانــت مســتمرة منــذ بدايــة مشــاركاتها يف الســباقات اإلماراتيــة، لكــن تحقيــق حلمهــا خال 
مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم للقــدرة، ضاعف مــن فرحتها 

وسعادتها.
ــد مــن االنتصــارات يف بلدهــا األرجنتــني، لكــن هــذا فوزهــا األول  ــا  حققــت العدي كامي
ــف  ــة تختل ــرياً ألن الســباقات اإلماراتي ــاً كب ــا تحدي ــل له ــاً ميث ــذي كان حل ــارات، وال باإلم
كثــرياً عــن الســباقات يف بلدهــا، حيــث تقــول إن ســباقات اإلمــارات األكــر صعوبــة ألســباب 
عــدة، أهمهــا طبيعــة األرضيــة الرمليــة ثم املنافســة والرسعــة الكبــرية، باإلضافــة إىل الخيول 

اإلماراتيــة التــي تعتــر األفضــل عــى مســتوى العــامل، مــا مينــح الفــارس فرصــاً عديــدة.  
ــا  ــة أن يكــون فاتحــة انتصــارات له ــا عــن ســعادتها بهــذا اإلنجــاز، متمني وأعربــت كامي

ــري. ــق العمــل بإســطبات »F 3«  عــى الدعــم الكب ــت عــى فري ــا أثن ــة، ك بالدول

4:19:23
ساعة الزمن الذي سجلته بطلة 
السباق كاميا رودريجيز ملسافة 

119 كلم.

 1.375.000
درهم رصدت لجوائز سباق السيدات 

برعاية عزيزي للتطوير العقاري. 

ترتيب البطل خال املراحل

األوىل: التاسعة، 1:26:28 ساعة

الثانية: الحادية عرة، 1:11:47 ساعة

الثالثة: السابعة عرة، 1:06:13 ساعة

الرابعة: األوىل، 00:34:55 ساعة

F 3 - األويل: كاميا رودريجيز
F 3 - الثانية: ماريا سانتينا زونينو

M 7 - الثالثة: سيسيليا جارسيا

توب 3

4 مراكز أولى لفارسات F3 من 5

كاميــال رودريجيز.. تتوج بلقب 
الســيدات مع أول إنجاز بفارق 3 ثوان 
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دبي )فروسية اإلمارات(
دافــع الفــارس ســهيل الغيــاين عى صهــوة الفرس »ســيفني الزراك« إلســطبات 
»M 7«، بنجــاح عــن لقــب ســباق جميلتــي املخصــص لألفــراس ملســافة 119 
كلــم الــذي أقيــم يف ثالــث أيــام مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

راشــد آل مكتــوم للقــدرة، يف مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم.
ومتكــن الفــارس الغيــاين الــذي تــوج باللقــب العــام املــايض، مــن إحــراز املركز 
ــغ  ــة بل ــدل رسع ــدره 4:06:00 ســاعة ومبع ــاً ق األول يف الســباق مســجاً زمن
29.02كلــم/ ســاعة، متفوقــاً بفــارق ثانيتــني عــن الوصيــف، ليســجل الفــارس 
ســهيل الغيــاين أول انتصاراتــه لهــذا املوســم، لكنــه كان حــارضاً بقــوة خــال 
منصــات التتويــج، فقــد كان وصيفــاً يف الســباق الرئيــس مبهرجــان ويل عهــد 
ــا الــذي أقيــم أيضــاً مبدينــة ديب  ديب، ثــم احتــل املركــز الثالــث يف ســباق حت

للقــدرة. 
هــذه النتائــج للفــارس الغيــاين تــأيت امتــداداً النتصاراتــه يف املوســم املــايض 
ــي،  ــباق جميلت ــب س ــال لق ــد ن ــة، فق ــق ثاثي ــن تحقي ــه م ــن في ــذي متك ال
ــب كأس  ــوزه بلق ــة إىل ف ــة، باإلضاف ــطبات الخاص ــبو لإلس ــباق إكس ــم س ث
املدربــني، أمــا أبــرز إنجــازات الغيــاين الخارجيــة، فهــي لقــب مونديــال 

ــا.  ــام 2019 يف إيطالي ــم ع ــذي أقي ــرية ال ــول الصغ الخي
ــري  ــم امل ــه غان ــد الل ــارس عب ــي الف ــباق جميلت ــاين يف س ــز الث ــاء يف املرك وج
عــى صهــوة »جيــه أم جوزفينــا« إلســطبات »F 3«، وحــل يف املركــز الثالــث 
ــة«  ــوة »مزيون ــى صه ــري ع ــه العام ــد الل ــارس عب ــطبل الف ــه يف اإلس رفيق

ــاعة.  ــدره 4:10:50 س ــاً ق ــجاً زمن مس
ــاً،  ــة، تنافســا رشس ــارس وفارس ــم مبشــاركة 101 ف ــذي أقي وشــهد الســباق ال
خاصــة يف املرحلــة االخــرية التــي شــهدت رصاعــاً مثــرياً بــني البطــل الغيــاين 

ــة. ــة العالي ــه بالرسع ــز الســباق يف مجمل ــري، ومتي ــه امل ــد الل ــف عب والوصي

أول تتويج للفارس في الموسم

الغيالني يكسب تحدي السرعة العالية 
ويدافــع بنجاح عن لقب »جميلتي« 

 للقدرة
مهرجان محمد بن راشد

 4:06:00 
ساعة الزمن الذي سجله الفارس 
سهيل الغياين ليتوج بلقب سباق 

جميلتي.

101
فارس وفارسة شاركوا يف سباق 

جميلتي لألفراس ملسافة 119 كلم.

ترتيب البطل خال املراحل

األوىل: الثالث، 01:24:08 ساعة.

الثانية: الثامن، 01:07:34 ساعة.

الثالثة: الخامس، 00:59:31 ساعة.

الرابعة: األول، 00:34:38 ساعة.

 »M7« - األول: سهيل الغياين
 »F3« - الثاين: عبد الله غانم املري
 »F3« - الثالث: عبد الله العامري

توب 3
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــه األوىل يف  ــت جولت ــذي أقيم ــم ال ــافة 162.32 كل ــوين ملس ــباق املاراث ــهد الس ش
ــذي  ــدرة، وال ــدويل للق ــان ال ــد آل نهي ــن زاي ــان الشــيخ ســلطان ب ــاح مهرج افتت
ــان  ــني الفرس ــرياً ب ــاً مث ــم، تنافس ــدرة بالخت ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــم بقري أقي
ــد  ــام للفــارس عب ــا يف الخت ــت الكلمــة العلي ــري، وكان للحصــول عــى اللقــب الكب
اللــه غانــم املــري الــذي نجــح يف توزيــع جهــد خيلــه يف املراحــل الســت للســباق، 

ــي أقيمــت عــى مــدى يومــني.  والت
وجــاء فــوز املــري، بعــد أداء قــوي عــى صهــوة الجــواد »تشــا الباكينو« إلســطبات 
إســناد، قاطعــاً مســافة الســباق الكليــة بزمــن قــدره 6:41:21 ســاعة مبعــدل رسعة 

24.27 كلم/ ســاعة.
ــه  ــد الل ــارس عب ــر األول هــذا املوســم للف ــوين يعت ــوز بلقــب الســباق املاراث الف
غانــم املــري الــذي يحمــل رصيــداً مميــزاً مــن اإلنجــازات داخــل الدولــة وخارجهــا، 
لكــن الفــارس املــري عــى الرغــم مــن عــدم تحقيقــه املركــز األول إال أنــه صعــد 
إىل منصــات التتويــج مــرات عديــدة وصيفــاً وثالثــاً، أبرزهــا حصولــه عــى املركــز 
الثــاين خــال ســباق كأس رئيــس الدولــة ملســافة 160 كلــم الــذي اســتضافته قريــة 

الوثبــة يف فرايــر املــايض. 
ــرز الفرســان اإلماراتيــني، وهــو صاحــب موهبــة وحنكــة يف  ويعــد املــري مــن أب
القيــادة، مكنتــه مــن تحقيــق العديــد مــن األلقــاب الرفيعــة املحليــة والخارجيــة، 
ويعتــر  الفــارس الوحيــد الــذي ســجل رباعيــة يف ســباق كأس محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم ملســافة 160 كلــم، وفــوزه بلقــب الســباق املاراثــوين يف بوذيــب هــو 
الثــاين لــه هــذا املوســم، وهــي الحصيلــة األبــرز لهــذا الفــارس الــذي يعتــر األول 
يف إســطبات ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد 

ديب.
 وجــاء يف املركــز الثــاين بالســباق املاراثــوين يف بوذيــب الفــارس ســعيد أحمــد راشــد 
الشــامي عــى صهــوة »ديســكيس كريديفيــد« إلســطبات »M 7« بزمــن قــدره 
6:42:26 ســاعة، فيــا حــل يف املركــز الثالــث الفــارس ســعيد الخيــاري عــى صهــوة 

»ماجيــك ريــكاردو« إلســطبات »S S« بزمــن قــدره 6:46:54 ســاعة.

6:41:21
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجله 
الفارس عبد الله املري يف السباق 

البالغ طوله 162.32 كلم.

75
فارساً وفارسة شاركوا يف السباق الرئيس 

مبهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل 
نهيان للقدرة.

األوىل: التاسع، 1:12:39 ساعة.

الثانية: الرابع، 1:14:20 ساعة.

الثالثة: الثاين، 00:50:09 ساعة.

الرابعة: الثالث، 1:14:05 ساعة.

الخامسة :األول 1:25:22 ساعة.

 السادسة: األول 00:44:46 ساعة.

ترتيب بطل السباق خال املراحل

األول: عبد الله غانم املري - إسناد
M 7 - الثاين: سعيد أحمد الشامي

S S - الثالث: سعيد الخياري

توب 3

مهرجان سلطان بن زايد الدولي للقدرة
المــري .. لقب الســباق الماراثوني مع 

»تشــا الباكينو«  بـ »األداء القوي« 

ي للقدرة
يد الدول

مهرجان سلطان بن زا
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التفوق بحساب النقاط وليس المركز
ناريان ســينج ونهيان المحرمي
 يتصدران »بروتوكول بوذيب«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــهد كل مــن ســباقي املاراثــون ملســافة 162.32 كلــم، وســباق الشــباب 
والناشــئني ملســافة 112.47 كلــم، ضمــن مهرجــان ســلطان بــن زايــد آل 
نهيــان الــدويل للقــدرة، تطبيــق نظــام بروتوكــول بوذيــب، الــذي يعتمــد 
ــتيفاء رشوط  ــد اس ــارس بع ــح للف ــي متن ــاط الت ــدد النق ــاب ع ــى حس ع
الروتوكــول دون النظــر إىل ترتيــب الفــارس أو مركــزه الــذي حققــه 

خــال الســباق.
وحصــد الفــارس ناريــان ســينج لقــب الســباق الــدويل املاراثــوين ملســافة 
162.32 كلــم املصنــف دوليــاً بنجمتــني، والــذي أقيــم عــى مــدى يومــني، 

باحتســاب معــدل النقــاط حســب بروتوكــول بوذيــب.
ــطبات  ــش« إلس ــه ات ــيلواه اي ــوة »س ــى صه ــينج ع ــارس س ــع الف وجم
املغاويــر 316.65 نقطــة، وجــاء ثانيــاً محمــد جمعــة املهــريي عــى صهــوة 
»اومليــو دو فريهــو« إلســطبات »F 3« برصيــد 307.66 نقطــة، فيــا 
حلــت يف املركــز الثالــث الفارســة آنــا فريجينيــا جارســيا عــى صهــوة »يب 

ــة. ــد 304.70 نقط ــطبات »M 7« برصي ــا« إلس ــه ماريس جي
 وتــوج الفــارس نهيــان عــي املحرمــي بلقــب ســباق الشــباب والناشــئني 
ملســافة 112.47 كلــم املصنــف دوليــاً نجمــة واحــدة، باحتســاب معــدل 

النقــاط حســب بروتوكــول بوذيــب.
وجمــع الفــارس نهيــان عــي املحرمــي 233.27 نقطــة عــى صهــوة »بــويل 
اميجــو« إلســطبات الخليــج ليتــوج بطــاً للســباق، وجــاء ثانيــاً الفــارس 
مايــد أحمــد أهــي عــى صهــوة »شــاردل نــو« إلســطبات »أي يب اتــش«، 

برصيــد 214.73 نقطــة.
ــروان  ــوة »ج ــى صه ــري ع ــي الصيع ــن ع ــث حس ــز الثال ــل يف املرك وح

اون« إلســطبات الشــبايب برصيــد 195.30 نقطــة.

 316.65
نقطة حصيلة الفارس ناريان سينج 

منحته لقب سباق 162.32 كلم حسب 
بروتوكول بوذيب.

األول: ناريان سينج - املغاوير
F 3 - الثاين: محمد جمعة املهريي
M 7 - الثالث: آنا فرجينيا جارسيا

توب 3 لسباق 162.32 كلم

األول: نهيان عي املحرمي - الخليج
الثاين: مايد أحمد أهي - اي يب اتش

الثالث: حسن عي الصيعري - الشبايب

توب 3 لتحدي الشباب والناشئني

233.27
نقطة جمعها الفارس نهيان عي 

املحرمي منحته لقب سباق الشباب 
والناشئني ملسافة 112.47 كلم حسب 

بروتوكول بوذيب.

ي للقدرة
يد الدول

مهرجان سلطان بن زا
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»العين« تنجز مهمة المركزين األول والثاني

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
واصلــت خيــول إســطبات العــني تألقهــا يف ســباقات اإلســطبات 

الخاصــة، ونجــح فرســانها يف إحــراز املركزيــن األول والثــاين يف ســباق 

ــاركة 146  ــم مبش ــذي أقي ــم ال ــافة 100 كل ــة ملس ــطبات الخاص اإلس

فارســاً وفارســة ضمــن مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان 

ــدويل للقــدرة.  ال

وأحــرز املركــز األول الفــارس األورجويــاين والــرت هرينانديــز عــى 

صهــوة »اس ام ريــال« بزمــن قــدره 3:55:49 ســاعة، تــاه يف املركــز 

الثــاين مواطنــه ورفيقــه يف اإلســطبل فيــر برييــز عــى صهــوة »اتــش 

ــاعة.  ــدره 3:55:59 س ــاً ق ــجاً زمن ــكرية« مس يس ش

ــى  ــو ع ــكا بينت ــة موني ــة الرازيلي ــث الفارس ــز الثال ــت يف املرك وحل

صهــوة »فرانســيس كايــا« ملزرعــة العبــار، وســجلت زمنــاً قــدره 

ســاعة.  4:01:47

وبفــوزه بلقــب اإلســطبات الخاصــة ضمــن مهرجــان الشــيخ ســلطان 

بــن زايــد آل نهيــان الــدويل للقــدرة، يكمل الفــارس األورجويــاين والرت 

هرينانديــز حصــد ثاثــة ألقــاب »هاتريــك« يف الســباقات اإلماراتيــة، 

حيــث إن هــذا الفــوز الثالــث لــه خــال مشــاركاته يف 8 ســنوات.

ــة  ــدرة اإلماراتي ــباقات الق ــه يف س ــن انطاقت ــز دش ــارس هريناندي الف

بالفــوز بلقــب ســباق اإلســطبات الخاصــة بشــعار إســطبات العــني 

مــن أول مشــاركة لــه، وذلــك يف ســباق الوثبــة لإلســطبات الخاصــة 

ــاين املوســم املــايض بتتويجــه  ــوزه الث ــم أضــاف ف يف العــام 2014، ث

ــز  ــق املرك ــم حق ــة لإلســطبات الخاصــة، ث ــس الدول بلقــب كأس رئي

الثــاين يف ســباق خــادم الحرمــني الريفــني بالســعودية هــذا العــام.

3:55:49
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجله 
الفارس والرت هرينانديز يف السباق 

البالغ طوله 100 كلم.

هيرنانديــز.. 
التتويج بـ »اإلسطبالت الخاصة« يكمل الثالثية خالل 8 سنوات  

146
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق 

اإلسطبات الخاصة ملسافة 100 كلم.

ترتيب البطل خال املراحل

األوىل: الرابع، 01:07:22 ساعة.

الثانية: الرابع، 01:17:15 ساعة.

الثالثة: الثالث، 00:49:17 ساعة.

الرابعة: األول، 00:41:55 ساعة.

األول: والرت هرينانديز - العني
الثاين فير برييز - العني

الثالث: مونيكا بينتو - العبار

توب 3

ي للقدرة
يد الدول

مهرجان سلطان بن زا
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ظهور الفت لفارسات »سيح السلم« في سباق السيدات

شمســة المطوع 
تسطع مع »المغاوير« في أول لقب بـ »الصبر والهدوء«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
نجحــت الفارســة شمســة املطــوع يف تحقيــق أول انتصاراتهــا يف ســباقات القــدرة 
عندمــا بســطت ســيطرتها عــى ســباق الســيدات ملســافة 100 كلــم الــذي أقيــم 
ــدويل  ــان ال ــد آل نهي ــن زاي ــلطان ب ــان الشــيخ س ــات مهرج ــاح فعالي خــال افتت

للقــدرة الــذي أقيــم بقريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم.
ومتكنــت الفارســة شمســة املطــوع مــن حصــد لقــب الســباق الــذي شــهد مشــاركة 
90 فارســة، عــى صهــوة الجــواد »واصيــل الداريــك« إلســطبات املغاويــر، قاطعــة 

املســافة يف زمــن 3:49:05 ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ 26.59 كلم/ســاعة. 
وكانــت الســعادة حــارضة بالفــوز بلقــب ســباق الســيدات والتــي حفــرت يف ذاكرة 
الفارســة شمســة املطــوع، باعتبــاره أول فــوز باملركــز األول يف مســريتها الطويلــة 

مــع الســباقات داخــل وخــارج الدولــة. 
ــا  ــدها نتائجه ــن تجس ــدوء اللذي ــر واله ــز بالص ــوع تتمي ــة املط ــة شمس الفارس
خــال جميــع مشــاركتها، حيــث تحــرص عــى إكــال الســباق بغــض النظــر عــن 

املركــز.
ومتلــك الفارســة شمســة املطــوع رصيــداً جيــداً مــن النتائــج، حيــث حلــت ضمــن 
العــرة األوائــل يف العديــد مــن الســباقات، خاصــة ســباقات الســيدات يف مهرجان 
ــباق  ــن س ــاً يف كل م ــة، وأيض ــة بالوثب ــارات العاملي ــة اإلم ــدرة بقري ــي للق أبوظب
إكســبو 2020 ديب، مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة، وســباق ســمو الشــيخة فاطمــة 

بنــت مبــارك للســيدات بالوثبــة.
ــاين  واحتلــت فارســات إســطبات ســيح الســلم يف ظهــور الفــت املراكــز مــن الث
حتــى الرابــع، حيــث حلــت وصيفــة الفرنســية كاميــا كولــو عــى صهــوة »جوليــو 
ديلســاين«، مســجلة 3:49:10 ســاعة، فيــا حلــت يف املركــز الثالــث الفارســة 
ــدره  ــاً ق ــجلة زمن ــتيك الرزاك«، مس ــوة »كابليس ــى صه ــد ع ــي خال ــن ع نرسي
ــز  ــاس املرك ــويلو كاردين ــطبل كونس ــا يف اإلس ــت رفيقته ــاعة، واحتل 3:50:00 س
ــاءت  ــاعة، وج ــدره 3:55:51 س ــاً ق ــجلة زمن ــري« مس ــوة »فخ ــى صه ــع ع الراب
ــيلدول دي الب«  ــواد »س ــوة الج ــى صه ــدواوي ع ــد الب ــس هن ــز الخام يف املرك

ــاعة.  ــدره 3:56:05 س ــاً ق ــت زمن ــريا وحقق ــطبات جم إلس

3:49:05
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجلته 
الفارسة شمسة املطوع يف السباق 

البالغ طوله 100 كلم.

90
فارسة من مختلف اإلسطبات يف 
الدولة شاركن يف سباق السيدات 

ملسافة 100 كلم.

األوىل: الخامسة، 01:07:08 ساعة.

الثانية: األوىل، 01:11:56 ساعة.

الثالثة: األوىل، 00:49:53 ساعة.

الرابعة: األوىل، 00:40:08 ساعة.

ترتيب بطل السباق خال املراحل

األول: شمسة املطوع - املغاوير

الثاين: كاميا كولو - سيح السلم

الثالث: نرسين عي - سيح السلم

توب 3

ي للقدرة
يد الدول

مهرجان سلطان بن زا
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أهدى إسطبالت »M7« اللقب

فيريرا.. 
اكتشاف الطريق إلى منصة التتويج 

عبر »الشباب والناشئين« بعد 3 سنوات 

 04:36:42
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجله 
الفارس بريان جاستون فرييرا يف 
السباق البالغ طوله 112.47 كلم.

51
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق 

الشباب والناشئني ضمن مهرجان 
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 

الدويل للقدرة.

األوىل: الثالث، 1:05:56 ساعة.

الثانية: الثالث، 1:20:25 ساعة.

الثالثة: األول، 1:26:31 ساعة.

الرابعة: األول، 00:43:50 ساعة.

ترتيب بطل السباق خال املراحل

M 7- األول: بريان جاستون فرييرا

الثاين: هزاع جمعة الحادي - املغاوير

الثالث: سلطان محمد إبراهيم - الراري

توب 3

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
 »M 7« منــح الفــارس األورجويــاين بريــان جاســتون فرييــرا، إســطبات
ــم  ــذي أقي ــم ال ــافة 112.47 كل ــئني ملس ــباب والناش ــباق الش ــب س لق
مبشــاركة 51 مــن الفرســان والفارســات ضمــن فعاليــات مهرجــان الشــيخ 

ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الــدويل للقــدرة.
ــتي  ــوة »جروس ــى صه ــب ع ــق اللق ــن تحقي ــرا م ــارس فريي ــن الف ومتك
باجــادي«، مســجاً زمنــاً قــدره 04:36:42 ســاعة مبعــدل رسعــة 24.39 
كلم/ســاعة، وجــاء يف املركــز الثــاين بفــارق ثانيــة واحــدة الفــارس هــزاع 
جمعــة الحــادي عــى صهــوة »جــي ام مــاوري« إلســطبات املغاويــر، 
ــى  ــم ع ــد إبراهي ــلطان محم ــارس س ــث الف ــز الثال ــل يف املرك ــا ح في
ــراري بزمــن 04:56:13 ســاعة مبعــدل  ــوة »شــينكو« إلســطبات ال صه

ــاعة. ــة 22.78 كلم/س رسع
ــو 3  ــل نح ــة قب ــدرة اإلماراتي ــباقات الق ــاركاته يف س ــة مش ــذ بداي ومن
ســنوات، ظــل الفــارس الشــاب األورجويــاين بريــان جاســتون فرييــرا، يف 
ــه  ــة معانقت ــت لحظ ــدارة إىل أن حان ــن الص ــث ع ــتمر وبح ــور مس تط
ــيخ  ــان الش ــن مهرج ــئني ضم ــباب والناش ــباق الش ــر س ــوز األول ع للف

ــدويل للقــدرة.   ــد ال ــن زاي ســلطان ب
ــة  ــواء املخصص ــباقات، س ــن الس ــد م ــارك يف العدي ــرا ش ــارس فريي الف
 M« ــطبات ــع إس ــر أو م ــطبات مط ــعار إس ــة بش ــطبات الخاص لإلس
7« ، واســتطاع إكــال العديــد منهــا بنجــاح، أبرزهــا كان ســباق الوصــل 
لإلســطبات الخاصــة مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة املوســم املــايض، 
والــذي حصــل فيــه عــى املركــز الخامــس، ثــم لــه نتائــج إكــال أيضــاً يف 
ســباق اإلســطبات الخاصــة خــال مهرجــان ويل عهــد ديب، وســباق حتــا.

ي للقدرة
يد الدول

مهرجان سلطان بن زا
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الطريق إلى تحديات أعلى

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــهدت قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم عــى مــدى يومــني، ثاثــة 
ســباقات تأهيليــة للقــدرة بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، 
وإســطبات  أنديــة  مختلــف  ميثلــون  وفارســة  فارســاً  ومبشــاركة 440 

ــة. ــية يف الدول الفروس
وشــهد الســباق األول الــذي أقيــم ملســافة 40 كلــم مشــاركة 210  فرســان 
وفارســات، نجــح 195 منهــم يف إكــال الســباق، فيــا مل يتمكــن 15 آخرون 
ــات  ــم بواب ــاز خيوله ــدم اجتي ــبب ع ــوا بس ــباق، وخرج ــال الس ــن إك م

الفحــص البيطــري.
وشــهدت القريــة يف اليــوم التــايل ســباقني تأهيلــني، األول ملســافة 100 كلــم 
»نجمــة«، وهــو تأهيــي دويل، مبشــاركة 43 فارســاً وفارســة، نجــح منهــم 36 
ــاين وهــو  يف إكــال الســباق، بينــا خــرج 7  آخــرون، وشــهد الســباق الث
ملســافة 80 كلــم مشــاركة 187 فارســاً وفارســة، نجــح 137 منهــم يف إكــال 
الســباق، والتأهــل للمشــاركة يف ســباقات أعــى مســتوى، فيــا خــرج 50 

آخــرون لعــدم اجتيازهــم الفحــص البيطــري.  
وتشــتمل روزنامــة ســباقات قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة لهــذا املوســم 
عــى 27 ســباقاً وبطولــة مــن جملــة 66 ســباقاً تقــام خــال املوســم 
ــدرة  ــة للق ــة ديب الدولي ــم مدين ــث تنظ ــدرة، حي ــن الق ــتضيفها ميادي تس
ــة  ــة اإلمــارات العاملي ــة، بينــا تنظــم قري بســيح الســلم 28 ســباقاً وبطول

ــة.  ــباقاً وبطول ــة 11 س بالوثب
ــداًء  ــدرة ابت ــات الق ــباقات، كل فئ ــن الس ــة م ــة املتنوع ــي املجموع وتغط
مــن البطــوالت الكــرى ملســافة 160 كــم، ومســافة 120 كــم، إىل الســباقات 
املحليــة والتأهيليــة الدوليــة، باإلضافــة إىل ســباقات مخصصــة للســيدات، 
وأخــرى للشــباب والناشــئني، وأصحــاب اإلســطبات الخاصــة مــن املواطنــني.

فارســًا وفارسة شاركوا في 3 
440ســباقات تأهيلية بـ »قرية بوذيب«

368
فارساً وفارسة تأهلوا للمشاركة 
يف سباقات أعى بعد اجتيازهم 

السباقات الثاثة.

72
فارساً وفارسة مل يتمكنوا من إكال 

السباقات الثاثة لعدم اجتياز 
خيولهم الفحص البيطري. 

ومــن أبــرز الفعاليــات التــي تســتضيفها قريــة بوذيــب العامليــة 
ــد آل  ــن زاي ــلطان ب ــيخ س ــه الش ــور ل ــان املغف ــدرة مهرج للق
نهيــان، والــذي يضــم ســباق املاراثــون ملســافة 162.32 كلــم.

وتضمنــت روزنامــة قريــة بوذيــب مهرجــان كأس رئيــس الدولة 
ــطبات  ــر لإلس ــيدات، وآخ ــباقاً للس ــم س ــذي يض ــدرة، وال للق

الخاصــة، باإلضافــة إىل ســباق دويل ملســافة 120 كلــم.
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فارس السباقات الكبيرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
واصــل الفــارس أحمــد صالــح الشــحي رحلــة تألقــه، وأهــدى إســطبات الكمــدة 

ــان لإلســطبات  ــد آل نهي ــن زاي ــن منصــور ب لقــب ســباق كأس الشــيخ محمــد ب

ــارات  ــة اإلم ــم بقري ــذي أقي ــم، ال ــافة 100 كل ــردي ملس ــرتاك الف ــة واالش الخاص

العامليــة للقــدرة بالوثبــة، وشــهد مشــاركة 127 فارســاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة 

ــة. وإســطبات الفروســية بالدول

ــق كأس الشــيخ  ــة، تحقي ــس الدول ــكأس رئي ــوزه ب ــي بف واســتطاع الشــحي املنت

محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان عندمــا قــاد »كاتــش مــي هيبوليــت« بــكل 

مهــارة مســجاً زمنــاً قــدره 3:24:40 ســاعة ومبعــدل رسعة بلــغ 29.31 كلم/ســاعة.

ونجــح الفــارس املتألــق أحمــد صالــح الشــحي يف مواصلــة رحلــة التوهــج يف 

ســباقات القــدرة، حيــث جــاء فــوزه بلقــب ســباق كأس الشــيخ محمــد بــن منصور 

بــن زايــد آل نهيــان بعــد أســبوع مــن أفضــل إنجازاتــه يف ســباقات القــدرة، وهــو 

التتويــج بلقــب كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة 2022، الــذي يشــكل مع كأس 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم أهــم الســباقات املرموقــة يف 

القــدرة، والتــي تصــل مســافتها إىل 160 كلــم.

ــت  ــة، وكان ــة والدولي ــارات املحلي ــن االنتص ــز م ــد ممي ــحي رصي ــارس الش وللف

االنطاقــة بتحقيــق لقــب كأس الشــهيد يف العــام 2016 مبدينــة ديب للقدرة، بشــعار 

إســطبات الكمــدة، والتــي حقــق معهــا انتصــارات الفتــة أبرزهــا كأس اإلســطبات 

الخاصــة مبهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة 

مرتــني، ثــم الفــوز مرتــني يف ســباق اإلســطبات الخاصــة مبهرجــان ويل عهــد ديب. 

وحــل يف املركــز الثــاين بســباق كأس الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيان، 

الفــارس إبراهيــم عــي ســبيل عــى صهــوة »راس ســيدكتور« إلســطبات الحــزم 4 

بزمــن قــدره 3:25:00 ســاعة، فيــا جــاء ثالثــاً الفــارس عبــد اللــه عــي الجهــوري 

عــى صهــوة »ال ســيس أمــور« إلســطبات إنجــاز مســجاً 3:26:39 دقيقــة.

كأس محمد بن منصور بن زايد.. الشــحي 
يواصل رحلة التوهج مع إســطبالت »الكمدة«

3:24:40
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجله 

الفارس أحمد صالح الشحي يف السباق 
البالغ طوله 100 كلم.

127
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق الشيخ 
محمد بن منصور بن زايد آل نهيان 

لإلسطبات الخاصة.

األوىل: الثاين، 1:10:10 ساعة.
الثانية: األول، 00:52:21 ساعة.
الثالثة: الثاين، 00:43:27 ساعة.

الرابعة: األول، 00:38:42 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

األول: أحمد صالح الشحي - الكمدة
الثاين إبراهيم عي سبيل - الحزم4

الثالث: عبد الله عي الجهوري - إنجاز

توب 3
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من المركز الـ 20 إلى األول عبر الـ 12 والرابع

كأس فاطمــة بنت منصور بن زايد للســيدات.. 
كاتلينا تســجل حضورها مع التتويج األول

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــا بالدول ــق أول فــوز له ــا لورنــس، مــن تحقي متكنــت الفارســة التشــيلية كاتلين
عندمــا اعتلــت صــدارة ســباق كأس الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل 
نهيــان للســيدات للقــدرة ملســافة 100 كلــم، الــذي أقيــم بقريــة اإلمــارات العامليــة 

للقــدرة بالوثبــة مبشــاركة 119 فارســة.
ــق اللقــب قاطعــة مســافة الســباق  ــا لورنــس، يف تحقي ونجحــت الفارســة كاتالين
عــى صهــوة الجــواد »عطــاء اللــه« إلســطبات جمــريا، بعــد أداء قــوي يف جميــع 
املراحــل، مســجلة زمنــاً قــدره 3:21:32 ســاعة ومبعــدل رسعــة بلــغ 29.77 كلــم/ 

ســاعة.
وعــى الرغــم مــن تألقهــا وإحرازهــا للعديــد مــن األلقــاب يف بلدهــا تشــيي أو يف 
ســباقات قــارة أمــريكا الجنوبيــة، إال أن الفــوز بلقــب ســباق الشــيخة فاطمــة بنــت 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان يــأيت بطعــم مختلــف، ألنــه األول يف اإلمــارات التــي 

تتميــز ســباقاتها بالقــوة واإلثــارة.
الفارســة كاتلينــا شــاركت يف ســباقات دوليــة عديــدة أقيمــت باإلمــارات قبــل أن 
ــد شــاركت يف كأس  ــع إســطبات جمــريا، فق ــل بصــورة رســمية للمشــاركة م تنتق
ــدرة يف نســخة 2016  ــوم للق ــن راشــد آل مكت ــد ب صاحــب الســمو الشــيخ محم
و2017، وعــى الرغــم مــن انهــا مل تتمكــن مــن إكــال الســباقني إال انهــا اكتســبت 
املزيــد مــن املهــارات التــي تتطلبهــا الســباقات اإلماراتيــة، وقــد حلــت يف املركــز 
الرابــع يف ســباق الســيدات ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــز الخامــس يف ســباق الســيدات ضمــن مهرجــان صاحــب  ــان، واملرك ــد آل نهي زاي

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم.
ــد آل  ــن زاي ــور ب ــت منص ــة بن ــيخة فاطم ــباق الش ــاين بس ــز الث ــاءت يف املرك وج
نهيــان، الفارســة مــرية جاســم األنصــاري عــى صهــوة »تشــلي دي لــوك« 
إلســطبات البــوادي بزمــن قــدره 3:21:51 ســاعة، فيــا جــاءت يف املركــز الثالــث 
الفارســة ليــى عبــد العزيــز الرضــا عــى صهــوة الفــرس »إي او رغــد« إلســطبات 

ــة.  ــجلة 3:22:05 دقيق ــة مس الوثب

3:21:32
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجلته 

الفارسة كاتلينا لورنس يف السباق البالغ 
طوله 100كلم.

119
فارسة شاركن يف سباق الشيخة 

فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان 
للسيدات.

األوىل: العرون، 1:13:37 ساعة.
الثانية: الثاين عر، 00:50:32 ساعة.

الثالثة: الرابع، 00:41:15 ساعة.
الرابعة: األول، 00:36:08 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

األول: كاتلينا لورنس - جمريا
الثاين: مرية جسام األنصاري - البوادي

الثالث: ليى عبد العزيز الرضا - الوثبة

توب 3
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قاد الفرس »بولي« ببراعة

الشامســي.. 
انتصار »الثنائية« مع كأس حتا في سيح السلم

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســيطر فرســان إســطبات »S S« العائــدة لســلطان الســبويس، عــى ســباق 
كأس حتــا للقــدرة املخصــص ملــاك اإلســطبات الخاصــة واالشــرتاك الفردي، 
الــذي أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم، مبشــاركة 58 فارســاً 
وفارســة مــن مختلــف إســطبات وأنديــة الفروســية بالدولــة، حيــث نــال 

فرســانه املركزيــن األول والثالــث.
ــرس  ــوة الف ــى صه ــب ع ــامي، اللق ــد الش ــعيد أحم ــارس س ــزع الف وانت
ــاين خــال املوســم، بعــد مجهــود وافــر  ــويل« براعــة مســجاً فــوزه الث »ب
ــدل  ــاعة، ومبع ــدره 4:28:00 س ــن ق ــافة بزم ــاً املس ــباق قاطع ــال الس خ

ــاعة. ــم يف الس ــغ 26.64 كل ــة بل رسع
وميــي الفــارس ســعيد الشــامي بثبــات نحــو القمــة، حيــث أضــاف فــوزه 
الثــاين هــذا املوســم، بعــد أن حقــق باكــورة انتصاراتــه املحليــة يف ســباق 
ــارضاً يف  ــامي كان ح ــن الش ــايض، لك ــمر امل ــة ديب يف ديس ــريا مبدين جم
منصــات التتويــج أكــر مــن مــرة وصيفــاً أو ثالثــاً، كــا أنــه حقــق انتصارات 

خارجيــة مميــزة أبرزهــا الفــوز يف كينــج فورســت بريطانيــا عــام2017.  
ــن  ــاً ع ــف قلي ــاء بأســلوب مختل ــا ج ــب ســباق حت ــوز الشــامي بلق وف
فــوزه بســباق جمــريا الــذي حافــظ فيــه عــى صــدارة الســباق مــن البدايــة 

حتــى النهايــة، مســتفيداً مــن قــوة الفــرس التــي كان ميتطيهــا.
ــن كأس  ــة م ــخة املاضي ــال النس ــازة خ ــتويات ممت ــدم مس ــامي ق الش
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للقــدرة ملســافة 160 
كلــم، حيــث حــل يف املركــز الرابــع خــال هــذا الســباق الــذي يعتــر مــن 

أقــوى الســباقات العامليــة وحلــم لــكل فــارس.
وجــاء يف املركــز الثــاين لســباق حتــا وبفــارق 3 ثــوان، الفــارس راشــد محمــد 
عتيــق املهــريي، عــى صهــوة »ســاندين ويكــد« إلســطبات الجــوارح، 
فيــا حــل ثالثــاً الفــارس ســهيل الغيــاين عــى صهــوة »اليف« وهــو أيضــاً 

ــاعة.  ــدره 4:28:15 س ــن ق إلســطبات »S S« بزم

4:28:00
ساعة الزمن اإلجايل الذي سجله 
الفارس سعيد الشامي يف السباق 

البالغ طوله 119 كلم.

58
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق حتا 

لإلسطبات الخاصة واالشرتاك الفردي.

األوىل: الرابع، 1:23:09 ساعة.
الثانية: السابع، 1:12:30 ساعة.

الثالثة: الخامس، 1:10:07 ساعة.
الرابعة: األول، 00:42:14 ساعة.

ترتيب البطل خال املراحل

S S - األول سعيد الشامي
الثاين: راشد عتيق املهريي - الجوارح

S S - الثالث: سهيل الغياين

توب 3
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الشارقة )فروسية اإلمارات(
تــّوج ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي، نائــب حاكــم 
الشــارقة، رئيــس مجلــس الشــارقة لإلعــام، الفــارس كريســتابس نريتنكــس، 
الفائــز مــع جــواده »فالــور« مــن جمهوريــة التفيــا، بــكأس جائــزة لونجــني 
ــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة  ــام فعاليــات بطول الشــارقة، وذلــك يف خت

لقفــز الحواجــز مــن فئــة الخمــس نجــوم.
ــاًء عــى توجيهــات  ــادي الشــارقة للفروســية والســباق، بن ــة ن نظــم البطول
كرميــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
عضــو املجلــس األعــى حاكــم الشــارقة، ضمــن دعــم ســموه ورعايتــه 
ألنشــطة الفروســية، وبالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، 
ــي  ــني – الراع ــة لونج ــة رشك ــية، وبرعاي ــدويل للفروس ــاد ال ــإرشاف االتح وب
الرســمي للبطولــة، إىل جانــب عــدد كبــري مــن املؤسســات والــركات 

ــة.  ــة الراعي الوطني
ــان  ــن فرس ــري م ــدد كب ــاركة ع ــام، مبش ــة أي ــال أربع ــا خ ــرت فعالياته وج
القفــز يقــدر بـــ 300 فــارس وفارســة بصحبتهــم 400 خيــل، مــن 35 دولــة 

ــامل، وتضمــن 28 شــوطاً. حــول الع
وقــال الشــيخ عبــد اللــه القاســمي، إن تقــدم مســتوى رياضــة قفــز الحواجز 
يف اإلمــارات أكســبها ثقــة العــامل، واجتذبــت البطــوالت الدوليــة التــي 
ــز الفرســان، وتزايــد  تنظمهــا أنديــة الفروســية مشــاركة الكثرييــن مــن أمي
عــدد فرســان القفــز يف اإلمــارات، دليــل عــى محبتهــم لرياضــة القفــز، وأنها 
ــان  ــه فرس ــا يحقق ــا، وم ــق أهدافه ــو تحقي ــح نح ــق الصحي تســري يف الطري
ــأيت مثــرة لدعــم صاحــب  ــج، ي ــادي الشــارقة للفروســية مــن نتائ القفــز بن
ــس  ــو املجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

األعــى حاكــم الشــارقة.

سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي يتوج البطل
ة لقفز الحواجز

ة الدولي
س حاكم الشارق

كأ

كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز.. 
300 فارس وفارسة من 35 دولة 

خاضوا سباق التتويج في 28 شوطًا

425
ألف يورو نالها الفائزون وأصحاب 

املراكز املتقدمة يف بطولة كأس حاكم 
الشارقة لقفز الحواجز.

400
خيل شارك بها الفرسان والفارسات يف 
منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة 

لقفز الحواجز.

ــة كأس  ــدم يف بطول ــتوى متق ــن مس ــناه م ــا ملس ــاف: »م وأض
ــة الخمــس نجــوم، ومشــاركة  ــة مــن فئ حاكــم الشــارقة الدولي
هــذا العــدد الكبــري مــن الفرســان، يــرز رفعــة املســتوى وحــرص 

الفرســان عــى املشــاركة فيهــا«.
ــة  ــر اإلقليمــي لركــة لونجــني، راعي وعــر باتريــك عــون، املدي
ــورة  ــز بص ــز الحواج ــودة قف ــم بع ــن فرحته ــة، ع كأس البطول
ــة إىل  ــا نعترهــا طبيعي ــي كن ــن الفروســية، والت أكــر إىل ميادي
حــد كبــري يف اإلمــارات، مقارنــة بغريهــا مــن دول العــامل بفضــل 
ــامة  ــة وس ــأن حاي ــا بش ــيدة وتوجيهاته ــادة الرش ــة القي يقظ

ــا. ــاء كورون الجميــع مــن وب



فروســية اإلمارات
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توج بجائزة »لونجين« 

الالتفي كريســتابس مع »فالور« 
يبصم على الـ 5 نجوم دون خطأ  

الشارقة )فروسية اإلمارات(
خطــف الفــارس كريســتابس نريتنكــس، الفائــز مــع جــواده »فالــور« 

مــن جمهوريــة التفيــا، كأس جائــزة لونجــني الشــارقة، وذلــك يف ختام 

فعاليــات بطولــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة لقفــز الحواجــز مــن 

فئــة الخمــس نجــوم.

كأس  عــى  الختــام  منافســة  مواصفــات  جــاءت  جولتــني  ومــن 

البطولــة، وصمــم مســارها بحواجــز يــراوح ارتفاعهــا بــني 145 و160 

ســم، وتنافــس عــى اللقــب 40 فارســاً وفارســة، وصعــد 10 فرســان 

ــة  ــم يف الجول ــب نتائجه ــا حس ــاركة فيه ــة، واملش ــة الثاني إىل الجول

األوىل، وأفضلهــم يشــارك يف آخــر القامئــة، فارســان برصيــد نقطتــي 

جــزاء، وفــارس بنقطــة واحــدة، وســبعة فرســان بــأداء نظيــف خــال 

مــن نقــاط الجــزاء.

بالجــواد  البطولــة  بــكأس  الفائــز  كريســتابس  الفــارس  وأنهــى 

»فالــور«، الجولــة الثانيــة دون خطــأ أيضــاً يف زمــن بلــغ 48:95 

ــة  ــان يف الجول ــاك راي ــدي ج ــارس األيرلن ــن الف ــه زم ــرس ب ــة، ك ثاني

ــن  ــور«، يف زم ــواد »يب يب اس مكريج ــع الج ــا م ــة، وأكمله الثاني

بلــغ 50:9 ثانيــة، برصيــد نقطــة جــزاء واحــدة حملهــا معــه مــن 

ــا  ــه عنه ــل أن يزيح ــة قب ــدارة املؤقت ــال الص ــة األوىل، ون الجول

ــة. ــة الوصاف ــّوج بفضي ــدر، ويت املتص

ــة  ــة الفارس ــث برفق ــز الثال ــزة املرك ــت جائ ــويد، ذهب وإىل الس

إفيلينــا توفيــك بالجــواد »جامــور جــريل« وأنهــت الجولــة 

ــي  ــد نقطت ــة، وبرصي ــغ 49:67 ثاني ــن بل ــة يف زم ــة نظيف الثاني

ــل  ــة قب ــا الصــدارة املؤقت ــة األوىل أيضــاً، منحه جــزاء مــن الجول

أن يتــواىل عليهــا ضغــط الفارســني ريــان أوالً، وكريســتابس ثانيــاً، 

ــث.  ــز الثال ــاف باملرك ــة املط ــتقر يف نهاي لتس

أفضــل نتائــج فرســان املجموعــة الســابعة، والحاصــل عــى أعــى 

نقــاط الجولــة، املركــز الحــادي عــر، أحــرزه الفــارس عبــد اللــه 

حميــد املهــريي بالجــواد »شــاكولو«. 

150
ألف يورو قيمة جائزة كأس لونجني 
الشارقة لكأس حاكم الشارقة لفئة 

الخمس نجوم.

40
فارساً وفارسة خاضوا تحدي جائزة 
كأس لونجني لكأس حاكم الشارقة 

لفئة الخمس نجوم.

ة لقفز الحواجز
ة الدولي

س حاكم الشارق
كأ
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ويتكر يفوز بكأس »الشارقة الرياضي« 

الكميتي يكســب جائزة 
»ماجســتيك« في »المرحلتين«

الشارقة )فروسية اإلمارات(
فــاز الفــارس محمــد الكميتــي مــع الفــرس »إينــا فــان دو« بجائــزة 

ــي أقيمــت ضمــن  ــني، والت ــة النجمت ــني مــن فئ منافســة مــن مرحلت

الخمــس  لفئــة  الحواجــز  لقفــز  الشــارقة  فعاليــات كأس حاكــم 

ــغ ارتفاعهــا 135 ســم، برعايــة  نجــوم، وصمــم مســارها بحواجــز بل

ماجســتيك، وتنافــس فيهــا 57 فارســاً وفارســة، ونجــح يف إكــال 

ــان. ــأ 10 فرس ــني دون خط املرحلت

وأكمــل الفــارس محمــد الكميتــي املرحلــة الثانيــة مــع الفــرس »إينــا 

ــارس  ــاين الف ــز الث ــال املرك ــة، ون ــغ 25:29 ثاني ــن بل ــان دو« يف زم ف

اإليــراين فرهانــغ صادقــي مــع الجــواد »جــازارو يف دي ال«، وأنهــى 

ــل  ــا حص ــة، في ــغ 25:51 ثاني ــس بل ــن مناف ــة يف زم ــة الثاني املرحل

ــرس  ــع الف ــث م ــز الثال ــى املرك ــواين ع ــد الع ــلطان ماج ــارس س الف

ــة. ــن 26:54 ثاني ــال« وبزم »أجي

ــا«،  ــرس »فيودين ــع الف ــر م ــد ويتك ــاين دونال ــارس الريط ــاز الف وف

ــات  ــة مبواصف ــاءت املنافس ــايض، وج ــارقة الري ــس الش ــزة مجل بجائ

ــوم،  ــس نج ــة الخم ــن فئ ــز، م ــة للتاي ــع جول ــدة م ــة الواح الجول

ــا  ــس فيه ــا 150 ســم، وتناف ــغ ارتفاعه وصمــم مســارها بحواجــز بل

37 فارســاً وفارســة، وانتقــل منهــم 12 فارســاً إىل جولــة التايــز، 

ــان. ــأ 7 فرس ــا دون خط وأكمله

وبفــارق التوقيــت، حــاز املركــز األول الفــارس الريطــاين دونالــد 

ــغ  ــن بل ــا« يف زم ــرس »فيودين ــع الف ــز م ــى التاي ــر وأنه ويتك

34:46 ثانيــة، وأقــوى اســتعراض واجهــه الريطــاين ويتكــر، جــاء 

ــز يف  ــي التاي ــو ينه ــس، وه ــارت بلي ــدي ب ــارس الهولن ــن الف م

ــال  ــكراس دي يف« لين ــواد »كريس ــة بالج ــغ 35:09 ثاني ــن بل زم

الفــارس  إىل  الثالــث  املركــز  وذهــب  الثــاين،  املركــز  جائــزة 

ــن  ــز يف زم ــة التاي ــال جول ــري إك ــري نظ ــم فريمي ــي ويل البلجي

ــة. ــغ 35:55 ثاني بل

6
آالف يورو جوائز نالها الفائزون يف منافسة 
املرحلتني من فئة النجمتني يف بطولة كأس 

حاكم الشارقة لفئة الخمس نجوم.

 95.200
يورو قيمة جائزة الفائزين يف منافسة 

الجولة الواحدة مع جولة للتايز برعاية 
مجلس الشارقة الريايض.

 25:29
ثانية الزمن الذي سجله الفارس محمد 
الكميتي بجائزة منافسة من مرحلتني 
من فئة النجمتني، وحاز به املركز األول.

 34:46
ثانية الزمن الذي سجله الريطاين 

دونالد ويتكر مع الفرس »فيودينا« 
يف منافسة الجولة الواحدة مع جولة 

للتايز، من فئة الخمس نجوم.

ة لقفز الحواجز
ة الدولي

س حاكم الشارق
كأ
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»هاري« يكسب »المجموعة« عمر 6 سنوات

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــريب  ــد الك ــه حم ــد الل ــارس عب ــادة الف ــاري 223« بقي ــواد »ه ــاز الج ف

باملركــز األول ملنافســة نهــايئ الخيــول الصغــرية بعمــر 6 ســنوات مــن 

ــي  ــية، والت ــدويل للفروس ــاد ال ــابعة باالتح ــة الس ــة اإلقليمي دول املجموع

ــز  ــز الحواج ــارقة لقف ــم الش ــة كأس حاك ــات بطول ــن فعالي ــت ضم أقيم

ــز  ــى حواج ــني ع ــن جولت ــة، م ــاءت املنافس ــوم، وج ــس نج ــة الخم لفئ

ــية  ــارقة للفروس ــادي الش ــة ن ــاً، برعاي ــا 15 خي ــس فيه ــم، وتناف 125 س

والســباق.

ــاري  ــواد »ه ــوة الج ــى صه ــريب ع ــد الك ــه حم ــد الل ــارس عب ــدم الف وق

223« أداًء نظيفــاً دون خطــأ يف الجولتــني.

ونالــت الفــرس »جيفــت دي يف« بقيــادة األمــرييك ديفــون بيســيت، املركــز 

الثــاين، وحــل الجــواد »لــوكاردو أو« بقيــادة الفــارس حمــد عــي الكــريب، 

يف املركــز الثالــث.

ــملت  ــي ش ــباق، والت ــية والس ــارقة للفروس ــادي الش ــة ن ــعت رعاي وتوس

نهــايئ خيــول القفــز الصغــرية عمــر 7 ســنوات مــن دول املجموعــة 

اإلقليميــة الســابعة، وخصصــت لهــا جوائــز بلــغ مجموعهــا 10 آالف يــورو، 

ــغ  ــز بل ــارها بحواج ــم مس ــني، وصم ــن جولت ــايئ م ــة النه ــاءت منافس وج

ــا الجــواد  ــن بينه ــاً، ونجــح م ــا 15 خي ــا 135 ســم، وتنافــس فيه ارتفاعه

»فيفاريــو جــي ال زد« يف إكــال جــوالت الختــام بــأداء نظيــف خــال مــن 

نقــاط الجــزاء، بقيــادة الفــارس البحرينــي أحمــد عبــد الكريــم الجهرمــي.

وحلــت الفــرس »فــارا دو بيفيــور« يف املركــز الثــاين بقيــادة الفــارس 

الســوري شــادي غريــب، وقــاد الفــارس الشــيخ عــي بــن عبــد اللــه 

القاســمي، الجــواد »بريلــي يس« وأحــرز معــه املركــز الثالــث.

10
آالف يورو، جوائز رصدت للحاصلني 

عى املراكز األوىل يف نهايئ خيول 
القفز الصغرية عمر 7 سنوات من 
دول املجموعة اإلقليمية السابعة 

باالتحاد الدويل.

عبــد اهلل الكربي يقود »فيفاريو« 
إلى التتويج بلقب خيول الـ 7 ســنوات

8
آالف يورو رصدت جوائز للفائزين 

باملراكز األوىل يف منافسة نهايئ الخيول 
الصغرية بعمر 6 سنوات من دول 

املجموعة اإلقليمية السابعة باالتحاد 
الدويل للفروسية.

ة لقفز الحواجز
ة الدولي

س حاكم الشارق
كأ



فروســية اإلمارات

23 مارس 2022

الشارقة )فروسية اإلمارات(
تــّوج الفــارس عــي حمــد الكــريب بالجــواد »ديب دي يف«، بلقــب نهــايئ فئــة 
الشــباب مــن دول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة باالتحاد الدويل للفروســية، 
ــات كأس  ــي أقيمــت ضمــن فعالي ــادي الشــارقة للفروســية، والت ــة ن برعاي
ــايئ  ــدت لنه ــوم، ورص ــس نج ــة الخم ــز فئ ــز الحواج ــارقة لقف ــم الش حاك

الشــباب جائــزة بقيمــة 16 ألــف يــورو.
ــات  ــي أقيمــت مبواصف ــريب، يف املنافســة الت ــي الك ــارس ع ــوز الف ــاء ف وج
الجولتــني، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 135 ســم، وتنافــس فيهــا 
ســبعة فرســان، ونجــح فارســان يف إكــال الجــوالت التأهيليــة دون خطــأ، 
أولهــا الفــارس عــي الكــريب بالجــواد »ديب دي يف«، وأكمــل الجولــة الثانيــة 
يف زمــن بلــغ 44:90 ثانيــة، وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس الســوري أســامة 
الزبيبــي، وأكمــل الجولــة الثانيــة مــع الجــواد »فــاش جــوردون 30« يف زمــن 
بلــغ 47:24 ثانيــة، ونــال املركــز الثالــث الفــارس محمــد حمــد الكــريب مــع 

الجــواد »دميفيــس«.
ــة  ــزة لونجــني الكــرى لبطول ــب بجائ ــارس الســوري شــادي غري ــّوج الف وت
القفــز الدوليــة مــن فئــة النجمتــني، وجــاءت املنافســة مبواصفــات الجولــة 
الواحــدة مــع جولــة للتايــز، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 145 
ســم، وتنافــس عــى لقبهــا 40 فارســاً وفارســة، وأكمــل الجولــة الرئيســة 6 
فرســان دون خطــأ، وتجــدد بينهــم التنافــس يف جولــة التايــز، وأكملهــا 3 
فرســان دون خطــأ، انحــرص بينهــم التنافــس، وأولهــم الفــارس شــادي غريب 
يف التايــز مــع الجــواد »كابرنــت دو مــارش«، وأنهــى الجولــة يف زمــن بلــغ 
37:44 ثانيــة، ولينــال املركــز األول، وحــل يف املركــز الثــاين مواطنــه الشــاب 
ــغ  ــن بل ــز يف زم ــل التاي ــو«، وأكم ــواد »يب إي يس هوج ــع الج ــي م الزبيب
ــث،  ــز الثال ــي يف املرك ــارس ســلطان محمــد الجنيب ــة، وجــاء الف 38:44 ثاني

حيــث ســجل يف التايــز مــع الفــرس »جيبــي« زمنــاً بلــغ 42:15 ثانيــة.

ّ غريب يحلق مع »النجمتين«
علــي الكربي يتصدر تحدي شــباب 

»المجموعة اإلقليمية« بـ 44:90 ثانية

16
ألف يورو جائزة الفائزين باملراكز 

األوىل يف نهايئ فئة الشباب من دول 
املجموعة اإلقليمية السابعة باالتحاد 

الدويل للفروسية. 

44:90
ثانية،الزمن الذي سجله الفارس عي 
حمد الكريب بالجواد »ديب دي يف«، يف 
نهايئ منافسة فئة الشباب من دول 
املجموعة السابعة باالتحاد الدويل 

للفروسية ونال به اللقب.

 37:44
ثانية الزمن الذي سجله الفارس 
السوري شادي غريب يف منافسة 

جائزة لونجني الكرى للبطولة الدولية 
من فئة النجمتني.

ة لقفز الحواجز
ة الدولي

س حاكم الشارق
كأ



فروســية اإلمارات

مارس 242022

حضور إماراتي مميز في كأس العالم بألمانيا

الشارقة )فروسية اإلمارات(
للمــرة األوىل، تشــهد بطولــة كأس العــامل لقفــز الحواجــز املقــررة إقامتهــا يف مدينــة 
ــاً يتعــدى املشــاركة  ــل، حضــوراً إماراتي ــل املقب ــة مــن 6 إىل 10 أبري ــزك األملاني اليب
يف منافســات البطولــة التــي عــرف فرســان اإلمــارات طريقهــا عــر بوابــة بطــوالت 
الــدوري العــريب التأهيــي لــكأس العــامل، مــن خــال الفــارس عبــد اللــه املــري عــام  
2008، ومــن بعــده توالــت مشــاركة فرســان اإلمارات، والتي يشــد الرحال للمشــاركة 
فيهــا مجــدداً الفــارس عبــد اللــه حميــد املهــريي، يف األســبوع األول مــن شــهر أبريــل 
املقبــل، وفيهــا يبلــغ مســتوى املشــاركة فيهــا مرحلــة جديــدة عقــب ترشــيح االتحاد 
الــدويل للفروســية، الحكــم اإلمــارايت الــدويل خليــل إبراهيــم، ليكــون ضمــن طاقــم 
ــا حكــم دويل مــن  ــي يشــارك فيه ــرة األوىل الت ــال 2022، وهــي امل ــم موندي تحكي

الوطــن العــريب يف لجنــة تحكيــم الحــدث العاملــي الكبــري.  
وأكمــل الفــارس عبــد اللــه حميد املهــريي جهوزيته للمشــاركة يف بطولــة كأس العامل، 
بصحبــة جــواده الجديــد »شــاكلو« - 13 ســنة، وهــي املــرة الرابعــة عــى التــوايل التي 
يتأهــل فيهــا املهــريي عــر بطــوالت الــدوري العــريب للمشــاركة يف كأس العــامل، والتي 
اســتهلها يف جوتنــرج الســويد 2019، يف أعقــاب تأهلــه والــذي اختتمــه مــع الفــرس 
»شــا شــا شــا 7« بفــوز مــرف نــال بــه لقــب بطولــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة 
مــن فئــة الخمــس نجــوم، ثــم تأهلــه إىل الس فيغــاس بأمــريكا عــام 2020، وألغيــت 
ــا، وعــادت إىل جوتنــرج بالســويد عــام 2021، إال  ــة بســبب جائحــة كورون البطول
ــا، واآلن يشــد الرحــال  أنهــا مل تكــن أفضــل مــن ســابقتها، وألغيــت بســبب كورون
إىل كأس العــامل يف مدينــة اليبــزك األملانيــة، بصحبــة جــواده »شــاكلو« الــذي اقتنــاه 
شــهر ديســمر املــايض. وعقــب بطولــة كأس حاكــم الشــارقة الدوليــة، شــارك معــه 
يف بطولــة الشــقب الدوليــة مــن فئــة الخمــس نجــوم، يف الدوحــة قطــر، ونــال معــه 
التأهــل للمشــاركة يف نهائيــات ألعاب الفروســية العاملية يف الدمنارك شــهر أغســطس 
املقبــل، وبذلــك يصبــح عــدد فرســان القفــز املتأهلــني أللعــاب الفروســية 7 فرســان، 

ومنهــم ســيتم تشــكيل منتخــب اإلمــارات يف ألعــاب الفروســية العامليــة.
وكانــت املــرة األوىل التــي شــاركت فيهــا اإلمــارات بفريــق يف ألعــاب كنتــايك بأمــريكا 
عــام 2010، وأعقبهــا الفــارس املهــريي باملشــاركة مع »شــاكلو« يف بطولــة جلوبال تور 

مــن فئــة الخمــس نجــوم بالدوحــة، ونجــح معــه يف التأهــل للجائــزة الكرى.
وقــال الفــارس املهــريي: »مشــاركايت األخــرية مــع “شــاكلو” منحتنــي ثقــة كبــرية يف 

األداء معــه، وأحيــت لــدي آمال املشــاركة اإليجابية معــه يف كأس العــامل بأملانيا«.
ويف مقارنــة بــني »شــاكلو« والفــرس »شــا شــا شــا«، قــال املهــريي: »لــكل منهــا 
مميزاتــه، فالفــرس “شــا شــا شــا” متتــاز بالرسعــة العاليــة، مــع قــدرات محــدودة 
عنــد التعامــل مــع الحواجــز 160 ســم، يف حــني ميتلــك “شــاكلو” قــدرة األداء 
وحســن التعامــل مــع االرتفاعــات العاليــة، حيــث إن النظــام املتبــع يف بطولــة 
ــا األخــري«،  وأوضــح  ــج إىل يومه ــل النتائ كأس العــامل يقــوم عــى أســاس ترحي
ــد كل تأهــل يف دورات  ــت تقــدم يل املســاندة عن ــدة ظل ــاك جهــات عدي »هن
الــكأس الســابقة، وأتطلــع لدعــم ومســاندة اللجنــة األوملبيــة أيضــاً يف مســرية 

مشــاركاتنا ســواء يف األســياد أو البطــوالت العامليــة الكــرى«.   
ويعــد الحكــم الــدويل خليــل إبراهيــم مــن الكــوادر الوطنيــة املؤهلــة يف رياضــة 
قفــز الحواجــز، ويحمــل شــارة االتحــاد الــدويل للفروســية مــن املســتوى الثالث، 
مــن أصــل أربعــة مســتويات ترتقــى عرهــا الكــوادر الفنية وفــق معايــري االتحاد 
الــدويل للفروســية، وكانــت بداياتــه األوىل كفــارس يف مركــز ديب للفروســية عــام 
1984، وترقــى يف ميادينهــا إىل أن بلــغ هــذه املرحلــة الدوليــة املتقدمــة يف مجال 
التحكيــم، وفــاض بعطائــه الكبــري يف جميــع أنديــة ومراكز الفروســية باإلمــارات.

وتــوىل خليــل إبراهيــم رئاســة تحكيــم معظــم املنافســات املحليــة والبطــوالت 
الدوليــة التــي تقــام عــى ميادين اإلمــارات، خاصــة بعــد انطــاق دوري اإلمارات 
»لونجــني«، ويف العديــد مــن البطــوالت الدوليــة يف الــدول الخليجيــة والعربيــة، 
الســيا عقــب إطــاق بطــوالت الدوري العــريب التأهيي لــكأس العامل يف املوســم 
2004 - 2005، وتوليــه مســؤولية رئاســة لجــان التحكيــم يف الكثــري منهــا، وكانت 
لــه إســهاماته يف بطــوالت القــارة اآلســيوية، منهــا رئاســة لجنــة تحكيــم األســياد 
يف مدينــة انشــوان كوريــا الجنوبيــة 2014، وآســياد جاكارتــا 2018، وعاملياً بطولة 
ــوم،  ــس نج ــف خم ــا تصني ــتيد بريطاني ــة هيكس ــا 2009، وبطول ــن بأملاني آخ

وبطولــة األمــم لــكأس امللــك جــورج  2018 .
وتقــدم خليــل إبراهيــم بشــكره إىل اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــي، رئيس 
ــية  ــز الفروس ــة ومراك ــباق، وإىل إدارات أندي ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم اتح
ــة،  ــوادر الفني ــل الك ــدف تأهي ــة به ــم املبذول ــى جهوده ــاً ع ــارات، مثني باإلم

وانعــكاس ذلــك اإليجــايب عــى تطــور رياضــة القفــز يف اإلمــارات.

المهيــري يتأهل للمرة الرابعة 
علــى التوالي لمونديال قفز الحواجز

للفروســية  	 الدولــي  االتحــاد 
يرشــح خليل إبراهيم للمشاركة 
ــخة »2022« ــم نس ــي تحكي ف
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الجنيبــي يحلق مع الجائزة الكبرى 
والجهــوري يظفر بلقب ختام »الدوليات«

دبي فئــة النجمتين

دبي )فروسية اإلمارات(
ــة رشطــة أبوظبــي، وعــى  ــّوج الفــارس ســلطان محمــد الجنيبــي، بشــعار خّيال ت
صهــوة الفــرس »غيبــي«، بــكأس بطولــة نــادي ديب للبولــو والفروســية الدوليــة 
لقفــز الحواجــز مــن فئــة النجمتــني، وأهــدى أفضــل فــوز يحققــه يف املوســم الحايل 

إىل رشطــة أبوظبــي. 
ــات  ــني، مبواصف ــة لونج ــرى برعاي ــزة الك ــة الجائ ــي يف منافس ــوز الجنيب ــاء ف وج
الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتايــز، وصمــم مســارها عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 

145 ســم.
وســجل الفــارس الجنيبــي يف جولــة التايــز زمنــاً بلــغ 39:72 ثانيــة، ونــال املركــز 
الثــاين الفــارس مــويف عويضــة الكــريب، وأكمــل جولــة التايــز 40:07 ثانيــة بصحبــة 
الفــرس »بالوســنتا«، وجــاء يف املركــز الثالــث فــارس أوزبكســتان عبــد الرحمــن عبد 

اللــه، والــذي أكمــل جولــة التايــز، مــع الجــواد »كونلوبــا« يف 40:38 ثانيــة.
وحســم الفــارس عــي خلفــان الجهــوري عــى صهــوة جــواده »هريمــس دو 
ماريبوســا«، لقــب ختــام البطولــة، وهــي آخــر البطــوالت الدوليــة لهــذا املوســم 

ــة. ــات مختلف ــة لفئ ــن 10 بطول ــذي تضم ال
اختتمــت البطولــة مبنافســة تجميــع النقــاط، وهــو مــا درجــت عليــه البطولــة يف 
دوراتهــا الســابقة، وصمــم مســارها بـــ 10 حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 130 ســم، وبلــغ 

ارتفــاع الحاجــز »الجوكــر« 150 ســم، ومجمــوع النقــاط 65 نقطــة.
ــع جــواده »هريمــس دو ماريبوســا«،  ــوري م ــان الجه ــارس عــي خلف وأكمــل الف
مهمــة تجميــع النقــاط يف زمــن رسيــع بلــغ 47:96 ثانيــة، وحــل يف املركــز الثــاين 
الفــارس الســوري شــادي غريــب، وجمــع كامــل النقــاط عى صهــوة الفــرس »أليت 
ــث الفــارس حمــد  ــة، وجــاء يف املركــز الثال ــغ 48:36 ثاني دو بونتــس« يف زمــن بل

ســلطان اليحيــايئ مــع الفــرس »ســوبرترامب اس آر زد«، مســجاً 51:15 ثانيــة.

11
منافسة اشتملت عليها بطولة ديب الدولية، منها 9 منافسات 
دولية من فئة النجمتني، ومنافستني دوليتني من فئة النجمة 

الواحدة لخيول القفز الصغرية عمر 6 و7 سنوات.

315
ألف درهم جوائز حصل عليها 
الفائزون يف بطولة ديب الدولية 

يف فئاتها املختلفة.

200
فارس وفارسة وأكر من 28 دولة حول العامل، 

شاركوا يف منافسات بطولة ديب الدولية يف 
ختام برنامج البطوالت الدولية.

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

10.000 فلسطني  ج/ يف آي
ديي روان

عمر أمين 75 مرحلتني
)115( سم

1

32.000 اإلمارات ف/ كارامبا  محمد شايف
الرميثي

48 جولة واحدة
)140( سم

2

20.000 سوريا  ف/ أليت دو
بونتس

 شادي
غريب

62 جولة واحدة
)125( سم

3

16.000 املغرب ف/ سابرينا أنور نجم 84 تجميع نقاط
)135/115(

4

128.800 اإلمارات ف/ غيبي  سلطان
الجنيبي

33 جولة ومتايز
)145( سم

5

22.000 سوريا  ف/ أليت دو
بونتس

 شادي
غريب

35 مرحلتني
)130( سم

6

16.000 بريطانيا بير بول  الفارسة هويل
باركنسون

78 جولة واحدة
)120( سم

7

32.000 اإلمارات ف/ كارامبا  محمد شايف
الرميثي

32 جولة واحدة
)140( سم

8

20.000 اإلمارات  ج/ هريمس
دو ماريبوسا

 عي خلفان
الجهوري

49 تجميع نقاط
)150/130(

9

بطولة نادي دبي للبولو والفروسية )2*(

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفائز املشاركون املواصفات م

8.000 سوريا  ف/فيدورا
دي يف

فراس 
حامة

22 مرحلتني / خ 
)125/115(

1

10.000 البحرين  ج/ فيفاريو
جي ال زد

 أحمد
الجهرمي

22 جولة ومتايز 
)130/125(

2

بطولة الخيول الصغيرة )6 ـ 7( سنوات )1*(
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دوري اإلمارات يعود بالجولة الـ 12

الرميثي يواصل »الثنائيات« مع »كارامبا« 
ويفوز بـ »الجولة الواحدة« و»التمايز« لـ 140 سم

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
واصــل الفــارس محمــد شــايف الرميثــي تألقــه الافــت بصحبــة الفــرس »كارامبــا« مــن 
نــادي أبوظبــي للفروســية، وأحــرز معهــا ثنائيــة يف مســتهل عــودة منافســات الجــزء 
الثــاين مــن دوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز الــذي انطلــق مــن نــادي أبوظبي 
للفروســية، ويختتــم يف نهايــة املوســم بنــادي الشــارقة للفروســية 10 أبريــل القــادم.

اشــتملت منافســات األســبوع الـــ 12 للــدوري عــى 10 منافســات، وأقيمــت عــى 
مــدى ثاثــة أيــام، وشــارك فيهــا فرســان القفــز املنتســبون إىل أنديــة ومراكــز 

ــان. ــات الفرس ــع فئ ــن جمي ــة، وم ــية بالدول الفروس
ــذي ظــل يقدمــه خــال  ــي أداءه املتقــدم ال وواصــل الفــارس محمــد شــايف الرميث
ــوز يف منافســة املســتوى  ــا«، 9 ســنوات، الف ــرس »كارامب ــع الف ــق م املوســم، وحق
األول، مبواصفــات الجولــة الواحــدة، عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 ســم، مســجاً 
ــادي الشــارقة يف الســيطرة  ــن ن ــة، وتبعــه فرســان م ــغ 54:23 ثاني ــاً بل ــاً رسيع زمن
عــى املراكــز املتقدمــة مــن الثــاين وحتــى الرابــع، حيــث أحــرز املركــز الثــاين الفــارس 
ــز  ــل يف املرك ــة، وح ــن 56:85 ثاني ــا«، وبزم ــرس »أوليفي ــع الف ــري م ــد الهاج محم
ــوي زد«،  ــي ت ــواد »دين ــع الج ــريب م ــارس الشــاب ســيف عويضــة الك ــث الف الثال

ــة. ــن )58:16( ثاني وبزم
ــة  ــزة منافس ــاز بجائ ــا« وف ــرس »كارامب ــع الف ــبوع م ــة األس ــي ثنائي ــل الرميث وأكم
ــز عــى حواجــز 140 ســم، مســجاً  ــة للتاي ــة واحــدة مــع جول ــام، مــن جول الخت
يف جولــة التايــز زمنــاً بلــغ 39:93 ثانيــة، وحــاز املركــز الثــاين الفــارس حميــد عبــد 
ــز مــع الفــرس »شــالينا 9« مــن إســطبات الــراع يف  ــه املهــريي، وأكمــل التاي الل
زمــن 42:00 ثانيــة، وحافــظ الفــارس ســيف عويضــة الكــريب عــى املركــز الثالــث، 

ــة. ــز )47:47( ثاني ــوي زد« بزمــن التاي وأحــرزه مجــدداً مــع الجــواد »دينــي ت

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

2.250  مندرة
للفروسية

 ف/فيوالـ 
نيتا

صري 
بادني

20 جولة 
)110( سم

أشبال 1

4.000  الشارقة
للفروسية

ف / لومون
)سنوات6(

 سعيد
املازمي

18 جولة
)110/100(

*صغرية
)5/4(

1

5.500  أبوظبي
للفروسية

 ف / ليسارا
اس

أنور نجم 80 جولة
)100/95(

مبتدئون 2

2.250  الشارقة
للفروسية

 ف / باييس
هوتيري

 أحمد
الريف

20 جولة 
)110( سم

أشبال 3

4.000  الشارقة
للفروسية

ف / برشا
)سنوات6(

 الشيخ/
 ماجد

القاسمي

18 جولة 
)105( سم

*صغرية
)5/4(

3

5.000  اسطبات
ناين فايل

 ج/ داميوند
ليغ

عادل برادا 72 جولة ومتايز
)115/105(

مبتدئون 4

5.700 )فروسية( 
للفروسية

ف / عا فان أحمد صفار 32 جولة
)125/120(

املستوى/2 5

6.000  ديب بولو
وفروسية

ج / تورانو فارس عّزوين 15 جولة
)125/120(

جونيورز 5

6.000  العني
للفروسية

ف / كريسينا  محمد حسن
مساوى

22 جولة
)125/120(

*صغرية
)6/5(

5

300  ربدان
للفروسية

ج / إنزو  مفتاح
الظاهري

8 جولة
)125/120(

مفتوح 5

15.000  أبوظبي
للفروسية

 ف /
فالنتاين

 راشد محمد
الرميثي

30 جولة 
)130( سم

املستوى/1 6

35.000  أبوظبي
للفروسية

ف/ كارامبا  محمد شايف
الرميثي

29 جولة 
)140( سم

املستوى/1 7

7.840 خّيالة)ش(
أبوظبي

ج/ باتون  نارص عي
الجنيبي

32 مرحلتني/ خ
)125/120(

املستوى/2 8

7.400  منتجع
الفرسان

 خالد أحمد ج/ غاسيس
الحادي

15 مرحلتني/ خ
)125/120(

جونيورز 8

6.000  الشارقة
للفروسية

 ف/
فهرنهايت

 سامل أحمد
السويدي

16 مرحلتني/ خ
)125/120(

*صغرية
)6/5(

8

150  الشارقة
للفروسية

 ج/
أوكسمول

مويف الكريب 6 مرحلتني/ خ
)125/120(

مفتوح 8

20.760  منتجع
الفرسان

ف/ كوشيت  عي أحمد
الجنيبي

24 مرحلتني
)130( سم

املستوى/1 9

55.000  أبوظبي
للفروسية

ف/ كارامبا  محمد شايف
الرميثي

37 جولة ومتايز 
)140( سم

املستوى/1 10

الفائزون باأللقاب

29
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة املستوى 
األول، مبواصفات الجولة الواحدة، عى 

حواجز بلغ ارتفاعها 140.

10
أشواط تضمنتها منافسات األسبوع 

الثاين عر لدوري اإلمارات لونجني لقفز 
الحواجز. 
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ثنائية رائعة في »دولية دبي«

دبي )فروسية اإلمارات(
أكمــل الفــارس محمــد شــايف الرميثــي ثنائيــة مــع الفــرس »كارامبــا«، 
ــي  ــدة، والت ــة الواح ــات الجول ــة مبواصف ــوز يف منافس ــه الف بتحقيق
صمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 ســم، ضمــن منافســات 
ختــام بطولــة ديب الدوليــة فئــة النجمتني، وبــذات مواصفات املنافســة 
الثالثــة التــي أقيمــت يف ثــاين أيــام البطولــة، وفــاز بصدارتهــا الرميثــي 

مــع »كارامبــا« أيضــاً.
الفــارس محمــد شــايف الرميثــي اســتفاد إىل أبعــد حــد مــن مشــاركته 
ــغ  ــع بل ــة يف زمــن رسي ــي جــاءت يف آخــر القامئــة، وأكمــل الجول الت

ــة. 57:91 ثاني
ونــال املركــز الثــاين الفــارس عــي حمــد الكــريب بصحبــة الجــواد »ديب 
دي يف« وأكمــل الجولــة يف 60.53 ثانيــة، وحــل الفــارس عبــد الرحمــن 
عبــد اللــه مــن أوزبكســتان يف املركــز الثالــث مــع الجــواد »قــو فــور 

إت يب«، وأكمــل الجولــة يف 61:35 ثانيــة.
الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــن فرســان املســتوى األول يف رياضــة 
ــع  ــز املناســب، م ــل القف ــل خي ــي عــى مه ــارات، وينتق ــز باإلم القف

بــذل الجهــد إلعــداده وتجهيــزه مــن مرحلــة إىل أخــرى. 
ــذ 7  ــا« وعمرهــا وقتئ ــرس »كارامب ــه الف ــت مع ــذ موســمني أطل ومن
ــات  ــني الفئ ــي ب ــتوى والرتق ــع املس ــة رف ــا رحل ــدأ معه ــنوات، ليب س
والحواجــز مــن 125 ســم وصــوالً إىل األداء معهــا عــى الحواجــز 
ــة  ــا لتجرب ــا بإخضاعه 140 ســم يف عمــر 9 ســنوات، ومل يبخــل عليه
الحواجــز 150 ســم، إبــان البطــوالت الدوليــة التــي شــهدتها اإلمــارات 
ــرياً عــى  ــه كث ــا الفــارس الرميثــي: »نحمــد الل باملوســم. ويقــول عنه
عــودة البطــوالت الدوليــة مــن جميــع التصنيفــات بعــد أن احتجبــت 

32
فارساً وفارسة خاضوا منافسة الجولة 

الواحدة، وأكمل الجولة دون خطأ 4 فرسان 
انحرص بينهم التنافس عى املراكز األوىل.

 57:91
ثانية الزمن الذي سجله الفارس محمد شايف 
الرميثي يف منافسة الجولة الواحدة، وتجاوز 

به األزمنة السابقة ليتّوج باللقب.

الرميثــي..
قوة اإلعداد وتماسك األداء مع »كارامبا« والزمن السريع

عنــا لفــرتة بســبب وبــاء كورونــا، ومــا أحدثته مــن تعقيــدات معروفة 
ــت  ــدول، فأتاح ــر ال ــل ع ــفر والتنق ــال الس ــة يف مج ــع، خاص للجمي
عــودة البطــوالت معــاودة االلتقــاء مجــدداً والتحــدي وكســب املزيــد 
مــن الخــرات عــر تنافــس متقــدم املســتوى مــع نخبــة فرســان القفــز 

مــن دول العــامل«.
ــح وبخاصــة فرســان القفــز مــن  ــق الصحي وأضــاف: »نحــن يف الطري
فئــة األشــبال والناشــئني “الجونيــورز”، وقــد وصلــوا إىل مراحــل 
ــدول األخــرى، ويف  متقدمــة وهــم يتنافســون مــع رصفائهــم مــن ال
ذات الوقــت يكســب الفرســان مــن املســتوى األول خــرات متقدمــة 
ــيا  ــة وال س ــوالت الدولي ــا يف البط ــوا بينن ــني كان ــان عاملي ــن فرس م
بطولــة كأس األمــم، التــي يســعدنا عــى املســتوى الخليجــي والعــريب 
اســتضافة اإلمــارات لهــا ومنــذ ســنوات، وهــي البطولــة التــي يحقــق 

ــارات أروع االنجــازات«. ــق اإلم ــا فري مــن خاله
ــتعداد  ــز واالس ــان بالتجهي ــام الفرس ــم اهت ــب معظ ــح »ينص وأوض
للمشــاركة يف بطولــة اإلمــارات، ومــن بعدهــا نهــايئ دوري اإلمــارات 
لونجــني لقفــز الحواجــز، لتبــدأ خطــط املشــاركة يف املعســكرات 
ــى  ــول ع ــزم الحص ــا أعت ــل، وعره ــتوى الخي ــراً ملس ــة، تطوي الصيفي
خيــول ذات مســتوى عــاٍل ميكــن االعتــداد بهــا والعمــل عــى إعدادها 

ــاد«.  ــامل واألوملبي ــكأس الع ل
يذكــر أن الفــارس الرميثــي لديــه أيضــاً الفــرس »ســيباليا« 15 ســنة، 
وأمضــت معــه ثــاث ســنوات، وشــاركته يف العديــد مــن املنافســات 
والبطــوالت، وقدمــت معــه نتائــج طيبــة، وحاليــاً يشــارك أيضــاً 

ــية. ــي للفروس ــادي أبوظب ــن ن ــر« م ــواد »كاب بالج
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نهائي خيول القفز الصغيرة 

غريب يحتفظ بلقب »7 ســنوات« 
والكربي يقود »لوكاردو أو« لصدارة »6 ســنوات«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أحــرز الفــارس شــادي غريــب مــن نــادي الشــارقة للفروســية، ثنائيــة يف نهــايئ 
ــّوج مــع  ــول الصغــرية، وت ــة الخي دوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز، لفئ
الفــرس »فــارا دو بيفــور« يف فئــة الخيــول عمــر 7 ســنوات، وهــو اللقــب الــذي 
ــذا  ــه ه ــظ ب ــس« ليحتف ــت دو بونت ــرس »ألي ــع الف ــايض م ــم امل ــه املوس حقق
املوســم، وأضــاف عليــه فــوزاً مــع الجــواد »بيــج بــن فــان دو« يف فئــة الخيــول 
الصغــرية عمــر 5 ســنوات، يف حــني تــّوج الفــارس حمــد عــي الكــريب مــع الجــواد 
»لــوكاردو أو« مــن إســطبات الــراع، بلقــب نهــايئ الخيــول الصغــرية عمــر 6 

ســنوات.
ويف نهــايئ دوري الفرســان مــن فئــة املبتدئــني، تّوجــت الفارســة وصايــف 
عبــد العزيــز املرزوقــي مــع الفــرس »أوجلــني دو ال بيــري« مــن نــادي الباهيــة 
ــة األشــبال الفارســة فاطمــة  للفروســية، ونالــت لقــب نهــايئ الفرســان مــن فئ
يوســف املــا مــع الجــواد »مرنيبلــس« مــن نــادي الحبتــور للبولــو والفروســية.

أقيمــت منافســات نهــايئ الــدوري للفئــات الثاث من 10 منافســات، منافســتان 
لــكل فئــة، عــى ميــدان منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل عــى مــدى يومــني، 
بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، ودعــم مجلــس أبوظبــي 

ــة دوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز.  ــة لونجــني، راعي الريــايض، ورعاي

20
خياً شارك بها الفرسان يف نهايئ الخيول 

الصغرية عمر 7 سنوات، وجاءت مبواصفات 
الجولتني عى ارتفاع 130 سم.

42
فارساً وفارسة شاركوا يف نهايئ الخيول الصغرية 
لفئة املبتدئني مبواصفات الجولة الواحدة مع 

جولة متايز عى حواجز 110 و115 سم.

23
خياً خاض بها الفرسان تحدي نهايئ الخيول 
الصغرية عمر 6 سنوات مبواصفات الجولتني 

عى حواجز ارتفاعها 125 سم.

10
فرسان شاركوا يف نهايئ الخيول الصغرية لفئة 
األشبال من جولة مع متايز عى حواجز 110 

و115 سم.

وصايف المرزوقي تحلق مع »المبتدئين« وفاطمة المال تكسب الناشئين 	

الجائزة/ 
درهم ** الدولة الجواد الفارس املشاركون املواصفات الفئة م

35.000  الشارقة
للفروسية

 ف/ فارا دو
بيفيور

شادي 
غريب

20 جولتني
)130( سم

صغرية *
7 سنوات

1

25.000  اسطبات
الراع

 ج/ لوكاردو
أو

 حمد
الكريب

23 جولتني
)125( سم

صغرية *
6 سنوات

2

15.000  الشارقة
للفروسية

 ج/ بيغ بن
فان دو

شادي 
غريب

20 جولتني
)115( سم

صغرية *
5 سنوات

3

20.000  الباهية
للفروسية

 ف/ أوغلني
دو البيري

 وصايف
املرزوقي

42 جولة ومتايز 
)115/110(

املبتدئون 4

15.000  الحبتور للبولو
والفروسية

ج/ مرنيبلس  فاطمة
يوسف املا

10 جولة ومتايز 
)115/110(

األشبال 5

الفائزون باأللقاب
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750
خياً من 20 دولة، تم تسجيلها للمشاركة 
ضمن النسخة الـ 26 لكأس ديب العاملي.

30.5 مليون دوالر الجوائز

23
خياً فائزة يف سباقات الفئة األوىل، تم 

تسجيلها يف الشوط الرئيي البالغ جائزته 12 
مليون دوالر.

كأس دبي العالمي ..
العالم في انتظار النسخة الـ 26 يوم 26 مارس

دبي )فروسية اإلمارات(
برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، يشــهد مضــار ميــدان 
العاملــي لســباق الخيــل بنــد الشــبا يــوم 26 مــارس الجــاري، فعاليــات النســخة 
الـــ 26 لــكأس ديب العاملــي 2022، البالــغ إجــايل جوائــزه املاليــة 30.5 مليــون 

دوالر، والــذي يتألــف مــن تســعة أشــواط.
وينتظــر أن يشــهد املهرجــان الكبــري الــذي تتجه إليــه أنظار املايني من عشــاق 
ســباقات الخيــل يف العــامل، تنافســاً مثــرياً بــني الخيــول املشــاركة، وقــد أكملــت 
اللجنــة املنظمــة لــكأس ديب العاملــي كامــل اســتعداداتها الســتضافة الحــدث 
ــواء  ــني يف أنحــاء املعمــورة عــى اله ــذي ينتظــر أن يشــهده املاي ــري، وال الكب

مبــارشة.
وتتألــف ســباقات حفــل املونديــال من شــوط للخيــول العربية األصيلة ملســافة 
2000 مــرت، ديب كحيلــة كاســيك للفئــة األوىل، البالــغ إجــايل جوائــزه املاليــة 

مليــون دوالر الــذي يعــد مونديــال الخيــول العربيــة األصيلــة.
وينطلــق ســباق جودلفــني مايــل للفئــة الثانيــة واملخصــص للخيــول املهجنــة 

األصيلــة، ملســافة 1600 مــرت ويبلــغ إجــايل جوائــزه املاليــة مليــون دوالر.
ويشــهد ســباق كأس ديب الذهبيــة للفئــة الثانية »عشــبي« تنافســاً بــني الخيول 
املهجنــة األصيلــة ملســافة 3200 مــرت، ويبلــغ إجــايل جوائــزه املاليــة مليــون 

دوالر.
ــو  ــرت، وه ــافة 1900 م ــة ملس ــة الثاني ــارات للفئ ــريب اإلم ــباق دي ــق س وينطل
ــغ  ــط، ويبل ــنوات فق ــاث س ــن ث ــة يف س ــة األصيل ــول املهجن ــص للخي مخص

ــون دوالر. ــة ملي ــزه املالي ــايل جوائ إج
ويجتــذب ســباق القــوز للرسعــة للفئــة األوىل »عشــبي« البالغ إجــايل جوائزه 

املاليــة مليــون ونصــف املليــون دوالر، نجــوم الرسعــة ملســافة ألــف مرت.
وتتنافــس الخيــول املهجنــة األصيلــة عــى لقــب ســباق ديب جولــدن شــاهني 
للفئــة األوىل البالــغ إجــايل جوائــزه املاليــة مليــوين دوالر، عى املضــار الرمي 

ملســافة 1200 مــرت.

ــافة 1800  ــة األوىل ملس ــريف للفئ ــة ديب ت ــباق بطول ــق س وينطل
مــرت، ومخصــص للخيــول املهجنــة األصيلــة بإجــايل جوائــزه املالية 

البالغــة 5 مايــني دوالر برعايــة موانــئ ديب.
ــة األوىل ملســافة 2410  ويشــهد ســباق ديب شــياء كاســيك للفئ
ــة 6 مايــني دوالر  ــزه املالي ــغ إجــايل جوائ ــار »عشــبي«، البال أمت

ــة. برعايــة لونجــني، تنافــس عالقــة الخيــول املهجنــة األصيل
ويختتــم اللقــاء بالســباق الرئيــي لــكأس ديب العاملي للفئــة األوىل 
ــزه  ــغ إجــايل جوائ ــرت، البال ــل، 2000 م ــع املي ــل ورب ملســافة املي
املاليــة 12 مليــون دوالر، برعايــة طــريان اإلمــارات، والــذي تتجــه 

إليــه أنظــار املايــني مــن عشــاق ســباقات الخيــل يف العــامل.
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»ستورم دميج« يحطم الزمن القياسي لمسافة 1400 متر
»سوبر ستردي«.. 

األبطال إلى بوابات ليلة مونديال الخيول

دبي )فروسية اإلمارات(
حجــز أبطــال »الســوبر ســرتدي« الــذي أقيــم مبضــار ميــدان، وتألف من 9 أشــواط 
للخيــول العربيــة واملهجنــة األصيلــة، بواباتهــم مبكــراً يف الليلــة الكبــرية لــكأس ديب 
ــة املصغــرة  العاملــي الـــ 26، بعــد التتويــج بألقــاب األشــواط التــي تحــايك البطول

للمونديال. 
وتــوج »هايبوثيتــكال« لســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم، ويل 
عهــد ديب، بطــاً للجولــة الثالثــة والختاميــة مــن كأس مكتوم للتحدي ملســافة 2000 

مرت، وســيتوجه الجــواد إىل الســباق الرئيس.
وكان أول املتأهلــني الجــواد »جوغورثــا دي مونلــو« لياس للســباقات العائدة لســمو 
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون 
الرئاســة، بــإرشاف جــان كلــود بيكــو، وقيادة فرنانــدو جــارا، الفائز بجولــة آل مكتوم 

للخيــول العربيــة، وســتكون وجهتــه املقبلــة ســباق ديب كحيلة كاســيك.
ــريي  ــح امله ــر ومصب ــن غدي ــنْي ســامل ب ــني اإلماراتي ــى للمدرب ــة ال تن ــت ليل وكان
اللذيــن فــازا بســباق الفئــة األوىل يف يــوم »ســوبر ســرتدي« ضمــن الروفة الرســمية 

لــكأس ديب العاملــي.
ويســتهدف الجــواد »حكــم« لشــادويل الفائــز ببطولــة ديب مدينــة الذهب ملســافة 
2410 أمتــار، بــإرشاف اويــن بــوروز، وقيادة جيم كرويل، ســباق ديب شــيا كاســيك.

ــام  ــادة ولي ــي، وقي ــإرشاف شــاريل ابلب ــوج »مــان اوف بروميــس« لجودلفــني، ب وت
بيــوك، بطــاً لســباق بطولــة نــد الشــبا تــريف ســرنت ملســافة 1200 مــرت، وســوف 

يكــون هدفــه ســباق القــوز للرسعــة. 
وأضــاف »ســتورم دميــج« لجودلفــني الثنائيــة، بــإرشاف ســعيد بــن رسور، وقيــادة 
فرانــي ديتــوري، محطــاً الزمــن القيــايس ملســافة 1400 مــرت، ليفوز بجائــزة بطولة 

رأس الخــور املســتحدثة، مســجاً 1:21:67 دقيقــة.
ــباق  ــادي، س ــح الح ــن صال ــزدوم« لحس ــزرت وي ــواد »دي ــه الج ــتكون وجه وس
جودلفــني مايــل، عقــب فــوزه بلقــب بــرج نهــار ملســافة 1600 مــرت، بــإرشاف أحمد 

الشــميي، وقيــادة الفــارس الهولنــدي ادري دو فريــز.

ــإرشاف  ــور، ب ــل س ــوار دي ــط ج ــون« ملرب ــي ب ــيتوجه »كوالت وس
أنطونيــو ســنرتا برييــرا، وقيــادة فاجــر ليــل، بطــل ســباق البســتكية 

ــارات. ــريب اإلم ــباق دي ــرت، إىل س ــافة 1900 م ملس
ــريي  ــح امله ــإرشاف مصب ــادويل، ب ــة لش ــق« الثنائي ــل »الفري وأكم
وقيــادة ديــن اونيــل، عندمــا اعتــى قمــة بطولــة جبــل حتــا للفئــة 

ــريف.  ــة ديب ت ــرت، وسيســتهدف بطول األوىل ملســافة 1800 م
ويتوجــه »ايســرتن ويرلــد« ملحمــد أحمــد عــي الســبويس، بــإرشاف 
أحمــد بــن حرمــش، وقيــادة راي داوســون، املتــوج بلقــب ســباق 

بطولــة مهــب الشــال، إىل جولــدن شــاهني.
الجديــر بالذكــر أن بطولــة كأس ديب الذهبيــة، ســتكون أحــد 

الســباقات الرئيســية يف املونديــال يف الليلــة الكبــرية.

2.345.000
دوالر إجايل الجوائز املالية للفائزين يف 
أشواط كرنفال كأس ديب العاملي، والتي 
تعد آخر التجارب الرسمية للخيول التي 

ستشارك يف الحدث الكبري.

1:21:67
دقيقة الزمن الذي سجله »ستورم 

دميج« لجودلفني بقيادة الفارس فراني 
ديتوري وحطم به الرقم القيايس 

ملسافة 1400 مرت يف سباق رأس الخور.

ابن غدير والمهيري أبطال الفئة األولى و»جوغورثا« و»هايبوثيتكال« نجوم تحدي آل مكتوم 	



31
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جائزة محمد بن راشد للتميز في الخيل

دبي )فروسية اإلمارات(
كــرم الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم، رئيــس مجلــس إدارة نــادي ديب 
ــزة محمــد بــن راشــد  ــدورة الخامســة لجائ ــل، الفائزيــن يف ال لســباق الخي
ــة  ــدروع التذكاري ــام 2021، بال ــل لع ــباقات الخي ــز يف س ــوم للتمي آل مكت
ملســتحقيها، وذلــك خــال أمســية حفــل ســوبر ســرتدي مبضــار ميــدان، يف 

احتفاليــة 8 نجــوم.
وتــم تكريــم الفائزيــن يف 8 فئــات: أفضــل حصــان، وأفضــل مالــك، وأفضــل 
مــدرب، وأفضــل فــارس، وجائــزة العطــاء الــدؤوب، إضافــة إىل فئتــي 
جائــزة اختيــار الجمهــور، وأفضــل فــارس محــي، وهــا الفئتــان اللتــان تــم 
تحديدهــا مــن قبــل عشــاق الســباق عــر التصويــت اإللكــرتوين، عــاوة 

عــى إضافــة جائــزة اســتثنائية لــدورة هــذا العــام وهــي جائــزة التميــز.
ــادي  ــس ن ــوم، رئي ــن راشــد آل مكت ــدان ب ــن حم ــد ب وتســلم الشــيخ راش
النــرص الريــايض الثقــايف، جائــزة التميــز والعطــاء الــدؤوب، والتــي كانــت 
ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــدان ب ــيخ حم ــه الش ــور ل ــده املغف ــب وال ــن نصي م
وجــاء حصولــه عــى هــذه الجائــزة لــإلرث الضخــم الــذي تركــه يف الفروســية 
وســباقات الخيــل، والتــي كانــت جــزءاً مــن مســرية عامليــة خــال أربعــني 

عامــاً.
ــا  ــك، في ــل مال ــزة أفض ــى جائ ــل ع ــن الفيص ــد الرحم ــري عب ــل األم وحص
حصلــت الســعودية ســارة القحطــاين عــى جائــزة اختيــار الجمهــور، وتعتــر 
القحطــاين أول ســعودية تحصــل عــى رخصــة تدريــب معتمــدة يف ســباقات 

الخيــل بالســعودية.

ونــال الجــواد »مــرف« جائــزة أفضــل حصــان، ونــال جائــزة أفضل 
فــارس اإليطــايل فرانــي ديتــوري، وتــوج اإليطــايل أنطونيــو فريــزو، 

بجائــزة أفضــل فــارس محــي.
وذهبــت جائــزة أفضــل مــدرب إىل شــاريل أبلبــي مــدرب جودلفــني، 
ــة  ــب عائل ــن نصي ــاة م ــدى الحي ــاز م ــزة اإلنج ــت جائ ــا كان في

ــري لصناعــة الفروســية.  ــا الكب ــة لدعمه يوشــيدا الياباني
وقــال الشــيخ راشــد بــن دملــوك آل مكتــوم: »الجائــزة ترتجــم حرص 
ــن راشــد آل  ــد ب ــارس العــرب”، صاحــب الســمو الشــيخ محم “ف
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، 
رعــاه اللــه، عــى تكريــم أصحــاب اإلنجــازات يف جميــع املجــاالت، 
ــي  ــزة الت ــه الجائ ــا حققت ــز مب ــة، ونعت ــازات الرياضي ــيا اإلنج الس

تحمــل اســم “فــارس العــرب”«.
ــا باســم صاحــب  ــي تتــرف باقرتانه ــزة الت ــأيت الجائ  وأضــاف: »ت
ــوق ديب  ــد تف ــوم، لتؤك ــن راشــد آل مكت ــد ب الســمو الشــيخ محم
ودولــة اإلمــارات يف مضــار ســباقات الخيــول عــى الصعيــد 
الــدويل، والتــي كان لســموه إســهامه الواضــح يف االرتقــاء بهــا 
عــى الصعيديــن املحــي والعاملــي، لتتحــول الجائــزة إىل أحــد 
أهــم املنصــات التــي تحتفــي بإنجــازات املتميزيــن يف هــذه 
الرياضــة التــي ارتبطــت بتاريــخ دولــة اإلمــارات وموروثهــا الثقــايف 

واالجتاعــي والريــايض«.

تكريــم الفائزين في 8 فئات 
خــالل احتفالية 8 نجوم بـ »ميدان«

40
عاماً يف مسرية انطلقت منذ سبعينيات 
القرن املايض، ميزت تاريخ املغفور له 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

2017
تم إطاق جائزة محمد بن راشد للتميز 
يف الخيل وتهدف إىل تكريم العديد من 

األساء املميزة يف رياضة الفروسية.

تكريم حمدان بن راشد بـ »العطاء الدؤوب« وعبد الرحمن الفيصل أفضل مالك 	
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مشاركة كبيرة في النسخة الثانية للملتقى

دبي )فروسية اإلمارات(
شــهدت الــدورة الثانيــة مــن ملتقــى ديب لــركاء الفروســية الــذي عقــد يف 

مضــار ميــدان بــديب، إقبــاالً كبــرياً مــن املــاك واملدربــني والفرســان واملهتمني 

برياضــة الفروســية يف مختلــف املناشــط، ســواء ســباقات الخيــل أو ســباقات 

الرسعــة والتحمــل أو القفــز عــى الحواجــز، وغريهــا مــن الرياضــات.

كــا شــهد امللتقــى الــذي افتتحــه الشــيخ راشــد بــن دملــوك، رئيــس مجلــس 

إدارة نــادي ديب لســباق الخيــل، ونــادي ديب للفروســية، مشــاركة العديــد مــن 

ــارات  ــة اإلم ــا هيئ ــل، أبرزه ــباقات الخي ــة بس ــركات املختص ــات وال الجه

لســباق الخيــل، وعــدد مــن املستشــفيات البيطريــة، والــركات واملؤسســات 

الخاصــة، ال ســيا أن الحــدث يعتــر منصــة لتزويــد املهتمــني بهــذا القطــاع 

بالعديــد مــن املنتجــات والخدمــات، إىل جانــب تســليطه الضــوء عــى 

الفــرص املســتقبلية الواعــدة لصناعــة الخيــل والفروســية، عــر مجموعــة مــن 

الفعاليــات يف ظــل مشــاركة ممثــي أكــر مــن 250 إســطباً، إضافــة إىل 350 

مشــرتياً و75 مــوّرداً.

ــاترداي«،  ــوبر س ــل »س ــية حف ــع أمس ــاً م ــى تزامن ــات امللتق ــاءت فعالي وج

ختــام فعاليــات كرنفــال كأس ديب العاملــي، وأقيــم الحــدث عــى مــدى 

يومــني، مبشــاركة واســعة مــن مختلــف الــركات املحليــة والعامليــة يف رياضــة 

ــل. ــة الخي ــامل صناع ــية، وع الفروس

ويهــدف امللتقــى لرتســيخ موقــع ديب مركــزاً رئيســاً لصناعــة الخيــول يف 

املنطقــة والعــامل، ويتضــح ذلــك مــن خــال اإلقبــال الكبــري عــى املشــاركة يف 

الــدورة الثانيــة مــن امللتقــى، مســتقطبًة أهــم الجهــات املعنيــة بالخيــول يف 

العــامل، ويف مقدمتهــا نــادي ديب لســباقات الخيــل ونــادي ديب للفروســية، يف 

حــني تشــهد هــذه الصناعــة منــواً مطــرداً و يقــدر حجمهــا حاليــاً بنحــو 400 

»دبي لشــركاء الفروسية«.. 
منصة تعرض أحدث ابتكارات وتقنيات صناعة الخيل

400
مليــون دوالر حجم صناعة 

الفروسية يف املنطقة.

250
إسطباً شارك يف الدورة الثانية 

مللتقى ديب لركاء الفروسية.

مليــون دوالر يف املنطقــة، أي مــا يعــادل نحــو 1.47 

مليــار درهــم.    

ــروض  ــات والع ــن الجلس ــلة م ــى سلس ــن امللتق وتضم

التقدمييــة حــول مختلــف املوضوعــات املعنيــة بقطــاع 

ــة بإتاحــة الفرصــة  ــزت النســخة الثاني ــل، كــا متي الخي

للمشــاركني للفــوز بأكــر مــن 250 جائــزة، كــا يعكــس 

الحــدث مكانــة ديب الرائــدة يف عــامل رياضــات الخيــول 

املتناميــة يف املنطقــة، ويتميــز امللتقى بشــموليته، حيث 

يتضمــن العنــارص  كافــة املتعلقــة بصناعــة الخيــل.



فروســية اإلمارات

33 مارس 2022

مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــدويل  ــة يف مهرجــان الشــارقة ال ــاب ذهبي ــط ديب 3 ألق ــول مرب ــت خي حقق
الثالــث والعريــن للجــواد العــريب الــذي نظمــه نــادي الشــارقة للفروســية 
ــن  ــور ســلطان ب ــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكت ــام برعاي عــى مــدى 3 أي
ــم الشــارقة، ومبشــاركة 271  ــس األعــى حاك محمــد القاســمي، عضــو املجل

ــل 9 دول. ــة متث ــى الســاالت العربي ــن أنق جــواداً م
ــر«  ــرات، و»بســمة البداي ــة امله ــة الخامســة« بطل وســجلت كل مــن »الراق
بطلــة األفــراس 93.38، وهــو أعــى معــدل مــن النقــاط خــال البطولــة تــم 

تســجيله.
وحصــدت خيــول مربــط ديب ثاثيــة ذهبيــة، باإلضافــة إىل لقــب فــي واحــد، 
وتقاســمت بقيــة األلقــاب الذهبيــة كل مــن خيــول الشــيخ محمد بن ســعود 
القاســمي، والشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي، ومربــط عجــان بواقــع 

ذهبيــة لــكل منهم.
وافتتحــت املهــرة »دي نجــاء« ألقــاب مربــط ديب، ونالــت ذهبيــة املهــرات 
ــت الفضــة »ام دي اس روضــة«،  ــاين ونال ــز الث ــر ســنة، وجــاءت يف املرك عم
لقــي عبيــد اللــه، فيــا حصلــت »ع ج ســجا« ملربــط عجــان، عــى اللقب 

الرونــزي. 
وظفــرت »الراقــة الخامســة« ملربــط عجــان، بذهبيــة املهــرات أعار ســنتني 
وثــاث ســنوات، ونالــت اللقــب الفــي »دي نهــب« ملربــط ديب، وحصلــت 

عــى اللقــب الرونــزي »ع ج غزالــة« ملربــط عجــان.

3 ذهبيات لـ »مربط دبي« و»البراقة الخامسة« 
و»بسمة البداير« تسجالن أعلى معدل نقاط

وانتزعــت »بســمة البدايــر« للشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي، صــدارة 
ــط  ــة« ملرب ــة »ع ج امان ــت وصيف ــي، وحل ــب الذهب ــت اللق ــراس ونال األف
ــزي إىل »اس اس فــرح اوليفــا« ألحمــد  عجــان، فيــا ذهــب اللقــب الرون
الشــميي، وأضــاف »دي تبــارك« الذهبيــة الثانيــة ملربــط ديب، عندمــا حلــق 
بلقــب األمهــار عمــر ســنة، وحــل يف املركــز الثــاين ونــال اللقــب الفــي »اس 
ام مشــهور« للشــيخ ســعيد بــن جمعــة آل مكتــوم، بينــا حصــل عــى الرونز 

»ع ج نبــار« لســعيد مصبــح الكعبــي.
أكمــل »دي رشط« الثاثيــة الذهبيــة ملربــط ديب بعــد أن تصــدر بطولــة 
األمهــار أعــار ســنتني وثــاث ســنوات، ونــال اللقــب الذهبــي، وحصــد »كيــه 
ايــه نيشــان« لخالــد العمــريي اللقــب الفــي، فيــا كان اللقــب الرونــزي من 

نصيــب »ع ج عجبــان« للشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي.  
وانتــزع »إي اس برينــس« للشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي، صــدارة 
بطولــة الفحــول وأحــرز اللقــب الذهبــي، فيــا حصــل عــى اللقــب الفــي 
»ســيف البدايــر« للشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي، بينــا حصــل »ع ج 

دراس« لعــي محمــد عيــى بوشــهاب، عــى اللقــب الرونــزي.

9
دول شاركت بخيولها يف منافسات 
الفئات املختلفة مبهرجان الشارقة 

الدويل للجواد العريب.

271
جواداً من أنقى الساالت العربية 

شاركت يف مهرجان الشارقة 
الدويل للجواد العريب.

جمال الخيل



فروســية اإلمارات

مارس 342022

بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حفــل ختــام فعاليــات النســخة الـــ 14 لبطولــة أبوظبــي الدوليــة لجــال 
ــادي  ــام بن ــة أي ــدى أربع ــي أقيمــت عــى م ــة 2022 الت ــل العربي الخي
أبوظبــي للفروســية، مبنافســات قويــة ومثــرية، وحققــت خيــول الشــيخ 
عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي، ومربــط عجــان، ثنائيــة ذهبيــة خــال 
ــد  ــزة الشــيخ زاي ــام، وحصــدت »ع ج العــا« ملربــط عجــان جائ الخت
بــن ســلطان آل نهيــان، فيــا نــال »إم أو ذهــب« لخلــف محمــد خلــف 
العتيبــة، جائــزة أعــى معــدل مــن النقــاط بعــد املركــز الســابع للخيــول 

. ملحلية ا
أمــا لقــب الخيــول الدوليــة للجائــزة، فقــد حققتــه كل مــن »غــزال ل ن 
ج الثــاين« ملربــط املجــد، و»إس جــي فيلــق« ملربــط النســيم، و»وهــاش 

متيــم« ملحمــد ماجــد القحطــاين.
وأحــرزت املهــرة »ع ج العــا« ملربــط عجــان ذهبيــة املهــرات، وحلــت 
وصيفــة، ونالــت الفضــة رفيقتهــا يف املربــط »ع ج غزالــة«، فيــا جــاءت 

يف املركــز الثالــث ونالــت الرونــز »دي رميــه« ملربــط ديب. 
ــه بــن ماجــد  ــد الل ــان« للشــيخ عب وانتــزع ذهــب األمهــار »ع ج عجب
ــيم«  ــام حش ــر »األري ــة للمه ــاين والفض ــز الث ــب املرك ــمي، وذه القاس
للشــيخ خليفــة بــن طحنــون بــن محمــد آل نهيــان، فيــا حصــل عــى 

ــريي. ــد العم ــز »ك أ نيشــان« لخال الرون
وأضافــت »بسندرَستموشــايلو« الثنائيــة ملربــط عجــان، بعــد حصولهــا 
عــى ذهــب األفــراس، وجــاءت يف املركــز الثــاين وحصلــت عــى الفضــة 

ــب  ــا كان اللق ــي، في ــف آل ع ــد اللطي ــد عب ــتونيا« ليوســف أحم »اس
الرونــزي مــن نصيــب »جيهنــدرا« للفريــق امللــي البحرينــي. 

وأضافــت »إي اس شــارجة« الذهبيــة الثانيــة لخيــول الشــيخ عبــد اللــه 
بــن ماجــد القاســمي، عندمــا حلقــت بلقــب املهــرات عمــر ســنة، تلتها يف 
املركــز الثــاين ونالــت اللقــب الفــي »ع ج مــوراي« ملربــط عجــان، أمــا 

الرونــز فــكان مــن نصيــب »دي رامــا« ملربــط ديب.
ونــال »جيــه اس تــروي« ملربــط الجواهــر، ذهبيــة األمهــار عمــر ســنة، 
وجــاء يف املركــز الثــاين وحصــل عــى الفضــة »األريام عشــاق« إلســطبات 

األريــام، فيــا ذهــب الرونــز إىل »ظافــر الهواجــر« ملربــط الهواجــر.
 واختتــم »مهــاب يب اتــش ام« لطــال حميــد املســكري الفعاليــات بعــد 
أن حصــد اللقــب الذهبــي للفحــول، تــاه يف املركــز الثــاين ونــال الفضــة 
ــب الرونــزي  »األريــام شــكان« إلســطبات األريــام، فيــا نــال اللق

ــط الجواهــر. ــة« ملرب »شــادي الخالدي

92.20
نقطة حققتها املهرة »ع ج العا« 
ملربط عجان، منحتها لقب جائزة 

الشيخ زايد بن سلطان.

93.70
نقطة أعى معدل يف البطولة 

حققته الفرس »بسندَرستموشايلو« 
ملربط عجان.

تألــق خيول عبد اهلل القاســمي ومربط 
عجمــان بـ»الثنائية الذهبية«

جمال الخيل
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35 مارس 2022

»دي إكسبو« و»دي شرار« حضور مميز 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــارا  ــة كت ــزاً يف بطول ــوراً متمي ــة حض ــول العربي ــط ديب للخي ــجل مرب س

الدوليــة لجــال الخيــل العربيــة األصيلــة التــي أقيمــت فعالياتهــا 

يف العاصمــة القطريــة الدوحــة، محــرزاً ذهبيتــني وبرونزيتــني بعــد 

ــى  ــت ع ــي حرص ــة الت ــط الدولي ــوى املراب ــني أق ــرية ب ــات مث منافس

املشــاركة بخيــول الصــف األول يف ســلم الجــودة العامليــة. 

وأقيمــت البطولــة ضمــن مهرجــان كتــارا الــدويل للخيــول العربيــة 

الــذي أحــرز خالــه مربــط ديب ذهبيتــني وفضيــة يف أول مشــاركاته 

ــد  ــود بع ــل أن يع ــة، قب ــالة املرصي ــارا للس ــة كت ــان ببطول يف املهرج

ــت  ــي توج ــة الت ــخة الدولي ــة يف النس ــه البطولي ــد مكانت ــبوع ليؤك أس

ــر. ــعودية وقط ــة الس ــة العربي ــني اململك ــة ب ــة خليجي جول

ونــال مربــط ديب ألقــاب بطولــة كتــارا الدوليــة مــع خيــول نجــوم تعتــر 

مــن أجمــل اإلنتــاج املحــي للمربــط ذات املســتوى العاملــي العــايل. 

وأحــرزت املهــرة الواعــدة »دي إكســبو« مــن الفحــل »اف ايه الرشــيم«، 

ــة املهــرات بعمــر  والفــرس »إيــي جهــراء« امليداليــة الذهبيــة يف بطول

ســنة، محققــة أعــى معــدل يف املنافســات متجــاوزة حاجــز 93 نقطــة.

ــول  ــان للخي ــة عج ــال بطول ــار خ ــبو« األنظ ــت »دي إكس ــد لفت وق

العربيــة األخــرية، حيــث أكــدت جدارتهــا الجاليــة التــي ترشــحها 

لتصبــح بطلــة منافســة عــى املراكــز األوىل يف البطــوالت الدوليــة 

الكــرى املقبلــة.

ــن الفحــل العاملــي  ــر »دي رشار« وهــو م وســجل البطــل العاملــي امله

ــة  ــة ثاني ــة ذهبي ــة »اف يت شــيا«، ميدالي ــرس العاملي »دي رساج« والف

ــه الكاســح عــى أقــوى وأجمــل املهــور املتنافســة.  بتفوق

ــن  ــا كل م ــني أحرزته ــني برونزيت ــاً، ميداليت ــط ديب أيض ــاف مرب وأض

نجمــة اإلنتــاج املحــي »دي رســيل« مــن الفحــل »دي رساج« والفــرس 

»إيــي فامينــكا« يف بطولــة املهــرات بعمــر ســنة، ثــم برونزيــة يف 

ــي  ــل العامل ــن الفح ــي م ــراء«، وه ــرة »دي جه ــرات للمه ــة امله بطول

ــر«. ــرس »دي جواه ــه« والف ــاليبور إي إي »إكس

مربط دبي.. التألق يتواصل بـ »ذهبيتين« 
في »كتارا الدولية« لخيول الصف األول

93.06
ســجلتها املهرة الذهبية »دي إكسبو« 
ملربط ديب خال منافســات مهرجان 

كتارا الدولية.

جمال الخيل



فروســية اإلمارات

ختــام الدوليات
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

عــى  والفارســات  الفرســان  أفــراح  تواصلــت 
منصــات التتويــج خــال البطــوالت الدوليــة التــي 
ــت إىل محطــة  ــي وصل ــارات، والت اســتضافتها اإلم
الختــام بعــد منافســات قويــة بــني املشــاركني، 
ليعــود دوري اإلمــارات  »لونجــني«،  ويواصــل 
مــن  تبقــى  فيــا  التنافــس  مشــوار  الفرســان 
ــق  ــرية يف تحقي ــة كب بطــوالت هــذا املوســم، برغب
ــد  ــة، بع ــج يف املســابقات املحلي ــم بالتتوي أهدافه

أداء مميــز يف كل البطــوالت التــي أقيمــت.


