
أبريل 2022العدد 15

فروسية اإلمارات

مجلة شهرية يصد رها اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

محمد بن راشــد:
كأس دبي العالمي للخيول 

حدث فريد ينتظره كل عشاق 
الفروسية على مستوى العالم

»الوثبة« وسبيل والحوسني 
وميرا األنصاري نجوم النسخة 

)20(التاسعة

صورتها زينت »الوثبة« 
في ختام الموسم

»منصورة« األسطورة 

»كنتري جرامر« بصمة ســعودية في مونديال النســخة االســتثنائية

إنجاز جديد لقفز الحواجز
نجم المهيري يسطع 

في الرياض مع 
)29(»الجائزة الكبرى«

أشاد بالمشاركات الكبيرة في الدورة الـ 26 

)24(

)5(

)4(

مهرجــان أبوظبــي للقدرة 



فهرس

إرشاف عبداللــه النقبي

اللواء د. أحمد ناصر الريسي
 رئيس

اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

د. غانم محمد الهاجري
األمني العام

أحمد السويدي 
املدير التنفيذي 

إعداد قسم اإلعالم

Airport Road corner Rabdan St. Al Bustan Complex, Offices tower, 
Office 401, Abu Dhabi United Arab Emirates

Address:

Telephone:
 +971-2-6661800 

Email:
info@uaeerf.ae

Fax:

+971-2-6655700

www.uaeerf.ae

uaeerf ae@uaeerf_aeuaeerf 

تنفيذ: فاخــرة املحرييب

تصويــر: أحمد وجدي - نور املرصي

 اقرأ
 في هذا العدد

علي الكربي.. التتويج بلقب »اإلمارات 23« لقفز 	 

الحواجز على خطى الوالد )26(

اتحاد الفروسية يكرم فرسان قفز الحواجز 	 

المتأهلين للبطوالت الدولية والعالمية )27(

الرميثي يتألق مع »اكرامبا« والمهيري يكسب 	 

»التمايز« بـ »كونيج« في األسبوع الـ 14 لدوري 

اإلمارات )28(

15ميدالية لخيول اإلمارات في »دبي للجواد 	 

العربي« و3 ذهبيات لمربط دبي )31(

أبريل 22022



كلمة رئيس االتحاد
فروســية اإلمارات

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

ــوم، 	  ــن راشــد آل مكت ــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب أطل

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه 

اللــه، يف العــام 1996 كأس ديب العاملــي للخيــول برؤيــة عميقــة، 

ــرّيت  ــة، وغ ــول العاملي ــباقات الخي ــة يف س ــة نوعي ــت نقل أحدث

العديــد مــن املفاهيــم، لتتوجــه أقــوى الخيــول يف العــامل إىل ديب 

للمشــاركة يف املونديــال الفريــد يف رحلــة بحــث املالك والفرســان 

عــن أرفــع الجوائــز، وخــوض أقــوى التحديــات، والظهــور عــى 

منصــة التتويــج، وأمــام عيــون العــامل عــر شاشــات التلفزيــون 

ووســائل التواصــل االجتامعــي املختلفــة التــي تتفاعــل مــع 

الحــدث وتــرز أدق التفاصيــل.

وجــاءت رؤيــة »فــارس العــرب« لتســبق األحــداث، وتتوافــق مع 	 

املتغــريات مبرونــة عاليــة، مرتكــزة عــى البنيــة التحتيــة املتطــورة 

للحــدث املتمثلــة يف مضــامر »ميــدان«، أبــرز أيقونــة لســباقات 

الخيــول يف العــامل، ليحقــق الحــدث النجــاح تلــو النجــاح، وينــال 

اإلشــادة مــن جميــع املشــاركني يف كل الــدورات، والذيــن وجــدوا 

ــري  ــة، وجامه ــز القيم ــري، والجوائ ــس املث ــدي، والتناف ــه التح في

ــا تشــاهده  ــات م ــع مجري ــة للســباقات تتفاعــل م ــرية محب غف

ــع  ــه يتس ــل ل ــع ال مثي ــامر رائ ــة يف مض ــة فني ــغف، وتحف بش

عــرات اآلالف مــن املتابعــني، إىل جانــب اهتــامم إعالمــي 

عاملــي ينقــل الصــورة املتفــردة للحــدث يف ســباق خــاص بينهــا، 

والــذي تحــول إىل كرنفــال كبــري يقصــده املشــاهري ملتابعتــه.

لقــد قدمــت اإلمــارات صــورة مثاليــة وراقيــة للتنظيــم يف 	 

النســخة الـــ 26، والتــي أقيمــت وســط ظــروف اســتثنائية 

لتداعيــات جائحــة كورونــا، وشــهدت عــودة الجامهــري إىل 

مدرجــات املضــامر لتتابــع الســباقات، وتضيف إىل الحــدث بعداً 

ــل  ــة يف التعام ــا الهائل ــة، وقدراته ــة الدول ــد احرتافي ــاً، يؤك قوي

مــع الجائحــة والتخلــص مــن آثارهــا مبســاندة القيــادة الرشــيدة 

ــني  ــي قدمــت الدعــم الالمحــدود مــن أجــل ســالمة املواطن الت

العــامل  دول  مختلــف  مــن  القادمــني  والضيــوف  واملقيمــني 

ــاهدة  ــة، ومش ــن رائع ــر م ــية أك ــتمتاع بأمس ــاركة واالس للمش

أقــوى الخيــول يف العــامل تتنافــس لنيــل رشف التتويــج يف هــذا 

ــد. ــل الفري املحف

الشــكر إىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم، 	 

ــكار  ــادرات وأف ــن مب ــارات م ــية اإلم ــه لفروس ــا يقدم ــى م ع

ــدارة،  ــا يف الص ــب، وجعلته ــى املرات ــا إىل أع ــت به ورؤى دفع

مــا عــزز مــن مكانتهــا، ومنهــا كأس ديب العــامل الــذي يجمــع 

ــم  ــامل لرس ــاء الع ــن كل أنح ــية م ــام عشــاق الفروس يف كل ع

لوحــة النجــاح واإلبهــار، يف إمــارات الخــري والعطــاء، وميــدان 

ــة. التنافــس يف املجــاالت كاف

ــوز 	  ــى ف ــة الســعودية ع ــة العربي ــة لألشــقاء يف اململك التهنئ

ــاء  ــذي ج ــي، وال ــكأس ديب العامل ــر« ب ــرتي جرام ــواد »كن الج

عــن جــدارة واســتحقاق، ومنــح األمســية صــورة رائعــة 

ــام. ــوي يف الخت ــس ق لتناف
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حــدث كبير يعزز مكانة فروســية اإلمارات
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أشاد بالمشاركات الكبيرة في النسخة الـ 26 
مونديال الخيول

محمد بن راشــد:
كأس دبي العالمي للخيول حدث فريد ينتظره كل عشاق 

الفروسية على مستوى العالم

دبي )فروسية اإلمارات(
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، أن دولــة اإلمــارات 
باتــت أرضــاً للفــرص وميدانــاً للتنافــس يف مختلــف املجــاالت مبــا تتمتــع 
ــا  ــموه إىل م ــرياً س ــات، مش ــن إمكاني ــه م ــا متتلك ــات وم ــن مقوم ــه م ب
ــف القطاعــات، الســيام  ــارات مــن تقــدم ومنــو ضمــن مختل تشــهده اإلم
قطــاع الرياضــة بشــكل عــام، ورياضــة الفروســية عــى وجــه الخصــوص، 
ملــا تحظــى بــه مــن شــعبية كبــرية، وتاريــخ طويــل كجــزء أصيــل مــن تراث 

دولــة اإلمــارات واملنطقــة العربيــة.
كــام أكــد ســموه أن كأس ديب العاملــي للخيــول أصبــح حدثــاً فريــداً ينتظــره 
ــن  ــة م ــنوات املاضي ــالل الس ــن خ ــامل، ومتك ــية يف الع ــاق الفروس كل عش
ــرز املهتمــني بهــذه الرياضــة، بعــد أن تــرك بصمــة واضحــة  اســتقطاب أب
ومؤثــرة يف عــامل ســباقات الخيــل، وأصبــح املقصــد األول ملشــاركة نخــب 
ــا  ــزاز مب ــر واالعت ــاً للفخ ــا جميع ــا يدعون ــان، م ــني والفرس ــالك واملدرب امل
حققتــه ديب ودولــة اإلمــارات مــن مكانــة متميــزة باحتضانهــا أهــم بطوالت 
الفروســية، ويثبــت جدارتهــا يف اســتضافة وتنظيــم أقــوى وأكــر املناســبات 

الرياضيــة.
وحــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، فعاليــات 
الــدورة الـــ 26 لــكأس ديب العاملــي 2022 األقــوى واألكــر شــهرة مبــا يحظى 
ــة  ــع ســموه أشــواط البطول ــة، وتاب ــري ومتابعــة عاملي ــامم كب ــه مــن اهت ب

 نائــب رئيس الدولة:
اإلمارات أرض الفرص وميدان التنافس يف مختلف املجاالت.	 

الدورة االستثنائية من البطولة األشهر عاملياً تشهد مشاركة 	 

واسعة من نَُخب ُماّلك الخيول واملدربني والفرسان.

الحدث العاملي يعزز مكانة ديب واإلمارات الرائدة يف مجال 	 
بطوالت الفروسية ويثبت جدارتها يف استضافة وتنظيم 

أقوى وأكر املناسبات الرياضية.

ــور  ــن جمه ــاً م ــن 60 ألف ــر م ــا أك ــي حره ــة الت العاملي
رياضــة الفروســية، وشــهدت منافســات قويــة بــني فرســان 
ــا شــهدته النســخة  ــن ســعادته مب ــاً ســموه ع ــامل، معرب الع
كبــرية،  مشــاركات  مــن  للــكأس  والعريــن  السادســة 
تتناســب يف حجمهــا ونوعيتهــا مــع ســمعة ومكانــة البطولــة 
األوىل عامليــاً يف عــامل الفروســية، والتــي شــهدت خــالل 
دورتهــا الحاليــة مشــاركة واســعة مــن نَُخــب ُمــاّلك الخيــول 
ــن  ــاً م ــوا إىل ديب خصيص ــن قدم ــان الذي ــني والفرس واملدرب

ــا. ــف أنحــاء العــامل للمنافســة عــى ألقابه مختل
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دبي )فروسية اإلمارات(
ــوم، ويل  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــوج س ت
ــه  ــاز ب ــذي ف ــول، وال ــز بلقــب كأس ديب العاملــي للخي ــد ديب، الفائ عه
الجــواد »كنــرتي جرامــر« إلســطبالت زيــدان للســباق، بقيــادة الفــارس 
ــلم  ــريت، وتس ــوب باف ــرييك ب ــدرب األم ــوري، وإرشاف امل ــي ديت فران
ــم  ــذي أقي ــول ال ــك الجــواد كأس ديب العاملــي للخي ــدان مال عمــرو زي
ــة طــريان اإلمــارات ومســافته 2000 مــرت،  ــدان برعاي عــى مضــامر مي

ــون دوالر. ــزه 12 ملي ــت جوائ وبلغ
ــباقات كأس ديب  ــة لس ــعة املكون ــواط التس ــع يف األش ــس الجمي وتناف
ــة، عــى  ــة األصيل ــول العربي ــة والخي ــة األصيل ــول املهجن العاملــي للخي
إجــاميل جوائــز ماليــة قدرهــا 30.5 مليــون دوالر، وجاءت كل األشــواط 
مثــرية، وقــال األقويــاء كلمتهــم بإحــراز املركــز األول يف ســباقات أبهــرت 

العــامل.
ــري  ــواد القط ــوج الج ــيك«، ت ــة كالس ــوط األول »ديب كحيل ــي الش فف
»فريســت كالس« لنايــف بــن ســعد الكعبــي، وبــإرشاف البــان دي 
ــة. ــة األصيل ــول العربي ــكأس الخي ــاس، ب ــان توم ــادة رون ــول، وبقي مي

ويف الشــوط الثــاين »جودلفــني للميــل«، فــاز باللقــب الجــواد اليابــاين 
»باثــرات ليــون«، بــإرشاف يوشــيتو ياهاجــي وقيــادة ريــويس ســاكاي، 

وهــو للفئــة الثانيــة الــذي امتــد ملســافة 1600 مــرت.
ويف الشــوط الثالــث »كأس ديب الذهبيــة«، اقتنــص اللقــب الجــواد 
اليابــاين »ســتاي فوليــش« بقيــادة الفــارس كريســتوف لومــري وإرشاف 
ــرت. ــة، ملســافة 3200 م ــة الثاني املــدرب يوشــيتو ياهاجــي وهــو للفئ

حمدان بن محمد يتوج بطل »الرئيسي«

النسخة االستثنائية لمونديال الخيول 
تبهــر العالم بـ 9 أشــواط مثيرة

مونديال الخيول

ويف الشــوط الرابــع »القــوز للرسعــة« للفئــة األوىل ملســافة 
1200 مــرت، فــاز الجــواد اإليرلنــدي »ايــه كيــس اوف يــو« 
ــان  ــادة رون ــس، وقي ــان ماكجين ــإرشاف ادري ــني، ب ــاري دفل لج

ــالن. وي
ويف الشــوط الخامــس »ديــريب اإلمــارات«، وهــو للفئــة الثانيــة، 
ملســافة 1900 مــرت، حصــد املهــر اليابــاين »كــراون برايــد« 
ــارس  ــادة الف ــينتاين وقي ــي ش ــه كويت ــإرشاف مدرب ــب ب اللق

ــني. ــان ل دامي
ــواد  ــر الج ــاهني« ظف ــدن ش ــادس »ديب جول ــوط الس ويف الش
ــإرشاف  ــد النعيمــي، وب ــن حمي »ســوتزرالند« للشــيخ راشــد ب
بوبــات ســيامر وبقيــادة تــاج اويش بلقــب هــذا الســباق 

املخصــص للفئــة األوىل ملســافة 1200 مــرت.
ويف الشــوط الســابع »ديب تــريف«، وهــو مخصــص للفئــة األوىل 
ــارايت  ــواد اإلم ــول، الج ــايئ الخي ــرت، اقتســم ثن ملســافة 1800 م
»لــورد نــورث« بقيــادة الفــارس فرانــي ديتــوري وإرشاف جــون 
ــاكا  ــادة يوت ــا«، بقي ــاين »بانثاالس ــل الياب ــع الفح ــدين، م جوس
يوشــيدا وإرشاف يوشــتو ياهاجــي، جائــزيت املركــز األول والثاين.

ــة  ــص للفئ ــيك« املخص ــيامء كالس ــن »ديب ش ــوط الثام ويف الش
ــاين »شــهريار«  ــوج الجــواد الياب ــار، ت األوىل ملســافة 2410 أمت
بــإرشاف هيديــايك فوجيــوارا، وقيــادة كريســتيان دميــورو، 

ــز األول. ــزة املرك بجائ

130
من أقوى الجياد حول العامل شاركت 
يف سباقات النسخة الـ 26 لكأس ديب 

العاملي مثلت 19 دولة.

60
ألف متفرج وأكر احتشدوا يف مدرجات 
مضامر ميدان ملتابعة سباقات النسخة 

الـ 26 لكأس ديب العاملي.

40
قناة تلفزيونية نقلت سباقات النسخة 

الـ 26 لكأس ديب العاملي ليتابعها 
املاليني حول العامل.
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فروســية اإلمارات

أبريل 2022

 4 القاسم المشترك بين الجواد والفارس والمدرب

دبي )فروسية اإلمارات(
أهــدى الجــواد »كنــرتي جرامــر« اململكــة العربيــة الســعودية لقــب 
النســخة 26 لــكأس ديب العاملــي للفئــة األوىل، وهــو الفــوز الرابــع للفــارس 
اإليطــايل فرانــي ديتــوري، واملــدرب األمــرييك بــوب بافــريت، وأيضــاً للجواد 

خــالل مســريته يف الســباقات.
وفــرض ابــن »توناليســت« إيقاعــه يف عمــق املســتقيم، عندمــا تجــاوز كل 
الــرادارات، ليخطــف اللقــب براعــة بفــارق 1,75 طــول، ويعــد هــذا الفوز 

هــو الثــاين لخيــول الســعودية، بعــد فــوز »أروجيــت« يف نســخة 2017.
وكانــت مزرعــة وينســتار هــي التــي اشــرتت ابــن الفــرس »أرابيــان ســونج« 
ــك األصــي  ــاة املال ــد بعــد وف ــز إن ــل 110 آالف دوالر مــن مــزاد لين مقاب
بــول بومبــا جونيــور بعــد فــوز »كنــرتي جرامــر« يف ســباق الــكأس الذهبــي 

يف هوليــوود، وانضــم زيــدان وكومنويلــث كــركاء لســباقه هــذا العــام.
ورفــع الجــواد البالــغ مــن العمــر 5 ســنوات رصيــد انتصاراتــه إىل 4 مــن 

ــة األوىل.  ــة الفــوز بســباقني للفئ إجــاميل 10 مشــاركات، متضمن
وجــاء يف املركــز الثــاين »هــوت رود شــاريل« لــرود رنــر للســباق »جريــم 
هيلــم«، وبــوت للســباق، ووليــام شــرتاوس، وبــإرشاف دوج اونيــل، وقيادة 
فالفــني بــرات، فيــام جــاء يف املركــز الثالث اليابــاين »شــوا ويزارد« لشــينوبو 

ناكانيــي، وبــإرشاف ريوجــي اوكوبــو، وقيــادة يوجــا كواجــا.

مونديال الخيول

»كنتــري جرامر« 
يتجاوز الرادارات ويهدي السعودية اللقب على طريقة »أروجيت«

الشوط: التاسع

املسافة: 2000 مرت

األرضية: رمي

البطل: كنرتي جرامر

الفارس: فراني ديتوري

املالك: إسطبالت زيدان للسباق، مزرعة وينستار، 

كومنويلث للتهجني

الجائزة: 12 مليون دوالر

الراعي: طريان االمارات

توزيع الجائزة
البطل: 6.960.000 دوالر

الثاين: 2.400.000  
الثالث: 1.200.000 

الرابع: 600.000  
الخامس: 360.000  
السادس: 240.000 

السابع: 120.000
الثامن: 120.000

األول: كنرتي جرامر
الثاين: هوت رود شاريل

الثالث: شوا ويزارد
الرابع: اليف از جود

الخامس: ميدنايت بوروبون
السادس: رميورز

السابع: هايبوثيتيكال
الثامن: إيرو تريم

توب 8

2:04:97
دقيقة الزمن الذي سجله الفارس 

فراني ديتوري مع الجواد 
»كنرتي جرامر« بطل السباق.
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األبطال من 1996 الى 2022
:1996

سيجار - أمريكا 

:1997
سنجسبيل - اإلمارات

 :1998
سيلفر شارم أمريكا 

 :1999
املتوكل - اإلمارات

 :2000
ديب ميلينيوم - اإلمارات 

 :2001
كابنت ستيف - أمريكا

 :2002
سرتيت كراي اإلمارات

 :2003
موون بلد - اإلمارات

 :2004
بليزنتي بريفكت - أمريكا

 :2005
روزيز ان مي -أمريكا 

:2006
الكرتوكيوشنست - اإلمارات 

 :2007
انفاسور - اإلمارات

 :2008
كريلني - أمريكا

 :2009
ويل ارمد - أمريكا

مونديال الخيول

 :2010
جلوريا دي كامبيو - الرازيل 

 :2011
فيكتوار بيزا - اليابان 

  :2012
مونرتوسو  - اإلمارات

 :2013
انيامل كينجدوم - أسرتاليا

 :2014
افريكان ستوري - اإلمارات 

 :2015
برنس بيشوب - اإلمارات 

 :2016
كاليفورنيا كروم - أمريكا 

 :2017
اروغيت - السعودية

 :2018
ثندر سنو - اإلمارات

 :2019
ثندر سنو - اإلمارات 

 :2020
 مؤجلة 

 :2021
ميستيك جايد - اإلمارات

 :2022
كنرتي جرامر - السعودية 



فروســية اإلمارات
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فروســية اإلمارات

الفوز الرابع من سبع مشاركات
عنق »شــهريار« يبوح باألسرار 

في »شيماء كالسيك« 

مونديال الخيول

دبي )فروسية اإلمارات(
نجــح املهــر اليابــاين »شــهريار« مــن الفــوز بثامــن أشــواط كأس ديب 
ــة،  ــة األصيل ــول املهجن ــيك للخي ــكأس ديب شــيامء كالس ــوج ب ــي، وت العامل
ــار عــى املضــامر العشــبي، وشــارك فيــه  الفئــة األوىل، ملســافة 2410 أمت

ــواداً.  15 ج
ونجــح »شــهريار« بقيــادة الفــارس اإليطــايل كريســتيان دميــورو، وبــإرشاف 
هيديــايك فوجيــوارا، مــن انتــزاع اللقــب بفــارق عنــق عــن الجــواد صاحــب 
ــري، قاطعــاً مســافة الســباق يف  ــأرسار الســباق املث ــوح ب ــاين، ليب ــز الث املرك

زمــن قــدره 2:26:88 دقيقــة.
»شــهريار« البالــغ مــن العمــر أربــع ســنوات، واملنحــدر مــن نســل »ديــب 
ــاميل  ــن إج ــع م ــوزه الراب ــجل ف ــتي«، س ــرس »ديب ماجس ــت« والف امباك
ــة األوىل،  ــان للفئ ــل الياب ــني، وكان بط ــث مرت ــز الثال ــاركات، واملرك 7 مش

ــة يف عــام 2020. ــه بســباق مبتدئ ــوز ل وســجل أول ف
ولكــن قــد تكــون قمــة املوجــة مل تــأت بعــد، حيــث تحــول الحديــث عــى 
ــر،  ــة األوىل يف أكتوب ــي للفئ ــرص الفرن ــوس الن ــر ق ــباق قط ــور إىل س الف

الســباق الــذي تطــارده اليابــان بــال جــدوى منــذ عقــود. 
وحــل الجــواد »يبــري« لجودلفــني يف املركــز الثــاين، فيــام جــاء ثالثــاً 

للســباقات. ســيلك  لركــة  »اوثوريتــي« 

الشوط: الثامن

املسافة: 2410 أمتار

األرضية: عشبي

البطل: شهريار

الفارس: كريستيان دميورو

املالك: رشكة صنداي للسباقات

الجائزة: 6 ماليني دوالر

الراعي: لونجني

توزيع الجائزة
البطل: 3.480.000 دوالر

الثاين: 1.200.000 
الثالث: 600.000
الرابع: 300.000 

الخامس: 180.000
السادس: 120.000 

السابع: 60.000 
الثامن: 60.000

األول: شهريار 
الثاين: يبري

الثالث: اوثوريتي
الرابع: بايلدرايفر
الخامس: اوبرلينب
السادس: الينكري

السابع: حكم 
الثامن: جلوري فيز

توب 6

2:26:88
دقيقة الزمن الذي سجله الفارس 

كريستيان دميورو مع الجواد 
»شهريار« بطل السباق.
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أبريل 2022

منافسة ثالثية شرسة يحسمها »الفوتو فينش«

»لــورد نورث« يدافع عن لقب 
»دبي تيرف« بالتعادل مع »بانثاالســا« 

مونديال الخيول

دبي )فروسية اإلمارات(
أســفر رصاع بطولــة ديب تــريف، عــن منافســة ثالثيــة رشســة، انتهــت 
ــاين  ــع الياب ــب، م ــن اللق ــع ع ــورث« املداف ــورد ن ــواد »ل ــادل الج بتع
»بانثاالســا«، بعــد اللجــوء لجهــاز الفوتــو فينــش يف غرفــة لجنــة 

ــم. التحكي
ــل  ــن نس ــدر م ــنوات، واملنح ــر 6 س ــن العم ــغ م ــورث، البال ــورد ن ل
»دبــاوي« والفــرس »نجــوم«، يبلــغ تصنيفــه 120، ورفــع رصيــد 
ــة 3 انتصــارات يف  ــه إىل 8 مــن إجــاميل 15 مشــاركة، متضمن انتصارات
الفئــة األوىل، ودخــل للســباق بعــد حلولــه ثانيــاً يف الديــريب الشــتوي 

ــة. ــة الرملي ــى األرضي ع
وحقــق »بانثاالرســا« البالــغ تصنيفــه 113، الفــوز الســادس مــن 
ــرات، وينحــدر الجــواد  ــع م ــاين أرب ــز الث إجــاميل 20 مشــاركة، واملرك
ــرس  ــو« والف ــورد كانال ــل »ل ــن نس ــنوات، م ــر 5 س ــن العم ــغ م البال

ــة األوىل. ــباق للفئ ــوزه األول بس ــذا ف ــريل، وه ــس بيم مي
وتقاســم الغرميــان املركــز األول، وجوائــز املركزيــن األول والثــاين، 
ــث  ــز الثال ــاء يف املرك ــام ج ــة، في ــدره 1:45:77 دقيق ــاً ق ــجال زمن وس
ــول  ــباق الخي ــاداي لس ــة ش ــارد«، لرك ــني دي ج ــاين »ف ــواد الياب الج

ــا. ــكل بارزلون ــادة ماي ــوارا، وقي ــايك فوجي ــإرشاف هيدي ب

الشوط: السابع
املسافة: 1800 مرت

األرضية: عشبي
األبطال: لورد نورث، وبانثاالسا

الفارسان: فراني ديتوري، ويوتاكا يوشيدا
املالك: سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد للسباقات

ورشكة هريو للسباق املحدودة
الجائزة: 5 ماليني دوالر

الراعي: موانئ ديب العاملية

توزيع الجائزة
البطل: 2.900.000 دوالر

الثاين: 1.000.000
الثالث: 500.000
الرابع: 250.000

الخامس: 150.000
السادس: 100.000 

السابع: 50.000  
الثامن: 50.000

األول: لورد نورث
األول مشرتك: بانثاالسا
الثالث: فني دي جارد
الرابع: سفرون بيتش
الخامس: سري باسكر

السادس: ماي اوبريون
السابع: الفريق

الثامن: شنيل ماسرت

توب 8

1:45:77
دقيقة الزمن الذي سجله الفارسان 
فراني ديتوري، ويوتاكا يوشيدا 

مع الجوادين »لورد نورث«، 
و»بانثاالرسا« بطي السباق.
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مونديال الخيول

»سويتزرالند« يحسم معركة كسر 
العظم بفارق 1,75 طول ويحلق بـ »جولدن شاهين«

دبي )فروسية اإلمارات(
حقــق الجــواد »ســويتزرالند« لقــب بطولــة ديب جولــدن شــاهني، بــإرشاف 
ــادة  ــذي كان يشــارك كمــدرب يف موســمه األول، وبقي ســاتيش ســيامر ال
تــاج اويش الحاصــل عــى لقبــه العــارش يف بطولة الفرســان املحليــة بالدولة.

كانــت قصــة »ســويتزرالند« محــرية، لعــدم ثبــات مســتواه، لكــن الجــواد 
البالــغ مــن العمــر مثــاين ســنوات صعــد إىل أعــى مســتوياته عندمــا فــاز 
ــة كــرس  ــد معرك ــري يف املنعطــف األول بع ــس مث ــد تناف ــة األوىل، بع بالفئ

ــه 1200 مــرت.  ــغ طول عظــم يف الســباق البال
نســل  مــن  واملنحــدر   ،110 تصنيفــه  البالــغ  »ســويتزرالند«  ورفــع 
»سبايتســتاون« رصيــد انتصاراتــه إىل 8 مــن إجــاميل 27 مشــاركة، فيــام كان 
هــذا هــو الفــوز رقــم 667 للفــارس تــاج اويش مــن إجــاميل 5189 مشــاركة.

ــة  ــل« لرك ــد ال زي ــن »ري ــارق 1,75 طــول ع ــوق الجــواد البطــل بف وتف
طوكيــو لســباقات الخيــل بــإرشاف تاكويــويك ياســودا، وقيــادة يوجــا كواجــا.

ــز  ــد بارون ــكيفل« لري ــور س ــح األول »دكت ــث املرش ــز الثال ــل يف املرك وح
ــارك  ــإرشاف م ــني، ب ــز للتهج ــكال وريف ــو تيميس ــدودة، ورانش ــارن املح ب

ــارت.  ــني ب ــادة فالف ــالت وقي ج

الشوط: السادس
املسافة: 1200 مرت

األرضية: رمي
البطل: سويتزرالند
الفارس: تاج اويش

املالك: ر ر ر للشيخ راشد بن حميد النعيمي
الجائزة: 2.000.000 دوالر

الراعي: أتالنتس ديب

توزيع الجائزة
البطل: 1.160.000 دوالر

الثاين: 400.000
الثالث: 200.000
الرابع: 100.000

الخامس: 60.000
السادس: 40.000
السابع: 30.000
الثامن: 20.000 

األول: سويتزرالند
الثاين: ريد ال زيل

الثالث: دكتور سكيفل
الرابع: تشني اوف الف
الخامس: ايسرتن ويرلد

السادس: سرتونج كونستيتيوشن 
السابع: درين ذا كلوك

الثامن: ايفرفاست

توب 8

1:11:13
دقيقة الزمن الذي سجله 

الفارس تاج اويش مع الجواد 
»سويتزرالند« بطل السباق.

منح الفارس تاج اوشي االنتصار الـ 667
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فروســية اإلمارات

أبريل 2022

منح الفارس داميان لين أول تتويج

»كــراون برايد« يهدي اليابان لقب 
»ديربي اإلمارات« بفوز رائع

مونديال الخيول

دبي )فروسية اإلمارات(
أهــدى الجــواد »كــراون برايــد«، بــإرشاف كويتــي شــينتاين، اليابــان، 
لقــب بطولــة ديــريب اإلمــارات للفئــة الثانيــة املخصــص للخيــول 

ــنوات. ــالث س ــن ث ــة يف س ــة األصيل املهجن
وحقــق »كــراون برايــد« فــوزاً رائعــاً، وهــو الثالــث للمهــر البالــغ مــن 
العمــر ثــالث ســنوت واملنحــدر مــن نســل »ريتــش ذا كــراون«، مــن 

إجــاميل 4 مشــاركات، وهــو االنتصــار األول للفــارس داميــان لــني.
ــة، كان هــذا  ــة األصيل ــول املهجن ــع انقضــاء أربعــة ســباقات للخي وم
هــو النجــاح الثالــث لليابــان بعــد أن ســجل »باثــرات ليــون« و»ســتاي 
ــاء كأس  ــت يف لق ــي حدث ــك الت ــة لتل ــة مامثل ــي نتيج ــش«، وه فولي

ــون بأربعــة ســباقات. ــاز الياباني ــل شــهر عندمــا ف الســعودية قب
ــإرشاف  ــز تومــورو« ملايــكل هيــالري ونجــار بــريك، ب وجــاء »ســمر اي
بوبــات ســيامر، وقيــادة مايــكل بارزلونــا، يف املركــز الثــاين، فيــام جــاء 
ثالثــاً »آيالنــد فالكــون« لجودلفــني، بــإرشاف ســعيد بــن رسور، وقيــادة 

باتريــك كوســجريف.

الشوط: الخامس
املسافة: 1900 مرت

األرضية: رمي
البطل: كراون برايد
الفارس: داميان لني

املالك: تريويا يوشيدا
الجائزة: 1.000.000 دوالر

الراعي: مبادلة

توزيع الجائزة
البطل: 580.000 دوالر

الثاين: 200.000
الثالث: 100.000

الرابع: 50.000
الخامس: 30.000
السادس: 20.000
السابع: 10.000
الثامن: 10.000

األول: كراون برايد
الثاين: سمر ايز تومورو
الثالث: آيالند فالكون

الرابع: بندوج
الخامس: كوالتي بون

السادس: ريوا هوماري
السابع: كيفر

الثامن: سيكيفو

توب 8

1:59:76
دقيقة الزمن الذي سجله الفارس 
داميان لني مع الجواد »كراون 

برايد« بطل السباق.
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فروســية اإلمارات

أبريل 2022

احتفاالت عاطفية في »القوز« 
مونديال الخيول

»ايه كيس اوف يو« يمنح أيرلندا 
فرحة »السرعة« بعرض مبهر 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــدا  ــى أليرلن ــو« انتصــاراً ال يُن ــس اوف ي ــه كي ــواد »اي ــق الج حق
يف بطولــة القــوز للرسعــة، ليــري االحتفــاالت العاطفيــة ملالكيــه، 
ــة  ــباق الفئ ــاب يف س ــه اإلعج ــال ب ــراً ن ــاً مبه ــدم عرض ــد أن ق بع

ــس.  ــان ماكجين ــدرب ادري ــإرشاف امل األوىل، ب
وكان املهــر البالــغ مــن العمــر أربــع ســنوات واملنحــدر مــن نســل 
»هــوت ســرتيك«، والبالــغ تصنيفــه 113، قــد دخــل الســباق ويف 
رصيــده 6 انتصــارات مــن إجــاميل 13 مشــاركة، بعــد أن جــاء الثــاين 

يف الســباق التجريبــي يف الكرنفــال.
وجــاء يف املركــز الثــاين بفــارق 1,25 طــول، »هــايب رومانــس« 
صاحــب املركــز الثــاين يف ســباق الرسعــة يف الريــاض، ومتلكــه عائلــة 
املاكمــوراي، بــإرشاف ريتشــارد هانــون، وقيــادة شــون ليفــي، فيــام 
جــاء يف املركــز الثالــث »مــان اوف بروميــس« لجودلفــني، بــإرشاف 

شــاريل ابلبــي، وقيــادة وليــام بيــوك. 

الشوط: الرابع 
املسافة: 1200 مرت

األرضية: عشبي
البطل: ايه كيس اوف يو 

الفارس: رونان ويالن
املالك: جاري دفلني

الجائزة: 1.500.000 دوالر
الراعي: عزيزي للتطوير

توزيع الجائزة
البطل: 870.000 دوالر

الثاين: 300.000 
الثالث: 150.000 

الرابع: 75.000 
الخامس: 45.000 
السادس: 30.000
السابع: 15.000
الثامن: 15.000

األول: ايه كيس اوف يو 
الثاين: هايب رومانس

الثالث: مان اوف بروميس
الرابع: نيفال كراون
الخامس: كاسا كريد
السادس: تاكسيواال

السابع: خزام
الثامن: متفوق

توب 8

1:08:81
دقيقة الزمن الذي سجله الفارس 

رونان ويالن مع الجواد »ايه 
كيس اوف يو« بطل السباق.
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فروســية اإلمارات

أبريل 2022

الفوز الرابع من 31 مشاركة 
مونديال الخيول

»ستاي فوليش« يحول المعاناة إلى 
انتصار تاريخي في كأس دبي الذهبية

دبي )فروسية اإلمارات(
ــة ســباق  ــاً يف بطول ــوزاً رائع ــش«، ف ــاين »ســتاي فولي ــق الجــواد الياب حق

ــة. ــة الثاني ــة للفئ كأس ديب الذهبي
ونجــح »ســتاي فوليــش« بــإرشاف يوشــيتو  ياهاجــي يف مواصلــة انتصاراته 
بعــد فــوزه يف الســعودية يف ســباق الـــ 3000 مــرت للفئــة الثالثــة، ولكــن 
مل يكــن األمــر بهــذه الســهولة، حيــث عــاىن كثــرياً قبــل أن يحقــق تفوقــه 

التاريخــي يف ســباق بطولــة كأس ديب الذهبيــة.
ورفــع ابــن »ســتاي جولــد« البالــغ مــن العمــر 7 ســنوات، رصيــد 
ــة فاقــت 16  ــه إىل 4، مــن إجــاميل 31 مشــاركة، ومكاســب مالي انتصارات

ــم. ــون دره ملي
ومتكــن الجــواد البطــل »ســتاي فوليــش« مــن اعتــالء منصــة التتويــج بعــد 
منافســة مثــرية، وتفــوق بفــارق نصــف طــول عــن »مانوبــو« لجودلفــني 
ــر«،  ــاً »املظه ــاء ثالث ــوك، وج ــام بي ــادة ولي ــي، وقي ــاريل ابلب ــإرشاف ش ب
لتوفيــق ســعيد عــي، بــإرشاف مصبــح املهــريي، وقيــادة أنطونيــو فريــزو.

الشوط: الثالث 
املسافة: 3200 مرت

األرضية: عشبي
البطل: ستاي فوليش

الفارس: كريستوف لومري
املالك: رشكة شاداي لسباق الخيول

الجائزة: 1.000.000 دوالر
الراعي: الطاير للسيارات

توزيع الجائزة
البطل: 580.000 دوالر

الثاين: 200.000
الثالث: 100.000

الرابع: 50.000
الخامس: 30.000
السادس: 20.000
السابع: 10.000
الثامن: 10.000

األول: ستاي فوليش
الثاين: مانوبو

الثالث: املظهر
الرابع: اليجنك

الخامس: باشن آند جلوري
السادس: فولكانيك سكاي

السابع: فيلوتي أورو
الثامن: كاسلبار

توب 8

3:19:64
دقيقة الزمن الذي سجله الفارس 

كريستوف لومري مع الجواد 
»ستاي فوليش« بطل السباق.
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فروســية اإلمارات

أبريل 2022

بعد إخفاقاته في 6 سباقات بالموسم الكالسيكي
مونديال الخيول

»باثرات ليون« يعود بقوة ألفضل 
مستوياته مع التتويج بـ »جودلفين مايل«

دبي )فروسية اإلمارات(
عــاد الجــواد »باثــرات ليــون« بــإرشاف يوشــيتو ياهاجــي، إىل أفضــل 

مســتوياته، والــذي تخــى عنــه الكثــري خــالل عامــه البالــغ مــن العمر 

ثــالث ســنوات، حيــث منــح اليابــان الفــوز ببطولــة جودلفــني مايــل. 

ودخــل املهــر البالــغ مــن العمــر أربعــة أعــوام، املوســم الكالســيي يف 

العــام املــايض عــى أرضــه كأحــد املنافســني الرئيســيني، لكنــه خيــب 

ــذ  ــز التاســع يف ســت ســباقات من ــال، ومل يحــل أكــر مــن املرك اآلم

ــرت يف  ــة ملســافة 1600 م ــة الثاني ــدا للفئ ــه عــى كأس نيوزيلن حصول

ناكايامــا يف أبريــل املــايض.

وتفــوق »باثــرات ليــون« بفــارق 1,25  عــن »ديــزرت ويــزدوم« 

لحســن صالــح الحــامدي، بــإرشاف أحمــد الشــميي وقيــادة ادري دو 

ــاً ممثــل جودلفــني »ســتورم دميــج« بــإرشاف  فريــز، فيــام جــاء ثالث

ســعيد بــن رسور وقيــادة كريســتوف ســوميو، وقطــع البطــل مســافة 

ــة. الســباق يف 1:36:03 دقيق

الشوط: الثاين
املسافة: 1600 مرت

األرضية: رمي
البطل: باثرات ليون

الفارس: ريويس ساكاي
املالك: رشكة هريو للسباق املحدودة

الجائزة: 1.000.000 دوالر
الراعي: نخيل

توزيع الجائزة
البطل: 580.000 دوالر

الثاين: 200.000
الثالث: 100.000

الرابع: 50.000
الخامس: 30.000
السادس: 20.000
السابع: 10.000
الثامن: 10.000

األول: باثرات ليون
الثاين: ديزرت ويزدوم
الثالث: ستورم دميج

الرابع: سوليست ثندر
الخامس: مبكر

السادس: بانكيت
السابع: جريت سكوت

الثامن: الجزائر

توب 8

1:36:03
دقيقة الزمن الذي سجله الفارس 

ريويس ساكاي مع الجواد 
»باثرات ليون« بطل السباق.
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فروســية اإلمارات

أبريل 2022

يكتب التاريخ بأداء »الدرجة األولى«
مونديال الخيول

فارق الرأس يمنح »فيرست كالس« 
الذهب في »كحيلة كالسيك«

دبي )فروسية اإلمارات(
كحيلــة  »ديب  بلقــب  كالس«  »فريســت  الجــواد  فــاز 

»فريســت  ورفــع  األوىل«،  »الفئــة  لخيــول  كالســيك« 

كالس« املنحــدر مــن نســل »داحــس«، الــذي فــاز بــكأس 

الســعودية للخيــول العربيــة عــى املضــامر العشــبي، 

رصيــد انتصاراتــه إىل 6 مــن إجــاميل 17 مشــاركة. 

وقــدم »فريســت كالس« أداء مــن الدرجــة األوىل ليكســب 

بأســلوب مثــري وبفــارق رأس مــن منافســه »كريليــس ديــل 

روك« إلســطبالت العجبــان، بــإرشاف أحمــد املحــرييب، 

ــادي  ــاً »ه ــاء ثالث ــام ج ــك كوســجريف، في ــادة باتري وقي

بــإرشاف  الكــواري،  شــعيل  بــن  لخليفــة  كاريــر«  دو 

ــه. ــه بيليي ــادة اوليفيي ــوريس، وقي ــاس ف توم

الشوط: األول 
املسافة: 2000 مرت

األرضية: رمي
البطل: فريست كالس

الفارس: رونان توماس
املالك: نايف بن سعد الكعبي

الجائزة: 1.000.000 دوالر
الراعي: إثراء ديب

توزيع الجائزة
البطل: 580.000 دوالر

الثاين: 200.000
الثالث: 100.000

الرابع: 50.000
الخامس: 30.000
السادس: 20.000
السابع: 10.000
الثامن: 10.000

األول: فريست كالس
الثاين: كريليس ديل روك
الثالث: هادي دو كارير

الرابع: براق
الخامس: حمداين الخالدية

السادس: رضغام عذبة
السابع: دريان
الثامن: راجح

توب 8

2:14:24
دقيقة الزمن الذي سجله 

الفارس رونان توماس مع الجواد 
»فريست كالس« بطل السباق.
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دبي )فروسية اإلمارات(
لحظــات فــرح غامرة عاشــها مالك وفرســان ومدربو 
الخيــول التــي فــازت بألقــاب األشــواط التســعة 
ــدى  ــالم ل ــت األح ــث كان ــي، حي ــكأس ديب العامل ل
الجميــع واحــدة، وهــي التتويــج، وخالل الســباقات 
كانــت االنفعــاالت واآلمــال تحيــط بالجميــع حتــى 
ــذي  ــل ال ــواد البط ــن الج ــالن ع ــة لإلع ــط النهاي خ
ــل  ــات ال مثي ــه لحظ ــه ومدرب ــه وفارس ــح مالك من
لهــا يف عــامل ســباقات الخيــول، طبعــت يف ذاكرتهــم، 
ــهر  ــوى وأش ــال أق ــة أبط ــاز يف قامئ ــجلت اإلنج وس
وأغــى ســباقات الخيــول يف العــامل، فكانــت الفرحــة 
ــود إىل  ــد الصع ــا عن ــرية والســعادة ال حــدود له كب

ــزة البطــل. منصــة التتويــج وتســلم جائ

الفــرح العالمي
مونديال الخيول
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شاركت بـ 21 جوادًا في األمسية الكبيرة

اليابان تحقق أكبر إنجاز بـ 5 ألقاب 
في 9 أشواط و»هاتريك« ياهاجي

دبي )فروسية اإلمارات(
شــهدت أمســية كأس ديب العاملــي يف نســختها الـــ 26، منافســة مثــرية، 
ومخالفــة للرتشــيحات يف جميــع األشــواط، وكان األبــرز هــو الجــواد 
ــي،  ــوط الرئي ــب الش ــوج بلق ــذي ت ــر« ال ــرتي جرام ــعودي »كن الس
وتفوقــه عــى كافــة املرشــحني، وأبرزهــم املهــر األمــرييك »اليــف إيــز 

جــود«. 
لكــن الخيــول اليابانيــة كانــت األبــرز يف مخالفــة الرتشــيحات بعدمــا 
تفوقــت عــى الخيــول املرشــحة يف 5 أشــواط، وحققــت أكــر إنجــاز 
يف تاريــخ مشــاركتها بالحــدث العاملــي، بينــام حظــي املــدرب اليابــاين 
يوشــيتو ياهاجــي بتســجيل الهاتريــك بعــد فــوز 3 مــن جيــاده 

ــزة. ــول الخمســة الفائ ــة، وهــي ضمــن الخي الياباني
ــع  ــان يف أمســية كأس ديب العاملــي بـــ 21 جــواداً بواق وشــاركت الياب
ــم يف  ــث، ومثله ــوط الثال ــني يف الش ــاين، واثن ــوط الث ــاد يف الش 3 جي
ــادس، و3 يف  ــني يف الس ــس، واثن ــاد يف الخام ــع، و3 جي ــوط الراب الش

ــع. ــد يف التاس ــن، وواح ــاد يف الثام ــابع، و5 جي الس
وجــاءت الصــدارة اليابانيــة يف شــوط »جودلفــني للميــل« عــر املهــر 
»باثــرات ليــون«، و»كأس ديب الذهبــي« عــر »ســتاي فوليــش«، 
و»ديــريب اإلمــارات« عــر املهــر »كــراون برايــد«، و»ديب تــريف« 
مناصفــة مــع اإلمــارات عــر »بانثاالســا«، وكذلــك »ديب شــيامء 

كالســيك«، عــر املهــر »شــهريار«.
ــة  ــق بثالثي ــاين يوشــيتو ياهاجــي أن يحل ــام اســتطاع املــدرب الياب ك

مونديال الخيول

»هاتريــك« مــن أصــل 4 خيول قام بتدريبها وشــاركت يف الســباق، 
وهــي »باثــرات ليــون«، و»ســتاي فوليــش« و»بانثاالســا«، بينــام 
أخفــق »انتشــايدن« يف إحــراز صــدارة شــوط »القــوز للرسعــة«، 

ليحــل يف املركــز )12(.
وعــرت صحيفــة »ذا ماينيــي« اليابانيــة اإلخباريــة اليوميــة 
الصــادرة باللغــة اإلنجليزيــة، عــن بالــغ ســعادتها باإلنجــاز الكبــري 
الــذي حققتــه الخيــول اليابانيــة وســيطرتها عــى منافســات 
ــكأس ديب العاملــي، عــر حصدهــا 5 ألقــاب يف  النســخة الـــ 26 ل
أمســية الســباق، مــن خــالل الفــوز يف ســباقني مــن الفئــة األوىل، 

ــة. ــة الثاني ــة ســباقات ضمــن الفئ وثالث
واهتمــت وســائل اإلعــالم العامليــة باألمســية الرائعــة لــكأس ديب 
العاملــي، وركــزت معظــم الصحــف العامليــة، واملواقــع املتخصصــة 
يف ســباقات الخيــول، عــى كل تفاصيــل الحــدث، وعــى الفائزيــن 
ــك  ــول والفرســان واملــالك، وكذل ــن الخي يف األشــواط التســعة، م
ــة  ــة املنظم ــا اللجن ــت به ــي قام ــرية الت ــودات الكب ــى املجه ع
ــت  ــي جذب ــرة الت ــورة املبه ــذه الص ــال به ــذا الكرنف ــروج به للخ
إليهــا أنظــار العــامل، خاصــة بعــد العــودة الكبــرية للجامهــري إىل 
ــة  ــات متنوع ــن فعالي ــا صاحــب الحــدث م ــدان، وم مضــامر مي
ــايف  ــدت تع ــامل ديب، أك ــن مع ــد م ــى العدي ــتملت ع ــيقة اش وش

ــا. ــار جائحــة كورون اإلمــارات مــن آث
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بعد 16 عامًا من الجفاف

 . . ي ر يتــو د
الفارس الطائر »ســوبر هاتريك«

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
اجتمــع اثنــان مــن أكــر األســامء يف الســباقات العامليــة يف فرانــي 

ديتــوري وبــوب بافــريت للفــوز بــكأس ديب العاملــي الــذي شــغل الكثــري 

مــن صنــاع الخيــل أليــام وأســابيع قادمــة، حيــث نــال الثنــايئ كأس ديب 

العاملــي للمــرة الرابعــة »ســوبر هاتريــك« يف تاريخهــام.

ــرو  ــعودي عم ــك الس ــن املال ــية م ــاالت حامس ــوز باحتف ــتقبل الف واس

ــيلي  ــادي تش ــراء ن ــرض ل ــراً بع ــمه مؤخ ــط اس ــذي ارتب ــدان ال زي

ــدم. ــرة الق لك

ــر  ــاً يف أك ــذ 16 عام ــه من ــذي تعــرض ل ــاف ال ــوري إن الجف ــال ديت وق

ســباق أقيــم يف بلــد كان موطنــه الثــاين، كان مبثابــة عــودة الــروح لــه، 

وكشــف عــن قصــة كيفيــة ركوبــه.

وقــال فرانــي ديتــوري الــذي حقــق ثالثــة ألقــاب عــر »ديب ميلينيــوم«، 

ــد  ــاء: »لق ــني الزرق ــوان جودلف ــت« بأل ــد«، و»الكرتوشونس ــون بل و»م

ــوب  ــت ب ــد عرف ــل يل، لق ــو بط ــي اآلن وه ــريي بي ــاز ج ــت إنج عادل

بافــريت منــذ أكــر مــن 30 عامــاً يف كاليفورنيــا، وقــد ركبــت الخيــول لــه 

ــري  ــة يل يف الســباق الكب ــا أول رحل ــاً أنه ــد حق ــي أعتق يف املــايض، لكنن

معــه«.

ــع  ــن أرب ــر م ــرص أك ــوس الن ــباق ق ــاز بس ــذي ف ــوري ال ــي ديت فران

مــرات، وتــوج بلقــب »إبســوم ديــريب« مرتــني، حصــل عــى لقــب 

»أفضــل فــارس يف العــامل«، يف أكــر مــن موســم.

ــرات  ــالث م ــال ث ــذي ن ــوري ال ــي ديت ــايل فران ــارس اإليط ــرف الف وع

لقــب بطــل الفرســان يف إنجلــرتا »صاحــب أكــر عــدد مــن الجيــاد التــي 

ــا  ــام 1996، عندم ــهرة ع ــه إىل الش ــام«، طريق ــارات يف ع ــق انتص تحق

ــي أقيمــت. ــوم يف أســكوت بالســباقات الســبعة الت ــاز ذات ي ف

مونديال الخيول

االسم: ال فرانكو ديتوري

العمر: 51 عاماً

الجنسية: إيطاليا

بلد اإلقامة: إنجلرتا

فوز كالسيي: 20

فوز بسباق مصنف: 500

انتصارات يف يوم رويال اسكوت: 7

كأس ديب العاملي: 4

ولــد فرانــي ديتــوري الشــهري بالفــارس الطائــر يف مدينــة 

ميــالن اإليطاليــة يف ديســمر 1970، لعائلــة متمرســة يف 

ســباقات الخيــل، فقــد كان والــده، جانفرانكــو ديتــوري، 

ــن  ــو م ــا، وه ــباقات يف إيطالي ــان الس ــهر فرس ــن أش م

حبــب هــذه املهنــة إىل ابنــه منــذ كان يف الـــ 12، حــني 

اشــرتى لــه هديــة عيــد ميــالد كانــت عبــارة عــن حصــان 

صغــري »بــوين«.

ــن ال  ــاً، ولك ــاً الـــ 51 عام ــوري حالي ــر ديت ــاوز عم وتج

يــزال يــؤدي كأنــه شــاب يف ســن العريــن، وهــو رجــل 

ــرى. ــبات الك املناس
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دبي )فروسية اإلمارات(
ــز  ــزاد ديب »بري ــول املعروضــة يف م ــع الخي ــة لبي ــة النهائي بلغــت املحصل

ــى  ــم ع ــذي أقي ــني، وال ــر عام ــباق بعم ــول الس ــتعرايض لخي أب« االس

هامــش كأس ديب العاملــي يف نســخته الـــ26 ، مــا يزيــد عــى 42 مليــون 

ــالالت يف  ــع الس ــن أرف ــم م ــدر أصوله ــراً تنح ــع 69 مه ــن بي ــم، م دره

ــامل. ــا والع أوروب

أقيــم املــزاد األول مــن نوعــه يف املنطقــة العربيــة والــرق األوســط، يف 

ــم موســم  ــكأس ديب العاملــي عــى تقدي ــة املنظمــة ل إطــار حــرص اللجن

اســتثنايئ يف النســخة السادســة والعريــن التــي حظيــت مبشــاركة أقــوى 

الخيــول وأفضــل الفرســان عــى مســتوى العــامل، بتنظيــم نــادي ديب 

لســباق الخيــل بالتعــاون مــع دار مــزادات »جوفــس« العامليــة الشــهرية.

وشــارك يف املــزاد 69 مهــراً، ووصــل إجــاميل قيمتهــا إىل 42 مليونــاً و365 

ألــف درهــم، واســتغرق املــزاد 4 ســاعات كاملــة، حيــث شــهدت بعــض 

الخيــول منافســة شــديدة عــى اقتنائهــا مــن جانــب عــدد مــن املــالك، 

األمــر الــذي انعكــس عــى ارتفــاع كبــري يف أســعار بعــض املهــور املشــاركة 

يف املــزاد.

ووصــل أعــى ســعر بيــع مهــر يف املــزاد إىل 3 ماليــني درهــم، وهــو قيمــة 

ــري  ــامم كب ــي باهت ــذي حظ ــدي«، وال ــور زان ري ــن »م ــرييك إب ــر األم امله

ومنافســة شــديدة عــى اقتنائــه، يف حــني جــاء يف الرتتيــب الثــاين ألعــى 

ســعر يف املــزاد املهــر األمــرييك إبــن »كريلــني« الــذي بيــع بـــ 2.5 مليــون 

ــث  ــز الثال ــكل« يف املرك ــن »فران ــاين إب ــر الريط ــاء امله ــام ج ــم، في دره

وبيــع بـــ 2.1 مليــون درهــم.

بيع 69 مهرًا خالل 4 ساعات
مونديال الخيول

درهم مبيعات مزاد»بريز أب« 
االستعراضي لخيول السنتين من أنقى السالالت

42.365.000

إبن »مور زان ريدي« األعلى سعراً بـ 3 ماليين دوالر 	



فروســية اإلمارات

أبريل 202022

410  فرسان وفارسات خاضوا تحديات 3 سباقات

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســجل مهرجــان أبوظبــي للقــدرة نجاحــاً مميــزاً يف دورتــه التاســعة 

التــي نظمتهــا واســتضافتها قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة 

عــى مــدى ثالثــة أيــام، وشــهدت ســباقاته الثالثــة مشــاركة كبــرية 

وصلــت إىل 410 فرســان وفارســات مــن اإلســطبالت واألنديــة، 

ــي، و181  ــوح الرئي ــباق املفت ــة يف الس ــاً وفارس ــع 127 فارس بواق

ــيخ  ــى كأس الش ــة ع ــطبالت الخاص ــباق اإلس ــة يف س ــاً وفارس فارس

ــباق  ــة يف س ــان، و102 فارس ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــن منص ــد ب زاي

ــطبالت  ــان إس ــة املهرج ــاز نجومي ــهد وح ــدر املش ــيدات، وتص الس

الوثبــة العائــدة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 

ــر شــؤون الرئاســة، مــن خــالل حصــد  ــوزراء وزي رئيــس مجلــس ال

لقــب الســباق الرئيــي، عندمــا تــوج الفــارس إبراهيــم ســبيل 

بلقــب الســباق الــذي امتــد ملســافة 120 كلــم، عــى صهــوة الجــواد 

»شــا شــهم«، مســجالً أول فــوز يف مســريته بعــد أن تصــدر الســباق 

ــدره 4:07:17 ســاعة  ــن إجــاميل ق ــة بزم ــى النهاي ــة حت ــن البداي م

ــم/ ســاعة. ــغ29.27 كل ومبعــدل رسعــة  بل

ــب  ــني بلق ــل الحوس ــد خلي ــزم حمي ــطبالت الع ــارس إس ــق ف وحل

نهيــان  آل  زايــد  بــن  منصــور  بــن  زايــد  الشــيخ  كأس  ســباق 

لإلســطبالت الخاصــة ملســافة 100 كلــم، يف افتتــاح املهرجــان، 

ــد  ــم بع ــذا املوس ــني ه ــارس الحوس ــاين للف ــوز الث ــو الف وه

ــكل حنكــة، متصــدراً  ــا كريســتينا« ب ــاد الفــرس »بدوين أن ق

الســباق مــن البدايــة حتــى النهايــة، قاطعــاً املســافة بزمــن 

ــم/ ــغ 29.84 كل ــة بل ــدل رسع ــاعة، ومبع ــدره 3:21:04 س ق

ساعة.

وحققــت الفارســة مــريا جاســم محمــد األنصــاري أول فــوز 

لهــا باملوســم عندمــا انتزعــت لقــب ســباق الســيدات ملســافة 

100 كلــم يف ثــاين أيــام املهرجــان.

وقطعــت الفارســة مــريا األنصــاري املســافة الكليــة للســباق 

يف زمــن قــدره 3:17:34 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 30:37 

كلم/ســاعة.

ونظمــت املهرجــان واســتضافته قريــة اإلمــارات العامليــة 

بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، ويعتــر 

خامتــة ســباقات املوســم بالقريــة الــذي جــاء حافــالً، وشــهد 

ــث  ــن حي ــرياً م ــاً كب ــق نجاح ــرية، وحق ــة ومث ــباقات قوي س

ــي. ــل التنظيم ــة والعم ــتويات الفني املس

مهرجــان أبوظبي للقدرة

مهرجــان أبوظبي للقدرة.. 
»الوثبة« وسبيل والحوسني وميرا األنصاري نجوم النسخة التاسعة



فروســية اإلمارات

21 أبريل 2022

إنجاز مميز بالصدارة من البداية إلى النهاية

البطــل.. مســتقبل واعد بعد 
التتويج بأول لقب خالل 4 ســنوات 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حصــدت إســطبالت الوثبــة لقــب الســباق الرئيــي مبهرجــان أبوظبــي 

للقــدرة الــذي أقيــم عــى مــدى ثالثــة أيــام بقريــة اإلمــارات العامليــة 

ــد  ــذي امت ــم ســبيل بلقــب الســباق ال ــارس إبراهي ــوج الف ــدرة، وت للق

ملســافة 120 كلــم مبشــاركة 127 فارســاً وفارســة، عــى صهــوة الجــواد 

»شــا شــهم«، مســجالً أول فــوز يف مســريته بعــد أن تصــدر الســباق مــن 

ــة بزمــن إجــاميل قــدره 4:07:17 ســاعة ومبعــدل  ــى النهاي ــة حت البداي

رسعــة 29.27 كلــم/ ســاعة.

أربعــة أعــوام هــي عمــر الفــارس الناشــئ إبراهيــم ســبيل يف ســباقات 

القــدرة، لكنــه اســتطاع أن يثبــت رغــم صغــر ســنه أنــه فــارس واعــد، 

وميلــك مســتقبالً مرقــاً مــن خــالل أدائــه ونتائجــه التــي حققهــا.

ــاز  ــن اجتي ــن م ــام 2018، ومتك ــت يف الع ــبيل كان ــم س ــة إبراهي بداي

ــن  ــن م ــرى متك ــباقات ك ــارك يف س ــا ش ــة، وبعده ــباقات التأهيلي الس

إكاملهــا بنجــاح، لكــن اللحظــة الفارقــة كانــت قبــل عامــني خــالل كأس 

ــن  ــر م ــة ع ــا كان يف الرابع ــم، عندم ــافة 160 كل ــة ملس ــس الدول رئي

عمــره، حيــث قــاد الجــواد »ميســتيكو« إلســطبالت الوثبــة بــكل مهــارة 

ــل. ــة، ويدخــل ضمــن الخمســة األوائ ــارع العاملق ليق

ــباقات،  ــن الس ــد م ــبيل العدي ــارس س ــاض الف ــاز خ ــذا اإلنج ــد ه بع

ــيخ  ــباق كأس الش ــة س ــا وصاف ــزة، أبرزه ــج ممي ــا نتائ ــق خالله وحق

محمــد بــن منصــور بــن زايــد لإلســطبالت الخاصــة بشــعار إســطبالت 

ــة. ــايض بالوثب ــهر امل ــزم 4« الش »الح

ــام مهرجــان أبوظبــي،  وجــاء يف املركــز الثــاين يف الســباق الرئيــي بخت

الفــارس خلفــان جمعــة بالجافلــة عــى صهــوة الجــواد »افنــري يل 

ماجــوري« إلســطبالت »M R M« مســجالً زمنــاً قــدره 4:07:18 ســاعة، 

فيــام حــل يف املركــز الثالــث الفــارس راشــد محمــد املهــريي عــى صهــوة 

ــويل« إلســطبالت »F 3« وســجل 4:17:50 ســاعة. ــكاين في »فول

مهرجــان أبوظبي للقدرة

4:07:17
ساعة الزمن الذي سجله الفارس 

إبراهيم سبيل بطل السباق 
الرئيي ضمن املهرجان.

127
فارساً فارسة شاركوا يف السباق 

الرئيي مبهرجان أبوظبي للقدرة 
ملسافة 120 كلم.

األوىل: األول، 01:20:57 ساعة.

الثانية: األول، 01:12:59 ساعة.

الثالثة: األول،00:52:21 ساعة.

الرابعة: األول، 00:41:00 ساعة.

ترتيب بطل السباق خالل املراحل

األول: إبراهيم سبيل - الوثبة

 MRM  - الثاين: خلفان جمعة بالجافلة

»F3« - الثالث: راشد محمد املهريي

توب 3



فروســية اإلمارات

أبريل 222022

حلق مع اللقب وحقق »الثنائية« 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــباق كأس  ــب س ــني بلق ــل الحوس ــد خلي ــزم حمي ــطبالت الع ــارس إس ــق ف حل
الشــيخ زايــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان لإلســطبالت الخاصــة ملســافة 100 
كلــم الــذي أقيــم بقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة يف افتتــاح مهرجــان 

ــي للقــدرة.  أبوظب
ومتكــن الحوســني مــن تحقيــق فــوزه الثــاين هــذا املوســم بعــد أن قــاد الفــرس 
»بدوينــا كريســتينا« إلســطبالت العــزم، بــكل حنكــة، متصــدراً مــن البدايــة حتــى 
ــغ  ــة بل ــدل رسع ــاعة، ومبع ــدره 3:21:04 س ــن ق ــافة بزم ــاً املس ــة، قاطع النهاي

29.84 كلم/ســاعة.
وفــرض الفــارس الصاعــد بقــوة حميــد خليــل الحوســني أســلوبه املميــز يف ســباق 
كأس الشــيخ زايــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان، ليؤكــد جدارتــه بتحقيــق فوزه 
ــة ديب  ــاً وبأســلوب مشــابه يف مدين ــوزاً رائع ــق ف ــد أن حق ــاين يف املوســم بع الث

الدوليــة للقــدرة ديســمر املــايض. 
الفــارس الحوســني الــذي كانــت انطالقتــه املوســم املــايض، أثبــت أنه فــارس واعد 
ويرجــى منــه الكثــري، حيــث قــدم مســتوى رفيعــاً يف أول تجربــة جديــة لــه، وذك 
ــق أول  ــاب قوســني مــن تحقي ــا كان ق ــي عندم ــد الوطن خــالل ســباق كأس العي
إنجــاز بعــد أن حــل وصيفــاً عــى صهــوة »اس يس كوبرينكــو« إلســطبالت »العــني 
– أشــعب«، لكنــه اســتفاد مــن تلــك التجربــة وعــاد بعــد 3 أســابيع ليحقــق الفوز 
األول يف مســريته عــر ســباق التســعرية لإلســطبالت الخاصــة مبدينــة ديب الدوليــة. 
وحــل يف املركــز الثــاين لســباق كأس الشــيخ زايــد بــن منصــور بــن زايــد آل نهيــان، 
ــش مــي« إلســطبالت  ــح الشــحي عــى صهــوة الجــواد »كات الفــارس أحمــد صال
الكمــدة بزمــن إجــاميل 3:21:13 ســاعة، فيــام جــاءت الفارســة األرجنتينيــة ديانــا 
جوبيتــا عــى صهــوة الخيــل »اس ام اف جونيتــا«، وهــو أيضــاً إلســطبالت الكمدة، 

يف املركــز الثالــث بزمــن إجــاميل 3:24:09 ســاعة. 
وشــهد الســباق مشــاركة كبــرية بلغــت 181 فارســاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة 
ــة، متكــن 78 منهــم مــن إكــامل الســباق بنجــاح،  وإســطبالت الفروســية بالدول
فيــام خــرج 103 آخــرون بســبب عــدم اجتيــاز خيولهم بوابــات الفحــص البيطري.

كأس زايــد بن منصور بن زايد.. 
الحوسني بطل من البداية إلى خط النهاية

مهرجــان أبوظبي للقدرة

3:21:04
ساعة الزمن الذي سجله الفارس حميد 

الحوسني ليتوج بلقب سباق الشيخ زايد 
بن منصور بن زايد ملسافة 100 كلم.

181
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق الشيخ 

زايد بن منصور بن زايد آل نهيان 
لإلسطبالت الخاصة ملسافة 100 كلم.

األوىل: األول، 01:08:13 ساعة.
الثانية: األول، 00:51:28 ساعة.
الثالثة: األول،00:42:46 ساعة.

الرابعة: األول، 00:38:37 ساعة.

ترتيب البطل خالل املراحل

األول: حميد خليل الحوسني - العزم
الثاين: أحمد صالح الشحي - الكمدة

الثالث: ديانا جوبيتا - الكمدة 

توب 3



فروســية اإلمارات

23 أبريل 2022

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
متكنــت الفارســة مــريا جاســم محمــد األنصــاري، مــن تحقيــق أول فــوز لهــا يف املوســم، 
عندمــا انتزعــت ســباق لقــب الســيدات للقــدرة ملســافة 100 كلــم الــذي أقيــم بقريــة 

اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة يف ثــاين ســباقات مهرجــان أبوظبــي للقــدرة.
ــوادي،  ــوك« إلســطبالت الب ــل »تشــلي دي ل ــوة الخي ــة عــى صه واســتطاعت البطل
تحقيــق اللقــب بعــد أداء قــوي خــالل الســباق الــذي متيــز بالرسعــة الكبــرية، حيــث 
ــد أن  ــا بع ــدارة، لكنه ــول الص ــن خي ــة م ــى مقرب ــذر ع ــا بح ــى مركزه ــت ع حافظ
حافظــت عــى لياقــة جوادهــا قامــت يف املرحلــة األخــرية بإطــالق العنــان لــه لتنتــزع 
اللقــب الــذي خرستــه املوســم املــايض عــى الجــواد نفســه، حيــث حلــت وصيفــة يف 

ذلــك الســباق.
ومتكنــت الفارســة مــريا األنصــاري مــن قطــع املســافة الكليــة للســباق يف زمــن قــدره 

3:17:34 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 30:37 كلم/ســاعة.
كان واضحــاً حــرص الفارســة مــريا جاســم األنصــاري عــى صهــوة الجــواد »تشــلي دي 
لــوك«، عــى الفــوز بالســباق، وذلــك لخســارتهام هــي وجوادهــا لقــب النســخة املاضية 

والحصــول عــى املركــز الثــاين. 
وشــكل هــذا الســبب دافعــاً قويــاً وضــح مــن خــالل التكتيــك الــذي اتبعتــه ونفذتــه 
ــارت  ــث اخت ــت املناســب، حي ــاع يف الوق ــث واالندف ــل يف الرتي ــذي يتمث ــة، وال برصام

ــة األخــرية.  املرحل
الفارســة مــريا التــي بــدأت رحلتهــا مــع ســباقات القــدرة يف العــام 2014، اســتطاعت 
ــد مــن االنتصــارات التــي كانــت بدايتهــا  أن تضــع بصمتهــا الواضحــة وتحقــق العدي
بلقــب ســباق الســيدات يف مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب يف العــام 2016، ثــم نالــت 
لقــب ســباق الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك يف العــام 2017، كــام حققــت غريهــام مــن 

االنتصــارات، باإلضافــة إىل صعودهــا للمنصــة مــرات عديــدة وصيفــة وثالثــة.
وجــاءت يف املركــز الثــاين لســباق الســيدات مبهرجــان أبوظبــي الفارســة شــارينا أحمــد 
الفــاليس عــى صهــوة الجــواد »ســريافينو« إلســطبالت املغاويــر، بزمــن إجــاميل 3:19:01 

. عة سا
وحلــت يف املركــز الثالــث بطلــة النســخة املاضيــة الفارســة أفنــان إبراهيم التــي احتلت 
ــاركا اليجيــدو«، وهــو  الصــدارة خــالل املراحــل الثــالث األوىل عــى صهــوة الخيــل »ب

أيضــاً إلســطبالت املغاويــر، بزمــن إجــاميل 3:19:02 ســاعة.  

لقب السيدات في خزانة »البوادي«

ميرا األنصاري.. من الوصافة إلى التتويج 
بـ »تكتيك« االندفاع في الوقت المناسب

مهرجــان أبوظبي للقدرة

 3:17:34
ساعة الزمن الذي سجلته الفارسة مريا 
األنصاري بطلة سباق السيدات ملسافة 

100 كلم.

102
فارسة شاركن يف سباق السيدات 
للقدرة ملسافة 100 كلم ضمن 

مهرجان أبوظبي للقدرة.

األوىل: الثالثة، 01:08:55 ساعة.
الثانية: الثانية، 00:50:22 ساعة.
الثالثة: الثانية، 00:41:18 ساعة.
الرابعة: األوىل، 00:36:59 ساعة.

ترتيب البطل خالل املراحل

األوىل: مريا األنصاري - البوادي
الثانية: شارينا الفاليس - املغاوير
الثالثة: أفنان إبراهيم - املغاوير 
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صورتها زينت قرية الوثبة في ختام الموسم

« األســطورة ة ر مهرجــان أبوظبي للقدرة»منصــو

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــول  ــاك خي ــرة هن ــن الذاك ــاطري، وم ــك أس ــباقات وهنال ــال س ــاك أبط هن
خالــدة ال يشــق لهــا غبــار، نذكــر عى ســبيل املثال منهــا الفــرس »منصورة« 
ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــدة لســمو الشــيخ منصــور ب ــة العائ إلســطبالت الوثب

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة.
ــطبالت  ــي إس ــد وراع ــة قائ ــن حنك ــي ع ــورة« تح ــرس »منص ــة الف تجرب
الوثبــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، يف انتقــاء صفــوة الخيــل 
ــواء  ــة األج ــداد وتهيئ ــن اإلع ــا إىل حس ــري نجاحه ــار، ويش ــن االختي وحس

للخيــل لتقديــم أفضــل مــا عندهــا. 
»منصــورة« منــوذج لقصــة نجــاح فــرس »ســوبر ســتار«، اســتطاعت خــالل 
3 ســنوات الجمــع بــني بطــوالت مــن الفئــة الرفيعــة تتضمــن بطولــة عاملية 
واثنتــني مــن أفضــل وأقــوى البطــوالت يف الســباقات اإلماراتيــة، وهــذا مــا 

يصعــب أن يحققــه أي خيــل آخــر إال »منصــورة«.
ــه، وتعــد أحــد   رســمت »منصــورة« تاريخــاً يصعــب عــى غريهــا تحقيق
أفضــل الخيــول يف عــامل ســباقات القــدرة وأقواها، وتنحــدر الفــرس الرمادية 
مــن نســل »فاداســري« املولــود يف عــام 1988، والفــرس »هيلويــس دو جال« 
املولــودة يف 1995، وولــدت هــذه الفــرس يف 2001-06-12، يف فرنســا 

وأنتجتهــا مزرعــة ليــز شــيفوكز دي آرمــور ج.أ.إ.س - شــامل فرنســا.
وترجــع أصــول الفــرس مــن ناحيــة األب إىل »بريســك« املولود يف عــام 1969، 
ــاج«  ــة »ب ــي ابن ــة األم فه ــن ناحي ــيا، وم ــن روس ــكان« م ــل »كان ــن نس م

املولــود يف بولنــدا.
 وكانــت »منصــورة« معروفــة بالفطنــة والــذكاء الحــاد، ولهــا قــدرة فائقــة 
عــى تذكــر الطــرق التــي متــر منهــا، وكذلــك القــدرة عــى تذكــر األشــخاص 
الذيــن يتعاملــون معهــا، وهــذا الــذكاء جعــل عمليــة ترويضها أكر ســهولة، 
ــن  ــت تحافــظ عــى رباطــة جأشــه يف ميادي ــا كان ــا الفــرس أنه ومــن مزاي

الســباقات.
ــز األول يف كأس  ــدت املرك ــني حص ــورة« ح ــازات »منص ــرز إنج ــاءت أب وج
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة ملســافة 160 كلــم دويل »ثــالث نجــوم«، يف 
قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة يف 2014-02-14 مــع الفــارس خليفــة عــي 

خلفــان الجهــوري مبعــدل رسعــة بلــغ 26.4 كلم/ســاعة. 
وقــاد ســمو الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيــان، الفــرس »منصورة« بنفســه، 
ملراســم الفحــص البيطــري، قبــل أن تجتــازه بعــد املرحلــة النهائيــة بســهولة 
ــد  ــرر الســيناريو أيضــاً يف ســباق العي ــة، وتك ــس الدول يف ســباق كأس رئي

الوطنــي للقــدرة.
ونالــت »منصــورة« املركــز األول يف مونديــال الشــباب والناشــئني يف مدينــة 
تاربــس الفرنســية مســافة 120كلــم، يف 2013-07-26 مــع الفــارس خليفــة 

عــي خلفــان الجهــوري مبعــدل رسعــة بلــغ 19.97 كلم/ســاعة.
ــب  ــة بوذي ــئني يف قري ــباب والناش ــة الش ــز األول يف بطول ــت باملرك وتوج
ــي  ــة ع ــارس خليف ــع الف ــم، يف 2013-03-14 م ــافة 120 كل ــة مس الدولي

ــاعة. ــغ 27.45 كلم/س ــة بل ــدل رسع ــوري مبع ــان الجه خلف
وحلقــت باملركــز األول يف كأس العيــد الوطنــي يف قريــة اإلمــارات العامليــة 
ــف  ــي يوس ــارس ع ــع الف ــم، يف 2013-12-07 م ــافة 120كل ــدرة ملس للق

ــغ 28.34 كلم/ســاعة. حســني الحــامدي مبعــدل رسعــة بل

وبعــد انتهاء ُمنافســات املوســم الريايض لســباقات القــدرة 2021-2022، 
ــات  ــان والفارس ــداً للفرس ــوراً جي ــات حض ــه املُنافس ــهدت في ــذي ش وال
ــدة عــى الســاحة، مــا  ــاد واإلســطبالت، ووجوهــاً جدي ــني والجي واملدرب
يشــري إىل أن املوســم الحــايل كان ناجحــاً للغايــة وهــو مــا يُبــّر مبســتوى 

أعــى يف املوســم القــادم.
ــام منافســات قريــة  واشــتمل برنامــج مهرجــان أبوظبــي للقــدرة يف خت
ــورة  ــت ص ــباقات، وزين ــى 3 س ــة ع ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي اإلم
ــة  ــة، ترســيخاً ملكان ــة للقــدرة بالوثب ــارات العاملي ــة اإلم »منصــورة« قري
ــدرة.  ــباقات الق ــا يف س ــطوع نجمه ــة، وس ــا التاريخي ــرس وإنجازاته الف
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يحتفل بختام الموسم مع كأس المدربين في »سيح السلم«

»المغاوير« على القمة بمركزين

دبي )فروسية اإلمارات(
واصلــت خيــول إســطبالت املغاويــر تألقهــا، ونجــح فارســها عــي 
محمــد الحوســني يف وضــع اإلســطبالت عــى القمــة يف ختــام موســم 
ســباقات القــدرة 2021 - 2022 بعــد أن انتــزع لقــب كأس املدربــني 
للقــدرة ملســافة 119 كلــم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم.

وحصــدت إســطبالت املغاويــر بخــالف املركــز األول أيضــاً املركــز 
الثالــث يف الســباق الــذي شــهد مشــاركة 145 فارســاً وفارســة، ونظمــه 
نــادي ديب للفروســية بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية 

ــباق. والس
ــى  ــباق ع ــى الس ــيطرته ع ــكام س ــني يف إح ــارس الحوس ــح الف ونج
ــل  ــالل مراح ــوي خ ــد أداء ق ــاوري« بع ــي ام م ــواد »ج ــوة الج صه
الســباق املختلفــة، وســجل زمنــاً قــدره 4:18:29 ســاعة ومبعــدل 

ــاعة. ــم/ س ــغ 27.62 كل ــة بل رسع
ــج  وعــى الرغــم مــن أن الفــارس عــي محمــد الحوســني حقــق نتائ
مميــزة وصعــد إىل املنصــة يف العديــد من الســباقات بشــعار إســطبالت 
املغاويــر، إال أن فــوزه بــكأس املدربــني يعتــره بطعــم مختلــف لكونــه 

يــأيت يف ختــام املوســم، كــام أنــه املركــز األول لــه منــذ فــرتة.
ــاوري«،  ــي ام م ــواده »ج ــاد بج ــذي أش ــني ال ــي الحوس ــارس ع الف
قــال: »إن ســباق كأس املدربــني لــه نكهــة خاصــة، حيــث إنــه يــأيت يف 
ختــام املوســم، والــكل يبحــث عــن الفــوز يف هــذه املناســبة لتشــكل 
ــه أرضيــة طيبــة لالنطــالق يف املوســم الجديــد بأريحيــة ومــن غــري  ل

ضغــوط«.
الحوســني الفائــز مــن قبــل يف كل مــن الوثبــة وبوذيــب كانــت أفضــل 
نتائجــه خــالل الفــرتة األخــرية هــي تحقيــق املركــز الثــاين يف الســباق 

الرئيــي ضمــن مهرجــان أبوظبــي املوســم املــايض بقريــة الوثبــة.
ــد  ــن خال ــة نرسي ــني الفارس ــباق املدرب ــاين لس ــز الث ــاءت يف املرك وج
عــى صهــوة »كابلســتيك الرزاك« إلســطبالت ســيح الســلم بزمــن 
ــث عيــى رضــوان  ــز الثال ــام حــل يف املرك ــدره 4:18:42 ســاعة، في ق

ــاعة. ــجالً 4:18:46 س ــدو« مس ــوة »ال ام ترمين ــى صه ــالين ع الغي

4:18:29
ساعة الزمن الذي سجله الفارس عي 
محمد الحوسني ليتوج بلقب سباق 

املدربني ملسافة 119 كلم.

300
ألف درهم هي جائزة بطل سباق املدربني، 
ونالت الفارسة صاحبة املركز الثاين 200 ألف 
درهم، وحصل الفارس صاحب املركز الثالث 

عى 125 ألف درهم، فيام نال أصحاب املراكز 
من الرابع وحتى العارش مبلغ 15 ألف درهم. 

األوىل: الثاين عر، 01:25:20 ساعة.

الثانية: السابع، 01:10:01 ساعة.

الثالثة: الخامس، 01:04:05 ساعة.

الرابعة: األول، 00:39:03 ساعة.

ترتيب البطل خالل املراحل

األول: عي محمد الحوسني - املغاوير
الثاين: نرسين خالد - سيح السلم

الثالث: عيى رضوان الغيالين - املغاوير

توب 3

الحوسني 



فروســية اإلمارات

أبريل 262022

13 فريقًا تشارك في منافسة بوذيب للفرق
علــي الكربي.. 

يتوج بلقب »اإلمارات 23« على خطى الوالد

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تــّوج الفــارس عــي حمــد الكــريب بلقــب بطولــة اإلمــارات الـــ 23 لقفــز الحواجــز 
2022، وحصــد الفــارس محمــد حمــد الكــريب لقــب فئــة الشــباب، وحــاز الفــارس 
ســيف عويضــة الكــريب لقــب فئــة الفرســان »الجونيــورز«، وأقيمــت البطولــة عــى 
ميــدان الصالــة املغطــاة بأكادمييــة بوذيــب للفروســية مبنطقــة الختــم يف أبوظبــي.

ــة،  ــى قيم ــي األع ــني، وه ــات املرحلت ــارات مبواصف ــة اإلم ــة بطول ــاءت منافس وج
حيــث بلغــت جوائزهــا ربــع مليــون درهــم، ووصــل ارتفــاع الحواجــز فيهــا إىل 145 
ســم، وشــارك فيهــا 22 فارســاً وفارســة مــن الفئــة األوىل، ومتيــز فيهــا الفــارس عــي 
حمــد الكــريب بــأداء خــال مــن األخطــاء يف الجولتــني بصحبــة الجــواد »ديب دي يف« 
محــرزاً الصــدارة التــي كان يحمــل لقبهــا والــده الفــارس حمــد الكــريب عــام 2021.

واحتــل الفــارس عبــد اللــه محمــد املــري املركــز الثــاين عــى صهــوة الجــواد »ســام 
ديب« مــن مركــز اإلمــارات للفروســية، ويف املركــز الثالــث حــل الفــارس محمــد غانــم 
الهاجــري الــذي شــارك بالجــواد »جــي اس فابيــان« مــن نــادي الشــارقة للفروســية.  
وشــارك 6 مــن الفرســان الشــباب يف منافســة مــن جولتــني صممــت بحواجــز بلــغ 
ــواد  ــريب بالج ــي الك ــد ع ــد حم ــارس محم ــا الف ــق فيه ــم، وحق ــا 135 س ارتفاعه
ــاين والثالــث جــاء الشــقيقان  »دميفيــس« املركــز األول دون أخطــاء، ويف املركــز الث
ــرز  ــث أح ــية، حي ــي للفروس ــادي أبوظب ــن ن ــواين م ــد الع ــلطان ماج ــاهني وس ش
الفــارس شــاهني املركــز الثــاين بالجــواد »دولــن يب اولــد« بـــ 4 نقــاط جــزاء، ومــع 8 

ــاً. نقــاط جــزاء، مــع الجــواد »ساســينو« حــل الفــارس ســلطان ثالث
وشــارك 13 فريقــاً يف منافســة بوذيــب للفــرق، حيــث يتكــون كل واحــد منهــا مــن 
فارســني، ومتكنــت 3 فــرق يف تخطــي حواجــز الـــ 125 ســم دون خطــأ، وتــوج مــن 
نــادي الشــارقة للفروســية كل مــن الفــارس عبــد اللــه بــن خــادم والجــواد »دوكســني 
يب«، والفــارس الشــيخ عــي جــامل النعيمــي بالجــواد »اياليــت دو بونتــس«، وبلــغ 
الزمــن الــكي للفرســان 118:98 ثانيــة، أمــا الفريــق الثــاين، فضــم الفارســني الشــيخ 
ــد  ــه حمي ــد الل ــارس عب ــادام«، والف ــدي م ــع »لي ــه القاســمي م ــد الل ــن عب عــي ب
ــجال 120:06  ــية، وس ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن ــو« م ــواد »ديارادين ــريي بالج امله

ثانيــة. 
ــن  ــوت« م ــي و»إلي ــز املرزوق ــد العزي ــر عب ــث جــاء الفارســان عم ــز الثال ويف املرك
إســطبالت الــراع، وســلطان محمــد املرزوقــي والجــواد »إكسبلوســيف« مــن 

490
ألف درهم جوائز مالية رصدت ألصحاب 

املراكز األوىل، والذين تنافسوا يف 13 شوطاً 
اشتملت عليها البطولة. 

75
ألف درهم رصدت للفائزين باملراكز األوىل 
يف منافسة مبواصفات الجولتني عى حواجز 

بارتفاع 130 سم، تنافس فيها 13 فارساً وفارسة، 
وتخطى كالهام منفرداً دون أخطاء الفارس 
سعيد محمد املازمي بالجواد »يس سا« من 

نادي الشارقة للفروسية، محتالً الصدارة ومنهياً 
الجولة الثانية خالل 48:49 ثانية.

250
ألف درهم جوائز خصصت للفائزين يف 

منافسة بطولة اإلمارات مبواصفات املرحلتني.

ــا الحواجــز خــالل 122:06 ثانيــة. فرســان رشطــة أبوظبــي، وتخطي
ويف منافســة فئــة »الجونيــورز« مــن مرحلتــني، وبحواجــز بلــغ 
ارتفاعهــا 125 ســم، تنافــس 13 فارســاً وفارســة يف جولتــني، اســتطاع 
ــارص  ــمة ن ــة بس ــريب والفارس ــة الك ــيف عويض ــارس س ــام الف فيه
ــغ 42:30  ــن بل ــس مــن تخطــي الحواجــز دون أخطــاء. وبزم النوي
ثانيــة، أحــرز الفــارس ســيف الكــريب املركــز األول مــع الفــرس 
»شــانتال« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وأتــت الفارســة بســمة 
ــال  ــن دو ف ــة الجــواد »أناك ــاين بصحب ــز الث ــس يف املرك ــارص النوي ن
ــة  ــت الجول ــث أنه ــايض، حي ــان الري ــع الفرس ــن منتج ــري« م ه
الثانيــة يف 46:39 ثانيــة، ويف املركــز الثالــث حــل الفــارس عبــد 
اللــه محمــد املازمــي والجــواد »كاليســتا دو ال هــارت« مــن نــادي 
ــزاء.       ــاط ج ــة و4 نق ــدره 45:40 ثاني ــن ق ــية بزم ــارقة للفروس الش

26
فارساً وفارسة تنافسوا يف منافسة جولتني عى 

حواجز بارتفاع 120 سم، ونجح 4 فرسان يف تجاوز 
الحواجز دون أخطاء، وبحساب الوقت يف الجولة 

األخرية كان الفارس هزاع حمد الظاهري عى 
صهوة الجواد »إيلوي« من نادي أبوظبي للفروسية 

هو األرسع بعد أن بلغ زمن الجولة 43:81 ثانية.



فروســية اإلمارات

27 أبريل 2022

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
كــرّم اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، فرســان اإلمارات 
املتأهلــن للبطــوالت العامليــة لقفــز الحواجــز املقــررة يف 
العــام 2022، وقــدم ســعادة اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص 
الريــي، رئيــس االتحــاد، دروعــاً تذكاريــة للفرســان تقديــراً 
ــة  ــة رفيع ــتويات فني ــن مس ــوه م ــا قدم ــم، وم لجهوده
أهلتهــم للمشــاركة يف البطــوالت العامليــة الكــرى، وذلــك 
خــالل ختــام منافســات بطولــة اإلمــارات لقفــز الحواجــز 
ــب  ــة بوذي ــتضافتها أكادميي ــي اس ـ 23  الت ــختها الــ يف نس
ــر التنفيــذي  للفروســية، بحضــور أحمــد الســويدي، املدي

التحــاد الفروســية.
وشــمل التكريــم الفــارس عبــد الله حميــد املهــري املتأهل 
إىل نهــايئ كأس العــامل بأملانيــا، واملقــررة شــهر أبريــل املقبل، 
ــه محمــد  ــد الل والفرســان محمــد عمــران العويــس، وعب
املــري، وحمــد عــي الكــريب، وعــي حمــد الكــريب، ومحمــد 
أحمــد العويــس، ومحمد غانــم الهاجري، وعبــد الله حميد 
املهــري املتأهلن لبطولة العامل للفروســية بالدمنــارك، والتي 
ســتقام أغســطس املقبــل، والفــارس خالــد أحمــد الحامدي 

املتأهــل لبطولــة العامل للشــباب شــهر مايــو املقبل.
ــب األول،  ــدرب املنتخ ــد، م ــد العي ــم خال ــم تكري ــام ت ك

ــنية. ــات الس ــات الفئ ــدرب منتخب ــريب، م ــد الك وحم

تكريم فرسان اإلنجازات



فروســية اإلمارات

أبريل 282022

األسبوع الـ 14 لدوري اإلمارات

الرميثــي يتألق مع »كارامبا« 
والمهيــري يكســب »التمايز« بـ »كونيج« 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أحــرز الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس »كارامبــا« صــدارة منافســة 
ــة الواحــدة عــى ارتفــاع 140 ســم، وحقــق الفــارس عبــد اللــه حميــد  الجول
املهــريي بالجــواد »كونيــج« جائــزة التاميــز عــى االرتفــاع نفســه يف ثــاين أيــام 
منافســات األســبوع الـــ 14 لــدوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز، والــذي 
اســتضافته أكادمييــة بوذيــب للفروســية مبنطقــة الختــم يف أبوظبــي، واشــتمل 
اللقــاء عــى 8 منافســات، أقيمــت بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية 
والســباق، ودعــم مجلــس أبوظبــي الريــايض، ورعايــة لونجــني راعيــة الــدوري.

جــاء فــوز الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس »كارامبــا« مــن نــادي 
أبوظبــي للفروســية يف منافســة مــن جولــة واحــدة عــى 140 ســم مــن بــني 
ــه  ــد الل ــارس عب ــرز الف ــني أح ــات، يف ح ــوم األول للمنافس ــاركاً يف الي 35 مش
ــة الواحــدة مــع  حميــد فــوزه يف اليــوم الثــاين للمنافســات مبواصفــات الجول
ــة  ــان منهــم أكمــال جول ــة للتاميــز وشــارك فيهــا 41 فارســاً وفارســة، اثن جول
ــن  ــج« م ــع جــواده »كوني ــريي م ــام امله ــة دون خطــأ، وتقدمه ــز نظيف التامي
نــادي الشــارقة للفروســية، ونــال الفــارس عبــد الرحمــن الحبــي املركــز الثــاين 
ــه  ــي للفروســية، وحــاز زميل ــادي أبوظب ــراون« مــن ن مــع الجــواد »شــاريل ب

ــا« املركــز الثالــث.  الفــارس محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس »كارامب
ــري  ــيت ت ــرس »كوش ــوة الف ــى صه ــي ع ــد الجنيب ــي أحم ــارس ع ــرز الف وأح
جــوز زد« ملنتجــع الفرســان الريــايض، لقــب الختــام ملنافســة الجولــة الواحــدة 

عــى حواجــز ارتفاعهــا 130 ســم، مبشــاركة 45 فارســاً وفارســة.
وفــازت الفارســة ناسالســيا كالتــس مــع الجــواد »كاســاال ليــدي زد« لنــادي ديب 
للبولــو والفروســية بجائــزة املركــز األول يف منافســة فئــة األشــبال »الجونيورز« 
التــي أقيمــت مبواصفــات الجولــة الواحــدة عــى حواجــز بارتفــاع 100 و105 

ســم، مبشــاركة 26 فارســاً وفارســة.
وحصــل الفــارس أبوبكــر صديــق مــع الجــواد »الينــودر يف« مــن نــادي أبوظبي 
للفروســة عــى جائــزة املركــز األول يف منافســة فئــة »املبتدئــني« مبواصفــات 
الجولــة الواحــدة بارتفــاع حواجز 100 و105 ســم مبشــاركة 54 فارســاً وفارســة.

300
ألف درهم، جوائز الفائزين يف منافسات 

األسبوع الـ14  لدوري اإلمارات، منها 
حوافز بقيمة 100 ألف درهم لفرسان 

اإلمارات املشاركني.

8
منافسات تضمنتها أجندة األسبوع الـ 

14 لدوري اإلمارات، وشارك فيها فرسان 
وفارسات أندية ومراكز الفروسية يف 

اإلمارات.

ونــال الفــارس مقــداد الديــن بادنــي مــع الجــواد »الرجــو 
فيــدل« مــن نــادي منــدارة للفروســية جائــزة املركــز األول 
يف منافســة الجولــة الواحــدة لفئــة املبتدئــني للخيــول 

بعمــر 4 و5 ســنوات مبشــاركة 8 فرســان وفارســات.
ــواد  ــا بالج ــني الرف ــد أم ــه أحم ــد الل ــارس عب ــاز الف وح
ــز األول  ــزة املرك ــية جائ ــارقة للفروس ــادي الش ــا« لن »فيف
ــاع 115  ــة الواحــدة عــى حواجــز بارتف يف منافســة الجول

ــة. ــاً وفارس ــا 34 فارس ــارك فيه ــي ش ــم، والت و120 س
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إنجاز جديد لقفز الحواجز اإلماراتية

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــارقة  ــادي الش ــن ن ــريي، م ــد امله ــه حمي ــد الل ــارس عب ــم الف ــطع نج س
ــى  ــرى ع ــزة الك ــوط الجائ ــز األول يف ش ــع املرك ــباق، م ــية والس للفروس
صهــوة جــواده »كونيــك ديــرا دينــوه« يف بطولــة الريــاض الدوليــة لقفــز 
الحواجــز التــي أقيمــت مبشــاركة أكــر مــن 200  جــواد من مختلــف الدول 

ــاض. ــة الري يف مركــز املرتجــز مبدين
وتــوج الفــارس عبــد الله حميــد املهريي بكأس اتحاد الســعودية للفروســية، 
ســمو األمــري عبــد اللــه بــن فهــد آل ســعود، رئيــس االتحــاد، وفــاز باملركــز 
الرابــع يف هــذا الشــوط أيضــاً زميلــه الفــارس مــويف عويضــة الكــريب مــن 

نــادي الشــارقة للفروســية والســباق.
ــن  ــوم األول م ــق يف الي ــد حق ــريي ق ــد امله ــه حمي ــد الل ــارس عب وكان الف
البطولــة املركــز الثالــث يف الشــوط املؤهــل لشــوط الجائــزة الكــرى، ونــال 
الفــارس الشــيخ عــي جــامل النعيمــي املركــز الخامــس، وقــام بتتويجهــم 
يف اليــوم األول صاحــب الســمو امللــي األمــري فيصــل بــن بنــدر بــن عبــد 

العزيــز آل ســعود، أمــري منطقــة الريــاض.
ــه  ــد الل ــق الفــارس عب ــة الكــرى، حل ــاين، وعــن شــوط الفئ ــوم الث ويف الي
حميــد املهــريي باملركــز األول عــى صهــوة جــواده »كونيــك ديــرا دينــوه«، 
ــاين، وكان أيضــاً املركــز  ــم الهاجــري باملركــز الث وجــاء الفــارس محمــد غان
ــم الهاجــري يف شــوط حاجــز  ــب الفــارس محمــد غان الخامــس مــن نصي

الجوكــر.
ونــال الفــارس مبخــوت الكــريب صــدارة الفئــة الصغــرى بالبطولــة، وحــل 
باملركــز الرابــع للشــوط نفســه الفــارس محمــد ســلطان اليحيــايئ مــن نــادي 

الشــارقة للفروســية والســباق.

نجم المهيري يسطع في بطولة الرياض مع »الجائزة الكبرى«

وأهــدى الشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي، رئيــس نــادي الشــارقة 
ــادي، إىل صاحــب  ــة لفرســان الن ــج املرف للفروســية والســباق، النتائ
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو املجلــس 
األعــى حاكــم الشــارقة، وســمو الشــيخ عبــد اللــه بــن ســامل بن ســلطان 
القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة، مؤكــداً أن هــذا اإلنجــاز مثــرة دعــم 
ســموهام للرياضيــني بشــكل عــام ولرياضــة الفروســية بشــكل خــاص.

وقــال: »نحــن اآلن نحصــد مــا زرعنــا من مســرية حافلــة لنادي الشــارقة 
ــة  ــات يف مدرس ــع الثامني ــا مطل ــت بدايته ــباق، كان ــية والس للفروس
التدريــب بالنــادي، والتــي كانــت مبثابة انطالقــه ملعظم فرســان الدولة، 
ومــا نشــاهده مــن تتويــج فرســان اإلمــارات يف املحافــل الدوليــة هــي 
مثــار لهــذا الــزرع الطيــب«، متوجهــاً بالشــكر ملجلــس الشــارقة الريايض 
ــر يف  ــق األث ــه عمي ــذي كان ل ــري وال ــه الكب ــاننا واهتامم ــه فرس ملتابعت
نفــوس الفرســان ولــكل الكــوادر يف نــادي الشــارقة للفروســة والســباق، 

والتــي تعمــل بتناغــم لخدمــة أبنائنــا الفرســان والرياضيــني.
مــن جانبــه، قــال ســلطان محمــد خليفــة اليحيــايئ، مديــر عــام النــادي، 
ــادي،  ــازات الن ــاف إلنج ــدة تض ــرة جدي ــل جوه ــاز ميث ــذا اإلنج إن ه

ونتطلــع اآلن ملشــاركة فرســاننا يف البطــوالت الدوليــة األوروبيــة.
وأضــاف: »إن فرســان نــادي الشــارقة للفروســية والســباق رفعــوا علــم 
الدولــة عاليــاً يف بطولــة الريــاض، وســطروا انتصــارات كبــرية يف البطولة 
ــدول  ــرية مــن فرســان اململكــة وفرســان ال ــي شــهدت منافســة كب الت
األخــرى، مــا يــدل عــى جاهزيــة عالية لفرســان النــادي«، مهنئاً فرســان 

النــادي الفائزيــن، ومتمنيــاً لهــم التوفيــق يف البطــوالت القادمــة.

الهاجــري الوصيــف والخامس مع »الجوكر« ومبخــوت الكربي يتصدر »الفئة الصغرى« 	
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عمار النعيمي يتوج الفائزين في الختام 
»دوليــة دبي للجواد العربي«.. 

منصة عالمية ألنقى الســالالت واألبطال 

دبي )فروسية اإلمارات(
تــوج ســمو الشــيخ عــامر بــن حميد بــن راشــد النعيمــي، ويل عهــد عجــامن، رئيس 
املجلــس التنفيــذي، الفائزيــن يف النســخة الـــ 19 مــن بطولــة ديب الدوليــة للجــواد 
ــة هيمنــة  العــريب التــي اســتضافها مركــز ديب التجــاري العاملــي، وشــهدت البطول

خيــول اإلمــارات عــى ألقابهــا الذهبيــة.
واشــتملت املنافســات عــى بطولــة املهــرات بعمر ســنة، وبطولة املهور بعمر ســنة، 
وبطولــة املهــرات، وبطولــة املهــور بعمــر ســنتني وثــالث ســنوات، وبطولــة األفــراس 

واألفحــل، باإلضافــة إىل شــوط بطولــة املهــرات واملهــور بعمــر أقــل مــن ســنة.
وجــاءت البطولــة هــذا العــام مميزة عر املنافســات القوية التي شــهدتها، اســتمراراً 
ملــا ظلــت تحققــه مــن نجاحــات ســنوياً، وأصبحــت وجهــة األبطــال ونخبــة خيــول 

العــامل يف مســابقات جــامل الخيل.
واســتقطبت النســخة الـــ 19 للبطولــة نخبــة مــن أنقــى ســالالت الخيــول العربيــة 
ــة  ــول املتأهل ــن الخي ــد م ــة، والعدي ــة والدولي ــطبالت املحلي ــف اإلس ــل مختل متث
مــن املنافســات املحليــة، والتــي اســتطاعت أن تثبــت جدارتهــا خــالل البطــوالت 

ــة ديب أحــد أهدافهــا لالنطــالق نحــو آفــاق أرحــب.  وأصبحــت بطول
ــبق  ــي س ــة الت ــات الدولي ــة املنافس ــول بطل ــة الخي ــاً مجموع ــاركت أيض ــام ش ك
تنظيمهــا، وأخــرى فائــزة ببطــوالت العامليــة، وكذلــك الحائــزة مراكــز تأهيليــة فيها. 
وأقيــم بالتزامــن مــع البطولــة مــزاد للخيــول مبشــاركة نخبــة مــن إنتــاج املرابــط 
الرائــدة يف دولــة اإلمــارات ومــن أرقــى وأشــهر الســالالت العربيــة، والعديــد منهــا 
مــن حقــق نتائــج قوية يف منافســات عروض جــامل الجواد العــريب بدولــة اإلمارات، 
وشــهد املــزاد عــرض إنتــاج كل مــن الفحلــني »ع ج مــردان« و»شــنغهاي إي ايــه«.

جمال الخيل

51
خيالً من إنتاج املرابط يف اإلمارات، 
ومن أرقى وأشهر سالالت الخيول 

العربية، تم عرضها خالل املزاد الذي 
أقيم ضمن فعاليات البطولة

400
خيل أكر عدد من املشاركات 

شهدته نسخة 2014 تعود إىل 21 
دولة حول العامل.
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خيول اإلمارات تهيمن على ألقاب »دبي للجواد العربي«

دبي )فروسية اإلمارات(
ســيطرت خيــول اإلمــارات عــى معظــم ألقــاب بطولــة ديب الدوليــة للجــواد 
العــريب التــي أقيمــت يف نســختها الـــ 19 عــى مــدار ثالثــة أيــام مبركــز ديب 
التجــاري العاملــي، مبشــاركة 150 جــواداً مــن الخيــول العربيــة األصيلــة، 

ــني دوالر.  ــا 4 مالي ــز قدره ــى جوائ ــت ع تنافس
وحصــدت خيــول اإلمــارات 15 ميداليــة ملونــة، بواقــع 6 ميداليــات ذهبيــة، 
و5 فضيــات، و4 برونزيــات، فيــام نالــت الكويــت ميداليــة فضيــة، وكل مــن 

الســعودية واألردن ميداليــة برونزيــة. 
ــه عــى بطــوالت املهــرات عمــر  ــال مربــط ديب 3 ألقــاب ذهبيــة، بحصول ون
ــي  ــني يف بطولت ــامن ذهبيت ــط عج ــال مرب ــام ن ــار، في ــرات واألمه ــنة، امله س
األفــراس والفحــول، وحصــد مربــط الجواهــر اللقــب الذهبــي لألمهــار عمــر 

ســنة.
وتوجــت »دي إكســبو« ملربــط ديب بالــكأس الذهبيــة، و»دي نجلــة« ملربــط 
ديب أيضــاً بالــكأس الفضيــة، و»نايــا الحمــود« مــن األردن لثامــر عــواد بالكأس 

الرونزية.
ــة،  ــكأس الذهبي ــط ديب ال ــان« ملرب ــرزت »دي بيس ــرات، أح ــة امله ويف بطول
ونالــت »األريــام بنفســج« ملربــط عجــامن الــكأس الفضيــة، وذهبــت الــكأس 

الرونزيــة لـــ »ام دي اس هنــد« مــن اإلمــارات إلســطبالت امــارا.
ويف بطولــة األفــراس توجــت »بســندر ســتيمو شــايلو« ملربط عجــامن بالكأس 
ــت  ــام نال ــط ديب، في ــة« ملرب ــة »دي فنان ــكأس الفضي ــت ال ــة، ونال الذهبي

الــكأس الرونزيــة »بســمة البدايــر« للشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي.

ــة إىل  ــكأس الذهبي ــت ال ــر ســنة«، ذهب ــار بعم ــة »األمه ويف بطول
»جــي اس تــروي« ملربــط الجواهــر للخيــول العربيــة، وحقــق »اس 
ــوم،  ــة آل مكت ــن جمع ــوم ب ــن مكت ام مشــهور« للشــيخ ســعيد ب
الــكأس الفضيــة، فيــام ذهبــت الــكأس الرونزيــة لـــ »ظافــر 

ــري. ــم الهاج ــور غان ــر« للدكت الهواج
ويف بطولــة األمهــار حقــق »دي شــهار« ملربــط ديب الــكأس الذهبية، 
وذهبــت الــكأس الفضيــة إىل »عــز الخشــاب« مــن الكويــت ملبــارك 
الخشــاب، فيــام ذهبــت الــكأس الرونزيــة لـــ »ك أ نيشــان« لخالــد 

غانــم مبــارك الهاجــري.
ويف بطولــة الفحــول، تــوج »شــنجهاي اي أي« ملربــط عجــامن 
ــه  ــد الل ــال »اي اس برنــس« للشــيخ عب ــة، فيــام ن ــكأس الذهبي بال
بــن ماجــد القاســمي الــكأس الفضيــة، وذهبــت الــكأس الرونزيــة 

لـــ »فويــرين« مــن الســعودية لســامي بــن ســعد.

ميدالية الحصاد في النســخة 
الـــ 19 وثالث ذهبيات لمربط دبي 

6
ميداليات ذهبية حققتها خيول 

اإلمارات من حصاد 15 ميدالية منها 
5 فضيات و4 برونزيات.

93.75
نقطة أعى معدل يف البطولة سجلها 

الفحل »شنجهاي اي أي« ملربط 
عجامن خالل األشواط التأهيلية.

15
جمال الخيل



فروســية اإلمارات

أبريل 322022

متضمنة 3 ذهبيات

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــة،  ــاب ملون ــة 7 ألق ــام العربي ــطبالت األري ــاج إس ــن إنت ــول م ــت الخي حقق
متضمنــة 3 ذهبيــات، فيــام نالــت ذهبية واحــدة كل مــن مربــط ديب، وعجامن، 
وعــي بــن هميلــة املزروعــي، وذلــك يف النســخة األوىل لبطولــة العــرب ملـُـريّب 
ــني العــرب التــي نظمتهــا جمعيــة  الخيــول العربيــة، املُخّصصــة للُمــاّلك واملُربّ
اإلمــارات للخيــول العربيــة بالصالــة الكــرى بأكادمييــة بوذيب عى مــدى يومني، 
بتوجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس 

الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة.
وشــهد الشــيخ زايــد بــن حمــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 

اإلمــارات للخيــول العربيــة، ختــام الفعاليــات. 
وافتتحــت املهــرة »دي ســينني« ملربــط ديب، الفعاليــات بفوزها باللقــب الذهبي 
لبطولــة الفلــوات، وحققــت اللقــب الفــي »ع ج ليــام« إلســطبالت امــارا، فيام 

نالــت اللقــب الرونــزي »دي تيــامء« وهــي أيضــاً ملربــط ديب.
وأهــدى »األريــام برجــس« إســطبالت األريــام أول األلقــاب عندمــا ظفر بذهب 
ــام حقــق اللقــب  ــط ديب، في األفــالء، وحصــل عــى الفضــة »دي نشــاب« ملرب

الرونــزي »األريــام عشــاق« إلســطبالت األريــام.
ونالــت »األريــام شــقراء« للشــيخ زايــد بــن حمــدان بــن زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، اللقــب الذهبــي للمهــرات، وحلــت يف املركــز الثــاين ونالــت الفضــة »اي 
اس ســلمة« للشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي، وذهــب اللقــب الرونــزي 
إىل »األريــام بــروق« للشــيخ هــزاع بــن حمــدان بــن زايد بــن ســلطان آل نهيان. 
وحلــق »األريــام حشــيم« للشــيخ خليفــة بــن طحنــون بــن محمــد آل نهيــان، 
ــرس«  ــش أم متغط ــه ات ــي »اي ــب الف ــال اللق ــار، ون ــي لألمه ــب الذهب باللق
ــام الياســات«  ألحمــد املطلعــي اليامحــي، فيــام حــاز اللقــب الرونــزي »األري

ألقــاب ملونة لـ »األريام« 
في بطولة العــرب لمربي الخيول 

جمال الخيل

7

92.03
نقطة، أعى معدل نقاط خالل 

بطولة العرب وحققته املهرة »دي 
سينني« ملربط ديب.

94.00
نقطة، أعى معدل لفئة الفحول 
خالل املوسم حققه »إي اس 

برينس« للشيخ عبد الله بن ماجد 
القاسمي.

93.05
نقطة، أعى معدل لفئة األفراس 
خالل املوسم حققته الفرس »دي 

عفاف« ملربط ديب.

للشــيخ يــاس بــن حمــدان بــن زايــد بــن ســلطان آل نهيــان.
وتوشــحت »ع ج مســاري« ملربــط عجــامن، بذهبيــة األفــراس، 
وحصلــت عــى اللقــب الفــي رفيقتهــا يف املربــط »ع ج ســجى«، 
ــور  ــة الهواجــر« للدكت ــزي »غالي فيــام حصلــت عــى اللقــب الرون

ــم الهاجــري. غان
وتــوج »محــارب الخزنــة« لعــي غانم بن هميلــة املزروعــي، باللقب 
الذهبــي لبطولــة الفحول، تــاله يف املركز الثاين ونــال الوصافة الفضية 
»األريــام شــباب« إلســطبالت األريــام، وحــل يف املركــز الثالــث ونــال 

اللقــب الرونــزي »شــهوان الهواجــر« للدكتور غانــم الهاجري.



فروســية اإلمارات

33 أبريل 2022

بطولة اإلمارات لمربي الخيل العربية 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تقاســمت املرابــط املختلفــة ألقــاب بطولــة اإلمــارات ملــريب الخيــل العربيــة 
املخصصــة للمرابــط الخاصــة التي أقيمــت فعالياتها بالصالة الكــرى ألكادميية 
ــارات  ــة اإلم ــا جمعي ــام، ونظمته ــدى 3 أي ــى م ــم ع ــة الخت ــب مبنطق بوذي
للخيــول العربيــة، برعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
اإلمــارات للخيــول العربيــة، وبــإرشاف ومتابعــة الشــيخ زايــد بــن حمــد بــن 

حمــدان آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة.
وشــهدت البطولــة التــي شــارك فيهــا 351 خيــالً، منافســات قويــة بــني املرابط 
املختلفــة عــى ألقــاب جوائزهــا املاليــة التــي بلغــت قيمتهــا 4 ماليــني و160 
ألــف درهــم، واســتهلت املهــرة »باهيــة اس يب ام« لعبــد العزيز محمــد لوتاه، 
منافســات الختــام بحصولهــا عــى اللقــب الذهبــي لفئــة املهــرات عمــر 2-3 
ســنوات، تاركــة املركــز الثــاين واللقــب الفــي للمهــرة »ج س رنيــم« ملربــط 

الجواهــر، وحصلــت رفيقتهــا »باريــس الجواهــر« عــى اللقــب الرونــزي. 
وحصــد »منــري يك ات« ملربــط الكحيلــة، اللقــب الذهبــي لألمهــار عمــر 2-3 
ســنوات، تــاله يف الوصافــة واللقــب الفــي »أم زد شــامخ« ملربــط مزيد، فيام 

حصــل عــى اللقــب الرونــزي »ام او عنــرت« ملحمــد خلــف العتيبــة.

»ماسة« تتوشح بذهب األفراس و»فريد« بطل الفحول

 وتوشــحت »ماســة يب اتــش إم« لعــي غانــم هميلة املزروعــي، بذهبية 
األفــراس، وحلــت يف املركــز الثــاين ونالت اللقــب الفي »مــي الجواهر« 
ــم  ــزي »روح االتحــاد« إلبراهي ــت اللقــب الرون ــم الهاجــري، ونال لغان

ــم النويس.  جاس
وذهــب اللقــب الذهبــي للمهــرات عمــر ســنة إىل »ام زد رفيقــة« 
لخليفــة عبــد اللــه ثــاين النعيمــي، وحصلــت عــى الوصافــة واللقــب 
ــت »اي دي  ــام حصل ــري، في ــم الهاج ــر« لغان ــة الهواج ــي »بينون الف

ــزي. ــب الرون ــى اللق ــحي، ع ــان الش ــد عدن ــدور« لحم ب
وانتــزع »فريــد الهواجــر« لغانــم الهاجــري، فئــة الفحــول ونــال اللقــب 
الذهبــي، فيــام حــل يف املركــز الثــاين وحصــل عــى اللقب الفــي »ياس 
يب اتــش ام« لعــي غانــم بــن هميلــة املزروعــي، وحــل »أم او ذهــب« 

لخلــف محمــد خلــف العتيبــة، يف املركــز الثالــث واللقــب الرونــزي. 
ــنة،  ــر س ــار عم ــة األمه ــالح، فئ ــط الف ــال« ملرب ــدر »اف دي راف وتص
وحصــد اللقــب الذهبــي، وحــل يف املركــز الثــاين ونــال اللقــب الفــي 
ــادي العــز« ملربــط العــز، تــاله يف املركــز الثالــث رفيقــه يف املربــط  »ب

ــزي.  »حبيــب العــز« وحصــل عــى اللقــب الرون

4.160.000
درهم قيمة الجوائز املالية التي 
خصصت لبطولة اإلمارات لجامل 

الخيل العربية.

351
خيالً شاركت يف منافسات بطولة 
اإلمارات لجامل الخيل العربية.

جمال الخيل



فروســية اإلمارات

أبريل 342022

جمعية عمومية ناجحة لـ »ايكاهو« في أبوظبي

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــامع  ــامل اجت ــي أع ــة أبوظب ــارات بالعاصم ــرص اإلم ــدق ق ــتضاف فن اس

الجمعيــة العموميــة للمنظمــة األوروبيــة لجــامل الخيــول العربيــة 

»ايكاهــو«، يف نســختها الـــ 39 الــذي عقــد للمــرة األوىل باإلمــارات تحــت 

رعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس 

الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات 

ــة. للخيــول العربي

وطــرح خــالل االجتــامع الــذي شــاركت فيــه 32 دولــة، مناقشــة االقــرتاح 

الــذي تقدمــت بــه اإلمــارات بتغيــري دســتور املنظمــة لتصبــح منظمــة 

ــف  ــري تصني ــة إىل طــرح مناقشــة تغي ــة، إضاف ــدالً مــن أوروبي ــة ب دولي

البطــوالت وعــدد مــن املوضوعــات األخــرى املدرجــة عــى جــدول أعامل 

اجتــامع املنظمــة.

ــي متــت مناقشــتها تصنيــف البطــوالت إىل  ومــن أهــم املوضوعــات الت

ــب  ــوم حس ــة بالنج ــة مصنف ــون البطول ــث تك ــوم، بحي ــف النج تصني

ــة.  ــز املالي ــة الجوائ ــل وقيم ــودة الخي ــل ج ــة، مث ــري متنوع معاي

كــام تــم التطــرق إىل إنشــاء لجنــة للتدقيــق يف القــرارات الخاصــة للحكام 

تــدار مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة التــي تعنــى مبتابعــة األرقــام 

والنتائــج، والتــي تتكــون مــن اثنــني مــن اللجنــة التنفيذيــة، واثنــني مــن 

ــم التطــرق إليهــا يف االجتــامع،  الحــكام الخــراء. ومــن امللفــات التــي ت

تــداول ومــداورة بطولــة العــامل، بحيــث يتــاح التنظيــم لجميــع الــدول 

األعضــاء، وال يقتــرص عــى دول محــددة، وهــو مــا مينــح الفرصــة للــدول 

األعضــاء كافــة مــن أجــل اســتضافة بطولــة العــامل. 

32
دولة عضواً يف منظمة »ايكاهو« 
شاركت يف اجتامعات الجمعية 

العمومية التي عقدت يف أبوظبي.

مقترح إماراتي بتغيير دســتور المنظمة 
لتصبــح كيانًا دوليًا بداًل من أوروبي

   أهم التوصيات
تغيري دستور املنظمة لتصبح منظمة دولية بدالً من أوروبية	 

 تغيري تصنيف البطوالت لتكون بطريقة النجوم. 	 

 تأسيس لجنة للتدقيق يف القرارات الخاصة بالحكام.	 
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إشادة بدعم منصور بن زايد للخيول العربية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــة األوروبي ــة للمنظم ــة العمومي ــامع الجمعي ــامل اجت ــارك يف أع ش

ــون  ــة ميثل ــن 32 دول ــاء م ــو«، أعض ــة »ايكاه ــول العربي ــامل الخي لج

معظــم العضويــة التــي تعتــر الجهــة املســؤولة عــن تنظيــم بطــوالت 

ــة، وتعنــى بوضــع القوانــني والــروط لعــروض  ــل العربي جــامل الخي

ــل  ــات الخي ــرض وفئ ــي الع ــد منظم ــة، وتحدي ــل العربي ــامل الخي ج

املشــاركة وســالمتها، باإلضافــة إىل العنايــة البيطريــة بهــا، وأشــاد 

ــد آل  ــن زاي املجتمعــون بالدعــم الكبــري مــن ســمو الشــيخ منصــور ب

نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس 

ــة، مشــيدين بحســن  ــة اإلمــارات للخيــول العربي مجلــس إدارة جمعي

ــة. ــة العمومي ــامع الجمعي ــاوة الجت ــة والحف الضياف

وأشــاد محمــد أحمــد الحــريب، مديــر عــام جمعيــة اإلمــارات للخيــول 

لجــامل  األوروبيــة  للمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  العربيــة، 

الجمعيــة  اجتــامع  حققــه  الــذي  بالنجــاح  »االيكاهــو«،  الخيــول 

ــا  ــد مــن القضاي ــل يف طــرح العدي ــذي يتمث ــة للمنظمــة، وال العمومي

ــني. ــالك واملرب ــم امل ــي ته الت

ــي  ــني ممث ــرات ب ــادل الخ ــز وتب ــهم يف تعزي ــامع يس ــال: »االجت وق

الــدول األعضــاء املشــاركة«، مشــرياً إىل أن اســرتاتيجية الجمعيــة تركــز 

ــات  ــك الفعالي ــة، وكذل ــل العربي ــريب الخي ــك وم ــامم مبال ــى االهت ع

الحربي: استراتجيتنا تعزز االهتمام بالمالك 
والمربي والفعاليات واألنشطة والبطوالت 

واألنشــطة التــي تخــص الخيــل العربيــة مبــا يســهم يف الحفــاظ عــى 

ــة. ــة األصيل ــل العربي ســالالت الخي

وتوجــه الحــريب بالشــكر إىل ســمو الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيان 

عــى رعايــة ســموه الكرميــة الجتــامع الجمعيــة العموميــة للمنظمــة 

األوروبيــة لجــامل الخيــول العربيــة »االيكاهــو«، وإىل الشــيخ زايــد 

بــن حمــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلمــارات 

لتنفيــذ  املســتمر  وإرشافــه  متابعتــه  عــى  العربيــة،  للخيــول 

توجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان. 

ــر  ــكر والتقدي ــة، بالش ــس املنظم ــينا، رئي ــالف الس ــدم جاروس  وتق

لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، عــى دعمــه الالمحــدود، 

واســتضافة العاصمــة أبوظبــي لهــذا املؤمتــر املهــم ألول مــرة.

ــامع  ــم يف االجت ــور األه ــراً، وكان املح ــاء مثم ــامع ج ــال: »االجت وق

ــدالً  ــة ب ــح دولي ــة لتصب ــتور املنظم ــري دس ــول تغي ــاش ح ــح النق فت

مــن أوروبيــة«، مشــرياً إىل أن هــذا املقــرتح الــذي تقدمــت بــه دولــة 

ــا واالســتجابة  ــام اتســاع نطــاق أعامله ــح الفرصــة أم ــارات يتي اإلم

ــض  ــاش يف بع ــم النق ــام ت ــارات، ك ــتقبل يف كل الق ــات املس ملتطلب

املواضيــع التــي تهــم »االيكاهــو« التــي تتعلــق بالقوانــني واللوائــح، 

ــح أكــر شــفافية. ــر البطــوالت لتصب واالســتثامر يف دعــم وتطوي
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ســعادة األبطال
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

تشــهد بطــوالت قفــز الحواجــز يف كل بطولــة تنافســاً قويــاً بني الفرســان 
والفارســات يف كل فئــة، ويــزداد الحــامس والتألــق والشــغف يف ســباق 
ــع عــر  ــج وحصــد األلقــاب، وخــالل منافســات األســبوع الراب التتوي
ــارات يف نســختها الـــ 23،  ــة اإلم ــارات »لونجــني«، وبطول ــدوري اإلم ل
ــي  ــة الت ــن تطــور مســتوياتهم الفني ــن الفرســان ع ــد م كشــف العدي
ــوز  ــة والف ــز متقدم ــى مراك ــول ع ــهد، والحص ــدر املش ــم لتص أهلته
ــارس،  ــا لحظــات يأمــل كل ف ــرية، إنه باأللقــاب، لتكــون ســعادتهم كب

ــة. ــة والدولي ــاركاته املحلي ــها يف كل مش ــة أن يعيش وفارس
 يصعد يف كل بطولة لقفز الحواجز فرسان وفارسات جدد. 


