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كلمة رئيس االتحاد
فروســية اإلمارات

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

تشــق فروســية اإلمــارات طريقهــا مــن نجــاح إىل آخــر، محليــاً مــن 	 

خــال تنظيــم املســابقات والبطــوالت الدوليــة بأعــى املعايــري الفنية 

ــع اســم  ــق البطــوالت، ورف ــاً بتحقي ــة، وخارجي واللوجســتية والتقني

اإلمــارات عاليــاً عــى منصــات التتويــج باملراكــز األوىل، متجــاوزة كل 

التحديــات، وذلــك برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 

ــم  ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ آل مكت

ديب، رعــاه اللــه، وســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 

رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، حيــث يقدم ســموهام 

الدعــم الكبــري، واألفــكار امللهمــة، والحوافــز القيمة، والتقديــر املميز، 

وبرؤيــة واضحــة للمســتقبل، ترتكــز عى جــودة الحيــاة واســتدامتها، 

والحفــاظ عــى كل املكتســبات التــي تحققــت، والعمــل عــى تحقيق 

إنجــازات جديــدة، لتصبــح فروســية اإلمــارات رقــامً صعباً عــى القمة 

ال ميكــن تجــاوزه يف كل البطــوالت، ولتشــكل عامــة فارقــة يف قيــاس 

التطــور.

ويف كل موســم تحظــى فروســية اإلمــارات بالتكريــم يف العديــد مــن 	 

الجوائــز، واملناســبات الكــرى بحصــول أبطالهــا الذيــن قالــوا كلمتهــم 

ــة،  ــمة الرفيع ــات واألوس ــدوا امليدالي ــري، ليحص ــن واملضام يف امليادي

بــكل جــدارة  الذهبيــة  الصفحــات  وليســجلوا أســامءهم عــى 

ــتحقاق. واس

ــارات لوحــات 	  وخــال موســم 2021 - 2022 رســمت فروســية اإلم

ناصعــة، فكانــت النجاحــات يف األنشــطة التي ينظمهــا ويديرها اتحاد 

ــدرة  ــوالت الق ــات وبط ــن مهرجان ــباق م ــية والس ــارات للفروس اإلم

املتعــددة وســباقاتها املتميــزة، ويف مياديــن وصــاالت قفــز الحواجــز 

التــي شــهدت منافســات مليئــة بالتحــدي، وتنظيــم بطــوالت دوليــة 

مبشــاركة نخبــة الفرســان العامليــني، وكذلــك يف التقــاط األوتــاد، حيث 

جمعــت بطولــة كأس رئيــس الدولــة األشــقاء الخليجيــني يف أبوظبــي 

ليتنافســوا مــع فرســاننا عى أغــى الكــؤوس، وهناك رياضــة الرتويض 

التــي تســري عــى طريــق االزدهــار، وقــد شــكلت كل هــذه الفعاليات 

مرسحــاً رحبــاً للفرســان والفارســات مــن داخــل الدولــة، والقادمــني 

مــن الخــارج للمشــاركة ليقدمــوا مســتويات فنيــة عاليــة يف أجــواء 

مثاليــة عــى مياديــن ومضامــري وصــاالت تضاهــي مثياتهــا العامليــة 

وتتفــوق عليهــا يف جوانــب كثــرية.

ــق 	  ــات وف ــذه الرياض ــابقات كل ه ــة مس ــذ روزنام ــم تنفي ــد ت لق

الرامــج املعــدة للموســم، لتــدور عجلــة املنافســات بتنســيق 

متكامــل، وكفــاءة عاليــة بــني االتحــاد وقــرى ســباقات القــدرة وأندية 

الفروســية يف الدولــة، وبــروح الفريــق الواحــد مــن أجــل الوصــول إىل 

أفضــل تنظيــم للمســابقات، ولتحقيــق النجــاح املنشــود الذي يشــهد 

بــه الجميــع، والــذي تجــاوز تداعيــات جائحــة كورونــا بااللتــزام 

الكامــل ومبســؤولية جامعيــة مــن خــال تنفيــذ الروتوكــول 

ــع. الخــاص بتأمــني ســامة الجمي

نبــارك لــكل الفائزيــن يف كل البطــوالت واملســابقات املحليــة 	 

والعامليــة عــى مــا حققــوه مــن إنجــاز، ونتمنــى حظــاً أوفــر لــكل 

ــل  ــن عم ــود كل م ــيد بجه ــد، ونش ــم الجدي ــاركني يف املوس املش

ــابقات. ــم املس ــدوره يف تنظي ــام ب ــد يف القي واجته

ــا الرشــيدة عــى االهتــامم والرعايــة والدعــم 	  كل الشــكر لقيادتن

الــذي أوصــل فروســية اإلمــارات إىل أعــى املراتــب، والــذي يعــزز 

نجاحاتهــا يف كل موســم وبدرجــة عاليــة مــن التفــوق.

3 مايو 2022

دعم القيادة الرشيدة 
يعزز النجاحات في كل مواسم فروسية اإلمارات
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــي  ــازات الت ــباق، اإلنج ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم ــتعرض اتح اس

ــة إىل  تحققــت وعــدداً مــن املوضوعــات ألفضــل املامرســات الهادف

اســتدامة النجاحــات، ونشــاطات االتحــاد خــال موســم 2021 ـ 

2022، وذلــك خــال امللتقــى الحــواري الــذي نظمــه االتحــاد بقاعــة 

املؤمتــرات بفنــدق دوســت ثــاين، يف أبوظبــي، مــع أرسة الفروســية، 

بحضــور ســعادة اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــي رئيــس 

ــام  ــني يف أقس ــن املختص ــة م ــاركة نخب ــاد، ومبش ــس إدارة االتح مجل

القــدرة، وقفــز الحواجــز والرتويــض، وقســم الكمبيوتــر وتقنيــة 

ــب.  ــة بوذي ــة وأكادميي ــات، وقري املعلوم

ــل  ــذي يعم ــر، وال ــاد يف التطوي ــود االتح ــن جه ــى ضم ــاء امللتق وج

وفــق رؤيــة ونظــرة ثاقبــة لاســتفادة مــن التحديــات، متخــذاً 

ــذل  ــود وب ــخري الجه ــر تس ــاً، ع ــرتاتيجي منهاج ــط االس ــن التخطي م

الطاقــات ومضاعفــة العمــل واإلنجــاز. 

القــدرة  ســباقات  عرضهــا٬  تــم  التــي  املوضوعــات  مقدمــة  ويف 

والتحمــل واإلنجــازات املميــزة التــي ظلــت تحققهــا محليــاً، ويف 

ــني(  ــارات )لونج ــك دوري اإلم ــة، وكذل ــة والدولي ــوالت العاملي البط

»ملتقى الفروســية«.. 
استعراض اإلنجازات وأفضل الممارسات 

الهادفة إلى استدامة النجاحات

نظمه االتحاد ضمن جهوده في التطوير

لقفــز الحواجــز، وتنظيــم العديــد مــن البطــوالت الدوليــة 

ــاد،  ــا الرتويــض والتقــاط األوت ــة، ورياضت يف مياديــن الدول

حيــث أثبــت فرســان اإلمــارات خــال كل هــذه الرياضــات 

أن لديهــم قــدرات عاليــة ومميــزة حصلــوا فيهــا عــى مراكز 

ــة. ــن البطــوالت العاملي ــوا إىل عــدد م ــة، وتأهل متقدم

ــي  ــات الت ــل النجاح ــى تفاصي ــون يف امللتق ــدم املتحدث وق

تحققــت، كل يف مجالــه وتخصصــه، والتــي جــاءت عــر 

األرقــام لتؤكــد التطــور الكبــري الــذي حققتــه فروســية 

ــي  ــة الت ــة النوعي ــة، والنقل ــرتة املاضي ــال الف ــارات خ اإلم

موســم  خــال  الفعاليــات  وعــدد  النشــاط  يف  حدثــت 

والســباقات  املشــاركني  عــدد  جانــب  إىل   2021  -  2022

العــرض  وتخلــل  الخارجيــة،  واإلنجــازات  والبطــوالت 

فيديوهــات للمشــاريع التــي تــم إنجازهــا وتطويرهــا، 

واملشــاريع قيــد التطويــر.

ــه  ــد الل ــى، عب ــني خــال امللتق ــدم املتحدث أدار الحــوار وق

ــاد. ــاندة يف االتح ــات املس ــر إدارة الخدم ــي، مدي النقب
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــس  ــي، رئي ــارص الري ــد ن ــور أحم ــواء الدكت ــعادة الل ــد س أك

اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، خــال كلمتــه يف ملتقــى 

اتحــاد الفروســية، حــرص القيــادة الرشــيدة عــى تحقيــق 

ــية. ــات الفروس ــود لرياض ــور املنش ــدم والتط ــي والتق الرق

ودعــم  الرشــيدة،  القيــادة  باهتــامم  »محظوظــون  وقــال: 

ــوم نائــب  ــن راشــد آل مكت صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب

رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، 

وســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس 

مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، وهــذا االهتــامم 

ــان«. ــح للعي ــم واض والدع

وأضــاف أن الهــدف مــن تنظيــم امللتقــى، االطــاع عــى تجارب 

أنجــزت،  التــي  واملشــاريع  الرامــج  يف  الناجحــني  وقصــص 

ــا  ــز، ليســتفيد منه ــال الجــودة والتمي ــم يف مج ــل معارفه ونق

ــق الواحــد. ــة والفري ــز روح الرشاك اآلخــرون، وتعزي

أكد أن الدعم واضح للعيان

ــق  ــاهم يف تحقي ــن س ــكل م ــكر ل ــي بالش ــدم الري وتق

ــع، وأضــاف: »يف  ــد نجاحــاً للجمي ــي تع اإلنجــازات، والت

ــري  ــاط كب ــدرة نش ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــاد وقري االتح

لفروســية اإلمــارات، تقــوم بــه فــرق العمــل عــى أكمــل 

وجــه«.

وأضــاف: »اللقــاء مهــم للتشــاور واالتفــاق عــى رأي 

ــة  ــا منصــة للمقرتحــات للمرحل معــني، حتــى يكــون لدين

ــع.  ــق للجمي ــام التوفي ــى يف الخت ــة«، ومتن القادم

ــاد،  ــذي لاتح ــر التنفي ــويدي٬ املدي ــد الس ــدث أحم وتح

عــن إنجــاز العديــد مــن املشــاريع يف فــرتة قياســية، 

فيــام ال تــزال هنــاك مشــاريع قيــد التطويــر، بتوجيهــات 

ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس 

مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، ومتابعــة اللــواء 

الدكتــور أحمــد نــارص الريــي رئيــس االتحــاد.

الريســي: القيادة الرشيدة حريصة على 
تحقيق التطور المنشــود لفروسية اإلمارات

االطالع على تجارب وقصص الناجحين ونقل معارفهم في مجال الجودة أمر مهم 	

نشــاط كبيــر لالتحــاد في قرية بوذيب يقوم بــه فريق العمل على أكمل وجه 	

الشــكر لــكل من ســاهم فــي تحقيق اإلنجازات التي هي نجــاح للجميع 	
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»بوذيب«..
المرافق  تجديد 

يحدث نقلة نوعية في المشــاركة بالســباقات

إشادة من المدربين والفرسان والمالك بالتحديثات في القرية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
قــدم خــال ملتقــى الفروســية الــذي نظمــه اتحــاد اإلمــارات 

للفروســية والســباق، فيلــم عــن التحديثــات التــي قــام بهــا االتحــاد 

ــي  ــم، والت ــة بالخت ــدرة واألكادميي ــة للق ــب العاملي ــة بوذي يف قري

اشــتملت عــى صيانــة وتجديــد جميــع املرافــق مــن بوابــات خــروج 

ــات  ــن قاع ــة م ــق الخدمي ــطبات واملراف ــول واإلس ــول الخي ودخ

وغريهــا مــن املنشــآت الجديــدة، والتــي تــم إنجازهــا خــال فــرتة 

وجيــزة منــذ تســلمها مــن قبــل االتحــاد يف 2020، وأســهمت بشــكل 

ــت يف  ــي أقيم ــباقات الت ــاركني يف الس ــدد املش ــادة ع ــارش يف زي مب

ــم   2022 – 2021. ــال موس ــة خ القري

ــاواة  ــدم املس ــى ق ــدرة ع ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــت قري وأصبح

مــع أفضــل مواقــع ســباقات القــدرة والتحمــل يف العــامل، واألفضــل 

ــة، مــن مرافــق ومســؤولني متخصصــني،  ــة التحتي ــث البني مــن حي

وعيــادة بيطريــة وعــدد الفعاليــات واملشــاركني، واســتخدام أحــدث 

ــات يف الســباقات. التقني

وأحدثــت التجديــدات عــى مرافق القريــة نقلة كبرية يف الســباقات، 

عــر عنهــا املدربــون والفرســان واملــاك، والذيــن أشــادوا بالعمــل 

الكبــري الــذي قــام بــه االتحــاد والــذي منــح املشــاركني أريحيــة أكــر 

للتواجــد يف الســباقات التــي تنظمهــا القريــة.

واســتعرض محمــود زيــود، رئيــس قســم القــدرة باتحــاد اإلمــارات 

ــذي طــرأ عــى هــذه الرياضــة  ــري ال للفروســية والســباق، التطــور الكب

املشــاركني  والفرســان  املســجلة  الخيــول  عــدد  تزايــد  ناحيــة  مــن 

باإلحصائيــات، واملشــاريع التــي تــم إنجازهــا يف فــرتة وجيــزة يف قريــة 

بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم منــذ تســلمها مــن قبــل االتحــاد عــام  

.2020

ــب  ــة بوذي ــدرة يف قري ــباقات الق ــة يف س ــاً وفارس ــارك 3431 فارس وش

موســم 2021 ـ 2022، فيام شــهد موســم 2020 ـ 2021، مشــاركة 2420 

يف الســباقات.

واســتضافت القريــة 15 فعاليــة يف موســم 2019 ـ 2020، و24 فعاليــة 

يف موســم 2020 ـ 2021، و29 يف موســم 2021 ـ 2022.

ونظمــت بوذيــب 6 ســباقات تأهيليــة وســباق واحــد لإلســطبات 

الخاصــة يف 2019 ـ 2020، و12 تأهيليــاً وســباقني لإلســطبات الخاصــة 

يف 2020 ـ 2021، فيــام نظمــت 14 تأهيليــاً واثنــني لإلســطبات الخاصــة 

يف 2021 ـ 2022.  

وبلــغ عــدد املشــاركني يف قريــة بوذيــب 1765 يف موســم 2017 - 2018، 

و1524 يف موســم 2018 - 2019، و1242 يف موســم 2019 - 2020 

و2420 يف 2020 - 2021 و3431 يف 2021 - 2022.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــوالت  ــزة يف البط ــات ممي ــدرة نجاح ــارات للق ــرق اإلم ــجلت ف س

العامليــة والدوليــة التــي شــاركت فيهــا خــال عــام 2021، حيــث 

ــة  ــة يف بطول ــة والفضي ــني الذهبي ــارات بامليداليت ــق اإلم ــاز فري ف

ــت يف  ــي أقيم ــم الت ــافة 160 كل ــام 2021 ملس ــدرة ع ــامل للق الع

22 مايــو 2021، وتــوج فرســان اإلمــارات  بيــزا، بإيطاليــا، يف 

بلقــب بطولــة العــامل للقــدرة للخيــول الصغــرية ملســافة 120 

لقــب  فرســاننا  وحصــد   ،2021 ســبتمر   6 يف  بهولنــدا،  كلــم 

ــا يف  ــم، بإيطالي ــافة 120 كل ــباب ملس ــدرة للش ــامل للق ــة الع بطول

.2021 18 ســبتمر 

وتســلم فريــق اإلمــارات للقــدرة جائــزة صاحــب الســمو الشــيخ 

ــق  ــة الفري ــايض لفئ ــداع الري ــوم لإلب ــد آل مكت ــن راش ــد ب محم

املحــي تقديــراً لفــوز فريــق اإلمــارات بلقــب بطولــة العــامل 

ــا عــام 2019. وضــم  للشــباب والناشــئني التــي أقيمــت يف إيطالي

فريــق اإلمــارات الفائــز بالجائــزة الفرســان، ســيف أحمــد محمــد 

للقدرة.. عام ذهبي 
»جائزة اإلبداع الرياضي« و3 ألقاب عالمية 

نجاح مميز لموسم 2021 - 2022

عــي املزروعــي، ســعيد ســامل عتيــق املهــريي، فــارس 

بالجافلــة،  محمــد  جمعــة  ســيف  املنصــوري،  أحمــد 

شــاهني يحيــى شــاهني، خلفــان املزروعــي، عبــد اللــه 

ــري. ــي العام ــد ع ــي محم ع

الفــارس محمــد ســعيد بــن حــم العامــري  كــام نــال 

جائــزة فئــة ريــايض ناشــئ، بعــد فــوز 6 رياضيــني ناشــئني 

مــن اإلمــارات مــن مختلــف األلعــاب تقديــراً إلنجازاتهــم، 

ــري  ــت الجامه ــال تصوي ــن خ ــم م ــم تحديده ــن ت والذي

عــر تطبيــق قنــاة ديب الرياضيــة والتطبيــق الــذيك للجائــزة.

أقيمــت  التــي  الســباقات  ســجلت  ذلــك  جانــب  وإىل 

خــال موســم 2022 - 2021 نجاحــات كبــرية ومميــزة 

ــا يف  ــات، وتنظيمه مــن خــال عــدد املشــاركني يف كل الفئ

قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة ومدينــة ديب 

الدوليــة بســيح الســلم، وقريــة بوذيــب العامليــة بالختــم.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــدرة  ــدة يف مجــال رياضــة الق ــدول الرائ ــارات مــن ال ــر اإلم تعت
والتحمــل، واتخــذت الدولــة كافــة الخطــوات اإليجابيــة لتعزيــز 
ودعــم رياضــة القــدرة ليــس فقــط يف اإلمــارات، ولكــن يف جميــع 
أنحــاء العــامل، وســاهمت اإلمــارات يف تطويــر الرياضــة يف جميــع 
أنحــاء العــامل، مــن خــال الرتويــج لهــذه الرياضــة، وإتاحــة 
الفرصــة لعــدد كبــري مــن الفرســان حــول العــامل لركــوب الخيــل، 
والتأهــل يف اإلمــارات لتمثيــل بادهــم يف األحــداث الدوليــة 

الكــرى.
ــارات  ــاد اإلم ــدرة باتح ــم الق ــس قس ــود، رئي ــود زي ــد محم وأك
للفروســية والســباق، أن اإلمــارات تســتضيف حــوايل 300 فــارس 
ــات  ــة طلب ــب عملي ــم ترتي ــني، وت ــن املقيم ــب م ــة أجان وفارس
النقــل الــواردة مــن الفرســان والفارســات األجانــب املقيمــني مــن 

ــل اتحــاد الفروســية والســباق بساســة تامــة. قب
وقــال: ميكــن للفرســان والفارســات املقيمــني األجانــب معالجــة 

ريادة إماراتية تدعم رياضة القدرة في العالم

إدخاالتهــم بواســطة »املضيــف – NF« للمشــاركة يف الســباقات 
 NF« املحليــة ذات مســتوى أدىن مبجــرد منــح الفــارس إذنــاً مــن

وFEI« الخاصــني بــه.
 NF ــى ــاظ ع ــع الحف ــة، م ــارس والفارس ــع الف ــاف: يخض وأض
ــاً  ــة، ويجــب أن يشــارك وفق ــه، لســلطة NF املضيف الخــاص ب

ــة. ــدرة ذات الصل ــة الق ــد رياض لقواع
وتــم عقــد نــدوة لقضــاة ســباقات القــدرة والتحمــل يف أبوظبــي 
وديب يف 30 و31 أكتوبــر 2021، وحرضهــا 40 مــن مســؤويل 

القــدرة مــن مختلــف الجنســيات.
وتــم تعميــم رشح التغيــريات الرئيســية يف قواعــد ولوائــح 
ــا  ــدة لتســهيل الرجــوع إليه ــدرة والتحمــل الجدي ســباقات الق
وفهمهــا بشــكل أفضــل مــع الرســوم التوضيحيــة - عــى جميــع 
األعضــاء املســجلني باللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة ونســخة 

ــاون. ــس التع ــى دول مجل ــة ع ــرشة وموزع ــدة منت القاع

300 فارس وفارســة أجانــب مقيمون في اإلمارات

3179
عدد الفرسان والفارسات تزايد من 326 يف 

عام 2000، ليصل إىل 2532 يف عام 2022، 

وبلغ أعى معدل تسجيل يف 2018، حيث 

وصل إىل 3179 فارساً وفارسة.

1425
عدد فرسان اإلمارات املسجلني يف موسم 2021 ـ 
2022، فيام بلغ 1086 يف موسم 2017 ـ 2018، 

و1247 يف موسم 2018 ـ 2019، و1225 يف موسم 
2019 ـ 2020، و1183 يف موسم 2020 ـ 2021.

392
عدد املدربني املسجلني يف موسم 2021 ـ 2022، 
فيام بلغ 260 يف موسم 2017 ـ 2018، و303 يف 
موسم 2018 ـ 2019، و286 يف موسم 2019 ـ 

2020، و309 يف موسم 2020 - 2021.

8817
عدد الفرسان والفارسات املشاركني يف 

عام 2022، فيام بلغ 452 يف عام 2000، 
وأعى معدل سجل كان 14096 يف عام 

.2018

288
عدد اإلسطبات النشطة يف موسم 2021 ـ 2022، 
فيام بلغ 225 يف موسم 2017 ـ 2018، و228 يف 
موسم 2018 - 2019، و238 يف موسم 2019 ـ 

2020، و245 يف موسم 2020 ـ 2021. 

 5416
عدد الخيول املسجلة يف موسم 2021 ـ 2022، 

فيام بلغ 6996 يف موسم 2017 ـ 2018، و7371 
يف موسم 2018 ـ 2019، و7005 يف موسم 2019 ـ 

202، و5813 يف موسم 2020 ـ 2021. 
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تنظيم 10 بطوالت دولية و17 محلية

»قفــز الحواجز«.. نقلــة نوعية تمهد 
الطريق إلى المنافســات العالمية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
قــدم محمــد الناخــي نائــب رئيــس اللجنــة الفنيــة لقفــز الحواجــز 
ــازات  ــن اإلنج ــذة ع ــباق، نب ــية والس ــاد الفروس ــض باتح والرتوي
التــي تحققــت يف رياضــة قفــز الحواجــز والرتويــض، خــال امللتقى 
الــذي نظمــه االتحــاد، وتحــدث الناخــي عــن تأهــل فرســان 
اإلمــارات للبطــوالت العامليــة، وتنظيــم 10 بطــوالت دوليــة و17 
محليــة، إىل جانــب 18 منافســة محليــة، وبطولــة دوليــة واحــدة 
يف الرتويــض مبشــاركة منتخبــات دول مجلــس التعــاون إىل جانــب 

ــة خــال املوســم 2021 ـ 2022. ــر الكــوادر الفني تطوي
وتنــاول الناخــي تنظيــم كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة 
ــة األمــم »5 نجــوم«، ودوري  لقفــز الحواجــز »5 نجــوم«، وبطول
قفــز الحواجــز لونجــني، وتنظيــم البطــوالت الدوليــة يف اإلمــارات، 
حيــث أثبــت خالهــا فرســان اإلمــارات أن لديهــم قــدرات عاليــة 
ــدد  ــوا إىل ع ــة، وتأهل ــز متقدم ــا عــى مراك ــوا فيه ــزة حصل وممي

ــة. مــن البطــوالت العاملي
وســجل فرســان قفــز الحواجــز نجاحــات مميــزة ونقلــة نوعيــة من 

خــال حصــد املركــز الثــاين، ونــال امليداليــة الفضيــة يف بطولــة 
كأس األمــم »لونجــني« يف نســختها العــارشة وهــي أفضــل 
ــة،  ــذه البطول ــارات يف ه ــان اإلم ــق فرس ــا فري ــة يحققه نتيج
ليتأهــل إىل نهــايئ برشــلونة للمــرة الرابعــة، كــام أصبــح الفريــق 
مؤهــاً للمنافســة يف البطــوالت القاريــة والعامليــة، منهــا أســياد 
الصــني، كــام ضمــن املشــاركة بكامــل أعضائــه يف بطولــة العــامل 

املقــررة يف الدمنــارك.
وضــم فريــق اإلمــارات الفرســان عبــد اللــه محمــد املــري، 
أحمــد  محمــد  الكــريب،  حمــد  عــي  الكــريب،  عــي  حمــد 
ــد  ــي، ومحم ــي جــامل النعيم ــة إىل الشــيخ ع ــس، إضاف العوي

غانــم الهاجــري، وعبــد اللــه حميــد املهــريي.
ــة كأس  ــامدي إىل بطول ــد الح ــد أحم ــارس خال ــل الف ــام تأه ك
ــث  ــا، حي ــن بأملاني ــررة يف آخ ــئني املق ــباب والناش ــامل للش الع
ــاح  ــق النج ــق طري ــاً« يف ش ــامدي »16 عام ــارس الح ــح الف نج
نحــو هــذه البطولــة العامليــة بطموحــات كبــرية وجهــد ومثابرة.
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تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة بمشاركة خليجية

»التقاط األوتاد«.. زيادة في عدد الفرســان 
والبطــوالت والجوائز واألطقم التحكيمية

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
اللجنــة  ورئيــس  الــدويل  الحكــم  الحــرايص  مفتــاح  تحــدث 
القانونيــة باالتحــاد الــدويل اللتقــاط األوتــاد، عــن رياضــة التقــاط 
األوتــاد خــال اســتعراض هــذه الرياضــة يف امللتقــى، تنــاول خاله 
اســتضافة أكادمييــة بوذيــب بطولــة كأس صاحــب الســمو رئيــس 
الدولــة اللتقــاط األوتــاد التــي نظمهــا اتحــاد الفروســية والســباق، 
ــان  ــن فرس ــد م ــة العدي ــة الرتاثي ــذه الرياض ــت ه ــث اجتذب حي

ــات. ــد مــن امليدالي ــوا العدي ــن حقق اإلمــارات الذي
ــة  ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــة كأس صاح ــهدت بطول ــال: »ش وق
ــة، وحصــل منتخــب  ــات خليجي ــاد مشــاركة منتخب اللتقــاط األوت
اإلمــارات عــى املركــز الثالث ونــال امليداليــة الرونزية يف مســابقة 
الفــرق، عــر الفارســني ســيف الجنيبــي ومحمــد صالــح الحــامدي، 
كــام حصــل الفــارس عبــد اللــه الشــامي عــى امليداليــة الفضيــة 
الفــردي، ويف منافســات الزوجــي حصــد فرســان  يف مســابقة 

اإلمــارات امليداليتــني الفضيــة والرونزيــة، حيــث جــاء يف 
ــاين والثالــث الفارســان مالــك املعمــري ومحمــد  املركزيــن الث
الحــامدي، كــام نــال الفــارس ســعيد الخييــي امليداليــة الفضيــة 
ــد  ــه الفــارس عب ــني، وحصــل زميل يف مســابقة الســيف ليمونت

ــة«.  ــة الرونزي ــه الشــامي عــى امليدالي الل
ــادة يف عــدد  ــاد شــهدت زي وأوضــح أن رياضــة التقــاط األوت
الفرســان املامرســني، وعــدد البطــوالت املحليــة، ورفع مســتوى 
ــن  ــادة عــدد الرســميني والحــكام الدوليــني الذي ــز، وزي الجوائ
يحملــون الشــارة الذهبيــة ليصبحــوا 3، إىل جانــب 4 مــن 
الحــكام الدوليــني الذيــن يحملــون الشــارة الفضيــة، ومدربــني 
اثنــني دوليــني، و8 حــكام محليــني، ونأمــل يف املوســم القــادم 
ــية  ــات الفروس ــني رياض ــا ب ــة مكانته ــذه الرياض ــذ ه أن تأخ

األخــرى.



11

فروســية اإلمارات

مايو 2022

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
املعلومــات،  تقنيــة  قســم  رئيــس  الصيــادي  عدنــان  أكــد 

تســهيل عمليــة تواصــل الفرســان واملــاك واملدربــني مــع 

اإللكــرتوين  واملوقــع  البوابــة  بواســطة  االتحــاد،  أقســام 

ــهولة،  ــرس وس ــكل ي ــم ب ــاز معاماته ــهيل إنج ــاد، وتس لاتح

ــيع  ــتقبلية لتوس ــة مس ــب خط ــم، إىل جان ــت له ــري الوق وتوف

دائــرة التواصــل اإللكــرتوين مــع كل األطــراف.

وأشــار الصيــادي إىل أن قســم تقنيــة املعلومــات يعمــل عــى 

تســهيل التواصــل بــني أرسة الفروســية واألقســام املختلفــة 

ــة  ــك مــن خــال تبســيط اإلجــراءات املطلوب يف االتحــاد، وذل

املتمثلــة يف تســجيل الفرســان والخيــول، إىل جانــب التعامــات 

ــة. ــة املختلف املالي

وأضــاف: »نقــدم خدماتنــا يف قريــة بوذيــب بشــكل متكامــل 

مــن خــال توفــري تغطيــة عاليــة الجــودة لإلنرتنــت، لتســهيل 

»تقنيــة المعلومات«.. 
بوابــة إلكترونية إلنجاز معامالت 

المالك والمدربين والفرســان بكل سهولة

خطة مستقبلية لتوسيع دائرة التواصل

ــك  ــان، وكذل ــني والفرس ــاك واملدرب ــني امل ــل ب التواص

اســتخدام تطبيــق يف الهاتــف املحمــول يقــدم تغطيــة 

البــث التلفزيــوين املبــارش«.

ــدرة  ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــم يف قري ــح: »يت وأوض

اســتخدام أعــى التقنيــات  »GPS«، نظــام التوقيــت، 

وآلــة معــدل هــرات »Herat« املتوفــرة يف القــرى 

باالشــرتاك مــع أنظمــة توقيــت  »EIEV«.وقــام اتحاد 

اإلمــارات للفروســية والســباق بنهجــه االســرتاتيجي يف 

الحفــاظ عــى مصداقيــة الرياضــة باســتخدام أنظمــة 

واختبارهــا  جدواهــا  أثبتــت  التــي   »UAEERF«

والخيــول  للرياضيــني  التســجيات  جميــع  إدارة  يف 

ــاح«. ــول بنج ــي الخي ــطبات ومال ــني واإلس واملدرب
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نجاح فني وتنظيمي للمهرجانات والبطوالت والسباقات التأهيلية

مشاركة للفرسان والفارسات 9974 
خالل موسم 2022-2021 للقدرة

دبي )فروسية اإلمارات(
واصلــت ســباقات القــدرة اإلماراتيــة صدارتهــا وريادتهــا العامليــة، 
ــدد  ــث ع ــن حي ــاح م ــم 2021 2022- بنج ــاء موس ــد انته ــك بع وذل
الســباقات التــي أقيمــت ونوعيتهــا، مبشــاركة نخبــة الفرســان وأفضــل 

ــة. ــز القيم ــن الجوائ ــاً ع ــة، فض ــة والعاملي ــول املحلي الخي
وشــهد املوســم إقامــة 66 ســباقاً يف كل مــن قريــة اإلمــارات العامليــة 
للقــدرة بالوثبــة، ومدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم، وقريــة 
ــباقاً  ــة 39 س ــت الروزنام ــم، وتضمن ــدرة بالخت ــة للق ــب العاملي بوذي
وبطولــة، باإلضافــة إىل 25 ســباقاً تأهيليــاً، وأقيمــت املنافســات وســط 
ــة  ــاص مبكافح ــول الخ ــذ الروتوك ــاركني بتنفي ــن املش ــل م ــزام كام الت

ــا.  جائحــة كورون
وشــهدت تلــك الســباقات مجتمعــة 9974 مشــاركة للفرســان والخيول، 
ســجلت 6102 مشــاركة منهــا إكــامل الســباقات بنجــاح، فيــام مل 
ــك  ــة لتل ــة النهائي ــن الحصيل ــامل، لك ــاوالت 3872 يف اإلك ــح مح تفل
ــن  ــت ناجحــة م ــي شــكلت موســم 2021 2022-، كان املنافســات الت
ــوي  ــس الق ــن التناف ــاً ع ــة، فض ــة، والفني ــي، التنظيمي ــع النواح جمي

واملثــري خــال الروزنامــة التــي وضعهــا اتحــاد اإلمــارات 
القــرى،  إدارات  مــع  بالتعــاون  والســباق،  للفروســية 
ــة عميقــة، اســتطاعت أن تقــدم ســباقات مختلفــة  برؤي
ــني  ــطبات واملدرب ــن اإلس ــرية م ــة الكب ــتوعب الرغب تس
ــإرشاك أكــر قــدر مــن الخيــول، كــام نجحــت أيضــاً يف  ب
ــة أو  ــاركة املحلي ــواء للمش ــة، س ــباقات تأهيلي ــري س توف
االســتحقاقات الدوليــة التــي تتطلــب التأهيــل للفرســان 

ــول. والخي
ــغ عــدد املشــاركات يف الســباقات والبطــوالت فقــط  وبل
خــال املوســم 5035 مشــاركة، كانــت 2149 منهــا ناجحة 
بإكــامل الســباقات، فيــام مل تتمكــن 2886 منهــا اإلكــامل، 
ــا  ــغ عدده ــة، فبل ــاركات يف الســباقات التأهيلي ــا املش أم
ــى،  ــتويات أع ــا ملس ــت 3953 منه ــاركة، تأهل 4939 مش

فيــام مل تنجــح محــاوالت 986 مشــاركة يف اإلكــامل.

حصاد موسم القدرة
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســجل موســم »2021 - 2022«  لســباقات 
مميــزة  نجاحــات  والتحمــل  القــدرة 
تنظيــم  وجــاء  التحديــات،  كل  تجــاوزت 
املعايــري  بأعــى  والبطــوالت  املهرجانــات 
التــي  القــرى  كل  يف  واللوجســتية  الفنيــة 
ليواكــب  الســباقات،  ونظمــت  اســتضافت 
خــال  مــن  املشــاركني،  طموحــات  ذلــك 
توفــري أجــواء مثاليــة لخــوض الســباقات. 

موســم »2021 - 2022« للقدرة.. 
نجاحات تتجــاوز التحديات 

حصاد موسم القدرة

66
سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات 

موسم القدرة 2021 - 2022.

 9974
مشاركة شهدها موسم السباقات يف 

قرى القدرة الثاث.

 11
سباقاً تضمنتها روزنامة سباقات قرية 
اإلمارات العاملية بالوثبة خال املوسم.

 28
سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات 
مدينة ديب الدولية للقدرة خال املوسم.

 27
سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات 

قرية بوذيب العاملية للقدرة خال املوسم.

 6102
مشارك أكملوا السباقات بنجاح خال 

املوسم يف جميع السباقات.

  2149
عدد الفرسان والخيول التي أكملت 

السباقات يف البطوالت خال املوسم بنجاح.

  4939
مشاركة يف السباقات التأهيلية 

شهدها املوسم.

  2387
مشاركة »فارس وجواد« يف السباقات 
التأهيلية التي شهدتها قرية بوذيب.

  3953
عدد الخيول والفرسان الذين نجحوا يف 
اجتياز السباقات التأهيلية خال املوسم.

   1667
مشاركة »فارس وجواد« خال سباقات 

اإلسطبات الخاصة يف املوسم.

  693
مشاركة »فارس وجواد« متكنوا من إكامل 
سباقات اإلسطبات الخاصة خال املوسم.

2049
مشاركاً »فارس وجواد« متكنوا من إكامل 

السباقات التأهيلية بنجاح يف مدينة ديب الدولية.
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»الوثبة« تتصدر اإلسطبالت بـ »هاتريك« 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــا  ــن روزنامته ــة ضم ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم ــت قري نظم
للموســم 2021-2022 للقــدرة، 11 ســباقاً متيــزت باإلثــارة والقــوة 
ــات بســباق  ــة الفعالي ــت بداي ــول والفرســان، وكان ــة الخي مبشــاركة نخب
 ،M R M« « ــطبات ــه إىل إس ــب لقب ــذي ذه ــي ال ــد الوطن كأس العي
تاهــا ســباق ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، ثــم مهرجــان صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان الــذي هيمنــت عــى ســباقاته 
ــي،  ــكأس الرئي ــي الســيدات وال ــا عــى لقب ــة بحصوله إســطبات الوثب
فيــام كان ختــام املوســم لقــب الســباق الرئيــي مبهرجــان أبوظبــي مــن 

نصيــب الوثبــة أيضــاً.  
وبلــغ عــدد املشــاركات خــال املوســم بقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة 
بالوثبــة، 1984 مشــاركة »فــارس وجــواد«، متكــن 827 منهــم مــن إكــامل 

الســباقات، فيــام مل يتمكــن 1157 منهــم مــن إكــامل الســباقات.
ويشــكل كأس صاحــب  الســمو رئيــس الدولــة ملســافة 160 كلــم، مــع 
ــان، ذروة  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــان صاح مهرج
ــخة  ــب نس ــق لق ــن تحقي ــوادي م ــطبات الب ــت إس ــات، ومتكن الفعالي
ــي شــهدت مشــاركة قياســية بلغــت  ــة هــذا املوســم الت ــكأس الغالي ال

ــة. ــاً وفارس 396 فارس
والثاثيــة التــي حققتهــا إســطبات الوثبــة منحتهــا صــدارة اإلســطبات 

لســباقات قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة.

حصاد موسم القدرة

مشــاركة في سباقات قرية اإلمارات 1984
العالمية للقدرة خالل 11 ســباقًا

11
سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات 
قرية اإلمارات العاملية للقدرة للموسم   

.2022 - 2021

 أفضــل توقيت 
معدل الرسعة 30.37 كلم/ ساعة 

حققته الفارسة مريا جاسم يف سباق 
السيدات ضمن مهرجان أبوظبي 

للقدرة قاطعة مسافة 100 كلم بزمن 
قدره 3:17:34 ساعة.
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حصاد موسم القدرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــوري،  ــه الجه ــد الل ــحي، وعب ــح الش ــد صال ــان أحم ــال الفارس ن

النجوميــة يف قريــة اإلمــارات العامليــة بالوثبــة، حيــث ســجل كل 

ــارات  ــة اإلم ــاب قري ــع ألق ــان أرف ــن يتضمن ــم فوزي واحــد منه

العامليــة للقــدرة بالوثبــة يف املوســم، حيــث منــح الفــارس 

أحمــد الشــحي إســطبات »البــوادي« ألول مــرة لقــب كأس 

ــال  ــام ن ــم، ك ــافة 160 كل ــة ملس ــس الدول ــمو رئي ــب الس صاح

ــد آل  ــن زاي ــور ب ــن منص ــد ب ــيخ محم ــباق كأس الش ــب س لق

ــام  ــان لإلســطبات الخاصــة، بشــعار إســطبات الكمــدة، في نهي

ــاً  ــه، مهدي ــوري تألق ــه الجه ــد الل ــئ عب ــارس الناش ــل الف واص

الرئيــي ضمــن مهرجــان  الســباق  الوثبــة لقــب  إســطبات 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، كــام حقــق 

الفــوز بلقــب اإلســطبات الخاصــة ضمــن املهرجــان بشــعار 

ــزم4 .  ــطبات الح إس

ــة  ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم ــباقات قري ــهدت س وش

تنافســاً قويــاً يف كل الســباقات، وحرصــت اإلســطبات عــى 

الدفــع بنخبــة الفرســان وأقــوى الخيــول يف املشــاركات املختلفــة، 

ــث  ــي ســجلت، حي ــج الت ــارب املســتوى خــال النتائ ــر تق وظه

ــد  ــف يف العدي ــني البطــل والوصي ــة ب ــت أجــزاء مــن الثاني فصل

ــن الســباقات. م

»الثنائية« 
تمنح الشحي والجهوري نجومية سباقات »الوثبة«

أجزاء من الثانية تحسم العديد من األلقاب 

1984
مشاركة شهدها موسم قرية 

اإلمارات العاملية للقدرة للموسم 
.2022 - 2021 

396
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق صاحب 
السمو رئيس الدولة ملسافة 160 كلم، 
وهو العدد األكر من املشاركني خال 

املوسم.
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»الكمدة« تكسب البداية و»المغاوير« تظفر بالختام 

دبي )فروسية اإلمارات(
ــة للقــدرة بســيح الســلم خــال موســم  ــة ديب الدولي ــت مدين احتضن

ــات، إىل جانــب  2022 2021- للقــدرة، 28 ســباقاً لبطــوالت ومهرجان

11 ســباقاً تأهيليــاً، وشــهدت 4700 مشــاركة »فــارس وجــواد«، متيــزت 

جميعهــا باإلثــارة والقــوة، فضــاً عــن املشــاركة الكبــرية ملختلــف 

ــة.  ــة الفروســية بالدول اإلســطبات وأندي

ــوز  ــة بالف ــة ديب الدولي ــم مدين ــدة موس ــطبات الكم ــتهلت إس واس

ــة،  ــطبات الخاص ــل لإلس ــباق كأس الوص ــو س ــات، وه ــأول الفعالي ب

ــباق  ــب س ــوز بلق ــم بالف ــر املوس ــطبات املغاوي ــت إس ــام اختتم في

ــم. ــري يف املوس ــو األخ ــني، وه كأس املدرب

وتتميــز مدينــة ديب الدوليــة ســنوياً بتنظيمهــا مهرجــاين صاحــب 

ــوم، وســمو ويل عهــد ديب،  ــن راشــد آل مكت الســمو الشــيخ محمــد ب

ــة  ــات قوي ــم منافس ــال املوس ــموهام خ ــباقات س ــهدت س ــث ش حي

ومشــوقة، وتقاســمت كل مــن إســطبات »M 7« و»F 3«  ألقــاب 

ــي  ــل لقب ــاس وزعبي ــن إســطبات م ــام حصــدت كل م ــني، في املهرجان

ــة. ــطبات الخاص اإلس

حصاد موسم القدرة

مشــاركة في 28 سباقًا وبطولة 4700  
بـ »مدينة دبي الدولية«

28
سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات 
مدينة ديب الدولية للقدرة خال موسم  

.2022 - 2021

 أفضــل توقيت 
معدل الرسعة 29.63 كلم/ ساعة 

حققه الفارس سهيل الغياين خال 

سباق جميلتي ملسافة 119كلم بزمن 

قدره 4:06:00 ساعة.

2148
مشاركة »فارس وجواد« شهدتها مدينة 

ديب الدولية للقدرة خال موسم  
.2022 - 2021

936
فارساً وفارسة نجحوا يف إكامل 

السباقات بنجاح.

2552
مشاركة »فارس وجواد« يف السباقات 
التأهيلية التي شهدها موسم مدينة 
ديب الدولية للقدرة خال موسم  

.2022 - 2021
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االنتصارات بشعار 4 إسطبالت

العامري والمنصوري والشامســي 
أبطال »الثنائية« في »ســيح الســلم«

دبي )فروسية اإلمارات(
ــه العامــري  ــد الل ــارس املنصــوري وعب خطــف الفرســان ف

ــة ديب  ــم مبدين ــال املوس ــواء خ ــامي، األض ــعيد الش وس

ــة  ــم ثنائي ــد منه ــجل كل واح ــث س ــدرة، حي ــة للق الدولي

ــن  ــان لتدوي ــني الفرس ــة ب ــات رشس ــط منافس ــة، وس رائع

ــة  ــن أربع ــك ضم ــم، وذل ــال املوس ــن أبط ــامئهم ضم أس

ــطبات. إس

حيــث  برسعــة،  الثنائيــة  املنصــوري  الفــارس  وحقــق 

للقــدرة  ديب  مدينــة  فعاليــات  ثــاين  يف  الفــوز  خطــف 

»ســباق تحــدي ســيح الســلم« عــى صهــوة »زيــزوم« 

إلســطبات »M 7«، وعــاد رسيعــاً يف ســباق كأس يــوم 

الشــهيد ليحقــق فــوزاً مســتحقاً بلقــب الســباق املخصــص 

.»S S« إســطبات  بشــعار  الخاصــة  لإلســطبات 

حصاد موسم القدرة

أمــا الفــارس عبــد اللــه العامــري، فقــد اســتهل 

ضمــن  الياممــة  ســباق  بلقــب  بالفــوز  الثنائيــة 

صهــوة  عــى  ديب،  عهــد  ويل  ســمو  مهرجــان 

وجــاء   ،»F 3« إلســطبات   تــازاين«  »كاســلبار 

فــوزه الثــاين عــى صهــوة »امهــان دي لوريــك« 

زعبيــل. إلســطبات 

وجــاء الفــوز األول للفــارس ســعيد الشــامي عــى 

صهــوة »أصايــل« إلســطبات  »M 7«، عندمــا تــوج 

ــى  ــاين ع ــوزه الث ــق ف ــريا، وحق ــباق جم ــب س بلق

صهــوة »بــويل« إلســطبات »S S« خــال ســباق 

ــة. ــطبات الخاص ــا لإلس حت
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــم 2021  ــال موس ــم خ ــة الخت ــدرة مبنطق ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــتضافت قري اس
- 2022، 11 ســباقاً شــملت جميــع الفئــات مــن ســباقات مفتوحــة، وســيدات، 
وإســطبات خاصــة، وشــباب وناشــئني، هــذا باإلضافــة إىل 14 ســباقاً تأهيليــاً ملختلــف 

ــاً. ــاركة 876 فارس ــهدت مش ــافات، ش املس
ــة،  ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــاين كأس صاح ــى مهرج ــب ع ــة بوذي ــتملت روزنام واش
ــذي  ــان، وال ــد آل نهي ــن زاي ــذي يضــم 4 ســباقات، ومهرجــان الشــيخ ســلطان ب وال

ــات. ــف الفئ ــباقات ملختل ــى 4 س ــاً ع ــوي أيض يحت
وتطبــق قريــة بوذيــب نظــام بروتوكــول بوذيــب للســباقات، بجانــب نظــام التصنيــف 

الدويل.
وخطفــت إســطبات »M 7« األضــواء بتحقيقهــا ثنائيــة خــال موســم القريــة، فيــام 
حصلــت إســطبات »F 3« عــى لقــب الســباق املاراثــوين الــذي بلغــت مســافته هــذا 
العــام 162 كلــم، وأقيــم عــى مــدى يومــني، فيــام توجــت إســطبات ســيح الســلم 

2 بلقــب ســباق كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، أحــد أهــم ألقــاب بوذيــب. 
ــن  ــم، ضم ــوين ملســافة 162 كل ــب الســباق املاراث ــر لق وحصــدت إســطبات املغاوي
مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، وفــق نظــام بروتوكــول بوذيــب الــذي 
يحســب فيــه البطــل بعــدد النقــاط، ونالــت إســطبات الــراري لقــب كأس صاحــب 

الســمو رئيــس الدولــة ملســافة 120 كلــم وفــق بروتوكــول بوذيــب.

السباقات تضمنت كل الفئات 
حصاد موسم القدرة

»بوذيب« 
تســتضيف 876 مشاركة في 11 سباقًا  

11
سباقاً اشتملت عليها روزنامة سباقات 
قرية بوذيب العاملية للقدرة للموسم  

.2022 - 2021

 أفضــل توقيت 
26.59 كلم/ ساعة أفضل توقيت حققته 

الفارسة شمسة محمد عبد الجليل املطوع، 

خال سباق السيدات ضمن مهرجان الشيخ 

سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة قاطعة مسافة 

100 كلم بزمن قدره 3:49:05 ساعة.

876
مشاركة »فارس وجواد« شهدتها قرية 

بوذيب العاملية للقدرة يف موسم 
.2022 - 2021

2387
مشاركة »فارس وجواد« خال 

السباقات التأهيلية التي شهدتها 
قرية بوذيب العاملية للقدرة يف 

موسم  2022-2021.

386
فارســاً وفارسة نجحوا يف إكامل 

السباقات.
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بطل المناسبات الكبرى

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــواء  ــري، األض ــم امل ــه غان ــد الل ــك عب ــارس املحن ــف الف خط
ــوين  ــباق املاراث ــدره الس ــال تص ــدرة خ ــب للق ــة بوذي بقري
162 كلــم، ضمــن مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل 
نهيــان للقــدرة، حيــث متكــن مــن تحقيــق أول ألقابــه خــال 

ــوي. ــباق الق ــذا الس ــر ه ــم ع املوس
وقــدم الفــارس املــري أداء مميــزاً خــال مراحــل الســباق 
ــة  ــى لياق ــاظ ع ــى الحف ــرص ع ــث ح ــوازن، حي ــاألداء املت ب
ــا  ــك به ــدارة، والتمس ــو الص ــدم نح ــب التق ــواده، إىل جان ج

ــمة. ــرية الحاس ــل األخ ــال املراح خ
وميلــك الفــارس عبــد اللــه املــري رصيــداً مميــزاً مــن اإلنجازات 

حصاد موسم القدرة

المري 
يخطف األضواء في ماراثون 

162 كلم بـ »األداء المتوازن«

داخــل الدولــة وخارجهــا، وحقــق هــذا املوســم إنجــازاً 
غــري مســبوق بحصولــه عــى لقــب ســباق كأس صاحــب 
ــوم ملســافة  ــن راشــد آل مكت الســمو الشــيخ محمــد ب

160 كلــم، للمــرة الرابعــة )رقــم قيــايس(. 
ــو  ــني، وه ــان اإلماراتي ــرز الفرس ــن أب ــري م ــد امل ويع
صاحــب موهبــة وحنكــة يف القيــادة، مكنتــه مــن 
املحليــة  الرفيعــة  األلقــاب  مــن  العديــد  تحقيــق 
ــطبات  ــارس األول يف إس ــر الف ــام يعت ــة، ك والخارجي
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 

ديب. عهــد  ويل  مكتــوم، 
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12 سباقًا في »سيح السلم« و»الوثبة« و»الختم«

دبي )فروسية اإلمارات(
احتضنــت مياديــن القــدرة الثاثــة بالدولــة ،قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة، 

ومدينــة ديب العامليــة للقــدرة بســيح الســلم، وقريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم، 

ــدرة   ــردي ضمــن موســم الق 12 ســباقاً مخصصــاً لإلســطبات الخاصــة واالشــرتاك الف

ــري لهــذه  ــارس وجــواد« أكــدت النمــو الكب 2021 - 2022، وشــهد 1667 مشــاركة »ف

الفئــة، وذلــك بفضــل الدعــم الامحــدود مــن قبــل القيــادة الرشــيدة عــر املزيــد مــن 

الســباقات والجوائــز القيمــة، فضــاً عــن نظــام التســعرية يف كل مــن قريــة اإلمــارات 

العامليــة بالوثبــة، ومدينــة ديب الدوليــة بســيح الســلم.

ــهدت 725  ــي ش ــباقات، والت ــذه الس ــدد ه ــف ع ــة نص ــة ديب الدولي ــت مدين ونظم

 »S S« مشــاركة، متكنــت 311 منهــا مــن إكــامل الســباقات، وبــرزت بقــوة إســطبات

التــي حققــت فوزيــن عــر كل مــن فــارس املنصــوري الــذي تــوج بلقــب كأس يــوم 

ــا. الشــهيد، وســعيد الشــامي الــذي انتــزع لقــب ســباق حت

ونظمــت قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة 4 ســباقات، شــهدت 658 مشــاركة 

ــطبات  ــت إس ــباقات، وحقق ــامل الس ــن إك ــا م ــت 284 منه ــواد«، متكن ــارس وج »ف

الكمــدة ثنائيــة، حيــث منحتهــا الفارســة ليــى املرزوقــي لقــب ســباق ســمو الشــيخة 

فاطمــة بنــت مبــارك املخصــص لإلســطبات الخاصــة »ســيدات«، فيــام أكمــل الثنائيــة 

أحمــد صالــح الشــحي الــذي تــوج بلقــب كأس الشــيخ محمــد بــن منصــور بــن زايــد 

آل نهيــان.

أمــا قريــة بوذيــب فقــد نظمــت ســباقني لإلســطبات الخاصــة، شــهدا 304 مشــاركات 

»فــارس وجــواد«، متكنــت 98 منهــا مــن إكــامل الســباقات، وهيمنــت إســطبات العــني 

ــز لقــب الســباق  ــرت هرناندي ــاين وال ــي الســباقني، حيــث خطــف األوروجوي عــى لقب

ــريو  ــاس رف ــه اندري ــام حصــد مواطن ــة، في ــس الدول األول، كأس صاحــب الســمو رئي

لقــب ســباق اإلســطبات الخاصــة ضمــن مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيان.

حصاد موسم القدرة

 .. الخاصة«  »اإلسطبالت 
1667 مشاركة والتسعيرة حافز إضافي يسعد الجميع 

 1667
مشاركة »فارس وجواد« خال 
سباقات اإلسطبات الخاصة يف 

املوسم.

 693
مشاركة »فارس وجواد« متكنت من 
إكامل سباقات اإلسطبات الخاصة 

خال املوسم.

 752
مشاركة »فارس وجواد« يف سباقات 

اإلسطبات الخاصة مبدينة ديب 
الدولية للقدرة.

 311
مشاركاً »فارس وجواد« متكنوا من 
إكامل سباقات اإلسطبات الخاصة 

مبدينة ديب الدولية.

 658
مشاركة »فارس وجواد« يف سباقات 

اإلسطبات الخاصة بقرية الوثبة.

 284
مشاركة »فارس وجواد« متكنوا من 
إكامل سباقات اإلسطبات الخاصة 

بقرية الوثبة.

 304
مشاركات »فارس وجواد« يف سباقات 

اإلسطبات الخاصة بقرية بوذيب.

 98
مشاركاً »فارس وجواد« متكنوا من 
إكامل سباقات اإلسطبات الخاصة 

بقرية بوذيب.
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فارس وفارسة وراء اإلنجاز الكبير

»ثالثية« إلســطبالت الكمدة 
و»ثنائية« للفارســة ليلى المرزوقي

دبي )فروسية اإلمارات(
حققــت إســطبات الكمــدة العائــدة لســعيد الكمــدة ثاثيــة رائعــة 

يف ســباقات اإلســطبات الخاصــة ملوســم 2021 - 2022، أكــدت فيهــا 

جدارتهــا ومواصلــة رحلــة التألــق، وافتتحــت الفارســة ليــى املرزوقــي 

ــل  ــب كأس الوص ــت لق ــا انتزع ــم، عندم ــة املوس ــة يف انطاق الثاثي

للقــدرة مبدينــة ديب الدوليــة، وعــادت الفارســة املتألقــة لتكملــة 

ثنائيــة لهــا وإلســطبات الكمــدة، حينــام حلقــت بلقــب ســباق ســمو 

الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك بقريــة اإلمــارات العامليــة بالوثبــة، قبــل 

ــادرة إلســطبات  ــة ن ــح الشــحي ثاثي ــارس أحمــد صال أن يكمــل الف

ــن  ــن منصــور ب ــزع لقــب كأس الشــيخ محمــد ب ــا انت الكمــدة عندم

زايــد آل نهيــان بالوثبــة.

وقدمــت القيــادة الرشــيدة إىل جانــب الجوائــز املخصصــة للفائزيــن، 

ــون  ــة ملي ــددت قيم ــي ح ــعرية الت ــال التس ــن خ ــة م ــز إضافي حواف

ونصــف املليــون درهــم للجــواد الفائــز باملركــز األول، ومليــون درهــم 

حصاد موسم القدرة

للثــاين، و500 ألــف درهــم للجــواد الفائــز باملركــز الثالــث، 

ــة املنظمــة للســباقات الــرشاء وفــق هــذه  ومنحــت اللجن

التســعرية التــي شــكلت دافعــاً كبــرياً لإلســطبات الخاصــة 

للمشــاركة بأفضــل الخيــول يف الســباقات لدخــول هــذا 

التحــدي الكبــري.  

وتشــهد ســباقات اإلســطبات الخاصــة مشــاركة كبــرية، 

وحرصــت اإلســطبات عــى الوجــود يف كل الســباقات مــن 

ــة،  ــز القيم ــى الجوائ ــاب والحصــول ع ــوز باأللق أجــل الف

ــام  ــد نظ ــد وج ــعرية، وق ــباق التس ــول س ــب دخ إىل جان

ــاك اإلســطبات،  ــل م ــن قب ــري م ــب الكب التســعرية الرتحي

ــات  ــان والفارس ــني والفرس ــامس املدرب ــن ح ــك م وزاد ذل

ــي  ــع مــن املســتوى الفن ــا رف لخــوض الســباقات بقــوة، م

ــباقات. ــك الس لتل
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تجد الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتمكين المرأة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
اهتمــت روزنامــة ســباقات موســم ســباقات القــدرة 2021 - 2022 بفئة الســيدات 
وأفــردت لهــا 7 ســباقات أقيمــت مبختلــف القرى، وشــهدت 726 مشــاركة »فارســة 
وجــواد«، تشــري إىل التطــور الكبــري لســباقات هــذه الرشيحــة، والنقلــة النوعيــة يف 
عــدد املشــاركات مــن الفارســات يف الســباقات، والتــي تجــد الدعــم واالهتــامم من 

القيــادة الرشــيدة يف إطــار متكــني املــرأة يف مجــال الرياضــة.
ونظمــت قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة 3 ســباقات للســيدات، شــهدت 
366 مشــاركة »فارســة وجــواد«، متكنــت 177 منهــا من اإلكامل بنجاح، وتقاســمت 
األلقــاب كل مــن إســطبات الوثبــة وجمــريا والبــوادي، جــاءت عــر كل مــن ليــى 
الرضــا التــي انتزعــت لقــب الســيدات ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، وكاتلينــا لورنــس الفائــزة بلقــب ســباق كأس الشــيخة 
فاطمــة بنــت منصــور بــن زايــد آل نهيــان، ومــريا جاســم األنصــاري التــي نالــت 

لقــب الســيدات ضمــن مهرجــان أبوظبــي.  
واســتضافت مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة ســباقني للســيدات شــهدا 171 مشــاركة 
»فارســة وجــواد«، متكنــت 85 منهــن مــن اإلكــامل بنجــاح، وكان لقــب الســباق 
األول ضمــن مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب، وذهب إلســطبات »M7« عر الفارســة 
 ،»F 3« برونــا اومايتــل، فيــام حصــدت الفارســة كاميــا رودريجيــز مــن إســطبات
لقــب الســباق الثــاين، والــذي كان ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم.
أمــا قريــة بوذيــب، فقــد نظمــت ســباقني للســيدات، شــهدا 189 مشــاركة، متكنت 
86 منهــن مــن إكــامل الســباقات، ذهــب لقــب الســباق األول وهــو كأس صاحــب 
الســمو رئيــس الدولــة، اىل إســطبات »M 7« عــن طريــق الفارســة ميلينــا منديــز، 
فيــام أهــدت الفارســة شمســة محمــد عبــد الجليــل املطــوع، إســطبات املغاويــر 
لقــب الســيدات الــذي جــاء ضمــن مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان.

حصاد موسم القدرة

»ســباقات السيدات«..
نقلة نوعية بمشاركة 726 فارسة في 7 سباقات

726
مشاركة »فارسة وجواد« يف سباقات 

السيدات خال املوسم.

348
مشاركة »فارسة وجواد« متكنت من 

إكامل سباقات السيدات خال املوسم.

171
مشاركة »فارسة وجواد« يف سباقات 
السيدات مبدينة ديب الدولية للقدرة.

85
مشاركة »فارسة وجواد« متكنت من 
إكامل سباقات السيدات مبدينة ديب 

الدولية.



فروســية اإلمارات

23 مايو 2022

التحدي الخاص للفارسات في كل موسم

6  إسطبالت تتقاسم ألقاب سباقات 
السيدات و»M7«  في الصدارة بـ »ثنائية«

حصاد موسم القدرة

دبي )فروسية اإلمارات(
ــيدات  ــباقات الس ــة يف س ــطبات »M 7« ثنائي ــت إس حقق

الســبعة التــي أقيمــت خــال املوســم، واســتهلت الفارســة 

ــة بفوزهــا بلقــب الســيدات ضمــن  ــل الثنائي ــا أوماتي برون

مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب، فيــام أكملــت ميلينــا منديــز 

ــة  ــة بعــد أن توجــت بلقــب ســباق الســيدات بقري الثنائي

بوذيــب خــال مهرجــان كأس صاحــب الســمو رئيــس 

ــة. الدول

ــوادي  ــطبات الب ــن إس ــاب إىل كل م ــة األلق ــت بقي وذهب

عــر الفارســة مــريا جاســم األنصــاري، وكاتلينــا لورنــس مــن 

ــة،  ــطبات الوثب ــن إس ــا م ــى الرض ــريا، ولي ــطبات جم إس

وكاميــا  املغاويــر،  إســطبات  مــن  املطــوع  وشمســة 

ألقــاب  لتتقاســم   ،»F 3« إســطبات   مــن  رودريجيــز 

الســباقات الســبعة 6 إســطبات.

ــص ســباقات للســيدات خــال كل موســم  ويشــكل تخصي

الســباقات  تلــك  متثــل  حيــث  للفارســات،  تحــٍد  أكــر 

بطــوالت خاصــة تتطلــب املزيــد مــن الجهــد والعمــل 

ــاركة  ــب املش ــج، إىل جان ــة التتوي ــود إىل منص ــل الصع ألج

تشــهد  والتــي  الفئــات،  املفتوحــة يف كل  الســباقات  يف 

منافســة جامعيــة بــني الفارســات والفرســان.

189
مشاركة »فارسة وجواد« يف سباقات 

السيدات بقرية بوذيب.

86
مشاركة »فارسة وجواد« متكنت من 

إكامل سباقات السيدات بقرية بوذيب.

366
مشاركة »فارسة وجواد« يف سباقات 

السيدات بقرية الوثبة.

177
مشاركة »فارسة وجواد« متكنت من 
إكامل سباقات السيدات بقرية الوثبة.



فروســية اإلمارات

مايو 242022

حصاد موسم القدرة
اشتملت على مختلف المسافات والفئات

»الســباقات التأهيلية«.. 
4939 مشاركة في 22 سباقًا في »سيح السلم« و»بوذيب«

دبي )فروسية اإلمارات(
شــهد موســم القــدرة 2021 - 2022 تنظيــم 22 ســباقاً تأهيليــاً اشــتملت عــى 
مختلــف املســافات والفئــات، اســتضافت منهــا مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة يف ســيح 
الســلم 11 ســباقاً، فيــام نظمــت قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم 14 ســباقاً، 
وشــهدت هــذه الســباقات يف القريتــني 4939 مشــاركة »فــارس وجــواد« مــن مختلــف 

أنديــة وإســطبات الفروســية بالدولــة.
وتــؤدي الســباقات التأهيليــة يف القــدرة والتحمــل دوراً مهــامً لــدوران عجلــة تطــور 
ــول أو  ــاق للخي ــة االنط ــر بواب ــباقات يعت ــذه الس ــاز ه ــة، ألن اجتي ــذه الرياض ه
ــرتاطات  ــد االش ــة أح ــباقات التأهيلي ــر الس ــث تعت ــواء، حي ــد س ــى ح ــان ع الفرس
األساســية لاتحــاد الــدويل للفروســية لتمكــني الخيــل أو الفــارس للمشــاركة يف 

ــمية.  ــباقات الرس الس
وتعتــر اإلمــارات األوىل عــى مســتوى العــامل يف رياضــة القــدرة، ومتتلــك أكــر بنيــة 
تحتيــة مــن املرافــق التــي تتمثــل يف مياديــن الســباقات، فضــاً عــن اإلســطبات التــي 
تضــم أفضــل خيــول العــامل، باإلضافــة إىل كادر بــرشى من فرســان ومدربــني ومنظمني، 
كل هــذا يجعــل الســباقات التأهيليــة عنــرصاً مهــامً مــن روزنامــة الســباقات يف كل 

موسم. 
ــى  ــرى ع ــة يف الق ــان املنظم ــباق، واللج ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم ــرص اتح وح
اتاحــة الفرصــة للجميــع لاســتفادة مــن الســباقات التأهيليــة، حيــث وفــرت ســباقات 
ملختلــف املســافات، كانــت األغلبيــة لســباقات 40 و80 كلــم باعتبارهــا أحــد أهــم 
ــباقات  احتياجــات ومطلوبــات املدربــني، كــام اشــتملت روزنامــة التأهيليــات س
عــى مســافة 80 كلــم »نجمــة واحــدة«، و100 كلــم »نجمــة واحــدة«، و120 كلــم 

ــم »3 نجــوم«. ــني«، و160 كل »نجمت

 4939
مشاركة »فارس وجواد« خال 

السباقات التأهيلية التي شهدها 
موس   2021 - 2022 .

3953
مشاركة »فارس وجواد« متكنوا من 
إكامل السباقات التأهيلية بنجاح يف 
مدينة ديب الدولية وقرية بوذيب 

العاملية بالختم.

 2552
مشاركة »فارس وجواد« يف السباقات 
التأهيلية شهدتها مدينة ديب الدولية 

للقدرة.

 2387
مشاركة »فارس وجواد« يف السباقات 
التأهيلية التي شهدتها بقرية بوذيب.

1904
مشاركني »فارس وجواد« متكنوا من 
إكامل السباقات التأهيلية بنجاح يف 

قرية بوذيب.

 2049
مشاركاً »فارس وجواد« متكنوا من 

إكامل السباقات التأهيلية بنجاح يف 
مدينة ديب الدولية.
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25 مايو 2022

معدل السرعة بلغ 30.37 كلم/ ساعة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تتميــز ســباقات القــدرة اإلماراتيــة بالرسعــة التــي متنحهــا دامئــاً 
القــوة واإلثــارة، وظلــت وتــرية معــدالت الرسعــة متأرجحــة حســب 
ــدالت  ــجل مع ــت تس ــباقات ظل ــض الس ــا، فبع ــباقات وظروفه الس
عاليــة، بينــام أخــرى، خاصــة الطويلــة، يكــون فيهــا معــدل الرسعــة 

أقــل.
وســجلت الفارســة مــريا جاســم األنصــاري أعــى معــدل خــال املوســم 
بلــغ 30.37 كلــم/ ســاعة، وذلــك يف ســباق الســيدات ضمــن مهرجــان 
أبوظبــي بقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة ملســافة 100 
ــوك«  ــلي دي ل ــواد »تش ــوة الج ــى صه ــافة ع ــت املس ــم، وقطع كل
ــل  ــغ أق ــام بل ــدره 3:17:34 ســاعة، في ــوادي، بزمــن ق إلســطبات الب
معــدل 18.75 كلــم/ ســاعة للفارســة كاريــن جوميــز، حيــث قطعــت 
مســافة 120 كلــم عــى صهــوة »أصايــل« إلســطبات العاصفــة، بزمــن 

قــدره 6:30:54 ســاعة. 
الزمــن األرسع  الفارســة مــريا األنصــاري مــن تســجيل  ومتكنــت 
ــذي كان  ــا األول يف املوســم خــال الســباق ال بعــد أن توجــت بلقبه
رسيعــاً منــذ بدايتــه، وتجــاوزت الرسعــة يف املرحلتــني األوىل والثانيــة 
حاجــز 30 كلم/ســاعة، لكــن الفارســات شــعرن بالخطــر مــن هــذه 
ــة  ــا غــري محمــودة، لتشــهد املرحل ــي رمبــا تكــون نتائجه الرسعــة الت
ــى  ــت ع ــاري كان ــريا األنص ــة م ــن الفارس ــل، لك ــدالت أق ــة مع الثالث
ثقــة مــن الجــواد »تشــلي دي لــوك« وأطلقــت لــه العنــان ليتمكــن 
مــن تحقيــق اللقــب والتســارع األكــر خــال املوســم، مــع احتفاظــه 

ــه. ــه ولياقت بعنفوان

وشــهد كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة أعــى معــدل يف 
الرسعــة ملســافة 160 كلــم، حيــث متكــن الفــارس أحمــد صالــح 
الشــحي مــن تحقيــق اللقــب قاطعاً املســافة بزمن قــدره 6:09:10 
ــد  ــارس عب ــام قطــع الف ــم/ ســاعة، في ســاعة ومبعــدل 26.01 كل
اللــه املــري بطــل كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم للقــدرة، مســافة 160 كلــم بزمــن قــدره 6:29:53 

ــغ 24.62 كلم/ســاعة. ســاعة ومبعــدل رسعــة بل

حصاد موسم القدرة

»تشلســي«
يمنح ميرا األنصاري أســرع زمن في الموسم

 3:17:34
ساعة أرسع زمن يف املوسم 

ملسافة 100 كلم سجلته الفارسة 
مريا األنصاري يف سباق السيدات 

مبهرجان أبوظبي.

 6:30:54
ساعة أقل زمن يف املوسم ملسافة 
120 كلم سجلته الفارسة كارين 

جوميز يف سباق العني بقرية بوذيب.



فروســية اإلمارات

مايو 262022

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــد آل  ــن زاي ــن ســمو الشــيخ منصــور ب ــامم م ــة واهت ــة كرمي برعاي
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، حصلت 
ــزو يف  ــدويل لآلي ــامد ال ــة للقــدرة عــى االعت ــارات العاملي ــة اإلم قري
الصحــة والســامة املهنيــة يف مــكان العمــل )شــهادة اآليــزو الدوليــة 

.)45001:2018
يــأيت حصــول قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة عــى تلــك الشــهادة 
ــادة  ــدؤوب لزي ــعيها ال ــل وس ــا املتواص ــار حرصه ــة، يف إط املرموق
ــر  ــن املخاط ــتباقية م ــة االس ــال الوقاي ــن خ ــة م ــة التنظيمي املرون
ــل وخــال  ــة قب ــة والســامة املهني ــني املســتمر ألداء الصح والتحس
ســباقات القــدرة مــن أجــل الحفــاظ عى ســامة الخيــول والفرســان.

وحصلــت القريــة عــى هــذا اإلنجــاز، بعــد أن اســتوفت كافــة 
املعايــري والــرشوط املطلوبــة لتعزيــز االمتثــال القانــوين والتنظيمــي، 
وإظهــار الوعــي مبســؤوليات القريــة االجتامعيــة، مــن خــال إظهــار 
ــة عمــل  ــق بيئ ــن والصحــي واملســتدام، وخل ــزام بالعمــل اآلم االلت
أفضــل للموظفــني وأصحــاب الخيــول وجميــع املشــاركني يف فعاليــات 

القريــة، ومنــع حــوادث العمــل واألمــراض املهنيــة.
وأصبحــت قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة عضــواً يف منتــدى 
ــامد  ــات االعت ــة لهيئ ــة عاملي ــو جمعي ــدويل )IAF(، وه ــامد ال االعت
ــة  ــاالت أنظم ــة يف مج ــم املطابق ــة بتقيي ــرى املهتم ــات األخ والهيئ

ــق  ــني والتحق ــات واملوظف ــات والخدم ــات والعملي اإلدارة واملنتج
ــة.  ــم املطابق ــة لتقيي ــرى مامثل ــج أخ وبرام

وبهــذه املناســبة، قــال ســعادة مســلم ســامل العامــري مديــر عــام 
ــدرة، عضــو مجلــس إدارة مجلــس  ــة للق ــارات العاملي قريــة اإلم
ــة عــى شــهادة نظــام إدارة  ــي الريــايض: »إن حصــول القري أبوظب
وتحقيــق  “اآليــزو:45001:2018”،  املهنيــة  والســامة  الصحــة 
هــذا اإلنجــاز املبهــر لهــو مثــرة املتابعــة الحثيثــة والرؤيــة الثاقبــة 
واالســرتاتيجية الحكيمــة لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان، 

ــة«. ــه القري ــذي ســارت علي ــزام ال ــز وااللت ــراً للتمي وتقدي
وعــن املعايــري التــي يتــم عــى ضوئهــا االختيــار، قــال العامــري »إن 
منظمــة اآليــزو تضــع 10 معايــري مقننــة عــى ضوئهــا يتــم الرتشــيح 
ــوارد  ــري امل ــى توف ــا ع ــدرة اإلدارة العلي ــا ق ــن أبرزه ــار، م لاختي
الازمــة وااللتــزام برســم سياســات العمــل اآلمــن، والتخطيــط 
ــباقات،  ــة الس ــاء إقام ــر أثن ــة مخاط ــدوث أي ــادي ح ــليم لتف الس
وتخطيــط العمليــات وتصميــم بيئــة الســباقات بصــورة متنــع وقوع 
ــل  ــى التعام ــة ع ــدرة القري ــول، وق ــدس الخي ــاء تك ــوادث اثن الح
والتخطيــط للطــوارئ واألزمــات والتعامــل معهــا، إضافــة اىل توفــر 
أفضــل أنظمــة تقنيــة املعلومــات يف تســجيل وفحــص الخيــول 

ــة«. ــى النهاي ــة األوىل وحت ــذ الوهل ــة الســباق من ومراقب

قرية اإلمــارات العالمية للقدرة تحصل 
على شهادة اآليزو 45001:2018
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فروســية اإلمارات

27 مايو 2022

تحدي كبير بين فرسان المقدمة

اســتعراضًا في »الرمضانية األولى« 390
بمركز اإلمارات للفروسية

دبي )فروسية اإلمارات(
حقــق الفــارس محمــد شــايف الرميثــي فــوزاً مهــامً عــى صهــوة الفــرس »كارامبــا« مــن 
نــادي أبوظبــي للفروســية، يف أوىل منافســات قفــز الحواجــز الرمضانيــة ضمن األســبوع 
الـــ 15 لــدوري اإلمــارات، والتــي أقامهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق مبياديــن 
مركــز اإلمــارات الفروســية، يف ديب، برعايــة لونجــني، راعيــة الــدوري، واشــتملت عــى 4  
منافســات وتضمنــت 390 اســتعراضاً، وجــاءت جميعهــا مبواصفــات املرحلتــني الخاصة، 
ــي اقتــرصت عــى الفرســان والفارســات  ــدا املنافســة األوىل الت مفتوحــة املشــاركة، ع

مــن فئــة املبتدئــني واألشــبال وأصحــاب خيــول القفــز الصغــرية عمــر 4 و5 ســنوات.
وجــاء فــوز الفــارس الرميثــي يف ختــام منافســة املرحلتــني الخاصــة، عــى حواجــز بلــغ 
ارتفاعهــا 135 ســم، ومبشــاركة 68 فارســاً وفارســة، أكمــل الرميثــي مرحلتهــا الثانيــة يف 
زمــن بلــغ 26:44 ثانيــة، وحــاز املركــز الثــاين زميلــه يف النــادي الفــارس راشــد محمــد 
ــغ 27:36  ــن« يف زمــن بل ــة مــع الفــرس »فالنتاي ــة الثاني ــذي أكمــل املرحل ــي ال الرميث
ثانيــة، ونــال املركــز الثالــث الفــارس محمــد أحمــد العويــس والجــواد »ليســتون« مــن 
ــغ 29:18  ــن بل ــأ يف زم ــة دون خط ــة الثاني ــة املرحل ــز مهم ــرشاع، وأنج ــطبات ال إس

ثانيــة.
ــز 125  ــى حواج ــني ع ــة املرحلت ــاركة يف منافس ــات للمش ــان وفارس ــدم 107 فرس تق
ســم، وشــارك فيهــا 74 فارســاً، وحــاز الصــدارة الفــارس ســامل أحمــد الســويدي والفــرس 
ــغ  ــة يف زمــن بل ــة الثاني ــادي الشــارقة للفروســية، وأكمــل املرحل »فهرنهايــت« مــن ن
24:08 ثانيــة، وجــاء يف املركــز الثــاين الفــارس عمــر عبــد العزيــز مــع الفــرس »أوجلــني« 
ــويف  ــارس م ــث الف ــز الثال ــال املرك ــة، ون ــن 24:27 ثاني ــرشاع، وبزم ــطبات ال ــن إس م
عويضــة الكــريب والجــواد »أوكســمول« مــن نــادي الشــارقة للفروســية وبزمــن 24:33 

ثانيــة، لتصبــح أجــزاء مــن الثانيــة هــي الحكــم الفصــل بــني املراكــز الثاثــة األوىل.
وكانــت هنــاك مشــاركة للفــارس مــويف عويضــة الكــريب مــع »أوكســمول« يف منافســة 
ــوم  ــاركني، يف الي ــن 104 مش ــم، ضم ــز 115 ـ 120 س ــى حواج ــة ع ــني الخاص املرحلت
اآلول للمنافســات، وحــاز فيهــا الصــدارة بعــد تحــد كبــري بــني فرســان املقدمــة، وأكمــل 
املرحلــة يف زمــن بلــغ 25:75 ثانيــة، وحصــل عــى املركــز الثــاين الفــارس عيــاد فريــد مع 
ــة،  ــادي »فروســية« للفروســية، وبزمــن 25:72 ثاني ــكا« مــن ن ــا دو بري الفــرس »ديان
وحــل ثالثــاً الفــارس ســيف عويضــة الكــريب مــع الفــرس »شــانتال« مــن نــادي الشــارقة 

للفروســية والزمــن 25:82 ثانيــة.

24
فارساً وفارسة من فئة األشبال خاضوا منافسة 
املرحلتني الخاصة عى حواجز 100 ـ 105 سم، 

وحاز فرسان نادي الشارقة املراكز الخمسة 
األوىل، ونال املركز األول الفارس عي مفرح 

الكريب مع الجواد »بون ـ جويف«. 

55
فارســاً وفارسة من فئة املبتدئني شاركوا يف 

منافســة املرحلتني الخاصة عى حواجز 105 
- 100 ســم، وحاز الصدارة الفارس نواف 

ســامل الكريب مع الجواد »ايروسو« من نادي 
للفروسية. أبوظبي 

15
فارساً من أصحاب خيول القفز الصغرية عمر 
4 ـ 5 سنوات، شاركوا يف منافسة املرحلتني 
الخاصة، وأحرز املركز األول الفارس ميجان 

ويليامز مع الفرس »برشا« من نادي الشارقة 
للفروسية.
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فارس »الشراع« يكسب تحدي ختام النسخة العاشرة 

علي الكربي 
يتوج بلقــب نهائي الفئة الكبرى لدوري اإلمارات 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــع  ــريب م ــد الك ــي حم ــاب ع ــرشاع، الش ــطبات ال ــارس إس ــّوج ف ت
الجــواد »بليســانتو«، بلقــب نهــايئ الفئــة الكــرى يف ختــام النســخة 
العــارشة لــدوري اإلمــارات لونجــني، والتــي اســتضافها نــادي الشــارقة 
املغطــاة،  الصالــة  ميــدان  عــى  فعالياتهــا  وجــرت  للفروســية، 
ــدان الرمــي الخارجــي مبركــز الشــارقة للفروســية، وتنافــس يف  واملي
ــام الــدوري 160 فارســاً وفارســة مــن أنديــة ومراكــز الفروســية  خت

ــارات. باإلم
األول،  املســتوى  لفرســان  الــدوري  ختــام  منافســة  وجــاءت 
مبواصفــات الجولتــني، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 145 
ســم، وتصدرهــا الفــارس عــي حمــد الكــريب مــع الجــواد »بليســانتو« 
ــادي  ــن ن ــز م ــج فرســان القف ــت نتائ ــرشاع، وتوال ــن إســطبات ال م
الشــارقة للفروســية الذيــن نجحــوا يف الســيطرة عــى مراكــز املقدمــة 
مــن الثــاين وحتــى الســادس، فقــد حــازت املركــز الثــاين الفارســة أنيتا 
ــث الفــارس  ــال املركــز الثال ســاندي مــع الجــواد »فــور كاش 2«، ون

شــادي غريــب مــع الجــواد »كامبــت دو مــارش«.
وأســفر نهــايئ الــدوري لفئــة »الجونيــورز« عــن فــوز الفــارس فــارس 
غــّزوين بالجــواد »تورانــو« مــن نــادي ديب للبولــو والفروســية، ونجــح 
ــد 4  ــة، وبرصي ــغ 61:92 ثاني ــن بل ــة يف زم ــة الثاني ــامل الجول يف إك
نقــاط جــزاء، مــن بــني 18 مشــاركاً تنافســوا يف جولتــني عــى حواجــز 

بلــغ ارتفاعهــا 135 ســم، ونــال املركــز الثــاين الفــارس عبــد اللــه حمــد 
ــى  ــرشاع، وأنه ــن إســطبات ال ــش« م ــورال بيت ــرس »ك ــع الف الكــريب م
الجولــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 67:52 ثانيــة مــع 4 نقــاط جــزاء يف الجولــة 
الثانيــة، ونجحــت الفارســة إميــان الصفــار مــع الفــرس »جــاد اتــش يب 
إي« يف إكــامل الجولــة الثانيــة يف 70:97 ثانيــة مــع رصيــد بلــغ 12 

نقطــة جــزاء يف الجولــة الثانيــة.
ــم،  ــز 120 س ــى حواج ــني، ع ــن جولت ــاين م ــتوى الث ــايئ املس ــاء نه وج
ــامل  ــان يف إك ــم 5 فرس ــح منه ــة، ونج ــاً وفارس ــه 55 فارس ــس في وتناف
ــواد  ــري بالج ــد الظاه ــزاع حم ــارس ه ــال الف ــأ، ون ــني دون خط الجولت
»إيلــوي« مــن نــادي أبوظبــي للفروســية، املركــز األول وبزمــن الجولــة 
الثانيــة 66:78 ثانيــة، وحــل يف املركــز الثــاين الفــارس عبــد اللــه أحمــد 
ــى  ــية، وأنه ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن ــا« م ــرس »فيف ــع الف ــا، م الرشف
الجولــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 68:89 ثانيــة، ونــال املركــز الثالــث الفــارس 
ســلطان أحمــد التبــايل مــع الجــواد »فايتنــج هــاي«، مــن نــادي ربــدان 

ــة. ــن 72:12 ثاني للفروســية، وبالزم
وفــاز الفــارس عبــد العزيــز عبــد النــارص العويــس بالجــواد »باســتيان« 
مــن إســطبات الصافنــات، بــكأس تحــدي لونجــني، مــن جولــة مــع متايز 
عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 130 ســم، وقبــل تحدياتهــا 47 فارســاً، صعــد 

20 منهــم إىل جولــة التاميــز بينــام أكملــه دون خطــأ 13 فارســاً.

26
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة فرسان 
املستوى األول، ونجح يف خوض تحديات 

الجولة الثانية 15 فارساً.

15
منافسة تضمنتها فعاليات نهايئ دوري 
اإلمارات لقفز الحواجز، وأقيمت عى 3 

أمسيات رمضانية.
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الفارسات يسيطرن على »المبتدئين«

الزبيبي بطل السرعة 
ومحمد الكربي يتصدر »الشــباب«

الشارقة )فروسية اإلمارات(
حــاز الفــارس أســامة الزبيبــي بالجــواد »يب إي يس هوجــو« مــن 
منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل يف أبوظبــي، صــدارة منافســة 
الرسعــة، لونجــني ســتيكس، ضمــن فعاليــات نهــايئ النســخة 

ــدوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز.   العــارشة ل
بلــغ  املنافســة مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز  وأقيمــت 
ارتفاعهــا 130 ســم، وتنافــس فيهــا 48 فارســاً وفارســة، وأكمــل 

جولتهــا 15 فارســاً دون خطــأ ضمــن الزمــن املســموح.
ــارس  ــباب، الف ــان الش ــة الفرس ــدوري لفئ ــايئ ال ــّوج بنه ــام ت ك
إســطبات  مــن  بالجــواد »دميفيــس«  الكــريب  محمــد حمــد 
الــرشاع، وجــاءت املنافســة مــن جولتــني، عــى حواجــز بلــغ 
ارتفاعهــا 140 ســم، ومبشــاركة 8 فرســان، نجــح الفــارس املتصــدر 
يف إكــامل املرحلتــني دون خطــأ، وحــازت املركــز الثــاين الفارســة 
ــز اإلمــارات  ــا موســيكا بالجــواد »كونتندريكــس« مــن مرك أميلي
للفروســية يف ديب، وبرصيــد 4 نقــاط جــزاء، ونــال املركــز الثالــث 
الفــارس أســامة الزبيبــي بالجــواد »فــاش جــوردون« وبرصيــد 4 

نقــاط جــزاء أيضــاً.

وســيطرت الفارســات عــى املراكــز األوىل لفئــة املبتدئــني، 
ــز عــى حواجــز  ــة متاي ــة الواحــدة مــع جول ــات الجول مبواصف
ــة  ــة حص ــز األول الفارس ــت يف املرك ــم، وحل ــا 110 س ارتفاعه
الحمــرا  مركــز  مــن  »إيايــس«  بالفــرس  املخــاوي  راشــد 
للفروســية، ونالــت املركــز الثــاين الفارســة فاطمــة أهــي 
بالجــواد »جســت دو إت يب« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، 
ومــن نــادي أبوظبــي للفروســية حــازت الفارســة صليحــة 

ــث. ــز الثال ــي« املرك ــرس »كورنث ــع الف ــريب م الك
وتصــدر الفــارس ليــث غريــب فئــة الفرســان األشــبال، بصحبــة 
الفــرس »كابيتــوال اس آر زد«، مــن نــادي الشــارقة للفروســية، 
وأقيمــت املنافســة عــى حواجــز تــراوح ارتفاعهــا بــني 100 ـ 
105 ســم، ونالــت جائــزة املركــز الثــاين الفارســة فاطمــة املــا 
بالجــواد »مرينبلــس« مــن نــادي الحبتــور للبولــو والفروســية، 
ــرس  ــع الف ــي م ــري بادن ــارس ص ــث الف ــز الثال ــاز املرك وح

»فيــوال ـ نيتــا« مــن نــادي منــدرة للفروســية.

160
فارساً وفارسة تنافسوا يف أشواط نهايئ 
دوري اإلمارات »لونجني« لقفز الحواجز.

315
ألف درهم جوائز رصدت للفائزين 

باملراكز األوىل يف نهايئ دوري اإلمارات.



فروســية اإلمارات

مايو 302022

ضخ دماء جديدة في »اإلسطبالت« استعدادًا للموسم المقبل

دبي )فروسية اإلمارات(
ــذي  ــب ال ــت التدري ــول تح ــص للخي ــم املخص ــة املوس ــزاد نهاي ــات م ــاميل مبيع ــغ إج بل
نظمتــه هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل، 4 مايــني و893 ألــف درهــم، وأقيــم يف منطقــة 

ــي. ــدان« العامل ــول، مبضــامر »مي رسج الخي
وشــهد املــزاد بيــع 139 جــواداً، تنتمــي ملجموعــة مــن أرفــع الســاالت يف عــامل الســباقات 
بخيــول تنحــدر مــن نســل الفحول »انتــو ميسشــيف«، »دبــاوي«، »دارك انجل«، »ســيوين«، 

»وار فرنــت«، »انفينســيبل ســريت«، »كينجــامن«، »محــرر« وغريها.
وجــاء املهــر »مميــز« ابــن الفحــل »مجــد العــرب« عــى قمــة املبيعــات بقيمــة 260 ألــف 
ــع  ــذي بي ــو ميسشــيف« ال ــن الفحــل »انت ــان« اب ــول روكــت م ــر »بوت ــه امله درهــم، يلي

مببلــغ 220 ألــف درهــم.
ــل، ومنــح  ــدة لإلســطبات، اســتعداداً للموســم املقب ويهــدف املــزاد إىل ضــخ دمــاء جدي
ــة مامئــة للســاحة  ــدة، ومــن ســاالت معروف ــول جدي ــاء خي املــاك الجــدد فرصــة القتن

ــع. ــة تناســب الجمي ــات متنوع ــة، وبتصنيف املحلي
وأكــد املهنــدس محمــد ســعيد الشــحي عضــو مجلــس اإلدارة واملديــر العــام لهيئــة 
اإلمــارات لســباق الخيــل، أن املــزاد كان ناجحــاً بكافــة املقاييــس، خاصــة املشــاركة الكثيفــة 

مــن املــاك واملدربــني. 
وأضــاف أنهــم يف هيئــة اإلمــارات لســباق الخيــل حريصــون كل الحــرص عــى دعــم أهــل 
الخيــل مــن مــاك ومدربــني، إذ يــأيت هــذا املــزاد ضمــن جهودنــا املتواصلــة، الســتقطاب 
أبــرز املــاك واملدربــني القتنــاء أفضــل الخيــول، والتــي ستشــكل رافــداً جديــداً للســباقات 

يف الدولــة.
ــري مــن أشــقائنا يف  ــدس محمــد ســعيد الشــحي عــن ســعادته بالحضــور الكب وعــر املهن
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الذيــن حرصــوا عــى اقتنــاء أفضــل الخيــول 

مــن املــزاد.
ــاح يف  ــى النج ــل ع ــي إال دلي ــا ه ــزاد م ــة يف امل ــعة والقوي ــاركة الواس ــح »إن املش وأوض
جــذب الجميــع يف الدولــة وخارجهــا، خاصــة أن الخيــول التــي تــم عرضهــا يف املــزاد قويــة، 

وتنتمــي لســاالت متميــزة«.
وتقــدم الشــحي بخالــص الشــكر لفريــق العمــل، الــذي أدار املــزاد بــكل احرتافية، كام شــكر 

كافــة املــاك واملدربــني الذيــن حرصوا عــى املشــاركة، متمنياً لهــم النجــاح والتوفيق.

درهم مبيعات مزاد الخيول 4.893.000
تحت التدريب و»مميز« األعلى سعرًا 

139
جواداً تم بيعها تنتمي ملجموعة من 
أرفع الساالت يف عامل صناعة الخيل.

260
ألف درهم تصدر بها املهر »مميز« 
ابن الفحل »مجد العرب« املبيعات 

خال املزاد.
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فروســية اإلمارات

مايو 2022

عودة الجمهور تثري المضامير الخمسة

دبي )فروسية اإلمارات(
ــة الــذي تألــف  اختتــم موســم الســباقات الرسيعــة املحــي الـــ 30 يف الدول
ــامر  ــوطاً يف مض ــاً و92 ش ــن 15 حف ــوطاً، وتضم ــباقاً، و458 ش ــن 68 س م
نــادي أبوظبــي للفروســية، و14 ســباقاً و98 شــوطاً يف مضــامر العــني، مقابــل 
ــوطاً يف  ــباقات و36 ش ــي، و6 س ــل ع ــامر جب ــوطاً يف مض ــباقاً و75 ش 11 س
مضــامر الشــارقة، بينــام تضمــن جــدول مضــامر ميــدان هــذا العــام 22 حفــاً 

و157 شــوطاً.
وكان الحضــور الجامهــريي خــال موســم 2022 - 2021 مــع تراجــع جائحــة 
»كوفيــد 19« مميــزاً وكبــرياً لعشــاق هــذه الرياضــة، حيــث أثــرى الســباقات 
واألجــواء يف املضامــري الخمســة، وكان مســك ختامهــا مبضــامر ميــدان، حيــث 

بلــغ أكــر مــن 60 ألــف متفــرج يف ليلــة كأس ديب العاملــي.
وجــاء قــرار عــودة الجامهــري إىل مضامــري الســباقات يف الدولــة والوصــول إىل 
مرحلــة التعــايف املســتدام، بعــد تحديــات وظــروف اســتثنائية تــم تخطيهــا 
ــود  ــر جه ــع، وتضاف ــي املجتم ــزام ووع ــادة الرشــيدة والت ــة القي بفضــل رؤي

جميــع القطاعــات املعنيــة. 
وأســفرت نتائــج البطــوالت يف املضامــري األربعــة، عــن تتويــج خالــد خليفــة 
ــاين 36  ــز الث ــاك، مســجاً 41 انتصــاراً، ويف املرك ــة امل ــب بطول ــودة بلق الناب
ــن إجــاميل 385 مشــاركة،  ــس 32 م ــع 28، والخام ــث 31، والراب ــرة، والثال م

ــة 2.862.952 درهــامً. ــا مكاســب مالي جمــع خاله
ويف بطولــة املدربــني، حصــد بوبــات ســيامر اللقــب يف أول موســم لــه برصيــد 
ــس  ــع 39، والخام ــث 36، والراب ــرة، والثال ــاين 49 م ــز الث ــاراً، واملرك 47 انتص
30 مــن إجــاميل 379 مشــاركة، جمــع خالهــا مكاســب ماليــة 12.760.466 

درهــامً.
ونــال الفــارس األيرلنــدي تــاج أويش، بطولــة الفرســان، مســجاً 68 انتصــاراً، 
وجــاء يف املركــز الثــاين 53 مــرة، والثالــث 35، والرابــع 36، والخامــس 40 مــن 

إجــاميل 402 مشــاركة، جمــع خالهــا مكاســب ماليــة 11.608.690 درهــامً.

النابودة وســيمار وأوشي 
أبطال موســم 2022 - 2021 لســباقات الخيول

41
فوزاً منحت خالد خليفة النابودة 

لقب بطولة املاك للمرة الخامسة، 
والرابعة عى التوايل.

47
انتصاراً سجلها املدرب بوبات سيامر 

خال مشاركة 379 خياً يقوم 
باإلرشاف عليها.

458
شوطاً أقيمت خال 68 سباقاً 
يف مضامري الدولة الخمسة عى 

املسارات العشبية والرملية.
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أوشي يعلن عن نفسه بـ 24 لقبًا

دبي )فروسية اإلمارات(
ظفــر فريــق جودلفــني بلقــب بطولــة املــاك، ونــال بوبــات 

ــة الفرســان يف  ــاج أويش بطول ــني، وحصــد ت ــة املدرب ســيامر بطول

الســباقات التــي أقيمــت مبضــامر ميــدان وبلــغ إجامليهــا 22، إىل 

ــخته الـــ 26. ــي يف نس ــة كأس ديب العامل ــباقات ليل ــب س جان

وأســفرت نتائــج البطــوالت يف ميــدان عــن فــوز جودلفــني بلقــب 

بطولــة املــاك، مســجاً 27 انتصــاراً، واملركــز الثــاين 18 مــرة، 

 155 إجــاميل  مــن   10 والخامــس   ،11 والرابــع   ،23 والثالــث 

ــامً. ــة 16.959.494 دره ــب مالي ــا مكاس ــع خاله ــاركة، جم مش

ــد 30  ــب برصي ــيامر باللق ــات س ــوج بوب ــني، ت ــة املدرب ويف بطول

الثــاين 28 مــرة، والثالــث 18، والرابــع 18،  انتصــاراً، واملركــز 

والخامــس 19 مــن إجــاميل 213 مشــاركة، جمــع خالهــا مكاســب 

ــامً. ــة 10.754.836 دره مالي

وانتــزع الفــارس األيرلنــدي تــاج أويش، بطولــة الفرســان، مســجاً 

ــع 12،  ــث 12، والراب ــرة، والثال ــاين 16 م ــز الث 24 انتصــاراً، واملرك

والخامــس 11 مــن إجــاميل 131 مشــاركة، جمــع خالهــا مكاســب 

ماليــة 8.445.660 درهــامً. 

»جودلفين« يظفر بتاج »المالك« في »ميدان« 
بـ 27 انتصارًا وسيمار يتصدر المدربين بـ 30 فوزًا 

16.959.494
درهامً مكاسب مالية جمعها فريق 
جودلفني خال مشاركاته يف سباقات 

مضامر ميدان، مسجاً 27 انتصاراً.

10.754.836
درهامً مكاسب مالية جمعها بوبات 

سيامر الفائز بلقب املدربني يف سباقات 
مضامر ميدان خال 213 مشاركة.

8.445.660
درهامً مكاسب مالية جمعها الفارس 

األيرلندي تاج أويش خال مشاركاته يف 
131 سباقاً مبضامر ميدان.
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النابودة واورتيل وأوشي يحصدون األلقاب

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــباقات  ــات س ــاك يف منافس ــة امل ــودة بطول ــة الناب ــد خليف ــم خال حس

الخيــول مبضــامر نــادي أبوظبــي للفروســية التــي تألفــت مــن 15 ســباقاً، 

ــع 11،  ــث 8، والراب ــاين 11 مــرة، والثال مســجاً 16 انتصــاراً، واملركــز الث

والخامــس 7 مــن إجــاميل 125 مشــاركة، جمــع خالهــا مكاســب ماليــة 

فاقــت املليــون درهــم.

ويف بطولــة املدربــني، حصــد الجنــوب أفريقــي ارنســت اورتيــل اللقــب 

مــن خــال 16 انتصــاراً، واملركــز الثــاين 11 مــرة، والثالــث 8، والرابــع 11، 

والخامــس 7 مــرات مــن إجــاميل 127 مشــاركة، جمــع خالهــا مكاســب 

ماليــة فاقــت املليــون درهــم.

ــاج  ويف منافســة مثــرية حتــى آخــر شــوط، حســم الفــارس األيرلنــدي ت

أويش، بطولــة الفرســان، مســجاً 16 انتصــاراً، مــن إجــاميل 89 مشــاركة، 

ــذي ســجل  ــزو ال ــو فري ــارس اإليطــايل أنطوني ــن عــن الف ــارق فوزي وبف

14 فــوزاً، وحصــد البطــل جوائــز ماليــة فاقــت املليــون درهــم.

16 رقمًا مشــتركًا بين أفضل 
مالــك ومدرب وفارس في أبوظبي

16
انتصاراً سجلها الفارس األيرلندي تاج 

أويش يف سباقات مضامر نادي أبوظبي 
للفروسية خال 89 مشاركة.

16
انتصاراً سجلتها خيول خالد النابودة 

يف سباقات مضامر نادي أبوظبي 
للفروسية من إجاميل 125 مشاركة.

16
انتصاراً سجلها املدرب الجنوب أفريقي 

ارنست اورتيل مع خيوله التي شاركت يف 
سباقات مضامر نادي أبوظبي للفروسية.
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مايو 342022

العجبان يكسب لقب المالك بـ »العين«

العين )فروسية اإلمارات(
حطــم الجــواد »آر يب فرنــش دود« لبايــريل للســباقات بــإرشاف 

هــال العلــوي وقيــادة عبــد العزيــز البلــويش، الزمــن القيــايس 

ــام  ــة« يف خت ــني »هيب ــة كأس الع ــرت، يف بطول ــافة 2000 م ملس

ســباقات مضــامر العــني.

وبعــد 14 ســباقاً مبضــامر العــني والتــي تألفــت مــن 98 شــوطاً 

إســطبات  توجــت  األصيلــة،  واملهجنــة  العربيــة  للخيــول 

العجبــان بلقــب بطولــة املــاك، مســجلة 17 انتصــاراً، واملركــز 

 10 والخامــس   ،10 والرابــع   ،10 والثالــث  مــرة،   13 الثــاين 

ــة  ــب مالي ــا مكاس ــت خاله ــاركة، جمع ــاميل 128 مش ــن إج م

1.300.000 درهــم.

ويف بطولــة املدربــني، تفــوق املــدرب عبــد اللــه الحــامدي 

عــى منافســيه برصيــد 17 انتصــاراً، ويف املركــز الثــاين 13 مــرة، 

والثالــث 10، والرابــع 10، والخامــس 10 مــن إجــاميل 128 

ــم. ــة 1.300.000 دره ــب مالي ــا مكاس ــع خاله ــاركة، جم مش

وخطــف الفــارس األيرلنــدي تــاج أويش، بطولــة الفرســان، 

ــث 9،  ــرات، والثال ــاين 10 م ــز الث ــاراً، واملرك ــجاً 12 انتص مس

والرابــع 6، والخامــس 11 مــن إجــاميل 84 مشــاركة، جمــع 

خالهــا مكاســب ماليــة 786.000 درهــم.

17
انتصاراً حققتها إسطبات العجبان 

خال مشاركتها يف سباقات نادي العني 
للفروسية.

»فرنش دود« بطل بزمن قياســي 
فــي الختام والحمادي أفضل مدرب 

786.000
درهم مكاسب مالية جمعها الفارس 

األيرلندي تاج أويش خال مشاركاته يف 
سباقات مضامر العني.

1.300.000
درهم املكاسب املالية التي حققها عبد 
الله الحامدي يف بطولة املدربني بالعني.

2:16:26
الزمن القيايس الجديد الذي ســجله 

»فرنش دود« يف مســافة 2000 مرت بالعني.
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نجم دوبس يسطع في »المضمار األصفر«

دبي )فروسية اإلمارات(
نالــت إســطبات شــادويل بطولــة املــاك، وحصــد دوج واتســون لقــب املدربــني، 
ونــال باتريــك دوبــس لقــب فئــة الفرســان يف مضــامر جبــل عــي، وتألــق ثــايث 
النابــودة وارنســت اورتيــل وتــاج أويش بالفــوز ببطــوالت مضــامر نــادي الشــارقة 

للفروسية.
وأســفرت نتائــج البطــوالت يف مضــامر جبــل عــي التــي بلغــت 11 ســباقاً، عــن 
تتويــج إســطبات شــادويل بلقــب بطولــة املــاك، مســجلة 7 انتصــارات، واملركــز 
الثــاين 8 مــرات، والثالــث 5، والرابــع 3، والخامــس 5 مــن إجــاميل 51 مشــاركة، 

جمعــت خالهــا مكاســب ماليــة 869.560 درهــامً.
ويف بطولــة املدربــني، فــاز املــدرب األمــرييك دوج واتســون باللقــب برصيــد 18 
ــال املركــز الثــاين 19 مــرة، والثالــث 15، والرابــع 9، والخامــس 17،  انتصــاراً، ون
مــن إجــاميل 144 مشــاركة، جمــع خالهــا مكاســب ماليــة 1.902.680 درهــامً.

وانتــزع باتريــك دوبــس لقــب الفرســان مــن غرميــه تــاج أويش، بفــارق املراكــز 
ــاين 13  ــز الث ــارات، واملرك ــجاً 10 انتص ــز األول، مس ــى املرك ــادال ع ــد أن تع بع
ــع  ــاركة، جم ــاميل 59 مش ــن إج ــس 8 م ــع 4، والخام ــث 6، والراب ــرة، والثال م

ــم. ــة 977.800 دره ــب مالي ــا مكاس خاله
وأســفرت نتائــج البطــوالت يف مضــامر الشــارقة التــي تألفــت مــن 6 ســباقات، 
عــن تتويــج خالــد خليفــة النابــودة بلقــب بطولــة املــاك، مســجاً 9 انتصــارات، 
واملركــز الثــاين 10 مــرات، والثالــث 6، والرابــع 6، والخامــس 8 مــن إجــاميل 72 

مشــاركة، جمــع خالهــا مكاســب ماليــة 592.900 درهــم.
ويف بطولــة املدربــني، ظفــر ارنســت اورتيــل باللقــب برصيــد 9 انتصــارات، 
واملركــز الثــاين 10 مــرات، والثالــث 6، والرابــع 6، والخامــس 8 مــن إجــاميل 72 

ــم. ــة 592.900 دره ــب مالي ــا مكاس ــع خاله ــاركة، جم مش
ــن  ــز ع ــارق املراك ــان، بف ــة الفرس ــاج أويش، بطول ــدي ت ــارس األيرلن ــال الف ون
ــث 3،  ــرات، والثال ــاين 7 م ــز الث ــارات، واملرك ــجاً 6 انتص ــزو، مس ــو فري أنطوني
والرابــع 3، والخامــس 2 مــن إجــاميل 29 مشــاركة، جمــع خالهــا مكاســب ماليــة 

ــم. 383.000 دره

»شادويل« تتألق في »جبل علي« 
بـ 7 ألقاب و9 انتصارات الورتيل في الشارقة

383.000
درهم مكاسب مالية حققها الفارس 

األيرلندي تاج أويش خال مشاركاته يف 
سباقات مضامر نادي الشارقة للفروسية.

592.900
درهم مكاسب مالية حققها املدرب 
ارنست أورتيل من خال فوزه بلقب 
املدربني يف سباقات مضامر الشارقة.

869.560
درهامً مكاســب مالية حققتها إسطبات 
شــادويل خال 51 مشاركة يف سباقات 

جبل عي.

977.800
درهم مكاســب مالية جمعها الفارس 

باتريك دوبس خال مشــاركاته يف سباقات 
مضامر جبل عي.
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احتفاليــة الختــام
الشارقة )فروسية اإلمارات(

احتفــل الفرســان والفارســات الفائــزون بألقــاب نهــايئ دوري اإلمــارات 
»لونجــني« لقفــز الحواجــز لــكل الفئــات يف نســخته العــارشة، بتتويجهم 
ــارقة  ــادي الش ــات ن ــتضاف املنافس ــد اس ــم، وق ــام املوس ــل خت يف حف
للفروســية، وجــرت فعالياتهــا عــى ميــدان الصالــة املغطــاة وامليــدان 
الرمــي الخارجــي مبركــز الشــارقة للفروســية، وجــاءت فرحــة الفرســان 
ــج  ــة التتوي ــى منص ــم ع ــلمون جوائزه ــم يتس ــرية وه ــات كب والفارس
ــي  ــات الت ــذه املنافس ــارات يف ه ــاب االنتص ــجل أصح ــوا إىل س لينضم
جــاءت قويــة، وشــهدت ســباقاً خاصــاً مــن أجــل التتويــج بعــد مشــوار 

طويــل مــن املنافســات.


