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ثمن دعم القيادة الرشيدة

منصــور بن زايد
يشيد بفوز قرية بوذيب باستضافة وتنظيم بطولة العالم للقدرة

مونديال القدرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــس  ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــد س أك
مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، أن الدعــم الــذي تقدمــه 
القيــادة الرشــيدة للرياضــة عامــة، ورياضــة ســباقات القــدرة 
ــب،  ــى املرات ــا إىل أع ــع به ــوص، دف ــه الخص ــى وج ــل ع والتحم
ــتضافة  ــات، واس ــف املنافس ــدارة يف مختل ــادة والص ــا الري ومنحه

ــوالت. ــرى البط ك
وأشــار ســموه إىل أن فــوز اإلمــارات بتنظيــم بطولــة العــامل 
للقــدرة  الدوليــة  بوذيــب  قريــة  والتحمــل بحصــول  للقــدرة 
للفروســية،  الــدويل  االتحــاد  ثقــة  عــى  أبوظبــي  يف  بالختــم 
ومنحهــا حــق تنظيــم واســتضافة نســخة 2022، إنجــاز يؤكــد 
ــة،  ــذه الرياض ــة يف ه ــا الدول ــع به ــي تتمت ــة الت ــة الرفيع املكان

ــم  ــارات يف تنظي ــة لإلم ــمعة الطيب ــة والس ــة العالي والثق
الكــرى. البطــوالت 

ــة  ــب الدولي ــة بوذي ــف قري ــوز مل ــموه: »إن ف ــال س وق
ــزة  ــة ممي ــل إضاف ــامل ميث ــة الع ــتضافة بطول ــدرة باس للق
ــي  ــة الت ــة والعاملي ــات والبطــوالت الدولي ــة الفعالي لقامئ
تقــام يف اإلمــارات وأبوظبــي، وملــا متتلكــه قريــة بوذيــب 
مــن منشــآت ومرافــق حديثــة وخدمــات لوجســتية 
تتوافــق مــع املعايــري العامليــة، وقــدرة وكفــاءة عــى 

ــات«. ــداث والفعالي ــايل لألح ــم املث التنظي
وأضــاف ســموه: »ثقتنــا كبــرية يف أن تقــدم قريــة بوذيــب 

الدوليــة بطولــة ناجحــة بــكل املقاييس«.
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كلمة رئيس االتحاد

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

الدعــم واالهتــام الــذي تقدمــه القيــادة الرشــيدة يف كل املجــاالت دامئــاً 	 
مــا يثمــر الكثــري مــن النجــاح والتفــوق الواضــح لإلمــارات، ويعــزز مســرية 
النــاء واســتدامة جــودة الحيــاة، وهــذا ينعكــس إيجابــاً عــى كل الخطــط 
والرامــج التــي تقــود إىل األهــداف املرجــوة، ووســط هــذه الرؤيــة التــي 
تســابق فيهــا الدولــة الزمــن يف تقدمهــا الحضاري، حققــت اإلمــارات إنجازاً 
مميــزاً بفــوز قريــة بوذيــب الدوليــة بالختــم يف أبوظبــي بحــق اســتضافة 
وتنظيــم النســخة الـــ 17 لبطولة العــامل املفتوحة للقــدرة والتحمــل 2022، 
وحصولهــا عــى ثقــة االتحــاد الــدويل للفروســية الســتضافة هــذه البطولــة 
الكــرى، لتســجل حضورهــا يف هــذه الحــدث الــذي ينتظــره نخبة الفرســان 
والفارســات مــن كل قــارات العــامل لخــوض ســباق التتويج باللقــب العاملي 

لكبري. ا
وقــد جــاء فــوز قريــة بوذيــب باالســتضافة والتنظيــم عــن جــدارة 	 

واســتحقاق، وتفــوق ملفهــا املتكامــل عــى ملفــات خمــس قــرى أخــرى، 
والــذي احتــوى عــى التفاصيــل الكاملــة لقــدرات وإمكانيات قريــة بوذيب 
الفنيــة واللوجســتية والتنظيميــة والكفــاءات اإلداريــة املواطنــة، ومــا 
ــة. ــة للبطول ــج مصاحب ــز وبرام ــن تســهيالت للمشــاركني، وجوائ ســتقدمه م

لقــد ســبقت ســمعة اإلمــارات الطيبــة، وثقــة العــامل فيهــا مبــا تقدمــه مــن 	 
جهــد وعطــاء ومبــادرات يف املجــاالت كافــة، عمــل اللجنــة املكلفــة مــن 
قبــل االتحــاد الــدويل للفروســية لدراســة امللفــات الســتة، والوقــوف عــى 
ــامل  ــة الع ــم بطول ــان تنظي ــني لض ــات املتقدم ــم ملف ــع لتقيي أرض الواق
وفــق املعايــري التــي اعتمدهــا االتحــاد الــدويل، والتــي ال يقبــل أن تكــون 
التجهيــزات فيهــا أقــل مــا هــو مطلــوب، وال شــك يف أن قريــة بوذيــب 
الدوليــة، وبدعــم واهتام ســمو الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيــان، نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، قدمــت مــا يفــوق هــذه 
املعايــري مــن مرافــق متعــددة، وســعة تســتوعب أكــر عــدد من املشــاركني 
ــن ســالمة  ــا، ومســارات تضم ــدم للتكنولوجي ــة، واســتخدام متق وبأريحي
ــة متطــورة، وغريهــا مــن املنشــآت  ــول والفرســان، وخدمــات بيطري الخي
ــا ســهل  ــة واللوجســتية، وهــذا م ــة والفني ــب التنظيمي املرتبطــة بالجوان
عــى االتحــاد الــدويل اتخــاذ قــراره بإســناد تنظيــم املونديــال املنتظــر إىل 
قريــة بوذيــب الدوليــة بعــد أن تأكــد مــن أنهــا ســتقدم اســتضافة وتنظيــم 
لبطولــة ال تنــى، وهــو كذلــك عــى معرفــة تامــة مبــا قدمتــه مدينــة ديب 
ــي 1998  ــني عام ــتضافتها بطولت ــالل اس ــاح خ ــن نج ــدرة م ــة للق الدولي

ــة.  ــاءة عالي و2005 بكف
لقــد كانــت ســعادتنا كبــرية يف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق بفــوز 	 

قريــة بوذيــب الدوليــة بتنظيــم هــذه البطولــة العامليــة، كــون اســتضافة 
مونديــال القــدرة والتحمــل تشــكل إضافــة نوعيــة لرنامــج املوســم، وتعــد 
ــة  ــواء بطول ــة أج ــني ملعايش ــارات واملدرب ــات اإلم ــان وفارس ــة لفرس فرص
العــامل بــكل تفاصيلهــا الدقيقــة، وســيعمل االتحــاد عــى توفــري كل الدعــم 
ــي  ــة الت ــورة املرشق ــم الص ــة، ولتقدي ــم البطول ــب يف تنظي ــة بوذي لقري
تشــتهر بهــا اإلمــارات يف اســتضافة كــرى الفعاليــات واألحــداث والبطوالت 
الدوليــة والعامليــة بأعــى درجــات النجــاح، ونرحــب بجميــع املشــاركني يف 
إمــارات الخــري، ويف قريــة بوذيــب الدوليــة التــي نثــق يف أنهــا ســتقدم لهم 

بطولــة مليئــة باإلبهــار والتميــز التنظيمــي الــذي درجــت اإلمارات 
عليــه يف االحتفــاء بضيوفهــا، وهــو مــا جعلهــا محــل ثقــة العــامل يف 

تنظيــم كــرى البطــوالت، وعاصمــة للرياضــة العامليــة.
كــا نتمنــى التوفيق لفرســان اإلمــارات املشــاركني يف هــذه البطولة 	 

بإحــراز اللقــب لالحتفــاظ بــه بعــد أن ســطروا أروع اإلنجــازات يف 
هــذا املحفــل العاملــي، وتوجــوا بــه براعــة مــرات عديــدة، آخرهــا 
ــم  ــام 2021 بحصوله ــا ع ــي أقيمــت بإيطالي ــة الت ــة املاضي البطول

عــى لقبــي البطــل والوصيــف.
ــك 	  ــكر كذل ــا، والش ــى دعمه ــيدة ع ــادة الرش ــكر إىل القي كل الش

ــه  ــى اهتام ــان، ع ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش إىل س
ومســاندته مللــف قريــة بوذيــب لتتحول رغبــة اســتضافة املونديال 

ــع ملمــوس. ــة وواق إىل حقيق

دعم القيادة الرشيدة يسهم في الفوز 
باستضافة مونديال القدرة في قرية بوذيب 
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــامل  ــة الع ــخة الـــ 17 لبطول ــتضافة النس ــق اس ــارات بح ــازت اإلم ف
للقــدرة 2022 بقريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم يف أبوظبــي، 
وذلــك مــن 20 إىل 26 فرايــر 2023، تعزيــزاً للمكانــة الرياديــة 

ــرى. ــة الك ــات العاملي ــتضافة الفعالي ــي يف اس ــارات وأبوظب لإلم
وأعلــن االتحــاد الــدويل للفروســية قــرار فوز قريــة بوذيب باســتضافة 
الحــدث العاملــي املهــم، خــالل اجتــاع مجلــس إدارة االتحــاد الــذي 
ُعقــد مبدينــة كيــب تــاون يف جنــوب أفريقيــا، ليكــون نخبــة الفرســان 
والفارســات حــول العــامل عــى موعــد مــع اســتحقاق بطولــة 2022 
يف قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة، حيــث ســيقام الســباق يــوم 25 

فرايــر 2023.
وكانــت قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة قــد تقدمــت مبلــف متكامــل 
لالتحــاد الــدويل للفروســية الســتضافة بطولــة العــامل للقــدرة 2022، 
ــدويل  ــال ثقــة االتحــاد ال ــاز امللــف عــن جــدارة واســتحقاق، لين وف
الــذي أصــدر قــراره باختيــار قريــة بوذيــب العاملية للقدرة الســتضافة 
هــذه البطولــة العامليــة التــي تعــد أكــر بطــوالت ســباقات القــدرة 

والتحمــل التــي ينظمهــا االتحــاد الــدويل للفروســية.
ــر  ــر أو 20 - 26 فراي واقرتحــت إدارة بوذيــب تواريــخ 26 - 29 يناي
2023، ضمــن امللــف، والــذي اشــتمل عــى كل التجهيــزات واملرافــق 
التــي تتميــز بهــا القريــة، خاصــة بعــد العمليــات التطويريــة التــي 
ــة،  ــرتة املاضي ــارات للفروســية والســباق يف الف ــاد اإلم ــا اتح ــام به ق

عامليــاً،  األفضــل  ضمــن  القريــة  املرافــق  هــذه  وجعلــت 
ــتطاع أن  ــاً اس ــاً وتقني ــة كادراً فني ــالك القري ــة إىل امت باإلضاف
يكتســب خــرة طويلــة يف إدارة وتنظيــم الســباقات التــي 

ــة.  ــة ودولي ــادات محلي ــدت إش وج
ــم  ــل تنظي ــن أج ــرى م ــرى أخ ــس ق ــات خم ــت ملف وتنافس
واســتضافة البطولــة، تشــمل بجانــب بوذيــب، بيــزا اإليطاليــة 
التــي اقرتحــت تواريــخ )29 أبريــل 2023 ونوفمــر 2022(، 
وســامورين بجمهوريــة ســلوفاكيا )29 أبريــل 2023(، وفاونــن 
ــال )31 - 1  ــارس 2023( ولشــبونة بالرتغ ــو بفرنســا )25 م بل
ــل  ــواي )22 أبري ــتي باألورج ــل إس ــا دي ــل 2023(، وبونت أبري

 .)2023
ــحب  ــراراً بس ــدر ق ــد أص ــية ق ــدويل للفروس ــاد ال وكان االتح
حــق تنظيــم البطولــة مــن مدينــة فريونــا شــايل إيطاليــا التــي 
كان مــن املقــرر إقامتهــا بهــا يف الفــرتة مــن 19 إىل 22 أكتوبــر 
ــك  ــري، وكذل ــرتة التحض ــول ف ــبب ط ــك بس ــرراً ذل ــايض، م امل
ــالمة  ــى س ــارات ع ــة املس ــدم جاهزي ــري ع ــن تأث ــاوف م املخ
ــة مل تضــع جــداول  ــة املنظم ــة إىل أن اللجن الفرســان، باإلضاف
ــدة 10  ــة مل ــا مهل ــن إعطائه ــم م ــى الرغ ــة ع ــة مفصل زمني
أيــام مــن قبــل االتحــاد الــدويل للفروســية قبــل قــرار اإللغــاء 

ــايئ. النه

إنجاز جديد يعزز مكانة رياضة اإلمارات العالمية

»قريــة بوذيب«
تستضيف نخبة فرسان العالم في مونديال القدرة 25 فبراير 2023 

مونديال القدرة
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ثمن دعم القيادة الرشيدة

غانــم الهاجري:
تراكم الخبرات والكفاءات المواطنة والمرافق 

المميزة ساهمت في فوز بوذيب باستضافة مونديال القدرة

مونديال القدرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــارات  ــاد اإلم ــام التح ــني الع ــري، األم ــم الهاج ــور غان ــد الدكت أك
عــرشة  الســابعة  النســخة  اســتضافة  أن  والســباق،  للفروســية 
ــرة  ــي مث ــب، ه ــة بوذي ــارات بقري ــدرة يف اإلم ــامل للق ــة الع لبطول
ــادة الرشــيدة، للرياضــة عامــة ورياضــات  الدعــم الكبــري مــن القي
الفروســية عــى وجــه الخصــوص، ومثــرة الجهــود الكبــرية املبذولــة 
مــن الدولــة يف رياضــة الفروســية وســباقات القــدرة والتحمــل منــذ 
ســنوات طويلــة، وكان لهــا أكــر األثــر يف أن تتبــوأ اإلمــارات مكانــة 
ــات التتويــج، ويف تنظيــم  رياديــة، وتتصــدر املشــهد عــى منص

ــدى املشــاركني. ــزة ل ــرى ممي ــرتك ذك ــرى البطــوالت بنجــاح ي ك
ووجــود  للخــرات،  مميــز  برتاكــم  تتمتــع  »اإلمــارات  وقــال: 
الكفــاءات املواطنــة يف تنظيــم أكــر البطــوالت واألحــداث يف 
الدولــة التــي تشــهد مشــاركة واســعة للفرســان مــن مختلــف 
أنحــاء العــامل«، مشــرياً إىل أن جميــع هــذه العوامــل ســاهمت يف أن 
تكــون اإلمــارات الوجهــة األفضــل الســتضافة بطولــة العــامل للقــدرة 
ــدث  ــذا الح ــا ه ــام فيه ــي يق ــة الت ــرة الثالث ــي امل ــب، وه يف بوذي
ــة بعــد أن اســتضافته مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة  العاملــي بالدول

ــي 1998 و2005.  ــني يف عام ــل مرت ــن قب م
وأضــاف: »معظــم بطــوالت العــامل التــي أقيمــت خــارج اإلمــارات 
احتضنتهــا مياديــن وقــرى مبرافــق مؤقتــة، بخــالف اإلمــارات التــي 

متلــك مدنــاً وقــرى دامئــة ومتكاملــة مخصصــة لهــذه الرياضة، 
مــا ميهــد الطريــق نحــو النجــاح أمــام املشــاركني واملنظمــني 
يف ظــل توافــر كل اإلمكانيــات املتاحــة، األمــر الــذي انعكــس 

إيجابــاً عــى تعزيــز ملــف اســتضافة اإلمــارات«.
وتابــع: »قريــة بوذيــب الدوليــة للقــدرة متتلــك مرافــق 
وفــق املعايــري العامليــة، بــل أعــى منهــا، األمــر الــذي يســهل 
مشــاركة الفرســان والفارســات يف البطولة، وســيجد املشــاركون 
ــق ودعــم  ــن مراف ــل م ــن قب ــا مل يشــاهدوها م ــات رمب خدم

ــي«. لوجســتي وفن
ــارات  ــة يف اإلم ــة البطول ــار إلقام ــاء االختي ــه ج ــار إىل أن وأش
بعــد ســحب تنظيــم البطولــة مــن فريونــا اإليطاليــة بســبب 
ــم  ــل املســارات، لتت ــب مث ــا يف بعــض الجوان ــدم جاهزيته ع
إعــادة فتــح الرتشــح مــن جديــد الــذي كان فيــه ملــف 
اإلمــارات هــو األنســب رغــم وجــود ملفــات أخــرى مــن دول 
ــدم  ــت يخ ــذا التوقي ــة يف ه ــم البطول ــاً أن تنظي ــدة، مبين ع
الفــرق املشــاركة مــن الخليــج واملنطقــة نســبياً بســبب 
ــى  ــم ع ــّود خيوله ــس، وتع ــواء الطق ــان بأج ــة الفرس معرف
هــذه األجــواء التــي مــن املفــرتض أن تجتــاز مرحلــة التأهيــل 

ــرى. ــات األخ ــرشوط واملتطلب وال

ّ
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أكد أن »القرية العالمية« ستمنح المشاركين بطولة ال تنسى

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أكــد االتحــاد الــدويل للفروســية أهميــة قــرار إســناد تنظيــم 

بطولــة العــامل للقــدرة لقريــة بوذيــب، مشــرياً إىل أن قريــة بوذيب 

نالــت هــذا التقديــر العاملــي الخــاص لوجــود كل مطلوبــات 

ــة وفــق املعايــري التــي وضعهــا االتحــاد الــدويل  اســتضافة البطول

ــدة  ــورة جي ــزة بص ــة ومجه ــة حديث ــادة بيطري ــق وعي ــن مراف م

ــات  ــر باملوج ــة، والتصوي ــينية الرقمي ــعة الس ــى األش ــوي ع تحت

فــوق الصوتيــة، وخدمــات التشــخيص األخــرى، كــا أن املوظفــني 

ــع  ــاً، وتق ــالً عالي ــون تأهي ــرات، مؤهل ــي املخت ــني وفني والبيطري

العيــادة بالقــرب مــن البوابــات البيطريــة املركزيــة، وتشــمل 

إىل  باإلضافــة  الخيــول،  عــالج  وإســطبالت  الفحــص،  مناطــق 

ــة. ــة اإلداري ــق املراقب مناط

ــس إدارة  ــدى مجل ــوس: »أب ــس االتحــاد إنجــار دي ف ــال رئي وق

ــق  ــة واملراف ــة التحتي ــه بالبني ــية إعجاب ــدويل للفروس ــاد ال االتح

الدامئــة ذات املســتوى العاملــي التــي توفرهــا قريــة بوذيــب، 

وقــدرة املنظمــني عــى ضــان كل الدعــم اللوجســتي للمشــاركني 

ــة قصــرية«. ــرتة زمني ــول يف ف ــان والخي ــن الفرس م

وأضــاف: »تعــد ســالمة وأمــن الفرســان والفارســات والخيــول مــن 

أهــم أولويــات االتحــاد الــدويل للفروســية، وكان ســجل قريــة 

ــرار  ــياً يف ق ــالً رئيس ــول عام ــة الخي ــزام برعاي ــب يف االلت بوذي

منــح هــذه البطولــة لهــا، ونحــن عــى ثقــة مــن أن املنظمــني 

ســيمنحون الفرســان والفارســات املشــاركني بطولــة ال تنــى، 

وأن املــكان ســيفي بــكل وعــوده«.

الســباق يف قريــة بوذيــب متــر عــر  وأوضــح »مســارات 

ــي، وتشــكل  ــة بشــكل طبيع ــم الرسع ــات، لتنظي ــة غاب محمي

تحــدي مهــارات الفرســان، وتشــتهر بوذيــب بإقامــة ســباقات 

ــول«. ــة الخي ــة لرفاهي ــي األولوي ــة تعط خاص

وأشــار إىل أن قريــة بوذيــب بتوجيهــات املغفــور لــه الشــيخ 

مبــادرة  تنفيــذ  شــهدت  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  ســلطان 

بروتوكــول بوذيــب، والــذي أقيــم أيضــاً يف أماكــن أخــرى 

حــول العــامل لضــان رفاهيــة الخيــول، ولقريــة بوذيــب أيضــاً 

ــد آل  ــن زاي ــلطان ب ــيخ س ــه الش ــور ل ــرى للمغف ــادرة أخ مب

نهيــان، هــي أكادمييــة بوذيــب التــي تــدرب فرســان القــدرة 

ــة  ــوب الصحيح ــات الرك ــم تقني ــالل تعليمه ــن خ ــباب م الش

وأساســيات الفروســية.

رئيس االتحاد الدولي للفروســية:
االلتزام برعاية الخيول العامل الرئيســي 
في قرار منح بوذيب اســتضافة البطولة

مونديال القدرة
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــي  ــدرة 2022، وه ــامل للق ــة الع ــة لبطول ــة املنظم ــت اللجن خصص
ــا  ــررة إقامته ــة، واملق ــخ البطول ــرشة يف تاري ــابعة ع ــخة الس النس
يف بوذيــب العامليــة للقــدرة، جوائــز ماليــة لجميــع الفائزيــن، مبــا 
يف ذلــك فئــة جائــزة أفضــل حالــة خيــل، ويبلــغ إجــايل الجوائــز 
ــل 2.000.000  ــة خي ــل حال ــزة أفض ــراد وجائ ــرق واألف ــة للف املالي

ــرييك(. ــوايل 545.000 دوالر أم ــم )ح دره
وشــهدت قريــة بوذيــب منــذ إنشــائها يف العــام 2004، تنظيــم 147 
ــية، و153  ــدويل للفروس ــاد ال ــت إرشاف االتح ــة تح ــباقاً وبطول س

ســباقاً وبطولــة تحــت إرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية.
وتشــهد قريــة بوذيــب العامليــة يف كل موســم تنظيــم عــدد كبــري 
ــي،  ــتوى املح ــى املس ــر ع ــو األك ــة، وه ــباقات التأهيلي ــن الس م
ــون  ــا املاراث ــة، وأبرزه ــباقات الدولي ــن الس ــد م ــب العدي إىل جان
الــذي يقــام عــى مــدى يومــني، والــذي يســتقطب نخبــة الفرســان 

والفارســات، وتشــكل الســباقات التأهيليــة محطــة مهمــة 
للمدربــني لــدى معظــم اإلســطبالت لتجهيــز الخيــول لخــوض 

ــم. ــالل املوس ــة خ ــات املختلف املنافس
ــتاء  ــم الش ــي موس ــارس ه ــر إىل م ــن أكتوب ــرتة م ــد الف وتع
ــود  ــية، وتع ــة والفروس ــداث الخارجي ــرتة األح ــي، وف يف أبوظب
بطولــة العــامل للقــدرة لتقــام يف اإلمــارات بعــد 17 عامــاً عــن 
آخــر مــرة تــم فيهــا اســتضافة البطولــة، وســبق أن اســتضافت 
اإلمــارات هــذه البطولــة العامليــة مرتــني يف عامــي 1998 
ــرة  ــت امل ــم، وكان ــا ومتيزهــا يف التنظي ــراً لكفاءته و2005 تقدي
األوىل التــي يقــام فيهــا املونديــال خــارج قــارة أوروبــا وأمــريكا 

ــالية.   الش
واســتضافت بيــزا اإليطاليــة النســخة املاضيــة التــي فــازت فيهــا 

اإلمــارات بلقــب الفــردي.

147
سباقاً وبطولة نظمتها قرية بوذيب العاملية 

للقدرة تحت إرشاف االتحاد الدويل للفروسية 
منذ إنشاء القرية يف عام 2004.

البطولة الثالثة للقدرة التي تستضيفها اإلمارات
مونديال القدرة

2.000.000
درهم جوائز مالية لجميع الفائزين 

وأفضل حالة خيل في مونديال 2022

153
سباقاً وبطولة نظمتها قرية بوذيب العاملية 

للقدرة تحت إرشاف اتحاد اإلمارات للفروسية 
والسباق منذ إنشاء القرية يف عام 2004.
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أكتوبر 2022

من خيريز إلى بيزا

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــتطاع  ــدرة، واس ــامل للق ــة الع ــاً يف بطول ــجالً ناصع ــارات س ــك اإلم متتل
فرســاننا أن يحققــوا إنجــازات كبــرية، ســواء يف املجــال الفــردي أو الفرق، 
هــذا فضــالً عــن تنظيــم اإلمــارات مرتني لهــذا الحــدث العاملــي املرموق.

وســجل فرســان اإلمــارات أســاءهم بأحــرف مــن نــور، فقــد نــال اللقب 
كل مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، وســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب، وســمو الشــيخ 
أحمــد بــن محمــد آل مكتــوم، رئيــس اللجنــة األوملبيــة الوطنيــة، وســامل 

حمــد ملهــوف الكتبــي.
ــة كانــت مــن  ــال القــدرة العاملي ــة يف موندي ــة اإلنجــازات اإلماراتي بداي
منطقــة خرييــز يف إســبانيا التــي شــهدت انطالقــة بطولــة عــام 2002، 
والتــي تــوج فيهــا الفــارس ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد آل مكتــوم 

باللقــب كأصغــر فــارس ينــال الفــوز بذهبيــة فــردي القــدرة. 
وشــهدت ماليزيــا إقامــة البطولــة يف العــام 2008، ونجــح فرســان 

اإلمــارات يف تحقيــق أول فــوز لهــم يف بطولــة الفــرق.
وقــاد »فــارس العــرب« صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــة خــالل  مكتــوم، فرســان اإلمــارات للفــوز بلقــب الفــرق للمــرة الثاني
نســخة 2010 التــي اســتضافتها ليكســنجتون يف واليــة كنتــايك األمريكيــة.

ثــم عــاد »فــارس العــرب« صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، أكــر إرصاراً يف العــام 2012 ليتــوج بلقــب الفــردي يف إنجلــرتا، 
ــى  ــة ع ــرة الثالث ــرق للم ــب الف ــج بلق ــارات للتتوي ــق اإلم ــود فري ويق

التــوايل.
وكان ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد 
ديب، عــى موعــد مــع التاريــخ يف نســخة 2014 التــي أقيمــت مبنطقــة 
نورمانــدي الفرنســية، حيــث متكــن ســموه مــن قهــر الظــروف الطبيعية 

الصعبــة وإهــداء اإلمــارات لقــب الفــردي.
ــي النســخة األخــرية 2021  وحقــق الفــارس ســامل حمــد ملهــوف الكتب

التــي احتضنتهــا مدينــة بيــزا يف إقليــم توســكانا بإيطاليــا.

فرســان اإلمارات على موعد مع 
تحــدي االحتفاظ باللقب في الختم

مونديال القدرة

اإلمارات إنجازات 
الفردي

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بطل نسخة 2002 )إسبانيا(

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بطل نسخة 2012 )إنجلرتا(

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطل نسخة 2014 )فرنسا(

سامل حمد ملهوف الكتبي بطل نسخة 2021 )إيطاليا(

2012 )إنجلرتا( 

2010 )أمريكا( 

2008 )ماليزيا(

امليدالية الذهبية للفرق

 7:00:45
ساعة الزمن القيايس الذي سجله 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم ملسافة 160 كلم يف بطولة 

العامل للقدرة 2012 ومازال صامداً.
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أكتوبر 102022

التتويج األول للفارس األوروجوياني
»العين الدولي 120 كلم«.. 

فيريرا يهدي إسطبالت »أم7« اللقب 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أحــرز الفــارس األوروجويــاين برايــن فرييــرا لقــب ســباق العــني 
ــم  ــذي أقي ــان«، وال ــم »نجمت ــدرة ملســافة 120 كل ــدويل للق ال
بقريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم، بــإرشاف اتحــاد 
ــاركة 26  ــباق مش ــهد الس ــباق، وش ــية والس ــارات للفروس اإلم
ــز  ــل، ومتي ــافته إىل 4 مراح ــيم مس ــم تقس ــة، وت ــاً وفارس فارس

ــوز. ــق الف ــى تحقي ــان ع ــن الفرس ــوة واإلرصار م بالق
ــوة  ــى صه ــل ع ــرا البط ــاين فريي ــارس األوروجوي ــدى الف وأه
الجــواد »أحمــد دو بارثــاس« اللقــب إلســطبالت »أم7«، بزمــن 
قــدره 6:15:06 ســاعة، مبعــدل رسعــة بلــغ 19.54 كلــم/ ســاعة.

وعــى الرغــم مــن أن الفــارس األوروجويــاين برايــن فرييــرا ظــل 
يشــارك يف الســباقات اإلماراتيــة منــذ العــام 2019 إال أن هــذه 
املــرة األوىل التــي يحــرز فيهــا املركــز األول، فقــد كانــت أفضــل 
نتائجــه يف ســباق كأس الوصــل لإلســطبالت الخاصــة الــذي 

أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة املوســم املــايض، حيــث 
ــطبالت  ــعار إس ــواد »داكار« بش ــوة الج ــى صه ــق ع حق

مطــر، املركــز الخامــس. 
وحــل يف املركــز الثــاين رفيقــه يف اإلســطبل ســاجيث كومــار 
عــى صهــوة »اســاين دي باكــويل« بزمــن قــدره 6:15:07 
ــا  ــان التيت ــث جلوري ــز الثال ــا جــاءت يف املرك ــاعة، في س
ــش،  ــه يب إت ــو « إلســطبالت أي ــوة »شــارديل ني عــى صه

وســجلت 6:18:50 ســاعة. 
ومتيــز الســباق بالقــوة يف جميــع مراحلــه، ووضحــت 
ــول املشــاركة، حيــث بلغــت  ــة الخي ــه مــدى جاهزي خالل
ــع  ــة م ــة مقارن ــبة عالي ــي نس ــال %65، وه ــبة اإلك نس

ــم. ــالل املوس ــال خ ــدالت اإلك مع

األوىل: الثالث
الثانية: األول
الثالثة: األول
الرابعة: األول

مراكز البطل خالل املراحل

املركز األول: براين فرييرا »أم 7«
املركز الثاين: ساجيث كومار »أم 7«

املركز الثالث: جلوريان التيتا »ايه يب اتش«

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 26
اإلكال: 17

نسبة اإلكال: 65%
االنسحاب: 9 

 6:15:06 
ساعة الزمن الذي سجله بطل 

السباق الفارس األوروجوياين براين 
فرييرا ملسافة 120 كلم.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تــوج الفــارس الرسيالنــي روشــندران ناجيــكام بلقــب ســباق العــني 

ــإرشاف  ــم، ب ــب بالخت ــة بوذي ــتضافته قري ــذي اس ــدرة ال ــدويل للق ال

اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق ملســافة 100 كلــم »نجمــة 

واحــدة«، وشــهد مشــاركة 113 فارســاً وفارســة مــن مختلــف أنديــة 

ــة. ــية بالدول ــطبالت الفروس وإس

ومتكــن الفــارس روشــندران ناجيــكام مــن تحقيــق اللقــب عــى 

ــدره  ــاً ق ــجالً زمن ــة، مس ــطبالت العاصف ــاس« إلس ــري دالي ــوة »باك صه

4:23:55 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 23.04 كلــم/ ســاعة.

جميــع  يف  مثــرياً  تنافســاً  وشــهد  قويــاً ورسيعــاً،  الســباق  وجــاء 

مراحلــه، ومتكــن بطــل الســباق مــن توزيــع جهــد خيلــه عــى املراحــل 

املختلفــة، مــا ســاعده يف تحقيــق اللقــب بســهولة وبفــارق كبــري عــن 

ــف.  الوصي

وشــكل ســباق العــني الــدويل ملســافة 100 كلــم »نجمــة« لحظــة 

ــث  ــكام، حي ــندران ناجي ــي روش ــارس الرسيالن ــرية الف ــة يف مس مهم

يعتــر أول مــرة يحقــق الفــوز يف الســباقات اإلماراتيــة، عــى الرغــم 

ــل  ــت أفض ــنوات، وكان ــن 9 س ــر م ــذ أك ــارك من ــل يش ــه ظ ــن أن م

نتيجــة لــه هــي تحقيــق املركــز الثــاين يف الســباق نفســه موســم 

2019 وفقــاً لروتوكــول بوذيــب.

ــى  ــوين ع ــن الزرع ــد الرحم ــي عب ــارس ع ــاين الف ــز الث ــل يف املرك وح

ــدره  ــراري 2، بزمــن ق ــس دي ايجــاس« إلســطبالت ال ــوة »دابري صه

4:36:09 ســاعة، فيــا حــل زميلــه يف اإلســطبل ســلطان محمــد 

إبراهيــم يف املركــز الثالــث عــى صهــوة »ســاركو بــازوكا« بزمــن 

قــدره 4:36:10 ســاعة.

لحظة مهمة في مسيرة الفارس السريالنكي
»العين الدولي لمسافة 100 كلم«.. 

ناجيكام موعد مع أول تتويج في اإلمارات بعد 9 سنوات

األوىل: الحادي عرش
الثانية: الخامس

الثالثة: األول
الرابعة: األول

مراكز البطل خالل املراحل

املركز األول: روشندران ناجيكام »العاصفة«
املركز الثاين: عي الزرعوين »الراري 2«

املركز الثالث: سلطان محمد »الراري 2«

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 113

اإلكال: 70
االنسحاب: 43 

نسبة اإلكال: 62%

4:23:55 
ساعة الزمن الذي سجله بطل 
السباق الفارس الرسيالني 

روشندران ناجيكام ملسافة 100 كلم.
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فارسًا وفارسة شاركوا في 5 من سباقات 
867بوذيب التأهيلية للقدرة في نوفمبر 2022

شملت مسافات 122 و80 و40 كلم

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
شــهدت قريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم يف أبوظبــي، 
ســباقات  خمســة  تنظيــم   ،2022 نوفمــر  شــهر  خــالل 
كلــم، وســباقني  تأهيليــة، تضمنــت ســباقاً ملســافة 122 
كلــم، وأقيمــت  كلــم، ومثلهــا ملســافة 40  ملســافة 80 
ــباق،  ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم ــإرشاف اتح ــباقات ب الس

مبشــاركة 867 فارســاً وفارســة.
ــاركة 86  ــم، مش ــافة 122 كل ــي ملس ــباق التأهي ــهد الس وش
فارســاً، متكــن 48 منهــم مــن اإلكــال بنجــاح، والتأهــل 
للمشــاركة يف ســباقات أرفــع، فيــا خــرج 38 آخريــن منهــم 
ــات الفحــص البيطــري  ــم لبواب ــاز خيوله ــدم اجتي بســبب ع
التــي يتــم فيهــا فحــص الخيــل لــدى وصولهــا مــن املرحلــة.

وأقيــم أيضــاً يف اليــوم نفســه الســباق التأهيــي ملســافة 80 
كلــم، والــذي شــهد مشــاركة 147 فارســاً وفارســة، نجــح 95 

منهــم يف اجتيــاز الســباق والعبــور، فيــا خــرج 52 آخريــن 
لعــدم اجتيــاز بوابــة الفحــص البيطــري.

وكانــت القريــة قــد نظمــت يف اليــوم الســابق ســباقاً تأهيليــاً 
ملســافة 40 كلم مبشــاركة 162 فارســاً وفارســة، اســتطاع 141 

منهــم يف إكــال الســباق بنجــاح، بينــا خــرج 21 آخريــن.
 وكانــت قريــة بوذيــب قــد شــهدت يف الرابــع مــن نوفمــر 
ــني، األول ملســافة 40  ــاً مزدحــاً بإقامــة ســباقني تأهيلي يوم
كلــم، وشــهد مشــاركة 259 فارســاً وفارســة، متكــن 233 
منهــم مــن إكــال الســباق بنجــاح، فيــا فشــل 26 منهــم يف 
اجتيــاز بوابــة الفحــص البيطــري، أمــا الســباق الثــاين فأقيــم 
ملســافة 80 كلــم مبشــاركة 213 فارســاً وفارســة، متكــن 164 
منهــم مــن اجتيــازه بنجــاح، وخــرج 49 فارســاً وفارســة مــن 

الســباق.

 86
فارساً وفارسة شاركوا يف السباق 

التأهيي ملسافة 122، متكن 48 منهم 
من إكال السباق بنجاح.

 681
فارساً وفارسة نجحوا يف التأهل 

للمشاركة يف سباقات أرفع استعداداً 
للمرحلة الجديدة من مسريتهم.
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فروســية اإلمارات

أكتوبر 2022

أضافت االنتصار السادس إلى سجلها

ليلــى المرزوقي تحلق بلقب 
ســباق يوم الشهيد بسيح السلم

دبي )فروسية اإلمارات(
ــص  ــدرة املخص ــهيد للق ــوم الش ــباق ي ــب س ــي، بلق ــى املرزوق ــة لي ــت الفارس حلق
لإلســطبالت الخاصــة واالشــرتاك الفــردي ملســافة 119 كلــم الــذي أقيــم مبدينــة ديب 

ــدرة بســيح الســلم. ــة للق الدولي
وشــهد الســباق الــذي نظمــه نــادي ديب للفروســية، بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات 
للفروســية والســباق، مشــاركة 79 فارســاً وفارســة، وأقيــم ضمــن احتفــاالت الدولــة 
بذكــرى يــوم الشــهيد، والــذي يصــادف الثالثــني مــن نوفمــر كل عــام، ليكــون تخليــداً 
ووفــاء وعرفانــاً لتضحيــات وعطــاء وبــذل شــهداء الوطــن وأبنائــه الررة الذيــن وهبوا 
أرواحهــم لتظــل رايــة اإلمــارات خفاقــة عاليــة، وهــم يــؤدون مهامهــم وواجباتهــم 
الوطنيــة داخــل الوطــن وخارجــه يف املياديــن املدنيــة والعســكرية واإلنســانية كافــة.

ــرس  ــوة الف ــاً عــى صه ــي، أداء قوي ــى املرزوق ــة الســباق الفارســة لي ــت بطل وقدم
ــو مــاريل« إلســطبالت الكمــدة، مكنهــا مــن تحقيــق اللقــب، قاطعــة  »تونــي دي ب
ــغ 27.42  ــة بل ــدل رسع ــاعة مبع ــدره 4:20:22 س ــن ق ــة للســباق بزم املســافة الكلي

ــم/ ســاعة. كل
ــات نحــو املجــد، حيــث اســتطاعت أن  ــى املرزوقــي بثب ــك متــي الفارســة لي وبذل
تضــع بصمتهــا املميــزة مــن خــالل مشــاركاتها مع إســطبالت الكمــدة، بعــد أن قدمت 
مســتويات رائعــة أهلتهــا لتحقيــق العديــد مــن االنتصــارات، وبفوزهــا بلقــب يــوم 

الشــهيد تكــون قــد وصلــت للفــوز الســادس يف مســريتها.
ــذي  ــة ال ــطبالت الخاص ــل لإلس ــب كأس الوص ــي لق ــى املرزوق ــة لي ــل الفارس وتحم
أقيــم مبدينــة ديب املوســم املــايض، وكذلــك لقــب كأس الشــيخة فاطمــة بنــت منصــور 

بــن زايــد آل نهيــان املوســم املــايض. 
وبخــالف التتويــج باملركــز األول، كانــت الفارســة ليــى املرزوقــي حــارضة يف منصــات 
التتويــج يف العديــد مــن املناســبات، فقــد كانت وصيفة يف ســباق اإلســطبالت الخاصة 
ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ثــم ثالثــة يف 

مهرجــان ســمو ويل عهــد ديب، خــالل ســباق اإلســطبالت الخاصــة.    
وجــاء يف املركــز الثــاين بســباق يــوم الشــهيد، الفــارس راشــد محمــد عتيــق املهــريي 
عــى صهــوة »ســاندين ويكــد« إلســطبالت الجــوارح بزمــن قــدره 4:20:25 ســاعة، 
ــل  ــث الفــارس راشــد عامــر العامــري عــى صهــوة »كاربي ــز الثال ــا حــل يف املرك في

رامــني« إلســطبالت العــزم بزمــن قــدره 4:20:54  ســاعة.

األوىل: السادس
الثانية: الرابع عرش

الثالثة: العارش
الرابعة: األول

مراكز البطلة خالل املراحل

ليى املرزوقي - »الكمدة«
راشد محمد عتيق املهريي - »الجوارح«

راشد عامر العامري - »العزم«

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 79        

اإلكال: 20

االنسحاب: 59

  34.01
كلم/ ساعة، معدل الرسعة الذي 

سجلته الفارسة ليى املرزوقي بطلة 
السباق يف املرحلة األخرية التي تبلغ 

مسافتها 20 كلم.
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فروســية اإلمارات

أكتوبر 2022

الفارسة الصاعدة تهدي المغاوير اللقب األول

شــيرينه الفالسي ترفع كأس اليوم 
الوطني بـ »الزمن األســرع« في الموسم 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســجلت الفارســة شــريينه الفــاليس، اســمها بأحــرف مــن نــور ضمــن 
الفرســان الــذي نالــوا رشف لقــب ســباق كأس اليــوم الوطنــي للقدرة، 
بعــد أن توجــت باللقــب عــى صهــوة الجــواد »رسافــني« إلســطبالت 
املغاويــر العائــدة لســمو الشــيخ هــزاع بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 
ــذي  ــي، خــالل الســباق ال ــارة أبوظب ــذي إلم ــس التنفي ــس املجل رئي
أقيــم ملســافة 120 كلــم بقريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة بالوثبــة.

ــدرة،  ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم ــه قري ــذي نظمت ــباق ال ــم الس وأقي
بتوجيهــات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، بالتعاون مــع اتحــاد اإلمارات 

للفروســية والســباق، وشــهد مشــاركة 243 فارســاً وفارســة.
ــباق، يف  ــة الس ــاليس، بطل ــريينه الف ــدة ش ــة الصاع ــت الفارس ونجح
الســري عــى مســافة جيــدة خــالل املراحــل املختلفــة، مــا مكنهــا مــن 
توفــري جهــد خيلهــا للمرحلــة األخــرية التــي شــهدت منافســة قويــة 
لتنتــزع اللقــب قاطعــة املســافة بزمــن قــدره 4:05:47 ســاعة، وهــو 
ــم/ ــغ 29.29 كل ــة بل ــدل رسع ــم، ومبع ــالل املوس ــن األرسع خ الزم

ساعة.

ــن  ــمها ضم ــع اس ــاليس بوض ــريينه الف ــة ش ــت الفارس ونجح
ســجل األبطــال الذيــن نالــوا رشف الفــوز بــكأس اليــوم الوطني 
للقــدرة، بــكل جــدارة. وبــدأ نجــم الفارســة شــريينه يلمــع يف 
ــه  ــت خالل ــذي قدم ــم ال ــذ املوس ــدرة من ــباقات الق ــامل س ع

ــة. مســتويات قوي
ــدأت  ــي ب ــريتها الت ــالل مس ــا خ ــاين له ــوز الث ــذا الف ــد ه ويع
قبــل نحــو 4 ســنوات، حيــث نالــت لقــب ســباق الســيدات يف 
مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
كــا أنهــا كانــت حــارضة ضمــن العــرشة األوائــل يف ســباقات 
عديــدة، قبــل أن تحقــق الوصافــة يف ختــام املوســم املــايض يف 

ســباق الســيدات ضمــن مهرجــان أبوظبــي للقــدرة.
وجــاء يف املركــز الثــاين يف ســباق اليــوم الوطني الفــارس منصور 
خميــس عــى صهــوة »أمــرية« إلســطبالت »اف 3« بزمــن قــدره 
4:06:34 ســاعة، فيــا حــل يف املركــز الثالــث إبراهيــم ســبيل 
ــدره  ــن ق ــة بزم ــطبالت الوثب ــهم« إلس ــا ش ــوة »ش ــى صه ع

4:07:22 ســاعة.

األوىل: السابع
الثانية: الثالث
الثالثة: الثالث
الرابعة: األول

مراكز البطل خالل املراحل

شريينه الفاليس »املغاوير«
منصور خميس »اف 3«
إبراهيم سبيل »الوثبة«

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 243

اإلكال: 78
االنسحاب:164

4:05:47
ساعة، الزمن الذي سجلته الفارسة شريينه 

الفاليس بطلة السباق ملسافة 120 كلم، وهو 
أرسع زمن سجل خالل املوسم.



15

فروســية اإلمارات

أكتوبر 2022

الــرواد في احتفالية »الوثبــة« بعيد االتحاد الـ 51 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــاً يف مســتهل ســباقات قري ــام دامئ ــذي يق ــي ال ــوم الوطن يُعــد ســباق كأس الي
ــم،  ــة املوس ــوالت يف روزنام ــم البط ــن أه ــة، م ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي اإلم
ــن يتطلعــون إىل وضــع بصاتهــم يف  ــني الذي ــام الفرســان واملدرب ويحظــى باهت

ــة. ســجل البطول
وجــاءت النســخة الـــ 17 احتفــاء بعيــد االتحــاد الـ 51، حيــث تزينــت القرية بصور 
رمــوز االتحــاد املغفــور لهــا الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان، والشــيخ راشــد بن 
ســعيد آل مكتــوم، طيــب الله ثراهــا، ورواد االتحــاد، بجانب صور صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، وصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم ديب، رعــاه اللــه، وســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، رئيــس قريــة اإلمــارات العامليــة للقــدرة، 
تجســيداً لــروح االتحــاد، وتعزيــزاً الحتفــال القريــة بالحــدث الكبري، وترســيخاً لقيم 
الوحــدة التــي تجمــع بني الشــعب والقيــادة الرشــيدة، وبث هــذه الــروح يف نفوس 

أبنــاء اإلمــارات لصناعــة مســتقبل أكــر ازدهــاراً إلمــارات الخــري والناء.
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فروســية اإلمارات

أكتوبر 2022

دبي )فروسية اإلمارات(
دشــنت مدينــة ديب الدوليــة للقدرة بســيح الســلم موســمها الجديــد )2022 – 2023( 
بســباق كأس الوصــل لإلســطبالت الخاصــة الــذي أقيــم مبشــاركة 72 فارســاً وفارســة، 
ويــأيت ســباق كأس الوصــل ضمــن 7 ســباقات لإلســطبالت الخاصــة تنظمهــا مدينة ديب 

الدوليــة هذا املوســم.
 ومنــح الفــارس ســعيد أحمــد الشــاميس إســطبالت »اس اس«، لقــب الســباق عــى 
ــة، قاطعــاً املســافة  ــى النهاي ــة حت ــويل« بعــد تصــدره مــن البداي صهــوة الجــواد »ب
الكليــة للســباق والبالغــة 119 كلــم بزمــن قــدره 4:26:49 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلغ 

26.7 كلــم/ ســاعة.
وعــى الرغــم مــن أن الفــارس الشــاميس تصــدر مــن البدايــة حتــى النهايــة، إال أنــه 
ــه  ــز الســباق يف بدايت ــة األخــرية، وقــد متي ــة، خصوصــاً يف املرحل وجــد منافســة قوي
بالقــوة واإلثــارة، وحــرص فرســان املقدمــة عــى املحافظة عــى مراكزهم مــع تبديالت 
طفيفــة خــالل املراحــل املختلفــة، كــا شــهد تكتيــكات وخططــاً للتحكــم يف الرسعــة 

ناســبت األجــواء.
ــاين  ويعتــر الفــوز الــذي حققــه الفــارس ســعيد الشــاميس مــع الجــواد »بــويل« الث
لهــا، فقــد توجــا بلقــب ســباق حتــا يف فرايــر املــايض خــالل املوســم املــايض مبدينــة 
ــاً  ــدرة محلي ــباقات الق ــزاً يف س ــجالً ممي ــاميس س ــك الش ــدرة، وميل ــة للق ديب الدولي
وخارجيــاً منــذ انطالقتــه يف العــام 2013، ونجــح املوســم املــايض مــن تحقيــق نتائــج 
جيــدة، حيــث حقــق الفــوز مــرة واحــدة، وحــل يف املركــز الثالــث يف كأس الفهيــدي 
ــع  ــز الراب ــا حــل يف املرك ــري«، ك ــس ف ــوة »هاودين ــع إســطبالت جمــريا عــى صه م
خــالل ســباق اإلســطبالت الخاصــة ضمــن مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم، عــى صهــوة »ســكاربيل« إلســطبالت »اس اس«.
وجــاء يف املركــز الثــاين يف ســباق الوصــل لإلســطبالت الخاصــة الفــارس منصــور خميس 
ــدره  ــاً ق ــجالً زمن ــل، مس ــطبالت زعبي ــالد« إلس ــس اركبي ــوة »ابيك ــى صه ــد ع محم
4:26:50 ســاعة، وكان املركــز الثالــث أيضــاً مــن نصيــب إســطبالت زعبيــل عــن طريق 
الفــارس عبــد اللــه العامــري عــى صهــوة »بابونــج األندلــس« بزمــن قــدره 4:26:53 

ســاعة.
وبجانــب الكــؤوس، خصصــت جوائــز ماليــة للفائزيــن، حيــث نــال صاحــب املركــز 
األول مبلــغ 200 ألــف درهــم، واملركــز الثــاين 180 ألــف درهــم، والثالــث 160 ألــف 

درهــم، فيــا نــال أصحــاب املراكــز مــن الرابــع إىل العــارش مبالــغ ماليــة قيمــة.

سجل الثنائية مع »بولي«

26.7 كلم/ ساعة 
 معدل الرسعة الذي سجله بطل 
السباق الفارس سعيد الشاميس.

سعيد الشامسي بطل من البداية
 إلى النهاية في كأس الوصل لإلسطبالت الخاصة 

األوىل: 1:22:45
الثانية: 1:11:18 
الثالثة: 1:14:58

الرابعة: 00:37:58

أزمان البطل خالل املراحل

املركز األول: سعيد الشاميس »اس اس«
املركز الثاين: منصور خميس »زعبيل«

املركز الثالث: عبد الله العامري »زعبيل«

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 72

اإلكال: 20

االنسحاب: 52
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تحدي سيح السلم في قبضة فرسان »اف3«
راشد المهيري يحتفل بلقبه األول 

في عامه الثاني بعالم سباقات القدرة

دبي )فروسية اإلمارات(
وضعــت إســطبالت »اف3« بصمتهــا خــالل ســباق تحــدي ســيح 
الســلم، أول ســباقات القــدرة املفتوحــة باملوســم، والــذي أقيــم 
ــاب  ــارس الش ــوز الف ــب ف ــدرة، وبجان ــة للق ــة ديب الدولي مبدين
راشــد محمــد املهــريي، باملركــز األول، نــال فرســان »اف3« ثالثــة 

مراكــز أخــرى ضمــن العــرشة األوائــل.
ونظــم الســباق نــادي ديب للفروســية، بالتعــاون مــع اتحــاد 
اإلمــارات للفروســية والســباق، وشــهد مشــاركة 139 فارســاً 
ــة. ــة الفروســية بالدول ــف إســطبالت وأندي وفارســة مــن مختل

ومتكــن بطــل الســباق مــن تحقيــق الفــوز األول يف مســريته بعــد 
أن قــدم أداء جيــداً خــالل الســباق الــذي بلغــت مســافته 119 
كلــم، قاطعــاً املســافة عــى صهــوة »اباندومــس روبيــكل« بزمــن 
قــدره 4:18:00 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 27.67 كلم/ســاعة.

ــة،  ــى النهاي ــة حت ــن البداي ــارة م ــوة واإلث ــباق بالق ــز الس ومتي
ــع،  ــل األرب ــى املراح ــه ع ــد خيل ــع جه ــل يف توزي ــح البط ونج
حيــث تــدرج بزيــادة الرسعــة مــع مراقبــة خيــول املقدمــة، وحل 
يف املرحلــة األوىل يف املركــز الـــ 23 لكنــه رفــع معــدل الرسعــة يف 
ــل أن  ــز الثامــن، قب ــة محافظــاً فيهــا عــى املرك ــة والثالث الثاني
ينقــض بــكل ثقــة عــى الصــدارة يف املرحلــة األخــرية، ليحتفــل 

الفــارس املهــريي بــأول ألقابــه بعــامل ســباقات القــدرة بفرحــة 
كبــرية.

وميثــل فــوز الفــارس راشــد محمــد املهــريي بلقب أول ســباقات 
املوســم دفعــة معنويــة كبــرية للفــارس الشــاب الــذي بــدأت 
مســريته مــع ســباقات القــدرة املوســم املــايض، وميهــد لــه هذا 

الفــوز املعنــوي الطريــق لتحقيــق تطلعاتــه يف عــامل القــدرة.
وكانــت بدايــة املهــريي قويــة، حيــث اســتطاع املوســم املــايض 
أن يحقــق نتائــج جيــدة، وبعــد اجتيــازه للســباقات التأهيليــة، 
ــق  ــا حق ــة، ك ــة ديب الدولي ــا مبدين ــاً يف ســباق حت كان وصيف
ــام املوســم املحــي ضمــن  املركــز الثالــث مرتــني، األول يف خت
مهرجــان أبوظبــي للقــدرة بالوثبــة، والثــاين خــالل ســباق 

ــم األورويب. ــالل املوس ــا خ ــدرة بريطاني ــفورد للق راش
وجــاء يف املركــز الثــاين يف ســباق تحــدي ســيح الســلم الفــارس 
منصــور ســعيد الفــاريس، عــى صهــوة »تاتارينــو« إلســطبالت 
»أم آر أم« بزمــن قــدره 4:18:10 ســاعة، فيــا حــل يف املركــز 
ــوة  ــى صه ــادي ع ــد الح ــه محم ــد الل ــارس عب ــث الف الثال
ــان( بزمــن  »ســرتلينجس ســفاري« إلســطبالت الريــف )العجب

ــاعة. ــدره 4:18:29 س ق

األوىل: الثالث والعرشون
الثانية: الثامن
الثالثة: الثامن
الرابعة: األول

مراكز البطل خالل املراحل

األول: راشد املهريي »اف3«
الثاين: منصور الفاريس »أم آر أم«

الثالث: عبد الله الحادي »الريف/ العجبان«

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 139

اإلكال: 59

االنسحاب: 80     

 139
فارساً وفارسة شاركوا يف سباق 
تحدي سيح السلم مبدينة ديب 

الدولية للقدرة.
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»أم7« تحصد ثالثة مراكز ضمن العشرة األوائل

المزروعــي.. من الرباعية األوروبية إلى 
لقــب كأس المرموم بفارق جزء من الثانية 

دبي )فروسية اإلمارات(
انتــزع الفــارس ســيف أحمــد املزروعــي، عــى صهــوة »ماجيــك جلــني تورو« إلســطبالت 
»أم آر أم« لقــب ســباق كأس املرمــوم للقــدرة ملســافة 119 كلــم الــذي أقيــم مبدينــة 
ــف  ــن مختل ــان وفارســات م ــدرة بســيح الســلم، مبشــاركة 104 فرس ــة للق ديب الدولي

إســطبالت وأنديــة الفروســية بالدولــة.
ومتكــن الفــارس املزروعــي، مــن تحقيــق لقــب الســباق الــذي نظمــه نــادي ديب 
للفروســية، بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، بعــد أداء مثــري امتــد 
حتــى األمتــار النهائيــة بــني خيــول الصــدارة التــي ظلــت تفصــل بينهــا مســافات قصــرية 

خــالل آخــر 5 كيلومــرتات.
وقطــع الفــارس املزروعــي بطــل الســباق املســافة بزمــن قــدره 4:13:07 ســاعة، ومبعدل 

رسعــة بلــغ 28.2 كلم/ ســاعة.
ويعتــر الفــارس ســيف املزروعــي مــن أبــرز الفرســان اإلماراتيــني يف ســباقات القــدرة، 
وحقــق خــالل مســريته إنجــازات ضخمــة داخليــاً وخارجيــاً، لكنــه ابتعــد قليــالً خــالل 
الفــرتة األخــرية، خاصــة املوســم املــايض املحــي، لكنــه أطلــق عــر فــوزه بلقــب ســباق 
املرمــوم إنــذاراً قويــاً بعودتــه للصــدارة مجــدداً، هــذا الفــوز القــوي كان بدايتــه مــع 
املوســم األورويب، حيــث متكــن الفــارس املزروعــي مــن تحقيــق نتائــج مميــزة خــالل 
الســباقات اإلعداديــة يف بريطانيــا وإيطاليــا، والتــي حقــق فيهــا املركــز األول 4 مــرات، 
وكان مــن ضمــن فريــق اإلمــارات املرشــح للمشــاركة يف بطولــة العــامل التــي كان مقــرراً 

إقامتهــا يف إيطاليــا قبــل تأجيلهــا.
وجــاء يف املركــز الثــاين بفــارق جــزء مــن الثانيــة الفــارس ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي 
ــا حــل رفيقــه يف اإلســطبل يف  عــى صهــوة »ويلومــري انكــور« إلســطبالت »أم7«، في
املركــز الثالــث الفــارس ســعيد أحمــد راشــد الشــاميس عــى صهــوة »دوكا دي لــوك«، 

وهــو أيضــاً إلســطبالت )M7( مســجالً 4:13:12 ســاعة.
ــة، وتوزعــت اإلســطبالت املراكــز العــرشة األوىل، حيــث  وشــهد الســباق منافســة قوي
نالــت خيــول »أم7« ثالثــة مراكــز، ومركزيــن إلســطبالت »املغاويــر«، ومركــز واحــد لكل 

مــن إســطبالت »أم آر أم«، و»اف3«، و»الريــف العجبــان«، و»الوثبــة«.
وبجانــب الكــؤوس التــي حصــل عليهــا أصحــاب املراكــز الثالثــة األوىل، رصــدت جوائــز 
قيمــة، حيــث نــال صاحــب املركــز األول مبلــغ 200 ألــف درهــم، واملركــز الثــاين 180 
ألــف درهــم، والثالــث 160 ألــف درهــم، فيــا ينــال أصحــاب املراكــز مــن الرابــع إىل 

العــارش مبالــغ ماليــة مغريــة.

األوىل: السادس
الثانية: الحادي عرش

الثالثة: الثامن
الرابعة: األول

مراكز البطلة خالل املراحل

األول: سيف املزروعي »آم آر آم«
الثاين: سامل حمد ملهوف الكتبي »أم7«

الثالث: سعيد أحمد راشد الشاميس »أم7«

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 104

االنسحاب: 61

اإلكال: 43

  28.2
كلم/ ساعة، معدل رسعة الفارس 

سيف املزروعي بطل السباق ملسافة 
119 كلم.
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خليفة المزروعي يحرز المركز األول

دبي )فروسية اإلمارات(
ــة  ــطبالت وأندي ــف إس ــون مختل ــة ميثل ــاً وفارس ــارك 130 فارس ش
الفروســية بالدولــة، يف الســباق التأهيــي الــدويل ملســافة 101 
كيلومــرت، والــذي أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح الســلم، 
ونظمــه نــادي ديب للفروســية بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات 

للفروســية والســباق.
وكان الفــارس خليفــة املزروعــي أول مــن أنهــى الســباق عــى صهوة 
الجــواد »اليــب دي كانســري« إلســطبالت الرعــود مســجالً زمنــاً قــدره 
4:45:55 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 21.2 كلم/ســاعة، وجــاءت يف 
املركــز الثــاين الفارســة عيشــة صالــح الفــاليس عــى صهــوة »دوكيــال 
ــدره 4:55:38  ــاً ق ــجلة زمن ــراري مس ــطبالت ال ــس« إلس دو كارلدي
ــد عــي،  ــاي محم ــث الفارســة ف ــز الثال ــت املرك ــا احتل ســاعة، في
عــى صهــوة »انفــي دو فــال اربــني« وهــو أيضــاً إلســطبالت الــراري، 

وســجلت زمنــاً قــدره 4:55:58 ســاعة.
ــر  ــالل نوفم ــهدت خ ــد ش ــدرة ق ــة للق ــة ديب الدولي ــت مدين وكان

ســباقني تأهيليــني األول ملســافة 40  كلــم، والثــاين ملســافة 80 كلــم.
ــدرة  ــة للق ــة ديب الدولي ــدرة مبدين ــباقات الق ــج س ــن برنام ويتضم
ــات، حيــث تضــم 17 ســباقاً  ــف الفئ ــوزع عــى مختل 26 ســباقاً تت
مفتوحــاً متضمنــة كأس صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم ملســافة 160 كلــم، وســباق كأس ويل عهــد ديب للقــدرة، 
كــا تضــم الروزنامــة 5 ســباقات ملــالك اإلســطبالت الخاصــة، 

ــة. ــباقات تأهيلي ــة اىل 9 س ــيدات، باإلضاف ــباقني للس وس
وتشــمل ســباقات مدينــة ديب التأهيليــة التســعة مختلــف املســافات 
والفئــات، مــن 40 و80 و100 و120 كلــم، وتحظــى الســباقات 
التأهيليــة بأهميــة كبــرية يف موســم القــدرة اإلمــارايت، نظــراً للعــدد 
ــطبالت،  ــنوياً لإلس ــم س ــي تنض ــان الت ــول والفرس ــن الخي ــري م الكب
وتحتــاج التأهيــل ملختلــف الفئــات حتــى تضمــن املشــاركة يف 
الســباقات، وتقــام جميــع هــذه الســباقات التأهيليــة وفقــاً للوائــح 

ــباق. ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم اتح

فارسًا وفارسة في »تأهيلي النجمة 
130الواحدة« بمدينة دبي الدولية

 4:45:55
ساعة، الزمن الذي سجله الفارس خليفة 
املزروعي ملسافة السباق البالغة 101 

كيلومرت.

أرقام من الســباق
املشاركة: 130 

اإلكال: 85 
االنسحاب: 45
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الحواجز قفز 

العين )فروسية اإلمارات(
حلــق الفــارس الســوري شــادي غريــب بلقــب الجائــزة الكــرى يف 
بطولــة العــني الدوليــة لقفــز الحواجــز مــن فئــة النجمتــني، والتــي 
نظمهــا نــادي العــني للفروســية والرمايــة والجولــف، بــإرشاف 
االتحــاد الــدويل للفروســية، واتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، 
ومبســاندة مجلــس أبوظبــي الريــايض، ورعايــة رشكــة لونجــني، راعية 

ــور. دوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز، ورشكــة كفال
ــى 9 أشــواط  ــارايت ع ــز باملوســم اإلم ــات القف اشــتملت أوىل دولي
ــة لفئــات الفرســان األشــبال  ــة النجمتــني، و6 أشــواط دولي مــن فئ

ــباب. ــورز« والش و»الجوني
ــة  ــات الجول ــة، مبواصف ــرى للبطول ــزة الك ــة الجائ ــاءت منافس وج
الواحــدة مــع جولــة للتايــز، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ 
ارتفاعهــا 145 ســم، وتنافــس عــى جائزتهــا البالــغ مجموعهــا 129 
ألــف درهــم، 29 فارســاً، وصعــد منهــم 5 فرســان إىل جولــة التايــز، 
ونجــح فارســان يف إكــال التايــز دون خطــأ، أولهــا الفــارس 
ــى  ــارش«، وأنه ــت دو م ــواد »كابرن ــب والج ــادي غري ــوري ش الس
التايــز يف زمــن بلــغ 42:72 ثانيــة، والثــاين الفــارس عبــد اللــه املــري 
والجــواد »جيمــس دي يف«، وأكمــل التايــز يف زمــن منافــس عــى 
الصــدارة، حيــث بلــغ 42:73 ثانيــة، وبفــارق جــزء مــن الثانيــة عــن 
ــة  ــل لقــب بطول ــث حام ــز الثال ــز األول، وحــاز املرك صاحــب املرك
العــني مــن فئــة النجمتــني 2021 الفــارس محمــد أحمــد العويــس 

ــغ 44:61  ــز يف زمــن بل ــا التاي ــى معه والفــرس »كونيســتا«، وأنه
ثانيــة، وبرصيــد 4 نقــاط جــزاء، ثــم توالــت املراكــز التــي حصــل 

عليهــا فرســان اإلمــارات حتــى املركــز الثــاين عــرش.
وتألــق الفــارس ســعيد محمــد املازمــي يف منافســة املرحلتــني عــى 
حواجــز 130 ســم، والتــي تنافــس فيهــا 54 فارســاً، نجــح منهــم 14 
فارســاً يف إكــال املرحلتــني دون خطــأ، وتقدمهــم 3 مــن فرســان 
اإلمــارات؛ أولهــم املازمــي مــع الجــواد »باســيون«، والثــاين الفــارس 
ســامل أحمــد الســويدي مــع الجــواد »ســتافايل«، ومــن بعــده تــوج 
ــرس  ــع الف ــويدي م ــس الس ــامل خمي ــارس س ــث الف ــز الثال باملرك

»كيمــريل«.
وســجل الفــارس خالــد محمــد الظاهــري فــوزاً مهــاً عــى صهــوة 
الجــواد »نيــا« - 20 ســنة -، يف منافســة مــن مرحلتني عــى حواجز 
120 ســم، شــارك فيهــا 66 فارســاً وفارســة، نجــح منهــم 8 فرســان 
يف إكــال املرحلتــني دون خطــأ، وانتــزع الفــارس الفلســطيني 
فــارس عــزوين املركــز الثــاين بالجــواد »ســتبانس« مــن بــني 6 مــن 
ــز  ــازت املرك ــة، وح ــز املتقدم ــن باملراك ــارات الفائزي ــان اإلم فرس
الثالــث الفارســة ودميــة أحمــد الريــيس بالجــواد »دايجــوري«، وهو 
مــن أفضــل النتائــج التــي تحققهــا الفارســة ودميــة يف منافســات 

البطــوالت الدوليــة.

بطولة العين الدولية لقفز الحواجز

 76
فارساً وفارسة من خارج الدولة شاركوا 

يف منافسات البطولة، منهم 55 فارساً يف 
منافسات النجمتني، و6 من فئة الشباب، و8 

من فئة »الجونيورز«، و7 من فئة األشبال.

غريــب يحلق مع »النجمتين« 
والمــري وصيفًا بفارق جزء من الثانية

 91
من فرسان اإلمارات شاركوا يف البطولة، 

منهم 61 فارساً خاضوا تحدي فئة 
النجمتني، و7 من فئة الشباب، و10 من 
فئة »الجونيورز«، و13 من فئة األشبال.

 25
دولة شارك فرسانها وفارساتها يف بطولة 

العني الدولية لقفز الحواجز لفئة 
النجمتني، وضمت القامئة 151 فارساً 

وفارسة، مبصاحبة 234 خيالً.
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المهيري يفوز بـ »المصغرة« والشرفا يكسب 
بـ »الجوكر« والجهوري يتصدر الجولة 130 سم

العين )فروسية اإلمارات(
حقــق الفــارس عبــد الله حميــد املهريي بالجــواد »كونيــغ« املركــز األول 
يف منافســة الجائــزة الكــرى املصّغــرة، يف بطولــة العــني الدوليــة لفئــة 
النجمتــني، وأقيمــت مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتايــز، 
وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 130 ســم، وتنافــس فيهــا 50 
فارســاً، وصعــد إىل التنافــس 11 منهــم، و6 منهــم أكملــوا التايــز دون 
خطــأ، يف داللــة عــى جاهزيــة الفرســان والخيــول. وبفــارق التوقيــت، 
ــغ  ــز يف أفضــل زمــن بل ــاز املهــريي باملركــز األول بعــد إكــال التاي ف
38:34 ثانيــة، ونــال املركــز الثــاين الفــارس عبــد الرحمــن أحمــد الرشفــا 
ــث  ــز الثال ــة، وأحــرز املرك ــن 38:34 ثاني ــواد »بلســانتو زد« وبزم والج
الفــارس محمد شــايف الرميثــي بالجواد »كابشــور« والزمــن 39:33 ثانية.

وشــهدت منافســة تجميــع النقــاط، مشــاركة واســعة قوامهــا 80 فارســاً 
وفارســة، والتــي تقــوم عــى الرسعــة واالنتقــال الخاطــف بــني الحواجــز 
لتجميــع كامــل النقــاط يف أقــرص زمــن ممكن، وهــي من جولــة واحدة، 
مســارها مــن 10 حواجــز ارتفاعهــا 120 ســم، عــدا الحاجــز )الجوكــر( 
األخــري ويكــون عــادة أكــر ارتفاعــاً، ونجــح 25 فارســاً يف تجميــع كامــل 
ــارس  ــز األول الف ــاز باملرك ــت ف ــارق التوقي ــة(، وبف ــاط )65 نقط النق
الشــاب عبــد اللــه أحمــد الرشفــا والفــرس »فيفــا«، وحــاز املركــز الثــاين 
الفــارس الســوري ليــث غريــب والفــرس »أليــت دو بونتــس«، وجــاء يف 

املركــز الثالــث الفــارس حمــد ســلطان اليحيــايئ والجــواد »دوريــن«.
وتصــدر الفــارس عي خلفــان الجهوري بالجواد »ســناب جاك« منافســة 

الجولــة الواحــدة عــى حواجــز 130 ســم، والتــي شــارك فيها 48 فارســاً، 
ونجــح منهــم 17 فارســاً يف إكــال الجولة دون خطــأ، وتصدرهم الفارس 
الجهــوري بأفضليــة الزمــن، وحاز فرســان اإلمــارات عى مراكزهــا الثالثة 
األوائــل، حيــث نــال املركــز الثــاين الفــارس ســلطان محمــد مــع الجــواد 
»تنــي دو لــوز«، ومــن بعــده يف املركــز الثالــث الفــارس ســامل خميــس 

الســويدي مع الفــرس »زادورا«.
وشــهدت البطولــة انطالقة أوىل جــوالت املنافســات التأهيلية لنهائيات 
املراحــل الســنية يف دول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة باالتحــاد الدويل 
للفروســية، لفئــات األشــبال، »الجونيــورز« والشــباب، وخصصــت 
منافســتان لــكل فئــة، األوىل مــن مرحلتــني، والثانيــة مــن جولــة ومتايز.

منافســة التأهيــي لنهائيــات فئــة الشــباب مبواصفــات جولــة ومتايــز، 
عــى حواجــز 130 ســم، تنافــس فيهــا 13 فارســاً، وصعــد إىل التايــز 6 
فرســان، وحــاز الصــدارة الفــارس عــي حمــد الكــريب والفــرس »إلفــريا«. 
وتنافــس يف تأهيــي نهــايئ فئــة )الجونيــورز( مبواصفــات الجولــة ومتايز، 
عــى حواجــز 120 ســم، 18 فارســاً، وصعــد إىل التايــز فارســان، وفــاز 
باملركــز األول الفــارس املــرصي أحمــد عمرو والجــواد »باييــس هوتيري«.

ــز  ــى حواج ــز ع ــة ومتاي ــات الجول ــبال مبواصف ــة األش ــة فئ ويف منافس
110 ســم، شــارك فيهــا 20 فارســاً، 6 فرســان أكملــوا التايــز دون خطــأ، 
جميعهــم مــن اإلمــارات، وفــاز بالصــدارة الفارس الشــبل محمد ســعيد 

والجــواد »كيلكــس بلــو ســتار«.

الحواجز قفز 

ليــث يثبــت جدارته مع »أليت دو بونتس«
تنافس في أولى منافســات النجمتين من جولة واحدة، على حواجز 120 ســم 82 
فارســاً، وحقق مفاجأتها الفارس الناشــئ الســوري ليث غريب الذي يتلقى تدريباته 
علــى يــدي والــده الفــارس شــادي غريــب، وهــو الفائــز هنــا بلقــب الجائــزة الكبرى.
ليــث شــارك بالفــرس »أليــت دو بونتــس«، وهــي أيضــاً توالهــا والــده بالتدريــب 
والرعايــة وحقــق معهــا لقــب خيول القفز الصغيرة عمر 7 ســنوات العــام الماضي، 
وحــاز المركــز الثانــي الفــارس عبــد هللا أحمد الشــرفا مع الفرس »فيفــا«، وحل في 
المركز الثالث شــقيقه الفارس عبد الرحمن أحمد الشــرفا والفرس »دانس فلور«.

ّ

الهاجــري وثنائية التأهل
بــأداء قــوي ومتماســك، أنهى الفارس محمــد غانم الهاجري 
مشــاركاته فــي منافســتي التأهــل للجائــزة الكبــرى، وحــاز 
المركــز األول بالجــواد »جــي اس فابيــان« فــي األولــى 
بمواصفــات الجولــة الواحــدة علــى حواجــز 140 ســم، 
ــة  ــه ثنائي ــل ب ــوز وأكم ــاد الف ــاركاً، وأع ــن 47 مش ــن بي م
ــز«،  ــا هاي ــرس »أناب ــة بالف ــة الثاني ــي المنافســة التأهيلي ف
بمواصفــات المرحلتيــن 145 ســم، بمشــاركة 30 فارســاً.



فروســية اإلمارات

أكتوبر 222022

الهاجري يظفر بـ »الجائزة الكبرى المصغرة« 
الحواجز قفز 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
قــدم الفرســان والفارســات املشــاركون يف بطولــة أبوظبــي الدوليــة لقفــز 
الحواجــز فئــة األربــع نجــوم أكــر مــن 440 اســتعراضاً، ونظــم البطولــة 
ــية  ــب للفروس ــة بوذي ــباق يف أكادميي ــية والس ــي للفروس ــادي أبوظب ن
مبنطقــة الختــم يف أبوظبــي، وبــإرشاف االتحاد الــدويل للفروســية، واتحاد 
ــي  ــس أبوظب ــاندة مجل ــة ومس ــباق، وبرعاي ــية والس ــارات للفروس اإلم
الريــايض ورشكــة لونجــني، راعيــة دوري اإلمــارات »لونجــني«، وبالتعــاون 

مــع أكادمييــة بوذيــب للفروســية.
ورصــد للفائزيــن وأصحــاب املراكــز األوىل جوائــز أكــر مــن مليــون ومائة 
ــة  ــة لفئ ــة الدولي ــز البطول ــم جوائ ــف دره ــا 70 أل ــم، منه ــف دره أل
ــز  ــم جوائ ــرية، و105 آالف دره ــز الصغ ــول القف ــدة لخي ــة الواح النجم

ــة لفرســان املراحــل الســنية. املنافســات الدولي
وتضمنــت البطولــة 8 منافســات دوليــة فئــة 4 نجــوم، منهــا منافســتان 
ــر 5 و6  ســنوات،  ــز الصغــرية عم ــول القف ــة الواحــدة لخي ــة النجم لفئ
فرســان  لفئــة  ومنافســتان  الشــباب،  الفرســان  لفئــة  ومنافســتان 

ــبال. ــان األش ــة الفرس ــتان لفئ ــورز«، ومنافس »الجوني
وظفــر الفــارس محمــد الهاجــري بالجائــزة الكــرى املصغــرة عــى صهــوة 
ــز دون خطــأ يف أفضــل  ــان«، بعــد إكــال التاي الجــواد »جــي اس فابي
ــة  ــن فئ ــة م ــق ثالثي ــد حق ــون ق ــا يك ــة، وبه ــغ 38:09 ثاني ــن، وبل زم
األربــع نجــوم، منهــا ثنائيــة مــع »فابيــان«، وجــاءت املنافســة مبواصفات 

ــغ ارتفاعهــا 145 ســم، ومبشــاركة  ــز عــى حواجــز بل ــة مــع متاي الجول
ــا كريســتابس نريتنكــس  ــاين فــارس التفي 29 فارســاً، وأحــرز املركــز الث
مــع »كلينذيــرت«، وبزمــن 40:67 ثانيــة، ونــال املركــز الثالــث فــارس 
أوزبكســتان فريوزفيتــش مــع »قــو فــور إت يب«، وبزمــن 42:40 ثانيــة.

واعتــى ثالثــة مــن فرســان اإلمــارات منصــة تتويــج الفائزيــن باملراكــز 
األوىل يف افتتاحيــة منافســات البطولــة فئــة األربــع نجــوم، مبواصفــات 
ــة الواحــدة عــى حواجــز ارتفاعهــا 120 ســم، وشــارك فيهــا 57  الجول
فارســاً، أولهــم فارســنا ســلطان أحمــد التبــايل مــع »فالينــج هــاي دو ال 

رافيــري«.
ــز  ــى املراك ــيطروا ع ــوي، وس ــم الق ــارات أداءه ــان اإلم ــل فرس وواص
الســتة األوىل يف املنافســة الثانيــة مــن فئــة األربــع نجــوم، مبواصفــات 
الجولــة الواحــدة، عــى حواجــز 140 ســم، مبشــاركة 35 فارســاً، وتــّوج 
ــكا اس يت  ــم الهاجــري باملركــز االول مــع »ليليلون الفــارس محمــد غان

دبليــو«.
وأعــاد فرســان اإلمــارات مشــهد الفــوز باملراكــز الســتة األوىل، وأكمــل 
ــرز  ــوم، وأح ــع نج ــة األرب ــن فئ ــة م ــري ثنائي ــد الهاج ــارس محم الف
ــة  ــان«، يف منافس ــي اس فابي ــواد »ج ــع الج ــرة م ــذه امل ــدارة ه الص
مبواصفــات املرحلتــني، عــى حواجــز ارتفاعهــا 145 ســم، وتنافــس فيهــا 

ــاً.  23 فارس

استعراضًا في منافسات بطولة 
أبوظبي الدولية لفئة الـ 4 نجوم  440

29
فارساً وفارسة خاضوا تحدي منافسة الجائزة 
الكرى املصغرة مبواصفات الجولة مع متايز، 

عى حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم.

 38:09
ثانية الزمن الذي سجله الفارس محمد 

الهاجري وحقق به املركز األول يف 
منافسة الجائزة الكرى املصغرة.



فروســية اإلمارات

23 أكتوبر 2022

سيطرة إماراتية على منافسات الجولة الواحدة والمرحلتين

موفي الكربي يكسب الجائزة الكبرى 
في أفضل إنجاز للفارس والفرس »بالوسنتا«

الحواجز قفز 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــرس  ــوة الف ــى صه ــريب ع ــة الك ــويف عويض ــاب م ــارس الش ــّوج الف ت
»بالوســنتا« بــكأس الجائــزة الكــرى يف بطولــة أبوظبــي الدوليــة 

ــوم. ــع نج ــة األرب ــن فئ ــز م ــز الحواج لقف
منافســة الجائــزة الكــرى مبواصفــات الجولتــني، صمــم مســارها 
ــن  ــي تحتض ــوالت الت ــي أوىل الج ــم، وه ــا 150 س ــز ارتفاعه بحواج
ــي  ــريب التأهي ــدوري الع ــوالت ال ــن بط ــا ضم ــاً منه ــارات أربع اإلم
لــكأس العــامل لقفــز الحواجــز، وتنافــس يف جولتهــا األوىل 21 فارســاً، 
ونجــح يف العبــور إىل الجولــة الثانيــة 5 فرســان، وانفــرد الفــارس 
ــع الفــرس  ــني م ــف دون خطــأ يف الجولت ــاألداء النظي ــويف الكــريب ب م
»بالوســنتا«، ليحقــق أفضــل نتائجــه يف دوليــات القفــز تصنيــف 
ــكأس  ــة ل ــة املؤهل ــاط الجول ــع نجــوم، ويحصــل عــى أعــى نق األرب

العــامل 2023.
وحــاز املركــز الثــاين فــارس التفيــا كريســتابس نريتنكــس مــع »بالديــوم 
ــة،  ــغ 47:07 ثاني ــن بل ــة يف زم ــة الثاني ــى الجول ــي يف«، وأنه ــه ج كي
برصيــد 4 نقــاط جــزاء يف الجولــة األوىل، ونــال الفــارس الســوري 
شــادي غريــب املركــز الثالــث مــع »دنلــوب دينــوك«، وأكمــل الجولــة 
ــة  ــاط جــزاء يف الجول ــد 4 نق ــة، وبرصي ــن  48:89  ثاني ــة يف زم الثاني
الثانيــة، وحصــل فرســان اإلمــارات عــى املراكــز مــن الخامــس وحتــى 

الســابع، حيــث كان املركــز الخامــس مــن نصيــب الفــارس الشــيخ 
ــد 8 نقــاط  ــه جــي«، برصي عــي جــال النعيمــي، مــع »كاســبار أي

ــة الثانيــة. جــزاء يف الجول
املتقدمــة يف منافســة  املراكــز  وســيطر فرســان اإلمــارات عــى 
ــاركة  ــم، ومش ــز 140 س ــى حواج ــدة، ع ــة الواح ــات الجول مبواصف
30 فارســاً، وتــّوج باملركــز األول الفــارس مــويف عويضــة الكــريب 
ــغ 60:74  ــع بل ــن رسي ــة يف زم ــه الجول ــد إكال ــمول«، بع و»أكس
ثانيــة، يف حــني أكملهــا صاحــب املركــز الثــاين الفــارس محمــد 
الهاجــري مــع »ليليلونــكا اس يت دبليــو« يف زمــن بلــغ 61:37 ثانيــة.

وقفــز الفــارس نــارص الجنيبــي إىل صــدارة منافســة املرحلتــني مــن 
فئــة األربــع نجــوم، مبواصفــات املرحلتــني، عــى حواجــز 120 ســم، 
مبشــاركة 58 فارســاً، وأنهــى املرحلتــني 26 فارســاً دون خطــأ، وأكمــل 
ــون« يف  ــون دو ماري ــع »بات ــة م ــة الثاني ــي املرحل ــارس الجنيب الف

زمــن 26:88 ثانيــة. 
ــع  ــرج م ــلان ف ــر س ــي صاب ــارس البحرين ــاين الف ــز الث ــال املرك ون
ــارس  ــرز الف ــة، وأح ــة يف 27:20  ثاني ــل املرحل ــان«، وأكم »كاريجن
ــث بعــد  ــز الثال ــا« املرك ــي والجــواد »دوكالهوم عــي أحمــد الجنيب

ــة. ــغ 27:68 ثاني ــاً بل ــجيله زمن تس

21
فارساً تنافسوا عى لقب الجائزة الكرى يف 

بطولة أبوظبي الدولية لفئة األربع نجوم عى 
حواجز فوق الـ 150 سم.

 26:88
ثانية الزمن الذي سجله الفارس نارص 

الجنيبي وتصدر به منافسة املرحلتني من 
فئة األربع نجوم، عى حواجز 120 سم.
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استعراض بأكاديمية بوذيب للفروسية 
800و17 فريقًا في منافسة »األساتذة«

األسبوع الرابع لدوري اإلمارات لقفز الحواجز
الحواجز قفز 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــع  ــبوع الراب ــات األس ــاركون يف منافس ــات املش ــان والفارس ــدم الفرس ق
ــي  ــتعراض، والت ــز 800 اس ــز الحواج ــني« لقف ــارات »لونج ــدوري اإلم ل
أقيمــت خــالل يومــني، عــى ميــدان صالــة أكادمييــة بوذيــب للفروســية، 
بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، ورعايــة لونجــني، 
ومســاندة مجلــس أبوظبــي الريــايض، وتألفــت مــن 11 منافســة بلــغ 
ــري  ــدد كب ــاركة ع ــهدت مش ــم، وش ــف دره ــا 250 أل ــوع جوائزه مجم
مــن فرســان القفــز مــن جميــع الفئــات، واملنتســبني إىل أنديــة ومراكــز 

ــارات. ــية يف اإلم الفروس
وتضمــن األســبوع منافســة فــرق األســاتذة »اإلمــارات لونجــني«، 
مبواصفــات الجولــة الواحــدة عــى حواجز 125 ســم، مبشــاركة 64 فارســاً 
تألــف منهــم 17 فريقــاً، حيــث تعتمــد أفضــل النتائــج لثالثــة فرســان 
ــاء  ــان«، دون أخط ــق الفرس ــز األول »فري ــاز باملرك ــق، وف ــن كل فري م
ــان  ــن الفرس ــون م ــة، واملك ــغ 197:28 ثاني ــن وبل ــل زم ــوع أفض مبجم
خالــد الحــادي، عــي أحمــد الجنيبــي، خالد الجنيبــي، وعــي الجهوري، 
وجــاء يف املركــز الثــاين »فريــق مليحــة«، وأكمــل فرســانه املنافســة دون 

خطــأ مبجمــوع زمــن بلــغ 201:86 ثانيــة.
توســعت خــالل منافســات األســبوع الرابــع للــدوري قاعــدة مشــاركة 

الفرســان املبتدئــني، ليبلــغ عددهــم 80 فارســاً وفارســة، ويف منافســتي 
األســبوع الخاصــة بهــم، األوىل مبواصفــات املرحلتــني، عــى حواجــز 90 
ـ 100 ســم، والثانيــة مــن جولــة واحــد عــى االرتفــاع نفســه ومطلــوب 
إكالهــا دون خطــأ، قــدم الفرســان 160 اســتعراضاً عــى امليــدان 
الثــاين، وكان الفــوز حليــف الفــارس عيــى ســيف مــع »كابــري« مــن 
نــادي العــني للفروســية والرمايــة والجولــف، ويف الثانيــة للفارســة 
ســلمى الظاهــري والجــواد »كيــو آي أيــه بريزيــن« مــن نــادي الشــارقة 

للفروســية.
وشــكلت منافســة الجولــة الواحــدة عــى حواجز 90 ســم، هــي األخرى 
أهميــة كبــرية للفرســان مــن فئــة األشــبال الذيــن يتطلعــون بشــغف 
للمشــاركة يف املنافســات الدوليــة التأهيليــة لنهائيــات املراحــل الســنية 
للفرســان مــن دول املجموعــة اإلقليميــة الســابعة يف االتحــاد الــدويل 
ــة  ــة تنافــس 36 فارســاً، وأكمــل الجول للفروســية، ويف املنافســة الثاني
نظيفــة دون خطــأ 22 فارســاً، وبنســبة نجــاح 61% تقريبــاً بلغهــا 
ــة  ــابيع األربع ــات األس ــاركتهم يف منافس ــد مش ــبال بع ــان األش الفرس
منــذ انطالقــة املوســم الحــايل، وتقــدم الفائزيــن الفــارس عــي شــهاب 

بالرحمــة مــن مركــز اإلمــارات للفروســية. 

64
فارساً وفارسة شاركوا ضمن 17 فريقاً يف 

منافسة فرق األساتذة »اإلمارات لونجني«، 
مبواصفات الجولة الواحدة عى حواجز 125 

سم، والتي شهدت تنافساً قوياً بني الفرق.

250
ألف درهم قيمة الجوائز التي رصدت 

للفائزين والحاصلني عى مراكز متقدمة يف 
منافسات األسبوع الرابع لدوري اإلمارات 

»لونجني« لقفز الحواجز.

197:28
ثانية الزمن الذي سجله »فريق الفرسان« دون 
خطأ، صاحب املركز األول يف منافسة األساتذة، 

وضم الفريق الفرسان خالد الحادي، عي 
أحمد الجنيبي، خالد الجنيبي، وعي الجهوري.
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مع »ستافايل« و»دايموند وي«
الخيل جمال 

41
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة املرحلتني 
الخاصة، واألوىل لفرسان املستوى األول 

والشباب عى حواجز 130 سم.

الحواجز قفز 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تألــق الفــارس ســامل أحمــد الســويدي وأحــرز ثنائيــة بصحبــة جواديــه 
ــن  ــية ضم ــارقة للفروس ــادي الش ــن ن ــتافايل« م ــد وي« و»س »داميون
منافســات األســبوع الرابــع بــدوري اإلمــارات »لونجني« لقفــز الحواجز، 
حيــث ســجل الفــوز يف منافســات الفئــة الكــرى مبواصفــات املرحلتــني 
عــى حواجــز بلغ ارتفاعها 140 ســم للمســتوى األول، وأيضاً يف منافســة 
مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتايــز عــى حواجز 145 ســم 

مــع الجــواد »داميونــد وي«.
وشــارك يف منافســتي فئــة فرســان املســتوى األول، مبواصفــات املرحلتني 
الخاصــة، 29 فارســاً، وأكمــل املرحلتــني دون خطــأ 13 فارســاً، وتصدرهــا 
الفــارس ســامل أحمــد الســويدي بالجــواد »ســتافايل« - 7 ســنوات -، من 
نــادي الشــارقة للفروســية، وهــو صاحــب املركــز الثــاين أيضاً مــع الجواد 
»داميونــد وي« - 10 ســنوات، يف حــني حــاز املركــز الثالــث الفــارس عبــد 
اللــه حميــد املهــريي بالجــواد »كونيــج« - 11 ســنة -، من نادي الشــارقة 
أيضــاً، وحافــظ األوائــل عــى مراكزهــم يف املنافســة الثانيــة مبواصفــات 
الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتايــز، عــى حواجــز 140 ســم، وهــي 
األهــم لفرســان املســتوى األول والشــباب يف منافســات األســبوع، 
وللمســتهدفني منافســة الجائــزة الكــرى يف البطــوالت الدوليــة، والتــي 
تكــون مبواصفــات الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتايــز عــى حواجــز 
145 ســم، وتنافــس 34 فارســاً، انتقــل منهــم 7 فرســان إىل جولــة 

التايــز، وأكملهــا 3 فرســان دون خطــأ، جميعهــم مــن نادي الشــارقة 
للفروســية، وبفــارق التوقيــت فــاز بالصــدارة الفــارس ســامل أحمــد 
الســويدي مــع الجــواد »داميونــد وي«، منهيــاً التايــز يف زمــن بلــغ 
39:86  ثانيــة، كــا نــال الفــارس ســامل الســويدي املركــز الثــاين مــع 
الجــواد »ســتافايل«، وأكمــل معــه التايــز يف زمــن بلــغ 39:89 ثانيــة، 
ومتســك الفــارس عبــد اللــه حميــد بجائــزة املركــز الثالــث التــي نالهــا 
بالجــواد »كونيــج« بعــد إكــال التايــز يف زمــن بلــغ 39:95 ثانيــة، 
وهــي املراكــز ذاتهــا  التــي حققهــا الســويدي واملهــريي يف املنافســة 

الســابقة، منافســة املرحلتــني الخاصــة.
ــتوى  ــان املس ــة، واألوىل لفرس ــني الخاص ــة املرحلت ــارك يف منافس وش
األول والشــباب عــى حواجــز 130 ســم، 41 فارســاً، وأكمــل املرحلتني 
دون خطــأ 10 فرســان، وتقدمهــم الفــارس هــادي نظــام مع »فريســت 
ليــدي« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، واملنافســة الثانيــة للفئتــني 
ــم  ــز، وصم ــة التاي ــع جول ــدة م ــة الواح ــات الجول ــاءت مبواصف ج
ــاً  ــا 52 فارس ــس فيه ــه، تناف ــاع ذات ــى  االرتف ــز ع ــارها بحواج مس
وفارســة، وانتقــل منهــم إىل جولــة التايــز 15 فارســاً، ونجــح منهــم 
8 فرســان يف إكــال التايــز دون خطــأ، وتصدرهــم الفــارس أســامة 
ــان  ــع الفرس ــن منتج ــو« م ــواد »يب إي يس هوج ــع الج ــي م الزبيب

ــايض. الري

السويدي يتألق مع »الكبرى« و»الجولة الواحدة« 
بثنائية في منافستي ارتفاع 140 و145 سم 

52
فارساً وفارسة لفرسان املستوى األول شاركوا 
يف منافسة مبواصفات الجولة الواحدة مع 

جولة التايز عى ارتفاع 130 سم.
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المري يتصدر مع »لوكاردو أو« تمايز 120 سم

فريق خورفكان يحصد جائزة األســاتذة 
الثانية في األســبوع الخامس للدوري

دبي )فروسية اإلمارات(
ــارات  ــاتذة اإلم ــة ألس ــة الثاني ــكان« يف املنافس ــق »خورف ــاز فري ف
ــه املــري بالجــواد  ــد الل لونجــني لقفــز الحواجــز، وحــاز الفــارس عب
»لــوكاردو أو« جائــزة التايــز لخيــول القفــز الصغرية عمر 6 ســنوات، 
ــز  ــني لقف ــارات لونج ــدوري اإلم ــس ل ــبوع الخام ــات األس يف منافس
الحواجــز، والتــي اســتضافها مركــز اإلمــارات للفروســية يف ديب، عــى 
مــدى يومــني، بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، ورعاية 
لونجــني، راعيــة دوري القفــز، واشــتملت عــى 11 شــوطاً، افتتــح بهــا 

مركــز اإلمــارات للفروســية موســمه للمنافســات والبطــوالت.
شــهد املنافســات وتــّوج الفائزيــن يوســف املــال، نائــب املديــر 
العــام لنــادي ديب للفروســية، وطاهــرة أحمــد، مــن مركــز اإلمــارات 
ــية،  ــاد الفروس ــان باتح ــاون اللج ــى تع ــال ع ــى امل ــية، وأثن للفروس
ومركــز اإلمــارات، مــا ســاهم يف إنجــاح املنافســات وإخراجهــا 
بسالســة عــى الرغــم مــن كــرة عــدد املشــاركني يف أوىل منافســات 
ــم  ــية إىل تنظي ــادي ديب للفروس ــع ن ــال: »يتطل ــم، وق ــز باملوس املرك
ــارات  ــز اإلم ــدان مرك ــى مي ــز ع ــز الحواج ــة لقف ــة ديب الدولي بطول

للفروســية يف منتصــف ديســمر«.
اكتســبت منافســات األســبوع الخامــس للــدوري، أهميــة للفرســان 
باملوســم، ومواصلــة  الدوليــة  العــني  املشــاركني يف بطولــة  غــري 
الفرســان لتجهيــز خيولهــم قبــل مواصلــة البطــوالت الدوليــة، إضافــة 
إىل إقامــة املنافســة الثانيــة لفــرق أســاتذة دوري اإلمــارات لونجــني 
ــاركة  ــم مبش ــز 125 س ــدة وحواج ــة الواح ــات الجول ــز، مبواصف للقف

ــكان«،  ــق »خورف ــدارة فري ــاز الص ــاً، وح ــاً، يف 15 فريق 59 فارس
الفريــق مــن  ثانيــة، وتكــون  بلــغ 181:78  مبجمــوع زمــن 
ــه حمــد  ــد الل ــريا«، وعب ــع »إلف ــد الكــريب م الفرســان عــي حم
ــو زد«،  ــريب »هوبالين ــويف عويضــة الك ــس«، وم ــريب و»دميفي الك
والفــارس محمــد حمــد الكــريب »شــانتال«، وحــاز املركــز الثــاين 
فريــق »أبومــوىس« مبجمــوع زمــن بلــغ 184:53 ثانيــة، يف حــني 
نــال فرســان فريــق »الــرشاع« املركــز الثالــث مبجمــوع زمــن بلــغ 

ــة.  190:77 ثاني
وللخيــول الصغــرية عمــر 6 ســنوات أقيمــت منافســة مبواصفــات 
)املرحلتــني خاصــة ـ 120 ســم ـ 24 خيــل ـ 6 دون خطــأ(، وحــاز 
الصــدارة الجــواد »شابليشــور يب اس«، بقيــادة الفــارس ماجديــن 

بادنــي مــن نــادي منــدرة للفروســية. 
ــة لخيــول الســت ســنوات، مبواصفــات  وجــاءت املنافســة الثاني
)جولــة مــع متايــز ـ 120 ســم ـ 26 خيــالً ـ 4 متايــز دون خطــأ(، 
ــه  ــد الل ــارس عب ــادة الف ــوكاردو أو« بقي ــواد »ل ــا الج وتصدره
املــري، مــن إســطبالت الــرشاع، وأكمل جولــة التايــز يف زمن بلغ 
ــاين الفــرس »جالمــور«  ــزة املركــز الث ــة، وحــازت جائ 34:74 ثاني
ــي، مــن إســطبالت  ــز املرزوق ــد العزي ــادة الفــارس عمــر عب بقي
الــرشاع أيضــاً، وبزمــن متايــز بلــغ 35:17 ثانيــة، وفــازت باملركــز 
الثالــث الفــرس ليانــا بقيــادة الفــارس محمــد عمــران العويــس، 

مــن إســطبالت الصافنــات بزمــن 35:81 ثانيــة.

الحواجز قفز 
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»ليث« يتألق في الجولة الواحدة مع تمايز
الحواجز قفز 

لطيفــة آل مكتــوم تنجز المهمة 
التدريبيــة مــع الجواد »غرام« دون خطأ

دبي )فروسية اإلمارات(
أقيمــت املنافســة األوىل مفتوحــة املشــاركة ضمــن فعاليات األســبوع 
الخامــس لــدوري اإلمــارات لونجــني لقفز الحواجــز، والتي اســتضافها 
مركــز اإلمــارات للفروســية يف ديب، مبواصفــات )جولــة واحــدة ـ 115 
ــج أوالً  ــة التتوي ــد إىل منص ــأ(، وصع ــاً ـ 6 دون خط ــم ـ 57 فارس س
الفــارس مهــد ليــث عــوض والجــواد »كالــوب« مــن نــادي الشــارقة 
للفروســية، وتنافــس 21 فارســاً عــى ارتفــاع الحواجــز ذاته 115 ســم، 
باشــرتاط األداء النظيــف دون خطــأ، وحــاز الصــدارة الفــارس صابــر 
ســلان مــع الجــواد »بانــدورا« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، ويف 
املنافســة املفتوحــة الثانيــة مبواصفــات املرحلتــني عى 115 ســم و62 
مشــاركاً و6 منهــم دون خطــأ، نــال مركــز الصــدارة الفــارس ســلطان 
أحمــد التبــايل والفــرس »دانــون«، مــن أكادمييــة بوذيــب للفروســية.

ــني  ــني، مبواصفــات املرحلت ــة الفرســان املبتدئ وأقيمــت منافســة لفئ
الخاصــة، عــى حواجــز 90 ـ 100 ســم مبشــاركة 88 فارســاً، و13 
ــة، جــاءت مبواصفــات  ــني الثاني منهــم دون خطــأ، ومنافســة املبتدئ
ــاز  ــأ، وح ــم 13 دون خط ــح منه ــاً، نج ــاركة 90 فارس ــني مبش املرحلت
ــري« مــن  الصــدارة الفــارس عيــى ســيف الدرمــي، والفــرس »كاب

ــادي العــني للفروســية أيضــاً.  ن
وتواصلــت املنافســات التــي يتــم تخصيصهــا لخيــول القفــز الصغــرية 
ــات  ــز، وجــاءت مبواصف ــداد والتجهي ــر 5 ســنوات، يف طــور اإلع عم
ــا  ــس فيه ــني الخاصــة، عــى حواجــز 110 ـ 115 ســم، وتناف املرحلت

37 خيــالً، و17 منهــا أكملــت املرحلتــني دون خطــأ، وفيهــا 
ــة األوىل،  ــز الثالث ــادي الشــارقة للفروســية املراك حــاز فرســان ن
مركــز الصــدارة وذهــب للفــارس هــادي نظــام، مــع »كارتيــري«، 
وتجــدد التنافــس بــني خيــول القفــز عمــر 5 ســنوات يف شــوط 
باملواصفــات واالرتفــاع ذاتهــا، ومبشــاركة 34 خيــالً، 6 منهــا 
ــتار«  ــل س ــرس »ري ــازت الف ــأ، وف ــني دون خط ــت املرحلت أكمل
بجائــزة املركــز األول بقيــادة الفــارس حميــد عبــد اللــه املهــريي، 

ــرشاع. مــن إســطبالت ال
ــول القفــز الصغــرية عمــر  أوىل منافســات اللقــاء خصصــت لخي
4 ســنوات، مبواصفــات )الجولــة الواحــدة، عــى ارتفــاع 80 ـ 
ــت  ــأ(، وأرشك ــا دون خط ــول، و3 منه ــاركة 10 خي ــم، مبش 90 س
ــوم،  ــد آل مكت ــت أحم ــة بن ــيخة لطيف ــة الش ــة األوملبي الفارس
ــة  ــز مهم ــب، وأنج ــرض التدري ــنوات بغ ــرام« 6 س ــواد »غ الج

ــأ.  ــة دون خط ــة نظيف الجول
ــات،  ــام املنافس ــاين أي ــنوات يف ث ــر 4 س ــول عم ــة للخي ومبنافس
مبواصفــات املرحلتــني الخاصــة، شــاركت 5 خيــول، وأكملــت 
الجولــة 3 منهــا دون خطــأ، وخصــص شــوط لخيــول األربــع 
ــي  ــول، وتصدرهــا »انفنيت ــه 9 خي ســنوات فقــط، وتنافســت في
واو«، بقيــادة الفارســة الشــيخة لطيفــة بنــت أحمــد آل مكتــوم، 

ــية يف ديب. ــارات للفروس ــز اإلم ــن مرك م
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550 استعراضًا في األسبوع السادس للدوري بالعين

»أيه ام اس« يتوج بـ »األســاتذة« 
والزبيبي يكســب جائزة التمايز لـ  120 ســم

العين )فروسية اإلمارات(
ــة ملنافســة أســاتذة  ــة الثالث ــه ام اس« بلقــب الجول ــوج فريــق »أي ت
ــا  ــرت فعالياته ــي ج ــز، والت ــز الحواج ــني لقف ــارات لونج دوري اإلم
بنــادي العــني للفروســية والرمايــة والجولــف ضمــن منافســات 
األســبوع الســادس لــدوري القفــز، والــذي تضمــن 13 شــوطاً وشــهد 
ــن الفرســان والفارســات، وجــرت  ــرية م 550 اســتعراضاً مبشــاركة كب
ــارس  ــادة الف ــور يب«، بقي ــاز »الت ــني، وف ــدى يوم املنافســات عــى م
محمــد الزبيبــي يف منافســة خيــول القفــز الصغــرية عمــر 6 ســنوات، 

ــز.  ــة مــع متاي ــدة مبواصفــات جول وهــي الوحي
وتنافــس 59 فارســاً وفارســة، تألــف منهــم 15 فريقــاً ألســاتذة دوري 

اإلمارات.
وجــاءت نتائــج الفــرق الثالثــة األوىل نظيفــة دون خطــأ، وحســمت 
ــه ام  ــق »أي ــاً كان فري ــة الزمــن، واألفضــل زمن ــا بأفضلي ــز بينه املراك
ــان  ــن الفرس ــم م ــة، وض ــة الثالث ــز األول يف الجول ــز باملرك اس« الفائ
أميليــا موســيكا مــع »كوتندريكــس«، كريســتوفر جــون مــع الجــواد  
»كاليــدور«، وســارة حســني مــع »هيكســتيد« ثــم هيثــم عيــد مــع 
»كريزمــا«، ومبجمــوع زمــن بلــغ 213:42 ثانيــة، وجــاء فريــق »ريفــا 
نايــت« يف املركــز الثــاين، ومبجمــوع زمــن بلــغ 220:89 ثانيــة، وكان 
املركــز الثالــث مــن نصيــب فرســان فريــق »بارفــوت بيــويت«، مبجموع 

زمــن بلــغ 236:80 ثانيــة.
للــدوري،  الســادس  لقــاء األســبوع  الوحيــدة يف  التايــز  جولــة 
خصصــت للخيــول عمــر 6 ســنوات، عــى حواجــز 120 ســم، وتنافــس 

فيهــا 24 فارســاً، ثالثــة منهــا عــرت إىل التايــز، وأكملــه جــوادان 
ــادة  ــور يب«، بقي ــدارة إىل »الت ــزة الص ــت جائ ــأ، وذهب دون خط
الفــارس محمــد الزبيبــي مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وأكمــل 
التايــز يف زمــن بلــغ 27:35 ثانيــة، ونــال املركــز الثــاين الفــارس 
ــوري«  ــع »جل ــز م ــل التاي ــني، وأكم ــد أم ــن أحم ــد الرحم عب
مــن إســطبالت الــرشاع، وأنهــى التايــز دون خطــأ يف زمــن بلــغ 

ــة.  42:86 ثاني
ــالً،  ويف الشــوط األول للخيــول عمــر 6 ســنوات، تنافــس 22 خي
ــر  ــم، وع ــز 120 س ــى حواج ــة ع ــني الخاص ــة املرحلت يف منافس
املرحلتــني دون خطــأ 4 خيــول، تقدمهــا »شــابليرش يب اس«، 
نــادي منــدرة  بادنــي مــن  الديــن  الفــارس مجــد  بقيــادة 

للفروســية.
جــاءت  ســنوات،   5 عمــر  القفــز  لخيــول  األوىل  املنافســة 
ــني الخاصــة، عــى حواجــز 110 ـ 115 ســم،  ــات املرحلت مبواصف
ومبشــاركة 29 خيــالً، ونجــح 14 خيــالً يف إكــال املرحلتــني دون 
خطــأ، وتقدمهــا »كاميــي فــا أوفريــس زد«، بقيــادة الفارس ســامل 
أحمــد الســويدي، مــن نــادي الشــارقة للفروســية، مــع مشــاركة 
واحــدة بغــرض التدريــب عمــر 6 ســنوات، وتجــدد اللقــاء بــني 
27 خيــالً عمــر 5  ســنوات يف منافســة املرحلتــني، عــى االرتفــاع 
نفســه، وتقدمهــا متصــدراً »ريــال ســتار«، بقيــادة الفــارس حميد 
املهــريي، مــن إســطبالت الــرشاع، وخيــل واحــد عمــر 6 ســنوات.

الحواجز قفز 

13
منافسة تضمنتها فعاليات األسبوع السادس 

لدوري القفز عى ميدان العني للفروسية.

 37:35
ثانية أفضل أزمنة جولة التايز عى حواجز 

120 سم، وسجله الفارس محمد الزبيبي.
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حضور مميز للفرسان المبتدئين
الحواجز قفز 

محمــد ليــث يتصدر الجولة الواحدة 
وهــادي نظام يتألق فــي المرحلتين

العين )فروسية اإلمارات(
ــة  ــات الجول ــاركة مبواصف ــوح املش ــوط مفت ــات الش ــهدت منافس ش
الواحــدة عــى حواجــز 115 ســم ضمــن األســبوع الســادس لــدوري 
ــني  ــادي الع ــي اســتضافها ن ــز الحواجــز، والت ــارات لونجــني لقف اإلم
للفروســية والرمايــة والجولــف، مشــاركة 81 فارســاً، وأكمــل الجولــة 
دون خطــأ 25 فارســاً، وتقدمهــم الفــارس محمــد ليــث عــوض، 
ــادي الشــارقة للفروســية، وارتفــع عــدد  ــوب«، مــن ن بالجــواد »كال
ــى  ــني ع ــات املرحلت ــاين مبواصف ــوح الث ــوط املفت ــني يف الش املتنافس
االرتفــاع ذاتــه إىل 88 فارســاً، وأنجــز املرحلتــني دون خطــأ 5 فرســان، 
ــة  ــا الصــدارة بصحب ــال به ــة ون ــث ثنائي ــارس محمــد لي وأكمــل الف
ــب  ــرض تدري ــة بغ ــاً باملنافس ــق 18 فارس ــوب«، والتح ــواده »كال ج
ــني دون خطــأ. ــم، ونجــح منهــم 5 فرســان يف إكــال املرحلت خيوله

ويف الشــوط الثــاين مفتــوح املشــاركة، مبواصفــات الجولــة الواحــدة، 
ــه 45 فارســاً، ونجــح  ارتفعــت الحواجــز إىل 130 ســم، وتنافــس في
ــة دون خطــأ، وتقدمهــم الفــارس  منهــم 11 فارســاً يف إكــال الجول
ــادي الشــارقة  ــن ن ــدي«، م ــرس »فريســت لي ــع الف ــام م ــادي نظ ه

للفروســية.

وافتتحــت املنافســات بشــوط للخيــول الصغــرية عمــر 4 ســنوات، 
ــال  ــول يف إك ــة خي ــا ثالث ــول، ونجــح منه ــه 9 خي ــاركت في وش
الجولــة دون خطــأ، واعتــرت فائــزة، وراقــت املنافســة ألربعــة 
فرســان، أرشكــوا خيولهــم الصغــرية عى حواجــز ارتفاعهــا 80ـ  90 
ســم، ثالثــة منهــا يف عمــر 5 ســنوات، والرابــع عمــر 6 ســنوات، 
ــوم  ــوط الي ــاركة يف ش ــنوات للمش ــر 4 س ــول عم ــادت الخي وع
ــا  ــت منه ــه، ونجح ــاع ذات ــى االرتف ــا وع ــرشوط ذاته ــاين بال الث
ــب  ــرض التدري ــول بغ ــدد الخي ــع ع ــاً، وارتف ــول أيض ــة خي ثالث
ليصــل إىل 7 خيــول، جميعهــا بعمــر 5 ســنوات عــدا واحــد منهــا 

يف عمــر 6 ســنوات. 
وشــكل الفرســان املبتدئــون حضــوراً ومشــاركة الفتــة بلغــت 88 
ــة الواحــدة عــى حواجــز 90  فارســاً وفارســة، يف منافســة الجول
ـ 100 ســم، ونجــح منهــم 38 فارســاً يف إكــال الجولــة دون 
خطــأ، واعترتهــم لجنــة التحكيــم فائزيــن حســب الــرشوط، ويف 
الشــوط الثــاين تنافــس 84 فارســاً، وأكملهــا أيضــاً 38 فارســاً دون 

خطــأ.

45
فارساً وفارسة خاضوا تحدي الشوط 
مفتوح املشاركة، مبواصفات الجولة 

الواحدة، عى حواجز 130 سم

88
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة 
الشوط املفتوح من مرحلتني عى 

حواجز 115 سم.
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الدوري نجوم 
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

قــدم الفرســان والفارســات خــالل أســابيع 

ــز الحواجــز،  ــارات »لونجــني« لقف دوري اإلم

املنافســات  وشــهدت  رفيعــة،  مســتويات 

يتأهبــون  وهــم  منهــم،  العديــد  تألــق 

لخــوض البطــوالت الدوليــة التــي تســتضيفها 

ــة خــالل فــرتة الشــتاء، وظهــور  ــة الدول أندي

النجــوم عــى منصــة التتويــج بعــد وضــع 

بصاتهــم يف الصــدارة خــالل املنافســات.

الحواجز قفز 
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الشارقة )فروسية اإلمارات(
حفلــت فعاليــات ختــام مهرجــان الشــارقة للجــواد العريب - اإلنتــاج املحي 
– يف نســخته التاســعة عــرشة، مبنافســات مثــرية وشــيقة، وبــرزت خاللهــا 
خيــول مربــط البدايــر للشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي، التــي حققت 
ــان 3  ــط عج ــط ديب ومرب ــن مرب ــق كل م ــا حق ــة، في ــاب ملون 4 ألق
ألقــاب ملونــة لــكل منهــا مــن جملــة 18 لقبــاً تنافســت عليهــا املرابــط 

املختلفــة.
ــور  ــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكت ــة م ــة كرمي ــم املهرجــان برعاي وأقي
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو املجلــس األعــى حاكــم الشــارقة، 

ــادي الشــارقة للفروســية والســباق.  ــه ن ونظم
واســتهلت منافســات البطــوالت، املهــرة »دي شــيخة« ملربــط ديب التــي 
ــز  ــة املرك ــنة، تارك ــر س ــرات بعم ــة امله ــي لبطول ــب الذهب ــت باللق توج
الثــاين واللقــب الفــي للمهــرة »ميســاء البدايــر« ملربــط البدايــر، بينــا 

ــط عجــان. ــزي »ع ج رســيل« ملرب ــت اللقــب الرون نال
وظفــرت »ع ج العــال« ملربــط عجــان، باللقــب الذهبــي للمهــرات )عمــر 
ــي »دي  ــب الف ــت اللق ــاين، ونال ــز الث ــت يف املرك ــنوات(، وحل 2 و3 س
ــى  ــر ع ــط البداي ــر« ملرب ــان البداي ــت »مري ــط ديب، وحصل ــة« ملرب رام

ــزي. اللقــب الرون
وحصــدت »ع ج ســلوانة« إلســطبالت إمــارا، اللقــب الذهبــي لألفــراس، 
فيــا احتلــت املركــز الثــاين ونالت الفضــة »دي غــرام« ملربــط ديب، وحلت 
يف املركــز الثالــث وحصلــت عــى اللقــب الرونــزي »ع ج بنفســج« ملربــط 

عجــان.
ونــال »ع ج تــاج« لخليفــة عــي بــن غنيــم الكتبــي، ذهبيــة األمهــار عمــر 
ســنة، تــاله يف املركــز الثــاين ونــال اللقــب الفــي »اي اس تــر« للشــيخ 
عبــد اللــه بــن ماجــد القاســمي، فيــا حــل يف املركــز الثالــث ونــال الرونز 

»اتــش ايــه الشــامخ« لحمــد محمــد حســنوه الحبــيس.
وتألقــت خيــول مربــط البدايــر يف بطولــة األمهــار )عمــر 2 و3 ســنوت(، 

ــال  ــي، ون ــب الذهب ــر« اللق ــون البداي ــد »مزي ــث حص حي
رفيقــه يف املربــط »جميــل البدايــر« اللقــب الفــي، فيــا 
ذهــب اللقــب الرونــزي للمهــر »ع ج نبــار« لســعيد مصبح 

الكعبــي.
وفــاز »شــهوان الهواجــر« للدكتــور غانــم الهاجــري، باللقــب 
ــب  ــال اللق ــاين ون ــز الث ــاء يف املرك ــول، وج ــي للفح الذهب
الفــي »دي مشــجي« ملربــط رأس الخيمــة، فيــا حــل ثالثاً 
ونــال الرونــز »اي ايــه زيــن« للشــيخ عبــد اللــه بــن ماجــد 

القاســمي.

الخيل جمال 
مهرجان الشارقة للجواد العربي  

خيول »البداير« و»دبي« و»عجمان« 
تخطف األضواء في »اإلنتاج المحلي«

أبطال الذهب
»دي شيخة« - املهرات بعمر سنة

 »ع ج العال« - املهرات )عمر 2 و3 سنوات(

 »ع ج سلوانة« - األفراس

 »ع ج تاج« -  األمهار عمر سنة

»مزيون البداير« - األمهار )عمر 2 و3 سنوات(

»شهوان الهواجر« - الفحول

93.30
نقطة أعى معدل خالل البطولة ســجلتها 
بطلــة املهرات »ع ج عال« ملربط عجان.
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باريس )فروسية اإلمارات(
ــل  ــامل للخي ــة الع ــات بطول ــام فعالي ــارات يف خت ــول اإلم ــت خي تألق

العربيــة األصيلــة 2022 يف نســختها الـــ 41 التــي أقيمــت عــى مــدى 

ــية  ــة الفرنس ــه، يف العاصم ــارك لوبورجي ــس ب ــرض باري ــام مبع 3 أي

باريــس، وشــهد ســمو الشــيخ عــار بــن حميــد النعيمــي، ويل 

ــد  ــن حمي ــز ب ــات، بحضــور الشــيخ عبدالعزي ــد عجــان، الفعالي عه

النعيمــي، رئيــس دائــرة األرايض والتنظيــم العقــاري بإمــارة عجــان.

ــا  ــة، 3 منه ــة خــالل البطول ــاب ملون ــارات 5 ألق ــول اإلم ــت خي ونال

ملربــط ديب، واثنــان ملربــط عجــان، وجــاءت ألقــاب مربــط ديب عــر 

كل مــن »دي إكســبو« التــي نالــت فضيــة املهــرات عمــر ســنة، و»دي 

رشار« الــذي نــال ذهبيــة األمهــار، ورفيقــه »دي شــهار« الــذي حصــل 

عــى الرونزيــة للفئــة نفســها، أمــا ألقــاب عجــان فقــد جــاءت عــن 

ــيار«  ــرات، و»ع ج س ــة امله ــت برونزي ــي نال ــة« الت ــق »دي كي طري

الــذي حصــد فضيــة األمهــار عمــر ســنة.

ــه  ــك خيل ــال كذل ــام، ون ــط الع ــزة مرب ــط ديب أيضــاً بجائ ــاز مرب وف

»دي رساج« جائــزة أفضــل فحــل يف العــامل، و»اف يت شــيلة« أفضــل 

ــاث. ــزة أفضــل اإلن فــرس، كذلــك حصلــت »دي نجــالء« عــى جائ

وتعــد بطولــة العــامل للخيــول العربيــة التــي تصنــف حســب أنظمــة 

ــوى  ــن أق ــل شــو«، م ــاب »تايت ــف األلق ــني )اإليكاهــو( بتصني وقوان

بطــوالت العــامل عــى اإلطــالق، وتشــارك فيهــا صفــوة الخيــول 

ــط. ــرق املراب ــة ألع ــة اململوك ــة األصيل العربي

شــهد الفعاليــات أيضــاً محمــد أحمــد الحــريب، املديــر العــام لجمعيــة 

األمــني  الهاجــري،  العربيــة، والدكتــور غانــم  للخيــول  اإلمــارات 

العــام التحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، واملهنــدس محمــد 

ــس  ــي، الرئي ــة النعيم ــط ديب، وخليف ــام ملرب ــر الع ــدي، املدي التوحي

ــري  ــالك ومدي ــن م ــري م ــدد كب ــام، وع ــطبالت األري ــذي إلس التنفي

ــة. ــط الوطني املراب

بحضور عمار النعيمي

ألقاب لخيول اإلمارات 
في بطولة العالم للخيل العربية األصيلة بباريس 5

الخيل جمال 
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الفرس »ع ج نومه« تسجل أعلى سعر

عجمان )فروسية اإلمارات(
ــف  ــني و227  أل ــغ 5 مالي ــات مببل ــال مبيع ــول الج ــان لخي ــزاد عج ــق م حق
درهــم، وبلــغ عــدد الخيــول املباعــة 54 خيــالً مــن جملــة 55 خيــالً تــم عرضهــا 

خــالل املــزاد.
وســجل املــزاد الــذي نظمتــه جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة، مبربــط عجــان، 
ــي تنحــدر مــن الفحــل »ع ج  ــرياً، وســجلت الفــرس »ع ج نومــه« الت نجاحــاً كب
مجــدان« والفــرس »ع ج نــوره« أعــى ســعر خــالل املــزاد بلــغ 500 ألــف درهــم، 

وذهبــت ملكيتهــا ملحمــد إبراهيــم يوســف. 
وحققــت »ع ج ســاره« ابنــة »مــروان الشــقب« والفــرس »ســيبرييا«، ثــاين أعــى 

ســعر بلــغ 360 ألــف درهــم، واشــرتاها أيضــاً محمــد إبراهيــم يوســف.
وشــهد املــزاد عــدد كبــري مــن املــالك واملهتمــني بخيــول الجــال مــن اإلمــارات، 
وبلــغ عــدد املــالك املشــرتين مــن اإلمــارات 16 مالــكاً قامــوا بــرشاء 28 خيــالً، فيا 
بلــغ عــدد املشــرتين مــن خــارج اإلمــارات أيضــاً 16 مالــكاً، قامــوا بــرشاء 26 خيــالً.

أكتوبر 2022

مليون درهم قيمة مبيعات 54
5.2 خياًل في مزاد عجمان 2022 

الخيل جمال 
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دبي )فروسية اإلمارات(
ــادويل«،  ــد لـــ »ش ــد«، العائ ــتار »بعي ــوبر س ــواد الس ــوج الج ت
بلقبــي »حصــان العــام 2022« و»أفضــل الخيــول املســّنة« يف 
ــة الـــ 32 للســباقات الــذي أقيــم  ــه األوروبي ــز كارتيي حفــل جوائ

بفنــدق دورشســرت بالعاصمــة الريطانيــة لنــدن. 
وهــذه املــرة األوىل التــي تحصــل فيهــا شــادويل للســباقات عــى 
ــغ  ــواد البال ــتثنايئ للج ــم اس ــد موس ــة، بع ــزة املرموق ــذه الجائ ه
مــن العمــر أربــع ســنوات حقــق فيــه أربعــة انتصــارات يف 
ســباقات الفئــة األوىل، شــاملة فــوزه يف لوكينــج ســتيكس، وكويــن 

ــتيكس. ــت س ــتيكس، وجدمون آن س
الــذي يــرشف عــى تدريبــه وليــام هجــاس،  ونــال »بعيــد« 
ــرس  ــع الف ــه، م ــزة كارتيي ــى جائ ــول ع ــة للحص ــة محتدم منافس
»ألبينيســتا« حاملــة لقــب بــري دو الرك دي تريومــف الفرنــيس، 
ــة األوىل،  ــباقات بالفئ ــة س ــز يف أربع ــوس« الفائ ــواد »كيري والج
باإلضافــة إىل املهــرة »هايفيلــد برينســيس« املتألقــة يف ثالثــة 

ســباقات رسعــة بالفئــة األوىل يف 2022.
ونــال »بعيــد« ابــن الفحــل »يس ذا ســتارز« لقــب أفضــل الخيــول 

ــن  ــة م ــتا« البالغ ــى »ألبينيس ــاً ع ــاً أيض ــناً، متفوق ــر س األك
ــواد  ــدج«، والج ــاي بري ــه »ب ــنوات، وغرمي ــس س ــر خم العم

ــروس«. »كي
وحافــظ »بعيــد« الــذي يعتــر فخــر إنتــاج شــادويل بــإرشاف 
ــى  ــوم، ع ــد آل مكت ــن راش ــدان ب ــيخ حم ــه الش ــور ل املغف
ــاً مــن الخســارة يف عــرشة ســباقات متتاليــة مــن  ســجله خالي

ــاج. ــه، ليقــف فحــالً لإلنت ــل اعتزال أصــل 11 مشــاركة، قب
وأبــرز كأس املربيــني »الريــدرز كــب« كل القــوة الحاليــة 
للخيــول األوروبيــة عــى العشــب مقارنــة بنظرياتهــا األمريكيــة، 
ــول  ــد« عــى تصــدره لقامئــة أفضــل الخي ــا حافــظ »بعي وفي
كان   ،)137( بتصنيــف  فــورم«  »تايــم  العــامل  يف  العشــبية 
ــرز يف الريــدرز  ــز رومانــس« هــو األب ممثــل جودلفــني »ريبل
كــب، حيــث رفــع تصنيفــه مــن )120( إىل )124(، فيــا 
ــس«  ــودرن جيم ــف )123(، و»م ــد« تصني ــن براي ــال »نيش ن
ــى )122(،  ــل ع ــك« حص ــيف ماج ــف )122(، و»مسش تصني
و»ســيلفر نــوت« تصنيــف )115( بالرغــم مــن حلولــه ثانيــاً.

نجم شادويل أسطورة حية بعد االعتزال

»بعيد« أفضل جواد في أوروبا 
و»حصان العام« في جوائز كارتييه 2022 
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»ملذات« لـ »شادويل« تحقق فوزها السادس في الفئة األولى
»جودلفين« يكتب التاريخ برباعية 

وقصة إنسانية في كأس البريدرز بأميركا

أكتوبر 2022

دبي )فروسية اإلمارات(
ضمنــت االنتصــارات املذهلــة لــكل من»كوديــز ويــش« و»مــودرن 
ــح  ــك«، أن يصب ــيف ماجي ــس« و»مسش ــز رومان ــس« و»ريبل جيم
ــاع  ــباقات يف اجت ــة س ــوز بأربع ــرٍب يف ــك وم ــني أول مال جودلف

ــريكا. ــد بأم ــار كينالن ــدرز يف مض ــان كأس الري ــد ملهرج واح
ويف اليــوم األول مــن املهرجــان، شــهد عــرض »مسشــيف ماجيــك« 
منعطفــاً مثــرياً لإلعجــاب النتــزاع كأس الريــدرز جوفنايــل للرسعــة 

العشــبي.
اإلنســانية ألن مهــر  القصــص  إحــدى  وقــدم »كوديــز ويــش« 
جودلفــني متــت تســميته عــى الطفــل كــودي دورمــان الــذي يعــاين 
ــادراً يســمى »متالزمــة وولــف هريشــورن«، مــع وجــود  ــاً ن اضطراب
كــودي دورمــان يف الســباق ملشــاهدة انتصــاره الصــارخ عــى »كايــر 

ــي.  ــل الرم ــدرز ماي ــف« يف كأس الري ناي
وكان املهــر »مــودرن جيمــس« قــد متتــع بالفعــل بنجــاح الفــوز يف 
الريــدرز كــب جوفنايــل »للخيــول الناشــئة يف ســن الســنتني« العــام 
املــايض، وانضــم ابــن »دبــاوي« إىل صفــوة الخيــول للفــوز بســباقني 

يف املهرجــان، وهــذه املــرة حصــد لقــب الريــدرز كــب مايــل.
ثــم أضــاف »ريبلــز رومانــس« بــإرشاف شــاريل ابلبــي وقيــادة 
ــني يف  ــع لجودلف ــية والراب ــث يف األمس ــوز الثال ــل، الف ــس دوي جيم
نســخة 2022 مــن حفــل بريــدرز كــب، بانتــزاع لقــب بريــدرز كــب 

ــني دوالر. ــزه 4 مالي ــة جوائ ــغ قيم ــة األوىل البال ــريف للفئ ت
مــن ناحيــة أخــرى، توجــت مهــرة شــادويل »ملــذات« بــإرشاف تــود 
بلتــرش، وقيــادة جــون فالســكويز، يف الحفــل نفســه بلقــب بريــدرز 

ــراس  ــرات واألف ــص للمه ــة األوىل املخص ــتاف للفئ ــب ديس ك
ملســافة 1800 مــرت، مســجلة فوزهــا الســادس يف الفئــة األوىل.

مهرجــان الريــدرز كــب يف العــادة يســتقطب أفضــل املدربــني 
مــن أمــريكا وأوروبــا، ويتصــدر مجمــل االنتصــارات ويــن 
ــود  ــد 18، وت ــريت برصي ــوب باف ــه ب ــد 20، يلي ــوكاس برصي ل
بلتــرش وشــاد بــراون وايــدن اوبريــان برصيــد 16، ولكــن 
مــدرب جودلفــني شــاريل ابلبــي يحمــل رقــاً اســتثنائياً برصيــد 

ــبة 53%. ــاركة وبنس ــايل 17 مش ــن إج ــارات م 9 انتص

1:49:07 
دقيقة الزمن الذي سجلته »ملذات« يف سباق 

الريدرز كب ديستاف ملسافة 1800 مرت.

 2:26:35
دقيقة التوقيت الذي سجله »ريبلز رومانس« 
يف سباق بريدرز كب تريف ملسافة 2400 مرت.
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أبطــال الدوليات
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

يف  الحواجــز  لقفــز  الدوليــة  البطــوالت  انطلقــت 
الفئــات،  مختلــف  يف  كبــرية  مبشــاركة  اإلمــارات 
واســتقطبت العديــد مــن أبــرز الفرســان والفارســات 
القادمــني مــن أوروبــا والقــارات األخــرى لخــوض هذه 
التحديــات لقــوة مســتوياتها الفنية وجوائزهــا القيمة، 
وبــدأت رحلــة التنافــس ببطولــة العــني الدوليــة لفئــة 
النجمتــني، ثــم بطولــة أبوظبــي الدوليــة لفئــة األربــع 
نجــوم التــي اســتضافتها صالــة أكادمييــة بوذيــب، 
حيــث احتفــل األبطــال بالتتويــج وســط فرحــة كبــرية.


