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فروســية اإلمارات

كلمة رئيس االتحاد

أحمد ناصر الريسي
رئيس اتحاد اإلمارات للفروسية والسباق

ــس 	  ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــويل صاح ي

الدولــة، حفظــه اللــه، الرياضــة عامــة، وفروســية اإلمــارات يف رياضاتهــا 

املختلفــة، رعايــة ودعــاً جعالهــا تتبــوأ أعــى املراتــب، وتحقــق 

ــاء اإلمــارات إىل منصــات  اإلنجــازات يف مختلــف املحافــل، ليصعــد أبن

التتويــج اإلقليميــة والقاريــة والعامليــة بفخــر واعتــزاز، ويرفعــوا عــى 

ــاً وهــم يتوشــحون بأرفــع  ــاً خفاق ــة عالي ــم الدول منصــات التتويــج عل

ــات. ــمة وامليدالي ــاب واألوس األلق

ــم بطــوالت كأس 	  ــارات للفروســية والســباق بتنظي ويفخــر اتحــاد اإلم

صاحــب الســمو رئيــس الدولــة يف رياضــات الفروســية املتعــددة، 

ــع،  ــوب الجمي ــة رفيعــة وســامية يف قل ــا لهــذه الســباقات مــن مكان مل

نخبــة  يحــرص  والتــي  القيمــة،  وجوائزهــا  الشــائقة،  ومنافســاتها 

ــاركة  ــى املش ــا ع ــة وخارجه ــل الدول ــن داخ ــات م ــان والفارس الفرس

ــاً  ــرف فني ــم وامل ــون املنظ ــأن يك ــاد ب ــري لالتح ــو رشف كب ــا، وه فيه

وإداريــاً ولوجســتياً عــى هــذه املنافســات التــي تتحــول إىل مهرجانــات 

ــاء ووالء  ــر ووف ــا املشــاركون عــن حــب وتقدي كــرى يُعــرِّ مــن خالله

ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــد ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محم للقائ

رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، وهــي احتفاليــة تحمــل اســاً غاليــاً عــى 

قلــوب الجميــع، ويســعى كل مــن يشــارك فيهــا إىل نيــل رشف التتويــج 

ــوا  ــة، ليكون ــة الذهبي ــائهم يف القامئ ــجيل أس ــامية، وتس ــا الس بألقابه

ــري.   ــد الكب ــب املج ــى لق ــني ع ــال الحاصل ــة األبط ــن كوكب ضم

والتحمــل 	  القــدرة  ســباقات  أرسة  احتفلــت  الحــايل،  املوســم  ويف 

ــا  ــي نظمه ــدرة الت ــة للق ــس الدول بســباقات كأس صاحــب الســمو رئي

اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، واســتضافتها قريــة بوذيــب 

العامليــة للقــدرة بالختــم يف أبوظبــي، والتــي شــهدت مشــاركات قياســية 

ــة،  ــة عالي ــروح رياضي ــي أقيمــت، وتنافســاً ب ــة الت يف الســباقات الثالث

وقــد أســعدت الجميــع بنجاحهــا التنظيمــي والفنــي، ومنحــت فرحــة 

ال حــدود لهــا لألبطــال والفائزيــن باملراكــز األوىل، كونهــم نالــوا الــرف 

ــة. ــز قيم ــازوا جوائ ــع، وح ــب الرفي ــذا اللق ــج به ــري بالتتوي الكب

وينظــم اتحــاد الفروســية والســباق أيضــاً، بطولــة كأس صاحــب الســمو 	 

رئيــس الدولــة لقفــز الحواجــز لفئــة الخمــس نجــوم، والتــي تعــد 

ــرز واألكــر بــني بطــوالت هــذه الرياضــة  األرفــع بفئتهــا األعــى، واألب

التــي تقــام يف اإلمــارات، وتســتقطب نخبــة الفرســان والفارســات مــن 

كل قــارات العــامل للتنافــس عــى اللقــب الغــايل، والتوشــح بامليداليــات 

ــامية. الس

ــا، 	  ــة، هــي وســام عــى صــدر كل مشــارك فيه هــذه البطــوالت الغالي

وتــاج عــى رأس كل مــن يحقــق ألقابهــا، ومكرمــة متنــح الجميــع 

ــد ملهــم، يشــكل يف وجدانهــم حــب اإلمــارات،  ــزاز بقائ الفخــر واالعت

والريــادة، والعمــل عــى بلــوغ املركــز األول، والــذي هــو الغايــة 

والهــدف، وعــى أن يكــون الوطــن يف املقدمــة، وينطلــق منهــا 

فرســان وفارســات اإلمــارات نحــو آفــاق جديــدة، يف مشــاركاتهم 

الخارجيــة، لرفــع رايــة اإلمــارات عاليــة يف كل املحافــل، بهــدف 

حصــد األلقــاب والبطــوالت.

إن اتحــاد الفروســية والســباق يســعد بتنظيــم هــذه الســباقات 	 

والبطــوالت الســامية والفاخــرة، واملليئــة باملشــاعر الصادقــة يف 

حــب القائــد ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 

ــارات  ــود إم ــه، وهــو يق ــة، حفظــه الل ــس الدول ــان، رئي آل نهي

الخــري مــن نجــاح إىل نجــاح.

كأس صاحــب الســمو رئيس الدولة 
بطــوالت الفخر واالعتــزاز بقائد ملهم
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مشاركة كبيرة في السباقات الثالثة بـ »قرية بوذيب«
ة للقدرة

كأس رئيس الدول

كأس رئيس الدولة للقدرة..
الجنيبي وعبد العزيز وشرينه الفالسي وآنا.. 

أبطال الشباب والناشئين والسيدات واإلسطبالت الخاصة 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
فــاز الفــارس حميــد الجنيبــي بلقب ســباق الشــباب والناشــئني، 
ــب ســباق الســيدات،  ــاليس لق ــه الف وحصــدت الفارســة رشين
ونالــت الفارســة آنــا اربوزوفــا املركز األول يف ســباق اإلســطبالت 
الخاصــة، وذلــك يف ســباقات كأس صاحب الســمو رئيــس الدولة 
ــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية  ــي نظمه للقــدرة والتحمــل، والت
ــة  ــب العاملي ــة بوذي ــام يف قري ــة أي ــدار ثالث ــى م ــباق ع والس
للقــدرة مبدينــة الختــم بأبوظبــي، وبلــغ إجــايل جوائزهــا 

ــا 410 فرســان وفارســات. 2.800.000 درهــم، وشــارك فيه
ــارا  ــوة الجــواد »بون ــي عــى صه ــد الجنيب ــارس حمي ــوج الف وت
ــريل«، إلســطبالت »الريــف« بطــالً لســباق الشــباب  ــالك ب ذا ب
والناشــئني ملســافة 105 كلــم »نجمــة واحــدة«، وفــق التصنيــف 
ــدل  ــاعة، ومبع ــة يف 4:10:03 س ــاً املســافة الكلي ــدويل، قاطع ال

ــغ 25.20 كلم/ســاعة.  رسعــة بل
بروتوكــول  كيلومــرات، حســب   105 ملســافة  الســباق  ويف 
بوذيــب، أحــرز املركــز األول الفــارس محمــد عبــد العزيــز عــي، 
عــى صهــوة »ســكاال كورنيــل« مــن إســطبالت الشــبايب برصيــد 

ــة. 213.31 نقط

ــا«  ــوة »فينيت ــى صه ــاليس، ع ــه الف ــة رشين ــت الفارس وتوج
إلســطبالت املغاويــر العائــدة لســمو الشــيخ هــزاع بــن زايــد 
آل نهيــان، نائــب رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، 
ــع  ــباق يف قط ــة الس ــت بطل ــيدات، ونجح ــباق الس ــب س بلق
املســافة الكليــة البالغــة 101 كلــم، بزمــن قــدره 3:42:36 
ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 27.94 كلــم/ ســاعة، وهــو اللقــب 

ــث يف مســريتها. ــا يف املوســم الحــايل، والثال ــاين له الث
ســباق  يف  حضورهــا  اربوزوفــا  آنــا  الفارســة  وســجلت 
اإلســطبالت الخاصــة عندمــا اعتلــت عــى صهــوة »بوليــو 
ــم،  ــباق 101.34 كل ــدارة س ــج، ص ــطبالت الخلي ــو« إلس اميج
وقطعتهــا يف 3:49:23 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 26.51 
كلم/ســاعة، وهــو اللقــب األول لهــا بعــد 5 ســنوات مــن 

املشــاركة يف ســباقات اإلمــارات.
وصاحــب الفعاليــات، ســباق دويل تأهيــي ملســافة 122 كلــم 
»نجمتــان«، مبشــاركة 20 فارســاً وفارســة، أقيم ضمــن فعاليات 

ســباق الشــباب والناشــئني يف اليــوم الختامــي للمنافســات.

 2.800.000
درهم قيمة الجوائز املالية التي حصل عليها 
األبطال وأصحاب املراكز األوىل يف سباقات 
كأس رئيس الدولة للقدرة يف قرية بوذيب.

 410
فرسان وفارسات شاركوا يف سباقات الشباب 

والناشئني، واإلسطبالت الخاصة، والسيدات يف 
كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة.
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ة للقدرة
كأس رئيس الدول

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
اختتمــت فعاليــات كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للقــدرة والتحمــل 
بفــوز الفــارس حميــد الجنيبــي بلقــب ســباق الشــباب والناشــئني يف اليــوم 

األخــري للمنافســات التــي نظمهــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق.
وحقــق الفــارس حميــد الجنيبــي لقــب الســباق الــذي أقيــم ملســافة 105 
ــاركة 87  ــهد مش ــدويل، وش ــف ال ــق التصني ــدة«، وف ــة واح ــم »نجم كل
ــى  ــاً املســافة ع ــة، قاطع ــف إســطبالت الدول ــن مختل ــاً وفارســة م فارس
صهــوة الجــواد »بونــارا ذا بــالك بــريل« إلســطبالت »الريــف« بزمــن قــدره 

ــغ 25.20 كلم/ســاعة. 4:10:03 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بل
ــدة خــالل مشــاركاته يف ســباقات  ــج جي ــه نتائ ــن تحقيق وعــى الرغــم م
القــدرة، يعتــر الفــوز بلقــب ســباق الشــباب والناشــئني ضمــن فعاليــات 
كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، هــو األول يف مســرية الفــارس حميــد 
الجنيبــي، ليحتفــل بلقبــه األول مــع الــكأس الغاليــة وســط فرحــة كبــرية 

مــن زمالئــه.
الجنيبــي بــدأت مســريته مــع ســباقات القــدرة منــذ العــام 2018، وشــارك 
يف العديــد مــن الســباقات، ونجــح يف إكــال الكثــري منهــا، لكــن أفضــل 
نتائجــه عندمــا حــل يف املركــز الرابــع يف ســباق كأس املدربــني نهايــة 

ــة للقــدرة.   ــة ديب الدولي املوســم املــايض مبدين
ــة  ــواد »أمين ــوة الج ــى صه ــة ع ــة بالجافل ــيف جمع ــارس س ــل الف وح
كوتيــالس« إلســطبالت العاصفــة يف املركــز الثــاين، قاطعــاً املســافة يف 

4:10:04 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ )25.20( كلم/ســاعة.
ــاً الفــارس زايــد محمــد املهــريي عــى صهــوة الجــواد »اومليــو  وحــل ثالث
ــة  ــدل رسع ــاعة، ومبع ــجالً 4:14:49 س ــطبالت F3، ومس ــو« إلس دو فريه

ــاعة. ــغ 24.73 كلم/س بل
ــد  ــد عب ــارس محم ــب، الف ــول بوذي ــب بروتوك ــز األول حس ــرز املرك وأح
العزيــز عــي، مــن إســطبالت الشــبايب برصيــد 213.31 نقطــة، فيــا نــال 
املركــز الثــاين الفــارس محمــد عيــد محمــد مــن إســطبالت الريــف برصيــد 
ــيح  ــطبالت س ــن إس ــيليو م ــارس كونس ــاً الف ــل ثالث ــة، وح 188.65 نقط

ــد 188.09 نقطــة.  الســلم برصي

محمد عبد الكريم يتصدر »البروتوكول«

الجنيبي يحتفل بالتتويج األول في مسيرته 
مع الكأس الغالية للشباب والناشئين

األوىل: الخامس
الثانية: األول

الثالثة: الثالث
الرابعة: األول

مراكز البطل خالل املراحل

األول: حميد الجنيبي - الريف
الثاين: سيف جمعة بالجافلة - الشبايب 

F3 - الثالث: زايد املهريي

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 87

اإلكال: 49 

االنسحاب: 38

20
فارسا وفارسة شاركوا يف السباق التأهيي 
ملسافة 122 كلم »نجمتني« الذي أقيم 

بجانب سباق الشباب والناشئني.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
واصلــت الفارســة رشينــه أحمــد الفــاليس، انطالقتهــا القويــة وأضافــت الفوز الثــاين لها هذا املوســم 
عندمــا توجــت عــى صهــوة »فينيتــا« إلســطبالت املغاويــر العائــدة لســمو الشــيخ هــزاع بــن زايــد 
آل نهيــان، نائــب رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، بلقب ســباق الســيدات للقــدرة الذي 
أقيــم يف ثــاين أيــام فعاليــات ســباقات كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للقــدرة والتحمــل يف 

بوذيــب والــذي نظمــه اتحــاد الفروســية والســباق، مبشــاركة 117 فارســة. 
ونجحــت بطلــة الســباق يف قطــع املســافة الكليــة البالغــة 101 كلــم، بزمــن قــدره 3:42:36 ســاعة، 

ومبعــدل رسعــة بلــغ 27.94 كلــم/ ســاعة.
ــة كأس عيــد  ــه الفــاليس، بطل ــارة، وعرفــت الفارســة الصاعــدة رشين ــز الســباق بالقــوة واإلث ومتي
االتحــاد بالوثبــة، التعامــل مــع مراحلــه املختلفــة بتوزيــع طاقــة الجــواد، فقــد متكنــت مــن تنفيــذ 
خطتهــا بــكل حنكــة، حيــث كانــت يف املركــز الثامــن بالقــرب من خيــول الصــدارة يف املرحلــة األوىل 
التــي شــهدت رسعــة معتدلــة، ثــم قفــزت للمركــز الثــاين يف املرحلــة الثانيــة التــي شــهدت زيــادة 

طفيفــة يف الرسعــة.
وحافظــت عــى املركــز الثــاين يف املرحلــة الثالثــة التــي شــهدت رسعــة أقــل اســتعداداً للمرحلــة 
ــكل جــدارة بعــد تنافــس رشس مــع  ــزاع الصــدارة ب ــة يف انت ــا البطل ــي نجحــت فيه الحاســمة الت

ــي ســجلت رسعــة بلغــت 29.56 كلم/ســاعة. ــة الت الوصيف
وبذلــك أكملــت الفارســة رشينــه الفــاليس، ثالثيــة رائعــة يف مســريتها القصــرية مــع ســباقات القدرة 
اإلماراتيــة، وكانــت الفارســة رشينــه الفــاليس قــد وضعــت اســمها ضمــن ســجل األبطــال الذيــن 
نالــوا رشف الفــوز بــكأس عيــد االتحــاد عندمــا أحــرزت لقــب النســخة األخــرية بــكل جــدارة يف 

نهايــة نوفمــر املــايض بالوثبــة.
ويعــد الفــوز بلقــب كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، الثالــث لهــا خــالل مســريتها التــي بــدأت 
قبــل نحــو  4 ســنوات، حيــث نالــت لقــب ســباق الســيدات يف مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، لكنهــا كانــت حــارضة ضمــن العــرة األوائــل يف ســباقات عديــدة، قبل 
أن تحقــق الوصافــة يف ختــام املوســم املــايض يف ســباق الســيدات ضمــن مهرجــان أبوظبــي للقدرة.

ــن دو  ــوة »ديفاي ــى صه ــان ع ــة عدن ــة ماس ــيدات الفارس ــباق الس ــاين بس ــز الث ــاءت يف املرك وج
تريســلني« إلســطبالت البــوادي، بزمــن قــدره  3:43:40  ســاعة، فيــا حلــت ثالثــة الفارســة فــاي 

ــراري بزمــن 3:44:35 ســاعة. ــون« إلســطبالت ال محمــد عــي، عــى صهــوة »بلي
ــف  ــة 70 أل ــف درهــم، والثالث ــة 100 أل ــف درهــم، والثاني ــز األول 150 أل ــة املرك ــت صاحب ونال
درهــم، والرابعــة 45 ألــف درهــم، والخامســة  25  ألــف درهــم، ومــن السادســة وحتــى العــارشة 
كل واحــدة 20 ألــف درهــم، ومــن املركــز الـــ 11 اىل املركــز الـــ 20 لــكل واحــدة 15 ألــف درهــم.

أهدت »المغاوير« اللقب 
نجم شرينه الفالسي 

يســطع مع »الثالثية« في سباق السيدات 

األوىل: الثامن 
الثانية: الثاين  

الثالثة: الثاين
الرابعة: األول

مراكز البطلة خالل املراحل

األول: رشينة الفاليس - املغاوير
الثاين: ماسة عدنان - البوادي

الثالث: فاي محمد عي - الراري

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 117

اإلكال: 61 

االنسحاب: 56

  29.56
كلم/ساعة، معدل رسعة بطلة سباق 
السيدات الفارسة رشينه الفاليس يف 
املرحلة األخرية ملسافة 20.07 كلم.

ة للقدرة
كأس رئيس الدول
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
نجحــت الفارســة آنــا اربوزوفــا يف تحقيــق الفــوز األول يف 
مســريتها يف ســباقات القــدرة عندمــا اعتلــت عــى صهــوة »بوليو 
اميجــو« إلســطبالت الخليــج، صــدارة ســباق اإلســطبالت الخاصة 
ــات كأس  ــم يف مســتهل فعالي ــذي أقي ــم ال ملســافة 101.34  كل
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للقــدرة، بقريــة بوذيــب العامليــة 

للقــدرة، مبشــاركة 215 فارســاً وفارســة.
ومتكنــت بطلــة الســباق مــن قطــع املســافة الكليــة خــالل 

بلــغ 26.51 كلم/ســاعة. 3:49:23 ســاعة، ومبعــدل رسعــة 
ــارات  ــدرة يف اإلم ــباقات الق ــع س ــا م ــة اربوزوف ــة الفارس بداي
ــث شــاركت  ــت عــام 2017، حي ــداً كان ــل 5 ســنوات، وتحدي قب
منــذ ذلــك الوقــت يف العديــد مــن الســباقات وحققــت مراكــز 
جيــدة، وأيضــاً نجحــت يف إكــال العديــد منهــا، أبــرز نتائجهــا 
ــس  ــز الخام ــت يف املرك ــا حل ــايض عندم ــم امل ــب املوس يف بوذي
بشــعار إســطبالت العاصفــة، كــا حلــت يف املركــز الســادس يف 

العــام 2019 يف ســباق بطولــة الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك 
ــة  ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم ــارات« بقري »أم اإلم

بشــعار إســطبالت ســيح الســلم.
ــر  ــارس فريب ــاً يف ســباق اإلســطبالت الخاصــة الف وجــاء ثاني
ــاث« إلســطبالت  ــش ال دي ف ــوة »ات فرنسيســكو عــى صه
ــة  ــت ثالث ــا حل ــاعة، في ــدره 3:50:49  س ــن ق ــني بزم الع
ــريك  ــوة »س ــى صه ــاميس، ع ــد الش ــة حمي ــة عائش الفارس
ــدره 3:50:54   ــن ق ــزوم، بزم ــطبالت الع ــيس« إلس دو بليس

ســاعة.
ــال صاحــب  ــث ين ــن، حي ــة للفائزي ــز مالي وخصصــت جوائ
املركــز األول 250  ألــف درهــم، والثــاين 170 ألــف درهــم، 
والثالــث 120 ألــف درهــم، والرابــع 70 ألــف درهــم، 
والخامــس 50 ألــف درهــم، ومــن الســادس وحتــى املركــز 

الـــ 30 ينــال كل واحــد 20 ألــف درهــم.

بعد 5 سنوات من المشاركة في سباقات اإلمارات

آنا أربزوفا تنجز فوزها 
األول وتتوج بلقب اإلســطبالت الخاصة 

األوىل: الثامن والعرين
الثانية: السادس  

الثالثة: الخامس
الرابعة: األول

مراكز البطلة خالل املراحل

األول: آنا اربوزوفا -الخليج
الثاين: فريبر فرنسيسكو - العني 

الثالث: عائشة حميد الشاميس - العزوم

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 215

اإلكال: 47 

االنسحاب: 141

ساعة، الزمن الذي سجلته الفارسة 
آنا اربوزوفا بطلة سباق اإلسطبالت 

الخاصة ملسافة 101 كلم.

ة للقدرة
كأس رئيس الدول
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مونديال القدرة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
اعتمــد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــي  ــدرة الت ــامل للق ــة الع ــا لبطول ــة العلي ــكيل اللجن ــة، تش ــوان الرئاس ــر دي وزي
تســتضيفها قريــة بوذيــب العامليــة بالختــم يف أبوظبــي خــالل شــهر فرايــر 2023.

وتضــم اللجنــة التــي اعتمدهــا ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 
ــارص  ــد ن ــور أحم ــواء دكت ــة، الل ــوان الرئاس ــر دي ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل رئي
الريــيس، رئيــس اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، »رئيســاً«، وكالً مــن ســعود 
ــال  ــور ج ــياحة، والدكت ــة والس ــرة الثقاف ــل دائ ــني، وكي ــز الحوس ــد العزي عب
محمــد الكعبــي، وكيــل دائــرة الصحــة، والدكتــور ســامل خلفــان الكعبــي، مديــر 
عــام شــؤون العمليــات يف دائــرة البلديــات والنقــل، ويعقــوب الســعدي، مديــر 
قنــوات أبوظبــي الرياضيــة، والعميــد دكتــور جاســم إبراهيــم املنصــوري، املنســق 

العــام للجــان »أعضــاء«.
ــور  ــة بحض ــاع األول للجن ــيس االجت ــارص الري ــد ن ــور أحم ــواء دكت ــرأس الل وت
عــدد مــن مســؤويل اللجــان الفرعيــة، وتــم االطــالع عــى امللفــات املدرجــة عــى 

ــات املناســبة بشــأنها. جــدول األعــال التخــاذ التوصي
ونقــل اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــيس تحيــات ســمو الشــيخ منصــور بــن 
ــكيل  ــد تش ــد اعتم ــموه ق ــرياً إىل أن س ــة، مش ــاء اللجن ــان، ألعض ــد آل نهي زاي

ــق. ــم التوفي ــاً له ــة، متمني ــا للبطول ــة العلي اللجن
ــوز  ــع بف ــاً الجمي ــة، مهنئ ــاء اللجن ــاع بأعض ــة االجت ــيس يف بداي ــب الري ورح
ــذ  ــال: »من ــة، وق ــب العاملي ــة بوذي ــامل يف قري ــة الع ــتضافة بطول ــارات باس اإلم
ــدة  ــاءات ع ــل لق ــم عم ــة، ت ــا للبطول ــة العلي ــة املنظم ــكيل اللجن ــاد تش اعت
مــع عــدد مــن الجهــات، منهــا دائــرة الثقافــة والســياحة، وقنــاة يــاس، الناقــل 
الرســمي للبطولــة، وعــدد مــن مســؤويل االتحــاد الــدويل عــى هامــش الســباق 
التجريبــي الــذي أقيــم بقريــة بوذيــب للقــدرة، وتــم اســتعراض آرائهــم يف 

ــة«. ــا إيجابي ــت كله ــي كان ــي الت ــباق التجريب ــج الس ــات ونتائ مخرج
وشــهد االجتــاع األول للجنــة عــرض الشــعار املقــرح للبطولــة مــن قبــل االتحــاد 
ــوا  ــه، وقدم ــم بفكرت ــة اعجابه ــاء اللجن ــدى أعض ــث أب ــية، حي ــدويل للفروس ال
ــد أخــذ املالحظــات  ــه بع ــادة تصميم ــة بإع بعــض املالحظــات، وأوصــت اللجن

ــدويل للفروســية. ــار، والتنســيق مــع االتحــاد ال بعــني االعتب
ــذي  ــي ال ــباق التجريب ــل الس ــو تفاصي ــع فيدي ــر مقط ــود ع ــود زي ــدم محم وق
ــذي عقــد  ــاع ال ــم »3 نجــوم«، واالجت ــة بوذيــب ملســافة 160 كل ــم يف قري أقي
مــع مســؤويل االتحــاد الــدويل، ورؤســاء الفــرق املشــاركة يف البطولــة، حيــث تــم 
اســتعراض جاهزيــة مرافــق القريــة ونظــام التوقيــت الــذي ســيتم اســتخدامه يف 

البطولــة وعــدد املســارات. 
ــم  ــام، وت ــاح والخت ــع االجتــاع عــى املوقــع املقــرح إلقامــة حفــي االفتت واطل
ــات  ــني والفعالي ــة للحفل ــل وخطــة تفصيلي ــرح متكام ــداد مق ــاق عــى إع االتف
املصاحبــة للبطولــة، مــع الركيــز عــى إبــراز املعــامل الســياحية والهويــة الوطنيــة 

ــة أبوظبــي. واملــوروث الــرايث والقيمــة الثقافيــة ملدين
وتــم التأكيــد عــى صحــة وســالمة الفرســان والوفــود والجمهــور والخيــول مــن 
خــالل وضــع خطــة طبيــة تتضمــن توفــري اإلمكانيــات كافــة للتعامل مــع الحاالت 
الطارئــة، كــا تــم اســتعراض جانــب التغطيــة اإلعالميــة والتســويقية للبطولــة، 
ــوات  ــج للحــدث عــر منصــات التواصــل االجتاعــي والقن والعمــل عــى الروي

التلفزيونيــة لضــان جلــب أكــر عــدد مــن الجاهــري ملتابعــة البطولــة.
واســتعرض االجتــاع احتياجــات القريــة، وأكــد أحمد الســويدي املديــر التنفيذي 

خطط متكاملة للجان في تنظيم بطولة العالم للقدرة بـ »بوذيب«
اللجنــة تزور »القرية« وتقف على تفاصيــل العمل والترتيبات الجارية

ــاك خطــة تشــغيلية لتوزيــع األدوار  ــة، أن هن ــر البطول باالتحــاد، مدي
ــة  ــا للبطول ــة العلي ــات إىل اللجن ــع التوصي ــة لرف ــان العامل ــني اللج ب

لالعتــاد وبــدء التنفيــذ.
ويف نهايــة االجتــاع، أكــد كل أعضــاء اللجنــة حرصهــم الشــديد عــى 
العمــل بــكل عزميــة وإرصار وتصميــم إلخــراج الحــدث يف أبهــى صورة، 
مــن أجــل تعزيــز القــوة الناعمــة لدولــة اإلمــارات، والتأكيــد عــى أن 

أبوظبــي موطــن للبطــوالت العامليــة، وقبلــة للنجــوم واملشــاهري.
ــدرة  ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــاين بقري ــا الث ــة، اجتاعه وعقــدت اللجن
ــام  ــارص الريــيس، وق ــور أحمــد ن ــواء دكت ــم، برئاســة الل ــة الخت مبنطق
رئيــس وأعضــاء اللجنــة قبــل االجتــاع بجولــة تفقديــة ملرافــق القريــة، 
يرافقهــم عــدد مــن أعضــاء اللجــان العاملــة يف بطولــة العــامل، حيــث 
وقفــوا عــى الرتيبــات التــي متــت خــالل الفــرة املاضيــة، وســري العمــل 
وفــق الخطــط املوضوعــة للتنفيــذ، وتــم التعــرف عــى وتــرية العمــل 
مــن أجــل الوصــول إىل اكتــال التجهيــزات كافــة وفــق املــدة الزمنيــة 

املحــددة الســتضافة البطولــة.
وتــم خــالل االجتــاع، وبحضــور أعضــاء اللجــان الفرعيــة، االطــالع عى 
امللفــات املدرجــة عــى جــدول األعــال، واســتعرض االجتــاع تفاصيــل 
عمــل اللجــان، حيــث تــم عــرض الخطــة التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل 
ــي  ــج حف ــة، وبرام ــالمة والصح ــة الس ــا، وخط ــة العلي ــاء اللجن أعض
االفتتــاح والختــام والفعاليــات املصاحبــة، واحتياجــات قريــة بوذيــب 
مــن حيــث التشــجري والتزيــني، وتحســني املنظــر العــام، وكذلــك الخطة 

اإلعالميــة.
كــا تــم عــرض الخطــط التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل رؤســاء اللجــان 
الفرعيــة، وهــي الخطــة األمنيــة، والفنيــة والتنظيميــة للبطولــة، 
وأيضــاً الخطــة الخاصــة بالفحــص البيطــري، وشــحن الخيــول، والحجــر 

ــات املناســبة بشــأنها. ــم اتخــاذ التوصي البيطــري، وت

منصور بن زايد يعتمد تشكيل اللجنة العليا 
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
نظــم اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، بقريــة بوذيــب العامليــة 
للقــدرة مبنطقــة الختــم، اجتاعــاً ناجحــاً لرؤســاء الفــرق املشــاركة 
يف بطولــة العــامل للقــدرة 2022 ملســافة 160 كلــم »3 نجــوم«، التــي 
ــدرة يف 25  ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــتضيفها قري ــرر أن تس ــن املق م

فرايــر املقبــل.
وتنــاول االجتــاع الحديــث عــن جميــع األمــور الفنيــة، والتنظيميــة، 
ــي شــملت مســار  ــة، والت ــة بالبطول ــة املتعلق ــة، والتحكيمي واإلداري
األمــور  إىل  باإلضافــة  ومحــاوره،  ومســافاته،  ومراحلــه  الســباق 
اللوجســتية املتعلقــة برحيــل الخيــول ووصولهــا إىل الدولــة، وإقامــة 
أطقــم الفــرق وإجــراءات تأشــرية الدخــول، وغريهــا مــن املوضوعــات 

املختلفــة.
وطالــب عــدد مــن رؤســاء الفــرق بــأن تكــون نقــاط توزيــع امليــاه 
لتريــد الخيــل بعــد كل 3 كيلومــرات بــدالً مــن 5 كيلومــرات، كــا 
طالبــوا أيضــاً بتخفيــض الحــد األدىن للرسعــة خــالل الســباق، ووعدت 
اللجنــة املنظمــة بالنظــر بعــني االعتبــار لــكل الطلبــات واملقرحــات 

املقدمــة.
ــويض،  ــى املف ــة: مصطف ــة املنظم ــاء اللجن ــاع أعض ــارك يف االجت ش
ــس  ــودي، رئي ــدرة، ومحمــود الزي ــامل للق ــة الع ــي لبطول ــر الفن املدي
ــية والســباق، وكريســتيان  ــارات للفروس ــاد اإلم ــدرة باتح ــم الق قس
لوزانــو، رئيــس لجنــة التحكيــم لبطولــة العــامل للقــدرة، وشــارون دو 
ــري،  ــني املعتم ــور ياس ــة، والدكت ــي للبطول ــدوب الفن ــيس، املن بليس

ــة. ــي للبطول ــدوب الفن املن
كــا شــهد االجتــاع ســامي الدهامــي، رئيــس املجموعــة الســابعة 
ــاركة،  ــرق املش ــاء الف ــن رؤس ــالً ع ــية، فض ــدويل للفروس ــاد ال باالتح

وعــدد كبــري مــن أعضــاء اللجــان الفنيــة للبطولــة، وقــدم االجتــاع 
ــارات  ــاد اإلم ــرة باتح ــة البيط ــس لجن ــيس، رئي ــي الطوي ــور ع الدكت

ــية. للفروس
وشــارك عــدد كبــري مــن رؤســاء وأعضــاء الفــرق مــن مختلــف أنحــاء 
العــامل يف االجتــاع عــر تقنيــة االتصــال املــريئ، وقدمــوا مداخالتهــم 
ــة  ــاء اللجن ــل أعض ــن قب ــا م ــرد عليه ــم ال ــي ت ــاراتهم الت واستفس

املنظمــة.
وأكــد مصطفــى املفــويض جاهزيــة قريــة بوذيــب الســتضافة الحدث، 
وأجــاب عــن استفســارات رؤســاء الفــرق املتعلقــة بإقامــة الفرســان 
واألطقــم الفنيــة، وعمليــات تجهيــز املســارات يف القريــة، باإلضافــة 
ــت  ــرق، ومت ــاء الف ــا رؤس ــي أثاره ــات الت ــن املوضوع ــد م إىل العدي

اإلجابــة عنهــا.
وأشــاد رؤســاء الفــرق برحابــة ومتيــز مرافــق قريــة بوذيــب، باإلضافــة 
ــالل  ــن خ ــك م ــة، وذل ــة يف القري ــة العامل ــل الفني ــم العم إىل أطق
ــة  ــم بالقري ــذي أقي ــة العــامل ال متابعتهــم للســباق التجريبــي لبطول
ــاد  ــم التح ــكرهم وتقديره ــن ش ــوا ع ــا أعرب ــم، ك ــافة 160 كل ملس
الفروســية لحفــاوة االســتقبال واالســتضافة لحضــور الســباق واالطالع 

عــى مرافــق قريــة بوذيــب ومحــاور الســباق.
يشــار إىل أن قريــة بوذيــب الدوليــة للقــدرة، كانــت قــد فــازت بحــق 
تنظيــم بطولــة العــامل للقــدرة 2022، حيــث تقدمــت مبلــف متكامــل 
ــه كل  ــة، وتوافــرت في ــدويل للفروســية الســتضافة البطول لالتحــاد ال
العنــارص املطلوبــة لتنظيــم البطولــة مــن الســالمة واألمــان للفرســان 
والخيــول، إىل جانــب الطبيعــة الجغرافيــة التــي تســاعد عــى إنجــاح 

البطولــة وإظهارهــا بالشــكل األفضــل.

مونديال القدرة
»القرية العالمية« جاهزة الستضافة بطولة العالم

إشادة برحابة وتميز مرافق »بوذيب« من 
رؤساء الفرق المشاركة في مونديال القدرة 



فروســية اإلمارات

نوفمبر 102022

أهدت إسطبالت العين اللقب 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــي  ــم الســباق التجريب ــة الخت ــدرة مبنطق ــة للق ــب الدولي ــة بوذي ــت قري نظم
ملونديــال القــدرة ملســافة 160 كلــم دويل »3 نجــوم«، وكانــت التجربــة ناجحــة، 

حيــث اختــر املدربــون خيولهــم عــى نوعيــة األرضيــة واملســافة. 
وتوجــت الفارســة األوروجوانيــة سيســيليا ســبني، بلقــب الســباق الــذي أقيــم 
بالتعــاون والتنســيق مــع اتحــاد الفروســية والســباق، ويعتــر الروفــة الرئيســة 
لبطولــة العــامل للقــدرة التــي مــن املقــرر أن تســتضيفها قريــة بوذيــب العامليــة 

يف 25 فرايــر املقبــل.
ــق اللقــب عــى صهــوة الجــواد  ومتكنــت الفارســة سيســيليا ســبني مــن تحقي
»لوبيتــا« إلســطبالت العــني بزمــن قــدره 8:34:22 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 

ــم/ ســاعة. 18.66 كل
وجــاء فــوز الفارســة سيســيليا ســبني بعــد أداء متــوازن، فقــد ركضــت بجوادهــا 
ــز  ــت يف املرك ــل، وحل ــع املراح ــالل جمي ــة خ ــة معتدل ــة وبرسع ــى ثابت بخط
ــاين خــالل املراحــل  ــة األوىل قبــل ان تحافــظ عــى املركــز الث الســابع يف املرحل
الثانيــة والثالثــة والرابعــة، لكنهــا نجحــت يف املرحلــة األخــرية يف تقليــص الفارق 

والوصــول إىل خــط النهايــة أوالً، ومــن ثــم نالــت املركــز األول.
وعــى الرغــم مــن مشــاركة الفارســة املخرضمــة األوروجوانيــة سيســيليا ســبني، 
يف الســباقات منــذ العــام 2006، وحققــت العديــد مــن االنتصــارات، إال أن هــذا 

فوزهــا األول بالدولــة يف مســافة 160 كلــم. 
ــواي  ــا األورج ــزة يف بالده ــج املمي ــن النتائ ــاً م ــداً ضخ ــيليا رصي ــك سيس ومتل
وبعــض دول أمــريكا الجنوبيــة، أمــا يف اإلمــارات فهــي فائــزة بلقــب ســباق الوثبة 

يف العــام 2016 ثــم ســباق العــني بقريــة بوذيــب يف العــام 2017.
وجــاء يف املركــز الثــاين لســباق بروفــة املونديــال الفــارس ســعيد ســامل املهــريي 
ــدره 8:39:43  ــن ق ــطبالت »M7« بزم ــاس« إلس ــد دو بارث ــوة »أحم ــى صه ع
ســاعة، وحــل يف املركــز الثالــث الفــارس األوروجويــاين اندريــس ريفــريو عــى 
صهــوة »اس ام فابريكــو« إلســطبالت العــني أيضــاً، وســجل زمنــاً قــدره 8:42:10 

ســاعة.
وتألــف الســباق مــن 5 مراحــل، وبلغــت مســافة املرحلــة األوىل ذات األعــالم 

األوروجوانية سيسيليا تكسب 
»بروفــة مونديال القدرة« باألداء المتوازن

مونديال القدرة

األوىل: السابع
الثانية: الثاين
الثالثة: الثاين
الرابعة: الثاين

الخامسة: األول

مراكز البطل خالل املراحل

سيسيليا سبني - العني
سعيد سامل املهريي - أم 7

اندريس ريفريو - العني

توب 3

ساعة، الزمن الذي سجلته بطلة 
السباق األوروجوانية سيسيليا سبني 

ملسافة 160 كلم.

البنيــة 40 كلــم، ومــن ثــم املرحلــة الثانيــة ذات األعــالم 
الصفــراء ملســافة 35 كلــم، ثــم انطلقــت املرحلــة الثالثــة 
التــي تــم ترســيمها باألعــالم الزرقــاء ملســافة 30 كلــم، ومــن 
ــراء  ــالم الحم ــيمها باألع ــم ترس ــي ت ــة الت ــة الرابع ــم املرحل ث
ومســافتها 35 كلــم، ثــم املرحلــة الخامســة واألخــرية التــي تــم 

ــم. ــافتها 20 كل ــت مس ــرضاء وبلغ ــالم الخ ــيمها باألع ترس
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السباق أقيم بالتزامن مع »تجريبي المونديال«
حسن الحمادي.. تتويج مسيرة 

طويلة باللقب األول في »دولي النجمتين« 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
انتــزع الفــارس حســن الحــادي لقــب الســباق الــدويل ملســافة 120 كلــم 
»نجمتــان«، الــذي أقيــم بالتزامــن مــع بطولــة الســباق التجريبــي ملونديــال القدرة 
ملســافة 160 كلــم دويل »3 نجــوم«، وشــكل الســباق أيضــاً فرصــة جيــدة للمدربــني 
الختبــار املزيــد مــن الخيــول، كــا شــكل أيضــاً فرصــة للرســميني لإلعــداد للبطولــة 

الكــرى.
ونجــح الفــارس حســن الحــادي، يف تحقيــق لقــب الســباق، عــى صهــوة »ملكيــان 
ماجــري« إلســطبالت العاصفــة، قاطعــاً املســافة الكليــة بزمــن قــدره 5:44:20 

ــاعة.  ــغ 21.14 كلم/   س ــة بل ــدل رسع ــاعة، مبع س
وجــاء فــوز الفــارس الحــادي بعــد أداء مميــز، فقــد ركــض بثبــات بعــد أن انفــرد 
بفــارق جيــد خــالل جميــع املراحــل، ومتكــن مــن املحافظــة عــى صدارتــه حتــى 
ــع  ــوة الدف ــن ق ــكل جــدارة، مســتفيداً م ــه األول ب ــوج بلقب ــة األخــرية ليت املرحل

القويــة لجــواده »ملكيــان ماجــري«.
وعــى الرغــم مــن أن الفــارس حســن الحــادي لــه تاريــخ طويــل مــن املشــاركات 
يف ســباقات القــدرة اإلماراتيــة، إال أن فــوزه بلقــب الســباق الــدويل ملســافة 120 

كلــم يف بوذيــب يعتــر األول يف مســريته.
وقــد خــاض الحــادي طــوال مســريته ســباقات عديــدة قــدم خاللهــا مســتويات 
جيــدة، لكــن مل يحالفــه الحــظ بالفــوز باملركــز األول، وأفضــل نتائجــه كانــت املركز 

الثــاين يف ســباق كرانويــل يف إنجلــرا يف العــام 2018.
وجــاءت يف املركــز الثــاين الفارســة سيســيليا جارســيا عــى صهــوة »جيــد فنمــس« 
إلســطبالت فيكتوريــوس، مســجلة زمنــاً قــدره 5:46:32 ســاعة، فيــا حــل يف املركز 
 »M7« الثالــث الفــارس بهايــرو ســينج عــى صهــوة »دون ديــل ري« إلســطبالت

بزمــن قــدره 6:10:16 ســاعة.

األوىل:  األول
الثانية:  األول
الثالثة:  األول

الرابعة:  األول 

مراكز البطل خالل املراحل

حسن الحادي - العاصفة
سيسيليا جارسيا - فيكتوريوس

بهايرو سينج - أم7

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة:  24

اإلكال:  11

االنسحاب: 13

ساعة، الرسعة التي سجلها بطل السباق 
حسن الحادي ملسافة 120  كلم.

مونديال القدرة
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رئيس لجنة التحكيم يبدي إعجابه بنتائج السباق التجريبي

»دولي الفروســية« 
يشيد بتجهيزات قرية بوذيب الستضافة المونديال

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــب  ــة بوذي ــزات قري ــدويل للفروســية بتجهي أشــاد االتحــاد ال
العامليــة للقــدرة الســتضافة بطولــة العــامل للقــدرة يف فرايــر 
ــة  ــة املنظمــة للبطول ــا أشــاد أيضــاً بدعــوة اللجن ــل، ك املقب
لجميــع أعضــاء االتحــادات الوطنيــة املشــاركة لالجتــاع 
يف بوذيــب والتعــرف عــى مرافقهــا، ومــدى اســتعدادها 

ــم. ــدث امله ــتضافة الح الس
جــاء ذلــك خــالل تقريــر صحفــي تضمــن ترصيحات لعــدد من 
مســؤويل االتحــاد الــدويل للموقــع الرســمي لالتحــاد، وأبــدى 
كريســتيان لوزانــو، رئيــس لجنــة التحكيــم يف البطولــة، رئيــس 
لجنــة القــدرة باالتحــاد الــدويل للفروســية، عــن إعجابــه 
ــك  ــج التــي حققهــا الســباق التجريبــي، وكذل الشــديد بالنتائ
ــة املنظمــة  اجتــاع رؤســاء الفــرق، وقــال: »كان أمــام اللجن
ــم  ــذا الســباق التحضــريي، لكنه ــل مــن شــهر للتحضــري له أق
كانــوا عنــد حســن الظــن، وذهبــوا إىل أبعــد مــن ذلك، وشــكل 
ــة  ــة يف قري ــع األنظم ــار جمي ــة الختب ــة مثالي ــباق فرص الس
ــات  ــم مالحظ ــاع تقدي ــهد االجت ــا ش ــة، ك ــب العاملي بوذي
ــة إىل  ــة باإلضاف ــزات اللوجســتية املختلف مهمــة حــول التجهي

مســارات ومحــاور الســباق«.
مــن جانبهــا، أعربــت املندوبــة الفنيــة شــارون دو بليســيس 
عــن ســعادتها بجاهزيــة قريــة بوذيــب، وقالــت: »لقــد متكنــا 
مــن رؤيــة كل املســارات بتضاريســها املختلفــة يف قريــة 
بوذيــب، وكانــت األرضيــة جيــدة وطبيعيــة وواســعة وآمنــة 
ــدودة ال  ــافة مح ــة إال يف مس ــال عميق ــد رم ــاً، وال توج متام
ضمــن  تســويتها  وســيتم  كيلومــرات،  الخمســة  تتجــاوز 

ــا«. ــتتم معالجته ــي س ــياء الت ــن األش ــد م العدي
ببعــض  طالبــوا  املشــاركني  مــن  عــدداً  أن  إىل  وأشــارت 
القليلــة  األســابيع  يف  إجراؤهــا  ســيتم  التــي  التحســينات 

أعربــوا عــن  الوطنيــة  االتحــادات  أعضــاء  أن  املقبلــة، مضيفــة 
رضاهــم عــن التســهيالت التــي قدمتهــا قريــة بوذيــب ونجــاح 

التجريبــي. الســباق 
ــدرة  ــم الق ــرة قس ــة، مدي ــو دي ــتينا أب ــت كريس ــا، قال ــن جانبه م
والتحمــل يف االتحــاد الــدويل للفروســية، إنــه ال توجــد معايــري 
ــتوى  ــى املس ــل ع ــوب الخي ــة، رك ــة عاملي ــذه بطول ــس، فه للتضاري
العاملــي يتطلــب اللياقــة البدنيــة لضــان إكــال الفــارس والحصــان 

ــدة. ــة جي ــة صحي ــافة يف حال املس
ــن  ــة م ــبة معين ــون نس ــداً أن تك ــم ج ــن امله ــه م ــت:  »إن وأضاف
املســار طبيعيــة وتتــاىش مــع البيئــة املحليــة يف أي مــكان، وهــذا 
ــاج إىل وضــع خططــه،  ــارس مشــاركة يحت ــك كل ف ــا نتوقعــه، لذل م

ــه«. ــات حصان ــب إمكاني ــروف، وحس ــاً للظ ــه وفق ــني رسعت وتقن
ــا  ــة، م ــا الرائع ــب ومرافقه ــة بوذي ــيدة بقري ــا مش ــم حديثه واختت
ــاىش  ــا يت ــة مب ــراءات البيطري ــع اإلج ــام بجمي ــزام الت ــن االلت يضم
مــع قواعــد االتحــاد الــدويل للفروســية، وقالــت: »نحــن عــى ثقــة 
بــأن الخيــول ســتجد العنايــة التامــة مــن اللجنــة املنظمــة صاحبــة 

ــرة«. الخــرة ال

مونديال القدرة
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
أكــدت الفارســة ليــى املرزوقــي، جدارتهــا يف ســباقات القــدرة 
بعــد أن متكنــت مــن الدفــاع بنجــاح عــن لقــب ســباق كأس ســمو 
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك »أم اإلمــارات« لإلســطبالت الخاصــة 
للســيدات ملســافة 100  كلــم الــذي أقيــم بقريــة اإلمــارات العامليــة 
للقــدرة بالوثبــة مبشــاركة 104 فارســات ميثلــن مختلــف اإلســطبالت 

يف الدولــة. 
ــدرة،  ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم ــه قري ــذي نظمت ــباق ال ــم الس وأقي
ــباق،  ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم ــع اتح ــيق م ــاون والتنس بالتع
ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــات س ــم وتوجيه بدع
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، وأقيــم بنظــام 

ــعرية.   التس
ويعــد الفــوز الثــاين للفارســة املتألقــة ليــى املرزوقــي يف غضــون 10 
أيــام، فقــد توجــت بلقــب ســباق يــوم الشــهيد مبدينــة ديب الدوليــة 

دفاع عن اللقب بنجاح و»ثنائية« في الموسم 

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

مراكز البطلة خالل املراحل

ليى املرزوقي - الكمدة
شا داؤود أهي - ايه اس 
كاتينا لورانس - يت ان يت  

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة: 79

اإلكال: 20 

االنسحاب: 59

كأس فاطمــة بنت مبارك.. 
ليلــى المرزوقي تتويــج بالصدارة من البداية إلى النهاية

السجل الذهبي 
2022                   ليى املرزوقي
2021                   ليى املرزوقي

2019                   صوفيا اجلني                    
2018                   هيا الشنقيطي            

2017                   مريا األنصاري
2016                   فريونيكا سيموال             
2015                   ميلينا منديز                  

2014                   كاتلينا باستونز
2013                   عفراء السويدي                
2012                   آية عبد الرضا                             

2011                   سارة املري

ــارك  للقــدرة، ونجحــت يف ســباق ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مب
ــت«  ــش مــي هايبوالي ــوة الجــواد »كات ــزاع اللقــب عــى صه يف انت
إلســطبالت الكمــدة، بعــد أن تصــدرت الســباق مــن البدايــة وحتــى 
ــاعة،  ــدره 3:31:02 س ــن ق ــة بزم ــافة الكلي ــة املس ــة، قاطع النهاي

ومبعــدل رسعــة بلــغ 28.43 كلــم/ ســاعة. 
ــوة  ــاين الفارســة شــا داؤود أهــي عــى صه ــز الث ــت يف املرك وحل
»تونــي دي بــو ميــا« إلســطبالت »ايــه اس« بزمــن قــدره 3:37:48 
ســاعة، فيــا حلــت يف املركــز الثالــث الفارســة كاتينــا لورانــس عــى 
صهــوة »كاملينــا« إلســطبالت »يت ان يت« بزمــن قــدره 3:39:20 

ســاعة.
ــر لســباقات  ــاين ع ــي الث ــى العامل ــوف امللتق ــهد الســباق ضي وش
ــام النســخة الـــ 14 ملهرجــان  ــام يف خت ــذي يق ــة ال ــول العربي الخي
ســباقات ســمو الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيــان للخيــول العربية.

  28.43
كلم/ ساعة، معدل الرسعة الذي 

حققته ليى املرزوقي بطلة السباق 
الذي أقيم ملسافة 100 كلم.
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التتويج األول للفارس الشدي

دبي )فروسية اإلمارات(
ــباق  ــالل س ــاين خ ــن األول والث ــطبالت »اف3« املركزي ــول إس ــرزت خي أح
كأس جمــريا للقــدرة ملســافة 119 كيلومــراً الــذي أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة 
للقــدرة بســيح الســلم، ونظمــه نــادي ديب للفروســية بالتعــاون مــع اتحــاد 
اإلمــارات للفروســية والســباق، مبشــاركة 107 فرســان وفارســات مــن 

ــة. ــية بالدول ــطبالت الفروس ــة وإس ــف أندي مختل
ــى  ــباق ع ــز األول يف الس ــدي باملرك ــس الش ــور خمي ــارس منص ــر الف وظف
ــدره 4:18:46   ــن ق ــة بزم ــاً املســافة الكلي ــرح« قاطع ــو ف ــز م ــوة »الني صه
ــطبل  ــه يف اإلس ــل رفيق ــاعة، وح ــغ 27.59 كلم/س ــة بل ــدل رسع ــاعة مبع س
الفــارس راشــد محمــد املهــريي يف املركــز الثــاين عــى صهــوة »مــرف« بزمن 
ــد  ــب محم ــارس مصع ــث الف ــز الثال ــل املرك ــاعة، واحت ــدره 4:18:55 س ق

ــد« إلســطبالت جمــريا. ــوة »كاســلبار ليجن ــزي عــى صه أحمــد بلقي
ومتيــز الســباق بالقــوة والرسعــة، وشــهد تبــادالً يف الصــدارة بــني الفرســان 
يف جميــع املراحــل قبــل أن يتمكــن بطــل الســباق الفــارس منصــور خميــس 
الشــدي مــن فــرض أســلوبه يف املرحلــة النهائيــة مســتفيداً مــن قــوة الجــواد 
والخطــة املحكمــة التــي وضعهــا املــدرب والتــي تركــزت عــى البقــاء عــى 
ــدد،  ــة مح ــدل رسع ــى مع ــاظ ع ــع الحف ــدارة م ــول الص ــن خي ــة م مقرب

وعــدم االســتعجال.
وبعــد سلســلة مــن النتائــج املميــزة، نجــح الفــارس منصــور خميــس الشــدي 
يف تحقيــق الفــوز األول باملركــز األول عــر ســباق كأس جمريا للقدرة ملســافة 
119 كلــم، وعــى الرغــم مــن أن هــذه املــرة األوىل للفــارس الشــدي، إال أنــه 

صعــد للمنصــة مــرات عديــدة وصيفــاً أو صاحــب مركــز ثالث.
أبــرز نتائــج الشــدي هــي حصولــه عــى املركــز الثــاين يف بطولــة كأس عيــد 
ــة  ــة نهاي ــدرة بالوثب ــة للق ــارات العاملي ــة اإلم ــت بقري ــي أقيم ــاد الت االتح
ــة ديب  ــم مبدين ــتهل املوس ــاً يف مس ــاً أيض ــا كان وصيف ــايض، ك ــر امل نوفم

ــل. ــباق كأس الوص ــدرة يف س ــة للق الدولي
ــال  ــز قيمــة للفائزيــن، حيــث ن وفضــالً عــن الكــؤوس، فقــد رصــدت جوائ
صاحــب املركــز األول مبلــغ 200 ألــف درهــم، وصاحــب املركــز الثــاين 180  
ألــف درهــم، وصاحــب املركــز الثالــث 160 ألــف درهــم، فيــا نــال أصحاب 

املراكــز مــن الرابــع إىل العــارش مبالــغ ماليــة قيمــة.

كأس جميرا.. فرســان إسطبالت 
»اف3« علــى الموعد بالمركزين األول والثاني

األوىل: الخامس عر
الثانية: السابع عر
الثالثة: الحادي عر

الرابعة: األول

مراكز البطل خالل املراحل

األول: منصور خميس الشدي - اف 3
الثاين: راشد محمد املهريي - اف 3 

الثالث: مصعب محمد أحمد بلقيزي - جمريا

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة:  107

اإلكال:  37

االنسحاب: 70

  27.59
كلم/ساعة، معدل الرسعة الذي سجله 
الفارس منصور الشدي بطل السباق يف 

مسافة 119 كلم.
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اللقب الرابع للفارس األوروجوياني في اإلمارات

»العين« تكسب »تسعيرة اإلسطبالت الخاصة« 
بتألق هيرنانديز في األمتار األخيرة 

دبي )فروسية اإلمارات(
انتــزع الفــارس األوروجويــاين والــر هرينانديــز عــى صهــوة »رومــريو« إلســطبالت العني، 
لقــب ســباق مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة »التســعرية« للقــدرة ملســافة 101 كلــم ملــالك 
اإلســطبالت الخاصــة واالشــراك الفــردي الــذي أقيــم مبدينــة ديب الدوليــة للقــدرة بســيح 

الســلم مبشــاركة 126 فارســاً وفارســة مــن مختلــف اإلســطبالت وأنديــة الفروســية.
نظــم الســباق نــادي ديب للفروســية بالتعــاون مــع اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق 
بنظــام التســعرية دعــاً ألصحــاب اإلســطبالت الخاصــة، وبلغــت تســعرية الخيــل صاحب 
ــة  ــم لبقي ــف دره ــاين، و500  أل ــم للث ــون دره ــم، وملي ــون دره ــز األول 1.5 ملي املرك

الخيــول التــي تكمــل الســباق يف حــال رغبــة اللجنــة املنظمــة رشاء الخيــل.
ــر  ــب يف آخ ــريو« اللق ــوة »روم ــى صه ــز ع ــارس هريناندي ــباق الف ــل الس ــف بط وخط
ــال«  ــوة »ار او جرني ــى صه ــر ع ــس فاب ــية الي ــة الفرنس ــدرة الفارس ــن املتص ــار م األمت
إلســطبالت ركنــا، والتــي بــدأت تحتفــل بالفــوز لتفاجــأ بدخــول الفــارس هرينانديز لخط 

النهايــة قبلهــا.
وقطــع هرينانديــز املســافة الكليــة للســباق بزمــن قــدره 3:31:11 ســاعة، ومبعــدل رسعة 
ــز  ــاء يف املرك ــاعة، وج ــة 3:31:12 س ــت الوصيف ــا حقق ــاعة، في ــم/ س ــغ 28.70 كل بل
الثالــث أحمــد عــي الشــاميس عــى صهــوة »سواوليبيســا« إلســطبالت ماس بزمــن قدره 

3:32:08 ســاعة.
ويعتــر الفــارس األوروجويــاين والــر هرينانديــز، مــن أبــرز الفرســان يف إســطبالت العــني، 
ــداً  ــه ميلــك رصي ــة، كــا أن حيــث يقــدم مســتويات مميــزة خــالل الســباقات اإلماراتي

جيــداً مــن االنتصــارات يف بــالده األوروجــواي.
وبفــوزه بلقــب ســباق مدينــة ديب للقــدرة لإلســطبالت الخاصــة، يصــل الفــارس 
ــوج بلقــب  ــع يف مســريته بالســباقات يف اإلمــارات، حيــث ت ــاين للفــوز الراب األوروجوي
اإلســطبالت الخاصــة يف مهرجــان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان املوســم املــايض، 
ولقــب كأس رئيــس الدولــة يف 2021، كــا أنــه اســتهل مشــاركته بالدولــة بالفــوز بلقــب 

ــام  2014. ــة يف الع ســباق الوثب
وفضــالً عــن الكــؤوس خصصــت جوائــز ماليــة للفرســان الفائزيــن، حيــث نــال صاحــب 
املركــز األول مبلــغ 200 ألــف درهــم، ونــال صاحــب املركــز الثــاين 180 ألــف درهــم، 
وحصــل صاحــب املركــز الثالــث عــى 160 ألــف درهــم، فيــا نــال أصحــاب املراكــز مــن 

الرابــع إىل العــارش مبالــغ ماليــة قيمــة.

األوىل: الثامن
الثانية: السابع 

الثالثة: الرابع
الرابعة: األول

مراكز البطل خالل املراحل

األول: والر هرينانديز - العني
الثاين: اليس فابر - ركنا

الثالث: أحمد الشاميس - ماس

توب 3

الســباق يف أرقام
املشاركة:  126

اإلكال:  35

االنسحاب: 91

ساعة، الزمن الذي سجله الفارس والر 
هرينانديز بطل السباق ملسافة 101 كلم.
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مشاركة 86 فارسًا وفارسة في السباق الدولي

سعيد بن مكتوم
يحلق مــع »النجمة الواحدة« في قرية بوذيب

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
فــاز الفــارس الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل مكتــوم باملركز األول 
للســباق الــدويل ملســافة 100 كلــم »نجمــة واحــدة« الــذي أقيم 
بقريــة بوذيــب العامليــة للقــدرة بالختــم يف أبوظبــي، مبشــاركة 
كبــرية ملختلــف أنديــة وإســطبالت الفروســية يف الدولــة، ونظــم 
ــت إرشاف  ــباق، تح ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم ــباق اتح الس

االتحــاد الــدويل للفروســية.
ــى  ــوم ع ــوم آل مكت ــن مكت ــعيد ب ــيخ س ــارس الش ــع الف وقط
صهــوة الجــواد »زيــن« إلســطبالت »انديورانــس 66«، املســافة 
الكليــة بزمــن قــدره 4:31:50 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 24.4 

كلم/ســاعة.
ــا ليتيتــا عــى صهــوة  وجــاءت يف املركــز الثــاين الفارســة جلوري
ــاً  ــجلت زمن ــش«، وس ــه يب ات ــطبالت »اي ــو« إلس ــارديل ني »ش
قــدره 4:33:48 ســاعة، ومبعــدل رسعــة بلــغ 24.1 كلم/ســاعة، 
فيــا حــل يف املركــز الثالــث الفــارس شــاهيل علــم عــى صهــوة 

الكتبــي،  »انجــوي المجــوري« إلســطبالت عــي ســعيد 
ــغ 25.2  ــة بل ــدل رسع ــاعة، ومبع ــدره 4:33:49 س ــن ق بزم

ــاعة. كلم/س
وشــهد الســباق مشــاركة 86 فارســاً وفارســة، متكــن 45 

ــرون. ــرج 41 آخ ــا خ ــاح، في ــه بنج ــن إكال ــم م منه
ــن  ــة م ــباقاً وبطول ــدرة 31 س ــب للق ــة بوذي ــم قري وتنظ
جملــة 66 ســباقاً تقــام خــالل املوســم تســتضيفها مياديــن 
القــدرة املختلفــة، وتنظــم مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة 
بســيح الســلم 28  ســباقاً وبطولــة، بينــا تنظــم قريــة 

ــوالت. ــباقات وبط ــة 8 س ــة بالوثب ــارات العاملي اإلم
وتشــتمل ســباقات بوذيــب عــى عــدد كبــري مــن الســباقات 
ــات  ــة تأهيلي ــن الروزنام ــث تتضم ــة، حي ــة الدولي التأهيلي
إىل  باإلضافــة  كلــم،  و160   و120   100 ملســافة  دوليــة 
أربعــة ســباقات ملســافة 80 كلــم، ومثلهــا ملســافة 40 كلــم.

الســباق يف أرقام
املشاركة:  86   

اإلكال:  45 

االنسحاب: 41 

ساعة، الزمن الذي سجله الشيخ سعيد 
بن مكتوم آل مكتوم بطل السباق 

ملسافة 100 كلم.
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4  سباقات في مهرجان سلطان بن زايد

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــي،  ــم يف أبوظب ــدرة بالخت ــة للق ــب العاملي ــة بوذي ــهد قري تش
فعاليــات مهرجــان ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الــدويل للقــدرة، 
يف الفــرة مــن الخامــس والعريــن مــن ينايــر املقبــل، وحتــى 
التاســع والعريــن منــه، ويتضمن املهرجان 4 ســباقات مبشــاركة 
نخبــة الفرســان والفارســات مــن كل اإلســطبالت وأنديــة الدولة، 

وبتنظيــم اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق.
ويشــهد اليــوم األول مــن املهرجــان انطالقــة ســباق اإلســطبالت 
الخاصــة واالشــراك الفــردي ملســافة 100 كلــم، ويقــام يف اليــوم 
الثــاين ســباق الســيدات ملســافة 100 كلــم، مبشــاركة نخبــة 
ــات  ــات أخري ــب فارس ــة، إىل جان ــارات يف الدول ــات اإلم فارس

ــة. ــن اإلســطبالت املختلف ميثل
ويشــهد اليــوم الثالــث انطــالق ســباق كأس الشــيخ ســلطان بــن 
زايــد آل نهيــان الــدويل للقــدرة »املاراثــون«، ملســافة 155 كيلــو 
مــراً، واملصنــف دوليــاً بنجمتــني الــذي يقــام عــى مــدى يومــني، 
وتبلــغ مســافة اليــوم األول 84 كيلــو مــراً، فيــا تبلــغ مســافة 
اليــوم الثــاين 71 كيلــو مــراً، ويقــام يف اليــوم األخــري أيضــاً ســباق 
الشــباب والناشــئني الــدويل ملســافة 100 كلــم »نجمــة واحــدة«.

ويحمــل الفــارس عبــد اللــه غانــم املــري، لقــب النســخة املاضية 
للســباق املاراثــوين، بعــد أداء قــوي عــى صهــوة »تشــا الباكينــو« 

ــة بزمــن  ــاً مســافة الســباق الكلي إلســطبالت اســناد قاطع
وقــدره 6:41:21 ســاعة مبعــدل رسعــة 24.27 كلم/ ســاعة.

وتحمــل الفارســة شمســة املطــوع لقــب النســخة املاضيــة 
لســباق الســيدات ملســافة 100 كلــم، بعــد أن متكنــت مــن 
ــل الداريــك«  تحقيــق اللقــب عــى صهــوة الجــواد »واصي
إلســطبالت املغاويــر، قاطعــة املســافة بزمــن 3:49:05 

ــغ 26.59 كلم/ســاعة.  ســاعة، ومبعــدل رسعــة بل
وشــهدت النســخة املاضيــة مــن ســباق اإلســطبالت الخاصة 
ملســافة  100  كلــم، ســيطرة فرســان إســطبالت العــني 
عــى املركزيــن األول والثــاين، وأحــرز املركــز األول الفــارس 
األوروجويــاين والــر هرينانديــز عــى صهــوة »اس ام ريــال« 
بزمــن قــدره 3:55:49 ســاعة، تــاله يف املركــز الثــاين مواطنه 
ــز عــى صهــوة »اتــش يس  ــر بريي ورفيقــه يف اإلســطبل في

شــكرية« مســجالً زمنــاً قــدره 3:55:59 ســاعة. 
ــرا،  ــتون فريي ــان جاس ــاين بري ــارس األوروجوي ــرز الف وأح
ــة لســباق الشــباب والناشــئني بعــد  لقــب النســخة املاضي
ــطبالت  ــادي« إلس ــتي باج ــوة »جروس ــى صه ــوج ع أن ت
»M7« قاطعــاً املســافة بزمــن قــدره 04:36:42  ســاعة 

ــاعة. ــة 24.39 كلم/س ــدل رسع مبع

نوفمبر 2022

»الماراثون«.. 
التحدي الكبير على يومين لمسافة 155 كلم

ساعة الزمن الذي سجلته الفارسة شمسة 
املطوع يف النسخة املاضية لسباق السيدات 
ملسافة 100 كلم، عى صهوة الجواد »واصيل 

الداريك« إلسطبالت املغاوير.

ساعة الزمن الذي سجله الفارس عبد الله 
املري عى صهوة »تشا الباكينو« إلسطبالت 
إسناد، وتوج به بطالً لسباق املاراثون يف 

مهرجان سلطان بن زايد.
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4  تحديات في النسخة الـ 15

119 كلم القاســم المشترك 
لســباقات مهرجان ولي عهد دبي

دبي )فروسية اإلمارات(
تشــهد مدينــة ديب الدوليــة للقــدرة، يف الســابع مــن ينايــر2023 ، ســباق ســمو ويل 
عهــد ديب للقــدرة ملســافة 119 كلــم، والــذي يــأيت ضمــن مهرجــان ســموه للقــدرة 
الــذي يتضمــن 3 ســباقات أخــرى، القاســم املشــرك بينهــا مســافة كل واحــد منهــا 

119 كلــم.
ينظــم املهرجــان يف نســخته الـــ 15 نــادي ديب للفروســية بالتعاون مع اتحــاد اإلمارات 
للفروســية والســباق، ويعتــر مــن أبــرز فعاليــات القــدرة يف برنامــج املوســم، ويتميز 
بأنــه يشــمل فئــات متنوعــة تتضمــن الســيدات ملســافة 119 كلــم، والــذي يقــام يف 
مســتهل املهرجــان 29 ديســمر  2022، ويقــام ســباق اإلســطبالت الخاصــة ملســافة 
119 كلــم 3  ينايــر  2023، فيــا يشــهد يــوم 4 ينايــر انطالقــة ســباق كأس اليامــة 

لألفــراس ملســافة 119 كلــم.
ويحمــل الفــارس ســامل حمــد ملهــوف الكتبــي، لقــب النســخة املاضيــة مــن ســباق 
كأس ســمو ويل عهــد ديب ملســافة 119 كــم، حيــث أحــرز اللقــب عــى صهــوة 

ــاعة. ــدره 4:04:09  س ــن ق ــطبالت »M7« بزم ــور« إلس ــري انك »ويلوم
وكان لقــب النســخة املاضيــة لســباق اليامــة لألفــراس ملســافة 119 كــم، مــن نصيب 
فرســان إســطبالت »اف3« للعــام الثــاين عــى التــوايل، حيــث تــوج الفــارس عبــد اللــه 

العامــري باللقــب صهــوة الفــرس »كاســتلبار تــازاين« بزمن قــدره 4:20:56 ســاعة.  
ــة مــن ســباق الســيدات ملســافة 119 كــم، الفارســة  ــت لقــب النســخة املاضي ونال
ــس« إلســطبالت  ــرم دو فلوزين ــوة الجــواد »أك ــل، عــى صه ــا أوماتي اإلســبانية برون

ــاعة.  ــدره 4:19:41 س ــن ق »M7« بزم
ويحمــل لقــب ســباق اإلســطبالت الخاصــة ملســافة 119 كلــم الفــارس الشــاب 
مطــر حمــد ملهــوف الكتبــي، حيــث تــوج باللقــب عــى صهــوة »بوكســهيل كــروزا« 

ــدره 4:08:23 ســاعة. ــن ق ــاس، بزم إلســطبالت م

نوفمبر 2022

ساعة، الزمن الذي سجله الفارس سامل 
حمد ملهوف الكتبي، بطل لقب النسخة 

املاضية عى صهوة »ويلومري انكور« 
إلسطبالت »M7« يف السباق الرئييس 

ملهرجان ويل عهد ديب.

ساعة، الزمن الذي سجله الفارس مطر 
حمد ملهوف الكتبي، ليتوج بلقب سباق 
اإلسطبالت الخاصة عى صهوة »بوكسهيل 
كروزا« إلسطبالت »ماس« ضمن مهرجان 

ويل عهد ديب.
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»الفرسان« يستضيف النسخة الـ 12 للبطولة الغالية 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
يســتضيف منتجــع الفرســان الريــايض الــدويل مــن 18 وحتــى 22 ينايــر 
ــس  ــة الخم ــن فئ ــز م ــز الحواج ــة لقف ــس الدول ــة كأس رئي 2023 بطول
ــن ذات  ــختها الـــ 11 م ــم يف نس ــختها الـــ 12، وكأس األم ــوم يف نس نج
ــا اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق،  ــي ينظمه التصنيــف األعــى الت
بالتعــاون مــع االتحــاد الــدويل للفروســية، والتــي تتصــدر املشــهد يف كل 
موســم، وهــي البطولــة الدوليــة الحلــم لــكل الفرســان مــن داخــل وخارج 
الدولــة الذيــن يبحثــون خاللهــا عــن التتويــج للحصــول عــى رشف الفــوز 
ــامية  ــا الس ــرية لقيمته ــاركة كب ــاً مش ــهد دامئ ــع، وتش ــب الرفي ــذا اللق به

وجوائزهــا القيمــة.
وســيكون ميــدان منتجــع الفرســان مــرسح التنافــس عــى لقــب بطولــة 
كأس رئيــس الدولــة، وهــي البطولــة الغاليــة واملجــد الكبــري لــدى الجميع 
للمــرة الثانيــة، حيــث ســبق وأن اســتضاف نســختني منهــا، الســابعة عــام 
2018، والثامنــة عــام 2019، وســبق أن أقيمــت البطولــة يف مياديــن عــدد 
مــن أنديــة الفروســية منــذ انطالقــة البطولــة يف عــام 2010، وهــي نــادي 
غنتــوت للســباق والبولــو، نــادي العــني للفروســية والرمايــة والجولــف، 

ونــادي أبوظبــي للفروســية.
الــدويل  واالتحــاد  والســباق،  للفروســية  اإلمــارات  اتحــاد  ويســعى 
ــني  ــزة تضــم أفضــل الفرســان الدولي ــة ممي ــم بطول للفروســية، إىل تقدي
لتقديــم أداء متميــز يف البطولــة التــي تقــام عــى أرض اإلمــارات للمــرة 
الثانيــة عــرة، ومــا يتزامــن معهــا مــن منافســات دوليــة لفئــات عديــدة.

وانطلقــت يف شــهر نوفمــر املــايض البطــوالت الدوليــة التــي 
ــارات  ــية يف اإلم ــز الفروس ــة ومراك ــا أندي ــهدها وتنظمه تش
ــع  ــة مــن جمي ــغ عددهــا 15 بطول ــي بل يف كل موســم، والت
ــة  ــوالت دولي ــه بط ــن مع ــا تتزام ــري منه ــات، والكث التصنيف
املنافســات  الرئيــس، وعــدد مــن  الحــدث  فــرة  خــالل 
الدوليــة التــي توجــه ملشــاركة الفرســان مــن فئــات األشــبال 
و»الجونيــورز« والشــباب مــن دول املجموعــة اإلقليميــة 

ــية. ــدويل للفروس ــاد ال ــابعة يف االتح الس
وهنــاك عــدد مــن البطــوالت الدوليــة الخاصــة بخيــول 
القفــز الصغــرية، مــا يشــكل برنامجــاً مميــزاً مــن البطــوالت 
ــوى  ــامل، س ــالً يف الع ــه مثي ــد ل ــب أن تج ــارات، يصع يف اإلم
ــط  ــف، وينش ــل الصي ــالل فص ــة خ ــارة األوروبي يف دول الق
ــرب املســافة  ــا بســبب ق ــول للمشــاركة فيه الفرســان والخي
ــة  ــا بسالس ــل بينه ــل الخي ــة نق ــهولة حرك ــا، وس ــني دوله ب

ــر.   ــدات تذك ودون تعقي
وخــالل شــهر ينايــر 2023، ســتقام بطولتــان: األوىل بطولــة 
الــراع الدوليــة مــن فئــة األربــع نجــوم عــى ميــدان منتجع 
الفرســان الريــايض الــدويل يف أبوظبــي مــن 11 إىل 15 ينايــر، 
ثــم بطولــة كأس أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة مــن 

فئــة النجمتــني مــن 26 وحتــى 29 ينايــر.

نوفمبر 2022

كأس رئيــس الدولة لقفز الحواجز.. 
نخبة الفرسان والفارسات وحلم التتويج بـ »المجد الكبير«

الحواجز قفز 
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150  مشاركًا في استعراضات »النجمة الواحدة« 
الحواجز قفز 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ســيطر فرســان اإلمــارات عــى املراكــز الســتة األوىل، يف أوىل منافســات 
ــة النجمــة الواحــدة،  ــز الحواجــز مــن فئ ــة لقف ــة الدولي ــة الباهي بطول
ــية يف  ــة الفروس ــا أندي ــي تنظمه ــة الت ــوالت الدولي ــة البط ــي ثالث وه
ــختها  ــا يف نس ــي نظمه ــايل، والت ــم الح ــة املوس ــذ انطالق ــارات من اإلم
الثانيــة نــادي الباهيــة للفروســية يف أبوظبــي، عــى مــدى أربعــة أيــام.

وشــارك يف البطولــة 150 فارســاً وفارســة، ميثلــون أكــر مــن 20 دولــة، 
وبصحبتهــم 210 خيــول يف املنافســات، وأقيمــت بــإرشاف االتحــاد 
ــة  ــباق، وبرعاي ــية والس ــارات للفروس ــاد اإلم ــية، واتح ــدويل للفروس ال
ــز الحواجــز، وإســطبالت  ــارات لونجــني لقف ــة دوري اإلم لونجــني، راعي
ــد،  ــة مرب ــي، ورشك ــة أبوظب ــاري ورشط ــي التج ــك أبوظب ــراع، وبن ال

ــية. ــة للفروس ــادي الباهي ون
واشــتملت املنافســات عــى 6 منافســات دوليــة مــن فئــة النجمــة 
الواحــدة، وأعالهــا منافســة الجائــزة الكــرى لبطولــة الباهيــة مبواصفات 

ــة للتايــز. ــة الواحــدة مــع جول الجول
وجمــع لقــاء الجولــة الواحــدة بــني 75 فارســاً، يف منافســة عــى حواجــز 
بلــغ ارتفاعهــا 105 ســم، ونجــح 28 فارســاً يف إكــال الجولــة دون خطــأ، 
ــح  ــارس صال ــز، وتصدرهــم الف ــد املراك ــت جــرى تحدي ــارق التوقي وبف
مفــرج الكــريب مــع الفــرس »املزيونــة«، مســجالً أرسع زمــن بلــغ 
ــايب  ــاين الفارســة وضحــة عــي األحب ــز الث ــة، وتّوجــت باملرك 47:24 ثاني
مــع »فيــودورا دو فيــا« وبزمــن 50:95 ثانيــة، وظفــر الفــارس مبخــوت 
عويضــة الكــريب مــع »زانــدوكان« باملركــز الثالــث بعــد إكالــه الجولــة 

ــة. ــغ 51:03 ثاني يف زمــن بل

وحرصــت بطولــة الباهيــة عــى تضمــني فعالياتهــا، 4 منافســات محليــة، 
مبواصفــات الجولــة الواحــدة، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 
60 ـ 70 ســم و80  و100  ســم، ملشــاركة الفرســان والفارســات املبتدئني 
ــة  ــة الفرص ــدف إتاح ــارات، به ــية يف اإلم ــز الفروس ــة ومراك ــن أندي م

أمامهــم الكتســاب خــرات األداء يف أجــواء البطــوالت الدوليــة.
ــج، يف  ــات التتوي ــى منص ــوة ع ــارات بق ــان اإلم ــور فرس ــل حض وتواص
املنافســة الثانيــة لبطولــة خيــول القفــز الصغــرية مبواصفــات الجولــة مــع 
متايــز، وصمــم مســارها بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 120 ســم للخيــول عمــر 
ــا 39  ــس فيه ــنوات، وتناف ــر 6 س ــول عم ــم للخي ــنوات، و125  س 5 س
خيــالً، وعرهــا إىل التايــز 13 خيــالً، ونجــح خيــالن يف إكــال التايــز 
دون خطــأ، أولهــا »رميــا ركبــل« بقيــادة الفــارس عمــر املرزوقــي، بزمــن 
التايــز 33:75 ثانيــة، وحــل يف املركــز الثــاين »كيوكــو« بقيــادة الفارســة 
ــاً الجــواد  ــة، وجــاء ثالث ــا ســاندي وســجلت 34:14 ثاني ــة أنيت الرنويجي
»مونــت كريســتو18« بقيــادة الفــارس الســوري فــراس حامــة وســجل 

معــه زمنــاً رسيعــاً بلــغ 30:45 ثانيــة، وبرصيــد 4 نقــاط جــزاء.
ويف املنافســة األوىل لخيــول القفــز الصغــرية، مبواصفــات املرحلتــني 
ــر 6  ــم، وعم ــز 115 س ــى حواج ــنوات ع ــر 5 س ــول عم الخاصــة، للخي
ســنوات عــى حواجــز 120 ســم، نجحــت 8 خيــول يف إكــال املرحلتــني 
دون خطــأ، وتقدمهــا »ماتشــو يب اتــش« بقيــادة الفــارس الســوري 
صــري بادنــي، ومــع الجــواد »شــابلر يب اس« أحــرز مواطنــه الفــارس 
مجــد الديــن بادنــي املركــز الثــاين، ونــال املركــز الثالــث الجــواد »التــور 

ــزار منصــور. ــد ن ــارس األردين أحم ــادة الف يب« بقي

سيطرة كاملة لفرسان اإلمارات على المراكز 
الستة األولى في الجولة الواحدة بـ »دولية الباهية«

165
ألف درهم قيمة الجوائز التي تم رصدها 
للفائزين باملراكز األوىل يف بطولة الباهية 

الدولية. 

20
دولة شارك فرسانها وفارساتها، وبصحبتهم 

210 خيول يف منافسات بطولة الباهية 
الدولية.

6
منافسات دولية تضمنتها بطولة الباهية 
الدولية »نجمة واحدة« منها منافستان 

للخيول الصغرية.
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عرفات يكسب »الجوكر« في »دولية الباهية«
الخيل جمال 

39
فارساً وفارسة شاركوا يف منافسة الجائزة 
الكرى صعد منهم 3 فرسان إىل التايز 

جميعهم من فرسان اإلمارات.

الحواجز قفز 

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
تــّوج الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد آل مكتــوم عــى صهــوة جــواده 
»كازانوفــا دو بيفيــور دي اكــس يب«، بالجائــزة الكــرى يف بطولــة الباهيــة 
الدوليــة لقفــز الحواجــز يف أبوظبــي، وجــاءت منافســة الجائــزة الكــرى 
مــن جولــة واحــدة مــع جولــة للتايــز، وصمــم مســارها بحواجــز ارتفاعها 
135 ســم، وبلغــت 140 ســم يف جولــة التايــز، وتنافــس فيهــا 39 فارســاً، 
ــارات،  ــان اإلم ــن فرس ــم م ــز جميعه ــان إىل التاي ــم 3 فرس ــد منه صع
وأكملــه فارســان دون خطــأ، وتصدرهــم الفــارس الشــيخ راشــد بــن أحمــد 
آل مكتــوم بفــارق ثانيــة بعــد أن أكمــل التايــز مــع جــواده »كازانوفا« يف 

زمــن بلــغ 39:46 ثانيــة.
وحــل يف املركــز الثــاين الفــارس ســلطان محمــد الجنيبــي مــع »تنــي دو 
لــوز«، وأكمــل التايــز يف 40:41 ثانيــة، ونــال املركــز الثالــث الفــارس مويف 
عويضــة الكــريب مــع »بوجبــا«، وســجل زمنــاً بلــغ 48:18 ثانيــة، وبرصيــد 

4 نقــاط جــزاء.
ــغ  ــز بل ــارها بحواج ــم مس ــدة، وصم ــة واح ــن جول ــة م ــرت منافس وج
ارتفاعهــا 125 ســم، وشــارك فيهــا 61  فارســاً وفارســة، ونجــح يف عبورهــا 
دون خطــأ 13 فارســاً، وأفضــل زمــن دون خطــأ ســجله الفــارس الســوري 
شــادي غريــب مــع الفــرس »أليــت دو بونتــس« وبلــغ 55:32 ثانيــة، ونــال 
املركــز الثــاين الفــارس عــي عبــد اللــه بــن خــادم، وأنهــى مشــاركته مــع 
»كانيــال زد« يف زمــن 57:51 ثانيــة، وكســب املركــز الثالث الفارس الســوري 

أســامة الزبيبــي والجــواد »فــالش جــوردون30«، وبزمــن 58:77  ثانيــة.
وفــاز الفــارس الســوري أســامة الزبيبــي مع جــواده »فــالش جــوردون 30« 

بجائــزة املركــز األول يف منافســة مــن جولــة واحــدة، وصمــم مســارها 
بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 130 ســم، وتنافــس فيهــا 55 فارســاً، وأكملهــا 

دون خطــأ 9 فرســان. 
ويف منافســة الجولــة الواحــدة مــع جولــة للتايــز، وصمــم مســارها 
بحواجــز بلــغ ارتفاعهــا 105 ســم، تنافــس 87 فارســاً وفارســة، ونجــح 
منهــم 34 فارســاً، وتجــدد بينهــم التنافــس يف جولــة التايــز وأكملهــا 
ــّوج باملركــز األول الفــارس  ــة الزمــن ت 18 منهــم دون خطــأ، وبأفضلي
الناشــئ مبخــوت الكــريب مــع »زانــدوكان يس«، وحــل يف املركــز الثــاين 
ــز  ــت املرك ــبيدي«، ونال ــع »س ــاج م ــر الح ــطيني عم ــارس الفلس الف

الثالــث الفارســة شمســة املهــريي و»كــورال بيتــش زد«.
وأقيمــت منافســة تجميــع النقاط بـ »الجوكــر«، وصمم مســارها بـ 10 
حواجــز ارتفاعهــا 105 ســم، والحاجــز الجوكــر عــى ارتفــاع 115 ســم، 
وتنافــس فيهــا 79 فارســاً وفارســة، نجــح منهــم 20 فارســاً يف تجميــع 
ــر وضمــن الزمــن املســموح،  ــع الجوك ــاط »65« نقطــة م ــل النق كام
وســجل الفــارس املــرصي عــي أحمــد عرفــات مــع الجــواد »فنيــش« 

أفضــل زمــن 46:76 ثانيــة.
وحــاز فرســان اإلمــارات املراكــز مــن الثــاين وحتــى الســابع، حيــث حل 
يف املركــز الثــاين الفــارس عــي مفــرج الكــريب مــع »كلفــاروس ســتار«، 
وأكمــل تجميــع النقــاط يف 48:82 ثانيــة، ونالــت املركــز الثالــث 
الفارســة نــورا عبــد الرحمــن الشــاميس مــع »فيــودورا دو فيــا«، وبزمن 

51:19 ثانيــة.

راشد آل مكتوم يتصدر
 مع »كازانوفا« الجائزة الكبرى بفارق ثانية واحدة

ثانية أفضل زمن يف التايز سجله الفارس 
الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم مع جواده 

»كازانوفا« يف منافسة الجائزة الكرى.
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الشوط الترفيهي يعود بعد 20 عامًا
الحواجز قفز 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــبوع  ــات األس ــارقة، منافس ــاء بالش ــش كلب ــزه كورني ــاطئ متن ــتضاف ش اس
ــن  ــم ضم ــذي أقي ــز، وال ــز الحواج ــني لقف ــارات لونج ــدوري اإلم ــابع ل الس
فعاليــات مهرجــان الشــارقة األول للفروســية، وهــي املــرة األوىل التــي تقــام 
ــات قفــز الحواجــز عــى شــاطئ البحــر يف اإلمــارات، وجــرت يف  فيهــا فعالي
أجــواء مثاليــة، ازدانــت بجــال املــكان وروعــة التنظيــم الــذي ارتقــى بهــا إىل 

ــة. مســتوى البطــوالت الدولي
أقيمــت املنافســات عــى مــدى ثالثــة أيــام، بــإرشاف اتحــاد اإلمــارات 
ــدوري، واشــتملت عــى 8  ــة لونجــني، راعــي ال للفروســية والســباق، وبرعاي
منافســات، تنافــس فيهــا الفرســان الحاصلــون عــى أعــى النقــاط يف النســخة 
الـــحادية عــرة للدوري، وجاءت مشــمولة بنظرة خاصة الســتكال الفرســان 
اســتعدادهم وجهوزيــة خيولهــم لخــوض منافســات البطــوالت الدوليــة التــي 

تشــهدها اإلمــارات خــالل املوســم.
أضيــف للمنافســات شــوط ترفيهــي يقــام للمــرة األوىل باإلمــارات منــذ أكــر 
مــن 20 عامــاً، وتقــوم فكرتــه عــى تقســيم امليــدان إىل قســمني، وبتصميــم 
مســارين متطابقــني عــى 120  ســم، ودخــول فارســني معــاً، وصاحــب الجولــة 
النظيفــة مــن دون خطــأ يف الزمــن األرسع يصعــد للــدوري التــايل، ويتنافــس 
اثنــان مــن الفرســان املتأهلــني يف كل جولــة مبغــادرة املهــزوم، وتنافــس فيهــا 
ــي  ــه الكميت ــد الل ــي عب ــارس ع ــوز الف ــا ف ــج عنه ــة، ونت ــاً وفارس 32 فارس
والفــرس »شــوجر بيبــي« مــن نــادي عجــان للفروســية باملركــز األول، وحــل 
الفــارس عبــد اللــه حمــد الكــريب يف املركــز الثــاين مــع الجــواد »أيــر أوكريــن« 
مــن نــادي الشــارقة للفروســية، ونالــت املركــز الثالــث الفارســة آمنــة محمــد 
أهــي مــع الجــواد »جيمــس يف دي يب« مــن نــادي »فروســية« للفروســية. 

يف أوىل املنافســات مفتوحــة املشــاركة، مبواصفــات املرحلتــني الخاصــة عــى 
حواجــز 100 ســم، شــارك فيهــا 50 فارســاً، وأكمــل املرحلتــني دون خطــأ 11 
فارســاً وفارســة، وبأفضليــة الزمــن، فاز فارســان من نادي الشــارقة للفروســية، 
الفــارس صالــح مفــرج الكــريب باملركــز األول مــع »ســوبر تروبــر«، ومبخــوت 
عويضــة الكــريب مــع »جريســينا« بجائــزة املركــز الثــاين، وحــل يف املركــز الثالث 

حمــزة املحاميــد مــع »جاســمني« مــن نــادي »فروســية« للفروســية.

ويف املنافســة املفتوحــة الثانيــة مــن مرحلتــني خاصــة، عــى حواجــز 
ــاح 9  ــني بنج ــل املرحلت ــاً، وأكم ــاً وفارس ــس 32 فارس ــم، تناف 110 س
فرســان، ومتســك فرســان نــادي الشــارقة باملركزيــن األولــني، األول ناله 
الفــارس أحمــد الريــف و»بايــس هوتيــري«، والثــاين كســبه الفــارس 
ــث الفــارس  ــز الثال ــال املرك ــات مــع «فينيــش«، لين عــي أحمــد عرف
ســعيد أحمــد الشــميي مــع »دومينجــو« مــن الوحــدات املســاندة.

ــم الشــوط  ــدرج يف ارتفــاع حواجــز املنافســات، أقي عــى طريقــة الت
الثالــث مفتــوح املشــاركة، مــن جولــة واحــدة عــى حواجــز ارتفاعهــا 
120 ســم، وتنافــس فيــه 47 فارســاً وفارســة، وعرهــا دون خطــأ 10 
فرســان، وانتــزع الصــدارة الفــارس أحمــد عبــد الكريــم أحمــد والجواد 
»فيفاريــو جيــه ال زد« مــن نــادي »فروســية« للفروســية، ومل يبتعــد 
ــاين  ــز الث ــّوج باملرك ــج، وت ــادي الشــارقة عــن منصــة التتوي فرســان ن
الفــارس ليــث غريــب مــع الفــرس »أليــت دو بونتــس«، ونــال الفــارس 

ســلطان النعيمــي مــع »اتــش كيــه الشــبايب« جائــزة املركــز الثالــث.

نوفمبر 2022

األسبوع السابع للدوري.. 
الخيول تقفز على شاطئ البحر 

في مهرجان الشارقة كلباء للفروسية 

200
ألف درهم إجايل جوائز الفائزين باملراكز 
األوىل يف الجولة السابعة لدوري اإلمارات 

لونجني لقفز الحواجز.

8
منافسات تضمنتها جوالت األسبوع السابع 

للدوري، تنافس فيها الفرسان الحاصلون عى 
أعى النقاط يف النسخة الـحادية عرة للدوري.
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الرميثي بطل الجولة الواحدة على حواجز  140 سم 

السويدي يتصدر المشهد مع »دايموند وي« 
في جولة »الفوز مفتوحة المشاركة« 

الشارقة )فروسية اإلمارات(
ــد  ــواده »داميون ــوة ج ــى صه ــويدي ع ــد الس ــامل أحم ــارس س ــرز الف أح
وي« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، لقــب أرفــع أشــواط قفــز الحواجــز 
يف األســبوع الســابع لــدوري اإلمــارات لونجــني الــذي أقيمــت منافســاته 
ضمــن مهرجــان الشــارقة األول للفروســية عــى شــاطئ متنــزه كورنيــش 

كلبــاء.
وتصــدر الفــارس ســامل أحمــد الســويدي بصحبــة جــواده »داميونــد وي«، 
مــن نــادي الشــارقة للفروســية، منافســة جولــة الفــوز مفتوحــة املشــاركة، 
ــا 33  ــس فيه ــم، وتناف ــا 140 س ــغ ارتفاعه ــز بل ــارها بحواج ــم مس وصم
فارســاً وفارســة، وتختلــف عــن جولــة التايــز التــي يصعــد إليهــا أصحاب 

األداء دون خطــأ يف الجولــة الرئيســة.
ويف منافســة الفــوز، يتــم اختيــار 8 فرســان هــم أصحــاب أفضــل النتائــج 
يف االنتقــال إىل جولــة الفــوز، والتــي أكملهــا دون خطــأ فارســان مــن نادي 
الشــارقة للفروســية، األول ســامل أحمــد الســويدي، وأكمــل جولــة الفــوز 
يف زمــن بلــغ 40:12 ثانيــة، وأحــرزت املركــز الثــاين زميلتــه الفارســة كارينا 
هوفالنــد مــع »إفريســت« بزمــن بلــغ 42:50 ثانيــة، وكان املركــز الثالــث 
أيضــاً مــن نصيــب فرســان الشــارقة، وتــّوج بــه الفــارس شــادي غريــب 
ــغ 39:12  ــن بل ــوز يف زم ــة الف ــى جول ــارش«، وأنه ــت دو م ــع »كابرن م

ثانيــة، وبرصيــد 4 نقــاط جــزاء. 
ومبواصفــات الجولــة الواحــدة عــى حواجــز 140 ســم، تنافــس فيــه 30 
ــم  ــأ، وأوله ــة دون خط ــان للجول ــال 5 فرس ــا إك ــرز نتائجه ــاً، وأب فارس
محمــد شــايف الرميثــي مــع الفــرس »كارمبــا« مــن نــادي أبوظبــي 
للفروســية وبزمــن 61:94 ثانيــة، ثــم عــي خلفــان الجهــوري مــع »فــور 

ــاء يف  ــة، وج ــن 64:51 ثاني ــة وبزم ــطبالت الوثب ــن إس ــش« م ــر ات ايف
املركــز الثالــث الفــارس محمــد أحمــد العويــس مــع »كونســيتا« مــن 
إســطبالت الصافنــات وبزمــن 67:91 ثانيــة، ومــن بعدهــم اصطــف 5 

ــادي الشــارقة. ــن ن فرســان م
ــم، 38  ــز 130  س ــى حواج ــدة ع ــة الواح ــة الجول ــس يف منافس وتناف
فارســاً وفارســة، وأكمــل الجولــة دون خطــأ 16 فارســاً، وكانــت املراكــز 
مــن األول وحتــى الســابع يف قبضــة فرســان نــادي الشــارقة للفروســية، 
عــدا املركــز الثــاين ونالــه الفــارس هــزاع حمــد الظاهــري مــع الجــواد 
»إيلــوي« مــن نــادي أبوظبــي للفروســية مســجالً 56:05 ثانيــة، وتقــدم 
الفرســان عــى منصــة التتويــج الفــارس فهد الهرمــودي مع »كاســكول«، 
وأنهــى الجولــة يف زمــن بلــغ 55:96 ثانيــة، وتــوج بجائــزة املركــز الثالــث 
الفــارس ســامل أحمــد الســويدي مــع »ســتافايل« وبزمــن 56:39 ثانيــة.

ــم،  ــز 130 س ــى حواج ــاركة ع ــة املش ــني مفتوح ــة املرحلت ويف منافس
تنافــس فيهــا 36 فارســاً وفارســة، وأكمل املرحلتــني دون خطأ 8 فرســان، 
أولهــم الفــارس أســامة الزبيبــي مــع »فــالش جــوردون 30« مــن منتجــع 
الفرســان الريــايض الــدويل، وأنهــى املرحلــة الثانيــة يف زمــن بلــغ 18:52 
ثانيــة، لينــال فرســان نــادي الشــارقة املراكــز من الثــاين وحتــى الخامس، 
ــع  ــارس ســامل أحمــد الســويدي م ــب الف ــاين مــن نصي ــز الث وكان املرك
ــارس  ــث الف ــز الثال ــل يف املرك ــة، وح ــن 19:35  ثاني ــتافايل«، وبزم »س
ــة  ــة الثاني ــن املرحل ــدي« وبزم ــع الفــرس »فريســت لي هــادي نظــام م

21:33 ثانيــة.

60
ألف درهم، رصدت ألصحاب املراكز األوىل يف 
جولة الفوز مفتوحة املشاركة، وهو الشوط 
األرفع يف الجولة السابعة لدوري اإلمارات.

ثانية الزمن الذي سجله الفارس سامل 
أحمد السويدي عى صهوة جواده 

»داميوند وي« ونال به املركز األول يف 
شوط الجائزة األرفع.

نوفمبر 2022

الحواجز قفز 
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الحواجز قفز 
األسبوع الثامن للدوري

»الشراع« 
 يحلق بجائزة »األساتذة« 

مع المري والمرزوقي والمهيري والشرفا

11
فريقاً ضمت 42 فارساً وفارسة شاركوا 
يف املنافسة الرابعة لفرق أساتذة دوري 

اإلمارات لونجني لقفز الحواجز.

ثانية الزمن الذي سجله رباعي فرسان فريق 
»الراع« خالل املنافسة الرابعة لفرق أساتذة 

دوري اإلمارات لونجني لقفز الحواجز.

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــرق  ــة لف ــة الرابع ــز األول يف املنافس ــزة املرك ــراع« بجائ ــق »ال ــّوج فري ت
أســاتذة دوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز، والتــي أقيمــت ضمــن 
منافســات األســبوع الثامــن للــدوري، واشــتملت عى 13 شــوطاً اســتضافها 
ــية  ــارات للفروس ــاد اإلم ــإرشاف اتح ــية يف ديب، ب ــارات للفروس ــز اإلم مرك

والســباق، وبرعايــة لونجــني راعيــة الــدوري.  
وحــاز فرســان فريــق »الــراع« كأس املركــز األول، وجــاءت املنافســة 
مبواصفــات الجولــة الواحــدة عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 125 ســم، 
ــق  ــح فري ــة، ونج ــاً وفارس ــاركة 42 فارس ــاً، مبش ــا 11 فريق ــس فيه وتناف
»الــراع« يف تحقيــق الفــوز دون خطــأ مبجمــوع زمــن بلــغ 194:60 ثانيــة، 
وتألــف الفريــق مــن الفرســان عبــد اللــه محمــد املــري مــع »لــوكاردو أو«، 
ــد  ــد عب ــوس اف اتــش«، وحمي ــز املرزوقــي مــع »كرات ــد العزي وعمــر عب
اللــه املهــريي مــع »تســونامي دي هــوز«، والفــارس عبــد الرحمــن أحمــد 

ــا«. ــوري دو في ــا مــع »غل الرف
وجــاء يف املركــز الثــاين فرســان فريــق »الحايــة« دون خطــأ مبجمــوع زمــن 
بلــغ 201:90 ثانيــة، ونلــن جائــزة املركــز الثالث فارســات فريــق »باريفوت 
بيوتيــس« بــأداء نظيــف دون خطــأ أيضــاً، ومبجمــوع زمــن بلــغ 204:60 

نية.  ثا
ويف شــوط الجولــة الواحــدة لفرســان املســتوى الثــاين، عــى حواجــز 120 
ــاً،  ــأ 12 فارس ــة دون خط ــة نظيف ــل الجول ــاً، وأكم ــارك 41 فارس ــم، ش س
وذهــب املركــز األول إىل هــاريل جــاد بريــان مــع الفــرس »كواكــب« مــن 

ــر. ــطبالت وادي العوي إس

ــة  ذاتهــا واالرتفــاع نفســه بــروط  ــة الواحــدة للفئ ويف شــوط الجول
ــم 19  ــس 29 فارســاً وفارســة، ونجــح منه ــط، تناف ــف فق األداء النظي
ــة مــن  ــف دون خطــأ، ويف املنافســة الثاني ــأداء نظي فارســا وفارســة ب
مرحلتــني لفرســان املســتوى الثــاين، تنافس 46 فارســاً، وأكمــل املرحلتني 
ــان  ــاد بري ــاريل ج ــة ه ــت الفارس ــا أكمل ــأ، وفيه ــاً دون خط 13 فارس
ثنائيــة مــع الفــرس »كواكــب«، ويف املشــاركة بــروط األداء النظيــف 

فقــط، تنافــس 27 فارســاً، وأنجــز املرحلتــني دون خطــأ 12 فارســاً.
وافتتحــت منافســات األســبوع الثامــن، بشــوط لفئة الفرســان األشــبال، 
مبواصفــات املرحلتــني عــى حواجــز 105 ســم، وتنافــس فيها 20 فارســاً، 
ــز األول  ــزة املرك ــال جائ ــان، ون ــأ 6 فرس ــني دون خط ــل املرحلت وأكم
الفــارس عــي أحمــد عرفــات بالفــرس »فينيــش« مــن نــادي الشــارقة 
للفروســية، وجــاءت منافســتهم الثانيــة مــن جولــة مــع متايز، مبشــاركة 
21 فارســاً، وأكمــل التايــز دون خطــأ 9 فرســان، وفيهــا أكمــل الفــارس 

عــي أحمــد عرفــات ثنائيــة بصحبــة الفــرس »فينيــش«.
ويف منافســة الفرســان »الجونيــورز« مــن مرحلتــني عــى حواجــز 120 
ســم، تنافــس فيهــا 28 فارســاً، وواصــل األداء يف املرحلتني 13 فارســاً، و6  
منهــم أكملــوا املرحلتــني دون خطــأ، وأولهــم الفــارس صــري بادنــي 
مــع »ليــريت يف دي دي« مــن نــادي منــدرة للفروســية، يف حــني تصــدر 
منافســة الجولــة مــع متايــز لفئــة »الجونيــورز« الفــارس عــي شــهاب 
الرحمــة مــع الفــرس »دونــا« مــن مركــز اإلمــارات للفروســية، مــن بــني 

26 مشــاركاً، و8  منهــم أكملــوا التايــز دون خطــأ.
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مع »دايموند وي« و»ستفايل« 
الحواجز قفز 

سالم السويدي يبدع 
في منافســتي المستوى األول بـ »ثنائية« 

دبي )فروسية اإلمارات(
أبــدع الفــارس ســامل أحمــد الســويدي، وأحــرز ثنائيــة مميــزة يف منافســتي املســتوى األول، 
األوىل مــن جولــة عــى حواجــز 140 ســم، والثانيــة مــن جولــة مــع متايــز عــى حواجــز 145 
ســم، يف منافســات األســبوع الثامــن لــدوري اإلمــارات لونجــني لقفــز الحواجــز، وتنافــس 
32 فارســاً مــن الفئــة األوىل يف شــوط الجولــة الواحــدة، عــى حواجــز بلــغ ارتفاعهــا 140 
ســم، ونجــح 15 فارســاً، بنســبة أكــر مــن النصــف يف إكــال الجولــة دون خطــأ، وبفــارق 
ــادي  التوقيــت، تصدرهــم الفــارس ســامل أحمــد الســويدي بالجــواد »داميونــد وي« مــن ن

الشــارقة للفروســية.
وأكمــل الفــارس الســويدي الثنائيــة بعــد فــوزه مــع »ســتفايل« باملركــز األول يف منافســة 
ــاركة  ــم، مبش ــا 145 س ــغ ارتفاعه ــز بل ــى حواج ــز ع ــة للتاي ــع جول ــدة م ــة الواح الجول
ــه 3 فرســان دون خطــأ،  ــز 9  فرســان، وأكمل 32 فارســاً وفارســة، وصعــد منهــم إىل التاي

ــة. ــغ 36:45  ثاني ــن بل ــز يف زم ــد إكــال التاي ــارس الســويدي بع ــم الف وتقدمه
وحــاز املركــز الثــاين الفــارس الشــاب عمــر عبــد العزيــز مــع »ديب دو اتــش يــو اس« مــن 
إســطبالت الــراع، بزمــن التايــز 37:92 ثانيــة، ونــال املركــز الثالــث الفــارس ســامل خميــس 
الســويدي مــع »زادورا« مــن نــادي الشــارقة للفروســية، وأكمــل جولــة التايــز يف زمــن بلــغ 

39:61 ثانيــة.
ــى حواجــز 130 ســم،  ــة الواحــدة ع ــات الجول ــة األوىل، مبواصف ــن الفئ ويف أول شــوط م
تنافــس 52 فارســاً وفارســة، وأكمــل الجولــة دون خطــأ 17 فارســاً، وحــاز املركــز األول شــام 
ــز  ــية يف ديب، وذهــب املرك ــو والفروس ــور للبول ــادي الحبت ــن ن ــاك« م ــع »أورتي األســد م
الثــاين أيضــاً لفرســان نــادي الحبتــور، ونالــه الفــارس محمــد الشــهاب مــع »ســاالزار دي«، 
وقفــزت الفارســة البولنديــة أميليــا موســيكا إىل الصــدارة مــع الجــواد »كوتندركــس« مــن 
نــادي الشــارقة للفروســية يف منافســة املرحلتــني مــن املســتوى األول عــى االرتفــاع ذاتــه 

130 ســم، مــن بــني 68 فارســاً.
وتنافــس 50 فارســاً وفارســة مــن فئــة املســتوى الثــاين »ب« يف شــوط مــن مرحلتــني عــى 
حواجــز 110 ســم، وأتــم املرحلتــني 20 فارســاً دون خطــأ، وتقدمتهــم الفارســة ألزافيتا مينينا 
مــع »دراك أيــه أف آكــس« مــن نــادي الحبتــور للبولــو والفروســية، وحــاز املراكز مــن األول 
وحتــى الـــ 11 فرســان وفارســات مــن جنســيات مختلفــة، ينتســبون إىل خمســة مــن أنديــة 
الفروســية يف اإلمــارات، واملنافســة الثانيــة لفرســان املســتوى الثــاين »ب«، مــن جولــة مــع 
متايــز، تنافــس فيهــا 52 فارســاً وأكمــل التايــز دون خطــأ 9 فرســان، أولهم الفارســة الكندية 

ليــى مصطفــى بشــري بالجــواد »ماتشــو يف دي« مــن نــادي الحبتــور للبولــو والفروســية.

50
فارساً وفارسة من فئة املستوى الثاين »ب« 
شاركوا يف شوط من مرحلتني عى حواجز 
110 سم، وأمتها 20  فارساً دون خطأ.

ثانية الزمن الذي سجله الفارس سامل 
السويدي يف منافسة الجولة الواحدة مع 

جولة للتايز عى حواجز بلغ ارتفاعها 145.
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فرحة جماعية
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

قدمت منافســات دوري اإلمــارات لقفز الحواجز، 

عــدداً مــن الفرســان والفارســات املميزيــن الذين 

حــازوا التتويــج يف مراكــز مختلفــة، بعــد أن 

تألقــوا يف املنافســات التــي أقيمــت يف األســبوعني 

بســعادة  احتفالهــم  ليــأيت  والثامــن،  الســابع 

ــم  ــذا املوس ــق ه ــع التأل ــم م ــرية يف خطواته كب

يف عــامل قفــز الحواجــز، وســط فرحــة عمــت 

الـــ 11. بنســخته  يحتفــل  والــدوري  الجميــع 

الحواجز قفز 
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سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي
رئيس مجلس اإلدارة

مطر سهيل  	
علي اليبهوني
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ناعمة عبد الرحمن  	
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غانم محمد عبيد الهاجري 	خليل إبراهيم مراد حسن 	

سلطان محمد خليفة  	
محمد اليحيائي

أحمد عبد الرحمن أمين  	
عبد الرحمن الشرفاء
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أكبر تظاهرة تجمع االتحادات الرياضية

اتحاد الفروسية والسباق 
يوقع على ميثاق رياضة المرأة

أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــرأة«  ــة امل ــاق رياض ــى »ميث ــباق ع ــية والس ــاد الفروس ــع اتح وق
ــة اإلمــارات الــذي أطلقــه اتحــاد اإلمــارات لرياضــة املــرأة،  يف دول
ــة، يف تظاهــرة حضاريــة ألكــر  ــاً يف الدول ويضــم46  اتحــاداً رياضي
ــن  ــة، الذي ــرأة يف الدول ــة للم ــة الداعم ــادات الرياضي ــع لالتح تجم
اجتمعــوا معــاً بهــدف واحــد وغايــة مشــركة لدعــم رياضــة املــرأة 
والريــادة  التنافســية  يف  الدولــة  نهــج  لتحقيــق  بهــا  واالرتقــاء 

ــز. والتمي
جــاء ذلــك خــالل فعاليــات امللتقــى الريــايض للمــرأة الــذي نظمــه 
اتحــاد اإلمــارات لرياضــة املــرأة بالعاصمــة أبوظبــي، حيــث أعلــن 
مجلــس إدارة اتحــاد اإلمــارات لرياضــة املــرأة عــن ترفــه بالرئاســة 
ــاد  ــة االتح ــارك، رئيس ــت مب ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــة لس الفخري
والطفولــة،  لألمومــة  األعــى  املجلــس  رئيســة  العــام،  النســايئ 
الرئيــس األعــى ملؤسســة التنميــة األرسيــة »أم اإلمــارات«، صاحبــة 
اإلنجــازات االســتثنائية والــدور الريــادي يف دعــم ملــف متكــني 

ــايض. ــال الري ــع املجــاالت، خاصــة املج ــة بجمي ــرأة اإلماراتي امل
ويهــدف امليثــاق إىل تبنــي سياســات تحقــق الرابــط والتكامــل 
والحوكمــة بــني املؤسســات الرياضيــة ككل لتعمــل بشــكل مرابــط، 
ــع مســتوى التنافســية  ــل يف رف ــوغ هــدف عــام ومشــرك، يتمث لبل
ــة  ــا وتحقيــق إنجــازات مرفــة باســم الدول ــدى العباتن للرياضــة ل
والتقــدم  التطــور  تواكــب  والدوليــة،  املحليــة  الســاحتني  عــى 
ــة يف  ــرأة اإلماراتي ــا امل ــي حققته ــدة الت ــات الرائ ــل والنجاح املذه

ــاالت. ــات واملج ــف القطاع مختل
ويتســق امليثــاق يف بنــوده مــع أهــداف اتحــاد اإلمــارات لرياضيــة 
يف  رشكائــه  مــع  بالتعــاون  تحقيقهــا  إىل  يســعى  الــذي  املــرأة 
ــني  ــوازن ب ــز الت ــة، لتعزي ــة بالدول املؤسســات واالتحــادات الرياضي

ــراتيجية  ــط االس ــذ الخط ــزام بتنفي ــالل االلت ــن خ ــني، م الجنس
لرياضــة املــرأة يف دولــة اإلمــارات، والتكاتــف لتعزيــز النظــرة 
ــك  ــرأة للرياضــة، وكذل ــة للمجتمــع حــول مارســة امل اإليجابي
االرتقــاء برياضــة املــرأة وتشــجيع ومتكــني املــرأة مــن احــراف 
مارســة جميــع أنــواع األلعــاب الرياضيــة التنافســية، مــع 
تعزيــز وتنميــة وتطويــر الرياضــة املجتمعيــة، فضــالً عــن 
تعزيــز ســمعة الدولــة، والحفــاظ عــى مكتســبات رياضــة 
املــرأة يف الدولــة، وتحقيــق إنجــازات وطنيــة رياضيــة تضــاف 
ــي  ــي واإلقليم ــد املح ــى الصعي ــة ع ــرأة الرياضي ــف امل إىل مل
ــة  ــة اإلماراتي ــة لالعب ــة الوطني ــة الهوي ــيخ قيم ــدويل، وترس وال
ــة  ــا ابن ــي يجــب أن تســتند إليه ــز الت ــل أهــم الركائ ــي متث الت

ــة. ــا للعاملي ــارات يف رحلته اإلم
جميــع  تتعــاون  أن  عــى  امليثــاق  بنــود  اشــتملت  كــا 
ــي  ــة الت ــة التحتي ــة والبني ــق الرياضي ــري املراف ــادات لتوف االتح
فئاتهــا يف  املــرأة مبختلــف  واحتياجــات  تراعــي خصوصيــة 
جميــع إمــارات الدولــة، إىل جانــب دعــم متثيــل املــرأة يف 
مجالــس اإلدارة واللجــان والوظائــف اإلداريــة، فضــالً عــن 
الســعي لتأهيــل الكــوادر الفنيــة والحــكام، مــن خــالل تنظيــم 
الــورش والــدورات والرامــج التدريبيــة للكــوادر الوطنيــة مــن 
ــة  ــا، إضاف ــتى أنواعه ــرأة بش ــات امل ــني يف رياض ــني وإداري فني
ــى  ــجيعهن ع ــم، وتش ــاب الهم ــن أصح ــات م ــم الالعب إىل دع
ــة املناســبة  ــري البيئ ــة، وتوف ــف األلعــاب الرياضي ــة مختل مزاول
الحتياجاتهــن والداعمــة لطاقاتهــن، واملحفــزة إلمكاناتهــن، 
ــواد  ــطات وامل ــة املنش ــة مكافح ــز ثقاف ــن تعزي ــك تضم وكذل

ــا. ــن أخطاره ــة م ــبل الوقاي ــارة، وس الض
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
ــدويل يف الفروســية أحمــد عــي الحــادي، أعــى درجــة يف  ــا ال ــال حكمن ن
ــى  ــل ع ــية، وحص ــدويل للفروس ــاد ال ــل االتح ــن قب ــم م ــتوى التحكي مس
املســتوى الرابــع يف التحكيــم ضمــن 19 محكــاً عــى مســتوى العــامل، 
ليصبــح أول عــريب وآســيوي ويف منطقــة الــرق األوســط ينــال هــذه الثقــة 

ــة. الدولي
ويــأيت هــذا اإلنجــاز بفضــل الدعــم الــذي يقدمــه صاحــب الشــيخ محمــد 
ــني،  ــه، للرياضــة والرياضي ــة، حفظــه الل ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
ــب  ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــام صاح واهت
ــة  ــه، ومتابع ــاه الل ــم ديب، رع ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول رئي
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 

ــوان الرئاســة. ــر دي وزي
وأشــاد اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق بإنجــاز الحكــم الــدويل أحمــد 
عــي الحــادي، وأكــد اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــيس، رئيــس اتحــاد 
ــارات للفروســية والســباق، أن حصــول الحكــم أحمــد عــي الحــادي  اإلم
عــى هــذا التصنيــف الرفيــع، هــو نتــاج للدعــم الــال محــدود الــذي تقدمــه 
ــاح  ــارص النج ــات وعن ــري كل مقوم ــن، وتوف ــاء الوط ــيدة ألبن ــادة الرش القي
وتأهيلهــم، لضــان حصولهــم عــى أعــى املراكــز الدوليــة، والحــرص عــى 

وصولهــم إىل أعــى املراتــب.
ــادة  ــات القي ــق توجيه ــل وف ــباق يعم ــية والس ــاد الفروس ــاف: »اتح وأض
املحافــل، ويعــد  اإلماراتيــة يف كل  بالكــوادر  للدفــع  الراميــة  الرشــيدة 
الحكــم أحمــد عــي الحــادي أحــد النــاذج املميــزة التــي شــقت طريــق 
النجــاح، حتــى وصــل إىل هــذا التصنيــف الــذي ميثــل ثقــة االتحــاد الــدويل 

ــارات«.  ــن اإلم ــة يف اب ــية الكامل للفروس
وتوجــه الريــيس بالشــكر للقيــادة الرشــيدة عــى هــذا الدعــم الــذي يضــع 
ــى  ــني ع ــن، والحاصل ــني املتميزي ــن ب ــاً، وم ــة دامئ ــن يف املقدم ــاء الوط أبن

ــة. ــة والعاملي ــات، واملؤسســات الدولي ــة الجه ثق
وأكــد الحكــم الــدويل أحمــد عــي الحــادي أن هــذا النجــاح تحقــق بفضــل 
دعــم القيــادة الرشــيدة، واتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، ونــادي ديب 

للفروســية. 
ــع  ــاز جمي ــد اجتي ــع، بع ــتوى الراب ــاً يف املس ــادي حك ــار الح ــاء اختي وج
ــدورة  ــازه ل ــالت الشــخصية، وكان آخرهــا اجتي ــة واملقاب ــارات الدولي االختب

ــوزان بســويرسا. ــدويل للفروســية يف ل ــاد ال ــر االتح يف مق
ــلك  ــزة يف س ــة املتمي ــة والعربي ــاءات اإلماراتي ــن الكف ــادي م ــد الح ويع
التحكيــم، وميلــك ســجالً حافــالً مــن املشــاركات يف إدارة العديــد مــن 
ــاً يف الفروســية،  ــه إىل 32 عام ــد خرت ــة، ومتت الســباقات والبطــوالت العاملي

ــدرة. ــة الق ــاً يف رياض ــن 24 عام ــر م وأك
ــامل  ــة الع ــادي، بطول ــا الح ــارك يف إدارته ــي ش ــوالت الت ــرز البط ــن أب وم

أللعــاب الفروســية يف أملانيــا 2006، ومونديــال ألعــاب الفروســية 
»نورمانــدي 2014«، وبطولــة العــامل للقــدرة »ســلوفاكيا 2016«، 
و»إيطاليــا   »2015 »تشــيي  والناشــئني  الشــباب  ومونديــاال 
2017«، وبطولــة أمــم أوروبــا »انجلــرا 2019«، والنســخة األوىل 
ــن  ــد م ــا العدي ــة، وغريه ــة العربي ــيا، والبطول ــم آس ــة أم لبطول

ــرى.  ــة األخ ــباقات الدولي الس
وتــرأس الحــادي لجانــاً عــدة، منهــا لجنــة القــدرة لــدول مجلــس 
التعــاون، ولجنــة القــدرة يف اتحــاد اإلمــارات للفروســية والســباق، 
كــا تــرأس وشــارك يف لجــان التحكيــم والتنظيــم يف العديــد 
ــة يف القــدرة والقفــز والرويــض  ــة والدولي مــن البطــوالت املحلي

وجــال الخيــل، وهــو محــارض يف االتحــاد الــدويل للفروســية.

اتحاد الفروسية يشيد بدعم القيادة الرشيدة ألبناء الوطن

أحمد الحمادي.. إنجاز دولي ضمن 19 محكمًا 
في القدرة والتحمل على مستوى العالم
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الخيول تستعرض الجمال على الكورنيش

3 مرابط تتقاسم األلقاب الذهبية 
في بطولة »الشارقة كلباء« للجواد العربي

الشارقة )فروسية اإلمارات(
شــهدت فعاليــات مهرجان »الشــارقة كلبــاء« الرابــع للجواد العريب، منافســات 
مثــرية وشــائقة وتقاســمت خيــول 3 مرابــط األلقــاب الذهبيــة الســتة، بواقــع 
ــد  ــن ماج ــه ب ــد الل ــيخ عب ــن الش ــول كل م ــي خي ــم، وه ــكل منه ــني ل لقب

القاســمي، ومربــط ديب، ومربــط الزبــري. 
وأقيمــت الفعاليــات عــى مــدى 3 أيــام بشــاطئ كورنيــش مدينة كلبــاء ضمن 
ــادي الشــارقة  ــذي ينظمــه ن ــاء« األول للفروســية ال مهرجــان »الشــارقة كلب
للفروســية والســباق برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي، عضــو املجلــس األعــى حاكــم الشــارقة، وبالتعــاون مــع 
جمعيــة اإلمــارات للخيــول العربيــة، وبرعايــة مجلــس الشــارقة الريــايض، إىل 
جانــب العديــد مــن الدوائر واملؤسســات الحكومية والخاصة، وشــهد مشــاركة 

298 جــواداً.
افتتحــت منافســات املهرجــان املهــرة »دي غمــره« ملربــط ديب التــي حصــدت 
ــة  ــي، تارك ــت اللقــب الذهب ــرات عمــر ســنة، ونال ــة امله ــز األول لبطول املرك
الوصافــة واللقــب الفــي للمهــرة »روايب الزبــري« ملربــط الزبــري، فيــا حصلت 

عــى الرونــز »األريــام خــوايل« إلســطبالت األريــام.
ونــال »منــار الزبــري« ملربــط الزبــري، اللقــب الذهبــي لبطولــة املهــرات عمــر 
ســنتني، وحلــت يف املركــز الثــاين، ونالــت الفضيــة »ام زد رفيقــة« لخليفــة عبد 
اللــه النعيمــي، فيــا حصلت عــى الرونزيــة »ســمراء البداير« ملربــط البداير.

وضاعفــت »دي رميــة« الغلــة الذهبيــة ملربــط ديب، عندمــا انتزعــت اللقــب 
الذهبــي للمهــرات عمــر 3 ســنوات، تاركــة الوصافــة واللقــب الفــي لرفيقتها 
يف املربــط »دي أصالــة«، بينــا ذهــب اللقــب الرونــزي إىل »األريــام الظنــة« 

للشــيخ يــاس بــن حمــدان بــن زايــد بــن ســلطان آل نهيــان.

وأضــاف »شــعالن الزبــري« الذهبيــة الثانيــة لخيــول مربــط الزبــري، عندما 
ــي  ــب الف ــد اللق ــنة، وحص ــر س ــار عم ــي لألمه ــب الذهب ــوج باللق ت
»األريــام مرســال« إلســطبالت األريــام، فيــا نــال اللقــب الرونــزي »دي 

فاهــر« ملربــط ديب.
 وحصــد »إي اس وادي« الذهبيــة األوىل لخيــول الشــيخ عبــد اللــه بــن 
ماجــد القاســمي، عندمــا أحرز لقــب األمهار عمر ســنتني، وجــاء يف املركز 
ــال اللقــب الفــي »رساج الباهيــة« لســيف عــي املزروعــي،  الثــاين ون

بينــا نــال الرونزيــة »اف دي رافــال« ملربــط الفــالح.
ــه بــن ماجــد  وأكمــل »إي اس ســامل« الثنائيــة لخيــول الشــيخ عبــد الل
القاســمي، عندمــا انتــزع اللقــب الذهبــي لألمهــار عمر 3 ســنوات، تــاركاً 
املركــز الثــاين والوصافــة إىل »ســاجي الباهيــة« لســعيد عبيــد الراشــدي، 
وجــاء يف املركــز الثالــث ونــال الرونزيــة »كحيل امليــدان« ملربــط امليدان.

298
جواداً شاركت يف منافسات بطولة 

الشارقة للجواد العريب.

93.38
نقطة أعى معدل يف البطولة حققته 

املهرة »دي أصالة« ملربط ديب.
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الفجيرة )فروسية اإلمارات(
ــيف  ــت س ــة ونال ــة ذهبي ــواء بثالثي ــط ديب األض ــول مرب ــت خي خطف
ــة  ــة الفجــرية الدولي ــك يف بطول ــد، وذل ــي يف إنجــاز فري الفجــرية الذهب
للخيــل العــريب يف نســختها الســابعة 2022، والتــي أقيمــت يف الســاحة 
املجــاورة لقلعــة الفجرية، مبشــاركة واســعة مــن مالك الخيل واإلســطبالت 

مــن داخــل الدولــة وخارجهــا.
وحصــد مربــط ديب ثالثــة ألقــاب ذهبيــة مــن جملــة 6 ألقــاب، كــا نــال 
املربــط جائــزة ســيف الفجــرية الذهبــي، وذهبت بقيــة األلقــاب الذهبية 
ــه بــن ماجــد القاســمي،  ــد الل إىل كل مــن مربــط اإلمــارات للشــيخ عب

ومربــط عجــان، وإســطبالت األريــام، بواقــع لقــب لــكل منهــا. 
ــا  ــد تتويجه ــط ديب بع ــة ملرب ــة والثالثي ــيل« البطول ــت »دي رس افتتح
بذهبيــة بطولــة املهــرات، تلتهــا يف املركز الثــاين، ونالت الوصافــة »إي اس 
ــوة«  ــة »إي اس حل ــت عــى الرونزي ــط اإلمــارات، وحصل شــارجة« ملرب

لفيصــل الحقبــاين. 
وأضــاف »دي راســل« الذهبيــة الثانيــة ملربــط ديب، بعدمــا حلــق 
بلقــب األمهــار، وجــاء يف املركــز الثــاين ونــال الفضيــة »األريــام برجــس« 
إلســطبالت األريــام، فيــا ذهــب اللقــب الرونــزي إىل »اف دي رافايــل« 

ملربــط الفــالح. 

واعتلــت »ع ج تريــم« ملربــط عجــان، صــدارة األفــراس، 
ــة  ــب الفــي »روع ــي، وحصــدت اللق ــب الذهب ــت اللق ونال
مغيــدر« لراشــد الزعــايب، فيــا حصلــت عــى الرونزيــة 
»فريــدة« للشــيخة مريــم بنــت ســلطان بــن أحمــد القاســمي.

ــا  ــط ديب، عندم ــة ملرب ــة الذهبي ــت »دي آرسة« الثالثي وأكمل
حلقــت بلقــب املهــرات عمــر ســنة، تاركــة الوصافــة واللقــب 
الفــي للمهــرة »ع ج رســيل« ملربــط عجــان، بينــا حصلــت 

ــام.  ــام ســحايب« إلســطبالت األري ــة »األري ــى الرونزي ع
وظفــر »األريــام شــديد« إلســطبالت األريــام، بذهبيــة األمهــار 
ــال الفضــة »فــام بيــل  ــاين، ون عمــر ســنة، وتــاله يف املركــز الث
ــب  ــد اللق ــوردون، وحص ــس ج ــو مورالي ــو« لفيدريك باالزوت

ــارات.  ــط اإلم ــر« ملرب ــزي »أي اس ت الرون
وتوشــح »إي اس رساب« ملربــط اإلمــارات، بذهــب بطولــة 
الفحــول، ونــال اللقــب الفــي »يك ايــه نيشــان« لخالــد 
العمــريي، فيــا حصــل عــى اللقــب الرونــزي »ســتار فريــد« 

ملربــط الجواهــر.

»دولية الفجيرة« للخيول العربية
الخيل جمال 

»مربط دبي«.. 
إنجاز فريد بـ »الثالثية الذهبية« والســيف الذهبي

7
نسخ قدمتها بطولة الفجرية الدولية 
لجال الخيل بتنظيم رائع، وشهدت 

مشاركة كبرية يف كل دوراتها.

93.70
نقطة، أعى معدل يف البطولة 

سجلتها »ع ج تريم« ملربط عجان 
البطلة الذهبية لألفراس. 

360
خيالً شاركت يف منافسات بطولة 

الفجرية الدولية لجال الخيل، والتي 
تضمنت منافساتها إقامة 17 شوطاً. 

4
ماليني درهم قيمة جوائز الفائزين 

باملراكز األوىل لبطولة الفجرية 
الدولية لجال الخيل.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
حلــق الجــواد »فريســت كالس« لنايــف بــن ســعد بــن رشيــدة الكعبــي، بــإرشاف 
جــون دوميــول، وقيــادة رونــان تومــاس، بلقــب النســخة الثامنــة لســباق »جوهــرة 
تــاج زايــد«، ملســافة 2200 مــر للفئــة األوىل، البالغــة جائزتــه 5 ماليــني درهــم، بعــد 
أداء اســتثنايئ تــوج بــه جهــوده، مســجالً 2:26:74 دقيقــة، وحــاز نجوميــة الســباق.

وحلــت يف املركــز الثــاين الفــرس »ليــدي برنســيس« لخليفــة بــن شــعيل الكــواري، 
بــإرشاف تومــاس فــوريس وقيــادة جيــم كــرويل، وجــاء يف املركــز الثالــث »حميــم« 

إلســطبالت العجبــان، بــإرشاف عبــد اللــه الحــادي، وقيــادة ديــن أونيــل.
وتــوج الشــيخ زايــد بــن حمــد بــن حمــدان آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس إدارة 
ــة يف  ــة، »فريســت كالس«، بطــل النســخة الثامن ــول العربي ــة اإلمــارات للخي جمعي
ــام  ــات خت ــي للفروســية، ضمــن فعالي ــادي أبوظب ــم مبضــار ن ــذي أقي الســباق ال
النســخة الـــ 14 ملهرجــان ســباقات ســمو الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيان، وشــارك 
يف مراســم التتويــج اللــواء الدكتــور أحمــد نــارص الريــيس، رئيــس اتحــاد اإلمــارات 

للفروســية والســباق.
ويقــام الحــدث غــري املســبوق برعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، ويهــدف إىل رفــع شــأن الخيــل 
العــريب الــذي أرىس قواعــده املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب 

اللــه ثــراه، وشــهد الســباق ضيــوف املهرجــان.
وأشــاد الشــيخ زايــد بــن حمــد بــن حمــدان آل نهيــان، بالدعــم الالمحــدود الــذي 
ــادة الرشــيدة للرياضــة عامــة، والفروســية خاصــة، كــا أشــاد بدعــم  تقدمــه القي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، 
وحــرص ســموه عــى تقديــم كل الدعم لتطويــر مســتوياتهم، والوصــول إىل منصات 
التتويــج العامليــة، مؤكــداً أن مهرجــان ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان 
العاملــي للخيــول العربيــة األصيلــة، مــن الفعاليــات املتنوعــة التــي تدعــم الخيــول 

العربيــة، وقــد وجــد اإلشــادة والتقديــر يف جميــع دول العــامل.
وأضــاف: »املهرجــان جــاء اســتكاالً لنهــج املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، طيــب اللــه ثــراه«، وقــال: »رؤيــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان 
وتوجيهــات ســموه بإقامــة املهرجــان العاملــي للخيــول العربيــة، حققــت أهدافهــا، 

ومنهــا هــذا الســباق الــذي يجمــع العــامل، ويعتــر مــن أغــى ســباقات 
الخيــول العربيــة، وهــو أحــد الشــواهد عــى ذلــك«.

ومثـّـن الشــيخ زايــد بــن حمــد آل نهيان، دعم ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبــارك، رئيســة االتحــاد النســايئ العــام، رئيســة املجلــس األعــى لألمومة 
ــارات(،  ــة )أم اإلم ــة األرسي ــس األعــى ملؤسســة التنمي ــة، الرئي والطفول
وحــرص ســموها عــى تقديــم كل الدعــم لبنــات اإلمــارات يف املجــاالت 
كافــة، ومنهــا املجــال الريــايض عامــة، والفروســية خاصــة، لذلــك كانــت 

ســموها حريصــة عــى رعايــة بطولــة ســموها العامليــة للســيدات.

زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان يشيد بدعم القيادة الرشيدة

نوفمبر 2022

»فيرست كالس« 
نجم النســخة الثامنة لـ »جوهرة تاج زايد«

 6.380.000
درهم إجايل جوائز يوم ختام 

النسخة الـ 14 ملهرجان سباقات سمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

سجل األبطال
2015 : كالينو

2016 : آر يب برين

2017: مراقب

2018 : الشموس

2019: مشهور الخالدية

2020 : مييس

2021 : ليدي برنسيس

2022 : فريست كالس 
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نالــت الفــرس »داريــن« ليــاس للســباقات العائــدة لســمو الشــيخ منصــور 
بــن زايــد آل نهيــان، بــإرشاف جــان دو روال، وقيــادة الفــارس ديــن اونيــل، 
جائــزة الشــوط الثالــث للمهــرات واألفــراس ملســافة 1600 مــر عــى لقــب 
ــه  ــارك »أم اإلمــارات«، البالغــة جائزت كأس ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مب
150 ألــف درهــم، ومســجلة 1:44:72 دقيقــة، وذلــك يف الســباق الــذي أقيــم 
يف ختــام النســخة الـــ 14 ملهرجــان ســباقات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد 

آل نهيــان، مبضــار نــادي أبوظبــي للفروســية، يف ليلــة تتويــج األبطــال.
وتوجــت الشــيخة روضــة بنــت نهيــان بــن زايــد آل نهيــان، أبطــال الشــوط 
الثالــث، بحضــور نــورة الســويدي، األمينــة العامــة لالتحــاد النســايئ العــام، 
رئيســة اتحــاد اإلمــارات لرياضــة املــرأة، والرا صوايــا، املديــر التنفيــذي 

ــان. للمهرج
ــك  ــإرشاف املال ــرر، وب ــد امل ــي مرش ــد ع ــوب« لحم ــي دو ل ــزع »صن وانت
نفســه، وقيــادة الفــارس باتريــك دوبــس، جائــزة االفتتــاح عــى لقــب ســباق 
مهرجــان ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان للخيــول العربيــة ملســافة 
2200 مــر »تكافــؤ«، البالغــة جائزتــه 100 ألــف درهــم، ومســجالً 2:31:71 

دقيقــة.
ــل،  ــت اورتي ــإرشاف ارنس ــودة، ب ــة الناب ــد خليف ــل« لخال ــوج »اف الوج وت
وقيــادة الفــارس بــات دوبــس، بــكأس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان- 
اليــوم الوطنــي للخيــول العربيــة األصيلــة »للفئــة الثالثــة« يف الشــوط الرابــع 
ــه 500 ألــف درهــم، ومســجالً 1:43:67  ملســافة 1600 مــر، البالغــة جائزت

دقيقــة.
ــإرشاف  ــوم، ب ــد آل مكت ــن عبي ــد ب ــو« للشــيخ محم ــاند دونات ــوق »س  وتف
دوج واتســون، وقيــادة الفــارس باتريــك دوبــس ليســجل ثالثيــة »هاتريــك«، 
ــن  ــد ب ــيخ زاي ــباق كأس الش ــب س ــى لق ــادس ع ــوط الس ــدارة يف الش بج
ــر  ــافة 1600 م ــة ملس ــول املهجن ــي للخي ــوم الوطن ــان- الي ــلطان آل نهي س
للفئــة الثالثــة، البالغــة جائزتــه 380 ألــف درهــم، ومســجالً 1:34:84 دقيقــة.

ومنــح »اف الراســم« املالــك خالــد خليفــة النابــودة، واملــدرب 
ارنســت اورتيــل الثنائيــة يف الحفــل، حــني قــاده الفــارس 
فرنانــدو جــارا للفــوز بســباق كأس الوثبــة ســتاليونز املخصــص 
ملــالك اإلســطبالت الخاصــة يف الشــوط الســابع ملســافة 1600 
ــجالً  ــم، ومس ــف دره ــه 100 أل ــة جائزت ــؤ«، البالغ ــر »تكاف م

1:45:25 دقيقــة.
وبفــارق 11 طــوالً حصــدت املهــرة »ناديــة دي لــوب« ليحيــى 
راشــد املــرسوري، بــإرشاف ســليان الغنيمــي، وقيــادة الفــارس 
أنطونيــو فريــزو، كأس مهرجــان ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد 
آل نهيــان للخيــول العربيــة عمــر 3 ســنوات فقــط يف الشــوط 
الثــاين ملســافة 1600 مــر »رشوط«، البالغــة جائزتــه 150 ألــف 

درهــم، ومســجلة 1:43:58 دقيقــة. 

»هاتريك« لدوبس و»ثنائية« للنابودة واورتيل

»دارين« بطلة كأس »أم اإلمارات« في ليلة األبطال 

الزمن الذي سجلته الفرس »دارين« بقيادة 
الفارس دين اونيل لينال لقب كأس سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم اإلمارات«.

دقيقة الزمن الذي سجله »ساند دوناتو« 
بقيادة الفارس باتريك دوبس وحاز به كأس 
الشيخ زايد - اليوم الوطني للخيول املهجنة.
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أبوظبي )فروسية اإلمارات(
وجــه املشــاركون يف ختــام أعــال امللتقــى العاملــي الثــاين عــر 
لســباقات الخيــول العربيــة األصيلــة الــذي أُقيــم يف أبوظبــي، رســالة 
ــس  ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي شــكر إىل ســمو الشــيخ منصــور ب
مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، مؤكديــن أن رؤيــة واهتــام 
ســموه كان لهــا األثــر الكبــري يف دعــم الخيــول العربيــة، ونقلهــا إىل 

ــرية.  ــق نجاحــات كب ــق لتحقي ــا الطري ــة، ومهــدا له مصــاف العاملي
ــاً،  ــدار 12 عام ــد ســنوياً، وعــى م ــذي يعق ــي ال ــى العامل وكان امللتق
ــج  ــرية ونه ــتكاالً ملس ــدف، اس ــق اله ــرق يف تحقي ــذه الط ــدى ه إح
املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه.

وشــهدت أعــال امللتقــى الــذي عقــدت جلســاته بأبوظبــي، نقاشــات 
ــل  ــم مقرحــات تواكــب طموحــات الرقــي بالخي ــم تقدي ــة، وت هادف
العــريب، وذلــك مبشــاركة 300 شــخصية ومئــات الخــراء واملــالك 
واملربــني مــن مختلــف أنحــاء العــامل يف جميــع التخصصــات ميثلــون 

ــة.  90 دول
وأقيــم امللتقــى العاملــي برعايــة النســخة الرابعــة عــرة مــن مهرجــان 
ســباقات ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، وتضمــن 6 
ــات يف  ــن التحدي ــت عناوي ــام، األوىل تح ــدى 3 أي ــى م ــات ع جلس
ــر ال  ــل »بح ــأن الخي ــا ب ــف خالله ــة، ووص ــول العربي ــباقات الخي س
ــة  ــتقبل رياض ــوان »مس ــة عن ــة الثاني ــت الجلس ــه«، وحمل ــاطئ ل ش
نهضــة  أن  إىل  املتحدثــون  وخلــص  العربيــة«،  الخيــول  ســباقات 
ســباقات الخيــول العربيــة تحتــاج إىل زيــادة الســباقات بشــكل كبــري 

ــني.   ــالك واملنتج ــادة امل وزي
ــالها  ــني أنس ــول« وتحس ــة الخي ــة »تربي ــة الثالث ــور الجلس وكان مح

وكيفيــة تحقيــق النجــاح يف هــذا املجــال، واتفــق املتحدثــون عــى 
رضورة االبتــداء مــا انتهــى إليــه اآلخــرون.

ــات  ــالم والعالق ــوان »اإلع ــة بعن ــة الرابع ــوار يف الجلس ودار الح
العامــة«، حــول تحســني أداء هــذه الرياضــة، ودور املهرجــان يف 
ــن  ــة م ــول العربي ــف بالخي ــف والتعري ــط الشــعوب والتثقي تراب

ــرات. خــالل الســباقات واملؤمت
وتصــدرت مشــاركة املــرأة يف الســباقات الجلســة الخامســة، 
ــه املهرجــان  ــدور الكبــري الــذي لعب ــات عــى ال واتفقــت املتحدث
العاملــي يف متكــني املــرأة يف الســباقات، بدعــم مــن ســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان، وســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
مبــارك، رئيســة االتحــاد النســايئ العــام، رئيســة املجلــس األعــى 
ــة  ــة األرسي ــة، الرئيــس األعــى ملؤسســة التنمي لألمومــة والطفول
»أم اإلمــارات« التــي كانــت امللهمــة لهــم، كونهــا الداعــم الرئييس 
لتمكــني املــرأة يف شــتى النواحــي، وأثبتــت املــرأة نفســها يف 

ــج.  ــارات والخلي اإلم
وناقــش املشــاركون يف الجلســة السادســة والتــي حملــت عنــوان 
»وســائل التواصــل االجتاعــي«، نــر رياضــة ســباقات الخيــول 

العربيــة.
واتفــق املتحدثــون عــى رضورة مواكبــة تطــور صناعــة املحتــوى 
لتوصيلهــا للمتلقــي بصــورة مقبولــة تواكــب املنظومــة مــن خــالل 
ــات  ــدة بيان ــري قاع ــة، وتوف ــي كاف ــل االجتاع ــات التواص منص

موحــدة.

رسالة شكر لمنصور بن زايد 

نوفمبر 2022

»الملتقى العالمي الـ 12 للخيول العربية األصيلة«.. 
نقاشات هادفة ومقترحات عملية تواكب الطموحات

300
شخصية ومئات الخراء واملالك واملربني من مختلف 
أنحاء العامل يف جميع التخصصات شاركوا يف امللتقى 

العاملي الـ 12 لسباقات الخيول العربية األصيلة.

6
جلسات عقدت خالل امللتقى العاملي الـ 12 

لسباقات الخيول العربية األصيلة، وأدارها مختصون 
مبشاركة خراء يف مجاالت متعددة عى مدى 3 أيام.
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مشاركة واسعة في ملتقى دبي للفروسية الثالث

دبي )فروسية اإلمارات(
أطلــع معــايل عبــد اللــه بــن طــوق املــري، وزيــر االقتصــاد، املشــاركني يف 

ــال  ــة، املســتثمرين ورج ــية يف نســخته الثالث ــركاء الفروس ــى ديب ل ملتق

ــرز  ــى أب ــية، ع ــول والفروس ــال الخي ــة يف مج ــركات العامل ــال وال األع

ــد  ــث تع ــة، حي ــتثار بالدول ــال واالس ــة األع ــرص يف بيئ ــز والف الحواف

ــارات، مشــرياً إىل  ــرز الصناعــات الواعــدة يف اإلم ــول مــن أب صناعــة الخي

أنهــا شــهدت قفــزات نوعيــة وتطــورات ملموســة خــالل املرحلــة املاضيــة، 

ــول يف  ــة الخي ــزاً رئيســاً لصناع ــارات مرك ــع اإلم ســاهمت يف ترســيخ موق

املنطقــة والعــامل، وذلــك بفضــل الرؤيــة االســترافية للقيــادة الرشــيدة.

ــك  ــيدة متتل ــادة الرش ــات القي ــة وتوجيه ــل رؤي ــه: »بفض ــاف معالي وأض

ــة  ــة قوي ــة تحتي ــة وبني ــة اســتثارية تنافســية ومرن ــاً بيئ ــارات حالي اإلم

ــا  ــن ضمنه ــة وم ــة والتجاري ــات االقتصادي ــف القطاع ــورة يف مختل ومتط

ــم إنفــاق مــا يقــارب 2.1  األنشــطة املتعلقــة بصناعــة الخيــول، حيــث ت

ــاق  ــول الســباق، ووصــل متوســط اإلنف ــب خي ــى تدري ــار درهــم ع ملي

الســنوي لنــوادي الفروســية يف الدولــة إىل 367 مليــون درهــم، كــا وصــل 

ــون  ــن 128  ملي ــر م ــة األداء إىل أك ــول عالي ــالف الخي ــوق أع ــم س حج

ــاً  ــزاً رئيس ــارات مرك ــع اإلم ــيخ موق ــاهم يف ترس ــذي س ــر ال ــم، األم دره

ــامل «. ــة والع ــول يف املنطق ــة الخي لصناع

وأقيمــت فعاليــات النســخة الثالثــة للملتقــى بقاعــة جرانــد ســتاند 

ــذي  ــدى ال ــهد املنت ــا ش ــعة، ك ــة واس ــاركة نوعي ــدان، مبش ــار مي مبض

ــادي ديب  ــية ون ــادي ديب للفروس ــه ن ــني، ونظم ــدى يوم ــى م ــتمر ع اس

ــل والفروســية  ــل، مشــاركة مــوردي ومنتجــي معــدات الخي لســباق الخي

ــن  ــخاص الذي ــن األش ــري م ــدد كب ــة إىل ع ــات، باإلضاف ــي الخدم ومقدم

ــى. ــارة امللتق ــى زي ــوا ع حرص

واجتــذب املنتــدى مشــاركة دوليــة مــن عارضــني مــن مختلف 

ــاركون  ــر املش ــريب، وع ــج الع ــن دول الخلي ــامل، وم دول الع

بامللتقــى عــن ســعادتهم الكبــرية بالفرصــة التــي أتاحهــا لهــم 

امللتقــى لعــرض منتجاتهــم وخدماتهــم وااللتقــاء باملهتمــني، 

كــا أكــدوا أن ســوق مســتلزمات الخيــل والفروســية بدولــة 

اإلمــارات يظــل أحــد أهــم األســواق يف هــذا املجــال باملنطقة، 

ــة للملتقــى مشــاركة أكــر مــن  وقــد شــهدت النســخة الثالث

50 عارضــاً، و 250  إســطبالً، و25  مــن الــركاء اإلعالميــني.

نوفمبر 2022

مليار درهم إجمالي اإلنفاق على 
تدريب خيول السباق في اإلمارات 2.1

367
مليون درهم متوسط إنفاق أندية 

الفروسية يف الدولة سنوياً.

250
إسطبالً شارك يف النسخة الثالثة 

مللتقى ديب للفروسية الثالث.

128
مليون درهم، حجم سوق أعالف 
الخيول عالية األداء يف اإلمارات.
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فرحة في الباهية
أبوظبي )فروسية اإلمارات(

ــة »النجمــة  ــة لفئ ــة الدولي ــة الباهي ــت بطول حفل

عامــرة  بلحظــات  الحواجــز  لقفــز  الواحــدة« 

ــن  ــات الذي ــان والفارس ــها الفرس ــعادة عاش بالس

التــي  البطولــة  هــذه  يف  باأللقــاب  توجــوا 

للمــرة  للفروســية  الباهيــة  نــادي  يســتضيفها 

لتعــر  الفائزيــن  احتفــاالت  وجــاءت  الثانيــة، 

البطولــة،  هــذه  يف  بالتواجــد  ســعادتهم  عــن 

بألقابهــا. والتتويــج  فعالياتهــا،  يف  واملشــاركة 


